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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ
خازن الكلمات...
ِ

من المتوقع خروج
مانينغ من السجن
في  17أيار المقبل
(أرشيف ــ أ ف ب)

عالم «ويكيليكس» ينتصر:

برادلي مانينغ يقترب من الحرية
كان عمره  22سنة فقط ،جندي يخدم
في العراق في وحدة «تحليل املعلومات»،
عندما قرر تسريب كافة املعلومات التي
يمتلكها ّ
عما يجري في كواليس «الحرب
عـلــى اإلره ـ ـ ــاب» ،أي أك ـثــر م ــن  ٧٠ألــف
وثيقة سرية ،أبرزها وثائق عن حربي
أفغانستان والعراق وبرقيات الخارجية
ّ
األميركية وسفاراتها حول العالم« .كنا
مـهــووســن بـمــاحـقــة وتـصـفـيــة أه ــداف
ّ
مسجلة لدينا على لــوائــح ،ولم
بشرية
نعد نكترث بهدف مهمتنا األساسي»،
قــال برادلي مانينغ في إحــدى جلسات
االستماع قبل سنوات.
هو الشاب الذي لم يحتمل رؤية فظاعة
م ــا تــرت ـك ـبــه ب ـ ــاده ،الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األم ـيــرك ـيــة ،بجيشها واسـتـخـبــاراتـهــا،
فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،فـقــرر ّ
تحمل
مسؤولية ما فعل حتى اللحظة األخيرة
م ــن االسـ ـتـ ـج ــواب رغـ ــم ك ــل ال ـض ـغــوط.

اعـتــرف مانينغ بعشر تهم مــن بــن 22
موجهة اليه ،ورفــض قبول التهمة التي
تـقــول إن ــه «خ ــدم أع ــداء أمـيــركــا وتــواطــأ
معهم».
بـ ــدايـ ــة ،ع ـن ــدم ــا ق ـ ــرر ت ـس ــري ــب الــدف ـعــة
األول ــى مــن الــوثــائــق ،اتصل بصحيفتي
«ذي نـيــويــورك تايمز» و«ذي واشنطن
بوست» ،لكن «تايمز» لم تجب والثانية
رفضت النشر ،فلجأ الى أحد قراصنة
اإلنترنت املعروفني ويدعى أدريان المو
الذي وشى به لالستخبارات األميركية.
ل ـح ـســن الـ ـح ــظ ،كـ ــان مــان ـي ـنــغ ق ــد نجح
ف ـ ــي تـ ـس ــري ــب الـ ــوثـ ــائـ ــق إض ـ ــاف ـ ــة ال ــى
برقيات الخارجية األميركية الــى موقع
«ويكيليكس» (ناشره جوليان أسانج)
ّ
ال ـ ــذي ت ـكــفــل ب ـن ـشــرهــا ب ـعــد ذل ـ ــك .بعد
الوشاية بــه ،اعتقل مانينغ ُ
وسجن في
أحد السجون األميركية في الكويت عام
 ،٢٠١٠وســط تعتيم تــام على مجريات

ال ـق ـض ـيــة ووضـ ـع ــه ال ـص ـح ــي وامل ـس ــار
الـقـضــائــي ،قـبــل أن ُيـنـقــل ال ــى الــواليــات
املتحدة األميركية ،ويحكم عليه القضاء
العسكري عام  ٢٠١٣بالسجن ملدة ٣٥
عامًا.
وأمس ،أعلن البيت االبيض قرار تخفيف
الحكم عن مانينغ ،أصدره الرئيس باراك
أوباما في آخر أيام عهده ،وشمل العفو
عن  ٦٤شخصًا وتخفيف أحكام ٢٠٩
ً
وبناء عليه ،من املتوقع خروج
آخرين.
مانينغ من السجن في  17أيــار املقبل،
بعد حوالى سبع سنوات في االعتقال.
وي ــأت ــي الـعـفــو ع ــن مــانـيـنــغ ( 28عــامــا)
ب ـع ـيــد أيـ ـ ــام ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى إعـ ـ ــان مــوقــع
«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» أن م ـ ّ
ـؤس ـس ــه جــول ـيــان
أس ــان ــج م ـس ـت ـعــد ل ـت ـس ـل ـيــم ن ـف ـســه ال ــى
الواليات املتحدة إذا ما وافق أوباما على
العفو عن الجندي السابق.
(األخبار)
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«الثقافي الجنوبي» ّ
يكرم الرفيق محمد دكروب

«سهرية» أخرى
مع زياد ّ
سحاب

الرقص الشعبي
ينعش ليل «المدينة»

يستمتع زياد ّ
سحاب (الصورة)
كثيرًا بالحفالت التي يحييها
خارج بيروت وضواحيها،
خصوصًا في الشمال والجنوب،
حيث تفاعل الناس «كبير
واألجواء ّ
مميزة» ،وفق ما يقول
غد الجمعة،
لـ «األخبار» .بعد ٍ
يعود الفنان اللبناني إلى حانة
«سهرية» (صيدا ـ الصالحية)
برفقة جورج أبي عاد (بيانو)،
وطراد طراد (كالرينيت)،
وجورج مقصوديان (درامز).
برنامج السهرة لن يختلف
ّ
وسيتنوع بني األغنيات
كثيرًا،
ّ
الطربية املعروفة (ال سيما أعمال
ّ
سيد درويش) ،وأخرى خاصة
بزياد.

ينطلق يوم األحد املقبل مهرجان
الرقص الشعبي «أهازيج» على
خشبة «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) ،وهو من تنظيم
جمعية «إحياء التراث اللبناني
الفلسطيني» وبدعم من مشروع
«صالت :روابط من خالل
ِ
الفنون» .تشارك في هذا الحدث
ثماني فرق رقص شعبي من
ّ
واملخيمات الفلسطينية،
لبنان
هي« :برجا للرقص الشعبي»،
و«الشباب للفلكلور» ،و«الكوفية
للتراث الفلسطيني» ،و«القدس»،
و«البيادر» ،و«زهرة الزيتون»،
و«األرض» ،و«سنابل األقصى».

زياد ّ
سحاب والفرقة :الجمعة 20
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء ـ حانة «سهرية»
التاسعة
(الصالحية ـ شرقي صيدا).
لالستعالم03/028537 :

مهرجان «أهازيج» للرقص الشعبي:
األحد  22كانون الثاني (يناير)
الحالي ـ الساعة الرابعة والنصف
بعد الظهر ـ «مسرح املدينة» (الحمرا
ـ بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
01/753010

بعد أكثر من ثالثة أعوام على رحيله،
ّ
ينظم «املجلس الثقافي للبنان
الجنوبي» غدًا الخميس ندوة تكريمية
لألديب والناقد اللبناني محمد دكروب
( 1929ـ  /2013الصورة) ،في سياق
أنشطته الثقافية األسبوعية ّ
املنوعة.
تتخلل الندوة مداخلتان إحداهما
اللياس شاكر ،والثانية للمؤلف
واملخرج املسرحي كريم دكروب،
ّ
على أن يتولى عضو الهيئة اإلدارية
للمجلس بهزاد جابـر تقديمها ،وتليها
إزاحة الستار عن صورة الراحل .سبق
للمجلس ّأن ّ
كرم دكروب في حياته
في عام  .2008هو ّ الكاتب والناقد
العصامي الذي ثقف نفسه بنفسه .بدأ
ّ ً
فواال وبائعًا للياسمني والخبز
حياته
والفالفل والترمس ،ثم عمل سمكريًا.
املاركسي بالفطرة وابن الشعب ،أصدر
واألخيرة
مجموعته القصصية األولى
ّ
«الشارع الطويل» في عام  ،1954وتسلم
في  1961رئاسة تحرير مجلة «الطريق»

التي بقي فيها حتى آخر ّّأيامه .كانت
«الطريق» املدرسة التي تلقى فيها ابن
مدينة صور (جنوب لبنان) تعليمه
بعدما اضطر إلى ترك «املدرسة
الجعفرية» للعمل ومساعدة والدهّ .
تفرغ
مدينة صور الجنوبية لـ «الطريق»،
ابن ّ
حتى أنه أهمل كتاباته ومشروعاته
األخرى .في هذه املؤسسة ،حرص
على املضمون والسقف العالي لحرية
التعبير رغم معاناتها االقتصادية
وتراكم ديونها .وفي  ،1974أبصر كتابه
«جذور السنديانة الحمراء» النور ،وفيه
رصد التاريخ ّ
األول للحركة الشيوعية
بنفس أدبي.
ندوة تكريمية ملحمد دكروب :غدًا الخميس
ً
مساء ـ قاعة «املجلس
ـ الساعة السادسة
الثقافي للبنان الجنوبي» في بيروت (نزلة برج
أبو حيدر ـ خلف محطة «توتال») .لالستعالم:
 01/703630أوwww.althakafi-aljanoubi.
com
(مروان بو حيدر)

عباس «الميتافيزيقي»
يتنظركم في «ة»
ضمن أنشطته األسبوعية التي
تقام كل يوم أربعاء ،يستضيف
مقهى «ة» اليوم أمسية شعرية
للكاتب والشاعر اللبناني عباس
بيضون (الصورة) ،يرافقه
طارق بشاشة على الكالرينيت.
بعد شبه ّ
تفرغ للرواية ،أصدر
بيضون أخيرًا ديوانه الجديد
بعنوان «ميتافيزيق الثعلب»
(دار الساقي) الذي غلبت عليه
الذكريات والقليل من الحاضر.
ّ
ّ
يخصص الشهر
يذكر أن «ة»
الحالي ملناقشة أزمة الصحافة،
فيستضيف األسبوع املقبل
ندوة عن مستقبل الصحافة
الورقية ،بمشاركة الصحافية
سناء الخوري والناشط عطالله
السليم.
أمسية ّ
لعباس بيضون :اليوم ـ
الساعة السادسة والنصف مساء ـً
مكتبة «ة» (الحمرا ـ بيروت) .الدعوة
عامة .لالستعالم01/350274 :

