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سياسة
قضية اليوم

بري لحزب الله :انتخبوا فرنجية اآلن

فيما يبدأ اليوم رفع النفايات من الشوارع ،يزداد التباعد بين العماد ميشال عون والرئيس نبيه ّبري .وطرح بري« ،الذي
يستشعر بدء زمن التسويات» ،على حزب الله ،قبل أيام ،ضرورة انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية ،قبل ضياع
فرصة انتخاب رئيس من  8آذار
ل ــم ي ـع ــد ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ـ ّـري يـخـفــي
ت ـف ـض ـي ـلــه وص ـ ـ ــول الـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان
ف ــرن ـج ـي ــة إل ـ ــى رئـ ــاسـ ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
ً
ب ـ ــدي ـ ــا م ـ ــن رئ ـ ـيـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واإلص ـ ــاح ال ـنــائــب مـيـشــال ع ــون .هي
أك ـث ــر م ــن «ك ـي ـم ـيــاء م ـف ـق ــودة» تـبــاعــد
ب ــن ع ــون وب ـ ــري ،ف ـت ـخــرج ال ـس ـجــاالت
السياسية واإلعالمية إلى العلن ّ
مرات
وتختفي مرات أخرى ،بحكم «العباءة
ّ
ال ـس ـيــاس ـيــة» ال ـت ــي تـجـمـعـهـمــا .ول ـعــل
الـحــديــث عــن خـطــاب تصعيدي لعون
ف ــي ذك ـ ــرى  14آذار األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ــذي
خــرج به إلــى العلن بنسخة «مخففة»،
كــان أحــد أسـبــابــه الــوضــوح ال ــذي ّ
عبر
عنه الوزير علي حسن خليل قبل أيام
عــن دعــم حــركــة أمــل لفرنجية كمرشح
لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة ،لـيـنـعـكــس ذلــك
ً
سـ ـج ــاال ب ــن خ ـل ـيــل والـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
باسيل في مجلس ال ــوزراء ،والسجال
ب ــن قـنــاتــي «أو .ت ــي .ف ــي ».و«أن .بــي.
ً
أن» أول من أمس ،فضال عن كالم عون
فــي خـطــابــه عــن «ال شــرعـيــة» األكـثــريــة

غياب االعتراضات أسهم
بأن يكون مشهد ردم البحر في
الكوستابرافا «سلسًا»
مددت ملجلس النوابّ ،
التي ّ
ورد خليل
بالقول إنه «ال يمكن أن نشكك بشرعية
املجلس النيابي ،حني ال يتناسب مع
مصالحنا».
يخف ّبري أيضًا ،ما يراه بدء «زمن
ولم
ِ
ال ـت ـس ــوي ــات» ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،عـطـفــا على
ت ـحـ ّـوالت اإلقـلـيــم واالنـسـحــاب الجزئي
ال ــروس ــي مــن س ــوري ــا واح ـت ـمــاالت بــدء
ح ـ ــوار سـ ـع ــودي ـ ـ ـ ـ إيـ ــرانـ ــي ،م ــا يعني
احتماالت الوصول إلى رئيس تسوية،
ال رئ ـي ــس م ــن قـ ــوى  8آذار .وبـحـســب
م ـصــادر سـيــاسـيــة «وس ـط ـيــة» وأخ ــرى
قــريـبــة مــن رئ ـيــس املـجـلــس ،ف ــإن «ب ـ ّـري
تواصل قبل أيام مع حزب الله ،شارحًا
وجـ ـه ــة نـ ـظ ــره ل ـج ـهــة ضـ ـ ـ ــرورة الـسـيــر
ســري ـعــا بــان ـت ـخــاب فــرن ـج ـيــة ،ق ـبــل بــدء
الـ ـح ــوار ال ـس ـع ــودي ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي ،لـلـفــوز

ّبري النتخاب فرنجية قبل الحوار السعودي ــ اإليراني لعدم إضاعة الفرصة (هيثم الموسوي)
ّ
بمرشح من  8آذار ،بدل إضاعة الفرصة،
ّ
ف ــي ظـ ــل اس ـت ـح ــال ــة وصـ ـ ــول عـ ــون إل ــى
«حزب الله
الرئاسة» .وتقول املصادر إن
ّ
ال يــزال عند موقفه بدعم عون مرشحًا
وحيدًا لرئاسة الجمهورية».
مــن جهة ثانية (هــديــل فــرفــور) ،بــدأت

ُ
قـ ــرابـ ــة ال ــرابـ ـع ــة ع ـص ــر أم ـ ــس ،أع ـم ــال
الـ ـج ــرف ع ـلــى ش ــاط ــئ ال ـكــوس ـتــابــرافــا
في الشويفات بمواكبة أمنية .لم يكن
املشهد يعكس «استنفارًا أمنيًا» ،كما
توحي توصية رئيس الحكومة تمام
ســام لقادة األجهزة األمنية قبل أيام

بــ«مـنــع أي مـحــاولــة لــإخــال بالنظام
الـعــام» .غياب االعـتــراضــات أسهم بأن
يـ ـك ــون م ـش ـهــد ردم ال ـب ـح ــر «س ـل ـس ــا»،
ت ـم ــام ــا ك ـم ــا ج ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة أن ي ـكــون
عـنــد أي عملية سـطــو عـلــى الـبـحــر .لم
ي ـع ـتــرض أح ــد م ــن أه ــال ــي الـشــويـفــات

ط ــري ــق الـ ـج ــراف ــات ،ولـ ــم ي ـق ـفــوا بــوجــه
عناصر القوى األمنية .ويقول رئيس
بلدية الشويفات ملحم السوقي« :نحن
ّ
التحركات العشوائية وقطع
لسنا مع
الطرقات ،نحن مع الوسائل الحضارية
وسنلجأ إلى القضاء والقانون» ،علمًا

تقرير

الرابطة المارونية :انتخابات بال معركة
ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن ص ـبــاح
ال ـي ــوم ،تـنـطـلــق الـعـمـلـيــة االنـتـخــابـيــة
الخـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــار ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس جـ ــديـ ــد
لـلــرابـطــة املــارون ـيــة وأع ـضــاء املجلس
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،خ ـل ـف ــا ل ـ ــوالي ـ ــة ال ـن ـق ـيــب
سـمـيــر أب ــي ال ـل ـمــع .مـنـصــب الــرئـيــس
ُح ـس ــم أمـ ــس ،ب ـعــد ان ـس ـح ــاب املــرشــح
مـ ـ ـ ـ ــارون ي ـ ــون ـ ــس ،م ـ ــا أدى إل ـ ــى ف ــوز
الـنـقـيــب ال ـســابــق لـلـمـحــامــن أن ـطــوان
اق ـل ـي ـمــوس بـمـنـصــب رئ ـيــس الــراب ـطــة
ب ــال ـت ــزك ـي ــة ،ت ـق ـف ــل الـ ـصـ ـن ــادي ــق عـنــد
ّ
الــرابـعــة مــن بعد الظهر ،وكــل الدالئل
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أرجـ ـحـ ـي ــة ف ـ ــوز ال ــائ ـح ــة
«التوافقية» التي يرأسها اقليموس،
وق ـ ــد أط ـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـه ــا ت ـس ـم ـي ــة الئ ـح ــة
«ال ـت ـج ــذر وال ـن ـه ــوض» وهـ ــي تـتــألــف

م ــن :نــائــب الــرئ ـيــس تــوفـيــق مـعــوض،
واألعـ ـض ــاء أن ـط ــوان خ ـ ــوري ،أن ـطــوان
واكـيــم ،جــوزف كريكر ،جــوزف نعمة،
شــربــل أسـطـفــان ،أن ـطــوان قسطنطني،
س ـه ـيــل م ـط ــر ،ع ـب ــدو ج ــرج ــس ،عـلـيــا
بارتي زين ،كارال شهاب ،جورج حاج،
كريستني مالح ،مارون سرحال ،ندى
أنـ ـ ـ ــدراوس ع ــزي ــز وول ـي ــد خـ ـ ــوري .في
امل ـق ــاب ــل ،ي ـح ــاول ع ــدد م ــن املــرشـحــن
املستقلني تثبيت مــوقـفـهــم ،مصرين
على خوض «املعركة» :غسان خوري،
رامي شدياق ،جاك ّ
حكيم ،يوسف أبو
أنطون ،خليل خليل ،جهاد مطانيوس
عبدالله ومارون شرباتي.
أما مرشح تيار املردة إبراهيم جبور،
ف ـقــد سـ ــرت م ـع ـلــومــات أمـ ــس ع ــن أنــه

سـيـنـسـحــب م ــن امل ـع ــرك ــة (لـ ــم ي ـصــدر
أي بـ ـي ــان ح ـت ــى تـ ــاريـ ــخ ك ـت ــاب ــة ه ــذه
ّ
الـسـطــور) .وفــي التفاصيل أن «املــردة
غـيــر مـعـنــي بــامل ـعــركــة» ،اس ـت ـنــادًا إلــى
مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات.
كــان مــن املـفـتــرض أن ينسحب جبور
ق ـب ــل ذل ـ ــك ،ول ـك ـن ــه ت ــري ــث ب ـط ـلــب مــن
املرشحني املستقلني ومبادرة رؤساء
الــرابـطــة السابقني« .امل ــردة» تعترض
ع ـل ــى ت ــرش ـي ــح ت ــوف ـي ــق مـ ـع ــوض ،ألن
«أحدًا لم يستشر قيادتها باملوضوع.
تـفــاجــأت قـيــادتـهــا بـعــد أن وج ــدت أن
كل حزب حدد مرشحيه» ،مع اإلشارة
إلــى أن مـعــوض «هــو صــديــق امل ــردة».
لــم يتوقف األمــر عند حــدود مقاطعة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات« ،ف ــالـ ـن ــائ ــب س ـل ـي ـمــان

فــرن ـج ـيــة ب ـعــث ب ــرس ــال ــة إلـ ــى الـهـيـئــة
املـتــوقــع انتخابها بــأنــه غير مستعد
الس ـت ـق ـب ــال أي م ــن أع ـض ــائ ـه ــا ط ــوال
الثالث سنوات».
ُي ــدرج «املـ ــردة» مــا حصل فــي تشكيل
ُالئ ـح ــة «الـ ـت ــواف ــق» ،ف ــي إط ـ ــار الـنـهــج
امل ـت ـب ــع حــال ـيــا بـ ــ«إقـ ـص ــائ ــه» ،خــاصــة
ب ـعــد امل ـصــال ـحــة ب ــن ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الـ ـح ــر والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة« .ال ـب ـيـ ّـك
قلبو كـبـيــر» ،ي ـ ّ
ـرد امل ـســؤول عــن ملف
الرابطة املارونية في التيار الوطني
ّ
ال ـحــر م ـن ـصــور ب ـط ـيــش ،مــوض ـحــا أن
العمل منذ البداية هــدف إلــى «إرســاء
ال ـت ــواف ــق» .ول ـكــن حـصــل «س ــوء فهم»
ف ــي تـفـصـيــل تـسـمـيــة م ـع ــوضُ .يخبر
بطيش أن اقليموس «طلب موعدًا من

فرنجية ،ولـكــن لــم ُيـحــدد لــه ،فطلبنا
مــن مـعــوض أن يـقــوم هــو بالتواصل
مــع مرجعيات زغــرتــا وإطالعها على
ّ
ترشيحه .يـبــدو أن الخبر وصــل إلى
بنشعي قبل مـعــوض» .يؤكد بطيش
ّ
أن ال ـي ــوم ه ـن ــاك «ان ـت ـخ ــاب ــات ولـيــس
معارك».
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة،
«العملية مـعــروفــة وم ــا فيها تغيير.
الـقـصــة مــا بـتـحــرز ،هـنــي (امل ـ ــردة) عم
ُ
يعملولها أهـمـيــة» .مـصــادرهــا تدافع
ع ــن م ـع ــوض« :ه ــو ص ـلــة ال ــوص ــل في
زغـ ــرتـ ــا وف ـ ــي م ـن ــزل ــه اج ـت ـم ــع طــونــي
فــرنـجـيــة وم ـيّ ـشــال م ـع ــوض م ــن أجــل
البحث في ملف االنتخابات البلدية».
وكان رئيس الرابطة املارونية النقيب
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في الواجهة

ّ
سالم :الملق فلتان ...وأخشى الوقوع في المحظور
بــأن السلطة لـجــأت إلــى فــرض الخطة
خــافــا إلرادة الـبـلــديــة وإلرادة أهــالــي
الـ ـش ــويـ ـف ــات عـ ـم ــوم ــا ،وف ـ ــق مـ ــا ي ـقــول
السوقي.
وفيما كان ّ
املقرر أن تعقد خلية «أزمة
ال ـشــوي ـفــات» مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا مـســاء
أم ــس لـتـعـلــن خـطــواتـهــا الـتـصـعـيــديــة،
يـ ـلـ ـي ــه مـ ــؤت ـ ـمـ ــر صـ ـحـ ـف ــي «م ـ ـنـ ـ َّـسـ ــق»
فـ ــي عـ ــرمـ ــون ل ـل ـت ـ ّ
ـوص ــل إل ـ ــى «م ــوق ــف
مشترك راف ــض» ،وفــق ما قــال عــدد من
الناشطني ل ــ«األخ ـبــار» ،تـ ّ
ـأجــل ُمؤتمر
َّ
«ال ـخ ـلـ ّـيــة» إل ــى أج ــل ل ــم ُي ـس ــم ،وأل ـغــي
ّ
مــؤتـمــر «ال ــرف ــض» فــي ع ــرم ــون ،ليحل
مكانه مؤتمر ُمشترك بني وزير الزراعة
أكرم ّ
شهيب و«فعاليات منطقة عرمون
وقــرى الـشـحــار»ُ « .نـســف» الحاضرون
امل ــوق ــف ال ــراف ــض امل ــرت ـق ــب ،وخـلـصــوا
إلى القبول بإعادة فتح مطمر الناعمة
ّ
املتحدث
«ملدة ستني يومًا فقط» .وقال
«ب ــاس ــم رجـ ــال ال ــدي ــن وب ـق ـيــة املجتمع
ً
«بناء
املدني في عرمون وجوارها» إنه
عـلــى وع ــد الــزع ـيــم ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،تم
ال ـت ــواف ــق ع ـلــى ال ـ ُخ ـطــة ( )...وأي خلل
فــي الــوعــود الـتــي أعطيت لنا سيكون
لـنــا مــوقــف مــواج ـهــة» .مــن جـهـتــه ،قــال
ّ
بمحبة إنما
شهيب إن «األهالي وافقوا
ّ
بـشــروط ،إذ لن يكون هــذا املطمر إل لـ
 60يومًا»ُ ،مضيفًا« :وعدي لهم دين».
قبل مؤتمر ّ
شهيب بوقت قصير ،كانت
ُ ّ
«حـمـلــة إق ـف ــال مـطـمــر ال ـنــاع ـمــة» تــذكــر
ّ
شهيب نفسه ،آلت
بوعود ،كان راعيها
ّ
إلــى تـمــديــد املـطـمــر  17سـنــة «تحملنا
فـ ـيـ ـه ــا  %70مـ ـ ــن ن ـ ـفـ ــايـ ــات ل ـ ـب ـ ـنـ ــان»،
وف ــق م ــا ق ــال ال ـن ــاش ــط أجـ ــود ع ـ ّـي ــاش.
وأض ـ ــاف األخ ـي ــر« :ذق ـن ــا ط ـعــم ال ـهــواء
ملــدة  8أشهر ،وهــا أنتم تعيدوننا إلى
الــوضــع الـســابــق ( )...أه ــدون ــا معامل
فرز وتدوير ال ّماليني»ُ ،مشيرًا إلى أن
«قــرارنــا :نستحق الحياة» ،والفتًا إلى
أن الـقـضـيــة «م ـســألــة ك ــرام ــة» .الجملة
األخ ـي ــرة ّ
ردده ـ ــا شـهـ ّـيــب ف ــي املــؤتـمــر،
وذلـ ـ ـ ـ ــك فـ ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــرض ت ـ ـشـ ــديـ ــده ع ـلــى
«تضحية األهــالــي» ،وبالتالي «وعــده
ب ــإق ـف ــال امل ـط ـم ــر ن ـهــائ ـيــا ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
مهلة الشهرين» ،وقال ّ
شهيب إن هناك
«قيمة ُمالية مـقـ ّـدرة بنحو  11مليون
دوالر خـ ّـصـصــت ملعالجة املطمر بعد
اإلهمال الذي لحقه على ّ
مر سنوات».
ّ
مـصــادر مـقـ ّـربــة مــن ســام علقت ب ــ«أن
ال ـخ ـطــة مــاش ـيــة وال ـب ــاق ــي ت ـفــاص ـيــل»،
ً ّ
ـاء أكـ ـ ــدت ش ــرك ــة «س ــوك ـل ــن» أن
ومـ ـس ـ
أع ـ ـمـ ــال رف ـ ــع الـ ـنـ ـف ــاي ــات س ـت ـب ــدأ عـنــد
السادسة من صباح اليوم.
(األخبار)

بين الصبر واليأس يقيم
الرئيس تمام سالم على
رأس حكومته .أضحى
التلويح باإلستقالة العصا
الوحيدة التي يجبه بها
وزراء ال يسمعون الجرس ،وال
يصغون إال الى خالفاتهم
وانقساماتهم .إال أنهم
يسارعون إلى الحلول ما أن
يهدد الرجل باإلستقالة
نقوال ناصيف
في مثل ّهذا اليوم لسنتني خلتا 19 ،آذار
 ،2014مثلت حكومة الرئيس تمام سالم
امــام مجلس الـنــواب لنيل ثقة حازتها
اليوم التالي بـ  96صوتًا .ابصرت النور
بـعــد م ـخــاض غـيــر مـسـبــوق اسـتـمــر 11
ش ـه ـرًا ،ل ــم ي ــأذن فـحـســب بــأنــه الـقـيــاس
الجديد للوقت الذي سيستغرقه مذ ذاك
تــألـيــف ال ـح ـكــومــات ،بــل أذن خصوصًا
بالشغور الــرئــاســي املحتمل .إال أن ما
لم يكن في الحسبان أن تشهد حكومة
اإلئـ ـت ــاف ب ــن ق ــوى  8و 14آذار ـ ـ ـ ـ مع
أن أيــا منهما لــم يعد كــذلــك ـ ـ هــذا ّ
الكم
مــن اإلنقسام والتفكك والـنــزاعــات على
نحو قلب مهمتها رأســا على عقب :من
حـكــومــة تنتشل اإلسـتـحـقــاق الــرئــاســي
من الشغور إلى حكومة تحتاج إلى َمن
ّ
يتذمر
ينقذها من نفسها .أول َمن بات
بالذات إلى
من استمرارها هو رئيسها ّ
حد يحمله على القول إن «امللق قد أفلت
تـمــامــا» ،وهــو ّ
يقيم حصيلة مــا شهده
فــي جـلـســة الـخـمـيــس .أوش ــك أن يحمل
أوراق ــه ويـغــادر مجلس ال ــوزراء بعدما
بلغت الـسـجــاالت بــن الـ ــوزراء ح ـدًا من
ال ـنــزوع املــذهـبــي ال يـطــاق« :ال يمكنني
إدارة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ي ـج ــري ف ـيــه ما
ي ـج ــري .أن ـت ــم َم ــن يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة.
مــرت ثــاث جلسات ونحن غــارقــون في
السجاالت السياسية من دون مناقشة
جدول األعمال .هذه الجلسة مخصصة
لجدول األعمال .لننته منه ثم نبحث في
القضايا األخرى».
ك ــان ــت ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس إحـ ـ ــدى أس ــوأ
الـجـلـســات ال ـتــي تــرأس ـهــا سـ ــام .إال أن
مجلس الــوزراء في األسبوعني املقبلني
فــي إجـ ــازة بـسـبــب األع ـي ــاد ،مــن شأنها
حـمــل رئ ـيــس الـحـكــومــة عـلــى مــزيــد من
ال ـت ـف ـك ـيــر واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات فـ ــي م ــرح ـل ــة ال
يـخـفــي أن ـه ــا تـقـلـقــه ف ــي ض ــوء م ــا أثـيــر

أخـيـرًا ،وطبيعة السجال غير املــألــوف،
ما يجعل جهود مللمة الحكومة تنطوي
على صعوبات« :ال أعرف ماذا ينتظرنا!
أخ ـشــى مــن املـحـظــور ال ــذي هــو ان ـفــراط
ع ـقــد ال ـح ـك ــوم ــة .أي فـ ــرق ب ــن حـكــومــة
مـشـلــولــة وح ـكــومــة تـصــريــف األع ـم ــال؟
إنها نفسها».
يقول ســام« :مــا أن ننتهي مــن مشكلة
حتى نقع فــي أكـثــر مــن مشكلة ،ومنها
م ــا ه ــو مـفـتـعــل .ك ــأن أح ـ ـدًا م ــن ال ـ ــوزراء
ال يــريــد أن يعمل ،أو يعمل على إمــرار
الوقت فحسب .طبعًا الشغور الرئاسي
يرخي بثقله على الوضع العام ،مع أننا
في الحكومة ،في األســاس ،إتفقنا على
قــاعــدة أساسية هــي أن البلد ال يمشي
بــا رئـيــس للجمهورية ،لــذلــك يقتضي
أن نـعـمــل ف ــي سـبـيــل ه ــذا ال ـه ــدف .لكن
أن نـعـمــل فــي سـبـيــل مـتـطـلـبــات الـنــاس
والحؤول دون انهيار البلد .منذ البداية
قلت للجميع إن علينا العمل في مجلس
الــوزراء ،في الظروف الصعبة الحالية،
كما لو أنــه مجلس إدارة رغــم أنــه مركز
القرار ألن الظروف أحالت طاولة الحوار
الوطني إلى مركز للقرار .لندع مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـع ـم ــل .ل ـك ــن الـ ــواقـ ــع أنـ ـه ــم ال
يريدون ملجلس الوزراء أن يعمل».
يـ ـس ــوء سـ ـ ــام تـ ـن ــام ــي ال ـ ـخـ ــافـ ــات بــن
مرحلة وأخــرى دونما التقاط األنفاس:
«فــي بداية العام قالوا سنترك مجلس
ً
الـ ــوزراء يعمل .بعدما اختلفنا طويال
على سبل مـمــارســة صــاحـيــات رئيس
الـجـم ـهــوريــة وأوج ــدن ــا طــري ـقــة تـعــاون
ف ــي ات ـخ ــاذ الـ ـق ــرار ،بـلـغـنــا ف ــي الجلسة
ـذروة بفتح سجاالت طائفية
األخيرة الـ ّ
ومذهبية .امللق فلتان تمامًا .ال رئيس
للجمهورية لسنتني مضتا وقد راكمتا
السلبيات ال ــى حــد يوصلنا ال ــى تآكل
الــدولــة ومــؤسـســاتـهــا ،مجلس ن ــواب ال
يجتمع سوى مرة أو مرتني في السنة.
ّ
تسيب كامل .ال أحد يحاسب الحكومة،

وال الـ ـ ـ ـ ــوزراء ي ـح ــاس ـب ــون أن ـف ـس ـهــم بــل
ينقلون نزاعات أحزابهم وتياراتهم إلى
داخل مجلس الوزراء».
ال ّ
يتردد في القول إن ثمة َ
«مــن يساهم
ع ــن ع ـم ــد ف ــي ت ـب ــاط ــؤ ع ـم ــل ال ـح ـكــومــة
وإضـعــاف دوره ــا فــي هــذه املرحلة إلى
الـحــد األدنـ ــى ،مــن دون أن يـكــون هناك
إن ـه ـي ــار م ـ ـ ّ
ـدو إلـ ــى ح ــن ال ـت ــوص ــل إل ــى
انتخاب رئيس للجمهورية .إال أن ذلك
يعني أيضًا التسبب بمزيد من عرقلة
اإلنتخاب والذهاب من ّ
ثم إلى مجهول
ال نعرف أين نصبح فيه؟ ينهار النظام،
ّ
يتغير ،ينفجر .ال أحد يعرف أين يمكن
أن يقودنا إنهيار كهذا؟ كأننا لم نتعلم
مـ ــن اإلن ـ ـه ـ ـيـ ــارات الـ ـت ــي ع ــرفـ ـن ــاه ــا .فــي
الطائف كان هناك من ّ
يلم البلد ،ثم في
ّ
الــدوحــة ك ــان هـنــاك َم ــن يـلــم الـبـلــد .اآلن
ليس َمن يفعل ذلك ،وليس ثمة َمن يأبه
بنا .صحيح أن هناك قرارًا إقليميًا بعدم
إنهياره ،لكن ذلك غير كاف ،وقد ال يمنع
تداعي السقف على رؤوس الجميع».
ال يسقط ســام اإلستقالة مــن حسابه:
«نعم هـ ّـددت بها مرتني وثالثًا وأربعًا،
وســأهـ ّـدد بـهــا .على مــا يـبــدو ال تنتظم
أحوال مجلس الوزراء إال بعد كل تهويل
باإلستقالة .أحــاول أن ال أصل إلى هذا
ً
الحد ،إال أنني أخشى فعال من أن أصل
ً
إل ـيــه .طبعًا اإلسـتـقــالــة ليست ح ــا وال

التفكير في
اإلستقالة تعبير
ّ
التذمر من عجز
عن
الحكومة عن العمل

ال تنتظم أحوال مجلس الوزراء إال بعد كل مرة ّ
أهدد باإلستقالة (هيثم الموسوي)

أريــد إشـعــار اللبنانيني بأنني تخليت
عنهم .إال أن إسـتـمــرار الــوضــع على ما
هو عليه يجعلني شريكًا في التعطيل
وال ـش ـغــور الــرئــاســي ،كـمــا أن اسـتـمــرار
بـقــائــي عـلــى ه ــذا الـنـحــو كــأنـنــي أغطي
ال ـت ـع ـط ـيــل وإب ـ ـقـ ــاء الـ ـب ــاد ب ــا رئ ـي ــس،
وه ــو م ــا ال أري ـ ــده .إس ـت ـمــرار الـحـكــومــة
بخالفاتها وانقساماتها أفـضــل دليل
على أنها تغطي الشغور الرئاسي .لست
ّ
أتحمل كرئيس
وحدي املسؤول ،لكنني
للحكومة القسط األوسع من املسؤولية.
األمــر سيان بالنسبة لديهم ألن لديهم
أحزابهم ومكاسبهم ومنافعهم».
ه ــل يـ ـع ـ ّـول ع ـلــى دور لــرئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري فـ ــي مل ـل ـم ــة أشـ ــاء
الحكومة؟
ي ـقــول س ــام« :الــرئ ـيــس ب ــري لــم ّ
يقصر
م ــرة ،ولــم يبخل بـجـهــوده ومـحــاوالتــه،
ولواله ومساعدتي في ّ
لم هذه الحكومة
مل ــا أم ـك ـن ـنــا رب ـم ــا أن ن ـص ـمــد إلـ ــى ه ــذا
الـ ـي ــوم» .ي ـض ـيــف« :بــال ـتــأك ـيــد ك ــان حل
مـشـكـلــة ال ـن ـفــايــات ب ـعــد ثـمــانـيــة أشـهــر
ق ـطــوعــا إج ـت ــزن ــاه .ك ــان ال ـب ــاء الـكـبـيــر.
ّ
طبعًا هــو إن ـجــاز فــي ظ ــل التعثر الــذي
نحن فيه .كان إختراقًا ،كما التعيينات
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس كــانــت
إخـ ـت ــراق الـ ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى إذا أخ ــذن ــا في
اإلعتبار املناخ الذي ساد الجلسة».
هل طوى صفحة اإلستقالة؟
ي ـقــول سـ ــام« :الـتـفـكـيــر ف ــي اإلسـتـقــالــة
ّ
التذمر من عجز
ليس سوى تعبير عن
الحكومة عن العمل ،وهي ليست هدفًا
فـ ــي ذاتـ ـ ـ ــه .ال أبـ ـح ــث عـ ــن م ـك ــاس ــب فــي
الحكم وال أريــد منافع .بل أنا زاهــد .إال
أن مقاربتي لإلستقالة مرتبطة بمدى
ش ـع ــوري ب ــأن ال ـن ــاس ل ــم ي ـعــد ي ـجــدون
ف ــائ ــدة م ــن ب ـق ــاء هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة .قـبــل
أسـبــوعــن بـلــغ ال ـيــأس ل ــدى اللبنانيني
حـيــال كــارثــة النفايات ح ـدًا لــم يكن في
ً
اإلم ـ ـكـ ــان ت ـح ـ ّـم ـل ــه ،وضـ ـم ــر سـ ـ ـ ــؤاال فــي
خاطرهم هو من أجل ماذا تستمر هذه
ال ـح ـكــومــة وأس ـت ـم ــر أنـ ــا ع ـلــى رأس ـه ــا؟
ّ
ف ــك ــرت ف ــي اإلس ـت ـقــالــة ألن ل ـيــس ل ــي أن
أحمل وحدي عبء مشكلة تراكمت منذ
أك ـثــر مــن  20عــامــا ،وامل ـســؤولــون عنها
ي ـع ــرف ــون أن ـف ـس ـهــم ،وهـ ــم َمـ ــن يقتضي
حمل هذا الوزرّ .لوحت باإلستقالة أكثر
م ــن م ــرة وأنـ ــا أراهـ ــن ف ــي ال ــوق ــت نفسه
عـلــى ال ــوص ــول إل ــى نتيجة تـنـهــي هــذه
املشكلة التي ّ
تحولت إلى ُسـ ّـم يتجرعه
ّ
ً
اللبنانيون .فعال أنجزنا هذا الحل الذي
هو لغم كبير أزحناه ـ ـ وإن بعد وقت ـ ـ
م ــن طــريـقـنــا وط ــري ــق الـلـبـنــانـيــن على
األق ــل مرحليًا .لكن ذلــك ال يعني أنني
مرتاح إلــى إستمرار الشغور الرئاسي
ال ــذي يـنـهــك حكومتنا ويـطـيــل عمرها
وعمر خالفاتها».

علم
و خبر
الحريري :ال تنازل لميقاتي
سمير أبي اللمع ،والرؤساء السابقون
للرابطة :الوزير ميشال إده ،الدكتور
جوزف طربيه واألمير حارس شهاب،
قد عقدوا اجتماعًا قبل يومني عرضوا
خالله اإلجراءات الخاصة بانتخابات
امل ـج ـلــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـج ــدي ــد ال ـي ــوم،
طالبني من الرئيس التوافقي أنطوان
اقليموس إعــادة النظر بالئحته عبر
ّ
ضم العميد إبراهيم جبور لعضوية
امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي ل ـلــراب ـطــة ،بـهــدف
ّ
عدم إقصاء تيار املردة .ورأى البيان أن
قرارًا من هذا النوع «سيالقي من دون
شــك ارتـيــاحــا عــامــا ل ــدى البطريركية
امل ــارون ـي ــة واملـ ــوارنـ ــة ،وسـ ـي ــؤدي إلــى
ّ
رص الصفوف».
(األخبار)

يرفض الرئيس سعد الحريري تقديم أي تنازل للرئيس نجيب ميقاتي،
ولو كان شكليًا .ويعتقد رئيس تيار املستقبل أن في مقدوره ترتيب
تحالف مع النائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي في
االنتخابات البلدية املقبلة ،مع عــدم ممانعته أن يكون على الالئحة

التي يدعمها مرشحون علويون غير محسوبني على تيار املستقبل.
ّ
وال يزال الحريري متمسكًا بأن على ميقاتي أن يبادر إلى االتصال به،
ال العكس.

فرنسا وبريطانيا وحزب الله
تعمل كل من فرنسا وبريطانيا على عــدم تضمني الـقــرار حــول حالة
حقوق اإلنسان في سوريا ،وصف حزب الله بـ«امليليشيا اإلرهابية».
وتجري حاليًا املشاورات بشأن القرار في مجلس حقوق اإلنسان في
جنيف.

زغيب مرشح التيار والقوات؟
يجري التداول في مدينة زحلة بمعلومات تشير إلى إمكان أن يتوافق
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على ترشيح رئيس بلدية زحلة
ّ
البلدية املقبلة .وتجري مفاوضات بني
أسعد زغيب إلى االنتخابات
الـقــوات وحــزب الكتائب ،الــذي ُيـفــاوض باسمه النائب إيلي ماروني.
ومــن املتوقع أن يتالقى الطرفان على ترشيح زغـيــب .وتتجه الكتلة
الشعبية في املقابل إلى إعالن الئحتها الخاصة.
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سياسة
تحقيق الكالم عن احتمال تأجيل االنتخابات البلدية ال يتردد صداه في البلدات .في جبيل ،بدأ البحث عن األسماء التي
قد تترشح وعن شكل اللوائح .أبرز معارك القضاء في مدينة جبيل ،حيث يترشح ّ
للمرة الثانية رئيس البلدية زياد
حواط ،حليف القوات اللبنانية .ورغم اطمئنانه إلى حسمه المعركة ،تنتشر أحاديث عن إمكانية تأليف الئحة
ثانية يدعمها التيار الوطني الحر يكون رئيسها جوزف الشامي

«بلدية» جبيل

حواط حليف القوات والتيار «يناور» بجوزف الشامي
ليا القزي
ُ
«العرف» في مدينة جبيل أنه كل يوم
أربعاء« ،يــداوم» رئيس البلدية زياد
حــواط فــي مقر املجلس الـبـلــدي .هو
ّ
النهار الوحيد الثابت الذي يستغله
الـسـكــان لتسيير مـعــامــاتـهــم ولـقــاء
الـ ـش ــاب األربـ ـعـ ـيـ ـن ــي .ل ــذل ــكُ ،يـفـضــل
أن ت ـك ــون امل ـق ــاب ـل ــة م ـع ــه ف ــي مـكـتـبــه
الـخــاص :بيت العقد القديم« .جبيل
أحـلــى» ليس مـجــرد شـعــار بالنسبة
إل ـي ــه ،والــدل ـيــل م ــا يـنـقـلــه ح ــواط عن
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ت ـم ــام س ـ ــام« :إذا
ب ـ ّـده ــا مــرتــي تـعـمــل م ـش ــوار بتقللي
ي ــا ت ـمــام خــدنــي ع ــا ج ـب ـيــل» .الــرجــل
ّ
ف ـخ ــور ب ـ ــأن مــدي ـن ـتــه «أص ـب ـح ــت في
مركز عاملي ،وهي عاصمة للسياحة
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة» .ع ـل ـم ــا بـ ــأنـ ــه لـ ـي ــس هــو
«م ــن اخـتــرعـهــا ،ولـكــن نـحــن أظهرنا
مفاتنها .حني أتى فريق من الشباب
حـقـقـنــا ن ـمــوذجــا إن ـمــائ ـيــا نــاج ـحــا».
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـس ـت ـعــد حـ ــواط
وف ــري ــق عـمـلــه ل ـخــوض االنـتـخــابــات
البلدية املقبلة فــي أي ــار .يبدو واثقًا
مــن ال ـفــوز ،فيقول ب ـهــدوء« :إنشالله
يصير فــي معركة بجبيل» ،موحيًا
أن ميزان القوى يميل إلى مصلحته،
فــي ظــل ع ــدم ب ــروز أي مــرشــح جــدي
ّ
ملواجهته .علمًا بأن في مدينة جبيل
مرشحني دائـمــن :رئـيــس مستشفى
س ـي ــدة مــاري ـت ـيــم واب ـ ــن ع ـ ّـم ــة ح ــواط

ال ــدك ـت ــور جـ ــوزف ال ـشــامــي وال ــوزي ــر
ورئ ـيــس الـبـلــديــة الـســابــق ج ــان لــوي
قرداحيُ .يعول التيار الوطني الحر
على الشامي من أجل خوض املعركة،
خاصة أنه وحواط يتقاسمان بعض
ّ
القاعدة الشعبية ،إال أن مصادر على
ص ـلــة بــرئ ـيــس ال ـب ـلــديــة تـعـتـبــر هــذا
األم ــر «تكتيكًا مــن الـعــونـيــن بهدف
رف ــع أسـهـمـهــم ف ــي امل ـف ــاوض ــات على
الحصص» ،مؤكدة العالقة «الجيدة
بــن ح ــواط والـشــامــي الـلــذيــن التقيا
منذ فترة» .أما قرداحيُ ،
في َع ّد «أكثر
املعارضني للنهج الحالي واألهالي
ي ـع ـت ـبــرونــه م ـل ـج ــأه ــم» ،ك ـم ــا ي ـ ّـدع ــي
مقربون منه .يلجأ هؤالء إلى املقارنة
بني العهدين من أجل إثبات «فشل»
حواط في مهماته« :في الحقبة التي
ّ
تسلم فيها قــرداحــي (تــرأس البلدية
ب ــن ال ـعــامــن  2004و .2007ل ــم يكن
ً
املجلس متعاونًا وكان قراره مكبال)،
أنشأنا املساحات العامة من أجل أن
يتنفس الناس ،حاليًا ال ُيمكن السير
بسبب انتشار املطاعم واملقاهي في
األسـ ـ ــواق ال ـقــدي ـمــة .ال ي ــوج ــد حـمــام
عام واحد في املدينة .املواقف العامة
ُ
تـحــول إلــى مــواقــف خــاصــة .واملبنى
ال ـب ـلــدي ال ـجــديــد ي ـجــري ب ـن ــاؤه عند
مــدخــل املــديـنــة عـلــى األوت ــوس ـت ــراد».
ّ
أمــا كــل مــا ُيحكى عــن التنمية ،فهو
«كـ ــام فـ ـ ــارغ .ال ـن ــاس ب ــاألس ــواق عم
ّ
تـبـكــي»ُ .ج ــل مــا يـبــرع بــه ح ــواط هو

حواط :أتى الجنرال إلى جبيل ليحاربني ،ثم نشأت عالقة احترام بيننا (مروان طحطح)

«التسويق الــذي ال ينسجم مع واقع
ال ـح ــال ف ــي امل ــدي ـن ــة» .ملـ ــاذا ال يــوجــد
مـ ـع ــارض ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة؟ «ألن الـ ـن ــاس
ي ـخ ــاف ــون م ــن امل ــواجـ ـه ــة ،خ ــاص ــة أن
زي ــاد ق ــادر على عرقلة مصالحهم».
ولـ ـك ــن ،ال ي ـب ــدو أن ط ــري ــق ق ــرداح ــي
ً
ُم ّ
عبدة بالورود ،فهو أوال لم يحسم
قراره بخوض املعركة ،وثانيًا عائلته
غير موحدة حوله .هناك «إمكانية أن
تتوحد عائلة قرداحي ،ولكن بطريقة
فعالة .فقد آن األوان ألن يكون هناك
مــرشــح جــامــع وتـقـبــل ب ــه عـ ـ ّـدة قــوى
ف ــي امل ــدي ـن ــة» ،اس ـت ـن ــادًا إل ــى مـصــدر
«ق ــرداح ـ ّـي» ذي وزن سـيــاســي .حتى
ُالساعة «لم ُيحسم القرار .ال نريد أن
نعلن معارك مجانية».
ُيستفز حــواط من اتهامه بالتقصير
إنـمــائـيــا« ،خليني عـ ّـددلــك املـشــاريــع:
حــديـقــة ومــواقــف عــامــة ،تــأمــن أرض
مساحتها  7آالف متر من أجل تشييد
قصر بلدي ُ
(سيفتتح في  6نيسان)،
ّ
َّ
مجمع رياضي موله كارلوس سليم،
تأهيل وترميم واجهات سوق جبيل،
تــرقـيــم الـ ـش ــوارع وتـسـمـيـتـهــا ،تــأمــن
سيارة كهربائية لنقل السياح ،وضع
خطة سير لجبيل ،وضــع مخططات
ً
تنفيذ التلفريك من جبيل وصوال إلى
عنايا مرورًا بتعنايل ،تحسني حركة
املطاعم ومدخول الناس ،خلقنا بيئة
ّ
نظيفة وحافظنا على اآلث ــارات» .كل
هذه املشاريع ّ
«مولتها املصارف».
يـ ــأخـ ــذ ال ـ ـفـ ــريـ ــق امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض لـ ـح ــواط
عليه أنه «استفاد من نفوذ الرئيس
ال ـس ــاب ــق م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان (ش ـق ـيــق
حـ ـ ـ ــواط صـ ـه ــر سـ ـلـ ـيـ ـم ــان) وهـ ـ ــا هــو
ّ
يتنكر اليوم له ،معتبرًا أن أي عالقة
ت ــرب ـط ــه بـ ــه ُت ـ ـخـ ـ ّـسـ ــره» .ك ــذل ــك ُي ـ َـع ــدّ
«م ـم ـثــل ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ف ــي جـبـيــل،
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ُي ـخ ـب ــر ال ـن ــاس
أن الـكـتــائــب وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة في
ُ
جيبه» .ابن الخلفية الكتلوية ،ينفي
ذل ـ ــك« :ال أمـ ـث ــل إال نـ ـفـ ـس ــي» .ه ـنــاك
ع ــاق ــة «صـ ــداقـ ــة م ــع ال ـ ـقـ ــوات ب ــدأت
بعد االنـتـخــابــات البلدية عــام 2010
والتحالف مع قيادتها ثابت .سمير
جعجع بيرفع الراس وبتنحط اإليد
بإيدو» .بالنسبة إلى حزب الكتائب

«ال ـش ـي ــخ س ــام ــي (ال ـج ـم ـ ّـي ــل) صــديــق
وعالقتي به أكثر من ممتازة» ،كذلك
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،إذ
ُيـعـ ّـد أحـمــد الـحــريــري صــديــق ّ
«ريــس
ج ـب ـيــل» .أم ــا ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر،
فبعد أن «أتى الجنرال (ميشال عون)
إلــى جبيل ليحاربني ،نـشــأت عالقة
سليمان؟
ـال ّ
اح ـتــرام بـيـنـنــا» .ومـيـشـ ُ
«أف ـت ـخــر بـقــربــي م ـنــه .أن ــا أس ــخ ــر كل
ع ــاق ــات ــي مل ـص ـل ـح ــة جـ ـبـ ـي ــل» .ل ــذل ــك
الـ ـه ــدف ه ــو «إكـ ـم ــال املـ ـش ــروع ال ــذي
بــدأنــاه قبل ســت سـنــوات وأطـلــب من
الجميع أن يكون مشاركًا فيه».
ص ـح ـي ــح أن الـ ـ ـق ـ ــوات «أبـ ـلـ ـغ ــت زيـ ــاد
أن ــه مــرش ـح ـهــا» ،كـمــا ت ـقــول امل ـصــادر
ال ـع ــون ـي ــة« ،ل ـك ــن ق ــد ُي ـب ــدل ــون رأي ـهــم
ل ـ ـضـ ــرورات ال ـت ـح ــال ــف» .امل ـف ــاوض ــات
ُيجريها عن التيار منسقه طوني أبي
يــونــس وع ــن الـ ـق ــوات امل ـن ـســق شــربــل

مصادر حواط:
ترشيح التيار للشامي
تكتيك يهدف إلى
رفع أسهمه في
المفاوضات

أب ــي ع ـقــل .أم ــا املــرج ـع ـيــة الـسـيــاسـيــة
للفريقني فتتمثل في النائب سيمون
أبـ ــي رم ـي ــا والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق طــونــي
كـ ـ ــرم .ي ـت ــواص ــل الـ ـف ــريـ ـق ــان ،ت ـقــري ـبــا،
فــي قــرى الـقـضــاء الـ ــ .39أب ــرز البلدات
ال ـت ــي س ـت ـخــاض فـيـهــا مـ ـع ــارك ،وفــق
امل ـع ـلــومــات امل ـت ـقــاط ـعــة م ــن مـكــونــات
القضاء ،هي:
ـ ـ ـ ن ـه ــر إب ــراهـ ـي ــم :س ـي ـخ ــوض ال ـت ـيــار
العوني« ،وهو األقوى عدديا ُ
ويحدد
خـيــارات الـقــريــة» ،معركة ضـ ّـد رئيس
البلدية طوني مطر وقد ُيرشح بسام
صليبا.

ـ ـ ـ حـ ـ ــاالت :ف ــي ال ـب ـل ــدة ن ـف ــوذ لــرئـيــس
مجلس إدارة امـتـيــاز كـهــربــاء جبيل
إي ـل ــي ب ــاس ـيــل ،الـ ــذي س ـيــدعــم الئـحــة
لــم يظهر «ح ـصــان طــروادت ـهــا» بعد،
مقابل نــائــب الــرئـيــس الـحــالــي جهاد
ضـ ــو «ال ـ ـ ـ ــذي مـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن يـثـمــر
التوافق القواتي ـ العوني اتفاقًا على
ترشيحه .ولكن حتى الساعة االثنان
يفاوضان التيار».
ـ ـ ـ ع ـم ـش ـيــت :ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن الـعــاقــة
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـئـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق
ل ـ ـل ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــة مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال سـ ـلـ ـيـ ـم ــان
والــرئـيــس الحالي طــونــي عيسى ،إال
أن املعركة «شبه محسومة ملصلحة»
األ ّخـيــر ،والحديث يــدور عــن إمكانية
ترشح كل من الرئيس السابق إلقليم
جبيل الكتائبي روكز زغيب وروميو
غاريوس.
ـ قرطبا :هي «قلعة» النائب السابق
فارس سعيد .هناك محاوالت لخرقه
مــن قبل التحالف القواتي ـ ـ العوني،
خ ــاص ــة ب ـعــد تـنـظـيــم ع ـش ــاء مـشـتــرك
ت ـك ـل ـل ــت خ ــال ــه «الـ ـصـ ـلـ ـح ــة» ،إال أن
مـ ـص ــادر سـعـيــد ت ــؤك ــد أنـ ــه والـ ـق ــوات
واحد.
ـ ـ ـ الـ ـع ــاق ــورة :ه ـن ــاك م ـعــركــة ب ــن أحــد
امل ــرشـ ـح ــن ع ـ ــن آل الـ ـه ــاش ــم ال ــذي ــن
ُ
«ي ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــون ب ــال ــرئ ــاس ــة ملـ ـ ــدة ث ــاث
سـ ـ ـن ـ ــوات» وبـ ـ ــن «األه ـ ـ ــال ـ ـ ــي» ال ــذي ــن
سـ ـيـ ـت ــرش ــح عـ ـنـ ـه ــم مـ ـنـ ـس ــق امل ـ ـ ـ ــوارد
ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
شادي كريدي ،مع طرح اسم منصور
وهبة.
ـ بجة :من املتوقع أن يترشح الكتائبي
رسـ ـ ـت ـ ــم صـ ـعـ ـيـ ـب ــي الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـي ــواج ــه
معارضة من التيار .هناك أسماء عدة
ت ـط ــرح :أكـ ــرم خـ ــوري ،ريـ ــاض خليفة
وجوزف الحاج.
ـ إهمج :ال معركة في مسقط رأس أبي
رم ـي ــا ،سـيـفــوز بــالــرئــاســة م ــن جــديــد
نزيه بو سمعان.
ـ ـ ـ ت ــرت ــج :أم ــا ف ــي أك ـبــر ب ـل ــدات ال ـجــرد
الشمالي ،فسيكون هناك معركة بني
املقرب من القوات ،أحد وجهاء البلدة
نجيب خــوري والنائب السابق إميل
ّ
نوفل ،حيث ُيحكى عن دعم كل منهما
الئحة.
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تحقيق
االنتخابات في «المنطقة الخضراء»

إجراء االنتخابات في البلدة في الظروف الحالية «صعب وشبه مستحيل» (هيثم الموسوي)

انتخابات عرسال
في «المنطقة الخضراء»
خالفًا لباقي القرى البقاعية ،تستعد بلدة عرسال لخوض غمار االنتخابات
البلدية واإلختيارية ،وسط تساؤالت عن إمكانية إجرائها داخل البلدة ،وماهية المكان
الذي سيحدد كمراكز اقتراع ،في ظل الوضع األمني الذي يفرضه مسلحو تنظيمي
«داعش» و»جبهة النصرة ـ فرع القاعدة في بالد الشام» .إزاء ذلك ،هل ستكون
«المنطقة الخضراء» هي الحل؟
رامح حمية
ب ـع ـي ـدًا ع ـمــا إذا ك ــان ــت اإلن ـت ـخــابــات
ال ـب ـلــديــة سـتـحـصــل ف ــي م ــوع ــده ــا أم
ال ،بــدأت بلدة عرسال املترامية عند
س ـفــوح الـسـلـسـلــة ال ـشــرق ـيــة حــراكـهــا
اس ـت ـعــدادا لـخــوض مـعــركـتـهــا .باتت
اإلن ـت ـخــابــات حــديــث ك ــل ل ـقــاء يجمع
بــن أبنائها ،ليس لـلـتــداول فقط في
التحالفات وطريقة «التخلص» من
الـبـلــديــة الـحــالـيــة وإدارت ـه ــا الفاشلة
أم ـن ـيــا وإن ـم ــائ ـي ــا ،ب ــل أي ـض ــا ملـعــرفــة
كيفية سير العملية اإلنتخابية في
بلدة يصول ويجول فيها املسلحون
م ـ ــن ت ـن ـظ ـي ـم ــي «داع ـ ـ ـ ـ ــش» و»ج ـب ـه ــة
النصرة ـ ـ فرع القاعدة في بالد الشام»
وبعض «الزعران» من أبنائها ،خطفا
وقـ ـت ــا وت ـن ـك ـي ــا ب ــأب ـن ــائ ـه ــا وأبـ ـن ــاء
املؤسسة العسكرية.
من وجهة نظر غالبية أبناء عرسال،
ال ـ ـخـ ــوف الـ ـ ـ ــذي يـ ـق ــض م ـضــاج ـع ـهــم
مــع عتمة كــل ليل يـعــود إلــى «تخلي
ال ــدول ــة» عـنـهــم وتــرك ـهــم «ع ـلــى نحو
مريب» ملصيرهم ،في ظل نــزوح فاق
عــدد سـكــان الـبـلــدة بــأربـعــة أضـعــاف،
واحتالل املسلحني للبلدة وجرودها،
«وإدارة سيئة» مــن السلطة املحلية
وضـ ـ ـ ــرب م ـج ـت ـم ـع ـه ــا واقـ ـتـ ـص ــاده ــا
وبـ ـيـ ـئـ ـتـ ـه ــا ،ف ـي ـم ــا ال ي ـم ـك ـن ـه ــم رف ــع
ال ـ ـ ـصـ ـ ــوت واإلعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ،ف ــامل ـص ـي ــر
املحتوم معروف لدى الجميع بحسب

ما يشرح ابن البلدة محمد الفليطي
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار»« ،إم ـ ــا ب ـ ـ ــإدراج اسـ ــم كل
م ـع ـت ــرض ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـت ـص ـف ـيــات
واإلعـ ــدام ،بمساندة مــن بعض ابناء
البلدة الزعران الذين ثبت ضلوعهم
فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن ج ــري ـم ــة ارتـ ـكـ ـب ــت فــي
البلدة ،وإما أن يفرض عليه مغادرة
البلدة إلى غير رجعة ،كما حصل مع
عائالت كثيرة».
ال يخفي الفليطي أن صندوق اإلقتراع
في اإلنتخابات البلدية واإلختيارية
بمثابة الطريقة «الصامتة» للتعبير
عــن «الـنـقـمــة» الـحــاصـلــة فــي عــرســال
وال ـط ــري ـق ــة األنـ ـس ــب «ل ـل ـت ـخ ـلــص من
ال ـب ـل ــدي ــة ال ـح ــال ـي ــة وإدارت ـ ـ ـهـ ـ ــا ال ـتــي
ت ـن ــاس ــب امل ـس ـل ـح ــن وال تـ ـخ ــرج عــن
رأي ـ ـ ـهـ ـ ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي ألـ ـحـ ـق ــت بـ ـع ــرس ــال
وأهلها الضرر بأمنهم واقتصادهم
وح ـيــات ـهــم ال ـي ــوم ـي ــة ،ف ــي ظ ــل غـيــاب
كامل لهدفها األساسي لجهة اإلنماء
والخدمات».
املجلس البلدي في عرسال يتألف من
 21عـضــوا ،فيما يبلغ عــدد مخاتير
البلدة  .12ويبلغ عــدد الناخبني في
عرسال  15480ناخبًا ،بحسب القوائم
اإلنـتـخــابـيــة الـتــي ص ــدرت أخ ـي ـرًا عن
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .امل ـج ـل ــس ال ـب ـلــدي
ال ـح ــال ــي اس ـت ـق ــال م ـنــه س ـتــة أع ـضــاء
نـهــايــة ع ــام  ،2013بـسـبــب «هـيـمـنــة»
رئـيــس البلدية علي الحجيري (أبــو
ع ـج ـي ـنــة) ع ـلــى ال ـب ـلــديــة وق ــراراتـ ـه ــا،

وم ـ ــا آل ـ ــت إلـ ـي ــه األم ـ ـ ــور األمـ ـنـ ـي ــة فــي
ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،كـ ـم ــا ي ـ ـشـ ــرح لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار»
م ـح ـمــد ال ـص ـم ـي ـلــي ،أحـ ــد الـنــاشـطــن
في املجتمع املدني في بلدة عرسال.
أطراف الحياة السياسية في عرسال
ت ـبــدأ م ــع ت ـيــار املـسـتـقـبــل والـجـمــاعــة
اإلسالمية وأحزاب الشيوعي والبعث
وال ـ ـنـ ــاصـ ــري وع ـ ـ ــدد مـ ــن ال ـح ــزب ـي ــن
املستقلني ،فضال عن العائالت.
العراسلة ،بحسب الصميلي ،يدركون
جيدًا أن املجلس البلدي «املدعوم من
تـيــار املستقبل» ،اقـتــرف خطأ كبيرًا
في عدم إدارة وتنظيم ملف النازحني
السوريني ،أسوة بالبلديات البقاعية.
يـسـتـغــرب ال ــرج ــل ف ـتــح ب ــاب ال ـنــزوح
ع ـلــى م ـصــراع ـيــه «ع ـل ــى ن ـحــو مــريــب
برز فيه اإلستثمار السياسي» ،حتى
تـحــولــت عــرســال مــن «بـيـئــة حاضنة
إلى بيئة ناقمة ،في ظل فلتان أمني
غ ـيــر م ـس ـبــوق وعـ ــدد ن ــازح ــن يـفــوق
عـ ــدد ال ـع ــراس ـل ــة ب ــأرب ـع ــة أضـ ـع ــاف»،
ً
م ـت ـس ــائ ــا« :ك ـي ــف البـ ــن ط ـف ـيــل وهــو
القريب على بــرالـيــاس ،أن ينزح إلى
عــرســال الـبـعـيــدة؟ وكـيــف الب ــن الــرقــة
والقصير أن ينزح إلى عرسال؟».
ُ
لـكــن ه ــذه «الـنـقـمــة» ال تـخـفــي وجــود
ت ــأي ـي ــد ي ـح ـظ ــى بـ ــه رئـ ـي ــس ال ـب ـلــديــة
الـحــالــي ،علي الحجيري ،لحسابات
ع ـ ــدي ـ ــدة ،م ـن ـه ــا ط ــري ـق ـت ــه فـ ــي إدارة
األمـ ـ ـ ــور ،واالن ـ ـت ـ ـمـ ــاءات ال ـس ـيــاس ـيــة،
ً
فضال عن الحسابات العائلية.

ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراك اإلن ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة
واإلختيارية في عرسال بدأته سائر
األطياف السياسية والعائلية ،إال أن
السؤال املطروح :كيف ألهالي البلدة
ممارسة حق االقتراع للبلدة وسيف
امل ـس ـل ـحــن م ـص ـلــت ع ـل ــى ال ـعــراس ـلــة
واألج ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ال يـ ــزال
تنظيم «داعــش» يختطف جنودًا من
الجيش اللبناني ويواصل هجماته
لخطف آخــريــن ،وفــي وقــت لم تتمكن
فـيــه ق ــوى األمـ ــن الــداخ ـلــي م ــن إقــامــة
مأتم رسمي للمؤهل زاهــر عزالدين
اال في بلدة اللبوة املجاورة؟
وألن إجراء اإلنتخابات البلدية داخل
البلدة في مثل هذه الظروف «صعب
وشـبــه مستحيل» ،بحسب أكـثــر من
م ـصــدر ،ي ـجــري تـ ــداول ف ـكــرة تقضي
بــإجــراء اإلنتخابات في محلة «رأس
الـ ـس ــرج» ،ف ــي «امل ـن ـط ـقــة ال ـخ ـض ــراء»،
ح ـي ــث ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ان ـت ـش ــار
ّ
كثيف .وقد أكــد وزيــر الداخلية نهاد
ُ
املشنوق أن هــذه الفكرة ست ّ
طبق ،إذ
س ـت ـجــرى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة في
عرسال بحماية الجيش في املنطقة
التي له فيها مواقع.
بـ ـ ـك ـ ــر ال ـ ـ ـح ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــري ،م ـ ـن ـ ـسـ ــق ت ـ ـيـ ــار
املستقبل ،أكد لـ»األخبار» أن «الوضع
اإلسـتـثـنــائــي» ال ــذي تعيشه عــرســال
حاليًا ال يسمح بــإجــراء اإلنتخابات
داخ ـل ـهــا ،لـكــن ذل ــك «ل ــن يمنع البلدة
مـ ــن خـ ـ ــوض اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ـل ــدي ــة
واإلخـتـيــاريــة ،مــع حرصنا على عدم
ت ـعــرض أي ع ـس ـكــري ألي م ـخــاطــر»،
الف ـت ــا ال ــى الـتـنـسـيــق م ــع امل ـســؤولــن
األم ـ ـن ـ ـيـ ــن إلع ـ ـت ـ ـمـ ــاد مـ ـحـ ـل ــة «رأس
السرج» مكانًا ألقالم اإلقتراع.
م ـ ـسـ ــؤول ال ـج ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة فــي
ال ـب ـل ــدة ع ـل ــي ح ـس ــن ال ـح ـج ـي ــري أك ــد
أن املـجـمــوعــات املسلحة فــي عرسال
«ص ـغ ـيــرة وضـعـيـفــة وم ـت ـمــركــزة في
أمــاكــن مـعـيـنــة ،ول ــم يـعــد بـمـقــدورهــا
تـنـفـيــذ ع ـم ـل ـيــات ام ـن ـيــة ك ـب ـيــرة على
نسق أحداث آب  ،2014إنما من املمكن
تنفيذ إغتيال أو التعرض للبعض»،
مشددًا على أن كل ذلك «ال يمنع إجراء
اإلنتخابات داخل البلدة إذا ما توافر
القرار السياسي بذلك ،وخصوصًا أن
األجهزة األمنية يمكنها القضاء على
املـجـمــوعــات اإلرهــاب ـيــة مـتــى ش ــاءت،
وثبت ذلــك في العمليات التي نفذت
داخل بلدة عرسال».
ولـ ـ ـك ـ ــن ،حـ ـت ــى ل ـ ــو اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت م ــراك ــز
اإلقـ ـت ــراع ف ــي مـحـلــة «رأس ال ـس ــرج»،
ال ي ـخ ـف ــي الـ ـع ــراسـ ـل ــة واملـ ـس ــؤول ــون
األمـنـيــون قلقهم مــن حـصــول بعض
الـعــرقــات مــن املـجـمــوعــات املسلحة،
األمر الذي يستوجب استنفارًا أمنيًا
واس ـعــا وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات الكفيلة
ب ـح ـم ــاي ــة املـ ـقـ ـت ــرع ــن وعـ ـ ـ ــدم عــرق ـلــة

حفظ أمن أقالم
االقتراع في البلدة
يحتاج الى عملية
أمنية ضخمة
ع ـم ـل ـيــة االق ـ ـتـ ــراع وح ـم ــاي ــة عـنــاصــر
األجـهــزة األمـنـيــة .وبمعنى أدق ،فإن
ع ــرس ــال ت ـح ـتــاج إلـ ــى عـمـلـيــة أمـنـيــة
كبيرة لتنفيذ اإلنتخابات فيها.

النقمة على التيار االزرق
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــوض ــع األمـ ـن ــي ،يــؤكــد
ال ـعــراس ـلــة تـقـصـيــر املـجـلــس الـبـلــدي
الحالي «املدعوم» من تيار املستقبل
في تقديم الخدمات اإلنمائية للبلدة،
وس ــط «هيمنة فــاضـحــة» مــن رئيس
الـبـلــديــة وت ـيــار املستقبل ال ــداع ــم لــه.
ويـ ــؤكـ ــد م ـح ـم ــد ال ـص ـم ـي ـل ــي وجـ ــود
«نـقـمــة» كـبـيــرة عـلــى تـيــار املستقبل،
ويـ ـظـ ـه ــر ذلـ ـ ــك ج ـل ـي ــا ف ـ ــي «ت ـ ــراج ـ ــع»

أين هبة
الشيخ سعد؟
يؤكد علي حسن الحجيري مسؤول الجماعة
اإلسالمية في عرسال أن معظم األهالي «غير
راضني» عن العمل اإلنمائي للمجلس البلدي،
وم ـشــددًا عـلــى أن هـبــة سـعــد الـحــريــري لبلدة
عرسال ،التي حددت بقيمة  15مليون دوالر،
«ل ــم ي ــر ال ـعــراس ـلــة مـنـهــا شـيـئــا عـلــى األرض،
وإنما سمعنا عنها في اإلعالم فقط» .محمد
الفليطي يـشــرح مــن جهته أن املبلغ لــم تنفذ
منه أي مشاريع رغم اإلعالن عن بعضها من
قبل تيار املستقبل في البلدة ،ومنها إنشاء
مستشفى ،وش ــق طــريــق وتـعـبـيــده مــن بلدة
عرسال باتجاه بلدة الفاكهة .إال ان اإلقتراحني
وبحسب الفليطي سقطا بعد «خ ــاف على
امل ـحــاص ـصــة وال ـت ــوظ ـي ــف ف ــي امل ـس ـت ـش ـفــى»،
واع ـتــراض األهــالــي على شــق الـطــريــق كبديل
عن بلدة اللبوة« ،ألنــه يعزز عزلة عرسال مع
جوارها ،ويسلخها عن بيئة املنطقة وهو ما ال
يقبله العراسلة» يقول.
بـكــر الـحـجـيــري م ـســؤول تـيــار املستقبل في
عرسال أكد لـ»األخبار» أن الوضع األمني في
البلدة أدى دورًا سلبيًا في تظهير أموال الهبة
كمشاريع إنمائية فــي الـبـلــدة» ،نافيًا مسألة
الخالفات على املحاصصة والتوظيفات في
املستشفى ،عــازيــا السبب فــي عــدم الـشــروع
بتشييد مبنى املستشفى فــي محلة طريق
ال ـج ـمــالــة ع ـلــى ع ـقــار ج ـم ـه ــوري ،إل ــى الـعـبــوة
ال ـن ــاس ـف ــة الـ ـت ــي اس ـت ـه ــدف ــت دوري ـ ـ ــة لـلـجـيــش
وس ـقــط بنتيجتها ش ـه ـيــدان لـلـجـيــش ،وإل ــى
عــدم اإلسـتـقــرار األمـنــي فــي تلك املـحـلــة» .أما
في ما خص شق الطريق ،فأكد انه كان أحد
املشاريع املطروحة ،لكنه عارضها ورى إلغاء
املشروع ،ولكن اين هبة الشيخ سعد؟ يجيب
ال ـح ـج ـيــري أن م ـبــالــغ دف ـع ــت م ــن ال ـه ـبــة على
ترميم وتصليح مهنية عرسال بعد تعرضها
ألضــرار كبيرة نتيجة أحــداث آب  ،2014كما
ودفعت تعويضات على عائلة فقدت خمسة
من أفرادها نتيجة القصف ،وعائالت تعرض
أفرادها إلصابات أثناء العمليات األمنية ودفع
لكل منهم مبلغ  15الف دوالر»!

ش ـع ـب ـي ـتــه ،ب ـس ـب ــب ت ـغ ـي ـيــب اإلنـ ـم ــاء
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات عـ ــن الـ ـبـ ـل ــدة ،وح ـص ــره
«ب ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح ش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة» ل ــرئـ ـي ــس
ال ـب ـلــديــة وم ـس ــؤول ــي ال ـت ـيــار األزرق،
وم ـن ـه ــا «ت ـط ـي ـيــر قـ ـ ــرار بــاس ـت ـحــداث
مــركــز خــدمــات إجتماعية فــي البلدة
ب ـع ــد إص ـ ـ ــرار «أبـ ـ ــو ع ـج ـي ـنــة» وت ـي ــار
املستقبل على توظيف ثالثة مقربني
مـنـهــم ،واع ـت ــراض أب ـنــاء الـبـلــدة على
ذلك عند وزيــر الشؤون اإلجتماعية،
ً
فضال عن إلغاء وزارة الطاقة واملوارد
املائية والكهربائية مشروعني للبلدة
بقيمة  200ال ــف دوالر نتيجة ســوء
تــدب ـيــر رئ ـيــس ال ـب ـلــديــة ،إض ــاف ــة إلــى
وضــع اليد من قبل اشخاص بغطاء
بلدي على عقار جمهوري في محلة
رأس ال ـس ــرج مـســاحـتــه ت ـق ــارب 150
الــف مـتــر» .إال أن أكثر مــا يثير نقمة
ال ـع ــراس ـل ــة ب ـح ـســب ال ـن ــاش ــط املــدنــي
«زي ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـن ــائ ــب جـ ـم ــال ال ـ ـجـ ــراح،
وتصريحاته غير الدقيقة ،فتارة عن
جــرود عــرســال وأنـهــا ســوريــة ،وتــارة
أخرى عن إيالء عرسال إهتمام سعد
الحريري في اإلنماء والتطوير الذي
ل ــم نـ ــره ب ـع ــد ،وأط ـ ـ ـ ــوارا ع ــن اح ـت ــال
عرسال من قبل حزب الله فقط ،فيما
املسلحون يحتلون البلدة» ،لكن هذه
ال ـن ـق ـمــة ال تـعـنــي أبـ ـ ـدًا أن ال ـعــراس ـلــة
يبدون استعدادًا لالنقالب على تيار
املستقبل ،إال إال حصلت مـفــاجــأة ال
يمكن احدًا أن يتوقعها منذ اآلن.
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مجتمع وإقتصاد
ً
تعليم أثار اقتراح قانون إلغاء االمتحانات الرسمية استغراب التربويين ،لكونه يأتي معزوال عن باقي عناصر
المنظومة التعليمية من مناهج وطرق تعليم وتقويم .التربويون يوافقون على إزالة الشوائب ،ولكنهم
يقولون إن القرار يحتاج إلى تشاور وطني بين األطراف المعنية

إلغاء البريفيه بحجة فساد االمتحانات
فاتن الحاج
عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاف ـ ــة شـ ـ ـه ـ ــري ـ ــن م ـ ـ ــن ب ـ ــدء
اس ـت ـح ـقــاق االم ـت ـح ــان ــات الــرس ـم ـيــة،
ّ
تقدم النائبان سيرج طورسركسيان
ّ
ونـ ــديـ ــم ال ـج ـم ــي ــل بـ ــاق ـ ـتـ ــراح ق ــان ــون
م ــن األم ــان ــة ال ـعــامــة ملـجـلــس ال ـنــواب
ي ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــان فـ ـ ـي ـ ــه إلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادة
امل ـت ــوس ـط ــة (الـ ـب ــريـ ـفـ ـي ــه) .وأبـ ـ ـ ــرز مــا
يـسـتـنــد إل ـي ــه االق ـ ـتـ ــراح ف ــي أس ـبــابــه
امل ــوج ـب ــة ه ــو إع ـ ــان ب ـعــض امل ــراج ــع
فــي وزارة التربية بـصــورة واضحة
ع ـ ــدم ضـ ــرورت ـ ـهـ ــا ،وإق ـ ـ ـ ــرار ال ـب ـعــض
اآلخر بالفساد املستشري في كيفية
اإلعداد لالمتحانات وإجرائها .كذلك
رأى النائبان أن هذه الشهادة لم تعد
إلــزام ـيــة وض ــروري ــة لـلـحـصــول على
ّ
أي وظيفة وال تتماشى مــع التطور
ال ـح ــاص ــل ع ـل ــى امل ـن ــاه ــج ال ــدراس ـي ــة
الـجــديــدة املعتمدة حاليًا فــي لبنان
(باملناسبة املـنــاهــج الحالية ليست
جديدة وتعود إلى عام .)1997
ات ـ ـخـ ــاذ قـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـقـ ــدر مــن
ال ـح ـس ــاس ـي ــة والـ ـقـ ـط ــع م ـ ــع ت ـجــربـ ًـة
م ــاض ـي ــة ال ي ـم ـكــن أن ي ــأت ــي م ـج ـتــزأ
ً
ومـ ـع ــزوال ع ــن املـنـظــومــة التعليمية
بكليتها ،مــن مـنــاهــج وط ــرق تعليم

من أوحى
باالقتراح؟
يبرر النائب سيرج طورسركيسيان بأن
املشروع ال يستند إلى خلفية شخصية
أو سياسية« ،فأوالدي ال يزالون صغارًا،
واالنتخابات النيابية مؤجلة» ،موضحًا
أن ـن ــا «ل ــم ن ـح ــدد مـهـلــة زم ـن ـيــة للتنفيذ
بهدف جعل القضية تتفاعل ،وننتظر
أن تـجـتـمــع لـجـنــة الـتــربـيــة الـنـيــابـيــة في
أقــرب وقــت ملناقشة االق ـتــراح» .مــن هي
املراجع في الــوزارة التي تحدثتم عنها؟
يجيب« :الــوزيــر الـيــاس بــو صـعــب» .هل
بنيتم اقـتــراحـكــم على دراس ــات دقيقة
أو آراء تــربــويــن؟ يـ ّ
ـرد أن االق ـتــراح جاء
نتيجة عـصــف فـكــري مــع معلمني في
مــدارس خاصة .وزيــر التربية ينفي أن
يكون أحد طرح عليه املسألة ،وهو قرأها
مثل غيره فــي وســائــل اإلع ــام .ويؤكد
ّ
أنه لم يثر مثل هذا املوضوع في لقاء أو
تصريح ،وهــو غير ملحوظ فــي ورشــة
تطوير االمتحانات الرسمية.

تقرير

وتقويم .هذا ما يتفق عليه التربويون
الــذيــن استطلعت "األخ ـب ــار" آراء ه ــم.
ف ــامل ـس ـت ـش ــار الـ ـت ــرب ــوي فـ ــي جــام ـعــة
الـقــديــس يــوســف هـنــري عــويــط يــرى
أن ه ـنــاك حــاجــة إل ــى ورش ــة وطنية
للنظر في صالحية الفكرة وجدواها
ومـ ـس ــوغ ــاتـ ـه ــا ،ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء الـ ــواقـ ــع
اللبناني والتجارب الدولية العربية
ً
والغربية« ،فــالــدولــة الفرنسية مثال
أل ـغ ــت الـ ـشـ ـه ــادة امل ـت ــوس ـط ــة ك ـشــرط
إلزامي للعبور إلى املرحلة الثانوية
ول ــم تـلـغـهــا ك ـش ـهــادة رس ـم ـيــة ،علمًا
بأنها ربطت ذلك بنظم تقويم دقيقة
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ـن ــة» .بــالـنـسـبــة إل ـيــه،
يجب اإلجــابــة عــن أسئلة كثيرة :إذا
كانت الغاية من الخطوة إصالحية،
أال ي ـن ـس ـح ــب ذل ـ ـ ــك عـ ـل ــى الـ ـشـ ـه ــادة
ال ـث ــان ــوي ــة؟ وهـ ــل ي ـج ــوز أن نـكـتـفــي
ب ــال ـت ـق ــوي ــم ون ـ ـتـ ــرك ب ــاق ــي ع ـنــاصــر
امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة؟ هـ ــل لــدي ـنــا
دراسـ ــات دقـيـقــة عــن أع ــداد الـتــامــذة
الذين يتابعون دراستهم بعد صف
البريفيه وأعداد املتسربني؟
تــوافــق ريـمــا بـحــوص ،األس ـتــاذة في
كلية التربية في الجامعة اللبنانية
األم ـيــرك ـيــة ،ع ـلــى أه ـم ـيــة أن يستند
القرار إلى دراسة ومعلومات دقيقة،
لكنها تتحمس لفكرة إلغاء البريفيه
الـتــي بــاتــت تفعل فعلها بتالمذتنا
وت ـض ـع ـه ــم فـ ــي جـ ــو ن ـف ـس ــي خ ــان ــق
بــا مـبــرر ،فكل مــا يفعلونه فــي هذا
ال ـصــف ه ــو الـتــركـيــز عـلــى الـجــوانــب
التي تطرح منها أسئلة االمتحانات
الرسمية ويهملون الجوانب املتعلقة
بــال ـت ـح ـل ـيــل والـ ـثـ ـق ــاف ــة الـ ـع ــام ــة «م ــا
ّ
بشوف الـطــاب إال بـيــدرســوا تاريخ
وجـغــرافـيــا وتــربـيــة بـصــم لينجحوا
ب ــاالم ـت ـح ــان ،ب ــدن ــا والدن ـ ـ ــا ي ـكــونــوا
مبسوطني ومش مضغوطني ،واألهم
إنو يوصلوا لعندنا على الجامعات
وعندن شوية ثقافة».
اإلل ـغــاء ال ــذي ال يـتــرافــق مــع الــرقــابــة
هـ ــو ن ـ ــوع مـ ــن ت ـض ـي ـيــع ال ـش ـن ـك ــاش،
يقول الباحث التربوي عدنان األمني.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ـي ــه ،ال ـ ـظـ ــروف ال ـحــال ـيــة
غـيــر مـنــاسـبــة للتفكير فــي القضية
م ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر ش ــام ـل ــة ل ــإص ــاح
التعليمي .قيمة هــذه الـشـهــادة ،كما
ي ـقــول ،أنـهــا الــدلـيــل الــوحـيــد عـلــى أن
أوالدن ـ ـ ــا ب ـع ـم ــرال ــ 15أنـ ـه ــوا الـتـعـلـيــم
األساسي بشهادة من سلطة موثوقة
ه ــي ال ـ ــدول ـ ــة ،وهـ ـ ــذا م ـط ـلــب وط ـن ــي.
يتحدث األمــن عن جانب خبيث في
الـ ـط ــرح يـتـعـلــق بــاس ـت ـفــادة م ــدارس
خ ــاص ــة ت ـج ــاري ــة وأخ ـ ـ ــرى مــرتـبـطــة
بامتحانات دولـيــة مثل البكالوريا
الفرنسية وغيرها .يستغرب األمني
ما جاء في األسباب املوجبة القتراح
ال ـقــانــون ،وه ــو إل ـغــاء الـفـســاد ،وكــأن

هل لدينا دراسات دقيقة عن أعداد التالمذة الذين يتابعون دراستهم بعد صف البريفيه؟ (مروان طحطح)

ال ـف ـســاد غ ـيــر م ــوج ــود ف ــي ال ـش ـهــادة
والتفتيش املركزي ووزارات
الثانوية
ّ
الدولة .هل نصفي هذه املؤسسات أم
نعالج الفساد؟
تغيير النظام التقليدي لالمتحانات
ولـيــس إل ـغــاء ال ـش ـهــادة ،هــو مــا يجب
أن يحصل ،بحسب األستاذة في كلية
التربية في الجامعة اللبنانية الهام
ب ــدران .تـشــرح أن الـطــاب قــد يجرون
ام ـت ـح ــان ــات ـه ــم ف ــي م ــدارسـ ـه ــم إلزال ـ ــة
عامل الـخــوف وبـطــرق تقنية حديثة،
لـكــن يـجــب أن يـجــري ذل ــك وف ــق نظام
تقويم جدي رسمي يقيس معلومات
التلميذ ومواقفه واتجاهاته ،تحقيقًا
ل ـل ـعــدالــة ب ــن امل ـ ـ ــدارس؛ فـبـغـيــاب هــذا
النظام ينجح الجميع ،وخصوصًا في
املــدارس الدكاكني وهي كثيرة .تحذر
م ــن أن ي ـكــون ال ـه ــدف م ــن اإلل ـغ ــاء هو
ع ــدم تعليم بـعــض امل ــواد الـتــي ّ
تنمي

االنـ ـتـ ـم ــاء ال ــوط ـن ــي م ـث ــل ال ـج ـغــراف ـيــا
والتربية املدنية والتاريخ ،بدليل أن
ّ
هناك مدارس كثيرة ال تعلم الجغرافيا
ً ّ
مثال إال في صفوف الشهادات ،لكون
ط ــابـ ـه ــا م ـج ـب ــري ــن عـ ـل ــى ال ـخ ـض ــوع
لالمتحانات الرسمية.
أمــا مــديــرة مكتب الـبـحــوث والتقويم
ف ــي ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـيــروت

االقتراح يجب
أن ينبع من أصحاب
االختصاص

كرمى الحسن فتعارض فكرة اإللغاء
ب ــامل ـط ـل ــق ،ب ــاع ـت ـب ــار أن كـ ــل األوراق
البحثية واملحاضرات في دول العالم
ومنظمة األونيسكو تؤكد على أهمية
الـتـقــويــم الــرسـمــي فــي نـهــايــة املرحلة
األساسية ،الفتة إلى أن التعديل يجب
أن ي ـح ــدث ف ــي ف ـل ـس ـفــة االم ـت ـح ــان ــات
وآلية تنظيمها ،وليس في وجودها
أو عدمه.
م ــن ج ـه ـتــه ،يـعـجــب أم ــن ع ــام ات ـحــاد
املــؤس ـســات ال ـتــربــويــة ال ـخــاصــة األب
ب ـ ـطـ ــرس عـ ـ ـ ـ ــازار م ـ ــن رم ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذا
االق ـت ــراح مــن دون اسـتـشــارة أحــد من
امل ـع ـن ـيــن« ،ب ـع ــد بـكـيــر ع ـلــى الـتــدبـيــر
الـ ــذي ي ـجــب أن ي ـمـ َّـهــد ل ــه بـمـجـمــوعــة
مــن التعديالت القانونية ،منها عدم
اش ـ ـتـ ــراط الـ ـشـ ـه ــادة ل ـل ـح ـص ــول عـلــى
وظ ـي ـف ــة ،وم ــرس ــوم ل ـت ـعــديــل املـنــاهــج
الحالية».

ّ
مياه طرابلس الجوفية ضحية االستنزاف والتلوث

عبد الكافي الصمد
دقت مؤسسة مياه لبنان الشمالي،
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،ج ـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ــذار ،ع ـنــدمــا
حـ ــذرت ع ـلــى ن ـحــو غ ـيــر م ـبــاشــر من
أن م ــديـ ـن ــة ط ــرابـ ـل ــس م ـق ـب ـل ــة ع ـلــى
"كــارثــة" مــائـيــة كـبـيــرة فــي الـسـنــوات
القليلة ،نتيجة اإلسراف الجائر في
استعمال املياه الجوفية ،وتحديدًا
ع ـلــى ي ــد أص ـح ــاب اآلب ـ ــار ال ـخــاصــة،
داع ـي ــة إل ــى ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات عــاجـلــة
قبل وقوع املحظور.
جاء هذا التحذير عبر بيان وزعته

املؤسسة ،أشــارت فيه إلى أن "املياه
ُ
الجوفية تستنزف وتـتـضــرر بفعل
اآلبـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة" ،الف ـ ـتـ ــة إل ـ ـ ــى أن
"اس ـت ـم ــرار اإلسـ ـ ــراف ف ــي اسـتـعـمــال
اآلبـ ــار ال ـخــاصــة فــي األب ـن ـيــة ،يــؤدي
إلى استنزاف املياه الجوفية ويضر
بنوعيتها ،وإلى تداخل مياه البحر
فيها ما يزيد من ملوحتها ،بحيث
ت ـص ـب ــح لـ ـي ــس فـ ـق ــط غـ ـي ــر صــال ـحــة
لإلستعمال ،وإنما أيضًا غير قابلة
لـلـمـعــالـجــة إلع ــادت ـه ــا ّ إلـ ــى حــالـتـهــا
ال ـس ـل ـي ـم ــة" .ل ــذل ــك ت ـم ــن ــت املــؤس ـســة
ع ـلــى "ج ـم ـيــع امل ــواط ـن ــن اإلق ـت ـصــاد

فــي اسـتـعـمــال مـيــاه اآلب ــار الخاصة
واسـتـخــدام املـيــاه بطريقة رشـيــدة"،
ع ـبــر س ـلــوك ـيــات وإرشـ ـ ـ ــادات إع ـتــاد
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــون أن ي ـس ـم ـع ــوه ــا ع ـ ــادة
ف ــي فـصــل الـصـيــف عـنــدمــا يـتــراجــع
منسوب اآلبــار الجوفية والينابيع،
وي ـص ـي ــب ب ـع ـض ـهــا جـ ـف ــاف ك ـل ــي أو
نسبي.
ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــذي ــر ل ــم ي ـك ــن األول
م ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه ،ف ــرئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة املـ ـي ــاه
والـبـيـئــة فــي بـلــديــة طــراب ـلــس جــال
حلواني أوضح لـ"األخبار" أنه "منذ
ن ـح ــو س ــت س ـ ـنـ ــوات ،وب ـع ــد دراسـ ــة

أجريناها في منطقة الضم والفرز،
حذرنا من إستنزاف اآلبار الجوفية
واإلسـ ـتـ ـه ــاك املـ ـف ــرط ل ـل ـم ـيــاه عـلــى
ن ـحــو غ ـيــر مـ ـس ــؤول ،وق ـل ـنــا حينها
إنــه إذا استمررنا على املـنــوال ذاتــه
فإننا مقبلون على كــارثــة حقيقية،
ألن ك ــل مـ ـي ــاه اآلب ـ ـ ــار ال ـج ــوف ـي ــة فــي
تلك املنطقة ستصبح مالحة" .على
الرغم من ذلك لم يتراجع اإلستعمال
ال ـش ـخ ـص ــي وامل ـ ـنـ ــزلـ ــي ل ـل ـم ـي ــاه فــي
أن ـح ــاء ط ــراب ـل ــس ،بـحـســب حـلــوانــي
الـ ـ ــذي ل ـف ــت إلـ ــى أن "م ـن ـط ـقــة ال ـضــم
والفرز شهدت في السنوات الثالث

املاضية نشاطًا عمرانيًا كبيرًا ،وهو
فــي ت ـصــاعــد ،ويـنـتـظــر أن يستكمل
ب ـنــاء ه ــذه املـنـطـقــة خ ــال الـسـنــوات
الـخـمــس املـقـبـلــة ،مــا س ـيــؤدي بفعل
إسـتـنــزاف مـيــاه اآلب ــار الجوفية بال
حسيب أو رقيب إما إلى جفافها أو
إلى إصابتها بامللوحة".
ي ـ ـل ـ ـفـ ــت حـ ـ ـل ـ ــوان ـ ــي إل ـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ـ ــر ب ــال ــغ
الخطورة هو أن "بعض األبنية التي
شيدت حديثًا في تلك املنطقة ،عمل
م ـه ـن ــدس ــوه ــا ع ـل ــى إن ـ ـ ــزال م ـس ـتــوى
اآلبار الجوفية بضعة أمتار من أجل
كـســب طــابــق إض ــاف ــي تـحــت األرض
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

أخبار

الكازينو يرفض زيادة
ّ
حصة الدولة
يواصل رئيس مجلس
إدارة كازينو لبنان ،حميد
كريدي ،مساعيه
الرامية الى إقناع جميع
أعضاء مجلس االدارة
بالموافقة على رفع
دعوى قضائية ضد
الدولة اللبنانية بهدف
منعها من زيادة حصتها
من الكازينو وفقا لما
ينص عليه العقد .في
المقابل ،تقول مصادر
وزارة المال انها تصر على
تنفيذ بنود العقد بما في
ذلك زيادة حصة الدولة
في هذا العام من %50
الى %60
ليا القزي

غــداة تقديم اقـتــراح القانون خرجت
أصـ ـ ــوات ن ـقــاب ـيــة ت ـن ـت ـقــده ،فـطــالـبــت
رابـ ـط ــة مـعـلـمــي ال ـت ـع ـل ـيــم األس ــاس ــي
الرسمي في لبنان املجلس النيابي
ً
بــإه ـمــالــه إهـ ـم ــاال ك ـل ـيــا ،م ـح ــذرة من
أن امل ــس ب ـش ـهــادة الـبــريـفـيــة يصيب
التعليم الــرسـمــي األس ــاس ــي بمقتل
ال ش ـف ــاء م ـن ــه ،ت ـمــامــا ك ـمــا أدى إلــى
انهيار املستوى التعليمي في جميع
املـ ـ ــواد ،وخ ـصــوصــا ال ـل ـغــة الـعــربـيــة.
واس ـت ـه ـج ــن ن ـق ـيــب امل ـع ـل ـم ــن نـعـمــة
م ـح ـفــوض الـ ـق ــرار ال ـ ــذي ي ــأت ــي على
أبـ ـ ــواب االمـ ـتـ ـح ــان ــات ،م ــا ق ــد يخلق
ّ
ويهد من
بلبلة بني أوســاط الطالب
عــزيـمـتـهــم عـلــى ال ـ ــدرس ،وي ــؤث ــر في
أدائهم التربوي ،مع العلم بأننا في
املبدأ لسنا ضد البحث باملوضوع،
ل ـك ــن ب ــال ـش ـك ــل ال ـع ـل ـم ــي والـ ـت ــرب ــوي
وباملكان والزمان املناسبني.

وإشـ ـ ـب ـ ــاع جـ ـش ــع تـ ـج ــار وأصـ ـح ــاب
األبنية ،نتج عنه تــداخــل مياه هذه
اآلبار مع مياه البحر القريبة منها،
ما أدى إلى ملوحتها".
ي ــوض ــح حـ ـل ــوان ــي أن "حـ ـف ــر اآلب ـ ــار
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـل ــغ ت ـك ـل ـف ــة كــل
مـ ـنـ ـه ــا م ـ ــا ب ـ ــن أل ـ ـ ــف وث ـ ــاث ـ ــة آالف
دوالر ،يـحـتــاج إل ــى مــوافـقــة مسبقة
م ــن وزارة ال ـطــاقــة واملـ ـي ــاه" ،مـشـيــرا
إلــى أن "عـشــرات اآلبــار الجوفية في
ط ــراب ـل ــس ي ـج ــري ح ـف ــره ــا م ــن دون
رخ ــص ،وأن ج ـهــات إداريـ ــة وأمـنـيــة
م ـســؤولــة ال ت ـغــض ال ـن ـظــر ف ـقــط عن

مـ ـش ــاك ــل ك ــازيـ ـن ــو لـ ـبـ ـن ــان ت ـت ــزاي ــد
بـ ــاطـ ــراد ،وح ــامل ــا ي ـخ ــرج م ــن ازم ــة
يــدخــل فــي أخ ــرى .فبعد أزم ــة طرد
 191موظفا من عملهم ،واضطرار
االدارة الع ـ ـ ـ ــادة ق ـس ــم م ـن ـه ــم ال ــى
الـعـمــل ،يشهد الـكــازيـنــو سـجــاالت
ّ
حادة في شأن زيادة ّ
حصة الدولة
م ــن ال ـع ــائ ــدات م ــن  %50ال ــى %60
اع ـت ـب ــارا م ــن هـ ــذا الـ ـع ــام ،وف ـق ــا ملا
يـنــص عـلـيــه الـعـقــد .تـقــول مـصــادر
م ـط ـل ـعــة ان رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة
ال ـك ــازي ـن ــو ،حـمـيــد ك ــري ــدي ،يـطــرح
رفـ ــع دع ـ ــوى أم ـ ــام م ـج ـلــس ش ــورى
ّ
الدولة ّ
ضد الدولة اللبنانية ،ممثلة
ب ـ ــوزارة املـ ــال ،لتعليق تـنـفـيــذ هــذا
البند من العقد املوقع معها.
امل ـعــروف ان الــدولــة اللبنانية ،في
عـ ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـيـ ــاس ال ـ ـهـ ــراوي
وحكومة الرئيس رفيق الحريري،
مـ ـنـ ـح ــت شـ ــركـ ــة كـ ــازي ـ ـنـ ــو لـ ـبـ ـن ــان،
بموجب القانون الرقم  417تاريخ
 ،1995-5-15ال ـ ـحـ ــق الـ ـحـ ـص ــري
باستثمار ألعاب القمار في النادي
ال ــوح ـي ــد ف ــي امل ـعــام ـل ـتــن مل ـ ــدة 30
سـنــة .وف ــي مـقــابــل ه ــذه الحصرية
(واالمـ ـتـ ـي ــازات االخ ـ ــرى املـمـنــوحــة
ل ـل ـش ــرك ــة) ،حـ ـ ــددت ح ـص ــة ال ــدول ــة
مــن مـجـمــوع الــدخــل الـسـنــوي غير
الـصــافــي الـنــاتــج مــن الـعــاب القمار
بـ  %30عن السنوات العشر األول،
 %40عــن الـسـنــوات العشر الثانية
و %50عن السنوات العشر األخيرة.
بدأ تنفيذ العقد اعتبارا من -11-17

هذه املخالفات ،بل هي متواطئة في
هذا املوضوع ايضا".
دفعت هذه املشكلة البلدية إلى حفر
بئر مياه جوفية كبيرة على مقربة
مــن مــوقــع التكية املــولــويــة ،بجانب
الـ ـب ــولـ ـف ــار ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ـ ــذي ي ــرب ــط
طــرابـلــس بــزغــرتــا ،وه ــي بـئــر ُمـ ّـو ّلــت
بـهـبــة أوروبـ ـي ــة وبــإم ـكــان ـهــا ض ــخ 6
آالف مـتــر مـكـعــب م ــن امل ـي ــاه يــومـيــا.
ّ
يـ ـب ــش ــر حـ ـل ــوان ــي ب ــأن ــه "بـ ـع ــد رب ــط
خــط جــر مـيــاه ه ــذه الـبـئــر بالشبكة
الــرئ ـي ـس ـيــة م ـط ـلــع ال ـص ـي ــف امل ـق ـبــل،
سيحل قسم كبير من مشكلة املياه

 ،1996اال ان الـشــركــة امـتـنـعــت عن
ت ـســديــد ح ـصــة ال ــدول ــة م ــن ال ـعــاب
 ،Slot machinesإذ ّ
عدتها الشركة
ال ـ ـعـ ــاب ت ـس ـل ـي ــة ال ي ـش ـم ـل ـهــا عـقــد
االسـتـثـمــار .عـلــى اث ــر ه ــذا الـخــاف
في تفسير العقد ،حصلت تسوية
ع ـبــر وض ــع مـلـحــق لـلـعـقــد يقضي
بــزيــادة حـصــة الــدولــة مــن عــائــدات
ً
اإلي ـ ـ ــرادات لـتـصـبــح  %40بـ ــدال من
ً
ابتداء من أول عام  2000حتى
%30
ً
اول عام  .2006و %50بدال من %40
ً
حتى اول عام  .2016و %60بدال من
 %50للسنوات العشر االخيرة من
العقد (حتى .)2026
ينطلق كــريــدي فــي اعـتــراضــه على
ّ
تنفيذ هــذا البند مــن العقد مــن أن
ُ
الدولة ال تطبق بنود العقد لجهة
حصرية ألعاب القمار ،اذ ان «عدد
ماكينات األلعاب في الكازينو يبلغ
 600ماكينة ،فيما هناك آالف اآلالت
املنتشرة في لبنان» .تقول مصادر
ّ
في مجلس اإلدارة" :بما أن الدولة
ّ
ُ
أخلت ببنود العقد ،فإما أن تعدل
ُ
بنوده وإما أن تقفل محالت القمار
لتعود الحصرية إلى الكازينو".
لـيـســت امل ـ ـ ّـرة االول ـ ــى ال ـتــي ت ـحــاول
ادارة الكازينو تعديل بنود العقد
املتصلة بحصة الدولة .ففي العام
املاضي ،كان كريدي ينوي اإلمتناع
عــن تسديد املستحقات إلــى وزارة
املال ،مقترحًا تعديل عقد االمتياز.
إال أن أع ـض ــاء مـجـلــس اإلدارة لم
ّ
ي ـ ــؤي ـ ــدوه فـ ــي خـ ـط ــوت ــه .يـ ـب ــدو أن
الــوضــع تبدل هــذه امل ـ ّـرة ،ف ـ «العمل
جار من أجل الحصول على موافقة
ٍ
الجميع ،وخــاصــة أن كــريــدي يريد
أن تأتي املوافقة على رفع الدعوى
ضد الدولة باالجماع .كي يتحمل
الجميع املسؤولية معه».
ت ـش ــرح املـ ـص ــادر أن «مـ ــا ن ـق ــوم به

كريدي بان
يتذرع ُ
الدولة ال تطبق بنود
العقد لجهة الحصرية

ه ــو ال ـت ـصــويــت ع ـلــى أم ــر أســاســي
ويرتبط بمستقبل الكازينو الذي
ُ
سيصبح بعد عشر سـنــوات ملكًا
للدولة اللبنانية» .وتلجأ املصادر
إلى األرقام من أجل تبرير خطوتها:
«الكازينو بحاجة إلى أن يجني في
الليلة الواحدة  170مليون ليرة كي
ال يخسر .وهناك  83مليون دوالر

ً
فــي طــرابـلــس" ،آم ــا أن "يـخـفــف ذلــك
م ــن ال ـض ـغــط ع ـلــى اآلبـ ـ ــار الـجــوفـيــة
فــي منطقة الضم والـفــرز وفــي بقية
املناطق األخرى".
غـيــر أن مشكلة اآلب ــار الـجــوفـيــة في
طــرابـلــس ال تقتصر فـقــط عـلــى هــذا
ال ـج ــان ــب ،إذ ي ــوض ــح رئ ـي ــس نـقــابــة
مـسـتـخــدمــي وع ـم ــال مــؤسـســة مـيــاه
ل ـب ـنــان ال ـش ـمــالــي ك ـم ــال م ــول ــود ،أن
اآلب ــار الجوفية فــي طرابلس "باتت
مهددة بالتلوث نتيجة ّ
تسرب مياه
الصرف الصحي إليها".
هـ ــذا ال ـت ـل ــوث ب ـ ــرأي م ــول ــود "ن ــاج ــم
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دعوى إبراهيم نجار ضد «األخبار»

ف ــي ال ـس ـنــة م ـع ــاش ــات لـلـمــوظـفــن،
بينما يبلغ االحتياط الــذي يملكه
الكازينو نحو  130مليون دوالر،
لذلك ستتسبب زيادة حصة الدولة
ّ
الى  %60بخسائر للكازينو .بلش
ّ
يدق الخطر».
بعد إنـتـهــاء عهد الــرئـيــس ميشال
سليمان (رئيس الجمهورية ُيعني
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ال ـكــازي ـنــو)،
ّ
ب ــات ك ــري ــدي ب ــا مـظــلــة سـيــاسـيــة.
ّ
ّ
كل القوى السياسية استغلت هذا
األمر من أجل تعزيز نفوذها داخل
ال ـك ــازي ـن ــو .تـسـتـبـعــد امل ـ ـص ــادر أن
يـكــون كــريــدي «قــد اتـخــذ ق ــراره من
دون التنسيق مع رئيس الحكومة
تـمــام ســام وحــاكــم مـصــرف لبنان
ّ
ريـ ـ ـ ــاض س ـ ــام ـ ــة» .فـ ــامل ـ ـعـ ــروف أن
ُ
«ضمانة» كريدي تؤمنها صداقته
ب ـ ـسـ ــام و«رض ـ ـ ـ ـ ــى» سـ ــامـ ــة ع ـن ــه،
علما ان شركة «إنترا» ،التي تملك
 53.8في املئة من أسهم الكازينو،
يرأسها محمد شعيب ،املحسوب
على الرئيس نبيه بري ،و«ال تبدو
ان ـت ــرا ب ـع ـيــدة ع ــن أج ـ ــواء ال ــدع ــوى
القضائية» ،على الرغم من أن وزير
املــال علي حسن خليل ،الــذي يمثل
ال ـخ ـصــم ،يـنـتـمــي إل ــى ح ــرك ــة أم ــل.
ّ
يـتـســلــح ك ــري ــدي ف ــي مـسـعــاه لــرفــع
ال ــدع ــوى ض ــد ال ــدول ــة ب ــ«ال ــدراس ــة
ال ـتــي أجــرت ـهــا شــركــة دي ـلــويــت آنــد
ت ــوش لـتـقــويــم امل ــوظ ـف ــن ،ك ـمــا أنــه
مرتاح ألن ال أحد قادر على إقالته
طاملا أنــه لــم ُينتخب رئيس جديد
للجمهورية».
مــن جهة أخ ــرى ،جمع كــريــدي منذ
شـ ـه ــر ت ـق ــري ـب ــا اعـ ـ ـض ـ ــاء مـجـلـســي
نـقــابـتــي املــوظـفــن وأل ـع ــاب امليسر
بحضور املساهمني ،وقــال أمامهم
أن ــه «ل ــن ُي ـطــرد أي مــوظــف .املــوجــة
السابقة انتهت .هدفنا هــو العمل
من أجــل الحفاظ على ما نملك من
أم ـ ــوال وت ـح ـســن وض ــع الـكــازيـنــو
م ــع إع ـت ـمــاد س ـيــاسـ ًـة ال ـتــوف ـيــر في
الـ ـنـ ـفـ ـق ــات» ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى تـعـلـيــق
«الـتــرقـيــات فــي الـفـتــرة املقبلة ولن
ي ـك ــون ه ـن ــاك وظ ــائ ــف ج ــدي ــدة وال
زي ــادة عـلــى األجـ ــر» .وب ــرر أمامهم
رف ـ ــع الـ ــدعـ ــوى ال ـق ـض ــائ ـي ــة ب ـهــدف
«إعـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاء األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـت ـ ــي ل ــدي ـن ــا
للموظف ال للدولة».
ّ
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ّ ع ـل ــى املـ ــلـ ــف فــي
وزارة املال تقول إنه «ال فكرة لدينا
ع ــن دعـ ــوى قـضــائـيــة ول ـكــن ال نـ ّـيــة
في تعديل بنود االمتياز أو إلغاء
ن ـس ـبــة زي ـ ـ ــادة عـ ـش ــرة ب ــامل ـئ ــة عـلــى
حصة الدولة» .تقول هذه املصادر
ان "ظــروف الحرب األهلية أجبرت
الكازينو على إقفال أبوابه سنوات
عـ ـ ـ ــدة ،حـ ـت ــى ع ـ ـ ــام  .1996خ ـط ــوة
ك ــري ــدي هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة ق ــد ت ـ ــؤدي إلــى
األمر نفسه».

على نحو كبير عــن أن شبكة مياه
الـ ـص ــرف ال ـص ـح ــي مل ـن ـط ـقــة الـ ـك ــورة
تصب منذ بضعة أشهر فــي بالوع
يـ ـق ــع فـ ــي خـ ـ ـ ــراج ب ـ ـلـ ــدة ب ـك ـف ـت ــن ،ال
ي ـب ـعــد أك ـث ــر م ــن  3ك ـي ـلــوم ـتــرات عــن
طــراب ـلــس" ،مــا جـعـلــه ي ـحــذر مــن أنــه
"إذا لــم تـ َ
ـوصــل ه ــذه الـشـبـكــة (تـقــدر
تكلفة هــذه الوصلة نحو  10مالين
يـ ـ ـ ـ ــورو) ب ـم ـح ـط ــة ال ـ ـت ـ ـكـ ــريـ ــر ،وه ــي
م ـح ـط ــة ل ـل ـم ـف ــارق ــة لـ ــم ت ـع ـم ــل ب ـعــد
ب ــرغ ــم إن ـج ــازه ــا ق ـبــل سـ ـن ــوات ،فــإن
أغـلــب اآلب ــار الـجــوفـيــة فــي طرابلس
ستتلوث".

بتاريخ  ،2016/12/15أصدرت محكمة التمييز،
الناظرة في استئناف قضايا املطبوعات في
بيروت ،قــرارًا في الدعوى املقدمة من األستاذ
إبراهيم نجار ضـ ّـد إبراهيم األمــن ورضــوان
مرتضى ،على خلفية املقال املنشور بتاريخ
 2013/8/20في العدد رقم  2082تحت عنوان:
"بـ ــاب ال ـن ـجــار مـخـلــع :يـخــالــف ال ــوزي ــر وي ـكـ ّـرم
الـضــابــط ويـعــاقــب الــرت ـيــب" ،قـضــى بتصديق
القرار املستأنف اآليل إلى إدانة املدعى عليهما
سندًا للمادة  20من املرسوم االشتراعي رقم
 77/104معطوفة على املــادة  26منه ،وتغريم
ك ــل م ـن ـه ـمــا م ـب ـلــغ م ـل ـي ــون ل.ل ،.وإل ــزام ـه ـم ــا
بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مليوني ليرة
لبنانية كتعويض ّ
للمدعي عن األض ــرار التي
لحقت به ،ونشر خالصة عن القرار.

مشروع جل الديب »2U« :أو
«»double L؟

بعد أن وافق مجلس الوزراء في جلسته األخيرة
على طلب مجلس االنماء واالعمار تنفيذ مشروع
ت ـقــاطــع ج ــل ال ــدي ــب ض ـمــن االع ـت ـم ــاد املــرصــود
له حاليًا على أســاس  ،2Uاستغرب أهالي جل
الديب أمس "التوصية املفاجئة واملتأخرة" التي
صــدرت عن لجنة األشغال "باستبدال مشروع
" "2Uب ــال ــ" "double Lالــذي رفــض بالكامل من
البلدية واالهالي ،ألنه يشكل ضررًا كبيرًا عليهم
ّ
وعلى جــل الــديــب وقـضــاء امل ــن" .وذك ــر األهالي
بأن مجلس الوزراء وافق على مشروع " "2Uمنذ
 2014/5/9ورصد مبلغ  48مليون دوالر لتنفيذه
بتاريخ  2014/5/22مع عدة مشاريع أخرى في
مختلف املناطق اللبنانية ،بموجب القرار رقم 99
الصادر من مجلس الوزراء واملحال الى مجلس
االنماء واالعمار تحت رقم /2014/422أ ،وأنهت
الجهات املعنية باالستمالكات وأتمت شركات
هندسية معتمدة دولـيــا ومتخصصة أعمالها
كاملة لتنفيذ هذا املشروع.

وزارة االقتصاد :القمح مسؤولية
وزارة الزراعة

ّ
ردت وزارة االقـتـصــاد أمــس على بيان وزارة
الصحة الذي يؤكد وجود مادة ً"أوكراتوكسني
أ" امل ـســرط ـنــة ف ــي ال ـق ـمــح ،مـعـلـنــة أن ـهــا "قــامــت
فــورًا بعد تبلغها باملوضوع بسحب ّ 13
عينة
مــن القمح املـخــزن فــي املــرفــأ ،وأظ ـهــرت نتائج
الـفـحــوصــات املـخـبــريــة ال ـص ــادرة عــن مختبر
معهد البحوث الصناعية "املعتمد" أنها مطابقة
للمواصفات املعتمدة ،وبالتالي ال داعــي للهلع
والخوف" .كذلك "قامت حديثًا بسحب عينات
م ــن الـطـحــن م ــن جـمـيــع امل ـطــاحــن ف ــي بـيــروت
وجـ ـب ــل ل ـب ـن ــان ،وب ـ ّـي ـن ــت ن ـت ــائ ــج ال ـف ـحــوصــات
امل ـخ ـب ــري ــة ال ـت ــي ص ـ ــدرت ع ــن م ـخ ـت ـبــر مـعـهــد
البحوث الصناعية أنها مطابقة للمواصفات
املــرع ـيــة اإلج ـ ـ ــراء" .وحـ ّـم ـلــت وزارة االقـتـصــاد
املـســؤولـيــة لـ ــوزارة ال ــزراع ــة ،إذ ّإن "صالحية
املــوافـقــة على إدخ ــال القمح تـعــود حـصـرًا الى
وزارة الــزراعــة ،وال يجوز ألي سلطة جمركية
في املنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل
الدولة إعطاء إجازة التخليص على أي إرسالية
مستوردة من النباتات واملنتجات النباتية ،بما
في ذلك القمح ،إال بعد الحصول على التأشيرة
من املوظف املختص في وزارة الزراعة".
وفــي الـسـيــاق نفسه ،أعلنت إدارة إه ــراء مرفأ
بيروت أنه "لم يرد إليها أي شحنة قمح منشأها
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة منذ فـتــرة سنتني
عـلــى األقـ ــل" ،ردًا عـلــى مــا أعـلـنــه وزي ــر الصحة
وائ ـ ــل أبـ ــو ف ــاع ــور ع ــن وج ـ ــود شـحـنـتــي قـمــح،
واح ــدة مــن روسـيــا تـبـ ّـن احـتــواؤهــا على مــادة
"أوكــراتــوكـســن" ،وأخ ــرى مــن الــواليــات املتحدة
األميركية ّ
تبي أنها سليمة .وأعلنت أن "إدارة
الـجـمــارك ال تسمح بــإخــراج القمح املـخــزن في
االه ــراء إذا تـجــاوزت فترة تخزينه مــدة ثالثني
يومًا إال بإعادة تحليله من قبل وزارة الزراعة
ومطابقة هــذه النتائج مع املواصفات املعتمدة،
وال صالحية إلدارة االه ــراء بــإجــراء التحاليل
املخبرية للقمح املخزن لديها ،ألن هذه الصالحية
هي حصرًا من اختصاص وزارة الزراعة".
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أسعد أبو خليل *
ّ
يتجرأ إعالم آل سعود على رئيس أميركي
ال
ّ
إل في سنته األخيرة ،عندما يصبح الرئيس
باملفهوم األميركي «بطة عرجاء» .لكن جرأة
إعالم آل سعود ال تتناسق مع أمــراء وملوك
آل سـ ـع ــود :هـ ـ ــؤالء ي ـس ـت ـق ـب ـلــون وي ـن ـح ـنــون
ّ
أمـ ــام أي م ــوظ ــف أم ـيــركــي مـ ـ ّـار ف ــي بــادهــم
—ح ـت ــى ل ــو كـ ــان ف ــي مــرت ـبــة ن ــائ ــب مـســاعــد
م ـســاعــد ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر .ل ـكــن أن ـظ ـمــة الـخـلـيــج
ضــاقــت ذرع ــا بــأوبــامــا وه ــي أطـلـقــت العنان
إلعــام ـهــا ال ــدع ــائ ــي ك ــي ي ـعـ ّـبــر ع ــن حـنـقـهــم.
ّ
هـ ـ ــؤالء ع ـت ـب ــوا ع ـل ــى أوبـ ــامـ ــا ألن ـ ــه ل ــم ي ـشــن
لهم حــروبــا أكـثــر ،تــزيــح عــن دروب ـهــم بعض
األنـظـمــة غـيــر الـخــاضـعــة ملشيئة آل سـعــود.
ّ
األميركية حــول العالم ال تكفيهم،
الـحــروب
ويطالبون باملزيد .لقد جرح اوباما مشاعر
ّ
حــكــام الـخـلـيــج وم ـلــك األردن ،ول ـيــس أمــامــه
ّ
غير التذمر .لم يعد التهديد بالتحالف مع
االتحاد السوفياتي يخيف أحدًا.
لــم تـكــن املـقــالــة الـطــويـلــة لجيفري غــولــدبــرغ
ّ
ع ــن «ع ـق ـيــدة أوب ــام ــا» ف ــي مـجــلــة «اتــان ـتــك»
عـ ّ
ـاديــة :امل ـقــاالت الطويلة تغيب عــن اإلعــام
في القرن الواحد والعشرين وعهد الكراريس
والـ ـكـ ـت ـ ّـيـ ـب ــات انـ ــدثـ ــر مـ ــع ان ـ ــدث ـ ــار االت ـ ـحـ ــاد
ّ
مبنية على محادثات
السوفياتي .واملقالة
طويلة بني أوباما وبني غولدبرغ .والطريف
ان إعـ ــام الـخـلـيــج الـ ــذي ثـ ــارت ثــائــرتــه ضد
املقالة ّ
حيد في نقده الكاتب ،مع ان موضوعه
م ـ ـتـ ــازم مـ ــع مـ ــوضـ ــوع أوب ـ ــام ـ ــا وع ـق ـي ــدت ــه.
وغولدبرغ قريب من فريق اللوبي السعودي
في العاصمة واشنطن ،لكنه أقرب حتمًا إلى
اللوبيان
اللوبي اإلسرائيلي األم ،وإن كــان
ّ
ْ
جناحي للوبي واحد فاعل ومؤثر.
باتا مثل
وغ ــول ــدب ــرغ حـ ــاز م ـن ــذ ب ــداي ــة ع ـه ــد أوب ــام ــا
(وحـتــى منذ سـنــواتــه فــي مجلس الشيوخ)
على قــرب استثنائي منه ،والسبب فــي ذلك
س ـيــاسـ ّـي م ـحــض .لـقــد ق ـ ّـرر أوب ــام ــا ان يـنــال
ّ
الطيعة
رضــى اللوبي اإلســرائـيـلــي وأدوات ــه
ّ
فتقرب مــن هــذا الصهيوني
فــي الكونغرس
الـ ـ ـص ـ ــادح .ع ـل ــم أوبـ ــامـ ــا ف ــي ب ــداي ــة حـمـلـتــه
ّ
االنتخابية في عام  2008ان بعض كالمه عن
الشرق األوسط —وإن لم يحد يومًا عن دعم
الكيان الصهيوني الغاصب— أزعج أقطاب
اللوبي .فمفردات الكالم عن الشرق األوسط
فــي أمـيــركــا ُمـنـتـقــاة بـعـنــايــة شــديــدة خشية
الخطل ،ولهذا فإن خطاب هيالري كلينتون
ّ
ع ــن الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط ال يـخـتـلــف ال ـب ــت ــة عن
املــرشـحــن الـجـمـهـ ّ
ـوريــن ألن حفظ املـفــردات
ت ـل ــك ه ــي م ــن ضـ ـ ـ ــرورات ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
ال ـط ـمــوح ه ـنــا .وأوب ــام ــا ،ال ــواث ــق م ــن نفسه
فــي مـجــال الـسـيــاســة الـخــارجـ ّـيــة ،ألنــه وصــل
إلــى سـ ّـدة الرئاسة عليمًا بها خالفًا للكثير
مــن الــرؤســاء ،أراد الـتـحـ ّـرر مــن تلك املـفــردات
ً
ّ
سياسيًا جراء ذلك .وهكذا
قليال لكنه عانى
اسـتـعــان أوبــامــا بـغــولــدبــرغ إلرس ــال رسائل
ّ
دوري ــة لدولة الـعـ ّ
ّ
ـدو اإلسرائيلي
ود وحنان
وأبواقها في الكونغرس األميركي .وقد زاد
أوباما من استعانته بغولدبرغ بعد ان الحت
ّ
التوصل إلى اتفاق نووي
في األفق عالمات
بني إيران والدول الست .أي أن غولدبرغ هو
صلة الوصل بني أوباما واللوبي اإلسرائيلي
ودولة الكيان الغاصب.
ل ـكــن ملـ ــاذا غ ــول ــدب ــرغ؟ ألن ــه إســرائ ـي ـلــي (هــو
ّ
الجنسية) ّ
تدرب في العمل الصحافي
مزدوج
ّ
فــي مطبوعات صهيونية (مـثــل «ف ــوروارد»
و«جـيــروزالـيــم بــوســت») قبل أن ينتقل إلى
ال ـص ـحــافــة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة «امل ـح ـت ــرم ــة» ،مثل
«واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» وغ ـي ــره ــا .وتـ ـط ـ ّـوع في
جيش االحتالل (هو يقول عن سنوات خدمته
فــي جيش الـعـ ّ
ـدو أنــه كــان ّ
سجانًا فقط ،كأن
ّ
ّ
قمع املساجني السياسيني من الفلسطينيني
هو عمل سلمي) ويعمل في الصحافة فقط
لرصد األخـطــار املحيقة بــدولــة الـعـ ّ
ـدو .وهو
ك ــان قــد ّأي ــد ب ـشـ ّـدة ال ـع ــدوان األم ـيــركــي على
العراق قبل عام من بدئه (في عام ّ  2010نشر
غــولــدبــرغ مقالة على مـ ّ
ـدونـتــه عني بعنوان
«ومن يكون العربي الغاضب هذا» ،أعلم فيها
قراءه أنني أدعو —يا للهول— إلى «تدمير»
دولــة إسرائيل) .أي ان اختيار غولدبرغ من
قبل أوباما لإلفصاح عن مكنوناته هو عمل
سياسي مقصود.
هناك عدد من اإلشارات التي أطلقها أوباما
فــي املقالة .والكاتب فــي «واشنطن بوست»
ّ
والسعودية)،
(والـقــريــب مــن ســاالت األردن
ديفيد أغـنــاتـيــوس ،الحــظ أن الـكــام املرسل
ّ
الخارجية ينتظر عادة
للرئيس عن السياسة

تقاعد الرئيس عن منصبه :أي ان الصراحة
ّ
الخارجية عادة ال
في الحديث في السياسة
ّ
ينقط بها رئيس إال في مذكراته ،وبخفر .إن
اختيار أوبــامــا لهذه اللحظة (وقـبــل زيارته
ُاملـ ـق ـ ّـررة إل ــى ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة) فـيــه مــن اإلشـ ــارات
ّ
السلبية الــواضـحــة واملهينة لــدول الخليج.
وه ــو أرس ــل لـهــم أن ال ـشــرق األوس ــط لــم يعد
ّ
حيوية» ألميركا كما كانت
منطقة «مصالح
قبل عقود :ال تستورد أميركا من النفط من
الشرق األوسط أكثر من  ٪١٣فقط (نحو ٪٨
ّ
السعودية) .لم تعد اململكة في املوقع التي
من
ّ
ّ
كانت عليه في أوج قوتها في السبعينيات
مــن ال ـقــرن امل ــاض ــي .كـمــا ان أوب ــام ــا عـ ّـبــر من
ّ
دون مواربة عن ضيق من حكام املنطقة ومن
شعوبها .وه ــذا ّ الضيق ليس مـحـصــورًا ّ به
(خــافــا ملــا يتمنى طغاة الخليج) :فاملرشح
دونالد ترمب صـ ّـرح عبر السنوات عن ّ
تبرم
ـوديــة وع ــن عـنـصـ ّ
مــن الـسـعـ ّ
ـريــة ضــد الـعــرب،
ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى عـنـصــريـتــه ال ـفــاض ـحــة هــذه
ّ
ّ
السعودية في
األيام (حتى جون كيري انتقد
ّ
حملته االنتخابية في عام .)٢٠٠٤
وعــدم إيــاء مطالب حـ ّـكــام الخليج األولـ ّ
ـويــة
التي يريدونها يترافق مع عنصر أساس في
ّ
الرئاسية التي
عقيدة أوبــامــا ،وفــي العقائد
ستليها :أن الصني ستكون على مدى سنوات
ّ
األميركية
وعقود الشغل الشاغل للحكومة
ألن واشنطن ترى فيها الخطر الرئيس ليس
فـقــط بالنسبة إل ــى مصالحها االقـتـصـ ّ
ـاديــة
بــل بالنسبة إلــى هــدف وحــدانـ ّـيــة سيطرتها
ّ
العاملية .ال تخشى أميركا من روسيا (على
امل ــدى الـطــويــل) بـقــدر مــا تخشى مــن الصني
ّ
استراتيجية ومن
ملا لها من ثروات وقــدرات
تنامي ّ
قوة مضطرد.
ّ
وقد أخذ أوباما الفرصة كي يرد على أقاويل
ونقد طغاة الخليج له .فمحمد بن زايــد قال
ّ
عنه إنه «ليس محل ثقة» ،والطاغية األردني
ق ــال إن ــه يـثــق «ب ــال ـق ـ ّـوة األم ـيــركـ ّـيــة أك ـثــر من
أوباما نفسه» ،ولقد وصل هذا النقد ألوباما
ّ
ّ
األميركية
(يـظــن طـغــاة الـعــرب ان الحكومة
ّ
ّ
التي تتجسس على أنجيال ميركل ستتردد
ق ـب ــل ان ت ـت ـجـ ّـســس ع ـل ــى م ـك ــامل ــات ـه ــم) ال ــذي
انتحى جانبًا بامللك األردني وأعلمه أنه علم
ّ
وج ــه لــه نـقـدًا أم ــام أعـضــاء الكونغرس
بــأنــه ّ
ّ
وأنــه يفضل لــو انــه يـصــرح بنقده لــه أمامه،
وجهًا لوجه (طبعًا ،فإن امللك أصيب بالذعر
على األرجح ،ونفى ألوباما ما قاله) .ومحمد
بن زايد —مثله مثل نتنياهو وآل سعود—
ل ــم يـغـفــر ألوب ــام ــا ع ــدم فــرضــه بــال ـقـ ّـوة على
ّ
قضية
الشعب املصري حكم حسني مبارك.
ّ
سـقــوط مـبــارك شكلت عـقــدة للطغاة العرب
ولـنـتـنـيــاهــو .كــانــوا ي ــري ــدون مــن أم ـيــركــا ان
ّ
تـفــرض حـكــم م ـبــارك بــالـقـ ّـوة املـســلـحــة مهما
س ـق ــط مـ ــن ض ـح ــاي ــا مـ ــن ال ـش ـع ــب املـ ـص ــري.
استنتج طغاة الخليج ان الحاكم األميركي

ستزيد ّدول الخليج
من ّتقربها من دولة
العدو اإلسرائيلي

ّ
النتفاضة
سيتركهم وشأنهم لــو تـعــرضــوا ّ
أو ثــورة .وقــد يكون هــذا العامل بــالــذات هو
الــذي قـ ّـوى من أواصــر التحالف بينهم وبني
ّ
العدو اإلسرائيلي ،الــذي سبق له في األردن
ُ
وفــي املـغــرب وفــي عـمــان وفــي الـســودان وفي
البحرين وفــي لبنان أن حافظ (أو حــاول ان
يحافظ) على حكم قائم بوجه شعبه.
ل ـكــن امل ـقــالــة تـضـ ّـمـنــت أي ـض ــا ضـيـقــا ُي ـق ــارب
ّ
العنصرية من أوبــامــا نحو الشعب العربي
بـ ـ ّ
ّ
ـرم ـ ـتـ ــه .قـ ــد يـ ـك ــون بـ ـق ــي لـ ــه مـ ــن ت ــرسـ ـب ــات
ّ
األنـثــربــولــوجـيــا األم ـيــركــيــة (ال ـتــي درسـتـهــا
ّ
ّ
بالهيكلية
ودرسـتـهــا والــدتــه) ذلــك الـهــوس
ّ
ّ
ّ
االج ـت ـمــاعــيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة .ت ــذم ــر أوب ــام ــا من
ّ
ترسخ القبيلة والعشيرة في املجتمع العربي
ّ
(م ــا يجعله عـصــيــا عـلــى التغيير الـحــديــث)
متناسيًا ان مأسسة القبيلة والعشيرة ليس
ُ
خ ـي ــارًا شـعـبـ ّـيــا ح ـ ـ ّـرًا :إن األن ـظ ـمــة املــرتـبـطــة
ب ــاالسـ ـتـ ـعـ ـم ــار واالحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال (اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي
ّ
السياسية
واألميركي) ربطت بني مصالحها

أخذ أوباما الفرصة كي ّ
يرد على أقاويل طغاة الخليج ونقدهم له (أ ف ب)

واالجـتـمــاعـ ّـيــة واالق ـت ـصـ ّ
ـاديــة وب ــن ممانعة
تحديث املجتمع بكل أوجـهــه .إن النظامني
السعودي واألردنــي جعال من القبيلة عمادًا
ّ
اجتماعيًا للنظام .كما ان االحتالل األميركي
ف ــرض الـ ـع ــودة إل ــى ال ـع ـشــائــر وال ـق ـبــائــل في
ّ
السياسية الحديثة
الـعــراق ألن التنظيمات
ت ـنــاقــض م ـصــال ـحــه .واملـ ـف ــارق ــة ان األن ـظ ـمــة
ال ـعــربـ ّـيــة امل ـعــاصــرة ال ـتــي ح ــارب ــت التنظيم
ّ
ّ
التقليدية (مثل
االجتماعية
القبلي واألواصر
ّ
الـنـظــام ال ـنــاصــري والـبـعـثــيــة فــي بــدايــاتـهــا)
ه ــي ت ـلــك ال ـتــي عــانــت م ــن الـ ـع ــداء األم ـيــركــي
الـشــديــد ،وتـلــك األنـظـمــة الـتــي اعـتـمــدت على
ّ
ّ
ـريــة وال ـطــائ ـفـ ّـيــة ه ــي تلك
الـقـبـلــيــة وال ـع ـشــائـ ُ
الـتــي نــالــت حـظــوة املـسـتـعـ ِـمــر األم ـيــركــي .إن
االح ـتــالــن األم ـيــركــي واإلســرائ ـي ـلــي أنعشا
ّ
ّ
االجتماعية تخلفًا ومعاداة
أكثر التنظيمات
للمرأة.
لكن ّ
ردة فعل أبواق أنظمة الخليج على مقالة
ّ
أيضًا من هذا االحتقار
«عقيدة أوباما» تأتت
ّ
ال ــذي ثـبـ َـت ان أوب ــام ــا يـكــنــه نـحــو آل سعود
وزمــائـهــم مــن الـطـغــاة فــي الخليج واألردن.
يخف احتقاره لهم .قــال تعليقًا على نقد
لم
ِ
ّ
بالعربية« :كان
طاغية األردن له بما معناه
نــاقـصـنــي فــي آخ ــرة الــزمــن تعليقات نـقـ ّ
ـديــة
َ
من طغاة الشرق األوســط» .ال يمكن ملن يقرأ
ّ
املقالة إل ويخرج بانطباع أن اوباما يحتقر
ُ ّ
الحلفاء الـعــرب ويـشــكــك بـجــدوى تحالفهم.
وه ــو عليم بحكم طفولته ونـشــأتــه وأصـلــه
بـشــؤون الـعــالــم اإلســامــي أكـثــر مــن أســافــه،
التغير في ّ
ّ
هوية وطبيعة
ولهذا فإنه الحظ
ّ
التدين اإلسالمي في أندونيسيا والحــظ ان
ّ
البالد باتت أكثر تزمتًا ومحافظة وهو عزى
ّ
ّ
العاملية
الوهابية
ذ ُلــك عــن حــق إلــى الــدعــوة
املنتشية باملال النفطي الوفير عبر العقود.
لكن الذي لسع في كالم أوباما أكثر من غيره
هــو وصــف طـغــاة الخليج الـعــرب بــ«الــركــاب
ب ــامل ـ ّـج ــان» (تــرج ـم ـهــا اإلع ـ ــام ال ـعــربــي خطأ
لـحـظــر امل ـه ــان ــة) ،وهـ ــذه ال ـع ـبــارة مـهـيـنــة في
السياق السياسي والشعبي األميركي وهي
ُ
تطلق على الكسالى وعلى عديمي املبادرة،
واملـنـتـفـعــن (ه ــي تـشـيــر إل ــى ن ــزوع البعض
إلى االستفادة من تضحيات وجهود وعمل
ال ـغ ـي ــر) .وه ـ ــذه ال ـع ـب ــارة شـ ّـك ـلــت ف ـح ــوى ّ
رد
تركي بن فيصل على أوباما في جريدة امللك
س ـل ـمــان« ،ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» .وحـ ــاول تــركــي
تذكير أوباما بخدمات ومساهمات اململكة
ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة لـصــالــح ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة عبر
العقود .وقــد أجحف أوباما في وصفه هذا.
حتمًا ،ليس طغاة الخليج من الذين يمكن أن
ّ
ّ
باملجان».
ُيوصفوا بـ«الركاب
ّ
واملالية لطغاة
إن حجم الخدمات السياسية
ُ
ّ
الخليج للصالح األميركي والغربي ال تقدر
ّ
بأثمان .ذكر تركي ببعضها فقط ،ألن بعضها
اآلخر سيصيب عائلته املالكة باإلحراج .لقد
ّ
أميركية
ساهم النظام السعودي في حروب
حول العالم ،بما فيها حرب الـ«كونترا» ،كما
ّ
ّأن النظام السعودي لم َ
أميركيًا إال
ير حربًا
وشـ ــارك فـيـهــا فــي خ ـنــدق ال ــوالي ــات املـتـحــدة

ّ
ّ
اإلسرائيلية
العربية -
(باستثناء الـحــروب
ً
حيث التزم النظام السعودي بالحياد فعال
ّ
للعدو كما في عدوان ّ
تموز،
—أو باالنحياز
وبالجهاد اللفظي في العلن) .وكانت أنظمة
الـخـلـيــج شــري ـكــة نـشـطــة ل ـل ــوالي ــات املـتـحــدة
ف ــي ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة الـطــويـلــة وه ــي طـ ّـوعــت
ّ
األميركية
الدين اإلســامــي لصالح العقيدة
ّ
الرجعية ،وحاربت الفكر اليساري والتقدمي
ّ
النير بحماسة شديدة .وهي أنفقت املليارات
ّ
في شراء سالح أميركي وغربي (وهي خزنت
م ـع ـظ ـمــه ،إذ ان ش ـ ــراء الـ ـس ــاح ال ـغ ــرب ــي هو
تدفعها تـلــك األنظمة
ن ــوع مــن ال ـخـ ّـوة الـتــي
ّ
مُ ـقــابــل ال ـح ـمــايــة ال ـتــي تـتـلــقــاهــا م ــن ال ـغــرب
ستعمر) .إن النفقات الباهظة التي يبذلها
امل ّ ِ
حكام الخليج هي نــوع من الدعم الخارجي
لـصـنــاعــات ال ـســاح وال ـط ـيــران الـغــربـ ّـيــة .هو
إنفاق بال طائل .ولم َ
ينس تركي الفيصل ان
ّ
ُيــذكــر أوبــامــا بــدعــم ب ــاده لـسـنــدات الخزانة
ّ
ّ
األم ـيــركـ ّـيــة .والـحـكــم ال ــذي ه ــدد لـبـنــان بــأقــل
مــن مـلـيــار دوالر فــي م ـصــارفــه ،ال ي ـجــرؤ أن
ي ـهـ ّـدد أمـيــركــا بـمـئــات امل ـل ـيــارات الـسـعـ ّ
ـوديــة
املـ َ
ـودعــة فــي امل ـصــارف األمـيــركـ ّـيــة ،والـتــي قد
ّ
تقوم أميركا بتجميدها لــو هــدد آل سعود
بسحبها .كما ان النظام الخليجي اإلقليمي
ّ
عسكرية عمالقة،
حـ ّـول منطقته إلــى قــاعــدة
وهـ ـ ــو ُيـ ـخـ ـض ــع سـ ـق ــف اإلن ـ ـت ـ ــاج األمـ ـي ــرك ــي
للصالح األم ـيــركــي .وق ــد أنـفـقــت الـسـعـ ّ
ـوديــة
مــن مــالـهــا وم ــن م ــال حـلـفــائـهــا عـلــى الـحــرب
ّ
األميركية في العراق في  ،١٩٩١وعلى الغزو
األمـ ّيــركــي فــي عــام  .٢٠٠٣ال ،أجـحــف أوبــامــا
ب ـح ــق أن ـظ ـمــة ال ـخ ـل ـيــج ف ــي ات ـه ــام ــه ال ـجــائــر
ّ
باملجان» .واألمير السعودي
لهم بـ«الركاب
امتعض من دعوة أوباما لهم بالتعايش مع
إيران ،فيما هم يتعايشون بحبور مع الكيان
اإلسرائيلي الغاصب.
لكن مقالة «عقيدة أوباما» أشارت إلى ظاهرة
ُم ـس ـت ـجـ ّـدة ف ــي ص ـنــع ال ـس ـيــاســة ال ـخــارجـ ّـيــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي واش ـن ـط ــن .ل ــم ي ـعــد ا ّل ـلــوبــي
اإلسرائيلي وحده ُي ّ
قرر ويهيمن ويؤثر على
الـخـطــاب والـسـيــاســات .إن الـظــاهــرة الكبرى
ت ـك ـمــن ف ــي صـ ـع ــود م ــراك ــز أبـ ـح ــاث ج ــدي ــدة
خ ــاض ـعّــة ألن ـظ ـم ــة ال ـخ ـل ـي ــج ،وت ـك ـم ــن أي ـضــا
في ضــخ املــال الخليجي في مراكز األبحاث
الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة فــي ش ــارع مــاســاشــوسـتــس .هــذا
مـ ــا ي ـس ـ ّـم ـي ــه ال ـب ـع ــض فـ ــي ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
ّ
بـ ـ ــ«األراض ـ ــي امل ـح ـتــلــة م ــن ق ـبــل الـ ـع ــرب» (ال
يجرؤ الساسة في واشنطن على اإلشارة إلى
اللوبي اإلســرائـيـلــي العمالق ألن أي تعيير
ممكن ان ّ
ّ
اليهودية).
يؤدي إلى تهم معاداة
والـسـفـيــر اإلم ــارات ــي ال ـحــالــي فــي واشـنـطــن،
ي ــوس ــف ال ـع ـت ـي ـبــة (ال ـ ـ ــذي ي ــزه ــو ب ـصــداق ـتــه
مــع الـسـفـيــر اإلســرائ ـي ـلــي أم ــام الـصـحــافـ ّـيــن
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــن) ب ـ ــات ي ـب ـنــي ع ـل ــى إرث ب ـنــدر
بــن س ـل ـطــان :لـيــس فـقــط مــن نــاحـيــة الـعــاقــة
الحميمة مع اللوبي اإلسرائيلي بل أيضًا من
ّ
األميركية .إن
ناحية تمويل مراكز األبحاث
التقارير التي نقرأها مــن «مــركــز الــدراســات
ّ
ّ
والدولية في واشنطن (والذي
االستراتيجية
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قطعت جامعة جــورج تــاون كــل صالتها به
منذ  ١٩٨٦بسبب ضحالة إنتاجه األكاديمي
ّ
السياسية على أعماله) من
وغلبة الوجهة
خ ـب ــراء م ـثــل أن ـتــونــي ك ــوردس ـم ــان أو غـ ّيــره
م ـضـ ّـم ـخــة بــال ـت ـمــويــل ال ـخ ـل ـي ـجــي .وي ـت ـلــقــى
خـ ـب ــراء وإع ــام ـ ّـي ــون ف ــي واش ـن ـط ــن دعـ ــوات
ّ
ّ
الخاصة التي
مجانية لـجــوالت بالطائرات
ّ
يوفرها لهم يوسف العتيبي وغيره في دول
الـخـلـيــج .لـكــن ق ــدرة الـلــوبــي الخليجي على
ّ
التأثير ليست إل واحــدة من ثمار التحالف
الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .لـ ــو أن ال ـلــوبــي
اإلسرائيلي أراد أن يحارب اللوبي الخليجي
(كما فعل فــي السبعينيات والثمانينيات)
فإنه يقدر على «طرده من املدينة» بلغة أفالم
رعــاة البقر .إن قــدرة اللوبي الخليجي على
العمل والـتــأثـيــر (فــي الـكــونـغــرس واإلع ــام)
هو في الدرجة الذي أصبح فيها هذا اللوبي
رديفًا للوبي اإلسرائيلي.
لـكــن بــالــغ أب ــواق آل سـعــود فــي ردود الفعل
ّ
على املقالة .لم يكن كــام أوبــامــا إل تفريجًا
عــن املـكـبــوت الـسـيــاســي .وامل ـقــالــة عينها لم
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي
تتضمن نقدًا واحـدًا ضد
ّ
بــاس ـت ـث ـنــاء س ـيــاســة ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـت ـفــوق
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـع ـس ـك ــري واالس ـت ـخ ـب ــارات ــي
ّ
العربية .لكن كالم
النوعي ضد كل األنظمة

ال يجرؤ إعالم آل
ّسعود على رئيس أميركي
إل في سنته األخيرة

ّ
ّ
العدو ولم
أوباما لم ُيشكك في التحالف مع
يعيد النظر في وعــده بالذهاب إلــى الحرب
للدفاع عــن الكيان الصهيوني .لكنه خالفًا
الن ـت ـق ــادات املـحــافـظــن ال ـجــديــد ،ال ي ــرى في
َ
ّ
املثالية في العالقات
نموذج السياسة
نفسه
الــدولـ ّـيــة الـتــي تعتمد على الـقــانــون الدولية
ّ
واملنظمات الــدولـ ّـيــة والدبلوماسية .أوضــح
ّ
أن منطلقات سياسته الخارجية تدور حول
العنصر األس ــاس فــي نـظـ ّ
ـريــة الــواق ـعـ ّـيــة ،أال
ّ
وهــي الـقـ ّـوة .لكن طــرق االعتماد على القوة،
وظـ ـ ــروف اس ـت ـخــدام ـهــا تـخـتـلــف ب ــن حــاكــم
ّ
الخطر القريب
وآخر .كما ان أوباما ميز بني ّ
والخطر البعيد (الــذي ال يستحق استخدام
العسكرية ّ
ّ
ّ
ضده) .وهذه النقطة بالذات
القوة
ه ــي ال ـتــي اسـتـخــدمـ ُهــا ض ــد أوب ــام ــا الـكــاتــب
األمل ــان ــي الـيـمـيـنــي (امل ـس ـت ـقـ ّـر ف ــي «مـ ّ
ـؤس ـ ّســة
ّ
جــوزيــف جــوفــي .صنف
هــوفــر» الـيـمـيـنــيــة)ّ ،
جــوفــي أوبــامــا على أن ــه ينتمي إلــى مدرسة
ّ
ّ
الخارجية في مقالة
االنعزالية في السياسة

ب ـع ـن ــوان «أوبـ ــامـ ــا ال ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى امل ــدرس ــة
ّ
الواقعية (فــي العالقات الــدولـ ّـيــة)» .وجوفي
وفــريـقــه فــي املـحــافـظــن ال ـجــدد يـخــافــون من
س ـقــوط أم ـيــركــا ع ــن مــرت ـبــة الـ ـق ـ ّـوة الـعـظـمــى
الوحيدة في العالم ،ويــرون ان أوبــامــا ّ
فوت
فرصًا عظيمة الستعمال ّ
القوة.
السذاجة التعويل على كالم أوباما
لكن من
ّ
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه مـ ــؤشـ ــر إلـ ـ ــى قـ ـط ــع بـ ــن س ـيــاســة
ّ
ّ
ّ
يتذمر أوباما
خارجية وأخــرى .قد
أميركية
ّ
وقــد يعبر عن حنق ،لكنه في نهاية املطاف
ّ
السعودية في زيارته
سينحني هو أمام ملك
ُ
املقبلة في الرياض ،ولو طلب منه سيشاهد
رقصة العرضة من أمراء آل سعود وسيحمل
سيفهم ام ــام ال ـكــام ـيــرات .وم ـلــك الـسـعـ ّ
ـوديــة
واألمـ ــراء ال ي ـجــرأون عـلــى مـعــارضــة مشيئة
حاكم أميركاّ .هــؤالء الــذيــن أص ـ ّـروا ان حرب
الـيـمــن ل ــن ت ـتــوقــف إال ب ـطــرد ال ـحــوثـ ّـيــن من
ّ
األميركية
صنعاء ،رضخوا ألوامر الحكومة
باستضافة الـحــوثـ ّـيــن أنفسهم فــي اململكة
للبحث فــي وقــف ال ـحــرب .وعـنــدمــا سيطلب
هذا ّالرئيس أو َمن يخلفه أمرًا من آل سعود،
سينفذون صاغرين على عادتهم.
إن عقيدة أوبــامــا ليست إال امـتــدادًا لعقيدة
بـ ـ ــوش .ل ـي ـســت ع ـق ــائ ــد الـ ــرؤسـ ــاء ف ــي عـصــر
اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة إال اخ ـت ــاف ــا ف ــي األسـ ـل ــوب.
ّ
ه ـ ــذه اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ف ــي ع ـص ــر ال ـس ـي ـطــرة
ال ــوح ــدان ـ ّـي ــة ت ـف ــرض ال ـع ـقــائــد وال ـس ـيــاســات
واالس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــات ع ـلــى الـ ــرؤسـ ــاء ،ولـيــس
بـمـسـتـطــاع ال ــرؤس ــاء إال تـغـيـيــر األســال ـيــب
وأش ـ ـكـ ــال ال ـح ـك ــم فـ ـق ــط .ال ـ ّـرئ ــاس ــة اكـ ـب ــر مــن
شـخــص الــرئ ـيــس الـ ــذي ُي ـلــقــب هـنــا «بــزعـيــم
الـعــالــم ال ـح ـ ّـر» (ويـن ـقــل ه ــذا الــوصــف بعض
اإلع ـ ـ ــام الـ ـع ــرب ــي ،ك ـ ــأن «الـ ـع ــال ــم ال ـ ـحـ ـ ّـر» —
ّ
ّ
الديكتاتوريات املطيعة للحكم
يضم
الــذي
ّ
األميركي— أجرى انتخابات وقرر فيها رفع
الــرئ ـيــس األ َم ـيــركــي إل ــى مــرتـبــة زع ـيــم الـكــرة
ّ
األرضية وامل ّ
جرات) .لكن عقيدة أوباما تأخذ
ّ
ّ
ف ــي ع ــن االع ـت ـبــار م ـت ـغــيــرات اسـتــراتـيـجــيــة:
ان الـصــن هــي الخطر الــداهــم ،وهــي مصدر
ّ
والترصد ،فيما تلقى
الخطر وهدف االهتمام
ُ
أنظمة الخليج االهتمام الذي ي ّ
قرره اللوبي
ُ
ّ
الصهيوني بحكم صلة القرابة امل
ستجدة.
ّ
تتغير طبيعة عــاقــة الــرئـيــس األميركي
لـ ُـن
املـقـبــل (كــائـنــا مــن كــان أو كــانــت) مــع منطقة
الشرق األوسط .ستبقى إسرائيل ّ
قرة العني،
وسيبقى طغاة الخليج مطيعني صاغرين،
التمرد في بعض املفاصل ّ
ّ
لجر
وإن حاولوا
أم ـيــركــا لـلـمــواجـهــة م ــع إي ـ ــران .تـتـبــع أنظمة
الخليج سياسة «التوريط» التي انتهجتها
حــركــة «ف ـتــح» فــي منتصف الستينيات مع
العربية ،والتي لم تـ ّ
ّ
ـؤد إلــى توريط
األنظمة
ّ
العربية في حروب مع إسرائيل ألن
األنظمة
مصلحة األنظمة كانت أعلى مرتبة مــن أي
ّ
اعتبار ،بل ّأدت إلى وأد الكفاح املسلح الذي
ّ
بــشــرت بــه «ف ـت ــح» .فـشـلــت كــل مـســاعــي دول
الخليج لتوريط أميركا في حروب ضد إيران
ّ
السرية
وســوريــا وحــزب الـلــه ،غير الـحــروب
ّ
والعلنية التي ّ
تقررها أميركا وإسرائيل من
ّ
ّ
دون مشورة طغاة الخليج .لكن تذمر حكام
الخليج زاد مع وصول رئيس أسود إلى ّ
سدة
الرئاسة .هؤالء نشأوا في قصور كان الرجال
ال ـس ــود فـيـهــا ُمـسـتـعـبــديــن ق ــان ــون ــا .وردود
ُ
ال ـف ـعــل ع ـلــى ت ـصــاريــح أوب ــام ــا ل ــم ت ـخ ــل من
اإلشــارات إلى لون البشرة .وسمير عطالله
اعترض على كلمة نابية استعملها أوباما
ّ
اللبنانية آلل سعود أكثر
في املقالة .األبواق
حرصًا على سمعة آل سعود من آل سعود.
إن التقليل من شأن دول الخليج في العقائد
ّ
ّ
األميركية سيكون له تأثيره على
الرئاسية
منطقة الشرق األوسط .ستزيد دول الخليج
م ــن ت ـقـ ّـرب ـهــا م ــن دول ـ ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي
وستستعني إســرائـيــل ب ــدول الخليج لتزيد
م ــن حـ ّـجـتـهــا ف ــي تــأجـيــج ال ـع ــداء ض ــد إي ــران
وضــد أي حركة تقاوم إسرائيل في املنطقة
ال ـعــربـ ّـيــة .ك ـمــا ان دول الـخـلـيــج ستستعني
بإسرائيل من أجــل ان تحصل على مكاسب
ّ
معينة مــن الكونغرس األمـيــركــي خصوصًا
إذا أرادت ت ـ ـجـ ــاوز رئـ ـي ــس ال ي ـن ـت ـمــي إل ــى
حــزب األغـلـبـ ّـيــة فــي الـكــونـغــرس .أي ان ليس
ّ
ّ
تبعية
التبعية:
ِمــن خيار لــدول الخليج إال
وتبعية لــدولــة ال ـعـ ّ
ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي.
ألمـيــركــا
ّ
أي ان ع ـق ـيــدة ط ـغ ــاة الـخـلـيــج ه ــي الـتـمــســك
ّ
للصهيونية —لكن باسم رداء
بوصفة رديفة
ّ
العروبة واإلســام الــذي بات حكام إسرائيل
يرفلون به.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ّ
مداخلة علنية في مؤتمر سري!
سعدالله مزرعاني *
رغ ــم صـخــب أزم ــة ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،فالصمت
ّ
والسرية هما ما يطبع عملية التحضير ملؤتمره
املــؤجــل أرب ــع سـنــوات وأرب ــع م ــرات .حتى مــا كان
تقليدًا مـعـتـمـدًا ،بنشر مـشــاريــع وثــائــق املؤتمر
قبل أشهر من إنعقاده ،في وسائل اإلعالم العامة
والحزبية ،بهدف عرض توجهات ومواقف الحزب
من قضايا الوطن واملواطن وإثارة نقاش بشأنها،
لــم يخطر فــي بــال أحــد مــن املعنيني .ذلــك أن كل
اإلهتمام محصور ،من قبل اإلدارة الحزبية ،في
ال ـش ــأن الـتـنـظـيـمــي وف ــي اآلل ـي ــات املـتـصـلــة بــذلــك،
لفرض التجديد لتلك اإلدارة خالفًا لنص النظام
الــداخ ـلــي الـصــريــح وامل ـل ــزم (املـ ــادة الــراب ـعــة ،البند
ال ـخــامــس) .تقييم عـمــل ال ـحــزب خ ــال الـسـنــوات
الثماني املنصرمة لم ينت ِه اال قبل أيــام ،أي أنه لن
يـكــون م ــادة نـقــاش قبل املــؤتـمــر وفـيــه (وال بعده
ط ـب ـعــا)! تـغـيـيــب الـتـقـيـيــم يـحـصــل لـلـمــرة الـثــانـيــة
(األول ــى فــي املؤتمر العاشر قبل  8سـنــوات) من
قبل هذه اإلدارة ّ
تهربًا من وجع الرأس واملحاسبة
وكشف اإلرتكابات السياسية والتنظيمية واملالية
واألخالقية .لكن اإلدارة الحالية ِّ
املمددة لنفسها،
كــاملـجـلــس الـنـيــابــي الـحــالــي وقـبـلــه (!) ،إضـطــرت
إلجراء نقاش محصور وشكلي في التقييم بسبب
إقــدام املجموعة املعارضة في املكتب السياسي،
على نشر تقييمها الخاص لعمل الحزب وألسباب
أزمته حمل توقيع عضو املكتب السياسي حنا
غريب .وهي كانت قد هددت وعجزتّ ،ثم ساومت،
دون ن ـجــاح ،عـلــى سـحــب الـتـقـيـيــم امل ــذك ــور الــذي
يحملها املسؤولية عــن الـطــور الــراهــن مــن األزمــة
وعن املستوى املخيف الذي بلغته.
ُ
آخ ــر ع ــام  ٢٠٠٣انــتـ ِـخــب معظم أع ـضــاء الـقـيــادة
الحالية .حرص هؤالء ،على مواصلة إطار تكتلي
ك ــان ــوا ق ــد أن ـش ــأه بـعـضـهــم قـبــل س ـن ــوات بشكل
س ــري وت ــآم ــري ،وع ـلــى إدارة عـمــل ال ـحــزب عبر
ُّ
هــذا التكتل ،ما جعل الهيئات الشرعية صاحبة
ُ
(قدمت استقالتي
القرار هيئات شكلية بالكامل
من األمانة املركزية ،احتجاجًا ،بداية عام .)٢٠٠٧
ت ـبـ ّـن ،تـبــاعـاً ،أن مــا حـصــل ،فــي املــؤتـمــر التاسع
املذكور ،قد كان بداية إنقالب شامل على مجمل
السياسات والتوجهات الحيوية التجديدية التي
تالحقت ،بهذه الدرجة أو تلك ،منذ املؤتمر الثاني
عام  ١٩٦٨حتى نهاية عام َ ّ .٢٠٠٣
تبي أيضًا أن
املجموعة تلك ،استغلت اإلنقسام السياسي الحاد
الــذي عصف بالحزب والبلد واملنطقة بعد الغزو
األميركي للعراق ،ملمارسة نشاط تنظيمي تكتلي
مموه وممرحلّ .ثم ّ
فئوي ّ
تبي أن تحضير وتنفيذ
ّ
اإلنـ ـق ــاب ق ــد ت ــمــا بــوســائــل الـ ـخ ــداع واملـ ـن ــاورات
ّ
واإلشاعات الكاذبة والتزوير ...ولقد تكثفت هذه
األساليب الشاذة في السنوات األربع األخيرة إلى
مستوى تعطيل النظام الداخلي (دستور الحزب)
ولـجـنـتــي ال ــرق ــاب ــة الـقـضــائـيــة وامل ــال ـي ــة ،وتـحــويــل
الهيئات واللجان الشرعية إلــى هياكل خــاويــة ال
وظيفة لها إال التصويت على قرارات متخذة سلفًا.
وكان ،قبل ذلك ،قد تم إلغاء «املجلس الوطني» الذي
كــان يعادل برملانًا في مجال التشريع والرقابة،
ُ
وإعادة العمل بصيغة اللجنة املركزية .وإستكملت
هــذه جميعًا باستهداف املـعــارضــن باإلتهامات
والتحريض والتشكيك واالقصاء والفصل ...وذلك
ُّ
عبر فبركة ملفات كاذبة دون تحقق أو تحقيق،
وحيث كــان األمــن العام هو الخصم والحكم في
ُ
الوقت عينه! وكــان «طبيعيًا» ،باملقابل أن تهمل
ارتـكــابــات سياسية ،وسياسية ـ ـ مالية (مــن نوع
تـلـقــي أم ـ ــوال ف ــي اإلن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـيــرة
دون قــرار وال معرفة مــن قبل املكتب السياسي
ال قبل وال بـعــد!) ،وسياسية  -مالية  -إعالمية
(كـمـشــروع «الـيـســاريــة» ال ــذي فشل قبل أن يبدأ
وتحول من «حلم» الــى كابوس) ،وسلوكية (من
نــوع استخدام املوقع الحزبي من أجــل الحصول
على مكسب خاص عبر «الواسطة» كما كشفت
جريدة «السفير»...
ّ
ل ــم ت ـع ـبــأ ال ـق ـي ــادة امل ـ ـمـ ــددة لـنـفـسـهــا ب ـمــا أص ــاب
الـ ـح ــزب م ــن ت ـف ـكــك وت ـش ـت ــت وضـ ـي ــاع وت ــراج ــع
وخسائر سياسية ومعنوية وتنظيمية (رفعت
ّ
شعار «منكمل بلي بقيو») .هي واصلت نهجها

اإلنقالبي ،بالتنسيق مع جهات سورية وعربية
وخ ــارج ـي ــة مـشــابـهــة ل ـهــا ،مـسـتـلـهـمــة سـيــاســات
ومـمــارســات الــزعـيــم الشيوعي ال ـســوري الــراحــل
ُ
الشيوعيون اللبنانيون
خالد بـكــداش ،التي كــان
قد انتفضوا عليها وعلى صاحبها في مؤتمرهم
ال ـتــاري ـخــي ع ــام (1968الـ ـح ــزب ــان كــانــا مــوحــديــن
ح ـتــى  .)1964وال ـب ـكــداش ـيــة ه ــي ن ـهــج ق ــام على
فردية تسلطية ستالينية مفرطة ومتعسفة (كان
أب ــرز ضـحــايــاهــا الشهيد الـقــائــد ف ــرج الـلــه الحلو
ُ
ومئات املثقفني واملناضلني) ،وعلى تنكر وإنكار
للقضايا القومية التحررية ،وعلى تزمت وجمود
ع ـقــائــديــن ،وع ـل ــى والء مـطـلــق لـسـيــاســة ال ــدول ــة
السوفياتية وتكرار ببغائي ملواقفها وشعاراتها
ودعــايـتـهــا ...مــن نتائج ذلــك ،على البناء الداخلي
للحزب ،استشراء الفردية والتفرد ،وتقديم الوالء
للقيادة على الكفاءة والكفاحية ،وإشاعة ذهنية
الـشــك وال ـحــذر والتستر على حـســاب الشفافية
والـصــراحــة وامل ـشــاركــة والـثـقــة ،وتعطيل شــروط
وم ـس ـت ـل ــزم ــات ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــة ل ـح ـس ــاب املـ ــزاج
ُواإلستنساب واملصالح الشخصية...
أولــى الضحايا كانت شبيبة الحزب وحضورها
ودوره ـ ــا ،فــي ام ـت ــداد خ ـســارة شــامـلــة ملــرتـكــزات
هوية ونفوذ وقوة الحزب في امليادين والقطاعات
الشعبية والعمالية والنقابية والطالبية والثقافية
واإلعالمية ...ما جعل مسألة تهميشه مسؤولية
ق ـيــادتــه قـبــل خ ـصــومــه ،وج ـعــل ال ـش ـعــار الفعلي:
ّ
«منكمل علي بقيو» وليس معهم!
من خــال تمادي وتفاقم أزمــة الحزب الشيوعي
(ال ُيذكر إال للحديث عنها) فقد اليسار اللبناني
وال ـع ــرب ــي ق ــوة دف ــع ومـ ـب ــادرة ق ــدم ــت إس ـهــامــات
مـشـهــودة فــي حـقــول ع ــدي ــدة :فـكــريــة وسياسية
وتنظيمية وإعــامـيــة وتـجــديــديــة ...وكــانــت الكتلة
ال ـتــي تـسـلـلــت إل ــى ق ـيــادتــه ق ــد ب ــاش ــرت نشاطها
بـتــدمـيــر عــاقـتــه وتـحــالـفــاتــه وإغ ــراق ــه ف ــي عــزلــة
داخلية وخارجية ،ومحاولة تغطية ذلك بضجيج
كــامــي «ي ـســاري» دعــائــي يتميز بالتركيز على
واإلنقطاع عن الواقع.
العصبيات
ُ
في مجرى ذلــك أخليت الساحة لتحالفي  8و14
آذار ،بل أن الحزب نفسه قد أصبح مادة تجاذب
بـيـنـهـمــا وإس ـت ـق ـطــاب لـل ـعــديــد م ــن أع ـضــائــه من
قبلهما ،فأضاع موقعه ،وبالتالي ،املوقع التقدمي
اليساري الديموقراطي املستقل الذي كان إيجاده
وتفعليه فــي صلب أولــويــات ال ـحــزب ،خصوصًا
منذ أواخر ستينيات القرن املاضي (إحدى ثماره
إنـشــاء جبهة املـقــاومــة ضــد الـعــدو الصهيوني).
ولقد أدى ذلــك ،في السنوات األخيرة خصوصًا،
إلـ ــى ح ــرم ــان ال ـت ـح ــرك ــات وامل ـ ـب ـ ــادرات الـشـعـبـيــة
وال ـن ـقــاب ـيــة م ــن ال ـحــاض ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة املـطـلــوبــة،
الحزبية والجبهوية ،ملواجهة سياسات السلطة
وفسادها واستهتارها بمصالح الوطن واملواطن.
ّ
مضرجًا بأزمته،
يأتي الحزب اليوم إلى مؤتمره
مرهقًا بصراع مقطوع الصلة بالتنافس الصحي
ومنحرف نحو الشخصانية والفئوية ،ما يجعل
مهمة القوى املعارضة الحريصة صعبة ومعقدة
بعد أن نجحت الـقـيــادة فــي تخييب و«تطفيش»
األكـثــريــة لتقتصر عضوية الـحــزب الفعلية على
بضع مئات تحرك معظمهم دوافــع عاطفية دون
ُ
أي نشاطية أو تطلب ،األمر الذي يطرح ،بني أمور
خـطـيــرة أخ ـ ــرى ،شــرعـيــة املــؤت ـمــر حـيــث تـفــرض
الـلــوائــح الــداخـلـيــة مـشــاركــة ثلثي أعـضــاء الـحــزب
املسجلني فـيــه ،ليكون مؤتمره شرعيًا .األس ــوأ،
أن القيادة تتسلط بالكامل على عملية التحضير
ّ
وتحديد اللوائح ،بعد أن عطلت «لجنة اإلشــراف»،
ورف ـضــت كــل ال ــدع ــوات املخلصة لتشكيل لجنة
تحضيرية مـ ّ
ـوسـعــة وفــاعـلــة تـكــون خـطــوة أولــى
ّ
في مسار طويل ومعقد للخروج من األزمة .لكن
ينبغي الـقــول بــأن النقمة على الـقـيــادة قــد بلغت
ذروتـ ـه ــا وأن ج ـه ــودا م ـتــواص ـلــة ت ـبــذل م ــن أجــل
ترجمة ذلك في منتصف الشهر املقبل.
ي ـح ـتــاج ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي وك ــل ال ـي ـســار وق ــوى
التغيير الديموقراطي إلى إعــادة بلورة موقعهما
وبــرنــام ـج ـه ـمــا امل ـس ـت ـق ـلــن .ل ــن يـحـصــل ذل ــك إال
ب ــإح ــداث ت ـح ـ ُّـول ج ـ ــذري ،بـحـجــم ان ـت ـفــاضــة ،في
املقاربات واإلستنتاجات والصيغ.
* كاتب وسياسي لبناني
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اليمن نكث بالتعهدات ،ازدواجية معايير وابتزاز سياسي
تــرجــم بـمـحــاوالت ان ـتــزاع ت ـنــازالت مــن صنعاء مقابل
التقديمات االنسانية ...تلك هي سمات أداء منظمات
األمــم المتحدة التي لم تخفف من حجم المعاناة
ّ
المستمرين
االنسانية لليمنيين في ظل الحرب والحصار

منظمات اإلغاثة الدولية

ابتزاز لخدمة السعودية
صنعاء ــ رشيد الحداد
ف ــي ن ـظ ــرة ع ـلــى أداء األم ـ ــم املـتـحــدة
ت ـجــاه الـيـمــن خ ــال ال ـح ــرب ،يتضح
أن امل ـن ـظ ـمــة ال ــدولـ ـي ــة ل ــم ت ـق ــم ب ــدور
ّ
جدي من شأنه أن يخفف من معاناة
اليمنيني ،بل لربما هي ضاعفت هذه
املـعــانــاة بـعــدم وفــائـهــا بــااللـتــزامــات
ال ـت ــي قـطـعـتـهــا ل ـل ـحـ ّـد م ــن مــآسـيـهــم
ورفـ ــع ال ـح ـصــار وت ـقــديــم مـســاعــدات
للمحافظات اليمنية كافة.
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» اط ـل ـع ــت ع ـل ــى ع ـ ــدد مــن
الـ ــوثـ ــائـ ــق الـ ـت ــي ك ـش ـف ــت عـ ــن الـ ـ ــدور
الـسـلـبــي ال ــذي أدت ــه املـنـظـمــة .وتـبـ ّـن
هذه الوثائق أن أكثر من شحنة غذاء
حملت شعار األمــم املتحدة انطلقت
فــي البحر لكنها لــم تـصــل ،وغيرها
من التي وصلت في إطار االستجابة
العاجلة ولكنها تعرضت ملحاوالت
ال ـس ـح ــب م ــن م ـي ـن ــاء ال ـص ـل ـيــف بـعــد
بـ ــدء ال ـت ـف ــري ــغ ،م ـثــل الـسـفـيـنــة «ســي
أثينا» ،التي دخلت ميناء الصليف
بتاريخ  23من آب املاضي ،ثم طالب
ب ــرن ــام ــج ال ـ ـغـ ــذاء ال ـع ــامل ــي بـسـحـبـهــا
تحت مبررات واهية ،وغيرها العديد
من الشحنات التي ضل سبيلها إلى
مستحقيها.
ّ
الوثائق أكدت أيضًا أن األمم املتحدة
أدت دورا صوريا لم يتضح أثره في
أرض الــواقــع .فالوعود التي قطعها
وك ـي ــل األم ـ ــن ال ـع ــام ل ــأم ــم املـتـحــدة
وم ـن ـســق اإلغ ــاث ــة ال ـط ــارئ ــة ستيفن
أوبــرايــن ،أثـنــاء زيــارتــه لصنعاء ،في
ال ـعــاشــر مــن آب املــاضــي لــم تـتــرجــم،

وال سيما الوعود املتعلقة بـ«إيصال
املساعدات االنسانية للمحتاجني في
اليمن أينما كــانــوا وحيثما كــانــوا»،
واعدا حينها بالعمل على التخفيف
من معاناة اليمنيني ،التي قــال إنها
ت ـف ــوق ح ـج ــم املـ ـس ــاع ــدات امل ـت ــواف ــرة
وبالعمل على حشد الجهود الدولية
ل ــزي ــادة امل ـس ــاع ــدات .وكـشـفــت إحــدى
الوثائق أن السعودية التي التزمت
اإلسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام فـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــة االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
االنـســانـيــة فــي ال ـعــام املــاضــي ب ــ274
مليون دوالر ،لم تسلمها بعد لألمم
املتحدة وهو ما أعاق دور األخيرة.
وت ـعــزو م ـصــادر مطلعة ه ــذا التلكؤ
م ــن ج ــان ــب األمـ ــم امل ـت ـحــدة إل ــى كــون
مـمـثـلـيـهــا يـ ـ ــؤدون دور «امل ـق ــاي ــض»
لخدمة الـسـعــوديــة .كــذلــك ،لــم يحمل
ممثلو املنظمة الدولية الذين وصلوا
إل ــى ص ـن ـعــاء خ ــال ال ـف ـتــرة املــاضـيــة
أي آم ـ ــال لـلـشـعــب ال ـي ـم ـنــي ب ــل حمل
جميعهم أهدافًا سياسية ال إنسانية،
م ـح ــاول ــن ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـن ــازالت
سـيــاسـيــة م ـقــابــل ت ـقــديــم م ـســاعــدات
انسانية .ووفق الوثائق ،فإن العديد
من مملثي األمم املتحدة الذين زاروا
ص ـن ـعــاء ط ــال ـب ــوا «ال ـل ـج ـنــة ال ـثــوريــة
العليا» بتقديم املزيد من التنازالت
برغم تأكيد «اللجنة» التزامها تقديم
كــل التسهيالت لــأعـمــال االنسانية
واحترام مواثيق األمم املتحدة.
كذلك ،تؤكد أكثر من وثيقة صــادرة
من «اللجنة الثورية العليا» ومذيلة
بتوقيع رئيسها محمد علي الحوثي
إلــى املمثل املقيم لــامــم املـتـحــدة في

دعوة «إصالحية» لدعم
«القاعدة» في عدن
دعا حزب «االصالح»
إلى التظاهر في عدن
ضد الحملة األمنية
التي أطلقها «التحالف»
برغبة إماراتية ضد
«القاعدة» و«داعش»،
ما قد يفهم أنه رسالة
سعودية لالمارات في
الجنوب

إبراهيم السراجي
ب ـع ــد أسـ ـب ــوع م ــن إطـ ـ ــاق ال ـت ـحــالــف
السعودي حملة مسلحة ضد عناصر
«القاعدة» في مديرية املنصورة في
عدن ،حيث انسحب أولئك العناصر
إث ــر ات ـف ــاق ب ــن ال ـجــان ـبــن ،ي ـبــدو أن
الـتـبــايــن ب ــن االمـ ـ ــارات والـسـعــوديــة
يحتدم على خلفية هذه القضية .فقد
لجأت السعودية لحزب «اإلصــاح»
ل ـل ــوق ــوف ف ــي وجـ ــه ت ـل ــك الـعـمـلـيــات
«ال ـت ـح ــال ــف» ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ب ـ ــإرادة
إماراتية للحد من انتشار «القاعدة»
وتوسعه في املنصورة.
وقـ ــد ف ــوج ــئ امل ـص ـل ــون ف ــي مـســاجــد
عــدن ،أمــس ،بدعوات أطلقها خطباء
الجمعة للخروج في تظاهرة مناوئة
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات األمـ ـنـ ـي ــة ضـ ــد مـسـلـحــي
«الـ ـق ــاع ــدة» ،وع ـلــى أث ــر ذل ــك وجـهــت
اتهامات لحزب «اإلصالح» بالوقوف
وراء تـلــك ال ــدع ــوات مــن جــانــب قــادة
مـحـســوبــن عـلــى ال ـح ــراك الـجـنــوبــي،
الذين أشاروا إلى أن الدعوات أطلقها

االلتزامات التي وعدت بها المنظمة في أيار أيار الماضي لم تنفذ حتى االن (أ ف ب)

ص ـن ـع ــاء ،إح ــداه ــا صـ ـ ــادرة ب ـتــاريــخ
 21أيـ ـ ـل ـ ــول وأخـ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الشهر املاضي ،يبدي فيها الحوثي
استغراب «اللجنة» من عدم التفاعل
الـ ـ ـج ـ ــاد ف ـ ــي ت ـغ ـط ـي ــة االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
ال ـط ــارئ ــة ل ـل ـمــواط ـنــن الـيـمـنـيــن من

خ ـط ـب ــاء م ـح ـس ــوب ــون ع ـل ــى ال ـح ــزب
اإلخواني الذي يسيطر على مساجد
عدن الى جانب السلفيني.
ً
وأث ـ ــارت تـلــك ال ــدع ــوات جـ ــدال كـبـيـرًا
برغم أنها لم تشهد استجابة ،حيث
يـصــر ق ـيــادي فــي ال ـح ــراك الجنوبي
على أن «اإلصالح» يقف وراء دعوات
التظاهر تلك ،مشيرًا إلــى أن الحزب
لم يكن يأمل خروج الناس للتظاهر
إال أنه أراد أن يوصل رسالة سعودية
لـلـبــدء بعرقلة الحملة األمـنـيــة ضد
«القاعدة» و«داعش».
وأك ــد الـقـيــادي أن األوراق مكشوفة
ف ــي ال ـج ـن ــوب ع ــام ــة وعـ ــدن ب ـصــورة
خ ــاص ــة ،ح ـي ــث أصـ ـب ــح م ـع ــروف ــا أن
«ال ـقــاعــدة» و»داع ـ ــش» و«اإلصـ ــاح»
يـعـمـلــون بــأج ـنــدة س ـعــوديــة تسعى
للقضاء على «املقاومة الجنوبية».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ح ـ ـ ـ ـ ــاول «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح»
الـتـنـصــل م ــن ال ــدع ــوة ال ـتــي أطـلـقـهــا
خ ـط ـب ــاء امل ـس ــاج ــد ل ـل ـت ـظــاهــر ودف ــع
بــرئـيــس دائ ــرت ــه اإلعــام ـيــة فــي عــدن
خالد حيدان ،إلى نفي عالقة الحزب
ب ــال ــدع ــوة ل ـل ـت ـظــاهــر ،م ـع ـت ـب ـرًا أن ـهــا
دعــوات مجهولة وهــو ما علق عليه
القيادي بالحراك الجنوبي بالقول
«يسعى اإلص ــاح للتنصل مــن ذلك
لـكـنــه لــم يـنــف تـلــك ال ــدع ــوات ويــريــد
أن يـقــول إن هـنــاك رفـضــا للعمليات
األم ـن ـيــة ح ـتــى ل ــو ل ــم ي ـكــن ل ــه عــاقــة
ّ
ب ـ ـهـ ــا» .وذك ـ ـ ـ ــر ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ال ـج ـن ــوب ــي
بــالـحـمـلــة اإلع ــام ـيــة ال ـشــرســة الـتــي

ج ــان ــب االم ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ال ـ ـ ــذي يـعــد
ب ـم ـثــابــة إن ـ ـقـ ــاذًا ل ـل ـح ـي ــاة .وأشـ ـ ــارت
ال ــرس ــال ــة إلـ ــى أن عـ ــدم إيـ ـف ــاء األم ــم
امل ـت ـح ــدة ب ــاالل ـت ــزم ــات ال ـت ــي وع ــدت
ب ـهــا س ـي ـف ـقــدهــا ال ـصــدق ـيــة ويـعـطــي
انطباعًا سلبيًا عن الدور الذي تقوم

«التحالف» قتل من
المدنيين «أكثر بمرتين»
من القوات األخرى

تـ ـبـ ـن ــاه ــا إع ـ ـ ـ ــام «اإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ضــد
الجيش اليمني فــي عــام  2014على
خ ـل ـف ـيــة ال ـ ـحـ ــرب الـ ـت ــي ش ـن ـه ــا عـلــى
تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» فــي أب ــن مــا أدى
إلـ ــى إي ـق ــاف ـه ــا .ولـ ــم ت ـس ـلــم الـعـمـلـيــة
التي شنها طـيــران «التحالف» ضد
«الـقــاعــدة» و«داع ــش» فــي املنصورة
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدن م ـ ـ ــن ات ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات وجـ ـه ــت
لـ ــأطـ ــراف ال ـس ـع ــودي ــن بــاس ـت ـغــال
ال ـح ـم ـلــة الس ـت ـه ــداف م ــواق ــع وم ـقــار
الحراك الجنوبي.
ومع انطالق تلك الحملة صدر بيان
عن أحد فصائل الحراك الجنوبي في
 12من آذار الجاري اتهم فيه طيران
ال ـت ـح ــال ــف الـ ـسـ ـع ــودي ب ــاس ـت ـه ــداف
مقارهم واألطقم العسكرية التابعة
لهم.
واتـ ـه ــم ال ـب ـي ــان ال ـت ـحــالــف بــالـسـعــي
إلبـ ــادة ال ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي ،مستغال
ال ـح ـم ـل ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى «الـ ـق ــاع ــدة»

به مع منظماتها .ولفتت إلى أن كل
االلتزامات التي وعــدت بها املنظمة
االمـمـيــة عبر املــديــر االقليمي ملكتب
تنسيق ال ـش ــؤون االنـســانـيــة لليمن
عامر داودي في  27من أيار املاضي
وستيفن أوبراين للشعب اليمني ،لم

بـ ـ ـع ـ ــد مـ ـ ــوجـ ـ ــة االغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي
طــاولــت العشرات مــن ك ــوادر الحراك
ال ـج ـن ــوب ــي ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ك ــل ذلــك
يأتي في سياق واحد بحسب البيان
نفسه.
وشـهــدت املـنـصــورة ه ـ ً
ـدوء ا مفاجئًا
فــي الـيــومــن املــاضـيــن ،وهــو مــا ُعـ ّـد
نجاحًا سعوديًا فــي إيـقــاف الحملة
ضــد «ال ـقــاعــدة» و«داعـ ــش» ،الـتــي لم
حاول «اإلصالح» التنصل من الدعوة التي
أطلقها خطباء المساجد (أ ف ب)
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كــانــت زيـ ــادة امل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
الـعــاجـلــة وإغــاثــة املـنــاطــق املـتـضــررة
الـ ـت ــي ت ـع ــرض ــت ل ـق ـصــف ك ـث ـيــف مــن
ق ـب ــل الـ ـطـ ـي ــران الـ ـسـ ـع ــودي ،وأول ـئ ــك
الــذيــن يـعـيـشــون ظــروفــا كــارثـيــة في
ظــل الـحـصــار وال ـع ــدوان وخصوصًا
سـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوديـ ـ ــة فــي
م ـحــاف ـظ ـتــي صـ ـع ــدة وحـ ـج ــة ال ــذي ــن
يـتـعــرضــون لقصف مـبــاشــر مــن قبل
مدفعية السعودية.
وأك ــدت الــوثــائــق أداء االم ــم املتحدة
دورًا غ ـ ـيـ ــر حـ ـ ـي ـ ــادي ـ ـ ًـا فـ ـ ــي ال ـ ـحـ ــرب
ع ـلــى ال ـي ـمــن ،إض ــاف ــة إل ــى أن خطط
االستجابة اإلنسانية الطارئة ضلت
طريقها في إغاثة املحتاجني وبرامج
الـتــدخــل اإلغــاثــي الـســريــع غــرقــت في
دهــالـيــز سـيــاسـيــة لـعــدم وج ــود آلية

تسلم السعودية
لم ّ
مبلغ الـ 274مليون
دوالر لألمم المتحدة
الذي وعدت بتقديمه

تنفذ حتى االن .وأكدت «اللجنة» أنها
نفذت من جهتها كل االلتزامات التي
قطعتها خالل لقاءاتها باملسؤولني
الدوليني.
وم ـ ــن ض ـم ــن املـ ـط ــال ــب امل ـل ـح ــة ال ـتــي
ط ــالـ ـب ــت بـ ـه ــا «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ـثـ ــوريـ ــة»

تنهِ وجودهما ،حيث حصلت إعادة
تـمــوضــع وتـغـيـيــر مل ــواق ــع الـسـيـطــرة
فقط.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـن ـف ـص ــل ،وم ـ ــع ازدي ـ ــاد
ال ـضـغــوط الــدول ـيــة عـلــى الـسـعــوديــة
في اآلونة األخيرة ،أعلنت املفوضية
الدولية لحقوق اإلنسان ،يوم أمس،
أن التحالف السعودي قتل في اليمن
م ــن امل ــدن ـي ــن «أكـ ـث ــر ب ـم ــرت ــن» مـمــا

تنسيق واضحة وشفافة في العمل
اإلنـ ـس ــان ــي .ولـ ــم ت ـس ـن ـتــد امل ـن ـظ ـمــات
العاملة تحت راية األمم املتحدة على
ق ــاع ــدة ب ـيــانــات واض ـح ــة وأول ــوي ــات
تمكنها من تحقيق مبدأ العدالة في
عملية توزيع املساعدات اإلنسانية
للمناطق األشــد تضررًا من العدوان
والـ ـحـ ـص ــار ،إلـ ــى ج ــان ــب ازدواج ـ ـيـ ــة
املعايير التي تتبعها تلك املنظمات
فـ ــي ت ـح ــدي ــد االحـ ـتـ ـي ــاج ــات .ول ــذل ــك
رك ــزت املنظمات العاملة فــي املجال
االن ـســانــي عـلــى مـنــاطــق دون أخــرى
وتجاهلت مناطق أكثر مأساوية من
غيرها .ووجهت االمــدادات الغذائية
إلــى مناطق لــم تتعرض لـغــارات من
ال ـعــدوان ولــم يتعرض سكانها ألي
جــرائــم شبيهة بتلك الـتــي شهدتها
مناطق الـحــدود مثل صعدة وحجة
أو أح ـيــاء صـنـعــاء الـسـكـنـيــة .ونـظـرًا
لذلك اتسعت الفجوة بني التخطيط
الحتياجات املــواطـنــن واحتياجهم
ال ـف ـع ـلــي ،ف ــي ظ ــل ض ــآل ــة امل ـســاعــدات
املقدمة لليمن مقارنة بحجم الكارثة
االنسانية التي خلفها العدوان.

تسببت به القوات األخــرى املشاركة
ف ــي الـ ـح ــرب .وج ـ ــاء ف ــي ب ـي ــان صــدر
عــن م ـفــوض األم ــم املـتـحــدة الـســامــي
لحقوق اإلنسان زيد بن رعد الحسني
ف ــي ج ـن ـيــف ،أن ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة في
الـيـمــن مـنــذ آذار امل ــاض ــي« ،حـصــدت
أرواح  3218مــدنـيــا وأصــابــت 5778
شخصًا بجروح.
وق ــال الـحـســن« :ي ـبــدو أن التحالف
مـســؤول عــن مقتل عــدد مــن املدنيني
أك ـب ــر ب ـم ــرت ــن م ـم ــا ت ـس ـب ـبــت ب ــه كــل
ال ـقــوات األخ ــرى مجتمعة» ،مضيفًا
أن «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» ق ـ ـصـ ــف أس ـ ــواق ـ ــا
وم ـس ـت ـش ـف ـيــات وع ـ ـيـ ــادات وم ـ ــدارس
ومصانع وقاعات استقبال لحفالت
ال ــزف ــاف ومـ ـئ ــات امل ـس ــاك ــن ال ـخــاصــة
فــي ق ــرى وم ــدن بـمــا فيها العاصمة
صنعاء.
ون ــدد الحسني فــي الـبـيــان باملجزرة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـب ـب ــت بـ ـه ــا غ ـ ـ ـ ــارة ج ــوي ــة
ل ــ«ال ـت ـحــالــف» عـلــى س ــوق الخميس
ف ــي مـحــافـظــة ح ـجــة ،مـشـيـرًا إل ــى أن
ال ـغ ــارة أدت ال ــى مقتل  106مدنيني
ً
بينهم  24طفال.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،أشـ ـ ــار املـ ـتـ ـح ــدث بــاســم
امل ـفــوض ـيــة روب ـ ــرت كــولـفـيــل إل ــى أن
«طاقم فريق حقوق اإلنسان لم يعثر
عـلــى دلـيــل عـلــى ح ـصــول مــواجـهــات
مسلحة أو وجود هدف عسكري مهم
في القطاع وقــت الهجوم باستثناء
نقطة تفتيش على بعد  250مترًا من
السوق».

العالم
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العراق

العبادي يستعين بـ«العمليات»
لوأد «انقالب» الصدريين
ّ
التطورات بنحو
تسارعت
الفت أمس على الساحة
السياسية العراقية ،لتنبئ
بالذهاب إلى اتجاه غير
معروف النتائج ،بعدما أصدر
حيدر العبادي أمرًا للعمليات
المشتركة بفرض األمن في
بغداد في وجه االعتصامات
التي دعا إليها «التيار الصدري»
بغداد ــ محمد شفيق
لم يكد أنصار «التيار الصدري» ينهون
اليوم األول من اعتصامهم أمام «املنطقة
الخضراء» ،حتى أصدر رئيس الحكومة
ح ـيــدر ال ـع ـبــادي ،أمـ ـرًا مـفــاجـئــا بتكليف
ال ـع ـم ـل ـيــات امل ـش ـت ــرك ــة ،الـ ـت ــي تـ ـض ـ ّـم فــي
تشكيالتها األمـيــركـيــن واملـسـتـشــاريــن
األج ـ ـ ــان ـ ـ ــب ،ب ـ ـفـ ــرض األم ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي بـ ـغ ــداد
وتخويلها الصالحيات الالزمة لذلك.
وأن تــأتـمــر ق ـيــادة عمليات ب ـغــداد بأمر
الـ ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ــذي أعـ ـلـ ـن ــه م ـك ـت ــب الـ ـعـ ـب ــادي
ونشره التلفزيون الرسمي ،مساء أمس،
يمكن وصفه بــالــ«اسـتـفــزازي» لـ«التيار
الصدري» وتلميح بإمكانية االستعانة
بقوات أجنبية لفرض األمن و«الشرعية»
ّ
إذا تطلب األمر ،بحسب ما أشار مراقبون.
وجـ ــاء الـ ـق ــرار ب ـعــد دق ــائ ــق ع ـلــى إص ــدار
ق ـي ــادة قـ ــوات «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» بيانًا
ّ
دعت فيه إلى سحب املظاهر املسلحة من
املدن ،وخصوصًا العاصمة بغداد.
واحـ ـت ــاج «ال ـ ـصـ ــدريـ ــون» عـ ــدة س ــاع ــات،
أمس ،للوصول إلى األماكن ّ
املقررة إلقامة
االع ـت ـص ــام ــات ،ذل ــك أن ال ـق ــوات األمـنـيــة
عمدت إلى إغالق كافة الطرق والجسور
املـ ـ ــؤديـ ـ ــة إل ـ ـ ــى «املـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء»،
وأبــرزهــا جسر الجمهورية ال ــذي يربط
مـنـطـقــة «س ــاح ــة ال ـت ـح ــري ــر» ب ــأح ــد أهــم
مــداخــل «املنطقة الـخـضــراء» الـتــي تضم

مبنى الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،إال أن ال ـقــوات،
بمراتبها املـتـعــددة ،ســرعــان مــا رضخت
للمتظاهرين ،ورفعت األســاك الشائكة
وفـتـحــت الـطــريــق أم ــام اآلالف للوصول
إلى منطقة االعتصام املذكورة.
وعلمت «األخ ـب ــار» بــأن بعض الضباط
األمـنـيــن لــم يستجيبوا ل ـل ـقــرارات التي
صدرت بشأن عدم السماح للمتظاهرين
واملـعـتـصـمــن بـعـبــور امل ـنــاطــق امل ـح ـ ّـددة
ل ـه ــم .وقـ ــال م ـص ــدر أم ـن ــي إن ـه ــم «ف ـق ــدوا
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األع ـ ـ ــداد ال ـغ ـف ـيــرة الـتــي
توافدت منذ مساء أول من أمــس وحتى
ســاعــات الصباح األول ــى ،مــا دفــع بعض
القيادات إلــى االجتهاد بــإصــدار قــرارات
أخرى ،خشية وقوع أي تصادم مع القوى
األمنية».
وكــانــت وزارة الداخلية قــد أص ــدرت ،في
س ــاع ــة م ـب ـكــرة م ــن ص ـب ــاح أم ـ ــس ،بـيــانــا
أوضحت فيه أنها لم تمنح أي ترخيص
إلقامة تظاهرة أو اعتصام أمــام بوابات
«املنطقة الخضراء» .وأكدت أنها أعلمت
«التيار الصدري» بهذا األمر «تفاديًا لكل
إشـكــال أو التباس يحصل بسبب سوء
التقدير للعواقب واالحتماالت».
وفــي ّ
رد ضمني على بيان ال ــوزارة ،قال
مــديــر مكتب الـصــدر فــي بـغــداد إبراهيم
الـ ـج ــاب ــري ،خـ ــال صـ ــاة ال ـج ـم ـعــة الـتــي
أقيمت على أس ــوار «ال ـخ ـضــراء»« :إنهم

م ــاض ــون ع ـل ــى دسـ ـت ــور (ب ـ ـ ــول) بــري ـمــر.
ونحن ماضون على دستور محمد وآل
محمد» ،مؤكدًا أن االعتصامات سلمية،
وس ـت ـب ـقــى ك ــذل ــك ح ـتــى طـ ــرد املـفـســديــن
و«املارقني» من «املنطقة الخضراء».
وبعد انتهاء الصالة ،بــدأ «الصدريون»
اع ـت ـصــام ـهــم رس ـم ـي ــا ،ك ـمــا أع ـل ــن كــاظــم
ال ـع ـي ـســاوي املـ ـع ــاون ال ـج ـه ــادي ملـقـتــدى
ال ـص ــدر .الـعـيـســاوي أطـلــق عـلــى الـصــدر
ل ـق ــب «الـ ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـق ــوات املـسـلـحــة
املهدوية» ،ودعا في بيان له إلى «التعاون
مــع ال ـقــوات األمـنـيــة والـتـحـلــي بالصبر،
ألن هناك جهات تحاول إفشال مشروع
اإلص ـ ــاح ـ ــات مـ ــن خ ـ ــال بـ ــث امل ـنــدســن
والترويج للشائعات».
وس ــارع املعتصمون والـلـجــان املشرفة،
بـعــد ذل ــك ،إل ــى نـصــب ع ـشــرات ال ـســرادق
والـخـيــم .وفــي الـسـيــاق ،قــال معتصمون
وش ـهــود عـيــان كــانــوا بــالـقــرب مــن مكان
االعتصام لـ«األخبار» إن حالة من الهدوء
سادت املكان ،بعد حلول املساء.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،أب ـلــغ م ـصــدر حكومي
ّ
«األخـبــار» بــأن العبادي أوعــز إلى قيادة
العمليات املشتركة بإزالة خيم االعتصام،
وإعادة فرض هيبة القانون في الشارع.
وقال املصدر إن قرار العبادي جاء بعدما
فشلت قيادة عمليات بغداد في املهمات
املوكلة إليها في هذا الجانب ،مشيرًا إلى
أن األخير يشعر بوجود مخاطر حقيقية
تـ ـه ــدد الـ ـع ــاصـ ـم ــة وإمـ ـك ــانـ ـي ــة اخـ ـت ــراق
«داعش» لتلك الخيم.
إل ــى ذل ــكّ ،
رج ــح رئ ـيــس مــركــز «التفكير
السياسي» العراقي إحسان الشمري أن
ال يمضي الصدر بعيدًا في التصعيد أو
خلق حالة من الفوضى ،مشيرًا إلــى أنه
قــد يلجأ ،قريبًا ،إلــى مسك زم ــام األمــور
والدعوة إلى طاولة سياسية مستديرة
مــن جــديــد ،ومستبعدًا إمـكــانـيــة حــدوث
م ـفــاوضــات مــع ال ـع ـبــادي ل ـكــون «الـتـيــار
الصدري» جزءًا من الحكومة.
وأك ـ ــد ال ـش ـم ــري لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن أط ــراف ــا
خــارجـيــة ب ــدأت تــدخــل على خــط األزم ــة،
بشأن التصعيد الصدري األخير ،مشيرًا
إلى أن «الصدر يدرك املخاطر الحقيقية
املحيطة بالعملية السياسية برمتها».

شهيد في الضفة ...وإسرائيل تخاف «كسر الصمت»
ال تقتصر التحديات املاثلة أمام العدو اإلسرائيلي على عجز
استخباراته عن مواجهة االنتفاضة الفلسطينية ،بنسختها
الـجــديــدة ،وال على إخـفــاق إجــراءاتــه الــردعـيــة فــي ثني شباب
الضفة والقدس املحتلتني عن مواصلة تنفيذ الهجمات التي
سلبت «املــواطــن» اإلسرائيلي الشعور باألمن الشخصي ،بل
اتسعت دائرة التحديات إلى مواجهة أي مؤسسة تساهم في
كشف ممارسات القمع التي ينفذها جنود العدو في املناطق
الفلسطينية.
على هذه الخلفية ،أكد رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني
نتنياهو ،أن األجهزة األمنية «تفحص في الوقت الحالي أفعاال
ّ
قامت بها منظمة كسر الصمت ،وهل تمثل تجاوزًا للخطوط
الحمر من الناحية األمنية».
وتأتي الحملة السياسية اإلسرائيلية على هــذه املنظمة ،بعد
نشر القناة الثانية اإلسرائيلية تقريرا يطرح تـســاؤالت عن
أهداف «كسر الصمت» املعلنة ،وخصوصًا بعد اتهامها بجمع
معلومات حساسة مــن جـنــود شــاركــوا سابقا فــي عمليات
عسكرية .وادع ــى التقرير أن املـعـلــومــات الـتــي تجمعها هذه
املنظمات ،يمكن أن تصل إلــى «الـعـنــوان الخطأ» ،وهــو مــا قد
يتسبب في خطر على األمن.
في السياق ،رأى وزيــر الهجرة واالستيعاب ،زئيف الكني ،أن
«نشاطات هذه املنظمة تثير شبهات قوية عن نقل معلومات
عـسـكــريــة س ــري ــة إل ــى ج ـه ــات أجـنـبـيــة ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ،جـهــات
فلسطينية» ،وضمن هــذا اإلط ــار طلب الـكــن ،مــن «الـشــابــاك»
و«الشرطة العسكرية» ،إجراء تحقيق فوري ّ
لتقصي احتمال
تجسس املنظمة على الجيش اإلسرائيلي.

في اإلطار نفسه ،وصف رئيس حزب «يوجد مستقبل» يائير
البيد« ،كسر الصمت» بأنها «منظمة كريهة تسعى إلى التآمر
على دولة إسرائيل وتقويضها».
ميدانيًا ،أعلنت وسائل إعالم العدو إطالق الجيش اإلسرائيلي
النار على الشهيد محمود أبــو فنونة ( 21عــامــا) ،من مدينة
الخليل ،عند مفترق التكتل اإلستيطاني «غــوش عتصيون»،
جنوب بيت لحم ،جنوبي الضفة ،بزعم محاولته تنفيذ عملية
طعن .وقال شهود عيان فلسطينيون إن الجنود «أطلقوا النار
على الشاب وهو ال يزال داخل مركبته ،ودون أن يترجل منها».
وفي وقت الحق نعت حركة «الجهاد اإلســامــي» أبو فنونة،
معلنة أنــه «نجل األسير محمد أحمد عبد الفتاح أبــو فنونه،
املجاهد ـ أحــد قــادة الحركة في محافظة الخليل» ،الــذي مدد
العدو اعتقاله للمرة الثانية على التوالي ملدة ثالثة أشهر جديدة.
وفي وقت الحق ،أعلن جيش العدو اعتقاله شابني بالقرب من
مستوطنة «تشاعر بنيامني» ،بذريعة العثور على سكاكني
بحوزتهما.
إلى ذلك ،أعلن وزير األوقاف األردني ،هايل داوود ،أنه سيجري
تركيب كاميرات مراقبة داخل املسجد األقصى في األسبوع
املقبل .وكان املتحدث الرسمي باسم الحكومة األردنية ،وزير
اإلعالم ،محمد املومني ،قد أوضح أن هذه «الكاميرات ستعمل
على تغطية مسار اقتحامات املتطرفني؛ وبالتالي وضع حد
ل ـه ــا» .وش ــدد املــوم ـنــي أن تــركـيــب كــام ـيــرات داخ ــل األقـصــى
«جاء ملراقبة املتطرفني اليهود والشرطة اإلسرائيلية وتوثيق
اعتداءاتهم».
(األخبار ،األناضول)
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 5سنوات على الجرح السوري «الربيع»
«الجبهة الشمالية» :سباق الرايات والغايات
رغــم التحوالت الكبيرة التي طــرأت على
خ ــارط ــة ال ـم ـج ـمــوعــات الـمـسـلـحــة في
الشمال السوري ،حافظت التنظيمات ذات
الصبغة «الجهادية» على النصيب األكبر،
سواء في ما يتعلق بالسطوة ،أو حجم
رقعة االنتشار
صهيب عنجريني
مــع دخ ــول «األزم ـ ــة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة» عامها
َ
ال ـ ـسـ ــادس ،اح ـت ـف ــظــت ج ـب ـهــة ال ـش ـمــال
بـصـفــة أع ـقــد الـجـبـهــات عـلــى اإلط ــاق
َ
بفعل عــوامــل ع ـ ّـدة ،مــن بينها تشابك
امل ـصــالــح اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ًحـيـنــا،
وت ـقــاط ـع ـهــا ح ـي ـنــا آخ ـ ــر ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
استمرار «النفوذ الجهادي»ّ .
تحوالت
َ
كـبـيــرة ط ــاول ــت ال ـش ـمــال ،س ــواء لجهة
نـجــاح الجيش ال ـســوري وحلفائه في
ف ــك ح ـص ــار نـ ّـبــل والـ ــزهـ ــراء وتـقـ ّـدمـهــم
املـ ـتـ ـس ــارع ف ــي ريـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـمــالــي،
أو ل ـج ـه ــة تـ ــزايـ ــد نـ ـف ــوذ «ال ـ ــوح ـ ــدات»
ال ـ ـك ـ ـ ّ
ـردي ـ ــة بـ ـع ــد ت ـط ـع ـي ـم ـه ــا ب ـب ـعــض
ّ
امل ـ ـ ـكـ ـ ـ ّـونـ ـ ــات األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ـ ـحـ ــت م ـس ــم ــى
ّ
الديمقراطية» .ولطاملا
«قـ ّـوات سوريا
ّ
ّ
ّ
شــكـلــت املـجـمــوعــات ال ـكــرديــة ً املسلحة
عــامــل تعقيد إضــافـيــا ،خــاصــة فــي ظل
التحوالت التي طــرأت بني وقــت وآخر
على األداء السياسي ال ـكــردي ،والــذي
انـعـكــس بطبيعة ال ـحــال عـلــى املشهد
ّ
وتطور تحالفاته .في الشهور
امليداني،
َ
ـون ـهــا
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،انـ ـ ـف ـ ــردت «قـ ـس ــد» ب ـكـ ِ
الـطــرف الـقــادر على تنسيق ّ
تحركاته
ّ
ّ
العسكرية مع كل من روسيا والواليات
ّ
َ
املـ ــت ـ ـحـ ــدة (وع ـ ـب ـ ــره ـ ــا م ـ ــع ال ـت ـح ــال ــف
البعد العشائري الذي يسودُ
ّ
الدولي)ُ .
الشمال الشرقي (الــرقــة ،الحسكة ،دير
ً
ـدوره عــامــا إضــافـ ّـيــا في
ال ــزور) ُيـعـ ّـد ب ـ
ً ّ
التعقيد ،خاصة ّ أن تحالفات العشائر
ووالءاتـ ـ ـه ـ ــا م ــرش ـح ــة دائـ ـم ــا ل ـل ـت ـبـ ّـدل.
ً
اتساع الحدود مع األتراك يبدو عامال

أســاسـ ّـيــا فــي ت ـطــورات الـجـبـهــة ،وبــات
ّ
ّ
التركية أجندة
املعلوم أن للحكومة
من ً
ُ
خاصة بها تطمح إلى توجيه مسارات
الحرب وفقًا لبوصلتها ،وهــي أجندة
تنفرد بحيثيات مختلفة عن األجندة
ّ
الدولية بالعموم ،على الرغم من تداخل
ّ
االث ـن ـتــن ف ــي تـفــاصـيــل وأه ـ ــداف ع ــدة.
ثـ ّـمــة تناسب بــن خصوصية الجبهة
ّ
الشمالية وبني كونها مسرح التدخل
املـبــاشــر ل ــ«غ ــارات الـتـحــالــف» .وتـجـ ُ
ـدر
ّ
ّ
ّ
تضم
الشمالية
اإلشارة إلى أن الجبهة
ّ
ف ــي واقـ ــع ال ـح ــال س ــت م ـحــا ًف ـظــات من
أصــل األرب ــع عـشــرة محافظة سـ ّ
ـوريــة،
ّ
م ــع األخـ ــذ ف ــي االع ـت ـب ــار أن ري ــف ديــر
الزور ّ
يمتد إلى وسط سوريا (بحساب
خ ـط ــوط الـ ـع ــرض) وامل ـح ــاف ـظ ــات هــي:
حلب ،إدلبّ ،
الرقة ،دير الزور ،الحسكة،
ً
ع ــاوة على الــريــف الشمالي ملحافظة
الــاذقـيــة( ،ال ــذي بقي وحــده فــي منأى
عــن غ ــارات التحالف) ،خالفًا للغارات
َ
ّ
الروسية التي شملت معظم الجغرافيا
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،مـ ــع ت ــركـ ـي ـ ٍـز خـ ـ ــاص عـلــى
الشمال.

«الجهاديون» بيضة ّ
القبان

فــي ذلـ ّـك قــرب هــذه املـنــاطــق مــن معقله
في الرقة.
ـ ـ ـ «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» (الـ ـف ــرع ال ـس ــوري
لتنظيم ال ـق ــاع ــدة) :تـبـســط سيطرتها
ع ـلــى م ـســاحــات واس ـع ــة م ــن محافظة
إدلـ ــب ،متحالفة مـًـع م ـكـ ّـونــات «جيش
الفتح» ،ومتنافسة معها على النفوذ
ّ
فــي الــوقــت ذاتــه! كــذلــك ،يـتــوزع مقاتلو
«النصرة» في ريف حلب على جبهات
عـ ّـدة ،خـ ّ
ـاصــة فــي ريفها الغربي .كذلك
يـ ـحـ ـض ــرون عـ ـل ــى ج ـب ـه ــة املـ ـخ ــاب ــرات
ّ
ّ
(جمعية الزهراء) ،ويحافظون
الجوية
ع ـل ــى تـ ـم ــرك ــزات ف ــي أحـ ـي ــاء سـلـيـمــان
الحلبي ،كــرم الـطـ ّـراب ،بستان القصر،
ب ــاب ال ـن ـيــرب ،ال ـص ــاخ ــور ،الـحـيــدريــة،
وبعض أحياء حلب القديمة.
ـ ـ «ح ــرك ــة أح ـ ــرار الـ ـش ــام اإلس ــام ـي ــة»:
رغ ــم كــل م ـح ــاوالت اإلي ـح ــاء بـ«تغيير
ً
نهجها» ،تبقى «أحــرار الشام» واحــدة
م ــن أب ـ ــرز امل ـج ـم ــوع ــات «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة».
ّ
تتبنى فكرًا تتمازج فيه أيديولوجيات
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» و«ال ـس ـل ـف ـ ّـي ــة ال ـج ـه ــادي ــة»

الفاعلية تكاد تكون
ً
محصورة بالمجموعات
ّ
«الجهادية»

و«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـسـ ـلـ ـم ــن» .نـ ـش ــأت فــي
ّ
ريــف محافظة إدل ــب ،ومــا زال خزانها
البشري األبرزُ .
ويعتبر وجودها هناك
واحـ ـ ـدًا م ــن ع ــوائ ــق ان ـف ــراد «ال ـن ـصــرة»
بــامل ـحــاف ـظــة .ورغ ـ ــم أن ال ـط ــرف ــن كــانــا
قــريـبــن م ــرات ع ــدة م ــن ال ـت ـحــول نحو
ّ
االح ـت ــراب ،غـيـ َـر أن االشـتـبــاكــات التي
ّ
دارت بني بعض مكوناتهما غير مرة
ّ
تتطور ،وما زالت «قيادات» الطرفني
لم
ً
وال ـج ـهــات الــداع ـمــة لـهـمــا ق ـ ــادرة على
احـ ـت ــواء ال ــوض ــع ،وتــأج ـيــل االح ـت ــراب

ً
تبقى «أحرار الشام» واحدة من أبرز المجموعات (األناضول)

ّ
كـثـيــرة ه ــي امل ـج ـمــوعــات املـســلـحــة في
الـشـمــال ال ـســوري .وباستثناء «حركة
ن ــور ال ــدي ــن زن ـك ــي» وب ـع ــض «األل ــوي ــة
ّ
الـتــركـمــانـ ّـيــة» ،ف ــإن الـفــاعـلـيــة القتالية
ً
ال ـح ـق ـي ـق ـ ّـي ــة تـ ـك ــاد تـ ـك ــون مـ ـحـ ـص ــورة
بــاملـجـمــوعــات «ال ـج ـه ـ ّ
ـادي ــة» .األخ ـيــرة،
َ
حــافـظــت عـلــى حـضــورهــا فــي الـشـمــال
بالعموم ،وتحاول التمسك بوجودها
ف ـ ــي حـ ـل ــب عـ ـل ــى وجـ ـ ــه الـ ـخـ ـص ــوص،
وأبرزها:
ـ ـ تنظيم «الــدولــة اإلســامـ ّـيــة ـ ـ داعـ ّـش»،
رغم االنحسار الكبير لنفوذه ،لكنه ما
زال ممسكًا بأجزاء واسعة من محافظة
الرقة إضافة إلــى معظم محافظة دير
ّ
للتمدد في
ال ــزور ،ويــواصــل مساعيه
مساحات
تضاؤل
ريف الحسكة .ورغم
ّ
س ـي ـطــرتــه ف ــي ال ــري ــف ال ـح ـل ـبــي ،لـكــنــه
ح ــاف ـ َـظ ع ـلــى وج ـ ــود ق ـ ـ ّ
ـوي ف ــي الــريــف
الشرقي على وجه الخصوص ،يسهم

َ
ُ
ستبعد تـفـ ّـجــره ح ــال وجــود
ال ــذي ال ُي
قــرار إقليمي .لـ«الحركة» وجــود أيضًا
ف ــي ري ــف ح ـلــب (ال ـش ـمــالــي ع ـلــى وجــه
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص) ،ك ـم ــا فـ ــي ري ـ ــف ح ـم ــاة،
ُ
وتحتفظ بـ«خاليا نائمة» في محافظة
ال ــرق ــة .يـ ـت ــراوح ع ــدي ــد مـسـلـحـيـهــا في
ال ـش ـمــال بــال ـع ـمــوم ب ــن  9و 10آالف.
ّ
أب ــرز مـحــطــات «ال ـحــركــة» كــانــت مقتل
ّ
مؤسسها حسان عبود وعدد كبير من
قيادييها في أيلول «( .2014األخبار»،
لتصبح َ
َ
بعدها أكثر قربًا
العدد ،)2397
من األتراك .خالل العام األخير ُ حاولت
الظهور في صورة «الفصيل املعتدل»،
ّ
وخاصة عبر «املكتب السياسي» الذي
ّ
ّ
يضطلع بــه لبيب نــحــاس .لـكــن الــوزن
«ال ـج ـهــادي» داخ ــل صـفــوف «الـحــركــة»
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة أطـ ــاح مـ ـح ــاوالت ن ـ ّـح ــاس،
وح ــال بينه وب ــن لـعــب دور فــاعــل في
ـان
«الـهـيـئــة الـعـلـيــا لـلـتـفــاوض» كـمــا كـ َ
يأمل ،وأدام في الوقت نفسه الهيمنة
الـتــركـ ّـيــة عـلــى «ال ـحــركــة» («األخـ ـب ــار»،
العدد  .)2763حظيت «الحركة» طوال
ال ــوق ــت بــدعــم م ــن األت ـ ــراك والـقـطــريــن
ّ
(ماليًا ،وعسكريًا ،ولوجيستيًا ،وحتى
ّ
«إغــاث ـيــا») ،وعـبــر ق ـنــوات ع ــدة أبــرزهــا
«جـمـعـيــة قـطــر ال ـخ ـيــريــة» و«ص ـن ــدوق
اإلغ ـ ــاث ـ ــة واملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة»،
وه ــي منظمة مجتمع مــدنــي مرتبطة
ب ــال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ــرك ـي ــة .ك ــذل ــك حـظـيــت
بتمويل «الهيئة الشعبية الكويتية»
التي يتزعمها الشيخ الكويتي ّ
حجاج
العجمي.
ـ ـ ـ «الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي ال ـتــرك ـس ـتــانــي»:
االن ـ ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ـ ــواء ف ـ ـ ـ ــي ص ـ ـ ـفـ ـ ــوفـ ـ ــه م ـ ـ ـتـ ـ ـ ٌ
ـاح
لـ«الجهاديني» األويغور دون سواهم.
وينحدر هــؤالء مــن إقليم ُ شينغيانغ،
غربي الصني (التسمية املعتمدة لدى
«ال ـحــزب» وداعـمـيــه هــي «تركستان»).
ّأس ـ ـ ـسـ ـ ــه أبـ ـ ـ ــو مـ ـحـ ـم ــد الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي
(حـســن م ـخــدوم 1964 ،ـ ـ  )2003أواخــر
تـسـعـيـنـ ّـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــيُ ،
وي ـن ــادي
ب ــاالن ـف ـص ــال ع ــن الـ ـص ــن .م ـن ــذ مـطـلــع
ّ
عـ ــام  2013ش ــك ــل «ال ـ ـحـ ــزب» ف ــرع ــا لــه
باسم «الحزب اإلسالمي التركستاني

األولوية لإلنفاق على السالح :المناطق «المحررة» تأكل أوالدها
دمشق ــ زياد غصن

أزمة طويلة

مناطق عــديــدة خــرجــت عــن سيطرة
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة خـ ــال ال ـس ـن ـ ّـوات
ال ـخ ـم ــس امل ــاضـ ـي ــة ،ب ـع ـض ـهــا فــضــل
قطع صالته بالدولة ومؤسساتها
ألس ـبــاب مـخـتـلـفــة ،وبـعـضـهــا اآلخــر
ح ـ ــاف ـ ــظ ع ـ ـلـ ــى «ش ـ ـ ـعـ ـ ــرة م ـ ـعـ ــاويـ ــة»
ل ـ ـض ـ ـمـ ــان عـ ـ ـ ــدم حـ ـ ـ ـ ــدوث ش ـ ـلـ ــل ف ــي
الـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة والخدمية.
وهذا ما أفضى تدريجيًا إلى حدوث
تـ ـح ــوالت اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
ف ــي جـمـيــع ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،انـعـكـســت
بـ ـ ــأش ـ ـ ـكـ ـ ــال مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـي ــاة
السوريني املقيمني فيها.
فمن جهة اضطر سكان تلك املناطق
إل ـ ـ ــى الـ ـبـ ـح ــث ع ـ ــن ط ـ ــرائ ـ ــق ج ــدي ــدة
تساعدهم على التأقلم مع الظروف
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي م ـع ـي ـش ـت ـهــم وت ــأم ــن
مستلزمات حياتهم الـيــومـيــة ،ومن
جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة عـ ـمـ ـل ــت املـ ـجـ ـم ــوع ــات
امل ـس ـل ـح ــة ع ـل ــى «ت ـس ـخ ـي ــر» وس ـلــب
إمـكــانــات تلك املناطق بحجة تأمني
«م ـت ـط ـل ـبــات» امل ــواج ـه ــة الـعـسـكــريــة،
لـتـكــون النتيجة بــالـنـهــايــة تأسيس
«كــان ـتــونــات» مـتـشــرذمــة اقـتـصــاديــا
وخدميًا واجتماعيًا.

فــي مــديـنــة جــاســم وق ــراه ــا فــي ريـ ّـف
درع ــا ،لــم يعد غياب الكهرباء يمثل
مشكلة لكثير من السكان ،فما عجزت
ع ـنــه سـ ـن ــوات م ــن ح ـم ــات الـتــوعـيــة
لوزارة الكهرباء ،والحديث الحكومي
املستمر عن أهمية مشاريع الطاقات
املتجددة ،أنجزته الحرب في أقل من
ع ــام ــن .ه ـنــاك ،وك ـمــا يـصــف متابع
لـ ـلـ ـش ــأن االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي يـ ـ ـت ـ ــردد عـلــى
مـسـقــط رأسـ ــه ف ــي مــديـنــة ج ــاس ــم ،ال
يكاد يخلو سطح منزل مــن األلــواح
الشمسية ،التي تتباين تبعًا لحجم
االستطاعة املراد توفيرها وللوضع
االقتصادي للعائلة ،فعائالت ّ
تحدد

غايتها بتوفير اإلنارة فقط ملنازلها،
وعائالت أخرى تحرص على توفير
الـ ـط ــاق ــة ل ـت ـش ـغ ـيــل بـ ـع ــض األدوات
املنزلية الكهربائية.
الـ ـ ـب ـ ــدي ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــري الـ ـ ـ ـ ــذي ف ــرض ـت ــه
ض ـ ــرورات ال ـتــأق ـلــم م ــع مـتـغـيــر غـيــاب
ال ـ ـت ـ ـغـ ــذيـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
وال ـت ــوق ـع ــات ب ـط ــول األزم ـ ـ ــة ،ال تكمن
أهـمـيـتــه فـقــط ف ــي اع ـت ـمــاد نـحــو %80
مــن سـكــان تـلــك املنطقة عليه بحسب
تـقــديــرات املـصــدر ،وإنـمــا لكونه يمثل
أنـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا ع ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة الـ ـتـ ـح ــوالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـج ــاري ــة ف ــي امل ـنــاطــق
ً
ال ـح ــدودي ــة .فـمـثــا األلـ ــواح الشمسية
ومستلزماتها األخ ــرى مــن بطاريات
وأجـ ـ ـه ـ ــزة «ان ـ ـفـ ــرتـ ــر» وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،ذات
املنشأ الصيني غالبًا ،يجري تأمينها
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة عـ ـب ــر ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود امل ـف ـت ــوح ــة
م ـ ــع األردن ،كـ ـم ــا ه ـ ــو ح ـ ـ ــال ج ـم ـيــع
املـنــاطــق ال ـحــدوديــة األخ ـ ــرى ،ولـتـبــاع
لـلـمـسـتـهـلـكــن املـحـلـيــن وف ــق أس ـعــار
صرف الدوالر مقابل الليرة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات
األولـيــة إلــى أن وسطي إنـفــاق العائلة
الـ ــواحـ ــدة ف ــي مــدي ـنــة ج ــاس ــم وق ــراه ــا
على شــراء وتركيب األلــواح الشمسية
ومـسـتـلــزمــاتـهــا يـصــل إل ــى نـحــو 640

نسبة
أكبر
ّ
ُ
للفقر سجلت في
محافظة الرقة

دوالرا ،أي إن ه ـن ــاك م ـبــالــغ ضخمة
أنفقت في هذا املجال.
ل ـكــن م ـثــل ه ــذا ال ـت ـحــول «اإلي ـج ــاب ــي»،
إن صـ ـح ــت ت ـس ـم ـي ـت ــه ،ي ـ ـبـ ــدو ن ـ ـ ــادرًا
وس ـ ـ ـ ــط تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوالت يـ ـتـ ـخ ــذ م ـع ـظ ـم ـه ــا
طــابـعــا سـلـبـيــا ،م ــن ت ــراج ــع امل ــؤش ــرات
املتعلقة بالصحة والتعليم والــدخــل،
إل ـ ــى ان ـح ـس ــار الـ ـح ــري ــات الـشـخـصـيــة
وف ـ ــرض س ـلــوك ـيــات وت ـعــال ـيــم تــرفــض
ً
األخـ ـ ـ ــر وال ـ ـع ـ ـلـ ــم ،فـ ـض ــا عـ ــن ال ـن ـقــص
ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـس ـلــع وامل ـ ـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة
وال ـضــروريــة فــي بـعــض املـنــاطــق التي
تـشـهــد اش ـت ـبــاكــات مـسـتـمــرة وتـعــانــي
ً
الحصار .فمثال تشير بعض البيانات
اإلحـصــائـيــة ال ـص ــادرة حــديـثــا إل ــى أن
أكبر نسبة للفقر سجلت في محافظة

الــرقــة  ،%91,6تلتها محافظات إدلــب،
ديــر ال ــزور ،وحـمــص ،وهــي محافظات
خارجة بمعظمها عن سيطرة الدولة
أو كانت كذلك ،كما ُس ّجلت أكبر نسبة
ف ــي ع ــدد األط ـف ــال ال ــذي ــن ل ــم يلتحقوا
بمدارسهم في محافظتي الرقة ودير
ال ـ ــزور  ،%95ث ــم جـ ــاءت ح ـلــب بنسبة
 ،%74ف ــري ــف دمـ ـش ــق ب ـن ـس ـبــة ،%49
وإدلب بنحو  .%48صحيح أن املناطق
ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـس ـي ـطــرة الـ ــدولـ ــة تـعــانــي
هــي األخ ــرى الفقر والـحــرمــان والـغــاء
وش ـي ــوع اق ـت ـص ــادي ــات ال ـع ـنــف ،إال أن
ذلك ال يقارن بما هو شائع باملناطق،
ال ـت ــي ي ـصــر ال ـب ـعــض ع ـلــى تسميتها
«املحررة».

أولوية المعركة
ت ـح ـكــم امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ب ـ ــإدارة
شــؤون املناطق الـخــارجــة عــن سيطرة
الدولة ،أفضى إلى حدوث ترد حاد في
األوضاع االقتصادية والخدمية ،وذلك
نتيجة عــامـلــن ،األول افـتـقــاد عناصر
هذه املجموعات للخبرة والكفاءة في
التعاطي مع قضايا الشأن العام وإدارة
املناطق والثاني حرصها على تسخير
جميع اإلم ـكــانــات املـتــاحــة للمحافظة
على قوتها وانتشارها ،هذا إضافة إلى
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الذي استحال كابوسًا
لنصرة أهل الشام» (تم تغييره الحقًا
إل ــى «ال ـح ــزب اإلس ــام ــي التركستاني
فــي بــاد ال ـش ــام») .ش ــارك مقاتلوه في
معارك ّ
عدة تحت راية «جبهة النصرة»
ّ
حينًا ،وراية «أحرار الشام اإلسالمية»
حـيـنــا ،و«ج ـيــش ال ـف ـتــح» ّإبـ ــان مـعــارك
إدل ــب («األخ ـب ــار» ،الـعــدد  .)2593لعب
دورًا أس ــاس ـ ّـي ــا ف ــي س ـي ـطــرة «ال ـف ـتــح»
عـلــى مدينتي إدل ــب ،وجـســر الـشـغــور.
شــارك عــدد مــن مقاتليه فــي محاوالت
«داعـ ــش» الـسـيـطــرة عـلــى خـنــاصــر في
شـ ـب ــاط امل ــاض ــي («األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،ال ـع ــدد
 .)2820ال ــدع ــم ال ـتــركــي ل ــه ب ــا ح ــدود،
ّ
ّ
وم ــن ال ــاف ــت أن ال ـس ـل ـطــات الـصـيـنـ ّـيــة
ب ــدأت مـنــذ عــام  2014تخفيف القيود
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى م ـن ــح جـ ـ ـ ــوازات سـفــر
لألويغور ،بالتزامن مع ازدي ــاد أعــداد
امللتحقني منهم بالجبهات في سوريا.
يحضر مقاتلوه في الدرجة األولى في
ّ
مناطق إدل ــب حيث احـتــلــت عائالتهم
قرى بأكملها («األخبار» ،العدد .)2773
دور «خ ــط ال ــدف ــاع ّ
كــذلــك يـلـعــب َ
األول
فــي مـنــاطــق ال ـغ ــاب» .أعـلـنـتــه موسكو
 .2006تنظر
تنظيمًا محظورًا منذ عام ً
بـكــن إلـيــه بــاعـتـبــاره «حــركــة إرهــابـ ّـيــة
ّ
انفصالية» .أعلنته اإلدارة األميركية
ع ــام  2009جـمــاعــة إرهــابـيــة وأدرج ـتــه
األم ــم املتحدة على قائمات املنظمات
اإلرهابية بعد هجمات الـحــادي عشر
من أيلول .2001
َ
ـ ـ «ج ـب ـهــة أن ـص ــار ال ــدي ــن» :وف ـ ــدت إلــى
امل ـش ـهــد ف ــي ت ـمــوز «( 2014األخـ ـب ــار»،
ال ـ ـع ـ ــدد  )2354عـ ـب ــر ان ـ ــدم ـ ــاج أرب ـ ــع
م ـج ـم ــوع ــات «ق ــاع ـ ّ
ـدي ــة» هـ ــي« :ح ــرك ــة
شـ ــام اإلس ـ ـ ـ ــام»« ،ح ــرك ــة ف ـج ــر ال ـش ــام
االس ـ ـ ــامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة»« ،جـ ـ ـي ـ ــش املـ ـه ــاج ــري ــن
واألنصار» ،و«الكتيبة الخضراء» .قبل
أن يخرج «جيش املهاجرين واألنصار»
من عباءتها ليعلن «مبايعة النصرة»
ّ
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر ،وت ـت ـشــظــى «الـكـتـيـبــة
الخضراء» بني «النصرة» و«داعش».
يـنـتـشــر مـسـلـحــو «أن ـص ــار ال ــدي ــن» في
ريــف حلب بالدرجة األولــى (حريتان،
ّ
دارة عــزة ،كفر حمرة ،معارة األرتيق).

وهـ ــي مـ ـش ـ ٌ
ـارك ش ـبــه دائ ـ ــم ف ــي م ـعــارك
ج ـم ـع ـي ــة الـ ـ ــزهـ ـ ــراء وف ـ ـ ــرع املـ ـخ ــاب ــرات
الـجــويــة .كــذلــك تحتفظ بتمركزات في
مدينة حلب عبر «حركة فجر الشام»،
أب ــرزه ــا ف ــي ح ـ ّـي ــي ال ـس ـكــري وامل ــرج ــة،
وب ــوج ــود فــي ري ــف إدل ــب عـبــر «حــركــة
شام اإلسالم» بعد انسحاب معظم من
ّ
تبقى من مقاتليها من الالذقية.

مجموعات و«ألوية» صغيرة
تـ ـنـ ـتـ ـش ــر ف ـ ـ ــي ري ـ ـ ـفـ ـ ــي حـ ـ ـل ـ ــب وإدلـ ـ ـ ـ ــب
ّ
جهادية» صغيرة،
و«ألوية
مجموعات ُ
ّ
يـحـتـفــظ ب ـعــض ـهــا ب ــ«ب ـي ـع ــات» ســريــة
لجماعات أكبر.
ـ ـ «لـ ــواء ال ـتــوبــة» :فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة،
ذاع ص ـي ـ ُـت الـ ـل ــواء الـ ــذي ي ـت ـمــركــز في
ريف حلب الجنوبي ،وساند «داعش»
ف ــي ه ـج ــوم ــه األخـ ـي ــر ع ـل ــى خ ـنــاصــر.
كــان «الـتــوبــة» مبايعًا فــي وقــت سابق
لــ«جـيــش املـهــاجــريــن واألنـ ـص ــار» قبل
أن ت ـ ّ
ـرو َج أنـبــاء عــن ارتـبــاطــه بـ«بيعة»
ّ
سـ ّـريــة ل ــ«داعــش» ،ويـتـعــرض لحمالت
دهم من «النصرة» .إثر الحملة ،وصل
معظم عـنــاصــر «ال ـتــوبــة» إل ــى مناطق
نفوذ «داعش» و«بايعوه» علنًا.
ـ ـ تـنـظـيــم «ج ـنــد األقـ ـص ــى» ،ك ــان حتى
وقــت قريب إحــدى الجماعات الفاعلة،
ّ
قبل أن يتشظى معظم مقاتليه ما بني
«داعـ ــش» و«ال ـن ـص ــرة» .وي ـح ــاول جــزء
مـنـهــم الـحـفــاظ عـلــى «رايـ ــة التنظيم»،
وإعــادة ترميم صفوفه .محافظة إدلب
هي معقل هؤالء.
ك ــذل ــك ،ث ـ ّـم ــة ج ـم ــاع ــات ق ــوق ـ ّ
ـازي ــة ع ـ ّـدة
كــانــت تنشط بشكل أســاســي فــي ريف
ال ــاذقـ ـي ــة ال ـش ـم ــال ــي ،ق ـب ــل أن تـنـتـقــل
ت ــدري ـج ـ ّـي ــا إل ـ ــى م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب عـلــى
وقــع التقدم املستمر للجيش السوري
وحـلـفــائــه ف ــي ري ــف ال ــاذق ـي ــة ،ومـنـهــا:
«أجـنــاد الـقــوقــاز» ،يشغل عبد الحكيم
الشيشاني ( 34عامًا) منصب «األمير
العام» ،و«جماعة جند الشام» ،يشغل
مسلم الشيشاني (م ــراد مارقشفيلي،
ّ
ويكنى بـ أبو الوليد) منصب «األمير
العام».

واقتصادها
سـعــي بـعــض ه ــذه املـجـمــوعــات لجمع
ثـ ــروات م ــن خ ــال مـمــارسـتـهــا ألعـمــال
خـ ـط ــف وسـ ــرقـ ــة ونـ ـه ــب ل ـل ـم ـم ـت ـل ـكــات
الـعــامــة وال ـخــاصــة .وبـحـســب الـبــاحــث
ّ
االق ـت ـصــادي زك ــي مـحـشــي ف ــإن األزم ــة
ّأدت على نحو عام إلى «إعــادة هيكلة
االقتصاد في جميع املناطق السورية
على أساس األنشطة املرتبطة بالعنف،
وال ـت ــي ت ـخــدم م ـصــالــح ق ــوى الـتـسـلــط
الـســاعـيــة إل ــى اس ـت ـمــرار األزم ـ ــة ،حيث
اسـتـخــدمــت قــوى األم ــر الــواقــع اإلك ــراه
والـخــوف والعصبية لتحويل امل ــوارد
االقتصادية لخدمة االنفاق العسكري
لهذه القوى بشكل أساسي» .وأضاف
في حديثه لـ«األخبار» أنه تجري أيضًا
«إع ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة بـ ــاإلكـ ــراه من
خــال انتشار أنشطة السلب والنهب
واالبـتــزاز والتهريب والسرقة ،إضافة
إلى االنخراط في النزاع املسلح .وهذا
أدى إلــى تآكل القطاعات االقتصادية
املنتجة مــن زراع ــة وصـنــاعــة ملصلحة
نـمــو االق ـت ـص ــادات املــرتـبـطــة بالعنف،
وبالتالي إفقار غالبية أفــراد املجتمع
ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـقـ ـ ـل ـ ــة املـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــرة ع ـل ــى
اقتصادات العنف».
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ي ـ ـجـ ــري
ت ـح ـص ـي ـل ـهــا م ـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادر مـ ـتـ ـع ــددة،

شرعية وغير شرعية ،إال أن إنفاقها
ي ـجــري وف ــق أول ــوي ــات ت ـتــراجــع فيها
حصة القطاعات الخدمية إلى مراتب
م ـت ــأخ ــرة ،إذ وف ــق م ــا ي ــؤك ــد الـبــاحــث
م ـح ـشــي ف ـ ــإن «االنـ ـ ـف ـ ــاق الـ ـع ــام (ش ـبــه
العام) حقق في املناطق الخارجة عن
س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة ن ـم ـوًا ف ــي حصته
مــن الناتج املحلي اإلجمالي لسورية
مــن  %2.1ع ــام  2012إل ــى  %13.2عــام
 ،2015إال أن غالبية هذا االنفاق يذهب
لتسديد رواتب وأجور املنخرطني في
العمل العسكري على حساب حاجات
املجتمع وتطلعاته .وبالتالي ال تحمل
ه ــذه االق ـت ـص ــادات بـ ــذور االس ـت ــدام ــة،
وخ ـ ــاص ـ ــة م ـ ــع غ ـ ـي ـ ــاب امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات،
املـســاء لــة ،الـشـفــافـيــة ،سلطة الـقــانــون،
وعشوائية القرارات االقتصادية التي
ت ـه ـتــم ع ـل ــى ن ـح ــو أس ــاس ــي بـتـحــويــل
امل ـ ـ ــوارد االق ـت ـص ــادي ــة ل ـخــدمــة الـعـمــل
العسكري وتـعــزيــز سلطة قــوى األمــر
الواقع» .وأشار إلى أن «جزءا كبيرا من
انفاق الجماعات املسلحة يعتمد على
اإلن ـتــاج غـيــر الــرسـمــي وغـيــر املخطط
للنفط وال ـغ ــاز ،ال ــذي ق ــدر بـنـحــو 5.2
مليارات دوالر لنهاية عام  ،2015وهو
ما يعد خسارة في ثروة البالد ،جرى
تجييرها لخدمة آلة العنف».

سوريا
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تقرير

نقلة «جنيف»
تنتظر
كيري ـ الفروف
يواصل املبعوث األممي ستيفان دي ميستورا
«اجـ ـ ـ ـ ــراءات ب ـن ــاء ال ـث ـق ــة» م ــع ال ــوف ــود ال ـس ــوري ــة.
اجتماعات «مفيدة وبناءة» لكنه تفتقر حتى اآلن
إلى النقلة النوعية .هذه النقلة تنتظر لقاء كيري
ـ الفروف ،وبلورة «االنسحاب الجزئي» الروسي
م ــن س ــوري ــا وم ــا س ـي ـقـ ّ
ـدمــه ال ـط ــرف اآلخـ ــر من
تنازالت.
بـعـيـدًا عــن أروقـ ــة امل ـف ــاوض ــات ،كــانــت الـطــائــرات
الروسية تساهم في عملية الجيش املتواصلة في
تدمر .هيئة األركان العامة الروسية أكدت مشاركة
سالحها الجوي في املعركة« ،واستمرارها في
ً
ضرب اإلرهاب في طلعات يومية» .شماال ،حيث
أعلن األكــراد الفدرالية ،ال تــزال املواقف الرافضة
ّ
تـتــواصــل ،إذ أك ــد ،رئـيــس «اإلئ ـتــاف» املـعــارض،
أنس العبدة ،رفض «اإلجراءات األحادية التي قامت
بها مجموعة من األحزاب الكردية في إعالن نظام
فــدرالــي» .أمــا تيار «قمح» الــذي يرأسه املعارض
ّ
هيثم مناع ،الرئيس املشترك لــ«مجلس سوريا
ّ
الــديـمـقــراطـيــة» ،فـقــد أك ــد أن «الـتـيــار غـيــر معني
ُ
بمخرجات اجتماع رميالن» ،رافضًا «أن تفرض
على مجلس سوريا الديمقراطية كأمر واقع».
وف ــي ال ـع ــودة إل ــى جـنـيــف ،وص ــف رئ ـيــس الــوفــد
الحكومي ،بشار الجعفري ،املحادثات بـ«املفيدة»،
حيث جرى التركيز خاللها على «ورقة العناصر
األساسية للحل السياسي لألزمة» ،وهي الورقة
الـتــي قدمها الــوفــد ل ــدي مـيـسـتــورا ،فــي الجلسة
ال ـســاب ـقــة .ورأى «أن إقـ ـ ــرار ه ــذه املـ ـب ــادئ الـتــي
سميناها العناصر األساسية سيؤدي إلى حوار
ســوري ـ ســوري جــاد يسهم في بناء مستقبل
ب ــادن ــا ...بـقـيــادة ســوريــة ودون تــدخــل خارجي
ودون طرح أي شروط مسبقة».
ب ــدوره ،وصــف دي ميستورا الوثيقة بـ«الجيدة
والعميقة» ،موضحًا أن «األسبوع املقبل سيكون
األخير في الجولة الثانية من الحوار ،وسيجري
التركيز خاللها على إيجاد أرضية مشتركة بني
األط ــراف الـســوريــة» .وأش ــار إلــى أن املسافة بني
الطرفني ال تزال «واسعة» ،الفتًا إلى أن مباحثات
األم ــس ،ب ــدأت مــع الــوفــد االسـتـشــاري النسائي،
باعتباره «جسرًا بني النساء في مختلف الوفود
بطريقة غير رسمية».
كذلك ،التقى دي ميستورا وفد معارضة الداخل،
مـنــوهــا بــالـجـهــود الــروسـيــة واألمـيــركـيــة املــوازيــة
لحوار جنيف ،مشيرًا إلــى أن االجتماع املرتقب
بني وزيري الخارجية الروسي سيرغي الفروف
واألميركي جون كيري سيكون في غاية األهمية.
بالتوازي ،بحث مساعد وزير الخارجية اإليراني
للشؤون العربية واألفــريـقـيــة ،حسني أمير عبد
اللهيان ،في اتصال هاتفي مع دي ميستورا آخر
التطورات السياسية في سوريا ،واصفًا مساعي
دي ميستورا بـ«املهمة» ،بحسب وكــالــة «إرن ــا»،
اإليرانية.
وان ـت ـقــد ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان ح ـض ــور ب ـعــض ال ــوج ــوه
اإلره ــاب ـي ــة ،ف ــي م ـحــادثــات «جـنـيــف  ،»3مــؤكـدًا
ضــرورة إرســال املساعدات اإلنسانية إلــى كافة
أن ـح ــاء س ــوري ــا .أم ــا دي م ـي ـس ـتــورا ،فـقــد أش ــاد
بجهود إيران في محاربة اإلرهاب ،ودعمها للحل
السياسي.
في السياق ،أعلن نائب وزير الخارجية الروسي،
ميخائيل بــوغــدانــوف ،أن ب ــاده سـتــوافــق على
أي بنية لـســوريــا ،إذا نالت موافقة كــل األطــراف
املشاركة في املفاوضات .وقال« :توجد مجموعة
كبيرة من الوثائق ،التي تحدد مواعيد ومراحل
الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،وي ـجــب أن تـنـجــز بـعــد 18
ش ـ ـه ـ ـرًا» ،مـضـيـفــا «ح ـي ـن ـه ــا ،س ـت ــوق ــع ال ــوث ــائ ــق
الختامية حول تسوية األزمة ،وإجراء اإلنتخابات
على أساس دستور شعبي تعده حكومة وحدة
وط ـن ـيــة» .ون ــوه ب ــأن تـقــريــر مصير األك ـ ــراد في
سوريا يبدو ممكنًا ،ولكن يجب أن يذكر ذلك في
الدستور الجديد.
(األخبار)
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على الغالف فيما تعجز شركات سعودية كبرى عن تسديد رواتب موظفيها،
خرج ولي ولي العهد ،محمد بن سلمان ،في ّمقابلة مع مجلة «ذي إكونومست»
(نشرت في  6كانون الثاني  )2016ليؤكد أن المملكة «بعيدة كل البعد» عن
الوقوع في أزمة .شرح ولي ولي العهد ،خالل المقابلة ،مخططاته االقتصادية،
التي من شأنها تعزيز اإليرادات غير النفطية وإنقاذ المملكة من انهيار اقتصادي،
ولكنه في الواقع ّ
المؤسسات
من
وعدد
عامة،
مصالح
خصخصة
عن
ث
تحد
ّ
العسكرية ،والشركات التي تملكها الدولة ،فضال عن فرض ضرائب جديدة .ولعل
أخطر ما كشفت عنه المقابلة ،هو نية بن سلمان طرح أسهم شركة «آرامكو»،
الشركة «األكثر تقديرًا» في العالم ،لالكتتاب العام

خصخصة «آرامكو»

على نفسها
ََ
جنت المملكة!
ناصر االمين
حــاول رئيس شركة «آرامـكــو» ،خالد
الفالح ،في مقابلة مع قناة «العربية»
( 26ك ــان ــون ال ـث ــان ــي) ،تـخـفـيــف ح ـ ّـدة
تصريحات ولــي ولــي العهد ،محمد
ب ــن س ـل ـمــان ،ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع مجلة
«ذي إكــونــومـســت» .اوض ــح أن طــرح
أس ـه ــم ش ــرك ــة «آرامـ ـ ـك ـ ــو» لــاك ـت ـتــاب
ال ـع ــام ل ــن ي ـط ــاول اح ـت ـيــاطــي الـنـفــط
السعودي ،بل سيقتصر على «قدرة
الشركة على تحويل احتياطي النفط
إلــى قيمة نقدية» .على اي حــال فإن
اقـ ـ ـ ــدام ال ـس ـل ـط ــات الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـلــى
خـ ـط ــوة مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ،سـيـكـشــف
امل ـي ــزان ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـل ـشــركــة ألول
م ـ ــرة ،ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد «أسـ ـ ـ ــرارًا قــوم ـيــة»،
بسبب اعتماد االقتصاد السعودي
عـلــى نـحــو أس ــاس ــي عـلــى إيـ ّـرادات ـهــا
الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ،كـ ـم ــا أن ـ ـهـ ــا تـ ـم ــث ــل ق ــوة
جيوسياسية للمملكة.
ب ـح ـس ــب املـ ـ ــؤشـ ـ ــرات ،إذا اس ـت ـم ـ ّـرت
أسـعــار النفط فــي االنـخـفــاض ،وهو
امل ـت ــوق ــع ،ف ـقــد تـسـتـنــزف الـسـعــوديــة

احتياطها خ ــال  4أو  5س ـنــوات ،و
فــي ح ــال االس ـت ــدان ــة ،قــد تتمكن من
تأجيل ذلك لسنتني أو ثالث سنوات
إضــافـيــة .ولــذلــك تسعى خـطــوة بيع
نسبة من «آرامكو» (النسبة املتداولة
ه ــي  )%5لـتــأجـيــل نـقـطــة اس ـت ـنــزاف
االح ـت ـي ــاط ــي .ف ــال ـس ـع ــودي ــة بـحــاجــة
مـ ّ
ـاس ــة ل ـ ــأم ـ ــوال ،ه ـ ــذا م ــا تــوضـحــه
م ــراجـ ـع ــة ب ـس ـي ـطــة ألرق ـ ـ ــام نـشــرتـهــا
«مؤسسة النقد العربي السعودي»
عن معدل العجز في املوازنة العامة
ّ
لعام  ،2015الذي بلغ  ،%21,6محلقًا
عن معدل  %3لعام  .2014وفي ضوء
تــوق ـعــات س ـعــوديــة ـ ـ مـتـفــائـلــة جـ ـدًا ـ
سينخفض م ـعـ ّـدل الـعـجــز إل ــى %13
فــي ع ــام  .2016وهـنــا تـجــب اإلش ــارة
إلـ ــى أمـ ــريـ ــن ،أول ـه ـم ــا أن «ص ـن ــدوق
ال ـن ـق ــد ال ـ ــدول ـ ــي» ّال ي ـ ـشـ ــارك ال ـ ــرؤى
الـسـعــوديــة ،إذ تــوقــع أن يبلغ معدل
ال ـع ـجــز  .%20أمـ ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـهــو أن
األرق ــام السعودية املتفائلة ،ناتجة
من حسابات تتضمن سعرًا لبرميل
ّ
الـنـفــط ،ال يـبــدو سهل املـنــال فــي ظل
الظروف الراهنة ،وهو  50دوالرًا.

أزمة النفط والدور السعودي

ّأدت اململكة السعودية دورًا أساسيًا
في تفاقم ّ
حدة أزمة النفط ،إذ يشير
ت ـق ــري ــر «م ــول ــدي ــن إي ـكــونــوم ـي ـكــس»
إلــى أن العامل األســاســي فــي هبوط
األسـ ـع ــار ك ــان رف ــض «أوب ـ ـ ــك» ،الـتــي
تـهـيـمــن عـلـيـهــا ال ـس ـعــوديــة ،تـحــديــد
سقف إنتاج بهدف مجابهة شركات
ال ـن ـفــط ال ـص ـخ ــري األم ـي ــرك ـي ــة ،الـتــي
ّ
ك ــان ــت ق ــد اس ـت ـغــلــت ارتـ ـف ــاع الـسـعــر
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،ل ـت ـط ــوي ــر آل ـي ــات
إنتاجها ملنافسة األسـعــار العاملية،
ً
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،رم ــت الـسـيــاســات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة إل ـ ــى ض ـ ــرب االق ـت ـص ــاد
ال ــروس ــي ،وال ـح ـ ّـد مــن وط ــأة ال ـعــودة
اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق الـ ـع ــامل ــي
ألس ـبــاب ت ــراوح بــن الجيوسياسي
واالقتصادي.
وجـ ــرت م ـنــاق ـشــات عـ ـ ـ ّـدة ،ب ــن ال ــدول
األعـ ـض ــاء ف ــي «أوبـ ـ ـ ــك» ،حـ ــول وضــع
سـ ـق ــف ل ـ ــإنـ ـ ـت ـ ــاج ،ب ـ ـ ـ ــاءت ج ـم ـي ـع ـهــا
بالفشل ،إذ ترفض السعودية وضع
سقف إلنتاجها ،إال إذا قامت الــدول

السعودية تطرق باب االقتراض الدولي
أفــادت مصادر مطلعة ،اخيرا ،أن الحكومة
ال ـس ـعــوديــة طـلـبــت م ــن ع ــدة ب ـن ــوك ،دراس ــة
إمدادها بقرض دولي كبير قد تصل قيمته
اإلجمالية إلــى نحو عشرة مليارات دوالر،
في أول اقتراض كبير من الخارج تقدم عليه
الحكومة منذ ما يزيد على عشر سنوات.
وأضــافــت امل ـصــادر لــوكــالــة «روي ـت ــرز» ،التي
طلبت عدم الكشف عن أسمائها ،نظرًا ألن
امل ـســألــة غـيــر مـعـلـنــة ،أن الـحـكــومــة أرسـلــت
الدعوة إلى بنوك لبحث القرض .ولم تحدد
الدعوة قيمة القرض ،لكن املصادر قالت إنها
قد تبلغ نحو عشرة مليارات دوالر أو أكثر.
وقــالــت امل ـص ــادر إن مــن امل ـتــوقــع أن تـكــون
للبنوك املشاركة في القرض ،فرصة أفضل
لــاخـتـيــار ،لترتيب إص ــدار س ـنــدات دولـيــة
ربـمــا تطرحها الـسـعــوديــة هــذا ال ـعــام ،على
أقرب تقدير.
وتـ ـضـ ـط ــر ال ـ ــري ـ ــاض ح ــالـ ـي ــا لـ ـلـ ـع ــودة إل ــى
االق ـت ــراض مــن أسـ ــواق رأس امل ــال الــدولـيــة،
ل ـت ـمــويــل جـ ــزء م ــن ال ـع ـج ــز ،ب ـعــدمــا ضغط
اقتراضها الداخلي على السيولة في النظام
املـصــرفــي املـحـلــي .األم ــر ال ــذي أدى التـفــاع

أسعار الفائدة في السوق.
وك ــان ــت وك ــال ــة «س ـت ــان ــدرد آن ــد ب ـ ــورز» قد
خ ـف ـض ــت ،ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ه ـ ــذا ال ـش ـهــر،

السعودية مقبلة على أزمة من المستبعد أن تخرج منها بهيئتها الحالية (أ ف ب)

تصنيفها لـلــديــن ال ـس ـيــادي للمملكة على
األجل الطويل بمقدار نقطتني ليصبح «.»A-
(األخبار ،رويترز)

إعادة تقييم مركز
الريال السعودي
ستؤدي إلى انخفاض
قيمته الشرائية

املنتجة األخرى (األعضاء في «أوبك»،
وغ ـيــر األع ـض ــاء) بــاملـثــل .وح ـصــل أن
تـ ّ
ـوصــل وزيــر النفط الـسـعــودي ،علي
الـنـعـيـمــي ،ووزيـ ــر ال ـطــاقــة ال ــروس ــي،
ألـ ـيـ ـكـ ـس ــان ــدر نـ ـ ــوفـ ـ ــاك ،إل ـ ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق،
لتجميد اإلنتاج عند درجــات كانون
ّ
الـثــانــي  ،2015وواف ـق ــت ك ــل مــن قطر
ـا (أعـضــاء أوب ــك)،
والـكـ ّـويــت وفـنــزويـ ّ
االتفاق لم ينفذ .وأحــد أسباب
إال أن
ّ
ذل ــك ،تضمنه بـنـدًا يشترط مشاركة
إي ـ ــران والـ ـ ـع ـ ــراق ،ب ـح ـســب م ــا ي ــروي
ت ـق ــري ــر «م ــول ــدي ــن إي ـكــونــوم ـي ـكــس»،
وهــو ّشــرط مـحــال التحقق ،فالعراق
ي ـ ـضـ ــخ بـ ـمـ ـع ــدالت ق ـي ــاس ـي ــة بـسـبــب
حاجته املـ ّ
ـاســة لــإيــرادات .أمــا إيــران،
فقد أعــربــت م ــرارًا عــن إصــرارهــا على
مساهمتها عند رفع العقوبات
زيادة
ً
ّ
عـنـهــا ،إضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ــإن فائضًا
من النفط ،يصل إلى  2مليون برميل
يــومـيــا ،مـتــوافــر فــي الـســوق العاملية،
ح ـت ــى ق ـب ــل دخـ ـ ــول إي ـ ـ ــران بـطــاقـتـهــا
اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة بـ ـشـ ـك ــل كـ ـ ــامـ ـ ــل ،ودون
اعـتـبــار ازدي ــاد االن ـتــاج الصيني من
النفط الصخري ،وبــدء إنتاج كل من
أستراليا واألرجنتني.
وم ــع فـشــل امل ـح ــاوالت لـلـتــوصــل إلــى
آل ـيــة ت ـع ــاون ب ــن الـ ــدول املـنـتـجــة ،لم
تـجــد ال ـس ـعــوديــة خ ـيــارًا إال اإلع ــان،
على لسان النعيمي ،أنها لن تخفض
إنـتــاجـهــا ،مـبــررة ذلــك بــأن «األسـعــار
املـنـخـفـضــة س ـت ـخــرج املـنـتـجــن غير
الكفوئني (منتجي النفط الصخري)
م ـ ــن الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق» ،ول ـ ـكـ ــن ت ـص ــري ـح ــات
النعيمي تأتي في وقت بات فيه من
الواضح أن السعودية غير قادرة على
التنافس مع التطورات التكنولوجية
املتسارعة في آلية استخراج وإنتاج
الـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـص ـ ـخـ ــري .ف ــالـ ـض ــرر الـ ــذي
تعرضت لــه الـشــركــات األميركية من
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ظ ــرف ــي ،إذ
يشير تقرير «مولدين إيكونوميكس»
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ال مـ ـف ـ ّـر مـ ــن ع ـ ـ ــودة ال ـن ـفــط
الصخري إلى املنافسة على املستوى

الـعــاملــي ،وفيما تـعـ ّـد كلفة استخراج
ّ
الـنـفــط الـصـخــري مـتــوسـطــة ،فــي ظــل
ت ـطـ ّـور اآلل ـي ــات ،يـتــوقــع مـحـلـلــون من
ش ــرك ــة «أي إت ـ ــش إس» األم ـي ــرك ـي ــة
لالستشارات أن تتمكن الشركات من
الكلفة بنسبة  %45في
خفض هــذه
ً
العام املقبل ،إضافة إلى ذلك ،وبعدما
كــانــت امل ــؤش ــرات ت ـقــول إن الـشــركــات
األم ـيــرك ـيــة س ـت ـعــود لــاسـتـثـمــار في
الـنـفــط ال ـص ـخــري ،حــاملــا يـصــل سعر
النفط إلــى  $60عــاملـ ُيــا ،كشف تقرير
لــوكــالــة «روي ـ ـتـ ــرز» ،ن ـشــر اخـ ـي ــرا ،أن
املستثمرين خـفـضــوا عتبة اإلنـتــاج
ُ
عن السعر املعلن عنه مسبقًا (،)$60
إل ـ ــى  40دوالرًا .ه ـ ــذا الـ ــواقـ ــع يـضــع
السعودية عند معادلة صعبة :عند
كــل ارتـفــاع فــي أسـعــار النفط ،ترتفع
إن ـتــاج ـيــة ش ــرك ــات ال ـن ـفــط الـصـخــري
بكلفتها املتوسطة ـ املنخفضة الحقًا
ـ وأسعارها التنافسية.

أزمة العجز المتنامي
قد يبدو غريبًا ،أن تشهد السعودية
عجزًا في املوازنة ،ولكن اجتماع عدد
مــن الـعــوامــل ،أهمها األزم ــة النفطية
التي تعصف ببلدان اإلنتاج النفطي،
وليس آخرها كلفة الحروب بالوكالة
(ف ــي الـيـمــن وس ــوري ــا) ،س ـتــؤدي إلــى
الــوضــع املــالــي «القلق» الــذي تشهده
حاليًا.
ّ
ف ــي وقـ ـ ّـت ت ـج ــف ف ـيــه مـ ـ ــوارد ال ـن ـفــط،
ال ـت ــي مــث ـلــت ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري لـبـنــاء
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد غ ـ ـنـ ـ ّـي ق ـ ـ ـ ــادر عـ ـل ــى ش ـ ــراء
أح ــدث ال ـخــدمــات وال ـس ـلــع ،وتـطــويــر
البنية التحتية ،تخوض السعودية
ص ـ ــراع ـ ــا ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــا ذا ش ـق ــن،
سـ ـي ــاس ــي وع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،حـ ـي ــث ت ـق ــود
الـسـعــوديــة ،فــي اليمن ،حــربــا مكلفة،
دون نهاية واضـحــة املـعــالــم ،وتدعم
ّ
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات إس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة مـ ـس ــلـ ـح ــة،
وأطـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــا م ـ ـعـ ــارضـ ــة فـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــا،
ك ــذل ــك ،تـسـتـنــزف امل ـس ــاع ــدات املــالـيــة
ميزانيتها ،وال سيما الـتــي تغدقها
عـلــى أنـظـمــة تـعــانــي اقـتـصــاديــا ،مثل
مصر والسودان وباكستان ،في إطار
تكوين تحالفات سياسية فــي وجه
ّ
«املد اإليراني» الذي ّ
تحرر من القيود
العاملية.
ليست األم ــور فــي الــداخــل السعودي
أخــف وط ــأة ،إذ تـنــذر أرق ــام التقارير
املــال ـيــة ب ــأن خـفــض الـنـفـقــات الـعــامــة
أمر آت ال محالة ،وأن الحكم سيزداد
ضـعـفــا ،كـتــرجـمــة لـبـلــد م ـل ـكـ ّـي ،تمثل
هبات العائلة املالكة  %4من مجمل
الناتج املحلي فيه.
سـ ـيـ ـط ــاول أثـ ـ ــر ال ـت ـق ـش ــف عـ ـ ـ ــددًا مــن
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امل ـجــاالت الـحـيــويــة ،فــي ظــل اعـتـمــاد،
شبه أســاســي ،على الدعم الحكومي
لـ ـلـ ـسـ ـل ــع وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة،
كالطاقة والطب والتعليم ،التي تؤثر
ع ـلــى م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة،
وم ـس ـتــوى مـعـيـشــة األف ـ ـ ــراد .يــوضــح
تـ ـق ــري ــر «مـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـنـ ـق ــد ال ـع ــرب ــي
ال ـس ـعــودي» عــن الـتـضـخــم فــي الــربــع
الــرابــع مــن عــام  ،2016أن «التوقعات
ت ـ ـش ـ ـيـ ــر إل ـ ـ ـ ـ ــى ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط
التضخمية بسبب تخفيض الــدعــم
ع ــن أس ـع ــار ال ــوق ــود وال ـط ــاق ــة .وذل ــك
على الرغم من انخفاض أسعار السلع
األس ــاسـ ـي ــة فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق ال ـع ــامل ـي ــة،
وارتفاع القوة الشرائية لعملة الربط
بالدوالر األميركي ،ورغم االنخفاض
امللحوظ في السيولة املحلية نتيجة
انخفاض اإلنفاق الحكومي».

الضغوط التضخمية
تـبــدو األزم ــة املــالـيــة الـسـعــوديــة غير
عـ َـرضـيــة أو مــرحـلـيــة ،بــرغــم اإلص ــرار
ال ـس ـعــودي عـلــى إن ـك ــار وج ــود أزم ــة،
إذ ت ـس ـت ـمـ ّـر ال ـض ـغ ــوط الـتـضـخـمـيــة
برغم انخفاض املـعــروض من النقد،

ب ــالـ ـت ــوازي م ــع مـ ــؤشـ ــرات تـ ــدل عـلــى
عــدم االستقرار لــدى املستثمرين في
الـقـطــاعــات املــالـيــة .حـيــث شـهــد شهر
كــانــون األول مــن عــام  ،2015تحويل
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـحـ ـس ــاب ــات ال ـب ـن ـك ـي ــة مــا
يقارب من  80مليار ريال إلى عمالت
أج ـن ـب ـي ــة .وي ـش ـي ــر ت ـق ــري ــر ملــؤس ـســة
«جـ ـ ـ ــدوى ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات» (م ـق ـ ّـره ــا
الـ ـ ــريـ ـ ــاض) إلـ ـ ــى أن حـ ـج ــم الـ ــودائـ ــع
فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـسـ ـع ــودي ــة يـنـخـفــض
ب ـم ـعــدل  %1ش ـه ـرًا ب ـعــد ش ـهــر ،وهــو
ً
ي ــوازي مــا ك ــان حــاصــا فــي الـيــونــان
ف ــي ب ــداي ــة أزم ـت ـهــا املــال ـيــة .وبــالـنـظــر
إل ـ ــى أن مـ ـع ــدل انـ ـخـ ـف ــاض إج ـم ــال ــي
األص ــول االحتياطية قــد بلغ %15,8
خ ـ ــال  ،2015ب ــالـ ـت ــوازي م ــع م ـعــدل
مـمــاثــل ،%15,9 ،النـخـفــاض إجمالي
املـ ـ ــوجـ ـ ــودات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ي ـت ـضــح أن
إعــادة تقييم ملركز الــريــال السعودي
سـ ـ ـي ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ــى انـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض ق ـي ـم ـت ــه
الشرائية مابني  40ـ .%50
ومما سبق يبدو أن السعودية سوف
تدفع إلى مسار إجباري ،سبق لدول
ّ
يتضمن
عــديــدة مــأزومــة أن مـ ّـرت بــه.
إلى جانب خفض اإلنفاق الحكومي،
خ ـص ـخ ـصــة الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـش ــرك ــات
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــاديـ ــة ،وف ـ ــرض
ض ــرائ ــب ع ـلــى ال ــدخ ــل وامل ـش ـتــريــات.
وباالستناد الى أحد السيناريوهات
«املـتـفــائـلــة» ـ ـ سعر برميل النفط 40
دوالرًا ـ ـ ـ ال ـ ـ ــذي ي ـت ـض ـمــن تـخـفـيــض
ً
اإلنفاق العام بنسبة  ،%10وتمويال
مــن االكـتـتــاب ال ـعــام يغطي  %50من
اإلي ـ ـ ــرادات ،ف ــإن الـسـعــوديــة ستحرق
ك ــام ــل اح ـت ـيــاطــات ـهــا ال ـن ـقــديــة خــال
ّ
األعوام الخمسة املقبلة (كلف العجز
فــي ع ــام  2015الـسـعــوديــة مــا قيمته
 100م ـل ـيــار ري ـ ــال م ــن االح ـت ـيــاطــات
النقدية).

خصخصة المملكة
أشار بن سلمان ،في مقابلته مع «ذي
إكــونــوم ـســت» ،إل ــى بـعــض املـشــاريــع
ال ـجــديــدة ،الـتــي اعـتـبــرهــا ت ـنــدرج في
إط ـ ـ ــار ال ـن ـق ـل ــة ال ـن ــوع ـي ــة لــاق ـت ـصــاد
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،عـ ـب ــر االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
قطاعات كاملناجم ،والسياحة الدينية،

طرح الخصخصة
لتجاوز األزمة
ّ
يصورها كما لو انها
«آالم نمو»

«آرامكو» و«شل»:
إنهاء الشراكة
أعلنت شركتا «شل» و»آرامكو» ،أول من أمس ،خططًا لتقسيم شركة «موتيفا
إنتربرايز» التي أنشئت عام  ،1998وفصل األصول ،وذلك بعد نحو عقدين من
تكوين املشروع األميركي املشترك لتكرير النفط وتوزيع منتجاته.
وق ــال بـيــان إنــه «بـمــوجــب خـطــاب نـ ّـيــات غير مـلــزم ،ستحتفظ آرام ـكــو باسم
موتيفا وتصبح املالك الوحيد ملصفاة بــورت آرثــر في واليــة تكساس» ،وهي
أكبر مصفاة في الواليات املتحدة ،كما ستحتفظ بـ 26محطة للتوزيع .وأضاف
ّ
أن «آرام ـكــو ستمتلك أيـضــا رخـصــة حصرية السـتـخــدام الـعــامــة التجارية
شل في بيع البنزين والديزل في أســواق تكساس ،وأغلبية وادي مسيسبي
والجنوب الشرقي ووسط األطلسي».
ّ
وأشــار محلل في مصرف «أوبينهايمر» لالستثمار إلــى أن «موتيفا تعاني
ت ـج ــاوزات فــي الـتـكــالـيــف ،وتــأخ ـيــرات فــي الـبـنــاءّ ،أدت إلــى تـقـ ّـلــص أربــاحـهــا».
وأض ــاف أنها عانت تسريبا وحــرائــق مــا ّأخــر مـشــروع توسيع املصفاة إلى
ضعف حجمها.
وستصبح «شــل» املــالــك الوحيد ملصفاة «نــوركــو» فــي لويزيانا ،حيث تدير
أيضًا محطة للكيميائيات ،ومصفاة «كونفنت» في لويزيانا ،إضافة إلى تسع
فضال عن أســواق العالمة «شــل» في فلوريدا ،ولويزيانا،
محطات للتوزيع،
ّ
ً
ومنطقة الشمال الشرقي.
ّ
وأوض ــح متحدث باسم «شــل» أن إنـهــاء الشراكة يـنــدرج فــي سياق مشروع
«شل» بيع ما يساوي حوالى  30مليار دوالر من أصولها.
(األخبار ،أ ف ب)

والطاقة ،وبعض املــوارد والقطاعات
غ ـيــر امل ـس ـت ـث ـمــرة ،اذ س ـت ـقــوم الــدولــة
ـات،
بتحويلها إل ــى م ـشــاريــع وشــركـ ً
ثم تطرحها لالكتتاب العام ،إضافة
إل ــى خصخصة الـطـبــابــة ،والتعليم،
وقـ ـط ــاع ــات ع ــام ــة أخ ـ ـ ــرى ،وش ــرك ــات
ع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وف ـ ـ ـ ــرض ضـ ـ ــرائـ ـ ــب ،وخ ـف ــض
الــدعــم الـحـكــومــي ،إلـ ــخ ...بـكــام آخــر،
أراد بــن سـلـمــان ،ال ــذي يعي خطورة
املوقف ،إعــادة طرح األزمــة على أنها
مجرد «آالم نمو» تعانيها دولــة إثر
عملية تـطــورهــا ،فيما الـحــاصــل هو
أن النظام السعودي مقبل على أزمة
من املستبعد أن يخرج منها بهيئته
الحالية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أف ــاد تـقــريــر أعــدتــه
الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة اإلس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري ـ ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة
«ماكينزي أنــد كــو» ،أنــه ّعلى النظام
السعودي إذا مــا أراد تجنب األزمــة،
ّ
تحد التنافس
أن يزيل القيود التي
ّ
في القطاع الخاص ،وأن يطور البنى
التحتية املـطـلــوبــة لـضـمــان كـفــاء تــه،
وجـ ـ ـ ــذب االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة،
ال ـخ ــارج ـي ــة م ـن ـهــا وامل ـح ـل ـي ــة .وع ـلــى
امل ـم ـل ـكــة ،ب ـح ـســب اّل ـت ـق ــري ــر« ،تـغـيـيــر
عقليتها» التي تفضل االعتماد على
الدولة اقتصاديًا ،إلى عقلية االعتماد
ع ـل ــى «ق ـ ـطـ ــاع خـ ـ ــاص قـ ـ ـ ــوي» ،حـيــث
«ي ـتــرتــب ع ـلــى امل ــواط ــن مـســؤولـيــات
ب ــات ـج ــاه امل ـج ـت ـمــع ت ــأت ــي ع ـلــى هيئة
ضرائب» .ويتوقع التقرير أنه بحلول
 ،2030يـمـكــن لــاق ـت ـصــاد ال ـس ـعــودي
أن يعتمد بنسبة  %84على القطاع
الـخــاص ،ولكن مــا ال يــأخــذه التقرير
ب ــاالع ـت ـب ــار ،ف ــي دف ـع ــه امل ـم ـل ـكــة نحو
الخصخصة وتقليص دور الدولة في
االقـتـصــاد ،هــو أن النظام السعودي
يعتمد الستمراريته على مدى قدرته
ب ــذخ األمـ ـ ــوال ع ـلــى شـعـبــه وحـلـفــائــه
ّ
واملتعيشني عليه فــي ال ـخــارج ،فيما
املرحلة املقبلة التي  -وفي ظل خطر
نفاذ االحتياط  -ال يمكن توصيفها
إال بمرحلة تقشف ،تأتي على غرار ما
يصفه الخبراء ألي دولة تعاني أزمة
ّ
اق ـت ـصــاديــة ،ولـكـنـهــا مـغــلـفــة بـعـبــاءة
سـ ـع ــودي ــة .ويـ ـ ــرى ت ـق ــري ــر «م ــول ــدي ــن
إي ـكــونــوم ـي ـكــس» أن ش ـع ـبــا ال يــدفــع
ضــرائــب دخ ــل وال ال ـفــوائــد ،ويعتمد
على السلع املدعومة في معيشته ،لن
ّ
يتحمل سياسات التقشف ،وسيكون
ّ
رد فعله عنيفا جدًا.
ّ
ه ــذا ك ــلــه م ــع الـتـسـلـيــم ب ـن ـجــاح هــذه
السياسات التي َّ
يسوق لها على أنها
الـطــريـقــة الــوحـيــدة لتخطي األزم ــات
االق ـت ـصــاديــة ،وال ـع ـبــور بــال ـبــاد إلــى
«االق ـت ـصــاد ال ـحــديــث» ،فيما أثبتت،
عند التطبيق ،فشلها مرارًا .وتتجاهل
هذه السياسات أن السعودية كدولة
الغرب
أنشئت بهدف خدمة مصالح
ً
االم ـب ــري ــال ـي ــة ،وهـ ــي قــائ ـمــة  -دول ـ ــة،
واقتصادًا ،ومجتمعًا  -حــول مبادئ
تـتـيــح ل ـهــا أداء ه ــذا ال ـ ـ ــدور .ول ــذل ــك،
ّ
عندما بــدأت تتخلى عنها الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ،بـحـكــم ت ـب ــدالت حــدثــت في
السياسة األميركية ،إثر ّ
تغيرات في
مصالحها ،كان ال بد من وقوع األزمة،
التي تعامل معها النظام السعودي
بـمـحــاوالت لتصديرها إلــى الـجــوار،
ع ـبــر إشـ ـع ــال ال ـ ـحـ ــروب ،وت ـمــوي ـل ـهــا،
ودعـ ــم أن ـظ ـمــة مـسـتـبــدة ت ـتــوافــق مع
مصالحها لقلب املوازنات.
ت ـ ـتـ ــراءى ف ــي األف ـ ــق الـ ـسـ ـع ــودي ع ــدة
ظواهر سترسم مرحلة ضعف النظام
أهـمـهــا :فـقــدانــه ال ـقــدرة عـلــى التحكم
فـ ــي جـ ــوانـ ــب الـ ـحـ ـي ــاة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية والسياسية في الداخل،
إن كـ ـ ــان عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ــؤس ـس ــات
ال ـ ــدول ـ ــة أو فـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع .ت ــوت ــرات
وانقالبات داخل العائلة املالكة ،التي
يتخللها مـعــارضــة شــديــدة لسلمان
واب ـنــه .حتى إن أحــد األمـ ــراء ،سعود
بــن سـيــف الـنـصــر ،وص ــف محمد بن
سلمان بـ«السفيه» في حسابه على
«تــوي ـتــر» ،وحـ ّـمـلــه مـســؤولـيــة األزم ــة
ال ـت ــي ت ـق ــدم عـلـيـهــا الـ ـب ــاد .وازدي ـ ــاد
التحركات السياسية في شرق البالد
إل ــى ج ــان ــب ال ـه ـج ـمـ ًـات «اإلره ــاب ـي ــة»
على اململكة ،وإضافة إلى ذلك ،تراجع
دوراململكة في تشكيل األحــداث على
امل ـس ـت ــوى اإلق ـل ـي ـمــي وال ـت ــأث ـي ــر على
مجرياتها.
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مولينبيك« :عاصمة اإلرهاب في أوروبا»
المشتبه فيه باعتداءات باريس يسقط في ضاحية بروكسيل
ت ـش ـكــل مــول ـي ـن ـب ـيــك ،إح ـ ــدى ضــواحــي
العاصمة البلجيكية بــروكـسـيــل ،حالة
خاصة تنفردبهافي أوروبا ،أوتكاد ،وذلك
بالنظر إلى التركز الكبير للجهاديين فيها،
على المستويين التعبوي واللوجستي،
وهو ما أكدته هجمات باريس األخيرة
موريس قديح
أخيرًا ،بعد أكثر من أربعة أشهر على
ـداءات باريس ( 13تشرين الثاني
اعـتـ ُ
 ،)2015ألقي القبض على املشتبه فيه
األول املتواري ،صالح عبد السالم ،في
مولينبيك ،إحــدى ضواحي العاصمة
البلجيكية.
ّ
الحي
وكانت األخبار عن مداهمات في
املــذكــور قــد تـســارعــت فــي األسـبــوعــن

ّ
تشكل مولينبيك حالة
تكاد تكون فريدة في مشهد
الضواحي األوروبية
األخـ ـي ــري ــن ،ح ـت ــى الـ ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي،
حني قتل أحد املشتبه فيهم باملشاركة
فــي اع ـت ــداءات بــاريــس خ ــال مداهمة
ل ـل ـشــرطــة ف ــي ن ـفــس ال ـضــاح ـيــة ،وهــو
ال ـجــزائــري مـحـمــد بـلـقــايــد ،ال ــذي قــدم
مساعدة لوجستية للقتلة ،تحت اسم
ً
وهمي هو سمير بوزيد ،وصــوال إلى
اعتقال عبد السالم بعد ظهر أمس.
بعيد الهجوم في باريس الذي قضى
فـيــه مــا ي ـقــارب  140شـخـصــا ،اتجهت
األن ـ ـظ ـ ــار إلـ ـ ــى ب ـل ـج ـي ـك ــا ،وضـ ــواحـ ــي
ّ
ب ــروك ـس ـي ــل ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ك ـم ـك ــان شــك ــل
أرضية مالئمة للتحضير اللوجستي
الدقيق ملا حصل في باريس (الشبكة

ال ـب ـل ـج ـي ـك ـي ــة) ،وقـ ـب ــل ذل ـ ــك ك ــأرض ـي ــة
خصبة لتجنيد العناصر الجهاديني،
م ـ ـنـ ــذ م ـ ـ ــا ق ـ ـبـ ــل أح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـع ــاصـ ـم ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة .وهـ ــو م ــا دفـ ــع الـسـلـطــات
الفرنسية إلــى زيــادة التعاون األمني
م ــع بــروك ـس ـيــل ،وإرس ـ ــال أح ــد قــدامــى
ج ـ ـهـ ــاز االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ك ـخ ـب ـي ــر فــي
مكافحة اإلرهاب.
ً
مـ ــا ال ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل فـ ـع ــا خ ــاص ـي ــة فــي
م ــول ـي ـن ـب ـي ــك ي ـج ـع ــل م ـن ـه ــا ع ــاص ـم ــة
اإلره ــاب فــي أوروب ــا عـلــى ح ـ ّـد وصــف
وس ــائ ــل اإلعـ ــام ل ـهــا ،وه ــي ال يفصل
بينها وبني بروكسيل إداريــا إال قناة
مائية؟
ّ
تـ ـ ـش ـ ــك ـ ــل م ــولـ ـيـ ـنـ ـبـ ـي ــك حـ ـ ــالـ ـ ــة تـ ـك ــاد
ت ـك ــون ف ــري ــدة ف ــي مـشـهــد ال ـضــواحــي
األوروبية ،نظرًا إلى ارتباط عدد كبير
مــن املـتــورطــن بــأعـمــال أرهــابـيــة بها،
لناحية السكن أو التجنيد .فمنذ ستة
اشهر إلى اآلن ،التحق ما ال يقل عن 85
شخصًا من سكان مولينبيك بصفوق
تـنـظـيــم «داع ـ ــش» ف ــي س ــوري ــا .تركيز
ّ
كبير يذكر بمدينة «لونيل» الفرنسية
ال ـتــي الـتـحــق ع ــدد كـبـيــر م ــن أبـنــائـهــا
بالجماعات املسلحة في سوريا.
وبالعودة إلى الوراء ،إلى بداية العقد
ّ
املــاضــي ،نجد أن ملولينبيك حضورًا
كبيرًا على مستوى األعمال املوصوفة
ب ــاإلره ــابـ ـي ــة ،م ــن إيـ ـك ــال م ـه ـمــة قـتــل
أحمد شاه مسعود إلى شخصني من
مــولـنـبـيــك ،إل ــى اع ـت ــداءات الـقـطــار في
مدريد سنة  ،2004الــذي راح ضحيته
 191شخصًا ،وكان من املتورطني فيها
شخصان عــائــدان مــن هــذه الضاحية
البلجيكية ،مــرورًا بسلسلة هجمات،
كالهجوم على املتحف الـيـهــودي في
بــروكـسـيــل فــي أي ــار  ،2004ومـحــاولــة
االع ـتــداء على القطار «تــالـيــس» الــذي
يربط أمستردام بباريس في آب ،2015
وأخيرًا هجمات باريس ،التي تبعها
مـقـتــل امل ـخ ـطــط امل ـف ـتــرض لـلـهـجـمــات،
عـبــد الـحـمـيــد اب ــاع ــود ،ال ــذي ك ــان في

لمولينبيك حضور كبير على مستوى األعمال الموصوفة باإلرهابية (ا ف ب)

ً
سوريا وظهر قبال في شريط فيديو
وه ـ ــو ي ـس ـحــل م ـج ـم ــوع ــة ج ـث ــث وراء
سـيــارتــه فــي مـكــان مــا ،مــرجــح أنــه في
الشمال السوري.
هــذه الكثافة فــي أع ــداد املتورطني في
أع ـم ــال ع ـنــف ق ــد تـعـطــي ع ــن ضــاحـيــة
م ــول ـي ـن ـب ـي ــك انـ ـطـ ـب ــاع ــا ب ــأنـ ـه ــا أك ـب ــر
ديموغرافيًا مما هي عليه في الواقع.
أمـ ــا ع ـم ـل ـيــا ،فـمــولـيـنـبـيــك ال ـت ــي تبلغ
م ـســاح ـت ـهــا  7ك ـل ــم م ــرب ـع ــة ت ـض ــم 95
ألف شخص ،بكثافة سكانية من بني
األعلى أوروبيًا (نحو  16099شخصًا
ف ــي ال ـك ـل ــم امل ــرب ــع الـ ـ ــواحـ ـ ــد) ،إض ــاف ــة
إل ــى ع ـنــاصــر أخـ ــرى ت ـســاعــد ف ــي فهم
طـبـيـعــة الـتــركـيـبــة الـبـشــريــة فـيـهــا ،إذ

إن ثلث السكان ال يحملون الجنسية
الـبـلـجـيـكـيــة ،ك ـمــؤشــر ع ـلــى االن ــدم ــاج
االج ـت ـمــاعــي بــالـحــد األدن ـ ــى ،وحــداثــة
الهجرة املكونة للسكان ،الذي يتحدر
نصفهم من أصــول مغاربية ،مغربية
تحديدًا.
ي ـض ــيء واق ـ ــع مــولـيـنـبـيــك كـضــاحـيــة
مالصقة للعاصمة البلجيكية على
ظ ــاه ــرة لـيـســت ج ــدي ــدة ف ــي ع ــدد من
الـبـلــدان األوروب ـي ــة ،خــاصــة بلجيكا،
فرنسا وبريطانيا ،كبلدان مستقطبة
ل ـل ـه ـجــرة م ـنــذ ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،وهــي
ظ ــاه ــرة ال ـت ـح ــوالت الــدي ـمــوغــراف ـيــة،
وت ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدد مــن
ض ــواح ــي امل ــدن الــرئـيـسـيــة .فاملشهد
في مولينبيك أقــرب إلى مراكش منه

إلــى بــروكـسـيــل .حـتــى املــواط ـنــون من
أصـ ـ ــول بـلـجـيـكـيــة ق ــدي ـم ــة أص ـب ـحــوا
أقـ ـلـ ـي ــة ،وم ـع ـه ــم ال ـك ـن ــائ ــس ّ ك ـمــؤشــر
ثـقــافــي ودي ـمــوغــرافــي ،ب ـغــض النظر
عن انخفاض نسبة املمارسة الدينية
عند املسيحيني في أوروبــا ،إذ تضم
م ــول ـي ـن ـب ـي ــك  5كـ ـن ــائ ــس مـ ـق ــاب ــل 24
مسجدًا.
لكن هذه االعتبارات ال تكفي لتفسير
م ـ ــا يـ ـحـ ـص ــل ،ف ـم ــول ـي ـن ـب ـي ــك ل ـي ـســت
الضاحية الوحيدة في أوروبــا وفي
بلجيكا التي عاشت تحوالت من هذا
ُ
ال ـنــوع .تـضــاف إليها سياسة شــراء
ُّ
َ
الـسـلــم االجـتـمــاعــي الـتــي اتـبــعــت في
بلد يعاني ّ مشاكل سياسية مزمنة،
اقتضت غض النظر عن أمور كثيرة

مصر

ّ
خالف بين األجهزة األمنية يمهد لتسويق «حماس»
االختالف في وجهات النظر بين عدد
من األجهزة األمنية المصرية هو الذي
ّ
مهد لـ«المخابرات العامة» جلب وفد
«حماس» إلى القاهرة ،في ظل غياب
األدلة لدى األجهزة التي ترفض ذلك
لم تكن زيارة وفد حركة «حماس»
لـلـقــاهــرة األس ـب ــوع املــاضــي ســوى
تعبير بطريقة مواربة عن تخبط
األج ـ ـه ـ ــزة األمـ ـنـ ـي ــة املـ ـص ــري ــة فــي
التعامل مع الحركة خالل السنتني
امل ــاض ـي ـت ــن ،ف ــي ظ ــل وج ـ ــود أكـثــر
م ـ ــن رؤي ـ ـ ـ ــة وتـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات م ـخ ـت ـل ـفــة
للموقف ،وفي ضوء حالة تضارب
في اآلراء وتقديم تقارير مختلفة
إلى القيادة السياسية عن طبيعة
ال ـت ــواص ــل م ــع «حـ ـم ــاس» وكـيـفـيــة
التعامل مع قياداتها.
ال ـت ـخ ـبــط ب ــن تـ ـص ــورات األج ـه ــزة
األم ـن ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة« :املـ ـخ ــاب ــرات
الـ ـع ــام ــة» (وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة) مــن
ج ـ ـهـ ــة ،و«امل ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة»
(ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش) ،ووزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا وم ـ ـع ـ ـهـ ــا «ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز األمـ ـ ــن

الوطني» (أمــن الــدولــة سابقًا) من
أوجــه بشأن
جهة أخــرى ،ظهر في ِ
قضية «حماس» .كل جهاز له رأي
مــرت ـب ــط ب ـخ ـل ـف ـيــات ال ـت ــواص ــل مــع
ال ـحــركــة أو ت ـقــاريــر أم ـن ـيــة مبنية
على معلومات وتقديرات سابقة،
فـيـمــا ي ـبــدو «امل ـخ ــاب ــرات ال ـعــامــة»،
وه ـ ـ ــو ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز الـ ــوح ـ ـيـ ــد الـ ــداعـ ــم
للتواصل مع «حماس» حتى اآلن،
قادرًا على الدفاع عن وجهة نظره
حتى إشـعــار آخــر ،بــرغــم اعـتــراض
البقية.
ول ـعــل ه ــذا ت ـحــدي ـدًا ه ــو م ــا يفسر
الـتـنــاقــض بــن إع ــان «الــداخـلـيــة»
وقـ ـ ــوف «ح ـ ـمـ ــاس» خ ـل ــف اغ ـت ـيــال
النائب العام الراحل هشام بركات،
وبـ ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــال وفـ ـ ـ ــد الـ ـح ــرك ــة
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع هـ ــذا االتـ ـه ــام ال ــذي
أعلنه رأس ال ــوزارة ،اللواء مجدي
عبد الغفار.
وف ــق الـتـفــاصـيــل ،ف ــإن «امل ـخــابــرات
الـ ـع ــام ــة» الـ ـ ــذي أدار امل ـف ــاوض ــات
م ــع وف ـ ــد «ح ـ ـمـ ــاس» خ ـ ــال األي ـ ــام
املــاضـيــة ،يــرى فــي الـتـعــاون معها
ملحًا ،وكذلك ال مشكلة لديه
أم ـرًا ّ
ف ــي تــأمــن مـعـبــر رف ــح بالتنسيق
املـ ـشـ ـت ــرك مـ ـعـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك ل ـتــوف ـيــر
حـ ـ ـي ـ ــاة ط ـب ـي ـع ـي ــة ل ـ ـس ـ ـكـ ــان قـ ـط ــاع

غ ـ ــزة ،ع ـل ــى أن ذلـ ــك سـ ـي ــؤدي إل ــى
«ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس إيـ ـج ــاب ــي عـ ـل ــى األمـ ــن
القومي املصري ...املقترح أن يعود
الـتـنـسـيــق إل ــى م ــا ك ــان عـلـيــه قبل
 ،2011وأن ّ
تمر الشحنات الغذائية
وم ـعــدات الـبـنــاء عـبــر معبر رفــح»،
كما نقلت مصادر أمنية مطلعة.
ويبدو أن تقدير موقف «املخابرات
الـعــامــة» راج ــع إلــى رغـبــة حقيقية
ف ــي أن ت ـك ــون ه ــذه ال ـخ ـط ــوات في

أبلغت «قيادة
حماس أنها الفرصة
األخيرة لتحسين
العالقة بالقاهرة»

ترى «المخابرات» أن تحسين وضع غزة سيعود بالنفع على األمن القومي (آي بي ايه)

حال اتخاذها من الجانب املصري
ت ـس ـه ـيــات إض ــاف ـي ــة لـلـمـصــالـحــة
ب ــن حــرك ـتــي «ف ـت ــح» و«حـ ـم ــاس»،
وم ـح ـف ـزًا ل ــأخ ـي ــرة ك ــي ت ـسـ ّـلــم أي
قيادات جهادية تتمكن من العبور
إلى غزة بعد تطبيق نظام تعاون
أمـ ـ ـن ـ ــي م ـ ـش ـ ـتـ ــرك يـ ـضـ ـم ــن ت ـ ـبـ ــادل
امل ـت ـه ـم ــن بـ ـش ــرط وق ـ ــف ال ـت ـع ــاون
فـ ــي ح ـ ــال ثـ ـب ــوت ت ـق ــدي ــم ال ـح ــرك ــة
م ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات مـ ـضـ ـلـ ـل ــة لـ ــأج ـ ـهـ ــزة
املصرية أو التورط في عمليات من
شــأنـهــا اإلضـ ــرار بــاألمــن الـقــومــي،
ولكن مع تقديم الجهة التي تدعي
ذلك ،األدلة التي ال يمكن إنكارها.
وجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــة ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــر امل ـ ـ ــدافـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ع ــن
التواصل مع «حماس» ترى أيضًا
أن ال ـت ـع ــاون م ـع ـهــا ف ــرص ــة جـيــدة
لتحقيق تبادل تجاري يكون من
ش ــأن ــه ت ــوف ـي ــر م ـن ـفــذ لـلـمـنـتـجــات
امل ـ ـصـ ــريـ ــة عـ ـب ــر رفـ ـ ـ ــح ،وت ـش ـغ ـي ــل
املـ ـعـ ـب ــر م ـس ـت ـق ـب ـ ًـا عـ ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــة
ت ـكــون الـسـلـطــة فــي رام ال ـلــه جــزءًا
منها على املدى املتوسط وتنتهي
بــإدخــال جــزء مــن العملة الصعبة
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع إل ـ ــى مـ ـص ــر .وي ـق ــول
هــؤالء أيضًا إن «إبـقــاء غــزة تحت
ال ـح ـص ــار ي ـح ــرج م ـصــر سـيــاسـيــا
ـوال م ــن م ــوق ــف داع ــم
وي ـش ـكــل ت ـح ـ ً
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تقرير

«إتفاق الالجئين» :تركيا تأخذ ما تريد
مقابل تالفي أي مواجهة مع ظاهرة
االنحراف والراديكالية.
تـ ـجـ ـل ــى األم ـ ـ ـ ــر ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي ع ـجــز
األجهزة البلجيكية عن التنسيق في
ما بينها بهدف منع عدد من األفراد
الذين وشى بهم أفــراد من عائالتهم
بهدف منعهم من السفر إلى سوريا،
وحتى من العودة ،واحتمال قيامهم
بأعمال تطال املدنيني على أراضيها.
ت ــروي وال ــدة أح ــد الـشـبــان ( 18سنة)
كيف أعلمها ابنها بقراره الذهاب إلى
س ــوري ــا ف ــي أوائـ ــل ع ــام  ،2014وكـيــف
أخبرت الشرطة ،لتكتشف بعد يومني
أن ابنها قــد وصــل إلــى تركيا بالرغم
ّ
من علم الشرطة البلجيكية باألمر ،ألن
القاضي رفض إصدار منع سفر بحقه
وأبلغها أحد
باعتباره راشدًا قانونيًا.
ُ
أص ــدق ــائ ــه ف ــي س ــوري ــا ب ــأن ــه ق ـت ــل في
خالل معركة اقتحام مطار دير الزور
في شباط .2015
ش ـك ـل ــت هـ ـجـ ـم ــات ب ـ ــاري ـ ــس األخ ـ ـيـ ــرة
ً
ت ـ ـح ـ ــوال كـ ـبـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي جـ ــديـ ــة مـ ـق ــارب ــة
السلطات الفرنسية لقضايا التهديد
األم ـن ــي الـ ــذي تـشـكـلــه عـ ــودة عـنــاصــر
ُ
إرهابية من سوريا ،تركت تذهب مع
الرهان على عدم عودتها .وهي جدية
تتجلى بتفعيل التعاون االستخباري
البلجيكي الفرنسي ،ومع األميركيني،
خ ــاص ــة أن املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـب ـيــت
األب ـي ــض أك ــد ف ــي ت ـصــريــح ،أمـ ــس ،أن
ب ــاده تـســاعــد بلجيكا وفــرنـســا على
تعزيز أمنهما بعد هجمات باريس،
وأن هذا األمر سيستمر.
ال شــك أن ه ــذا الـتـعــاون سيخفف من
احتمال وقــوع اعـتــداءات جديدة على
غرار ما حصل في باريس ،لكن دون أن
يلغيه على حد تأكيد كلود مونيكه،
خ ـب ـيــر م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ال ـفــرن ـســي،
املقيم في بروكسيل ،الــذي يجزم بأن
أوروبـ ــا ستشهد ع ــددًا مــن الهجمات
الـ ـت ــي ت ـ ـ ـ ــوازي ه ـج ـم ــات بـ ــاريـ ــس فــي
املستقبل.

لنضال الشعبي الفلسطيني ،إلى
مـعــاقـبــة جـمــاعـيــة أله ــال ــي غ ــزة»،
ولكنهم في الوقت نفسه ال يغيب
عنهم أن «حماس» لن تتنازل عن
املكاسب السياسية التي حققتها
خالل السنوات املاضية.
ت ـ ـض ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا أن
امل ـ ـخـ ــابـ ــرات الـ ـع ــام ــة ت ــرف ــض فــي
مـ ـق ــاب ــل «املـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــرات ال ـح ــرب ـي ــة»
ووزارة الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـح ـم ـي ــل
«ح ـ ـ ـمـ ـ ــاس» وح ـ ــده ـ ــا م ـس ــؤول ـي ــة
األوض ـ ـ ـ ــاع فـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء ،بـ ــل ي ــرى
ال ـج ـه ــاز أن ه ــذا ال ــوض ــع الـسـيــئ
ه ــو ن ـت ـي ـجــة سـ ـن ــوات م ــن أخ ـط ــاء
«الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع
القبائل ،وكــذلــك «الحربية» التي
أفـ ـ ــرزت ج ـي ـ ًـا م ــن ال ـش ـب ــاب ي ـكــره
م ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـجـ ـي ــش ال ـع ـن ـي ـف ــة،
بــل لــديــه «قــابـلـيــة لـتـنـفـيــذ أعـمــال
ض ـ ــد الـ ـجـ ـي ــش بـ ـسـ ـب ــب ال ـت ـق ـل ـي ــل
مـ ــن وط ـن ـي ـت ـه ــم وعـ ـ ــدم االه ـت ـم ــام
بـتــأهـيـلـهــم واالس ـت ـعــانــة ب ـهــم في
الوظائف الحكومية».
لـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ال ي ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــي طـ ـل ــب
ّ
«املخابرات العامة» من «حماس»،
خ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات ،ع ـ ــدم ال ـت ـع ــاون
مــع «جـمــاعــة اإلخـ ــوان املـسـلـمــن»،
ـوال إلـ ــى ال ـت ـب ــرؤ م ـن ـهــا وم ــن
وصـ ـ ـ ً

قادت أنقرة دول
االتحاد األوروبي إلى اتفاق أثار
الكثير من الجدل في األيام
الماضية .ليس االتفاق «ممتازًا،
لكن ال بد لنا منه» ،كما برر
األوروبيون أمس
أعطى القادة األوروبيون ،أمس ،الضوء
األخـ ـض ــر التـ ـف ــاق «ت ــاريـ ـخ ــي» ومـثـيــر
للجدل في آن واحد مع تركياَ ،يفترض
وقـ ــف «ت ــدف ــق امل ـه ــاج ــري ــن والــاج ـئــن
إلــى أوروب ــا» ،على أمــل إيـجــاد تسوية
نهائية لهذه األزمة غير املسبوقة.
وأع ـ ـلـ ــن رئـ ـي ــس املـ ـجـ ـل ــس األوروبـ ـ ـ ـ ــي،
دونــالــد توسك« ،اتفاقًا باإلجماع بني
جميع رؤس ــاء ال ــدول والحكومات في
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ورئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
التركي» أحمد داود أوغلو ،الــذي قال:
ّ
«إنه يوم تاريخي».
وبـ ـ ـ ـ ــرر داود أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ذلـ ـ ـ ــك ب ــالـ ـق ــول:
«تــوص ـل ـنــا إلـ ــى اتـ ـف ــاق م ـهــم ج ـ ـدًا بني
تركيا واالت ـحــاد األوروب ـ ــي» ،مضيفًا:
«أدرك ـ ـنـ ــا الـ ـي ــوم أن ت ــرك ـي ــا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ي ـج ـم ـع ـه ـمــا امل ـص ـي ــر ذاتـ ــه
والتحديات ذاتها واملستقبل ذاته».
كذلك ،كتب رئيس وزراء فنلندا ،يوها
سيبيال ،على «تويتر»« :تمت املوافقة
ع ـلــى االتـ ـف ــاق م ــع ت ــرك ـي ــا» ،ف ـي ـمــا أكــد
رئ ـي ــس وزراء تـشـيـكـيــا ،بــوهــوســاف
ّ
ســوبــوتـكــا ،أن «ك ــل املـهــاجــريــن الــذيــن
يـ ـصـ ـل ــون إلـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــونـ ــان قـ ــادمـ ــن مــن
تــركـيــا س ـ ُـي ـط ـ َـردون اع ـت ـبــارًا مــن األحــد
(غ ـ ـدًا)» .ويـهــدف هــذا اإلج ــراء «املــؤقــت
واالستثنائي» إلى وضع حد للرحالت
الـخـطـيــرة عـبــر بـحــر إي ـجــه و»الـقـضــاء
على نمط عمل مهربي (املهاجرين)»،
وفقًا لنص االتفاق.
وف ـي ـم ــا تـ ـل ــوح ب ـ ـ ــوادر أزمـ ـ ــة إن ـســان ـيــة
ف ـ ــي ال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،حـ ـي ــث ب ـ ـ ــات  46أل ــف
مـهــاجــر عــالـقــن فــي ظ ــروف مــزريــة مع
إغ ــاق «طــريــق الـبـلـقــان» أمــامـهــم ،كــان
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون يـ ـخـ ـضـ ـع ــون ل ـض ـغ ــوط

قـ ـي ــاداتـ ـه ــا املـ ــاح ـ ـقـ ــن ق ـض ــائ ـي ــا،
ب ــاع ـت ـب ــار أن ذل ـ ــك س ـي ـس ــاع ــد فــي
تقوية وجهة نظر الجهاز .ونقلت
املصادر أن الحركة وعدت بتنفيذ
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــات هـ ــي م ــوض ــع
اختبار فــي األي ــام املقبلة ،خاصة
أن «قـ ـ ـي ـ ــادات حـ ـم ــاس أبـ ـلـ ـغ ــوا أن
ه ــذه املـ ــرة ه ــي ال ـف ــرص ــة األخ ـي ــرة
لهم لتحسني عالقاتهم بالقاهرة»
ف ــي ظ ــل رفـ ــض األجـ ـه ــزة األخـ ــرى
التعاون معهم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ت ـ ــزال «امل ـخ ــاب ــرات
ال ـحــرب ـيــة» و«ال ــداخ ـل ـي ــة» ـ ـ «األم ــن
الوطني» يرفضون فكرة التفاوض
يشدون على يد
مع «حـمــاس» ،بل
ّ
القضاء لحظرها .وينقل بعضهم
أن «الـ ـح ــربـ ـي ــة» ت ـح ـمــل «ضـغـيـنــة
ضد حماس» ،وترى أنها مسؤولة
ع ــن ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـه ــداف ال ـج ـنــود
فــي سيناء ،فيما تــرى «الداخلية»
أنـ ـه ــم املـ ـح ــرك ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــ«ع ـنــف
اإلخوان» ،ولكن من دون أن يقدموا
أدلة ملموسة باستثناء اعترافات
املتهمني فــي واقـعــة اغتيال هشام
ب ـ ــرك ـ ــات ،بـ ــل يـ ـت ــوق ــع أن يـنـفـيـهــا
امل ـ ـت ـ ـه ـ ـمـ ــون أم ـ ـ ـ ــام املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ع ـنــد
إحالتهم عليها.
(األخبار)

شــديــدة مــن أج ــل الـتــوصــل أخ ـي ـرًا إلــى
تـســويــة ل ــأزم ــة ،بــرغــم كــل االن ـت ـقــادات
التي ووجهت بها مسودة االتفاق التي
أعلنت قبل أي ــام عقب اجـتـمــاع سابق
بني الطرفني.
وق ـ ــال دب ـل ــوم ــاس ــي أوروب ـ ـ ــي ملخصًا
ّ
الوضع إن «االتفاق ليس ممتازًا ،لكن
ال بد لنا منه .ال أحــد يتباهى بــه ،لكن
ال بديل لدينا».
وبينما أشارت األمم املتحدة إلى «خطر
ع ـم ـل ـيــات طـ ــرد ج ـمــاع ـيــة واع ـت ـبــاط ـيــة
ّ
محتملة» ،غير أن األوروبيني يؤكدون
الـتــزامـهــم الـقــانــون الــدولــي ،متعهدين
بالنظر في ملف كل طالب لجوء يصل
إل ــى ال ـســواحــل الـيــونــانـيــة اع ـتـبــارًا من
يوم غد بصفة شخصية ،وضمان حقه
في استئناف قرار أبعاده.

ستحصل تركيا على
مكاسب جوهرية في
مقابل هذا االتفاق
المثير للجدل

وإن كـ ـ ـ ـ ــان عـ ـ ـ ـ ــرض أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ق ـ ـ ــد ل ـق ــي
اسـتـحـســان بـعــض الـ ـق ــادة ،وال سيما
امل ـس ـت ـشــارة األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل،
إال أن ه ــذا الـتـقــارب غـيــر املـسـبــوق مع
تركيا التي ستحصل في املقابل على
مـكــاســب جــوهــريــة أث ــار اس ـت ـيــاء ق ــادة
آخرين .وكان رئيس الوزراء البلجيكي،
ش ــارل م ـي ـشــال ،قــد أك ــد أم ــس ،أن «مــن
غـيــر ال ـ ــوارد أن ن ـس ــاوم عـلــى قـيـمـنــا»،
مــذك ـرًا بــان ـت ـقــادات االت ـح ــاد األوروبـ ــي
بـ ـش ــأن ال ـح ـم ـل ــة الـ ـت ــي ي ـش ـن ـهــا ن ـظــام
ال ــرئ ـي ــس رجـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ــان عـلــى
حرية الصحافة ،أو النزاع مع األكراد.
ورد داود أوغلو على هــذه االنتقادات
ً
قـ ــائـ ــا« :بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ،إن مـســألــة

ال ــاجـ ـئ ــن ل ـي ـس ــت م ـس ــأل ــة م ـس ــاوم ــة،
بــل مـســألــة قـيــم إنـســانـيــة ،وكــذلــك قيم
أوروبية».
ول ـ ـقـ ــاء هـ ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــاون املـ ـ ـع ـ ــزز ،وافـ ــق
األوروب ـ ـي ـ ــون ع ـلــى ت ـســريــع إج ـ ــراءات
إعـفــاء املواطنني األت ــراك مــن تأشيرات
الدخول وتحريك مفاوضات االنضمام
ب ـف ـتــح ف ـص ــل ج ــدي ــد ي ـت ـع ـلــق بــاملــال ـيــة
وامل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ومـ ـض ــاعـ ـف ــة املـ ـس ــاع ــدة
األوروبية لــ 2,7مليون ســوري الجئني
في تركيا من  3إلى  6مليارات يورو.
وت ـع ـه ــد األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون أيـ ـض ــا ب ـصــرف
شــريـحــة جــديــدة مــن امل ـســاعــدة املتفق
عـلـيـهــا أس ــاس ــا ،وق ــدره ــا  3م ـل ـيــارات
يـ ـ ـ ـ ــورو ،بـ ـ ـص ـ ــورة سـ ــري ـ ـعـ ــة ،واعـ ــديـ ــن
ب ـ ــ»ت ـ ـحـ ــديـ ــد س ـل ـس ـل ــة م ـ ــن املـ ـش ــاري ــع
امللموسة في غضون أسبوع» ،وفق ما
أورد مصدر أوروبي.
وت ـع ـهــد األوروب ـ ـيـ ــون ل ـقــاء ال ـســوريــن
الــذيــن ُي ـعــادون إلــى تــركـيــا ،باستقبال
ـاو م ــن ال ـس ــوري ــن ال ـقــادمــن
ع ــدد م ـس ـ ٍ
م ـب ــاش ــرة م ــن ت ــرك ـي ــا ،ع ـل ــى أن ي ـحــدد
سقف لهذه اآللية في بادئ األمر من 72
ألف الجئ ،وهو العدد املتاح استقباله
في أوروبا.
وك ــان ــت م ـي ــرك ــل ،ال ــداعـ ـم ــة الــرئـيـسـيــة
ألن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ،ق ـ ــد أشـ ـ ـ ـ ــادت أول م ـ ــن أم ــس
ب ــ»فــرصــة ج ـيــدة لــوضــع ح ــد لــاتـجــار
بــالـبـشــر» فــي بـحــر إي ـجــه حـيــث قضى
أكثر من  460مهاجرًا غرقًا منذ مطلع
العام.
وي ـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،اع ـ ـتـ ــرضـ ــت ال ـس ـل ـط ــات
التركية سبيل مئات املهاجرين الذين
حاولوا الوصول إلى جزيرة ليسبوس
اليونانية ،فــي عملية كبرى اشتركت
فـيـهــا سـفــن ح ــرس ال ـح ــدود وطــائــرات
الهليكوبتر.
وقـ ــال م ـس ــؤول أم ـن ــي مـحـلــي بـ ــارز إن
السلطات اقـتــادت نحو  1200مهاجر،
كـ ـثـ ـي ــر مـ ـنـ ـه ــم اع ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــوا فـ ـ ــي ال ـب ـح ــر
واآلخ ــرون في نــزل كانوا يقيمون بها
على ساحل تركيا على بحر إيجة ،إلى
صالة رياضية في مدينة ديكيلي.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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◄ وفيات ►
بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيـتـهــا الـنـفــس املطمئنة ارجـعــي
إل ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
فــي ع ـبــادي وادخ ـل ــي جـنـتــي صــدق
الله العظيم
انـتـقــل إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى فقيدنا
الغالي عميد عائلته املرحوم
القاضي مصطفى غطيمي
(القاضي في منصب الشرف)

والده :املرحوم محمد علي غطيمي
(نائب الجنوب سابقًا)
والدته املرحومة فاطمة هزيمة (إم
نايف)
زوجته املربية مريم هاشم
ابناه :العميد الطبيب مفيد ومحمد
علي
بناته :ليلى ،ملا ،القاضي يوال زوجة
املهندس جاد إسماعيل
روال زوجة األستاذ عامر الشعار
أش ـق ــاؤه :امل ــرح ــوم الـنــائــب الـســابــق
عبدالله
املرحوم الدكتور سعد الله
الحاج هاني
شقيقاته :املرحومة الحاجة نايفة
املــرحــومــة الـحــاجــة مــريــم (إم نزيه)
أرملة املرحوم السيد خليل إبراهيم
الـحــاجــة مهى زوج ــة الــدكـتــور علي
الصباغ
هال زوجة األستاذ سعيد فواز
يـنـطـلــق م ــوك ــب ال ـت ـش ـي ـيــع ال ـســاعــة
الـثــامـنــة والـنـصــف مــن صـبــاح يــوم
السبت الواقع في  19آذار  2016من
أمام بن معتوق ،خلدة.
يصلى عـلــى جثمانه الـطــاهــر بعد
صــاة ظهر يــوم السبت الــواقــع في
 19آذار  2016في بلدته تبنني حيث
يوارى الثرى.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل ال ــدف ــن وبـعــده
وأيــام األحــد واالثـنــن والثالثاء 20
و 21و 22الـجــاري فــي منزل الفقيد
الكائن في بيت ياحون ،خراج بلدة
تبنني.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
الخميس الــواقــع فــي  24آذار 2016
فــي جمعية التخصص والتوجيه
العلمي ،الرملة البيضاء ،قرب مركز
أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،م ــن ال ـس ــاع ــة الـثــانـيــة
بعد الظهر لغاية الساعة السادسة
ً
مساء.
وتصادف يوم األحد  27آذار ذكرى
مرور أسبوع ،وبهذه املناسبة تتلى
آي ــات مــن الــذكــر الحكيم عــن روحــه
الطاهرة الساعة العاشرة صباحًا
في حسينية بلدته تبنني.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل غ ـط ـي ـم ــي ،ه ــزي ـم ــة،
هاشم ،إبراهيم ،إسماعيل ،الشعار،
الصباغ ،فواز وعموم أهالي تبنني
وبنت جبيل
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◄ وفيات ►

البرازيل

لجنة برلمانية تباشر إجراءات إقالة الرئيسة
تنزلق البرازيل تدريجيًا
إلى الفوضى حيث تضج
شوارع البالد باالشتباكات
بين أنصار الرئيسة والحزب
العمالي الحاكم من
جهة ،وائتالف القوى
الليبرالية المعارضة من
جهة أخرى
دع ــا ح ــزب ال ـع ـمــال ال ـحــاكــم واالت ـح ــاد
الـنـقــابــي امل ــوال ــي ل ــه ف ــي ال ـب ــرازي ــل إلــى
ت ـن ـظ ـيــم تـ ـظ ــاه ــرات فـ ــي أكـ ـث ــر مـ ــن 30
مــديـنــة ،بعدما شـهــدت ال ـش ــوارع ،على
مدى األيام الخمسة املاضية ،تظاهرات
ّ
نــظـمـهــا االئ ـت ــاف امل ـع ــارض ،كــانــت قد
ت ــرافـ ـق ــت مـ ــع اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مـ ــع أن ـص ــار
ال ــرئ ـي ـس ــة دي ـل ـم ــا روس ـ ـيـ ــف والـ ـح ــزب
ال ـح ــاك ــم .وي ــأت ــي ال ـت ـص ـع ـيــد امل ـيــدانــي
ّ
ب ـع ــدم ــا ع ــل ــق ال ـق ـض ــاء قـ ـ ــرار روس ـي ــف
تـعـيــن سـلـفـهــا ،ل ــوال دا سـيـلـفــا ،على
رأس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ف ـي ـم ــا ب ــاش ــر نـ ــواب

امل ـعــارضــة إجـ ـ ــراءات ت ـهــدف إل ــى إقــالــة
روسيف نفسها.
ّ
ومـ ــا كـ ــاد دا س ـي ـل ـفــا ي ـت ـســلــم مـنـصـبــه
كــرئـيــس لــديــوان الـحـكــومــة البرازيلية
(وه ــو منصب ي ـعــادل تقريبًا منصب
ّ
رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء) ،حـتــى عــلــق الـقــاضــي
س ـي ــرج ـي ــو م ـ ـ ــورو الـ ـتـ ـعـ ـي ــن ،م ـع ـت ـب ـرًا
أن ــه عــرق ـلــة لـعـمــل ال ـق ـض ــاء م ــن جــانــب
ال ــرئـ ـ ّيـ ـس ــة ،ألن ـ ــه ي ـع ـط ـيــه ح ـص ــان ــة قــد
تـ ـج ــنـ ـب ــه ال ـ ـتـ ــوق ـ ـيـ ــف ،بـ ـع ــدم ــا ده ـم ــت
الـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة مـ ـ ـن ـ ــزل ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس األس ـ ـبـ ــق
واق ـ ـتـ ــادتـ ــه إل ـ ــى ال ـت ـح ـق ـي ــق ،فـ ــي إطـ ــار
قـضـيــة تـتـعـلــق بـشــركــة الـنـفــط وال ـغــاز
الوطنية« ،بـتــروبــراس» .إال أن محكمة
ف ـ ــي ب ــرازيـ ـلـ ـي ــا أل ـ ـغـ ــت أول م ـ ــن أم ــس
على رأس
تعليق قرار تعيني دا سيلفا َّ
الحكومة ،لكن هذا القرار لم ُينفذ ،ألن
قاضيًا آخر من ريو دو جانيرو أمر في
حكم مستعجل بتعليق مماثل.
ومـســاء أمــس ،واصــل آالف األشخاص
َ
ال ـت ـظ ــاه ــر فـ ــي م ــدي ـن ــت ــي س ـ ــاو ب ــاول ــو
وبرازيليا الرئيسيتني ،حيث احتشدوا
أمـ ـ ـ ــام مـ ـق ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــة والـ ـك ــونـ ـغ ــرس،
م ـطــال ـبــن ب ــإق ــال ــة س ــري ـع ــة ل ــروس ـي ــف.
كذلك نصب معارضون نحو  20خيمة
في جادة بوليستا في ساو باولو ،في
مــؤشــر إل ــى اس ـت ـمــرار ه ــذه الـتـحــركــات

املعارضة حكومة روسيف بأنها قامت
بـتــزويــر الـحـســابــات الـعــامــة فــي ،2014
ف ــي خ ـضــم ال ـح ـم ـلــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ،وذل ــك
للتقليل مــن تأثير األزم ــة والتشجيع
على إعادة انتخاب الرئيسة .وفي هذا
اإلط ـ ـ ــار ،ب ــاش ــرت امل ـع ــارض ــة إجـ ـ ــراءات
اإلق ــال ــة ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،إال
أن املحكمة الفيدرالية العليا أوقفتها،
ل ـت ـح ــدد بـ ـص ــورة ن ـهــائ ـيــة اإلجـ ـ ـ ــراءات
الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة الـ ـ ــازمـ ـ ــة .وأم ـ ـ ـ ــس ،ب ــاش ــر
نـ ـ ـ ــواب امل ـ ـعـ ــارضـ ــة اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
حــددتـهــا املـحـكـمــة الـفـيــدرالـيــة العليا،
ّ
ف ـشــك ـلــوا ل ـج ـنــة خ ــاص ــة م ــن  65نــائـبــا
ُ
لكتابة تقرير بهذا الشأن ،سيرفع إلى
الجمعية العامة ملجلس النواب ،حيث
الـتـصــويــت بثلثي األصـ ــوات ( 342من
 )513ض ـ ــروري لـتــوجـيــه االتـ ـه ــام إلــى
الــرئـيـســة أم ــام مـجـلــس ال ـش ـيــوخ .وإذا
نجحت املعارضة في مسعاهاُ ،ت ّ
نحى
روس ـيــف مــؤقـتــا عــن مـنـصـبـهــا ،لفترة
أقصاها  180يومًا ،فيما تحتاج إقالة
الــرئ ـي ـســة إلـ ــى ث ـل ـثــي أعـ ـض ــاء مجلس
الشيوخ ( 54من  .)81وإذا لم ينل طلب
امل ـعــارضــة األصـ ــوات الـكــافـيــة ،يتوقف
اإلجراء وتستأنف روسيف على الفور
مهمات منصبها.
(األخبار ،أ ف ب)

وت ـص ــاع ــده ــا .وتــدخ ـلــت ال ـشــرطــة في
م ـح ــاول ــة م ـن ـهــا ل ـت ـفــريــق امل ـت ـظــاهــريــن
ب ــالـ ـغ ــاز املـ ـسـ ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع وال ـق ـن ــاب ــل
الصوتية.
فــي امل ـقــابــل ،تتهم روس ـيــف املـعــارضــة
بالسعي إلــى إطاحتها عبر «انـقــاب»
دسـ ـت ــوري ،وت ـق ــول إن ه ــذه املـعــارضــة

ّ
تتهم روسيف
المعارضة بتنفيذ
«انقالب» دستوري

لم تقبل هزيمتها االنتخابية في عام
ّ
 .2014وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ش ـ ـ ّـدد مـنــظـمــو
ال ـت ـظ ــاه ــرات املـ ــؤيـ ــدة ل ـل ـح ـكــومــة عـلــى
«الطابع السلمي» لتظاهراتهم ،ودعوا
قوات األمن إلى «ضمان حق الجميع»
في التعبير عن مواقفهم.
وب ــالـ ـت ــوازي م ــع الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر على
امل ـس ـت ــوى ال ـق ـضــائــي واألم ـ ـنـ ــي ،تتهم

استراحة
2247 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 4 7

انتقل بالوفاة الى رحمة الله تعالى
فقيدنا وعزيزنا
املرحوم صبحي سليم عالمة
زوج ـت ــه :املــرحــومــة الـحــاجــة وفيقة
عالمة
اوالده :املهندس محمد عالمة
األستاذ احمد عالمة (مدير مدرسة
السان جورج)
الفنان االستاذ راغب عالمة
االسـ ـت ــاذ خ ـضــر ع ــام ــة واالسـ ـت ــاذ
حسن عالمة
ب ـن ــات ــه :ال ـح ــاج ــة صـبـحـيــة زوج ـهــا
االستاذ سمير نصار
السيدة ريما زوجها االستاذ انور
ترمس
السيدة لينا زوجها االستاذ ماهر
جمال الدين
اش ـ ـق ـ ــاؤه :م ـح ـم ــود ـ ـ ـ ـ ـ امل ــرح ــوم ــان
يوسف وعز الدين
ش ـق ـي ـق ــات ــه :ن ـ ـ ــازك زوج ـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ع ـل ــي س ـل ـي ــم واملـ ــرحـ ــومـ ــة ش ـه ـنــده
واملرحومة زكيه
ص ـلــي ع ـلــى ج ـث ـمــانــه ال ـط ــاه ــر يــوم
الجمعة الواقع في  18اذار  2016م.
املــوافــق  9جـمــادى الثانية  1437هـ
ووري الثرى في جبانة بئر حسن
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ل ـل ـن ـســاء وال ــرج ــاء
اليوم السبت في  19اذار في منزل
الـفـقـيــد ال ـكــائــن ف ــي حـ ــارة حــريــك ـ ـ
ش ــارع مستشفى الـســاحــل ـ ـ بناية
الـفـنــان راغ ــب عــامــة والـثــالــث نهار
االح ـ ــد امل ــواف ــق  20اذار  2016فــي
الـجـمـعـيــة االس ــام ـي ــة للتخصص
والتوجيه العلمي ،الرملة البيضاء
قــرب مــركــز أمــن الــدولــة مــن الساعة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ح ـتــى ال ــواح ــدة
ظ ـه ـرًا ومـ ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر حتى السابعة
اآلسفون :آل عالمة ،نصار ،ترمس،
ج ـ ـمـ ــال الـ ـ ــديـ ـ ــن ،سـ ـلـ ـي ــم ،ال ـخ ـل ـي ــل،
امل ـص ــري ،الـعـلــي ،ح ــاوي ،الشمعة
وعموم أهالي ساحل املنت الجنوبي

بمزيد من األسى ننعي اليكم وفاة
األستاذ بطرس رزق
(أبو سليم)
تقبل التعازي اليوم السبت في
صالون كنيسة مار اليان  -رأس
بعلبك ،ويوم االثنني في مدينة
بعلبك نادي الشبيبة  -املطرانية.

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

أفقيا
 -1من ظواهر الطبيعة تحدث ملياه البحار – من الخضر –  -2عاصمة نيكاراغوا – من
األزهار –  -3إحسان – سرب من الطيور – أطول نهر في فرنسا – ّ -4
غنى املطرب على
نغمات العود – عائلة مؤرخ اقتصادي فرنسي راحل –  -5ماركة آالت موسيقية – من
ظواهر الطبيعة في الشتاء –  -6شاعر هندي راحل ُيعتبر من أعالم األدب العاملي نال
جائزة نوبل في اآلداب عام  – 1913ضجر وسئم –  -7إله مصري – حقة لحفظ الدراهم
يحير ُ
كرر الكالم – يكالم على الهاتف – ّ -9
ويدهش – صفة كل ما ّ
– ّ -8
يسليك – -10
مطربة لبنانية راحلة إكتشفها عميد املسرح العربي الفنان الراحل يوسف وهبي

عموديًا

قبرصي تضم شاطىء سياحي ّ
ّ
مميز
 -1أكبر من مملكة يحكمها أمبراطور–  -2مدينة ومرفأ
– من الحيوانات –  -3حرف جر – مدينة ومرفأ روسي على بحر أوخوتسك –  -4بيت ومسكن
– نهار وليل – ضمير منفصل –  -5سها عنه وتركه – وكالة أنباء عاملية لجمع املعلومات
املتخصصة للمحترفني في قطاع خدمات املــال واإلع ــام واألس ــواق العاملية املختلفة – -6
ّ
وممر في فرنسا بجبال األلب البحرية
للتمني – والد – خفض رأسه بالعامية –  -7مدينة
– رمح –  -8في الدفتر أو تتساقط من الشجر بداية فصل الخريف – لثمه وباسه –  -9مدينة
في صعيد مصر – رفيق املكنسة –  -10املكتوب املرسل عبر البريد  -متشابهان

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.

03/662991

مشاهير 2247

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -2جورج السادس –  -2ليتونيا – ما –  -3البردوني –  -4لز – جون فويت –  -5زين – ردعي –
 -6بر – ايدن – فا –  -7اول – سيام –  -8دس – زي – نيدو –  -9ين – ابدان –  -10سافر – يوسفي
عموديًا

ّ
 -2جالل آباد –  -2ويلز – روسيا – ّ -3
رتب – نف –  -4جورجيا –  -5اندونيسيا –  -6ليون
ّ
– دي – بي –  -7سان فرناندو –  -8يود – مياس –  -9دم – يعف – دنف –  -10سانتياغو

حل الشبكة 2246

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم إنكليزي ( )1940-1856إكتشف اإللـكـتــرون وتـفـ ّـوق بــدراسـتــه منذ
الصغر .إلتحق بالجامعة باكرًا في الرابعة عشرة من عمره .عام 1906
حصل على جائزة نوبل
 = 11+2+3+4+5فرو ثمني ■  = 10+11+7+1عاصمة أالسكا ■ 9+8+6
= محا واستأصل األثر

حل الشبكة الماضية :توفيق الباشا

من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا
صباحًا لغاية
من 7:30
ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة
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إعالنات
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◄ إعالنات رسمية ►
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/25على املتهم علي منذر زعيتر
سجله /24ري ـح ــا جنسيته لبناني محل
اقــامـتــه الـفـنــار ـ ـ السبتية قــرب مستشفى
البيطار والدته اعتدال عمره  1980اوقف
غيابيًا بتاريخ  2014/1/18وهــو فــار من
وج ــه ال ـع ــدال ــة .بــالـعـقــوبــة الـتــالـيــة اشـغــال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29على املتهم علي زهير زعيتر
سـجـلــه /16ال ـب ــوش ــري ــة جـنـسـيـتــه لبناني
م ـحــل اقــام ـتــه ال ــدك ــوان ــة ق ــرب شــاركــوتـيــه
عـ ــون م ـح ــل ع ـص ــام وال ــدت ــه زي ـن ــب ع ـمــره
 1986اوقف غيابيًا بتاريخ  2015/8/6فار
ً
بالعقوبة التالية اشغاال شاقة وخمسني
مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد /125م ـ ـخ ـ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29على املتهم عيسى فواز ايوب
سـجـلــه /90دي ـ ــر ان ـطــار جنسيته لبناني
محل اقامته عني الرمانة مقابل محمصة
صـنــن طــابــق ارض ــي والــدتــه سـنــاء عمره
 1995اوق ــف غـيــابـيــا ب ـتــاريــخ 2015/8/6
ً
بالعقوبة التالية اشغاال شاقة وخمسني
مليون ليرة غرامة.
وف ـ ـقـ ــا لـ ـلـ ـم ــواد  126و  127م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29ع ـلــى امل ـت ـهــم م ـح ـمــد غـســان
زعيتر جنسيته فلسطيني محل اقامته
البراجنة حي الجورة /لقبه جوكر والدته
عبير عـمــره  1994اوق ــف غـيــابـيــا بتاريخ
ً
 2015/8/6فــار بالعقوبة التالية اشغاال
شاقة وخمسني مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد /125م ـ ـخ ـ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة الـجـنــايــات فــي بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2016/2/29على املتهم محمد مصطفى
ص ــادق سجله  101مـجــدل سلم جنسيته
لـبـنــانــي م ـحــل اقــام ـتــه ع ــن ال ــرم ــان ــة قــرب
م ـخ ـفــر ال ـش ـي ــاح اول ب ـنــايــة ط  1وال ــدت ــه
سـمــر ع ـمــره  1988اوق ــف غـيــابـيــا بـتــاريــخ
ً
 2015/8/6بالعقوبة التالية اشغاال شاقة
وخمسني مليون ليرة غرامة.

وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  126و /127مـ ـخ ــدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقررت اسقاطه من الحقوق املدنية وعينت
له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة فراره.
في 2016/2/29
الرئيس املنتدب /مظلوم
التكليف 509
اعالن بيع باملعاملة 2014/677
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 2016/4/1ال ـســاعــة  11:30ظ ـه ـرًا سـيــارة
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــا نـ ــدى وه ـي ــب سـ ــري الــديــن
م ــارك ــة ه ـي ــون ــداي  i10م ــودي ــل  2011رقــم
ً
/478112/ج ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـيــا
لــديــن طــالــب التنفيذ بنك لبنان واملهجر
ش.م.ل .وكيله املحامي رامي باسيل البالغ
 $/8568/عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ
 $/5392/واملطروحة بسعر  $/4300/أو
مــا يعادلها بالعملة الوطنية وان رســوم
امليكانيك قد بلغت /1.370.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب البنك الكائن في بيروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
اعالن بيع سيارة عدد 2014/1288
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 2016/4/1الـ ـس ــاع ــة  2:30ب ـع ــد ال ـظ ـهــر
سـيــارة املنفذ عليه وس ــام محمد طهماز
م ــارك ــة ب ام ف  525Iرقـ ــم /132845/و
ً
مــوديــل  2004امل ـح ـجــوزة تـحـصـيــا لدين
ف ــرن ـس ـب ـن ــك ش.م.ل .وك ـي ـل ـت ــه امل ـح ــام ـي ــة
م ـ ــاري شـ ـه ــوان ال ـب ــال ــغ $/20.806.052/
عــدا الـلــواحــق واملخمنة بمبلغ $/8000/
واملطروحة للمرة الثانية بمبلغ $/6400/
أو ما يعادله بالعملة الوطنية وان رسوم
امليكانيك تبلغ /480.000/ل.ل.
فعلى الــراغــب بــالـشــراء الحضور باملوعد
املـ ـ ـح ـ ــدد إل ـ ــى مـ ـ ـ ــرآب ف ــرن ـس ـب ـن ــك بـ ـي ــروت
الـحـمــراء مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2013/574
محكمة تنفيذ عقود ّ
السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـب ــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـه ــار الـجـمـعــة في
 2016/4/1ال ـســاعــة  12:30ظ ـه ـرًا سـيــارة
املـنـفــذ عـلـيــه اح ـمــد هـيـســم مــرضــه مــاركــة
م ــرس ـي ــدس  Kompressor C200مــوديــل
 2005رق ـ ــم /150588/ن ال ـخ ـصــوص ـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك عــودة
ش.م.ل .وكيله املحامي انــدره نهرا البالغ
 /23.673.603.98/ل.ل ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
وامل ـخ ـم ـنــة بـمـبـلــغ  $/4817/وامل ـطــروحــة
بسعر  $/4500/أو مــا يعادلها بالعملة
الــوطـنـيــة وان رس ــوم املـيـكــانـيــك قــد بلغت
/1.992.000/ل.ل .فعلى الــراغــب بالشراء
الحضور باملوعد املحدد إلى مرآب املدور
فــي ب ـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا أو شيك مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قـيــد الـتـحـصـيــل ال ـفــوات ـيــر امل ـتــأخــرة الـتــي
لــم تـســدد للجباة وال ـعــائــدة لــدائــرة ريــاق
ولغاية إصــدار شهري  7و 2015/ 8توتر
منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة إلى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة أسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.

بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 520
إعالن
تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها وضعت
قيد التحصيل الفواتير املتأخرة التي لم
تسدد للجباة والعائدة الى دائرة طرابلس
إصدار شهر  2015/10توتر منخفض.
ف ـع ـل ــى املـ ـشـ ـت ــرك ــن ال ـ ــذي ـ ــن ل ـ ــم ي ـ ـسـ ــددوا
فواتيرهم املذكورة ،املبادرة إلى تسديدها
فــي الــدائــرة املعنية خــال مهلة أسبوعني
م ــن ت ــاريـ ـخ ــه ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة ق ـط ــع ال ـت ـيــار
الـ ـكـ ـه ــرب ــائ ــي عـ ـنـ ـه ــم ،واتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـت ــداب ـي ــر
النظامية بحقهم والـتــي تصل الــی إلغاء
اشتراكاتهم.
ملــزيــد م ــن الـتـفــاصـيــل يـمـكــن للمشتركني
االطالع على موقع املؤسسة االلكتروني.
يعتبر هذا اإلعالن بمثابة تبليغ شخصي.
بيروت في 2016/3/16
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
كمال الحايك
التكليف 516
إعالن عن اجراء مناقصة عمومية
ت ـج ــري م ـص ـل ـحــة س ـك ــك ال ـح ــدي ــد وال ـن ـقــل
امل ـش ـت ــرك ف ــي احـ ــد مـكــاتـبـهــا ال ـكــائ ـنــة في
محطة مار مخايل ـ ـ طريق النهر ـ ـ مناقصة
ّ
تتعلق بـ:
ـ ـ إج ــراء مناقصة عمومية لتلزيم تقديم
اع ـم ــال الـتـنـظـيـفــات لـ ــزوم مـصـلـحــة سكك
الـحــديــد والـنـقــل املـشـتــرك وذل ــك فــي تمام
الساعة العاشرة من يــوم االربـعــاء الواقع
في .2016/4/13
عـ ـل ــى ال ــرغـ ـب ــن فـ ــي االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املناقصة ان يقدموا عروضهم على حدة
م ـبــاشــرة بــالـيــد ال ــى ام ــان ــة س ـ ّـر املصلحة
الـكــائـنــة ف ــي املـحـطــة امل ــذك ــورة وذلـ ــك قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة مــن اخــر يــوم عمل
يسبق التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكمًا كــل ع ــرض يــرســل بغير هــذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص للمناقصة لـقــاء مبلغ:
/500.000/ل.ل .فقط :خمسماية الف ليرة
لبنانية ،لــدى قلم ال ـلــوازم فــي محطة مار
مخايل خالل الدوام الرسمي.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 507
إعالن
تـجــري بلدية صـيــدا عند الساعة الثانية
عشرة مــن ظهر يــوم الثالثاء املــوافــق /12
نـيـســان 2016/فــي مركزها صيدا ـ ـ مبنى
القصر البلدي( ،مناقصة عــامــة) بطريقة
ت ـقــديــم اس ـع ــار بــال ـظــرف امل ـخ ـتــوم املـغـفــل
لتلزيم اع ــادة تــأهـيــل الـحــاجــز االسمنتي
على قسم من بولفار رياض الصلح.
تقبل طلبات االشـتــراك وتسلم باليد الى
قـلــم الـبـلــديــة لـغــايــة الـســاعــة الـثــانـيــة عشر
مـ ــن ظ ـه ــر آخ ـ ــر ي ـ ــوم ع ـم ــل ي ـس ـب ــق ال ـي ــوم
امل ـح ــدد لـلـتـلــزيــم مـصـحــوبــة بــالـتــأمـيـنــات
واملستندات املطلوبة.
يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
يوميًا وخ ــال اوق ــات ال ــدوام الــرسـمــي في
مركز بلدية صيدا ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق
الثالث.
صيدا في 2016/3/15
رئيس بلدية صيدا
املهندس محمد زهير السعودي
التكليف 532
اعالن
صادر عن محافظة الشمال
ب ـتــاريــخ  2016/3/17ص ــدر ع ــن مـحــافــظ
ل ـب ـنــان ال ـش ـمــالــي الـ ـق ــرار رق ــم 2016/400
ال ـق ــاض ــي ب ـم ـنــح ت ــرخ ـي ــص بــاالس ـت ـث ـمــار
ملؤسسة حديقة مالهي وتسلية مؤسسة
مصنفة فـئــة ثــانـيــة فــي الـعـقــار رق ــم 1088
م ـق ـس ــم رقـ ـ ــم  /م ـن ـط ـق ــة بـ ـس ــات ــن امل ـي ـن ــاء
العقارية ،قضاء طرابلس لصاحبها السيد
رشيد محمود اليعريني ملك السيد نافذ
مصطفى جندي.
طرابلس في 2016/3/18
وفاء برهون

إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلبت املحامية االسـتــاذة كفى فرنسيس
عماد بوكالتها عن جورج عيشو شليمون
اح ـ ـ ــد ورث ـ ـ ـ ــة عـ ـيـ ـش ــو ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري ش ـم ـع ــون
شليمون مالك  600سهم في العقار /284/
من منطقة البوشرية العقارية سند تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ب ـح ـصــة امل ـ ـ ــورث عـيـشــو
الخوري شمعون شليمون.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
جويس عقل
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب جميل مــوســى انـطــون بالوكاله عن
بامني صالح سند بــدل ضائع للعقار 40
مزرعة التفاح.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ـبــت امل ـحــام ـيــة ك ــارم ــن ج ـ ــورج ال ـن ـشــار
بالوكاله عــن احــد ورث ــة يــوســف ومخايل
معوض سندات بــدل ضائع للعقارات 60
و 1390و 2822اهدن و 2813و 2477و2814
و 769زغرتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طـلــب مـيـكــال عـبــدالـلــه بــربــر بــالــوكــالــه عن
شيمان عبدالله سند بــدل ضائع للعقار
 6/2578شكا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ب ــدوي مــوســى آدم سند بــدل ضائع
للعقار  184بسبعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب طوني بولس بولس سند بدل ضائع
للعقار  10/489مجدليا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة.2012/515 :
املنفذ :املحامي فوزي بشارة.
املشترك بالحجز :اميل ابراهيم جرجس
وكيله املحامي محمد السيد.
ّ
املـ ـشـ ـت ــرك ب ــال ـح ـج ــز الـ ـ ـ ــذي حـ ـ ــل مل ـتــاب ـعــة
التنفيذ :بنك املوارد وكيله املحامي شادي
سعد قيمة دينه  $/8700/عدا امللحقات.
املنفذ عليه :سالم متري عكاري ـ ـ رحبة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :سـ ـن ــد دي ـ ـ ــن ب ـق ـي ـمــة
 $/24000/لصالح املحامي فوزي بشارة.
سند ديــن :بقيمة  $/4200/لصالح اميل
ابراهيم جرجس.
تـطــرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني
ك ــام ــل ال ـع ـق ــاري ــن  /2953/و 3336رحـبــة
خاصة املنفذ عليه.
العقار /2953رحبة :قسم منه سلخ وقسم
آخــر م ــزروع بأشجار املشمش تصل اليه
ع ـبــر ط ــري ــق ض ـي ـقــة م ـع ـبــدة وهـ ــي طــريــق
زراعية ،مساحته/1543/ :م ،2يحده غربًا:
ً
طريق عام ،شرقًا :العقار  ،/2948/شماال:
العقار  ،/2965/جنوبًا ،/2946/ :التخمني:
 ،$/12344/بدل الطرح.$/7406/ :
ال ـع ـقــار  /3336/رح ـب ــة :يـبـعــد ع ــن بـيــوت
الـبـلــدة وه ــو مـحـبــوس ال يـمـكــن الــوصــول
الـ ـي ــه ب ــأي ــة آلـ ـي ــة وهـ ـ ــذه ارض م ـن ـح ــدرة
وس ـل ـي ــخ ،م ـس ــاح ـت ــه/8636/ :م ،2ي ـحــده
غــربــا الـعـقــاريــن  3328/و  ،/3326شــرقــا:
ً
طريق عام ،شماال :العقار  ،/3330/جنوبًا:
الـعـقــار  ،/3285/الـتـخـمــن،$/103632/ :
بدل الطرح.$/62179/ :
ت ــاري ــخ ال ـح ـجــز بــالـنـسـبــة ل ـف ــوزي ب ـشــارة
 ،2009/11/19تاريخ تسجيله في السجل

العقاري.2009/12/8 :
تــاريــخ الـحـجــز بــالـنـسـبــة الم ـيــل جــرجــس:
 ،2011/1/27تــاريــخ تسجيله فــي السجل
العقاري.2011/2/18 :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :ال ـخ ـم ـي ــس
 2016/4/14الساعة الــواحــدة بعد الظهر
ام ــام رئ ـيــس دائـ ــرة تـنـفـيــذ حـلـبــا .لـلــراغــب
ال ــدخ ــول ب ــامل ــزاي ــدة دف ــع مـثــل ب ــدل الـطــرح
املقرر نقدًا أو تقديم كفالة قانونية وافية
ً
واتخاذ محال القامته ضمن نطاق دائــرة
تنفيذ حلبا اذا كــان مقيمًا خارجها واال
ّ
عد قلم هذه الدائرة مقامًا مختارًا له ودفع
عالوة على البدل مبلغ مليون ل.ل .كنفقات
تدفع امانة باسم دائرة تنفيذ حلبا وعلى
الشاري رسم الداللة واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف
إعالن تلزيم عدد 382/2
ت ـج ــري ب ـلــديــة طــراب ـلــس مـنــاقـصــة عــامــة،
ل ـش ــراء ك ـم ـيــونــات لـشـفــط وف ـتــح امل ـجــاري
بـطــريـقــة املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،وذل ــك في
الـ ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة مـ ــن ظ ـه ــر ي ــوم
االربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي ال ـع ـشــريــن م ــن شهر
نيسان عام .2016
قيمة الـضـمــان املــؤقــت/30.000.000 :ل.ل.
فقط ثالثون مليون ليرة لبنانية.
ال ـع ــارض ــون امل ـق ـب ــول ــون :ي ـحــق االش ـت ــراك
ف ــي ه ــذه امل ـنــاق ـصــة لـصــانـعــي أو ممثلي
أو وك ــاء ال ـف ـبــارك أو ال ـشــركــات املعتمدة
ل ـت ـج ــارة ال ـس ـي ــارات واالل ـ ـيـ ــات ف ــي لـبـنــان
عـلــى ان يـقــدمــوا إف ــادة مــن غــرفــة الـتـجــارة
أو املحكمة التجارية تثبت صفة العارض
ووضعه التجاري.
ي ـم ـك ــن الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـشـ ــروط
والـكـمـيــات وامل ــواص ـف ــات مــن دائـ ــرة أمــانــة
املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـح ــة الـ ـش ــؤون
االداريــة ـ ـ في القصر البلدي ـ ـ وذلك طيلة
الـ ــدوام الــرسـمــي ،مـقــابــل اي ـصــال بتسديد
ثـمــن امل ـلــف بمبلغ وقـ ــدره /150.000ل.ل.
ماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
تقبل العروض لغاية الساعة الثانية عشر
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق املــوع ــد املـحــدد
الجـ ـ ــراء امل ـنــاق ـصــة وال يـعـتــد ب ــأي عــرض
يصل بعد هذه املهلة.
طرابلس في 2016/3/7
رئيس بلدية طرابلس
املهندس عامر الطيب الرافعي
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه :قاسم محمد حيدر
املجهول محل االقامة
ت ـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة س ـن ـدًا ل ـل ـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االن ــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2014/1783املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن البنك
ال ـعــربــي ش.م.ل .ب ـخ ــال  /30/ي ــوم ــا من
تــاريــخ النشر واتـخــاذ محل اقــامــة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بــواسـطـتــه كــل االوراق
املوجهة اليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن صادر عن املديرية العامة لألمن العام
ُ
تعلم املــديــريــة العامة لألمن الـعــام جميع
الرعايا الفلسطينيني املسجلني الجئني في
لبنان عــن اعتماد نـمــاذج جــديــدة لوثائق
السفر مقروءة آليًا وذلك اعتبارًا من تاريخ
 ،2016/03/21على ان تبقى وثائق السفر
الـ ـص ــادرة قـبــل ال ـتــاريــخ امل ــذك ــور صالحة
ال ــى حــن انـتـهــاء م ــدة صالحيتها كونها
مـقـبــولــة ل ــدى الـكـثـيــر مــن ال ـ ــدول .عـلـمــا ان
هذا الحل مؤقت لحني استكمال املشروع
البيومتري وان االستحصال على وثائق
سفر من النموذج الجديد غير ملزم.

20

السبت  19آذار  2016العدد 2842

رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

إيطاليا تعيد الروح إلى كوادرادو
ع ــاد نـجــم يــوفـنـتــوس الكولومبي
خوان كــوادرادو الى تصدر العناوين
في إيطاليا وانكلترا معًا ،وذلك بعد
تقديمه ً
اداء ثابتًا مع «اليوفي» في
الدوري المحلي ودوري أبطال اوروبا،
ما جعل تشلسي الخاسر األكبر بتخليه
عنه
هادي أحمد
يـنـتـظــر الع ـبــو ك ــرة ال ـقــدم املــوهــوبــون
فرصة تألقهم على أرض امللعب ،وإذا
م ــا ح ـص ـلــوا ع ـل ـي ـهــا ،ن ـج ـحــوا بـفــرض
اس ـم ـهــم ع ـلــى الـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة.
وإذا ل ـ ــم ي ـح ـص ـل ــوا ع ـل ـي ـه ــا ،ف ــإن ـه ــم
يـ ـح ــاول ــون ال ـب ـح ــث ع ـن ـهــا م ــع أن ــدي ــة
أخـ ــرى .ه ــذا بــالـتـحــديــد مــا حـصــل مع
الع ــب يــوف ـن ـتــوس ال ـكــولــوم ـبــي خ ــوان
كوادرادو ،املعار من تشلسي.
م ـن ــذ ت ـق ــدي ــم ت ـش ـل ـســي ك ـف ــري ــق جــديــد
إلدارة روسـ ـي ــة ،أخـ ــذ رئ ـي ــس ال ـن ــادي
رومان ابراموفتيش منحى مغايرًا عن
بقية االندية ،فذهب الى تغيير املدربني

ّ
تسرع مورينيو في قرار ترحيل
كوادرادو عن تشلسي
ع ـلــى ن ـحــو س ــري ــع ،ض ـمــن سـعـيــه إلــى
تحقيق األلقاب االنكليزية واألوروبية.
وال ش ــك ف ــي ان ابــرامــوف ـي ـتــش نــاجــح
ك ــرج ــل أعـ ـم ــال ،وال ش ــك ف ــي أنـ ــه دفــع
مسيرة الـنــادي الــى االمــام معيدًا إياه
ّ
الى منصات التتويج ،لكن العلة األبرز
هــي تبديله  10مــدربــن منذ  2003اي
منذ تاريخ شرائه للنادي.
لـكــن مــا ب ــدا الف ـتــا فــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
هو تخليه عن عــدد من الالعبني ً
بناء
على مشورة املدربني .ومن بني هؤالء
املصري محمد صــاح املنتقل للتألق
مــع روم ــا ،وكـ ــوادرادو املنتقل للمعان
مع يوفنتوس.
ف ــي مـ ـب ــاراة كـ ـ ـ ــوادرادو األخـ ـي ــرة ،ضد
بايرن ميونيخ في دور الـ  16من دوري
أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،س ـج ــل ال ـكــولــوم ـبــي
ال ـهــدف الــرقــم  64ال ــذي يسجله العــب
أع ـ ـ ــاره ت ـش ـل ـســي ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،إذ إن
الـ ـن ــادي ال ـل ـنــدنــي تـخـلــى ع ـلــى سبيل
اإلعارة عن  30العبًا مقابل مبلغ قدره
 150مليون جنيه إسترليني.
وف ــي ه ــذه امل ـب ــاراة ب ــرز كـ ـ ــوادرادو من

ً
أبدى هنري إعجابه بكوادرادو قائال أنه العب نادر (لوكاس بارث ـ األناضول)

ج ــدي ــد ،ب ـهــدف وأداء مـمـتــازيــن أع ــادا
التذكير بما قاله عنه النجم الفرنسي
الـ ـس ــاب ــق تـ ـيـ ـي ــري ه ـ ـنـ ــري" :ش ــاه ــدن ــا
ج ـم ـي ـعــا ف ــي كـ ــأس ال ـع ــال ــم ك ـي ــف ك ــان
م ـس ـتــواه ال ـخ ـيــالــي ،إن ــه الع ــب مـمـتــاز
ج ــدا .بـقــدرتــه م ــراوغ ــة أي خ ـصــم ،إنــه
جناح "أصـلــي" ،وهــذا شــيء نــادر هذه
األيام ،وجود العب يلتصق باألطراف
من أجل ارســال العرضيات أمر غريب
في وقتنا الحالي".
فــي فيورنتينا انـطـلــق اسـمــه لينتقل
منه الــى تشلسي ال ــذي لــم يلعب معه
سـ ــوى  4مـ ـب ــاري ــات فـ ـق ــط .وكـ ـ ــان ه ــذا
الـهــدف ،أي الــوصــول الــى "ستامفورد
بـ ــريـ ــدج" ب ـم ـث ــاب ــة الـ ـحـ ـل ــم ،إال أن مــن
ظلمه ك ــان امل ــدرب الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
مورينيو.
إلـقــاء الـلــوم على الــاعــب بــأنــه لــم يكن
على قدر التوقعات ينتفي مع ما ظهر
حاليًا في أدائــه مع يوفنتوس ،فضال
عن أن النجاح املتوقع منه خالل ستة
أشـهــر فـقــط غـيــر ك ــاف إلن ـصــاف العــب
ج ــدي ــد ،ف ـهــو ل ــم يـحـصــل ع ـلــى الــوقــت
الكافي للدخول في املنظومة الجديدة.
أمــا حاليًا ومــع "اليوفي" فقد سجل 3
أه ــداف وصـنــع بعضًا منها .والــافــت

كـ ــان أداؤه ع ـل ــى أرض امل ـل ـع ــب ال ــذي
استوجب إعادة تقديم برشلونة طلب
الـتـعــاقــد مـعــه بـعــدمــا ح ــاول ذل ــك قبل
رح ـي ـلــه الـ ــى ت ـش ـل ـســي .س ــاب ـق ــا ،وأيـ ــام

لـعـبــه م ــع أودي ـن ـي ــزي ث ــم فـيــورنـتـيـنــا،
ك ــان ك ـ ـ ـ ــوادرادو ت ـحــت أن ـظ ــار ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ومــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد.
واليوم عاد ليصبح كذلك ،وخصوصًا

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )31

إيطاليا (المرحلة )30

 السبت:إفرتون  -أرسنال ()14.45
تشلسي  -وست هام يونايتد ()17.00
وست بروميتش  -نوريتش ()17.00
واتفورد  -ستوك سيتي ()17.00
ك ــري ـس ـت ــال ب ـ ـ ــاالس  -ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي
()17.00
سوانسي  -استون فيال ()19.30

 السبت:امبولي  -باليرمو ()19.00
روما  -انتر ميالنو ()21.45

 األحد:نيوكاسل يونايتد  -سندرالند ()15.30
ساوثمبتون  -ليفربول ()15.30
مانشستر سيتي  -مانشستر يونايتد
()18.00
توتنهام  -بورنموث ()18,00

 األحد:أتاالنتا  -بولونيا ()13.30
تورينو  -يوفنتوس ()16.00
سمبدوريا  -كييفو ()16.00
فيرونا  -كاربي ()16.00
فروزينوني  -فيورنتينا ()16.00
ساسوولو  -اودينيزي ()16.00
نابولي  -جنوى ()19.00
ميالن  -التسيو ()21.45

ب ـعــد م ـب ــارات ــه األخـ ـي ــرة أم ـ ــام ال ـن ــادي
ال ـ ـبـ ــافـ ــاري .الـ ـك ــل س ـي ـت ـص ــارع ع ـل ـيــه،
وبالطبع يوفنتوس أيضًا الــذي يريد
ضمه بشكل نهائي.
في إيطاليا ولــدت نجوميته وإليها
ع ـ ــاد ،ويـ ـب ــدو أنـ ــه ي ــري ــد االس ـت ـم ــرار
ه ـنــاك .ول ــدت نـجــومـيـتــه ،وول ــد حب
الجماهير لــه ،وب ــدت الـشـعــارات في
امل ــاع ــب واض ـ ـحـ ــة ،ف ـض ــا ع ــن ق ـيــام
مشجع للفريق برسم وجه كوادرادو
عـلــى خـلـفـيــة رأسـ ــه ،م ــن خ ــال قصة
شـعــره .هــذه بعض الـصــور الـتــي قد
تختصر حــب الجماهير إلـيــه .لـ َـم ال
وه ــو الع ــب يتمتع بـمــواصـفــات أهــم
األجنحة في العالم.
وال شك في أن أهم أسباب فشله في
تشلسي هــو ع ــدم إعـطــائــه الـفــرصــة،
لكن ال يمكن اغـفــال التغيير الناتج
ع ـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ــري ـ ــق ج ــدي ــد
وب ـطــولــة ج ــدي ــدة ،فــاعـتـيــاد أسـلــوب
ل ـع ــب وأجـ ـ ـ ــواء ج ـمــاه ـيــريــة وث ـقــافــة
حياة جديدة ال يأتي دائمًا برد فعل
مرتقب مــن الـفــريــق والـجـمــاهـيــر .ها
هو عــاد إلــى إيطاليا ،ليتألق ويزيد
مــن مآسي تشلسي بفقدانه موهبة
بهذا الحجم.

الكرة األوروبية

قمتان في ربع نهائي «تشامبيونز ليغ» وأخرى في «يوروبا ليغ»

نتيجة قرعة دوري أبطال أوروبا على اللوحة اإللكترونية (أ ف ب)

ت ـت ـص ــدر ق ـم ـتــا ب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـب ــان ــي
وم ــواط ـن ــه أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد م ــن جهة
وبـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان ال ـفــرن ـســي
وم ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـي ــزي مــن
جـهــة ثــان ـيــة ،واج ـه ــة م ـبــاريــات ال ــدور
ربع النهائي في دوري أبطال أوروبــا
لكرة القدم الــذي سحبت قرعته أمس
ّ
وتعد املواجهة
في نيون السويسرية.
األولى ثأرية للنادي الكاتالوني ، ،ألنه
خرج على يد نظيره املدريدي في الدور
ذات ــه ( 0-1و )1-1فــي نـصــف النهائي
عــام  .2014وابتسمت القرعة للفريق
اإلسـبــانــي اآلخــر ريــال مــدريــد وبايرن
ميونيخ األملــانــي ألنها أوقعتهما في
مواجهة فولسبورغ األملاني وبنفيكا
البرتغالي على التوالي.
وهنا نتيجة القرعة:

فــول ـس ـبــورغ (أمل ــان ـي ــا)  -ريـ ــال مــدريــد
(إسبانيا)
ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ (أمل ــانـ ـي ــا)  -بـنـفـيـكــا
(البرتغال)
برشلونة (إسبانيا)  -أتلتيكو مدريد
(إسبانيا)
بـ ــاريـ ــس س ـ ــان جـ ـي ــرم ــان (ف ــرنـ ـس ــا) -
مانشستر سيتي (إنكلترا)
وتـ ـق ــام مـ ـب ــاري ــات الـ ــذهـ ــاب ف ــي  5و6
نيسان ،واإلياب في  12و 13منه.

يوروبا ليغ
م ــواجـ ـه ــة ب ـن ـك ـهــة خ ــاص ــة ت ـل ــك ال ـتــي
سـيـخــوضـهــا األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب،
مـ ـ ـ ــدرب لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،ف ـ ــي رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي
"ي ــوروب ــا ل ـيــغ" ،ال ــذي سـحـبــت قــرعـتــه،
ذلــك ألنـهــا ستجمعه بفريقه السابق

بوروسيا دورتموند الــذي انتقل منه
إلى النادي اإلنكليزي .وخالفت القرعة
أمنية كلوب ألنه جاهر بعدم رغبته في
مواجهة فريقه الـســابــق ،وقــد أسفرت
ايضًا عن موقعة إسبانية صرفة بني
إشبيلية حامل اللقب وأتلتيك بلباو.
وهنا نتيجة القرعة:
سبورتنغ براغا (البرتغال)  -شاختار
دونيتسك (أوكرانيا)
ف ـي ــاري ــال (إس ـبــان ـيــا)  -س ـبــارتــا ب ــراغ
(تشيكيا)
أتـلـتـيــك بـلـبــاو (إسـبــانـيــا)  -إشبيلية
(إسبانيا)
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد (أملـ ــان ـ ـيـ ــا) -
ليفربول (إنكلترا)
وتقام مباريات الذهاب في  7نيسان،
واإلياب في  14منه.
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الكرة اللبنانية

الفورموال 1

 ...وانفرجت بفتح أبواب المالعب أمنيًا
أخيرًا ،وصلت أصداء
االنباء الجيدة الى ساحات
جمهور كرة القدم اللبنانية،
الذي سيتمكن ً
ابتداء من
اليوم من الدخول الى
بشكل طبيعي،
المالعب
ٍ
بعد مخاض عسير عاشه
في االسابيع االخيرة
شربل ّ
كريم
ت ـضــافــرت ال ـج ـهــود فـكــانــت النتيجة
املنتظرة .جمهور كــرة القدم سيعود
ـرار أث ـم ــر نتيجة
ال ــى امل ــاع ــب ،ف ــي ق ـ ـ ٍ
ّ
جهود متعددة االطــراف ،بعدما زهر
االحد املاضي بتلك املسيرة النبيذية
مــن املـشــرفـيــة ال ــى ب ــرج ح ـمــود ،وذاك
االق ـ ـت ـ ـحـ ــام االخـ ـ ـض ـ ــر الـ ـ ـ ــذي "اح ـ ـتـ ــل"
مدرجات" ملعب بيروت البلدي.
الحقيقة أنــه للمرة االولــى منذ بداية
مشكلة الجمهور في مالعب الفوتبول
قـ ـب ــل حـ ــوالـ ــى عـ ـش ــرة أعـ ـ ـ ـ ــوام ،ت ـك ــون
ّ
الخطوات مليئة باالصرار لحل هذه
املـعـضـلــة ال ـتــي ت ـحـ ّـولــت ال ــى مساحة
لـ ـتـ ـب ــادل االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات ب ـ ــن االطـ ـ ـ ــراف
ً
املـخـتـلـفــة ،إذ تـ ــارة مــا أش ــار البعض
بـ ــاالت ـ ـهـ ــام الـ ـ ــى ت ـق ـص ـي ــر مـ ــن ج ــان ــب
ً
ال ـق ــوى االم ـن ـيــة ،وت ـ ــارة أخـ ــرى ُحـكــي
أحيان عدة
عن تقصير اتحادي ،وفي
ٍ
عن إهمال من قبل االندية وروابطها
ّ
ً
ّ
تسببت بتفلت جماهيري ،ووصــوال
الــى الجمهور نفسه ال ــذي لــم ينصع
الى االنضباط في محطات عدة.
املـهــم أن الـكــل أراد الـحــل ،ومــا الدليل
ع ـلــى ذل ــك س ــوى تــاقــي االتـ ـح ـ ًـاد مع
االنــديــة على هــذا الـهــدف ،إضــافــة الى
ظهور الجمهور بأفضل مظاهره في
اعتراضه الحضاري ومطالبته بحقه
املشروع.
ـرار إي ـجــابــي
ـ
ـ
ـ
ق
ـى
ـ
ـ
ل
ا
ـى
ـ
ض
ـ
ـ
ف
أ
ك ــل ه ـ ــذا
ٍ
ي ــوم أم ــس مــع االج ـت ـمــاع ال ــذي عقده
مدير عــام قــوى االمــن الداخلي اللواء
إبــراهـيــم بـصـبــوص مــع وفــد االتـحــاد
اللبناني الــذي رأســه املهندس هاشم
ح ـ ـيـ ــدر ،وض ـ ـ ـ ّـم االم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ج ـهــاد
الشحف ،رئيس لجنة املالعب موسى
م ـ ـكـ ــي ،وأمـ ـ ـ ــن س ـ ــر نـ ـ ـ ــادي االن ـ ـصـ ــار
اسماعيل محمود.
هـ ــذا االج ـت ـم ــاع امل ـف ـص ـلــي ال ـ ــذي تلى
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة ات ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـه ــات
االم ـن ـي ــة طـ ـ ــوال االس ــابـ ـي ــع امل ــاض ـي ــة،
كـ ــان م ـث ـم ـرًا ع ـب ــر ال ـس ـم ــاح بـحـضــور

الـجـمـهــور لـلـمـبــاريــات مــن املــدرجــات.
ـادة" هــذه
لـكــن ه ــذا ال ـقــرار لــم ي ـ ِ
ـأت "سـ ـ ّ
امل ـ ـ ــرة ،ف ــالـ ـل ــواء ب ـص ـب ــوص حـ ـ ــذر مــن
أن أي ش ـغ ــب س ـي ـح ـصــل سـتـتـعــامــل
معه الـقــوى االمـنـيــة بـحــزم ،وهــو أمر
يتالقى مع تطلع االتحاد الى املرحلة
الجماهيرية املقبلة حيث ينتظر أن
بشكل محترم،
يؤدي الجمهور دوره
ٍ
وإال س ـت ـك ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـقــاس ـيــة
باالنتظار في حال اإلخالل بالقانون،
ّ
سيسبب إحراجًا لالتحاد
كون االمــر
ف ــي ال ــدرج ــة االول ـ ـ ــى ،وألن مـشـكــات
م ــن ه ــذا ال ـن ــوع سـتـعـيــدنــا ال ــى قصة
"إبريق الزيت" نفسها ،وهــي التي لم

تعد تحتملها اللعبة بعدما عاشت
دائ ـم ــا أوق ــات ــا ع ـص ـي ـبــة ،وخـصــوصــا
على الصعيد الجماهيري بحيث بقي
ق ـسـ ٌـم قـلـيــل م ــن رواد امل ــاع ــب يـهــوى
زيــارتـهــا مقارنة باملاضي حيث كان
من الصعب إيجاد كرسي واحد فارغ
في املباريات.
لكن املسألة اآلن ال تعني التوقف عن
حماية جمهور الفوتبول بعدما عاد
الـ ــى امل ــاع ــب ب ـش ـكـ ٍـل ط ـب ـي ـعــي ،إذ إن
العمل يبدأ اآلن لعدم التفريط بهذه
الـفــرصــة املـفـتــرض أن ت ـتـ ّـوج موسمًا
مـثـيـرًا عـلــى صعيد املـنــافـســة الفنية.
وه ـنــا يــأتــي دور إدارات االن ــدي ــة في

تشكيلة لبنان لمواجهة كوريا الجنوبية
غد إلى سيول ،للقاء كوريا الجنوبية
يحزم منتخب لبنان حقائبه بعد ظهر ٍ
الخميس املقبل ،ضمن املجموعة السابعة لتصفيات كأسي العالم 2018
وآسيا .2019
واختار املدرب املونتينغري ميودراغ رادولوفيتش  23العبًا للتشكيلة التي
يغيب عنها علي حمام لالصابة وهم:
مهدي خليل ،حسن بيطار ،أحمد تكتوك ،يوسف محمد ،وليد إسماعيل،
جوان العمري ،نور منصور ،حسن العمري ،محمود أحمد كجك ،معتز بالله
الجنيدي ،محمود سبليني ،محمد زين العابدين طحان ،أحمد جلول ،عدنان
حيدر ،حسن معتوق ،رضا عنتر ،غازي حنيني ،عباس عطوي ،حسن
"سوني" سعد ،عمر الكردي ،هالل الحلوة ،محمد حيدر ،وحسن شعيتو.

ت ـن ـظ ـيــم ج ـم ـه ــوره ــا ع ـب ــر رواب ـط ـه ــا.
كذلك ،فإن دور هذه الروابط أساسي
لتنظيف املــدرجــات مــن املسيئني الى
الـشــريـحــة االك ـبــر مــن املشجعني عبر
ّ
تضر بالنادي
تصرفات غير مقبولة
واللعبة على حـ ٍّـد س ــواء .وهــذا الــدور
قد يبدأ انطالقًا من اللقاء املزمع عقده
االسـبــوع املقبل بــن رواب ــط جماهير
االندية والقوى االمنية.

مباراتا اليوم
وتستكمل املــرحـلــة الـ ــ 15مــن ال ــدوري
اللبناني ،حيث يلعب شباب الساحل
مع ضيفه طرابلس الرياضي ،الساعة
 14.15على ملعب العهد ،وهي مباراة
ّ
تمت جدولتها اليوم بسبب مشاركة
ال ـفــريــق الـشـمــالــي فــي مـســابـقــة كــأس
االتـ ـح ــاد اآلس ـ ـيـ ــوي ،ت ـمــامــا كــالـعـهــد
ال ــذي يلتقي مــع مضيفه الــراسـيـنــغ،
الساعة  ،15.15على ملعب بحمدون
البلدي.
وت ـح ـمــل مـ ـب ــاراة ال ــراس ـي ـن ــغ والـع ـهــد
( 30نقطة) أهمية كبيرة لبطل لبنان
العائد بمعنويات عالية من الساحة
اآلس ـيــويــة حـيــث حـقــق ف ــوزًا عريضًا
ع ـل ــى الـ ـح ــد ال ـب ـح ــري ـن ــي ،إذ يــرصــد
النقاط الثالث أمــام الفريق االبيض،
الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،وذلـ ـ ـ ـ ــك طـ ـمـ ـع ــا ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة
الــوصــافــة الـتــي خطفها النجمة (32
نقطة) منه االسبوع املاضي.

هاميلتون يعلن
ّ
التحدي المبكر
ّ
وجه بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون،
ســائــق مــرس ـيــدس ،إن ـ ــذارًا م ـب ـك ـرًا ملنافسيه
عندما فــرض سيطرته على التجارب ّ
الحرة
لجائزة أوستراليا الكبرى ،املرحلة االفتتاحية
من املوسم الجديد لبطولة العالم للفورموال 1
على حلبة «ألبرت بارك» في ملبورن.
وهـ ــذه ال ــرس ــال ــة األول ـ ــى م ــن هــام ـي ـل ـتــون بعد
توقعات تراخيه مطلع املوسم ،في ظل تخليه
عن التتويج في السباقات األخيرة من موسم
 2015بعد ضمان إحرازه اللقب.
وفــي الـجــولــة األول ــى ،انتظر هاميلتون هــدوء
األمـ ـط ــار لــان ـت ـقــال م ــن إط ـ ــارات «بـيــريـلـلــي»
املـتــوسـطــة إل ــى الـنــاعـمــة ،فـسـجــل 1,29,725
ثانيتني عن زميله األملاني نيكو
دقيقة بفارق ّ
روزبرغ الذي حل سادسًا ،فيما جاء الروسي
ً
دان ـ ـيـ ــال ك ـف ـي ــات (ريـ ـ ــد ُبـ ـ ــل) ث ــان ـي ــا مـسـجــا
 1,30,146د ،وزم ـي ـلــه األوس ـت ــرال ــي دان ـيــال
ريكياردو ثالثًا بـ 1,30,875د.
ّ
وف ــض ــل ع ــدد م ــن ال ـســائ ـقــن ع ــدم امل ـخــاطــرة
بـسـيــارتــه تـحــت األم ـط ــار فــي الـجــولــة األول ــى،
تـ ـف ــادي ــا ل ـل ـت ـع ــرض ألي حـ ـ ــادث م ـب ـك ــر فــي
امل ــوس ــم ،ع ـلــى غ ـ ــرار األمل ــان ــي سـيـبــاسـتـيــان
فيتيل (فيراري) واإلسباني كارلوس ساينز
جونيور (تورو روسو).
وفـ ـ ــي الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،س ـج ــل هــام ـي ـل ـتــون
 1,38,841د م ـت ـقــدمــا ع ـلــى األمل ــان ــي نيكو
ه ــول ـك ـن ـب ــرغ (ف ـ ـ ـ ــورس إيـ ـن ــدي ــا م ــرس ـي ــدس)
ال ــذي سجل  1,39,308د ،والفنلندي كيمي
رايكونن (فيراري) الذي سجل  1,39,486د.
وحل فيتيل ثامنًا ،فيما صدم روزبرغ حائط
األمان عند املنعطف السابع.
وتقام التجارب الرسمية للسباق اليوم الساعة
 8,00صباحًا بتوقيت بيروت ،والسباق غدًا
الساعة  7,00صباحًا.

أصداء عالمية

أالبا بافاري حتى 2021

ّ
يأت «سادة» هذه المرة ،فاللواء بصبوص حذر من أن أي شغب سيحصل ستتعامل معه القوى االمنية بحزم (عدنان الحاج علي)
القرار لم ِ

السلة اللبنانية

التضامن يفوز على بيبلوس ويتساوى معه
ع ـ ـ ـ ــرف ال ـ ـت ـ ـضـ ــامـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوق ك ـي ـف ـي ــة
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ع ــام ــل االرض ول ــو
بعد معاناة ،وذلك عندما تغلب على
ضيفه بيبلوس  90-95بعد التمديد،
على ملعب نهاد نوفل ،في املرحلة
الـ  16من بطولة لبنان لكرة السلة.
ويـ ـ ـع ـ ـ ّـد هـ ـ ــذا الـ ـ ـف ـ ــوز اك ـ ـثـ ــر م ـ ــن مـهــم
بالنسبة الى الفريق الكسرواني النه
جعله يتساوى مع نظيره الجبيلي
ٍّ
بسبعة إنتصارات لكل منهما ،وهو
نـفــس الــرصـيــد ال ــذي جمعه هوبس
الذي يملك مباراتني اقل ،وهو يلعب
مع اللويزة اليوم الساعة  ،17.00على
ملعب ميشال املر ،في ختام املرحلة.
فوز التضامن الذي جاء بعد تعادل
ال ـفــري ـقــن  80-80م ــع ن ـهــايــة الــوقــت
االص ـل ــي ،هــو االول لــه عـلــى حساب

رياضة
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بـيـبـلــوس ف ــي دوري االض ـ ـ ــواء ،وقــد
جـ ــاء ب ـعــد مـ ـب ــاراة م ـث ـيــرة تـ ـق ـ ّـدم في
بدايتها الفائز بفارق  15نقطة ،قبل
ان ي ـن ـت ـهــي ال ــرب ــع االول ملـصـلـحـتــه
بفارق  5نقاط (.)14-19
وفي وقت ّ
وسع فيه التضامن الفارق
ٍ
مجددًا في نهاية الربع الثاني (-37
 ،)26ث ــم سـيـطــر ع ـلــى ال ــرب ــع الـثــالــث
ال ـ ــذي انـ ـه ــاه بـ ـف ــارق  12نـقـطــة (-60
 ،)48تألق االميركي جاي يونغبلود
مــن ناحية بيبلوس ليعادل األرقــام
( ،)74-74قبل أن يعطي زميله علي
ّ
التقدم ( ،)74-77ويعادل
بردى فريقه
ال ـص ــرب ــي ب ــران ـك ــو سـفـيـتـكــوفـيـتــش
النتيجة ( ،)77-77ثم ّ
يتقدم بيبلوس
مـ ـ ـج ـ ــددًا بـ ـفـ ـض ــل االم ـ ـيـ ــركـ ــي اآلخ ـ ــر
ستيفن بــورت ،ويـ ّ
ـرد عليه االميركي

الـعــائــد ديـسـمــونــد بينيغر بثالثية
اخــرى ليسود التعادل ( ،)80-80مع
ع ـجــز يــونـغـبـلــود ع ــن تـسـجـيــل سلة
ث ــاث ـي ــة ق ــاتـ ـل ــة ،ف ــاح ـت ـك ــم ال ـف ــري ـق ــان
ـت اضــافــي حسمه التضامن
ال ــى وق ـ ٍ
بجدارة.
وكان الصربي فالدان سفيتكوفيتش
افـضــل مسجلي الـفــائــز بـ ـ  24نقطة،
تــاه سفيتكوفيتش بـ  23نقطة .اما
ناحية الخاسر فقد سجل يونغبلود
 31نقطة ،وبورت  23اخرى.
ً
فالدان مسجال
إحدى سالته
للتضامن أمام
بيبلوس (سركيس
يرتسيان)

مدد بايرن ميونيخ األملاني عقد العبه الدولي
النمسوي دافيد أالبا حتى .2021
وبات أالبا ( 23عامًا) رابع العب يمدد عقده مع
بايرن حتى العام املذكور بعد املهاجم توماس
مولر واملدافعني جيروم بواتنغ واإلسباني خافي
مارتينيز.
وقال أالبا الذي انضم إلى بايرن صيف 2008
آتيًا من فريق اإلحتياط ألوستريا فيينا" :أنا
فخور بمواصلة مسيرتي مع فريقي .لقد
عشت لحظات ال تصدق ولكننا جميعًا ما زلنا
متعطشني لأللقاب".
بدوره ،قال رئيس بايرن كارل هاينتس -
رومينيغه" :نشأ دافيد أالبا في بايرن ،وأصبح
عنصرًا بارزًا في الفريق ،ونحن سعداء لبقائه
حتى ."2021

افتتاح بطولة العالم للدراجات
النارية في قطر

تفتتح بطولة العالم لسباقات الدراجات النارية
غدًا على حلبة لوسيل القطرية ،حيث يتجدد
املوعد في فئة "موتو جي بي" بني اإليطالي
فالنتينو روسي والكتيبة اإلسبانية املكونة من
زميله في "ياماها" حامل اللقب خورخي لورنزو
ودراجي "هوندا" مارك ماركيز وداني بدروسا.
ويبدأ املوسم الجديد مع ذكريات ما حصل في
املوسم املاضي ،الذي أظهر أن ّ
الحس الوطني
أقوى من الزمالة ،وذلك بعدما تمكن "الحلف"
اإلسباني من حرمان روسي لقبه العاملي
الثامن في الفئة الكبرى والعاشر باملجمل ،وذلك
ملصلحة لورنزو الذي خطف لقبه الثالث في
السباق الختامي من املوسم.

فيديرر يعود في دورة ميامي

أفاد السويسري روجيه فيديرر ،املصنف الثالث
عامليًا ،في حسابه على "تويتر" أن عودته بعد
ً
قليال ّ
عما كان
جراحة في الركبة ستكون مبكرًا
وقت
متوقعًا وأنه سيشارك في دورة ميامي في ٍ
الحق من الشهر الجاري ،وهو الذي لم يخض
أي مباراة منذ بطولة أوستراليا املفتوحة.

22

السبت  19آذار  2016العدد 2842

ثقافة وناس

موعد
مع أنسي
بيار أبي صعب
ّ
«املجهول الذي ينتظرنا هل يعرف أنه
ّ
ينتظرنا؟» .لم يكن املوعد مرتبًا .أن يلتقي
أنسي الحاج وعصام محفوظ ،بعد كل هذا
العمر ،هنا ،عند نضال األشقر ،ذات أمسية
غريبة منذورة لنشوة الغياب ،ملوت باسم،
ّ
ٍ َ
رقيق ونوراني ،تصفى من حمولته ،فلم يبق
منه إال الرؤيا .عصام ّ
عرج على «ستيريو
 »1972بعيد ذكرى رحيله العاشرة ّ التي
ّ
مرت في شباط /فبراير املاضي .لعله يفعل
ّ
ذلك كل مساء .جاء يرتشف كأسًا ربما مع
ّ
مسرحيته.
واملمثالت الذين يقدمون
املمثلني
ّ
ّ
أو لعله جاء يتفقد رفاقه سرحان بشارة
سرحان وفرج الله الحلو وأنطون سعادة.
ّ
إنه هنا في بيته ،في ديكوره باألحرى.
ّ
ّ
مسرحية «ملاذا…؟» التي تقدمها
ديكور
ّ
لينا خوري هذه ّاأليام في «مسرح املدينة».
ّ
لكنه لم يكن يتوقع أن يلتقي بأنسي على
الخشبة نفسها ،في الديكور نفسه ،بعد كل
هذه السنوات على «شعر» ،وعلى «النهار»،
وعلى بيروت حني كانت «فايمار» العرب،
وعلى الغياب… كانت ثالث نساء ّ
مميزات قد
تسللن إلى املسرح في الذكرى الثانية لرحيل
صاحب «لن» ،ليلة األربعاء .ثالث نساء ،ابنته
الشاعرة ندى الحاج ،حفيدته املمثلة النادرة
ّ
املتصوفة هبة
يارا بو نصار ،والسوبرانو
ّ
القواس ،جئن يحتفني بصدور كتابات غير
منشورة له عن «دار نوفل» ،تحت عنوان
«كان هذا سهوًا» .لم ّ
يحركن ديكور «ملاذا»،
ّ
بل تموقعن فيه بخفة ،ليكتنب حكاية داخل
الحكاية… «في لحظات العبور من الحياة
إلى املوت يتصاعد قاع الذاكرة إلى ّأديمها
ّ
األشد بساطة من كل ما كان
وتتألأل الصور
َ
ُيظ ّن» .احتفال طقوسي بالصوت والصورة
ً
والفيديوً ،
وغناء وعزفًا ،اختزن
إلقاء وتجويدًا
ّ
كثيرًا من الشعر والتأمل واالنفعال .جلس
عصام محفوظ معنا في الصالة ،ليتابع
ّ
تكريم زميله اللدود .إنها أجمل املصالحات
على مسرح الذاكرة« .الحياة هي هذا
االستعداد الكامل والهائل والدائم لحدوث
الحياة» .على شاشة الفيديو ّ
كرت لقطات من
األرشيف ،نادرة ،ألنسي الحاج يقرأ شعره.
تفرجنا على وجوهه ّ
نتفرج عليهّ ،
لم ّ
املتغيرة،
هناك بني الكلمات…
على أعمارنا العالقة ّ
ثم ،بتواتر عفوي ومنظم تعاقبت ندى ويارا
على تجسيد تلك الصور والتأمالت الهاربة،
ّ
املغمسة باملوت ،واملسكونة بحدس النهاية.
«في تلك األمسية /جاءني الله /وأنا ال أنتظره/
وال أنتظر شيئًا وال أحدًا /جاءني ولم يعد
يفارقني» .مادة الكتاب املبعثرة التي جمعتها
ندى كمن يعيد امتالك أبيه ،في النص وفي
الحياة ،تنطوي على بعد رؤيوي ،وحكمي،
ّ
وميتافيزيقي مدهش« .أقول إني ذاهب إلى
ّ
كان
العدم» .إنه الشاعر الذي رأى غيابهّ .
أنسي الحاج يخاطبنا من عالم آخر ،لعله
سام ال يبلغه إال
املاوراء ،أو ببساطة مكان ٍ
الشعراء.
ّ
ّ
املوسيقية
نقرات البيانو واألكورات والجمل
ّ
رصعت االحتفال ،وانفالتات صوت هبة
ّ
ّ
القواس كانت تتحد ّى القصيدة وتستفزها
أحيانًا .أنسي كان كله هنا ،بتلك اللغة
الصافية واملكثفة واملترقرقة ،هو «الذي عرف
جنون اليأس وعرف أيضًا سالمه» .غارت
يارا عميقًا في الشعرّ ،
«احف ْر في
تقمصتهِ :
ّ
َ
ينبجس اللبّ
تابع الحفر /،حتى
الهاجسِ /
اآلخر /.فإما جوهرة ،وإما َ
فر ُج
من الطرف
الفراغ» .في بعض اللحظات كان يتقاطع
صوت العرافتني ،وتنضم املغنية إلى الحلقة.
ّ
هكذا حتى الذروة ،مع قصيدة «غيوم».
الشاعر إذ رأى نفسه يتالشى في البياض.
بعد القارئتني ،املغنية :أدتها بصوتها
الكريستالّ ،
فمزقت طبقات الحزن السميكة:
َ ّ
باركي امللعون السائر حتى
«غيوم ،يا غيومّ /
علميني َ
فرح الزوال».
النهاية /باركيني/
التفتنا حولنا .كان عصام قد اختفى .وأنسي
أيضًا« .املوتى أصدقاء يبتسمون».

حدث

معرض استعادي في «سرسق»
تعاويذ ضد األلم والوجود

(هيثم الموسوي)

حسين بن حمزة
في واحــد من أعماله املبكرة بعنوان
ُ
«دم ـ ــى مـفـكـكــة» ( ،)1969يـمـكـنـنــا أن
ّ
نـجــد «فـ ــن» أس ـ ــادور كـلــه تـقــريـبــا ،أو
لنقل الـخــامــات واملـ ــواد األول ـيــة التي
ستحضر في أغلب أعماله ،وستجذب
فــي الــوقــت نفسه عناصر وتفاصيل
ج ــدي ــدة م ـن ـج ــزة ب ــال ــرو َّح ـي ــة ذاتـ ـه ــا،
روح ـ ـيـ ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــان املـ ـ ـع ـ ــذب واملـ ـه ــدد
باالنحالل والتفكك والحروب واملوت.
اإلنسان ،بحسب الفنان اللبناني ،هو
ُدمـيــة الحياة املـعــاصــرة الـتــي تطحن
البشر فــي سلسلة مــن التراجيديات
ال ـتــي ال تـنـتـهــي ،وال ــرس ــم ي ـبــدو مثل
تــرج ـمــة ألس ـئ ـلــة وج ــودي ــة وفلسفية
تـتـجــاوز مــا هــو مــوجــود فــي لوحاته
وأعـ ـم ــال ــه إلـ ــى ق ـل ــق الـ ــوجـ ــود ورع ــب
مفاهيم
االستمرار في العيش .هناك
ّ
ُ
وخ ــاص ــات م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،تـتــدخــل
ف ــي شـغــل ه ــذا ال ـف ـنــان الـ ــذي ول ــد في
بـ ـي ــروت ( )1943وت ـت ـل ـمــذ ع ـلــى بــول
غيراغوسيان لفترة ،قبل أن يحصل
سـنــة  1961عـلــى منحة لـلــدراســة في
إيـطــالـيــا ،ومنها إلــى املــدرســة العليا
للفنون الجميلة في باريس ،حيث ال
يزال مستقرًا حتى اليوم.
ب ـ ـ ــرع أس ـ ـ ـ ـ ــادور ف ـ ــي ف ـ ــن الـ ـحـ ـف ــر إل ــى
درج ــة أنــه صــار يـجــاري نفسه داخــل
تقنيات وممكنات هذا الفن ،وتحولت
التحديات اليومية املتتالية إلى بحث
غ ـيــر م ـبــاشــر ع ــن ال ـك ـم ــال .ت ـحــديـ ٌ
ـات
ج ـع ـل ــت الـ ـفـ ـن ــان ن ـف ـس ــه أسـ ـي ــر ف ـكــرة
«النـهــائـ ٌيــة» اللوحة أو ّ العمل الفني.
تــوص ـيــف ك ـه ــذا ال ت ـك ــف أع ـمــالــه عن
تـعــزيــزه ،ونـحــن نتجول فــي معرضه
ُ
ال ـ ـض ـ ـخـ ــم الـ ـ ـ ـ ــذي اف ـ ــتـ ـ ـت ـ ــح أمـ ـ ـ ــس فــي
«متحف سرسق» .أكثر من  100عمل
مــوزعــة على خمس مــراحــل ،تبدأ من
الستينيات وتنتهي بالزمن الراهن،
ـواز للتغير ال ــذي حدث
مــع تقسيم م ـ ٍ
في التقنيات واأللــوان واملوضوعات.
ُ
إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــواد
أرشـيـفـيــة وم ـن ـش ــورات ودف ــات ــر فنية
س ـب ــق أن ص ـ ــدرت ب ـن ـســخ مـ ـح ــدودة،
ومعها عــرض فيديو ملقابلة أجراها
الناقد جوزيف طراب مع أسادور قبل
املعرض بفترة قصيرة .املعرض بهذا
املـعـنــى ب ــدا مـثــل م ـعــرض اس ـت ـعــادي،
وش ـ ـكـ ــل حـ ــدثـ ــا ف ـن ـي ــا ل ـن ــاح ـي ــة أن ـه ــا
أول م ــرة يـحـضــر فـيـهــا ال ـف ـنــان بهذه
الحفاوة واملساحة.
في لقائنا القصير معه قبيل االفتتاح
بـ ـس ــاع ــات ،بـ ـ ــدا أسـ ـ ـ ـ ــادور أق ـ ـ ــرب إل ــى
ت ـل ــك الـ ـك ــائـ ـن ــات ال ـق ـل ـق ــة وامل ـط ـح ــون ــة
ال ـت ــي ن ـج ــده ــا ف ــي أعـ ـم ــال ــه .س ــأل ـن ــاه:

مــاذا تريد أن ُيــرى فــي أعمالك؟ فقال:
«إذا لــم أرس ــم ،تصبح الحياة فــارغــة.
إذا ل ــم أرس ـ ــم ،ســأف ـكــر .وإذا واص ـلــت
ّ
ً
التفكير ســأجــن .لــذلــك أرس ــم مـحــاوال
أن أخـلــق لـلـحـيــاة نــوعــا مــن املـنـطــق».
ً
ي ـص ـم ــت قـ ـلـ ـي ــا ،ويـ ـضـ ـي ــف« :ال ــرس ــم
أن ـق ــذن ــي» .بـحـســب ه ــذا ال ـق ــول ،تـبــدو
أعمال أســادور مثل تعاويذ أو تمائم
لـتـفــادي رعــب الــوجــود والتخفف من
اآلالم غير املحتملة للكائن البشري.
ال ـف ـنــان الـ ــذي أن ـجــز دم ـيــة مـفـكـكــة في
ب ـ ــداي ـ ــات ـ ــه ،اسـ ـتـ ـم ــر ف ـ ــي ه ـ ــذه املـ ـن ــاخ
ال ـســوداوي والـكــارثــي ،مـقـ ّـربــا فنه من
نـ ـص ــوص وأف ـ ـ ــام وف ـل ـس ـف ــات ح ـفــرت
فــي الـسـيــاق نفسه .لعل هــذا مــا يبرر
إحـســاسـنــا أن ـنــا أم ــام م ــادة «عــاملـيــة»
ْأو م ــادة نــاجـيــة مــن الـهــويــة املحلية،
إذ ال تـتــوقــف أع ـمــال أسـ ــادور عــن بث
انطباعات غير مرتبطة بذاكرة معينة
أو مــرجـعـيــة واض ـحــة وم ـح ــددة .حني
نسأله عن هذاُ ،يعيد جزءًا من ذلك إلى
أن لبنان (مكان والدت ــه) في األســاس
هو مساحة مفتوحة على العالم ،وأنه
ب ـعــد ذل ــك ع ــاش ف ــي أم ــاك ــن وث ـقــافــات
مـ ـتـ ـع ــددة ،وأن ـ ـ ــه لـ ــم ي ــرك ــز فـ ــي عـمـلــه
عـلــى الـهــويــة الضيقة بـقــدر انشغاله
بحضور الفرد داخــل مطحنة بشرية
أوس ـ ـ ــع .ال ي ـت ـح ــدث أس ـ ـ ـ ــادور ك ـث ـي ـرًا،
ب ــل ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ــه ي ـج ــد صـعــوبــة
فــي الـكــام عــن تجربته ،تــاركــا املجال
ألع ـمــالــه ال ـتــي ي ـبــدو أن ـهــا «تـتـحــدث»
ً
أكثر منه ،وهــي تفاجئ املتلقي فعال
ب ـنــوع ـيــة االن ـط ـب ــاع ــات ال ـت ــي تـثـيــرهــا
وكميتها .هناك سلسلة من التأويالت
الـتــي يمكن اقـتـفــاؤهــا داخ ــل التأليف
الشكالني واملضموني لهذه األعمال.
سـلـسـلــة ت ـب ــدأ ،كـمــا أش ــرن ــا ،بالجسد
املـفـكــك ،ثــم تستمر بتفكيك أي بنية
أو م ــادة أو مشهد أو هيكلية أخــرى.
التفكيك ال يبقى في معناه القاموسي
بــال ـط ـبــع ،ب ــل ت ـتــم زح ــزح ـت ــه بـحـســب
العناصر أو املـنــاخ ال ــذي يحضر في
ال ـل ــوح ــة ،وي ـم ـك ـنــه أن ي ـك ــون «أب ــواب ــا
وأش ـي ــاء بــا ف ــائ ــدة» ،بـحـســب عـنــوان
حفرية تـعــود إلــى عــام  ،1971ويمكن
أن تكون «أشياء وركامًا» ،وهو عنوان
حفرية أخــرى في عــام  .1974والواقع
أن هـ ــذه ال ــرؤي ــا «ال ـي ـب ــاب ـ ّـي ــة» تحظى
بنكهة ريــاديــة إذا ربـطـنــا حضورها
امل ـب ـك ــر وال ـك ـث ـي ــف ب ـم ـف ـهــوم «األرض
اليباب» الذي طرحته قصيدة ت .س.
إلـ ـي ــوت ال ـش ـه ـي ــرة .أس ـ ـ ــادور ه ــو أحــد
األبـ ـن ــاء األبـ ـ ــرار ل ـهــذا ال ـعــالــم الــذاهــب
إلــى خرابه .ستتواصل تلك السلسلة
ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـ ـتـ ــال ـ ـيـ ــة ،ويـ ـتـ ـح ــول
ـارض إلـ ـ ــى م ــرض
«الـ ـتـ ـفـ ـك ــك» مـ ــن ع ـ ـ ـ ـ
ٍ

عضال وميئوس منه تقريبًا .ستتعزز
التأليفات امليكانيكية والهندسية في
أعمال أسادور التالية .سيبدأ مرحلة
أخرى في إدخال اللون إلى محفوراته،
وف ــي إن ـجــاز لــوحــات ب ــاألل ــوان املائية
وال ـغــواش واألكريليك والــزيــت ،ولكن
ذلك لن يغير كثيرًا من عوامله القيامية
والجحيمية املرتبطة بأهوال العيش
فــي املدينة املـعــاصــرة ،حيث اإلنـســان
مـعـ ّـرض ملــوجــات متعاقبة مــن العنف
واملجازر حتى لو كانت غير حاضرة
كانعكاس مباشر ّ .ال يقدم أسادور فنًا
خطابيًا ،لكن تجنبه الوسواسي ألي
غنائية في تجريداته ،وتحاشيه ألي
رخاوة أسلوبية في حفرياته ،يجعالن
ً
أعماله وحدها خطابًا متكامال ورؤية

تجربة معاصرة
وشديدة الراهنية ألنها
تتغذى على الوجود
البشري الهش
ّ
شخصية .يقول أســادور إنــه «يفضل
أن يــرســم أك ـثــر مـمــا يــريــد أن ُيـفـهــم»،
وحــن نسأله عــن العنف أو الشراسة
امل ــوج ــودة ف ــي تــألـيــف أع ـمــالــهُ ،يعيد
السبب إلى كونه تخصص في الحفر.
«الحفر عمومًا فيه قسوة وخشونة»،
ّ
يصعب
ي ـقــول ،مـشـيـرًا إل ــى أن ه ــذا ال
ً
عليه أن يـكــون «نــاعـمــا» و«صـقـيــا»،
ُ
ً
ك ـمــا أنـ ــه ال ي ـ ًـرغ ــب أص ـ ــا بـ ــأن تـظـهــر
أعماله عاطفة زائدة وساذجة.
االنـ ـطـ ـب ــاع امل ـع ــدن ــي أو اآللـ ـ ــي ي ـقــوى
أك ـث ــر ك ـل ـمــا ت ـقــدمــت أعـ ـم ــال أس ـ ــادور
ف ــي ال ــزم ــن ،وخ ـصــوصــا ف ــي األع ـمــال
ال ـع ــائ ــدة إل ــى س ـن ــوات الـتـسـعـيـنـيــات
واأللـ ـفـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ح ـي ــث ت ـت ـجــاور
العناصر الشكالنية واألدوات ـي ــة مع
حـضــور بـشــري مــن النوعية نفسها.
املـ ـثـ ـلـ ـث ــات وامل ـ ــرب ـ ـع ـ ــات والـ ـخـ ـط ــوط
الهندسية تحوم ً وتتالطم في فضاء
اللوحة ،متقاطعة مع كائن أو كائنات
آلية وهندسية مثلها .حركة الكائن
فيها شــيء من الــروبــوت أو املانيكان
امل ـعــاصــر ،ول ـكــن أس ـ ــادور ُيــدخــل إلــى
ه ــذا ال ـتــأل ـيــف ت ــأث ـي ــرات مــده ـشــة من
الـفــن الفرعوني والــرافــديـنــي ،وأيضًا
من خالصة مشاهداته للفن البوذي

ولنتاجات فنية من حضارات أخرى
قديمة فــي أميركا الالتينية .ويظهر
ً
ذلــك في حضور «القناع» مثال ،وفي
تـ ـس ـ ّـرب ح ــرك ــات وإي ـ ـمـ ــاءات طقسية
مـجـلــوبــة مــن الـتـمــاثـيــل ال ـبــوذيــة إلــى
أجساد كائناته .الخليط الذي تنتجه
هذه التسربات واألقنعة ال ُيختزل في
ال ـتــداخــل الـفـنــي أو ال ـح ـضــاري فقط،
بل في الثراء البصري واألدائــي الذي
تمنحه لحفريات الفنان.
ال ـك ــائ ــن اآلل ـ ــي وال ـت ــأل ـي ــف الـهـنــدســي
يستدعيان املعلم الــروســي كازيمير
مــال ـي ـف ـي ـتــش ( )1935 – 1879ال ــذي
ال ُيـ ـخـ ـف ــي أس ـ ـ ـ ـ ــادور ت ــأثـ ـي ــره ع ـل ـيــه،
لـكـنــه ي ــرى «أن جـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن هــذا
ال ـت ــأث ـي ــر تـ ـح ــول مـ ــع املـ ـم ــارس ــة إل ــى
مقتنيات شخصية تقريبًا» .يقول إن
ّ
ماليفيتش غالبًا ما يطل وهو منهمك
ب ــواح ــدة م ــن ح ـفــريــاتــه« .ماليفيتش
ُيعيد إلـ ّـي لحظة تــوازن أحتاجها في
تـلــك الـلـحـظــة» ،ويـضـيــف أن مشكلته
تبقى في إحساسه بالنهائية أي عمل
ُينجزه« .اللوحة تنتهي غالبًا ألنها
مــرتـبـطــة بـمـعــرض ،ول ــو ظـلــت عندي
الشتغلت وعــدلــت فيها بــاسـتـمــرار».
مثل ماليفيتش ،تبدو تجربة أسادور
كــأن ـهــا ق ــادم ــة م ــن امل ـس ـت ـق ـبــل ولـيــس
م ــن امل ــاض ــي .إن ـهــا ت ـجــربــة مـعــاصــرة
وشديدة الراهنية ألنها تتغذى على
ال ــوج ــود الـبـشــري ال ـهــش فــي العصر
الـصـنــاعــي وال ـح ـضــارة اإللـكـتــرونـيــة.
م ــع مــال ـي ـف ـي ـتــش ،س ـن ـجــد ب ـق ــاي ــا مــن
ال ـي ــون ــان ــي ج ــورج ـي ــو دي ك ـيــري ـكــو،
وإيحاءات بعيدة من األميركي روبرت
روشـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــرغ .س ـت ـس ــاع ــدن ــا ع ـن ــاوي ــن
لـ ــوحـ ــات أسـ ـ ـ ـ ــادور فـ ــي تـ ـع ــزي ــز ه ــذه
االنطباعات التي يمكنها أن تبدأ من
حفرية «مصيدة قوس قزح» (،)1974
حيث نرى بدايات التأليف امليكانيكي
ومعاينة ال ـخــراب الــداخـلــي لإلنسان
املعاصر ،ويمكنها أن تستمر في عمل
م ـف ـص ـلــي ه ــو «ب ـت ــوق ـي ــت غــري ـن ـتــش»
املؤلفة من عناصر معدنية وهندسية
بـ ـ ـ ــاردة وح ـ ـيـ ــاديـ ــة ،وت ـس ـت ـم ــر أي ـضــا
فــي األع ـمــال الـتــي تطل فيها كائنات
بشرية بروحية هندسية وآلـيــة ،إلى
أن ن ـصــل إل ــى ع ـمــل ب ـع ـن ــوان «مـنـظــر
مـعــدنــي» ( )2015يـبــدو مثل خالصة
لــرؤيــة الفنان وتقنياته الـتــي يسعى
فـيـهــا إل ــى إحـ ــال «امل ـن ـظــر امل ـعــدنــي»
محل «املنظر الطبيعي» التقليدي.
أسادور بطريقة ما هو «بطل» أعماله.
بطل مضاد وسلبي وطبعًا .إنــه ذاك
الـ ـك ــائ ــن الـ ـه ــش الـ ـ ـ ــذي يـ ــواجـ ــه ه ــول
الوجود .الرسم بالنسبة إليه هو دفاع
عــن النفس ودف ــاع عــن امل ــزاج .مزاجه
خشن ،ولذلك يقول« :أحببت بيكاسو
ول ـي ــس مــات ـيــس ،مــالـيـفـيـتــش ولـيــس
بونار» .إنه منحاز إلى فوران وحركية
مـ ــا داخ ـ ـ ــل الـ ــرسـ ــم .ع ـ ـنـ ــوان م ـعــرضــه
«منظر متحرك» يعزز هــذا االنطباع
ً
فعال .لعل الحركية والخشونة آتيتان
من تقنيات الحفر كما يقول ،لكن كل
ذلك يترجم «حركية» الكائن البشري
داخ ــل املـتــاهــة املــديـنـيــة والـحـضــاريــة
الـ ـق ــاسـ ـي ــة .ل ـي ــس بـ ــا دالل ـ ـ ــة أن ن ــرى
ً
ف ــي امل ـع ــرض ع ـم ــا ب ـع ـنــوان «مــديـنــة
م ـج ـه ــول ــة» ت ـح ـت ـشــد ف ـي ـهــا غ ــاب ــة مــن
ً
الكونكريت وامل ـعــدن ،وعـمــا بعنوان
«رس ــال ــة إلـ ــى م ـع ـم ــاري م ـج ـه ــول» ال
تحوي سوى دوائر ومثلثات وأجزاء
مفككة ومعطوبة .كأن أســادور يفكك
ويبني باستمرار للوصول إلى مكان
ال ـع ـطــب ف ــي «األرض ال ـي ـب ــاب» الـتــي
يقيم فيها.
* «م ـن ـظــر م ـت ـح ـ ّـرك» ألس ـ ـ ــادور :ح ـتــى 30
أيــار (مايو) ـ ـ «متحف سرسق» (بيروت)
ـ لالستعالم01/201892 :
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أسادور «يحفر» في األرض اليباب
أعماله في المعرض :خريطة زمنية متحركة
روان عز الدين
يواصل إنسان أس ــادور ركوعه أمام
اآللة التي تسلبه مالمحه .وقد تتعذر
مهمة فـصــل أع ـضــائــه ،عــن أشكالها
التفصيلية وتركيباتها الهندسية
ال ـصــارمــة ،الـتــي يرسمها وينقشها
متكئًا على أساليب الحفر ،واأللــوان
امل ــائـ ـي ــة وال ــزيـ ـتـ ـي ــة وعـ ـل ــى ت ـجــرب ـتــه
الـشـكـلـيــة ال ـخــارج ـيــة ف ــي الـتـصـمـيــم
الـ ـغ ــرافـ ـيـ ـك ــي .ت ـج ــرب ــة راكـ ـمـ ـه ــا مـنــذ
تتلمذه عند بــول غـيــراغــوسـيــان في
بـ ـي ــروت وج ـ ــان خـلـيـفــة ف ــي «امل ـع ـهــد
الـ ـثـ ـق ــاف ــي اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي» ،ثـ ــم ان ـت ـق ــال ــه
لـلــدراســة فــي «أكــاديـمـيــة بيلي آرتــي
بييترو فانوتشي» في إيطاليا عام
 ،1962ليكمل حياته الفنية بعدها

فــي ب ــاري ــس .بـعــد ه ـجــرات مـتـعــددة،
داخ ــل الـلــوحــة وخــارج ـهــا ،ك ــان على
أس ـ ـ ــادور الـسـبـعـيـنــي أن ي ـع ــود إلــى
بيروت التي أقام فيها معرضه األول
ع ــام  .1964مـهـمــة ت ــواله ــا «مـتـحــف
ـق» ضـمــن سـيــاسـتــه الـجــديــدة
ســرسـ ّ
التي توفق بني دعم األعمال الشابة
واملعاصرة وعرضها ،وبني استعادة
تجارب حديثة من املحترف اللبناني
عبر مجموعتها الثابتة ومعارضها
املوسمية ،كما تقول مديرة املتحف
زينة عريضة .يستعيد املتحف ،الذي
أع ـي ــد اف ـت ـتــاحــه ق ـبــل أش ـه ــر ،تـجــربــة
أسـ ــادور فــي مـعــرض ف ــردي بعنوان
ّ
متحرك» سيستمر
«أس ــادور :منظر
ح ـت ــى  30أي ـ ــار (مـ ــايـ ــو) ف ــي «ص ــال ــة
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» ف ـ ــي امل ـت ـح ــف.

«بدون عنوان» (غير ّ
مؤرخة ـــ زيت على قماش ×  65،ــ 54سنتم ـــ مجموعة السيد
والسيدة أبراهام قرهبجاكيان ،بيروت ،لبنان  -تفصيل)

«تنقيب عن اآلثار» (  1993ـ  1994ــ حفر وتظليل بالحمض مطبوع على ورق56×  76،
سنتم ـــ مجموعة متحف سرسق  –من إرث بيار قرداحي ـ )1996

أنـجــزت املنسقة الفنية ن ــورا رازي ــان
مــع املنسق الضيف جــوزيــف طـ ّـراب،
م ــا ي ـش ـبــه خــري ـطــة زم ـن ـيــة مـتـحــركــة
ألعـمــال أس ــادور وت ـطــورات تجربته
الفنية منذ الستينيات حتى .2016
معظم اللوحات املعروضة هي جزء
م ــن مـجـمــوعــة أس ـ ــادور الـفـنـيــة الـتــي
تصل إلى أكثر من  100لوحة ،منحها
بيار قرداحي إلى املتحف عام 1996
قبل وفاته .رافق بيار قرداحي تجربة
أسادور ،وكان من أبرز املهتمني بها،
فـجـمــع أرش ـي ـفــا ك ـب ـي ـرًا م ــن لــوحــاتــه.
انطالقًا من هذا األرشيف ،بدأ العمل
قبل سبعة أشهر على املعرض.
وإذا ك ــان أس ـ ـ ــادور اب ــن الـتـجــربـتــن
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واألرم ـ ـن ـ ـيـ ــة حـ ـي ــث ق ــدم
م ـع ـه ــا ضـ ـم ــن املـ ـ ـع ـ ــرض ال ـج ـم ــاع ــي
لـفـنــانــن أرمـ ــن «والدة أم ــة جــديــدة»
ف ـ ــي «م ـ ــرك ـ ــز ب ـ ـي ـ ــروت لـ ـلـ ـمـ ـع ــارض»
ال ـعــام املــاضــي ،فــإنــه يــواصــل شتاتًا
آخـ ـ ــر داخـ ـ ـ ــل ل ــوحـ ـت ــه ال ـ ـتـ ــي ت ـســائــل
عــاقــة اإلنـســان بالكون واألسـطــورة
والزمن والتاريخ وتشكالت الهوية.
االحتفال بتجربة أسادور بعد غياب
طويل عن الساحة الفنية اللبنانية،
ي ـق ـت ـضــي اس ـت ـع ــادت ـه ــا ب ـه ــذه ال ــدق ــة
امل ـت ـنــاه ـيــة ،وفـ ــق خ ــط زم ـن ــي يـقـ ّـســم
ّ
تجربته إلى خمس فترات زمنية قلب
فيها باألساليب والوسائط واأللوان
والـثـيـمــات .وســط االلـتـبــاس الزمني
بـ ــن الـ ـح ــاض ــر واألسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة ،وب ــن
الحقائق العلمية امل ـجــردة ،يواصل
أس ــادور تجريد نماذجه اإلنسانية
وتـغــريـبـهــا عـبــر أش ـكــالــه الهندسية
وخ ـط ــوط ـه ــا وت ـع ــرج ــات ـه ــا .األق ـن ـعــة
والوجوه امللتبسة واملالمح البشرية
ال ت ـ ـحـ ــول دون ت ـغ ـي ـي ــب اإلنـ ـ ـس ـ ــان،
وامحائه أمــام اآللــة والعمارة وركــام
املـ ـ ـ ـ ـ ــدن .فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ،نـ ـ ـ ــرى فـ ـت ــرة
الـسـتـيـنـيــات ،الـتــي شـهــدت حفريات
أسادور األولى التي طبعت أسلوبه،
وجعلته أب ــرز املـجــدديــن اللبنانيني
ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــوع .ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات،
ب ــدأ يتبلور أسـلــوبــه فــي الــدمــج بني
العناصر الكونية واإلنـســان .توسع
اهتمام أس ــادور بموقع اإلنـســان من
العالم الخارجي الكوني والتحوالت
امل ـ ــادي ـ ــة ف ـ ــي ف ـ ـتـ ــرة ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات
وال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات ،ورافـ ـقـ ـه ــا تـجــريــب
لــونــي واضـ ــح .املـحـطــة الــاحـقــة كما
يحددها املعرض هي الفترة املمتدة
من التسعينيات حتى  .2010هنا ،لم
ُ
ينج أسادور من تأثيرات البلدان التي
عــاش فيها مــن تايلند والـيــابــان في
لوحاته .الجسد البشري حاضر مع
األيقونات البوذية واألقنعة القبلية
األفــري ـق ـيــة ف ــي مــواج ـهــة ت ـفــوق اآلل ــة
والتركيبة املـعــاصــرة الساحقة .بني
الـشــرخ واالنـصـهــار ،ينسج أس ــادور
الحرفي القوالب واألشكال والهيئات
وال ـخ ـطــوط لتظهير عــاقــة اإلنـســان
الحديث امللتبسة مع الخارج .املحطة
األخ ـي ــرة ه ــي لــوحــاتــه الـحــالـيــة ذات
األح ـ ـجـ ــام ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي أح ـضــرهــا
املتحف ،وسيشكل وجــودهــا فرصة
اسـتـثـنــائـيــة ملـتــابـعــة ت ـطــور لــوحـتــه.
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب عـ ـمـ ـل ــه ك ـ ــرس ـ ــام ،ع ـمــل
أسـ ــادور كمصمم غــرافـيـكــي ،فصمم
كتبًا ومجموعات لشعراء أوروبيني.
س ـنــراهــا م ـعــروضــة ض ـمــن املـتـحــف،
بـمــا يكمل الـنـظــرة الـبــانــورامـيــة إلــى
كــامــل تـجــربــة أس ـ ــادور .ه ـنــاك أيضًا
ف ـيــديــو ل ـح ــوال ــى  50دق ـي ـقــة بــالـلـغــة
الفرنسية بــن الـنــاقــد الفني والقيم
الضيف جوزيف طــراب مع أســادور،
لقاء سيتكرر مباشرة أمام الجمهور
عند الرابعة والنصف من بعد ظهر
الـ ـي ــوم ف ــي "أوديـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــوم" املـتـحــف
(راجع الكادر).

ّ
الهوية» (  2012ــ أكريليك وزيت على قماش ـ147  ×  114سنتم ــ مجموعة
«رسالة لمعماري مجهول
الفنان ،باريس ،فرنسا)

ّ
«المكعب» ( 1975ــ حفر وتظليل بالحمض مطبوع على ورق  ×  38ــ 57سنتم ــ مجموعة السي د
والسيدة أبراهام قرهبجاكيان ،بيروت ،لبنان)

جوزيف طراب
الناقد الموسوعي
عـلــى هــامــش امل ـع ــرض ،يـنـظــم «مـتـحــف ســرســق» ل ـقـ ًـاء بــن الـفـنــان أسـ ــادور والـنــاقــد
الفني والقيم الضيف جوزيف طــراب عند الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم في
«أوديـتــوريــوم املتحف» .يجمع اللقاء اثنني من أبــرز وجــوه الفترة الذهبية للمحترف
ّ
التشكيلي اللبناني ،كما يشكل عودة جوزيف طراب إلى واجهة الفن التشكيلي بشكل
مباشر بعد توقفه عن الكتابة النقدية عام  2004في صحيفة «لوريان لوجور» .منذ
تلك الفترة ،بقي أثر ّ
طراب وملسته حاضرين في الكتب الفنية التي يعدها ويسهم فيها؛
آخرها «الفن في لبنان» لنور سالمة ،وفي معارض املدينة التي لم يتوقف عن زيارتها.
منذ الستينيات ،رافق الناقد املوسوعي ،حركة الفن اللبناني الحديث وصعودها في
السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات ،فنشر مقاالت باللغة الفرنسية ذات معرفة
وحساسية عالية جعلته من أهم نقاد تلك الفترة .لم يقتصر عمل ّ
طراب على املقاالت
النقدية ،بل أسهم في إنشاء الغاليريات؛ آخرها «غاليري مقام» مع صالح بركات
عــام  .2009قبل انخراطه في الكتابة النقدية ،درس طـ ّـراب الفلسفة وعلم االجتماع
واالقـتـصــاد .وربـمــا أسهم ّ
تفرغه للفنون التشكيلية فــي حجب تجربته املسرحية.
بني  1963و ،1969كان من بني األعضاء املشرفني على «املركز الجامعي للدراسات
ً
املسرحية» ،كما عمل ممثال مع جالل خوري وروجيه عساف في مسرحيات مثل
«السيد» و«قبضاي»ّ ...
وأعد مسرحية «إيفون أميرة بورغونية» للمسرحي البولوني
غومبروفيتش.
ّ
ومنسق
* ندوة اليوم  16:30بعنوان «بني النظام والفوضى» تجمع أســادور والناقد
املعرض جوزيف طراب.
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ّ
الحرب تخيم على «منامات» جان كلود بولس

فرص عمل في «بابل» ...مع فرقة «لبن»

منى مرعي

نادين كنعان

يقدم املخرج الشاب جان كلود بولس على «مسرح بابل»
عــرضــا مقتبسًا عــن نــص «م ـنــامــات» لـلـكــاتــب واملـخــرج
املسرحي اللبناني الكندي وجدي ّ
معوض ( )1968الذي
قــدمــه لـلـمــرة األولـ ــى ع ــام  ١٩٩٩ث ــم أجـ ــرى عـلـيــه بعض
التعديالت وقدمه مجددًا عــام  .٢٠٠٢وفــي العام نفسه،
صــدر النص عن منشورات  .Actes Sudكسائر أعماله،
يـتـمـيــز ن ــص مـ ـع ـ ّـوض بـنـفـحــة ش ــاع ــري ــة أدبـ ـي ــة تطغى
أحيانًا على الفعل املسرحي ،حيث يظهر افتتان الكاتب
بالتراجيديا اليونانية عبر شخصيات تقف على حافة
الوجود.
يــركــز «م ـنــامــات» عـلــى ليلة واح ــدة يقضيها كــاتــب في
إحدى غرف فندق متواضع ليعالج عجزه عن استكمال
تفاصيل روايـتــه عــن شخصية سليمان« ،رجــل يمشي
على الـبـحــر» .أمسية واح ــدة ال تتعدى خمس ساعات
حيث يستحضر الوعــي الكاتب إيزيدور التي تساعده
ع ـل ــى ف ــك ع ـق ــم ال ـك ـت ــاب ــة وسـ ـط ــوة ال ـص ـف ـحــة ال ـب ـي ـضــاء،
ّ
وتـسـعــى إل ــى ح ــل مـصـيــر شخصيته سـلـيـمــان .الوعــي
ُ
خرج على الخشبة ـ بمساعدة إيزيدور (أطلق
الكاتب ي ّ ِ
عليها م ـعــوض ه ــذا االس ــم تـكــريـمــا لـلـشــاعــر الفرنسي
لوتريامون) ـ شخصيات متعددة تدعي جميعها أنها
سليمان :سليمان الصامت ،سليمان املنهار ،سليمان
ّ
ال ـض ـع ـيــف ...يـكـشــف الوع ــي الـكــاتــب لنفسه أن كــل تلك
الشخصيات ليست س ــواه .يـحــدث كــل ذلــك مــع حضور
ق ــوي ملــالـكــة ال ـف ـنــدق ال ـتــي ت ـبــدو ث ــرث ــارة ومـتـطـفـلــة في
ّ
املشهد األول .لكن سرعان ما يكتشف املشاهد أن لتلك
امل ــرأة حكاية تتقاطع بشكل مــا مــع شخصية الكاتب،
فابنها هــو أيضًا كاتب اخـتــرع لنفسه شخصية أطلق
عليها اسم لوريكاني .تشكل الحرب طبعًا الطيف األكثر
حضورًا في العرض :سليمان املنهار الذي يذكر حديقته
وحــديــث والـ ــده عــن الـقــذيـفــة ،زوج مــالـكــة الـفـنــدق التي
توفيت في الحرب...
ي ـطــرح ال ـعــرض ت ـس ــاؤالت مـتـعــددة مــرتـبـطــة بالعملية
اإلب ــداع ـي ــة وارت ـب ــاط ـه ــا ب ــواق ــع غ ـيــر م ــرغ ــوب م ــن جـهــة،
وتـقــاطـعـهــا م ــع أحـ ــداث مـحـيـطــة بـحـيــاة ال ـكــاتــب .ليس
عرضيًا هذا التقاطع بني الكاتب الــذي يكتب شخصية
رجل يمشي على البحر ،واألم التي فقدت ابنها الكاتب
ال ــذي انـتـحــر وك ــان شـغــوفــا بشخصيته «األوري ـكــانــي»
ّ
التي ابتكرها وتذكرنا بالقبائل البدائية التي لم تصلها
بعد كل مغريات العالم الحديث الذي تغزوه الحروب.
يحفل النص برمزية وشاعرية تحتاج إلى أداء يبرز وقع
الكلمات وما يختفي خلفها من مواقف .كما يحتاج إلى
رؤية إخراجية تدوزن الروح الشاعرية والرمزية للنص
م ــع الـنـفــس املـلـحـمــي ال ـكــامــن فـيــه م ــع أف ـع ــال مسرحية

تحتفل فرقة «لنب» للمسرح االرتجالي في
هذه الفترة بعيدها السابع .الفرقة الشابة
التي تأسست عام ّ ّ ،2009قدمت أكثر من
 200ع ــرض مـســرحــي ،ونــظـمــت أكـثــر من
ً
 15ورشــة تدريب متخصصة ،فضال عن
حوالى مئة ورشة عمل في املنطقة العربية.
بعد نجاحاتها املـتــاحـقــة ،هــا هــي الفرقة
اللبنانية الشابة تعود إلى الخشبة بدءًا من
غد األحد بعرضها الجديد «شو شغلك؟»
ف ــي ث ــاث ــة م ــواع ـي ــد ف ـقــط ( 20و 26و27
آذار الحالي) في «مسرح بابل» (الحمرا ـ
بيروت).
ثالثة ممثلني ارتجاليني امتهنوا هذا النوع
مـ ــن امل ـ ـسـ ــرح ع ـل ــى م ـ ــدى أكـ ـث ــر مـ ــن ســت
سـ ـن ــوات ،ه ــم أب ـط ــال امل ـســرح ـيــة ال ـجــديــدة.
سيجتمع املدير الفني للفرقة رافي فغالي،
وع ـلــي ضـ ــاوي ،وفـ ــداء غـبــريــل مل ـ ّـدة ساعة
ونصف ساعة لتقديم مسرحية مرتجلة
ت ـجــري أحــداث ـهــا ف ــي ع ــام  .2081بحلول
هــذه السنة ،سنبقى مضطرين إلــى القيام
بأكثر من عمل لتأمني متطلباتنا الحياتية
ّ
ّ
واستمراريتها .غير أنــه مــع مــرور الوقت،
س ـي ـص ـبــح ه ـ ــذا الـ ـتـ ـع ــدد ال ــوظ ـي ـف ــي أك ـثــر
تنظيمًا بفعل تـطـ ّـور األنـظـمــة الـتــي نعيش
ف ـي ـهــا وإدراك ـ ـهـ ــا ّل ـل ـق ــدرات ال ـب ـش ــري ــة .في
 ،2081سيقوم كــل ّممثل بوظيفة واحــدة
فـقــطّ ،
تتغير م ـ ّـرة ك ــل ع ــام ،إال ّأن تحديد
ه ــذه الــوظـيـفــة سـيـكــون ب ــأي ــدي الـجـمـهــور.
هــذا ما يؤكده رافــي فغالي في اتصال مع
ّ
«األخ ـبــار» .ويــوضــح أنــه قبل بــدء العرض،
سيجول ساعي بريد على الجمهور ألخذ
اق ـتــراحــاتــه ح ــول الــوظــائــف ال ـتــي سيبني
املمثلون عرضهم على أســاسـهــا ،تزامنًا
مــع ارتـجــال املوسيقى (طــونــي جعيتاني)
والضوء (فرح ورداني).
يختلف هــذا الـعــرض عــن غيره مــن أعمال
«لنب» السابقة مثل «امأل الفراغ» و«حكايات
شهرزاد الضائعة» وغيرهما في نواح ّ
عدة.
ٍ
هو يستند إلــى أداء أشخاص باتت لديهم
خ ـبــرة طــويـلــة فــي م ـجــال االرتـ ـج ــال ،ال بل
صــاروا يـ ّ
ـدربــون آخرين أيضًا .أمــا الفكرة
فهي مبتكرة وليست مستوحاة من أعمال

الدالية تحتفل
بعيد «النوروز»
دعت «الحملة األهلية للحفاظ
على دالية الروشة »إلى إشعال
رمزي للنار في دالية الروشة
غد االثنني ،كتجسيد
بعد ٍ
ّ
للخالص من الظلم الذي يهدد
آخر رئة متبقية لبيروت .لطاملا
ارتبطت الدالية بـ«النوروز» ،إذ
صار ّ
توجه العائالت الكردية
لالحتفال بأدفأ أعيادها في
ً
الدالية تقليدًا جميال وعريقًا.
«النوروز» هو رأس السنة
الكردية ،ويعتبره األكراد
أيضًا عيدهم القومي ،تتخلله
احتفاالت ورقصُ ،
ويختتم
بإشعال النار .وهو مرتبط
بأسطورة كاوا ،الحداد الكردي
الذي قاد ثورة ضد امللك الظالم
ضحاك ،وأشعل النار على
أبراج قصره ابتهاجًا بالنصر.
نوروز في دالية بيروت 21 :آذار
(مارس) ـ  17:30ـ دالية الروشة
(بيروت).

لعبت هبة نجم دور «إيزيدور»

واضحة ،محددة وقابلة للتصديق أو التفاعل معها.
رغــم الجهد الكبير الــذي أواله جــان كلود بــولــس ،الــذي
يخوض تجربته األولى في اإلخراج املسرحي ،عبر إدارة
ً
ّ
 13ممثال وممثلة ،إال أن العرض وقع في دوامة امللل .هو
الخطأ ذاتــه يتكرر حني نكتفي بتسميع النص مفخمًا
م ــن دون ال ـب ـحــث ف ــي خـلـفـيــات الـشـخـصـيــات وأس ـب ــاب
بــوحـهــا ونـمــط أفـعــالـهــا .ك ــان أداء مـعـظــم الشخصيات
مـ ّـدعـيــا وغـيــر م ـبــرر .ت ـحـ ّـول معظم املمثلني إل ــى أدوات
تـنـقــل ال ـنــص بـشـكــل مـفـتـعــل عـلــى الـخـشـبــة ،باستثناء
رويــدا الغالي التي ّأدت دور مالكة الفندق ّ
وأم الكاتب
الذي انتحر ،وهبة نجم التي ّأدت دور إيزيدور .بدا أداء
كــل مــن تـلــك الـسـيــدتــن أق ــرب إل ــى الـتـصــديــق والـتـفــاعــل
معه .أولت رويدا الغالي عناية كبيرة بتفاصيل أدائها،
وكذلك فعلت هبة نجم.
ب ــدت سقطة األداء أكـثــر ظ ـهــورًا مــع رؤي ــة إخــراج ـيــة لم
تعنت بعالقة املمثلني مــع الفضاء وال بإيقاع العرض،
ولم تضف بعدًا على عالقة الكاتب بكل تلك الشخصيات
السليمانية واستعاضت عن العناصر تلك بكليشيهات
َ
أدائـيــة كــان ممكنًا تفاديها .في ظل كل تلك الثغر ،كان
الوصول إلى معاني نص معوض صعبًا.
م ـن ــام ــات 20:30 :م ـس ــاء الـ ـي ــوم ـ ـ ـ «مـ ـس ــرح ب ــاب ــل» (الـ ـحـ ـم ــرا) ـ
لالستعالم01/744033 :

الجديدة...
طريق
آذار
هيدا «نحن» هيدا جونا

ّ
نشاطات
•
ملخص ّ

1
طريق الجديدة» ،تدعو جمعية
«نحن»6وأهالي وشباب منطقة
إفتتاح الحملة

أنا راجع
«حكايات من
عين الحلوة
تحت عنوانصيدا مخيم

مخيم
جولة داخل
ّ
برج البراجنة للتعريف
ببعض المبادرات
الثقافية
الشبابية
اليوم إلى ّ
طريق الجديدة ّ
واإلجتماعية
ّ
طريق
معالم
إطالق «خريطة
البراجنة،
مخيم برج
6-1
ً
مساء «دوغان».
مقهى
الجديدة» في

إطالق ّ
حلقة حوارية
كتيب
يتضمن االحتفال
المقاومة بأشكالها
خريطة وملخص
يحتوي على
المتعددة
ّ
طريقبطحيش،
 ،AUBقاعة
الجديدة
معالم
عن أهم
 8-6مساء
ّ
شعر ّيةوعرض
العمراني،
رها
وتطو
أمسية
Poetryمعالم
Nightأبرز
يتمحور حول
with
Rafeef
Ziadeh
الفنان
البيروتية.
املنطقة
AUB, Van Dyke/Boustany Hall
مساءزياد عيتاني
املسرحي 9–7
اللبناني ً
(الصورة) عرض ّ
فيلمعرضًا
سيقدم
ً
المطلوبون 18
من
عدد
مخيم عن
حكواتيًا ،فضال
البراجنة
برج
العروض 8-6
مساءوالثقافية
الكشفية ً
املحلية.
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إطالق «خريطة معالم طريق
الجديدة» :اليوم ـ الساعة الثالثة بعد
الظهر ـ مقهى «دوغان» (طريق
الجديدة ـ خلف «جامع اإلمام علي»/
بيروت) .لالستعالم01/280474 :
3/1/16 5:01:17 PM

«النادي الثقافي العربي»
درجاني والمسرح واآلخر

21

حلقة حوارية

والكتابة
أمام خفوت اإلخراج
اللبنانية
المقاومة
ّ
الصهيوني
للمشروعإلى درجة
املسرحية اللبنانية
ّ
منذ 1936
املتخصصني،
غياب الكتاب AUB West Hall, Aud. C
يقيم «النادي 8-6
ً
مساء العربي»
الثقافي
لقاءً
حلقة حوارية
مع «املسرح اآلخر»
سياسة
غياب
التراجع،االنروا
بعنوان «زمنتقليصات
البراجنة،
مخيم
برج اقتراب
مساءمع
واإلخراج».
النص
5
ً
للمسرح» في
العاملي
«اليوم
حفل غنائي
يحتضن
ريعي لدعم
 27آذار (مارس)ّ ،
الشبابية
األنشطة
ّ
بيروت)
ـ
(الحمرا
مقر النادي في مركز النقب
املقبلقاعة ً
بطحيش،
يوم الجمعة ،AUB
لقاء مع
مساء (تباع البطاقات
6
ً
درجاني،
األكاديمي طالل
في مقهى “ة”)
بمشاركة عميد معهد الفنون
الجميلة في «الجامعة
معلومات إضافية
حسني
محمد
صفحة األنشطة
زيارة
اللبنانية»الرجاء
للحصول
فايسبوك
على
التي
الضآلة
هذه
الحاج ،حول
إضافية
على معلومات
ّ
تواجه الصناعة املسرحية.

23
30

IAWLebanon

FACEBOOK:

iawbeirut@gmail.com

EMAIL:

«زمن التراجع ،غياب النص
واإلخراج» 18 :آذار (مارس) ـ
 18:00ـ «النادي الثقافي العربي»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم03/681274 :
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ّ
ارتجالية من خارج لبنان« :لطاملا كنا نلجأ
إلى أفكار نراها في دول أخرى ،خصوصًا
ّأن هذا النوع من الفن جديد في لبنان» .أما
النقطة الثالثة التي يكمن فيها االختالف،
فهي ّأن «شو شغلك؟» سيكون خاليًا من
التفاعل املباشر مع الجمهور طوال الوقت.
«في العروض الفائتة ،كانت ردود الجمهور
ّ
وان ـف ـع ــاالت ــه وط ــاق ـت ــه ت ــؤث ــر ف ــي مـجــريــات
ع ــروض ـن ــا .أمـ ــا هـ ــذه امل ـ ـ ـ ّـرة ،فسينحصر
ّ
سيسجلون
التفاعل مع الناس باألوراق التي
عليها اقتراحاتهم ويعطونها إلــى ساعي
ّ
البريد ،أي إنه سيكون غير مباشر» ،يقول
ّ
رافي فغالي .ويلفت إلى «أننا اليوم نختبر
تجربة جديدة أقــرب إلــى مسرحية عادية.
ّ
وال ن ــدري إن كــنــا سننجح أو ال .وحــدهــا
العروض الثالثة ستحسم املوضوع».
ّ
وعما إذا ما كــان أعضاء الفرقة اكتسبوا
خ ـب ــرة أك ـب ــر وصـ ـ ـ ــاروا أك ـث ــر ن ـض ـجــا فــي
ال ـع ـمــل ،ي ـشـ ّـدد راف ــي عـلــى ّأن «ال ـن ــاس هم
مــن يـحـكـمــون فــي ه ــذا امل ـج ــال ،س ــواء َمـ ْـن
شــاهــدونــا ســابـقــا أو َم ـ ْـن يـتـعـ ّـرفــون إلينا
ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ـ ــى» ،مــوض ـحــا ّأن ال ـع ــرض لن
ّ
يـتـعـ ّـدى ثــاثــة مــواعـيــد و«ال ن ــدري إن كنا
سنعرض في مكان آخر .التحديات كثيرة،
ّ
ال ّ
سيما ماديًا ،لكننا نأمل االستمرار».
ّ
ال ش ــك ف ــي أن «ل ــن» مــاضـيــة ف ــي تطوير
ن ـف ـس ـه ــا ،إذ ت ـس ـت ـمــر ف ــي ن ـش ــر امل ـس ــرح
االرتجالي في لبنان عبر العروض والتدريب
وخـلــق مجموعة مــن الفنانني املسرحيني
املــرت ـج ـلــن .أع ـض ــاؤه ــا م ــا زالـ ـ ــوا يـتـلـقــون
تدريباتهم السنوية املكثفة على يد املخرج
السينمائي األميركي تيم أور الــذي يتمتع
بخبرة طويلة في مجال املسرح االرتجالي.
هنا ،يشير رافي فغالي إلى ّأن عدد أعضاء
ّ
«لــن» فــاق عشرين شخصًا «ألننا صرنا
ن ـع ـمــل ع ـل ــى خ ـل ــق ف ـ ــرق ش ـب ــاب ـي ــة» ،ف ــرق
تستفيد منها «لنب» في عملها االجتماعي،
خصوصًا لناحية مخاطبة الفئات العمرية
الصغيرة وتدريبها لرفع الوعي لديها.
«شو شغلك؟» 20 :و 26و 27آذار (مارس)
ً
مساء ـ «مسرح
ـ الساعة الثامنة والنصف
ب ــاب ــل» (ال ـح ـم ــرا ـ ـ ـ ب ـ ـيـ ــروت) .لــاس ـت ـعــام:
 01/744033أو 78/917123
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ّ
دوستويفسكي« :الهدام» العظيم

ّ
تعليقه على رواية «اإلخوة كارامازوف» لفيودور دوستويفسكي ( 1821ـ ـ  ،)1881قال أحد الرهبان مرة إن الروائي الروسي عرف كيف يبرر الكفر
في
ّ
أكثر من الكفار أنفسهم .بعد سنوات ،صارت روايات دوستويفسكي من أبرز األعمال الممنوعة في روسيا اإلتحاد السوفياتي .ودعنا الروائي الروسي مع
«األخوة كارامازوف» التي أصبحت مرجعًا نفسيًا لسيغموند فرويد ،إلى جانب أعمال أخرى كـ «المقامر» و«الجريمة والعقاب» .وهذه السنة ،تحل الذكرى
المائة والخمسين على صدور «الجريمة والعقاب» عام  1866بشكل متسلسل في مجلة «الرسول الروسي» .روديون راسكولنيكوف بطل الرواية الهارب
من رأسه يصطدم بمدينة ًتلسعها الحرارة و«تفوح منها روائح» السكارى والفقر والقذارة .هذه المدينة ليست سوى سان بطرسبرغ ،مسرح أحداث الرواية.
«الرجال العظماء» اكتسبوا هذه
يكتب راسكولنيكوف
مقاال في إحدى الجرائد ،يبرر فيه أن التطور البشري يستمد استمراريته من العنف نفسه ،وأن معظم ً
ّ
الصفة من كونهم «هدامين عظماء» .انطالقًا من هذه المعادلة ،يقتل راسكولنيكوف المرأة المسنة التي يقترض منها ماال! وفي هذه المناسبة أيضًا،
تستعيد المدينة الروسية أحد أعظم روائييها من خالل معرض حول أجواء الرواية القاتمة التي توغل في النفس البشرية عبر اختبارات وصراعات قصوى
للخير والشر واإليمان واإللحاد والفقر والعدمية والعزلة .المعرض يحتضنه «متحف دوستويفسكي» في سان بطرسبرغ الذي سكنه دوستويفسكي مرة،
ويضم نصوصًا من الرواية إلى جانب رسومات وأكسسوارات ومقتنيات من روسيا القرن التاسع عشر تحاول استعادة أجواء الرواية المعقدة والسوداء .ينصرف
المعرض أيضًا إلى الخلفية الفكرية للرواية من خالل النصوص الدينية المسيحية والفلسفية .حتى اليوم ،ال تزال أسئلة الرواية تظلل معظم النقاشات السياسية
العنف والرجال العظماء الذي
والنفسية واألخالقية والوجودية في حياتنا المعاصرة .هذا ما دفع الفيلسوف اإلنكليزي جوناثان غلوفر إلى اعتبار نقاش ً
مثال ،ليصبح عدد القتلى ّ
مجرد
كتبه راسكولنيكوف في الرواية يشكل «خلفية» لحياتنا وحروبنا المعاصرة التي تبرر القتل بدعوى الحرية كما تفعل أميركا
أضرار جانبية .وبعيدًا عن سان بطرسبرغ ،انطلقت في المسرح الموسيقي في موسكو أمس أوبرا «الجريمة والعقاب» التي أنجزها السينمائي الروسي أندريه
كونتشالوفسكي ،بالتعاون مع الملحن الروسي أدوارد أرتيمييف.
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ملف

نكاد ال نعرف شيئًا عما ُيكتب في السودان في
السنوات األخيرة ،وما نعرفه ال يتعدى العناوين
العامة أو مجرد معرفة عابرة ببعض األسماء التي
ذاعت واشتهرت خارج السودان .نتذكر أمير تاج
السر الذي باتت أعماله متداولة بشكل جيد بعد
نشرها في بيروت والقاهرة ،والروائي والشاعر
طارق الطيب المقيم في النمسا ،والروائي حمور
زيادة الذي ما كنا لنسمع به لوال فوزه بجائزة «نجيب
محفوظ» العام الماضي ،وترشيحه للقائمة
القصيرة لجائزة «البوكر» العربية .كأن الخارج أو ما

كان ُيسمى «المركز» هو الذي يأتي بأسماء من
«األطراف» كي يتم االعتراف بها وقراءتها وإدخالها
في سياقات أسلوبية معينة .رغم ذلك ،ظل النص
مسافة ما مع عموم
على
ٍ
أو النصوص السودانية ُ
النصوص العربية ،وال تزال تعامل كنصوص زائرة
ومستجدة على المشهد األدبي العربي الشامل،
وخصوصًا في عواصم «المركز» .ما ُيتداول بشأن
األسماء والنصوص الجديدة في السودان قليل،
ويكاد ال يتجاوز فكرة عالقة هذه األسماء بسؤال
عام يتمثل في البحث عن التجارب التي جاءت بعد

ريادة الطيب الصالح ،ويتمثل أيضًا في «فحص» ّ
جدية
وموهبتها أيضًا .ال نعرف
هذه األسماء وجدارتها ّ
المسافة التي قطعها الكتاب الجدد في السودان
عن إرث صاحب «موسم الهجرة إلى الشمال» ،وال
نعرف كذلك تفاصيل مضمونية وأسلوبية واضحة
كانت
عن محاوالتهم لخرق هذا اإلرث ،وال نعرف إن ً
طموحاتهم الفردية ذاهبة باتجاهات أخرى مثال،
واألهم أننا ال نرى محاوالتهم في خرق ذاكرتنا اآلمنة
ّ
والمستتبة عن السرد والرواية في السودان ،وال
ننتبه إلى ضرورة أن تحضر أسماء هؤالء إلى جانب

أصوات من السودان… قصص بطعـ
في البدء كانت الحكاية/
تقديم
ّ
حمور زيادة
مــن البديهي أن أول طفل مشى على
األرض سأل والديه «من أين جئنا؟».
لـعـلــه س ــأل أم ــه .ف ــوال ــده ،غــا ًلـبــا ،خــرج
فـ ــي رحـ ـل ــة صـ ـي ــد .وإج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن ه ــذا
ال ـســؤال ستحكي األم حكاية الخلق.
مــن املنطقي ج ـدًا أنــه فــي الـبــدء كانت
الحكاية.
أول ما مرره البشر بينهم .عودة األب
م ــن رح ـل ــة ال ـص ـي ــد ل ـي ـح ـكــي ع ــن ذل ــك
الـنـمــر ال ــذي طـ ــارده ،أو الـصـيــد الــذي
رجع به وكيف أمسك به.
ف ــي ب ــاد ال ـ ـسـ ــودان ،ف ــي ال ـب ــدء كــانــت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة .وحـ ـ ـت ـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ع ــاش ــت
الحكاية .بالد السودان حكاية كبيرة.
ي ـح ـكــون ع ــن فـ ــاس ال ـت ــي م ــا وراء ه ـ ــا
ناس .يحكون عن النمير الطمبجاني
ال ـ ــذي أكـ ــل ح ـتــى املـ ـ ــوت .ي ـح ـكــون عن
ه ـي ـلــوة ال ـج ـم ـي ـلــة ،وأم ـهــات ـهــا الـسـبــع
ال ـ ـسـ ــاحـ ــرات .ي ـح ـك ــون ع ــن ج ــرق ــاس،
الكلب الذي شرب البحر.
ّ
الجدات
هكذا تبدأ الحكاية .تمررها
ل ـل ـح ـف ــدة .وب ــاتـ ـس ــاع ب ـ ــاد الـ ـس ــودان
تـتـنــوع ال ـح ـكــايــة .م ــا سـمـعـتــه ستيال
ق ــات ـي ــان ــو ي ـخ ـت ـلــف ع ـم ــا س ـم ـعــه عـبــد
ال ـع ــزي ــز ب ــرك ــة س ــاك ــن ،ي ـخ ـت ـلــف عـمــا
سمعه منصور الصويم.
وفــي بــاد الـســودان تستمر الحكاية.
تكتسب استمراريتها من شغف أهل
ال ـب ــاد ال ـشــاس ـعــة بــالــونــس وال ـقــص.
ي ـح ـكــي أهـ ــل الـ ـصـ ـح ــراء .ي ـح ـكــي أهــل
الـ ـغ ــاب ــة .ي ـح ـكــي أه ـ ــل ال ـن ـي ــل .يـحـكــي
أهـ ــل ال ـب ـح ــر .وي ـح ـك ــي أهـ ــل ال ـج ـب ــال.
وتجمعهم مدن تنوء بالقصص.
معجونون نحن في بالدنا بالونس.
لكل حائط وحجر وشجر حكاية ال بد
أن يقصها عليك أحدهم.
األول ـ ُـى «الـكــونــج» حكيت
فــي روايـتــي ُ
ع ــن «الـ ـط ــاه ــر ن ـ ــق ـ ــد» ،األعـ ـم ــى ال ــذي
«ي ـض ــع –ع ـ ــادة -س ــري ــره ع ـص ـرًا أم ــام
منزله ويتكئ عليه يعبث باصبعه في
رمل ال يراه ،لكنه يذكره .ما أن يسمع
خ ـط ــوات عــابــر ح ـتــى ي ـع ـتــدل وي ـســأل
عــن ال ـقــادم .حــن ّ
يعرفه العابر نفسه
ي ـنــاديــه ال ـطــاهــر :ت ـعــال يــا زول .هــات
خبرًا وخذ خبرًا».
لم أخترعه .لكني رأيته.
يعشق أه ــل ب ــاد ال ـس ــودان الـحـكــايــة.
ولهم لذة في سردها.
في هذا امللف ستقرأ حكايات مكتوبة
ب ــاتـ ـس ــاع ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان .وب ـش ـغ ــف أه ـلــه
ـات
لـلـحـكــي .ح ـكــايــات نـبـتــت م ــن بـيـئـ ٍ
متناثرة لدرجة الدهشة .يجمعها ذلك
الشغف املقدس.
األسـ ـم ــاء ّ ال ـت ــي كـتـبــت ف ــي ه ــذا املـلــف
كـلـهــا ت ـلــقــت الـشـعـلــة امل ـقــدســة بــاك ـرًا.
ونبتت مخلصة ملـخــزون مـتــراكــم من
املرويات الشفاهية العجائبية .أسماء
حفرت لنفسها مكانًا مميزًا في معبد
السرد .ستجد خرطوشة ملكية عليها
ُ
اسم رانيا مأمون ،ومسلة كتب عليها
ً
اس ـ ــم ج ـ ــون ب ـ ـ ــوي .وتـ ـمـ ـث ــاال كــوش ـيــا
لهشام آدم .وبوابة محفور عليها اسم
سايومن أبرام.

فــي ال ـبــدء كــانــت الـحـكــايــة .وف ــي بــاد
السودان تعيش الحكايات وال تموت.
يقدم هذا امللف سبع ثمرات ناضجات
ن ـبــن ف ــي ت ــرب ــة الـ ـق ــص .وس ـت ـجــدهــا،
بالتأكيد ،مدهشة كبالد السودان.
* كاتب سوداني ،حصلت روايته
«شوق الدراويش» على جائزة «نجيب
محفوظ» ()2015

ذاكرة الموتى
عبد العزيز بركة ساكن
قالت لي أمي في الحلم:
ـ الدنيا زائلة يا ولدي.
قلت لها وأنا نائم:
ـ ليس صحيحًا ،نحن الزائلون ،الدنيا
باقية.
ح ــاول ـ ْـت أن تـبـتـســم ،لـكــن املــوتــى في
الحلم عــادة ال يستطيعون االبتسام
ألن هرمونًا خاصًا بانفراجة الفم في
تلك الصورة السحرية ال يتم إنتاجه
في الحلم .ثم وقف املوتى صفًا واحدًا
أمـ ــامـ ــي :جـ ــدي ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم ،ج ـب ــران
خليل جـبــران ،حبوبه حــريــرة ،محمد
م ـس ـت ـج ــاب ،ع ـ ــاء الـ ــديـ ــن الـ ـش ــاذل ــي،
الـكـيــوكــة ال ـص ـغ ـيــرة ،قـ ــدورة جـبــريــن،
ن ــادي ــة ،أبـ ــو ق ـن ـب ــور ،م ـح ـمــد ع ـث ـمــان،
خــدي ـجــة ،م ــرج ــان كــافــي ك ــان ــو ،محي
جابر عطية ،عم موسي ،انتصار ،أبو
ذر الغفاري ،علي املك ،وولت ويتمان،
إخ ـ ــاص أبـ ــو غ ــزال ــة ،ع ـمــر إب ــراه ـي ــم،
قالوا بصوت واحد:
ـ الدنيا زائلة.
قلت لهم:
ـ يا أيها املوتى ،قلت لهم اسمًا اسمًا
يا أيها املوتىٌ ،الدنيا باقية.
ٌ
وقف سجان نزق بيني وبني محمود
من بني قلبه وعقله
محمد طه ،استل ُ
ً
محبرة ،كــان الشيخ نحيفًا وجميال،
م ـ ـكـ ــان ع ـي ـن ـي ــه الـ ــدن ـ ـيـ ــا ك ـل ـه ــا ت ـ ــزول
تدريجيًا وتتالشى ،لكن دون انتهاء،
الحلم:
قال لي في ِّ
بالحق َّ
فوت عليك إدراك عني
ـ افتتانك
الحق.
نائم:
وأنا
له
قلت
ّ
ـ ِّ
سمي لــي القتلة حرفًا حرفًا والحق
حرفًا حــرفــا ،الـعــدل واملظلمة والــروح
حرفًا حرفًا.
قال لي:
ـ اقرأ .ذات الشيء ،يسقط عنك حجاب
الشيء ،حرفًا حرفًا.
قلت له:
ـ بسم الله الرحمن الرحيم.
قال لي في الحلم وكاد أن يبتسم:
ـ إذن ،ما هو لون الحقيقة؟
قلت له وأنا نائم:
ـ أسود.
قال لي في الحلم:
ـ إذن؛ م ــا ه ــو لـ ــون الـ ـع ــدل واُملـظـلـمــة
والروح ،ما هو لون مسك األنفس؟
قلت له وأنا نائم:
ـ أسود.
قال لي في الحلم:
ـ إذن ،ما هو لون الجهات ِّ
الست؟
َّ
ح ـي ـن ـهــا ف ـق ــط ت ـن ــزل ــت عـ ـل ـ َّـي األحـ ــرف
الــوس ـطــى م ــن أس ـم ــاء ال ـق ـت ـلــة ،ج ــاءت
َّ
م ،أخــذ يحيط
تـعــوم فــي سيل مــن ال ــد ُّ
بي وأنا نائم ،أفادني صف املوتى في

شيئني :األول أن الدنيا ليست زائلة،
الشيء اآلخــر أن املوتى ال يبتسمون،
َّ
محشوة
الشيء اآلخر ،أن ذاكرة املوتى
باألحياء .قالت لي أمي في الحلم:
ـ سوف لن تنجو من املوت ،األشجار،
الطني ،والهوام كلها ال تحميك ،وأنت
املوت تذهب إليه.
إذ تهرب من
ِ
ب ـك ـيـ ُـت .ع ـنــدمــا اسـتـيـقـظـ ُـت وجــدتـهــم
مثلما
جميعًا يصطفون أمامي ،تمامًا ُ
كانوا في الحلم ،لم يهتم أحد بما كنت
يفسر ٌ
أثرثر فيه ،لم ِّ
أحد لي شيئًا ،ولم
يضحكني نــداء املـنــادي :أنــت ،يا أحد
املوتى.
* روائي وقاص سوداني ،صدر له من
الروايات :ثالثية البالد الكبيرة (الطواحني،
رماد املاء ،زوج امرأة الرصاص) ،الجنقو
مسامير األرض ،مسيح دارفور ،مخلية
الخندريس ،العاشق البدوي ،موسيقى
العظام ،الرجل الخراب.
ومن القصص :على هامش األرصفة ،امرأة
من كمبو كديس .حاصل على جائزة
الطيب صالح لإلبداع الروائي 2009

عبــور
رانيا مأمون *

ُ
ـاراتــه لي ويطرح ّ
علي نفس
تتكرر زيـ
بنفس نبرة ً الحزن:
األسئلة
ِ
ـ ألم تصبحي طبيبة كما وعدتني؟
أجـ ـي ـ ُـب أن ـ ــا بـ ـ ــذات ال ـش ـع ــور ال ـطــاغــي
بالندم:
ـ لألسف ،ال!
يقول لي:
ـ ك ـن ـ ُـت أضـ ــع ف ـيــك أح ــام ــي وظـنـنـتــك
ستحققينها.
أص ـم ـ ُـت ل ـع ــدم ق ــدرت ــي ع ـلــى ال ـ ـ َّـرد ،أو
ّ
ربما إحساس الخيبة الذي يتقطر من
كلماته يصيبني بالخرس.
¶¶¶
رائحتك مدبوغة فــي شقوق الحائط
ممتزجة ب ــذرات ال ـت ــرابّ .تتسلل إلـ َّـي
وتـغـمــر ه ــواء ال ـغــرفــة .أت ـلــفــت ألع ــرف
مـصــدرهــا .تـغـمــرنــي ،تحيط ب ــي ،أمـ ّـد
يـ ــدي ك ــي أقـ ـب ــض ب ـه ــا ف ــي كـ ـف ــي ،كــي
َّ
ّ
لعلي ّ
ّ
أمس َك من خاللها ،لعلي
َّ
أمسها َّ
َ
ُّ
ُّ
أمس كفك البضة ،وجهك ،يدك .أحسك
قريبًا .قريبًا ج ـدًا .أحـ ُّـســك قــربــي ،فـ ّـي،
داخ ـل ــي .أش ـع ـ ُـر بــأنــي إن مـ ـ ُ
ـددت يــدي
ستصطدم بك.
ُ
رائـ ـ ـح ـ ــت ـ ــك تـ ـفـ ـت ـ ًـح م ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـ ــذك َّـ ــرى
فـتـغــزونــي بـغـتــة مـثــل ج ـيــوش الــنـمــل
تلسعني بـقــوة وفوضى على عيني،
ج ـل ــدي ،م ـســامــي ،دمـ ــي ،أذن ـ ـ ّـي وهـمــا
تـلـتـقـطــان ذب ــذب ــات ص ــوت ــك ال ـحــانــي.
ت ـغ ـمــرنــي الـ ــذكـ ــرى فــأس ـت ـش ـعــر دفء
حـضـنــك ودفء ال ـســريــر ع ـنــدمــا أن ــام
ً
قربك في طفولتي بدال عن أمي.
عندما تأتي من مأموريتك التصق بك
مثل ال ـغــراء .تـحــاول أمــي أن تبعدني
فال أستجيب .تقول لي :غدًا سيسافر.
أقول لها :ولكنه سيعود.
اآلن وبـعــد أن كـبـ ُ
ـرت وبـعــد أن ذهـبـ َـت
أنت ،بعد أن أسلمتني لهذا الفقد الذي
يصعب التعايش معه ،لن أستطيع أن
ـذات
أج ـيــب نـفــس اإلج ــاب ــة أو أك ــون ب ـ ِ
اليقني!
ُ
رائ ـحــتــك تـمــأ ك ــل م ـســاحــات ال ـف ــراغ.
تخرجني مــن دوام ــة ذك ــرى لتقذفني
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ـخــم
ف ــي أخ ـ ــرى أوس ـ ــع وأعـ ـم ــق وت ـضـ ِ
فـ ّـي إحساس وجــودك قربي .تحتسي
ال ـشــاي ،بـكــوبــك الكبير ال ــذي مــا زلنا
نحتفظ ب ــه ،وك ــم كـنــت تـحــب ال ـشــاي.
بـعــده تستمع إل ــى ال ــرادي ــو مستلقيًا
ً
على قـفــاك واضـعــا رجــا فــوق أخــرى،
ثـ ـ ــم تـ ـعـ ـب ــث فـ ـ ــي حـ ـقـ ـيـ ـب ــة ذكـ ــريـ ــاتـ ــك
وتـنــادي َّ
علي كي أقــرأ هــذه الــورقــة أو
تـلــك .وأحـيــانــا يخاتلني طيفك وأنــت
ت ـتــوضــأ ت ـه ـي ـؤًا ل ـل ـصــاة ،وأس ـتــدعــي
اآلن فرحتك عندما انتقلنا لهذا املنزل
قرب املسجد حيث قوة اآلذان تضرب
ّ
وتهز البدنَ ،
قلت :أكثر ما
داخل القلب
يفرحني هو جواري للمسجد ،أهناك
ٌ
جار أفضل منه؟
¶¶¶
الـيـ ُ
ـوم عيد .الكل يرفرف فرحًا .مؤذن
ِّ
ِّ
ُ
ال ـجــامــع ي ـكــبــر وي ـهــلــل واألطـ ـف ــال من
بعده يـكــررون :الله أكبر .الله أكبر .ال
إله إال الله .الله أكبر ولله الحمد.
أب ـن ــاء اخ ــوت ــي ي ــدخ ـل ــون وي ـخــرجــون
فــرحــن بمالبسهم الـجــديــدة وحلوى

العيد ال تفارق أفواههم.
ّ
يأتون ّ
ويضجون:
إلي
إياد:
قلت ستعطينا عيدية.
ـ أين العيدية؟ ِ
براءة:
ـ اعطيها لنا بسرعة نريد الذهاب إلى
املراجيح.
زياد:
ـ كــم ستعطينا؟ أعطنا نـقــودًا كثيرة
من فضلك.
َّ
حينها ُ
كنت أضــع اللمسات األخيرة
ف ــي تــرت ـيــب ال ـب ـي ــت .أعـ ـ ـ ِّـدل م ــن وضــع
ال ـس ـت ــائ ــر ،أشـ ـ ـ ّـد املـ ـ ـ ــاءات ال ـج ــدي ــدة،
وأزيد الجمرات في املبخر حيث أعواد
الـ َّـصـنــدل ِّ
تكمل بهجة العيد وتهبها
رائحتها.
اسمع أختي تنادي على أمي:
ـ ّأمي ..أمي ،تعالي وانظري ألبي يبدو
ٌ
متعب جدًا.
أنه
ّ
تذهب أمي .تتلمسه .تسأله ال يجيب.
تطلب منها أن تنادي على أخــي كي
ُ
حضر جارنا الطبيب.
ي ِ
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أقرانهم ومجايليهم في العالم العربي ،وأن يكون بقوة ،وهو انطباع سريع وأولي طبعًا ،ولكنه يشير
السردية الحديثة في صياغة هذه
إلى ندرة التقنيات
هذا الحضور مسألة إبداعية غير مرتهنة بالكامل
ً
لجنسية الكاتب السوداني أو هويته السردية .داخل النصوص التي تبدوَ مدينة لما يسميه حمور زيادة
هذه التساؤالت والمالحظات ،فكرنا بإنجاز هذا الملف في شهادته بـ َ
«الونس» ،والترجمة األوسع للكلمة
عن أصوات سردية سودانية ،على أمل أن ينجح جمع هي «اإلمتاع والمؤانسة» بحسب عنوان كتاب أبي
حيان التوحيدي .وسنرى أن هذه «المؤانسة» حاضرة
عدد من هذه األصوات في لحظة واحدة على
في أغلب نصوص هذا الملف ،وأن أصحاب هذه
قراءة متجاورة ومقارنة لنصوصهم ،وما يمكن أن
ّ
النصوص يستثمرون مناخاتهم القبلية واإلفريقية،
تبثه من انطباعات حول موضوعاتها ومناخاتها
وعاداتهم ويومياتهم وطقوسهم ،في تخصيب
وحساسياتها األسلوبية والسردية .نقرأ هذه
النصوص فنكتشف أن الطقس الحكائي ال يزال حاضرًا سردياتهم وحكاياتهم بأنواع من السحر والدهشة

والغرابة ،إلى درجة تبدو فيها هذه المناخات كافية
وحدها لتكون بطلة هذه النصوص ،وأن تكون
التأويل األفضل لطموحاتهم األسلوبية أيضًا .بقي
أن نشير أخيرًا إلى الصعوبات التي رافقت جمع هذه
النصوص وصعوبة التواصل مع بعض أصحابها في
الظروف السياسية ً واألمنية واإللكترونية السيئة
السودان شماال وجنوبًا ،وينبغي أن نذكر أن
في
ٌ
الملف مدين في جمع مواده للزميل أحمد مجدي
همام ،والروائية السودانية رانيا مأمون ،والشاعرة
الجنوب سودانية نياالو حسن أيول:
حسين بن حمزة

ــم البابايا
ْ
ْ
اصطدمت بي
عبرت قربي ،ربما
ربما
َّ
َّ
أثناء عبورها ،ربما ودعت ،لوحت أو
ُ
ْ
ابتسمت ،لكني رغم قربي ما رأيتها
ّْ
قط.
* روائية وكاتبة سودانية صدر لها
روايتان« :فالش أخضر»« ،ابن الشمس»،
ومجموعة قصصية بعنوان « 13شهرًا
من إشراق الشمس».

رحيق البابايا
هشام آدم *

َّ
الحقيقة أنه لم يكن بمقدوره تجاوز
َّ
ِّ
مـحـنـتــه الــص ـحــيــة إال ع ـبــر ارت ـش ــاف
ع ـصــارة أوراق الـبــابــايــا ،الـتــي كانت
ُ ِّ
«آبا» تقطرها له من فمها ،وصلواتها
ـرق،
أمـ ــام حـطــب ال ـبــروســوبــس ا ًملـحـتـ ً
ول ــم ت ــزل صــورتـهــا مـحـفــورة بعناية
ـوه
عـلــى كـهـ َـف ذاك ــرت ــه ،مــع بـقــايــا وج ـ ٍ
َّ
ـال ون ـس ــاء
وت ـم ــاث ـي ــل َّ ن ـص ـف ـ ُّـي ــةٍ لـ ــرجـ ـ ِ
َّ
القرية ،ودقــات الطبول األفريقية ،في
ـس وث ـن ــي ش ــدي ــد ال ـخ ـصــوصـ َّـيــة،
ط ـق ـ ٍ
ٍُ
واحـتـفــاالت تـ َّـجــار الـقــوافــل العائدين
َّ
وصيادي الفيلة،
من واحات جغبوبَّ ،
ُ
وعـ ـ َّـمـ ــال م ـن ــاج ــم ال ــذه ــب ال ـبــائ ـســن،

فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ـيـ ــوم ح ـ َّـم ـم ـت ــه أخـ ـت ــي فــي
ال ـص ـبــاح وألـبـسـتــه جـلـبــابــه الـجــديــد،
ّ
عطرته وأخبرته بأن اليوم هو العيد.
ال يبدو أنه أدرك ما تقول ،أو عرف ما
هو العيد.
ك ـ ــان غ ــائ ـب ــا عـ ــن اإلدراك .ت ـس ــأل ــه ال
يجيب أو حتى يعطي اإلحساس بأنه
سمعك .ينظر إليك فتخال أنه ال يراك
بــل يــرى َعـبــرك ،نظراته زائـغــة ،تائهة
فــي فـضــاء املـكــان .سقته الـشــاي الــذي
يحبه وأعادته إلى رقدته في السرير
وغطته جيدًا.
¶¶¶
ُ
كنت طفلته األثيرةً ،كان يحبني جدًا.
عندما يــرانــي جــالـســة بـهــدوء وحــدي
ال أت ـســامــر مــع بـقـيــة األسـ ــرة يأتيني
ويسألني:
بك؟ ملاذا تجلسني وحدك؟
ـ ما ِ
ـ ال شيء ،سوى أنني جالسة وحدي.
ـ اذه ـب ــي وت ـس ــام ــري م ــع إخ ــوان ــك ،ال
ً
أحب رؤيتك وحيدة هكذا.
كـ ــان ي ـخـ ّـص ـنــي ب ـكــل شـ ــيء ي ـح ـضــره:

ّ
ح ـ ـلـ ــوى ،ن ـ ـقـ ــود ،ق ـص ــب ُسـ ــكـ ــر ،فـ ــول،
ت ـســالــي ،يـخـصـنــي بــال ـح ـنــان ،الـقــرب
منه ،كل شيء وعندما يحتج أخوتي
َّ
يتحجج بأني آخر العنقود.
ُ
بعد عــودتــي مــن املــدرســة كـنــت أســأل
أمي عن الغداء فيرد ّ
علي هو:
ـ ادخلي املطبخ ،تناولي طعامك ،هذا
بيتك ،هل تخجلني؟!
ي ـع ـلــن دوم ـ ــا ع ــن آم ــال ــه ال ـك ـب ــرى ف ـ َّـي:
ابنتي هــذه أريــدهــا طبيبة .يناديني
دائـمــا بالـ دكـتــورة وكـنـ ُـت أطــرب لهذا
ُ
عجزت
الـنــداء .وبعد كل هــذا الحنان
عن تحقيق رغبته!
¶¶¶
في انتظار الطبيب ُ
كنت أجلس قرب
رأسه وهو َّ
ممدد على السرير .أالحظ
ح ـب ـي ـب ــات مـ ــن ال ـ ـعـ ــرق عـ ـل ــى جـبـيـنــه
ورأس ـ ـ ـ ــه األص ـ ـل ـ ــع .أم ـس ـح ـه ــا ب ـي ــدي
مـجــردة مــن ّ
أي منديل .يـنـ ِّـدي جبينه
ً
أخرى أمسحه مرة أخرى .يستمر
مرة َّ
ف ــي ال ــن ــدى وأواصـ ـ ــل أنـ ــا ف ــي املـســح
بيدي العارية.
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عندما حضر الطبيب وجدنا نحيط
ب ــه ،أم ــي تــدلــك قــدم ـيــه املـتـشـنـجـتــن،
أختي على الطرف اآلخر من السرير
تمسك بيده ،أخي واقفًا ليس ببعيد
وأنـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى رأسـ ـ ـ ــه م ــاسـ ـح ــة جـبـيـنــه
باستمرار .يعاينه ّ
بدقة وبطء.
أمي تنتبه لنظرات أبــي .ربما أدركــتْ
ما كان يحدثْ ،
بدأت تردد الشهادتني.
َّ
الطبيب لــم يطلب منها الــصـمــت ،بل
واص ــل قـيــاس الـضـغــط وفـتــح عينيه
وقراءة نبضه.
أرى ش ـفــاه أب ــي تـتـحــرك وتـ ــردد بعد
بصوت خفيض يكاد
أمي الشهادتني
ٍ
ال ُيسمع .ثم يغيب الصوت وتتباطأ
حركة الشفاه.
ُ
ف ـ ــي لـ ـحـ ـظ ــةٍ ف ــاصـ ـل ــة نـ ـ ـ ـ ّـدى ال ـج ـب ــن
ب ـغ ــزارة .تــوقـفــت الـشـفــاه عــن الـحــركــة
ورف ـ ــع ال ـط ـب ـيــب رأس ـ ــه وع ـل ــى وجـهــه
ٌ
تعبير آسفُ .
َّ
لجهلي لم أكن أدرك حتى تلك اللحظة
ُ
أمسح أثر ُّ
تعرق خــروج الـ َّـروح،
بأني
ولم أدر أنها خرجتْ.
ِ

وأصــوات ضحكاتهم املتعالية ،التي
أرواح شرير ٍة
كانت تأتيه كصرخات
ٍ
حبيسة قوارير ُسليمان العتيقة.
اسـ ـتـ ـيـ ـق ــظ «دوت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــي» وقـ ـ ـ ــد ت ــدل ــت
«آبـ ـ ـ ــا» ال ـف ــات ـن ــة مـ ــن س ـق ــف ذاكـ ــرتـ ــه،
ك ـت ـم ــائ ــم ك ــاه ــن الـ ـق ــري ــة املـ ـسـ ـح ــورة،
ِّ
نجية َّ
الز َّ
ُ
الداكنةَّ ،وعينيها
بسمرتها
الـ ـحـ ـم ــراوي ــن ،وق ــرط ـي ـه ــا الــض ـخ ـمــن
ك ـ ـ ـ ـ ــأوراق زهـ ـ ـ ــرة الـ ـلـ ـيـ ـل ــك ،وش ـع ــره ــا
ال ـ ــذي ك ــأغ ـص ــان ش ـج ــرة الـ ـ ـ ُـن .تــدلــت
ف ــي رش ــاق ــة ب ـن ــات ًآوى ،ووداعـ ـ ــة إلــه
الـ ـحـ ـص ــاد ،ن ـح ـي ـل ــة ًك ـ ـ ـ ــأوراق ش ـجــرة
ُّ
الـ ــطـ ــرفـ ــاء ،وج ـم ـي ـل ــة ك ـث ـم ــرة ُد َّراق،
َّ
َّ
لـتـطـبــع قبلتها األفــري ـقــيــة الــســا ًخـنــة
ع ـلــى جـبـيـنــه املـ ــوشـ ــوم ،ه ــام ـس ــة في
بسحر أنثوي يألفه« :سنلتقي
أذنيه
ٍ
أعدك!».
قريبًا...
َّ
ل ـ ــم يـ ـك ــن ف ـ ــي ُحـ ـسـ ـب ــان ــه أنـ ـ ـ ــه س ــوف
َّ
يستغرق ك ــل ذل ـ َّـك الــوقـ ٌـت ليستوعب
ٌ
سينمائي
مــا ي ـجــري ،وك ــأن ــه ع ــرض
اسـتـثـنــائـ ٌـي ل ــن ي ـت ـكــرر .ك ــان الـ َّـصــوت
واض ـح ــا ه ــذه امل ـ ــرة ،إل ــى ال ـحــد ال ــذي
ً
جعله يلتفت وراءه ُم ـبــاشــرة ،وكــان
ب ــوس ـع ــه أن يـ ـ ـت ـ ـ َّ
ـذوق م ـ ـ ـ ــرارة رح ـيــق
َّ
البابايا فــي فـمــه .لــم تكن ككل املــرات
الـ َّـســابـقــة ،فقد كــان يشعر بوجودها
فــي األرجـ ــاء .جــال ببصره فــي أرجــاء
َّ
غرفته سيئة الــتـهــويــة ،وهــو ُيسابق
أنفاسه التي كانت تعوي في صدره
خاري قديم.
قطار َّ ُب
كأصوات عجالت
ٍ
ٍ
ك ــان واض ـح ــا ب ـجــاء أن ــه لــم يستطع
ُ
ن ـس ـيــان ن ـك ـســاتــهَّ ال ــكـ ـ َّب ــرى ،ك ـمــا كــان
ُ
تمنى أن يستيقظ
يخطط ،أو ربما أنه َّ
ذات ي ــوم لـيـكـتـشــف أنـ ــه ق ــد ع ــاد بال
ُ
تواريخ .وكل صباح؛
ذاكر ٍة مزعجةٍ أو َّ
ع ـنــدمــا يـكـتـشــف أنـ ــه ل ــم ي ـنــس شيئًا
مــن تــاري ـخــهُ ،ي ــردد فــي ي ــأس« :حـيــاة
الـبــائــس ك ـنــوم الـكـفـيــف!» ثــم يـتـ َّـوجــه
 كــآلــةٍ تعرف مسارها اليومي  -إلىمصنع ُّ
الدونات ،حيث يعمل كحارس
أم ــن .لــم يـشــأ ط ــوال س ـنــوات اغـتــرابــه
أن يـسـتـشـعــر ان ـق ـس ــام ــه الـ ـب ـ ِّـن ،ذلــك

الـ ــذي جـعـلــه أش ـبــه بـ ـض ــواري سـيــرك
زابــاتــا ،التي نسيت تواريخ غرائزها
َّ
حيوانات
الفطرية ،واكتفت بكونها
ٍ
ُ
ل ـلــفــرجــة وإسـ ـع ــاد األط ـ ـفـ ــال ،وإي ـ ــواء
ُ
عشيقني متخاصمني.
ُ ِّ
الحقته صــورة «آب ــا» وهــي تقطر في
فـمــه ُع ـص ــارة ال ـبــابــايــا ،كـلـبــو ٍة تلعق
جــراح ليثها في امتنانَّ .
تخيل كيف
ُ
ُ
ظــره امل ـح ـت ـقــر،
ي ـم ـكــن أن ت ـ ـ َّـزدري م ـن ـ ُ
َّ
ب ـمــاب ـســه ال ــن ـظ ـي ـف ــة ،وق ــب ـع ـت ــه ال ـتــي
ُ
تخفي شـعــره املـجـ َّـعــد ،وح ــذاءه الــذي
مــن جـلــد الـبــافـلــو ،واق ـفــا عـلــى مدخل
مـصـنــع ال ـ ُّـدون ــات الـفــرنـسـ َّـيــةُ ،مــراقـبــا
حــركــة س ـيــارات الـ ِـبـيــض الـفــارهــة ،في
وض ــاع ــةٍ ه ــام ـش ـ َّـي ــةٍ ؛ ك ـجــوكــر ن ــوادي
ُ
َّالركبي ،الــذي بــا فــائــد ٍة تــذكــر؛ وقـ َّـدر
أنه لم يكن يستحقها.
أخــذتــه ُعــزل ـتــه املـتـنــاهـيــة  -بــا هــدى
ـوادة  -إلـ ـ ـ ــى ُم ـس ـت ـن ـق ـع ــات
وبـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ـ ـ ـ َّ
بصيرته الضحلة ،حيث ال يستشعر
ل ـل ـح ـي ــاة ط ـع ـم ــا ،أو ت ـ ـغـ ــزوه رائ ـح ــة
ُّ
َّ
شيء
الفرنسية ،وتصبغ كل
الدونات
ٍ
َّ
فــي طريقها بطعم الــطـحــن الـفــاخــر،
والس َّكر ِّ
ُّ
بعناية،
الصناعي املسحون
ً
ً
ب ــاردة كليالي الـكــريـسـمــاس ،ولــزجــة
َّ
ُ
ـارة
كــأنــف كـلــب ب ـحــر ،إل مـ ـ
ـرارة ع ـصـ ً
ُ
َّ
الـبــابــايــا الـتــي تـصــر أن تـظــل طــازجــة
على َّ
الدوام .غارقًا في متاهته الكبرى
ب ــن ذكـ ــريـ ــات بـ ـ ــدأت ت ـخ ـبــو م ــؤخ ـرًا،
وأحالم تفقد نكهتها كل يوم.
َّ
عض أرنبة ندمه كثيرًا حتى أدمنها
أو كاد ،ال سيما حينما ُيخاطبه أحد
ُ
َ
كمنظرك
البيض بنبر ٍة َّ ُمتعالية« :كن
ِ
امل ــوح ــي ب ــال ــش ــراس ــة ،وال تـتـعــاطــف
م ــع امل ـت ـس ـل ـلـ ُـن!» دون أن يـتـمـكــن من
ذر ُب ـص ــاق ــه املـ ـ ـ ّـر ع ـلــى وجـ ـه ــه .كــانــت
َّ
السنوات تلتف حول عنقه كأغصان
ِّ ُ
ـاب فـتــيــةٍ  ،تفقده بوصلته
شجرة لـبـ ٍ
ال ـخ ــاس ـ َّـي ــة ،وت ـع ـب ــث ب ـج ـي ـنــات دم ــه
ُ
الحارة ،تبعده أكثر فأكثر عن حقيقته
ُ
ومستقبله.
َّ
ِّ
ذك ــري ــات ال ـه ـجــرة ال ــس ــري ــة املـعـطــونــة
بــاملــآســي ،واآلي ـ ــات ال ـ َّـس ــوداء لسبعةٍ
وث ـ ــاث ـ ــن شـ ــابـ ــا زن ـ ـج ـ ـيـ ــا ،ان ـت ـش ـل ــوا
ِّ
أق ـ ـ ــدامـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم الـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ــن ال ـ ــط ـ ــن
لـيـغــرســوهــا ف ــي األس ـف ـلــتُ ،مـحـ َّـمـلــن
بــالــوعــود واألح ــام الـتــي لها أجنحة
البيجاسيوس األسـطـ َّ
ـوريــة .لم يتبق
َّ
م ـن ـه ــم س ـ ــوى أرب ـ ـعـ ــة فـ ـق ــط ،ت ـف ــرق ــوا
ٌ َّ ُ
ـات ظلت تؤرقه
أوان وصولهم .ذكــريـ
ً
طويل ،قبل أن يتماثل للنسيان تحت
وط ـ ــأة ال ـ َّـرأسـ ـم ــال ،وه ـي ـل ـمــان ال ـفــاقــة
وال ـع ــوز ال ــذي ال ي ــرح ــم .أض ــاع فيها
ح ــذاءه ،وص ــوره الـتــذكـ َّ
ـاريــة ،وتميمة
ِّ
الحظ التي كــان ُيعلقها على ذراعــه،
وكبرياءه أخيرًا.
«سنلتقي قريبًا ..أعدك!».
ظلت تلك الكلمات القديمة ،املحفورة
بدائيةٍ ،
ـوم
ُعلى ج ــدران ذاكــرتــه كــرسـ ٍ
َّ
تومض أمام مسامعه كل ليلةٍ  ،وكأنه
َّ
ـوس
يـسـمـعـهــا ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ،ك ـنــامـ ِّ ٍ
أرواح خير ٍة،
حميم ،أو كنداءات
إلهي
ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ذوات ضمائر ال تنام .قـ َّـرر ليلتها أن
َ
حتضر،
أضيق من ُحنجرة ُم
الحياة
ٍ
وعزم على العودة إلى بالده غير آبهٍ
بشيء :أرتــال َّ
السيارات الفارهة عند
مــدخــل مـصـنــع ال ـ ُّـدون ــات الـفــرنـسـ َّـيــة،
ال ـ ـيـ ــون ـ ـي ـ ـفـ ــورم املـ ـنـ ـتـ ـظ ــر عـ ـل ــى ح ـبــل
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أصوات من السودان… قصص بطعـ
الغسيل ،إيجار غرفته املستحق بعد
َّ
أيـ ـ ــام ،ره ـ ــان ال ـيــان ـص ـيــب امل ـع ــل ــق بني
شفتي القدر ،أعالم الجنس املنتصبة
ُ
على صدر شقراء ليليةٍ  ،ولعابه الذي
ظل ّ
يد ُ
خره ليبصقه على وجه أحدهم.
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــق ب ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــره بـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــك األرض
األسـ ـمـ ـنـ ـتـ ـي ــة ،وه ـ ـ ــو ي ـب ـت ـع ــد ع ـن ـه ــا،
ل ـي ـتــرك ـهــا ت ـغ ـيــب أم ـ ــام ن ــاظ ــري ــه ،بــن
ـوت نـهـ ٍـم يبتلع
أم ــواج األطلنطي كـحـ ٍ
ق ــارب َّ صـيــد .ولــوهـلــةٍ ال مقياس لها،
َّ
ّ
يخصه هناك.
ظــن أن ــه تــرك شيئًا مــا
َّ
أده ـش ـت ــه ه ــال ــة الـ ـح ــزن ال ـت ــي خــيـمــت
ً
ُ
ع ـل ـي ــه ف ـ ـجـ ــأة ،ول ـ ــم ت ـط ـم ـئ ـنــه رائ ـح ــة
َّ
البحارة
املــدار االستوائي ،وسحنات
ال ـ َّـداك ـن ــة ،وامل ـت ـعـ ِّـرقــة بـفـعــل الـ ُّـرطــوبــة.
انـ ـفـ ـلـ ـت ــت ب ـ ـكـ ــرة الـ ـخـ ـ َّي ــط ال ـ ـ ُّـروح ـ ـ َّـي ـ ــة
لتلتصق بــأرصـفــة ال ــش ــوارع امللساء؛
ُ
ـوات ع ـشــر م ــن ع ـمــره،
ح ـيــث ت ــرك ًس ـن ـ ُ ٍ
كــانــت كفيلة ب ــأن تـشـعــره بــاالنـتـمــاء،
رغم مرارات ُالوحدة والالانتماء.
رمى جثته املنهكة على إحدى صواري
َّ
السفينة املنتصبة كــذيــول الـعـقــارب،
ُّ
ُ
همل ،ومضى يخط
بمسمار م
وأمسك
َّ ٍ
ٍ َّ
الخشبية« :سنلتقي
األرضية
به على
ق ــري ـب ــا ..أعـ ـ ـ ــدك!» .ل ــم يـحـتـمــل تـعــاقــب
املشاعر املتضاربة على صدره املثقل
بــرطــوبــة ال ـب ـحــر ،وس ـن ــوات االغ ـتــراب
صفحات تاريخه كدماء
املسفوكة على
َّ
قرصانةٍ مجهولي النسب .لم يكترث
ل ـن ــداءات مــاحــي الـ َّـسـفـيـنــة املطالبني
بــدخــول الـجـمـيــع إل ــى كبائنهم اتـقــاء
إعصار استوائي غير مأمون الجانب،
َّ ٍ
ٍ
وظ ـ ــل ُي ــدن ــدن ب ــأه ــازي ــج م ــن قـصــائــد
«ص ــام ــوي ــل غ ـل ـي ــوز» ت ـل ــك ال ـت ــي ك ــان
ُ
ُيـ ِّ
ـرددهــا تـ َّـجــار الخشب العائدين من
واحات جغبوبُّ :
ْ
قلت :أضيئي لي النجوم
ُ
ُّ
كي أعثر على ما يشبهني في الــرؤى
والخطوات
يا أيتها املدينة
أيتها َّ
الدمعة الحزينة
َّ
األول ضــاع منذ صــارت األرض
أبـ ِ
ـوك َّ
مثلثة الشكل
ذات زوايا وعتمة
فال تنتظري أحدًا
َّ
ألن الذين يذهبون
ُيصبحون ُم َّ
جرد ذكريات
فال تنتظري َّ بعد اليوم
َمن َو َع َد ِك الشمس ولم َي ُعد.
ً
َّ
مد خطًا طويال بال إراد ٍة ،وهو ُينصت
ُ َّ
ـوف إلـ ـ ــى زعـ ـي ــق زن ـ ـجـ ــي مـ ـع ــل ـ ٍـق
ب ـ ـخـ ـ ٍ
ٍ
ع ـل ــى إحـ ـ ــدى الـ ـ ـ َّـصـ ـ ــواري« :الـ َّـس ـف ـي ـنــة
ـث ،وهو
تـغــرق اآلن!»
وابـتـســم فــي عـبـ ٍ
َّ
ي ــرى امل ــوت يتل ًبس مــامــح الـبـ َّـحــارة،
َّ
ـســواء .قذفته
والهاربني خفية على الـ ُ
األم ـ ــواج م ــن نــاح ـيــةٍ إل ــى أخ ـ ــرى ،ولــم
َّ
ي ـش ـعــر ت ـجــاه ـهــا ب ــال ـ ُّـس ـخ ــط؛ ب ــل ظ ــل
ُم ـحــاف ـظــا ع ـلــى اب ـت ـســام ـتــه ال ـه ــادئ ــة،
وهـ ــو ي ـتــذكــر نـ ـب ــوءة آب ـ ــا« :سـنـلـتـقــي
عميقًا إلى البحر ،ورأى
قريبًا» .فنظر
ً
ـاك اسـتــوائــي
صــورتـهــا ُ ًمبتسمة ك ـمـ
ٍ
ٍ
نــادر ،عارية ُ
كد
ودود ،وابتسم
ولفني
ٍ
ٍ
ٍ َّ
َّ
لها في املقابل ،وتسنى له أن يتذوق
ُ
مرارة عصارة البابايا َّ
للمرة األخيرة،
قبل أن تبتلعه آخر األمواج.
* روائي وقاص سوداني ،صدر له
من الروايات :أرتكاتا ،السيدة األولى،
بتروفوبيا ،قونقليز ،أرض امليت ،كاجومي.
وكتاب نقدي بعنوان :هرطقات في النقد
األدبي املعاصر  ،2014حاصل على جائزة
الطيب صالح لإلبداع الروائي – مركز عبد
الكريم ميرغني  ،2010وجائزة الطيب
صالح لإلبداع العاملية الكتابي .2015

َ ْ ُ َ
ام ْي ِجي
طيف ب ِ
سايمون ابرام *
مـضــى م ــن الـلـيــل نـصـفــه ،والـكــائـنـ ُـات
اآلدمـ ـي ــة ل ـه ــذا ال ـح ــي ً ال ـن ــائ ــي ن ـصــف
ُ
تتوجس خيفة فــي مساكنها،
ـام..
ن ـيـ ٍ
ُ
وآذانها تستمع لكل حركةٍ قد تصدر
ً
بــال ـخــارج ،تـتــوقــع بــرهـبــةٍ زيـ ــارة غير
ُ
ـوب ف ـي ـهــا ،ق ــد ي ـق ــوم ب ـهــا سـ ــراة
م ــرغ ـ ٍ

الـ ـلـ ـي ــل ،أب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ـظـ ـ ــام ..ف ــال ــدواخ ــل
الظلمة
م ــوص ــدة ..الـقـنــاديــل م ـط ـفـ ُـأةُ ..
حــال ـكــة ال ـ ـسـ ــواد ..وال ـ ـبـ ــروق ت ــوم ــض،
ُ
ُ
بخجل من بني شعاب
ضوء ها
يتسلل
ٍ
الغيوم املتراصة في األجواء ،تصطدم
باأللواح املعدنية التي صنعت منها
تلك األهرامات املتهالكة التي يدعوها
أص ـحــاب ـهــا م ـس ــاك ــن ..ونـ ـب ـ ُ
ـاح ال ـكــاب
الـضــالــة يـقـصـ ُـم ظـهــرالـسـكــون املطبق
الحي!
بأنيابه على ُ
قد بلغ بي الشوق شأوًا سحيقًا ..إلى
ف ـتــاتــي «ب ــام ـي ـج ــي» ..يـصـلـبـنــي على
اآلكام املوحشة ،وفي مخابئ الصخر..
ع ـنــد الـيـنــابـيــع الـ ـ ٌح ــارة« ..بــامـيـجــي»
ٌ
ٌ
عصفورة استوائية فريدة ،متوحشة
ُ
الجمال ..قد انفجرت ينابيع أنوثتها
الـعــذبــة ،وهــي تبلغ مــن الـعـمــر تسعة
عـ ـش ــر ربـ ـيـ ـع ــا ،ل ـت ـس ـت ـح ـيــل ف ــردوس ــا
ـال من
عـبـقــريــا ب ـن ـبــاتـ ٍ
ـات غ ـض ــةٍ  ،وت ـ ـ ٍ
األزاهـ ــر تسلل إل ـ َـي طيفها وأن ــا على
مــرقــدي ،أص ــارع جـبــروت األرق الــذي
َّ
ركبتي
بات ينهك جفني ..أجثو على
ً
مـبـتـهــا إل ــى الـسـمــاء طـ ــورًا ،وأنـبـطــح
ع ـل ــى ف ــراش ــي وأقـ ـ ـ ــاوم الـ ـي ــأس ط ــورًا
آخ ـ ــر .ارتـ ـف ــع ن ـق ـيــق ض ـف ــدع ــة ان ـس ــاب
نقيقها عـبــر ث ـغ ــرات ال ـخ ـي ــزران الـتــي
ُبني بها مسكني ..وإنــاث األنوفليس
الـبـغـيـضــة الـعـطـشــى ت ـغــرز مـعــاولـهــا
في جسدي تستبيح دمي ثم تتطاير
تـجــوب أرج ــاء املسكن جيئة وذهــابــا،
وقد بيتت نية شريرة في احتالله أو
هكذا أظ ــن ..كنت أود لــو أرى النجوم
امل ـت ــال ـئ ــة تـ ـت ــراق ــص فـ ــي م ــداراتـ ـه ــا،
وال ـش ـه ــب والـ ـنـ ـي ــازك ت ـت ـســابــق نـحــو
كرتنا هذه ،غير أن النوم خارج الغرفة
ّ
يعد مغامرة من العيار الثقيل في هذا
ْ
الـ ـح ــي ..س ـ ــرت ف ــي شــراي ـي ـنــي رعـشــة
جميلة مبهمة ..اهتزت لها جوانحي
إثر لثمة فجائية حارة طبعتها شفتا
ف ـت ــات ــي بــام ـي ـجــي الـ ـس ــاح ــرت ــان عـلــى
ثـغــري ..مــددت يــدي ومسست خدها،
فتناطحت فــي خلدي األف ـكــار ..أرانــي
ق ــد س ـمــوت إل ــى ف ـ ــردوس اسـتـثـنــائــي
خـ ــاص ب ـ ــي ..م ــا وج ـ ــدت ب ـه ــا ش ـجــرة
ملعرفة خير أو شرُ ..
بشره
فبت ألتهم
ٍ
مــا يـقــع نـصــب عـيـنـ َّـي دون ـمــا اك ـتــراث.
انفلق بــاب الـغــرفــة إثــر ضــربــة عنيفة
عاجله بها أحــدهــم ،متبوعة بحركة
ألج ـ ــزاء بـنــدقـيــة آل ـي ــة ،وصـ ــوت قبيح
يأمرني« :ال تتحرك» .التصق جسدي
النحيل بــالـفــراش ..صـ ُ
ـرت كاملومياء..
لم أجد سانحة للحركة ،ولم يترك لي
ذلك الصوت متنفسًا لتقويم وضعية
ج ـ ـسـ ــدي ف ـ ــي امل ـ ــرق ـ ــد .ول ـ ـ ــج الـ ـغ ــرف ــة
ش ـخ ـصــان ل ــم أت ـب ــن خـلـقـتـهـمــا أب ـ ـدًا.
إنــي لــم أزل متيبسًا ..أشـعــل أحدهما
مصباحًا يــدويــا ،ص ـ ّـوب ال ـضــوء إلــى
وج ـه ــي ،أحــال ـنــي إل ــى أع ـمــى مــؤقـتــا..
وإذا ب ـص ــوت يـ ـق ــول« :أي ـ ــن ال ـق ــروش
وال ــاب ـت ــوب واملـ ــوبـ ــايـ ــل»؟ ..ي ــا للحظ
ال ـس ـيــئ! ي ـبــدو أن ــي أت ـعــرض لـلـنـهــب..
ي ـبــدو أن أب ـنــاء ال ـظــام قــد أدرك ــون ــي.
أفصحت لهما عن مواضعها مكرهًا..
س ـي ــأخ ــذون ـه ــا ال مـ ـح ــال ــة .اخ ـت ـل ـجــت
ف ـ ــي داخ ـ ـل ـ ــي أحـ ــاس ـ ـيـ ــس ب ــال ـغ ـض ــب
والــوجــل والـحـســرة ،وال حيلة .هــؤالء
ال ي ــرحـ ـم ــون ..ي ـن ـه ـب ــون وي ـس ـل ـب ــون،
يغتصبون ويقتلون ،وال يرمش لهم
جفنُ .
قلت أصــون روحــي فــا أفقدها
َّ
أيضًا .انفلتت من رئتي شهقة عميقة
ُبعيد ذهابهما ،أعــادت إلى موميائي
أعني جسدي النحيل بعض الحياة...
عــاودنــي جـبــروت األرق ،مستصحبًا
ال ـيــأس وال ـق ـنــوط ،بينما اب ـت ــدأت في
ال ـ ـخـ ــارج ،قـ ـط ــرات امل ـط ــر ت ـن ـقــر سطح
مسكني امل ـعــدنــي ،ن ـقــرات مـتـســارعــة،
كـثـيـفــة وع ـن ـي ـفــة ..وري ــح ه ــوج ــاء تهز
مالبسي املتدلية من على حبل موثق
بني خشبتني تعلوان فراشي ..وإناث
األنوفليس البغيضة تلك ،اختفت إلى
بعبوس
حيث ال أدري ..وأن ــا أح ــاول
ٍ
ً
م ــرارًا ،اج ـتــرار الــوقــت قـلـيــا ،مــن دون
جـ ــدوى ،ألسـتـعـيــد أمــاكــي املـنـهــوبــة،
وط ـي ــف ف ـتــاتــي ال ــرائ ـع ــة االس ـتــوائ ـيــة
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دوسنطاريا
منصور ُ
الص ّ
ويم *
في اليوم الخامس ،انسحبت الكتائب
املتمترسة في العمق وتركت الساحة
ال ـخــربــة لـكـتــائــب ال ــراي ــات ال ــرم ــادي ــة،
تـقــدمــت الـكـتــائــب الــرمــاديــة فــي شكل
قــوس كبير مطوقة الــدخــان والغبار
واإلسـ ـمـ ـن ــت املـ ـت ــداع ــي ،ت ــوق ــف جـيــب
م ـك ـش ــوف ،ق ـف ــز ض ــاب ــط ن ـح ـيــل وأم ــر
ج ـنــودًا أكـثــر نـحــافــة مـنــه بــاالنـتـشــار:
«اق ـت ـلــوا حـتــى ال ـظ ــال» .قـفــز الـجـنــود
املـ ـ ـ ــذعـ ـ ـ ــورون صـ ـ ــوب رك ـ ـ ـ ــام املـ ـب ــان ــي
امل ـ ـن ـ ـهـ ــارة م ـح ـت ـض ـن ــن رش ــاش ــات ـه ــم
الصغيرة ،جندي «مــا» قفز مترنحًا،
بـ ــدا وك ــأن ــه س ـي ـس ـقــط ،م ـتــرن ـحــا ســار
صــوب الـحـطــام املـتــداعــي .كــان يسمع
صـ ـ ـ ـ ــوت ال ـ ـ ـ ــرص ـ ـ ـ ــاص وال ـ ـ ـصـ ـ ــرخـ ـ ــات
املكتومة وهو يقترب من بقايا مبنى
ما ،تكسرت حوائطه وبــرزت أسياخه
وشـظــايــا زجــاجــه وتـحــول إلــى مزبلة
إسمنتية ،بقبضته تمسك الجندي الـ
«مــا» بإحدى األسـيــاخ الـبــارزة ،كانت
أن ـفــاســه تـتـهــدج وع ــرق غــزيــر يتقطر
م ــن ج ـســده ويـبـلـلــه .أس ـقــط ال ـس ــروال
ال ـك ــاك ــي وقـ ـع ــد .أحـ ــس ب ــاألل ــم حــارقــا
يكوي أحشاءه ،تقلص بأكمله وسائل
أص ـف ــر ش ـف ــاف ي ـنــدفــع م ــن مــؤخــرتــه،
أحــس بجسده يضيع ويتبخر ،غرز
مقدمة السيخة في جبينه وأحشاؤه
ت ـت ـمــزق وت ـت ـل ــوى ملـ ــرة أخـ ـ ــرى ،صــرخ
ب ـص ــوت م ـب ـحــوح وال ـس ــائ ــل األص ـفــر
يتدفق كالرشاش ،ينتشر على ساقيه
ويـلـطــخ ال ـبــوط األس ــود ويــرســم على
اإلس ـم ـنــت امل ـت ـك ـســر خ ــرائ ــط مـشــوهــة
ويسيل متقطرًا ..هدنة قصيرة عاشها
امل ـح ــارب وأح ـش ــاؤه تـسـتــريــح وه ــواء
خفيف يضرب جسده املبلول بالعرق،
أحــس بانغراس السيخة فــي جبينه،
ّ
تنبه ثــم أحــس بغريزة املـحــارب بأنه
مراقب ،أطلق عينيه برفق وحدق في
ال ـظــام أمــامــه ،بــرهــة وتـيـقــن ،عينان،
حـ ــدق أك ـث ــر ع ـي ـنــان وج ـس ــد مـسـجــى،

أكثر ،جندي من الفصيلة العدوة ممدد
تـحــت رك ــام اإلس ـم ـنــت ،تــأمــل الجسد
املـحـطــم بــانــذهــال ،ال يـبــن مـنــه شــيء
س ــوى ال ـص ــدر وي ــد وح ـي ــدة وعـيـنــان
ت ـح ــدق ــان بـ ــه .ان ـش ـب ـكــا ف ــي الـتـحــديــق
ملـ ــدى خ ـ ــارج م ـ ـ ــدارات الـ ـح ــرب ودوي
الــرصــاص والسفك اليومي ،انكسرت
عينا الجندي الـ «مــا» املنحشر أسفل
اإلس ـم ـنــت وال ـس ـيــخ وال ــزج ــاج ،مالتا
نـحــو األرض ،انـكـســرت معهما عينا
الجندي ال ـ «مــا» املنحشر تحت جمر
أحشائه امللتهبة ،مالتا صوب األرض.
كــان السائل األصفر الشفاف قد خط
ً
مجرى نحيال وانحدر متعرجًا صوب
ّ
الجسد املحطم .مد يــده ،مال بجسده
املحموم ،جعل كفه حاجزًا بني الوجه
والـ ـس ــائ ــل الـ ـشـ ـف ــاف األص ـ ـفـ ــر ،ج ــرف
النثار ،التراب والسائل األصفر ،بنى
بـكـفــه سـ ـدًا ث ــم أغ ـمــض عـيـنـيــه ودوار
ي ـج ـتــاحــه ،س ـقــط ب ـمــؤخــرتــه ال ـعــاريــة
على األرض ،ثم سمع الـنــداء« :اســرع،
تـ ـ ـح ـ ــرك ..ال ـ ـطـ ــائـ ــرة» .أبـ ـص ــر ال ــزم ـي ــل
ي ـن ـح ــدر م ـت ــدح ــرج ــا ب ــات ـج ــاه الـجـهــة
املقابلة والــرشــاش الصغير فــي يــده،
نهض متطوحًا ،سال السائل األصفر
الشفاف وانساب على ساقيه ،تحرك
ممسكًا بالكاكي ،ومؤخرته مكشوفة
ت ــواج ــه عـيـنــن مــرهـقـتــن ت ـب ــدآن اآلن
بــاالنـطـفــاء ..جـنــدي «م ــا» فــي الجبهة
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـمــدي ـنــة املـ ـحـ ـت ــرق ــة ،ك ــان
يتحرك متعثرًا ببقايا الطوب وشظايا
الزجاج ونثار اإلسمنت ،طائرة «ما»
ظللته ،حدق في املعدن املتوهج وهو
يـفــرد يــديــه ،هـمــس« :ال ـط ــائ ــرة» .دوى
دوي حاد بأذنيه ،ترنح ..جندي «ما»
تــرنــح وت ـه ــاوى ف ــوق رك ــام اإلسـمـنــت
عند الجبهة الشرقية للمدينة.
* روائي قاص وكاتب سوداني
ولد عام 1970
صدر له :روايات :تخوم الرماد ،ذاكرة
شرير ،أشباح فرنساوي ،آخر السالطني.
حاصل على جائزة الطيب صالح لإلبداع
الروائي عن روايته «ذاكرة شرير» 2005

ُ
الجنون قريبًا
جون بوي *

سيحل الخريف قريبًا!
قـ ــالـ ــت سـ ـ ـ ــارة وه ـ ـ ــي تـ ـض ــع أم ــام ـن ــا
صينية مليئة بقطع املانجو املجففة،
وه ــذا أم ـ ٌـر جـيــد ألن ــه ال يــوجــد مــا هو
أفضل حتى نخمد به ّ
حر يناير ،ربما
قالت ذلك ألن الجو اليوم أشد حرارة
من األيــام الفائتة ،وربما تلمح بذلك
إلـ ــى أن س ـقــف ال ـغ ــرف ــة ال ــوح ـي ــدة في
املنزل تحتاج إلى ترميم.
بــالـنـسـبــة ل ـنــا ،ج ــون وأنـ ــا ،ف ــإن الـحــر
ي ـب ــدو مـضــاعـفــا أك ـث ــر م ـمــا يـشـعــر به
ال ـج ـم ـيــع ،وال ـس ـبــب ه ــو ال ـت ـعــب ال ــذي
ّ
ـات
تـ ـك ــب ــدن ــاه فـ ــي ال ـ ـكـ ـ ّـر وال ـ ـفـ ـ ّـر س ــاع ـ ٍ
طويلة ،في محاولة يائسة الصطياد
«ورل» ب ـ ــدأ ي ـظ ـه ــر م ـن ــذ أن ت ــراج ــع
ٍ
منسوب النهر.
والـ ـسـ ـب ــب أن ج ـ ــون ي ــري ــد ال ـح ـصــول
على كبد ذلــك املـخـلــوق العجيب ،إنه
يعتقد بطريقة ما أن ذلك سوف يفتح
ل ــه أب ــواب ــا مـغـلـقــة ،ح ــاول ـ ُـت ثـنـيــه عن
تصديق أن األمر محض شعوذة لكن
دون جدوى .وحتى ال يكون وحده في
هذا الــدرب الخطر ،قـ ُ
ـررت مرافقته كل
يوم وأصبحت أجد األمر مسليًا نوعًا
مــا ،خــاصــة لشخص ال وقــت لــه كيما
يمارس الرياضة مثلي.
ُ
فعلت أنا.
لم يرد عليها بشيء وكذلك
ـيء لـهــا ،لكن
هــو ال يستطيع ق ــول ش ـ ٍ
عندما نكون وحدنا ،لكن عندما تكون
شيء ما
غائبة عنا ،منهمكة في إعداد
ٍ
في املطبخ ،يبدأ هو في الحديث:
ألـ ْـم أقــل لـ ِـك إن كل املشكالت الصغيرة
ُ
ه ــذه ،س ــوف تـحــل ف ــور اصـطـيــاد ذلــك
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ــم البابايا
ّ
ّ
الـنـهــر كــل ي ــوم ،دون أن يـكــل أو يمل
وأنا من خلفه أجري.

شهادة /أكثر من إزميل
للنحت
جون بوي *

املخلوق!
لـكـنــه ســرعــان مــا ي ـعــود إل ــى ال ـهــدوء،
عندما تظهر أمــامـنــا حاملة صينية
ال ـشــاي أو ال ـغ ــداء ،ثــم يـثــرثــر بصوت
خافت:
ّ
لك.
علي ترك هذا األمر مفاجأة ِ
عندما أنظر إلى سارة أستنتج أنه قد
وضــع قدمًا فــي طريق الـجـنــون ،وهو
ُ
على وشك وضع االخرى ليبدأ املشي
فيه.
س ــارة إمـ ــرأة جـمـيـلــة ،لـهــا ق ــوام غ ــزال
وهـ ــدوء ق ــط ،إن ـهــا مـثــل ال ـه ــدوء الــذي
يسبق الـعــاصـفــة ،لــذلــك عـنــدمــا تثور
ال يستطيع أحد إيقافها ،لكن بمجرد
أن تـسـكــن وت ـه ــدأ ،فــإنـهــا تـصـيــر مثل
زرقــة البحر ،تغرم بها من أول نظرة،
لذلك ال يستطيع جون إال أن يحبها،
لكنه أصبح خائفًا في األيام األخيرة،
ُ
مــن أنـهــا س ــوف تـخـطــف مـنــه ،إذا ظل
على حاله من الفقر وسوء الحظ كما
يعتقد.
فشلت محاوالت األصدقاء في إقناعه
ب ـغ ـيــر ذل ـ ــك ،وربـ ـم ــا األم ـ ــر ي ـع ــود إلــى
م ــاب ـس ــات زواج ـ ـ ــه ن ـف ـس ـهــا ،ف ـه ــو قــد
أفسد زواجًا مدبرًا لها ،كان سيضمن
ألســرتـهــا رمــي الفقر وال ـعــوز وراء ه ــا
إلى األبد.
كان الوعد فردوسًا بالنسبة ألي أسر ٍة
تعيش ال ـحــرب ،س ــوف تسكن فــي أي
مـكــان تـخـتــاره ه ــي ،س ــوف يـكــون لها
منزلها ال ـخــاص ،وم ــا لــم ُيـقــل هــو أن
األسرة سوف تتلقى الدوالر كل شهر
في ويسترن يونيون.

ال ـح ــب ف ـقــط ُكـ ــان غــائ ـبــا ع ــن جميع
ال ــوع ــود الـتــي قـطـعــت ،الــوحـيــد الــذي
لــم يكن ،لــم تستطع أن تقبل ولــو في
خ ـيــال ـهــا أن ت ـن ــام ب ــال ـق ــرب م ــن رج ـ ٍـل
فــي عمر أبـيـهــا ،وقــد كــرهــت فيه منذ
أن رأت ـ ــه ألول مـ ــرة ب ـص ـيــات شـعــره
الـبـيـضــاء ،الـتــي لــم تستطع الصبغة
الكثيفة إخـفــاء هــا ،لقد بــدا مـقــززًا في
وجهها.
ل ــم ت ـع ـتــرض ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ال ـ ــزواج
وتـحـضـيــراتــه ،ط ــوال أســابـيــع وأي ــام،
كان املنزل مثل خلية نحل من الزوار،
لـكــن فــي ال ـيــوم املـنـتـظــر لــم تـظـهــر ،لم
تـكــن مــوجــودة فــي غرفتها كــالـعــادة،
مكان دون طائل،
بحثوا عنها في كل
ٍ
لم يتوقع ٌ
أحد من أهلها أن تكون هنا؛
في مثل هذا البيت الوضيع.
جلبت العار ،وطردت الرزق!
قــال األق ــارب بــل لــم يــزرهــا أحـ ٌـد منهم
أما هي فقالت :هذا أفضل للجميع.
اآلن يـقــولــون عــن ج ــون إن ــه مـجـنــون،
وي ـقــولــون عــن س ــارة إن ـهــا منحوسة
ال ـح ــظ ،وأنـ ــا أقـ ــول الـبـلــد مـعـتــوه ألن
الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات أصـ ـبـ ـح ــت هـ ـن ــا مـحــض
أوراق ،ال ت ـق ــدم وال ت ــؤخ ــر إال عـنــد
االس ـت ـخ ــدام ف ــي امل ــرح ــاض ،ألن ال ــدم
أصـ ـ ـب ـ ــح الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادة املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة ل ــدى
ال ـح ـك ــوم ــة ،وال ـن ـت ـي ـجــة أنـ ــه ظ ــل دون
عمل رغم أن جميع الذين درسوا معه
فعلوا ذلك.
وب ـع ــد أن ن ـفــد ص ـب ــره ،وج ــد وظـيـفــة
مــديــر فــي بـيــت دعـ ــارة ،أع ـطــوه راتـبــا
جـيـدًا وس ـيــارة ،وبـعــد أن ب ــدا أن ــه في

طريق تحقيق الحلم الجنوبي ،تخلى
عن العمل بعد أقل من شهر ،وعاد إلى
حياته األول ــى وهــي العمل كسمسار
دوالر ،ينتهي كل ما حصل عليه في
نـفــس ال ـي ــوم ،لـيـعــود إل ــى ال ـســوق في
اليوم التالي فارغ اليدين.
ع ـن ــدم ــا أتـ ــت س ـ ــارة وجـ ــد ن ـف ـســه فــي
طـ ــريـ ــق آخ ـ ـ ـ ــر ،أصـ ـبـ ـح ــت املـ ـشـ ـك ــات
حلول فورية :الغرفة التي
تحتاج إلى
ٍ
ي ـت ـســرب املـ ــاء م ــن سـقـفـهــا ف ــي لـيــالــي
الخريف املــاطــرة ،ضــرورة بناء مظلة
من أجــل حر الصيف الشديد ،توفير
ال ــدواء عند امل ــرض ،وهـنــالــك الخوف
الدائم من األصهار الذين قد يظهرون
في أي وقت.
ف ــي مـ ــرة م ــن املـ ـ ــرات بـ ــدأ ي ـف ـكــر ج ــادًا
فــي أن يـتــرك س ــارة ،ويـهــاجــر إلــى أي
م ــن ب ــاد ال ـل ــه ال ــواس ـع ــة ،وش ـ ــرع في
التحضير لــذلــك بــأن استخرج جــواز
سفر ،وشهاداته الدراسية ،وانخرط
في محاولة إلقناعها بأن تزور أهلها
ب ـض ـعــة أي ـ ـ ــام .رب ـم ــا اشـ ـت ــاق ــوا إل ـي ـ ِـك،
كوني أفضل منهم.
ك ــان ي ـحــاول أن يـكـســب الــوقــت حتى
ي ـك ـمــل ت ــرت ـي ـب ــات سـ ـف ــره س ـ ـ ـرًا ،لـكـنــه
ع ـ ــاد إل ـ ــى املـ ـن ــزل ذات نـ ـه ــار ،ورم ــى
بالشهادات في النار ولم ينس إحراق
الجواز أيضًا ،فقد حدث له ٌ
أمر ما.
فـ ــي الـ ـط ــري ــق إلـ ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق ص ـبــاحــا
ٌ
ذلــك اليوم نــاداه رجــل غريب باسمه،
وأخ ـب ــره أن حـظــه فــي ال ـح ـيــاة ســوف
يتغير إذا ما جلب له كبد «ورل» .منذ
ذل ــك ال ـيــوم وه ــو مــا ي ــزال يــذهــب إلــى
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ب ـعــد أن ك ـت ـبـ ُـت رواي ـ ــة س ــوف تـصــدر
قــريـبــا ،وأك ـثــر مــن قـصــة قـصـيــرة إلــى
جــانــب الـشـعــر ـ ـ ال ــذي هــو مـعــي على
ال ــدوام ـ ـ مــا زال ــت أج ـ ُـد نفسي هــاويــا،
بل وكلما تقدمت بي السنوات أشعر
أنني مــا زالــت عند نقطة الـبــدايــة في
ال ـك ـت ــاب ــة وك ـ ــل م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـعــوامل ـهــا
الــرهـيـبــة والــرحـبــة فــي آن مـعــا ،حيث
يتحول فعلها عندي من مجرد كونها
إحــدى أدوات التسلية إلى أداة مهمة
لطرح األسئلة الحرجة ،حول الحياة
واإلنسان وكل األشجان املتصلة بهم.
والكتابة في بلد مثل جنوب السودان
هــو بـكــل تــأكـيــد فـعــل م ــؤرق ،حـيــث ال
ـيء مكتنفًا بالضباب مع
يــزال كــل شـ ٍ
سـفــور الـفـســاد واإلس ـ ــاءة إل ــى كــرامــة
اإلن ـســان ،وهــي للعجب ذات األشـيــاء
التي قــادت ابـتـ ً
ـداء إلــى تكوين الدولة
نفسها منفصلة عن السودان ،واألمر
يبدو وكأنما التاريخ يضحك علينا
وي ـس ـخــر م ـنــا ع ـبــر ســاس ـت ـنــا ،وه ــذا
األمـ ـ ـ ــر ي ـش ـك ــل انـ ـعـ ـط ــاف ــة ب ــال ـك ـت ــاب ــة
م ــن م ـح ـطــة ال ـح ــدي ــث ع ــن املـهـمـشــن
إلـ ـ ــى م ـح ـط ــة الـ ـحـ ـي ــرة حـ ـ ــول مــاه ـيــة
التشخيص السليم ،ملــا آل إلـيــه حال
املهمشني عندما أصبحوا هــم ســادة
أنـ ـف ـس ـه ــم ومـ ــال ـ ـكـ ــي ق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا ،ح ـيــث
أصبحت الــدولــة الجديدة نسخة من
تلك القديمة بكل أمراضها واحتمال
مشاركتها ذات املصير.
لكن ذلك ال يعني أن األسئلة الجمالية
ل ـل ـك ـتــابــة ال ت ـج ــد ال ـع ـن ــاي ــة ال ـكــاف ـيــة
وتبتلعها السياسة ،فالثابت هو أن
الـكـتــابــة فــي الـنـهــايــة عملية إبــداعـيــة
ل ـه ــا ش ــروط ـه ــا ال ـت ــي ي ـج ــب ال ـع ـنــايــة
بـهــا ،ألن األدب فــي النهاية ال يقاس
بــأهـمـيــة الـقـضــايــا الـتــي انـشـغــل بها،
وإنما بكيفية مقاربته إبداعيًا لتلك
القضايا ،وهـنــا أق ــول أن الـتــوزع بني
حـ ـق ــول ش ـت ــى م ــن ضـ ـ ــروب ال ـك ـتــابــة؛
ال ـش ـع ــر ،ال ـق ـصــة ال ـق ـص ـي ــرة ،وأخ ـي ـرًا
الـ ــروايـ ــة يـجـعـلـنــي ف ــي وض ـ ـ ٍـع مــريــح
ج ـدًا ،مــن حيث تـنــاول القضايا التي
تـشـغـلـنــي إب ــداع ـي ــا وبـ ــن يـ ــدي أكـثــر
مــن إزمـيــل للنحت .وهــي فــي النهاية
قضايا ال تختلف عن تلك التي تشغل
جـمـيــع املـثـقـفــن الـجـنــوبـيــن تقريبًا،
وه ـ ــي الـ ـت ــرك ــة ال ـث ـق ـي ـل ــة مـ ــن ال ـح ــرب
ال ـط ــوي ـل ــة بـ ــن الـ ـشـ ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب،
وكيفية تأثير ذلك على تشكل الواقع
ال ـ ـيـ ــوم ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى فـ ــخ ال ـف ـس ــاد
وإه ــدار كــرامــة اإلنـســان الــذي سقطت
ف ـي ــه ال ـ ـبـ ــاد .ورغـ ـ ــم أن الـ ـ ــذي يـجـعــل
تفضيل نوع معني من أنــواع الكتابة
ع ـلــى غ ـيــرهــا ه ــو طـبـيـعــة امل ــوض ــوع
ن ـف ـســه ،ك ــأم ـ ٍـر بــدي ـهــي يـمـكــن االت ـفــاق
حوله إال أن الرواية تظل هي الضرب
ال ــذي يمكن أن يـعــالــج تـ ُلــك القضايا
ال ـشــائ ـكــة ع ـلــى ال ـن ـحــو املـ ــرضـ ــي ،من
ح ـ ـيـ ــث أنـ ـ ـ ــه ال ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـت ـح ـمــل
بطبيعته الوعورة التي تحملها مثل
تلك الـقـضــايــا ،لكن فــي النهاية تظل
عملية الكتابة هي السيدة التي توجه
الدفة رغم كل األفكار املسبقة التي قد
يحملها الفرد عنها ولها.

ليلة قمرية
ستيال قايتانو *
عهدتها وارفة الظالل ،متينة الجذع،
كثيفة األغصان ،فارعة الطول ،وهي
ت ـقــف ف ــي مـنـتـصــف بـلــدتـنــا تـتــوســط
ال ـق ـطــاطــي ف ــي حـنـيــة ص ــادق ــة .كــانــت
تلك الـشـجــرة مـقـرًا ملهمات وهزليات
الـ ـبـ ـل ــدة ،ك ــان ــت م ـج ـل ـســا ل ـل ـســاطــن

وكـبــار رج ــال الـبـلــدة ،وكــانــت منتدى
للشباب والصبيان ،يرقصون قربها
فـ ــي الـ ـلـ ـي ــال ــي الـ ـقـ ـم ــري ــة عـ ـل ــى أنـ ـغ ــام
الـطـبــول الـشـجـيــة ،تـلــك األن ـغ ــام التي
تنبعث بالرهبة والرغبة ،ولم ال وهي
ول ـي ــدة االس ـتــوائ ـيــة واب ـن ــة األدغ ـ ــال؟
ذل ــك الـعــالــم املـغـلــق ..الـعــالــم ال ــذي إذا
اقتحمته أعـطــاك الخير والـشــر بــذات
الـ ـ ـق ـ ــدر ،ي ـم ـن ـح ــك ال ـ ـخـ ــوف واألم ـ ـ ـ ــان،
املـ ـ ــوت والـ ـحـ ـي ــاة وكـ ــل ال ـت ـنــاق ـضــات.
كانت مقر التائه ،واستراحة املتعب،
وم ـ ـنـ ــزل املـ ـس ــاف ــر ،أص ـب ـح ــت مـعـلـمــا
بـ ـ ـ ــارزًا ف ــي ق ــري ـت ـن ــا ،وف ـ ــي آخ ـ ــر لـيـلــة
قـمــريــة تـهـيــأنــا لـنـعــد ال ـع ــدة للرقص
واألغــانــي الزنجية .الفتيات تجمعن
بـ ــأج ـ ـسـ ــادهـ ــن الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوداء ،ت ــزي ـن ـه ــن
ســاســل مــرتـبــة ف ــي ال ـط ــول والـقـصــر
ح ــول أعـنــاقـهــن وأسـ ــاور عــريـضــة من
العاج تحيط باملعاصم ،وخالخل في
األرجل تصدر أصواتًا رتيبة ،وتنورة
تغطي الجزء األسفل من الجسد ،بدأ
ال ــرق ــص اه ـت ــزت األجـ ـس ــام مـتـنــاغـمــة
مع الطبيعة الصارخة وأشعة القمر
تصطدم بالجلود ال ـســوداء ،الالمعة
لترتد إلى مصدرها األول .فجأة حدث
شجار قوي بني مجموعة من الشباب،
ّ
الفتيات صرخن فــي فــوضــى ،أمرهن
أحــدهــم :اذه ــن إلــى بيوتكن .هرولن
ف ــي رعـ ـ ــب ،ك ـ ــان ال ـ ـصـ ــراع ب ــن ثــاثــة
شـبــاب مــن الـقــريــة امل ـجــاورة فتصدى
لهم ثالثة شباب من قريتنا ألنه ليس
مــن الـشــرف والــرجــولــة أن نصارعهم
جميعنا ..انتهى الصراع كما ينتهي
أي صراع كل يوم ،ال يحمل أحد منهم
ح ـق ـدًا أو ك ــراهـ ـي ــة .ف ــي ال ـل ـي ــل سـطــع
ضوء قوي وسط القرية وأخذت ظالل
القطاطي تتراقص في جنون ،خرجت
الـقــريــة فــي لحظة ،وأخ ــذت تنظر في
حـ ــزن .اشـتـعـلــت ال ـش ـجــرة ف ــي حــريــق
هائل ،شلت حركتهم ،كأن أجسادهم
ه ــي ال ـت ــي ت ـح ـت ــرق ،ح ـ ــاول بـعـضـهــم
إط ـفــاء ال ـن ــار ،ول ـكــن دون ج ــدوى ألن
الـ ـنـ ـي ــران ك ــان ــت قـ ــد وصـ ـل ــت ال ـق ـم ــم،
وأخـ ــذت تـلـتـهــم األوراق ف ــي شــراهــة.
ك ــان ــوا يـحـســون بـهــا كــأنـهــا تنتفض
وتـصــرخ :أنـقــذونــي ..أنـقــذونــي ،ولكن
مــن ينقذها؟ مــن ينقذ األم الحنون؟
مــن يستطيع تسلق شـجــرة مــن نــار..
م ــن؟ وف ــي قـمــة ه ــذه األس ـئ ـلــة تلبدت
ال ـس ـم ــاء ،تـجـمـعــت ال ـس ـحــب الــداك ـنــة
وانفجر الرعد في غضب ثائر .أمطرت
السماء في غزارة األمطار االستوائية
املـفــاجـئــة .كــانــوا يقفون فــي أماكنهم
غير مبالني باألمطار فقط كان همهم
أن تنطفئ ال ـنــار ..وانـطـفــأت ..توقفت
السماء عن البكاء وكثرت األسئلة .من
أح ــرق الـشـجــرة؟ وكـثــرت الـشــائـعــات..
أص ـب ـحــت س ـ ــوداء كـئـيـبــة م ـثــل شبح
يــريــد الـتـهــام ال ـقــريــة ،وك ـثــرت أسئلة
ّ
ستخضر الشجرة مرة
عشاقها ،هل
أخ ــرى بـعــد أن ف ـقــدت أوراقـ ـه ــا؟ وهــل
س ـت ـعــود إل ـي ـهــا ال ـح ـيــاة ب ـعــدمــا رســم
املوت آثاره عليها؟
وفــي يــوم كنا نجلس تحتها نتذكر
األيــام الحلوة التي قضيناها قربها
ونلعن الشبان الثالثة ،ال بــد أن لهم
يـدًا في الحريق .ورفعت رأســي أنظر
إليها ،كأني أريــد إع ــادة الحياة لها،
فتخيلت ،بل ملحت هناك فرعًا صغيرًا
أخضر بني الـفــروع املتفحمة ال يكاد
يـ ـ ـ ــرى .ن ـه ـض ــت مـ ــن مـ ـك ــان ــي كــأن ـنــي
أريـ ــد ال ـط ـي ــران ،ك ــأن شـيـئــا لـسـعـنــي،
فتسلقتها دون أن أرد عـلــى أسئلة
أصدقائي املقلقة ،حتى وصلته .نعم
إن ـهــا م ـخ ـضـ ّـرة ،إن ـهــا ح ـيــة ،الـشـجــرة
لم تمت ،صرخت بهذه الكلمات دون
وع ـ ــي ،والـ ــدمـ ــوع ت ـس ـيــل ع ـلــى خ ــدي.
احتضنت الفرع كأني احتضن جزءًا
م ـن ــي واح ـت ـض ــن أص ــدق ــائ ــي ال ـج ــذع
كــأن ـهــم ي ـح ـت ـض ـنــون أمـ ــا ع ـ ــادت بعد
غياب.
* كاتبة من جنوب السودان .لها
مجموعتان قصصيتان« :زهور ذابلة»،
«العودة».
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توثيق

سامي الشوا ...أكثر من سيرة
ال تكتسب سيرته أهميتها فقط من كونه عازف
الكمان العربي األبرز .لقد كان واحدًا من الذين خلقوا
آفاقًا جديدة للموسيقى العربية .كتاب «سامي ّ
الشوا
 أمير الكمان ـ حياته وأعماله» (دار الساقي) حصيلةجهد ّ
جبار قام به الباحثان الموسيقيان ،مصطفى
سعيد وأحمد صالحي
رامي طويل
ف ــي ظ ـ ّـل ن ـ ــدرة امل ــراج ــع ال ـت ــي تـ ـ ّ
ـؤرخ
ّ
وتـ ـ ـ ــوثـ ـ ـ ــق لـ ـلـ ـم ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـع ــربـ ـي ــة
وأع ــامـ ـه ــا ،ي ـك ـت ـســب ال ـج ـه ــد ال ــذي
قامت به «مؤسسة التوثيق والبحث
فــي املــوسـيـقــى ال ـعــربـ ّـيــة» ()AMAR
إلص ــداره ــا ك ـت ــاب «س ــام ــي الـ ـش ـ ّـوا -
أمير الكمان ـ حياته وأعماله» (دار
الـســاقــي ـ  )2015قيمة مـضــافــة .هو
ّ
يتخطى فـكــرة التعريف بــواحــد من
أع ـ ــام املــوس ـي ـقــى ّ ال ـع ــرب ـي ــة ،لـيـ ّكــون
بمثابة مرجع موثق ،اعتمد صناعه
ّ
علمية في البحث للتأريخ
منهجية
ّ
لحقبة موسيقية تعاني قلة املصادر
التي توثقها.
منذ البداية ،يتضح الجهد املبذول
مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـب ــاحـ ـث ــن امل ــوس ـي ـق ـي ــن،
مـصـطـفــى سـعـيــد وأح ـم ــد صــالـحــي،
ملـحــاولــة الــوصــول إلــى تــاريــخ دقيق
ّ
ّ
يستقران أخيرًا
الشوا.
لوالدة سامي
عـلــى أنـهــا كــانــت فــي ع ــام  ،1885في
حــارة الـنـصــارى ،بــاب الشعرية ،في
الـ ـق ــاه ــرة ،ح ـيــث كـ ــان ي ـق ـطــن وال ـ ــده،
ّ
الشوا ،عــازف الكمان ،القادم
أنطون
مــن مدينة حـلــب .وهـنــاك ،سيمضي
ســامــي سـنــواتــه الـسـبــع األولـ ــى قبل
ال ـع ــودة م ــع أب ـيــه إل ــى مـسـقــط رأس ــه
ّ
في حلب ،ليبدأ تعلم العزف على يد
جـ ّـده الياس ،عــازف القانون ،لتكون

خ ـطــواتــه األولـ ــى فــي إت ـمــام مسيرة
واحدة من أعرق العائالت املوسيقية
العربية.
ال تـكـتـســب س ـيــرة الـ ـش ـ ّـوا أهميتها
عازف الكمان العربي
كونه ّ
فقط من ّ
األب ـ ــرز ،وإن ـم ــا ألنـ ــه ك ــان واح ـ ـدًا من
املجددين الذين خلقوا آفاقًا جديدة
ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ال ـع ــرب ـي ــة ،اس ـت ـطــاعــت
مــن خاللها أن تثبت وجــودهــا أمــام
املوسيقى العاملية من دون الخضوع
ل ـش ــروط املــوسـيـقــى ال ـغــرب ـيــة ،حتى
عـلــى آل ــة كــانــت ـ ـ ـ حـتــى ذل ــك الــوقــت،
ّ ّ
تعتبر آلــة غربية ـ ـ إلــى درجــة أن كل
الـتـسـجـيــات املــوسـيـقـيــة ال ـتــي عثر
عليها قبل عــام  1904كــانــت خالية
من صوت آلة الكمان.
بــالـنـظــر إل ــى األس ـم ــاء ال ـتــي رافـقـهــا
وع ــاص ــره ــا الـ ـش ـ ّـوا ف ــي ع ـم ـلــه ،منذ
وصــولــه إلــى الـقــاهــرة فــي عــام 1903
ّ
وحـتــى وفــاتــه ع ــام  ،1965يتبني أن
حياته كانت حلقة مهمة في تاريخ
الفن والثقافة العربيني .هو من رافق
الشيخ يــوســف املـنـيــاوي ،والشيخ
أحـمــد ن ــدا ،واملـغـنــي أحـمــد حسنني،
وص ــادق كـبــار الـشـعــراء ال ـعــرب ،من
أمثال أحمد شوقي ،وجبران خليل
جـ ـب ــران ،وخ ـل ـيــل مـ ـط ــران ،وشـكـيــب
أرس ــان ،ومـعــروف الرصافي ،وكان
ضيفًا على معظم امللوك والرؤساء
ال ـع ــرب ،بـمــا يـشــي بـعــاقــة وشيجة

الخاتمة
جاءت
بقلم
الدكتور
وعازف
الكمان
نداء أبو
مراد

ك ــان ــت ت ــرب ــط ال ـف ــن آنـ ـ ــذاك بــالـثـقــافــة
والسياسة .وربما في ذلك ما ّ
يفسر
رفــض الـشـ ّـوا ـ ـ بتشجيع مــن وال ــده ـ
عــرض قــائــد األوركـسـتــرا اإليطالية،
الذي اقترح عليه السفر إلى إيطاليا
ل ـت ـع ـل ــم امل ــوسـ ـيـ ـق ــى «اإلفـ ــرن ـ ـج ـ ـيـ ــة»
والعمل في األوركسترا ،بغية املزج
ب ــن املــوسـيـقــى الـغــربـيــة والـعــربـيــة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان ّ
رد وال ـ ـ ـ ـ ـ ــده «ن ـ ـ ـحـ ـ ــن ع ـ ـ ــرب،
وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى اإلف ــرنـ ـجـ ـي ــة ال تـمـثــل
حياتنا أو بيئتنا».
ل ــم يـقـتـصــر أثـ ــر أم ـي ــر ال ـك ـم ــان على
الـ ـع ــزف ف ـق ــط ،ب ــل تـ ـج ــاوز ذلـ ــك إلــى
مـحــاولـتــه نـشــر الـتـعـلـيــم املوسيقي

ع ـل ــى ن ـط ــاق واس ـ ـ ــع ،ع ـب ــر اف ـت ـتــاحــه
املــدرســة األهـلـيــة لتعليم املوسيقى
الـشــرقـيــة ،ووض ـعــه منهجًا لتعليم
الكمان الشرقي تحت عنوان «كتاب
ال ـك ـم ـن ـجــة ال ـش ــرق ـي ــة ع ـل ــى ع ــام ــات
الـ ـن ــوت ــة اإلفـ ــرن ـ ـج ـ ـيـ ــة» .إلـ ـ ــى جــانــب
ذل ـ ــك ،ك ــان ــت مـســاهـمـتــه ال ـث ـ ّ
ـري ــة في
العلم املوسيقي الشرقي عبر كتابه
«ال ـ ـقـ ــواعـ ــد ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى
الشرقية والغربية».
ّ
إن وجــود باحثني متخصصني في
املوسيقى الشرقية ،مصطفى سعيد،
ع ــازف ال ـعــود ،ومــؤســس «مجموعة
أصيل للموسيقى الفصحى العربية

املـ ـ ـع ـ ــاص ـ ــرة» ،وأح ـ ـمـ ــد ال ـص ــال ـح ــي،
عــازف الكمان وامل ــدرس آللــة الكمان
الشرقي في «املعهد العالي للفنون
املــوسـيـقـيــة» فــي الـكــويــت ،قــد أسهم
فـ ـ ــي إثـ ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب بـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات
ّ
موسع
موسيقية دقيقة ،وبتحليل
ملــوسـيـقــى الـ ـش ـ ّـوا ،م ــا يجعلنا أم ــام
عمل توثيقي في غاية األهمية ،نحن
الذين لم نعرف منذ كتاب «األغاني»
ألب ــي ال ـفــرج األصـفـهــانــي ،املــوضــوع
في العصر العباسي ،مرجعًا يوثق
ل ـل ـم ــوس ـي ـق ــى وال ـ ـغ ـ ـنـ ــاء ال ـع ــرب ـي ــن.
م ـشــروع يعكف الـبــاحــث املوسيقي
آغا القلعة ،على
السوري ،سعد الله ّ
اإلتيان بشبيه له يوثق للموسيقى
العربية املعاصرة عبر كتاب سمعي
بـصــري يحمل اســم «كـتــاب األغــانــي
ال ـث ــان ــي» الـ ــذي ي ـفــرد ف ـيــه صـفـحــات
ّ
الشوا.
ألمير الكمان سامي
لـ ـق ــد اهـ ـ ـت ـ ـ ّـم الـ ـب ــاحـ ـث ــان ب ــاإلح ــاط ــة
بمختلف الجوانب التي تجعل من
عـمـلـهـمــا مــرج ـعــا مــوسـيـقـيــا مـهـمــا،
عـ ـب ــر ذك ـ ـ ــر ك ـ ـ ـ ّـم ك ـب ـي ــر م ـ ــن املـ ــراجـ ــع
العربية والغربية والصوتية التي
اع ـت ـمــداهــا ف ــي تــدويـنـهـمــا لـلـسـيــرة،
إل ـ ــى ج ــان ــب أرش ـ ـفـ ــة أع ـ ـمـ ــال الـ ـش ـ ّـوا
املوسيقية بحسب تاريخ صدورها،
وإغناء الكتاب ّ
بكم كبير من الصور
امل ـن ـســوبــة إل ــى م ـص ــادره ــا .وكــذلــك،
هـنــالــك الـخــاتـمــة ال ـتــي جـ ــاءت بقلم
الــدك ـتــور وع ـ ــازف ال ـك ـمــان نـ ــداء أبــو
مراد.
ّ
مـ ــع م ــاحـ ـظ ــة ك ــن ــا ن ـت ـم ـن ــى لـ ــو ت ـ ّـم
تالفيها ،وهــي االستغناء عن مهنة
ّ
املحرر أثناء وضع الكتاب ،ما جعله
مليئًا باألخطاء النحوية واإلمالئية،
التي لم تكن تحتاج سوى الى جهد
بسيط جـدًا ،مقارنة بالجهد الكبير
ّ
املبذول لصناعة الكتاب ،كيال يعكر
وجودها متعة االطــاع على مرجع
بهذه األهمية.

فوتوغرافيا

«كتاب البصرة» :الصورة تعانق القصيدة
حسام السراي
فــي إص ــداره ّ
األول «كـتـ ُ
ـاب الـبـصــرة...
بروفايل الضوء والقصيدة» عن «دار
وراق ــون» ومنشورات «بــاصــورا» في
البصرةّ ،
ّ
ّ
العراقي
الفوتوغرافي
يقدم
أح ـم ــد م ـح ـمــود ت ـجــربــة ي ـع ـبــر فيها
ح ــدود امل ـســاحــة ال ـتــي يـشـتـغــل فيها
منذ سنوات ،وهــي فضاءات الصور
ال ـفــوتــوغــرافـ ّـيــة ال ـتــي اه ـتـ ّـم بنشرها
فــي صـحــف وم ـجــات أدب ـ ّـي ــة عــراقـ ّـيــة
وع ــرب ـ ّـي ــة ،بــاالس ـت ـعــانــة ب ـن ـمــاذج من
قصائد شعراء البصرة .هكذا ،يجعل
ال ـص ــور ن ـصــوصــا ب ـصـ ّ
ـريــة تـتــداخــل
ّ
ب ـم ـعــان ـي ـهــا وع ــام ــاتـ ـه ــا ال ــزم ــان ــي ــة
ّ
ّ
الشعرية ،إذ
النصوص
واملكانية مع
ّ
اختارها بعناية تتوضح لدى متابعة
املقاطع املتجاورة مع فوتوغراف من
ّ
أجــواء البصرة .تتمازج أبعاد شتى
في منت الكتابٌ :
ّ
تأويلي للصورة
بعد
ّ
يلتقي مــع معنى مضمر فــي النص
ّ
ال ـش ـع ـ ّ
ـري ،وب ـع ـ ٌـد اس ـت ــدالل ـ ّـي يتضح
مــن تقسيمه الكتاب إلــى أب ــواب عدة
ّ
طارحًا عبر عنوان كل منها ،داللة ما،
ّ
ّ
مرة في عالقة العراقي مع الحرب كما
فــي «عـلــى حــافــة شـظـيــة» ،أو عبر ما
ّ
تجسده الكاميرا في أعماق األمكنة
من شواهد وحقائق ،كما في «ضوء
الـسـبــاخ ..ظــال الشنانشيل» و«بــاب
على النهر ..بابان على الرؤيا».
يفتتح الـكـتــاب بتوطئة مــن الـقــاص
الـ ــرائـ ــد م ـح ـ ّـم ــد خ ـض ـ ّ ّـي ــر ع ـنــون ـهــا ب ـ
«تـظـهـيــر أول ـ ـ ـ ّـي» ،م ــؤشـ ـرًا فـيـهــا إلــى
حلول روح الشعر فــي مظهر العمل

الـ ـف ــوت ــوغ ــراف ـ ّـي ،وج ـ ــاء ف ـي ـه ــا« :ه ــذا
التناظر األكبر بني الصورة والزمن،
يـقــابـلــه ت ـنــاظــر تـفـصـيـلــي ب ــن املـهــد
والـ ّـدم ـيــة ،النخلة والـ ـق ــاربّ ...أم ــا ما
يكفل صحة هذا التناظر أو النظرية،
ويـ ــدع ـ ـمـ ــه بـ ـت ــوقـ ـي ــع ك ـ ـلـ ــي م ـض ـم ــر،
فـ ـت ــؤك ــده ال ـق ـص ـي ــدة امل ـل ـه ـم ــة بـ ــروح
املكان األصلي (البصرة)».
ً
يـ ـق ـ ّـدم امل ــؤل ــف أعـ ـم ــاال فــوتــوغــرافـ ّـيــة
الـتـ ّقـطـهــا ب ــن ع ــام ــي  2011و،2014
ك ــأنـ ـه ــا م ـ ــروي ـ ــات م ـت ـت ــال ـي ــة تـسـعــى
ال ــى االمـ ـس ــاك بـقـيـمــة ال ـح ـيــاة أو ما
تـبـقــى مـنـهــا .ال ـت ـقــاطــات لتناقضات
ع ـ ــدة ،اط ـم ـئ ـن ــان إنـ ـس ــان ـ ّـي ف ــي بـيـئــة
قلقة ومـتــراجـعــة ،ابـتـســامــة عريضة
ت ـحــاصــرهــا ت ـجــاع ـيــد ال ــوج ــه ،جــذع
شــاخــص يـعـلــن ع ــن مــاضــي النخلة
املقطوعة.
ّ
ي ـ ـ ـعـ ـ ــزز م ـ ـح ـ ـمـ ــود ص ـ ـف ـ ـحـ ــات ك ـت ــاب ــه
بـتـنــاســق خ ـفـ ّـي وأح ـيــانــا ظــاهــر بني
ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة والـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـص ،حـ ـي ــث ط ـف ــان
عراقيان يستغرقان في التأرجح على
مـســانــد حــديـ ّ
ـديــة صــدئــة وأمــامـهـمــا
بقايا دبابة تفصح سرفاتها املهترئة
ع ـ ــن قـ ـب ــح ال ـ ـح ـ ــرب .وف ـ ــي ال ـص ـف ـحــة
املقابلة مقطع من ّ
نص «حرب أخي»
للشاعر طالب عبدالعزيز« :قــم أخي
ل ـقــد ان ـت ـهــت الـ ـح ــربّ /)...( /أمـ ــي ما
زالت في فراشها /أحدثها عن طولك
وع ـضــدك ال ـق ـ ّ
ـوي /ويـطــربـهــا كثيرًا/
ّ
ـذاء على مقاسك..
ـ
ح
ـدوا
إنـهــم لــم يـجـ
ّ
ّ
وإن الشظية التي هشمت أضالعك/
كــانــت م ــن مــدفــع مـ ــارد وق ـ ــوي /وقــد
ّ
فركت فتوتك كلها.»..

توطئة
كتبها
القاص
الرائد
ّ
محمد
ّ
خضير

ّ
البصري
في صــورة انتظار العجوز
وهـ ـ ـ ــو ي ـ ـتـ ــرك ن ـ ـظـ ــره س ــاهـ ـم ــا ن ـحــو
م ـج ـه ــول ل ــم ت ــذه ــب إل ـي ــه ال ـك ــام ـي ــرا،
ي ـن ــاظ ــره ــا م ـق ـطــع ل ـل ـش ــاع ــر ال ــراح ــل
حسني عبد اللطيف»:ها نحن نجوب
أقاليم املدن ../ها نحن على األبواب/
ن ـص ـي ــح /:ال ــري ــح /ال ــري ــح /ال ــري ــح/
أطبقنا األيــدي /وفتحنا األيــدي /ما
من شيء في األيدي.»..
يـمـ ّـر مـحـمــود بعدسته عـلــى هياكل
وخرائب مدينته ،والسفن املتروكة،
وزحـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاراتّ وحــرك ـت ـهــا غير
امل ـ ـن ـ ـض ـ ـب ـ ـطـ ــة ،ل ـ ـكـ ــنـ ــه ي ـ ـل ـ ـعـ ــب ع ـل ــى
ّ
العامة وتقاطعها،
اضطراب املالمح
فالعربة الزرقاء تبرز في محيط من
ال ـب ـنــاء ال ــرم ـ ّ
ـادي املـ ـت ــروك ،وال ـضــوء

ّ
يشع إلــى داخــل شرفة بناء مهجور
ّ
وليس العكس حينما يطل اإلنسان
(وه ـ ـ ــو ه ـن ــا غ ــائ ــب ومـ ـغ ـ ّـي ــب) عـلــى
اشـ ـ ـ ــراقـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج .هـ ـ ــو يـ ـض ــيء
ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة ب ــن الـ ـف ــرد وم ـك ــان ــه،
يـسـتـنـهــض ح ــرك ــات بـسـيـطــة لبشر
ف ــي ال ـه ــام ــش ،فـيـجـعـلـهــم ف ــي مــركــز
صــورة تهدينا إلى فهم قيمة البقاء
ف ــي ف ـض ــاء مـنـتـهــك ال يـسـتـسـلــم في
ال ـن ـه ــاي ــة .ش ـخ ــوص أع ـم ــال ــه تـجـهــد
ل ـص ـنــع ضـحـكـتـهــا وخ ـط ــوت ـه ــا ،لــذا
يـبـقــى مـظـهــرهــا ف ــي ن ـطــاق الـحـيــاة،
ّ
ّ
دة والخائفة حتى من
بهيئتها املهد ّ
ّ
املستقبل ،غير أنها تنتظره بتطلع.
مـثــالـنــا ه ـنــا صـ ــورة ي ــد لـطــاعـنــة في
الـســن تمسك بعصاها .الـحــركــة هنا

توحي باملشي واالستمرار ،أو صورة
رجلني قبالة شط العرب وهما يديران
ّ
ويتوجهان صوب
ظهريهما للمدينة
املـ ــاء ،امل ــاذ اآلمـ ــن ،وأمـ ــام ه ــذا يضع
مقطعًا مــن قـصـيــدة الـشــاعــر الــراحــل
ّ
محمد سعيد الصكار« :عندك وحدك،
حــن أح ــدث /،يــأخــذ صــوتــي امـتــدادًا
ودفئًا وعمقًاّ /أيها الفرح املتنقل بني
الشفاه وبــن الضحايا /أنــت وحدك
تمنحني عنفوان البكاء.»..
أحمد محمود في كتابه الجديد ،لم
يلتقط صورًا فقط ،بل ابتكر مشاهد
ّ
وراح ي ـعــزز مــن احـتـمــاالت معانيها
فــي إي ـجــاد مـســاحــة للشعر ،بانتقاء
م ـقــاطــع  30ش ــاعـ ـرًا وع ـل ــى م ـ ــدار 80
صفحة مستطيلة القطع.
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رواية

جورج يرق :لعنة الحرب
يزن الحاج
ّ
اللبنانية أن تبقى
هــل ق ـ َـدر ًالــروايــة
ّ
م ـس ـكــونــة ب ــال ـح ــرب األهـ ـل ــي ــة؟ وهــل
أثـمــرت الــروايــات التي حــاولــت كسر
ـق
ل ـع ـن ــة ال ـ ـحـ ــرب ومـ ـض ــت فـ ــي ط ــري ـ ٍ
ّ
الحقيقي هنا :هل ثمة
أخرى؟ السؤال
ّ
ّ
إمكانية لنجاة الرواية اللبنانية من

الـحــرب ،ومــا الجديد الــذي يمكن أن
تضيفه ّ
أي رواية عن الحرب؟ السؤال
األخ ـيــر بــالـتـحــديــد هــو مــا سيشغل
ال ـقــارئ أثـنــاء قــراء تــه لــروايــة جــورج
ي ــرق «ح ـ ــارس امل ــوت ــى» (م ـن ـشــورات
«ضفاف»  -منشورات «االخـتــاف»)
الـتــي وصـلــت إلــى القائمة القصيرة
لـ ـ «ب ــوك ــر» ال ـعــرب ـيــة .سـيـبـقــى مـقــدار
ن ـ ـجـ ــاح الـ ـك ــات ــب فـ ــي إن ـ ـتـ ــاج روايـ ـ ــة
ّ
مختلفة رهنًا بذائقة كــل قــارئ ،كما
س ـي ـب ـقــى مـ ــدى تـ ـف ـ ّـوق ال ـك ــات ــب عـلــى
أق ــران ــه مــن روائ ـ ّـي ــي ال ـحــرب األهـلـ ّـيــة
م ـف ـت ــوح ــا ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــاالت ك ـث ـي ــرة.
ّ ّ
ّ
املــؤكــد أن «ح ــارس املــوتــى» تمكنت
م ــن خ ــداع قــارئ ـهــا ف ــي ال ـبــدايــة حني
لــم ي ــوح ٌّ
أي مــن تفاصيلها بجحيم
ِ
الحرب القادم .وربما لو تابعت لعبة
ّ
الخداع هذه ،لكان التقييم سيختلف،
وسيصبح لصالح الرواية وكاتبها
ّ
بــالـتــأكـيــد ،ول ـكــن لعبة ال ـخــداع هــذه
ّ
امتدت إلــى أقــل من ربــع الــروايــة قبل
أن تغرق في ضجيج الحرب املألوف،
ُ
ولــم تسعفها محاولتها (ومحاولة
بـطـلـهــا «ع ــاب ــر») ل ـل ـفــرار م ــن الـحــرب
ع ـبــر ال ــرك ــون إلـ ــى بـ ـ ـ ّـراد امل ــوت ــى في
املستشفى .لعنة الـحــرب طغت على
ّ
ّكل شيءّ ،
ودمرت كل ما كان سيتألق
بدونها.
ربما ال تنفع عبارة ّ«لو لم يفعلها»
في تقييم ّ
أي عمل فني .لكن ،فعليًا،
لــو لــم ُيـغــرق الكاتب نفسه وروايـتــه
وق ـ ّـرائ ــه ف ــي الـ ـح ــرب ،ل ـك ــان ل ـلــروايــة
أبـ ـع ــاد وآف ـ ــاق أخ ـ ــرى ،أك ـث ــر رحــابــة

بـ ــال ـ ـضـ ــرورة .ث ـم ــة ت ـفــاص ـيــل كـثـيــرة
حــق ت ــرك ـي ـزًا أكـبــر
ف ــي الـ ــروايـ ـًـة تـسـتـ ّ
دق ـ ــة وت ـ ـ ّ
ـروي ـ ــا فــي
واش ـ ـت ـ ـغـ ــاال أكـ ـث ــر
ال ـك ـت ــاب ــة ،ولـ ـك ــن خـ ـي ــار ال ـك ــات ــب فــي
املـ ـض ـ ّـي ف ــي سـ ــرد ح ـك ــاي ــةٍ تـقـلـيـ ّ
ـديــة
جعل وطأة الرواية ثقيلة في القراءة،
أي رواي ـ ـ ــة م ـتـ ّ
إذ بـ ــدت م ـث ــل ّ
ـوس ـطــة
ّ
أخرى ،لو لم ترشحها لجنة «بوكر».
رواي ـ ــة «ح ـ ــارس امل ــوت ــى» ه ــي امل ـثــال
النموذجي لـلــروايــات التي ّ
ّ
يقدسها
ّ
ّ
م ـحــك ـمــو الـ ـج ــوائ ــز ال ـع ــرب ــي ــة .ي ـبــدو
ّ
أن مصير الــروايــة الـع ّــربـ ّـيــة سيبقى
ّ
مرهونًا بمحكمني يفضلون الرواية
م ـتـ ّ
ـوس ـطــة الـ ـج ــودة .ه ــذا م ــا رأي ـن ــاه
عـنــد اسـتـبـعــاد رواي ــات أهــم وأفـضــل
بـكـثـيــر ،لـصــالــح روايـ ــات أق ــل ج ــودة.
لو أردنــا استحضار روايــات الحرب
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة األب ـ ـ ــرز خـ ــالّ ال ـس ـن ــوات
القليلة املاضية لوجدنا أنها خرجت
مـ ــن الـ ـق ــائـ ـ ُم ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة فـ ــي أف ـض ــل
األح ـ ـ ـ ــوال .أطـ ـي ــح ب ـ ـ «االع ـ ـتـ ــرافـ ــات»،
و«طـ ـ ـي ـ ــور الـ ـه ــولـ ـي ــداي إن» لــرب ـيــع
جابر ،و«سينالكول» إلياس خوري
قبل سـنــواتُ ،
فحرم الـقـ ّـراء من قــراءة
رواية مدهشة ،لصالح روايات تبدو
ّ ُ
كأنها كتبت وفقًا لدليل املستخدم.
روايــات بخطوات محسوبة .روايات
ال مجازفات فيها.
املشكلة هنا ،أكانت في حالة «حارس
امل ـ ــوت ـ ــى» أم غ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــات
مـتــوسـطـ ّـة الـ ـج ــودة ،لـيـســت الـكــاتــب
الذي يحق له ّكتابة ما يحب ،أو دار
النشر التي يحق لها ترشيح الرواية
ّ
ال ـتــي ت ـظــن أن ـهــا األف ـض ــل أو األك ـثــر
حظًا في الجوائز ،وليست هي أيضًا
مشكلة لجنة الجائزة في هذا العام.
ّ
تمتد هذه املشكلة على مدى سنوات،
ّ
ّ
إذ تـغــيــرت الـلـجــان واملـحــكـمــون ولــم
ّ
تتغير الحصيلة .خالل أقل من عشر
ّ
سنوات على «بوكر» ،لم نعد نتذكر
ّ
الـ ــروايـ ــات ال ـف ــائ ــزة .ي ـب ــدو أن امل ــزاج

سقوط
اللغة
والسرد
والشخصيات
واألفكار
والمعالجة
ّ
في فخ
الرتابة

ّ
العام في دوائــر النقد والتحكيم هو
تـفـضـيــل ال ــرواي ــة ال ـتــي ت ـح ــاول قــول
ّ
ك ــل ش ــيء دفـعــة واحـ ــدة .أم ــا رواي ــات
الـتـفــاصـيــل ال ـص ـغ ـيــرة ،أو ال ــرواي ــات
ذات ال ـ ّـص ـن ـع ــة امل ـت ـق ـن ــة ،ف ـه ــي غـيــر
ّ
ّ
ذهنية
مفضلة ،أو أكبر من مستوى
ّ
املحكمني الذين اعتادوا على معايير
ّ
«الطبيعية».
القراءة
ّ
ّ
ي ـحــق ل ـل ـقــارئ أن يـقــيــم الـكـتــب على
ّ
ّ
أســاس حبه أو عــدم حبه لها ،ولكن
ّ
ينبغي للمحكم أن يفعل ما هو أكثر
ّ
وأفـ ـض ــل م ــن هـ ـ ــذا ،وأن ي ـم ــي ــز م ــدى
الـ ّـص ـن ـعــة ال ـت ــي ت ـمـ ّـيــز ال ـ ــروائ ـ ـ ّـي عن

ّ
الحكاء.
ّ
ح ـ ـ ــاول ج ـ ـ ــورج يـ ـ ــرق إيـ ـه ــامـ ـن ــا بـ ــأن
بـطـلــه «عــابــر لـيـطــانــي» مختلف عن
ّ
الشخصيات الكثيرة الـتــي قرأناها
ّ
ف ـ ــي رواي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب .إنـ ـ ـ ــه م ـقــاتــل
ب ــال ـ ّـص ــدف ــة ،ع ــام ــل ف ــي بـ ـ ـ ّـراد املــوتــى
بــالـ ّـصــدفــة ،عــاشــق بــالـ ّـصــدفــة ،ســارق
ّ
بــالـ ّـصــدفــة .ك ــل مــا ك ــان يحلم بــه هو
أن ي ـس ـت ـمــر ب ـ ـقـ ــراءة روايـ ـ ـ ــات أغ ــاث ــا
كريستي مــن دون إزع ــاج .كــان عابر
ً
ّ
يمتلك مـيــزة االخ ـتــاف ف ـعــا ،ولـكــن
ال ـك ــات ــب ل ــم يـسـتـثـمــرهــا ك ـمــا يـجــب.
ك ــان يمكن ل ـلــروايــة أن تـكــون إحــدى

ّ
ّ
تقلبات
الروايات املهمة التي
تصور ُ
ّ
شــاب فــي بــدايــة الـعـشــريـنــيــات ،أرغــم
ُعلى دخ ــول حــرب ال ُ يكترث لـهــا ،ثم
أرغم على تركها ،ثم أرغم على العمل
ُ
فــي ب ـ ّـراد مــوتــى ،ثــم اخــتـطــف بسبب
ّ
خـطــايــا لــم يــرتـكـبـهــا ،بــل ك ــان مـجــرد
شاهد صامت عليها .ثمة تفاصيل
كـثـيــرة مــدهـشــة ك ــان يـمـكــن لـهــا رفــع
م ـس ـتــوى الـ ــروايـ ــة ب ـع ـي ـدًا ع ــن رتــابــة
الكتابة عن حرب كتب عنها الجميع.
«حــارس املــوتــى» ليست هي الرواية
الـ ـت ــي ُيـ ـنـ ـص ــح بـ ـه ــا ك ـ ــرواي ـ ــة حـ ــرب،
ول ـي ـســت ه ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـصـ ّـور
سـيـكــولــوجـيــا املــراه ـقــة وم ــا بـعــدهــا،
ول ـي ـس ــت ه ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـش ـ ّـرح
ّ
تصور
سبعينيات القرن املاضي ،أو
ّ
الصدام بني الريف واملدينة ،وليست
ّ
ه ــي الـ ــروايـ ــة ال ـت ــي ت ـ ـ ــؤرخ لــأب ـطــال
امل ـهـ ّـم ـشــن ال ـع ــاب ــري ــن ف ــي صـفـحــات
الـتــاريــخ .كــانــت الــروايــة تـحــاول قول
ّ
كل هذا دفعة واحدة ،ولذا بدت باهتة
ّ
ّ
التفاصيل
في
املحصلة ،إذ بــدت كــل ً
ً
ّ
مـسـلــوقــة عـلــى ع ـجــل ،ت ــارك ــة لـلــســرد
ال ـت ـق ـل ـي ـ ّ
ـدي ال ــرت ـي ــب ف ــرص ــة اح ـت ــال
الرواية بأكملها.
مـ ــا يـ ـتـ ـب ـ ّـدى بـ ــوضـ ــوح أث ـ ـنـ ــاء ق ـ ــراءة
«ح ــارس املــوتــى» هــو ّ
النية الحسنة
لـكــاتـبـهــا .ح ــاول ج ــورج ي ــرق جــاهـدًا
ّ
كـتــابــة روايـ ــة مـخـتـلـفــة ،ول ـكــن ال ـعـ ّـدة
ال ــروائ ـ ّـي ــة لــديــه ل ــم تـكــن كــاف ـيــة .حني
والشخصيات
تسقط اللغة والـســرد
ّ
واملعالجة فــي فــخ الرتابة،
واألف ـكــار
ّ
ّ
فــإن كل ما سيتبقى هو الحكاية .ال
يحتاج ّ
القراء إلى حكاية أخرى ،فثمة
ف ــائ ــض م ــن ال ـح ـك ــاي ــات .م ــا نـحـتـ ّـاج
ّ
حقيقية .ويبدو أننا
إليه هو روايــة
ـف فــي مـكــان انـتـظــار خــاطــئ حني
نـقـ ّ
ّ
نترقب روايتنا املنشودة من محكمي
ّ
الـجــوائــز .انتظار طويل ربـمــا ،ولكن
األم ـ ــر ي ـس ـت ـحــق الـ ـغ ــرق ف ــي خـيـبــات
ّ
ّ
أخرى ،لعلنا نجد ضالتنا.

ُ
طارق بكاري ...هذا كاتب ملهم!
عناية جابر
بـ ـع ــد ق ـ ـ ـ ــراءة «نـ ـي ــومـ ـي ــدي ــا» ل ـل ـكــاتــب
املغربي طــارق بكاري («دار اآلداب»)
ال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـقــائـمــة القصيرة
ل ـج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» ال ـع ــرب ـي ــة ،ث ـمــة من
ّ
القراء من يميل الى اعتبارها محاولة
لتفسير الكل من خــال الـجــزء ،ويرى
فـيـهــا رح ـلــة تـسـتـهــدف ال ـتــوصــل الــى
ّ
تفسير كلي لواقع تاريخي وسياسي
وديـنــي فــي املـغــرب .كــل ذلــك مــن خالل
دراسة العالقة بني البطل وقدره ،بينه
وب ــن عـشـقــه ل ـن ـســاء أرب ـ ــع ،وتـحــديــد
هامش الحركة اإلنسانية الذي ُيتيحه
هـ ــذا الـ ـق ــدر ل ـب ـطــل الـ ــروايـ ــة ،ف ــي حني
ُيصادر شريحة ظاملة من حياته ،بل
وجــوده بأسره ،عبر مجمل التأمالت
ال ـف ـل ـس ـف ـي ــة لـ ـ ـ «مـ ـ ـ ـ ــراد» فـ ــي ع ــاق ــات ــه
العشقية بـخــولــة ،ون ـضــال ،وجــولـيــا،
ال ـ ــى ع ـش ـقــه األخـ ـي ــر ل ـ ـ «ن ـي ــوم ـي ــدي ــا»
األمازيغية الخرساء.
يـسـتـ ّـمــد عـمــل ال ــروائ ــي ط ــارق بـكــاري
أهـ ـمـ ـيـ ـت ــه م ـ ــن أب ـ ـع ـ ــاد ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ج ــدي ــرة
باالهتمام حـقــا ،وربـمــا فــي مقدمتها
إسـ ـق ــاط ال ـك ــات ــب أفـ ـك ــاره ك ــاف ــة ،على
حاالت العشق التي تلبسته مع نسائه
األربــع .كما أنها تفتح لنا من ناحية
أخـ ــرى أف ـقــا ج ــدي ـدًا ف ــي ال ـت ـعـ ّـرف إلــى
جوانب من إبداعات األدب املغربي –
األمــازيـغــي .وهــي فــي جانبها الثالث
تضعنا بني يـ ّ
ـدي نموذج ُمعتنى به،
ومشتمل على رواية النضال ومآالته،
بمنهاج بنيوي يستهدف فتح آفــاق
جديدة أمــام هذا النوع من الروايات،

غ ـي ــر الـ ـض ــارب ــة الـ ـ ـج ـ ــذور فـ ــي األدب
العربي .ثــم نحن رابـعــا أمــام توظيف
للعشق بمعناه الــروحــي والجسدي،
في خدمة العمل والنسيج الروائيني،
على نحو ُمبالغ به في السرد أحيانًا،
لكنها فــي النهاية نـظــرة الـكــاتــب الى
غ ــاي ـت ــه م ــن روايـ ـ ـت ـ ــه .ج ــوان ــب أرب ـع ــة
نهضت برواية بكاري ،غير أن القارئ
يـجــد فيها املــزيــد مــن الـجــوانــب التي
تفرض نفسها بقوة ووضوح.
ج ــول ـي ــا ،الـعـشـيـقــة ال ـفــرن ـس ـيــة تكتب
حكاية مراد املغربي ،اللقيط وامللعون
م ـ ــن قـ ـب ــل أه ـ ــل ُقـ ــريـ ــة «إغ ـ ـ ـ ـ ــرم» ال ـت ــي
وجدوه فيها ،فنبذ وأسيئت معاملته
باإلهانة والضرب منذ طفولته ،فلجأ
مراد وكان اسمه في طفولته «أوداد»
ال ــى الـعـشــق كـمـخـلــص ف ــي مـحــاولـتــه
االنـتـقــام مــن الـقــدر« .نوميديا» كانت
غرامه األخير ،وهي بقيت في الرواية
تـتــراوح بني الحقيقة والـســراب .لحق
ب ـه ــا م ـ ــراد ال ـ ــى الـ ـغ ــاب ــات وطـ ــاردهـ ــا
ً
منتعال قلبه .كانت نيوميديا تنبلج
مــن بــن أشـجــار تلك الـقــريــة الغريبة،
ويظل يهذي بها حتى فقدانه روحه
وحياته .كما يحدث لذاكرة املخذولني،
يستعرض الكاتب أقصى ذاكرة بطله
م ــراد مــن أقــواهــا تــأثـيـرًا حـتــى أبسط
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،فـ ـي ــروح ال ـ ـقـ ــارئ يـتــابــع
ال ـســرد ال ـه ــاذي ،امل ـبــالــغ فـيــه أحـيــانــا،
ُليثري حكايته الكبرى عن الشرق ،عن
ظلمه وخيانته للمبادئ ،عن نسائه
ون ـضــال بـنـيــه ،وازدواجـ ـي ــة فـهــم هــذا
النضال الى درجة الوقوع والرضوخ
أخيرًا تحت أسر الظالم طوعًا وحكمًا.

تفسير
لواقع
تاريخي
وسياسي
وديني
في
المغرب

ع ـنــد ط ـ ــارق بـ ـك ــاري ف ــي «ن ـيــوم ـيــديــا
« ذلـ ـ ــك االسـ ـتـ ـعـ ـم ــال لـ ـك ــل ال ــوس ــائ ــل
ال ـث ـق ــاف ـي ــة ،وك ـ ــل األش ـ ـكـ ــال ال ـش ـعــريــة
ُ
تكتشفه:
إلن ــارة مــا يمكن لروايته أن
وهـ ـ ــو ال ـ ــوج ـ ــود اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي ال ـع ــرب ــي
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـت ـط ـل ــب ب ــال ـط ـب ــع،
ً
تـ ـ ـح ـ ـ ّـوال ع ـم ـي ـقــا فـ ــي ش ـك ــل ال ـ ــرواي ـ ــة.

فــي «نـيــومـيــديــا» مـيــل ال ــى الـتــركـيـ ّـب،
والتغيير في الشكل ،ولكننا نتحفظ
فــي الــوقــت نفسه عـلــى ت ـعـ ّـدد األبـعــاد
الـثـقــافـيــة ف ــي الـ ــروايـ ــة ،الـ ــذي م ــع أنــه
هدف ،لكنه يتطلب تكنيكًا من الحذف
لــم يحققه بـكــاري تمامًا .االسترسال
أف ـض ــى ف ــي ب ـعــض امل ــواق ــع الـ ــى نــوع

مــن الضبابية ،وعــدم الــوضــوح الــذي
عانت منه الرواية .العناصر املختلفة
(ن ـث ــر ،س ـ ــرد ،ش ـع ــر) ظ ـلــت م ـت ـجــاورة
أكثر منها مندمجة في وحدة حقيقية
متعددة األبعاد« :جوليا أماميّ ،
اشد
وتستند
عـلــى خـصــرهــا بــأصــاب ـعــيُ ،
ببالطة ظهرها على صــدري املتعب،
كنا معًا مستسلمني لغروب إغرم ،لكن
كل واحــد منا يصغي ألوجــاعــه وهي
تنتفض كسمكة ُسحبت مــن إنائها.
هــا أن ــذا قــد ع ــدت إل ـيــك بـعــد ردح من
الزمن يا إغرمُ ،م ّدمى بأحزان غير تلك
التي عرفتها ،عانيت كثيرًا وبطشت
بــي الـحـيــاة ،وال زلــت رغــم الـخـســارات
واق ـ ـفـ ــا ّ
أردد مـ ــع عـ ـج ــوز ه ـم ـن ـغــواي
مقولته الشهيرة :يمكن لإلنسان أن
ُي ّدمر لكنه ال ينهزم».
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــرواي ــة مـكـتــوبــة
ع ـلــى ل ـس ــان ب ـط ـل ـهــا ،ال ــى الـصـفـحــات
التي كتبتها عشيقته جوليا عنه ،إال
ّ
أن الشكل الــذي جــاءت عليه الــروايــة،
أسـ ـ ـ ــاء الـ ـ ــى حـ ــد فـ ــي انـ ـقـ ـش ــاع األفـ ــق
الــروائــي .مــع ذلــك ،تبقى «نيوميديا»
ً
عمال كبيرًا الحتوائها على شــيء لم
يتحقق وهــذه براعة تحسب للكاتب.
إن بكاري كاتب ملهم ليس بما أنجزه
في روايته ،ولكن أيضًا بما هدف اليه
ولم يستطع إنجازه .غير املتحقق في
ه ــذه ال ــرواي ــة ،يـبــن لـنــا ال ـحــاجــة الــى
فــن روائ ــي جــديــد ،قــائــم على التعرية
والتجريد الجذريني ،بحيث يحتوي
ّ
تعقد وجود مطلق كائن ،حتى أوداد،
بأقل الـكــام ،ومــن دون فقد الوضوح
املعماري للرواية.
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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.

جودت فخر الدين
ُ ِّ ُ
ّ
أقصر عن حبك

ف ــي ع ــام  1979صـ ـ َ
ـدر دي ــوان ــي األول ع ـ ُـن َ «دار
صدر بهذا العنوان «أق ِّصرُ
َ
اآلداب» في بيروت.
َ
ُ
عن ِّ
ْ
اختر ُت له عنوانًا آخ َر ،هو
وكنت قد
حب ِك».
ٌ
ّ
«أحـ ــزان أول ــى» .ولـكــن الـنــاشــر الــدكـتــور سهيل
َ
َ
عنوان القصيدة
اختار لي ،أي للديوان،
إدريس
ِّ ً
ـا ْأن نفتتحَ
الـثــانـيــة فـيــه ،وأقـنـعـنــي ب ــه ،مـفــضـ
ً
ّ
بالحب بدال من الحزن.
ُ
«سروة الحزن» هو عنوان القصيدة األولى في
كتابي األول ،الذي َّ
ضم خمس عشرة قصيدة.
ّ
ُ
ه ــل ك ـ ُنـ ُـت حــزي ـنــا ح ــق ــا؟ ن ـعــم ،ك ــان الـ ـح ــزن هو
ْ
الحالة التي تطغى على غيرها من الحاالت في
قصائدي األولى .في تلك التي ّ
ضمها الديوان،
ْ
َ
ْ
قصائد لم أنشرها.
وكذلك في التي سبقت ُه من
ُ
ُ
كنت في السادسة والعشرين .وأج ــواء الحرب
التي اندلعت في لبنان منذ عام  ،1975وراحتْ
ُ
ـرض َ
نفسها على
تـتـنـ ّـو ُع وتـتـشـ ّـعــب ،كــانــت ت ـفـ
ال ـك ـت ــاب ــات ال ـ ًش ـعــريــة ف ــي ت ـلــك امل ــرح ـل ــة .كــانــت
َّ
إقامتي موزعة بني بيروت وقريتي الجنوبية.
ف ـب ـعــد سـ ـنـ ـت ـ ْـن ،أي ف ــي ع ـ ــام  ،1977كـ ـن ـ ُـت قــد
ُ
أنهيت دراستي في كلية التربية في الجامعة
ْ
ُ
اللبنانية ،وحـصــلــت على شـهــادة الـكـفــاءة في
ْ
ال ـف ـيــزيــاء ،وان ـت ـقــلـ ُـت إل ــى ال ـتــدريــس فــي إحــدى
الثانويات فــي بلدة ٍقريبة ٍمــن قريتي الواقعة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـ ـح ــدودي ــة م ــع ف ـل ـس ـطــن .ه ـكــذا
ْ
توزعت إقامتي بني بيروت والجنوب حتى عام
ْ
ُ
 ،1984إذ انتقلت إلى التعليم في الجامعة بعد
حصولي على الدكتوراه في األدب العربي من
جامعة القديس يوسف.
ّ
فــي ديــوانــي ّ
األول ،تـجــلـ ْـت مـكـ ِّـونــاتــي الثقافية
ُ
األساسية .تلك التي اكتسبتها من نشأتي في
معنيةٍ بالشعر .أبي ّ
َّ
وجدي شاعران .وأبي
أسرة

ُ
في بداياتي كنت أسعى
إثبات مقدرتي اللغوية ،وإلى
إلى
ُّ
إغناء تمرسي باستخدام األوزان
كان له أبعد األثر في تنمية استعدادي للشعر
ْ
اللذين
وشغفي باللغة .في طفولتي وصباي،
ُ
عشتهما فــي الـقــريــة ،كـنـ ُـت أشـعـ ُـر بأنني أحيا
ِّ
ُ
فــي عــالــم ٍل ـغـ ّ
ـيء مــن خالل
ـوي .كـنــت أرى كــل ش ـ ٍ
ّ ّ
وحبي للغة .حتى الطبيعة الريفية ،التي
اللغة
ّ
تفت ْ
ّ
حت أحالمي وتصوراتي في أحضانها ،لم
ْ
شهدتُ
ْ
ّ
اللغوي .لقد
تكن سوى جزء من عاملي
في طفولتي وصباي ذلك اللقاء الساحر الحالم
بني اللغة والطبيعة.
فــي بــدايــات إقـبــالــي على الـشـعــر ،كـنـ ُـت أجـ ُـدنــي
مسحورًا حيال الـعـبــارات الصعبة أو الغريبة
ال ـتــي أسـمـ ُـعـهــا أو أق ــرؤه ــا ف ــي ه ــذه الـقـصـيــدة
أو تلك فــي دواوي ــن املتنبي وأبــي فــراس وأبــي
ّ
ن ـ ــواس .ذكـ ـ ـ ْـر ُت ه ــذه الـ ــدواويـ ــن ألن ـن ــي أت ــذك ـ ُـر،
َ
على ْ
وجودها في مكتبة أبي إلى
نحو خاص،
ّ
ّ
جانب املعلقات بشرح الزوزني .وعندما بدأت
محاوالتي في كتابة الشعر ،في الثالثة عشرة
تقريبًاُ ،
كنت مدفوعًا برغبتي في امتالك اللغة
ّ
والـتـصـ ُّـرف بـهــا .بــدا لــي أن الشعر ليس سوى
ّ
ح ـ ِّـب ال ـل ـغــة ،وأن تــألـيـفــه لـيــس إال تـعـبـيـرًا عن
معرفة ٍبها ،أو وقوف ٍعلى بعض أسرارها.
فـ ــي م ـن ـظ ــوم ــات ــي األولـ ـ ـ ـ ــى ،كـ ـن ـ ُـت أسـ ـع ــى إل ــى
إثـبــات مـقــدرتــي اللغوية ،وإل ــى إغـنــاء ُّ
تمرسي
بــاسـتـ ّخــدام األوزان .فـكــان يحلو لــي مــن جهة
َ
أن أت ـمــثــل بالقصائد الـعــربـيــة الـقــديـمــة ،ومــن
ّ
ّ
َ
جهة ثانية أل أتــرك وزنــا إل وأنظم عليه ،وأن
أن ـ ِّـو َع  -ق ـ ْـد َر إمـكــانــي – فــي اسـتـخــدام الـقــوافــي،
َّ
ّ
فـجـ ّـر َبـ ُـت ال ـحــروف كــلـهــا تـقــريـبــا ،مــتـخـذًا منها
َ
تحصل لــي ع ـ ٌ
ّ
ح ــروف ّ
ٌ
كبير من
ـدد
روي ،حتى
ُ
ُ
ْ
َ
املنظومات ،رحت أحتفظ بها في دفاتر شبيهةٍ

(مروان بو حيدر)

ّ
ُ
بتلك التي كنا نستعملها لفروضنا املدرسية.
ُ
لدراسة
في الثامنة عشرة ،التحقت بالجامعة ْ
الفيزياء .وهذا النوع من الدراسة لم يصرفني
ُ
وكنت في هذا
بالشعر وكتابته.
عن االهتمام
ّ ُ
ُ
أتعرف بالشعر الحديث وأقرأ
بدأت
الوقت قد
نصوصًا منهّ ،
وأولها على ما أذكــر كان لبدر
شاكر السياب وصــاح عبد الصبور ً .في هذه
ً
ُ
الفترةُ ،
ُ
أشعر بأنني أدخل مرحلة جديدة
كنت
ُ
ُ
أشعر
من حياتي ،في جميع املجاالت .ورحــت
خ ـصــوصــا ب ــأن ال ـش ـع ـ َـر ل ـيــس ن ـ ْـح ـوًا وأوزان ـ ـ ًـا
ف ـقــط ،وإن ـمــا هــو أك ـثـ ُـر تــركـيـبــا ،وأشـ ـ ُّـد حـيــويــة
واضطرابًا.
َ
في عام ْ ،1974
نشر ُت ّأول قصيد ٍة حديثةٍ لي في
مجلة «اآلداب» البيروتية.
وبـعــد ذل ــك ،دأب ـ ُـت عـلــى الـنـشــر فــي ه ــذه املجلة
وفي غيرها من الصحف واملجالت املختلفة .لم
أف ـ ِّـر ْط في كتاباتي الحديثة بما ُ
ُّ
أعتد به
كنت
ـوي ،ومــن رصيد عــروضـ ّـي .كنتُ
من رصيد لـغـ ّ
ً
ّ
مقتنعًا ،ومــا زل ـ ُـت على اقـتـنــاعــي ،ب ــأن معرفة
ً
ٌ
ٌّ
ضروري -
أساس
كافية باللغة والعروض هي
كاف  -لكتابة الشعر.
ولكنه غير ٍ
قـصــائــدي فــي ديــوانــي ّ
األول م ــوزون ــة .تنتمي

ُ
إلــى ما شاعت تسميت ُه بـ «قصيدة التفعيلة».
وكذلك هي القصائد في مجموعاتي الالحقة.
َ
ُ
نثر واحدة.
كتبت قصيدة
أشير هنا إلى أنني
ٍ ٌ
ْ
سنتي .وعنوانها «قـصـيــدة ..أو
كــان ذلــك قبل
أج ـمــل» ،وهــي ستكون ضمن ديــوانــي الجديد
ّ
«حــدي ـقــة ال ـس ــت ــن» ،الـ ــذي س ـي ـصــدر قــري ـبــا مع
مجلة «دبي الثقافية» .ربما يكون من الطريف
ُُ
ْ
باتت ُ
تزيد على
أن ْتحتوي كتبي الشعرية التي
َ
العشرة قصيدة نثر واحدة .كان ذلك في منتهى
العفوية ،أي دون ّ
تدب ٍر أو افتعال أو انعطاف في
ُّ
الـخـيــارات أو املفاهيم .بــل ربما يــدل ً هــذا األمــر
على رؤيتي إلى الشعر وتأليفه ،رؤية تخلو من
التعصب للوزن أو ّ
ضده ،بل من ِّكل ُّ
ُّ
تعصب.
ّ
رأي ــي أن األوزان وال ـقــوافــي لـيـســت ق ـيــودًا كما
شاع في التنظير للحداثة الشعرية املعاصرة،
َ
ُ
ُ
ُّ
ملن ُي ْح ِسن استعمال ُه
وإنما النظام العروضي ٌ -
بـطــريـقـتــه ال ـخــاصــة  -ط ــاق ــة لـتـســديــد املـعــانــي
ّ
ُ
وتهذيب ِّ
الص َيغ .ورأيي أيضًا أن الشعر يمكن
َّ َ
ْ
َ
أن يتحقق خارج هذا النظام أو بدونه .ولهذا ،ال
ً
ُ
دعاة الوزن ودعاة
أجد فائدة في السجال بني
ِ
ً
التخلي عنه .كما ال أعطي أهمية للتصنيفات
ُ
ْ
الـشـعــريــة عـلــى أنــواع ـهــا .ك ــأن تـكــون الـقـصـيــدة

ً
َ
َ
عمودية أو قصيدة تفعيلة أو قصيدة نثر .أو
ْ
ُ
ّ
سبعينيات
كأن يكون الشعراء روادًا أو شعراء
ٍ
تسعينيات ...أو غير ذلك.
أو
ٍ
فــي كتابي األول ،عـ ّـبـ ْـر ُت عــن احتفائي بتراثنا
ال ـش ـعــري .وان ـطــاقــا م ـنــه ،وم ــن كـتــابــي الـثــانــي
ـدر بـعــد ّ
«أوهـ ــام ريـفـيــة» ال ــذي ص ـ َ
األول بسنةٍ
ُ ُّ
ِّ
واحـ ـ ـ ــدة ،رح ـ ـ ُـت أش ـ ـ ــق ط ــري ـق ــي ،م ـ ـطـ ــورًا لـغـتــي
ال ـش ـعــريــة ع ـلــى ن ـ ْـح ــو م ـس ـت ـمـ ّـر .وقـ ــد حــرصــتُ
ٍ
ُ
نظامها الخاص،
دائمًا على أن يكون للقصيدة
ّ
أو إي ـقـ ُ
ـاع ـهــا ال ـخ ــاص .وك ــان ل ــي  -ف ــي م ــا أظ ــن
َّ
ّ
 أن أس ـت ـم ــد م ــن ت ــراث ـن ــا ال ـل ـغ ــوي وال ـب ــاغ ـ ّـيُ
ّ
يساعد ،وال ُي َع ْر ِقل ،في إنجاز
والعروضي ما
ّ
شعري جديد.
مشروع
ُّ ُّ
فــي عــام  ،2006صـ َ
األول مــن أعمالي
ـدر املجلد
الـشـعــريــة ،عــن «املــؤس ـســة الـعــربـيــة لـلــدراســات
وال ـن ـشــر» ،واح ـت ــوى ُعـلــى مـجـمــوعــاتــي السبع
األولى .وكان لي ،وأنا أ ِع ُّد هذه األعمال للطبع،
ُ
أن أع ـيـ َـد ال ـن ـظـ َـر فــي مــا كـتـبــتـ ُـه خ ــال أك ـثــر من
ّ
ثــاثــن عــامــا ِّ ،وخصوصًا فــي كتابي األول .لم
ْ
اكتفي ُت ببعض
أغـ ِّـيـ ْـرْ ،ولــم أنـ ْـقـ ْـح كثيرًا .وإنـمــا
ال ـح ــذف .حــذفـ ُـت بـعــض الـصـفـحــات مــن كتابي
ّ
األول.

