كلمات

 32صفحة

السبت  15تشرين أول 2016

العدد  3008السنة الحادية عشرة
samedi 15 octobre 2016 n o 3008 11ème année

 1000ليرة

ّ
¶ «سكين»
فرانز كافكا
¶ زكريا محمد
الشعر لغة اليأس
¶ نزار عبد الستار
المطر وغبار الخيول

وثائق
أميركية

هكذا أشعلت واشنطن الحرب األهلية

◄ طائرات أميركية نقلت للكتائب
أسلحة من وارسو عام 1973
وشمعون طلب سالحًا من إيران

◄ رفض كرامي إنزال الجيش إلى
جانب الميليشيات ّ
فرد الكتائب
بحرق األسواق التجارية

◄ طلبت باريس من واشنطن دعم
التدخل العسكري السوري والسماح
لدمشق باستخدام القوة

ّ
مصادر التيار :تجمع الغد هو األخير على الطريق إلى بعبدا

الحريري يقترب من الحسم

[]4

الحدث

رون أراد
طلب بري أسرى
فلسطينيين
ّ
فتعطلت
الصفقة

06

4

حلب على
«باب الفرج»
[ 10ـ ]11

تقرير

«سوكلين»
خارج إدارة
النفايات

عادل الجبير
يا خيبة األمير!

12

الواليات المتحدة

انتخابات
الكونغرس
معركة خلفية
للرئاسة

22

ثقافة وناس

ضياء العزاوي
غيرنيكا العراق

ّ
دفع سكان حلب من دمائهم ثمنًا باهظًا  ،وال يزال الجميع يمني النفس بأن يقطف الفرج ثمنًا لصبر طال كثيرًا (أ ف ب)

12

بورتريه

2

السبت  15تشرين األول  2016العدد 3008

سياسة
وثائق

ّ
هكذا أشعلت واشنطن الحرب األهلية []7

ماذا كان الكولونيل مورغان يفعل
في بيروت صيف ١٩٧٥؟
يكشف كتاب صدر حديثًا في الواليات المتحدة
ّ
اللبنانية في بداية
دور واشنطن في السياسة
ّ
األهلية .الكتاب الذي يحمل عنوان «ميادين
الحرب
ّ
ّ
ّ
التدخل :السياسة الخارجية األميركية وانهيار
لبنان ١٩٦٧ ،ــ  ،»١٩٧٦يعتمد على األرشيف
األميركي من سجالت وزارة الخارجية ودوائــر
استخبارية وغيرهاُ ،
ويظهر في صفحاته ضلوع
ّ
األهلية وإذكائها
واشنطن في إشعال الحرب
وكيفية تعاملها مع «حلفائها» في بيروت.
في ما يأتي ،الحلقة السابعة من السلسلة التي
تنشرها «األخبار»
أسعد أبو خليل
ّ
ّ
اللبنانية بعلم
األهلية
إندلعت الحرب
ّ
ّ
مسبق من الحكومة األميركية بنيات
ميليشيات اليمني اللبناني وخططها.
واالفتراض أن خطط هذه امليليشيات
ّ
كــانــت مـسـتـقــلــة ع ــن خ ـطــط الـحـكــومــة
ّ
األميركية في لبنان يدخل في نطاق
السذاجة املفرطة .فقد كانت الحكومة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة قـ ــد أعـ ـ ـ ـ ّـدت ـ ـ ـ ـ ـ عـ ــن ســابــق
ّ
تصور وتصميم ـ ـ تسليح امليليشيات
وتجهيزها منذ ما قبل اندالع الحرب
بسنتني على األقل (قد يكون التسليح
بـ ــدأ ف ــي ع ـهــد ش ـ ــارل ح ـل ــو ،إذ كــانــت
ّ
طـلـبــات الـتـســلــح ت ــرد ف ــي ك ــل ل ـقــاءات
ّ
الزعماء املــوارنــة مــع الديبلوماسيني
األم ـيــركـ ّـيــن .لـكــن الــوثــائــق ال ـتــي بني
أيــديـنــا تـجــزم بـتــاريــخ  ١٩٧٣لتسليح
املـيـلـيـشـيــات بــال ـت ـعــاون م ــن الـجـيــش
ّ
رسميًا ـ ـ
اللبناني الذي أصبح ُمشرفًا
بإيعاز من واشنطن ـ ـ على ّذلك .كما ان
تلك امليليشيات كانت تتلقى التمويل
ّ
خارجية أخرى
والتسليح من جهات
ك ــال ـن ـظ ــام ال ـش ــاه ـن ـش ــاه ــي اإليـ ــرانـ ــي
واألردن وحـ ـك ــوم ــات أوروب ـ ـ ّـي ـ ــة غـيــر
ُم ّ
حددة).
ُ ِّ
وك ــان ســركـيــس ســوغــانـلـيــان املـســلــح
األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز مل ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــات «األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار»
و»الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــائ ـ ــب» (ب ـ ــاعـ ـ ـت ـ ــراف ال ـس ـف ـيــر
غ ـ ـ ـ ــودل ـ ـ ـ ــي) .وك ـ ـ ـ ـ ــان يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل إسـ ــم
الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ف ـ ــي أع ـم ــال ــه
ومـ ـع ــام ــات ــه (مـ ـ ّـمـ ــا أزعـ ـ ـ ــج الـ ـسـ ـف ــارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ّ
ربـ ـم ــا ألن ـهــا
كــانــت تــريــد ان يبقى التسليح سريًاّ
أو ألنها لم تكن على إطالع كامل على
أع ـمــال امل ـخــابــرات األم ـيــركـ ّـيــةّ ،
وربـمــا
ّ
خشيت ان تؤثر مجاهرة سوغانليان
على عالقتها بــاألطــراف املختلفة في
ّ
ل ـب ـنــان) .وف ــي  ٨ت ـ ّـم ــوز حــطــت طــائــرة
بوينغ  ٧٠٧كــان يملكها سوغانليان
فــي مـطــار بـيــروت وأفــرغــت حمولتها
ف ــي ش ــاح ـن ــات ذات لـ ــون زي ـت ــي (ص.
 .)١٥١وأبلغ سوغانليان شركة «بان
ّ
األميركية وافقت على
أم» ان الحكومة
اسـتـعـمــال م ـع ـ ّـدات «ب ــان ام» ،وان كل
ّ
ّ
بعملية النقل يجب
الوثائق املتعلقة

ان ُت ـ َ
ـرس ــل إلـ ــى ال ـس ـف ــارة األم ـيــركـ ّـي ــة.
وأب ـل ــغ الـسـفـيــر غ ــودل ــي امل ــدي ــر ال ـعــام
لـلـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري ب ـطــرس دي ــب أن
«الشحنة» ليست «من شأني» (ليست
م ـ ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــاص الـ ـ ـسـ ـ ـف ـ ــارة ،ب ـ ــل مــن
اختصاص أجهزة أخرى في الحكومة
ّ
األميركية) .وأفادت مصادر املخابرات
ّ
ّ
األميركية ان الشحنة تضمنت بنادق
كالشنيكوف تــم شــراؤهــا مــن وارســو
ُ
وشحنت عبر مدريد لصالح ميليشيا
ّ
الكتائب .ويـبــدو مــن رد فعل السفير
األميركي انــه كــان هناك تـضــارب بني
ّ
ّ
األميركية ومواقف
عمليات املخابرات
ّ
ّ
الديبلوماسيني األميركيني في سفارة
ب ـي ــروت( .ك ــان الـسـفـيــر األم ـيــركــي في
لبنان في أواخر السبعينات ريتشارد
ّ
الجميل إال
باركر ال ينظر إلــى بشير
كـ ـ «أزع ـ ــر» ،كـمــا اخـبــرنــي فــي سـنــوات
َ
ت ـق ــاع ــده ف ــي واش ـن ـط ــن ،ع ـنــدمــا عـمــل
ّ
رئ ـيــس ت ـحــريــر م ـجــلــة «م ـي ــدل إيـســت
جورنال» ،فيما كانت حكومته تعمل

ّ
اإلسرائيلية على دعمه
مع الحكومة
بـ ـق ـ ّـوة ،وبــال ـط ـبــع زاد ه ــذا ال ــدع ــم في
والية رونالد ريغان).
زادت وتـ ـي ــرة ط ـل ـب ــات ال ـت ـس ـل ـيــح مــن
ق ـبــل مـيـلـيـشـيــات ال ـي ـمــن .ك ـمــا كــانــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ــرجـ ـع ـ ّـي ــة فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
ّ
ت ـ ـحـ ــث الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة ع ـلــى
مساعدة هــذه امليليشيات .فقد أخبر
وزي ــر ال ـبــاط اإلي ــران ــي أس ــد الـلــه علم
نــائــب الـسـفـيــر األم ـيــركــي ف ــي طـهــران
أن السفير اللبناني فــي إي ــران خليل
الخليل (إبــن كاظم الخليل الــذي كان
ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ح ــزب
«األحـ ـ ــرار») طـلــب مـســاعــدة مــن إي ــران
مليليشيا «األح ـ ــرار» .وهـنــا ،استفسر
َ
َعلم من الديبلوماسي األميركي ما إذا
كان هناك مبادرات من قبل أميركا أو
غيرها في هذا الشأن .وفيما لم تذكر
ال ـس ـفــارة األم ـيــركـ ّـيــة فــي تـقــريــرهــا ما
إذا تم االستجابة لطلب الخليل ،ذكر
ّ
األميركية
تقرير لوكالة االستخبارات
ّ
اإليرانية قدمت تسليحًا
ان الحكومة
ّ
إلـ ــى «امل ـي ـل ـي ـش ـيــات امل ـس ـي ـحــيــة» .كما
أشــار السفير اللبناني في ّ
عمان إلى
م ـســاعــدة ع ـس ـكـ ّ
ـريــة أردن ـ ّـي ــة ،ل ـكــن من
دون توضيح طبيعتها.
ُ
ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،أو امل ـ ـل ـ ـفـ ــت ،فـ ــي ال ــوث ــائ ــق
األمـيــركـ ّـيــة هــو ال ــدور الـنـشــط للنظام
األردنـ ــي فــي دع ــم ميليشيات اليمني
ال ـل ـب ـن ــان ــي وف ـ ــي ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـل ـن ـظــام
السوري عندما باشر معاداة اليسار
ال ـل ـب ـنــانــي واملـ ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة.
والــدور األردنــي كــان ّ
سريًا إلــى درجة
ّ
أن ـ ــه ل ــم ي ـك ــن ي ـ ــرد ح ـت ــى ف ــي ادب ــي ــات
ال ـحــركــة الــوط ـنـ ّـيــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة آنـ ــذاك.
ف ــالـ ـنـ ـظ ــام األردنـ ـ ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان ،وال يـ ـ ــزال،
يـخـفــي ت ــآم ــره ّوراء س ـتــار كـثـيــف من
ال ـخ ـطــاب املـتـحــفــظ واملـ ـ ـ ّ
ـؤدب (ظــاه ـرًا
وش ـك ـل ـ ّـي ــا ف ـ ـقـ ــط) .ك ـم ــا ان م ـع ــارض ــة
ّ
إتفاقية «سيناء  »٢جعل العالقة بني
ال ـن ـظــامــن الـ ـس ــوري واألردنـ ـ ـ ــي أكـثــر
دف ـئــا ،ورأى املـلــك حـســن فــي تحالفه
م ــع ح ــاف ــظ األسـ ـ ــد ف ــرص ــة لـتـقــويــض
ّ
ّ
الفلسطينية.
منظمة التحرير
قيادة

ظل شمعون والجميل يأمالن بتدخل عسكري أميركي

وه ــو أب ـلـ ّـغ الـسـفـيــر غــودلــي أن ــه يأمل
في أن يتلقى قريبًا مساعدة من األسد
إلس ـت ـب ــدال قـ ـي ــادة م ـن ـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر
بقيادة جديدة «معتدلة ومسؤولة»،
وأن ذل ـ ـ ــك م ـ ــن شـ ــأنـ ــه االس ـ ـ ـهـ ـ ــام فــي
االسـتـقــرار فــي لبنان .وأج ــاب غودلي
ب ــأن ــه ال ي ــرى غ ـضــاضــة ف ــي ال ـت ـقــارب
بني كل من النظام السوري واألردنــي
واللبناني (كأطراف ثالثة في معاداة
ّ
الفلسطينية) .وكــان
ق ـيــادة املـقــاومــة
ّ
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــون األمـ ـي ــرك ــي ــون فــي
املنطقة يرون في دور النظام السوري
عنصرًا إيجابيا.
ّ
اليمينية ـ ـ كما ينقل
كانت امليليشيات
ستوكر عن روايــة كمال الصليبي في
تــأري ـخــه ل ـل ـحــرب األه ـل ـ ّـيــة وال ـت ـقــاريــر
األم ـيــركـ ّـيــة ع ــن ّال ـح ــرب ـ ـ ـ ـ تـسـعــى إلــى
إستجالب ّ التدخل الخارجي أو على
األقـ ــل ت ــدخ ــل ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي إلــى
جانبها .وكان قصف منطقة األسواق

طائرات أميركية
نقلت للكتائب أسلحة
من وارسو عام 1973
وشمعون طلب سالحًا
من إيران
طلبت باريس من
واشنطن دعم التدخل
العسكري السوري
والسماح لدمشق
باستخدام القوة

فــي صـيــف  ١٩٧٥ج ــزءًا مهمًا مــن هــذا
ّ
امل ـخــطــط .وق ــد ح ــاول شـمـعــون إب ــاغ
األميركية ّ
ّ
بنيته إنزال الجيش
السفارة
ّ
إلى األسواق (بحجة حمايتها بعد ان
قـ ّ
ـدمــت ميليشيات الـيـمــن الــذري ـعــة)،
ّ
ّ
إال أن السفارة األميركية تنصلت من
قرار شمعون ـ ـ على األقل ّ وفق تقارير
السفارة .لكن طلب التدخل األميركي
ّ
لــم يتوقف ومــن جهات مختلفة .فقد
دع ــا غ ـ ّـس ــان تــوي ـنــي الـسـفـيــر غــودلــي
إل ــى مــأدبــة ع ـشــاء فــي مـنــزلــه ،وســألــه
ّ
فرنجية بحسب
(بتكليف من سليمان
ق ــراءة غـيــر بــرغــرســون ه ــوز للوثائق
األم ـيــركـ ّـيــة ف ــي أطــروح ـتــه الـجــامـعـ ّـيــة
ف ــي جــامـعــة أوس ـل ــو ،ص )٤١ .م ــا إذا
ّ
األميركية النظر
للحكومة
كان يمكن
ّ
ف ــي ط ـلــب «ت ــدخ ــل ع ـس ـكــري أم ـيــركــي
فــي لـبـنــان» (ص .)١٥٥ .وك ــان جــواب
ّ
غودلي (فــي تقريره) انــه كــان يظن ان
تــويـنــي ي ـعــرف أم ـيــركــا مـعــرفــة تتيح
ل ــه الـ ـج ــواب ع ــن س ــؤال ــه بـنـفـســه .كما
ط ـل ــب ت ــوي ـن ــي ان تـ ـص ــدر ال ـح ـكــومــة
األميركية بيانًا ّ
ّ
يؤيد «وحــدة أراضي
ّ
لبنان» .لكن السفير ذكــره بأن اإلدارة
األميركية في َ
ّ
عهد ّي فورد ونيكسون
ّ
فـعـلــت ذل ــك فــي رســائــل إل ــى فــرنـجــيــة.
ّ
الخارجية األميركية
وفيما تعاملت
ّ
مــع طلب تويني (الـثــانــي) بإيجابية،
ك ــان رأي غــودلــي مـعــاكـســا ألن بيانًا
فــي دعــم االسـتـ ّقــرار فــي لبنان «يمكن
ان ُي ّ
شجع التعنت املسيحي وسياسة
ّ
حافة الهاوية من قبلهم» ،كما يمكن
ّ
السوريني
«أن ُيفهم كتهديد من قبل
ّ
وامل ـت ـط ـ ّـرف ــن املـسـلـمــن ال ـل ـب ـنــانــيــن».
وق ـ ّـدر السفير أن «الـنـشــاط املسيحي
اليميني يـتـحـ ّـمــل مـســؤولـ ّـيــة تـتـعـ ّـدى
الخمسني في املئة عن تفجير الجولة
الرابعة» (في صيف  )١٩٧٥من الحرب
ّ
األهلية.

فدية غذائية
ل ـكــن ق ـبــل تـفـجـيــر «ال ـج ــول ــة الــراب ـعــة»
توالت التفجيرات في مناطق مختلفة
من لبنان ،كطرابلس وزحلة ،على يد
ّ
يتطرق
امليليشيات االن ـعــزالـ ّـيــة .ول ــم
ّ
قضية
سـتــوكــر فــي كـتــابــه بـتــاتــا إل ــى
ال ـكــولــون ـيــل إرن ـي ـســت م ــورغ ــان ال ــذي
خ ـط ــف فـ ــي ل ـب ـن ــان فـ ــي تـ ـ ّـمـ ــوز ١٩٧٥
وأطلق سراحه بعد  ١٣يومًا .الخطف
ِ
تـ ـ ـ ّـم عـ ـل ــى يـ ــد م ـن ـظ ـ ّـم ــة لـ ــم ت ـع ـل ــن عــن
ّ
ّ
العملية ،هي
اسمها قــط إال فــي هــذه
ّ
«منظمة العمل االشـتــراكــي الـثــوري»
(وه ــي غير «ح ــزب العمل االشـتــراكــي
ال ـع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ لـ ـبـ ـن ــان») .وه ـ ــذه املـنـظـ ّـمــة
ّ
الشعبية ـ ـ
كانت قريبة مــن «الجبهة
ّ
العامة» أو الــرديــف اللبناني
القيادة
ل ـه ــا ،وك ــان ــت ب ـق ـي ــادة «ج ــاب ــر بــرغــل»
(أبو ّ
العباس نفى في مؤتمر صحافي
لــ»جـبـهــة ال ــرف ــض» آنـ ــذاك الـصـلــة بني
املنظمة وبــن «الـقـيــادة الـعـ ّ
ّ
ـامــة» ،وإن
ّ
أبــدى تعاطفًا مــع العملية) .وطالبت
ّ
املنظمة إلط ــاق مــورغــان بـفــديــة ،هي
ع ـبــارة عــن أط ـنــان مــن ال ــرز والطحني
وزي ــت الـطـهــي ومـ ــواد غــذائـ ّـيــة أخــرى
ّ
داخلية وقمصان وسراويل
ومالبس
وأحـ ــذيـ ــة وإسـ ـمـ ـن ــت وح ـل ـي ــب أط ـف ــال
لـ ـلـ ـفـ ـق ــراء فـ ــي املـ ـسـ ـل ــخ وال ـك ــرن ـت ـي ـن ــا.
ّ
وكعادتهاّ ،
األميركية
أصرت الحكومة
ُ
على موقفها املعلن برفض التجاوب
مع طلبات الفدية من أي جهة كانت.
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في املفاوضات حــول مستقبل لبنان.
 )٣تـشـجـيـعـهــم ع ـلــى االع ـت ـم ــاد عـلــى
العون اإلسرائيلي».

فرنسا مع التدخل السوري

رفض كرامي إنزال الجيش إلى جانب الميليشيات
ّ
فرد الكتائب بحرق األسواق التجارية

ّ
لكن املــؤلــف إدغــار أوبــاالنــس ذكــر في
ّ
كتابه غير املعروف« ،الحرب األهلية
في لبنان  ١٩٧٥ـ ـ  ،»١٩٩٢ص ،١٤ .ان
ّ
ّ
األميركية فــي بـيــروت رتبت
السفارة
دف ــع الـفــديــة (بقيمة  ٣٠٠,٠٠٠دوالر)
عبر طرف ثالث.
لكن ماذا كان الكولونيل مورغان يفعل
ّ
في بيروت في ظل أجواء الحرب؟
ّ
ذكــرت الصحافة األميركية في حينه
ان مــورغــان (ال ــذي وصــل إلــى بيروت
م ــن ق ــاع ــدة ع ـس ـكـ ّ
ـريــة ف ــي بــاك ـس ـتــان)
كان في ّ
مهمة لتسليح الكتائب( .ورد
ّ
أميركية ـ ـ لم تنشر في
ذلك في وثيقة ُ
ك ـتــاب سـتــوكــر ـ ـ ـ ـ ذكـ ــرت ف ــي أطــروحــة
مــاجـسـتـيــر ف ــي جــامـعــة أوس ـل ــو لغير
ب ــرغ ــرس ــون ه ـ ــوز ع ـ ــام  ،٢٠١٤تـحــت
عنوان «عرض جانبي خطير :أميركا
وال ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ١٩٧٥ ،ـ ـ
 .)»٧٦وك ــان ــت ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـ ّـيــة
ال ـي ـسـ ّ
ـاريــة (ك ـمــا ورد بــالـتـفـصـيــل في
ّ
ال ـت ـقــاريــر األم ـي ــرك ــي ــة امل ـن ـش ــورة بعد
خـ ـض ــوعـ ـه ــا ل ـ ـلـ ــرقـ ــابـ ــة ،وال ـ ـت ـ ــي ك ـمــا
أس ـل ـف ـنــا ال تـ ــرد ف ــي كـ ـت ــاب س ـتــوكــر)
ات ـه ـم ــت مـ ــورغـ ــان ب ــال ـع ـم ــل ل ـح ـســاب
امل ـخ ــاب ــرات األم ـيــركـ ّـيــة ،وأن ــه ك ــان في
ّ
ّ
اليمينية.
مهمة لتسليح امليليشيات
وكــان خطف مــورغــان موضع اهتمام
كـبـيــر م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة.
وتـتـطـ ّـرق وثيقتان مــن «ويكيليكس»
وتشيران إلى
من سنة ّ ١٩٧٥إلى األمر ّ
«حساسية» املوضوع ودقته بطريقة
ّ
عسكرية أو
ُيشتم منها بأنها مسألة
ّ
ّ
عادية.
استخبارية غير
ّ
أما الرواية الرسمية ملجيء الضابط
األم ـيــركــي إل ــى ب ـي ــروت فـغـيــر ُمقنعة
ّ
البتة .إذ تقول إن مــورغــان (قاتل في
ْ
ح ــرب ــي فـيـتـنــام وك ــوري ــا) وص ــل إلــى
بـيــروت وأق ــام فــي فندق مـلـكــارت ،في
طريقه إلى ّ
مهمة في تركيا .وهو زعم
ّ
أنه غــادر الفندق يوم األحــد متوجهًا
إلـ ـ ــى م ـك ـت ـبــة امل ـ ـطـ ــار ل ـ ـشـ ــراء صـحــف
ُ
ّ
أجنبية ،علمًا أن املكتبة تقفل في هذا
ّ
ّ
اليوم .وقــد تشكلت لجنة خاصة في
وزارة الـخــارجـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة (بقيادة
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ــن مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب)
للعمل على إطالق سراح الكولونيل.
ُ
وت ـظ ـه ــر ال ـت ـق ــاري ــر األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ،بـمــا
فـيـهــا «ال ـت ـقــريــر اإلخـ ـب ــاري ال ـيــومــي»
الـ ـ ــذي تـ ـع ـ ّـده املـ ـخ ــاب ــرات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
لـلــرئـيــس األم ـي ــرك ــي ،جـهــل الـحـكــومــة
األم ـيــركـ ّـيــة ب ــواق ــع مـنـظـ ّـمــات الـيـســار
وامل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ف ــي لـبـنــان.
إذ ي ـش ـيــر ال ـت ـق ــري ــر إلـ ــى ان امل ـن ـظـ ّـمــة
ّ
ّ
سياسية ،وإن
إجرامية غير
الخاطفة

تـخـ ّـفــت وراء ش ـع ــارات ي ـسـ ّ
ـاري ــة .لكن
كـيــف ت ـكــون املـنـظـ ّـمــة إج ــرام ـ ّـي ــة وهــي
لــم تطلب أم ـرًا لنفسها؟ وك ــان تقرير
ّ
ّ
«إجرامية»
منظمة
مماثل قد زعم ان
ّ
عملية «بنك أوف أميركا»
وراء
كانت ّ
ّ
ّ
ال ـتــي نــفــذتـهــا «املـنــظـمــة االشـتــراكــيــة
ّ
ّ
الثورية» عام  .١٩٧٣ووصف
اللبنانية
ً
تـقــريــر آخ ــر ،م ـثــا ،جــريــدة «الـشـعــب»
ّ
ّ
املتزمتة) بأنها
بناصريتها
(املعروفة
ّ
«موالية للسوفيات» .وتتضح أهمية
دور م ــورغ ــان ف ــي «ت ـق ــري ــر إخ ـب ــاري
ً
رئ ــاس ــي ي ــوم ــي» ت ـضـ ّـمــن ف ـص ــا عن
مــوضــوعــه ،لكن نصفه خضع ّ
ملقص
الرقيب .وهناك تقارير من كيسنجر،
ّ
الديبلوماسيني
في حينه ،تطلب من
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ـ ّـيـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدث ف ــي
املـ ــوضـ ــوع .ون ـح ـت ــاج الـ ــى م ــزي ــد مــن
الــوثــائــق ك ــي ن ـعــرف أك ـثــر ع ــن ّ
مهمة
مورغان الذي توفي عام  ،٢٠٠١وذكر
نعيه الرسمي في مقبرة «ارلنغتون
ّ
ّ
ّ
ّ
بالقوات املسلحة
الخاصة
الوطنية»
ّ
ّ
انــه تـخــرج مــن «كلية االستخبارات»
الـتــابـعــة لـلـجـيــش األم ـي ــرك ــي( .ح ــاول
ي ــاس ــر ع ــرف ــات ع ـب ــر وس ـي ـط ــه خـلـيــل
خــوري ،ابــن بشارة الـخــوري وشقيق
مـيـشــال خ ــوري ،مـبـعــوث ش ــارل حلو
ال ـسـ ّـري ل ــدى الـسـفــارة األمـيــركـ ّـيــة في
بيروت ،استغالل مساعيه «الحميدة»
الطـ ـ ــاق مـ ــورغـ ــان م ــن أج ـ ــل ال ـت ـق ـ ّـرب
مــن الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة ،كـمــا فعلت
الحكومة السورية األمر نفسه للغاية
ذاتها).

حرق األسواق

لـكــن ال ـجــولــة الــراب ـعــة انــدل ـعــت ب ـقـ ّـوة.
كـ ــان تـشـكـيــل ح ـكــومــة رش ـي ــد كــرامــي
هو الضامن لعدم انــدالع تلك الجولة
آنـ ـ ـ ــذاك ،وقـ ــد قـ ــال ك ــرام ــي ف ــي حـيـنــه:
«ي ـت ـحـ ّـدثــون ف ــي ك ــل ي ــوم ع ــن الـســاح
والـتـسـلـيــح والـجــولــة الــراب ـعــة .ونحن
ن ـق ــول إن ال ـجــولــة ال ــراب ـع ــة املــزعــومــة
ه ــي حــديــث خ ــراف ــة ،وح ــدي ــث ع ـمــاء،
وح ــدي ــث خ ــون ــة»( .راجـ ــع فـ ــؤاد مـطــر،
«س ـق ــوط االم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة»،
الـ ـ ـج ـ ــزء ّ
األول ،ص .)١٠١ .وهـ ـك ــذا
ّ
انــدلـعــت ،بعد اي ــام ،تلك الجولة التي
أطـلـقــت الـتـسـعـيــر الـجـنــونــي لـلـحــرب.
وك ـم ــا أورد ال ـت ـقــريــر الــديـبـلــومــاســي
األم ـي ــرك ــي ،أش ـع ــل االن ـع ــزال ـ ّـي ــون تلك
الجولة في سياق نزاع داخل ّالحكومة
بني كميل شمعون ُ
(ومــن يمثل) الذي
أراد إنـ ــزال الـجـيــش ل ـخــوض املـعــركــة
ّ
االنعزالية وبني
في صف امليليشيات
رشيد كرامي الذي رفض ذلك .وبسبب

رف ـ ـ ــض ك ـ ــرام ـ ــي ،أطـ ـلـ ـق ــت م ـي ـل ـي ـش ـيــا
ال ـك ـتــائــب قــذي ـفــة ص ــاروخ ـ ّـي ــة ف ــي ١٨
أيلول  ١٩٧٥على بناية «سينما أوبرا»
في ساحة الشهداء ،مما أشعل حريقًا
ً
ه ــائ ــا ف ــي املـنـطـقــة .ه ــذه ه ــي حقيقة
حرق األسواق في وسط بيروت والتي
ُح ـج ـبــت وراء شـ ـع ــارات االن ـعــزالـ ّـيــن
امل ـس ـت ـح ــدث ــة الح ـ ـقـ ــا ،وال ـ ـكـ ــاذبـ ــة ،عــن
«مـ ـق ــاوم ــة الـ ـت ــوط ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي».
وتـ ـبـ ـع ــت الـ ـقـ ـص ــف ع ـم ـل ـي ــات إحـ ـ ــراق
وتـ ـخ ــري ــب مـ ـقـ ـص ــودة لـ ـك ــل امل ـن ـط ـقــة
الـتـجـ ّ
ـاريــة وإح ــراق أك ــواخ الـفـقــراء في
منطقة الكرنتينا.
ّ
حـ ـ ـ ــذر امل ـ ـلـ ــك ح ـ ـسـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــال ان ــه
ّ
عسكرية مــن كبار
اطـلــع على تـقــاريــر
املسؤولني في دمشق ،من عواقب وقف
ّ
ّ
السياسية في لبنان
السورية
املساعي
ّ
ع ـلــى امل ـص ــال ــح األم ـي ــرك ــي ــة .ول ــم يكن
امللك األردنــي وحــده ـ ـ مع ّ امليليشيات
ّ
اليمينية ـ ـ ُمطالبًا بـتــدخــل عسكري
ّ
أميركي .فقد طلب العدو اإلسرائيلي
ِّ
ف ــي أي ـل ــول ( ١٩٧٥ف ــي مـ ّـرحـلــة مـبــكــرة
ً
جـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب) تـ ــدخـ ــا ع ـسـكــريــا
ـاو ممكن
أميركيًا فــي
لبنان ملنع «تـهـ ٍ
ّ
ّ
املسيحية» (ص ١٥٦ .من كتاب
للقوات
ستوكر) .وسأل شمعون بيريز ،وزير

كيسنجر:
بالنسبة إلى
لبنان ليس
لدينا ما
نقترحه!

ّ
إمكانية
الــدفــاع ،هنري كيسنجر عــن
مساعدة أميركا لـ «عناصر معتدلة»
في لبنان ،في إشــارة إلى امليليشيات
ّ
ّ
اليمينية .وجــاء فــي مــذكــرة اللقاء ان
امل ـنــاق ـشــات ل ــم ت ـك ـت ـمــل .وب ـع ــد أرب ـعــة
ّ
خارجية
ّأيام ،سأل إيغال ألون (وزير
الـ ـع ـ ّ
ّ
ـدو) كـيـسـنـجــر ع ــن إم ـكــانــيــة فعل
يعط
شــيء ملنع «اسـلـمــة» لـبـنــان ،فلم
ٍ
كيسنجر جــوابــا واضـحــا .واالهتمام
ّ
االنعزالية
اإلســرائـيـلــي بامليليشيات
ل ــم ي ـك ــن ل ــه أي ع ــاق ــة أب ـ ـدًا ب ـم ــا ك ــان
ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي يعلنه باستمرار
ح ـت ــى عـ ــام  ١٩٨٢ع ــن «ح ــرص ــه عـلــى
ّ
ّ
األقلية
املسيحيني» وعــن «دفــاعــه عن
ّ
املـسـيـحــيــة» ف ــي ل ـب ـنــان .عـلــى العكس
من ذلك ،ينقل «تقرير إخباري رئاسي
يومي» ُيعود ليوم  ١٧تشرين الثاني
( ١٩٧٦ون ـشــر قبل أســابـيــع فـقــط) عن
ّ
االسرائيلية أسباب تسليح
الحكومة
ّ
إس ــرائـ ـي ــل لـلـمـيـلـيـشـيــات ال ـي ـم ـي ـنــيــة،
ّ
ستستمر في
فيشير الى «أن إسرائيل
تسليح ّ
ّ
املسيحية العاملة في
القوات
الجنوب من أجل )١ :مساعدتهم على
تقوية سيطرتهم في املناطق املتاخمة
ّ
ّ
االسرائيلية)٢ .
اللبنانية ـ ـ
للحدود
تعزيز موقعهم التفاوضي اإلجمالي

كان املوقف الفرنسي موازيًا للموقف
ّ
األميركية
األردني في إقناع الحكومة
(بـ ـع ــض أج ـه ــزت ـه ــا لـ ــم ت ـك ــن ت ـح ـتــاج
إل ــى إق ـنــاع خـصــوصــا الديبلوماسي
املـعــروف ريـتـشــارد مــورفــي ال ــذي كان
يثني في تقاريره من دمشق على الدور
الـ ـس ـ ّـوري ف ــي ل ـب ـن ــان) بـ ـض ــرورة دعــم
التدخل العسكري السوري في لبنان.
ّ
فـفــي أواخـ ــر أي ـلــول  ،١٩٧٥نــظــر وزيــر
ّ
الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ
في لقاء مع هنري كيسنجر بأنه يجب
«ي ـس ـم ــح ل ـل ـس ـ ّ
ان ُ
ـوري ــن بــاسـتـعـمــال
ّ
ـرورة»،
ال ـ ـقـ ــوة إذا م ــا اق ـت ـض ــت الـ ـ ـض ـ ـ ّ
وس ــأل إذا كــانــت إســرائ ـيــل ستتدخل
في حال دخول بعض كتائب الجيش
ال ـ ـسـ ــوري إل ـ ــى ل ـب ـن ــان .وع ـن ــدم ــا ّق ــال
كـيـسـنـجــر ان إس ــرائ ـي ــل ق ــد ت ـتــدخـّـل،
ً
سوفانيارغ قائال ان التدخل
اعترض
ّ
السوري «لن يؤثر على أمن إسرائيل»
(ص .)١٥٧ .وف ــي لـقــاء فــي واشـنـطـ ّـن،
فــي  ٣٠أي ـلــول مــن ال ـعــام نـفـســه ،حــذر
ّ
ّ
اللبناني فيليب تقال
الخارجية
وزير
ن ـظ ـيـ ّـره األم ـي ــرك ــي كـيـسـنـجــر ،م ــن أن
التدخل العسكري الـســوري قد يكون
ّ
ّ
اللبنانية
في لحظة ما «الحل للقيادة
الضعيفة» (ص ٤١ .من أطروحة غير
برغسون هوز .وقد تكون إشارة تقال
إل ــى الــرئ ّـيــس ال ـل ـب ـنــانــي) .ورأى تقال
أن ال ـت ــدخ ــل اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي لـبـنــان
ّ
سيضر باالستقرار في لبنان والشرق
األوسط ،فأجابه كيسنجر بأن أميركا
ط ـل ـبــت مـ ــن إس ــرائـ ـي ــل الـ ـبـ ـق ــاء ّخـ ــارج
لبنان .لكن الوزير األميركي حــذر من
ّ
تــدخــل ســوري فــي لبنان ،وقــال إنــه ال
ّ
يـمـكــن ض ـّبــط إس ــرائ ـي ــل إال ف ــي حــالــة
عدم التدخل السوري .ويذكر ستوكر
ان كيسنجر أبلغ تقال (طالبًا الحفاظ
عـ ـل ــى ال ـ ـسـ ـ ّ
ـريـ ــة) أن ّ ألـ ـ ـ ــون وعـ ـ ــد ب ـ ّـأن
إســرائـيــل «ل ــن تـتــدخــل إذا لــم تتدخل
س ّــوري ــا» .وف ــي خــريــف ال ـع ــام نـفـســه،
لــخــص كـيـسـنـجــر مــوقـفــه م ــن الـحــرب
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة ب ــالـ ـق ــول« :بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
لبنان ،ليس لدينا أي شيء نقترحه»،
أي هي وصفة االستمرار بالحربّ .
وطــالــب قــائـ ّـد الـجـيــش اللبناني حنا
سعيد بـتــدخــل الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة،
ّ
واق ـ ـتـ ــرح ع ـل ــى ال ـس ـف ـيــر غ ــودل ــي ح ــث
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـكــوي ـتـ ّـيــة وال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
ّ
واملصرية للضغط على سوريا لوقف
ّ
تــدفــق ال ـســاح إل ــى لـبـنــان .أم ــا خليل
أبــو حمد ،الــذي ورد ذكــره سابقًا في
صــدد إب ــاغ الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة عن
ـريــة بــن لبنان والـعـ ّ
مـفــاوضــات سـ ّ
ـدو
اإلســرائـيـلــي فــي بــدايــة عهد فرنجية،
ّ
األميركية
فقد اقـتــرح على الحكومة
ّ
اللبنانيني
«مساعدة تلك القوى بني
التي تسعى إلى الحفاظ على املجتمع
الليبرالي املــوالــي للغرب فــي لبنان»،
ّ
االنعزالية.
في إشارة إلى امليليشيات
ل ـكــن س ـتــوكــر ي ــذك ــر ان ال ـس ـف ــارة فــي
الجميل
ب ـيــروت عــارضــت ذل ــك .وك ــان
ّ
وش ـم ـعــون ال ي ـ ــزاالن ي ــأم ــان بـتــدخــل
أميركي في لبنان.
وف ــي تـشــريــن األول ع ــام  ،١٩٧٥وبعد
احـ ـت ــدام امل ـ ـعـ ــارك ،ع ـق ــدت «مـجـمــوعــة
الـ ـعـ ـمـ ـل ـ ّـي ــات الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة» ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبـ ـي ــض اج ـت ـمــاعــا إلجـ ـ ــراء مــراج ـعــة
ّ
رسمية للموقف األميركي من الحرب
ف ــي ل ـب ـنــان .واس ـت ـم ـ ّـرت االج ـت ـمــاعــات
عـلــى م ــدار ثــاثــة ّأي ـ ــام .وك ـ ّـان ــت إدارة
سوري
فــورد قلقة من احتمال تدخل
ّ
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ق ـ ــد يـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إل ـ ـ ــى ت ــدخ ــل
إ ُس ــرائ ـ ّي ـل ــي م ـق ــاب ــل .ويـ ـق ــول سـتــوكــر
(املـتـحــفــظ ع ــادة فــي توصيف املوقف
األم ـي ــرك ــي) ان ّ ال ـق ـلــق األم ـي ــرك ــي كــان
ّ
الخارجية وليس
فقط إزاء التدخالت
ح ـ ــول «املـ ـ ـ ــوت وال ـ ــدم ـ ــار فـ ــي ل ـب ـن ــان»
(ص .)١٥٨ .ال ب ــل أن كـسـيـنـجــر كــان
صــري ـحــا ف ــي ق ــول ــه ف ــي االج ـت ـم ــاع ان
«الهم األميركي األساسي ال يكمن في
ّ
ّ
اللبنانية
التوصل إلــى حل للمشاكل
ّ
ّ
ال ــدا ّخ ـل ــي ــة ب ـح ــد ذاتـ ـه ــا ،ب ــل ف ــي منع
ّ
ّ
األميركية
الخارجية» (غير
التدخالت
طبعًا) التي قد ّ
تؤدي إلى حرب شرق
ّ
أوسطية.
(يتبع)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مكتب الحص يوضح
تعليقا عـلــى مــا ورد فــي "االخ ـب ــار"،
ام ــس ،تـحــت ع ـن ــوان "م ــرس ــوم س ـ ّـري
ّ
للسطو على املـلــك ال ـعــام" ،نــؤكــد "ان
مــا ورد فــي التقرير عــار عــن الصحة
ويفتقر للدقة ،مع ان التقرير يحمل
ارقــام املراسيم وتاريخها صدورها،
كـمــا يـشـيــر الـتـقــريــر نـفـســه بتوجيه
امل ـس ــؤول ـي ــة امل ـب ــاش ــرة الـ ــى الــرئ ـيــس
ال ــدك ـت ــور سـلـيــم ال ـح ــص وحـكــومـتــه
بـ ـص ــدور ت ـلــك امل ــراس ـي ــم ال ـت ــي تــزعــم
ال ـك ــات ـب ــة ب ــأن ـه ــا ك ــان ــت س ــري ــة ول ــم
تنشر في الجريدة الرسمية بغرض
تسهيل نهب املال العام .ويهمنا لفت
نظر "االخبار" الى ان الرئيس الحص
ي ـم ـت ـلــك س ـج ــا ن ــاص ـع ــا بــال ـب ـيــاض
والـتـعـفــف الــداعــي دائ ـمــا للمحافظة
على املال العام والحرص على اموال
املــواط ـنــن طـيـلــة مـسـيــرتــه الــوطـنـيــة
اك ـ ـ ــان مـ ــن خ ـ ــال م ـم ــارس ـت ــه ال ـح ـكــم
واملسؤولية ام من خارج الحكم".
المكتب االعالمي للرئيس سليم الحص
* من المحرر
يـهــم "االخـ ـب ــار" االش ـ ــارة ال ــى ان املــرســوم
ال ــرق ــم  169ص ــدر ف ــي  1989/9/27عن
الحكومة برئاسة سليم الحص ،ولم ُينشر
فــي الـجــريــدة الرسمية ،وهــو الـيــوم محور
مراجعة طعن لدى مجلس شــورى الدولة،
وبـحـســب ه ــذه املــراج ـعــة ،ص ــدر املــرســوم
بعد استقالة هذه الحكومة في 1988/9/22
وب ـع ــد تـشـكـيــل ح ـكــومــة أخ ـ ــرى بــرئــاســة
ميشال عون.

♦♦♦

 ...وجاوردي
ورد فــي "األخـ ـب ــار" (،)2016/10/11
ت ـحــت ع ـن ــوان "ب ـه ــاء يـ ـ ّ
ـرد "الـجـمـيــل"
ّ
لـ ـسـ ـع ــد :ال ـ ـ ـلـ ـ ــواء مـ ـق ــاب ــل "ال ـ ــري ـ ــس"،
وبوكالتنا العامة عن فضيلة الشيخ
م ــاه ــر جـ ـ ـ ـ ــارودي ،ي ـه ـم ـنــا أن نـشـيــر
إل ـ ــى أن املـ ـق ــال ــة أوردت م ـع ـلــومــات
م ـغ ـلــوطــة تـفـيــد ب ــأن ــه م ـنــذ شـهــريــن،
إلتقى ّ
موكلنا الشيخ ماهر جارودي
وهــو إمــام مسجد األمـيــر عساف في
ال ــوس ــط الـ ـتـ ـج ــاري مل ــدي ـن ــة ب ـي ــروت،
بـمـعــالــي وزي ــر ال ـعــدل ال ـل ــواء أشــرف
ريفي بحضور  90شيخًا من صيدا،
وأن هــؤالء املشايخ باتوا يحصلون
على رواتــب شهرية من السيد بهاء
الدين الحريري.
إن املعلومات الواردة في هذه الفقرة
ً
من املقالة ،فضال عن عدم واقعيتها
كونها تفتقر إلــى املهنية الصحفية
ب ــال ـت ـح ــري ع ــن م ـص ــداق ـي ــة أي خـبــر
ق ـب ــل ن ـ ـشـ ــره ،ف ــإن ـه ــا ت ـح ـم ــل إس ـ ــاءة
بالغة بحق العلماء من رجــال الدين
وتمس بكراماتهم ،إذ يتم تصويرهم
أم ــام ال ــرأي ال ـعــام الـلـبـنــانــي وكأنهم
ح ـف ـنــة م ــن امل ــرت ــزق ــة ال ــذي ــن يـسـعــون
لــاسـتـحـصــال ع ـلــى روات ـ ــب شـهــريــة
إضافية مستغلني مواقعهم كرجال
دين.
إن مـ ّـوكـلـنــا يعيد الـتــأكـيــد عـلــى عــدم
ّ
ويسجل
صحة املعلومات املتعلقة به،
إس ـت ـغ ــراب ــه وإسـ ـتـ ـي ــاءه ال ـشــديــديــن،
طالبًا نشر التوضيح الحاضر كما
نرسله حرفيًا وفي املكان نفسه الذي
ً
نشرت فيه املقالة ،وذلك عمال بأحكام
املــادة الرابعة من الفصل الثاني من
قــانــون املـطـبــوعــات الـلـبـنــانــي ،آملني
الـ ـتـ ـح ــري عـ ــن مـ ـص ــداقـ ـي ــة أي خـبــر
يتعلق بــاألش ـخــاص قـبــل ن ـشــره في
ظــل ال ـظــروف الدقيقة الـتــي تمر بها
البالد حاليًا.
المحامي جاد طعمه
رد المحرر
ورد سهوًا في التقرير أن الشيخ جارودي
رتب ً
لقاء بني ريفي ونحو تسعني شيخًا
م ــن ص ـي ــدا ،وال ـص ـح ـيــح أن امل ـش ــاي ــخ من
صيدا وبيروت وطرابلس.

المشهد السياسي

الحريري يقترب
من الحسم
ّ

التيار :تجمع الغد هو األخير على الطريق إلى بعبدا

أمام انسحاب النائب وليد
جنبالط من ّ
التمسك
ّ
بـ«السلة» ،ال يزال الرئيس
نبيه ّبري عند موقفه من
ضرورة العودة إلى طاولة
الحوار النتاج تفاهمات
وطنيةّ ،أو الذهاب إلى
مجلس النواب وانتخاب
الرئيس .فيما ازداد منسوب
لدى التيار الوطني
االيجابية ّ
الحر الذي أكدت مصادره أن
«األمور اقتربت من نهايتها»
«ال ـ ـج ـ ــو إي ـ ـجـ ــابـ ــي جـ ـ ـ ـ ـدًا .ومـ ـنـ ـس ــوب
االي ـجــاب ـيــة أع ـلــى م ــن ال ـس ــاب ــق» .هــذا
ّ
م ــا أك ــدت ــه م ـص ــادر بـ ــارزة ف ــي الـتـيــار
الوطني الحر لـ «األخـبــار» ليل أمس،
ّ
«تجمع العونيني غدًا
مشيرة الــى أن
س ـي ـك ــون األخـ ـي ــر ع ـل ــى ط ــري ــق قـصــر
ال ـش ـع ــب ت ـح ــت األع ـ ـ ــام ال ـبــرت ـقــال ـيــة.
وال ـت ـج ـمــع ال ــذي سـيـلـيــه س ـيـكــون في
ال ـق ـص ــر ت ـح ــت األعـ ـ ـ ــام ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة».
ّ
وأك ـ ـ ــدت املـ ـص ــادر أن ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري «لـ ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج عـ ـ ـم ـ ــا ه ــو
مـتـفــق ع ـل ـيــه» ،و»األم ـ ــور اق ـتــربــت من
نهايتها» .واستبعدت أن تكون زيارة
الـحــريــري لباريس بهدف توسيطها
لدى الرياض «ألن الرئيس الحريري
يتصرف منذ بدئه مبادرته األخيرة
على أســاس ان مــا يحتاجه سعوديًا
قد ناله مسبقًا».
ورغ ـ ـ ــم إشـ ــاعـ ــة أجـ ـ ـ ــواء أم ـ ــس عـ ــن أن
الحريري قد يعلن دعم ترشيح العماد
مـيـشــال ع ــون لـلــرئــاســة قـبــل التجمع
ال ـع ــون ــي غ ـ ـدًا ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
االعالن قد يتم على األرجح األسبوع
املقبل.

مصادر مطلعة تحدثت عن مؤشرات
عدة إلى قرب حسم الحريري موقفه،
أبــرزهــا «الـتـكــويـعــة ال ـح ـ ّ
ـادة» للنائب
ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط ف ـ ــي ت ـ ـغـ ــريـ ــدة ع ـلــى
ح ـســابــه ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر» أمـ ــس= ،ج ــاء
ً
فيها «كفانا سالال فارغة وأوهامًا»...
ألن «التسوية الداخلية أيًا كان ثمنها،
تبقى أقل كلفة من االنتظار» .وعلمت
«األخبار» أن الزعيم االشتراكي جمع
مـفــوضــي ال ـحــزب أم ــس ،وأبـلـغـهــم أن
«ال ـق ـصــة خـلـصــت .ال ـحــريــري سيعلن
ترشيح عون وأنا سأمشي في األمر».
علمًا أنه أبلغ املفوضني أنفسهم ،قبل
أسبوعني ،عــدم استعداده للسير في
املـبــادرة مــن دون الرئيس نبيه بــري.
وبحسب املـصــادر نفسها ،فقد سمع
جنبالط من أحد مستشاري الرئيس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ف ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس ،األس ـ ـبـ ــوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،تـ ــأك ـ ـيـ ــدات ب ـ ـ ــأن «مـ ـ ـب ـ ــادرة
الحريري ماشية».
وفــي إط ــار تـبــريــر «الـتـكــويـعــة» ،قالت
م ـصــادر اشـتــراكـيــة إن جـنـبــاط ،كــان
واضـحــا منذ الـبــدايــة أمــام الـحــريــري،
ب ــأن ــه ل ــن يـ ـك ــون ع ــائ ـق ــا ف ــي ح ـ ــال ت ـ ّـم
االت ـف ــاق بــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ،ولــن
يـعــرقــل ات ـفــاقــا لـبـنــانـيــا ـ ـ ـ ـ لـبـنــانـيــا أو
مـسـيـحـيــا ـ ـ ـ ـ م ـس ـي ـح ـيــا .وه ــو أوض ــح
ألك ـثــر م ــن ج ـهــة ،ب ــأن إي ـف ــاده الــوزيــر
وائــل أبو فاعور إلى السعودية ليس
مـ ــن ب ـ ــاب ال ـت ـح ــري ــض ع ـل ــى ع ـ ــون أو
العرقلة ،بل من باب االستطالع ،وهذا

جنبالط سمع من باريس
تأكيدات بأن مبادرة
الحريري «ماشية» وأبلغ
محازبيه نيته السير فيها

ٌّ
ح ــق ل ــه كــونــه يـمـلــك ع ــاق ــات واس ـعــة
ً
وقديمة في السعودية ،فضال عن أنه
شـعــر ب ــأن الـتـفــاهـمــات الـتــي ُ«رك ـبــت»
ق ـط ـع ــت ش ــوط ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،وه ـ ــو غ ــائ ـ ٌـب
عـنـهــا ،ومـنـهــا مــا يـحـكــى عــن االتـفــاق
عـ ـل ــى ت ـع ـي ــن ح ــاك ــم ج ــدي ــد مل ـص ــرف
ل ـب ـنــان وت ـع ـيــن قــائــد ال ـل ــواء الـتــاســع
العميد جوزف عون قائدًا للجيش.
وم ـ ــن امل ـ ــؤش ـ ــرات ع ـل ــى ق ـ ــرب ال ـح ـســم
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،أن الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ف ـ ـ ــي ص ـ ــدد
استكمال جولته التي بدأها بموسكو
والرياض وباريس لتشمل أنقرة «في
إطار إكمال املشهد الدولي واالقليمي
ال ــداع ــم ل ـح ــراك ــه ال ــرئ ــاس ــي» .نــاهـيــك
عــن تشجيع األمــن الـعــام لـحــزب الله
ال ـسـيــد حـســن ن ـصــرال ـلــه ،ف ــي خـطــابــه
ليل الـثــاثــاء املــاضــي ،الـحــريــري على
املضي في مبادرته.
وعلى جبهة املستقبل ،فإن االنطباع
ال ـعــام ل ــدى نـ ـ ّـواب ال ـت ـيــار يــوحــي بــأن
ال ـحــريــري ي ـشــارف عـلــى إع ــان دعمه
ترشيح عــون خــال األي ــام املقبلة ،أو
شيء ما من هذا القبيل
قد ُيقدم على
ٍ
ّ
خــال األس ـبــوع املـقـبــل .إل أن املــوقــف
الــدق ـيــق ال ي ــزال فــي ح ــوزة الـحــريــري
وحدهّ ،
وربما مساعده األقرب ومدير
مكتبه وقــريـبــه نــادر الـحــريــري ،الــذي
لحق بــه أول مــن أمــس إلــى العاصمة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة حـ ـي ــث «ي ـن ـت ـظ ــر اك ـت ـم ــال
ال ـ ـع ـ ـنـ ــاصـ ــر وال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة».
م ـصــادر ب ــارزة فــي املـسـتـقـبــل قــالــت لـ
«األخ ـب ــار» إن «الـعـمــل ج ــار لتسويق
على
الـتــرشـيــح فــي الـكـتـلــة املـنـقـسـمــة ّ
ن ـف ـس ـهــا» ،م ـش ـيــرة ال ــى «أن ـن ــا نـتــوقــع
اعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات وتـ ـح ــريـ ـض ــا م ـ ــن أك ـث ــر
م ــن ج ـهــة (م ـش ــاي ــخ والـ ــوزيـ ــر أش ــرف
ّ
سيقوي موقف سعد
ريفي) .لكن ذلك
الحريري وسيجعل من الحفاظ عليه
رغبة محلية وإقليمية ودولية».
أما على جبهة بري ،فال يزال رئيس
املجلس عند موقفه خصوصًا بعد
«املـ ـ ـ ـ ــادة الـ ــدس ـ ـمـ ــة» الـ ـت ــي وض ـع ـهــا
بــن يــديــه مــا يحكى عــن تـفــاهــم بني
ّ
الحريري وعون .ولعل الكالم األبرز

الـ ـ ــذي ي ـع ـبــر ع ــن م ــوق ــف ب ـ ـ ـ ّـري ،هــو
ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي ألـ ـق ــاه ع ـضــو هـيـئــة
الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان
في مدينة النبطية أمــس ،بالتأكيد
«أنـ ـن ــا ل ـس ـنــا م ـع ـن ـيــن ب ــالـ ـح ــوارات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة والـ ـث ــاثـ ـي ــة ،وإن ك ــان ــت
ضرورية لكنها غير كافية ...ليذهب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب إل ـ ـ ــى امل ـ ـج ـ ـلـ ــس النـ ـتـ ـخ ــاب
رئيس» ،مضيفًا« :هناك من يريد أن
يـتـجــاوز حــركــة أمــل وكـتـلــة التنمية
وال ـت ـحــريــر ،وم ــن يــريــد أن يـتـجــاوز

تقرير

ّ
لغز رون أراد :إسرائيل عطلت صفقة مع حركة
علي حيدر
تـ ـح ــول ــت ق ـض ـي ــة اخ ـ ـت ـ ـفـ ــاء ال ـط ـي ــار
االس ــرائ ـي ـل ــي رون اراد الـ ــى محطة
فاصلة في بلورة االداء االسرائيلي
مــع قضايا االس ــرى واملـفـقــوديــن من
ال ـج ـي ــش االس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ب ــات ــت ه ــذه
ال ـق ـض ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت ال ـ ــى ل ـغــز،
ح ــاض ــرة ف ــي خـلـفـيــة ص ــان ــع ال ـق ــرار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي تـ ــل اب ـ ـيـ ــب ،فـ ــي كــل
م ـح ـط ــة ي ـض ـط ــر م ـع ـه ــا ال ـ ــى ات ـخ ــاذ
ق ــرار يتصل بصفقة ت ـبــادل ،وكــذلــك
لــدى عــائــات االس ــرى االسرائيليني
الذين كانوا يتلقون الدعم من عائلة
اراد ويـ ـن ــاش ــدون رؤس ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــوزراء
االسرائيليني املتعاقبني عــدم تكرار
سابقة الطيار املفقود.
ت ـحــولــت قـضـيــة اراد ال ـ ــذي سقطت

رابين تردد بسبب
مطالبة الرئيس
بري بمعتقلين
فلسطينيين

طائرته قبل ثالثني عاما في جنوب
لـبـنــان ،ال ــى ســابـقــة تجسد االخـفــاق
االس ـت ـخ ـبــاري وال ـع ـمــانــي للجيش
االســرائـيـلــي ال ــذي عـجــز عــن ان ـقــاذه.
وفـ ـشـ ـل ــت ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي

استرجاعه بأثمان كــان يأملها ،في
حينه ،وزير االمن اسحاق رابني.
وفـ ـ ــي م ـن ــاس ـب ــة ال ـ ــذك ـ ــرى ال ـس ـنــويــة
الثالثني لسقوطه في االســر ،تناول
امل ـ ـع ـ ـلـ ــق ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري فـ ـ ــي ص ـح ـي ـفــة
«هــآرتــس» ،عــامــوس هرئيل ،قضية
اراد من زاوية مفاعيلها على الوعي
والوجدان االسرائيلينيّ ،
مظهرا أبرز
محطاتها االســاسـيــة الـتــي تسببت
ب ـت ـحــول ـهــا الـ ــى ل ـغ ــز م ـح ـ ّـي ــر ل ــم يـتــم
حله حتى االن .بل ويشير الى توقع
االج ـهــزة االمـنـيــة االســرائـيـلـيــة أن ال
يـتــم حــل ه ــذا الـلـغــز خ ــال الـسـنــوات
املقبلة ،وأن ال ُيعرف تماما ما الذي
حـصــل مــع اراد .وم ــع أن كــل اجـهــزة
االستخبارات في اسرائيل تتشارك
في التقدير ،منذ سنوات ،بأنه مات
فــي االس ــر قـبــل  20عــامــا عـلــى االق ــل،

إال أن القيادة السياسية تمتنع عن
اعالنه «شهيدًا» بشكل رسمي.
وي ـل ـف ــت ه ــرئ ـي ــل ال ـ ــى أن «ال ـف ـج ــوة
االسـتـخـبــاريــة والـتـخـلــي عــن صفقة
م ـ ــع حـ ــركـ ــة أم ـ ــل (بـ ـسـ ـب ــب م ـطــال ـبــة
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـبـ ـي ــه بـ ـ ـ ــري ب ـم ـع ـت ـق ـلــن
فلسطينيني) ،وابقاء ورقة املساومة
لفترة طويلة ّبأيدي حزب الله ،هي
اخفاقات لم تخلد لغز رون اراد فقط،
بــل ك ــان لـهــا تــأثـيــر بعيد امل ــدى ،في
مقاربة القيادة السياسية واالمنية
ل ـق ـض ــاي ــا االس ـ ـ ـ ــرى طـ ـ ـ ــوال ال ـع ـق ــود
الثالثة املاضية» ،ويضيفَّ :
«قوضت
قضية اراد الشعار الذي تتباهى به
اســرائـيــل ،بأنها تفعل كــل شــيء من
اجل اسراها».
ومـ ـ ــع أن ه ــرئـ ـي ــل يـ ــؤكـ ــد أن مـنـشــأ
لـ ـغ ــز اراد ي ـت ـص ــل بـ ــوجـ ــود ف ـج ــوة
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الرئاسة والسيادة في مواجهة
«الفيتوين» السعودي والسوري!
جان عزيز

بري:
الحوار أو
انتخاب في
المجلس
(مروان
طحطح)

املقاومة ...نحن في أمل نراهن على
وح ــدة لـبـنــان ووح ــدة املــوقــف ،ومــن
يريد أن يشكك باملقاومة والجيش
ّ
الفدرالية وسلخ لبنان
ويتحدث عن
ّ
عـ ــن م ـح ـي ـط ــه ،ن ـ ـحـ ــذره مـ ــن أن ه ــذا
ّ
األمــر سيكلف كثيرًا» .فيما توقفت
مـ ـص ــادر ف ــي ح ــرك ــة أمـ ــل ع ـن ــد ك ــام
الوزير جبران باسيل ،أول من أمس،
بأن عون سيزور عني التينة عندما
يـعـلــن ال ـحــريــري رس ـمـ ّـيــا تــرشـيـحــه،
وتساء لت ما إذا كانت زيــارة كهذه

«بروتوكولية».
وك ـ ــرر بـ ــري ل ـ ـ «األخ ـ ـبـ ــار» أم ـ ــس« :لــم
يقبلوا بالسلة التي هي عمليًا جدول
أعـ ـم ــال ط ــاول ــة ال ـ ـحـ ــوار وات ـه ـم ــون ــي
بتعطيل الــدس ـتــورّ ،إم ــا ي ـعــودوا إلــى
الـ ـ ـح ـ ــوار أو ف ـل ـن ــذه ــب إل ـ ــى امل ـج ـلــس
ّ
ونطبق الدستور وننتخب
النيابي،
رئ ـي ـســا ف ــي ال ـج ـل ـســة امل ـق ـب ـل ــة» .فـيـمــا
ت ــوج ــه ال ــى ب ــاري ــس وزيـ ــر املـ ــال علي
ّ
حسن خليل
وتردد أن لقاء سيجمعه
بالحريري.

قــد ي ــرى الـبـعــض أن ال ل ــزوم ل ـهــذا ال ـكــام اآلن .على
اعتبار أن ال جــدوى سياسية أو رئاسية له تحديدًا.
وعـلــى خلفية أنــه فــي عقلنا املـكـ ّـبــل بــاملـحــرمــات ،كما
للموت حرمة تلغي كل السيئات واملوبقات واألخطاء
والخطايا واآلثام ...كذلك للحلول وللهدنات ولالتفاقات
وللتسويات حرمات مماثلة ،تفرض ّ
كم األفواه وابتالع
الكالم .لكن ،رغم ذلك كله ،ومع اعتبار كل ما يجري،
والحرص على إتمامه وإنجازه ،تظل للحقيقة حرمة
أولى وأعلى .وهي تقضي بأن نقول ما يجب أن يقال...
يحصل ضمن املشهد الرئاسي في بيروت اليوم،
ما
ّ
ّ
ومعدة ّ
بتأن وتفصيل وجهد،
عملية معقدة ومدروسة
منذ نحو خمسة أشهر .وتحديدًا منذ منتصف أيار
املاضي .أهم ما فيها ،انها حيكت وفق القاعدة الشرعية
الـشـهـيــرة ،الـتــي ـ ـ للمصادفة ـ ـ كــان يـ ّ
ـرددهــا الــراحــل
رفيق الحريري« :واستعينوا على قضاء حوائجكم
وسيظهر الحـقــا ،أيــا كــانــت خــواتـيــم تلك
بالكتمان».
ّ
ّ
العملية وم ــا تـبــقــى مــن مــراحـلـهــا امل ـع ــدة بالتفصيل
نـفـســه ،أن مــا ج ــرى تـحـ ّـصــن بـعــامـلــن اث ـنــن بشكل
ً
أوال ،التحرك مــن دون ال ـ ّ
ـزج باسم أي جهة
أســاســي:
خارجية .وثانيًا ،العمل ضمن سياق حل رئاسي عام،
من دون ذكر اسم ّأي مرشح ،حتى اإلنجاز املضمون
ّ
واملؤكد وحتى املتيقن .وكان واضحًا أن العاملني على
خط هذا املسعى الرئاسي ،لجأوا إلى هذين الضابطني،
حرصًا على نجاح مهمتهم ،بعدما اعتبروا من تجارب
دروس محاوالت ماضية ،انتهت
سابقة واستخلصوا
ّ
إلى تعثر ،لم يلبث أن تشظى أضــرارًا على جهات تم
توريط رعاياتها ،وعلى شخصيات أعلنت أسماؤها...
وال لزوم ملزيد من تفصيل!
املهم أنــه بعد ظهور املرحلة األول ــى مــن تلك العملية،
ّ
وال ـتــي تـمــثـلــت بـجــولــة الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري على
الـقـيــادات اللبنانية ومــن ثــم انتقاله إلــى زي ــارة بعض
العواصم املعنية ،طفت على سطح املشهد الرئاسي
حركة مقابلة معترضة .وهــذا أمر طبيعي ،ال بل من
صلب العملية الديمقراطية .فهناك من اعترض لعدم
ّ
ّ
اط ــاع ــه امل ـس ـبــق .وه ـن ــاك م ــن ت ـحــفــظ ل ـعــدم إشــراكــه
بالكامل .وهناك من اعتبر أن في األمر انطباع ثنائية،
فــي تركيبة معقدة قائمة على تعددية فسيفسائية
أقرب ما تكون إلى عائالت مافيات شيكاغو .وهناك
من رأى في الخطوة ضربًا لحظوظه لصالح منافس.
ً
أو اسـتـبــداال لخياره بخيار رئــاســي آخ ــر ...وكــل تلك
االعتراضات طبيعية ومشروعة وأكثر.
ً
مــا ليس مشروعًا وال مقبوال مما ظهر على سطح
الـطـبـخــة ،اع ـت ــراض ــان م ـت ـقــابــان ،يـشـكــل ك ــل منهما
مفارقة بينه وبني أصحابه.
االع ـتــراض األول ،لــدى بعض الـقــوى املفترضة على
بعد مسافة مع السعودية .إذ سارعت تارة مباشرة،

ّ
أمل لتسلمه حيًا
استخبارية واكبت القضية لسنوات،
إال أن مـســؤولــن فــي االسـتـخـبــارات
يـقــرون بتفويت الـفــرص الــى جانب
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـج ــوة .وي ـن ـق ــل ه ــرئ ـي ــل عــن
م ـس ــؤول ــن اس ـت ـخ ـبــاريــن ســاب ـقــن،
رف ـ ـي ـ ـعـ ــي املـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى ،ش ـ ـ ــارك ـ ـ ــوا فــي
ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ل ـك ـش ــف م ـص ـي ــر ال ـط ـي ــار
املفقود ،انه كانت هناك فرصة لعقد
صفقة تـبــادل مــع حركة امــل وإعــادة
اراد ح ـيــا ال ــى اس ــرائ ـي ــل ،م ــع نـهــايــة
عام  1987أو بداية عام  ،1988مشيرًا
الــى ان الرئيس بــري طالب بتحرير
اســرى لبنانيني مــن معتقل الخيام.
وبـحـســب مـســاعــدي وزي ــر االم ــن في
ح ـي ـنــه اسـ ـح ــاق رابـ ـ ــن ،فـ ــإن االخ ـيــر
غير رأيه وقرر تأجيل الصفقة التي
نسجها منسق الشؤون االسرائيلية
في لبنان ،اوري لوبراني ،عبر عدة

وس ــاط ــات .وي ـع ــود ه ــذا الـتـغـيــر في
م ــوق ــف رابـ ـ ــن الـ ــى أن بـ ــري اض ــاف
الى مطالبه تحرير عشرات االسرى
الفلسطينيني ،مــن فـصــائــل منظمة
التحرير الفلسطينية املعتقلني في
اسرائيل .ويشير الى ان رفض رابني
ج ــاء عـلــى خلفية صــدمــة الجمهور
االسرائيلي من صفقة أحمد جبريل،
عام  ،1985التي اطلق خاللها 1150
معتقال أمنيا أغلبهم فلسطينيون،
وك ــان ل ـعــدد مـنـهــم دور رئـيـســي في
اطـ ـ ــاق االنـ ـتـ ـف ــاض ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
االولى عام .1987
وفـ ـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ــؤك ـ ــد رجـ ـ ــال
ُ
استخبارات اخ ــرون ،شــاركــوا أيضا
في قضية اراد ،أن العامل االساسي
لـتـغـيـيــر امل ــوق ــف االســرائ ـي ـلــي يـعــود
ال ـ ـ ـ ــى م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــة ب ـ ـ ـ ــري ب ــامل ـع ـت ـق ـل ــن

وطــورًا عبر كل أشكال التصريح غير الصريح ،إلى
الغمز والهمس والتسريب ،بأن خطوة الحريري غير
مـقــرونــة بـمــوافـقــة سـعــوديــة .ال بــل أكـثــر مــن ذل ــك ،أن
الفيتو الــذي يقترن باسم ميشال عــون سـعــوديــا ،ال
ً
يزال قائمًا وفاعال وصالحًا .وال ننسى ،أن املتذرعني
بتلك امل ـقــوالت ،مــن املفترضني على شبه قطيعة مع
الرياض!
في املقابل ،ظهر اعتراض ثان ،أقل علنية ،لكنه بالقدر
نفسه مــن املـفــارقــة ومخالفة الطبيعة السياسية .إذ
سعى بعض القوى املقابلة ،واملفترضة على عداء مع
دمشق ،إلى القول بالطرق نفسها ،أن ليس صحيحًا
أن حزب الله تمكن من رفع الفيتو السوري املفترض
عــن اســم سعد الـحــريــري كـمـشــروع رئـيــس لحكومة
العهد ،أو كرئيس حكومة مشروع لبداية ذلك العهد.
هـكــذا فــي لحظة مــن ضيق الـصــدر والـتـبـ ّـرم بالحل،
ارت ـس ـم ــت ل ــوح ــة س ــوري ــالـ ـي ــة :خـ ـص ــوم ال ـس ـع ــودي ــة
ي ـك ــادون ي ـتــوس ـلــون مـنـهــا فـيـتــو رئ ــاس ـي ــا ،أو حتى
ي ـت ـسـ ّـولــونــه .وخ ـص ــوم س ــوري ــا ي ـس ـتــدرجــون منها
ّ
فـيـتــو آخ ــر حـكــومـيــا ،أو يـتـمــنــونــه .ك ــل ذل ــك ،ملـجــرد
إحـبــاط أي مـشــروع ألي تـســويــة .وهــو مــا يستدعي
بـحــث امل ـفــارق ـتــن ،بــالـتـبـسـيــط ال ـكــامــل ،عـلــى طريقة
«الشراية والبياعني» :طيب يا إخوان ،طاملا أنتم على
تناقض مع السعودية ،فلماذا تتذرعون بموقفها ،أو
حـتــى بفيتو مـنـهــا ،ضــد مــن يـفـتــرض أن يـكــون من
فــريـقـكــم ،أو عـلــى األق ــل أق ــرب إلـيـكــم مــن الــريــاض؟!
ـوان الـخـنــدق
وم ــن الـجـهــة األخـ ــرى ،طــاملــا أنـتــم يــا إخ ـ ّ
املقابل ،على عداء مع سوريا ،فكيف تتلطون خلف
فيتو س ــوري ،وتحاججون وتحتجون بــأن دمشق
ل ــم ت ـعــط كـلـمـتـهــا ب ـعــد ،ض ــد م ــن ه ــو م ـن ـكــم؟! فيما
ّ
فالسوية
املنطق السليم ،كان يفترض العكس تمامًا.
فــي التفكير والـتـصــرف والـسـلــوك ملــا فيه املصلحة
ً
أوال ،أن ّ
يثمن الـبـعـيــدون عن
الـعــامــة ،كــان يـفـتــرض،
السعودية ،شجاعة الحريري وحكمته في معالجة
املوقف ،وإمرار مشروع التسوية بسالسة واحترام.
وأن يالقي أعداء سوريا باملنطق نفسه ،كالم السيد
حسن نصرالله ،بالتثمني والتقدير ذاتيهما ،لكونه
أقدم على مصالحة حريرية حكومية ،بمعزل عن أي
اعتبارات مغايرة ،سورية أو إيرانية أو غيرها.
ال بل املنطق الوطني العام ،كــان يقتضي ،لو لم يكن
كذلك ،أن =يرفض أولئك الفيتو السعودي املزعوم على
هــذا املــرشــح ،وأن يندد هــؤالء بــأي تدخل ســوري في
شأن لبناني ،فكيف إذا كان آلية اختيار رئيس حكومة
لبنان؟! ذلك أن طرفي الفيتوين االثنني املتوسلني ،أو
املتسولني ،هما من أصحاب الزجليات السيادية منذ
عقد على األقــل .فكيف عــادا فجأة إلى حرفة تحييك
الوصاية ،ضد أي مشروع تسوية ميثاقية؟!
أيًا كانت نتائج ما يجري اليوم ،تظل للحقيقة حرمة.
ويظل واجبًا قولها والشهادة.

ّ
رون أراد :لغز لن ُيحل

الـفـلـسـطـيـنـيــن .م ــع االش ـ ــارة ال ــى أن
االت ـصــاالت غير املـبــاشــرة مــع حركة
امل ،كانت تجري في سياق انطالقة
االنتفاضة االولى.
وبحسب هرئيل ،فإن إسرائيل ّ
فوتت
أي ـضــا فــرصــة سـحــب ورقـ ــة أراد من
حزب الله عبر االعالن عنه «شهيدًا».
فـ ـف ــي ع ـ ـ ــام  ،2005خـ ـلـ ـص ــت ل ـج ـنــة
تابعة لالستخبارات العسكرية الى
اس ـت ـن ـت ــاج ب ـم ــوت ــه ،وح ـ ـ ــاول رئ ـيــس
االستخبارات اللواء اهــارون زئيفي
– فــركــش ،اق ـنــاع رئـيــس ال ـ ــوزراء في
حينه ارييل شارون بقبول التوصية،
كــون ـهــا تـسـلــب م ــن ح ــزب ال ـلــه ورق ــة
م ـ ـ ـسـ ـ ــاومـ ـ ــة ،ل ـ ـكـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ـ ــارون رف ـ ــض.
وأوض ــح معلق ال ـشــؤون العسكرية
في «هآرتس» ،أن قضية اراد طرحت
ف ــي مـخـتـلــف االت ـ ـصـ ــاالت م ــع حــزب

ال ـلــه ،س ــواء فــي ت ـبــادل االسـ ــرى عــام
 .1996أو تبادل انصارية عام ،1997
أو صفقة (العقيد الحنان) تننباوم
وجثث ثالث جنود ،عام  .2004وفي
كل مرة كان مطلب اراد يطرح نتيجة
ضـغــط الـجـمـهــور االســرائ ـي ـلــي .لكن
مــع كــل صفقة تـبــادل كــان يتم القفز
فوق القضية ،مما كان يثير عائلته
واصدقاءه ويدفعهم الى االحتجاج.
ويلفت هرئيل الــى أن أصــداء قضية
اراد ،وص ـف ـقــات ال ـت ـب ــادل ب ـمــا فيها
صفقة (الجندي االسير لدى حماس
غلعاد) شاليط ،كــان لها حضورها
وتأثيرها في اداء الجيش العمالني
ف ــي ال ـح ــرب ع ـلــى ق ـط ــاع غـ ــزة .حيث
ك ــان ض ـبــاط الـجـيــش ي ــؤك ــدون على
ال ـج ـن ــود ضـ ـ ــرورة عـ ــدم ال ــوق ــوع في
االسر مهما كان الثمن.
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مجتمع وإقتصاد
ّ
«معوض ـ إده» اللبنانية مع شركة «سوريكو» البلغارية في مناقصة تلزيم عقد جمع
تقرير فاز ائتالف شركة
وكنس ونقل النفايات المنزلية الصلبة ألقضية الشوف وعاليه وبعبدا ،وهي المناقصة الوحيدة التي ّ
تقدمت
«سوكلين» اليها .وبذلك تكون الشركة قد خرجت كليًا من إدارة النفايات ،التي سيطرت عليها لعقدين من الزمن،
إال إذا تقدمت إلى مناقصة بلدية بيروت

«سوكلين» خارج إدارة النفايات
هديل فرفور
فتح مجلس اإلنـمــاء واإلع ـمــار ،أمــس،
العروض املالية ملناقصة تلزيم أعمال
جمع وكنس ونقل النفايات املنزلية
ال ـص ـل ـب ــة ألق ـض ـي ــة ال ـ ـشـ ــوف وع ــال ـي ــه
ّ
"معوض
وبعبدا .وفــاز ائتالف شركة
ـ إده" اللبنانية مــع شركة "سوريكو"
ال ـب ـل ـغــاريــة ب ـس ـعــر ب ـلــغ  128مـلـيــونــا
و 763أل ـفــا و 57دوالرًا ُ م ــع احـتـســاب
الضريبة على القيمة املضافة ،ملدة 7
سنوات.
وكانت قد ّ
تقدمت الى هذه املناقصة،
في  19تموز املاضي 5 ،شركات هي:
 ائتالف شركة  CETمع شركة نلسونالبلغارية.
 شركة سوكلني. شـ ــركـ ــة "ق ـ ــاس ـ ــم ح ـ ـمـ ــود ل ـل ـت ـج ــارةوامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت" م ــع ش ــرك ــة "اسـ ـيـ ـي ــاس"
الفنزويلية.
 ائتالف شركة معوض ـ اده مع شركة"سوريكو" البلغارية.
 ائتالف شركة "الجنوب لإلعمار" معشركة علوان السعودية.
ُ
ل ــم ت ـق ـب ــل ال ـ ـعـ ــروض ال ـف ـن ـيــة ل ـك ــل مــن
ائـتــاف شركة "الجنوب لإلعمار" مع

شركة «سوريكو» هي
«حليفة» شركة «الجهاد للتجارة
والمقاوالت» في مناقصة
الفرز والمعالجة
ش ــرك ــة عـ ـل ــوان ال ـس ـع ــودي ــة وائ ـت ــاف
شـ ـ ــركـ ـ ــة "ق ـ ـ ــاس ـ ـ ــم ح ـ ـ ـمـ ـ ــود لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة
وامل ـ ـ ـقـ ـ ــاوالت" م ــع ش ــرك ــة "اسـ ـيـ ـي ــاس"
الفنزويلية ،وانحصرت املنافسة بني
الشركات الثالث الباقية.
دوالر ب ـلــغ ال ـف ــارق
ن ـحــو  18م ـل ـيــون ُ
بــن الـسـعــر األع ـلــى امل ـق ـ ّـدم مــن شركة
"سوكلني" والسعر األدنــى الــذي ّ
قدمه
العرض الفائز ،وجاءت النتائج املالية
النهائية على الشكل اآلتي:
 شركة سوكلني 146,679,995 :مليوندوالر.
 ائـ ـ ـت ـ ــاف شـ ــركـ ــة  CETم ـ ــع ش ــرك ــةنـلـســون ال ـب ـل ـغــاريــة131,092,715.6 :
مليون دوالر.
 ائتالف شركة معوض ـ اده مع شركة"ســوري ـكــو" الـبـلـغــاريــة128,763,075 :
مليون دوالر.
وبحسب محضر لجنة التلزيم ،فإن
ال ـع ــرض امل ــال ــي األس ــاس ــي لــائـتــاف

االنتهاء من مناقصات النفايات ال يعني انتهاء أزمة النفايات (هيثم الموسوي)

الـفــائــز ك ــان بقيمة نـحــو  181مليون
ّ
دوالر ،إل أن مـلــف االئ ـت ــاف تضمن
ح ـس ــوم ــات ع ـل ــى الـ ـع ــرض األس ــاس ــي
القائم على تسعير الطن الــواحــد من
الـنـفــايــات ،بنسبة ّ ،%36.34أدت الى
خـفــض الـسـعــر ال ــى ن ـح ــو 117مليون
دون اح ـت ـســاب الـضــريـبــة
دوالر ،م ــن ُ
على القيمة املضافة.
واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى الـ ـع ــرض ُاألس ــاس ــي،
جـ ـ ــاءت ت ـس ـع ـيــرة الـ ـط ــن املـ ـق ـ ّـدم ــة مــن

العروض الثالثة ُمتقاربة:
ائتالف شركة  CETمع شركة نلسون
البلغارية 27.44 :دوالرًا للطن الواحد.
ش ــرك ــة س ــوك ـل ــن 30.7 :دوالرًا للطن
الواحد.
ائتالف شركة معوض ـ اده مع شركة
"ســوري ـكــو" الـبـلـغــاريــة 42.34 :دوالرًا
ل ـل ـطــن ق ـب ــل ال ـح ـس ــم وأصـ ـب ــح 26.95
دوالرًا للطن الواحد.
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره أن ش ــرك ــة "س ــوري ـك ــو"

هي "حليفة" شركة "الجهاد للتجارة
واملـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاوالت" فـ ـ ــي مـ ـن ــاقـ ـص ــة الـ ـف ــرز
واملعالجة التي فاز بها ائتالفهما في
 2أيلول املاضي.
وفق دفتر الشروط ،يجب على الشركة
الفائزة جمع ونقل وكنس  1700طن
يوميًا تنتجها أقضية بعبدا وعاليه
والـ ـش ــوفّ .أم ــا ُمـ ـ ّـدة ال ـع ـقــد ،فـحـ ّـددهــا
املجلس بـ 7سنوات.
تـجــدر اإلش ــارة الــى أن هــذه املناقصة

كانت املناقصة األخيرة التي لم ُ"ت ّ
بت"
ّ
من ضمن املناقصات الخمس املتعلقة
بـ ـ ـ ــإدارة ال ـن ـف ــاي ــات ال ـص ـل ـب ــة ،وبـقـيــت
ّ
ُمعلقة بفعل تأجيل إع ــان نتائجها
امل ــال ـي ــة ب ـش ـكــل م ـت ـك ــرر ،ل ـن ـحــو ثــاثــة
أشهر ،بحجة دراسة العروض الفنية
للشركات.
الالفت أن مناقصة تلزيم جمع وكنس
ونـ ـق ــل الـ ـنـ ـف ــاي ــات امل ـن ــزل ـي ــة ا ُل ـص ـل ـبــة
لـ ـقـ ـض ــاءي املـ ـ ــن وك ـ ـ ـسـ ـ ــروان أع ـل ـن ــت

تقرير

التغطية الشاملة لمن هم فوق الـ  :64في مواجهة

نصف شهر ّ
مر على بدء «التغطية
ٍ
الصحية الشاملة لمن هم فوق الـ64
عامًا» .قد ال يكون كافيًا الحكم على
التجربة في هذا النصف ،ولكن ثمة
بعض المخاوف بدأت تظهر ،منها خوف
المستشفيات من ّ
«تسرب» البعض من
شركات التأمين ّ
للتطبب على حساب وزارة
الصحة ،وما يفرضه ذلك من زيادة أعداد
طالبي «الخدمة» ،وتاليًا زيادة الضغط

راجانا حمية
رسـ ـمـ ـي ــا ،دخـ ـ ــل مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـت ـغ ـط ـيــة
ّ
الصحية الشاملة ملــن هــم فــوق ال ــ64
ّ
عامًا حيز التنفيذ ،إذ مــن املفترض
أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـ ــذا ال ـ ـي ـ ــوم ه ـ ــو الـ ـي ــوم
األخ ـيــر الل ـتــزام جميع املستشفيات
باستقبال ه ــذه الـشــريـحــة العمرية.
فــي امل ـب ــدأ ،اسـتـجــابــت املستشفيات
لهذا «الـنــداء» ،إذ أعلنت التزامها ّبه
مـنــذ بــدايــة الـشـهــر الـحــالــي ،غـيــر أنــه
ـام قليلة مــن الـتـجــربــة ،بــدأت
بـعــد أي ـ ٍ
تظهر بعض العوامل التي قد تنذر

بـمـشـكـلــة قــري ـبــة ف ــي م ــا ي ـخـ ّـص هــذا
املشروع.
رغـ ــم أن «امل ـن ـح ــى الـ ـع ــام ح ـتــى هــذه
الـلـحـظــات إي ـجــابــي» ،عـلــى مــا يقول
وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــام ــة وائـ ـ ـ ــل أب ــو
فاعور ،في معرض تقييمه للمشروع
ّ
قـ ـ ـب ـ ــل ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــن ،إال أن ألصـ ـ ـح ـ ــاب
املستشفيات رأيًا آخر ،على األقل في
مــا يـخـ ّـص أمــريــنّ :
األول وهــو زيــادة
عــدد املــرضــى ،أو بتعبير آخــر «عــدد
ّ
زوار الـ ـ ـط ـ ــوارئ» ،ك ـمــا ي ـق ــول نقيب
أص ـحــاب املستشفيات الـخــاصــة في
لبنان ،الدكتور سليمان هــارون .أما

ّ
األم ــر الـثــانــي فـيـتـعــلــق ب ــ«ال ـت ـسـ ّـرب»
مــن شــركــات الـتــأمــن لــاسـتـفــادة من
تغطية الــ %100التي تمنحها وزارة
ّ
ّ
الصحة ملن تخطوا الـ.64
ف ــي عـ ـ ــودة إل ـ ــى األمـ ـ ــر األول ،زي ـ ــادة
ال ـ ـعـ ــدد ،ي ـش ـيــر ه ـ ـ ــارون إل ـ ــى «زيـ ـ ــادة
الطلب .فخالل خمسة عشر يومًا من
التجربة ،بدأنا نالحظ هذه الزيادة»،
تلك التي يفترض أن تسير تصاعديًا
مـ ــع الـ ــوقـ ــت ،وه ـ ــو مـ ــا يـ ــؤكـ ــده تــال ـيــا
مستشفيات أخرى ،باإلقرار
أصحاب
ٍ
بـ ـه ــذه الـ ـ ــزيـ ـ ــادة ،الـ ـت ــي ي ـع ـت ـبــرون ـهــا
ّ
«ط ـب ـي ـع ـيــة ف ــي ظ ـ ــل وجـ ـ ــود م ـش ــروع

للتغطية الـشــامـلــة» ،وإن ك ــان هــؤالء
يخففون من وطأتها ،معتمدين على
«وجود شركات التدقيق واملراقبة في
املستشفيات التي من شأنها أن تقرر
الحاالت الطارئة التي ينبغي دخولها
وال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـك ــن ج ــدول ـت ـه ــا
ملواعيد أخرى» ،يقول هارون.
ولـ ـك ــن ه ـ ــذه «ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة» سـتـنـتـفــي
مـ ــع الـ ـع ــام ــل الـ ـث ــان ــي ال ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـبــره
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات س ـب ـبــا ل ـل ـعــامــل األول.
ّ
يتحدث أصحاب املستشفيات
فهنا،
عــن ت ـسـ ّـرب مــن شــركــات ال ـتــأمــن ،في
امل ـ ـقـ ــام األول ،ي ـس ـه ــم فـ ــي رف ـ ــع ع ــدد
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دعوى الطعن في المرسوم « :169بدنا نسترجع الربع»

نـتــائـجـهــا م ـنــذ ن ـحــو ثــاثــة أســاب ـيــع،
عـلـمــا ب ــأن مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار
اف ـت ـتــح عــروض ـهــا الـفـنـيــة تــزام ـنــا مع
افـتـتــاح ال ـع ــروض الـفـنـيــة للمناقصة
ن ـف ـس ـه ــا امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــأق ـض ـي ــة ب ـع ـبــدا
والشوف وعاليه في  19تموز املاضي.
هــذا األم ــر يـطــرح شكوكًا حــول سبب
ال ـتــأخ ـيــر وال ـتــأج ـيــل "الـ ـ ـ ــدوري" ال ــذي
ّ
تعرضت له هذه املناقصة.
عدم فوز "سوكلني" في هذه املناقصة
يـعـنــي عمليًا خــروج ـهــا ،بـشـكــل شبه
ك ــام ــل ،م ــن إدارة ال ـن ـف ــاي ــات املـنــزلـيــة
الـ ـصـ ـلـ ـب ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـغ ـل ـت ـه ــا ل ـع ـق ــدي ــن
م ــن ال ــزم ــن .فــال ـشــركــة ل ــم ت ـت ـق ـ ّـدم الــى
مـنــاقـصـتــي تـلــزيــم أع ـمــال اإلن ـش ــاءات
البحرية واملركزين املؤقتني في كل من
برج حمود ومنطقة مصب نهر الغدير
ـ الكوستابرافا ،بحجة عدم امتالكها
الخبرة الكافية في مجال اإلنـشــاءات
ُ
البحرية .كذلك لم تشارك في مناقصة
ّ
الفرز واملعالجة ،وكان الفتًا عدم تقدم
شركة "سوكومي" اليها.
وكان دفتر الشروط املتعلق بمناقصة
تـ ـل ــزي ــم أع ـ ـمـ ــال جـ ـم ــع وك ـ ـنـ ــس ون ـق ــل
النفايات الصلبة قد اشترط ُمشاركة
الـ ـش ــرك ــات فـ ــي واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن امل ـن ــاط ــق
ال ـخ ــدم ــات ـي ــة :إمـ ــا ف ــي قـ ـض ــاءي امل ــن
وك ـ ـسـ ــروانّ ،
وإم ـ ــا ف ــي أق ـض ـيــة بـعـبــدا
وعــالـيــه وال ـش ــوف .وبـطـبـيـعــة ال ـحــال،
ُ
لم تشارك "سوكلني" إال في املناقصة
ّ
املتعلقة بتلزيم أعـمــال جـمــع وكنس
ونقل نفايات بعبدا والشوف وعاليه.
تـجــدر اإلشـ ــارة ال ــى أن بـلــديــة بـيــروت
كـ ــانـ ــت ق ـ ــد ان ـس ـح ـب ــت م ـ ــن م ـنــاق ـصــة
الـ ـجـ ـم ــع والـ ـكـ ـن ــس املـ ــركـ ــزيـ ــة بـحـجــة
إدارة نـ ـف ــاي ــات الـ ـع ــاصـ ـم ــة مـ ــن قـبــل
مـجـلـسـهــا ال ـب ـل ــدي .وي ـب ـ ُحــث األخ ـيــر
حاليًا في دفتر الشروط امل ّ
عد من قبل
االس ـت ـشــاري رفـيــق ال ـخ ــوري ،تمهيدًا
إلط ــاق املناقصة الـخــاصــة بالبلدية
أواخ ــر الشهر الـحــالــي ،وفــق مــا تقول
املمكن أن تشارك
مـصــادرهــا .هــل مــن ُ
"سـ ــوك ـ ـلـ ــن" فـ ــي هـ ـ ــذه املـ ـن ــاقـ ـص ــة؟ ال
تستبعد املصادر هذا الخيار ،وتقول:
ّ
"كل شي وارد".
االنتهاء من مناقصات النفايات التي
ّ
نصت عليها الخطة الحكومية في آذار
املاضي ال يعني انتهاء أزمة النفايات.
فعليًا ،ال يزال مصير نفايات املناطق
ال ـت ــي اسـتـثـنـتـهــا ال ـخ ـطــة الـحـكــومـيــة
ً
مجهوال ،أبرزها منطقة إقليم الخروب
ّ
التي تــرزح حاليًا تحت عــبء املكبات
ال ـع ـشــوائ ـيــة والـ ـح ــرق ال ـ ـ ــدوري ال ــذي
ّ
تنتهجه بلديات املنطقة للتخلص من
النفايات.

تجهد كل من
«الحملة األهلية للدفاع عن
دالية ّالروشة» وجمعية
ُ
«المفكرة القانونية» حاليًا،
لتحويل دعوى الطعن
في المرسوم رقم  169الى
قضية رأي عام ،سعيًا الى
وقف التعديات الحاصلة
على الملك العام البحري،
خصوصًا في المنطقة
العاشرة لبيروت .هذه
صدى في
الدعوى لن تلقى ُ
الدولة» إذا لم تواكب
«شورى
ُ
بتحركات أخرى تحرج المجلس
ُ
وتذكره بدوره القاضي
بصون المصلحة العامة
نـحــو  11أل ــف مـتــر مــن األم ــاك العامة
البحريةُ ،ت ّ
قدر املساحة اإلضافية التي
يشغلها فندق "املوفمبيك" في بيروت
منذ عشرات السنني من دون أي ُم ّ
سوغ
قانوي ،مخالفًا بذلك املساحة ُامل ّ
حددة
له في املرسوم االستثنائي الذي صدر
كــرمــى لـلـمـشــروع ع ــام  ،1989بحسب
رئـيــس جمعية "ال ـخــط األخ ـضــر" علي
درويـ ـ ـ ــش .يـ ـق ــول األخـ ـي ــر إن امل ــرس ــوم
سمح ألصحاب املشروع بإشغال نحو
 42ألفًا و 400متر" ،فيما ُت ّ
قدر الجمعية
ا ُمل ـ ـسـ ــاحـ ــة الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـش ـغ ـل ـهــا
املستثمرون بنحو  54ألف متر ّ
مربع"،
ُم ـش ـي ـرًا إل ـ ــى الـ ـتـ ـع ـ ّـدي الـ ــواضـ ــح عـلــى
ّ
التعدي ،لم يجد
األمالك البحرية .هذا
من يردعه طوال عشرات السنني.
االنطالق من ُمخالفة "املوفمبيك" ،يغدو
ض ــروري ــا لـلـحــديــث ع ــن "ت ـس ـي ـيــب" املـلــك
العام البحري الــذي ّ
شرعه املرسوم رقم
 169ال ـص ــادر ع ــام  .1989ه ــذا املــرســوم
صدر "كرمى" ملشروع "املوفمبيك" ،وفق
م ــا تــؤكــد "الـحـمـلــة األه ـل ـيــة ل ـلــدفــاع عن
دالية الروشة".
قبل هذا العام ،وتحديدًا في عام ،1982
ص ــدر امل ــرس ــوم رق ــم  4918ال ــذي يفرض
ع ـل ــى م ــال ـك ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـ ـخ ــاص ــة فــي
ّ
املنطقة العاشرة (األقسام  )4-1التخلي
ّ
ملكية  %25مــن مـســاحــة عقاراتهم
عــن
ّ
لـتـكــون مـلـكــا ع ــامــا لـبـلــديــة ب ـي ــروت ،في
حـ ــال أرادوا ال ـح ـص ــول ع ـلــى تــرخـيــص
ّ
إلقامة
ٍ
إنشاءات معينة فيهاُ .
تقول الحملة إن هذا الشرط "أسقط" عام
 ،1989عـبــر امل ــرس ــوم رق ــم  ،169تمهيدًا
لتنفيذ مشروع املوفمبيك .هذا املرسوم
الــذي بقي ّ
سريًا ألكثر من عشرين عامًا
ولم ُينشر بالجريدة الرسمية (http://
 ،)266200/al-akhbar.com/nodeسمح
بــإش ـغــال األم ـ ــاك ال ـعــامــة ال ـب ـحــريــة في
املنطقة الـعــاشــرة بعد أن كــان اإلشـغــال
ف ــي هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة م ـح ـظ ــورًا م ــن ج ـهــة،

وألـ ـغ ــى ق ــاع ــدة ال ـت ـخ ـل ــي ع ــن  %25مــن
م ـســاحــة الـ ـعـ ـق ــارات ال ـخ ــاص ــة م ــن جهة
أخرى .وبالتالي قضى املرسوم "بتخلي
ال ـب ـلــديــة ع ــن كــامــل حـقــوقـهــا وبــالـتــالــي
ُحـ ـق ــوق امل ــواطـ ـن ــن عـ ــن الـ ــربـ ــع األخ ـي ــر
املستحق لها" ،وفق ما تقول الحملة.
يبحث مجلس شورى الدولة في
حاليًا،
املراجعة ُامل ّ
قدمة من قبل جمعيتي "نحن"
و"ال ـ ـخـ ــط األخ ـ ـضـ ــر" (ج ـ ــزء م ــن الـحـمـلــة
األهلية للدفاع عن دالية الروشة) إللغاء
املرسوم واملطالبة باسترداد امللك العام
الـ ـبـ ـح ــري وف ـ ــق مـ ــا ك ــان ــت ت ـن ــص عـلـيــه
القوانني قبل صدور املرسوم.
من هنا ،كانت نــدوة "دعــوى السترجاع
امللك الـعــام والـشــاطــئ :نقاش حــول دور
بلدية بـيــروت فــي ُالــدفــاع عــن أمــاكـهــا"،
ّ
ّ
الـ ـت ــي ن ــظ ـم ـت ـه ــا "امل ـ ـفـ ــكـ ــرة ال ـق ــان ــون ـي ــة"
بالتعاون مع "الحملة األهلية للدفاع عن
دالية الــروشــة" ،أول من أمــس ،في مبنى
الجامعة اليسوعية للجميع في بيروت.
حـمـلــت الـ ـن ــدوة ش ـعــار "ب ــدن ــا نـسـتــرجــع
الــربــع" ،فــي إش ــارة إلــى املطالبة بــإعــادة
األم ـ ـ ــاك ال ـع ــام ــة ال ـب ـح ــري ــة ال ـت ــي وج ــب
على جميع أصـحــاب الـعـقــارات فــي تلك
ّ
املنطقة ،ممن استثمروا فيها ،التخلي
ـون عــن
ع ـن ـه ــا .وحـ ـض ــر الـ ـ ـن ـ ــدوة م ـم ـث ـل ـ ُ
"بيروت مدينتي" ،دعمًا للدعوى املقامة
ونظرًا "ألهمية الحفاظ على ما تبقى من
األمالك العامة".
ُ ّ
يـ ـ ــرى امل ـ ـنـ ــظ ـ ـمـ ــون ف ـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـ ُـدعـ ــوى
ُ
ّ
أهـمـيــة ك ـبــرى تـتـعــدى ال ـهــدف املـبــاشــر
م ـن ـهــا وه ـ ــو اسـ ـتـ ـع ــادة آالف األمـ ـت ــار
مــن األم ــاك الـعــامــة ،لتطال مــا أسموه
"إع ـ ـ ـ ــادة االعـ ـتـ ـب ــار ل ـح ــق املـ ــواطـ ــن فــي
ّ
التمتع بالبيئة وبحقه في الولوج إلى
ً
الشاطئ" ،فضال عن اعتبارهم أن هذه
ُ ّ
الدعوى تشكل خطوة أولى الستعادة
األمـ ـ ـ ـ ــاك ال ـ ـعـ ــامـ ــة املـ ـنـ ـه ــوب ــة ول ــوق ــف
التعديات والحؤول دون املزيد منها.
هــدف الجلسة كــان واضـحــا ،البحث في

الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـض ــروري ــة ل ــدع ــم الـقـضـيــة
والـضـغــط عـلــى املـعـنـيــن وف ــي ُمـقـ ّـدمـهــم
بلدية ُبيروت للقيام بواجباتها .من هنا
كــانــت امل ــداخ ــات الـتــي ســاء لــت "بـيــروت
م ــدي ـن ـت ــي" عـ ــن الـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ــذي تـسـتـطـيــع
ّ
ال ـح ـم ـل ــة ل ـع ـب ــه ك ـب ـل ــدي ــة ظـ ـ ــل لـلـضـغــط
ع ـلــى امل ـج ـلــس ال ـب ـل ــدي .وط ــال ــب املــديــر
ّ
التنفيذي لـ "املفكرة القانونية" املحامي
نــزار صاغية فــي هــذا الـصــدد الحملة بـ
"استخدام رصيدها االنتخابي للضغط
من أجل إلغاء املرسوم وربح املعركة".
امل ـســاعــي ملــواك ـبــة م ـســار ال ــدع ــوى ،عبر
ح ـشــد أطـ ـ ــراف م ـثــل "بـ ـي ــروت ُمــديـنـتــي"
ينطلق من قناعة ّ
عبر عنها املشاركون
بشكل واضح  ،مفادها عدم "ترك األمور"
لـ "الـشــورى" .برأيهم" ،االحتكام للقضاء
املــرت ـهــن" ،ال ُيــربـحـهــم امل ـعــركــة .ه ـنــا ،تم
استعراض ما حدث في عدلون والرملة
ال ـب ـي ـض ــا" ،حـ ـي ــث ك ــات ــن هـ ـن ــاك ق ـ ــرارات
قضائية وإداريـ ــة ُمـلــزمــة لكنها لــم تكن
رادعــة بسبب غياب االحتجاج الشعبي
املواكب لها".
لذلك ،تغدو االستعانة بـ "الرصيد" الذي
حازته "بيروت مدينتي" من أجل تأجيج
ال ـت ـح ـ ّـرك ــات االح ـت ـج ــاج ـي ــة ،أمـ ـ ـرًا مهمًا
بالنسبة إلــى امل ـشــاركــن .لـكــن ُمـشــاركــة
األخـيــرة فــي دعــم الــدعــوى والعمل على
"انخراطها" هدفه أيضًا "إحراج" مجلس
شـ ــورى ال ــدول ــة الـ ــذي يـسـتـخــدم ذريـعــة
عــدم امـتــاك بعض الجمعيات األهلية
ال ـص ـف ــة وامل ـص ـل ُـح ــة املـ ـب ــاش ــرة ل ـق ـبــول
الدعاوى .وكان املستشار املقرر في هذه
الــدعــوى قــد اعـتـبــر أن جمعيتي "نـحــن"
و"الـ ـخ ــط األخـ ـض ــر" ال ت ـم ـل ـكــان الـصـفــة
وامل ـص ـل ـحــة .ي ـقــول صــاغـيــة إن ان ـخــراط
أط ــراف سياسية وشعبية فــي الدعوى
م ــن شــأن ـهــا أن تـلـعــب دورًا ف ــي إح ــراج
امل ـج ـل ــس ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــي "رب ـ ــح مـعــركــة
ال ـص ـفــة وامل ـص ـل ـحــة" .ب ــرأي ــه ،إن مـســألــة
الـصـفــة واملـصـلـحــة لــم تـعــد أمـ ـرًا تقنيًا،

ّ
المجتمعون على موقف بلدية بيروت ُ
صوب ُ
المتخاذل (هيثم الموسوي)

ّ
"بـ ــل م ـس ــأل ــة م ـح ــوري ــة ت ـت ـعــلــق بـحـقـنــا
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن أمــاك ـنــا وح ـقــوق ـنــا في
امل ـلــك الـ ـع ــام" .ويـسـتـعــرض صــاغـيــة في
ه ــذا ال ـص ــدد" :ع ـنــدمــا ت ـقـ ّـدمــت الــرابـطــة
املــارون ـيــة فــي طـعــن مــرســوم الجنسية،
ملــاذا قبل الشورى الطعن؟ ما هي صفة
ال ــراب ـط ــة؟ ملـ ــاذا تــوســع ف ــي فـهــم الصفة
واملصلحة؟" ،في إشــارة إلى أن املجلس
يستطيع ّ
التوسع" ،إذا ما أرادت السلطة
السياسية".
ّ ُ
صوب املجتمعون على موقف السلطات
واملحلية التي جاءت ُ"منسجمة
املركزية
ّ
مع سياسة غض الطرف عن االعتداءات
عـ ـل ــى امل ـ ـلـ ــك ال ـ ـع ـ ــام ،أق ـ ـلـ ــه االعـ ـ ـت ـ ــداءات
الـحــاصـلــة فــي زم ــن ال ـح ــرب" .واملـقـصــود
هـنــا" ،ت ـخ ــاذل" بـلــديــة ب ـيــروت مــن جهة،
ص ــاحـ ـب ــة املـ ـل ــك ال ـ ـعـ ـُـام املـ ـسـ ـط ــو ع ـل ـيــه،
والتزامها الصمت املطبق إزاء الدعوى
بــالــرغــم مــن إدخــال ـهــا "وإبــاغ ـهــا جميع
أوراق ـ ـهـ ــا م ـنـ ّـذ أك ـث ــر م ــن ت ـس ـعــة أش ـه ــر"،
ومــوقــف ممثل رئــاســة ال ــوزراء السابق،
ال ـق ــاض ــي س ـه ـيــل ب ــوج ــي ،ال ـ ــذي اكـتـفــى
باملطالبة ب ـ ّ
ـرد الــدعــوى النـتـفــاء الصفة
للدفاع عن
واملصلحة "لينبري بعد ذلك
ُ ّ
امللك الـخــاص" ،على حـ ّـد تعبير "املفكرة
القانونية".
م ـحــامــي م ـحــافــظ مــدي ـنــة ب ـي ــروت منير
ال ـشــديــاق ك ــان حــاض ـرًا ،وق ــال إن "املـلــف
ب ــات ب ـع ـهــدة م ـحــافــظ املــدي ـنــة الـقــاضــي
زياد شبيب الذي سيبحث في الدعوى".
يقول صاغية إنه بإمكان املحافظ إرسال
كتاب إلــى شــورى الدولة إلبــداء رأي في
ُ
ال ــدع ــوى "وهـ ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ت ـع ــد خـطــوة
كبيرة تدفع باتجاه قبول الدعوى"ّ .
من جهتها ،استعرضت الحملة ُملخصًا
حــول تــاريــخ الـقــوانــن الــراعـيــة للمنطقة
العاشرة فــي بـيــروت قبل املــرســوم .169
ولفتت إلى أن شاطئ بيروت هو عبارة
عن منطقتني :املنطقة التاسعة واملنطقة
ال ـعــاشــرة .تـتـكـ ّـون األخ ـي ــرة مــن ع ـقــارات
كـبـيــرة تـمـتــد ب ــن ال ـكــورن ـيــش وال ـبـحــر،
جزء من هذه العقارات ذو ملكية خاصة
ُ ّ
وجــزء أمــاك عامة بحرية .ت ُركز الحملة
ُ ّ
من خــال هــذا الشرح على نقطة تشكل
ُصلب املخالفات التي ُيرسيها املرسوم
 ،169وه ــي أن ــه وعـلــى الــرغــم مــن وجــود
أم ــاك خــاصــة ،إال أن ال ـقــانــون (قــديـمــا)
منع البناء عليها وبقيت مساحة عامة
م ـف ـت ــوح ــة السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـج ـم ـي ــع "ألن ـه ــا
واجـ ـه ــة بـ ـي ــروت ال ـب ـح ــري ــة" .ك ــذل ــك منع
القانون إشغال األمــاك العامة البحرية
في هذه املنطقة .انطالقًا من هذه النقطة،
ش ـ ـ ـ ّـددت ال ـح ـم ـلــة ع ـل ــى أن ال ـص ـخ ــر فــي
تلك املنطقة (خـصــوصــا مــوقــع الــدالـيــة)
ُمخصص لكي يستعمله العموم ُ
ويحظر
أن يتم استثماره ملصلحة خاصة.
من جهته ،قال املدير التنفيذي لجمعية
"نحن" محمد أيوب ،صحيح أن املطلوب
هــو ال ــ %25مــن مساحة الـعـقــارات ،لكن
ه ــذا األم ــر ال ُيـلـغــي أن تـتـ ّـوســع املعركة
وتـ ـبـ ـح ــث ف ـ ــي "مـ ـش ــروعـ ـي ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات
الخاصة اململوكة التي يجب االقتطاع
منها الربع".
هديل...

«التسرب»

(مروان بو حيدر)

الداخلني إلــى أقسام الـطــوارئ .يكمن
ّ
الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف م ــن هـ ــذا الـ ـتـ ـس ـ ّـرب ف ــي أن
«وزارة الصحة ال تستطيع ضبط هذه
ال ـظــاهــرة ،ألن ــه ال تــوجــد دات ــا خاصة
بـشــركــات الـتــأمــن لــديـهــا ،على عكس
م ــا يـمـكــن أن يـحـصــل م ــع املنتسبني
إلى الضمان» ،يقول محمد العبدالله،
رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة م ـس ـت ـش ـفــى
ريــاق .فهذه السهولة في اإلفــات من
«ال ـض ـب ــط» ،تــدفــع بــالـكـثـيــريــن «مـمــن
ً
ّ
يتطببون مثال على حساب شركات
ال ـت ــأم ــن إلـ ــى إلـ ـغ ــاء ت ــأم ــن الـطـبــابــة
ألهـلـهــم ال ــذي ــن ي ـت ـج ــاوزون ال ـ ــ 64كي

يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدوا م ـ ــن تـ ـق ــديـ ـم ــات وزارة
ال ـص ـح ــة» ،ي ـتــابــع ه ـ ـ ــارون .م ــع ذل ــك،
ي ـعـ ّـول ه ــؤالء عـلــى مــواج ـهــة املشكلة
بـ«وعد» الوزير برفع «قيمة السقوف
املــال ـيــة ،ف ــإذا مــا زادت ه ــذه الـسـقــوف
أعتقد أن ال مشكلة».
مـ ــا يـ ـق ــول ــه أص ـ ـحـ ــاب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ال يـ ـتـ ـط ــاب ــق كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــع م ـ ــا ي ـق ــول ــه
ً
الـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــان مـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا .ف ـ ـه ـ ـنـ ــا ،تـ ـتـ ـح ــدث
امل ـص ــادر عــن «مـشـكـلــة كـبـيــرة آتـيــة ال
م ـح ــال ــة» ،واصـ ـف ــن ال ــوض ــع ال ـحــالــي
«بــالـفــاشــوش ،أضــف إلــى أنــه بعد أن
تحل الكارثة ،ستضطر وزارة الصحة

يكمن الحل
في صياغة سياسة
صحية جديدة في البلد

إلــى زيــادة أمــوال املستشفيات ليزيد
اس ـت ـغ ــال األخ ـ ـيـ ــرة هـ ـن ــا» .ال ت ـع ـ ّـول
مـصــادر الـضـمــان على «تــدبـيــر وزيــر
ليس له مفعول قانوني ،وسيقود بال
شك إلى مزيد من اإلنهاك» ،فالتعويل

يـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـ ـكـ ــون عـ ـل ــى «ك ـي ـف ـي ــة
مناقشة سياسة صحية سليمة في
البلد تنفذ على األقــل ما ينص عليه
الـنـظــام ال ـعــام» .وتعيد التذكير بأنه
«كان هناك مشروع بطاقة صحية لكل
اللبنانيني ،بمساهمة ضئيلة حددت
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ب ـح ــدود  100دوالر
أم ـي ــرك ــي ف ــي ال ـس ـن ــة ،ول ـك ـن ـهــا بقيت
حبرًا على ورق» .يقول العارفون إنه
ّ
موحد يؤمن التغطية
من دون نظام
الصحية الشاملة لجميع اللبنانيني
ً
املـقـيـمــن ،م ـمـ ّـوال مــن امل ــوازن ــة العامة
للدولة« ،املشكل دابب» ال محالة.
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محمد شقير *
ّ
أهمية الخطاب الحسيني ودوره
ال ريب في
فــي بـنــاء الــوعــي ال ـعــام والـثـقــافــة املجتمعية
في شتى املجاالت ،باعتبار أن هذا الخطاب
ي ـل ـقــى انـ ـتـ ـش ــارًا ك ـب ـي ـرًا ،س ـ ـ ـ ً
ـواء ف ــي امل ــواس ــم
ال ـعــاشــورائـ ّـيــة أم فــي غـيــرهــا مــن املـنــاسـبــات
املختلفة طــوال الـعــام ،إذ تجد عناية خاصة
ب ــه ف ــي امل ـن ـتــديــات الـحـسـيـنـ ّـيــة وف ــي غـيــرهــا
ّ
التلفزيونية ،بل
مــن األمــاكــن ،وفــي الـقـنــوات
فــي مختلف وســائــل اإلعـ ــام الـ ّـديـنـ ّـيــة وغير
ً
ً
الـ ّـديـنـ ّـيــة ،حـيــث تلحظ ّ إق ـبــاال عــامــا وتـفــاعــا
كبيرًا من قبل ّ
عامة الناس مع هــذا الخطاب
ومنتدياته ومناسباته .وه ــذا مــا يستدعي
ّ
الــتــأمــل والـبـحــث الــدائـمــن فــي ه ــذا الخطاب
بـهــدف تـجــديــده وت ـطــويــره ،بـمــا ينسجم مع
أهداف ثورة الحسني وقيمها ،واملبادئ التي
قامت من أجلها.
ّ
األهمية بمكان البحث في
ومن هنا نجد من
أه ــم تـلــك املـقــومــات أو امل ـي ــزات ،الـتــي ينبغي
أن يــراع ـي ـهــا ال ـخ ـطــاب ال ـح ـس ّـي ـنــي ،ويـنـبـنــي
ع ـلــى أس ــاس ـه ــا ،ح ـتــى ي ـت ـســنــى ل ــه أن يـقــوم
بدوره بشكل أفضل ،وأن ّيؤدي إلى مقاصده
ّ
ّ
الت ّ
ربوية
التي تحقق أهدافه
بالطريقة
األمثلّ ،
ّ
ّ
واالجـتـمــاعــيــة والــثـقــافــيــة وغـيــرهــا ،فــي بناء
اإلنسان ووعيه ،واملجتمعات وثقافتها ،وفي
تحقيق اإلصالح وإقامة العدالة.
أهم تلك ّ
وقبل البحث في ّ
املقومات وامليزات،
التي ينبغي أن ينبني عليها ذلــك الخطاب،
ال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن امل ـ ــراد بــالـخـطــاب
ال ـح ـس ـي ـن ــي هـ ــو م ـج ـم ــل ذل ـ ــك الـ ـبـ ـي ــان الـ ــذي
(ع) وثورته ،ويكون
يرتبط باإلمام الحسني ّ
م ــوض ــوع ــه أحـ ـ ــداث ت ـلــك الـ ــثـ ــورة وس ـيــرت ـهــا،
ودالالت ـهــا ،وفلسفتها ،ونتائجها ،وقيمها،
ورسالتها ،واملـبــادئ التي ترتكز عليها ،بل
واملدرسة التي تنتمي إليها.
أما أهم تلك املقومات ،أوامليزات ،التي ينبغي
أن تـ ــراعـ ــى فـ ــي بـ ـن ــاء الـ ـخـ ـط ــاب ال ـح ـس ـي ـنــي
وتشكيله ،فهي ما يلي:
 -1ف ـضــائ ـلـ ّـيــة ال ـخ ـط ــاب وت ـكــام ـل ـي ـتــه :املـ ــراد
ّ
بفضائلية الخطاب أو الخطاب الفضائلي،
هو ذلك الخطاب الذي يتمحور حول فضائل
أهـ ــل ال ـب ـي ــت (ع) وم ـن ــاق ـب ـه ــم .ومـ ــن امل ـع ـلــوم
أه ـمـ ّـيــة ه ــذا الـبـعــد الـفـضــائـلــي ،ال ــذي يـعــرف
بــأهــل ال ـب ـيــت وم ـقــام ـهــم ،ومــرات ـب ـهــم وجـمـلــة
مــن خـصــائـصـهــم ...وه ــو يـعـ ّـبــر عـمــا ج ــاء في
تــراث أهل البيت من أحاديث تؤكد على هذا
الجانب من فضائلهم ،وهــو مما ال شـ ّـك فيه
وفي جدوائيته ،ومطلوبية العناية به.
ل ـكــن م ــا يـنـبـغــي اإلش ـ ـ ــارة إلـ ـي ــه ،ه ــو أن هــذا
ّ
الـبـعــد الـفـضــائـلــي أو امل ـنــاق ـبــي ،ال ــذي يــؤكــد
ع ـلّــى أف ـض ّـلـ ّـي ـت ـهــم وت ـق ـ ّـدم ـه ــم ع ـل ــى غ ـيــرهــم،
املرجعية ّ
ّ
ّ
واملعنوية
الدينية
وأنـهــم يمثلون
وال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة ّب ـعــد رس ـ ــول ال ـل ــه (ص)؛ إنـمــا
جــاء لـيـقــول لـلــنــاس إل ــى أي ــن يـجــب أن ترجع
في دينها ،وأخالقها ،وسلوكها ،ومعارفها،
وقـيـمـهــا وب ـن ــاء مـجـتـمـعــاتـهــا ...م ــن أج ــل أن
ّ
ّ
وتستمد من تراثهم كل
تأخذ منهم كل ذلك،
مــا تـحـتــاج إل ـيــه ،فــي ثـقــافـتـهــا ،واجـتـمــاعـهــا،
ّ
املعنوية
وسياستها ،وتربيتها ،وحياتها
ّ
والدينية.
ّ
ّ
أي إن الـقـضــيــة هـنــا تـحـتــوي عـلــى شطرين:
ّ
األول هــو مــن يجب أن نــرجــع إلـيــه؟ وهـ ّـو ما
ّ
يتوله البعد الفضائلي واملناقبي .والثاني
هو ما الذي يجب أن نأخذه ممن نرجع اليه،
ّ
ّ
لنتعرف
ومــا ال ــذي ينبغي أن نتعلمه مـنــه،
ّ
ّ
عليه ،ونعمل بــه؟ وهــو مــا يـتــوله التعريف
ب ـع ـلــوم أهـ ــل ال ـب ـي ــت ،وأخ ــاقـ ـه ــم ،وم ـحــاســن
ومجمل ما يتصل بهم...
كالمهم ،ومعارفهمّ ،
الشطر ّ
األول ،ال يوصل
واالقتصار هنا على
إلى املقصود .ألنه إذا كان املطلوب أن نعرف
عمن يجب أن نــأخــذ ،فــذاك مــن أجــل أن نأخذ
عنه ،ونعمل به .أما إذا علمنا عمن نأخذ معالم
ديـ ّنـنــا وم ــن أي ــن نــأخــذ مـعــارفـنــا وأخــاق ـنــا؛
ّ
لكننا لــم نــأخــذهــا ،ولــم نتعلمها ،ولــم نعمل
ب ـهــا؛ فـمــا ال ــذي ن ـكــون قــد فـعـلـنــاه؟ أال يكون
حالنا كحال من علم من ّأين ينبع املاء الزالل،
ّ
يستق منه،
لكنه لم يذهب إلى ذلك النبع ،ولم
ِ
يرتو من عذب مائه ،شرابًا سائغًا رويًا؟
ولم
ِ
أال يمكن القول إن مشكلة أغلب مجتمعاتنا،
ّ
ليس في كونها ال ّ
بمرجعية أهل البيت
تقر
في دينها ،وأخالقها ،وقيمها ،وسلوكها ...
بل تكمن املشكلة في كونها تجهل الكثير من
تراثهم ،وال تعلم الكثير من قيمهم وأخالقهم،
وال تفقه الكثير من محاسن كالمهم ،وغاب
عنها الكثير من علومهم وفكرهم وثقافتهم؟
أليس هــذا هــو جوهر املشكلة التي نعيش؟

وعـلـيــه ،هــل يـصـ ّـح االكـتـفــاء بتعريف الناس
من أين يأخذون ثقافتهم ،دون التعريف بتلك
ّ
الثقافة ومحتواها؟
ّ
وهـ ــل م ــن ال ـح ـك ـمــة ت ـعــريــف ال ــن ــاس م ــن أيــن
ّ
ي ــأخ ــذون أخــاقـهــم وقـيـمـهــم ،دون الــتـعــريــف
بتلك األخالق ،وتلك القيم؟ وهل من الصحيح
ت ـع ــري ــف ال ـ ـنـ ــاس مـ ــن أي ـ ــن ي ـ ــأخ ـ ــذون م ـعــالــم
دينهم ،دون تعريفهم بتلك املعالم ،واملعارف
والسنن؟
نـعــم رب ـمــا يـحـتــاج ظ ــرف مــا إل ــى الـتــأكـيــد أو
االقتصار على البعد الفضائلي واملناقبي،
ألسـ ـب ــاب ومـ ـ ـب ـ ــررات ع ــدي ــدة ـ ـ ـ ق ــد يـخــرجـنــا
الخوض فيها عن حــدود هــذا البحث ـ وهذا
ّ
صـحـيــح ،لـكــن مــا ينبغي الــتــأكـيــد عـلـيــه ،هو
ض ــرورة أن نتناول البعد الفضائلي بشكل
هادف ،وأال نتناوله بشكل منفصم عن أهدافه
ومقاصده .كما ينبغي التأكيد على أن تعليم
الناس محاسن كــام أهــل البيت ومعارفهم،
ّ
مرجعيتهم .مثلما أن
يساعد أيضًا في إثبات
ّ
املرجعية ،يدعو إلى ّ األخذ عنهم،
إثبات تلك
ّ
وتعلم علومهم ،واالستنان بسنتهم.
 -2ت ــاريـ ـخ ـ ّـي ــة الـ ـخـ ـط ــاب ومـ ـع ــاص ــرت ــه :مــن
ال ــواض ــح أن جــان ـبــا م ــن م ــوض ــوع الـخـطــاب
الحسيني ،هو ما حصل مع اإلمــام الحسني
ً
وخ ــروج ــه ،وص ـ ــوال إل ــى ش ـهــادتــه .وهـ ــذا قد
ّ
ّ
حصل فــي الــتــاريــخ ،فمن الطبيعي أن يكون
هناك بعد تاريخي فــي الخطاب الحسيني.
ّ
لكن مــا ينبغي التأكيد عليه ،هــو أن أهــداف
ث ــورة اإلمـ ــام الـحـســن وقـيـمـهــا ،ورســالـتـهــا،
ّ
تتعدى
وجميع دروسـهــا؛ هي مفاهيم وقيم
ّ
املاضي إلى الحاضر ،وتتجاوز التاريخ إلى
املستقبل .بل هي في مدياتها متعالية على
الــزمــان وامل ـكــان وال ـح ــدود .ومــن هنا ينبغي
ّ
متضمنًا لذلك البعد
أن يكون ذلــك الخطاب
ً
املعاصر ،غير مقتصر على املاضي ،وشامال
ّ
مكتف بالتاريخ .بل
لذلك البعد الحاضر ،غير
ٍ
ينبغي في ذلك الخطاب الوصل بني املاضي
ّ
والحاضر ،بني التاريخ واملستقبل .وذلك بأن
ّ
ّ
التاريخية بشكل هادف،
يتم تناول الوقائع
يصل بينها وبني الحاضر ،من خالل جسور
ّ
القيم واألهــداف .أي إن أهــداف ثورة الحسني
وقـيـمـهــا ورســال ـت ـهــا ،يـنـبـغــي أن تـلـعــب ذلــك
ّ
الــدور الــذي يربط بني ما حصل في التاريخ
مــع اإلم ــام الحسني وأئـ ّـمــة أهــل الـبـيــت ،وبني
ما يحصل اليوم في عصرنا ودهــرنــا .وهذا
ً
ال ــوص ــل ي ـجــب أن ي ـك ــون وص ـ ــا ه ــادف ــا إلــى
تـحـفـيــز االلـ ـت ــزام بـتـلــك ال ـق ـيــم ،وال ـع ـمــل بتلك
الـ ّـرســالــة ،وتحقيق تـلــك األه ـ ــداف ،مــن خــال
ّ
االستعانة بــأحــداث التاريخ ،ومــا حصل في
ّ
امل ــاض ــي .أم ــا ت ـنــاول أحـ ــداث الــتــاريــخ بشكل
منفصم عن الحاضر ،واالستغراق في املاضي
دون ربـطــه مــع الـحــاضــر ،فـعــدا عــن كــونــه قد
حاضرها وغريبة
يبني ثقافة منفصمة عن ّ
ّ
الحسينية،
عنه ،هو يتجاهل أهــداف الثورة
ً
ّويهمل قيمها ،ويتجاوز رسالتها .فضال عن
ّ
أنــه يعطل دور الخطاب الحسيني ،ويبعده
عن مقاصده التي يسعى لتحقيقها.
البعد
تناول
من هنا ،يجب التأكيد على أن
ّ
ً
ينبغي أن يكون فعال هادفًا .وأنه
التاريخي ّ
بمقدار ما يحقق تلك األهداف واملقاصد ،في
زرع القيم ،وتثمير العبر؛ بمقدار مــا يكون
ّ
ناجحًا في دوره ،ووظيفته .وإال فــإن عجزه
عــن تحقيق أي مــن تلك األه ــداف واملـقــاصــد،
ّ
تاريخيًا بحتًا
ســوف يجعل منه مــوضــوعــا
بعيدًا عن أهداف ثورة الحسني ،وغريبًا عنها
وعن رسالتها.
رب ـم ــا ي ـجــد املـ ــرء إم ـت ــاع ــا خ ــاص ــا ف ــي ت ـنــاول
ّ
التاريخية ،بل وتحقيقًا لجملة
املوضوعات
من الفوائد ـ وهذا صحيح ـ لكن ما ال ينبغي
إغـ ـف ــال ــه ،هـ ــو أن ت ـ ـنـ ــاول ت ـل ــك امل ــوض ــوع ــات
يجب أن يـكــون منتظمًا فــي سـيــاق الخطاب
الـحـسـيـنــي ،وأه ــداف ــه ،وم ـيــزاتــه ،ومـقـ ّـومــاتــه،
وجميع وظائفه.
 -3العاطفة والفكر :أو ما ّ
يتم البحث فيه تحت
عنوان العبرة َ
والعبرة ،أو ّ
الدمعة والفكرة ،أو
ِ
القلب والـعـقــل...؛ وامل ــراد البحث في البعدين
العاطفي والـفـكــري فــي الـخـطــاب الحسيني،
وطبيعة العالقة بينهما.
بــدايــة ال بـ ّـد مــن اإلق ــرار بــأن البعد العاطفي
والوجداني هو بعد حاضر ّ
بقوة في الخطاب
ّ
ّ
الحسيني ،بل وفي القيم الحسينية املؤسسة
لــذاك الخطاب .وهــو يقوم بأكثر من دور من
خالل تموضعه في ذاك الخطاب ومطاويه:
ً
أوال :هو يحفر عميقًا في القلوب ّ
محبة اإلمام
ّ
ّ
الحسني ومودته ،ومودة أهل البيت.
ّ
ّ
مظلومية
ثانيًا :يستثير مشاعر التعاطف مع
الحسني وأهله.

ً
التغافل عن تحقيق اإلصالح في مجتمعنا المعاصر ،يعني تعطيال للخطاب
الحسيني عن دوره وغاياته (أ ف ب)

ّ
ثالثًا :يستولد النقمة على املشروع الذي قتل
الحسني ورموزه ،ورجاله.
راب ـ ـعـ ــا :ي ـع ــد ال ـن ـف ــوس ل ـت ـل ـقــف ق ـي ــم الـ ـث ــورة
الحسينية ،ومعانيها ورسالتها.
خامسا :يهيئ القلوب لتقبل جميع املعاني
الدينية والعمل بها.
وبــال ـتــالــي ،ال ب ــد م ــن ال ـق ــول إن ــه ال غـنــى عن
هذا البعد العاطفي والوجداني في الخطاب
الحسيني ،لكن مــا يجب التأكيد عليه ،هو
أن ه ــذا الـبـعــد الـعــاطـفــي هــو بـعــد ه ــادف في
جملة من مقاصده ،وهــو ما يتطلب الوصل
بني ذلك البعد واألهــداف التي يسعى اليها،
وعدم االكتفاء بإشباع البعد الوجداني ،دون
االلتفات الــى املقاصد التي ينبغي الوصول
اليها.
فـ ـ ـ ــإذا كـ ـن ــا نـ ـ ــرى أن مـ ــن وظـ ــائـ ــف ال ـخ ـط ــاب
الـحـسـيـنــي زرع الـقـيــم الــديـنـيــة األصـيـلــة في
النفوس ،وإذا كان البعد العاطفي يسهم في
تهيئة تلك النفوس لتقبل تلك القيم والعمل
بها ،فهل سوف يكون من الصحيح أن نعمل

مشكلة أغلب مجتمعاتنا
تكمن في كونها تجهل
الكثير من تراث أهل البيت

على تهيئة تلك النفوس ،من دون االستفادة
مـ ــن ت ـل ــك الـ ـف ــرص ــة ،ل ـ ــزرع ال ـق ـي ــم ال ـصــال ـحــة
والهادفة فيها؟ أال يكون حالنا عندها ،كمن
هـيــأ أرض ــا ل ـلــزراع ــة ،وب ــذل ج ـه ـدًا فــي إع ــداد
تربتها ،لكنه لــم ي ــزرع ال ـبــذور املنتجة ،ولم
يغرس فيها األشجار املثمرة؟
إن امل ـط ـل ــوب ب ـيــانــه ف ــي هـ ــذه امل ـع ــال ـج ــة ،هو
الـتــأكـيــد عـلــى إي ـج ــاد الـتـكــامــل ف ــي الـخـطــاب
ال ـح ـس ـي ـنــي ب ــن ال ـع ــاط ـف ــة والـ ـفـ ـك ــر ،أي بــن
ال ــدم ـع ــة والـ ـفـ ـك ــرة ،بـ ــأن نـ ـ ــدرك بــأن ـه ـمــا مـعــا
ي ــؤدي ــان أك ـث ــر م ــن دور ف ــي تـحـقـيــق أه ــداف
ومـقــاصــد ذل ــك ال ـخ ـطــاب ،و ب ــأن لـكــل منهما

فعله وأثره ،الذي ـ وإن كان يتكامل مع اآلخر
ـ قد يختلف منسوبه ،والجرعة املطلوبة منه،
تبعًا لـظــروف الــزمــان وامل ـكــان ،وخصوصية
املخاطب واملتلقي .مع التأكيد على أن يبقى
الخطاب مشدودًا إلى الجانب الهادف فيهما،
ومــا قد يقتضيه ذلــك من مقاربة كل منهما،
وكيفية تناوله ،أو تكامله مع اآلخر.
الواقع أم االنفصام عنه:
-4
ّ
لقد بينا أن الخطاب الحسيني ،يهدف إلى
ّ
الحسينية ومقاصدها،
تحقيق قيم الـثــورة
ّ
ف ــي اإلص ـ ـ ــاح ،والـ ـع ــدال ــة ،وم ــواج ـه ــة الــظ ـلــم
والفساد ...وعليه ســوف يكون من الطبيعي
أن يسعى إلى تحقيق تلك القيم ومقاصدها
ّ
يتوجه إليه ،ويتفاعل معه.
في الواقع الــذي
وأن يـعـمــل ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى أه ــداف ــه ،في
امل ـج ـ ّت ـم ـع ــات الـ ـت ــي ي ـق ـص ــده ــا وي ـخــاط ـب ـهــا،
وتتلقى هي مضمونه ومحتواه.
وه ـ ــذه امل ـج ـت ـم ـعــات ق ــد تـخـتـلــف م ــن نــاحـيــة
طبيعتها ،وظروفها ،وأزماتها ،ومشاكلها،
أو طبيعة الـفـســاد واالن ـح ــراف ال ــذي تعاني
ّ
تعاني
املجتمعات
فلربما تجد بعض
منه.
ّ
ّ
من الفساد االقتصادي أو املالي ،وأنــه يمثل
ج ــوه ــر املـشـكـلــة ال ـت ــي ت ــرض ــخ ت ـحــت ثـقـلـهــا.
ّ
يتوجه
وعليه سوف يكون من املنطقي جدًا أن
الخطاب اإلصالحي إلى معالجة تلك املشكلة
ّ
ّ
بالدرجة األولى ،بأن يغلب عليه التركيز على
اإلص ـ ــاح امل ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،وأن يسعى
إلى حشد املفاهيم التي تشدد على مواجهة
الفساد في جانبه املالي واالقتصادي.
ولـ ـ ّ
ـرب ـ ـمـ ــا تـ ـج ــد م ـج ـت ـم ـع ــات أخـ ـ ـ ــرى ت ـعــانــي
مـ ــن الـ ـفـ ـس ــاد ال ـق ـي ـم ــي واألخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــي ،أو مــن
ال ـف ـســاد ال ـس ـيــاســي ،أو م ــن ال ـف ـســاد اإلداري
وامل ــؤسـ ـس ــات ــي .فـ ـس ــوف يـ ـك ــون ع ـن ــده ــا مــن
الـطـبـيـعــي ،أن ي ـتـ ّ
ـوجــه ذل ــك ال ـخ ـطــاب بشكل
أساس إلى مواجهة ذلك الفساد املستشري في
تلك املجاالت وامليادين املذكورةّ .
ولربما تجد
مجتمعات تـعــانــي بشكل أس ــاس مــن غياب
ّ
ّ
االقتصادية،
االجتماعية ،أو العدالة
العدالة
أو الـ ـع ــدال ــة ف ــي ت ــوزي ــع الـ ـف ــرص وال ـ ـثـ ــروات
ّ
ّ
السياسية ،وأن الظلم
واألمـ ــوال ،أو الـعــدالــة
(الالعدالة) قد استشرى بشكل أكبر في هذا
ّ
االجتماعية أو ذاك؛ فهنا،
الجانب من الحياة
ّ
الطبيعي ّ
ّ
جدًا أن يتوجه الخطاب
سيكون من
الـحـسـيـنــي إل ــى مــواج ـهــة طـبـيـعــة األزم ـ ــة أو
املشكلة كما هي عليه في املجتمع ،فــإن كان
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ّ
االجتماعية،
الغالب عليه مشكلة الــاعــدالــة
ّ
فينبغي أن يركز عليها .وإن كان الغالب عليه
ّ
السياسية ،أو الالعدالة في توزيع
الالعدالة ّ
ّ
الفرص والثروات ،فينبغي الت ّأكيد عليها في
ذاك الخطاب .وكذلك األمر بالنسبة إلى ّ
بقية
ّ
مجاالت الظلم والالعدالة.
ّ
وهو ما يتطلب معرفة كافية بالواقع املعاش
وظروفه ،وطبيعة مشكالته ،وأخطر عوارض
ّ
ّ
تتهدده وتنهش فيه،
الفساد أو الظلم التي
ّ
حتى يكون معلومًا كيف يجب أن يبنى ذلك
الخطاب ،وأهــم املفاهيم التي يجب أن تودع
ف ـيــه ،وأيـ ــن تـكـمــن أول ـ ّ
ـوي ــات ــه ،وم ــا ه ــي أول ــى
م ــواط ــن اس ـت ـه ــداف ــه ...ل ـي ـكــون ذل ــك الـخـطــاب
خـ ـط ــاب ــا هـ ــادفـ ــا فـ ــي مـ ـضـ ـم ــون ــه ،ج ـ ـ ـ ـ ّ
ـادًا فــي
مقاصده ،ساعيًا بحكمة إلــى تحقيق قيمه،
ّ
مــريـدًا بــوعــي بـلــوغ أهــدافــه وغــايــاتــه .وحتى
ال ي ـك ــون مـنـفـصـمــا ع ــن ال ــواق ــع وم ـش ـكــاتــه،
وأزمــاتــه .إن مــا يجب
أو غريبًا عــن املجتمع ّ
قوله في هذا املورد ،هو إنه ال يوجد أولى من
الخطاب الحسيني ،ليعنى بتلك املشكالت.
وال يوجد أجدر وأقــدر من ذاك الخطاب على
ّ
نتحدث في
مواجهة تلك األزمات .أما أن نبقى
اإلصالح الذي خرج من أجله اإلمام الحسني
ّ
في التاريخ ،ثم نتغافل عن تحقيق اإلصالح
ً
في مجتمعنا املعاصر ،فهذا يعني تعطيال
ل ـل ـخ ـط ــاب ال ـح ـس ـي ـنــي عـ ــن دوره وغ ــاي ــات ــه،
وجوهر وظائفه.
أن ن ـش ــرح ج ـم ـيــع أوج ـ ــه ال ـف ـس ــاد ال ـ ــذي ثــار
مل ــواجـ ـهـ ـت ــه اإلم ـ ـ ـ ــام الـ ـحـ ـس ــن ،ثـ ــم ن ـت ـجــاهــل
ّ
ومؤسساتنا
الفساد الذي ينخر مجتمعاتنا
ّ
السياسية؛ فهذا نوع من اإلقصاء
وأنظمتنا
ّ
ال ــذي يـمــارس بـحــق الـخـطــاب الحسيني عن
وظيفته وأهدافه.
ّ
أن ن ـب ـح ــث فـ ــي الـ ــاعـ ــدالـ ــة أو ال ــظـ ـل ــم الـ ــذي
استشهد فــي سبيل مــواجـهـتــه الـحـســن ،ثم
ّ
ّ
االجتماعية
نتعامى عن الظلم أو الالعدالة
ّ
ّ
أو االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة أو امل ــال ــي ــة أو ال ـس ـيــاســيــة
الـتــي تعاني منها مجتمعاتنا ،فـهــذا يعني
إسقاط نوع من الغربة على هذا الخطاب عن
مـقــاصــده ،وقـيـمــه ،ورســالـتــه ،الـتــي استشهد
مــن أجلها اإلم ــام الحسني ،وقصد إيصالها
ّ
بدمه وشهادته.
قــد ي ـقــال إن فــي ذل ــك إقـحــامــا لـخـطــاب ديني
يـتـمـ ّـيــز بـقــداسـتــه ف ــي شـ ــؤون دن ـي ـ ّ
ـوي ــة ،وفــي
قضايا السياسة واالجـتـمــاع ،ومــا يمكن أن

ّ
يـتــرتــب عـلــى ذل ــك مــن م ـحــاذيــر .فــي ال ـجــواب
ينبغي الـقــول :إن فــي ذلــك توجيهًا للخطاب
الـحـسـيـنــي لـ ـي ـ ّ
ـؤدي وظ ـي ـف ـتــه ،ال ـت ــي ينبغي
أن يـ ّ
ـؤدي ـهــا ،وال يـصــح ألي تـبــريــر أن يخرج
ّ
ال ـخ ـطــاب ع ــن وظـيـفـتــه ودوره .لـكــنــه عندما
يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي الـ ـخـ ـط ــاب ت ـل ــك ال ــوظـ ـيـ ـف ــة ،فـيـنـبـغــي
أن ي ـك ــون ذلـ ــك بـمـنـتـهــى ال ـح ـك ـمــة ،وال ــوع ــي
ّ
وال ـ ّـرش ــد ،وال ـ ّـدراي ــة بـظــروف الــزمــان واملـكــان،
وخـصــوصـ ّـيــات املـجـتـمــع وأزم ــات ــه ،وطبيعة
األول ـ ّ
ـوي ــات .وأن يبقى ذلــك الـخـطــاب تعبيرًا
ّ
صــادقــا عــن تـلــك الـقـيــم الحسينية ،وترجمة
وافية ألهداف ثورة الحسني ورسالته.
أما الحديث عن القداسةّ ،
فأي قداسة هي تلك
القداسة التي تهمل شــؤون الناس وآالمهم،
وآمالهم ،ومشاكلهم وأزماتهم .وإذا لم تعمل
ال ـقــداســة عـلــى تـطـهـيــر املـجـتـمــع م ــن الـفـســاد
ّ
والظلم والالعدالة ...فما الفائدة منها؟ ومتى
يحني دوره ــا؟ وأيــن هــي وظيفتها؟ أو ليس
م ــن دروس ك ــرب ــاء أن ال ـح ـس ــن ،ق ــد خ ــرج
ّ
بقداسته إلى ميدان املواجهة ،ليواجه الظلم
والفساد ،واستشهد هو وأهله وأصحابه في
طريق العدل واإلصالح؟
ّ
ّ
ّ
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م ــن ال ــواض ــح أن لـلـخـطــاب الـحـسـيـنــي قيمه
وأهدافه ورسالته ...مثله مثل أي خطاب آخر.
لكن ما ّ
يميز الخطاب الحسيني أن موضوعه
ه ـ ــو اإلم ـ ـ ـ ــام الـ ـحـ ـس ــن وث ـ ــورت ـ ــه ورس ــالـ ـت ــه،
واملــدرســة الـتــي ينتمي إلـيـهــا ،ويـعـ ّـبــر عنها.
ومن هنا ينبغي أن يكون الخطاب الحسيني
بمستوى مــوضــوعــه .أي أن يكون ـ ـ مــا أمكن
ً
إل ــى ذل ــك سـبـيــا ـ ـ تـعـبـيـرًا صــادقــا عــن ثــورة
الحسني وأهــدافـهــا ورســالـتـهــا .بــل أن يكون
تعبيرًا وافيًا عن مدرسة أهل البيت وقيمها
ومبادئها ،ووسيلة ناجحة في بيان علومها،
وأخ ــاق ـه ــا ،وم ــا يـمـكــن أن ت ـقـ ّـدمــه لــإنـســان
ّ
واإلنسانية.
ما يجب قوله هنا ،هو إن املبدأ األســاس في
بناء الخطاب الحسيني يتمحور حــول هذا
ال ـس ــؤال :كـيــف ينبغي أن نعمل حـتــى يكون
ّ
ذلــك الخطاب تعبيرًا صادقًا عن قيم الثورة
ّ
الحسينية وأهــداف ـهــا ،بــل تعبيرًا واف ـيــا عن
مدرسة أهل البيت ،ورسالتها ومعارفها؟
إن ما ينبغي طرحه هنا هو :هل من الصحيح
أن يكون الخطاب بحجم واقـعــة ،أم يجب أن
يكون بمستوى رسالة؟
هــل مــن الـصـحـيــح أن يـكــون الـخـطــاب مـجـ ّـرد
تـعـبـيــر ع ــن م ـظ ـلــومـ ّـيــة ،أم يـنـبـغــي أن يـكــون
تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا ع ـ ــن م ـ ــدرس ـ ــة ف ـ ــي ج ـم ـي ــع ق ـي ـم ـهــا،
ودروسها ،وعبرها؟
هــل مــن الـ ّـصـحـيــح أن يـكــون الـخـطــاب مـجـ ّـرد
راو لـسـيــرة ،أم ينبغي أن
حـ ٍ
ـاك عــن حــدث أو ٍ
يـحـكــي أي ـضــا ع ــن أه ـ ــداف الـ ـخ ــروج ،وي ــروي
مـ ـق ــاص ــد الـ ـسـ ـي ــرة وغ ــاي ــاتـ ـه ــا ،ومـ ـ ــا قـبـلـهــا
وبعدها؟
ما ينبغي االلتفات إليه هو أن تناول الواقعة
ّ
ّ
املظلومية والسيرة ،وذاك الزمان
والحدث ،أو
وذاك املـ ـك ــان؛ ك ــل ذل ــك يـنـبـغــي أن ي ـكــون في
ّ
سياق التعبير عــن تلك املــدرســة ورسالتها،
وسـ ـم ــو ق ـي ـم ـهــا ،ورفـ ـع ــة أه ــدافـ ـه ــا ،وعـظـمــة
ّ
عملية
مبادئها وأخالقها ...وإال فإننا نمارس
تحجيم لثورة الحسني ،عندما نختزلها في
واقعة ،أو نحبسها في يــوم ،أو نفصلها عن
معانيها ودالالتها.
إن نجاح الخطاب الحسيني يقاس في مدى
ّ
ّ
الحسينية
قدرته على التعبير عن قيم الثورة
وأهــدافـهــا .فبمقدار مــا يكون معبرًا عــن تلك
الـقـيــم واألهـ ـ ــداف ،بـمـقــدار مــا ي ـكــون نــاجـحــا.
وبـ ـمـ ـق ــدار مـ ــا ي ـس ـمــو إل ـ ــى رسـ ــالـ ــة ال ـح ـســن
وم ـقــاصــد ث ــورت ــه ،ب ـم ـقــدار م ــا يـحـمــل قــوتــه،
ّ
ومصداقيته .وبمقدار ما
ويستبطن صدقه
يستطيع أن يتوجه الــى األزم ــات والقضايا
املـعـنــي بـهــا ف ــي املـجـتـمــع م ــن أج ــل عــاجـهــا،
وال ـع ـمــل عـلــى تـغـيـيــر تـلــك املـجـتـمـعــات نحو
األفـ ـض ــل ف ــي مـخـتـلــف املـ ـج ــاالت وامل ـي ــادي ــن،
بمقدار مــا يـكــون هــادفــا .وبـمـقــدار مــا يمتلك
مــن املعرفة بقيم الـثــورة وأهــدافـهــا مــن جهة،
ودراي ــة بــالــواقــع وظ ــروف زمــانــه ومـكــانــه من
جهة أخرى ،بمقدار ما يحسن الوصل ما بني
تلك القيم واألهداف ،وما بني الواقع ومشاكله
وتعقيداته ،شــرط أن يقوم ذلــك الوصل على
أســاس من الحكمة ،والــوعــي ،وحسن البناء،
والبيان ،والتوظيف.
* أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية

سعدالله مزرعاني *
كعادته في إعالن مواقفه ،بشكل مباشر وفج
(ووقــح في أحيان كثيرة) ،أعلن الرئيس رجب
أردوغـ ــان ،قبل ثــاثــة أي ــام أنــه يـقــارب األزمـتــن
الـعــراقـيــة والـســوريــة مــن بــوابــة ال ـصــراع السني
الشيعي ،وملواجهة مشروع «الـهــال الشيعي»
قيد التشكل «الذي «يتحدثون عنه» .قبيل ذلك
ً
ك ــان يـ ــوارب ق ـلـيــا .ت ـحــدث ،مـ ــرارًا ،عــن سعيه
ملنع «اإلخالل بالتوازن» في املنطقة ،أو تصديه
ملحاولة إحــداث ُّ
تحول ديموغرافي أثناء وبعد
معركة تحرير مدينة املــوصــل العراقية والتي
من املتوقع أن تنطلق أواخر الشهر الجاري.
ف ــي مـعـظــم خ ـطــواتــه الــراه ـنــة امل ـث ـيــرة لـلـجــدل أو
االع ـتــراض ،داخليًا وخــارجـيــا ،يـحــاول الرئيس
التركي استعادة هيبته ونفوذه الداخليني ،وكذلك
اسـتـعــادة دور محلي وإقليمي بــدأ واعـ ـدًا ،على
املستويني السياسي واالقتصادي ،قبل حوالى
عشر سـنــوات .مـعــروف أن هــذا ال ــدور قــد تعثر
بسبب تعاظم «األنا» األردوغانية إلى ما يحاكي
تجارب سالطني بني عثمان في مرحلة الصعود
والتوسع والبطش واالقـتــدار ...الــدوران الداخلي
واإلقليمي يتكامالن ،طبعًا ،في السعي إلقامة
أسـ ــاس ص ـلــب ل ـج ـمــوح الـسـلـطــة وح ــب الـتـفــرد
واالستئثار لدى الزعيم التركي األوحــد! هو لم
يتردد ،من أجل تحقيق ذلك ،في أن يتخلى عن
أقرب شركائه وأصدقائه في حزبه ،وعن أقرب
حلفائه (الــداع ـيــة غــولــن) ،وأن ي ـحـ ِّـول ،بــن ليلة
وضحاها ،الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق،
في عالقاته الدولية واإلقليمية...تبعًا لذلك ،طبعًا
هو ِّ
يغير مواقفه وشعاراته وأولوياته .مــاذا هو
فاعل اآلن؟
بــرغــم أن الــرئـيــس الـتــركــي يخبط خبط عشواء
فــي عالقته ومــواقـفــه ،إال أنــه ليس مــن الصعب
مــاح ـظــة أنـ ــه يـ ـح ــاول أن يـسـتـعـيــض بــالــورقــة
ّ
املذهبية «السنية» عن ورقة «اإلخوان املسلمني».
ورقـ ــة هـ ــؤالء اح ـتــرقــت ،ت ـبــاعــا ،ب ــن ي ــدي ــه .آخــر
«شعطة» فيها دفعته إلى التخلي عن «إخــوان»
مصر وسعيه لتطبيع ،ولو بطيء ،للعالقات مع
نظام الرئيس «االنقالبي» عبد الفتاح السياسي.
ال ت ـح ـظــى ت ـق ـل ـبــات وقـ ـف ــزات وم ـخ ــاط ــر الـلـعـبــة
األردوغ ــانـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ال ــراه ـن ــة ب ـمــا تستحق
مــن االه ـت ـمــام .ه ــذا مــا هــو ب ــارز عـلــى املستوى
اإلعــامــي على األقــل .قيل أن تحذيرات ُوجهت
للرئيس التركي بشأن اندفاعته الحالية في كل
من سوريا والعراق .جرى الهمس بأن خطوطًا
حـمــراء وضعت أمــام هــذه االنــدفــاعــة التي بــدت،
رغم ذلك شبه منسقة ،عبر تفاهمات وصفقات،
مع أطراف النزاع املحليني واإلقليميني والدوليني.
ال شك أن أردوغ ــان قد حقق بعض النجاحات
التي يحتاجها .ال شك أيضًا أنــه يناور ويبذل
الوعود التي من املؤكد أنــه سينقضها ،الحقًا،
حسب مصالحه ومن دون أن يرف له جفن!
يستفيد الرئيس التركي من تناقضات متزايدة
بــن مــوسـكــو وواش ـن ـطــن .يستفيد ،أي ـضــا ،من
تعثر الدور السعودي املستغرق في التدخل في
اليمن بكل مــا يحمله هــذا التدخل مــن مخاطر
وأك ــاف سياسية وبـشــريــة ومــاديــة وأخــاقـيــة
(خصوصًا بعد مجزرة صنعاء) ...هو يستفيد
كذلك من أخطاء ترتكب في مجرى الصراع من
قبل خصومه التقليديني ،ومــن مـخــاوف قوى
خـضـعــت ،الب ـتــزاز الــرئـيــس الـتــركــي فــي مسألة
تفاقم الهجرة ومخاطرها األمنية واالجتماعية
والديموغرافية في أوروبا خصوصًا...هذا دون
أن ننسى استمرار التناقضات العربية وتردي
الواقع العربي إلى درجة غير مسبوقة.
ي ـس ـت ـف ـيــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي أيـ ـض ــا مـ ــن ع ــدم
االعـ ـت ــراض ال ـج ــدي عـلــى انــدفــاع ـتــه ومـغــامــرتــه
األخيرة في سوريا وسواها ،والتي انطلقت من
مسرحية «تحرير» مدينة «جرابلس» السورية
بما يشبه التواطؤ املكشوف بني الجيش التركي
وامل ــداف ـع ــن ،م ــن تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ع ــن املــدي ـنــة.
لقد شهد يــوم  24آب املــاضــي ،بالفعل ،مهزلة
كشفت حجم التعاون ما بني بعض تشكيالت
«داعــش» ،على األقــل ،وبني السلطات السياسية
واألمنية التركية .ولقد بــدا واضحًا ،منذ فترة،

أن أردوغان يحاول أن يتقدم ،تقريبًا ،بمقدار ما
تتراجع «داعش» في أماكن أساسية من أماكن
سيطرتها في كل من سوريا والـعــراق .هــذا ما
يحاول تطبيقه اآلن في معركة تحرير املوصل.
ه ــو ي ـ ــدوس ،ل ـه ــذا الـ ـغ ــرض ،ع ـلــى ك ــل األعـ ــراف
واألصـ ـ ـ ــول ف ــي الـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة .ال ي ـت ــردد
فــي ادعـ ــاء «ح ــق الـشـفـعــة» وك ــأن أرض ال ـعــراق
وس ـي ــادت ــه م ـعــروض ـتــان لـلـبـيــع! م ــا ل ــم يتمكن
الــرئـيــس اإلخــوانــي مــن فعله بــواسـطــة «داع ــش»
وأخــواتــه ،يحاوله اآلن بشكل مباشر بواسطة
جيشه واستخباراته :كل الـشــروط والتحديات
تغري بــدور تركي مباشر للدفاع عن «السنة»
العرب في وجه «الخطر الفارسي الشيعي» ،بعد
أن تخلت عنهم واشنطن وعجزت السعودية عن
بناء محور فاعل لهذا الغرض.
لــم يـجــد أردوغ ـ ــان فــي مــواجـهـتــه فـعـلـيــا (عـلــى
املستوى السياسي على األق ــل) ســوى رئيس
ال ــوزراء الـعــراقــي حـيــدر الـعـبــادي« .مــن أن ــت»؟!
ت ــوج ــه إلـ ـي ــه أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـع ــال ــي
واالح ـت ـق ــار .شـجـعــه عـلــى ذل ــك م ــواق ــف مقلقة
من قبل معنيني .شجعه أيضًا موقف أميركي
اكتفى باإلشارة إلى أن دخــول القوات التركية
إلــى ال ـعــراق ال يحصل ضـمــن خـطــة «التحالف
الــدولــي» ولـيــس ج ــزءًا مـنـهــا .لـكــن ،فــي املـقــابــل،
تــولــى بعض أط ــراف «الـحـشــد الشعبي» تقديم
هــديــة ثمينة ألردوغ ـ ــان .زعـيــم «عـصــائــب أهــل
الحق» «قيس الخزعلي» وآخرون على شاكلته،
أعـلـنــوا بــأن «مـعــركــة املــوصــل ستكون انتقامًا
وثــأرًا من قتلة الحسني ألن هؤالء األحفاد من
أولئك األجداد»!
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ت ـح ــاول بــالـفـعــل أن تـحـتــوي
ال ـغ ـض ــب األردوغـ ـ ــانـ ـ ــي الـ ـ ــذي ت ـص ــاع ــد بـسـبــب
م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ال ـفــاش ـلــة ،وت ـفــاقــم م ــع عــدم
ت ـس ـل ـيــم واش ـن ـط ــن ال ــداعـ ـي ــة غ ــول ــن ،امل ـق ـي ــم فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة م ـنــذ ع ــام  ،1999لـسـلـطــات
أنقرة .كــان الخالف األميركي التركي قد اندلع
حول أكثر من ملف :من دور الكرد (في سوريا
خ ـصــوصــا) ،إل ــى امل ــوق ــف م ــن ن ـظــام السيسي
بعد «االنقالب» ،إلى مسألة االنقالب العسكري
ال ـف ــاش ــل نـفـســه ض ــد أردوغ ـ ـ ــان ف ــي  15تـمــوز
ُّ
املاضي والذي اتهمت واشنطن بالتواطؤ معه...
طبعًا ،يتقاطع املوقفان األميركي والتركي في
مسائل كثيرة ،منها استخدام القوى اإلرهابية،
ولو مرحليًا ،ضد التحالف الروسي ـ اإليراني ـ
السوري .لكن إدارة أوباما على وشك املغادرة.
هــي تـصـ ِّـرف األعـمــال فحسب .ومــا تتخذه من
مواقف لن يخضع إال ألمر واحد :خدمة معركة
املــرشـحــة للمنصب األول فــي أمـيــركــا والـعــالــم:
هيالري كلينتون.
مــرة جــديــدة ،ترشح أنـقــرة األردوغــانـيــة نفسها
السـتـعــادة ش ــيء مــن الــوصــايــة العثمانية على
املنطقة .ليس من قبيل املبالغة اعتبار «خالفة»
اإلرهابي أبو بكر البغدادي «بروفة» الستعادة
الخالفة االسالمية العثمانية من قبل أردوغان.
ّ
الواقع أن زعامة املشروع «السني» ،اآلن ،معقودة
اللواء ،من دون منافس جدي ،ألنقرة ،بعد غرق
اململكة السعودية في الــرمــال املتحركة اليمنية
وغ ـ ــرق ال ـق ــاه ــرة ف ــي أزم ــات ـه ــا امل ـف ـتــوحــة عـلــى
األســوأ .زيــارة الرئيس التركي إلى الرياض هي
ملحاولة بلورة تفاهمات تحت هذا العنوان الذي
ال يتقدمه أي عنوان آخر بالنسبة إلى القيادتني
السعودية والتركية.
كـ ــان ي ـم ـكــن ل ـتــرك ـيــا أن ت ـل ـعــب دورًا إقـلـيـمـيــا
إيـجــابـيــا ي ـعــزز م ــن مـكــانـتـهــا الـسـيــاسـيــة ومــن
نهضتها االقتصادية .لكن أردوغــان ال يكتفي
فـقــط ب ــ«دع ــوس ــة» مــا فـلـحــه ه ــو ،بــل مــا فلحه،
أيضًا ،ســواه من أصحاب شـعــارات «مصالحة
اإلس ــام والــديـمــوقــراطـيــة» و«صـفــر مـشــاكــل»...
كــل ذلــك رضــوخــا إلغـ ــراءات السلطة والعظمة!
مثل هذا الجموح سيصبح بالغ الخطورة عندما
يرتدي اللبوس املذهبي الذي يخترق السياسات
والبرامج والنفوس على النحو التدميري الراهن.
يبقى أنه ،لألسف ،ليس هناك أردوغان واحد في
هذه املنطقة وهذا العالم ...ولو اختلفت األحجام!
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

ُ
حلب :متى يفتح باب الفرج؟
على الغالف

ٌ ّ
صحيح أنها لم
لسنوات طويلة ّصارعت حلب الحرب.
تهزمها بعد ،لكنها لم تنكسر أمامها أيضًا« .األمر
قسم المدينة بين «أحياء شرقية» تحت
الــواقــع»
ّ
سيطرة المسلحين ،و«غربية» تحت سيطرة الدولة
السورية .السكان في كال الطرفين ّدفعوا من
دمائهم ثمنًا باهظًا ،وما زال الجميع ُيمني النفس
لصبر طال كثيرًا
بأن يقطف «الفرج» ثمنًا ٍ
حلب ــ صهيب عنجريني،
إيلي حنا
ت ـخ ـتــرق ال ـس ـي ــارة األوتـ ــوس ـ ـتـ ـ َ
ـراد بني
عشرات الشاحنات والحواجز .البادية
ُ
املمتدة على الجانبني تضفي نوعًا من
الغامض على املشهد :شريان
السحر
ّ
حياة بني «ضفتي» خطر .طريق «أثريا
ـ ـ خ ـنــاصــر ـ ـ ح ـلــب» امل ـش ـهــور بــإغــاقــه
امل ـ ـت ـ ـكـ ــرر ب ـف ـع ــل هـ ـجـ ـم ــات امل ـس ـل ـحــن
يواصل اليوم إغراق املدينة باملسافرين
ّ
وال ـب ـض ــائ ــع ،ويـ ـب ــدو أن إخ ــراج ــه من
الـ ـخ ــدم ــة ب ـ ــات ش ـب ــه م ـس ـت ـح ـيــل .مـنــذ
ح ــوال ــى ش ـه ــر صـ ـ ــارت لـ ـه ــذا ال ـطــريــق
ُ
نتظمة:
ـاق
مواعيد إغـ ٍ
ٍ
وفتح يومية م ُ
ُيـسـمــح ب ـم ــرور آخ ــر ال ـس ـي ــارات قــرابــة
الثامنة مساء ،ليعاد ُ
فتحه في الثامنة

من صباح اليوم التالي .تنظيم الحركة
ب ـهــذه الـطــريـقــة ي ـبــدو أح ــد اإلج ـ ــراءات
ّ
املــت ـب ـعــة لــوضــع ح ــد ل ـجــرائــم الـخـطــف
ّ
والنهب التي لطاملا أرقــت أبناء حلب.
ّ
و«الطيارة»
عشرات الحواجز الثابتة
التي كانت تحترف تلك الجرائم تحت
اسـ ــم «الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي» ل ــم ي ـعــد لها
وج ــودُ ،
وع ـهــد بــالـطــريــق إل ــى الجيش
ُ
وحلفائه .هنا تطالعك الحرب السورية
ب ـتــاوي ـن ـهــا :ن ـق ــاط ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
وأخ ــرى لــ«األصــدقــاء» (التسمية ًالتي
ُ
ستسمعها كثيرًا فــي حلب كناية عن

تستطع الحرب أن
ُلم
ِ
ّ
تدمر العقلية الحلبية المولعة
بابتكار الحلول
ح ـل ـفــاء ال ـج ـي ــش)« .داعـ ـ ــش» ع ــن يمني
الطريق و«النصرة» وأخواتها يسارًا.
الـطـعــام وال ـ ــدواء وامل ـقــات ـلــون يـعـبــرون
م ــن هـنــا إل ــى مـنــاطــق سـيـطــرة الــدولــة
مدن العالم» ،فيما
السورية في «أخطر ِ
ت ـشـ ّـح امل ـخــازيــن فــي األح ـي ــاء الشرقية
ّ
اآلخذة بالخروج عن ُ سيطرة املسلحني
ت ــدريـ ـج ـ ّـي ــا ب ـع ــدم ــا أحـ ـ ـك ـ ـ َـم «ال ـ ـطـ ــوق»
ُ ّ
خلف البادية َ
وراء ك
وانعدمت املوارد .ت
ل ـت ـص ــل ال ـس ـف ـي ــرة (ب ـت ـس ـك ــن ال ـس ــن)
حـ ـي ــث «مـ ـع ــام ــل الـ ـ ــدفـ ـ ــاع» ال ـش ـه ـي ــرة.
ّ
ي ـلــزمــك أقـ ــل م ــن ن ـصــف ســاعــة بـعــدهــا
لـتـصــل إل ــى املـنـطـقــة األك ـثــر ش ـهــرة في
األســاب ـيــع املــاض ـيــة :ال ــرام ــوس ــة ،حيث
ال ش ــيء س ــوى ال ــدم ــار و«ط ــري ــق آمــن»
إل ــى ال ـجــزء الـغــربــي مــن حـلــب ،ومغلق
بالكامل إلى الجزء الشرقي .على وقع
«الـحــرب العاملية» التي دارت فــي هذه
البقعة كــان وزيــر الخارجية األميركي
جـ ــون ك ـي ــري ق ــد ك ـ ـ ّـرر عـ ـش ــرات امل ـ ـ ّـرات
الحديث عــن «معبر الــرامــوســة»ّ ،
ليرد
نـ ـظـ ـي ــره ال ـ ــروس ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي الفـ ـ ــروف
ّ
مـ ــن الـ ـك ــاسـ ـتـ ـي ــل ــو! هـ ــل ي ـع ـل ــم رئ ـي ــس
ّ
الــدبـلــومــاسـيــة الــروس ـيــة أن مــا يتكلم
ّ
عـنــه ه ــو مـطـعــم ات ـخ ــذ ال ـطــريــق اسـمــه
شعبيًا؟ مجرد مطعم ُمقفل من سلسلة
معامل وفنادق ومعالم محتها الحرب.
ب ـعــد ال ــرام ــوس ــة ،ال ـتــدق ـيــق ف ــي حـجــم

الــدمــار يستمر لــدقــائــق قبل أن تنتقل
ّ
إلـ ــى «ح ـل ــب أخ ـ ـ ــرى» .تـ ـخ ــزن امل ـشــاهــد
السابقة في ذاكرتك ،لتفتح عينيك على
ّ
تضج
أخرى مكثفة وسريعة .الشوارع
بحركة الـنــاس فــي املقاهي واألس ــواق.
ـان
رغــم ذلــك يـبــدو البحث عــن رقـعــة أمـ ٍ
أمرًا صعبًا.

ُ
الحرب ال تفسد
ّ
لـ«النظافة» قضية

االكـ ـت ـظ ــاظ ه ــو ال ـ ّـس ـم ــة األب ـ ــرز ملـعـظــم
األح ـ ـيـ ــاء الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة .م ــن الـ ـف ــرق ــان إ ّل ــى
ّ
ّ
والجميلية وغيرها تجنب
األعظمية
ُ
ّ
االزدحام يبدو مهمة مستحيلة .ال يعير
ّ
الحلبيون اهتمامًا كبيرًا ألصــوات آلة
الحرب التي ال تهدأ ،الجميع «تاركها
على الله» وماض في ّ
تدبر أمور حياته
ٍ
الـ ـت ــي ق ــد ت ـن ـت ـهــي ف ــي أي ل ـح ـظ ــة .فــي
ّ
حي الجميلية (حيث القذائف تضرب
مــوعـدًا شبه يــومـ ّـي) ُيمكنك أن تبتاع
ّ
كــل مــا يـلـ ُ
ـزمــك وأن ــت تـعــي أن القذيفة
«املنتظرة» جزء من املجازفة املعتادة.
ال بــأس ،ما دام األهالي يعيشون «كل
ُ
يوم بيومه» .تواصل البسطات احتالل
األرص ـف ــة وال ـط ــرق ــات ،ال ـبــاعــة ي ـنــادون
عـ ـل ــى بـ ـض ــائـ ـ ّعـ ـه ــم :الـ ـ ُسـ ـم ــك ب ـج ــان ــب
ومشتقاتها والخضر والفواكه
األلبان ُ
نظفات .عشرات األنواع من
وامل
والثياب
ّ
ّ
ّ
واملعبأة في
محليًا
املنظفات املصنعة
أكياس عادية من النايلون الشفاف ما
زالت قادرة على توفير خيارات واسعة
ّ
ّ
ُ
تشتهر (من
الحلبية التي
لربة املنزل
ضمن صفات أخــرى كثيرة) بهوسها
بكل مــا يتعلق بالتنظيف والنظافة.
للوهلة األولى ستبدو وفرة الخيارات
ّ
خبر حلب وأهلها
أمرًا غريبًا ،لكن من ِ
ّ
ُ
لن يكون متفاجئًا ،فالحرب التي دمرت
آالف امل ـص ــان ــع ل ــم ت ـس ـتــطــع أن ُت ـ ّ
ـدم ــر
ِ
الـعـقـلـيــة الـحـلـبـيــة املــول ـعــة ب ــ«اب ـت ـكــار
الـ ـحـ ـل ــول» .ت ـص ـن ـيــع مـ ـ ــواد الـتـنـظـيــف
ً
م ـث ــا ال ي ـح ـت ــاج ف ــي ن ـظ ــر أبـ ــو ع ـبــدو
إلى أكثر من «شقفة من جنينة البيت
ُ
(امل ـ ـس ـ ـتـ ــأجـ ــر) ،وك ـ ــم ب ــرمـ ـي ــل ،وش ــوي ــة
مـ ـ ـ ــواد .إش ـ ــو هـ ــي كـ ـيـ ـمـ ـي ــا؟» ،ن ـض ـحــكُ
ّ
ويضحك معنا ،فهو ّ يــدرك تمامًا أنها
ُ
بالفعل «كيميا» ،لكنها أبـســط مــن أن
تـسـتـعـصـ َـي ع ـلــى أبـ ـن ــاء مــدي ـنــة نــالــت
بجدار ٍة لقب «يابان سوريا» .انعكاس
«هوس النظافة» على املدينة بالعموم
يـبــدو أم ـرًا بديهيًا ،وباستثناء اكــوام
ُ
هناك
األتربة التي قد تطالعك هنا أو ّ
ّ
فإن نظافة الشوارع واألحياء لم تتأثر
ّ
ُ
بكل ما تشهده املدينة.

َ
«مي عطيني ...وفي الحرب
ارميني»

الـ ـ ـك ـ ــون ت ـش ـغ ـل ــه حـ ـل ــب ف ـي ـم ــا أه ـل ـه ــا
يبحثون عــن لـيـتــرات مــن امل ــاء وآمبير
ك ـه ــرب ــاء وعـ ـ ــودة آم ـن ــة إلـ ــى م ـنــازل ـهــم.
وعلى امـتــداد سـنــوات الـحــرب اعتادت
امل ــدي ـن ــة أن ت ـك ــون دائـ ـم ــا ف ــي ان ـت ـظــار
ُ
املرتقب كــان قبل
خبر /بشرى .الخبر
أسابيع قليلة يتعلق باملاء والكهرباء
فحسب ،لكن مع اشتعال املعارك حول
ط ــري ــق ال ــرام ــوس ــة – ش ــري ــان ال ـح ـيــاة
م ــع «الـ ـخ ــارج» ،واشـ ـت ــداد امل ـع ــارك في

َ
ّ
رحالها كان ّ
حي باب الفرج جزءًا أساسيًا من وسط البلد (أ ف ب)
قبل أن تحط الحرب

األحـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـش ــرقـ ـي ــة أضـ ـح ــى ال ـت ــرق ــب
م ــزدوج ــا ،وخــاصــة مــع ارت ـبــاط وجــود
ّ
املياه باملحطة الرئيسية الواقعة تحت
سيطرة «جبهة فتح الشام /النصرة»
في حي بستان الباشا.
ّ
بتنحل قصة ّ
املي اليوم؟»
«إن شاء الله
ٌ
ي ـ ـسـ ــأل رج ـ ـ ـ ــل خـ ـمـ ـسـ ـيـ ـن ـ ّـي م ـج ـم ــوع ــة
متطوعني يستعدون إلدخ ــال املــازوت
نـ ـح ــو م ـح ـط ــة امل ـ ـي ـ ــاه ،ف ـي ـم ــا ع ـنــاصــر
«الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» مـ ـسـ ـتـ ـنـ ـف ــرون عـ ـل ــى ب ـعــد
عـشــرات األم ـتــار .كــان مــن املـفـتــرض أن
ـازوت قـبــل ســاعـتــن،
ي ـجــري إدخـ ــال امل ـ ـ ُ
بعدما أفلحت وساطة «مبادرة أهالي»

ف ــي ال ــوص ــول إلـ ــى اتـ ـف ــاق ب ــن جـمـيــع
األطـ ـ ـ ـ ــراف ي ـض ـم ــن إدخ ـ ــال ـ ــه لـتـشـغـيــل
ّ
م ـ ــول ـ ــدات ال ـ ــدي ـ ــزل وت ـش ـغ ـي ــل امل ـح ـطــة
انعدام موارد
املتوقفة منذ ّفترة في ظل َ
ّ
العملية
الكهرباء ،لكنَ العراقيل رافقت
«ح ـت ــى آخـ ــر نـ ـف ــس» ك ـمــا ي ـح ـصــل فــي
معظم امل ــرات .ال تـبــدو القضية سهلة
الـتـحـقــق ،واملـسـتـفـيــدون مــن ذل ــك كثر.
على املدينة
صهاريج املـيــاه
الدخيلة ً
ّ
لتسد حاجة فرضتها
تجوب أحياءها
الحرب .وعلى أعمدة الكهرباء تتوزع
ّ
عـ ـل ــب اشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــات املـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــدات ،وه ـ ــذه
ح ـك ــاي ــة أخ ـ ــرى م ــن م ــآس ــي الـحـلـبـيــن

مطبخ وتسميات
ل ـل ـطـعــام وامل ـط ــاع ــم ِث ـق ـ ٌـل خـ ـ ّ
ـاص في
ُ
تفرض
حلب .عــراقــة املطبخ الحلبي
َ
َ
حضورها أينما تناولت طعامك .في
ُ
عشرات الخيارات التي
كل حي هناك
ّ
ّ
ُ
تتيح لك أن تتلذذ بوجبة استثنائية.
ٌ
وجبات ارتبطت باملطبخ الحلبي
ّثمة
َ
دون س ـ ــواه ،م ـثــل «ال ـل ـح ـمــة ب ـك ــرز»،
و«الـ ـكـ ـب ــاب ب ـب ــان ـج ــان (ب ــاذنـ ـج ــان)»
ُ
ّ
ّ
و«الكبة بسماقية» .أحياء ومناطق بأكملها سميت على اسم مطاعم شهيرة
لطاملا استقطبت الـ ّـرواد ،حتى غدت مقصدهم األبــرز في املنطقة ،واستولت
على اسمها .حي «املوكامبو» الشهير ٌ
واحد من أبرز تلك األحياء .وتعود هذه
التسمية الشعبية إلى «نادي املوكامبو العائلي» الذي أنشئ في خمسينيات
ّ
القرن املاضي .األمر ذاته ينطبق على طريق الكاستيلو الشهير الذي ذاع صيته
ّ
ّ
فمستمد من اسم مطعم «الكاستيلو» .تماثله في ذلك
في الحربّ ،أما اسمه
منطقة «السيفان» (املتاخمة لـ ّ
ـدوار الجندول) التي استعادها الجيش أخيرًا،
ُ
ُ
وتعود تسميتها إلى اسم مطعم «سيفان» أحد املطاعم الصيفية الشهيرة
أيام السلم.

ّ
و«اآلم ـب ـيــرات» .فــي ساعة مـتــأخــرة من
ذل ــك ال ـي ــوم نـجـحــت الــوســاطــة أخ ـي ـرًا،
ّ
ّ
املتطوعون من الحصول على
وتمكن
«دخـ ــول آم ــن» ملــواكـبــة تـفــريــغ امل ــازوت
َ
ّ
وتـشـغـيــل امل ـحــطــة ،لـتـسـتـيـقــظ املــديـنــة
صـبـيـحــة الـ ـي ــوم ال ـت ــال ــي ع ـلــى «عـ ــودة
املياه إلى أنابيبها» من دون أن يغامر
أحد في التفاؤل باستمرار الحال هكذا.

ُ
ّ
هل تدق «ساعة الفرج»؟

َ
ّ
قـبــل أن ت ـحــط ال ـح ــرب رحــال ـهــا هـنــا،
ك ــان ح ـ ّـي ب ــاب ال ـف ــرج الـشـهـيــر ج ــزءًا
ُ
ـق
أســاسـيــا مــن «وس ــط الـبـلــد» .لــم تـبـ ِ
ال ـح ــرب شـيـئــا م ــن ازدحـ ـ ــام «الـسـنــن
ّ
تحولت املنطقة
الخوالي» .تدريجيًا
ُ
إل ــى خــط تـمــاس يـفـصــل بــن مناطق
ّ
سيطرة املسلحني فــي أحـيــاء املدينة
ال ـقــدي ـمــة ،وم ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ــدول ــة
الـ ـس ــوري ــة .وب ــال ـت ـن ــاس ــب م ــع ت ــزاي ــد
أعداد القذائف والصواريخ اآلتية من
ّ
الشرقية بدأت وتيرة الحياة
األحياء
في االنخفاض على امـتــداد املساحة
ّ
ما بني مدخل سوق «التلل» الشهير
ً
م ــرورًا بـبــاب الـفــرج وص ــوال إلــى باب
ال ـج ـن ــان (ي ـل ـف ـظ ـهــا ال ـح ـل ـب ـيــون :بــاب
ج ـنـ ّـن) .ســاعــة ب ــاب ال ـفــرج الشهيرة
َ
متوقفة ،مع أضرار بسيطة طاولتها.
تجاوز عمر برج الساعة حاجز املئة
عام ،ويعود بناؤه إلى عام  1900في
عـهــد الـسـلـطــان عـبــد الـحـمـيــدُ .
ويـقــال
ُ
ّ
إن الساعة أنشئت «بمناسبة زيــارة
إم ـ ـبـ ــراطـ ــور أمل ــانـ ـي ــا غ ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي
م ــدن الـسـلـطـنــة» ،وف ــي رواي ـ ــة أخ ــرى
«بمناسبة مرور ربع قرن على اعتالء
ال ـس ـل ـط ــان ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ال ـ ـعـ ــرش».
ّ
ّ
امل ــؤك ــد الـ ـي ــوم أن ح ـلــب ل ــم ت ـ ُـع ــد من
َ
«مـ ــدن الـسـلـطـنــة الـ ـب ــائ ــدة» ،ودف ــع ــت
أثمانًا باهظة لتبقى بعيدة عن «حلم
السلطنة ال ـجــديــدة» .ال وج ــود لباب
ال ـف ــرج ب ـم ـع ـنــاه ال ـت ــاري ـخ ــي ،فــالـبــاب
ال ــذي ك ــان واح ـ ـدًا مــن أبـ ــواب املــديـنــة
َ
ُ
العريقة كان قد هدم قبل أكثر من قرن.
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مقال تحليلي

ال حلول في لوزان :ثبات روسي وتراجع أميركي مؤقت
يحيى دبوق
ّ
ُ
ّ
الحلبيون تشبثهم
رغم ذلك يواصل
باألمل ب َ
يثنيهم عن
ـ«فر ٍج قريب» ٌ ،ال ّ
ٌ ٌ
باب زائل وال ساعة متوقفة .على
ذلك
ُ
يقبع بناء
بعد أمتار من برج الساعة
ٌ
ّ
الوطنية» .وال ــدار عبارة
«دار الكتب
عــن مكتبة عــامــة مساحتها حــوالــى
ّ
العلوي
 600متر مــربــع مــن طابقني:
مخصص للمطالعة العامة ،ويحوي
أك ـثــر م ــن مـئــة أل ــف ك ـت ــاب ،والـسـفـلــي
يحتضن مسرحًا ّ
يتسع لقرابة 300
شـخــص .بطبيعة الـحــال تـبــدو الــدار
ّ
حال
شبه مـهـجـ َـورة ،أمــا الـســؤال عـ ُـن ّ
بجواب متوقع
الكتب اليوم ،فيحظى
ُ
«م ــا ح ــدا س ــائ ــل» .ال ه ــي ن ـق ـلــت إلــى
إلجراءات
مكان آخر ،وال هي خضعت
ً
ّ
حفاظية على األقل ،وما زالت متروكة
ملصيرها.

المدينة القديمة
م ـ ــن ح ـ ــي «بـ ـحـ ـسـ ـيـ ـت ــا» الـ ـت ــاريـ ـخ ــي
ً
ال ـش ـه ـيــر وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ق ـل ـعــة ح ـلــب،
مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ــالـ ـج ــام ــع األمـ ـ ـ ـ ــوي وخ ـ ــان
الوزير :ال شيء سوى الدمار .مع كل
ُ
تقطعها أنت تدوس جزءًا من
خطوة
ّ
«الـتــراث االنـســانــي» ،لكن التصنيف
الــذي حظيت به املدينة قبل عشرات
ال ـس ـنــن ع ـلــى ق ــوائ ــم ال ـيــون ـس ـكــو لم
يـشـفــع ل ـهــا ،ت ـقــديــر ال ـخ ـســائــر يـبــدو
ضربًا مــن املستحيل ســواء باملعنى
املادي أو االنساني .حتى وقت قريب
ّ
قلب
كانت األسواق التاريخية بمثابة ٍ
تجاري لعاصمة سوريا االقتصادية.
ُ
ال ـح ــرك ــة ال ـت ـج ــاري ــة ال ـي ــوم ـي ــة ت ـق ـ ّـدر

بـ ـمـ ـئ ــات مـ ــايـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،ع ـمــر
التاريخية يتجاوز حاجز
األس ــواق
ّ
الـ 2300عام ،لكنك لن ترى هنا اليوم
ســوى الــركــام .قبل فترة وجـيــزة كان
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ق ــد أح ـ ــرز ت ـقـ ّـدمــا
ّ
وضم
على جبهات املدينة القديمة،
ح ــي الـ ـف ــراف ــرة إلـ ــى س ـي ـطــرتــه .فيما
ّ
ّ
تستمر سيطرة املسلحني على أجزاء
واس ـعــة مــن املـمــديــة الـقــديـمــة ،وســط
ـاس ش ــدي ــدة ال ـت ــداخ ــل،
خـ ـط ــوط تـ ـم ـ ٍ
ُ
وفي كثير من األحيان ال يفصل ّبني
ّ
السيطرتني ســوى ج ــدار .لــم يتوقف
ّ
املسلحون عن حفر األنفاق وتفجير
ً
ّ
التاريخية «أمال» في
عشرات املباني
الوصول إلــى القلعةّ .
مبان (من
ة
ثم
َ ٍ
نجت إلى
بينها خــانــات ،ومساجد)
حــد مــا مــن ال ــدم ــار الـكـلــي ،مــع ضــرر
ً
أجزاء منها.
طاول

مظاهر الفتة

ٌ
كـثـيــرة املـظــاهــر الـتــي تـبــدو مفاجئة
ّ
ّ
في مدينة جربت الحرب كل فنونها
فيها .ما زالت لشرطي السير «هيبة»
واض ـح ــة ،إل ــى درج ــة تجعل سائقي
س ـ ـ ـيـ ـ ــارات األجـ ـ ـ ـ ــرة ح ــريـ ـص ــن ع ـلــى
تــأجـيــل اس ـت ـخــدام هــواتـفـهــم ّ إل ــى ما
بعد تجاوزه .وخالفًا للمتوقع ُ
تجد
السائقني بعيدين عن الجشع .أسعار
الـتــوصـيــات تـ ــراوح بــن  250و400
ّ
ـرف ال ــدوالر
ل ـيــرة س ــوري ــة (س ـعــر ص ـ َ
حوالى  530ليرة) ال حاجة لالتفاق
ع ـل ـي ـه ــا م ـس ـب ـق ــا .م ـع ـظ ــم ال ـس ــائ ـق ــن
يتعاملون مع األمر ّبضمير حاضر،
ويـ ـعـ ـي ــدون إلـ ـي ــك ح ــق ــك ع ـل ــى «آخـ ــر
خـ ـمـ ـس ــن» .م ـظ ــاه ــر الـ ـتـ ـس ـ ّـول شـبــه
معدومة في معظم األحياء .الحواجز
داخل املدينة تختفي نهارًا ،وهذا أحد
«إن ـج ــازات املـحــافــظ ال ـجــديــد» ،الــذي
بسمعة طيبة في
يحظى حتى اآلن ّ
الشارع الحلبي« .شغيل وقبضاي»،
ّ
يـقــولــون عـنــه .أمــا املـقــاهــي ،فمكتظة
بـ ـط ــريـ ـق ــة شـ ـب ــه دائ ـ ـ ـمـ ـ ــة ،وسـ ـيـ ـك ــون
عـلـيــك أن تـحـجــز مـسـبـقــا ف ــي بعض
«امل ـنــاس ـبــات» ،مـثــل مـتــابـعــة امل ـبــاراة
األخيرة بني منتخبي سوريا وقطر.
ّ
اكتظت املقاهي ،وانخرط الحاضرون
فــي تشجيع حـمــاســي ،قبل أن تأتي
ّ
النتيجة مخالفة لتطلعاتهم.

ل ــن يـصــل اج ـت ـمــاع لـ ــوزان لـبـحــث األزمـ ــة ف ــي ســوريــا
إلــى تسوية أو حل سياسي .مواقف األطــراف وأدنــى
أه ــدافـ ـه ــم ال ت ـس ـمــح ب ــال ـت ــوص ــل ل ـت ـس ــوي ــات ،ضـمــن
امليزان والظرف الحالي للمواجهة القائمة في سوريا،
بــاألصــالــة أو بــالــوكــالــة .إال ّأن أصــل الـتــوجــه إلــى لقاء
سياسي ،فــي ظــل تــوتــر وكـبــاش غير مسبوقني بني
موسكو وواشنطن ،يحمل معاني ودالالت كبيرة جدًا.
ً
أوال :الـتــوجــه الــروســي ـ ـ األمـيــركــي نحو ال ـعــودة إلى
ً
مـســار سـيــاســي ،وإن لــم يكن مــؤمــا أن يصل إلى
ن ـتــائــج حــاس ـمــة ،م ــن ش ــأن ــه أن ي ــزي ــد م ــن مـنـســوب
اإلطمئنان إلى أن تلميحات اإلدارة األميركية بإمكان
اإلق ــدام على خـيــارات متطرفة ضد الــدولــة السورية،
بــاتــت عنصر ضغط تـجــاه الــروســي ،مــن املستبعد
ترجمتها عمليًا .تجاه ذلك ،يبدو ّأن الثبات الروسي
ورسائل القول والفعل لردع األميركيني عن مباشرة
تهديداتهم ،تتجه نحو تسجيل انتصار كبير جدًا،
مــن املـقــدر أن تبني موسكو مواقفها عليه الحقًا.
وإذا تحقق بالفعل التراجع األميركي عن التهديدات،
ً
وهــو مــا يبدو حــاصــا ،فيمكن الـقــول بــا ت ــرددّ ،إن
هذا التراجع يأتي بطعم الهزيمة ،في مقابل االنتصار
الروسي.
ثانيًا :مــع ذلــك ،انتصار روسـيــا املـقــدر فــي «اشتباك
الردع» األخير ،هو انتصار مؤقت .فهو لم يأت ،أو لن
يأتي ،نتيجة إلستسالم أميركي في الساحة السورية،
بــل لتعذر التصدي واملــواجـهــة املـبــاشــرة .الــواضــح ّأن
اإلدارة االمـيــركـيــة فــي حــال تــراجـعـهــا ،وهــو مــا يبدو
ً
حاصال ،تكون قد قررت ترحيل املواجهة إلى اإلدارة
املقبلة .برغم ذلك ،دالالت التراجع وما يمكن أن ُيبنى
عليه الحقًا ،تتجاوز وصفه باملؤقت .الواضح أيضًا
ّأن الجانب الروسي أعلن انتصاره ،وأدرك جيدًا معنى

ونتيجة الثبات والتصدي لــإرادة االميركية ،وهو ما
ّ
مكن الرئيس الــروســي ،فالديمير بــوتــن ،مــن إطــاق
مــواقــف املنتصرين بقوله« :مستعدون للدخول في
حوار مع واشنطن ،لكن بشرط أن يؤدي إلى تنازالت».
ً
ّ
ثالثًا :التراجع االميركي ،كما يبدو حاصال ،سيمكن
الــروس والجيش الـســوري وحلفاءهما ،من مواصلة
استعادة شرق حلب ،رغم كل ما يرافق ذلك من صراخ
ً
غربي .استعادة شرق املدينة ،بات فعال ميدانيًا ،صدر
قــراره ،وهو في مرحلة التنفيذ الفعلي .مما يبدو من
أقوال بال أفعال ،ألميركا ولحلفائها ،أنهم استسلموا
أمــام اإلرادة الروسية تجاه شــرق حلب ،أمــا الصراخ

لن ُيثني التراجع
اإلدارة األميركية عن محاوالت
ميدانية مقابلة

ورف ــع ال ـصــوت ،فقد يـكــونــان مخصصني وموجهني
ملا يتجاوز املدينة إلى ما وراءهــا وفي أعقابها ،وملنع
الــروس والجيش السوري من البناء على ما حصل،
ملزيد من االنتصارات امليدانية.
رابعًا :في الوقت نفسه ،ال يعني تراجع الواليات املتحدة
مقابل اندفاعة الجيش السوري وحلفائه في امليدان،
أن الــواليــات املـتـحــدة قــد استسلمت .نعم هــي معنية
بأال تتسبب بمواجهة مباشرة مع الجانب الروسي،
الذي انــزاح أخيرًا نحو حلفائه وكاد أن يلتصق بهم،

لكن التراجع لن يثني اإلدارة األميركية وحلفاءها عن
محاوالت ميدانية مقابلة وهي مقدرة في هذه املرحلة
عبر وكالئها من الجماعات املسلحة ،بهدف املوازنة
امل ـيــدان ـيــة .ال يـبـعــد تـجـمـيــع املـسـلـحــن خـ ــارج حـلــب،
وتمكينهم من معاودة املحاولة لتحقيق إنجاز ميداني
ما ،األمر الذي يفترض بمعامله أن تتضح قريبًا ،وإال
فستكون املحاولة متأخرة وبال جدوى.
فــي الـعــودة إلــى مناسبة الـحــديــث ،أي اجتماع لــوزان،
فمن املفيد اإلشارة إلى اآلتي:
ً
ً
أوال :يبدو ّأن موسكو أبعدت عقابيًا ،كال من باريس
ولندن ،عن املشاركة في لوزان .الفعل الروسي العقابي،
يأتي نتيجة طبيعية لفظاظة فرنسية بريطانية في
الفترة األخـيــرة ،وتحامل غير مسبوق ضــد الجانب
الروسي ،بما يزيد عن حجمهما وثقلهما الفعليني.
ثانيا :حضور أو غياب إي ــران عــن ل ــوزان ،كما تؤكد
مصادر مطلعة ،سيأتي قــراره في الساعات األخيرة
وبقرار إيراني ،بعد أخذ ورد داخليني حول املشاركة
م ــن ع ــدم ـه ــا .ف ــي هـ ــذا االتـ ـج ــاه ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إلــى
كيفية تـطـ ّـور الحضور اإليــرانــي فــي لـقــاءات «الحلول
السياسية» ،مــن رفــض مطلق ملشاركتها ،إلــى طلب
ً
مشاركتها الحـقــا ،وص ــوال إلــى الـتــردد االيــرانــي من
املشاركة .تطور يستأهل التأمل.
ً
ثالثًا :إن كان من املقدر ،إلى حد الحسم ،بأن ال حال
سياسيًا أو تسوية ستتأتى من لوزان ،لكن االجتماع
املوسع مع مشاركة اقليمية ،بما يشمل األميركيني
وال ــروس ،تأكيد على ضــرورة إنقاذ التواصل الذي
كــاد ينقطع في ظل التوتر بني الجانبني (االميركي
والــروســي) .في الوقت نفسه ،ال يستبعد أن يخرج
املـجـتـمـعــون ب ـتــوص ـيــات أو ت ـفــاهــم أو ح ـتــى بخطة
أولية ،تالمس هدنة لن تتحقق لتعذر تكرار الخداع،
ومعونات إنسانية قــد تصل أو ال تصل ،لكنها لن
تحقق أهدافها.

تقرير

ّ
موسكو توسع الئحة المشاركين:
طهران والقاهرة وبغداد إلى «لوزان»
على ُالرغم من المكاسب
التي ستضاف إلى سلة
موسكو في لوزان ،عبر
انضمام دول إقليمية مؤثرة
إلى المحادثات ،ال بد أن تنعكس
الخالفات المتصاعدة بين عدد
من العواصم بنحو سلبي على
مسار التفاوض الذي يتمحور
حول إيجاد آلية توافقية
لوقف األعمال القتالية في
مدينة حلب
ن ـج ـح ــت املـ ـس ــاع ــي ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــة
الـحـثـيـثــة ال ـتــي قــادت ـهــا مــوس ـكــو في
خـ ــال األي ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة ،ف ــي تــوسـيــع
طاولة «اجتماع لــوزان» املقرر اليوم،
ً
لتضم كــا من إيــران والـعــراق ومصر
وقطر .فبعدما نفت طهران في وقت
س ــاب ــق م ـشــارك ـت ـهــا ف ــي املـ ـح ــادث ــات،
نـ ـش ــرت قـ ـن ــاة «تـ ـيـ ـلـ ـغ ــرام» ال ـخ ــاص ــة
بـمـســاعــد وزي ــر ال ـخــارج ـيــة لـلـشــؤون
الـعــربـيــة واألفــريـقـيــة ،حـســن جــابــري
أن ـص ــاري ،فــي وق ــت مـتــأخــر أم ــس ،أن
بالده ستحضر االجتماع إلى جانب
م ـصــر وال ـ ـعـ ــراق ،ق ـبــل ص ـ ــدور إع ــان
إيراني رسمي يؤكد املشاركة.

وك ــان ــت ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ق ــد تـحــدثــت
عن أن طهران دعت إلى مشاركة مصر
والـعــراق فــي املـحــادثــات ،بعدما تلقت
ّ
ّ
اتصاالت مكثفة لحثها على الحضور.
وبالتوازي مع اإلعالن اإليراني ،خرج
املـتـحــدث بــاســم الـخــارجـيــة األميركية
مارك تونر ،ليعلن أن بالده «ال تتوقع
ح ــدوث اخ ـت ــراق ف ــي خ ــال مـحــادثــات
لوزان» .وقال في خالل مؤتمر صحافي

ردًا على س ــؤال عـ ّـمــا إذا كــان الرئيس
األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،ق ــد نــاقــش
خالل اجتماعه بوكاالت األمن القومي
الخيارات العسكرية ،إن بالده «ال تزال
تهتم بحزمة واسـعــة مــن الـخـيــارات»،
مشيرًا إلــى أن البيت األبـيــض يمكنه
ّ
«اإلجابة بدقة» عن هذا السؤال .وأكد
أن استئناف الـتـعــاون مــع روسـيــا في
م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب ال ي ـ ــزال م ـطــروحــا

مسلحون يصلون إلى إدلب إثر بدء تطبيق اتفاق المصالحة في الهامة وقدسيا (أ ف ب)

على الطاولة «في حال إحياء العملية
السياسية» ،مضيفًا أن واشنطن تريد
«إيقاف العمليات العسكرية في حلب»
قبل أي كالم في هذا الشأن.
وكـ ــان ال ـي ــوم ــان امل ــاض ـي ــان ق ــد شـهــدا
اتـصــالــن لــوزيــر الـخــارجـيــة الــروســي
سـيــرغــي الفـ ــروف بـنـظـيــره اإلي ــران ــي،
محمد ج ــواد ظــريــف ،بعد زي ــارة قام
بـهــا مـبـعــوث الـكــرمـلــن ال ـخ ــاص إلــى
س ــوري ــا ،ألـكـسـنــدر الفــرن ـت ـیــوف ،إلــى
ط ـ ـهـ ــران ،ل ـب ـحــث امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري مــع
مستشار املرشد األعلى للجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ف ـ ــي إي ـ ـ ـ ـ ــران ،عـ ـل ــي أك ـب ــر
واليتي.
ومن جهة أخرى ،استضافت الرياض
ً
أول من أمس ،اجتماعًا ثالثيًا ضم كال
من وزير الخارجية السعودي ،عادل
ال ـج ـب ـيــر ،ون ـظ ـيــريــه ال ـت ــرك ــي مــولــود
جاويش أوغلو ،والقطري محمد بن
عبد الرحمن آل ثاني ،لبحث املشاركة
في اجتماع لوزان ،واالجتماع الالحق
الـ ـ ـ ــذي ت ـس ـت ـض ـي ـف ــه ل ـ ـنـ ــدن ي ـ ـ ــوم غ ــد،
ملجموعة دول «أصدقاء سوريا».
وفـ ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ت ــاب ــع الـجـيــش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري وح ـ ـل ـ ـفـ ــاؤه ال ـ ـت ـ ـقـ ــدم ع ـلــى
الـجـبـهــة ال ـش ـمــال ـيــة ال ـشــرق ـيــة ملــديـنــة
ح ـل ــب ،ف ــي مـنـطـقــة امل ـق ـلــع وك ـس ــارات
العويجة وق ــوس العويجة ،وسيطر
على محيط املدرسة الزراعية واملجبل
وكتلة الروافع.
(األخبار)
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ّ
بورتريه مـ ّـر عــام ونـصــف على تسلم ع ــادل الجبير سـ ّـدة
وزارة الخارجية السعودية .أشهر حبلى بالفشل والعثرات
والنتائج الصفرية ،شرع السعوديون اليوم في تعداد
إخفاقاتها التي ّتوجها تشريع الكونغرس األميركي
لقانون «العدالة ضـ ّـد رعــاة اإلره ــاب» ،وذلــك في وقت
كانت ّ
تعول فيه المملكة على الخبير بالدوائر الغربية
لحماية عالقتها التاريخية بالواليات المتحدة

عادل الجبير
يا لخيبة األمير!
خليل كوثراني
ل ـي ـســت ح ـ ــرب ال ـي ـم ــن ّأول "ع ــاص ـف ــة"
ي ـشــارك ع ــادل الـجـبـيــر فــي ماكينتها
ّ
السياسية واإلعالمية .عام  1990أطل
األخير في مدينة الظهران السعودية،
حيث "مكتب اإلعالم املشترك" لعملية
"ع ــاصـ ـف ــة الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــراء" ال ـ ـتـ ــي ق ــاده ــا
األميركيون بغية إخراج صدام حسني
من الكويت .مذ ذاك ،بدأ الحاصل على
ماجستير فــي الـعــاقــات الــدولـيــة من
جامعة جورجتاون األميركية ()1984
صقل خبرته بهبوب "العواصف" على
مقياس البيت األبيض.
الـنـجــدي املــولــد ،ذو البنية الهزيلة،
دبـلــومــاســي ب ــال ــوراث ــة .الـسـلــك الــذي
ّ
تدرج فيه ابن منطقة الرياض (مدينة
امل ـج ـم ـع ــة) ،ع ـم ــل ف ــي إط ـ ـ ــاره وال ـ ــده
أح ـمــد ،وبــالـتـحــديــد ضـمــن امللحقية
ال ـث ـقــاف ـيــة ل ـل ـس ـفــارة ال ـس ـع ــودي ــة في
أملانيا .هناك ،بدأت املرحلة األساس
في بناء شخصية رأس الدبلوماسية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة الـ ـح ــال ــي ،ح ـّي ــث عـ ــاش،
بـحـكــم عـمــل وال ـ ــده ،وت ـلــقــى تعليمه
األساسي ،قبل االنتقال إلى الواليات
املتحدة ،والتخرج من جامعة شمال
تـ ـكـ ـس ــاس بـ ـ ــإجـ ـ ــازة ف ـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد

والعلوم السياسية.
ل ـ ــم تـ ـم ــض سـ ـنـ ـت ــان عـ ـل ــى ت ـح ـص ـيــل
ّ
ال ـ ّج ـب ـيــر شـ ـه ــادة املــاج ـس ـت ـيــر ،حــتــى
تلقفه األمير بندر بن سلطان ،سفير
اململكة في واشنطن وقتها ،واختار له
وظيفة املساعد لشؤون الكونغرس،
وهـ ـ ـ ــو لـ ـ ــم يـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاوز ب ـ ـعـ ــد الـ ــراب ـ ـعـ ــة
والعشرين من عمرهّ .
سر هذه القفزة
ال ـســري ـعــة ل ــم ي ـكــن ف ــي ال ــواق ــع إت ـقــان
ال ـش ــاب الـعـشــريـنــي لـلـغـتــن األملــانـيــة
ّ
واإلنكليزية ،أو عبقرية متفتقة فريدة
ّ
يتميز بها صاحب املوهبة الخطابية،
إلى درجة نسج معها البعض أوهامًا
عصامية الرجل .غاية ما في األمر
عن ّ
أن املرشح لاللتحاق بأخطر الدوائر
السعودية ،كــان ابــن إحــدى العائالت
املخلصة لنظام ال يعرف الكثير عن
ال ـع ـمــل امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ــي ب ـق ــدر اع ـت ـمــاده
على معايير الــوالء الشخصي ألمراء
األس ــرة الحاكمة .الحديث هنا ليس
ع ــن وال ـ ـ ــده أحـ ـم ــد ف ـح ـس ــب؛ فـنـسـيــب
آخر له ّ
يعد من أكثر الرجال ّ
املقربني
لــدائــرة الـحـكــم ،مــن خ ــارج آل سـعــود،
ّ
وهو ّ
عمه محمد بن إبراهيم املتسلق
غير منصب رفيع في النظام ،أعالها
رئاسة مجلس الشورى.
ّ
شــكــل زم ــن بـنــدر بالنسبة إل ــى عــادل

االنتخابات االميركية

الكونغرس

معركة خلفية للرئاسة
تجري انتخابات التجديد
النصفي للكونغرس ،في 8
تشرين الثاني ،بالتزامن مع
االنتخابات الرئاسية .وتحتدم
معركة الكونغرس لما
لمجلسيه من أهمية في
تسهيل أعمال الرئيس
المنتخب .كما تأخذ أبعادًا
جديدة مختلفة عن
االنتخابات السابقة ،في ظل
الخالفات بين دونالد ترامب
وحزبه الجمهوري

نادين شلق
ل ـ ـيـ ــس دون ـ ـ ــال ـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب وهـ ـ ـي ـ ــاري
كلينتون وحــدهـمــا يقفان على الحد
ال ـفــاصــل ب ــن م ــا ك ــان وم ــا س ـيــؤوالن
إليه ،وليسا وحدهما ينتظران الثامن
مــن تـشــريــن الـثــانــي ل ـيــؤذن ألحدهما
ب ــاالنـ ـط ــاق إلـ ــى األم ـ ــام ف ــي مـهـمــاتــه
الرئاسية ،ولآلخر بالعودة من حيث
أت ـ ــى .ه ـن ــاك  435م ـق ـع ـدًا ف ــي مجلس
ُ
النواب يجب أن تشغل من جديد ،و34
مقعدًا فــي مجلس الـشـيــوخ مــن أصل
ُ ،100
سيعاد انتخاب من سيتبوأها.
ومــن اآلن إلــى الـيــوم املـنـتـظــر ،يعيش
الحزبان الديموقراطي والجمهوري
ح ـ ــال ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــان والـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر
ويـحــاربــان على جبهات عــدة .يسعى
األول إلـ ـ ــى الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى م ـقــاعــد

شكلت سابقًا حماسة بن سلمان لتكريم فريقه أحد عوامل اختيار الجبير (أ ف ب)

ال ـج ـب ـي ــر ح ـق ـب ــة ذه ـ ـب ـ ـيـ ــة ،نـ ـج ــح فــي
اس ـت ـث ـمــارهــا ملـصـلـحــة إعـ ـ ــداد سـيــرة
ذات ـي ــة م ـش ـ ّـوق ــة .ع ـلــى م ــدى س ـن ــوات،
وتـ ـح ــت جـ ـن ــاح بـ ــن سـ ـلـ ـط ــان ،حــافــظ
ّ
الشاب على خطه البياني التصاعدي،
وهو يراكم في الصروح الدبلوماسية
ب ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ونـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك خ ـب ــرة
ونجاحات ،عرفت أصداء ال بأس بها
ف ــي ق ـص ــور جـ ــدة وال ـ ــري ـ ــاض .فـصــار
ص ــاح ــب الـ ـهـ ـن ــدام ال ـغ ــرب ــي م ـع ـتـ َـم ـدًا
َّ
إلحداث فرق على
موثوقًا يعول عليه ّ ّ
صعيد واحد من أهم امللفات املصيرية
والـ ـح ـ ّـس ــاس ــة ل ـ ــدى الـ ـسـ ـع ــودي ــن ،أال

إضـ ــاف ـ ـيـ ــة ت ـس ـم ــح ل ـ ــه ب ــاالسـ ـتـ ـح ــواذ
عـلــى الـغــالـبـيــة فــي الـكــونـغــرس ،فيما
يـجـهــد ال ـثــانــي لـلـحـفــاظ عـلــى أغلبية
حـ ــازهـ ــا فـ ــي ع ـ ــام  ،2014فـ ــي ظـ ــل مــا
ي ـت ـهـ ّـدد ذل ــك م ــن ت ــراش ــق وان ـت ـق ــادات
تطاول مرشحه دونالد ترامب وتؤثر
ب ـم ـس ـعــاه ال ـت ـش ــري ـع ــي ،م ـت ـي ـحــة أم ــام
الديموقراطيني «السيناريو الحلم»
ّ
ال ــذي يـتـمــثــل فــي أن تـتـبــوأ كلينتون
منصب الــرئــاســة ،بــوجــود كونغرس
يـ ــدعـ ــم ق ـ ــراراتـ ـ ـه ـ ــا .ول ـ ـكـ ــن هـ ــل يـمـكــن
تحقيق ذلك؟
تشير كافة التقديرات إلــى أنــه ما زال
م ــن امل ـب ـكــر ال ـت ـكـ ّـهــن أي م ــن ال ـحــزبــن
سيسيطر على الكونغرس األميركي.
وف ـي ـم ــا يـ ـع ـ ّـول ال ـب ـع ــض ع ـل ــى مـقـطــع
ال ـف ـيــديــو ال ـ ــذي ن ـش ــر ،أخـ ـيـ ـرًا ،والـ ــذي
يظهر فيه ترامب ُمطلقًا ألفاظًا سيئة
على النساء ،لتأليب الرأي العام على
ّ
الـجـمـهــوريــن ،ه ـنــاك مــن ي ــرى أن من
غير املنطقي البناء على هذه الفكرة،
ألسباب عــدة :أولها أن الواليات التي
ك ــان ــت ت ــاريـ ـخـ ـي ــا مـ ــع ال ـج ـم ـه ــوري ــن
سـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّـوت ألعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء ال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس
ّ
التابعني لهذا الحزب ،أقله في مجلس
النواب .وثاني األسباب أن العديد من
املرشحني الجمهوريني أعلنوا سحب
ت ـ ّـأيـ ـي ــده ــم لـ ـت ــرام ــب بـ ـه ــدف تــرج ـيــح
كــفــة فــوزهـ ُـم .أمــا السبب الـثــالــث ،فهو
ال ـت ـمــويــل امل ـق ــدم م ــن أغ ـن ـيــاء ال ـحــزب،
الذي يعطي دفعًا لعدد من املرشحني
الضعفاء.
فــي أي ـلــول امل ــا ُض ــي ،أي قـبــل الفيديو
الشهير الــذي نشر األسـبــوع املاضي،

ّ
شكل زمن بندر بن
سلطان حقبة
ذهبية بالنسبة إلى
عادل الجبير

يجري التنافس
في مجلس الشيوخ
على  34مقعدًا
من أصل مئة

خفضت بيانات ومواقع إحصائية من
حظوظ الديموقراطيني في استعادة
الـسـيـطــرة عـلــى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ من
ال ـج ـم ـه ــوري ــن ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا كــانــت
ه ــذه الـحـظــوظ عــالـيــة خ ــال الصيف.
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،أعـ ـلـ ـن ــت إح ـ ـ ـ ــدى امل ـ ــدون ـ ــات
التابعة لصحيفة «نيويورك تايمز»
أن بياناتها تشير إلــى احتمال كبير
بأن يحافظ الجمهوريون على مجلس
الشيوخ أمام الديموقراطيني ،بمعدل
 53ف ــي امل ـئــة ف ــي مـقــابــل  47ف ــي املـئــة.
وكانت هــذه املـ ّ
ـدونــة ذاتها قد أعلنت،
في آب املاضي ،أن الديموقراطيني قد
يـفــوزون بأكثر مــن  60فــي املـئــة ،فيما
ت ـقــف ح ـظــوظ ال ـج ـم ـهــوريــن ع ـنــد 40
في املئة .وهنا تجدر اإلش ــارة إلــى أن
الــديـمــوقــراطـيــن يـشـغـلــون  46مقعدًا
ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ (اث ـ ـنـ ــان مـنـهــا
لـلـمـسـتـقـلــن املـ ـق ـ ّـرب ــن م ــن الـ ـح ــزب)،
بينما يستحوذ الجمهوريون على 54
مقعدًا .أما في مجلس النواب ،فيحوز

وه ــو ال ـعــاقــة م ــع ال ــدوائ ــر الـغــربـيــة،
ف ــي م ـقـ ّـدم ـهــا األم ـي ــرك ـي ــة ،ومـخــاطـبــة
قنوات القرار داخل الواليات املتحدة،
بهدف املحافظة على ضمانة النظام
الـ ـسـ ـع ــودي األولـ ـ ـ ــى :م ـت ــان ــة ال ـعــاقــة
بواشنطن.
ع ــام  ،1999أع ـيــد ال ــرج ــل إل ــى الـعـمــل
ضمن سفارة بالده في واشنطن ،عقب
تجربة طويلة فــي نـيــويــورك كعضو
ّ
البعثة السعودية إلى األمــم املتحدة.
كـ ــان ب ـن ــدر ب ــن س ـل ـط ــان ،ك ـم ــا ي ـب ــدو،
بــارعــا فــي اخـتـيــار منصبه الـجــديــد،
إذ ّ
عينه مشرفًا على مكتب السفارة

الـجـمـهــوريــون  246مـقـعـدًا فــي مقابل
 186للديموقراطيني .وبينما يدافع
الديموقراطيون عن عشرة مقاعد في
مجلس الشيوخ ،يعمل الجمهوريون
للحفاظ عـلــى  24مـقـعـدًا ،مــن املقاعد
الـ 34التي سيجري التنافس عليها.
ال ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـول ع ـل ـي ــه
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــون فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ــار،
ه ــو اس ـت ـع ــادة أربـ ـع ــة م ـقــاعــد أعـطــت
ال ـج ـم ـهــوريــن ال ـغــال ـب ـيــة ف ــي مجلس
الـشـيــوخُ ،ليستكمل املقعد الخامس
سحب مرشحون جمهوريون إلى الكونغرس
تأييدهم لترامب على خلفية تصريحاته (أ ف ب)
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العالم

اإلع ـ ــام ـ ــي .ف ـم ــن اإلنـ ـ ـص ـ ــاف اإلق ـ ـ ــرار
ب ـ ـجـ ــدارة ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ال ـخ ـطــاب ـيــة،
ومــوهـبـتــه فــي ال ـت ـحـ ّـدث إل ــى اإلع ــام،
بصورة هادئة يظهر أثناءها بشيء
مــن الـكــاريــزمــا والــدمــاثــة والـحـيــويــة،
مع أناقة معتادة ،وهو ما قد ال يمكن
قياسه بحال سلفه سعود الفيصل.
لكن املشكلة تكمن في أن هذا النجاح
سيكون نجاحًا يتيمًا للدبلوماسي
الـ ــذي ُي ـط ـلــب م ـنــه الح ـق ــا ل ـعــب أدوار
أكبر .والدبلوماسية ،بطبيعة الحال،
ليست ّ
مجرد عمل إعالمي.
ّ
يقرب آل سعود ابن الجبير أكثر؛ عام

بحصول تيم كني على منصب نائب
الرئيس ،وبالتالي على رئاسة مجلس
الـشـيــوخ ،فــي حــال فــوز كلينتون في
االنتخابات الرئاسية .ولكن في حال
فوز ترامب ،سيكون الديموقراطيون
بـحــاجــة إل ــى مقعد إضــافــي يمنحهم
الغالبية فــي مجلس الـشـيــوخ ،وإلــى
فــوز صعب ج ـدًا ب ــ 14مقعدًا مــن أجل
الـ ـف ــوز بــال ـغــال ـب ـيــة ال ـس ــاح ـق ــة .ووف ــق
استطالع أجــرتــه «ان بــي ســي نيوز»
وصحيفة «وول سـتــريــت جــورنــال»،

ّ
سيعد مفصليًا في حياته ،حني
2000
ّ
ي ـج ــري اخ ـت ـي ــاره م ـس ـت ـشــارًا خــاصــا
ل ـ ـشـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ديوان ولي العهد آنذاك ،امللك الراحل
ع ـب ــدال ـل ــه .وس ـي ـق ـفــز س ــري ـع ــا لـيـكــون
مستشارًا في الديوان امللكي ،قبل أن
ّ
يرقى إلى مستشار برتبة وزير سنة
 ،2005ثــم تـقـ ّـرر املشيئة امللكية ،بعد
ّ
أكثر من عام ،ترقيته ليتقلد سفارتها
ّ
في الواليات املتحدة (وال شك في أن
هـ ــذا امل ـن ـص ــب ،وف ـق ــط لـ ــدى بـ ــاط آل
س ـع ــود ،أرفـ ــع ب ــدرج ــات م ــن منصب
وزي ــر دولـ ــة) .لـكــن مــا س ـ ّـر ه ــذه الثقة
امل ـتــواص ـلــة بــالــرجــل؟ فـخــافــة تــركــي
الفيصل وبندر بن سلطان (املشغول
ف ــي رئ ــاس ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات) لـيـســت
كمنح شاب عشريني وظيفة مساعد
.1986
في السفارة عام ّ
ف ــي الـحـقـيـقــة ،م ـلــف واحـ ــد ج ـعــل من
عادل الجبير حاجة آلل سعود .طوال
الحقبة التي أعقبت أحداث  11أيلول،
لم يهدأ الجبير في استدراك الصدمة
ّ
األميركية من الهجمات ،وما ولدته من
ّ
غضب ونقمة على اإلســام الوهابي،
بـشـكــل ع ــام ،وال ـس ـع ــودي مـنــه بشكل
أخـ ّـص .نشط الجبير في إعانة بندر
بن سلطان على دفع األموال وتشبيك
ّ
مضادة
العالقات من أجل خلق دعاية
أم ــام الـ ــرأي ال ـعــام األم ـيــركــي ودوائ ــر
ال ـقــرار ،تبعد الشبهات حــول اململكة
ف ــي امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ال ـه ـج ـم ــات ،ولــو
ّ
بالحد األدن ــى مــن الناحية الثقافية،
الح ـت ـك ــاره ــا وح ــده ــا ص ـنــاعــة الـفـكــر
ّ
الــوهــابــي وتـصــديــره .وبالفعل ،نجح
هــذا املجهود السعودي ،والقــى آذانــا
ص ــاغ ـي ــة ّإب ـ ـ ــان إدارة جـ ـ ــورج ب ــوش،
وسرعان ما شهدنا خفوت األصوات
ّ
"امل ـش ـم ـئــزة" م ــن ال ـعــاقــة م ــع املـمـلـكــة.
حـفــظ آل س ـعــود ل ـعــادل الـجـبـيــر هــذا
ّ
الخاصة
الجميل ،وشملوه بعنايتهم
مكافأة له على مشاركته ّ
الفعالة في
تخليصهم من الورطة.
قـ ـ ـب ـ ــل سـ ـ ـن ـ ــة ون ـ ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ـ ــف ،رحـ ـ ـ ـ ــل ع ـم ـي ــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،س ـعــود
الفيصل ،فما كــان من العهد الجديد
(سلمان بن عبد العزيز) إال املسارعة
إلـ ـ ــى اخـ ـتـ ـي ــار عـ ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر خـلـفــا
ل ــأم ـي ــر املـ ـخـ ـض ــرم .ق ـي ــل ح ـي ـن ـهــا إن
االخـ ـتـ ـي ــار ح ـس ـمــه ال ـظ ـه ــور الـشـهـيــر
ّ
للرجل من الــواليــات املتحدة ،معلنًا،
وف ـ ــق ال ـت ــوق ـي ــت األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ال ـح ــرب
السعودية على الـجــار اليمني .ربما
ت ـكــون ق ـ ــراءة ال ـك ـث ـيــريــن ،أن حـمــاســة

مـحـمــد ب ــن سـلـمــان الخ ـت ـيــار الجبير
وق ـت ـه ــا ك ــان ــت ب ــداف ــع ت ـك ــري ــم فــريـقــه
املـشــارك في الـحــرب ،صحيحة ،إال أن
الـعــامــل األقـ ــوى يـبـقــى جـ ــدارة الــرجــل
ف ــي م ـخــاط ـبــة األم ـي ــرك ـي ــن وتـشـبـيــك
الصداقات معهم.
كثر يسألون الـيــوم م ــاذا حقق تعيني
ال ــوزي ــر ال ـجــديــد؟ ذروة ه ــذه األسـئـلــة
كــانــت قـبــل أي ــام مــع إق ــرار الكونغرس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي قـ ــانـ ــون "جـ ــاس ـ ـتـ ــا" ،الـ ــذي
سـيـسـمــح ب ـمــاح ـقــة ال ـس ـعــوديــة على
خ ـل ـف ـي ــة هـ ـجـ ـم ــات  11أي ـ ـل ـ ــول .الح ــظ
ال ـس ـع ــودي ــون (الـ ــذيـ ــن ي ـص ـعــب تـتـ ّـبــع
م ــزاجـ ـه ــم ال ـش ـع ـب ــي ب ــوس ـي ـل ــة بــدي ـلــة
م ــن وس ــائ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـ ُّت ـم ــاع ــي،
وموقع "تويتر" تحديدًا) "تبخ َر" عادل
َ
واختفاء ه غداة إقرار التشريع
الجبير،
األميركي ،وانتشرت التغريدات التي
ّ
تـســأل "أي ــن ع ــادل الـجـبـيــر؟" .حــتــى إن
موقف إدانــة تشريع الكونغرس ،على
أه ـ ّـم ـ ّي ـت ــه ،ل ــم يـ ـص ــدر ع ـن ــه شـخـصـيــا،
بــل وق ــع بــاســم مـصــدر فــي الخارجية
ال ـس ـعــوديــة .تــرافــق ذل ــك مــع اسـتــذكــار
الـبـعــض لشخصية س ـعــود الفيصل،
وال ـت ـل ـم ـيــح إل ــى م ــا أحـ ــدث غ ـيــابــه من
فراغ.
ظهر عادل الجبير أخيرًا في تايالند،
ومــن ثــم ظهر فــي تــركـيــا .فــي املـ ّـرتــن،
ان ـق ـطــاع غـيـبــة ال ــوزي ــر لــم يـكــن كافيًا
إلبـعــاد سهام التشكيك فــي استمرار
"صالحية" الدبلوماسي الخمسيني.
هــل بالفعل انتهت صالحية الرجل؟
وم ـ ــا عـ ـس ــاه ب ـع ــد أن ي ـ ـقـ ـ ّـدم ل ـل ـن ـظــام
ّ
السعودي ،مع كل هذا الفشل املتراكم
على مـ ّـدى األشـهــر املاضية ،ال سيما
فــي مـلــف الـعــاقــة بــاألمـيــركـيــن (سـ ّـر
ـادل الجبير)؟
الحاجة الوحيد إلــى عـ ّ
أس ـئ ـلــة م ـب ـكــرة ف ـي ـمــا ت ـبــقــى للجبير
مــن وقــت ضــائــع ،مــن اآلن إلــى انتهاء
امل ـعــركــة الــرئــاســة األم ـيــرك ـيــة ،والـتــي
ـج ال
قـ ــد ي ـن ـج ـلــي غـ ـب ــاره ــا عـ ــن ن ـت ــائ ـ ّ
تقبل التهاون لدى الرياض ،أو غض
الـ ـط ــرف ع ــن اسـ ـتـ ـم ــرار ج ـن ــي الـفـشــل
ّ
الدبلوماسي من كل حدب وصوب.
وتبقى هذه األسئلة في الوقت عينه
م ـن ـط ـق ـي ــة ومـ ـ ـش ـ ــروع ـ ــة ،وسـ ـت ــاح ــق
وزيــر الخارجية السعودي في األيــام
املقبلة ،وقد ال تبقي أمام الجبير ،وفق
م ـن ـت ـقــديــه ،ف ــرص ــة ســان ـحــة لتحقيق
النجاح ســوى بالعثور على منصب
إع ـ ــام ـ ــي ي ـق ـت ـص ــر دوره فـ ـي ــه ع ـلــى
ت ــرداد الـخـطــابــات وإجـ ــراء ال ـحــوارات
اإلعالمية ،حيث يبرع.

ب ـعــد ن ـشــر مـقـطــع ال ـف ـيــديــو ،ت ـب ـ ّـن أن
الـنــاخـبــن ي ـ ّ
ـؤي ــدون الــديـمــوقــراطـيــن
عـلــى حـســاب الـجـمـهــوريــن ،ب ـفــارق 7
العديد
نقاط مئوية ،األمر الذي جعل ّ
م ــن املــرش ـحــن الـجـمـهــوريــن يــدقــون
ناقوس الخطر ويبتعدون عن ترامب.
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ـي ــه ،م ــن امل ـت ــوق ــع أن تـشـهــد
ان ـت ـخــابــات مـجـلــس ال ـش ـيــوخ معركة
ح ــام ـي ــة ف ــي والي ـ ـ ــات رئ ـي ـس ـيــة ع ــدة،
خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا تـ ـ ـل ـ ــك «املـ ـ ـت ـ ــأرجـ ـ ـح ـ ــة»،
مـ ـث ــل نـ ـي ــوه ــامـ ـشـ ـي ــر وب ـن ـس ـل ـف ــان ـي ــا
وويسكونسن ونيفادا ،حيث السباق
ال ــرئ ــاس ــي أيـ ـض ــا س ـي ـش ـهــد ت ـنــاف ـســا
ق ــوي ــا .وه ـن ــا ت ـقــع م ـســؤول ـيــة كـبـيــرة
ع ـلــى مــرش ـحــن ج ـم ـهــوريــن ي ـع ـ ّـدون
ضعفاء أمام منافسيهم ،كالسيناتور
ع ــن نـيــوهــامـشـيــر كـيـلــي آيـ ــوت ،وعــن
نــورث كارولينا ريتشارد بــور ،وعن
ويسكونسون رون جــونـســون ،مــارك
كـ ـي ــرك عـ ــن إيـ ـلـ ـيـ ـن ــوي ،وب ـ ـ ــات تــومــي
عــن بنسلفانيا .كــذلــك ،هـنــاك آخــرون
يـ ــواج ـ ـهـ ــون مـ ـع ــرك ــة ق ــوي ــة مـ ــن أج ــل
إعـ ـ ــادة االنـ ـتـ ـخ ــاب ،م ـثــل ال ـس ـي ـنــاتــور
روب بــورتـمــان عــن أوهــايــو ،ومــاركــو
روبيو عن فلوريدا ،وجون ماكني عن
أريــزونــا ،والذين تمكنوا من الحفاظ
على قوتهم إلــى اآلن على الــرغــم من
تــأيـيــدهــم ل ـتــرامــب .ول ـكــن مــاكــن عــاد
وس ـح ــب ت ــأيـ ـي ــده ،ف ـي ـمــا أع ـل ــن ج ــون
هيك املرشح عن واليــة نيفادا سحب
تأييده أيـضــا ،بـهــدف الحصول على
مـقـعــد زع ـيــم األق ـل ـيــة الــديـمــوقــراطـيــة
هاري ريد.
أم ــا مــاركــو روب ـيــو ،ال ــذي تـنــافــس مع

ت ــرام ــب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـمـهـيــديــة
لـ ـلـ ـح ــزب ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري ،فـ ـق ــد ت ـم ـ ّـســك
ً
بتأييده ملنافسه السابق ،قائال« :أنا
أخ ــالـ ـف ــه ف ــي أشـ ـي ــاء كـ ـثـ ـي ــرة ،ول ـك ـنــي
أخ ـت ـلــف م ــع م ـنــاف ـس ـتــه ف ــي ك ــل شــيء
ت ـقــري ـبــا» ،ومـضـيـفــا« :أت ـم ـنــى ل ــو كــان
لدينا مرشح أفضل للرئاسة ،ولكني
ال أريـ ــد أن ت ـكــون ه ـي ــاري كلينتون
رئيستنا املـقـبـلــة» .روبـيــو تـقــدم على
الديموقراطي باتريك مورفي في كل
اسـتـطــاع أج ــري فــي ف ـلــوريــدا ،ولكن
آخ ــر اسـتـطــاع أجــرتــه شبكة «ان بي
سي» و»وول ستريت جورنال» ـ قبل
نـشــر الـفـيــديــو عــن تــرامــب ـ ـ أظـهــر أنــه
يـتـقــدم فـقــط بنقطتني عـلــى منافسه،
وذل ــك بـعــد تـقــدم ســابــق بسبع نـقــاط.
وفـ ــي ب ـن ـس ـل ـفــان ـيــا ،ي ـحــل بـ ــات تــومــي
بعد منافسته كاتي ماكغنيتي بفارق
نقطة واحدة .وقد أطلق تومي انتقادًا
يصرح ّ
ّ
عما
الذعًا لترامب ،من دون أن
ّ
سيصوت له أو ال .ولكن الوالية
إذا كان
نفسها ،تشهد تفوقًا لكلينتون على
تــرامــب فــي االسـتـطــاعــات الــرئــاسـيــة،
ب ـن ـس ـبــة  9ن ـق ــط م ـئ ــوي ــة ،األم ـ ــر ال ــذي
يـ ّ
ـوســع ال ـن ـظــرة الـسـلـبـيــة إل ــى مصير
تومي.
ع ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ــرغـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ال يـ ـ ـ ــزال
الـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــون ب ـ ـع ـ ـيـ ــديـ ــن ع ــن
االس ـت ـحــواذ عـلــى الـكــونـغــرس ،بشكل
ك ــام ــل .وب ـي ـن ـمــا ي ـن ـظــر هـ ـ ــؤالء لـلـعــام
 2016على أنــه مثالي مــن أجــل إعــادة
السيطرة على مجلس الشيوخ ،لكنهم
ّ
ً
ال ي ــزال ــون أق ــل ت ـفــاؤال عـنــدمــا يتعلق
األمر بمجلس النواب.
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متفرقات

عميد ركن َّ
«شمري»
يخلف السبهان في بغداد
بعدما أثــار السفير السعودي لــدى بـغــداد ،املنتهي تعيينه ،ثامر السبهان ،عاصفة
دبلوماسية بني العراق والسعودية ،قررت األخيرة ،يوم أمس ،تعيني عبد العزيز الشمري
(الصورة) ،قائمًا بأعمال سفارتها خلفًا للسبهان .والدبلوماسي الجديد ،الشمري،
ضــابــط رفـيــع املـسـتــوى بــرتـبــة عميد رك ــن ،وك ــان يشغل منصب املـلـحــق العسكري
بسفارة السعودية في أملانيا.
وفــي أواخــر آب املــاضــي ،طلبت الخارجية العراقية
ً
تغيير الـسـبـهــان بـعــدمــا أث ــارت تـصــريـحــاتــه جــدال
وردود فعل قوية لدى العراقيني ،وخاصة اتهاماته
ل ــ«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي» ،وق ــول ــه ف ــي ت ـغ ــري ــدة خــال
حــزيــران املــاضــي ،إن «وج ــود شخصيات إرهابية
إيرانية قرب الفلوجة ،دليل واضح على أنهم يريدون
ح ــرق الـعــراقـيــن ال ـعــرب بـنـيــران الـطــائـفـيــة املقيتة،
وتأكيد توجههم بتغيير ديموغرافي».
وأشــارت بعض التقديرات إلى أن اختيار الشمري
يعود إلى مكانة قبيلته وامتدادها في عدة مناطق
في العراق ،كما أتى تعيينه مباشرة من امللك سلمان ،في الوقت الذي تصاعدت فيه أزمة
السبهان إلى حدود حديثه عن محاوالت الغتياله ،حينما كتب قبل أشهر« :كل االحترام
والتقدير ملن يسأل عني ...وال نستغرب الخيانة من أهلها وال اإلرهاب من اإلرهابيني
ويزيدنا إصرارًا للعمل فالحق يعلو دائما».
والسبهان كــان أول سفير مقيم تعينه الــريــاض في بغداد منذ إعــادة فتح سفارتها
لدى العاصمة العراقية في كانون األول املاضي ،بعدما كانت قد أغلقت عقب االجتياح
العراقي للكويت في آب  .1990ولم يصدر مباشرة من الحكومة العراقية أي تعليق على
تعيني الشمري.
(األخبار)

ّ
إسرائيل تعلق تعاونها مع اليونيسكو

أثار تصويت لجنة في اليونيسكو ،أول من أمس ،على مشروعي قرارين حول القدس
الشرقية املحتلة غضبا عارما في اسرائيل ،التي علقت تعاونها مع منظمة االمم
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم ،فيما رأى رئيس الوزراء ،بنيامني نتانياهو ،أن املنظمة
فقدت شرعيتها .وقرر وزير التربية والتعليم االسرائيلي ،نفتالي بينيت ،أمس تعليق
كل نشاط مهني مع منظمة االمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) على
الفور بعد تصويت إحدى لجانها على مشروعي قرارين حول القدس.
والنصان اللذان قدمتهما دول عربية بينها مصر ولبنان والجزائر ،أول من أمس،
اعتمدا في جلسة الحــدى اللجان في اليونيسكو ب ــ 24صوتا مقابل ستة أصــوات
معارضة وامتناع  26وغياب اثنني ،على ان يعرضا الثالثاء املقبل للتصويت امام
املجلس التنفيذي لليونيسكو.
(أ ف ب)
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إعالنات

◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

◄ ذكرى اسبوع ►

◄ مبوب ►

ي ـصــادف ن ـهــار االح ــد ال ــواق ــع فيه
 16تشرين االول  ،2016املوافق 15
محرم  1438هـ.
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج بالل هاني علي املقداد

◄ مفقود ►
فقد جواز سفر لبناني باسم علي احمد
مــخ  . 1994 /4 /21الــرجــاء ممن يجده
االتصال على الرقم 78/895009

◄ خرج ولم يعد ►
أوالده :علي وحسن
أشـ ـ ـق ـ ــاؤه :م ـح ـم ــد ،أح ـ ـمـ ــد ،رب ـي ــع،
رفعت ،رضا وعلي
أع ـ ـمـ ــامـ ــه :مـ ـحـ ـم ــد ،ال ـ ـحـ ــاج فـ ـ ــواز،
املرحوم الحاج يوسف
وبـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آيـ ــات
مــن الــذكــر الحكيم ومـجـلــس عــزاء
حـسـيـنــي ع ــن روح ــه ال ـطــاهــرة في
منزل والديه ـ ـ حارة حريك ،شارع
ً
مساء
املقداد ،من الساعة  4حتى 6
ل ـل ـف ـق ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب
اآلسفون :آل املقداد ،عالمة ،كساب،
ش ـ ـ ـحـ ـ ــادة ،وعـ ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي الس ــا
وساحل املنت الجنوبي

غادر العامل عالء الدين مصطفى محمد
ج ـب ــري ــل سـ ــودانـ ــي ال ـج ـن ـس ـيــة م ــن عـنــد
مخدومه ،الرجاء ممن يعرف عنه شيئا
االتصال على الرقم 70/630771
غـ ـ ـ ــادر الـ ـع ــام ــل املـ ـ ـص ـ ــري م ـح ـم ــد عـلــي
عبدالله السيد من عند مخدومه ,الرجاء
مـمــن ي ـعــرف عـنــه شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/263522

إعالن بيع باملعاملة 2016/322
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2016/10/28اب ـتـ ً
ـداء مــن الـســاعــة 12:30
ظ ـه ـرًا س ـي ــارة املـنـفــذ عـلـيــه ه ــال عـصــام
ع ـي ـســى م ــارك ــة ان ـف ـن ـي ـتــي  G35م ــودي ــل
 2004رقـ ــم /188328/و الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاسـيــل ال ـبــالــغ  $/9500/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $ /6000/واملـطــروحــة
بسعر  $/4500/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رســوم امليكانيك قــد بلغت
/2108000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى املـ ـ ــرآب ال ـك ــائ ــن ف ــي ب ـيــروت
كورنيش النهر مقابل مطاحن التاج قرب
شركة البيجو مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ حلبا
القاضي باسم نصر
رقم املعاملة2015/124 :
املـنـفــذ :بـنــك سوسيته ج ـنــرال فــي لبنان
ش.م.ل .وكيله املحامي بسام الداية.
املنفذ عليه :عبد القادر محمد الكسار ـ ـ
ببنني.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2012/43تــاريــخ

ً
وافية واتخاذ محال القامته ضمن نطاق
دائرة تنفيذ حلبا اذا كان مقيمًا خارجها
واال عــد قلم هــذه الــدائــرة مقامًا مختارًا
لــه ودفــع نفقات عــاوة على الـبــدل مبلغ
مليون ل.ل .وعـلــى ال ـشــاري رســم الــداللــة
واالحالة والتسجيل.
مأمور التنفيذ
بيار السكاف

 2014/12/17ب ـم ـتــاب ـعــة ال ـت ـن ـف ـيــذ على
حـصــة املـنـفــذ عليه الـبــالـغــة /588.665/
سـهـمــا ف ــي ال ـع ـق ــار /607ب ـب ـن ــن ضـمــانــا
للدين البالغ /12064/د.أ.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
حـصــة املـنـفــذ عليه الـبــالـغــة /588.665/
سهمًا فــي الـعـقــار /607ب ـب ـنــن يـقــع على
طــريــق فــرعـيــة يـحـتــوي ب ـنــاء عـلــى ثــاث
طــوابــق عـلــى الـخـفــان مـســاحــة كــل طابق
/240/م 2وط ــاب ــق اخ ـي ــر م ــن االعـ ـم ــدة،
ومـ ـبـ ـن ــى ارضـ ـ ـ ــي م ـس ــاح ـت ــه /160/م،2
وم ـب ـن ــى ث ــال ــث ق ـي ــد االن ـ ـجـ ــاز مـســاحـتــه
/260/م ،2اع ـ ـمـ ــدة مـ ــع س ـق ــف وي ــوج ــد
ضـ ـمـ ـن ــه م ـ ــدرس ـ ــة ال ـ ـ ـفـ ـ ــارس م ـســاح ـت ـهــا
/2000/م 2مــن ثــاث طــوابــق مــن الحجر
بناء حديث واجهتها على الطرق العام
حــوالــي  30م ويــوجــد هنكار مــن الخفان
مسقوف توتيا واجهته زجاجية قديمة
م ـســاح ـتــه ح ــوال ــي  /250/م ،2مـســاحــة
كــامــل ال ـع ـقــار/15899/ :م ،2يـحــده غربًا
العقار  ،609شــرقــا :العقارين  608و611
ً
ومجرى ماء ،شماال :طريق ومجرى ماء
عام والعقارين  268و ،267جنوبًا :العقار
.318
تـ ــاريـ ــخ الـ ـحـ ـج ــز ،2012/6/12 :ت ــاري ــخ
تسجيله في السجل العقاري.2014/3/4 :
التخمني لحصة املنفذ عليه،$/390955/ :
بدل الطرح.$/234573/ :
مـ ــوعـ ــد املـ ـ ــزايـ ـ ــدة ومـ ـك ــانـ ـه ــا :ال ـخ ـم ـيــس
 2016/11/10الساعة الواحدة بعد الظهر
امام رئيس دائرة التنفيذ.
للراغب الــدخــول بــاملــزايــدة دفــع مثل بدل
الطرح املقرر نقدًا او تقديم كفالة قانونية

إعالن
ت ــدع ــو امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة امل ــدن ـي ــة في
ص ـي ــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـم ــد ع ـب ــدال ـل ــه ك ــل م ــن م ـي ــا ك ـ ــروزا
ورب ـي ـك ــا ج ـب ــور ح ـ ــداد وس ـل ـمــى يــوســف
زع ـ ــرور وم ـ ــارالن ن ــاي ــف ع ـس ــاف وودي ــع
والياس وفضة وخليل وحبيب وبشارة
ج ـ ـبـ ــور ال ـ ـ ـحـ ـ ــداد ولـ ـ ــويـ ـ ــزا ام ـ ـ ــن ل ـط ــوف
وساميا وموريس وجــورج حبيب نعوم
وكــرال وزيـنــة ايلي سعيد وامــن يوسف
نـعـمــان سـعـيــد املـجـهــولــي مـحــل اإلقــامــة
الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى ق ـل ــم امل ـح ـك ـم ــة الس ـت ــام
ن ـس ـخــة ع ــن األوراق رق ـ ــم 2016/1607
املقامة من بولس كمال الحداد بموضوع
إزالــة شيوع واتـخــاذ محل إقامة بنطاق
املـحـكـمــة وال ـج ــواب خ ــال عـشــريــن يومًا
ّ
من تاريخ النشر وإال يتم إبالغكم بقية
األوراق وال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات بــاس ـت ـث ـنــاء الـحـكــم
الـنـهــائــي بــواسـطــة الـتـعـلـيــق عـلــى لوحة
إعالنات املحكمة
رئيس القلم
سالم الغوش

استراحة
2412 sudoku

كلمات متقاطعة 2 4 1 2
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أفقيا

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

 -1من مؤلفات جبران خليل جبران باإلنكليزية –  -2راقصة وفنانة مصرية – مدينة
فرنسية سيطر عليها املسلمون فــي عهد الخالفة األمــويــة –  -3نميمة – جزيرة
جبلية يونانية في بحر إيجه –  -4نهر إسباني – يحمله كل إنسان –  -5للنفي
– مدينة فرنسية – إســم موصول –  -6أمــر عظيم وخطير ومهم – صفة من كانت
عينه منحرفة عن مركزها األصلي –  -7عاصمة دولــة عظمى – من أجمل األزهــار
ُ
تفوح منها رائحة عطرة تــزرع في لبنان ويرمز لونها األبيض الى الطهارة – -8
ماركة أدوات رياضية من ألبسة وأحذية – طريق باألجنبية –  -9خاصتي وملكي
– حيوانات بحرية – شاي باألجنبية –  -10ملك إسبانيا ّ
عينه فرنكو خليفة له

عموديًا
ّ
 -1بلدة لبنانية بقضاء بشري –  -2أغنية للفنانة سارة – للتمني –  -3يرش املاء
فـ ُـي جميع اإلتـجــاهــات – دولــة عربية –  -4آخــر ملوك ليديا إشتهر بعظم ثروته
وضــرب به املثل – عاصفة بحرية –  -5حرف عطف – ضرب من الطيب وهو مادة
دهنية عطرة سمراء اللون تتخذ من بعض أنواع الغزالن –  -6شهر ميالدي – حرف
ّ
شمالي تونس عنده إنتصر الرومان على هنيبعل القائد القرطاجي
نصب – موقع
الشهير –  -7منطقة إيرانية على حدود العراق – رجع وعطف –  -8نريد ونبغي –
ساخن – ّ -9
فرق الشيء – عائلة رئيس جمهورية زائير الراحل –  -10خطيب مريم
العذراء ُيعرف بالنجار
أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1وا – كفرصغاب –  -2سلجوق – يرسل –  -3إد – سيادي –  -4مركور – نقود –  -5أدنف – ما – لب –
يعر –  -9شتم – ركوة –  -10رينيه ّ
 -6لندون – يجيش –  -7أيا – ل ء ا ر د ا –  -8مل – سوء – ّ
معوض
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مشاهير 2412

حلول الشبكة السابقة

ّ
ّ
 -1وسام األمير –  -2الدردنيل –  -3كندا – شن –  -4كوسوفو – ستي –  -5فقير – نلومه –
 -6ء ء –  -7صيدنايا – رع –  -8غريق – جريكو –  -9اس – وليد عوض –  -10بالد بشارة

حل الشبكة 2411

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مطرب ليبي في رصيده عدد كبير من األغاني ّ
بعدة لهجات عربية .نجح
ونحت إسمه بأحرف الشهرة في سماء األغنية العربية .حاز على عدة
جوائز تكريمية
 = 9+3+4+5+2+1لقب تركي ■  = 8+7+6أهــل الــزمــان الــواحــد ■ 11+10
= شحم

حل الشبكة الماضية :توماس مالتوس

السبت  15تشرين األول  2016العدد 3008

إعالنات

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 367/2016
املنفذ :عصام نحلة ورفاقه
املنفذ عليها :ختام نحلة
السند التنفيذي :حكم محكمة البداية
فــي الـنـبـطـيــة بـتــاريــخ  17/5/2016رقــم
 62/2016املنتهي الى اعالن عدم قابلية
العقار /2172النبطية التحتا غير قابل
للقسمة العينية وطــرحــه للبيع باملزاد
ال ـع ـل ـنــي ع ـل ــى اس ـ ــاس الـ ـط ــرح وت ــوزي ــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ5/9/2016 :
تاريخ تبليغ االنذار16/9/2016 :
العقار املطروح 2400 :سهمًا من العقار
/2172الـنـبـطـيــة التحتا يقع فــي منطقة
خلة الـهــوا عـبــارة عــن بـنــاء قــديــم بحالة
متوسطة مؤلف من طابق ارضي مؤلف
من شقتني غربية تحتوي على غرفتني
لـلـسـكــن وغ ــرف ــة م ــون ــة وم ـط ـبــخ وح ـمــام
وممشى وبــرنــدا وشقة شرقية تحتوي
على غرفتني وصالون وممشى ومطبخ
وحمام وبلكون وك ــاراج ودرج ،وطابق
اول يحتوي على  3غرف نوم وصالون
ودار وط ـعــام ومـطـبــخ ومـمـشــى وحـمــام
وخالء وبرندا وشرفة ودرج،
مساحة االرض 353 :م2
مساحة البناء 454 :م2
التخمني 378300 :د.أ.
الطرح 378300 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  8/12/2016الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
اس ـه ــم ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اع ـ ــاه ،فعلى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
وات ـخ ــاذ مـحــل اق ــام ــة ل ــه ضـمــن نطاقها
واال ع ـ ّـد قلمها مـقــامــا مـخـتــارًا لــه مــا لم
ً
يكن ممثال بمحام ،وعليه االطــاع على
قيود الصحيفة العينية السهم العقار
امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن وال ــرس ــوم ضمن
املـهـلــة الـقــانــونـيــة تـحــت طــائـلــة متابعة
التنفيذ على عهدته.
املساعد القضائي
ميرفت زبيب
إعالن تلزيم تجهيز
غ ــرف ــة م ـ ـ ّـب ـ ــردة لـ ـ ـ ــزوم م ــدي ــري ــة الـ ـث ــروة
ّ
الحيوانية في وزارة الــزراعــة ـ ـ املديرية
العامة للزراعة
الساعة التاسعة من يوم االثنني الواقع
فيه الحادي والثالثون من شهر تشرين
االول  ،2016ت ـجــري إدارة املـنــاقـصــات
فــي مــركــزهــا الـكــائــن فــي بـنــايــة بيضون
ـ ـ ـ ـ ش ــارع بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـيــروت،
لحساب وزارة الزراعة ـ ـ مناقصة تلزيم
تجهيز غرفة ّ
مبردة لزوم مديرية الثروة
ّ
الحيوانية في وزارة الــزراعــة ـ ـ املديرية
العامة للزراعة.
ـ ـ الـتــأمــن امل ــؤق ــت :خمسة مــايــن ليرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ت ـق ــدم ال ـ ـعـ ــروض ،وفـ ــق ن ـص ــوص دف ـتــر
ال ـشــروط ال ـخــاص ،ال ــذي يمكن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ديـ ــوان
امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـ ـل ــزراع ــة ال ـك ــائ ــن فــي
منطقة بئر حسن ـ ـ مقابل ثكنة هنري
شهاب ـ ـ الطابق الثالث.
يجب ان تصل ال ـعــروض إلــى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1950
إعالن تلزيم تقديم شتول
أش ـجــار مـثـمــرة مــوثـقــة (م ـصـ ّـدقــة) لــزوم
وزارة الزراعة ـ ـ مديرية الثروة الزراعية
للعام 2017

الساعة التاسعة من يوم الثالثاء الواقع
فيه االول من شهر تشرين الثاني ،2016
ت ـج ــري إدارة امل ـنــاق ـصــات ف ــي مــركــزهــا
الـ ـك ــائ ــن فـ ــي ب ـن ــاي ــة ب ـي ـض ــون ـ ـ ـ ـ ـ شـ ــارع
بـ ــوردو ـ ـ ـ ـ الـصـنــايــع ـ ـ ـ ـ ب ـي ــروت ،لحساب
وزارة الزراعة ـ ـ مديرية الثروة الزراعية
ـ ـ ـ مناقصة تلزيم تقديم شتول أشجار
ّ
(مصدقة) للعام .2017
مثمرة موثقة
ـ ـ التأمني املؤقت :مليون ليرة لبناينة ال
غير لكل بند ،عدد البنود (.)12
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار لكل بند
على حده.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
والحصول عليه من قلم مصلحة ديوان
املــديــريــة الـعــامــة لـلــزراعــة ـ ـ مبنى وزارة
ال ــزراع ــة ال ـكــائــن ف ــي مـنـطـقــة ب ـئــر حسن
م ـق ــاب ــل ث ـك ـن ــة هـ ـن ــري ش ـ ـهـ ــاب ،ال ـط ــاب ــق
الثالث.
يجب ان تصل ال ـعــروض إلــى قلم إدارة
املناقصات ،قبل الساعة الثانية عشرة
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام إلدارة املناقصات
ّ
العلية
د .جان
التكليف 1954
مناقصة عامة
رقم /5483م ع إ/م م3/
ال ـس ــاع ــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ن ـه ــار الـخـمـيــس
الــواقــع فــي  10/11/2016تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
أش ـغ ــال تــأهـيــل وص ـيــانــة سـجــن قــاعــدة
رياق الجوية وتأمني التدفئة له.
م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1786م ع إ/م هـ تاريخ 30/9/2016
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 10/10/2016
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 1963
مناقصة عامة
رقم /5477م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة من نهار الخميس
الــواقــع فــي  10/11/2016تـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لإلدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الكائنة فــي مبنى عفيف معيقل ـ ـ أول
طــريــق ال ـح ــدت مـنــاقـصــة عــامــة لـتـلــزيــم:
أشـغــال إنـشــاء مـخــازن ذخـيــرة فــي ثكنة
أبو سليمان ـ ـ أبلح.

م ــوض ــوع دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص رقــم
/1813م ع إ/م هـ تاريخ 30/9/2016
يمكن ملن يرغب االشتراك في املناقصة
العامة هذه االطــاع على دفتر الشروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة الـهـنــدســة ف ــي مـبـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ت ــرس ــل الـ ـ ـع ـ ــروض ب ــال ـب ــري ــد امل ـض ـم ــون
املغفل إلى العنوان التالي:
وزارة الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة
ل ــإدارة ـ ـ مصلحة املــالـيــة ـ ـ مكتب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يجب أن تصل ع ــروض املتعهدين قبل
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 10/10/2016
اللواء محسن فنيش املدير العام
لإلدارة
التكليف 1960
إعالن تلزيم
تـعـلــن املــديــريــة الـعــامــة ل ـل ـمــوارد املــائـيــة
والكهربائية ،عــن إج ــراء تلزيم بطريقة
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ع ـلــى أسـ ــاس تـقــديــم
أس ـع ــار لتنفيذ م ـش ــروع اش ـغ ــال انـشــاء
تمديدات ملياه الشرب في منطقة الحرف
ـ ـ مراح بيت احمد ـ ـ قضاء الهرمل.
ت ـ ـجـ ــري ع ـم ـل ـي ــة الـ ـتـ ـل ــزي ــم فـ ــي ال ـس ــاع ــة
ال ـتــاس ـعــة م ــن ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ــواق ــع في
.15/11/2016
فعلى املتعهدين املصنفني فــي الــدرجــة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ صـ ـفـ ـق ــات األشـ ـغ ــال
املـ ــائ ـ ـيـ ــة املـ ـسـ ـجـ ـل ــن الـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ي ــوج ــد
بعهدتهم اكثر من اربــع صفقات مائية
لم يجر استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قبل الساعة الثانية عشر مــن آخــر يوم
عمل يسبق الـيــوم املـحــدد لجلسة فض
العروض ـ ـ وفق نصوص دفتر الشروط
الخاص الذي يمكن االطــاع والحصول
عليه في املديرية العامة للموارد املائية
وال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ م ـص ـل ـحــة ال ـ ــدي ـ ــوان ـ ـ ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  11تشرين االول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1974
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 902/2013
امل ـن ـف ــذ :اتـ ـح ــاد ت ـف ـل ـي ـســة ج ـ ــان س ـع ــادة
وكيلها املحامي حسام شمس الدين.
ً
املنفذ عليه :املفلس جان سعادة ممثال
بوكيل االت ـحــاد املـحــامــي حـســام شمس
الدين.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر عن
القاضي املشرف على التفليسة بتاريخ
 29/10/2003ال ـق ــاض ــي بــال ـتــرخ ـيــص
لوكيل التفليسة بتصفية وبيع العقار
 966مار شعيا واملزكة وابالغ من يلزم.
تاريخ محضر الوصف.9/5/2014 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه ل ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.28/11/2014 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :الـعـقــار  966مار
شعيا واملــزكــة .قطعة ارض عليها بناء

مؤلف من خمس طوابق .الطابق السفلي
االول ع ـل ــى الـ ـب ــاط ــون م ـق ـطــع بــأح ـجــار
الباطون الى قسمني ومطلع درج يؤدي
الى الطابق السفلي الثاني يحتوي على
شاليه مبلط قيد االنجاز ضمنه مطبخ
صغير وحمام والقسم االخر على االعمدة
وشاليه مورق فقط وشاليه مبلط ضمنه
ح ـم ــام دون ابـ ـ ــواب وق ـس ــم اخـ ــر لـ ــه .هــذا
الـطــابــق مقطع بــاحـجــار الـبــاطــون وجــزء
م ـنــه غ ـيــر م ـس ـقــوف وم ـط ـلــع درج ي ــؤدي
الى الطابق السفلي الثالث الذي يحتوي
ع ـلــى خ ـمــس شــال ـي ـهــات ال ـشــال ـيــه االول
مؤلف من ثالث غرف وحمامني ومطبخ
وم ــدخ ــل وال ـش ــال ـي ــه ال ـث ــان ــي م ــؤل ــف مــن
غرفتني وصالون وسفرة ومطبخ وحمام
وال ـشــال ـيــه ال ـثــالــث غــرفــة ضـمـنـهــا حـمــام
ومطبخ والشاليه الرابع ذات مواصفات
ال ـش ــال ـي ــه الـ ـث ــان ــي والـ ـش ــالـ ـي ــه ال ـخــامــس
مقطع وما يزال قيد االنشاء ومطلع درج
يــؤدي الى الطابق السفلي الرابع مؤلف
مــن خـمــس شــالـيـهــات قـســم مـنـهــا مقطع
والـقـســم االخ ــر يـلــزمــه املـنـجــور الــداخـلــي
وقسم لـلــدوش وقسم للصونا والــدوش
ومطلع درج الــى الـطــابــق االرض ــي الــذي
يـحـتــوي عـلــى ت ــراس قـســم مـنــه مسقوف
ضمنه باربيكيو .البناء بحالة الخراب
ومهمل وغير صالح للسكن واالستعمال
بـحــالـتــه ال ـحــاضــرة عـلـمــا أن ه ــذا الـعـقــار
م ـح ـبــوس م ــن ال ـط ــري ــق .مـســاحـتــه 1322
م 2يحده غربًا قناة مياه عمومية شرقًا
ً
 466ش ـ ـمـ ــاال  967ج ـن ــوب ــا  ،403حـجــز
احتياطي رقــم  112/112/92عــن تنفيذ
املنت ملصلحة االعتماد اللبناني ش.م.ل.
وط ـ ـلـ ــب ت ـن ـف ـي ــذ ع ـ ـ ــدد  .131/92ح ـجــز
اح ـت ـي ــاط ــي ب ـ ـ ـ ــاالوراق  .62/93ودع ـ ــوى
باالوراق  373/93ملصلحة خليل اسكندر
ال ـ ـ ـخـ ـ ــوري .قـ ـي ــد احـ ـتـ ـي ــاط ــي ب ـم ـض ـمــون
ق ـ ـ ــرار ق ــاض ــي االمـ ـ ـ ــور امل ـس ـت ـع ـج ـلــة رق ــم
 1245/1257/94ملصلحة زهير بديع ابو
رس ــان .ورق ــم  1242/1256/94ملصلحة
اسـمــر ري ــاض حلبي .ورق ــم 1243/1255
ملصلحة هـشــام بــديــع ابــو رس ــان .ورقــم
 1246/94ملصلحة لينا زهير أبو رسالن.
ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ع ــن ت ـن ـف ـيــذ امل ـ ــن رق ــم
 60/61ملصلحة الياس عــاد .استحضار
م ـق ــدم ل ـجــانــب امل ـح ـك ـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة في
جبل لبنان املحترمة الناظرة بالقضايا
العقارية رقــم  1756/96املــدعــي ابراهيم
داوود متري .حجز احتياطي عن تنفيذ
املنت عدد  301/301/96ملصلحة ابراهيم
بــزي .طلب تنفيذ عــدد  167/96ملصلحة
مجيد العيلي.
ح ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي ع ـ ــدد 386/386/96
ملـصـلـحــة ال ـي ــاس مـجـيــد الـعـيـلــي .حجز
ت ـن ـف ـيــذي ع ــن ت ـن ـف ـيــذ ب ـع ـب ــدا م ــن دي ــان ــا
ملكي .استحضار دع ــوى رقــم 527/97
ملصلحة سيمون يونان.
استحضار دعوى رقم  1275/98املدعي
عبد الله ابــراهـيــم الحقيل .حكم افــاس
رقم .3086/98
قيمة التخمني 406400 :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /243840/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم الجمعة الــواقــع
ف ـي ــه  11/11/2016ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي
مـحـكـمــة امل ـ ــن .ف ـع ـلــى راغ ـ ــب الـ ـش ــراء ان
يــودع قبل املباشرة باملزاد قيمة الطرح

إعالم تبليغ
املوضوع تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الضريبة على القيمة املضافة ـ ـ مصلحة العمليات ـ ـ دائرة خدمات الخاضعني,
املكلفني الواردة أسمائهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة املراقبة الضريبية واالستردادات في مديرية الضريبة على القيمة
املضافة ,مبنى وزارة املالية ,قرب قصر العدل  -شارع كورنيش النهر -بيروت ،لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل
ً
مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار إليها
أعاله ,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ لصق LIPANPOST

جورج جوزف مغني

1192637

RR136822519LB

31/08/2016

04/10/2016

جمعية الجنان

1722177

RR136823179LB

29/08/2016

04/10/2016
التكليف 1969
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أو تـقــديــم كـفــالــة مـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضمن نـطــاق الــدائــرة خــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .5%
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 1970/2015
(الرئيسة جدايل)
طالب التنفيذ :عبد الرضا ابراهيم عبد
الحسني البارودي وكيله املحامي حسن
فاعور
املنفذ عليه :مصطفى زيــن عمار مقابل
مطعم خليفة ـ ـ محل عمار
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد دي ـ ــن بـقـيـمــة
/40.000/د.أ .ـ ـ عدا الفوائد واللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز 18/11/2015 :ـ ـ
تاريخ تسجيله.25/11/2015 :
املطروح للبيع :كامل القسم رقم  23من
العقار رقم  177الحدت بلوك C
طابع رابع :يتألف من مدخل وثالث غرف
نوم وصالون وطعام ومطبخ وحمامني
وشرفات وله موقف سيارة في السفلي
االول رق ــم  C 23ول ــدى الـكـشــف تـبــن ان
مــا ذك ــر اع ــاه ينطبق عـلــى ال ــواق ــع وان
عــدد الـشــرفــات  4ـ ـ حــق مختلف خاضع
لنظام ملكية الطوابق وتعديله ويشترك
بملكية الـحـقــن املختلفني رق ــم  1وC 3
وما ورد عليهما ـ ـ تأمني رضائي درجة
اولـ ــى بـقـيـمــة مــاي ـتــان وت ـس ـعــون مليون
ليرة لبنانية الــدائــن :االعتماد اللبناني
ش.م.ل .ـ ـ املدين مالك العقار مصطفى زين
عمار ـ ـ تعهد وتفويض بــازالــة املخالفة
على القسم املشترك من مالك القسم 23
 Cـ ـ ضريبة تحسني بكتاب وزارة املالية
مديرية ال ــواردات رقــم /8922ص تاريخ
 17/6/2015قرار مديرية الواردات رقم 7
تاريخ  2/2/1999ـ ـ مرسوم رقــم 10496
تاريخ  22/7/68بملفه.
مساحته/140/ :م2
ال ـت ـخ ـم ــن/266000/ :د.أ .ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـط ــرح:
/159600/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
نـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2/11/2016
ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة ص ـبــاحــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
أو مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  5%والتسجيل.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بيروت
طلب وسام علي االرناؤوط بوكالته عن
صــاح الدين يوسف ســام وكيل عماد
جـمـيــل حــاسـبـيـنــي بـصـفـتــه احـ ــد ورث ــة
نعمت محي الدين شبارو وريث جميل
يوسف حاسبيني وريـثــة نجله محمد
زرق ـ ــوط وري ـث ــة خــانــم مـحـمــد الـطـقــوش
سـنــد تمليك ب ــدل عــن ضــائــع عــن حصة
املورثه  /خانم محمد الطقوش بالعقار
 612منطقة ميناء الحصن.
للمعترض مراجعة االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون بالتكليف
في بيروت
محمود الالذقي

16
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
املوضوع:تبليغ
تدعو وزارة املالية-مديرية املالية العامة -مديرية ال ــواردات املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة عكار-
الدائرة اإلدارية املكلفني الواردة اسماؤهم أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار-حلبا
لتبليغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلع ــام,واال يعتبرً
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله,علمًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم
على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية

51

2491

محمود محمد العجل

134931

RT0000666942LB

52

2492

محمد عبد القادر الزعبي

134943

RT000066943LB

53

2493

سيف الدين علي فخر الدين

136596

RT000066944LB

54

2494

حسني نور ضناوي

136618

RT000066945LB

55

2496

خضر علي خضر

136650

RT000066947LB

الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

56

2497

احمد عبد الغني رضوان الزعبي

136668

RT000066948LB

RT000066890LB

57

2498

سليمان خليل البنوت

136689

RT000066949LB

58

2499

محمد محمود العجل

136697

RT000066950LB

2500

احمد حسن الفتاح

136729

RT000066951LB

محمد علي عبد الحي

136896

RT000066952LB

137084

RT000066953LB
RT000066954LB

العدد

رقم االنذار

اسم املكلف

1

2444

الشركة املتحدة للبناء والتجارة

12345

2

2445

ميشال عبد الله ضاهر

44192

RT000066891LB

3

2446

هند فريد حمزة

44320

RT000066892LB

59

4

2447

احمد محمد ديب هاشم

44377

RT000066893LB

60

2501

5

2448

مصطفى محمد حنتس

44558

RT000066895LB

61

2502

محمد علي خضر

6

2449

خضر محمد سعيد عبد القادر

45853

RT000066896LB

62

2503

وليد خالد حيدر

137085

7

2431

عبد العزيز محمود عتر

51289

RT000066897LB

63

2504

محمد عثمان طراد

137094

RT000066955LB

8

2432

خالد البار الصباغ

51350

RT000066898LB

64

2505

يحيى عبد الرحمن شعبان

137120

RT000066956LB

9

2450

فؤاد سليم الجقل

51660

RT000066899LB

65

2506

رباح احمد علوش

137144

RT000066957LB

10

2447

علي خضر االكومي

60497

RT000064959LB

66

2507

حسن عبد الكريم قدور

137155

RT000066958LB

11

2451

عفيف جميل ساسني

62076

RT000066900LB

67

2510

محمود عبد الرحمن الشعبان

137226

RT000066961LB

12

2452

حسن خالد املحمود

84698

RT000066901LB

68

2511

محمود سهيل زكريا

137237

RT000066962LB

13

2453

احمد خضر عبد القادر

98739

RT000066902LB

69

2513

ديب شوكات الخضر

137288

RT000066964LB

14

2454

احمد محمود خالد

130511

RT000066903LB

70

2514

ممدوح محمد ياسني

137293

RT000066965LB

15

2455

محمد عبدالله دياب

130518

RT000066904LB

71

2516

حسني توفيق بيطار

137323

RT000066967LB

16

2456

احمد خضر حسن احمد

130540

RT000066905LB

72

2517

خالد حسن محمود

137327

RT000066968LB

17

2433

خالد علي عيد

130542

RT000066906LB

73

2518

بالل عصام الزعبي

137329

RT000066969LB

18

2457

اديب مخايل عيد

130547

RT000066907LB

74

2519

عمر عبد القادر زكريا

137380

RT000066970LB

19

2458

خضر حسن دنهش

130554

RT000066908LB

75

2520

محمود حسني درويش

137382

RT000066971LB

20

2459

لور حنا سمعان

130557

RT000066909LB

76

2521

بسام خلدون املصري

137386

RT000066972LB

21

2253

محمود علي هزيم

130565

RT000064973LB

77

2522

علي محمد اسماعيل

137450

RT000066973LB

22

2460

احمد حسني جابر

130569

RT000066910LB

78

2523

فضيلة عثمان علوش

137473

RT000066974LB

23

2461

خضر علي طالب

130573

RT000066911LB

79

2524

محمود عبدالله طويس

137482

RT000066975LB

24

2462

عبد الواحد احمد محرز الكريم

130574

RT000066912LB

80

2525

عماد حسني حمدي

137515

RT000066976LB

25

2463

علي عبدالطيف العبد

130583

RT000066913LB

81

2527

عبد الرحيم احمد املصري

137870

RT000066978LB

26

2464

عبود محمود حمود

130587

RT000066914LB

82

2528

علي عبد الرحمن شعبان

137877

RT000066979LB

27

2465

محمد علي حمود

130590

RT000066915LB

83

2531

احمد محمد فؤاد الزعبي

150907

RT000066982LB

28

2466

محمود حمد الجمل

130594

RT000066916LB

84

2533

محمد احمد النابوش

150916

RT000066984LB

29

2467

محمود حسن حسني

130610

RT000066917LB

85

2534

عبد الرحيم عبد اللوهاب هزيم

150920

RT000066985LB

30

2468

محمد عبدو ضاهر

130611

RT000066918LB

86

2535

عبد الناصر محمد علي عمر

150942

RT000066986LB

31

2469

احمد محمد حيدر

130618

RT000066919LB

87

2536

وليد احمد علي

150944

RT000066987LB

32

2470

ضحى احمد طالب

130623

RT000066920LB

88

2537

محمد سميح طه

151056

RT000066988LB

33

2471

سعيد محمد سعيد

130626

RT000066921LB

89

2538

عبد الرزاق محمد ديب سليمان

151067

RT000066989LB

34

2472

سميح عبد القادر الزعبي

130652

RT000066922LB

90

2539

محمود بالل عبد القادر زكريا

151150

RT000066990LB

35

2473

علي خالد العبد الله

130653

RT000066923LB

91

2540

محمد نافذ سعدالله االسمر

151155

RT000066991LB

36

2474

رامز عبد القادر الزعبي

130662

RT000066924LB

92

2541

خضر ديب الطحش

151158

RT000066992LB

37

2475

عبدو خضر الدريعي

130672

RT000066925LB

93

2542

محمد عبد القادر الزعبي

151173

RT000066993LB

38

2476

عبود خضر عبود طالب

130685

RT000066926LB

94

2543

عائشة محمد العجل

151211

RT000066994LB

39

2477

عبدالرحمن ديب سليمان

130686

RT000066927LB

95

2544

خالد احمد حسني علي املصري

151254

RT000066995LB

40

2479

وليد احمد الحولي

130693

RT000066929LB

96

2545

احمد محمد شعبان

151266

RT000066996LB

41

2481

محمد احمد عبدو

130699

RT000066931LB

97

2546

ماجد محمد مصطفى صفر

159182

RT000066997LB

42

2483

احمد خالد رجبية

130709

RT000066932LB

98

2547

عبد الكريم مصطفى حسني

159192

RT000066998LB

43

2434

طالل محمود هزيم

130724

RT000066334LB

99

2548

محمد وجيه حبلص

159210

RT000066999LB

44

2484

احمد محمد غنوم

130727

RT000066335LB

100

2549

خالد خالد شحيدة

159238

RT000067000LB

45

2485

اسماعيل علي العجل

130733

RT000066936LB

101

2551

فرج الله جرجس سعد

159363

RT000067002LB

46

2486

احمد عبدو عثمان

130739

RT000066937LB

102

2552

ارملة حنا عزيز حنا

159392

RT000067003LB

47

2487

محمد وجيه فتفت

130746

RT000066938LB

103

2553

عامر رشيد الكردي

159400

RT000067004LB

48

2488

عمار احمد املصري

134796

RT000066939LB

104

2554

محمد عمر عمر

159416

RT000067005LB

49

2489

حسني علي ابراهيم

134852

RT000066940LB

105

2555

مصطفى خضر عويد

159429

RT000067006LB

50

2490

محمود خضر عبدو زعيتر

134924

RT000066941LB

106

2558

توفيق محمود العلي

159454

RT000067008LB
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107

2559

عصام جودت الزعبي

159919

RT000067009LB

163

2620

مصطفى محمد عقل

180024

RT000067088LB

108

2560

احمد ناظم طبالن

159925

RT000067010LB

164

2621

جميل عبد الله الحموي

180051

RT000067089LB

109

2561

محمد علي عبدو

159933

RT000067011LB

165

2622

يوسف عمر الضناوي

180069

RT000067090LB

110

2562

محمد علي الراعي

159939

RT000067012LB

166

2623

زهير محي الدين سلوم

180098

RT000067091LB

111

2563

يحي مصطفى الكيالني

159942

RT000067013LB

167

2624

ايوب علي السيد

180134

RT000067092LB

112

2564

مصطفى حسني بوالد

159970

RT000067014LB

168

2625

بطرس يوسف الخوري

180176

RT000067093LB

113

2565

خالد احمد شنبور

168607

RT000067015LB

169

2626

خالد مصلح فايز

180190

RT000067094LB

114

2566

نجاح مدحت عبد القادر

168652

RT000067016LB

170

2627

محمد عبد اللطيف حدارة

180196

RT000067095LB

115

2567

عامر بشير جرجس

168666

RT000067017LB

171

2628

الياس عبد الله طنوس

180205

RT000067096LB

116

2568

عماد محمد القواص

168689

RT000067018LB

172

2629

وليد احمد شحادة

180224

RT000067097LB

117

2569

حسني علي الشامي

168698

RT000067033LB

173

2630

علي محمد الشيخ علي

180235

RT000067098LB

118

2570

محمود دسي خشان

168871

RT000067035LB

174

2632

119

2572

نجال شحادة اسكندر

168888

RT000067038LB

محمد قاسم حسن محمد قاسم اغا
باكير

180289

RT000067100LB

120

2574

حسام محمد فوزي الحسني دندشي 169163

RT000067041LB

175

2633

ماجد علي عبد الرحمن

180293

RT000067101LB

121

2575

نوال جرجس حنا غصن

169745

RT000067042LB

176

2634

ناصر علي علي

180298

RT000067102LB

122

2576

بسام يوسف طنوس

170347

RT000067043B

177

2635

احمد محمد عبد القادر حسني

180304

RT000067103LB

123

2264

عبود اسعد بربر

171168

RT000065901LB

178

2636

علي محمود السايس

180307

RT000067104LB

124

2577

يوسف عبد الله حمود

171409

RT000067044LB

179

2637

صالح الدين يونس محمد

180311

RT000067105LB

125

2578

)عبد املجيد خالد الحلبي(ورثة

171423

RT000067045LB

180

2639

محمود احمد النابوش

180404

RT000067107LB

126

2579

يوسف محمد رمضان

171562

RT000067046LB

181

2641

حاتم محمد حسني

180440

RT000067109LB

127

2580

حسني علي ديب

171571

RT000067047LB

182

2642

حسني محمود عقل

180445

RT000067110LB

128

2581

زهير عبد الفتاح االبرش

171608

RT000067048LB

183

2643

عارف احمد املصري

180457

RT000067128LB

129

2583

محمد احمد محسن

171695

RT000067050LB

184

2644

حسن محمود مصطفى

180485

RT000067278LB

130

2585

احمد سرور عبد الله

171781

RT000067052LB

185

2645

سعد احمد بركات

180493

RT000067131LB

131

2586

ربيع مروان شديد

172243

RT000067053LB

186

2646

حسني عدنان بكر

180542

RT000067132LB

132

2587

فؤاد جرجس نقوال

172263

RT000067054LB

187

2647

عدنان محمد بغداد

180558

RT000067134LB

133

2588

عماد ابراهيم فاهمي

173696

RT000067055LB

188

2648

جميل خالد املنير

180565

RT000067135LB

134

2589

ضياء ابراهيم نقوال

176605

RT000067056LB

189

2649

رفيق نادر حنا

181383

RT000067138LB

135

2590

محمد احمد الزعبي

176935

RT000067057LB

190

2652

نعمان عبد الكريم مرعب

183143

RT000067141LB

136

2591

حسن اكمال الصالح

176943

RT000067058LB

191

2653

محمد احمد خدوج

183242

RT000067142LB

137

2592

محمود محمد زهرمان

177037

RT000067059LB

192

2654

علي محمد محسن

183244

RT000067143LB

138

2593

نزيه علي ملحم

177158

RT000067060LB

193

2655

محمود احمد ضاهر

183252

RT000067144LB

139

2594

احمد سماني سماني

177171

RT000067061LB

194

2656

ناديا سعد فرح

183378

RT000067145LB

140

2595

خالد سهيل طربيه

177186

RT000067062LB

195

2657

رويده محمد مطر

183400

RT000067146LB

141

2268

فريدة ابراهيم ابراهيم

177190

RT000065907LB

196

2658

الياس زخور الشامي

184235

RT000067147LB

142

2596

مروان احمد رضوان الزعبي

177199

RT000067063LB

197

2659

عيلة عبدالله خليل عبد الله

184239

RT000067148LB

143

2597

وليد عبد السالم حدارة

177209

RT000067064LB

198

2660

احمد مصطفى عبدو

184600

RT000067150LB

144

2598

سعيد نايف بقاعي

177242

RT000067065LB

199

2661

محمد حسان حمدان

184632

RT000067151LB

145

2599

مصطفى محي الدين نعمان

177252

RT000067066LB

200

2662

ابراهيم سميح هاجار

184712

RT000067152LB

146

2600

فوزي علي رستم

177265

RT000067067LB

201

2665

يوسف اسكاف مخائيل

185152

RT000067155LB

147

2601

علي محمد الحلبي

177479

RT000067068LB

202

2666

سميرة ابراهيم البياض

185178

RT000067156LB

148

2602

ابراهيم محمود الزعبي

177541

RT000067070LB

203

2667

جرجس ابراهيم جرجس عبدالله
ابراهيم

185208

RT000067157LB

149

2603

ابراهيم مصلح فايز

177550

RT000067071LB

204

2668

حافظ نعيم منصور

185751

RT000067158LB

150

2604

جوزيف جودة الحسن

177606

RT000067072LB

205

2669

جورج ساسني سمعان

185839

RT000067159LB

151

2607

معتصم جبرا معماري

177724

RT000067075LB

206

2670

حسن احمد الحسن

186189

RT000067160LB

152

2608

علي اسعد علي

177742

RT000067076LB

207

2671

محمد حسن .الشعار

187169

RT000067161LB

153

2609

مصطفى محمد سلمى

177785

RT000067077LB

208

2672

خالد محمد خلف

190452

RT000067162LB

154

2610

مصطفى احمد امليناوي

177795

RT000067078LB

209

2673

مصطفى سعيد سعيد

204660

RT000067163LB

155

2611

عوض سعيد عوض

177821

RT000067079LB

210

2674

محمد محمود قدور

208757

RT000067164LB

156

2612

خليل محمود حسن

177851

RT000067080LB

211

2675

مصطفى الشيخ عمر الرفاعي

208773

RT000067165LB

157

2613

محمد شفيق محمود

177856

RT000067081LB

212

2676

فيروز فايز ضاهر

210099

RT000067166LB

158

2614

عبدو علي قدور يوسف

177881

RT000067082LB

213

2677

ريشار عماد عماد

210104

RT000067167LB

159

2615

ماجد توفيق العلي

177898

RT000066983LB

214

2678

ربيع فوزي زكريا

211131

RT000067168LB

160

2616

خضر خالد املصطفى الجندي

179674

RT000067084LB

215

2680

اسيا دياب الخوري

211650

RT000067169LB

161

2617

عبد الحق محمد الزعبي

179927

RT000067085LB

216

2681

حبيب مطانيوس قحوش

211726

RT000067170LB

162

2619

محمد حسني ملص

179958

RT000067087LB

217

2683

اليان يونان ضاهر

211758

RT000067172LB
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◄ إعالنات رسمية ►
الرقم الضريبي رقم البريد املضمون

273

2764

علي يوسف تامر

313469

RT000067263LB

العدد

رقم االنذار

اسم املكلف

RT000067173LB

274

2765

طوني يوسف أنطون

316004

RT000067264LB

218

2684

جوزيف ابراهيم شاهني

211865

275

2766

محمد علي عثمان عبدو

320102

RT000067265LB

219

2686

مطانيوس اسحق رعد

213550

RT000067175LB

276

2767

الياس نديم حداد

324223

RT000067266LB

220

2687

طوني ايليا نادر

213664

RT000067176LB

277

2768

حسني عطى السيد

330107

RT000067267LB

221

2689

جورج انطونيوس الخوري انطونيوس

214240

RT000067177LB

278

2769

جوزف داود صافي

340337

RT000067268LB

222

2688

شفيق زاكي سليمان

214777

RT000067178LB

279

2770

عبد الستار مصطفى نجيب

343044

RT000067269LB

223

2690

ناهية مطانيوس جريج عيد

217384

RT000067179LB

224

2691

قاسم محمد الترك

217575

RT000067180LB

2772

عمر يوسف البوظ

369096

RT000067271LB

225

2692

احمد محمد االحمد

218395

RT000067181LB

280

2774

الشركة الثالثية للتجارة العامة و
املقاوالت

468135

RT000067273LB

226

2693

مريم قحوش قحوش

218422

RT000067182LB

281

227

2694

عبد الكريم محمد عبد الرحمن

219865

RT000067183LB

228

2695

عمر محمد العثمان

221616

RT000067184LB

282

2775

زياد عفيف عبود

471623

RT000067274LB

229

2696

الياس ديب اسكندر ديب

221629

RT000067185LB

283

2776

علي عبدالكريم مصطفى العدة

476026

RT000067275LB

230

2697

مصطفى محمد خضر

231903

RT000067186LB

284

2777

غسان شندين خويلد

488431

RT000067276LB

231

2698

جوزاف جميل القشر

232841

RT000067187LB

285

2781

خضر خالد امليدا

524602

RT000067287LB

232

2699

ايمان عبد الحميد عبيد

233025

RT000067188LB

233

2701

سعيد حمد جعفر

234427

RT000067190LB

286

2782

احمد محمد صوفان

526741

RT000067288LB

234

2702

عبد الرحمن سعيد حدارة

237212

RT000067191LB

287

2783

احمد عبدالحق اسماعيل

529078

RT000067289LB

235

2705

محمد محمود حسن

241815

RT000067194LB

288

2784

فخر نديم جريج

540927

RT000067290LB

236

2706

احمد خضر الكريم

242362

RT000067195LB

289

2785

عادل نجيب الحالق

547657

RT000067291LB

237

2708

أحمد خضر األسمر

244377

RT000067197LB

290

2786

مروان مخايل سعد

553192

RT000067292LB

238

2709

ربيع محمد جمال املحمد

244408

RT000067198LB

291

2787

محمد عبدالله ناصر

556501

RT000067293LB

239

2712

يوسف صالح السعدي

245704

RT000067201LB

292

2788

كايد محمود الصالح

556913

RT000067294LB

240

2713

نور الدين نور الدين البعريني

247273

RT000067202LB

293

2789

ضاهر بربر عماد

559135

RT000067295LB

241

2714

محمد مصطفى العرجة

247533

RT000067203LB

242

2715

حمزة احمد املصري

249746

RT000067204LB

294

2790

نادر خضر سعد الدين

560009

RT000067296LB

243

2716

مصطفى حمود احمد حمود

250368

RT000067205LB

295

2791

مخيبر حنا االشقر

565273

RT000067297LB

244

2717

احمد حسن موسى السعيد

252950

RT000067206LB

296

2792

وسيم محم جعفر

565338

RT000067298LB

245

2720

فاطمة محمد .خضر

257442

RT000067209LB

297

2793

ديمة الياس متري

567743

RT000067299LB

246

2722

محمد دياب عبد القادر

258228

RT000067210LB

298

2794

ابراهيم مصطفى البوبلي

568030

RT000067300LB

247

2725

رانيا جليل يوسف شكور

258296

RT000067213LB

299

2795

عبدالله حسن ابراهيم

569813

RT000067301LB

248

2726

رانية عصام الفوال

258309

RT000067214LB

300

2798

احمد محمد سعود ابوزيد

586563

RT000067304LB

249

2727

محمد جهاد احمد خليل

259474

RT000067215LB

250

2728

جهاد عصمت الحسني

259497

RT000067216LB

301

2799

جبران فهد سليمان

588305

RT000067305LB

251

2729

جاسم محمد الزوري العيد

260491

RT000067217LB

302

2802

محمود محمد طه

624424

RT000067308LB

252

2730

رائد علي الحسني

260663

RT000067218LB

303

2803

اغناطيوس انطون عبد املسيح

662444

RT000067309LB

253

2733

حسن علي قاسم

261877

RT000067226LB

304

2804

صالح عبدالله ابو النعاج

662566

RT000067310LB

254

2735

علي مالك القبو

264757

RT000067229LB

305

2806

حسني صبحي السيد

683149

RT000067312LB

255

2736

علي مصطفى اسماعيل

268263

RT000067231LB

306

2441

محسن الياس سركيس

684391

RT000067313LB

256

2737

يحي محمد الدركوشي

268327

RT000067233LB

307

2807

محمد بري العوشي

701423

RT000067314LB

257

2738

مصطفى علي السايس

268369

RT000067234LB

308

2808

لطف الله توفيق خليل

717569

RT000067315LB

258

2739

محمد عبد الكريم خلف

268975

RT000067235LB

259

2740

محمد علي علي ابو حسنة

269453

RT000067236LB

309

2809

فادي احمد ضناوي

723014

RT000067316LB

260

2741

مطانيوس هيفا كنعان

269527

RT000067237LB

310

2810

سهيل محمد ضناوي

723041

RT000067317LB

261

2742

محمد درويش االبراهيم

269654

RT000067239LB

311

2811

عبود مطانيوس جريج

727310

RT000067318LB

262

2745

محمد حسن العباس

280757

RT000067244LB

312

2812

ماجد مهدي سيف الدين

729993

RT000067319LB

263

2746

محمود عبدالقادر املرعبي

281078

RT000067245LB

313

2813

رودريك نديم زهر

730260

RT000067320LB

264

2747

خالد احمد قاسم

289717

RT000067246LB

314

2814

عبد الله احمد زكريا

730680

RT000067321LB

265

2748

خالد حسني الحسني

292811

RT000067247LB

315

2815

محمد رشيد موسى

735803

RT000067322LB

266

2751

محمود دياب بقار

297307

RT000067250LB

316

2817

خالد محمد سلوم

743773

RT000067324LB

267

2753

حسني سلمان جعفر

298954

RT000067252LB

268

2754

عماد عبد الحسيب األيوبي

300353

RT000067253LB

317

2819

فريد بهجت جرجورة

752983

RT000067325LB

269

2758

هشام حسن الرشيدي

307094

RT000067257LB

318

2820

احمد محمد السيد

752994

RT000067326LB

270

2759

عبدالقادر مصطفى سنجقدار

308915

RT000067258LB

319

2824

حسام عبدو قجاجو

757677

RT000067330LB

271

2760

طالل محمود العلي

310310

RT000067259LB

320

2826

حيدر خليل حسن

757717

RT000067332LB

272

2763

جميل ناصر الضناوي

313336

RT000067262LB

321

2827

خضر محمود حسن

757734

RT000067333LB
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322

2829

بشار علي السحمراني

778692

RT000067335LB

371

2892

لويس مسعد سعد

1227417

RT000067474LB

323

2832

اسامة سعدالله العلي

805316

RT000067338LB

372

2893

احمد خالد االكومي

1237897

RT000067475LB

324

2833

محمد سمير محمد ديب مرطبان

807820

RT000067339LB

373

2894

مصطفى محمود محمود

1251265

RT000067476LB

325

2834

مروان خالد عبد اللطيف املراد

819054

RT000067340LB

374

2896

جوزيف الياس موسى

1267283

RT000067478LB

326

2835

حسني احمد زكريا

829012

RT000067341LB

375

2897

احمد عبده قاسم

1274360

RT000067479LB

327

2836

علي محمود السحمراني

837002

RT000067342LB

376

2898

عدنان حسني خضر املصري

1274625

RT000067480LB

328

2837

عبدالرحمن محمد حسن صوفان

842667

RT000067343LB

377

2899

حسام احمد الحسن

1280727

RT000067481LB

329

2838

مصطفى خالد شخيدم

844681

RT000067344LB

378

2900

محمود محمد سالم

1283387

RT000067482LB

330

2839

خضر علي الزعبي

850770

RT000067345LB

379

2901

احمد محمد ديب

1288135

RT000067483LB

331

2841

محمد علي واكد

868306

RT000067347LB

380

2902

احمد محمد توفيق عطية

1304907

RT000067484LB

332

2842

خالد سعيد شرف

875862

RT000067348LB

381

2903

خالد حسني خطيب

1307300

RT000067485LB

333

2843

مصطفى ابراهيم الغفري

877533

RT000067349LB

382

2906

فرات اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

1345746

RT000067488LB

334

2844

جرجس رامز متري

878158

RT000067350LB

383

2907

رشاد مصطفى سلمى

1345955

RT000067489LB

335

2845

خالد علي .اسعد

878229

RT000067351LB

384

2909

نصرالدين احمد قاسم شرف الدين

1360782

RT000067491LB

336

2846

نزيه محمد اسعد

878403

RT000067352LB

385

2910

خالد محمد وليد نجيب

1360794

RT000067492LB

337

2847

حسان احمد .حيدر

880151

RT000067353LB

386

2911

عبد الحليم علي حمزة

1360868

RT000067493LB

338

2849

داني سمير البيطار

950029

RT000067355LB

387

2913

سليمان علي عبود سليمان

1373425

RT000067495LB

339

2850

غسان صالح عوض

962504

RT000067356LB

388

2914

حسن احمد صوفان

1378063

RT000067496LB

340

2851

حسان اسماعيل الصوفى

969779

RT000067357LB

389

2915

شركة الضحى للبترول

1382027

RT000067497LB

341

2852

محمد علي عبدالله

973550

RT000067358LB

390

2917

خالد محمد البعريني

1382336

RT000067499LB

342

2853

فيروز ميالد حنوش

998908

RT000067359LB

391

2918

سعيد عبد الرحيم ملحم

1408713

RT000067500LB

343

2854

محمد محمود ابو زايد

1017516

RT000067360LB

392

2920

344

2855

غازي عبود عبود سعيد عبد الواحد

1035329

RT000067361LB

شركة صالح و هاشم لالستثمار الطبي 1417820
ش.م.م

RT000067502LB

345

2856

عبد الكريم احمد خضر

1049419

RT000067362LB

393

2922

اديب حبيب جرجس الوراق

1423673

RT000067504LB

346

2857

بيار صادق خوري

1049853

RT000067363LB

394

2923

محمد احمد احمد

1426231

RT000067505LB

347

2858

ماهر حسن املير

1050027

RT000067364LB

395

2924

ربيع مصطفى الرشيد

1433550

RT000067506LB

348

2859

وسيم احمد الرفاعي

1053927

RT000067365LB

396

2925

شركة الضناوي للتجارة والصناعة
.ش.م.م

1437326

RT000067507LB

349

2861

محمود احمد حمزة

1059025

RT000067367LB

397

2927

أحمد مصطفى سويد

1456193

RT000067509LB

350

2862

يوسف دياب دياب

1062240

RT000067368LB

398

2929

ميسور حسام طالب

1488300

RT000067511LB

351

2863

مشهور حنا يعقوب

1068110

RT000067369LB

399

2932

احمد عبد القادر عبد القادر محمود

1520985

RT000067514LB

352

2864

حازم احمد عبدالكريم

1068294

RT000067370LB

400

2933

علي محمد ابراهيم

1555827

RT000067515LB

353

2865

نبيل علي الخطيب

1070779

RT000067371LB

401

2934

عبد الكريم محمد البعريني

1559088

RT000067516LB

354

2869

جهاد حسن السيد

1114417

RT000067375LB

402

2938

محمد تركي ترك

1684742

RT000067520LB

355

2872

نزار سميح عزام

1122396

RT000067376LB

403

2943

سيمون سعاده سعاده

1725444

RT000067525LB

356

2870

محمد عبدالرزاق شقرة

1124272

RT000067377LB

404

2944

ادوار سعاده سعاده

1725451

RT000067526LB

357

2871

سامر عامر عياش

1128624

RT000067378LB

405

2945

شركة ادوار و سيمون سعاده

1725476

RT000067527LB

358

2876

سعد محمد موسى

1155988

RT000067382LB

406

2947

فواز محمود الحسن

1758353

RT000067529LB

359

2877

سيمون اسماعيل اسحق

1158762

RT000067384LB

407

2948

حسن محمود ياغي

1765746

RT000067530LB

360

2879

محمود أحمد زكريا

1165369

RT000067386LB

408

2949

اسماء خضر طالب

1807138

RT000067531LB

361

2880

عبودي جوزيف يعقوب

1166869

RT000067387LB

409

2951

عمر غازي عبد الواحد

1855435

RT000067533LB

362

2881

محمد زكريا زكريا

1173954

RT000067388LB

410

2953

مصطفى علي محمد ابراهيم

2654993

RT000067535LB

363

2882

محمد فخري اشقر

1176525

RT000067389LB

411

2954

ميشال انطونيوس مرتا

2779215

RT000067536LB

364

2883

احمد شوكت زكريا

1185132

RT000067390LB

412

2955

اسعد علي .علي اغا االسعد

2809905

RT000067537LB

365

2885

طوني ابراهيم جعلوك

1200827

RT000067392LB

413

2956

.خالد محمد نعمان

2848440

RT000067538LB

366

2886

طالل احمد حسن

1200876

RT000067468LB

414

2957

خالد محمود ديب

2880640

RT000067539LB

367

2888

جمال محمد علي محمد البردوع

1208785

RT000067470LB

415

2958

غازي احمد ابراهيم

2880650

RT000067540LB

368

2889

عادل علي حويجي

1217979

RT000067471LB

416

2959

2883720

RT000067541LB

369

2890

خضر عباس عباس

1218438

RT000067472LB

370

2891

خضر محمد عبدالله

1220376

RT000067473LB

احمد محمد

زهرمان
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

اينشتاين وفرانكنشتاين في «دربي» انكلترا
صـحـيــح ان «درب ـ ــي» ش ـمــال ان ـك ـل ـتــرا بين
العريقين ليفربول ومانشستر يونايتد
سيكون مساء االثنين في ختام المرحلة
الثامنة من الدوري االنكليزي الممتاز ،لكن
ال يمكن النظر الــى هــذه المرحلة دون
الحديث عنه قبل اي لقاء آخر بالنظر الى
التحديات الكبيرة التي يحملها
شربل ّ
كريم
فـلـنــدع كــل مـبــاريــات "البريميير ليغ"
جــان ـبــا ف ــي ن ـهــايــة االس ـب ــوع ال ـحــالــي،
وننظر الى مباراة واحدة فقط ستكون
مسك الختام.
ل ـ ـي ـ ـفـ ــربـ ــول ي ـس ـت ـض ـي ــف م ــان ـش ـس ـت ــر
يــونــايـتــد ف ــي ل ـقــاء م ـس ـمــاري عــاصــف
حـتــى قـبــل ان ينطلق ،اذ ان الفريقني
ي ـط ـم ـحــان الـ ــى الـ ـع ــودة ألداء االدوار
االولــى في البطولة االنكليزية .وهما
ايضًا يقفان على مقربة من بعضهما
بـعـضــا ،اذ يـتـقـ ّـدم "الـشـيــاطــن الحمر"
ع ـلــى "ال ـح ـم ــر" ب ـف ــارق  3ن ـقــاط ف ـقــط...
فضال عن التاريخ الناري الذي يعرفه
الجميع عن غريمني تقليديني اكثر من
احد آخر في انكلترا.
اي ٍ
هـ ــذه امل ـ ـبـ ــاراة ال ت ـح ـمــل بـتـحــديــاتـهــا
ف ـقــط امل ـنــاف ـســة ال ــراه ـن ــة ع ـلــى امل ــراك ــز
ّ
املتقدمة بني االحمرين ،وال ّ
تجر معها
تـحــديــات املــاضــي الـبـعـيــد او املــواســم
القريبة املاضية ،بــل هــي ايضًا اليوم
ٌّ
ّ
ت ـ ــرك ـ ــز عـ ـل ــى مـ ـش ــروع ــن ي ـس ـع ــى ك ــل

كلوب مرتاح ومورينيو
في عين العاصفة قبل موقعة
«دربي» الشمال االنكليزي
ً
منهما الى العودة بطال النكلترا بعد
انكفاء طــويــل بالنسبة الــى ليفربول،
وغير قصير بالنسبة الــى مانشستر
يونايتد ،الــذي كــان االبــرز في العصر
الحديث.
املشروع االول طفا في املوسم املاضي
فــي ملعب "انفيلد رود" ،ويحمل اسم
امل ـ ـ ــدرب االملـ ــانـ ــي ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب .ام ــا
امل ـشــروع الـثــانــي ،فهو حــديــث ال ــوالدة
ويـ ـحـ ـم ــل ف ـ ــي ع ـ ـنـ ــوانـ ــه اس ـ ـ ــم امل ـ ـ ــدرب
البرتغالي جوزيه مورينيو.
ومما ال شك فيه انه قبل موقعة االثنني
س ـي ـن ـش ـغــل امل ـح ـل ـل ــون ب ــال ـح ــدي ــث عــن
"م ــو" اك ـثــر مـنــه عــن ك ـلــوب ،اذّ وبـعـيـدًا
م ــن ال ـ ــدرس ال ـقــاســي الـ ــذي لــق ـنــه اي ــاه
االسـ ـب ــان ــي ج ــوس ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال فــي

قد تكون مواجهة مورينيو لكلوب أصعب من تلك التي واجه فيها غوارديوال (ارشيف)

"دربي" مانشستر ،فإن مورينيو يواجه
خصم له على االطالق ،استنادًا
اصعب
ٍ
الــى ظــروف املـبــاراة وارتـبــاطــات اخرى
ّ
تخص مدرب "الحمر" دون سواه.
وهنا الحديث عن العمل الــذي قــام به
كلوب منذ املوسم املاضي حتى اليوم،
حيث بنى فريقًا يمكنه عرقلة ٍّ
اي كان
في "البريميير ليغ" ،وهــو االمــر الذي
لم يتمكن من مورينيو من فعله حتى
اآلن ،لكنه بعد شهرين على استالمه
زم ــام االمـ ــور ف ــي يــونــايـتــد يـقــف ام ــام
هــذا االخـتـبــار ال ــذي اذا لــم ينجح فيه
فـسـيـفـتــح اب ـ ــواب الـجـحـيــم عـلـيــه على
نحو مبكر.
وكـثـيــرة هــي الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ف ـ ــي ه ـ ــذه امل ــوقـ ـع ــة ال ـت ــي
ي ـف ـت ــرض ان ي ـك ـشــف ف ـي ـهــا انـ ــه وج ــد
ّ
ال ـح ــل ملـشــاكـلــه ال ـك ـث ـيــرة ف ــي ال ـفــريــق.
وه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـش ـ ـكـ ــات ه ـ ــي ط ـ ــارئ ـ ــة ول ــم
تـكــن بالحسبان بالنسبة ال ـيــه ،على
غ ــرار ع ــدم ظ ـهــور الـقــائــد واي ــن رونــي
بــالـصــورة املطلوبة ،وهــو ام ـ ٌـر ّ
يحمل
م ـســؤول ـي ـتــه ال ـب ـعــض الـ ــى مــوري ـن ـيــو
نفسه على اعتبار ان "الغولدن بوي"
لــم يـتــأقـلــم مــع تـكـتـيـكــات املــركــز الــذي
وضعه فيه .وهذا االمر ينطبق أيضا
ع ـلــى ال ــواف ــد ال ـجــديــد ال ـفــرن ـســي بــول
بــوغـبــا ،ال ــذي ت ــاه فــي م ـبــاريــات عــدة،

وهو اليوم يخلق حتى مشكلة لزميله
فـ ــي خـ ــط الـ ــوسـ ــط االسـ ـب ــان ــي امل ـم ـيــز
انــديــر هـيــريــرا بسبب عــدم انضباطه
الـتـكـتـيـكــي ف ــي حـ ــاالت عـ ــدة .ك ــل هــذا

ي ـتــرافــق م ــع م ـشــاكــل دفــاع ـيــة تتمثل
ب ــاع ـب ــن م ـت ــراج ـع ــي املـ ـسـ ـت ــوى مـثــل
ل ــوك ش ــو وال ـه ــول ـن ــدي داالي بـلـيـنــد،
اذ رغـ ــم ظ ـه ــور دف ـ ــاع يــونــاي ـتــد على

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )8

إيطاليا (المرحلة )8

 السبت:تشلسي  -ليستر سيتي ()14.30
أرسنال -سوانسي ()17.00
بورنموث  -هال سيتي ()17.00
مانشستر سيتي  -إفرتون ()17.00
ستوك سيتي  -سندرالند ()17.00
وسـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ال ـب ـي ــون  -تــوت ـن ـهــام
()17.00
كريستال باالس  -وست هام ()19.30

 السبت:نابولي  -روما ()16.00
بيسكارا  -سمبدوريا ()19.00
يوفنتوس  -اودينيزي ()21.45

 االحد:ميدلسبره  -واتفورد ()15.30
ساوثمبتون  -بيرنلي ()18.00
االثنني:
ليفربول  -مانشستر يونايتد ()22.00

 األحد:فيورنتينا  -اتاالنتا ()13.30
جنوى  -امبولي ()16.00
انتر ميالنو  -كالياري ()16.00
التسيو  -بولونيا ()16.00
ساسوولو  -كروتوني ()16.00
كييفو  -ميالن ()21.45
 اإلثنني:باليرمو  -تورينو ()21.45

نحو مـقـبــول ،لكن الـفــريــق لــم يحافظ
على شباكه نظيفة في اي مباراة في
الدوري منذ آب املاضي.
ك ــل ه ـ ــذه االم ـ ـ ــور ع ـل ــى م ــوري ـن ـي ــو ان
يتعامل معها في مواجهة "أينشتاين"
ال ـك ــرة االن ـك ـل ـيــزيــة حــال ـيــا ،اي ك ـلــوب،
ال ـ ـ ــذي ال شـ ــك فـ ــي ان ـ ــه ي ـع ـل ــم م ـكــامــن
ضـ ـع ــف خـ ـصـ ـم ــه ،وس ـي ـس ـت ـخ ــدم مــن
اجلها تكتيكاته الحذقة ،وخصوصًا
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط ل ـكــونــه يـ ــرى دائ ـمــا
ان ال ـحــرب تـحـســم فــي مـعــركــة هـنــاك،
ل ـ ـ ــذا سـ ـي ــرص ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ال ـض ـغ ــط
القوي على حامل الكرة بهدف اربــاك
يونايتد وجعل الكفة تميل ملصلحته.
ٌ
ك ـف ــة م ــال ــت غــال ـبــا ملـصـلـحــة لـيـفــربــول
بفضل هجومه الــذي سجل  13هدفًا
فــي املـبــاريــات االرب ــع االخ ـيــرة ،لتبقى
املــاحـظــات على الــدفــاع ال ــذي ال ّ
يعد
افضل بكثير من نظيره في يونايتد.
اذًا "اي ـن ـش ـتــايــن" مـسـتـعــد بـحـســابــاتــه
الخاصة ،و"السبيشال وان" قد تصبح
صـ ــورتـ ــه ب ـب ـش ــاع ــة "ف ــران ـك ـن ـش ـت ــاي ــن"
بــالـنـسـبــة ال ــى جـمــاهـيــر يــونــايـتــد في
حــال خـســارتــه هــذه املــوقـعــة ،الـتــي قد
تحدد على نحو كبير موقع الفريقني
الشماليني بــن املتنافسني على لقب
"البريميير ليغ" هذا املوسم ولو اننا
عمليًا ما زلنا في بدايته.

السلة اللبنانية

ّ
الرياضي يتسلى ببطل كازاخستان في طريقه الى المربع الذهبي

كريم زينون صاعدًا للتسجيل في سلة بارسي أتيرو (موقع الفيبا)

فـ ــوز م ـم ـتــع آخـ ــر ح ـق ـقــه ال ــري ــاض ــي
بـ ـط ــل لـ ـبـ ـن ــان فـ ــي بـ ـط ــول ــة االنـ ــديـ ــة
اآلس ـيــويــة ل ـكــرة ال ـس ـلــة امل ـقــامــة في
ّ
ال ـ ـصـ ــن ،حـ ـي ــث تـ ـس ــل ــى هـ ـ ــذه املـ ــرة
بـ ـب ــارس ــي أت ـ ـيـ ــرو ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي
بتغلبه عليه  69-88فــي الــدور ربع
ال ـن ـهــائــي ،لـيـقـتـحــم امل ــرب ــع الــذهـبــي
بقوة حيث سيواجه اليوم الساعة
 11.30ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت االهـ ـل ــي
االماراتي.
امل ــارد االص ـفــر ال ــذي سـبــق ان احــرز
لقب بطولة انــديــة آسـيــا عــام ،2011
فـ ــرض ان ت ـك ــون امل ـ ـبـ ــاراة م ــن طــرف
واحد فقط ،بفعل اسلوبه الذي ّ
كبل
خصمه على نحو شبه تام ،ليذهب
ـود
ـوز سـ ـه ــل وبـ ــأقـ ــل م ـج ـه ـ ٍ
نـ ـح ــو ف ـ ـ ـ ٍ
م ـم ـك ــن ب ـح ـي ــث انـ ـه ــى الـ ــربـ ــع االول

بفارق مريح .18-31
ٍ
وكــالـعــادة أدى الـعـنــاصــر املحليون
ف ــي ال ــري ــاض ــي دورًا ك ـب ـي ـرًا ف ــي هــذا
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــار ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا ص ــان ــع
االلـ ـع ــاب وائ ـ ــل ع ــرق ـج ــي ،ال ـ ــذي ب ــدأ
ً
ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ـس ـجــا  5ن ـقــاط و4
ّ
تمريرات حاسمة ليرفع تقدم فريقه
ال ــى  20نـقـطــة ب ـعــد مـ ــرور  4دقــائــق
فـقــط عـلــى بــدايــة ه ــذا الــربــع ،ليأتي
ال ــدورع ـل ــى الـعـنــاصــر ال ـب ــدالء الخــذ
دوره ـ ـ ــم ع ـل ــى ارض امل ـل ـع ــب ،حـيــث
ش ــارك جــوي زلـعــوم وروي سماحة
وكــريــم زي ـنــون ال ــذي ب ــرز فــي نهاية
هذا الربع (.)25-53
وازدادت االم ـ ـ ـ ـ ــور صـ ـع ــوب ــة ع ـلــى
ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ـي ــن ع ـن ــدم ــا ان ـت ـهــى
ال ـ ــرب ـ ــع ال ـ ـثـ ــالـ ــث بـ ـ ـف ـ ــارق  25ن ـق ـطــة

ملصلحة بطل لبنان ( ،)47-72الذي
ذهب الى تحقيق فوز مريح بنتيجة
.69-88
وكـ ـ ــان أفـ ـض ــل ُم ـس ـج ــل ف ــي املـ ـب ــاراة
ف ــادي الـخـطـيــب بــرصـيــد  18نـقـطــة،
واض ــاف الـعـمــاق النيجيري أالدي
أمينو «دابل دابل» قوامها  16نقطة
و 10متابعات ،واالميركي ديواريك
سبينسر  13نـقـطــة مــع  5تـمــريــرات
حــاس ـمــة ،بـيـنـمــا ك ــان نـصـيــب وائ ــل
ع ــرقـ ـج ــي  12ن ـق ـط ــة و 7تـ ـم ــري ــرات
حاسمة.
يـ ـ ــذكـ ـ ــر ان املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة االخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
ال ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف الـ ـنـ ـه ــائ ــي س ـت ـج ـمــع
بـ ــن زيـ ـجـ ـي ــان ــغ ال ـص ـي ـن ــي ص ــاح ــب
االستضافة وبيتروشيمي االيراني
عند الساعة  15.00بتوقيت بيروت.
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رياضة

التاريخ يقابل التاريخ في «أنفيلد رود»
هادي أحمد
ّ
حـ ـ ـ ـ ــذر االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي لـ ـك ــرة
ال ـ ـقـ ــدم ج ـم ــاه ـي ــر ف ــري ـق ــي ل ـي ـفــربــول
ومانشستر يونايتد مــن تصرفات
ع ــدوانـ ـي ــة فـ ــي اإلط ـ ـ ــار ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـ
"دربــي" انكلترا الــذي ال بد أن يكون
نــاريــا عـلــى كــل ال ـص ـعــد .ص ــراع بني
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،وصـ ـ ــراع ب ــن امل ــدرب ــن
ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ج ـ ـ ــوزي ـ ـ ــه م ــوريـ ـنـ ـي ــو
واألمل ـ ــان ـ ــي يـ ــورغـ ــن ك ـ ـلـ ــوب ،وك ــذل ــك
صراع مرتقب على أرض امللعب بني
الالعبني.
ال ـن ــادي ــان تـعــرضــا أخ ـي ـرًا لـعـقــوبــات
من الـ "يويفا" بسبب اتهامات عدة،
مــن بـيـنـهــا الـهـتــافــات املـسـيـئــة .هــذه
مـســألــة ع ــادي ــة ،لـكــن األك ـثــر خـطــورة
ه ــو ع ــدد ال ـب ـطــاقــات ال ـح ـم ــراء الـتــي
ت ـت ـكــاثــر ن ـس ـب ـيــا "درب ـ ـ ــي" ب ـع ــد آخ ــر.
وهذه املسألة قد ال تغيب عن املباراة
األكثر شراسة في الـ "بريميير ليغ"،
حيث شهدت هذه املواجهة  16حالة
ط ـ ــرد س ــابـ ـق ــة ،م ـت ــرب ـع ــة فـ ــي امل ــرك ــز
ال ـثــانــي ب ـعــد دربـ ــي "مـيــرسـيـســايــد"
بــن إفــرتــون وليفربول ب ـ  20بطاقة
حمراء.
يرتكز الصراع الكبير بني الفريقني
أســاســا عـلــى مــن يــريــد الـتــربــع على
عــرش انكلترا ولـقــب الــزعــامــة فيها.
فمنذ زمن طويل ،كانت هذه الصفة
ُ
تـلـحــق بـلـيـفــربــول ،الــى حــن وصــول
"ال ـ ـس ـ ـيـ ــر" االسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي أل ـي ـك ــس
فيرغيسون ،ليزيحهم عن عرشهم،
ويتربع مع "الشياطني الحمر" عليه.
وال ش ــك ف ــي أن هـ ــذا ال ـل ـقــب يـ ــراوح
ب ــن اإلثـ ـن ــن دون س ــواهـ ـم ــا ،اذ ان
ُ
يــونــاي ـتــد تـ ــوج ب ــال ــدوري بـعـشــريــن
لقبا قياسيا ،وليفربول فاز بدوري
أبـطــال أوروب ــا خمس م ــرات .يوجب
اإلنـ ـص ــاف امل ـق ــارب ــة ب ــن الـحـقـبـتــن
ال ــذهـ ـبـ ـيـ ـت ــن ل ــإثـ ـن ــن م ـ ـعـ ــا ،اذ ان
"ال ــري ــدز" ملــع فــي حـقـبــة امل ــدرب بــوب
بـيـسـلــي ،ويــونــايـتــد اب ــدع فــي حقبة
"ال ـس ـيــر" ،وبينهما يـتـفــوق األول إذ

ُ
تــوج بـ  20بطولة في تسع سنوات،
بـ ـمـ ـع ــدل  2.2بـ ـط ــول ــة فـ ــي امل ــوس ــم،
بينما حقق فيرغيسون  37بطولة
في  26عامًا ،بمعدل  1.4بطولة في
املوسم الواحد.
فــي املـبــاراة املنتظرة مساء االثنني،
ي ـن ـت ـظــر ل ـي ـف ــرب ــول لـ ـيـ ـح ــاول وض ــع
ح ـ ّـد لـسـلـسـلــة م ــن ال ـن ـتــائــج الـسـيـئــة
أمــام يونايتد في الــدوري ،والثابت
على االنطالقة القوية التي حققها.
ف ــي امل ـقــابــل ،يـمــر مــانـشـسـتــر بـفـتــرة

يحاول ليفربول وضع
ّ
حد لسلسلة من النتائج
السيئة أمام يونايتد
في الدوري

يطل الصراع القديم بين األحمرين على زعامة انكلترا (أرشيف)

تـ ـخـ ـب ــط ،وي ـ ـبـ ــدو وك ـ ـ ــأن الـ ـف ــري ــق ال
يزال في حالة بناء ،وإعــادة تشكيل
جـ ـ ــديـ ـ ــد ،وخـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـ ــع مـ ـج ــيء
مورينيو.
امل ــواجـ ـه ــة ب ــن اإلث ـ ـنـ ــن ،ت ـص ــب فــي
مـ ـصـ ـلـ ـح ــة ي ـ ــون ـ ــايـ ـ ـت ـ ــد ،إذ لـ ـ ــم ي ـف ــز
ليفربول الذي نجح بإخراج خصمه
مــن "ي ــوروب ــا ل ـيــغ" املــوســم املــاضــي،
ف ــي ال ـ ــدوري ع ـلــى غــري ـمــه م ـنــذ آذار
 ،2014ل ـكــن ال ــوض ــع ق ــد يـتـغـيــر مع
وصـ ــول ك ـل ــوب ،امل ـ ــدرب الـ ــذي نجح
بــإض ـفــاء نـكـهــة امل ـت ـعــة واإلثـ ـ ــارة مع
الفعالية في كل الفرق التي دربها،
ً
من ماينتس الى دورتموند وصوال
الى ليفربول.
ومواجهة كلوب مع مورينيو يمكن
وصفها بأنها مواجهة حذرة .وبني
ّ
التفوق الــى جانب
املدرستني ،يقف
كـلــوب فــي املــواج ـهــات الـســابـقــة بني
الـ ــرج ـ ـلـ ــن ،الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت عـ ـ ــام 2012
ف ــي دوري أبـ ـط ــال أوروبـ ـ ـ ــا ع ـنــدمــا
ك ــان مــوريـنـيــو مــدربــا لــريــال مــدريــد
وكلوب لدورتموند.
 5مرات منذ تلك املواقع ،نجح مدرب
ليفربول بالفوز فــي  3منها مقابل
فــوز وحيد ملــدرب يونايتد ،وأخــرى
ان ـت ـه ــت ب ــالـ ـتـ ـع ــادل ،ل ـي ـك ــون ك ـلــوب
خـ ــامـ ــس أك ـ ـثـ ــر مـ ـ ـ ــدرب ت ـغ ـل ــب ع ـلــى
مورينيو في مسيرته التدريبية في
أقل عدد من املواجهات بينهما.
امل ــواجـ ـه ــة األخ ـ ـيـ ــرة ك ــان ــت امل ــوس ــم
املــاضــي ضـمــن الـ ــدوري اإلنـكـلـيــزي،
ي ـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ــان ك ـ ـ ـلـ ـ ــوب م ـ ـ ــع "الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدز"
ومورينيو مع "البلوز" .طبعًا تأخذ
املواجهة السادسة بينهما ،حجمًا
أكـ ـب ــر م ــن اإلثـ ـن ــن مـ ـع ــا ،ف ــال ـت ــاري ــخ
يقابله تــاريــخ عـلــى ملعب "أنفيلد"
ف ـ ـ ــي م ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة ت ـ ــاريـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــة اسـ ـمـ ـه ــا
"ال ــدرب ــي" ،اذ رغ ــم أن ال ـص ــدام تكرر
كثيرًا بينهما ،إال أن هــذه املواجهة
هي عكس كل املواجهات في االعوام
األخ ـي ــرة ،فـهـنــاك سيقطف احدهما
مجد حــب الجماهير النهمة دائمًا
الى الفوز على الغريم املكروه.

الكرة اللبنانية

العهد يصعق اإلخاء بخماسية في  39دقيقة
لــم يرحم العهد ضيفه اإلخ ــاء األهلي
عــال ـيــه وفـ ــاز عـلـيــه  0 - 5ف ــي افـتـتــاح
األسـبــوع الــرابــع من الــدوري اللبناني
لـ ـك ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم .وأن ـ ـجـ ــز الـ ـعـ ـه ــداوي ــون
مهمتهم فــي ال ـشــوط األول موجهني
رس ـ ــال ـ ــة قـ ــويـ ــة لـ ـلـ ـف ــرق األخـ ـ ـ ـ ــرى ب ــأن
العهد بغياب ستة العبني أساسيني
وبتشكيلة لبنانية بحتة استطاع أن
يـتـخــم ش ـبــاك خـصـمــه بـخـمــاسـيــة في
أقل  39دقيقة ،لينتزع الصدارة مؤقتًا
بــرصـيــد تـســع ن ـقــاط بــانـتـظــار الـلـقــاء
الـصـعــب بــن ال ـســام زغــرتــا املـتـصــدر
الـســابــق ايـضــا بتسع نـقــاط والنجمة
الـعــاشــر بنقطتني الـيــوم عند الساعة
 17.30على ملعب املرداشية.
وال ــاف ــت أن ف ــوز ال ـع ـهــد ج ــاء بـغـيــاب
الـقــائــد عـبــاس عـطــوي ومـحـمــد حيدر
وال ـتــون ـســي يــوســف املــويـهـبــي الــذيــن
لم يكونوا ضمن تشكيلة الـ  18العبًا،
فيما بـقــي ن ــور مـنـصــور والنيجيري
م ــوس ــى ك ـب ـيــرو واألوغ ـ ـنـ ــدي ديـنـيــس
إيغوما على مقاعد االحـتـيــاط .وكــان
من املمكن أن تكون النتيجة أكبر لوال
اضاعة حسن شعيتو لركلة جزاء في
الشوط الثاني احتسبها الحكم محمد
درويش وأهدرها "موني".
أمـ ــا اإلخ ـ ـ ــاء ،فــالـنـتـيـجــة ت ـت ـحــدث عن
نفسها ،حيث لم يكن الفريق الجبلي
فصدم ّ
في يومه ُ
باملد العهداوي الذي
ً
صنعه العبون من الدفاع وصوال الى
الهجوم كجمال خليفة ومحمد قدوح
وج ــاد الــزيــن الــذيــن كــانــوا خـيــر بــدالء
لالعبني األساسيني.
ولــم يتأخر العهد كثيرًا حتى افتتح
التسجيل بهدف جميل للمدافع خليل
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عين بيكيه على رئاسة برشلونة
أبدى مدافع برشلونة جيرارد بيكيه رغبته
في أن يصبح يومًا رئيسًا للنادي املاتالوني،
مجددًا تأييده لحق مقاطعة كاتالونيا في
تقرير مصيرها الذي أثار االسبوع املاضي
ً
جدال في إسبانيا .وقال بيكيه في مقابلة مع
القناة الكاتالونية الثالثة «تي في  »3أن دور
املدرب لم ُيصنع له وانما يتطلع ألن يكون يومًا
ً
ما مسؤوال في النادي .وتابع« :منصب مدرب،
ال أتصور ذلك النه ال يجلب لي السعادة ،لكن
منصب الرئيس ،أستطيع أن أقوم بأشياء
كثيرة وهو في النهاية يسعدني أيضًا».
وأضاف« :أرى مسيرتي كالعب قد اقتربت
من نهايتها واملرحلة املقبلة هي أن أصبح
رئيسًا».

كونغرس «الفيفا» في البحرين

اتخذ مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم قراره
باجتماع كونغرس «الفيفا» املقبل في أيار
عام  2017في العاصمة البحرينية املنامة.
وهذه هي املرة الثانية التي تستضيف فيها
عاصمة خليجية كونغرس «الفيفا» بعد
الدوحة عام  .2003وأكد رئيس االتحاد
اآلسيوي ونائب رئيس «الفيفا» الشيخ
سلمان بن ابراهيم آل خليفة أن قرار «الفيفا»
منح مملكة البحرين شرف تنظيم إجتماع
الجمعية العمومية العادي السابع والستني
للمنظمة الدولية الكروية االكبر عام ،2017
مشيرًا الى انه يعزز مكتسبات كرة القدم
اآلسيوية ويؤكد ريادتها على الساحة
الدولية.

اخبار رياضية

الرامية باسيل في
كأس العالم مجددًا

تشارك الرامية راي باسيل في نهائيات لكأس
العالم للرماية للمرة الرابعة على التوالي خالل
شهرين ،حيث ستكون موجودة في البطولة التي
ستقام في العاصمة االيطالية روما .ويتوقع
أن تكون املنافسة محتدمة ،إذ إن هذه البطولة
ستشهد مشاركة راميات من الطراز األول ومنهم
الرامية الفنلندية ماكيال نوميال بطلة أوملبياد
الصني ( ،)2008واالوسترالية كاترين سكينر،
الحائزة امليدالية البرونزية في أوملبياد ريو .2016
ّ
ُ
وت ّ
عد هذه املرحلة من األصعب وتمثل فرصة
للرامية اللبنانية لتحقيق نتيجة جيدة مجددًا
بمواجهة افضل راميات العالم.

قمة بين الجيش وبنك بيروت
في الفوتسال

ينطلق األسبوع الرابع من بطولة لبنان للفوتسال
بمباراة قمة بني فريقي الجيش وبنك بيروت
اليوم عند الساعة الخامسة على ملعب الرئيس
إميل لحود .وتقام غدًا ثالث مباريات ،حيث
يلتقي في األولى  AUSTمع شباب األشرفية
على امللعب عينه عند الساعة  ،16.00بينما
يلعب الجنوب الرياضي مع الشويفات على
ملعب الصداقة ( .)17.00وفي املباراة األخيرة
لهذا األسبوع يتواجه فريقا  1875والحرية
صيدا عند الساعة  18.00على ملعب مجمع
نبيه بري.

كريتيريوم لبنان الـ 27
ّ
سجل البديالن محمد قدوح ( )88هدفين للعهد وجاد الزين ( )19هدفًا للعهد (عدنان الحاج علي)

خميس بعد ثــاث دقــائــق على بداية
ال ـل ـق ــاء .وأضـ ـ ــاف جـ ــاد ال ــزي ــن ال ـهــدف
ال ـثــانــي ب ـعــد رك ـن ـيــة م ــن أح ـم ــد زري ــق
أخطأ حارس اإلخاء علي الحارس في
قطعها فــي الدقيقة  .28وع ــزز محمد
قـ ــدوح الـنـتـيـجــة م ــن ك ــرة شـعـيـتــو في
الــدقـيـقــة  ،31قـبــل أن تصبح النتيجة
 0 – 4ب ـعــد دقـيـقـتــن ب ــأق ــدام إخــائـيــة
وتـحــديـدًا املــدافــع أحـمــد عـطــوي الــذي
ّ
سجل خطأ في مرماه.
وضاعف قدوح النتيجة إلى  0 – 5في
الدقيقة  ،39لينتهي مهرجان األهداف

ويخرج العهد فائزًا في أفضل "بروفة"
قـبــل ل ـقــاء ال ـقــوة الـجــويــة ال ـعــراقــي في
نصف نهائي كأس االتحاد اآلسيوي،
الثالثاء عند الساعة  15.30على ملعب
املدنية الرياضية.
وك ـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ت ـق ــام م ـب ــاراة
ثــان ـيــة أمـ ــس ض ـمــن األسـ ـب ــوع ال ــراب ــع
وتـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن ش ـ ـبـ ــاب ال ـ ـسـ ــاحـ ــل مــع
ال ــراس ـي ـن ــغ ع ـل ــى م ـل ـعــب ال ـع ـه ــد ،لـكــن
ات ـح ــاد الـلـعـبــة ن ـقــل املـ ـب ــاراة ال ــى يــوم
األحــد على امللعب عينه عند الساعة
 15.30نظرًا النشغال بعض الالعبني

مــع املنتخب الــوطـنــي فــي لـقــاء غينيا
اإلستوائية وإفساحًا في املجال أمام
الراسينغ لكي يستعيد العبيه.
وي ـل ـع ــب الـ ـي ــوم ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة 15.30
التضامن صور مع ضيفه اإلجتماعي
ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـ ــور ،ع ـل ــى ان يـخـتـتــم
األس ـب ــوع ال ــراب ــع غـ ـدًا بـلـقــاء األن ـصــار
وضيفه طرابلس على ملعب املدينة
الــريــاض ـيــة عـنــد ال ـســاعــة  .15.30كما
يلعب في التوقيت عينه النبي شيت
مـ ــع ض ـي ـف ــه الـ ـصـ ـف ــاء الـ ـخ ــام ــس عـلــى
ملعب النبي شيت.

ينظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة
«كريتيريوم لبنان الـ  »27ملركبات الدفع الرباعي
( )4x4غدًا في كفرسلوان .هذا وأقيم الفحص
التقني والتدقيق االداري في باحة النادي املنظم
في الكسليك .وستنطلق املسابقة رسميًا عند
الساعة  11.00صباحًا.

«سوا للبنان» في جزين
ّ
برعاية ومشاركة العميد شامل روكز ،ينظم
بلديات ّ
ّ
إتحاد ّ
جمعية
جزين بالتعاون مع
ّ
«سباق القمم» يومًا رياضيًا بعنوان «سوا
للبنان» الستكشاف طبيعة ّ
جزين على مسار
 20كلم وذلك يوم األحد  23الحالي.
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معرضه االستعادي في الدوحة ضياء العزاوي :غيرنيـ
بغداد ــ حسام السراي
ي ـف ـت ـت ــح غ ـ ـ ـدًا األح ـ ـ ـ ــد ،فـ ـ ّـي الـ ــدوحـ ــة،
املعرض االستعادي للفنان العراقي
ضياء العزاوي (مواليد بغداد
الرائد
ّ .)1939إنها فرصة ّ
مهمة لقراءة هذه
التجربة الطويلة والغنية ومعاينة
تـطـ ّـوراتـهــا فــي مــراحــل ع ــدة ،وأيـضــا
ل ـتـ ّـأك ـيــد قـيـمــة وم ـك ــان ــة اسـ ــم عــراقــي
ّ
وتفوقه في ميدانه في
حقق حضوره
العالم العربي« .املتحف العربي للفن
الحديث» صاحب املبادرة ،سيجمع
مـئــات األع ـم ـ ّـال ،س ــواء امل ــوج ــودة في
ُمـحـتــرف ال ـفــنــان أم تـلــك الـتــي تعود
ملـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات فـ ـن ـ ّـي ــة أو م ـج ـم ــوع ــات
ّ
خاصة.
في أعمال الـعــزاوي ،التي ستعرض،
ّ
ألوان وخطوط تجلى فيها التجسيد
ال ـ ـ ـب ـ ـ ـصـ ـ ــري لـ ـنـ ـمـ ـط ــن م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
اإلنـســانـ ّـيــة؛ إنـســان يبني حضارته،
وآخ ـ ــر ي ـ ّ
ـدم ــره ــا وي ـس ـحــق إنـســانـهــا
الواقف في الضفة الثانية .ذلــك كان
جزءًا من االنتقالة التي رافقت تجربة
ّ
الـ ـع ــزاوي ،وم ـحــطــات إقــام ـتــه أيـضــا،
ّ
ح ـيــث االس ـ ــم الـ ـب ــارز تـ ـص ــدر مشهد
التشكيل الـعــراقــي منذ الستينيات،
ً
بــال ـت ـجــديــد أوال وبــال ـت ـن ـظ ـيــر ال ــذي
اشترك فيه مع آخرين في جماعتي
«ن ـح ــو ال ــرؤي ــة ال ـج ــدي ــدة» و«ال ـب ـعــد
الـ ــواحـ ــد» .ك ــان م ــأخ ــوذًا ف ــي بــدايـتــه
ب ــال ـف ــن الـ ـع ــراق ــي الـ ـق ــدي ــم والـ ــرمـ ــوز
ً
الـشـعـبـيــة ،ف ـضــا ع ــن أســاط ـيــر بــاد
الـ ــرافـ ــديـ ــن الـ ـت ــي ص ـ ــار بـ ـق ــاؤه ــا فــي
مكانها صعبًا وعائقًا أمــام انطالقة
مـنـتـظــرة نـحــو آف ــاق عــاملـ ّـيــة .وهـنــاك
ّ
املحطة الثانية حيث دفعه قلقه ،منذ
عــام  ،1976إلــى اخـتـبــارات التجريب
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ف ـ ـ ــرض م ـن ـح ــى أس ـل ــوب ــي
جديد؛ فمغادرة مدينته األم واإلقامة
ف ــي لـ ـن ــدن والـ ـتـ ـج ــوال ب ــن ع ــواص ــم
ال ـ ـ ـشـ ـ ــرق والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــربّ ،
وس ـ ـ ـعـ ـ ــت ط ــاق ــة
ّ
تـعـبـيــره وخــف ـفــت م ــن آثـ ــار «الـحـنــن
امل ــرض ــي» ال ـ ــذي ي ـصــاحــب املـبــدعــن
ً
ف ــي مـغـتــربــاتـهــم .ه ــو ال يـنـتــج عـمــا
يـ ّ
ـؤرخ لــك املــأســاة بــالـنـحــو املـبــاشــر،
بل يبحث عن حال الــذوات املذبوحة
فيها ،عن آخر لحظاتها ،وإيماءاتها
ق ـبــل ال ـف ـق ــد .ه ـنــا امل ـح ـنــة ال ـع ــراق ـ ّـي ــة،
ّ
الوطنية التي لم تتوقف منذ
كارثته
ع ـقــود ،يدخلها بــالــرســم مـثــل منقب
ّ
آثــار ال يبحث عن األشــاء ليغطيها
بـ ــألـ ــوان ال ـ ـحـ ــدث ،ك ــي تـ ـغ ــدو ع ــاب ــرة
تشرح نفسها ،بل ّ
يوبخ العقائد التي
تقتل البشر بآلة السياسة وحبائلها.
ّ
نتذكر مجموعة أعماله وتخطيطاته
ت ـح ــت اس ـ ــم «أرض ال ـ ـ ـسـ ـ ــواد» ،وم ــا
فيها مــن وج ــوه ّ تـقــول الكثير تحت
ال ـت ـعــاب ـيــر امل ـش ــخ ـص ــة ،ونـ ـع ــود إل ــى
عمله الرائع لوحة «صبرا وشاتيال»،
ّ
ألهم الشعراء العرب،
ودفاتر الشعر
التي استثمر فيها مخياله لتثبيت
لـغــة تــأويـلـ ّـيــة لـلـنـصــوص الـشـعـ ّ
ـريــة.

ّإنها لغة ّ
الرسام الــذي أعطى املقطع
املـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــار مـ ـنـ ـطـ ـق ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــراءة جـ ــديـ ــدة
تستدعي املتلقي إلى روحها الوليدة
ّ
للتو.
نحن اليوم مع حدث كبير ،االحتفال
فيه بتجربة العزاوي ّ
ّ
ومتفرد
خاص
ّ
ّ
ج ـ ّـدًا .إنـهــا امل ـ ّـرة األول ــى التي سيقدم
فيها صرخته :نتاجه الغزير وأشكال
االش ـت ـغ ــاالت امل ـت ـع ـ ّـددة ،ف ــي مـعــرض
واح ـ ـ ـ ــد .هـ ـن ــا حـ ـ ـ ــوار مـ ـع ــه ،إلضـ ـ ــاءة
ّ
الفعالية املرتقبة.
جوانب من هذه
¶ لـنـنـطـلــق م ــن اسـ ــم م ـعــرضــك املــرت ـقــب
«أنا الصرخة ،أية حنجرة تعزفني؟» ّ
كأن
العنوان يأخذنا إلى دروب العراق الحالي
وم ـت ــاه ــات ــه ،ان ـط ــاق ــا م ــن ت ـجــربــة ال ـف ـنــان
واشتغاالته عبر عقود.
ـ ـ ال ب ــل إل ــى آخ ــر م ـعــرض أقـمـتــه في
الـ ـع ــراق ق ـبــل م ـغ ــادرت ــي عـ ــام ،١٩٧٦
وال ــذي كــان انعكاسًا لـلـظــروف التي
ك ـنــت فـيـهــا أث ـن ــاء خــدم ـتــي كـضــابــط
احتياط في وادي حرير .العودة إلى
ذلــك هــي إع ــادة تفحص لخصائص
تـلــك ال ـس ـنــوات ومتابعتها مــن أجــل
ط ـ ــرح األسـ ـئـ ـل ــة ع ــن األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
أخذت بالعراق إلى روح الدمار وذلك
الـ ـص ــراخ ال ـ ــذي ل ــم ُي ـس ـم ــع ،وكـيـفـيــة
نموه كأنه وحش بمئة ذراع ليلتف
ع ـل ــى رق ـ ــاب امل ــاي ــن م ــن ال ـب ـس ـطــاء،
ويبقى من تسبب في زرع تلك الروح
فــي ص ــورة البطل تتابعه األناشيد
الوطنية أو صــورة مقدسة للطائفة
املريضة كما ترسمها مخيلة الجهلة.
¶ تـحـتـضــن ب ـطــاقــة ال ــدع ــوة تـنــويـهــا عن
ّ
األع ـم ــال« :م ـنــذ  1963وحــتــى ال ـغ ــد» .هل
هي ّ
مجرد مماحكة مع املتلقي أم تجسيد
لـقـنــاعــة بـصـعــوبــة ب ـلــوغ ال ـش ـعــور بـكـمــال
ّ
الشخصية؟
التجربة
ـ ال يمكن ألي فنان جاد أن يلغي قلقه
املستمر في كيفية طرح األسئلة على
ً
نـفـســه م ـح ــاوال تـحــديـهــا ،وبــالـتــالــي
إلغاء ذلك التمني الذي يراود النفس
بدرجة من الرضى تجعل الغد بعضًا
من املاضي قبيل تحققه الفعلي .إن
فعل الكمال شيء ال يدرك ،ألنه ليس
هناك مواصفات لذلك .فاملبدع الفعال
ال يضع أمام عينيه مواصفات عمله
املستقبلي ،بــل ي ـحـ ّـرض نفسه على
فعل املغامرة كي يطفئ حرائق روحه
التواقة إلى الجديد واملختلف.
ّ
¶ إلى ماذا يؤشر اختيار الدوحة كفضاء
للمعرض عبر محلني هما «متحف الفنّ
ال ـع ــرب ـ ّـي» و«ق ــاع ــة ال ـ ـ ــرواق»؟ ه ــل الـكـســاد
الــذي ضــرب الساحة ّ
الفنية في العواصم
ً
املـ ــركـ ـ ّ
ـزيـ ــة ،بـ ـي ــروت مـ ـث ــا ،س ـب ــب رئ ـيــس
الخ ـت ـي ــار هـ ــذا املـ ـك ــان ال ـب ـع ـيــد أي ـض ــا عن
التوترات في املنطقة؟
ً
ـ أوال علينا أن ننظر إلى املعرض من
جانبه املهني وخارج منطق السوق.
لم أختر الدوحة ،بل اختارني املتحف

الـعــربــي فيها ضمن برنامجه الــذي
ّ
ب ــدأه مـنــذ افـتـتــاحــه ع ــام  .٢٠١٠نظم
املتحف ،وبــدرجــة عالية مــن املهنية
ال تختلف عــن أي مـتـحــف أوروبـ ــي،
معارض لفنانني عرب لهم إسهامهم
ع ـلــى الـصـعـيــد ال ـعــربــي أو ال ـعــاملــي.
سبقني إلــى ذلــك معرض الجزائري
عـبــد الـصـمــد ،ثــم الفلسطينية منى
ح ــاط ــوم ،وب ـع ــده ــا ال ـل ـب ـنــان ـيــة ايـتــل
عـ ــدنـ ــان .هـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج ال يـقـتـصــر
ع ـل ــى إق ــام ــة امل ـ ـعـ ــرض ،وبــال ـطــري ـقــة
الشائعة عربيًا ،بــل يجري التعاون
م ـ ــع مـ ـن ـ ّـسـ ـق ــي مـ ـ ـع ـ ــارض مـ ـع ــروف ــن

أنا من جيل أغرقته
الهوية والقدرة على االنتساب
لمراجع ذات عالقة بالموروث
الوطني أو القومي
دول ـيــا ل ــإش ــراف عـلــى امل ـعــرض بكل
تفاصيله ،مع إشــراك للمتخصصني
ف ــي ال ـن ـق ــد وتـ ــاريـ ــخ الـ ـف ــن لـتـفـحــص
تجربة الفنان وإعادة اكتشاف بعض
ممارساته بعني أكثر حداثة وخارج
روح اإلسـهــام املحلي الشائعة .هذه
امل ـم ــارس ــة ت ــوث ــق ن ـصــا وص ـ ــورة في
كتاب بلغتني بالعربية واإلنكليزية،
ُ
وينشر بالتعاون مع مؤسسة نشر
دولية متخصصة في الفن العاملي.
¶ أي رسالة فنية راهنة وأنت تجمع القديم
بالجديد ّ
لتقدمه في معرض «استعادي»
واحد؟
ـ تقليد املعارض االستعادية شائع
ل ـ ـ ــدى امل ـ ـتـ ــاحـ ــف الـ ـع ــاملـ ـي ــة وص ـ ـ ــورة
للمتاحف الجادة التي تسعى لتكون
حــاض ـنــة اخ ـت ـبــار وت ـطــويــر للثقافة
والفن ضمن عالقتها باملجتمع .عبر
هذا املعرض ،سيتم فحص تجربتي
عبر خمسني عامًا ،ليس عبر الكالم،
بل من خــال الوثائق والصور التي
تتفحص تاريخ األعمال وإعادة ربط
عالقاتها محليًا أو عربيًا مع نماذج
من األعمال التي تدعم هذه العملية.
وعندما تنظر إلى مشاركاتي الفنية
ع ـب ــر ال ـف ـع ــال ـي ــات امل ـخ ـت ـل ـفــة دولـ ـي ــا،
ستعرف كمية الجهد ودرجة املهنية
الـعــالـيــة بـتــوفـيــر تـلــك األع ـم ــال على
تنوع وجودها الجغرافي .لقد سبق
لـ«معهد العالم العربي» في باريس
ً
أن نظم معرضًا مماثال لكن بحجم
أصـغــر عــام  .٢٠٠٢فــي هــذا املـعــرض،
ســوف تـعــرض أعـمــال للمرة األول ــى،
رغ ـ ــم ت ـب ــاع ــد تـ ــواريـ ــخ إن ـت ــاج ـه ــا أو
ط ــرق تـنـفـيــذهــا ،وب ـهــذا س ــوف تتاح
لـ ــأصـ ــدقـ ــاء أو ل ـج ــام ـع ــي األع ـ ـمـ ــال
الفنية الفرصة للتعرف إلى سياقات
كاف.
مختلفة لم تعرف عني بشكل ٍ
¶ مـ ــن ت ـج ـس ـيــد نـ ـص ــوص ال ـش ـع ــر إل ــى

الـشـغــل عـلــى ال ـحــرف الـعــربــي ،فاللوحات
والتخطيطات الـتــي تفيض ببالغة ّ
لونية
ّ
ستقدم هذه
وبمعاني الفراغ أحيانًا ،كيف
التنويعات في املعرض؟
ـ ـ ـ ربـ ـم ــا ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ـ ــى ،ي ـت ــم تـقــديــم
ه ــذه األعـ ـم ــال ع ـبــر ع ــن ثــان ـيــة ،هي
عــن ّ
منسقة املـعــرض كــاتــريــن دافيد
امل ـع ــروف ــة عــامل ـيــا بـتـنـظـيــم م ـعــارض
ال ـحــداثــة ال ــدول ـي ــة .ه ــذه الـتـنــويـعــات
م ـ ـ ــن اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج ت ـ ـ ــم درجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ض ـم ــن
سـيــاقــات تــاريـخـيــة ،بعضها ارتـبــط
بــالـظــروف املحلية ،وبعضها اآلخــر
يقع ضمن مراحل االختبار بالتبدل
وال ـت ـغ ـي ـي ــرات األس ـل ــوب ـي ــة .حــرصــت
امل ـنـ ّـس ـقــة ع ـلــى ت ـقــديــم دف ــات ــر الـشـعــر
ضـمــن م ـنــاخ خ ــاص أق ــرب إل ــى روح
الصمت الذي توفره املكتبات العامة
مــن أج ــل تفحصها ضـمــن حــدودهــا
كـ ـن ــص شـ ـع ــري ب ـع ـي ــد عـ ــن ال ـل ــوح ــة
أو األش ـكــال الـثــاثـيــة األب ـع ــاد .بهذه
الـطــريـقــة املتفحصة ،سـتـكــون هناك
عالقات تتطور بتطور شكل الدفتر
ً
واخـ ـت ــاف ــات ــه ع ـم ــا يـ ـ ـج ـ ــاوره ش ـكــا
ون ـصــا .وف ــي الــوقــت نفسه نـقــل فعل

القراءة إلى فضاءات بصرية ،فللون
أو الخط فعلهما في تعميق العالقة
مع النص.
¶ في هذه املناسبة ،سيجتمع أصدقاؤك،
ّ
زمـ ـ ـ ـ ـ ــاؤك ،امل ـ ـ ـتـ ـ ــأثـ ـ ــرون ب ـ ـ ــك ،وت ــام ــذت ــك
وم ـ ـح ـ ـ ّـب ـ ــوك .س ـي ـح ـي ــط ه ـ ـ ـ ــؤالء ج ـم ـي ـعــا
بــال ـعــزاوي .مــا الـتـصـ ّـور إزاء تقاليد الفن
التشكيلي الـعــراقــي؟ هــل انتقلت إلــى من
بعدكم وإلى من تالهم من الشباب أيضًا؟
ّ
وما الخيط الذي يربط ّ
العراقيني
الرسامني
بني الداخل والخارج؟
ـ ـ إن مــن الجميل فــي ه ــذه املناسبة،
سـ ـيـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـعـ ــرض مـ ـت ــزام ــن
ملعرضي لفنان عراقي شاب من جيل
الثمانينيات ،هــو محمود العبيدي
الـ ـ ـ ــذي ت ــاب ـع ـت ــه مـ ـن ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات عـبــر
تبدالته األسـلــوبـيــة .وبـهــذا املعرض
امل ـن ـظــم م ــن ق ـبــل مــؤس ـســة امل ـتــاحــف
الـقـطــريــة ،ستتوفر الـفــرصــة لفحص
تــوصــاتــه األخ ـي ــرة ،وم ــا سينعكس
من غنى على التجربة العراقية ،وما
حصل لها من تبدالت مفاهيمية قد
تكون مجهولة محليًا.
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ـكا العراق
لست على قناعة مــن تعبير الداخل
وال ـ ـخـ ــارج .ك ــل م ــا ف ــي األمـ ــر ه ــو أنــه
قــد أك ــون أنــا أو محمود محظوظني
بــوجــودنــا ف ــي الـ ـخ ــارج ،لـكــن ذل ــك ال
يعني انفصالنا عــن الـعــراق كوطن.
ق ـ ــد ن ـخ ـت ـل ــف عـ ـ ّـمـ ــا ه ـ ــو شـ ــائـ ــع فــي
التجربة املحلية ،غير أننا حريصون
عـ ـل ــى أن ن ـ ـكـ ــونّ أي ـ ـضـ ــا ك ــأنـ ـم ــوذج
ت ـح ــري ـض ــي لـ ـف ــن ــان ــي ال ـ ــداخ ـ ــل رغ ــم
العوائق الهائلة محليًا .ولكي نحقق
هــذه الرابطة الروحية ملهمة اإلبــداع
بـعـيـدًا عــن ال ـت ـفــاوت الــزم ـنــي بيننا،
حـ ــرصـ ــت ش ـخ ـص ـي ــا عـ ـل ــى ت ـقــدي ـمــه
ب ـنــص ع ــن تـجــربـتــه ض ـمــن املـطـبــوع
الذي سيصدر بهذه املناسبة.
ـس ش ـي ـئــا م ـ ّـي ـت ــا ن ــدرس ــه
¶ «املـ ــاضـ ــي ل ـي ـ ّ
بــل مــوقــف يـتـخــطــى ال ــزم ــن( »...م ــن بيان
«نحو الرؤية الجديدة» ّ ،)1969
فنيًا كيف
فـلـسـفــت امل ــوق ــف م ــن امل ــاض ــي ال ـي ــوم في
ضــوء األعـمــال الجديدة التي سنراها في
املعرض؟
ـ ـ ـ ه ـ ــذا مـ ــا أتـ ــركـ ــه لـ ـل ــزائ ــر ،ف ــأن ــا مــن
ج ـ ـيـ ــل أغ ـ ــرقـ ـ ـت ـ ــه الـ ـ ـه ـ ــوي ـ ــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة
ع ـلــى االن ـت ـس ــاب مل ــراج ــع ذات عــاقــة
بــاملــوروث الوطني أو القومي ضمن
ظ ـ ــروف ع ـم ــل م ـح ـل ـيــة م ـ ـحـ ــدودة .لــم
تختبر هذه املحاوالت على الصعيد
العربي إال بعد نهاية السبعينيات،
وظـلــت بعيدة عــن االخـتـبــار العاملي
لفترة طويلة.
ظـلــت الـهــويــة ه ــدف تـنــوع أسـلــوبــي،
وأخـضـعـتـهــا ل ـت ـبــدالت مـخـتـلـفــة كي
تبتعد عن الجانب املباشر والسهل،
أي إنني حرصت أكثر على معاينة
االنـتـســاب مــن داخـلــه ال مــن عالماته
الـخــارجـيــة وال مــن تــزيـنــاتــه املغرية
ل ـج ــام ـع ــي األع ـ ـ ـمـ ـ ــال .بـ ـع ــد كـ ــل ه ــذه
الـ ـسـ ـن ــوات ،ك ـ ــان ال ب ــد ل ــي أن أب ـعــد
أعمالي عــن فعل االرت ـبــاط بتنشيط
ال ــذاك ــرة الـعــاطـفـيــة أو روح الـحـنــن
لـلـمــاضــي ،لـكـنـنــي أي ـضــا سـعـيــت ما
فــي وسـعــي لجعلها م ــرآة لقناعاتي
ال ـش ـخ ـص ـي ــة ولـ ـلـ ـتـ ـب ــدالت ال ـث ـقــاف ـيــة
والـفـنـيــة الـتــي واجـهـتـهــا ضـمــن هــذه
السنوات.
ّ
العربية ،وفي الصدارة منها
¶ االنهيارات
العراقية ،أي شكل من العالقة فرضته على
ً
صلة الفنان بالتجريب أوال ،وبالثبات على
الـتـجــديــد ال ــذي عـهــدنــاه مـنــذ خمسينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وع ـل ــى ب ـعــد ال ـع ــاق ــة مع
الجمهور الذي ُيباد أو يوشك أن ّ
يتعرض
لإلبادة والسحق هنا وهناك؟
ـ ـ ـ االنـ ـهـ ـي ــارات ال ـعــراق ـيــة ب ــال ــذات لها
صداها منذ التسعينيات .تمثلت في
الغالب ضمن سلسلة لوحات حملت
عـنــوان «ب ــاد ال ـس ــواد» ،وفــي النحت
حملت ع ـنــوان «الـ ــروح امل ـعــذبــة» .في
ك ـل ـي ـه ـمــا ،هـ ـن ــاك م ـت ــاب ـع ــة ل ـبــرنــامــج
التدمير غير املنظور للمجتمع بإثارة
ال ـف ـت ـنــة ع ـب ــر ال ـت ـط ـه ـيــر االج ـت ـمــاعــي

الحارس في حقل الجمال
صدام الجميلي *
تعرضت الذاكرة العراقية لعقود طويلة من التخريب والهدم،
وقد طالها ما طالها من إمحاء وتشويه بسبب الحروب
والسياسة التي أفقدتها الكثير من قوتها ووهجها .ويعد
الفن من أكثر املفاصل تأثرًا بفعل هذا التدمير ،نظرًا إلى أن
تلك األعمال الفنية هي وثائق بحد ذاتها تشير إلى تاريخها
ووعي مجتمعها ،وبسبب ما تعرضت له املتاحف من سرقات
وتدمير وإهمال الدولة في توثيق وحفظ اإلرث البصري .كان
النزيف الثقافي يشكل واحدًا من أخطر ما سيعانيه تاريخنا
الفني واإلنساني ،إذ أن بعض الفنانني ال نجد لهم اليوم ما
ُيذكر من تجاربهم الشخصية .وعليه فإن غياب الوثيقة
سيؤسس لغياب الثقافة وحركتها وتاريخها ،وقدرتنا على
مراجعتها ودراستها .روح الثقافة ذاكرتها وقوتها التي
تمنحها الحياة .وبالتالي ،فإنها قوة تاريخية تأخذ فاعليتها
إثر الزمن وتراكماته .ويشكل املعرض االستعادي للفنان

ضياء العزاوي ،بمثابة خطوة غاية في األهمية بالنسبة إلى
الفن العربي ألسباب كثيرة ،منها مكانة الفنان في تاريخ
الفن العربي والعراقي .إذ يعد واحدًا من مؤسسي املشهد
الحداثوي في الفن العربي ،بل يشكل مزاجًا مختلفًا يتصف
بتأصيل الصورة داخل البناء املعرفي .عمل كثيرًا على
توظيف واستعارة األدب والكتاب وقيمه ،كما يعد واحدًا
ً
من ّ
مؤسسي كتاب الفنان في الثقافة العربية ،فضال عن
التنويعات التي اشتغل عليها ضمن مسيرته الفنية الحافلة
باللون ،وتجسيداته املتعددة ،والشكل وغنائيته ،وانضباطه
وتبسيطيته ،بني تشخيص مرة وتجريد مرة أخرى .بل إن
ً
عمله امتد إلى تقنيات مختلفة وصوال إلى استعارة الكراسي
والسجاد وتوظيفهما في إنتاج أعمال فنية خالصة ،فما
تتصف به تجربته من تحوالت مهمة بحاجة ألن توضع بشكل
متجاور إلدراك مدى غناها على مستوى الوعي بالصورة،
ومن ثم القدرة على املقارنة واإلدراك ،وفهم النسق العام لتجربة
الفنان ووعيه ،واستيعاب كل جزء ضمن ذلك النسق .هذا

إضافة إلى دوره كأحد مؤسسي الفن العربي املعاصر .أن يقام
املعرض تحت إشراف الفنان نفسه خطوة مهمة في االحتفاء
بمنجز كبير ،وإعادة فهم تفصيالت ما أنتجه عبر عقود،
ليس بوصفه إرثًا فقط وإنما أيضًا في كونه مشهدًا وجسدًا
ً
ثقافيًا حيًا قابال للتفاعل والتكثيف والضغط واالستيعاب
والتوثيق ،فالتاريخ الثقافي ـ برغم أهميته ـ هش وقابل للتزوير،
ال سيما إذا كان تاريخًا فنيًا .تنظيم معرض من هذا النوع
لفنان على شاكلة العزاوي ،يعد تطمينًا ثقافيًا وحماية ملنجز
إنساني غزير بإشراف مبدعه الفنان نفسه .بالتالي فهو يمثل
وثيقة نقية ال لبس فيها ،ناهيك عن كونه نشاطًا منتجًا بفعل
حضور الفنان وقدرتنا على استحداث األسئلة إزاء تاريخ
طويل يحفل باملغايرة والتنويع ،مع ضرورة التوقف عند قيمة
أن يكون املعرض في أحد املتاحف العربية الذي أصبح اليوم
أحد أهم املراكز الثقافية في املنطقة.
* فنان عراقي مقيم في عمان

معماري التكوينات في أناشيده اللونية
فاخر محمد *
التحوالت التي طرأت على مجمل إنجاز ضياء العزاوي منذ
أواسط الستينيات ،تكشف عن جملة من التقنيات والرؤى
ً
للفن بشكل عام والجمال بشكل خاص .الفنان يستند أصال
إلى ثقافة بصرية ومعرفية كبيرة ،حيث ثقافته ذات الجذور
الرافدينية جعلته يستمد طاقته الجمالية لألشكال من بئر عميق.
وسنوات اشتغاله في املتحف العراقي واطالع ِه على الكثير من
اللقى والتماثيل واألعمال األثرية املهمة للعراق القديم ،كلها
أكسبته خبرة بصرية وروحية كبيرة ،يضاف إليها اطالعه
وعيشه وعمله منذ بداية السبعينيات في بريطانيا ،وامتالكه
ما يمكن تسميته بالثقافة اإلنسانية الشاملة والعابرة للمحيط
املحلي والجغرافي.
إقامة معرض استعادي شامل لضياء العزاوي ،فرصة مهمة
لالطالع على العديد من النتاجات اإلبداعية وآلية إخراجها،
فالقيمة املهمة هنا هي في التوصالت اإلبداعية لألعمال ،ألنه من
الفنانني العراقيني الذين أحدثوا نقلة نوعية على صعيد الشكل
أو التكوين منذ خمسة عقود .بعد مرحلة جيل الرواد وجماعة
بغداد للفن الحديث ،حصلت انتقالة مهمة في جيل الستينيات،
ضمن إطار كيفية الرؤية للشكل واستخدام األساليب الجديدة
للكشف عن النظرة املعاصرة للفن الحديث ،ومحاولة نقل املشهد
التشكيلي العراقي من املحلية إلى العاملية.
مجمل هذه التحوالت بدأت مع استخدامه للرموز واألشكال
التراثية العراقية والحرف ،مرورًا باستخدامه لألسطورة
ً
والحكايات الشعبية ،وصوال إلى تجاربه األخيرة في استخدام

وإلغاء املجتمعات املختلطة الشائعة
فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق،
وف ــي حـلــول تـعــريـفــات «امل ـك ــون» ذات
املــرج ـع ـيــة ال ـطــائ ـف ـيــة ال ـت ــي حــرصــت
ع ـل ـي ـه ــا دول ـ ـ ــة ب ــريـ ـم ــر ومـ ـ ــا ت ـب ـع ـهــا،
ب ــدع ــم م ــن األح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـت ــي حـمـلـتـهــا
الــدبــابــات األميركية أو مــن جــاء وقد
هـ ّـيــأتــه امل ـخــابــرات األمـيــركـيــة ليكون
مستشارًا ثقافيًا أو سياسيًا هدفه
املـعـلــن هــو دعــم الـثـقــافــة الــوطـنـيــة ،ال

األشكال املجردة ذات التأثير البصري .جمالية العمل الفني
لدى العزاوي مرتبطة بالتجربة وكيفية منح األشكال أكبر طاقة
ممكنة في التأثير البصري والروحي ،ألن ثقافته املعرفية مكنته
من التوصل إلى نتائج مهمة في أغلب أعماله املنجزة سواء
املتعلقة منها باللوحة أو املنحوتة أو الكتب املرسومة واملستمدة
من قصائد لشعراء عراقيني أو عرب.
إن تجربته في الدفاتر املرسومة  ،Art bookأكسبت أعماله
انتقاله مهمة في مفهوم الرؤية لألبعاد ،فاملنحى الجمالي
البصري هنا يرتبط في كيفية تحويل الخامات واألبعاد إلى
ما يشبه املوسيقى اللونية ،لتحصل مغايرة في البعد الثابت
للوحة ضمن مفهوم الطول والعرض .لذا أصبحت الرؤية هنا
تكتسب نوعًا من الشمول ذي عالقة ببعدها الكبير واإلنساني،
فتراه ّ
يلون النحت وينشئ تكوينات خشبية بأبعاد كبيرة
وبطريقة تحقق أكبر قدر من النشوة البصرية والروحية من
خالل معايشتها مع الفضاء واملحيط .العناصر لديه خرجت
من محدوديتها على السطح التصويري لتتخذ هيئة أخرى في
الكتل واملساحات النحتية التي يمكن أن نراها من زوايا مختلفة.
ّ
إنه نوع من التزاوج الجميل بني الروحية البصرية لكل من النحت
والرسم.
اهتمامه الكبير بالشعر منذ بدايته األولىّ ،
حول أعماله إلى
قصائد ملونة حتى لو كتبت بعض األبيات أو كلمات منها
على أعماله ،إال أن املحصلة النهائية هي جمالية العمل بصريًا،
فالشعر واملنطوق األبجدي يتحول في أعماله إلى رؤية بصرية
مستقلة .إن التناسق اللوني والخطي ألشكاله نابع من روحية
عالية .لذا تفصح سطوحه عن إنشاءات رصينة .من خالل

ع ـبــر امـ ـت ــداده ــا امل ـج ـت ـم ـعــي ال ــواس ــع
والعابر للمفاهيم الدينية املتسلطة
أو الطائفية بكل عماها التاريخي،
بل ضمن كانتونات مغلقة هي بذرة
االختالف املستقبلي.
خـ ـ ــال م ـت ــاب ـع ــة أعـ ـم ــال ــي ع ـب ــر ه ــذه
السنوات ،ال يمكن ألي باحث أن يقفز
عـلــى مـجـمــوع ه ــذه الـنـتــاجــات الـتــي
هي شهادة إدانة على كل املستويات
لكل من أسهم في عملية التدمير عبر

إشــاعــة روح االن ـت ـقــام ال املـصــالـحــة،
وقبول الطائفة أو العشيرة كمظلة ال
الوطن .أما ما تشير إليه عن العالقة
م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور ،فـ ـه ــي املـ ـس ــؤولـ ـي ــة
الفعلية إلدارة املتاحف وما تمتلكه
مـ ـ ــن رؤى ق ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى احـ ـتـ ـض ــان
تنوعات املجتمع واختالفاته ،وهذا
مــا ال تـجــده فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان
العربية التي تحولت فيها املتاحف
إلــى مستودعات خــزن خالية من أي

استخدامه للون األسود ودرجاته أو في كيفية تحريك فضاءاته
بخطوط ملونة ،تتشكل باملجمل عوالم بصرية تشبع العني
والروح .ضياء العزاوي معماري في تكويناته ،انه يتابع جزئيات
عمله وطرقه الخفية ليذيبها بوحدة تجمع ظاهر العمل وباطنه،
أبعاده محسوبة بالحدس وليس بالعقل فقط ،فبالرغم من
وجود رؤية تصميمية ألشكاله ،إال إنها تسبح في فضاء حر،
وهذا أمر طبيعي لفنان أكمل سنواته الخمسني في مواجهة
السطح التصويري ومشكلة اإلبداع ،الحرية هنا لها صلة بالعمر
والتجربة الطويلة والخبرة والطالقة الخالقة التي تكسب الفنان
مرونة الحركة واملناورة مدعمة بطاقة روحية ،بنحو جعلت
توصالت ِه الجمالية في مجمل أعماله ،تحمل نوعًا من الحنني
لجذوره األولى ،ربما اإليماء أو اإلشارة من بعيد ألوجاع وطن أو
أناشيد لونية تكشف عن أنني خفي .لعلها صور بديلة لذاكرة
وطن ومكان وتاريخ يضاف لها وعي متراكم ملشكلة الحياة
واملوت ،كل هذه القوى أسهمت في هذا االنجاز الكبير.
املعرض االستعادي للفنان ضياء العزاوي في الدوحة ،استحقاق
حضاري وثقافي وإنساني بعد كل هذه السنني الطوال في
ّ
خوض غمار الفن واإلبداع ،خاصة أنه يقام في زمن ووقت
فيه الثقافة العربية من مشكلة كبيرة أمام تحديات وردات
تعاني ّ
ضخمة ولدها العقل املغلق والتطرف الديني وثقافة الكراهية،
ربما يكون هذا املعرض أشبه بإعادة البوصلة ملركب الجمال في
الحياة وتعزيز لقيم اإلنسان في وسط ثقافي وحضاري شامل
وكبير.
ّ
* فنان وأكاديمي عراقي

شروط يمكن للمكان أن يؤدي حتى
هذا الغرض.
* م ـع ــرض «أن ـ ــا الـ ـص ــرخ ــة ،أيـ ــة حـنـجــرة
تـ ـع ــزفـ ـن ــي؟ ض ـ ـيـ ــاء ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزاوي :م ـع ــرض
اس ـ ـت ـ ـعـ ــادي (مـ ـ ــن  1963حـ ـت ــى ال ـ ـغـ ــد)»:
«مـتـحــف :املتحف الـعــربــي للفن الحديث»
و«غاليري متاحف قطر» (قاعة الــرواق) ـ ـ
من  16تشرين األول (أكتوبر) حتى 16
نيسان (أبريل)  2017ـ mathaf.org.qa
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«ملتقى األلوان» في الضاحية
ينضح بروح كربالء
هادي أحمد

صورة
وخبر

فـي احتفـال خـاص أقيـم فـي «قلعـة وندسـور» (غربـي لنـدن) ،كشـفت الملكـة
إليزابيـث الثانيـة ،أمـس ،عـن لوحـة ّ
تصورهـا ،تحمـل توقيـع الفنـان البريطانـي
ُ
هنـري وارد ،أنجـزت لالحتفـال بسـتة عقـود مـن رعايـة الملكـة لـ«الصليـب األحمـر
البريطانـي» .وقـد التقـت الملكـة ،البالغـة مـن العمـر تسـعين عامـا ،الفنـان
وزوجتـه ماريـا شـاماس ،نائبـة رئيس الصليـب األحمر ،قبيـل بدء الحـدث( .دومينيك
ليبينسـكي ـــ أ ف ب)

فــي الثمانينيات ،غـ ّـصــت ج ــدران امل ــدن والـقــرى
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة امل ـن ــاص ــرة ل ـح ــزب ال ـل ــه بــاملـلـصـقــات
الــديـنـيــة والـسـيــاسـيــة ،صــانـعــة وعـيــا اجتماعيًا،
يشكل تعبئة ألنصارها .احتجبت هذه الصور
والــرســوم لسنني طويلة ،ثم طفت مجددًا أخيرًا
في باحة عاشوراء املركزية (منطقة الجاموس)،
التي أخذت مكان ملعب الراية.
بــاتــت الساحة الـجــديــدة ملعبًا يـغـ ّـص برسومه،
وأش ـبــه بكتلة مـتــراصـفــة مــن م ـســاحــات لونية
صافية يـغــرق فيها الـبـصــرّ .أسـســت مجموعة
ً
الـتـنـسـيـقـيــة ال ـع ـمــل ت ـحــت ع ـن ــوان «إال جـمـيــا»
بالتعاون مع مجموعة «ملتقى ألوان» ّ
والرسامني
أحـمــد عبدالله وف ــؤاد شـهــاب ومجموعة أخــرى
ُ
تعنى بالغرافيتي ،إضافة إلى حوالى  75رسامًا
من مختلف الطوائف ،تراوح أعمارهم بني  8و65
سنة.
تمزج هذه املبادرة الشبابية بني ّاإلحاطة بسياق
كربالء والرصد التحليلي لتجلياتها البصرية
واإلعــامـيــةّ ،
مقدمة مساهمة فــي فهم حيثيات
الثقافة البصرية وتوظيفها لقراءة تاريخ الصراع
وتأثيرها الحالي.
على مدى ّأيام ،لفتت هذه األعمال أنظار الناس،
خصوصًا لجهة ال ـغــزارة ،إذ وصــل عــددهــا إلى
حوالى  75رسمة ،ما عدا الجداريات التي ما زالت
مــوجــودة داخ ــل الـبــاحــة .إح ــدى هــذه الـجــداريــات
ّ
نفذها عبدالله بطول  50مترًا ،ملخصًا املعركة
ُ
بمجملها .ومــن املـ ّ
ـرجــح أن تـعــرض الــرســوم (ال
ال ـج ــداري ــات) فــي م ـعــرض مـقـبــل ،بــال ـتــوازي مع
«أربعينية اإلمام الحسني» بعد شهر تقريبًا.
ّ
تميز هذا العمل باالنتقال من نمط تعبيري ارتبط

في الفترة األخيرة بالفيديوات والغرافيكس ،إلى
الــرســم مــن دون إغـفــال النمط ّ
األول ،ومــن زمن
البدايات ـ انطالقة املقاومة ـ إلى الزمن الحالي.
فـ ــي هـ ـ ــذه األرض ـ ـي ـ ــة الـ ـخـ ـصـ ـب ــة ،زرع هـ ــؤالء
الشبان أعمالهم ،راصدين مفهوم كربالء في
ال ــاوع ــي الـجـمــاعــي ،وشــاهــديــن عـلــى اخـتــاط
األزم ـنــة والـحـقــائــق .فــي الـبــدايــات ،كــانــت حركة
الفن خجولة ،بينما تتجه الـيــوم نحو االتساع
والنموّ .
تعبر هــذه األعـمــال عن أصالة الذكرى
ّ
الـتــي يمنحها الــزمــن الــراهــن وج ــودًا حــيــا يهز
الـعــواطــف ،لتترك الــرســوم تــأثـيـرًا فــي النفوس
ي ـصــاحــب ال ـحــال ـتــن ال ــوج ــدان ـي ــة الـجـمــاهـيــريــة
وامل ـعــرف ـيــة ال ـن ـخ ـبــويــة ،فـتـضـيــف إط ـ ــارًا أوس ــع
للمناسبة التاريخية.
ال ـت ـج ــارب ال ـحــدي ـثــة ه ــذه ال ـس ـنــة ،ال ـت ــي أش ــرف
عليها ورعاها «إعالم منطقة بيروت» ،زاوجت
بــن املـقــاربــات وزواي ــا النظر ،وجعلتها تلتقي
عند نقطة واحــدة :كربالء بمفهوم الصراعات
الحالية؛ ارتباطًا باإلنسانية والشهادة والصبر
وقـتــال أيدولوجيا التكفير مــن لبنان وسوريا
ً
والعراق وصوال إلى اليمن.
من جهته ،يؤكد مسؤول إعالم منطقة بيروت،
غسان درويــش ،أن حــزب الله يقدم «عاشوراء
النموذج .يعكس صورة حقيقية ونقية ملا جرى
في كربالءّ ،
ويغير من خاللها القيم االجتماعية
الـسـلـبـيــة م ــن ال ــام ـب ــاالة وال ـت ـخ ــاذل وال ـخ ـنــوع،
إلــى الـتـعــاون واإلي ـثــار وال ـج ـهــاد» .وإذا مــا كان
كـثـيــرون ّ
يقيمون أعـمــال اإلن ـســان أو األح ــزاب
أو الجمعيات حسب ظاهرها ،فما «قدمه حزب
الله ،وال يزال ،يأتي في إطار الثورة على مظاهر
التخلف الفكري واالجتماعي والسياسي التي
لحقت بثورة الحسني».

القاهرة ّ
ودعت
فاروق شوشة
رحل أمس الشاعر واإلذاعــي املصري فاروق
شــوشــة (ال ـ ـصـ ــورة) ،امل ــول ــود ف ــي ع ــام 1936
فــي قرية الشعراء الشمالية .تـخـ ّـرج الراحل
م ــن كـلـيــة دار ال ـع ـلــوم ف ــي جــام ـعــة ال ـقــاهــرة
ع ــام  ،1956وال ـت ـحــق ب ـعــد ع ــام ــن ب ــاإلذاع ــة
ّ
امل ـصــريــة لـيـتــولــى رئــاسـتـهــا ف ــي  .1994من
أشـهــر بــرامـجــه اإلذاع ـي ــة «لغتنا الجميلة»،
أمــا تلفزيونيًا ف ـ «أمـسـيــة ثقافية» .اتسمت
أشـ ـ ـع ـ ــاره ب ــال ــروم ــان ـس ـي ــة والـ ـبـ ـس ــاط ــة ،مــع
الحفاظ على قـ ّـوة املـفــردات وفصاحتها ،إذ
ك ــان مــن أش ــد املــداف ـعــن عــن الـلـغــة الـعــربـيــة،
ومن أشهر دواوينه« :إلى مسافرة» ،و«لؤلؤة
ّ
و«سيدة املاء» ،و«وقت القتناص
في القلب»،
ّ
ّ
الــوقــت» ...شغل الراحل مناصب مهمة عدة،
ونــال الكثير مــن التكريمات ،آخــرهــا جائزة
النيل في اآلداب لعام .2016
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ّ
«سكين» فرانز كافكا
ّ
هناك نوع من البكاء والشكوى كان يتسرب إلى رسائل فرانز كافكا ( 1883ـ ـ  )1924لعشيقته ميلينا جيسينسكا .والحق أن الرسائل التي رافقت عالقتهما بين
و ،1923كانتّ أشبه بحقل تجريبي لصراعات وهواجس وشكوك داخلية من تلك التي صنعت رواياته وأدبه.
ّ ّ 1920
ّ
الحب يعني «أن تكوني بالنسبة إلي ،سكينًا أقلب به ذاتي» كما كتب في إحدى رسائله القاتمة إلى جيسينسكا الصحافية والمترجمة الشابة العشرينية التي تعرفت
إليه في أحد مقاهي براغ ،حين كانت تهم بترجمة بعض أعماله إلى التشيكية .شكلت العالقة واحدة من أشهر قصص كافكا العاطفية ،خصوصًا بعد
وفاته ،حين أعطت ميلينا الرسائل إلى صديقه ماكس برود الذي نشرها في كتاب بعنوان «رسائل إلى ميلينا» عام  .1952انطالقًا من هذه الرسائل التي كشفت
جوانب من شخصية الروائي النمساوي ،أنجز الفنان والفوتوغرافي األميركي دوغ هال أعمال معرضه «رسائل في الظالم :فرانز كافكا وميلينا جيسينسكا» .يضم
شرين األول (أكتوبر) ،شريطي ًفيديو باألبيض واألسود ،ومجموعة صور فوتوغرافية تستحضر
المعرض الذي تحتضنه «غاليري بيرنوبي» النيويوركية حتى ً 29
فصوال من األلم والسأم ،ملتحقة ّ
بحبه العقيم مع األلمانية فيليس باور.
رسائل العاشقين التي صارت الحقًا

1

2
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حوار
هو الصبي الذي ال يزال مندفعًا حتى اآلن ،وهو الحكيم الذي ال يريد
أن ُيحسب مع الحكماء «ألنهم سهام توقفت لتنظر خلفها» .درس األدب ًالعربي
في «جامعة بغداد» في العراق ( .)1975بعدها ،انتقل إلى بيروت ،محمال بتجارب
يوسف الصائغ ( )1933وسعدي يوسف ( )1934واقتراحات فنية وأفكار صادمة
وجديدة؛ أخرجت مجايليه من زمالئه الشعراء ــ كغسان زقطان وأمجد ناصر
الموجودين في بيروت وقتها ــ من محليتهم لتطلعهم على تجارب واقتراحات

َّ
فنية جديدة أثرت في تجربتهم األدبية .مجموعته األولى خرجت تحت عنوان
«قصائد أخيرة» ( ،)1981لكن الشاعر لم يسكت بعدها .إلى جانب الشعر ،اشتبك مع
الرواية والمسرح وأدب األطفال والميثولوجيا والتاريخ .صاحب «أشغال يدوية»
( )1990و«أحجار البهت» ( )2008ورواية «العين المعتمة» ( )1996و«نخلة طيء؛
كشف لغز الفلسطينيين القدماء» ( )2003و«عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة
الجاهلية» ( ،)2009يصدر كتبًا ويرفعها على الشبكة العنكبوتية ليقدمها للقراء

زكريا محمد :الشعر لغة اليأس
باريس ـ طارق حمدان
¶ فــي املجموعتني األخيرتني «كشتبان»
(دار ال ـنــاشــر ـ  )2014و«ع ـل ـن ــدى» (دار
الـنــاشــر ـ  )2016ج ــاءت الـنـصــوص كلها
بدون عناوين ،ملاذا؟
ف ــي «ع ـل ـن ــدى» أن ــا أت ـك ـلــم ،أو بشكل
أدق أس ـت ــأن ــف ك ــام ــا .ك ــل مـقـطــوعــة
استئناف لكالم قيل فــي مــا سبقها.
ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـس ـ ـبـ ــب ،رب ـ ـمـ ــا ت ـخ ـل ــت ه ــذه
املقطوعات عن األسماء .أنت تسمي
امل ـق ـطــوعــة أو ال ـق ـص ـيــدة ح ــن تـكــون
ً
كـيــانــا منفصال قــائـمــا بــذاتــه .االســم
يـفــرضــه انـقـطــاعـهــا عـمــا قـبـلـهــا ومــا
بـعــدهــا .مقطوعاتي فــي «كشتبان»
و«علندى» ليست كذلك .كل مقطوعة
اس ـت ـئ ـنــاف ل ـل ـحــديــث ذاتـ ـ ــه .وألن ـنــي
أتـكـلــم بشكل م ــا ،فـهـنــاك مستمعون
مفترضون .لــذا ،فاملقطوعات تقول:
خ ـ ـبـ ــرونـ ــي ،ق ـ ــول ـ ــوا ل ـ ـ ــي ،أعـ ـط ــون ــي،
سأعطيكم .بل إنها تقول :واسمعوا
ال ـخ ـب ــري ــة .وفـ ــي هـ ــذا ت ـشــابــه م ــا مع
الـتـقـلـيــد ال ـش ـع ــري ال ـع ــرب ــي ال ـقــديــم،
ّ
صاحبي» أو «يا صاحبي
تقليد «يا
رح ـ ـل ـ ــي» .ل ـي ـس ــت ه ـ ـنـ ــاك رح ـ ـلـ ــة فــي
مقطوعاتي بالطبع ،لكن هناك كالم
وحوار .أنا ال أنشد لهم ،بل أصل إلى
النشيد معهم.
فـ ــي ه ــات ــن امل ـج ـم ــوع ـت ــن ،اخـتـلـفــت
قصيدتي ،أو مقطوعتي .لم تعد كما
ً
كــانــت فــي ال ـســابــق .كــانــت قـبــا تبدأ
مــن نقطة مـحــددة ،ثــم تصعد إلــى أن
تصل إلى نقطة محددة ،حيث تفجر
نفسها .أي أنها كانت تبني نفسها
ت ـص ــاع ــدي ــا .ك ــان ــت أش ـب ــه بـمـنـحــوتــة
ّ
تلتم على ذاتها حني تكون ناجحة.
ً
أي كانت في الحقيقة شكال متماسكًا
منسجمًا ،أو هـكــذا أرادت أن تـكــون.
ه ــذا انـتـهــى تـقــريـبــا ف ــي «كـشـتـبــان»،
ثم بلغ التغيير ذروتــه في «علندى».
القصيدة ـ املقطوعة لم تعد تبدأ من
نقطة واحدة فقط ،بل من نقاط عدة،
ي ـعــاكــس بـعـضـهــا ب ـع ـضــا ،ويـنـقــض
بعضها بعضًا .تبدأ بالشيء وضده.
هي ال تتوقف في نقطة محددة .وحني
تتوقف ،فتوقفها طارئ في الحقيقة.
تتوقف ألن الليل قد حل فقط .وهي
تـتــوقــف ك ــي تـسـيــل م ــن ج ــدي ــد ،وكــي
تـسـتــأنــف ذات ـهــا فــي املـقـطــوعــة الـتــي
تليها .لذا ،فـ«علندى» عمليًا «نشيد»
واح ـ ــد .أس ـم ــاء ال ـق ـصــائــد غــابــت فيه
ألن القصيدة بشكلها القديم غابت.
ُ
اس ــت ـب ــدل ــت ال ـع ـن ــاوي ــن بــاس ـتــراحــات
تنفسية ف ـقــط .ل ـهــذا حــن ق ــرأت مــرة
ـ ـ م ــرة واح ــدة فـقــط ـ ـ مــن «كـشـتـبــان»،
ل ــم أكـ ــن أع ـ ــرف م ـ ــاذا أف ـع ــل م ــن دون
ً
الـ ـعـ ـن ــاوي ــن .ك ـن ــت أصـ ـم ــت ق ـل ـي ــا ثــم
أبــدأ بالقطعة التالية .أسكت لحظة
ثــم أبــدأ بالتي بعدها .كــان التقطيع
خ ــارج ـي ــا ال داخـ ـلـ ـي ــا .ال ح ــاج ــة إل ــى
الـعـنــاويــن ألن الـغـنــاء ال يـتــوقــف في
الحقيقة .إيغال الليل فقط كان هو ما
يفرض على حكواتي عنترة أو الزير
ســالــم أن يـتــوقــف .هــو ال يتوقف ألن
ً
هناك فصال جديدًا بعنوان جديد ،بل
يتوقف ألن وقــت الـنــوم قــد حــان .هل
نسمي هذا نثرًا وسردًا؟ لست أدري.
عـ ـل ــى أي ح ـ ـ ـ ــال ،م ـق ـط ــوع ـت ــي ال ـت ــي
تـ ـض ــارب ع ـلــى ب ـع ـض ـهــا ،تـ ـح ــاول أن
ّ
تلم نفسها في السطر األخير ،أو في
السطور األخـيــرة ،بشكل مــا .السطر
األخ ـيــر يــوحــي بــأنــه حــل الـتـعــارض،
أو ربما أخفاه بشكل أدق .التضارب
داخـ ــل الـقـصـيــدة يــولــد إح ـســاســا ما
يجعلني راضـيــا حــن تكون القطعة
ناجحة .وهــذا يعني أن التضارب ال

ّ
يخل بالقطعة ،بل يقيها من الجمود،
ويفتح لقارئها طاقات ما.
¶ إذًا ،ماذا ّ
تسمي ما تكتبه؟ قصيدة نثر
أم ماذا؟
ل ـس ــت خ ـب ـي ـرًا ب ــاألشـ ـك ــال ال ـش ـعــريــة.
بالطبع ،أنا أكتب كالمًا غير موزون،
وأستخدم السرد ،لكنني ال أعرف إن
كــان ما أكتبه قصيدة نثر .لكن حني
أكتب ،ال أحاول أن أكتب شيئًا اسمه
«قصيدة نثر» ،أو هــذا ما أظنه على
األقــل .من ناحية ثانية ،فمقطوعتي
تحاول أن تكون أغنية .تبدأ كما لو
أنـهــا س ــرد ،لكن هدفها هــو األغنية.
ك ـيــف ي ـم ـكــن ال ـغ ـن ــاء م ــن دون وزن؟
لـســت أدري .لكنني أح ــاول أن أصــل
إلــى الـغـنــاء .مقطوعتي تملك إيقاعًا
كــذلــك ،وه ــي تـتـقـصــده .هــي بــا وزن
لكنها موقعة بشكل ما.
مقطوعتي أيضًا ال تنتمي إلى شعر
الـ ـت ــذاك ــي ،أو ش ـع ــر املـ ـف ــارق ــة ،شـعــر
ـذاك
النهفات .ليس هـنــاك ذك ــاء وال تـ ٍ
ف ــي م ــا أك ـت ــب .أع ــاق ــب نـفـســي بـشــدة
ح ـ ــن أح ـ ـ ــس أن ـ ـنـ ــي تـ ــذاك ـ ـيـ ــت .أض ــع
قدمي الحافية على الصخرة وأسير.
وأحـ ـ ـ ـ ــاول أن أجـ ـم ــع بـ ــن ال ـب ـس ــاط ــة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــق .هـ ـ ــذا هـ ــي امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ال ـتــي
أحاولها.
م ــن نــاح ـيــة أخـ ـ ــرى ،ت ـحــولــت مـســألــة
ق ـ ـص ـ ـيـ ــدة ال ـ ـن ـ ـثـ ــر إل ـ ـ ـ ــى مـ ـعـ ـسـ ـك ــرات
ايديولوجية .وقــد كــان هــذا مفهومًا
ق ـب ــل ث ــاث ــة أو أرب ـ ـعـ ــة ع ـ ـقـ ــود ،حــن
ك ــان ــت ت ـكــافــح ك ــي ت ـث ـبــت وج ــوده ــا.
أم ــا اآلن ،ف ــا حــاجــة إل ـي ــه .الـغــالـبـيــة
الـســاحـقــة تـكـتــب ن ـث ـرًا اآلن .قصيدة
ال ـش ـطــريــن ان ـت ـهــت ت ـقــري ـبــا .قـصـيــدة
الـتـفـعـيـلــة ظ ــل ل ـهــا ج ـي ــوب صـغـيــرة
ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،أي أن ال ـن ـثــر ان ـت ـصــر.
لـ ــذا ،ي ـجــب تـفـكـيــك امل ـع ـس ـكــرات ،وإال
ص ــار أم ــرن ــا مـثــل حـلــف ال ـنــاتــو .فقد
انتهى حلف وارس ــو ،وانـتـهــت حتى
األح ــاف السياسية مثل حركة عدم
االن ـح ـي ــاز وغ ـي ــره ــا ،ل ـكــن ال ـن ــات ــو لم
يفكك نفسه .كأنه سيظل حلفًا أبديًا.
حني يتساقط أعــداؤك صرعى ،يجب
أن ت ـخ ـل ــع ب ــدل ـت ــك ال ـع ـس ـك ــري ــة ،وأن
تعلق بندقيتك على الجدار .ال معنى
اآلن لرفع لــواء قصيدة النثر بعدما
اس ـت ــول ــت ع ـلــى الـ ـش ــارع والــرص ـيــف
والساحة .ال معنى للمواجهة حولها،
فلم يعد لها أخصام.
¶ وضعت مجموعة من األعمال والدراسات
املـتـعـلـقــة بـمـيـثــولــوجـيــا املـنـطـقــة الـعــربـيــة،
َ
غـ ــرف ش ـعــرك م ــن مــواض ـي ـع ـهــا ،وخــافــا
ل ـش ـع ــراء ك ـث ــر اس ـت ـخ ــدم ــوا امل ـي ـثــولــوج ـيــا
بشكل كالسيكي فــي شعرهم ،اشتبكت
امليثولوجيا في نصوصك مع الواقع واللغة
البسيطة ،هــل كــان مــرد ذلــك كونك باحثًا
مختصًا أم مجرد تجاوز فني عن شعراء
وظفوا األسطورة في أعمالهم؟
ما كتبته من شعر أخيرًا يغرق في
امليثولوجياّ .
لدي سلسلة من الرموز
التي انبثقت تلقائيًا :التلة ،الصخرة،
ال ـن ـخ ـلــة ،ال ـ ـغـ ــراب ،ال ـت ـيــس الـجـبـلــي،
الـ ـط ــائ ــر ،ج ـب ــل ال ـق ــرن ـط ــل ،ال ـي ـمــامــة،
انـ ـ ـق ـ ــاب الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــول .وه ـ ـ ــي س ـل ـس ـلــة
م ـتــراب ـطــة .ه ــذه ال ــرم ــوز ع ـلــى عــاقــة
وطـيــدة ج ـدًا بهوسي بامليثولوجيا
واألديــان القديمة .من هناك منبعها.
هذا الهوس هو ما خلق لي «كشتبان»
و«عـلـنــدى» ،بشكل مــا .ولعل الفضل
يعود لــه أيضًا بشأن مــا ورد فيهما
مــن اقـتــراحــات فنية .على السطح ،ال
تبدو لقصائدي عالقة بامليثولوجيا.
ف ـهــي ال تـ ــردد أس ـم ــاء أس ــاط ـي ــر .ذلــك

أنني ال «أوظف» األسطورة في عملي
الـشـعــري .األس ـطــورة جــزء مني ومن
شـ ـع ــري .ل ـقــد هـضـمـنــا أنـ ــا وش ـعــري
األس ـطــورة العربية مـعــا .هضمناها
وأف ـ ــرزن ـ ــاه ـ ــا ك ـ ـ ــرم ـ ـ ــوز« .تـ ــوظ ـ ـيـ ــف»
األس ـط ــورة فــي الـشـعــر تعبير يشير
إل ـ ــى غ ــرب ــة الـ ـش ــاع ــر عـ ــن م ــوضــوع ــه
األس ـطــوري .هــو يستعيره ،ويدخله

لقد هضمنا أنا وشعري
األسطورة العربية وأفرزناها كرموز،
ومسألة قصيدة النثر تحولت إلى
معسكرات أيديولوجية
ف ـ ــي قـ ـصـ ـي ــدت ــه .األم ـ ـ ـ ــر لـ ـي ــس ه ـك ــذا
َ
عندي .ال فاصل ّ
لدي في مجموعت ّي
األخ ـيــرتــن بــن الـشـعــر واألس ـط ــورة.
هما يسيران معًا كأنهما شيء واحد.
الـ ـغ ــراب وال ـت ـيــس الـجـبـلــي والـنـخـلــة
عندي ليست مخلوقات واقعية ،بل
مخلوقات ميثولوجية أيـضــا .جئت

بها من كهوف األساطير .هكذا كان
األمـ ــر ف ــي الـشـعــر ال ـيــونــانــي الـقــديــم.
وهكذا كــان أيضًا في الشعر العربي
الـ ـق ــدي ــم ،وع ـل ــى األخ ـ ــص ال ـجــاه ـلــي،
واألمــوي إلى حد ما .هناك العشرات
من األساطير لم نعرف عنها إال من
خ ــال الـشـعــر .وف ــي الـعـصــر األم ــوي،
ك ــان شـعــر الــرجــز مــوطــن األســاطـيــر.
ال ـع ـجــاج واب ـن ــه رؤب ــه نـهــر أســاطـيــر.
كتاب األساطير العربية كتاب هائل
الـحـجــم .لـكــن مـفـهــومـنــا الـقــاصــر عن
األس ــاط ـي ــر ،صـ ـ ّـور ل ـنــا أن ــه ال تــوجــد
عند الـعــرب أساطير .هــذا كــان الــرأي
السائد حتى فترة قريبة.
على أي حال ،فإن املشكلة تتمثل في
أن وع ــي الــرمــز يـفـقــده قـيـمـتــه .يكون
الرمز قوة دافعة حني ال تعي أنه رمز.
وع ـن ــد وع ـي ــه ،يـفـقــد ط ــاق ـت ــه .يصبح
عبئًا على القصيدة .لكن هناك لحظة
ما تقع بني إدراك ــك بأنك عثرت على
رم ــز ،وب ــن سـبــر أع ـم ــاق ه ــذا الــرمــز.
إن ـه ــا م ـثــل ل ـح ـظــة عـ ـث ــورك ع ـلــى بئر
وأنـ ـ ـ ــت فـ ــي سـ ـف ــر .تـ ـض ــع رأسـ ـ ـ ــك فــي
خرزة البئر وتنظر في عتمته .تدرك

أن هـنــاك م ــاء ،لكنك ال تــرى امل ــاء .في
هذه اللحظة ،يمكن العمل على الرمز
ب ـق ـصــديــة .يـمـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه .وهــي
لـحـظــة ال ت ـطــول .ل ــذا فـحــن أق ــول لك
ّ
إن الغراب والنخلة والتيس الجبلي
رمـ ــوز ،ف ـهــذا يـعـنــي أن ـنــي ب ــدأت أعــي
هذه الرموز ،التي انبثقت تلقائيًا في
ال ـبــدء .وحــن أعـيـهــا تـمــامــا ،فــإن هــذا
يـضـعـهــا عـلــى حــافــة املـ ــوت .أي أنـهــا
تصبح عبئًا ّ
علي وعلى مقطوعتي.
¶ شعر زكريا محمد على عالقة وطيدة
بالطبيعة ،هل الطبيعة في شعرك بمثابة
عزاء إلخفاقات البشر ،أم رثاء لها؟
مـ ــرة ق ـ ــرأت ف ــي أم ـس ـيــة ش ـعــريــة في
ع ـمــان منتصف الـتـسـعـيـنـيــات .حني
ً
انتهيت ،وقف أحدهم ،وصاح قائال:
«هـيــي يــا زكــريــا ،لقد نسيت الـقــرد».
وكـ ـ ـ ــان ي ـق ـص ــد أن مـ ــا قـ ــرأتـ ــه م ـل ــيء
بالحيوانات ،وأن القرد هو من أفلت
مني فقط .وفي تلك اللحظة ،انتبهت
إلـ ــى هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة .ل ــم أكـ ــن م ــدرك ــا
لحقيقة أن ال ـح ـيــوانــات تـتـجــول في
قصائدي .لم أكن أدرك أنها رموزي .لم
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والمهتمين ،هكذا مجانًا ببالش ،يكتب بجد وغزارة وهدوء ،وال يطالب بـ«بأي
قطعة من الكعكة األدبية» ،فحصته قد تخلى عنها ،مكتفيًا بوضع «قدمه
ويسير» مبتعدًا قدر اإلمكان عن األضواء .بالرغم من إنتاجه
الحافية على الصخرةً ،
ُ
الغزير ،لم يترجم بعد مثال ،في وقت تتهافت فيه الترجمات ًعلى كتاب سلطات
وأيديولوجيات وبزنس وعالقات عامة ،هو َي ُ
عتبر الكتابة عمال تطوعيًا ،وتقريرًا عن
حياة وتصورات عليه أن يرفعه .تقرير يحاول أن ينجزه ويصلي للطبيعة أن تمنحه

أكن أدرك أنني كنت «شامانًا» أرقص
بأقنعة حيوانية .جرى تصعيد هذا
فــي أعـمــالــي األخ ـيــرة .الطبيعة كلها
اآلن صـ ــارت ت ـت ـجــول ف ــي ق ـصــائــدي.
ال كرمز بل كحقيقة .أنا أجــول فيها،
وه ــي ت ـجــول فــي قـصـيــدتــي .وبشكل
ما ،فأعمالي األخيرة مرثية للطبيعة.
الطبيعة عندنا تنتهك وتدمر .وهذا
يجرح قلبي .أحاول البحث عن قطعة
من الطبيعة لم تلوث ،وبالكاد أجد.
الـطـبـيـعــة ف ــي خ ـطــر ع ـظ ـيــم .غطتها
ع ـلــب الـ ـك ــوال ،وأكـ ـي ــاس الـبــاسـتـيــك.
لــذلــك ،تـحــاول قصيدتي أن تستعيد
طبيعة الطفولة .أيام كانت الطبيعة
طـبـيـعــة .بـ ــذا ،فــالـطـبـيـعــة عـ ــودة إلــى
الطفولة بشكل ما .أنا أستحضرها،
ً
وأص ـن ــع ل ـهــا ت ـم ـثــاال ف ــي قـصـيــدتــي.
قصيدتي تـمـثــال للطبيعة ،ومرثية
لها في آن.
م ــن نــاح ـيــة ثــان ـيــة ،قـصـيــدتــي تـهــرب
أيـ ـض ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء ،والـ ـكـ ـثـ ـب ــان،
والـ ـظـ ـب ــاء ،والـ ـضـ ـب ــاب ،والـ ـعـ ـظ ــاءات.
وهذا نوع من مديح الطبيعة الفارغة
م ــن اإلنـ ـس ــان م ــن ج ـه ــة ،وخ ـ ــروج من
امل ـش ـه ــد امل ـ ــأل ـ ــوف ش ـع ــري ــا مـ ــن جـهــة
ث ــان ـي ــة ،ال ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــرة املـتــوحـشــة
وقاية لي ولشعري.
¶ في مقدمة مجموعة «كشتبان» ،كتبت أن
الفايسبوك كان له دور في إنتاج املجموعة،
هل نحن مقبلون على جنس كتابي جديد
بالرغم من األصوات العديدة التي ّتدعي أن
الكتابة على مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
أفسدت الشعر؟
نعم .كانت املقدمة عن ظروف إنتاج
«ك ـش ـت ـب ــان» ،وك ــان ــت أول م ــرة أكـتــب
فيها مقدمة ملجموعة من مجموعاتي
الشعرية .كنت أحس بأن شعري آخذ
في التغير ،وأنا أحاول أن أفهم جذور
ه ــذا الـتـغـيــر .وكــانــت املـقــدمــة نتيجة
ل ــذل ــك .وقـ ــد ك ـت ـبــت ف ـي ـه ــا« :مـ ــا فـعـلــه
الفايسبوك يتخطى هذا .فهو لم يلغ
الــزمــن الفاصل بــن الكتابة والنشر،
بــل ألـغــى تقريبًا الــزمــن الـفــاصــل بني
لحظة الكتابة والقارئ .بعد ثوان من
كتابة القصيدة ،تكون قد وصلت إلى
قــارئ ما .وهو من جهته يكون قادرًا
على أن يبدي ،وخالل أقل من دقيقة،
رد فعله على القصيدة ،لكي يلتقطه
الكاتب من ثم مباشرة .وهكذا صرنا
أمام دورة إنتاج واستهالك لم يسبق
لها مثيل .دورة في منتهى العجالة.
ه ـنــاك بــالـطـبــع مــن ق ــرأ ه ــذه املـقــدمــة،
وقـ ــال ل ــي« :لـ ـ َـم تـفـعــل هـ ــذا؟ ل ــم تــربــط
شـعــرك بالفايسبوك يــا رج ــل .يعني:
هــذا غير جيد بحقك» .لكن الحقيقة
أن الـنـشــر عـلــى الـفــايـسـبــوك منحني
فـ ــرصـ ــة ف ـ ــري ـ ــدة ح ـ ـقـ ــا .لـ ـق ــد أت ـ ـ ــى فــي
اللحظة التي كان فيها شعري يتغير،
وق ــد ســاعــدنــي عـلــى تـغـيـيــره .ال أريــد
تكرار ما قلته في املقدمة .فهي هناك،
ومـ ــن أحـ ــب ف ـل ـي ـعــد إل ـي ـه ــا .ل ـك ــن أرى
أن ــه ك ــان للفايسبوك تــأثـيــر إيجابي
على الشعر ،وخاصة شعر القصائد
القصيرة .وشعري أنا كله تقريبًا يقع
في هذا الباب .الفايسبوك جنة الشعر
الـقـصـيــر .بالطبع هـنــاك ألــف مشكلة
في الفايسبوك .لكن الشعر كسب منه
شيئًا.
¶ قلت ّإن «الشاعر نتاج شـعــراء آخرين.
ال يوجد شاعر صنع نفسه بنفسه» ،من
صنع زكريا محمد؟
قصدت بقولي هذا أن الشاعر يصنع
ش ــب» اآلخ ــري ــن ال من
نـفـســه م ــن «خ ـ ّ
خشبه هو ،أي أنه يصنعها مستندًا

إلـ ــى م ـ ــواد اآلخـ ــريـ ــن ،ون ـصــوص ـهــم.
لكنه في النهاية هو من يبني بيته
ب ـي ــدي ــه .وخـ ـش ــب اآلخـ ــريـ ــن م ــوج ــود
فــي بيتي .خشب أبــي الـعــاء ،خشب
امرئ القيس ،خشب سعدي يوسف،
خشب كافافي ...خشب أوربي ،خشب
ص ـي ـنــي ،خ ـشــب ع ــرب ــي ،وخ ـشــب من
كــل م ـكــان .كـمــا أن كـتــابــة الـشـعــر في
ال ـن ـهــايــة ع ـمــل ج ـمــاعــي أي ـض ــا .حني
تكون الحلقة الشعرية التي تحيط
بك ،حلقة زمانك وجيلك ،حلقة قوية
متفردة ،يمكنك أن تصير أنت أيضًا
متفردًا .ال يمكن لفرادتك أن تظهر إال
باآلخرين .بذا ،فتأثيرات جيلك تكون
فيك أيضًا .وخشبها يكون في بيتك.
¶ قلت إن محمود دروي ــش أجـبــرك على
الــذهــاب لـتــزرع فــي الـصـحــراء ،هناك حيث
أف ـلـ َّـت مــن تــأث ـيــره ،هــل تعتقد ب ــأن تأثير
محمود درويــش لعب أحيانًا دورًا سلبيًا
على كثير من شعراء اليوم؟
ش ـعــر ك ــل ش ــاع ــر ك ـب ـيــر ي ـل ـعــب ،عند
ل ـح ـظ ــة مـ ـ ـح ـ ــددة ،دورًا س ـل ـب ـي ــا م ــا.
ال ـش ـع ــراء ال ـك ـب ــار ف ــي ك ــل زم ـ ــان لهم
وطأتهم .وحني يتكرسون ،يتحولون
بشكل مــا إل ــى قـيــد .لـيــس بــإرادتـهــم،
وإن ـمــا بمشيئة األمـ ــور ذات ـه ــا .ومــن
هنا ،تحدث التمردات على الشعراء
ال ـك ـب ــار دوم ـ ـ ــا .ال أحـ ــد ي ـت ـم ــرد عـلــى
الـ ـشـ ـع ــراء الـ ـصـ ـغ ــار .بـ ـق ــدر ح ـج ـمــك،
يكون التمرد عليك .هذا هو القانون.
وحني يجري التمرد عليك تكون هذا
في الواقع أنك قد أنجزت مهمتك .أي
أنجزت نمطًا ،أسلوبًا ،لغة ،ترسخت
وصــار من الضروري التمرد عليها.
ل ـ ـ ــذا ،ال يـ ـج ــب فـ ـه ــم الـ ـتـ ـم ــرد بـشـكــل
سـ ـلـ ـب ــي .عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـكـ ــس ،إن ـ ـ ــه إق ـ ـ ــرار
بالشاعر الكبير من جهة ،وإقرار بأن
الزمن الجديد يريد أن ينتج شعراءه
املختلفني.
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـخـ ـ ــص عـ ـ ــاق ـ ـ ـتـ ـ ــي ب ـش ـع ــر
دروي ـ ـ ـ ــش ،ف ــأن ــا ل ــم أت ــاث ــر ب ـ ــه ،أي لــم
أتأثر بأسلوبه وطريقته .هربت منه

للفايسبوك تأثير إيجابي
على الشعر ،وأعتبره جنة
القصيدة القصيرة
نـحــو طــريــق أخـ ــرى .وه ــذا بـحــد ذاتــه
تأثير .لكن درويش رفع سقف الشعر
الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــذا أدى إل ــى ارت ـفــاع
هاماتنا الشعرية جميعًا .بهذا املعنى
أيضًا ّأثر درويش ّ
في وفي غيري.
¶ ف ــي أح ــد ن ـصــوص مـجـمــوعــة «عـلـنــدى»
ت ـقــول «خ ـيــر لـلـمــرء أن يـقـتــل عـلــى حــاجــز
ال ـيــأس مــن أن يـشـغــل نـفـســه ب ــاألم ــل» ،هل
ً
ألقيت األمــل فعال «كـكــرة حديدية إلــى قاع
ً
الـبـحــر»؟ هــل تتفق هـنــا مـثــا مــع بــرتــرانــد
رسل حني قال «األمل للقطط واألغبياء»؟
بشكل ما أوافق على جملة رسل ،رغم
قـســوتـهــا .يهيأ لــي أحـيــانــا أن الشعر
نتاج اليأس ال نتاج األمل .وفي إحدى
مـقـطــوعــات «كـشـتـبــان» ،قـلــت« :ك ــل ما
عـمـلـتــه كـ ــان ب ـف ـعــل الـ ـي ــأس .األم ـ ــل لم
يـكــن داف ـعــي أب ـ ـدًا» .األم ــل يــدفـعــك إلــى
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ح ــرك ــة ال ـع ــال ــم ،حــركــة
الــواقــع .وه ــذا يستهلكك .أمــا الـيــأس،
فـيــدفـعــك إل ــى ذات ـ ــك ،وإلـ ــى ل ـغ ـتــك .في
الـ ـشـ ـع ــر ،يـ ـك ــون ال ـ ـيـ ــأس أحـ ـي ــان ــا هــو
األمـ ــل ذات ـ ــه .م ــرة س ـئــل كــاتــب ل ــم أعــد
أت ــذك ــر اس ـم ــه :ملـ ــاذا قـتـلــت ال ـط ـفــل في
رواي ـت ــك؟ ف ــأج ــاب :قـتـلـتــه كــي يتوقف
ال ـن ــاس ع ــن قـتــل األط ـف ــال ف ــي ال ــواق ــع.
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وقتًا كافيًا .قابلناه في تموز (يوليو) الماضي في باريس؛ حين حضر ليقرأ شعره
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ويتماهى معها إلى حد بعيد ،النبيل في إخالقه وصدقه وعطائه ومسيرته
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أي الـقـتــل ف ــي ال ــرواي ــة ي ـحــدث تــأثـيـرًا
معاكسًا في الــواقــع ...تأثير يدفع إلى
حماية األطفال .وربما كان األمر كذلك
بالنسبة إلــى الشعر والـيــأس .الشعر
ب ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـيـ ــأس كـ ــي ال ي ـجــري
تخريبه ،كي يحمي ذاتــه .شعر ّ
كثير
قتله األمل في اعتقادي.
¶ الــذاك ــرة وقـضــايــاهــا حــاضــرة دائ ـمــا في
أع ـمــالــك ،الـلـعــب عـلــى ال ــذاك ــرة ومــراوغـتـهــا،
وتعاملك معها «كلجام ُيعلك حتى املــوت»،
لكنها ليست ذاكــرة مجردة بل تتقاطع مع
الحاضر .هل الــذاكــرة مجرد شاهد ،أم قد
ً
ً
تكون فعال دليال للمستقبل؟
ال يمكن تخليص الشعر من الذاكرة.
يمكن الـتـحــايــل عـلــى ال ــذاك ــرة ،لـكــن ال
ي ـم ـكــن الـ ـخ ــاص م ـن ـهــا .ال ـش ـعــر مـثــل
الحلم الفريدوي مسبوك من قطعتني:
قـ ـطـ ـع ــة م ـ ــن املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،وق ـ ـط ـ ـعـ ــة مــن
الحاضر ،أو قطعة من ذاكرة الطفولة،
وق ـط ـع ــة م ــن ذاك ـ ـ ــرة األم ـ ـ ــس .وذاكـ ـ ــرة
ال ـط ـف ــول ــة ك ـه ــف مـ ــن كـ ـه ــوف ال ـش ـعــر
الـكـبــرى .وف ــي كــل ح ــال ،ف ــإن الكهوف
التي يخرج منها الشعر هي الكهوف
ذات ـه ــا م ــن عـهــد جـلـجــامــش إل ــى عهد
هــومـيــروس إلــى عهد دروي ــش .وهــذه
ال ـك ـه ــوف هـ ــي :ال ـط ـفــولــة وخ ـيــاالت ـهــا
ومخاوفها ،املــاء ،الليل ،الحب ،املوت،
ال ـغ ـي ــاب ،ال ـح ــرك ــة ...ال ـش ـعــر ال ي ـغــادر
أبواب هذه الكهوف.
¶ ت ـك ـتــب ب ـص ـمــت ،م ـب ـت ـع ـدًا ع ــن األض ـ ــواء
وتـنــأى بنفسك عــن التحالفات والتكتالت
الـثـقــافـيــة وغ ـي ــره ــا ،ه ــل ه ــي م ـحــاولــة نــأي
النفس عن محيط مضطرب ،مع ّأن بعضهم
قد يحسب ذلك تعاليًا؟
¶ ن ـع ــم ،ف ــرض ــت ع ـلــى ن ـف ـســي عــزلـتــي
الخاصة .وأنا ال أطالب بأي قطعة من
الكعكة األدبية .حصتي تخليت عنها.
ثــم إنــه لــم يعد ل ـ ّ
ـدي وقــت كــي أضيعه.
ّ
علي أن أنجز التقرير النهائي وأقدمه
ملن يهمه األمر .وهذا يحتاج إلى جهد
ووق ـ ــت .ق ـبــل أعـ ـ ــوام ،أص ـبــت بـســرطــان
الـقــولــون ،ثــم نـجــوت .أحسست بأنني
ُّ
نجوت كــي أنجز مهمة مــا كلفت بها.
لقد أعطيت فرصة أخرى كي أنجز هذه
املهمة .وأنا أحاول أن أنجز ما ّ
علي أن
أنجزهّ .
لدي مشروعات كثيرة ،وال أعرف
إن كان الوقت سيسعفني إلكمالها .أما
بخصوص الـتـعــالــي ،فمشكلتي دومــا
هــي «ال ـت ـســافــل» ،أي ال ـتــواضــع الــزائــد
عــن حــده .أحـيــانــا ،أغضب على نفسي
ب ـشــدة ألن ـنــي أت ــواض ــع ملــن ال يــدركــون
معنى التواضع .ورحــم الله أبا العالء
إذ يقول«ُ :دعيت أبا العالء وذاك مني/
ولكن الصحيح أبو النزول» واملني هو
الكذب.
¶ تـعـكــف عـلــى كـتــابــة عـمــل جــديــد يتعلق
ب ــال ــدي ــان ــة ال ـي ـه ــودي ــة ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،كـيــف
س ـي ـكــون ش ـكــل ه ــذا ال ـع ـمــل ،وم ـتــى سيتم
إصداره؟
أن ـجــزت ه ــذا ال ـك ـتــاب وس ــوف يـصــدر
ق ــري ـب ــا عـ ــن «م ـ ـن ـ ـشـ ــورات امل ـت ــوس ــط»
بعنوان« :حــن ُسحقت حية موسى:
ن ـشــوء الــديــانــة ال ـي ـهــوديــة بفلسطني
فــي الـعـصــر ال ـفــارســي» .الـعـمــل يـقــدم
فــرض ـيــة مـخـتـلـفــة ج ــذري ــا ع ــن نـشــوء
ال ـي ـه ــودي ــة .أم ــا ال ـك ـت ــاب الـ ــذي يـلـيــه،
فهو بعنوان« :سنة الحية :روزنامات
العصور الحجرية» ،وهو كتاب أعمل
عـلـيــه م ـنــذ ع ـقــد ت ـقــري ـبــا .وه ــو يمثل
انتقالي من دراسة ديانة العرب قبل
اإلســام إلــى دراســة األديــان الكونية.
الروزنامات في العصور املوغلة في
القدم كانت جوهر األديان .الدين هو
الروزنامة.

«علندى»...
الغناء بال أمل
يزن الحاج
ال يبدو زكريا محمد راغبًا باالستراحة من الكتابة .بل ال يبدو بحاجة
ّ
إلى هذه االستراحة أساسًا .قلة ً هم الكتاب الذي ً يعيشون من أجل الكتابة
وفيها ،بحيث تكون الكتابة غاية بذاتها ،ووسيلة إلى ذاتها ،وزكريا محمد
أحدهم .ال فارق إن كانت األدوات هي الورقة والقلم أو الكيبورد ،أو إن كانت
ّ
الفايسبوكي
كتابة ،بيضاء أم زرقاء .بل ربما كان الفضاء
الورقة ،كفضاء
ٍ
األزرق ّ
محرضًا أكبر على الكتابة .يتعامل محمد مع الفايسبوك كمختبر
ّ
تـجــريـ ٍـب شـعــري ،يكتب الـقـصـيــدة ،ثــم قــد يـعــدل فيها ،أو يحذفها ليعيد
كتابتها .وأيًا يكن ناتج هذا املعمل «االفتراضي» ،تبقى القصيدة (وكاتبها)
ّ
توتر ال ينطفئ ،حتى بعد ّ
تحول القصيدة إلى الورق بعد نشرها
في حالة
في كتاب .قام زكريا محمد بقلب املعادلة بأكملها .نقل ًاملختبر من الفضاء
االفتراضي إلــى الورقي بحيث باتت قصيدته «ناقصة» دومــا وال سبيل
الكتمالها .وربما كــان هــذا النقصان هو املعنى الفعلي لكمال الشعر .ال
نار ال تشبع.
يكتمل الشعر إال في كونه ناقصًا ،وراغبًا باملزيد ،مثل ٍ
الطبيعةّ .
لكن جموح
يكتب محمد قصيدته مستعينًا ب ــأداة وحـيــدة هــي
الخيال وبــراعــة االبتكار وخبرة التعامل مع اللغة (واللغة طبيعة من نوع
آخر في نهاية املطاف) تجعل الطبيعة في قصيدة زكريا محمد ال ً تشبه
الطبيعة كما نعرفها ونفهم عناصرها ،بل باتت مثل قصيدته جامحة دومًا
ّ
وعصية على التصنيف .ينطلق محمد في مجموعته الجديدة «علندى»
(دار «ال ـنــاشــر»  -ع ـمــان /رام ال ـلــه) مــن حـيــث انـتـهــت مجموعته السابقة
ّ
ولكن القصيدة مختلفة وجديدة.
«كشتبان» .الطبيعة ذاتهاً ،واللغة ذاتها،
ّ
ملحمة شعرية ضمن شروط عصر
ْإن كانت «كشتبان» محاولة لتكريس
ٍ
ّ
الفايسبوك ،ف ـ ّ
ـإن «عـلـنــدى» تـحــاول فعل العكس تـمــامــا .إنـهــا تنسف كل
ّ
التأطيرات التي قد تضيق على القصيدة لتجعلها ّ
متفردة وبنت عصرها
كليًا .نجد هنا القصائد كما هــي ،وكأنها مشاريع لم تنته بعد ،ولكنها
تواصلنا االفتراضي،
اليومي ،مثل ً
مستقلة بذاتها في آن .تبدو مثل كالمنا ً
ً
ّ
مثل أصداء شريط الخبر العاجل ،سريعة ،حادة ،جارحة ،مترددة.
منذ أولى القصائد في «علندى» ،يعلن زكريا محمد معادلته الجديدة .إنه
ّ
أعزل ،منعزل ،ال أحد معه إال الطبيعة بكل تناقضاتها .كل األشياء الكبيرة،
وحتى ظاللها ،قــد تالشت أو لــم تعد ذات مـغــزى ،ليتابع الشاعر طريقه
صعودًا (حيث ال طريق إال الصعود إلى مرتفعات خانقة) متأبطًا بقجته
الوحيدة التي هي الغناء ،حيث يعيد الشعر إلى أصله ،بكونه ً
غناء يائسًا
ّ
ً
بالضرورة« ،غناء بال أمل»« ،مخلفًا ورائي كل ما يرمي ظال ،وكل ما يطرح
ُ
ذكــريــات» .وفي ذلك الصعود ،تختزل الطبيعة واإلنسان إلى عناصرهما
ّ
األو ّلية .الريح ،املاء ،القصب ،الدم ،النجوم ،الصراخ ،القلق ...والشعر .فتمسي
القصائد مثل شذرات وصلتنا من حضارة قديمة ،قريبة وبعيدة في آن،
نتشارك األدوات والطبيعة واملكان ،ولكن نختلف في األمزجة .وهنا تحديدًا
تكمن فرادة شعر زكريا محمد حيث يكون القارئ أمام خيارين حياله ،إما
أن يعتنقه كليًا أو يرفضه كليًاّ ،
ولكن اللوعة ستلتصق به ،وتنفذ في روحه
دون أن يدرك ً.في هذه املرتفعات ،في هذه القصائد ،تنسحب اآللهة خلف
الستارة تاركة اإلنسان وحيدًا ليرسم كونه بنفسه ،فيفرد بقجته ويترك
ألصابعه ولوعته ّ
حرية الخلق« ،سأثقب لك أيضًا بإصبعي عشرة أنجم في
القصبة كي تبكيك».
السماء ٌ كي تهديك /سأفتح لك سبعة ثقوب في
ً
ّ
ً
ّ
سماء كهذه ستولدان بالضرورة لغة جديدة قد ال تتسع
وقصبة كهذه مع
ٍ
لها املعاني القديمة ،بل ال معنى للمعنى هنا« ،فاملعنى تخريب» .هنا يصبح
الصمت ّ
سيدًا لتعود اللغة أيضًا إلــى أصلها ،إلــى إيـمــاءات ،حيث «الكلمة
ُ
ستجمد على الشفة ،والوتر سيقطع» .ويصبح الصمت ثقبًا أسود يمتص
اللغة بأكملها ،ويكتب لغته الجديدة ،لغة ال تكتفي بجملة واحدة أو معنى
ّ
واحد أو سماء واحدة أو حتى مصدر إلهام واحد .لغة تتخلى عن الذكريات
عبر دفنها في تربة القصيدة الجديدة ،وال تترك إال األحالم والخيال .لغة
ّ
تتشظى ،فتتصادم عناصرها ووظائفها ،ويبقى واجــب الشاعر إعــادة
ّ
طفل ينثر ألعابه ويعيد صفها كما
تركيبها وتكوينها على هــواه ،مثل
ٍ
يدس ّ
دمية على جسد حيوان ،أو ّ
مكعبًا في هيكل
يحلو له ،واضعًا رأس ٍ
(واملعاني)
قطار خالقًا عامله املتفرد الذي ال يفهمه سواه .هكذا هي املفردات
ٌ
ً
ّ ً
سيامي مرة ،وصدفة قوقعة مرة ،وحديقة
الجديدة في «علندى» .اليأس قط
ٌ ً
سرية مرة .وتختلف الصورة كليًا مع اختالف ترتيب عناصرها ،وإن بقيت
العناصر هي ذاتها.
رغم التقارب الزمني وقاموس املفردات والعوالم بني «كشتبان» و«علندى»،
إال ّأن زكريا محمد نسف لغته القديمة كليًا ليبدأ مشروعًا تجريبيًا جامحًا
فــي مجموعته الـجــديــدة «عـلـنــدى» .مـشــروع يـبــدأ بالليل وينتهي بــه ،يبدأ
ّ
بالصمت وينتهي به ،يبدأ باللغة وال ينتهي ،بل يتوقف مؤقتًا في انتظار
وعدم آخر« ،فالقصيدة كومة كبيرة من العدم» .يضع محمد
صمت آخر،
ٍ
ٍ
في هذه املجموعة نقطة انطالق جديدة له ،ال نعلم (وربما ال يعلم هو أيضًا)
كيف سيكون مسارها ،وال حتى نهايتها ْ
وإن اعترف ّأن «البداية خراب
والنهاية أخرب».
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نصوص

فلوبير« :معجم األفكار الجاهزة»

ّ
بطفل يتصفح قاموسًا ،بحثًا عن الصور .استلهم األدب األلعاب الذهنية،
قد يذكرنا تشتت القراءات
ٍ
ُ
هذا إذا لم يكن اللعب مبتدأه أو على األقل أحد مبادئه األساسية .ثمة روايات تقرأ من دون اضطرار
إلى التقيد بترتيب الصفحات .جورج بيريك ،املهووس بالقواميس والتصنيف وترتيب القوائم ،بنى
ّ
روايته الكبرى «الحياة دليل استعمال» مثلما كان ّ
يصمم شبكات الكلمات املتقاطعة التي تفنن في
ُ
مقلوب القاموس ،فالشرح بني يديك والكلمة غائبة؛
وابتكار تعاريفها .الكلمات املتقاطعة
تركيبها
ِ
ٍّ
صناعة كل منهما ال تجيز التقريبية أو الخطأ .ومثلما حاول كورد السفيتز ،أحد رواد أدب الخيال
ّ
العلمي ،أن يقلص عدد حروف األبجدية الالتينية إلى اثنني وعشرين حرفًا واالكتفاء بعالمتي
ترقيم اثنتني فقط هما الفارزة والنقطة ،كتب بيريك كامل عمله «اختفاء» من دون حرف .e
ّ
لنتذكرْ
مرجعًا إلى الصواب والفصاحة والدقة.
العودة إلى القاموس متعة .ليست زيارة للقبور ،أو ِ
رواية «معجم الخرز» مليلوراد بافيتش .إنها تحتوي ثالثة قواميس أو موسوعات صغرى خيالية
الديانات اإلبراهيمية الثالث :ممثلون عن اإلسالم واملسيحية واليهودية .وبعد وصولهم إلى
تقابل
ِ
ٌّ
ٌّ
بحر قزوين ،يسعون إلى هداية ملك الخزر وإقناع ِه كل بمزايا ديانته ،ثم ّيدعي كل منهم أنه وحده
ُّ
باب من أبوابه
املنتصر بينما ويالت الحروب تنزل بالخزريني ،ويتبعثرون ككلمات في قاموس كل ٍ
ُّ
يضم بعضًا من شظايا سيرهم.
ّ
حلم أدباء كثيرون بمعجم ُّ
يخصهم ،إذ ما من ِكتاب مثله يحقق َ
خفاء املؤلف .أراد فلوبير (1821
ٍ
بالهرم «ينتصب في الصحراء ،باهرًا وعديمَ
ـ ـ  )1880أن يختفي وراء مؤلفاته؛ قارن العمل الفني َ
ّ
ّ
وتتبول البرجوازية على قاعدته» ،وظل عقودًا يتردد على فوضى عمله
املنفعة ،تتسلقه بنات آوى
«معجم األفكار الجاهزة» ( .Dictionnaire des idées reçues )1913إنه أحد مشاريع شبابه،
صارح به صديقًا للمرة األولى في رسالة كتبها من دمشق أثناء إحدى الرحالت ،إذ فكر بتأليف
كتاب مقلق آخر ،بحيث إذا تكلم القارئ ،خشي التفوه بواحدة من تلك األفكار املوسومة في هذا
ّ
واستفزته ،وخصوصًا في أوساط البرجوازية الباريسية التي
العمل .استوقفته الكليشيهات
ُ
ازدراها مثل ما يفعل معظم األدباء الفرنسيني عادة ،فاألفكار النمطية أو املسبقة مجهولة املؤلف،
ملغزة ودائمة الحضور.
ّ
اعتبر فلوبير هذا املعجم عمله األثير ،رتب األبواب وفهرسها أبجديًا ،وراح يلملم املحتويات
ً
ّ
سنوات طواال ،استقطر أكوامًا من الهراء املكتوب واملنطوق ،مفتشًا عن املفارقات
ويلخصها
ٍ
والعبارات الجاهزة التي سمع الناس يتداولونها حوله أو ّ
يتفوهون بها ليظهروا عارفني بمجريات
ّ
متنبهًا إلى ّترهات «األذكياء» ُّ
األمورِّ ،
والزمات أحاديثهم ولغوهم وحذلقاتهم.
وتطيرات املتعلمني
ِ
ّ
ُ
ُّ
فرنسي األصل
قد ُيستخدم لفظ «الرومانسية» انتقاصًا أو تندرًا ،مثلما يستخدم لفظ «الكليشيه»
كتهم ٍة يتقاذفها الجميع .لكن هذا االستخدام ليس استعراضًا أو ترديدًا ببغائيًا ،ألن األفكار
الجاهزة ذات جذور اجتماعية ،تمنح إحساسًا باالنتماء واالرتياح ،وربما توحي بالقوة وصحة
ُ
الرأي .إنها قناعات موجودة قبل أن نبدأ التفكير ،تفحم املعترضني وتسكتهم في اللحظة املواتية،
َ
ُ
ينتفع بها
أوقات القالقل قد تقي من فداحة الجهل أو املهانة وضراوة اليأس ،وكثيرًا ما
وكالتعاويذ
الصحافيون والسياسيون.
بتصور واضح حقًا ،وال يسعى الروائي
حظي
إذا
هذا
نفسه،
حول
وتصوراته
ال يتطابق اإلنسان
ٍ
إلى الحقيقة التي ال يمتلكها أحد ،ال ينطق باسم أحد وال يمثل شيئًا .ال يستثني فلوبير نفسه حني
يهجو البالهة أو الكليشيه .يقولّ ،
مزهوًا بعقله العلمي ،إن البالهة تواكب التقدم العلمي في التطور
ً
لتتخذ أشكاال ومظاهر عصرية ،فاستخدام الكليشيهات إحدى متالزمات اإلنسان ،وداللة أخرى
ّ
باجتياح التفاهات للعالم وحشو الرؤوس
على تحوالت املجتمع وتاريخه .معجم فلوبير تهك ٌم
ِ
بالهذيان ،ألحقه بروايته األخيرة «بوفار وبيكوشيه» التي استغرقته ست سنوات ولم يكملها،
بعدما عنونها في البداية «مذكرات صرصورين» أو «موسوعة الحماقة اإلنسانية» .هذا العمل،
بشطريه املتزامنني املتوازيني -الرواية املوسوعية واملعجم ،هو خالصة قراءات فلوبير ومالحظاته،
وقد ُيضاف إليهما أحيانًا ملحق آخر هو «دليل األفكار األنيقة» .مثل دون كيخوته مجنون القراءة،
ً
ينفق بوفار وبيكوشيه وقتًا طويال بني مؤلفات معاصريهم والقدامى ،وال يفقهان شيئًا تقريبًا
ّ َ
النساخني اللذين كاناهما .قرأ املؤلف
مما يقرآن ،ثم يعودان ،بعد عدد هائل من القصص الفرعية،
معهما مئات الكتب ،وربما صار كل منهما وكليهما كأنه فاوست ذو رأسني يدرك في النهاية عبثَ
ّ
القراءة .بهذا الشطط وهذا اإلسراف ،حطم فلوبير الرواية الواقعية التي أسسها مع «مدام بوفاري»؛
قال إنه مختلف في اإلخفاقات فحسب ،أما في النجاحات فال يتميز بشيء عن القدماء.

ترجمة
وإعداد
األبـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــث .سـ ـ ـ ــم زع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف :ك ـ ــأسجوالن حاجي واحـ ـ ــدة م ـنــه ت ـصــرعــك م ـي ـتــا .يـشــربــه
(األلف)

الـصـحــافـيــون أث ـنــاء كـتــابــة مقاالتهم.
ق ـتــل ج ـن ــودًا أك ـثــر م ـمــا قـتـلـهــم ال ـبـ َـدو
[ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــون] .سـ ـي ـ ّ
ـدم ــر ال ـج ـي ــش
الفرنسي.
 األدب .مهنة الكسالى. األرز (الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي) .شـ ـج ــرة األرزةالضخمة في حديقة النباتات وصلت
رجل.
محمولة في قبعة َ
 األرستقراطية .محتقرة ومحسودة.ّ
 االستيقاظ املبكر .عالمة على حسناألخ ــاق .إذا أخـلــدت إلــى ال ـفــراش في
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ص ـب ــاح ــا واس ـت ـي ـق ـظ ــت فــي
ال ـث ــام ـن ــة ،ف ــأن ــت إذن كـ ـس ــول .أمـ ــا إذا
أخلدت إلى الفراش في التاسعة مساء
واس ـت ـي ـق ـظ ــت ف ــي ال ـخ ــام ـس ــة ص ـبــاح
اليوم التالي ،فأنت نشيط.
األســد .حيوان نبيل .يلعب دائمًا معّْ
ْ
«تخيل
«زمجر ،يا أســد!».
كرة كبيرة.
أن األسود والنمور مجرد قطط!».
-األسـ ـن ــان .يـنـخــرهــا الـ ِّـس ـيــدر والـتـبــغ

َّ
والـ ـحـ ـل ــوى وامل ـث ــل ـج ــات وش ـ ــرب امل ــاء
فورًا بعد الحساء والنوم بفم مفتوح.
العني-األذن :من الخطير قلع األسنان
ّ
ألنـهــا متصلة بــالـعـيــون« .قـلــع الـســن
ليس مزحة».
األع ـســر .مــذهــل فــي نصب األسيجة.ُ
أبرع من األيمن.
ُ
اإلعالن .تجنى منه ثروات طائلة.ّ
وشوه
األكاديمية الفرنسية .انتقدهاصــر عـضـوًا فيها إن
سمعتها ،ولـكــن ِ
استطعت.
ّ
اإلمبراطورات .كلهن جميالت.أم ــريـ ـك ــا .مـ ـث ــال ش ـه ـيــر ع ــن ال ـظ ـلــم:اكتشفها كولومبوس ُ
وسـ ّـمـيــت على
اسـ ـ ــم أمـ ـي ــريـ ـغ ــو ف ـي ـس ـب ــوت ـش ــي .ل ــوال
اكتشاف أمريكا ملا عانينا من الزهري
والفيلوكسيرا (مــرض نباتي يصيب
ال ـ ـك ـ ــروم) .ال ت ـت ــوان ــى ع ــن مــدي ـح ـهــا،
ّوخصوصًا إذا لم تكن قد زرتها أبدًا.
لقنت الناس درسًا في الحكم الذاتي.
أنـ ـ ـ ـث ـ ـ ــى .كـ ـلـ ـم ــة ال ت ـ ـطـ ـ َّـبـ ــق إال ع ـلــىال ـح ـي ــوان ــات .خ ــاف ــا ل ــإن ـس ــان ،إن ــاث
ُّ
ً
ال ـح ـيــوانــات أق ــل ج ـمــاال مــن ذكــورهــا.
اسـتـشـهــد بــأمـثـلــة مـتـنــوعــة :ال ـت ــدرج،

الديك ،األسد.
إيطاليا .زيارتها واجبة على الفوربعد حفل الزفاف .خيبة ال حدود لها،
ليست بالجمال الذي يقال عنها.

(الباء)

 باريس .العاهرة العظيمة .العاصمة.ن ـ ـظـ ــرة األري ـ ـ ـ ـ ـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا (والـ ـعـ ـك ــس
ب ــالـ ـعـ ـك ــس) .جـ ـن ــة لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ،ج ـح ـيــم
للخيول.
 باغانيني .لــم ي ــدوزن كمنجته قط.ُّ
كانت له
أصابع مدهشة الطولّ .
ّ
البذاءة .كل الكلمات العلمية املشتقةمن الالتينية واليونانية تنطوي على
شيء من البذاءة.
ال ـ ـب ـ ــذخ .س ـب ــب انـ ـهـ ـي ــار ال ـك ـث ـي ــر مــناإلمبراطوريات.
البرونز .معدن العصور الغابرة.الـبـطـيــخ .مــوضــوع جـمـيــل ألحــاديــثاملـ ــائـ ــدة :ه ــل ه ــو م ــن ال ـف ــواك ــه أم من
الـ ـخـ ـض ــروات؟ م ـح ـ ّـي ـ ٌـر ح ـقــا أن يــأكـلــه
كنوع من الحلوى.
اإلنجليز
ٍ
ال ـ ـب ـ ـعـ ــوض .أخـ ـط ــر مـ ــن أي حـ ـي ــوانّ
متوحش.
البلياردو .لعبة فخمة .ال غنى عنهافي الريف.
البنت الراقصة .عبارة تلهب املخيلة.ّ
كل النساء في الشرق َّراقصات.
ال ـبــوذيــة« .ديــانــة ملفقة مــن الـهـنــد».(هـ ــذا تـعــريـفـهــا ف ــي ق ــام ــوس بــويـيــه،
الطبعة األولى).
البيضة .منطلق نقاش فلسفي حولأصل الحياة.
-البيع والشراء .غاية الحياة.

(التاء)
التبغ .البضاعة التي يبيعونها فيالدكاكني ليست بجودة التبغ َّ
املهرب.
ّ
النشوق مناسب للباحثني .سبب كل
الـعـلــل ال ـتــي تـصـيــب ال ــدم ــاغ والـحـبــل
الشوكي.
ّ
ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة .سـبــب ك ــل املـشــاكــلاالقتصادية.
 تربيع الدائرة .ال أحد يعرف معناها،ولكن يجدر بك أن ترفع كتفيك عندما
ُ
تقال.
ُّ
 ال ـت ـصــويــر ال ـف ــوت ــوغ ــراف ــي .سـيـحــلَّ
محل الرسم.
ُّ
التطرف .األخطر في شكله الكامن.
الجمهورية تقودنا على الطريق إلى
ّ
التطرف.
-التوراة .أقدم كتاب في العالم.

ّ
ك ــل ال ـجــزاريــن بــدي ـنــون .فظاظتهم ال
تـتـغـيــر ،دائ ـمــا يـخـبـطــون األط ـفــال في
الشارع.
ُ
ال ـ ـج ـ ـسـ ــم .ل ـ ــو ع ــرفـ ـن ــا كـ ـي ــف خ ـل ـق ــتأج ـسـ ًـام ـنــا مل ــا ت ـج ـ ّـرأن ــا ع ـلــى الـتـحــرك
بوصة واحدة.
ّ
ال ـ ـجـ ــاد .م ـن ـصــب ي ـســل ـمــه األب إلــىاالبن.
ُّ
الجلد .كل الجلود تأتي من روسيا.ُّ
الجنوبيون .كلهم شعراء.ج ـ ـ ـ ــواز ٌ الـ ـسـ ـف ــر .أفـ ـض ــل ج ـ ـ ــواز سـفــرابتسامة لطيفة.
جـ ـ ـ ــون بـ ـ ـ ــول .إن ك ـ ـنـ ـ َـت ت ـج ـه ــل اس ــمفناده جون بول.
شخص إنكليزيِ ،
(الحاء)
ال ـ َـح ـ ْـب ــل .ال ي ـ ــدرك ال ـن ــاس م ــدى ق ـ ّـوةالحبل .إنه أصلب من الحديد.
ال ـ ـح ـ ــدائ ـ ــق .ال ـ ـحـ ــدائـ ــق اإلن ـك ـل ـي ــزي ــةطبيعية أكثر من الفرنسية.
الحديد .حكم فرنسا يقتضي يدًا منحديد.
الحليب .يذيب املحارّ ،ينوم األفاعي،
ي ـب ـيــض ال ـب ـش ــرة .ب ـعــض ال ـن ـس ــاء في
باريس يستحممن بالحليب يوميًا.
ال ـ ـ ـح ـ ـ ـيـ ـ ــوانـ ـ ــات« .فـ ـ ـق ـ ــط لـ ـ ــو ن ـط ـقــتالحيوانات البكماء! بعضها أذكى من
البشر».

على املرض واملريض.
الزئبق .يقضي ّالزرافة .كلمة مهذبة تستخدم عندمات ــرغ ــب ف ــي ت ـحــاشــي أن ت ــدع ــو امـ ــرأة
«بقرة عجوزًا».
ْ
ال ـ ـ ـ ــزن ـ ـ ـ ــوج .قـ ـ ـ ــل م ــاحـ ـظـ ـت ــك ب ـن ـب ــرةاندهاش :لعابهم أبيض ويستطيعون
أن يتكلموا الفرنسية.
زواج ف ـي ـغ ــارو [أوب ـ ـ ــرا م ــوت ـس ــارت].سبب من أسباب الثورة الفرنسية.
زي ـ ــت ال ــزي ـت ــون .رديء دائـ ـم ــا .يجبأن يـكــون لــديــك صــديــق فــي مرسيليا
ليرسل إليك قناني صغيرة من الزيت
األصلي.

(الخاء)

(السين)

الخاتم .أن تلبس خاتمًا في سبابتكأمر مميز جدًا .وضع خاتم في اإلبهام
ّ
تصرف شرقي للغاية .لبس الخواتم
ّ
يشوه األصابع.
ّ
ال ـخــادمــات .كلهن عــديـمــات الـكـفــاءة.ال ـع ـثــور عـلــى ال ـخــدم أم ـ ٌـر فــي منتهى
الصعوبة هذه األيام!
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــز .ال أح ـ ـ ــد ي ـ ـعـ ــرف أي وس ــخّ
يدسون فيه.

الساعات .األرقــى تصنع في جنيف.كـلـمــا أخ ــرج أح ــد ال ـش ـخــوص ساعته
ف ــي امل ـس ــرح ـي ــات اإلي ـم ــائ ـي ــة ،ف ــا بــد
مــن أن تـكــون بـصـلــة :ه ــذه الــدعــابــة ال
تفشل أبـدًا« .هل ساعتك مضبوطة؟»
«تستطيع أن تضبط الشمس عليها».
الـسـكــن .كاتالونية إذا كــان نصلهاً
طويال؛ َّ
تسمى خنجرًا إذا استخدمت
في ارتكاب جريمة.
الـ ـسـ ـيـ ـج ــار .مـ ــا ت ـح ـت ـكــر ال ـح ـكــومــةٌ
بيعه دخــان فاسد؛ النوعية الوحيدة
الجيدة هي السيجار َّ
املهرب.

(الدال)
داروي ـ ـ ـ ـ ــن .ال ــرج ــل ال ـ ــذي يـ ـق ــول إن ـنــاجميعًا منحدرون من القرد.
دمشق .املكان الوحيد الذي يعرفونُ
فيه كيف تصنع السيوف .كل النصال
الرهيفة آتية من دمشق.
 -ديكارت .أنا أفكر إذن أنا موجود.

(الراء)

(الثاء)

ّ
 ثالثة عشر .تجن ْب أن تكون الثالثعشر على املائدة ،فذلك يجلب النحس.
ينبغي ألصـحــاب البديهة الحاضرة
ّ
أن يـعــلـقــوا دائـمــا بــاملــاحـظــة التالية:
«ال بأس ،سآكل ما يكفي لشخصني».
أو ،إن كانت هناك سيدات حاضرات،
ْ
ً
ّ
اسأل إن كانت أي منهن حامال.
ّ
الـثــوم .يقتل الــديــدان املعوية ويهيجالرغبات اإليروتيكية العنيفة .فركوا
به شفتي هنري الرابع عند والدته.

(الجيم)

ّ
أش ْر إليهم
الجراحون .قساة القلوبِ .
ّ
بصفة الجزارين.
ال ـ ـج ـ ــرائ ـ ــد .ي ـس ـت ـح ـي ــل الـ ـعـ ـي ــش مــندون ـه ــا ،وف ــي الــوقــت نـفـســه هاجمها
ـوت مـ ـجـ ـلـ ـج ــل .أهـ ـمـ ـيـ ـتـ ـه ــا فــي
ب ـ ـ ـصـ ـ ـ ٍ
املـجـتـمــع ال ـحــديــث .م ـثــال :لــوفـيـغــارو.
الـ ـصـ ـح ــف الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــة :ري ـ ـفـ ــو دي دو
م ــون ــد ،لـيـكــونــومـيـســت ،ل ــو ج ــورن ــال
دي دي ـبــاه .اتــركـهــا عـلــى ال ـطــاولــة في
غرفة معيشتك ،بعد التأكد من تركها
م ـف ـتــوحــة ال ـص ـف ـح ــات .ض ــع إش ـ ــارات
بقلم أحمر على بعض الفقرات ،فهذا
ّ
يــولــد انـطـبــاعــا مـمـتــازًا .فــي الـصـبــاح،
ً
اقرأ مقاال في واحدة من هذه الصحف
ال ـجــديــة الــرص ـي ـنــة .وم ــن ث ــم ،عـنــد ّمــا
يــأتــي الضيوف فــي املـســاءّ ،
وج ــه دفــة
ال ـحــديــث ن ـحــو امل ــوض ــوع الـ ــذي كنت
تقرأه صباحًا .هذه هي فرصتك لكي
ّ
تتألق.
ّ
-الجزارون .مخيفون في أوقات الثورة.

After
Night›s
 Studyلجون
فريدريك بيتو
( 1890ــــ
 1900ــــ زيت
على كانفاس
ـــــ × 36.2
 50.8سنتم)

ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرع ـ ـ ـ ـ ـ ــاة .كـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــرع ـ ـ ـ ــاة س ـ ـ ـ َـح ـ ـ ــرة.اخـ ـتـ ـص ــاصـ ـه ــم ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ُّـدث م ـ ــع م ــري ــم
العذراء.
 ال ـ ــرواي ـ ــات .ت ـف ـســد ال ـج ـم ــاه ـي ــر .إذاظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ف ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة ب ـش ـك ـل ـه ــا
ً
املتسلسل كانت أقل إخــاال باألخالق
من صدورها مطبوعة في كتب .يجب
الـسـمــاح بــالــروايــات الـتــاريـخـيــة فقط
ّ
ألنها تعلم التاريخ .الفرسان الثالثة
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال .ب ـعــض ال ــرواي ــات
مكتوبة برأس مشرط (مــدام بوفاري،
ً
ٌّ
مبني على رأس إبرة.
مثال) ،وبعضها

(الزاي)

(الشين)
الشامة .جيدة لكتابة الشعر.الشطرنج .كلعبةٍ في منتهى الجدية،وك ـع ـل ـ ٍـم م ــن دون أي ط ــائ ــل .تـحــاكــي
ال ـت ـك ـت ـي ـكــات ال ـع ـس ـك ــري ــة .ك ــل الـ ـق ــادة
العظام كانوا العبي شطرنج بارعني.
ِ
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قمر نافق في قلبي
أسماء ياسين *
الـشـهــداء .جميع املسيحيني األوائ ــلكانوا شهداء.

(الصاد)

الـصـلــع .دائ ـمــا مـبـ ّـكــرّ ،يسببه طيش
ُّ
الشباب ،أو تفتق األفكار العظيمة.
(الضاد)
ال ـ ـض ـ ـي ـ ــوف .اسـ ـتـ ـشـ ـه ــد ب ـس ـلــوك ـهــمً
لتضرب مثاال البنك.

(الطاء)
ال ـطــاحــونــة .تـبــدو جميلة فــي منظرطبيعي.
ال ـط ـب ــخ ال ـج ـن ــوب ــي .ط ــاف ــح ب ــال ـث ــوم.استهجنه صارخًا.
ّ
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق .ل ـ ــو ل ـ ــم يـ ـط ــل ــق ن ــاب ـل ـي ــونجوزفني ،لكان على العرش ال يزال.
الطلبة .كلهم يــرتــدون قبعات بيريهوبناطيل ضيقة على شاكلة
حـمــراء
ّ
ال ـ ـفـ ــرسـ ــان ،يـ ــدخ ـ ـنـ ــون الـ ـغ ـلـ ـي ــون فــي
الشارع وال يقومون ّ
بأي عمل.
 ط ـل ـبــة ال ـ ـطـ ـ ّـب .ي ـن ــام ــون إل ـ ــى ج ــوارالجثث .بعضهم يأكلونها.

(العين)
ال ـع ـجــائــز .ب ـعــد ف ـي ـضــان أو عــاصـفــةرعــديــة ،أو أي ش ــيء مــن ه ــذا القبيل،
دائمًا يقول العجائز في القرية إنهم
ال يتذكرون إن كانوا قد شهدوا شيئًا
ً
مماثال.
ُ
استئجار العربة
العربة .يستحسن ّبـ ــدل ش ــرائـ ـه ــا -س ـت ــوف ــر ع ـل ــى نـفـســك
إزع ــاج ــات ال ـســائــس وال ـخ ـي ــول الـتــي
ت ـمــرض دائ ـم ــا .عـ ّـبــر ع ــن حـنـيـنــك إلــى
أيام العربات التي ُّ
تجرها الخيول.
ال ـع ـض ــات .دائ ـم ــا ع ـض ــات ال ــرج ــالاألقوياء من فوالذ.

(الغين)

ّ
 غرفة نوم العازب .دائمًا غير مرتبة،مـ ــع أغ ـ ـ ـ ــراض ن ـس ــائ ـي ــة م ـب ـع ـث ــرة فــي
أرجــائـهــا .رائـحــة الـسـجــائــر .ال بــد من
وجود أشياء غريبة ّ
مخبأة هناك.
ُْ
الـغـ ّـمــازات .دائمًا قــل للفتاة الجميلةإن غمازاتها أعشاش كيوبيد.
غــولــف ستريم [تـيــار الخليج] .بلدةُ
مـ ـشـ ـه ــورة فـ ــي ال ـ ـنـ ــرويـ ــج ،اك ــت ـش ـف ــت
حديثًا.

(الفاء)

-الكوابيس .سببها عسر الهضم.

الفاتورة .دائمًا مرتفعة جدًا.ّ ْ
ْ
اسخر عند سماع اسمه ،وعلق
فاغنر.بالنكات على موسيقى املستقبل.
الـ ـفـ ـت ــوى .س ـ ـ ّـم أي م ــرس ــوم ت ـص ــدرهال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات «فـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوى» .ذل ـ ـ ـ ــك ي ــزع ــج
الحكومة.
َ
الــفـحــل .جامح دائـمــا .ال يليق باملرأةأن تعرف الفرق بني الفحل والحصان.
يـمـكــن أن ي ـق ــال ل ـل ـفـتــاة ال ـص ـغ ـيــرة إن
الفحل مجرد حصان كبير.
-الفرو .عالمة ثراء.

(الالم)

قارن العمل الفني َ
بالهرم
«ينتصب في الصحراءّ ،باهرًا
َ
وعديم المنفعة ،تتسلقه بنات
ّ
وتتبول البرجوازية على
آوى
قاعدته»
الوحيد الذي
دمشق المكان ُ
يعرفون فيه كيف تصنع
السيوف .كل النصال الرهيفة
آتية من دمشق
ّ
الفن .أقصر الطرق إلى ملجأ الفقراء.الفن عديم الجدوى ما دامت اآلالت قد
ّ
حــلــت مـحـلــه ،وهــي ق ــادرة عـلــى تــأديــة
بشكل أفضل وأسرع منه.
األمور
ٍ
الفينيق .اسم رائع ألية شركة تأمنيضد الحرائق.

(القاف)
ٌ
كتاب من تأليف محمد ،يدور
القرآن.بأكمله حول النساء.
الـ ـقـ ـط ــط .م ـخ ـل ــوق ــات مـ ــاكـ ــرة .سـ ِّـمـهــا«ن ـم ــور ال ـصــال ــون ــات» .اق ـط ـ ْـع ذيــولـهــا
منعًا ُّ
للدوار.

(الكاف)
الـ ـكـ ـح ــولـ ـي ــة .س ـب ــب ك ــاف ــة األم ـ ـ ــراضالحديثة (راجع األبسينت والتبغ).

الفـ ــايـ ــت .جـ ـن ــرال ي ـش ـت ـهــر بـحـصــانــهاألبيض.
ّ
اللحية .عالمة فحولة .اللحى الكثةّ
تسبب الصلع .تحمي ربطات العنق.
ّ
أشكالها متنوعة.
َّ
اللقاح .ال تعاشر إال امللقحني.اللوردّ .ثري إنكليزي.
الـ ـلـ ـيـ ـل ــك .ب ـه ـي ــج ألنـ ـ ــه ي ـع ـن ــي ق ـ ــدومالصيف.

(الميم)
امل ـ ـ ـ ــاء .امل ـ ــاء فـ ــي بـ ــاريـ ــس ي ـس ـبــب لــكاملـ ـغ ــص .مـ ــاء ال ـب ـح ــر ي ــرف ـع ــك عـنــدمــا
تسبح .رائحة ماء الكولونيا منعشة.
مــاكـنـتــوش .فيلسوف سـكــوتــانــدي.مخترع املعطف املطري.
املتفائل .مرادف «األبله».املـثـقـفــون .اسـخــر مـنـهــم .كــل مــا يلزمللثقافة الــواسـعــة هــو الــذاكــرة القوية
ـل .املـعــرفــة :منقوع
واملـثــابــرة فــي الـعـمـ ّ
فاخر .موسوعة متنقلة.
املـ ـح ــام ــون .ه ـن ــاك الـكـثـيــر مـنـهــم فيال ـب ــرمل ــان .أح ـكــام ـهــم م ـل ـتــويــة .ق ــل عن
امل ـحــامــي الـ ــذي ل ـيــس م ـف ـ ّـوه ــا« :ن ـعــم،
ولكنه يعرف كتبه جيدًا».
امل ـ ــرم ـ ــر .ي ـس ـت ـخ ــدم لـ ــوصـ ــف أج ـم ــلاألقسام في جسد املرأة.
مـسـتـحــاثــة .دلـيــل عـلــى طــوفــان نــوح.نكتة تـنـ ّـم عــن ذوق عند اإلش ــارة إلى
عضو في األكاديمية [الفرنسية].
املسيحية .أعتقت العبيد.امل ـط ـع ــم .اط ـلــب دائ ـم ــا األشـ ـي ــاء الـتــيّ
قلما تأكلها في البيت .عندما تحتار،
ب ـب ـس ــاط ــة اطـ ـل ـ ْـب أي ش ـ ــيء ي ـت ـنــاولــه
اآلخرون على الطاولة املجاورة.
امل ـ ـغـ ــارة ذات الـ ـ ـن ـ ــوازل .م ـن ــذ س ـنــن،دارت هـ ـن ــاك حـ ـف ــات رائـ ـ ـع ـ ــة ،حـفـلــة
رقص أو مأدبة ،أقامها شخص ّ
مهم.
بمقدورك أن ترى النوازل التي «تبدو
مـثــل أنــابـيــب األورغ ـ ــن» .ك ــان ال ـقـ ّـداس
ُيـ ـق ــام هـ ـن ــاك ،خ ـل ـس ــة ،أثـ ـن ــاء الـ ـث ــورة
[الفرنسية].
ّ
املالك .كلمة مؤثرة في الحب واألدب.ُ
امل ـ ـل ـ ـكـ ـ ّـيـ ــةْ .أحـ ـ ــد األس ـ ـ ــس الــرئ ـي ـس ـيــةَ
للمجتمع .أقد ُس َمن الدين.
ّ
ّ
املعويُ .يؤخذ ّ
سرًا.
املليمنتصف الليل .الحد األقصى للعملالشريف واملتع البريئة .بعد منتصف
ٌ ّ
فاجر كل ما يحدث.
الليل،
املندولني .ال ُيستغنى عنه في إغواءالنساء اإلسبانيات.
شر ال َّ
املومسٌّ .بد منه .حماية لبناتنا
وأخواتنا ،ما دام هناك رجال عازبون.
يجب مالحقتهن بال هوادة .يستحيل
أن ي ـخــرج املـ ــرء م ــع زوجـ ـت ــه ،وه ــؤالء
ّ
النساء في الـشــوارع .هــن دائمًا بنات
ّ
فقيرات أغواهن رجال برجوازيون.
امليتافيزيقا .ال لزوم ملعرفة ما تعنيه.ّ
اضـ ـح ــك مـ ــن ال ـك ـل ـم ــة ،فـ ـه ــذا س ـي ــول ــد
انطباعًا بذكاء عظيم.

(النون)
الـ ـنـ ـبـ ـي ــذ .مـ ــوضـ ــوع ل ــأح ــادي ــث بــنالرجال .أنبذة بوردو هي األفضل ،ألن
األط ـبــاء يصفونها ملــرضــاهــم .النبيذ
األردأ مذاقًا هو األصفى.
الـ ـنـ ـم ــل .مـ ـث ـ ّـال ن ـم ــوذج ــي يـسـتـشـهــدَ
ب ــه أمـ ــام امل ـب ــذري ــن .أل ـهــم ف ـك ــرة بـنــوك
التوفير.

(الهاء)
هوميروس .لم يكن له أي وجود أبدًا.مشهور بضحكه.

(الواو)
-ورقة التني .في النحت ،رمز للفحولة.

(الياء)

ّ
ٌ
مصنوع من
اليابان .كل شيء هناكالبورسالن.
اليأجوج .مقترنة دائمًا مع املأجوج.ْ
ّ
الـ ـ َـيـ ــشـ ــب .كـ ــل األوانـ ـ ـ ــي ف ــي امل ـتــاحــفمصنوعة من اليشب.

1
أتخيل لو كل األشياء الحقيقية صارت وهمية
عندها سأعود للضحك العادي
وملحادثات عابرة ال تترك أثرًا ترابيًا على ردائي
للبكاء الذي ال يتجاوز العينني
وربما أؤمن بشيء إلى درجة إعالنه
ليت للقتلى أرواحًا إضافية
أش ـبــاحــا تـقــض مـضــاجــع ال ــذي ــن إذ ي ـج ــدون أنـفـسـهــم أمـ ــام الجسر
يعبرون سريعًا
ثم يحرقونه خلفهم
ليبنيه آخرون فيعبرون ثانية ثم يحرقونه
وهكذا...
لم يمتنع القتلة قط عن الذهاب
حتى يجيء الطوفان
ملاذا يغرق الجميع دائمًا ويتركونني مع نصف األشياء؟
والنصف كثير!

2
أحتاج إلى الهواء
ال ألتنفس
التنفس فعل زائد اآلن
والخطوة إلى بيت جارتي ،التي ال أعرفها ،ثقيلة
سأذهب ،مبتسمة ابتسامة جارة قديمة
وأقول :أعيريني بعض املاء
أنسى أن املاء أغرق بيتي
وأن كراهيتي له ليست صادقة
لم تمنعني من شربه
والتحمم به إثر املضاجعة األخيرة
ّ
وري الريحانة
ّ
وصبه فوق جثتك لغسلها
أحتاج إلى الهواء
ألن ال أحد يدري
وأنا أريد أن يعرفوا كل شيء

3

ُ
فكرت كثيرًا بشأن السفر
ُ
ثم استندت إلى شجرة في قلب غرفتي
ال تحميني املفاوضات من األذى
وطاملا الجمرة مشتعلة سأظل
الباب مغلق بإحكام
وظهري إلى الشجرة
الهواء في الخارج بارد
أكثر مما ينبغي لهذا الصيف الذي ال لون له
للنهر ذي الذاكرة واملصبني
للطريق الرمادية ذات املخيلة الجيدة
أي زاد يحتاج الطريد غير الدفء!

4
أحيانا يكون الجمال في شيء نعرفه جيدًا
أو في شيء جديد تمامًا
لكن يحدث نادرًا أن يكون الجمال في السؤال الذي ال رد عليه
فال ندري إن كانت هذه املنطقة الخالية من العشب منذورة لنا أو ال
نزرعها ،أو نتركها حتى تجف ثم تتشقق
ً
وبينما نضيع وقتًا طويال في التفكير
سيحدث مصادفة ،بعد فترة قصيرة ،أن تنقل الــريــاح إليها بــذورًا
عابرة ومطرًا غزيرًا
فتنبت نباتًا يانعًا
يانع وجميل الرائحة
وإن كان ليس منا ،وليس لنا.

5
طبقة خفيفة من الحلوى تحت عفن
أخضر ،نيء ،مخملي
لون العفن ،ورائحته ،وملمسه
في شارع الفلكي رأيت سمكتني ميتتني على الرصيف
لم أستغرب
حني تموت الحواديت في جسد ،تطفو في أي مكان آخر
هذان طائران ميتان في عيني سائق الباص
وهذا قمر نافق في قلبي
وهذه قبلة خضراء كضفدع أطبقت يدك عليه ّ
حيًا
وهذا حصان
تحجر في السباق ،فوق الحاجز تمامًا
الصوت ،هو اآلخر ،جثة أثيرية
سور الشرفة حافة ُجرف
وعني الباب السحرية نفق
يراني من خالله الواقفون خلف الباب وال أراهم
وال أود أن أراهم.
* شاعرة مصرية ( )1979من أعمالها« :البحر سر العازف» (شعر ـ ،)2013
وكرسي ازرق في نهاية البهو» (نصوص ـ )2006
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تاريخ

كمال ديب :لبنان اإلبداع من عصر النهضة إلى القرن الـ 21
فيصل الترك
صدر للمؤلف اللبناني الكندي كمال
دي ــب ك ـتــاب «ت ــاري ــخ لـبـنــان الـثـقــافــي:
من عصر النهضة إلى القرن الحادي
والـ ـعـ ـش ــري (دار امل ـك ـت ـب ــة ال ـشــرق ـيــة
ً
ـ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـض ــم  15ف ـص ــا
ومـ ــاحـ ــق وف ـ ـهـ ــرس أعـ ـ ـ ــام والئـ ـح ــة
املراجع باللغات العربية واألجنبية.
يتمي ُز الكتاب بعرضه ّ
ّ
وبحثه
الشيق
ِ
ِ
املمتع ،بعيدًا عن املؤلفات التقليدية
ّ
التي تتسم عــادة بتجميع البيانات
سيجد
والوقائع
جافة .هنا ً
بطريقة ً
ً
الـ ـق ــارئ ف ـص ــوال ح ـ ّـي ــة وم ـم ـت ـعــة ،عن
الثقافة فــي لبنان فــي ميادين األدب
والفكر والغناء واملوسيقى والرقص
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي وال ـ ـفـ ــول ـ ـك ـ ـلـ ــور واملـ ـ ـس ـ ــرح
ّ
والسينما واملـطـبـ ِـخ والـشـعــر .وكلها
مـ ـ ـج ـ ــاالت ك ـ ــان ـ ــت ،وال تـ ـ ـ ـ ــزال ،ت ـن ـمــو
وتزدهر في لبنان .كما يخترق الكتاب
ـوط
ـود وهـ ـب ـ َِ
ـاب ص ـ ـعـ ـ ِ
ه ــاج ــس أسـ ـ ـب ـ ـ ِ
لـبـنــان الـثـقــافــي خ ــال ق ــرن ،وش ــروط
الجديدة ،في قالب فكري حول
عودته
ّ
واجبات املثقف واالنفصام بني الفكر
املدني املعاصر والفكر التراثي.
يـ ـع ـ ّـرف ف ــي ال ـف ـصــل األول بــالـثـقــافــة
واملـ ـثـ ـق ــف ،وي ـس ـت ـع ــرض ف ــي الـفـصــل
الثاني لبنان عشية النهضة وصعود
بـ ـ ـي ـ ــروت كـ ـم ــرك ــز ثـ ـق ــاف ــي وال ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـوع
الــديـنــي والــربــاط األوروب ــي وازده ــار
ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم .أم ــا ف ــي الـفـصــل
ال ـث ــال ــث ،ف ـي ـشــرح الـنـهـضــة الـثـقــافـيــة
فــي لبنان وأهمية بـيــروت والقاهرة
ودور املــدارس واملطابع والجمعيات
وال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة ،إلـ ـ ــى تـ ـج ــدي ــد ال ـل ـغ ــة
العربية واملصطلحات وكذلك األبعاد
ً
السياسية للنهضة .ويـطــرح ســؤاال:
ّ
مل ـ ــاذا م ـث ــلــث ح ـل ــب بـ ـي ــروت ال ـق ــاه ــرة
ول ـ ـيـ ــس أمـ ــاكـ ــن أخـ ـ ـ ــرى وراء والدة
النهضة وانطالقتها.
ّ
يخصص الكاتب الفصلني الرابع
ثم
وال ـخــامــس لـ ــآداب م ــن إح ـي ــاء اللغة
الـعــربـيــة وتــأث ـيــر ال ـث ـقــافــات الـغــربـيــة
ودور الفلسفة ،وي ـعـ ّـرج عـلــى أهمية
جبران خليل جبران في تجديد اللغة
واألسـلــوب .ثم يطرح موضوع األدب
امل ـل ـتــزم ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات .ويـنـتـقــل
فــي الفصل ال ـســادس إلــى الفولكلور
والــرقــص الشعبي ودوره فــي خدمة
الفكرة اللبنانية واستمرارية الكيان،
ّ
مشوق عن «مهرجانات
وكذلك شرح
بعلبك الدولية» .وفي الفصل السابع
ف ـصــل ع ــن م ــوض ــوع ل ـطــاملــا أهـمـلـتــه
الكتابات الثقافية ســواء فــي اإلعــام
والصحف أو في الكتب وهو املطبخ
ال ـل ـب ـنــانــي :ط ـعــام ال ـقــريــة الـلـبـنــانـيــة،
ج ــذور تــاريـخـيــة للمطبخ اللبناني،
ت ـق ــال ـي ــد امل ـط ـب ــخ وان ـ ـت ـ ـشـ ــاره ،ط ـعــام
املدينة اللبنانية ،ووجبات الطعام.
وي ـح ـت ــل الـ ـغـ ـن ــاء وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى عـ ــددًا

م ـه ـمــا م ــن ص ـف ـح ــات الـ ـكـ ـت ــاب ،حـيــث
ي ـت ـطـ ّـرق الـفـصــل ال ـثــامــن إل ــى نهضة
لبنان املوسيقية واملدرسة الرحبانية
وإذاع ـ ــة «ال ـش ــرق األدنـ ـ ــى» ،وانـتـشــار
امل ــوس ـي ـق ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي س ــوري ــة
وفـلـسـطــن ،و«م ـه ــرج ــانــات بـعـلـبــك»،
والليالي اللبنانية والفيلم الغنائي
واألغنية اللبنانية وهموم السياسة،
وف ـ ـيـ ــروز ،ون ـه ــاي ــة زمـ ــن ال ـفــول ـك ـلــور،
وزياد الرحباني كمجدد للموسيقى
اللبنانية ،فأغنية ال ـ ــ ،popثــم الئحة
بفناني البوب الغنائي.
ويـتـنــاول الفصل التاسع الشعر من
الـقـصـيــدة الـنـهـضــويــة وسـعـيــد عقل
وخليل حاوي ويوسف الخال ،وكيف
أصبح لبنان ملجأ الـشـعــراء العرب،
بخاصة أدونـيــس ومحمود درويــش
ونزار قباني.
أمـ ــا املـ ـس ــرح ال ـل ـب ـنــانــي ،ف ـهــو يغطي
ال ـف ـص ـلــن ال ـع ــاش ــر وال ـ ـحـ ــادي عـشــر:
املـ ـس ــرح ال ـغ ـن ــائ ــي وامل ـ ـسـ ــرح ال ـج ــاد،
امل ـســرح اللبناني قـبــل  ،1850مسرح
مـ ـ ــارون ال ـن ـق ــاش ،املـ ـس ــرح الـلـبـنــانــي
الـ ـح ــدي ــث ،ف ــرق ــة امل ـ ـسـ ــرح امل ـع ــاص ــر،
فرقة محترف بيروت للمسرح ،فرقة
املـســرح االخـتـبــاري ،املـســرح الوطني
«شوشو» ،الفرقة الشعبية اللبنانية
«ال ــرح ــابـ ـن ــة» ،وم ـقــاب ـلــة م ــع ال ـكــاتــب
املـســرحــي ف ــارس يــواك ـيــم ،ثــم مسرح
زياد الرحباني من  1969إلى .1996
ويـ ـنـ ـتـ ـق ــل الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب إلـ ـ ـ ــى ال ـس ـي ـن ـم ــا
الـل ـب ـنــان ـيــة م ــن  1960إلـ ــى  1980مع
س ـي ـن ـم ــا مـ ـحـ ـم ــد س ـ ـل ـ ـمـ ــان ،وغ ـ ـ ــاري
غرابتيان ،وسمير الغصيني ،وفؤاد
شرف الدين ،والسينما اللبنانية في
ّ
علوية ومارون
زمن الحرب مع برهان
ب ـ ـغـ ــدادي ،وس ـي ـن ـمــا م ــا ب ـعــد ال ـحــرب
وأزمـ ــة تـمــويــل الـسـيـنـمــا والـتـســويــق
والتوزيع والرقابة وسينما الواقع ثم
الئحة األفالم اللبنانية املعاصرة.
ويخلص الكتاب فــي مواضيعه إلى
مــوضــوع الفكر فــي الفصلني الثالث
عشر والرابع عشر :هنا مناقشة حول
منحيني فكريني في لبنان يتعايشان
وانـ ـقـ ـس ــام حـ ــول ال ـف ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وك ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ،وان ـ ـق ـ ـس ـ ــام حـ ــول
امل ـق ـ ّـدس ،واملـثـقــف ال ـتــراثــي ،وج ــورج
قرم وجورج طرابيشي ومحمد عابد
ال ـجــابــري ومـحـمــد أركـ ــون وعـبــدالـلــه
الـ ـع ــروي وفـ ــرج فـ ــودة ون ـص ــر حــامــد
أب ــو زي ــد ،ثــم إمـكــانـيــة ط ــرح مـشــروع
ّ
واملتحول ونقد العقل
فكري ،والثابت
العربي ونقد الفكر الديني والهجمة
املـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــادة ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤال ح ـ ـ ـ ــول نـ ـه ــاي ــة
الحضارة العربية.
وي ـ ـخ ـ ـلـ ــص ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب إلـ ـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة
ان ـت ـكــاســة ال ـن ـه ـضــة :وهـ ــل ه ــي مــوت
م ــديـ ـن ــة (ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت) أم مـ ـ ــوت مــدن ـيــة
(الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب)؟ ويـ ـ ـط ـ ــرح مـ ـ ـ ــأزق امل ـث ـق ــف
ونموذج املثقف (جبران خليل جبران

وإدوارد سعيد وأدونيس) وموضوع
طغيان واستبداد الفضائيات ،وكيف
أصبح املثقف اللبناني عبدًا للمال،
ثــم ان ـه ــزام ف ـكــرة ال ـعــروبــة واالنـهـيــار
ً
الثقافي ،وصوال إلى عودة األمل.
«تـ ــاريـ ــخ ل ـب ـن ــان ال ـث ـق ــاف ــي م ــن عـصــر
ال ـ ـن ـ ـه ـ ـضـ ــة إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادي
وال ـع ـش ــري ــن» ي ـب ــرز ل ـب ـن ــان ال ـج ـم ــال،
رائ ـ ـدًا ف ــي الـنـهـضــة الـعــربـيــة وحــامــل
م ـ ـنـ ــارة الـ ـحـ ـض ــارة ل ـك ــل ال ـ ـعـ ــرب فــي
الـ ـق ــرن ال ـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن ،بـعـيـدًا
منذ
ع ــن شـ ـ
ـال ال ـك ـتــب ال ـت ــي ً ت ـص ــدر ً
ُ
عـ ـق ــود وتـ ـعـ ـط ــي صـ ـ ـ ــورة سـ ــوداويـ ــة
ع ـ ـ ــن أوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ل ـ ـب ـ ـنـ ــان الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة .كـتــاب
يبعث على التفاؤل ويدعو إلى ّ
تأمل
الـكـنــز الـلـبـنــانــي الـكـبـيــر م ــن حــولـنــا.
هو محاولة متواضعة لتأريخ مائة
وخـمـســة وعـشــريــن عــامــا مــن الثقافة
ف ــي ل ـب ـنــان بــأوج ـه ـهــا الـ ـع ــدي ــدة .وال
ضـ ــرورة لــإفــاضــة هـنــا ع ــن الـحــاجــة
إلى مثل هذا الكتاب عن تاريخ لبنان
الثقافي .وثانيًا ،اإلضافة املهمة هنا
هي ابتعاد هــذا الكتاب عن السردية
الرتيبة التي وصمت الكتب الساعية
ل ـل ـش ـمــول وان ـت ـه ــت إلـ ــى اس ـت ـع ــراض
بــاهــت لـبـيــانــات ووق ــائ ــع وبــأسـلــوب
ُ
مـ ّـمــل .فــي هــذا الكتاب أطــروحــة تـقـ ّـد ُم
إش ـك ــال ـي ــة واضـ ـح ــة ت ـخ ــال ــف ال ـع ــرف
الـ ـس ــائ ــد .وث ـ ّـم ــة ح ـ ــرص ط ـب ـعــا عـلــى
تقديم أبــواب الثقافة ،ولكن كقضايا
ال كـ ـمـ ـس ـ ٍـح ألهـ ـ ــم األسـ ـ ـم ـ ــاء وال ـك ـت ــب
والنتاجات الفنية في كل باب .يختار
ّ
محددة
املــؤلــف مسائل وشخصيات

ولـيــس كلها طبعًا .وال ـقــارئ الفطني
سـ ـ ـي ـ ــدرك اسـ ـتـ ـح ــال ــة اإلحـ ـ ــاطـ ـ ــة ب ـكــل
املـســائــل وك ــل الـشـخـصـيــات ،والـنــاقــد
ال ـث ـقــافــي س ـي ـق ـ ّـرر أه ـم ـيــة املــواض ـيــع
والشخصيات التي يطرحها الكتاب
من عدمها .وجــاء في مقدمة الكتاب:
«تاريخ لبنان الثقافي مليء بأسماء
شـهـيــرة وكـبـيــرة ،ويــؤملـنــا التضحية
ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا ،ونـ ـكـ ـتـ ـ ّف ــي بـ ـ َـمـ ــن واج ـ ــه
جيله .وحتى
قضايا معاصرة ومثل ّ
في القضايا املطروحة ،فإننا نقتصر
مــن الئـحــة كبيرة على بضع قضايا
ت ـع ـك ــس اهـ ـتـ ـم ــام ــات ث ـق ــاف ـي ــة ت ـخــدم
س ـي ــاق األط ـ ــروح ـ ــة :االل ـ ـتـ ــزام األدبـ ــي
وامل ـ ـسـ ــرحـ ــي ،الـ ـت ــأثـ ـ ّي ــرات ال ـغ ــرب ـي ــة،
الحداثة ،املـقـ ّـدس ،املثقف ،الثورة في
امل ـس ــرح واألدب ،ال ـت ـجــديــد ال ـل ـغــوي،
العلمنة ،الـفـكــرة اللبنانية ،الـهــويــة،
ّ
الخ .ذلك أن ّعالم الثقافة واسع ما أن
ّ
يشعر املرء أنه كاد يدركه حتى يتسع
ّ
وي ـت ــش ـع ــب ،وي ـص ـب ــح ت ــأط ـي ــر األف ــق
املطروح ضروريًا».
أم ـ ــا أط ـ ــروح ـ ــة الـ ـكـ ـت ــاب ،ف ـي ـشــرح ـهــا
ّ
امل ــؤل ــف كــال ـتــالــي« :إن نـهـضــة لبنان
ال ـث ـقــاف ـيــة بـنـكـهــة عــرب ـيــة وأوروبـ ـي ــة
قــادهــا أرب ــاب الـفـكــر الـحــديــث (س ـ ً
ـواء
مـ ــن أص ـ ـحـ ــاب «الـ ـفـ ـك ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة»
أو م ــن «فـ ـك ــرة الـ ـع ــروب ــة الـعـلـمــانـيــة
الديمقراطية»)ّ ،
فقدموا فنونًا جميلة
وأن ـج ـبــوا ش ـع ـرًا وف ـك ـرًا وأدبـ ــا وكتبًا
وموسيقى ومسرحًا .وهــذه النهضة
كانت ممكنة في لبنان في منتصف
ّ
القرن التاسع عشر ملا تمتع به البلد
ب ــاك ـرًا م ـقــارنــة ب ــال ــدول ال ـعــرب ـيــة ،من

ّ
كان مثلث
حلب بيروت
القاهرة
حضن
النهضة
وانطالقتها

بنية تحتية ثقافية  -مــن مؤسسات
ومـ ـ ـع ـ ــاه ـ ــد ومـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع وم ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ــات -
والنـفـتــاحــه عـلــى أوروب ـ ــا ،وأي ـضــا ملا
ّ
تمتع به في القرن العشرين من أجواء
ح ــري ــة ج ـع ـ ّل ـتــه رائ ـ ـ ـ ـدًا وم ـغ ـنــاط ـي ـســا
ثقافيًا ملا وفره كمنفى وواحة ملثقفي
العرب .وحتى الحروب واألزمــات ،لم
تـلـ ِـغ دور لـبـنــان فــي ظــل غـيــاب بديل
ع ــرب ــي ح ـت ــى ك ـت ــاب ــة هـ ــذه ال ـس ـط ـ ّـور.
وب ـس ـبــب هـ ــذه ال ـخ ـصــائــص ،نـتـبــنــى
ّ
نظرة تفاؤلية للمستقبل بأن لبنان ال
يزال يعيش عصر النهضة في القرن
الحادي العشرين».
وم ــن ه ــذه األط ــروح ــة ي ـطــرح املــؤلــف
ّ
«إش ـك ــال ـي ــة» ال ـك ـت ــاب ه ــي أن لـبـنــان
وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب شـ ـ ـه ـ ــدوا والدة ال ـن ـه ـضــة
ّ
ونقيضها معًا وأن هذين الوليدين
ف ــي صـ ـ ــراع م ــري ــر وم ـس ـت ـم ــر .يـعـنــي
ّ
ذلـ ــك أن ث ـ ّـم ــة ات ـج ــاه ــن ه ـمــا ات ـجــاه
الـنـهـضــة وات ـج ــاه الــرج ـعــة ،فيرفض
الكتاب التعاطي الطوباوي مع جذور
النهضة العربية ،وتحديدًا التعاطي
التوفيقي واالعـتـبــاطــي ال ــذي يجمع
بني الديني والعلماني ،والحداثوي
ّ
وال ـت ــراث ــي ،واض ـع ــا ف ــي ســلــة واح ــدة
ب ـط ــرس ال ـب ـس ـتــانــي وج ـ ـبـ ــران خـلـيــل
ّ
الشميل وفرح أنطون
جبران وشبلي
وغيرهم ،مــع جمال الــديــن األفغاني،
ومحمد عبده ،ورشيد رضــا .الدعوة
إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــراث ع ـ ــودة إل ـ ــى املـ ــاضـ ــي ال
ت ـش ـبــه ال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـح ـي ــاة املــدن ـيــة
والـنـهـضــويــة الـتــي حــاكــت الـحــواضــر
األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ون ـ ـ ـظـ ـ ــرت إلـ ـ ـ ــى األمـ ـ ـ ــام
واملستقبل .الـعــودة إلــى الــديــن كانت
ّ
النطفة التي ول ــدت بعد عقود قليلة
ّ
وسلفية،
متشددة من اخوانية
تيارات
ّ
وكانت السبب الرئيس ـ بعدما توفر
لها املــال والــدعــم الـخــارجــي ـ النكفاء
النهضة العربية منذ  1967وتراجع
دور لـ ـبـ ـن ــان مـ ـن ــذ  1975وط ـغ ـي ــان
ال ـت ـفـ ّـســخ ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي مـكــان
ّ
املتنير ،وحلول الرجعة الدينية
الفكر
مكان الفكرتني اللبنانية والعروبة.
أخـيـرًا ،كتاب كمال ديــب ّ
يسد حاجة
ّ
ـدارس
ـات واملـ ـ ـ ـ ـ ـ
مـ ــل ـ ـحـ ــة ،ف ـ ــي امل ـ ـك ـ ـت ـ ـبـ ـ ِ
ِ
ـات إلــى مــرجـ ٍـع أســاســي عن
والـجــامـعـ ِ
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،
محوري
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بفضل
والعشرين،
الحادي
القرن
في
ّ ِ
ّ ِ
ّ
ـريــة
ـاخ حـ
م ــا ق ــدم ــه وي ـق ــدم ــه م ــن مـ ـن ـ ِ
وبـنـيــة تحتية ثـقــافـيــة وكـبـلـ ٍـد عربي
بـنـكـهــةٍ أوروبـ ـي ــة .ه ــو ك ـت ـ ٌ
ـاب لـلـقــارئ
ـأن الـثـقــافــي بـشـكـ ٍـل عــام،
املـهـتـ ِـم بــالـشـ ِ
ـث واإلع ــام ــي وال ـط ــال ـ ِـب
ك ـمــا ل ـل ـبــاحـ ِ
الجامعي ،في لبنان والدول العربية،
سـ ً
ـواء في كليات العلوم االجتماعية
ـروع ال ـت ــاري ـ ِـخ
واإلن ـس ــان ـي ــة أو ف ــي فـ ـ ـ ِ
وعلم االجتماع.
واألدب والفلسفةِ
ِ
ِ

رواية

«هنا الوردة» ألمجد ناصر :سرد بأسئلة كثيرة
أسلوب
شعري
حميم
خصوصًا
في تناول
الجوانب
العاطفية
لشخصيات
روايته

مالك خالد
بـعــد مـسـيــرة شـعــريــة طــويـلــة بــدأهــا
خالل دراسته الثانويةّ ،
يحرض أمجد
ن ــاص ــر ( )1955ق ـ ـ ـ ّـراءه ع ـلــى الـبـحــث
عــن إجــابــات ألسئلة كثيرة تطرحها
ش ـخ ـص ـي ــات رواي ـ ـتـ ــه ال ـث ــال ـث ــة «ه ـنــا
الــوردة» (دار اآلداب) .تحضر بيروت
ف ــي ال ــرواي ــة ع ـبــر ال ـت ـس ــاؤل .ه ــل هي
املدينة املقصودة بمدينة السندباد؟
ه ـ ــذا أح ـ ــد األسـ ـئـ ـل ــة .يـ ـت ــرك ال ـش ــاع ــر
والصحافي والروائي األردنــي أخيرًا
للقارئ أن يعرف أي املدن يقصد حني
يتحدث عن الحامية ومــدن الحدود.
هل هي دمشق أو عمان وأي مدن بني
ه ــذه ال ـب ــاد ال ـثــاثــة ه ــي ال ـتــي ت ــدور
فيها األحداث؟

األسئلة تنسحب أيضًا على األحداث
الـتــي ت ـتــوزع عـلــى أرب ـعــة فـصــول في
الرواية .لجأ ناصر إلى إيقاع بطيء،
ربما إلفساح املجال لتمرير هذا الكم
من األسئلة عن كل تفصيل يرد فيها.
روايـ ـ ـ ــة ت ـح ـكــي سـ ـي ــرة ي ــون ــس الـ ــذي
ي ــدخ ــل ف ــي دوامـ ـ ــة أحـ ـ ــداث مـتــاحـقــة
تقلب حياته وتغربه عن بــاده التي
ك ــان يطمح لتغيير واقـعـهــا .مــن هو
يونس؟ هذا «الخطاط الصغير» ،هل
هــو شخصية روائ ـيــة أم هــو ناصر؟
ربما فيه من ناصر نفسه أيام شبابه
ً
وبداياته في األردن شاعرًا ومناضال
ولشخصيته شبه بأصدقاء الشاعر
ف ــي زم ـ ــن األح ـ ـ ــام ال ـك ـب ــرى بـتـغـيـيــر
العالم؟
نــاصــر ال ــذي أس ــس قـســم الـثـقــافــة في

صحيفة «القدس العربي» بعد عمله
مع الشهيد غسان كنفاني في «مجلة
الهدف» في بيروت ،يتحدث دائمًا عن
ذات ــه الـتــي يــوزعـهــا على شخصياته
الشعرية والــروائـيــة .ذات يبدو تتبع
ً
آثـ ــارهـ ــا سـ ـه ــا ف ــي ي ــون ــس ال ـشــاعــر
املـ ـتـ ـم ــرد ال ـ ـ ــذي ي ـن ـخ ــرط فـ ــي ال ـع ـمــل
السياسي السري ويــزور مدينة على
البحر نظن أنها بيروت .ذات الشاعر
الــذي كان من أوائــل من كتب قصيدة
ال ـن ـث ــر الـ ـت ــي ت ـح ـض ــر فـ ــي األسـ ـل ــوب
الشعري الرقيق والحميم وال سيما
ح ــن ي ـت ـن ــاول الـ ـج ــوان ــب ال ـعــاط ـف ـيــة
لشخصيات روايته.
األسئلة تنسحب أيضًا على أحــداث
الـ ــروايـ ــة ،ف ـعــن أي ت ـم ــرد ف ــي جـنــوب
الـ ـ ـب ـ ــاد يـ ـتـ ـح ــدث اب ـ ـ ــن قـ ــريـ ــة الـ ـط ــرة

األردنية املولود باسم يحي النعيمي
ف ــي أوس ـ ــاط الـخـمـسـيـنـيــات؟ م ــن هو
الحفيد ،حاكم الحامية؟ ملك األردن
ال ـحــالــي أم ق ــد ي ـك ــون أي حـفـيــد ألي
ن ـظــام عــربــي يـغـيــر أس ـم ــاء ووجــوهــا
ولكن باملضمون نفسه؟
إنها روايــة تحرض على التفكير بال
شـ ــك ،فــاألس ـئ ـلــة ك ـث ـي ــرة ،وكـ ــل ح ــدث
يحمل إح ــاالت على أسئلة مختلفة؛
ع ــن الـ ـت ــراث وال ـت ـح ــدي ــث ف ــي الـشـعــر
وال ـ ـخـ ــط الـ ـع ــرب ــي والـ ـعـ ـم ــل ال ـحــزبــي
عـ ــامـ ــة .أس ـئ ـل ــة م ـس ـت ـت ــرة ولـ ـك ــن مــن
الصعب تجاهلها .ينجح ناصر في
ج ـعــل الـ ـق ــارئ ي ـضــع ال ــرواي ــة جــانـبــا
لـيــرتــب األحـ ــداث ال ـتــي يـبــاعــد بينها
طـ ــول الـ ـس ــرد ل ـت ـقــديــم ت ـفــاص ـيــل عــن
الشخصيات واألحداث ،وهذا التفكير

من بديهيات األدب :أن يحرض على
م ــزي ــد م ــن امل ـعــرفــة وأن يـفـتــح مــزي ـدًا
م ــن األب ـ ـ ـ ــواب ع ـل ــى مـ ـص ــادر ج ــدي ــدة
للمعلومات لفهم العالم مــن حولنا،
ال أح ــداث ال ــرواي ــة فـحـســب .يبقى أن
في الرواية سخرية واضحة باللهجة
العامية أحيانًا ،من تفاصيل حياتية
للشاعر الـفــوضــوي ال ــذي يــدفــع ثمن
خـيــاراتــه غاليًا بــاالبـتـعــاد عــن وطنه
وأهـ ـل ــه وأص ــدق ــائ ــه والـ ــزوجـ ــة ال ـتــي
يحب وال يـتــاح لها الـفــرصــة إخـبــاره
أنه سيصبح أبًا.
ك ـ ـ ــل هـ ـ ـ ـ ــذا إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـسـ ـخ ــري ــة
السياسية مــن إجـ ــراءات أمـنـيــة ومــن
مـ ــواقـ ــف لـ ـ ـ ــدول إق ـل ـي ـم ـي ــة كـ ـم ــا حــن
يتناول زمن الرد ومكانه على العدو
الذي تكرر حتى لم يعد يذكره أحد.
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عناية جابر :الشعر أصغر من بيروت
جمال جبران
ُ
فـ ــي م ـح ـ ّـب ــة امل ـ ـ ـ ــدن ،ي ـك ـت ــب ال ـش ُـع ــراء
قصائد وأغنيات ...املدن التي خلقوا
حياتهم،
فيها ،أقاموا
فيها زمنًا من ّ ُ
ُ
محبة املــدن
طــال أم قصر .ال تحسب
تلك ّ
بكمية الــوقــت املــاضــي ،بــل بأمر
وقــوع الـغــرام بــن الطرفني مــن عدمه
وقد يحصل الغرام من نظرة .لكن من
الـشـعــراء َمــن يحط القصيدة جانبًا،
لـيـبـحــث ع ــن قــالــب مـخـتـلــف ليحكي
ّ
املحبة التي في قلبه لتلك
فيه عن تلك
األمكنة.
ّ
على هذا ،نجد أن «ال أحد يضيع في
بيروت» (الحركة الثقافية في لبنان)
للشاعرة والكاتبة اللبنانية الزميلة
عـ ـن ــاي ــة جـ ــابـ ــر ظـ ـه ــر ب ـ ــا ت ـص ـن ـيــف
م ـحـ ّـدد عـلــى غــافــه بــاعـتـبــاره وثيقة
أرادت الشاعرة من خالله الحكي عن
مدينتها بال قواعد أو قالب شعري
ق ــد يـعـمــل ع ـلــى م ـحــاصــرة وتـحــديــد
حجم البوح والعتاب َالذي تود قوله.
هــذا على الــرغــم مــن النفس الشعري
ال ـ ــذي ي ــأت ــي ع ـلــى ن ـحــو ت ـل ـقــائــي في
ج ـم ـل ـت ـه ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو ف ـ ــي س ـي ــاق
«ق ـص ـيــدة مـكـتــوبــة بــالـل ـحــم» .ولــذلــك
ت ـب ـقــى «أق ـ ـ ــوى م ــن الـ ـ ـف ـ ــوالذ» ،لـنـجــد
ُ
نصوصًا كأنها كتبت بعيون القلب
ّ
ول ــو خ ــط ــت ع ـتــابــا أو أف ـص ـحــت عن
شـكــوى مــن ب ـيــروت نفسها «املــديـنــة
الـ ـت ــي تـ ـن ــام غ ـ ـلـ ــط» ،وب ـ ـيـ ــروت ال ـتــي
«لـيـســت عـلــى م ــا يـ ــرام» ألن «ال ـنــاس
تعيش بال فرح ،الناس وحيدة حتى
آخــر الـيــأس ،وليس أكثر اقـتــرابــا من
املوت ،سوى الناس الوحيدة».

هكذا يبدو أن هذه الشاعرة قد ّ
تفرغت
لهذا العمل طــوال خمسة أعــوام بعد
ُ
( .)2011لم تصدر
«عروض الحديقة» ُ
جابر هنا شعرًا وقد شغلت بصياغة
ح ـك ــاي ــات ـه ــا ال ـب ـي ــروت ـي ــة وت ـفــاص ـيــل
املــدي ـنــة ال ـت ــي تـعــرفـهــا زاوي ـ ــة زاوي ــة
وشارعًا وشارعًا« ،كأن الشعر أصغر
من بيروت».
وفــي النصوص نفسها ،تـبــدو فكرة
ت ــرك ب ـي ــروت واالن ـت ـق ــال إل ــى مــديـنــة
أخــرى مستحيلة لــدى هــذه الكاتبة،
وهـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي أل ـ ـقـ ــت ب ـ ـ ـ ـ ــأوراق ال ـس ـفــر
ّ
والهجرة وراء ظهرها ،فكلما ارتفعت
نسبة الناس الذين يتركون «البلد»،
وي ـه ــرب ــون إل ــى ب ــاد ال ـلــه الــواس ـعــة،
تقترب صاحبة «أم ــور بسيطة» من
بيروت أكثر .كما أنها انتقلت أخيرًا
ل ــإق ــام ــة فـ ــي ق ـل ــب امل ــديـ ـن ــة ول ـصــق
شارعها األه ــم ،كــأن األمــر تأكيد من
ج ـه ـت ـهــا ع ـل ــى اس ـت ـح ــال ــة ق ـط ــع ذل ــك
الخيط الرفيع الذي يربطها باملكان.
مع ذلــك تقول لنا شاعرة «ال أخــوات
ّ
بالفعل،
لي» إن بيروت مؤملة« ،تؤملنا
ّ
ّ
ُ
آالمًا خفيفة ،وخزات مع ِذبة» ،لكنها
«سرعان ما تزول ،وليست اآلالم التي
تجعلنا نهجرها».
ولنا أن نلمس فــي نصوص الكتاب
ش ـك ــل ال ـي ــوم ـي ــات امل ـن ـش ـغ ـلــة بــرصــد
أح ـ ــوال املــدي ـنــة بـشـكــل دائـ ــم وحــركــة
الناس داخلها عبر تقاطعها مع كل
ذلــك ،وتحويلها إلــى نصوص حيث
كل نص يحتوي على فكرة ومعنى.
لعل هذا ُيفسر وجهة نظر جابر حول
مسألة البقاء فــي ّ البيت واعتبارها
«فـكــرة فــاجــرة» ألن ــه «ال يمكنك حقًا

ُ
شغلت
بصياغة
تفاصيل
المدينة
التي
تعرفها
زاوية زاوية

في بيروت أن تبقى في البيت».
ومــن خــال فكرة الـخــروج تلك وعبر
تــوق ـيــت ص ـبــاحــي م ـض ـب ــوط ،تـكــون
الفرص متاحة لتكوين املادة الالزمة
إلنتاج النصوص التي تأتي أحيانًا
وهـ ــي تـنـطـلــق م ــن أب ـس ــط الـعـنــاصــر
ّ
املــكــونــة لشكل املــديـنــة لتكتب عنها
ّ
«منارة بحر بيروت»
باملحبة ذاتهاُ .
ً
مـثــاال وهــي الـتــي قصفت بصواريخ

إســرائـيـلـيــة ف ــي عـ ــدوان ت ـ ّـم ــوز 2006
تقول عنها «كان ينقص أن يقصفوا
املنارة حتى ال تعود السفن تهتدي،
حـتــى ال أع ــود أه ـت ــدي» .وف ــي سيرة
الـحــرب اإلسرائيلية نفسها ،سنجد
أكـثــر مــن نــص وهــو يـ ّـوثــق ملــا حصل
في عدوان الـ 33يومًا و«بيروت التي
تتدرب على التنفس ثانية».
وخـ ـ ـ ــال كـ ــل هـ ـ ـ ــذا ،ت ـح ـك ــي صــاح ـبــة

«استعد للعشاء» عــن نــاس بيروت،
من تعرفهم ومن تضعهم املصادفات
لـيـتـقــاطـعــوا م ــع يــوم ـيــات ـهــا ،ف ـتــروح
صانعة مــن كــل واح ــد منهم حكاية.
ه ـ ـنـ ــاك ذل ـ ـ ــك األع ـ ـم ـ ــى ال ـ ـ ـ ــذي «يـ ـق ــرأ
ُ
ويشاهد أفــامــا» ،والتقته على باب
مكتبة تقع في شارع قريب من البحر
لـتـكـتـشــف ك ــم أنـ ــه ق ــد «ام ـت ـل ــك ج ــرأة
االقـتــراب مــن الـسـعــادة» ،أو تستعيد
ألــم الصديقة الـتــي استأصلت ورمــا
مــن صــدرهــا وسـتــأتــي ،بعد الشفاء،
إلــى موعد أول معها «بـعــرج خفيف
ج ـ ـ ّـراء قـطـعــة ال ـل ـحــم ال ـنــاق ـصــة الـتــي
ُ
انتزعت من صدرها إلى األبد».
ليس كل الكتاب عن بيروت وإن كان
أغ ـل ـبــه ع ـن ـهــا .م ــع ذلـ ــك ،سـنـجــد ذلــك
الـبــاقــي منه كما لــو كــانــت صاحبته
تبحث عن ثغرة لتحكي عن مدينتها
الـ ـت ــي «ال ي ـض ـيــع ف ـي ـهــا أحـ ـ ـ ــد» .هــي
حــن تحكي عــن بــاريــس أو الـقــاهــرة
ً
مـثــا ،نجد هــذه الخبيرة فــي الطرب
الـعــربــي وقــد أحـيــت حـفــات عــدة في
دار األوب ـ ــرا امل ـصــريــة .ن ــراه ــا ت ــوازي
املعنى ا ّلــذي قالته املطربة أم كلثوم
ح ــن غــنــت «وملـ ــا أشـ ــوف ح ــد ّ
يحبك
يحلى لي أجيب سيرتك ّ
ويــاه» .إنها
ّ
هـنــا تـعـمــل عـلــى اخ ـت ــراع ول ــو حــتــى
ثغرة صغيرة كي تدخل منها لتعاود
الحكي عن املدينة التي تعرفها «عن
ظـهــر ق ـلــب» .وعـلــى الـعـكــس مــن مــدن
كـثـيــرة يـضـيــع زائ ــره ــا إن ل ــم يحمل
خريطة ،ال يحتاج الواحد في بيروت
إلى خرائط ،فهناك وعلى طول الخط
م ـنــافــذ إل ــى م ــا تــريــد ال ــوص ــول إلـيــه
و«حلول تظهر في األفق».

سوق الكتاب

سوزان هاوثورن :ال عزاء للناشر المستقل؟
خليل صويلح
ل ــم ت ـغ ـفــل ط ــاح ــون ــة ال ـع ــومل ــة س ــوق
ال ـن ـش ــر م ــن ه ـي ـم ـن ـت ـهــا امل ـت ـ ّ
ـوح ـش ــة،
إذ عـمـلــت بــاك ـرًا عـلــى تـصــديــر نمط
مـ ـح ـ ّـدد م ــن ال ـك ـت ــب ،خ ـصــوصــا تلك
الـتــي تفتقد األصــالــة ،وتـلــك الـتــي ال
تحمل أي مخاطرة لجهة االبتكار،
ذلــك أن دور النشر العمالقة تقاوم
امل ـخ ـت ـلــف وت ـس ـعــى إلـ ــى تـسـطـيـحــه،
وجعل كل املنتجات الثقافية منتجًا
ذا ق ـي ــاس واح ـ ــد ي ـنــاســب الـجـمـيــع.
وإذا بخط إنتاج الكتب يشبه «خط
إنتاج الثياب الداخلية النسائية».
ّ
«التنوع البيبليوغرافي:
في كتابها
بـ ـي ــان فـ ــي ال ـن ـش ــر امل ـس ـت ـق ــل» الـ ــذي
ص ــدر ع ــام ( 2014الــراب ـطــة الــدولـيــة
للناشرين املستقلني -ترجمة بالل
زع ـي ـتــر) ،تـفـضــح سـ ــوزان هــاوثــورن
آلية تخريب صناعة النشر وكيفية
ت ـح ـط ـيــم الـ ـه ــوام ــش مل ـص ـل ـحــة ن ــوع
واحــد مــن الكتب ،تلك التي تقع في
بــاب «األكـثــر مبيعًا» وإزاح ــة كــل ما
عدا ذلك عن واجهات املكتبات ،فهي
ّ
املتعمد
تضع هذا التخريب الثقافي
فـ ــي مـ ـق ــام ال ـت ـخ ــري ــب ال ـب ـي ــول ــوج ــي
ل ـل ـط ـب ـي ـع ــة عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـتـ ـن ـ ّـوع
والتعددية.
ّ
تتحول الكتب إلى نوع واحد
هكذا
م ــن «الـ ـطـ ـم ــاط ــم» ب ــا ن ـك ـه ــة ،ف ــدور
الـ ـنـ ـش ــر الـ ـكـ ـب ــرى ومـ ـت ــاج ــر ال ـك ـتــب
تـعـنـيـهــا األرق ـ ـ ــام ف ـق ــط ،غ ـيــر عــابـئــة
بـ ـسـ ـم ــاع األص ـ ـ ـ ـ ــوات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،أو
تخصيب التربة الثقافية وتشجيع
ت ـن ـ ّـوع ال ـح ــاالت امل ـعــرف ـيــة .وهـ ــذا ما
يـنـبـغــي أن تـنـهــض ب ــه دور الـنـشــر
املـسـتـقـلــة رغ ــم ض ـ ــراوة دور الـنـشــر
العمالقة في تغييب التوازن البيئي
ل ـص ـن ــاع ــة الـ ـكـ ـت ــب« .قـ ـ ـي ـ ــاس واح ـ ــد
ل ـل ـج ـم ـيــع» ه ــو الـ ـشـ ـع ــار ال ـع ـمــومــي

ل ـن ـظــام ال ـن ـشــر ال ـع ــامل ــي .الـتـجــانــس
ّ
يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى إنـ ـت ــاج ب ـع ــض ال ـك ــت ــاب
النجوم الذين يعتمدون أفكارًا بائتة
«ل ـك ـن ـهــا ُس ـق ـي ــتُ ،
وج ـع ـل ــت ســائـغــة
لقراء ّ
لذوق عام ّ
موحدين».
ٍ
أف ـ ـكـ ــار يـ ـع ــاد ب ـي ـع ـهــا ك ـم ــا لـ ــو أن ـهــا
أف ـكــار أصـلـيــة ،وإذا بــال ـقــارئ حيال
كتب مبهمة ،متشابكة النصوص،
كثيرة األخـطــاء ،فارغة وتبسيطية،
كمحصلة لخراب اللغة العامةّ .
تنبه
ال ـبــاح ـثــة االس ـت ــرال ـي ــة إل ــى ض ــرورة
االعـ ـتـ ـن ــاء ب ــال ـت ــرب ــة الـ ـب ـ ّ
ـري ــة إلن ـت ــاج
إب ــداع ب ـ ّـري متنوع وت ـعـ ّـددي خــارج
السائد ،يقطن في الهوامش اللغوية
والجغرافية .على املقلب اآلخر ،تكمن
معضلة أخ ــرى تـهـ ّـدد تـنـ ّـوع النشر،
هــي تخمة النشر ،واملــركــزيــة املالية
ّ
تتفرد
في عالم صناعة الكتب الذي
ب ــه حـفـنــة م ــن دور ال ـن ـشــر ال ـك ـبــرى،
ّ
وابتالعها كل ما يتعلق بالهويات
البيئية األخ ــرى ،إذ تهيمن اللغات
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ع ـلــى م ــا ع ــداه ــا في
تصدير ثقافاتها .لن نستغرب إذًا،
ّ
ّ
التعري بعض دور
تتصدر ثقافة
أن
النشر الصغيرة بقصد االسـتـمــرار
وط ـ ـ ـبـ ـ ــاعـ ـ ــة ك ـ ـت ـ ــب أخ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـثـ ـي ــرة
ل ــاه ـت ـم ــام ،ف ـي ـمــا ت ـع ـمــل ال ـش ــرك ــات
الكبرى بميزانيات ضخمة لتصدير
هـ ـ ــذا ال ـ ـنـً ــوع مـ ــن ال ـث ـق ــاف ــة امل ـس ـلـ ّـيــة
متجاهلة التصنيف األحــادي الذي
ت ـف ــرزه ه ــذه ال ـث ـقــافــة ت ـج ــاه الـنـســاء
خـصــوصــا ،وتــالـيــا إطــاحــة املفاهيم
ال ـن ـســويــة ف ــي ال ـف ـض ــاء الـ ـع ــام .لكن
ك ـيــف تـ ـت ــوازى ال ـت ـج ــارة الـ ـح ـ ّـرة مع
حرية التعبير؟ تجيب ســوزان هاو
ثــورن بــأن مــا يحدث فعليًا يقع في
ّ
خانة التضليل اللغوي ،فقد تجلت
ّ
«صناعة الدعارة» ،ومشاهد التعري
كمدافع عتيد عــن حــريــات التعبير،
لكن الــواقــع يــؤكــد مفهومًا آخــر هو

الشركات
ُالكبرى
تغرق
العالم
النامي
بالكتب
السهلة
والرائجة

«حرية استغالل الجسد» كبضاعة
رابحة ،فتعبير «تجارة ّ
حرة» ،يقود
إلــى «تعبير ح ــر» ،لكن فــي تفضيل
الـ ـقـ ــوة ،وت ـع ــزي ــز ال ـظ ـل ــم ،وال ـتــرك ـيــز
عـلــى ال ـفــرد ،وبــذلــك تختفي «عــدالــة
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر» ال ـ ـتـ ــي ي ـس ـع ــى وراء هـ ـ ـ ــا
الناشرون املستقلون الذين يقومون
ُ
بنشر مؤلفات «األصوات املخاطرة،
ُ
ُ
ّ
امل ـ ـب ـ ـت ـ ـكـ ــرة ،ال ـ ـجـ ــدل ـ ـيـ ــة ،املـ ـه ــمـ ـش ــة،
ُ َ
ّ
واملتخيلة».
ت ـف ــاؤل الــاع ـبــن ال ـص ـغــار بــال ـثــورة
الرقمية لجهة فــرص النشر ،لم يدم
ً
ّ
طويال ،وفقًا ملا تراه الباحثة ،ذلك أن
ّ
دور النشر العمالقة تمكنت من إعادة

َ
املستعمرة سابقًا،
استعمار اللغات
ّ
فــي مـحــاولــة ل ــوأد الـهــويــات املحلية
ّ
املحرمة ملصلحة لغة
ومنع الثقافات
كاسحة استحوذت على كل مفاصل
ع ـم ـل ـيــة ال ـن ـش ــر ب ـم ــا ف ـي ـهــا «ال ـن ـشــر
الــذاتــي» .شــركــة «أمـ ــازون» للتوزيع
ً
م ـثــا ،فــرضــت شــروطــا قــاسـيــة على
ّ
ال ـن ــاش ــري ــن وامل ــؤل ـف ــن ف ــي الـتـحــكــم
بــالـنـشــر اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ورب ـم ــا لـهــذا
السبب دعــت الــروائـيــة آرون ــد هاتي
روي إلــى «مواجهة اإلمبراطورية»،
وم ـ ـحـ ــاصـ ــرت ـ ـهـ ــا وتـ ـ ـج ـ ــري ـ ــده ـ ــا مــن
األوكـ ـسـ ـج ــن ،و«وسـ ـمـ ـه ــا ب ــال ـع ــار»
عـ ــن ط ــري ــق «اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة تـعـيــد

ل ـن ــا ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى رواي ـ ـ ــة قـصـصـنــا
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،قـ ـص ــص م ـخ ـت ـل ـف ــة عــن
ُ
القصص التي تغسل بها أدمغتنا
لتصديقها» .كــأن استعمار السوق
ه ـ ــو الـ ـضـ ـف ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة الس ـت ـع ـم ــار
العقول .أمام هذه املطحنة الرقمية،
ال ع ـ ـ ـ ــزاء ل ـل ـن ـش ــر امل ـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،ت ـب ـعــا
ألفكار ســوزان هاوثورن إال بالنشر
املشترك ،بتعاضد دور نشر صغيرة
ملواجهة ثقافة الــزي املـ ّ
ـوحــد ،وبذلك
«ي ـت ـكــاثــر الـ ـن ــاش ــرون ال ـص ـغ ــار بني
الـ ـن ــاش ــري ــن ال ـع ـم ــال ـق ــة كــال ـن ـبــاتــات
الـخـضــراء الصغيرة التي تنمو من
شقوق إسمنتية ،من خالل التشبيك
والتواصل واستثمار النشر الرقمي
فـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ج ـ ـيـ ــل ج ـ ــدي ـ ــد مــن
ّ
والقراء ،بعيدًا عن استحواذ
املؤلفني
ُ
الشركات الكبرى التي تغرق العالم
الـنــامــي بالكتب السهلة والــرائـجــة،
ُ
بـطــريـقــة تـش ـبــه إغ ــراق ــه بــاملـنـتـجــات
ال ـتــي يــرفـضـهــا ال ـغ ــرب ،كالسجائر
واألدوي ـ ـ ـ ــة ال ـخ ـط ـي ــرة (ورب ـ ـمـ ــا كـتــب
باولو كويلو ودان بــراون وروايــات
«ع ـب ـي ــر») .الــوص ـفــة الـنـهــائـيــة لـهــذا
الـكـتــاب تتمثل فــي ض ــرورة التنوع
الحيوي البيئي ،ليس في الطبيعة
ّ
وتعدد
فحسب ،بل في صناعة الكتب
عناوينها ولغاتها وأفكارها ،وخلق
ث ـق ــاف ــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء بـصـيــغ
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة ع ـم ـل ـي ــات
تذويب ثقافة الهوامش .لكن ماذا لو
ّ
فكرنا بمحتويات واجهات املكتبات
العربية ،ومنتجات «دكاكني النشر»
في الشوارع الخلفية؟ على األرجح،
سنجد كمية «الطماطم» نفسها على
هيئة روايات بتوابل عاطفية ،وكتب
ّ
تبشر بعذاب القبر ،وفتاوى الحالل
والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرام ،وأم ـ ـ ـ ـ ــراض مـسـتـعـصـيــة
لشعراء تسللوا من مواقع التواصل
االجتماعي .يا لها من مجزرة!
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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.

نزار عبد الستار
المطر وغبار الخيول
الكتاب األول يشبه ممارسة القفز العريض ،فال
ً
بد من ضبط تكنيك السرعة االنتقالية ،وصوال
إلــى البعد األقـصــى ،حتى إذا مــا صــدر الكتاب
نكون قد افترقنا مسافة رياضية عما كان ّ
يعد
باألمس هواية ،وموهبة واعدة.
«املطر وغبار الخيول» هو كتابي األول .احتوى
ع ـلــى  12ق ـص ــة ،وص ـ ــدر عـ ــام  1995ف ــي ب ـغــداد
ضمن مـشــروع ال ـ  64كتابًا سنويًا الــذي تبناه
اتحاد أدباء العراق بدعم حكومي .كنت وقتها
في السابعة والعشرين من العمر ،وأظن بشيء
ً
مــن الــزهــو ،أنني أبــدو شكال مرئيًا للعديد من
األدب ـ ــاء واملـثـقـفــن األك ـبــر س ـنــا .فــي ذل ــك الــزمــن
تـحــديـدًا ،ك ــان عـلــى الجميع متابعة مــا يجري
بــان ـت ـبــاه وت ــرق ــب .ك ـنــا ق ــد وص ـل ـنــا إل ــى أقـصــى
حــاالت التقشف بسبب العقوبات األممية على
العراق في أعقاب غزو الكويت ،وكانت الحياة
االجتماعية تشبه علب أطعمة محفوظة ال بد
عند فتحها من اتباع طريقة واحدة.
كتبت «املـطــر وغـبــار الـخـيــول» وأنــا أظــن أن لي
وظيفة رسولية .أبدو متناقضًا لنفسي وحتى
ألم ــي ،فبينما كـنــت أش ـبــه ال ــدراوي ــش ال ــروس،
ونسخة مــن مونسينيور بيينفينو فــي روايــة
ال ـب ــؤس ــاء ،إال أن ـن ــي تـلـقـيــت تــرب ـيــة نـيـتـشــويــة،
وشــوبـنـهــوريــة ،وســارتــريــة ،لــذلــك كنت أحتفي
بالفكرة واملشاعر معًا ،إال أن الذي جعلني أفلت
من ضحالة املراهقة ،وتلبسات غباء الحداثة،
ووهــم العاج هو أنني كنت مدركًا منذ البداية
أله ـم ـيــة ال ـف ــواص ــل ال ـت ــي أحــدث ـت ـهــا اخ ـتــراعــات
غوستاف فلوبير منطلقًا من الصبر الحلزوني
ً
الذي كان عليه موباسان ،وصوال إلى رومانسية
ّ
الكتاب األملــان في ظل الحرب العاملية الثانية.
تـمــرنــت كـثـيـرًا عـلــى صـنــاعــة املـشـهــد ،وتقنيات
الحوار ،ودققت في البناء ،ودربت حواسي على
التسخير األدبي ،واألهم من كل هذا هو أنني لم
أشعر في حياتي بالرضى عما أكتب.
قيمة هذا الكتاب أنه منقسم إلى مشغلني ،األول
ه ــو مــزيــج م ــن فــان ـتــازيــا تــاريـخـيــة وتـكــويـنــات
ّ
ميثولوجية مخلقة تمزج املــاضــي بالحاضر،
والثاني فانتازيا واقعية تعتمد بنية الصور
اإليحائية املتتابعة والفواصل الحوارية ،وهو
تكنيك لــم تـعــرفــه الـقـصــة الـعــراقـيــة الـتــي كانت
تفتقر وقتها ،بسبب رواج أدب الحرب التعبوي
إل ــى الـتـكـثـيــف ،وتـخـطــئ فــي تــوظـيــف الــوصــف
والشاعرية ،وتعاني اإلنشائية.
أمـ ـت ـل ــك ال ـ ـيـ ــوم ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ــاح ـ ـظـ ــات ال ـتــي
تشعرني بالخجل ،وال تدفعني إلى التفكير في
إعادة طبع هذا الكتاب .األمر ال يخرج عن كونه
قسوة مفرطة أمارسها ضد نفسي ،ولكن ما عدا
بعض األخـطــاء املشينة التي وقعت فيها ،فإن
كتاب «املطر وغبار الخيول» ّ
أعده كتابًا متفوقًا
ح ـقــق ل ــي ق ـف ــزة عــري ـضــة وضـعـتـنــي ف ــي دائ ــرة

فانتازيا تاريخية وتكوينات
إنه مزيج من ّ
ميثولوجية مخلقة ،ومن فانتازيا
واقعية تعتمد بنية الصور اإليحائية
المتتابعة والفواصل الحوارية
االه ـت ـمــام بـســرعــة فــائ ـقــة .صـحـيــح أن ــه أنــزلـنــي
بـ ـب ــاراش ــوت ف ــي ق ـلــب ال ــوس ــط األدب ـ ـ ــي ،وص ــار
اس ـم ــي ي ـل ـحــق ب ــذي ــل م ـج ـمــوعــة أسـ ـم ــاء أخ ــذت
ع ـلــى عــاتـقـهــا ال ـت ـجــديــد وسـبـقـتـنــي بــربــع قــرن
في األشـغــال األدبـيــة الشاقة ،إال أنني أرى اآلن
أن جملتي القصصية كانت متخشبة ،وأنني
بالغت في الغموض إلى درجة غير مقبولة.
وبـغــض النظر عــن تقويمي الشخصي لعملي
األول ،إال أن ث ـم ــة ح ـق ـي ـقــة م ــده ـش ــة ارت ـب ـطــت
تــاريـخـيــا ب ـعــام  1995امل ـج ـيــد ،وه ــي أن أبـطــال

التجديد فــي القصة الـعــراقـيــة ،فــي ذلــك الــزمــن:
محمد خضير ومحمود جنداري ،وهما بالطبع
من القصاصني الكبار ،كانا يشتغالن من دون
ات ـف ــاق ع ـلــى اس ـت ـث ـمــار األسـ ـط ــورة الــرافــديـنـيــة
باعتبارها فضاء يمكن التوسع فيه ،وتحميله
االستنطاقات الجديدة .وفي عام  ،1995أصدر
محمود جـنــداري مجموعة «مصاطب اآللـهــة»
ع ــن «دار أزمـ ـن ــة» (ع ـ ـمـ ــان) ،ول ـح ــق ب ــه مـحـمــد
خ ـض ـيــر ب ـن ـشــر م ـج ـمــوعــة «رؤيـ ـ ــا خ ــري ــف» في
العام نفسه عن «مؤسسة عبد الحميد شومان»
(عـ ـم ــان) ،وم ــن ح ـســن ح ـظــي أن «امل ـط ــر وغ ـبــار
الخيول» جاء ليشكل املجموعة الثالثة في هذا
االشتغال الــذي حرك الوسط الثقافي العراقي،
وجعله ينقسم إلى معسكرين .وفي أيار من عام
 1996فـ ّـجــرت األديـبــة املعروفة لطفية الدليمي
قنبلة مهولة حــن كتبت فــي مجلة «أل ــف بــاء»
الــواسـعــة االنـتـشــار مقالة عنونتها «ن ــزار عبد
ال ـس ـتــار ف ــي امل ـط ــر وغ ـب ــار ال ـخ ـي ــول /غــرائـبـيــة
نينوية ومطر من أساطير» ،وقد ّ
عدت قصصي
«كتابة معاصرة جادة ...تنقب وتكتشف وتزيح
وتــؤســس» ،وبينت بشجاعة كبيرة أن قصص
«املـ ـط ــر وغـ ـب ــار ال ـخ ـي ــول» ت ـت ـقــاطــع «مـ ــع كثير
م ــن األس ــال ـي ــب امل ـع ــروف ــة ف ــي اس ـت ـث ـمــار الـنــص
األس ـط ــوري أو الــوثـيـقــة الـتــاريـخـيــة أو املحكي
الشفاهي في كتابة النص العراقي املعاصر»،
فــي إش ــارة منها إل ــى جـهــود مـحـمــود جـنــداري
ومحمد خضير في هذا االتجاه.
مقالة لطفية الدليمي أحدثت لغطًا واسعًا في
الوسط األدب ــي ،ودفعت العديد من النقاد إلى

االن ـت ـبــاه ،والـكـتــابــة عــن املـجـمــوعــة ،كـمــا دفعت
القاص املعروف عبد الستار ناصر إلى الغضب،
فكتب مقالة نارية هاجم فيها لطفية الدليمي
لكونها ّ
تروج لإلسفاف والكتابات الشاذة ،وهي
عبارة واجهني بها على هامش أمسية أقامها
اتحاد األدباء ببغداد ،وكانت املفاجأة أن رفضت
ج ــري ــدة «ال ـقــادس ـيــة» نـشــر مـقــالــة عـبــد الـسـتــار
نــاصــر ،وعـ ّـدتـهــا متشنجة ،وغـيــر موضوعية،
كما أن العديد مــن األدب ــاء نصحوه بالكف عن
النيل من قاص شاب في السابعة والعشرين من
العمر أصدر كتابه األول؛ ألن ذلك يضر باسمه
وبمكانته األدب ـيــة .والـطــريــف فــي األمــر أن عبد
الستار ناصر لــم يكتف بالتثقيف ضــد «املطر
وغبار الخيول» في جلساته في اتحاد األدباء،
فكتب في مجلة «آفاق عربية» في عدد حزيران
 1996مقالة شهيرة عنونها «القصة القصيرة
فــي الـعــراق بــن الصنعة واإلب ــداع» سخر فيها
مـنــي وم ــن مـحـمــود ج ـن ــداري ،ومـحـمــد خضير،
وبذلك وضعني دون قصد في خانة املجددين،
وهــي هبة كبيرة منه اختصرت لــي الكثير من
الجهد .ومما قاله عبد الستار ناصر فــي هذه
ّ
املقالة «إن الذي وصل إليه بعض كتابنا أصبح
من غير الالئق السكوت عليه» ،وهــذه العبارة
بالطبع مخيفة جدًا ،قياسًا إلى وضع البلد في
عام  ،1996وقد جعلتني ال أخرج من البيت مدة
شهر ،وال أكــون مــوجــودًا في األمــاكــن الرسمية.
وعـلــق على مقطع أورده مــن قصة لــي بعنوان
«إلـحــاقــا بسيرته املـعــدلــة» بأنه «شخابيط وال
مسؤولية» .إن الخطأ الجسيم الذي وقع به عبد

الستار ناصر أنــه عــزل خلف ظهره كــل األدبــاء
ال ـعــراق ـيــن ،ووض ــع مـحـمــد خـضـيــر ،ومـحـمــود
جنداري ،ونزار عبد الستار في قفص املحاكمة،
واتهمنا بأننا نصنع القصة وال نبدعها.
اليوم ،بعد مرور أكثر من عشرين سنة على هذه
املعارك ،أجد أن ما حدث مع كتاب «املطر وغبار
الخيول» ،سواء ذلك اإلطراء الذي حصلت عليه
مــن خ ــال كـتــابــات فــاقــت تــوقـعــي ،أو مــن خــال
ّ
ال ـعــداء البطولي للبعض مــن الـكــتــاب ،هــو أمر
يـنــدرج ضمن الطبيعة البطيئة للتغيير .لقد
كــان ّ
علي أمــام مــا شاهدته مــن حــروب وتدمير
إعادة فحص الحاضر واملاضي .العراق كله في
تلك املرحلة بدأ يفكر بالذي يمكن أن يفعله بما
تبقى له ،وهذا ما انتبهت إليه في «املطر وغبار
الخيول» .لقد مكنتني العزلة من إعادة القراءة،
والـبـحــث عــن األش ـيــاء الـتــي أهملتها .وبـمــا أن
املـكــان هــو أكثر عناصر القصة ب ــراءة ويوحي
بــال ـح ـنــن والـ ــوفـ ــاء ،ف ـقــد وج ـ ــدت أن بــاإلم ـكــان
ت ـش ـك ـي ـلــه ك ـم ــوق ــف مـ ــن ال ـ ـحـ ــدث املـ ـع ــاص ــر .أي
باإلمكان أن يتحول إلى فكرة مضادة ومتمردة.
ً
ل ـقــد وج ـ ــدت أم ــام ــي ك ـمــا ه ــائ ــا م ــن ال ـطــابــوق
ّ
ال ـك ـئ ـيــب ،وال ـط ــن امل ـعــلــم بــاملـســامـيــر الـكـتــابـيــة
املتكسرة ،والثيران املجنحة الخاملة ،واألسوار
املهدمة ،والـبــوابــات اآلشــوريــة التي ال تدخلها
ســوى الــريــح ،وب ــدأت أبحث عــن عالقة هــذا بما
أن ــا عـلـيــه اآلن .إن مــا فعلته هــو إزالـ ــة فــواصــل
الزمن ،وتحفيز املخيلة ،واستثمار البيئة ،وألن
ال شيء تغير عندنا منذ ألف عام ،لذلك دمجت
املاضي بالحاضر ،ورحت أكتب.

