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:مقتدى الصدر
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مصر

New

Renault DUSTER 1.6L Automatic

:السيسي واإلمام
صراع على
»«النفوذ

Shockingly affordable.

14
إيران

$14,950

RenaultLebanon
www.renault-liban.com

Including VAT

The model used is for advertising purposes only

Limited Quantity

Sed El Bauchrieh: 01 684 684 - Ain El Mreisseh: 01 360 779

Authorized dealers:
Pascal 2
City Car
SARL Zalka
Beirut
Seaside
01 803313/4 01 889469

Bejco SARL
Jamhour
05 768800

Fouad Srour
Zahleh
08 800403

Bauchrieh
Car Center
Beirut
01 880213

Tabet & Matar
Ets. Elie Tabet SAL, Highway
Mastita Jbeil
Jounieh
09 796939
09 918402

NMI Motors
SARL
Kousba
06 512409

NMI Motors
Tripoli
06 411293/4

Highway
Auto,
Khaldeh
Highway
05 800149

Saida Car
Zone, Saida
07 726888
07 754887

Youssef Trade
Company
Hasbaya Motors
Tyr
Kawkaba
07 351313 07 845160

خامنئي
:للفلسطينيين
ٌوهم
»«التسويات

16
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سياسة
المشهد السياسي

المستقبل يهرب من النسبية ...ومن االنتخابات

ّ
تسوق القوى السياسية لـ «أسطورة» تفيد بأنها ستتفق في غضون أيام على ما ّ
تعمدت تعجيز نفسها عن االتفاق عليه
في  8سنوات .وفيما يهرب تيار المستقبل وحلفاؤه من «النسبية» ،ترى مصادر التيار الوطني الحر أن شريكه في التسوية
الرئاسية ال يريد االنتخابات
ُ
كـ ــان م ــن امل ـف ـت ــرض أن ي ــدف ــع تــوقـيــع
وزير الداخلية نهاد املشنوق ،السبت
امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــرسـ ــوم دع ـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئ ــات
الـ ـن ــاخـ ـب ــة ،وفـ ـق ــا ل ـل ـق ــان ــون الـ ـس ــاري
املفعول ،وإحالته على األمانة العامة
ّ
ملجلس الوزراء ،إلى الحث على االتفاق
عـلــى قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات ،ما
ّ
دام ـ ــت كـ ــل ال ـك ـتــل ال ـس ـيــاس ـيــة تـ ّـدعــي
الـ ـح ــرص ع ـلــى إقـ ـ ــرار ق ــان ــون جــديــد.
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
عون يتشدد يومًا بعد آخر في رفضه
إج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة وف ــق
قــانــون الــدوحــة (امل ـعــروف بالستني)،
ّ
إال أن أحــاديــث أغلبية ممثلي القوى
ّ
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ت ــوح ــي وكـ ـ ـ ــأن «أول ـ ـيـ ــاء
ّ
ّ
األم ـ ــر» ســل ـمــوا بـ ــأن األس ــاب ـي ــع الـتــي
تفصلنا عن موعد إجراء االنتخابات
س ـت ـن ـق ـضــي مـ ــن دون الـ ـت ــوص ــل إل ــى
ّ
اتـ ـف ــاق .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ــوزي ــر
مـلـحــم ري ــاش ــي ق ــد أع ـل ــن م ــن بـكــركــي
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق خ ــال أي ــام على
ّ
مشروع قانون جديد ،إال أن مصادر

معراب تستخدم
قيادة
ّ
جنبالط «شماعة» لمحاربة النسبية
جنبالط يقبل بـ«المختلط»:
ال نريد نصائح من ترامب
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى ف ــي ال ـق ــوات أعــربــت
لـ»األخبار» عن تشاؤمها حيال ذلك.
ّ
املؤكد الوحيد هو أن البالد باتت قاب
قوسني من أزمة سياسية ودستورية،
تـقــود إل ــى تـمــديــد غـيــر تقني ملجلس
ّ
الـنــواب .كــل طــرف يقف على ناصيةٍ ،
م ـت ـش ـب ـثــا ب ـم ــواق ـف ــه ،م ــن دون إق ــام ــة
أي اع ـت ـبــار ل ـن ـصــوص دس ـت ــوري ــة أو
إظ ـه ــار ن ـيــة إلطـ ــاق امل ــرح ـل ــة األول ــى
م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــة إصـ ـ ـ ــاح ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ع ـبــر
إق ـ ــرار ق ــان ــون ج ــدي ــد .ف ــي غ ـمــرة هــذه
ّ
الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــاالت ،تـ ـن ــاس ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع أن
ضمان وحدة املعايير وتحقيق عدالة
الـتـمـثـيــل ،وإعـ ــادة حـقــوق الجماعات
وض ـم ــان تـمـثـيــل األق ـل ـيــات الطائفية
والـسـيــاسـيــة ،وتخفيف ح ـ ّـدة التوتر
الـطــائـفــي ،أه ــداف ال تتحقق إال عبر
مدخل واحد :النسبية الشاملة.
ٍ
املـسـتـفـيــد األول مــن طـمــس النسبية
ع ـبــر ال ـت ـهــويــل ب ـ ُـم ـه ـ ٍـل و»سـ ـ ــاح غير
ش ــرع ــي» ه ــو ت ـيــار املـسـتـقـبــل .ســاهــم
في ترسيخ هذا االقتناع كالم رئيس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه بـ ــري أول من
ّ
أم ــس ،عــن أن الـنــائــب ول ـيــد جنبالط
«ل ـيــس الـعـقـبــة وامل ـش ـك ـلــة ف ــي قــانــون
االنتخاب .جعلوا منه شماعة لتبرير
مــواق ـف ـهــم» .ق ـي ــادة وادي أب ــو جميل
تـ ــريـ ــد انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ص ـ ــوري ـ ــة ،ت ـك ــون
نتيجتها مضمونة سلفًا .هدف تيار
املستقبل هو أن يحصد كتلة نيابية
مؤلفة من  30نائبًا ،على األقل .ويعي

التيارّ :
تصرفات المستقبل توحي بأنه ال يريد تنظيم انتخابات نيابية (مروان طحطح)

ّ
ج ـي ـدًا أن اع ـت ـمــاد الـنـسـبـيــة سيعني
حــرمــانــه م ــن االس ـت ـئ ـثــار ب ـعــدد كبير
مــن املقاعد التي تنتمي إلــى طوائف
ومــذاهــب متنوعة .وحـتــى «األقـلـيــات
الـ ـسـ ـنـ ـي ــة» امل ـ ـعـ ــارضـ ــة لـ ـ ــه ،ك ــال ــوزي ــر
السابق عبد الرحيم مــراد في البقاع
ال ـغ ــرب ــي أو ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق أش ــرف
ريفي في الشمال ،ستتعزز فرصهما
لتحقيق املكاسب بالنسبية ،وهو ما
ال يريده املستقبل.
تـضـيـيــع الــوقــت ال ــذي ُي ـمــارســه تـيــار
امل ـس ـت ـق ـبــل اسـ ـت ــدع ــى ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات مــن
جانب شريكه في التسوية الرئاسية،
التيار الوطني الحر .مصادر الفريق
األخير اتهمت «املستقبل بأنه ال يريد
ّ
االتفاق على قانون جديد» .دليلها أن
تـيــار رئـيــس الحكومة «إم ــا يعترض

The Mu'taz and Rada Sawwaf
Arabic Comic Initiative
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ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻋﺎﻣﺔ

ُ
على األفكار التي تطرح ،وإمــا يطلب
مهلة ل ــدراس ــة بـعــض امل ـشــاريــع التي
يـكــون حــاسـمــا رفـضــه لـهــا ،كمشروع
ق ـ ــان ـ ــون الـ ــرئ ـ ـيـ ــس نـ ـجـ ـي ــب م ـي ـق ــات ــي
(النسبية على  13دائرة) .في محاولة
م ـنــه ل ـك ـســب الـ ــوقـ ــت»ُ .يـ ـم ــارس تـيــار
املستقبل «الـتـمـيـيــع» ،وكــأنــه يعتبر
ّ
أن «القانون النافذ بــات أمـرًا واقعًا»،
بحسب مصادر التيار العوني التي
ّ
ت ــذه ــب أبـ ـع ــد مـ ــن ذل ـ ـ ــك ،ب ــالـ ـق ــول إن
«ت ـصــرفــات املستقبل تــوحــي بــأنــه ال
يريد تنظيم انتخابات نيابية».
مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة امل ـس ـت ــوى ف ــي ت ـيــار
املـسـتـقـبــل ت ـق ــول «ال ن ـع ــرف م ــن كــان
ي ـع ـن ــي ال ــرئـ ـي ــس بـ ـ ــري بـ ـك ــام ــه ول ــم
نسمع انتقادات العونيني .ما نعرفه
ّ
أن مــوقـفـنــا واضـ ــح بـ ـض ــرورة إج ــراء
االنتخابات في موعدها ووفق قانون
ُ
ج ــدي ــد» .ت ــداف ــع امل ـص ــادر عــن نفسها
ّ
بأن «تيارنا وافق ،أقله ،على طرحني:
القانون املختلط الذي تقدمنا به مع
القوات اللبنانية والحزب االشتراكي
ومـشــروع ال ــone man multiple votes
(أي أن ُي ّ
صوت كل مقترع لعدد ُمحدد
من املرشحني) .أطــراف أخرى رفضت
املختلط وليس نحن».
ليس تيار املستقبل وحده من ُيعاني
ّ
«ره ـ ــاب ال ـن ـس ـب ـيــة» .ف ــي خ ــط ال ــدف ــاع
األول وراءه تقف ال ـقــوات اللبنانية.
قيادة معراب أيضًا تستخدم جنبالط
ّ
«شماعة» ملحاربة النسبية الشاملة،
ف ـت ــرب ــط مــواف ـق ـت ـهــا ع ـل ــى أي ق ــان ــون

بموافقته .النائب أنـطــوان زهــرا ّ
عبر
ً
صــراحــة عــن مــوقــف حــزبــه ،حــن ربط
ق ـب ــل أيـ ـ ــام رف ـ ــض ال ـن ـس ـب ـيــة ال ـكــام ـلــة
بــوجــود ســاح حــزب الـلــهُ ،م ّ
تحججًا
ُ
ّ
بأن «النسبية تصبح صالحة عندما
ال يعود بإمكان أحد أن يخيف أحدًا».
الـ ـف ــري ــق الـ ـث ــال ــث الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــات الـ ـي ــوم
ف ــي ال ـخ ـنــدق نـفـســه م ــع «املـسـتـقـبــل»
واالش ـ ـتـ ــراكـ ــي والـ ـ ـق ـ ــوات هـ ــو ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،ال ـ ــذي بـ ــدا ف ــي بـيــان
مكتبه السياسي قبل يومني متراجعًا
ع ــن الـنـسـبـيــة ،ح ــاص ـرًا ال ـن ـقــاش بني
«ال ـقــانــون املختلط الـقــائــم عـلــى مبدأ
أكـثــري ونسبي ،والـقــانــون التأهيلي
ال ـ ـ ــذي ي ـض ــم الـ ـنـ ـظ ــام األك ـ ـثـ ــري عـلــى
أس ـ ـ ــاس الـ ـط ــائـ ـف ــة ،وال ـن ـس ـب ـي ــة عـلــى
األسـ ـ ـ ــاس ال ــوطـ ـن ــي مـ ــع ت ــأه ـي ــل أول
وثان»ُ .حجة التيار أنه يرى من السهل
ٍ
ت ـس ــوي ــق ال ـتــأه ـي ـلــي لـ ــدى م ـعــارضــي
ّ
النسبية ،علمًا بــأن القوات اللبنانية
أبلغت الوزير ًجبران باسيل رفضها
ّ
القتراحه ،رابطة موقفها بقرار كل من
جنبالط وتيار املستقبل.
وك ـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أم ـ ـ ــس ك ـ ـ ــام ج ـن ـب ــاط
لــ»فــرانــس  »24عــن أنــه يــريــد «قانونًا
ً
مـقـبــوال لالنتخابات ،وإذا كــان ال بد
م ــن الـخـلــط ب ــن الـنـسـبـيــة واألك ـثــريــة
ف ــا ب ـ ــأس ...نـحــن عـلــى اس ـت ـعــداد ألن
نناقش .تقدمت بأفكار للرئيس بري
عندما يعود ســوف نناقشها» .وعن
حــزب الله ،قــال جنبالط «ال نريد من
ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد تــرامــب

أن ي ـخ ـل ـص ـنــا مـ ــن ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .نـحــن
نستطيع أن نتفاهم بالحوار .ال نريد
نصائح ترامب وال غيره».
م ـق ــاب ــل ل ـع ــب ال ـس ـيــاس ـيــن ب ــال ــوق ــت،
س ـق ـطــت أمـ ــس أول م ـه ـلــة دس ـتــوريــة
ل ـ ّـدع ــوة ال ـه ـي ـئــات ال ـن ــاخ ـب ــة ،ب ـعــد أن
وقــع رئيس الحكومة سعد الحريري
املــرســوم .وقــد سبق التوقيع تواصل
ب ــن ف ــري ــق ع ـم ــل الـ ـح ــري ــري ودوائـ ـ ــر
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـه ــوري ل ـت ـب ـيــان م ــا إذا
كانت بعبدا ستعتبر توقيع املرسوم
خـ ـ ـط ـ ــوة مـ ــوج ـ ـهـ ــة ض ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا .رئـ ـي ــس
حرر الحريري ،عبر ّ
الجمهورية ّ
الرد
ّ
ب ــأن لــرئـيــس الـحـكــومــة أن ي ـقــوم بما
يراه مناسبًا.
ّ
وكان عون قد أعلن أمس أن «املعركة
السياسية اليوم هي معركة للتغيير،
ركنها األساسي هو قانون االنتخاب.
وس ـن ـب ــذل قـ ـص ــارى ج ـهــدنــا لتمثيل
ً
ً
ج ـم ـيــع ال ـل ـب ـنــان ـيــن ت ـم ـث ـي ــا عـ ـ ــادال،
بـحـيــث ال يـعـتـمــد أي ق ــان ــون يسحق
االقليات بني الطوائف وفي داخلها».
وعـ ـل ــى ه ــام ــش الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ق ــان ــون
جــديــد ،جـمــع الــوزيــر الـســابــق الـيــاس
ًّ
بــو صعب فــي منزله ك ــا مــن باسيل
ّ
الجميل وآالن عون،
والنائبني سامي
والـسـ ّـيــد ن ــادر الـحــريــري وصـهــر بري
خليل إبراهيم .خــال العشاء ،حصل
ّ
والجميل
نقاش انتخابي بني باسيل
أكـ ـ ّـد خ ــال ــه ال ـت ـيــار م ــن ج ــدي ــد غـيــاب
النية إلقصاء أي طرف ،ال ّ
سيما حزب
الكتائب.
مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــهّ ،أيـ ـ ـ ـ ــد تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالص ــاح موقف عــون في ما ّ
خص
عــدم توقيع مــرســوم دع ــوة الهيئات
ال ـنــاخ ـبــة ،داع ـي ــا «ال ـك ـتــل السياسية
ّ
تحمل املسؤولية في ما يخص
إلــى
قانون االنتخاب ،وأن يكون النقاش
ّ
بـهــدف الــوصــول إل ــى ح ــل ،وتحميل
املـســؤولـيــة الـتــي هــي عـلــى الجميع،
ال سيما أن من يرفض أي طرح غير
الطرح الــذي ينادي به هو ،يريد في
الواقع اإلبقاء على الستني».
ع ـل ــى ص ـع ـيــد آخ ـ ــر ،غ ـ ـ ــادرت رئـيـســة
الـجـبـهــة الــوطـنـيــة الـفــرنـسـيــة مــاريــن
لوبن بـيــروت أمــس ،بعد أن افتعلت
ً
«إش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــاال» م ـ ــع دار ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى حــن
رفـ ـض ــت وضـ ـ ــع غـ ـط ــاء ال ـ ـ ـ ــرأس قـبــل
م ـقــاب ـلــة مـفـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة الـشـيــخ
ُعبد اللطيف دري ــان ،وهــي كانت قد
أب ـل ـغــت ب ـض ــرورة االلـ ـت ــزام بــالـغـطــاء
قـبــل حـضــورهــاّ .لــوبــن رفـضــت طلب
دار الـفـتــوى ،مفضلة م ـغــادرة املكان
مؤتمر
مــن دون لقاء املفتي .وخــال
ّ
صـحــافــي ،أع ــادت لــوبــن الـتــأكـيــد أنــه
«في الوقت الحالي ،يبدو أن مصلحة
فرنسا هي (الرئيس السوري) بشار
األســد» .ورأت أن على سوريا القيام
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات «الس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرداد ال ــاجـ ـئ ــن
لــإقــامــة ف ــي مـنــاطــق آم ـن ــة ،فـســوريــا
لـيـســت كـلـهــا فــي ح ــال حـ ــرب» .وكــان
«اتـ ـح ــاد ال ـش ـبــاب الــدي ـم ـقــراطــي» قد
ّ
نــظــم اع ـت ـصــامــا ف ــي ب ـي ــروت تـنــديـدًا
بزيارة لوبن.
وك ـ ـ ــان قـ ــد وصـ ـ ــل إلـ ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت أول
مـ ــن أم ـ ــس رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـع ــاق ــات
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
االميركي السيناتور روبيرت كوركر،
الـ ــذي الـتـقــى عـ ــددًا م ــن الـسـيــاسـيــن،
أبــرزهــم رئـيــس الجمهورية .وتمنى
ع ــون «أن يـسـتـمــر ال ــدع ــم االم ـيــركــي
للجيش اللبناني عدة وعتادًا ،حتى
يصبح قادرًا لوحده على الدفاع عن
لبنان» .وردًا على أسئلة السيناتور،
ّ
قـ ـ ــال عـ ـ ــون إن «االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت قــائ ـمــة
ل ـت ــذل ـي ــل ال ـص ـع ــوب ــات الـ ـت ــي ت ــواج ــه
االتفاق على قانون انتخابي جديد».
(األخبار)
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تقرير

مالمح تسوية في الموازنة :ضرائب اقل وال سلسلة
ظهرت مؤشرات
على وجود تسوية
يجري التسويق لها
في شأن مشروع
الموازنة ،تتضمن حذف
االعتمادات الملحوظة
لتعديل سلسلة الرواتب،
ّ
بحجة ان المجلس النيابي
هو الذي يبت بأمر
السلسلة ،وتمرير اجراءات
ضريبية ال تصيب ارباح
المصارف والمضاربات
ّ
بمعدالت
العقارية اال
متدنية
مفاوضات خارج مجلس الوزراء بين خليل ّ
والتي َارين إليجاد تسوية للسلسلة (هيثم الموسوي)

يعقد مجلس ال ــوزراء ،الـيــوم ،جلسة
مـ ـخـ ـصـ ـص ــة الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال م ـن ــاق ـش ــة
مـشــروع قــانــون املــوازنــة لـعــام .2017
ع ـل ــى ان ت ـل ـي ـهــا ج ـل ـس ـت ــان فـ ــي ه ــذا
االس ـبــوع ،يــومــي الخميس الجمعة.
بحسب مصادر وزاريــة معنية جرى
ُ
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ان ت ـح ـس ــم فـ ــي ه ــذا
الـجـلـســات وج ـهــة املـجـلــس ف ــي شــأن
االجـ ـ ــراءات الـضــريـبـيــة املـقـتــرحــة في
املشروع واالعتمادات املــرصــودة في
اح ـت ـي ــاط امل ــوازن ــة ل ـت ـمــويــل م ـشــروع
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ت ـ ـعـ ــديـ ــل سـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ــرتـ ــب
وال ـ ــروات ـ ــب ،امل ـ ـطـ ــروح ع ـل ــى ال ـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة مل ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب م ـن ــذ ع ــام
 .2014على ان يـبــدأ بعدها مناقشة
ب ـن ــود مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة واقـ ــرارهـ ــا.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذا ال ـت ــواف ــق انـطـلـقــت
قـبــل اي ــام م ـفــاوضــات خ ــارج مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــن وزيـ ــر املـ ــال ع ـلــي حسن
ّ
والحر
خليل وممثلي التيار الوطني
وتـيــار املستقبل اليـجــاد تسوية بني
امل ــواق ــف املـتـنــاقـضــة ،اذ يـصــر خليل
على مـشــروعــه فيما يـعــارض التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ال ـس ـل ـس ـلــة وي ــواف ــق
ع ـل ــى االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـي ــة ،فـيـمــا
ي ــرف ــض تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ال ـس ـل ـس ـلــة

واالجراءات معا ،ويدعو الى مشروع
لـلـمــوازنــة خ ــال مــن اي «اص ــاح ــات»
وت ــرك ـه ــا ال ـ ــى م ــا ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة .ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،تتكثف
الـضـغــوط الـتــي تمارسها «الهيئات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» وج ـم ـع ـيــة املـ ـص ــارف
الج ـه ــاض االق ـت ــراح ــات ال ــرام ـي ــة الــى
زي ـ ـ ـ ــادة االق ـ ـت ـ ـطـ ــاع الـ ـض ــريـ ـب ــي عـلــى
االربــاح املصرفية والعقارية واربــاح
الـ ـش ــرك ــات .وق ـ ــام وفـ ــد م ــن الـهـيـئــات
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
الحريري ،فيما زار وفد من الجمعية
وزير املال.
فــي ضــوء هــذه التحركات والضغوط
بـ ــرزت مــامــح الـتـســويــة املـحـتـمـلــة او
الـ ـت ــي يـ ـج ــري ت ـس ــوي ـق ـه ــا ،اذ اع ـل ـنــت
ج ـم ـع ـي ــة املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع
م ــع خـلـيــل ان «األفـ ـك ــار ل ــم ت ـكــن كلها
متطابقة بيننا وبينه ،ولكن توقفنا
عند نقطة رئيسية وهي ان اي اجراء
ضريبي يتناول املصارف ،وال سيما
ال ـف ــوائ ــد ال ـت ــي تـجـنـيـهــا ،ي ـجــب أن ال
ي ـك ــون ل ــه اي م ـف ـعــول رجـ ـع ــي ،يعني
ان ال يـشـمــل ال ـس ـن ــدات امل ـك ـت ـتــب بها
سابقا ،ألنه جرى االكتتاب بها وفقا
لـقــواعــد وشـ ــروط ،وي ـجــب أن تستمر

هـ ــذه الـ ـش ــروط مــرع ـيــة وأن ال تخلق
أعباء جديدة تتناول السوق املحلية.
ونـ ـح ــن م ـت ـفــائ ـلــون ان ي ـن ـقــل ال ــوزي ــر
وج ـهــة نـظــرنــا ال ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء».
بـحـســب م ـص ــادر مـصــرفـيــة ،ف ــان هــذا
املوقف جديد ،ويمثل تراجعا جزئيا
من قبل الجمعية ،اذ يعني انها وافقت
على االقتراح الرامي الى زيادة ّ
معدل
الضريبة على الفوائد من  %5الى ،%7
ولـكــن بـشــرط ان تـســري ه ــذه الــزيــادة
على االكتتابات الجديدة في سندات
الخزينة وش ـهــادات االي ــداع فـقــط ،من
دون الفوائد على االكتتابات القائمة.
من جهته ،بدا الحريري متجاوبا ّ
جدا

يمثل موقف
جمعية المصارف
تراجعًا جزئيًا عن رفض
الزيادة الضريبية

مع مطالب الهيئات ،وقال ان النقاش
حول فرض الرسوم والضرائب« ،التي
س ـت ــره ــق ك ــاه ــل امل ــواطـ ـن ــن وب ـعــض
القطاعات ومنها القطاع املصرفي»،
ال ي ــزال ف ــي اط ــار االخ ــذ وال ـ ــرد ،وهــو
يــأخــذ فــي االعـتـبــار «تحقيق الـتــوازن
بــن مصلحة املــواط ـنــن والـقـطــاعــات
االقـتـصــاديــة وتــوفـيــر م ــوارد اضافية
لتمويل املــوازنــة» .وأضــاف« :الجميع
يعلم ان الوضع االقتصادي يمر بحالة
م ــن ال ـت ـع ـثــر والـ ـت ــوج ــه ل ـي ــس ل ـفــرض
رس ــوم وضــرائــب جــديــدة فـقــط ،وإنما
إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد
ماهية الـضــرائــب والــرســوم املفترض
اقرارها» .وقال «ان التوجه هو اليجاد
ت ــوازن بــن حــاجــات الـقـطــاع الـخــاص
وامل ــواطـ ـن ــن وال ـ ــدول ـ ــة .وفـ ــي امل ـقــابــل
ه ـن ــاك رزمـ ـ ــة م ــن الـ ـح ــواف ــز لـتـنـشـيــط
القطاع الخاص نسعى الدراجـهــا في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة ايـ ـض ــا» .واع ـل ــن أن
«إقرار سلسلة الرتب والرواتب ال يزال
يـ ــدرس ع ـلــى ط ــاول ــة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وانــه فــي حــال اقــرارهــا ال بــد ان يربط
ذلك بجملة اصالحات ادارية وتوفير
املوارد املالية املطلوبة لتمويلها ،ومن
دون ادراج هذه االصالحات وااللتزام

تقرير

الشيوعي يتظاهر رفضًا للضرائب على الفقراء
ّ
مرة جديدة ،يجد الحزب الشيوعي
نـفـســه فــي املـعــركــة «رف ـضــا للسلوك
الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي املـ ـمـ ـع ــن ف ـ ــي ت ـج ــاه ـل ــه
ملـطــالــب الـشـعــب الـلـبـنــانــي فــي بـنــاء
دولته الوطنية الديمقراطية» .لذلك،
ي ــرى «ال ـش ـيــوعــي» أن «خ ــوض هــذه
ّ
امل ـع ــرك ــة واج ـ ــب وطـ ـن ــي ،ل ـيــس عـلــى
الشيوعيني وحسب ،بل أيضًا على
كل املتضررين» .الكالم لألمني العام
للحزب ،حنا غريب ،الذي عقد أمس
مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا أع ـلــن ف ــي خــالــه
م ــوق ــف «الـ ـشـ ـي ــوع ــي» مـ ــن م ـش ــروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي ُيـ ـن ــاقـ ـش ــه م ـج ـلــس
ال ـ ـ ــوزراء «و ي ــأت ــي بـمـثــابــة م ـشــروع
ض ــريـ ـب ــي هـ ـج ــوم ــي ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ضــد
مصالح أكثرية اللبنانيني».
ال ـن ـقــابــي ال ـس ــاب ــق الـ ــذي خ ــاض في
مــا مـضــى مـعــركـتــه الـشـعـبـيــة إلق ــرار
س ـل ـس ـل ــة ال ـ ــرت ـ ــب والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب ،ق ـ ـ ّـدم
قــراء تــه للمشروع الـجــديــد ،فخلص
إلـ ـ ــى أن «اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـض ــري ـب ـي ــة
ّ
املقترحة ال تـشـ ّـذ عــن السياق العام

ل ـس ـي ــاس ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــات م ـن ــذ ع ــام
 .1992لذلكُ ،يتوقع أن ترتفع نسبة
ال ـضــرائــب وال ــرس ــوم غـيــر املـبــاشــرة
الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا الـ ـفـ ـق ــراء وأصـ ـح ــاب
الــدخــل امل ـحــدود إلــى نـحــو  %80من
إج ـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات ال ـع ــام ــة ،بينما
األث ــري ــاء ال يــدف ـعــون س ــوى .»%20
وأش ـ ــار غ ــري ــب إل ــى وجـ ــود عـنــاصــر
مستجدة على اإلجراء ات الضريبية
«ق ــد تـنـطــوي عـلــى بـعــد إصــاحــي»،
ولكنه يرى أن «زيادة الضرائب على
ّ
ّ
األرب ــاح والــريــوع ج ــاء ت متواضعة
ّ
نسبيًا وغـيــر خاضعة ألي مفاعيل
تصاعدية» ،مطالبًا برفعها إلى 30
في املئة.
«إي ـه ــام ال ــرأي ال ـعــام ب ــأن ال ــزي ــادات
ّ
ال ـ ـ ـضـ ـ ــري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
الـلـبـنــانـيــن سـبـبـهــا سـلـسـلــة الــرتــب
والرواتب» ،هو من مساوئ املوازنة،
قائال« :إنهم
كما قال غريب .ويشرح
ً
خصصوا في مشروع املوازنة 800
مليون دوالر لتمويل السلسلة ،ثم

عــادوا ليفرضوا إجــراء ات ضريبية
ب ـن ـح ــو  1700مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،أي
ض ـع ـفــي م ــا خ ـص ـص ــوه لـلـسـلـسـلــة،
م ــع ب ـقــاء اح ـت ـمــال إقـ ــرار ال ـضــرائــب
وعـ ـ ـ ـ ــدم إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ب ـح ـج ــة
ف ـص ـل ـهــا ع ــن املـ ــوازنـ ــة ،وهـ ــم الــذيــن
ربطوا السلسلة باملوازنة لسنوات
وسنوات».
ـاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وعـ ـ ـل ـ ــى أن «أمـ ـ ـ ـ ــوال
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ّ
اللبنانيني تذهب إلــى جيوب أمــراء
الطوائف وحيتان املال» ،دعا األمني
الـ ـع ــام إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ال ـت ـح ــرك ــات فــي
الشارع من أجل« :إصالح سياسات
اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـ ـعـ ــام وإج ـ ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات
هيكلية في بنية النظام الضريبي،
رفع معدالت الضريبة على الفوائد
املصرفية وأرب ــاح شــركــات األم ــوال،
ف ـ ـ ــرض م ـ ـع ـ ــدالت تـ ـص ــاع ــدي ــة ع ـلــى
الربح العقاري ،وقف قنوات التهرب
الضريبي عبر الـشــركــات القابضة،
واسـتــرجــاع األم ــاك الـعــامــة وفــرض
الضرائب والـغــرامــات على املنشآت

الـ ـق ــائـ ـم ــة ،تـ ـع ــدي ــل س ـل ـس ـل ــة ال ــرت ــب
وال ـ ــروات ـ ــب وإق ـ ــراره ـ ــا وإلـ ـ ــى إل ـغ ــاء
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـض ــري ـب ـي ــة امل ـف ــروض ــة
على أصحاب الدخل املحدود ،وعدم
ت ــوق ـي ــع ق ــان ــون اإليـ ـ ـج ـ ــارات ال ـظــالــم
ال ـت ـه ـج ـيــري وإعـ ــادتـ ــه إلـ ــى املـجـلــس
النيابي».
وإلى الشارع يعود الحزب الشيوعي
«إذا م ــا أق ــدم ــوا ع ـلــى إقـ ــرار الـبـنــود
الضريبية على الفقراء في مشروع
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة» .وأكـ ـ ــد غ ــري ــب «ت ـص ـع ـيــد
تحركنا الذي بدأناه ،وعلى املشاركة
ال ــواس ـع ــة ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرة الـشـعـبـيــة
التي ستنظمها منظمة الـحــزب في
ال ـج ـنــوب بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون مع
ال ـق ــوى ال ـي ـســاريــة والــدي ـمــوقــراط ـيــة
واألهـ ـلـ ـي ــة ،يـ ــوم ال ـس ـبــت ف ــي  4آذار
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
مــدي ـنــة الـنـبـطـيــة ،وال ـت ــي سـتـتــرافــق
أيـضــا مــع شـتــى أشـكــال الـتـحــرك في
البقاع والجبل والشمال».
)األخبار(

بتنفيذها ال يمكن اقرار السلسلة ،النه
لـيــس مـعـقــوال ان تـتــم زي ــادة الــرواتــب
واالج ـ ــور بـمـعــزل ع ــن تـحـســن زي ــادة
االنتاجية فــي القطاع الـعــام وتفعيل
االدارة العامة».
ون ـقــل رئ ـيــس الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
عدنان القصار عن الحريري انه «كان
متجاوبا معنا ( )...ومتفهما حيال
ه ــواج ــس الـهـيـئــات االق ـت ـصــاديــة من
التوجه نحو فرض الضرائب من أجل
تمويل عجز املوازنة»
اال ان امل ــؤش ــر االبـ ــرز عـلــى الـتـســويــة
ال ـج ــاري تـســويـقـهــا ،هــو مــا ادل ــى به
ام ــن ســر تكتل التغيير واالص ــاح،
النائب إبراهيم كنعان ،بعد اجتماع
ال ـت ـك ـت ــل االسـ ـب ــوع ــي ،امـ ـ ــس ،اذ ق ــال
«ان حـكــومــة االنـتـخــابــات ال يمكنها
ان تـضــع ح ـلــوال ج ــذري ــة للمشكالت
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،بــل
يـمـكـنـهــا ان تـنـظــم ال ــوض ــع وتضبط
الفلتان وتنظم املالية العامة».
وقــال كنعان ان «السلسلة موجودة
اصـ ـ ــا فـ ــي امل ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،وم ــا
هــو ضـمــن امل ــوازن ــة ،هــي كلفتها من
ض ـم ــن االحـ ـتـ ـي ــاط .وت ـق ــري ــر الـهـيـئــة
الـعــامــة للمجلس الـنـيــابــي فــي الـعــام
 ،2014ي ــؤك ــد ان ال ـس ـل ـس ـلــة وص ـلــت
الــى الهيئة الـعــامــة ،وقــد صــوت على
قسم من ايراداتها في مشروع قانون
ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة» ،الف ـت ــا الـ ــى أن
«الحكومة تلحظ الواقع املوجود في
مجلس الـنــواب ،بينما اولــويــة إقــرار
السلسلة او عــدمـهــا هــي فــي الهيئة
العامة ،وليست في اللجان املشتركة
او لجنة املــال واملــوازنــة» .معتبرا أن
«الـ ـع ــودة ال ــى ال ـ ــوراء لـنــاحـيــة إع ــادة
ادراج الـسـلـسـلــة ف ــي امل ــوازن ــة ي ــؤدي
ال ــى مـســار طــويــل لـيــس فــي مصلحة
املطالبني بها».
وك ــان بـعــض الـ ـ ــوزراء ،ومـنـهــم وزراء
فــي الـتـكـتــل ،قــد طــالـبــوا فــي جلسات
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ـق ــة ب ـحــذف
االعـتـمــادات امللحوظة للسلسلة من
مـشــروع املــوازنــة ،بحجة ان مشروع
السلسلة يـبــت بــه املـجـلــس النيابي،
اال ان اراء اخــرى فــي مجلس ال ــوزراء
اص ـ ـ ــرت عـ ـل ــى ان م ـ ـشـ ــروع املـ ــوازنـ ــة
يـجــب ان ي ـكــون شــامــا كــل الـنـفـقــات،
وب ــال ـت ــال ــي م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي ان يلحظ
اعتمادات السلسلة في ارقامه اال اذا
كانت النية بعدم اقرارها ابدا.
(األخبار)

رد
ّ
السيد رئيس تحرير جريدة األخبار املحترم
بعد التحية،
ّ
مــن الــواضــح أن مــا نشرته صحيفتكم في
صفحاتها األولــى والسادسة والسابعة من
عــددهــا ال ـصــادر بـتــاريــخ  21شـبــاط ،2017
بالطريقة والـعـنــاويــن الـ ــواردة فيها ،يهدف،
رب ـمــا الع ـت ـب ــارات سـيــاسـيــة ،إل ــى الـنـيــل من
ن ــزاه ــة الـسـلـطــات املـصــرفـيــة وع ـلــى رأسـهــا
حاكم مصرف لبنان ومن سالمة العمليات
التي أشارت اليها صحيفتكم .إال أنه يؤدي،
مــن دون أي مـبــرر ،إلــى ّ
األذي ــة واإلض ــرار ،ال
بالسلطات املصرفية والحكومية ،فحسب،
بل أيضًا بالقطاع املصرفي وأموال املودعني
ف ــي امل ـ ـصـ ــارف الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي أجـ ـ ــرت تـلــك
العمليات املصرفية املــألــوفــة والسليمة ،مع
امعان صحيفتكم على ّ
أذية مصرفنا للنيل
من مساهميه بحجة أنهم استفادوا من تلك
العمليات في حني أن األربــاح التي توزع لهم
لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنوات عديدة.
بنك البحر املتوسط ش.م.ل.
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أي مجلس يريده حزب الله
في عهد عون؟
فيما ال يزال النقاش حول قانون
االنتخاب عقيمًا ،تحاول النقاشات الموازية
في االوساط السياسية ّ
تلمس ما يمكن
استخالصه في قراءة موقف القوى
المسيحية من القانون وموقف
حزب الله
هيام القصيفي
ّ
يعبر النائب السابق فارس سعيد عن
واقــع املسيحيني فــي املشهد املحلي
واال ّق ـل ـي ـم ــي ف ــي زمـ ــن االسـتـقـطــابــن
السني والشيعي ،بعبارة طريفة« :ال
ّ
يقطعون رؤوس وال يفكون محبوس
وال ي ــدفـ ـع ــون ف ـ ـلـ ــوس» .ب ـع ــد مـ ــرور
أرب ـع ــة أش ـهــر عـلــى ان ـت ـخــاب الـعـمــاد
م ـي ـشــال عـ ــون رئ ـي ـســا لـلـجـمـهــوريــة،
ال يمكن ال ـقــول إن الــواقــع الــداخـلــي،
واملسيحي تحديدًا ،تبدل كثيرًا .ملء
ال ـش ـغ ــور ال ــرئ ــاس ــي ل ــم ي ـتــرجــم بعد
عمليًا .فنقاش املوازنة ،بحسب أحد
السياسيني املخضرمني ،ال يعني أن
املشكلة حـلــت ،ال فــي قـطــع الحساب
وال فـ ــي ن ــوع ـي ــة الـ ـض ــرائ ــب وال فــي
الـتــوجــه املــالــي واالق ـت ـصــادي الـعــام.
ومراسيم النفط ال تعني أن االزمات
امل ــزمـ ـن ــة ب ـ ـ ــدأت تـ ـج ــد ط ــري ـق ـه ــا ال ــى

الحل ،والنقاش العقيم حــول قانون
االنتخاب ال يعني أيضًا أن القانون
أق ـ ّـر وأن االن ـت ـخــابــات عـلــى االبـ ــواب.
والـكــام على ورشــة تعيينات تعيد
النهضة بــالـقـطــاع االداري واالمـنــي
ال يــزال حبرًا على ورق ،فيما يحفل
جــدول االعمال ببنود عادية ،جلسة
بـعــد أخ ــرى .وك ــل الضجيج الحالي
مــن الـقــوى السياسية التي انضوت
في الحكومة ،حول االزمات املعيشية
واملـ ـط ــال ــب ال ـح ـي ــات ـي ــة ،يـ ـب ــدو كــأنــه
ص ــادر عــن أط ــراف املـعــارضــة وليس
ع ــن أط ـ ــراف املـ ـ ــواالة ال ــذي ــن يـمـلـكــون
زمام السلطة .هكذا هي صورة البلد
اليوم ،وهكذا تختصر عبارة سعيد
ما آلت اليه حال املسيحيني في  8أو
 14آذار ،ســابـقــا ،أو الــذيــن أصبحوا

ال ُ
مع
مكن
ي
الكباش اإلقليمي ّ
تصور
إمكان خروج لبنان
بانتخابات طبيعية

اليوم في السلطة ،ولم يتمكنوا بعد
من أن يكونوا رأس حربة في مشروع
أو يـ ـب ــادروا فـعـلـيــا م ــن أج ــل عملية
إنقاذ شاملة للوضع الداخلي.
املراجعات التقليدية في هذا الوسط
الذي ال يزال يناقش ويجادل ويحلل
مــا طبيعة الـ ــدور املـسـيـحــي آن ـيــا ،ال
ت ـت ـنــاول ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب فـحـســب،
ب ــل ال ـع ـنــاصــر ال ـكــام ـلــة ال ـتــي تحيط
ب ــال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي وسـ ــط االزم ـ ــات
االقليمية املتداخلة ،والتي تنعكس
مباشرة على لبنان.
ففي األزمة اإلقليمية حيث يتصاعد
ال ــدور الــروســي والـتــركــي وااليــرانــي،
تختلف ظ ــروف مــواكـبــة املسيحيني
مل ــا يـحـيــط ب ـل ـب ـنــان ،ب ـعــدمــا تـغـ ّـيــرت
طبيعة العالقة التي تربطهم بالقوى
االقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة قـيــاســا ال ــى ما
كانت عليه منذ االستقالل ومــا قبل
الـحــرب وخاللها ،علمًا بــأن العصب
املـسـيـحــي االس ــاس ــي ال ي ـجــد نفسه
حكمًا على صلة «روحية» بروسيا،
ك ـم ــا ك ــان ــت ه ــي الـ ـح ــال م ــع فــرن ـســا
خـ ـص ــوص ــا والـ ـ ـغ ـ ــرب عـ ـم ــوم ــا ،رغ ــم
الــدور الــذي ترغب روسيا في إبــرازه
كحامية ملسيحيي الشرق.
وع ـلــى تـقــاطــع إقـلـيـمــي ودولـ ــي حــاد
ي ـت ـجــه الـ ــى خ ـلــق «نـ ـه ــاي ــات» م ــا في
املنطقة ،تحاول كل املجموعات التي
انـضــوت سابقًا تحت إطــار قــوى 14

ّ
السعودية ال تستسيغ إدارة الحريري للملف الداخلي (مروان طحطح)

آذار أن تتلمس مـكــانـهــا ،عـلــى األقــل
ف ــي ال ـب ـق ــاء وال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن مــوقـفـهــا
املستمر منذ ما قبل عام  .2005ورغم
أن االت ـ ـجـ ــاه الـ ـح ــال ــي ن ـح ــو ثـنــائـيــة
الـتـيــار الــوطـنــي وال ـقــوات اللبنانية،
إال أن النقاش بمعنى الهم املسيحي
ال ــداخ ـل ــي ب ـع ـي ـدًا ع ــن امل ـح ـســوب ـيــات
وت ـق ــاس ــم ال ـح ـصــص ال ي ـ ــزال خ ــارج
ه ــذي ــن ال ـطــرفــن ح ـيــث يـعـلــو ال ـق ــرار
ال ـح ــزب ــي فـ ــوق ك ــل اع ـت ـب ــار .م ــن هنا
يـمـكــن ل ـحــظ ال ـح ـيــويــة ف ــي نـقــاشــات

أب ـع ــد م ـم ــا ي ـم ـكــن أن ت ـق ــول ــه ال ـق ــوى
السياسية التي تحللت من ممارسة
فعلية لتوجهات  14آذار لتنضوي
ت ـح ــت س ـق ــف ت ـف ــاه ــم أوص ـ ــل رئ ـيــس
الـجـمـهــوريــة ورئ ـيــس الـحـكــومــة معًا
الى قصر بعبدا والسراي الحكومي.
ب ـهــذا املـعـنــى يـقــف رئ ـيــس الحكومة
س ـ ـعـ ــد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري مـ ــوق ـ ـفـ ــا ج ــان ـح ــا
ن ـح ــو «صـ ـف ــر مـ ـش ــاك ــل» مـ ــع رئ ـيــس
الجمهورية ،ال يريد أن يفتعل معه
أي مـشـكـلــة س ـيــاس ـيــة أو إداري ـ ـ ــة أو
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طرابلس« :الشعب يريد» ميقاتي وريفي؟
االستعدادات لالنتخابات
النيابية في طرابلس بدأت.
معركة تيار المستقبل تبدو
وجودية .في مواجهته
خصمان قويان :نجيب
ميقاتي بقوته المالية،
وأشرف ريفي بـ»العصب
الشعبي» .حتى اللحظة،
لم يتحالفا .لكن تعاونهما
خدماتيًا ،ووجود خصم
النفور
مشترك لهما ،وغياب ّ
الشعبي من تقاربهما ،تشكل
أسسًا للتفاهم االنتخابي،
معًا ّ
وإثبات أن المستقبل «ال ُيمثل
وحده الطائفة السنية»
ليا القزي
مــال ـيــة .حـتــى اآلن يـنـتـظــر الـحــريــري
خالصات النهايات التي سترسمها
املنطقة فــي عهد الــرئـيــس االميركي
دونــالــد تــرامــب وم ــا يمكن أن تسفر
ع ـنــه ع ــاق ــات واش ـن ـط ــن وال ــري ــاض،
وموقف األخـيــرة من خطوات العهد
االولى ،ال سيما أن رئيس الجمهورية
يـ ـض ــاع ــف خ ـ ـطـ ــواتـ ــه الـ ـ ـت ـ ــي اع ـت ـق ــد
خصومه أنها يمكن أن تكون حيادية
إذا مــا وص ــل ال ــى ب ـع ـبــدا ،لـيـفــاجــأوا
ب ــأن ـه ــا ت ـص ـع ـي ــدي ــة ،فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بحزب الله والـنـظــام ال ـســوري .حتى
هـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد س ـي ـك ــون ال ـح ــري ــري
مضطرًا الى تدوير الزوايا بشأنه ،ما
دامت السعودية لم تعط بعد إشارة
سلبية واض ـحــة تـجــاه ع ــون ،إال في
ما هو متداول من شخصيات ّ
مقربة
منها عن استيائها منه .أما موقفها
مــن الـحــريــري فقصة أخ ــرى ،ال تريد
كـ ـس ــره ل ـك ـن ـهــا ال ت ـس ـت ـس ـيــغ إدارتـ ـ ــه
للملف الداخلي.
ومشكلة النائب وليد جنبالط اليوم
أنـ ـ ــه يـ ـ ـص ـ ــارع وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا وي ـ ــدف ـ ــع ثـمــن
تخليه عن الخط الدفاعي الــذي كان
ّ
يهب لنجدته حني يصبح مستهدفًا
كشخص وكطائفة .وهنا حساسية
وضـ ـع ــه ب ـع ــدم ــا أصـ ـب ــح مـ ـط ـ ّـوق ــا؛ ال
ّ
ح ـل ـفــاؤه الـحـقـيـقـيــون ف ــي وارد شــن
مـعــركــة م ــن أج ـلــه كـمــا كــانــت حالهم
منذ عــام  2005وقـبـلــه ،وال خصومه
الذين لم يغفروا له كثيرًا من الزالت،
سيقفون على خاطره.
أمـ ــا الـ ـك ــام ع ـل ــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب
ف ـلــم ي ـعــد م ـجــديــا ف ــي مــرح ـلــة تشهد
حــال ـيــا شـ ـ ّـد ك ـب ــاش إق ـل ـي ـمــي حـ ــاد ال
ي ـم ـك ــن م ـع ــه تـ ـص ــور إم ـ ـكـ ــان خـ ــروج
لـبـنــان بــانـتـخــابــات «طـبـيـعـيــة» وفــق
ق ــان ــون ان ـت ـخــاب ج ــدي ــد ،ألن ال ـســؤال
املتقدم ـ في وقت تحاول فيه الثنائية
امل ـس ـي ـح ـي ــة الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى امل ـق ــاع ــد
املسيحية وإق ـصــاء خـصــومـهــا ـ ـ هو
أي مجلس نيابي يــريــده حــزب الله؟
هــل هــو املـجـلــس ال ــذي أراده ا ّلـنـظــام
الـســوري بني  1992و 1996ووقــع كل
االت ـفــاقــات الثنائية مــع ســوريــا؟ في
وق ــت يــرتــاح فـيــه ال ـحــزب ال ــى لحظة
يـسـتـعـيــد فـيـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
خطابًا أقرب الى خطاب الحزب في ما
ّ
يخص دوره والقرارت الدولية ودور
إيـ ــران وس ــوري ــا .أل ـيــس مــن مصلحة
ح ــزب الـلــه ال ـيــوم أن يتمسك بــإجــراء
االنتخابات اليوم وال يقبل بالتمديد،
في فرصة إقليمية سانحة ،كما كانت
حال قوى  14آذار عام 2005؟ أال يمكن
للحزب الـيــوم ،وهــو الــذي يرتاح الى
وضعه كيفما كــان شكل القانون ،أن
يستفيد من املهادنة الداخلية ليحكم
سيطرته أكثر على اللحظة املواتية
لــه ،فيقبض فعليًا على أول مجلس
في عهد عون؟

خ ـل ــف األب ـن ـي ــة ال ـك ـئ ـي ـبــة وامل ـت ــاص ـق ــة،
ّ
بخفر من
تختبئ مدينة طرابلس .تطل
ٍ
بني األزقة املزدحمة ،لتكشف عن تاريخ
وحـ ـض ــار ٍة «م ـط ـم ــوري ــن» ب ــاإله ـم ــال .ال
ُيمكن االعتماد على كثافة انتشار صور
السياسيني ملـعــرفــة إن كــانــت الحمالت
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ق ــد ان ـط ـل ـقــت ف ــي امل ــدي ـن ــة.
بشكل دائم .ولكن
فهذه الصور مرفوعة
ٍ
الحديث عن السياسيني واالنتخابات ال
يغيب عن ألسن الطرابلسيني.
ً
يـمـلــك يـحـيــى م ـ ُحــا لـبـيــع األل ـب ـســة في
سـ ــوق ال ـق ـم ــح املـ ـ ّ
ـرمـ ــم ح ــدي ـث ــا م ــن قـبــل
جمعية العزم (التابعة للرئيس نجيب
ميقاتي)« .أنــا مع بيت كرامي بــاألول»،
ُي ـع ـل ــن ابـ ــن بـ ــاب ال ـح ــدي ــد الـسـبـعـيـنــي.
استنادًا إلى َ
«س َمعي الكتير منيحُ ،يقال
ّ
إن تحالفًا سيتم بني ميقاتي و(الوزير
أشرف) ريفي .األول لم يوقف الخدمات
ّ
وال ـثــانــي اب ــن ه ــذه الـبـيـئــة ،فــي حــن أن
آل الحريري تراجعت شعبيتهم كثيرًا
ول ـي ــس لــدي ـهــم مـ ـس ــاع ــدات» .ج ـ ــاره في
ّ
الحبوب يختصر الحديث
محله لبيع
ّ
ّ
بجملةٍ واح ــدة« :لفيهم كلهم وحطيهم
بالنار .ال انتخبت وال بدي انتخب».
فــي «طـلـعــة ال ـك ــواع» امل ــؤدي ــة إل ــى القبة
من جهة وشــارع سوريا يسارًا ،يجلس
ٌ
رجـ ــل م ــن ال ـق ـ ّـبــة وإلـ ــى جــان ـبــه صــديـقــه
ال ـ ــذي سـيـنـتـخــب ت ـي ــار املـسـتـقـبــل «ألن
(رئـيــس الحكومة) سعد هــو ابــن رفيق
الحريري» .أما األول ،فيظهر من حديثه
أنـ ـ ــه ي ــؤي ــد مـ ـيـ ـق ــات ــي« ،هـ ـ ــو ق ـ ـ ــدوة ول ــه
فضل على البلد .من تحالف معهم في
الـبـلــديــة ح ــرق ــوه .الـتـحــالــف األقـ ــوى هو
بني ميقاتي وريفي» .يتطابق كالم عدد
من أبناء طرابلس عن هذا التحالف مع

مــا يشيعه عضو فــي فــريــق عمل ريفي
ّ
ب ــأن «جمهورنا يـقــول نعم مليقاتي وال
للحريري ،وجمهور ميقاتي يقول نعم
لريفي وال لـ(فيصل) كرامي».
التعب الـبــادي على الــوجــوه في أســواق
طرابلس القديمة ُيثقل الروح .وال خجل
مــن الحديث عــن تأثير املــال االنتخابي
ّ
ألن «ال ـف ـق ــر م ـج ــرم ي ــا ب ـن ـت ــي» .ال يجد
ع ـي ــد ،م ــوظ ــف ال ــدول ــة امل ـت ـقــاعــد وال ــذي
ّ
يجلس في شارع الحرية ،من حل سوى
«مقاطعة االنتخابات» .ينتقد الجميع:
ّ
ّ
فيحبونه.
«ميقاتي لديه شلة يساعدها
ري ـفــي فـشــل مـجـلـســه ال ـب ـلــدي .أم ــا تـيــار
املـسـتـقـبــل ف ــا يـفـعــل ش ـي ـئــا» .الب ــن حـ ّـي
ً
ال ـ ـنـ ــوري ،ال ـ ــذي ي ـم ـلــك م ـح ــا لتصليح
االل ـك ـتــرون ـيــات بــال ـكــاد يـتـســع ل ــه ،رأيٌ
ّ
آخ ــرُ .ي ـعــلــق ص ــورة ري ـفــي ألن ــه «يتكلم
ّ
بــاس ـم ـنــا ضـ ــد االح ـ ـتـ ــال ال ـ ـسـ ــوري (!)
ويقف مع الفقراء» .اإلحباط في الشارع
الطرابلسي يتوسع ليشمل أيضًا األزمة
السورية .الحديث عنها بدأ يأخذ منحى
ّ ّ
تبي أن «الثورة
آخر بعد معركة حلب.
غ ـ ّـي ــرت هــدف ـهــا واس ـت ـنــزف ـت ـنــا لـسـنــوات
طويلة .ملــاذا نبقى إذًا صندوق بريد؟».
ال يعني ذلك القبول بالرئيس السوري
بشار األســد ،ولكن تعزيز «خيار النأي
بــال ـن ـفــس» .حـتــى ري ـف ــي« ،رأس حــربــة»
املواجهة مع النظام السوري ،يوافق ،ردًا
ّ
على سؤال ،على أن الشارع الطرابلسي
ّ
«بـ ــدأ م ـنــذ ف ـت ــرة ي ـت ـغــيــر» ف ــي م ــا خـ ّـص
س ــوري ــا .ي ــرى وزيـ ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق أن
ّ
الشام «على أبواب حل سياسي .وإعادة
إعمار شمال سوريا ستكون من خالل
ط ــراب ـل ــس ،م ــا سـيـنـعـكــس إي ـجــابــا على
الــو ُضــع االقـتـصــادي فــي املــديـنــة .دورنــا
ّ
أن ن ـسـ ّـهــل أع ـم ــال ك ــل مـسـتـثـمــر» .م ــاذا
سيتبقى إذًا من خطاب ريفي؟ «خطابي
ثابت وله عالقة بالصراع في املنطقة».
شـ ـع ــارات الـ ـل ــواء امل ـت ـق ــاع ــد ،وتــواص ـلــه
م ــع ال ـن ــاس ،ت ـبــدو ذخ ـيــرتــه األولـ ــى في
مــرحـلــة الـتـمـهـيــد للحملة االنـتـخــابـيــة.
لكن االس ـت ـعــدادات ،لــدى جميع الـقــوى،
تسير بوتيرة أبطأ في انتظار القانون
االنتخابي الجديد.
ي ـ ـبـ ــدأ «نـ ّــاشـ ــط سـ ـي ــاس ــي» ط ــراب ـل ـس ــي
بالقول إنه وفق ميزان القوى« ،ميقاتي
ّ
هو بيضة قبان الالئحة ،الذي يحل جزءًا
مــن األزم ــة االجـتـمــاعـيــة عـبــر خــدمــاتــه».
ريفي «الثاني بسبب خطابه ،وال يزال
ُي ـم ـثــل الـعـصـبـيــة ال ـطــراب ـل ـس ـيــة .تــرتـفــع
ّ
أس ـه ـم ــه ك ــل ـم ــا مـ ـ ــارس ت ـي ــار املـسـتـ َقـ َبــل
الـكـيــديــة ض ـ ـ ّـده» .أم ــا «املـسـتـقـبــل فــفــقــد
هـيـبـتــه ال ـس ـيــاسـ ّـيــة واملـ ــاديـ ــة» .غــالـبـيــة
ُ
استطالعات الــرأي تظهر ذلــك :ميقاتي
يـسـبــق ري ـفــي بـنـقــاط قليلة ال تـتـجــاوز
«هامش الخطأ» ،أو العكس .والحريري
ثالثهما .ووف ــق مـعـلــومــات «الـنــاشــط»،
ّ
ف ـ ــإن «ال ـث ــاث ــة ي ـب ـح ـثــون ع ــن مــرشـحــن
ي ـم ـل ـك ــون امل ـ ـ ــال وآخـ ــريـ ــن مـ ــن امل ـن ــاط ــق

المرشح العلوي :شخصية تقبلها المدينة
ُ
تعتبر أصوات الناخبني في جبل محسن قوة انتخابية أساسية .إال ّأن سياسيي
طرابلس ،منذ الجوالت القتالية ،يبدون محرجني من إعالن تعاونهم مع "العلويني"،
وخاصة الحزب العربي الديموقراطي ،مرجعية هذه الطائفة .التسوية السياسية عام
 ،2014قضت أن يغادر ،رئيس الحزب ،رفعت عيد إلى سوريا .حاليًا ،تنتشر معلومات
أحزاب في فريق  8آذار أنه "نريد استعادة هذا املقعد ،على أن يكون تسويق
مصدرها ً
املرشح سهال في طرابلس" .تتقاطع هذه املعلومات ،مع ما قالته مصادر غير رسمية
الديموقراطي لـ"األخبار" عن ترشيح شخصية علوية "مقبولة من الجميع.
في العربي
ً
ولكن من سيكون ّ خجال من إعالن تعاونه معنا ،سنجعله ُيدرك في صندوق االقتراع
قيمة أصواتنا ،وكل االحتماالت مفتوحة".
تحاول مصادر " 8آذار" اإليحاء بأن الالئحة األقرب إليها هي التي ُ
سيشكلها الرئيس
نجيب ميقاتي .إال ّأن القيادي في تيار العزم مصطفى آغا ينفي ذلك" :لن نعطي أي
مقعد ألي من قوى  8آذار".
في املقابل ،يؤكد عضو املكتب السياسي في العربي الديموقراطي علي فضة
ّ
االنتخابات النيابية حتى اللحظة وال أحد ُمخول أن
لـ"األخبار" أنه "ال يوجد موقف من
ُ
ّ
يتكلم باسمنا .نحن جاهزون ،لكن اسم املرشح ُيعلن في حينه" .يعيد فضة املوقف
الرافض للعربي الديموقراطي ألنه "وحتى إلغاء الطائفية السياسية ،نريد أن نؤمن
حقوقنا في الوظائف".

الـشـعـبـيــة ح ـيــث الـ ـخ ــزان االن ـت ـخــابــي».
م ــن ه ـنــا ي ـب ــرز اس ــم «م ـح ـمــود اإلدل ـب ــي
لـلـتــرشــح ع ـلــى الئ ـحــة مـيـقــاتــي وأح ـمــد
املرج أو خالد صبح على الئحة ريفي».
تـنـفــي م ـصــادر مـيـقــاتــي املـعـلــومــات عن
أس ـم ــاء امل ــرش ـح ــن« ،ال ُي ـم ـكــن أن نــأتــي
بــأش ـخــاص غ ـيــر م ـعـ ّـروفــن ف ــي مـعــركــة
ً
مصيرية ،فضال عن أنه ال شيء ُيحسم
قـبــل مـعــرفــة ال ـق ــان ــون» .ف ــي ه ــذا الــوقــت
بـ ــدأت ف ــي ت ـي ــار ال ـع ــزم مــرح ـلــة جــديــدة
مـ ــن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـن ــاخـ ـب ــن« ،ن ــدخ ــل
إل ــى ب ـيــوت ل ــم نــدخـلـهــا ســاب ـقــا ونـلـقــى
ّ
ـرة ال ـتــي
ت ـ ـجـ ــاوبـ ــا» .واض ـ ـ ــح أن الـ ـشـ ـع ـ ُ
كانت تربط ميقاتي بالحريري قطعت،
ّ
«نخوض معركة إثبات أن املستقبل ال
يمثل وحــده الطائفة السنية» .مــاذا لو
ّ
ّ
تــدخـلــت الـسـعــوديــة؟ ت ــرد امل ـصــادر بــأن
ميقاتي ّ
«رد الجميل للسعوديني وآل
ال ـحــريــري وان ـت ـه ـي ـنــا» .مـقــابــل «تــراجــع
تيار املستقبل ،الوحيد الــذي ال نعرف
ّقوته هو ريفي» .تعتبر مصادر «العزم»
أنــه شـ ّـد العصب حوله من جديد «بعد
أن ُس ـح ـبــت م ـنــه امل ــواك ـب ــة وخ ــاف ــه مع
الوزير نهاد املشنوق البيروتي واملتهم
في طرابلس بأنه مع حزب الله».
بحسب الـقـيــادي فــي «الـعــزم» مصطفى
آغ ــا ،ه ــدف مـيـقــاتــي هــو «تـشـكـيــل كتلة

ريفي :الشارع
ّ
الطرابلسي تغير منذ
فترة ،وإعادة إعمار
سوريا فرصة لطرابلس

نـيــابـيــة ،إذا تحقق ال ـهــدف بــا معركة،
كــان بــه .وإن كــان ال ُبـ ّـد مــن املـعــركــة ،فال
م ـش ـك ـل ــة» .ح ــال ـي ــا« ،نـ ـح ــن ف ــي امل ـعــركــة
وح ــدن ــا ،ول ـكــن الــرئـيــس ال ُيـقـفــل الـبــاب
عـلــى ال ـح ــوار مــع أحـ ــد»ُ .ي ـف ـ ّـرق آغ ــا بني
حـســابــات الـبـلــديــة وح ـســابــات الـنـيــابــة،
«لـ ـسـ ـن ــا ض ـ ـ ّـد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،ول ـ ـكـ ــن مل ـ ــاذا
نـتـحــالــف م ـعــه؟ ه ــل ك ــان ُمـنـسـجـمــا مع
مـبــادئ وطــروحــات فريقه فــي التسوية
الرئاسية؟» .التحالفات غير محسومة،
حتى مع كرامي ،رغم أنه «أكثر ّ
املقربني
إلينا».
ع ـلــى مـقـلــب ري ـف ــي ،يـنـفــي أي ـضــا عضو
فــي فــريــق عمله األس ـمــاء املـطــروحــة من
كمرشحني محتملني
املناطق الشعبية ُ ّ
ـرش ــح أعـ ـض ـ ً
ـاء في
ع ـلــى الئ ـح ـتــه« :ل ــن ن ـ
ّ
البلدية أو مرشحني راسبني» .ال يرى أن
«بروباغندا فشل املجلس البلدي» تؤثر

سلبًا على ريـفــي« ،مــا يــؤثــر علينا هي
لعبة االستخبارات».
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـت ـي ــار األزرق مــوجــود
أيضًا في كــام عضو فريق عمل ريفي:
«ال يـ ـق ـ ّـدم ــون الـ ـخ ــدم ــات وان ـت ـخ ــاب ــات
املكتب السياسي كانت دون املطلوب».
الـنـتـيـجــة« ،ال مـصــالـحــة م ــع املستقبل.
خ ــاف ذلـ ــك ،ك ــل االح ـت ـم ــاالت مـفـتــوحــة
فــي االنـتـخــابــات» .بعد أن ّافتتح ريفي
مــاكـيـنـتــه االنـتـخــابـيــة« ،خــفــت حركتنا
ألن في ذلك استهالكًا ما دمنا ال نعرف
متى االنتخابات» .مشكلة أخرى يعاني
منها ّهــي التمويل« ،مــن دونــه ال ُيمكن
ُ
أن نرشح أح ـدًا» ،بحسب املصدر .كيف
س ـي ـت ــأم ــن؟ يـ ـق ــول ريـ ـف ــي ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
إن ال ـت ـم ــوي ــل س ـي ـك ــون «ع ـب ــر ص ـن ــدوق
ُ
م ـس ــاه ـم ــات .وســتـكـلـفـنــا االن ـت ـخ ــاب ــات،
ّ
بحدها األقـصــى 5 ،ماليني دوالر» .هل
يكون بهاء الحريري الــراعــي الرسمي؟
«ف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،بـ ـه ــاء ه ــو األخ األك ـب ــر
اللواء إنه «سيكون لي 8
لسعد» .يؤكد
ّ
مرشحني .العمل خف في الفترة األخيرة،
التواصل دائم مع الناس» .وبرأيه،
ولكنُ ّ
«أنــا أمثل املناطق الشعبية .إذا وجدنا
مرشحًا آخر ،ال مانع».
الالئحة الثالثة عمادها تيار املستقبل،
بالتحالف مــع النائب محمد الصفدي
كما ينتشر في طرابلسّ .
منسق التيار،
ّ
ن ــاص ــر ع ـ ـ ــدره ،يـ ـق ــول إن «ال ـت ـحــال ـفــات
واملرشحني ُيحددهم الرئيس الحريري».
املــاكـيـنــة ال ــزرق ــاء «ل ــم تـنـطـلــق بــانـتـظــار
إق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــانـ ــون .وبـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــداخـلـيــة ،سـيـكــون هـنــاك خـطــة إلع ــادة
التواصل مع الـشــارع .لم يعد بإمكاننا
أن ال نستمع إل ــى ال ـقــاعــدة الـشـعـبـيــة».
ّ
ُي ّ
صر عدره على أن تياره «لم يخرج عن
الثوابت» ،ولكنه يعيد األصداء السلبية
ف ــي ّالـ ـش ــارع ضـ ـ ّـده إل ــى «ال ـح ـم ـلــة الـتــي
إضعافنا.
تشنها األطــراف كافة بهدف
ّ
وممكن أن يكون شـ ّـح الخدمات قــد أثــر
ً
قليال» .لن ُي ّ
غير «املستقبل» ّ في خطابه،
«املرحلة تقتضي عدم التشنج».
النيابة في طرابلس «معركة وجودية»
لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــواج ـ ــه ق ــوة
مـيـقــاتــي الـخــدمــاتـيــة وق ــوة ري ـفــي الــذي
يـقـبــض ع ـلــى ال ـع ـصــب ال ـش ـع ـبــي .حتى
الـلـحـظــة ،ال يــوجــد تـحـ ُـالــف صــريــح بني
ّ
ميقاتي وريفي ،إال أن أسسه موجودة.
الـشــارع ،بنسبة كبيرة منه ،يرتاح إلى
هــذه الثنائية .وخدماتيًاُ ،ي ّلبي مكتب
مـيـقــاتــي ال ـط ـل ـبــات ال ـتــي ُيــرس ـل ـهــا إلـيــه
مكتب ريـفــي ويـكــون األخـيــر عــاجـزًا عن
القيام بها .من غير املعروف بعد إن كان
األم ــر سيتطور إل ــى تـحــالــف انتخابي.
ول ـك ــن ،حـتــى تـبـلــور األم ـ ــور ،سيستمر
االثنان في «ابتزاز» الحريري بإمكانية
تـ ّ
ـوح ــده ـم ــا ض ـ ـ ـ ّـده .ال ـخ ــاص ــة أن أي ــام
الحريري الطرابلسية لن تكون مفروشة
بالورود.

«قادة المحاور» جزء من التسويق االنتخابي
"القوة الضاربة" في طرابلس ،أو ما ُعرف سابقًا بقادة املحاور يوحون كأنهم مفاتيح
انتخابية يميلون الدفة من مقلب إلى آخرُ .يساهم في تعزيز هذا املنطق ،اتكال
بعض السياسيني عليهم خدماتيًا ودعمهم ماديًا .سعد املصري ،عامر أريش وزياد
ّ
علوكي ثابتون حاليًا مع النائبني نجيب ميقاتي وفيصل كرامي .يقول أحد أعضاء
ّ
فريق عمل ميقاتي إن "هؤالء ّ جزء من التسويق االنتخابي .في املعركة ،نحن بحاجة
إلى كل الفئات من الناس" .خف تأثير هؤالء في الشارع بعدما طويت املرحلة األمنية،
 %40من سكان التبانة".
" 20شخصًا ليس باستطاعتهم ضمان ّ
"األخبار" التقت أريش في البداوي ،الذي علق صور كرامي "ألنه خدمني" .يعتبر ً ّأن
باستطاعته تجيير األصوات "ألنني أقدم املساعدات وفي رمضان أذبح  60عجال".
ملاذا لم تساعدوا الئحة التحالف في البلدية؟ "العالم تعاطفت مع (الوزير أشرف)
ريفي جكارة بـ(الوزير نهاد) املشنوق وأنا لم أضغط على الناس" .ال يزال أريش
يعتقد "بوجود إقبال على ريفي ،وإذا تحالف ميقاتي و(الرئيس سعد) الحريري
بياكلوها".
من جهته ،يجلس علوكي في سوق الخضار مراقبًا أعمال ترميم مسجد محمود
ُ
املساعدات
بك السنجق في سوق القمح" ،نحن اآلن نقوم بخدمات اجتماعية ونقدم ّ
للناس" .هو يعمل ملصلحة ميقاتي "ألنه رمز يجمع كل الطرابلسيني ولم يتخل عني".
أما ريفي" ،فال أريد أن أقول ّإن مرحلته انتهت ،لكن نغمة ّ
شد العصب خلص".
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

ّ
ّ
من  1.250.000متر مربع إلى  330ألف متر مربع

المجلس البلدي يواصل سياسة قضم حـ
يواصل المجلس البلدي في بيروت سياسة قضم
حرج بيروت وتقليص المساحة الخضراء الوحيدة المتبقية
ّ
في المجال المديني المكتظ .تدحض المهندسة المعمارية
ّ
جمعية «نحن» ،سينتيا بوعون ،في هذا
والناشطة في
التقرير ،ادعاءات المجلس حول «اعتماد سياسة زيادة
المساحات الخضراء وإعطاء اهتمام خاص لحرش بيروت»،
وتعرض  3قرارات صدرت بينى عامي  2014و 2016تساهم
بالقضاء على طبيعة الحرج واستعماالته األصلية ،وتطرح
تساؤالت حول أدوار الجهات المعنية ومسؤولياتهم
سينتيا بوعون
إث ــرالـ ـتـ ـظ ــاه ــرة تـ ـح ــت عـ ـ ـن ـ ــوان «م ـع ــا
لحماية حرش بيروت» التي دعا إليها
جـ ـي ــران حـ ــرش بـ ـي ــروت وال ـج ـم ـعـ ّـيــات
امل ــدن ـ ّـي ــة ال ـتــي ان ـضـ ّـمــت إل ـي ـهــم ،وبـعــد
مــا تـعـ ّـرض لــه املتظاهرون مــن اعتداء
مــن قبل بعض املــواطـ ّنــن أم ــام القوى
األمـنـ ّـيــة الـتــي لــم تـتــدخــل ،مــا أجبرهم
عـلــى الـتـظــاهــر فــي مــوقــع مختلف عن
ن ـق ـطــة االعـ ـتـ ـص ــام امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـررة ،أص ـ ــدرت
ّ
ب ـ ـلـ ـ ّ
ـديـ ــة ب ـ ـي ـ ــروت بـ ـي ــان ــا ت ـ ــؤك ـ ــد ف ـيــه
«اع ـت ـم ــاد س ـيــاســة زيـ ـ ــادة امل ـســاحــات
الـ ـخـ ـض ــراء وإعـ ـ ـط ـ ــاء اهـ ـتـ ـم ــام خ ــاص
لحرش بيروت كونه املتنفس الوحيد
ّ
أله ــال ــي ال ـع ــاص ـم ـ ّـة» وأن «شـ ـع ــارات
ّ
(امل ـت ـظ ــاه ــري ــن) ال ــرن ــان ــة ال ت ـم ــت إلــى
ّ
الواقع بصلة» .إال أن املجلس البلدي،
ّ
ّ
خالفًا ملا يعلنه ،اتخذ  ّ 3قرارات تؤدي
عمليًا إل ــى قـضــم مــا تـبــقــى مــن حــرش
ّ
بـ ـي ــروت ،أي إلـ ــى تــدم ـيــر ك ــل ــي لـلــرئــة
ّ
ال ـخ ـضــراء .ولـلـتــذكـيــر ،تـمـتــد مساحة
حرش بيروت على كامل العقار 1925
مــن منطقة املــزرعــة الـعـقـ ّ
ـاريــة ،أي إلى
خـ ــارج ن ـطــاق امل ـن ـتــزه الـ ــذي اقـتـصــرت
م ـســاح ـتــه الـ ـي ــوم ع ـلــى  330ألـ ــف متر
ّ
مـ ّ
ـربــع ،بـعــد أن ك ــان الـصـنــوبــر يغطي
م ـل ـي ــون وم ـئ ـت ــي وخ ـم ـس ــن ألـ ــف مـتــر
ّ
ّ
ّ
املبنية
مربع من بيروت ،وكل املنشآت
ّ
في هذا العقار والتي أدت إلى تقطيع
أطــراف الحرش هي مخالفة للقانون،
ّ
ألن حرش بيروت ملك عام ويقع ضمن
ّ
امل ـن ـط ـقــة االرت ـف ــاق ــي ــة ال ـتــاس ـعــة حيث
ّ
نهائيًا.
يمنع البناء

 3قرارات جائرة ومخالفة للقانون
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ّ
 ،2015وال ـ ــذي أك ـ ــده امل ـج ـلــس الـبـلــدي
الحالي ،يقضي «بتغيير تصنيف جزء
من حرش بيروت» من املنطقة التاسعة
إلى املنطقة الرابعة حيث يسمح البناء
ّ
ّ
ومعدل
بمعدل استثمار سطحي %50
استثمار عام  3.5على مساحة قدرها
ّ
ّ
تسوية
 3630مترًا مربعًا ،وذلك بحجة ّ
أوضـ ــاع ب ـنــاء مـخــالــف ي ـعــود لـكــشــاف
ّ
ّ
اإلسالمية ،وهذه سابقة على
الرسالة
صـعـيــد الـتـخـطـيــط ف ــي امل ــدي ـن ــة! فـبــدل
ّ
العامة،
معاقبة االعـتــداء على األمــاك
يكافئ املجلس البلدي املخالف بوهبه
م ـعـ ّـدل إسـتـثـمــار عــالـيــا ي ـشـ ّـرع لــه بناء
ناطحة سـحــاب إذا رغــب بــذلــك ،وعلى
ّ
ملك ليس له! وبدل إتباع البناء ملخطط
ٍ
ّ
ّ
ت ــوج ـي ـه ــي وأسـ ـ ــس ت ـن ـظ ـي ـمــيــة م ـع ــدة
سابقًا ،أصبح التخطيط يخضع لألمر
استراتيجية ّ
ّ
عامة
الــواقــع دون رؤي ــة
ّ
لتتطور املدينة!
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 ،2016ال ــذي ِأق ـ َّـر بــالــرغــم مــن اعـتــراض
بعض أعضاء املجلس البلديَ ،
سمح
ببناء مستشفى ميداني على جزء من
الـعـقــار  ،1925أي عـلــى ح ــرش ّبـيــروت
ّ
بحجة أنه بناء
لجهة طريق الجديدة
ّ
مؤقت وحاجة للمنطقة .وهــذا القرار
مخالف أيضًا للنظام االرتفاقي :ففي
املنطقة الـتــاسـعــة ،يمنع الـبـنــاء منعًا
ّ
ـاتــا ،وال ُيسمح وضــع ّ
أي إن ـشــاءات،
بـ
ّ
ّ
أكانت مؤقتة أو دائمة ،ذلك عدا عن أن
ّ
ّ
السابقة أثبتت أن في لبنان
التجارب ّ
ّ
ال شــيء مــؤقـتــا .فكيف بلدية بـيــروت،
التي مــن واجباتها صــون امللك العام
والحرص على احترام قوانني االرتفاق
ّ
والبناء ،تتخذ قرارات مخالفة أساسًا
للقانون لتصبح هــي املعتدية؟ نفهم
حاجة الناس إلــى مستشفى ميداني،

ً
ّ
البلدية فعال حريصة
ولكن إن كانت
ّ
على الـصـ ّـحــة الـعـ ّ
ـامــة ،ال تـحــرم سكان
ّ
امل ـن ـط ـقــة م ــن مـتـنــفـسـهــم ال ــوح ـي ــد في
ّ
مدينة مكتظة بالباطون العشوائي،
ّ
ّ
ّ
ّ
خـ ّ
ـاص ــة أن مـنــظـمــة ال ـصــحــة الـعــاملــيــة
ّ
ت ــوص ــي ب ـم ـســاحــة خـ ـض ــراء ع ــام ــة ال
ّ
ّ
مربعًا للفرد الواحد
تقل عن  12مترًا
ّ
ب ـي ـن ـمــا ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ال ت ـت ـع ــدى ه ــذه
املساحة  0.8متر ّ
مربع .إذًا إضافة إلى
ّ
التلوث املتزايد الناتج عن أزمة السير
وال ـن ـف ــاي ــات وال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـع ـشــوائــي،
ّ
ّ
ّ
تضيق علينا آخــر رئة
البلدية
ها أن
خضراء متوافرة لدينا ،وجوار الحرش
ّ
املتضررين .نعم للمستشفى
هــم ّأول
ولكن ليس على حساب حرش بيروت
ّ
ّ
ّ
إمكانية بنائه على عقار
خاصة وأن
آخ ــر مــن نـفــس املنطقة م ـتــوافــرة ،كما
ّ
أن إع ــادة تشغيل مستشفى البربير،
كـمــا يـطــالــب ج ـي ــران ال ـحــرش وسـكــان
طـ ــريـ ــق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ه ـ ــو أي ـ ـضـ ــا ال ـح ــل
ّ
األن ـســب .ونــذكــر أهــالــي بـيــروت أيضًا
ّ
ّ
أن ال ـه ـبــة امل ـص ــري ــة تـنـحـصــر بتقديم
ّ
ّ
األدوية واألطباء فقط ،أي أن كلفة بناء
املستشفى والبالغة  1.2مليون دوالر
ستدفعها ّ
بلدية بيروت!
 -3قــرار نقل امللعب البلدي من طريق
الـ ـج ــدي ــدة إلـ ــى حـ ــرش ب ـ ـيـ ــروت ،ال ــذي
حـصــل عـلــى مــوافـقــة مـجـلــس الـ ــوزراء.
وف ـي ـم ــا ّأك ـ ـ ــد رئـ ـي ــس الـ ـبـ ـل ـ ّ
ـدي ــة ج ـمــال
ّ
ع ـي ـتــانــي أن امل ـ ـشـ ــروع ي ـق ـت ـصــر عـلــى
«تـ ـط ــوي ــر امل ــاع ــب امل ـ ــوج ـ ــودة حــال ـيــا
دون إضــافــة إن ـش ــاءات ج ــدي ــدة ،يأتي
ق ــرار مجلس الـ ــوزراء رقــم  62بتاريخ
 2014-12-18ليثبت عكس ذل ــك ،فهو
يقضي «ببناء ملعب بلدي جديد في
ّ
الدولية
منطقة قصقص باملواصفات
مــع إمـكــانـ ّـيــة الــدخــول إلـيــه عــن طريق
ش ــارع عـمــر بـيـهــم ،وتـجـهـيــزه بموقف
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـح ـي ــث ي ـ ـكـ ــون ص ــال ـ ّح ــا
مل ـم ــارس ــة ل ـع ـبــة كـ ــرة الـ ـق ــدم ،وت ـتــوف ــر
فـ ـي ــه كـ ــل أس ـ ـبـ ــاب األم ـ ـ ـ ــان وال ـ ـشـ ــروط
اللوجيستية» .مــن هـنــاّ ،
ّ
االدعـ ــاء بأن
ّ
ـروع امل ـط ــروح ل ــن ي ــدم ــر ال ـحــرش
امل ـ
شـ ّ
ّ
ّ
مشجر
بحجة أنه سيقام في طرف غير
مـنــه حــديــث غـيــر واق ـعــي بـتــاتــا .فبناء
ّ
ملعب حسب املعايير الــدولـ ّـيــة يحتم
اس ـت ـب ــدال م ـس ــاح ــات ح ــرج ـ ّـي ــة كـبـيــرة
ّ
إسمنتية ضـ ّ
ّ
تقنيًا
ـروريــة
بمساحات
ّ
لتشييد املـلـعــب وامل ــدرج ــات ومــرافــق
ً
خدمة الجمهور والالعبني فضال عن
م ـســاحــات واس ـع ــة ملــواق ــف ال ـسـ ّـيــارات

بدل معاقبة
االعتداء على
الحرج يكافئ
المجلس البلدي
المعتدي
بوهبه ّ
معدل
استثمار عاليًا
(مروان طحطح)

ّ
صدقه مجلس الوزراء عام .2009
ّ
ن ـس ــأل وزارة ال ـب ـي ـئــة مل ـ ــاذا ل ــم تـطــبــق
قــانــون البيئة (مــرســوم )2012/8633
ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ت ـق ــدي ــم األث ـ ـ ــر ال ـب ـي ـئــي
ـاق األح ـ ـ ـ ــراش
ألي مـ ـ ـش ـ ــروع ف ـ ــي ن ـ ـطـ ـ ّ
واملناطق الطبيعية املصنفة ،وقانون
ح ـم ــاي ــة األح ـ ـ ـ ــراش ( )96/558الـ ــذي
ُ
ـض ــع حـ ــرش بـ ـي ــروت وامل ـش ــاع ــات
ي ـخ ـ ِ
ّ
ّ
ّ
البلدية والعامة كافة ملعايير صارمة

الالزمة الستيعاب ّ
رواد النادي ،وذلك
ّ
سيؤدي إلى تجزئة الحرج إلى أقسام
وبــالـتــالــي لــن ي ـكــون ال ـغ ـطــاء النباتي
ً
م ـت ـكــامــا م ـمــا ي ـع ـنــي تــدم ـيــر ال ـحــرج
وأه ـم ـي ـت ــه ال ـب ـي ـئ ـيــة واالي ـك ــول ــوج ـي ــة،
وي ـت ـنــاقــض م ــع ال ــرؤي ــة املــدن ـيــة الـتـ ّـي
ّ
كرستها املخططات التوجيهية كافة
بكونه رئة خضراء ومنتزهًا ذا أهمية
إقليمية للعاصمة ومحيطها.

أين وزارة البيئة؟
ومن ينقذ حرش بيروت؟

ّ
أمـ ــام ك ــل ه ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات ،يفاجئنا
ّ
تتحرك
صـمــت وزارة البيئة الـتــي لــم
بـعــد .ويفاجئنا أكـثــر ق ــرار ص ــادر عن
وزي ــر الـبـيـئــة فــي  2016-10-27يعفي
مشروع نقل امللعب البلدي من دراسة
ّ
حرجية
تقييم ّاألثر البيئي في منطقة
ومـصــنـفــة ضـمــن الئ ـحــة ال ـجــرد الـعــام
ّ
لــأبـنـيــة األث ـ ّ
الطبيعية
ـري ــة وامل ـ ّنــاظــر
ّ
العامة ( )1940ومصنفة أيضًا منتزه
إقليمي لبيروت الكبرى وضواحيها
في دراسة املخطط التوجيهي الشامل
ل ـت ــرت ـي ــب األراض ـ ـ ـ ــي ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــذي

اتخذت بلدية بيروت قرارات
مخالفة أساسًا للقانون لتصبح
هي المعتدية
فيحميها من البناء؟
نـســأل مجلس بـلـ ّ
ـديــة ب ـيــروت مل ــاذا لم
ّ
ي ـح ـتــرم تــوج ـي ـهــات ال ـخ ــطــة الـشــامـلــة
التي تحمي حــرش بـيــروت مــن البناء
ّ
ّ
ّ
خـ ّ
ـاصــة أن هــذا املخطط يشكل اإلطــار
ّ
القانوني األســاســي لعمل املؤسسات
ّ
الرسمية ،فــاملـ ّـادة الثانية من مرسوم
ُ
تـ ـص ــديـ ـق ــه ( « )2009/2366تـ ـل ــزم

تقرير

ُ
هيئة التنسيق النقابية تضرب «باللي بقيوا»
فاتن الحاج
االجـتـمــاع املــاراتــونــي لــرابـطــة أســاتــذة
التعليم الثانوي الرسمي ،أمس ،خرج
ب ــإع ــان اإلضـ ـ ــراب ل ـيــومــن مـتـتــالـيــن:
ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء وغ ـ ـدًا ال ـخ ـم ـيــس .فقد

رابطة أساتذة التعليم الثانوي
أعلنت اإلضراب اليوم وغدًا
التزمت الرابطة إضراب هيئة التنسيق
النقابية الـيــوم مــن أجــل إق ــرار سلسلة
الرتب والــرواتــب وأعلنت املشاركة في
االع ـت ـصــام الـ ــذي ت ـن ـفــذه ،عـنــد الـثــالـثــة
والـنـصــف مــن بـعــد الـظـهــر ،فــي ساحة
ري ــاض الـصـلــح .وتـنـفــذ الــراب ـطــة ،غ ـدًا،
تـحــركـهــا ال ـخ ــاص م ــن أج ــل اس ـت ـعــادة
املــوقــع الوظيفي لألساتذة الثانويني.

ّ
وعلمت «األخـبــار» أن أجــواء االجتماع
ك ــان ــت م ـش ـحــونــة وأظ ـ ـهـ ــرت تـبــايـنــات
في املواقف تجاه االستمرار مع هيئة
التنسيق .فرئيس الرابطة نزيه جباوي
ال يميل إلى إعالن االنفصال ،فيما يقول
أمــن اإلع ــام أحمد الخير لــ«األخـبــار»
إن «األســاتــذة الثانويني يصرون على
إقــرار هيئة التنسيق ،في نص صريح
وواضح ،باستعادة موقعنا الوظيفي،
وع ـل ــى ال ــراب ـط ــة أن تـسـتـجـيــب لنبض
األس ــات ــذة ال ــذي ــن يـطــالـبــونـهــا بتحرك
متميز».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ــرف ــض ال ـت ـي ــار الـنـقــابــي
املستقل فــي التعليم ال ـثــانــوي «فـتــات
الفتات» الذي يعطيه مشروع السلسلة
املطروح للمستحقني .ويقول القيادي
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـيـ ــار جـ ـ ـ ـ ــورج س ـ ـ ـعـ ـ ــادة «إنـ ـن ــا
رف ـع ـن ــا إلـ ــى ال ــرابـ ـط ــة ت ــوص ـي ــة بــديـلــة
مــن توصيتها ال ـتــي تـطـلــب فـيـهــا منا
تفويضها أشكال التحرك ،فدعونا إلى

(هيثم الموسوي)

تنفيذ إضـ ــراب ه ــذا األس ـب ــوع يترافق
م ــع اع ـت ـصــام أمـ ــام جـمـعـيــة امل ـص ــارف،
وإعالن اإلضراب املفتوح في الثانويات
الــرسـمـيــة ،اب ـتـ ً
ـداء مــن األس ـبــوع املقبل،
وعــدم الـعــودة عنه إال بالحصول على
السلسلة العادلة والحفاظ على املوقع
الــوظـيـفــي لـكــل ال ـق ـطــاعــات الــوظـيـفـيــة،
وال سيما قـطــاع الـثــانــوي ال ــذي تلقى
الضربة القاضية».
ّ
أم ــا راب ـطــة معلمي التعليم األســاســي
ال ــرسـ ـم ــي ف ـل ـي ــس ل ــدي ـه ــا م ـش ـك ـلــة مــع
مشروع السلسلة ،لكن ما نددت به هو
التلويح بفصله عــن مـشــروع املــوازنــة
لتطييره ،وهي ستشارك في اإلضراب
واالعتصام اليوم.
مـ ـع ــاه ــد وم ـ ـ ـ ـ ــدارس ال ـت ـع ـل ـي ــم امل ـه ـنــي
والتقني الرسمي ستنفذ إضرابًا عامًا
ً
وش ــام ــا ،كـمــا قــالــت راب ـط ــة األس ــات ــذة
التي تلقت ،بحسب بيان أصدرته أمس،
م ــواف ـق ــة ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـع ـمــوم ـيــة على
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ُ
انتهاء عقد «سوكلين» الشهر المقبل

ّ
ماذا عن العمال؟

ــرج بيروت

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات واملـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات
ّ
ّ
ّ
العامة واملصالح املستقلة والبلديات
ّ
ّ
واالتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد
ال ـتــوج ـي ـهــات ال ـت ــي ت ـت ــواف ــق م ــع هــذه
ّ
الخطة في كل شأن من عملها له عالقة
باستعماالت وتنظيم األراضي».
نـ ـس ــأل امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مـ ــن يـحـمــي
الـحـ ّـيــز الـعــام إن تغاضيتم وسمحتم
ّ
ّ
التعديات؟ ملاذا
وشرعتم
باالستثناء
ال تـكـمـلــوا تـشـجـيــر ح ــرش الـصـنــوبــر
بدل البناء عليه؟ وأين سيلتقي أبناء
هــذه املــديـنــة إن اسـتـمـ ّـر نـهــج تقليص
امل ـس ــاح ــات ال ـع ـ ّ
ـام ــة م ــن الـ ـح ــرش إلــى
الشاطئ إلى الساحات والحدائق؟
نـســأل مـحــافــظ مــديـنــة ب ـيــروت مل ــاذا ال
يوقف األعمال ويحمي حرش بيروت
ـرارات الـجــائــرة واملخالفة
مــن هــذه ال ـقـ
ّ
لـلـقــانــون؟ إذ ي ـحــق لــه رف ــض أي قــرار
يـتـعــارض مــع الـقــوانــن والـحــق الـعــام،
وأع ـمــال بـنــاء املستشفى الـتــي تجرى
ّ
اليوم مخالفة للنظام االرتفاقي ولكل
الـقــوانــن الـتــي تحمي حــرش بـيــروت.
ك ـي ــف س ـم ــح بـ ـه ــذه ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ،هــو
ال ــذي ســاهــم ف ــي إعـ ــادة فـتــح الـحــرش

للجميع ،وال ــذي وع ــد اللبنانيني في
حول حرش بيروت
جلسة نقاش عام ّ
ً
«سيكون كفيال
ـه
ـ
أن
في أيلول املاضي
ّ
لحمايته من أي عبث» وأنــه «سيبذل
جـهــده لـعــدم نـقــل املـلـعــب الـبـلــدي إليه
ّ
ألن ال حاجة إلى تغيير موقعه» .وهو
ّ
الــذي أكــد للحضور آنــذاك عن قناعته
ّ
بأن «إقامة بعض املنشآت على أطراف
من حرش بيروت من مالعب ومواقف
س ـ ّـيّ ــارات ه ــي ت ـشــويــه لـلـحـ ّـيــز ال ـعــام»
و»أن ــه يعمل على إيـجــاد بــديــل ملوقع
املستشفى امليداني» فهو «ضد ُتغيير
ال ــوج ـه ــة األس ــاس ـ ّـي ــة ل ـل ـح ــرش امل ـ َـع ـ ّـد
السـتـعـمــالـهــا ب ــأي شـكــل ّمــن األش ـكــال
ّ
العامة املتبقية لنا».
وهو املساحة
ّ
نسأل وزير الداخلية وقوى األمن ملاذا
ل ــم يـسـتـطــع امل ـت ـظ ــاه ــرون االح ـت ـجــاج
عـلــى ه ــذه الـ ـق ــرارت سـلـمـ ّـيــا ف ــي نقطة
االعتصام ّ
املقررة رغم حصولهم على
ّ
تصريح ّعلم وخبر ،علمًا أن الدستور
ي ـك ـفــل حـ ــق ال ـج ـم ـيــع بــال ـت ـظــاهــر وإن
اختلف الرأي .وهل ُيحاسب املعتدون؟
ّ
ّ
وأخيرًا نطالب كل املسؤولني باتخاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ل ـح ـمــايــة ح ــرش
بـيــروت مــن كــل تـعـ ٍّـد ،ملــا لــه مــن ّ
أهم ّية
ب ـي ـئـ ّـيــة واج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
ّ
الجمهورية
مجلس الـ ــوزراء ورئـيــس
لـ ـيـ ـق ـ ّـروا م ــرس ــوم ــا خ ـ ّ
ـاص ــا بــال ـحــرش
ّ
ّ
ويكرسه
يمنع األعمال كافة في نطاقه
ّ
متنزهًا عامًا مفتوحًا للجميع ،ويكون
املــرســوم نهائيًا ،غير قابل للمراجعة
أو التعديل مــن قبل أي سلطةٍ كانت،
وبذلك ّ
يؤمن حماية الحرج على املدى
البعيد وبقائه رئــة املدينة الخضراء
مـ ـهـ ـم ــا ت ـ ـمـ ــدد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــران أو تـ ـب ـ ّـدل ــت
ّ
ّ
الدولية.
السلطات املحلية أو
ّ
ف ـهــذا امل ــرف ــق ال ـع ــام ض ـ ــرورة ح ـيــويــة،
إذ ي ـســاهــم ف ــي تـقـلـيــص امل ـســافــة بني
الـطـبـقــات االج ـت ـمــاعـ ّـيــة واملـجـمــوعــات
الــديـنـيــة واإلت ـن ـيــة ال ـتــي سـتـخــرج من
تـقــوقـعـهــا ل ـل ـتــاقــي ف ــي هـ ــذا الـفـضــاء
العام كمجموعة مواطنني متساوين؛
وال ـت ـف ــاع ــل ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهــم ف ــي ح ــرش
بـ ـي ــروت ي ـســاهــم ف ــي ال ـت ـح ــام املــدي ـنــة
ّ
املقسمة حاليًا حسب ّ
ّ
طائفية
هويات
ّ
ف ـت ـبــدو وك ــأن ـه ــا م ـج ـمــوعــة أحـ ـي ــاء أو
ُ
«مـ ـ ـ ُـدن» مـخـتـلـفــة م ـت ـج ــاورة ف ــي قلب
م ــديـ ـن ــة واح ـ ـ ـ ــدة دون الـ ـتـ ـخ ــاط ــب أو
ّ
الـ ـت ــداخ ــل .إن ح ـمــايــة حـ ــرش ب ـيــروت
ّ
ّ
الـ ـي ــوم ضـ ـ ــرورة اج ـت ـمــاعــيــة وب ـي ـئــيــة،
فأبعدوا مشاريعكم عنه!

تفويضها إعالن اإلضراب والتصعيد.
وفيما األن ـظــار تتجه إلــى مــدى الـتــزام
املـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـتـ ـح ــرك ،أع ـلــن
املعلمون فــي امل ــدارس التابعة للبعثة
الـعـلـمــانـيــة الـفــرنـسـيــة أن ـهــم ملتزمون
اإلض ــراب .ورأى رئيس نقابة املعلمني
نعمه محفوض أن االستجابة ستكون
كبيرة ،وال سيما مــن م ــدارس الشمال
وج ـب ــل ل ـب ـن ــان ،ن ـظ ـرًا إلـ ــى ال ـن ـق ـمــة في
صفوف معلمي هــذا القطاع الــذيــن لم
يتقاضوا غالء املعيشة حتى اآلن.
ال إض ــراب فــي اإلدارات الـعــامــة الـيــوم،
إذ لـيــس ه ـنــاك هـيـئــة إداري ـ ــة منتخبة
حاليًا ّ
تبت القرار ،فيما يبدو أن بعض
مــوظـفــي اإلدارة ال ـعــامــة ب ـ ــدأوا حــراكــا
ً
مستقال ظـهــرت مــامـحــه األولـ ــى على
مواقع التواصل االجتماعي من خالل
هــاشـتــاغ # :وح ــدو _اإلداري_م ـظ ـل ــوم،
#ح ــراك_امل ــوظـ ـف ــن_اإلداري ــن .وم ــع أن
االنتخابات األخيرة أنتجت فريقني لم

يتمكن أي منهما مــن حـســم النتيجة
ملـصـلـحـتــه ،خ ــرج أم ــس أح ــد الفريقني
الذي نادى منذ يومني باالنفصال عن
هيئة التنسيق ،ليؤكد في بيان أصدره
أهمية العمل النقابي واملطلبي املوحد
تحت إطار الهيئة ،داعيًا إلى «ضرورة
التزام حفظ حقوق القطاعات واألسالك
من دون إثــارة تناقض أو تعارض بني
مطالب وحقوق كل أطرافها ،وفي هذا
اإلط ـ ــار ف ـقــط ،تـعـتـبــر الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة
لرابطة املوظفني نفسها جــزءًا من هذه
ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة الــوط ـن ـيــة» .الـفــريــق
الثاني أصــدر بيانًا أكــد فيه أن الهيئة
اإلدارية لم تعقد أي اجتماع ولم تصدر
أي بـ ـي ــان ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإصـ ــدار ب ـيــان
بــاسـمـهــا ه ــو ان ـت ـحــال ص ـفــة يـحــاســب
عليه ال ـقــانــون .ودع ــا ه ــؤالء األعـضــاء
املنتخبني لعقد اجتماع سريع من أجل
تــوزيــع املـهـمــات وتـحـمــل املـســؤولـيــات
تجاه املوظفني.

ّ
ّ
الموقع مع شركة «سوكلين» الشهر ُ
المقبل .حتى اآلن لم تتبلغ الشركة آلية
ينتهي العقد
تسليمها األعمال ،وفق ما يقول المكتب اإلعالمي التابع لها ،فيما باشرت شركة «الجهاد
للتجارة والمقاوالت» أعمال الفرز والمعالجة بعد تسلمها األعمال من شركة «سوكومي»
في بداية شهر كانون الثاني الماضي .في هذا الوقت ُيطرح مصير نحو ثالثة آالف عامل في
الشركتين اللتين تسلمتا إدارة قطاع النفايات طوال عقدين من الزمن
هديل فرفور
ً
أك ـثــر مــن  180عــامــا مــن الـعـمــال الــذيــن
كــانــوا يـعـمـلــون فــي شــركــة «ســوكــومــي»
انـتـقـلــوا إلــى الـعـمــل فــي شــركــة «الـجـهــاد
للتجارة واملقاوالت» ،الفائزة بمناقصة
ال ـفــرز واملـعــالـجــة ،بحسب رئـيــس لجنة
م ـم ـث ـلــي م ــوظ ـف ــي وع ـ ـمـ ــال «س ــوكـ ـل ــن»،
طالل حمدان .يقول األخير إنه من أصل
 200عــامــل لبناني كــانــوا يعملون لدى
«سوكومي» ،انتقل منهم  187إلى العمل
لـ ــدى امل ـت ـعـ ّـهــد ال ـج ــدي ــد ،ب ـعــدمــا أخـ ــذوا
تعويضاتهم مــن الـشــركــة الـتــي خــدمــوا
فيها لسنوات .وذلــك بعد انتهاء العقد
ّ
املوقع مع الشركة في نهاية شهر كانون
األول املاضي.
طبعًا ،الحديث هنا يــدور حــول العمال
اللبنانيني حصرًا ،ألن العمال األجانب
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فـ ـ ــي شـ ــرك ـ ـتـ ــي «سـ ــوك ـ ـلـ ــن»
ُ
و»ســوكــومــي» اســتـثـنــوا مــن مـفــاوضــات
ال ـت ـعــويــض ال ـت ــي ج ــرت ب ــن الـشــركـتــن
ومـمـثـلــي ال ـع ـمــال الـلـبـنــانـيــن ف ــي شهر
تشرين األول املــاضــي .كذلك لم ُيشملوا
ّ
املتعهد الجديد.
باتفاق االنتقال إلى
وكـ ــانـ ــت امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات قـ ــد خ ـل ـص ــت إل ــى
إع ـ ـطـ ــاء الـ ـعـ ـم ــال ال ـل ـب ـنــان ـيــن ت ـعــويــض
رات ــب شـهــر عــن كــل سـنــة خــدمــة ،إضــافــة
إلى راتــب شهرين إنــذار .هذا التعويض
انتزعه العمال بعد تحركات احتجاجية
بدأوها مساء  21تشرين األول املاضي،
بعدما فــوجـئــوا بـعــدم تبليغ الشركتني
مـســألــة ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــود وع ــدم إعــامـهــم
مساع عدة،
بمصير التعويضات .وبعد
ٍ
جرى التوصل إلى اتفاق يقضي بإعداد
الشركتني محاضر تفاوض توثق بنود
التسوية وتكون بمثابة الضمانة التي
ت ـح ـفــظ ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ،ع ـلــى أن يــوقــع

وزارة المالية
تفرض ضرائب ّعلى
تعويضات العمال؟
يواجه العمال حاليًا ُمشكلة من نوع
آخر ،وبحسب لجنة ممثلي موظفي
وعمال «سوكلني»ّ ،
فإن وزارة املالية
تريد فرض ضريبة رواتب وأجور
على تعويضات العمال .لذلكّ ،
تقدم
العمال بطلب إعـفــاء مــن الضريبة
ل ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ــوزارةُ ،م ـش ـي ــري ــن إل ـ ــى أن
الـتـعــويـضــات االسـتـثـنــائـيــة معفاة
ب ـمــوجــب ال ـق ــوان ــن م ــن ال ـضــرائــب.
الجدير ذكــره أنــه بحسب «املالية»،
فإن تعويضات الصرف من الخدمة
املــدفــوعــة وف ــق ال ـقــوانــن اللبنانية
ُمعفاة من الضرائبُ .ويبرز العمال
ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ع ـق ـدًا تحكيميًا
موافقًا عليه من قبل وزارة العمل.
ح ــاول ــت «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـت ــواص ــل مع
م ـح ــام ــي الـ ـش ــرك ــة أن ـ ــدري ـ ــه يــزبــك
للوقوف على تفاصيل املسألة ،إال
أن األخير رفض إعطاء تفاصيل.

الـعـ ّـمــال على ب ــراءة ذمــة عند حصولهم
عـلــى الـتـعــويـضــات لـقـطــع ال ـطــريــق على
أي شـ ـك ــوى ق ـضــائ ـيــة ضـ ـ ّـد ال ـشــرك ـتــن.
هكذا انتهت املـفــاوضــات التي استثنت
أك ـثــر م ــن  2500عــامــل أج ـن ـبــي ،بحسب
املعلومات التي وفرها املكتب اإلعالمي

ُ
استثني نحو  2500عامل أجنبي من التعويض (هيثم الموسوي)

للشركتني ،سوكلني وسوكومي.
يقول مصدر إن بعض العمال األجانب
َ
ُر ِّحـ ـ ـ ـ ــل مـ ــن دون أي تـ ـع ــوي ــض ،بـحـجــة
«الـعـمــل وف ــق قــانــون الـعـمــل الـلـبـنــانــي».
ه ــذا ال ـقــانــون ال ــذي يستخدمه صاحب
ّ
العمل للتملص من املسؤوليات امللقاة
على عاتقه تجاه حقوق العمال.
عندما ُسئل املكتب اإلعالمي للشركتني
عـ ّـمــا إذا كــان ه ــؤالء الـعـمــال قــد حصلوا
ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات أو مـ ـس ــاع ــدات عـنــد
تقاعدهم أوإذا ما ُر ِّحـلــوا ،أجــاب املكتب
بما يأتي:
«إن شـ ــرك ـ ـتـ ــي سـ ــوك ـ ـلـ ــن وسـ ــوكـ ــومـ ــي
تـعـمــان وف ــق م ـبــادئ واض ـحــة مـحــددة،
وع ـلــى رأس ـه ــا اس ـت ـمــراريــة الـعـمــل وفـقــا
ّ
ّ
ونود
املرعية اإلجراء.
للقوانني اللبنانية
ّ
ّ
بالعمال األجانب
أن نشير في ما يتعلق
ّ
الذين عملوا لدينا ،إلــى أن قسمًا منهم
ّ
املتعهدين الجدد ،وقسمًا
قد انتقل إلى
آخ ــر مـنـهــم سينتقل ف ــي مــرحـلــة قــادمــة
لدى انتهائنا من أعمالنا ،وقسمًا أخيرًا
سافر لدى انتهاء عقده .كذلك ّ
يهمنا أن
ّ ّ
ّ
نــؤكــد أن انتقال الـعـ ّـمــال إلــى املتعهدين
ّ
ال ـجــدد هــو أم ــر مفيد ج ــدًا السـتـمــراريــة
الـ ـعـ ـم ــل ،لـ ـك ــون ه ـ ـ ــؤالء بـ ــاتـ ــوا ي ـع ــرف ــون
ّ
ج ـي ـدًا طـبـيـعــة الـعـمــل ومـت ّـطــلـبــاتــه ،وقــد
قمنا بدفع جميع مستحقاتهم بحسب
مــا ي ـنـ ّـص عـلـيــه ال ـقــانــون الـلـبـنــانــيّ .أمــا
ّ
ّ
امل ــوظ ـف ــون ال ــذي ــن ل ــم نـتـمــكــن م ــن تــأمــن
انـتـقــالـهــم إل ــى امل ـت ـعـ ّـهــديــن ا ّلـ ـج ــدد ،فقد
ن ــال ــوا أي ـضــا جـمـيــع مـسـتـحــقــاتـهــم وفــق
ما ّ
تنص عليه عقودهم وبحسب قانون
العمل اللبناني».
هذا الكالم يتناقض وواقع انتقال عمال
«سوكومي» إلى املتعهد الجديد ،ذلك أن
جميعهم من الجنسية اللبنانية ،وفق ما
يؤكد حـمــدانّ .أمــا إذا كــان املكتب يعني
انتقال الـعـ ّـمــال األجــانـ ّـب فــي «سوكلني»
فـقــط ،فـهــو أم ــر لــم تــوضـحــه الـشــركــة؛ إذ
تــرفــض األخ ـي ــرة الـتـصــريــح حــالـيــا ّ
عما
ّ
ّ
سمته «أمورها الداخلية» في ما يتعلق
ب ـع ــدد ع ـمــال ـهــا وغـ ـي ــره م ــن الـتـفــاصـيــل
املتعلقة بـهــم ،مكتفية بالقول إنـهــا «لم
ّ
ُ ّ
تـبــلــغ بعد بــأي ق ــرار يتعلق بتسليمها
في هذا الصدد
األعمال» .تجدر اإلشارة ّ
ّ
إلى أن عقد «سوكلني» املوقع مع مجلس
ُاإلن ـمــاء واإلع ـمــار تنتهي مــدتــه فــي آذار
املقبل.
ُ
تـ ـشـ ـي ــر أرق ـ ـ ـ ــام ل ـج ـن ــة م ــوظـ ـف ــي وعـ ـم ــال
«ســوكـلــن» إلــى وج ــود نحو  700عامل
ً
أج ـن ـب ــي ونـ ـح ــو  1270ع ــام ــا لـبـنــانـيــا
(يعملون لدى «سوكلني» وحدها)307 ،
من العمال اللبنانيني تركوا العمل ،فيما
ينتظر اآلخــرون االنتقال إلى املتعهدين
الجدد .وبحسب اللجنة ،إن عدد العمال
الباقني للعمل لدى مجموعة «أفيردا» ال
ً
يتجاوز  70عامال وموظفًا.
مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات واآلل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات الـ ـت ــي
استخدمتها الشركة طوال فترة عملها؟
هـنــا ،تـعــود الـشــركــة إل ــى «الـعـمــومـيــات»
وت ـك ـت ـف ــي ب ــالـ ـق ــول إن م ـص ـي ــر اآللـ ـي ــات
وامل ـ ّـع ـ ـ ّـدات واملـ ـنـ ـش ــآت ح ــددت ــه ال ـع ـقــود
املــوقـعــة مــع الحكومة اللبنانية ،ممثلة
بمجلس اإلنماء واإلعمار ،ونحن التزمنا
ال ـب ـنــود الـتـعــاقـ ّ
ـديــة بــاع ـتــراف املـعـنـيــن،
وسنستمر بالقيام بذلك حتى اللحظة
األخيرة .من جهتها ،توضح مصادر في
ّ
«مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار» ،أن بعض
ّ
اآلل ـيــات هــي مـلــك الـشــركــة ،الفـتــا إل ــى أن
العقود الجديدة املوقعة مع املتعهدين
الـ ـج ــدد ،س ـ ــواء ف ــي املـ ــن وك ـ ـسـ ــروان ،أو
ّ
بتحملهم
فــي ب ـيــروت وب ـع ـبــدا ،تـقـضــي
مسؤولية اآلليات واملعدات.
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ّ
«يفعل العالج بالموسيقى ،وخصوصًا لدى مرضى األلزهايمر ،سعة الذاكرة المتبقية ،في حين أنه بالنسبة إلى من ال يملكون ذاكرة ،فقد مكنهم هذا العالج من الحفاظ على األلحان الجديدة
التي سمعوها وأكثر من ذلك ،فقد باتوا قادرين على إعادة إنتاجها ،حتى ولو أنهم ال يحفظون كلماتها».
هيرفي بالتل ـ اختصاصي علم النفس العصبي ومن أوائل من طبقوا العالج بالموسيقى

فيروز وما بقي من الذاكرة
ثمة زاوية بالرأس تأخذ منها فيروز حيزًا .جيل كامل ُ
كبر على أغنياتها وموسيقى األخوين
عاصي ومنصور الرحباني .تلك األغنيات ،التي صارت بحنينها وانتشارها الواسع ،اليوم ،جزءًا أساسيًا من
عالج مرضى الـ «آل زهايمر» الذي من المفترض أن يبدأه لبنان قريبًا
ً
عمر آخر .ينساب خفيفًا ضاحكًا حينًا ،ويذوي
فجأة ،يترك عمره .يعود طفال الهثًا
خلف ٍ
باكيًا حينًا آخر ،كأنه طفل يفقد وجه ّأمه .ال فواصل بني الضحك والبكاء في حياته التي
انقلبت رأســا على عقب بعد إصابته بمرض «آل زهايمر» .تلك الحياة التي أعــاد املرض
ترتيبها بال تفصيل ...الذاكرة.
فعندما يأتي اآللزهايمر ،تعود الذاكرة إلى بداياتها ،فاقدة كل صلة بوقتها الحاضر .هكذا ،ومع
املريض كل صلة بمن حوله .تنقلب األدوار كلها عندما تأتيه «النوبة» التي
هذه العودة ،يفقد ّ
ستصبح ثابتة مع تجذر املرض .تمامًا كما تصبح األحداث املاضية هي حاضره الذي يعيشه.
عند هــذه النقطة بــالــذات ،يتوقف كل شــيء .ال يعود مريض اآللزهايمر يتذكر إال تواريخ
سابقة يسترجعها بزخم ،كأنها تحدث للتو.
بنوبات من
هذه العودة ،التي غالبًا ما تنتهي
ٍ
البكاء ،قد تكون اليوم هي نقطة االنطالق نحو
كثيرًا ما كان ينصح الدكتور نبيل نجا
ّ
عائلة المريض باستخدام الموسيقى عالج جديد ،يخفف من آثار هذا املرض  .أما
مــا هــو؟ «الـعــاج باملوسيقى» ،يقول الدكتور
كعالج شأنها شأن األدوية
نبيل نجا ،االختصاصي في طب الشيخوخة.
لـكــن ،ليس أي موسيقى ستصلح .هــي فقط
تلك التي صــارت جــزءًا من «ثقافتنا وذاكرتنا الجمعية» ،يوضح .وأكثر من ذلــك ،تحظى
بـ«االنتشار وتشبع النفس الفني لدى املريض» ،واألهم من ذلك كله أنها رافقت ذلك الجيل.
لم يكن الوصول إلى تلك املوسيقى التي تستوفي كل هذه الشروط صعبًا .كان يكفي أن
ُيذكر اسم فيروز حتى يصبح كل شيء جاهزًا .ففيروز ،التي هي الجزء األوفر من الذاكرة
الجمعية والتي تبعث على الحنني في آن ،قادرة على أن تكون ،والرحابنة ،عالجًا .ال ّ
يتردد
ً
بلدان أخرى بدأت
نجا في القول ّإن االستعانة بمثل فيروز «سيحقق أمال» ،كما يحصل في
ٍ
تجربتها بالعالج املوسيقي ،على شاكلة اليونان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا .وقد كانت
فرنسا من أوائل الذين بدأوا هذه التجربة.

ال ـيــوم ،يخطو لبنان خطوته األول ــى فــي الـعــاج املــوسـيـقــي .وإن كــانــت ال ت ــزال تجربة في
مراحلها األولى «حيث استقرينا على موسيقى الرحابنة وفيروز واتفقنا في هذا الصدد
مع ّ
ملحن فرنسي معروف ،متخصص بالعالج باملوسيقى ،كي يعيد توزيع بعض األغاني
إن كنا بحاجة إلــى ذلــك ،علمًا أننا ال زلنا نعمل على الجانب القانوني من هــذا العمل مع
الياس الرحباني» .وهذه املرحلة تشمل «شراء الحقوق وكيفية التوزيع وإعادة توزيع بعض
األغاني وغيرها من األمور» .استنادًا لذلك ،ال يعرف نجا «متى وأين سنقوم بهذه التجربة،
وإلى أين سنصل تاليًا كون هذا العمل يتطلب الكثير للحصول على نتائج علمية دقيقة».
مع ذلك ،ثمة أمل بالحصول على نتائج .ينطلق نجا هنا من تجربة شخصية كمتخصص
في طب الشيخوخة ،إذ غالبًا ما «يصف» املوسيقى ملعالجة املرضى ،خصوصًا أولئك الذين
وصلوا إلى مراحل متقدمة في املرض ،إلى الدرجة التي باتوا «يسألون فيها أمام املرآة عن
أحيان كثيرة ،نقوم بوضع سماعات األذن
الوجه الذي يقف قبالتهم» .يقول نجا بأنه «في
ٍ
للمريض ونضع له املوسيقى ،الكثيرون من هؤالء يتفاعلون معها لدرجة أنهم قد يبتسمون
أحيانًا ويتمايلون».
هذه التجربة لم تأت من العبث ،فكثيرًا ما كان ينصح نجا عائلة املريض باستخدام املوسيقى
ّ
كعالج ،شأنها شأن األدويــة ،وعندما كان ُيسأل عن عالج فعال للتوتر «كنت أســأل أهل
املريض :ما كان يدندن شي أغاني؟ ألن ممكن تكون ّ
القصة غنية أو آية بالقرآن» .ويتابع:
«برجع بسمعو شو كان يدندن ،يعني إذا بحب وديع الصافي بسمعو وديع الصافي ،ما
ّ
بحطلو أم كلتوم».
هذا العالج ،الــذي يبدأ به لبنان ،يأتي من ضمن مشروع أكبر تضعه جمعية موناكو من
ضمن أهدافها ،ويقضي باعتماد العالج باملوسيقى من خالل تجهيز موسيقى يونانية
وتــركـيــة وعــربـيــة متخصصة لـكــل دول ــة .عــربـيــا« ،تـضــم الجمعية لـبـنــان وتــونــس ومصر
واملـغــرب ،ومــن املفترض أن كل دولــة من هــذه الــدول ستختار املوسيقى املعروفة وامللحن
املعروف وتعمل على نوع من خليط يستعمل في عالج مرض الزهايمر».
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إعداد راجانا حمية

للمشاركة في صفحة «صحة» التواصل عبر البريد اإللكترونيrhamyeh@al-akhbar.com :

فالش باك

تجربة شخصية

األلم المزدوج
هادي بكداش
ُ
أخـ ـب ــرت ف ــي ب ــداي ــة م ــرض وال ـ ــدي أن
األل ــزه ــايـ ـم ــر ه ــو رغـ ـب ــة املـ ـ ــرء ف ــي أن
يـنـســى تـمــامــا ،أو بـشـكـ ٍـل أدق رغبته
ب ــال ـه ــروب م ـمــا يـثـقــل ذاك ــرت ــه ،ب ــدون
ع ـنــاء بـحــث أو سـ ــؤال .أعـجـبـنــي هــذا
ال ــرأي ،فتوقفت عــن البحث .كــان هذا
الجواب الوحيد املقنع لي عن كيفية
إصابة كاتب وأديب ومسافر مدمن.
أعتقد أن والــدي كان قد أنهك بما ّ
مر
بــه وب ــاده ونــاسـهــا .بـلــغ الـسـقــم منه
إلى ّ
حد أنه خرب مذياعه الشخصي
وتوقف عن مشاهدة نشرات االخبار،
ثم توقف عن شراء جريدته اليومية.
تلك الجريدة التي توقفت عن الصدور
ّ
بـكــل االح ـ ــوال .اعـتـقــد أن كـثـيــريــن من
قرائها ـ زمالئه ـ كانوا قد أصيبوا بما
أصيب بــه .توقفوا عن شرائها أيضًا
بسبب السقم .ربما ،اختار أن ينسى
كشكل من أشكال الرحيل.
ّ
تشتد لحظات الغياب ،يعيد
عندما
أب ـ ــي ف ـ ــرط ش ــري ــط ذك ــري ــات ــه ،كــأن ـهــا
تحدث للتو .أذكر ّ
قصته التي أعادها
ّ
عـشــرات امل ــرات على مسامعي .قصة
مسكن العائلة في أحد أحياء منطقة
البسطة الفوقا البيروتية ،الذي انتقل
إل ـي ــه ف ــي ي ــوم م ــن أي ــام ال ـع ــام ،1929
وال ــذي تركته فــي أعـقــاب ث ــورة العام
.1958
أذك ـ ــر أنـ ــه ف ــي ل ـح ـظــاتــه األخـ ـي ــرة مع
ذاكــرتــه ،لم أعــد أنــا نفسي في عينيه.
انـقـلـبــت «األدوار» .ص ــار يــرانــي عبد
ال ــرزاق ،الشقيق الــذي هــرب معه إلى
مـنـطـقــة رأس ال ـن ـبــع ف ــي ع ــز أحـ ــداث
«الثورة» .كان يجمع أشياءه الخاصة
ـي أك ـيــاس مــن الـنــايـلــون ويوضبها
فـ ّ
ّ
يصر في كل حني
كأنه على سفر .كان
عـلــى ال ـعــودة إل ــى مـنــزل والـ ــده .وكــان

ما هو الـ«آل زهايمر»؟
ي ـق ــول ل ــي «ل ـن ـعــد إلـ ــى املـ ـن ـ ّـزل ،فــأمــي
وإخــوتــي ،وال يجب أن أتــأخــر عليهم
أكـثــر ،عـيــب ،إط ــاق الـنــار لــم يتوقف،
ولن يتوقف يا عبد الرزاق ،سأذهب».
أذك ــر أن ــه ف ــي أح ــد األي ـ ــام ،أص ـ ّـر على
الذهاب إلى البيت .طاوعته في ذلك.
حملنا األغ ــراض وهــرعـنــا إلــى هناك
مـتـخـفـيــن م ــن «رص ــاص ــة طــائ ـشــة»،
ّ
نـفــتــش فــي زاروب حـ ّـيــه الـســابــق عن
م ــدخ ــل ب ـي ـتــه .ك ــان ــت ال ـســاعــة ت ـقــارب
ال ـحــاديــة عـشــر قـبــل مـنـتـصــف الـلـيــل،
عـنــدمــا وص ـل ـنــا .ق ــال ل ــي «ه ـيــا بـنــا».
مشيت إل ــى جــانـبــه وانـطـلـقـنــا .مشى
أبــي ال ــزاروب 63مــرة ولــم يجد البيت.
عاد في املرة االخيرة باكيًا ،يتساءل:
أي ــن ه ــو املـ ـن ــزل؟ ملـ ــاذا ال ن ـج ــده؟ أيــن
أمي؟ وإخوتي؟
فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،ع ــادت األم ــورّ إلــى
طـبـيـعـتـهــا أو هـ ـك ــذا ،ظ ـن ـنــا .تــوق ـفــت
حـكــايــة إط ــاق ال ـنــار وكــذلــك ال ـثــورة،
وبـ ـ ــدأت مـشـكـلــة م ــن نـ ــوع ج ــدي ــد لنا
نحن أفراد العائلة ،فكيف يمكن إعادة
منزل العائلة القديم الى حيز الوجود
مـ ـج ــددًا؟ أو ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ك ـيــف نقنع
والدي أن هذا البيت لم يعد موجودًا.
كــانــت مـهـ ّـمــة ش ــاق ــة .وفـهـمــت بعدها
ب ــأن مــريــض آل زهــايـمــر لـيــس املتألم
الــوح ـيــد ،فـثـمــة مـتــأملــون كـثــر ومنهم
املحيطون بــه .فلعنة الــزهــايـمــر أنها
ال ت ـضــرب دمــاغــا واح ـ ـدًا ،بــل تضرب
أدمغة أخــرى .األلــم مضاعف هنا :ألم
على املصاب وآخــر على ما سيحدث
الحـ ـق ــا ،ف ــالـ ـس ــؤال الـ ـ ــذي ال ي ـفــارق ـنــا
«وبـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــن؟» ،وكـ ـ ــذلـ ـ ــك اإلح ـ ـسـ ــاس
بالوحدة والتوتر والعصبية والقلق
الـ ــذي ي ـعــان ـيــه امل ــراف ــق «ال ـش ـخ ـصــي»
للمريض .تلك املشاعر التي ال تشفى
أبـ ـ ـدًا إال ب ـش ـفــاء امل ــري ــض ،والـ ـت ــي قد
تتضاعف بموته.

ّ
يعد مرض آل زهايمر النوع األكثر شيوعًا من
الخرف .وهو عبارة عن ضمور في خاليا املخّ
ّ
مستمر في الذاكرة
السليمة يؤدي إلى تراجع
وف ــي ال ـق ــدرات العقلية والــذهـنـيــة .وال يعتبره
الطب مرحلة طبيعية من مراحل الشيخوخة،
لكن احتمال اإلصابة به تتزايد مع تقدم العمر،
إذ تـشـيــر اإلحـ ـص ــاءات إل ــى أن نـحــو  %5من
األشخاص ما بني  65و 74عامًا يعانون من آل
زهايمر ،فيما تصل النسبة إلى حــدود %20
ملن تخطوا الـ 85من العمر.
ّ
تقدر الجمعية الدولية ملرض األلزهايمر ّأن عدد
املـصــابــن بـهــذا امل ــرض يبلغ نـحــو  47مليونًا
حــول العالم ،ومــن املتوقع أن يرتفع العدد إلى
ح ــدود  76مـلـيــون بـحـلــول ع ــام  ،2030و135
مليونًا بحدود عام  .2050أما في لبنان ،فتبلغ
نسبة اإلصابة به ـ بحسب دراسات تقريبية ـ
بحدود  35ألف مصاب.
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذا املرض ّ ال يأتي
نتيجة لعامل واحد ،إذ يعتقد العلماء أنه ناجم
عــن مــزيــج مــن عــوامــل وراث ـيــة وعــوامــل أخــرى
تـتـعـلــق بـنـمــط ال ـح ـيــاة والـبـيـئــة املـحـيـطــة .ومــن
الصعب جدًا فهم مسببات األلزهايمر وعوامله،
لكن تأثيره في خاليا الــدمــاغ واضـحــة ،إذ إنه
يـصـيــب خــايــا امل ــخ ويـقـضــي عـلـيـهــا .وهـنــاك
نوعان شائعان من تضرر الخاليا العصبية:
ـ الـلــويـحــات ( :)plaquesوه ــو تــراكــم بــروتــن
يدعى «أميلويد ـ بيتا» ،الــذي يمكن أن ّ
يسبب
ضررًا في عملية االتصال بني خاليا املخ.
ـ ُ
الح َب ْيكات ( :)Tanglesاملبنى الداخلي للخاليا
الــدمــاغـيــة مــرهــون بـ ــاألداء الـسـلـيــم والطبيعي
لبروتني يدعى تــاو .عند مرضى األلزهايمر،
تحصل ّ
تغيرات في ألياف بروتني تــاو تؤدي
إلــى الـتــوائـهــا والـتـفــافـهــا .الـعــديــد مــن الباحثني
يعتقدون أن هــذه الـظــاهــرة قــد تسبب ضــررًا
كبيرًا وخطيرًا للخاليا العصبية وتصل إلى
ّ
حد تدميرها.
ال يأتي هذا املرض دفعة واحدة ،فعوارضه تبدأ
تدريجًا من فقدان طفيف للذاكرة وحاالت من
االرت ـبــاك والـتـشـ ّـوش قبل أن تصل فــي نهاية
املطاف إلى ضرر مستديم ال يمكن إصالحه
املريض العقلية ،ويقضي أيضًا على
في قدرات
ّ
قدرته على التذكر ،على التفكير املنطقي وعلى
ّ
ّ
والتخيل .ومع الوقت ،تظهر لدى مرضى
التعلم
األلــزهــايـمــر تـغـيــرات فــي الـشـخـصـيــة ،كــاملــزاج
املتقلب وانعدام الثقة باآلخرين والعناد املتزايد
واالن ـ ـطـ ــواء االج ـت ـمــاعــي واالك ـت ـئ ــاب وال ـخــوف
والعدوانية.
وفي املراحل املتقدمة من املرض ،يفقد املرضى
القدرة على العناية بأنفسهم .وهذه الحقيقة قد
تنتج منها مشاكل طبية أخــرى مثل االلتهاب
ال ــرئ ــوي وال ـت ـلــوثــات واإلص ــاب ــات الـنــاجـمــة عن
السقوط ،ذلك أن هؤالء أكثر عرضة للسقوط
ّ
والتشوش.
بسبب االرتباك

دراسة

نافذة

«تعاملوا معه كما
في مخيلتكم»
الدكتور فيصل القاق *
«ليش مــا بتكون إيــروتـيــك؟» .كــان هــذا التعليق األب ــرز الــذي
وصــل إلــى الـبــريــد اإللـكـتــرونــي مــن األصــدقــاء والــزمــاء بعد
كتابة املقالة األولى التي حملت عنوان «الصحة الجنسية مش
ّ
ال2رد لطيفًا ولكن ،في الوقت عينه ،حاسم،
إيروتيك» .كان
بأنها ليست فقط كذلك ،فالتعريفات واملفاهيم العاملية الحديثة
للجنسانية تضع «املتعة» ،أو املشاعر اإليروتيكية ،في صلبها
ال بــل فــي أســاسـهــا .وعـنــدمــا نتحدث عــن تلك املـشــاعــر في
الصحة الجنسية ،فنحن ال نالمس فقط معنى ونتاج العالقة
الجنسية ،بل ندخل في متنها لنقارع منطق من ارتضى من
العالقة باإلنتاج اإلنجابي واملتعة الذكورية ،فقط ال غير .فاملتعة
هنا تتجلى كمفهوم أكثر من مادي ،يتساوى فيه الشريكان
مهما كانت ميولهما الجنسية ،وبما يشمل الرغبة املشتركة
واملسؤولية املفترضة لديهما ،وعدم اإلكراه أو العنف الجنسي.
على هذا األســاس ،تحمل تلك املشاعر في هذا املقام مسألة
الحقوق الجنسية كحق أساسي من حقوق اإلنسان ،والتي
أضحت مع الوقت ركنًا من أركانه.
برغم حداثة التركيز على بعد املتعة في مفهوم الجنسانية،
إال أن الـحــديــث عنه كــان رصينًا فــي كـتــاب «الـكــامــاســوتــرا»
(البعض ال يزال يرى فيه والت ديزني جنسي!) .وهو الكتاب
الذي خاض عميقًا في فلسفة املتعة الجنسية وفوارقها عند
املرأة والرجل ،قبل أن ّ
يحولها ماسترز وجونسون إلى نموذج
شبه آلــي وتقني .ما بينهما ،يطرح فوكو مسألة «الحقيقة»
ً
و«الجنس» ،متسائال كيف يكون الجنس وسيلة للمتعة واللذة،
كما ولإلنجاب واألس ــرة .ويضيف أيضًا بأنه كــان «الجنس
املوضوع الــذي يتم عبره تحديد وتقرير مستقبلنا كجنس
بشري وحقيقتنا كبشر» ،ليجادل بعدها في تفوق املتعة كفن
على ما عداها من تصنيفات علمية ،وليجابه بذلك محاوالت
كبت الجنس وحشره في زوايا التابوهات وكراسي اإلعتراف.
تسربت الوشوشات حول املتعة من دوائر النساء املتذمرات
إلــى ف ـضــاءات الـطــب وعـلــم النفس واالج ـت ـمــاع ،وب ــدأ الحديث
والبحث عن الجنس املبتور والعالقات الجنسية غير املتكافئة
والناقصة .اعترافات من نوع «ال أشعر بشي خالل العالقة
الجنسية»« ،ليس عندي أي رغبة بالعالقة»« ،أرى نفسي آلة
للجنس إلرضاء غيري»« ،فجأة ذهبت كل أحاسيسي وغابت
املتعة إلــى غير رج ـعــة» .اعـتــرافــات أصبحت تقض مضجع
الحياة الزوجية والعالقات ،كما تكشف عبء الكبت املتوارث
ّ
والتحكم السلطوي بالجنسانية.
املطلوب هنا عــودة إلــى ما قبل مكننة الجنس وارتقائه إلى
طبيعة العالقات الجنسية وفهم دورها في حياتنا والتواصل
حولها كمحور أساسي ومدخل ضــروري لعالقات صحية
متينة وحصينة ضد البرودة والنزاعات األسرية والشخصية،
وحتى اإلنفصال والطالق.
تـعــامـلــوا م ــع الـجـنــس ف ــي حـيــاتـكــم كـمــا تـتـعــامـلــوا مـعــه في
مخيالتكم لترثوا متعته والسعادة.
* اختصاصي جراحة نسائية
ّ
وصحة جنسية
وتوليد

تطبيقات

ّ
اعملواوأخرواالـ«آل زهايمر»

ثنائيواللغة أقل تعرضًاللمرض

«كل سنة عمل إضافية ما قبل عمر التقاعد تساعد في تأخير وصول
مرض آل زهايمر بنسبة  7أسابيع تقريبًا» .هذا ما خلصت إليه دراسة
بريطانية مــؤخـرًا .فكلما ازداد نشاط اإلنـســان الوظيفي ،كلما تأخرت
ّ
إصابته باملرض .وكل سنة عمل إضافي ما بعد الستني عامًا ،يخف خطر
اإلصابة به بنسبة  .%3أما من يستمرون في عملهم حتى سن الـ 65وما
فوق ،فتخف نسبة إصابتهم باملرض بنسبة .%15

يؤخر اتقان لغة ثانية مرض آل زهايمر بنسبة  5سنوات .ويعود السبب
إلى أن أدمغة األشخاص الذين لديهم القدرة على التحدث بلغتني أو أكثر
أقل عرضة لظهور عالمات الشيخوخة املعرفية ،ذلك أن تعلم أكثر من
لغة يساعد على ربط املناطق املسؤولة عن التنفيذ في الجزء األيسر من
املخ ما يجعله أقل عرضه للتدهور ،ويساعد أيضًا على سرعة التعافي
من السكتات الدماغية.

 1,4امرأة مقابل رجل

وقت فقط؟
العالج مسألة ٍ

يبدو أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بمرض آل زهايمر ،إذ تشير
دراسة أميركية إلى أنه مقابل كل  1,4امرأة مصابة بهذا املرض هناك
رجل واحــد .لكن ،الالفت هنا أن تشخيص املــرض لدى النساء يحدث
في غالب األحيان بعد وصوله إلى مراحل متقدمة ،ذلك أن املرأة يمكن
أن تثبت مهارات أفضل في الذاكرة الكالمية أفضل من الرجال ،حتى لو
كانت في مراحل متقدمة من التدهور املعرفي.

«أدوكانوماب» .ربما ،سيكون هذا العقار هو العالج الجديد ملرض آل
زهايمر ،فمؤخرًا ،أثبتت دراســة قام بها فريق من الباحثني في املعهد
البريطاني للبحوث ،أن هذا العقار بإمكانه أن يوقف تدريجيًا مشكلة
فقدان الذاكرة لدى املرضى من خالل تفتيت لويحات بروتني األميلويد،
غير الطبيعية ،والتي تعد مسؤولة عن موت الخاليا الدماغية .وتوصل
الباحثون إلى أنه كلما كانت كمية الجرعة أكبر ،كان تأثيرها على لويحات
األميليود أكبر.

«back up
»memory
كانت أقصى طموحاته أن تتذكر أمه وجهه حينما تراه ،بعدما أصيبت بمرض
آل زهايمر .بعد عشر سنوات من موت ذاكــرة أمــه ،ابتكر التونسي ياسني
بوغابة ،بالتعاون مع شركة سامسونغ تطبيقًا يساعد املرضى للتعرف على
عائالتهم ويحمل اسم « .»Backup Memoryويتميز هذا التطبيق بسهولة
استخدامه ،فبعد تنزيله على هاتف املريض وهواتف أقربائه ،يجري شحن
هاتف األول بصور وومضات عن حياته وعالقته بأقاربه ،حتى إذا اقترب
منه أحد أقاربه على بعد  12مترًا يبدأ هاتفه بإبالغه بمعلومات تذكره به.
كما أطلقت سامسونغ تطبيق « ،»Memory recallerوالذي يساعد املرضى
على تذكر األشـيــاء الروتينية اليومية .ويعمل التطبيق مــن خــال التعرف
علي وجه الشخص الجالس أمامه بواسطة تكنولوجيا ّ
التعرف على الوجوه
وكاميرا الهاتف الذكي .ويخبر املريض معلومات عن شكل العالقة القائمة
بينه وبني الجالس أمامه واسمه.
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العالم

على الغالف
ّ
ّ ّ
ّ
وذلك
في أيار من العام الماضي ،هتف مناصرو «التيار الصدري» في العاصمة بغداد بـ«إيران برا برا»َّ ،
في إطار الحراك المطلبي الداعي إلى «إصالح العملية السياسية ...ووالدة عراق جديد» .لم يتبن
ّ
«التيار» ،رسميًا ،شعار أنصاره .لكن أول من أمس ،طرح مقتدى الصدر «مسودة مشروع لما بعد تحرير
الموصل» ،تتضمن  29بندًا ،تهدف إلى «بناء الدولة المدنية» ،فيما توحي في عدد من بنودها
بدعوة إيران «للخروج من العراق» ...مع الشكر الجزيل على مجهودها!

مقتدى ّالصدر

«إيران برا» ...مجددًا
نور أيوب
ب ـع ــد مـ ـظ ــاه ــرات «الـ ـت ـ ّـي ــار الـ ـص ــدري»
األخ ـيــرة (الـسـبــت  11شـبــاط ال ـجــاري،
وسط العاصمة بغداد ،والتي ّأدت إلى
سقوط  7قتلى و 200جريح) ،والداعية
إل ــى تـغـيـيــر «مـفــوضـيــة االنـتـخــابــات»
وال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي ،خ ــرج ّأول من
أم ــس زع ـيــم «ال ـتـ ّـيــار» مـقـتــدى الـصــدر

بـ ــ«مـ ـس ــودة مـ ـش ــروع م ــا ب ـعــد تـحــريــر
امل ــوص ــل» .ت ـهــدف ب ـنــود امل ـس ــودة إلــى
«إعادة ضبط قواعد اللعبة السياسية
ملرحلة ما بعد داعش» ،وفق ما تتحدث
ّ
ّ
«التيار» ،مضيفة
مصادر مطلعة في
أنها تخدم مشروع «بناء دولة العراق
املدنية البعيدة عن مشاريع الجوار».
وتحاكي املبادرة التي أعلنها الصدر،
ف ــي ك ـل ـمــة م ـس ـج ـلــة ،أك ـث ــر م ــن جــانــب

العبادي :لن ننخرط في المحاور
ّ
أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،أمس ،أن «العراق حريص على مصالحه الوطنية ومصالح
شعبه ،وال يريد أن ينخرط في سياسة املحاور في املنطقة والعالم» ،الفتًا إلى أن «مساحات االتفاق
مع دول الجوار أكبر من مساحات االختالف».
وتطرق العبادي ،في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد عقب
ّ
جلسة الحكومة األسبوعية ،إلى عمليات غرب املوصل ،مؤكدًا أن
«قوات األمن العراقية أحرزت تقدمًا خالل الساعات األولى من انطالق
العمليات» .ونفى وجود ّ
«قوات برية أجنبية تقاتل إلى جانب القوات
العراقية (في املوصل)» ،موضحًا أن «املوجودين هم مستشارون
فقط ومن جنسيات أميركية وفرنسية وبريطانية وغيرها».
في األثناء ،كان رئيس إقليم كردستان ،مسعود البرزاني ،يلتقي في
باريس الرئيس فرنسوا هوالند ،في رابع لقاء بينهما في غضون
ثالثة أعوام .ولإلشارةّ ،
فإن العالقة الخاصة بني الرجلني نسجها
املفكر الفرنسي الصهيوني برنار هنري ليفي.
(األخبار)

ف ــي امل ـس ـت ـج ــدات ال ـع ــراق ـي ــة ،سـيــاسـيــا
واقتصاديًا واجتماعيًا ،فيما تقول في
الـبـنــد الـعــاشــر مـنـهــا« :عـلــى الحكومة
الـ ـع ــراقـ ـي ــة امل ـط ــال ـب ــة ب ـ ـخـ ــروج جـمـيــع
الـ ـق ــوات امل ـح ـت ـلــة ب ــل وال ـص ــدي ـق ــة ـ ـ ـ إن
جــاز التعبير ـ ـ مــن األراض ــي العراقية
للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها»،
م ـ ــن دون ت ــوضـ ـي ــح هـ ــويـ ــة «امل ـح ـت ــل
والـصــديــق» ،وهــذا مــا يطرح عــددًا من
نقاط االستفهام ،وبخاصة في ظل ما
يجري تــداولــه فــي أوس ــاط عراقية عن
«تقاطعات صدرية ـ إقليمية في امللف
العراقي».
ّ
ويشدد الصدر في مبادرته على رفض
«ال ـتــدخــل فــي ش ــؤون ال ــدول امل ـجــاورة
من جميع النواحي ،كما ان تدخل تلك
الدول مرفوض أيضًا» ،في إشار ٍة منه
إلــى بعض فصائل املـقــاومــة العراقية
الجيش
التي تقاتل إلى جانب وحدات
ّ
السوري (بعض تلك الفصائل انشقت
عن التيار الـصــدري) ،داعيًا كذلك إلى
«إن ـه ــاء أزم ــة ال ـتــدخــات الـتــركـيــة عبر
ال ـ ـطـ ــرق ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة وال ـس ـي ــاق ــات
الــدسـتــوريــة الـقــانــونـيــة ل ـلــدولــة ...وإال
سـيـتـحــول ال ـع ـمــل ف ــي ه ــذا امل ـل ــف إلــى
سياق آخر».
فــي أح ــادي ــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،تــوضــح
ّ
ّ
«القوات األميركية
«التيار» أن
مصادر
وال ـت ــرك ـي ــة ه ــي قـ ــوى احـ ـت ــال ،بينما
ُيـ ـعـ ـتـ ـب ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارون اإليـ ــران ـ ـيـ ــون
ّ
أصدقاء» .وتشرح املصادر أن املبادرة

عاد أنصار الصدر يوم الجمعة الماضي ،إلى تنظيم «مسيرات صامتة» أمام مكاتب مفوضية االنتخابات (أ ف

سوريا

«جنيف  »4من زاوية أخرى :قطعة «بازل» في
ّ
رغم أنّ معظم المؤشرات
تشي بأن جلسات «جنيف »4
ّ
«نوعيًا»
لن تحمل جديدًا
ذاتها ،لكنها تبدو
في حد ّ
صالحة لتشكل إلى جانب
جملة من التطورات التي
شهدها الملف السوري
خالل الشهرين األخيرين
مالمح العام ّ
السابع من
الحرب ،وسط سباق بين
مشاريع بمسميات مختلفة،
أوضحها «الفدرلة»
و«المناطق اآلمنة»
اجتماعات بين قادة «داعش»
ووسيط «جهادي» لبحث
االنسحاب من الباب (األناضول)

صهيب عنجريني
يـ ـب ــدو «ج ـن ـي ــف  »4أشـ ـب ــه ب ــ«ق ـط ـعــة
ب ـ ـ ــازل» ف ــي م ـش ـه ـ ّ
ـدي ــة غ ـي ــر واض ـح ــة
ّ
ّ
املـعــالــم لكنها تـ ِـعــد بتغيرات كثيرة.
وإذا ك ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــديـ ــث املـ ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد عــن
«امل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق اآلمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة» هـ ـ ــو فـ ـ ــي أحـ ــد
أوج ـهــه شـكــل مــن أش ـكــال «الضجيج
الـسـيــاســي» املـعـهـ ّـود عـلــى أب ــواب كل
مرحلة جديدة ،لكنه في الوقت ذاته
جـ ــزء ال ي ـس ـت ـهــان ب ــه م ــن أصـ ـ ــداء ما
ي ــدور وراء األبـ ــواب املـغـلـقــة .ويـجــدر
ّ
الـتــذكـيــر ب ــأن ت ـحــوالت هــائـلــة شابت
املشهد السوري منذ «جنيف »3الذي
ُعقد قبل قرابة العام ،وأن بعض هذه
التحوالت كان بمثابة «رد فعل» على
امل ـح ــادث ــات امل ــذك ــورة .أوض ــح ردود
الـفـعــل تـلــك ك ــان قــد ج ــاء مــن مناطق
ّ
الذاتية» التي شهدت إعالن
«اإلدارة
«ال ـن ـظــام ال ـف ـيــدرالــي» بـعــد أي ــام على
انعقاد «جنيف ُ »3
(عقد جنيف  3في
 14آذار  ،2016وأعلنت «الفيدرالية»
في  17آذار) .وال ينبغي أن تغيب عن
الذهن العالقة بني ذلك اإلعالن ،وبني

أراض
إقدام الجيش التركي على غزو
ٍ
سورية تحت اسم «درع الفرات» بعد
أشهر .وعلى أعتاب «جنيف  »4يبدو
ً
املشهد قابال للتكرار مع تغيرات في
ال ـح ـي ـث ـيــات ف ـح ـســب« :ف ـي ـت ــو» تــركــي
ص ــارم عـلــى دع ــوة م ـكـ ّـونــات «اإلدارة
ّ
الذاتية» إلى املحادثات وقبول دولي
ّ
بهذا الفيتو ،يليه استعداد «الذاتية»
لعقد «املــؤتـمــر الـعــام ملجلس سوريا
الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ـ ّـيـ ــة» (املـ ـ ــوعـ ـ ــد امل ـب ــدئ ــي
ّ
املرجح
للمؤتمر هو  25شباط) .ومن
وفـقــا ملعلومات «األخ ـب ــار» أن يشهد
«املــؤت ـمــر» اإلعـ ــان عــن «ب ــدء تطبيق
النظام الـفـيــدرالــي» مــع مــا قــد ُيشكله
ذل ــك م ــن ذري ـع ــة ت ــدع ــم م ــوق ــف أن ـقــرة
ّ
فــي مــا يتعلق بــ«املـنــاطــق اآلم ـنــة» ،ال
ّ
سيما مع الدفع الــذي حظيت به تلك
«املـنــاطــق» عبر مــا طفا على السطح
مـ ــن مـ ــوقـ ــف واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ش ــأن ـه ــا.
ّ
ورغم أن التصريحات التي أدلى بها
ّ
أخـ ـيـ ـرًا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ــي ــة ال ـس ـعــودي
ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر أمـ ــس ه ــي أق ـ ــرب إلــى
«الضجيج السياسي» املــذكــور ،غير
أن تــوقـيــت ه ــذه الـتـصــريـحــات (بـعــد
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العالم
تـقـ ّـدم «رؤي ــة أولـيــة للمرحلة املقبلة»،
وتستند فــي شقها املتعلق بالخارج
إلى «مبدأ النأي بالنفس عن املحاور
عن
املتنازعة في املنطقة» ،واالبتعاد ّ
«محور إيــران ،من دون أن يسقط حق
شكرها لدورها االيجابي في املرحلة
السابقة».
ع ـن ــد ه ـ ــذا الـ ـح ــد ت ـت ـق ــاط ــع م ـع ـط ـيــات
امل ـ ـصـ ــادر امل ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـش ــأن ال ـع ــراق ــي،
بــأن مـبــادرة الـصــدر ليست إال «دمجًا
وتــرت ـي ـبــا» ألك ـثــر م ــن م ـش ــروع ورؤي ــة
ـراف ف ــاع ـل ــة وم ـ ــؤث ـ ــرة فـ ــي امل ـلــف
ألطـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الـ ـع ــراق ــي ،تـ ـه ــدف إل ـ ــى «إع ـ ـ ـ ــادة ب ـنــاء
وت ــرت ـي ــب ال ـب ـي ــت ال ـع ــراق ــي ال ــداخ ـل ــي،
وتـقـيـيــد الـ ــدور اإلي ــران ــي ف ــي ال ـع ــراق،
بـمــا يــدفــع ال ـبــاد أكـثــر بــاتـجــاه مسار
البناء» ،وهــو ما تتبناه قيادة ّ
التيار
الصدري ،وفق مصادره.
ويـ ـح ــاول ال ـص ــدر تـحـقـيــق ت ـ ــوازن في
تـ ـق ــدي ــم «املـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودة» ،مـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا ع ـلــى
ً
«س ـيــاس ـيــة الـ ـع ــراق أوال» ،وهـ ــو أم ـ ٌـر
يستغربه ع ـ ٌ
ـدد مــن أق ـطــاب السياسة
ال ـعــراق ـيــة ،الــذيــن ي ــرون أن ال ـع ــراق ما
بعد االحتالل األميركي يــدور في فلك
محور املقاومة.
وهـ ـن ــا ،ي ـت ـس ــاءل ال ـب ـعــض ع ــن صـ ّـحــة
معلومة تسري في األروقة السياسية
نتيجة
الداخلية« :هل أن املسودة هي ّ
اللقاء ال ــذي ُعـقــد فــي بـيــروت ،مــؤخـرًا،
بني الصدر والوزير السعودي لشؤون
دول الـخـلـيــج ثــامــر ال ـس ـب ـهــان ،بـهــدف
التوصل إلى رؤية مشتركة للعراق؟»،
ّ
«التيار» تنفي خبر
علمًا بأن مصادر
«ل ـق ــاء ال ـس ـب ـهــان ف ــي بـ ـي ــروت» بشكل
قاطع.

أين «الحشد»؟
ال ينحصر التصويب «الناعم» للصدر
على الوجود اإليراني عند هذا الحد،
بل هو يدعو إلى إعادة صياغة الدور
املنوط بقوات «الحشد الشعبي» عند
الـحــدود العراقية ـ ـ الـســوريــة ،وحصر
تــأمـيـنـهــا بــواس ـطــة ال ـج ـيــش و«قـ ــوات
ح ـ ــرس ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود» .وه ـ ــو ك ـ ــام بـ ــررت
مصادر «الحشد» صدوره عن الصدر
باآلتي:
ً
*أوال ،اإلعـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـسـ ـتـ ـم ــر لـ ـقـ ـي ــادة
عن
«ال ـح ـشــد» (أب ـ ّـو مـهــدي امل ـه ـنــدس) ً
ـوجــه إل ــى ســوريــا حماية
إمـكــانـيــة الـتـ
للعراق ،خصوصًا أن املهندس وبعض
قيادات «الحشد» ّ
مقربون من الجنرال
اإليــرانــي قــاســم سليماني ،ويعملون
وفق أجندة عملياتية مشتركة.
*ثانيًاّ ،
بدفع إيراني،
تمسك «الحشد»،
ٍ
بتثبيت قاعدة استراتيجية في تلعفر،

ف ب)

غ ــرب ــي امل ــوص ــل ،لـقـطــع ال ـطــريــق على
ّ
مخطط أميركي هدفه وصــل القواعد
األمـيــركـيــة املنتشرة فــي الــوســط وفي
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـغ ــرب ــي لـ ـلـ ـع ــراق ،لـتـصـبــح
ّ
مــتـصـلــة بـتـلــك امل ــوج ــودة فــي الـشـمــال
ٌ
ال ـش ــرق ــي ال ـ ـسـ ــوري ،وهـ ــو أم ـ ــر يـعـمــل
محور املقاومة على إفشاله.
ّ
*ث ــالـ ـث ــا ،ال ـت ـع ــزي ــز امل ـس ـت ـق ـب ـلــي ل ـخــط
اإلم ــداد مــن إي ــران إلــى ســوريــا ،والــذي
يـ ـم ــر عـ ـب ــر الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ب ـح ـًي ــث ت ـص ـبــح
فصائل «الحشد» مسؤولة عن تأمينه،
وهو ٌ
أمر يرفضه الصدر ،باعتبار أنه
سيعيد العراق إلى محور يسعى إلى
إخراجه منه.
وت ـن ـس ـح ــب «مـ ـ ـس ـ ــودة» ال ـ ـصـ ــدر عـلــى
إعـ ـ ــادة تـشـكـيــل ن ـظ ــرة واق ـع ـي ــة لعمل
«الـ ـحـ ـش ــد» والـ ـفـ ـص ــائ ــل «امل ـ ـقـ ــاومـ ــة»،
وذلــك عبر «دمــج العناصر املنضبطة
فـ ــي الـ ـحـ ـش ــد مـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوات األمـ ـنـ ـي ــة»،
و«ج ـمــع ال ـســاح املـتـنــاثــر فــي ال ـعــراق
وتسليمه إلــى ال ــدول ــة ...وغـلــق جميع
مقرات الفصائل املسلحة أو تحويلها

نفت مصادر ّ
«التيار» خبر
لقاء مقتدى الصدر بثامر
السبهان في بيروت
إل ــى مــؤس ـســات ثـقــافـيــة أو مــدن ـيــة أو
اجتماعية أو إنسانية».

أفق «المسودة»
وضمن سياق ما يبدو أنه يدفع البالد
ب ــات ـج ــاه ال ـ ـخـ ــروج م ــن االص ـط ـف ــاف ــات
ّ
اإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،فـ ـ ـ ــإن ب ـ ـنـ ــود «امل ـ ـس ـ ــودة»
تدعو إلــى «فتح صندوق دولــي لدعم
حـمـلــة اإلعـ ـم ــار ...وف ـتــح األب ـ ــواب أمــام
ال ـش ــرك ــات األج ـن ـب ـيــة واالس ـت ـث ـمــاريــة
مـ ــن أجـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة»،
و«تشكيل خلية دولية تعنى بحقوق
اإلنـســان واألقليات إلزالــة االنتهاكات
والـ ـتـ ـ ًع ــدي ــات ال ـط ــائ ـف ـيــة وال ـع ــرق ـي ــة»،
إضافة إلى «إشراف أممي على العملية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ف ــي املـ ـن ــاط ــق املـ ـ ـح ـ ـ ّـررة»،
و«اقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح ت ــأسـ ـي ــس م ـج ـل ــس أع ـل ــى
لشؤون األقليات في العراق» .وهذا ما
ّ
قد يعزز بمجمله الوجود الدولي في
الـســاحــة الـعــراقـيــة ،ويسمح بإمكانية
اختراقها ،خصوصًا أن الـعــراق ،وفق
تقديرات معظم القوى ،لن يدخل «بعد
داعـ ــش» ف ــي حــالــة األم ــن واالس ـت ـقــرار
بشكل مباشر ،بل إن مخاضًا عسيرًا
ٍ
وم ـخ ــاط ــر ك ـب ــرى سـتـبـقــى ت ـح ــدق بــه،
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ً
وصوال إلى االستقرار املنشود.
وف ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة ذل ـ ـ ــك ،ف ـ ــإن «املـ ـ ـس ـ ــودة»
ت ــدع ــو إل ــى «ف ـت ــح حـ ــوار ج ــاد وفــاعــل
م ــع األطـ ـ ــراف ف ــي ك ــردس ـت ــان م ــن أجــل
ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ـ ــى ح ـ ـلـ ــول تـ ـنـ ـف ــع واق ـ ــع
العراق وشعبه ،وال مانع من أن يكون
ب ــرع ــاي ــة أم ـم ـي ــة» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـطــرح
ً
ت ـس ــاؤال ج ـ ّـدي ــا ح ــول ال ـه ــدف ،خــاصــة
ّ
إذا ما ُربــط مع ما يـتــردد من إمكانية
تحالف الصدر ومسعود البرزاني في
االنتخابات املقبلة.

ٌ
ضربة ...للحكيم

ً
ي ـ ـ ـطـ ـ ــرح ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــدر «ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارًا ش ـ ــام ـ ــا
للمصالحة الــوطـنـيــة» ووف ــق شــروط
ّ
ّ
محددة .ولعل الترجمة الفعلية لذلك،
ّ
أن زعـ ـي ــم الـ ـتـ ـي ــار الـ ـ ـص ـ ــدري ي ـضــرب
مـشــروع «الـتـســويــة الـتــاريـخـيــة» الــذي
ي ـسـ ّـوق لــه رئ ـيــس املـجـلــس اإلســامــي
األعلى ّ
عمار الحكيم.
ورغـ ـ ــم ت ـف ـس ـيــر ًال ـب ـع ــض بـ ــأن ال ـص ــدر
قــد ّ
وج ــه ضــربــة قاضية للحكيم ،فإن
مصادر األخير أعربت لـ«األخبار» عن
ترحيبها «بــأي مبادرة تخدم الوضع
ً
في العراق» ،مشيرة إلى أن «التسوية
هــي إط ــار عــام لكل امل ـب ــادرات ،وكــل ما
يمكن تقديمه سيكون جــزءًا منها ،أو
مطابقًا لـهــا ،بوصفها م ـشــروع دولــة
ولـيـســت م ـشــروعــا خــاصــا لـطــائـفــةٍ أو
قومية».
ويـشــي عــدد مــن بـنــود «امل ـســودة» بأن
الهدف هو استبدال الطبقة السياسية
امل ـ ــوج ـ ــودة ،والـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى م ـش ــروع
«األغ ـل ـب ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» الـ ــذي يسعى
إلـيــه نــائــب رئـيــس الـجـمـهــوريــة نــوري
ً
ّ
والتوجه مباشرة إلى القواعد
املالكي،
الشعبية ،ومنظمات املجتمع املدني،
وأصحاب الرأي« ،على قاعدة شمولية
جـمـيــع األديـ ـ ــان وامل ــذاه ــب واألق ـل ـيــات
والـ ـت ــوجـ ـه ــات ،وب ــرع ــاي ــة ع ـل ـمــائ ـيــة»،
وهــو أمـ ٌـر استوضحته «األخ ـبــار» من
ّ
«التيار» ،فـ ّ
ّ
ـردت بــأن املقصود
مصادر
ب ـهــا «امل ــرج ـع ـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة» .وه ـ ــذا ما
ً
سؤاال :هل هناك تنسيق ّ
جدي
يفرض
م ــع امل ــرج ـع ـ ّـي ــة ال ــدي ـن ـي ــة؟ ،خـصــوصــا
أن األخ ـي ــرة تـلـتــزم الـصـمــت وتــرفــض
اس ـت ـق ـبــال ّ
أي م ــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة،
ّ
ّ
عـلـمــا ب ــأن أجـ ــواء املــرجـعـيــة ت ـقــول :إن
ِّ
الصمت موقف بحد ذاته.
وإلـ ـ ـ ـ ــى أن ُي ـ ـظ ـ ـهـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر ت ـم ـ ّـس ـك ــه
ب ـ ــ«امل ـ ـسـ ــودة» ،فـ ــإن م ـتــاب ـعــن لـلـمـلــف
الـ ـع ــراق ــي ي ـت ــرق ـب ــون األي ـ ـ ـ ــام امل ـق ـب ـلــة،
وي ـت ـس ــاء ل ــون« :هـ ــل سـ ُـي ـب ـقــي ال ـصــدر
على سقف مطالبه العالية؟ أم سيعود
عنها بطريقةٍ أو بأخرى؟».

ّ
مشهدية جديدة
زي ـ ــارة الــرئ ـيــس ال ـتــركــي رج ــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـع ــودي ــة وب ـع ــد
الحديث عن عــودة الـحــرارة إلــى خط
«واشنطن – الــريــاض» كما إلــى خط
«واش ـن ـط ــن – أن ـ ـقـ ــرة») ق ــد ُيـكـسـبـهــا
ّ
نوع ما .وكان الجبير
خصوصية من ٍ
قـ ــد أكـ ـ ــد فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات صـحـفـيــة
أن «ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ودوال خ ـل ـي ـجـ ّـيــة
أخ ــرى أب ــدت اسـتـعــدادهــا للمشاركة
ب ـ ـقـ ــوات خ ــاص ــة ب ـج ــان ــب الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة األم ـيــرك ـيــة» (لـلـقـضــاء على
تنظيم «داعــش») .ويمكن إدراج هذا
التفصيل أيـضــا فــي سـيــاق السباق
غـيــر املـعـلــن ال ــذي اسـتـعــر أخ ـي ـرًا بني
ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة وب ـ ــن اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات عـلــى
حـجــز «حـصــص مــن كعكة الـشـمــال»
عبر التأثير في مـســارات «الــوحــدات
ّ
الكردية» وحلفائها العشائريني من
مـكـ ّـونــات «قـســد» («األخ ـب ــار» ،العدد
 .)3107وتأتي هــذه املــؤشــرات وسط
تزايد االستقطاب في الشأن الكردي
ال سـيـمــا م ــع ال ـح ــدي ــث امل ـت ــزاي ــد عن
انخراط ُمحتمل ّ
لقوات «البيشمركة»
ف ــي امل ـل ــف ال ـ ـسـ ــوري .وع ـل ــى صعيد

ً
يبدو متصال في جوهره بـ«املسألة
ال ـكــرديــة» واسـتـقـطــابــاتـهــا ج ــاء قبل
يــومــن إعـ ــان «امل ـق ــاوم ــة ال ـســوريــة»
ّ
تعليق نشاطها امل ـيــدانــي ،ورغ ــم أن
َ
هــذا النشاط لم يحظ بفرصة كافية
ّ
لترك بصمات واضحة غير أن إعالن
ّ
«رسميًا» كان قد جاء في عز
انطالقه
احـتــدام سباق السيطرة على الباب
ّ
يتطرق
(األخـبــار ،العدد  .)3045ولــم
بـيــان «التعليق» إلــى معركة الـبــاب،
ل ـك ـنــه أشـ ـ ــار ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه إل ــى
جـمـلــة أس ـب ــاب م ــن بـيـنـهــا «تـســويــف
الجهات الفاعلة على األرض»ّ .
وثمة
قطعة «بازل» أخرى وفدت إلى املشهد
أم ـ ــس ،ع ـبــر ال ـت ـســري ـبــات الـصـحـفـيــة
الـتــي تحدثت عــن «تــوقــف مساعدات
 CIAللجيش الـحــر» .ورغــم أن توقف
هـ ــذه املـ ـس ــاع ــدات ي ـع ــود إلـ ــى الـشـهــر
املــاضــي غير أن توقيت تسريب هذه
األن ـ ـبـ ــاء ع ـل ــى أب ـ ـ ــواب «ج ـن ـي ــف  »4ال
ّ
ّ
اعتباطيًا .ويعزز ذلك أن إيقاف
يبدو
امل ـس ــاع ــداتّ ج ــاء ف ــي حـيـنـهــا بمثابة
ّ
«إشارة» تلقفتها املجموعات املسلحة
فـ ــي خـ ـض ــم شـ ــن «جـ ـبـ ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة»

هـجـمــات واس ـعــة ال ـن ـطــاق فــي أري ــاف
إدلـ ـ ــب ،ف ـلــم ت ـخــض ت ـلــك امل ـج ـمــوعــات
ً
ق ـت ـ ُـاال ح ـتــى «ال ــرم ــق األخـ ـي ــر» خــافــا
ملـ ــا أش ـ ـيـ ــع (راج ـ ـ ـ ــع األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار ،ال ـع ــدد
 .)3096ويـبــدو الفـتــا أيـضــا مــا أكدته
معلومات حصلت عليها «األخـبــار»
عن «اجتماعات بني قــادة من تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ووس ـ ـيـ ــط «ج ـ ـ ـهـ ـ ــادي» مــن
خارج التنظيم لبحث انسحاب وشيك
ي ـن ـف ــذه األخـ ـي ــر م ــن م ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب»،
وي ـض ــع حـ ـ ّـدًا لــاس ـت ـع ـصــاء الـفــاضــح
ال ــذي ُمـنـيــت بــه «درع ال ـف ــرات» حتى
اآلن .وإذا ص ـ ّـح ــت ت ـلــك امل ـع ـلــومــات،
وتوجت املحادثات بإعالن السيطرة
الكاملة على الباب فستتجاوز هذه
ُ
الـخـطــوة كــونـهــا م ـجـ ّـرد ورق ــة تلعب
على «طاولة جنيف» وتصلح واحدًا
م ــن مـفــاتـيــح ف ـهــم املــرح ـلــة ال ـقــادمــة.
ب ــدوره ــا ،تــواصــل دمـشــق الـعـمــل في
خ ـطــن م ـت ــوازي ــن :أول ـه ـمــا م ـيــدانـ ّـي
وت ـظ ـهــر ب ـعــض مــام ـحــه ف ــي تـعــزيــز
القبضة على محيط دمشق وريفها،
وأح ــدث فصوله «تسوية سرغايا».
ك ـم ــا ت ـت ـب ـ ّـدى ب ـع ــض م ــام ــح امل ـس ــار

امليداني عبر قضم مزيد من املناطق
وتـ ـح ــري ــره ــا مـ ــن ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش»
ســواء فــي ريــف حلب الشرقي أو في
ريف حمص الشرقي ومحيط تدمر.
أم ــا الـخــط الـثــانــي ،فسياسي قــوامــه
ّ
التفاوضية ال
مجاراة كل التحركات
سـ ّـيـمــا فــي جـنـيــف .فــي الــوقــت نفسه
يـ ـب ــدو أن دمـ ـش ــق ت ـ ــرى ف ــي «م ـس ــار

ترى دمشق في «مسار أستانة»
ما يجعله أجدر باالهتمام
ما يجعله أجدر باالهتمام،
أستانة» ّ
ال سـ ّـي ـمــا أنـ ــه يـضـمــن ال ـت ـعــاطــي مع
أط ــراف فــاعـلــة عـلــى األرض فحسب.
ل ـك ـ ّـن مـ ـص ــدرًا دب ـل ــوم ــاس ـ ّـي ــا س ـ ّ
ـوري ــا
ّ
ي ــؤك ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «االخـ ـت ــاف
ليس في طبيعة التعاطي السوري،
ّ
بجدية كافية مع كل
فنحن نتعاطى
امل ـســارات» .املـصــدر يـعــزو االخـتــاف
ب ــن امل ـس ــاري ــن إل ــى «أسـ ـب ــاب كـثـيــرة
ّ
أخ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ــن ب ـي ـن ـه ــا أن املـ ـع ــارض ــة

(الـ ـسـ ـي ــاس ـ ّـي ــة) ل ــم ت ـت ـفــق ح ـت ــى اآلن
على تمثيل مـ ّ
ـوحــد لـهــا» .وتأسيسًا
ً
ع ـلــى ذل ــك ال ُي ـب ــدي امل ـص ــدر ت ـف ــاؤال
ف ــي أن ي ـش ـهــد «ج ـنـ ـي ــف »4اخ ـت ــراقــا
ـوع مـ ـ ـ ــا ،لـ ـكـ ـن ــه يـ ـ ـح ـ ــرص فــي
مـ ـ ــن ن ـ ـ ـ ـ ٍ
الــوقــت نفسه على تأكيد «التعاطي
اإلي ـج ــاب ــي مـ ـع ــه» .وع ـل ــى الـنـقـيــض،
يــرى عضو «منصة القاهرة» جهاد
ّ
مـقــدســي أن ح ــدوث اخ ـت ــراق م ــا هو
أمـ ـ ــر م ـ ــره ـ ــون ف ـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
ب ـت ـع ــاط ــي دم ـ ـشـ ــق .ي ـ ـقـ ــول م ـقــدســي
ّ
ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «الـ ـسـ ـلـ ـط ــة تـبـقــى
الطرف األقدر على فتح النوافذ ومد
الـيــد لتغيير املـشـهــد ،ألنـهــا الـطــرف
َ
املـطــالــب بــاالنـفـتــاح وامل ـضــي بالحل
الـسـيــاســي ج ــدي ــا» .ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
يبدو الدبوملاسي الـســوري السابق
حــريـصــا عـلــى االبـتـعــاد عــن الـتـفــاؤل
أو ال ـت ـش ــاؤم ،وي ـك ـت ـفــي ب ــال ـق ــول إنــه
«مــن الصعب توقع مجريات جنيف
ألن امل ـع ـلــومــات امل ـت ــواف ــرة شحيحة
عن الجلسة ومجريات االجتماعات،
إض ــاف ــة إل ــى غ ـيــاب مـنـصــة مــوسـكــو
حتى الساعة».
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كتاب

أحاديث برقاش هيكل

الخرائط تتكلم والصور تحكي

هيكل مع بورقيبة

عبدالله السناوي
ل ــم ي ـكــن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي شـ ــارل دي ـغــول
بخلفيته الـعـسـكــريــة مـسـتـعـدًا ألن يستمع
ملداخالت دبلوماسية معتادة ومطولة تمهد
للحوار وأهدافه.
وكان ضيفه القادم من القاهرة ،مقدرًا دوره
التاريخي فــي الـحــرب العاملية الثانية كأحد
أبـطــالـهــا ال ـك ـبــار ،قــد هـيــأ نـفـســه فــي طريقه
ل ــ«ق ـصــر اإلل ـي ــزي ــه» لـسـيـنــاريــو يـسـجــل فيه
ً
ـ ـ أوال ـ ـ مــا رأى أن الــرجــل يستحقه ب ــأدواره
االستثنائية في تحرير بــاده من االحتالل
األملاني من تحية ينقلها إليه باسم الرئيس
امل ـصــري جـمــال عـبــد ال ـنــاصــر ...ثــم ينتقل ـ
ثانيًا ـ إلى العالقات التاريخية والتقليدية بني
فرنسا ومـصــر ،ويــؤكــد على اسـتـمــرارهــا...
قبل أن يصل ـ ثالثًا ـ إلى رسالته وموضوعها.
«ع ــال ي ــا مـسـيــو ه ـي ـكــل ..ق ــل ل ــي م ــاذا تــريــد
بالضبط؟».
«سقطت كل التمهيدات التي هيأت نفسي لها
ذات صباح من سبتمبر عام .»١٩٦٧
«التفت إلى أن الرجل التاريخي يجلس خلف
مكتبه على فوتيل ،كبير لكنه ثابت ،ال يتحرك
يمينًا أو يسارًا على ما اعتاد زعماء آخرون،
وأن املباشرة من مقومات شخصيته وطبائع
تجربته».
«دخـلــت إلــى مــوضــوعــي وفـيــه ره ــان لجمال
عـبــدالـنــاصــر عـلــى دور لــديـجــول بـعــد نكسة
يونيو يخفف من وطــأة االنحيازات الغربية
إلسرائيل».
أك ـث ــر م ــا اسـتـلـفــت ان ـت ـبــاهــه ف ــي ذل ــك الـلـقــاء
عناية ديـغــول بــالـخــرائــط« ،وه ــذه مــن طبائع
العمل العسكري فاملعارك تجرى على مواقع
وخطوط االشتباك تتداخل وتمتد والتخطيط
يتصل بالخريطة وتضاريسها والحقائق
اإلنسانية فوقها».
طـلــب دي ـغــول خــريـطــة وضـعـهــا أم ــام ضيفه:
«انظر أمامك يا مسيو هيكل ..هذه مساحة
ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ..وهـ ــذه م ـســاحــة إســرائ ـيــل،
ال ـهــزي ـمــة ال ـت ــي لـحـقــت ب ـكــم مــؤق ـتــة بطبيعة
الجغرافيا والحقائق السكانية فوقها ،الوضع
ال ينبغي أن يخيف ،ومــن ينظر عندكم إلى
الخريطة ال بــد أن يستشعر ثقة فــي مسار
املستقبل».
بـلـغــة ال ـخ ــرائ ــط أجـ ــاب دي ـغ ــول ع ـلــى رســالــة
عبدالناصر« :اطمئن» ..وكــان ذلــك أكثر مما
توقعت القاهرة من باريس في أحوال ما بعد
 ٥يونيو.
في ذلــك الصباح ترسخ لديه «أن الصحافي
بــدوره ال يقدر على قــراءة املشاهد املتحركة

بتفاعالتها وتعقيداتها ما لم تكن الخريطة
ماثلة أمامه».
ف ــي حـ ــواراتـ ــه امل ـط ــول ــة م ــع ص ــدي ــق دي ـغ ــول
ووزيــر ثقافته أنــدريــه مــالــرو ،صاحب روايــة
«األم ـ ــل» ،ت ـبــدت نـقـطــة تـنــويــر جــديــدة ل ــدوره
ه ــو ف ــي تـجــربــة أخـ ــرى عـلــى ال ـجــانــب اآلخ ــر
من املتوسط .كالهما ارتبط برجل تاريخي،
أحدهما اقترب برؤية املثقف واآلخر بموهبة
الصحافي.
ذات صباح آخــر على مائدة إفطار في بيته
دار حوار مثير في موضوعه وتفاصيله مع
الدكتور إدوارد سعيد صاحب «االستشراق»
حول املثقف والسلطة.
كــان رأي سـعـيــد ،وقــد نـشــرتــه ضـمــن حــوار
مـعــه منتصف تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي:
«املثقف يكف أن يكون مثقفًا عندما يقترب
من السلطة».
سألته« :حتى أندريه مالرو؟!».
أج ــاب سعيد بـتـحــدي املـثـقــف الـكـبـيــر ،الــذي
يعتقد في سالمة أطروحته« :نعم».
وكان رأي هيكل« :أن التعريف على استقامته
فـيــه تـعـســف ،ف ـمــاذا يـفـعــل مــالــرو وصــديـقــه
الجنرال الذي أعلن املقاومة بعد هزيمة بالده
واحتالل عاصمتها أصبح رئيسًا لفرنسا؟..
هل تقترح أن يقطع عالقته به وأن يعترض
عـلــى تــولــي وزارة الـثـقــافــة الـفــرنـسـيــة حتى
يكون بالتعريف مثقفًا؟».
في نهاية مساجلة بني صديقني ،أبدى سعيد
تفهمه أن هناك حاالت في التاريخ تستعصي
على التعريف الذي اعتمده تدخل فيها عالقة
محمد حسنني هيكل بجمال عبدالناصر.
فــي التجربة الفرنسية تجلت أمــامــه حقيقة
ج ــدي ــدة ه ــي أن ق ـ ــراءة ال ـخ ــرائ ــط وت ـفــاعــات
الـحــوادث فوقها تتخطى خطوط الجغرافيا
الصامتة إلى سؤال الثقافة بني سكانها.
وب ــدت إي ـم ــاءة دي ـغــول إلـهــامــا جــدي ـدًا لعناية
أكـبــر بــالـخــرائــط أخ ــذت بــالــوقــت تتسع حتى
احتلت نسخًا نــادرة لثالث خرائط مصرية
قديمة حائطًا خلف مكتبه وأزاح ــت لوحات
تشكيلية لفنانني كبار عامليني ومصريني.
كانت الخرائط سيدة املكان بال منازع.
()١
ف ــي ق ـص ـتــه م ــع ال ـخ ــرائ ــط اح ـت ـف ـظــت ذاك ــرت ــه
بـحــواراتــه مــع املفكر املـصــري الــدكـتــور جمال
حمدان ،وهي مثيرة في وقائعها ومجهولة في
أسرارها.
كــاهـمــا ك ــان شــاغـلــه الــرئـيـســي «الـجـغــرافـيــا
والتاريخ».
أحــدهـمــا ،قضيته الجغرافيا وعبقرية املكان

فيها يقرأ ثوابتها من نافذة التاريخ وتحوالته.
واآلخـ ــر ،قضيته الـتــاريــخ ووثــائـقــه فــي رواي ــة
الصراع على مصر واملنطقة يطل على وقائعه
من فوق تضاريس الجغرافيا وثوابتها.
«ق ـ ــرأت ل ــه قـبــل أن أع ــرف ــه ،درس ف ــي جــامـعــة
ريــدنــج الـبــريـطــانـيــة لكنه انـتـمــى إل ــى املــدرســة
األملــانـيــة األكـثــر جــديــة فــي دراس ــة الجغرافيا،
وهي مدرسة تنتمي إلى إمبراطورية متشوقة
ملـسـتـعـمــرات لــم تـحـصــل عليها بــاسـتـثـنــاءات
سبقت الـحــرب العاملية األول ــى ..االستكشاف
عندها سبق معرفي دون أن يـكــون مرتبطًا
بمصالح محققة».
«استمعت إلــى قصص ت ــروى عــن عزلته في
محراب فكر ،ال يتصل بالعالم حوله ،يخرج من
ً
منزله قليال وال يفتح بابه ألحد إال بإجراءات
واتفاقات مسبقة ،وتقصر الزيارات على من
يطمئن إليه وعددهم يحصى على أصابع يد».
طرأت فكرة اللقاء األول مع جمال حمدان في
حوار بمكتبه مع الكاتب الصحافي مصطفى
نبيل ،وهو من أبرز املثقفني املصريني والعرب
فــي ربــع الـقــرن األخـيــر ،تــولــى لسنوات طويلة
رئاسة تحرير مجلة «الهالل».
فــي ذل ــك الـصـبــاح ت ـطــرق ال ـح ــوار بينهما إلــى
صــاحــب عبقرية مـصــر ،شخصيته وعزلته،
إس ـهــامــاتــه وك ـتــابــاتــه ،وه ــل يـمـكــن أن يقنعه
أحد بالخروج من العزلة التي طالت إلى رحابة
الحياة.
أس ـه ــب مـصـطـفــى ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن «راهـ ــب
الجغرافيا» ،وكل حرف يقوله مصدق ،فال أحد
غيره تفتح له الصومعة املغلقة على صاحبها
باستثناء أسرته تأتى إليه لتوفر احتياجاته.
«قال مصطفى :جمال يريد أن يراك ..ولم أكن
في حاجة إلى تفكير فأنا كنت أتطلع بدوري
إلى رؤيته».
في املوعد املحدد وصال معًا إلى شقة جمال
حمدان في حي الدقي.
م ــرة بـعــد أخ ــرى ط ــرق مصطفى ب ــاب الشقة
على الطريقة املتفق عليها حتى يـعــرف من
بالخارج ،لكن ال أحد يستجيب.
بدأ بدوره يطرق الباب على نفس الطريقة ،وال
أحد يفتح بابًا ،أو يصدر صوتًا أن خلفه حياة.
اقترح مصطفى أن يعودا إليه في يوم آخر بعد
التأكيد على صاحب البيت حتى يفتح بابه،
لكن هيكل َأب ــى ،فقد كــان مهيئًا تمامًا للقاء
تطلع إليه مع رجل بدا أمامه عبقريًا وغامضًا.
«عبقريته في كتاباته وغموضه في حياته».
الصحافي فيه تحرك على نحو لم يكن ممكنًا
معه أي انتظار ملوعد جديد.
خرج إلى الشارع وبصحبته مصطفى.
التقط حجرًا صغيرًا وقذفه على شرفة الشقة،

ال ـتــي تـقــع بــالـطــابــق األرض ـ ــي ،لـعــل ضجيجًا
يوقظه مــن نــوم ،أو يــذكــره بــأن هناك مــوعـدًا ـ
على ما روى لي بعد سنوات طويلة رفيقه في
الزيارة املثيرة ملفكر الجغرافيا والخرائط.
سألت األستاذ« :هل قذفت حجرًا على شرفة
شقة جمال حمدان؟!».
ً
ضحك قائال« :دع القصة يرويها لك صديقك
مصطفى نبيل».
كيف كان اللقاء األول؟
«من خلف باب موارب رأيته مرتديًا روب أحمر
فوق مالبس البيت».
«ك ــان الــرجــل يعد الطعام لنفسه فــي مطبخه
وغرفة االستقبال لم تخضع لعناية منذ فترة».
«لم يكن املشهد يليق بمفكر من حجمه أثرت
كتاباته في مجرى التفكير العام ،ولفتت إلى
دور الجغرافيا في حياة املصريني».
«سألته :ليه كل ده؟».
ً
«ب ــدا رج ــا ت ـعــرض لـصــدمــة إنـســانـيــة فــاقــت
طاقته على احتمالها لــدرجــة أنــه أخــذ يعاقب
نفسه».
«سألته :ملــاذا هــذه العزلة وإسهاماتك مراجع
كبرى للباحثني واملثقفني واملعنيني بالشأن
العام ..ملاذا تفعل ذلك بنفسك وأنت اآلن مؤثر
لحدود ال تتصورها في التفكير العام».
«أنت تعيد فكرة الرهبنة املصرية بالعزلة في
الخالء لكنك منعزل في فوضى».
«طــالـبـتــه ب ــأن نـنـتـقــل إل ــى م ـكــان آخ ــر يصلح
لـلـحــوار فـيــه ،أن يــرى الـحـيــاة الطبيعية فربما
تغريه بالعودة إليها».
بعد قليل ذهب الرجال الثالثة إلى فندق شهير
بحي الدقي يطل على النيل.
فــي ال ـحــوار لطف إنـســانــي ب ــدأه ح ـمــدان« :إنــك
ت ـت ـصــرف ك ـل ــورد إن ـج ـل ـيــزي رغـ ــم صــداقـتــك
لجمال عبدالناصر؟» ..مشيرًا إلى سيجار في
يده يشعله بثقاب.
ً
ابتسم ملالحظته سائال عما إذا كان يريد أن
يدخن سيجارًا آخر يحتفظ به.
أخذ حمدان ينفث دخانه في الهواء ناظرًا إلى
جريان نهر النيل والحوار يتدفق بعمق.
تدفقت تساؤالت هيكل على صاحب «عبقرية
امل ـك ــان»« :م ــا ال ــذي ج ــرى لـلـمـكــان وعبقريته
وكيف وصلنا إلى هنا؟».
«إلــى أيــن حركة التاريخ ذاهـبــة فــي هــذا املوقع
من العالم؟».
أج ــاب ح ـمــدان عــن فـيــض تـســاؤالتــه بكبرياء
حزنه« :حركة التاريخ الدائمة قد تكون أحيانًا
إلى أسفل ..شهدنا انقالبًا ألنه كان بني السكان
من لم ِّ
يقدر ولم يرع حرمة وحق املكان».
شيء مما دار بينهما سجله في مقدمة كتابه
«أكتوبر  ٧٣ـ السالح والسياسة» ،الذي أهداه
إلى «ذلك العالم املصري الفذ» ،غير أنه لم يدخل
في جو الحوار ،وال تطرق إلى بعض األسئلة
التي طرحها عليه الدكتور جمال حمدان في
حضور مصطفى نبيل ،التي سجلها كتابة
كما طلبت وألححت.
[كيف تسكت يا أستاذ هيكل على ما يجري
في مصر؟
أجاب األستاذ :وماذا تريد أن أفعل؟
قــال ح ـمــدان :ال تقل لــي مــا ت ــردده أنــك مجرد
كاتب صحافي ،فهذا غير صحيح ،أنت زعيم
سـيــاســي يـسـلــم بــزعــامـتــه ال ـك ـث ـيــرون ،فكيف
ال تـقــود الـشـعــب فــي ث ــورة إلس ـقــاط املـعــاهــدة
امل ـص ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،خ ــاص ــة أنـ ــك تتمتع
بالثقة وبـمـيــزات ال يتمتع بها س ــواك ،ولديك
تـ ـج ــارب وم ـع ــرف ــة ع ـم ـي ـقــة ب ــامل ـس ــرح ال ــدول ــي
واألوض ــاع املحلية ،عــادة ال يتقن الحديث من
يحترف الكتابة ،ولكنك تتقن بالوقت نفسه
ال ـك ـتــابــة ال ــراق ـي ــة وال ـح ــدي ــث امل ـق ـنــع ،وع ـ ــادة ال
يعرف التفاصيل مــن هــو غــارق فــي الكليات،
لكنك تجمع بــن املعرفة الدقيقة بالتفاصيل
والـكـلـيــات م ـعــا ،وعـ ــادة ال ي ـعــرف الفيلسوف
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امل ـســائــل الـعـمـلـيــة وال يـتـقـنـهــا ،وأنـ ــت تـعــرف
الفلسفة ولديك قــدرة عملية كبيرة ،وعــادة ما
يكون املفكر السياسي غير محترف السياسة
وممارساتها ،لكنك مفكر سياسي فــي ذات
الوقت.
فلماذا ال تقود أهل مصر في طريق الخالص؟
أج ــاب هيكل عــن فيض تـســاؤالتــه :لقد جئت
إلـيــك حتى أسـمــع مـنــك ،مــا تفسيرك لتدهور
موقف مصر السياسي؟ وملاذا رحب البعض
بهذه االتفاقية؟
قال حمدان في كلمة كالرصاص :إنه الطغيان].
قرب نهاية ذلك اللقاء األول اتفقا على طريقة
لالتصال املباشر لتحديد موعد لحوار آخر،
أن تكون هناك رنة هاتف واحدة تتبعها رنتان
بينهما فاصل.
وفي اللقاء الثاني بمكتب هيكل تبادال األدوار،
حمدان يسأل وهو يجيب.
كانت لدى املفكر الجغرافي أسئلته عن رؤية
عبدالناصر للصراع في املنطقة ،وأخذ أستاذ
الصحافة يشرحها باستفاضة.
وهــو يــدخــل إلــى مكتب هيكل حمل الدكتور
ج ـمــال ح ـمــدان مـعــه نـسـخــة مــن أث ــره الجليل
«شخصية مـصــر» عليه إه ــداء يصفه بــ»أهــم
ك ــات ــب س ـي ــاس ــي ف ــي الـ ـع ــال ــم وأعـ ـظ ــم مـفـكــر
سياسي أنجبته مصر».
«قلت له :يا جمال هذه مبالغة».
()٢
على حائط فــي ممر داخــل مكتبه عشرات
الصور.
لكل صورة قصة وتاريخ.
ف ـكــر ل ـب ـعــض ال ــوق ــت أن يـسـتـلـهــم ال ـصــور
وخلفياتها التاريخية واإلنسانية واختار
عنوانًا مؤقتًا« :صور على جدار».
غير أنــه لــم يتسن لـهــذا امل ـشــروع أن يكتب،
فقد اسـتــأذن فــي االن ـصــراف عندما وصل
إلى الثمانني من عمره.
الـفـكــرة الـعــامــة ل ــ»ص ــور عـلــى جـ ــدار» أقــرب
إل ــى مــا كـتـبــه فــي «زيـ ــارة جــديــدة لـلـتــاريــخ»
ح ـيــث ت ـط ــرق ب ـتــوســع لـشـخـصـيــات نــافــذة
فــي عـصــرهــا مـثــل املـلــك اإلسـبــانــي السابق
خــوان كارلوس ،والزعيم السوفياتي يوري
أن ــدروب ــوف ،والـفـيـلــد مــارشــال مونتغمري،
وألبرت أينشتني ،وجواهر الل نهرو ،ومحمد
رضــا بهلوي الــذي أطيح به من فــوق عرش
الطاووس.
لم تتح له ظروفه أن يكتب عن شخصيات
كثيرة أخرى ،صورها على جدار مثل بطل
حــرب فلسطني الشهيد أحمد عبدالعزيز ـ
الــذي تعرف إليه في ميادين القتال ،ونائب
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ووزيـ ــر الـخــارجـيــة األسـبــق
م ـح ـمــود فـ ــوزي ـ ـ وكـ ــان يـ ــراه األف ـض ــل في
ت ــاري ــخ الــدب ـلــومــاس ـيــة امل ـص ــري ــة ،والــرئ ـيــس
الفرنسي فرنسوا ميتران ـ الذي ارتبط معه
بصداقة قبل صعوده إلى اإلليزيه ،والزعيم
ال ـيــوغ ـســافــي ج ــوزي ــب بـ ــروز تـيـتــو ـ ـ ـ وقــد
حاوره كثيرًا ،والثائر الالتيني أرنستو تشي
ً
غـيـفــارا ـ ـ ال ــذي ح ــاوره مـطــوال فــي الـقــاهــرة،
والــزع ـيــم الـســوفـيــاتــي نيكيتا خــرتـشــوف ـ
وقصتهما معًا مثيرة وقد أورد بعضها في
مــن بعض كتبه ،ورئـيــس ال ــوزراء الصيني
الـتــاريـخــي شــوايــن الي ـ ـ وه ــو الشخصية
الدولية الوحيدة التي أعلن كتابة أنه منحاز
إليه ومعجب به ،وزعيمة املليار هندي أنديرا
غاندي ـ وكانت صلته بعائلة نهرو طويلة
ومـمـتــدة ،واملـسـتـشــار األملــانــي إب ــان الحرب
الـبــاردة فيلي بــرانــت ـ ـ أحــد أهــم الــذيــن تولوا
هــذا املنصب فــي التاريخ األملــانــي املعاصر،
ورئ ـيــس الـ ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي «ذو الـفـقــار
علي بوتو» ،أبرز من تولى هذا املنصب في
بالده وجرى إعدامه بعد انقالب عسكري،

وأول رئ ـيــس لـلـجــزائــر املـسـتـقـلــة أح ـمــد بن
بـيـلــا ـ ـ وال ــرج ــان يـنـتـمـيــان لـفـكــرة واح ــدة
جسدها «جمال عبدالناصر» ،وأول رئيس
لتونس بعد االسـتـقــال الحبيب بورقيبة ـ
والصورة تكشف شيئًا من املودة تحاول أن
تردم الجفوة بني نظامني عربيني ،واألديبني
الكبيرين توفيق الحكيم ونجيب محفوظ
وأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وآخرين من
عوالم مختلفة.
عندما خطرت له فكرة كتابة «بورتريهات»
إنسانية وتاريخية مماثلة لــ»زيــارة جديدة
للتاريخ» استدعته العواصف السياسية إلى
الحاضر وقلقه.
()٣
خلف كل صورة قصة ،وفي بعض القصص
مناطق مجهولة لم يتطرق إليها.
قـصـتــه مــع تــوفـيــق الـحـكـيــم مـثـيــرة بــذاتـهــا،
وأحيانًا بدورسها.
في منتصف ستينيات القرن املاضي سأله
الحكيم أن يبدي رأيــه فــي مقال انتهى من
كتابته للتو ،ومـقــاالتــه تـمــزج مــا بــن األدب
ونقده والحياة وتأمالتها.
فــاجــأه ال ـســؤال لكنه أج ــاب على ال ـفــور« :يا
أستاذ توفيق أنــا أقــرأ ما تكتب كــأي قارئ
آخ ــر ،أرس ـلــه إل ــى املطبعة أي ــا مــا كتبت وال
تراجع أح ـدًا» ..وفــي يقينه قاعدة استقرت:
«عـ ـن ــدم ــا يـ ـك ــون ل ـص ــاح ــب الـ ـ ـ ــرأي ت ـجــربــة
ع ــري ـض ــة واسـ ـم ــه ي ــزك ـي ــه ف ـه ــو وحـ ـ ــده مــن
يتحمل مسؤوليته أمام الرأي العام وال شأن
ألي رئيس تحرير بما يكتب».
أل ــح عـلـيــه رائ ــد امل ـس ــرح ال ـعــربــي ،وصــاحــب
رواي ـ ــة «ع ـ ــودة ال ـ ــروح» ،ال ـتــي ألـهـمــت جـمــال
عبدالناصر وجيله فــي مطالع الـشـبــاب ،أن
يقرأ ما كتب وأن يسمع مالحظاته عليه.
لم يكد يطالع النص ويشرع في القول« :هناك
بعض مالحظات» حتى استوقفه «الحكيم»
طالبًا إعادة املقال إليه ومزقه بال تردد ملقيًا
أوراقه في سلة مهمالت.
لم يكن الحكيم مستريحًا ملا كتب واستبد
به قلقه ..أراد أن يتأكد بنظرة أخرى يطمئن
إليها أن أسبابه في محلها.
ال ـق ـلــق م ــن ط ـبــائــع اإلبـ ـ ـ ــداع ،ف ـمــا ه ــو رتـيــب
ومــألــوف ومـتــوقــع ال يلهم إبــداعــا يبقى ،أو
يفضي إلى رؤية تختلف.
ف ــي الـقـلــق سـعــي إل ــى ش ــيء م ــن ال ـك ـمــال ال
ُيدرك لكنه ُيطلب.
كان هو نفسه ذات الرجل..
«تقول لي إن تاريخي يشفع أمام مشاهدي
لكن التاريخ وحده ال يقنع أحدًا بأنه يسمع
م ــا يـسـتـحــق االس ـت ـم ــاع إل ـي ــه ،وإن ل ــم يكن
الـكــام مقنعًا فـســوف يـكــون مــن العبث أن
تذكر الناس بالتاريخ».
«في كل مرة تكتب على ورق ،أو تطل على
شــاشــة ،ال بــد أن يـكــون لــديــك ش ــيء جديد
تقوله ال يكرر ما اجتهد فيه غيرك».
في مسرحية الحكيم «بنك القلق» شيء من
شخصية ونوازع املثقفني والفنانني الكبار.
تلك الـنــوازع تملكت سيدة الغناء العربي أم
كلثوم ،وجالل صوتها يهز الوجدان العربي
من محيطه إلى خليجه ،حتى تكاد أن تهوى
مــن ف ــرط قلقها قـبــل أن تـقــف عـلــى خشبة
امل ـس ــرح ،كــأنـهــا تــدخــل اخ ـت ـبــارًا جــدي ـدًا قد
تخفق فيه ،أو كأنها تعلمت للتو أبجديات
الغناء ،لكنها ما أن تبدأ في الشدو فهي ملكة
على عرشها.
باستثناء إشــارات عابرة ألم كلثوم فإنه لم
يكتب ،أو يرو عنها بقدر ما اقترب منها.
إذا جاز لي أن أحدد فنانًا باسمه هو األقرب
إليه فإنها «أم كلثوم» ،وال أحد آخر قبلها.
كان رأيه أن فيها «شهامة أهل الريف» ،بينما

لم يحظ املوسيقار محمد عبدالوهاب بنفس
املكانة ففيه «براجماتية الحارة الشعبية».
عـنــدمــا كــانــت تـ ــزور س ـيــدة ال ـغ ـنــاء الـعــربــي
الـسـيــدة تحية عـبــدالـنــاصــر وي ـت ـصــادف أن
يراها الرئيس ،كان يدعوها للغناء بمقاطع
يحفظها ،ويــدنــدن خلفها ،وكــان من عادته
أن يغني لعبدالوهاب كلما سنحت فرصة
لالختالء بنفسه.
قلت« :لكنك لم تشر أبدًا إلى وصالت الغناء
املشتركة بني عبدالناصر وأم كلثوم ،رغم
أن ـهــا بــدالالت ـهــا اإلنـســانـيــة أك ـثــر أهـمـيــة من
بعض القصص السياسية؟».
قــال« :ال تقل لــي ذلــك ،فأنا متأكد بالخبرة
والتجربة من أهمية تلك القصص في كشف
ما غمض من جوانب خفية لرجال التاريخ».
«دعها لي فسوف أكشف عنها في الحوارات
التلفزيونية املقبلة».
غير أن الشواغل السياسية الضاغطة أخذته
بعيدًا عن تلك اإلشارة اإلنسانية املوحية.
كان حديثه عن أم كلثوم دافئًا ،فيما لم يكن
متحمسًا لـعـبــدالــوهــاب ،يـعــرف ق ــدره الفني
لكن طباعه الشخصية ال توافقه.
عندما شــاع فــي منتصف السبعينيات أن
ق ــرارًا جـمـهــوريــا يــوشــك أن يسند منصب
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ل ـه ـي ـكــل ،ات ـص ــل بــه
ً
عـ ـب ــدال ــوه ــاب ق ـ ــائ ـ ــا« :ن ـه ـن ــئ أن ـف ـس ـن ــا يــا
أستاذنا».
رد هيكل« :لكني اعتذرت».
 ..ولم يتصل مرة أخرى.
ســألـتــه« :مل ــاذا غــاب عــن ال ــدور ال ـســادس في
األه ـ ــرام عـمـيــد األدب ال ـعــربــي الــدك ـتــور طه
حسني؟».
«إن ال ـجــو ف ــي مـكـتـبــة الــدك ـتــور ط ــه حسني
غــريــب م ـث ـيــر ..إن املـكـتـبــة أش ـبــه م ــا تـكــون
بصومعة ..صومعة عقل».
«غــرفــة ال تبني جــدرانـهــا ألن رف ــوف الكتب
ارتفعت إلى السقف ،غرفة فيها آثــار أشبه
مــا تـكــون باللمسات السحرية .تمثال هنا
للدكتور طه حسني ..وتمثال على الناحية
األخرى ملالك نشر أجنحته ولكنه بال رأس..
رأسه مكسور!».
«في وسط ذلك كله ..جلس على مقعد كبير
ال ــرج ــل الـ ــذي م ــزق ح ـجــب ال ـظ ــام الكثيفة
املـحـيـطــة ب ــه لـكــي يـسـتـقـبــل ال ـن ــور ال ـخــالــد..
ويعكسه إلــى املــايــن بعد أن يضفي عليه
شيئًا آخر ..شيئًا من ذات نفسه!».
هكذا كتب عنه في أول يومياته عام ١٩٥٥
بصحيفة «أخبار اليوم».
بـعــد س ـن ــوات ســألــه أن يــأخــذ مــوقـعــه على
رأس كبار املفكرين واملثقفني واألدب ــاء في
«األهرام».
قــال الدكتور «طــه»« :مل ــاذا ..وأنــت عندك األخ
توفيق؟»
عندما وصلت إلــى مسامع توفيق الحكيم
ق ـص ــة ذلـ ــك ال ـل ـق ــاء سـ ــأل ه ـي ـك ــل« :مل ـ ـ ــاذا لــم
تبلغني؟».
ـ «بأية صفة؟!».
أج ــاب ــه «ال ـح ـك ـيــم»« :بـصـفـتــي رئ ـيــس ال ــدور
السادس».
كان عميد األدب العربي يــدرك حساسيات
كـبــار املثقفني فهو كبير وهــم كـبــار ،فنأى
بنفسه عن أية منازعات من هذا النوع.
بــالـنـسـبــة لهيكل طــه حـســن أس ـتــاذ ملهم،
والحكيم صديق مقرب.
وقد كان طه حسني أول من استخدم كلمة
«ثورة» لوصف ما حدث في  ٢٣يوليو.
وتوفيق الحكيم أول من هاجمها في «عودة
الوعي» بعد رحيل عبدالناصر.
غير أن قيمة األدب ــاء ال تـحــددهــا مواقفهم
السياسية املتغيرة وإن كــانــت تضفي ،أو
تسحب ،من أوزانهم العامة.

ديغول :انظر يا مسيو هيكل ،هذه
مساحة العالم العربي وهذه مساحة
إسرائيل ،الهزيمة التي لحقت بكم
مؤقتة بطبيعة الجغرافيا والحقائق
السكانية فوقها ...ومن ينظر عندكم
إلى الخريطة ال بد أن يستشعر ثقة

عندما كانت تزور سيدة الغناء العربي،
السيدة تحية عبد الناصر ،ويتصادف
أن يراها الرئيس ،كان يدعوها للغناء،
ويدندن خلفها ،وكان من عادته أن
يغني لعبد الوهاب كلما سنحت فرصة
لالختالء بنفسه
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مصر
«تعبتني معاك يا فضيلة اإلمام» .العبارة
التي ّ
توجه بها عبد الفتاح السيسي إلى أحمد الطيب
أظهرت رأس جبل جليد الخالفات بينهما ،التي تتجاوز
«الطالق الشفهي» .أثارت هذه المسألة توترًا بين
نهجين جمعهما هدف نظري مشترك ،يتمثل في
«تجديد الخطاب الديني» ،بقدر ما أبعدهما الهدف
نفسه ،في سياقه التطبيقي ،لجملة أسباب ،قد
يكون أبرزها رغبة المؤسسة الدينية العريقة في
الحفاظ على ما تبقى من مساحات خاصة ،تقلصت
نتيجة عوامل عدةّ ،أبرزها دخول السلطة السياسية
ّ
الحيز الخاص بها .ولكن ثمة أسبابًا أخرى من شأنها أن
تدفع العالقة إلى حافة صدام ،قد يبدو مستبعدًا في
الوقت الحاضر ،وإن كان البعض يطرح سيناريوات غير
مطمئنة بشأن احتمال وقوعه

الرئيس واإلمام

صراع على
«النفوذ»
وسام متى
ك ــان املـشـهــد م ـعـ ّـب ـرًا ي ــوم ال ـثــالــث من
ّ
املعي
تموز عام  .2013وزير الدفاع،
م ـ ــن قـ ـب ــل م ـح ـم ــد م ـ ــرس ـ ــي ،ك ـ ـ ــان قــد
ط ـلــب لـلـتــو م ــن ش ـيــخ األزه ـ ــر أحـمــد
الـطـيــب ،وبــابــا األق ـب ــاط تــواضــروس
الثاني ،ورئيس املحكمة الدستورية
(ال ــرئ ـي ــس االن ـت ـقــالــي الح ـق ــا) عــدلــي
م ـن ـصــور ،واملـ ـع ــارض ال ـب ــارز محمد
الـبــرادعــي ،الحضور إلــى مقر وزارة
ال ــدف ــاع ل ــإع ــان ع ــن عـ ــزل الــرئ ـيــس
«اإلخ ـ ــوان ـ ــي» ف ــي ال ـي ــوم ال ـث ــال ــث من
ال ـت ـظ ــاه ــرات الـ ـح ــاش ــدة ض ــد «ح ـكــم
املرشد».
ب ــدا إصـ ــرار الـسـيـســي ،حـيـنـهــا ،على
ّ
إدخ ــال كــل مــن الطيب وتــواضــروس

ال ّ
السيسي
ت
يفو
ّ
ويتحدث عن تجديد
فرصة إال
الخطاب الديني
الماضية
شهدت الفترة
ّ
تباينات حادة بين المؤسستين
إزاء الكثير من القضايا
ّ
فــي املشهد م ـبــررًا ،أقــلــه مــن الناحية
الـ ـشـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ف ــالـ ـح ــدي ــث ك ـ ـ ــان ي ـ ــدور
ح ــول تــدخــل لـلـجـيــش امل ـص ــري ضد
نـ ـظ ــام «إس ـ ـ ــام ـ ـ ــي» ،وال ـ ـكـ ــل يـعـيــش
رهـ ـ ــاب «حـ ـ ــرب أهـ ـلـ ـي ــة» ،ب ـع ــد ل ـجــوء
اإلسالميني إلى العنف ،في مواجهة
املوجة الثورية.
ّ
تـ ـل ــك األجـ ـ ـ ـ ــواء ال ـع ـص ـي ـب ــة ،ت ـطــل ـبــت
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال م ــا ي ـش ـبــه ال ـغ ـطــاء
الديني مــن أعلى مرجعية إسالمية
ّ
لتحرك الجيش املصري،
في العالم،
وت ــوجـ ـي ــه رسـ ــالـ ــة أخـ ـ ــرى ل ــأق ـب ــاط،
م ـف ــاده ــا أن «ال ـع ـه ــد الـ ـج ــدي ــد» يـقــر
ّ
بكونهم «الجناح الثاني الذي يحلق
ّ
بتغير السياسات
به الوطن» ،إيذانًا
ت ـجــاه ـهــم م ـق ــارن ــة ب ـمــا ك ــان ــت عليه
الحال خالل حكم «اإلخــوان» ،وحتى

ال ُي ّ
فسر حضور شيخ األزهــر وحده
ّ
بغير محله.
لكن األشهر الالحقة على هذا الحدث
املفصلي في تاريخ مصر كشفت ّ
عما
هو أبعد من ّ
مجرد شكليات.
ف ــي أولـ ــى إط ــاالت ــه اإلع ــام ـي ــة ،بعد
منحه لقب مشير ،وترشحه لرئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة ،ل ــم ي ـفــت ال ـس ـي ـســي أن
ي ـك ـشــف عـ ــن ب ـع ــض مـ ــن اق ـت ـنــاعــاتــه
الــديـنـيــة ،الـتــي تـتـجــاوز تلك الدمغة
البارزة على وجنته ،والتي يدلل بها
البعض لإلشارة إلى االلتزام الديني،
وه ــي نـفـسـهــا ال ـتــي جـعـلــت الـبـعــض
يعتقد أن السيسي ُ
رجــل «اإلخ ــوان»
حينما عـ ّـيـنــه مــرســي وزي ـ ـرًا لـلــدفــاع
ب ـعــد م ــوج ــة اإلق ـ ـ ــاالت ال ـش ـه ـيــرة في
صـفــوف املــؤسـســة العسكرية والتي
ش ـم ـل ــت خـ ـص ــوص ــا املـ ـشـ ـي ــر حـســن
طنطاوي ،والفريق سامي عنان.
فــي ح ــواره مــع اإلعــام ـيــن :ابــراهـيــم
ع ـي ـســى وملـ ـي ــس الـ ـح ــدي ــدي ،أس ـهــب
ال ـس ـي ـســي ف ــي شـ ــرح رؤيـ ـت ــه ل ـلــديــن،
من باب اإلشــارة إلى نشأته في حي
الجمالية ،قلب الـقــاهــرة اإلســامـيــة،
الذي ال يزال محافظًا على بعض من
التقليد الــديـنــي املـصــري املتسامح،
مطلقًا فــي الــوقــت نفسه فـكــرة ،ربما
تفسر جذور األزمة القائمة حاليًا بني
الــرئــاســة املصرية ومشيخة األزهــر،
والـتــي بلغت مستوى متقدمًا ،على
الشفهي».
خلفية املوقف من «الطالق
ّ
في تلك املقابلة ،قال املشير ـ املرشح
حـيـنـهــا ـ ـ ـ إن «ال ـخ ـط ــاب الــدي ـنــي في
الـ ـع ــال ــم اإلس ـ ــام ـ ــي ب ــالـ ـك ــام ــل أف ـق ــد
اإلسـ ـ ـ ــام إ ّنـ ـس ــانـ ـيـ ـت ــه» ،وإن «األم ـ ــر
ي ـح ـتــاج م ــن ــا ،ومـ ــن ك ــل ال ـح ـك ــام ،أن
يراجعوا مواقفهم ألننا سنقف أمام
سبحانه وتـعــالــى ،وسيسألنا:
الـلــه ّ
ك ـي ــف ق ــدم ـت ــون ــي لـ ـلـ ـن ــاس؟» .وح ــن
قاطعه ابراهيم عيسى بسؤال «وهل
ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ال ـح ــاك ــم داع ـ ـيـ ــة؟»،
أجـ ــاب« :ل ـيــس داع ـي ــة ،ولـكـنــه متنبه
ومسؤول».
وفي لقاءاته وخطاباته الالحقة ،لم
ي ـفـ ّـوت السيسي فــرصــة إال وتـحـ ّـدث
عن تلك القضية ،متدرجًا من الحديث
ع ـ ـ ــن ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ـحـ ـص ــن امل ـج ـت ـم ــع

كان طبيعيًا أن تثير توجهات السيسي رأس المؤسسة الدينية األكثر عراقة (أرشيف ــ أ ف ب)

امل ـص ــري م ــن األفـ ـك ــار الــدخ ـي ـلــة عبر
خ ـطــاب دي ـنــي مـسـتـنـيــر ،ومـطــالـبـتــه
عـلـمــاء الــديــن بتفسير اإلسـ ــام بما
ً
يواكب العصر ،وصوال إلى الحديث
عن «ثــورة دينية» مع التشديد على

مدنية الــدولــة املـصــريــة ،باعتبار أن
«ال ــدول ــة الــديـنـيــة غـيــر م ــوج ــودة في
اإلسالم».
وت ـمــاه ـيــا م ــع أس ـل ــوب ــه ف ــي ال ـح ـكــم،
بــدا السيسي راغـبــا فــي تطبيق تلك

«الـثــورة الدينية» بنفسه ،ومــن هنا
ج ـ ــاء اخـ ـتـ ـي ــاره ل ــرج ــل دي ـ ــن أزه ـ ــري
شاب ،هو أسامة األزهري ،مستشارًا
للشؤون الدينية ،وراحت تطفو بني
الحني واآلخر اقتراحات ،عبر جهات

األزهري خلفًا للطيب؟
فــي خـضـ ّـم األزم ــة الـقــائـمــة بــن رئــاســة الجمهورية
ومشيخة األزهر ،يتردد كثيرًا اسم أسامة األزهري،
مستشار الرئيس للشؤون الدينية ،حتى ّأن بعض
وسائل اإلعــام تتحدث عن كونه الخليفة املحتمل
للشيخ أحمد الطيب.
وأســامــة األزهـ ــري خطيب ومـحــاضــر أزهـ ــري ،ولــد
في اإلسكندرية عام  ،1976ونشأ في سوهاج في
صعيد مـصــر ،حـيــث تــوجــه لحفظ ال ـق ــرآن ،وتلقى
ّ
وانكب على
دراسته األكاديمية الرسمية األزهرية،
طـلــب الـعـلــوم الـشــرعـيــة وغـيــرهــا مــن خــال مــازمــة
ومرافقة كبار علماء األزهر ،وعدد من علماء الشام
واليمن واملغرب العربي.
ُوي َع ّد من أبرز العاملني على نشر الفهم املستمد من
التراث ومفاتيحه ليحتوي الواقع املعاصر ،بداية من
خــال خطب الجمعة فــي «جــامــع السلطان حسن»
ً
في القاهرة ،مرورًا بمحاضراته الفقهية ،وصوال إلى
موقعه مستشارًا رئاسيًا.
ّ
ولـعــل اق ـتــراب األزهـ ــري مــن السيسي جعله محط
أنظار الكثيرين ،حتى باتت التسريبات شبه اليومية،
فــي خــال الفترة األخ ـيــرة ،تــزعــم وج ــود نية ّ
مبيتة
لتوليته عـلــى مشيخة األزه ــر خلفًا للشيخ أحمد
الطيب.
ُ
ّ
الجدير بالذكر أن قانون األزهر الذي أقر في كانون
الـثــانــي عــام ُ ،2012يـكـســب اإلم ــام األكـبــر حصانة
كبيرة ،إذ ينص على انتخاب شيخ األزهر ،من قبل
هيئة تتضمن  52عضوًا في هيئة العلماء (بينهم
أع ـض ــاء غ ـيــر م ـص ــري ــن) ،وي ـك ــون ان ـت ـهــاء خــدمـتــه
ببلوغه س ـ ّـن الـثـمــانــن .وه ــو غـيــر قــابــل لـلـعــزل .أمــا

تقاعده فال يكون قبل سن  80عامًا ،أي بعد تسع
سنوات في حالة الشيخ أحمد الطيب.
وبــالــرغــم مــن حـظــر الــدسـتــور امل ـصــري ع ــزل شيخ
األزهر ،فإن املنادين بإقالته يتذرعون بوجود قانون
«عزل رؤســاء الهيئات املستقلة والجهات الرقابية»
الذي أقره السيسي أخيرًا.
وبــاإلضــافــة إل ــى نـشــاطــه فــي مـجــال خـطــة الرئيس
السيسي لتجديد الخطاب الديني ،ترددت معلومات
أخـ ـيـ ـرًا بـ ـش ــأن دور يـ ـق ــوم ب ــه ف ــي امل ـص ــال ـح ــة مــع
«اإلخ ــوان» ،وال سيما بعد سلسلة زيــارات قام بها
للسجون.
ولكن الباحث في الشؤون الدينية كمال حبيب يستبعد
ذلــك ،موضحًا أن تلك الــزيــارات هي في الــواقــع تقليد
قديم لجأت إليه السلطات املصرية ،منذ أيام الرئيسني
جمال عبد الناصر وأنــور الـســادات ،وهــو يقوم على
إرسـ ـ ــال شـخـصـيــة م ـحــل ث ـقــة إلعـ ـط ــاء م ـحــاضــرات
تثقيفية للعناصر املتشددين في السجون ،موضحًا
أن الـتـحــركــات املتصلة بــ«املـصــالـحــة» ،إن ُوج ــدت ،ال
تـكــون عبر شخصية مثل أســامــة األزهـ ــري ،بــل من
خالل أجهزة األمن.
من جهته ،يقول الباحث أحمد بان إن «أسامة األزهري
أبدى قدرًا كبيرًا من االستنارة ،ولكن من غير املمكن
الـتـعــاطــف م ــع أي عــالــم أزهـ ــري يــدخــل ضـمــن نـطــاق
السلطة السياسية إلى هذا العمق» .ويشير بان إلى أن
«األزهر يضم كفاءات كبيرة ،وعلماء كبارًا ،وبالرغم
من أن أسامة األزهري شاب واعد ،فإنه غير قادر على
قيادة هذه املؤسسة أو الدفع باتجاه إصالحها بسبب
قربه من السلطة السياسية إلى هذا الحد».
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العالم

مختلفة في الدولة املصرية ،لتطبيق
تلك اإلصالحات الدينية التي ّ
تحدث
عنها الرئيس.
كان طبيعيًا أن تثير تلك التوجهات
رأس املؤسسة الدينية األكثر عراقة،

مـشـيـخــة األزه ـ ــر ،ال ـتــي رب ـمــا نـظــرت
بريبة إلى سعي السلطة السياسية
مل ـص ــادرة دوره ـ ــا ،وخ ـصــوصــا أنـهــا
ّ
تقدم نفسها باعتبارها منارة للفكر
املعتدل في العالم ،وهو ما يشهد به
كثيرون ،برغم التسلل السلفي إلى
ب ـعــض م ـفــاص ـل ـهــا ،نـتـيـجــة لـعــوامــل
كثيرة ،هي نتاج لتراكمات طويلة.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن ت ـج ــدي ــد ال ـخ ـطــاب
الــديـنــي يـعــد مــن الـقــواســم املشتركة
في الخطابني السيساوي واألزهري،
إال أن إيقاعهما مختلف ،فالرئيس
امل ـصــري ي ـبــدو مـلـ ّـحــا فــي مطالبته،
وب ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم إقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ب ـ ـ ـ ــأن الـ ـتـ ـج ــدي ــد
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال يـ ـ ـت ـ ـ ّـم ـ ــان بـ ـ ــن ل ـي ـل ــة
وضحاها ،إال أن ثمة مآخذ له على
األزه ـ ـ ــر ل ـت ـب ــاط ــؤه ف ــي وضـ ــع امل ـلــف
على سكة التنفيذ ،وهو ما ّ
عبر عنه
الشيخ أسامة األزهــري في أكثر من
مقالة.
ويـعــزو البعض سبب هــذا التباطؤ
مـ ــن ق ـب ــل األزه ـ ـ ــر إل ـ ــى ال ـت ـنــاق ـضــات
داخ ــل املـشـيـخــة نـفـسـهــا ،فاملؤسسة
التي وصفها السيسي أخيرًا بأنها
«م ـن ــارة االع ـت ــدال فــي ال ـعــالــم» تضم
عناصر غير متجانسة ،من صوفيني
مـعـتــدلــن إل ــى إخــوان ـيــن وسلفيني
متشددين ،عالوة على أن التحوالت
ال ـتــي طـ ــرأت ع ـلــى ال ـخ ـطــاب الــديـنــي
خ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ـقـ ــود امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ج ـع ـلــت
األزهر عاجزًا عن التأثير في جموع
املسلمني ،إذا ما قيس األمر بشيوخ
الفضائيات واملنتديات اإللكترونية
املتعددة التوجهات.
ّ
م ـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن األزه ـ ـ ـ ـ ــر،
وطـ ــوال نـحــو أل ــف ع ــام ،حــافــظ على
اسـتـقــالـيــة ،بــدرجــات مـتـفــاوتــة ،عن
األن ـظ ـمــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـعــاقـبــت
على مـصــر .ولــذلــك ،ربـمــا أثــار قلق ـ
أو حتى غضب ـ املشيخة أن تصدر
ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوات إل ـ ـ ــى تـ ـج ــدي ــد الـ ـخـ ـط ــاب
الديني على شكل تكليف رئاسي.
وب ــال ــرغ ــم م ــن أن األزه ـ ــر ظ ــل يشكل
سـ ـنـ ـدًا ق ــوي ــا لـ ـل ــدول ــة املـ ـص ــري ــة فــي
سـيــاســاتـهــا الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة،
ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرات امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة شـ ـه ــدت
تباينات حــادة بني املؤسستني إزاء

الكثير من القضايا الحساسة ،وقد
بــدأت في الظهور منذ األيــام األولــى
التي أعقبت اقتحام الجيش املصري
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ،ب ـعــد «ث ـ ــورة 30
يونيو» عام  ،2013حني خرج الشيخ
أحمد الطيب بخطاب إلى املصريني،
بـ ـع ــد أحـ ـ ـ ـ ــداث «راب ـ ـ ـعـ ـ ــة ال ـ ـعـ ــدويـ ــة»،
تضمن مــا وصـفــه مــؤيــدو السيسي
حينها بــ»املــوقــف ال ـبــارد» ،حــن قال
إن «األزه ــر يــؤكــد دائـمــا عـلــى حرمة
الدماء وعظم مسؤوليتها أمام الله،
وأمام الوطن والتاريخ».
هذه التباينات ،التي يراها البعض
مـ ـ ـح ـ ــاول ـ ــة أزهـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـم ــاي ــز ع ــن
الـخـطــاب الــرسـمــي ،أخ ــذت تتصاعد
خـ ـ ــال حـ ـك ــم الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ،إذ س ـ ّـرب ــت
تـ ـق ــاري ــر إع ــامـ ـي ــة م ـح ـل ـي ــة أخـ ـب ــارًا
ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـ ــن تـ ـج ــاه ــل الـ ـشـ ـي ــخ أح ـم ــد
الـطـيــب ملـطــالــب رئــاســة الجمهورية
واألج ـه ــزة األمـنـيــة بــاالسـتـغـنــاء عن
عناصر «إخوانية» تتولى مناصب
رف ـي ـعــة ف ــي مـشـيـخــة األزهـ ـ ــر ،ع ــاوة
عـلــى رف ــض الـكـثـيــر م ــن ال ـطــروحــات
املـتـمــاهـيــة م ــع دعـ ــوة الـسـيـســي إلــى
تـجــديــد الـخـطــاب الــديـنــي ،مــن قبيل
الخطبة املوحدة ،وتكفير املنظمات
اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة ،إل ـ ـ ــى أن جـ ـ ـ ــاءت أزم ـ ــة
«ال ـطــاق الـشـفـهــي» ،لتضفي مــزيـدًا
من التأزيم ،وخصوصًا أنها ترافقت
م ــع ه ـجــوم إع ــام ــي م ــن ق ـبــل بعض
املؤيدين للسيسي على شيخ األزهر
نفسه.
ويـ ـب ــدو أن ط ــرف ــي األزم ـ ـ ــة ال ـحــال ـيــة
ل ــم يـ ـع ــودا ق ــادري ــن ع ـلــى إخ ـفــائ ـهــا،
فـ ـخ ــال االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ب ـل ـي ـلــة الـ ـق ــدر،
الـعــام املــاضــي ،تـحــدث السيسي عن
استشراء التطرف اإلســامــي ،وعدم
مراجعة علماء األزهــر لكتب التراث
ال ـتــي يـحـمــل ب ـعــض مـنـهــا غ ـل ـوًا في
الـ ـتـ ـط ــرف ،ث ــم ت ــوج ــه ب ـخ ـطــابــه إل ــى
ً
شـيــخ األزهـ ــر ق ــائ ــا« :ســأحــاجـجـكــم
أم ـ ــام ال ـ ـلـ ــه» .وفـ ــي م ـنــاس ـبــة أخـ ــرى،
ً
تــوجــه الـسـيـســي إل ــى ال ـطـ ّـيــب قــائــا
«فضيلة اإلم ــام كــل مــا أشــوفــه بقول
لـ ــه إن ـ ــت ب ـت ـع ــذب ـن ــي» ،إل ـ ــى أن ج ــاء
الـعـتــاب األك ـبــر فــي ذك ــرى االحـتـفــال
بـعـيــد ال ـشــرطــة ،ح ــن ق ــال السيسي
عبارته املثيرة للجدل« :تعبتني يا
فضيلة اإلمام»!
شكوى الرئيس من اإلمام جاءت في
معرض تحذيره من أن نسبة الطالق
فــي مصر ارتـفـعــت إلــى  40فــي املئة،
مطالبًا بالبحث عــن مـخــرج فقهي.
لم يتأخر الرد كثيرًا .بعد أسبوعني،
ظ ـهــر ال ـط ـيــب ف ــي ب ــرن ــام ــج «حــديــث
ش ـيــخ األزهـ ـ ــر» ل ـي ـقــول إن «امل ــزاي ــدة
عـلــى األزه ــر ت ـجــاوز للحد وتـجــاوز
ل ـل ـح ــق ،وكـ ـن ــا ن ـت ـم ـنــى أن ي ـت ـحــدث
كــل فــي مــا يعلم وي ـعــرف ،وأن يترك
ل ــأزه ــر ال ـش ــري ــف أن ي ـق ــول م ــا هــو
متخصص فيه».
فــي ال ــواق ــع ،لـيـســت قـضـيــة «ال ـطــاق
الـ ـشـ ـف ــوي» س ـ ــوى رأس ال ـج ـب ــل فــي
األزم ــة املتفاقمة .والــافــت لالنتباه،
فـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،أن ال ـ ـجـ ــدل ح ــول
الطالق ليس وليد األمــس ،فاملسألة
مطروحة منذ عام  ،2015لكن األزهر
لــم ي ــرد عليها إال أخ ـي ـرًا ،أي بعدما
ّ
تحدث عنها الرئيس!
يفسر الخبير في الشؤون اإلسالمية
ك ـ ـ ـمـ ـ ــال حـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــب ،ف ـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ــث إل ـ ــى
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ب ــال ـق ــول إن
«قضية الـطــاق الشفهي أظـهــرت أن
ل ــدى رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة ت ـص ـ ّـورات
ت ـت ـج ــاوز م ـس ــأل ــة إص ـ ــاح ال ـخ ـطــاب
الــديـنــي ،لتصل إلــى مــا سـمــاه ثــورة
دي ـن ـيــة ...مــا يعني أن ه ــذا اإلص ــاح
الديني قد يتجاوز ما يعتبره األزهر
قــواعــد ّ
معينة للشريعة ،أو عــدوانــا
عليها».
وي ــوض ــح حـبـيــب أن «الــرئ ـيــس ربــط
ب ــن ارتـ ـف ــاع مـ ـع ـ ّـدالت ال ـط ــاق وبــن
اإلش ـ ـ ـهـ ـ ــاد عـ ـلـ ـي ــه أو ت ــوثـ ـيـ ـق ــه ،فــي
ح ــن أن األزه ـ ـ ــر ،م ـنــذ ف ـت ــرة طــويـلــة
ج ـ ـ ـدًا ،ي ـع ـت ـبــر أن م ـج ــال ــه الــرئ ـي ـســي
ه ــو الـ ــدفـ ــاع ع ـ ّـم ــا ي ـع ـت ـبــره مــرتـبـطــا
ب ــاألح ــوال الـشـخـصـيــة ،وق ــد تـصـ ّـدى
للكثير من محاوالت اقتحام السلطة
السياسية هذا امليدان ،كما حدث مع
ق ــوان ــن جـيـهــان الـ ـس ــادات (لتنظيم
األحـ ــوال الـشـخـصـيــة) الـتــي رفضها

األزه ــر ،وبـعــض املــواضـيــع املتصلة
باملؤتمر الدولي للسكان الــذي عقد
ّ
تصدى
في القاهرة عام  ،1994والتي
لها شيخ األزهر جاد الحق».
وي ــرى حـبـيــب أن «ال ـط ــاق والـ ــزواج
واألسـ ـ ـ ـ ــرة هـ ــي مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ال ـت ــي
يـ ـعـ ـتـ ـب ــره ــا األزه ـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن عـ ـن ــاويـ ـن ــه
األساسية ،وبالتالي فإن أي اقتراب
منها أو مساس بها ،في ما ُي ّ
تصور
أن ــه مـخــالــف لــاج ـت ـهــادات الفقهية،
سـيــدفـعــه إل ــى الـتــدخــل بـشـكــل قــوي،
كما جرى أخيرًا».
بـ ـ ــدوره ،ي ــرى ال ـبــاحــث ف ــي ال ـشــؤون
اإلسالمية أحمد بان ،في حديث إلى
«األخ ـبــار» ،أنــه «بخالف ما يتصور
الـبـعــض ،فــإن أزم ــة الـطــاق الشفهي
ل ـي ـســت ب ـحــد ذاتـ ـه ــا كــاف ـيــة لـلـطــاق
ب ـ ــن م ــؤسـ ـسـ ـت ــي األزهـ ـ ـ ـ ــر ورئـ ــاسـ ــة
الجمهورية» .ويــوضــح أن «العالقة
التاريخية بني املؤسستني خضعت
لشكل من أشكال التفاهم والتوافق
ّ
ع ـل ــى خـ ـط ــوط تـ ـح ـ ّـرك لـ ـك ــل مـنـهـمــا،
ف ـ ــأي س ـل ـطــة ف ــي مـ ـص ــر ،ع ـل ــى م ــدار
الـعـقــود الـســابـقــة ،لــم تكن لتتسامح
مع بروز أي مؤسسات أخرى ضمن
مــؤس ـســات ال ـح ـكــم ،وخ ـصــوصــا إذا
كانت سلطة دينية ،في بلد تؤثر فيه
الدعاية الدينية بشكل كبير».
وي ـ ـ ـعـ ـ ــرب بـ ـ ـ ــان عـ ـ ــن اع ـ ـت ـ ـق ـ ــاده بـ ــأن
«األم ـ ـ ــر ي ــرت ـب ــط ب ـم ـح ــاول ــة تــوس ـيــع
ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل م ــؤس ـس ــة
ال ــرئ ــاس ــة ،أو االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى بعض
الصالحيات التي كانت تمثل حرمًا
آم ـنــا ملـشـيـخــة األزه ـ ــر ،وال ـت ــي كــانــت
ت ــوف ــر ل ـهــا هــام ـشــا م ــن ال ـت ـح ــرك في
ال ـق ـض ــاي ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،فــالـسـلـطــة
السياسية تتحرك حاليًا للحد من
هذه املساحة وتقليصها ،وبالتالي
ّ
التحرك األخير لألزهر يستهدف
فإن
استعادة خطوط ما قبل  30يونيو».
هذا التداخل يثير مخاوف من أزمة
عميقة ،في ظل ما يتردد في وسائل
اإلعـ ـ ـ ــام املـ ـص ــري ــة عـ ــن ضـ ـغ ــوط قــد
تـمــارسـهــا الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة على
ش ـي ــخ األزهـ ـ ـ ــر ل ـت ـق ــدي ــم اس ـت ـق ــال ـت ــه،
والــدفــع بــأســامــة األزه ــري لخالفته،
ً
فضال عن خطط غير واضحة حتى
اآلن ل ـت ـق ـل ـيــص ص ــاحـ ـي ــات اإلم ـ ــام
األكبر.
لكن حبيب يستبعد أن تصل األمور
بــن مشيخة األزه ــر والــرئــاســة إلــى
مرحلة الصدام ،ألن الطرفني يحتاج
أح ــده ـم ــا إل ــى اآلخ ـ ــر .وي ــوض ــح« :ال
ي ــوج ــد ص ـ ـ ــراع ب ــاملـ ـفـ ـه ــوم ال ـح ــرف ــي
ل ـل ـك ـل ـم ــة ،ف ـ ــاألزه ـ ــر ي ــري ــد أن يـبـقــى
صــوتــا لــاعـتــدال وحــامـيــا للشريعة
فــي آن واح ــد ،لكنه ال يــريــد الــدخــول
في صدام مع رئيس الجمهورية».
يتفق بان مع هذا الرأي ،إذ يقول إنه
«ال يمكن لــأزهــر أن يكون مؤسسة
م ـس ـت ـق ـلــة ب ــالـ ـك ــام ــل ،ألن ب ـن ـي ـت ــه ال
ت ــوف ــر هـ ــذا امل ـس ـت ــوى م ــن ال ـص ـمــود
أمــام السلطة ،وال أتـصـ ّـور أن األزمــة
ستبلغ منتهاها ب ــإج ــراءات ح ــادة،
بل سيتم التفاهم على خطوط حركة
جديدة».
فــي ظــل هــذه الـجـلـبــة ،يبقى الـســؤال
عــن مـصـيــر خـطــط تـجــديــد الـخـطــاب
الديني ،مطروحًا.
يرى حبيب أن «الحديث عن تجديد
ّ
مجرد محاولة
الخطاب الديني هو
لـلـهــرب إل ــى األمـ ــام ،فـمـشــاكــل مصر،
بما فــي ذلــك اإلره ــاب ،ليست نتاجًا
ل ـل ـخ ـطــاب ال ــدي ـن ــي الـ ـس ــائ ــد ،وإن ـم ــا
فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــائـ ــل أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــالـ ـح ــري ــات
والـ ـ ــدي ـ ـ ـمـ ـ ــوقـ ـ ــراط ـ ـ ـيـ ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع
ال ـس ـي ــاس ــي وط ـب ـي ـعــة نـ ـظ ــام ال ـح ـكــم
وال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ــع امل ـج ـت ـم ــع امل ـ ــدن ـ ــي»،
معتبرًا أنــه «ينبغي على الــدولــة أن
ً
تجدد خطابها السياسي أوال».
وي ــواف ــق أح ـمــد ب ــان م ــع ه ــذا ال ــرأي،
إذ ي ـق ــول إن «ال ـح ــدي ــث ع ــن إص ــاح
ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــاب ال ـ ــدي ـ ـن ـ ــي ال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن أن
ً
ي ـكــون مـنـفـصــا ع ــن إص ــاح البيئة
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي،
وه ــو مــا قــالــه الـشـيــخ أح ـمــد الطيب
صــراحــة ،حــن رأى أن على السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة أن ت ـت ـطــرق إل ــى األم ــور
ال ـ ـتـ ــي تـ ــدخـ ــل ضـ ـم ــن ص ــاح ـي ـت ـه ــا،
فالسلوك السياسي للنظام الحالي
أولى باإلصالح».
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تقرير

«قمة القاهرة»:
عالقات كاملة مع إسرائيل!
القاهرة ــ جالل خيرت
زيارة بغرض «تنسيق مواقف» بني مصر
واألردن ،شـهــدتـهــا ال ـق ــاه ــرة أمـ ــس ،حيث
جمع القصر الرئاسي الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،وامللك األردن ــي عبد الله الثاني،
في جلسة مباحثات ثنائية استمرت لنحو
ساعتني ،قبل أن ينضم وفد رفيع املستوى
من البلدين ملناقشة العالقات الثنائية في
مجاالت مختلفة.
الـلـقــاء ال ــذي ج ــاء فــي تــوقـيــت الف ــت ،خــرج،
ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ب ـه ــذا الـ ــوضـ ــوح :مـجـمــوعــة
خ ـ ـطـ ــوات م ـت ـع ـل ـقــة بـ ــال ـ ـصـ ــراع الـ ـع ــرب ــي ـ ـ
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ه ــي األول ـ ـ ــى ب ـه ــذا الـسـقــف
امل ــرتـ ـف ــع .وق ـ ــد أف ـ ـ ــادت مـ ـص ــادر مـصــريــة
«األخـ ـبـ ــار» بـ ـ ّ
ـأن الــرئ ـيــس امل ـص ــري وامل ـلــك
األردني اتفقا على العمل في املرحلة املقبلة
على إقناع الدول العربية بتقديم «تنازالت»
في «علمية السالم» ،وفي مقدمتها إقامة

عالقات مباشرة كاملة مع إسرائيل ،على
أن ُيدعى إلى لقاء معلن بني رئيس الوزراء
اإلسرائيلي والرئيس الفلسطيني بحضور
الرئيس األميركي ،ســواء في شــرم الشيخ
أو في واشنطن.
ووفق املصادر ،سيكون اللقاء املرتقب بعد
القمة العربية املقبلة التي ستشهد جلستها
املغلقة للرؤساء الـعــرب عرضًا تفصيليًا
م ــن الـسـيـســي وع ـب ــد ال ـل ــه ب ـش ــأن الـنـتــائــج
التي سيتوصلون إليها مع دونالد ترامب،
فيما سيبقى ملف املصالحة الفلسطينية
ـ الفلسطينية لــدى اإلدارة املصرية ،حيث
ً
أبـ ــدى الـسـيـســي ت ـف ــاؤال بـنـتــائــج ال ـل ـقــاءات
التي أجرتها األجهزة األمنية املصرية مع
قيادات «حماس».
ال ــزي ــارة األردنـ ـي ــة جـ ــاءت ب ـعــد ي ــوم ــن من
تسريب أخبار اجتماع العقبة السري الذي
جمع السيسي وعبد الله مع رئيس الوزراء
اإلســرائـيـلــي ووزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي
السابق جون كيري ،العام املاضي .وجرى
الترتيب لــزيــارة املـلــك تحت عـنــوان «مزيد
م ــن ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن» ،واس ـت ـبــاقــا
ل ــزي ــارة وزي ــر ال ـخــارج ـيــة امل ـص ــري ســامــح
شكري ،لواشنطن ،واملقررة بداية األسبوع
املقبل .ومن املقرر أن تشهد زيارة شكري
ترتيب أجـنــدة لـقــاءات السيسي فــي خالل
ال ــزي ــارة املــرتـقـبــة ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة تلبية
لــدعــوة أميركية ،حيث سيلتقي بالرئيس
األميركي.
وعلى صعيد آخر ،عرض الرئيس املصري
على امللك األردني نتائج اجتماعات القاهرة
مع مختلف األطراف الليبية ،وأكد السيسي
ضــرورة دعم االتفاق ومساندته باعتباره
الـحــل الوحيد لضمان الحفاظ على ليبيا
موحدة .ودعا إلى إبقاء وقف إطالق النار
في سوريا قائمًا ودعم مفاوضات أستانة
م ــع ع ـ ــدم وض ـ ــع شـ ـ ــروط م ـس ـب ـقــة ب ـشــأن
الرئيس السوري بشار األسد.
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العالم

إيران

خامنئي للفلسطينيين« :التسويات» وهمٌ
ّ
أكد السيد علي
الخامنئي ،أمس،
دعم المقاومة
الفلسطينية،
مشددًا على
ضرورة ّ
تمسك
الفلسطينيين بذلك
الخيار بعيدًا عن
«وهم» المساومات
والتسويات

دع ـ ــا م ــرش ــد ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلي ــران ـي ــة
الـسـيــد عـلــي خــامـنـئــي ،الفلسطينيني
أم ــس ،إل ــى مــواصـلــة االنـتـفــاضــة على
اإلسرائيلي ،مشيرًا إلى أن ذلك
العدو
ّ
ال ـك ـيــان ي ـمــثــل «غـ ــدة ســرطــان ـيــة نمت
ع ـلــى م ــراح ــل» ت ــوج ــب «ع ــاج ــا على
م ــراح ــل أي ـض ــا» ح ـتــى «ت ـحــريــر كــامــل
فلسطني».
وقـ ـ ــال خ ــام ـن ـئ ــي ،ف ــي خـ ـط ــاب ل ــه فــي
مستهل أعمال املؤتمر الدولي السادس
لــدعــم االنـتـفــاضــة الفلسطينية ،الــذي
ي ـع ـقــد ف ــي ط ـ ـهـ ــران« :سـ ـ ـت ـ ــرون ،ب ــإذن
ّ
الـ ـل ــه ،أن هـ ــذه االن ـت ـف ــاض ــة سـتـسـ ّـجــل
مرحلة مهمة جـدًا مــن تــاريــخ الكفاح،
وت ـف ــرض هــزيـمــة أخ ــرى عـلــى الـكـيــان
الـغــاصــب» .وإذ أكــد دعــم «أي جماعة
تسير على درب املقاومة»ّ ،
ثمن «عمل
كــافــة فـصــائــل امل ـقــاومــة الفلسطينية
م ــن س ــراي ــا الـ ـق ــدس ال ـت ــاب ـع ــة لـحــركــة
الجهاد اإلســامــي وكتائب عــز الدين
ال ـق ـس ــام ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ـم ــاس وك ـتــائــب
شهداء األقصى التابعة لفتح وكتائب
أب ــو عـلــي مصطفى الـتــابـعــة للجبهة
الـشـعـبـيــة لـتـحــريــر فـلـسـطــن ،والــذيــن
قاموا بدور مهم في هذه الحروب».
ّ
وف ـ ـي ـ ـمـ ــا أشـ ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ـ ــى أن «ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
الفلسطيني الصبور واملثابر والقوي
والصامد ،منح الفرص لكافة األدعياء
ّ
ّ
ليجربوا ادعاءاتهم» ،فقد لفت إلى أن
مــن بــن ه ــؤالء «مــن يـ ّـدعــون الواقعية
وض ـ ــرورة ال ـق ـبــول بــالـحــد األدنـ ــى من
ال ـح ـقــوق» ،فــي إش ــارة إلــى طــرواحــات
«الّـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــة» .لـ ـك ــن امل ـ ــرش ـ ــد األعـ ـل ــى
ع ــق ــب ع ـل ــى هـ ــذا ال ـخ ـي ــار ب ــال ـق ــول إن
«الجمهورية اإلسالمية قد أكدت ،منذ
الـبــدايــة ،خطأ هــذا النهج التساومي
ّ
ّ
املضرة
(التسووي) ،وذكــرت بعواقبه
وخ ـســائــره ال ـفــادحــة ملـقــاومــة الشعب
الفلسطيني وكـفــاحــه» .مــع ذل ــك ،فقد
قال إن «الفائدة الوحيدة لذلك ،كانت
ثبوت وهم الواقعية».
وشدد املرشد األعلى على أن «عملية
التسوية ال تتناسب أبدًا مع األوضاع
الـ ــراه ـ ـنـ ــة ل ـل ـق ـض ـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة»،
موضحًا أن «الشعب الفلسطيني قد
اغتنم الفرصة ،واستطاع إثبات عدم
صواب أدعياء املساومة» .وأضاف أنه
«نتيجة لذلك حصل نوع من اإلجماع
الــوط ـنــي عـلــى األســال ـيــب الصحيحة
لـلـكـفــاح إلح ـق ــاق ال ـح ـقــوق امل ـشــروعــة
للشعب الفلسطيني».
ولفت إلــى «نـجــاح املقاومة فــي فرض
حــرب استنزاف على الـعــدو» ،ما أدى
إلى «إفشال املخطط الرئيسي للكيان
الصهيوني في السيطرة على املنطقة
ّ
برمتها» .وذكر بالعدوان اإلسرائيلي
ً
على لبنان في عام ُ ،2006قائال إنه في
«ح ــرب ال ـ  33يــومــا ق َ
طعت كــافــة طرق
اإلمـ ــداد للشعب الـلـبـنــانــي و ُمـقــاو َمــي
ـح ــق ــت
حـ ــزب ال ـل ــه الـ ـب ــواس ــل ...ل ـكــن أل ـ ِ
هــزيـمــة مــدويــة بــالـكـيــان الصهيوني
وبداعمه الرئيسي (الواليات املتحدة
األميركية) ،ولن يجرؤ هؤالء بسهولة
على مهاجمة ذلك البلد».
وأكـ ـ ـ ـ ــد أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب «عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـقـ ــاومـ ــة
الفلسطينية أن تعتبر مــن ماضيها،

وأن ت ـع ـ ّـد امل ـق ــاوم ــة وف ـل ـس ـطــن أثـمــن
وأغـ ـل ــى م ــن الـ ــدخـ ــول ف ــي ال ـخ ــاف ــات
امل ـ ـ ــوج ـ ـ ــودة ب ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول اإلس ــامـ ـي ــة
والـ ـع ــربـ ـي ــة أو ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـق ــوم ـي ــة
والـ ـ ـط ـ ــائـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــة» ،مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أن «عـ ـل ــى
الـفـلـسـطـيـنـيــن ،وخ ـصــوصــا فـصــائــل
املقاومة ،أن يدركوا مكانتهم الثمينة
وال ي ــدخـ ـل ــوا فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـخ ــاف ــات».

عالقتنا بالفصائل تتوقف
فقط على مقدار التزام
مبدأ المقاومة
وقــال إنه يجب على الــدول اإلسالمية
والعربية وكــافــة الـتـيــارات اإلسالمية
وال ــوطـ ـنـ ـي ــة أن يـ ـك ــون ــوا ف ـ ــي خ ــدم ــة
ّ
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إذ إن «دع ــم
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة واج ـ ـب ـ ـنـ ــا ،وال يـ ـح ــق ألي
شخص أن يتوقع في املقابل شيئًا»،
ّ
مستدركًا في الوقت نفسه أن «الشرط
الـ ــوح ـ ـيـ ــد لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة ه ـ ــو ت ــوظ ـي ــف
ه ـ ـ ــذا ال ـ ــدع ـ ــم لـ ـتـ ـع ــزي ــز ق ـ ـ ــوة ال ـش ـع ــب
الفلسطيني وهيكلية املقاومة والتزام
فـكــر الـصـمــود أم ــام ال ـعــدو واملـقــاومــة
الشاملة».

لن يجرؤ العدو اإلسرائيلي على مهاجمة لبنان (أ ف ب)

وتــابــع خامنئي بــالـقــول إن «موقفنا
تجاه املقاومة هو موقف مبدئي وال
عــاقــة ل ــه بـفـئــة خ ــاص ــة ،ف ــأي جماعة

مــع فـصــائــل املـقــاومــة اإلســامـيــة يتوقف
فقط على مقدار التزامهم مبدأ املقاومة».
(األخبار)

تصمد فــي هــذا ال ــدرب نواكبها ،وأي
ج ـمــاعــة ت ـخ ــرج م ــن ه ــذا الـ ـ ــدرب ،فقد
ّ
ابتعدت عنا» .وقال إن «عمق عالقتنا
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أفقيا

ّ
 -1فنان لبناني شهير من نجوم إستديو الفن –  -2إحدى الواليات األميركية املتحدة
– تعويذة وتميمة وحجاب ّ–  -3رجل من حاشية ديونيسيوس حاكم سيراكوزا
دعــاه الحاكم الــى وليمة وعلق فــوق رأســه سيفًا مربوطًا بشعرة حصان ّ
ليبني له
أن سعادة الظالم ّ
معرضة أبدًا لألخطار –  -4يحفر البئر – إسم ثالثة من قياصرة
ّ
أعمر البيت – ضريبة على السلع –
روسيا –  -5مدينة سويسرية – بواسطتي – -6
 -7نعم بالروسية – عندي – أدام النظر إليه بسكون الطرف –  -8ينثر املاء – يبصق
– من ال أخمص لقدميه –  -9فنانة مصرية – بساتني العنب –  -10مطربة مصرية
راحلة – إقليم في وسط السعودية يمتد بني صحراء النفود الكبرى والربع الخالي

عموديًا

شروط اللعبة

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

 -1من أعمق وديان لبنان –  -2أطول أنهر فرنسا – عاصمة أوروبية –  -3يتكلمان
ّ
بأصوات ّ
خفية – خليج –  -4عكسها دفن البنات وهن أحياء – مصيبة – عكسها
ضمير منفصل –  -5موقع أثري في غواتيماال وهو هيكل رائع بشكل هرم وربما كان
املوقع عاصمة حضارة مايا – راقصة مصرية –  -6بورصة نيويورك وأكبر مركز
ّ
ّ
عاملي –  -7يستعمل املكنسة – حل العقدة –  -8ضد يسيء – طعم الحنظل – دق
مالي
الجرس –  -9برد – من الحيوانات – دولة أوروبية عاصمتها أوسلو –  -10موسيقي
ّ
مصري راحــل وأحــد عمالقة املوسيقى العربية لحن ألم كلثوم وللمسرح الغنائي
املصري

أفقيا

1

ّ
املنضد – حدس –  -2يثرب – تركيا –  -3ومض – قرد – ّأم –  -4يالو – ّفري –  -5أف – نقيب – با
-1
ّ
–  -6الوس – تراكل –  -7باع – قبرص –  -8دن – تقاعس –  -9يقص – آر – ويح –  -10قصر العيني
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مشاهير 2514

حلول الشبكة السابقة

 -1أيوب ّ
الصديق –  -2لثم – فا – نقص –  -3مرضي – ّ
وب – صر –  -4نب – آنسات –  -5قلق – عقال
–  -6دترويت – ا ر ع –  -7رد – برقع –  -8حك – ابسون –  -9ديار بكر – ي ي –  -10سامي الصلح

حل الشبكة 2513
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زعيم وادي التيم وأحــد كبار القادة الــدروز في التاريخ .ناصر األتــراك
فــي محاربة ابراهيم باشا املـصــريُ .عـ ّـن حاكمًا على إقليم فــي العراق
وفيها توفي
 = 2+1+7+3+5الكأل الرطب ■  = 11+9+8+6+10أهم أنهار أوروبا ■ 4+8
= سقي النبات

حل الشبكة الماضية :ادولف ايخمان
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◄ وفيات ►

بورتريه

موغابي التسعيني:
سأبقى رئيسًا ولو كنت جثة!
رنا حربي
جالسًا على الكرسي الذي لم يعرف
غيره ألكثر من ثالثة عقود ونصف
عقد ،أطفأ أمس أكبر رئيس في العالم،
روبرت موغابي ،شمعته الـ .93الرئيس
الثاني لزيمبابوي منذ االستقالل
ّ
في عام  ،1980أكد أنه سيخوض
االنتخابات املقررة العام املقبل« ،ألن
الشعب يريد ذلك» ،حتى ولو كان «جثة
هامدة» ،وفق ما نقلت زوجته غريس
التي يتزايد صعودها السياسي،
والتي ّ
شبهها الرئيس ،أول من أمس،
بـ«األلعاب النارية»!
نظرًا إلى شخصيتهّ ،
تغص صفحات
مواقع التواصل االجتماعي ،اليوم،
بتصريحات موغابي الذي ينتمي إلى
ّ
«الشونا» ،وهي فصيل عرقي يشكل
 %80من زيمبابوي ،وهي «معادية
للبيض» .وفي حني تدرك ّالصحف
استحالة التثبت القطعي من دقة جميع
بعض الخطابات
هذه األقوال ،فإن
ّ
املسجلة للرئيس امللقب بـ«أبو
االستقالل» ،إضافة إلى سياساته
«املثيرة للجدل» ،أظهرته على املسرح
الدولي كشخص عنصري تجاه
البيض.
ففي عام  ،2002أعلن موغابي ،وهو
أحد أبرز محاربي االستعمار ودعاة
الحرية سابقًا ،أنه «نادم على مسامحة
الحكام البيض السابقني الذين قتلوا
السود» خالل حرب االستقالل،
مشيرًا إلى أنهم «ظلوا ينظرون إلينا
كأننا مغفلني» ،ومؤكدًا أنه «لن يكرر
نفس الخطأ أبدًا أبدًا أبدًا» .ويرى
املراقبون أن الرئيس لم يتحرر من
«حقده» تجاه املستعمرين القدامى،
وظهر ذلك في مشاهد تلفزيونية في
عام  2015عندما رفض ،خالل زيارته
املتحف التذكاري النتفاضة طالب
سويتو ،اإلدالء بتصريح إلى مجموعة
ً
من الصحافيني األجانب ،قائال« :ال
أريد رؤية أي رجل أبيض».
في إحدى املقابالت ،يقول موغابي إنه
دخل عالم السياسية بعدما كان في
غانا عندما تحررت من االستعمار
البريطاني ،األمر الذي دفعه إلى العودة
إلى بالده لـ«نشر الوعي السياسي بني
ّ
الناس وحثهم على املطالبة بحريتهم».
ّأسس موغابي حزبًا «ماركسيًا
لينينيًا ماويًا» (!) باسم «االتحاد
الوطني األفريقي بزيمبابوي» (زانو)،
بعدما قامت قوات االستعمار بحل
«الحزب الوطني الديموقراطي» (زابو)
الذي كان في صفوفه .تحررت
زيمبابوي في عام  ،1980وشغل
موغابي منصب رئيس الوزراء ،إلى
أن توفي الرئيس األول بعد  7أعوام،
ليجلس موغابي مكانه حتى اليوم.
بعد خمس سنوات «ناجحة» في
الحكم ،شملت عددًا من اإلصالحات
التي ساهمت في نهوض االقتصاد،
بدأت حرب االنتقادات ،ال سيما بعدما
فرض الزعيم ،املعروف بذوقه الغريب
في اختيار الثياب« ،برنامج اإلصالح
الزراعي» في عام  ،1999والذي أعطى
بموجبه األراضي «غير املستغلة» التي
ّ
يملكها املزارعون البيض (كانت تشكل
أكثر من  70في املئة من األراضي
الخصبة في البالد) إلى السكان السود
األصليني بهدف تعزيزهم اقتصاديًا،
ما أدى إلى هجرة العديد من ذوي
األصول األوروبية.
إثر هذا القرار ،اتهمت بريطانيا
موغابي بـ«الدكتاتورية» و«العنصرية
ضد البيض وباغتصاب أراضيهم»،
وقامت الدول الغربية بحظر دخول

«الديكتاتور موغابي» إلى أراضيها.
وكذلك فرضت الواليات املتحدة
واالتحاد األوروبي عقوبات اقتصادية
على البلد ،ويقول موغابي إنها كانت
السبب الرئيسي وراء انهيار القطاع
ّ
وتحول زيمبابوي من دولة
الزراعي
ّ
مصدرة للعديد من األغذية إلى بلد
يعاني أكثر من نصف سكانه من
سوء التغذية.
اليوم ،يعاني البلد األفريقي ،الذي
ً
شهد انهيارًا هائال في النظام الصحي
بني عامي  2008و ،2009من أزمة
ّ
اقتصادية كبيرة ،وتفشي األمراض،
ّ
أبرزها وباء اإليدز ،إضافة إلى تضخم
الدين الخارجي ،األمر الذي زاد من عدد
املعارضني ملوغابي ،حتى إن قدامى
ّاملحاربني ثاروا ضد قائدهم السابق.
إل ّأن الرئيس التسعيني يؤكد أنه لن
يتراجع ،وأنه لن يسمح بحدوث «ربيع
عربي» بدعم خارجي «غربي» في
بالده.
منذ بداية القرن الحالي ،غالبًا ما
ّ
تصدر موغابي عناوين الصحف
العاملية بسبب انتقاداته الالذعة
للواليات املتحدة ًوالقوى االستعمارية
السابقة ،وخاصة بريطانيا .وفي
عام  ،2003وصف قرار واشنطن
ولندن غزو العراق بـ«غير العادل،
وغير الشرعي ...وباحتالل فعلي
لشعب ذي سيادة» .وبعد عامني،
ّ
شبه الرئيس األميركي جورج بوش،
ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير،

بـ«الرجلني الشريرين ...يهاجمان ،كما
هتلر وموسوليني ،الدول البريئة».
وبعد عشر سنواتّ ،
كرر الرئيس ،في
كلمة ألقاها في قمة االتحاد األفريقي
الـ ،25هجومه على الرجلني ،واتهمها
بقتل الرئيس العراقي الراحل صدام
ّ
مشبهًا ذلك
حسني من أجل النفط،
بما تفعله واشنطن ولندن في أفريقيا
من أجل الذهب األسود.
ولم يتوقف يومًا الرئيس الذي قال
ّ
«يتفوق على املسيح» ،عن انتقاد
إنه
الحكومات الغربية ،وكذلك املنظمات
العاملية (البنك الدولي ،واألمم املتحدة،
وصندوق النقد الدولي ،ومنظمة
التجارة العاملية) التي يتهمها بخدمة
الدول الغنية فقط.
ولكن ،في موقف «مفاجئ» ،دافع
«عجوز جنوب أفريقيا» ،أول من أمس،
عن الرئيس األميركي دونالد ترامب،
وعن شعار «أميركا لألميركيني»،
مشيرًا إلى أنه أيضًا يعتبر أن
«زيمبابوي للزيمبابويني» .وذهب
«العنصري األول» ضد البيض إلى
أبعد من ُذلك ،ليعلن استعداده إلعطاء
ترامب ،امل ّتهم بإيمانه ب ّ
ـ«تفوق» العرق
األبيض« ،فرصة» .ويأتي ذلك بعد عام
واحد من هجوم موغابي «الشهير»
على قرار الرئيس األميركي السابق
باراك أوباما تشريع زواج املثليني في
الواليات املتحدة ،حني قال بسخرية:
«بما أن أوباما يدعم زواج املثليني ...
فأنا مستعد إذا لزم األمر أن أذهب إلى
واشنطن وطلب يده للزواج».

◄ذكرى ►
ي ـصــادف نـهــارالـجـمـعــة  24شباط
2017
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
املرحومة
الحاجة فوزية عبد الجليل دياب
زوجة املرحوم الحاج محمد السيد
أمني – ابو شوقي
أوالدهـ ـ ـ ــا :الـ ـح ــاج ش ــوق ــي ،ال ـحــاج
فــوزي ،الحاج حسن (مختار بلدة
عــدي ـســة) ،حـســن وع ـلــي (مـصــرف
لبنان)
اشـقــائـهــم :امل ــرح ــوم غ ـســان ،أحمد
والحاج يوسف
شقيقها :املرحوم ابوعدنان محمد
عبد الجليل علي
بناتها :الحاجة منيفة (ام نمر)،
الحاجة زينب زوجة علي عواضة،
ال ـحــاجــة ن ــدي زوجـ ــة حـســن علي
امني ،الحاجة هال
وبهذه املناسبة االليمة ستتلى آي
مــن الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس عــزاء
حسيني عــن روحـهــا الـطــاهــرة في
حسينية روضــة الشهيدين ،قاعة
االمــام الصدر الساعة الثالثة بعد
الظهر.
وي ـقــام مـجـلــس ع ــزاء حسيني عن
روحـ ـه ــا ال ـط ــاه ــرة يـ ــوم الـخـمـيــس
 23شباط  2017في منزل الفقيدة
ال ـكــائــن ف ــي ال ـح ــدت شـ ــارع رادي ــو
اوريـ ـ ـ ـ ـ ــون (امل ـ ـي ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــك) الـ ـس ــاع ــة
ً
مساء.
السادسة والنصف
تتقبل العائلة التعازي طيلة ايام
األسـ ـب ــوع ف ــي م ـن ــزل ال ـف ـق ـيــدة في
الحدت شارع راديو اوريون.
ل ـل ـف ـي ـق ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم االج ـ ــر
والثواب .
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وق ـ ــدره ال
االم ـ ـ ــن وال دي ـ ـ ــاب ع ـل ــي وع ـم ــوم
اهالي بلدة العديسة.
ت ـصــادف غ ـدًا الخميس  23شباط
 2017ذكرى مرور أسبوع على وفاة
امل ــأس ــوف ع ـلــى ش ـبــاب ـهــا فـقـيــدتـنــا
الغالية املرحومة
رأفت فؤاد حالوي
والدتها :أمينة فاخوري
أشقاؤها :الحاج محمود واملرحوم
أح ـ ـمـ ــد (أص ـ ـح ـ ــاب شـ ــركـ ــة حـ ــاوي
للصيرفة)
شقيقاتها :سناء زوجة الحاج عبد
املطلب الظريف ,مهى زوجــة باسل
ص ـفــي ال ــدي ــن وامل ــرح ــوم ـت ــن رج ــاء
ومنى.
أعمامها :عماد وغالب واملرحومني
إبراهيم ,عدنان ,فؤاد ,علي وعادل.
خـ ــال ـ ـي ـ ـهـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم
ومحمد.
ووري ـ ــت الـ ـث ــرى ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة 17
شباط 2017
وبهذه املناسبة األليمة ُيقام مجلس
ع ــزاء عــن روح ـهــا الـطــاهــرة للنساء
وال ـ ــرج ـ ــال ف ـ ــي مـ ــركـ ــز ال ـت ـخ ـصــص
والتوجيه العلمي بـيــروت الجناح
قــرب مــركــز أمــن الــدولــة مــن الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة
ً
مساء
لـلـفـقـيــدة الــرحـمــة ول ـكــم مــن بعدها
طول البقاء
اآلس ـف ــون :آل حـ ــاوي ,آل فــاخــوري
وأنسباؤهم وعموم أهالي صور

توفي في املهجر
جواد بولس سالمة
ش ـق ـيــق امل ـح ــام ــي رشـ ـ ــاد ،وال ـكــاهــن
املـ ــرحـ ــوم ن ـ ـهـ ــاد ،وال ـق ــائ ـم ـق ــام أول
املرحوم سهاد.
أب ـن ــاء الـفـقـيــد :لـيـنــا ،رلـ ــى ،روج ـيــه،
جورج ،وماهر
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ال ـي ــوم األربـ ـع ــاء 22
الـ ـج ــاري م ــن ال ـس ــاع ــة  11:00حتى
ال ـســاعــة ،19:00 :فــي كنيسة القلب
االقدس ـ ـ جادة سامي الصلح.
ان لله وان اليه راجعون بالرضى
والتسليم بقضاء الله ننعي إليكم
فقيدتنا
الدكتورة ليلى علي حماده
زوجة املهندس محمد حسن جواد
اوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـهـ ـن ــدس ــة مل ـ ــى زوج ـ ــه
امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس حـ ـس ــن س ـه ـي ــل حـ ـم ــاده
ع ـب ــاس وع ـل ــي أش ـق ــاؤه ــا امل ـحــامــي
احـ ـم ــد ومـ ــاهـ ــر وزاهـ ـ ـ ــر وامل ـح ــام ــي
موفق
تقبل التعازي في منزل والدها في
القماطيه وتـقــام ذكــرى الثالث يوم
الـخـمـيــس ف ــي حـسـيـنـيــة الـقـمــاطـيــه
م ــن ال ـســاعــة ال ــراب ـع ــة وي ـق ــام ذك ــرى
األسـ ـب ــوع ف ــي ب ـل ــدة ي ـح ـمــر ال ـب ـقــاع
الغربي يوم األحد الساعة العاشرة
األسـفــون ال حماده وجــواد وعموم
أهالي القماطيه ويحمر
انتقل إلى رحمته تعالى املرحوم
الحاج محمد محمود ماجد
(أبو قاسم)
زوجـ ـ ـت ـ ــه الـ ـح ــاج ــة ن ــديـ ـم ــة حـب ـيــب
صوفان
أوالده املهندس قاسم
املرحوم املهندس عماد
املـهـنــدس رم ــزي زوج ـتــه املهندسة
دانيا شري
رندة زوجة الدكتور وفيق ابراهيم
أش ـقــاؤه :هــانــي ،املــرحــومــون الحاج
خليل ،الحاج أحمد ،الحاج ابراهيم،
الحاج عدنان ،الحاج سمير والحاج
سامي
تقبل التعازي اليوم األربعاء في 22
شباط فــي سنتر  Dunesف ــردان من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
ً
مساء.
السابعة
وغدًا الخميس في منزل الفقيد في
تـلــة الـخـيــاط بـنــايــة الــوفــاء الطابق
السابع.
اآلسـفــون آل مــاجــد ،صــوفــان ،كريم،
ابراهيم ،شري ،وعموم أهالي خربة
سلم وجويا.

إلعالناتكم
ّفي صفحة
المبوب والوفيات

03/662991
من أي منطقة
في لبنان ،يوميًا من
 7:30صباحًا ًلغاية
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

من آمن بي وإن مات فسيحيا
أبـ ـن ــاؤه ــا :ال ــرف ـي ــق ال ـش ـه ـيــد طــونــي
ابنته الرفيقة ربى زوجة الرفيق
طارق فرنساوي وعائلتها
سهيل زوجته ليلى عبدو وعائلته
الرفيق وديع زوجته مونيكا فاكا
الرفيق زياد (املدير اإلداري لجريدة
البناء)
زوجته مادونا سابا وعائلته
ابنتاها :ناديا زوجة يوسف قطيش
وعائلتها
دنيا زوجة جوزف املر وعائلتها
شقيقها :املحامي عصام أبو حيدر
وعائلته
شـقـيـقــاتـهــا :اي ـف ــون أرم ـل ــة املــرحــوم
رياض درويش وأوالدها
نهى زوجة عزيز حنا وعائلتها
ه ـ ــدى أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ادم ـ ـ ــون أب ــو
حيدر وولدها
دعد وديع أبو حيدر
أرملة املرحوم خليل طانوس الحاج
الراقدة على رجــاء القيامة والحياة
األب ــدي ــة ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع فـيــه 19
شـ ـب ــاط  2017م ـت ـ ّـم ـم ــة واج ـب ــات ـه ــا
الدينية.
ُيحتفل بالصالة لــراحــة نفسها في
تمام الساعة الثانية مــن بعد ظهر
اليوم األربعاء الواقع فيه  22شباط
في كنيسة النياح ـ الفرزل.
(توارى الثرى في مدافن العائلة في
مشغرة)
ُ
تقبل التعازي اليوم األربعاء في 22
ش ـبــاط  2017بـعــد الــدفــن فــي مـنــزل
الفقيدة الكائن فــي الـفــرزل الطريق
العام.
ويوم الجمعة الواقع فيه  24شباط
 2017فـ ــي صـ ــالـ ــون ك ـن ـي ـســة ن ـيــاح
السيدة للروم األرثوذكس ـ ـ الحمرا ـ ـ
شارع املكحول من الساعة العاشرة
صـبــاحــا ولـغــايــة الـســاعــة الخامسة
ً
مساء.
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى رحـ ـم ــة ربـ ـه ــا ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة فريحة يوسف بك الزين
أرملة املرحوم الشيخ جعفر الزين
شـ ـقـ ـيـ ـق ــة :ال ـ ـنـ ــائـ ــب عـ ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف
ب ــك ال ــزي ــن وجـ ـ ــودت وامل ــرح ــوم ــن:
إسماعيل ،أحمد عــزت ،طلعت ،عبد
ال ـعــزيــز ،عـبــد ال ـكــريــم ،عـبــد املـجـيــد،
رفعت ومحمد
أوالده ـ ــا :عـبــد الـكــريــم (أب ــو جعفر)
ومحمد
بناتها :إلـهــام أرمـلــة املــرحــوم كامل
ع ـل ــي أحـ ـم ــد ،ل ـي ـلــى زوج ـ ــة الـعـمـيــد
أنطوان كيروز ،هال زوجــة املحامي
أحمد الزين ،نهى زوجة السيد غانم
بــدر الــديــن ،فاطمة زوج ــة املهندس
إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم ش ـ ـ ـ ـ ــرارة ولـ ـبـ ـن ــى زوج ـ ــة
الدكتور ناهض قديح ومنى.
يـ ـنـ ـق ــل جـ ـثـ ـم ــانـ ـه ــا الـ ـ ـط ـ ــاه ـ ــر ع ـن ــد
العاشرة من صباح اليوم األربعاء
فــي  2017/2/22مــن منزلها الكائن
في مدينة النبطية ،طريق مستشفى
ال ـح ـك ـم ــة ،إل ـ ــى م ـس ـقــط رأسـ ـه ــا فــي
ك ـف ــررم ــان ،حـيــث تـ ــوارى ال ـث ــرى في
مدافن العائلة.
وت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادف ي ـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة ف ــي
 2017/2/24ذكــرى مــرور ثالثة أيام
على وفاتها ،فيقام في هذه املناسبة
مـجـلــس ع ــزاء عــن روح ـهــا الـطــاهــرة
للرجال في حسينية مدينة النبطية
ول ـل ـن ـســاء ف ــي م ـنــزل ـهــا ،وذل ـ ــك عند
الساعة الثالثة بعد الظهر.
كـ ـ ـم ـ ــا تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف يـ ـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ـ ـ ــد ف ــي
 2017/2/26ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـبــوع
ع ـلــى وف ــات ـه ــا ،ف ـي ـقــام مـجـلــس ع ــزاء
عــن روح ـهــا ال ـطــاهــرة فــي حسينية
كـ ـف ــررم ــان ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن فــي
 2017/2/27في بيروت ،مقر جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الجناح ،قرب مديرية أمن الدولة من
الساعة  )3:00( 15:00ولغاية الساعة
.)7:00( 19:00
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تحد ّ
واشنطن :محاوالت روسيا لزعزعة االستقرار في أوكرانيا ٍّ
جدي ألوروبا (من الويب)

تقرير

نيكي هالي لموسكو:
ملتزمون بـ«األطلسي»
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ل ــدى
ّ
األم ــم املـتـحــدة نيكي هــالــي ،أم ــس ،أن
الــواليــات املـتـحــدة مستعدة لتحسني
الـ ـع ــاق ــات م ــع روس ـ ـيـ ــا ،إال أنـ ـه ــا لــن
ت ـس ــاوم عـلــى دعـمـهــا ل ــ«ح ـلــف شـمــال
األطلسي» ،و«االتحاد األوروبي».
وف ـ ــي خ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع مل ـج ـلــس األمـ ــن
ملناقشة ال ـنــزاعــات فــي أوروبـ ــا ،قالت
هــالــي إن «م ـحــاوالت روسـيــا لزعزعة
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ف ـ ــي أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن بــن
التحديات األكـ ًثــر جــديــة الـتــي تواجه
القارة» ،مضيفة أن «الواليات املتحدة
ّ
تـعـتـقــد أن م ــن امل ـم ـكــن ال ــوص ــول إلــى
عالقة أفضل مع روسـيــا» .وأوضحت
ّ
قائلة« :لـكــن تعاونًا أكـبــر مــع روسيا
ال يـمـكــن أن ي ــأت ــي ع ـلــى ح ـس ــاب أمــن
أصدقائنا وحلفائنا األوروبيني».

نشرت وزارة األمن
الداخلي األميركية قرارًا
بطرد جميع المهاجرين
غير الشرعيين
وج ـ ــاءت ه ــذه املــاح ـظــات ف ــي الــوقــت
الذي تسعى فيه الحكومات األوروبية
إل ـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى طـ ـم ــأن ــات ،بـعــد
تــرح ـيــب الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد
ت ـ ــرام ـ ــب بـ ـ ـق ـ ــرار ب ــري ـط ــان ـي ــا م ـ ـغـ ــادرة
«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،وم ــوجـ ـه ــا
ان ـت ـقــادات إل ــى أع ـضــاء «ح ـلــف شمال
االطـلـســي» ،فيما أثـنــى على الرئيس
الروسي فالديمير بوتني.
ّ
وأكـ ـ ـ ــدت ه ــال ــي أن ب ــاده ــا «م ـل ـتــزمــة
باملؤسسات التي تحافظ على أوروبا
ً
آم ـنــة» ،مـشـيــرة إلــى أنـهــا لــن «تـتــردد»
في دعمها لـ«األطلسي».
ووص ـفــت هــالــي ال ـعــاقــات األمـيــركـيــة
مــع «االت ـح ــاد األوروب ـ ــي» بـ«العميقة
ً
واملـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة» ،م ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــرة إل ـ ـ ـ ـ ــى أن
«االختالفات مع الحكومات األوروبية
ال يـجــب أن يـنـظــر إلـيـهــا ك ـت ـحـ ّـول في
الدعم األميركي» .وتابعت« :ال يجب أن
ُيسيء أحد فهم الخالفات والنقاشات
السياسية بني الحني واآلخر كإشارة
أقل من االلتزام الكامل تجاه حلفائنا

في أوروبا ...وهذا االلتزام قوي».
وش ـ ـ ّـددت الـسـفـيــرة عـلــى أن الــواليــات
امل ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة و«االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي»
متحدان في وجهة النظر بخصوص
ال ـع ـقــوبــات ض ــد روس ـي ــا ،إذ يـجــب أن
تبقى إلى أن تعيد موسكو القرم إلى
السيادة األوكرانية .ورأت أن «تصاعد
العنف في شرق أوكرانيا أخيرًا يظهر
نـتــائــج الـتــدخــل املستمر لــروسـيــا في
أوكرانيا».
فــي غـضــون ذل ــك ،نـشــرت وزارة األمــن
الــداخـلــي األمـيــركـيــة ،أم ــس ،مذكرتني
ج ــدي ــدت ــن ب ـش ــأن األشـ ـخ ــاص الــذيــن
يقيمون بشكل غـيــر شــرعــي ،مشيرة
ّ
إلـ ـ ــى أن «الـ ـ ـط ـ ــرد قـ ــد ي ـش ـم ــل جـمـيــع
املهاجرين غير الشرعيني الـ 11مليونًا
املوجودين على األراضي األميركية».
وأص ـ ــدر وزيـ ــر األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي جــون
ك ـي ـلــي ،ف ــي م ــذك ــرت ــن ،أمـ ـ ـرًا لـعـنــاصــر
الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك والـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــرة بـ ـ ـط ـ ــرد ك ــاف ــة
امل ـهــاجــريــن ال ـســريــن ال ــذي ــن يـعـثــرون
عليهم في أثناء قيامهم بواجباتهم،
في أسرع وقت ممكن.
وحـ ـ ـ ـ ّـددت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة سـبـعــة
م ـ ـس ـ ـتـ ــويـ ــات مـ ـ ــن األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة إلب ـ ـعـ ــاد
امل ـه ــاج ــري ــن الـ ـس ــري ــن ،بـ ـ ــدءًا بــالــذيــن
ارتـ ـكـ ـب ــوا ج ـن ـحــا أو جـ ــرائـ ــم .وي ـت ــرك
للموظفني حرية تقويم الخطر ،الذي
يـطــرحــه شـخــص دون أوراق ثبوتية
على السالمة العامة أو األمن القومي.
إال أن املذكرتني تبقيان على الحماية
الـتــي منحها الــرئـيــس الـســابــق بــاراك
أوب ــام ــا م ـنــذ  2012لــأش ـخــاص دون
ً
أوراق ثبوتية الــذيــن أتــوا أطـفــاال إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي إط ــار بــرنــامــج
«داكا».
ّ
وج ــاء ف ــي املــذكــرتــن أن «ال ـ ـ ــوزارة لن
ُ
ت ـع ـف ــي أي ف ـئ ــة مـ ــن األجـ ــانـ ــب يـمـكــن
إب ـعــادهــم بــاسـتـثـنــاء بـعــض ال ـحــاالت
النادرة» ،وأضافتا« :كل الذين انتهكوا
قوانني الهجرة يمكن أن يالحقوا ،وقد
يصل األمــر إلــى طــردهــم مــن الــواليــات
املتحدة».
وبدأ كيلي الذي يطبق أيضًا مراسيم
وقعها تــرامــب فــي  25كــانــون الثاني،
املــاضــي ،بــاإلعــداد لبناء الـجــدار الذي
وعد الرئيس االميركي بإنشائه على
الحدود مع املكسيك ،وتوظيف خمسة
آالف عنصر جمارك و 10آالف موظف
هجرة سيسمح بتسريع الحملة لقمع
الهجرة السرية.
(األخبار)

دعوة الى حضور الجمعية العمومية العادية
ملساهمي شركة كهرباء لبنان الشمالي
املغفلة ش.م.ل" .قاديشا"
ً
بناء على قرار مجلس ادارة شركة كهرباء
لبنان الشمالي املغفلة ش.م.ل" .قاديشا"
رق ــم 87ـ 2017/21ت ــاري ــخ ،2017/2/15
بـ ــدعـ ــوة ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ال ـع ــادي ــة
مل ـســاه ـمــي ال ـش ــرك ــة لــان ـع ـقــاد وذل ـ ــك في
املبنى الرئيسي ملؤسسة كـهــربــاء لبنان
عند الساعة الــواحــدة مــن بعد ظهر يوم
الثالثاء الواقع فيه .2017/3/21
ي ــدع ــو م ـج ـل ــس االدارة ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء
لبنان الشمالي املغفلة ش.م.ل" .قاديشا"
امل ـســاه ـمــن ل ـح ـضــور الـجـلـســة امل ــذك ــورة
للبحث في جدول اعمالها املتضمن:
ـ ـ ـ ـ االس ـت ـم ــاع الـ ــى ال ـت ـق ــاري ــر امل ـق ــدم ــة مــن
مجلس االدارة.
ـ ـ املصادقة على البيانات املالية لالعوام
 2012و.2013
ـ ـ ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.
اعـطــاء الـتــراخـيــص املـنـصــوص عنها في
املادة  158و 159تجارة.
في حــال عــدم اكتمال النصاب القانوني،
تـعـقــد الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة بـمــن حـضــر،
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة
الواقع فيه  2017/4/21في مركز مؤسسة
كهرباء لبنان في بيروت ـ ـ طريق النهر.
رئيس مجلس االدارة
املدير العام
املهندس كمال الحايك
التكليف 261

امل ـح ـك ـمــة لـتـبـلــغ االسـ ـت ــدع ــاء ،وفـ ــي حــال
تـخـلـفـهــم ع ــن ال ـح ـضــور يـعـتـبــر الـتـبـلـيــغ
ً
حــاصــا ويعد كــل تبليغ اليهم بواسطة
رئـيــس القلم صحيحًا باستثناء الحكم
النهائي مهلة االستئناف خــال خمسة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طلبت رندا جرجي مرعب ملوكليها محمد
وحسني وانعام عدنان حماصني سندات
ت ـم ـل ـيــك بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن حـصـصـهــم
بالعقار  1027منطقة املزرعه
للمعترض مراجعه االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب ف ــادي خــالــد كـحــول ملــورثـتــه سهام
حسن الفيل سندي تمليك بدل عن ضائع
ع ــن ح ـصــة م ــورث ـت ــه س ـه ــام ح ـســن الـفـيــل
بالعقارين  237و 238منطقة الباشوره.

للمعترض مراجعه االمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
إعالن
مــن أمــانــة الـسـجــل ال ـع ـقــاري فــي بعلبك ـ ـ
الهرمل
طلبت ربى طارق خليل بصفتها مفوضة
بعقد البيع سند تمليك بــدل عــن ضائع
بحصة البائع
جميل نسيب رباح في العقار رقم  627من
منطقة اللبوة العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
مايا شريف
إعالن بيع للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غرفة القاضي عبد القادر النقوزي
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/182
امل ـن ـف ــذ :ب ـن ــك ال ـت ـم ــوي ــل ش.م.ل .وك ـي ــاه
املحاميان حسني زبيب وفكتور ضو.
املنفذ عليهم :ـ ـ الشركة املتحدة للتجارة
واملـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوالت الـ ـع ــام ــة ش.م.م .بـشـخــص

دعوة
مــوج ـهــة الـ ــى بـ ــال ح ـســن ال ــرب ــاب امل ـج ـهــول
املقام .ان املحكمة املنفردة التجارية في بعبدا
ـ ـ ـ الـقــاضــي زيـنــة حـيــدر أحـمــد تــدعــوك لتبلغ
أوراق الدعوى رقم  2016/47املقامة ضدك من
شركة حلواني للمواد االستهالكية ش.م.ل.
مــوضــوعـهــا تـســديــد مبلغ /22.744.27/د.أ.
للمدعية .ينبغي حـضــورك أو إرس ــال وكيل
قــانــونــي عـنــك واال ستتخذ بـحـقــك الـتــدابـيــر
ال ـق ــان ــون ـي ــة س ـن ـدًا الحـ ـك ــام امل ـ ــادة  445وم ــا
يليهما من قانون أ.م.م.
الكاتبة
نغم السكاف
إعالن
يـ ـتـ ـش ــرف رئ ـ ـيـ ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـت ـع ــاون ـي ــة
لـلـتــوفـيــر والـتـسـلـيــف وال ـس ـكــن واالن ـم ــاء
العقارية م.م( .اش ــاد) بدعوتكم لحضور
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة للجمعية
ال ـت ـعــاون ـيــة ال ـت ــي سـتـعـقــد ن ـه ــار االث ـنــن
تاريخ  2017/3/13الساعة الواحدة ظهرًا.
ف ــي مــركــز الـجـمـعـيــة حـ ــارة حــريــك بـنــايــة
صعب لبحث جدول اعمال التالي:
الـتـصــديــق عـلــى امل ـيــزان ـيــة ال ـعــامــة لسنة
2016
ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة
فــي ح ــال ع ــدم تــوفــر الـنـصــاب الـقــانــونـيــة
يرجأ االجتماع الى بعد ساعة بمن حضر
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
القاضيني محمد شهاب ومحمد عبدالله
امل ـس ـت ــدع ــى ضـ ــده ق ــاس ــم م ـح ـمــد خـلـيـفــة
واملجهول محل االقامة الحضور الى قلم
املحكمة السـتــام نسخة عــن الحكم رقم
 ،2017/81ت ــاري ــخ  ،2017/1/24وامل ـقــام
م ــن زي ـنــب قــاســم ح ـج ــازي وال ـ ــذي قضى
باعتبار العقار رقــم  /243/قناريت غير
ق ــاب ــل لـلـقـسـمــة الـعـيـنـيــة وط ــرح ــه للبيع
ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ام ــام دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
صيدا وذلك خالل شهر من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
لــدى املحكمة االبتدائية في جبل لبنان،
املنت ،الغرفة التاسعة ،الناظرة بالدعاوى
ال ـع ـق ــاري ــة ،املــؤل ـفــة م ــن الــرئ ـي ـســة سيلفر
ابــو شـقــرا والـقــاضـيــن نانسي القلعاني
وزي ـنــب رب ــاب ،تـقــدمــت املـسـتــدعـيــة تالني
أوه ــان ــس أت ي ـمــزيــان بــواس ـطــة وكيلها
املحامي خليل األسطا باستدعاء سجل
بــالــرقــم  ،2016/2009ب ــوج ــه املـسـتــدعــى
ضــدهــم بـيـجــو وبـلـقـيــس وبـ ــدر ابــراه ـيــم
ج ـبــور جــدعــون املـجـهــولــي مـحــل االقــامــة
وبــوجــه غيرهم تطلب فيه ازال ــة الشيوع
في العقار  158مزرعة الحضيرة العقارية،
على املستدعى ضدهم الحضور الى قلم

تعلن عن حاجتها ملندوبي مبيعات
في كافة املناطق اللبنانية.
التحصيل العلمي:
شهادة جامعية في إدارة األعمال أو التسويق.
خبرة :سنتني أو أكثر في هذا املجال.
للراغبني ،يرجى إرسال السيرة الذاتية
على البريد االلكتروني
jobs@al-akhbar.com
أو اإلتصال على 01/759500
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◄ إعالنات رسمية ►
مفوضي التوقيع محمد اسماعيل حويال
وابراهيم تنال بيطار/برج الشمالي.
ـ ـ تنال ابراهيم بيطار  /برج الشمالي
ـ ـ ـ ـ ام ـ ــال وج ـم ــال وع ـش ـيــر واح ـم ــد وم ــاك
ومريم وزينة ومصطفى ابراهيم بيطار،
اب ــراه ـي ــم وزيـ ـن ــة وم ــري ــم خ ـل ـيــل بـي ـطــار/
وك ـي ـل ـهــم تـ ـن ــال اب ــراهـ ـي ــم ب ـي ـط ــار  /ب ــرج
الشمالي
السند التنفيذي :عقد قــرض مقابل عقد
تأمني عقاري بقيمة /1.337.916/د.أ .عدا
اللواحق والفوائد القانونية.
تاريخ التنفيذ.2016/6/13 :
تاريخ قرار الحجز التنفيذي2016/9/21 :
و.2016/11/2
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
 2016/9/24و.2016/11/3
تـ ــاريـ ــخ وض ـ ــع م ـح ـض ــر وص ـ ــف ال ـع ـق ــار:
.2016/12/7
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
.2016/12/8
املطروح للبيع:
ال ـع ـقــار رق ــم  370مـنـطـقــة ب ــرج الـشـمــالــي
الـعـقــاريــة ،هــو ع ـبــارة عــن قطعة ارض ال
يــوجــد عليها ان ـش ــاءات وغ ـيــر مـغــروســة
بـ ــأي نـ ــوع م ــن أن ـ ــواع االش ـ ـجـ ــار ،م ـصــان
بـشــريــط ح ــدي ــدي وف ــي زاوي ـت ــه الـشــرقـيــة
لـجـهــة ال ـش ـم ــال ي ــوج ــد ب ــرك ــة م ـي ــاه وهــو
مصنف زراعي مساحته 8046م.2
التخمني 1.367.820 :د.أ.
بدل الطرح املخفض 738.622.8 :د.أ.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/3/29الساعة الواحدة
ظ ـه ـرًا ام ـ ــام رئ ـي ــس دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ ص ــور.
ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ايـ ــداع ب ــدل ال ـط ــرح في
ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة أو بـمــوجــب شـيــك أو
كفالة مصرفيني باسم رئيس دائرة تنفيذ
ص ــور ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضمن
نطاق هــذه الــدائــرة واال عــد قلمها مقامًا
مختارًا لــه ،وبـخــال ثالثة ايــام تلي قــرار
االح ــال ــة عـلـيــه ايـ ــداع الـثـمــن تـحــت طائلة
اع ــادة املــزايــدة بالعشر على مسؤوليته
وبـخــال عشرين يــومــا دفــع رســم الــداللــة
 %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
عيسى شاهني
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس غرفة القاضي فاطمة ماجد.
بـتــاريــخ  2016/1/23تقدمت املستدعية
سيمونة سمعان خازن بواسطة وكيلها
املحامي فــوزي بشارة أمــام هذه املحكمة
ب ــاسـ ـت ــدع ــاء ت ـق ـي ــد ب ــال ــرق ــم 2016/234
طلبت فيه اع ــان وف ــاة املــرحــوم جبريال
قـيـصــر شـبـطـيـنــي ف ــي طــراب ـلــس بـتــاريــخ
 2008/2/10وح ـ ـصـ ــر ارث ـ ـ ـ ــه ب ــزوج ـت ــه
سيمونة سمعان خ ــازن وبـ ــأوالده منها
وهم :أفلني وكاتيا.
وال وارث ل ــه س ــواه ــم عـلـمــا ب ــأن وال ــدي ــه
م ـتــوف ـيــان قـبـلــه ل ـكــل ذي مـصـلـحــة يــريــد
االع ـ ـتـ ــراض ت ـقــديــم مــاح ـظــاتــه الـخـطـيــة
خ ــال املـهـلــة الـقــانــونـيــة ال ـتــي تـلــي مهلة
النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس غرفة القاضي فاطمة ماجد.
ب ـت ــاري ــخ  2016/1/23ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
مـيــاد قيصر شبطيني بــواسـطــة وكيله
املحامي فــوزي بشارة أمــام هذه املحكمة
باستدعاء تقيد بالرقم  2016/236طلب
فـيــه اع ــان وف ــاة املــرحــومــة زك ـيــة قيصر
شبطيني في طرابلس بتاريخ 1995/8/7
وحصر ارثها بوالدتها أفلني نجيب عون
املـ ـت ــوف ــاة ب ـع ــده ــا ب ـت ــاري ــخ 2006/9/11
وبــأش ـقــاء هــا مــن وال ــده ــا املـتــوفــى قبلها
ق ـ ـي ـ ـصـ ــر ب ـ ـ ـطـ ـ ــرس شـ ـبـ ـطـ ـيـ ـن ــي ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ
 1980/5/21وه ــم :جـبــرايــل يمنى ميالد
أوغيستا وناديا وال وارث سواهم علمًا
بأن املتوفاة عازبة.
فلكل ذي مصلحة يريد االعتراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن قضائي
صادر عن محكمة األحوال الشخصية في
طرابلس غرفة القاضي فاطمة ماجد.

ب ـت ــاري ــخ  2016/1/23ت ـق ــدم املـسـتــدعــي
مـيــاد قيصر شبطيني بــواسـطــة وكيله
املحامي فــوزي بشارة امــام هذه املحكمة
بــاس ـتــدعــاء ط ـلــب ب ـمــوج ـبــه إع ـ ــان وف ــاة
املرحومة أفلني نجيب عون في طرابلس
ب ـتــاريــخ  2006/9/11وان ـح ـص ــار إرث ـهــا
ب ـ ــأوالده ـ ــا مـ ــن زوج ـ ـهـ ــا ق ـي ـص ــر ب ـطــرس
شـ ـبـ ـطـ ـيـ ـن ــي املـ ـ ـت ـ ــوف ـ ــى قـ ـبـ ـلـ ـه ــا بـ ـت ــاري ــخ
 1980/5/21وهم :جبرايل ويمنا وميالد
ونــاديــا وال وارث لـهــا ســواهــم علمًا بــأن
والديها متوفيان قبلها .ومــن ثم توزيع
امليراث على الورثة كل بحسب نصيبه.
فلكل ذي مصلحة يريد االعتراض تقديم
مالحظاته الخطية خالل املهلة القانونية
التي تلي مهلة النشر واللصق.
رئيس القلم
أحمد عبد الخالق
إعالن بيع سيارة عدد 2015/911
صادر عن محكمة تنفيذ عقود السيارات
ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ــرئ ــاس ــة ال ـق ــاض ــي ج ــورج
اوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي االربـ ـع ــاء 2017/3/8
الساعة الثانية بعد الظهر سيارة املنفذ عليه
انـطــوان جــان بــو سليمان مــاركــة مرسيدس
 SL 350فئة خصوصية مــوديــل  2006لون
ً
كحلي رقم /428601/ج املحجوزة تحصيال
ل ــدي ــن ش ــرك ــة كــاب ـي ـتــال ف ـي ـنــانــس كــومـبــانــي
ش.م.ل .وكـيـلـتـهــا امل ـحــام ـيــة مـ ــاري ش ـهــوان
البالغ /25116/د.أ .عــدا اللواحق واملخمنة
ب ـم ـب ـلــغ /22566/د.أ .واملـ ـط ــروح ــة بـمـبـلــغ
/17500/د.أ .او ما يعادله بالعملة الوطنية
ورســوم امليكانيك هي /651000/ل.ل .فعلى
الــراغــب بــالـشــراء الـحـضــور بــاملــوعــد املـحــدد
ال ــى م ــرآب سـيــريــاك ب ـيــروت الكرنتينا قــرب
االطـفــائـيــة مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مقبول و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
اسامة حمية
إعالن
ص ـ ـ ــادر عـ ــن دائـ ـ ـ ــرة ال ـت ـن ـف ـي ــذ فـ ــي ص ـيــدا
بــرئــاســة الـقــاضــي اي ــاد بـ ــردان باملعاملة
الـتـنـفـيــذيــة رق ــم  2017/76البـ ــاغ املنفذ
عليه حـســن عـلــي دب ــوس مـجـهــول محل
االقامة الحضور الى هذه الدائرة بالذات
او بــواس ـطــة وك ـي ـلــه ال ـقــانــونــي الس ـتــام
االنـ ــذار الـتـنـفـيــذي بــاملـعــامـلــة املـقــدمــة من
املنفذة رشا حسن خليل بموضوع تنفيذ
ح ـكــم املـحـكـمــة ال ـشــرع ـيــة ال ـج ـع ـفــريــة في
صيدا بتاريخ  2017/1/26ـ ـ نفقة .عليه
ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نـطــاق الــدائــرة
واال اعتبر كل تبليغ له بعد انقضاء مهلة
ال ـن ـشــر واالنـ ـ ــذار ب ــواس ـط ــة رئ ـي ــس الـقـلــم
والـتـعـلـيــق عـلــى لــوحــة اع ــان ــات ال ــدائ ــرة

يعتبر قانونًا.

رئيس القلم
أحمد عبد الله

إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بـنـ ً
ـاء للطلب املـقــدم بـتــاريــخ 2017/2/15
وم ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــري اج ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة
الـعـمــومـيــة غـيــر ال ـعــاديــة املـنـعـقــدتــن في
 2015/10/23و 2015/12/22ص ــدر
بـتــاريــخ  2017/02/16ق ــرارًا عــن حضرة
الـ ـق ــاض ــي امل ـ ـشـ ــرف قـ ـض ــى ب ـش ـط ــب قـيــد
شركة ناصر املصري واخوانه ـ ـ تضامن
ـ ـ ممثلة بالسيدين عنان وم ــروان ناصر
امل ـصــري املـفــوضــن بــالـتــوقـيــع بــاالنـفــراد
من السجل التجاري رقم  1961/18تاريخ
 .1961/5/12رق ــم الـتـسـجـيــل ف ــي وزارة
املالية .86856
لـلـمـتـضــرر مـهـلــة ع ـشــرة أيـ ــام م ــن تــاريــخ
ال ـن ـش ــر ل ـت ـق ــدي ــم اعـ ـت ــراض ــات ــه ع ـل ــى ه ــذا
االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
ً
بناء للطلب املقدم بتاريخ 2016/12/29
ومـحــاضــر اجـتـمــاع الجمعية العمومية
الغير الـعــاديــة املنعقدة فــي 2016/10/8
و 2016/6/27و 2017/1/11صدر بتاريخ
 2017/1/26قـ ــرارًا عــن ح ـضــرة الـقــاضــي
املـشــرف قضى باملوافقة على حــل شركة
فيدال ش.م.م .FIDELLE S.A.R.L .املمثلة
بــاملـفــوض بــالـتــوقـيــع الـسـيــدة ه ـيــام حنا
ج ــري ــج بـ ــاالن ـ ـفـ ــراد وشـ ـط ــب ق ـي ــده ــا مــن
الـسـجــل ال ـت ـجــاري رق ــم  3009642تــاريــخ
 .2015/2/26رق ــم الـتـسـجـيــل ف ــي وزارة
املالية .3057956
للمعترض مهلة عـشــرة أي ــام مــن تــاريــخ
النشر لتقديم اعتراضه على هذا االجراء.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب ايلي سيمون يوسف ملورثه سيمون
ي ــوس ــف س ـن ــد بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 884
عبرين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب جـ ــورج ح ـنــا ج ــري ــج بــالــوكــالــه عن
غ ـســان خ ــوري سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار

 1012النخله.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـل ــب ع ـبــدال ـح ـل ـيــم ع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب اح ـمــد
االيـ ـ ــوبـ ـ ــي ب ــال ــوك ــال ــه ع ـ ــن غـ ـ ـ ــزوه ن ــاج ــي
سـنــدي بــدل ضــائــع للعقارين  233و632
راسمسقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
ط ـلــب جـ ــورج ح ـنــا ج ــري ــج بــالــوكــالــه عن
ال ـف ــراد ضــاهــر سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 3200حردين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري الثانية بطرابلس
طلب شلق توفيق شلق سند بدل ضائع
للعقار  394كفريا ـ ـ الكوره.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب منير جميل زخم مالك القسم 17 /
 /Bمــن الـعـقــار  /1187/بـيــت م ــري سند
تمليك بدل عن ضائع باسمه.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب كــابــي فــرج علم بوكالته عــن رمــزي
ال ـي ــاس نــوفــل اح ــد ورث ــة ال ـي ــاس مخايل
ن ــوف ــل م ــال ــك ال ـع ـق ــارات  /762/و/781/
و /790/رومـيــة سـنــدات تمليك بــدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب نـسـيــب نـجـيــب ب ــو ان ـط ــون بصفته
وكـ ـي ــل اي ـل ـي ــا ن ـس ـي ــب بـ ــو ان ـ ـطـ ــون واحـ ــد
ورث ــة نـجـيــب نـسـيــب اب ــو ان ـط ــون مالكي
القسم  /14/من العقار  /2507/بعبدات
والسفيلة سندي تمليك بــدل عــن ضائع
بحصتي املوكل واملورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب ان ـطــوان ج ــوزاف ال ـخــوري بوكالته
عــن جــرجــس يــوســف يــوســف هيكل احــد
ورثـ ـ ــة ي ــوس ــف ه ـي ـكــل ع ـب ــد االحـ ـ ــد مــالــك
العقار  /153/الدوار سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املورث.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب فــارس سميا سميا فــارس بصفته
الشخصية وبوكالته عن عبد الله سميا
فارس سميا مالكي العقار  /401/زكريت
سـنــدي تمليك ب ــدل عــن ضــائــع بحصتي
املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن شطب شركة
من أمانة السجل التجاري في الشمال
بـنـ ً
ـاء للطلب املـقــدم بـتــاريــخ 2017/2/15
ومحضري اجتماع الجمعية العمومية
غير العادية املنعقدتني في 2015/10/23
و 2015/12/22صدر بتاريخ 2017/2/16
ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ع ـ ــن ح ـ ـضـ ــرة ال ـ ـقـ ــاضـ ــي املـ ـش ــرف
قـضــى بـشـطــب قـيــد شــركــة هـيـكــزا غــروب
لـلـتـجــارة ش.م.مHEXA GROUP FOR .

 TRADING S.A.R.Lمـمـثـلــة بــاملـفــوض
بالتوقيع باالنفراد السيد مــروان ناصر
مـصــري مــن الـسـجــل الـتـجــاري رق ــم 7395
تاريخ  .1992/2/19رقم التسجيل املالي
.484985
ل ـل ـم ـت ـض ــرر م ـه ـل ــة عـ ـش ــرة أي ـ ـ ــام ل ـت ـقــديــم
اع ـتــراضــه الـخـطــي عـلــى ه ــذا اإلجـ ــراء من
تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في الشمال
انطوان معوض
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب ري ــاض ف ــؤاد ال ـخ ــراط بــوكــالـتــه عن
يــوســف وقــزح ـيــا وابــراه ـيــم سـمـيــر داغــر
مــال ـكــي ال ـع ـق ــار  /565/مــرج ـبــا س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع بحصص املالكني.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب مــوســى مـحـمــد ش ــري بــوكــالـتــه عن
ان ـج ــري ــد م ــوس ــى ف ــاض ــل م ــال ـك ــة ال ـع ـقــار
 /1713/برج حمود سند تمليك بدل عن
ضائع باسم املالكة.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي

شقة برسم البيع الطابق
الثاين غرفتني نوم +
صالون وسفرة  +حاممان
 +رشفتني،
لالتصال 03/278014
خندق الغميق آخر شارع
الزهراوي بناية فواز

◄مبوب ►

غادر ولم يعد
غادرت العاملة االثيوبية
Martafeysa yadete
من عند مخدومها ،الرجاء ممن يعرف
عنها شيئًا ،اإلتصال على الرقم
71580319
غادر العمال البنغالدشيون
Md rokon
Bulbut hossain
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن يعرف
عنهم شيئًا ،اإلتصال على الرقم
03888592
غادر العامل البنغالدشي
Faruq miah
من عند مخدومه ،الرجاء ممن يعرف
عنه شيئًا ،اإلتصال على الرقم 03568787
غادرت العامله البنغالدشية
Assiya
من عند مخدومها ،الرجاء ممن يعرف
عنها شيئًا ،اإلتصال على الرقم
70844984
غادر العمال البنغالدشيون
saddam hosen
abu sayed
Rahim khan
Nazarul Islam
من مؤسسة مستخدميهم ،الرجاء ممن
يعرف عنهم شيئًا ،االتصال على الرقم
729314/03
غادر العامل
ALAHI MOHAMMAD MONJOR
من التابعية بنغالدش من مكان عمله
لدى السيد جورج الياس حنا الى جهة
مجهولة ،وملن يعلم عنه االتصال على
الرقم 03/553538
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ّ
غزارة تهديفية تقرب سيتي وأتلتيكو
من ربع النهائي
دوري أبطال أوروبا

قلب مانشستر سيتي الطاولة على ضيفه
مــونــاكــو الـفــرنـســي ،بـعــدمــا ك ــان األخـيــر
متقدمًا  ،2-3لـيـعــود سيتي ويتغلب
عـلـيــه  3-5فــي ذهـ ــاب دور ال ـ ـ  16من
بطولة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم.
بدوره ،عاد أتلتيكو مدريد االسباني بفوز
ثمين من عقر دار منافسه باير ليفركوزن
االلماني 2-4
غ ــزارة تهديفية مــرة أخــرى فــي دور
الـ  16من دوري أبطال أوروبــا .بعد
ال ـ  0-4لباريس ســان جيرمان على
بــرش ـلــونــة ،و 1-5ل ـب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
على أرسنال ،رفع مانشستر سيتي
ال ـغ ـل ــة ،وت ـغ ـلــب  3-5ع ـلــى مــونــاكــو،
أمــا أتلتيكو مــدريــد فـفــاز على باير
ليفركوزن .2-4
ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة األولـ ـ ـ ــى ،ك ـ ــان مــونــاكــو
ال ـفــرن ـســي قــري ـبــا م ــن إعـ ـ ــادة إح ـيــاء
امل ـفــاجــآت ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ــا
على غرار ما حصل األسبوع املاضي
بــن بــرشـلــونــة وس ــان جـيــرمــان .لكن
هذه املرة استطاع مانشستر سيتي
أن ي ـس ـت ـع ـيــد وعـ ـي ــه ،وي ـع ـي ــد ن ــادي
اإلمارة الفرنسي الى حجمه بالتغلب
ع ـل ـيــه .مـ ـب ــاراة رائـ ـع ــة ،ع ـلــى صعيد
املنافسة ،وأداء الالعبني وصراعهم
البدني وتكتيك املدربني.
ظــن الفرنسيون أن الـتــاريــخ سيقف
الــى جانبهم هــذه املــرة بعدما كانت
م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات مـ ــونـ ــاكـ ــو ضـ ـ ــد الـ ـف ــرق
اإلنكليزية في إنكلترا الـ  9تميل الى
جانبهم ،حيث فــاز  5مــرات ،وتعادل
مرتني ،وخسر مثلهما.
جاء الشوط االول سريعًا ،في إيقاع
اللعب والتهديف .تقدم سيتي عبر
رحيم سترلينغ في الدقيقة  ،26قبل
ان يرد الضيوف بهدفني للكولومبي
رادام ـ ـيـ ــل ف ــال ـك ــاو وك ـي ـل ـي ــان مـبــابــي
في الدقيقة  32و 40تواليًا ،لينتهي
الشوط األول بتقدمهم  .1-2وأصبح
مـ ـب ــاب ــي ( 18ع ـ ــام ـ ــا) ثـ ــانـ ــي أص ـغ ــر
فــرنـســي يـسـجــل ف ــي دوري االب ـطــال
بعد كريم بنزيمة الــذي فعلها حني
كان عمره  17عامًا.
في الثاني استمر الضغط الهجومي
ال ـف ــرن ـس ــي ل ـي ـح ـ ِّـص ـل ــوا ركـ ـل ــة جـ ــزاء
فــي الدقيقة  .50ت ــردد فــالـكــاو كثيرًا
ق ـبــل ت ـســديــدهــا ،ف ـص ـ ّـده ــا ال ـح ــارس
األرجـنـتـيـنــي وي ـلــي كــابــايـيــرو الــذي

احتفال أغويرو وسانيه بالهدف (أ ف ب)

ً
لعب بــدال مــن التشيلياني كالوديو
برافو.
سريعًا ،عاد سترلينغ بمرتدة ومرر
ألغ ــوي ــرو ،ف ـســدد م ــن داخ ــل املنطقة
كرة سهلة للحارس الكرواتي دانيال
سوباسيتش ،أفلتها األخير بغرابة
من يديه ،فتهادت في الشباك هدفًا
ثانيًا منح سيتي التعادل.
وم ــن تـحـفــة ك ــروي ــة ،عـ ـ ّـوض فــالـكــاو
ركـلـتــه ال ـضــائ ـعــة ،واس ـت ـغــل تـمــريــرة
طويلة ليخترق املنطقة ويسدد بكل

غريزمان
بات
ّ
أفضل هداف في
تاريخ أتلتيكو
برصيد  13هدفًا

هدوء كرة ساقطة من فوق كاباييرو
مستعيدًا تقدم فريقه (.)61
وع ـلــى غـ ــرار ف ــال ـك ــاو ،ح ـقــق أغــويــرو
ال ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـ ــاب ـ ــع رك ـن ـي ــة
البلجيكي كيفن دي بروين من داخل
امل ـن ـط ـق ــة ب ـي ـم ـي ـنــه ق ــوي ــة ال ـ ــى ي ـســار
ال ـ ـحـ ــارس ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  .71وت ـق ــدم
س ـي ـتــي ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ف ــي املـ ـب ــاراة
واالولـ ــى مـنــذ ال ـشــوط االول ،عندما
لعب العاجي يايا توريه ركنية كرة
ال ــى ج ــون سـتــونــز عـلــى ب ــاب املــرمــى

ليسجلها بعد  6دقــائــق مــن الهدف
السابق.
ثــم انتهى املهرجان التهديفي بكرة
من سانيه في شباك الفرنسيني في
الدقيقة .82
وفــي امل ـبــاراة الثانية ،قطع أتلتيكو
م ـ ــدري ـ ــد شـ ــوطـ ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا نـ ـح ــو رب ــع
النهائي ،بعدما سحق مضيفه باير
ليفركوزن األملــانــي  .2-4خسارة هي
االولـ ـ ــى ل ـل ـفــريــق األمل ــانـ ــي ،ل ـكــن هــذه
امل ــرة قــد ت ـكــون حــاس ـمــة ،إذ يصعب
ال ـت ـعــويــض ف ــي اإليـ ـ ــاب ع ـلــى ملعب
«فيسنتي كالديرون».
ب ــدأ اص ـحــاب االرض امل ـب ــاراة بضغط
كـبـيــر ع ـلــى ال ـض ـي ــوف ،وت ـح ــدي ـدًا من
خ ــال ت ـحــركــات ك ــري ــم بـلـعــربــي ال ــذي
شكل خطورة دائمة على دفاع الخصم.
لـكــن اتلتيكو خــدعــه ،وت ـقــدم بهدف
رائـ ـ ـ ــع عـ ـب ــر سـ ـ ـ ـ ــاوول ن ـي ـغ ـي ــز ال ـ ــذي
راوغ م ــداف ـع ــا وأطـ ـل ــق كـ ــرة ب ـي ـســراه
فـ ــي ال ـ ــزاوي ـ ــة ال ـب ـع ـي ــدة مل ــرم ــى بــايــر
ل ـي ـفــركــوزن ف ــي الــدق ـي ـقــة  .17ب ـعــد 7
دق ـ ــائ ـ ــق ،اسـ ـتـ ـغ ــل أت ـًل ـت ـي ـك ــو هـجـمــة
مرتدة سريعة وخطأ دفاعيًا فادحًا،
لـيـتــاعــب ال ـفــرن ـســي كـيـفــن غــامـيــرو
بمدافعني ويمرر كرة متقنة باتجاه
ال ـفــرن ـســي اآلخـ ــر أنـ ـط ــوان غــريــزمــان
الــذي أودعـهــا الشباك ،وصــار أفضل
هـ ـ ــداف ف ــي ت ــاري ــخ ال ـف ــري ــق بـ ــدوري
األبطال برصيد  13هدفًا.
فـ ــي م ـط ـل ــع ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي قـلــص
ب ـل ـعــربــي الـ ـف ــارق وس ـج ــل ه ــدف ــا في
ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  .48لـ ـك ــن أت ـل ـت ـي ـك ــو أعـ ــاد
ال ـف ــارق ال ــى ســابـقــه عـنــدمــا احتسب
ل ــه الـحـكــم رك ـلــة ج ــزاء إث ــر مخاشنة
مدافع ليفركوزن النمسوي ألكسندر
دراغوفيتش لغاميرو داخل املنطقة،
فــانـبــرى لها االخـيــر بـنـجــاح ،مانحًا
التقدم  1-3لفريقه.
الـ ـفـ ــريـ ــق االملـ ـ ــانـ ـ ــي حـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـع ـ ــودة،
ونجح في تقليص الـفــارق بالنيران
الـ ـص ــديـ ـق ــة مـ ـ ـج ـ ــددًا عـ ـن ــدم ــا س ـجــل
املــو ًنـتـيـنـيـغــري سـتـيـفــان ســافـيـتــش
خطأ فــي مــرمــاه بعد كــرة مــرتــدة من
الحارس في الدقيقة .68
وق ـب ــل ان ـت ـه ــاء امل ـ ـبـ ــاراة ب ـ ـ  6دق ــائ ــق،
َّ
وســع أتلتيكو الفارق مجددًا عندما
سجل فرناندو توريس هدفًا برأسه
ليحسم النتيجة نهائيًا في مصلحة
فريقه ،ويضع قدمًا في ربع النهائي.
وه ـ ـنـ ــا بـ ــرنـ ــامـ ــج م ـ ـبـ ــاريـ ــات ال ـل ـي ـلــة
(الـســاعــة  :)21.45بــورتــو البرتغالي
 ي ــوف ـن ـت ــوس اإليـ ـط ــال ــي ،إشـبـيـلـيــةاإلسباني  -ليستر سيتي اإلنكليزي.

يوروبا ليغ

مباراتا «تأدية واجب» لمانشستر يونايتد وشالكه في «يوروبا ليغ»

فاز يونايتد في مباراة الذهاب أمام سانت إتيان ( 0-3اولي سكارف ــ أ ف ب)

يدخل مانشستر يونايتد اإلنكليزي
وش ــالـ ـك ــه األملـ ــانـ ــي م ـب ــارات ـي ـه ـم ــا فــي
إياب دور الـ  32ملسابقة "يوروبا ليغ"
باطمئنان تام لبلوغ دور الـ  16عندما
يلعب األول فــي ضيافة سانت إتيان
ال ـفــرن ـســي ،فـيـمــا يـسـتـضـيــف الـثــانــي
باوك سالونيكي اليوناني.
وك ــان مــانـشـسـتــر قــد ف ــاز ذهــابــا على
مـلـعـبــه بـثــاثـيــة نـظـيـفــة ،فـيـمــا تغلب
ش ــالـ ـك ــه عـ ـل ــى بـ ـ ـ ــاوك ف ـ ــي عـ ـق ــر داره
بالنتيجة ذاتها.
وس ـيــريــح ال ـف ــوز الـكـبـيــر ف ــي الــذهــاب
م ــدرب يــونــاي ـتــد ،الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار تـشـكـيـلـتــه
ل ـل ـم ــواج ـه ــة وادخـ ـ ـ ـ ــار جـ ـه ــود بـعــض
العـبـيــه لـنـهــائــي ك ــأس راب ـطــة األنــديــة
امل ـح ـتــرفــة أم ـ ــام ســاوث ـم ـب ـتــون األح ــد
املقبل.

وه ـن ــا ب ــرن ــام ــج املـ ـب ــاري ــات (بـتــوقـيــت
بيروت):
 األربعاء:شــال ـكــه األمل ــان ــي  -بـ ــاوك ســالــونـيـكــي
اليوناني ( 0-3ذهابًا) ()19,00
ف ـن ــرب ـخ ـش ــة الـ ـت ــرك ــي  -كـ ــراس ـ ـنـ ــودار
الروسي ()19,00( )1-0
ســانــت إت ـيــان الـفــرنـســي  -مانشستر
يونايتد اإلنكليزي ()19,00( )3-0
 الخميس:عثمانلي سبور التركي  -أوملبياكوس
اليوناني ()18,00( )0-0
روم ــا اإليـطــالــي  -فـيــاريــال اإلسـبــانــي
()20,00( )0-4
ب ـش ـي ـك ـط ــاش الـ ـت ــرك ــي -هـ ـب ــوي ــل بـئــر
السبع اإلسرائيلي ()20,00( )1-3
زيـنـيــت س ــان بـطــرسـبــورغ الــروســي -
أندرلخت البلجيكي ()20,00( )2-0

أبـ ــويـ ــل ال ـق ـب ــرص ــي  -أت ـل ـت ـي ــك ب ـل ـبــاو
اإلسباني ()20,00( )3-2
أياكس أمستردام الهولندي  -ليخيا
وارسو البولوني ()20,00( )0-0
سـبــارتــا ب ــراغ الـتـشـيـكــي  -روس ـتــوف
الروسي ()22,05( )4-0
توتنهام اإلنكليزي  -غنت البلجيكي
()22,05( )1-0
ليون الفرنسي  -ألكمار الهولندي (-4
)22,05( )1
ف ـيــورن ـت ـي ـنــا اإليـ ـط ــال ــي  -ب ــوروس ـي ــا
مونشنغالدباخ األملاني ()22,05( )0-1
غـنــك البلجيكي  -أس ـتــرا جيورجيو
الروماني ()22,05( )2-2
كوبنهاغن الدنماركي  -لودوغورتس
البلغاري ()22,05( )1-2
شاختار دونيتسك األوكراني  -سلتا
فيغو اإلسباني (.)22,05( )0-1
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رياضة
سوق االنتقاالت

داوود الموهبة الجديدة القادمة إلى دورتموند
ي ـ ـ ــواص ـ ـ ــل بـ ـ ــوروس ـ ـ ـيـ ـ ــا دورت ـ ـم ـ ــون ـ ــد
األمل ــان ــي س ـيــاس ـتــه ف ــي ال ـت ـع ــاق ــد مــع
املواهب البارزة في الكرة األوروبية،
وجديدها اقترابه من الحصول على
النجم األملاني الشاب من أصل سوري
مـ ـحـ ـم ــود داوود الع ـ ـ ــب ب ــوروسـ ـي ــا
مــون ـش ـن ـغــادبــاخ ،ب ـح ـســب صحيفة
"بيلد" املحلية.
وذكـ ـ ــرت "ب ـي ـل ــد" أمـ ــس أن ـه ــا حصلت
على ّمعلومات بأن داوود ( 21عامًا)
سيوقع في القريب العاجل عقدًا مع
فريق "أسود فيستفاليا".
وأفـ ـ ـ ــادت ب ــأن ــه ي ــوج ــد شـ ــرط جــزائــي
فــي عـقــد داوود مــع مونشنغالدباخ
الذي ينتهي في  ،2018يسمح لالعب
بالرحيل قبل انتهاء عقده مقابل 10
ماليني يورو.
وكانت صحف في إيطاليا وإنكلترا
قــد تحدثت عــن إمكانية انتقاله إلى
يــوفـنـتــوس أو تـشـلـســي أو لـيـفــربــول
ً
م ـقــابــل هـ ــذا امل ـب ـلــغ ال ـ ــذي ي ـعــد قـلـيــا
بالنسبة إلى قيمته الكروية.
لكن على ما يبدو ،كما أفادت "بيلد"،
فــإن داوود قــرر تــرك مونشنغالدباخ
متجهًا إل ــى مــديـنــة دورت ـمــونــد التي

تبعد عــن مقر نــاديــه الـحــالــي مسافة
 90كيلومترًا فقط.
وأضـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة
االنـ ـتـ ـش ــار ف ــي أمل ــان ـي ــا إن م ــوض ــوع
ان ـت ـقــال داوود إل ــى دورت ـم ــون ــد كــان
مــن املــواضـيــع الـتــي ناقشها األخـيــر
ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي" ،واآلن ي ـب ــدو أن
ّ
سيوقع داوود في القريب العاجل على كشوفات دورتموند (أرشيف)

انتقاله سيصبح حقيقة".
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال املـ ــديـ ــر ال ــري ــاض ــي
لدورتموند ميكايل تسورك" :مبدئيًا
نحن ال نخوض فــي التكهنات" ،كما
رف ــض رئـيــس ال ـنــادي هــانــز ـ ـ يواكيم
فاتسكه التعليق على سؤال لصحيفة
"رور ناشريشنت" بشأن داوود.

إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد فــاتـسـكــه أن مستقبل
املـ ـ ــدرب ت ــوم ــاس تــوخ ـيــل سـ ُـيـنــاقــش
في نهاية املوسم ،حتى لو كان عقده
يمتد رسميًا حتى حزيران .2018
وق ــال فاتسكه" :تــومــاس هــو مــن ّ
عبر
ع ــن الــرغ ـبــة ف ــي ال ـحــديــث مـعـنــا بعد
ّ
ان ـت ـه ــاء امل ــوس ــم ألنـ ــه ي ــري ــد أن يــركــز
راهنًا على املسائل الرياضية".
ولم يستبعد فاتسكه فكرة إنهاء عقد
توخيل قبل األوان ،وقــال" :سنناقش
األمر ،ونحن مستعدون لذلك .توماس
ت ــوخـ ـي ــل م ـ ـ ـ ــدرب اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ل ـكــن
علينا أن نــرى ما إذا كنا نوافق على
الخيارات االستراتيجية للنادي".
وأضــاف" :ينتهي املوسم أواخــر أيار،
ّ
ولدينا متسع من الوقت حتى األول
م ــن تـ ـم ــوز ،م ــوع ــد ت ــوق ـي ــع ال ـع ـق ــود"،
كاشفًا أن أندية أوروبية كبيرة مهتمة
بالحصول على خدمات توخيل.
وخـلــف تــوخـيــل ( 43عــامــا) فــي 2015
يــورغــن ك ـلــوب املـنـتـقــل إل ــى ليفربول
اإلنكليزي ،واختير أفضل مــدرب في
"ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا" ف ــي مــوس ـمــه األول
ب ـع ــدم ــا قـ ــاد دورتـ ـم ــون ــد إلـ ــى امل ــرك ــز
الثاني خلف بايرن ميونيخ.

كأس االتحاد اآلسيوي

خسارة منطقية للنجمة في األردن
لم ينجح النجمة في تحقيق نتيجة
إيجابية في افتتاح منافساته ضمن
الجمعة الثالثة ملسابقة كأس االتحاد
اآلسـ ـي ــوي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم ،فـخـســر أم ــام
مضيفه الــوحــدات األردن ــي  1 - 0في
عمان .خسارة استحقها النجماويون
بعد العرض الكبير ألصحاب األرض
بقيادة املــدرب العراقي عدنان حمد،
ولـ ـ ــوال ب ــراع ــة ال ـ ـحـ ــارس ال ـن ـج ـمــاوي
أح ـمــد تـكـتــوك فــي تـصــديــه ألك ـثــر من
سـبــع ف ــرص أردن ـي ــة حقيقية لكانت
النتيجة أكبر بكثير.
كل األجواء كانت تشير إلى فوز أردني
على ملعب يتمتع بأرضية ممتازة،

بعكس املالعب اللبنانية ،إضافة إلى
حضور جماهيري كبير مأل مدرجات
املـلـعــب بــال ـكــامــل ،إل ــى جــانــب وج ــود
عـنــاصــر أردن ـي ــن مـمـتــازيــن ،فـتــوالــت
ال ـ ـفـ ــرص حـ ـت ــى ح ـس ـم ـه ــا مـ ـن ــذر أب ــو
عـمـيــرة فــي الــدقـيـقــة  62مــن تـســديــدة
أرضـ ــة خ ــادع ــة اس ـت ـقــرت ف ــي ال ــزاوي ــة
اليمنى للحارس تكتوك.
ال ـن ـج ـمــة م ــن ج ـه ـتــه ب ـق ـي ــادة املـ ــدرب
ج ـمــال ال ـح ــاج لـعــب بـمـنـطــق ،ساعيًا
إل ــى الـ ـع ــودة بـنـقـطــة م ــن ع ـ ّـم ــان ،لكن
ربما كان العبوه قد غالوا في الدفاع
واالعتماد على حارسهم وسط غياب
شبه كلي لخطي الــوســط والـهـجــوم،

وخصوصًا الغاني نيكوالس كوفي
ُ
بدل
الذي كان عالة على فريقه ،فاست ِ
ب ـ ــه خـ ــالـ ــد تـ ـك ــه ج ـ ــي ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
الـشــوط الـثــانــي .لكن مشكلة النجمة
ل ــم تـكــن بــاعــب أو اث ـن ــن ،ب ــل بـفــارق
فــي املستوى بــن الفريقني .وشهدت
امل ـبــاراة أول مـشــاركــة لــاعــب النجمة
األوغـ ـ ـن ـ ــدي ح ـس ــن واس ـ ـ ــوا الـ ـ ــذي مــن
املـبـكــر الـحــديــث عــن مـسـتــواه فــي ظل
عدم تأقلمه مع الفريق.
وف ــي م ـب ــاراة ثــانـيــة ضـمــن املجموعة
ع ـي ـن ـه ــا ،ف ـ ــاز ُصـ ـح ــم ال ـع ـم ــان ــي عـلــى
ّ
املحرق البحريني  .2 - 3وتقام
ضيفه
الجولة الثانية في  7آذار املقبل ،حيث

ي ـس ـت ـض ـيــف ال ـن ـج ـم ــة ف ــري ــق ص ـحــم،
ّ
ّ
املحرق.
ويحل الوحدات ضيفًا على
أما ممثل لبنان الثاني في املسابقة،
فريق الصفاء ،فيلعب مباراته املقبلة
ضمن املجموعة الثانية في  6آذار مع
مضيفه الوحدة السوري ،لكن ستقام
املباراة على ملعب صيدا املعتمد من
فريق الــوحــدة كــأرض لــه بسبب عدم
إمكانية إقــامــة مـبــاريــات فــي ســوريــا.
كــذلــك يلعب ضمن املجموعة عينها
القوة الجوية العراقي مع ضيفه الحد
البحريني في قطر .وكان الصفاء قد
تعادل مع القوة الجوية سلبًا أول من
أمس ،وفاز الوحدة على الحد .0 - 1

الكرة اللبنانية ّ
العهد يتعثر في صور ويعود بنقطة
خــرج فريق العهد بأقل الخسائر من
لقائه مع مضيفه التضامن صور في
مباراة مؤجلة من األسبوع الخامس
عـشــر بـعــد أن ت ـعــادل مـعــه  1 - 1على
ملعب صور البلدي ،حيث كان العهد
متأخرًا حتى الدقيقة  75من اللقاء.
وال شك في أنه تعادل بطعم الخسارة
للعهد في مشوار إحرازه للقب وسعيه
إلى االبتعاد قدر اإلمكان عن النجمة،
لـكــن وف ـقــا مل ـجــريــات ال ـل ـقــاء وال ـعــرض
ال ــذي قــدمــه ال ـع ـهــداويــون فــي الـشــوط
األول يمكن القول إن النتيجة مرضية.
فالتضامن أثبت أنه خصم عنيد على
أرضه ،في ظل وجود جمهور كبير له،
فقدم شوطًا أول ممتازًا ّ
توجه بهدف
رأس ــي جـمـيــل لـلـقــائــد رض ــا عـنـتــر من
كــرة عرضية لوسيم عبد الـهــادي في
الدقيقة  .27وبــدا أن الضغط النفسي
ك ــان كـبـيـرًا عـلــى الـضـيــوف مــن بــدايــة
اللقاء ،بعكس أصحاب األرض الذين
ال ش ــيء لــديـهــم كــي يـخـســروه بعكس
العهداويني املطالبني بالفوز.
وفي الشوط الثاني ّ
تغير حال العهد
مــع دخــول السنغالي بابا أبنو الــذي
ق ـلــب األم ـ ــور رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ،ف ـهـ ّـدد
مرمى الحارس الصوري مهدي خليل
م ــرت ــن ق ـبــل أن ت ـك ــون ال ـثــال ـثــة ثــابـتــة
قـبــل رب ــع ســاعـ ًـة عـلــى نـهــايــة امل ـب ــاراة،
ً
م ـس ـت ـغــا خ ـط ــأ م ــن الـ ـح ــارس ه ــادي
خليل فــي تصديه لتسديدة حــرة من
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ريال مدريد ضيفًا على
فالنسيا اليوم

يحل ريال مدريد اليوم ،الساعة  19,45بتوقيت
بيروت ،ضيفًا على فالنسيا في مباراة مؤجلة
من املرحلة السادسة عشرة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
ويتصدر امللكي ترتيب البطولة بـ  52نقطة ،بينما
يحتل "الخفافيش" املركز الـ  15بـ  23نقطة.

ريبيري يعود وأنشيلوتي
ينجو من العقوبة

التحق الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري
بتدريبات بايرن ميونيخ األملاني ألول مرة بعد
غياب لعدة أسابيع بسبب اإلصابة ،وقد يعود
قريبًا إلى املنافسات.
وملح املدرب اإليطالي للفريق البافاري كارلو
أنشيلوتي إلى احتمال مشاركة ريبيري السبت
في املباراة ضد هامبورغ في الدوري األملاني ،أو
على أبعد تقدير في ربع نهائي مسابقة الكأس
ضد شالكه في األول من آذار املقبل.
من جهة أخرى ،أكد بايرن أن االتحاد األملاني
لكرة القدم لن يعاقب أنشيلوتي بعدما استمع
إليه لتوضيح الحركة املسيئة التي وجهها
بإصبعه الى جمهور هيرتا برلني السبت.
وأوضح النادي البافاري في بيان" :بعدما
استمعت إلى شهادة كارلو ،قررت لجنة الرقابة
التابعة لالتحاد إغالق هذا امللف" ،مشيرًا إلى
أن أنشيلوتي "سيتبرع بمبلغ  5آالف يورو
لصندوق االتحاد بسبب هذه الحركة" التي كانت
رد فعل على قيام جمهور هيرتا برلني بالبصق
على املدرب اإليطالي.

كازنس من ساكرامنتو
إلى نيو أورليانز

أفاد ساكرامنتو كينغر بأن نجمه ديماركوس
كازنس سينضم إلى نيو أورليانز بيليكانز في
إحدى أكبر صفقات االنتقاالت لعام  2017في
دوري كرة السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
وسيعزز انضمام كازنس الذي سجل 27,8
نقطة كمعدل وسطي في املباراة الواحدة على
مدى سبع سنوات ،هجوم نيو أورليانز الذي
يعتمد بنسبة كبيرة على النجم أنطوني ديفيس
(معدل وسطي  27,7نقطة).

السلة اللبنانية

ّ
ثالثي لبنان في دورة
فوز ّ
دبي السلوية
نــور منصور ارت ـ ّـدت مــن صــدر خليل
ليسجلها أبـنــو ويـمـنــح فــريـقــه نقطة
غالية .تـعــادل رفــع رصـيــد العهد إلى
 37نقطة في الصدارة ،مبتعدًا بفارق
 6ن ـق ــاط ع ــن ال ـن ـج ـمــة الـ ـث ــان ــي ،فـيـمــا
أصبح رصيد التضامن  21نقطة في
املركز الثامن.
إداريـ ـ ــا ،ح ــددت لـجـنــة امل ـســاب ـقــات في
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم مـكــان
وزمان إقامة مباراة النجمة واألنصار
ضـمــن األس ـب ــوع ال ـثــامــن ع ـشــر ،حيث
ستقام يوم األحد عند الساعة الثالثة
عـ ـل ــى م ـل ـع ــب صـ ـ ــور الـ ـبـ ـل ــدي بـسـبــب
ت ـعــذر إقــام ـت ـهــا ع ـلــى مـلـعـبــي املــديـنــة
الــريــاضـيــة وص ـيــدا ال ـب ـلــدي .وغـ ّـرمــت
ل ـج ـن ــة االن ـ ـض ـ ـبـ ــاط نـ ــاديـ ــي ال ـن ـج ـمــة
واألنصار مبلغ  500أف ليرة ،ونادي
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا م ـب ـلــغ م ـل ـي ــون ل ـي ــرة،
بسبب األحــداث التي رافقت مباريات
فرقهم في األسـبــوع السابع عشر من
الـ ـ ـ ــدوري .وأوقـ ـف ــت لـجـنــة االن ـض ـبــاط
ألكسي خزاقة من اإلخاء األهلي عاليه
وإدم ـ ــون ش ـحــادة مــن ال ـســام زغــرتــا،
وروني عازار من طرابلس ،وجاد نور
الــديــن مــن شـبــاب الـســاحــل ،ومحمود
كـ ـج ــك ودي ـ ـي ـ ـغـ ــو دي أنـ ـ ـ ــدراديـ ـ ـ ــه مــن
الراسينغ ،مـبــاراة واح ــدة لحصولهم
ع ـلــى اإلن ـ ـ ــذار ال ـث ــال ــث امل ـت ــراك ــم ،فيما
أوق ـ ــف ق ــائ ــد ال ـص ـف ــاء ع ـلــي ال ـس ـعــدي
مباراتني.

أضاف فريق الرياضي فوزًا جديدًا
هو الخامس له في دورة دبي الدولية
وضمن صدارة الترتيب
في كرة السلة
ِ
بعد فوزه الكبير على «بول ابوف
اول» األميركي بفارق  23نقطة 95
  ،72ضمن مباريات اليوم الخامسللمسابقة التي تستضيفها قاعة
النادي األهلي حتى يوم السبت املقبل.
وفي مباراة ثانية ،فاز الحكمة بصعوبة
على املنتخب املصري بفارق  6نقاط
 .75 - 81وهذا الفوز الثالث للحكمة
بعد «مايتي سبورتس» و«بول ابوف
اول» مقابل خسارة أمام الرياضي،
فيما ُمني املنتخب املصري بالخسارة
الثانية مقابل انتصارين.
كذلك فاز هومنتمن على «مايتي
سبورتس» .93-100
ويلتقي اليوم األربعاء الحكمة مع
جمعية سال املغربي (الساعة )15.00
واملنتخب املصري مع هومنتمن
( )17.00و«مايتي سبورتس»
الفيليبيني مع الرياضي بيروت
( ،)19.00بينما يرتاح «بول ابوف اول»
األميركي.
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ثقافة وناس

فنون مشهدية

جمال شقير يعيد األلق إلى الخشبة السورية
دمشق -خليل صويلح
ف ـ ــي تـ ـج ــربـ ـت ــه اإلخ ـ ــراجـ ـ ـي ـ ــة األول ـ ـ ــى
«س ـ ـتـ ــات ـ ـي ـ ـكـ ــو» (عـ ـ ـ ــن نـ ـ ــص ل ـ ـشـ ــادي
دويـ ـع ــر) ،أعـ ــاد ج ـمــال شـقـيــر بعض
األل ـ ـ ـ ـ ــق إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـش ـ ـبـ ــة املـ ـس ــرحـ ـي ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ه ـ ـنـ ــاك مـ ــا يـ ـش ـ ّـدن ــا إل ــى
الـ ـع ــرض ال ـ ــذي ت ـش ـه ــده هـ ــذه األيـ ــام
خشبة «مسرح القباني» في دمشق.
ّ
لوحة الـ «غرنيكا» املعلقة على الجدار
ّ
ستحيلنا على حرب أهلية ما ،حرب
ع ـلــى ب ـعــد أم ـت ــار رب ـم ــا ،ل ـكــن الــرجــل
األربعيني (كفاح الخوص) الذي كان
ّ
يـتـهـيــأ ل ـل ـخــروج ب ـب ــزة ج ــدي ــدة أرب ــك
ً
توقعاتنا قليال .بدا كأنه ينتظر أحدًا
ما في تلك الليلة املضيئة ،ربما كان
على مــوعـ ٍـد غــرامــي ،أو إج ــراء صفقة
ما .إال أنه ما أن يجلس إلى طاولته
حتى تتالشى هــذه التوقعات .فهذا
ـرار حــاســم
شـخــص ق ــد وص ــل إل ــى ق ـ ـ ٍ
باالنتحار ،وفقًا للتسجيل الذي كان
يرويه على شريط كاسيت.

ّ
على
قة
المعل
لوحة الـ «غرنيكا»
ّ
الجدار ستحيلنا إعلى حرب أهلية ما
سنفهم أنه انتهى إلى عدمية مطلقة،
وي ــأس كــامــل مــن حـيــاة غـيــر جــديــرة
بالعيش .مستقبله لــن يكون أفضل
مــن ماضيه ،فــي عزلة ت ــزداد ضــراوة
بعد انفصاله عــن زوج ـتــه ،وانطفاء
أحـ ــامـ ــه فـ ــي ع ــال ــم ك ــاب ــوس ــي ي ـكــاد
يـخـنـقــه .املــوسـيـقــى الـصــاخـبــة الـتــي
تقتحم عــزلـتــه عـلــى هـيـئــة مــارشــات
عـسـكــريــة (درام ـ ــز سـيـمــون مــريــش)،
أربـ ـ ـ ـك ـ ـ ــت ص ـ ـ ـفـ ـ ــاء ل ـ ـح ـ ـظـ ــة ت ـس ـج ـي ــل
وصـ ـيـ ـت ــه ،ولـ ـ ــن ي ـن ـف ـع ــه االحـ ـتـ ـج ــاج
املتواصل في إسكات تلك املوسيقى.
وسيزداد وضعه سوءًا بمجيء جاره

نوار يوسف وكفاح الخوص في مشهد من «ستاتيكو»

(مـحـمــد ح ـمــادة) بسكينه الضخمة
الس ـت ـع ــارة ب ـص ـلــة .ال ـس ـكــن أضـخــم
مما يحتاج إليه تقشير البصل ،كما
ّ
ّ
وتصرفه وأفعاله الوقحة،
أن هيئته
تنطوي على نموذج يعيش اللحظة
الراهنة بكل وحشيتها وال آدميتها.
ّ
هذا كائن بهيمي ونفعي وتسلطي،
مــن أولـئــك الــذيــن وج ــدوا فــي فوضى
ّ
الحرب سلمًا للصعود واستثمار كل
ما يقع بني أيديهم ،فكل شيء يصلح
للنهب والبيع.
فــي الـحــركــة الـثــانـيــة مــن «ستاتيكو»
الــرجــل ال ــذي يـنــوي االنـتـحــار ،تقتحم

لحظته األخيرة صديقة الجار (نـ ّـوار
ي ــوس ــف) بـقـصــد االخ ـت ـبــاء ف ــي بـيـتــه،
ب ـع ــد قـ ـ ــدوم أهـ ـل ــه امل ـب ــاغ ــت إلـ ــى بـيــت
عشيقها .كانت «أمل» مضطربة بفردة
حــذاء واحــدة ،مثل سندريال مطعونة
ب ـك ــرام ـت ـه ــا .مـ ــا أن ت ـك ـت ـشــف أن نـ ّـيــة
الــرجــل االنـتـحــار ولـيــس الـقـتــل ،نظرًا
إلــى وجــود مسدس في درج الطاولة،
تـحــاول اسـتــدراجــه إلــى إنـجــاز املهمة
ع ـل ــى عـ ـج ــل ،ألن م ـن ـظ ــر رج ـ ــل غـ ــارق
بدمه ،وفقًا لرؤية ّ
عرافة سيفتح أبواب
الحياة أمامها ...هي العالقة بني رجل
ال تحبه ،وتطلعاتها نحو أفق آخر ال

يشبه الدرك الذي وصلت إليه.
ك ــأس ش ــاي تـتـبــادلــه مــع ه ــذا الــرجــل
الـغــرائـبــي يفتح شهيته إلــى الحياة
رغـ ــم ادعـ ــائـ ــه االنـ ـتـ ـح ــار ح ـت ـم ــا .ك ــأن
حــاج ـت ـه ـمــا إل ـ ــى الـ ـح ــب هـ ــي الـ ـع ــزاء
ل ـل ـخ ــاص م ــن «س ـت ــات ـي ـك ــو» الـعـنــف
امل ـتــواصــل ب ـمــرايــاه املـخـتـلـفــة .وه ــذا
م ــا ج ـع ـل ـهــا تـ ـخ ــوض ع ــراك ــا شــرســا
م ــع عـشـيـقـهــا الـ ــذي ع ــاد مـ ـ ّـرة أخ ــرى
لقضاء السهرة بصحبة الـجــار ّغير
ّ
عابئ بما كان يخطط له .سيتكشف
املشهد عن فوضى عارمة في املكان،
وستتناثر الكتب واألوراق والثياب،

قـبــل أن تنتهي إل ــى ال ـش ــارع بحركة
رق ــص مـجـنــونــة ت ـقــوم ب ـهــا أمـ ــل ،في
أكـ ـث ــر املـ ـش ــاه ــد بـ ــراعـ ــة وأل ـ ـقـ ــا خ ــال
العرض .لعلها محاولة للخالص من
ايديولوجيا عبثية أوصلت صاحبها
إلــى محاولته االنـتـحــار .الـجــار الــذي
عبث باملسدس عبر ألعاب صبيانية
أدت إل ـ ــى إطـ ـ ــاق رص ــاص ــة طــائـشــة
أودت بــالــرجــل املـنـتـحــر ،وف ــزع امل ــرأة
ـاب وخ ــرج ــت بـعــد
الـ ـت ــي ف ـت ـحــت الـ ـب ـ ً
صمت طويل ،طاوية صفحة سوداء
مـ ــن ح ـي ــات ـه ــا ن ـح ــو ش ـ ــارع ان ـط ـفــأت
أضـ ــواؤه ف ـجــأة ،وال ـج ــار ال ــذي مسح
ب ـص ـمــاتــه ع ــن املـ ـس ــدس وت ـس ـلــل مــن
امل ـكــان ،فالعتمة تنتظر الجميع في
ال ـخــارج .هـنــاك جريمة لــن يكتشفها
أحـ ـ ـ ــد بـ ـ ــوجـ ـ ــود ش ـ ــري ـ ــط الـ ـك ــاسـ ـي ــت
واعـتــرافــات القتيل .ربـمــا كــانــت هذه
اإلشــارة خالصة فكرة العرض .عمل
جـ ـم ــال ش ـق ـي ــر عـ ـل ــى الـ ـن ــص إع ـ ـ ــدادًا
وإخ ـ ــراج ـ ــا ب ـم ــا ي ـش ـبــه نـ ـق ــات رق ـعــة
الشطرنج ،مــن دون أن ينبش بعمق
أسباب كبوة حصانه ،والزلزال الذي
خاطفة
أطاح القلعة .اكتفى بإشارات
ّ
إل ــى مــا قــادنــا إل ــى ه ــذا الـحـطــام .كنا
نحتاج حفرًا إضافيًا بخلخلة السرد
األفقي نحو ضربات شاقولية تمنح
ً
الـعــرض ثـقــا درام ـيــا يستحقه ،رغــم
الحضور الالفت ملمثليه .نوار يوسف
مجنونة الخشبة السورية بال منازع
بأدائها املبهر ،وكفاح الخوص التقط
بــذكــاء نبض الشخصية .أمــا محمد
حمادة فقد انخرط بجرعة زائدة من
االض ـحــاك ،مما أرب ــك مساحة شجن
اآلخر وأوجاعه .عرض حار في شتاء
قــارس أنعش الخشبة السورية بعد
ً
انطفاء املوقد طويال.
* «ستاتيكو» 18:00 :مساء حتى  2آذار
(مـ ــارس) ـ ـ ـ «م ـســرح الـقـبــانــي» (دم ـشــق) ـ ـ
لالستعالم009632318019 :

شغل بيت

«نارسيس» ...محاولة للكالم عن الحرب األهلية
مسرحية أخرى عن الحرب األهلية،
يريد مخرجها أن ّ
يظهر ما يراه ناقصًا
في السردية المطروحة :بعيدًا
عن السياسةّ ،تدعي «نارسيس» نقل
«أحاسيس» من عاشوا الحربّ .
مهمة
ّ
ّ
معقدة ،ال يخفف من تعقيدها
محاولة «فتح» الموضوع للتأويل
جنى نخال
ت ـن ـف ــش املـ ـ ـ ــرأة ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــة ش ـعــرهــا
األحـمــر ،وتلطم م ـ ّـرات متتالية حتى
ّ
يشابه اللطم إيقاعًا للرقص .تتدلى
ّ
فتتغير
ثــريــا زجــاج ـيــة م ــن ال ـس ـقــف،
اإلضاءة وتلعب موسيقى كالسيكية
فــي الخلفية ليرقص املـمـثــان (مايا
سبعلي ووليد جابر) ،فتطير عباءة
املـمـثـلــة امل ـلـ ّـونــة ف ــي ال ـف ـضــاء األس ــود
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح :م ـ ـش ـ ـهـ ــدان م ـ ــن امل ـش ــاه ــد
ال ـق ـل ـي ـل ــة الـ ـت ــي ت ـك ـس ــر م ــون ــوت ــون ـي ــة
«نارسيس» .يعرض محترف «شغل
بـيــت» ملـ ّ
ـؤسـســه املـخــرج ش ــادي الهبر
هــذه املسرحية على «مـســرح مونو».
ف ــي إطـ ـ ــار ع ـم ـلــه م ــع امل ـن ـظ ـم ــات غـيــر
الحكومية عن قضايا عمالة األطفال
واالسـتـغــال وزواج الـقــاصــرات ،عمل
الهبر هنا على نص لديميتري ملكي،
عارضًا ما يريده سردًا عاطفيًا لحرب
الجبل.

هي «أحاسيس بعيدة عن السياسة»
يعتبر أنها «ما زالت عالقة في عقول
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس» ،ولـ ـ ــم ي ـس ـب ــق أن عــال ـج ـهــا
أح ــد .تفتتح املـســرحـيــة بشخصيتي
العرض ،امــرأة عجوز وشــاب .ترتدي
املـ ــرأة مــا يـشـبــه معطفًا مـلــونــا يبنى
ع ـل ـ ّيــه ال ـت ـن ــاق ــض م ــع ال ـ ـسـ ــواد الـ ــذي
يـ ـل ــف امل ـ ـسـ ــرح .الـ ـش ــاب ع ـس ـك ــري مــن
ال ـح ــرب الـلـبـنــانـيــة واملـ ـ ــرأة عــاشـتـهــا،
يجلسان على مقعد فــي مـكــان عــام/
حديقة ،ينتظران «نارسيس» ،وتدور
بينهما حــوارات ومشاهد تراوح بني
ال ـك ــوري ـغ ــراف ـي ــا واسـ ـتـ ـع ــادة مـشــاهــد
من حيوات أشخاص عاشوا الحرب
والخطف والقتل ومارسوه.
«هل أصبحنا ...وحيدين؟
أهي رغباتنا الحقيقية املختفية وراء
االبتسامات؟
أهي الذنوب؟
أهو السخف؟
الحرب؟ الحنني؟ الخوف أم التخويف؟
أهو الضجيج؟ أم األقنعة؟ أم املوت؟
كلها أشياء ربما دفعت بنا إلى امليناء
النتظار وصول نارسيس».
هي إذًا عن حرب ينتظر فيها الناس
من يأتي لينقذهم ،يتوقعه بعضهم
أشقر بعيون زرقــاء ،وآخــرون بعيون
س ـ ـ ــوداء وشـ ـع ــر أس ـ ـ ــود .ه ــو ان ـت ـظــار
ل ـغ ــودو ،بــن قــذائــف ال ـحــرب األهـلـيــة
اللبنانية ومعارك األخوة فيها.
لـكــن «نــارس ـيــس» تـقــع وه ــي تـحــاول
ّ
فـ ـع ــل ذلـ ـ ــك كـ ــلـ ــه ،فـ ــي فـ ــخ ال ـت ـب ـس ـيــط
والـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوض واالل ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــاس ب ــن
الشخصيات واملواضيع واملضمون.

ت ـعــانــي م ــن ض ـعــف ف ــي ال ـس ـي ـنــاريــو
وركاكته .من جهة ،لم يساعد ضعف
ً
ّ
الـ ـن ــص امل ـم ـث ـل ــن ف ـي ـش ــك ــل ثـ ـق ــا فــي
املضمون ،ومن جهة أخرى لم يسمح
ضعف أداء املمثلني بإغناء النص أو
البناء عليه.
ّ
ي ـقــول الـهـبــر ب ــأن املـســرحـيــة «تفتح
املـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــال أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ك ـ ـ ـ ــل اإلسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ـ ـ ــات
ً
والـتــأويــات ،محاولة أيضًا بــدال من
ً
تـلـقــن امل ـشــاهــد ،أن تـفـتــح م ـج ــاال له
ّ
ب ــأن ي ـفــكــر ف ــي امل ــوض ــوع املـ ـط ــروح».
لـ ـك ــن مـ ـسـ ـع ــاه لـ ـجـ ـع ــل الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو
واس ـع ــا يـحـتـمــل ال ـت ـج ــارب املختلفة
ّ
بتنوع خلفياتهم السياسية
للناس
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ك ـمــا م ـح ــاول ــة جعل
الـ ـن ــص ع ـب ـث ـيــا ،أوقـ ـع ــا الـ ـع ــرض فــي
م ـح ـظــور الـتـفـكـيــك ال ـك ــام ــل للمعنى
واالنسياق نحو استخدام التقنيات
املسرحية من دون الحاجة لها ،كما
أس ـه ـم ــا ف ــي غـ ـي ــاب ال ـح ـب ـك ــة .بـيـنـمــا
تـحـمــل املـســرحـيــة هــاجــس االنـتـظــار
وم ــرور الــوقــت ،ينتقل هــذا االنتظار
ل ـل ـم ـش ــاه ــد واملـ ـ ـش ـ ــاه ـ ــدة .ي ـن ـت ـظ ــران
ت ـغ ـي ـي ـرًا ف ــي س ـي ــاق الـ ـس ــرد أو حتى
ك ــري ـش ـي ـن ــدو م ـع ـ ّـي ـن ــا ي ـك ـس ــر رت ــاب ــة
الـ ـع ــرض .ومـ ــن ال ــواض ــح أن امل ـخــرج
ّ
ركز على السينوغرافيا ،لكنها أيضًا
لم تستطع أن تقوم مقام السيناريو
ال ـ ـ ــذي بـ ـ ــدا كـ ـمـ ـح ــاول ــة ل ـل ـع ـب ــث دون
النجاح للوصول إليه.
مــن ال ـض ــروري أن ننظر إل ــى الـحــرب
األهلية من زوايــا مختلفة .أن نحكي
ت ـج ــارب نــاسـهــا بــاخـتــافــاتـهــم ،لكن
مشكلة «نــارسـيــس» هــي فــي الخوف
مــن مواجهة الـحــرب كحدث وفشلها

فـ ــي ن ـق ــل ع ــواط ـف ـه ــا .ف ــال ـع ــواط ــف ال
ت ـع ـن ــي غ ـ ـيـ ــاب املـ ـنـ ـط ــق أو ال ـس ـي ــاق
الزمني -املكاني أو التحليل املنطقي،
ّ
ّ
ب ــل ت ـت ـطــلــب م ــن ــا ق ـ ـ ــراءة أك ـث ــر عـمـقــا
حتى للطبيعة اإلنسانية .وال تبدو
م ـح ــاول ــة تـ ـع ــداد امل ـش ــاع ــر وجـمـعـهــا

كــامـلــة ـ ـ ب ــن سـخــف وح ـنــن وخ ــوف
وتخويف وغيرها ـ صادقة وحقيقية
في نقل ما جرى.
* «ن ــارسـ ـي ــس» 20:30 :م ـس ــاء ح ـتــى 26
شباط (فبراير) ـ ـ «مسرح مونو» (األشرفية
ـ بيروت) ـ لالستعالم01/421870 :

مايا سبعلي ووليد جابر في العرض (كريس غفري)
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ساهرة درباس توثق تاريخ فلسطين ...سينمائيًا
زياد منى
لقد اغتنمنا مناسبة دعوة السينمائية
الفلسطينية ســاهــرة دربـ ــاس لعرض
أفــامـهــا الــوثــائـقـيــة وفيلمها الــروائــي
األول ،واألفــام التي أنتجتها وأشرفت
على إخراجها منها  5x5في سبع مدن
إيطالية منها روما وميالنو ،ونابولي،
وت ــورنـ ـت ــو ،السـ ـتـ ـع ــراض ج ــوان ــب مــن
نـشــاطـهــا ال ـ ــدؤوب فــي تــوثـيــق الــذاكــرة
ال ـش ـف ـه ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة سـيـنـمــائـيــا
وت ـخــريــج ج ـيــل ج ــدي ــد م ــن امل ـخــرجــات
الفلسطينيات.
امل ـخ ــرج ــة وال ـك ــات ـب ــة س ــاه ــرة درب ـ ــاس،
«ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت وتـ ــرعـ ــرعـ ــت
كـ ـتـ ـب ــت ت ـ ـ ـقـ ـ ــولِ :
ق ـ ــرب شـ ــاطـ ــئ بـ ـح ــر حـ ـيـ ـف ــا ،ودرس ـ ــت
فـ ــي م ــدارسـ ـه ــا وتـ ـخ ــرج ــت فـ ــي مـعـهــد
التخنيون فــي حيفا مهندسة كيمياء
تطبيقية» .لكن حــب الــوطــن املغتصب
وم ـح ــاول ــة الـ ـع ــدو م ـح ــوه م ــن ال ــذاك ــرة
الفلسطينية ،جعالها تولي اهتمامها
ً
بالتاريخ الشفهي ،فتحولت أوال إلى
الكتابة وأصــدرت ثالثة مؤلفات ضمن
سلسلة «وط ــن عـصــي عـلــى النسيان»
عــن ثــاث بـلــدات فلسطينية هــي طيرة
حيفا ،وال ـبــروة ،وسلمى ،تمكن العدو
م ــن اقـ ـت ــاع ج ـ ــذور أبـنـيـتـهــا الـعـتـيـقــة.
ل ـكــن ال ــذاك ــرة الـفـلـسـطـيـنـيــة ـ ـ ـ ال ـفــرديــة
والـجـمـعـيــة ـ ـ ـ ـ اسـتـعـصــت ع ـلــى أدوات
التدمير والهدم التي وظفها ،فأهلها ما
زالوا يذكرون كل حجر ومبنى ،بل إنهم
يتوجهون إليها ألخــذ حفنة تــراب من
أرضـهــا الطيبة ،يقدمونها ألحفادهم
وألقربائهم فــي الــوطــن املغتصب وفي
املنفى :األردن وســوريــا ،يحتفظون به
في بيوتهم ويوصون برش حفنة منها
على قبورهم في املنفى .وهو ما وثقته
املبدعة في فيلم «حفنة تــراب» ( 52د .ـ ـ
.)2008
في عام  ،1992انتقلت ساهرة لإلقامة في
القدس املحتلة ً وعملت معً تلفزيونات
أجنبية منتجة ومـتــرجـمــة ،حتى عام
 2005عندما اكتسبت خبرة في مجال
إبداعها الجديد .قــررت عندها تحويل
التاريخ الشفوي إلى مشاهد سينمائية
تـتـجــاوز الــروايــة املحلية لتتحول إلى
ع ــروض تستحيل عينًا ،فـيــرى عبرها
معنى الــوطــن ف ـيــزداد تمسكه ب ــه .أول
ه ــذه الـ ـع ــروض امل ــرئ ـي ــة ،امل ــؤث ــرة حـقــا،
الفيلم الوثائقي «غريبة في بيتي» (37
د ـ ـ  )2007ال ــذي يظهر كبرياء املظلوم
والضحية وهو يواجه الجالد وسارق
بيته وحقه .في الذكرى األربعني للنكبة
األولــى ،رافقت املخرجة ثماني عائالت
مقدسية فــي بحثها عــن بيوتها التي
طــردهــا مـنـهــا ال ـعــدو ع ــام  .1948وليد
ع ـس ـلــي ،ون ـه ـلــة ع ـس ـلــي ،وويـلـهـلـمــن،
وأن ـ ـطـ ــوان خ ـ ــوري ،وج ـ ــورج بــرام ـكــي،
وطارق ونجية بركات ،وأحمد جريدي،
وع ـي ـس ــى حـ ـب ــش ،وول ـ ـيـ ــد ال ـع ـس ـل ــي...
مقدسيون طــردهــم الـعــدو مــن بيوتهم
ف ــور اح ـتــال ـهــا ،ان ـط ـل ـقــوا بــاح ـثــن عن
منازلهم املغتصبة .استقلوا سياراتهم
بحثًا عنها بعد غياب إجباري وبعدما
ّ
غير العدو معالم مدينة القدس الغربية.
هم لم ينسوا يومًا الطريق إليها ،رغم
مرور نحو  60عامًا على طردهم منها.
هــذا بيته تسكنه عجوز أملانية ،قدمت
مستوطنة غــازيــة ،وآخــر
إلــى فلسطني
ِ
يقطنه فلسطيني ي ـه ــودي ،رب ـمــا كــان
ج ــارًا لـصــاحــب الـبـيــت ،وثــالــث احتلته
عائلة من أوروبا الشرقية .يتجولون في
كــل مـنــزل ،ويصفونه بــأدق التفاصيل.
ه ــذا «الــامـبــديــر» ك ــان هـنــا ،وه ــذا كــان
املمر ،وهنا املطبخ ،وفي الخارج ،هناك
أش ـجــار الـحــديـقــة وياسمينها وشجر
التوت والغرافوت .ثمة باب يوصل إلى
شـقــة أخ ــرى سكنته ال ـجــدة أو الـخــالــة
أو العمة .يدخلون بيوتهم املغتصبة
متسلحني بكبريائهم ،يـتـجــولــون في
زوايا بيوتهم .يلتفت أحدهم إلى املحتل
ً
قــائــا« :ه ــذا بيتي وأري ــد ال ـعــودة إليه.
أنتم أخــذتــم تعويضات عــن معاناتكم
ومعاناة أقربائكم؛ أنا ال أريد تعويضًا،

أري ــد حـقــي وبـيـتــي» .إح ــداه ــن ،عراقية
يـهــوديــة ،تـقــول« :ليتني لــم أع ــش لهذا
ال ـي ــوم .ليتني بـقـيــت فــي بـ ـ ــادي!» .أمــا
عيسى حـبــش ،فيتذكر تفاصيل بيته
وحتى رقم الهاتف حينذاك وهو .3625
ل ــم يـسـتـجــد أح ــد مـنـهــم ح ـقــه ،ب ــل تــرى
ً
الضحية منتصرة ،واملغتصب مهزومًا،
م ـض ـطــربــا ي ـص ـط ــدم بــال ـح ـق ـي ـقــة ال ـتــي
حاول ـ هو وغيره ـ ـ إخفاءها لعقود من
الزمن طوال فترة تغييب أصحاب الحق
وهي أنهم اغتصبوا حقوق أهل البالد
ال ـت ــي أتـ ــوا إل ـي ـهــا م ـهــاجــريــن ،يـسـعــون
لبناء سعادتهم على حطام آخرين .لذا
تــرى بعض الـغــزاة يرفضون استقبال
أصحاب الحق .لكن الحقيقة تفقأ عني
امل ـح ـتــل .ع ـلــى م ــداخ ــل ال ـب ـيــوت أس ـمــاء
أصحابها وسـنــة تشييدها منقوشة،
«/1938 AKبـ ـ ـي ـ ــت أن ـ ـطـ ــون خ ـ ـ ــوري»،
وبيت حنا حنا ( ،)H Hوفيال «هــارون
الرشيد» العائدة ألصحابها مــن بيت
الـ ـبـ ـش ــارات ،وب ـي ــت م ـح ـمــود الــدجــانــي
وبيوت آل سالمة ،وبيت بركات ،وتلك
املدرسة الرشيدية ،وهذا شارع الزهراء
وذاك شارع البقعة...
أحمد جريدي ووجــدان جريدي يطالن
على موقع «حارة املغاربة» الواقعة قرب
«حائط الـبــراق» أو «حائط املبكى» من
ع ـ ٍـل ،وق ــد س ـ ّـواه ــا ال ـعــدو بـ ــاألرض فــور
احـتــالــه شــرقــي أم املــدائــن بعدما منح

سكانها عشر دقــائــق إلخ ــاء بيوتهم!
يطل صاحب البيت مع والدته ويشير
إل ــى سـلــم حــديــدي« :ه ـنــاك ك ــان بيتنا،
وه ـن ــاك ب ـيــت أب ــو م ــدي ــن وإلـ ــى جــانـبــه
ب ـيــت س ــرن ــدا وب ـي ــت ال ـح ــاج ــة خـصــوم
وبـيــت طــه وبـيــت تــوانــي وبـيــت الـحــاج
صالح» .خريطة بيوتهم في وطنهم لم
يتمكن االغتصاب وال الغربة اإلجبارية
م ــن مـسـحـهــا م ــن ال ــذاك ــرة ال ـتــي ت ـقــاوم
النسيان.
تـ ـل ــك بـ ـع ــض مـ ـش ــاه ــد ف ـي ـل ــم امل ـب ــدع ــة
ســاهــرة درب ــاس الـتــي تعتمد الـتــاريــخ
الـشـفــوي ل ــرواي ــة مـصـيــر بـعــض بيوت
املقدسيني عــام  .1948تــرافــق أصحاب
البيوت واملنازل والشقق في تجوالهم
مستعينني بذاكرتهم التي تــزداد عمقًا
ً
مــع م ــرور الــزمــن ،ب ــدال مــن أن تضعف.
املـخــرجــة راف ـقــت ال ـعــائــات فــي بحثها
ع ــن بـيــوتـهــا بـعــد م ــرور  40عــامــا على
نكبة الفلسطينيني الثانية عــام .1967
عــادوا ليروا بيوتهم في حارة املغاربة
والبقعة والطالبية والثوري والقطمون
واملصرارة.
كــانــوا جميعًا مسلحني بــالــذاكــرة التي
تــأبــى حقًا الـنـسـيــان ،وبـصــور بيوتهم
عــام  ،1948وصــورهــم فــي تلك البيوت
الفخمة وعلى أدراجـهــا ،فذاكرة الوطن
أعز ما يملكون.
أمـ ــا ف ـي ـلــم «ح ـف ـنــة ت ـ ــراب» آنـ ــف ال ــذك ــر،
ّ
املهجرين الفلسطينيني
فيوثق حيوات
مــن قــريــة طـيــرة حيفا ـ ـ بـلــدة ســاهــرة ـ ـ
في رام الله وعبر األردن وسوريا ،التي

أجبر الـعــدو وحـلـفــاؤه مــن نظام ّ
عمان
وكل أنظمة سايكس بيكو ،أهلها على
مغادرتها وتسوية أبنيتها ب ــاألرض،
ك ـم ــا ف ـع ـل ــوا مـ ــع أكـ ـث ــر مـ ــن  500ب ـلــدة
فلسطينية فــي األراضـ ــي املحتلة عــام
 .1948أهـلـهــا يـتــذكــرونـهــا ،ويـتــذكــرون
أيـضــا أن ال ـق ــوات الـبــريـطــانـيــة شــاركــت
فــي ح ــرب تـقــاســم فلسطني بــن أنظمة
ســايـكــس بـيـكــو .ت ـمــام ال ـيــاســن تــؤكــد:
«جاءنا الفيلق العربي كذا!» (وهو قوات
البادية الشرقأردنية التي كانت بقيادة
ال ـضــابــط اإلن ـك ـل ـيــزي غ ـلــوب وكبيرهم
الـ ـ ــذي ع ـل ـم ـهــم ال ـخ ـي ــان ــة ع ـب ــد ال ـل ــه بــن

دور المرأة في المجتمع عالجته
في وثائقي «عنب الكريستال»
الحسني) ،وأمــرونــا بمغادرة بيوتنا».
املخرجة أحضرت معها حفنة من تراب
الطيرة ألصحاب البيوت واملــزارع التي
أجـبــروا على مغادرتها .كلهم تنشقوا
عطر األرض وسلموها لألحفاد ليزداد
تمسكهم بوطنهم كما اآلباء واألجداد.
م ـ ــوض ـ ــوع دور امل ـ ـ ـ ـ ــرأة ف ـ ــي امل ـج ـت ـمــع
الفلسطيني تعالج السينمائية بعض
جوانبه في وثائقي «عنب الكريستال»
( 14د ـ  )2009الذي تؤرخ فيه بالصورة

ساهرة
درباس
في القدس

وال ـك ـل ـمــة ت ــاري ــخ امل ـن ـظ ـمــات الـنـســائـيــة
الفلسطينية العربية ،مــع تركيز على
«الجمعية األرثوذكسية العربية» التي
تقع داخل سور أم املدائن والحديث عن
السيدات املؤسسات وأيضًا العامالت
فيها .الجمعية ـ ـ كما نــرى فــي الفيلم ـ
شكلت شبكة أمان للمحتاجني من أسر
وأفـ ـ ــراد ،فـتـقــدم لـهــم الــرعــايــة الصحية
والتدريب املهني للنساء.
أم ــا فيلم «ك ــان بجعبتي  138بــاونــد»
( 20د) ال ــذي أنـتـجـتــه ســاهــرة درب ــاس
وأخرجته عــام  ،2009فيواصل تقصي
دور امل ــرأة الفلسطينية فــي مجتمعها
ب ـعــد ال ـن ـك ـبــة األول ـ ـ ــى وي ـ ـ ــروي م ـب ــادرة
السيدة الفاضلة هند الحسيني إلقامة
دار أيتام لألطفال الناجني من مذبحة
دي ــر يــاســن ت ـعــرف بــاســم «دار الطفل
العربي العربي الفلسطيني» ،وهي تعد
حتى اليوم أكبر دار أيتام في فلسطني
ّ
تضم مدرسة كلية تدرس فيها
املحتلة،
 1500تلميذة وطالبة.
ت ـت ـن ـقــل املـ ـخ ــرج ــة إل ـ ــى رواي ـ ـ ـ ــة م ــذاب ــح
الصهاينة بحق الفلسطينيني فتختار
«ق ــري ــة ومــذب ـحــة دي ــر ي ــاس ــن» ()2012
وتلتقي بعض الناجني منها .تتحدث
معهم عن ذكرياتهم في بلدتهم املنكوبة
وكـيـفـيــة نـجــاتـهــم مــن الـقـتــل الجماعي
الـ ــذي نـفــذتــه ال ـع ـصــابــات الصهيونية
بحق أهلها.
فيلم «عــروســة ال ـقــدس» ( 75د)2010 .
روائــي يتحدث عن حياة أربــع عائالت
مـقــدسـيــة تقطن داخ ــل أسـ ــوار املــديـنــة،

وال ـ ـص ـ ـعـ ــوبـ ــات امل ـع ـي ـش ـي ــة واملـ ـع ــان ــاة
ال ـي ــوم ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا بـسـبــب
ّ
االحتالل والظروف الناتجة منه .يركز
الـفـيـلــم عـلــى ال ـشــابــة ره ــام ال ـتــي تصرّ
على تجاوز االعتراضات العائلية على
ّ
ويحبها.
زواجـهــا من عمر الــذي تحبه
إنـهــا قصة كسر الـســور املـعـنــوي الــذي
يحاصر املــرأة في بيئة البلدة القديمة
املحافظة ،وإص ــرار على حــق امل ــرأة في
اختيار شريك حياتها وأسلوبها.
تـ ـص ــف املـ ـخ ــرج ــة ف ـي ـل ـم ـهــا هـ ـ ــذا بــأنــه
ّ
دوكـ ــودرامـ ــا ،أي أن قـسـمــا مـنــه تمثيل
وق ـس ـمــا آخـ ــر تــوث ـي ـقــي ،وهـ ــو م ــن أول
األف ــام الفلسطينية مــن هــذا األسلوب
الفني ،وتعده مشابهًا لألفالم اإليطالية
(الــواقـعـيــة الـجــديــدة) الـتــي ص ـ ّـورت في
الـحــرب العاملية الثانية إبــان االحتالل
األمل ـ ـ ــان ـ ـ ــي حـ ـي ــث صـ ـ ـ ــور أيـ ـ ـض ـ ــا ت ـحــت
االحـتــال .ثم تضيف« :هــذا الفيلم ملك
ّ
يصور الحياة اليومية في
للمقدسيني،
البلدة القديمة ،وهو عمل مستقل أيضًا.
فـقــد تــوج ـهـ ُـت أله ــل ال ـب ـلــدة وأعلمتهم
بــأنــي سينمائية مستقلة وال آخ ــذ أي
دعم مادي من أي جهة كانت .أهل زهرة
امل ــدائ ــن داخ ــل ال ـس ــور ،ت ـجــاوبــوا معي،
مما ساعدني في التصوير في حارات
الـبـلــدة الـقــديـمــة .أم ــا بـعــض الـحــاجــات
العينية ،فقد قدمها بعض املقدسيني.
تجاوب أهل البلدة القديمة كان حاسمًا

ألن ال ـت ـصــويــر فـيـهــا م ــن دون مــوافـقــة
شـبــابـهــا وأهـلـهــا أم ــر شـبــه مستحيل،
مــا اضطرني لتصوير بعض املشاهد
خارج سور املدينة».
أخــرجــت ســاهــرة درب ــاس أيضًا فيلمي
«صـمــود» و«ط ــرد العنف مــن تاريخنا
وح ـي ــات ـن ــا» .ب ــذل ــك ،ت ـك ــون ق ــد أن ـجــزت
ب ــن عــامــي  2007و 2017تـسـعــة أف ــام
وثائقية وفيلمًا روائيًا ،وجميعها ذاتية
التمويل على نحو كــامــل ،لكنها تذكر
تعاون العديد من الطاقم الفلسطيني
ـ ـ كاملصور جميل قضماني واملونتاج
ع ـم ــر عـ ـ ــواد ـ ـ ـ ـ وع ـم ـل ـهــم ت ـط ــوع ــا دع ـمــا
لعملها.
ّ
هـنــا ال ب ــد م ــن الـتـنــويــه إل ــى أن بعض
أف ــام ـه ــا ن ــال ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز
ف ــي م ـهــرجــانــات أفـ ــام عــربـيــة ودول ـيــة
وع ــرض ــت ف ــي م ــدن غــرب ـيــة ع ــدة منها
غـنــت ،ودرسـ ــدن ،وبــاريــس ،وبوسطن،
وسـ ـ ـ ــان ف ــرن ـس ـي ـس ـك ــو .م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،ف ــإن
الجائزة الكبرى ـ في ظننا ـ هي قبول
املـشــاهــديــن ل ــأف ــام وث ـنــاؤهــم عليها،
وهو ما حصل حقًا.
إضــافــة إلــى أفــامـهــا ،أخــرجــت ساهرة
دربـ ـ ــاس عـ ــام  2015وثــائ ـق ـيــا قـصـيـرًا
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان « ب ـ ــن ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء واألرض»
صـ ـ ـ ـ ـ ّـورتـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ــي م ـ ــدي ـ ـن ـ ــة ف ـ ـن ـ ـتـ ــرتـ ــور
ال ـســوي ـســريــة ،وه ــو أول ع ـمــل تـنـجــزه
خـ ـ ـ ــارج ال ـ ــوط ـ ــن املـ ـحـ ـت ــل .ال ـف ـي ـل ــم مــن
إنتاج «النــغ فيلم» و«جامعة زيوريخ
للفنون» ،وقــد مثلت فيه فلسطني إلى
جانب أربعة مخرجني آخرين من دول

مختلفة في «مهرجان األفالم القصيرة
فــي ســويـســرا» .ربـمــا كــان أحــد أصعب
ّ
أع ـمــال ـهــا ألن م ــن ش ـ ــروط اإلنـ ـت ــاج أن
تـقــوم بــالـبـحــث ،فــي املــدي ـنــة ،عــن مــادة
لفيلم وثائقي قصير عن املنفى .وبعد
جهد جهيد وبحث مضن ،في مدينة ال
تعرفها ،واملغتربون فيها ال يعرفونها،
ويـكــادون ال يثقون بــأحــد ،تمكنت من
إنجازه ،لكن بعد مرور خمسة أسابيع
على بدء بحثها.
ص ـ ـ ـ ّـورت ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
شــري ـط ـهــا ف ــي ص ــال ــون ح ــاق ــة يملكه
عراقي مقيم في سويسرا منذ عشرين
عــامــا ،وصــار مركز جــذب لالجئني من
مختلف الجنسيات :هذه سيدة سورية
ح ــام ــل وص ـل ــت ق ـبــل ش ـهــر م ــن عــرض
ال ـف ـي ـلــم ،وه ـ ــذا فـلـسـطـيـنــي م ــن مخيم
الـيــرمــوك الــواقــع عـلــى تـخــوم حــاضــرة
األمويني السورية ،أتى عبر البحر من
مـصــر ،ففقد زوج ـتــه حــن أق ــدم حــرس
خ ـفــر ال ـش ــواطــئ امل ـص ــري ع ـلــى إط ــاق
النار على املبحرين فقتل من قتل ،وذاك
مهاجر إيطالي أتــى سويسرا منذ 44
عامًا يشعر بالغربة في وطنه الجديد
وفي وطنه األصلي عندما قرر العودة.
كـ ــل ف ـ ــرد يـ ـس ــرد ت ـج ــرب ـت ــه فـ ــي امل ـن ـفــى
وكـيــف أض ـحــوا «مـعـلـقــن بــن السماء
واألرض».
إض ــاف ــة إل ــى إبــداعــات ـهــا الـفـنـيــة ،تولت
درب ــاس بتدريب  15سيدة فلسطينية
على اإلخ ــراج ،فأنجزن أربعة أفــام عن
التاريخ الشفوي النسائي فــي القدس
كجزء من التعاون اإليطالي في القدس
ووزارة شؤون املرأة الفلسطينية في رام
الـلــه .أمــا األف ــام الـتــي رعتها وأشــرفــت
على إخراجها ،فهي« :رسالة املكافحة»
(إخراج وفاء كسواني)« ،وجود القدس»
(فيحاء قواسمي)« ،وعد أبقراط» (آمال
عـ ـك ــرم ــاوي)« ،ت ـط ــري ــز ع ـل ــى امل ــوض ــة»
(أسماء بكري).
كـ ـم ــا أش ـ ــرف ـ ــت درب ـ ـ ـ ـ ــاس عـ ـل ــى إنـ ـت ــاج
خمسة أفــام وإخــراجـهــا تحت عنوان
 5x5بــن  2013و 2015تــوثــق التاريخ
الشفوي الفلسطيني وهي« :تنكة مي»
(ل ـل ـم ـخــرجــة رب ـي ـحــة عـ ــان م ــن مخيم
الجلزون) الذي قارب كيفية تمكن أربع
الجئات من أجيال عدة من توفير املياه
ألطفالهن رغم نقصها في املخيم منذ
الـنـكـبــة األول ـ ــى ع ــام  1948حـتــى اآلن،
و«بـ ـصـ ـم ــة س ـ ـ ـ ــوزان» (إخ ـ ـ ـ ــراج شـمــس
غـ ــريـ ــب) ،الـ ـ ــذي ي ـح ـكــي ق ـص ــة سـ ــوزان
عـ ـ ــواد الـ ـت ــي ك ــان ــت رئ ـي ـس ــة «جـمـعـيــة
اليتيم العربي» وسـيــدات أخــريــات كن
ّ
عضوات في الجمعية وكيف تمكن من
بنائها من ال شيء بعد النكبة الثانية
ّ
عام  .1967علمًا أن الجمعية هي حاليًا
ملجأ لــأيـتــام .أمــا الفيلم الثالث فهو
«سر الراعية» (إخــراج بسمة سويطي
مــن بـلــدة بيت ع ــوا) ال ــذي ي ــروي حياة
الراعيتني فاطمة ( 75عامًا) وأم العبد
( 90عامًا) ويحدثنا عن الصعاب التي
واجهتهما فــي الـحـقــل مـنــذ كــانـتــا في
ســن الـعــاشــرة .يـصـ ّـور الـشــريــط كيفية
مقاومة فاطمة ألم فقدان ابنها الشهيد
بــالـغـنــاء لــه فــي امل ــرع ــي .وه ـنــاك «عقد
ال ـيــاس ـمــن» (ل ـل ـم ـخــرجــة ق ـمــر ش ـبــارو
م ــن نــاب ـلــس) الـ ــذي ي ـت ـنــاول بــالـصــوت
والصورة العادات والتقاليد التي كانت
سائدة في الحمام التركي في املدينة
حسب روايــة ثالث نساء منها ،وكذلك
عن عادة «صالونات االستقبال» التي
اندثرت في الثمانينيات .الفيلم األخير
هو «لــو حكت أسـمــاء» للمخرجة يافا
عاطف من جنني .موضوع الفيلم هو
حديث صديقات أسماء العنزاوي التي
كان عمرها  16عامًا ،عما واجهته في
السجن قبل ثالثني عامًا حني اعتقلت
وانـ ـتـ ـح ــاره ــا بـ ـع ــد شـ ـه ــر مـ ــن إطـ ــاق
ســراح ـهــا بـسـبــب تــآمــر االسـتـخـبــارات
الصهيونية على إسقاطها ومعتقالت
أخ ــري ــات ف ــي ش ـبــاك ال ـخ ـيــانــة .أخ ـي ـرًا،
شـ ـ ـكـ ـ ـرًا سـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــرة دربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ،ون ـ ـحـ ــن
م ـت ـش ــوقــون مل ـش ــاه ــدة ع ـم ـلــك ال ـجــديــد
«على عتبة الباب».
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باحث أبدي عن «كنوز الشرق»
وجيه نحلة ختم «سيمفونية اللون»
نيكول يونس
دروع ت ـقــديــر ،أوس ـم ــة اس ـت ـح ـقــاق ،وش ـه ــادات
عاملية ولبنانية تـتـكـ ّـدس فــي بيت وجـيــه نحلة
(مواليد الصنائع ـ ـ ـ  1932ـ ـ  ،)2017كما يتكدس
فيض لوحاته ،فيضيق بها املـكــان الكبير في
الرابية ،حيث كانت تطيب له دعوة األحبة .بيت
أراده حصنه وقلعته و«محتفه» ،فنسج كل ما
فيه منه ّ
وزي ـنــه بـيــديــه ،حتى نبتة الحبق أمــام
املدخل.
«اط ـل ـعــوا لـعـنــدي عــالـبـيــت» ك ــان ي ــردده ــا بكرم
املضيف ورحــابــة املـحـ ّـب وإص ــرار فـنــان .يـ ّ
ـوزع
األع ـ ـمـ ــال ،ي ـك ـتــب ل ـل ـكــل أسـ ـم ــاءه ــم ،ويـمـهــرهــا
بإمضائه ختمًا للذكرى وللتاريخ.
أمس ،غاب ّ
موزع األحرف والضوء عن  85عامًا
عاشها ابن بلدة الطيبة الجنوبية ،بني الشهرة
واملجد والتكريم ،والكثير من فرح اللون.
 85عامًا صاغها بيديه نحتًا وحــرفــا ولــونــا...
وبهجة .نادرًا ما كنت تراه غير ضاحك! مجرد
ً ّ
وجــود ضـيــوف لــديــه ،يحيله طـفــا حــلــت عنده
ساعة الفرصة بعد درس طويل.
عالقته بلوحاته أشبه بغريزة ّأم مــع أطفالها،
تعشقهم ،تراهم األفضل ،وتفتخر بهم! ومتى
اشـتــد عــودهــم ،ترسلهم إلــى كــل بـقــاع األرض
سفراء ،وتبقى هي املرجع .لــذا كــان بديهيًا أن
تكون لوحاته في مطار بـيــروت ،تستقبلك ،أو
تودعك .فهنا املرفق الذي يربط توزع ألوانه إلى
كل بالد الدنيا ،واملعبر األساس لنشر «حرفه»
املخضب باللون.
مــن الــزخــرفــة الحروفية إلــى التجريد الغنائي،
مرورًا باالنطباعية في أوائل الخمسينيات ،ثم
مالمسة السريالية عبر رسم الجسد األنثوي،
وال ـخ ـيــول ال ـهــائ ـمــة ...كــانــت ريـشـتــه بالحيوية
الراقصة ذاتها ،تنسج «اشراقة» كما كان يحلو
له أن يقول.
ّ
تتلمذ نحلة في البداية على يد املعلم مصطفى
ف ــروخ ،ودرس تقنيات الــرســم وأص ــول ــه .أولــى
رسماته كانت مع املعلم فــروخ ملناظر طبيعية
خارج املحترف ،بشكل أساسي :البحر وغروب
الشمس .ثم أخذ عن املعلم عمر أنسي تقنيات

التلوين املائي .مزيج فتح له افقًا جديدًا بشكل
ّ
خاص في عالم املائيات ،فتمكن الفنان الشاب
حينها من لعبة الضوء والظل.
كانت الطبيعة املصدر األول واالس ــاس لوجيه
نحلة وانطالقته التشكيلية .الحقًا ،شــارك في
م ـعــرض الـخــريــف ال ـس ـنــوي ،حــاص ـدًا الـجــوائــز
تلو األخ ــرى« .ابـحــث يــا وجـيــه فــي هــذا الشرق
عــن الكنز! هــذا مــا قاله لــي اسـتــاذي مصطفى
فــروخ قبل وفــاتــه» .قالها فــي إحــدى املقابالت
التلفزيونية.
مــن اسـطـنـبــول ال ــى ب ـغــداد فــامل ـغــرب ال ـعــربــي...
رح ــات مكثفة جعلته يـغــوص أكـثــر فــي عالم
ّ
ال ـح ــرف ،فـتـعــلــم أص ــول ال ـخــط ال ـعــربــي ،وب ــدأت
رح ـل ـت ــه ال ـن ـح ـلــويــة ف ــي ال ـت ـش ـك ـيــل وال ــزخ ــرف ــة
ب ــال ـح ــرف ال ـع ــرب ــي« .أخـ ـ ـ ـ ُ
ـذت ج ـمــال ـيــة ال ـحــرف
وتشكيله فــي التلوين ،مــن هنا اب ـتــدأت» يقول
نـحـلــة فــي وثــائ ـقــي «سـيـمـفــونـيــة ال ـل ــون» الــذي
رص ـ ــد م ـس ـي ــرت ــه ال ـف ـن ـي ــة .ان ـط ـل ــق وجـ ـي ــه فــي
رح ــاب ال ـحــرف ،واسـتــوحــى ال ـتــراث البيزنطي،
واالشـ ــوري واالســامــي الــزخــرفــي .كــان طالبًا
في كلية الفنون الجميلة في الهندسة املعمارية،
لكنه سرعان ما انتقل إلى قسم التشكيل حيث
قلبه وعقله وغاية مناه.
ثم كانت الحرب ،لكن وجيه أرادهــا حربًا لونية
ع ـلــى ال ـح ــرب ال ـع ـس ـكــريــة .رس ــم ال ـل ــون الـبـهـ ّـي

ً
وال ـضــوء ال ـفــرح ،لـيـصـ ّـدره إلــى الــدنـيــا ب ــدال من
ق ــذائ ــف الـتـنــاحــر االه ـل ــي .شـحــن االع ـم ــال الــى
امل ـطــار ،تـعـ ّـرضــت الـشــاحـنــة لـلـقـنــص ،واخـتــرق
ال ــرص ــاص ل ــوح ــات ــه .تــاب ـعــت ال ـشــاح ـنــة الـسـيــر
ال ــى امل ـط ــار ،ط ــارت ال ـلــوحــات ال ــى بــاريــس رغــم
ال ـق ـصــف ،وع ــرض ــت ف ــي الـعــاصـمــة الفرنسية
رغم محاوالت «اغتيالها» ،وأثر الرصاص فيها،
ً
شاهدة بذلك على حقبة لم يردها وجيه نحلة أن
تبقى .وهكذا كان ،انتهت الحرب ...أما اللوحات
فبقيت.
ذاع صيت وجـيــه نحلة فــي ال ـقــارات كلها ،من
أمـيــركــا الــى أوروب ــا وأفــريـقـيــا ،إلــى أسـتــرالـيــا...
ثم اقتنى متحف الـ «متروبوليتان» أعماله من
بينها لوحته الحروفية الزخرفية «الحمدلله».
بعد الثمانينيات ،تحول الــى التجريد الغنائي،
فكان األزرق اللون األكثر حضورًا ،وكان امتزاج
اللون بمقابله في السلم القيمي ،لعبة أساسية
للتناغم لــديــه .وهــي ربـمــا أكـثــر مراحله شهرة
بعد املرحلة الحروفية الزخرفية ،مــن دون أن
ننسى الكم الضخم مــن املنحوتات التي تكاد
تزين كل معلم لبناني رسمي أو غير رسمي.
وجيه نحلة لــم يترك للبنان إرثــا فنيًا ضخمًا
فحسب ،بــل تــرك خمسة أبـنــاء وبـنــات فنانني،
اشترك معهم في بناء مساحات فنية وفي لعبة
ً
التشكيل الـكـبــرى ...كما تــرك عمال على 200
متر مربع (قطعة واحدة) نفذه وحده بكل زخم
ّ
وحب ...وفرح ونور.
ّ
نــور عبر عنه بدقة متناهية قبل عــامــن« :في
مخيلتي ،نور أحاول ترجمته حيًا على اللوحة.
يـثـيــر ف ــي نـفـســي صـ ــورًا وأش ـخ ــاص ــا لـيـســوا
كاألحياء بل هم أحياء .يخاطبون وجيهًا آخر...
وجيهًا لن يغلبه الزمن ولن تركعه األيام .هؤالء
األش ـخــاص األح ـيــاء مصنوعون مــن نــور كما
هي املرأة! املرأة نور يفوق وزن الهواء ويحملها
نـسـيــم أزرق ،ف ـتــرفــرف ف ــوق رأسـ ــي وأضـطــر
الــى الـصـعــود على سلم مــع ريـشــة كــي أالمــس
جناحيها».
* يــوارى الثرى اليوم ( )11:30في جبانة
«روضة الشهيدين» (بيروت)

مها مأمون في بيروت
«قانون» مصر المعاصرة
يحتضن «متحف سرسق»
املعرض الفردي ّ
األول للفنانة
املصرية مها مأمون (1972
ـ الصورة) في لبنان .عند
السادسة من مساء الغد ،يفتتح
ّ
يضم
«قانون الوجود» الذي
فيديوهات وصورًا من السنوات
الخمس األخيرةّ ،
تظهر الوجوه
واألشكال املتعددة لسلطة
الدولة في مصر املعاصرة
ابتداء من حضورها الحميمي
ً
لدى األفراد وصوال إلى
وجودها األشمل في املؤسسات
الحكومية .وبالتزامن مع
افتتاح املعرض ،يستضيف
املتحف عند السابعة من مساء
الغد ،نقاشًا بني مأمون ورئيسة
قسم املعارض في «سرسق»
نورا رازيان.
«قانون الوجود» ملها مأمون18:00 :
مساء الغد حتى  12حزيران (يونيو)
ـ «متحف سرسق» (األشرفية ـ
بيروت) .لالستعالم01/200512 :
2/2/17 12:15 PM
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

َ
عال ُ
«الكلمة األخيرة»
م
ِ
كعادتي دائمًا
َ َ
ّ
ُّ
الدفتر العجوز،
في كل صباح ،حالا أمد يدي إلى
هذا َّ ِ
َ
ُ
َت َت َ
تكرارها
بادر إلى قلمي هذه العبارة التي لم أكف عن
ِ
في ِّأي يوم:
َ
تلك هي «كلمتي األخيرة».
ُ
ِّ
كل صباحْ ،
يفعل ذلك ّ
للمر ِة األولى،
كمن
وفي
ُ
ُ
َ
ُ
َ
مسك هذا القلم الـم ِطيع الحزين
أ ِ
َ
ََ ّ ُ
لكتابة «الكلمة األخيرة».
هيأ
وأت
ِ
.
ِّ
َ
ِّ
ف وخمسني ظالمًا ،وأنــا ُ
أكتب
في كل صباح ،منذ ني ٍ
َ
ُوأ ُ
«الكلمة األخيرة»...
عيد كتابة
ِ
َ َ
َ
هواية اليأس
بسبب تط ُّـيري وإدماني على
ليس
ِ
ِ
َ
َ
َ ِّ
ِّ َ
بل ّ
الضيق ...با ِلغ الض ْيق،
ألن العال َـم ،هذا العال َـم
ِّ
ِّ
ِّ
َ ُّ
شهقة
ـاح وك ــل مـسـ ٍـاء ،وم ـ َـع كــل
ٍ
ال َ ْيـكـ ْـف ،فــي كــل صـبـ ٍ
وزفرة،
َ
عن تذكيري:
َ
ُ
«انتبه يا َولد! هذه هي كلمت َك األخيرة».
ِ
...
َ ُ ُ ُّ
ُ ُّ
معه الحق العالم .معه كل الحق.
َ
َ
َ
ٌَ ُ َ
واخ ِر ِه /عالم يحتضر.
عال ٌـم أخير /عال ٌـم على
شفير أ ِ
ِ
َ
ٌ
القياس تمامًا
مصنوع على
عال ٌـم
ِ
َ
َلبش ٍر ِأخيرين
َ
ُ
احتضارهم
لحظات
يقولونه في
لم يبق لديهم ما
ِ
ِ
ُ
ّ
إال هذه «الكلمة األخيرة».........:
7/12/2016

