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سياسة
المشهد السياسي

النسبية في  13دائرة  ...تنتظر موافقة
لم يعد أمام إقرار قانون نسبي كامل سوى موقف التيار الوطني ّ
الحر ،الذي يبدو أنه المعارض الوحيد لهذا الخيار .وبدل
ذلك ،يجري الحديث عن أن الرئيس ميشال عون قد يلجأ قبل يوم من نهاية والية مجلس النواب إلى دعوة الهيئات الناخبة،
وبالتالي إجراء االنتخابات على أساس «الستين»
اسـتـبـقــت وزارة ال ـخ ــزان ــة األمـيــركـيــة
والسلطات السعودية زيــارة الرئيس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ــرام ــب للمملكة
أم ـ ــس بـ ـق ــرار وض ـ ــع رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
التنفيذي في حزب الله السيد هاشم
صفي الــديــن على «لــوائــح اإلره ــاب»،
ّ
ف ــي خ ـطــوة ت ــؤك ــد ال ـن ـيــات األمـيــركـيــة
والخليجية إلع ــادة تمتني التحالف
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،ب ـه ــدف ال ـض ـغــط على
م ـحــور امل ـق ــاوم ــة .وف ــي ح ــن يـتـصـ ّـدر
القلق املشهد اللبناني من احتماالت
الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـ ـتـ ــي قـ ـ ــد ت ـن ـع ـك ــس ع ـلــى
املنطقة والــوضــع الــداخـلــي اللبناني
في خلفيات زيــارة الرئيس األميركي
للسعودية ثـ ّـم للكيان اإلسرائيلي ،ال
ّ
سيما أن وفدًا لبنانيًا برئاسة الرئيس
ّ
سـعــد ال ـحــريــري س ـي ـشــارك ف ــي الـقــمــة
األميركية ـ العربية ـ اإلسالمية ،قالت
م ـصــادر ت ـيــار املـسـتـقـبــل ل ــ«األخ ـب ــار»
إن ل ـب ـنــان س ـي ـش ــارك ف ـقــط ف ــي الـقـ ّـمــة
«األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ال ـعــرب ـيــة ـ ـ اإلســام ـيــة»
ّ
معنيًا بالقمة «األميركية
ولــن يكون
ـ ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة» وال ـق ـم ــة «األم ـي ــرك ـي ــة ـ

«الستين» يعني الفراغ
في المجلس والحكومة لثالثة
أشهر قبل االنتخابات
عون يؤكد إجراء االنتخابات:
البعض يرغب في أن تبقى يده
ممدودة الى حصة جاره
الخليجية» .ومن غير املتوقع ،بحسب
امل ـصــادر ،أن «يـصــدر مــوقــف حــاد من
القمة األميركية ـ العربية ـ االسالمية.
ل ـكــن ع ـلــى ك ــل حـ ــال مــوق ـف ـنــا واضـ ــح،
نـحــن ضــد إدراج ح ــزب الـلــه كمنظمة
إرهابية ،وفي ما ّ
خص إيران ،موقفنا
ّ
سيتحدد على أساس النص املطروح
للنقاش».
ب ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال الـ ـن ــائ ــب ي ــاس ــن جــابــر
ال ــذي ي ـشــارك ضـمــن الــوفــد اللبناني
إل ــى واشـنـطــن فــي ل ـقــاءات مــع اإلدارة
األمـيــركـيــة ح ــول الـعـقــوبــات املنتظرة
على مواطنني لبنانيني ،إنــه «ال قرار

وضعت واشنطن والرياض السيد هاشم صفي الدين على لوائح اإلرهاب والعقوبات (هيثم الموسوي)

المشنوق ّ
يهدئ الموقوفين اإلسالميين
نجح الوزير نهاد املشنوق في سحب فتيل االحتقان الذي ّ
يسببه إضراب املوقوفني
االسالميني عن الطعام ،بعد سلسلة اتصاالت مع رئيس الجمهورية ميشال عون
والرئيس سعد الحريري ومفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان .وأعلن املشنوق
ّ
ّ
سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف املوقوفني اإلسالميني وإمكانية
أنه
إجراء عفو عام ،بعد أن جرى االتفاق بني الرئيسني عون والحريري على دراسة
اقتراح العفو .خطوة املشنوق ،وزيارته أمس لطرابلس والبداوي ّثم لببنني في
عكار ،واملفاوضات مع املوقوفني اإلسالميني و«هيئة العلماء املسلمني» ،دفعت
باملوقوفني إلى وقف اإلضراب املفتوح عن الطعام خالل شهر رمضان ،وسحب
التظاهرات من الشوارع ،على أن ّ
يتم العمل على حلحلة األزمة والسعي إلنجاز
قانون العفو العام .وألقى املشنوق خطابًا في ببنني العكارية أكد فيه أن أهالي
عكار كانوا «ضمانة االعتدال في زمن جنون التكفيريني من كل املذاهب».

نـهــائـيــا ب ـشــأن ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة
ّ
على لبنان» ،مؤكدًا أن «املسودة التي
تــم تسريبها هــي مـســودة لــن تعتمد،
وقد تصدر عقوبات لكن ليس بالشكل
التي ّ
سربت به».
وف ـي ـمــا تـ ـ ــزداد امل ـخ ــاط ــر امل ـح ـي ـطــة في
اإلقليم ،يبقى السجال الداخلي حول
قــانــون االن ـت ـخــاب فــي إط ــار امل ــزاي ــدات
ّ
وإضـ ــاعـ ــة الـ ــوقـ ــت ،ف ــي ظ ـ ــل ان ـح ـســار
ال ـخ ـي ــارات املـجـهــولــة ـ ـ امل ـع ــروف ــة ،بني
ال ــوص ــول إل ــى ال ـف ــراغ أو ال ـع ــودة إلــى
ّ
معني
ّقانون «الستني» .أكثر من مصدر ّ
أكد لـ«األخبار» أن االتصاالت متوقفة
منذ ّأيــام حول قانون االنتخاب ،ومن
امل ـتــوقــع أن يـسـتـمــر «ال ـص ـم ــت» حتى
عودة الحريري والوزير جبران باسيل
من ّ
قمة الــريــاض ،حيث يشاركان إلى
ج ــان ــب الـ ــوزيـ ــريـ ــن م ـل ـح ــم ال ــري ــاش ــي
ونـ ـه ــاد امل ـش ـن ـ ّـوق ف ــي أعـ ـم ــال ال ـق ـ ّـم ــة.
وف ـي ـم ــا ال ي ـت ــوق ــع أحـ ــد م ــن املـعـنـيــن
ّ
أن يـتـمــكــن ال ـفــرقــاء م ــن ال ــوص ــول إلــى
نتيجة أو اتـفــاق حــول الـقــانــون خالل

ال ــدورة االستثنائية ملجلس الـنــواب،
الـ ـ ـت ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــوي رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون فتحها ،بـعــد أن
عجزوا عن ذلك طوال السنوات السبع
املاضية ،يجري الحديث منذ ّأيــام في
ّ
السياسية عــن أن رئيس
الصالونات
الـجـمـهــوريــة الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون قد
ي ـل ـج ــأ فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن واليـ ــة
مجلس النواب ،أي  18حزيران املقبل،
إل ــى تــوق ـيــع م ــرس ــوم دعـ ــوة الـهـيـئــات
ال ـنــاخ ـبــة .وبـحـســب أك ـثــر م ــن مـصــدر،
فـ ــإن عـ ــون يـسـتـنــد إلـ ــى املـ ـ ــادة  25في
ال ــدس ـت ــور ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أن ــه «إذا
ّ
ُحــل مجلس الـنــواب ،وجــب أن يشتمل
قرار الحل على دعوة إجراء انتخابات
جديدة ،وهذه االنتخابات تجري وفقًا
للمادة  ،24وتنتهي في مدة ال تتجاوز
الثالثة أشهر» ،ما يعني أن االنتخابات
سـتـحـصــل وف ـقــا ل ـل ـقــانــون ال ـنــافــذ في
ش ـه ــر أي ـ ـلـ ــول ،أي ق ــان ــون «ال ـس ـت ــن».
خ ـ ـطـ ــوة ع ـ ـ ــون قـ ـب ــل ي ـ ـ ــوم م ـ ــن ن ـه ــاي ــة
واليــة مجلس النواب تعني أن الفراغ

س ـي ـط ــال م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ملـ ــدة ثــاثــة
عمل هيئة املكتب
أشهر مع استمرار ّ
في عملها .وفي حال نفذت حركة أمل
وحزب الله وباقي حلفائهما في قوى
 8آذار ما جرى االتفاق عليه قبل نحو
أسـبــوعــن ،ف ــإن ال ـفــراغ أيـضــا سيطال
عدد من
حكومة الحريري عبر استقالة ٍ
ال ــوزراء لنزع امليثاقية عنها .مصادر
ّ
سياسية ب ــارزة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن
«رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة فــي ح ــال استند
إلــى امل ــادة  ،25فــإنــه ال بـ ّـد مــن االتـفــاق
ع ـلــى ه ــذا امل ـخ ــرج ،ألن ه ــذه الـخـطــوة
ّ
غير دستورية كون املجلس لم ُيحل».
وقالت املصادر «طاملا أن ما يريدونه
هـ ــو ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى قـ ــانـ ــون ال ـس ـت ــن،
ف ـل ـمــاذا ت ـ ّـم تــأج ـيــل األمـ ــر وامل ـمــاط ـلــة؟
كذلك فإن العودة إلى الستني ستكون
بـمـثــابــة فـشــل ذريـ ــع لـلـعـهــد ف ــي عــامــه
األول».
في املقابل ،وبعد أن سقطت كل الصيغ
املطروحة لقانون االنتخاب ،ال ّ
سيما
قانون التأهيل الطائفي على الرغم من
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التيار
ّ
تمسك التيار العوني به ،باتت النسبية
الـكــامـلــة ه ــي ال ـخ ـيــار الــوح ـيــد ف ــي أي
ق ــان ــون ج ــدي ــد وال ـن ـق ــاش ــات تـتـمـحــور
حــول حجم الــدوائــر .ويجري الحديث
ع ــن الـنـسـبـيــة ال ـكــام ـلــة ف ــي  13دائـ ــرة
مــع ال ـصــوت التفضيلي فــي الـقـضــاء.
ّ
م ـصــادر سـيــاسـ ّـيــة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار»
أنه «ال يوجد سوى النسبية .والنقاش
ّ
تـخــطــى الـصـيــغ األخ ـ ــرى ،وم ــا يحكى
عــن التأهيلي ال يــزال حاليًا فــي إطــار
امل ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات» .وقـ ــالـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إن
«ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ه ــو ال ــراف ــض
ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـيـ ــوم ل ـل ـن ـس ـب ـيــة ،ل ـك ــن فــي
ال ـن ـهــايــة ال ح ــل أم ــام ــه س ــوى الـقـبــول
بها ،واالتصاالت قد تتابع خالل قمة
ّ
الرياض ،ولكن حتى الساعة ال حل في
ّ
األفق» .وأكدت املصادر أن «تفاؤل تيار
املـسـتـقـبــل نــابــع م ــن ض ـ ــرورة االت ـفــاق
على قــانــون جــديــد ،وألن االنتخابات
وف ــق الـسـتــن تـعـنــي ال ـف ــراغ قـبــل ذلــك،
وهو ما ال يقبل به بري ،وما يؤدي إلى
تعقيد األزم ــة» .غير أن مصادر بــارزة
ّ
في حركة أمل أكدت أنه «في حال وافق
ّ
التيار الوطني الحر على النسبية في
 13دائ ــرة مــع الـصــوت التفضيلي في
القضاء ،فإن هذا األمر ّ
تطور إيجابي
كبير ،وحتى اآلن لم يطرح معنا أحد
بشكل رسـمــي ه ــذا ال ـط ــرح» .بــدورهــا،
قالت مصادر ّ
تيار املستقبل إن «كالم
نـ ــواب املـسـتـقـبــل ع ــن ال ـت ـمــديــد سببه
أن ّ
أي عــاقــل لــن يـقـبــل بــال ـفــراغ ،ولكن
موقف التيار ال يــزال رافضًا للتمديد
ّ
ون ـع ـت ـق ــد أنـ ـن ــا تـ ـخ ــطـ ـيـ ـن ــاه» ،بـيـنـمــا
تستبعد مصادر التيار الوطني الحرّ
أن «يشارك املستقبل في جلسة تمديد،
ّ
ألنه لن يوتر عالقته معنا».
وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد
ّ
ميشال عــون قــد أكــد أمــس أنــه «مهما
ج ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــإن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
حــاص ـلــة ،وال يـ ــزال ه ـن ــاك مـتـســع من
الوقت للتوصل الى اتفاق».
وقال عون إن ثالثة أمور حالت حتى
اآلن دون التوصل الى قانون انتخاب،
ً
وه ـ ـ ــي« :أوال ،ت ـم ـس ــك الـ ـبـ ـع ــض بـمــا
اكـتـسـبــه ،وه ــو ال يــرغــب فــي أن يكون
هـنــاك مــن تغيير فــي املـسـلــك الحالي
كــي يبقى زعـيــم طائفته ،فيخاف من
خـســارة بعض املقاعد ،مــا يــؤدي الى
تـغـيـيــر ال ــواق ــع االن ـت ـخ ــاب ــي ،ذل ــك أنــه
أمضى نحوًا مــن  30الــى  35سنة في
م ــوقـ ـع ــه ،ف ـي ـج ــد ع ـن ــده ــا أن سـلـطـتــه
تــآك ـلــت وأص ـب ـحــت ع ــرض ــة للتغيير.
األمــر الثاني ،هــو الخشية مــن تغيير
مــوازيــن الـقــوى ،مــا يــؤدي الــى إحــداث
تـبــدل فــي نـهــج الـحـكــم ،وه ـنــاك مـ ّـن ال
يــرغــب فــي ت ــداول السلطة ،بــل يفضل
عليه االحتفاظ بمواقعه .يبقى االمر
الثالث وهو رغبة البعض في أن تبقى
ي ــده م ـم ــدودة ال ــى حـصــة جـ ــاره .هــذه
االس ـب ــاب أوص ـل ــت ال ــى ع ــدم ال ـعــدالــة،
وما من أحد يرغب في االصالح».
أضاف عون« :إننا مجتمع مركب من
ط ــوائ ــف ع ــدة ،بـعـضـهــا م ــوزع بـطــرق
مـتـكــافـئــة ع ــددي ــا أو ش ـبــه مـتـكــافـئــة،
ً
حـيــث إن إح ــداه ــا م ـثــا م ــوزع ــة على
ن ـح ــو  12ق ـ ـضـ ـ ً
ـاء ،وث ــان ـي ــة ع ـل ــى ،11
والثالثة في قضاءين ،...بينما يتوزع
املسيحيون الــذيــن يشكلون اللحمة
ب ــن ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى  22ق ـ ـضـ ـ ً
ـاء .وه ــم
أينما وجــدوا مع اآلخرين سيكونون
االق ـل ـي ــة .وب ـه ــذه ال ـص ـفــة ،عـلـيـهــم كي
ي ـفــوزوا فــي االنـتـخــابــات النيابية أن
يكونوا خاضعني لنهج الكتل الكبرى
ال ـث ــاب ـت ــة .وهـ ـ ــذا م ــا يـ ـ ــؤدي الـ ــى ع ــدم
إحقاق العدالة ،وليس من املستطاع
إح ــداث تغيير فــي هــذا الــواقــع ،حيث
ّ
نــت ـهــم بــالـطــائـفـيــة تـ ــارة وبــاملــذهـبـيــة
طـ ـ ــورًا ،عـلـمــا ب ــأن االمـ ــر ل ـيــس كــذلــك.
وهـ ـ ـ ـ ــذه ص ـ ـفـ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــة ت ـع ـط ـي ـهــا
لخصمك للدفاع عن ذاتك».
ّ
مــن جـهـتــه ،أك ــد وزي ــر الــداخـلـيــة نهاد
امل ـش ـن ــوق أن االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
ُ
ستجرى قبل نهاية العام الجاري.
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تقرير

هكذا أنهت «يديعوت أحرونوت» حزب الله!
يحيى دبوق
ال شيء أسوأ وأسخف من الجهل ،إال
الجهل املركب .األول ظاهرة مفهومة،
ت ــرت ـب ــط فـ ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ب ـن ـق ــص فــي
املعلومات ،أو نقص في الـقــدرة على
ّ
الــربــط والتحليل .أمــا الجهل املــركــب،
فصاحبه يجهل الشيء ،ويجهل أنه
جاهل به.
ال ـج ـم ــع ب ــن األول والـ ـث ــان ــي يـصـنــع
منتجًا هجينًا مــن الجهلني :محللو
ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ـ ــي اإلع ـ ـ ـ ــام
اإلســرائ ـي ـلــي .هـ ــؤالء ،ف ــي معظمهم،
َّ
يــدركــون جهلهم املــركــب ،لكنهم في
الوقت نفسه ،يتماهون معه ّ
وينمونه
ّ
ويــركـبــون عليه تحليالت وتعليقات
مبنية عـلــى الــرغـبــة والـتـمـنــي .تمامًا
ّ
كما هم كتاب السفارة األميركية في
بيروت .الهدف مشترك :كل ما يتعلق
بحزب الله واملقاومة.
مصاديق الجمع بني الجهلني كثيرة
في اإلعالم العبري .من بينهم ،وربما
فــي مقدمتهم ،الكاتبة فــي صحيفة
يــديـعــوت أح ــرون ــوت ،س ـمــدار بـيــري،
ُ
التي تـ َـعـ ّـد «الخبيرة اإلسرائيلية في
ال ـشــؤون ال ـعــرب ـيــة» ...وال ـتــي ال يضر
م ـع ـهــا ال ـج ـه ــل وال ـت ـج ـه ـي ــل والـ ـك ــذب
وال ـت ـحــريــف ،مــا دام يـحـقــق النتيجة
َّ
املرجوة :شيطنة حزب الله.
في العادة املتبعة لدى متابعي الشأن
اإلســرائ ـي ـلــي ،يكتفون ب ـقــراءة جملة
أو اثنتني من كتابات سمدار بيري،
يبتسمون ،ثم ينتقلون لقراءة ما هو
مفيد .لكن مــن حــق الـقــارئ العربي،
والـلـبـنــانــي ت ـحــدي ـدًا ،أن ي ـش ــارك في
االبتسامة ،وأن يحيط بجهالة القوم،
وتجهيلهم.
ف ـ ــي م ـل ـح ــق يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت،
أم ـ ــس ،ن ـش ــرت ب ـي ــري م ـق ــال ــة مـلـيـئــة
بالتحريف عن الضاحية وحزب الله
والسيد حسن نصر الله .جــاءت إلى
جانب تقرير نقوال مـطــران لحساب
وك ــال ــة رويـ ـت ــرز .وه ــو الـتـقــريــر ال ــذي
أراد إيـ ـض ــاح ح ـقــائــق م ـغ ـلــوطــة عن
الضاحية الجنوبية لبيروت ،ودحض
جملة مغالطات حولها .لكن الكاتبة،
«الخبيرة بالشأن اللبناني والعربي»،
لم تفهم من تقرير رويترز إال نتيجة
واحـ ــدة م ـعــدة مـسـبـقــا :نـصــر ال ـلــه لم
ي ـع ــد هـ ـن ــاك .ف ــي إش ـ ـ ــارة م ـن ـهــا إل ــى
الضعف والتراجع وفقدان الشعبية،
مع سلسلة تحريفات ،سنورد جزءًا
منها.
ك ـي ــف ت ــوص ـل ــت ال ـك ــات ـب ــة إلـ ـ ــى ه ــذه
ال ـن ـت ـي ـجــة؟ ن ـق ــوال مـ ـط ــران جـ ــال فــي
الـضــاحـيــة ،وتـبــن لــه واق ــع مـغــايــر ملا
كـ ــان ي ـن ـت ـظــره ،ويـ ـق ــول ف ــي ت ـقــريــره
بأسلوب ِّ
يعبر عن املفاجأة والصدمة:
ف ــي ال ـضــاح ـيــة أغ ـل ــب ال ـف ـت ـيــات غير
محجبات ،بل يلبسن بنطال جينز،
بــل وأيـضــا «تــي ش ـيــرت» ،كــذلــك فإن
رجال األمن يتجولون في زي مدني
ب ــا أسـلـحــة ظ ــاه ــرة ،وت ــوج ــد زحـمــة
س ـي ــر ،واملـ ـح ــال ال ـت ـجــاريــة م ــوج ــودة
بكثرة ،بل يوجد ـ للمفارقة ـ محالت
ذات ماركات عاملية ،مثل بيتزا هوت
ونايكي وأدي ــداس ،بل تصوروا ،كما

يرد في التقرير ،أن هناك شققًا تزيد
مـســاحـتـهــا عـلــى  150م ـت ـرًا مـ ّ
ـربـعــا،
ومنها ما يبلغ سعرها أكثر من 400
ألف دوالر.
معطيات «صادمة» لبيري ،ولقرائها.
فمعقل حزب الله ،الذي يجب أن يكون ـ
بحسب الصورة النمطية املرادة لحزب
الله ـ شبيه بمناطق سيطرة «داعش»
ومــدن مــا قبل الجاهلية :رجــال بزي
عسكري يحملون السالح يرسلون
ذقونهم حتى الرقبة ،يعنفون املــارة
ويؤنبونهم ،فيما النساء متواريات أو
يرتدين البرقع بال وجــوه ،واملحالت
تبيع حصرًا الكتب الدينية واملالبس
ال ـ ـسـ ــوداء .أم ــا وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ،فهي
ال ـب ـغــال والـحـمـيــر ول ـيــس ال ـس ـيــارات،
ً
الـتــي تــوقــف عـنــدهــا الـتـقــريــر طــويــا،
متفاجئًا من هذه الظاهرة ،املوجودة،
للمفارقة ،في معقل حزب الله.
لكن ذلك ال يعني ،من منظور بيري ،أن
الصورة النمطية عن حزب الله وبيئته
هي خاطئة ومشوهة ،بل يعني مزيدًا
م ــن الـتـجـهـيــل واملـ ـك ــاب ــرة .م ــن جهة
الكاتبة ،هــذه الـظــواهــر فــي الضاحية
تعني أن ح ــزب الـلــه قــد انـتـهــى .فتاة
غـيــر محجبة فــي الـضــاحـيــة ،وشــاب
ً
يـلـبــس ب ـن ـطــال ج ـي ـنــز ،ب ــل إن مـحــا
تجاريًا بماركة نايكي ،تصوروا ذلك!
هذا يعني فقط أن حزب الله قد انتهى.
الجهل والتجهيل ،ليسا مقتصرين
على الكاتبة .قبل سنوات قليلة ،صدر
ع ــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،تـصــريــح يصف
فـيــه واق ــع اإليــران ـيــن املـ ــأزوم فــي ظل
الحكومة اإلسالمية «الظالمية» ،التي
وصــل بها الـحــال إلــى حــد منع لبس
ال ـج ـي ـنــز! ف ــي ح ـي ـنــه ،الق ــت مــاحـظــة
نتنياهو السخرية واالزدراء من قبل

عامة اإليرانيني ،وكانت محل تعليقهم
عــن جـهــل وتـجـهـيــل رأس ال ـهــرم في
إسرائيل .لــذا ،ال ريــب ،أو مشكل ،إن
كــان هــذا الجهل مرتبطًا بكاتبة في
صحيفة عبرية ،رغم ادعائها الخبرة
في الشأن العربي.
ِّ
لنشرك الـقــارئ الـعــربــي بعينات من
ال ـت ـقــريــر ،ول ـن ـسـ ِّـبــب اب ـت ـســامــة .قبل
أشـهــر ،أو أسابيع ،يطل األمــن العام
لحزب الـلــه ،السيد حسن نصر الله،
مساء كل اثنني ،في مجمع املجتبى
في الضاحية الجنوبية ،ويلقي كلمة
مــن عـلــى شــاشــة ،عـلــى الـحــاضــريــن.
ال ـك ـل ـم ــة ،ك ـم ــا ه ــو م ـ ـعـ ــروف ،دي ـن ـيــة
سلوكية ،ونادرًا ما يتعرض لشؤون
سياسية أو غيرها .لكن ،في تقرير
يديعوت أحرونوت ،يرد اآلتي:
«منذ ثالث سنوات! يطل نصر الله
كــل صـبــاح اث ـنــن! الـســاعــة الثامنة
وال ــرب ــع ص ـبــاحــا! ،لـيـعـطــي دروس ــا
ل ـتــام ـيــذ م ــن ص ــف الـ ـس ــادس إلــى
ال ـصــف الـ ـت ــاس ــع!! ..مـحــل ذل ــك في
ساحة الشهداء في الضاحية ،حيث
ي ـص ـطــف ال ـتــام ـيــذ جــال ـســن عبر
ال ـش ــارع عـلــى كــراســي بالستيكية
ب ـي ـضــاء ،لـيـخـطــب فـيـهــم نـصــر الـلــه
مـ ــدة س ــاع ــة ك ــام ـل ــة ،وي ـت ـح ــدث عن
أخبار لبنان خالل األسبوع الفائت،
والـ ـقـ ـت ــال فـ ــي س ـ ــوري ـ ــا ،وال ـ ـصـ ــراع
فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،وي ـش ـج ـع ـه ــم عـلــى
االن ـض ـم ــام إلـ ــى ص ـف ــوف مـقــاتـلــي
حزب الله!! لكن املهم ،في خطابات
نصر الله (كما يرد في الصحيفة)
أنه يعمد أمام هؤالء املراهقني ،على
تبديد مخاوفهم ،واع ـدًا إيــاهــم بأن
ال أحـ ــد سـيـنـتــزعـهــم م ــن الـ ـش ــارع،
ويـفــرض عليهم بــالـقــوة االنضمام
إلى حزب الله وإرسالهم للقتال في

في سوق ّ
معوض في الضاحية عام ( 2008مروان بو حيدر)

سوريا ضد إرادتهم»!!!
ي ــرد فــي املـقــالــة أي ـضــا« :ع ـلــى عكس
التوقعات( ،ت ـصــوروا هــذه املفاجأة)
الـ ـش ــوارع الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي الـضــاحـيــة
ن ـظ ـي ـفــة ،ب ــل زرعـ ـ ــت ع ـل ــى جــوان ـب ـهــا
أشـ ـج ــار ،وهـ ـن ــاك طـ ــرق واسـ ـع ــة ،بل
وأيـضــا إش ــارات م ــرور .أيـضــا هناك
أربع إشــارات مرور في شارع واحد،
وهو شــارع مركزي :الطريق السريع
في الضاحية ،املسمى بهادي نصر
الله».
كذلك يرد أيضًا« :تتناثر الشاشات
في شوارع الضاحية ،التي تنقل بني
الحني واآلخــر إطــاالت األمــن العام
لحزب الله ،حسن نصر الله! (وهي
ك ـمــا ه ــو م ـع ــروف غ ـيــر م ــوج ــودة)
لكن فــي املـقــابــل ،الـشــاشــات األكثر
شعبية هــي شــاشــات املقاهي التي
خصصت لنقل النشرات اإلخبارية،
ل ـك ــن فـ ــي الـ ـغ ــال ــب يـ ـش ــاه ــدون مــن
خاللها مباريات كرة القدم ،وفي هذه
األيام ،الحشد األكبر يكون ملشاهدة
مباريات الدوري اإلسباني».
في مقطع آخرُ ،يسأل أحد السكان
عــن ت ـعــداد املقيمني فــي الضاحية،
فيجيب« :ال توجد بيانات دقيقة عن
عدد سكان الضاحية .ويختلف ذلك
باختالف األخبار .وفقًا للمعلومات،
ح ـتــى ق ـبــل ع ـ ــام ،كـ ــان ي ـع ـيــش هنا
ً 800ألف ،وهو عدد يتغير صعودًا
ونزوال ،ربطًا بالخوف من املواجهة
العسكرية مع إسرائيل ،وكذلك من
تدفق الالجئني من سوريا»!
كما هو معروف ،تعد الضاحية من
أكـبــر األسـ ــواق الـتـجــاريــة فــي لبنان،
بال جدال .تسارع الشركات اللبنانية
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات الفـ ـتـ ـت ــاح ف ـ ـ ــروع لـهــا
فــي شــوارع ـهــا ،كــذلــك تكثفت فــروع
املـ ـص ــارف ع ـلــى اخ ـتــاف ـهــا ،نتيجة
لـلـحــركــة ال ـت ـجــاريــة املـتـنــامـيــة فـيـهــا.
مــع ذل ــك ،مــن جهة التقرير املنشور
ف ــي ي ــدي ـع ــوت أح ـ ــرون ـ ــوت« ،ال ــوض ــع
االقتصادي سيئ جدًا في الضاحية،
بــا زبــائــن وب ــا ع ـمــاء ،ومـنـهــم من
ح ـ ّـول ت ـجــارتــه ال ـتــي كــانــت مــزدهــرة
سابقًا ،إلى محل لبيع منتجات «وان
دوالر»» ...وكل ذلك ،بسبب حزب الله،
والحواجز املحيطة بالضاحية…
أي ـض ــا يـ ــرد ف ــي ال ـت ـق ــري ــر« :م ــاب ــس
الـ ـنـ ـس ــاء ت ـخ ـت ـلــف ت ـب ـع ــا ل ـل ـشــري ـحــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة فــي
الـضــاحـيــة .فــي مـخـيــم الــاجـئــن في
ب ــرج ال ـب ــراج ـن ــةُ ،ي ـغ ـطــى ال ـج ـســد من
الرأس حتى أخمص القدمني ،لكن في
منطقة الغبيري ،ترى الوجوه والشعر
الذي يتمايل مع الريح ،وكذلك الجينز
ال ـض ـي ــق وال ـق ـم ـص ــان ال ـض ـي ـق ــة ،بــل
وأيضًا أحذية نسائية مع كعب عال
(!) وأخيرًا دارت معركة مستعرة في
لبنان ،وافـقــت فــي أعقابها الحكومة
اللبنانية على إعـفــاء املغتصبني من
الـسـجــن ،شــرط أن يتعهدوا بــالــزواج
بضحاياهم».
بحسب سمدار بيري ،هذه املعطيات
تـعـنــي نتيجة واحـ ــدة ،وه ــي الـعـنــوان
الذي عنونت به مقالتها« :نصرالله لم
يعد هنا»!
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سياسة
في الواجهة

ّ
إخراج التمديد التقني يتقدم القانون الجديد ...لكن
في مثل هذا النهار من الشهر
المقبل تكون انتهت والية برلمان
انتخب عام ّ ،2009
ومدد بنفسه
لنفسه مرتين على التوالي عامي
 2013وّ 2014كي يصل والية
اولى بثانية ،وفكر الشهر الفائت
في تمديد ثالث ،ولم يفقد االمل
فيه بعد
نقوال ناصيف
م ــن ال ـســاعــة ص ـفــر م ــن  20ح ــزي ــران
امل ـقـبــل ،بـعــد شـهــر واح ــد تـمــامــا من
اآلن ،يقتضي ان تـكــون الـبــاد امــام
واق ــع جــديــد :إم ــا ف ــراغ كــامــل لتعذر
التوافق على قانون جديد لالنتخاب
ً
ورف ـ ــض اج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـمــا
بــال ـقــانــون ال ـن ــاف ــذ م ـنــذ ع ــام ،2008
او تـمــديــد لبضعة اشـهــر يـقــود الــى
العودة مجددًا الى القانون النافذ .ال
تكمن الفضيحة في العودة الى هذا

هل يكون العقد االستثنائي
أفضل حظًا من المادة  59في
الوصول الى قانون جديد؟
القانون ،وهو قانوني ودستوري ما
دام انبثق منه برملان وأربع حكومات
وانتخب في ظله رئيس الجمهورية،
بل في إهــدار أربعة أشهر بال طائل
من االنقسامات والخالفات أطاحت
إج ـ ـ ـ ـ ــراء االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق ف ـ ــي م ــوع ــده
الــدسـتــوري بــذريـعــة رفــض األفــرقــاء
جميعًا تقريبًا خــوض االنتخابات
وفـ ــق أح ـك ــام ــه م ــع إط ــاق ـه ــم أوس ــع
حملة تشهير بــه ،ثــم املـســارعــة الى
الركون إليه على أنه قــارب نجاتهم

من الفراغ .بانقضاء االشهر االربعة
املـ ـنـ ـص ــرم ــة مـ ـن ــذ ش ـ ـب ـ ــاط ،امل ــوع ــد
االول لتوجيه الــدعــوة الــى الهيئات
الناخبة ،انقلبت معادالت املفاضلة
رأســا على عقب :بعد مفاضلة اولى
بــن القانون النافذ وقــانــون جديد،
ثم مفاضلة ثانية بني القانون النافذ
وال ـت ـمــديــد ،ث ــم مـفــاضـلــة ثــال ـثــة بني
التمديد وال ـفــراغ ،انتهى االم ــر اآلن
بمفاضلة رابعة على احــد خيارين:
القانون النافذ او الفراغ.
ومع ان اجتماعات التشاور املعلنة
والبعيدة عن االضواء ال تتوقف عن
ت ـبــادل االق ـت ــراح ــات ،اال ان الـتــوافــق
على االقتراع النسبي بدا غير كاف
في ذاته لالتفاق على قانون جديد،
في ظل تشعب افكار تقسيم الدوائر،
يـبــدأ بـســت دوائ ــر وف ــق مــا يقترحه
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه بــري
وال ي ـن ـت ـهــي ب ـخ ـمــس ع ـش ــرة دائـ ــرة
ي ـق ـتــرح ـهــا ث ـنــائــي ال ـت ـي ــار الــوط ـنــي
الحر والقوات اللبنانية.
وع ـلــى غ ــرار اسـتـنـفــاد ال ــوق ــت ال ــذي
احـ ـت ــاج ال ـي ــه اق ـ ـتـ ــراح ال ـت ــأه ـي ــل كــي
يـ ــرف ـ ـضـ ــه االفـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــاء ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــون
وي ـحــرمــونــه فــرصــة ال ـتــوافــق عليه،
فـ ــان ال ـس ـج ــال ال ــدائ ــر ح ـي ــال دوائـ ــر
النسبية مــن شأنه استنزاف االيــام
امل ـت ـب ـق ـيــة م ــن ال ـع ـقــد الـ ـع ــادي االول
لـلـبــرملــان نـهــايــة ه ــذا الـشـهــر قـبــل ان
يسقط .في احسن االحــوال محاولة
االتـفــاق على حــل وســط بغية انقاذ
ما تبقى من والية املجلس ،اكثر منه
االت ـف ــاق ال ـج ــاد عـلــى ق ــان ــون جــديــد.
والواقع ان اجتماع عني التينة االحد
ال ـف ــائ ــت وارفـ ـض ــاض ــه ع ـلــى ّخ ــاف،
ع ـكــس ال ـت ـبــاعــد ال ـ ــذي ي ـت ـع ــذر معه
التفاهم على تقسيم الدوائر ،ال على
نظام االقتراع فحسب .اذ تولد فكرة
ُ
من فكرة .طرح في عني التينة اقتراح
ُ
ـرض مضيف االجـتـمــاع رئيس
لــم ي ـ ِ
املجلس بشقيه 15 :دائــرة انتخابية
(ب ـي ــروت اث ـن ـتــان ،وك ــل م ــن الـشـمــال
والـ ـبـ ـق ــاع والـ ـجـ ـن ــوب ث ـ ــاث دوائـ ـ ــر،

اقتراح  15دائرة ونقل مقعدين مارونيين اطاح اجتماع عين التينة (هيثم الموسوي)

ج ـب ــل ل ـب ـن ــان ارب ـ ـ ــع دوائ ـ ـ ـ ـ ــر) ،ون ـقــل
مـقـعــديــن م ــارون ـي ــن (م ــن طــرابـلــس
ال ــى ال ـب ـتــرون وم ــن ال ـب ـقــاع الـغــربــي
الــى جبيل ،اولـهـمــا الرض ــاء الــوزيــر
جبران باسيل بغية تعزيز حظوظه
في الدائرة التي خيبته اكثر من مرة،
وثانيهما الرضاء القوات اللبنانية

ك ــي تـشـغــل م ـق ـع ـدًا م ـت ـعــذرًا ل ـهــا في
جبيل).
لــم يكن إخـفــاق اجتماع عــن التينة
َ
ال ــوح ـي ــد او االخـ ـي ــر ،ب ـيــد انـ ــه أبـ ــرز
وطأة تناقض مقاربة كل من االفرقاء
املعنيني الـقــانــون الـجــديــد ،مــن دون
ان يسع اي احد ان يجهر بتحبيذه

العودة الى قانون .2008
على نحو كـهــذا ،يقيم وزر املشكلة
اآلن في جانب آخر ،هو سبل اخراج
الـتـمــديــد الـتـقـنــي ،ثــاثــة اشـهــر على
االرجـ ـ ــح ،ق ـبــل ال ــوص ــول ال ــى نـهــايــة
ال ــوالي ــة فــي م ـعــزل عــن ال ــذه ــاب الــى
الـ ـق ــان ــون الـ ـن ــاف ــذ او االت ـ ـفـ ــاق عـلــى

تقرير

خالفة لحام :دمشق وحلب تتصارعان في بيروت
حتى اآلن ،يقتصر التنافس على
مطران حلب ومطران دمشق (النائب
البطريركي) لخالفة البطريرك ّلحام
على رأس طائفة الروم الملكيين
الكاثوليك ،التي تشهد واحدًا من أكثر
صراعاتها حدة منذ اتفاق الرهبانية
الباسيلية المخلصية والرهبانيتين
الباسيليتين الشويرية والحلبية
غسان سعود
ت ـت ــأل ــف اإلدارة ال ـك ـن ـس ـيــة عـمــومــا
م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــازيـ ـ ــن :ال ـ ـبـ ـطـ ــريـ ــركـ ـيـ ــات
وال ـ ـ ــرهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات؛ ولـ ـ ـ ـك ـ ـ ــل م ـن ـه ــا
هيكليتها العامة .في البطريركيات
ال ت ـخ ـت ـلــف األوضـ ـ ـ ــاع ك ـث ـي ـرًا عـ ّـمــا
ه ــي عـلـيــه ف ــي األحـ ـ ــزاب واإلدارات
ّ
الـعــامــة لناحية ال ـتــرهــل وال ـصــراع
على الكراسي واملحسوبيات ...أما
في الرهبانيات فتجري انتخابات

دوري ــة ويمكن الـحــديــث عــن تــداول
هادئ للسلطة ومراعاة الحد األدنى
من الكفاءة في توزيع املسؤوليات،
وثمة محاسب ومــدقــق مالي أقله،
كذلك تراكم مؤسسات الرهبانيات
الـتــربــويــة واالستشفائية األرب ــاح.
ورغ ـ ــم م ـظــاهــر الـ ـب ــذخ ال ـت ــي يـقــول
الحريصون على الكنيسة إنها ال
تليق بمن اختار الحياة الرهبانية
التي تقوم على التقشف ،فإن وضع
الــره ـبــان ـيــات أف ـضــل بـمــا ال يـقــاس
مـ ــن وضـ ـ ــع الـ ـبـ ـط ــري ــركـ ـي ــات حـيــث
ت ـس ـت ـش ــري ال ـ ـخـ ــافـ ــات واملـ ـش ــاك ــل
وتــراشــق االتـهــامــات على مختلف
امل ـس ـت ــوي ــات؛ ف ــال ــورش ــة ال ـت ــي كــان
ي ـف ـتــرض بــال ـفــات ـي ـكــان أن يــرعــاهــا
غ ــداة استقالة البطريرك املــارونــي
ن ـ ـص ـ ــرال ـ ـل ـ ــه ص ـ ـف ـ ـيـ ــر وان ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب
ال ـب ـط ــري ــرك بـ ـش ــارة الـ ــراعـ ــي خـلـفــا
ل ــه ،تــوقـفــت إث ــر اكـتـشــاف الـكــرســي
ال ــرس ــول ــي أن امل ـك ـل ـفــن ب ــامل ـل ــف ال
يطلبون النياشني البابوية لغير
رج ـ ـ ــال األعـ ـ ـم ـ ــال وت ـ ـجـ ــار ال ــدخ ــان
والـ ـس ــاح .وال ش ــك ف ــي أن تــدقـيــق
ال ـف ــات ـي ـك ــان ف ــي ل ــوائ ــح املــرش ـحــن

ّ
لـ ـت ــول ــي امل ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــات أس ـ ـهـ ــم فــي
ً
ً
اقـ ـتـ ـن ــاع ــه بـ ـ ــأن ثـ ـم ــة ج ـ ـيـ ــا ك ــام ــا
يـصـعــب االت ـك ــال عـلـيــه إلحـ ــداث أي
تغيير وإصالح ،فانكفأ أكثر فأكثر.
وهـكــذا تــأخــرت دع ــوة السينودس
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ــي النـ ـتـ ـخ ــاب ب ـطــريــرك
ج ــدي ــد أك ـث ــر م ــن  5سـ ـن ــوات ،حيث
صدر أمس فقط بيان من بطريركية
الروم امللكيني الكاثوليك أكدت فيه
انعقاد املجمع من  19حزيران إلى
 23فــي مـقــر الـبـطــريــركـيــة الصيفي
فــي لبنان فــي عــن تــريــز ،النتخاب
ب ـطــريــرك ج ــدي ــد .وكـ ــان الـبـطــريــرك
غ ــريـ ـغ ــوري ــوس الـ ـث ــال ــث لـ ـح ــام قــد
تـ ـق ــدم بــاس ـت ـقــال ـتــه ن ـت ـي ـجــة تـفــاقــم
الـ ـضـ ـغ ــوط ــات عـ ـلـ ـي ــه ،ل ـك ـن ــه ح ــدد
م ـ ــوعـ ـ ـدًا لـ ـه ــا بـ ـع ــد ب ـض ـع ــة أش ـه ــر
ل ـت ـص ــادف ع ـيــد مـ ـي ــاده ال ـخــامــس
وال ـث ـم ــان ــن ،إال أن ال ـفــات ـي ـكــان قــرأ
الجزء املتعلق باالستقالة وتجاهل
ال ـج ــزء املــرت ـبــط ب ـمــوعــدهــا ،وأذاع
قـ ـب ــول ــه اسـ ـتـ ـق ــال ــة ل ـ ـحـ ــام وت ـع ـيــن
قــائــم بــاألع ـمــال إل ــى ح ــن انـتـخــاب
بطريرك جديد .وهو أمر يمثل في
نظر لحام واملـطــارنــة املـقـ ّـربــن منه

الخروج من األزمة
يتطلب انتخاب بطريرك
غير مرتبط بالمشكالت
التي أنهكت الكنيسة

ّ
إهانة كبيرة لهم ،وتبنيًا فاتيكانيًا
ل ـخ ـصــوم ـهــم ،ل ـك ـن ـهــم ال ي ـحـ ّـم ـلــون
مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا ال ـ ـب ـ ـتـ ــة ل ـل ـك ــرس ــي
ال ــرس ــول ــي ،ب ــل ملـجـمــوعــة املـطــارنــة
ال ـتــي أوج ـع ــت رأس الفاتيكانيني
ب ــ«اف ـت ــراءات ـه ــا» ع ـلــى ل ـح ــام .وفــي
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،فـ ـ ـ ــإن أمـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ـطـ ــارنـ ــة
ً
ف ــي ه ـ ــذه ال ـك ـن ـي ـســة شـ ـهـ ـرًا ح ــاف ــا
بالتحضيرات .وتشير املعلومات
األول ـي ــة إل ــى أن ال ـص ــراع ينحصر
ال ـ ـيـ ــوم بـ ــن مـ ـط ــران ــن رئ ـي ـس ـيــن:
املطران جان جنبرت ،متروبوليت
حلب وسلوقية وقــورش ،والنائب
ال ـب ـط ــري ــرك ــي ف ــي دم ـش ــق امل ـط ــران
ج ــوزف عبسي .واملشكلة فــي هذا
الـتـنــافــس االنـتـخــابــي أن املـطــارنــة
امل ـقــربــن مــن الـب ـطــريــرك املستقيل
يـعـت ـقــدون أن زم ــاء ه ــم املـنــاوئــن
لـهــم ف ـبــركــوا مـلــف ف ـســاد وع ـمــدوا
إلــى تشويه صــورة البطريرك ،من
دون إج ـ ــراء أي تـحـقـيــق ج ــدي أو
إث ـبــات اتـهــامــاتـهــم ،وه ــم يتهمون
ال ـب ـطــريــرك ل ـحــام بـبـيــع األراضـ ــي،
مــن دون إثـبــاتــات عـلــى ذل ــك ،فيما
هـنــاك ملفات موثقة بحقهم أكثر
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كيف؟
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد .بـ ــذلـ ــك ي ـك ــون
عـلــى عــاتــق مـجـلــس ال ـن ــواب إخ ــراج
التمديد التقني فــي االي ــام املتبقية
مــن الـعـقــد ال ـعــادي االول ،وتـحــديـدًا
فــي الجلسة امل ـقــررة فــي  29اي ــار ،او
انتظار مــرســوم العقد االستثنائي
الـ ــذي ي ـص ــدره رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال ع ــون .تبعًا لــذلــك ُينظر الى
ه ــدف الـعـقــد االسـتـثـنــائــي ،الق ــل من
ثــاثــة اســاب ـيــع ،عـلــى نـحــو مــا عناه
اسـ ـتـ ـخ ــدام ال ــرئ ـي ــس امل ـ ـ ــادة  59مــن
ال ــدس ـت ــور ،وه ــو إم ـه ــال امل ـش ــاورات
واملساعي مزيدًا من الوقت للتوافق
عـ ـل ــى ق ـ ــان ـ ــون جـ ــديـ ــد ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب.
ن ـج ـحــت امل ـ ـ ــادة  59ف ــي ال ـق ـف ــز ف ــوق
تمديد طويل االمد وتعطيله نهائيًا،
لكن دونما االف ــادة من مهلة الشهر
ما بني  13نيسان و 13أيــار إلنجاز
م ـس ــودة ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب .وق ــد ال
ي ـكــون م ــرس ــوم ال ـع ـقــد االسـتـثـنــائــي
أف ـض ــل ح ـظــوظــا م ــن امل ـ ــادة  ،59في
ظــل استمرار الخالفات نفسها بني
االفـ ــرقـ ــاء الــرئ ـي ـس ـيــن اي ــاه ــم .االم ــر
ال ــذي يـطــرح عــامــة استفهام حيال
طــريـقــة ال ــوص ــول ال ــى تـمــديــد تقني
الشهر ثالثة ،دونما املــرور بقانون
جديد لالنتخاب؟
الـ ــواضـ ــح ان امل ـش ـك ـلــة امل ـق ـب ـل ــة ،فــي
ظــل انـقـســام املــواقــف وامل ـســودات ما
ل ــم تـحـصــل اع ـج ــوب ــة ،تـكـمــن ف ــي ان
االفرقاء بدأوا يتعاملون مع الحاجة
الــى التمديد التقني على انــه هدف
ف ــي ذاتـ ــه ـ ـ ووح ـي ــد ح ـتــى اآلن على
االق ـ ــل ـ ـ ـ لـ ـتـ ـف ــادي الـ ـ ـف ـ ــراغ .فـ ــي حــن
تحدثوا عنه فــي االشـهــر املنصرمة
على انــه جــزء ال يتجزأ مــن القانون
الجديد ،وال يعدو كونه جسر عبور
الى إجراء االنتخابات النيابية وفق
القانون الجديد بعد تعديل املهل.
ك ــل ذلـ ــك ف ــي ظ ــل إصـ ـ ــرار ال ـج ـم ـيــع ـ
وآخرهم رئيس الجمهورية البارحة
ـ ـ على ان ال فــراغ واقـعــا فــي السلطة
االشـ ـ ـت ـ ــراعـ ـ ـي ـ ــة مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ل ـ ـيـ ــل 19
حزيران .بيد ان احدًا ال يقول كيف.

دسـ ــامـ ــة ب ـك ـث ـي ــر ت ـت ـض ـم ــن إن ـش ــاء
جـ ـمـ ـعـ ـي ــات وهـ ـمـ ـي ــة وب ـ ـيـ ــع ش ـقــق
وه ـم ـي ــة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـفــاصـيــل
الفضائحية والـجـنـسـيــة ملــا ّ
يعير
املتخاصمون بعضهم بعضًا فيه،
يكفي القول هنا إن التراشق بات
شخصيًا ومباشرًا.
والخطير في املوضوع أن الصراع
ي ـت ـخــذ ف ــي ب ـع ــض وج ــوه ــه طــابــع
«ال ـبــول ـسـ ّـي» ـ ـ «ال ـش ــوي ـ ّ
ـري» ،نسبة
إلى الجمعية البولسية والرهبانية
ال ـبــاس ـي ـل ـيــة ال ـش ــوي ــري ــة .وفـ ــي ظــل
وج ـ ــود أك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة م ـطــارنــة
متقاعدين ،وأكـثــر مــن  10مطارنة
مـ ـتـ ـق ــدم ــن فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــر ،وع ـص ــف
كثيرة بني أعضاء املجمع،
مشاكل
ّ
ي ـص ـعــب ت ــوق ــع ال ـن ـت ــائ ــج مـسـبـقــا،
كــذلــك يـصـعــب تـخـ ّـيــل م ــا يـمـكــن أن
يحدث في حال طلب مطران واحد
الـ ـك ــام وتـ ـط ــرق إلـ ــى أحـ ــد امل ـل ـفــات
الحساسة؛ فمشاكل املطارنة كثيرة
في ما بينهم ،وبينهم وبني بعض
رعاياهم ومعظم اآلباء الخاضعني
لسلطتهم .ويكفي أن يتحدث أحد
اآلبـ ـ ــاء امل ـب ـعــديــن ال ــذي ــن يـسـعـفــون

بين الحريري وجنبالط :المصير لم يعد مشتركًا؟
ّ
همان ثقيالن يكادان
يقطعان أنفاس النائب وليد
جنبالط ،ويذهبان بكل
الجهود التي بذلها خالل
السنوات الماضية إلى ال شيء.
قانون االنتخابات والعالقة
مع الرئيس سعد الحريري.
فقد بات األخير ماهرًا في
االنقالب على العهود
والحلفاء .البيك «مجروح»
لكنه يلتزم الصمتُ ،ويلزم
حزبه به
ميسم رزق
ال شــيء يشغل النائب وليد جنبالط
هذه األيام أكثر من قانون االنتخابات،
وخـيـبـتــه بــالــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري.
«ال ـ ـب ـ ـيـ ــك مـ ـ ـ ـ ُج ـ ـ ــروح» ع ـ ـلـ ــى حـ ـ ـ ـ ّـد زعـ ــم
األص ـ ــدق ـ ــاء امل ـش ـت ــرك ــن ب ـي ـن ـه ـمــاّ .
أي
تـفــاصـيــل تـ ِـوجــع «أب ــو تـيـمــور» أكـثــر؟
امل ـن ــاب ــر وق ـض ـيــة الـ ــدم امل ـش ـتــركــة منذ
عــام  ،2005أم املـســار واملـصـيــر ّالـلــذان
ل ــم يـ ـع ــودا واحـ ـ ـ ـدًا؟ ُّأي ـه ـم ــا ي ـ ُـؤث ــر فيه
ّ
بقدر أكبر ،تنكر رئيس تيار املستقبل
ل ـل ـح ـلــف امل ـ ـقـ ــدس ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع وال ـ ــده
(رفيق الحريري) بجنبالط وتفضيله
لـلـخـصــم امل ـش ـتــرك ،أم اق ـت ـصــار دائ ــرة
حـ ـلـ ـف ــائ ــه عـ ـل ــى شـ ـخ ــص وح ـ ـيـ ــد هــو
الــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري؟ فــي كــل األح ــوال،
يـلـتــزم الــرجــل الـصـمــتُ ،
وي ـل ــزم بــه كل
ّ
«جماعته» بتعميم صــارم« :التعرض
وتياره ممنوع».
للرئيس الحريري
ِ
مسيرة جنبالط إلــى جانب الحريري
ُ
لــم تــكــن دائ ـمــا سمنًا عـلــى عـســل ،رغــم
تصل
متانة ما جمعهما .لم تبلغ ولم ِ
الى درجة القطيعة يومًا ،رغم مرورها
فوق فوالق عديدة ،كان أقساها حسم
جـنـبــاط مـعــركــة الـحـكــومــة ع ــام 2011
مل ـص ـل ـحــة ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي.
لـكـنـهــا تــأخــذ ال ـي ــوم مـنـحــى سـلـبـيــا ال

الجرحى على أطراف حلب ُليكشف
الكثير .والــواضــح في هــذا السياق
أن ال أح ـ ـ ــد م ـ ــن أعـ ـ ـض ـ ــاء امل ـج ـم ــع
االن ـت ـخــابــي لــديــه الـ ـق ــدرة أو حتى
الرغبة في استنهاض كنيسة الروم
املـلـكـيــن الـكــاثــولـيــك مـ ّـمــا ه ــي فيه
واعتماد مبدأ الجمع بــدل التفرقة
وإع ـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـ ــروح إل ـ ــى األب ــرشـ ـي ــات
وإيـقــاف النزيف املــالــي والـثــرثــرات
وت ـف ـل ــت ب ـع ــض رج ـ ـ ــال الـ ــديـ ــن مــن
كــل الـقـيــود .وعليه يمكن الـقــول إن
الفاتيكان ّ
حول املجمع الكاثوليكي
املقبل إلى مجمع انتخابي ،وتكرس
أمس في البيان البطريركي تجميد
عمل البطريركية بانتظار انتخاب
بـ ـط ــري ــرك جـ ــديـ ــد ،ل ـك ــن األك ـ ـيـ ــد أن
ال ـب ـط ــري ــرك ال ـج ــدي ــد غ ـيــر مــوجــود
داخــل املجمع ،وال بـ ّـد بحسب قول
امل ـط ـل ـع ــن مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار ال ـســاب ـق ـتــن
امل ــاض ـي ـت ــن ب ــاإلتـ ـي ــان ب ــراه ــب مــن
خ ـ ــارج األزمـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ،شـ ــرط أن
ي ـك ــون ل ــدي ــه امل ـع ــرف ــة ال ـكــاف ـيــة بما
يحصل ،والثقافة الالزمة والرغبة
في رؤية كنيسته تقف على قدميها
مجددًا.

ينفيه الطرفان ،بعد أن أصبح الخالف
ب ـي ـن ـه ـمــا ع ـل ــى «ال ـ ـجـ ــوهـ ــر» ،ك ـم ــا ق ــال
ال ــوزي ــر غ ـ ــازي ال ـعــري ـضــي م ـنــذ نحو
شـهــر .والـجــوهــر هنا يرفعه جنبالط
إل ــى م ـصــاف «صـ ــراع ال ـب ـقــاء ومصير
الجبل» الذي لن ّ
يفرط فيه بأي ثمن.
ُ
لــم يكن جنبالط بعيدًا عــن صــورة ما
يـحـ ُـدث خـلــف كــوالـيــس الـحــريــريّ ،وال
ُ
عــن خـيــوط العالقة الـتــي تنسج بدقة
ّ
م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـ ـح ـ ّـر ،لـكـنــه ظــن
سقفها م ـحــدودًا ببعض املـلـفــات .أمــا
أن تـنـسـحــب ه ــذه الـخـصــوصـيــة على
عالقة املستقبل واالشـتــراكــي ،فهو ما
لــم يبلعه جـنـبــاط ،خصوصًا عندما
تصل األم ــور إلــى قــانــون االنتخابات.
ال ــرج ــل ب ـب ـســاطــة ل ــم ي ـ ُـع ــد ي ـع ـن ـيــه أن
ّ
يستظل بلقب بيضة القبان ،بقدر ما
هــو خــائــف على دوره كممثل ألقلية.
هذا الخوف الــذي لم يأخذه الحريري
ف ــي االع ـت ـبــار ح ــن ق ـ ّـرر دع ــم الـقــانــون
التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران
باسيل!
َ
لـ ــم يـ ـس ــت ـ ِـس ــغ االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون تــأي ـيــد
الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ل ـ ـ ـهـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـ ــذي
س ـي ـل ـت ـه ـم ـه ــم حـ ـتـ ـم ــا ،بـ ـف ــرض ــه ع ـلــى
الناخب الدرزي الوقوف متفرجًا على
ّ
«جـيــرانـهــم» فــي الجبل وهــم يؤهلون
م ـ ــن ي ـ ــري ـ ــدون ـ ــه ،قـ ـب ــل إشـ ــراك ـ ـهـ ــم فــي
التصويت في املرحلة الثانية ،ما خلق
ّ
تنفك ّ
تتردد على لسان
عندهم نقمة ال
كل زوار كليمنصو واملختارة.
منذ ذلــك الـحــن ،ط ــاول الـفـتــور عالقة

ج ـن ـب ــاط ب ــال ـح ــري ــري ،ودف ـ ــع بـ ــاألول
إلــى نقل رسالة إلــى بيت الوسط عبر
الـ ـع ــريـ ـض ــي خ ــاص ـت ـه ــا أن «ال أح ــد
ُيـ ـف ــاوض ب ــاس ــم ج ـن ـب ــاط ،ومـ ــن ُيـ ـ ِـرد
ال ـت ـف ــاوض فــالـبـيــك حــاضــر شخصيًا
لهذه املهمة» .وزادت النكسات واحدة
مــع فـتــح مـلــف مـجـلــس الـشـيــوخ الــذي
أك ــد جـنـبــاط فــي رســالـتــه أن رئاسته
«م ـ ــن ح ـ ـق ـ ـنـ ــا» ،وكـ ـ ـ ــان ّ
رد الـ ـح ــري ــري
بــأنــه غير راغ ــب فــي اتـخــاذ أي خطوة
ّ
تستفز التيار الوطني الحر و«الفريق
املسيحي» .وقد كان هذا الجواب كافيًا
ل ـ ُخ ـلــق واق ـ ــع ج ــدي ــد ف ــي ال ـع ــاق ــة بني
«املـسـتـقـبــل» و«الـتـقــدمــي االشـتــراكــي»
مختلف ّ
عما كان ،وجعل االشتراكيني
في موقع املتلقي للصيغ االنتخابية،
م ــع م ـحــاربــة أي ق ــان ــون م ــن شــأنــه أال
يتماهى ومزاج البيك.
ُ
يــرفــض الـجـنـبــاطـيــون التعليق على
حاضر العالقة الثنائية ومستقبلها،

االشتراكي :نختلف مع
الحريري على «مسألة
مصيرية ال عابرة»

مصادر االشتراكي :لن يكون قانون من دون رضى وليد جنبالط (هيثم الموسوي)

ألن الـبـيــك «ال يــريــد ال ـت ـطــرق إلـيـهــا».
ل ـك ـن ـهــم ي ـخ ـت ـص ــرون امل ـش ـك ـل ــة بــأن ـهــا
ت ـك ـ ُـم ــن فـ ــي قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات وال
شيء آخر .ملاذا يسير الحريري عكس
ال ـت ـيــار مـعـكــم؟ «عـلـيــه ه ــو أن ُيـ ُجـيــب.
ن ـحــن ال نـمـلــك ت ـف ـس ـيــرات ،وال نـطـلــق
تحليالت .ما نعرفه أنه اتخذ خيارات
ال تناسبنا .نحن نختلف على مسألة
مصيرية ال عــابــرة .ال يـ ُـمـكــن ألح ــد أن
ي ـت ـصــرف وك ــأن ــه يـضـمـنـنــا ف ــي جيبه
ب ـح ـكــم ال ـ ـعـ ــاقـ ــة» .ع ـل ــى كـ ــل ح ـ ــال «ال
أحــد يستطيع كسر أح ــد» ،و«الـنــائــب
جـنـبــاط يـلـتــزم ال ـه ــدوء ،رغ ــم الـجــرح
ال ـ ـك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،لـ ـسـ ـب ــب واح ـ ـ ـ ــد أن «ب ـي ــت
الـحــريــري عــزيــز ،هــو مدين لنا ونحن
مــديـنــون ل ــه ،وإن اعـتــدنــا ال ـخــاف في
كثير مــن األح ـي ــان» .مــا هــو املطلوب؟
م ــاذا يــريــد جـنـبــاط؟ «نـحــن ال نطلب
أك ـثــر م ــن إدراك أن ـنــا مــؤتـم ـنــون على
طــائـفــة بأكملها .والـجـمـيــع يعلم بــأن
ّ
جنبالط غالبًا ما يتخطى التجاوزات
ف ــي سـبـيــل ال ــوص ــول إل ــى ح ـل ــول» .ما
يــؤكــده الجنبالطيون أن «ال ـخــاف ال
يـ ُـمـكــن أن ي ــؤدي إل ــى م ـك ــان» ،وليعلم
الـجـمـيــع أن «ق ــان ــون ــا م ــن دون رضــى
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ل ــن ي ـك ــون ،ول ـيــس في
األم ــر مـســايــرة ل ــه ،بــل ألنـنــا سنواجه
أي قــانــون ال يـتـنــاســب وهــواجـسـنــا».
ف ــي ان ـت ـظــار والدة ال ـقــانــون امل ــرج ـ ّـوة،
وف ـ ــي ظـ ــل ارتـ ـ ـف ـ ــاع حـ ـظ ــوظ ال ـس ـت ــن،
أيـ ــن ُيـ ـص ــرف هـ ــذا الـ ـك ــام وهـ ــل ي ـبـ ّـدد
التخوف االشتراكي من تحالف عوني
– مستقبلي – قــواتــي؟ بحسب هــؤالء
«م ـيــزان الــربــح وال ـخ ـســارة فــي قــانــون
االن ـت ـخــابــات ل ــم يـ ُـعــد ف ــي حـســابــاتـنــا،
نحن نريد عدالة تمثيل».
قد ال يكون عند جنبالط ّ
نية للكالم في
إطار دفاعه عن «حصته» في البرملان
والنظام ،لكنه ال يزال لديه باب وحيد
مفتوح ال ُيمكن أن يقفلّ ،
يعول عليه
ّ
دائمًا ،هو باب عني التينة .وربما يرى
أن هـ ــذه ه ــي ال ـن ـق ـطــة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
يـتـفـ ّـوق فيها عـلــى الــرئـيــس الـحــريــري
فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،ك ــون ب ـ ّـري «شــريـكــا
ل ـ ّـع ـي ـب ــا ،وال ـت ـح ــال ــف م ـع ــه ف ـي ــه مـتـعــة
وخ ـ ـبـ ــرة ووطـ ـنـ ـي ــة ي ـف ـت ـق ــده ــا ح ـل ـفــاء
الحريري الجدد» ،يقول اشتراكيون.

ّ
طوق «يؤنب» ستريدا:
ماذا قدمتم غير عرض األزياء!
تسيطر القوات اللبنانية على املشهد
الـ ـع ــام ف ــي ب ـ ـشـ ـ ّـري ،ح ـت ــى ُي ـظ ــن أن
ال ص ــوت إال صــوت ـهــا ف ــي الـقـضــاء
الشمالي .وبعد تباهي َ
نائبي القوات
ً
ط ــوي ــا ب ــاإلنـ ـج ــازات اإلن ـم ــائ ـي ــة فــي
دائرتهماّ ،
رد النائب السابق جبران
ط ــوق عـلــى ك ــام لـلـنــائـبــن ،سـتــريــدا
جعجع وإيلي كيروز ،أطلقاه خالل
نــدوة إعالمية .وأتــى بيان طوق (عم
ال ـنــائ ـبــة س ـت ــري ــدا ج ـع ـجــع) لـيـكـســر
صمت خـصــوم ال ـقــوات فــي بـشـ ّـري.
وق ـ ــال ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق إن «ن ــائ ـ َـب ــي
بشري نسبا اليهما إنجاز مشاريع
إن ـم ــائ ـي ــة ل ـب ـش ــري ولـ ــم ن ـن ــل مـنـهـمــا
س ــوى وص ــف وض ـيــع يــدرج ـنــا في
ّ
خانة الزمن البائد» .وذكر بيان طوق
ب ــأن «مستشفى بـشــري الحكومي
اف ـت ـت ـحــه ف ــي  2004وزي ـ ــر الـصـحــة

مـحـمــد جـ ــواد خ ـل ـي ـفــة ،ف ــي حـضــور
وزي ـ ـ ــر ال ـت ـن ـم ـي ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة إب ــراه ـي ــم
ال ـضــاهــر ،وال ـنــائ ـبــن ق ـبــان عيسى
الـ ـ ـخ ـ ــوري وأنـ ـ ـ ــا .وفـ ـ ــي عـ ـ ــام 2002
ّ
وجهنا ،النائب املرحوم قبالن عيسى
الخوري وأنا ،كتابًا بحجب الثقة عن
حكومة الرئيس رفيق الحريري إذا
لم يتم تلزيم األوتوستراد ومشروع
الصرف الصحي لرفع أضــراره عن
وادي قاديشا» .كذلك  2002أيضًا،
«أعلن الحريري تلزيم األوتوستراد.
وأعـلــن الــوزيــر الضاهر أن الحكومة
وافقت على اتفاقية لتمويل أشغال
تـ ـح ــوي ــرة بـ ـش ــري وح ـ ـ ــدث ال ـج ـب ــة ـ ـ
الــديـمــان وتـحــويــرة حـصــرون بقيمة
ّ
 7م ــاي ــن دوالر» ،وذكـ ـ ــر بــإن ـشــاء
ثــانــويــة ب ـش ــري الــرس ـم ـيــة وبـطــريــق
األرز ـ ّ
بشري وحماية وادي قاديشا

وبـمـ ّـد شبكة الهاتف الـثــابــت .وســأل
طوق النائبني :ماذا فعلتم في مجال
الـتــوظـيــف؟ هــل فــي حـســابــاتـكــم ّأي
اس ـت ـث ـمــارات يـمـكــن أن تــوفــر فــرص
عمل؟ هل في حساباتكم ّأي معاهد
جامعية تستوعب طالبنا؟ هــل في
ح ـس ــاب ــات ـك ــم ّأي ن ـه ـضــة س ـيــاح ـيــة
شاملة؟ هل في حساباتكم حل أزمة
التفاح؟».
وختم طوق بيانه بالقول« :ما فعلناه
فــي زم ــن ال ـحــرب الـتــي شـلــت الـحــراك
ال ـت ـن ـمــوي ف ــي ك ــل م ـك ــان وفـ ــي عهد
بلدية دامت عامني فقط ،كان بأموال
لبنانية صافية ،فبقينا أحرارًا .فقليل
م ــن ال ـتــواضــع وال ـص ــدق واالع ـت ــراف
بـتـعــب اآلخ ــري ــن وفـضـلـهــم لــن يأخذ
منكم شيئًا».
(األخبار)
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف

مشروع لتسوية مخالفات البناء منذ عام :1971
باتت مشاريع قوانين
الموازنة هي السبيل لتمرير
«الموبقات» .ففي مشروع
ّ
موازنة عام  2017توجد مادة
تجيز تسوية كل مخالفات
البناء المرتكبة خالل السنوات
الـ 45الماضية ،دفعة واحدة.
هذه المادة ّ
تعد أخطر ما
في المشروع ،وهي لم
ألي نقاش ّ
تخضع ّ
جدي،
على ّالرغم من اإلقرار بآثارها
تسعى هذه
«التدميرية»ّ .
المادة لشطب كل المخالفات
التي ارتكبها الناس وتجار
البناء منذ عام  ،1954بشحطة
قلم ،على غرار التسويات
السابقة ،التي حققت للبعض
أرباحًا فاحشة بالمليارات ،فيما
خسر الجميع فرص التطوير
الحضري ّ
الجيد والحقوق
بالبيئة المصانة والبنى
التحتية الفعالة والخدمات
العامة الكافية

إجراءات التخمين
ي ـن ـ ّـص مـ ـش ــروع ت ـس ــوي ــة م ـخ ــال ـف ــات ال ـب ـن ــاء عـلــى
تـعـيــن ل ـجــان تـخـمــن مـخـتـصــة ،م ــن قـبــل مجلس
ال ــوزراء بـنــاء على اقـتــراح وزراء األشـغــال واملالية
والداخلية والـعــدل .مهمة هــذه اللجان تخمني ثمن
ّ
وتعد قراراتها غير قابلة للمراجعة ،على
األرض،
أن يـجــري التخمني بــاألسـعــار الــرائـجــة مــع حسم
تراجعي يختلف بحسب شطور زمنية ،فيتراوح
الـحـســم بــن  %10فــي  2011و %85فــي ،1971
على أال يكون هناك ّأي حسم على املخالفات بعد
مطلع  .2012وتهدم املخالفات التي تحصل بعد
 ،2017/1/1علمًا بأنه ال تتم تسوية ّأي وضــع إال
بعد تسوية وضع الجورة الصحية وتسكير اآلبار
ذات الـغــور املفقود لتصريف املـيــاه املبتذلة ،فيما
ّ
توزع الغرامات الناتجة عن تطبيق هذه املادة على
البلديات بنسبة  %30وعلى الخزينة بنسبة .%70

محمد وهبة
ّ
بحجة البحث عن مــورد يـ ّ
ـدر إيــرادات
اسـتـثـنــائـيــة لـلـخــزيـنــة ،ج ــرى تضمني
م ـ ـشـ ــروع م ـ ــوازن ـ ــة  2017امل ـ ـ ـ ــادة ،64
ُ
الـتــي تـجـيــز تـســويــة مـخــالـفــات البناء
الحاصلة خالل الفترة من 1971/9/13
ولغاية  2016/12/31ضمنًا .مشروع
التسوية املقترح ،هو القانون السادس
لتسوية مخالفات البناء ،بعد قوانني
األعـ ــوام  1964و 1979و 1983و1990
ّ
و ،1994ويـ ـش ــك ــل ام ـ ـت ـ ــدادًا لـ ـه ــا ،فــي
س ـيــاق ن ـهــج تــدم ـيــري ألس ــس الــدولــة
ووظائفها ،واالنتظام العام ،واملساواة
ب ــن امل ــواط ـن ــن ،وح ـقــوق ـهــم بــالـعـيــش
في مدن وبيئات سليمة ،تتوفر فيها
ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـعـ ّ
ـامــة
الكافية للحاجات اآلن وفي املستقبل.

تسوية مخالفات بالجملة
ص ــدر أول ق ــوان ــن تـســويــة مـخــالـفــات
ّ
ال ـب ـن ــاء ف ــي ُآذار  ،1964وشـ ـط ــب ك ــل
امل ـخــال ـفــات املــرت ـك ـبــة اع ـت ـب ــارًا م ــن 20
كانون الثاني  ،1954وصــدر آخر هذه
القوانني في عام  1994وشطب بدوره
كل املخالفات املرتكبة اعتبارًا من 26
آذار  ...1964يــأتــي االقـ ـت ــراح الـحــالــي
ليستكمل املسار ،إذ يرمي إلى شطب
كل املخالفات املرتكبة منذ 1971/9/13
إلـ ــى  ،2016/12/31وي ـش ـم ــل جـمـيــع
األبنية وأجــزاء األبنية املنشأة خالفًا
ل ـقــوانــن وأن ـظ ـمــة ال ـب ـنــاء ،كـمــا يشمل
األبـنـيــة وأجـ ــزاء األبـنـيــة املـنـشــأة على
غير األم ــاك الـخــاصــة ألصـحــابـهــا! إذ
ّ
يشرع هذا االقتراح تسوية املخالفات
املــرت ـك ـبــة ع ـلــى األم ـ ــاك الـخـصــوصـيــة
ال ـعــائــدة ل ـلــدولــة وامل ـشــاعــات الـعــائــدة
لـ ـلـ ـق ــرى ،م ــن خ ـ ــال إجـ ـ ـ ــازة ب ـي ــع ه ــذه
األمــاك للمخالفني ،من دون ّ
أي شرط
أو ضـ ــابـ ــط ،سـ ـ ــوى م ــوافـ ـق ــة مـجـلــس
الــوزراء على عمليات البيع ،بناء على
اقـ ـت ــراح ال ــوزي ــر امل ـخ ـت ــص! ل ـيــس هــذا
فحسب ،بل يذهب االقتراح الــوارد في
م ـشــروع مــوازنــة ع ــام  2017إل ــى أبعد
من ذلك ،إذ يجيز أيضًا وأيضًا تسوية
مخالفات األبنية وأج ــزاء األبنية ،من
ّ
أي فـئــة ك ــان ــت ،امل ـن ـشــأة ضـمــن الـحــرم
وال ـبــراحــات الـعــائــدة للطرق واألم ــاك
العامة وضمن البراحات والتراجعات
الـعــائــدة للتخطيطات ،وم ــن ضمنها
التراجعات عن األمالك العمومية ،وال
يستثني سوى األمالك البحرية ،التي
ّ
يبشر االقـتــراح أن قانونًا خاصًا بها
سيصدر لتسوية املخالفات املرتكبة
عـلـيـهــا! ويـغـطــي االقـ ـت ــراح املـخــالـفــات
ّ
لعوامل االستثمار ،وكل تحوير حدث
قبل  2016/12/31في وجهة استعمال
املــرأب وامللجأ أو ّإلغائهما في جميع
األبنية ،فيما يصنف األبنية املخالفة
تلك التي نفذت كليًا أو جزئيًا بموجب
رخ ــص ب ـنــاء مـعـطــاة خــافــا للقوانني
واألنـظـمــة منذ  ...1994/3/24بمعنى
أوضـ ـ ـ ـ ــح ،ي ـس ـع ــى االقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـح ــال ــي
الـتـســويــة ك ـ ّـل امل ـخــال ـفــات م ــن ّ
أي نــوع
كانت ومهما بلغت األضــرار الناجمة
عنها.

ً
تشجيع المخالفات بدال من ردعها

ال ي ـخ ـت ـل ــف االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح الـ ـح ــال ــي عــن
القوانني الصادرة منذ الخمسينيات،
ّ
إال في ّ
توسعه ليشمل كل املخالفات
مـ ـ ــن كـ ـ ــل األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع وال ـ ـ ـف ـ ـ ـئـ ـ ــات ،ب ـمــا
فـيـهــا الـتـعــديــات عـلــى أم ــاك الــدولــة
وامل ـش ــاع ــات واملـ ـج ــال الـ ـع ــام ،ك ـمــا ال
يختلف في تركيب معادلة احتساب
ّ
امل ـ ـبـ ــالـ ــغ املـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـل ــى املـ ـخ ــال ــف.
ك ــل هـ ــذه الـ ـق ــوان ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
االقتراح األخير ،كانت متشابهة في
خطورتها ،ولم ينتج عنها إال املزيد
من التشويه للمدن والقرى ،وتحويل
مخالفة قــوانــن وأنـظـمــة الـبـنــاء إلى
قاعدة وليس استثناء ،وتعطيل ّ
أي

هذه المخالفات كان يجرى تشجيعها ألهداف مختلفة تتراوح بين األهداف االنتخابية وأغراض السمسرة المالية (مروان طحطح)

فعالية للتنظيم املدني والتخطيطات
وال ـت ـص ــام ـي ــم ال ـت ــوج ـه ـي ــة وت ـحــديــد
عــوامــل االسـتـثـمــار ،وتــوسـيــع دائ ّــرة
االع ـت ــداءات عـلــى األراضـ ــي املصنفة
ّ
العامة ...وتحقيق املزيد من
واألمالك
األرب ـ ــاح وامل ـكــاســب للمعتدين على
الغير والحق العام والقانون.
ّأدت هذه القوانني إلى إحــال سلوك
يـ ـ ـح ـ ـ ّـرض عـ ـل ــى مـ ـخ ــالـ ـف ــة الـ ـق ــان ــون
ً
بوصفه سلوكًا قــابــا للتسوية في
ً
م ـقــابــل مـبـلــغ مــالــي زه ـي ــد ،بـ ــدال من
إنـ ــزال ال ـع ـقــاب بــاملـخــالـفــن وردع ـهــم
ّ
عـ ــن ت ـ ـكـ ــرار املـ ـخ ــالـ ـف ــة .ك ـ ــل م ّـخــال ـفــة
مرتكبة إلنشاء بناء غير مرخص أو
لتوسيع بناء قائم ،أفقيًا وعاموديًا،
أو س ــواه ــا م ــن امل ـخــال ـفــات املـمــاثـلــة،
بات يمكن معالجتها بتسديد مبلغ
م ــال ــي ل ـل ـخ ــزي ـن ــة م ـق ــاب ــل االع ـ ـتـ ــراف
بشرعية الـبـنــاء املنشأ أو التوسعة
املنفذة .املبلغ املدفوع يمحو كل أثر
للمخالفة رغم كل ما ينتج عنها من
أض ــرار ،وليس ذلــك فقط ،بــل ّ
يكرس
ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى امل ـخ ــال ـف ــة م ـ ـجـ ــددًا فــي
انتظار قانون جديد يمحوها!
جاء االقتراح الحالي ً
بناء على توافق
ب ــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ووزيـ ـ ــري امل ــال
واألش ـ ـغـ ــال ،وج ـ ــرى ت ـســوي ـقــه بحجة
تأمني إيرادات استثنائية للدولة .وقد
درسـتــه لجنة وزاري ــة فرعية ونوقش
ف ــي إحـ ــدى ج ـل ـســات مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ا ُمل ـخ ـص ـص ــة ل ـ ـ ــدرس م ـ ــوازن ـ ــة ،2017
ّ
وأدرج فــي مـشــروع ُ املــوازنــة بعلم كل
ال ـ ــوزراء ،خــافــا ملــا أش ـيــع عــن ّ
«دس ــه»

قتراح
يرمي اال ّ
إلى شطب كل
المخالفات المرتكبة
منذ 13/9/1971
إلى 31/12/2016

ّ
بـطـلــب م ــن رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة .إل أنــه
ّ
ظ ــل اق ـت ــراح ــا خـ ــارج الـ ـت ــداول إل ــى أن
بدأ تجار البناء يسألون عن مصيره
سؤال املرتكبني عن قانون العفو.

األسباب الموجبة

ّ
هذا االقتراح يتسم بوقاحة «مميزة»،
ت ـظ ـه ــر ج ـل ـي ــا ف ـ ــي صـ ـي ــاغ ــة أس ـب ــاب ــه
املوجبة ،التي تشير إلى أن «مخالفات
ُ
الـبـنــاء ارت ـك ـبــت مــن قـبــل بـعــض تجار
ّ
ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء واملـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن فـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل ع ــدم
إمكانية أجـهــزة الــدولــة فــي مراقبتها
ومنع حصولها» .وأضــافــت األسباب
املوجبة أن هذه املخالفات تحول دون
اس ـت ـي ـفــاء اإلدارة الـضــريـبـيــة لــرســوم
وضــرائــب سـنـ ّ
ّ
مستمرة (تسجيل
ـويــة
ً
وإفراز وأمالك مبنية وسواها) ،فضال
عــن أن «الــرســوم والـغــرامــات املقترحة
ع ــن امل ـخــال ـفــة تــؤمــن لـلـخــزيـنــة م ــوارد

إض ــاف ـي ــة» ،لـتـخـلــص إل ــى إع ــان زوال
الدولة نهائيًا ،إذ «أن معظم مخالفات
البناء أصبحت أمرًا واقعًا ويستحيل
أو يتعذر إزالتها».
تحمل هــذه األس ـبــاب املــوجـبــة دالالت
واضحة على أن املخالفات كان يجرى
تشجيعها أله ــداف مختلفة تـتــراوح
ب ــن األه ـ ـ ــداف االن ـت ـخــاب ـيــة وأغ ـ ــراض
ال ـس ـم ـس ــرة امل ــالـ ـي ــة .ف ـم ــن ج ـه ــة تــزعــم
السلطة أنها عاجزة عن قمع املخالفات
وع ــن م ـنــع ح ـصــول ـهــا ،فـيـمــا يحصي
املتابعون عددًا من التعاميم الصادرة
عن وزراء الداخلية املتعاقبني تسمح
ب ــإن ـش ــاء أب ـن ـي ــة اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى «ورقـ ــة
بلدية» من دون الحاجة إلى ترخيص
من التنظيم املدني! في املقابل ،توجد
قـصــص كـثـيــرة عــن نــافــذيــن يقبضون
ث ـم ــن صـ ـ ــدور هـ ــذه ال ـت ـع ــام ـي ــم ،س ــواء
ف ــي الـسـلـطــة املـحـلـيــة أو ف ــي األج ـهــزة
املولجة تطبيق القانون ،فيما يستفيد
ت ـجــار ال ـب ـنــاء م ــن الـتـعــامـيــم املـخــالـفــة
للقانون لتشييد املزيد من الشقق غير
املرخصة.
تـ ـ ـت ـ ــذرع األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب املـ ــوج ـ ـبـ ــة ب ـح ــال ــة
مـ ـح ــددة ،إال أن ـه ــا تـسـتـغـلـهــا لـتـبــريــر
تسويات لشتى أنواع املخالفات التي
أي حـقــوق مــن ّ
ال تستند إلــى ّ
أي نوع
كــانــت ،إذ يــرد فــي األسـبــاب «أن كثيرًا
مـ ــن امل ــواطـ ـن ــن اش ـ ـتـ ــروا بــالـتـقـسـيــط
وح ــدات سكنية أو غـيــر سكنية على
الخريطة ( )...وتـبـ ّـن لهم بعد إنجاز
ه ــذه ال ــوح ــدات أن مـنـشــئ ال ـع ـقــار قد
ارت ـك ــب مـخــالـفــات ب ـنــاء ف ــي ال ــوح ــدات
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التي اشتروها ،مما حال دون تسجيل
ه ــذه ال ــوح ــدات ( )...أو االسـتـحـصــال
عـلــى ق ــرض سكني ( )...مـمــا أدى إلــى
ن ــزاع ــات قــانــونـيــة ( .»)...ه ــذه الـحــالــة
امل ـحـ ّـددة تحتاج إلــى معالجة خاصة
ب ـ ـهـ ــا ،تـ ـنـ ـط ــوي عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــاب مل ـن ـشــئ
الوحدات املخالفة وإنصاف ملشتريها،
ال إلى تسويات بالجملة.

القاعدة هي المخالفة
وتسويتها!
يشير املعماري عصام بكداش إلى أن
الخطر في هذه التسويات هو «تراكم
عــدم االنـتـظــام ،إذ اعـتــاد اللبنانيون
ع ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء نـ ـظ ــام وم ـخ ــال ـف ـت ــه ثــم
تشريع املخالفة ،وأصبح ذلك نمطًا
فــي الثقافة العامة ،فيما هــو تدمير
للحاضر واملستقبل ،ألن التخطيط
املديني ال يتعلق بالوضع الحالي،
بــل هــو يـنـظــر إل ــى تــوالــي األج ـي ــال».
ويــرى بـكــداش أن تعميم التسويات
لــه مـخــاطــر واس ـعــة متصلة بـمــا هو
أبعد من مخالفات موضعية ،فعلى
ّ
سبيل املثال إن إنشاء الخط السريع
في كورنيش املزرعة كان ُيفترض أن
ينشأ على جوانبه طرقات جانبية،
ل ـك ــن إغـ ـف ــال امل ــرح ـل ــة ال ـث ــان ـي ــة ح ـ ّـول
كورنيش املزرعة إلى بولفار ،وصار
للمباني حق مكتسب أن تتمدد إلى
املـ ـس ــاح ــات ال ـت ــي ك ــان ــت مـخـ ّـصـصــة
للطرقات الجانبية ...يوضح فكرته
بالقول« :لو ّ
تخيلنا فقط أن الطرقات
سـهـلــة بــن ب ـيــروت وال ـضــواحــي من

خ ـ ــال ال ـت ـخ ـط ـي ــط امل ــديـ ـن ــي ،ألم ـكــن
التخفيف من وطأة التركز السكاني
واالقتصادي في املدينة .لكن النمط
فرض نفسه ،ففي إحدى ّ
املرات صدر
مرسوم بتعديل التخطيط التنظيمي
للمنطقة ال ـتــي تــوجــد فـيـهــا مباني
مشروع  ،cap sur merوبعد يــوم من
الـحـصــول على الــرخـصــة ،بـنــاء على
هذا التعديل ،صدر مباشرة مرسوم
ـان يعيد التنظيم إلى ما كان عليه
ثـ ٍ
قبل منح الرخصة».
باتت «مخالفات البناء هي القاعدة
فــي العمل ،وقــد تكون املخالفة أكبر
مـ ــن األص ـ ـ ــل (امل ـ ــرخ ـ ــص) فـ ــي بـعــض
األحـيــان ،كما هــي الـحــال فــي منطقة
ً
عرمون جنوبي مدينة بيروت مثال،
حيث تم إنشاء أبنية من خمسة عشر
ّ
املصدق
طابقًا ،بينما يحدد النظام
في املنطقة العدد األقصى املسموح

ّ
يشرع هذا االقتراح
عمليات بيع األمالك
الخصوصية العائدة
للدولة والمشاعات
العائدة للقرى

ب ــه ب ـثــاثــة ط ــواب ــق» .ه ــذا م ــا أورده
الــوزيــر الـســابــق ،شــربــل ن ـحــاس ،في
ورقة ّ
أعدها في عام  ،2000يبني فيها
كـيــف يـتـحــول املـمـنــوع إل ــى مسموح
بعد دفــع غــرامــة ،من دون أن يتزامن
ذل ــك مــع التطبيق ال ـجــدي لـلـقــانــون،
إذ «رغــم وجــود قوانني التسوية فإن
ّ
املخالفات لــم تـتــوقــف ،علمًا بــأن كل
قانون لتسوية مخالفات بناء ّ
ينص
عـلــى إزالـ ــة املـخــالـفــات ال ـتــي تحصل
بعد العمل به ،ولم يأخذه الكثيرون
على محمل الجد ،ال بل ّ
تبي أنــه لم
يتقدم الكثيرون بالتصريح لتسوية
ُ
املخالفات ،ولم تفرض الغرامات على
املخالفات غير القابلة للتسوية».

القوانين ال ّ
تطبق

فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،فـ ـ ــإن ف ــاع ـل ـي ــة وحـ ـ ــدود
إمـ ـك ــان ــات ت ـط ـب ـيــق أن ـظ ـم ــة الـتـنـظـيــم
املدني تبقى متدنية إن لم تكن غائبة
كـلـيــا .فبحسب دراسـ ــة ن ـحــاسّ ،
تبي
أن ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن ال ـق ــوان ــن الـتــي
ي ـج ــب ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ل ـق ـم ــع امل ـخ ــال ـف ــات،
امل ــادة  36مــن قــانــون التنظيم املــدنــي
ّ
تنص على أن «جميع األشغال املنفذة
خــافــا ألح ـكــام الـتـصــامـيــم واألنـظـمــة
ُ
النافذة يجب أن تهدم أو أن يجعلها
املخالف منطبقة على أحكام القانون
بـعــد إنـ ــذار ت ـحـ ّـدد فـيــه مـهـلــة التنفيذ
يوجهه إلــى املـخــالــف رئـيــس السلطة
التنفيذية فــي البلدية أو املحافظ أو
القائمقام حيث ال يوجد بلدية ،وإذا
لــم يــرضــخ املـخــالــف فــي نـهــايــة املهلة

تنفذ حكمًا على نفقته ومسؤوليته
األشغال الالزمة إلزالة املخالفةّ .
يحدد
املبلغ املتوجب من قبل السلطة التي
وجـ ـه ــت اإلنـ ـ ـ ـ ــذار ويـ ـح ـ ّـص ــل مـ ــن قـبــل
دوائر الضرائب في وزارة املالية وفقًا
للقواعد املتبعة في جباية الضرائب
والــرســوم .ويعاقب املخالف عــدا ذلك
بغرامة تتراوح من  5000إلى 50 000
ليرة لبنانية وبالحبس من يــوم إلى
 15يومًا أو بإحدى هاتني العقوبتني».
كذلك ّ
تنص املادة  22من قانون البناء
ّ
على أن «كل حفر أساسات أو بناء أو
ترميم أو تحويل يباشر بــه مــن دون
تــرخـيــص أو تـصــريــح حسبما يكون
العمل خاضعًا لرخصة أو لتصريح
أو يجري خالفًا للرخصة أو للوصل
بالتصريح يوقف حتمًا وينظم بحق
املــالــك واملـســؤول عــن التنفيذ محضر
ضبط باملخالفة وعلى صاحب الشأن
ّ
يتقدم بــدون إبـطــاء بطلب رخصة
أن
أو بــالـتـصــريــح حـســب االق ـت ـضــاء .إذا
ظ ـه ــر أن اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات ال ت ـت ـنــافــى مــع
التخطيط وال مع الشروط القانونية،
تعطى الرخصة أو الوصل بالتصريح
مع فرض غرامة تعادل ثالثة أضعاف
قـيـمــة جـمـيــع ال ــرس ــوم امل ـتــوج ـبــة عن
القسم الــذي يكون قد تــمُ .يعتبر تامًا
كــل بـنــاء صــب سـقـفــه .تعتبر الـغــرامــة
والرسوم دينًا ممتازًا على العقار وال
تعطى بــراءة ذمــة من البلدية إال بعد
استيفائها وتسوية وضع املخالفة».
ّ
وتنص املادة  23من قانون البناء على
أن ــه «ي ـعــاقــب امل ـس ــؤول الـ ــذي يـخــالــف
أحـ ـ ـك ـ ــام ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــرسـ ـ ــوم االش ـ ـتـ ــراعـ ــي
والنصوص التي تتخذ لتطبيقه من
 /1000/الى  /50 000/ليرة وبالسجن
من ثالثة أيــام إلــى أسبوع أو بإحدى
هــاتــن الـعـقــوبـتــن .إن املـخــالــف الــذي
يواصل العمل بعد أن يكون قد أوقف
يعاقب بغرامة من  /2000/إلى 000/
 /100ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة وبــال ـس ـجــن من
أسبوع إلى  15يومًا أو بإحدى هاتني
الـعـقــوبـتــن عـلــى أال ي ـحــول ذل ــك دون
تنفيذ ال ـهــدم عـنــد االق ـت ـضــاء» .أيضًا
ّ
تنص املادة  24من قانون البناء على
ّ
أنه «يحظر على املالك بيع أو تأجير
ّ
أي قسم من البناء قبل الحصول على
رخ ـص ــة ال ـب ـن ــاء ،ك ـمــا ي ـح ـظــر إش ـغــال
ال ـب ـن ــاء ق ـبــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى رخـصــة
ّ
األش ـغ ــال ال ـعــائــدة ل ــه .يـعــاقــب ك ــل من
يخالف ذلــك بغرامة مــن  /2000/إلى
 /10 000/ليرة لبنانية باإلضافة إلى
ً
اعتبار عقد اإليجار باطال».
وتشير املــادة  37من قانون التنظيم
ّ
املـ ــدنـ ــي ع ـل ــى أن ـ ــه ُ
«يـ ـع ــاق ــب ك ـ ــل مــن
ق ـ ـ ــام بـ ـ ــإفـ ـ ــراز دون ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـلــى
ـذا املرسوم
اإلج ــازة التي يفرضها هـ ّ
االش ـت ــراع ــي أو ك ــل م ــن ي ـنــفــذ إفـ ــرازًا
ّ
التقيد باألحكام الخاصة التي
دون
تـفــرضـهــا اإلج ـ ــازة ب ــاإلف ــراز بـغــرامــة
من  5000إلــى  50 000ليرة لبنانية،
وبــال ـح ـبــس م ــن يـ ــوم واح ـ ــد إلـ ــى 15
يومًا أو بإحدى هاتني العقوبتني»...
ه ــذه األمـثـلــة تشمل أيـضــا امل ــادة 38
ّ
من قانون التنظيم املدني ،وهي كلها
تـظـهــر أن «تـطـبـيــق أنـظـمــة التنظيم
املـ ــدنـ ــي ف ــاع ـل ـي ــة وإمـ ـك ــانـ ـي ــات ت ـكــاد
تكون غير محدودة ،وتعطي نتائج
جـيــدة وحــاسـمــة ،وإن لــم تكن كافية
فـ ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ح ـي ــث ي ـفــرض
واقع املنطقة أو ّالحاجة إلى السرعة
فــي التنفيذ تــدخــل الـسـلـطــة الـعــامــة
إلجراء الضم والفرز أو إنشاء شركة
عـ ـق ــاري ــة أو إنـ ـش ــاء م ــؤس ـس ــة عــامــة
ّ
ل ـتــرت ـيــب امل ـن ـط ـق ــة» .وي ــذك ــر نـحــاس
بأن «الوصول إلى النتائج املناسبة
يـ ـفـ ـت ــرض ح ـك ـم ــا الـ ـتـ ـق ـ ّـي ــد ب ــأح ـك ــام
القانون ،األمر غير املتوفر حتى اآلن
ّ
م ــع األس ـ ــف ،إذ ي ـشــكــل ع ــدم تطبيق
ال ـق ــان ــون أحـ ــد األسـ ـب ــاب الــرئـيـسـيــة
للوضع الراهن غير املرضي في حقل
التنظيم املدني والبناء».

تسوية مقابل المال
تنص امل ــادة  64مــن مـشــروع قــانــون مــوازنــة
عام  2017على احتساب الرسوم والغرامات،
امل ـفــروضــة لـتـســويــة مـخــالـفــات ال ـب ـنــاء ،على
أس ــاس شـطــور لسعر مـتــر األرض بــن حـ ّـد
ُأدن ـ ــى يـ ـس ــاوي م ــرت ــن ق ـي ـمــة ال ــرس ــوم الـتــي
تــدفــع عند الترخيص الـقــانــونــي ومــا يعادل
نصف ثمن األرض الوهمية ،وبني ّ
حد أقصى
يصل إلــى أربــع مــرات الــرســوم ومــرتــن ثمن
األرض ،وتــدفــع الـغــرامــة عــن كــامــل املساحة
املـخــالـفــة .أم ــا إذا ت ـجــاوزت املـخــالـفــة ضعف
ع ــوام ــل االس ـت ـًث ـمــار امل ـس ـمــوح ب ـهــا ،ف ـتــزداد
الغرامة وصوال إلى تضاعفها في حال البناء
على عقار غير صالح للبناء .أمــا املخالفات
األخ ــرى ،فيتوجب تسديد غرامة تصل إلى
عشر مرات قيمة الرسوم ورسم رخصة بناء
ورسم خاص عن عدم تأمني املرأب بني %15
مــن ثـمــن األرض ال ــازم ــة لـلـمــرأب بمساحة
 25مترًا مربعًا ،وذلــك بــن ثمن أدنــى قيمته
 500ألــف عــن كــل متر وثـمــن أقـصــى قيمته
 25مليون ليرةّ .
وينص مشروع القانون على
ّ
أن تـعـ ّـدد املـخــالـفــات ي ــؤدي حكمًا إلــى تعدد
الرسوم والغرامات.
كــذلــك ،ألـغــى امل ـشــروع الـتـســويــات والــرخــص
واملـ ـع ــام ــات الـ ـت ــي ت ـ ّـم ــت خ ــاف ــا ل ـل ـق ــان ــون،
وأعطى البلديات واملحافظني صالحية إعادة
والغرامات
النظر بها وتحديد قيمة الرسوم ُ ّ
املـتــوجـبــة عـلــى املـخــالـفــن ،عـلــى أن تـخــفــض
الغرامة إلى  %50من قيمتها ،وإذا لم ّ
يسدد
ّ
يسجل املبلغ دينًا
املخالف ما يترتب عليه،
ممتازًا على الصحيفة العقارية.
وبالنسبة إلــى األبنية املنشأة وفقًا لقوانني
وأنـظـمــة الـبـنــاء مــن دون تــرخـيــص قــانــونــي،
يمكن تسوية وضعها لقاء دفع مرتني قيمة
الرسوم املتوجبة عند الترخيص خالل ستة
أشهر من صدور القانون.
بحسب هــذه امل ــادة ،على املخالف التصريح
عن املخالفة خالل ستة أشهر ،وإذا لم ّ
يصرح
أو لم ينجز ملف إتمام التسوية أو اختار هدم
املخالفة مــن دون تنفيذ ذلــك ،يصبح ملزمًا
بـ ــأداء ال ــرس ــوم وال ـغ ــرام ــات ال ـتــي تحتسبها
ّ
املختصة باالستناد إلى قرار
الدوائر الفنية
لجنة التخمني .وتخفض الغرامة بنسبة %40
إذا سـ ّـدد املخالف املبالغ املترتبة عليه خالل
شهرين ،فيما ينال إعفاء يتراوح بني %20
و ،%40بحسب الفترة الزمنية للتسديد ،أما
إذا لــم يــدفــع الــرســوم والـغــرامــات خــال ستة
أشهر فيتوجب عليه عندها غرامة إضافية
بنسبة  1بــاأللــف عــن كــل شهر تــأخـيــر .أما
بالنسبة إل ــى الــراغ ـبــن بــالـتـســويــة وتـســديــد
املـتــرتــب عليهم ،فيمكنهم تقسيط الــرســوم
والغرامات ملدة خمس سنوات.
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مجتمع وإقتصاد
علوم

ّ
الجوية في البحر األبيض المتوسط بشكل شبه كامل
ستؤدي الغبائر إلى تعطيل حركة المالحة

حتى الـيــوم ،فيما أشــارت أخــرى إلى
ّ
أن ح ــرك ــة األرض ف ــي امل ـن ـط ـقــة ت ــدل
ً
على أن هــذا الـبــركــان قــد وصــل فعال
إل ــى اّملــرح ـلــة ال ـحــرجــة ،وأن الـبــركــان
ّ
ـطء
يتحضر عمليًا لـلـثــوران وإن بـبـ ٍ
ّ
لكن ثورانه سيكون قاسيًا أيضًا.

صعوبات توقع التوقيت
أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ارتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاع م ـ ـس ـ ـتـ ــوى س ـطــح
األرض ع ــدي ــدة وي ـم ـك ــن تـفـسـيــرهــا
مــن خ ــال ع ـ ّـدة اح ـت ـمــاالت ،إذ يمكن
أن تـكــون نتيجة انـبـعــاث غ ــازات من
طبقات األرض البركانية وضغطها
ع ـلــى ق ـشــرة األرض صـ ـع ــودًا ،أو قد
تكون نتيجة لحركة امل ــواد السائلة
التي تتدفق من الداخل إلى الخارج
فـ ـتـ ـتـ ـس ــرب إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــض الـ ـطـ ـبـ ـق ــات
ال ـقــري ـبــة وتـ ـم ــارس ضـغـطــا ع ـلــى ما
يعلوها من طبقات فترتفع .وبحال
كـ ــان ال ـس ـبــب ال ـحـقـيـقــي ه ــو ان ــدف ــاع
املاغما صعودًا واقترابها من سطح
األرض ،فذلك يعتبر مؤشرًا حاسمًا
أن وقت انفجار البركان صار قريبًا.
ّ
إل أن هذه الظاهرة وحدها ال يمكن
الــركــون إليها ،إذ حصل أمــر مشابه
خالل الثمانينيات في منطقةٍ قريبة
وارتفعت األرض حوالى  1.8متر من
دون حـصــول ث ــوران بــركــانــي الحقًا،
وعـ ـ ـ ــادت األرض إل ـ ــى م ـس ـتــويــات ـهــا
ال ـعــاديــة بـعــد بـضــع س ـنــوات نتيجة
ان ـح ـســار الـضـغــط الـبــاطـنــي عليها.
ّ
لكن ما أثار العلماء هذه ّ
املرة هو أن
التحركات األرضية حصلت في قلب
الكتلة البركانية في "كامبي فليغري"
نفسها ،وهو أمر لم يحصل منذ عام
 1538عندما توقف النشاط البركاني
فيها ّ
كليًا.
ل ـكــن م ـســألــة ت ـحــديــد ال ــوق ــت الــدقـيــق
لثوران بركان "كامبي فليغري" ليس
ّ
ً
سـهــا أو حـتــى ممكنًا ال ـيــوم ،بــل كــل
مــا نستطيع تقديره أن هــذا البركان
ه ــو ف ــي مــرحـلــة انـتـقــالـ ّـيــة م ــن بــركــان
ناشط ،وأن انفجاره
هامد إلى بركان
ٍ
يقترب تدريجيًا مع مرور الوقت ولن
ّ
لقرون خلت.
يظل نائمًا كما كان
ٍ

المخاطر ّ
جمة

بركان «كامبي فليغري»
ّ
يهدد «نابولي»
تقع مدينة «نابولي» ّاإليطالية الجنوبية بين بركانين هامدين كبيرين« :فسيفيوس»
و«كامبي فليغري» ،إل أن دراسات حديثة أظهرت أن البركان الثاني الهامد قد يصبح
بركانًا ناشطًا خالل السنوات المقبلة ،وهو يعتبر بركانًا ضخمًا سوف يؤدي ثورانه إلى
تهديد مساحات واسعة من ضواحي المدينة وربما المدينة نفسها
عمر ديب

االقتراب من المرحلة الحرجة

ظــل بــركــان "كــامـبــي فـلـيـغــري" خــامـدًا
ل ـق ــرون طــوي ـلــة ،ك ــان آخ ــر ان ـف ـ ّجــار له
قبل أكثر من  500عام ،وبدا أنه دخل
ف ــي ف ـت ــرة س ـبــاتــه ال ـطــوي ـلــة وحــركـتــه
الباطنية مستقرة ،ولم يظهر نشاطًا
بركانيًا جديدًا يعطي مؤشرات حول
ت ــدف ـق ــه م ـن ــذ قـ ـ ـ ــرون .ف ــوه ــة ال ـب ــرك ــان
اليوم بحيرة هادئة
القديمة تملؤها ً
ّ
املؤشرات
تخفي تحتها طاقة هائلة.
ال ـج ــدي ــدة والـ ــدراسـ ــات ال ـتــي أجــريــت
عـلــى معطياتها تـشـيــر إل ــى أن فترة
ال ـ ـس ـ ـبـ ــات الـ ـط ــويـ ـل ــة ت ـ ـ ـشـ ـ ــارف ع ـلــى
االن ـت ـهــاء ،وأن لـحـظــة ع ــودة الـبــركــان
إل ـ ــى ن ـش ــاط ــه ب ــات ــت أقـ ـ ــرب م ـ ّـم ــا ك ــان
ّ
املعنيون واملراصد
يتوقعه الباحثون
اإليطالية املتخصصة.

املاضية ،رصد
خالل العقود السبعة ً
ال ـج ـيــولــوج ـيــون ح ــرك ــة م ــن ال ـت ـمــدد
ّ
والـتـقــلــص فــي قــاعــدة ال ـبــركــان ،التي
يبلغ عرضها حــوالــى  13كيلومترًا،
وه ـ ـ ــي ال ـ ـتـ ــي تـ ـض ــع ضـ ـغـ ـط ــا ك ـب ـي ـرًا
عـ ـل ــى الـ ـطـ ـبـ ـق ــات األرضـ ـ ـي ـ ــة ت ـح ـت ـهــا،
مـمــا يمنع تــدفــق الـحـمــم الـســائـلــة أو
ً
محصورة ّ
بقوة
"املاغما" التي تبقى
تـحــت بــاطــن األرض .وكـ ــان الـعـلـمــاء
يعتقدون أن هــذه الـحــركــة التمددية
ّ
والتقلصية فــي قــاعــدة الـبــركــان هي
عبارة عن "تنفيس" للطاقة الناتجة
عــن حــركــة األرض الباطنية وضغط
ّ
السفلية ،فتظهر تأثيراتها من
الحمم
خالل ممارسة الضغط على البركان
دوريـ ـ ــا ،م ــا يـ ــؤدي إل ــى ه ــذه الـحــركــة

ً
ً
ّ
الظاهرية فيه .إل أن دراس ــة حديثة
اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت مـ ـح ــاك ــاة رقـ ـمـ ـي ــة عـبــر
ّ
ن ـمــاذج وبــرمـجـ ّـيــات أظ ـهــرت أن هــذه
ّ
الباطنية ال يجرى تنفيسها
الطاقة
أو تسريبها مــن خــال هــذه الحركة،

فوهة البركان القديمة
تملؤها اليوم بحيرة
هادئة تخفي تحتها
ً
طاقة هائلة

بل على العكس تمامًا إذ تتراكم هذه
الطاقة مــع م ــرور الــوقــت وتتضاعف
قــوت ـهــا ،م ــا ق ــد يـ ــؤدي إل ــى وصــولـهــا
إلى مرحلةٍ حرجة تنفجر من بعدها
الـ ـحـ ـم ــم الـ ـب ــرك ــانـ ـي ــة الـ ـعـ ـم ــاق ــة إل ــى
ال ـخ ــارج .وكــانــت الـخــاصــة بالتالي
أن ـن ــا ن ـق ـتــرب أك ـث ــر م ــن ه ــذه املــرحـلــة
ّ
ال ـح ــرج ــة وأن املـ ـش ــاه ــدات األخ ـي ــرة
حول تغيرات معينة في بنية األرض
والـتـشـقـقــات فـيـهــا تـعـتـبــر مــؤشــرات
عـ ـل ــى اقـ ـ ـت ـ ــراب س ــاع ــة الـ ـصـ ـف ــر ل ـه ــذا
البركان العمالق.
ٌ
أشارت أبحاث أخرى ،خالل السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،إلـ ـ ــى ح ــرك ـ ّـي ــة زائ ـ ـ ـ ــدة فــي
ّ
األرضية في منطقة البركان
الطبقات
ومـ ـحـ ـيـ ـط ــه ،حـ ـي ــث وجـ ـ ـ ــدت إح ــداه ــا
أن مـ ـسـ ـت ــوى سـ ـط ــح األرض ارتـ ـف ــع
حوالى  38سنتيمترًا منذ عام 2005

ع ـل ــى اًل ـس ـل ـط ــات امل ـع ـن ـ ّـي ــة أن ت ـكــون
ّ
متيقنة لـهــذه املـخــاطــر ،ألن املخاطر
ّ
جمة .يعتبر هذ ًالبركان من البراكني
املـصـنـفــة ض ـخ ـمــة ،وبــال ـتــالــي ســوف
يكون انـفـجــاره كبيرًا ويصل تأثيره
املباشر إلى عشرات الكيلومترات في
محيطه .وإذ كانت املنطقة غير ذات
كثافة سكانية كبيرة عند آخر انفجار
لــهّ ،
تغير الوضع اليوم حيث يعيش
ح ــوال ــى  360ألـ ــف ش ـخــص ف ــي قــرى
وبـلــدات تقع على سفح هــذا البركان
الـكـبـيــر ،وه ــؤالء يـعـتـبــرون فــي دائ ــرة
الـخـطــر املـبــاشــر .كـمــا يعيش حــوالــى
مليون شخص فــي املحيط املتضرر
األكبر وتحديدًا في مدينة "بوزولي"،
الـتــي تعتبر إح ــدى ضــواحــي مدينة
"نــابــولــي" الـقــريـبــة .وفــي حــال ثــورانــه
األق ـص ــى ،س ــوف يـصــل م ــدى الـضــرر
ال ـك ـب ـيــر إل ــى ك ــام ــل مــدي ـنــة "ن ــاب ــول ــي"
عاصمة الجنوب اإليطالي ،وقد يصل
عدد املتضررين إلى حوالى  6ماليني
شخص يقيمون ضمن دائرة تأثيره.
تـقــع "نــابــولــي" بــن جبلني بركانيني
ه ـم ــا "ك ــام ـب ــي ف ـل ـي ـغ ــري" ف ــي ال ـغ ــرب
و"فسيفيوس" في الشرق ،حيث تمتد
مــع ضــواحـيـهــا عـلــى م ــدى يـصــل إلــى
ح ــوال ــى  14كـيـلــومـتـرًا ب ــن الـجـبـلــن.
وإل ــى جــانــب األض ــرار املـبــاشــرة التي
يمكن أن يتسبب بـهــا ،س ــوف تــؤدي
الغبائر وامل ــواد والــدخــان املتصاعد
ّ
الجوية
منه إلى تعطيل حركة املالحة
فــي الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط بشكل
شبه كامل وعلى مدى أسابيع عديدة،
مثلما حصل قبل بضع سنوات خالل
ث ــوران بــركــان متوسط فــي "إيسلندا"
في الشمال األوروبي.
ّ
"كامبي فليغري" هــو اســم مــركــب من
ال ـل ـغــة الــات ـي ـن ـيــة وال ـل ـغــة الـيــونــانـيــة
القديمة وهــو يعني حرفيًا "الحقول
امللتهبة" .قد يكون االسم كافيًا ملعرفة
املـ ـخ ــاط ــر ال ـك ــام ـن ــة فـ ــي ح ـ ــال ث ـ ــوران
البركان على هذه املنطقة بأكملها.
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مؤشر

«موديز» :توقعاتنا للبنان ال تزال سلبية
حافظت وكالة «موديز» على رؤيتها
لتصنيف لبنان ضمن خانة «سلبي»،
مشيرة إلــى أن تدهور أوضــاع البالد
املالية ،أو زيادة غير متوقعة في الدين
العام ،أو أي ضغط على االحتياطات
بالعمالت األجنبية ،قد يدفع الوكالة
نحو خفض التصنيف ،وهذا ينطبق
أيضًا على أي سحب كبير ومتواصل
للودائع لدى املصارف.
ال يتضمن تقرير الوكالة توقعات في
ش ــأن أي مــن ه ــذه ال ـس ـي ـنــاريــوات ،بل
يكرر ما درجت الوكالة على التحذير
م ـنــه ل ـج ـهــة ضـ ـ ــرورة م ـعــال ـجــة وضــع
اإلنفاق الجاري وتسارع وتيرة ارتفاع
خ ــدم ــة ال ــدي ــن لـلـتـخـفـيــف م ــن وت ـيــرة
زيـ ــادة ال ـع ـجــز ...كـمــا يـعـبــر عــن القلق
املـعـتــاد مــن ارت ـفــاع املــديــونـيــة العامة
وأسعار الفائدة والعجز التجاري.
أص ــدرت «مــوديــز» تقريرها السنوي
ب ـع ـنــوان «ح ـكــومــة لـبـنــان  B2سلبي:
التحليل االئـتـمــانــي ال ـس ـنــوي» ،وهــو
ً
يتضمن تحليال للمخاطر في لبنان
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة عـ ـل ــى م ــواجـ ـهـ ـتـ ـه ــا .ت ـق ــول
«موديز» إن نظرتها السلبية تستند
إلى وضعية السيولة في لبنان وإلى
ارتـ ـف ــاع ك ـل ـفــة االسـ ـت ــدان ــة وال ـت ــده ــور
ف ــي ع ـج ــز امل ــال ـي ــة الـ ـع ــام ــة .وبـحـســب
املحلل في الوكالة ماتياس أنغونني،

فـ ــإن تــأل ـيــف ح ـكــومــة ج ــدي ــدة وخـلــق
ف ــرص ــة ل ـل ـبــدء ف ــي اإلصـ ــاحـ ــات ّأديـ ــا
دورًا فــي دع ــم الـنـمــو واس ـت ـعــادة ثقة
املستثمرين ،إال أن ذلك لن يمنع زيادة
العجز في املالية العامة في حال عدم
تنفيذ أي سـيــاســات تـهــدف إل ــى منع
تــدهــور العجز املــالــي وضـعــف البنية
الـتـحـتـيــة .ل ــذا ال تـتــوقــع الــوكــالــة رفــع
تصنيف لبنان الـسـيــادي على املــدى
املتوسط ،رغم أنه يمكن تغيير النظرة
املستقبلية من «سلبي» إلى «مستقر»
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ات ـ ـخ ـ ــاذ تـ ــداب ـ ـيـ ــر ل ـخ ـفــض
ال ـع ـجــز امل ــال ــي والـتـخـفـيــف م ــن وط ــأة
ع ــدم الـ ـت ـ ّـوازن ف ــي املـ ـي ــزان ال ـت ـجــاري،
الــذي يمثل مصدر العبء األكبر على
االحتياطات بالعملة األجنبية.

نسبة الدين إلى الناتج
سترتفع إلى %137.9
في عام 2018

وتتوقع «موديز» أن يصل نمو الناتج
املحلي اإلجمالي في لبنان إلى %2.8
فــي  2017و %3فــي  ،2018مقارنة مع
معدل  %1.9بني األعوام  2011و.2016
ورغم إشارتها إلى املفاعيل اإليجابية
لــات ـفــاق الـسـيــاســي فــي إن ـعــاش ّ
نمو
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة ،إال أن ـ ـهـ ــا ال تـ ـت ــوق ــع أن
يـعــود مـســار النمو االسـتـثـمــاري إلى
مستويات ما قبل عام  2011من دون
أي إص ــاح ــات ب ـن ـيــويــة وذل ـ ــك ربـطــا
بمخاطر ارتفاع وتيرة العنف املحلية
أو التوترات الجيوبوليتكية.
وتـلـحــظ الــوكــالــة ارت ـف ــاع احـتـيــاطــات
م ـصــرف لـبـنــان بــالـعـمــات األجـنـبـيــة،
وهو ما ّ
قدم دعمًا لتصنيف لبنان من
خــال الـحـفــاظ على الثقة فــي تثبيت
س ـعــر ص ــرف ال ـل ـي ــرة ،م ـقــابــل الـ ــدوالر
وفــي متانة النظام املــالــي ،وذلــك رغم
ض ـع ــف امل ــالـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة .ل ـك ــن م ـســار
تدهور العجز املــالــي ،الــذي يستحوذ
عـلــى تــركـيــز الــوكــالــة ،يــدفــع «مــوديــز»
إل ــى االسـتـنـتــاج ب ــأن تــرتـفــع النفقات
م ـ ـج ـ ــددًا بـ ـسـ ـب ــب م ـ ـع ـ ــدالت الـ ـف ــائ ــدة
امل ــرت ـف ـع ــة وب ـس ـب ــب انـ ـتـ ـع ــاش جــزئــي
فــي أس ـعــار الـنـفــط وتـصـحـيــح روات ــب
العاملني في القطاع العام ،ولذلك فإن
العجز سيبلغ  %9من الناتج املحلي
اإلجمالي في  2017و ،2018ما يعكس

ارتفاع اإلنفاق الجاري وخدمة الدين
العام وتحويالت أقل للبلديات.
أما نسبة الدين إلى الناتج فسترتفع
إل ـ ــى  %137.9ف ــي ع ـ ــام  ،2018وه ــو
خ ــام ــس أعـ ـل ــى مـ ـع ــدل بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
تـصـنـيـفــات ال ــوك ــال ــة ال ـس ـيــاديــة حــول
العالم .لكن في الجهة املقابلة ،تشير
الــوكــالــة إل ــى أن انـكـشــاف لـبـنــان على
املخاطر السياسية يعكس التوترات
الطائفية التي تفاقمت أيضًا بسبب
الـ ـص ــراع اإلق ـل ـي ـمــي م ـتــأثــرة بــارت ـفـ ّـاع
وت ـيــرة ال ـص ــراع فــي س ــوري ــا ،مــا حفز
االنـ ـقـ ـس ــام ب ــن األفـ ــرقـ ــاء الـلـبـنــانـيــن
بني داعــم ومعارض للنظام السوري.
وعـ ـل ــى أي ح ـ ــال ،ي ـم ـكــن ع ـ ــزل تــأث ـيــر
املخاطر السياسية من خالل التفاهم
بــن مختلف األط ــراف ملنع امـتــداد أي
تطورات ذات طابع عنفي من سوريا.
(األخبار)

مسار تدهور العجز المالي،
يدفع إلى االستنتاج بأن
ترتفع النفقات مجددًا
بسبب معدالت الفائدة
المرتفعة (مروان بو حيدر)

Monochrome

هجر الذاكرة بال استئذان
ّ
كدليل على نمو الوقت .تحل مكان الغائبني .في عاليه ،أغلق
تنمو األغصان فوق نافذة الفندق
ٍ
ّ
«فندق جبيلي» أبوابه ،وصار مهجورًا .والنافذة تطل على التاريخ وعلى الحاضر .النافذة عمودية،
لكنها في الصورة مسطحة .مستلقية لترتاح ،لتصير سريرًا ألعشاب الحاضر التي تتسلق
املجهول .قبل أعوام ،كان الفندق عامرًا ،لكن مصيره كان اإلغالق .أن ينكره الحاضر .ال يذكر أهل

(مروان بو حيدر)

املنطقة متى أغلق بالضبط ،وصاروا يذكرونه على صورته هذه :وحيدًا ومهجورًا ،ملعبًا لألغصان
التي تكبر وال تستأذن أحدًا .تكبر دون استئذان فوق األبواب وفوق النوافذ وفي جسد الفندق وقلبه.
ولكن ،هل استأذن الفندق أحدًا قبل الرحيل؟

(نص :أحمد محسن)
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أسعد أبو خليل *
ّ
الجدية ،وال يقبل
تحليل الكوميديا عمل بالغ
املزاح .كتب فرويد كتابًا في تحليل وتصنيف
النكات بعنوان« :النكتة وعالقتها بالالوعي».
وهــو ّ
يفرق بني النكتة ذات النزعات ،أي تلك
الـتــي تــرتـبــط بمعنى بــاطـنــي أو خـفــي ،وتلك
النكات امل ـجـ ّـردة الـتــي جـهـ َـد فــي إيـجــاد أمثال
عنها .والنكات ّ
تعبر عن أسرار الفرد وأسرار
ش ـعـ ّـب ب ـح ــال ــه .فــال ـعــاقــة ب ــن راوي الـنـكـتــة
ُ
ومتلقيها تعتمد على رابط ثقافي وسياسي
َ
بينهما ،وإال صعب فهم النكتة .ولبنان يزهو
ب ــروح ــه امل ــرح ــة ون ــزوع ــه ن ـحــو ال ـن ـك ــات .لكن
الدفاع عن النكتة بأنها بريئة يخفي بواطن
تلك النكتة ،أو بــواطــن ال ــراوي (أو الــراويــة).
ّ
ّ
نظرية تعبير
أي أن نفي ُدالالت النكتة يعزز
النكتة عن امل َ
ضمر.
ّ
ت ــزده ــر ال ـبــرامــج ال ـكــوم ـيــديــة ف ــي لـبـنــان منذ
ّ
ـادة،
سـنــوات .الـشــاشــات عــديــدة
واملنافسة ح ـ ّ
وه ـن ــاك خ ـلــط ف ــي امل ــواه ــبُ :ي ـظ ــن أن املـمــثــل
يمكن لــه دومــا أن يكون كوميديًا ،وأن ّ
مقدم
الـبــرنــامــج يمكن لــه لــو أراد أن يصبح راوي
ّ ّ
الكوميدية أقل كلفة من
نكات .وإنتاج البرامج
إنـتــاج الـبــرامــج الــدارمـ ّـيــة واملـسـلـســات ،حتى
في لبنان حيث إنتاج املسلسالت أقل كلفة من
ّ
املحطات ُي ّ
شجع
بلدان أخرى .والتنافس بني
ّ
البرامج تلك على تجاوز الحدود االجتماعية
سطحيًا فقط .وهناك ما ّ
ّ
يميز البرامج
ـ لكن
ّ
ّ
الكوميدية اللبنانية عن بعضها ،وهناك ما
تشترك البرامج فيه من ّ
مميزات وشوائب.
ً
ُيالحظ ّأوال غياب العنصر النسائي في هذه
ّ
البرامج ،وهذا ليس خاصًا بلبنان .واملقارنة
ّ
ّ
واألميركية تجوز،
اللبنانية
بني الكوميديا
ّ
ألنّ ُمتابع الكوميديا اللبنانية يالحظ مدى
ت ــأثــره ــا أو تـقـلـيــدهــا ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـيــان
ّ
األميركية .وجــون بالوشي ،الذي
للكوميديا
ّ
كــان «أس ـطــورة» الـفــريــق األول فــي «ســاتــردي
نــايــت الي ــف» ك ــان يــرفــض الـعـمــل مــع الـنـســاء
وي ــرف ــض ت ــأدي ــة أي دور م ـك ـتــوب م ــن ن ـســاء،
وك ــان يـقــول إن الـنـســاء غـيــر ظــري ـفــات .وهــذه
ّ
ّ
العنصرية تجد طريقها إلى
الذكورية
الفكرة
الفكر التلفزيوني السائد في لبنان .يذكرون
فــريــال كــريــم أو شــويـكــار كــأنـهـمــا االسـتـثـنــاء
ّ
ّ
الكوميديات
الذكورية .ووجدت
على القاعدة
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــات ص ـع ــوب ــة ب ــال ـغ ــة فـ ــي اخـ ـت ــراق
صــف الـكــومـيـ ّ
ـديــن الــذيــن لــم يــدعـمــوا دخــول
ّ
النساء فــي هــذا املـجــال .والكتابة الكوميدية
فــي أمـيــركــا تـكــاد تنحصر ّ
بخريجي جامعة
ّ
ه ــارف ــرد ال ــذك ــور (وم ـجــلــة «المـ ـب ــون» فـيـهــا):
ّ
هـ ــؤالء م ــوج ــودون ف ــي ال ـب ــرام ــج الـكــومـيــديــة
ّ
املسائية وفي برنامج «سمبسون» و«فاميلي
غ ــاي» والــ«سـيــت ك ــوم» .وفــي لـبـنــان ،الكتابة
ّ
الكوميدية شأن ذكوري محض .املرأة ديكور
أو ُيستعان بها ملامًا لالستعراض الجسدي.
وهــذا الغياب النسائي ليس مسألة إنصاف
ّ
تفسر الحبكة الــذكـ ّ
فـقــط :هــي ّ
السوقية
ـوريــة
ّ
البذيئة في كل البرامج .واملشاركة النسائية
في الكوميديا (كما في برنامج «لــول» الذي
بثته قـنــاة « »otvالـعــونـيــة) كــان فــي منافسة
الـ ــذوق ال ــذك ــوري فــي إط ــاق الـنـكــات البالغة
ّ
ّ
الجنسية .أي أن وجود املــرأة يفسد
السوقية
جو املرح الذكوري املراهق السائد في البرامج.
ل ـب ـن ــان ب ـل ــد ُم ـت ـن ــاق ــض م ـث ــل أم ـي ــرك ــا ال ـتــي
تـ ّ
ـأس ـســت عـلــى ق ــواع ــد مـسـيـحـ ّـيــة طـهــرانـ ّـيــة
ّ
ّ
مـ ـت ــزمـ ـت ــة ،ل ـك ـن ـه ــا ت ـ ـص ـ ــدر ل ـل ـع ــال ــم ث ـقــافــة
ال ـبــورنــوغــراف ـيــا (ف ــي أم ـيــركــا إن ـت ــاج أف ــام
البورنو أكثر من إنتاج هوليوود) .ولبنان،
ّ
يعج ّ برجال الدين ـ ال نساء دين في بالدنا
ّ
ّ
ـ ل ـكــنــه ي ـع ــج أي ـض ــا بـثـقــافــة بــورنــوغــرافــيــة
إب ــاح ـ ّـي ــة وبـ ـس ــوق م ــواخ ـي ــر غ ـ َّي ــر رس ـم ـ ّـي ــة.
ّ
يستعد ،متى ُسنت القوانني
تشعر أن لبنان
بــذلــك ،كــي يصبح عاصمة الفيلم اإلبــاحــي
ّ
فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق كـ ــلـ ــه ،وجـ ـ ــزء غ ـي ــر ص ـغ ـيــر مــن
ّ
سـيــاحــة لـبـنــان هــي سـيــاحــة جـنـســيــة (منذ
استقالله ،جذبت هــذه السياحة ،ال املناخ،
ّ
الجنسية
أمراء وشيوخ النفط) .لكن النكات
سهلة وهي تصلح لسن املراهقة ،لكنها في
ّ
لبنان متفلتة وعابرة للطوائف واألعمار .ال
ّ
الرسمية في لبنان بمشاهد
تسمح الرقابة
ّ
الحب والجنس في األفالم (التي تعكر هناء
ّ
امل ـج ـلــس ال ـكــاثــول ـي ـكــي ل ــإع ــام ك ـمــا تـعــكــر
ّ
ّ
اإلسالمية) لكنها
الطائفية
هناء املجالس
تسمح بمشاهد العنف وبتعليب وتسليع
امل ــرأة .تقديم النصح إلــى الكوميديا يكون
ً
ّ
والسوقية
دومــا ثقيال ،لكن هــل أن الـبــذاءة
ّ
ّ
الجنسية تضيف إلى الكوميديا اللبنانية
ّ
ّ
أم أنها تسطحها وتقيدها في خيال مراهق
ّ
اللبنانية
والخيال الكوميدي على الشاشة

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والطائفية (أليكس تشانغ ـ كوبا)
والمثلية
رجعية في المجتمع ،بالنسبة إلى المرأة
اللبنانية مفاهيم
ترسخ الكوميديا

يعاني من هوس في اإلنتاج البورنورغرافي
ّ
ّ
الكالمية.
والسوقية
ّ
الجرأة السياسية ضعيفة جدًا في الكوميديا
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،أو هــي غـيــر م ــوج ــودة .السخرية
من العامل السوري ومن جبران باسيل ومن
ّ
هذه
واملثلية هي الكوميديا
املرأة
السهلة ،ألن ّ
ّ
ّ
املحرمات وال تهني املقدس وال تؤثر
ال تزعج
ّ
الجذرية ال
على السلطة الحاكمة .الكوميديا
ّ
السياسية السائدة (أي
تلتزم بحدود الثقافة
ّ
ّ
تلك التي ال تشكل تهديدًا للنخبة (الطبقية ـ
ّ
الطائفية الحاكمة) .جورج كارلني الـ«ستاند
أب ك ــومـ ـي ــدي» األمـ ـي ــرك ــي ال ـش ـه ـي ــر ،ك ـ ــان ال
ّ
ثقافية
ي ـتــرك سـلـطــة ديـنـ ّـيــة ّأو سـيــاسـ ّـيــة أو
ّ
ّ
اقتصادية إال ويهشمها ويفكك خطابها.
أو
لــم يـكــن يـكـتــرث لــو أن ــه أزع ــج حـتــى جمهوره
ّ
َ
ـف ك ــان ــت ال ـصــالــة
وت ـ ـحـ ــدى ق ـي ــم ــه .أذكـ ـ ــر ك ـي ـ ّ
املـمـتـ ِـلـئــة ف ــي ع ــروض ــه ت ـتــوقــف ع ــن الـضـحــك
عندما يـتـطـ ّـرق ملــوضــوع الـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي،
ويلقي على الحضور فكرته بصيغة السؤال.
كان يقول (في كل عروضه)« :ملاذا ُيطلق على
اإلرهــابـ ّـيــن اإلســرائـيـلـ ّـيــن اس ــم كــومــانــدوس
ُ
وي ـط ـلــق ع ـلــى ال ـك ــوم ــان ــدوس الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن
ّ
ّ
إس ــم إره ــاب ــي ــن؟» .أذكـ ــر أن ــه كــل ـمــا ق ــال ذلــك
ف ــي ع ــروض ــه ف ــي مـ ــدن مـخـتـلـفــة ف ــي أم ـيــركــا
ك ــان فـهــم الـفـكــرة يستعصي عـلــى الـحـضــور،
وك ــان بعضهم يفهمها ويـنــزعــج .هــذه كانت
تتناقض مع كل املفهوم السائد عن اإلرهــاب

دول الخليج تحظى
بكامل االحترام
والتقدير والتبجيل

فــي أمـيــركــا .هــذه كوميديا جـ ّ
ـذريــة .أمــا ليني
ُ
ب ــروس فـكــان ســاخـرًا أكـثــر مما كــان مضحكًا
لكنه سخر حتى من جاكي كيندي بعد ّأيــام
فقط مــن اغـتـيــال زوج ـهــا .أمــا ريـتـشــارد برير
ّ
العنصرية البيضاء
فقد ع ـ ّـرى خـطــاب وفـكــر
ّ
بطريقة مؤملة (مؤملة ملن عانى من عنصرية
فـكــر ال ـت ـفـ ّـوق الـعــرقــي األب ـي ــض) .م ـ ّـر أكـثــر من
عقد من الزمن على اغتيال رفيق الحريري وال
يجرؤ كوميدي واحد على تناوله بالسخرية.
ه ــذا دل ـيــل آخ ــر عـلــى ع ــدم ت ـنــاول الـكــومـيــديــا
ّ
ّ
جذريةَ .من يتناول سطوة
اللبنانية مواضيع
املـ ـص ــارف أو ال ـف ـس ــاد ب ـت ـحــديــد أش ـخــاصــه؟
ال ـحــديــث ع ــن ال ـن ـفــايــات ال ُيـعـتـبــر كــومـيــديــا
جـ ـ ّ
ـذري ـ ــة .ط ـب ـع ــا ،ل ـي ــس ض ـ ــروري ـ ــا أن ت ـكــون
ّ
الـكــومـيــديــا ج ــذري ــة ومـعـظــم الـكــومـيــديــا هنا
سطحية وغـيــر جـ ّ
ّ
ـذريــة (وأصـبـحــت الـبــرامــج
ّ
ّ
املـســائــيــة امل ـنــوعــة هـنــا قــائـمــة عـلــى التهريج

وامل ـق ــال ــب أك ـث ــر م ــن ال ـك ــوم ـيــديــا ال ـس ـيــاسـ ّـيــة
الـ ـس ــاخ ــرة ،وتـ ـن ــاول دون ــال ــد ت ــرام ــب ال ُي ـعـ ّـد
ّ
ّ
املؤسسة الحاكمة معارضة له
جذريًا ألن كل
ْ
بجناحيها) .لكن ال يجب أن تعتبر البرامج
ّ
ّ
الكوميدية ّ
سياسية
نفسها أنها تقوم بمهام
ّ
وطنية .التواضع واجب .باسم يوسف ّ
تجرأ،
ً
مـثــا ،على حكم محمد مــرســي ،وتـعــامــل مع
خلفه بكثر من الخفر.
هناك حــزب غير ُمعلن في لبنان ،وهــو يضم
العاملني والعامالت في اإلعالم اللبناني ،كما
ّ
منظمات الـ«إن.
يضم العاملني والعامالت في
ْ
الغربية .والباب ّ
ّ
دوار بني القطاعي،
جــي.أو»
أي بــن اإلع ــام وبــن ال ــ«إن.ج ــي.أو» .ويطمح
اإلعالم إلى االنتقال
العاملون والعامالت في
ّ
ّ
إلى عالم الـ«إن.جي.أو» ألنه يوفر مرتبات أعلى
َ
ضير في ذلك في حد
وفرصًا أكثر للسفر .ال
ذاته ،لكن التزاوج بني اإلعالم والـ«إن.جي.أو»
خـلــق ثـقــافــة شـبــا ّبـ ّـيــة س ــائ ــدة ت ـبــدو معاملها
واض ـح ــة ف ــي الـتـنــقــل ال ـع ــادي عـلــى صفحات
لـبـنــانـ ّـيــة فــي وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
ّ
السياسية :الصمت عن
ولهذا العالم سماته
ّ
العدو اإلسرائيلي واالمتناع الصارم
جرائم
ّ
عن دعم أي حركة مقاومة للعدو اإلسرائيلي.
هــذا التعبير عن املوقف السياسي املعارض
ّ
ّ
واألميركية بات ُم ّ
حرمًا،
األوروبية
للمشيئة
خـصــوصــا وأن مـطــالـعــة صـفـحــات الـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـم ـت ـقـ ّـدمــن وامل ـت ـق ـ ّـدم ــات على
وظ ــائ ــف ب ــات م ــأل ــوف ــا ف ــي س ـل ــوك امل ـن ـظـ ّـمــات
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة .هـ ــل ي ـظ ـه ــر ذل ـ ــك فـ ــي ال ـك ــوم ـي ــدي ــا
ً
ّ
اللبنانية؟ ملاذا ليس هناك مثال أثر للسخرية
ّ
من العدو اإلسرائيلي؟ ال حديث عنه .فلسطني
في كوكب آخــر .ملــاذا يكون التعاطي مع دول
ال ـغــرب (وضـحــايــا اإلرهـ ــاب فــي دول الـغــرب)
ُ ّ
غلفًا بــاحـتــرام وتبجيل كـبـيـ ْ
ـريــن؟ مل ــاذا تنم
م
ّ
ّ
عقلية الرجل األبيض
الكوميدية عن
الثقافة
 وهو ليس نحن؟ّ
الجدي
يمكن أن ُيقال إن الحديث السياسي
غـيــر م ــأل ــوف .ال ،ه ــو م ــأل ــوف .بــرنــامــج «ب ــي.
ً
بي.شي» الذي تبثه قناة « ،»lbcمثال ،له مواقف
ّ
ّ
جـ ّ
سياسية (ووعـظـ ّـيــة أبــو ِملحمية) في
ـديــة
ّ
ّ
مــواض ـيــع مـ ـح ــددة .املـ ـق ــدم ،س ــام الــزع ـتــري،
نـظــر إل ــى الـكــامـيــرا بـجـ ّ
ـديــة بــالـغــة ووع ــظ عن
َ
وضــع حلب الـشــرقـ ّـيــة وضـحــايــاهــا (لــم تحظ
ّ
الغربية وضحاياها باهتمامه) .ملــاذا؟
حلب
ّ
ّ
يتقرر أن الحديث الـجــدي عــن مأساة
وكيف
حـلــب الـشــرقـ ّـيــة فـقــط مــن يستحق التغطية؟
هـنــا يـتـضــح م ــدى تـغـلـغــل س ـطــوة ال ــ«غ ــروب
ثنك» (أي فكرة الفريق الواحد) لدى عناصر
الـقـطــاع اإلعــامــي ومـنـظـ ّـمــات الـ ــ«إن.ج ــي.أو».
أي التعاطف اإلنساني مسموح ،وحتى دعم
الحروب مسموح ،لكن بحدود مواقف الدول
ال ـغ ــرب ـ ّـيــة .وع ـل ـيــه ف ــإن راجـ ـم ــات الـتـنـظـيـمــات
ّ
ُ
ُ
املسلحة في سوريا ال تدان فيما تدان حجارة
وسكاكني الشعب الفلسطيني .أي أن معايير
ّ
محلية بل هي ُمستبطنة من
التقييم ليست
معايير اإلع ــام الـغــربــي نفسه .إب ــداء الحزن
والتعبير عن العواطف بات منبوذًا في إعالم
ّ
العرب (كما في إعالم الغرب) إذا كان متعلقًا

ّ
بشعب فلسطني ،لكنه مسموح لــو أن هذين
ّ
ال ـت ـعــاطــف والـ ـح ــزن ك ــان ــا م ـت ـعــل ـقــن ببعض
ّ
املدنيني
العرب (مثل قسم فقط من الضحايا
الـسـ ّ
تعاطفًا مع اآلالف من
ـوريــن :متى رأينا
ُ
ّ
امل ــدن ـ ّـيــن ال ـس ــوري ــن ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا بــالـقـنــابــل
والـ ـص ــواري ــخ األم ـي ــرك ـ ّـيــة ع ـلــى م ـ ّـر ال ـس ـنــوات
ً
األخـيــرة؟) سالم الزعتري ،مثال ،ال ينظر إلى
ّ
بجدية ويتعاطف مع شعب اليمن.
الكاميرا
ال ي ـتـ ّ
ّ
ـوجــب عـلــى ال ـكــوم ـيــدي أن ي ـكــون جــديــا
ّ
أو وعظيًا .هــذا خـيــاره .لكن لو أراد أن يكون
وع ـظـ ّـيــا ف ــي م ــوق ــف ول ـي ــس ف ــي م ــوق ــف آخ ــر،
فمن حق الجمهور أن يالحظ وأن يستخلص
معايير الكوميدي.
ومن ضمن السياسة الصارمة لحزب «اتحاد
اإلعـ ــام  -إن.ج ـ ـ ــي.أو» ،تغييب الـسـخــريــة من
ّ
حكام الخليج .السخرية من الحاكم السوري
ّ
وم ــن ح ــك ــام إي ـ ــران ،وح ـتــى م ــن حــاكــم كــوريــا
الشمالية ،مسموح ُ
ومـ َـر ّحــب بــه .ملــاذا يصبح
ح ــاك ــم كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة ه ــدف ــا ل ـل ـس ـخــريــة
ّ
اليومية على مواقع التواصل
الدائمة (شبه
ّ
ّ
االجتماعي الـعــربـ ّـيــة) وهــو ال يـكــن ـ ـ وال يكن
نظامه منذ تأسيسه على يد ّ
جده ـ عداء ضد
ال ـع ــرب؟ عـلــى ال ـع ـكــس ،بـقــي ال ـن ـظــام ال ـكــوري
ّ
العربية على
الشمالي متعاطفًا مع القضايا
م ـ ّـر الـسـنــوات وال ـع ـقــود ،ومــوقـفــه ضــد الـعــدوّ
اإلسرائيلي أكثر صالبة من مواقف كل الدول
ّ
العربية :حتى النظام السوري دخل في حوار
ّ
ومـ ـف ــاوض ــات م ــع الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي فيما
تمتنع الـحـكــومــة ال ـكــوريــة الـشـمــالـيــة عــن أي
ّ
العدو
تواصل — مباشر أو غير مباشر — مع
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .واألخـ ـب ــار ال ـك ــاذب ــة ع ــن كــوريــا
الشمالية (مـصــدرهــا دوم ــا مصنع األكــاذيــب
ّ
ّ
مخيلة
الجنوبية ،أو
في املخابرات الكورية
«مـ ـ ّ
ـدون» صـيـنــي ،مـثــل قـ ّـصــة إط ـعــام ضحايا
ال ـح ــاك ــم ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي ل ـل ـك ــاب) تـلـقــى
الترويج الفوري من قبل اإلعالم العربي ومن
قبل الشباب العربي على مواقع التواصل.
أم ــا دول الـخـلـيــج فـتـحـظــى بـكــامــل االح ـت ــرام
والتبجيل .املقدم جنيد زيــن الدين
والتقدير
ُ ّ
(وهو من أظرف املقلدين ويجمع بني االبتكار
الـعـفــوي وم ـه ــارة الـتـقـلـيــد) ت ـحـ ّـدث فــي حلقة
عــن دول الخليج وق ــال إنـهــا ت ـطـ ّـورت فــي كل
املـجــاالت وتـفـ ّـوقــت على لبنان .يــا جنيد :هل
ّ
ّ
سياسيًا قيد أنملة في
تطورت دول الخليج
خالل السنوات األخيرة؟ إن الوضع السياسي
ّ
السعودية في
في البحرين في الستينيات أو
ّ
الخمسينيات كان أقــل انغالقًا ـ على انغالقه
ّ
وتـ ّ
ـزمـتــه وتسلطه آن ــذاك ـ ـ مما هــو عليه اآلن.
التطور الخليجي هو ّ
ّ
مادي فقط ،وال يطال أيّ
ّ
ّ
الثقافية (إال
السياسية أو
مجال من الحياة
إذا اعتبرنا االحتفاء بكيم كاردشيان وجيجي
ّ
املحلية في الخليج
حديد من مظاهر الثقافة
وهــي كــذلــك) .ومل ــاذا يقف حــس الفكاهة عند
ّ
الكوميديني
حــدود دول الخليج؟ طبعًا ،ألن
ّ
اللبنانيني يــريــدون إبقاء أبــواب العمل فيها
وإقامة الحفالت مفتوحة أمامهم ،وهــم على
علم أن دول الخليج حقودة وال تتغاضى عن
نقد أو سخرية ُ
(سحبت جائزة العويس من
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الشاعر العراقي سعدي يوسف بسبب نقده
ّ
لحكام الخليج).
ّ
اآلخ ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي نـ ـم ــط الـ ـك ّــومـ ـي ــدي ــا ال ـل ـب ـن ــان ــي ــة
ّ
التلفزيونية هــو الـتــأثــر الكبير بالكوميديا
ّ
ّ
التلفزيونية األميركية وبمساوئها .ويظهر
يظهر في برنامج «بي.بي.شي»
ذلك أكثر ما ُ
خصوصًا مــن املـقـ ّـدم ســام زعـتــري .ال حاجة
ّ
األميركية
إلــى هــذا الكم الهائل من التعابير
امل ـح ـل ـ ّـي ــة وم ـ ــن أنـ ـم ــاط ال ـت ـع ـب ـيــر األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
ال ـكــوم ـيـ ّ
ـديــة (ح ـتــى مـشـهــد بـصــق ال ـق ـهــوة أو
ّ
الـ ـش ــراب) .هــل يـظــن م ـقــدمــو تـلــك ال ـبــرامــج أن
الـشـعــب األمـيــركــي يـشــاهــدهــم أو أن طريقهم
إل ــى ال ـعــاملـ ّـيــة ه ــو ف ــي اإلف ـ ــراط ف ــي اسـتـعـمــال
ّ
ّ
األميركية ونقل
اإلنكليزية والتعابير
الكلمات
ّ
ّ
املـشــاهــد األم ـيــركــيــة الـتـلـفــزيـ ّـونــيــة؟ ال حاجة
إليها على اإلط ــاق .لكن الـتــأثــر بالكوميديا
سطحي
األمـيــركـ ّـيــة يظهر أيـضــا فــي اعـتـنــاق
ّ
ل ـل ـس ـيــاســة (أي ت ـلــك امل ــواق ــف ال ـت ــي ال تــؤثــر
عـلــى شـعـبـ ّـيــة ال ـن ـجــوم) :مـثــل نـقــد ال ـق ــاذورات
ّ
والتذمر
وانتقاد الـكـ ّـســارات من دون تسمية
ّ
ّ
التطرق ملسؤولية
من زحمة السير (مع عدم
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ال ـ ــذي رفـ ــض إنـ ـش ــاء شبكة
مــواصــات عـ ّ
ـامــة فــي لـبـنــان) أو الـحــديــث عن
الغرب كأننا نحن جزء منه .وسالم الزعتري
يعلن تــأيـيــده لقائمة الحريري
يستطيع أن ّ
يؤثر ذلــك على ّ
تقبله ،لكن إعالن
من دون أن
مــوقــف لـصــالــح ح ــزب الـلــه يـنـهــي املـصــادقـ ّـيــة
ال ـك ــوم ـي ـ ّ
ـدي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان .واسـ ـتـ ـض ــاف س ــام
ّ
ّ
الــزع ـتــري صـحــافــيــا لـبـنــانــيــا عـلــى بــرنــامـجــه
ّ
وحدثه األخير عن القصف األميركي لسوريا
ّ
بــإعـجــاب (وت ـحــدث ســام عــن الــ«تــومــاهــوك»
ك ــأن ـه ــا أل ـ ـعـ ــاب أو ك ـ ــان ال ـق ـص ــف األم ـي ــرك ــي
ال ي ـص ـيــب م ــدن ـ ّـي ــن وم ــدن ـ ّـي ــات) وأن ـ ــه ذروة
ّ
األخالقية .لكن لو أن الزعتري استضاف أحدًا
يلهج بحمد القصف الروسي أو السوري ،ملا
كان سمح له بالحديث من دون مقاطعة (أو ملا
ً
كان قد استضافه أصال).
ّ
وت ـج ـت ـمــع الـ ـب ــرام ــج ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ف ــي إه ــان ــة
ّ
ّ
(املثليات متجاهالت كما (غالبًا) في
املثليني
الشرع اإلســامــي ألن الفعل الجنسي يرتبط
بــأذهــان الــذكـ ّ
ـوريــن بــالــرجــل وع ـضــوه فـقــط).
والسخرية مــن رجــولــة الـفــرد تـكــون ـ ـ فــي تلك
ّ
باملثلية (وهـنــاك من
الـبــرامــج ـ ـ عبر التعيير
يخرج عن الدور الكوميدي لينفي تلك التهمة
من أساسها عن نفسه ،كي ال يقطع بنصيبه).
ّ
املثلية ال تــزال أسيرة التفكير
والسخرية من
النمطي التقليدي القديم ،الــذي على أساسه
يشتهي كل رجل مثلي أن يمارس الجنس مع
ّ
انتقائية
كل وأي رجل يصدفه في الحياة .ال
ّ
ّ
يتصور أعداؤهم.
املثليني،
وال أذواق عند
ّ
وت ـش ـي ــر ب ـع ــض الـ ـب ــرام ــج الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــة إل ــى
ال ـح ـ ّ
ـري ــات اإلع ــام ـ ّـي ــة ،لـكـنـهــا ت ـت ـحـ ّـدث عنها
ً
ّ
بانتقائية .يمكن اإلشارة مثال (ودومًا) إلى ٧
ّ
حديث
ّأيــار (الـتــي
وصفها محمد قباني فــي ّ
ّ
مــع باحثة أميركية بأنها «كــربــاء الـســنــة»)،
ِّ
(متكرر) من أنصار من حركة
أو إلــى اعـتــداء
«أمـ ـ ــل» ع ـلــى م ـح ـطــة «الـ ـج ــدي ــد» .ل ـكــن فــرض

تجتمع ّالبرامج
ة في
الكوميدي
ّ
إهانة المثليين

ّ
تلفزيونية
الـنـظــام الـسـعــوي حـظــر مـحـطــات
ـري ــن ال ـص ـنــاعـ ّـيــنْ
ع ــرب ـ ّـي ــة ب ـحــال ـهــا ع ــن ال ـق ـم ـ ْ
ُ
ّ
العربي ْي لم يثر ّاعتراضات تذكر .نظام عربي
يـقـ ّـرر أن مــن حــقــه حظر محطات تنتقده من
ّ
ليبراليي
دون أن يثير ذل ــك اع ـتــراضــات مــن
ّ
ّ
وليبراليات اإلعالم اللبناني ،أو من كوميديي
لـبـنــان .لــو أن إي ــران قــامــت بفعل ذل ــك ،لكانت
ّ
اإلعالميون
االعتراضات في الشوارع ولكان
قد تنادوا لرفع األقالم والشموع والبقدونس،
ولـكــانــت الـحـلـقــات الـكــومـيـ ّ
ـديــة قــد ّ
خصصت
حلقات تضامن.
وجـ ــو ال ـب ــرام ــج ال ـك ــوم ـي ـ ّ
ـدي ــة واالخ ـ ـتـ ــاط مع
اإلعالميني (من محطات ّ
ّ
معينة فقط) يضفي
ّ
ّ
جوًا من الـ«خوشبوشية» املنحازة ،أو عالقة
قربى مزعجة .تكفي مقارنة طريقة استضافة
س ــام الــزع ـتــري لـبــوال يـعـقــوبـيــان مــع طريقة
اس ـت ـضــاف ـتــه الــزم ـي ـلــة ف ــي «األخ ـ ـبـ ــار» زيـنــب

ح ــاوي .مــع يعقوبيان ،كــانــت املقابلة مزاحًا
ّ
م ــن ال ـط ــرف ــن ي ـت ـخــل ـلــه م ــدي ــح م ــن ال ــزع ـت ــري
ل ــ«ج ـمــال» يعقوبيان ولعملها اإلع ــام ــي .ال
ً
ّ
يتعرض في املقابلة مثال إلى الدور اإلعالمي
لعائلة الـحــريــري .امــا فــي مقابلته مــع زينب
ح ــاوي ،فطفق يسألها عــن حــزب الـلــه :أي أنه
لــم ي ـ َـر فيها إال ام ــرأة مـحـ ّـجـبــة وأن حجابها
ّ
يـ ــدل ع ـلــى س ـيــاس ـت ـ ّهــا .ال ب ــل ه ــو اع ـت ـبــرهــا ـ
ّ
رسمية وناطقة باسم
بسبب حجابها ـ ممثلة
حــزب الـلــه .وفــي أثـنــاء املـقــابـلــة ،سألها فجأة
من دون ّ
مقدمات ،عن رأيها في مذيعات «إم.
تي.في» وقهقه .قد تكون تلك النكتة مشتركة
مــع نفسه ،أو مــع غـيــره ،لكنها كانت مزعجة
ّ
ون ــاف ــرة .هــل اإلع ــام املـحــلــي يستبطن أيضًا
ق ـي ــم م ـ ـعـ ــاداة الـ ـع ــرب واإلسـ ـ ـ ــام م ــن ال ـغ ــرب؟
ألـهــذه الــدرجــة يعيش هــؤالء فــي جــو الثقافة
َ
ال ـغــربـ ّـيــة؟ والــزع ـتــري (الـ ــذي اعـتـقــل مــن دون
حق أو سبب بعد ّأيام من  ١١أيلول فقط ألنه
ّ
عربي في أميركا ،مع أنه ال يكن اليوم أي عداء
ّ
للحكومة التي ظلمته) ُيفترض أن يكون ملمًا
بدرجة العداء الغربي للعرب واملسلمني بحكم
إقامته في أميركا (وإقامته في أميركا لبعض
ّ
سنوات ّ
السياسية
عرفته على مكامن الثقافة
السائدة في أميركا ،وهــو اعترف في حديث
إل ــى «ال ـح ـي ــاة» بـعــد إطـ ــاق س ــراح ــه أن ــه كــان
يــزعــم أن ــه فــرنـســي فــي أمـيــركــا كــي يـهــرب من
ّ
ّ
العربية وطلب من أصدقائه بعد ١١
الهوية
أيلول أن ينادوه باسم أميركي).
ّ
تجاريًا في لبنان لكنها
الكوميديا منتعشة
ال تؤذي السلطات الحاكمة .وهناك إفراط في
تقليد الـ«ستاند أب كوميدي» األميركي وهو
ّ
ّ
اللبنانية
نــادرًا ما يهز السلطة ّ .والكوميديا
ّ
تعرفت إلى تجربة الفذ زياد الرحباني ،الذي
ّ
الثورية وتهشيم
فتح آفاقًا جديدة للسخرية
ال ـق ـيــم ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ال ـس ــائ ــدة .أم ــا الـكــومـيــديــا
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ف ـه ــي تـ ـ ّ
ـرسـ ــخ م ـف ــاه ـي ــم رج ـع ـ ّـي ــة
ّ
ف ــي امل ـج ـت ـمــع ،بــالـنـسـبــة إل ــى امل ـ ــرأة واملـثـلــيــة
ّ
والطائفية ّ .يستعني برنامج «بــي.بــي.شــي»،
ً
مـثــا ،بممثلني عــن طــوائــف ،وكــل يلعب دور
ّ
نمطية الطائفة .وه ــذا الـنــوع مــن الكوميديا
ّ
ّ
ال ــذي يعتمد عـلــى الـنـمـطــيــة الـتـصــوريــة كــان
يجب أن ينتمي إلى ماضي الكوميديا ال إلى
ّ
ً
ّ
األميركية ،مثال،
حاضرها .تخلت الكوميديا
ّ
نمطية األع ــراق فــي الثمانينيات .والــذي
عــن
ُ
يرجع إليها يقصى من الحقل اليوم .وتنميط
ّ
الطوائف ليس متساويًا :هي تذكر بكوميديا
بيل ماهر الــذي يقول إنه ال يعادي املسلمني
ب ـحـ ّـجــة أنـ ــه ي ـس ـخــر أي ـض ــا م ــن ال ـي ـه ــود ومــن
املـسـيـحـ ّـيــن .لـكــن هــو يسخر فــي روتـيـنــه من
ُ
صفات ال تـقــارن بــإصــراره على ربــط اإلســام
كــديــن ب ــاإلره ــاب .ب ـكــام آخ ــر ،إن الـكــومـيــديــا
ّ
اللبنانية محافظة وهي غالبًا سمجة ،مع أن
برنامج «بي.بي.شي» و«لهون وبس» فيهما
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـظ ــرف واالبـ ـتـ ـك ــار واإلضـ ـح ــاك
واملـهــارة وحتى اإلب ــداع ـ ـ أحيانًا ـ ـ ويمكن أن
يكونا أفضل لو أنهما عمدا إلــى التقليل من
ّ
ّ
الجنسية السهلة.
السوقية
ّ
ّ
اللبنانية،
بالعاملية أفسد الكوميديا
الهوس
وه ـ ــو ي ـص ـيــب ال ـك ــوم ـي ــدي ــا املـ ـص ـ ّ
ـري ــة أي ـض ــا.
ّ
حــالــة بــاســم يــوســف بـلـيـغــة .ظ ــن أن ــه سينقل
ّ
اإلنكليزية في أميركا تجربته في
إلــى اللغة
ال ـكــوم ـيــديــا ،وه ــي فـشـلــت بــال ـكــامــل .ال ي ــزال
ّ
ُي ـعـ ّـرف هـنــا ،عـنــدمــا يـحــل ضيفًا لــدقــائــق في
بــرامــج كــومـيـ ّ
ـديــة ،على أنــه «ج ــون ستيوارت
ّ
مصر» ،ال أكثر .والهوس بالعاملية يصيب كل
ّ
الفنون ،وجــل ما يمكن أن يصل إليه العربي
هــو مــا وصلت إليه هبة طوجيّ فــي باريس:
أي الفشل فــي برنامج هــواة لفنانة محترفة
(طبعًا ،يسهل بعدها لوم اللوبي الصهيوني
ّ
املحلية ّ ال تنجح ما
على فشلها) .الكوميديا
لم َ
تنس الجمهور الغربي .والتأثر بكوميديا
ف ــرنـ ـس ــا ،أو أمـ ـي ــرك ــا خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي ح ــال ــة
ّ
ّ
اللبنانية ،يسيء إلى
التلفزيونية
الكوميديا
الـكــومـيــديــا ويـفـشــل ف ــي نـقــل أصـحــابـهــا إلــى
ً
ال ـغــرب .والـكــومـيــديــا األمـيــركـ ّـيــة ليست مثال
ي ـجــب أن ُي ـح ـت ــذى ب ــالـ ـض ــرورة .إن بــرنــامــج
«س ـ ــات ـ ــردي نـ ــايـ ــت» امل ـ ـصـ ــري أفـ ـض ــل بـكـثـيــر
م ــن ال ـن ـس ــق األمـ ـي ــرك ــي ال ـب ــاه ــت الـ ـ ــذي فـشــل
ف ــي إض ـح ــاك إال طـبـقــة إع ــام ـ ّـي ــي واش ـن ـطــن.
الـفــن ال يـحـتــاج إال إل ــى الـتـغــريــب كــي ينجح.
ّ
اللبنانية ،كما فــي تجربة زيــاد
والكوميديا
الرحباني تنجح ليس فقط في عكس أهــواء
وع ـي ــوب ال ـج ـم ـهــور ،وإن ـم ــا أي ـض ــا م ــن خــال
تغيير أه ــواء الـجـمـهــور وتفكيك خـطــابــه ،أو
التأثير فيه على األقل.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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عندما ال يشتري المال الخليجي شيئًا
زينب عقيل *
ثمة قنابل وقذائف وغارات سعودية ال ُيسمع
لها ضجيج في أروقة اإلعالم األميركي
وبيوت التفكير  Think Tanksومراكز
األبحاث والدراسات التي تعمل تحت مظلة
تثقيف املجتمع املدني وتنويره بشكل عام،
وتقديم النصيحة لصناع القرار بشكل
خاص.
ّ
لطاملا تم تصنيف هذا الصمم االنتقائي
على أنه سوء الستخدام القوة األميركية
التي تهيمن على الخطاب السياسي بعدما
نصبت نفسها حارسة الديموقراطية
وحقوق اإلنسان حول العالم .من يملك القوة
يملك الخطاب ،ومن يملك الخطاب تدور معه
الديموقراطية وحقوق اإلنسان كيفما دار.
الواقع أن ما ّ
نؤوله صممًا انتقائيًا هو من
الوظائف الطبيعية لألذن األميركية .فالفكر
األميركي عندما أنجز فلسفته «البراغماتية»
أعاد تعريف الحقيقة على أنها الفكرة
التي تملك أثرًا عمليًا نافعًا .ففي كتابه
«البراغماتية» ،يرى وليام جيمس ّأن الحقيقة
والواقعية هي شيء يخلقه اإلنسان إليجاد
ُ
وصدق الفكر ِة
توافق ُناجع بينه وبني العالمِ .
وص ّحتها ،هو النفع الذي يتحقق من خالل
ِ
التجربة العملية .وعليهّ ،
فإن «البراغماتية
تصرف النظر عن األشياء األولى واملبادئ،
واملقوالت ،والضرورات املفترضة وتتجه إلى
األشياء األخيرة ،واآلثار والنتائج والوقائع».
على هذا األساسّ ،
يتم بناء كل ما يتعلق
بالحقيقة في السياسة األميركية .إنها ليست
أمرًا آخر سوى النافع واملفيد .فنكتشف
ً
عندها مثالّ ،أن مسألة إبادة الشعوب األخرى
ليس انحرافًا عن الحضارة األميركية ،بل
هو في صميمها (الهنود الحمر ،القنبلة
الذرية ،فييتنام ،الشعب الفلسطيني والشعب
اليمني).
إلى ذلك ،ماذا يعني اإلجماع في واشنطن
ملصلحة الوهابيني املستبدين املخالفني للقيم
األميركية؟ ماذا يعني التزام الخبراء ًالعلميني
بالدفاع عنهم؟ وكيف ّ
نؤول معارضة خجولة
من قبل هؤالء بخصوص الحرب على اليمن،
ّ
استمر الغضب أيامًا على خلفية
في حني
انتقاد أوباما لسلوك اململكة السعودية مع
النساء ودعمها الحركات األصولية ،ودعوته
ُ
تشارك الشرق األوسط من
لها ألن تتعلم
إيران.
ّ
تعليقات أوباما املكتومة تمت إدانتها من ِقبل
«العلميني» بتعابير مثل« :يلعب لعبة تحميل
املسؤولية»« ،خيانة فهم مفجع ملا تعنيه أن
تكون في املوقع رقم واحد»« ،عالمة على أنه
هاو مهمل وأحمق»« ،وضع الحلفاء جانبًا»،
ٍ
«تعجرف مغرور»« ،يلوم اآلخرين لفشله»،
«يمكن مقارنته بدونالد ترامب»...
تحت عنوان «كيف أسرت العربية السعودية
واشنطن» ّ
أعد محرر الشؤون الخارجية ملوقع
ً
فوكس  VOXماكس فيشر تقريرًا طويال
( )2016أورد فيه آراء مجموعة من املوظفني
الحكوميني في السياسة الخارجية وبعض
الخبراء والباحثني .الالفت في هذا التقرير أن
الجميع تحدثوا كمصدر مجهول .ثمة إجماع
ً
على ّأن «العربية السعودية ودوال عربية غنية
بالنفط اشترت اإلخالص والتأثير».
قد يبدو هذا جوابًا منطقيًا ّ
يفسر التزام
هؤالء بالدفاع عما يبدو لنا نقيضًا لجوهر
َّ
ويفسر على أنه انحراف وأنانية
قناعاتهم،
ّ
تصرف أن يبيع الباحث رأيه العلمي.
وسوء
غير أن بعض املوظفني الحكوميني يرون أن
املال الذي ُيصرف لهم «يقوي معايير وعادات
هي في األصل موجودة سابقًا ُوي ّ
حبذ
إجماعًا لدور السعودية» .إذًا ،املال يلعب دورًا
ّ
ِّ
للتحيز الذي سينشأ حتى في غياب
معمقًا

ذلك املال؛ كل ما في األمر أن ثمة رقابة ذاتية
ّ
ستنشأ لدى الكاتب ،وسيفكر مرتني قبل أن
يناقش موضوعًا عن الديموقراطية وحقوق
اإلنسان في املنطقة الخليجية ال يشغل باله
ً
أصال؛ «فاإلساءات موجودة في كل مكان،
وهناك ماليني األشياء األخرى التي يمكنني
أن أكتب عنها ،ملاذا أخسر بعض املال!».
ّ
مفكر َّ
ممول من قبل الخليج.
يقول
التحيزُ ،يطلق عليه في األوساط العلمية اسم
ُّ
ُّ
التحيز املختبري ،وهو
التحيز البحثي أو
العملية التي يؤثر بها القائم بالبحث على
النتائج من أجل الحصول على نتيجة ُمعينة.
يؤكد الدكتور عبد الوهاب املسيري في
موسوعته «اليهود واليهودية والصهيونية»،
أن ّ
التحيز سببه املنطلق املفاهيمي أو النموذج
املعرفي الذي يتم االنطالق منه وعلى أساسه
توضع األمور في سياقها .الواقع أن التحالف
األميركي السعودي هو حاجة استراتيجية
لألميركيني في الشرق األوسط ،وبالتالي فإن
أميركا هي املحتاجة إلى الحفاظ على الوكالء
املطيعني في املنطقة .ثمة ّ
تحيز «براغماتي»
راسخ ملصلحة السعوديني كشريك دائم
ألميركا ،ال تحتاج معه الدول الخليجية إلى
الهبات «لتطوير التحليل االستراتيجي»
ملصلحتهم.
من هنا ،يتضح أن االستثمار األميركي لدول
الخليج ال يقتصر على الهيمنة وأسواق النفط
والسالح ،ثمة استثمار للغباء الخليجي
أيضًا ،تستفيد منه بيوت التفكير السيئة
السمعة هذه .فاملجامع الفكرية في واشنطن
«قطاع يحتله العرب» على حد تعبير املصادر
املجهولة في التقرير ،في إشارة ضمنية
ّ
إلى أنه ساحة مزايدات بني دول الخليج؛ بدأ
عام  2013مع القطريني بمبلغ  8.14ماليني
دوالر ،وتبعته استثمارات إماراتية وسعودية
كحركة مزايدة عام  ،2014في الوقت الذي
كانت فيه األزمة املالية محسوسة في املجامع
الفكرية ،كما في الجامعات بسبب األزمة التي
بدأت عام .2008
ّ
ومع ّأن التقرير يرى أن بإمكان املال الخليجي
أن يشتري سلوكيات أي مجمع فكري ويؤثر
بها على السياسة الخارجية ،فإنه أيضًا
يمكن ألي دبلوماسية خارجية ،مهما كانت
ّ
خبرتها متواضعة ومداركها متخلفة ،أن
تدرك حجم االستفادة األميركية من العربية
ّ
التحيز البحثي
السعودية .والتي جعلت
نصب أعني «العلميني» البراغماتيني دونما
حاجة إلى اإلقناع ،إال أن البراغماتية نفسها
ّ
أبتز املغفلني،
تقول :الحق والصحيح أن
فكيف إذا جاءني املغفل لينفق ماله طواعية
على ابتزازي له.
قد يبدو ترامب أحمق بسبب التعليقات
واملباشرة ،والحق أن خلف
الصريحة
ٌ
ُ
«ح ْمقه» هذا سياسة اعتمدها كل أسالفه
ّ
ولكن باملواربة .فـ«أتعاب الدفاع» التي عبر
عنها لم يكن من سبقه زاهدًا فيها ،وقد كانت
ُ
تدفع طواعية ،إال أن ترامب «التاجر» رأى أن
باستطاعته أن يربح املزيد ،فالسعودية لم
ُ
سلوك يشي بعدم استعدادها
تظهر يومًا أي
ٍ
لدفع املزيد.
ُيتوقع في القمة املرتقبة لدى زيارة ترامب
للسعودية ،أن ّ
يحصل ترامب «أتعاب الدفاع»
عن اململكة على شكل  40مليار دوالر من
االستثمار في البنية التحتية في الواليات
املتحدة ،وعلى األغلب  100إلى  300مليار
دوالر من مشتريات األسلحة .وحبة مسك
ّ
بأن يتسلم ترامب زعامة اإلسالم بشكل
مباشر .أما بخصوص إعالن تطبيع
َ َ
فسي ْسف ُحها آل سعود
العالقات مع اسرائيل،
على شرف الضيف الكبير ،وسيخطو ترامب
من فوقها إكرامًا للعادات والتقاليد الوهابية.
* صحافية لبنانية
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 40مليون صوتًا في معركة استثنائية :انتخابات الحسم
ُ
أقفلت صناديق االقتراع في إيران في
وقت ُمتأخر من ليل أمس على  40مليون
صوت أدلي بها في االنتخابات الرئاسية
الـ 12التي تشهدها الجمهورية اإلسالمية.
وفيما ال تزال نتائج هذه األصوات غير
واضحةُ ،ينتظر اإلعالن عنها بشكل رسمي
بين اليوم والغدُ ،ليحسم األمر على ما إذا نال
حسن روحاني والية ثانية أو تمكن منافسه
المحافظ إبراهيم رئيسي من الفوز
ق ــال الـنــاخــب اإلي ــران ــي كـلـمـتــه ،أمــس،
وحسم أمره ،واضعًا بذلك حدًا لثالثة
أس ــاب ـي ــع م ــن ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
امل ـن ـ ِـه ـك ــة ،الـ ـت ــي جـ ـه ــدت الس ـت ـمــال ـتــه
إل ــى ه ــذا ال ـط ــرف أو ذاكُ ،مـسـتـهــدفــة
قضاياه الحياتية واليومية املختلفة،
من اقتصادية واجتماعية وسياسية
وثقافية.
الكلمة الفصل ُوضعت في صناديق
ُ
االق ـت ــراع ،عـلــى أن تـتــرجــم بــن الـيــوم
وال ـ ـغـ ــد إلـ ـ ــى نـ ـت ــائ ــج رسـ ـمـ ـي ــة ،رب ـم ــا
تمنح الرئيس حسن روحاني واليته
الـثــانـيــة ،أو تعطي منافسه املحافظ
الـ ـسـ ـي ــد إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم رئـ ـيـ ـس ــي ف ــرص ــة

دعا روحاني ورئيسي إلى
احترام خيار اإليرانيين بغض
النظر عن النتيجة
الدخول إلى املعترك السياسي ،في ما
قد ّ
يعد مخالفًا للعرف السائد بحكم
الرئيس اإليراني لواليتني.
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة ص ـب ــاح ــا ،ب ــدأ
اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــون ب ــالـ ـت ـ ّ
ـوج ــه إل ـ ـ ــى أق ـ ــام
االقتراع ،حيث اصطف املاليني منهم
في طوابير طويلة لإلدالء بأصواتهم،
في مؤشر على اإلقبال الكثيف الذي
ُ
اض ــط ــر وزارة الــداخ ـل ـيــة إل ــى تمديد
فـ ـت ــرة ال ـت ـص ــوي ــت ث ـ ــاث مـ ـ ـ ــرات ،بــن
ً
الساعة الـســادســة مـسـ ً
ـاء والـ ــ 12ليال.
وف ـي ـم ــا م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـب ــدأ إع ــان
ال ـن ـتــائــج ،ع ـلــى ن ـحــو ت ــدري ـج ــي ،عند

انتهاء الفرز في املحافظاتّ ،
صرحت
وزارة الداخلية اإليرانية بأن أكثر من
 40مليون ناخب أدلوا بأصواتهم ،أي
بنسبة إقـبــال تصل إلــى نحو  70في
املئة.
وفـ ـ ـ ــي بـ ـ ــدايـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي
الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــل ،دعـ ـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــد األعـ ـ ـل ـ ــى
لـلـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة الـسـيــد علي
خــام ـن ـئــي اإلي ــرانـ ـي ــن إلـ ــى امل ـشــاركــة
فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات بـ ــدقـ ــة وم ــاح ـظ ــة
ومـعــرفــة .وخ ــال الــدقــائــق األول ــى من
ان ـط ــاق الـعـمـلـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة ،شــدد
خــامـنـئــي ،عـنــد إدالئ ــه بـصــوتــه ،على
أهمية االنتخابات الرئاسية .وقال إن
«مصير البالد في أيدي أبناء الشعب،
ألن ـ ـهـ ــم ي ـن ـت ـخ ـب ــون رئ ـ ـيـ ــس ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية» .وفيما تجري االنتخابات
الـبـلــديــة تــزام ـنــا ،لـفــت املــرشــد األعـلــى
إلــى أن «انتخابات املجالس البلدية
مـهـمــة أي ـض ــا ،ألن مـنـتـخـبــي الـشـعــب
يتولون الخدمات البلدية والريفية،
أي القضايا اليومية للمواطنني».
ويـ ـتـ ـن ــاف ــس ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـ ـ ـ ـ ــ 12مــن
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة ،إل ــى جــانــب
روح ــان ــي ورئ ـي ـســي ،ال ــوزي ــر األسـبــق
مصطفى هاشمي طبا ووزير الثقافة
األسـبــق مصطفى ميرسليم .وإذا لم
يحصل أي من املرشحني على  50في
ُ
امل ـئــة م ــن أص ـ ــوات ال ـنــاخ ـبــن ،تـجــرى
جولة إعادة األسبوع املقبل.
وي ـ ــواج ـ ــه روح ـ ــان ـ ــي ال ـ ـ ــذي ربـ ـ ــح فــي
االنتخابات قبل أربعة أعــوام ،بعدما
وعـ ــد ب ــان ـف ـت ــاح إي ـ ـ ــران ع ـل ــى ال ّـع ــال ــم،
تـحــديــا قــويــا بشكل غـيــر مـتــوقــع من
امل ــرش ــح امل ـحــافــظ إب ــراه ـي ــم رئـيـســي.
ف ـق ــد ألـ ـق ــى ه ـ ــذا األخ ـ ـيـ ــر م ـســؤول ـيــة
ســوء إدارة االقتصاد على روحاني،
وزار امل ـن ــاط ــق ال ـف ـق ـي ــرة ح ـي ــث نـظــم
تـجـمـعــات انـتـخــابـيــة ووع ــد بتوفير
املزيد من مزايا الرعاية االجتماعية
وال ــوظ ــائ ــف .ورغ ـ ــم ع ـ ــداء واش ـن ـطــن
املعلن تـجــاه ب ــاده ،يطمح روحــانــي
إلى مواصلة هذا االنفتاح على العالم
بهدف جذب مزيد من االستثمارات،
فــي حــن أص ـ ّـر رئيسي خــال حملته
ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ال ـط ـب ـق ــات األك ـث ــر
ّ
ويصب االنخفاض امللحوظ
حرمانًا.
فــي م ـعــدل الـتـضـخــم ال ــذي بـلــغ %40

ّندد معسكر رئيسي بمخالفات قبل إغالق صناديق االقتراع (أ ف ب)
ع ــام  ،2013وبـ ــات ن ـحــو  %8حــالـيــا،
ف ــي مـصـلـحــة روح ــان ــي ،فـيـمــا تلعب
عوامل كثيرة أخــرى دورًا سلبيًا في
وجـ ــه روحـ ــانـ ــي .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
ّ
س ــل ــط رئ ـي ـس ــي ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى نـســب
البطالة املرتفعة التي تطال %12,5
ّ
من السكان و %27من الشباب ،متهمًا
ح ـك ــوم ــة روحـ ــانـ ــي ب ــأن ـه ــا ل ــم تـعـمــل
ّ
«األوليغارشية األكثر
سوى ملصلحة

ثـ ً
ـراء» في البالد ،التي ال تمثل سوى
ّ
 %4مــن الـسـكــان ،على حــد قــولــه .وال
ّ
ُيـشــكــك رئـيـســي فــي االت ـفــاق الـنــووي
ّ
الذي وافق عليه املرشد األعلى ،لكنه
ينتقد نتائج هــذه التسوية التي لم
يستفد منها اإليرانيون األكثر فقرًا،
والـتــي ًاجتذبت اسـتـثـمــارات ضئيلة
مـ ـق ــارن ــة ب ـم ــا كـ ــان م ـت ــوق ـع ــا .وخ ــال
ّ
التجمع األخير الــذي نظمه األربعاء

ف ـ ــي م ـش ـه ــد (شـ ـ ـ ـ ــرق) ق ـ ــال رئ ـي ـس ــي:
ً
«ب ــدال مــن اسـتـخــدام ق ــدرات شبابنا،
إنهم (روحــانــي وحكومته) يضعون
اقتصادنا في أيدي األجانب».
وبـعــد الحملة االنـتـخــابـيــة الحامية،
ً
ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ت ـ ـ ـبـ ـ ــادال ل ــاتـ ـه ــام ــات
واالنتقادات على شاشات التلفزيون
ّ
بحدة لم َ
تر الجماهير مثلها منذ قيام
الثورة اإلسالمية عام  ،1979دعا كال

مصر

ّ
«الخارجية» تقدم تنازالت للرئاسة الحتواء فضيحة فساد دبلوماسي
ّ
قدم وزير الخارجية المصري
تنازالت للرئاسة في قبوله
بقرارات كان يرفضها سابقًا،
مقابل التكتم على فضيحة
فساد السفير المصري في
برلين «حرصًا على سمعة
الوزارة» ،في ما بدا أنه محاولة
جديدة إلخضاع الخارجية
المصرية بعد تهميش دورها
في بعض الملفات أخيرًا
القاهرة ــ األخبار

وافق شكري على قرار نقل دبلوماسيين إلى أعمال أخرى
بموجب قرارات رئاسية (أ ف ب)

احـتــوت وزارة الـخــارجـيــة املـصــريــة،
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع هـ ـيـ ـئ ــة «الـ ــرقـ ــابـ ــة
اإلداري ـ ـ ـ ــة» ،فـضـيـحــة ج ــدي ــدة ك ــادت
تـع ـصــف ب ـه ــا ،وذلـ ــك م ـقــابــل تـمــريــر
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي ك ــان
يــرفـضـهــا وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ،ســامــح
شكري ،في السابق.
فـمـنـعــا لـ ـخ ــروج فـضـيـحــة اخ ـتــاس

ً
الـسـفـيــر امل ـصــري فــي بــرلــن أمـ ــواال،
واف ـ ـ ـ ـ ـ ــق شـ ـ ـ ـك ـ ـ ــري عـ ـ ـل ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ن ـق ــل
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن إلـ ـ ــى أع ـ ـمـ ــال أخـ ــرى
بموجب قرارات رئاسية ،في خطوة
عـ ـكـ ـس ــت ال ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــازالت م ـ ـقـ ــابـ ــل عـ ــدم
الخوض في القضية الدبلوماسية
الــراه ـنــة ،وذل ــك عـلــى غ ــرار مــا حــدث
ف ــي م ـج ـلــس ال ــدول ــة ع ـنــدمــا خـضــع
أمـ ـيـ ـن ــه ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق ل ـل ـت ـح ـق ـيــق
بـقـضــايــا ف ـســاد مــالــي قـبــل أن يـقــدم
على االنتحار في أثناء احتجازه.
ومن املتوقع إعفاء السفير املصري
الحالي في أملانيا بدر عبد العاطي،
م ــن مـنـصـبــه وإع ــادت ــه إل ــى الـقــاهــرة
فــي أق ــرب حــركــة دبـلــومــاسـيــة ،علمًا
بــأنــه يـجــري ت ــداول تفاصيل األزمــة
ف ــي ال ـخــارج ـيــة امل ـصــريــة م ـنــذ أكـثــر
مــن شـهــر وف ــي امل ـج ـمــوعــات املغلقة
لـلــدبـلــومــاسـيــن ،لـكــن حـتــى اآلن لم
يوجه اتهام رسمي إلى عبد العاطي
ال ــذي شغل منصب املـتـحــدث باسم
الخارجية لفترة طويلة.
وخرجت وزارة الخارجية يوم أمس،
عن صمتها ببيان ُرسمي مقتضب
حــول القضية الـتــي فـ ِّـجـ َـرت إعالميًا
مــع دخــول قــرار نقل الدبلوماسيني
ِّ
حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.

القرارات التي كانت سابقًا
في يد الوزارة تخرج
اليوم من قصر الرئاسة

ونـفــى الـبـيــان بنحو قــاطــع «توجيه
أية اتهامات باالختالس إلى سفير
مصر فــي بــرلــن ،أو تسجيل إحــدى
س ـ ـيـ ــارات الـ ـسـ ـف ــارة ب ــاس ــم ال ـس ـف ـيــر
املصري» ،وهي صيغة فضفاضة لم
تنف وقــوع الجريمة ،لكنها اكتفت
ِ
ب ـعــدم تــأكـيــد تــوجـيــه ات ـه ــام رسـمــي
للسفير.
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ـ ـن ـ ـقـ ــل خ ـم ـس ــة
دبلوماسيني للعمل بمواقع أخــرى
فــي ال ـج ـهــاز اإلداري ل ـلــدولــة ،أكــدت
ال ـ ـ ـ ــوزارة أن ل ــدي ـه ــا جـ ـه ــازًا رقــاب ـيــا
داخـلـيــا يـتــابــع م ــدى ال ـتــزام معايير
الـ ـعـ ـم ــل ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي وق ـ ــواع ـ ــده،
«الذي يقتضي توافر أقصى درجات
االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام الـ ــوظ ـ ـي ـ ـفـ ــي ،ات ـ ـسـ ــاقـ ــا مــع

الطبيعة الـبــالـغـ ًـة الـحـســاسـيــة لهذا
الـعـمــل» ،مضيفة أن تــوافــر الـقــدرات
الرقابية في وزارة الخارجية ولدى
األجهزة الرقابية التي تنسق معها
«هو أمر يستحق التقدير».
وبــرغــم ع ــدم ســابـقــة ت ـحــرك الــرقــابــة
اإلداري ــة فــي ملفات متعلقة ب ــوزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ي ــأت ــي ال ـت ـح ــرك األخ ـيــر
فــي سـيــاق الـضـغــوط الـتــي تتعرض
لها الــوزارة وتهميش دورها بنحو
كبير حتى في القرارات املهمة التي
يجري اتخاذها .فهذه القرارات إما
تخرج مباشرة من قصر الرئاسة أو
أصبحت،
من الـقــوات املسلحة التي
ً
ع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال ،مـ ـس ــؤول ــة عــن
امللف الليبي بنحو كامل فــي العام
األخ ـي ــر ،وجـ ــرى إق ـص ــاء الـخــارجـيــة
مـ ــن امل ـش ـه ــد ب ـش ـك ــل كـ ــامـ ــل .وح ـت ــى
اآلن يـبــدو وزي ــر الـخــارجـيــة ،سامح
شـكــري ،فــي مــوقــف ال يحسد عليه،
خـ ـص ــوص ــا أن األجـ ـ ـه ـ ــزة ال ــرق ــاب ـي ــة
ت ـس ـت ـغــل ص ــاح ـي ــات ـه ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة
ف ــي الـتـفـتـيــش ع ـلــى جـمـيــع األوراق
وامل ـس ـت ـن ــدات ب ـن ـحــو م ـف ــاج ــئ .ه ــذه
ال ـخ ـط ــوة ي ـف ـس ــره ــا دب ـل ــوم ــاس ـي ــون
شباب بأن املقصود منها «التنكيل
بـهــم» ،على عكس الـفـتــرات السابقة
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«المؤجل»
املرشحني ،أمس ،إلى «احترام» خيار
اإليرانيني بغض النظر عن النتيجة.
ووفقًا لوكالة «فارس» شبه الرسمية،
فقد قال رئيسي بعد اإلدالء بصوته:
«أح ـ ـتـ ــرم ن ـت ـي ـجــة ت ـص ــوي ــت ال ـش ـعــب،
وستلقى النتيجة احترامًا مني ومن
ال ـن ــاس» .كــذلــك ،نقلت وكــالــة األنـبــاء
اإليرانية الرسمية عن روحاني قوله:
«أيًا كان من سيفوز في االنتخابات،
ينبغي أن نـســاعــده عـلــى تنفيذ هــذا
الـ ــواجـ ــب امل ـه ــم والـ ـ ـج ـ ــدي» .وأضـ ــاف
أن «املـشــاركــة الحماسية لإليرانيني
ّ
فــي االنـتـخــابــات ت ـعــزز ال ـقــوة واألم ــن
الوطني».
بدورهّ ،
شدد رئيس مجلس الشورى
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي عـ ـل ــي الري ـ ـجـ ــانـ ــي ع ـلــى
ض ـ ـ ـ ـ ــرورة قـ ـ ـب ـ ــول جـ ـمـ ـي ــع م ــرش ـح ــي
الـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــة اإليـ ـ ـ ــران ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة بـ ـنـ ـت ــائ ــج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات .وقـ ـ ـ ــال ف ـ ــي ت ـصــريــح
أث ـن ــاء زي ــارت ــه ملـقــر الـلـجـنــة املــركــزيــة
مل ــراقـ ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات إن ـ ــه «ع ـنــدمــا
ت ـ ـقـ ــام االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ب ـ ـهـ ــذا ال ـح ـج ــم
م ــن امل ــراق ـب ــة وال ـت ـن ـظ ـيــم ،ي ـجــب على
الجميع القبول بنتائجها» ،مؤكدًا
أن االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي إيـ ـ ــران «عـمـلـيــة
واضـ ـ ـح ـ ــة» .وأوض ـ ـ ــح أن املــرش ـحــن
ّ
يتمتعون «بفهم سياسي» ،مضيفًا
ّ
أن ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي يـتـمــتــع أيـضــا
«بيقظة سياسية جيدة».
وقـ ـب ــل إغ ـ ـ ــاق صـ ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع،
ن ـ ّـدد معسكر رئيسي بـ«مخالفات»،
مطالبًا باتخاذ إجــراءات فورية ضد
«األعمال الدعائية لبعض املسؤولني
وأنصار الحكومة» ملصلحة الرئيس
الحالي .وفي هذا اإلطار ،أكد املتحدث
بـ ــاسـ ــم م ـج ـل ــس صـ ـي ــان ــة ال ــدسـ ـت ــور
عباس علي كدخدائي وجود تقارير
كـثـيــرة تشير إلــى ح ــدوث «خــروقــات
قانونية» خالل عملية االقتراع .وقال
إن املجلس يــدرس في الوقت الراهن
م ـ ــدى ت ــأث ـي ــر ه ـ ــذه الـ ـخ ــروق ــات عـلــى
م ـس ــار عـمـلـيــة ال ـت ـصــويــت .وأوضـ ــح
املسؤول اإليراني أن مجلس صيانة
ّ
سينسق مع وزارة الداخلية
الدستور
م ــن أجـ ــل م ـنــاق ـشــة هـ ــذه ال ـخ ــروق ــات
وامل ـخــال ـفــات ال ـتــي ق ــد ت ـكــون حــدثــت
خالل عملية االقتراع.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

ّ
«غارة التنف» تصعد مشهد البادية:
معركة السيناريوات المفتوحة
تشير المعطيات التي خرجت،
عقب الغارة األميركية ضد
القوات السورية على طريق
التنف ،إلى أن معارك الشرق
السوري قد تتطور إلى سيناريوات
غير مرتقبة ،في حال فشل
التوصل إلى «تفاهم» مسبق
يحدد مناطق السيطرة والنفوذ،
على غرار ما شهدته المناطق
المحاذية للحدود ّالشمالية.
ويأتي ذلك في ظل ّ
توجه
دمشق وحلفائها إلى حسم
«أحقية» ّ
ّ
توجهها نحو الحدود
حملت الغارة األميركية األخيرة على
نقطة للجيش السوري وحلفائه على
ـرة تـضــاف
ط ــري ــق ال ـت ـنــف أس ـئ ـلــة ك ـث ـيـ ّ
إل ــى «ع ــدم ال ـي ـقــن» ال ــذي ي ـلــف مشهد
الشرق الـســوري .الـتــردد األميركي في
استهداف القوات املتقدمة نحو قواعد
فصائلها الـتــي تــراهــن عـلــى خالفتها
لتنظيم «داعش» على طول الحدود مع
العراق ،يشير إلى أن واشنطن حريصة
على عدم خسارة التنسيق مع موسكو
كحرصها على ضمان نفوذها هناك.
ومــع تكرار واشنطن لطبيعة الضربة
«الــدفــاعـيــة» ،جــاء مــا نقلته قناة «سي
أن أن» األمـيــركـيــة عــن قــائــد «مـغــاويــر
ّ
الـ ـث ــورة» ،مـهـنــد الـ ـط ــاع ،ح ــول «طـلــب
أمـيـ ّـركــي بتغيير مواقعهم فــي التنف
تجنبًا للنزاع مع القوات الحكومية»،
ل ـي ـك ـ ّـرس ذل ـ ــك ال ـ ـحـ ــرص .وف ـ ــي مـقــابــل
االستنكار الــذي أبــدتــه موسكو حيال
الغارة ،جاء تأكيد رئيس هيئة األركان
املـشـتــركــة األمـيــركـيــة ج ــوزف دان ـفــورد
أن بــاده «لــن تكرر الـغــارة فــي حــال لم
يتم تهديد قواتها» مترافقًا مع إعرابه
ع ــن أمـ ــل ب ـ ــاده بـ ــأن «ت ـع ـمــل مــوسـكــو
مع النظام السوري ملنع التصادم في
عملياتنا».
«التنسيق» الروسي ـ األميركي لوجود

وتحرك القوات البرية ّ
تطور في أعقاب
مـ ــا ج ـ ــرى فـ ــي م ـح ـي ــط م ــدي ـن ــة م ـن ـبــج،
وتــم تأطيره خــال «اجتماع أنطاليا»
الثالثي بني رؤســاء األركــان ،األميركي
والروسي والتركي ،مطلع آذار املاضي.
ّ
ورغ ـ ـ ــم عـ ـ ــدم ص ـ ـ ــدور م ـ ــذك ـ ــرة رس ـم ـيــة
علنية عن االجتماع حينها ،فقد أكدت
جميع امل ـصــادر املطلعة أن مخرجاته
ك ــان ــت ت ـت ـض ـمــن «قـ ــواعـ ــد فـ ـص ــل» بــن
ال ـقــوات على األرض الـســوريــة ،ظهرت
م ـف ــاع ـي ـل ـه ــا فـ ــي «اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار» م ـنــاطــق
الـ ـشـ ـم ــال ال ـن ـس ـب ــي ،ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع.
حينها ،خرجت تصريحات عن حلفاء
دم ـشــق امل ـيــدان ـيــن ـ ـ ب ـعــد ي ــوم واحـ ــد ـ
تؤكد مشاركتهم لدمشق في معاركها
على كامل األرض السورية ،مخصصة
منطقة ال ـح ــدود ال ـســوريــة ـ ـ الـعــراقـيــة.
وقــد يتقاطع ما سبق مع إشــارة بيان
«ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي» إلـ ــى أن ال ـت ـقــدم
ال ـس ــوري األخ ـي ــر ص ــوب الـتـنــف «ج ــاء
رغ ــم م ـح ــاوالت مــوسـكــو لثني الـقــوات
امل ــوال ـي ــة ل ـل ـن ـظ ــام» .وه ـن ــا ي ـب ــدو الفـتــا
م ــا ذكـ ـ ــره وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي
سيرغي الفروف ،أمس ،عن عدم وجود
معلومات لديه بوجود تواصل أميركي
مسبق مع موسكو قبيل تنفيذ الغارة.
وبينما يتكرس الهاجس األميركي في
فصل سوريا عن العراق بقوات موالية
له ،للضغط على تحالف دمشق وإيران
ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ،ي ـص ـ ّـب ت ــرك ـي ــز ب ـيــان
«التحالف» على مخالفة القوات التي
اسـتـهــدفـتـهــا ال ـغ ــارة لـطـلـبــات روسـيــة
بعدم التوجه شرقًا على الهدف ذاتــه،
ب ــال ـت ــوازي م ــع امل ــذك ــرة األخـ ـي ــرة الـتــي
وافق عليها مجلس النواب األميركي،
التي تتيح فرض عقوبات على جميع
الكيانات واألشخاص ،ممن يتعاملون
مع الحكومة السورية .التوقيع األخير
ّ
روسيًا مباشرًا ،إذ
لقي بدوره اعتراضًا
رأى الفــروف أنــه «يصرف التركيز عن
الهدف الرئيسي للتسوية في سوريا،
ّ
املتمثل فــي منع تمدد اإلرهــابـيــن في
املنطقة» .كذلك قال إن الغارة األميركية
«تــؤكــد ع ــزم واشـنـطــن عـلــى اسـتـخــدام
(جـ ـبـ ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة) فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب ضــد
الـحـكــومــة الـشــرعـيــة» ،م ـشــددًا عـلــى أن
«ال ـغ ــارة غـيــر شــرعـيــة وغـيــر قانونية،

بـصــرف النظر عــن سببها» .وب ــدوره،
رأى نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة ،غينادي
غــاتـيـلــوف ،أن ال ـغــارة «تشكل انتهاكًا
ً
للسيادة السورية ،فضال عن تناقضها
م ــع ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .إلـ ــى ذل ــك،
شــدد نائب وزيــر الخارجية الــروســي،
س ـيــرغــي ري ــاب ـك ــوف ،ع ـلــى أن «بـعــض
الـ ـس ــاس ــة فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن م ـس ـت ـع ــدون،
بـهــدف الـضـغــط عـلــى دم ـشــق ،لتدمير
آف ــاق الـتـســويــة وات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات في
مصلحة اإلرهابيني».
وف ــي أول تعليق رسـمــي س ــوري أمــس

قال معارضون
إن الجيش وصل على
بعد  16كيلومترًا
من التنف
أكد البنتاغون أن الغارة لن ّتتكرر إذا لم
مهددة (أ ف ب)
تكن القوات األميركية

ع ـل ــى الـ ـح ــادث ــة ،قـ ــال م ـص ــدر عـسـكــري
إن «اع ـتــداء (الـتـحــالــف ال ــدول ــي) ...على
إح ــدى نـقــاطـنــا الـعـسـكــريــة عـلــى طريق
التنف ،أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء
باإلضافة إلى بعض الخسائر املادية».
ول ـفــت إل ــى أن «االعـ ـت ــداء يـفـضــح زيــف
ادع ـ ـ ـ ـ ـ ــاءات (ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف) ف ـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن «الـ ـجـ ـي ــش
ال ـس ــوري ي ـحــارب اإلرهـ ــاب عـلــى أرضــه
وال يحق ألي جهة أيــا كــانــت أن تحدد
مسار ووجهة عملياته ضد التنظيمات
اإلرهابية» .ونقلت «سي أن أن» عن قائد
«جيش أسود الشرقية» ،طالس سالمة،
قوله إن «النظام يقصفنا بني  25إلى 30
غــارة يوميًا .كذلك استهدفتنا روسيا
مرة أو مرتني» .وأضاف أن قواته كانت
لــدي ـهــا «ن ـق ـطــة ع ـلــى م ـف ــرق ك ـب ــد ،على
ال ـطــريــق ال ـســريــع بــن دم ـشــق وب ـغــداد،
واآلن تسيطر عليها ميليشيات حزب
ال ـل ــه اإلي ــرانـ ـي ــة» .وت ـب ـعــد ه ــذه الـنـقـطــة
حــوالــى  16كيلومترًا عــن التنف ،وهي
ت ـع ـ ّـد نـقـطــة مـتـقــدمــة ن ـحــو ال ـش ــرق عن
امل ــوق ــع امل ـف ـت ــرض ل ـل ـغ ــارة األم ـي ــرك ـي ــة.
وق ــال إن «املـيـلـيـشـيــات اإليــران ـيــة التي
ت ــم تـشـكـيـلـهــا م ــؤخـ ـرًا ،س ـي ـط ــرت عـلــى
األراضـ ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـح ـ ــررة مـ ــن (داعـ ـ ـ ـ ــش) مــن
قبل (الـتـحــالــف)» .وأك ــد الـطــاع بــدوره
أن «الـ ـ ـ ــروس واإلي ــرانـ ـي ــن والـ ـنـ ـظ ــام...
ي ـح ــاول ــون ف ـتــح ال ـط ــري ــق ال ـس ــري ــع من
بـ ـغ ــداد الـ ــى دمـ ـش ــق ،وب ـك ـل ـمــات أخ ــرى
من طهران إلــى بـيــروت .وهــم يتقدمون
نحونا منذ أسبوعني» .وبالتوازي ،قال
وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس
إن الرئيس دونــالــد تــرامــب أمــر بإجراء
تـغـيـيــر ف ــي االسـتــراتـيـجـيــة الـعـسـكــريــة
ضد «داعش» ،والبدء بحملة تهدف إلى
«إنهاء» التنظيم .وأوضح أن هذا القرار
جاء بعد أن أجــرى البنتاغون مراجعة
شــام ـلــة لــاسـتــراتـيـجـيــة ال ـت ــي أرس ـلــت
إلــى ترامب ،وأمــر ً
بناء عليها «بعملية
م ـت ـس ــارع ــة» ض ــد «داعـ ـ ـ ـ ــش» .وأض ـ ــاف
ً
أن الــرئ ـيــس «قـ ــام أوال بـمـنــح السلطة
لـلـجـهــة الـصـحـيـحــة م ــن أجـ ــل ال ـت ـحــرك
بقوة وفــي الوقت املناسب ،وثانيًا أمر
بتحول تكتيكي من طــرد التنظيم إلى
محاصرته في معاقله حتى إبادته».
(األخبار)

تقرير

«جنيف  »6ينتهي بلجان «دستورية» ...تمهيدًا لمفاوضات مباشرة
الـ ـت ــي ك ـ ــان يـ ـج ــري ف ـي ـه ــا ال ـت ـعــامــل
بشكل آخــر أكـثــر احـتــرامــا وضمانًا
ملكانتهم الدبلوماسية.
ومن بني ما يتداوله هؤالء في بعض
ّ
الدوائر ،أن شكري فضل التكتم على
القضية وتـقــديــم الـتـنــازالت حفاظًا
عـلــى مـكــانــة ال ـخــارج ـيــة وصــورتـهــا
أم ـ ـ ــام الـ ـ ـ ــرأي الـ ـ ـع ـ ــام ،وحـ ـص ــل عـلــى
ضمانات بهذا األمر ،لكن التنازالت
الـتــي يتحدثون عنها تشمل توغل
مستشارين للرئيس في صالحياته
بنحو كبير ،بــاإلضــافــة إلــى خفض
م ـيــزان ـيــة الـ ـ ــوزارة وتـقـلـيــل ال ـبــدالت
املالية وانتزاع مزايا عديدة يحصل
عليها الدبلوماسيون بالفعل.
ويـ ـخ ــال ــف ع ـ ــدد غ ـي ــر ق ـل ـي ــل وج ـه ــة
نظر الوزير في التعامل مع األزمــة،
ورفـ ـ ـض ـ ــه ال ـ ـكـ ــامـ ــل لـ ـس ــرع ــة إع ـ ـ ــادة
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــاطـ ــي م ـ ــن بـ ــرلـ ــن ب ـه ــدف
عـ ـ ــدم ت ـص ـع ـي ــد املـ ــوقـ ــف واالكـ ـتـ ـف ــاء
بــاملــواء مــات الـتــي تـ ّ
ـوصــل إلـيـهــا مع
الــرقــابــة اإلداريـ ـ ــة وج ـه ــات سـيــاديــة
ت ـض ـمــن عـ ــدم م ـســاء ل ـتــه ح ـتــى بـعــد
عودته ،ويفترض أن يقدم استقالته
مــن منصبه «ألس ـبــاب صـحـيــة» ،أو
قــد يـتـعــرض للتهميش ويـعـمــل في
ديوان الوزارة في وظيفة إدارية.

اخ ـت ـت ـمــت ج ــول ــة مـ ـح ــادث ــات ج ـن ـيــف أمـ ـ ــس ،مـكـتـفـيــة
بنجاحها الخجول في عقد اجتماعات تقنية تناقش
«قضايا دستورية» بني خبراء من الوفدين الحكومي
وامل ـع ــارض ون ـظ ــراء لـهــم مــن مـكـتــب امل ـب ـعــوث األمـمــي
ستيفان دي ميستورا .الجولة التي شهدت أقل معدل
من التصعيد في خطابات الوفدين السوريني ،مقارنة
ّ
مع سابقاتها ،لم تكن أكثر من محطة للحفاظ على
ّ
مـســار جنيف ومـنــع انـهـيــار التسوية املـغــطــاة ّ
أمميًا.
وب ــدا الفـتــا بــالـتــوازي مــع تهميش بــاقــي «س ــال» دي
م ـي ـس ـت ــورا ،ت ــرح ـي ــب م ــوس ـك ــو ب ـم ـنــاق ـشــة تـفــاصـيــل
مشروع دستور جديد ،لكونها «قد تفتح أفقًا لتفاوض
م ـبــاشــر» ،وتــأكـيــدهــا أن «ع ــدم ق ــدرة امل ـعــارضــة على
التوحد سيكون عقبة» أمام ذلك.
الخالف الداخلي في الجانب املعارض ّ
تكرس مجددًا
فــي ه ــذه الـجــولــة املـنـتـهـيــة ،إذ ش ـهــدت «الـهـيـئــة العليا
ّ
للمفاوضات» املعارضة انقسامًا بني أعضائها ،تمثل
فــي انـسـحــاب ممثلي ع ــدد مــن الـفـصــائــل العسكرية
املـعــارضــة ،ليل أول مــن أم ــس ،مــن الــوفــد التفاوضي.
وأب ــدى ه ــؤالء اعـتــراضــا عـلــى «طـبـيـعــة عـمــل الـهـيـئــة»،
مــوض ـحــن أن ان ـس ـحــاب ـهــم ي ـع ــود إلـ ــى «ع ـ ــدم وج ــود
مــرجـعـيــة والـتـخـبــط فــي ات ـخــاذ ال ـق ــرار ،وال ـعــاقــة بني

(ال ـه ـي ـئــة ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـف ــاوض ــات) وال ــوف ــد ال ـت ـفــاوضــي
ّ
تصب في مصلحة الثورة» .ونقلت مصادر
(التي) ال
معارضة أن الخالف بني أعضاء «الهيئة» وصــل إلى
حد االشتباك باأليدي في مقر إقامتهم في جنيف ،في
وقت أكدت فيه «الهيئة» مشاركة كامل أعضاء وفدها
التفاوضي في االجتماع مع دي ميستورا ،أمس.
من جانبه ،رأى دي ميستورا ،عقب إعالنه انتهاء جولة
املحادثات ،أن هذه الجولة نجحت في تعزيز التركيز
عـلــى العملية الـسـيــاسـيــة بــال ـتــوازي مــع الـحـفــاظ على
«السالل األربع» ،الفتًا إلى أن اجتماعات الخبراء التقنية
وجدت «لتسهيل االنتقال نحو مفاوضات مباشرة».
وأشار إلى أنه عقد لقاءات خالل الجولة مع ممثلني عن
الواليات املتحدة وروسيا ،لبحث مستجدات املحادثات.
وفــي ختام اجتماعات الــوفــد الحكومي مــع املبعوث
األممي ،قال رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري
إن «اج ـت ـمــاعــا واحـ ـ ـدًا ج ــرى ب ــن خ ـبــرائ ـنــا وخ ـبــراء
املـبـعــوث األم ـمــي ،وه ــذه هــي النتيجة الــوحـيــدة التي
خرجنا بها في هــذه الجولة» ،موضحًا أن «االتفاق
هو أن تجري هذه االجتماعات الفنية خالل الجوالت
وليس بينها أو بـعــدهــا» .ولفت فــي سياق آخــر إلى
أن آلـيــات تنفيذ «ات ـفــاق أسـتــانــا» األخـيــر لــم توضع

بعد ،مضيفًا أن دمشق «تنتظر األصدقاء والحلفاء
الــروس واإليرانيني لكي يأتوا ونتدارس معهم آليات
تطبيقه».
وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ش ـ ــدد رئـ ـي ــس وف ـ ــد «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة» ،نـصــر
ّ
ال ـح ــري ــري ،ع ـلــى أن وف ـ ــده رك ـ ــز خـ ــال ال ـج ــول ــة على
االنتقال السياسي ،إلى جانب استكمال االجتماعات
الـتـقـنـيــة ح ــول الــدس ـتــور ،كــذلــك ق ـ ّـدم مــذكــرة إل ــى دي
ميستورا حول «الخطر اإليراني في سوريا» .ورأى أن
الوفد الحكومي «ليس جــادًا في الوصول إلــى تسوية
سياسية» ،منتقدًا غياب «ضغط دولــي حقيقي على
النظام السوري ورعاته في موسكو وطهران».
بــدوره ،شدد نائب وزيــر الخارجية الروسي ،غينادي
غاتيلوف ،الــذي حضر على هامش االجتماعات في
جـنـيــف ،عـلــى أن ب ــاده ال تسعى إل ــى ف ــرض مقترح
ملـشــروع دسـتــور ســوري جديد على أي مــن األطــراف
ال ـس ــوري ــة .وأكـ ــد أن وف ــد «ال ـه ـي ـئــة» ي ـب ــدي «اه ـت ـمــامــا
بمواصلة االت ـصــاالت مــع الـجــانــب ال ــروس ــي» ،مشيرًا
إلى أن «موسكو ستعمل لدفع املعارضني نحو التحلي
بالواقعية السياسية واملشاركة في املناقشات مع دي
ميستورا».
(األخبار)
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الحدث بينما بدأ دونالد ترامب رحلته من واشنطن إلى الرياض ،حيث جدول
ً
انتهاء بـ«دردشة مفتوحة»
األعمال المزدحم بالقمم وباللقاءات الثنائية...
عبر «تويتر» يجريها مع ناشطين سعوديين ،استقبل اليمنيون على
طريقتهم الضيف الثقيل بإطالق صاروخ «باليستي» على عاصمة المملكة

ترامب يبدأ رحلة «الحج»...
واليمنيون يستقبلونه
بصاروخ باليستي
عـلــى ال ـطــائــرة الــرئــاس ـيــة األمـيــركـيــة،
أقلع دونالد ترامب وزوجته ميالنيا
وابنته إيفانكا ،ومعها زوجها جاريد
كوشنر ،الذي أسهبت صحف أميركية
ف ــي ال ـح ــدي ــث ع ــن دوره ف ــي تـنـسـيــق
صفقة السالح مع السعودية ،إلى ّ
حد
شرحت فيه أن صهر ترامب وزوجته،
امللتزمني بالشريعة اليهودية ،حصال
على «تصريح خاص من حاخام أجاز
لهم السفر مع ترامب إلــى السعودية
خ ــال ي ــوم الـسـبــت تـحــاشـيــا النتهاك
قدسيته».
ليس هذا فحسب ،بل إن كوشنر ،وفق

دور كبير لصهر
ترامب في تمرير صفقة
السالح للسعودية
صحيفة «نيويورك تايمز» األميركية،
ف ــي ع ــدده ــا أم ـ ــس ،ه ــو «الـشـخـصـيــة
املركزية خلف صفقة األسلحة الكبرى
ال ـتــي أبــرمـتـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة مع
السعودية ،وتقدر بنحو  110مليارات
دوالر ،وت ـش ـم ــل ط ـ ــائ ـ ــرات ،وس ـف ـن ــا،
وقنابل متطورة» .وتضيف« :كوشنر
وضع ملساته الشخصية على الصفقة،
وقدم عرضًا ماليًا مغريًا للسعوديني
ع ـلــى ع ــات ـق ــه» .وع ـل ــى طــري ـقــة تــرامــب

فـ ــي إدارة األع ـ ـ ـمـ ـ ــال ،اتـ ـص ــل ص ـهــره
بــرئـيـســة شــركــة األس ـل ـحــة األمـيــركـيــة
امل ـعــروفــة «لــوكـهـيــد م ــارت ــن» ،وطـلــب
منها تخفيض السعر املـطـلــوب على
منظومة رادارات مـتـطــورة لتخفيف
العبء االقتصادي على الرياض.
أولـئــك املـســؤولــون قــالــوا لـ«نيويورك
ت ــايـ ـم ــز» إن ك ــوش ـن ــر ض ـغ ــط إلت ـم ــام
ال ـص ـف ـقــة مـطـلــع ال ـش ـهــر الـ ـ ّج ــاري ،أي
قبل سفر ترامب ،لكي يتسنى لألخير
عرض الصفقة على أنها إنجاز إلدارته
وت ـع ـب ـي ــر عـ ــن ق ـ ــوة الـ ـع ــاق ــات مـ ــع آل
سعود .أما هؤالء ،تضيف الصحيفة،
ف ــأع ــرب ــوا عـ ــن ارتـ ـي ــاحـ ـه ــم ل ـل ـت ـعــامــل
ال ـش ـخ ـصــي م ــع ك ــوش ـن ــر ،ألنـ ــه يــائــم
السياسة املتبعة في السعودية ،وهي
أن أفـ ــراد الـعــائـلــة الـحــاكـمــة «يـحـلــون
ويربطون» في البالد ،علمًا بــأن هذه
الرادارات كانت اإلدارة السابقة (باراك
أوباما) قد أعاقت بيعها.
إذن ،هــذا هــو «نهج تــرامــب» صاحب
الكتب الشهيرة في «إدارة الصفقات»،
وذلك بتفضيل االتصاالت الشخصية
واملباشرة في التفاوض على األعراف
الديبلوماسية التقليدية .كذلك فإن
آل س ـعــود ،وف ــق مــا ت ــرى الصحيفة،
بــاتــوا ّ
ينسقون سياستهم عبر فرد
ً
م ــن ع ــائ ـل ــة ت ــرام ــب بـ ـ ــدال م ــن ج ـهــات
مؤسساتية ،مثل الخارجية ووزارة
ال ـ ــدف ـ ــاع ومـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي.
وقــد كــان كوشنر ،وهــو رجــل أعمال،

حــاض ـرًا الـلـقــاء ال ــذي عـقــد فــي البيت
وولي ّ
ّ
ولي العهد
األبيض بني ترامب
السعودي ،محمد بن سلمان ،في آذار
املاضي.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى زيـ ـ ــارة ت ــرام ــب ،فــإنـهــا
ستشمل وفــق البرنامج املعلن جولة
حافلة تشمل خمس دول فــي ثمانية
أي ـ ــام؛ ف ـمــن ال ـس ـعــوديــة إل ــى فلسطني
امل ـح ـت ـل ــة ،ثـ ــم ال ـف ــات ـي ـك ــان وب ـل ـج ـي ـكــا
(بــروكـســل) وصقلية (إيـطــالـيــا) .وفي
فلسطني ،علمت «األخبار» من مصادر
فلسطينية أن ترامب الذي من املحتمل
أن يزور حائط البراق ،كما فعل سلفه
أوباما ،من املقرر أن «يرضي» السلطة
بزيارة إلى مدينة بيت لحم.
لـكــن تــرامــب ق ــال فــي مـقــابـلــة نشرتها
صحيفة «إسرائيل اليوم» على صدر
صـفـحـتـهــا األولـ ـ ــى أم ـ ــس« ،لـ ــم نتخذ
الـ ـق ــرار ال ـن ـهــائــي ب ـعــد ب ـشــأن زيــارتــي
إلــى الحائط الغربي (ال ـب ــراق) ...نحن
ّ
نـكــن التقدير الكبير لرئيس ال ــوزراء
بنيامني نـتـنـيــاهــو ،وال ـق ــرار بمرافقة
حــاخــام لـنــا نــاتــج أســاســا مــن الـعــرف
ال ـســائــد ف ــي امل ـك ــان .م ــا زال بــاإلمـكــان
إحداث تغيير».
وأض ــاف أنــه يعتقد أن ثمة إمكانية
كـ ـبـ ـي ــرة لـ ـلـ ـت ــوص ــل إل ـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق بــن
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن،
م ـض ـي ـف ــا« :أحـ ـ ـ ــب شـ ـع ــب إس ــرائـ ـي ــل،
وأعـمــل بجد كبير مــن أجــل أن يكون
ممكنًا أخـيـرًا تحقيق ال ـســام» .وفي

ً
ينتقل ترامب بعد السعودية إلى فلسطين المحتلة حامال وعودًا بـ«السالم» (أ ف ب)

املـ ـق ــابـ ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا ،رفـ ـ ــض ال ــرئ ـي ــس
األميركي اإلجابة حــول هل سيطلب
م ـ ـ ــن إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل تـ ـقـ ـيـ ـي ــد ت ــوس ـع ـه ــا
االس ـت ـي ـطــانــي ،ك ـمــا رفـ ــض الـتـعـلـيــق
على قضية نقل الـسـفــارة األميركية
م ــن ت ــل أب ـي ــب إلـ ــى الـ ـق ــدس املـحـتـلــة،
م ـك ـت ـف ـي ــا ب ـ ـ ــاإلش ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى أن ه ـن ــاك
«الكثير من األمور املهمة التي نعمل
عليها ،سنتحدث عنها الحقًا».
على خط مقابل ،أعلن الجيش اليمني

أم ـ ــس «إط ـ ـ ــاق الـ ـق ــوة ال ـص ــاروخ ـي ــة
ال ـي ـم ـن ـيــة صـ ــاروخـ ــا بــال ـي ـس ـت ـيــا مــن
نــوع «بــركــان  »2على الــريــاض .ونقل
«اإلعــام الحربي» عن متحدث باسم
الـجـيــش قــولــه إن «الــرســالــة مــن وراء
ال ـضــربــة الـبــالـيـسـتـيــة عـلــى الــريــاض
أنـنــا جــاهــزون لـلــرد ومـسـتـمــرون في
مواجهة العدوان».
وفي وقت الحق ،أفادت قناة «العربية»
السعودية بــأن «الــدفــاعــات الـجــويــة...

اليمن

«الصحة العالمية» :اليمن قد يشهد  300ألف إصابة بالكوليرا خالل
صورة تناقلها
ناشطون على
«تويتر» تظهر
قوات سودانية
في مدينة
ّ
المكل (تويتر)

فــي مــواصـلــة للتحشيد ال ــذي يجريه
تحالف العدوان ،سواء في املواجهات
مــع الجيش اليمني وحــركــة «أنـصــار
الـ ـل ــه» ،أو ع ـلــى صـعـيــد االش ـت ـبــاكــات
ال ــداخ ـل ـي ــة ب ــن أط ـ ــراف «ال ـت ـح ــال ــف»،
ن ـق ـل ــت مـ ـ ـص ـ ــادر إعـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـح ـل ـيــة
أن ـ ـب ـ ـ ً
ـاء ع ـ ــن وصـ ـ ـ ــول ق ـ ــوة س ــودانـ ـي ــة
ضخمة إلــى ميناء مدينة املكال الذي
تسيطر عليه ال ـق ــوات اإلمــارات ـيــة في
محافظة حضرموت ،قائلة إن الجنود
السودانيني وصلوا على منت مدرعات
وهم بكامل عتادهم وأسلحتهم.
وف ــق ت ـلــك املـ ـص ــادر ،ال ـتــي ن ـقــل عنها
ُ
مـ ــوقـ ــع «الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» ،لـ ــم ت ـ ـعـ ــرف بـعــد
الــوجـهــة الـنـهــائـيــة لـلـقــوة الـســودانـيــة
الجديدة ،لكن معلومات تحدثت عن
ات ـجــاه ـهــا ص ــوب وادي ح ـضــرمــوت،
حيث تتمركز قوات املنطقة العسكرية
األول ـ ـ ـ ــى ،امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ال ـح ـكــومــة
«الشرعية» (حكومة عــدن) واملناوئة
لإلمارات.
ويبدو أن وراء وصول هؤالء الجنود
ن ــذيـ ـرًا بـ ــانـ ــدالع م ــوج ــة ج ــدي ــدة مــن
الـتــوتــر ،بــن ال ـقــوات املحسوبة على
السعودية ،وتلك املقاتلة إلى جانب
اإلم ـ ــارات ،إذ دف ـعــت ق ــوات «الـنـخـبــة
الحضرمية» ،قبل أسابيع ،تعزيزات
إلى منطقة وادي حضرموت نفسها،
ّ
بـ ـع ــدم ــا ش ـ ـ ــن عـ ـن ــاص ــر م ـ ــن ت ـن ـظ ـيــم

«أنصار الله» :مقتل
ثمانية جنود سعوديين
جيزان داخل المملكة

«الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ه ـج ــوم ــا ع ـل ــى الـ ـق ــوات
املــوالـيــة للرئيس املستقيل عبد ربه
منصور هادي في منطقة الضليعة،
الـ ـ ــواق ـ ـ ـعـ ـ ــة ب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادي وسـ ــاحـ ــل
املحافظة.
في غضون ذلــك ،استهدفت طائرات
تحالف العدوان بأربع غارات جوية
م ـب ـن ــى مل ـح ـك ـمــة غ ـ ــرب م ــدي ـن ــة ت ـعــز،
جنوبي اليمن ،ما أدى إلى مقتل 12
مدنيًا وج ــرح  8آخــريــن فــي حصيلة
قـ ــاب ـ ـلـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــزايـ ــد .ووف ـ ـ ـ ــق م ـ ـصـ ــادر
مـحـلـيــة ف ــي امل ـحــاف ـظــة ،ف ــإن طــائــرات
«الـتـحــالــف» تستهدف ،منذ يومني،
كل شيء متحرك تقريبًا في الطريق
الرابط بني تعز واملخا.
وس ـ ـ ـبـ ـ ــق ذلـ ـ ـ ـ ــك ب ـ ـ ـسـ ـ ــاعـ ـ ــات ج ــريـ ـم ــة
م ـمــاث ـلــة لـ ـط ــائ ــرات «الـ ـتـ ـح ــال ــف» تــم
فيها استهداف محل لتغيير زيوت

ال ـس ـي ــارات ف ــي مـنـطـقــة ال ـب ــرح ،فيما
أودت غ ـ ــارة أخـ ـ ــرى ،أول م ــن أم ــس،
بحياة أكثر مــن  20مدنيًا كــانــوا في
طــريــق عودتهم مــن ســوق الـبــرح في
تعز.
ثان ،أعلنت حركة «أنصار
سياق
في
ٍ
الله» مقتل ثمانية جنود سعوديني
ب ـ ـن ـ ـي ـ ــران «ال ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــش» و«ال ـ ـل ـ ـج ـ ــان
الشعبية» فــي جـيــزان داخ ــل اململكة
السعودية .وقــال قيادي في الحركة
إن «وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ح ـ ـ ـ ــرس ال ـ ـح ـ ــدود
السعودي أقدمت مساء اليوم (أمس)
على شق طريق في منطقة األنجيف
ب ــآل ثــابــت امل ـقــاب ـلــة ملــديــريــة مـنـبــه»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى «ت ـص ــدي مـجـمــوعــة من
ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة ل ـهــا ون ـســف طقم
بصاروخ موجه نوع كورنيت وقتل
 8جنود سعوديني كانوا على متنه».
كذلك أعلنت «أنصار الله» استعادة
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى س ـل ـس ـلــة جـ ـب ــال أم
العضب املطلة على منفذ الخضراء
ال ـ ـحـ ــدودي ف ــي ن ـ ـجـ ــران ،وذلـ ـ ــك بـعــد
مـ ـ ــواج ـ ـ ـهـ ـ ــات عـ ـنـ ـيـ ـف ــة م ـ ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش
الـسـعــودي وال ـقــوات املــوالـيــة لهادي،
استمرت ألكثر من ست ساعات.
على صعيد آخر ،تتواصل اإلعدامات
في اليمن على أيدي تيارات سلفية،
إذ فــي تـكــرار لحادثة اغتيال تنظيم
«داع ـ ــش» ال ـشــاب عـمــر بــاطــويــل (19
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فلسطين

تجربة اعتقال وإضراب ...األسير هشام ناجي يكتب قصته
لكل أسير قصة ،ولكل منهم معاناته
الخاصة في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
تبدأ الحكاية لحظة االعتقال ،مرورًا ً
بالتعذيب في خالل التحقيق ،وصوال
إلى إصدار الحكم ...ثم قضاء المدة بين
جدران أربعة

ت ـصـ ّـدت ل ـصــاروخ باليستي ،أطلقته
امليليشيات املسلحة ،جنوب الرياض،
وسقط في منطقة غير مأهولة» ،فيما
ّ
رد تحالف الـعــداون مباشرة بقصف
صنعاء ،وتحديدًا بغارتني استهدفتا
جبل عطان ،جنوبي العاصمة ،علمًا
بـ ــأن هـ ــذه امل ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ال ـت ــي تـعـلــن
فيها «القوة الصاروخية» استهداف
الرياض ،بعد إعالن شبيه في شباط
املاضي.

 6أشهر
عامًا) في عدن قبل عام بتهمة «الردة
واإلسـ ـ ـ ـ ــاءة لـ ـل ــدي ــن» ،أعـ ـي ــد ح ــدوث ــه
ع ـل ــى أي ـ ـ ــدي س ـل ـف ـيــن ي ـع ـم ـل ــون فــي
قــوات «الـحــزام األمني» املدعومة من
اإلمارات ،وتحت قيادة املسؤول عنها
ال ــوزي ــر امل ـق ــال هــانــي ب ــن ب ــري ــك .فقد
فــوجــئ سـكــان عــدن بتصفية الشاب
ال ـن ــاش ــط ف ــي «الـ ـ ـح ـ ــراك ال ـج ـنــوبــي»
أمـجــد عبد الــرحـمــن ( 23عــامــا) أمــام
ال ـن ــاس ،وس ــط مقهى إن ـتــرنــت ،وفــق
اتهامات العائلة.
إل ــى ذلـ ــك ،تـسـتـمــر األزم ـ ــة اإلنـســانـيــة
بتفشي وب ــاء الـكــولـيــرا ،فيما حــذرت
«منظمة الصحة العاملية» في جنيف،
أمس ،من أن اليمن قد يشهد ما يصل
إلــى  300ألــف حالة إصابة بالكوليرا
خ ـ ـ ــال سـ ـت ــة أشـ ـ ـه ـ ــر .وأك ـ ـ ـ ــد مـ ـن ــدوب
املنظمة في اليمن ،نيفيو زاجاريا ،أنه
«يجب توقع أن الزيادة ستتراوح بني
 200ألف و 250ألف حالة خالل األشهر
الستة املقبلة ،إضــافــة إلــى الخمسني
ألف حالة التي ظهرت بالفعل».
وه ــذه هــي امل ــرة الثانية الـتــي تنتشر
فيها الـكــولـيــرا خــال أقــل مــن عــام في
اليمن ،وقــد أدت ما بني تشرين األول
وآذار املاضيني إلى وفاة  145شخصًا،
فيما سجلت عشرات حاالت الوفاة في
املوجة الثانية
(األخبار)

اعتقلت للمرة األولى مع مجموعة تابعة لـ«الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» عام  ،١٩٩١وكان عمري  ١٦عامًا .لم يدم
اعتقالي كثيرًا ،ألنه وفق قانون املحاكم اإلسرائيلي حينذاك،
ال ينفذ الحكم على قاصر .أفرج عني وعن املجموعة ،إذ
كان أكبرنا عمره  16عامًا .عام  ١٩٩٤اعتقلت ألنني كنت
ً
«مموال» ملجموعة كانت مهمتها رمي الزجاجات الحارقة
على جنود االحتالل وتنفيذ عمليات أخرى .ال أزال أذكر
بالتفصيل ليلة االعتقال .كان حظر التجوال اليومي ،الذي
فرضه جيش العدو اإلسرائيلي على غزة ،ساريًا من الثامنة
ً
مساء حتى الخامسة فجرًا .ليلة اعتقالي في ،1994/1/24
كان أربعة أصدقاء نائمني في منزلي ،وفي تمام الواحدة
فجرًا ،سمعنا طرقًا شديدًا على باب البيت .فتح والدي الباب،
وبقينا في أماكننا .دهم جنود العدو املنزل ،وطلبوا من
والدي هويته الشخصية وذكر أسماء أوالده.
عندما وصل إلى اسمي ،قاطعه ضابط االستخبارات،
وسأله« :أين هشام؟» .أجابه أبي« :نائم في غرفته» .فورًا
اقتحموا الغرفة ،وكنت نائمًا بني أصدقائي .قلب أحدهم
الفراش الذى أنام عليه ،وشدني إليه .استغربت كيف عرفني
من بني خمسة أشخاص نائمني؟ عندما نظرت حولي ،رأيت
ملثمًا ،ما يعني أنه عميل من املنطقة التي أسكنها ويعرفني.
ارتديت مالبسي بسرعة ،ألنني كنت أعرف ما ينتظرني
بسبب خبرتي السابقة.
سلمت نفسي بسرعة ،ولم أقاوم خوفًا من اعتقال أصدقائي،
إذ كان اثنان منهم مطلوبني لقوات االحتالل .خرجت وسط
صراخ األهل ووالدتي املريضة .أخذوني إلى مقر قيادة
جيش االحتالل في مخيم جباليا ،الذي كان يعرف بـ«اإلدارة
املدنية» .بدأ الجنود ضربي وشتمي ،وهو إجراء «طبيعي»
مع املعتقل .هذه املرحلة من أصعب مراحل االعتقال ،وفيها
تعرضت ألبشع أنواع اإلهانة النفسية.
بعد اعتقالي ُح ّولت إلى مركز التوقيف الذي تشرف عليه
االستخبارات اإلسرائيلية .في مركز التوقيف ـ التحقيق،
الذي كنا نسميه سجن أنصار  ،2تيمنًا بسجن أنصار

في الجنوب اللبناني ،عرفت ما ينتظرني من تعذيب في
خالل التحقيق بهدف انتزاع معلومات عن الخلية ونشاطها
وعالقتها باملقاومة.
ً
ابتداء ،الذين هم في الغالب
اعتمد ضباط االستخبارات
مبتدئون ويأتون لكسب الخبرة ،األساليب النفسية التي
تعتمد على املعلومات ُالجاهزة لديهم عني .تركت في الزنزانة
أليام طويلة دون أن أستدعى إلى التحقيق ،ما ّ
ضيعني
ّ
وشوش تفكيري .كذلك وضع العدو معي في زنزانة املعتقل
«عصفورًا» .و«العصافير» صفة تطلق على عمالء االحتالل
الذين يوضعون في الزنزانة ملحاولة انتزاع اعتراف ومعلومات
تفيد االستخبارات في تحقيقاتها .عمد «العصفور» إلى
التقرب مني وإيهامي بأنه مقاوم ،وما إلى ذلك من أساليب
كانت مكشوفة ومعروفة ،بسبب تجربتي السابقة.
أما أبشع أنواع التعذيب ،فهو حرماني النوم عبر الطرق

الضرب العشوائي أسعد
اللحظات ألنه إعالن إفالس
باقي األساليب

املتكرر على باب الزنزانة وسكب املياه الباردة ّ
علي .ومن
ُ
سوء حظي أنني اعتقلت في كانون األول .بعد استنفادهم
الطرق النفسية ،بدأ التعذيب الجسدي .أجلسوني على قطعة
خشبية ُوضعت بنحو مائلُ ،
وربطت يداي ورجالي معًا،
ُ
وتركت أليام عدة .لم أنطق بحرف .بعدها استخدم العدو
معي أسلوب «القوس» .نمت على قطعة خشبية بطول العمود
الفقري ،ومرتفعة نصف متر عن األرض تقريبًاُ .ربطت يداي
وقدماي ببعضهما خلف القطعة الخشبية ،ما جعل شكل
جسمي أشبه بالقوس ،ومن هنا عرفت سبب االسم.
باإلضافة إلى هذا النوع من التعذيب ،كان هناك تعذيب
آخر داخل غرفة التحقيق يمارسه ضابط االستخبارات.
في إحدى املرات قال لي الضابط إنه ينوي تجربة «دعسة
البنزين»ّ ،
علي .لم أفهم التوصيف إلى أن قيدني بالسالسل،
ّ
قدمي بالكرسي على شكل رقم سبعة ،وبدأ بالضغط
وربط

بقوة على عضوي التناسلي .أما أصعب ما تعرضت له من
تعذيب جسدي ،فكان خنقي وإغالق مجرى التنفس .إذ
كان املحقق يضع إبهامه وسبابته حول حنجرتي ويضغط
عليها ،بينما كان ينظر إلى ساعته .وعندما كان يشعر بأنه
ُ
سيغمى ّ
عليُ ،يفلت أصابعه ،ما جعلني أشعر بأنني أرى
املوت.
بعدما يئس املحقق ووجد أنه لم يستطع تحصيل معلومة
ّقيمة ،بدأ بضربي عشوائيًا .وبرغم ألم الضرب ،لكنه كان من
أسعد اللحظات ،ألنني كنت أعلم أنني سأخرج من بعده .بعد
االنتهاء من التحقيق ،عرضت على القاضي الذي حولني
إلى االعتقال اإلداري .ال أخفي أن الحظ لعب دوره معي،
فمحامي الدفاع كانت تربطه عالقة جيدة مع القاضي ،وكان
قد رشاه ،فخفف الحكم عني من  ٤٠سنة بسبب احتراق
جندي أصيب بإحدى الزجاجات الحارقة إلى عشر سنوات.
في خالل قضائي الحكم في األسر ،وضعت في معتقل
النقب ،أو ما يطلق عليه «كتسيعوت» ،وهو يخضع إلدارة
الشرطة العسكرية في جيش االحتالل ،وكان يتكون من 6
أقسام :أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ  .7وقسم  ،7أو ما يطلق عليه
بالعبرية «كلي شيفع» ،كان مخصصًا لألسرى اإلداريني،
وما يميزه أنه معزول كليًا عن باقي األقسام ،وكان قريبًا
نوعًا ما من الحدود مع مصر ،ما مكننا أحيانًا من رؤية
العلم املصري.
من إحدى تجاربي في السجن في كانون الثاني ،1991
قصف الجيش العراقي مفاعل ديمونا .كانت الفرحة ال
توصف ،خصوصًا عندما كنا نرى الحراس يهربون إلى
الغرف املحصنة وهم يضعون األقنعة الواقية من الغاز
خوفًا من األسلحة الكيماوية العراقية عند سماعهم أصوات
صفارات اإلنذار .كنا فور سماعها نبدأ بالتهليل والتكبير،
ما كان يغيظ إدارة السجن ،حتى قررت في أحد األيام
إحضار دبابات امليركافاه وبدأت ببث دخانها األبيض
الكثيف علينا ،فيما ألقى الحراس قنابل الغاز املسيل للدموع،
حتى أصبحنا ال نستطيع رؤية بعضنا.
في ذلك الزمن ،كانت املعتقالت تختلف نوعًا ما عن حياة
األسرى اآلن الذين يقبعون في سجون مركزية تتبع ملصلحة
السجون ،ومن خلفها وزارة الداخلية اإلسرائيلية .لكن حياة
األسير يحكمها االشتباك واالحتكاك واالعتراك الدائم مع
إدارة املعتقل .وكان من أصعب املواجهات اإلضراب عن
الطعام بهدف تحسني وضع األسرى املرضى ونوعية الطعام،
وإدخال الكتب ،وهي املعركة الجماعية التي يخوضها األبطال
اليوم ،ورغم أنني ال أتمنى أن أكون في السجن مجددًا ،لكنني
أتمنى أن أكون معهم ،بجسدي قبل قلبي.
(األخبار)

مواجهات في الضفة وغزة:
الفلسطينيون يلبون دعوة المقاومة
في اليوم الثالث والثالثني إلضراب
األس ــرى الفلسطينيني في سجون
ال ــع ــدو اإلس ــرائ ــي ــل ــي ع ــن ال ــط ــع ــام،
ش ـ ــه ـ ــدت األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ــف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــة
ف ــي ال ــض ــف ــة امل ــح ــت ــل ــة وق ــط ــاع غ ــزة
مواجهات مع جنود العدو في عدة
مناطقً .فبعد صالة الجمعة أمس،
وت ــل ــب ــي ــة ل ـ ــن ـ ــداء ف ــص ــائ ــل امل ــق ــاوم ــة
ب ــت ــص ــع ــي ــد امل ـ ـ ـ ــواج ـ ـ ـ ــه ـ ـ ـ ــات ،خ ـ ــاض
الشبان اشتباكات في عشرة مواقع
ف ـ ــي ال ــض ــف ــة ،وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي م ــن ــاط ــق
ح ـ ــدودي ـ ــة م ــع غ ـ ـ ــزة ،أص ــي ــب إث ــره ــا
 42ف ــل ــس ــط ــي ــن ــي ــا ب ــج ــراح وب ــح ــاالت
اخ ــت ــن ــاق إث ـ ــر اس ــت ــن ــش ــاق ــه ــم ال ــغ ــاز
املسيل ل ــل ــدم ــوع ،فيما اعتقل ستة
آخرون.
وقـ ــالـ ــت «ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
الـفـلـسـطـيـنــي» ،إن «مــواطـنــا أصيب
بـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــاص الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــي ف ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــال
املــواج ـهــات ال ـتــي انــدلـعــت فــي بـلــدة
عابود غربي رام الله ،وسط الضفة».
وأضـ ــافـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة أن «م ــواط ـن ــا
أصـ ـي ــب ب ــال ــرص ــاص املـ ـط ــاط ــي فــي
الفم بخالل مواجهات اندلعت على
حــاجــز قـلـنــديــا ال ـع ـس ـكــري الـفــاصــل
بني القدس ورام الله».
كـ ــذلـ ــك ،أصـ ـي ــب س ـب ـع ــة فـلـسـطـيـنـيــن
بالرصاص املطاطي بخالل مواجهات

ّ
اندلعت المواجهات في غزة بعد دعوة فصائل المقاومة للتوجه إلى الحدود (أ ف ب)

اندلعت في بلدة كفر قدوم إلى الغرب
م ــن ن ــاب ـل ــس (شـ ـم ــال الـ ـضـ ـف ــة) ،فـيـمــا
أصيب أربعة آخرون بحاالت اختناق
ف ــي ب ـ ُلــدة ب ـيــت دج ــن شــرقــي نــابـلــس.
ّ
الحي
كذلك أصيب مواطن بالرصاص
في الفخذ ،وآخر بالرصاص املطاطي،

و 13ب ـحــاالت اخـتـنــاق فــي مــواجـهــات
اندلعت على مدخل بلدة بيتا جنوبي
نابلس .وقالت الجمعية إن  3مواطنني
أصيبوا في بلدة نعلني إلى الغرب من
رام الـلــه ،وخمسة على مــدخــل مدينة
بـيــت لـحــم الـشـمــالــي (ج ـنــوب الضفة)

إثر استنشاقهم الغاز املسيل للدموع.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت أن م ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن أص ـي ـب ــا
ب ــال ــرص ــاص الـ ـح ــي ف ــي م ــواج ـه ــات
انــدل ـعــت ق ــرب مــديـنــة أري ـح ــا (ش ــرق
الضفة) ،وأربعة بحاالت اختناق في
مـحــافـظــة الـخـلـيــل (ج ـنــوب الـضـفــة).
كــذلــك انــدلـعــت مــواجـهــات أخ ــرى في
بـلــدة ب ــدرس غــربــي رام ال ـلــه ،وبـلــدة
عـ ـ ــاطـ ـ ــوف قـ ـ ـ ــرب طـ ـ ــوبـ ـ ــاس (ش ـ ـمـ ــال
الضفة) ،وعلى مدخل بلدة بيت أمر
قرب الخليل (جنوب الضفة).
أم ــا فــي غ ــزة ،فــانــدلـعــت املــواجـهــات
مـ ــع جـ ـي ــش ال ـ ـعـ ــدو عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود،
وذل ــك بـعــد دع ــوة فـصــائــل املـقــاومــة
الـ ـغ ــزي ــن لـ ـلـ ـت ــوج ــه إلـ ـ ــى الـ ـ ـح ـ ــدود.
وقــال أشــرف الـقــدرة ،وهــو املتحدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـص ـحــة ف ــي غـ ــزة ،إن
"ثــاثــة شـبــان فلسطينيني أصيبوا
جـ ــراء إطـ ــاق ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
ال ـ ــرص ـ ــاص ال ـ ـحـ ــي ت ـ ـجـ ــاه عـ ـش ــرات
املتظاهرين في مناطق متفرقة على
ـدود القطاع» .وأضــاف ُالقدرة أن
حـ ُ
«الــشـبــان الــذيــن أصيبوا نقلوا إلى
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات غـ ـ ـ ــزة» ،م ــوضـ ـح ــا أن
األطـبــاء وصـفــوا جــراح اثـنــن منهم
بـ «املتوسطة» ،فيما وصفت إصابة
الثالث بـ «الخطرة».
(األخبار)
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أسانج ينتصر على القضاء السويدي :حربي مع
أوقف القضاء
السويدي أمس
مالحقة جوليان
أسانج بتهمة
االغتصاب ،بعد
استنفاد فرص
المضي قدمًا في
التحقيق ،فيما ال
تزال الحرية بعيدة
عن ّ
مؤسس موقع
«ويكيليكس»
ّ
المهدد بمالحقته
من قبل الواليات
المتحدة وبريطانيا

خــرج مؤسس موقع «ويكيليكس»،
ج ــولـ ـي ــان أسـ ــانـ ــج ( 45عـ ــام ـ ــا) ،مــن
شــرفــة س ـف ــارة اإلك ـ ـ ــوادور ف ــي لـنــدن
ح ـي ــث ي ـل ـجــأ م ـن ــذ خ ـم ــس سـ ـن ــوات،
ليؤكد أنه «لن ينسى ولن يسامح»،
وذلك بعد ساعات من إعالن القضاء
ال ـ ـسـ ــويـ ــدي ت ـخ ـل ـي ــه ع ـ ــن مــاح ـق ـتــه
بـتـهـمــة االغ ـت ـص ــاب .إال أن انـتـصــار
أســانــج فــي مـعــركـتــه الـقـضــائـيــة مع
سـتــوكـهــولــم ال يـعـنــي خ ــروج ــه إلــى
ال ـح ــري ــة ق ــري ـب ــا ،وق ـ ــد أك ـ ــد ذل ـ ــك فــي
ك ـل ـم ـتــه م ــن الـ ـسـ ـف ــارة ،ح ــن قـ ــال إن
«الطريق ال يزال بعيدًا عن النهاية...
الحرب الحقيقية قد بدأت اآلن».
وأشـ ــار مــؤســس «ويـكـيـلـيـكــس» في
كالمه إلــى «معركة جــديــدة» ستبدأ
مع بريطانيا والواليات املتحدة ،إذ
إن الـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة قــد حــذرت
من أنها ،حتى في حال عدم صدور
م ــذك ــرة تــوق ـيــف أوروب ـ ـيـ ــة ،سـتـكــون
«مـضـطــرة» إلــى تــوقـيــف أســانــج في
ح ــال خ ــروج ــه م ــن ال ـس ـف ــارة ،بسبب
«انتهاكه شروط اإلفراج عنه بكفالة
في اململكة املتحدة عام .»2012
وإلى جانب التهديد البريطاني ،فإن

أســانــج يـخـشــى أي ـضــا تــرحـيـلــه إلــى
الواليات املتحدة ومحاكمته بتهمة
ت ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــات اس ـت ـخ ـب ــاري ــة،
خصوصًا أن إدارة دونالد ترامب قد
أكدت أن توقيفه «أولوية» بالنسبة
ل ـ ـ ـهـ ـ ــا .وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــر أس ـ ـ ــان ـ ـ ــج ات ـ ـهـ ــامـ ــه
باالغتصاب «مناورة» لتسليمه إلى
الواليات املتحدة التي ،وفق وسائل
إع ـ ـ ــام ،تـ ـع ـ ّـد م ـل ــف االت ـ ـهـ ــام ب ـح ـقــه.
وقـ ـ ــد أش ـ ـ ــار م ــوق ــع «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس»
إل ــى ذل ــك أي ـضــا ف ــي ت ـغــريــدة بـقــولــه
إن «بــريـطــانـيــا تعلن أنـهــا ستوقف
أس ــان ــج م ـه ـمــا ح ـص ــل وت ــرف ــض أن
تؤكد أو تنفي تسلم طلب لتسليمه
إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة» ،مــا يجعل
مصيره أكثر غموضًا.
واكـتـســب أســانــج شـهــرة فــي الـعــالــم
بنشره وثائق دفاعية سرية حولته
إلى «عدو» مطارد من قبل الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ال ـ ـتـ ــي أط ـ ـل ـ ـقـ ــت ،أول مــن
أمــس ،ســراح تشيلسي مانينغ أحد
م ـص ــادر وث ــائ ـق ــه .وك ــان ــت مــانـيـنــغ،
الـشــاب املتحول جنسيًا ،قــد ّ
سربت
ف ــي عـ ــام  2010أك ـث ــر م ــن  700أل ــف
وثيقة سرية متعلقة بحربي العراق

وأفـغــانـسـتــان ،بينها أكـثــر مــن 250
ألـ ـ ــف ب ــرقـ ـي ــة دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة أربـ ـك ــت
الواليات املتحدة.
وقد ّ
حول نشر هذه الوثائق أسانج
الذي أسس موقع «ويكيليكس» ،في
عام  ،2006إلى رجل مطارد من قبل
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـيـنـمــا رأى فيه
امل ــداف ـع ــون ع ـنــه ب ـطــل ح ــرك ــة عــاملـيــة
للشفافية والديموقراطية.

انتهت قضية أسانج
بفشل قضائي ذريع
للجانب السويدي
وتــزام ـنــا مــع ذل ــك ،ظ ـهــرت اتـهــامــات
ب ــاالغ ـت ـص ــاب واالعـ ـ ـت ـ ــداء الـجـنـســي
دفـ ـعـ ـت ــه إلـ ـ ــى الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى سـ ـف ــارة
اإلك ــوادور فــي لندن فــي  19حزيران
 2012وأض ـ ّـرت بـصــورتــه .وابتعدت
ع ـن ــه م ـع ـظــم وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـتــي
دع ـم ـتــه بـنـشــر م ــا يـكـشـفــه ،ك ـمــا أنــه
بـ ـ ّـدل مـحــامـيــه مـ ــرات ع ــدة واخـتـلــف
مع ناشر كتبه ،لكنه واصل مع ذلك

م ـع ــرك ـت ــه ،خ ـص ــوص ــا ع ـن ــدم ــا أع ـلــن
دعـ ـم ــه إلدوارد سـ ـ ـن ـ ــودن ،ال ـع ـم ـيــل
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي «وكـ ـ ــالـ ـ ــة امل ـ ـخـ ــابـ ــرات
املركزية» األميركية.
وظ ـ ـهـ ــر ت ــأثـ ـي ــر أس ـ ــان ـ ــج كـ ــذلـ ــك فــي
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة
ُ
األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،فـ ـق ــد ات ـ ـهـ ــم ب ــأن ــه «ت ــاب ــع
لـ ــروس ـ ـيـ ــا» لـ ـت ــأثـ ـي ــره ف ـ ــي ان ـت ـخ ــاب
دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب رئ ـي ـس ــا ل ـل ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة ،بـعــد نـشــر «ويـكـيـلـيـكــس»،
ف ــي ت ـمــوز امل ــاض ــي 20 ،أل ــف رســالــة
إل ـك ـتــرون ـيــة قــرص ـن ـهــا م ــن «ال ـح ــزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي» ،وألـ ـحـ ـق ــت ضـ ــررًا
ك ـب ـي ـرًا ب ـح ـم ـل ــة امل ــرشـ ـح ــة ه ـي ــاري
كلينتون.
وقـبـيــل إع ــان إي ـق ــاف مــاحـقـتــه ،لم
ـف أســانــج فــرحــه بـنـشــره صــورة
يـخـ ِ
ل ــه مـبـتـسـمــا ع ـلــى م ــوق ــع «ت ــوي ـت ــر»،
أتـبـعـهــا بـتـغــريــدة أخـ ــرى ،أك ــد فيها
أنه «ال ينسى وال يسامح احتجازه
لـ ـسـ ـب ــع س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوات ...ب ـ ــا ات ـ ـهـ ــامـ ــات،
ُ ّ
بينما ك ــان أبـنــائــي يـكـبــرون ولــطــخ
اسـ ـم ــي بـ ــالـ ــوحـ ــل» .وف ـي ـم ــا ّ
رح ـب ــت
اإلك ــوادور بـقــرار القضاء السويدي
الـتـخـلــي عــن مــاحـقــة أس ــان ــج ،دعــت

مؤتمر

كلفة الصراع في ليبيا :جثث آدمية وفقر مدقع
طرابلس ــ سيف الدين العامري
كـ ـي ــف لـ ــدولـ ــة ش ــاسـ ـع ــة مـ ـث ــل لـيـبـيــا
تـحـتــوي مــا ي ـقــارب  1600ميليشيا
مسلحة أن تعيد هيبتها وسلطتها
وتـنـظـيـمـهــا ل ـح ـيــاة مــواط ـن ـي ـهــا في
أقصر وقت ممكن؟ وكيف لها أن تعيد
حوالى  30مليون قطعة ســاح ،بني
خفيفة وثقيلة ،إلى مخازن الجيش،
وأن تـلـغــي اح ـت ـكــار ال ـق ــوة املـسـلـحــة
لـبـســط ال ـن ـظــام واألمـ ــن ب ــن ال ـنــاس؟
ه ــل م ــن املـمـكــن أن ي ـعــود االق ـت ـصــاد
الليبي ،القائم على تصدير النفط،
إل ــى ال ـ ـ ــدوران ب ـص ــورة طـبـيـعـيــة في
ظل انهيار الدينار (الليبي) وغياب
رؤية اقتصادية وانعدام توافق حول
سلطة سياسية واضحة وواحدة في
البالد؟
ط ــرح ــت هـ ــذه األس ـئ ـل ــة وأخ ـ ـ ــرى فــي
امل ــؤتـ ـم ــر ال ـ ــذي ع ـق ــد فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
طرابلس يومي  16و 17أيار الجاري،
بـعـنــوان «تكلفة ال ـصــراع فــي ليبيا:
التداعيات والتأثيرات» ،وقد نظمته
«م ــؤس ـس ــة ال ـش ـيــخ ال ـط ــاه ــر ال ـ ــزاوي
ل ــأع ـم ــال ال ـخ ـي ــري ــة» ،وهـ ــو املــؤت ـمــر
الثاني بالعنوان نفسه بعد انعقاد
األول سنة  2013في طرابلس أيضًا.

تحتوي ليبيا نحو 1600
ميليشيا مسلحة تملك
 30مليون قطعة سالح
سؤال االقتصاد المخيف
ح ـض ــر امل ــؤتـ ـم ــر ع ـ ــدد مـ ــن ال ـخ ـب ــراء
وامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن م ـ ــن األم ـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة
و«مـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة ال ـ ـه ـ ـج ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة»
ومنظمات غير حكومية من الواليات
املتحدة األميركية وإيطاليا ومالطا
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا .ك ـ ـمـ ــا ح ـ ـضـ ــر ع ـ ـ ـ ــدد م ــن
ال ـب ــاح ـث ــن وال ـج ــام ـع ـي ــن الـلـيـبـيــن
الــذيــن تناولوا ـ ـ كــل مــن اختصاصه
ـ ـ ـ مـ ــوضـ ــوعـ ــات وظ ـ ــواه ـ ــر عـ ـ ــدة فــي
ال ـبــاد بــالــدرس والـتـحـلـيــل وتقديم
تصورات للخروج من مأزق الصراع
األه ـ ـلـ ــي وسـ ـب ــل ت ـح ـق ـيــق اس ـت ـق ــرار
أمني وسياسي.

أهـ ــم األس ـئ ـل ــة ك ــان ــت حـ ــول امل ـســألــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وخ ــاص ــة أن ال ـب ــاد
تـفـتـقــد إدارة مــالـيــة لـلـبـنــك املــركــزي
كما ال توجد سياسة نقدية مرتبطة
ب ـم ـن ـظــومــة واض ـ ـحـ ــة .وق ـ ــد يــاحــظ
زائـ ـ ـ ــر ل ـي ـب ـي ــا ذلـ ـ ــك أول ن ـ ــزول ـ ــه فــي
ً
املطار ،إذ يمكن أن يصرف مثال مئة
دوالر ليحصل مقابلها على عملة
مطبوعة في بريطانيا قد تكون غير
ســاريــة فــي املنطقة الشرقية لليبيا
ً
(ب ــرق ــة مـ ـث ــا) ألن ال ـع ـم ـلــة امل ــروج ــة
نفسها هناك مطبوعة في روسيا!
يـ ـق ــول الـ ـب ــاح ــث ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـس ــام
ج ـ ــروش ـ ــي ،وهـ ـ ــو أس ـ ـتـ ــاذ الـ ـتـ ـج ــارة
ال ــدول ـي ــة ف ــي جــام ـعــة م ـص ــرات ــة ،إن
«ال ـل ـي ـب ـيــن غ ـيــر واعـ ــن اآلن لـخـطــر
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد،
فالكلفة بــاهـظــة إل ــى حــد اآلن وهــي
فـ ــي ت ـص ــاع ــد ألن ن ـس ـب ــة ال ـت ـض ـخــم
ف ــاق ــت املـ ـعـ ـق ــول ...األرق ـ ـ ــام ت ـق ــول إن
القيمة الحقيقية للنقود ال ترتقي
إل ـ ـ ــى مـ ـسـ ـت ــوى يـ ـمـ ـك ــن أن ي ــؤس ــس
القـتـصــاد سليم ،فــالـقــدرة الشرائية
اآلن منهارة تمامًا وال قيمة للدينار
الـلـيـبــي ف ــي األس ـ ــواق الــدول ـيــة على
اإلطالق».
ك ـ ــذل ـ ــك قـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث الـ ـلـ ـيـ ـب ــي فــي
االقتصاد مخلوف مفتاح محمد ،إن
نسبة التضخم وفق «صندوق النقد
ال ـعــربــي» بـلـغــت  ،%60مـعـقـبــا« :هــذا
رقــم مـفــزع وال يمكننا إال أن نواجه
هذه الحقيقة إذا أردنا استمرار دولة
تسمى ليبيا %60 ...أيضًا من العملة
الليبية ت ــدور خ ــارج الـبـنــك املــركــزي
وخارج املؤسسات الرسمية للدولة،
أي يـمـكــن أن نـجــد ميليشيا مــا لها
تــركـيــز مــالــي فــي شـكــل سـيــولــة أكثر
ً
مــن وزارة ال ـت ـجــارة م ـث ــا» .وأض ــاف
محمد« :الفساد في ليبيا هو الخبز
اليومي الذي نعيش عليه ،فالدولة ال
وجود لها وال توجد سلطات ردع أو
رقابة ،كما احتلت ليبيا املرتبة 170
في مؤشر إدراك الفساد العاملي من
أصل  176دولة».

نزع السالح
أمـ ــام ه ــذه األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ق ــال عنها
الخبراء االقتصاديون إنها خطيرة،
تـ ــأتـ ــي ضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـت ـف ـك ـي ــر ف ـ ــي حــل

ال ـ ـتـ ــي تـ ـقـ ـس ــم ل ـي ـب ـي ــا إل ـ ـ ــى ن ـص ـفــن
ً
كـبـيــريــن ،فـضــا عــن الـتــأكــد مــن نــزع
السالح الــذي أصبح ضمن العادات
وال ـس ـل ــوك ــات ال ـيــوم ـيــة لـلـيـبـيــن كل
يوم.

ماذا عن األطفال والشباب؟

تعاني البالد أزمات مثل ازدواجية طبع العملة والسالح وظاهرة الهجرة (أ ف ب)

حــاســم وعــاجــل ملـســألــة امليليشيات
والصراعات القبلية كقضية ملحة.
ورغم العديد من املحاوالت السابقة
في نزع سالح امليليشيات ،فإن ذلك
لم يفلح.
خـ ـ ـ ــال املـ ـ ــؤت ـ ـ ـمـ ـ ــر ،ط ـ ــرح ـ ــت م ـم ـث ـل ــة
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،كــات ـلــن
م ــاس ،إشـكــالـيــة بـشــأن نــزع الـســاح
واملصالحة الوطنية ،وهي التطرف
ال ـ ــديـ ـ ـن ـ ــي« ،ف ــالـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــر واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
هـمــا الـعـقـبــة الــرئـيـسـيــة أم ــام إقــامــة
مـصــالـحــة وطـنـيــة كــامـلــة وشــامـلــة».

وف ــي حــديــث الح ــق إل ــى «األخ ـب ــار»،
ق ـ ــال ـ ــت مـ ـ ـ ــاس إن «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي أمـ ـ ــام
األم ــم امل ـت ـحــدة وامل ـن ـظ ـمــات الــدولـيــة
فـ ـ ــي لـ ـيـ ـبـ ـي ــا هـ ـ ــو تـ ــوح ـ ـيـ ــد مـ ـفـ ـه ــوم
املـ ـص ــالـ ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ــدى جـمـيــع
األط ــراف املـتـنــازعــة ،ومهمة توحيد
املفهوم يعني بــذل مجهود ميداني
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائـ ــي ل ـ ـت ـ ـقـ ــريـ ــب ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة
والتعريف للجميع».
وبـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب م ـ ـسـ ــألـ ــة نـ ـ ـ ــزع ال ـ ـسـ ــاح
وامل ـص ــال ـح ــة ،ث ـمــة ت ـح ــدي ــات أخ ــرى
م ـث ــل ت ــوح ـي ــد ال ـف ـص ــائ ــل امل ـت ـنــازعــة

«ال يـ ـمـ ـك ــن تـ ـ ـص ـ ــور آثـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـحـ ــرب
األهـ ـلـ ـي ــة فـ ــي ال ــوضـ ـعـ ـي ــة ال ـن ـف ـس ـيــة
لــأط ـفــال وال ـش ـب ــاب ،ف ــاألم ــر كــارثــي
وان ـت ـشــار األم ـ ــراض واالض ـط ــراب ــات
النفسية في صفوف هاتني الفئتني
العمريتني الحساستني أصبح أمرًا
يشبه الوباء ...على الجميع التدخل
إلنـقــاذ هــؤالء مــن الـيــأس واالنتحار
والهستيريا» ،هكذا أجابت الباحثة
ال ـن ـف ـس ـيــة م ـب ــروك ــة ع ـل ــي ال ـف ــاخ ــري
(رئ ـي ـســة قـســم ال ـع ـلــوم الـنـفـسـيــة في
جامعة سبها) ،عن سؤال «األخبار»
حول الحرب وآثارها.
ت ـق ــول ال ـف ــاخ ــري إن زائـ ــر لـيـبـيــا قد
يــاحــظ شــدة تــوتــر سكانها وردات
ف ـع ـل ـه ــم الـ ـعـ ـنـ ـيـ ـف ــة ،و«ه ـ ـ ـ ـ ــذا ي ـم ـكــن
تـفـسـيــره بــاملـضــاعـفــات الـتــي تحدث
فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـصـ ــدمـ ــة»،
مضيفة« :مسك السالح طوال اليوم
أم ــر خ ـط ـي ــر ...ول ــأط ـف ــال وال ـش ـبــاب
ال ـن ـص ـيــب ال ــواف ــر م ــن ق ـطــع ال ـســاح
ألنـهــم مــن الـفـئــة الـعـمــريــة النشيطة
وامل ـس ــؤول ــة ع ــن ح ــراس ــة املــدي ـنــة أو
املـخـيــم املـخـصــص لـلـنــازحــن» .كما
أوض ـ ـحـ ــت أن «اضـ ـ ـط ـ ــراب ال ـن ـش ــاط
الحركي الزائد لــدى األطفال أصبح
ال ـقــاعــدة فــي الـسـلــوك ال ـعــام للطفل،
وأي ط ـف ــل ي ــاح ــظ ع ـل ـي ــه ع ــام ــات
ال ـه ــدوء وع ــدم ال ـتــوتــر فــذلــك مــؤشــر
على استفحال الـظــاهــرة وتطورها
إلى حالة هستيرية».
ُ
أي ـ ـضـ ــا ،طـ ــرحـ ــت فـ ــي هـ ـ ــذا امل ــؤت ـم ــر
أسئلة أخــرى من بينها عن النزوح
وال ـه ـجــرة غ ـيــر ال ـشــرع ـيــة والـعـمــالــة
األج ـن ـب ـي ــة وع ـ ــن امل ـ ـ ــرأة وال ــدس ـت ــور
والـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة والـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــط والـ ـقـ ـبـ ـلـ ـي ــة
واملـ ــواط ـ ـنـ ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،لـ ـك ــن م ـج ــرد
املبادرة بمؤتمر يجمع باحثني من
جـمـيــع أن ـح ــاء لـيـبـيــا وخــارج ـهــا قد
يكون بادرة مهمة في طريق طويلة
جدًا من إعادة البالد إلى مواطنيها
ومحيطها اإلقليمي السليم.
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◄ وفيات ►

واشنطن بدأت اآلن

في ظهور نادر ،خرج أسانج إلى شرفة سفارة اإلكوادور في لندن ليؤكد أنه لن ينسى ولن يسامح (أ ف ب)

ال ـبــري ـطــان ـيــن إلـ ــى «ت ــأم ــن خ ــروج
آم ــن» لــه مــن املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة .وقــال
وزيــر الخارجية اإلك ــوادوري ،غيوم
لونغ ،في تغريدة على «تويتر» ،إن
«مذكرة التوقيف األوروبية لم تعد
صالحة .على اململكة املتحدة تأمني
خروج آمن لجوليان أسانج».
وفي ما يتعلق بالجانب السويدي،
انـ ـتـ ـه ــت «قـ ـضـ ـي ــة أسـ ـ ــانـ ـ ــج» ب ـف ـشــل
ق ـض ــائ ــي ذريـ ـ ـ ــع .وأعـ ـلـ ـن ــت امل ـ ّـدع ـي ــة
العامة السويدية ،ماريان ناي ،أنها
«ق ــررت حفظ الــدعــوى ضــد جوليان
أسانج بتهمة االغتصاب املفترض»،
وط ـ ـل ـ ـبـ ــت رفـ ـ ـ ــع مـ ـ ــذكـ ـ ــرة الـ ـت ــوقـ ـي ــف
األوروبـ ـي ــة ال ـتــي ت ـحــاول مـنــذ 2010
إل ـغــاء هــا .وبـعــد ث ــاث س ـنــوات على
ت ـق ــادم ال ــدع ــوى ،أوض ـح ــت املـ ّـدع ـيــة
أنها قــررت حفظها بسبب استنفاد
«ك ـ ـ ــل ال ـ ـف ـ ــرص ل ـل ـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا فــي
ال ـت ـح ـق ـيــق ...ول ــم يـعــد ي ـبــدو مالئمًا
االح ـت ـف ــاظ بـطـلــب االع ـت ـق ــال املــؤقــت
لجوليان أسانج أو بمذكرة التوقيف
األوروبـ ـي ــة» .ورأت ن ــاي أن مــن غير
املحتمل «تسليم أسانج إلى السويد
ف ــي مـسـتـقـبــل ق ــري ــب» .وأض ــاف ــت أن

التخلي عن املالحقات «ليس نتيجة
مراجعة شاملة لعناصر األدلة» وأن
ال ـق ـض ــاء ال ـس ــوي ــدي «ال ي ـع ـلــق على
مسألة الجرم».
من جهته ،أعــرب املحامي السويدي
عــن أســانــج ،بير صامويلسون ،عن
ارت ـيــاحــه بــال ـقــول إن «ه ــذا انـتـصــار
ش ــام ــل ل ـج ــول ـي ــان أسـ ــانـ ــج .إنـ ــه ح ـ ّـر
فــي مـغــادرة السفارة عندما يشاء».
وأض ــاف إلذاع ــة «أس آر» السويدية
أنـ ـ ـ ــه «بـ ــال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد سـ ـعـ ـي ــد وي ـش ـع ــر
ب ـ ــاالرتـ ـ ـي ـ ــاح ،ل ـك ـن ــه ي ـن ـت ـق ــد ال ـف ـت ــرة
الـ ـط ــويـ ـل ــة ج ـ ـ ـدًا الـ ـت ــي اس ـت ـغــرق ـت ـهــا
املـ ـس ــأل ــة» .ك ــذل ــك ،أع ـل ــن كــريـسـتــوف
م ـ ـ ـ ــارش ـ ـ ـ ــان ،وه ـ ـ ـ ــو ع ـ ـضـ ــو ال ـ ـفـ ــريـ ــق
ال ـق ــان ــون ــي ألس ــان ــج ف ــي ب ــروك ـس ــل،
أن «ج ــول ـي ــان أس ــان ــج وقـ ــع ضـحـيــة
ت ـج ــاوزات» ،وأن تخلي الـســويــد عن
التحقيقات «يشكل نهاية كابوسه».
لكن في ستوكهولم ،أكــدت محامية
ال ـ ـسـ ــويـ ــديـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـه ــم أسـ ــانـ ــج
باغتصابها أن تخلي الـســويــد عن
مــاح ـق ـتــه «ف ـض ـي ـح ــة» ،م ـض ـي ـفــة أن
موكلتها ُ
«صدمت» بالقرار.
(األخبار ،أ ف ب)

◄ مبوب ►
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◄ خرج ولم يعد ►

2583 sudoku

كلمات متقاطعة 2 5 8 3
2

انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا
الغالية
املرحومة
الحاجة ليلى نجيب عرداتي
والدتها املرحومة اسما الداعوق
زوجة محمد بيهم
بناتها :رنــدا زوجــة خالد عجالني
(في املهجر)
ندى زوجة زياد دبوس
منى زوجة عماد بيهم
ش ـق ـي ـق ـه ــا امل ـ ــرح ـ ــوم عـ ـ ـ ــادل نـجـيــب
عرداتي
شـقـيـقـتـهــا امل ــرح ــوم ــة ان ـع ــام زوج ــة
املرحوم أنيس قرنفل
اوالد شـقـيـقـتـهــا ه ـي ـفــاء والــدك ـتــور
زهير والدكتور زياد قرنفل
تقبل الـتـعــازي فــي الـثــانــي والثالث
ال ـيــوم الـسـبــت وغ ــدا األح ــد  20و21
أي ـ ــار  2017ل ـل ــرج ــال ول ـل ـن ـســاء فــي
أوت ـ ـيـ ــل الـ ـب ــريـ ـسـ ـت ــول مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الـعــاشــرة صباحًا وحتى السادسة
عصرًا.
الرجاء اعتبار هذه النشرة إشعارًا
خاصًا.
الـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــون بـ ـقـ ـض ــاء ال ـ ـلـ ــه وقـ ـ ـ ــدره
آل ع ـ ـ ـ ــردات ـ ـ ـ ــي وبـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــم وداع ـ ـ ـ ـ ـ ــوق
وعجالني ودبــوس والالدقي وعيد
وأنسباؤهم.

غادرت العامله االثيوبيه
zewedye hundie bekele
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 71/571720
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غادرت العامله البنغالدشيه
zunu begum
م ــن عـنــد مـخــدومـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنها شيئًا اإلت ـص ــال على
الرقم 70/748240
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◄ مفقود ►
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فقدت العاملة اإلثيوبية
AYNALEM GIRMA YIRGA
ج ــواز سـفــرهــا ال ــرج ــاء مـمــن يجده
اإلتصال بالرقم03/964492 :
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أفقيا

ّ
الغربيني في
 -1خالف خاص – ماركة أقالم – مقياس مساحة –  -2آخر ملوك القوط
اسبانيا قضى عليه طارق بن زياد – عشب –  -3ثغر – إحدى جزر أنتيل الصغرى
عاصمتها بريدجتاون – ّ -4ملك الغابة – غفلة النوم –  -5مدينة عراقية وموطن
صالح الدين األيوبي – مغنج –  -6أغلظ أوتار العود – أرخبيل في املحيط الهادئ
عاصمته ميلكيوك –  -7واضح – مجمرة من طني – خاصتك باألجنبية –  -8للتأفف
ّ
التشكي –  -9جزيرة دانماركية في البلطيق – قمر ممتلىء –  -10نائب
– ُيكثر الولد
سابق من مجلس ما قبل اإلستقالل ووزير وشاعر ومؤسس جريدة الراية اللبنانية
وصاحب مواقف وطنية

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.

 -1صحافي وإعــامــي لبناني راح ــل –  -2مدينة روسـيــة فــي سيبيريا الغربية –
عكسها عائلة مارشال انكليزي انتصر على غراتسياني في ليبيا –  -3بسط يده
– مدينة في أواســط انكلترا شهيرة بصناعة الطيران والسيارات – أكل الطعام –
 -4إله – من أسماء البحر – يبذر األرض –  -5عاصمة عربية – دولة أميركية – -6
ّ
مجوف مستطيل ُينفخ فيه ُ
وي ّ
زمر –  -7من جدود قبائل الشمال
يظلم الليل – شيء
ّ
العربية – من الحيوانات أو سنور –  -8تعب – أشار بإصبعه – سكان الصحاري
–  -9الباليا واملصائب – جواب –  -10جزء أعلى من البدن – أطول أنهر فرنسا يغطي
حوضه خمس مساحة البالد

أفقيا

1

 -1الدانمارك –  -2بارود – كاري –  -3اب – السمو –  -4سوكلني –  -5ناو – غالف – ْ -6برنس
– وسن – ّ -7
لس – تل – تبرد –  -8وشي – ساعور –  -9الجرب – كي –  -10الهوندوراس

عموديًا
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9
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

مشاهير 2583

حلول الشبكة السابقة

ّ
 -1ابو سنبل – ما –  -2ال – وارسو –  -3دراكون – شاه –  -4اوبل – ستيلو –  -5ند – يا – جن
–  -6ان – سرد –  -7أكل – غستابو –  -8راس النبع –  -9كرم – روكا –  -10يوسف ادريس

حل الشبكة 2582

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مسرحي وممثل بريطاني ( .)1969-1887إشتهر بدور الوحش من خالل
فيلم الرعب «فرانكنشتاين» الذي لعبه عام  .1931إسمه الحقيقي ويليام
هنري برات
 = 11+2+5+6+9+7خالف الخسوف ■  = 10+3+4+1عاصمتها ليما ■
 = 5+8حفر البئر

حل الشبكة الماضية :سهام الشعشاع

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

18

السبت  20أيار  2017العدد 3180

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار
خانة شقق للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الحازمية شقة مساحة 163م 2ـ ـ  3نوم
صالون سفرة بلكون مقفل بالزجاج
مـ ـج ــددة ب ــارك ـي ــه ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ ـ ج ـف ـصــن ـ ـ ـ
مغر 267000
وحـمــام ،موقفني بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009 .$

مغر $ 270000
جفصني .بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009

03/362009
Le simon Real Estate

بعبدا بطشاي  108م 2ـ ـ  2نــوم كبار
ـ ـ بناء جديد ـ ـ صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
حمامان ـ ـ موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا  255م 2ـ ـ ـ  4نــوم
شــوفــاج ـ ـ  4حمام ـ ـ  2صــالــون .سفرة
Chemineeـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة خ ــادم ــة 4 .حـمــام
موقفني$415000 .
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate

خانة شقق لإليجار املنت الجنوبي بعبدا
ال ـح ــازم ـي ــة ش ـقــة  170م 2ـ ـ ـ ـ م ـفــروشــه
فرش رائع  3نوم ـ ـ  3حمام ـ ـ شوفاج ـ ـ
موقف تحت األرض ،ستة أشهر سلف
 $ 900شهريًاLe Simon Real Estate .
03/362009

ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا ط ــاب ــق سـفـلــي أول
ـ ـ كــاشــف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نــوم ـ ـ
غرفة جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان
ـ ـ تــراس  150مLe Simon $ 520000 2
Real Estate 03/362009

خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
أرض م ـس ــاح ــة  605م 2ب ـس ـعــر رائ ــع
 $ 2650للمتر املربع Le Simon Real
Estate 03/362009

الحازمية ـ ـ مــار تقال الساحة  205م2
ـ ـ  3نــوم صــالــون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شوفاج ـ ـ
مغر Le Simon Real $ 350000
بسعر ٍ
Estate 03/362009

خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الــري ـحــان ـيــة ف ـيــاض ـيــة أرض مـســاحــة
 1450م 2كــاش ـفــة وال تـحـجــب مــوقــع
ممتاز  $ 1550للمتر الواحد Le Simon
Real Estate
03/362009

الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نوم ـ ـ
باركية صالونان كبار ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ
مجددة بالكامل ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009

جسر الباشا ـ ـ الطريق العام ـ ـ  170م.2
طابق أخير تصلح للسكن أو مكتب أو
عيادة ـ ـ  3نوم كبار ـ ـ حمامان ـ ـ صالون
س ـف ــرة ـ ـ ـ ـ م ـط ـبــخ  $ 175000بـحــاجــة
ال ــى تـجــديــد Le Simon Real Estate
03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق االرض
مع تراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا  270م 2ـ ـ ـ  4نــوم
صالونني سفرة شــوفــاج  ACمجددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع
شقة مساحة  205م 2ـ ـ  3نوم صالون
سـفــرة غــرفــة خــادمــة شــوفــاج موقفني
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
محل مساحة  30م 2ـ ـ مجهز ملحمة
 $ 210.000وس ــط ال ـس ــوق ال ـت ـجــاري
والسكني (يصلح ملطعم صغير) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي ـــ بعبدا
مستودع للبيع
الحازمية غاردينيا مستودع يصلح
ملكتب أيضًا مساحة  230م 2موقفني
مغر Hot Deal $ 210.000
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مار تقال في أفخم الشوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ صالون
س ـفــرة غ ــرف ــة خ ــادم ــة كــاش ـفــة جــزئـيــا.
ط اول ف ــوق األرض مــع ت ــراس خلفي
بسعر مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009
الحازمية  160م 2ـ ـ  3نوم مع باركية ـ ـ
صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج
ـ ـ ـ ـ م ـج ــددة بــال ـكــامــل م ــوق ـف ــان ـ ـ ـ ـ  ACـ ـ

الحازمية ـ ـ مــار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة
كــل ب ـيــروت م ـجــددة بــالـكــامــل ـ ـ ـ  3نــوم
ك ـبــار مــع خــزائــن حــديـثــة ـ ـ ـ صــالــونــان
غرفة سفرة ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شوفاج
ـ ـ ـ  ACـ ـ ـ بــاركـيــة مــوقــف Le $ 465000
Simon Real Estate 03/362009
الحازمية مــار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم
كـبــار ـ ـ صــالــونــان غــرفــة سـفــرة ـ ـ غرفة
خ ــادم ــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ ـ م ــوق ــف كــاش ـفــه ال
تـ ـحـ ـج ــب ك ـ ــل طـ ــابـ ــق شـ ـق ــة 410000
 $ن ـه ــائ ــي Le Simon Real Estate
03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ ـ م ــار تـقــا الـســاحــة ـ ـ ـ 320
م 2كــاشـفــة بــارك ـيــه ـ ـ ـ غــرفــة ج ـلــوس ـ ـ
صالونان ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ  5حمامات
ـ ـ ـ طــاقــة شـمـسـيــة ـ ـ ـ غــرفــة خ ــادم ــةLe .
Simon Real Estate 03/362009
الـحــازمـيــة مـسـتــودع  450م نــزلــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة غ ــاردي ـن ـي ــا ـ ـ ـ ـ م ـس ـت ــودع ـ ـ ـ
يصلح ملكتب  215م 2موقفان بسعر
رائع  $ 200000نهائي Le Simon Real
Estate 03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ م ـك ـتــب ط ــاب ـق ــان  85م2
قريب من الطريق العام بناء جديد ـ ـ
مصعدان ـ ـ موقف تحت األرض بسعر
مغر Le Simon Real Estate $ 155000
ٍ
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كاشفة ال تحجب ـ ـ مجددة بالكامل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تراس شوفاج ـ ـ AC
ـ ـ موقفان Le Simon Real $ 390000
Estate 03/362009
الحازمية مار تقال طابق أخير ـ ـ 245
م 2ـ ـ ـ  4ن ــوم صــالــونــان ـ ـ ـ شــومـيـنـيــة ـ ـ
 4حـمــامــات ـ ـ ـ غــرفــة خــادمــة مــوقـفــان ـ ـ
ش ــوف ــاج Le Simon Real $ 415000
Estate 03/362009
خانة املنت الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا
الحازمية مارتقال في افخم الشوارع
 205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم م ــع خ ــزائ ــن صــالــون
سفرة شوفاج غرفة خادمة ـ ـ  4حمام
موقفني $355000 Hot Deal

خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا  157م 2ـ ـ ـ  3نــوم
ح ـمــامــن ـ ـ ـ ـ ص ــال ــون ـ ـ ـ ـ سـ ـف ــرة .ش ــارع
هادئ.
مغر$257000 .
بسعر
موقف.
ٍ
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  389م 2ـ ـ  4صالون.
 3مــاس ـتــر ـ ـ ـ ج ـل ــوس .جـفـصــن ـ ـ ـ A.C
ـ ـ ـ شــوفــاج ـ ـ ـ بــاركـيــه ،ت ــراس  40م 2ـ ـ ـ 3
مواقف كاف .موتور.
$650000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بـعـبــدا ال ـل ــوي ــزة .ســوبــر فـخـمــة  3نــوم
ـ ـ غرفة خــادمــة ـ ـ  4حمام ـ ـ  3مــواقــف ـ ـ
ديكور رائــع ـ ـ طاقة شمسية ـ ـ جاهزة
للسكن ـ ـ شوفاج ـ ـ  A.Cـ ـ Cave
$396000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بعبدا الـلــويــزة 4 .نــوم ـ ـ  2ماستر ـ ـ 3
صالون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خادمة ـ ـ مطبخ
اوروبـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ديـ ـك ــور ج ـف ـصــن بــارك ـيــه
ـ ـ ـ طــاقــة شـمـسـيــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ ـ 3
مــواقــف ـ ـ ـ مــوتــور ـ ـ ـ ك ــاف ـ ـ ـ كــاشـفــة وال
تحجب ـ ـ موقع رائع.
$585000
Hot Deal
03/962009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق لإليجار
الحازمية مارتقال ـ ـ شقة  195م 2ـ ـ 3
نــوم ـ ـ  3حـمــام ـ ـ مــع حديقة وت ــراس ـ ـ
شوفاج موقف $950 .شهريًا
ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
مكاتب للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا.
ال ـحــازم ـيــة غــاردي ـن ـيــا مـكـتــب  125م2
ـ ـ ـ مـقـطــع ال ــى ع ــدة غ ــرف دي ـك ــور رائ ــع
$280000
موقفني متالصقني
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95
م 2ـ ـ بناء حديث وفخم $2900
للمتر املربع
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية بناء جديد ـ ـ مساحة  80م 2ـ ـ
مغر $150000
دوبلكس بسعر ٍ
03/362009
Le simon Real Estate

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد لتنفيذ اش ـغــال مدنية
فــي محطة الـشـبــاك الــرئـيـسـيــة ،مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 3783/تاريخ
 ،2017/4/7قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/6/9عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /50 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/5/15
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 902
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن يــوم
الثالثاء الــواقــع فيه  ،2017/06/13وذلك
فــي قاعة املناقصات فــي املديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الطابق الثالث ،لتلزيم أثاث ومفروشات
وتجهيزات مكتبية لعام  2017موضوع
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط رق ـ ــم /132م ل ت ــاري ــخ
.2017/05/15
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 920
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طلب الياس يوسف فرعون بوكالته عن
هــانــي مــوريــس الـغــريــب مـشـتــري الـعـقــار
 /428/املسقى والغابة من املالك رياض
ي ــوس ــف ب ـت ــرون ــي س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل عن
ضائع باسم املالك.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من
ي ــوم الـثــاثــاء الــواقــع فـيــه ،2017/06/13
وذل ــك فــي قــاعــة املـنــاقـصــات فــي املــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ــأم ــن الـ ـع ــام – امل ـب ـنــى امل ــرك ــزي
رق ــم  /3/الـطــابــق الـثــالــث ،لتلزيم أعـمــال
ّ
رش امل ـ ـب ـ ـيـ ــدات ل ـ ـعـ ــام  2017م ــوض ــوع
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط رق ـ ــم /134م ل ت ــاري ــخ
.2017/05/15
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور

أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 920
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تـ ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة م ــن ي ــوم
الثالثاء الــواقــع فيه  ،2017/06/13وذلك
فــي قاعة املناقصات فــي املديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
الـطــابــق ال ـثــالــث ،لـتـلــزيــم آل ـيــات عسكرية
لعام  2017مــوضــوع دفتر الـشــروط رقم
/126م ل تاريخ .2017/05/10
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 920
إعالن
تـ ـج ــري امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــأم ــن ال ـع ــام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة (م ـح ــاول ــة أول ـ ــى) في
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم
الثالثاء الــواقــع فيه  ،2017/06/13وذلك
فــي قاعة املناقصات فــي املديرية العامة
لــأمــن ال ـعــام – املـبـنــى امل ــرك ــزي رق ــم /3/
ّ
قرطاسية مختلفة
الطابق الثالث ،لتلزيم
لعام  2017مــوضــوع دفتر الـشــروط رقم
/130م ل تاريخ .2017/05/15
يـ ـمـ ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن اإلشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ف ـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة الـعـمــومـيــة ،اإلطـ ــاع واس ـتــام
دفتر الشروط املذكور أعاله في دائرة املال
والـعـتــاد – شعبة الـتـلــزيــم ،خ ــال أوق ــات
ال ــدوام الــرسـمــي ،على أن تـقـ ّـدم الـعــروض
في مهلة أقصاها الساعة الثالثة عشرة
من آخر يوم عمل يسبق موعد املناقصة،
ُ
ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ك ـ ــل ع ـ ـ ــرض يـ ـص ــل بـ ـع ــد ه ــذا
التاريخ.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمي ،يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
مدير عام األمن العام
عنه  /رئيس مكتب الشؤون االدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 920
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
وال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ع ــن إعـ ـ ــادة إجـ ـ ــراء تـلــزيــم
بـطــريـقــة اسـ ـت ــدراج ع ــروض عـلــى اس ــاس
تنزيل مئوي حده االقصى  %20عشرون
باملئة على اسـعــار االدارة ،مــع تخفيض
مدة االعــان الى خمسة ايــام ً
بناء إلحالة
م ـع ــال ــي وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة وامل ـ ـيـ ــاه ب ـتــاريــخ
 ،2017/5/16لـتـنـفـيــذ مـ ـش ــروع اش ـغــال
ت ـع ــزي ــل وإن ـ ـشـ ــاء ح ـي ـط ــان ح ـم ــاي ــة عـلــى
مـجــرى شـتــوي فــي بـلــدة ج ــورة الـبـلــوط ـ ـ
قضاء املنت.
تجري عملية التلزيم في الساعة التاسعة
من يوم الجمعة الواقع في .2017/6/16
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
في الدرجة الرابعة فقط لالشغال املائية
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
يجر استالمها مؤقتًا،
صفقات مائية لم
ِ
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشر من
آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
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إعالنات

لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  18أيار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 933
إعالن تلزيم مشروع حفر بئر
اسـتـقـصــائـيــة ف ــي ب ـل ــدة ي ــان ــوح ـ ـ ـ ـ قـضــاء
جبيل ـ ـ محافظة جبل لبنان
الساعة التاسعة مــن يــوم االثـنــن الواقع
فيه التاسع عشر من شهر حزيران ،2017
ت ـجــري ادارة امل ـنــاق ـصــات ـ ـ ـ ف ــي مــركــزهــا
الكائن في بناية بيضون ـ ـ شارع بوردو ـ ـ
الصنايع ـ ـ بيروت ،لحساب وزارة الطاقة
واملـيــاه ـ ـ املديرية العامة للموارد املائية
والـكـهــربــائـيــة ـ ـ ـ مـنــاقـصــة تـلــزيــم مـشــروع
حفر بئر استقصائية فــي بلدة يــانــوح ـ ـ
قضاء جبيل ـ ـ محافظة جبل لبنان.
ـ ـ ـ ـ ال ـت ــأم ــن امل ــؤق ــت :ع ـش ــرة م ــاي ــن لـيــرة
لبنانية ال غير.
ـ ـ طريقة التلزيم :تقديم أسعار.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـعـ ــارضـ ــون املـ ـقـ ـب ــول ــون :امل ـت ـع ـه ــدون
امل ـص ـن ـف ــون وف ـق ــا الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ــم
 9206تاريخ  1968/1/18وتعديالته في
الدرجة الثانية على االقل من الجدول رقم
 5لتنفيذ صفقات حفر اآلب ــار والتحري
ع ــن امل ـي ــاه ال ـجــوف ـيــة بـطــريـقــة ال ــروت ــاري
على ان ال يكون في عهدته اكثر من أربع
صفقات مشاريع حفر آبار أخرى لم يجر
استالمها استالمًا نهائيًا بتاريخ اجراء
املناقصة.
تـ ـق ــدم ال ـ ـع ـ ــروض ،وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ،الـ ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن مـصـلـحــة ال ــدي ــوان
فـ ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـلـ ـم ــوارد امل ــائ ـي ــة
والكهربائية.
يـ ـج ــب ان تـ ـص ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـ ـ ــى ادارة
املـنــاقـصــات ،قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
املدير العام الدارة املناقصات
د .جان العلية
التكليف 935
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض الـعــائــد ل ـشــراء م ــواد كيماوية
لزوم اعمال االستثمار في كل من معملي
الـ ـ ــذوق وال ـج ـي ــة ل ـل ـعــام  ،2017مــوضــوع
استدراج العروض رقم ث4د 8434/تاريخ
 ،2016/8/31قد مددت لغاية يوم الجمعة
 2017/6/9عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /150 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/5/17
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 918
إعالن تلزيم
تـ ـج ــري ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات الـ ـع ــام ــة فــي
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة مـنــاقـصــة عـمــومـيــة
ل ـت ـلــزيــم ت ـقــديــم م ـف ــروش ــات وت ـج ـه ـيــزات
مكتبية لزوم مدرج ومكاتب االساتذة في
كلية الهندسة (الفرع الثالث)
على أساس سعر يقدمه العارض
وذلك في مبنى االدارة املركزية للجامعة
اللبنانية ـ ـ املبنى الزجاجي ـ ـ املتحف
الساعة  15.00من يوم الثالثاء الواقع فيه
 20من شهر حزيران سنة 2017
لصالح الجامعة اللبنانية كلية الهندسة
(الفرع الثالث)

ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق ن ـ ـصـ ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــورط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي يـمـكــن االطـ ــاع
وال ـح ـص ــول ع ـل ـيــه لـ ــدى أم ــان ــة س ــر كلية
الهندسة (الفرع الثالث)
العنوان :كلية الهندسة ـ ـ الفرع الثالث
مكتب السيدة :فدوى عالمة محيو
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـصـ ــل الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض وطـ ـلـ ـب ــات
االشـ ـت ــراك ف ــي امل ـنــاق ـصــة الـعـمــومـيــة الــى
قلم الــدائــرة االداري ــة املشتركة في رئاسة
الجامعة اللبنانية قبل الساعة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخـ ــر يـ ــوم ع ـمــل يسبق
اليوم املحدد الجراء املناقصة وذلك اثناء
الدوام الرسمي.
بيروت في  9أيار 2017
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد أيوب
التكليف 932
إعالن
إلى مجهول املقام محمد فؤاد عباس
صادر عن محكمة بعبدا الشرعية السنية
تــدعــوك محكمة بعبدا الشرعية السنية
ل ـح ـض ــور ج ـل ـســة  2017/6/20ال ـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة
بــوجـهــك م ــن قـبــل ان ـت ـصــار عـبــد املـصــري
بمادة تفريق للشقاق والنزاع واملسجلة
بـ ــرقـ ــم االسـ ـ ـ ـ ــاس  2017/110واس ـ ـتـ ــام
االوراق ال ـعــائــدة لــك واذا لــم تـحـضــر في
ال ــوق ــت امل ـع ــن ت ـع ـت ـبــرك امل ـح ـك ـمــة مبلغًا
ً
أصــوال ويجري بحقك االيـجــاب الشرعي
والقانوني وكتب في .2017/5/18
قاضي بعبدا الشرعي
الشيخ محمد هاني الجوزو
إعالن
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
مــوجــه ال ــى امل ـنـفــذ عـلـيـهــم ع ـمــاد وخـلـيــل
وحـســن محمد خليل يــوســف املجهولي
محل االقامة
تـنــذركــم ه ــذه ال ــدائ ــرة سـنـدًا لـلـمــادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنــذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2000/1318املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن وليد
مـحـمــد ب ـغ ــدادي ب ـخــال  /30/يــومــا من
تاريخ النشر واتخاذ محل اقامة مختار
ضمن نطاق الدائرة واال ُعد قلمها مقامًا
مـخـتــارًا تتبلغون بواسطته كــل االوراق
املوجهة إليكم في املعاملة املذكورة.
مأمور التنفيذ
مارو القزي
إعالن
أمانة السجل التجاري في البقاع
تعديل اسم تاجر
ب ـن ـ ً
ـاء لـلـطـلــب ت ــاري ــخ  2017/5/16تـقــرر
تعديل االســم التجاري للتاجر املعروف
باسم :شمس االوائــل املسجلة تحت رقم
 4004248ت ــاري ــخ  2013/9/18لتصبح
"ال ـح ــاي ــك لـلـتــدفـئــة وال ـت ـبــريــد وال ـت ـجــارة
العامة".
لكل ذي مصلحة االعتراض خالل عشرة

أيام من تاريخ النشر.
أمني السجل التجاري في البقاع
سليمان القادري
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ جزين
برئاسة القاضي شادي زرزور
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
كــامــل  2400سـهــم فــي ال ـع ـقــار رق ــم 3692
جزين لعدم قابليته للقسمة بني الشركاء
وذل ــك فــي املـعــامـلــة الـتـنـفـيــذيــة رق ــم وارد
.2016/22
طــالــب التنفيذ :املـحــامــي ان ـطــوان جــورج
نجم
املنفذ عليها :ماري حبيب سلوم رحيم
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ال ـح ـكــم الـ ـص ــادر عن
املـحـكـمــة االبـتــدائـيــة فــي الـجـنــوب تــاريــخ
2016/2/25
تاريخ التنفيذ.2016/6/6 :
تاريخ تبليغ االنذار 2016/9/23 :بالنشر.
تاريخ قرار الحجز.2016/9/30 :
تاريخ تسجيله.2016/10/15 :
تاريخ محضر الوصف.2017/2/25 :
تاريخ تسجيله2017/4/8 :
العقار رقم 3692 :جزين.
محتوياته :أرض بعل سليخ
مساحته 2250 :م2
حـ ـ ــدوده :ج ـنــوبــا ال ـع ـق ــار  3691ـ ـ ـ ـ شــرقــا
ً
العقارين  374و 3705ـ ـ شماال ساقية مياه
شتوية ـ ـ غربًا العقار .3691
بدل تخمينه 27000 :د.أ.
بدل طرحه 27000 :د.أ.
تـعـقــد جـلـســة امل ــزاي ــدة الـعـلـنـيــة ف ــي مقر
محكمة جزين عند الساعة الــواحــدة من
ظهر يوم االربعاء فيه .2017/6/21
عـلــى ك ــل راغ ــب ب ــاالش ـت ــراك ب ــامل ــزاي ــدة أن
ي ــودع بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ جزين،
قبل املباشرة بها لدى صندوق الخزينة
أو أحــد املـصــارف املقبولة ،مبلغًا موازيًا
ل ـب ــدل الـ ـط ــرح أو ي ـق ــدم ك ـفــالــة مـصــرفـيــة
تضمن هذا املبلغ وأن يعني مقامًا مختارًا
لــه ضمن نـطــاق دائ ــرة تنفيذ جــزيــن وإال
اعـتـبــر قلمها مـقــامــا ل ــه .وع ـلــى املـشـتــري
الــذي ترسي عليه املــزايــدة ان يقوم بدفع
ً
الـثـمــن كــامــا خ ــال ثــاثــة اي ــام تـلــي قــرار
االحــالــة ورس ــم دالل ــة ق ــدره خمسة باملئة
تحت طائلة اعادة البيع على عهدته.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
بتريسيا بو راشد
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية الرقم 2015/143
املنفذ :فادي جوزف غانم ـ ـ وكيله املحامي
وديع يزبك.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :امل ـحــامــي لــويــس ادوار بو
ف ــرح ـ ـ ـ الـجــديــدة بملكه الـقـســم 1036/22
الجديدة.
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي /13/ :سـ ـن ــد دي ــن
ً
تحصيال ملبلغ  /233000/دوالر أميركي
مــوثــوقــة بـعـقــد تــأمــن درجـ ــة اولـ ــى على

الـقـســم  1036/22ال ـجــديــدة ع ــدا الـفــائــدة
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2015/4/20 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2015/4/30 :
الـعـقــار امل ـطــروح للبيع :القسم  /22/من
الـعـقــار  /1036/ال ـجــديــدة يـحـتــوي على
م ــدخ ــل وغ ــرف ــة س ـكــرت ـيــر وم ـك ـت ــب كـبـيــر
وأرب ـ ـ ــع غـ ــرف م ـك ــات ــب ص ـغ ـي ــرة ومـطـبــخ
ص ـغ ـي ــر وح ـ ـمـ ــام وشـ ــرفـ ــة م ـق ـف ـلــة زجـ ــاج
وأملينيوم هذا القسم هو مكتب املحامي
لويس بو فرح .مساحته /136/م .2منتفع
بحق الري من مياه قناة الجديدة مرتفق
بفسحة شـبــاك عـلــى مـســاحــة ذراع كامل
ل ـل ـع ـقــار  /53/ب ـي ــع .ب ــاع ــت وداد زوج ــة
ان ـط ــوان خليل اسـحــق حــق ال ــري العائد
ل ـهــا ف ــي االرب ـع ـم ــاي ــة س ـهــم م ــن االس ـت ــاذ
جبرائيل نصار مالك العقار  /12/يشترك
بملكية الحق املختلف رقــم  ./1/ان هذا
الحق خاضع لنظام الطوابق ورد تعهد
ال رج ــوع عنه بــازالــة املخالفة فــي القسم
 ،/1/راج ــع الـقـســم  ./xiv/مخالفة بناء
راجــع القسم  ./1/مخالفة بناء بموجب
كـتــاب البلدية تحت رقــم  1/1211تاريخ
 .2006/6/28ت ـع ـه ــد مـ ــن املـ ــالـ ــك ع ـبــود
يـ ـعـ ـق ــوب ب ـ ــوغ ـ ــوص ي ـ ـفـ ــوض ب ـم ــوج ـب ــه
ال ـس ـل ـط ــات الـ ـع ــام ــة بـ ـه ــدم امل ـخ ــال ـف ــة فــي
القسم املشترك منظم لدى الكاتب العدل
فــايــز ال ـح ــاج ع ــدد  .2010/14272تعهد
م ــن امل ـحــامــي ل ــوي ــس ب ــو ف ــرح بـتـفــويــض
البلدية والسلطات الرسمية بهدم وازالة
املخالفة بــاألقـســام املشتركة .تعهد عدد
 2011/12694الجديدة فايز الحاج يمنع
ترتيب أي حق عيني إال بموافقة الدائن.
قيمة التخمني /244800/ :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /146880/ :دوالر أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع فيه
 2017/6/23ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صباحًا
ام ــام رئـيــس دائ ــرة التنفيذ وفــي محكمة
امل ــن .فـعـلــى راغ ــب ال ـش ــراء أن ي ــودع قبل
امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة ال ـطــرح أو تقديم
كفالة معادلة واتـخــاذ محل اقامة ضمن
ن ـط ــاق الـ ــدائـ ــرة وخ ـ ــال ث ــاث ــة اي ـ ــام تلي
االح ــال ــة ،عـلـيــه ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن تحت
ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـشــر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ البترون
الرئيسة مارجي مجدالني
رقم املعاملة2016/64 :
املنفذة :ريتا سليمان سليمان ـ ـ املحامي
سايد فياض
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :ورثـ ــة س ــت ال ـب ـنــات نصر
ط ـ ـن ـ ــوس ن ـ ـصـ ــر وب ـ ـ ـ ـ ــدر ع ـ ــزي ـ ــز ع ــوي ـن ــي
وسيمون وساميا وماري واميل وانطوان
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وزيـنــة نــاصــر منصور وبـطــرس وميرنا
وخضراء وناجي طانيوس بستاني.
السند التنفيذي :استنابة دائ ــرة تنفيذ
طــراب ـلــس املـنـفــذ بـمــوجـبـهــا حـكــم بــازالــة
الشيوع في العقار رقم  /34/بجدرفل.
تاريخ الحكم2015/8/4 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2016/10/13 :
امل ـط ــروح للبيع ال ـع ـقــار :رق ــم /34مـنـطـقــة
بجدرفل العقارية
م ـح ـتــويــاتــه :ارض ب ـعــل سـلـيــخ ضمنها
بعض اشجار توت
مساحته394 :م2
ً
يحده :شماال 33 :و 35شرقًا 33 :و35
ج ـنــوبــا 30 :وط ــري ــق ع ــام غ ــرب ــا 30 :و33
وطريق عام
ال ـت ـخ ـم ــن/26000/ :د.أ .ب ـ ــدل الـ ـط ــرح:
/26000/د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان ـهــا :ن ـهــار االث ـنــن
الــواقــع فــي  2017/6/19الـســاعــة الثانية
عشرة ظهرًا في قاعة محكمة البترون.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :ع ـلــى ال ــراغ ــب ف ــي ال ـشــراء
ان يــدفــع ب ــدل ال ـطــرح امل ـقــرر ن ـق ـدًا وعليه
تقديم كفالة وافية من املصاريف املقبولة
كفالتها قانونًا أو شيكًا مصرفيًا بالليرة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وع ـل ـي ــه ات ـ ـخـ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة
معروف ضمن نطاق دائرة تنفيذ البترون
واال عد قلمها مختارًا له وان يدفع زيادة
على الثمن رسوم التسجيل والداللة.
رئيس القلم
وفاء ضاهر
إعالن بيع باملعاملة 2013/994
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2017/6/2ال ـســاعــة  1:00ظ ـه ـرًا س ـيــارة
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه فـ ـ ــؤاد جـ ـ ــورج ع ـ ــون م ــارك ــة
ج ـكــوار  2.0 X TYPEمــوديــل  2009رقــم
ً
/2519/ج الخصوصية تحصيال لدين
طالب التنفيذ بنك عــوده ش.م.ل .وكيله
املحامي انــدره نهرا البالغ $/3107.07/
عــدا اللواحق واملخمنة بمبلغ $/5238/
واملـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة ب ـس ـع ــر  $/4000/أو مــا
يـعــادلـهــا بــالـعـمـلــة الــوطـنـيــة وإن رس ــوم
امليكانيك قد بلغت /6.834.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
امل ـ ـحـ ــدد الـ ـ ــى م ـ ـ ــرآب املـ ـ ـ ــدور فـ ــي ب ـي ــروت
الكرنتينا مصحوبًا بالثمن نقدًا او شيك
مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2016/937
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي د .شادي الحجل
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
 2017/6/2الـســاعــة  12:30ظـهـرًا سـيــارة
املـنـفــذ عليه بــاســم محمد يقطني مــاركــة
بــورش  CAYENNE-Sمــوديــل  2008رقم
ً
/171362/ز ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـيــا
ل ــدي ــن ط ــال ــب الـتـنـفـيــذ ب ـنــك م ـصــر لـبـنــان
ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـح ــام ــي رام ـ ــي سـمـيــره
الـ ـب ــال ــغ  $/23.390.08/ع ـ ــدا ال ـل ــواح ــق
واملخمنة بمبلغ  $/19668/واملطروحة
بسعر  $/15200/أو ما يعادلها بالعملة
الوطنية ويتوجب عليها ميكانيك منذ
ال ـع ــام  /2016/فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
الحضور باملوعد املحدد الى مرآب املدور
فــي بـيــروت الكرنتينا مصحوبًا بالثمن
نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
من أمانة السجل العقاري في املنت
طـلــب املـحــامــي االس ـتــاذ طــانـيــوس شاكر
ضو بوكالته عن السيد محمد حسام فائز
الكحاله مشتري القسم رقم  /X 233/من
البناء القائم على العقار  /16/من منطقة
ديــر مــار روك ــز ضـهــر الـحـصــن العقارية
العائدة ملكيته للشركة العقارية لالنماء
ش.م.ل .سند تمليك بدل عن ضائع باسم
املالكة الشركة العقارية لالنماء ش.م.ل.
للمعترض املراجعة خالل  15يوم
أمني السجل العقاري
مايكل حدشيتي
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فيليب الم ...وداعًا لحلم المدربين
للمرة األخيرة ستلمس درع
الدوري األلماني يدي فيليب
الم ،الذي يخوض اليوم
مباراته األخيرة قبل أن يرفعها
ً
احتفاال بلقبه الثامن في
«البوندسليغا» ،التي يودعها
وهو في قمة مستواه
شربل ّ
كريم
كـثـيــرة ه ــي الـلـحـظــات الـحــزيـنــة في
عــالــم ك ــرة ال ـق ــدم ،بـعـضـهــا ال يمكن
تفسيره أو تصديقه أو القبول به،
وه ــو ت ـمــامــا م ــا يمكن
قوله في توقف النجم
األملاني فيليب الم عن
لعب كرة القدم.
ً
فعال هي لحظة مؤثرة
ومــؤملــة للعبة عمومًا،
ل ـكــون ـهــا ت ـف ـقــد واح ـ ـدًا
من أهم العبيها .العب
بـلــغ ال ـ ـ  33م ــن الـعـمــر،
ل ـك ـن ــه ال يـ ـ ـ ــزال ي ـ ــؤدي
عـ ـ ـل ـ ــى أرض املـ ـلـ ـع ــب
وك ــأن ــه خ ــرج لـلـتــو من
صـ ـ ـف ـ ــوف الـ ـن ــاشـ ـئ ــن.
هـ ــو الـ ـشـ ـب ــاب األبـ ـ ــدي
واألم ـ ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي
«أحب احترافيته .لو كان
ي ـف ـت ــرض أن يــأخــذهــا
لدينا  20فيليب الم ،ملا
كـ ــل الع ـ ــب ك ـ ـقـ ــدوة مــن
عانينا من أي مشكلة» .هذا
أجــل الــوصــول إلــى كل
ما قاله املدرب الحالي لبايرن شيء.
ميونيخ كارلو أنشيلوتي ،في ن ـعــم ،كــل ش ــيء أح ــرزه
الم ف ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرت ـ ــه
وصفه لقائد فريقه فيليب
ال ــذه ـب ـي ــة كـ ــان بـفـضــل
الم .املدرب اإليطالي حاول
احـ ـت ــرافـ ـيـ ـت ــه ال ـع ــال ـي ــة
مرارًا وتكرارًا إقناع نجمه
ال ـتــي أذه ـل ــت املــدربــن
بتأجيل قرار اعتزاله ،حتى
ال ــذي ــن ت ـع ــاق ـب ــوا عـلــى
ّإن بعض املصادر تقول إنه
اإلشـ ـ ـ ـ ــراف ع ـل ـي ــه م ـنــذ
كان ّ
يلح يوميًا عليه للعدول
ال ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــر ،وحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى
ً
ّ
عن االعتزال ،من دون أن
ت ـح ــول ــه ب ـط ــا لـلـعــالــم
ً
يفلح في تغيير تفكيره.
م ـ ـ ــع أمل ـ ــان ـ ـي ـ ــا وبـ ـ ـط ـ ــا
كذلك ،دعا مدرب املنتخب
ق ــومـ ـي ــا ف ـ ــي ب ــاف ــاري ــا
األملاني يواكيم لوف ،الم إلى الـتــي لــن تـنـســى ابنها
ال ـخ ـج ــول الـشـخـصـيــة
البقاء في الكرة األملانية ،أيًا
االجتماعية ،والجريء
كان الدور املنوط به.
في شخصيته الكروية
املقدامة.
ب ـ ـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ــاطـ ـ ــة ،الم ه ــو
ال ـ ــاع ـ ــب الـ ـ ـ ــذي ي ـح ـلــم
كــل م ــدرب بــأن يـكــون لــديــه مثله في
صفوفه .فهو القائد ،املحرك ،الروح،

رفض أمنية
أنشيلوتي

يخوض فيليب الم اليوم المباراة األخيرة في مسيرته (أود أندرسن  -أ ف ب)

وال ــذك ــاء .ك ــل ه ــذه ال ـص ـفــات وأك ـثــر،
تجتمع فــي العــب واح ــد ،إذ لــو كان
األمل ــان ــي م ـهــاج ـمــا ،ل ـنــافــس ب ــا شك
على جائزة أفضل العب في العالم.
ً
ه ــو أصـ ــا ال ي ـح ـتــاج إل ــى ال ـجــوائــز
بعدما أحــرز كل األلقاب املمكنة مع
بــايــرن ميونيخ ،ولـقــب كــأس العالم
 2014مع منتخب أملانيا.
املـ ـسـ ـي ــرة ال ــذه ـب ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـن ـج ــم ال
ُت َ
ختصر باأللقاب ،فهو يعكس القيم

لم ُي َ
طرد الم يومًا،
رغم خوضه نحو 500
مباراة في مسيرته

الحقيقية لكرة القدم ،إذ خاض نحو
 ّ 500م ـب ــاراة ف ــي م ـس ـيــرتــه ،لـكـنــه لم
يتلق في خاللها أي بطاقة حمراء،
لـيـنـضــم إل ــى كــوك ـبــة م ــن األســاط ـيــر
«النظيفني» الــذيــن سبقوه إلــى هذا
اإلنـ ـج ــاز ،أم ـث ــال ال ـفــرن ـســي مـيـشــال
بالتيني ،اإلنكليزي غــاري لينيكر،
ال ــوي ـل ــزي رايـ ــن غ ـي ـغــز ،واإلس ـب ــان ــي
راوول غونزاليس...
إنـ ـ ـج ـ ــاز يـ ــأخـ ــذ ب ـ ـع ـ ـدًا أكـ ـ ـب ـ ــر ،ل ـك ــون

الم ش ـغــل م ــركـ ـزًا ف ــي الـ ــدفـ ــاع ،لـكـنــه
لـ ــم ُي ـ ـطـ ــرد يـ ــومـ ــا ،فـ ـه ــو رغـ ـ ــم قـصــر
قــامـتــه وبـنـيـتــه الـجـســديــة ال ـعــاديــة،
ل ــم ي ـس ـت ـخــدم ال ـع ـنــف أو الـخـشــونــة
لتعويض مــا ينقصه ،بــل استخدم
ذكـ ـ ــاء ه ال ــره ـي ــب لــان ـق ـضــاض عـلــى
خ ـص ــوم ــه ب ـن ـظ ــاف ــة وسـ ـح ــب ال ـك ــرة
م ـن ـه ــم مـ ــن دون مـ ـش ــاك ــل .وب ـس ـبــب
ذك ــائ ــه ،ت ـم ـكــن الم لـ ــدى ع ــودت ــه مــن
ف ـتــرة إع ــارت ــه إل ــى ش ـتــوت ـغــارت عــام
 ،2005م ــن ج ـعــل ج ـم ـهــور ال ـبــايــرن
ينسى الفرنسي بيشنتي ليتزارازو،
ّ
تحول ملهمًا ثم قائدًا للفريق
ال بل
البافاري.
ذك ـ ـ ـ ـ ــاؤه هـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ــذي أذهـ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ــدرب
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوسـ ـي ــب غـ ـ ــوارديـ ـ ــوال
ّ
الذي عرف أن الم يستطيع شغل أي
مــركــز مــن دون مـشــاكــل ،فتنقل معه
م ــن ال ـج ـهــة ال ـي ـم ـنــى إلـ ــى نـظـيــرتـهــا
ً
اليسرى ،وصــوال إلــى مركز الوسط
 امل ــداف ــع ،ملبيًا ال ـنــداء فــي كــل مــرةاحتاج فيها الفريق إليه.
ً
فعال ،كيف لالعب مثل الم أن يعتزل؟
سـ ــؤال تـصـعــب اإلج ــاب ــة ع ـن ــه ،لكنه
كـمــا ك ــان كـبـيـرًا عـلــى أرض املـلـعــب،
ات ـخــذ ق ــرارًا كـبـيـرًا ويـشـبـهــه تـمــامــا،
ف ـمــن ال ــذك ــاء اخ ـت ـي ــار ه ــذه الـلـحـظــة
لـلـقــول وداعـ ــا ،فـهــو ال ي ــزال فــي قمة
م ـس ـتــواه ،وه ــو ال ــذي يـسـتـعــد لــرفــع
الــدرع الفضية مــرة جــديــدة ،ليذكره
مـحـبــو «هــول ـيــوود ال ـكــرة األملــانـيــة»
بلقب ما.
في كل لحظة احتفالية
ٍ
ي ـت ــرك فـيـلـيــب الم ع ــال ــم ك ــرة ال ـق ــدم،
م ـخ ـل ـف ــا وراء ه خـ ـ ـس ـ ــارة ال ي ـم ـكــن
ت ـع ــوي ـض ـه ــا ،وخـ ـص ــوص ــا ل ـب ــاي ــرن
ميونيخ الــذي انتظر أعوامًا طويلة
ل ـت ـخــريــج «ج ــوك ــر» يـمـكـنــه م ــلء كل
امل ــراك ــز تـقــريـبــا مــن دون م ـعــانــاة ،ال
ّ
يتحول فيها إلــى أداة ّ
تلمع
بــل إنــه
صــورة زمالئه ،على غــرار ما حصل
عندما لعب خلف الـهــولـنــدي أريــن
روبن ،فحمى ظهره تاركًا له الحرية
الـهـجــومـيــة ال ـتــي آزره فـيـهــا أيـضــا،
ف ــأص ـب ــح ال ـج ـن ــاح ال ـط ــائ ــر مــرتــاحــا
وأكثر تألقًا في كل مرة كان فيها الم
معه في نفس التشكيلة.
فــي افـتـتــاح ك ــأس الـعــالــم  2006كــان
الم صـ ــاحـ ــب الـ ـ ـه ـ ــدف االفـ ـتـ ـت ــاح ــي
الرائع في مرمى كوستاريكا ،الذي
ّ
ه ــز أرج ـ ــاء م ـل ـعــب «أل ـي ــان ــز أري ـن ــا».
ال ـي ــوم ق ــد ال يـسـجــل ه ــدف ــا صــارخــا
ب ـن ـف ــس الـ ـط ــريـ ـق ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــرة ال ـت ــي
استخدمها قبل  11عامًا ،لكن األكيد
أن كل مشجع سيودعه في مباراته
األخـ ـي ــرة سـيـسـجــل ف ــي ذاك ــرت ــه أنــه
تابع عن كثب نجمًا قد ال يتكرر في
املستقبل القريب إن كــان في أملانيا
أو العالم.

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إنكلترا (المرحلة األخيرة)

إسبانيا (المرحلة األخيرة)

إيطاليا (المرحلة قبل األخيرة)

ألمانيا (المرحلة األخيرة)

فرنسا (المرحلة األخيرة)

 األحد:ساوثمبتون  -ستوك سيتي ()15,00
ليستر سيتي  -بورنموث ()15,00
تشلسي  -سندرالند ()15,00
أرسنال  -إفرتون ()15,00
ليفربول  -ميدلسبره ()15,00
سوانسي  -وست بروميتش ()15,00
مانشستر يــونــايـتــد  -كــريـسـتــال بــاالس
()15,00
بيرنلي  -وست هام يونايتد ()15,00
واتفورد  -مانشستر سيتي ()15,00
هال سيتي  -توتنهام ()15,00

 السبت:س ـب ــورت ـي ـن ــغ خ ـي ـخ ــون  -ري ـ ـ ــال بـيـتـيــس
()18,00
دي ـبــورت ـي ـفــو ال ك ــورون ـي ــا  -الس بــاملــاس
()20,00
ليغانيس  -أالفيس ()20,00
إشبيلية  -أوساسونا ()22,00

 السبت:كييفو  -روما ()19,00
نابولي  -فيورنتينا ()21,45

 السبت:بايرن ميونيخ  -فرايبورغ ()16,30
ب ــوروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد  -فـ ـي ــردر بــريـمــن
()16,30
بــوروسـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ  -دارمـشـتــات
()16,30
هيرتا برلني  -باير ليفركوزن ()16,30
كولن  -ماينتس ()16,30
هامبورغ  -فولسبورغ ()16,30
إينغولشتات  -شالكه ()16,30
هوفنهايم  -أوغسبورغ ()16,30
فرانكفورت  -اليبزيغ ()16,30

 السبت:غانغان  -متز ()22,00
ليل  -نانت ()22,00
ليون  -نيس ()22,00
مرسيليا  -باستيا ()22,00
باريس سان جيرمان  -كاين ()22,00
رين  -موناكو ()22,00
تولوز  -ديجون ()22,00
لوريان  -بوردو ()22,00
نانسي  -سانت إتيان ()22,00
أنجيه  -مونبلييه ()22,00

 األحد:أتلتيكو مدريد  -أتلتيك بلباو ()17,45
فالنسيا  -فياريال ()17,45
سلتا فيغو  -ريال سوسييداد ()17,45
برشلونة  -إيبار ()21,00
ملقة  -ريال مدريد ()21,00

 األحد:ميالن  -بولونيا ()16,00
إمبولي  -أتاالنتا ()16,00
يوفنتوس  -كروتوني ()16,00
أودينيزي  -سمبدوريا ()16,00
جنوى  -تورينو ()16,00
ساسوولو  -كالياري ()16,00
التسيو  -إنتر ميالنو ()21,45
 االثنني:بيسكارا  -باليرمو ()21,45
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

اجتماعان يحسمان مصيرَ فينغر وتوخيل
بعد وصول موسم الدوري اإلنكليزي
املـ ـمـ ـت ــاز لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم إلـ ـ ــى ن ـهــاي ـتــه،
ستظهر اإلجــابــة الـتــي يبحث عنها
ال ـج ـم ـيــع حـ ــول مـس ـت ـق ـبــل ال ـفــرن ـســي
أرســن فينغر إن كــان سيبقى مدربًا
ألرسنال في املوسم املقبل أو ال.
فينغر أكــد أن مستقبله مــع أرسـنــال
سيتحدد فــي اجـتـمــاع ملجلس إدارة
الـ ـن ــادي ب ـعــد ن ـهــائــي كـ ــأس إنـكـلـتــرا
املقرر في  27أيار الجاري ضد الجار
اللدود تشلسي ،املتوج بلقب الدوري
املمتاز.
وواجـ ــه املـ ــدرب الـفــرنـســي أسـئـلــة عن
م ـس ـت ـق ـب ـلــه ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار فـ ــي األش ـه ــر
القليلة املاضية ،لكنه أكد أن اجتماعًا
بـ ـه ــذا ال ـ ـشـ ــأن س ـي ـع ـقــد ب ـع ــد ن ـهــائــي
الكأس.
وردًا على سؤال حول موعد اجتماع
مجلس اإلدارة قال فينغر" :أعتقد أنه
بعد نهائي الكأس".
وعما إذا كان االجتماع سيخرج بقرار
نهائي حــول مستقبله أجــاب" :نعم"،
م ــؤكـ ـدًا" :ي ـج ــب أن ت ـعــرفــوا أن هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن األم ـ ــور املـتـعـلـقــة بـنــادي
كــرة القدم التي يجب مناقشتها في

اجتماع ملجلس اإلدارة" .وتابع" :من
ه ــذه األمـ ــور :مــا يحصل مــع امل ــدرب،
امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ال ــاعـ ـب ــون ال ــذي ــن يـجــب
ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ـهــم وتـ ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــود.
بــال ـط ـبــع س ــأك ــون هـ ـن ــاك .ف ــي الــوقــت
ّ
الحالي ،أعتقد أنه يجب أن نركز على
امل ــدى القصير ومــا سيحصل األحــد

وفي نهائي الكأس".
وفـ ــي أمل ــان ـي ــا أيـ ـض ــا ،أع ـل ــن الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـب ــوروس ـي ــا دورت ـم ــون ــد،
هــانــز ـ ـ يــواك ـيــم فــاتـسـكــه ،أن ال ـنــادي
سيبحث في مستقبل مدربه توماس
تــوخ ـيــل ب ـعــد ن ـهــايــة امل ــوس ــم ،نــافـيــا
حتمية رحيله أو االتـفــاق مــع مــدرب

ستبحث إدارة دورتموند مع توخيل مستقبله (كريستوف ستاشي ــ أ ف ب)

ب ــدي ــل ،بـحـســب م ــا نـقـلــت عـنــه وكــالــة
"سيد" الرياضية األملانية.
وكــان توخيل قد اعتبر أخيرًا أن من
الـســذاجــة التفكير بــأن مستقبله مع
الـ ـن ــادي م ـض ـم ــون ،ف ــي ظ ــل ال ـخــاف
العلني بينه وبني أركان االدارة.
وق ــال فــاتـسـكــه" :سـنـجـلــس مـعــا بعد
انـ ـتـ ـه ــاء امل ـ ــوس ـ ــم وسـ ـنـ ـتـ ـح ــدث عـمــا
سيحصل .لــو أنـنــا اتفقنا مــع مــدرب
آخــر ،فما نفع القيام بــذلــك؟" ،قاصدًا
ال ـج ـل ــوس م ــع تــوخ ـيــل وال ـب ـح ــث في
مستقبله.
وأشارت صحيفة "بيلد" إلى أن إدارة
النادي توصلت إلى اتفاق مع مدرب
بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ السابق
ونـيــس الفرنسي حاليًا السويسري
لوسيان فافر لتولي مهمة اإلشــراف
على الفريق اعتبارًا من املوسم املقبل،
لكن فاتسكه نفى أمس هذا األمر.
وقال" :في الوقت الحالي ،نحن لسنا
فـ ــي ط ـ ــور امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات (م ـ ــع ف ــاف ــر)،
لكنني ال أريــد إضافة أي شــيء بهذا
الخصوص" .وأضاف" :كل ما سأقوله
س ـي ـتــرك أثـ ــره ع ـلــى م ـفــاوضــات ـنــا مع
توماس توخيل".

ستدخل بيبيانا شتينهاوس التاريخ في املوسم
املقبل حيث ستصبح أول سيدة تقود مباريات
في ال ــدوري األملــانــي لكرة الـقــدم ،بحسب ما أعلن
االت ـحــاد األملــانــي للعبة بعد تقديمه الئـحــة حكام
املوسم املقبل.
وسبق للشرطية املتحدرة من هانوفر والبالغة من
العمر  38عامًا ،قيادة مباريات في دوري الدرجة
الثانيةُ ،
وعينت حكمًا رابعًا في مباريات الدرجة
األولى .وقالت شتينهاوس على املوقع اإللكتروني
لــاتـحــاد" :لـقــد حققت حلمي وأن ــا سعيدة بذلك.
هــذا تقدير لعملي الشاق الــذي أوصلني إلــى هنا،
ويشكل حافزًا كبيرًا ملواصلة هذا العمل".

سامباولي مستعد لألرجنتين

يخف األرجنتيني خورخي سامباولي اهتمامه
لم
ِ
بـتــدريــب منتخب ب ــاده لـكــرة ال ـقــدم ،مــؤك ـدًا أنها
فــرصــة "ي ـح ـلــم" بـهــا مـنــذ أع ـ ــوام ،إال أن ــه اشـتــرط
موافقة نــاديــه الحالي إشبيلية اإلسباني لإلقدام
عليها .وأعلن االتحاد األرجنتيني للعبة رغبته في
التعاقد مع املدرب البالغ من العمر  57عامًا ،لتولي
املسؤولية خلفًا ملواطنه املقال إدغ ــاردو باوتسا،
وقـ ـي ــادة املـنـتـخــب ف ــي مـسـيــرتــه الـصـعـبــة ضمن
تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى كأس العالم
 2018في روسيا.

أكدت الروسية ماريا شارابوفا ،العائدة حديثًا من
عقوبة اإليقاف بسبب املنشطات ،أنها ستخوض
التصفيات املؤهلة لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية،
ثالثة الـبـطــوالت الـكـبــرى لـهــذا املــوســم ،ولــن تطلب
بطاقة دعــوة للبطولة التي أحــرزت لقبها في عام
 .2004وقــالــت شــارابــوفــا فــي بـيــان على موقعها
اإللكتروني" :بسبب ّ
تحسن تصنيفي بعد الدورات
الثالث التي خضتها منذ عودتي ،سأخوض أيضًا
التصفيات املؤهلة إلى ويمبلدون في روهامبتون،
ول ــن أتـ ـق ـ ّـدم بـطـلــب ال ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــة دع ــوة
خاصة إلى القرعة األساسية".

شباب لبنان يتأهلون في فوتسال آسيا
اللبناني في الجولة الختامية اليوم
السبت.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ب ـ ـقـ ــي امل ـن ـت ـخ ــب
األوزب ـ ـ ـكـ ـ ــي فـ ــي ص ـ ـ ـ ــدارة امل ـج ـم ــوع ــة
الثالثة بـ  7نقاط من ثالث مباريات،
ب ـفــارق األه ـ ــداف أم ــام لـبـنــان ،مقابل
 6ن ـق ــاط م ــن أرب ـ ــع م ـب ــاري ــات لـهــونــغ
كونغ و 3مليانمار ،فيما بقي رصيد
قـطــر خــالـيــا م ــن ال ـن ـقــاط .وسيختتم
العنابي مبارياته بلقاء أوزبكستان.
وعلى األرجح ستتصدر أوزبكستان
املـجـمــوعــة ،إال إذا حـصـلــت املـفــاجــأة
وتعثرت أمام قطر ،أو أن يلعب فارق
األه ـ ـ ــداف ملـصـلـحــة ل ـب ـنــان ف ــي ضــوء
نتيجتي املباراتني الباقيتني.

ويتأهل األول والثاني من املجموعات
األربع إلى الدور ربع النهائي ،وتقام
مبارياته يوم االثنني املقبل  22أيار.
كــذلــك سيمنح املنتخب ال ــذي يحرز
اللقب مع وصيفه بلديهما بطاقتي
مشاركة مباشرتني في مسابقة كرة
ال ـ ـصـ ــاالت ض ـم ــن أوملـ ـبـ ـي ــاد ال ـش ـبــاب
 2018ف ــي بـيــونــس آي ــري ــس ،عـلــى أن
يتمثال بمنتخب لالعبني ما دون 18
عامًا.
م ـث ــل م ـن ـت ـخــب ش ـب ــاب ل ـب ـن ــان :كــريــم
جويدي ،محمد حمود ،حسني البابا،
حـ ـس ــن ع ـ ــام ـ ــة ،س ـت ـي ــف ك ــوك ــزي ــان،
جــورج ـيــو الـ ـخ ــوري ،ج ـمــال س ـلــوان،
سيرج قيومجيان وميشال صابر.

أخبار رياضية
ّ
بالتأهل الغالي
فرحة لبنانية

ّ
سيدات هومنتمن بطالت ورجال الرياضي «جلدون»
السلة اللبنانية

احـتـفــظ فــريــق هومنتمن انطلياس
بلقب بطولة لبنان لـلــدرجــة االولــى
فـ ــي كـ ـ ــرة ال ـس ـل ــة ل ـل ـس ـي ــدات ب ـعــدمــا
تقدم على الرياضي بيروت  1-3في
السلسلة النهائية ،بـفــوزه الساحق
في املباراة الرابعة بينهما في قاعة
م ــزه ــر بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر ب ـل ــغ  33نـقـطــة
وبنتيجة ،24 - 44 ،12 - 22( 56 - 89
.)56 - 89 ،36 - 69
العـبــات هومنتمن استحققن الفوز
بعد األداء الكبير في اللقاء ،حيث لم
يتركن لضيوفهن اي فرصة إلفساد
ال ـت ـتــويــج ع ـلــى األرض الـبــرتـقــالـيــة.
ف ـكــانــت أف ـضــل مـسـجـلــة ف ــي امل ـب ــاراة
العـبــة هومنتمن إينجل مــاكــاوتــري
برصيد  27نقطة و 7متابعات و11
تمريرة حاسمة و 7كــرات مسروقة،
فـيـمــا سـجـلــت الـلـيـتــوانـيــة غينتاري
بيترونايت  20نقطة و 13متابعة و8
تمريرات حاسمة.
ام ــا ف ــي ص ـف ــوف ال ــري ــاض ــي ،فـكــانــت
ديانا ديلفا االفضل برصيد  12نقطة
و 12م ـت ــاب ـع ــة وع ــايـ ـش ــة س ــاذرالن ــد
برصيد  11نقطة ،وريبيكا عقل 11
نقطة.
وس ـي ـم ـث ــل ه ــوم ـن ـت ـم ــن وال ــري ــاض ــي
لـبـنــان فــي بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا ،وفــي
بطولة النوادي العربية للعبة.

سيدة تقود مباريات
«البوندسليغا»

شارابوفا لن تنتظر دعوة
من ويمبلدون

كرة الصاالت
تأهل شباب لبنان في كرة الصاالت
إل ـ ــى رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ب ـط ــول ــة آسـ ـي ــا فــي
تــايــانــد بـعــد تـعــادلـهــم م ــع منتخب
أوزب ـك ـس ـت ــان  4-4ض ـم ــن امل ـج ـمــوعــة
الـثــالـثــة .وسـجــل جــورجـيــو الـخــوري
( )12وس ـت ـيــف ك ــوك ــزي ــان ( 17و)38
وح ـســن الـبــابــا ( )18أهـ ــداف لـبـنــان،
فـ ـيـ ـم ــا أح ـ ـ ـ ــرز األهـ ـ ـ ًـ ـ ــداف األوزب ـ ـك ـ ـيـ ــة
ميشال صابر خطأ في مــرمــاه ()15
وأكبر عثمانوف ( )17وحسن الدين
ن ـي ـشــونــوف ( )25ورافـ ـش ــان عصمة
ال ـل ــه ي ـيــف ( .)31وض ـم ــن املـجـمــوعــة
عينها ،فــازت هونغ كونغ على قطر
 2-3وغ ـ ـ ــاب م ـن ـت ـخــب م ـي ــان ـم ــار عــن
هــذه الـجــولــة ،على أن يلتقي نظيره
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لــدى الــرجــال ،صــدم فــريــق الرياضي
م ـضـ ّـي ـفــه هــومـنـتـمــن وأس ـق ـط ــه على
أرضــه وأمــام جمهوره - 12( 64 - 73
 )64 - 73 ،48 - 55 ،33 - 35 ،17على
ملعب مزهر ايضًا ،ليقلص الرياضي
السلسلة الى  2 - 1ويشعل املنافسة
قبل لقاء الفريقني الــرابــع غـدًا األحــد
عـ ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  20.30عـ ـل ــى مـلـعــب
املنارة.
ل ـ ــم ي ـم ـت ـل ــك الـ ــريـ ــاضـ ــي الع ـ ـبـ ــن بــل

مقاتلني بـكــل مــا للكلمة مــن معنى،
م ـقــات ـلــن الن ـ ـتـ ــزاع ال ـ ـفـ ــوز ،مـقــاتـلــن
ّ
دفاعيًا وأكـثــر تحت سلة هومنتمن
ف ــي األوق ـ ـ ــات ال ـح ــاس ـم ــة ،ومـقــاتـلــن
للتسجيل والفوز وإسقاط هومنتمن
للمرة األولى على ملعبه هذا املوسم.
وقـ ـ ـ ــد يـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـحـ ــف ح ـصــر
الـ ـنـ ـج ــومـ ـي ــة بـ ــاعـ ــب أو اث ـ ـنـ ــن مــن
ال ــري ــاض ــي ،فـجـمـيــع الــاع ـبــن كــانــوا
ّ
ً
أبـ ـ ـط ـ ــاال وت ـ ـخـ ــطـ ــوا دخـ ـ ـ ــول الع ـب ـهــم

األج ـن ـب ــي إدغـ ـ ــار س ـ ــوزا ف ــي مشكلة
األخـطــاء حيث لــم يلعب ســوى سبع
دقائق.
ال شـ ـ ــك أن ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن دفـ ـ ـ ــع ث ـمــن
غـيــاب نجمه ف ــادي الخطيب بسبب
اإلص ــاب ــة ،لـكــن ل ــم تـكــن ه ــذه مشكلة
صــاحــب األرض ال ــوح ـي ــدة؛ فضعف
الـ ـ ـق ـ ــدرة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ل ــاع ـب ـي ــه تـحــت
ّ
سلتهم كانت املشكلة الرئيسية ،الى
ّ
جــانــب الـتـســرع فــي إنـهــاء الهجمات
ال ـتــي دف ــع ثمنها هــومـنـتـمــن غــالـيــا،
عكس العبي الرياضي الذين كانوا
ّ
«ج ــادي ــن» ت ـحــت ســلـتـهــم وح ــرم ــوا
هــومـنـتـمــن م ــن ال ــوص ــول ال ــى عتبة
السبعني نقطة للمرة األولى.
وك ــان أف ـضــل مـسـ ّـجــل ف ــي الــريــاضــي
عـلــي ح ـيــدرب ــ 18نـقـطــة و 12متابعة
وج ــان عـبــد ال ـنــور  17نقطة وأالدي
أمينو  14نقطة و 12متابعة وبرانكو
سفيتكوفيتش  14نقطة و 8تمريرات
حاسمة.
أم ـ ـ ــا م ـ ــن ه ــوم ـن ـت ـم ــن ف ـ ـكـ ــان دواي ـ ـ ــن
جــاكـســون األف ـضــل مــع  24نقطة و9
متابعات وهــايــك غويكوتشيان 15
ن ـق ـط ــة ،ف ــي ح ــن ل ــم ي ـس ـ ّـج ــل كـيـفــن
غاالوي سوى  3نقاط و 10متابعات
في  40دقيقة بعد الدفاع الرائع عليه
من قبل القائد جان عبد النور.

منتخب لبنان دون الـ 23سنة
الى المنامة
يخوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراتني وديتني
مع نظيره البحريني في  21الجاري و 24منه،
ضمن تحضيراته لتصفيات كأس آسيا لفئة دون
الـ 23سنة املقررة خالل تموز املقبل في اإلمارات.
وقد غادرت بعثة املنتخب برئاسة عضو اللجنة
التنفيذية لإلتحاد همبارسوم ميساكيان أمس
إلى املنامة ،وتضم املدير الفني املونتينيغري
ميودراغ رادولوفيتش ومساعديه ميليتش
كورسيتش وسردان كالييفيتش (مدرب حراس
املرمى) ،ومدير املنتخب فؤاد بلهوان ،واملعالج
الفيزيائي ايلي متني ،ومسؤول التجهيزات أحمد
فخر الدين ،و 23العبًا هم :مصطفى مطر ،ليفون
كينويان ،علي ضاهر ،خالد علي ،نادر مروش،
شادي أبو عساف ،ياسر عاشور ،عبدالله مغربي،
حبيب شويخ ،علي أيوب ،خالد الجاسم ،غازي
حنينه ،حسن كوراني ،عباس عاصي ،محمد
سالم ،حيدر خريس ،علي كركي ،كريستيان
الخوري ،علي عيسى ،خليل خميس ،حسن
حمود ،كيفن جورج زوربا وفضل عنتر.

ليسيه ناسيونال يحقق
المفاجأة في بطولة اليد
حقق فريق ليسيه ناسيونال فوزًا مستحقًا على
املبرة بفارق  8أهداف  ،19-27في قاعة حاتم
عاشور ،ضمن مباريات املرحلة التاسعة (الرابعة
ايابًا) قبل األخيرة من «فاينل سيكس» بطولة
لبنان في كرة اليد .وكان ليسيه بحاجة الى الفوز
بفارق  8أهداف أو أكثر لالقتراب بنسبة كبيرة
من بلوغ املربع الذهبي ،بعدما خسر ذهابًا أمام
املبرة بفارق  7أهداف  ،24-31وبالتالي حقق
«املعجزة» عن جدارة.
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ثقافة وناس

ميديا

المستقبل اآلن

اإلعالم التقليدي في مواجهة النيوميديـ
مواقع التواصل اإلجتماعي تلفزيوننا الجديد؟

«موت» الشاشة الصغيرة .عبارة ّ
تتردد على مسامعنا
منذ فترة طويلة .هل نهاية المنصة التي قلبت الواقع
لصالح مواقع التواصل االجتماعي،
اإلعالمي قبل عقود ّ
صارت مسألة وقت؟ أم أن القائمين عليها سينجحون في
إيجاد صيغة مناسبة إلنقاذها وتعديل محتواها؟
نادين كنعان
ه ــل ت ـق ـضــي ال ـ ـثـ ــورة ال ــرق ـم ـي ــة عـلــى
الصحافة الورقية؟ هل ما زال هناك
مكان للراديو؟ مــاذا عن التلفزيون؟
أسئلة ّ
ملحة تــدور منذ فترة طويلة
ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط اإلع ــامـ ـي ــة ،م ــن دون
إجابات حاسمة .منذ سنوات ،صارت
مواقع التواصل االجتماعي مصدرًا
أس ــاس ـي ــا (وس ــريـ ـع ــا) ل ـل ـم ـع ـلــومــات،
قبل أن يصبح الهم األساسي اليوم
مـحــاربــة األخ ـب ـ ّـار ال ـكــاذبــة املنتشرة
عبرها .املسألة أثرت على دور وسائل
اإلع ـ ــام الـتـقـلـيــديــة .وبــالـنـسـبــة إلــى
الـجـيــل ال ـجــديــد ،تـحـ ّـولــت الـســوشــال
ً
م ـيــديــا إلـ ــى خـ ـي ــاره ّ
األول ب ـ ــدال مــن
الشاشة الصغيرة .في دراسة نشرت
فــي حــزيــران (يــونـيــو)  ،2016أوضــح
«معهد روي ـتــرز لــدراســة الصحافة»
ّ
أن  28فــي املـئــة مــن الـشـبــاب بــن 18
و 24ع ــام ــا ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ــى م ــواق ــع
ال ـتــواصــل كـمـصــادر أخ ـب ــار ،مـقــارنــة
ب ـ  24فــي املـئــة يفضلون التلفزيون.
الــدراســة التي أجريت عبر YouGov
وشملت  50ألف شخص في  26دولة،
ّ
شــددت على أن املــوضــوع ال يقتصر
ع ـل ــى الـ ـشـ ـب ــاب ،ف ـ ـ  51ف ــي املـ ـئ ــة مــن
ً
الـنــاس إجـمــاال يفعلون األمــر نفسه،
بسبب «استسهال االستخدام الزائد
لـلـهــواتــف واألج ـه ــزة الــذكـيــة ،وكـثــرة
ّ
وتنوعها».
الخيارات
وأج ــرت الــدراســة مـقــار ّنــة بــن عامي
ّ
ليتبي أنــه في أملانيا
 2015و،2016
ً
مثال زاد استخدام مــواقــع التواصل
االجتماعي كمصدر لألنباء بنسبة 1
في املئة (من  5إلى  ،)%6فيما ّ
سجل
االرتفاع في اململكة املتحدة نسبة 2
في املئة (من  6إلى  ،)%8وفي فرنسا
 4فــي امل ـئــة (م ــن  5إل ــى  ،)%9واألم ــر
نفسه بالنسبة إلى البرتغال (من 12
إلى  .)%16وفي الدنمارك وأستراليا،
رصد معهد «رويترز» ارتفاعًا بنسبة
 6في املئة ،إذ تضاعفت النسبة في
األولى من  6إلى  12في املئة ،وزادت
فــي الثانية مــن  12إلــى  18فــي ّاملئة.
أم ــا فــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،فتمثلت
الزيادة بنسبة  3في املئة (من  11إلى
 ،)%14بينما بــرزت أكبر األرق ــام في
البرازيل التي قفزت فيها النسبة من
 10إلى  18في املئة.
أرق ـ ـ ــام ت ـت ــواف ــق م ــع م ــا ق ــال ــه ك ــورت
أب ــراه ــام ـس ــون ،ف ــي م ـق ــال ن ـش ــره في
ّ
األول من ّأيار (مايو)  2017في مجلة
 .AdWeekامل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي ملنصة
مشاركة املعلومات  ،ShareThisأكد
ّ
أن ن ـســب م ـش ــاه ــدة اح ـت ـفــال تــوزيــع
األوسـكــار في شباط (فبراير) 2017
س ـ ّـج ـل ــت أدنـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ل ـه ــا خ ــال
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـت ـس ــع امل ــاضـ ـي ــة (32.9
م ـل ـي ــون دوالر) ،م ـت ــراج ـع ــة بـنـسـبــة
 4.4في املئة مقارنة بالعام املاضي.
ّ
حتى أن املـبــاراة النهائية في دوري
ك ــرة ال ـق ــدم األم ـيــرك ـيــة (س ــوب ــر ب ــول)
ً
ّ
م ـثــا ل ــم ت ـحــطــم أي أرق ـ ــام قـيــاسـيــة،
رغ ــم كــل الـعــوامــل امل ـســاعــدة ،أبــرزهــا
اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض ل ـ ـيـ ــدي غـ ــاغـ ــا املـ ــذهـ ــل.
ّ
ورجح أبراهامسون أن تكون النسبة
األكبر من التراجع مرتبطة بالشباب
واملراهقني الذين يزيد ابتعادهم عن

ٌ
مخطئ من
التلفزيون مع الوقت .إذًا،
ّ
يظن أن التغيير محصور باألخبار،
ّ
فيبدو أن مواقع التواصل االجتماعي
ترنو إلى أكثر من ذلك بكثير.
في أحــد أكبر التغييرات في اإلعــام
الــرقـمــي ،تتسابق الـشــركــات الكبرى
ع ـلــى «إعـ ـ ــادة اخـ ـت ــراع» ال ـت ـل ـفــزيــون،
ّ
لتتمكن مــن الــوصــول إل ــى إعــانــاتــه
املـقـ ّـدرة بمليارات ال ــدوالرات .أعلنت
ش ــرك ــة «غـ ــوغـ ــل» ف ــي ب ــداي ــة الـشـهــر
ّ
الحالي أن يوتيوب يعتزم أن يصبح
العبًا أساسيًا في هذه املباراة .أجرى
املوقع الشهير الكثير من التعديالت
ال ـ ـ ــرامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ـ ــى تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـ ـجـ ــانـ ــب
االحـ ـت ــراف ــي ل ـف ـي ــدي ــوات ــه ،ب ـم ــا فـيـهــا
إطالق خدمته الخاصة باالشتراكات
تحت اســم «يــوتـيــوب ري ــد» .وأخـيـرًا،
مشى يوتيوب خطوة إضافية على
ه ــذا ال ـطــريــق ،مــن شــأنـهــا أن توقعه
فــي مــزيــد مــن املشاكل مــع فايسبوك
و«أم ـ ـ ــازون» ،الـلــذيــن يـسـعـيــان كذلك
لالستحواذ على مستقبل التلفزيون.
ه ـك ــذا ،أع ـلــن يــوت ـيــوب خ ّــال نـشــاط
للمعلنني في نيويورك أنــه ُ
سيطلق
 40برنامجًا جديدًا تتمتع بأسلوب
ّ
سيصور جزء كبير منها
التلفزيون،
مشاهير معروفون على الشاشتني
الـكـبـيــرة وال ـص ـغ ـيــرة .ونـقـلــت مجلة
ّ
«ف ــورتـ ـش ــن» األم ـي ــرك ـي ــة أن ال ــرزم ــة
األولـ ـ ــى مــؤل ـفــة م ــن سـبـعــة مـشــاريــع
ً
تـ ـض ــم مـ ـحـ ـت ــوى م ــرتـ ـج ــا مل ـم ـث ـلــن،
وم ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــي بـ ـ ــرامـ ـ ــج ،وم ــوس ـي ـق ـي ــن،
وك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــن ،م ـ ـن ـ ـهـ ــم :إيـ ـ ـل ـ ــن دي
جـيـنـيــريــس ،وكـيـتــي ب ـيــري ،وديـمــي
لوفاتو ،ولوداكريس ،وكيفني هارت.
املــديــرة التنفيذية ّ لـلـمــوقــع ،س ــوزان
تلفزيونًا
وجسيكي ،أكدت أنه «ليس ّ ً
ـوج ـهــة إلــى
ول ــن يـصـبــح ك ــذل ــك» ،م ـتـ
«املنصة التي ساهمتم
الحاضرينّ :
في والدتها تمثل شيئًا أكبر» .لكن ما
ّ
يجري على األرض يوضح أن الويب
ّ
ســايــت الـشـهـيــر ي ـنــوي ال ـت ـحــول إلــى
ّ
مجرد منصة
ما هو أكبر بكثير من
للطامحني إلــى الشهرة والظهور أو
إلي ـجــاد فــرصــة للتعبير عــن آرائ ـهــم
وعرض أعمالهم.
ل ـ ـيـ ــس يـ ــوت ـ ـيـ ــوب وحـ ـ ـ ـ ــده مـ ـ ــن ل ــدي ــه
طموحات في هــذا املـجــال .فايسبوك
ات ـخــذ ع ــددًا م ــن اإلج ـ ـ ــراءات العملية
عـلــى صـعـيــد ال ـت ـل ـفـ ّـزيــون ،م ــن بينها
خ ـ ـطـ ــوات تـ ـب ــدو ك ــأنـ ـه ــا ت ـب ـع ــده عــن

املحتوى القصير األمــد الــذي ّ
يقدمه
ال ـج ـم ـه ــور ع ـب ــر خ ــدم ــة «ف ــاي ـس ـب ــوك
ّ
وتقربه أكثر من األعمال التي
اليف»،
تـتـســم بـ ـ «الـتـقـلـيــديــة وط ــول األم ــد».
في العام املاضيّ ،
عي املوقع األزرق
ريكي فــان فــن ،أحــد مؤسسي موقع
ً
ال ـف ـيــديــوات  ،CollegeHumorمــوكــا
إليه ّ
مهمة تمويل وترخيص األعمال
الـ ـت ــي ت ـح ــاك ــي امل ـح ـت ــوى الـتــرف ـيـهــي

سباق بين الشركات الكبرى على
«إعادة اختراع» التلفزيون
ّ
تغير مزاج المشاهدين دفع
مؤسسات أميركية مرئية إلى
المواكبة والتطوير
الـ ـق ــري ــب م ـ ــن أسـ ـ ـل ـ ــوب ال ـت ـل ـف ــزي ــون.
ّ
وي ـتـ ّ
ـردد فــي الكواليس أن فايسبوك
ي ـن ــوي تــوظ ـيــف م ـن ـتــج ه ــول ـي ــوودي
ل ـل ـغ ــاي ــة ن ـف ـس ـه ــا .م ــوق ــع Business
 ،Insiderأعلن ّأن فايسبوك ُ
سيصدر
ّأول مجموعة من فيديواته املشغولة
منتصف
ب ــأس ـل ــوب ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي
ّ
حزيران (يونيو) املقبل ،موضحًا أنه
يخطط لنوعني من األعمال« :األولــى
طــوي ـلــة وب ـم ـيــزان ـيــة عــال ـيــة مـشــابـهــة
للمسلسالت املعهودة ،والثانية أقل

كـلـفــة وتـ ـ ــراوح مـ ـ ّـدة ك ــل مـنـهــا ب ــن 5
و 10دقائق ،ويجرى تحديثها كل 24
ساعة» .حماس يوتيوب وفايسبوك
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـ ـص ـ ــدد ،س ـي ـض ـع ـه ـمــا فــي
م ــواج ـه ــة ش ـب ـكــة «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» الـتــي
تنفق مليارات ال ــدوالرات على شراء
حقوق البرامج التلفزيونية واألفالم
وغ ـيــره ـمــا م ــن األعـ ـم ــال الـتــرفـيـهـيــة،
ً
فضال عن إنتاج مشاريع خاصة بها.
ّ
حتى أن عددًا كبيرًا من املراقبني ،رأوا
ّ
أن األسعار في هذه «الصناعة» آخذة
فــي االرت ـفــاع بسبب «ق ــدرات الشبكة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ع ـل ــى اإلنـ ـف ــاق،
ً
واس ـت ـع ــداده ــا ال ــدائ ــم ل ــذل ــك»! م ـهــا،
ال ــائ ـح ــة ل ــم ت ـن ـتــه ب ـع ــد .ه ــل نسيتم
«أمازون»؟ للشركة العمالقة والرائدة
فــي م ـجــال ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة ما
يـكـفــي م ــن األمـ ـ ــوال ـ ـ ع ـلــى األقـ ــل كما
فايسبوك و«نتفليكس» ـ وقد أظهرت
بوضوح رغبتها بدخول هذه السوق
ّ
بقوة.
تويتر كذلك يريد قطعة من الحلوى.
إذ كشف الـنـقــاب أخـيـرًا عــن صفقات
ّ
تمكنه من بث أنشطة رياضية ،على
شاكلة مبارايات كرة السلة النسائية
و«دوري الهوكي الوطني» ،ومحتوى
ت ـص ـن ـع ــه لـ ـص ــالـ ـح ــه «بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرغ»
ّ
و«ف ـ ــوك ـ ــس مـ ـي ــدي ــا» .غ ـي ــر أن قـ ــدرة
تــويـتــر عـلــى مـنــافـســة العـبــن بحجم
فايسبوك و«أمازون» دونها عراقيل،
بسبب الحجم واملساحة الصغيرين

الـلــذيــن يتيحهما ،وامل ـص ــادر املالية
ّ
املـحــدودة .فقد تمكنت «أم ــازون» في
الـفـتــرة املــاضـيــة مــن كـســب جــولــة من
معركتها مع تويتر بحصولها على
حقوق بث مباريات ليالي الخميس
م ــن «ال ـ ـ ـ ــدوري ال ــوط ـن ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم
األميركية» ،عبر دفع خمسة أضعاف
املبلغ الــذي عرضه موقع التغريدات
ال ـعــام املــاضــي .واسـتـطــاعــت الشركة
نـفـسـهــا ال ـت ـف ـ ّـوق ع ـلــى «نـتـفـلـيـكــس»
وغـيــرهــا مــن الــاعـبــن فــي مــا يخص
ح ـق ــوق أف ـ ــام وعـ ـ ــروض تـلـفــزيــونـيــة
تتعلق بأنشطة ّ
مهرجان
مهمة مثل
ّ
«صندانس» ،من دون أن ننسى أنها
ّ
وسعت انتشار خدمة «أمازون برايم
ُ
فيديو» لتشمل  200دولــة ،ما يشعل
املـنــافـســة بـيـنـهــا وب ــن «نـتـفـلـيـكــس»
حتمًا.
هـنــا ،ال بــد مــن مــاحـظــة مـهـ ّـمــة حــول
العائدات اإلعالنية .تستمد «أمازون»
قـ ّـوت ـهــا فــي ه ــذا ال ـصــدد مــن إدارت ـهــا
خ ــدم ــة خ ــاص ــة بـ ــاالش ـ ـتـ ــراكـ ــات هــي
ّ
«أمــازون برايم» ،تولد أرباحًا كبيرة.
فــي حــال فشل الـبــرامــج التلفزيونية
واألفـ ـ ــام ال ـت ــي تـنـتـجـهــا أو تـشـتــري
ح ـق ــوق ع ــرض ـه ــا ف ــي ت ـح ـق ـيــق نـســب
مشاهدة عالية ،تستطيع «أم ــازون»
الـ ـف ــوز بـ ـمـ ـج ـ ّـرد الـ ـنـ ـج ــاح ف ــي إق ـن ــاع
املزيد من الناس بتسجيل اشتراكات
ف ــي خ ــدم ـت ـه ــا .ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،يـعـتـمــد
فــاي ـس ـبــوك و«غـ ــوغـ ــل» ،ن ـظــريــا ،على
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ــا ...حرب اإلبادة لن تقع!
ّ
عائدات اإلعالنات ،رغم أنهما يديران
ً
ً
ـاال ضـخـمــة ت ـ ّ
ـدر عليهما أم ــواال
أع ـم ـ
طائلة.
ت ـط ـب ـي ــق «سـ ـ ـن ـ ــاب شـ ـ ـ ــات» ل ـ ــن يـقــف
ّ
متفرجًا .أكدت الشركة األم في بداية
الشهر الحالي عن إبرام صفقات مع
محطات وشركات إنتاج تلفزيونية
ّ
لـ ـ ـ ـب ـ ـ ــث بـ ـ ــرنـ ـ ــامـ ـ ــج عـ ـ ـب ـ ــر الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق
امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي ع ـ ــرض وم ـش ــارك ــة
الـ ـ ـص ـ ــور وال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــوات الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة.
وم ـ ــن ب ــن ه ـ ــذه امل ــؤسـ ـس ــات ،ن ــذك ــر:
 ،NBCUniversalو،A+E Networks
و«ديـ ـسـ ـكـ ـفـ ـي ــري» ،و«ه ـي ـئ ــة اإلذاعـ ـ ــة
البريطانية» ،و ،ABCو ،ESPNوفق
م ــا أك ــدت «وول سـتــريــت ج ــورن ــال».
وأش ـ ــارت الـصـحـيـفــة األمـيــركـيــة إلــى
مـعــايـيــر ال ـع ـمــل م ــع «س ـن ــاب ش ــات»
بسيطة :اإليـجــاز ،ومشاركة الناس،
وعدد كبير من الحلقات ،فيما هناك
مساحة لكل األن ـمــاط واألش ـكــال من
دون الحاجة إلى الكثير من املال.
«موت التلفزيون» عبارة ّ
تتردد كثيرًا
منذ زمن .لكن في معرض مقال نشره
في التاسع من هذا الشهر على موقع
«بزنس إنسايدر» ،لفت روبــرت إلدر
ّ
ّ
إلى أن هذا غير صحيح ألن الشاشة
ّ
ّ
الفضية «تتطور وتتوسع عبر برامج
تعتمد على مصادر جديدة لألخبار
يتم الــوصــول إليها بـطــرق حديثة».
واستشهد املقال بتقرير ّ
مفصل أعده
محلل األبـحــاث فــي ،BI Intelligence
ديـ ـ ــان م ــورت ـن ـس ــن ،ح ـ ــول مـسـتـقـبــل
التلفزيون ،وكيفية ّ
تبدل الـ «ترندات»
املتعلقة بــاملـشــاهــدة ،واالش ـتــراكــات،
واإلع ـ ـ ــان ـ ـ ــات ،إل ـ ــى ج ــان ــب مـ ــا الـ ــذي
ي ـشــاهــده ال ـن ــاس وع ـبــر أي منصات
ف ـ ــي ظ ـ ــل اب ـ ـت ـ ـعـ ــادهـ ــم ع ـ ــن الـ ـش ــاش ــة
ّ
ال ـص ـغ ـي ــرة .أب ـ ــرز ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي رك ــز
ّ
عليها تتلخص ب ــأن تـعـ ّـرض الناس
للمحتوى اإلعالمي صار أكبر من أي
وقت مضى ،لكنه أضحى على شكل
نزوح الفت إلى السوشال ميديا التي
تمكنهم من الحصول على املحتوى
في الوقت الذي يريدونه .يترافق هذا
مع لجوء إلى يوتيوب و«نتفليكس»
و«هولو» و«أمــازون» وخدمات البث
الــرقـمــي املـبــاشــر (الي ــف ستريمينغ)
عـ ـب ــر املـ ـنـ ـص ــات االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة .كـمــا
ّ
أن م ـع ـ ّـدل ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـشــاهــد فيه
ال ـب ــال ـغ ــون األم ـي ــرك ـي ــون ال ـت ـل ـفــزيــون
بالعامني
تــراجــع  18دقـيـقــة مـقــارنــة
ّ
الفائتني (نسبة  6في املئة) ،مما يؤثر
سلبًا على اشتراكات الكابل وعائدات
اإلعالنات.
لكن نتائج هذا الواقع ليست سلبية
ب ــال ـك ــام ــل بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ال ـش ــرك ــات
املرئية الكبيرةّ .
تغير مزاج املشاهدين
دفع املؤسسات املتلفزة الشهيرة في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة إل ــى ال ـع ـمــل على
ت ـط ــوي ــر م ـ ــواده ـ ــا مـ ــن خـ ـ ــال إن ـت ــاج
مـحـتــوى خ ــاص بـجـمـهــور املــوبــايــل،
والتعاون مع شركات إعالمية رقمية
مبتكرة.
ِ
ّ
إضــافــة إلــى ذل ــك ،بــدأ مــوزعــو الكابل
توفير بــدائــل للزبائن غير الراغبني
ّ
وشدد
في شراء حزم تلفزيون كاملة.
ّ
مــورت ـن ـســن ع ـلــى أن ش ـ ــراء إ ّع ــان ــات
ال ـبــرنــامــج الـتـلـفــزيــونـيــة م ــث ــل  4في
امل ـئــة فـقــط م ــن م ـيــزان ـيــات اإلع ــان ــات
الـتـلـفــزيــونـيــة ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحـ ّـدة
في ّ  2.5( 2015مليار دوالر) ،غير أنه
مرشح لالرتفاع إلى  17في املئة (10
مليارات دوالر) بحلول عام  .2019ما
يـحــدث فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة حاليًا
يعطي صورة تقريبية ّ
عما يجري (أو
سيجري) في الغرب بشأن التلفزيون
وال ـســوشــال مـيــديــا ،لـكــن أي ــن الـعــالــم
العربي من هذه التحوالت؟

الشاشة اللبنانية:
متالزمة نكران الواقع
زينب حاوي
يمكن بسهولة وصــف  2015ومــا تــاه ب ـ «الـكــارثــي»
ّ
عـلــى صـعـيــد اإلع ــام فــي لـبـنــان ،بـعــدمــا ه ــزت األزم ــة
االقتصادية عرشه بعد «الربيع العربي» إثر تراجع
ال ـعــاّئــدات فــي س ــوق اإلع ــان ،وش ـ ّـح امل ــال الـسـيــاســي،
وتــأثــر اإلع ــام الخليجي بــانـخـفــاض أس ـعــار النفط.
ً
األزمــة التي طالت الصحف وصلت قبال إلــى اإلعــام
امل ــرئ ــي الـ ــذي ات ـحــد ف ــي ظ ــاه ــرة نـ ــادرة قـبـيــل عــامــن،
في محاولة لشحذ الدعم الحكومي الــازم .فخرجت
ً
مثال فكرة دفع املواطن دوالرًا واحدًا مقابل مشاهدة
الـقـنــوات املـحـلـيــة ،وشـهــدنــا أيـضــا األزم ــة الـتــي دارت
بني أصحاب الكابالت والقنوات على خلفية املطالبة
بحقوق األخيرة في البث ،واقـتــراح جمعها في باقة
واح ــدة مــدفــوعــة .طـبـعــا ،كــل ه ــذه االق ـتــراحــات ذهبت
أدراج الريح ،ومعها أبرز مشاريع االنتقال إلى البث
الرقمي الذي كان ُيفترض أن ينتهي في  ،2013ويتيح
فــرصــا أم ــام ال ـق ـنــوات فــي الــربــح وامل ـ ــردود اإلعــانــي،
إض ــاف ــة إل ــى خ ـلــق ت ـع ـ ّـددي ــة إعــام ـيــة م ــن خ ــال ال ـكـ ّـم
ّ
الترددات عليه.
الهائل من
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي اتـ ـج ــه فـ ـي ــه الـ ـع ــال ــم إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
االس ـت ـث ـمــار وال ـت ـســويــق ع ـبــر امل ـن ـصــات االجـتـمــاعـيــة
والــرق ـم ـيــة ،وت ـقــديــم خ ــدم ــات م ـنـ ّـوعــة للمتصفحني/
ات ،يبدو هذا االتجاه متعرجًا في لبنان ،مع دخول
هذه الشاشات أخيرًا بثقلها إلى هذه املنصات ،عبر
خدمة البث املباشر ،عبر مواقعها اإللكترونية أو عبر
السوشال ميديا ،ال ّ
سيما فايسبوك.
بـ ــدأت ه ــذه ال ـخــدمــة تـنـشــط م ــع ط ــرح امل ــوق ــع األزرق
للـ  ،live streamingوراح ــت وج ــوه إعــامـيــة وقـنــوات
ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ع ـل ــى ن ـح ــو ت ـج ــري ـب ــي ،ول ــوق ــت قـصـيــر
نـسـبـيــا ،نــاقـلــة بــال ـصــورة وال ـص ــوت م ــا ي ـحــدث على
ّ
الشاشة ،أو خالل بداية برنامج ما .علمًا بأن اعتماد
هذه الخاصة زاد خالل رمضان العام املاضي ،بغية
الترويج للبرامج ولألعمال الدرامية مع اشتداد ّ
حدة
املنافسة.
ال ـيــوم ،بتنا نشهد اخـتــافــا فــي طــريـقــة االسـتـخــدام،
إذ بــدت الوجهة مركزة أكثر على هــذه املنصات ،من
نـقــل مـبــاشــر لـلـبــرامــج ون ـش ــرات األخـ ـب ــار ،م ــا يـجــري
فــي كــوال ـيــس بـعــض ال ـبــرامــج فــي ف ـتــرات االس ـتــراحــة
اإلع ــان ـي ــة ،إم ــا عـلــى فــايـسـبــوك أو إن ـس ـت ـغــرام .حتى
أن ب ـع ــض هـ ــذه ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــات أض ـح ــت ت ـن ـتــج م ــواد
بـصــريــة ســريـعــة تــواكــب الـعـصــر الــرقـمــي ،فـهــل ّ
تمهد
ّ
هذه الخدمة النتهاء عصر التلفزيون؟ أم أنها حاليًا
ّ
ّ
مجرد أداة مساعدة للترويج للمحتوى املقدم؟ ومع
غياب االستراتيجية لهذا االسـتـخــدام الــذي ينقصه
كـمــا سـنــرى امل ــردود امل ــادي ،هــل سنصبح أم ــام أزمــة
أخرى ،إلى جانب األزمة االقتصادية األساسية التي
تعصف بالقنوات؟
سـلـسـلــة أس ـئ ـلــة وإش ـك ــال ـي ــات ،ت ـطــرح نـفـسـهــا ال ـيــوم،
مع تراجع دور التلفزيون الــذي لم تتضح بعد املـ ّـدة
الزمنية النطفائه ،ومــع لجوء املشاهدين للمنصات
االفـتــراضـيــة ،خصوصًا الـشـبــاب الــذيــن يبحثون عن
خدمات وطرق أكثر راحة وسرعة وتخصصية.
ج ــول ــة ع ـلــى ب ـعــض رؤس ـ ــاء م ـجــالــس إدارة املـحـطــات
اللبنانية واملولجني بالشؤون اإللكترونية ،تكشف لنا

مدى ّصعوبة االستثمار املــادي اليوم في هذا العالم.
كما أنه من الصعب االتكاء على هذه املنصات بسبب
خدمة اإلنـتــرنــت الــرديـئــة والباهظة الثمن فــي لبنان.
فيظهر في النهاية بؤس آخر يخفي أي نقطة أمل في
خروج هذه القنوات من أزمتها.
رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ّ  ،nbnق ــاس ــم س ــوي ــد ،ي ـصــف لـ
«األخبار» ما يجري بأنه «مرحلة انتقالية» ،بني امليديا
ّ
التقليدية وال ـجــديــدة ،ويــؤكــد بـكــل شفافية أن الحل
يكمن في «التشفير وبيع املحتوى» ،ما ّ
يعد صعبًا في
لبنان ،ال ّ
سيما مع ذهــاب شركات اإلعــان الــى العالم
ّ
الــرقـمــي .وبــالـتــالــي ،بــاتــت ه ــذه الـقـنــوات م ـهــددة أكثر
ّ
اليوم بشأن تأمني عائداتها .يركز سويد على ضرورة
بـلــورة خريطة مستقبلية للتلفزيونات فــي تعاملها
مع املنصات اإللكترونية nbn .بدأت منذ فترة بتعزيز
مـنـصــاتـهــا عـلــى ال ـســوشــال م ـيــديــا ،إل ــى جــانــب النقل
املباشر لبرامجها السياسية عبرهاُ ،بعيد انتقالها
إلى البث عبر التقنية العالية الدقة ( ،)HDتأكيدًا على
أهـمـيــة ال ـصــورة ونـقــائـهــا فــي الــدرجــة األولـ ــى ،لتكون

ّ
ترى القنوات المحلية أن استخدام
مواقع التواصل سينحصر بالترويج
وتأمين المستخدمين الدائمين

(باول كوكزينسكي ــ بولندا)

ّ
البث المباشر في األوقات الصعبة
لخدمة البث املباشر فوائد أخــرى غير الترويج وجــذب املتابعني .في لبنان ،ال يــزال اإلعــام
والشعب متخندقني سياسيًا ومذهبيًا ،فيما الفوضى على يد أصحاب الكابالت غير الشرعية.
ّ
معينةُ ،ت ّ
على خلفية بثها تقارير إخبارية ّ
هدد «الجديد» بني الحني واآلخــر بقطع بثها عن
مناطق ّ
عدة .لكن هذه املحطة لجأت إلى أسلوب بديل للوصول إلى الناس .في شباط (فبراير)
ُ
املاضي حني ّ
تعرضت العتداء وقطع بثها ،لجأت فورًا إلى خدمة البث املباشر ،مستعينة أيضًا
ّ
بالبث األرضي التقليدي ( .)Antennesوقبل فترة ،واجهت موقفًا مشابهًا .بمجرد قطع بثها،
ّ
ّ
ذكرت «الجديد» املتابعني عبر خدمة األخبار العاجلة بالدخول إلى بثها اإللكتروني املباشر.
ّ
أما فضائيًا ،فلعل أبــرز القضايا إيالمًا محاصرة «املنار» التي أنزلتها «عربسات» و«نايل
ّ
َ
سات» عن َ
الصناعي ْي ألسباب سياسية واضحة .محاصرة «املنار» فضائيًا ،أثرت
قمر ْيهما
ّ
عليها ،غير أنها سرعان ما دعت املتابعني إلى اللجوء إلى خدمة البث املباشر ،إما على موقعها
اإللكتروني أو على منصاتها االجتماعية ّ
وأهمها فايسبوك.

«صورة بتحكي» ،كما يردف سويد.
ي ـب ــدو رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدراة «امل ــؤسـ ـس ــة الـلـبـنــانـيــة
لـ ــإرسـ ــال» ،ب ـي ــار ال ـض ــاه ــر ،م ـت ــأث ـرًا ب ـمــا وص ــل إلـيــه
العالم من تقدم تكنولوجي واستثمار في هذا املجال.
«هذه التكنولوجيا باتت تحيط بنا ،خصوصًا على
هواتفنا النقالة وأجهزتنا الذكية» .ويضيف« :نقتقد
ه ــذا الــواقــع فــي لـبـنــان ال ـيــوم ،نـظـرًا إل ــى س ــوء خدمة
اإلنـتــرنــت ،وضـعــف إمكانية االستثمار اإللكتروني،
في وقت يستحوذ فيه فايسبوك وغوغل على غالبية
ً
ح ـص ــص اإلعـ ــانـ ــات ف ــي الـ ـع ــال ــم» .وال يـ ــرى سـبـيــا
لإلنقاذ ،سوى بـ «انتقال القنوات إلى العالم الرقمي،
مع تشريع حكومي لذلك».
أم ــا «ال ـجــديــد» ،فـتـحــاول إرس ــاء ت ــوازن بــن الـشــاشــة
واإلن ـتــرنــت ،على صعيد إنتاجها فـيــديــوات سريعة
وقصيرة ومقتضبة على طريقة خدمة ( +AJالتابعة
ل ـق ـنــاة «الـ ـج ــزي ــرة) ،ت ـح ــوي مـ ــواد اج ـت ـمــاع ـيــة وفـنـيــة
وسياسية ّ
منوعة .وتحاول القناة نقل هذه املواد إلى
الشاشة بهدف تفعيل هذه األخيرة .هذا «التبادل» إن
صح التعبيرُ ،يخبرنا عنه مدير املوقع اإللكتروني
ّ
للمحطة رام ــي األم ــن ،ال ــذي يــرى أن املستخدم بات
«يريد مادة سريعة غير مملة ،تصل إليه بأقل من 40
ثانية ،مع وصــول أرقــام أوقــات التصفح للمستخدم
الواحد إلى  20ثانية فقط» .ومع صعوبة تحقيق هذه
الفيديوات القصيرة وتطبيقها على نشرات األخبار،
يسعى موقع «الجديد» اليوم ،ومن خالل استثماره
للسوشال ميديا ،إلــى بث أربعة فيديوات في اليوم
ال ــواح ــد عـلــى ه ــذا الـنـســق ،عـلــى أن نـشـهــد مــع حلول
رم ـضــان بــث حــوالــى  60حـلـقــة تــم إنـتــاجـهــا مسبقًا،
ّ
تـتـعــلــق مـبــاشــرة بـمــواضـيــع ونـصــائــح ح ــول الـصــوم
والطعام.
والطب
ّ
قبل أشهر ،دشنت  mtvخدمة تقديم نشرة أخبارها
املسائية بدقيقة واح ــدة عبر املنصات االجتماعية.
ي ـل ـفــت امل ــدي ــر ال ـت ـق ـنــي ملــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي ج ــورج
ّ
ص ـف ـي ــر ،إلـ ــى أن وضـ ــع قـ ـن ــاة املـ ـ ـ ّـر ث ـق ـل ـهــا ع ـل ــى ه ــذه
السوشال ميديا يعود إلى تأمني «ترويج لبرامجها
ومختلف ما تبثه هذه الشاشة» .ومع غياب املقدرة
على االستحواذ على مردود مادي من خالل هذا البث
املباشر ،تتكل املحطة على دعوة املتصفحني/ات إلى
متابعة البرمجة أو أي حدث عبر أخبارها العاجلة،
ما «يساهم في زيادة نسب املشاهدة» ،على ّ
حد قول
صفير.
إذًا ،تبدو جلجلة اإلعــام املرئي في لبنان مستمرة،
ّ
في ظل بحث القنوات عن أي مخرج تسد فيه عوزها
االقتصادي الحاد.
تعتمد ه ــذه املــؤسـســات عـلــى مــواقـعـهــا اإللـكـتــرونـيــة
ل ـبــث مـ ــوادهـ ــا ،ولـ ــإفـ ــادة م ــادي ــا م ــن اإلعـ ــانـ ــات .أمــا
عـلــى الـســوشــال مـيــديــا ،فينحصر دوره ــا بالترويج
للشاشة التقليدية ،أو تأمني مستخدمني/ات دائمني.
ورغــم إنـكــار املـســؤولــن فــي الـقـنــوات لتشكيل ال ـ live
ً
 streamingومــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــا ّعــي بــديــا من
ّ
التلفزيون ،مؤكدين أن دوره ــا سيتمثل باملساعدة
فقط ،ستحسم السنوات املقبلة مسألة انتهاء الشاشة
الصغيرة ،خصوصًا مــع انـحـصــار املـشــاهــدة عبرها
ّ
محددة (املتقدمون في السن) ،إلى جانب
بفئة عمرية
آخرين يلجأون إليها ملتابعة نشرات األخبار فقط.

سالم الزعتري
يهرب إلى األمام
مــن املنتظر أن نشهد والدة قـنــاة  Blue Cactusاإللـكـتــرونـيــة فــي أيلول
(سبتمبر) ،على يد املخرج واملنتج ّ
ومقدم البرامج اللبناني سالم الزعتري.
ّ
ّ
يشرح لنا ّأن هذه القناة تضم قنوات عدة متخصصة ،تتوجه إلى الداخل
والـعــالــم الـعــربــي .وت ـهــدف إل ــى تـقــديــم املـعـلــومــات بطريقة علمية تفاعلية
وبــالـصــوت وال ـص ــورة ،مــن ضمنها الـنـقــد الـســاخــر .إذًا ،يـضــع الــزعـتــري
ثقله في العالم اإللكتروني ،ويرى ّأن املستقبل سيكون مرتبطًا بما يريد
املشاهد متابعته ،وفــي الــوقــت الــذي يناسبه ،تمامًا كاملبدأ الــذي تعتمده
منصات أجنبية ّ
عدة ،على رأسها «نتفليكس» األميركية .وهذا ما يبرز في
برنامجه  bbchiعبر «املؤسسة اللبنانية لإلرسال» ،فالتفاعل معه أعلى
على املنصات االفتراضية مقاربة بالشاشة التقليدية.
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رسالة كان

الكروازيت بنكهة شرق أوسطية
«سوبرمان» السوري ودونكيشوت اإليراني!

مشهد من «قمر كوكب المشتري» للمجري كورنيل موندروزو

كان ــ عثمان تزغارت
فيلمان ّ
تصدرا عروض اليوم الثالث من «مهرجان
كان» الـ  ،70أحدهما ينافس على «السعفة الذهبية»
وهــو «قمر كوكب املشتري» للمجري كورنيل
موندروزو ،والثاني ُعرض ضمن تظاهرة «نظرة ما»،
وهو «رجل نزيه» لإليراني محمد رسولوف.
ِّ
من خالل هذين العملنيُ ،سلطت األضــواء على قضايا الشرق
األوسط ،عبر شخصيتني ستبقيان ماثلتني في ذاكرة الكروازيت.
إحداهما شخصية مغرقة في الواقعية ،هي رضا« ،الرجل النزيه»
في فيلم رسولوف .أما الثانية فهي ،على العكس تمامًا ،شخصية
خرافية أشبه بـ «سوبرمان» سوري يظهر من بني جموع الالجئني
املتدفقني على أوروبا ،في فيلم موندروزو.
رسولوف ،الذي اكتشفته الكروازيت بفيلمه «إلى اللقاء» (جائزة
أفضل إخراج « -نظرة ما» –  ،)2011هو رفيق درب جعفر بناهي،
الذي أدين معه بالسجن  6سنوات ،عام  ،2010بتهمة «الترويج
ألفكار معادية للجمهورية اإلسالمية» .واالثنان يعدان أبرز
تالمذة املعلم الراحل عباس كياروستامي .تشكل أعمالهما ،من
«الدم والذهب» (بناهي  )2003 -الى «املخطوطات غير قابلة
للحرق» (رسولوف –  ،)2013معالم شامخة في مدرسة «الواقعية
اإليرانية» ،التي صنعت الشهرة العاملية لسينما موطن عمر
الخيام ،وخرج من معطفها سينمائيون باتوا من كبار صناع الفن
السابع .وفي طليعة هؤالء أصغر فرهدي ،الذي عاد اليه شرف
إعالن افتتاح هذه الدورة من «كان».
ّ
بعدما استأنف الحكم الصادر بحقه ،وأثبت أن أعماله ال تشكل

«بروباغندا معادية للجمهورية اإلسالمية» ،سمحت ّالرقابة
ملحمد رسولوف بتصوير عمل جديد في إيــران .علما بأنه على
غرار جعفر بناهي (الذي ما زال محظورًا) ،رفض املغادرة لتصوير
أعماله في الخارج .مما سمح له بإشباع الظمأ اإلبداعي ،الذي عانى
منه على مدى ستة أعــوام ،ليعود إلينا بتحفة بصرية أبهرت
املينيمالية ومضمونها املتجذر في
الكروازيت من خالل بنيتها ّ
البيئة املحلية اإليرانية ،التي فضل رسولوف السجن والحظر على
االنسالخ عنها.
ّ
العرض األول لـ «رجل نزيه» ،صباح أمس ،شكل محطة مؤثرة
ّ
في برنامج هذه الدورة من «مهرجان كان» ،ألن الفيلم حمل الى
ّ
الكروازيت بعضًا من روح املعلم عباس كياروستامي ،الذي غيبه
املوت في تموز (يوليو) املاضي ،وسيوجه له املهرجان تحية
خالل العرض العاملي األول لفيلمه – الوصية «24
خاصة ،من
ّ
صــورة» .علمًا أنه كان منكبًا على إنهاء مونتاجه حني باغته
املوت ُ
(سيعرض األسبوع املقبل ،ضمن فقرات الذكرى السبعينية
للمهرجان).
بطل «رجل نزيه» (رضا) شخصية ذات سمات دونكيشوتية تقاتل
للحفاظ على طهرانيتها اليسارية ،بعدما انفض عنها رفاقها
بعد التخرج من الجامعة .إذ انسحق أغلبهم تحت ضغوط القمع
السياسي وهموم الحياة املختلفة .أما «رضا» ،فقد اختار العودة
الى مسقط رأســه في الريف ،وإقامة مزرعة لتربية األسماك،
برفقته زوجته التي تدير مدرسة محلية .وإذا بالفساد اإلداري
يالحقه ،لتحاصره املشاكل من كل صوب ،بسبب إصــراره على
التمسك بنزاهته وطهرانية شبابه.
أما كورنيل موندروزو ،فقط اختار مخاتلة املشاهد من خالل
ّ
سيقدم فيلمًا من نوع الخيال العلمي
عنوان يعطي االنطباع بأنه
ّ
تدور أحداثه في الفضاء« :قمر كوكب املشتري» ،ليتبني أن األمر
ال يعدو أن يكون نوعًا من االستعارة املجازية .فاملشتري لديه
أربعة أقمار ،أبرزها القمر «أوروبا» الذي اكتشفه غاليلي ،عام ،1610
ضخمًا
وهو أكبر أقمار املجموعة الشمسية ،ويضم محيطًا مائيًا ً ّ
جعله محل فضول واهتمام علماء الفلك .وقد اعتقدوا طويال أنه
يشكل «البيئة املثلى إلقامة نمط حياة مغاير».
أسقط موندروزو هذا التوصيف على القارة األوروبية من كوكبنا،
إذ تعتقد جموع الالجئني التي تتدفق عليها أنها ستوفر لهم
«البيئة املثلى لحياة مغايرة»! من بني جموع الالجئني السوريني
الذين يصور الفيلم رحلتهم البحرية الطويلة الجتياز حدود
«القارة العجوز» سـرًا ،هناك شاب اسمه «أريــان» ُيطلق عليه
الرصاص من قبل حرس الحدود املجري .لكنه ال يموت ،بل يتحرر
من الجاذبية األرضية ،ويتحول الى «مالك الجئ» يحلق في سماء
أوروبا ،التي جعل نمط الحياة االستهالكية الليبرالية سكانها
يركضون خلف هموم الحياة الكثيرة مطأطئي الروؤس .وجاء هذا
الـ «سوبرمان السوري» ،كما يقول الطبيب املجري الذي يحميه من
مطاردات الشرطة ،ليحيي لديهم الرغبة في التطلع نحو األعلى!

ّ
المثلية يضرب من جديد في بيروت
رهاب
ّ
جمعية
شهدت بيروت ،األحد املاضي ،سابقة خطيرة هي إلغاء مؤتمر
ّ
املثلية ورهاب متغيري
«براود ليبانون» في «اليوم العاملي ملناهضة رهاب
املضيف
البيروتي
الفندق
النوع االجتماعي»  .IDAHOTالسبب خضوع
ّ
ّ
ّ
تكفيرية ،وعدم ّ
األمنية لحماية البرنامج الفني
تحمس القوى
لتهديدات
الثقافي الفكري الذي كان ّ
مقررًا .اليوم ،وفي السياق نفسه ،تبعًا لتقليد
ّ
جمعية «حلم» تعتزم تنظيم مؤتمرها في «مترو
معتمد منذ سنوات ،كانت
ّ
املدينة» ،تحت عنوان «امليم بني اضطهاد املجتمع ،وانتهاكات الدولة،
ّ
الحقوقية» (امليم للمثليني واملثليات واملتحولني كما هو
وانجازات الحركة
معروف) .لكن مجددًا ،ألغي النشاط في اللحظات األخيرة حسبما أعلنت
ّ
الجمعية من خالل حسابها على تويتر« .حفاظًا على سالمة (الجميع)
لن يعقد املؤتمر في «املترو» ،بل سينقل مباشرة منذ الحادية عشرة
صباحًا (اليوم) على صفحاتنا في مواقع التواصل االجتماعي»« :سيكون
لنا موقف غدًا (اليوم) ،وسيبث املؤتمر «اليف ستريم» .وأحاطت «حلم»
قرار االلغاء بالغموض ،مكتفية باالشارة إلى «تهديدات وصلتنا من
ّ
ّ
وافتراضيًا إذًا ،في ما يمكن اعتباره
متطرفة» .املؤتمر بات مغلقًا
جهات
ّ
ّ
انتكاسة جديدة للحريات في لبنان .وكان برنامجه املعلن يتوزع على
سبعة محاور« :االعالم واالعالم
(صبحية ّ
ّ
نجار ،جاد
البديل»
ّ
غصن ،وإيلي فارس)« ،املثلية في
ّ
اللبنانية» (املفكرة
اجتهاد املحاكم
ّ
القانونية)« ،جوهر الحركة
الحقوقية في لبنان» (حلم)،
«تهميش الجئي مجتمع امليم
في لبنان» (موزاييك)« ،الصحة
ّ
ّ
ّ
(الجمعية
والعقلية»
النفسية
ّ
ّ
الطبية اللبنانية للصحة
ّ
الجنسية)« ،خدمات الصحة
ّ
والتميز» (مركز
الجنسية :التمييز
ّ
«مرسى» للصحة الجنسية)« ،أين
نحن من حراك املنطقة» (املؤسسة
ّ
ّ
للحريات واملساواة).
العربية

سلسلة وثائقية على «المنار»
هكذا أسقطت المقاومة عمالء اإلحتالل
زينب حاوي
منذ عــامــن ونـصــف الـعــام ،تجهد شــركــة «إب ــداع بــرودكـشــن» لإلنتاج اإلعــامــي ،فــي إخــراج
مــادة توثيقية تضيء على مختلف جوانب ملف «جيش لبنان الجنوبي» ،أو ملف العمالء
ً
إبان االجتياج اإلسرائيلي للبنان ،وصــوال إلى التحرير (« .)2000سقوط تسادال» (الكلمة
املختصرة العبرية لـ «جيش لبنان الجنوبي») ،أو «سقوط جيش لبنان الجنوبي» هو السلسلة
الوثائقية (إعداد عبد الحسني شبيب ،وزينب غزال -إخراج فاطمة الدبق) ،التي أنتجتها قناة
«املنار» ،وتعرضها غدًا على ثالثة أجــزاء .ترصد السلسلة نشوء هذه امليليشيا العسكرية
في منتصف السبعينيات ،حتى عام  ،2000وتعرض خلفياتها السياسية والعسكرية .تؤرخ
السلسلة لهذه املرحلة التاريخية الهامة ،منذ نشوء «جيش القليعة» ( ،)1972مرورًا بـ «جيش
ً
لبنان الحر» الذي قاده سعد حداد ،وصوال إلى «جيش لبنان الجنوبي» ،على يد كبير العمالء
أنطوان لحد.
يشتمل املشروع على سلسلة مقابالت ّ
محلية مع محللني سياسيني وعسكريني ،مؤرخني،
وصحافيني ،أمـثــال حسن حـمــادة ،كريم بـقــرادونــي ،أمــن حطيط ،وليد سكرية ،كــرم كــرم،
والياس فرحات وغيرهم ،إلى جانب حوار شامل مع رئيس املجلس التنفيذي في «حزب الله»
للمرة األولى عن آلية عمل
هاشم صفي الدين ،ومسؤول أمني في الحزب ،سيدلي بتفاصيل ّ
هؤالء العمالء ،داخل ما كان ّ يسمى بـ «الشريط الحدودي» .كما ستطل شخصيات وفعاليات
من البلدات التي كانت محتلة وتحكي معاناتها مع العمالء .هذا محليًا ،أما خــارج الحدود،
فسنشاهد مجموعة صحافيني ومحللني إسرائيليني ،يدلون بآرائهم حول هذه الفترة (عبر
جهة إعالمية وسيطة)
من بينهم :املحلل عكيفا
الـ ــدار ،وي ــواف شتيرن،
ويـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـي ـ ـل ـ ـمـ ــان
(ص ـح ـي ـفــة م ـع ــاري ــف).
كـ ـ ــل هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـقـ ــابـ ــات،
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض أرش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف
لـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــرة األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ع ــن
الـعـمــاء ومعسكراتهم
ومختلف أنشطتهم ،ال
سيما أنطوان لحد ،أمر
يهدف إلــى اإلضــاءة على هــذه املرحلة ،التي كــان يبغي من وراءهــا هــذا الفصيل العسكري،
ّ
«إقــامــة كيان هجني» ،ليشكل خط الــدفــاع األول عن «إســرائـيــل» ،كما يقول لنا مدير شركة
ّ
ّ
«إبداع»ّ ،
حسان بدير .وأيضًا ،تفند السلسلة خطوطًا عدة ،أبرزها التشكيالت العسكرية لهذه
ً
امليليشيا ،وجغرافية امتدادها ،من الناقورة إلى البقاع الغربي ،وصوال إلى تظهير ممارساتهم
ّ
اإلجرامية بحق السكان ،من قتل وتنكيل وإعدامات واعتقاالت .وفي موازاة تظهير هذا امللف
ّ
ّ
األســود من تاريخ لبنان ،سنتابع تطور العمل املقاوم (بكل أطيافه) الذي سحق وفكك هذه
ّ
الكيانات ،مع عام التحرير ،وإنهاء عقل هاشم ،الــذي شكل الضربة املعنوية األكبر النهيار
هذه امليليشيا .ال ّ
شك في ّأن للعمل األمني للمقاومة أهمية كبيرة في كشف وتفكيك شبكات
العمالء عبر جهاز أمني خاص (جهاز العباس).
* «سقوط تسادال» ،أو «سقوط جيش لبنان الجنوبي» في جزئه األول «متاريس
ّ
حية» غدًا األحد ،الساعة  22:30على «املنار» .على أن يعرض الجزءان الثاني (حزام
الرصاص) والثالث (نهاية بائسة) ،نهاري األربعاء والجمعة في التوقيت عينه.

IN COLLABORATION WITH

PRESENTS

جيرمين وإخوانها:
قصص حازم صاغية
ّ
يوقع الكاتب والصحافي
اللبناني حازم صاغية
(الصورة) ،مساء األربعاء املقبل،
مجموعته القصصية الجديدة
بعنوان «جيرمني وإخوانها»
الصادرة عن «دار الساقي»،
ّ
املصور» (الوردية ـ
في «دار
الحمرا) .لصاغية إصدارات
ّ
عدة عن هذه الدار ،أبرزها:
«االنهيار املديد» ،و«شعوب
الشعب اللبناني» باالشتراك مع
بيسان الشيخ ،و«مذكرات رندا
الترانس» ،و«هجاء السالح»،
و«أنا كوماري من سريالنكا»،
و«هذه ليست سيرة».
توقيع كتاب «جيرمني وإخوانها»:
األربعاء  24أيار (مايو) الحالي ـ
من الساعة السادسة حتى الثامنة
ً
مساء ـ Dar Bistro & Books
ّ
في «دار املصور» (الوردية ،خلف
محطة «موبيل» ـ الحمرا ـ باتجاه
كليمنصو).
لالستعالم01/373348 :

ALA.NI
WED MAY 24 - 9PM

TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE
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كلمات

ّ
«ضــحــك خفيف عند طــلــتــه ،لــوز يزهر
ً
البتسامته ،عشرون طفال يركضون إليه،
بحران يعتكران في عينيه ،وتحت شرفته
هوى ،في الشارع الوطني يا وطني ،في بيروت
ّ
يا بــيــروت .»...هكذا غنى مارسيل خليفة
ّ
لرفيقه املثقف امللتزم واملفكر الثوري ،الذي
ّ
أسكتته رصاصات الغدر والرجعية والحقد
األعمى يوم  18أيار (مايو) في شارع الجزائر.
ثالثون عامًا مضت على استشهاد مهدي
عامل (حسن حمدان 1936 ،ــــ  )1987في بيروت ،وهو ّ
متوجه إلى محاضراته في الجامعة اللبنانية (معهد العلوم
االجتماعية) .جريمة صعقت الوسطني الثقافي والسياسي في لبنان والعالم العربي ،وأنهت باكرًا مشوار أحد أبرز
ّ
ّ
املنظرين السياسيني والثوريني املاركسيني في آن معًا ،خالل النصف الثاني من القرن العشرين .لكن ابن بلدة حاروف
(قضاء النبطية) ما زال ّ
حيًا ،اآلن وهنا ،من خالل قراءته النقدية الثاقبة للواقع اللبناني ،وعبر «أفكاره ودراساته التي
تنتمي إلى الواقع املعاش» وفق ما جاء في كلمة الرفاق الشيوعيني خالل وقفة على قبره قبل يومني ،ضمت الجميع،
ً
أمينًا عامًا ورفاقًا وأهال وأصدقاء ،في مقبرة الشهداء .صاحب «مدخل إلى نقض الفكر الطائفي» ( )1980الذي نال
الدكتوراه في الفلسفة في «جامعة ليون» ( ،)1956ثم أمضى سنوات في الجزائر مع مجموعة من املاركسيني الثوريني،

عاد في بداية الستينيات إلى لبنانّ ،ليبدأ
اشتغاالته وحفرياته في تلك التربة املعقدة
ّ
واملركبة ،مرتكزًا إلى منظومة فكرية قائمة
على املنهج العلمي املاركسي والصراع
الطبقي .كان مشروعه فهم الصراع اللبناني
والعربي بوصفه صراعًا طبقيًا ،ال طائفيًا ،أو
عشائريًا أو مناطقيًا أو اثنيًا ،كما قد يبدو
على السطح .كتب الرفيق «في التناقض»« :إن
نزع الطابع السياسي عن الصراع الطبقي ،هو
السياسي الخاص باملمارسة السياسية للطبقة املسيطرة» .فمصلحة الطبقة املسيطرة إظهار الصراع
الطابع
ّ
الطبقي على أنه صراع بني أفراد أو طوائف ،وإخفاء الجوهر السياسي الطبقي لهذا الصراع من أجل املحافظة على
نفوذها وهيمنتها وصون مصالحها السياسية واالقتصادية .صاحب «النظرية في املمارسة السياسية .بحث في
أسباب الحرب األهلية» (ّ )1979ميز بني االيديولوجيا الدينية وااليديولوجيا السياسية للطائفة ،معتبرًا الطائفية
مسألة سياسية ،نظامًا سياسيًا للسيطرة الطبقية من قبل البورجوازية املسيطرة .وضع مهدي عامل أسس حزب
البروليتاريا الثوري ،مؤكدًا على البعد القيادي للطبقة العاملة في تحقيق أهدافها الوطنية ،وقلبها ...تحرير
لبنانيًا ّ
فلسطني .مهدي عامل… فكره وتركته أساسيان اليومّ ،
وعربيًا ،أكثر من أي وقت مضى.

ثالثون عامًا على اغتياله
مهدي عامل الثائر الضاحك
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ّ
حوار حين تصل إلى مراكش ،المدينة الحمراء ،ستحس بالضرورة أنك
في مدينة ثقافة وفن وتاريخ وحضارة ،هذا اإلحساس ال ينتاب
المثقف والفنان فحسب ،بل يتسرب مع هواء المدينة الدافئ إلى داخل
كل زائــر وسائح .خالل الــدورة األخيرة من «مهرجان قصيدة النثر» التي
اختتمت أخيرًا ،التقينا بواحد من الرموز الثقافية الراهنة للمدينة ،الدكتور
محمد آيت لعميم ،المترجم والباحث المنشغل بقضايا النقد األدبي ،وأحد

كلمات
الذين يذهبون إلى األدب بتلك الروح المرحة والمنسابة والهاربة في اآلن
ذاتــه من فكرة التصنيف الضيق أو االختباء وراء زاويــة نظر محدودة.
فقد أفرد كتابًا عن المتنبي ،منتصرًا فيه لجماليات األدب العربي القديم،
وفي اآلن ذاته خصص بحثه لنيل الدكتوراه عن قصيدة النثر ،محتفيًا
بالكثير من األسماء الشعرية الجديدة .ولم يمنعه انشغاله باألدب العربي
قديمه وحديثه ،عن االنفتاح على األدب العالمي عبر تخصيص كتابين

المترجم والناقد المغربي غارقًا في «متاه ـ
محمد آيت لعميم :هجرة الشعراء إلى
مراكش – عبد الرحيم الخصار
¶ ل ـن ـبــدأ م ــن ك ـتــابــك ال ـج ــدي ــد «بــورخ ـيــس
صانع املتاهات» (املــركــز الثقافي العربي ـ
 ،)2017وكنت قد أفردت له كتابًا آخر قبل
سنوات ،ما هي دوافع اختيار بورخيس؟
أنـجــزت كتابني عــن بــورخـيــس األول
نـ ـش ــرت ــه عـ ـ ــام  2006وكـ ـ ـ ــان ع ـن ــوان ــه
«بورخيس أسطورة األدب» ،والثاني
بعنوان «بورخيس صانع املتاهات»
صـ ـ ــدر أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن «امل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـق ــاف ــي
الـعــربــي» .هــذا االهتمام بهذا الكاتب
الساحر والفريد من نوعه مـ ّ
ـرده إلى
ّ
أن ـنــي وج ــدت فـيــه شـيـئــا م ــن ــي .كــانــا
عـ ـ ــاش ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــة أبـ ـ ـي ـ ــه ،وأع ـج ـب ــت
جبلي إلى
بموسوعيته ،إذ لدي نزوع ِ
املــوســوع ـيــة واإلدمـ ـ ــان ع ـلــى ال ـق ــراءة.
ملــا وقـعــت ي ــدي ع ــام  1983فــي مكتبة
«جامعة القاضي عياض» في مراكش
عـلــى كـتــابــه «م ـح ــاض ــرات» ،واطـلـعــت
ع ـل ــى م ـح ــاض ــرت ــه حـ ـ ــول «أل ـ ـ ــف لـيـلــة
وليلة» ،أدركت للتو أنني أقرأ لكاتب
ذي ذكاء ملتهب يعرف وجهته أثناء
الـ ـ ـق ـ ــراءة ،ويـ ـق ــود ال ـ ـقـ ــارئ إلـ ــى أرض
ّ
م ـج ـهــولــة ،وي ـت ـقــن فـ ــن الـ ـس ــؤال حــول
مسائل ال تخطر على بال القارئ .إنه
ً
فـعــا يعلم الــذكــاء .وج ــدت فيه شيئًا
من الجاحظ ،وموسوعيته ،وانتحال
الـ ـنـ ـص ــوص وت ــزي ـي ـف ـه ــا ،واالهـ ـتـ ـم ــام
ب ــال ـح ـي ــوان ــات ال ــواق ـع ـي ــة وامل ـت ـخ ـي ـلــة
وتبجيل الكتب واملكتبات .فبورخيس
ت ــول ــى إدارة امل ـك ـت ـب ــة ال ــوط ـن ـي ــة فــي
بـ ـي ــون ــس آيـ ـ ـ ـ ــرس ،وكـ ـ ـ ــان وقـ ـتـ ـه ــا قــد
دخـ ــل ع ــال ــم الـ ـظ ــال وال ـع ـت ـم ــات ،فقد
وصف حالته في قصيدته «الهبات»:
أعـطــانــي ال ـظــام وال ـك ـتــب .والـجــاحــظ
الـ ــذي أتـخـيـلــه وق ــد بـ ــرزت ع ـي ـنــاه من
فــرط التحديق فــي الكتب ،كــان يبيت
ف ــي دك ــاك ــن ال ــوراق ــن .يـلـتـهــم الـكـتــب
ويفلي الـنـصــوص ويفتشها ،فكانت
ن ـهــاي ـتــه وسـ ــط ال ـك ـت ــب وقـ ــد ان ـهــالــت
ع ـل ـي ــه .ف ـق ــد س ــاق ــت األقـ ـ ـ ــدار صــاحــب
ال ـ ــروح ال ـف ـك ـهــة إل ــى أن ي ـم ــوت داخ ــل
مكتبته .ما جعلني أهتم بهذا الكاتب
املؤثر في كل من جاء بعده ،أنه جمع
أشياء تفرقت في أسالفنا ،وكان لديه
اهتمام بالغ بثقافتنا .فيه موسوعية
الـ ـج ــاح ــظ ،وم ـل ـح ـم ـيــة امل ـت ـن ـبــي (ف ـقــد
استشهد ببيتني للمتنبي) وريبية
املعري (كالهما تخيال الجنة مكتبة
ون ـ ــادي ـ ــا أدب ـ ـي ـ ــا) ،تـ ـح ــدث ب ــورخ ـي ــس
عــن ال ـغــزالــي واب ــن رش ــد وع ــن إخ ــوان
ال ـص ـفــا وع ــن «م ـن ـطــق ال ـط ـيــر» لـفــريــد
ال ــدي ــن ال ـع ـطــار .وك ــان ت ــأث ــره بـ ـ «أل ــف
ل ـي ـلــة ول ـي ـل ــة» ح ــاس ـم ــا .هـ ــذا ال ـك ـتــاب
الخالد الــذي يشتمل على كل اللغات
والثقافات والزمن كله ،سيستخلص
م ـنــه جــوهــر مــذه ـبــه ف ــي ك ـتــابــه ال ــذي
يتمحور حول محو شخصية الكاتب
الــذي يتحول إلى نساخ ،وأن الكتابة
مــا هــي إال إع ــادة كتابه داخ ــل مكتبة
مـتــاهـيــة شـبـيـهــة ب ـ ــاألدراج وبــالــدمــى
الــروسـيــة .كــل هــذه األفـكــار أوحـيــت له
من خالل تأمالته الدقيقة في معمار
«الليالي» .في كتابي حول بورخيس،
سيجد القارئ العديد من األفكار حول
قصص بورخيس ومقاالته وحواراته
وش ـع ــره .لـقــد ك ــان لـقــائــي مــع زوجـتــه
مــاريــا كــودامــا عــام  1996حاسمًا في
إن ـجــاز ك ـتــاب عــن بــورخـيــس وعــواملــه
الذكية والغنية ،فهي الـتــي حفزتني

للكتابة عن زوجها الذي زار مدينتي
مراكش مرتني في  1975وعــام ،1985
وحــدث ـتــه نـفـســه ب ــاإلق ــام ــة فـيـهــا ألنــه
وجد في ساحة جامع الفنا تجسيدًا
ألح ــام ــه ال ـط ـفــول ـيــة .وه ــو الـ ــذي كــان
يــوق ــع م ـقــاالتــه ف ــي ب ــدء أمـ ــره اسـمــن
بمرجعية مغربية وعربية :املعتصم
املغربي ،وأبو القاسم الحضرمي.
¶ الـكـتــاب فــي ج ــزء كبير مـنــه هــو بمثابة
ت ــرج ـم ــات ملـ ـق ــاالت ك ـت ـبــت ع ــن بــورخ ـيــس،
وفــي الصدد ذاتــه يأتي سؤالنا عن راهن
ال ـت ــرج ـم ــة ف ــي امل ـ ـغـ ــرب ،وأنـ ـ ــت ط ـب ـعــا أح ــد
املـتــرجـمــن ع ــن الـلـغــة الـفــرنـسـيــة .ه ــل أنــت
مطمئن لحركة الترجمة في املغرب؟ سواء
الترجمة النقدية أو األدبية؟
عـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرجـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ح ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ــي
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،وك ـ ـ ــان م ـم ــارس ــوه ــا
م ــن ال ـجــام ـعــة ،وك ــان ــت مـنـصـبــة حــول
ت ــرج ـم ــة ال ـن ـق ــد واملـ ـن ــاه ــج ال ـن ـق ــدي ــة.
وق ـ ــد أحـ ــدثـ ــت ه ـ ــذه ال ـح ــرك ـي ــة ت ـم ـي ـزًا
فـ ـ ــي املـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة وت ـح ـل ـي ــل
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــوص .ظ ـ ـهـ ــر ذلـ ـ ـ ــك جـ ـلـ ـي ــا فــي
فـتــوحــات عـبــد الـفـتــاح كيليطو حــول
أشكال السرد القديم ،ومحمد مفتاح
ف ــي ت ـشــري ـحــه ل ـل ـن ـصــوص ال ـش ـعــريــة
القديمة والحديثة ،وفي قراءات أحمد
الـيــابــوري ،ومحمد ب ــرادة للنصوص
ال ــروائ ـي ــة .ج ــاء بـعــدهــم ن ـقــاد آخ ــرون
هضموا املناهج املرتبطة بالبنيوية
واللسانيات وعلم النص والخطاب،
وب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــات امل ــرت ـب ـط ــة بــامل ـت ـخ ـيــل
وامل ـن ــدم ـج ــة م ــع األف ـ ـكـ ــار ال ـف ـل ـس ـف ـيــة،
سواء التفكيك عند دريدا ،أو ما ترجم
مــن أعـمــال لهيدغر ،وأيـضــا مــا ترجم
من أبحاث سيميائية .كل هذا أسعف
النقاد والدارسني أن يكتسبوا مهارات
في تحليل النصوص ،فمن نقاد هذه
امل ــرح ـل ــة ن ــذك ــر ال ـق ـم ــري ب ـش ـيــر ال ــذي
فـكــك رواي ــة «الـتـجـلـيــات» للغيطاني،
وم ـح ـم ــد عـ ـل ــوط الـ ـ ــذي اش ـت ـغ ــل عـلــى
امل ـت ـخ ـي ــل ،وت ـم ـك ــن م ــن ال ـت ـع ــاط ــي مــع
ن ـص ــوص مـسـتـعـصـيــة ك ـم ــا ف ـع ــل مــع
ش ـع ــر ب ـن ـط ـل ـحــة .ومـ ــن ال ـن ـق ــاد ال ــذي ــن
ينحتون اسمهم بتؤدة وعمق فكري،
هـ ـن ــاك الـ ـن ــاق ــد خ ــال ــد ب ـل ـق ــاس ــم الـ ــذي
استفاد كثيرًا من اإلرث الصوفي ومن
فالسفة االختالف وأفاد من فتوحات
هيدغر وموريس بالنشو ،ووظف كل
ذلك في قراءة النص الشعري املغربي
وشعر أدونـيــس .إن حركية الترجمة
النقدية ميزت النقد املغربي بالغور
وال ـت ــدق ـي ــق ف ــي امل ـف ــاه ـي ــم واك ـت ـس ــاب
م ـه ــارة عــال ـيــة ف ــي ال ـت ـح ـل ـيــل .وه ـنــاك
ميزة أخــرى أن النقد املغربي يسعى
إلى أن يكون أدبًا ،ال خطابًا واصفًا في
أفق إنشاء خطاب إبداعي ،وهذه سمة
جعلت املتتبعني فــي الـعــالــم العربي
ي ـق ــرون ل ـل ـم ـغــاربــة ب ـع ـلــو كـعـبـهــم في
ه ــذا امل ـض ـمــار .إن تــرجـمــة الـنـصــوص
املؤسسة فــي النقد واملـنــاهــج واألدب
(ن ـ ـ ـصـ ـ ــوص ال ـ ـش ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــن الـ ـ ـ ـ ــروس،
جــاكـبـســون ،بنفنيست ،روالن بــارت،
جـ ــول ـ ـيـ ــا ك ــريـ ـسـ ـتـ ـيـ ـف ــا ،ت ـ ـ ـ ـ ـ ــودوروف،
أص ـ ـحـ ــاب نـ ـظ ــري ــة الـ ـتـ ـلـ ـق ــي ،مـيـشـيــل
فــوكــو ،أعـمــال أمبرتو إيـكــو ،خورخي
ب ــورخـ ـي ــس) أح ــدث ــت نـ ـظ ــرة م ـغــايــرة
ّ
لــأش ـيــاء .لـكــن ي ـبــدو كـمــا لــو أن هــذه
الظاهرة قد انحسرت ،ولم نعد نسمع
أو نرى مثل هذه األعمال اليوم .وإذا
كــانــت الترجمة قــد حققت بعضًا من
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عن بورخيس وترجمة أعمال أخرى عن الفرنسية .يشتغل محمد آيت
لعميم أستاذًا للتعليم العالي ،ومديرًا لمهرجان قصيدة النثر الذي يشرف
عليه «مركز الحمراء» ويرأسه زميله الشاعر نور الدين بازين .من مؤلفاته:
«بورخيس أسـطــورة األدب»« ،المتنبي الــروح القلقة والترحال األبــدي»،
«القراءة لفانسون جــوف»« ،قصيدة النثر :في مديح اللبس»« ،بورخيس
صانع المتاهات» .كما يصدر له قريبًا «قصيدة النثر العربية ،إيقاع المعنى
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وذكاء العبارة» وترجمة لكتاب بيار بايار «كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها».
عقب اختتام «مهرجان قصيدة النثر» في أجــواء جميلة جمعت بين
الشعر والجاز حيث قرأ الشعراء وغنوا ورقصوا أيضًا ،التقينا بمحمد آيت
وفتحنا معه النقاش ّحول راهن الكتابة والترجمة ،وعما إذا كان
لعميم
ً
المغرب فعال بلد نقد ،وعن سر ميل النقاد المغاربة إلى السرد على حساب
الشعر.

ــات» بورخيس
أرض السرد أسعفت اللغة الروائية
أه ــداف ـه ــا ،فـمــا ك ــان يـنـقــص الـتــرجـمــة
ه ــو ت ــرج ـم ــة الـ ـنـ ـص ــوص اإلب ــداعـ ـي ــة،
وقـ ـ ـ ــد ل ـ ــوح ـ ــظ فـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
انـفـتــاح امل ـغــاربــة عـلــى تــرجـمــة بعض
ال ـن ـص ــوص ال ــروائ ـي ــة بـتـكـلـيـفــات من
دور نشر انتبهت لحرفية التراجمة
في املغرب .لكن يبقى الفعل الترجمي
ً
فــي امل ـغــرب ضـئـيــا وبطيئًا يـقــوم به
أفــراد وال تحتضنه مؤسسات كبرى
بمشاريع واستراتيجيات واضحة.
¶ يفترض أن املـغــرب بلد قريب جغرافيًا
وتاريخيًا إلسبانيًا .لكننا ّ
نحس أنه ليس
ب ـل ـدًا رائ ـ ـ ـدًا ف ــي تــرج ـمــة األدب اإلس ـبــانــي
سواء القديم أو الراهن .بل هو على العكس
م ـن ـش ـغــل دائ ـ ـمـ ــا ب ـت ــرج ـم ــة نـ ـت ــاج ال ـث ـقــافــة
الفرنسية .أعــرف أن السياق الكولونيالي
حاضر هنا ،لكن ماذا عن الجارة إسبانيا؟
وم ــاذا عــن البرتغال أيـضــا الـتــي كــانــت هي
األخ ــرى بـلـدًا مستعمرًا للمغرب فــي فترة
معينة؟
ب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص تـ ــرج ـ ـمـ ــة اإلب ـ ـ ـ ـ ـ ــداع فــي
ّ
امل ـ ـغـ ــرب ،أريـ ـ ــد أن أشـ ـي ــر إل ـ ــى أن مــا
ت ــرج ــم فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة كـ ـ ــان مـ ــن ال ـل ـغــة
اإلس ـب ــان ـي ــة ،ف ـمــن ال ـن ـصــوص األول ــى
التي ترجمت فــي الثالثينيات روايــة
دون كيخوتي لـ «سرفانتس» أنجزها
التهامي الــوزانــي صاحب أول روايــة
سـيــريــة مـغــربـيــة ب ـع ـنــوان «ال ــزاوي ــة»،
وب ـ ــورخـ ـ ـي ـ ــس فـ ـ ــي مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد ت ــرج ـم ــه
إبراهيم الخطيب ،وترجم أيضًا أعمال
خ ــوان غــويـتــوســولــو ،فــي حــن ترجم
الشاعر املـهــدي أخــريــف الحقًا أعمال
بيسوا عن البرتغالية «راعي القطيع»
و«الالطمأنينة» و«يوميات» ،وترجم
ألكـ ـت ــافـ ـي ــو ب ـ ـ ــاث «ال ـ ـل ـ ـهـ ــب األزرق».
واستأنف الترجمة عن اإلسبانية كل
من الشاعر خالد الريسوني والشاعر
م ـ ـ ــزوار اإلدري ـ ـسـ ــي وب ـن ـع ـبــد ال ــواح ــد
الـ ـ ـ ــذي تـ ــرجـ ــم أنـ ـط ــول ــوجـ ـي ــا ال ـق ـص ــة
القصيرة جدًا ،نشرت ضمن مجموعة
البحث للقصة الـقـصـيــرة .إن ترجمة
اإلب ــداع فــي املـغــرب مــن نصيب اللغة
اإلسبانية ،وترجمة النقد والفكر من
نـصـيــب الـفــرنـسـيــة .لـكــن مــا ينقصنا
هو الترجمة عن اإلنكليزية واألملانية.
وكم كثيرة هي األشياء التي ال نطلع
عليها إال بعد فوات األوان.
¶ كـيــف تـقــرأ حــركــة الـكـتــابــة الــروائ ـيــة في
املـغــرب الـيــوم قياسًا مــع العقود السابقة؟
ال أقـ ـ ـص ـ ــد ال ـ ـح ـ ـضـ ــور وال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداول فـ ـق ــط،
وإن ـمــا ت ـحــوالت الـكـتــابــة نـفـسـهــا :الـتـيـمــات
والتقنيات؟
إن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة ّ امل ـغــرب ـيــة
يقودنا إلــى اإلش ــارة إلــى أنـهــا جنس
ف ـت ــي ل ــم ت ــراك ــم م ــا ف ـي ــه ال ـك ـف ــاي ــة مــن
ن ـ ـصـ ــوص .بـ ــدايـ ــة ال ـ ــرواي ـ ــة امل ـغــرب ـيــة
كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ــرت ـ ـه ـ ـنـ ــة لـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤال ال ـ ـهـ ــويـ ــة
ولألسئلة السياسية واأليديولوجية
لـلـمــرحـلــة كــانــت فـيـهــا ال ــرواي ــة تكتب
بــواقـعـيــة سطحية فــي الـغــالــب ،ولقد
كانت الرواية املغربية تضيق الخناق
على نفسها ،وال تتنفس هواء يأتيها
من جهات العالم .هذا الوضع نلمس
ّ
أن ــه ب ــدا يـتـغـيــر ،ال سـيـمــا أن الــروايــة
املـغــربـيــة ب ــدأت تـطــرح س ــؤال الكتابة
ك ـ ـسـ ــؤال جـ ــوهـ ــري لـ ـتـ ـط ــوره ــا .وكـ ــان
ه ـن ــاك ان ـت ـب ــاه ل ـن ــواق ــص ال ــرواي ــة في
امل ـغ ــرب ،ف ـبــدأنــا نـلـمــس ت ـح ــوالت في
الـتـيـمــات وال ـت ـق ـن ـيــات .ظ ـهــرت عندنا

روايـ ـ ـ ــة الـ ـجـ ـب ــل مـ ــع أحـ ـم ــد ال ـت ــوف ـي ــق
وطـ ـ ـ ـ ــارق ب ـ ـ ـكـ ـ ــاري ،روايـ ـ ـ ـ ــة ال ـب ـح ـي ــرة
والنهر مع اسماعيل غــزالــي ،الرواية
امل ـنــاق ـب ـيــة وال ـع ــرف ــان ـي ــة م ــع بـنـســالــم
حميش وأحـمــد التوفيق وعـبــد اإللــه
بن عرفة ،وروايات سنوات الرصاص
واملصالحة عند كل من أحمد لويزي
ويوسف فاضل .وقد تفاعلت الرواية
أي ـ ـض ـ ــا م ـ ــع الـ ـتـ ـشـ ـكـ ـي ــل واألوسـ ـ ـ ـ ـ ــاط
الثقافية األوروب ـي ــة واألمـيــركـيــة كما
فـعــل حـســن نـجـمــي ف ــي «ج ـي ــرت ــرود»،
وأيضًا كما كتب محمود عبد الغني
فــي «مـعـجــم طـنـجــة» .وب ــدأت الــروايــة
امل ـغــرب ـيــة ت ـت ـجــاســر ل ـت ـعــريــة أع ـطــاب
الـشـخـصـيــة املـغــربـيــة كـمــا هــو الـحــال
ف ــي روايـ ـ ــة «املـ ـغ ــارب ــة» ل ـع ـبــد ال ـكــريــم
الـجــويـطــي ،و«ه ــوت م ــاروك» لعدنان
يــاســن .وهـنــاك ميسم آخــر أسهم في
تطوير اللغة الروائية في املغرب هو
هجرة الشعراء إلى أرض السرد ،فقد
حـمـلــوا معهم كــل طــاقــاتـهــم الشعرية
وش ـح ـنــوا ب ـهــا عــوامل ـهــم الـتـخـيـيـلـيــة،
فللشعر ترفع القبعة.
¶ وأنــت تــورد قبل قليل أسـمــاء نخبة من
نقاد املغرب ،مــاذا أيضًا عن حركة النقد؟
ً
هل تؤمن فعال بأن املغرب بلد نقد؟
مـ ـ ــا يـ ـمـ ـي ــز ال ـ ـن ـ ـبـ ــوغ امل ـ ـغـ ــربـ ــي م ـنــذ
ال ـقــديــم إل ــى ال ـي ــوم ه ــو الـ ـن ــزوع نحو

الرواية المغربية جنس فتي لم
تراكم ما فيه الكفاية
من نصوص
تمتع بورخيس بموسوعية
الجاحظ ،وملحمية المتنبي
وريبية المعري ،وتحدث عن
الغزالي وابن رشد وعن إخوان
الصفا وعن «منطق الطير»
االس ـت ـن ـبــاط ،وامل ـي ــل إل ــى ال ـب ـحــث عن
الـ ـغ ــراب ــة وامل ـخ ـت ـل ــف ،م ـن ــذ ابـ ــن رش ــد
والـشــاطـبــي واب ــن طفيل واب ــن البناء
وح ــازم الـقــرطــاجـنــي والسجلماسي،
ً
وصــوال إلــى الجابري والـعــروي وطه
ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــان وك ـي ـل ـي ـط ــو وس ـع ـيــد
بـنـكــراد وعـبــد ال ـســام بنعبد العالي
ومحمد مفتاح وسعيد يقطني ونور
الــديــن أفــايــة ومـحـمــد الــدكــالــي وعبد
اإلله بلقزيز .والالئحة طويلة لقامات
ف ـك ــري ــة مـ ــؤثـ ــرة ب ـص ـم ــت فـ ــي امل ـش ـهــد
الفكري والـنـقــدي فــي العالم العربي.
هـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــزوع الـ ـنـ ـق ــدي مـ ـت ــأص ــل فــي
البنية الذهنية املغربية ،مــا ينقصه
هو عقلية الخلف وتأسيس مــدارس،
م ـم ــا ي ــؤث ــر س ـل ـبــا ف ــي االس ـت ـم ــراري ــة.
ومع ذلك ،هناك أسماء لها وزنها في
الساحة اليوم وتسعى إلى أن تترسخ
وتقنع.
¶ مــال جميع الـنـقــاد تقريبًا لنقد الـســرد،
ال ــرواي ــة ت ـح ــدي ـدًا .أن ــت م ــن ّ ال ـقــائــل الــذيــن
انشغلوا بنقد الشعر ،وقد ألفت عنه كتابني
مهمني .ما السر في اختيارك؟
ب ـخ ـصــوص ان ـش ـغــال ال ـن ـقــد املـغــربــي

بــال ـســرد قــديـمــه وحــدي ـثــه ،ه ــذا األم ــر
خرج من الجامعة ومن شعب املناهج،
ّ
ال سيما أن اآللـيــات النقدية الـتــي تم
التعامل معها كانت تنتمي إلى حقل
الـســرد .وبــذلــك تــم توجيه البحث في
ال ـن ـص ــوص ال ـس ــردي ــة ال ـق ــدي ـم ــة وف ــي
ال ــرواي ــة لـتـجــريــب ف ـعــال ـيــات املـنــاهــج
والـنـظــريــات ال ـســرديــة .لـســت الوحيد
الذي اهتم بالشعر وحده ،فاهتمامي
متعدد .لدي اهتمام بالشعر والسرد،
واشـتـغـلــت عـلــى املـتـنـبــي مــن منظور
ً
نـظــريــة الـتـلـقــي ون ـقــد الـنـقــد ،م ـحــاوال
بــذلــك اإلجــابــة عــن س ــؤال اسـتـمــراريــة
امل ـت ـن ـبــي ف ــي الـ ــزمـ ــن ،وأيـ ـض ــا تـقــويــم
الـحـصـيـلــة الـنـقــديــة حــولــه ف ــي الــزمــن
املـ ـع ــاص ــر ،وتـ ـم ــددات ــه ف ــي ال ـت ـج ــارب
ال ـش ـع ــري ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة .كـنــت
ً
منشغال في األساس بمفهوم القراءة
وإع ـ ـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــراءة ،وك ـ ــان ل ـبــورخ ـيــس
دور كـبـيــر ف ــي تــوجـيـهــي ص ــوب هــذا
امل ـ ــوض ـ ــوع ،وأيـ ـض ــا قـ ــراء تـ ــي ل ـك ـتــاب
إيـتــالــو كــالـفـيـنــو (ملـ ــاذا ن ـقــرأ األع ـمــال
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة؟) .ف ــاش ـت ـغ ــال ــي بـشـعــر
املـتـنـبــي ،فــي كـتــابــي «املـتـنـبــي ال ــروح
الـ ـقـ ـلـ ـق ــة والـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــال األب ـ ـ ـ ـ ـ ــدي» ،ك ــان
مرتبطًا بنظرة تجديدية للنظر في
امل ــدون ــة ال ـن ـقــديــة ال ـتــي تــراك ـمــت عبر
سنوات من القراءة.
¶ م ــا ال ـس ــر ف ــي اخ ـت ـي ــار ق ـص ـي ــدة الـنـثــر
كـمــوضــوع إلن ـجــاز أطــروحـتــك املـهـمــة؟ هل
يتعلق األمر بانتصار لجمالية معينة؟
يـعــود اهـتـمــامــي بـقـصـيــدة الـنـثــر إلــى
ع ـ ــام 1988ح ـ ـ ـ ــن ام ـت ـح ـن ــت ف ـي ـه ــا فــي
مـ ـب ــاراة ال ـس ـلــك ال ـث ــال ــث ف ــي «جــام ـعــة
محمد الخامس» في الرباط من خالل
الفصل الذي هاجمت فيه نازك املالئكة
القصيدة وخــونــت كتابها .منذ ذلك
الحني وأنا أتعقب مقترفيها ،فأدمنت
عـلــى قــراء ت ـهــا رغ ــم شــح مـنـشــوراتـهــا
السرية .قرأت املاغوط ،حسني مردان،
ع ـق ـيــل ع ـل ــي ،ج ـمــاعــة ك ــرك ــوك (مــؤيــد
الراوي ،صالح فائق ،سركون بولص،
جان دمو) ،وديع سعادة ،ديوان «لن»
و«ال ـ ـ ــرأس امل ـق ـط ــوع» ألن ـس ــي ال ـح ــاج.
ق ــرأت «مـهــن الـقـســوة» لـبـســام حـجــار،
«مدية واحدة ال تكفي لذبح عصفور»
ل ـس ـيــف ال ــرحـ ـب ــي« ،دفـ ـت ــر س ـي ـج ــارة»
ل ـب ــول ش ـ ـ ــاوول« ،م ـم ــر م ـع ـتــم يـصـلــح
للرقص» إليمان مرسال« ،أثر العابر»
ألمجد ناصر« ،حياة صغيرة» لحسن
ن ـج ـمــي« ،ع ـلــى درج امل ـي ــاه الـعـمـيـقــة»
ملـ ـب ــارك وس ـ ـ ــاط« ،دفـ ــاتـ ــر ال ـخ ـس ــران»
و«أبـ ـ ـ ـدًا ل ــن أس ــاع ــد الـ ــزلـ ــزال» ألحـمــد
بركات« ،حجرة وراء األرض» ملحمود
عـ ـب ــد ال ـ ـغ ـ ـنـ ــي« ،ه ـ ــدن ـ ــة م ـ ـ ــا» ل ـح ـســن
الــوزانــي« ،ال أحــد في النافذة» لعزيز
أزغ ـ ـ ــاي« ،م ــانـ ـك ــان» ل ـيــاســن ع ــدن ــان،
«مـثــل أرب ـعــاء قــديــم» لسعد ســرحــان،
«أخيرًا وصل الشتاء» و«أنظر وأكتفي
ب ــال ـن ـظ ــر» ل ـع ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم ال ـخ ـص ــار.
وقـ ـ ـ ــرأت كـ ــل مـ ــا ت ـح ـص ـل ــت ع ـل ـي ــه مــن
مجالت ومـنـشــورات« :األربـعــائـيــون»،
«جـ ـ ـ ــراد»« ،إضـ ـ ـ ـ ــاءة« ،»77فـ ــراديـ ــس»،
الـغــارة الـشـعــريــة» ...بعد هــذا التراكم
واالستئناس بعوالم القصيدة ،فكرت
في أن أنجز َّ أطروحة دكتوراه ،وكانت
ال ـق ـص ـيــدة مل ــا ت ــدخ ــل إل ــى مــؤسـســات
الجامعة إال نادرًا .وجدت في «جامعة
سيدي محمد بن عبد الله» في فاس
أس ـت ــاذًا غــايــة ف ــي الـفـهــم ه ــو د.أح ـمــد

زك ــي ك ـنــون .لــم ي ـتــردد حــن اقـتــرحــت
ع ـل ـيــه املـ ــوضـ ــوع ،ف ــأن ـج ــزت أط ــروح ــة
سـمـيـتـهــا «ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر ال ـعــرب ـيــة:
إي ـقــاع املـعـنــى وذكـ ــاء ال ـع ـبــارة» نالت
إع ـجــاب الـلـجـنــة الـتــي ناقشتني ملــدة
ست ساعات مسترسلة.
¶ تديرون ملتقى لقصيدة النثر .هل هذا
ترجمة ميدانية ألفــق انشغالكم النقدي؟
وما الذي قدمه هذا امللتقى لقصيدة النثر؟
ب ـ ـع ـ ــد ح ـ ـص ـ ــول ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــرة ع ـل ــى
ال ــدك ـت ــوراه ،أسـسـنــا «م ــرك ــز الـحـمــراء
لـلـثـقــافــة وال ـف ـكــر» بـمـعـيــة ن ــور الــديــن
بـ ـ ــازيـ ـ ــن ومـ ـنـ ـتـ ـص ــر دومـ ـ ـ ـ ــا وم ـح ـم ــد
بـ ـ ـن ـ ــدوري ،وت ـك ـل ـفــت بـ ـ ـ ــإدارة املـلـتـقــى
ال ــدول ــي األول لـقـصـيــدة ال ـن ـثــر تحت
شعار «قصيدة النثر والوعي الحر»
ش ـ ــارك ف ـي ــه شـ ـع ــراء م ــن دول عــربـيــة
وأوروبية ومن املغرب ومجموعة من
الـنـقــاد .نـجــاح ال ــدورة األول ــى جعلنا
نتشبث بـهــذا املـنـجــز ،فأقمنا ال ــدورة
ال ـثــان ـيــة ،دورة مـحـمــد امل ــاغ ــوط .لقد
كان لهاتني الدورتني وقع كبير جعل
املجتمع الثقافي يثق فــي مشروعنا
بعيدًا عــن ّ
االدع ــاء واملـهــاتــرات .نفخر
ّ
أنــه مــن خــال هــاتــن الــدورتــن ،أنجز
شعراء ونقاد أطــاريــح دكـتــوراه حول
ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر مـ ــن أم ـ ـثـ ــال ال ـب ــاح ــث
محمد العناز ،ورشيد الطالبي اللذين
حـضــرا أشـغــال ال ــدورت ــن .ولــإشــارة،
فــال ـج ـم ـهــور ال ـغ ـف ـيــر ال ـ ــذي صــاحـبـنــا
ت ـعــرف م ـبــاشــرة إل ــى ق ـص ـيــدة الـنـثــر،
ّ
وأسـ ّـر لنا كثيرون أن ما سمعوه هو
الـشـعــر ،ألنــه فــاجــأهــم بــذائـقــة جــديــدة
لـ ــم ي ـك ــن ل ـه ــم ق ـب ــل بـ ـه ــا .أم ـ ــا الـ ـ ــدورة
الثالثة ،دورة سركون بولص ،فكانت
م ـفــاجــأة ال ـس ـنــة ،ل ــم يـخـطــر ف ــي بالنا
أنها ستحقق مثل هذا النجاح املبهر.
ال ـشــاعــرات األم ـيــرك ـيــات قــدمــن شـعـرًا
عميقًا ،وقد أصنب بصعقة االندهاش
أمام أصوات الشعراء املغاربة والعرب
ال ــذي ــن ك ــان ــوا ف ــي امل ــوع ــد ،نــاهـيــك عن
الـ ـفـ ـض ــاءات ال ـت ــي قـ ــرئ ف ـي ـهــا الـشـعــر
«ق ـص ــر ال ـبــاه ـيــة» ال ـخ ــاب و«ريـ ــاض
ال ـج ـبــل األخـ ـض ــر» ال ـح ـم ـيــم .ل ـقــد قــدم
ملتقى قصيدة النثر الكثير لشعراء
ه ـ ــذا ال ـن ـم ــط فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ال سـيـمــا
ّ
أن الـ ـن ــدوات ال ـن ـقــديــة تــوج ـهــت نحو
معاينة النصوص للنفاذ إلى جوهر
جمالية هذه القصيدة ،واالبتعاد عن
املناقشات البيزنطية العقيمة.
¶ أن ــت م ــن ال ــذي ــن ي ــؤك ــدون عـلــى ض ــرورة
التسلح بــاملـعــرفــة الـنـظــريــة للجنس األدبــي
الذي يختاره الكاتب ،واالستناد أيضًا إلى
مرجعية قرائية ملتنه اإلبــدعــي .أال تــرى ّأن
املوهبة وحدها تكفي؟
إن ال ـت ــزود بــاملـعــرفــة ش ــرط ض ــروري
إلبداع نصوص ستصمد أمام تعرية
الزمن ،فاملوهبة وحدها ال تكفي ،ولنا
في تاريخ الكتابة شواهد ال يكذبها
أحد .فالقراء الكبار وأصحاب املواهب
وال ــذك ــاءات هــم الــذيــن بصموا تاريخ
الكتابة ،وكانت لديهم القدرة الهائلة
على تغيير مـســارات الكتابة واألدب
والتفكير .فقد يكتب إنسان موهوب
بــدون مرجعية حقيقية وقد يعجبنا
ما يكتب ،لكن سرعان ما تذهب ريحه
ّ
ورائحته .ذلك أن الكتابة تتغذى على
الكتابة ،والكتابة الحقيقية هــي في
جوهرها إعادة كتابة.
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ترجمة

فيزيـ ـ ــاء الشعـ ـ ــر

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

بول ايلوار ( 1895ــــ )1952

ترجمة محمد ناصر الدين
I

ال شــيء يتم وصفه بشكل كــاف ،ال شيء
تـتــم إعـ ــادة ان ـتــاجــه ب َـشـكــل حــرفــي .غــرور
الــرســامــن العظيم َدفـ َـعـ ُـهــم ألن يتسمروا
ً
طويال أمام منظر ،أمام صورة ،أمام نص،
كما هي الحال أمام جدار ،من أجل تكراره.
لــم يكن الـجــوع نابعًا مــن ذوات ـهــم ،كانوا
في طور التطبيق فقط .أما الشاعر ،فإنه
يفكر بشيء آخــر .الشاذ يبدو له مألوفًا،
ً
والتأمل املسبق مجهوال .الشاعرـ ضحية
الفلسفةـ هــو طــريــدة الـكــون« .إنــه انسان،
أو حجر ،أو شجرة ،الذي سيبدأ النشيد
الرابع»(لوتريامون) .لو كان إنسانًا ،هل
سيكون ذلــك الــذي يهتاج دون فــائــدة ،أم
ذلك اآلخر الذي يقضم إبتسامته البلهاء؟
لسنا هنا بصدد وضع بورتريه لالنسان.
إنه انسان واحد يتكلم من أجل اإلنسان،
إنه حجر واحد يتكلم من أجل الحجارة،
إن ـهــا ش ـجــرة واح ـ ــدة تـتـكـلــم م ــن أج ــل كل
الغابات ،من أجل الصدى الذي بال وجه،
الــوحـيــد ال ــذي يبقى ،الــوحـيــد ،فــي نهاية
املـطــاف ،الــذي قد تم التعبير عنه .صدى
عــام ،حياة قد تشكلت من كل لحظة ،من
كل جسم ،من كل حياة ،الحياة.

II
دق ــات الـبـنــدول ضــربـتــان مــن سـكــن ،ودم
العذراء يتطاير برفق تحت القمر.
دائـ ـم ــا م ــا ت ـك ــون ف ــي ال ـق ـصــائــد هــوامــش
بيضاء كبيرة ،هوامش كبيرة من الصمت
ُ
حـيــث تستهلك ال ــذاك ــرة ال ـحــادة مــن أجــل
ـاض .هــوامــش
إعـ ــادة خـلــق ه ــذي ــان ب ــا مـ ـ ٍ
ميزتها الرئيسة ليست فــي االسـتــرجــاع
بل في اإللـهــام .العديد من قصائد الحب
التي هي دون موضوع ،ستجمع عشاقًا.
بعضها اآلخــر ستخص عشيقة الشاعر
برجل آخر .بالنسبة لحبيبها ،تحل املرأة
املعشوقة محل كل النساء املرغوبات.

III
كــم يـحـتــاج ال ــرس ــام مــن ال ـصــور مــن أجــل
إظهار الشبهات األكثر بساطة ،التحوالت
األكثر اعتيادية ،مثل «إنه انسان ،أو حجر،
أو شـجــرة ،الــذي سيبدأ النشيد الــرابــع».
ألنه لو حصر عمله بتصوير حجر كهذا،
ّ
سنحتج دائـمــا أن األمــر
أو شجرة كتلك،
يتعلق بهذا الحجر وهــذه الشجرة أكثر
من غيرهما :هما بالتعريف أكثر وضوحًا
بالنسبة لنا إذ لم يتم اقتراحهما علينا
مــن قـبــل ال ــرس ــام .ه ـكــذا حـتــى الــانـهــايــة.
م ــاذا عــن اإلن ـســان؟ آه لــك لــوتــريــامــون من

ً
ٌ
أشياء تحدث عادة

قصائد

زياد جبيلي *

َ
اكتراث لثلث النهار
أفقت دون
حني
ٍ
الذي ّ
مر
دون ّ
منبهٍ أو موعد
ّ
أفـقـ َـت مــن كـثــرة مــا تفسخ الـنــوم في
َن َف ِس َك ّ
الرتيب
َ ّ
شيء في مكانه
ورأيت كل
ٍ
مكانه تمامًا
َ
كما تركته في الليلة السابقة
ّ
كما تتركه في كل ليلة
فرشاة األسنان واملعجون
الكتب واملنفضة
ّ
سلة الغسيل
دفتر املالحظات الصغير
ّ ّ
النظارة وخاتم الزواج
ُ
ّ
الستائر املسدلة
عتم الشبابيك

األب ــواب املقفلة مــن الــداخــل ،وساعة
الحائط التي ال تعمل
¶¶¶
ح ــن ق ـل ـ َـت «ص ـب ــاح ال ـخ ـي ــر» لــركــوة
القهوة
التحية ،كنتَ
لتردَّ
ّ
وطرقتها بملعقةٍ ُ
وحدك
وح ــن ف ــاج ــأك ك ـت ـ ٌ
ـاب ح ــن وق ــع عن
ّ
الطاولة
َ
كنت وحدك أيضًا
ً
ٌ
أشياء تحدث عادة -
هيُ
ُ
ٌ
كـ ــأن ي ـف ـتــح ب ـ ــاب أو ي ـغ ـلــق دون أن
َ
تعرف من دخل أو ماذا خرج
ُ
أو أن تهمل القهوة على الفرن حتى
ّ
تعتقد أن لونه هكذا
ٌ
ببقع سوداء
أبيض
ٍ

دون وجه .وكلمة «أو» ،ما هو مصيرها؟
كــم يحتاج الــرســام مــن الـصــور كــي يظهر
بـطــريـقــة بــائـســة امل ـط ــر ،ال ـنــابــض األخـيــر
لـلـغـيــوم ،حــن يـكــون لــديـهــا مــا يكفي من
التظاهر بــالــوداعــة؟ كــم يـلــزم مــن الصور
أو مــن شظايا الـصــور ملــن يعيش حصرًا
زمن تفككه ،أو من يمعن حصرًا بالتفكير
في املفاجأة ،والحادث الطارئ ،والتفسير
الخاطئ ،والنسيان واإلنزالقات الجميلة،
والكلمات الجديدة ،والكلمات العجيبة،
وم ـهــربــي فــوس ـفــور ال ــرغ ـب ــات ،ورص ــاص
الصراحة ،وعقيق الكراهية؟ ما هو امللمح
الذي يقول «أحبك» دون إمكانية التشكيك
فيه؟ الكلمات هي التي تربح .ال نــرى ما
نريد إال بعينني مغمضتني.

IV
مقتنعني أخيرًا بالفقر املطلق للتصوير
ِ
الـ ـح ــرف ــي ،كـ ــان ب ـع ــض رس ــام ــي الـنـصــف
ال ـثــانــي م ــن ال ـق ــرن األخ ـي ــر ق ــد ج ــرب ــوا أن
ي ـعـ ّـبــروا عــن ال ـُصــور أو حـتــى عــن جوهر
ال ـش ـعــر الـ ــذي قـ ـ ـ ِّـدم ل ـهــم ب ــواس ـط ــة رم ــوز؛
لكن املجهود األدبــي املحدود الــذي ظنوا
أن األم ــر يـحـتــاجــه ،جـعــل لــأســف فنانني
مغمورين فقط يخوضون هذه التجربة،
كــونـنــا ال نـجــد إال أم ـثــال روب ،وري ــدون،
ّ
وغ ــرو ،ف ــإن التصوير الــرمــزي للشعر قد
مــات قبل أن يـقــوم بــإعــادة احـتــال املكان
الذي يستحقه.

V
ابتداء من بيكاسو ،بدأت الجدران تسقط.
لــم يـعــد ال ــرس ــام ي ـت ـنــازل عــن حقيقته إال
ألج ــل حـقـيـقــة ال ـع ــال ــم .إن ــه أمـ ــام قـصـيــدة
كما يكون الشاعر أمــام لوحة .هو يحلم،
ي ـت ـخ ـيــل ،ي ـخ ـل ــق .وف ـ ـجـ ــأة ،ي ــول ــد ال ـش ــيء
االفتراضي من الشيء الواقعي ،يستحيل
واقـ ـعـ ـي ــا بـ ـ ـ ــدوره ويـ ـشـ ـك ــان صـ ـ ـ ــورة ،مــن
الــواقـعــي الــى الــواقـعــي ،مثل كلمة مــع كل
األخريات .لسنا بصدد أن نخطئ مجددًا
فـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع ،ألن كـ ــل ش ـ ــيء يـنـسـجــم،
يــرتـبــط ،يــأخــذ قيمةُ ،يـسـتـبـ َـدل .ال يفترق
شيئان إال من أجل أن يلتقيا بشكل أفضل
فــي ابـتـعــادهـمــا ،ب ــامل ــرور فــي مـقـيــاس كل
األش ـي ــاء ،كــل ال ـكــائ ـنــات .ق ــارئ الـقـصـيــدة
يوضح األمــر بقوة :إنــه يشرب من النبع.
ه ــذا امل ـســاء ،لغته تــأخــذ صــوتــا مختلفًا،
ضـ ـف ــائ ــره ــا ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـب ـه ــا ت ـن ـت ـع ــش أو
تتعاظم .إنها تتفادى ّ
جب األمس الحزين
أو تنغرز في الوسادة مثل شوكة.
حـيـنـئــذ تـعـيــد ال ـع ـي ــون الـجـمـيـلــة ال ـك ـ ّـرة،
تفهم ،حينئذ ُيضاء العالم.
* نــص ب ــول اي ـلــوار مــن كـتــاب «إع ـطــاء الــرؤيــة»
( -)Donner a voirدار غاليمار ،باريس.١٩٣٩ ،

ّ
االبداعية
المساهمات
في ملحق «كلمات»
ّ
صممه ُ
رسامًا ّ
وتظن ّأن ّ
فيعجبك.
¶¶¶
تخرج من البيت
تنسى املفتاح في الباب من الخارج
وحني تذكره
ٌ
ُ ِّ ّ
ّ
تفكر أنها خدعة جيدة:
ّ
َ
ّ
يتذرعوا بأنهم أتوا ولم أكن
لن
ـات تسحب
وب ـعــد م ــرور ث ــاث س ــاع ـ ٍ
املفتاح وتعيده إلى جيبك:
 ك ـ ـ ــان بـ ـ ـ ـ ــاردًا ووح ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وي ـن ـت ـظــرقدومي ،فأتيت -
ً
ّ
ُ
تلتفت إلى الخلف فجأة ،كأن هناك
من أتى
لم يكن أحدًا
الباب أغلقه الهواء هذه ّ
املرة
ً
ٌ
أشياء تحدث عادة -
-

¶¶¶
وحـ ـ ــن ف ـ ــاج ـ ـ َ
ـأك امل ـ ـ ــاء الـ ـس ــاخ ــن فــي
ّ
َ
َ
ّ
وأنت تغطي
فخرجت عاريًا
الحمام
ّ
بديهيةٍ  -أعضاءك،
 بحركةٍوحيدًا كنتَ
َ ّ
ـرت أن ــك وحـيــد أسبلت
وعـنــدمــا تــذكـ
ّ
يديك وثقبت الجدار بالشرود
َ
مشيت ألكـثــر من
وحـيـدًا كـنـ َـت حــن
ساعات دون أن تعرف إلى أين
ثالث
ٍ
ّ
َ
ّ
شيء في مكانه
ثم ُعدت لترى كل
ٍ
مكانه
تمامًا.
* شاعر سوري

ّ
اإلبداعية (من
يمكن إرسال المساهمات
قصص وقصائد ونصوص ّ
حرة وترجمات
وصور ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في
جريدة «األخبار» ،على العنوان اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل
لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم
هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
ّ
األدبية ،تعطى األولوية
لنصوص خضعت التفاق مسبق مع التحرير،
ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع تعريف
واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر
المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون أي
شرح أر تبرير أو مراجعة.

كلمات
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ّ
آن ـ ـ ــا وبـ ـ ــول
قصة

«األم واالبن»
للجورجية
ايتيري
شكادوا
(زيت على
لوح ــ
)1997

الخصية ،جلد الكتف وأنحاء أخرى،
وص ــار بحكم ال ـعــادة يــدخــل الحمام
حـ ــاملـ ــا ي ـس ـت ـي ـق ــظ .يـ ــدخـ ــل الـ ـحـ ـم ــام
مسرعًا يخلع عنه لـيــرى أينما أذي
هــذه امل ـ ّـرة .الغريب أنــه كــان ال يتألم،
ال في النوم وال في النهار ،فقط يرى
جزءًا منه قد انتهك .وحني التقى بآنا
ً
كان مشوشًا تمامًا ومشغوال بنفسه
حتى الـهــوس ،قــال :أشــك أن أح ـدًا ما
يجرحني كلما نمت،
كادت آنا أن تتجاهله لكنها سايرته:
– ومن تظن؟
– هذه.
مشيرًا إلى يده اليسرى،
حملقت بعينيها زامة فمها بمعنى:
ّ
هكذا إذن وماذا يدل على ذلك؟
ُ– وحدها سليمة ،ثالثة شهور وأنا
أ َ
جر َح،
ً
أغمض عينيه مكمال،
– دم ،مـنــذ أسـبــوعــن وأن ــا أرى دمــا
تحت أظافر هذه،
ف ـقــع ب ــول بـسـبــابـتــه ح ـبــة م ــن سفط
دواء على املائدة ،فأصدر السلوفان
صوتًا خفيفًا ،ابتلع دون ماء ،أراد أن
يعيد السفط إلــى مكانه ،لكنه أفلته
فسقط قبل الحافة ،أعاد حمل السفط
عن األرض وأفلته في املكان الخطأ،
ً
ً
قبل الحافة ،مرة ومرة أخرى.

V

محمد
رشو *

I
رغم أن بول كان قد تجاوز الواحدة
واألربعني ،العمر الذي من املفترض
أال ي ـ ـتـ ــرك ش ـي ـئ ــا خ ـل ـف ــه إث ـ ـ ــر زوال
الغشاوة الرومانسية سوى الصلب
والــدم وإكليل الشوك والذباب ،فإنه
كان ما زال يرى بعني الخيال.
لوهلةٍ
ً
ُ
تـخــال ًأنــه الـســذاجــة نفسها ناطقة،
مــاشـيــة على قــدمــن ،ولـشــدة صدقه
بما كان يؤمن به ،كان ال بد أن تؤمن
م ـع ــه ح ـت ــى تـ ـم ـ ُّـس ـ َـك ع ـ ـ ــدوى ال ـي ـقــن
ال ـعــاط ـفــي ،ف ـت ـصــدقــه ت ـمــامــا وت ـكــاد
ّ
تشم روائح طبخات وخلطات غريبة
كان يفكر في اقتراحها على الطهاة.
ّ
وإن تكلم عن املاضي ترى ظله وهو
ي ـق ـفــز ب ـص ـح ـبــة وال ـ ـ ــده ف ــي ن ــزه ــات
ص ـي ــد س ـم ــك م ـت ـك ــررة ع ـل ــى ضـفـتــي
الــرايــن ،وتـحـ ُّـس بأنفاسه محبوسة
وق ــد سـهــا مــع ج ــده ألم ــه نــاظ ـرًا إلــى
الـكـمــال فــي أب ــراج كــاتــدرائـيــة كــولــن.
ّوليست على النقيض تمامًا ،كانت
َ ْ
ُ ْ
آنا تك ِث ُر من «ل ِكن» .تستدرك لتنظر
بـعــن ال ـشــك ،اب ــن الـعـقـ َـل ال ـبــار الــذي
ُ َ
ُّ
يشتد
ـرك َوهــنــا حــن
يـلــوث ،وبــل يـتـ
َ
ع ـل ـي ـهــا وف ـ ـق ـ ــدان ش ـه ـي ــة وش ـح ــوب ــا
فــي ال ــوج ــه .ولــذلــك بينما ك ــان بــول
ّ
متلهفًا أيام اآلحاد محمومًا
يجلس
ي ـك ـت ــب الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــي س ـيــدس ـهــا
بــن سـنــدويـشــات كّــوكــو فــي صباح
اليوم التالي ،فــإن آنــا كانت تهجس
باالستغفار عن ذنــوب لم ترتكبها،
تستغرق فــي الصلوات لتخفف من
الشك الذي بدا كأنه قد جرح حدقتي
عـيـنـيـهــا ل ـي ـب ــدو ك ــل شـ ــيء مـشــوهــا
رغــم أنها بالكاد كانت قد تجاوزت
الثالثة والعشرين.

II
ثالثة أيام ورسائل ْ بول كانت تعود
ُ َ
كوكو دون أن تفتح.
مع
ّ
رافقت آنا خاللها األم بياتريس إلى
مخيمات األرم ــن فــي قــارلــق وأقيول
والسبيل وثــم في اليوم األخير إلى
ح ــي ال ـع ـق ـبــة ،إل ــى امل ـي ـتــم الـ ــذي كــان
يديره القس هارون شيرادجيان في
املنزل املحاذي للقنصلية األملانية.
ّ
ويمر
كــان عاملًا آخــر ينبثق أمامها
بغرابة لم ّ
تحدد ماهيتها بالضبط.

لـكـنـهــا ك ــان ــت ت ـحــس ت ـمــامــا بـشــيء
ي ـض ـغــط ع ـلــى م ـعــدت ـهــا ،وكـ ـ ــادت أن
ت ـخ ـت ـنــق ف ــي م ـخ ـيــم ال ـس ـب ـيــل لـيــس
م ــن ق ـلــة الـ ـه ــواء أو ال ــروائ ــح ب ــل من
الـحـنــق ،حــن وج ــدت نفسها واقـفــة
على حافة خندق كان قد ُح ِف َر ُليلقى
فيه كل صباح موتى الليلة السابقة،
س ـح ـب ـت ـه ــا مـ ـ ــن ي ـ ــده ـ ــا األم بـ ـ ــاوال
واتجهتا نحو الباب ،وهما تغادران
ً
الحـ ـظـ ـت ــا رجـ ـ ـ ـ ــاال ونـ ـ ـس ـ ــاء م ـ ــن أه ــل
املدينة بمالبس نظيفة يدخلون .في
الحال أوضحت لها األم بياتريس أن
أتراكًا وعربًا ويهودًا من املحرومني
من األوالد ،يأتون في العادة لشراء
الـ ـصـ ـبـ ـي ــان وال ـ ـب ـ ـنـ ــات م ـ ــن ذوي ـ ـهـ ــم.
تــابـعــت« :رب ـمــا يتململ األب ،ربما
تـمـتـنــع األم ،ل ـكــن ف ــي ال ـن ـهــايــة هــذا
ينقذ من البرد والـجــوع والتيفوس
ـوت» .كــانــت ستكمل
والـكــولـيــرا وامل ـ ـ ّ
لوال أن قاطعتها آنــا« :اللعنة ،بهذه
السهولة».
– ال ال ،ردت بياتريس األم ،ليس من
السهل أخـتــاه ،ليس من السهل ،وال
ش ــيء ي ـحــدث ف ــي ال ـح ـيــاة بـسـهــولــة،
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت« :أغـ ـ ـل ـ ــب األم ـ ـه ـ ــات بـعــد
أن يـ ـتـ ـن ــازل ــن ،ي ـص ـب ـحــن مـكـتـئـبــات
م ـن ـط ــوي ــات وبـ ـلـ ـه ــاوات ،هـ ــذا إن لــم
الجنون التام».
يصلن إلى
ّ
بـيـنـمــا ك ــان ــت آن ـ ــا تـنـحـنــي لتلمس
ُ
أرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــن ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ْـسـ ـتـ ـعـ ـم ــل
كـ ـف ــراش ل ــأط ـف ــال ف ــي م ـي ـتــم ال ـقــس
شيرادجيان ،كان بول يروح ويجيء
الروضة .كان غاضبًا
ينظر إلى باحة ّ
ونزقًا وما إن تفقد الغرف والصالة
واملطبخ والحديقة بخطوات سريعة
حتى دخــل إلــى غرفته وأغلق الباب
خلفه.
رأى س ـك ــن م ـط ـبــخ ع ـل ــى ّال ـط ــاول ــة،
ك ــان قــد نسيها بـعــدمــا قــشــر تفاحة
عند الفجر ،حملها إلى قرب وجهه،
تأمل املسامير الثالثة فــي املقبض،
ّ
حك بحدها ظفر إبهام يده اليمنى،
وثــم بضربة قوية غــرس رأسـهــا في
خ ـش ــب ال ـ ـطـ ــاولـ ــة ،ل ـي ـج ـلــس ب ـعــدهــا
على كرسي واطــئ ال مسند لــه .رأى
أن م ــا ي ـح ــدث ل ــه ل ـي ــس م ــن ال ـع ـقــل،
بقي فــي مكانه أكـثــر مــن ربــع ساعة
ّ
يفرك يديه ببعضهما ثم تخيل أنها

موجودة لكنها ال تحب أن تظهر له،
وابتسم حــن تصور أنها تمتحنه،
تـمــر هـنــا وه ـن ــاك وت ــراق ـب ــه ،وم ــا إن
تخيل أنها حقًا ربما موجودة وتراه
وأنها مختبئة خلف باب ما وربما
س ـت ـف ــاج ـئ ــه ،ح ـت ــى اب ـت ـس ــم لـنـفـســه،
وضع رأس سبابته في الجرح الذي
أحدثه السكني في الخشب ،وشيئا
فشيئًا كــاد قلقه أن يــزول بل أصبح
لطيفًا مــع نفسه ،خفيفًا مــرحــا ولم
يكن من شيء يقلقه لحظتها سوى
ً
الخفة الـتــي انتابته فـجــأة .لـيــا في
ذلــك ال ـيــوم ،سيالحظ للمرة األولــى
أنــه كلما كــان يحني منتصف الليل،
ك ــان ــت أص ـ ـ ــوات غ ــري ـب ــة تـ ـص ــدر عــن
خ ــزانـ ـت ــه ال ـث ـم ـي ـن ــة ،خـ ــزانـ ــة خـشــب
ّ
ال ـج ــوز املــط ـع ـمــة بــال ـلــؤلــؤ والـفـضــة
وعيون املرايا الصغيرة.

III
ال شيء يفوق السعادة التي يمنحها
الحب ســوى التعاسة التي يخلفها
ال ـح ــب ن ـف ـســه ف ـي ـمــا ب ـع ــد ،ت ـم ـتــم مع
نفسه وهو يودع نهاره الذي قضاه
مـتـمـشـيــا ع ـلــى ت ـخــوم ق ــوي ــق .كــانــت
عائالت تتنزه هناك تحت األشجار.
أحـ ـ ـ ــس لـ ــوه ـ ـلـ ــة أن ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ح ـيــث
ينظر ال حيث يـكــون ،وأنـهــا لــم تعد
ً
تخصه ،كــان املــاء مــوحــا فــي أماكن
ومـغـطــى ب ـ ــأوراق فــي أمــاكــن أخ ــرى.
أم ــا األش ـجــار فـكــانــت تـبــدو كائنات
شبحية يكتنفها الرماد ال الغموض
على طول الطريق الذي طاملا سلكه،
لـيـسـتـخـلــص ســاع ـت ـهــا أن ال ـطــريــق
ل ـي ـس ــت سـ ـ ــوى أث ـ ـ ـ ٍـر غـ ــريـ ـ ٍـب ت ـح ـفــره
أقــدام بائسة تنفر من بعضها ومن
األجساد التي تحملها.
تهبط إب ــرة ال ـغــرامــوفــون فــي صالة
ال ـطــابــق األول ،ف ـت ـصــدر املــوسـيـقــى
من القمع الذهبي الالمع ملتفة بني
املقاعد والسيقان واألذرع لتستقر
حــول «خــذنــي معك بعيدًا مــن هنا»
وي ـتــردد رنينها على بــاط الصالة
األخـضــر البيج البني بــن الـجــدران
ّ
املطعمة بالخشب واألب ــواب القوية
ال ـ ـص ـ ـلـ ــدة ذات املـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــن .ت ـ ــدور
األس ـطــوانــة وتـتـكــرر ال ــازم ــة ليأمل
ك ــل م ــن ي ـص ـغــي لــأغ ـن ـيــة ب ــأح ــد ما

ً
أك ـ ـثـ ــر قـ ـ ـ ــوة ،أشـ ـ ــد ج ـ ـ ـمـ ـ ــاال ،يـبـتـســم
بقلب مفتوح ويــد م ـمــدودة مــن بني
الضباب ،ال يأبه للطريق ال للغيوم،
ال للفتور وال للوهن.
خــذنــي م ـعــك وت ـظ ـنــه آن ــا بـع ـي ـدًا عن
األجراس ،بعيدًا عن الله الذي لم تره
لآلن ولم يره أحد ،بعيدًا عن املدارس
وال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــوارب الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء واملـ ـغـ ـف ــرة
واألخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـن ـ ــواي ـ ــا وال ـ ـش ـ ـهـ ــوات
املكبوتة ،بعيدًا عن يجوز وال يجوز،
بعيدًا عن األف ــواه الرمادية املمتلئة
ب ــاالع ـت ــراف ــات ف ــي ال ــوج ــوه املـطـهــرة
بالدموع.
بعيدًا مــن هنا خــذنــي مـعــك ،ويظنه
ب ــول بـعـيـدًا عــن األوام ـ ــر وال ـنــواهــي،
ع ـ ــن الـ ـجـ ـن ــود واألرتـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــات ،عــن
املهندسني والجنراالت والباشوات،
ّ
ع ــن ت ــزل ــف ال ـخ ــدم وغ ـطــرســة امل ــاك،
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ال ـ ـب ـ ـهـ ــارات والـ ـص ــاب ــون
والـ ـنـ ـعـ ـن ــاع وال ـ ـل ـ ـحـ ــوم والـ ـبـ ـط ــاط ــا،
بـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـشـ ـ ــرفـ ـ ــات امل ـ ـغ ـ ـطـ ــاة
بــالـعــرائــش والـسـلــم والـقـبــو وال ــدرج
واملمرات والغرف ،بعيدًا عن املواقد
وال ـش ـم ـعــدانــات واألس ـ ــرة وخ ــزان ــات
املياه.
وثم حني ستتوقف إبرة الغراموفون
ٌّ
عــن الـضـغــط ،يـعــود ك ــل إل ــى مـكــانــه.
تذهب آنــا إلــى الـظــام تتقاسمه مع
األخـ ـ ـ ــوات ،ي ــذه ــب بـ ــول إلـ ــى ال ـيــأس
األبـ ـي ــض ح ـي ــث س ـت ـص ـ ّـر األصـ ـ ــوات
ح ـ ـتـ ــى يـ ـغـ ـف ــو مـ ـنـ ـهـ ـك ــا مـ ـ ــن ص ــري ــر
األص ـ ـ ـ ــوات ،وه ـ ــو ي ـن ـظــر ف ــي خـشــب
ال ـخــزانــة ف ــي ال ـح ــواف ف ــي ال ـظــل في
ـات ال ج ــدوى م ـنــه ،من
املـقـبــض بـثـبـ ٍ
ع ـي ـنــن ال ت ــري ــان ب ــل ت ـن ـت ـق ـمــان مــن
مجهول ينخر في الظالم.
ٍ

IV
بــدأ األمــر بخدش أقــل مــن سنتيمتر
واح ــد عـلــى املـعـصــم األيـمــن ب ــدءًا من
الشامة البنية الصغيرة حتى حافة
الـ ـ ــوريـ ـ ــد ،ثـ ــم أخـ ـ ــذ ي ـس ـت ـي ـقــظ ل ـيــرى
خطوط الخدوش على كامل الصدر.
ذات يوم وجد بقعة دم بحجم الكف
على املـخــدة وجــرحــا فــي صــوار الفم
شك أنه ربما عض عليه أثناء النوم،
ثــم بــدأ يالحظ الـكــدمــات على أنحاء
مختلفة من جسمه ،تحت العني ،في

كــان كوكو يتنقل بخفة فــي األرجــاء
وب ـجــان ـبــه س ـي ــزر وبـ ــروتـ ــوس ،وفــي
وق ـ ـ ــت آخ ـ ـ ــر كـ ــالـ ــي وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــان ،ك ــان
ً
ن ـ ــادرة فــي إت ـقــان الـلـغــات والـتـحــدث
بـهــا ب ـطــاقــة ،أك ـثــر م ــن سـبــع لـغــات،
ي ــرت ــدي ب ــدل ــة م ــن ب ــدالت ــه ال ـف ــاخ ــرة،
ي ـقــدم ال ـب ــران ــدي لـلـضـيــوف ،ويـقـ ُّـص
عليهم قصص العظماء الذين مـ ّـروا
هنا وهـنــاك ،فــي الصالة والـبــار ،في
الباحة وقاعة الطعام .وكان الكلبان
األبيضان من ساللة غولدن ريتريفر
ي ـت ـحــركــان إل ــى جــان ـبــه ،تـ ــارة يـ ّـربــت
ع ـل ــى ال ــرقـ ـب ــة ،ت ـ ــارة ي ـم ـســح ال ـص ــدر
ـى قــوائـمـهـمــا
مـطـبـطـبــا ،ف ـي ـق ـفــان ع ـلـ ً
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـج ـ ــاب ـ ــة إلشـ ـ ـ ـ ـ ــارات
سالي،
سيدهما ،أو إشــارات السيدة ّ ُ
وي ـمــرحــان فـيــزهــو الـسـيــد ويـصــفــق
ّ
الـضـيــوف ،ويـظــان يـكــرران الوقوف
وه ـ ّـز الــذيــل حـتــى يـهــرمــا ُ
فيستبدال
حينئذ بــاسـمــن آخــريــن ل ــزوج آخــر
من الساللة الذكية املطيعة اليقظة،
ّ
ّ
ّ
الشم،
الحادة
القوية الفك ،الجريئة،
السهلة الترويض التي لم يكن رأى
مـنــافـســا أو شـبـيـهــا ل ـهــا ف ــي حـيــاتــه
سوى تلك الجيرمان شيبرد التي كان
آرم ــن ،الـنـبـيــل ال ـع ـجــوز ،يقتنيهما.
ّ
ظ ــل كــوكــو يـبـتــدئ بــوصــف العينني
املستديرتني واألنــف املدبب األســود
وال ـف ــم ال ـطــويــل املـسـتـطـيــل واألذنـ ــن
الـقــائـمـتــن امل ـتــوازي ـتــن املفتوحتني
لألمام ،كلما كــان يتذكر اليوم الذي
عــاد فيه بــورقــة وسلمها لـبــول ،بول
الذي كان يحاول أن يتماسك مصغيًا
لتوصيات العجوز على الــدرج ،دون
ُّ
الحب
جــدوى بعدما كــان قد أوصله
ُ
ح ـي ــر ِة ،وال ـح ـي ــرة ألقـصــى
ألق ـ ُصــى ال ـ ُ
ال ـ ــخ ـ ــذالن ،خ ـ ـ ــذالن ال ـج ـس ــد وال ـق ـلــب
ّ
ُ
وال ـن ـفــس ،والـ ـخ ــذالن ألق ـصــى الــتـيــه
بما فيها االستسالم لــأصــوات .في
الليلةِ التي تلت ذلك النهارَّ ،
مد بول
ّ ً
يده إلى الخزانة ،فعادت متنكرة له،
يده ،كانت َ
لم تكن ُ
رجل آخر.
يد
ٍ
لم يستغرق األمـ ُـر أكثر من ارتعاش
ً
الـبــط فــي قــويــق ،مــا استغرق طويال
ك ـ ـ ــان ش ـي ـئ ــا آخـ ـ ـ ــرَ ،ف ـم ـن ــذ أن ف ــرش
الـ ـج ـ ُّـد أم ــام ــه رقـ ـع ــة ال ـش ـط ــرن ــج فــي
بـ ــاحـ ــة كـ ــاتـ ــدرائ ـ ـيـ ــة ك ـ ــول ـ ــن ،وح ـ ـ ـ ّـرك
الفيل والــوزيــر تلك الحركات األربــع
السريعة الرشيقة املدهشة املدمرة،
ُ
رافقه الـســؤال نفسه الــذي ظل يلقيه
على نفسه دون أي جواب:
إذا كــانــت خـطــة نــابـلـيــون لقتل امللك
واض ـح ــة ك ــل ه ــذا ال ــوض ــوح ،فـلـمــاذا
يقع فيها أغلب البشر؟
* كاتب سوري
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عبدالرزاق الربيعي :من قصائد الحرب إلى قصائد الحب
د .عبدالعزيز المقالح *
لــم يكن الــوحـيــد ِمــن شـعــراء ال ـعــراق َمن
ام ـ ـتـ ــأت صـ ـفـ ـح ــات أعـ ـم ــال ــه ال ـش ـع ــري ــة
بدخان الحرب وضجيج آالتها الخانقة
واملدمرة ،لكنه يكاد يكون الوحيد الذي
ب ــدأ ي ـخ ــرج تــدري ـج ـيــا م ــن قـبـضــة غـبــار
امل ـع ــارك وي ـح ــاول أن يـثـبــت أن للحياة
وجـهــا آخــر غير وجــه الـحــرب ،هــو وجه
الـحــب بـمــا اتـسـعــت لــه آفــاقــه النقية من
م ـش ــاع ــر وإي ـ ـ ـحـ ـ ــاءات وج ــدانـ ـي ــة تــؤكــد
إنسانية اإلنسان وبراءة تكوينه.
وف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه «ف ـ ـ ــي ا ّل ـ ـث ـ ـنـ ــاء ع ـلــى
ضـ ـحـ ـكـ ـتـ ـه ــا» (ب ـ ـيـ ــت الـ ـ ـغ ـ ــش ـ ــام ل ـل ـن ـشــر
ّ
والترجمة ـ الجمعية العمانية للكتاب
واألدبــاء) والضمير عائد إلى الحبيبة،
يتجلى هــذا املنحى الــوجــدانــي .تكشف
ال ـق ـصــائــد ع ــن م ـخ ــزون عــاط ـفــي يـمــوج
ب ــأن ـه ــار م ــن ال ـش ـج ــن األلـ ـي ــف وال ـل ــوع ــة
ً
الحارقة ،ويستدعي ظالال من الذكريات
التي يصعب تجاوزها أو محوها مهما
تـقــادم بها الــزمــن ،وب ــدت لفترات فارقة
أنها قد صارت جزءًا من هامش صغير
فـ ــي مـ ــن حـ ـي ــاة ح ــافـ ـل ــة ،ب ـم ــا ال يـمـكــن
تـ ـج ــاوزه أو نـسـيــانــه ب ـس ـهــولــة ،بـعــدمــا
حـفــرت فــي صــدر الــواقــع نــدوبــا ال تكف
عن اإلقــاق واإلحــراق واستدعاء البوح
خ ـش ـيــة ال ــوق ــوع ب ــن خ ـي ــاري ــن ال ثــالــث
لهما االختناق بالصمت أو االنسحاب
من الحياة.
ويصح لنا فــي الـبــدء أن نتذكر أن ثلث
قرن من عمر الشاعر عبدالرزاق الربيعي
قد تبدد وهو بعيد عن وطنه األول ،ذلك
الــذي ال يشك أحد من أقرانه َّ
وقرائه أنه
قد حمله معه إلــى املنفى وأجــاد رسمه
ف ــي أغـ ـل ــب م ــا ي ـك ـت ـبــه م ــن ش ـع ــر ون ـث ــر،
بوصفه واحـ ـدًا مــن املـبــدعــن العراقيني
الــذيــن شــردتـهــم األوض ــاع غـيــر السوية
لـبـلــد ك ــان حــديــث الــدن ـيــا .وف ــي سلطنة
ُعـ ـم ــان ألـ ـق ــى ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاق أخـ ـيـ ـرًا عـصــا
ال ـتــرحــال ،وم ــن هـنــاك يــواصــل كتاباته
ويتابع محنة وطـنــه بكثير مــن الحزن
وقليل من األمــل .وعندما كان يشتد به
الـحـنــن إل ــى أري ــج الـطـفــولــة ومــرابـعـهــا،
كان ال يتردد عن املغامرة ويخترق ستار
الخوف الحديدي ليعيش هناك أيامًا أو
أسابيع ثم يجد نفسه في قبضة املنفى
مــن جــديــد ،مكتفيًا بالحنني إل ــى وطــن
الطفولة ،والهروب إلى ذكرياته القديمة،
ذك ــري ــات أول ال ـش ـبــاب وأطـ ـي ــاف الـحــب
األول كما فــي ديــوانــه «فــي الـثـنــاء على
حد كبير من
ضحكتها» الذي يخلو إلى ٍ
أجواء الحزن ومكايدات الحرب ولغتها
القاسية املرة.

ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــاف األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ش ــدتـ ـن ــي كـلـمــة
تـعــريــف ب ــال ــدي ــوان لـلـشــاعــر نــاصــر أبــو
ْ
اختزلت في سطور معدودة ما ال
عون،
تتسع لــه صـفـحــات ،وتمكن بها مــن أن
يقدم للقارئ في سطور تجربة الشاعر
عبدالرزاق الربيعي مختزلة دون إخالل
أو إه ـمــال .أدرك ــت كــأنــه بـهــذا التعريف
املـخـتــزل يجبر أي مـتـنــاول للمجموعة
على أن يعبر منه ويستعني بما تضمنه
م ــن إشـ ـ ـ ــارات ت ـغ ـنــي ع ــن ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ،ال
سيما في إشــارتــه العميقة والــدالــة إلى
أن ال ـش ــاع ــر ف ــي م ـج ـمــوع ـتــه هـ ــذه كــأنــه
يعيد كتابة تــاريــخ الـغــزل ،والــوجــد في
ديـ ــوان الـشـعــر الـعــربــي ال ـحــديــث ،وهنا
بـعــض مـمــا ج ــاء فـيـهــا« :وفـ ــي ك ــل ذل ــك،
نجح الربيعي في أن يعيد كتابة تاريخ
الغزل والوجد في ديوان الشعر العربي
بـكـلـمــات مـعـجــونــة ب ـمــاء غ ـيــر آس ــن من
نـهــر الـشـعــر ،وعـســل مصفى مــن رحيق
األزهـ ــار الـنــابـتــة فــي هضبة الـقـصـيــدة؛
م ــن خ ــال اص ـط ـيــاد املـتـفـلــت ،ومـبــاغـتــة
الـقــارئ بفيض مــن التجارب املتجاوزة
ً
مـعـنــى ،واملـتــآلـفــة لـغــة واملـتــألـقــة خـيــاال،
وه ــو ي ـحــدث ف ــي املـنـطـقــة الــوس ـطــى ما
بــن «الـتـشـبــب وال ــوج ــد» وعـلــى ضفتي
«ال ـ ـش ـ ـعـ ــر وال ـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ــور» ،وع ـ ـلـ ــى ح ـ ــدود
ال ـت ـمــاس م ــا ب ــن «املــوس ـي ـقــى ،والــرســم
بــالـكـلـمــات ،وب ــال ـف ــرش ــاة» ،إذ تـتـصــارع
األف ـ ـ ـكـ ـ ــار ،وتـ ـنـ ـث ــال الـ ـ ـ ـ ــرؤى ،وت ـت ـب ـخ ـتــر
«ح ــوري ــات» وتغتسل فــي بـحــر العشق
من أدران املادة وتتوضأ بضوء الكلمات
تـحــت ظ ــال وارفـ ــة مــن أش ـجــار املـعـنــى،
ف ــي ك ــل ذل ــك يـضـفــر الــرب ـي ـعــي الـكـلـمــات
بــالــوجــد ،ويـغــزل األسـطــر بــإبــرة الحزن
ليضع للشعر ثوبًا جــديـدًا ومغايرًا ملا
نقرأه وعلى حوافي الورق».
يبدأ الشاعر املجموعة بأبيات عن الحب
من مجنون ليلى وأخرى من ابن عربي،
تتخللها كلمات ذات صلة بالحب لكل
مــن جــال الــديــن الــرومــي وأراغـ ــون .كأن
الشاعر بهذه املقدمات يهدف إلى وضع
القارئ في املناخ املنشود ،قبل أن يدخل
به إلى عامله الشعري بكل ما يفيض به
من لوعة وحنني وأشجان ،ويفصح عنه
من هواجس واستيحاءات ،وفضاءات
يتحرك على بساطها الواقعي والرمزي،
ال ـ ــذات ـ ــي واملـ ـتـ ـخـ ـي ــل ،وأزعـ ـ ـ ــم أن ب ــراع ــة
األخ ـي ـلــة وص ــدق ال ـلــوعــة ف ــي الـقـصـيــدة
األول ـ ـ ـ ــى قـ ــد المـ ـس ــت وج ـ ـ ـ ــدان ال ـ ـقـ ــارئ،
وغـ ـم ــرت روح ـ ــه ب ـح ــزن ش ـف ـيــف والذع:
«خـ ــذي رئ ـت ــي /وط ــوف ــي ب ــن أوردت ـ ــي/
ون ــام ــي ف ــي ث ـنــايــا الـ ـ ــروح /واس ـتــرخــي
على شفتي /خــذي ضوئي /ومــا أبقت
لــي األي ــام /مــن نــزف بمحبرتي /خذي

كأنه يعيد
كتابة
تاريخ
الوجد في
ديوان
الشعر
العربي
الحديث

رئتي /خذي بدئي وآخرتي /وسيري/
َ
أينما شئت /بروحي /ط ِّو ِفيها الكون/
من جهة إلى جهتي» (ص.)10
سوف يستمر الصراع هادئًا أو حادًا بني
أنصار من يــرون أن الشعر كائن لغوي
ال عالقة له بموضوعات الحياة اليومية
أو ال ـخــالــدة ،وب ــن أن ـصــار مــن ي ــرون أن
الـشـعــر مــع االع ـت ــراف بــأنــه كــائــن لغوي
َّ
إال أن ــه كـيـنــونــة ذات رس ــال ــة ،تستخدم
املباشر واملتخيل لنقل تجربة منبثقة
من الواقع ،وليس املهم أن تكون ذاتية أو
إنسانية ،وإنما املهم كيف تصاغ هذه
الكينونة شعريًا وجماليًا ،وكيف تبلغ
مداها في التأثير على القارئ .ومن هذا
املنطلق ،أجــد فــي القصيدة األول ــى من
مجموعة عـبــدالــرزاق الربيعي نموذجًا
للكينونة الشعرية املؤثرة والفاعلة .فلم
يتحقق نجاح الشاعر في هذه القصيدة
فيما نسميه التأثير فحسب؛ بــل نجح
ف ـي ـه ــا م ــوض ــوعـ ـي ــا عـ ـن ــدم ــا ت ـم ـك ــن مــن
املــزج العميق بني ما هو ذاتــي ومــا هو
إنـســانــي ،ونـجــح فنيًا فــي معادلته بني
ّ
جمالية التعبير وجموح الخيال .إنــه -
لسوء حظ حبه -معلق بامرأة ذات رئة

معطلة فارتقى بالحب من مجاله الذاتي
الـعــاطـفــي إل ــى مـجــال أوس ــع ،وأع ـنــي به
هنا التضحية الـتــي هــي أعـلــى درجــات
اإلن ـســان ـيــة ،وبـفـضـلـهــا تـمـكــن الحبيب
العاجز عن التنفس ،من ممارسة حياته
الطبيعية بما في ذلــك الـطــواف بأجزاء
من هذا الكون الذي يضيق بمن يعاني
ويتعذب.
ّ
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن عـبــد الـ ــرزاق ال
يستخدم نظام التفعيلة في كل قصائد
املجموعة ،بل في بعضها فقط ،وربما
غلبت قصائد النثر فيها على قصائد
الـتـفـعـيـلــة ،ك ــأن ال ــدخ ــول إل ــى ال ـ ــوزن أو
الخروج عنه ال يهم الشاعر من قريب أو
الشعر الذي يكتبه
بعيد ،بقدر ما يهمه
ّ
كما يجيء إليه دون تصنع أو افتعال،
وه ـ ــو ي ــأت ــي تـ ـ ــارة ع ـل ــى ش ـك ــل ق ـص ـيــدة
موزونة في إطار نظام التفعيلة .وتارة
يــأتــي خ ــارج اإلي ـق ــاع املـبــاشــر فــي شكل
قصيدة نثرية .ومن قصيدة «في الثناء
على ضحكتها» التي أخــذت املجموعة
عـنــوانـهــا نـجـتــزئ ه ــذا املـقـطــع الـطــويــل:
«ضحكتك طــائــر ينطلق على جناحيه
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــريـ ــن /ل ـ ـل ـ ـس ـ ـمـ ــاوات الـ ـسـ ـب ــع/

ضـحـكـتـهــا ك ـت ــاب م ـف ـت ــوح /ل ـل ـتــأويــل/
ضحكتك /صدقة جارية كـجــدول /تلك
الضحكة األسطورية /أخــذت من سحر
ب ــاب ــل س ـح ــره ــا /ومـ ــن ال ـب ـحــر األب ـيــض
املتوسط بياضه /من األنهار شعاعًا/
مـ ــن األط ـ ـ ـيـ ـ ــار /خـ ـف ــق أج ـن ـح ـت ـه ــا /مــن
الفراشات نبضها /من الشعر املــوزون
موسيقاه /من قصيدة النثر همسها/
مـ ــن ت ـم ــاث ـي ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ج ــالـ ـه ــا /مــن
الجالل /رفعته» (.)51
فــي املـجـمــوعــة وم ـضــات نـثــريــة قصيرة
بــالـغــة ال ـعــذوبــة ومـنـهــا م ــا كـتـبــه تحت
كلمة «عطر»« :لكثرة ما شممتك /نمت
شجرة ورد»(ص)72
وفي صدريّ َ /
«جنة»« :قلبي حديقة /بها
وتحت كلمة
فاكهة ونخل ورمان /وأنني» (ص)73
ق ــد ال ي ـن ـع ــدم ف ــي هـ ــذا املـ ـن ــاخ ال ـعــربــي
ال ـص ــاخ ــب وامل ـض ـط ــرب م ــن ي ــوج ــه إلــى
ً
ال ـش ــاع ــر سـ ـ ــؤاال ي ـق ــول ف ـي ــه :أه ـ ــذا وقــت
الحديث عــن الـحــب يــا ع ـبــدالــرزاق؟ وقد
سبقت اإلشــارة إلــى أن الشاعر يريد أن
يثبت أن للحياة وجهني ال وجه واحد،
وأن من حق املبدع أن يحلم بزمن جديد
وح ـي ــاة خــال ـيــة م ــن ال ـع ـنــف والـ ـح ــروب.
وف ــي ت ـقــديــري أن م ــن ح ـقــه أن يـتـحــدث
عن الحب اآلن ،وليس في أي وقت آخر،
ففي هذا الوقت املرعب والدامي ينبغي
أن يرتفع صــوت الـحــب ،وأن نـحــاول أن
نستعيد أفراحنا القديمة املحدودة لكي
تتمكن الـحـيــاة مــن أن تــواصــل سيرها
رغــم كــل أشـكــال القبح والقتل والــدمــار.
وال يصح أن يدفعنا الــواقــع املتوحش
إلى منع البالبل عن التغريد ،واألطفال
عــن الـضـحــك ،وإذا فعلنا ذلــك نـكــون قد
س ــاع ــدن ــا أع ـ ـ ــداء ال ـح ـي ــاة ع ـل ــى تـحـقـيــق
جــانــب مــن أهــداف ـهــم املـظـلـمــة والـهــادفــة
إل ــى دف ــن امل ـشــاعــر وإس ـك ــات ك ــل صــوت
ينبض بــاألمــل ِّ ويـشـ ّـجــع عـلــى مواصلة
أدرت
التحدي والتغني بالجمال« :حني
ِ
وجهك عن طريقي /أحسست أن روحي
عرجاء /تسير على عكازة /من قصب/
واآلن عادت /تركض في براري الوجد»
(ص)84
للشاعر عبدالرزاق الربيعي  15ديوانًا،
وكتابان في النقد األدبــي ،وكتابان في
أدب الرحالت وكتابات أخرى لم تنشر،
ولـ ــه م ـش ــارك ــات ع ــدي ــدة ف ــي امل ــؤت ـم ــرات
واللقاءات األدبية التي تنعقد في أكثر
م ــن ع ــاص ـم ــة ع ــرب ـي ــة ،وهـ ــو ش ــاع ــر فــي
سلوكه الراقي وفي حبه ملن يعرف ومن
ال يـعــرف مــن بني البشر على اختالف
أج ـنــاس ـهــم وان ـت ـم ــاءات ـه ــم ومــواط ـن ـهــم،
وهكذا ينبغي أن يكون الشاعر.
* أديب وشاعر يمني

رواية

فدى ابو شقرا عطا الله« :مرام» تخرج من بيت الطاعة!
زينب حاوي
ف ــي روايـ ـتـ ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة «مـ ـ ـ ــرام» (دار
ال ـســاقــي ،)2017-تــدخــل فــدى ابــو شقرا
عطا الـلــه ،إلــى بيئة اجتماعية دينية،
متمثلة فــي املــوحــديــن الـ ــدروز ،لتسرد
ق ـص ــة س ـ ــارة أو «مـ ـ ـ ــرام» ،االس ـ ــم ال ــذي
ب ـ ــات ي ـع ـ ّـب ــر الحـ ـق ــا ع ـ ــن شـخـصـيـتـهــا
وه ــوي ـت ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة امل ـن ـس ـل ـخــة عـ ّـمــا
ً
كــانــت عـلـيــه ق ـبــا .عـبــر أكـثــر مــن مئتي
ص ـف ـح ــة ،ت ـض ــع ال ـك ــات ـب ــة ب ــن أي ــدي ـن ــا،
وب ـســرد واق ـعــي ت ـصــويــري ،قـصــة هــذه
الفتاة الـتــي تعيش تحت رحـمــة ّ
عمها
«أبو محمود» ،الشيخ الثمانيني ،الذي
يتمتع بصيت ذائع في قريته الشوفية،
وي ـج ـب ــره ــا ع ـل ــى م ـم ــارس ــة س ـلــوك ـيــات
وعادات اجتماعية ودينية ال تشبهها،
ّ
ّ
التمرد عليها.
إال أنها تحاول تدريجًا
تدخل الكاتبة بيئة هــذه الفتاة لتنقل

لنا معاناتها ،وربـمــا مـعــانــاة كثيرات
وم ــن بـيـئــات مـخـتـلـفــة ،مــا زل ــن يــرزحــن
تحت وطــأة هذه األغــال ،من اغتصاب
ل ـل ـقــرار ف ــي اخ ـت ـيــار ال ـ ــزوج ،ومـمــارســة
ال ـح ـي ــاة الـ ـع ــادي ــة ،واخ ـت ـي ــار امل ــاب ــس،
ً
وص ــوال إل ــى مـنــع مـشــاهــدة التلفزيون
و«اكتشاف» عالم اإلنترنت .إذًا ،تعيش
سارة ضمن بيئة مقفلة ،تعتبر أن هذه
املمارسات ستحفظ «عفة» ،و«طهارة»
الـفـتــاة ،تـحــت ذريـعــة أن هــذا مــا يــريــده
الله ،فيما تكتشف سارة الحقًا أن هذه
التقاليد املفروضة عليها ،تشكل مزيدًا
م ــن األغـ ـ ــال ،ال ـت ــي تــرف ـض ـهــا وتــرفــض
االنصياع الى كل هذه املنظومة.
تنجح في الهروب من قريتها بصعوبة
وبخطى تقطع األنفاس .تدخل الكاتبة
ع ـنــاصــر ال ـص ــدف واملـ ـف ــاج ــآت ،لتلعب
كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ع ـن ـص ــر الـ ـتـ ـش ــوي ــق ،ال ــى
جانب التحرر من القيود االجتماعية

حكاية فتاة
تتمرد على القيود
االجتماعية
والدينية

والــديـنـيــة ،بخلع ســارة ثوبها األســود
ومنديلها األبيض الــذي يغطي فمها،
وارت ــداء ثياب عــاديــة ،بمساعدة عمها
ي ــوس ــف وزوجـ ـت ــه أح ـ ــام ،ال ـت ــي لـجــأت
إلـيـهـمــا بـعــد هــروب ـهــا مــن قــريـتـهــا إلــى

ب ـي ــروت .وه ـنــا ،تـطـيــل الـكــاتـبــة الـشــرح
عن ذاك الصراع بني املاضي والحاضر،
وعن مفاهيم اجتماعية وأعراف ما زالت
تكبل املرأة رغم خروجها منها شكليًا.
ت ـ ـطـ ــرح ق ـض ـي ــة األح ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة
واملحاكم الدينية ،بعدما ِّ
زوجت سارة
قـصـرًا إل ــى رش ــاد ،ال ــذي اخ ـتــاره عمها
من دون موافقتها ،ووصول األمور بني
الطرفني إلى املحكمة الشرعية الدرزية،
وطلب رشاد سارة إلى «بيت الطاعة»،
بعدما رفـضــت السكن معه فــي املـنــزل،
ف ــي ب ـي ــروت وال ـق ــري ــة ع ـلــى ح ـ ّـد س ــواء.
وهنا ،أبرزت قضية بغاية األهمية ،في
س ــوق م ــرام أو س ــارة إل ــى ه ــذا املصير
رغ ـم ــا ع ـن ـهــا ،وع ــن إردات ـ ـهـ ــا ،رغ ــم علم
خ ـط ـي ـب ـهــا بـ ــأن ع ــاق ــة غ ــرام ـي ــة تـجـمــع
بينها وبني ابن خالتها .تدخل الكاتبة
فــي ه ــذا ال ـشــق ،عـنـصــر ال ـت ـشــويــق ،في
كـ ــون م ـص ـيــر هـ ــذه امل ـ ـ ــرأة مـ ـع ـ ّـرض ألن

يعود إلى نقطة الصفر ،وتعود األغالل
م ــن جــديــد لـتـسـجـنـهــا وت ـج ـبــرهــا على
ال ـعــودة إل ــى ه ــذا املــاضــي ال ــذي لفظته
ساعة وصولها إلى بيروت ،ودخولها
«كلية اآلداب» هناك.
تـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــدو ال ـ ـن ـ ـه ـ ــاي ـ ــة س ـ ـع ـ ـي ـ ــدة وت ـ ـشـ ــي
بــاسـتـمــراريــة ال ـح ـيــاة ،فــي تـقــديــم مــرام
ً
دلـ ـي ــا ع ـلــى وج ـ ــود أب ـي ـهــا ال ـ ــذي هــرب
مـنــذ أول ــى سـنــن طـفــولـتـهــا ،وبــالـتــالــي
ب ـط ــان دعـ ــوى «ب ـي ــت ال ـط ــاع ــة» .تفتح
الكاتبة هذه النافذة من األمل على بدء
مرام حياة جديدة ،وفي تنفيذ حلمها
ب ــإق ــام ــة مـ ـع ــرض لـ ـل ــرس ــم ،ب ـم ـس ــاع ــدة
ودعـ ــم م ــن حـبـيـبـهــا .ن ــاف ــذة أرادت من
خ ــال ـه ــا إع ـ ـطـ ــاء دف ـ ــع إيـ ـج ــاب ــي ت ـجــاه
الحياة ،رغــم املصاعب التي تعتريها،
وامل ـط ـ ّـب ــات امل ـص ـيــريــة ال ـت ــي ت ــوق ــف في
كثير من األحيان تحقيق الذات وباقي
الطموحات.
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شعر
ّ
ٌ
محمد ناصر الدين :موت كثيف يتمخض عن الحياة
هنادي زرقه
يـحـضــر املـ ــوت ذل ــك ال ـح ـضــور الـكـثـيــف
في ديوان «فصل خامس للرحيل» (دار
النهضة ـ  )2017للشاعر محمد ناصر
ال ـ ــدي ـ ــن ،فـ ــا يـ ـك ــاد ن ـ ـ ّـص مـ ــن ن ـصــوص
امل ـج ـم ــوع ــة ي ـخ ـلــو م ــن إي ـ ـمـ ــاءة م ــا إل ــى
امل ــوت أو مــا يفضي إلـيــهِّ .
يمهد ناصر
الــديــن لـفـكــرة امل ــوت بـنـصــوص يحضر
فيها املــرض واملشفى؛ ربما مرضه هو
ب ــال ــذات .إذ ن ـجــد ف ــي ن ـص ــوص الـقـســم
املوسوم «ما تقوله املشافي» ،ال ّ
سيما
ال ـنــص ال ـثــانــي« :ال ـغــرفــة  /104املشفى
اوت ـي ــل دو دو ف ــران ــس /اس ــم امل ــري ــض:
اسـمــه ال ـيــوم غـيــر اسـمــه بــاألمــس /لكن
فــي ذل ــك ال ـيــوم بــالـتـحــديــد :م م ن.»... /
ويـصــف الـشــاعــر تململ املـمــرضــات من
ح ــال املــريــض ال ــذاه ــب إل ــى امل ــوت الــذي
ي ــأت ــي كـ ــزائـ ــر غ ـي ــر م ـك ـت ــرث إال بـقـطــع
شريط الذكريات.
يحضر امل ــوت فــي نــص آخــر مــن خــال
األشـ ـي ــاء ال ـت ــي ت ـج ــري إلـ ــى ن ـهــايــات ـهــا:
«تصلي األم بكثرة فوق الدواء السائل/
ت ــدخ ــل أسـ ـم ــاك ص ـغ ـيــرة ف ــي الـ ـع ــروق/
النهر م ــرآة املـعــافــن واملــرضــى /وكلما
توجه إلى البحر /كما يليق بالنهايات/
ساواهم بنفسه في املرض».
يـحـضــر امل ــوت فــي ًن ـصــوص أخ ــرى من
خالل الحرب ،ممثلة بما فيها من موت
ّ
عبثي وبصور الضحايا الذين يحدقون
في عيون قاتليهم« :الحرب /كل مساء
يـ ـق ــوم األط ـ ـفـ ــال مـ ــن املـ ـ ـ ــوت /ي ـح ـم ـلــون
ّ
قــوام ـيــس ص ـغ ـيــرة ف ــي أك ــف ـه ــم /إصـبــع
يسرى ،عني يمنى /،كبد صغير /،عني
زرقاء ،شعر أشعث /،يبحثون عن اليد
التي امتدت إلى املعاني /دون جدوى،
يطفئون فوانيسهم /يرجعون بصمت
إلى التراب».

ونقرأ في ٍّ
نص متقن عن املوت الجماعي
فــي انـفـجــار« :أيـهــا الــرب العظيم /حني
تتطاير األجساد نحوك /في االنفجار/
أع ــده ــا إل ــى األرض /م ـثــل ك ــرة تــرتـطــم
بالعارضة /،ثمة متفرجون كثر هنا/،
ستلوح لك األمهات بالعباءات السود/
وسيضع األطـفــال صــورتــك مــع رقــم /1
فــوق قمصانهم /،ويــدق الرجال أحرف
اس ـمــك األرب ـع ــة /أو أس ـم ــاءك الحسنى
ب ــا ن ـق ـص ــان /فـ ــوق س ــواع ــده ــم وع ـلــى
ال ـط ـبــول /،كــل مــا عـلـيــك فـعـلــه اآلن /أن
تعيد الكرة كاملة /إلى املربع األخضر».
ل ـكــن ال ـش ــاع ــر ،وه ــو بــامل ـنــاس ـبــة دارس
ل ـل ـه ـنــدســة ال ـط ـب ـيــة ك ـم ــا ت ـق ــول ال ـن ـبــذة
املــرف ـقــة ع ـن ــه ،ي ـح ــاول ف ــي ن ـ ِّـص آخ ــر ال
ّ
أن ي ــرب ــط األمـ ـ ــراض أو األلـ ـف ــاظ ال ــدال ــة
عـلـيـهــا ب ــذك ــري ــات حـمـيـمــة ف ـح ـســب ،بل
أن يـسـتـخــرج م ــن تـلــك األل ـف ــاظ مـعــانــي
ودالالت ّتـنــاقــض امل ــرض وتـقــف إزاءه،
كـمــا ل ــو أن ـه ــا تـخـفــف م ــن خ ـطــره ومـمــا
يرافقه من خوف وقلق« :يسرد الطبيب
بــال ـت ـتــالــي /:ال ـس ـك ــري ،ال ــزه ــري ،تــرقــق
ّ
العظام ،التوحد /...يفكر احدهم بالسكر
على ثغر مريم /ثوبها الــزهــري /عقلة
أصــاب ـع ـهــا الــرق ـي ـقــة /وم ــا قــال ـتــه مــريــم
ُ
يومًا عن الحب« /تبادل وحدتني»».
ه ـك ــذا ي ـت ـب ـ ّـدى امل ـ ــوت غ ـي ــر م ـخ ـيــف فــي
بعض النصوص.
ّ
ّ
يتبدى بوصفه انبعاثًا للجمال.
بل إنه
فمن رمادنا حني نموت تطلع األزهــار،
ك ـم ــا تـ ـق ــول ال ـق ـص ـي ــدة الـ ـت ــي اس ـت ـمــدت
م ـن ـه ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــة ع ـ ـنـ ــوان ـ ـ ُهـ ــا« ،ف ـص ــل
خ ــام ــس ل ـل ــرح ـي ــل»« :حـ ــن ن ــدف ــن غـ ـدًا/
سيكون دومــا بستانيون جـيــدون /في
ً
الـحــديـقــة /،وحــن ينحنون قليال فوق
األرض /لـيـطـمـئـنــوا أن ال ـ ـ ــوردة تـشــق
جــذرهــا بـثـقــة /نـحــن أي ـضــا /نتحسس
ً
هيكلنا العظمي قـلـيــا /نـعـتــذر بشدة

يوجه تحية
إلى الشهيد
وديع حداد
في «قصيدة
في غير
زمانها
ومكانها»

ّ
ع ــن غ ـبــارنــا ال ـك ـث ـيــف /نـتـبـخــر /نــرتــب
ً
فـصــا خــامـســا لـلــرحـيــل /نـتــرك لـلــوردة
ً
ّ
الـ ـت ــراب ك ــل ــه» .ون ـصــل ل ـح ـظــة ،ك ـمــا في
قصيدة «تبادل األمكنة» ،يتبادل فيها
األحـ ـي ــاء واألم ـ ـ ــوات األدوار ،ف ــا نـعــود
ّ
الحي من امليت.
نعلم
ن ـب ـلــغ ص ـ ــورة امل ـ ــوت األجـ ـم ــل والـ ـض ــاجّ

بالحياة حني تغدو التضحية بالنفس
ً
سبيال لخالص اآلخرين ،كحال املسيح
في «أغنيتان للمصلوب» ،وفي احتفاء
الـ ـش ــاع ــر ب ـم ــن ت ـ ـصـ ـ ّـدوا ل ـل ـظ ـل ــم ،حـيــث
يحضر الحسني ولوركا ونيرودا.
ال تـخـلــو املـجـمــوعــة مــن ثـيـمــات أخــرى
كعالقة الـشـعــراء بالصمت ال ــذي يغدو

آل ـي ــة م ـق ــاوم ــة ق ــد ي ـم ــارس ـه ــا ال ـش ـع ــراء
ف ــي م ــواج ـه ــة ظ ـل ــم ال ـع ــال ــم وب ـشــاع ـتــه:
«تعلم أيـهــا الشاعر شيئًا وحـيـدًا /من
األب ـك ـمــن ،الـقـلــب وال ـص ـخــرة /الصمت
أجـ ـ ـم ـ ــل مـ ـ ــن امل ـ ــوسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــى» .وال ي ـل ـبــث
أن ي ـت ـح ـ ّـدث ف ــي ن ـ ّـص ــن آخـ ــريـ ــن ،هـمــا
«القديسة» و«الشبهة» ،عن عالقة املرأة
بجسدها وعالقة الشاعر بــاملــرآة ،على
التوالي.
ّ
لـعــل أداء املجموعة يخفت هـنــا ،شأنه
ف ــي نـ ـص ــوص أخـ ـ ــرى ع ــن ال ـح ـي ــوان ــات
األلـيـفــة املـفـتــرســة ،ليعود إلــى االرتـفــاع
في نصوص القسم املوسوم «األشجار
وال ـش ـع ــر»« :ح ــن يـحـقــد ال ـش ـعــراء على
األشـجــار /يقولون إنها كتيبة منسية
م ــن ال ـج ـنــد /ض ـلــت طــريـقـهــا فـيـبـســت/
إال م ــن م ـعــاط ـف ـهــا الـ ـخـ ـض ــر» .ف ــي ه ــذه
ال ـن ـصــوص ،يــؤنـســن الـشــاعــر األش ـجــار
ّ
ويحرف تفكيرنا عن تناولها على أنها
مـجــرد أش ـجــار ،لـتـغــدو كــائـنــات نظيرة
وأن ـ ـ ــدادًا ق ــد نـعــامـلـهــا ب ـق ـســوة مـفــرطــة:
«م ـ ـ ــاذا ت ـك ـت ــب؟ ســأل ـت ـنــي الـ ـشـ ـج ــرة /ال
أع ـ ــرف أب ـ ـ ـدًا .وأن ـ ــت مل ـ ــاذا تـ ـس ــأل ــن؟ /ال
أع ـ ــرف أيـ ـض ــا /ثـ ــأر س ــري ــع م ــن ش ـجــرة
بليدة».
ال يخفي الشاعر احـتـفــاءه ،كما أشرنا
أعـ ــاه ،بــاألش ـخــاص الــذيــن ثـ ــاروا على
الظلم ودفعوا حياتهم ثمنًا لذلك .وهو
يــوجــه تحية إل ــى الـشـهـيــد ودي ــع حــداد
في «قصيدة في غير زمانها ومكانها»
َّ
مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ال تزال
ت ـش ـغ ـل ـن ــا .وال ي ـم ـت ـن ــع عـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام
أس ـمــاء وع ـنــاويــن (بـيـتــر ب ـلــوم ،هيغل،
لـ ــوركـ ــا ،نـ ـ ـي ـ ــرودا ،كـ ـت ــاب «الـ ـتـ ـح ــوالت»
ألوفـيــد )...يربطها بأحداث النصوص،
ف ــا ت ــأت ــي نــاف ـلــة وال ن ــاف ــرة ،ب ــل طـ ّـيـعــة
مجدولة بالنص على نحو محكم يثري
النصوص ُ
ويغنيها.

أدب

حكاياته
محمد بنميلود الواقع خزان
ِ
سومر شحادة
ف ـ ــي رواي ـ ـت ـ ــه «الـ ـ ـح ـ ــي الـ ـخـ ـطـ ـي ــر» (دار
الـســاقــي) ،يقدم الكاتب املغربي محمد
بنميلود طرحًا مرتبطًا باملفاهيم التي
لطاملا جعلت العالم موزعًا بني الحثالة
والنبالء .وجعلت املعالجة الروائية من
«الحي الخطير» ،جزءًا من األدب الحي
الـ ــذي ي ـهــدم م ــا ت ــم تــأس ـيــس الـفـضــائــل
عليه ،ال الفضائل عينها.
ت ـ ـت ـ ـحـ ــدث الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة عـ ـ ــن ع ـ ـصـ ــابـ ــة مــن
ثــاثــة فـتـيــان ،يعيشون فــي حــي معدم،
ويـ ـج ــرب ــون بــوســائ ـل ـهــم االنـ ـتـ ـق ــال إل ــى
حي أكثر تحضرًا .يسرقون ويحرقون
الـ ـبـ ـي ــوت ،يـ ـتـ ـش ــاج ــرون مـ ــع ع ـص ــاب ــات
أخ ـ ــرى ،ي ـت ــاج ــرون بــال ـك ـيــف والـ ـب ــودرة
ويـتـعــرضــون للسجن ت ـك ــرارًا .يهربون
من أقدارهم ،إلى أقدار تستدعي هروبًا
أشــد وط ــأة ،حتى بــات ال ـهــروب قدرهم
األك ّـثــر إش ــراق ــا .وق ــد ُب ـنــي عـلـيــه الـســرد
الوثاب بلغة رشيقة اتسمت بها رواية
ب ـن ـم ـي ـل ــود ،إل ـ ــى ج ــان ــب ّقـ ـ ــدرة ال ـك ــات ــب
على توليد حكايا بــدا أنها ال تنضب.
ف ــال ــوا ّق ــع ه ــو خ ـ ــزان ح ـك ــاي ــات ــهِ األث ـي ــر،
ولــو أنــه عالج تلك املعطيات الواقعية
بأسلوب تخريبي ّ
شيق!
ي ـ ـطـ ــرح الـ ـك ــات ــب أسـ ـل ــوب ــن م ـخ ـت ـل ـفــن
ل ــانـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ع ــال ــم
األغنياء ،في ما يشبه السعي لتحقيق
ـوع مــن العدالة االجتماعية .لكنه في
نـ ٍ
الحقيقة لـيــس بـتـلــك املـثــالـيــة .ال ـنــوازع
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـح ــرك ش ـخ ــوص ــه كــانــت
ن ـ ــوازع ان ـت ـقــامـ ّـيــة ،ال سـيـمــا ع ـنــد م ــراد
ورفـيـقـيــه عـبــد الــرحـمــن ورش ـيــد ،الــذيــن
مثلوا رؤية تدعو إلى الخالص الفردي.
أن يـنـقــل املـ ــرء ن ـف ـســه ،ف ـق ــط ،إل ــى عــالــم
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء ،وي ـن ـس ــف ذاكـ ـ ـ ــرة ال ـح ــرم ــان

وال ـ ـجـ ــوع ،ف ــي حـ ــن ،ي ـب ــرز ف ــي خـلـفـيــة
تـفـكـيــر مـ ـ ــراد ،خ ــال ــه ،ال ـ ــذي م ـثــل دع ــوة
إل ــى ال ـخــاص الـجـمــاعــي .فـكــان الـخــال،
حسبما راح يفكر مــراد ،خالصًا فرديًا
ملشغليهِ  .فالخال املاركسي الثائر الذي
َ
لم يتبق منه سوى كرتونة كتب ثورية،
كان ضحية تآمر رفاقه ،مما دفع مراد
إل ــى ال ـب ــدء م ــن نـهــايــة خ ــال ــهِ مستوعبًا
أخ ـط ــاءه ،ف ــراح يــرتـكــب أخ ـط ـ ً
ـاء خاصة
ُ
تمثله ،وتعنيه وحده وتقود
بهِ  .أخطاء
إلى نهايته املجردة .بني وجهتي النظر،
رسم الكاتب عاملًا سفليًا محضًا ،مريبًا
وم ـل ـعــونــا تـ ـس ــوده ال ـجــري ـمــة وال ـع ـنــف
والجنس الرخيص والعشوائي .جميع
أبـنــاء الـحــي أبـنــاء عــاهــرات .ومــن ليس
ك ّــذل ــكُ ،ي ـش ـتــم الـشـتـيـمــة ذات ـه ــا ك ـمــا لو
أن ـهــا تـحـيــة صـبــاحـيــة .يعتني الـكــاتــب
بتفاصيل الحي وشخوصه الرمزيني،
ال ـقــواد وال ـف ــران واملـخـبــر ورج ــل الــديــن.
الـ ـ ــرجـ ـ ــال ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـتـ ــركـ ــون زوج ــاتـ ـه ــم
وي ـ ـغـ ــادرون ،وال ـن ـســاء ال ـلــواتــي يصلن
إلــى الحي هــاربــات بحمل غير شرعي.
واألوالد الذين يجهلون حقائق آبائهم
أو يجهلون آباءهم بالكامل .األحاديث
عــن ال ـجــن وع ــن ال ــوح ــوش ال ـتــي تخرج
للصيادين من املاء ومن خلف األشجار.
عباده .في
الحديث عن غضب الله على
ِ
ذلك الجو الصاخب والفوضوي ،يمسك
الـكــاتــب بكامل خـيــوط ال ـســرد .ويجعل
مــن الـ ــراوي م ــراد ال ــذي يـبــدأ حــدثــه من
فشل عملية شراء للبودرة ،كان يخطط
طويلة .جعل من ذلك
لها مع رفاقه ملدة
ّ
الحدث الــذي نعتقد أنــه الحدث األبــرز،
حدثًا ثانويًا .تعود الرواية إلى تشكيل
م ــاض ــي ال ــرف ــاق ال ـث ــاث ــة ب ـش ـكــل راس ــخ
ف ــي أذه ــان ـن ــا ،ولـيـصـيــر ال ـس ــرد تـبــريـرًا
ً
لذلك الحدث أو وصــوال إليه .في شكل

تصوير
التحالف
الدائم بين
رجال السلطة
ورجال الدين

بنميلود
فـنــي متمكن ،انـســابــت رواي ــة
ّ
ب ـســاســة إل ــى ن ـهــايــة ك ـنــا نـعـتـقــد أن ـهــا
بداية وحسب.
يـطـلــق ال ـكــاتــب ل ـســان راويـ ــه ف ــي أف ـكــار
نــاض ـجــة ،ت ـصــور ال ـعــالــم مـجـمــوعــة من
ال ـع ـصــابــات ال ـتــي تــأكــل بـعـضـهــا .وفــق
املبدأ ذاتــه ،فالدولة عبارة عن عصابة
رموزها.
تحتكر
القانون وفق مصالح ّ
ّ
ول ــذل ــك ،فـ ــإن ق ـتــل خ ــال مـ ــراد ألنـ ــه أراد

حياة كريمة للجميع ،هو فعل قانوني،
فــي حــن قتل مــراد أو أحــد رفــاقــه ألحد
خـصــومـهــم هــو فـعــل جـنــائــي يستدعي
القصاص.
ي ــؤخ ــذ الـ ـق ــارئ ب ـن ـضــوج األفـ ـك ــار الـتــي
ت ـحــرك م ــراد وت ـق ــوده إل ــى رؤي ــة نـفـســهِ
رؤي ــة مـتــوازنــة؛ فــاالقـتــراب منه «شبيه
ب ــاالق ـت ــراب م ــن ال ـع ـم ــى» .وب ـس ـلــوكــه لم
يكن يسعى للمال واالنتقال إلــى حياة

أفضل فقط ،وإنما كان ينتقم من العالم،
من كافة أشكال السلطات ،ضمنًا سلطة
ّ
الله .تحركه مقولة شرسة مفادها ،أن
كل يوم جديد في الحياة هو يوم حرب.
املهم أال تكون أنت الضحية.
يـعـمــد ال ـكــاتــب إل ــى ت ـصــويــر الـتـحــالــف
الـ ـ ــدائـ ـ ــم ب ـ ــن رجـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ورج ـ ــال
الدين والحديث عن بساطة الناس في
الحي والذين عاشوا على أطراف املدن
بثقافة ريـفـيــة وف ــق قــانــونـهــم الـخــاص.
في املقابل ،تزخر الــروايــة بالعديد من
ً
الشخصيات الرافضة ،أكثرهًا اكتماال
هو العربي ،الــذي يعمل في الفرن .ولم
يكن خاضعًا ألي قانون .لم يكن منتميًا
ألي شيء .يسلك سلوكًا مرضيًا يبعث
عـلــى ّ اإلع ـج ــاب بـتـلــك الـشـخـصـيــة الـتــي
بدا أنها خارجة من مختبر نفسي .لقد
كــان خ ــارج املجتمع إلــى درج ــة لــم يكن
هدفًا للمخبرين ،واستطاعت السلطات
امل ـش ــرف ــة ع ـلــى ال ـح ــي اس ـت ـغ ــال جــرائــم
القتل املريعة التي كان يقوم بها ،وكانت
تسجل ضد مجهول كي تعزز سطوتها
عـلــى أه ــال ــي ال ـح ــي .لـكــن ال ـعــربــي ،بقي
يحتطب األشـجــار والجثث ساهيًا عن
الوظيفة التي أوكلها اآلخرون لعمليات
القتل التي يقوم بها.
صـ ـ ـ ــار الـ ـ ـح ـ ــي س ـ ــاح ـ ــة ق ـ ـتـ ــل ل ـت ـص ـف ـيــة
ال ـ ـح ـ ـسـ ــابـ ــات والـ ـ ـضـ ـ ـغ ـ ــائ ـ ــن .فـ ـ ــي ذلـ ــك
املستنقع ،ولــد شخوص الــروايــة ،وفيه
كـ ـب ــروا ،وأن ـج ـب ــوا ث ـقــاف ـتــه .ف ــي مصير
م ـظ ـل ــم ع ـ ــاش ـ ــوا ،أق ــدامـ ـه ــم فـ ــي ال ــوح ــل
وعـ ـي ــونـ ـه ــم إلـ ـ ــى س ـ ـمـ ــاء نـ ــاص ـ ـعـ ــة .فــي
ال ـطــريــق لـلـنـجــاة م ــن مـصـيــر الـحـثــالــة،
بـ ــات مـ ـ ــراد ي ـه ـتــم أللـ ــم أضـ ــراسـ ــه أك ـثــر
مــن أخ ـبــار ال ـح ــروب .فالحثالة لــم تكن
لتنجب سوى الخديعة ،ومراد حي في
ُ
خارجه!
السجن فقط ليهرب ،مثلما كان
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كتابي األول

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

سالم إبراهيم
رؤيـــــا اليقيـــــن
الكتاب األول مؤشر مهم ملبدع النص تحديدًا.
بشكل مبكر عن أسلوب الكاتب،
فهو يكشف
ٍ
لغته ،فلسفته ،رؤاه ،واألهم ...األهم من وجهة
نـظــري هــدفــه مــن فعل الكتابة وتـقــديــم شكل
جـمــالــي مــن خ ــال الـلـغــة واألف ـك ــار واألح ــداث
بالنسبة إلى النص السردي مجال اشتغالي.
وهــو بـهــذا املـعـنــى يكشف أيـضــا عــن موهبة
الكاتب وقدراته وثقافته وأفق تطورها.
اك ـت ـس ـب ـ ُـت هـ ـ ــذه املـ ـع ــان ــي واألب ـ ـ ـعـ ـ ــاد ب ـش ـكـ ٍـل
مبكر ج ـدًا مــن خــال دخــولــي املبكر للوسط
ٍ
األدب ــي فــي مــديـنـتــي الـجـنــوبـيــة ـ الــديــوانـيــة-
وصداقتي للشعراء واألدباء اليساريني كعلي
الشباني ،وعزيز سماوي مجددي القصيدة
الـعــامـيــة الـعــراقـيــة ،والـشــاعــر ك ــزار حنتوش،
والناقد والروائي سعدي سماوي في أواخر
ستينيات القرن املاضي.
كــان علي وسـعــدي لتوهما رأيــا الـنــور حيث
ق ـض ـيــا أكـ ـث ــر مـ ــن س ـب ــع س ـ ـنـ ــوات فـ ــي سـجــن
الحلة في قضية املطبعة الشهيرة ،إذ سرقت
املجموعة طابعة من مدرسة ،وطبعت بيانات
ب ــاس ــم ال ـل ـج ـنــة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـحــزب الـشـيــوعــي
العراقي التي صفيت في املعتقل عــام .1963
وح ـي ـن ـمــا ن ـطــق ال ـق ــاض ــي ال ـع ـس ـكــري الـحـكــم
عـلـيـهــم ،رم ــوه مــن قـفــص االت ـه ــام بــاألحــذيــة،

ُ
ركزت اهتمامي على محنة
حرية اإلنسان في المجتمع العراقي
المغلق الصارم
بينما َج ـ ّـر َب عــزيــز سـجــون بـعــث ال ـعــراق في
ـت أب ـكــر .ك ــان الجميع يكبرني بــأكـثــر من
وق ـ ٍ
ُ
فتتلمذت على أفكارهم وتذوقت
عشرة أعوام،
إبداعهم ،والدرس املهم الذي يتعلق بمشروع
الكتابة رسخ منذ تلك األيام هو :النشر ليس
مهمًا ،األهم في الكتابة هو جودتها وجمالها
ومــامـسـتـهــا امل ـب ــادئ اإلنـســانـيــة الـجــوهــريــة
ك ــون اإلن ـســان هــو أثـمــن مــا فــي ال ــوج ــود .أمــا
النشر فسوف يأتي الحقًا.
الزمـنــي ال ــدرس حينما انغمرت فــي مشروع
الـكـتــابــة فــي تـلــك األيـ ــام ،يـضــاف إل ــى طبيعة
األفـكــار واملــواضـيــع التي انشغلت بها حيث
ُ
ركزت اهتمامي على محنة حرية اإلنسان في
املجتمع العراقي املغلق الـصــارم ،الــذي أفــرز
سلطة «البعث» القمعية الدموية.
فـكــانــت ف ـكــرة نـشــر قـصــة مــن الـقـصــص التي
كتبتها في تلك الفترة ضربًا من املستحيل .ال
أفكار مضمرة ،ال أحداث غامضة ،ال تفاصيل
مخفية على شكل رمــوز ،وال تعمية للدوافع
النفسية والـفـكــريــة لـشـخــوص الـقـصــص .ما
ك ـت ـب ـتــه م ــن ق ـص ــص ج ـ ــاوز ال ـخ ـم ـســن حـتــى
عام  1980يشير إلى الظاهرة بشكل مباشر،
ويصور محنة الكبت والجنس والقيم ،والقتل
في الزنازين وحياة املعتقل في السجون أو
عبد.
الجندي فــي الجيش الــذي يتحول إلــى ٍ
ُ
كـنـ ُـت أجـ ّـمــع مــا أكـتــب فــي دفـتــر كـبـيــر ،عثرت
عليه عقب االحتالل األميركي عام  2003لدى
أهلي الذين أخفوه.
م ــا شـجـعـنــي ودف ـع ـنــي إل ــى الـكـتــابــة ب ـ ًغــزارة
تـجــربــة واحـ ــدة مـهـمــة ج ـدًا زادت ـن ــي ث ـقــة بما
أكتب حينما َب ُ
بقصةٍ قصير ٍة إلى جريدة
عثت
ُ
َ
ْ
«التآخي» عــام  ،1972فن ِش َرت بعد أيــام على
صـفـحـتـهــا األدب ـي ــة وك ــان ــت ت ـلــك م ـحــاولــة لم
أكررها .النشر ذاك جعلني أثق بأن ما أكتبه

صالح للنشر.
طـب ـي ـعــة م ــا أك ـت ـبــه م ــن نـ ـص ــوص ،ومــاح ـقــة
ال ـس ـل ـطــات األم ـن ـي ــة ل ـحــرك ـتــي ،ف ـقــد اعـتـقـلــت
خـمــس م ــرات مــن ع ــام  1970إل ــى ع ــام ،1980
جعلتا من فكرة النشر مستحيلة ،فمن يحل
بزنازين رطبة ُ
كرقم
ويعذب ويهان ويعامل
ٍ
ّ
تسود نظرته إلــى املستقبل ويتشاءم ،وهذا
ما كنت أشعر به في دخيلتي وأصرح به في
ّ
أي محفل أحل فيه.
م ــا حـ ــدث ع ـق ــب عـ ــام  1980وبـ ــدايـ ــة ال ـح ــرب
ّ
ً
العراقية اإليرانية كان مهوال .بخالف كتاب
ال ـس ـل ـطــة ال ــذي ــن م ـج ــدوا ق ـيــم ال ـق ـتــل وكـتـبــوا
نـ ـص ــوص ــا ت ـ ـبـ ــرر الـ ـ ـح ـ ــرب وال ـ ـق ـ ـمـ ــع وت ـق ـل ــب
الحقائق بتزييف األح ــداث وبواعثهاُ ،
كنت
بموت
أحاول الحفاظ على كينونتي املهددة
ٍ
ي ـح ــوم ح ــول ــي ف ــي ج ـب ـهــة مـشـتـعـلــة حـيـنـمــا
ـوت يــربــض فــي زنــزانــة
ســاقــونــي جـنــديــا ،وم ـ ٍ
عفنة جربتها م ــرارًا راح ــت ّ
تغيب املــزيــد من
األصدقاء إلى األبد.
صــ ُ
ـراط مـسـتـقـيــم
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
ـى
ـ
ل
ـ
ع
ـر
ـرت ك ـم ــن ي ـس ـيـ
ٍ
أت ــأرج ــح وأتـ ـ ــوازن مـضـطــربــا إل ــى أن وج ــدت

سؤال صريح:
نفسي أمام
ٍ
 مع من تريد املوت؟!وهـنــا حــزمــت أم ــري والتحقت بـثــوار الجبل
في خريف  1982ألخوض تجربة حرب أخرى.
سيموت العديد من الثوار بني يدي ،كما مات
قبلهم جـنــود فــي الجبهة .ســأصــاب بقصف
بــأسـلـحــة كـيـمــاويــة فــي  1987-6-5وأتــأرجــح
ب ــن امل ـ ــوت والـ ـحـ ـي ــاة ،وت ـع ـطــب ر َئـ ـت ـ ّـي بـقـيــة
َّ
ـدف ألح ــل الجئًا
العمر .سأنجو بمحض صـ ٍ
فــي مـعـسـكــرات الـلـجــوء الـتــركـيــة واإليــران ـيــة،
لينتهي ّ
بي املطاف إلى الدنمارك عام .1992
وصلتها وأنــا على حافة املــوت ألنــي لــم أكن
أعلم ما أصاب رئتي من دمار.
في كل املخاض الذي مررت عليه مرورًا سريعًا،
ل ــم أن ـق ـطــع ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة .ي ــوم ـي ــات وقـصــص
قصيرة أكتبها في البيت وقت اإلجــازة ،وفي
ـرف تخفيت
الـجـبـهــة وس ــط ال ـج ـنــود ،وف ــي غ ـ ٍ
فيها حينما هربت من الجيش ،وبني الثوار
وقــت الــراحــة .على ضــوء الـفــوانـيــس ،وجــوار
ينابيع امل ــاء ،وفــي معسكرات الـلـجــوء .كانت
الكتابة تخفف كثيرًا مــن ألــم ال ــروح وقسوة

الظروف والجوع والتعب واملخاطر والتشرد
واألفق املعتم ،وتمنحني متعة فريدة ونشوة
ال مثيل لها ،تجلب لنفسي الـســرور واملــزاج
الساخر الفكه بالرغم من سوء املحيط.
وغرف
بعضها ضاعت ،نسيتها في مخابئ
ٍ
وحقائب وكـهــوف ،وأخ ــرى مزقتها خوفًا أو
يائسًا .وما تبقى وصل معي إلى الدنمارك.
ع ـشــرون قـصــة مـكـتــوبــة ب ــورق قــديــم لــم أفكر
بها وأنا أتنفس بالكاد .لكن بعد مرور عام،
ُ
فالتفت
تحسنت صحتي بالعالج والعناية،
إلى أوراقي ،وفكرت بطبع مجموعة قصصية.
ُ
انتقيت سبع قصص فقط وبعثتها إلــى دار
«الكنوز األدبـيــة» (بـيــروت) ،فظهرت في عام
 1994تحت عنوان «رؤيا اليقني».
سـبــع قـصــص ع ــن ت ـج ــارب ش ــدي ــدة املـحـلـيــة،
ـوار في حركة معزولة في الجبل.
عن حياة ثـ ٍ
معاناتهم محنتهم ،شجاعتهم جبنهم ،وهم
ـن اليقني وعــدمــه ،الـيــأس واألمــل،
يتقلبون بـ
ْ
َ ُ ْ َ َ
ويــقــت ـلــون بـقـنــاعــةٍ مـهـتــزة .أمسكت
َيــقـ ِـت ـلــون
بــولـيــدي األول ،وكــأنــي أمـســك حمامة غضة.
كـتـيــب صـغـيــر بـخـمــس وثـمــانــن صـفـحــة من
ـروف ك ـب ـيــرة ،وغ ــاف
ال ـق ـطــع الـصـغـيــر وبـ ـح ـ ٍ
طفل نظفته القابلة ووضعته على
أنيق مثل
ٍ
ص ــدر أم ــه .حضنته وقـبـلـتــه مــا أن أخــرجـتــه
من صندوق البريد .وبالرغم من ثقتي بأداء
قصصي ،كنت قلقًا ،ذلك القلق الذي يالزمني
مع صدور كل كتاب جديد.
وقتها ،كنت أريد معرفة هل خطوتي األولى
بـ ــاالت ـ ـجـ ــاه الـ ـصـ ـحـ ـي ــح؟! هـ ــل المـ ـس ــت ب ـه ــذه
التجارب املشترك اإلنساني؟! هل ينفعل من
لم يعش التجربة مثلما ينفعل من مـ َّـر بها؟
هــل مــا أثــرتــه مــن إشـكــاالت فكرية وإنسانية
وفنية تتعلق باملوقف مــن الـحــرب والعنف،
ً
ستجد قبوال عامًا أم ال؟!
ً
ففي كل قصة ،قدمت مأزقًا وموقفًا وفلسفة
م ـض ـمــرة خ ـلــف ال ـح ــدث الـ ــذي يـشـكــل نسيج
النص!
وبالتالي :هل قدمت قصصًا جديدة تضيف
شيئًا للقارئ؟!
ً َ ُ
لــم أنـتـظــر ط ــوي ــا ،فــكـ ِـتـ َـب عــن املـجـمــوعــة في
ال ـص ـحــافــة ال ـعــراق ـيــة وال ـعــرب ـيــة ال ـعــديــد من
املـ ـ ـق ـ ــاالت مـ ــن كـ ـت ــاب ع ــراقـ ـي ــن وعـ ـ ـ ــرب .ك ــان
األه ــم بــالـنـسـبــة إل ـ ّـي م ـقــال ال ـشــاعــر والـنــاقــد
الفلسطيني املقيم في سوريا راســم املدهون
ف ــي ص ـح ـي ـفــة «الـ ـحـ ـي ــاة» ال ـل ـنــدن ـيــة ب ـتــاريــخ
 1994 -12-8ف ــي صــدفــة ت ـفــاء لــت ب ـهــا ،فـهــذا
يــوم مولدي وتاريخ بلوغي عامي األربعني.
اعتبرها حينها مجموعة ممتعة أسلوبها
جــديــد ومـثـيــرة ألسـئـلــة تتعلق بــاملــوقــف من
الـ ـح ــرب وال ـع ـن ــف وال ــدك ـت ــات ــوري ــة م ــن خــال
ت ـ ـجـ ــارب ق ـص ـص ـيــة ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـح ـكــايــة
وبحبكة محكمة ولغة سلسلة منسابة.
ح ـي ـن ـهًــا ،أدرك ـ ـ ـ ـ ُـت أنـ ـن ــي أخـ ـط ــو ن ـح ــو عــاملــي
ُ
ـذر
خ ـط ــوة ص ـح ـي ـحــة ،فــانــد َف ـعــت ن ـح ــوه ب ـحـ ٍ
ـاس وجــديــةٍ فأصبح لــدي ســت روايــات
وحـمـ ٍ
ومـجـمــوعـتــان قصصيتان ،وم ــا زل ـ ُـت أسعى
الكتمال تصويره.
ُ
حينما طـلــب مني الكتابة عــن كتابي األول،
أســر ًعــت فــي إع ــادة ق ــراءة الـقـصــص ،لــم أجــد
مفردة أو إحساسًا زائـدًا أو ضعفًا في مبنى
ً
ُ
استمتعت جدًا كأني
أو خــاال في حبكة ،بل
لكاتب آخ ــر ،وسـعــدت ألنـنــي لم
أق ــرأ قصصًا
ٍ
ً
أجد ظــاال أيديولوجية ما عدا أيديولوجية
االنحياز التام لإلنسان بغض النظر عن كل
معتقد.
ٍ

