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سياسة

سياسة
على الغالف

رضوان مرتضى

باق في سجنه...
هنيبعل القذافي ٍ
أين اإلمام الصدر؟
ُ ّ
ّ
حقق من توقيفه ّ
أي ُّتقدم بعد .لم ُ
ّ
الزعيم الليبي
ابن
دل
ي
ي
لم
السجن.
في
أعوام
ثالثة
افي
القذ
ر
معم
أكمل هنيبعل
ِ
ِ
ّ
ٍّ
الراحل ّ
ُ
معلومة جديدة حول مصير اإلمام موسى الصدر ورفيقيه ،كما لم يصدر المحقق العدلي قراره الظني بعد،
بأي
ّ
القذافي داخل زنزانة صغيرة في سجن فرع المعلومات في ّ
مقر المديرية العامة لقوى األمن الداخلي .ال
فيما ّيقبع ً
يبدو أن أمال في األفق يلوح بخروجه بعد فشل عدد من الوساطات
تلفت مصادر الرئيس ّبري إلى عدم وجود طابع سياسي للقضية و«ليعذرنا اإلخوة في سوريا» (أرشيف)

ال يقبل رئيس مجلس ّ
النواب نبيه ّبري
ّ
أي ّمراجعة في قضية هنيبعل معمر
ال ـق ــذاف ــي .ح ـتــى وس ــاط ــة امل ــدي ــر ال ـعــام
لألمن العام ،اللواء عباس إبراهيم ،لم
ّ
ُيكتب لها النجاحُ .ي ّ
صر بـ ّـري على أن
املسألةّ ،
برمتها ،لــدى القضاء ،رافضًا
كل ما يحكى عن «احتجاز سياسي».
ّ
ه ــذا مــا ت ــؤك ــده م ـصــادر رئ ـيــس حركة
أمـ ــل ،وك ــذل ــك م ـص ــادر لـجـنــة املـتــابـعــة
ّ
الرسمية لقضية إخفاء اإلمــام موسى
ّ
ال ـ ـصـ ــدر ورفـ ـيـ ـقـ ـي ــه ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن
َ
القذافي ُيحاكم أمــام القضاء اللبناني
فـ ــي ق ـض ـي ـت ــن :األولـ ـ ـ ــى أم ـ ـ ــام امل ـح ـقــق
العدلي ،القاضي زاهر حمادة ،في جرم
كـتــم املـعـلــومــات ّ (ف ــي قضية اختطاف
ال ـصــدر) وال ـتــدخــل الــاحــق بالخطف،
أما الثانية فأمام قاضي التحقيق في
بيروت في جرم التحريض على خطف
املواطن اللبناني حسني حبيش (الذي
ُ
اخت ِطف في ليبيا بعد توقيف هنيبعل
ـب خــاطـفــوه بتحرير
فــي لـبـنــان ،وطــالـ ِّ
هنيبعل) .كذلك ُينفذ القذافي خالصة
ح ـك ــم صـ ـ ــادر ع ــن م ـح ـك ـمــة اس ـت ـئ ـنــاف
جــزاء بـيــروت فــي جــرم تهديد القضاء
اللبناني وتحقيره ،بعدما ُح ِكم عليه
بالسجن ،في هذه القضية وحدهاّ ،
مدة
سنة وثالثة أشهر .مضت ثالث سنوات
والقذافي قيد «التوقيف االحتياطي»
سجينًا في لبنان ،بعدما كــان بمثابة
«الجـ ـ ــئ سـ ـي ــاس ــي» ف ــي سـ ــوريـ ــا ،قـبــل
أن ُيـخـطــف مــن هـنــاك وت ـ َّ
ـوج ــه التهمة
للنائب السابق حسن يعقوب بارتكاب
جــري ـمــة ال ـخ ـط ــف .آنـ ـ ــذاك ،وب ـع ــد م ـ ّـدة
ّ
وج ـ ـيـ ــزة ،ت ـس ــل ـم ــت األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
اللبناني القذافي وتم توقيف يعقوب
مـ ّـدة سبعة أشـهــر ،على خلفية عملية
الخطف نفسها .تلك العملية حصلت
فـ ــي ش ـه ــر  12ع ـ ــام  .2015لـ ــم ي ـخــرج
يعقوب من السجنُ ،وهو نجل الشيخ
محمد يعقوب ،الذي خطف مع الصدر
ف ــي لـيـبـيــا قـبــل أرب ـع ــن س ـنــة ،إال بعد
جــوالت من الوساطات واالعتصامات
ف ــي الـ ـ ـش ـ ــارع .املـ ـه ــم ،ه ـ ــذا أصـ ـب ــح مــن
املاضي .اآلن ماذا عن القذافي؟ محامي
األخ ـي ــر ،وه ــو وك ـيــل لـعــائـلــة ال ـقــذافــي،
اشـتـكــى أخ ـي ـرًا ف ــي مـقــابـلــة م ــع وكــالــة
س ـب ــوت ـن ـي ــك ال ــروسـ ـي ــة مـ ــن اس ـت ـم ــرار
التوقيف ،معتبرًا أن ما يحصل «يمس
بسمعة القضاء اللبناني واستقالله».
ذهب الوكيل بعيدًا عندما وضع األمر
ف ــي خــانــة «ال ـطــائ ـف ـيــة» .إن ـمــا عـمــومــا،
وبعيدًا من هذه املبالغات ،ما الوضع
الـقــانــونــي لـلـقــذافــي حــالـيــا ،وإل ــى متى
يبقى سجينًا وعـ َلــى أي خلفية؟ كــان
ً
طفال صغيرًا يوم خطف والده ،بحسب
القضاء اللبناني ،اإلمام موسى الصدر
ورف ـي ـق ـي ــه .ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـئ ـل ــة الـتــي
ُ
تطرح في األروقــة املغلقة ،لكن ال أحد
يجرؤ على طرحها في العلن ،مثل :ماذا
يستفيد لبنان من استمرار توقيف ابن
الـقــذافــي؟ مــا حقيقة امل ـبــادرة التي قام
بها أحد اإلعالميني بلقائه أحد أركان
حكم ّ
معمر القذافي ،أحمد قــذاف الدم
في مصر ،طالبًا مبالغ ضخمة من املال
لحل قضية هنيبعل؟ إلــى متى يبقى
القذافي موقوفًا ...أما ِمن أمد للتوقيف

االحـتـيــاطــي؟ هــل يستأهل الـقــذافــي أن
يخرب الرئيس بري عالقته بالرئيس
الـســوري بشار األســد؟ وأكثر من ذلك،
َمن ِمن اللبنانيني سيفاجأ إذا ما أعلن
عــن استشهاد اإلم ــام الـصــدر ورفيقيه
بـعــد م ــرور أرب ـعــن عــامــا عـلــى جريمة
اخـ ـتـ ـط ــاف ــه؟ مل ـ ـ ــاذا ي ـب ـق ــى ه ـ ــذا ال ـج ــرح
مفتوحًا طاملا أن غالبية األدلــة تشير
إلى قتل اإلمام؟ هذه أسئلة ،وبتعابير
ُ
ربما أقسى ،تطرح في الخفاء.
تستعيد مصادر عائلة اإلمــام الصدر
ُ
تفاصيل يوم ط ِلب االستماع للقذافي
كشاهد ،قبل ثالث سنوات ،حيث كانت
مـفــاجــأة املـحـقــق الـعــدلــي فــي مضمون
الشهادة .يومها كان يمكن القذافي أن
يـغــادر بعد االسـتـمــاع لشهادته ،على
مطلوب ل ــ«االن ـتــربــول» ،لكنه
رغــم أنــه
ُ
أب ـلــغ الـقــاضــي نـ ُتـفــا مــن ع ــدة روايـ ــات،
قبل أن يقول« :ال أكمل كالمي إال عندما
أصـعــد ال ـطــائــرة» .هـنــا اعـتـبــر القضاء
أنه ارتكب جرم كتم معلومات .وخالفًا
ملا ُيشاع ،بحسب املصادر القضائية،
ّ
ف ـ ــإن ال ـق ـضــايــا امل ـح ــال ــة ع ـلــى املـجـلــس
العدلي ال يسري عليها أمــد التوقيف
االح ـت ـيــاطــي .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،مـ ــاذا يفعل
امل ـح ـق ــق ال ـع ــدل ــي م ـن ــذ ث ـ ــاث س ـن ــوات
إل ــى ال ـيــوم؟ تجيب امل ـص ــادر« :املحقق
العدلي يستكمل إج ــراءات التبليغات
لبقية املدعى عليهم ،ويستكمل بعض
نواحي التحقيق في املضمون ،تمهيدًا

ُ ّ
القاضي
د
ؤك
ي
ّ
الشامي أن اإلمام الصدر
كان ّ
ثالثة
بين
ًا
حي
ّ
سجون ّ
لمدة ال تقل
عن عشرين سنة
ّادعى القضاء على
هنيبعل بتهمتي كتم
معلومات والمشاركة
الالحقة بالخطف

إلصـ ــدار ال ـق ــرار ال ـظ ـنــي» .غـيــر أن هــذه
الفترة قد تطول وتقصر تبعًا للمسار،
م ــا ي ـع ـنــي أن ـه ــا م ـف ـتــوحــة ،وقـ ــد تمتد
سنوات.
ُ ّ
تعلق مصادر مقربة من الرئيس بري
وعائلة اإلمام الصدر لـ«األخبار» على
ُ
مــا ي ـتــردد عّــن وســاطــات ت ـبــذل إلنـهــاء
توقيف ال ـقــذافــي ،كاشفة عــن «مسعى
بذله اللواء عباس إبراهيم في محاولة
إليـجــاد كـ ّـوة فــي ال ـجــدار ،لكن نتيجته
كــانــت مـثــل بـقـيــة ال ـن ـتــائــج» .وتضيف
امل ـص ــادر« :أي مسعى يـلـتــزم الـثــوابــت
نرحب بــه ونـشـكــره ،لكن هناك جهات
أخ ـ ــرى ،غ ـيــر الـ ـل ــواء إب ــراه ـي ــم ،تسعى

ملصالح وطموحات وهذه ال تعنينا».
ت ـل ـفــت املـ ـص ــادر نـفـسـهــا إلـ ــى «وجـ ــود
تخبط بــن عائلة الـقــذافــي املقيمة في
ُعمان وسيف اإلســام املقيم في مكان
ما في ليبيا ،إذ ُيحكى أن األخير قيد
اإلقامة الجبرية تحت رحمة مسلحي
الزنتان» .أما في شأن املعلومات التي
ّ
تتحدث عــن أن الـلــواء عباس إبراهيم
حـمــل رس ــال ــة م ــن الــرئ ـيــس األسـ ــد إلــى
الرئيس بــري ،بشأن توقيف هنيبعل،
فتتحدث املصادر عن «عتب معاكس»
ع ـلــى ال ـق ـي ــادة ال ـس ــوري ــة ،م ـش ـيــرة إلــى
«وج ــود خــاف فــي ال ــرأي مــع الرئيس
األسـ ـ ـ ــد وال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،لـجـهــة
استقبال واستضافة هنيبعل ،من دون
إعالم األطراف اللبنانية بذلك» .تضيف
مصادر «لجنة املتابعة» قائلة« :نحن
لم نخطف هنيبعل وال عالقة لنا بذلك.
فـقـبــل ث ــاث س ـن ــوات وأس ـب ــوع ــن ،أي
يــوم الجمعة فــي  ،٢٠١٥/١٢/١١وفــور
اإلعــان عن وجــود هنيبعل في لبنان،
أعلنت لجنة املتابعة أنــه ليس لديها
أي عـلــم أو عــاقــة بــالـخـطــف» .تنطلق
املـ ـص ــادر م ــن ذل ــك ل ـت ـقــول« :امل ــوض ــوع
ليس لــه أي طابع سياسي ،فليعذرنا
اإلخوة في سوريا».
من جهته ،ينفي رئيس لجنة متابعة
قـ ـضـ ـي ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ورفـ ـيـ ـقـ ـي ــه
ال ـق ــاض ــي ح ـس ــن ال ـش ــام ــي ف ــي حــديــث
لـ«األخبار» كل ما ُيحكى عن «املساومة
ً
واملـقــايـضــة» ،قــائــا« :لــم نقبل فــي يوم
ّ
الليبيون على
من األيــامّ أن يقايضنا
شيء .القذافي موقوف الرتكابه جرائم
ّتبعًا للقضاء اللبناني ،وما ُيحكى عن
أنه رهينة هو تزوير وتحوير للواقع».
ّ
ُي ـض ـيــف ال ـش ــام ــي« :م ــا ُي ـح ـكــى ع ــن أن
س ـيــف اإلس ـ ــام سـيـحـكــم ل ـي ـب ـيــا ،كــام
تتبناه شخصيات لبنانية الستدرار
املال الليبي وإعادة املاضي».
ك ــان ــت ت ــراف ـق ــت م ــع ت ــوق ـي ــف ال ـق ــذاف ــي
ّ
مـعـلــومــات تفيد ب ــأن وضـعــه الصحي
س ــيء ،فـمــاذا لــو تــوفــي داخ ــل السجن؟
يجيب القاضي بالقول« :كل اإلشاعات
ُ
طلقت عــن وضعه الصحي غير
التي أ ِ
صحيحة ،فمنذ توقيفه لم يمكث ليلة
واحدة في املستشفى .القذافي يقيم في
غــرفــة الئ ـقــة صـحـيــا وبـيـئـيــا ،ويتصل
بعائلته أكثر من مــرة خــال األسبوع.
يـ ـ ــزوره أق ــارب ــه وأصـ ــدقـ ــاؤه ووك ـ ــاؤه
بــاسـتـمــرار .م ـ ّ
ـرد تلك اإلشــاعــات سعي
البعض للسمسرة عبر استغالل عائلة
املوقوف ،بهدف الحصول على املال ،ال
سيما من العائلة املقيمني في سلطنة
صفية
عمان (شقيقته عائشة ووالدته
ّ
وأ ّخ ــوه األكـبــر محمد) .ولنفترض أنــه
ت ــوف ــي ،فــاألع ـمــار بـيــد ال ـل ــه .ال نتمنى
املـكــروه واملــوت إال للصهاينة» .هكذا،
وبحسب لجنة املتابعة ،فــإن «العقدة
األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس» ي ـح ـم ــل وزرهـ ـ ـ ـ ــا ال ـج ــان ــب
ّ
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ،ألن «هـ ـ ـن ـ ــاك حـ ــالـ ــة ض ـعــف
وضياع وعــدم وفــاء بالوعود ألسباب
نجهلها ،علمًا أننا في األساس ،ومنذ
بــدايــة الـتــواصــل ،كــان موقفنا واضحًا
جدًا .حتى البيان الوزاري للحكومة في
لبنان هو ضد أي تطبيع مع الجانب
الليبي الرسمي ،إال بشرط التعاون في
قضية اإلمــام الصدر .من داخــل ليبيا،
عندما كنا هناك ،قلنا إننا نرفض فتح

ّ
التعسف!
أوقفوا هذا
ِ
حسن عليق
من هو ّ هنيبعل القذافي؟
مدلل للزعيم الليبي الراحل ّ
معمر القذافي .يحمل لقب «الكابنت» (ليس مهمًا ملاذا).
ابن
أبرز «إنجازاته» في الحياة أنه قاد سيارته ،عكس وجهة السير ،في واحدة من الجادات
الكبرى في العاصمة الفرنسية باريس .جرى ذلك يوم كان والده حاكمًا بالدًا نفطها
غزير ،ومالها الوفير يصل إلى جيب نيكوال ساركوزي .لم يكن أحد يجرؤ على معاقبة
هنيبعل الذي ليس له من اسمه نصيب .يوم اختطف ّ
معمر القذافي اإلمام موسى
الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين ،في ليبيا عام
 ،1978لم يكن هنيبعل هذا قد بلغ الرابعة من عمره .على رغم ذلك ،أوقفه القضاء
اللبناني ،بجرم التدخل في الخطف .ما دليلنا ،نحن اللبنانيني ،على ذلك؟ ال دليل .جميع
ّ
ُ
الصديق .وعلى رغم ذلك،
دركون أن هنيبعل القذافي بريء من دم
املعنيني بالقضية ي ّ
أبقي عليه رهينة ،لعل أخاه ،سيف اإلسالم ،يبوح بما في جعبته عن جريمة والده.
طيب .هل ُيدرك من بيدهم األمر أن آخر هموم سيف اإلسالم هو مصير أخيه؟ هل
يعلمون أن آخر اتصال بينهما ،قبل أشهر ،انتهى بأن قطع سيف الحديث بعد تأنيب
ّ
هنيبعل ،وكف مذذاك عن الرد على اتصاالته؟ أخته عائشة سمعته ،عبر الهاتف من
ّ
ّ
سجنه ،يبكي ،فـ«سكرت الخط» بعدما قالت له «ليس منا رجل يبكي» ،وقاطعته من
حينه.
مشاركة السلطات الليبية في استمرار جريمة إخفاء الصدر ويعقوب وبدر الدين ،عبر
تجاهلها طلبات التعاون مع السلطات اللبنانية للتحقيق في الجريمة ،ال تمنح أحدًا حق
احتجاز شخص بريء ،بصرف النظر عن انتمائه العائلي .وال نظام واضح املالمح
في ليبيا للضغط عليه بحرية هنيبعل .كان يمكن ّ
تفهم خطوة كهذه لو أنها جرت
قبل انهيار نظام ّ
معمر .أما اليوم ،فال كبير في طرابلس الغرب يهتم ألمر ابن القذافي
ُ
هذا .وفي األصل ،قضايا كهذه ال تحل بطريقة خطف ابن املجرم القتيل وأخذه رهينة
للحصول على معلومات .القضية هي مسألة حق بالدرجة األولى وسياسة بالدرجة
الثانية .وطلب الحق ال يستقيم وإنزال الظلم بأحد ،أي أحد .أما السياسة ،فأبوابها
في هذا األمر معروفة .مرجعيات سيف اإلسالم الحالية هي في أبو ظبي والقاهرة
وموسكو .وعدا عن سيف اإلسالم ،فإن أركان النظام الليبي السابق معروفو مكان
اإلقامة :واحد في مصر ،وآخر في قطر ،وثالث في إيطاليا ...ملاذا ال ُيسألون ،ال بصفة
شخصية ،بل عبر الدول الراعية لهم ،وبعد إصدار مذكرات توقيف دولية بحقهم؟
بقاء هنيبعل القذافي في السجن ال يحقق أي مردود .وال تقاس الخسائر هنا بسوء
العالقة مع الرئيس بشار األسد ،على أهمية ذلك .القصة في الدرجة األولى أننا،
كلبنانيني ،نظلم بريئًا ،فنكاد نخدش قضية رفعناها إلى مصاف القضايا الوطنية
التي نقطع ألجلها عالقاتنا بدولة شقيقة كليبيا ،وهي تستحق ذلك وأكثر.
في مسألة هنيبعل ،ال قيمة لرأي ّ
مدع عام ،وال قاضي تحقيق ،وال محكمة .رأي القضاء
برمته ،ال ّ
يقدم وال يؤخر .األمر بيد الرئيس نبيه بري ،وعائلة السيد موسى الصدر.
ّ
وحدهما ،يملكان قرار وقف هذا التعسف.

سفارة ليبية في بيروت وال يمكن فتح
خــط ط ـيــران مـبــاشــر قـبــل الـتـعــاون في
قضية اإلمــام ،هذا املوضوع غير قابل
ل ـل ـن ـق ــاش» .وت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر« :ه ــذا
الحظر سيبقى موجودًا ،وال يتأمل أحد
حصول خرق إطالقًا إن لم يتعاونوا».
ماذا تعني عبارة «يتعاونوا» أو ِّكيف
ُ
ت ـتــرجــم؟ ال ـج ــواب« :يـعـنــي أن ُي ـنــفــذوا
مــذكــرة التفاهم الرسمية بــن البلدين
لـجـهــة تـفـعـيــل الـتـحـقـيـقــات وتــزويــدنــا
باملستندات».
أخ ـي ـرًا ،وردًا على س ــؤال حــول «إعــان
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد» اإلمـ ـ ـ ـ ـ ُـام ال ـ ـص ـ ــدر ،ي ـق ــول
الـ ـش ــام ــي« :إذا مـ ــا أع ـ ـلـ ــن أن مــوســى

الصدر استشهد ...أقــول لك إن محبي
اإلم ــام صنفان ،صنف أصــابــه اليأس،
وصـنــف آخ ــر مــا زال يــأمــل ،خصوصًا
في ظل عدم وجود مؤشرات تدل على
الوفاة» .هل ُيعقل أن يظل أي شخص،
فــي ظ ــروف سـجــن ن ـظــام ظــالــم ،وعلى
مــدى عـقــود ،على قيد الـحـيــاة؟ ُيجيب
الـ ـش ــام ــي« :م ـ ــع م ـض ــي س ـ ـنـ ـ ُـوات عـلــى
سقوط نظام القذافي ،ربما نقص األمل
لدى البعض ،لكننا نؤكد أنه لم تثبت
ا ُل ــوف ــاة ،واملـعـلــومــات تفيد ب ــأن اإلم ــام
ن ِقل بني ثالثة سجون على األقل ،وأنه
بقي حيًا ملدة ال تقل عن عشرين سنة،
وهذه املعلومة ثابتة».

مقالة

وفد «األحرار» في بالد «المنشار»
محمد نزال
ي ـس ــأل أح ــده ــم م ـف ـتــي ال ـس ـع ـ ّ
ـودي ــة
إن ك ـ ــان يـ ـج ــوز لـ ــه زي ـ ـ ــارة اآلثـ ـ ــار،
ت ـحــدي ـدًا تـلــك الــواق ـعــة فــي محافظة
الـعــا ،مـثــل مــدائــن صــالــح وغـيــرهــا،
ف ـي ـج ـي ـب ــه« :ال يـ ـج ــوز ل ــك ال ــذه ــاب،
ولـيــس لـقــوم اّلــدخــول عـلــى مساكن
أول ـ ـئـ ــك امل ـ ـعـ ــذبـ ــن ،إال أن ي ـك ــون ــوا
باكني ،لئال ُيصيبهم ما أصابهم».

هــذا رأي مفتي الـسـعـ ّ
ـوديــة الحالي.
آنـ ـ ـ ــذاك ،ح ــن ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــوى ،كــانــت
ال ـ ـس ـ ـعـ ـ ّ
ـوديـ ــة ب ـ ـلـ ــد «اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال» فــي
ّ
املـنـطـقــة ،بـحـ ّســب مـيـشــال مـعــوض
وســائــر «ال ـشــلــة» .كــانــت «مـعـتــدلــة»
رغم تحريم السياحة على أرضها.
ك ـ ـ ــان ي ـ ـجـ ــري «الـ ـتـ ـهـ ـيـ ـي ــص» ل ـ ــذاك
ّ
«االع ـت ــدال» سـنــة تـلــو أخ ــرى ،حتى
ف ــي عـ ــام  2014ال ـ ــذي أوردت فـيــه
ّ
السعودية خبرًا،
صحيفة «الحياة»

ره ـي ـبــا ،م ـف ــاده ّأن ع ــدد تــأش ـيــرات
ّ
السعودية خالل عام
السياحة إلى
هــو :صفر .مسؤول سعودي بارز
ّ
«السياح ال
قــال للصحيفة تعليقًا:
ّ
يـهـمــونـنــا» .ال ـيــوم تـفـتــح الـسـعــوديــة
أبـ ـ ــواب «ال ـس ـي ــاح ــة» إلـ ــى مـحــافـظــة
العال ،ذاتها ،لوفد لبناني ّ
ضم مئة
ومــن
ِم ــن مـيـشــال م ـعـ ّـوض .ه ــؤالءِ ،
ب ـي ـن ـهــم م ـي ـش ــال س ـل ـي ـمــان وع ــون ــي
الـ ـكـ ـعـ ـك ــي وأف ـ ـيـ ــديـ ــس كـ ـي ــدانـ ـي ــان،

ّ
يتحدثون اليوم أيضًا عن «اعتدال»
الـسـعـ ّ
ـوديــة نتيجة هــذه الـخـطــوة .ال
تـفـسـيــر ل ـه ــذه امل ـع ـض ـلــة إال بــأنـهــم
كــانــوا ي ـكــذبــون ســابـقــا فــي حـكــايــة
ً
«االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدال» هـ ـ ـ ــذه .مـ ـ ـه ـ ــا ،ه ـن ــاك
احـتـمــال آخ ــر ،أن تـكــون الـسـعـ ّ
ـوديــة
أصبحت اآلن «معتدلة إكسترا» أو
ً
مهالّ ،
مرة أخرى،
«معتدلة بالس».
أل ــم ت ـقــع ح ـكــايــة «امل ـن ـش ــار» خــال
ال ـعــام ال ـج ــاري؟ ب ـلــى ،والـ ـلـ ـ ِه ...ومــع

ذلك هي «معتدلة» .هي حكاية عنزة
ُ
ولو ن ِش َرت ...بـ «املنشار».
ذهب القوم إلى العالّ ،
بمعية ماجدة
الرومي ،التي «أطربتهم» كما جاء في
الخبر .كان ذلك ضمن افتتاح شيء
اس ـمــه «م ـهــرجــان ش ـتــاء طـنـطــورة».
أث ـن ــاء ت ـجـ ّـمــع امل ـئ ــة قـبـيــل االن ـط ــاق،
في مطار بيروت ،أطلق األمني العام
ل ـتـ ّـيــار املـسـتـقـبــل تـصــريـحــا رهـيـبــا:
«ه ــذه الـخـطــوة تـثـبــت ّأن الـسـعــوديــة

ركـ ــن أس ــاس ــي ف ــي الـ ـ ــدول ال ـعــربـ ّـيــة
وفي معادلة املنطقة» .ما هذا؟ زيارة
ّ
جيوبوليتيكية يعني؟
سـيــاحـ ّـيــة ـ ـ ـ
ّ
إلى هذا الحد كانت السعودية تافهة،
كدولة في اإلقليم ،لتحصل ِمن خالل
زي ــارة مـيـشــال م ـعـ ّـوض لـهــا ،برفقة
راغب عالمة ،على دور في «معادلة
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة»؟ ه ـ ـ ــؤالء ي ـ ــري ـ ــدون املـ ــدح
ّ
فينطقون ب ــال ـ ّ
ـذم .ح ــق لــولــي الـعـهــد،
حـيــال تـصــريــح كـهــذا ،أن «يخصم»

ِمــن صاحبه «ص ـ ّـرة ِمــن الــدنــانـيــر».
ي ـبــدو ّأن الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي ،ولـيــد
ّ
«الحربجية»
البخاري ،عاش اللحظة
ً
ت ـ ـمـ ــامـ ــا ،ق ـ ــائ ـ ــا لـ ـقـ ـن ــاة امل ــؤسـ ـس ــة
ّ
املحتفية بـقـ ّـوة،
اللبنانية لــإرســال،
ّإن املـ ـه ــرج ــان ي ـح ـصــل ب ـم ـشــاركــة
«طـ ــائـ ــع ِم ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان» .طـ ــائـ ــع؟ يــا
للهول .بالتأكيد هو ال يقصد شيئًا
ع ـلــى غـ ــرار «ط ــائ ــع ال ـب ـع ــث» .ربـمــا
س ـي ـك ــون ع ـل ــى الـ ـط ــائ ــع األخ ـ ـيـ ــرة،

قريبًا ،أن ُت ّ
نسق للوفد نفسه رحلة
برعاية إماراتيةّ
ّ
ّ
ّ
سياحية دمشقية،
ّ
ً
ّ
سعودية ،مثال يعني .لعل التاجر
ــ
ّ
ّ
محمد شقير سيكون أول امللبني.
التجارة ال تعرف حدودًا.
ل ـس ـبـ ٍـب مـ ــا ،بـ ــدا اإلع ــام ــي نـيـشــان
ديرهاروتيونيان أكثر «املفعوطني»
فــرحــا بــالــزيــارة .يــأخــذ «الـسـيـلـفــي»
تلو األخــرى مع البخاري ...السفير
ط ـب ـع ــا .ح ـ ـ ـ ّـول ن ـي ـش ــان ن ـف ـس ــه إل ــى
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م ــراس ــل شـخـصــي ل ـل ـب ـخــاري ،عبر
هاتفه ،الذي أزاح كاميرته عن وجهه
ال ـضــاحــك ،شـيـئــا فـشـيـئــا ،ملصلحة
ّ
وجه البخاري ،حتى اختفى .الراجح
ّأن أعـ ـض ــاء ال ــوف ــد ال ـل ـب ـنــانــي ،ربـمــا
باستثناء إبراهيم شمس الــديــن ،ال
ي ـعــرفــون َم ــن ي ـكــون ال ـش ـيــخ صــالــح
ّ
الفوزان .إنه عضو حالي في اللجنة
الـسـعـ ّ
ـوديــة الــدائ ـمــة لــإف ـتــاء ،وكــذلــك
عضو هيئة كبار العلماء .هذا يقول،

ول ـي ــس ِمـ ــن زمـ ــن ب ـع ـيــدّ ،إن زيـ ــارة
اآلثـ ــار فــي الـ ُـعــا م ـحـ ّـرمــة ،إذ «م ــاذا
ن ـقــول ،لــأســف ،أص ـب ـحــوا يــذهـبــون
إل ــى ه ـنــاك لـلـنــزهــة واإلع ـج ــاب بتلك
الـحـضــارة» .ال ـفــوزان هــذا عـ ّـيـنــه ،في
مـنـصـبــه ال ـح ــال ــي ،امل ـل ــك ال ـس ـع ـ ّ
ـودي
الحالي سلمان بن عبد العزيز ،قائد
م ـس ـيــرة «االع ـ ـتـ ــدال» ن ـف ـســه .لـنــأمــل
ّ
أال نكون بذلك عكرنا صفو خاطر
الدكتورة مي شدياق.
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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
أبي اللمع:
الـ 700ألف دوالر
ليست لي
تعقيبًا على التقرير املنشور في
«األخ ـ ـبـ ــار» ي ــوم ،2018/10/25
تـحــت ع ـن ــوان ««ه ـش ــام عيتاني
ي ـس ـع ــى ل ـ ـشـ ــراء بـ ـن ــك االعـ ـتـ ـم ــاد
ال ــوط ـن ــي» ،ج ــاء ن ــا م ــن املـحــامــي
شفيق أبي اللمع الرد اآلتي:
ت ـض ـم ــن ه ـ ــذا امل ـ ـقـ ــال م ـع ـلــومــات
خاطئة ،إذ إنني لست املستشار
ال ـ ـقـ ــانـ ــونـ ــي ل ـل ـج ـه ــة املـ ـتـ ـف ـ ِّـرغ ــة
«ال ـبــائ ـعــة» ،ب ــل إن ـنــي املـسـتـشــار
ال ـق ــان ــون ــي لـلـجـهــة امل ـت ـف ـ َّـرغ لها
«الـشــاريــة» وال عالقة لــي بمبلغ
ال ـ ــ/700.000/د.أ .الــذي ذكرتموه
والـ ـ ــذي ت ــزع ـم ــون أن ـن ــي ســأنــالــه
م ــن ه ــذه ال ـص ـف ـقــة ،إذ إن املـبـلــغ
امل ــذك ــور ،وك ـمــا ه ــو مـتـفــق عليه
بــن الـفــريـقــن الـبــائــع وال ـشــاري،
يمثل بالتحديد ما يلي:
 -1املصاريف والرسوم والنفقات
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة لـ ـلـ ـجـ ـه ــة املـ ـتـ ـف ــرغ ــة
«البائعة».
 -2األت ـع ــاب الـقــانــونـيــة الـعــائــدة
ل ـل ـم ـس ـت ـشــار ال ـق ــان ــون ــي لـلـجـهــة
املتفرغة «البائعة».
بكل تحفظ وإحترام،
المحامي شفيق أبي اللمع

♦♦♦

ّ
بعبدا :لم نتدخل
في قضية
صحناوي
ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن مـ ـكـ ـت ــب اإلعـ ـ ـ ـ ــام فــي
رئاسة الجمهورية البيان اآلتي:
تناقلت وســائــل إعــامـيــة مرئية
ومكتوبة خـبـرًا مـفــاده أن دوائــر
ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري «ت ــدخ ـل ــت
إلطــاق ســراح املتهم بالقرصنة
اإللكترونية خليل صحناوي».
يـ ـه ــم م ـك ـت ــب اإلعـ ـ ـ ـ ــام أن ي ــؤك ــد
أن ه ـًـذا الـخـبــر ع ــار ع ــن الصحة
ً
جملة وتفصيال ،ألن توجيهات
ف ـ ـخـ ــامـ ــة رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
العماد ميشال عون تقضي بعدم
التدخل فــي عمل القضاء أو في
القرارات التي تصدر عنه.
إن م ـك ـت ــب اإلع ـ ـ ـ ــام فـ ــي رئ ــاس ــة
الـجـمـهــوريــة ي ـجــدد ال ــدع ــوة إلــى
وسائل اإلعــام بضرورة العودة
إليه فــي كــل مــا يتصل باألخبار
التي تتعلق برئاسة الجمهورية.

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

في الواجهة

تقرير

ْ
صمت الحريري :أكثر من اعتكاف ...أقل من اعتذار

ّ
من الصعب توقع إخراج قريب لمأزق تأليف
الحكومة من دون أن ُيحسب الحل أن أحدًا كسر أحدًا.
تبعًا لشخصية واسعة اإللمام :كبر الكباش ،وبات أكبر
من أصحابه ،مع أن المشكلة أبسط من ذلك .كذلك
حلها .أضحى التأليف مشكلة رؤوس حامية ليس إال

حكومة 2019
الرأس
تنتظر
ّ
التي ستتكسر؟
نقوال ناصيف
«ال أحد يتحدث مع أحد» .ليست املرة
األولى يقولها رئيس مجلس النواب
نبيه ب ـ ّـري حـيــال املـ ــأزق الــدس ـتــوري.
ع ـب ــارة يـ ـ ّ
ـودع بـهــا االس ـت ـح ـقــاق سنة
 ،2018مــن غـيــر أن يـكــون متيقنًا في
أي وق ــت يـمـكــن أن تـبـصــر الـحـكــومــة
الجديدة الـنــور ،في األسابيع األولــى
مـ ــن ال ـس ـن ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .ب ـع ــض غ ــاة
التشاؤم ال يستبعدون إمــرار الشهر
األول كأنه اليوم.
تلفن ّ
بري لرئيس الجمهورية ميشال
عــون وعــايــده ،من غير أن يؤتى على
أي ك ـل ـمــة ع ــن ت ـع ـثــر ال ـت ــأل ـي ــف .كــذلــك
تحدث الــوزيــر علي حسن خليل إلى
الــرئـيــس املكلف سعد الـحــريــري ،فلم
يـسـتـنـتــج مـنــه أي اح ـت ـمــال إيـجــابــي،
سـ ـ ــوى أن الـ ـح ــل مـ ــؤجـ ــل .مـ ــا يـبـعــث
على الـغــرابــة لــدى رئـيــس املجلس أن
الحريري قال إنه ملتزم الصمت ،وال
يريد التعاطي في التأليف ،املنوط به
كمهمة دستورية.
عـنــدمــا ُي ـســأل ب ـ ّـري عــن الـثـغــرة التي
يمكن مــن خاللها التخلص مــن هذه
األزم ـ ـ ــة ،ي ـج ـيــب ب ــاق ـت ـض ــاب« :لـيـســت
مشكلة .توجد الئحة مرشحني
هناك
ّ
للمقعد ال ـســنــي ،س ــواء األصـلـيــن أو
وك ــائ ـه ــم .خـ ــرج اسـ ــم وب ـق ـيــت ثــاثــة
أس ـ ـمـ ــاء ،ف ـل ـي ـس ـمــوا أحـ ــدهـ ــا .أمـ ــا عــن
ال ـح ـق ــائ ــب ،ف ـن ـعــود ب ـهــا إلـ ــى م ــا قبل
ال ـتــاعــب األخ ـي ــر ب ـهــا ب ــاإلب ـق ــاء على
مــا تـ ّـم االتـفــاق سابقًا على توزيعها،
فننتهي».
بحسب ّ
بري املشكلة ليست في أي من
األسماء املرشحة للتوزير في املقعد
ّ
الـســنــي ،بــل فــي املـكــان ال ــذي يقتضي
أن ي ـحــل ف ـيــه« :هـ ــذا ال ــرج ــل ي ـجــب ّأن
ً
ي ـكــون ،وف ـقــط ،مـمـثــا لـلـنــواب السنة
الـسـتــة ،ولـيــس ألي فــريــق آخ ــر .بــل أن
يــأت ـمــر ب ــأم ــره ــم .ع ـنــدمــا ت ـنــازلــت في
حكومة  2011عن مقعد شيعي لوزير
ّ
سني (فيصل كرامي) لم أفرض عليه
أي شــرط ،إال أنــه لم يذهب إلــى مكان
آخر ،بل ّ
صوت في مجلس الوزراء إلى
جانب حركة أمل».
ّ
لـيــس رئ ـيــس املـجـلــس وح ــده يتنكب
الـتـشــاؤم بتأليف الـحـكــومــة .مـنــذ ما
ق ـبــل ع ـط ـلــة املـ ـي ــاد تـكـشـفــت أس ـبــاب
إضــاف ـيــة لـعــرقـلــة الـتــألـيــف ودخ ــول ــه،
عشية العيد ،في الشهر الثامن:
أولها ،انحسار االتهامات التي سيقت
إلى حزب الله على أنه الفريق الوحيد
املرسوم ،بإصراره
الذي يعرقل صدور
ّ
ع ـلــى ت ــوزي ــر الـ ـن ــواب ال ـس ــن ــة ال ـس ـتــة.
سرعان ما أضحى هــذا التوزير أمرًا
واقـعــا ،أقـ ّـر بــه األفــرقــاء جميعًا  -بمن
فـيـهــم امل ـع ـن ـيــون األص ـل ـي ــون ب ــه وهــو
الرئيس املكلف وتياره  -قبل أن تنفجر
مشكلة ال عالقة لحزب الله بها .بعد
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االتـ ـف ــاق ع ـلــى اس ــم امل ــرش ــح املـحـتـمــل
ل ـل ـتــوزيــر ،جـ ــواد ع ـ ــدره ،ن ـشــأ سـجــال
كــان كافيًا لتقويض التفاهم األخير:
الجمهورية ما
عدره وزير َمن ،رئيس
ّ
دام في حصته أم النواب السنة الستة
الذين عرقلوا تأليف الحكومة إلى أن
يرضخ اآلخرون لشرطهم فرضخوا؟
طـيـلــة ال ـف ـتــرة امل ـن ـصــرمــة ،م ــا ب ــن 29
األول،
تشرين األول حتى  21كــانــون
ّ
كــان حــزب الله  -ظهير النواب السنة
الستة  -وراء تعثر التأليف بإصراره
ع ـلــى ت ــوزي ــر ت ـي ــاره ــم ،م ــع أن ه ــؤالء
يتحملون بدورهم قسطًا من العرقلة
بـتـعـنـتـهــم ل ـت ــوزي ــر أح ــده ــم ب ــال ــذات.
ب ـع ــدذاك أص ـبـحــت أص ــاب ــع االت ـه ــام -
مـتـجــاوزة هــذا الـتــوزيــر وقــد أوش ــك -
مـصـ ّـوبــة إلــى بطل آخــر للعرقلة ،هو
ّ
بتشبثه بضم
الــوزيــر جبران باسيل
ع ـ ــدره إلـ ــى تـكـتـلــه م ــا دام ف ــي حصة
رئيس الجمهورية .بتدخله لتوجيه

خابر ّالحريري خليل
مقدمًا نفسه ضمانًا
عوض النواب الستة

حكومة» ،بهذه«
ال
ُ
العبارة تنهي البالد عامًا
مليئًا بالضغوط السياسية
واالجتماعية واالقتصادية،
لتستقبل عامًا جديدًا
ً
ُمثقال بالملفات الداخلية
والخارجية التي ّ
تهدد
بسقوط الهيكل فوق
رؤوس ُالجميع .األيام
األخيرة تقفل على حراك
جديد استأنفه اللواء عباس
إبراهيم بطلب من رئيس
الجمهورية العماد
ميشال عون
ّ
ّ
ّبري :الوزير السني يمثل النواب الستة ويأتمر بهم (علي فواز)

تــوزيــر عــدره إلــى تكتله ،نقل باسيل
االش ـت ـب ــاك امل ـبــاشــر م ــن اش ـت ـبــاك بني
ح ــزب ال ـل ــه وال ـح ــري ـ ّـري ع ـلــى ال ـن ــواب
الستة والثنائية السنية ،إلى اشتباك
غير مباشر بينه والحزب.
ّ
لبري وجهة نظر بإزاء املأزق الجديد،
هـ ــي أن ع ـ ــدره ل ـي ــس وراء امل ـش ـك ـلــة،
وإن بــدا أنـ ّـه ارتـكــب خطأ كــان رئيس
املجلس يفضل لــو لــم يـقــع .هــو الــذي
ّ
حمل اسمه عبر النائب قاسم هاشم
إلــى املـفــاوض الـلــواء عباس إبراهيم.
إال أن صاحب «الدولية للمعلومات»
اخـ ـت ــار أن ي ـك ــون إلـ ــى ج ــان ــب رئـيــس
املفترض أنه وزير
الجمهورية ،فيما ّ
ت ـجـ ّـمــع ال ـن ــواب ال ـســنــة ال ـس ـتــة الــذيــن
اقترحوه.
ثانيها ،استعيد الـجــدل الـحــاد بــإزاء
الثلث  1+بعدما اقترن اإلصــرار على
ضم عــدره إلى كتلة وزيــر الخارجية،
بما فيها حصة رئيس الجمهورية،
كـ ـ ــي ي ـ ـتـ ــأكـ ــد إصـ ـ ـ ـ ـ ــرار بـ ــاس ـ ـيـ ــل ع ـلــى
الـحـصــول عـلــى الـنـصــاب املــوصــوف.
ب ـعــدمــا ُع ـ ـ ّـد ت ــوزي ــر ع ـ ــدره ف ــي حصة
الرئيس وانتقل املقعد منه إلى النواب
ّ
السنة ،انخفض الثلث 1+إلــى عشرة
ً
وزراء ( 3لعون بدال من  4و 7باسيل)،
إذذاك طـلــب ّوزي ــر الـخــارجـيــة دخــول
الــوزيــر الـســنــي ال ـســادس فــي حصته
ه ــو ل ـت ـعــويــض ال ـن ـق ــص ،واس ـت ـع ــادة
النصاب املوصوف.
ّ
ت ـ ــوزي ـ ــر عـ ـ ـ ــدره ع ـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـس ــن ــة
ً
الـ ـسـ ـت ــة كـ ـ ــان كـ ـفـ ـي ــا ب ـض ـب ــط تـ ـ ــوازن

ّ
بري للحريري :من يؤلف الحكومة ...أنت أم جبران؟
كشفت مصادر مطلعة لـ«األخبار» تفاصيل ما دار بني الرئيسني نبيه ّبري وسعد
الحريري في لقائهما األخير السبت الفائت ،عندما جاء الرئيس املكلف بتأليف
ً
الحكومة حامال إلى رئيس املجلس طلبات وزير الخارجية جبران باسيل ،وهي
ّ
تخلي بري عن وزارة البيئة ملصلحة التيار الوطني الحر ،وتسليم وزارة اإلعالم
لحركة أمل ،وإخراج الشباب والرياضة من حصة حزب الله وتسليم الحزب وزارة
دولة.
ّ
لم يصدق بري ما طلبه الحريري ،فسأله كاظمًا غيظه« :سعد ..من يؤلف الحكومة؟
أنت أم جبران؟ اخترعتم قصة (جواد) عدره وقبلناها ثم انقلب عليها جبران ،واآلن
تريدون انتزاع وزارات منا ملصلحة جبران؟».
ّرد الحريري مبررًا« :أنا ما خصني بقصة عدره ...وهذه مطالب جبران ورئيس
الجمهورية».
هنا ،وقبل أن ُينهي بري ً
لقاء لم يستمر أكثر من  12دقيقة ،قال لضيفه« :شوف
دولة الرئيس ،الصبي مات… وعلينا البدء من جديد ...نحن حصتنا من النواب
وحزب
تعطينا ما بني  ٧و ٨وزراء ،ولم نعد نكتفي بالوزراء الستة ّ (حركة أمل
ّ
الله) يا حبيبي يا ّسعد ،نحن ما عاد عندنا أسنان ...كلها تخلعت بالسياسة .قلو
لجبران يروحوا يقلعوا شوكهم بإيديهم… ولو استمرت العرقلة لعيد امليالد ،2019
أنا مش مستعجل ..انتو الخسرانني».
(األخبار)

ال ـق ــوى داخـ ــل مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ،وفــق
القاعدة التي تحدث عنها الحريري
( 3ع ـشــرات) .ومــع أن أكـثــر مــن فريق،
اثنني أو ثالثة ،في وسعهم الحصول
عـلــى الـثـلــث (كـتـحــالــف ال ـحــريــري مع
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة وت ـحــالــف ثـنــائــي
أم ــل  -ح ــزب ال ـل ــه م ـ ّـع ول ـي ــد جـنـبــاط
واملردة والنائب السني السادس) ،إال
أن باسيل يريد  -دونما حاجته إلى
التحالف مع أحــد  -القبض على هذا
الـنـصــاب واالسـتـئـثــار بــه عـبــر كتلته
وتلك لرئيس الجمهورية ،كي يجعل
مـنــه ســاحــا مـفـيـدًا فــي اسـتـحـقــاقــات
املــرحـلــة املـقـبـلــة .حـمــل ه ــذا الـتـصـ ّـرف
املعاون السياسي لألمني العام لحزب
الله حسني خليل على القول في حلقة
مغلقة :لم نعد نفهم ماذا يريد جبران.
بـ ــذلـ ــك يـ ـس ـ ّـج ــل س ــابـ ـق ــة وض ـ ـ ــع ه ــذا
النصاب في عهدة فريق واحــد ،على
رغم أن حكومات  2005و 2008و2009
و 2011اخ ـت ـب ــرت ،بــال ـت ـنــاوب ،وضــع
ال ـث ـل ــث  1+ف ــي ف ــري ـق ــي  8و 14آذار،
ً
عـلــى أن ك ــا مـنـهـمــا ائ ـت ــاف أح ــزاب،
قـ ـب ــل ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة 2014
ال ـتــي أرس ــت لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ ذلــك
الــوقــت قــاعــدة الـثــاث ع ـشــرات .أضف
أن ح ـكــومــة  - 2016األول ـ ــى ف ــي عهد
ع ــون  -لــم تـمـنــح رئ ـيــس الجمهورية
وحزبه هذا النصاب مكتفيني بتسعة
وزراء .كذلك لم يحزه الحريري ،إال أن
تحالفه مع القوات اللبنانية وقتذاك
أو مع جنبالط من شأنه أن يهبه إياه.
ثالثها ،لم يعد مفهومًا أبـدًا ما الذي
يريده الحريري؟ هو الرئيس املكلف
امل ـصـ ّـر عـلــى صــاحـيــاتــه الــدسـتــوريــة
لـتــألـيــف ال ـح ـكــومــة ،ل ـكــن م ــن غ ـيــر أن
يمارسها .إال أنه يرضى بتفويضها
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن ط ـ ــرف ،ف ــا ي ـك ــون هو
م ـظ ـل ــة الـ ـتـ ـف ــوي ــض مـ ــا دام ص ــاح ــب
االخ ـت ـص ــاص ك ـمــا ال ـح ــال م ــع ت ـحـ ّـرك
الـلــواء إبراهيم ،أو على األقــل شريكًا
لرئيس الجمهورية في املبادرة التي
أطلقها قبل ثالثة أسابيع.
مـلـتــزم الـصـمــت واالب ـت ـعــاد والـتـفـ ّـرج،
َ
حكومته.
كــأنــه ينتظر م ــن يــؤلــف لــه ّ
قايض بداية مع عون مقعدًا سنيًا في
مقابل حصوله على آخر أرثوذكسي.
أخيرًا طلب إبدال املقعد األرثوذكسي
بآخر ماروني ،ما قلب توزيع املقاعد
املارونية الستة على األقطاب املوارنة
رأسـ ـ ـ ــا عـ ـل ــى ع ـ ـقـ ــب .أض ـ ــف ت ـقــاس ـمــه
ووزير الخارجية مهمة التأليف .قبل
أكثر من أسبوع خابر حسني خليل،
ورغ ـ ّـب إل ـيــه فــي الـتـخـلــي عــن ال ـنــواب
الـســنــة الـسـتــة ،مـقـ ّـدمــا نـفـســه للحزب
الضامن الذي يطلبه واملتعاون معه.
أتت مكاملته هذه متأخرة ،بعدما كان
خليل استقبل أولـئــك ،وتفاهم معهم
ً
على توزير عدره ممثال لهم.

ميسم رزق
َ
قـ ـب ــل أي ـ ـ ــام د َخـ ـل ــت ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي عـطـلــة
املعنية
األعـيــاد ،ودخـلــت معها الـقــوى ّ
بالتأليف في إجــازة سياسية توقفت
معها كل خطوط االتصاالت ،وأطفئت
امل ـحــركــات ال ـجــديــة ب ـعـ َـد فـشــل م ـبــادرة
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد مـيـشــال
ّ
عون األخيرة التي َ
رمت الى حل عقدة
تمثيل اللقاء التشاوري في الحكومة،

َ
ق ـبــل أن يـسـتــأنــف امل ــدي ــر ال ـع ــام لــأمــن
ال ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـب ــاس اب ــراه ـي ــم حــراكــه
ب ـل ـق ــاء مـ ــع وزي ـ ــر ال ـخ ـ ّـارج ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل أم ـ ــس .وقـ ــد م ــث ــل هـ ــذا ال ـل ـقــاء
مـ ــادة ان ـط ـلــق مـنـهــا ال ـب ـعــض لـتــرويــج
أن ثـ ّـمــة حلحلة مــا فــي األف ــق ُيمكن أن
تتضح معاملها في األيــام املقبلةَ .
غير
أن املعلومات بشأن ما يقوم به اللواء
إبــراهـيــم تفاوتت بــن سلبية ،بحسب
مـ ــا عـ ـ ّـبـ ــرت عـ ـن ــه م ـ ـصـ ــادر س ـي ــاس ـي ــة،
أش ــارت إلــى أن «اتـصــاالتــه مــع باسيل
ّ
وكــذلــك رئـيــس الحكومة املـكــلــف سعد
ال ـحــريــري ال تـحـ ِـمــل م ـب ــادرة ملموسة
ً
وال حـلــوال قــريـبــة» ،وأخ ــرى لفتت إلى
أن «بــاسـيــل يـسـعــى م ـجــددًا لاللتفاف
ع ـلــى ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري ،وي ـب ـحــث عن
اسم جديد من خارج األسماء املتداولة
لـتـمـثـيـلـهــم» .غ ـي ـ َـر أن «أعـ ـض ــاء الـ َلـقــاء
ُي ـص ـ ّـرون عـلــى األس ـمــاء الـتــي سـبــق أن
تـقـ ّـدمــوا بها (باستثناء جــواد عــدره)،
كما ُي ّ
صرون على أن يكون الوزير هو
ممثل اللقاء التشاوري حصرًا ،وليس
ّ
فــي كتلة الرئيس وال مــن ضمن تكتل
لبنان القوي» ،وفق ما يقول نواب في
اللقاء أكــدوا أن «أحـدًا لم يبحث معهم
املوضوع حتى اآلن» ،لكن موقفهم هذا
«ينطلق من األجواء التي يسمعونها».
م ـصــادر مطلعة أك ــدت ل ــ«األخ ـب ــار» أن
الـ ـل ــواء اب ــراه ـي ــم عـ ـ َـاد لـلـعـمــل ف ــي ملف
الحكومة بطلب من رئيس الجمهورية
الذي اجتمع به منذ يومني .وعلى ضوء
ه ــذا االج ـت ـم ــاع ،ال ـت ـقــى اب ــراه ـي ــم أمــس

الوزير باسيل حيث ّ
«تم توضيح بعض
الـنـقــاط ،وتـحــديـدًا الـلـغــط ال ــذي حصل
حــول اســم ع ــدره» .ولفتت املـصــادر إلى
أن «هـ ــذه الـجـلـســة بـ ـ ّـردت األج ـ ــواء بني
حزب الله والتيار الوطني الحر» ،إذ إن
«ابراهيم حاول خالل الجلسة توضيح
االل ـ ـت ـ ـبـ ــاس الـ ـ ـ ــذي حـ ـص ــل بـ ــن رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة وال ـت ـيــار مــن جـهــة وحــزب
الله من جهة أخرى ،بسبب سوء إخراج
امل ـب ــادرة ال ــذي أث ــار عــامــات استفهام
حول االتفاق على اسم عدره» ،ال سيما

أفكار لصيغ
حكومية جديدة لكن
ال شيء محسومًا
َ
بعد أن «ظهر اللقاء التشاوري بمظهر
ّ
امل ـخــدوع ،وح ــزب الـلــه بموقع املتخلي
عـ ــن الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـسـ ـت ــة ،واتـ ـ ـه ـ ــام ال ـت ـي ــار
ل ــه ب ـم ـحــاولــة إف ـش ــال ال ـع ـه ــد» ،م ــا رفــع
مـنـســوب الـتــوتــر بينهما ال ــى ح ـ ّـد غير
مسبوق .وكشفت املصادر أن «الجلسة
ل ـيــس فـيـهــا ش ــي م ـح ـســوم ،ل ـكــن هـنــاك
أفكار لصيغ جــديــدة ،أطاحت الصيغة
القديمة» .ولفتت إلى أن «اللواء ابراهيم

َ
ليس وحــده مــن يتحرك على الساحة،
إذ إن نائب رئيس مجلس النواب إيلي
ال ـفــرزلــي يـلـعــب دورًا ف ــي مـلــف تأليف
الحكومة ،على قــاعــدة إعـطــاء قــوة دفع
لـ ـلـ ـمـ ـب ــادرة األخـ ـ ـي ـ ــرة بــال ـت ـن ـس ـيــق بــن
أعـضــاء فــي الـلـقــاء الـتـشــاوري والــوزيــر
باسيل».
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت م ـصــادر بـ ــارزة في
فــريــق  8آذار إن «حـ ــزب ال ـلــه ورئ ـيــس
ّ
مجلس ال ـنــواب نبيه ب ـ ّـري لــم يتبلغا
حتى اللحظة مــا ُيمكن البناء عليه»،
باستثناء «املعلومات التي تصلهما
ع ــن أج ـ ــواء ل ـق ــاء بــاس ـيــل ـ ـ ـ إب ــراه ـي ــم»،
م ـع ـت ـب ــرة أن «م ـ ــن األفـ ـ ـض ـ ــل ان ـت ـظ ــار
الرؤوس الحامية كي ُ
تبرد».
ّ
أما على ضفة رئيس الحكومة املكلف
سـعــد ال ـحــريــري ،فــأكــدت م ـصــادره أنــه
«ال ي ــزال على موقفه بــالـتــزام الصمت
وعـ ــدم إطـ ــاق أي م ــوق ــف» .وإذ لفتت
إل ـ ــى أن ـ ــه «لـ ـي ــس هـ ـن ــاك خ ـ ـيـ ــارات بــن
يديه أو أي خطط في املرحلة املقبلة»،
قــالــت إن ــه «قـ ـ ّـدم كــل مــا ُيـمـكــن تقديمه
كرئيس حكومة ،وهو حتمًا لن يعتذر.
واألسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـص ــرف ب ـ ــه هــو
أك ـثــر م ــن اع ـت ـكــاف وأق ــل م ــن اع ـت ــذار»،
خ ـصــوصــا «ب ـع ـ َـد أن مل ـ َـس سـلـبـيــة في
التعامل بني األفرقاء ،تحديدًا حني َ
زار
ّ
متوسطًا إلع ــادة النظر
الــرئـيــس ب ـ ّـري
ف ــي م ــوض ــوع الـ ـحـ ـق ــائ ــب» .واع ـت ـب ــرت
ّ
امل ـص ــادر أن «م ــن املـبـكــر ال ـحــديــث عن
نسف كــل الصيغة القديمة للحكومة
وامل ـع ــاي ـي ــر ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ـن ـه ــا ،ألن

مثل هــذا األمــر يعني إطــاحــة جهود 7
َ
وبعد أن أصبح ّ الخالف
أشهر سابقة.
ينحصر بني االسم الذي سيمثل اللقاء
ال ـت ـشــاوري وت ـب ــادل بـعــض الـحـقــائــب،
سنعود إلــى البحث بمعيار التمثيل
فــي الـحـكــومــة ،مــا سـيـكـ ّـبــر املـشـكــل في
البلد» .من هذه النقطة تنطلق القوات
اللبنانية الـتــي تــأخــذ جــانـبــا ُمـحــايـدًا
مـ ـم ــاّ يـ ـحـ ـص ــل .ف ـب ـح ـس ــب مـ ـص ــادره ــا
«تـفــضــل مـعــراب بعد أن حصلت على
مــا تــريــده فــي الحكومة البقاء جانبًا،
وال سيما أنه ليس لها دخل في العقد
ال ـحــال ـيــة» .وقــالــت امل ـص ــادر إن «حــزب
الله في مرحلة ما ّ
حيد نفسه عن امللف
الحكومي ،انطالقًا من أن العقدة كانت
مسيحية ـ ـ مسيحية».

لقاء باسيل
ّ ــ إبراهيم
برد األجواء
بين حزب
الله ووزير
الخارجية
(هيثم
الموسوي)
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مجتمع

مجتمع
ُ
بيروت ،ومع تراثها ،لما فعل أكثر ِمن هدم سورها التاريخي .بصمت يحصل
قضية لو أن لدى أحدهم ثأرًا مع
ّ
أخرى ِمن العالم باتوا ّيعرفون قيمة
الهدم
األخير ،الجريمة المشهودة ،وكأن المدينة ال بواكي لها .في أماكن ّ
ّ
َ
ّ
ُ
«الحجر» جيدًا .هذا ليس ترفًا .هل قرأ أصحاب القرار في لبنان تاريخ ذلك السور؟ إنهم يعلمون ...لكنهم مزيفون

ّ
ّ
«داعشيو» بيروت واإلغواء األخير لـ«عصور»

نهاية أخيرة ومفجعة للسور الروماني

محمد نزال

ّ
الواقع أن
ُبيروت لم
تعرف في
التاريخ إال
ولها سورها
(مروان
طحطح)

لم يكن ذاك «الداعشي» َيعلم ،قبل أربع
سـ ـن ــوات ،ف ـظــاعـ ّـة جــريـمـتــه بتحطيم
ث ــور آش ــور املـجــنــح فــي املــوصــل .كــان
فــي غــايــة الـنـشــوة إذ يضربه بفأسه.
صــاحــب ال ـفــأس ذاك ،دون َم ــن فــوقــه،
ي ـ ّجــوز ف ـيــه الـ ـق ــول« :أبـ ـت ــاه ،اغ ـفــر لــه،
ألنه ال يعلم ماذا يفعل» .كان ذلك في
ال ـعــراقّ .أم ــا فــي ب ـيــروت ،هــذه ّ
األي ــام،
فـثـ ّـمــة مــن يــدعــو عـلــى وزي ــر الـثـقــافــة،
ّ
وكـ ــل صــاحــب قـ ــرار ف ــي ش ــأن حـمــايــة
اآلث ـ ـ ّـار ،ب ــل عـلــى ســائــر ال ـصــامــن ِمــن
املــؤثــر ّيــن  -الـعــارفــن« :أبـتــاه ،ال تغفر
ل ـهــم ،إن ـه ــم يـعـلـمــون مـ ــاذا يـفـعـلــون».

ّإنهم ُي ّ
دمرون سور بيروت التاريخي.
ف ــؤوس ـه ــم أكـ ـث ــر ح ــداث ــة ِمـ ــن ف ــؤوس
ّ
شكلي محض.
«داعش» .التمايز
ت ـق ــف ِم ـ ــن ب ـع ـي ــد ،فـ ــي ق ـل ــب بـ ـي ــروت،
ُ
لــتــراقــب مــا يـحـصــل فــي تـلــك الـحـفــرة
ُ ّ
بــن أك ــوام ال ـتــراب ...هــا هــم يحطمون
ال ـســور .أص ـحــاب ال ـفــؤوس الحديثة،
عند السور ،هم أيضًا ال يعلمون ماذا
يـفـعـلــون .أكـثــرهــم ِم ــن «ال ـيــد العاملة
الرخيصة» الذين ال يعنيهم إال قوت
يومهم ،فيما ُيراقبهم ُمـجــرم مــاِ ،من
أع ـلــى ،بــربـطــة عـنــق وبـثـيــاب أنـيـقــة...
على َ
«أنيق» ما يكون.
أبـ ـ ـن ـ ــاء جـ ـي ــل آبـ ــائ ـ ـنـ ــا ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
كــانــوا ُيـنــادون سائق األج ــرة بعبارة

ّ
«عصور» .تلك الوجهة التي ُيريدون
الذهاب إليها .كــان «الـتــرامــواي» َيمرّ
ّ
ّ ُ
العشاق
ِمــن هـنــاك ،الـتـ ّـجــار ي ـن ـ ّـادونُ ،
َ
ي ـت ــواع ــدون ...كــلـهــم «ع ــص ــور» .قـ ِـلــبــت
السني صــادًا .كانت فــي األصــل «على
ال ـس ــور» .عـنــدمــا تشيع لفظة داللـ ّـيــة
ّ
التواتر القطعي،
في مجتمع ما ،حد ّ
فلك أن تعرف مدى تجذر تلك اللفظة
في ذاكــرة ذاك املجتمع .آبــاء وأجــداد،
م ــا زالـ ــوا عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،يحكون
لنا ما سلف .حكاية لفظة ّ
«عصور»
ّ
هــذه أثبتها أيضًا األكاديمي حسان
حــاق في سياق كتاباته عن بيروت
امل ـحــروســة .الـحــديــث هـنــا عــن تــاريــخ
ُمـعــاصــر ،ال الـتــاريــخ الـحــديــث ،فكيف
وس ـ ـ ــور ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ُي ـح ـيــط
باملدينة القديمة ،يعود إلــى الحقبة
البيزنطية والــرومــانـ ّـيــة ،بل ويضرب
ّ
كنعانيًا .عندما
فــي أساساته أعمق
كتب سمير قصير عن تاريخ بيروت
اع ـت ـمــد ،ف ــي أك ـثــر ِم ــن تـفـصـيــل ،على
مخطوطة صالح بن يحيى الشهيرة.
تلك املخطوطة ،التي تعود إلى القرن
الـخــامــس عـشــر لـلـمـيــاد ،عـثــر عليها
األب ل ــوي ــس ش ـي ـخــو ال ـي ـس ــوعــي فــي
إح ــدى خ ــزائ ــن ُب ــاري ــس أواخـ ــر الـقــرن
الـتــاســع عـشــر .نـ ِـشــرت بــاســم «تــاريــخ
ب ـي ــروت وأخ ـب ــار األم ـ ــراء الـ ُـبـحـتــريــن
ِمـ ــن ب ـنــي ال ـ ـغـ ــرب» .ي ـت ـط ـ ّـرق صــاحــب
املخطوطة ،بن يحيى ،إلى حال سور
ّ
بيروت في أيامه ،أي قبل ستة قرون،
إضافة إلى ما وصله عن أحواله قبل

ذلك .كلمته االفتتاحية في هذا الشأن
ّ
ّ
تلخص هنا كل شيء« :بيروت مدينة
ّ
قــديـمــة ج ـ ّـدًا ُيـسـتــدل عـلــى قــدمـهــا ِمــن
عتق سورها» .ثم ُيسهب في الشرح:
«ومع عتقه ،فهو محدث عليها اتخذه
األولون من خرائب كانت ّ
متقدمة أقدم
ِ
ُ
بمدد كثيرة ،ألننا وجدنا في السور
امل ــذك ــور ق ــواع ــد ِم ــن ال ــرخ ــام وأع ـمــدة
ك ـث ـيــرة ِم ــن ال ـح ـجــر امل ــان ــع (امل ـج ـلــوب

لو أن لدى َمن
بيدهم القرار ثأرًا مع
بيروت لما فعلوا بها
أكثر ِمما فعلوا هنا

ِمــن أس ــوان فــي مـصــر) .تعب األول ــون
ف ــي عـمـلـهــا ونـقـلـهــا وأن ـف ـق ــوا عليها
أمــوال ـهــم» .سـيـكــون عـلــى ال ـتــاريــخ أن
ّ
يــذكــر ،ملــن يــأتــي بـعــدنــا ،أن ذاك األثــر
ُد ّم ـ ــر آخ ــر م ــا ب ـقــي ِم ـن ــه بـغـيــة إقــامــة
خال ِمن الروح،
مبنى تجاري حديثٍ ،
على غرار تلك األبنية ذات الواجهات
الــزجــاجـ ّـيــة املـقـيـتــة .يحصل ه ــذا عــام
ُ .2018يمكن هنا اقـتـبــاس كــام البن

يحيىِ ،مــن املخطوطة ّ نفسها ،تفيد
ّ
راهننا« :دل على ذلك أنها ِمن خرائب
قــديـمــة ،كــانــت عظيمة الـبـنــاء ،جليلة
امل ـق ــدار ،فــاسـتـهــانــوهــا الــذيــن ج ــاؤوا
بعدهم».
ّ
ظل سور بيروت ،على تبدالت أحواله،
ّ
قائمًا حتى أواخر الحقبة العثمانية.
كانت تنتشر على طوله أبواب املدينة
عـلــى غ ــرار امل ــدن املـشــرقـ ّـيــة الـشـهـيــرة.
ّ
أع ـ ــاد أحـ ـم ــد ب ــاش ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــزار ،أواخ ـ ــر
ال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر ،تــرم ـيــم ال ـســور،
ورب ـم ــا ه ــذا م ــا ج ـعــل ب ـعــض الـكـتــاب
ينسبون إليه البناء خطأ .كذلك ّ
ربما
ألن ذاك الترميم هــو أكثر تماسًا مع
ّ
الذاكرة القريبة .الواقع أن بيروت لم
ُ
تـعــرف فــي التاريخ إال ولها سورها،
باستثناء الحقبة املوغلة فــي القدم،
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب م ـع ـهــا ّت ـح ــدي ــد م ـكــان
املدينة أساسًا .ينقل طنوس الشدياق
في «أخبار األعيان» أن بلدوين األول،
ّ
الصليبية ،عندما حاصر
في الحروب
م ــدي ـن ــة بـ ـي ــروت م ــع س ــائ ــر ال ـســاحــل
ال ـش ــام ــي (ع ـ ــام  )1110ذكـ ــر «م ـنــاعــة
وق ـ ـ ــوة ت ـح ـص ــن ال ـ ـس ـ ــور» .ق ـب ــل تـلــك
الـحـقـبــة ،ي ــرد ذك ــر ال ـس ــور ف ــي بعض
ّ
العربية عرضًا.
امل ـصــادر التاريخية
الفقيه واملتكلم أبو الفرج بن الجوزي
(الـقــرن الثاني عشر للميالد) يذكره،
ً
نـقــا «عــن بعض الـسـلــف» (مــا ُيشير
إلــى حقبة أق ــدم) بــاآلتــي« :رأي ــت على
ســور بـيــروت شــابــا يــذكــر ال ـلــه( ...إلــى
آخر الرواية)» .غاية السور ،في سائر

ّ
حربية،
املدن قديمًا ،كانت لحسابات
ل ـص ـ ّـد ال ـ ـعـ ــدوان ال ـخ ــارج ــي ت ـحــدي ـدًا،
ويـتـضــح ه ــذا مــع مــا أورده الــرحــالــة
اب ــن حــوقــل (ال ـقــرن الـعــاشــر للميالد)
ف ــي ك ـتــابــه «امل ـس ــال ــك واملـ ـم ــال ــك» (أو
«صــورة األرض» بتسمية أخــرى) ،إذ
ي ـق ــول« :بـ ـي ــروت مــدي ـنــة ع ـلــى ســاحــل
بحر ال ــروم ،وبها ُيــرابــط أهــل دمشق
وســائــر جندها ويـنـفــرون إليها عند
استنفارهم ( .)...بيروت هذه (كانت)
مقام األوزاعــي ،وبها النخيل وقصب
ّ
الـسـكــر وال ـغ ــات امل ـتــوافــرة وت ـجــارات
ّ
الـبـحــر عليها دارة واردة وصـ ــادرة،
وه ــي م ــع حـصـنـهــا حـصـيـنــة منيعة
السور».
ال ـح ــدي ــث ع ــن سـ ــور بـ ـي ــروت يـحـتــاج
إلــى بحث تاريخي مستفيض .أينما
بـ ـحـ ـث ــت ،ف ـ ــي أي مـ ــرجـ ــع ت ــاريـ ـخ ــي،
تـ ـج ــده ق ــري ـن ــا الس ـ ــم ب ـ ـيـ ــروت .أب ـ ــراج
امل ــديـ ـن ــة الـ ــذائ ـ ـعـ ــة الـ ـصـ ـي ــت ،وم ـن ـهــا
ال ـب ــرج الـ ــذي اس ـت ـمــدت م ـنــه الـســاحــة
الشهيرة اسمها ،كــانــت تنتشر على
طــول ذلــك الـســور .الحقًا أقيمت عليه
األبـ ـ ــواب ال ـس ـب ـعــة ،أو الـثـمــانـيــة بعد
زيــادتـهــا ،وبـعــض أسمائها مــا زالــت
مـ ـت ــداول ــة إل ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .ب ـ ــاب إدري ـ ــس
ً
ً
مـثــا .قبل قــرن ،أو أكثر قليال ،كانت
أب ــواب املــديـنــة عـلــى الـســور هــي :بــاب
السلسلة ،الــدبــاغــة ،الـســرايــا ،الــدركــة،
ي ـع ـق ــوب ،إدري ـ ـ ــس وبـ ـ ــاب ال ـس ـن ـط ـيــة.
يـنـقــل ال ـش ـيــخ ط ــه ال ــول ــي ،ف ــي كـتــابــه
«ب ـ ـيـ ــروت ف ــي الـ ـت ــاري ــخ والـ ـحـ ـض ــارة
وال ـع ـم ــران» ،أن ــه ف ــي الـثــاثـيـنــات من
القرن العشرين ،وعندما «كانت بلدية
بـ ـي ــروت ت ـ ــردم ب ـقــايــا الـ ـس ــور وتــزيــل
أنقاض باب الدباغة املتصل به ،لفتح
الشوارع واألســواق في منطقة املرفأ،
ظ ـهــرت تـحــت ال ـ ــردم واألنـ ـق ــاض آث ــار
هيكل رومــانــي وح ـطــام تـمـثــال ألحــد
الفرسان» .هكذا ،يبدو أن بلدية بيروت
ُ
دائمًا ما كانت تحب الـهــدم .لم نعثر
على موقف للمحافظ آنــذاك .عمومًا،
عقلية الهدم هذه كانت سائدة آنذاك،
في العالم عمومًا ،وإن تفاوتت نسب
الــوعــي لقيمة اآلث ــار ،ولـكــن اآلن ،اآلن
فــي الـقــرن الـحــادي والـعـشــريــنُ ،يهدم
آخ ــر مــا بـقــي ِم ــن س ــور ب ـي ــروت! لــدى
وزير الثقافة أصدقاء غربيون ،قطعًا،
فـلـيـســألـهــم ل ــو أنـ ــه كـ ــان ف ــي بــادهــم
ف ــي ع ـصــرنــا وأع ـط ــى اإلذن بــال ـهــدم،
فما الــذي سيحصل؟ املـســؤولــون في
ّ
متمدنون ّ
مزيفون .يجلسون
بالدنا
م ـ ــع ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،ي ـ ـ ّحـ ــاولـ ــون ت ـق ـل ـي ــده،
ً
يتماهون مع تحضره ،شكال ،ولكنهم
ّ
ّ
متحجرة ِمن التخلف.
في الواقع كتل
مـثــل «داعـ ـ ـ ــش» ...وه ــم يـعـلـمــون م ــاذا
يفعلون.
يــذكــر طــه الــولــي ،فــي «أبـ ــواب بـيــروت
ال ـس ـب ـع ــة» ،أن ت ـس ـم ـيــة بـ ــاب إدريـ ــس
ُ
تـنـســب إل ــى رج ــل م ــن أس ــرة إدري ــس.
ً
كــان هــذا يملك مـنــزال يتصل بالباب
ويـقــع عـنــد مـفـتــرق ط ــرق تـلــك املحلة.
قـبــل أق ــل ِم ــن قــرنــن ،وبــأمــر ِم ــن والـ ّـي
ّ
أجنبية لتنفذ
املــديـنــة ،جــاءت شركة
مـ ـش ــروع ــا ي ـص ــل الـ ـط ــري ــق بــال ـب ـحــر،
وبالتالي يقضي بهدم منزل إدريس
ومـ ــا ي ـل ـحــق ب ــه ِمـ ــن ال ـ ـسـ ــور .األخ ـي ــر
رفض األمــر وأصـ ّـر على البقاء .جاءه
الـ ــوالـ ــي (ال ـ ـ ــذي ي ـق ــوم الـ ـي ــوم ال ــوزي ــر
م ـك ــان ــه) وقـ ـ ــال لـ ــه« :إنـ ـ ــك س ـتــذكــرنــي
بالخير وتتمنى لنفسي الرحمة إذا
رأيــت مــا سيحصل ِمــن املنافع بفتح
هــذه الطريق» .اليوم لم يبق ِمــن ذاك
ُ
الباب إال اسمه .ه ِدم سور بيروت في
ّ
الـتــاريــخ مـ ــرارًا ،لـكــن أســاســاتــه كانت
ت ـب ـقــى ض ــارب ــة ،ف ـ ُـي ـ ّ
ـرم ــم ويـ ـ ــزاد عليه
اليوم
حقبة تلو أخرى ،أما ما يحصل ّ
ف ـهــو ه ــدم م ــا ب ـقــي ِم ــن أس ــاس ــه .إن ــه
الهدم األخير .هذه هي النهاية .ال ّ
بد
أن يحفظ التاريخ على يد َمن حصل
ويحصل ذلك ...كما حفظ اسم نيرون.
لــو أن لــدى َمــن بيدهم الـقــرار ثــأرًا مع
بيروت ،مع تراثها ،ملا فعلوا بها أكثر
مما فعلوا هنا .ما صنف هذا ُ
البغض
ِ
ملــديـنــة عــاص ـمــة؟ طـبـعــا ،ه ـنــاك دوم ــا
َمن ُيــردد تلك العبارة ببالهة :البشر
ّ
تصح هذه في أحيان
أهم من الحجر.
كثيرة ،ولكن ،في املقابل ،وفي أحيان
أخرى ،تكون بعض الحجارة أهم ِمن
بـعــض ال ـب ـشــر ...خـ ّ
ـاصــة أول ـئــك الــذيــن
ّ
يحطمونها.

تحقيق

حمامات صيدا القديمة

من
قليل
ّ
ين...
المستحم
ّ
كثير من السياح
علي حشيشو
ب ـع ــدم ــا ص ـ ــار امل ـ ــرح ـ ــاض ج ـ ـ ــزءًا مــن
ّ
الحمامات في صيدا
املنزل ،تحولت
ّ
القديمة ،بقبابها املرصعة بالزجاج
امل ـلـ ّـون ،إلــى معالم تراثية تستقطب
قـ ـل ــة م ـ ــن امل ـس ـت ـح ـم ــن وك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مــن
السياح.
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ أكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــرون
(1133ه ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــة) ،ي ـت ــوس ــط «ح ـم ــام
الـ ـ ـ ـ ـ ــورد» أح ـ ـي ـ ــاء ص ـ ـيـ ــدا الـ ـق ــديـ ـم ــة.
مدخنته الطوبية املنتصبة وقبابه

حمامات
سبعة
ّ
أثرية كانت تزنر صيدا
حين كانت جزءًا من
الدولة العثمانية

امل ـحـ ّـدبــة املـشـكــوكــة بــالــزجــاج املـلــون
ت ـهــديــان ال ـســائــل إل ــى ال ـطــريــق .على
رغــم ذل ــك ،ليس «حـمــام ال ــورد» أقــدم
ال ـح ـم ــام ـ ّـات األثـ ــريـ ــة ال ـس ـب ـعــة ال ـتــي
كانت تزنر صيدا حني كانت املدينة
ج ــزءًا مــن الــدولــة العثمانية وتتأثر
بثقافتها وعاداتها.
ب ـح ـس ــب ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ــي عـ ـل ــم اآلث ـ ـ ــار
واملـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ــي ت ــرمـ ـي ــم األب ـن ـي ــة
ال ـت ــراث ـي ــة ع ـم ــر حـ ـي ــدر ،ت ـع ــود ف ـكــرة
ح ـم ــام ــات األح ـ ـيـ ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة «إل ــى
زمن الرومان .لكن العثمانيني بدأوا
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بتشييدها في القرن السادس عشر
وفــق فلسفة خــاصــة بــالـبـنــاء .أرادوا
إن ــزال السماء إلــى األرض مــن القبب
إلش ــراك ـه ــا ف ــي ك ــل م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة،
مــا جعل الـحـمــا ُمـَـات تحفًا هندسية
اعتمدوا فيها املــقـ ْـرنـصــات لالنتقال
بالبناء من شكله التحتي املربع إلى
األعلى الدائري الذي ينتهي بالقباب.
كما اعتمدوا نظام إضــاءة طبيعيًا،
ُّ
إذ ينسل نــور الشمس عبر فتحات
زجاجية ملونة في أعلى القباب».
آل ـيــة عـمــل ال ـح ـمــام اع ـت ـمــدت ،بشكل
أســاســي ،على ّ
«األمـيــم» .وهــو «أتــون
الـنــار الــذي كــان يبنى جانبًا ويوقد
ف ـيــه ال ـح ـطــب وال ـس ـم ــاد ال ـح ـيــوانــي.
ال ــدخ ــان ال ـســاخــن الـ ــذي يـنـبـعــث من
األت ـ ـ ـ ــون يـ ـم ــر تـ ـح ــت غـ ـ ــرف ال ـح ـم ــام
فيعطيها سخونة قبل أن يخرج من
مــدخـنــة مــرتـفـعــة ،فـيـمــا تـغـلــي املـيــاه
في خلقينة ضخمة تفيض مياهها
وتـ ـج ــري ع ـب ــر قـ ـن ــوات ح ـج ــري ــة إل ــى
غرف االستحمام التي كانت تسمى
ّ
الجواني ،وهو األسخن ،والوسطاني
وهو األقل سخونة» .وعدا عن كونه
ل ــاس ـت ـح ـم ــام ،كـ ـ ــان الـ ـحـ ـم ــام أي ـضــا
َّ
م ـق ـص ـدًا ألصـ ـح ــاب أوجـ ـ ـ ــاع ال ــظ ـ ْـه ــر
للتمدد على بــاط الـنــار أو الغوص
في مغطس املياه املغلية.
ع ــدم تــوافــر امل ـيــاه فــي ال ـب ـيــوت ،جعل
ح ـ ـم ـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ح ـ ــاج ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـك ــان.
يقصده الــرجــال مساء ،فيما تقصده
ال ـن ـســوة م ــع أطـفــالـهــن (ال ــذك ــور دون
ال ـس ــاب ـع ــة) نـ ـه ــارًا .ع ـلــى األرض ،كن
يفرشن سفراتهن املنزلية ويتناولن
فطورهن جماعيًا في ديــوان الحمام
قبل االستحمام الــذي غالبًا ما كانت
ت ـل ـي ــه فـ ـت ــرة لـ ـه ـ ٍـو وتـ ـ ـب ـ ــادل األغ ــان ــي
وال ـ ـف ـ ــوازي ـ ــر« .كـ ـن ــت صـ ـغـ ـيـ ـرًا أح ـم ــل
ُ
البقجة (قطعة قماش تجمع بداخلها
الثياب واملناشف) .أما الطعام فغالبًا
ما يكون مجدرة أو أرز بفول ومخلل
اللفت ،كنا نلفه ُ
بص ّرة وندخل الحمام
مـ ــع وال ـ ــدت ـ ــي وأخ ـ ــوات ـ ــي فـ ــي ال ـ ـ ــدوام
املخصص للنساء» .يكمل حسن بديع
( 83عــامــا)« :ال زل ــت أذك ــر أنـنــي كنت
ّ
املتفرعات
أت ــوه بــن أجـســاد الـنـســوة
في الحمام ،وأصــرخ من شدة الوجع
عـنــدمــا كــانــت أم ــي تنظفني بالليفة
الخشنة ،لكني كنت أخرج من الحمام
نظيفًا ّ
براقًا مثل الوردة»!.
كــان حـمــام الـســوق حـيـزًا اجتماعيًا.
لنفاس املرأة
ففيه تقام «االحتفاالت ِ
(م ــا ب ـعــد الـ ـ ـ ــوالدة) .إذ ت ـق ــوم ال ــداي ــة
بـتـنـفـيــس امل ـ ـ ــرأة وده ـن ـه ــا ب ــامل ــراه ــم
العربية ،وكنا نحتفل بذلك بإضاءة
ّ
والنعومة»،
الشموع وتوزيع الحلوى
وف ـ ــق الـ ـح ــاج ــة نـ ـ ــوال عـ ــواضـ ــة .كـمــا
ك ــان ــت ال ـن ـســوة تـقـصــدنــه «الخ ـت ـيــار
ع ــرائ ــس ألبـنــائـهــن ومـعــايـنـتـهــن عن
كثب ،وبالطبع كن يفضلن العرائس
املمتلئات وذوات الـجـســد األبـيــض،
حتى إذا ما عثرن على واحــدة بتلك
املــواصـفــات أخ ــذن مــوعـدًا مــن أهلها
ً
لطلب يدها .واحتفاال بالعروس كنا
ُ ّ
نـ َـحــنــي ش ـعــورنــا وأيــدي ـنــا وأرجـلـنــا
ونـ ـج ــري ب ــروف ــة زف ـ ــة ال ـ ـعـ ــروس فــي
بــاحــة الـحـمــام ونــرشـهــا بـمــاء ال ــورد
والعطورات».
وللرجال أيضًا كانت طقوس لهو في
الحمام الذي كان ّ
يعج بهم ،خصوصًا
ليلة الجمعة« .كنا نحوله إلى مسبح
نتقاذف املياه الساخنة بالجنطاس
(وعــاء نحاسي لسكب املياه) ونقيم
حلبات الكباش واملصارعة ونتبارز
في االستلقاء على بالط النار» يقول
م ـص ـط ـفــى الـ ـبـ ـي ــان ــي .ف ـي ـمــا ي ـتــذكــر
صالح الشيخة الذي أمضى  30عامًا
في العمل بتكييس (تلييف) الرجال
وتنقل بــن معظم الـحـمــامــات «ليلة
تـغـسـيــل ال ـع ــري ــس ،إذ كـ ــان يـتـقــاطــر
محبوه لتحميمه وتجهيزه ويغنون
له رديات توديع العزوبية».

اعتمد في الحمامات نظام
إضاءة طبيعي يسمح بمرور
نور الشمس عبر فتحات
زجاجية ملونة في أعلى
القباب (علي حشيشو)
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رياضة

رياضة
حصيلة روسيا  :2018مونديال للتاريخ

بيوغرافي
 5مدربين من أصل ّ 12
ودعوا الدوري ُ اللبناني لكرة القدم قبل ختام مرحلة الذهاب 4 .منهم كانوا أجانب ،تاركين
الساحة للمدربين اللبنانيين والعرب ،لتطرح إشكالية عن هوية المدرب األنسب للفرق اللبنانية ،فهل هو المدرب
األجنبي أم اللبناني أم العربي؟

ّ
مدربين ودعوا الدوري
5
َّ

اللبناني «خلص» نفسه واألجنبي ضحية عناده
ناجحة مــع الفريق األصـفــر ،سقط
ف ــي ف ــخ ع ـن ــاده ،إذ رف ــض الـتـعــاقــد
م ـ ــع أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ٍـم بـ ـ ـ ـ ــارز ،ال بــل
كـ ـ ــان ق ــريـ ـب ــا مـ ــن خـ ـ ــوض ال ـ ـ ــدوري
بأجنبيني فقط بسبب عدم اقتناعه
بأي أجنبي قبل أن تتدارك اإلدارة
املــوضــوع وتستعيد الكاميروني
سـتــانـلــي إيـشــابــي ال ــذي ك ــان أكثر
العبي الصفاء مشاركة في مرحلة
الـ ــذهـ ــاب .ع ـن ــاد ف ــال ـي ــري ــو أوص ـل ــه
حتى إلــى االعـتـكــاف عــن التمارين
بسبب ضـ ّـم الـصـفــاء لــاعــب واعــد،
ه ــو ع ـلــي ط ـح ــان ،م ــن ال ـع ـهــد ،قبل
ترحيل األخـيــر إلــى الحكمة كرمى
ل ـع ـي ــون امل ـ ـ ـ ــدرب ،ال ـ ــذي لـ ــم يـحـقــق
ال ـفــريــق ب ـق ـيــادتــه أي ان ـت ـصــار في
زمن طويل.
أسوأ بداية له منذ ٍ
وربـمــا لــم يعلم فاليريو مــا يعرفه
ّ
امل ــدرب ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون بـ ــأن عليك
ك ـس ــب ّ
ود ال ــاعـ ـب ــن ل ـك ــي تـحـفــظ

شربل ّ
كريم
ال يختلف اثنان على صعوبة مهمة
أي م ــدرب ي ـشــرف عـلــى أح ــد الـفــرق
فــي الـ ـ ّـدوري الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
إذ بغض النظر عن اســم الفريق أو
إم ـكــانــاتــه أو م ـس ـتــواه ،ف ــإن امل ــدرب
م ـطــالــب دائ ـم ــا بـتـحـقـيــق الـنـتــائــج،
وأحـ ـي ــان ــا بـتـحـقـيــق الـ ـف ــوز ف ــي كــل
م ـ ـبـ ــاراة ،وإال ف ـس ـت ـكــون اإلق ــال ــة أو
الدفع إلــى االستقالة بانتظاره في
نهاية املطاف.
ربـمــا كــانــت واق ـعــة اسـتـقــالــة مــدرب
الـنـجـمــة الـســابــق بــور ُيــس بــونـيــاك،
املـثــال األب ــرز على مــا ذكــر سلفًا ،إذ
بنظر الـكـثـيــريــن ،إن إدارة النجمة
ك ــان ــت ب ــان ـت ـظ ــار الـ ـص ــرب ــي «ع ـلــى
امل ـف ــرق» إلقــالـتــه عـنــد أول خ ـســارة،
وه ـ ــذا م ــا ح ـصــل ع ـنــدمــا أع ـل ــن هو
ّ
ب ـن ـف ـســه قـ ـ ــرار ت ـخ ــل ـي ــه ع ــن ت ــدري ــب
الفريق ،وهي خطوة تحصل غالبًا
بــاتـفــاق بــن الـطــرفــن ،وذل ــك لحفظ
ماء الوجه وسمعة املدرب.
بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،الـنـقـطــة األس ــاس
هـ ـن ــا ت ـت ـع ـل ــق ب ــاخـ ـتـ ـي ــار األنـ ــديـ ــة
ل ـل ـم ــدرب ــن ،وخ ـص ــوص ــا األج ــان ــب،
الـ ــذيـ ــن ح ـ ـصـ ــدوا الـ ـفـ ـش ــل بـ ـع ــد 11
م ــرحـ ـل ــة ،ل ـي ـب ـقــى ب ـم ـن ــأى عـ ــن ه ــذا
الـتــوصـيــف م ـ َ
ـدرب ــن عــربـ َّـيــن ،هما
األردني عبد الله أبو زمع (األنصار)
وال ـعــراقــي عـبــد الــوهــاب أب ــو الهيل
(اإلخ ـ ـ ـ ــاء األهـ ـل ــي ع ــالـ ـي ــه) ،ال ـلــذيــن
َ
حـظـيــا بــرضــى إدارتـ ـ ــي نــاديـيـهـمــا،
ّ
وخـصــوصــا بـعــدمــا ق ــدم فريقاهما
املستوى املأمول بعيدًا من النتائج.

وعـنــد هــذه الـنـقـطــة ،يمكن التوقف
أي ـ ـض ـ ــا ،وس ـ ـ ــط إشـ ـك ــالـ ـي ــة ك ــروي ــة
ً
حــاضــرة عامليًا أص ــاُ ،يـطــرح فيها
ســؤال دائ ــم :هــل نحكم على املــدرب
اسـتـنــادًا إلــى نتائجه ،أم مــن خالل
املستوى العام الذي ّ
يقدمه فريقه؟
ّ
الواقع أن اإلجابة عبر األحداث التي
ح ـص ـلــت ش ـم ـلــت األم ــري ــن م ـع ــا ،إذ
خرج البعض من مناصبهم بسبب
نتائج فرقهم ،ورحل البعض اآلخر
بـسـبــب األداء امل ـت ــواض ــع ،أو حتى
للسببني املذكورين.

اللبناني أفضل من األجنبي؟
وال ـحــديــث مــع ال ـخ ـبــراء واملـتــابـعــن
م ــن ك ـثــب ل ـل ـكــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،يـتــرك
ُ
إج ـ ــاب ـ ــات كـ ـثـ ـي ــرة تـ ـنـ ـص ــف املـ ـ ــدرب
اللبناني على نظيره األجـنـبــي ،إذ
يتفق كـثـيــرون عـلــى أن املنتخبات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة تـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى م ــدرب ــن
مـتـفــرغــن ،وه ــو أم ــر يـ ّ
ـؤمـنــه امل ــدرب
ّ
االجنبي ،الذي يسخر وقته ملراقبة
كــل امل ـبــاريــات والــاع ـبــن ،ثــم ينقل
إليهم ،ما ينعكس
أفكاره التطويرية
ً
إيجابًا على اللعبة عامة.
وه ـ ـنـ ــا ت ـ ـبـ ــرز ن ـق ـط ــة عـ ـ ــدم إيـ ـم ــان
الكثيرين بــاألجــانــب بعد اآلن ،إذ
ح ـتــى «ص ــان ــع ال ـف ـت ــرة الــذه ـب ـيــة»
لـلـمـنـتـخــب ال ــوط ـن ــي ،أي األمل ــان ــي
ثيو بوكير ،خرج من دائرة الضوء
ب ــالـ ـص ــورة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ي ـخــرج
م ـن ـهــا أي مـ ـ ــدرب ل ـب ـن ــان ــي ،ل ـكــون
إدارات األندية تتعاطى مع جميع
املدربني بالطريقة نفسها ،فتطلب
ً
تــرج ـمــة أف ـك ــاره ــا أوال ،وتـحـقـيــق

ينظر
الجمهور
إلى النتيجة
إلطالق
االحتفاالت
(أرشيف ــ
عدنان الحاج
علي)

آمــال ـهــا ثــان ـيــا ،حـتــى ي ـكــون هـنــاك
اقتناع تام بهذا املدرب أو ذاك.
ل ـكــن ال ــواق ــع أن امل ـ ــدرب الـلـبـنــانــي
أثـبــت نفسه فــي مـجــاالت عــدة في
الـ ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـن ــان ــي ،إذ ي ـك ـفــي أن
ي ـكــون بــاســم مــرمــر األف ـض ــل على
هذا الصعيد لكي نتأكد أنه يمكن
م ــدرب ــا لـبـنــانـيــا مـثـقـفــا ك ـ ّ
ـروي ــا أن
ي ــؤدي دورًا نــاجـحــا فــي البطولة.
ومع استقالة  4أجانب أو إقالتهم،
مواطن
وحلول مدرب محلي مكان
ٍ
ل ـ ــه وإصـ ــاب ـ ـتـ ــه ال ـ ـن ـ ـجـ ــاح س ــري ـع ــا
ً
(ح ـ ـسـ ــن ح ـ ـسـ ــون بـ ـ ـ ــدال م ـ ــن ف ـ ــؤاد

استقال بونياك بعدما شعر
هناك مجموعة من الالعبين
بأن
ّ
غير وفية له وتريد إفشاله
لـيــا فــي الـشـبــاب ال ـغــازيــة) ،تأتي
املعادلة لتقول إن املدرب اللبناني
ّ
أفضل من األجنبي ،ال بسبب قلة
إم ـك ــان ــات األخـ ـي ــر أو ض ـع ـفــه ،بل
ب ـس ـبــب م ـعــرف ـتــه ب ــال ــوض ــع ال ـعــام
وبواقع األندية والالعبني.
وهـنــا الـحــديــث عــن معرفة املــدرب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ل ـك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ــام ــل مــع
الالعبني ،وهي أصعب مهمات أي
ـادم
ـدرب ق ـ ٍ
ـدرب أجـنـبــي أو أي م ـ ٍ
مـ ٍ
حديثًا إلــى لبنان .ومــن املهم جدًا
أن ي ـع ــرف املـ ـ ــدرب خ ـبــايــا طــريـقــة
ع ـيــش ك ــل الع ــب وزواي ـ ــاه ـ ــا ،ففي
نهاية املطاف ال يعيش الالعبون

الـلـبـنــانـيــون ح ـيــاة اح ـتــراف ـيــة ،بل
لكل واح ـ ٍـد منهم أسـلــوب حـيــاة ال
يـشـبــه أس ـل ــوب اآلخ ـ ــر ،وبــال ـتــالــي
ّ
ي ـح ــت ــم ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ع ـل ــى امل ــدرب ــن
واحد
التعامل بخصوصية مع كل
ٍ
منهم .وهذه النقطة أساسية جدًا،
فالعامل البسيكولوجي مؤثر جدًا
فــي إخـ ــراج األف ـضــل مــن كــل العــب
فــي عملية االسـتـعــداد للمباريات
أو خاللها.
وهـ ـ ــذه امل ـس ــائ ــل ع ــرف ـه ــا امل ــدرب ــان
الـعــربـيــان الــوحـيــدان فــي ال ــدوري،
إذ يسرد مصدر ّ
مقرب من أبو زمع
ـاح ســريــع لــأردنــي
كــامــا عــن ن ـجـ ٍ
ف ــي ج ـمــع الع ـب ــي األنـ ـص ــار حــولــه
وإقناعهم بــأفـكــاره ،لكون الالعب
الـلـبـنــانــي يـشـبــه ن ـظ ـيــره األردنـ ــي
على صعيد العقلية ،بينما نجح
أب ــو ال ـه ـيــل مــوس ـمــا ب ـعــد آخ ــر مع
اإلخـ ـ ـ ــاء ب ـف ـع ــل مـ ـ ـ ــروره ب ــامل ــاع ــب
الـلـبـنــانـيــة الع ـب ــا ،وم ـعــرف ـتــه بكل
ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا وب ـ ـكـ ــل م ـ ــا ي ـع ـي ـشــه
العبوها.

مشاكل مشتركة لألجانب
وعـ ـن ــد كـ ــل م ـ ـ ــدرب أجـ ـنـ ـب ــي خ ــرج
مــن ن ــادي ــه ،يمكن الـتــوقــف ملعرفة
امل ـ ـشـ ــاكـ ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدو م ـش ـتــركــة
أحـيــانــا ،وال ـتــي وق ــع األجــانــب في
فـ ـخـ ـه ــا ،وب ـع ـض ـه ــم م ـ ــن نـصـبـهــا
لنفسه ،فكانت املقصلة بانتظاره.
مـ ــن هـ ـن ــا ،لـ ــم يـ ـك ــن م ـس ـت ـغ ــرب ــا أن
يكون مــدرب الصفاء السابق تيتا
فاليريو أول الراحلني هذا املوسم.
فهذا املدرب الذي كانت له بصمات

رأسـ ــك .هــي نـقـطــة رب ـمــا شـعــر بها
ب ــونـ ـي ــاك مـ ـت ــأخـ ـرًا ،إذ يـ ـق ــول أح ــد
ّ
املقربني منه إن الصربي لم يتردد
لحظة في تقديم استقالته بعدما
أص ـب ــح ي ـم ـلــك شـ ـع ــورًا بـ ــأن ه ـنــاك
مجموعة مــن الــاعـبــن غـيــر وفـ ّـيــة
لــه ،وتــريــد إفـشــالــه .معلومات غير
م ـس ـت ـب ـع ــدة أب ـ ـ ـ ـ ـدًا ،لـ ـك ــن الـ ــواضـ ــح
أن ال ـعــديــد م ــن الع ـبــي الـنـجـمــة لم
ي ـه ـض ـم ــوا ك ـث ـي ـرًا م ــدربـ ـه ــم ،وه ــو
اآلخ ــر ال ــذي يتصرف بعناد حتى
مـ ــع أع ـ ـضـ ــاء فـ ــي ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـيــة
سألوه أحيانًا عن خياراته ،فاعتبر
ً
هـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر تـ ــدخـ ــا فـ ــي ش ــؤون ــه،
علمًا أن النجمة لم ّ
يقدم معه أداءً
مـقـنـعــا ،لـكــن بــا شــك حـقــق نتائج
جـ ـ ّـيـ ــدة تـ ـت ــرك م ـه ـم ــة ث ـق ـي ـلــة عـلــى
خ ـل ـي ـف ـتــه م ــوس ــى ح ـج ـي ــج ،إذ فــي
نهاية املطاف ينظر الجمهور إلى
النتيجة إلطالق االحتفاالت بعيدًا
م ــن ك ــل امل ــاحـ ـظ ــات وال ـت ـح ـل ـيــات
التي تفرزها نهاية كل مباراة.
كـ ــذلـ ــك ،رغ ـ ــم ش ـخ ـص ـي ـتــه ال ـه ــادئ ــة
وط ـب ـعــه ال ـخ ـل ــوق ،ب ـقــي الـتــونـســي
طـ ــارق ث ــاب ــت م ـص ـ ّـرًا ع ـلــى فلسفته
الـتـكـتـيـكـيــة ال ـت ــي ل ــم ت ـكــن مــرضـيــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـعــديــد مــن ال ـكــوادر
الفنية فــي الـســام زغــرتــا ،فـكــان أن
ً
انتهى به املطاف مستقيال.
واالستقالة أيضًا كانت قرار املدرب
الفنزويلي كيكي غارسيا ،الذي كرر
مــا فعله املــوســم املــاضــي مــع النبي
ش ـي ــت ،ل ـكــن ت ـحــت م ـسـ ّـمــى ال ـب ـقــاع،
إذ يـبــدو أنــه لــم يتعلم مــن تجربته
ال ـس ــاب ـق ــة «ال ـص ـع ـب ــة» م ــع ال ـفــريــق
ال ـب ـقــاعــي ،ف ـك ــان أن أن ـه ــى م ـش ــوارًا
ّ
الجيد الذي
ثانيًا معه ،رغــم العمل
قام به بشهادة الكثيرين.
إذًا ،هـ ــي إش ـك ــال ـي ــة واسـ ـ ـع ـ ــة ،لـكــن
بــا ش ــك ،إن الـنـتــائــج ال ـتــي حققها
املــدربــون املحليون واملـشــاكــل التي
عانى منها األجــانــب تترك األندية
أم ـ ــام ح ـس ــاب ــات طــوي ـلــة ع ـنــد ق ــرار
تـعـيــن أي مـ ــدرب ،وح ـيــث يفترض
أن يـكــون التفكير األول فــي كيفية
ً
العمل على خطة طويلة األمــد بدال
من التغيير في كل فترة والبدء في
عملية البناء من النقطة الصفر.

انتهى األم ــر فــي تلك الليلة الـنــاريــة سريعًا .أق ــام في
نهايتها العبو فرنسا ممرًا شرفيًا لالعبي كرواتيا
لحظة صعودهم منصة التتويج .لكن املفارقة أنهم
كانوا األبطال فيها .لم يكن يبقى لفرنسا سوى هذه
الـبـطــولــة لتكمل سلسلة نجاحاتها املـمـكـنــة .حققت
إذًا كأس العالم ،األوملبياد ،كأس القارات ،كأس األمم
األوروبـ ـي ــة ،بـمــديــر فـنــي أح ــرز الـلـقــب الع ـبــا ومــدربــا.
م ــع بـ ـ ــروز الـ ـش ــاب ال ـف ــرن ـس ــي ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي ال ــذي

ياسمين عبيد

أبـهــر الـعــالــم بسرعة غير عــاديــة أم ــام األرجـنـتــن ،في
مواجهة حصل فيها على ركلة جــزاء وسجل هدفني،
ليتقمص شخصية ّ
العداء أوسني بولت ،ويكتب اسمه
مــع أســاطـيــر املــونــديــال .هـكــذا رســم مــونــديــال روسيا
 2018معالم جديدة في خريطة العالم الكروية ،بانت
نـتــائـجـهــا عـلــى كــافــة عـنــاصــر الـلـعـبــة .فــي التخطيط
واإلع ــداد والـتــدريــب وحـضــور الالعبني وعطاءاتهم،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـتـحـكـيــم ال ــذي خـضــع لتقنية «»VAR

املنتخبات العربية في التأهل إلى دور الـ
 ،16ولم يتوقع أكثر املتشائمني أن تغادر
املنتخبات العربية روسيا بتلك السرعة.
اكتفى منتخبا السعودية وتونس بتحقيق
فوز وحيد على منتخبي مصر وبنما،
بينما حصد منتخب املغرب نقطة وحيدة
بالتعادل مع إسبانيا ،بينما خسر املنتخب
املصري مبارياته الثالث في املونديال .رغم
ذلك ،دخلت مصر التاريخ .أصبح الحارس
املصري عصام الحضري أكبر العب سنًا
يشارك في كأس العالم عندما خاض املباراة
األخيرة في دور املجموعات أمام السعودية
وعمره  45عامًا و 161يومًا.

◄ ما قبل النهائيات وبعدها
أولى املفاجآت كانت عدم تأهل إيطاليا
«بطلة  »2006وهولندا «ثالثة  »2014إلى
النهائيات .منتخبان لطالم كانا يضفيان
على املونديال نكهة خاصة ،نظرًا
ً
َ
لشعبيتيهما ،فضال عن أن الكرة اإليطالية
ُ
ت َع ّد من بني الخمس األفضل عامليًا .بداية
النهائيات مفاجأة أيضًا .خسارة قاسية
تعرض لها املنتخب السعودي أمام نظيره
الروسي «املضيف» بخماسية نظيفة،
ّ
شكلت صدمة لدى الجماهير العربية
والسعودية ،وحتى الروسية ،التي لم تكن
تتوقع هذه البداية وال هذه النتيجة الكبيرة.
فعلى غير العادة ،شهدت هذه النسخة
مشاركة  4منتخبات عربية «دفعة واحدة»
للمرة األولى في التاريخ ،هي مصر واملغرب
وتونس والسعودية .انتهت هذه املشاركة
العربية بخيبة أمل ،حيث فشلت جميع

◄ إنكلترا تكسر اللعنة
تخطت إنكلترا مشكلتها مع الركالت
الترجيحية ،حيث لم تستطع الفوز بها في
أي نسخة بعدما خسرت  3مرات في 1990

ّ
سرعة اتخاذ القرار ،ووضــع شــروط محددة تنفذ في
كــل املـبــاريــات .عـمــومــا ،أبـهــرت روسـيــا الـعــالــم بنجاح
تنظيمي لم يكن أحــد يتوقع أن يصل إلــى هــذا الحد،
ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ـ ــاع األم ـن ـي ــة والـ ـت ــوت ــرات الـسـيــاسـيــة
والديبلوماسية بــن ال ــدول .مونديال  2018سيدخل
في ذاكــرة التاريخ الخالدة .مفاجآت ّ
عدة ّ
تفجرت ،إن
ً
كانت بخروج الكبار ،أو األهداف الكثيرة ،وصوال إلى
التسجيل من ركالت ثابتة بأعداد كبيرة

بتجربتها الــرسـمـيــة األولـ ــى .فـبــن مــؤيــد وم ـعــارض،
اسـتـخــدمــت تـقـنـيــة الـفـيــديــو لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي كــأس
ال ـع ــال ــم ّ ،وأظـ ـه ــرت أمـ ـ ــورًا إي ـجــاب ـيــة وأخـ ـ ــرى سـلـبـيــة.
ُ َّ
رأى ال ـنــقــاد أن ـهــا تــتـ َـبــع لـخــدمــة املـنـتـخـبــات الـكـبــرى،
بينما تساءل البعض اآلخــر« :على أي أســاس يطلب
الـحـكــم االسـتـعــانــة ب ـ ــ« »VARفــي ه ــذه ال ـحــالــة ،فيما
ال يستخدمها فــي حــالــة أخ ـ ــرى؟» .عـلــى أي ح ــال ،إن
تقنية الفيديو بحاجة إلى بعض التعديالت ،أبرزها

من الدور األول ،حيث ودعت منتخبات
مصر ونيجيريا واملغرب وتونس والسنغال
منافسات كأس العالم من دور املجموعات.
وهذه هي املرة األولى منذ  36عامًا التي
تغيب فيها منتخبات إفريقيا عن دور الـ16
في املونديال.

◄ سقوط الكبار
و 1998و ،2006إضافة إلى خسارة  3من
أربع مرات في بطولة أوروبا ،وذلك بفوزها
على كولومبيا .إضافة إلى التميز بالركالت
الثابتة ،حيث سجل اإلنكليز  9أهداف من
أصل  12هدفًا ،وكان قلب الدفاع هاري
ماغواير األكثر خطورة بالكرات الرأسية.

◄ إفريقيا مجددًا
على مستوى إفريقيا ،شهد مونديال
روسيا خروجًا جماعيًا ملنتخبات إفريقيا

مفاجأة جديدة قديمة تضاف .بطل العالم
السابق يغادر من الدور األول .لعنة البطولة
منذ عام  2006الحقت أملانيا «بطلة ،»2014
فخرجت من الدور األول للمرة األولى منذ
 80عامًا ،واحتلت املركز األخير بثالث نقاط
فقط ،بخسارتها أمام املكسيك وكوريا
الجنوبية وفوزها اليتيم على السويد .كذلك
تبخرت أحالم الثنائي األفضل في العالم،
ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو،
بالفوز ببطولة كأس العالم للمرة األولى
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في التاريخ ،بعدما ّ
ودع منتخبا األرجنتني
والبرتغال منافسات املونديال من دور الـ16
بعد الخسارة أمام فرنسا وأوروغواي على
الترتيب .كذلك خرج منتخب إسبانيا من
الدور ذاته ،بالخسارة أمام روسيا بركالت
الترجيح .أما منتخب البرازيل ،فلم يتمكن
بقيادة نيمار من حصد كأس العالم للمرة
األولى منذ نسخة  2002التي أقيمت في
كوريا الجنوبية واليابان بعد الهزيمة أمام
بلجيكا بنتيجة  2 – 1ضمن منافسات
الدور ربع النهائي.

◄ اليابان تصنع تاريخ آسيا
على الرغم أن منتخب اليابان ودع منافسات
كأس العالم  2018من دور الـ 16بعد الهزيمة
أمام بلجيكا بنتيجة  ،3 – 2بعدما كان
متقدمًا بهدفني دون مقابل ،إال أنه نجح في
كسب احترام العالم ،رافعًا راية آسيا في
املونديال .الراية اآلسيوية حملت بفخر داخل
امللعب وخارجه .بعد الهزيمة املؤملة ضد
بلجيكا ،كان يمكن التماس العذر لالعبي
اليابان إللقاء األكواب على األرض ،لكنهم
جمعوا كل القاذورات ونظفوا غرفة املالبس
لتظهر كأنها لم تستخدم من قبل .تركوا
ملحوظة باللغة الروسية يشكرون فيها
البلد املستضيف .وبات منتخب اليابان أكثر
املنتخبات اآلسيوية نجاحًا في الوصول إلى
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األدوار اإلقصائية بتاريخ بطوالت كأس
العالم ،بحيث تمكن من تخطي الدور األول
أعوام  .2018 ،2010 ،2002وجاء منتخب
كوريا الجنوبية في املركز الثاني ،بعدما
تأهل لألدوار اإلقصائية عامي ،2002
 ،2010ثم السعودية التي صعدت إلى
دور الـ 16في مونديال  ،1994ثم كوريا
الشمالية في مونديال  .1966املنتخبات
اآلسيوية نجحت في حصد  15نقطة
ضمن منافسات دور املجموعات ببطولة
كأس العالم ،بعدما تمكنت  4منتخبات من
أصل  5من تحقيق الفوز خالل مبارياتها
الثالث ،ليكون ذلك رقمًا قياسيًا ملنتخبات
قارة آسيا .ولم تتمكن القارة الصفراء من
حصد  15نقطة في دور املجموعات على
مدار تاريخ مشاركات منتخباتها في كأس
العالم.
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أفقيا

 -1مــؤلــف موسيقي نمساوي –  -2قــائــد جيش لبناني ســابــق –  -3خــاصــم أشـ ّـد الخصومة – مــدخــل –
مدينة إيرانية –  -4للندبة – إسم واليتني من الواليات املتحدة األميركية في الصحاري الكبرى واحدة
شمالية وأخرى جنوبية –  -5خاصتك وملكك – فنانة تركية –  -6نراه على بعض سطوح األبنية – جرذ
ّ
ّ
هندي األصل ينتج ليفًا متينًا صالحًا لصنع
باألجنبية –  -7حرف عطف – الفنان واملطرب –  -8نبات
الحبال والخيطان – مدينة أميركية وشبه جزيرة في والية أالسكا – ّ -9يدعي ويأتي باألكاذيب – بقلة
مركبة شديدة الخضرة تستعمل َ
لها أزهار صغيرة بيضاء وأوراق ّ
للسلطة فتعطيها طعمًا لذيذًا – -10
رئيس مجلس نيابي لبناني راحل

عموديًا

ّ
 -1من الخضر – نفاخات تعلو املاء –  -2ماركة ساعات عاملية – فنانة لبنانية –  -3حرف نصب – وجع
ُ
– جـفــاء أو ضــد ق ــرب –  -4فحص فــي األرض بحثًا عــن أشـيــاء ثمينة – مــاركــة سـيــارات – ضجر وسئم
ّ
َ
َ
َ
– ُ -5محتقر الدنيا ومنصرف لعبادة الله – فــرك ودعــك –  -6مؤلف موسيقي بولوني نــزع في فنه الى
ُ
الرومنطيقية – ّ
مدنس –  -7نعام – مدينة كندية في مقاطعة ألبرتا تعتبر مركز تجاري وصناعي – -8
ّ
أطالل مدينة قديمة في مصر هي اليوم تل الفرما بني بور سعيد واإلسماعيلية – دولة أفريقية –  -9نظام
ألعاب فيديو قديم إكتسب شعبية كبيرة – للنداء –  -10عاصمة أوروبية – عاصمة أوروبية

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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ّ
 -1كاميكاز – رق –  -2ليلكي – ّفران –  -3ادلب – أتيال –  -4ما – حبر – نفط –  -5أهز – مال – رن –
هدب –  -8الو – فتري –  -9سم – الحار –  -10الكحلونية
 -6لوار – توباز –  -7خوفو – ِ
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◄ األحصنة السوداء
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لم تقف األمور عند هذا الحد ،بل استمرت
املفاجآت حني وصلت روسيا ،التي لم يكن
يتوقع تخطيها الدور األول ،إلى الدور ربع
النهائي ،بعد فوزها على إسبانيا في دور
الـ  .16إال ان مشوارها انتهى عند محطة
كرواتيا ،التي وصلت إلى النهائي بفوزها
على إنكلترا ،وقد لعبت كرواتيا ثالث
مباريات متتالية بأشواطها اإلضافية ،ما
جعل املدير الفني للمنتخب زالتكو داليتش
يقول« :لعبنا أمام فرنسا مباراتنا الثامنة».

◄ النهائي أوروبي

مشاهير 3052

حلول الشبكة السابقة

 -1كالم الناس –  -2ايداهو – ملا –  -3ملل – زاخو –  -4يكبح – رو – رك –  -5كي – بم – فالح – -6
اراتو – حل –  -7زفت – لو – فلو –  -8رين – بهتان –  -9رالف نادر –  -10قناطر زبيدة

حل الشبكة 3051
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فـنــان متعدد املــواهــب ( )2009-1958أمـيــركــي الجنسية لقب بملك الـبــوب.
ُصنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعًا لألسطوانات في العالم
 = 10+3+9+8+7+6+2عاصمة جــزيــرة كورسيكا ■  =1+10+5+4جــروح ■
 = 7+11ضمير متصل

حل الشبكة الماضية :ليف فيغوتسكي

للمرة الثالثة في آخر  4بطوالت ،نهائي
بطولة كأس العالم كان بني فريقني
أوروبيني .كان الدور نصف النهائي أيضًا
أوروبيًا خالصًا في نسخة  ،2018وفي
البطولة السابقة التي أقيمت في القارة
في ّ .2006
مرة أخرى سيطرت املنتخبات
األوروبية الكبيرة ،وبعض الفرق األقل
مكانة أيضًا ،على البطولة رغم عدم تأهل
إيطاليا وهولندا.
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رياضة

رياضة

بانوراما الالعبين
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إعداد حسين فحص
ّ
شكل عام  2017الموسم األول الذي يغيب
فيه المدرب أرسن فينغر عن دوري أبطال أوروبا
منذ  22سنةّ .
ّ
المتخبط للكتيبة
بالرغم من األداء
اللندنية في ذلك الموسم ،ساهم تألق نجم
الفريق ألكسيس سانشيز في إنقاذ موسم الغانرز،
وذلك بعد قيادته للتتويج ببطولة كأس االتحاد
موسم ّ
ٌ
سيئ حظى به أرسنال آنذاك ،رغم
اإلنكليزي.
ّ
تسجيل  24هدفًا
من
التشيلي
الالعب
ن
تمك
ذلك
ً ًّ
ّ
في البريميرليغ ،ليخلف مباشرة كل من هداف
الدوري هاري كاين وروميلو لوكاكو في جدول
ّ
تكرر الموسم ّ
الهدافينّ .
السيئ في العام التالي،
ّ
ليقرر سانشيز الرحيل في االنتقاالت الشتوية إلى

طويل مع مانشستر
صراع
ٍ
مانشستر يونايتد بعد ٍ
سيتي ،حيث لعب المبلغ ًالذي عرضه الشياطين
الحمر على الالعب ،إضافة الى إدراج هنريك
مخيتاريان ضمن الصفقة ،عاملين حاسمين لجلب
سانشيز إلى مسرح األحالم .رغم أنه أحد أفضل
العبي الدوري اإلنكليزي برفقة أرسنال ،فشل الالعب
التشيلي من إثبات نفسه ضمن أسوار األولد ترافورد،
حيث ّ
سجل ثالثة أهداف فقط خالل سنة من
التحاقه بصفوف الشياطين الحمر .أرقام سانشيز
بشكل أساسي في
الضئيلة حالت دون إشراكه
ٍ
تشكيلة المدرب جوزيه مورينيو ،ليالزم دكة البدالء
في أغلب مواجهات الفريق .فور مجيئه ،اتصفت

العبون في الضوء

الصفقة بأنها األفضل لمانشستر في العقد ًالجديد،
نظرًا إلى ضآلة قيمة الصفقة المادية ،مقارنة
بمستوى الالعب وتوقيت الصفقة .لعب العامل
األخير جزء كبيرًا في تدني مستوى الالعب ،حيث
فشل ألكسيس في التأقلم مع المجموعة بعد
قدومه خالل االنتقاالت الشتوية ،نظرًا الى اختالف
الثقافة الكروية بين ناديي أرسنال ومانشستر
يونايتد ،ما أثر سلبًا على مستوى النجم التشيلي.
سابقًا ،خدم أسلوب ّ
المدرب أرسن ً فينغر إمكانيات
ّ
سانشيز ،حيث شكل الالعب محطة للتسجيل
والصناعة مستفيدًا من إمكانيات الالعبين الفنية،
غير أن األمور اختلفت في ناديه الجديد .فور

بأدوار دفاعية
مجيئه إلى مانشستر ،ألزم الالعب
ٍ
لم يألفها من قبل ،وبفعل أسلوب لعب مورينيو،
لم يعد سانشيز الالعب األهم في الفريق ،نظرًا الى
منظومة البرتغالي على المهاجم روميلو
اعتماد
ّ
لوكاكو ،كمحط ٍة إلنزال الكرات الهوائية للقادمين
ٌ
أسلوب دفاعي بحت حال دون ظهور
من الخلف.
الالعب بالصورة التي كان عليها مع أرسنال .مع
إقالة المدرب جوزيه مورينيو ،قد تفتح صفحة
مانشستر
جديدة لالعب التشيلي في مسيرته مع
ّ
ّ
يونايتد ،إذا ما قام النادي باستقطاب مدرب يتحلى
بخصائص هجومية ،قادر على إظهار قدرات
سانشيز من جديد

العبون في الظل

لوكاس توريرا

جايدن سانشو
موهبة فذة تكونت في إنكلترا
وت ـف ـجــرت ف ــي أملــان ـيــا .بــالــرغــم
ّ
من نظرته الثاقبة بما يتعلق
باملواهب الشابة ،فشل املدرب
اإلسباني بيب غــوارديــوال في
حـســن تـقــويــم مــوهـبــة جــايــدن
سانشو ،ليسمح لــه بالرحيل
م ـ ــن أك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي إل ــى
فريق بروسيا دورتموند .مع
تعاقب الجوالت ،تمكن الالعب
مـ ــن ح ـج ــز م ــرك ــز أسـ ــاسـ ــي لــه
فــي حـســابــات امل ــدرب لوسيان
فـ ـ ــافـ ـ ــر لـ ـي ـ ـصـ ـبـ ــح أحـ ـ ـ ـ ــد أبـ ـ ـ ــرز
ن ـجــوم ال ـفــريــق .ب ــأدائ ــه الــرائــع
وت ـم ــري ــرات ــه ال ـح ــاس ـم ــة ،لـعــب
سانشو دورًا ّ
مهمًا في صدارة
دورت ـم ــون ــد لـ ـل ــدوري األمل ــان ــي
ّ
حتى اآلن.

باكو ألكاثير
يعد الالعب األورغواياني أحد
أبرز مفاجآت الدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز ه ــذا امل ــوس ــم ،نـظـرًا الــى
األداء العالي الذي ّ
يقدمه برفقة
ّ
الغانرز .تمكن الالعب لوكاس
تــوريــرا مــن إع ــادة ال ـت ــوازن الــى
خط وســط الفريق ،الــذي عانى
األمرين في ّحقبة أرسن فينغر
األخـ ـي ــرة .مــث ـلــت الـصـفـقــة احــد
األسماء القليلة التي استقطبها
أرسـ ـن ــال ف ــي ال ـص ـيــف املــاضــي.
ي ـعــود الـفـضــل بـمـجــيء الــاعــب
ال ـ ــى كـ ـش ــاف الـ ـ ـن ـ ــادي ال ـج ــدي ــد
ب ــن وارغ ـي ـل ـس ــورث الـ ـق ــادم من
ليستر سيتي ،ال ــذي تمكن في
وقت سابق من اكتشاف رياض
ٍ
محرز مع ليستر سيتي ،أفضل
العب في موسم .2016

فريد
نـ ـج ــح ال ـ ــاع ـ ــب املـ ـنـ ـس ــي ع ـلــى
م ـق ــاع ــد ب ـ ـ ــدالء ب ــرشـ ـل ــون ــة ،مــن
ف ـ ـ ـ ــرض نـ ـفـ ـس ــه ك ـ ــأح ـ ــد أفـ ـض ــل
املهاجمني في الــدوري األملاني،
وذلـ ــك بـعــد ذه ــاب ــه عـلــى سبيل
اإلعـ ــارة مــع أحـقـيــة ال ـشــراء إلــى
بــروسـيــا دورت ـمــونــد .رغ ــم عــدم
م ـشــارك ـتــه ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي مع
ّ
ال ـف ــري ــق األملـ ــانـ ــي ،ت ـمــكــن بــاكــو
ألـ ـك ــاسـ ـي ــر مـ ــن ت ـ ـصـ ـ ّـدر جـ ــدول
ال ـهـ ّـدافــن فــي الـ ــدوري األملــانــي،
ّ ً
ال أعـلــى نسبة لــأهــداف،
مسج ً
م ـقــارنــة بــالــدقــائــق الـتــي شــارك
فيها .لعبت أهداف الالعب دورًا
بارزًا في اعتالء جدول الترتيب
العام ،ما جعل دورتموند يفعل
خيار الشراء البالغ  22.7مليون
يورو.

كيبا أريزاباالغا

ألفارو موراتا
يعد ّ
خريج ريــال مــدريــد ،ونجم
يوفنتوس الـســابــق ،أحــد أفشل
صفقات تشيلسي على اإلطالق،
كما أنه يندرج تحت إطار أفشل
صفقة فــي البريميرليغ أخيرًا،
ن ـظ ـرًا ال ــى املـبـلــغ الـضـخــم الــذي
جاء على أثره .استقطب املدرب
السابق أنطونيو كونتي الالعب
م ـقــابــل  70م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .رق ـ ٌـم
جـعــل ال ــاع ــب أغ ـلــى صـفـقــة في
ّ
اإلمكانيات
تاريخ النادي .رغم
الفنية الكثيرة في الفريق وسيل
الـ ـف ــرص ال ـت ــي أت ـي ـحــت لــاعــب،
لم يتمكن الالعب من استكمال
بــدايـتــه الـقــويــة فــي ال ـجــوالت ال ـ
 7األول ــى ،ليفشل في التسجيل
ـات عـ ــديـ ــدة ،ك ـ ــان مــن
ب ـم ـن ــاس ـب ـ ٍ
شأنها تغيير مسار الفريق.

ال يـعــد سانشيز الــاعــب الوحيد
الذي فشل في مانشستر يونايتد،
ح ـيــث دخ ــل الع ــب ال ــوس ــط فــريــد،
ف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة صـ ـفـ ـق ــات م ــوري ـن ـي ــو
املـخـ ّـيـبــة أي ـضــا .ج ــاء فــريــد مطلع
الصيف املاضي من نادي شختار
دونيتسك مقابل  47مليون جنيه
ّ
اسـتــرلـيـنــي ،حـيــث شــكـلــت ق ـ ًـدرات
ال ــاع ــب ال ـه ـجــوم ـيــة ،إض ــاف ــة الــى
ّ
تحليه بالصبغة الدفاعية القطعة
الناقصة في خطط مورينيو ،لكن
ّ
يتعد حد املخيلة .بالرغم
ذلــك لم
لها
ـرض
ـ
ع
ـ
ت
ـي
ـ
ت
ـ
ل
ا
ـات
ـ
ب
ـا
ـ
ص
م ــن اإل
ً
الع ـ ـبـ ــو وس ـ ــط ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،إضـ ــافـ ــة
إل ـ ــى إبـ ـع ــاد ب ــوغ ـب ــا ع ـل ــى خـلـفـيــة
املـ ـش ــاج ــرة مـ ــع م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،فـشــل
الالعب في إظهار قيمته في أغلب
الفترات التي شارك فيها.

ج ــاء حـ ــارس أتـلـيـتـيـكــو بلباو
إلـ ـ ــى ت ـش ـي ـل ـســي مـ ـق ــاب ــل 71.6
مـ ـلـ ـي ــون ي ـ ـ ـ ــورو ،خ ـل ـف ــا لـتـيـبــو
كورتوا املنتقل إلى ريال مدريد.
ٌ
ٌ
ضخم جعل من كيبا أغلى
رقم
ح ـ ـ ــارس م ــرم ــى فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ.
رغ ـ ـ ـ ــم ح ـ ـفـ ــاظـ ــه ع ـ ـلـ ــى نـ ـظ ــاف ــة
ش ـبــاكــه ف ــي ن ـصــف امل ـب ــاري ــات
التي شــارك بها تقريبًا ،تلقت
شـ ـب ــاك ال ـ ـحـ ــارس الـ ـع ــدي ــد مــن
األه ــداف السهلة الـتــي أهــدرت
على الفريق العديد من النقاط
ف ــي س ـبــاق ال ـ ـ ــدوري .ق ــد يـعــود
السبب إلى ضعف َ
قلبي الدفاع
املوجودين أمامه ،غير أن املبلغ
ال ـض ـخــم الـ ــذي ج ــاء ع ـلــى أث ــره
وضع الالعب ضمن الصفقات
الفاشلة حتى اآلن.

آرثر

ريتشارلسون

أندري سيلفا

مالكوم

ماريانو دياز

فابينيو

ان ـت ـق ــل الـ ــاعـ ــب آرث ـ ـ ــر م ـي ـل ــو مـطـلــع
الصيف املــاضــي مــن فــريــق غريميو
البرازيلي إلى برشلونة ،في صفقةٍ
ّ
ب ـل ـغــت الـ ـ ـ  40م ـل ـيــون يـ ـ ــورو .تـمــكــن
ال ــاع ــب ب ـعــد إع ـطــائــه ال ـف ــرص ــة ،من
ف ـ ــرض ن ـف ـس ــه أس ــاس ـ ّـي ــا فـ ــي خـطــط
امل ـ ـ ّ
ـدرب أرنـسـتــو فــال ـف ـيــردي ،بعدما
الكروية
ملس مدى تشابه خصائصه
ّ
مــع ثقافة ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي .مثل
اب ــن ال ـ ـ  23ع ــام ــا الـقـطـعــة الـنــاقـصــة
التي افتقدها برشلونة منذ رحيل
جوهرة الوسط تشافي هيرنانديز.
بـمـسـتــواه ال ــرائ ــع ،حـظــى آرث ــر بثقة
امل ـ ـ ـ ـ ــدرب ت ـ ـي ـ ـتـ ــي ،الـ ـ ـ ـ ــذي لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــردد
باستدعائه إلى منتخب البرازيل.

ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــوس ـ ـ ـ ٍـم ّأو ٍل م ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـبـ ــط ف ــي
ّ
البريميرليغ ،تمكن الشاب البرازيلي
ريتشارلسون من فــرض نفسه كأحد
أبــرز نجوم املوسم الحالي ،نظرًا الى
ما يقدمه من مستوى رائع .لعب عامل
التأقلم دورًا مهمًا في ظهور موهبة
ّ
الالعب أخيرًا ،غير أن العامل األساسي
ّ
كان ّ
ملدرب الفريق ماركو سيلفا .غير
املـ ّ
ـدرب الجديد لنادي إيفرتون مركز
ريتشارلسون من الجناح األيسر إلى
رأس ال ـحــربــة ،م ــا مـكـنــه م ــن تسجيل
ال ـعــديــد م ــن األهـ ـ ــداف ال ـتــي ساهمت
فــي ت ـصــدره قــائـمــة هــدافــي إيـفــرتــون.
مـ ـسـ ـت ــوى الف ـ ـ ــت ع ـ ـ ــاد عـ ـل ــى ال ــاع ــب
باستدعاء إلى السيليساو.
ٍ

عـلــى أثــر تــألـقــه بــرفـقــة بــورتــو طــوال
موسمني ،وبــروز نجمه مع منتخب
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ،ان ـت ـق ــل الـ ــاعـ ــب أن ـ ــدري
سيلفا إل ــى صـفــوف إي ســي ميالن
اإليطالي ،في أولــى خطوات اإلدارة
ملـشــروع ميالن الجديد .رغــم افتقار
النادي آنــذاك لرأس حربة هـ ّـداف ،لم
ينل أن ــدري سيلفا فرصته الكاملة
في النادي اإليطالي ،ليذهب بعدها
إل ــى إشـبـيـلـيــة ع ـلــى سـبـيــل اإلعـ ــارة
مــع أحـقـيــة ال ـش ــراء .م ـبــاريـ ٌ
ـات قليلة
احـ ـت ــاجـ ـه ــا ال ـ ــاع ـ ــب إلظـ ـ ـه ـ ــار م ــدى
ت ـ ـسـ ـ ّـرع امل ـ ـيـ ــان فـ ــي ال ـت ـخ ـل ــي ع ـنــه،
بـعــد تسجيله أهــدافــا مهمة جعلت
إشبيلية وصيفًا للترتيب العام.

ـوم مــن إع ــان ن ــادي روم ــا عن
بـعـ ّـد ي ـ ٍ
ـوصـ ـل ــه ال ـ ــى اتـ ـف ــاق ي ـق ـضــي بـضــم
تـ
مــال ـكــوم ،تـمـكــن ن ــادي بــرشـلــونــة من
خطف موهبة بــوردو الشابة مقابل
 41مـلـيــون ي ــورو .بــالــرغــم مــن املبلغ
الكبير ال ــذي جــاء على أث ــره الالعب
البرازيلي ،واملستوى املتذبذب الذي
ّ
ظهر عليه كــل مــن عثمان ديمبيلي
وفيليب كوتينيو ،لم يحصل مالكوم
على أي فرصة في األشهر األولى من
ق ــدوم ــه ،لـيـقـضــي أغ ـلــب الــوقــت على
مـقــاعــد ال ـب ــدالء ،أو خ ــارج التشكيلة
ّ
نهائيًا .سقط مالكوم في
املستدعاة
شبكة الصفقات الفاشلة بسبب عدم
اقتناع املدرب به.

بعد قضائه موسمًا ناجحًا برفقة
ل ـي ــون ،سـ ّـجــل خــالــه  18هــدفــا في
 37مـ ـ ـب ـ ــاراة ،ع ـ ــاد م ــاري ــان ــو ديـ ــاز
ّ
مجددًا إلى ريال مدريد ليأخذ رقم
كريستيانو رونــالــدو املنتقل إلى
يوفنتوس.
رغـ ــم تـسـجـيـلــه ه ــدف ــا ف ــي ظ ـه ــوره
ّ
األول ،ل ـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــكـ ـ ــن ال ـ ـ ــاع ـ ـ ــب
ّ
الــدومـيـنـيـكــي م ــن إق ـن ــاع امل ــدرب ــن
ج ــول ــن لــوب ـي ـت ـي ـغــي وســان ـت ـيــاغــو
ً
س ـ ـ ــوالري ،ل ـي ـج ـلــس ب ــدي ــا لـكــريــم
بـ ـن ــزيـ ـم ــا ف ـ ــي أغ ـ ـلـ ــب املـ ـن ــاسـ ـ ًب ــات.
ّ
املتخبط ،إضافة الى
موسم الفريق
إصابة الالعب ،حــاال دون إعطائه
ً
فرصة حقيقية إلثبات قيمته.

في موسمه الثالث برفقة ليفربول،
ق ــام امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ي ــورغ ــن كـلــوب
ب ــالـ ـت ــوقـ ـي ــع مـ ـ ــع نـ ـج ــم خـ ـ ــط وس ــط
م ــون ــاك ــو ،ل ـي ـك ــون ث ــال ــث ال ــاع ـب ــن
ال ــذي ــن ب ــذخ الـ ـن ــادي السـتـقـطــابـهــم،
ّ
بعد كل من املدافع فيرجل فان دايك
والـحــارس البرازيلي أليسون بيكر.
رغم قدومه مقابل  60مليون يورو،
ل ــم ي ـت ـم ـكــن ال ــاع ــب ال ـب ــرازي ـل ــي مــن
ف ــرض نفسه أســاسـيــا ضـمــن خطط
مشاركته
املدرب األملاني ،فاقتصرت
ً
على بعض مباريات الكأس ،إضافة
الـ ــى دق ــائ ــق مـ ـع ــدودة ف ــي الـ ـ ــدوري،
ً
ل ـي ـك ــون بـ ــديـ ــا فـ ــي أغـ ـل ــب األوق ـ ــات
للقائد جوردان هندرسون.

كرستوف بياتك

جواو كانسيلو

ماتياس دي ليخت

جيلسون مارتينز

جاستن كلويفرت

ميتشي باتشوايي

ب ــأه ــداف ــه االثـ ـن ــى ع ـش ــر ،ي ـت ـصـ ّـدر
مـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــم ج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوى اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي
كــريـسـتــوف بـيــاتــك قــائـمــة هــدافــي
ّ
الدوري اإليطالي .تمكن ابن الـ 23
عامًا من تسجيل  21هدفًا املوسم
امل ــاض ــي ف ــي ال ـ ــدوري ال ـبــول ـنــدي،
وذل ـ ــك ع ـنــدمــا كـ ــان الع ـب ــا ل ـنــادي
كرافوفيا .انتقل الالعب البولندي
بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى إيـ ـط ــالـ ـي ــا م ـقــابــل
أرب ـ ـعـ ــة م ــاي ــن ي ـ ـ ـ ــورو ،لـيـصـبــح
أح ـ ــد أفـ ـض ــل م ـهــاج ـمــي ال ـ ـ ــدوري.
ب ـم ـس ـت ــواه الـ ــافـ ــت ،قـ ــد ي ـت ـص ـ ّـدر
«لـيـفــانــدوفـسـكــي الـجــديــد» قائمة
اهـ ـتـ ـم ــام ــات ال ـ ـفـ ــرق الـ ـكـ ـب ــرى فــي
سـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ال ـش ـت ــوي ــة ،في
ّ
ظــل حاجة بعض األندية الكبيرة
لرأس حربة.

كعادته ،تمكن نــادي يوفنتوس
من اقتناص إحدى أبرز املواهب
مبلغ
الـشــابــة ّفــي الـعــالــم مقابل
ٍ
قليل تمثل بـ  35.5مليون يورو.
بالرغم من لعبه في إنتر ميالنو
ع ـلــى سـبـيــل اإلع ـ ـ ــارة م ــن ن ــادي
ّ
يتوصل
فالنسيا اإلسباني ،لم
اإلنتر إلــى إتفاق يقضي بشراء
الالعب ،ليقوم اليوفي بانتداب
أح ـ ــد أفـ ـض ــل األظـ ـ ـه ـ ــرة ال ـش ــاب ــة
ّ
من
ف ــي ال ـعــالــم .بـعــد رح ـيــل ك ــل ً
ليشتاينر وداني ألفيس ،إضافة
الى عدم مالءمة خوان كوادرادو
ّ
مل ــرك ــز ال ـظ ـه ـي ــر بـ ـخ ــط ــة أربـ ـع ــة
مــدافـعــن ،شكل ابــن الـ ـ  23عامًا
ً
حال ملعضلة الظهير األيمن التي
عانى منها النادي أخيرًا.

ي ـعـ ّـد اب ــن ال ـ ـ  19عــامــا أح ــد أبــرز
امل ــدافـ ـع ــن ال ـش ـب ــاب أخ ـ ـي ـ ـرًا ،إن
ل ــم يـكــن األب ـ ــرز .ب ــأدائ ــه الــافــت،
ّ
تمكن مــدافــع أيــاكــس أمـسـتــردام
مــن الـتـتــويــج ب ـجــائــزة «golden
 ،»boyال ـت ــي ت ـقـ ّـدم ـهــا صحيفة
« »Tuttosportل ــاع ـب ــن تـحــت
 21ع ــام ــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،مـتـفـ ّـوقــا
على ترينت أليكسندر أرنــولــد،
الظهير األيمن لنادي ليفربول.
الع ـ ـبـ ــون ب ـ ـ ـ ــارزون حـ ـ ـ ــازوا ه ــذه
ال ـ ـجـ ــائـ ــزة س ــابـ ـق ــا ،عـ ـل ــى غ ـ ــرار
ليونيل ميسي ،كيليان مبابي
وبول بوغبا ،غير أن دي ليخت
ي ـع ــد أول م ــداف ــع ف ــي ال ـت ــاري ــخ
ي ـ ـتـ ــوج ب ـ ـهـ ــذه ال ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة ،ب ـعــد
تتويج  8محاور و 7مهاجمني.

ب ـعــد األزم ـ ــة املــال ـيــة ال ـتــي تـعــرض
لـ ـه ــا نـ ـ ــادي سـ ـب ــورتـ ـن ــغ ل ـش ـبــونــة
البرتغالي ،قام أغلب نجوم الفريق
ب ـف ـســخ ع ـق ــوده ــم واإلنـ ـتـ ـش ــار بني
مختلف األندية األوروبية.على أثر
ذلــك ،انتقل نجم الفريق جيلسون
م ــارتـ ـيـ ـن ــز إلـ ـ ــى أت ـل ـت ـي ـك ــو م ــدري ــد
ليخوض ّ
تحديًا جديدًا تحت إمرة
املـ ـ ــدرب دي ـي ـغــو س ـي ـم ـيــونــي .رغــم
َ
موهبة الــاعــب الكبيرة ،لــم يحظ
مارتينز بثقة املدرب األرجنتيني،
لـيـجـلــس أغ ـلــب م ـبــاريــات ال ــدوري
ع ـل ــى م ـق ــاع ــد ال ـ ـب ـ ــدالء .قـ ــد ي ـكــون
السبب وراء استقطابه ،االستفادة
ـاد آخ ــر ،نـظـرًا الــى
مــن بيعه إل ــى ن ـ ٍ
عدم تالؤم خصائصه الكروية مع
ما يتطلبه سيميوني من العبيه.

ق ـ ـبـ ــل بـ ـ ــدايـ ـ ــة سـ ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت
ال ـص ـي ـفــي ،ش ـكــل ال ــاع ــب جــاســن
كـ ـل ــويـ ـف ــرت أح ـ ـ ــد أك ـ ـثـ ــر األس ـ ـمـ ــاء
املــرغــوبــة مــن ك ـبــار األن ــدي ــة ،نظرًا
الى األداء الالفت الذي قدمه برفقة
أيـ ــاكـ ــس أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام فـ ــي امل ــوس ــم
املاضي .رغم كثرة الشائعات ،كان
نــادي ً رومــا اإليطالي أكثر األندية
جـ ّ
ـديــة فــي استقطابه ،فتمكن من
التوقيع معه مقابل  17.25مليون
يورو .عانى ابن األسطورة باتريك
كلويفرت من صعوبة التأقلم في
إيطاليا ،نظرًا الى قدومه في أحد
أس ـ ــوأ م ــواس ــم الـ ـن ــادي اإلي ـطــالــي
أخ ـ ـي ـ ـرًا .مـ ــوسـ ـ ٌـم س ـ ّـي ــئ أدى إل ــى
جـ ـل ــوس ك ـل ــوي ـف ــرت ع ـل ــى م ـقــاعــد
البدالء.

بعد توقيعه لتشيلسي ،قضى
ال ـ ــاع ـ ــب ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي م ـي ـت ـشــي
ب ــاتـ ـش ــواي ــي أغـ ـل ــب فـ ـت ــرات ــه فــي
لندن على مقعد البدالء ،ليكون
احـتـيــاطـيــا ش ـبــه ث ــاب ــت بــالــرغــم
م ـ ــن ت ـ ــراج ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى أل ـ ـفـ ــارو
موراتا .انتقل الالعب عقب ذلك
إلى دورتموند ،حيث تمكن من
ت ـس ـج ـيــل ال ـع ــدي ــد م ــن األه ـ ــداف
ال ـت ــي جـعـلــت دورت ـم ــون ــد يفكر
جــديــا فــي شــرائــه ،غير أن إدارة
البلوز رفضت وفضلت إعارته
إل ـ ـ ــى ف ــالـ ـنـ ـسـ ـي ــا .خ ـ ـ ــال ن ـصــف
م ــوس ــم ،ت ـم ـكــن ب ــات ـش ــواي ــي مــن
تـسـجـيــل ه ــدف واح ــد خ ــال 13
مباراة ليصنف كأفشل صفقات
الدوري اإلسباني هذا املوسم.
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أسعد أبو خليل *
ُ
أث ــار ال ـق ــرار األم ـيــركــي امل ـفــاجــئ بــاالنـسـحــاب
مــن ســوريــا ،مـتــرافـقــا مــع ق ــرار آخ ــر بتقليص
قـ ــوة االح ـ ـتـ ــال األمـ ـي ــرك ــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
الكثير من الــردود واالستنكار واالستفظاع،
فــي العاصمة واشنطن وفــي العالم العربي.
ول ــم يـكــن املــوعــد امل ـح ـ ّـدد لــوصــول تـلــك الـقـ ّـوة
األمـيــركـ ّـيــة إل ــى ســوريــا مـعــروفــا ،وه ــو حتمًا
سبق اإلع ــان األمـيــركــي الــرسـمــي عــام ،٢٠١٤
عندما وافق الكونغرس على برنامج «تدريب
ص ــائ ــل فـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ّـوات املـ ـع ــارض ــة
وتـ ـ ّجـ ـهـ ـي ــز» فـ ـ ّ
ّ
األميركي قلما
واالحتالل
ل
والتدخ
املسلحة.
ّ
يـبــدأ بصفة اح ـتــال أو حـتــى تــدخــل مباشر
َّ
أو إعــان حــرب ،إذ إنــه ُيغلف دومــا بعناوين
ومساعدة .هاري ترومان أطلق على
استشارة
األميركية ّامل ِّ
ّ
ّ
الشمالية
دمرة ضد كوريا
الحرب
«عـ ـم ــل ش ــرط ــة» وك ـ ــان االح ـ ـتـ ــال األم ـي ــرك ــي
لـفـيـتـنــام ق ــد بـ ــدأ ت ـحــت ش ـع ــار «االس ـت ـش ــارة
ّ
ّ
املحليني.
العسكرية» لألصدقاء
ّ
أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـت ــزيـ ـي ــف ف ـ ــي ع ـ ـنـ ــاويـ ــن الـ ـت ــدخ ــل
ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي ه ــي دسـ ـت ـ ّ
ـوري ــة ،إذ إن
ُ
ال ــدسـ ـت ـ َ
ـور يـ ـخ ـ ّـول ال ـك ــون ـغ ــرس ،ال الــرئ ـيــس،
ّ
صالحية إعــان الـحــرب .وعليه ،إن الــرؤســاء
ّ
ّ
األم ـي ــرك ــي ــن ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ زيـ ـف ــوا حــروب ـهــم
ّ
الخارجية بعناوين مختلفة حتى ال يحتاج
الرئيس إلــى تقديم طلب رسمي للكونغرس
إلعــان الحرب .ولــم ُيعلن الكونغرس الحرب
رسـ ـم ـ ّـي ــا إال فـ ــي خ ـم ــس ح ـ ـ ــروب ف ـق ــط (ض ــد
بريطانيا وإسـبــانـيــا واملـكـسـيــك ثــم الـحـ َ
ـربــن
الـعــاملـ َّـيـتــن) مــع أن أمـيــركــا خــاضــت أكـثــر من
ّ
عسكرية فــي تاريخها،
 ١٤٠حربًا وتــدخــات
ُ
أي أن أمـيــركــا كــانــت فــي حــالــة ح ــرب (معلنة
أو غير ُمعلنة فــي الـغــالــب) فــي  ٢٢٠سنة من
ت ــاري ـخ ـه ــا ،وه ـ ــذا ن ـح ــو  ٪٩٣م ــن تــاري ـخ ـهــا
ّ
(يكفي أن نتذكر أن أميركا غزت لبنان مرتني
ّ
ّ
فــي ال ـقــرن امل ـ ّـاض ــي) .ه ــذه جـمـهــوريــة حــربــيــة
وهــي لــم تـتــوقــف عــن شــن ال ـحــروب ،املباشرة
أو غير املباشرة ،وخصوصًا منذ انتشائها
ّ
العاملية الثانية.
بنصر الحرب
ّ
العربية (من خالل اإلعـ ُـام) في
كانت الثقافة
الـخـمـ ّسـيـنـ ّـيــات والـسـتـيـنـ ّـيــات ت ـع ـتــرض على
ال ـتــدخــات األمـيــركـ ّـيــة فــي ش ــؤون ال ـبــاد ،في
حني أن اإلعــام العربي اليوم (تحت سيطرة
الـنـظــام ال ـس ـعــودي وال ـق ـطــري بــالـغــالــب) بــات
يـعـيـ ُـب عـلــى الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة إحـجــامـهــا
وتـ ـ ـ ّ
ـرددهـ ـ ــا وانـ ـكـ ـف ــاء ه ــا ـ ـ ـ ـ ـ املـ ــزعـ ــوم ـ ـ ـ ـ ـ ح ــول
ّ
ال ـعــالــم .وع ـنــاويــن بـعــض الـصـحــف الـقـطــريــة
ه ــذا األسـ ـب ــوع ك ــان ــت ت ـعـ ّـبـ ُـر ع ــن ح ــال ــة ح ــداد
النـسـحــاب ال ـقـ ّـوات األمـيــركـ ّـيــة مــن ســوريــا .إن
العدد الرسمي ّ
ّ
األميركية في سوريا
للقوات
هو  ٢٠٠٠جندي فقط ،لكن العدد هو أكثر من
ذلــك ألن الـعــدد الــرسـمــي يشمل ه ــؤالء الذين
مهمات غير ّ
يشاركون في ّ
سرية ،فيما هناك
حتمًا ّ
ّ
ّ
ّ
قوات إضافية تشارك في عمليات سرية
ّ
ّ
غير ُمعلنة ّ للمخابرات وال ـقــوات األميركية.
ل ـك ــن الـ ـت ــدخ ــل األمـ ـي ــرك ــي ف ــي س ــوري ــا سـبــق
مــوعــد اإلع ــان الــرسـمــي ،وقــد أخـطــأ األسـتــاذ
في جامعة هــارفــرد ستيفن ولــت ،في مقالته
ّ
َ
فــي مـجــلــة «فــوريــن بـَـولـيـســي» ،عـنــدمــا الحــظ
أن أميركا ال تكترث ملن يحكم سوريا .أميركا
لها طبعًا تــاريــخ مــن الـتــدخــات واالنـقــابــات
ّ
في سوريا ابتداء من عــام  ،١٩٤٩ومــن املؤكد
أن ان ـق ــاب االن ـف ـص ــال ع ــام  ١٩٦١ك ــان بــدعــم
ّ
األميركية وإن
وتدبير مباشر مــن الحكومة
كان اإلفراج األميركي االنتقائي عن األرشيف
ال يشمل ذلك (بعد).
نـ ـح ــن ن ـع ـل ــم مـ ــن «وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» ال ـ ـيـ ــوم أن
ّ
األميركية بدأت اإلعداد لقلب النظام
الحكومة
ّ
الـ ـس ــوري ق ـبــل ان ـ ــدالع االن ـت ـفــاضــة الـشـعـبــيــة
وال ـح ــرب ال ـس ـ ّ
ـوري ــة (ع ـلــى األرجـ ــح أن تــأريــخ
ُ
ال ـحــرب ال ـسـ ّ
َ
ـوريــة سيلحظ ان ـطــاق مـســاريــن
َ
ّ
ُ
م ـخ ـت ـلــفــن ف ـي ـه ــا :مـ ـس ــار ان ـت ـف ــاض ــة شـعـبــيــة
ّ
سـ ّ
حقيقية ذات بعد اجتماعي ـ ـ طبقي
ـوريــة
ّ
ـ ـ ـ ـ سـيــاســي وه ــي مـبـنــيــة عـلــى مـعــارضــة ظلم
نـظــام ت ـحـ ّـو َل مــن جـمـهـ ّ
ـوريــة إل ــى حـكــم عائلة
ُ
َّ
وراث ــي ،وم ـسـ ٌـار مختلف ُمـســيــر مــن األنظمة
ّ
الخليجية والتحالف األميركي ـ ـ اإلسرائيلي
َّ
ّ
وه ــو اس ـت ـغــل االنـتـفــاضــة الـشـعـبــيــة ،وقضى
عليها في ما بعد ،لتحقيق مآرب ال عالقة لها
ّ
بالديموقراطية أو بإصالح النظام السياسي
ف ــي سـ ــوريـ ــا .والـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري أراد خـلــط
َ
املسارين لنفي الطابع الشعبي الحقيقي عن
خلط
الخارجي
التحالف
أن
كما
االنتفاضة،
ّ
َ
املسارين ُليضفي على مؤامرته في التدخل
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي سـ ــوريـ ــا ط ــاب ــع االن ـت ـف ــاض ــة
ّ
ُ
األميركية
نعلم الـيــوم أن اإلدارة
الـشـعـبـ ّـيــة).

ّ
في عهد بوش (إن لم يكن قبله) خططت لقلب
النظام السوري وإثــارة القالقل في البالد ،ال
بــل إن تـقــريـرًا رسـمـ ّـيــا دبـلــومــاسـ ّـيــا مــن ٢٠٠٦
ّ
ّ
جهادية ضد
يتحدث عن استغالل جماعات
ّ
ّ
النظام ،كما تحدث عن إثارة الفتنة الطائفية
(راج ـ ــع ال ـف ـصــل ال ـخ ــاص ب ـســوريــا ف ــي كـتــاب
«ملفات ويكيليكس»).
ّ
ّ
السرية إلدارة جورج بوش
العمليات
تفاصيل
في سوريا لم ُيكشف عن نقابها بعد ،لكن إدارة
باراك أوباما بدأت باكرًا (باالتفاق والتنسيق
َ
ّ
ّ
والسعودية
العدو وحكومتي قطر
مع حكومة
اللتني لم تكونا ـ ـ حسب «نيويورك تايمز» ـ ـ
ً
ترسالن أسلحة ومــاال إلى فصائل املعارضة
ّ
املسلحة من دون إذن من واشنطن) استغالل
ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــا ل ــرف ــض أج ـن ــدة مــائـمــة
للتحالف األمـيــركــي ـ ـ اإلســرائ ـي ـلــي .وأوكـلــت
ّ
ّ
عمليات
األميركية
إدارة أوباما إلى املخابرات
ّ
سـ ّ
ـري ــة م ــع ف ـصــائــل ف ــي امل ـع ــارض ــة املـســلـحــة
ّ
بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر ف ــي ال ـس ـن ــة .وع ـم ـلــيــات
ّ
عمليات وزارة
املخابرات كانت منفصلة عن
ّ
األميركية التي أدارتها قيادة املنطقة
الدفاع
الــوسـطــى مــن األردن (بــالـتـنـسـيــق مــع تركيا
ً
ات ل ـهــا في
شـ ـم ــاال) .وق ــد ن ـشــرت أم ـيــركــا قـ ـ ـ ّـو
ٍ ً
األردن ،وكــان التجوال بني الحدود سهال في
سنوات الحرب.
ل ـك ــن م ــوع ــد بـ ــدايـ ــة ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــات ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ي ـع ــود إلـ ــى زمـ ــن ي ـس ـبــق س ـنــوات
 ٢٠١٤و ،٢٠١٥عندما ب ــدأت الصحافة (بــإذن
مــن الحكومة) تسريب معلومات عــن برامج
تـسـلـيـحـ ّـيــة وت ــدري ـب ـ ّـي ــة أم ـي ــرك ـ ّـي ــة .وس ـي ـمــور
هرش ّ
تحدث في مقالة في «لندن ريفيو أوف
ّ
ب ــوك ــس» ( ٧يـنــايــر  )٢٠١٦ع ــن أن الـعـمـلــيــات
ّ
ّ
األميركية بدأت في  ٢٠١١أو ٢٠١٢
العسكرية
ع ـبــر ت ـهــريــب سـ ــاح م ــن لـيـبـيــا إلـ ــى ســوريــا
(مـ ـص ــادر ه ــرش ف ــي ه ــذه امل ــواض ـي ــع تعتمد
غــالـبــا عـلــى امل ـخــابــرات األمـيــركـ ّـيــة الـتــي نجح
ه ــرش فــي بـنــاء عــاقــة ثـقــة مــع م ـصــادر فيها
عبر السنوات) .لكن قرار الكونغرس عام ٢٠١٤
ّ
ّ
األميركية
العسكرية
س ـ ّـر َع وتـيــرة املـســاعــدة
ّ
ّ
نوعية السالح.
للثو ّار وزاد
ال ـتـ ّـدخــل الـعـسـكــري ال ــروس ــي ،بــاإلضــافــة إلــى
تدخل حلفاء النظام السوري ،مقابل التحالف
ّ
الـعــريــض ال ــذي شكلته أمـيــركــا ضــد الـنـظــام،
َّ
ح ـ ـ ّـول ط ـب ـي ـعــة الـ ـص ـ ّـراع وح ـ ــو َره ـ ــا وزاد فــي
عناصر دوافــع التدخل العسكري األميركي،
ل ـكــن وج ـ ــود ال ـ ـقـ ـ ّـوات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة وال ــروس ـ ّـي ــة
على أرض واح ــدة لــم يكن ّ محفوفًا بمخاطر
املواجهة بينهما ـ ـ كما توقع كثيرون ـ ـ ّربما
ألن تفاهمًا حدث َبينهما على أصــول اللعبة
وعلى احترام الطرفني دور الطرف اآلخــر في
ال ـحــرب ضــد «داعـ ــش» (وإن كــانــت الحكومة

لم ُ
الكونغرس
علن
ي
ّ
رسميًا إال في 5
الحرب
حروب فقط ،مع أن أميركا
خاضت أكثر من  ١٤٠حربًا،
أي كانت في حالة حرب
في  ٪٩٣من تاريخها

ّ
األميركية وكــل اإلع ــام الغربي يبالغون في
ّ
حـجــم املـســاهـمــة األم ـيــركــيــة فــي ال ـحــرب ضد
«داعـ ـ ـ ــش») .ك ـمــا أن ال ـطــرفــن ّأس ـس ــا لـقــواعــد
لـعــب مـبـنـ ّـيــة عـلــى اح ـت ــرام ح ــق إســرائ ـيــل في
ال ـعــدوان على ســوريــا متى ش ــاءت وألسـبــاب
مـخـتـلـفــة (رغـ ــم إع ـ ّـان ــات ش ـح ـنــات صــواريــخ
روسـ ّـيــة ورغ ــم تــوقـعــات فــي مـحــور املمانعة
على إسرائيل في أي لحظة
بأن تنقلب روسيا ّ
ـ ـ ـ ـ ك ــأن دواف ـ ــع ال ـت ــدخ ــل ال ــروس ــي ف ــي ســوريــا
ّ
العربية أو الـصــراع مع
لها عالقة بالقضايا
إسرائيل ـ ـ فإن فالديمير بوتني حريص جدًا
عـلــى مـصــالــح ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي ل ـيــس في
ّ
فلسطني املحتلة فقط ،وإنما في كل املنطقة
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ،وهـ ــو ش ــدي ــد اإلعـ ـج ــاب بـبـنـيــامــن
نـتـنـيــاهــو ،ك ـمــا صـ ـ ّـرح بــذلــك دون ــال ــد تــرامــب
بـعــد ل ـقــاء ال ـقـ ّـمــة بـيـنـهـمــا) .ك ــان ق ــرار تــرامــب
مفاجئًا ولــم يـعــرف بــه كثيرون قبل صــدوره

فالشات في نهاية العام

ّ
ماذا عن الحليف األميركي ،التركي ،الذي ال يقل معاداة لألكراد عن «داعش»؟ (األناضول)

ّ
(كالعادة ،كان نتنياهو من القلة التي علمت
بقرار ترامب قبل صدوره ،لكن إعالم الحكومة
ّ
ّ
األميركية املهمة في
اإلسرائيلية بــالـقــرارات
ّ
السياسة الخارجية قبل صدورها بات عرفًا
ّ
ّ
األميركية .وكان جون
السياسية
من األعراف
ّ
كيري في املفاوضات التي خاضها للتوصل
إل ــى االت ـفــاق ال ـنــووي اإلي ــران ــي يـتـحـ ّـدث على
ّ
دوري ــة ،وكانت
الهاتف مع نتنياهو بصورة
وف ــود أمـيــركـ ّـيــة رسـمـ ّـيــة تنتقل إل ــى فلسطني
ّ
امل ـح ـت ــل ــة ل ــأخ ــذ ب ــال ـن ـص ــائ ــح واإلرش ـ ـ ـ ـ ــادات
ّ
اإلســرائـيـلــيــة) .لـكــن تــرامــب يـبــدو أكـثــر حزمًا
وأك ـثــر ثـقــة بــالـنـفــس بـعــد م ــرور سنتني على
حكمه .يشعر بأنه بات يستطيع أن يعارض
مشيئة جهاز الدولة العسكري ـ ـ االستخباري،
ّ
األميركية،
وهذا من املمنوعات في السياسة
ّ
ّ
وخصوصًا بعد تشكل دولة الحرب األميركية
ب ـعــد  ١١أيـ ـل ــول .وث ـ ــارت ث ــائ ــرة ال ـحــزبــن في
الـكــونـغــرس ضــد ق ــرار تــرامــب ،كـمــا أن جوقة
الـصـحــافــة الـســائــدة وخ ـبــراء مــراكــز األبـحــاث
ومنظمات االتـجــار بحقوق اإلنـســان ُمجمعة
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ـ ــرورة االس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ف ـ ــي االح ـ ـتـ ــال
والعراق إلى ما ال نهاية.
األميركي في سوريا
َّ
ال يرى ترامب ذلــك ،وهو نفذ ما فشل أوباما
في تنفيذه من وعوده.
ّ
ّ
سياسة
في
ة
الحقيقي
ة
األساسي
إن العناصر
ّ
ّ
الخارجية كانت ـ ـ وال تــزال ـ ـ متأثرة
تــرامــب
بــالـسـيــاســات ال ـخــارجـ ّـيــة الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة للحزب
ال ـج ـم ـهــوري ق ـ ّبــل ع ـهــد ريـ ـغ ــان؛ ك ــان ال ـحــزب
ّ
االنعزالية واالنكفاء
الجمهوري يمثل سياسة
ّ
الخارجية قبل أن يسيطر يمني
في السياسة
ُ
ريـ ـغ ــان ال ـج ــدي ــد ع ـل ــى الـ ـح ــزب وي ــدخـ ـل ــه فــي
ّ
ّ
اإليفانجيليني .ترامب
املسيحيني
تحالف مع
ّ
كــان مــن مـعــارضــي ال ـحــروب األمـيــركــيــة حول
ّ
األميركيني
العالم ودعــا إلــى سحب الجنود
م ــن ال ـش ــرق األوسـ ــط وم ــن ك ــوري ــا الـجـنــوبـ ّـيــة
ومن أوروبــا لتوفير مال الخزينة ولالبتعاد
عــن صــراعــات لــم يـ َـر أنـهــا تـعــود على الشعب
األم ـي ــرك ــي ب ــال ـف ــائ ــدة .وف ـي ـمــا ك ــان ــت ه ـيــاري
كـلـيـنـتــون مــن ص ـقــور الـكــون ـغــرس فــي تأييد
الـحــروب والـتــدخــات الـخــارجـ ّـيــة ،كــان ترامب
م ــن ّأول امل ـجــاهــريــن ب ـم ـعــارضــة ال ـح ــرب في
ال ـع ــراق (ال ـتــي ح ــازت تــأيـيــد نـسـبــة  ٪٧٠من
الـشـعــب األم ـيــركــي ،فـيـمــا كــانــت نـسـبــة تأييد
ال ـحــرب ضــد أفـغــانـسـتــان نـحــو  .)٪٩٠وكــان
أوب ــام ــا ق ــد وع ــد بــإن ـهــاء ال ـح ــرب ف ــي ال ـعــراق
وس ـحــب ال ـج ـنــود م ــن ه ـن ــاك ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أفغانستان (كما وعــد أيضًا بإغالق معسكر
غ ــوان ـت ــان ــام ــو) .ل ـكــن أوب ــام ــا خ ـنــث ب ــوع ــوده
ّ
العسكرية (التي أرادت
ورضخ ملشيئة القيادة
إبقاء ّ
ّ
األميركية وتعزيزها في العراق
القوات
ّ
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ل ـك ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ــة فــي
الـعــراق رفضت الــوجــود العسكري األميركي
على أراضـيـهــا ،مــا جعل مــن ن ــوري املــالـكــي ـ ـ
ّ
أميركيًا يخضع المتحان
الــذي كــان مرشحًا
أسبوعي من بوش حول ما يفعله في بغداد ـ ـ
ّ
ّ
أميركيًا).
شخصية مكروهة
َ
تزامن قرار ترامب الجريء ـ ـ باملقياس األميركي

ّ
ّ
ـ ـ مع قراره بالتخلص من وزير دفاعه وتمتعه
ُ
ب ــوزي ــر خــارجـ ّـيــة م ـط ـيــع .واس ـت ـقــال املـبـعــوث
األميركي لشؤون محاربة «داعش» (قبل أشهر
فقط من تقاعده) اعتراضًا على قــرار ترامب.
ّ
ورد فعل اإلعالم األميركي والكونغرس يظهر
ال ــوض ــع ال ــادي ـم ــوق ــراط ــي ال ـ ــذي وصـ ــل إلّـيــه
يعترض ممثلو
النظام السياسي األميركي.
ُ
ال ـش ـعــب ه ـنــا ع ـلــى ق ـ ــرار ل ـلــرئ ـيــس املـن ـت ـخــب
(الـ ــذي هــو ال ـقــائــد األع ـلــى والــوح ـيــد لـلـقـ ّـوات
امل ـسـ ّـل ـحــة ،وال ـ ــذي تـخـضــع ل ــه ك ــل مـ ّ
ـؤس ـســات
ّ
ّ
العسكرية واالستخبارية) إذا
فــروع الـقـ ّـوات
ّ
العسكرية
مــا أت ــى مـعــارضــا ملشيئة الـقـيــادة
ّ
ّ
دستوريًا تنفذ
ومزاجها (غير منتخبة وهي
ال ـقــرارات وال تصنعها ،ودوره ــا فــي السلطة
ّ
ّ
شعبية
التنفيذية اسـتـشــاري م ـحــض) .لـكــن
ّ
ّ
ـ ـ أو عبادة ـ ـ املؤسسة العسكرية من الشعب
األميركي تجعل معارضة مشيئة قيادتها من
ّ
السياسية ،وخصوصًا من الحزب
املمنوعات
ّ
ُ
ّ
وتطرفه في
الديموقراطي الذي يعتبر تصلبه
ّ
العامة
مسائل األمن القومي مشكوكًا فيه من
البيض.
إن ان ـس ـحــاب ت ــرام ــب م ــن س ــوري ــا ي ـع ــود إلــى
ّ
األميركية
فقدان صبره من وعــود آلة الحرب
حــول إن ـجــازات مهمة وتـحـ ّـســن فــي األوض ــاع
ّ
(التحسن بمقياس
فــي ســوريــا وأفغانستان
نشر النفوذ والهيمنة األمـيــركـ ّـيــة) .والقيادة
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ب ــات ــت تـلـجــأ إل ــى حـيـلــة مـعــروفــة
عندما يخالف رئيس أميركي ـ ـ أي رئيس ـ ـ
ّ
العسكريون الكبار
مشيئتها ،إذ يعمد القادة
إلــى تسريب خبر مـعــارضــة الــرئـيــس ملشيئة
القيادة إلى اإلعالم قبل صدور القرار الرسمي،
ّ
ما يشكل حالة ضغط عارمة من الكونغرس
ّ
واإلعالم والرأي العام ،وهذا يؤدي أحيانًا إلى
عكس ق ــرار كــان الــرئـيــس يــزمــع ات ـخــاذه (هــذا
مــا حــدث فــي إدارة أوبــامــا الــذي كــان يريد أن
ّ
يـقــلــص ال ــوج ــود الـعـسـكــري فــي أفـغــانـسـتــان،
ّ
لكنه عــاد ورضــخ ملشيئة الـقـيــادة العسكرية
ووافق على زيادة عدد ّ
قوات االحتالل هناك.
وم ــن األك ـي ــد أن ال ــوض ــع ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان لم
ّ
يتحسن وأن ــه ال يفصل بــن اسـتـيــاء حركة
«طــالـبــان» على الـبــاد إال الــوجــود األميركي
فيها).
أعلن ترامب في تسويغ قراره باالنسحاب من
سوريا هزيمة «داعــش» ،وال ّ
شك أن «داعش»
ّ
ُم ـنــي بـهــزيـمــة مـحــقـقــة ف ــي س ــوري ــا وال ـع ــراق
ول ـب ـن ــان (ال ـ ـ ـ ــدور الـ ـ ــذي ك ـ ــان وسـ ـ ــام ال ـح ـســن
يـقــوم ب ــه ،بالتفاهم مــع الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
ّ
سيؤدي إلى اختراق
وحكومات الخليج ،كان
ّ
اللبنانية من قبل «داعش»
كبير في الساحة
ً
و«النصرة» وخصوصًا أنه كان مسؤوال عن
تهريب مقاتلني وسالح إلى سوريا في بداية
األزمة فيها ،وهو ـ ـ رغم ّ
تفجع ونحيب بعض
اإلعــامـ ّـيــات الـلـبـنــانـ ّـيــات عليه عـلــى ال ـهــواء ـ ـ
م ـس ــؤول ع ــن دمـ ــاء لـبـنــانـ ّـيــة وسـ ـ ّ
ـوريـ ــة) .لكن
معارضي قــرار ترامب ،وخصوصًا الفصائل
ّ
ّ
السورية املسلحة التي تقف معزولة بعدما
ّ
تخلت أنظمة الخليج عنها ،وبعدما باعتها
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ـدول ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ب ـع ــد اس ـت ـن ـف ــاد أغ ــراض ـه ــا،
ال ـ ـ ـ ّ
ي ـت ـم ــن ــون ب ـق ــاء ال ـ ـقـ ـ ّـوات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة لـتـعــزيــز
ّ
السورية .وقد
املوقف التفاوضي للمعارضة
ّ
ّ
األميركية ضغوطًا إسرائيلية
واجهت اإلدارة
ّ
ّ
أميركية) من أجل الحفاظ على
(وصهيونية
وجود أميركي عسكري في سوريا.
الـ ـصـ ـح ــاف ــة األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة سـ ــاقـ ــت م ـ ــن ج ـم ـلــة
اعـ ـت ــراض ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى قـ ـ ـ ــرار تـ ــرامـ ــب ال ـخ ـي ـبــة
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة مــن ال ـق ــرار« .ن ـيــويــورك تــايـمــز»
و«واشنطن بوست» استفاضتا في الحديث
ّ
ع ــن عــزلــة إس ــرائ ـي ــل وال ـت ـخــلــي ع ــن إســرائ ـيــل
ّ
وال ـت ــوت ــر اإلســرائ ـي ـلــي م ــن جـ ــراء االن ـس ـحــاب
األم ـيــركــي .لـكــن لــو ك ــان األم ــر بـيــد إســرائـيــل،
فإن على الواليات املتحدة نشر قـ ّـوات في كل
ّ
العربية لحماية مصالحها ولضرب
البلدان
أعــدائ ـهــا .وال ــوج ــود األمـيــركــي فــي ســوريــا لم
ّ
يـكــن مـتـعــلـقــا ب ـضــرب أعـ ــداء إس ــرائ ـي ــل ،بـقــدر
ّ
م ــا كـ ــان مــرت ـب ـطــا ب ــاألجـ ـن ــدة األم ـي ــرك ــي ــة فــي
السيطرة على ّ
مقدرات الشأن السوري عندما
ك ــان االف ـت ــراض الـســائــد هـنــا أن الـنـظــام على
وشـ ــك ال ـس ـق ــوط وأن م ــا ع ـلــى أم ـي ــرك ــا إال أن

يعود انسحاب ترامب
إلى فقدان صبره من
ّ
وعود آلة الحرب األميركية
حول ّإنجازات مهمة
و«تحسن» بمقياس نشر
النفوذ والهيمنة

ّ
ّ
املحليني
ت ــرث الـسـلـطــة وتـســلـمـهــا لــوكــائـهــا
بالتوافق مــع النظامني القطري والسعودي
ّ
ّ
األميركية على امـتـ ُـداد الصراع
اإلدارة
(أدت
ُ
ِّ
الـ ـس ــوري امل ــدم ــر دور ال ـح ـكــم وامل ـص ـل ــح بني
الـنـظــامــن ال ـل ــدودي ــن ،وكـ ــان تــركـيــب دكــاكــن
ّ
ّ
األميركية
الخارجية يعكس الرغبة
املعارضة
ّ
فــي امل ــوازن ــة بــن مـصــالــح قـطــر والـسـعــوديــة،
وبني مصالحها هي).
تسود تساؤالت كثيرة هنا حول أبعاد القرار،
واإلعــام األميركي نشر مبالغات فظيعة عن
ّ
األميركية (أو ما ُي ّ
سمى هنا
حجم املساهمة
ق ـ ـ ّـوات «ال ـت ـحــالــف» ك ــي ال نـنـســى مـســاهـمــات
السويد والـنــروج والبحرين والــدنـمــارك) في
الـحــرب على «داع ــش» .وقــد دخـلـ ُـت فــي نقاش
عقيم قبل ّأيام مع مراسلة «نيويورك تايمز»،
ّ
(املتخصصة فــي شأن
روكميني كاليماشي
ّ
ال ـح ــرب عـلــى «داع ـ ـ ــش») ،إذ ن ـشــرت أن ق ــوات

«ال ـت ـح ــال ــف» ه ــي ال ـت ــي ط ـ ــردت «داع ـ ـ ــش» من
 ٪٩٩مــن األرض ال ـتــي كــانــت تـحــت سلطتها
ُ
ف ــي س ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق .وع ـنــدمــا ســألــت ـهــا عن
تعط إجابة محددة وقالت إنها
هذا الرقم ،لم
ِ
أدخ ـل ــت ف ــي حـسـبــانـهــا امل ـســاه ـمــات ال ـكـ ّ
ـرديــة
ّ
النظامية الـعــراقـ ّـيــة فــي املـعــادلــة .أي
وال ـقــوات
كالعادة ،ال تريد أميركا أن تعترف بأن القوات
امل ـعــاديــة لـهــا فــي املـنـطـقــة ال ـعــربـ ّـيــة ه ــي الـتــي
ســاهـمــت بالقسط األكـبــر مــن الـحــرب الفعالة
ضـ ــد «داع ـ ـ ـ ــش» (كـ ـم ــا س ــاه ـم ــت ف ـي ـه ــا ق ـ ـ ّـوات
ُ
ّ
السورية ،على املقلبني).
تعارضة في الحرب
م ِ
وفـ ــي ح ـس ـب ــان م ـخ ـت ـلــف األدوار ف ــي هــزيـمــة
«داعش» ،يمكن اعتبار الدور األميركي أنه كان
األقل فعالية ألن أميركا كانت تكتفي بالقصف
ّ
ّ
ضحية
الجوي ،فيما دفع األكراد نحو ١٠٠٠٠
فــي الـحــرب (خـســرت أميركا أربـعــة جـنــود في
الـحــرب نفسها) .لكن تقويم املعركة يجب أن
يدخل في حسبانه العدد الهائل من الضحايا
ّ
ّ
ّ
ّ
والعراقيني
والسوريات
السوريني
املدنيني من
وال ـعــراقـ ّـيــات .لـقــد قـتــل الـقـصــف األمـيــركــي في
ال ـح ــرب ض ــد «داع ـ ــش» ب ــن  ١٨٤٥٦و٢٨٠٩٣
مــدنـ ّـيــا ومــدنـ ّـيــة فــي ســوريــا والـ ـع ــراق ،حسب
تـقـ ّـديــرات موقع «إيـ ــروورز» املــوثــوق .وتدمير
ُ
الرقة جريمة حرب فظيعة تضاف إلى جرائم
ّ
السورية.
الحرب ّاملتراكمة في الحرب
إن التدخل العسكري األميركي في بالدنا ّ ،وفي
ّ
شرعية ال تكتسيها تدخالت
غيرها ،يكتسي
ّ
«شرعية
من دول أخــرى .تنطق أميركا باسم
دولـ ّـيــة» وبــاســم «مجتمع دول ــي» ،ويستبطن
دعـ ـ ـ ــاة االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار األم ـ ـيـ ــركـ ــي ف ـ ــي ب ــادن ــا
ه ــذا ال ـخ ـطــاب فـتـصـبــح األوام ـ ــر وال ـض ـغــوط
ّ
األميركية «مشيئة املجتمع الدولي» ،كأن ما
يـصــدر عــن أمـيــركــا (وأوروبـ ــا املنصاعة لها)
َ
ّ
الالتينية وآسيا
خضع ملشورة دول أميركا
وأفريقيا .فاجأ املفكر اليساري العاملي ،نوم
(أو ّ
ّ
العربية) تشومسكي،
نعوم في الصحافة
مريديه حــول العالم قبل أيــام عندما أعلن ـ ـ
ّ
للمرة الثانية هــذه السنة ـ ـ تأييده االحتالل
العسكري األميركي في سوريا باسم «حماية
األك ـ ـ ـ ــراد» .وم ـت ــى ن ـق ـ ّـرر ك ـيــف وأي ـ ــن تـتـ ّ
ـوجــب
ّ
املطالبة بـتــدخــل أمـيــركــي بــاســم حماية هذه
ّ
ّ
األكثريات؟
األقلية أو تلك؟ ومــاذا عن حماية
ّ
ه ــل أب ـن ــاء األك ـث ــري ــات وبـنــاتـهــا أدن ــى مرتبة
ف ــي اإلن ـس ــان ـ ّـي ــة م ــن األقـ ـل ـ ّـي ــات؟ وال يختلف
منطق نوم تشومسكي عن مواقف مسؤولي
ّ
ّ
الليبراليني ،مثل سامنتا
األميركية
اإلدارات
بـ ـ ــاور ،ال ــذي ــن والـ ـل ــوات ــي ي ـطــال ـبــون ب ـحــروب
ّ
ّ
أميركية حــول العالم من
عسكرية
وتدخالت
ّ
مـنـظــور «اإلن ـس ــان ــيــة» .ثــم مـتــى كــانــت دواف ــع
ّ
األميركية فــي أي بقعة فــي العالم
التدخالت
ّ
ّ
إنـســانـ ّـيــة؟ ومـتــى أدت ال ـتــدخــات األمـيــركــيــة
إلــى حل املشكالت ال إلــى تفاقمها؟ وكــم مات
ّ
ّ
ّ
اإلنقاذية
األميركية
العملية
من األبــريــاء في
ّ
في سوريا؟ ثم ،أال تكفي التجارب التاريخية
ال ـعــديــدة كــي نحكم عـلــى الــرعــايــة األمـيــركـ ّـيــة
لألكراد بأنها زادت معاناة األك ــراد ،وانتهت
ٍّ
دوم ـ ــا إلـ ــى ت ـخ ــل وخ ـ ــداع أم ـي ــرك ــي ن ـحــوهــم،
وتركهم ألعدائهم؟
األك ـ ـ ـ ــراد ل ـي ـس ــوا م ــن دون ح ـي ـل ــة ،وت ـت ـحـ ّـمــل
ّ
السياسية لألكراد في العالم العربي
القيادات
ّ
ّ
املسؤولية عــن تحالفات وخـيــارات سياسية
زادت مـعــانــاة األكـ ــراد ،وزادت م ـعــاداة العرب
ّ
لقضيتهم ال ـعــادلــة .ه ّــل الـقـيــادة ال ـبــارازانـ ّـيــة
ّ
ّ
القبلية التقليدية تتوقع أن ينظر العرب بعني
الرضى إلى تحالفها الصفيق مع أعداء العرب
ّ
العدو اإلسرائيلي؟ إن تحالف ّ
أقلية
بمن فيهم
ّ
م ــع أع ـ ــداء ال ـع ــرب ي ــزي ــد وال ي ـخــفــف مـعــانــاة
األقلية .ومــن املشكوك فيه أن تكون ّ
ّ
قوة
تلك
أم ـيــركـ ّـيــة قــوام ـهــا أل ـف ــا رج ــل تـكـفــي لـحـمــايــة
األكــراد من أعدائهم الكثر .وماذا عن الحليف
ّ
األميركي ،التركي الذي ال يقل معاداة لألكراد
عن «داعش»؟
ّ
إن االن ـس ـحــاب األم ـيــركــي مــن ســوريــا مــؤشــر
ّ
ّ
فردية جديدة في إدارة
استقاللية
على نزعة
ترامب .هذه النزعة أغضبت إسرائيل وحلفاء
أميركا من العربّ .لكن القول إن سحب ٢٠٠٠
جندي ُينهي التدخل العسكري األميركي في
س ــوري ــا مـبــالــغ ف ـيــه .ألم ـيــركــا حـلـفــاء ووك ــاء
ّ
ّ
األميركية
العسكرية
مطيعون ،كما أن القواعد
ُ
املـنـتـشــرة ف ــي املـنـطـقــة (وق ـط ــر خـيــر مضيف
لها) ّ
ّ
عسكرية متى
تسهل لها تنفيذ ضربات
ّ
ُ
ّ
ش ـ ــاءت .ل ـكــن مـ ــرة أخـ ــرى م ـنــذ  ٢٠٠١يـســجــل
ألميركا أن تدخلها العسكري فشل في تحقيق
ّ
النفسية ألنظمة
أهــدافــه .وهـ ّـذا يزيد املعاناة
ّ
الليبراليني العرب.
الخليج ومثقفيها من
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعد الله مزرعاني*
 -1العالم
ً
يطوي عام  2018أيامه األخيرة ،تاركًا املجال لعام آخر سيكون ،بالضرورة ،مثقال بالكثير من األحداث
والصراعات والضحايا والتحوالت وعدم االستقرار.
الواليات املتحدة التي تزعمت بشكل شبه مطلق ومنفرد العالم بعد انهيار االتحاد السوفياتي ،منذ نحو
ثالثة عقود ،تواجه اآلن منافسة ،متحدية على املستويني العسكري (خصوصًا من االتحاد الروسي
لدور دولي تنسجه بخيوط مشروع «الحزام
بزعامة بوتني) واالقتصادي (من الصني التي ترشح نفسها ٍ
والـطــريــق» ،طريق الحرير ،الــذي يشمل  68دولــة ،ويشكل األولــويــة املطلقة لرئيسها الحالي شي جينغ
بينغ) .مع اشتداد التحديات ،يتراجع دور واشنطن التي يحاول رئيسها اآلن ،اختبار أساليب جديدة
للحفاظ على املوقع بعد أن فشلت أساليب استخدام القوة العسكرية للغزو واالحتالل والهيمنة ...حاكم
ً
الواليات املتحدة األميركية ،يستنفر ،عبر سياسة يمينية انعزالية ،أشكاال من التمييز والعنصرية مقرونة
بإضفاء طابع «البزنس» على عالقات واشنطن (القريبة والبعيدة) .بالعنصرية والتمييز تطلق واشنطن
موجات من العداء ضد املهاجرين والجيران (خصوصًا املكسيك) ،ومن الكراهية لشعوب بأكملها بذريعة
تخلفها وانحطاطها ...وبـعــاقــات «الـبــزنــس» تتحول واشنطن إلــى «بلطجي» يفرض «ال ـخــوة» بذريعة
الحماية والعقوبات لفرض اإلذعــان والسياسات أو لتغييرها ...هذا إلى موجة تطرف يمينية شوفينية
تتنامى في عدد من بلدان «املتروبول» الغربيِ ،سمتها األساسية العداء لألجانب والتطرف العنصري
اليميني والوطنية املنغلقة :في مجرى ذلك يجري اجتياح وإسقاط صيغ ومؤسسات تقليدية للعالقات
الدولية واتفاقيات للتجارة وللبيئة واملناخ ،وأحالف ومعاهدات استمرت قائمة لعدة عقود ،وخصوصًا بني
الحربني العامليتني األولى والثانية .لم ُ
تنج مؤسسة الحكم األميركية نفسها من بهلوانية الرئيس األميركي
وتجريبيته وهوسه ،وهو الذي يثير املزيد من عدم االستقرار والفوضى والتفرد داخل اإلدارة األميركية،
وفي العالقات بني مكوناتها :العسكرية والسياسية واألمنية والقضائية واالقتصادية واإلعالمية...
الــواليــات املتحدة ،التي ما زالــت القوة األكبر في العالم ،واملتقدمة في الكثير من املـجــاالت ،تفقد دورهــا
املرجعي في العديد من الشؤون الدولية ،بينما تتقدم قوى واثقة ووازنــة ُو ّ
مصممة من أجل بناء عالم
متعدد األقطاب ال تسوده الفوضى والسياسات وحيدة الجانب ومصالح االحتكارات األميركية فحسب.
 -2الشرق األوسط
ّ
منذ نحو عقدين والشرق األوسط (واملنطقة العربية منه خصوصًا) يشكل ميدان االختبار األساسي
ّ
ملستجدات السياسات والتحوالت في العالم .فيه دشنت واشنطن سياسة الغزو ووضع القوة املباشرة
(باالحتالل والسيطرة) في خدمة الهيمنة وفرض التوجهات وحتى أنماط الحياة...
كثمرة لتفاعل األزمات واستعصائها ،وبإضافة القهر والغزو واالحتالل وحقارة عدد من الوسائل ،نمت
ردود فعل بعضها كان متطرفًا ،ما أطلق موجة تشدد إرهابية دينية اجتاحت سوريا والعراق خصوصًا،
وتركت بصمات دامية في العديد من بلدان العالم الغربي والشرقي .لواشنطن ،وبعض حلفائها اإلقليميني،
دور ال جدال فيه ،في استنبات بعض موجات اإلرهاب ووضعها في خدمة سياسات الهيمنة األميركية
والصهيونية (بما يتعلق باملنطقة العربية خصوصًا) .لقد تراجعت املوجة اإلرهابية التكفيرية وخسرت
األساسي من املكاسب الجغرافية التي حققتها .لكن موجة التطرف والتعصب والعنصرية تنطلق اآلن من
خالل صيغ أخرى ،أشرنا إليها آنفًا ،عبر سياسات رسمية وتنظيمات يمينية عنصرية متشددة يراهن
عليها ترامب لتعميم نهجه على كل بلدان الغرب االستعماري.
واشنطن التي تنكرت إدارتها الحالية ،تحت وطأة املنافسة الصينية خصوصًا ،للعوملة نفسها التي كانت
فيها رائدة ومتفوقة ومهيمنة ،واصلت اعتماد سياسة «الفوضى الخالقة» .الشرق األوسط كان أيضًا
ميدان االختبار الرئيسي ،حيث ّادعت واشنطن دعم نزوع الشعوب املضطهدة واملقموعة واملنهوبة ،نحو
التغيير والحرية ،لتعود فتطلق قواها االحتياطية ،في الجيوش وبعض املجموعات السياسية ،ملصادرة
«الربيع» املنشود واجهاضه ...ما جعل املنطقة العربية تعيش أسوأ كوابيس الصراع واالقتتال وانهيار
البنى الدولتية والسياسية وانفالت الغرائر واإلره ــاب والتكفير والتطرف والطائفية واملذهبية ...وآخر
ُ
ضحايا سياسة واشنطن الكرد ومطالبهم حيث استخدمتهم واشنطن في سياستها لتفتيت املنطقة
والعبث بكياناتها وخرائطها ومصائرها جميعًا.
تسعى اإلدارة األميركية بوقاحة ال سابق لها لجني ما أمكن من األرباح والصفقات ،مستثمرة الصراعات،
ومؤججة املخاوف .وهي تحاول اآلن اتخاذ مواقف وتدابير متواصلة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني
ملصلحة الصهاينة ومخططاتهم ،وتمكني كيانهم الغاصب من أن يتحول إلى قوة مبادرة وأمن واقتصاد
محورية في املنطقة على حساب مصالح وسيادة ووحدة البلدان العربية وشعوبها.
ّ
املواجهة للسياسات األميركية ّ
سجلت ،في املقابل ،نجاحات بارزة ،خصوصًا منذ التدخل الروسي في
أيـلــول عــام  .2015ســوريــا التي كــان يــراد فيها توجيه ضربة قاصمة إلــى أي مـشــروع نهوض عربي،
أمكن فيها ،من خالل الصمود واملقاومة والدعم الخارجي ،إفشال هذا املخطط ولو بثمن باهظ جدًا على
املستويات كافة .إعــان الرئيس ترامب االنسحاب األميركي من سوريا والبقاء في العراق تعبير عن
اضطراب السياسات األميركية وعدم اتساقها بشأن العديد من امللفات الدولية.
في مجرى ذلك ،يتصاعد في املنطقة أيضًا الصراع بني قوى إقليمية رئيسية ،وسط تناقضات وتجاذبات
دولية مؤثرة ،في محاولة للدفاع عن النفوذ أو لتوسيعه وبوسائل يشوبها الكثير من التعبئة العرقية
والطائفية واملذهبية املضعفة لهذه ال ــدول نفسها التي يفتقر فريقها املــواجــه لبعض أشـكــال الهيمنة
االستعمارية ،إلى مشروع تحرري شامل.
 -3لبنان
يراوح الوضع اللبناني في أزمات تزداد تعقيدًا واتساعًا .التخلي عن اإلصالح َّ
املثبت في بنود الدستور
أدخل هذا الوضع في مسار من التخلف والتردي والفئوية .تكريس منظومة املحاصصة وتأجيج الخالف
بشأن توازناتها ،أدخل البالد في صراع مكشوف ،على السلطة بغطاء طائفي ومذهبي .النهب والتبعية
الناجمان عن املحاصصة واملكرسان لها في الوقت عينه ،أطلقا الحلقات األخيرة من الصراع التي بات
إنجاز االستحقاقات الدستورية العادية فيها مشكلة كبيرة.
تتدهور ،في مجرى ذلك ،الحياة السياسية ُوينتهك الدستور والقوانني .ويحاول فريق «العهد» اآلن استعادة
امتيازات ما قبل الحرب األهلية بوصفها كانت «ضمانات» وليست امتيازات .السعي لـ«استعادة الحقوق»
باستغالل التناقضات الداخلية والخارجية.
يتجاوز املناصفة إلى جوهر اإلمساك باألساسي من السلطة ِّ
مؤثر َّ
وفعال .ال يعبأ هــؤالء بتدهور الوضع
يستفيد أطــراف السلطة جميعهم من غياب مركز معارضة
وبمعاناة اللبنانيني وخطر اإلف ــاس والنهيار االقتصاديني والــديــون وفــوائــدهــا الفلكية التي ينوء تحت
استياء كبيرًا بني املواطنني ،خصوصًا ذوي الدخل املحدودّ .
ً
عبرت عن ذلك
وطأتها اللبنانيون .يثير ذلك
املشاركة املميزة التي برزت في التظاهرة التي دعا إليها الحزب الشيوعي في  16من الشهر الجاري ،وكذلك
املشاركة الواسعة ،نسبيًا في األحد الذي تاله .لكن ،إذا كانت أزمة النفايات ،قبل نحو ثالثة أعوام ،قد َّ
عبأت
عشرات األلــوف ،فــإن ّ
توسع األزمــة وتعمقها قــادران على تعبئة مئات األلــوف .اآلن تلوح املناسبة لتدارك
الفراغ واألخطاء ،وللعمل الجدي من أجل بناء تيار تغييري واسع متبلور البرنامج والقيادة واألدوات ،لفرض
انعطافة جوهرية ملصلحة اإلصالح واإلنقاذ.
* كاتب وسياسي لبناني

14

السبت  29كانون األول  2018العدد 3651

السبت  29كانون األول  2018العدد 3651
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سوريا

فلسطين

ّ
العدو:
ون
يتحد
الغزيون
ّ
مسيرات الجمعة الـ 40رغم الجو العاصف

الجيش يدخل ريف منبج الغربي

ورقة ميدانية تستبق «لقاء موسكو» اليوم
حمل إدخال الجيش السوري تعزيزات
إلى ريف منبج الغربي بتنسيق مع
«الوحدات» الكردية ومباركة روسية
وإيرانية ،رسائل عدة تسبق االجتماع
المرتقب اليوم في موسكو،
بين كبار المسؤولين العسكريين
والديبلوماسيين من روسيا وتركيا،
لبحث مصير المدينة وشرق الفرات
قـ ـب ــل يـ ـ ــوم واح ـ ـ ــد عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــارة وف ــد
تركي ديبلوماسي ـ ـ سياسي رفيع
املستوى إلى موسكو ،لبحث مصير
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ع ـق ــب االن ـس ـح ــاب
األم ـ ـيـ ــركـ ــي املـ ــرت ـ ـقـ ــب ،دخ ـ ـلـ ــت أم ــس
وحـ ـ ــدات م ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري إلــى
مـ ـحـ ـي ــط مـ ــدي ـ ـنـ ــة مـ ـنـ ـب ــج ال ـ ـغـ ــربـ ــي،
وت ـم ــرك ــزت ق ـبــالــة ح ـش ــود عـسـكــريــة
كـبـيــرة لفصائل «الـجـيــش الــوطـنــي»

رياض درار :العمل مستمر إلنجاز
اتفاق ذي طابع إداري وسياسي
لمناطق شرق الفرات
ُ
ُ
امل ـعــارض ال ــذي تــديــره أن ـقــرة .وأتـبــع
الـ ـح ـ ُ
ـراك امل ـي ــدان ــي ب ــإع ــان الف ــت من
وزارة ال ــدف ــاع ال ـس ــوري ــة ع ــن دخ ــول
تـلــك ال ــوحــدات ورف ــع الـعـلــم الـســوري
ف ــي مـنـطـقــة مـنـبــج ،وذلـ ــك بـعــد وقــت
قصير على صدور بيان عن «وحدات
ح ـمــايــة ال ـش ـع ــب» الـ ـك ــردي ــة ،يـطــالــب
دمشق بتنفيذ تلك الخطوة لحماية
امل ـن ـط ـق ــة م ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة.
اإلخ ـ ـ ـ ُ
ـراج امل ـت ـفــق عـلـيــه م ــن الـطــرفــن
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ُ
لـ ـه ــذا ال ـ ـت ـ ـحـ ــرك ،اس ــت ـك ـم ــل ب ـب ـيــانــي
دع ــم وتــرح ـيــب م ــن روس ـي ــا وإي ـ ــران،
أدخله تحت عباءة دولية من بلدين
شريكني لتركيا ،التي تهدد بدخول
منبج أيضًا.
وأث ــار إع ــان وزارة الــدفــاع السورية
ً
بداية ،جدال واسعًا بني نفي وتأكيد
ل ــدخ ــول الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة مــديـنــة
منبج ،ال سيما في شأن مصير قوات
«الـتـحــالــف ال ــدول ــي» الـعــامـلــة شمال
املــديـنــة وداخ ـل ـهــا ،قـبــل أن يـتـبـ ّـن أن
ال ــوح ــدات ال ـتــي دخ ـلــت تـمــركــزت في
محيط بلدة العريمة كمرحلة أولى.
وأكــدت مصادر ميدانية سورية في
حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» أن «الـجـيــش
ي ـس ـت ـع ــد (وف ـ ـ ــق اتـ ـ ـف ـ ــاق) ل ــان ـت ـش ــار
عـلــى خـطــوط الـتـمــاس املـشـتــركــة مع
فصائل درع الـفــرات في ريفي منبج
والباب» ،على أن يتم ذلك تباعًا حتى
يشمل «بــدايــة ،قــرى بــوزكـيــج وعــرب
حـســن جـنــوبــي وال ـج ــات والــذيــابــات
ً
وكامل خط الساجور الحقًا ،وصوال
إل ــى ب ـل ــدة ع ــون ال ـ ـ ــدادات ف ــي الــريــف
ال ـش ـم ــال ــي ملـ ـنـ ـب ــج» .ول ـف ـت ــت إل ـ ــى أن
«اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـن ـش ــاط األمـ ـي ــرك ــي فــي
مـنـبــج ه ــو م ـحــاولــة لـعــرقـلــة تطبيق
هذا االتفاق» .وكان الجيش األميركي
قــد أعلن أمــس أن الـقــوات الحكومية
لــم تنتشر ضمن منبج ،فيما أكــدت
أوساط محلية أن دوريات «التحالف
الــدولــي» ال تــزال مــوجــودة فــي داخــل
املدينة وفي ريفها الشمالي املتاخم
مل ـ ـنـ ــاطـ ــق س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ف ـ ـصـ ــائـ ــل «درع
ال ـ ـفـ ــرات»؛ ك ـمــا ش ـهــد أمـ ــس تحليقًا
لطائرات مروحية تتبع «التحالف»
ف ــي س ـمــاء مـنـبــج وري ـف ـه ــا .وأوض ــح
«ال ــرئ ـي ــس امل ـش ـتــرك ملـجـلــس ســوريــا
الديموقراطية» ريــاض درار ،أن «ما
يجري في منبج يهدف لحمايتها»،
م ـ ـض ـ ـي ـ ـفـ ــا فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه أن
«التحالف سوف يستمر في مهمته
داخ ــل املــديـنــة ،والـجـيــش (ال ـســوري)

تمركزت وحدات الجيش السوري في مقابل حشود الفصائل التي تديرها أنقرة (أ ف ب)
سينتشر على حدودها ...وال نعتقد
أنه سيكون هناك اصطدام بينهما».
ولفت إلى أنه «سيتم االنتظار حتى
إت ـ ـمـ ــام ق ـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف مل ـه ـم ـت ـهــا»
فــي مـ ــوازاة «اس ـت ـمــرار الـتــواصــل مع
الـجــانــب الــروســي إلنـجــاز اتـفــاق ذي
طابع إداري وسياسي لشرق الفرات،
يحميه من األطماع التركية».
خـ ـط ــوة ال ـج ـي ــش وم ـ ــا راف ـق ـت ـه ــا مــن
ت ـصــري ـحــات وم ــواق ــف ،ت ــأت ــي ضمن
مـ ـ ـس ـ ــار ت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض تـ ـ ــرعـ ـ ــاه روسـ ـ ـي ـ ــا،
وتـتـنــاســب ســرعــة ال ـت ـقــدم ع ـبــره مع
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات املـ ـسـ ـتـ ـج ــدة ف ـ ــي م ـل ـفــي
م ـن ـبــج وش ـ ــرق ال ـ ـفـ ــرات .وهـ ــي أك ــدت

اس ـت ـعــداد دم ـشــق لـلـتــدخــل وحـمــايــة
مـ ـن ــاط ــق سـ ـيـ ـط ــرة «قـ ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا
ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فـ ــي إط ـ ـ ــار ات ـف ــاق
مكتمل األركــان ،يراعي عودة سيادة
الـ ــدولـ ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا .وع ـل ــى رغ ــم
أن االنـ ـتـ ـش ــار ف ــي م ـح ـيــط م ـن ـبــج مــا
زال ف ــي مــرح ـل ـتــه األولـ ـ ـ ــى ،وي ـشــابــه
فــي شـكـلــه دخ ــول ق ــوات إل ــى عفرين
ق ـبــل اح ـتــال ـهــا م ــن ت ــرك ـي ــا ،غ ـيــر أن
طـبـيـعــة الـ ـق ــوات وجــاهــزي ـت ـهــا تشي
بـغـيــر ذلـ ــك .فـعـلــى ع ـكــس ال ـح ــال في
عفرين حينما أرسـلــت ق ــوات رديفة
للجيش بتجهيزات عسكرية خفيفة،
تـتـبــع الـ ــوحـ ــدات ال ـت ــي ان ـت ـش ــرت في

ريـ ــف م ـن ـبــج ال ـغ ــرب ــي إلـ ــى «ال ـح ــرس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري» و«ال ـ ـفـ ــرقـ ــة األولـ ـ ـ ــى».
وت ـ ــؤك ـ ــد مـ ـ ـص ـ ــادر أن تـ ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات
تـلـقــت أوام ـ ــر ب ــال ــرد ع ـلــى أي تـحــرك
ع ــدوان ــي م ــن ق ـبــل الـ ـق ــوات الـتــركـيــة
أو ال ـف ـصــائــل ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا .وبينما
تتواصل تعزيزات الجيش إلى بلدة
ال ـعــري ـمــة ،دف ـع ــت أن ـق ــرة ب ــأرت ــال من
فصائل «الجيش الوطني» إلى ريفي
الـبــاب ومحيط ريــف منبج الغربي.
ُ
وس ّجل دخــول «حركة أحــرار الشام»
و«فـيـلــق ال ـش ــام» و«ج ـيــش اإلس ــام»
ضمن قائمة الفصائل املـشــاركــة في
ال ـت ـح ـش ـي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة الـ ـت ــي ت ـهــدد

باجتياح املدينة.
وعـلــى رغــم أهمية الــوجــود امليداني
ال ـق ــري ــب م ــن م ـن ـبــج لـ ـق ــوات الـجـيــش
إال أن م ـص ـيــر امل ــدي ـن ــة م ــا زال رهــن
ت ــواف ـق ــات دولـ ـي ــة ف ــي س ـي ــاق يشمل
مناطق شرق الفرات أيضًا .وينتظر
أن ي ـك ــون اج ـت ـم ــاع مــوس ـكــو ال ـي ــوم،
ب ـ ـ ــن وف ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
األت ــراك ،ونظرائهم الديبلوماسيني
والـعـسـكــريــن الـ ــروس ،محطة هامة
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق .ف ـمــن دون تــوافــق
مـ ــع الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي ع ـل ــى دخـ ــول
الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة س ـي ـكــون وج ــود
ً
«ال ـت ـحــالــف» ع ــام ــا م ـســاع ـدًا ألنـقــرة
ّ
ومثبطًا ألي جهد حكومي ســوري،
خ ـصــوصــا أن األم ـي ــرك ـي ــن ت ـع ـهــدوا
ّ
«منسق وبطيء».
لتركيا بانسحاب
وسيعتبر أي تحرك لـقــوات الجيش
الـ ـس ــوري ن ـحــو مـنـبــج ح ـي ـن ـهــا ،وإن
جـ ــاء ب ــرض ــى «ال ـ ــوح ـ ــدات» ال ـك ــردي ــة
ً
و«مـجـلــس منبج الـعـسـكــري» ،عمال
«ع ــدوان ـي ــا» ضــد ق ــوات «الـتـحــالــف»،
من شأنه تعقيد املشهد أكثر .وكان
الفـتــا أن املــوقــف الـتــركــي مــن خطوة
دمشق أمس ،لم يحمل رسائل حادة
اللهجة؛ إذ اعتبر الرئيس رجب طيب
أردوغ ـ ـ ــان ،أن ال ـت ـحــرك يــدخــل ضمن
ن ـط ــاق «الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة» ،مـشـيـرًا
إلــى أن «هــذه املناطق (شــرق الفرات
وم ـن ـبــج) تـنـتـمــي ل ـســوريــا وفـ ــور أن
ت ـغ ــادره ــا امل ـن ـظ ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة لن
يبقى لدينا ما نفعله هناك» .كذلك،
حـ ـ ــاولـ ـ ــت مـ ــوس ـ ـكـ ــو تـ ـخـ ـفـ ـي ــف حـ ــدة
مـ ـج ــري ــات أمـ ـ ــس ،ف ـ ّ
ـرحـ ـب ــت ب ـخ ـطــوة
ال ـج ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري م ــن جـ ـه ــة ،وأك ــد
وزي ــر خارجيتها سـيــرغــي الف ــروف،
أن بــاده «تــرى خطط أنقرة ملكافحة
الجماعات اإلرهابية في شرق الفرات
من منظور تخليص األرض السورية
م ـ ــن اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،واسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة وح ـ ــدة
سوريا واستقاللها» من جهة أخرى.
(األخبار)

رأت الفصائل الفلسطينية
أن الجماهير أثبتت ثقتها
بالمقاومة بعدما خرجت
أمس بأعداد كبيرة في
«مسيرات العودة» ُعلى رغم
الجو العاصف .ثقة تظهر
انعكاسات إيجابية إلى ّ
حد ما،
فيما يستقبل الفلسطينيون
عامًا جديدًا بعد سنة صعبة
على المستويات كافة
عـلــى رغ ــم ال ـظ ــروف ال ـجــويــة الصعبة،
ق ـ ـ ّـرر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون فـ ــي قـ ـط ــاع غ ــزة
إكـ ـم ــال ف ـعــال ـيــات «م ـس ـي ــرات الـ ـع ــودة»
على الحدود للجمعة األربعني ،تأكيدًا
ل ـل ـت ـح ــدي ال ـ ـ ــذي أطـ ـلـ ـق ــوه م ـن ــذ مـطـلــع
األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ،بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاد خ ـم ـســة
مــواط ـنــن وإص ــاب ــة أك ـث ــر م ــن أرب ـع ــن،
وم ــن ث ــم ت ـهــديــد امل ـق ــاوم ــة ب ــال ــرد على
ال ـع ــدو اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي ح ــال تـصــاعــد
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات ه ـ ــذه امل ـ ـ ــرة .ص ـح ـيــح أن ــه
استشهد ش ــاب وأص ـيــب نـحــو سبعة،
لكن املشهد العام للمواجهات كان أقل
ّ
حدة من أيام الجمعة املاضية ،ما يدل
على تأثير تهديد املـقــاومــة فــي مسار
ً
مساء
األحــداث .وأعلنت وزارة الصحة
استشهاد كرم محمد فياض ( 26عامًا)
متأثرًا بجروحه التي أصيب بها عصرًا
شرق خان يونس ،جنوب القطاع.
ت ـع ـق ـي ـب ــا ع ـ ـلـ ــى ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ــال ـ ــت «حـ ــركـ ــة
املـ ـق ــاوم ــة اإلس ــامـ ـي ــة» (ح ـ ـمـ ــاس) فــي
بـيــان مـســاء أم ــس ،إن «شعبنا مصمم
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي خ ـ ــوض م ـعــركــة
ال ـت ـحــدي ال ـك ـبــرى م ــع ال ـع ــدو بـكــل قــوة
وم ـه ـمــا بـلـغــت ال ـت ـض ـح ـيــات» ،مـشـيــدة
بــ«املـشــاركــة الجماهيرية ال ـحــاشــدة...

على رغم كل الظروف الصعبة وإرهاب
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال» .ك ـ ــذل ـ ــك ،قـ ــالـ ــت «الـ ـجـ ـه ــاد
اإلسالمي» في بيان آخر ،إن «مشاركة
شعبنا الـكـثـيـفــة ...على رغــم تهديدات
االح ـ ـتـ ــال وإرهـ ـ ــابـ ـ ــه ،دلـ ـي ــل ع ـل ــى ثـقــة
الجماهير باملقاومة» .وأضــاف البيان
أن «املقاومة قادرة على حماية شعبنا
والدفاع عنه ،ومستعدة دومًا ومتأهبة
في كل وقت ملواجهة االعتداءات».
ووفـ ـ ـ ـ ـ ــق إحـ ـ ـص ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة رس ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة ،أدت
االع ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة مـنــذ انـطــاق
املسيرات في الثالثني من آذار /مارس
املاضي إلى استشهاد  243فلسطينيًا
ً
من بينهم  44طفال و 5سيدات ،وإصابة
نحو  26ألفًا آخرين بجروح متفاوتة.
ّ
أما في الضفة املحتلة ،فسلمت سلطات
ً
مساء جثمان الشهيد إلياس
االحتالل
صالح ياسني ( 23عامًا) من بلدة بديا
غرب مدينة سلفيت (شمال) ،املحتجز
منذ  74يومًا .وكان ياسني قد استشهد
في  15تشرين األول /أكتوبر املاضي،

بعد إطالق جنود االحتالل النار عليه
بــدعــوى محاولته تنفيذ عملية طعن
بالقرب من مفترق قرية حارس شمال
سلفيت.

«أونروا» :السعودية
من كبار المتبرعين
للوكالة خالل 2018

م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وف ـ ـ ــي تـ ـط ــاب ــق مــع
مـ ــا أوردتـ ـ ـ ـ ــه «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» (راجـ ـ ـ ــع ع ــدد
الخميس) ،أكــد نائب وزيــر الخارجية
الـ ــروسـ ــي ،مـيـخــائـيــل ب ــوغ ــدان ــوف ،أن
رئـيــس املـكـتــب الـسـيــاســي لــ«حـمــاس»،

استشهد شاب وأصيب  7في «مسيرات العودة» على حدود غزة أمس (أ ف ب)

إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،س ـيــزور مــوسـكــو في
ً
الخامس عشر من الشهر املقبل ،قائال
فــي حديث إلــى الصحافيني أمــس ،إنه
من املقرر عقد لقاءات وإجــراء حوارات
بــن هنية ووزيـ ــر الـخــارجـيــة سيرغي
الف ـ ــروف ،وذل ــك «ملـنــاقـشــة ال ــوض ــع في
الشرق األوســط ...والوضع في املناطق
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة خ ـص ــوص ــا
قـطــاع غ ــزة ،ومـهـمــة اسـتـعــادة الــوحــدة
الفلسطينية».
وم ــع نـهــايــة  ،2018أظ ـهــرت إحصائية
أص ــدره ــا «م ــرك ــز عـبــد ال ـلــه ال ـحــورانــي
للدراسات والتوثيق» (تابع لـ«منظمة
التحرير») ،أمس ،أن العدو نفذ عمليات
ً
هـ ــدم ط ــاول ــت  538مـ ـن ــزال فلسطينيًا
ومـنـشــأة فــي الـضـفــة وال ـقــدس املحتلة
العام املاضي .وذكر البيان أن عمليات
ال ـهــدم خلفت 1300م ــواط ــن بــا م ــأوى،
خـصــوصــا أنـهــا ارتـفـعــت بنسبة ٪24
م ـقــارنــة م ــع  .2017وسـجـلــت عمليات
الهدم في القدس النسبة األكبر خالل
 ،2018إذ بلغت  %45مــن املجمل ،كما
أص ــدرت السلطات اإلسرائيلية أوامــر
بوقف البناء ومنع الترميم لنحو 460
بيتًا ومنشأة خالل العام نفسه.
إلــى ذلــك ،قالت «وكــالــة غــوث وتشغيل
ال ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» (أونـ ـ ـ ــروا)
فــي بـيــان أم ــس ،إن الـسـعــوديــة حـ ّـولــت
 50م ـل ـي ــون دوالر لـ ـه ــا ،واصـ ـف ــة إي ــاه
بـ«التبرع االستثنائي» .وأضاف البيان
أن مفوض «أونروا» ّ في الشرق األدنى،
ب ـي ـيــر ك ــري ـن ـب ــول ،وقـ ـ ــع خ ـ ــال زي ــارت ــه
امل ـم ـل ـك ــة أم ـ ـ ــس ،ات ـف ــاق ـي ــة مـ ــع امل ـش ــرف
ال ـعــام ل ــ«مــركــز املـلــك سـلـمــان للمعونة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واإلغ ـ ـ ــاث ـ ـ ــة» ،واص ـ ـفـ ــا ه ــذا
الــدعــم بــ«غـيــر املـسـبــوق مــن املتبرعني
وال ـش ــرك ــاء عـلــى الـصـعـيــد ال ـعــاملــي ،ما
ّ
مــكــن ال ــوك ــال ــة م ــن الـتـغـلــب ع ـلــى أس ــوأ
أزم ــة مالية عــرفـتـهــا» ،ومـشـيـرًا إلــى أن
الرياض ّ
تبرعت هذا العام وحده بأكثر
مــن  160مـلـيــون دوالر ،مــا جعلها من
كبار املتبرعني للوكالة خالل .2018

مصر

ّ
استنفار أمني واسع في ذكرى «الثورة» ...و اإلعالم يركز على «اإلنجازات»

هيئة «مكافحة تمويل اإلرهاب» السورية:

أردوغان والحريري وجنبالط وجعجع على قائمتنا
دمشق ــ األخبار
نـحــو  615شخصًا و 105كيانات
هــم حصيلة «القائمة املحلية» التي
أص ــدرت ـه ــا أخ ـي ـرًا «ه ـي ـئــة مـكــافـحــة
غسل األموال وتمويل اإلرهــاب» في
ســوريــا ،وذل ــك اسـتـنــادًا إل ــى ق ــراري
مجلس األمــن  1267و .1373ووفق
الـقــائـمــة امل ــذك ــورة ،ف ــإن األش ـخــاص
ال ــواردة أسماؤهم ينتمون إلــى نحو
 30جـنـسـيــة عــرب ـيــة وأج ـن ـب ـيــة ،في
حني أن مقار عمل الكيانات ،والتي
هــي عـبــارة عــن جمعيات ومنظمات
ومؤسسات ووكــاالتّ ،
توزعت على
أكثر من  12دولة عربية وأجنبية.
وك ـم ــا ه ــو م ـت ــوق ــع ،فـ ــإن الـشــريـحــة
األكـ ـب ــر م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات املـتـهـمــة
س ــوري ــا «ب ـت ـمــويــل اإلره ـ ـ ــاب» كــانــت
تـحـمــل الـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة ،مؤلفة
بذلك نحو  %58.5من إجمالي عدد
األشـخــاص الذين شملتهم القائمة،
ثم جاء السعوديون في املرتبة الثانية
بنحو  67شخصًا ومــا نسبته من
اإلجمالي  ،%10.8فاللبنانيون في

املــرت ـبــة الـثــالـثــة بـنـحــو  42شخصًا
وب ـن ـس ـب ــة تـ ـص ــل إلـ ـ ــى  ،%6.8أم ــا
املــرتـبــة الــراب ـعــة فـكــانــت مــن نصيب
األشخاص الذين يحملون الجنسية
الكويتية ،والذين بلغ عددهم نحو 31
شخصًا مؤلفني بذلك نسبة قدرها
نحو .%5
وشـ ـمـ ـل ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة املـ ـ ـش ـ ــار إل ـي ـهــا
شـخـصـيــات سـيــاسـيــة ،وعـسـكــريــة،
وديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،واج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،ورج ـ ـ ــال
أعمال ،وأســاتــذة جامعات ،وقضاة،
ومـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن عـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــن .ف ـ ـمـ ــن ب ــن
الشخصيات الكويتية الـتــي وردت
أس ـمــاؤهــا فــي الـقــائـمــة وزي ــر الـعــدل
ش ــاف ــي ال ـع ـج ـم ــي ،وال ـس ـف ـي ــر عـبــد
العزيز السبيعي ،ونحو  9نواب ،في
ح ــن أن عـمــل مـعـظــم الشخصيات
الـسـعــوديــة ي ـتــوزع عـلــى ث ــاث مهن
رئ ـي ـس ـي ــة ه ـ ــي :دعـ ـ ــاة ديـ ـ ــن ،رجـ ــال
أعمال ،وأساتذة جامعيون.
والالفت في األسماء التي احتوتها
الـ ـق ــائـ ـم ــة ورود أسـ ـ ـم ـ ــاء ل ــزع ـم ــاء
سـ ـي ــاسـ ـي ــن لـ ـبـ ـنـ ــانـ ـيـ ــن ،ورجـ ـ ـ ــال
دي ـ ـ ــن م ـ ـعـ ــروفـ ــن ،ونـ ـ ـ ـ ــواب ع ــرف ــوا

بتحريضهم على «إسقاط النظام»
ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،فـ ـحـ ـض ــرت أسـ ـم ــاء
الـنــواب سعد رفيق الحريري ،وليد
جـ ـنـ ـب ــاط ،س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ،خ ــال ــد
الـ ـض ــاه ــر ،عـ ـق ــاب ص ـق ــر وال ـش ـيــخ

داع ـ ـ ــي اإلسـ ـ ـ ــام ال ـ ـش ـ ـهـ ــال ،وبـ ــال
دقماق وغيرهم.
كذلك األمر بالنسبة إلى الشخصيات
ال ـت ــرك ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـص ـ ّـدره ــا الــرئ ـيــس
رجب طيب أردوغــان ،رئيس الوزراء

تضم القائمة نحو  615شخصًا و 105كيانات (أرشيف)

السابق أحمد داوود أوغلو ،الداعية
الـشـيــخ ن ــور ال ــدي ــن ي ـلــديــز ،والـشـيــخ
مراد باشا.
وم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــات ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة
ح ـض ــر ك ــل م ــن مـ ـس ــرور مـسـعــود
ال ـبــرزانــي والـشـيــخ ح ــارث سليمان
الضاري .واملصرية ،الشيخ يوسف
ال ـق ــرض ــاوي وال ـش ـيــخ مـحـمــد عـبــده
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـل ــي .وت ـ ـطـ ــول ال ـق ــائ ـم ــة
لتشمل أسماء شخصيات من آسيا
وأفريقيا وأوروبا.
أما ما يتعلق بالشخصيات السورية،
فمنها ما هو معروف بحكم مهنته
وبـ ـ ـ ـ ـ ــروز اسـ ـ ـم ـ ــه ض ـ ـمـ ــن صـ ـف ــوف
«املـ ـع ــارض ــة» خـ ــال ف ـت ــرة ال ـح ــرب،
كــال ـف ـن ــان ع ـب ــد ال ـح ـك ـيــم الـقـطـيـفــان
ورج ــل األع ـمــال املقيم منذ سنوات
ف ــي دب ــي ول ـي ــد الــزع ـبــي وغـيــرهـمــا،
وم ـن ـهــا م ــا ه ــو غ ـيــر مـ ـع ــروف لكن
تتهمه الـحـكــومــة ال ـســوريــة بتمويل
اإلرهاب ودعمه.
يذكر أن قراري مجلس األمن 1267
و 1373يهدفان إلــى اتخاذ التدابير
الالزمة لوقف وقمع تمويل اإلرهاب.

القاهرة ــــ جالل خيرت
فــي بــدايــة  ،2018كــانــت ص ــور الــرئـيــس عـبــد الفتاح
ال ـس ـي ـســي ت ــاح ــق امل ـص ــري ــن أي ـن ـمــا ذهـ ـب ــوا ،صــور
أتــت ضمن الدعاية االنتخابية لوالية رئاسية ثانية
خــاض ـهــا «ال ـج ـن ــرال» أمـ ــام م ـنــافــس ديـ ـك ــوري .لكن
هــذه األي ــام ،لــن تــرى فــي الـقــاهــرة ســوى الحديث عن
«إنجازات» النظام التي يركز األخير على إبرازها عبر
الشاشات قبل ذكرى «ثورة  25يناير».
صـحـيــح أن أي ج ـهــة ل ــم تـ ـ ُ
ـدع إل ــى ت ـظ ــاه ــرات وســط
القبضة األمنية الحديدية التي ال تسمح إال بتظاهرات
التأييد للرئيس وضيوفه ،لكن الدولة تخشى ردود
فعل مفاجئة ،خصوصًا مع معرفتها بوجود غضب
متزايد ضد سياسات اإلفقار واملالحقة املتواصلة.
ول ـيــس ب ـيــدهــا اآلن س ــوى مــاح ـقــة امل ــواط ـن ــن على
موجات الراديو ،والشاشات ،وحتى إعالنات الشوارع،
للحديث عــن «اإلن ـج ــازات» ،عبر املنصات اإلعالمية
ُ
الـخــاصــة والـحـكــومـيــة ،ب ـصــورة تـظـهــر الـبـلــد كأنها
تحولت إلى واحة في مجاالت الطرق واالستثمار ،من
دون النظر إلى انخفاض مستوى الدخل وزيادة الفقر
وغيرها من النتائج للسياسات التي طبقها السيسي
بل استجابته لتنفيذ غالبية شروط «صندوق النقد
الدولي» التي رفض رؤساء سابقون تطبيقها.
غــالـبــا ،ستمر ال ــذك ــرى الـثــامـنــة كـمــا م ــرت الـسـنــوات
السابقة بعدما هاجر غالبية الشباب املشاركني في

الثورة أو صار ّمصيرهم السجون أو حتى اختفوا
قسريًا .ومن تبقى منهم تحولت حياته إلى جحيم
بعدما منعوا مــن السفر وتـعــرضــوا للتضييق في
أعمالهم وتحولوا إلــى «أشـخــاص منبوذين» ،فحتى
مــن استطاع التوافق منهم مــع السيسي فــي بدايته
بــات على خــاف مــع سياساته الحالية .لــذلــك ،يبدو
خــوف الــدولــة مــن « 25يـنــايــر» غير مـبــرر ،ليس ألن
املصريني صــاروا يخشون أي تغييرات في الوضع
السياسي لتجنب وضــع اقـتـصــادي أس ــوأ فحسب،
بــل ألن فــزاعــة األم ــن نجحت حتى اآلن فــي تحجيم
أي تـحــركــات مـعــارضــة وال ـق ـضــاء عـلــى أي شخص
ينوي مجرد إبــداء مالحظات على أداء الــدولــة ،حتى
لو كان من داخل مجلس النواب الذي بات أيضًا ٌ
قطاع
عريض من نوابه املحسوبني على الدولة ممنوعني من
الظهور إعالميًا.
م ــن ج ــان ــب آخـ ــر ،ص ــار اإلع ـ ــام م ـع ـب ـرًا ع ــن ال ــدول ــة
وسياستها فـقــط ،إذ تـحــول إلــى أداة لتتبع الرئيس
وهو يعرض إنجازاته في مؤتمرات ال يحضرها إال
الوزراء وعدد محدود من النواب بجوار أعداد كبيرة
من العسكريني الذين يقومون على اإلشراف والتنفيذ
لغالبية املـشــروعــات مــن دون الــرجــوع إلــى الحكومة،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ع ـب ــر الـ ـش ــرك ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـه ــم .وطـبـعــا
يفوزون باملناقصات من دون مراجعة مالية للجدوى
االقـتـصــاديــة أو مــا يضمن التنفيذ بــأقــل األس ـعــار،
فجميع املشروعات التي ينفذها الجيش عبر «الهيئة

الهندسية» و«إدارة املهندسني العسكريني» ال تخضع
ســوى لرقابة الجيش نفسه ،كما ال تعلن تفاصيل
التنفيذ وإنما املبالغ اإلجمالية.
يـعــود الـخــوف فــي الــدولــة ،الـتــي تسيطر على األنـبــاء
وامل ـ ـقـ ــاالت ق ـبــل صـ ــدورهـ ــا ،إلـ ــى ال ـش ـع ــور ال ــواض ــح
بالغضب الشعبي جراء التقارير األمنية التي ترصده.
ففي األيــام املاضية ،باتت الرئاسة تهتم بنشاطات
السيسي إعالميًا أكثر من أي وقت ،ففي كل تحرك
له داخليًا وخارجيًا تصدر تقريرًا تلفزيونيًا يتناول
تفاصيل املـشــروعــات الـتــي يتفقدها الــرئـيــس حتى
لــو كــانــت مـشــروعــات بسيطة ،وه ــو سـلــوك «املــركــز
اإلعالمي ملجلس الــوزراء» أيضًا .وهذا املركز يشدد
على «إنـجــازات الطاقة والطرق» من دون حديث عن
الزيادات في تكاليف الحياة أو زيادة الرسوم وعوائد
صناديق الجيش والشرطة والقضاة من هذه الرسوم.
هكذا ،ال يتوقف الرئيس عن الحديث أمام الكاميرات
ل ـشــرح م ــا م ـشــروعــات ال ــدول ــة ،فــالـعــاصـمــة اإلداريـ ــة
الجديدة التي لن يقيم فيها إال األثرياء والتي تحولت
إل ــى م ـش ــروع رب ـحــي م ــن ال ــدرج ــة األول ـ ــى يحسبها
إن ـج ــازًا ،فــي حــن أن أكـثــر مــن  %80مــن املصريني
يــرون إعالنات كثيرة تخصها من دون أن يتمكنوا
من شراء  10أمتار فقط فيها .أيضًا ،من «اإلنجازات»
التي يحسبها السيسي على مواطنيه إنشاء مقرات
صيفية للحكومة فــي مدينة العلمني الـجــديــدة وفي
مبان لن يستفيد منها سوى
العاصمة اإلدارية ،وهي ٍ

النخبة الـحــاكـمــة ،بـجــانــب مـقــر لـ ــوزارة الــدفــاع ُيبنى
ليكون محصنًا وبعيدًا مــن املواطنني فــي العاصمة
الجديدة.

انفجار قنبلة بحافلة سياح فييتناميين
على رغم بوادر االستنفار األمني الكبير ،استهدفت
قنبلة حافلة تقل  14سائحًا من فييتنام كانوا في
طريقهم إلــى منطقة األه ــرام ــات لحضور «عــروض
الصوت والـضــوء» مساء أمــس ،ما أسفر عن مقتل
اثنني من السائحني باإلضافة إلــى املرشد املصري
وإصابة  13آخرين منهم السائق.
وح ـ ّـم ــل رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء مـصـطـفــى مــدبــولــي ســائــق
الحافلة مسؤولية ال ـحــادث ضمنًا بعد «سـيــره في
طريق غير مؤمن» ،كما حرص على زيارة املصابني
في املستشفى بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.
وبينما فتحت األجـهــزة األمنية تحقيقات موسعة،
تـشـتــد حــالــة االسـتـنـفــار لـتــأمــن الـكـنــائــس املختلفة
بالتزامن مع احتفاالت املسيحيني .وقالت الحكومة
إنها تواصلت مع السفارة الفيتنامية للتنسيق في
ش ــأن الـضـحــايــا وامل ـصــابــن ،فــي وق ــت قــالــت أجـهــزة
األمن إن «استخدام قنبلة بدائية الصنع يؤكد نجاح
الجهود األمنية فــي إحـبــاط ق ــدرات اإلرهــابـيــن على
إحداث تفجيرات ضخمة» ،وسط توجيهات رئاسية
بـ«معالجة آثار الحادث سريعًا على املستوى الدولي
لتجنب أي آثار سلبية على القطاع السياحي».
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العالم

العراق

تنافس محموم على مناصب المحافظين:

االنتخابات المحلية تنطلق
قبيل موعدها
بعد تأجيل انتخابات مجالس
المحافظات حتى إشعار آخر ،تجد القوى
السياسية متسعًا من الوقت إلعادة
تشكيل مسرح الحكومات المحلية،
ً
سواء في السعي إلى الظفر بمناصب
المحافظين ،خصوصًا في بغداد
والبصرة ،أو في محاولة نسج تحالفات
مؤقتة لتوسيع رقعة نفوذها.
وهي تحالفات سرعان ما تنفرط بمجرد
موسم االنتخابات وتوزيع
انتهاء ُ ّ
المناصب ،مخلفة مزيدًا من الفشل على
المستويين الخدمي والعمراني

بغداد ــــ مازن الزيدي
ق ـب ـي ــل ش ـه ــر مـ ــن املـ ــوعـ ــد ال ـ ــذي ك ــان
ُمـحـ َّـددًا إلج ــراء االنتخابات املحلية،
أعـلـنــت «املـفــوضـيــة العليا املستقلة
لــان ـت ـخــابــات» ،فــي ال ـ ــ 25مــن الشهر
املـ ــاضـ ــي ،ت ــأج ـي ــل ث ــان ــي اس ـت ـح ـقــاق
ان ـت ـخــابــي ك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـشـهــده
الـعــراق خــال الـعــام  .2018الحكومة
ال ـســاب ـقــة ب ــرئ ــاس ــة ح ـي ــدر ال ـع ـبــادي
أقـ ـ ـ ـ ّـرت ،ف ــي ن ـه ــاي ــة شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
ال ـفــائــت ،إجـ ــراء ان ـت ـخــابــات مجالس
امل ـح ــاف ـظ ــات ف ــي  22ك ــان ــون األول/
دي ـس ـم ـبــر ال ـ ـجـ ــاري .وب ـع ــد ان ـق ـضــاء
أش ـ ـهـ ــر عـ ـل ــى ت ـج ـم ـي ــد ع ـم ـل ـه ــا عـلــى
خلفية شـبـهــات ال ـتــزويــر والـتــاعــب
ب ـن ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
األخـيــرة (أي ــار /مايو  ،)2018أعلنت

«املفوضية» ،في أول قراراتها ،إرجاء
االن ـت ـخــابــات املـحـلـيــة إل ــى أج ــل آخــر
ّ
يتم تحديده الحـقــا؛ إذ إن الدستور
يمنح «املفوضية» صالحية اقتراح
مــواع ـيــد االن ـت ـخ ــاب ــات ع ـلــى مجلس
الــوزراء ،الذي يصادق بدوره عليها،
وي ــرفـ ـعـ ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان م ـ ــن أج ــل
التصويت عليها.
حتى اآلن ،لم يتضح مدى دستورية
ق ــرار تأجيل االنـتـخــابــات ،وال ــذي لم
يصدر أي تعليق عليه من السلطتني
ال ـت ـشــري ـع ـيــة أو ال ـت ـن ـف ـيــذيــة .وفـيـمــا
ي ـق ـت ــرب الـ ـب ــرمل ــان م ــن ن ـه ــاي ــة فـصـلــه
ال ـت ـشــري ـعــي األول ،ت ـن ـش ـغــل ال ـق ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـم ـحــاولــة الـ ـخ ــروج من
م ــأزق اسـتـكـمــال حـكــومــة ع ــادل عبد
املهدي ،والتي ما زالت ثالث حقائب
فيها شاغرة ،هي الداخلية والدفاع

ّأدت تظاهرات البصرة إلى إجهاض الجلسة التي أراد من ورائها الحكيم استعادة منصب المحافظ (أ ف ب)

والعدل .هذا االنشغال ،وفق أوساط
س ـيــاس ـيــة ،ب ــات يـطـغــى ع ـلــى جميع
األولــويــات ،ومــن بينها االنتخابات
امل ـح ـل ـي ــة ،إال أنـ ـ ــه لـ ــم ي ـم ـن ــع ال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة م ــن ف ـتــح م ـلــف مـنــاصــب
املحافظني ،الــذيــن فــاز ثمانية منهم
ب ـم ـقــاعــد بــرملــان ـيــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
األخيرة ،هم محافظو بغداد عطوان
العطواني ،والبصرة أسعد العيداني،
واألنبار محمد الحلبوسي ،وواسط
محمود املــا ط ــال ،وكــركــوك ريكان
الـ ـجـ ـب ــوري ،وب ــاب ــل ص ـ ــادق م ــدل ــول،
واملثنى فالح الزيادي ،وصالح الدين
أحمد عبد الله الجبوري.
م ـحــاف ـظــات األنـ ـب ــار وص ـ ــاح الــديــن
ً
وواسـ ـ ـ ـ ــط وب ـ ــاب ـ ــل ش ـ ـهـ ــدت انـ ـتـ ـق ــاال
«سلسًا» للسلطة املحلية .فقد ُمنح
م ـن ـص ــب مـ ـح ــاف ــظ األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،والـ ـ ــذي
كـ ـ ــان ي ـش ـغ ـل ــه م ـح ـم ــد ال ـح ـل ـب ــوس ــي،
إلــى نــائــب آخــر عــن تحالف «األنـبــار
هــويـتـنــا» بــزعــامــة جـمــال الـكــربــولــي،
م ـقــابــل ح ـص ــول أخ األخـ ـي ــر ،محمد
الـكــربــولــي ،عـلــى مقعد بــرملــانــي بعد
إخفاقه في الحصول على األصــوات
الكافية .وفي محافظة صالح الدين،
َ
َمـ ــنـ ــح أحـ ـم ــد ع ـب ــد الـ ـل ــه الـ ـجـ ـب ــوري،
املعروف بكنيته «أبو مازن» ،منصب
املـ ـح ــاف ــظ إلـ ـ ــى أحـ ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن مــن
كتلته االنتخابية «قلعة الجماهير».
أم ــا «ت ـي ــار ال ـح ـك ـمــة» ،بــزعــامــة عـمــار
ً
الحكيم ،فقد أجرى بدوره تبديال بني
ّ
قـيــاديـيــه ،بـعــد تــأهــل امل ــا ط ــال إلــى
البرملانّ ،
ّ
ليتم تعيني أحد املقربني من
الحكيم ،وهو محمد جميل املياحي،
ً
بدال منه في منصب محافظ واسط.
وف ـ ــي بـ ــابـ ــل ،أث ـ ـ ــار انـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـل ـطــة
املحلية مــوجــة صــاخـبــة مــن الـجــدل،
بسبب صلة املـحــافــظ الـجــديــد ،كــرار
الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ،ب ــالـ ـقـ ـي ــادي ف ـ ــي «ح ـ ــزب
ال ــدع ــوة» ع ـلــي الـ ـع ــاق ،إض ــاف ــة إلــى
حداثة سنه وافتقاره إلى التجربة ،ال
سيما في املناصب التنفيذية .وعلى
رغ ــم ذل ــك ،نـجــح ال ـع ـبــادي أخ ـي ـرًا في
الحصول على ثقة مجلس املحافظة.
لكن محافظات أخرى ال ّتزال تنتظر
التسويات الـتــي قــد تتمخض عنها
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة .إذ يـ ــدور
َ
خ ــاف حـ ـ ّ
ـاد ع ـلــى ح ـكــومــتــي ب ـغــداد
والبصرة ،اللتني التحقت بهما أيضًا
النجف ،على رغم عدم فوز محافظها
لؤي الياسري بمعقد برملاني.
قـ ـي ــادي ف ــي ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» ي ــرى،
فــي حــديــث إلــى «األخ ـب ــار» ،أن زعيم
«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» مـقـتــدى ال ـصــدر،
وع ـ ـ ـمـ ـ ــار ال ـ ـح ـ ـك ـ ـيـ ــم ،ق ـ ــام ـ ــا ب ــإحـ ـي ــاء
تـحــالـفـهـمــا ال ـق ــدي ــم ف ــي ال ـح ـكــومــات
املحلية ،للسيطرة على املحافظات
استعدادًا لالنتخابات املقبلة ،حيث

شهدت األنبار
وصالح الدين
ً
وواسط وبابل انتقاال
«سلسًا» للسلطة

ّأدى تحالفهما فــي انتخابات 2013
إل ــى تـقــاســم الـحـكــومــات املـحـلـيــة في
بـغــداد والـبـصــرة .لكن هــذا التحالف
ّ
ان ـ ـ ـهـ ـ ــار ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـخـ ــلـ ــي الـ ـحـ ـكـ ـي ــم عــن
ّ
وتسببه له بخسارة منصب
حليفه،
مـحــافــظ ب ـغ ــداد ،والـ ــذي شـغـلــه علي
ال ـت ـم ـي ـمــي ح ـت ــى م ـط ـلــع عـ ــام ،2017
قـبــل أن تـتـ ّـم إقــالـتــه مــن ِقـ َـبــل مجلس
املحافظة ،ويستعيد املنصب حزب
«ال ـ ـ ــدع ـ ـ ــوة» .الح ـ ـقـ ــا ،خ ـس ــر ال ـح ـك ـيــم
منصب محافظ البصرة الذي شغله
م ــاج ــد الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــراوي ،بـ ـع ــد مـ ـغ ــادرة
األخ ـي ــر ال ـب ـصــرة ف ــي آب /أغـسـطــس
امل ــاض ــي ،إث ــر ات ـهــامــه ب ــال ـت ــورط في
قـضــايــا ف ـســاد ،لـيـتـ ّـم انـتـخــاب أسعد
الـعـيــدانــي ،املـحـســوب عـلــى «املــؤتـمــر
الوطني» بزعامة أراس حبيب ،خلفًا
له .وفي هذا السياق ،يلفت القيادي
نفسه ،الذي رفض الكشف عن اسمه،
إلـ ـ ــى أن الـ ـ ـص ـ ــدر والـ ـحـ ـكـ ـي ــم ح ـ ــاوال
اسـتـثـمــار الـضـغــوط الـتــي يواجهها
«تحالف البناء» على خلفية ّ
تمسكه
بـ ـت ــرشـ ـي ــح فـ ــالـ ــح ال ـ ـف ـ ـيـ ــاض ل ـت ــول ــي
حقيبة الداخلية ،مــن أجــل استعادة
ب ـغ ــداد وال ـب ـص ــرة م ــرة أخـ ـ ــرى ،على
ّ
رغـ ــم عـ ــدم ت ــأدي ــة كـ ــل م ــن ال ـع ـيــدانــي
وال ـع ـطــوانــي ال ـي ـمــن ال ـقــانــون ـيــة في
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي .وال ـج ــدي ــر ذك ــره،
هنا ،أن الدستور ال ّ
يحدد مدة زمنية
ّ
ألداء املــرشـحــن الـفــائــزيــن بعضوية
البرملان اليمني القانونية ،ما يسمح
لـبـعــض املـحــافـظــن بــاسـتـثـمــار هــذه
الثغرة ،وتأخير أداء اليمني البرملاني
ريثما ّ
يتم حسم املنصب.
وشهد مجلس محافظة بـغــداد ،في
 12كانون األول /ديسمبر الجاري،
ان ـت ـخ ــاب ف ــاض ــل ال ـش ــوي ـل ــي ،عـضــو
«كتلة األح ــرار» الـصــدريــة ،محافظًا
ل ـب ـغ ــداد ،وم ـح ـمــد الــرب ـي ـعــي ،عضو
«ك ـت ـلــة ال ـح ـك ـمــة» ،نــائ ـبــا لـلـمـحــافــظ.
ل ـك ــن «ائ ـ ـتـ ــاف دول ـ ــة الـ ـق ــان ــون» ّ
رد
بالطعن في قانونية الجلسة ،مؤكدًا
اف ـت ـقــارهــا إل ــى ال ـن ـصــاب ال ـقــانــونــي
ً
أوال ،ولـ ــوجـ ــود م ـح ــاف ــظ لـ ــم ي ـق ـ ّـدم
ّ
اسـتـقــالـتــه ول ــم ي ــؤد الـيـمــن كنائب

فــي ال ـبــرملــان ثــانـيــا .وعـلــى إث ــر ذلــك،
ع ـق ــد م ـج ـل ــس ال ـع ــاص ـم ــة فـ ــي الـ ـ ــ22
م ــن ال ـش ـه ــر ّن ـف ـســه ج ـل ـســة مـكـتـمـلــة
النصاب ،تمخضت عن اختيار فالح
الجزائري ،املحسوب على «تحالف
ال ـب ـن ــاء» ،م ـحــاف ـظــا ل ـب ـغ ــداد .الـفـشــل
الذي ُمني به «التيار الصدري» في
اس ـت ـع ــادة مـنـصــب م ـحــافــظ ب ـغ ــداد،
ت ـك ـ ّـرر ف ــي ال ـب ـص ــرة م ــع «ال ـح ـك ـمــة»،
ال ــذي ح ــاول ب ــدوره ان ـت ــزاع منصب
امل ـح ــاف ــظ م ــن ال ـع ـي ــدان ــي امل ـح ـســوب
على ّ«البناء» ،وتقديم علي الفارس
ّ
كـمــرشــح لـتــولــي املـنـصــب .وف ــي هــذا
اإلطــار ،عقد مجلس البصرة جلسة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ف ــي  14ك ــان ــون األول/
ديسمبر ال ـجــاري الخـتـيــار محافظ
ج ــدي ــد .لـكــن مـســاعــي «ال ـح ـك ـمــة» لم
تنجح في عقد جلسة تامة النصاب،
بعدما منع املتظاهرون دخول بقية
أعـضــاء مجلس املحافظة إلــى قاعة
االجتماع ،وإغالقهم الطرق املؤدية
إلـيــه ،مــا أدى إلــى إجـهــاض الجلسة
وبقاء العيداني محافظًا حتى اآلن.
أمــا الـقـضــاء الـعــراقــي ،فـ ّ
ـوجــه ضربة
إلــى مـســاعــي ال ـصــدر ـ ـ ـ الـحـكـيــم ،إثــر
ق ـ ـ ــرار اإلف ـ ـ ـ ــراج عـ ــن رئـ ـي ــس مـجـلــس
محافظة البصرة ،صباح البزوني،
بـ ـع ــد ث ــاث ــة أشـ ـه ــر مـ ــن ال ـت ــوق ـي ــف.
إذ إن م ــن شـ ــأن هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار إن ـه ــاء
دور ال ـق ـيــادي ف ــي «كـتـلــة الـحـكـمــة»،
ول ـيــد ك ـي ـطــان ،ال ــذي ت ــرأس مجلس
املـحــافـظــة بــالــوكــالــة ،فــي التحشيد
ّ
إلع ـ ــادة ال ـب ـصــرة إل ــى س ــل ــة تـحــالـفــه
السياسي.
م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة مــا
لبثت أن انتقلت إلــى الـنـجــف ،حيث
نـ ـجـ ـح ــت أطـ ـ ـ ـ ــراف سـ ـي ــاسـ ـي ــة داخ ـ ــل
مجلس املحافظة فــي إقــالــة املحافظ
ل ـ ـ ــؤي الـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــري ،امل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ع ـلــى
«دولـ ــة ال ـق ــان ــون» ،وتـنـصـيــب هــاشــم
ال ـ ـ ـكـ ـ ــرعـ ـ ــاوي ،ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «ك ـت ـل ــة
الحكمة» ،محافظًا بشكل مؤقت .وفي
هذه األثناء ،تدور تحضيرات بقيادة
كل من «سائرون» و«الحكمة» إلقالة
مـحــافــظ ذي ق ــار ،يـحـيــى الـنــاصــري،
امل ـح ـس ــوب ع ـلــى «الـ ــدعـ ــوة» و«دول ـ ــة
ّ
وترجح مصادر سياسية
القانون».
مطلعة ،ل ــ«األخ ـبــار» ،انتقال معركة
الحكومات املحلية في املرحلة املقبلة
إل ــى محافظة مـيـســان الـتــي يسيطر
عليها «التيار الصدري» ،متوقعة أن
ّ
ترد القوى السياسية بشكل متقابل
إلقــالــة محافظ كــربــاء ،الـقـيــادي في
«دولــة القانون» .أما في كركوك ،فإن
امل ـع ــركــة مــؤج ـلــة ن ـظ ـرًا لـتـعـقـيــداتـهــا
السياسية ،واشـتــداد التنافس فيها
ب ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،واألط ـ ـ ـ ــراف
الكردية من جهة أخرى.
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ّ
عصي في دواليب اتفاق السويد:
ُ ّ
ممثلو هادي يغادرون الحديدة ساخطين
غادر ممثلو الحكومة
الموالية للرياض في لجنة
تنفيذ اتفاق السويد مدينة
الحديدة ،من دون أن ّ
يتم
إقرار آلية «إعادة االنتشار».
ّ
تطور ألقى بظالل سلبية
على االتفاق ،لكنه لم
يغلق الباب على إمكانية
عودة األمور إلى مسارها
المرسوم لها
حـ ـمـ ـل ــت الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــات الـ ـقـ ـلـ ـيـ ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة
مــؤشــرات سلبية فــي مــا يتصل بتنفيذ
اتفاق الحديدة ،من دون أن تنسف األمل
بإمكانية انتعاشه مجددًا ،خصوصًا في
حالة إعــادة تفعيل الضغوط السعودية
الـتــي فعلت فعلها اب ـت ـ ً
ـداء ،فــي دفــع وفد
الـحـكــومــة املــوالـيــة لـلــريــاض إل ــى القبول
بــاالتـفــاق عـلــى رغ ــم مـعــارضـتــه ل ــه .وهــي
ّ
م ـعــارضــة عـ ــادت وت ـجــلــت أمـ ــسُ ،مـثـ ّـبـتــة
م ــرة أخ ــرى حـقـيـقــة اإلعـ ــان ال ــذي أعـقــب
م ـشــاورات الـســويــد ،وفاتحة الـبــاب ّعلى
احتماالت عرقلة وتأخير كانت ُمتوقعة
منذ اللحظة األولى.
وغادر مندوبو حكومة الرئيس املنتهية
واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي ،فــي
«لجنة تنسيق إعــادة االنتشار» املعنية
بتنفيذ اتفاق الحديدة ،مدينة الحديدة،
ّ
م ــن دون أن ي ـس ــل ـم ــوا رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة،
ال ـج ـن ــرال ال ـه ــول ـن ــدي امل ـت ـق ــاعــد بــاتــريــك
كــامـيــرت ،مــاحـظــاتـهــم عـلــى اآلل ـيــة التي
كـ ـ ــان ُيـ ـفـ ـت ــرض أن يـ ـت ـ ّـم إقـ ـ ــرارهـ ـ ــا أم ــس
تمهيدًا للبدء بتنفيذها .لكن االجتماع
الذي انعقد ،صباح الجمعة ،بني ممثلي
حكومة هادي ومندوبي حكومة اإلنقاذ،
يفض إلى أي نتيجة،
برئاسة كاميرت ،لم
ِ
بعدما تــأكــد للطرف األول أن تفاهمات
استوكهولم تقتضي ،فقط ،إعادة الوضع
العسكري في محافظة الحديدة إلــى ما
ك ــان عـلـيــه قـبـيــل م ـع ــارك ش ـهــر رم ـضــان
املــاضــي (ال ـق ــوات املــوال ـيــة لــ«الـتـحــالــف»
بــال ـقــرب م ــن مــدي ـنــة ال ـخ ــوخ ــة ،وال ـق ــوات
املوالية لحكومة اإلنقاذ بالقرب من مدينة

باجل) ،وليس إخــراج املوظفني األمنيني
واإلداري ـ ــن الـتــابـعــن لـسـلـطــات صنعاء
من املحافظة ومركزها ،وفقًا ملا تفيد به
مصادر مطلعة «األخبار» .وهذا ما ّ
عبر
عنه ،بطريقة أو بأخرى ،املتحدث باسم
ميليشيات «ألوية العمالقة» ،املحسوبة
على اإلمارات ،مأمون املهجمي ،بقوله إن
«الحوثيني لن ينسحبوا من الحديدة ،أو
ّ
يسلموها إلى السلطات املحلية» بحسب
فهم حكومة هــادي لهذه السلطات على
أنـهــا ّ
املعينة قبل عــام  .2014وعـلــى رغم
أن أنـ ـب ـ ً
ـاء ك ــان ــت ق ــد أشـ ـ ــارت إلـ ــى ات ـفــاق
الـطــرفــن عـلــى إع ــادة فـتــح طــريــق «كيلو
 ،»16الذي يربط محافظات صنعاء وتعز
وال ـحــديــدة ،ل ــ«أغ ــراض إنـســانـيــة» ،إال أن
املصادر نفسها أكدت أن «آلية التنفيذ لم
ّ
يتم التفاهم عليها ،وهنا املشكلة».
هذه التعقيدات ألقت بظالل سلبية على
ات ـفــاق ال ـحــديــدة ،ال ــذي ب ــدا خ ــال األي ــام
ا ُمل ــاض ـي ــة أنـ ــه كـ ــان ي ـس ـيــر ع ـلــى ن ـحــو ما
ّ
خطط له ،إال أن إمكانية تجاوز العقبات
ّ
ال ـعــارضــة ال تـظـهــر مـسـتـحـيـلــة ،ف ــي ظــل
احتمال عودة الرياض إلى التدخل بعد أن
تكون املناورة قد استنفدت أغراضها .في
هــذا اإلطــار ،تفيد مصادر من داخــل وفد

صنعاء التفاوضي بــأن اتفاق الحديدة،
الذي ّ
تمت املوافقة عليه في ربع الساعة
األخير بعد اتصال ولي العهد السعودي
محمد بــن سـلـمــان بــاألمــن ال ـعــام لألمم
املـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،إن ـمــا تـ ّـم
ربطه بوقف استهداف العمق السعودي
بالصواريخ الباليستية من ِق َبل الجيش

عاودت الطائرات
غاراتها على الحديدة
للمرة األولى منذ أيام

اليمني واللجان الشعبية .وانطالقًا من
ذل ــك ،تـبــدو تـفــاهـمــات اسـتــوكـهــولــم أكبر
من التفاصيل التي تعمل حكومة هادي
على الـتــرويــج لـهــا ،وهــا هنا بالتحديد
قــد تـكــون كــامـنــة عــوامــل تحصينها من

تحذير أميركي للحلفاء:
تهديدات «الحوثيين» للطيران جدية
أفادت مصادر رفيعة املستوى بأن إدارة الطيران الفيدرالية التابعة لوزارة
ً
النقل األميركية ( )FAAدعت ،أخيرًا ،كال من السعودية واإلمارات إلى
تحذير الطائرات التي تستخدم مجالهما الجوي ،من خطر وقوع هجمات
مسيرة ّ
بصواريخ باليستية وطائرات ّ
ضدهما ،انطالقًا من اليمن .وقالت
املصادر لـ«األخبار» إن الـ« FAAتعتبر تهديدات الحوثيني جدية ،لذا
طالبت مرارًا السعودية واإلمارات بأن تصدرا بيانات تحذيرية لشركات
الطيران ،تلفتها فيها إلى احتمال ّ
تعرض طائراتها لهجمات ،وتطالبها
باالستعداد الكامل حني املرور في األجواء السعودية واإلماراتية،
وأخذ أعلى درجات الحيطة ملنع وقوع الكوارث املؤسفة» .وأوضحت أن
الـ« »FAAتطلب عادة من الدول التي ّ
تتعرض لهجمات كهذه إصدار
ّ
التحذير املذكور ،وذلك في «خطوة أولى ،وإذا ما تمردت هذه الدول على
إصدار تلك التعليمات الحيوية التي تضمن األمان ،تقوم اإلدارة بنفسها
بإصدار بيانات تحذيرية لجميع شركات الطيران».
(األخبار)

االنـهـيــار .وعـلــى رغــم خــوض السعودية
املفاوضات تحت عناوين مغايرة لشعار
«إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـش ــرعـ ـي ــة» ،إال أنـ ـه ــا حــرصــت
عـلــى حـفــظ م ــاء وج ــه الـحـكــومــة املــوالـيــة
لها بإيعازها إليها بعدم التوقيع على
االتفاق ،بعدما رفضت «أنصار الله» أن
ّ
يتم وسم وفد تلك الحكومة بعبارة «وفد
الجمهورية اليمنية» ،مقترحة استخدام
عبارة «وفــد حكومة الشرعية» أو «وفد
الــريــاض» مقابل «وفــد حكومة اإلنـقــاذ»
أو «وفد صنعاء» ،وفقًا للمصادر نفسها.
َ
َ
وصاحب فشل االجتماع األخير لـ«لجنة
التنسيق» تصاعد خروقات وقف إطالق
ال ـن ــار ،ال ـتــي ُسـ ّـجـلــت مــن ضمنها أمــس،
للمرة األولــى منذ أيــام ،غارتان لطائرات
الـعــدوان استهدفتا محيط قرية القبيع
ومحيط كلية الهندسة ،بحسب ما أعلن
املتحدث باسم الجيش واللجان الشعبية
ي ـح ـي ــى سـ ــريـ ــع .وأشـ ـ ـ ــار سـ ــريـ ــع ،ك ــذل ــك،
إل ــى «ارت ـك ــاب املــرتــزقــة  158خــرقــا خــال
ال ـســاعــات األربـ ــع والـعـشــريــن املــاضـيــة»،
ف ــي ح ــن اتـهـمــت املـيـلـيـشـيــات املــدعــومــة
إم ــارات ـي ــا «أنـ ـص ــار ال ـل ــه» ب ــ«االس ـت ـم ــرار
فـ ــي خ ـ ــرق الـ ـه ــدن ــة ،والـ ـقـ ـي ــام ب ـع ـش ــرات
الخروقات في مدينة الحديدة ومديريتي
الــدري ـه ـمــي وب ـي ــت ال ـف ـق ـيــه» .وع ـل ــى رغــم
تلك االتهامات املتبادلة ،إال أن املتحدث
باسم «ألــويــة العمالقة» أعلن أن «لجنة
التنسيق» «ستعقد اجتماعات أخــرى»
م ــن دون تـحــديــد مــوعــد ل ــذل ــك ،م ــا يشي
ب ــأن تـ ـط ــورات أم ــس الـسـلـبـيــة ق ــد تـكــون
مجرد عقبة على الطريق .يعزز االحتمال
امل ـت ـقــدم إعـ ــان ح ـكــومــة ه ـ ــادي ،أول من
أم ــس ،ال ـبــدء ب ــ«ص ــرف مــرتـبــات الـجـهــاز
اإلداري للدولة فــي محافظة الـحــديــدة»،
في خطوة وصفها املبعوث األممي إلى
ال ـي ـم ــن ،م ــارت ــن غــري ـف ـيــث ،ب ـ ــال ــ«م ـه ـمــة»،
ً
آم ـ ــا أن «ت ـل ـي ـهــا خ ـط ــوات أخ ـ ـ ــرى» .لكن
رئيس «اللجنة الثورية العليا» ،التابعة
ل ــ«أن ـص ــار ال ـل ــه» ،مـحـمــد عـلــي الـحــوثــي،
حذر من أن يكون الهدف من قــرار هادي
«االلـ ـتـ ـف ــاف ع ـلــى اتـ ـف ــاق اس ـتــوك ـهــولــم»،
مطالبًا املبعوث األممي بإلزام الحكومة
امل ــوال ـي ــة ل ـل ــري ــاض ب ــ«ت ـس ـل ـيــم املــرت ـبــات
لجميع موظفي الدولة» .وأبــدت مصادر
ّ
مطلعة في صنعاء ،من جهتها ،خشيتها
من أن تكون هذه الخطوة مجرد «فقاعة
إعالمية» للتغطية على «وصــول شحنة
من  147مليار ريال مطبوعة في الخارج».
(األخبار)

ّ
االحتجاجات مستمرة« :جمعة الشهداء» تدشن دعوات المعارضة
السودان

تجددت االحتجاجات في
العاصمة ومختلف محافظات
السودان عقب صالة الجمعة أمس،
وسط دعوات المعارضة إلى المزيد
خالل األيام المقبلة
الخرطوم ـــ مي علي
ل ـ ـ ــم ت ـ ـم ـ ـنـ ــع أرتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ـ ــات
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات امل ــدجـ ـج ــة
امل ـت ـم ــرك ــزة ف ــي م ـنــاطــق ع ــدي ــدة فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،أمـ ـ ـ ــس ،امل ـح ـت ـج ــن مــن
مــواص ـلــة ال ـت ـظــاهــرات ال ــداع ـي ــة إلــى
إسقاط نظام الرئيس عمر البشير،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ارت ـ ـفـ ــاع س ـع ــر ال ـخ ـبــز
وتـ ــدهـ ــور األوض ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وارت ـ ـفـ ــاع م ـع ــدل ال ـت ـض ـخــم (.)%70
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي ب ـ ــدت أم ـ ــس ك ـمــا

لـ ــو أنـ ـه ــا ث ـك ـن ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ش ـه ــدت
تظاهرات عدة ،انطلقت من املساجد
ع ـقــب ص ــاة ال ـج ـم ـعــة ،ف ــي م ــا ُع ــرف
ب ـ ـ «ج ـم ـع ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــداء» ،وذل ـ ـ ــك بـعــد
ساعات من اعتقال السلطات تسعة
مــن ق ــادة امل ـعــارضــة ،أث ـنــاء اجـتـمــاع
ل ـهــم ،مــن بـيـنـهــم ق ـيــادي فــي الـحــزب
«الشيوعي» ،وقياديون آخــرون من
حزبي «البعث» و«الناصري».
ف ــي والي ـ ــة الـ ـخ ــرط ــوم ،خ ــرج ــت مــن
املـ ــدي ـ ـنـ ــة أح ـ ـ ـيـ ـ ـ ُ
ـاء املـ ـنـ ـشـ ـي ــة ،وب ـ ــري
املحس ،وامتداد ناصر ،والرياض،
وش ـ ـم ـ ـبـ ــات ،وت ـ ــوت ـ ــي .وفـ ـ ــي األول،
ح ـي ــث ال ـع ــدي ــد م ــن م ـق ــار ال ـب ـع ـثــات
الدبلوماسية واملنظمات األجنبية،
خرج املحتجون من مسجد «سيدة
سـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــوري» ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان ال ـب ـش ـي ــر
يـ ـصـ ـل ــي ص ـ ـ ــاة الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،ب ـع ــدم ــا
أس ـم ـع ــوه رغ ـب ـت ـهــم ف ــي رح ـي ـلــه مــن
داخ ــل امل ـس ـجــد ،م ـنــاديــن «ي ــا بشير
ارحـ ـ ـ ــل ارح ـ ـ ـ ـ ــل» ،م ـ ــا اض ـ ـطـ ــر ط ــاق ــم
ال ـح ــراس ــة ال ـخ ــاص ب ــه إل ــى إخــائــه

عـ ـل ــى وجـ ـ ــه ال ـ ـسـ ــرعـ ــة ،ب ـح ـس ــب مــا
أظـهــر مـقـطــع م ـصــور .وبـعــد خــروج
املـ ـصـ ـل ــن ،أط ـل ـق ــت الـ ـش ــرط ــة ال ـغ ــاز
املـسـيــل لـلــدمــوع لتفريقهم .أمــا في
مدينة أم درمــان ،أحــد معاقل زعيم
ح ــزب «األم ـ ــة» املـ ـع ــارض ،ال ـص ــادق
املـ ـه ــدي ،ف ـق ــد خ ــرج ــت أحـ ـي ــاء بـيــت
امل ــال ،وأم ـبــده ،كـمــا خــرج مـئــات من
امل ـص ـلــن (مـ ــا ب ــن  300و )400مــن
م ـس ـجــد ودن ـ ــوب ـ ــاوي ،ف ــي ت ـظــاهــرة
نادت بسقوط النظام ،لكن الشرطة،
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي طـ ـ ــوقـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــدان املـ ـحـ ـي ــط
بــامل ـس ـجــد ق ـبــل الـ ـص ــاة ،ب ـن ـحــو 30
عربة عسكرية ،أطلقت الغاز املسيل
لـ ـل ــدم ــوع عـ ـل ــى املـ ـحـ ـتـ ـج ــن ،ال ــذي ــن
خــرجــوا مــن املـسـجــد وه ــم يهتفون
«سلمية ،سلمية.»...
وف ـي ـم ــا دأبـ ـ ــت ال ـس ـل ـط ــات م ـن ــذ ب ــدء
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات األربـ ـ ـع ـ ــاء امل ــاض ــي،
ع ـق ــب قـ ـ ــرار ال ـح ـك ــوم ــة رف ـ ــع أس ـع ــار
ال ـخ ـبــز (م ــن جـنـيــه س ــودان ــي واح ــد
إل ـ ــى  3جـ ـنـ ـيـ ـه ــات) ،ع ـل ــى م ــواج ـه ــة

املتظاهرين بالغاز املسيل للدموع
وال ـق ـن ــاب ــل ال ـص ــوت ـي ــة ،وال ــرص ــاص
ال ـ ـحـ ــي أخ ـ ـ ـي ـ ـ ـرًا ،م ـ ــن دون أن ت ـجــد
مخرجًا ألي من األزمــات املستفحلة
ف ــي ال ـب ــاد ،جـ ـ َّـددت ق ــوى املـعــارضــة
دعــوتـهــا إل ــى رف ــع الـسـقــف ،مطالبة
ال ـش ـع ــب ب ـم ــواص ـل ــة االح ـت ـج ــاج ــات
خـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ب ـح ـس ــب مــا
ذك ــر ب ـيــان لـلـحــزب ال ـش ـيــوعــي ،بعد
اجتماع ضم أحزاب املعارضة.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـ ـح ـ ــاول الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل مــن
ح ـجــم االن ـت ـه ــاك ــات ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
ب ـحــق امل ـت ـظــاهــريــن ،وال ـت ـحــذيــر من
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،إذ
أعلنت على لسان املتحدث الرسمي
باسمها ،وزير اإلعالم واالتصاالت،
ب ـشــارة جـمـعــة ،أن ع ــدد الـقـتـلــى بلغ
 19ف ـقــط ،بـيـنـهــم اث ـن ــان م ــن ال ـقــوات
ال ـن ـظــام ـيــة ،وأن ع ــدد امل ـصــابــن من
الـ ـق ــوات ال ـن ـظــام ـيــة ب ـلــغ  ،187ومــن
املواطنني  ،219بخالف األرقام الذي

ذكرتها املنظمات الحقوقية .وانضم
أمــس الـطــالــب فــي كلية اآلداب ،عبد
الرحمن الصادق محمد ،إلى قائمة
قتلى «احـتـجــاجــات الـخـبــز» ،الــذيــن
وصـ ـل ــوا ب ـح ـســب م ـن ـظ ـمــة «ال ـع ـف ــو»
ً
الدولية ،إلى  37قتيال .وكان القتيل
قد فقد خالل مشاركته في تظاهرة
ُ
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء امل ـ ــاض ـ ــي ،قـ ـب ــل أن ت ـب ـلــغ
الشرطة ذويــه ،مساء أمــس ،بوجود

ً
اتهم البشير دوال
كبرى بمحاولة
«ابتزاز» بالده
اقتصاديًا وسياسيًا
زعمت الحكومة أن عدد القتلى بلغ  19فقط بينهم اثنان من قواتها

جثته فــي نهر النيل ،غير أن والــده
فـ ــوجـ ــئ ب ـ ــوج ـ ــود آث ـ ـ ـ ــار ض ـ ـ ــرب فــي
ال ــرأس والـظـهــر ،ودم ــاء خــارجــة من
األنف واألذن ،ما ُيشير إلى تعرضه
لـلـتـعــذيــب .ووف ــق مـقــربــن م ــن وال ــد
ّ
القتيل ،رفض األخير تسلم جثمان
ابـ ـن ــه ،ق ـب ــل إج ـ ـ ــراء ت ـش ــري ــح مل ـعــرفــة
أسباب الوفاة ،لكن إدارة املستشفى
األك ــادي ـم ــي ،ف ــي ضــاح ـيــة االم ـت ــداد،
ج ـن ــوب الـ ـخ ــرط ــوم ،رف ـض ــت إع ـط ــاء
ذوي القتيل تقريرًا طبيًا عن أسباب
ال ــوف ــاة ،إال ب ـعــد ُم ـض ـ ّـي أس ـبــوعــن،
مكتفني بتقرير شـفــوي .كما منعت
الـسـلـطــات األمـنـيــة أهــل املـتــوفــى من
غسله في منزله ،وأمرتهم بالصالة
ع ـل ـيــه ف ــي امل ـق ــاب ــر ،ح ـيــث تـحـيـطـهــم
قوات األمن ،خشية تجمهر املشيعني
بأعداد كبيرة ،وتحول الجنازة إلى
تظاهرة كـبــرى ،بالتزامن مــع إقامة
صالة الجمعة في املساجد األخرى.
وف ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــاولـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ــرئ ـي ــس
ال ـب ـش ـي ــر إلي ـ ـجـ ــاد م ـ ـخـ ــارج ل ــأزم ــة،

ـال فــي وزارة الــدفــاع،
اتـهــم فــي احـتـفـ
ٍ ً
أول مــن أم ــس ،دوال كـبــرى مــن دون
أن يسميها ،بمحاولة ابتزاز الــدول
ال ـع ــرب ـي ــة واإلس ــامـ ـي ــة وتــرك ـي ـع ـهــا،
س ـيــاس ـيــا واق ـت ـص ــادي ــا .أمـ ــا رئـيــس
ال ـ ـ ـ ــوزراء ،م ـع ـتــز م ــوس ــى ،ف ـق ــد أدان
ف ــي أول ّ
رد ل ــه عـلــى االح ـت ـجــاجــات،
فــي مـنـشــور فــي مــوقــع «فـيـسـبــوك»،
أدان «عمليات التخريب والتدمير»،
مـ ـت ــوعـ ـدًا بـ ـ ــأن «ال ـ ـقـ ــانـ ــون س ـي ــأخ ــذ
مـجــراه» .وفيما بــدا الحزب الحاكم،
ّ
التخبط ،بعد أن فرغت
في حالة من
ج ـع ـب ـتــه م ــن الـ ـحـ ـل ــول ،دع ـ ــا امل ـك ـتــب
ـاع ح ـمــل صفة
ال ـق ـي ــادي إل ــى اج ـت ـم ـ ٍ
«أم ـنــي ـ ـ ـ س ـيــاســي» ،واس ـت ـمــر زهــاء
خـ ـم ــس سـ ـ ــاعـ ـ ــات ،لـ ـك ــن م ـخ ــرج ــات ــه
ج ــاء ت م ـكــررة بــدعــوات للمواطنني
إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـحـ ـل ــي ب ــالـ ـصـ ـب ــر والـ ــوعـ ــي
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـب ـل ــد،
ّ
ل ـكــن ال ـنــاش ـطــن ،ردوا ع ـلــى مــواقــع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ف ــي حـمـلــة
بعنوان «تسقط بس».
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إيران

انتفاضة «اإلصالحيين» المبكرة على روحاني:

مقالة

للنأي بالنفس عن «فشل» الحليف

ّ
فجرت تصريحات مدير مكتب الرئيس
اإليراني ضد تيار «اإلصالحيين» ،السجال
بين األخير وحليفه فريق روحاني .وهو
خالف بدأت بوادره منذ مدة ،وتحتدم
اليوم مع تصاعد السخط الشعبي على
سياسة الرئيس ،وسط محاولة من هذا
التيار للنأي بالنفس عن الخسائر السياسية
التي مني بها بعد االنسحاب األميركي
من االتفاق النووي

طهران ــ حسين شعيتو
أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة ح ـ ـ ــادة ،ه ــي األولـ ــى
مــن نــوعـهــا ،تشهدها ط ـهــران .فبعد
أن اعـ ـت ــاد ال ـ ـشـ ــارع ،وامل ــراقـ ـب ــون في
الـ ـخ ــارج ،ع ـلــى االن ـق ـس ــام الـتـقـلـيــدي
بـ ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاري «اإلص ـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن»
و«املحافظني» ،تفجرت أزمــة جديدة
داخـ ـ ـ ــل ج ـب ـه ــة «اإلص ـ ــاح ـ ـي ـ ــن» ،أو

يستعد «اإلصالحيون»
لتشكيل كتلة موحدة
برئاسة محمد رضا عارف
بشكل أدق بــن هــذا الـتـيــار وحليفه
فــي الــوســط «ت ـيــار االعـ ـت ــدال» (تـيــار
روحــانــي) .وهــو خــاف ّ
تفجر اليوم،
لكن بدأت بــوادره منذ ميل روحاني
إلـ ـ ـ ــى «املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــن» ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
ح ـل ـف ــائ ــه وداع ـ ـم ـ ـيـ ــه .ل ـك ــن يـ ـب ــدو أن
اق ـت ــراب االسـتـحـقــاقــات االنـتـخــابـيــة،
ت ـفــرض عـلــى «اإلص ــاح ـي ــن» الـنــأي
بالنفس عن «فشل» الرجل ،والسعي
في استعادة ثقة الشارع الخائب من
الرهانات على االتفاق النووي.
في الشكل ،يتمظهر الخالف الجديد
على شكل سجال حاد بني الطرفني.
أم ــا ف ــي امل ـض ـمــون ،فـيـشــي الـتــراشــق
اإلع ــام ــي بـتــدشــن مـعــركــة رئــاسـيــة

ح ــامـ ـي ــة مـ ـبـ ـكـ ـرًا ،وق ـ ـبـ ــل عـ ــامـ ــن مــن
موعدها مــع انتهاء الــواليــة الثانية
واألخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ل ـ ـلـ ــرئ ـ ـيـ ــس .وقـ ـ ـ ــد ن ـشــب
ال ـخ ــاف إثـ ــر ت ـصــريــح م ــدي ــر مكتب
روحـ ـ ــانـ ـ ــي ،مـ ـحـ ـم ــود واع ـ ـظ ـ ــي ،ب ــأن
األص ـ ـ ــوات ال ـت ــي ح ـصــدهــا الــرئ ـيــس
ال ـح ــال ــي ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،سـبـبـهــا
ش ـع ـب ـي ـتــه ،ال دعـ ــم «اإلص ــاحـ ـي ــن»،
م ــا أث ـ ــار حـفـيـظــة األخـ ـي ــري ــن ،الــذيــن
يعتبرون أن الفضل األول في وصول
روح ــان ــي إل ــى س ــدة الــرئــاســة ،يعود
إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،خـ ـص ــوص ــا دع ـ ـ ــم ال ــرئ ـي ــس
ال ـس ــاب ــق م ـح ـمــد خ ــات ـم ــي .تـصــريــح
واع ـ ـظـ ــي ت ــرت ـب ــت ع ـل ـي ــه ردود فـعــل
صاخبة من معسكر «اإلصالحيني»
ونوابهم في البرملان ،تمحورت حول
اتـهــام الحكومة بالفشل وبــأن ليس
لديها أي رؤية ملستقبل البالد.
هــذا فــي الـسـجــال اإلعــامــي ،لكن في
ال ـخ ـل ـف ـيــة ي ـب ــدو أن «اإلص ــاح ـي ــن»
يحاولون الخروج من كنف روحاني
قـبــل االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املقبلة،
كـمــا الـنـيــابـيــة ،ورمـ ــي فـشــل االت ـفــاق
ال ـنــووي وتبعاته االقـتـصــاديــة على
ك ــاه ــل ه ـ ــذا الـ ـف ــري ــق ،أم ـ ـ ــام ال ـخ ـي ـبــة
ال ـت ــي ت ـس ــود ال ـ ـشـ ــارع اإليـ ــرانـ ــي مــن
ال ــوع ــود ال ـتــي قــدمــت ،وت ــم التعويل
ً
عـلـيـهــا ط ــوي ــا ف ــي زم ــن امل ـفــاوضــات
مـ ــع ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج .وهـ ـ ــي وع ـ ـ ــود مـنـحــت
فريق روحاني زخمًا في االنتخابات
املاضية ،وأظهرت أن الشارع اإليراني
يــرغــب فــي مـنـحــه فــرصــة الستكمال
مشروعه ،قبل أن يقطع الطريق قرار
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة بــاالن ـس ـحــاب من
االت ـ ـفـ ــاق .ال ي ــري ــد «اإلص ــاحـ ـي ــون»،
الذين حصدوا  30مقعدًا من أصل 30
في طهران في االنتخابات البرملانية،
أن تتم محاسبتهم على أساس أنهم
هم وراء هذا الفشل.
ال ي ـن ـك ــر ه ــان ــي ن ـع ـم ــت زاده ،أح ــد
األشـ ـ ـخ ـ ــاص املـ ـ ـع ـ ــروف ـ ــن ف ـ ــي ت ـي ــار
«اإلصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــن» ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث إل ــى
«األخبار» ،أن أصل الخالف الجاري
بـ ـ ـ ــن «اإلصـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن» وح ـ ـكـ ــومـ ــة
روح ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــي ،يـ ـ ــرجـ ـ ــع إل ـ ـ ـ ــى الـ ـ ــوعـ ـ ــود
الـ ـت ــي أط ـل ـق ـهــا ه ـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف عـلــى
الشعب اإليــرانــي بتحسن األوض ــاع

ينأى تيار «المحافظين» بنفسه عن الخالف لكن ال يخفي رغبته في انتهاز الفرصة (أ ف ب)
االقـتـصــاديــة واملـعـيـشـيــة بـعــد إتـمــام
االتفاق النووي ،وهو ما لم يحصل.
وف ـ ــق زاده ،مـ ــا أث ـ ـ ــار ح ـف ـي ـظــة ق ــوى
«إصـ ــاح ـ ـيـ ــة» ،أن ال ــرئـ ـي ــس ي ـت ــودد
إلــى تـيــار «املـحــافـظــن» أكـثــر وينأى
بنفسه عنهم ،وه ــذا مــا اتـضــح أكثر
فــي هــويــة وزرائـ ـ ــه ،األم ــر ال ــذي فجر
الخالف داخل البرملان مع الحكومة،
خ ـص ــوص ــا ح ـ ــول م ـل ــف االقـ ـتـ ـص ــاد.
ويـ ـضـ ـي ــف زاده أن ه ـ ـنـ ــاك «ل ـع ـب ــة
سياسية تلوح في األفــق» للوصول

إلى «تيارين إصالحيني» في البالد.
فـتـيــار «اإلصــاح ـيــن» اآلن أدرك أن
م ـكــان ـتــه ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
مهددة ،ولذلك فهو يعكف على مللمة
جــراحــه وتشكيل كتلة «إصــاحـيــة»
جديدة ،يكشف زاده أن من سيرأسها
ه ــو مـحـمــد رضـ ــا عـ ـ ــارف ،أحـ ــد أب ــرز
الوجوه إبان فترة خاتمي .وفي هذا
االت ـ ـجـ ــاه ،ي ـب ــدو أن «اإلص ــاح ـي ــن»
مـ ـ ـص ـ ــرون عـ ـل ــى خ ـ ـ ــوض م ـع ــارك ـه ــم
ف ــي مـخـتـلــف الـ ـ ـ ــدورات االن ـت ـخــاب ـيــة

املقبلة بزخم كبير ،بما فيها رئاسة
الـجـمـهــوريــة ،عـلــى رغ ــم الـصـعــوبــات
ج ـ ــراء خـيـبــة أمـ ــل الـ ـش ــارع اإلي ــران ــي
وصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود أس ـ ـ ـهـ ـ ــم «املـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـظ ـ ــن»،
والـ ـسـ ـع ــي السـ ـتـ ـع ــادة ث ـق ــة الـ ـش ــارع
والـتـخـلــص مــن املـســؤولـيــة عــن فشل
حكومة روحاني .ويستدل زاده على
انعكاس سخط الشارع اإليراني على
«اإلصالحيني» ،هذه األيام ،بالهجمة
ال ــواسـ ـع ــة ع ـل ــى ال ـن ــائ ــب ع ــن مــديـنــة
ســروان محمد باسط درازده ــي ،إثر

حــادثــة املـشــادة الكالمية بينه وبني
م ــوظ ـف ــي الـ ـجـ ـم ــارك ،والـ ـت ــي نـتـجــت
منها «الهجمة املنظمة عبر متابعة
البرملان للموضوع وفتح تحقيق»،
بحسب ما يقول.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ـ ــر ،ي ـن ـ ّـب ــه ال ـنــائــب
ال ـســابــق عــن ت ـيــار روح ــان ــي ،حسني
روي وران ،أنــه «مــن الخطأ أن نقول
إن الرئيس روحاني هو جزء أصيل
مــن الـتـيــار اإلص ــاح ــي ،بــل هــو جــزء
م ــن ال ـت ـي ــار األص ــول ــي (امل ـحــاف ـظــن)
ب ــاع ـت ـب ــاره ع ـضــو جـمـعـيــة الـعـلـمــاء
املجاهدين التابعة للتيار األصولي،
وقد اختلف معهم وترشح للرئاسة
وه ـ ـن ـ ــاك الق ـ ـ ــى دع ـ ـ ــم اإلص ــاحـ ـي ــن
و(ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق) خ ــاتـ ـم ــي».
ويلفت إلى أن تلك التحالفات جعلت
روحــانــي ينسق مع «اإلصالحيني»،
لكن «مــا يحدث اآلن أن إدارة األزمــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـخــان ـقــة ل ـهــا تـبـعــات
اج ـت ـم ــاع ـي ــة وهـ ـن ــاك ان ـت ـق ــاد شــديــد
ج ـدًا ألداء الـحـكــومــة فــي ه ــذا املـجــال
يـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــي أن
ي ـن ــأى بـنـفـســه ع ـن ــه» .ويـعـتـقــد روي
وران أن «ال ـع ـن ــوان ال ـي ــوم روحــانــي
بينما ال ـخــاف إصــاحــي داخ ـلــي»،
يـسـعــى «اإلص ــاحـ ـي ــون» م ــن خــالــه
ف ــي أخـ ــذ م ـس ــاف ــة ع ــن روحـ ــانـ ــي مــن
اآلن اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـض ـمــان الـ ـف ــوز في
االنتخابات البرملانية املقبلة.
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ال ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ـس ــع
رق ـع ـت ــه ش ـي ـئــا ف ـش ـي ـئــا ،ي ـل ـت ــزم ت ـيــار
«املحافظني» موقف الـنــأي بالنفس
ع ـ ـ ــن س ـ ـ ـجـ ـ ــال الـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـم ـ ــن .ويـ ـ ـق ـ ــرأ
«امل ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــون» ال ـ ـحـ ــدث مـ ــن زاويـ ـ ــة
أن روح ــان ــي ل ــن يـسـتـطـيــع تــرشـيــح
ن ـف ـس ــه م ـ ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة بـ ـع ــد ان ـت ـه ــاء
والي ـتــه الـثــانـيــة ،مــا يجعل بعضهم
ّ
يـعــلــق بــال ـقــول إن «األج ـ ــدر اآلن هو
إيـ ـج ــاد ح ـل ــول وس ـي ــاس ــات ل ـت ـفــادي
األزمـ ــات» ،لـكــن ،فــي الــوقــت نفسه ،ال
يخفي كثير منهم سعادته بالفرصة
الـتــي يمكن انـتـهــازهــا واإلع ـ ــداد من
اآلن لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة املقبلة
التي يــرون أنها «مبشرة» لتيارهم،
باعتبارهم أن السخط الشعبي على
الحكومة يصب في مصلحتهم.

ترجيح تمرير اتفاق «بريكست» في البرلمان

في أحدث تصريح بعد الجمود الذي
طغى على ملف «بريكست» األسبوع
امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،قـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
ّ
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ج ـي ــري ـم ــي هـ ــانـ ــت ،إن
البرملان قد يوافق على اتفاق رئيسة
ال ـ ـ ــوزراء ت ـيــريــزا مـ ــاي ،ل ـل ـخــروج من
ّ
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،إذا أوض ـ ــح أن
الوضع الخاص بالحدود األيرلندية
سيكون مــؤقـتــا .وذل ــك بعد أن ألغت
ماي التصويت على اتفاق الخروج،
فــي وقــت ســابـ ّـق مــن الشهر الـجــاري،
بعدما ّ
أقرت بأنه لن يحظى بموافقة
الـ ـب ــرمل ــان .ومـ ــن امل ـن ـت ـظــر أن يـنــاقــش

المقاولون الهوياتيون عاجزون
في مواجهة االحتجاج الشعبي
لينا كنوش
في األسابيع األخيرة ،انحازت التغطية اإلعالمية
طوعًا إلى الخطاب السياسي الرسمي ،في إثارة
ّ
واملخربني ،إذ صارت
الخلط بني السترات الصفر
تتأثر بعنف املحتجني في مواجهة الشرطة ،وتعجل
لذلك في إعالن إرهاق الحركة ،التي يتفاقم ضعفها
على التعبئة .في واقع األمر ،حتى في حال انتهت
حركة السترات الصفر ،فإنها أحدثت تغييرًا مهمًا
ّ
بفكها عزلة الطبقات الشعبية وصياغتها جزئيًا
تجربتها السياسية األولى.
ومع أن الدينامية املطلبية تحتاج مزيدًا من
النقاشات ،ال يمكن إنكار أن هذه الحركة متعددة
الطبقات ،واملبهمة سياسيًا ،شديدة األهمية من
املنظور السوسيولوجي ،فهي تدلل على اختالل
النظام الديموقراطي اإلجرائي ،الذي يحرم املواطنني
من تقرير مصيرهم ،بسبب امليكانيزمات
االقتصادية الجبرية وااللتزامات األوروبية ،كما
تدلل أيضًا على فشل األحزاب السياسية.
مع صعود حركة تتكون غالبيتها من الطبقات
الشعبية شبه الحضرية ،نصف الريفية والطبقات
املتوسطة ،قام تنظيم «التجمع الوطني» اليميني
املتطرف («الجبهة الوطنية» سابقًا) ،الذي
يوظف منذ وقت بعيد اإلحساس باالستالب
الديموقراطي ،عبر خطابه املعادي للنظام ،بإعالن
نفسه ناطقًا باسم مصالح الشرائح املهيمن عليها
(التي تنتمي إلى «الفرنسيني الحقيقيني») ،لكنه
فشل في استغالل التعبئة.
ُيفسر عالم االجتماع إريك مارليار ،بعض أبعاد
الصعوبة التي وجدها «التجمع الوطني» في إغواء
السترات الصفر ،بانعدام التناغم بني «املطالب»
التي ّ
عبرت عنها الحركة ،والخيارات االقتصادية

واالجتماعية التي يتبناها الحزب.
على رغم دفاع مارين لوبان ،خالل حملتها
االنتخابية الرئاسية عن إجراءين مهمني ،هما،
مواءمة األجور مع نسبة التضخم ،وحماية
الصناعة والخبرات الفرنسية ،املوجودان اآلن
ضمن قائمة مطالب السترات الصفر (التي يبقى
أهم إجراء فيها هو تنظيم استفتاء بمبادرة
ُ
مواطنية السترجاع «الديموقراطية املصادرة»،
على غرار ما حصل في سويسرا وإيطاليا) ،يرى
مارليار أن «التجمع الوطني تبنى بعد االنتخابات

يوضح نموذج إيطاليا
القريب درجة التبعية تجاه
االتحاد األوروبي

الرئاسية ،منحى يفصله عن الطبقات الشعبية»،
ويالحظ أن  60في املئة من هذه الفئة االجتماعية،
ً
تدل بأصواتها أصال.
لم ِ
يشرح عالم االجتماع ذلك بالقول« :اليوم تعارض
مارين لوبان رفع الحد األدنى لألجور ،كما أفقدها
موقفها امللتبس من االتحاد األوروبي ،الكثير من
مصداقيتها ،حيث يتناقص باستمرار الجمهور
املستعد لالستماع لنائب في البرملان األوروبي،
وهي تشهر ببروكسل وتعجز في الوقت نفسه
عن التعبير عن موقف واضح حول الخروج أو
البقاء في االتحاد» .ويذكر مارليار أن من أهم

شروط الطبقات الشعبية اليوم ،هو إيجاد حل
للدين الذي يقترب حجمه من  100في املئة من
إجمالي الناتج املحلي ،وهو مرجح لالرتفاع في
األعوام املقبلة.
كلفة هذا الدين (مقدار الفوائض املدفوعة
للدائن) ستتجاوز  42مليار في موازنة عام
 ،2019وفق تقديرات «املعهد الوطني لإلحصاء
والدراسات االقتصادية .»INSEE -ذلك في حني
التزمت الحكومة (في إطار احترامها التفاقية
ماستريخت) ،تحت ضغط بروكسل ،بتقليص
عجز املوازنة تحت نسبة  3في املئة من الناتج
املحلي اإلجمالي .ويدقق إريك مارليار ،أن «سداد
هذا الدين يؤثر في السياسات االجتماعية ،وإعادة
توزيع الثروات ،وال يملك التجمع الوطني ،وال أي
حزب آخر ،مقترحًا واضحًا حول هذه النقطة».
وفقًا له« ،يتمنى أصحاب السترات الصفر األكثر
ضيقًا لألفق ،استقالة إيمانويل ماكرون ،من دون
التساؤل حول هامش املناورة املتوافر لدى أي
مسؤول منتخب يجب عليه التعامل مع مشكلة
الدين ،ومع فتاوى بروكسل التي تجبرهم على
البقاء متورطني».
ّ
في هذا السياق ،يوضح نموذج إيطاليا القريب
درجة التبعية تجاه االتحاد األوروبي ،فقد
ّ
فند مزاعم دعاة الـ«فرنسيت» الطامحني إلى
استقدام حكومة معادية لالتحاد األوروبي،
وتسمية سياسيني مدافعني عن هذا التوجه في
املناصب املهمة .انتهى األمر بالحكومة اإليطالية،
ّ
املصممة على الخروج من االتحاد باالستسالم
لبروكسل ،بعد أن ّ
وبختها املفوضية لرفضها
احترام التزامات الحكومة السابقة ،على رغم أن
املوازنة التي اقترحتها تتالءم مع معايير اتفاقية
«ماستريخت».

تقرير

بريطانيا

في ظل االنقسام الشديد الذي بات
يسيطر على المشهد السياسي في
المملكة المتحدة بسبب «بريكست»،
ّرجح وزير الخارجية البريطاني أن البرلمان
«قد يوافق» على تمرير اتفاق تيريزا
ماي الذي يحظى بمعارضة شديدة من
داخل «المحافظين» وخارجه

فرنسا

ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق م ـ ـ ـجـ ـ ــددًا ،ال ـش ـه ــر
املقبل ،على أن يجري التصويت في
منتصف كانون الثاني /يناير.
ّ
وأش ــار هــانــت ،أم ــس ،إلــى أن الـنــواب
سـ ـيـ ـق ـ ّـرون ات ـ ـفـ ــاق م ـ ــاي إذا أوضـ ــح
ّ
«االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد» أن ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـخ ــاص
بالحدود األيرلندية سيكون مؤقتًا،
ـث لـهـيـئــة اإلذاع ـ ــة
مـضـيـفــا ف ــي ح ــدي ـ ٍ
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن ـ ــه «إذا ك ـ ــان مــؤق ـتــا
فيمكن للبرملان التعايش مــع ذلــك...
يمكننا الحصول على هــذا االتـفــاق.
بالطبع نستطيع» .وال يزال البرملان
م ـن ـق ـس ــم ب ـ ـشـ ــدة حـ ـ ــول االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،إذ
ع ــارض أن ـصــار وم ــؤي ــدو االنـفـصــال
ع ـل ــى حـ ــد سـ ـ ــواء ات ـ ـفـ ــاق م ـ ــاي الـ ــذي
ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى عــاقــات
وثيقة مع االتحاد األوروبــي .وزادت
ال ـ ـخـ ــافـ ــات م ـ ــن اح ـ ـتـ ـمـ ــال ال ـ ـخـ ــروج
م ــن دون ات ـف ــاق ،م ــا أدى إل ــى تــزايــد
ـان على
الــدعــوات إلج ــراء استفتاء ث ـ ٍ
انسحاب بريطانيا من االتحاد.
بــال ـتــوازي مــع إع ــان هــانــت ،أعلنت
ج ـمــاعــة نــاش ـطــة ف ــي بــري ـطــان ـيــا عن
خطة لعرقلة نــواب الـبــرملــان لتمكني
ال ـح ـك ــوم ــة م ــن ت ـح ـص ـيــل ال ـض ــرائ ــب
إلج ـب ــار رئ ـي ـســة وزراء الـ ـب ــاد ،على

ـان عـلــى
إج ـ ـ ــراء اس ـت ـف ـت ــاء ش ـع ـبــي ثـ ـ ـ ٍ
«بريكست» ،يؤيدها أحد كبار نواب
ح ــزب «املـحــاف ـظــن» املـتـمــرديــن على
خـطــة مـ ــاي ،وه ــو دومـيـنـيــك غــريــف.
وذكرت صحيفة «ذي إندبندنت» أن
الخطة تهدف إلــى «جعل التصويت
الشعبي الخيار املفترض أمــام ماي
وليس الخروج من دون اتـفــاق» ،في
حــال لــم يــوافــق مجلس العموم على
االتفاق الذي اقترحته ماي.

وب ـ ـ ـمـ ـ ــوجـ ـ ــب الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ح ـ ــدد
مــامـحـهــا تـقــريــر ملـجـمــوعــة ناشطة
تدعى «بيست فور برينت» (األفضل
لـبــريـطــانـيــا) ،يـقــوم ن ــواب «الـعـمــوم»
بتعديل مشروع قانون التمويل عند
إعــادتــه إل ــى املـجـلــس ،بحيث يجعل
ت ـح ـص ـي ــل ال ـ ـضـ ــرائـ ــب امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة
مشروطًا بإجراء استفتاء يتاح فيه
خيار البقاء .وبناء على التقرير ،فإنه
فــي حــال عــدم اتـفــاق غالبية البرملان

يعود النواب إلى مجلس العموم في  7كانون الثاني لمناقشة اتفاق ماي (أ ف ب)

باكستان تدرج منظمة «غولن» التركية على قائمة اإلرهاب
عـ ـل ــى ت ــأيـ ـي ــد م ـ ـ ــاي ي ـم ـك ــن ل ـل ـن ــواب
محاولة توحيد صفوف من يرغبون
ف ــي إت ــاح ــة قـ ــول أخ ـي ــر ل ـل ـش ـعــب مــع
أولئك الذين يعارضون الخروج من
دون اتفاق ،لعرقلة إجراءات تحصيل
ال ـح ـكــومــة ل ـل ـضــرائــب م ــا ل ــم يــوافــق
الـ ـب ــرمل ــان ع ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق أو ي ـت ـحــدد
موعد لالستفتاء.
وكتب دومينيك غريف ـ الــذي شغل
ســاب ـقــا مـنـصــب ال ـنــائــب ال ـع ــام ـ ـ ـ في
مـقــدمــة الـتـقــريــر أن الـحـكــومــة «تجد
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــأزق مـ ـ ــن ص ـن ـع ـه ــا،
وه ـن ــاك ط ــرق أخ ــرى ل ــم يـتــم بحثها
أو ال ـت ـص ــوي ــت ع ـل ـي ـه ــا ،وي ـ ـبـ ــدو أن
ً
رئيسة الــوزراء تريد إغالقها ،وبدال
مــن ذلــك تـهــدد حكومة مــاي بخروج
كــارثــي مــن دون اتـفــاق فــي حــال عدم
ت ـمــريــر ات ـفــاق ـهــا ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،ومــن
واجـ ـبـ ـن ــا ك ـب ــرمل ــان ـي ــن أن نـتـفـحــص
كــل خـيــار مـتــاح لـنــا لتجنب نتيجة
ك ـهــذه» .وتـعــد الـخـطــة أح ــدث محطة
ف ـ ــي س ـل ـس ـل ــة الـ ـكـ ـم ــائ ــن ال ـب ــرمل ــان ـي ــة
التي يجرى إعــدادهــا ،لتمكني نــواب
البرملان من استعادة السيطرة على
مـســار «بــريـكـســت» ،ومـنـهــا محاولة
بني مختلف األح ــزاب ،ملنع تحصيل

اقترح كوربين
أن تستدعي ماي
النواب سريعًا
للتصويت مجددًا

الحكومة ضرائب جديدة خصصتها
م ــن أجـ ــل االسـ ـتـ ـع ــدادات لـسـيـنــاريــو
الـ ـخ ــروج م ــن دون أن تـحـصــل على
تأييد البرملان.
إلــى ذلــك ،دعــا زعيم «حــزب العمال»
ج ـيــري ـمــي كـ ــوربـ ــن ،إل ـ ــى اس ـت ــدع ــاء
مـجـلــس الـعـمــوم فــي وق ــت مـبـكــر من
عطلة عـيــد امل ـيــاد للسماح للنواب
بالتصويت على صفقة «بريكست».
وف ـ ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة م ـ ــع ص ـح ـي ـف ــة «آي»
ال ـبــري ـطــان ـيــة ،اق ـت ــرح أن «تـسـتــدعــي
ماي النواب في وقت مبكر ،نريد أن
نحصل على تصويت في أقرب وقت
ممكن ،وهذا ما كنت أدعو إليه خالل
األسبوعني املاضيني».
(األخبار ،رويترز)

أصــدرت املحكمة العليا في باكستان ،أمــس ،قــرارًا
طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج منظمة املعارض
التركي فتح الله غولن ،على «قائمة اإلرهاب» .القرار
القضائي الباكستاني ،الذي يوحي بحرص الحكومة
ال ـجــديــدة ،بــزعــامــة ع ـمــران خ ــان ،عـلــى ال ـت ـقــارب مع
أنقرة ،قضى بتسليم مــدارس «بــاك ـ تــورك تشاغ»،
التابعة ملنظمة غولن ،إلــى السلطات التركية .وعلى
الفور ّ
رحبت أنقرة بالقرار ،وقال الرئيس رجب طيب
أردوغـ ــان إن السلطات الـتــركـيــة ،و«وق ــف املـعــارف»
تحديدًا ،شرع في تسلم مراكز املنظمة في باكستان.
ّ
وعــلـقــت وزارة الـخــارجـيــة التركية على ال ـقــرار ،في
بيان ،بالقول إنه «ينبغي أن يكون نموذجًا يحتذى
بــه لجميع الـ ــدول» ،واض ـعــة إي ــاه فــي إط ــار «املــؤشــر
إل ــى ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون املـتـيـنــة امل ـت ـبــادلــة ب ــن تركيا
وب ــاك ـس ـت ــان» ،وال ـت ــي سـتـتــواصــل «بـشـكــل مـتــزايــد
في املجاالت كافة» .وأكــد سفير تركيا لــدى إسالم
آب ــاد ،إح ـســان ي ــورداك ــول ،أن سـلـطــات ب ــاده بــدأت
تسلم إدارة تلك املدارس ،واصفًا القرار الباكستاني
بـ«املهم للغاية وامل ـفــرح» .وأوض ــح رئيس مــا يعرف
بـ«وقف املعارف» التركي ،بيرول أكغون ،في تعليقه
توقع أردوغان أن تحذو باكو
على القرار الباكستاني ،أن مؤسسته تسلمت منذ حذو إسالم آباد في القضية (األناضول)

م ـحــاولــة االن ـق ــاب الـعـسـكــري  145م ــدرس ــة تابعة
ملنظمة غولن ،في  34دولة.
وتــوقــع الــرئـيــس الـتــركــي ،أم ــس ،أن تـحــذو أذربـيـجــان
حذو باكستان ،تجاه املــدارس التابعة ملنظمة غولن.
وقال أردوغــان« :ثمة تطورات بهذا الصدد أيضًا في
أذربيجان ،ونتوقع ورود أنباء ســارة من هناك هذا
املساء ،أو يوم غد» ،في إشارة إلى محادثات أجراها
وزير خارجيته في باكو .لكن وزير الداخلية األذري
راميل أوسوبوف ،الذي أكد لنظيره التركي سليمان
صويلو ،أمس ،دعم أنقرة في مكافحة منظمة غولن،
اكتفى بالقول إن بالده «ال تريد وجود أي عنصر من
التنظيم على أراضيها» ،من دون إيضاح مزيد من
التفاصيل حول االتفاق.
ال ـج ــدي ــر ذك ـ ــره أن مــؤس ـســة «املـ ـ ـع ـ ــارف» أنـشــأتـهــا
الحكومة التركية عقب محاولة االنقالب العسكري
في تموز /يوليو  ،2016بهدف السيطرة على املدارس
واملؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بمنظمة
غولن ،وال يــزال عــدد منها خــارج سيطرة الحكومة،
فــي عــدد مــن ال ــدول حــول العالم ،إال أن الـعــدد األكبر
تمت السيطرة عليه تدريجًا من قبل «وقف املعارف»
(األخبار ،األناضول)
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إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون
تسليمًا بقضاء الـلــه وق ــدره إنتقل
إل ــى رحـمـتــه تـعــالــى امل ــأس ــوف على
شبابه:
محمد عباس رياض طليس
ّ
الشوا.
والدته :عواطف
شقيقه :علي طليس.
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـتـ ــاه :ال ـ ـ ــدكـ ـ ـ ـت ـ ـ ــورة هـ ـيـ ـف ــاء
واألستاذة زينب.
أعمامه :الـحــاج أكــرم ،األسـتــاذ عبد
الغني ،الدكتور علي ،معن ،مرسال،
ال ـع ـق ـي ــد م ـح ـم ــد ،زي ـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن،
حسني والعقيد حسن.
تقبل التعازي في منزله الكائن في
بريتال طيلة أيام اإلسبوع.
وفــي بـيــروت نـهــار اإلرب ـعــاء الــواقــع
فـ ـ ـي ـ ــه  2019/1/2فـ ـ ـ ــي ج ـم ـع ـي ــة
الـتـخـصــص وال ـتــوج ـيــه الـعـلـمــي –
الرملة البيضاء -قــرب مديرية أمن
ال ــدول ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــان ـيــة بـعــد
ً
مساء.
الظهر وحتى السادسة
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل طـ ـلـ ـي ــس ،آل الـ ـش ــوا
وعموم أهالي بريتال.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـ ـصـ ــادف غـ ـ ـدًا األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2018/12/30ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفــاة فقيدنا الغالي عميد آل
فياض املرحوم:
طلعت إبراهيم أفندي فياض
زوج ـت ــه امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة أدي ـبــة
الشيخ عبد املنعم شعيتاني.
أوالده:
الدكتور أنور زوجته الدكتورة عزة
منير مروة
أوالدهما:
الدكتور نادر والدكتورة ألزا.
املــربـيــة نــاديــا زوج ــة األس ـت ــاذ عبد
األمير الشيخ حسني الخطيب
أوالدهما:
مل ــى زوجـ ـ ــة ال ـع ـم ـي ــد ال ــرك ــن خـضــر
حمود
الصيدالنية لبنى زوجــة الدكتور
مراد كوردورلي
املجازة اآلنسة تاله
الدكتورة ريف زوجة األستاذ زكريا
الشعار.
الدكتورة نوال
ولداها:
امل ـه ـن ــدس إي ـ ــاد ش ـع ـيــب واألسـ ـت ــاذ
فراس.
األستاذة الحاجة ندى فياض.
وبهذه املناسبة األليمة ستتلى عن
روحه الطاهرة آي من الذكر الحكيم
ومجلس ع ــزاء فــي حسينية بلدته
أنصار الساعة العاشرة صباحًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون آل فـ ـي ــاض ،ش ـع ـي ـتــانــي،
ظاهر وعموم أهالي أنصار.

بسم الله الرحمن الرحيم
(يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية
مـ ــرض ـ ـيـ ــة ف ـ ــادخـ ـ ـل ـ ــي ف ـ ــي ع ـ ـبـ ــادي
وادخلي جنتي)
ّ
العلي العظيم
صدق الله
ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة املربية الفاضلة
الحاجة إنصاف علي طعان صالح
(أم جمال)
زوجـ ـه ــا :امل ــرح ــوم ال ـس ـيــد عـبــدالـلــه
نجيب صالح
أوالده ـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم جـ ـم ــال ،نـجـيــب
وحسن صالح
بـ ـن ــاتـ ـه ــا :املـ ــرحـ ــومـ ــة دي ـ ـنـ ــا زوجـ ــة
الدكتور محمد كجك
ن ـ ــدوى زوج ـ ــة ب ـش ـيــر ع ـي ــد وسـ ــارة
زوجة املهندس مروان هنداوي
أش ـق ــاؤه ــا :امل ــرح ــوم ال ـح ــاج حسني
والحاج حسن
وم ــاج ــد والـ ـح ــاج ال ــدك ـت ــور محمد
والحاج أسعد طعان
تـ ــوفـ ــاهـ ــا ال ـ ـلـ ــه تـ ـع ــال ــى فـ ـج ــر ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  27ك ــان ــون
األول  ،2018ووري جسدها الطاهر
الثرى في جبانة بلدتها الزرارية.
تصادف ذكــرى الثالث يــوم السبت
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  2018/12/29فــي
حـسـيـنـيــة ب ـل ــدة الـ ــزراريـ ــة ل ـلــرجــال
والنساء الساعة الثانية والنصف
ظهرًا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ي ــوم
األح ـ ــد  2018/12/30ف ــي جمعية
التخصص والـتــوجـيــه العلمي في
الرملة البيضاء قرب أمن الدولة من
الساعة
الثالثة بعد الظهر حتى السابعة
ً
مساء.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة األولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلف الوارد اسمه في
الجدول أدنــاه املجهول مركز العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ  2018/12/29الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي
/دائرة التدقيق /الطابق الثاني لتبلغ املقترحات األولية لتعديل التصريح.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2019/1/28عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
اسم املكلف
شركة خروبي للتجارة العامة والصناعة والنقل ش.م.م.

رقم املكلف
/1798270م

تبدأ مهلة ابــداء املالحظات على النتيجة االولية للتدقيق املحددة بثالثني يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2019/1/28وتنتهي في  2019/2/27ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ 07/754086
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق امليداني في مالية لبنان الجنوبي محمد عبدالله
مراقب الضرائب الرئيسي في مالية الجنوب أحمد علي دمج
التكليف 2672
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ النتيجة االولية للتدقيق
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة التدقيق) املكلفني الواردة أسماؤهم
في الجدول أدناه املجهول مركز العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنه قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من
تاريخ  2018/12/29الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية لبنان الجنوبي/
دائرة التدقيق /الطابق الثاني لتبلغ املقترحات األولية لتعديل التصريح.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2019/1/28عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
173975
282034

اسم املكلف
بسام علي مروة
عباس كمال زرقط

تبدأ مهلة إبــداء املالحظات على النتيجة االولية للتدقيق املحددة بثالثني يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ أي في
 2019/1/29وتنتهي في  2019/02/28ضمنًا.
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ 07/754086
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة الجنوب سمير حسني
رئيس دائرة التدقيق امليداني في مالية لبنان الجنوبي محمد عبدالله
التكليف 2672
إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ مقترحات اولية
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات (مالية لبنان الجنوبي/دائرة معالجة املعلومات) املكلفني الواردة
اسماؤهم في الجدول أدنــاه املجهولي مركز العمل ومحل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب عنهم قانونًا خالل مهلة
ثالثني يومًا من تاريخ  2018/12/29الى مركز الدائرة الكائن في محافظة لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي /مبنى مالية
لبنان الجنوبي/دائرة معالجة املعلومات /الطابق الثاني لتبلغ مقترحات اولية.
ً
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بتاريخ  2019/1/28عمال بأحكام املــادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).
رقم املكلف
1844648
454292
549470
1735407
552176
1920863

اسم املكلف
هيثم علي طراد
هال ابراهيم مزيد
ماهر محي الدين حبنجر
مريم حسني حب الله
ابراهيم علي ضاهر
عبدالله محمد الحاج
للمراجعة:
العنوان :صيدا السراي الحكومي مبنى مالية لبنان الجنوبي الطابق الثاني.
الهاتف 07/720012 :ـ ـ  07/720014ـ ـ  07/754086بتاريخ 2016/6/19

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

رئيس دائرة معالجة املعلومات
مازن البلبل
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2672

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مالية محافظة الجنوب ـ ـ دائرة معالجة املعلومات املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول
أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في املصلحة املالية اإلقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا /السراي الحكومي ـ ـ الطابق االول
ً
لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعــام ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
احمد محمد ياقوت الكيالني
ربيع علي الحاموش

رقم املكلف
212055
558447

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01
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رقم البريد املضمون
RR171789730LB
RR171789709LB

تاريخ الزيارة الثانية
18/12/07
18/12/07

تاريخ اللصق
18/12/13
18/12/13

رئيس دائرة معالجة املعلومات
مازن البلبل
رئيس املصلحة املالية االقليمية في محافظة الجنوب
سمير حسني
التكليف 2672

إعـالن
مـ ـ ـ ــزاد ع ـل ـن ــي ل ـب ـي ــع آلـ ـ ـي ـ ــات امل ـص ـل ـحــة
املستهلكة
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
مزايدة عمومية بالظرف املختوم وفق
دف ـتــر ال ـش ــروط ال ـخ ــاص لـ ـ "ب ـيــع آلـيــات
مستهلكة عــائــدة للمصلحة الوطنية
لنهر الليطاني في مراكزها املختلفة".
ي ـم ـك ــن االط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى دفـ ـت ــر الـ ـش ــروط
واس ـ ـتـ ــام ن ـس ـخ ــة ع ـن ــه م ـج ــان ــا ضـمــن
الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ف ــي م ـك ـتــب مـصـلـحــة
الصفقات في ش .بشاره الخوري ،بناية
غناجه ،ط .4تـقـ َّـدم الـعــروض باليد في
القلم املــركــزي حتى ظهر يــوم االربـعــاء
 ،2019/01/16وتفض في جلسة علنية
الساعة العاشرة من اليوم التالي على
ال ـع ـن ــوان أع ـ ــاه .وي ـم ـكــن االط ـ ــاع على
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ف ــي االعـ ـ ــان ال ـ ـصـ ــادر فــي
الجريدة الرسمية تاريخ .2018/12/27
رئيس مجلس االدارة/مدير عام
املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
د .سامي علوية
التكليف 2652
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2015/1438
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :رش ـي ــد ج ــرج ــي مقبل
وكيله االستاذ سمير زخور
املنفذ عليه :علي محمد حسني العشي
الـ ـح ــدث  -شـ ـ ــارع الـ ـج ــام ــوس م ـش ــروع
االن ــدل ــس ب ـنــايــة ع ـص ــام  /5/ال ـطــابــق
االول.
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :سـ ـ ـن ـ ــد ب ـق ـي ـم ــة
/23695/د.أ .عدا اللواحق.
تاريخ قرار الحجز - 2015/9/10 :تاريخ
تسجيله2015/9/17 :
ً
اوال :امل ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :سـهــم من
العقار  /1678قسم  6الحدث:
م ــدخ ــل وصـ ــالـ ــون وط ـ ـعـ ــام ومـ ـم ــر ال ــى
غــرف ـتــن وم ـط ـبــخ وح ـمــامــن وشــرف ــات
طابق اول  -حق مختلف خاضع لنظام
ادارة العقد  -يشترك بملكية القسمني 1
و 3وما ورد عليهما  -له موقف سيارة
رق ـ ــم  6ارضـ ـ ــي  -ت ــأم ــن ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رضـ ــائـ ــي درج ـ ـ ــة اول ـ ـ ــى ح ـس ــب شـ ــروط
العقد بنك لبنان واملهجر /علي العشي
بقيمة  99مليون ليرة لبنانية  -تخطيط
مل ـص ـل ـحــة االمـ ـ ـ ــاك الـ ـع ــام ــة  -ت ـصــديــق
تخطيط املــرســوم  72/3367ويلغى كل
تخطيط ســابــق لـهــذا املــرســوم بملف 5
الحدث  -وضــع يد قــرار  99/108بملف
على /34م  - 2236مخالفة بناء بموجب
كتاب التنظيم املدني بعبدا عدد /450م
تاريخ  2011/7/25بملفه.
مساحته/110/ :م 2تقريبًا
ال ـت ـخ ـم ــن/176000/ :د.أ - .الـ ـط ــرح:
/105600/د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ــد ت ـحــدد
موعد املزايدة نهار الثالثاء الواقع في
 2019/1/15ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة عـشــرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
ش ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وق ـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاي ــدة ايـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
ٍ
او مـصــرف مقبول بــاســم رئـيــس دائــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
نـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عليه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االحــالــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
محكمة جبيل الشرعية السنية
ال ــى مـجـهــولــة امل ـقــام فــرنــاز سـيــد احمد
بيكان يقتضي حضورك لهذه املحكمة
الستالم االوراق الخاصة بك بالدعوى
املقامة بوجهك من عمر احمد عرقجي
ب ـمــادة تــدويــن ط ــاق اس ــاس 2018/25
م ــوع ــد ال ـج ـل ـســة  2019/1/24واذا لم
ً
تحضري او ترسلي وكيال عنك تعتبرك

ً
املحكمة مبلغة اص ــوال ويـصــدر بحقك
املقتضى القانوني.
جبيل في 2018/12/27
رئيس قلم محكمة جبيل الشرعية
السنية
طالل زين الدين
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـبــت ف ــاط ـم ــة ح ـس ــن م ـح ـمــد ال ــرج ــب
سـنــدات بــدل ضــائــع لـلـعـقــارات  29و42
و 43تـلـكــري و 167و 227و 338و877
و 878و 879و 880عني يعقوب.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب بسام سليم سعيد عن فرج سليم
سـعـيــد س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 638
املحمرة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلب محمد علي خديجة بوكالته عن
عـبــود عـبــد الـ ــرزاق عـجــاج وع ــن سالفة
علي االسعد بصفتها احد ورثة فتحية
احـمــد عـجــاج بــدل ضــائــع للعقارين 52
و 57الخرنوبة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
ط ـل ـب ــت ج ــولـ ـي ــت نـ ـخ ــل طـ ـن ــش طــوب ـيــا
بـ ــاالصـ ــالـ ــة ع ـ ــن ن ـف ـس ـه ــا وب ــوك ــال ـت ـه ــا
ع ــن مـ ــورا وادمـ ـ ــون وي ــوس ــف وب ـطــرس
واي ـ ـل ـ ـيـ ــزا اوالد ن ـخ ـل ــه طـ ـن ــش طــوب ـيــا
وفـ ــانـ ــدا ام ـي ــرك ــوب ــوت ـي ــم وف ـيــرالــوس ـيــا
وفينيسيوس وفــالـيــريــا اوالد موسى
طــوب ـيــا س ـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 686
بقرزال.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طلبت ناديا خضر ضاهر بوكالتها عن
بسام مـمــدوح عبد املجيد شـهــادة قيد
بدل ضائع للعقار  375خربة داوود.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
ألمانة السجل العقاري في عكار
طـلــب عـبــدالـلــه مـحـمــود عـطـيــه بصفته
احد ورثة علي محمود عطية شهادتي
بدل ضائع للعقار  113و 115بربارة.
للمعترض  15يوم للمراجعة
أمني السجل العقاري
مارون مقبل
إعالن
حضرة السيدة سيرين عبدو املعوشي
املحترمة
يقتضي حـضــورك الــى دي ــوان املحكمة
الروحية للروم الكاثوليك في السبتية،
وذلــك يــوم الثالثاء  2019/1/8الساعة
الـثــانـيــة عـشــرة لـلـمـجــاوبــة عـلــى دعــوى
بطالن ال ــزواج املقدمة عليك من زوجك
السيد فادي حسيب مسعد.
رئيس املحكمة
األب جورج اسكندر

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ اعالم تعديل
تــدعــو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ املصلحة املالية
االقـلـيـمـيــة ف ــي مـحــافـظــة لـبـنــان الـجـنــوبــي  -دائـ ــرة التحصيل،
املكلفني ال ــواردة اسـمــاؤهــم فــي الـجــدول أدن ــاه املجهولي مركز
العمل أو محل االقامة حاليًا للحضور شخصيًا أو من ينوب
عنهم قانونًا خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ 2018/12/29
الى مركز الدائرة الكائن في سراي صيدا لتبلغ اعالم التعديل.
ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
ً
بتاريخ  2019/1/27عمال بأحكام املادة  28من القانون رقم 44
تاريخ  2008/11/11وتعديالته (قانون االجراءات الضريبية).

رقم املكلف
2299199
2850449
123273
2436377
1305140
1840040
3318606
3453454
50708
183578
202121
255842
313502
334229
411614
691018
1707381
1811323
2378407
2605839
2743772
3307259
3307733
706818
2808904
1417453
62487
406897
3494573
2232671

اسم املكلف
مارون انطوان سميا
اليونز غروب ش.م.م
سهاد خليل رمضان
سامي مهيوب عويس
زهير محمد زيدان
علي محمد عيسى
نادي االمل الرياضي -معركة
جمعية االصالح االجتماعي
عباس حسن قعفراني
حسني احمد مازح
منير درويش اسعد
ورثة محمد حسني يوسف
وسام حسن حيدر
علي مصطفى عباس
حسن محمد عدلوني
نصير عبد الحسني شومان
تيسير اسماعيل هزيمة
ليال وهيب دهيني
احمد علي عبدالله
حسن هاني حشوش
حسني علي الشاب
عباس عبد الحسني الدر
علي محمد الدر
طارق محمد عفيف الددا
تـ ـ ــامـ ـ ــر ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة (م ـص ـط ـف ــى
النعماني وشريكته) ت .ب
شركة MOBATION
شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة وه ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــي لـ ـلـ ـصـ ـن ــاع ــة
والتجارة
نزيه مصطفى السبع أعني
اس ــام ــة ال ـس ـيــد مـحـمــد حسنني
بشير
la maison des reves

2104701
16004
1413920
377459
2383045
16057
559216
2492916
970407
161479
2859843
149709
3427916
2897986
3014235
2107182
424546
182557
3033082
224293
3004069
2850021
266859
80314
15524
2799297
2918027
264442
249172
3116820

املي يوسف ناصيف
االلياتكا معطي
جعفر احمد متيرك
سامر ابراهيم الزعتري
ايلي مارون عيد
كمال علي الدحيوي
شربل امني مطر
هاشم فؤاد صقر
م ــؤسـ ـس ــة ج ــزيـ ـن ــي ال ـت ـج ــاري ــة
(ل ـص ــاح ـب ـه ــا عـ ـب ــاس درويـ ـ ــش
جزيني)
محمد خليل سالمي
محمد حسني الزين
يامن حسن خالد
علي حسام داود
شركة  INTREXش.م.م
شركة  k juniorالتجارية ش.م.م
الياس ايليا توفيق بربور
طالل امير مصطفى شهاب
علي حسني الطويل
cedrus investement group
احمد معروف الشيخ عمار
فاتنه جمعه حسني
حسن عبد ابراهيم
حسني محمد خالد شعالن
شادي علي صبرا
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غياب

نجاحات

أزمات وقضايا

جميل راتب

لــم يـمــض  2018مــن دون أن يــأخــذ مـعــه ع ــددًا من
املشاهير والـنـجــوم الـعــربّ .
ودع اللبنانيون املغني
ّ
نهاد طربيه إثر أزمة قلبية أملت به ،واملغنية واملمثلة
إلهام فهد التي اشتهرت باسم «األميرة الصغيرة»،
وامل ـم ـث ـل ــة واإلع ــامـ ـي ــة امل ـخ ـض ــرم ــة ن ـه ــى الـخـطـيــب
ّ
سـعــادة .كما شك ّلت جريمة قتل املــذيــع البريطاني
غافني فورد في شقته في بيت مري صدمة كبيرة،
وكــذلــك األم ــر بالنسبة الــى نجمة الـســوشــال ميديا
أم ــل ح ـم ــادة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ــت لـجـلـطــة دم ــاغ ـي ــة .أمــا
مـصــر ،ففقدت جميل رات ــب بعد ص ــراع طــويــل مع
امل ــرض وفـشــل رحـلــة عــاجــه األخ ـيــرة فــي بــاريــس،
ّ ّ
ـردد أنها
و«سـمــراء السينما» مديحة يسري التي تـ
كانت مصابة بالزهايمر فــي أيامها األخـيــرة .كما
ُ
غــابــت ضـحـكــة مـحـمــود الـق ـلـعــاوي ،قـبــل أن تـحــدث
وفاة املمثل ومغني األوبرا حسن كامي ضجة غير
مـتــوقـعــة بـسـبــب ال ـن ــزاع عـلــى مكتبة «املـسـتـشــرق»
التي كانت يملكها وتحوي كتبًا ومقتنيات نــادرة.
قائمة الغيابات املـصــريــة ،تشمل كــذلــك أحـمــد عبد
الوارث ،ومحمد متولي ،وعادل أمني ،ومحمد شرف،
هياتم ،ومدحت مرسي ،وغنوة شقيقة املغنية أنغام،
واملمثل ماهر عصام بعد إصابته بنزف حــاد في
الدماع ،وسهام فتحي ،وآمال فريد ،واملؤلف واملنتج
سمير خفاجي ،واملخرجة مها عرام .سوريا ّ
ودعت
املمثلة مــي سـكــاف إثــر إصابتها بنوبة قلبية في
باريس ،والكاتبة ابتسام أديب ،والدة النجمة سالف
ّ
فــواخــرجــي ،واملمثلني دينا ه ــارون وأك ــرم الــتــاوي.
رحيل املمثل األردني ياسر املصري في حادث سير
بـعــد تـطـ ّـوعــه إلص ــاح س ـيــارة معطلة ،ص ــدم ال ــرأي
ّ
العام ،وشكلت وفاة مواطنه وزميله ماجد الزواهرة
ُ
مفاجأة أيضًا ،فيما فجعت الساحة الفنية العربية
بوفاة النجم الجزائري رشيد طه في باريس.

رشيد طه

حرب الـ«ستريمينغ»
عــادت شركة «روتــانــا» إلــى الساحة الفنية بعد تراجع
سوقها في األعوام األخيرة .بعد إغالق معظم مكاتبها
فــي الـعــواصــم العربية بسبب أزمـتـهــا املــاديــة وتــراجــع
سوق الحفالت ،عادت الشركة السعودية التي يديرها
ســالــم الـهـنــدي للتعاقد مــع نـجــوم لبنانيني كــانــوا قد
تركوها سابقًا ،من بينهم نجوى كــرم ونــوال الزغبي.
كما جــددت «روتــانــا» تعاقدها مع إليساُ ،
ويحكى عن
ّ
تـعــاونـهــا مــع وائ ــل ك ـفــوري .نـشــاط «روت ــان ــا» املـتـجــدد
الفرنسية
تــزامــن مــع عقدها شــراكــة مــع منصة «دي ــزر»
ّ
ّ
املتخصصة في مجال بث املوسيقى عبر تقنية التدفق
اإلل ـك ـتــرونــي .ج ــاء ذل ــك بـعــدمــا ك ــان تطبيق «أنـغــامــي»
يستحوذ على سوق الـ«ستريمينغ» في الشرق األوسط
وشـمــال أفريقيا .ولــم يمض وقــت طــويــل قبل أن تحط
منصة «سبوتيفاي» السويدية الشهيرة في املنطقة في
تشرين الثاني (نوفمبر) املاضي .واقع ُينذر بمنافسة
ّ
ويدل على ّ
تغير جوهري في واقع
محتدمة في بالدنا،
هذه الصناعة ككل في املنطقة.

سعد ّ
لمجرد
ُ
عـلــى رأس ه ــذه الـقــائـمــة ،يــأتــي سـعــد مل ـجـ ّـرد ال ــذي سـجــن فــي فــرنـســا ّ
للمرة
الثانية إثر اتهامه باالغتصاب قبل أن ُيمنح إطالق سراح مشروط مع دفع
كفالة في انتظار ّ
بت القضية .وقـ ّـرر فضل شاكر العودة إلى الفن عبر طرح
ّ
أغنيات جــديــدة ،فيما ال يــزال فــارًا من العدالة اللبنانية إثــر الحكم
عليه بالسجن  15عــامــا عـلــى خلفية «أحـ ــداث ع ـبــرا» .كــذلــك،
ت ـعـ ّـرضــت املـمـثـلــة ن ــادي ــن ال ــراس ــي لـهـجــوم عـنـيــف بسبب
منشورات افتراضية ،فيما أحدثت أغنية «طار البلد»
لــراغــب عــامــة أزم ــة بينه وبــن الـنــائــب حكمت ديــب.
وكان عالمة قد ّ
تعرض لهجوم بعدما طالبته حملة
مقاطعة «إســرائـيــل» فــي لبنان بإنهاء تعاقده مع
شــركــة ال ـســاعــات الـســويـســريــة «ه ــوب ـل ــو» .وشـهــد
العام مصالحات فنية بالجملة ،كتلك التي جرت
بــن نــوال الكويتية وأح ــام ،وبــن أصــالــة نصري
وشقيقتها ري ــم .واتـجـهــت األن ـظــار إل ــى  ،mbcإثــر
خــروج رئيس مجلس إدارتها وليد آل ابراهيم إلى
الحرية بعدما كان بني معتقلي الـ«ريتز» في الرياض.
رانيا
بعد أسابيع من إطــاق سراحه ،أعلن الرجل استحواذ
يوسف
الديوان امللكي على قرابة  %60من أسهم الشبكة .وفي آذار
(مارس) املاضي ،أعلنت الشبكة السعودية منع عرض األعمال
التركية كليًا بسبب مساندة تركيا لقطر في حربها مع السعودية.
آخــر األزم ــات املصرية وأكـثــرهــا إث ــارة للضجة كــانــت تلك املتعلقة بفستان
املمثلة رانيا يوسف الــذي ُوصــف بالـ«فاضح» وارتــدتــه في ختام الــدورة الـ

عباس النوري
ّ
وتحول املغنيان الشعبيان ّ
حمو بيكا
 40من «مهرجان القاهرة السينمائي».
ّ
شطة إلــى َ
نجمي ســوشــال ميديا بسبب خــاف شخصي بينهما،
ومـجــدي
ّ
ً
فضال عن عودة حال شيحة إلى األضواء والفن بعد خلعها الحجاب ،وظلت
املمثلة دينا ُالشربيني محط أنـظــار طــوال الـعــام بسبب ارتباطها
ـ ـ غير املعلن رسميًا ـ ـ بالنجم عمرو دي ــاب .فــي املقابل ،كان
لشيرين عبد الــوهــاب نصيب من األزم ــات .البداية كانت
ع ـنــدمــا اح ـت ـج ــزت ف ــي م ـط ــار ال ـق ــاه ــرة ب ـس ـّبــب وج ــود
ّ
أقراص ّ
املخدرات ،لتعلن الحقًا أنها مصابة
تعد من
بــاإلكـتـئــاب ،ثــم ج ــاءت «تـصــريـحــات البلهارسيا»،
ً
ف ـضــا ع ــن ال ـن ــزاع الـ ــذي نـشــأ بـيـنـهــا وب ــن شــركــة
«ن ـجــوم ريـ ـك ــوردز» بـعــد إصـ ــدار ألـبــومـهــا األخـيــر
«ن ـ ّـس ــاي» .زواج معز مسعود بشيري ع ــادل أثــار
الجدل ،وخصوصًا بعدما ّ
تردد عن منعها من أداء
أي أدوار عاطفية .أما غادة عبد الرازق ،فوقعت في
أزمة حني هاجمت مجموعة «إعالم املصريني» عبر
إنستغرام واتهمت مديرها تامر مرسي باستبعادها
من قائمة نجوم رمضان  .2019كذلك عادت إلى األضواء
الـعــاقــة العاطفية وال ـخــاف بــن آم ــال مــاهــر والـسـعــودي
تــركــي آل الـشـيــخ وه ـج ــوم ك ــل مـنـهـمــا لــآخــر عـلــى الـســوشــال
ميدياُ .
ربما يكون ما لحق باملمثل عباس النوري هو األبــرز سوريًا،
بعد تصريحاته عن صــاح الدين األيوبي التي أشعلت حربًا هوجاء على
نجم «باب الحارة».

المشهد الدرامي
ً
ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــار  2018ع ــام ــا ف ــاص ــا ف ــي م ـشــوار
الدراما املصرية منذ ثورة يناير  .2011إذ يشهد
ً
الـســوق تـحـ ّـوال غير مسبوق منذ نهاية رمضان
ً
املاضيّ ،
يمهد لعرض  15مسلسال فقط في شهر
الصوم املقبل ،بانخفاض يصل إلى  ،% 50تزامنًا
م ــع ت ــراج ــع م ـتــوقــع ف ــي امل ـس ـتــوى ف ــي ظ ــل غـيــاب
النجوم ،باستثناء مــن وافـقــوا على على خفض
أج ــوره ــم إل ــى أك ـثــر مــن الـنـصــف .أض ــف إل ــى ذلــك
ع ــدم تــوفـيــر إم ـكــانــات إنـتــاجـيــة ضـخـمــة تناسب
م ــا يـكـتـبــه املــؤل ـفــون ال ــذي ــن طـلــب مـنـهــم صــراحــة
ّ
االب ـت ـع ــاد ع ــن امل ــواق ــف وامل ـش ــاه ــد ال ـت ــي يـتـطــلــب
تنفيذها مبالغ كـبـيــرة .حــدث ذلــك رغــم مستوى
رفيع بلغته املسلسالت ّ
املقدمة في رمضان .2018
شعبيًاّ ،
تفوق أمير كرارة بطل «كلبش ( »2تأليف
بــاهــر دوي ـ ــدار ،إخـ ــراج بيتر مـيـمــي) عـلــى محمد
رمضان الذي ّ
قدم «نسر الصعيد» (تأليف محمد
عبد املعطي وإخراج ياسر سامي) .وكانت هناك
أعمال أخرى جمعت بني اهتمام الجمهور وثناء
النقاد ،من بينها «عوالم خفية» (تأليف مجموعة
كتاب ،إخراج رامي إمام) الذي أعاد عادل إمام إلى
الصدارة ،و«اختفاء» (تأليف أيمن مدحت ،وإخراج
أحـمــد مــدحــت) ،و«طــايــع» (ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ديــاب،
إﺧﺮاﺝ عمرو سالمة) ،و«ليالي أوجيني» (تأليف
إن ـج ــي ال ـقــاســم ع ــن مـسـلـســل إس ـب ــان ــي ،وإخـ ــراج
هاني خليفة) .في ما يتعلق بالدراما السورية،
كانت الفتة عودة حلب إلى املشهد ولو من خالل
مسلسل متواضع هــو «روزن ــا» (ج ــورج عربجي
ّ
وعارف الطويل) .إال أن «عاصمة الشمال» أعلنت
ّ
وتحررها من
في هذا العمل عودتها إلى الحياة
اإلرهــاب ،فيما احتفظ الوجود الدرامي السوري
عـلــى الـفـضــائـيــات الـعــربـيــة ب ـح ــدوده الــدن ـيــا ،مع
وجـ ــود غــالـبـيــة األع ـم ــال األخ ـي ــرة ع ـلــى مـحـطــات
الصف الثاني نتيجة انصراف املحطات الكبرى
نحو إنتاجات خليجية ّ
تقدم وجهات نظر هذه
ّ
وتصدر سياساتها .بالنسبة إلى الدراما
البلدان
الـلـبـنــانـيــة ،خ ــا  2018م ــن امل ـفــاجــآت اإليـجــابـيــة

م ـق ــارن ــة ب ــال ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن ،شـهــد
 2018ب ـع ــض الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى صـعـيــد
إطالق األلبومات واألغنيات املنفردة،
وك ـ ــان ل ـل ـش ـبــاب ح ـص ــة وافـ ـ ـ ــرة .ع ــرف
زيـ ــاد بــرجــي ن ـجــاحــات ع ـ ـ ّـدة ،أبــرزهــا
أغنيته «شــو حـلــو» (كـلـمــات وألـحــان
زي ــاد بــرجــى ،وتــوزيــع جيجي حــداد)
ّ
ال ـتــي حــط ـمــت أرق ــام ــا قـيــاسـيــة فــاقــت
 100مـلـيــون مـشــاهــدة عـلــى يــويـتــوب.
كـمــا ش ــارك الـنـجــم الـلـبـنــانــي فــي عــدد
من األعـمــال الدرامية على الشاشتني
ّ
الصغيرة والكبيرة .كما شكل ألبوم
ف ــارس كــرم « »44:36صــدمــة إيجابية
ّ
ملتابعيه .وكــان الحظ حليف دانييال
رح ـمــة فــي مسلسل «تــان ـغــو» (كـتــابــة
إي ـ ـ ّـاد أبـ ــو الـ ـش ــام ــات ،وإخـ ـ ـ ــراج رام ــي
حنا) .ونجحت إليسا بألبومها «إلى
ً
كــل الـلــي بـحـبــونــي» ،فـضــا عــن بــروز
أغنيتني منفردتني ،هما« :هو الحب»
(ك ـل ـمــات عـلــي م ــول ــي) ل ــأردن ــي أده ــم
ّ
نابلسي الــذي تولى التلحني ،و«بدي
ياها» (كلمات يحيى صالح ،وألحان
أحـ ـم ــد ب ـ ــرك ـ ــات) لـ ـلـ ـس ــوري نــاص ـيــف

ظواهر
زيـ ـت ــون ،م ــن دون أن نـنـســى «ســوبــر
مان» (كتابة شادي نور ،وألحان بالل
س ـ ــرور) ل ـس ـم ـيــرة س ـع ـيــد ،و«ويـ ـن ــك»
(كـ ـلـ ـم ــات جـ ــرمـ ــانـ ــوس ج ــرم ــان ــوس،
وألـحــان م ــروان خ ــوري) لعبير نعمة.
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ق ـط ــف ال ـن ـج ــم ال ـس ــوري
فـ ّ ــادي صـبـيــح ث ـم ــار ج ـه ــده .صحيح
أنـ ــه سـبــق أن ت ــرك بـصـمــة ف ــي «بقعة
ضــوء» و«ضيعة ضايعة» و«ال ــوالدة
ّ
من الخاصرة» ،إال أن نجاحه الفردي
ّ
تجسد فــي املــوســم األخـيــر من
األبـلــغ
خ ـ ــال ش ـخ ـص ـيــة «أب ـ ـ ــو الـ ـخـ ـي ــل» فــي
م ـس ـل ـس ــل «ف ـ ــوض ـ ــى» (كـ ـت ــاب ــة حـســن
س ـ ــام ـ ــي ي ـ ــوس ـ ــف ون ـ ـج ـ ـيـ ــب ن ـص ـي ــر،
وإخراج سمير حسني).
رغ ــم كــونــه مـغـنـيــا ف ــي األس ـ ــاس ،لكن
ن ـجــاحــه األكـ ـب ــر ف ــي  2018ح ـق ـقــه في
السينما .دخــل تامر حسني سجالت
ت ــاري ــخ ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع ف ــي امل ـحــروســة
من خالل فيلم «البدلة» (تأليف تامر
حسني وأي ـمــن بهجت قـمــر ،وإخ ــراج
محمد جـمــال ال ـعــدل) ال ــذي بــات أكثر
األف ـ ــام امل ـصــريــة تـحـقـيـقــا ل ــإي ــرادات

بـعــدمــا اق ـت ــرب م ــن تـحـقـيــق  4مــايــن
دوالر أم ـ ـيـ ــركـ ــي مـ ـ ــن األرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح .مــع
ّ
االعـتــراف بــأن ألبوم «عيش بشوقك»
حظي بنجاح ملحوظ أيضًا .بــدوره،
أحرز فيلم «تراب املاس» (كتابة أحمد
م ــراد ،وإخ ــراج م ــروان حــامــد) نجاحًا
ً
كبيرًا وأثار جدال واسعًا.
أمـ ــا م ـخ ــرج ف ـي ـلــم «ي ـ ــوم الـ ــديـ ــن» أب ــو
بـكــر شــوقــي ،فـكــانــت لــه حـ ّـصــة واف ــرة
فــي املـهــرجــانــات ،على رأسـهــا «ك ــان».
وكــالـعــادة ،ومهما كــان الـخــاف حول
مستوى األلبومات ،قـ ّـدم عمرو دياب
ّ
الـعـمــل األك ـثــر نـجــاحــا «ك ــل حـيــاتــي».
وخـ ــارج رم ـض ــان ،حـقـقــت مسلسالت
مـثــل «أب ــو ال ـعــروســة» (تــأل ـيــف هاني
كمال ،وإخراج كمال منصور) و«األب
الـ ــروحـ ــي» (ت ــأل ـي ــف ه ــان ــي س ــرح ــان،
إخ ــراج بيتر مـيـمــي) ،و«ســابــع جــار»
(ك ـتــابــة ه ـبــة ي ـس ــري وإخـ ـ ــراج نــاديــن
خان) ،و«نصيبي وقسمتك ( »2تأليف
ع ـ ـمـ ــرو مـ ـحـ ـم ــود ي ـ ــاس ـ ــن ،وإخ ـ ـ ـ ــراج
م ـص ـط ـف ــى ف ـ ـكـ ــري وس ـ ـيـ ــف ي ــوس ــف)
نجاحًا ملموسًا.

ناصيف زيتون

ميريام فارس

إليسا

ّ
شكل إعالن الفنانني عن إصابتهم بمرض السرطان ظاهرة في  .2018البداية كانت مع إليسا
التي أثــارت ضجة إثــر طرحها كليب أغنية «إلــى كل اللي بحبوني» (إخــراج أنجي جمال)،
معلنة فيه عن إصابتها وتعافيها من سرطان الثدي .خالل تلك الفترة ،أثار غياب اللبنانية
ميريام فارس عن األضواء تساؤالت حول وضعها الصحي ،قبل أن تخرج وتنفي إصابتها
ّ
بــالـســرطــان مــوضـحــة فــي الــوقــت نـفـســه أن «حــالـتـهــا ح ــرج ــة» .وخ ــال فـعــالـيــات «مـهــرجــان
اإلس ـك ـنــدريــة الـسـيـنـمــائــي» ،كـشــف املـمـثــل امل ـصــري فـ ــاروق الـفـيـشــاوي أن رح ـلــة عــاجــه من
ّ
السرطان اقتربت من البداية .وكان بارزًا أيضًا ،طرح أغنيات عربية شكلت ظاهرة؛ من بينها
«شعراتا ولــو» للشاب السوري حــازم الصدير ،إضافة إلــى أغنية «تعال» للثالثي العراقي
فنانني لبنانيني وعرب
محمود التركي وعلي الجاسم ومصطفى العبد .وكان الفتًا إحياء
ّ
حفالت في السعودية .على الخط السوري ،الظاهرة األبــرز هذا العام تمثلت بدخول الرأي
ّ
ّ
ّ
املشرع وصاحب القرار وتنبيهه إلى اإلرادة الشعبية،
العام على خط القرار ،وتمكنه من ردع
من خالل الضغط عبر السوشال ميديا للتأثير على القرارات الحكومية ،أبرزها «املرسوم
الرقم  »16الخاص بــوزارة األوق ــاف ،والــذي تم تعديله نتيجة الضخ اإلعالمي على وسائل
التواصل االجتماعي .وكذلك األمر بالنسبة إلى قرار منع بيع ثياب البالة ،الذي لم يستمر
ّ
بمطبات عشوائية نتيجة أخطاء فردية مثلما حصل
ألكثر من  24ساعة! إضافة إلى التنويه
عندما سـ ّـدت إحــدى البوابات الصغيرة في قوس «بــاب شرقي» األثــري ،وسرعان ما أزيلت
املخالفة بعد هجمة فايسبوكية الهبة.

نجم العام
فادي صبيح ــ فوضى

تامر حسني

إخفاقات

لم ّ
يمر يــوم من هــذه السنة من دون ذكــر اســم عمرو ديــاب الذي
عــاد بـقـ ّـوة .بــدءًا مــن أخـبــاره العاطفية مــع املمثلة املصرية دينا
ّ
ً
الشربيني ،وصوال إلى ألبومه األخير «كل حياتي» ،إضافة إلى
الحفالت التي أحياها على نطاق واســع ،كان «الهضبة» النجم
ّ
تضمن األلبوم  13أغنية ،حققت أعلى
األكثر شهرة لهذا العام.
ُ
نسب استماع على تطبيق «أنغامي» وموقع يوتيوب .كما يحكى
ً
شركة «روتانا» بعد غياب سنوات ،فضال
عن عودته للتعاون مع ّ
عــن األنـبــاء املـتــداولــة عــن أنــه تقاضى أعلى أجــر عــن سهرة رأس
السنة التي يحييها في أبو ظبي الستقبال عام .2019
عمرو دياب

إصدارات وحفالت

أمل عرفة

أمير كرارة ــــ كلبش 2

بسام كوسا ــ روزنا

دانييال رحمة ــ تانغو

لناحية السيناريو أو األداء .ففي رمـضــان ،كان
حضور الــدرامــا املحلية بــارزًا من دون نجاحات
ساحقة ،إذ خسر مسلسل «الهيبة  »2بعضًا من
بريق الجزء ّ
األول ،في مقابل نجاح باسل ّ
خياط
وبــاســم مغنية ودان ــا مــارديـنــي ودانـيـيــا رحمة
فــي املسلسل املـشـتــرك «تــانـغــو» (كـتــابــة إي ــاد أبو

ال ـش ــام ــات ،وإخ ـ ــراج رام ــي ح ـن ــا) .وف ــي الـخــريــف،
احتدمت املنافسة بني مسلسلي «كارما» ( mtvـ ـ
(رؤية ،سيناريو وحوار سالم كسيري ومعالجة
درامـ ـي ــة ل ــرام ــي ك ــوس ــا ،إخ ـ ــراج رودن ـ ــي ال ـح ــداد)
و«ثورة الفالحني» ( lbciـ ـ حوار كلوديا مرشليان،
وإخراج فيليب أسمر).
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هيفا وهبي
ّ
ّ
لم ّ يكن ألبوم هيفا وهبي «حــوا» على قدر التوقعات ،كما
تلقت املـصــريــة شيرين عبد الــوهــاب ضــربــة موجعة بعد
إصــدار ألبوم «نـ ّـســاي» الــذي لم يحقق شهرة واسعة على
غـ ــرار بــاقــي األع ـم ــال ال ـتــي كــانــت تـطــرحـهــا ســاب ـقــا .أخـفــق
بــرنــامــج «ذا فــويــس» ال ــذي تـقــدمــه  mbcفــي تحقيق نسب
مشاهدة بسبب ضعف املــواهــب املشاركة فيه .درامـيــا ،لم
ّ
يحالف الـحــظ كــاريــن رزق الـلــه فــي مسلسلها «ومشيت»
(إخراج شارل شالال) ،وماغي بو غصن في «جوليا» (كتابة
مازن طه ،وإخراج إيلي ف .حبيب) .في املحروسة ،النجاح
لــم ُيكتب أيـضــا ليحيى الـفـخــرانــي فــي مسلسل «بالحجم
الـعــائـلــي» (كـتــابــة محمد رج ــاء ،وإخـ ــراج هــالــة خـلـيــل) ،أو
لـحـســن الـ ــرداد فــي فـيـلــم «ع ـقــدة ال ـخــواجــة» (كـتــابــة هشام
ماجد ،وإخ ــراج محمد السبكي) ،وإليمي سمير غانم في

شيرين عبد الوهاب

مسلسل «عــزمــي وأشـجــان» (أحـمــد عبد الــوهــاب ،وإخــراج
إسالم خيري) ،ولشريط «كارما» الذي حمل توقيع املخرج
خــالــد يــوســف .أم ــا اإلخ ـفــاق األب ــرز ه ــذا ال ـعــام فــي الــدرامــا
السوري ممدوح حمادة
السورية ،فكان من نصيب الثنائي
ّ
ً
صنعا أعماال
هما
أن
ـم
ـ
غ
ر
والليث حجو فــي «ال ــواق واق».
ّ
تلفزيونية ّ
تحولت إلى أيقونات كوميدية ،إال أنهما فشال
هذا املوسم بحصد أي نجاح يذكر! الخسارة نفسها مني
بها مسلسل «سايكو» (كتابة أمــل عرفة مــع زهير قنوع،
وإخراج كنان صيدناوي) الذي اعتصم عند حدود االفتعال
بوليسية ال تشبه الكوميديا بـشــيء! املـطـ ّـب الثاني
مل ــادة
ّ
ألم ــل ،تـمــثــل فــي برنامجها «ف ــي أم ــل» (ق ـنــاة «ل ـنــا») الــذي
تـحـ ّـول إلــى منبر مفتوح لكيل املـجــامــات وتــوزيــع املديح
املجاني على الضيوف.

لـلـعــام الـثــانــي عـلــى ال ـتــوالــي ،تـنـشــط حــركــة املـهــرجــانــات الفنية
الصيفية فــي لـبـنــان .أب ــرز حـفــات ّ ال ـعــام كــانــت لجوليا بطرس
في صــور (جنوب لبنان) حيث غنت لليلتني متتاليتني ،وسط
حضور كثيف .نشاط زياد الرحباني كان واضحًا أيضًا ،إذ أحيا
(وال يزال) حفالت محلية وخارجية ،أبرزها افتتاح «مهرجانات
بيت الدين الدولية» في الصيف ،إضافة إلــى السهرة القاهرية
ال ـتــي تـلــت س ـن ــوات م ــن ال ـغ ـيــاب .وف ــي إطـ ــار «م ـهــرجــانــات األرز
ّ
الــدولـيــة» ،أطلت النجمة الكولومبية من أصــل لبناني شاكيرا.
األغـنـيــات املـنـفــردة شـهــدت زحـمــة فــي « ،2018بــا قـلــب» (كلمات جوليا بطرس
وألحان فارس اسكندر) ملعني شريف ،وديتو «الله عليك» (كلمات
رامــي العبودي ،وألـحــان نــور الــزيــن) الــذي جمع اللبناني ملحم
َ
زي ــن وال ـعــراقــي ن ــور الــزيــن ،وإضــافــة إل ــى أغـنـيــتــن لـنـجــوى كــرم
«ياهو» (كلمات نزار فرنسيس ،وألحان عادل العراقي) والثانية
ً
«الليلة ليلتنا» (كلمات نجوى ،وألحان سهيل فارس) ،فضال عن
«اللي باعنا خسر دلعنا» (كلمات محمد البوغا ،ألحان محمود
ّ
خيامي) لراغب عالمة ،و«بدنا نولع الجو» (كلمات سمير نخلة،
زياد الرحباني
وألحان جوزيف جحا) لنانسي عجرم.

شائعات
الشائعة األبرز في الوسط الفني السوري كانت خطوبة اإلعالمي
سامي كليب النجمة سوزان نجم الدين .الخبر القى رواجًا واسعًا
على مواقع التواصل االجتماعي ،وجرى الحديث عن عودة بعض
النجوم السوريني املعارضني إلى الوطن ،فيما الحقت شائعات
ً
كال من ّ
عباس النوري ومنى واصف وعبد املنعم عمايري
املوت
ومـحـ ّـمــد ال ـشـ ّـمــاط .شــائـعــات امل ــوت حـضــرت ب ـقـ ّـوة عـلــى الساحة
املصرية أيضًا ،إذ طاولت عادل إمام ورجاء الجداوي ،من دون أن
تسلم شريهان من أنباء كاذبة حول مرضها.
شريهان
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صورة
وخبر

ضمـن أجـواء مليئـة باألزيـاء الالفتـة واأللـوان الصارخـة والفـن والحيـاةّ ،
غصـت شـوارع وسـط مدينـة سـان خوسـيه فـي كوسـتاريكا بالمواكـب
بالكرنفـال السـنوي .قبل ذلـك بيوم واحد ،انتشـرت الخيول وراكبوهـا في الطرقات ،خلال يوم طويل
الراقصـة والفـرق الموسـيقية التـي احتفلـت ّ
ّ
يحتفـي بالتـراث الزراعـي المهـم للبلاد ،علمـا بـأن سـان خوسـيه معروفـة بمهرجاناتهـا المنوعـة علـى امتـداد العـام( .إزيكويـل بيكيرا ـــ أ ف ب)

جميل مالعب ّ
متوجًا بجائزة «اإلبداع اللبناني»

تحديات الفكر اإلسالمي:
لقاء مع أحمد عمورة

أمسية بيروتية
من بلوز وروك وجاز

كما جرت العادة ،تحرص
«مؤسسة اإلمام الحكيم»
على استضافة فعاليات
ثقافية وفكرية ّ
منوعة بشكل
دوري .في التاسع من كانون
الثاني (يناير) املقبل ،تدعو
املؤسسة التي أنشئت في عام
 2008إلى حضور لقاء حواري
مع الباحث في الفكر اإلسالمي
الشيخ أحمد عمورة
(الصورة) .تحت عنوان
«التحديات التي تواجه
الفكر اإلسالمي» ،يجري اللقاء
في ّ
مقر املؤسسة في بئر
حسن في إطار أنشطة
«منتدى األربعاء».

مساء اليوم السبت ،سيكون
ّ
رواد ( NOW Beirutاألشرفية)
على موعد مع حفلة تحييها
فرقة Proud Lebanese
 Societyالتي ّ
تقدم مزيجًا
من أغنيات البلوز والروك
والجاز وغيرها من األنماط
املوسيقية .بالتعاون مع جو
غانم (غيتار)ّ ،أسس إياد
صفير (غناء) هذه الفرقة في
تسعينيات القرن املاضي،
ّ
وصارت اليوم تتألف أيضًا
من :غارو (باص) ،طوني
ورمزي (كيبوردز) وماريو
(ساكسوفون) .تجدر اإلشارة
ّ
إلى أن صفير شارك في برامج
فنية ّ
عدة مثل املوسم ّ
األول من
«ذا فويس» بعد فوزه ببطولة
العالم للكاريوكي في .2005

لقاء حول «التحديات التي تواجه
الفكر اإلسالمي» :األربعاء  9كانون
ً
مساء
الثاني ـ ـ الساعة السادسة
ــ ّ
مقر «مؤسسة اإلمام الحكيم»
(بئر حسن ـ ـ قرب وزارة املغتربني
ـ ـ بناية الروان ـ ـ الطبقة الثالثة/
بيروت) .لالستعالم01/821050 :
أو 01/821060

حفلة :Proud Lebanese Society
اليوم السبت ـ ـ الساعة العاشرة
ً
مساء ـ ـ ( NOW Beirutشارع
سليم بسترس ـ ـ األشرفية ـ ـ
بيروت) .لالستعالم01/211122 :

حصل التشكيلي اللبناني جميل مالعب
( 1948ـ الصورة) على جائزة «اإلبداع
اللبناني» لعام  2018التي يمنحها
«املنتدى الثقافي اللبناني» في فرنسا.
وأكد رئيس املنتدى ،نبيل أبو شقرا،
في رسالة إلكترونية تلقتها «وكالة
ّ
الفرنسية أن االختيار وقع على
ّ
الصحافة ّ
مالعب ألنه «فنان مخضرم عايش جيل
الكبار ونقل إلى جيل الشباب تجربته
املستوحاة من مصادر مختلفة ومتغايرة
تعكس حرصه على التنوع» .درس
جميل الفن في «املعهد الوطني للفنون
الجميلة» التابع للجامعة اللبنانية،
وأكمل دراسته في الجزائر والواليات
املتحدة ،حيث نال شهادة املاجستير
في الفنون الجميلة من «معهد برات»

النيويوركي ،وحصل على الدكتوراه من
«جامعة أوهايو» .شغل منصب األمني
العام لـ«نقابة الفنانني اللبنانيني» (بني
 1991و ،)1992وأقام في  2015متحفًا فنيًا
في بلدته بيصور (جبل لبنان) ،حوى
لوحاته الفنية ومنحوتاته .منذ أكثر من
عقدينّ ،
يقدم املنتدى سنويًا جائزتني
رمزيتني :األولى خاصة باإلبداع اللبناني
وأخرى بالعربي ،على أن يتم اإلعالن عن
األخيرة لهذا العام خالل ّ
األيام القليلة
املقبلة .ومن بني األسماء الحاصلة
على «جائزة اإلبداع اللبناني» ،نذكر:
أدونيس ،أحمد بيضون ،نجوى نجار،
رشيد الضعيف ،مارسيل خليفة ،عبد
الرحمن الباشا ،زاد ملتقى ونبيل األظن
وغيرهم.

تجارب نسائية استثنائية
بعدسة سليم صعب
في  21كانون الثاني (يناير)
املقبل ،تقدم جمعية «السبيل»
بالتعاون مع «نادي لكل
الناس» موعدًا مجانيًا جديدًا
من «نادي السينما» الشهري
في «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» في الباشورة .هذه
ّ
ّ
سيخصص العرض لفيلم
املرة،
«قوية» ( 31د) سليم صعب
(الصورة) .في هذا الشريط،
يوثق الصحافي اللبناني
تجارب نسائية غير اعتيادية،
ّ
مسلطًا الضوء على أكثر من
ثماني سيدات عربيات (من
السعودية والكويت ولبنان
وتونس) دخلن مجاالت فنية
غير تقليدية من الغرافيتي
ً
إلى رسم الوشوم ،وصوال
إلى الرقص والغناء والفنون
القتالية.
«قوية» :االثنني  21كانون الثاني
ـ ـ  19:00ـ ـ «املكتبة العامة لبلدية
بيروت» (بناية الدفاع املدني ـ ـ ط  3ـ ـ
الباشورة) .لالستعالم01/664647 :
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كلمات

حصاد
الثقافة

احتجاجًا على منع  4500كتاب من قبل السلطات الكويتية خالل السنوات الخمس الماضية ،أنشأ الفنان
الكويتي محمد شرف مقبرة للكتب في ساحة مقابلة لـ «معرض الكتاب الدولي» األخير في الكويت
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كلمات
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كلمات
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حصاد الثقافة
المسرح
اللبناني
خسر
وجهًا
استثنائيًا
هو زياد أبو
عبسي

افتتح «متحف
نابو» الذي جمع
حضارات بالد
الشام وما بين
النهرين في
قرية الهري في
شمال لبنان

نالت المخرجة
اللبنانية نادين
لبكي جائزة
لجنة التحكيم
عن فيلمها
«كفرنحوم» في
«مهرجان كان»

لبنان في  :2018فورة الفضاءات البديلة والفنون البصرية
روان عز الدين
انقضى عــام كــامــل ،ومـعــه مـ ّـر موسم
ث ـ ـقـ ــافـ ــي ،يـ ـمـ ـك ــن أن يـ ـ ـق ـ ــاس نـ ـق ـ ّ
ـدي ــا
ّ
بفاعليته ،أو باستعادة ّ
أهم املواعيد
وطفرتها فــي مدينة بحجم بـيــروت.
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن املـ ـه ــرج ــان ــات واألف ـ ـ ــام
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوات وال ـ ـ ـعـ ـ ــروض امل ـس ــرح ـي ــة
ّ
ّ
الفنية تتوالى
واملوسيقية واملعارض
فــي األمـكـنــة وال ـف ـض ــاءات وامل ـس ــارح،
م ــع ف ـ ــورة ف ــي امل ـه ــرج ــان ــات ال ــدول ـ ّـي ــة
الـتــي تــرفــع ش ـعــارات حـقــوق اإلنـســان
وال ـح ـ ّ
ـري ــات وال ـت ـب ــادل ف ــي ال ـس ـنــوات
األخ ـ ـيـ ــرة .ي ـم ـكــن ألي م ــرت ــاد ل ـهــا أن
يالحظ الجمهور نفسه ،غالبًا ،أمــام
غياب هـ ّـم استقطاب جمهور جديد،
في بيروت أو خارجها ،رغم بدء ّ
تمدد
ّ
اللبنانية.
بعض األنشطة إلى املناطق
ال مـجــال فــي ه ــذا امل ـقــال للتعمق في
ع ــاق ــة تـ ـج ــارب ف ـ ّ
ـردي ــة (بـمـعـظـمـهــا)
بــالـبـيـئــة امل ـح ـلـ ّـيــة ،وال تـحـمـيـلـهــا ما
ي ـجــب ع ـلــى ال ــدول ــة ووزارة الـثـقــافــة
أن تـ ـق ــوم ب ـ ــه .الـ ـب ــداي ــة م ــع امل ــواع ـي ــد
األسـ ــاسـ ـ ّـيـ ــة م ـث ــل «م ـ ـعـ ــرض ال ـك ـت ــاب

خسرت العاصمة معلمًا
تاريخيًا بعدما سمح وزير الثقافة
بتفكيك السور الروماني في
منطقة الباشورة
ال ـفــرن ـكــوفــونــي» ،وال ـ ـ ــدورة الـســابـعــة
وال ـ ـثـ ــاثـ ــن م ـ ــن «مـ ـ ـع ـ ــرض الـ ـح ــرك ــة
الثقافية ـ ـ أنـطـلـيــاس» .أمــا «معرض
بـ ـي ــروت الـ ـع ــرب ــي الـ ــدولـ ــي ل ـل ـك ـتــاب»
فـبـقــي ديـ ـك ــوره ال ـس ـنــوي ع ـلــى حــالــه
فــي دورت ــه الثانية والـسـتــن ،خرقها
ّ
حـضــور بـعــض الـكــتــاب مـثــل الشاعر
ّ
السوري أدونيس ،واملؤرخ جورج قرم
(حصد هذه السنة جائزة األكاديمية
الفرنسية عن كتابه «املسألة الشرقية
ـدة») ،والــروائــي إبراهيم نصر
الـجــديـ
ّ
الله الذي وقع روايته الفائزة بجائزة
ّ
األدبية «حرب الكلب الثانية».
«بوكر»
ّ
ك ــل ذل ــك ج ــرى عـلــى م ــرأى مــن أب ــواب
ّ
ّ
ّ
املكتبة الوطنية اللبنانية ،التي ظلت
مغلقة حتى بعد الدعوة األخيرة التي
ً
ما كانت إال تأجيال آخر سبقته ثالث
دعوات مماثلة في السابق.
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ،انـ ـحـ ـص ــرت
األنـ ـشـ ـط ــة والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات األدب ـ ـي ـ ــة فــي
امل ـقــاهــي والـ ـح ــان ــات ،وف ــي املـكـتـبــات
أب ــرزه ــا «ال ـس ـب ـي ــل» .ن ـ ــادي املـطــالـعــة
في مقهى «ة» أقــام لقاءات مع جبور
ّ
وعلوية صبح حول روايتها
الدويهي،
«مــريــم الـحـكــايــا» (وص ـلــت ترجمتها
إلى القائمة القصيرة لجائزة EBRD
األدبـ ـي ــة ال ـع ــامل ـي ــة) ،والـ ـي ــاس خ ــوري
ح ــول رواي ـت ــه «أوالد الـغـيـتــو :اسمي

آدم» الـتــي صــدر الـجــزء الـثــانــي منها
«أوالد الغيتو  :2نجمة الـبـحــر» .في
امل ـع ــرض ،ص ــدر «تــوق ـيــع ســاي ـكــس ـ ـ
بيكو ـ ـ بلفور» لفواز طرابلسي ،الذي
نشر أيضًا حواره الطويل مع جورج
ال ـب ـط ــل ،وم ــؤل ـف ــات ألح ـم ــد بـيـضــون،
ووضـ ــاح شـ ــرارة ،ون ـصــري الـصــاي ّــغ،
وخــالــد زي ــادة .وخــارج املـعــرض ،وقــع
عـ ـب ــاس ب ـي ـض ــون روايـ ـ ـت ـ ــه «شـ ـه ــران
لرلى» ،فيما تصدى الشاعر اللبناني
التهامات مغلوطة ومتسرعة ،تنتقد
ّ
«تخليه» عن قصيدته «مصرع علي
شعيب» .الحزب الشيوعي اللبناني
ّ
وجه ّ
تحية إلى مهدي عامل وحسني
ّ
مــروة في الذكرى الحادية والثالثني
الغ ـت ـيــال ـه ـمــا .ه ــذه ال ـس ـن ــة ،غــادرت ـنــا
الكاتبة إملي نصر الله التي تمكنت
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة مــن تـكــريـمـهــا قبل
رحيلها .وبالتزامن مع إصــدار طابع
بــريــدي باسمها ،أطلقت «دار قنبز»
كتابها األخير بعنوان «املكان» .كذلك،
خ ـســر ل ـب ـنــان رج ــل دي ــن م ـت ـن ـ ّـورًا هو
ّ
جورج ّ
مسوح الذي خلف وراءه أفكارًا
ت ـن ــادي ب ــال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة ،وتـتـصــدى
ل ـل ـتـ ّ
ـوج ـهــات اإلل ـغــائ ـيــة لـلـمــؤسـســات
ّ
الــدي ـن ـيــة .ال ـعــامــيــة الـلـبـنــانـيــة فـقــدت
ال ـشــاعــر م ــوري ــس عـ ـ ـ ّـواد ،فـيـمــا رحــل
أحــد أعـمــدة الــزجــل «زغـلــول الــدامــور»
(ج ــوزي ــف ال ـه ــاش ــم) .بــاالن ـت ـقــال إلــى
السينما ،يمكن اختصار هذه السنة
َ
بحدثني أساسيني محليًاّ .
األول هو
إع ـ ـ ــادة اك ـت ـش ــاف جـ ـ ــورج ن ـص ــر عـبــر
عرض باكورته الروائية «إلــى أيــن؟»،
ـاس»
والـتــي أصــدرهــا «ن ــادي لكل الـنـ ّ
ضمن  .DVDأما الحدث الثاني فتمثل
بفوز فيلم «كفرناحوم» لنادين لبكي
بجائزة لجنة التحكيم في «مهرجان
كــان السينمائي» ،كما أعلن منافسًا
رس ِّـمـيــا ف ــي ج ــائ ــزة «غ ــول ــدن غـلــوب»
ُ
ورش ـ ـ ــح إلـ ــى أوسـ ـك ــار «أفـ ـض ــل فيلم
ّ
أج ـن ـبــي» .ل ـكــن ال ـن ـقــاد املـحـلـيــن كــان
ل ـهــم وج ـه ــة ن ـظ ــر أخ ـ ــرى ف ــي شــريــط
لـ ـبـ ـك ــي ،إذ ان ـق ـس ـم ــت اآلراء ح ــول ــه،
ف ـت ـ ّ
ـوج ـه ــت ب ـع ــض االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات إل ــى
ّ
اخـتــزالــيــة الـشــريــط ،ومـقــاربـتــه ألكبر
عــدد من القضايا البائسة في البالد
ّ
الغربية إلى
بما يتماهى مع النظرة
املنطقة« .ن ــادي لكل ال ـنــاس» احتفى
باملخرج الـعــراقــي قيس الــزبـيــدي في
ص ـيــدا .أم ــا سينما «مـتــروبــولـيــس»،
ف ـقــد أب ـق ــت ع ـلــى بــرنــام ـج ـهــا املـعـتــاد
مــع «مـهــرجــان السينما األوروب ـ ّـي ــة»،
و«شاشات الواقع» ،و«ملتقى بيروت
ال ـس ـي ـن ـمــائــي» ،و«مـ ـه ــرج ــان ب ـيــروت
لألفالم الفنية الوثائقية» ،ومهرجان
«مـسـكــون» ّال ــذي منعت الــرقــابــة منه
ف ـي ـل ـم ــن .دشـ ـ ـن ـ ــت «مـ ـت ــروب ــولـ ـي ــس»
مشروع «سينماتيك بيروت» بتحية
ّ
الشهال
إلى املخرجة اللبنانية رنــدة
فــي الــذكــرى الـعــاشــرة لرحيلها .وفي
هذه املناسبةّ ،
كرم «مهرجان طرابلس

ل ــأف ــام» ال ـش ـ ّـه ــال أي ـض ــا ف ــي دورت ــه
الخامسة ،واحتضنت بعلبك الــدورة
الثانية من «مهرجان بعلبك الدولي
لـلـسـيـنـمــا» .وف ـي ـمــا أع ـل ــن «م ـهــرجــان
بـ ـي ــروت ال ــدول ــي لـلـسـيـنـمــا» تــأجـيــل
دورتـ ــه بـسـبــب ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي،
أقيم «مهرجان الفيلم اللبناني» ،فيما
أطلق «مجتمع بـيــروت السينمائي»
م ـهــرجــان «بـ ـي ــروت ال ــدول ــي لسينما
املــرأة» .أما عروض أحدث اإلنتاجات

حملت أولى دورات
«مهرجان لبنان
الوطني للمسرح»
انطوان كرباج
اسم
ّ
الذي توج بوسام
األرز الوطني من
رتبة ضابط

ّ
تضمنت «يوم ببيروت»
املحلية ،فقد
لنديم تــابــت و«ن ــار مــن ن ــار» لجورج
ه ــاش ــم ،و«غ ـ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ» لـبـهـيــج
ّ
حجيج ،و«شهيد» ملازن خالد .وتمكن
ال ـج ـم ـه ــور ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن م ـش ــاه ــدة
«واجب» للفلسطينية آن ماري جاسر
بعدما حاولت الرقابة حجبه بتهمة
«الـتـطـبـيــع»! عـبـثـيــة الــرقــابــة طــاولــت
أي ـض ــا ب ــاك ــورة رنـ ــا ع ـيــد الــوثــائ ـق ـيــة
ّ
«بانوبتيك» ،التي تغلبت على املنع

رحلت ّأم الرواية اللبنانية إملي نصر الله
حصدت فرقة «زقاق» جائزة إلين ستيوارت الدولية

بعرضه على موقع  .Vimeoمن جهة
ثانية ،نجحت دعوات «حملة مقاطعة
داعمي إسرائيل في لبنان» في منع
فيلم «أدغـ ــال» للمخرج األوسـتــرالــي
غــريــغ مــاكـلــن ،والـكــاتــب اإلسرائيلي
يــوســي غـيـنـسـبــرغ .وأذع ـنــت الفنانة
الـ ـك ــول ــومـ ـبـ ـي ــة شـ ــاك ـ ـيـ ــرا مل ـط ــال ـب ــات
الـلـبـنــانـيــن ،إذ أل ـغــت حـفـلـتـهــا الـتــي
ّ
كانت ّ
مقررة في تل أبيب املحتلة ،قبيل
افتتاحها «مهرجانات األرز الدولية».
بــاس ـت ـث ـنــاء هـ ــذا الـ ـح ــدث ،مـ ـ ّـر مــوســم
املـ ـه ــرج ــان ــات ال ـص ـي ـف ـ ّـي ــة بــروت ـي ـن ـيــة
مــن دون مـفــاجــآت فــي ال ـض ـيــوف ،بل
كانت بعض الـعــروض دون مستوى
خيارات السنوات السابقة .موسيقى
ّ
متنوعة دعتها بيت
ورقص وعروض
الدين وجبيل وصــور وصيدا وذوق
مـكــايــل وطــراب ـلــس وإه ـ ــدن وحـمــانــا،
وبـ ـعـ ـلـ ـب ــك ال ـ ـتـ ــي خ ـ ـسـ ــرت ال ــرئ ـي ـس ــة
الـفـخــريــة ملـهــرجــانــاتـهــا م ــي عريضة
بعد رحلة طويلة في املجال الثقافي.
وفـ ــي خ ـط ــوة الفـ ـت ــة ،ق ـ ـ ّـرر املــوسـيـقــي
شــريــف صـحـنــاوي إل ـغــاء حفلته في
مـ ـه ــرج ــان  Ruhrtriennaleاألمل ــان ــي
ال ـ ـ ــذي مـ ـن ــع ف ــرق ــة Young Fathers
اإلس ـك ـت ـل ـنــديــة م ــن امل ـش ــارك ــة بسبب
تأييدها لحركة املقاطعة .موسيقيًا،
ق ـ ّـدم ــت لـنــا لـيــالــي «ال ـب ـس ـتــان» هـ ّ
ـديــة
بـ ـتـ ـخـ ـصـ ـيـ ـصـ ـه ــا م ـ ـج ـ ـمـ ــل الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة
ملقطوعات يوهان سيباستيان باخ.
املــوسـيـقــى الـكــاسـيـكـ ّـيــة حـضــرت في
«موسيقات بعبدات» ،ثم في «بيروت
ّ
ت ــرن ــم» أخـ ـيـ ـرًا .وفـ ــي م ـنــاس ـبــة ف ــوزه
باملرتبة األولى في مسابقة في عزف
الـبـيــانــو الـكــاسـيـكــي فــي بــودابـســت،
أق ــام الـكــونـســرفـتــوار أمـسـيــة ملهتدي
الـ ـح ــاج .وب ـع ــد ان ـق ـط ــاع ط ــوي ــل ،عــاد
زيـ ــاد الــرح ـبــانــي إل ــى إح ـي ــاء حـفــات
ّ
موسيقية في بيروت وصيدا ،وقلعة
ّ
ال ـش ـق ـيــف وح ــراج ــل وال ـض ـب ــي ــة ،إلــى
جانب أمسيتني في مهرجانات بيت
الـ ــديـ ــن ،وأخ ـ ـ ــرى ف ــي الـ ـق ــاه ــرة .أق ـيــم
مـهــرجــانــا «ارتـ ـج ــال» ،و«ب ـي ــروت آنــد
ب ـيــونــد» ،واحـتـضـنــت «م ـيــوزك ـهــول»
حـ ـف ــات ل ـت ـش ــاي ـن ــا م ـ ـ ـ ــوزس ،وك ــاي ــل
إي ـس ـتــوود وه ـيــو كــولـتـمــان .لــم تخل
الـعــاصـمــة مــن األم ـس ـيــات املوسيقية
ل ـفــرق وف ـنــانــن ع ــرب وم ـح ـل ـيــن؛ من
بينهم املـصـ ّ
ـريــة مــريــم صــالــح وكنان
ّ
العظمة ،وتوفيق ف ــروخ الــذي افتتح
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ــن «مـ ـه ــرج ــان
بـ ـي ــروت لـ ـلـ ـج ــاز» ،وش ــرب ــل روح ــان ــا
وس ـ ــام ـ ــي حـ ـ ـ ـ ـ ّـواط وجـ ـ ــاهـ ـ ــدة وه ـب ــي
وسـ ــانـ ــدي ش ـم ـع ــون وزيـ ـ ـ ــاد س ـحــاب
وخ ــال ــد ال ـه ـب ــر وامل ـ ـصـ ــري مـصـطـفــى
سعيد ،وغ ــادة غــانــم وسـنــاء موسى،
وحـفـلــة لـغـســان س ـحــاب ش ــارك فيها
ع ــازف الـعــود اللبناني الـشــاب عماد
حشيشو قبل رحيله املفاجئ بحادث
س ـيــر غـ ّـي ـبــه ع ــن ح ـض ــوره األس ــاس ــي
م ــع ال ـف ــرق ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة م ـثــل «ال ــراح ــل

الشعبوية ملكة الساحة السورية
الكبير» ،وفي عروض «مترو املدينة».
غادرتنا أيضًا عازفة العود واملغنية
العراقية اللبنانية سحر طه ،واملغني
ال ـل ـب ـن ــان ــي ن ـ ـهـ ــاد ط ــربـ ـي ــه .ال ـب ــاح ــث
وال ـن ــاق ــد املــوس ـي ـقــي ال ـي ــاس سـ ّـحــاب
استعاد تجربة ّ
سيد دروي ــش ضمن
سلسلة محاضرات موسيقية يقيمها
باستمرار .في السياق نفسه ،أطلقت
«ع َر ْب» مبادرة
«دار النمر» مع جمعية ِ
«دار َسـ ـ َـمـ ـ ْـع» ال ـت ــي ي ـس ـتــرجــع فـيـهــا
ال ـف ـن ــان وال ـب ــاح ــث م ـح ـمــود زي ـب ــاوي
تجارب عربية مثل فيروز وأسمهان
وبـلـيــغ ح ـمــدي .وفــي مـئــويـتــه ،حضر
الشيخ إمــام فــي حفلة أقامها «مترو
املدينة» الذي ّ
وجه ّ
تحية إلى نهاوند
وإلـ ـ ــى ج ــورج ـي ــت ص ــاي ــغ وف ـي ـل ـمــون
وه ـبــي .أخ ـي ـرًا ،شـهــدت ب ـيــروت فــورة
فــي الـفـضــاءات البديلة التي تختلف
ع ــن ف ـكــرة امل ـس ــرح الـتـقـلـيــديــة .أمكنة
تتسع لكل أنــواع الفنون مثل «مترو
املدينة» ،و«استديو زقاق» ،و«تياترو
فردان» و«مسرح ّ
الجميزة» ،و«أبراج»
وفضاء «شغل بيت».
ه ـ ـكـ ــذا اس ـت ـق ـب ـل ــت عـ ــروضـ ــا ت ـض ــاف
إل ـ ـ ــى أنـ ـشـ ـط ــة امل ـ ـ ـسـ ـ ــارح األقـ ـ ـ ـ ــدم فــي
ّ
و«دوار
ال ـع ــاص ـم ــة م ـث ــل «م ـ ــون ـ ــو»،
ال ـش ـم ــس» ،و«مـ ـ َس ــرح امل ــدي ـن ــة» ال ــذي
احتضن مـهــرجــانــي «لـبـنــان الوطني
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــرح» ،و«املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح األوروبـ ـ ـ ـ ــي
فـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان» .ع ــرض ــت امل ـس ــرح ـي ــات
امل ــون ــودرام ـي ــة والـتـجــريـبـيــة وأخ ــرى
م ـ ـت ـ ـعـ ــددة ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــط ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
الدمى مع «مسرح الدمى اللبناني»،
وب ـ ـعـ ــض ع ـ ـ ـ ــروض «ف ـ ــرق ـ ــة كـ ـه ــرب ــا».
شاهدنا «حكي رجــال» للينا خوري،
و«طـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ن ـ ـق ـ ـشـ ــة» لـ ـكـ ـمـ ـي ــل سـ ــامـ ــة،
و«الـ ـبـ ـي ــت» ألرزة خ ـض ــر وك ــارول ــن
ح ــات ــم ،و«ك ــارن ـي ـف ــورس» لـعـصــام بو
خ ــال ــد ،و«االن ـه ـي ــار» لـلـمـغــربــي نبيل
لـ ـحـ ـل ــو ،و«مـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ّـدرة حـ ـ ـم ـ ــرا» و«ش ـ ــو
ه ــا» لـيـحـيــى ج ــاب ــر ،و«دي ـس ـتــوب ـيــا»
لــ«مـنــوال» ،و«طقس بيروت» لعايدة
ّ
صـ ـب ــرا ،و«ك ــل ــه م ــن ال ــزيـ ـب ــق» لـفــائــق
ح ـم ـي ـصــي وك ــري ــم دكـ ـ ـ ــروب ،و«ح ـق ــن
الـلـعـبــة» ل ـســاري مـصـطـفــى ،و«وه ــم»
ّ
ل ـ ـكـ ــارلـ ــوس ش ـ ــاه ـ ــن ،و«ومـ ـ ـ ـ ــا ط ــل ــت
كوليت» (كتابة زيــاد عيتاني وخالد
ص ـب ـي ــح ـ ـ ـ ـ ـ إخ ـ ـ ـ ــراج هـ ـش ــام عـ ــدنـ ــان).
ح ـص ــدت ف ــرق ــة «زق ـ ـ ــاق» ج ــائ ــزة إلــن
ستيوارت الدولية ،واختيرت املمثلة
والـعـضــوة املــؤسـســة فــي الـفــرقــة مايا
زبيب إللقاء رسالة في احتفالية يوم
املـســرح العاملي .كــذلــك ،أقــامــت الفرقة
الــدورة الثانية من مهرجان «أرصفة
زق ـ ــاق» الـ ــذي دع ــا فــرقــا وف ـنــانــن من
لـبـنــان وال ـعــالــم .وف ــي دورت ــه الــرابـعــة
ع ـ ـشـ ــرةّ ،
وج ـ ـ ــه مـ ـه ــرج ــان «ب ــايـ ـب ــود»
للرقص املعاصر تحية إلى جورجيت
جبارة .وأمام افتقار املسرح اللبناني
إلـ ــى ال ـك ـتــابــة وال ـن ـص ــوص ال ـج ـ ّ
ـدي ــة،
أصــدرت «دار نلسن» خمسة مؤلفات

وتــرجـمــات للكاتب املسرحي الراحل
ع ـص ــام م ـح ـف ــوظ .املـ ـس ــرح الـلـبـنــانــي
خ ـســر امل ـخ ــرج نـبـيــل األظ ـ ــن ،ووج ـهــا
اسـتـثـنــائـيــا ه ــو امل ـســرحــي زيـ ــاد أبــو
عبسي الذي رحل بهدوء بعد سنوات
أخـ ـي ــرة أم ـض ــاه ــا ف ــي الـ ـظ ــل .شـهــدت
الـفـنــون الـبـصــريــة ف ــورة ط ــوال أشهر
السنة في بيروت عمومًا ،وفي بعض
امل ـنــاطــق ال ـب ـع ـيــدة .إذ افـتـتــح متحف
«نــابــو» فــي منطقة «ال ـهــري» (شمال
لـ ـبـ ـن ــان) ،ب ـم ـق ـت ـن ـيــات أث ــري ــة ع ـمــرهــا
آالف ال ـس ـن ــن وم ـج ـم ــوع ــة ل ـف ـنــانــن
لبنانيني وعــرب .أما الغاليريات فقد
عــرضــت ك ــل ال ـف ـنــون وال ــوس ــائ ــط من
اللوحات والنحت والفيديو واألعمال
امل ـف ــاه ـي ـم ـي ــة واألرشـ ـيـ ـفـ ـي ــة ل ـف ـنــانــن
محليني وعــرب ،أبــرزهــا معارض زاد
مـلـتـقــى ورشـ ــا الـسـلـطــي وكــريـسـتــن
خ ـ ــوري ،ورائ ـ ــد ي ــاس ــن ،وع ـلــي رضــا
شـ ـج ــاعـ ـي ــان ،و امل ـ ـعـ ــرض ال ـج ـمــاعــي
«ق ـي ـمــة ال ــوج ــه :م ــوج ــز ت ــاري ـخ ــي عن
رسم البورتريه في لبنان» ،ومعارض
جـمـيــل م ــاع ــب ،وعـ ــاء أب ــو شــاهــن،
وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروان ب ـ ـ ـ ــاران،
وخـ ـلـ ـي ــل رب ـ ـ ـ ـ ــاحِ ،
والريسا صنصور ،وتغريد درغوث،
وص ـ ــاح ص ــول ــي وأس ــام ــة بـعـلـبـكــي،
وس ـع ـي ــد ب ـع ـل ـب ـكــي ،وريـ ـ ــم ال ـج ـن ــدي،
وآني كوركدجيان ،وروي ديب ،وأكرم
زع ـ ـتـ ــري ،وغ ــريـ ـغ ــوري ب ـجــاق ـج ـيــان،
وسـ ـمـ ـع ــان خـ ـ ـ ـ ـ ّـوام« .غـ ــال ـ ـيـ ــري مـ ــارك
هــاشــم» اسـتـعــادت النحات اللبناني
الراحل ألفرد بصبوص ،و«دار النمر»
التشكيلي الفلسطيني تــوفـيــق عبد
الـ ـع ــال .ال ـ ـ ــدورة ال ـتــاس ـعــة ل ــ«ب ـي ــروت
آرت فـ ـي ــر» اح ـت ـف ــت ب ــأعـ ـم ــال امل ـع ـلــم
بــول غـيــراغــوسـيــان ،وأقــامــت معرض
«مـ ــا وراء ال ـ ـحـ ــدود» ي ـغ ـطــي حــوالــى
ق ــرن مــن تــاريــخ الـتـصــويــر اللبناني.
ش ـهــدت الـفــوتــوغــرافـيــا حــركــة الفـتــة،
وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا اف ـت ـتــح اسـتــديــو
 +Aو«مركز بيروت للتصوير» صالة
للتصوير ،انطلقت بمعرض جماعي
ملـ ـص ــوري ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن ،واح ـت ـض ـن ــت
ن ـ ـ ـ ــدوات ،وم ـع ــرض ــا ل ــإي ــران ــي ك ــاوه
كاظمي .رأينا صور التشيكي جوزف
ك ــوديـ ـلـ ـك ــا ،وران ـ ـيـ ــا مـ ـط ــر ،وال ــزم ـي ــل
مروان طحطح ،ورالف الحاج وأخرى
فــي م ـعــارض جـمــاعـيــة أقــامـتـهــا «دار
ّ
املصور» ،كما نشرت دار «كاف» كتابًا
«حـ ـ ــول ال ـف ــوت ــوغ ــراف ـي ــا ف ــي ل ـب ـن ــان».
م ـط ـلــع ال ـس ـن ــة ،دعـ ــي ال ـج ـم ـهــور إلــى
اكتشاف املتحف الوطني في بيروت
من خــال دليل «شــو هـيــدا؟» ألنابيل
ض ــو .وفـيـمــا احـتـفـلــت وزارة الثقافة
ب ـع ــودة خـمــس قـطــع أث ــري ــة مـســروقــة
إلى املتحف الوطني ،خسرت بيروت
معلمًا تاريخيًا بعدما سمح وزيرها
غـ ـ ـط ـ ــاس خـ ـ ـ ـ ــوري ب ـت ـف ـك ـي ــك ال ـ ـسـ ــور
الـ ــرومـ ــانـ ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـب ــاش ــورة.
ق ــرار ف ــادح يـضــاف إلــى «اإلن ـجــازات»
الثقافية الرسمية في البالد!

استضافت
«غاليري
عشتار»
معرضًا
نوعيًا
بعنوان
«ضوء
الجسد» في
تجارب الفتة
للفن العاري

دمشق ـــ خليل صويلح
ان ـش ـغــل امل ـع ـن ـيــون بــال ـث ـقــافــة ال ـســوريــة
الرسمية بصناعة مانشيتات صحافية
أكـ ـث ــر مـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــم ب ــاملـ ـحـ ـت ــوى ،أو
بـتــأصـيــل بـنـيــة عـمـيـقــة إلع ـ ــادة تــوطــن
املعنى ،في ظل االرتــدادات التي أصابت
هــذه الثقافة في الصميم ،جــراء الحرب
الشرسة التي عاشتها الـبــاد .عناوين
بالجملة ،لكنها ّال تـتــرك أث ـرًا ملموسًا
ّ
ونوعيًا .هناك خفة في معظم ما ُينجز،
ّ
وحــاالت تسلل ملن كانوا في الكواليس
إل ــى الــواج ـهــة بـبـضــاعــة فـقـيــرة .ال دســم
حقيقيًا يثري املشهد بما ينقصه .كأن ما
يحدث يقع في باب الواجب وكف البالء
ال أكثر .بالكاد نقع على حدث استثنائي
يعيد األل ــق والـحـيــويــة إل ــى الـشــاشــة أو
الخشبة أو ّ
املنصة .ميكرفونات مفتوحة
ّ
عـلــى الـهـبــاء ،وال ـكــام امل ـكــرر واملـمـجــوج
ومـ ــديـ ــح الـ ـ ـع ـ ــادي واآلفـ ـ ـ ـ ــل .فـ ـس ــاد غـيــر
مــرئــي بـجــرعــات كـبـيــرة ،يـجــري تغليفه
بعناية ومكر بسطوة الكراسي ومعاجم
الـلـغــة املـسـتـعـمـلــة .ضـعــف ف ــي الـخـيــال،
وكسل ،واستحواذ ،وإقـصــاءاتّ .
أميون
يتسيدون املنصات بعناوين التقطوها
لـلـتــو م ــن م ـحــركــات الـبـحــث وشـفــويــات
املـقــاهــي ،وفضيلة االدعـ ــاء .هـكــذا تـكـ ّـرم
مـ ـس ــؤول ث ـق ــاف ــي م ــرم ــوق أثـ ـن ــاء ن ــدوة
جماهيرية بمديح فـنــان م ـعــروف ،وقد
اخـتـلــط عليه املـعـنــى ،فــأهــداه – إفــراطــا
ً
فــي املـثــاقـفــة -لـقــب «ش ـع ـبــوي» ب ــدال من
«شعبي» .على أن هذه الشعبوية لم تعد
ّ
طــارئــة ،إنـمــا تسللت إل ــى امل ــن كمفردة
أصيلة بنسب عريق .بإمكان هؤالء ،في
مــواج ـهــة مـثــل ه ــذه االت ـه ــام ــات ،إخ ــراج
ط ــن م ــن ال ـ ــورق ع ــن ن ـشــاطــات مــزعــومــة
ج ــرى تـنـفـيــذهــا خ ــال ال ـع ــام امل ـن ـصــرم،
لـكـنـهــا ف ــي حـقـيـقـتـهــا م ـج ــرد مــاكـيـتــات

خ ــاوي ــة ،بــاسـتـيـكـيــة ،ش ـع ــارات ـيــة ،تقع
في معظمها تحت بند هدر املــال العام.
لــم يـحـ ّـرك أحــد ســاكـنــا ،حـيــال بيت رائــد
املسرح العربي أبي خليل القباني الذي
جرى طرحه لالستثمار السياحي ،فهو
بالنسبة لهم مجرد خرائب ال تستحق
ض ـج ـي ـجــا .واألمـ ـ ــر ذات ـ ــه ف ــي م ــا يخص
عــالــم اآلث ــار الــراحــل خــالــد األسـعــد الــذي
احتفت بمنجزاته متاحف العالم ،بينما
ّ
لــم يتمكن أب ـنــاؤه مــن دفــن جثمانه في
قبر واح ــد ،إثــر فصل رأســه عــن جسده،
على يد الجماعات التكفيرية ،رغم مرور
ثــاث سـنــوات على غـيــابــه .لنقل إذًا ،إن
الثقافة السورية في معظمها ،هي إنجاز
أفراد ال مؤسسات .تكفي مراجعة حجم
الـكـتــب الـتــي ُمـنـعــت فــي مـعــرض دمشق
للكتاب في نسخته األخيرة ،وهو ما لم
ً
يشهده قبال بمثل هــذه الفضيحة .ولن
ننسى «الدوافع األخالقية» التي لجأت
إليها «الهيئة العامة لقطاع االتصاالت»
في معركتها امليدانية الشرسة بحجب
املواقع اإلباحية في سوريا ،والطلب من
جميع م ــزودات خــدمــة االنـتــرنــت تنفيذ
هـ ــذه امل ـه ـم ــة ،ف ـكــانــت حـصـيـلــة امل ـعــركــة
حجب نحو  160موقعًا إباحيًا.
ه ـكــذا ان ــدح ــرت ف ـكــرة الـتـنــويــر ،ورحــابــة
الـسـجــال ،وت ـنـ ّـوع األف ـكــار ،على أكـثــر من
صعيد ،عــن طــريــق االكـتـفــاء بوجبة من
حواضر البيت ،وحساء مرضى املشافي.
ع ـل ــى امل ـق ـل ــب اآلخـ ـ ــر ،اسـ ـتـ ـع ــادت بـعــض
صاالت الفن التشكيلي الخاصة روادها،
بـعــد س ـن ــوات م ــن اإلغ ـ ــاق :مــرســم فاتح
امل ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي س ــاح ــة ال ـن ـج ـمــة« ،غــال ـيــري
عشتار»« ،صالة جورج كامل»« ،غاليري
مـصـطـفــى ع ـل ــي» .اسـتـضــافــت «غــالـيــري
عشتار» معرضًا نوعيًا بعنوان «ضــوء
الجسد» فــي تـجــارب الفتة للفن العاري
(فاتح املــدرس ،ومحمود ّ
حماد ،ونصير

شــورى ،وأدهــم ونعيم إسماعيل ،غسان
نعنع ،وإدوار شـهــدا ،وعـصــام دروي ــش،
وب ــاس ــم دحـ ـ ــدوح) وبـ ــدا امل ـع ــرض عناقًا
مــع تـجــربــة يــوســف عـبــدلـكــي فــي سياق
اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـج ـس ــد املـ ـخـ ـط ــوف ،رغـ ــم ما
أص ــابـ ـه ــا مـ ــن كـ ــدمـ ــات «نـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـدي ـ ــة» .كـمــا
اسـ ـتـ ـض ــاف «امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـ ـس ـ ــوري لـلـفـنــون
البصرية» معرضًا مهمًا للشاعر نزيه أبو
عفش ،أتى موازيًا لنصوصه الفجائعية،
باإلضافة إلى تجارب جماعية وورشات
عمل ال تنقصها الخصوصية واملـهــارة
والدهشة.
عـلــى أن ه ــذه الـ ــروح السكونية للثقافة
ُ
الـســوريــة ،لــم تخل مــن التماعات فردية.
ف ـقــد ت ـ ـ ّـوج ي ــوس ــف ع ـبــدل ـكــي ب ـ ـ «ج ــائ ــزة
الـنـيــل لـلـمـبــدعــن ال ـع ــرب» ف ــي ال ـقــاهــرة،
ك ــأول فـنــان عــربــي يحصد هــذه الجائزة
التي استحدثها املجلس األعلى للثقافة
في مصر .كما منحت «مؤسسة محمود
درويـ ـ ــش» جــائــزتـهــا الـسـنــويــة لـلــروائــي
خـلـيــل الـنـعـيـمــي ،ون ــال ال ــروائ ــي فيصل
خ ــرت ــش «جـ ــائـ ــزة ال ـط ـي ــب صـ ــالـ ــح» عــن
روايـ ـت ــه «أهـ ــل الـ ـه ــوى» .وح ـص ــد عــرض
«تصحيح ألــوان» للمخرج سامر محمد
إسـمــاعـيــل ،جــائــزة أفـضــل نــص ،وأفضل
ممثل ،في «مهرجان قرطاج» املسرحي.
كما تـ ّـوج فيلم «مسافرو الـحــرب» لجود
سعيد ،بأربع جوائز في مهرجان قرطاج
السينمائي .ون ــال فيلم «ع ــزف منفرد»
ل ـع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد «ج ــائ ــزة
الجمهور» من «مهرجان الرباط الدولي
لسينما املــؤلــف»ُ ،
ومـنــح فيلم «دمـشــق-
ح ـلــب» لـبــاســل الـخـطـيــب ،جــائــزة أفضل
فيلم عــربــي ،مــن «مـهــرجــان اإلسكندرية
السينمائي» .وك ــان الـحــدث األب ــرز الــذي
فـجــع ال ــوس ــط ال ـث ـقــافــي ،غ ـيــاب ال ــروائ ــي
حنا مينه ،وتــاه رحيل الشاعر إبراهيم
الجرادي.
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حصاد الثقافة
ّ
أقامت الفنانة
اللبنانية تغريد
معرضها
درغوث
ُ
الفردي «مماثلة
لحياة اإلنسان»
في «غاليري
صالح بركات»

ّ
خالد
م
قد
ً
جرار عمال
أدائيًا في
نيويورك
بعنوان
«دم طازج
للبيع»

ّ
توج الكاتب
الفلسطيني
إبراهيم نصرالله
بجائزة «بوكر»
عن روايته
«حرب الكلب
الثانية»

عام الرواية الفلسطينية و «القحط» السينمائي
طارق حمدان
أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ح ـت ــى اآلن وأش ـ ــرف
بعدما
فياض في سجون السعوديةَّ ،
كان قد ُحكم عليه باإلعدامُ ،ليخفف
الـحـكــم بـعــدهــا إل ــى ثـمــانــي سـنــوات
وثمانمئة جلدة ،على خلفية كتابة
الشعر ومجموعته «التعليمات في
ال ــداخ ــل» .م ـ ّـر ع ــام كــامــل ول ــم نسمع
ب ــأي ت ـحــرك أو مـطــالـبــة ل ــإف ــراج عن
الشاعر الــذي مــا زال يقبع فــي ظالم
زن ــزان ـت ــه ب ـعــدمــا رح ــل وال ـ ــده بــأزمــة
قلبية إثر صدور الحكم على ولده .ال
ُّ
تحرك ،ال من املثقفني الفلسطينيني،
وال م ــن الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال
حـتــى مــن الـنــاشـطــن األج ــان ــب ،كــأن
العالم يستسلم أمــام الظالم والقهر
الذي يبتلع الشاعر.

مقاطعة مؤيد عليان الذي
ّ
سجل سابقة تاريخية بإعطاء أدوار
البطولة لممثلين إسرائيليين
خدموا االحتالل
كـ ــان  ٢٠١٨ع ــام ــا ســاخ ـنــا سـيــاسـيــا
واج ـت ـمــاع ـيــا وث ـق ــاف ـي ــا ،بـ ــدأ بــإعــان
ت ــرام ــب ال ـق ــدس عــاص ـمــة لــاح ـتــال،
وشهد توسعات استيطانية كبيرة
وت ـه ـج ـي ــر قـ ـ ــرى وهـ ـ ـ ــدم ب ـ ـيـ ــوت ،كــل
ذل ــك ب ـجــانــب ش ـع ــور ع ــام بالتخلي
وال ـخــذالن يتكرس ،ليس مــن العالم
فقط بل أكثر من الجيران العرب .عام
ّ
رجع صدى صرخة محمود درويش
«يا وحدنا» تلقفته أفئدة مناضلني
لـ ـي ــس ل ــديـ ـه ــم ال ـك ـث ـي ــر ل ـي ـخ ـس ــروه،
ف ــي الـ ـق ــدس وغ ـ ــزة وع ـل ــى ال ـطــرقــات
الـتــي تــربــط املستوطنات فــي البالد
املحتلة.
هـ ـ ــذا وعـ ـجـ ـل ــة الـ ـثـ ـق ــاف ــة لـ ــم ت ـتــوقــف
لتتركز في مثلث حيفا ،رام الله ،غزة.
نضع خطًا عريضًا تحت حيفا التي
يـقــود حــراكـهــا الـثـقــافــي جـيــل جديد
يـمـتـلــك ال ــوع ــي واألدوات املـطـلــوبــة
ل ـل ـمــواج ـهــة ال ـث ـقــاف ـيــة امل ـب ــاش ــرة مع
امل ـح ـت ــل الـ ـ ــذي ل ــم ي ـف ـلــح ف ــي تـغـيـيــر
هــويــة املدينة وأصـحــابـهــا .معارض
كتب ومهرجانات ولقاءات وعروض
ّ
مــوسـيـقـيــة وم ـســرح ـيــة هـ ــزت أرك ــان
ً
امل ــديـ ـن ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار ال ـ ـعـ ــام ،م ــذك ــرة
بالهوية الثقافية الفلسطينية.
ً
أدبيًا ،كان العام حافال بالعديد من
اإلصدارات ،برز أدب الطفل بوضوح،
وش ـ ـهـ ــدنـ ــا ع ـ ـنـ ــاويـ ــن الف ـ ـتـ ــة ح ـق ـقــت
حـ ـض ــورًا ع ــرب ـي ــا م ـه ـمــا ن ــذك ــر مـنـهــا
«أنـ ـ ــا وص ــدي ـق ــي الـ ـحـ ـم ــار» ملـحـمــود
ش ـق ـي ــر ،و«الـ ـخ ــال ــة زرك ـ ـشـ ــات تـبـيــع
القبعات» عــاد بها عــاء حليحل ،ال
للكتابة لــأطـفــال فـقــط ،بــل للكتابة

والــرســم مـعــا ،و«مـصـنــع الــذكــريــات»
ألح ـ ــام ب ـ ـشـ ــارات ،و«ج ـل ـي ـت ــر» ملــايــا
أب ــو ال ـح ــاي ــات ،و«ك ـ ـ ــوزي» اإلصـ ــدار
األول لـلـكــاتـبــة أنـسـتــاسـيــا ق ــروان ــي
التي نالت «جــائــزة االت ـصــاالت» عن
أفضل إخراج .شعريًا ،لم يظهر إلينا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ع ـن ــاوي ــن ال ـش ـع ــر ،نــذكــر
م ـن ـهــا «اس ـت ـي ـقــظ ك ــي ت ـح ـلــم» ملــريــد
البرغوثي ،وترجمة إلــى الهولندية
لـفــاتـنــة ال ـغ ــرة ،بـيـنـمــا كــانــت الغلبة
لـلــروايــات .إبراهيم نصر الله انتزع
ج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» ع ــن روايـ ـت ــه «ح ــرب
الـ ـكـ ـل ــب ال ـ ـثـ ــان ـ ـيـ ــة» ،ثـ ـ ـ ــورة حـ ــوامـ ــدة
ح ـص ـلــت ع ـل ــى ج ــائ ــزة «ك ـ ـتـ ــارا» عــن
روايتها «جنة لم تسقط تفاحتها»،
وح ـ ـصـ ــل عـ ــاطـ ــف أب ـ ـ ــو سـ ـي ــف ع ـلــى
الجائزة نفسها لفئة روايات الفتيان
غ ـيــر امل ـن ـش ــورة ع ــن روايـ ـت ــه «قـ ــارب
من يــافــا» .محمود شقير صــدرت له
سيرة أدبية بعنوان «أنا والكتابة»،
سليم الـبـيــك أص ــدر رواي ـتــه الثانية
«سـ ـيـ ـن ــاري ــو» ،زك ــري ــا م ـح ـمــد ال ــذي
عودنا غزارة إنتاجه األدبي والفكري
صدر له كتاب تاريخي معرفي جديد
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ح ـ ــن س ـح ـق ــت حـيــة
موسى :نشوء اليهودية في فلسطني
الفارسي» ،وصدر لسعاد
في العصر
ّ
ال ـعــامــري ك ـتــاب ي ــوث ــق ويـبـحــث في
عمارة فلسطني قبل االحـتــال تحت
عـ ـ ـن ـ ــوان «ع ـ ـم ـ ــارة قـ ـ ــرى ف ـل ـس ـط ــن».
ـض ال ـس ـنــة دون خـ ـس ــارات،
ولـ ــم ت ـم ـ ِ
إذ رح ــل ع ــن عــامل ـنــا ال ــروائ ــي جـمــال
ناجي (أريـحــا  - 1954عـ ّـمــان ،)2018
وال ـشــاعــر وال ـكــاتــب خ ـيــري منصور
(ديــر الغصون ّ - 1945
عمان ،)2018
والكاتب سالمة كيلة (بيرزيت 1955
 ع ـ ّـم ــان  .)2018م ــا ي ـج ـمــع ه ــؤالءالثالثة غير الكتابة أنهم ولــدوا في
فلسطني ورح ـلــوا الجـئــن خارجها.
ّ
وفــي آخــر أيــام هــذا العام ،شكل خبر
رح ـيــل ال ـشــاعــرة كــولـيــت أب ــو حسني
( )2018-1980صــدمــة فــي األوس ــاط
الثقافية.
وبينما شهد األدب زخمًا وحضورًا
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــا وع ــربـ ـي ــا الف ـ ـتـ ــا ،كــانــت
السينما في استراحة ،انتهت 2018
ب ــإن ـت ــاج سـيـنـمــائــي مـتـقـشــف عكس
ال ـس ـن ــة الـ ـت ــي س ـب ـق ـت ـهــا .م ــن نــاحـيــة
أخ ـ ـ ــرى ،ش ـه ــدن ــا دورة ن ــاج ـح ــة مــن
«أيــام فلسطني السينمائية» في رام
الله ،وأخرى من «مهرجان السجادة
الـحـمــراء» فــي غ ــزة ،وب ــرزت النسخة
الثالثة من مهرجان «أصوات لألفالم
ال ـك ــوي ــري ــة ـ كـ ـ ــوز» ف ــي ح ـي ـف ــا ،وه ــو
مهرجان تنظمه مؤسسة «أصــوات»
الـ ـت ــي ت ـه ـتــم ب ــال ـح ــري ــات الـجـنـسـيــة
وال ـج ـنــدريــة ف ــي فـلـسـطــن ،ونـسـخــة
أول ـ ــى م ــن «م ـه ــرج ــان إي ـل ـيــا لــأفــام
ال ـق ـص ـي ــرة» ،ب ـجــانــب م ـج ـمــوعــة من
أفالم قصيرة الفتة ملخرجني واعدين.
وسجل فيلم مؤيد عليان «التقارير

حول سارة وسليم» سابقة تاريخية
ب ــإعـ ـط ــاء أدوار الـ ـبـ ـط ــول ــة ملـمـثـلــن
إســرائـيـلـيــن خ ــدم ــوا االحـ ـت ــال .أمــر
شـ ـك ــل صـ ــدمـ ــة دف ـ ـعـ ــت ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
املتابعني واملهتمني إلى الدعوة إلى
مـقــاطـعــة الـفـيـلــم ،فـيـمــا يـنـكـ ّـب إيليا
سليمان على تصوير فيلمه الجديد
والجميع ينتظر.
املوسيقى كانت حــاضــرة فــي .2018
ب ـعــد ان ـت ـظ ــار س ـبــع سـ ـن ــوات ،وبـعــد
أل ـبــوم ـهــم األخـ ـي ــر «أس ـ ـفـ ــار» ،أص ــدر
الـ ـث ــاث ــي ج ـ ـبـ ــران أل ـ ـبـ ــوم «امل ـس ـي ــرة

ال ـط ــوي ـل ــة» ال ـت ــي أف ـص ـح ــوا ف ـيــه عن
ان ـع ـط ــاف ــة مــوس ـي ـق ـيــة م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
تجربتهم السابقة .كاميليا جبران
اط ـل ـع ـت ـنــا ع ـل ــى مـ ـش ــروع مــوسـيـقــي
ج ــدي ــد ب ـع ـنــوان «س ــداس ــي» جمعت
فـ ـي ــه أص ـ ــوات ـ ــا ش ــاب ــة مـ ــن فـلـسـطــن
ول ـب ـن ــان ومـ ـص ــر ،ب ــاس ــل زاي ـ ــد ال ــذي
افـتـقــدنــا أعـمــالــه لـسـنــوات ع ــاد بقوة
واس ـت ـم ـع ـنــا إلـ ــى م ـش ــروع ــه الـجــديــد
«ث ــاث ــي أيـ ـ ــن» ،وأفـ ـص ــح ع ــن أع ـمــال
موسيقية جــديــدة قــد تظهر قريبًا.
فرقة «يــاالن» التي أسسها محمود

خسارة كبيرة تمثلت برحيل الفنانة ريم بنا

ّ
منذر جوابرة انتزع جائزة «بينالي الفن اآلسيوي» عن أعماله المشاركة «علو»

حصل الفنان
الفسطيني تيسير
البطنيجي على
وسام «الفنون
واآلداب» الذي
تمنحه وزارة
الثقافة الفرنسية

العراق ينهض بالمبادرات الفردية
ع ــوض بــرفـقــة أصــدقــائــه ع ــام ،2005
أص ــدرت أخـيـرًا ألبومها األول «حــان
اآلن» وضــم أغـنـيــات أصلية جــديــدة.
ّ
وح ــل ــت ع ـل ــى ف ـل ـس ـطــن واملــوس ـي ـقــى
خسارة كبيرة تمثلت برحيل الفنانة
ريم بنا (.)2018 -1966
في الفنون التشكيلية ،صــدر لرسام
الـكــاريـكــاتــور مـحـمــد سـبــاعـنــة كتاب
أول ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «أب ـ ـي ـ ــض وأس ـ ـ ـ ـ ــود»،
وحصلت صفاء خطيب على جائزة
«مسابقة الفنان الشاب» التي تقيمها
م ــؤس ـس ــة «عـ ـب ــد امل ـح ـس ــن ال ـق ـط ــان»
ك ــل ع ــام ــن .وش ـه ــدن ــا ن ـشــاطــا الفـتــا
ملجموعة من الفنانني في غزة ،منهم
شــريــف ســرحــان ال ــذي أنـجــز تجهيزًا
ً
في الفضاء العام ،وكان مسؤوال عن
مجموعة مــن ورش ــات العمل الفنية.
منذر جوابرة انتزع جائزة «بينالي
الفن اآلسـيــوي» عن أعماله املشاركة
ّ
«علو» ،وشاهدنا صورًا لعمل أدائي
لـخــالــد ج ــرار ف ــي ن ـيــويــورك بـعـنــوان
«دم ط ــازج لـلـبـيــع» .وح ـصــل تيسير
ال ـب ـط ـن ـي ـجــي ع ـل ــى وس ـ ـ ــام «ال ـف ـن ــون
واآلداب» الــذي تمنحه وزارة الثقافة
الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة .ورح ـ ـ ــل الـ ـفـ ـن ــان سـمـيــر
ســامــة (صـفــد  - 1944بــاريــس 2018
) بعيدًا عن أرضــه التي عــاش ورسم
من أجلها.
م ــؤس ـس ــة «عـ ـب ــد امل ـح ـس ــن ال ـق ـط ــان»
ّ
يضم
افـتـتـحــت م ـق ـرًا جــدي ـدًا ضـخـمــا
العديد من قاعات العرض والتدريب
املختلفة« .املتحف الفلسطيني» ّ
عي
الباحثة واألكاديمية عادلة العايدي
ً
مـ ــديـ ــرة ،وش ـه ــد م ـع ــرض «فـلـسـطــن
ال ـ ــدول ـ ــي ل ـل ـك ـت ــاب» ح ـ ـضـ ــورًا الف ـت ــا،
وحافظ «مهرجان الرقص املعاصر»
وم ـهــرجــان «فـلـسـطــن ال ــدول ــي» على
زخمهما املعتاد.
م ــاذا بـعــد؟ الكثير طبعًا! تبقى هذه
األس ـ ـطـ ــر ك ــأنـ ـه ــا ملـ ـح ــة س ــريـ ـع ــة عــن
س ـنــة ث ـقــاف ـيــة ،س ـنــة ظ ـلــت مـشـحــونــة
بــاألحــداث واالنتهاكات اليومية من
قبل االح ـتــال ،مشحونة باالنقسام
وضـ ـع ــف س ـل ـط ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة تـقــف
ّ
بــذل وهــوان أمــام كيان يعيش أفضل
أوق ــات ــه وعــالــم ال يـبــالــي ،سـنــة تعيد
وض ـ ـ ــع األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة م ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى أم ـ ــام
املثقف ،أسئلة كثيرة تتعلق بأرضه
وح ـق ــوق ــه وحـ ـي ــاة أجـ ـي ــال بــأكـمـلـهــا.
َّ
قـبــل أيـ ــام رف ــض األب مـنــويــل مسلم
تسلم رســالــة تهنئة رئـيــس السلطة
م ـح ـمــود ع ـبــاس بـمـنــاسـبــة األع ـي ــاد،
التي أشارت إلى مدن وبلدات الشطر
الـشــرقــي مــن فلسطني فـقــط! رفضها
َّ
ّ
ووج ــه رســالــة مفتوحة يقول
مـســلــم
فـ ـيـ ـه ــا« :أنـ ـ ـ ــا لـ ـس ــت م ـس ـي ـح ــي دول ـ ــة
أوس ـل ــو ،أي الـضـفــة الـغــربـيــة وقـطــاع
غزة .أنا مسيحي فلسطني التاريخية
مــن رأس الـنــاقــورة إلــى أم الــرشــراش
ومن البحر إلى النهر».

بغداد -حسام السراي
م ـ ـ ّـر ع ـ ــام  ،2018م ــن دون تـ ـح ـ ّـوالت
ّ
ّ
العراقية،
نوعية فــي مشهد الثقافة
ع ـ ـلـ ــى صـ ـعـ ـي ــد اإلنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاج اإلبـ ـ ــداعـ ـ ــي
واحـ ـتـ ـض ــان املـ ــواهـ ــب ودعـ ـمـ ـه ــا .إذ
بقيت املالمح اإليجابية في األشهر
املــاض ـيــة مــرتـبـطــة ف ـقــط ب ــامل ـب ــادرات
الـ ـف ــردي ــة وإص ـ ـ ـ ــرار ب ـع ــض امل ـق ــاه ــي
والـتـجـ ّـمـعــات على اسـتـمــرار الـحــراك
الثقافي .كما شهد هذا العام إطالق
صــاالت فنية جديدة وتأسيس دور
ن ـش ــر ،م ــع غ ـي ــاب عـ ــدد م ــن األس ـم ــاء
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ف ـ ــي م ـي ــادي ــن
ّ
إبداعية وفكرية شتى.
ّ
ل ـعــل ال ـح ــدث األب ـ ــرز ه ــذا ال ـع ــام ،هو
ت ـن ـظ ـي ــم ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـثـ ـقـ ـف ــن ح ـم ـلــة
م ـقــاط ـعــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ــرمل ــان ـ ّـي ــة
األخـ ـي ــرة ف ــي أيـ ــار (م ــاي ــو) امل ــاض ــي،
ون ـ ـجـ ــاح ـ ـهـ ــم ف ـ ـ ــي تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إلـ ــى
تـ ـي ــار ش ـع ـبــي واس ـ ـ ــع ،ب ـ ــاإلف ـ ــادة مــن
م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،عبر
ه ــاش ـت ــاغ ــات وكـ ـت ــاب ــات عـ ـ ــدة .األم ــر
نـفـســه (أي امل ـقــاط ـعــة) ،ك ــان مــوضــع
ّ
الكتاب ّ
املؤيدين
خالف بني عدد من

والرافضني له.
وصـ ــار واض ـح ــا ه ــذا ال ـع ــام ،افـتـتــاح
شـ ـب ــاب ل ـل ـم ــزي ــد مـ ــن املـ ـكـ ـتـ ـب ــات فــي
امل ـ ـ ــوالت الـ ـتـ ـج ـ ّ
ـاري ــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا مـ ـكـ ـتـ ـب ــة «مـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــزي» الـ ـت ــي
افتتحت في «مــول بغداد» ،وافتتاح
فروع جديدة ملكتبة «درج».
وم ــن بــن األس ـم ــاء ال ـتــي رح ـلــت هــذا
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام :املـ ـف ــك ــر ف ــال ــح ع ـب ــدال ـج ـب ــار،
ّ
والـ ـ ــروائـ ـ ــي وال ـ ـقـ ــاص س ـع ــد م ـحــمــد
رحـ ـي ــم ،والـ ـش ــاع ــران ع ــري ــان ال ـسـ ّـيــد
خ ـلــف وج ـم ـعــة ال ـح ـل ـفــيّ ،وال ـبــاحــث
ّ
محمد عـ ّـبــاس ،والفنانون طه
قاسم
ســالــم وش ـف ـيــق امل ـه ــدي وس ـحــر طــه،
والكاتبة ديــزي األمـيــر ،واملوسيقار
طـ ـ ـ ـ ـ ــارق ح ـ ـ ـسـ ـ ــون فـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدّ ،
ورسـ ـ ـ ـ ـ ــام
الـكــاريـكــاتــور عبد سلمان الـبــديــري،
وامللحن عبدالحسني السماوي.
وخ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر امل ــاضـ ـي ــة ،ش ـهــدت
ب ـغ ــداد ثــاثــة أح ـ ــداث :األول افـتـتــاح
«دار مـعـنــى لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون» في
ح ـ ّـي امل ـن ـصــور بـجــانــب ال ـك ــرخ ،ومــن
ثـ ـ ّـم اف ـت ـت ــاح «م ــرك ــز بــال ـيــت لـلـثـقــافــة
والـفـنــون» فــي حـ ّـي ال ـكــرادة ،وتبعها
ان ـ ـط ـ ــاق غـ ــال ـ ـيـ ــري ج ـ ــدي ـ ــدة ب ــاس ــم

حصدت مسرحية «مكاشفات» جائزتين في «مهرجان الدن للمسرح العربي» في مسقط

«عناوين» في ّ
حي األعظمية بجانب
ّ
ال ــرص ــاف ــة .ه ـنــا ال ب ـ ّـد م ــن ال ـق ــول إن
«مـعـنــى» الـتــي ص ــارت مـنـصــة لعقد
ن ـ ـ ـ ــدوات ثـ ـق ــاف ـ ّـي ــة ،ال م ـك ـت ـب ــة ف ـق ــط،
و«ع ـ ـن ـ ــاوي ـ ـ ّـن» الـ ـ ـ ــذي ه ـ ــو أك ـ ـثـ ــر مــن
غاليري ،وإنما معهد وملتقى أعلن
عــن دوراتـ ــه فــي املــوسـيـقــى والـنـحــت
وك ـ ـتـ ــابـ ــة الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو واإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج،

ناشد فاضل العزاوي ُالرئاسات
الثالث باسترداد بيته المصادر من
قبل النظام السابق
ّ
املركزية التي حازتها ّ
الكرادة
كسرا
ّ
بــوصـفـهــا حــيــا احـتـشــدت فـيــه ـ ـ منذ
 2003ـ ـ ـ ـ األن ـش ـطــة
ن ـي ـســان (أبـ ــريـ ــل)
ّ
ّ
ّ
الثقافية والكتاب والفنانون أيضًا.
ّ
وم ــث ــل تــأس ـيــس م ـن ـش ــورات «ن ــاب ــو»
ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت م ــن ش ـ ــارع املـتـنـبــي،
تجربة جــديــدة لــروائــي مـعــروف هو
أحـ ـم ــد س ـ ـعـ ــداوي ف ــي ع ــال ــم ال ـن ـشــر،
وق ــد أطـلـقـهــا بــالـتـعــاون مــع الكتبي

سامر السبع ،وسبقه فــي ذلــك بعام
زميله الروائي علي بدر ،الذي يشرف
الـ ـي ــوم ع ـل ــى دار «ألـ ـ ـك ـ ــا» .و«ن ــاب ــو»
هــو إلــه الكتابة والحكمة الــذي عـ ّـده
البابليون القدماء ابنًا لإلله مردوخ،
إذ أشارت إليه املصادر في العصرين
اآلشوري والبابلي.
وكانت دورة معرض بغداد للكتاب
ّ
ومميزة ،لجهة
هــذه السنة ،ناجحة
ال ـح ـض ــور ال ـش ـبــابــي ال ـك ـث ـيــف ال ــذي
ش ـغ ــل أغـ ـل ــب أج ـن ـح ــة امل ـ ـعـ ــرض ،إال
ّ
أن الـكـثـيــر مــن املــاح ـظــات ت ـقــال عن
املـ ـنـ ـه ــاج ال ـث ـق ــاف ــي واملـ ــدعـ ــويـ ــن مــن
الـ ـع ــرب ،إذ ل ـيــس صـحـيـحــا أن تـتـ ّـم
دعوة ناشط عربي ال عالقة له ّ باألدب
والثقافة إلى املعرض ،فقط ألنه يتقن
ّ
ّ
ويتحدثها بطالقة،
العراقية
اللهجة
ّ
بينما عشرات الكتاب العرب يجري
تجاهل دعوتهم.
وتـجـ ّـدد الـجــدل بـشــأن رواي ــة «ساعة
ب ـغــداد» (دار الحكمة -لـنــدن ،)2016
ومؤلفتها شهد الــراوي ،بعد فوزها
بـ «جائزة مهرجان أدنبرة للكتاب».
ّ
السياسي عن حقبة
لم يكن السجال
ص ـ ـ ّـدام وم ــا ب ـعــدهــا ب ـع ـي ـدًا عـ ّـمــا دار

مــن تعليقات وردود أفـعــال ،بــن من
عـ ّـد الــروايــة مفتقرة لشروط الكتابة
اإلبـ ــداعـ ـ ّـيـ ــة ،وبـ ــن م ــن عـ ـ ّـد ال ـه ـجــوم
عـلـيـهــا «مـنـهـجــا ذك ـ ّ
ـوري ــا يستهدف
املبدعات من النساء».
ّ
وأكدت رسالة الشاعر فاضل العزاوي
إلــى الــرئــاســات الـثــاث الـتــي نشرها
ق ـبــل أسـ ـب ــوع ،واق ـ ــع ال ـب ـيــروقــراط ـيــة
فــي ال ـعــراق ،إذ ناشد صاحب روايــة
ـة» ه ــذه السلطات،
«الـقـلـعــة الـخــامـسـ ُ
ب ــاسـ ـت ــرداد بـيـتــه امل ـ ـصـ ــادر م ــن قبل
ال ـن ـظــام ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا نـ ـ ّـدد الــوســط
ال ـث ـقــافــي ب ـب ـيــع ق ـط ـعــة أث ـ ّ
ـري ــة تـعــود
للملك آش ــور نــاصــربــال مــن قبل دار
«كريستيز» للمزادات في نيويورك.
وكـ ّـان مالحظًا حــراك وحيوية نقابة
الـفــنــانــن الـعــراقـ ّـيــن بعد انتخابات
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة ،وف ــوز
هـيـئـ ّتـهــا
الـ ـ ـف ـ ــن ـ ــان جـ ـ ـ ّـبـ ـ ــار ج ـ ـ ـ ــودي ب ـم ـن ـصــب
النقيب ،كما عقد ّ
للمرة األولــى بعد
 ،2003وب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد فـ ــي حـ ــزيـ ــران
(يونيو) املاضي في بغداد ،اجتماع
ّ
املكتب الدائم التحاد األدباء العرب.
ّ
عـلـ ّـي صعيد ال ـجــوائــز ،حـصــد كــتــاب
وفنانون جوائز مختلفة :فاز الروائي
عبدالكريم العبيدي بجائزة «كتارا»
عــن مخطوطة «الـلـحـيــة األمـيــركـ ّـيــة»
(فئة الــروايــات غير املنشورة) ،ونال
الكاتب ضياء جبيلي جائزة امللتقى
للقصة القصيرة ،عن مجموعته «ال
وشهدت
طواحني في هواء البصرة»،
ّ
ّ
املسرحية تكريم الفنان
ّأيــام قرطاج
ال ــرائ ــد ســامــي عـبــدالـحـمـيــد ،وأيـضــا
ف ــوز ع ــرض «تـقــاسـيــم عـلــى الـحـيــاة»
ل ـل ـم ـخ ــرج ج ـ ـ ــواد األسـ ـ ـ ــدي ب ـج ــائ ــزة
أفـ ـ ّض ــل سـ ـيـ ـن ــوغ ــرافـ ـي ــا .كـ ـم ــا فـ ــازت
الفنانة آالء نجم في «مهرجان أربيل
للمسرح» بجائزة أفضل ممثلة عن
عرض «فالنة» للمخرج حاتم عودة.
وحـ ـص ــدت م ـســرح ـيــة «م ـك ــاش ـف ــات»
للمسرح
جائزتني في «مهرجان الدن
ّ
األولــى للفنانة
العربي» في مسقطّ :
شذى سالم (أفضل ممثلة) ،والثانية
لعزيز خيون (جائزة لجنة التحكيم).
وفـ ـ ـ ــي جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـ ـش ـ ــارق ـ ــة ل ـ ــإب ـ ــداع
األدبي ،فاز كل من جراح كريم كاظم
(ال ـث ــان ــي ف ــي ف ـئــة ال ـش ـع ــر) ،وشــاكــر
الغزي (األول في القصة القصيرة)،
وياس السعيدي (الثالث في القصة
ال ـق ـص ـي ــرة) ،وف ـي ـصــل س ـ ــوري حمد
(الثاني في النقد).
ّ
ورب ـ ـمـ ــا يـ ـك ــون اخـ ـتـ ـي ــار ع ـب ــداألم ـي ــر
الـحـمــدانــي ،ليكون على رأس وزارة
الثقافة ،مــن األح ــداث التي اختتمت
هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ،ودعـ ـ ـ ـ ــت إلـ ـ ـ ــى شـ ـي ــوع
شـ ــيء م ــن ال ـت ـف ــاؤل ب ــاس ـت ـي ــزار هــذه
ّ
الشخصية املعروفة في الـعــراق ،ألن
الــوزيــر الجديد مــن الــوســط الثقافي
ويـعــرف مشكالته ،وم ـعـ ّـول عليه أن
ّ
املؤسسة التي
ُيحدث نقلة في عمل
ّ
كلف بإدارتها.
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حصاد الثقافة

مصر في قبضة حديدية :ثقافة تحت الحصار
القاهرة ـــــ عايدة الغريب
املشهد عبثي بامتياز .وزارة الثقافة
تـ ـنـ ـه ــي ال ـ ـع ـ ــام ب ــاحـ ـتـ ـف ــالـ ـي ــة ك ـب ــرى
ف ــي م ـئــويــة ال ــرئ ـي ــس األسـ ـب ــق أن ــور
السادات .لم تكن االحتفالية من ذلك
النوع العابر ،الذى تفرضه املناسبة.
ك ــان ــت تــأك ـي ـدًا ع ـلــى أن ال ـن ـظــام هنا
أقــرب في األفكار إلــى نظام السادات
ثقافيًا وخارجيًا وإعالميًا ،رغــم أنه
ال يترك مناسبة إال بالتأكيد على أنه
امتداد لنظام يوليو /عبد الناصر.
رغـ ــم عـبـثـيــة امل ـش ـه ــد ،إال أن دالل ـتــه
ك ـب ـي ــرة .مـ ـيـ ـل ــودرام ــا الـسـبـعـيـنـيــات
الـثـقــافـيــة ،تـتـكــرر فــي مـهــزلــة أخ ــرى.
تـفــاصـيــل املـشـهــد الـثـقــافــي املـصــري
في لحظته الحاضرة تتطابق مع ما
جرى في سبعينيات السادات ،حيث
شهدت تلك الفترة التغريبة الكبرى
ل ـل ـم ـث ـق ـفــن املـ ـص ــري ــن فـ ــي امل ـن ــاف ــي
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،سـ ـ ــواء م ــن ه ــاج ــر مـنـهــم
ب ـج ـســده مـنـفـيــا ،أو هــاجــر بــإبــداعــه
للنشر خ ــارج مـصــر (كــانــت بـيــروت
وب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ودمـ ـ ـش ـ ــق ق ـب ـل ــة امل ـث ـق ـف ــن
املـصــريــن لنشر أعمالهم اإلبــداعـيــة
طــوال تلك األي ــام) .وكانت الصحافة
في حصار خانق ،اآلن يتكرر املشهد
أي ـضــا ،وإن كــانــت وســائــل االت ـصــال
الحديثة قد لغت فكرة «املنفى» ذاتها،
ي ـب ـقــى ع ـب ـئ ـهــا ال ـن ـف ـســي وم ــرارتـ ـه ــا.
فــي تلك الفترة أيـضــا ،تمت سيطرة
الـيـمــن عـلــى مـنــابــر الـعـمــل الثقافي
ونــوافــذه املختلفة ،فظلت مصر بال
مجلة ثقافية واحــدة يمكن أن تعبر
عما يعتمل فــي الــواقــع املـصــري من
أفكار جديدة واتجاهات أدبية.
ف ــي  ،2018تـ ـب ــدو م ـص ــر ب ــا مـجـلــة
ثـقــافـيــة رسـمـيــة واح ـ ــدة ،تـمــامــا كما
جـ ـ ــرى فـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـن ـي ــات ،وك ــان ــت

البدائل وقتها مجالت املاستر .اآلن،
ت ـبــدو مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
أو بعض املـحــاوالت الفردية (مجلة
ً
«م ـ ـ ــراي ـ ـ ــا») ب ـ ــدي ـ ــا مل ـ ـجـ ــات الـ ــدولـ ــة
املهترئة.
عشرات دور النشر املصرية تعرضت
ل ـ ـه ـ ـجـ ــوم أم ـ ـ ـنـ ـ ــي ب ـ ـح ـ ـثـ ــا ع ـ ـ ــن ك ـت ــب
ممنوعة ،كان أبرزها مصادرة كتاب
«امل ــاك :حكاية الجاسوس املصري
الذي أنقذ إسرائيل» الذي يسرد فيه
مــؤلـفــه ي ــوري ب ــارج ــوزي ــف ،الــروايــة
اإلســرائـيـلـيــة ال ـتــي ت ـقــول إن أشــرف
جاسوسًا رفيع املستوى
مروان كان ّ
إلســرائـيــل ،وأن ــه قــدم لها معلومات
ووث ــائ ــق مـهـمــة خ ــال ال ـف ـتــرة الـتــي
ع ـم ــل ف ـي ـهــا مل ـص ـل ـح ـت ـهــا .ك ـم ــا تـمــت
م ـ ـ ـصـ ـ ــادرة دي ـ ـ ـ ـ ــوان «خ ـ ـيـ ــر نـ ـس ــوان
األرض» ل ـ ـجـ ــال الـ ـبـ ـحـ ـي ــري ال ـ ــذي
ت ــم ال ـح ـكــم ع ـلــى صــاح ـبــه بــالـسـجــن
ث ــاث س ـن ــوات بـتـهـمــة اإلس ـ ــاءة الــى
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .ه ـ ـ ــذه هــي
املـصــادرات املعلنة ،لكن ما لم يعلن
عـنــه أو تــوقــف ن ـشــره فــي اللحظات
األخ ـيــرة ك ــان كـثـيـرًا أي ـضــا .وانتهى
األمــر بعدم منح أرق ــام إي ــداع الكتب
الجديدة ،إال بعد إرسال نص الكتاب
مسبقًا ،وتـعـهــد مــن الـكــاتــب ب ــأن ما
يتضمنه الـكـتــاب مــن أفـكــار يتحمل
مسؤوليته ،كأن الكتاب الذي يحمل
غــافــه اس ــم ال ـكــاتــب لـيــس كــافـيــا أو
ً
دلـيــا .كما توقفت بعض الــدور عن
اإلنتاج الثقافي ألسباب مالية بعد
الــزيــادات الرهيبة في أسعار الــورق
واألحبار ،فنجد أن دارًا طليعية مثل
«ميريت» لم تصدر إال عددًا محدودًا
من األعـمــال ال يتجاوز أصابع اليد
ال ـ ــواح ـ ــدة ،ك ـمــا ق ـل ـصــت ال ـك ـث ـيــر من
الدور األخرى إنتاجها.
وف ـ ــي م ـح ــاول ــة مل ــزي ــد م ــن الـهـيـمـنــة

ّبعضهم رأى
أن هذا العام
عام نجيب
محفوظ
بامتياز

الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوي ـ ـ ــة ،أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر مـ ـجـ ـل ــس
ال ـ ــوزراء ق ــرارًا بتنظيم املـهــرجــانــات
واالحتفاليات الثقافية .وبمقتضى
هذا القرار« ،ال يجوز إقامة مهرجان
أو فعالية ثقافية إال بعد الحصول
ع ـلــى تــرخ ـيــص م ــن وزارة الـثـقــافــة،
الـتــي تـقــوم بتشكيل اللجنة العليا
الــدائـمــة لتنظيم إقــامــة املهرجانات
وال ـف ـع ــال ـي ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة» ،ويـع ـطــي
القرار الحق للجنة باقتحام الحفلة
أث ـ ـنـ ــاء ف ـع ــال ـي ــات ـه ــا ،وم ــراجـ ـع ــة كــل
برامجها .وهــو مــا يعني مــزيـدًا من
الـتـضـيـيــق عـلــى ال ـفــرق املـسـتـقـلــة أو
ع ـلــى األن ـش ـط ــة ال ـث ـقــاف ـيــة املـسـتـقـلــة
مـ ـث ــل ح ـ ـفـ ــات ت ــوقـ ـي ــع ال ـ ـك ـ ـتـ ــب .إذ
اش ـت ــرط ــت ه ـي ـئــة ال ـك ـت ــاب امل ـصــريــة
عـلــى دور الـنـشــر الــراغ ـبــة فــي إقــامــة
حفالت توقيع لكتابها في فعاليات
م ـع ــرض ال ـك ـت ــاب الـ ـق ــادم (يـ ـب ــدأ في
 24كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر حـتــى
 5ش ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر) ب ــإب ــاغ الـهـيـئــة

التطبيع وجمال خاشقجي و«تأميم» اإلعالم المصري!
بعناوين الكتب قبل مــوعــد انعقاد
املـعــرض بثالثة أشـهــر ،وعــدم إقامة
الـحـفــات داخ ــل أجـنـحــة دور النشر
وإن ـ ـمـ ــا فـ ــي مـ ـك ــان م ـخ ـص ــص لــذلــك
وبــأسـعــار مرتفعة نسبيًا ،وهــو ما
أصــاب كثيرين باإلحباط ،وخاصة
أن ال ـقــواعــد ال ـجــديــدة ملـشــاركــة دور
ال ـن ـشــر ف ــي امل ـع ــرض دف ـع ــت الـكـثـيــر
من الــدور املصرية إلــى االعـتــذار عن
عــدم املـشــاركــة ودفـعــت كذلك بائعي
الكتب القديمة (ســور األزبكية) إلى
مواز
اإلعالن عن إقامة معرض كتاب
ٍ
بأسعار منخفضة ،وهو األمر الذي
يـهــدد مـعــرض الكتاب ال ــذي يحتفل
بيوبيله الذهبي في تلك الدورة.
بعيدًا عن محاوالت الوصاية ،يبقى
بـ ـع ــض األمـ ـ ـ ــل ف ـ ــي كـ ـس ــر ال ـح ـص ــار
ّ
تستمر
الـثـقــافــي .فـفــي الــوقــت ال ــذي
ف ـيــه وزارة ال ـث ـقــافــة بــامل ـمــاط ـلــة في
تخصيص متحف لنجيب محفوظ،
أع ـل ـنــت ع ـنــه م ـنــذ رح ـي ـلــه  ،2006إال

الموسم المغربي أنقذته السينما والشعر ...وقارئة صغيرة
الرباط – عبد الرحيم الخصار
لــم تـعــد الـثـقــافــة ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،تـشـكــل ال ـحــدث فــي املـغــرب.
ما ُيحدث األثــر خــال الفترة األخـيــرة في البلد هو األحــداث
السياسية واالجتماعية .ليست تلك األحداث العميقة واملهمة،
بل تلك العابرة والسريعة ،الشبيهة بعبوة ناسفة ،قد ال تقتل،
لكنها تترك خلفها الكثير من الدخان .صار الناس مشغولني
ف ــي امل ـقــاهــي وال ـح ــان ــات وع ـلــى صـفـحــات الـفــايـسـبــوك وفــي
تطبيقات الواتساب باألخبار السريعة ،خصوصًا تلك التي
تتخذ طابعًا فضائحيًا ،وقد صارت األغلبية تنتظر وصولها
خبرًا بعد آخر كما لو أنها حقن من املورفني.
أمــا الثقافة وأهلها فــي املـغــرب ،فقد ص ــاروا ،فــي حمأة هذه
الحياة الحديثة ،وبالتدريج ،شبه معزولني عن املجتمع .بل إن
هــذا املجتمع الــذي ينتمون إليه ،لم يعد ينتبه إليهم إال حني
تصدر فضيحة في وسطهم ،أو يرفع أحدهم نـ َ
ـداء استغاثة
قبل الرحيل.
ً
يمكن أن نسمي إجماال هذا العام في املغرب عام الفيديوهات
املنتشرة ،التي تظهر من حني إلــى آخــر في سلسلة طويلة،
على شكل «فضائح» سياسية واجتماعية .حتى ّإن كثيرين
صاروا يعتقدون أن هناك من يقف وراء إخراج هذه السلسلة
حتى يلهي الناس عن مشاغلهم الحقيقية ،وعن التفكير في
ما يقع بني أيدي الذين يديرون دواليب هذه البالد.
ليست هــذه الصورة السيئة عن حضور الثقافة في املغرب
من باب املبالغة ،لكنها نقل موضوعي ملا يقع في بلد أغلقت
معظم مكتباته املدرسية أبوابها ،وضيعت بالتالي على أكثر
من جيل فرصة ّ
الدنو من الكتابّ ،
وحب الثقافة .إن ما سبق ال
يعني أن الثقافة غائبة تمامًا عن الحياة العامة ،لكن املفترض
ّأن املغرب يحظى باستقرار أمني وسوسيو اقتصادي ّ
يخول
ً
فضاء حقيقيًا النتعاش الثقافة بشكل أفضل.
له أن يكون
اختتم الشاعر اللبناني وديع سعادة املوسم الثقافي بفوزه بـ
َ
«جائزة األركانة» التي يمنحها بيت الشعر في املغرب ،والتي
صارت تحظى بمكانة كبيرة بني أبرز جوائز األدب في العالم
الـعــربــي ،خصوصًا أنـهــا تمنح كــل سنة ألحــد كـبــار شعراء
العالم .فقد سبق أن فاز بها في الــدورات السابقة الفرنسي
إي ــف بــون ـفــوا ،والـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود دروي ـ ــش ،واإلس ـبــانــي
أنطونيو غــامــونـيــدا ،واملـغــربـيــان محمد السرغيني ومحمد

والبرتغالي نــونــو جــوديــس،
بنطلحة ،والصيني بيي ض ــاوّ ،
واألملاني فولكر براون وغيرهم .وعلل بيان الجائزة استحقاق
سعادة بكونه ّ
«قدمِ ،طيلة ِنصف قرنُ ،منجزًا ِش ّ
عريًا ّ
متفردًا
ٍْ
ْ
قصيدة
عطافة في
بجماليته العالية ،في إحداث ان
ْأسهم،
ٍ
مسار ِ
ّ
ّ ِ ْ
ّ
ْ
النثر العربية وفت ِحها على أفـ ٍـق كوني يحتفي بالشخصي
واإلنساني والحياتي».
والحقيقة أن «بيت الشعر» في املغرب شكل منذ تأسيسه
الـجـهــة األك ـثــر اهـتـمــامــا ب ـهــذا الـجـنــس األدبـ ــي فــي ال ـب ــاد ،إذ
أص ــدر هــذه السنة ع ــددًا مــن األع ـمــال الشعرية لـشـعــراء من
ً
أجيال وتوجهات مختلفة ،فضال عن لقاءات نوعية ،من قبيل
«الـغــرفــة املضيئة» الـتــي التقى فيها الشعر بالفوتوغرافيا،
و«فــي ضيافة محمود درويــش» وهي لقاءات شعرية تحيي
الذكرى العاشرة على رحيل صاحب «أوراق الزيتون».
وقد انضاف لبيت الشعر فاعل جديد يعنى بالحقل ذاته ،إذ
نشطت هــذه السنة «دار الشعر» فــي مــراكــش ومثيلتها في
تطوان في تنظيم لقاءات شعرية وورشــات إبداعية لألطفال
والطلبة ،فــي سـيــاق االنـتـصــار لجنس أدب ــي يضيق الخناق
حوله بسبب االهتمام اإلعالمي والنقدي بأجناس أخرى .غير
ّ
أن املغرب يحافظ كــل سنة على خصيصة فريدة ربما في
العالم العربي ،وهي أن أعلى نسبة في الكتب األدبية املطبوعة
تكون للشعر سواء املكتوب بلغة فصحى أو دارجة.
 2018كانت أيضًا سنة انتصار للسينما ،إذ ضاعفت وزراة
وديع سعادة
اختتم الشاعر اللبناني
َ
الموسم بفوزه بـ «جائزة األركانة»

الثقافة املبلغ املخصص لــدعــم املـهــرجــانــات السينمائية من
 11مليون درهم خالل سنة  ،2017إلى  23مليون درهم في
سنة  ،2018كما دعمت اإلنتاج السينمائي الوطني بنقل املبلغ
املخصص لذلك من  46مليون درهم خالل سنة  ،2017إلى
 75مليون درهم برسم سنة « 2018بناء على برنامج دقيق
وفعال ،بالرغم من التراجع الحاصل على مستوى مداخيل
صندوق دعم اإلنتاج السينمائي».
وكـعــادتــه ،كــان «املـهــرجــان الــدولــي للشعر» فــي مــراكــش أبــرز
ً
تظاهرة هذه السنة تحتفي بالفن السابع في املغرب .فضال
عــن الـعــروض وال ـنــدوات املـعـتــادة ،شهدت ساحة جامع الفنا
لـقــاءات مباشرة للجمهور مــع نـجــوم السينما ،لعل أبــرزهــم
هذه السنة مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو ومونيكا
بيللوتشي.
وتشهد السينما املغربية عامًا بعد عام تقدمًا على مستوى
الـحـضــور وامل ـشــاركــات الــدولـيــة وارت ـفــاعــا فــي نـســب األف ــام
املنتجة واملهرجانات املنظمة.
حركة جديدة عرفها املغرب هذا العام حملت اسم «فالسفة
الـ ـش ــارع» ظ ـهــرت م ـبــاشــرة بـعــد الـتـضـيـيــق ال ــذي ت ـعــرض له
عــدد مــن فناني الـشــارع فــي مدينة ال ــدار البيضاء ،أبرزهما
املوسيقيان الشابان بدر معتز ومهدي أشتاوي .إذ اعتقال
وصدر في حقهما حكم بالسجن ،غير أن نداءات وتظاهرات
املتعاطفني معهما وم ــع فنهما حــالــت دون التنفيذ .حركة
«فــاس ـفــة الـ ـش ــارع» دع ــت إل ــى ل ـقــاء ت ـشــاركــي ب ــن مختلف
الفاعلني في الحقول الفنية والثقافية والحقوقية للحفاظ على
فنون الشارع.
طفلة صغيرة صنعت الحدث في السنة التي نودعها ،إذ فازت
بالجائزة األولى في مسابقة «تحدي القراءة» التي أقيمت في
اإلم ــارات ،متفوقة على أكثر من عشرة ماليني مشارك من
بلدان عربية ،ويتعلق األمر بالطفلة مريم أمجون ذات التسع
سنوات ،وتبلغ مجموع جوائز مسابقة القراءة ثالثة ماليني
دوالر موزعة بني الفائزين ومعلميهم واملدارس التي ينتمون
إليها.
يشار في النهاية إلى أن الحكومة املغربية قررت هذه السنة
كاف
رفع ميزانية الثقافة بنسبة ثالثة في املئة ،وهو رقم غير ٍ
للنهوض بالثقافة في بلد تعلن خطاباته الرسمية دائمًا أنه
ينتمي إلى الحداثة.

أن هامش الثقافة نجح في تسليط
الضوء على «عميد الرواية العربية»
ب ـع ــد  12ع ــام ــا ع ـل ــى رحـ ـيـ ـل ــه ،وف ــي
مناسبة مرور  30عامًا على حصوله
على جائزة «نوبل» .هكذا ،أصدرت
«دار ال ـســاقــي» اللبنانية مجموعة
قصصية جديدة له بعنوان «همس
النجوم» تضمنت نصوصًا لم تنشر
مــن ق ـبــل .كـمــا أصـ ــدرت «دار الـعــن»
كـتــاب الــزمـيــل محمد شعير «أوالد
ح ــارت ـن ــا :س ـيــرة ال ــرواي ــة امل ـحــرمــة»،
وأصدرت «دار صفصافة» كتاب «30
عــامــا ف ــى صـحـبــة نـجـيــب مـحـفــوظ»
للطبيب محمود الـشـنــوانــي .وأقيم
عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات حـ ـ ــول ص ــاح ــب
«نـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــل» ،ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا عـ ـ ــن وص ـ ــاي ـ ــات
ّ
املـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة .حـ ـت ــى إن
بعضهم اعتبر هذا العام عام نجيب
محفوظ بامتياز.
كـمــا شـهــد ال ـعــام ص ــدور ع ــدد كبير
مــن الكتب واملجموعات القصصية
وال ـت ــرج ـم ــات املـ ـمـ ـي ــزة ،عـ ــاد مـحـمــد
امل ـ ـخـ ــزن ـ ـجـ ــي ب ـ ـثـ ــاثـ ــة ك ـ ـتـ ــب دفـ ـع ــة
واح ــدة «ص ـيــاد الـنـسـيــم» ،و«بـيــانــو
فـ ــاط ـ ـمـ ــة» ،و«الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة ف ـ ــي م ـك ــان
ّ
آخـ ــر» .كـمــا أص ــدر ع ــدد م ــن الـكــتــاب
ً
ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاال قـ ـصـ ـصـ ـي ــة؛ مــن
بينهم حسن عبد املــوجــود (حــروف
فاتنة) ،ومنصورة عز الدين (مأوى
الـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــاب) ،وطـ ـ ـ ـ ــارق إمـ ـ ـ ــام (م ــدي ـن ــة
الحوائط الالنهائية) ،ومحمد عبد
الـنـبــي (ك ــان يــا مــا كـ ــان) .كـمــا صــدر
عدد من الروايات املميزة؛ من بينها
«طــرق الــرب» لشادي لويس ،و«قبل
أن أن ـســى أن ــي كـنــت ه ـنــا» إلبــراهـيــم
عبد املجيد ،و«الخروج من البالعة»
لنائل الطوخي ،و«الوصايا» لعادل
ع ـص ـمــت« ،ه ـن ــا ب ـ ــدن» لـبـسـمــة عبد
الـعــزيــز ،وأخ ـي ـرًا «ح ــروب الــرحـمــاء»
إلبراهيم عيسى.
شهد العام رحيل عدد بارز من أبرز
املثقفني؛ مــن بينهم صبري موسى
ص ــاح ــب الـ ــروايـ ــة ال ـش ـه ـيــرة «ف ـســاد
األم ـك ـنــة» ،والـنــاقــد سـيــد الـبـحــراوي
صاحب «الحداثة التابعة في الثقافة
املصرية» الذي اعتبر فيه أن التبعية
الــذهـنـيــة لـلـغــرب هــي أس ــاس «أزم ــة
الوطن» التي تهدد وجوده ،وخاصة
أن التبعية لم تعد حكرًا على املثقفني
ب ــل تـعــدتـهــا إل ــى «م ـج ـمــل الـطـبـقــات
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ع ـب ــر وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام.
كـمــا رح ــل ال ـنــاقــد وع ــال ــم االقـتـصــاد
جـ ـ ــال أمـ ـ ــن ص ــاح ــب «م ـ ـ ـ ــاذا ح ــدث
ل ـل ـم ـصــريــن؟» ،وامل ـف ـكــر االش ـتــراكــي
الـ ـب ــارز س ـم ـيــر أمـ ــن ال ـ ــذي دفـ ــن في
بــاريــس وأق ــام سـنــواتــه األخ ـيــرة في
داك ــار فــي الـسـنـغــال مــدي ـرًا لـ«معهد
ال ـت ـخ ـط ـي ــط والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ،ورئ ـي ـس ــا
ل ــ«امل ـن ـتــدى ال ـعــاملــي ل ـل ـبــدائــل» .كما
رحــل الكاتب والــروائــي أحمد خالد
توفيق ،أحــد جسور الشباب املهمة
ملـحـبــة ال ـك ـتــابــة والـ ـق ــراءة م ــن خــال
ك ـتــابــاتــه ال ـج ــاذب ــة ف ــي أدب الــرعــب
ً
والخيال العلمي ،والفانتازيا ،فضال
ع ــن ال ـك ـتــابــة ال ـس ــاخ ــرة .ك ـمــا أسـهــم
فـ ــي ك ـت ــاب ــة ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة.
وم ـ ــن أشـ ـه ــر رواي ـ ــات ـ ــه «ي ــوت ــوب ـي ــا»
( )2008ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن ق ـي ــام
األغ ـن ـي ــاء ب ـتــأس ـيــس ك ــوم ـب ــاون ــدات
ّ
محصنة باألسالك الشائكة
سكنية
وكالب الحراسة ،ال يدخلها الفقراء،
وإذا اق ـت ــرب ــوا ي ـم ــوت ــون .ك ـمــا رحــل
الـ ـصـ ـح ــاف ــي لـ ــويـ ــس جـ ــريـ ــس أح ــد
مكتشفي األص ــوات األدب ـيــة الشابة
فـ ــي مـ ـص ــر فـ ــي ال ـس ـت ـي ـن ـي ــات .وف ــي
نهاية العام ،كان رحيل فنان األوبرا
وامل ـث ـقــف الـ ـب ــارز ح ـســن ك ــام ــي .وقــد
فـجــرت وفــاتــه صــراعــا عـلــى مكتبته
ال ـتــراث ـيــة ال ـتــي يـمـتـلـكـهــا ف ــي وســط
القاهرة ،وانتهى األمر بتأميم وزارة
الـثـقــافــة للمكتبة بـمــا تتضمنه من
مـقـتـنـيــات ف ــي اعـ ـت ــداء ص ــري ــح على
«امللكية الفردية» لألشخاص.

زينب حاوي
لـعــل ال ـح ــدث األب ـ ــرز ف ــي  2018على
الـصـعـيــد ال ـعــربــي ب ــل ال ـعــاملــي ،كــان
اغتيال الصحافي السعودي جمال
خاشقجي .فــي بــدايــة تشرين األول
(أكـ ـت ــوب ــر) ،امل ــاض ــي ،ص ــدم اخـتـفــاء
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر األوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــة
والسياسية والديبلوماسية .مسار
طويل مشت به هذه القضية ،وأفرزت
انقسامًا عموديًا في طريقة تعاطي
اإلعـ ـ ـ ــام مـ ـع ــه .روايـ ـ ـ ـ ــات بــال ـج ـم ـلــة،
وتضارب معلومات ،بشأن الحادثة،
التي وقعت في القنصلية السعودية
ّ
في تركيا .مساران متناقضان ظلال
ه ــذه الـقـضـيــة ،فـكـنــا أم ــام شاشتني
تتناتشان الـحــدث ،كــل منهما تبعًا
ّ
ألجـنــدتـهــا .ق ـنــاة «ال ـعــرب ـيــة» عتمت
بــدايــة على ال ـحــدث ،وحــاولــت أخــذه
إلـ ــى م ـك ــان آخ ـ ــر ،لـتـنـقــذ م ــن خــالــه
التورط السعودي في االغتيال .لكن
ب ـعــد تــأك ـيــد ال ـخ ـبــر ،تـبـنــت ال ــرواي ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ب ـ ـ ــأن م ـ ــن ق ـ ـ ــام ب ـه ــذه
الـجــريـمــة ،أج ــراء «خــالـفــوا األوام ــر»
امللكية.
ف ــي امل ـقــابــل ،أع ــاد مـقـتــل خاشقجي
الزخم لـ «الجزيرة» .القناة القطرية،
ال ـ ـتـ ــي ان ـخ ـف ـض ــت ش ـع ـب ـي ـت ـهــا بـعــد
األزمة السورية ،استعادت مكانتها
عـ ــرب ـ ـيـ ــا ،ب ـ ـعـ ــد تـ ـجـ ـنـ ـي ــد ش ــاش ـت ـه ــا
وأطقمها حول العالم ،لتعقب قضية
خــاش ـق ـجــي .هـ ـك ــذا ،تـ ـص ـ ّـدر األخ ـيــر
أول ـ ــوي ـ ــات ال ـش ـب ـك ــة ال ـق ـط ــري ــة ال ـتــي
ّ
راحت تبث أخبار الحادثة على مدار
الساعة .كنا إذًا ،أمام مشهد منشطر
إعــام ـيــا ،خلفيته ت ـن ــدرج بــالـطـبــع،
ضمن األزمــة الخليجية التي فرقت
بـ ـ ــن قـ ـط ــر والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .امل ـش ـه ــد
العربي املنقسم ،واملتقاسم لروايات
مختلفة حول االغتيال ،بدا مختلفًا
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـع ــامل ــي .إذ ت ـصـ ّـدر
خاشقجي أخبار الصحف العاملية،
وال سيما «واشـنـطــن بــوســت» التي
ً
كــان يكتب فيها مقاال أسبوعيًا في
الـ «رأي» .الصحيفة األميركية بذلت
جهدًا في القضية ،وأسهمت من دون
أن تدري ،في «إيقاظ» ضمير العالم
حـ ــول م ــا ي ـح ـصــل ف ــي ال ـي ـم ــن .بـعــد
التأكد مــن خبر اغتيال خاشقجي،
راحــت الصحيفة ،ووسائل إعالمية
غــرب ـيــة أخ ـ ــرى ،ت ـح ـ ّـول األن ـظ ــار الــى
اإلب ــادة التي تحصل في اليمن ،من
م ـج ــاع ــات وأوب ـ ـئـ ــة وم ـ ــوت مـجــانــي
ل ــأط ـف ــال .هـ ـك ــذا« ،س ــاه ـم ــت» دم ــاء
خاشقجي في إحداث صحوة عاملية

م ـت ــأخ ــرة ف ــي هـ ــذه ال ـب ـق ـعــة املـنـسـيــة
واملدمرة من العالم .والالفت تعاطي
وكالة «رويترز» ،مع القضية .الوكالة
ً
حظيت أوال ،بسبق صحافي تمثل
في دخولها القنصلية ،بعد خمسة
أي ــام م ــن ح ــادث ــة االخ ـت ـف ــاء ،لتجري
ح ــديـ ـث ــا مـ ــع ال ـق ـن ـص ــل الـ ـسـ ـع ــودي،
ول ـت ـج ــول ب ـك ــام ـي ــرت ـه ــا ،ف ــي سـبـيــل
التأكيد أن اململكة ال يد لها في هذه
الجريمة .الحقًا ،وتماشيًا مع الخط
السياسي السعودي ،نشرت الوكالة
الـعــاملـيــة ال ــرواي ــة ال ـس ـعــوديــة ،الـتــي
تفيد بــأن خاشقجي «توفي نتيجة
شجار» بينه وبني  15شخصًا أتوا
من اململكة خصيصًا لتصفيته!
هـ ــذا الـ ـع ــام أيـ ـض ــا ،ك ـنــا أم ـ ــام حــدث
ن ــوع ــي ،تـجـلــى ف ــي ال ـس ـمــاح لـلـمــرأة
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـق ـي ــادة الـ ـسـ ـي ــارة .فــي
حـ ـ ــزيـ ـ ــران (يـ ــون ـ ـيـ ــو) املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ب ــدأ
س ـ ــري ـ ــان ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،وب ـ ـ ـ ــدأ م ـعــه
ال ـت ـط ـب ـيــل مل ــرح ـل ــة م ـخـت ـل ـفــة دخ ـلــت
فـيـهــا املـمـلـكــة .ال ـحــدث ال ــذي وصــف
ب ـ ـ ّ«االس ـت ـث ـن ــائ ــي» ،و«ال ـت ــاري ـخ ــي»،
تجندت له وسائل إعــام سعودية،
وغ ــرب ـي ــة أيـ ـض ــا .ك ـنــا أم ـ ــام صـنــاعــة
صـ ـ ـ ــورة ل ـ ــول ـ ـ ّـي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـسـ ـع ــودي
محمد بن سلمان ،تصفه بـ «األمير
اإلص ــاح ــي» ،وتـخـتـصــر م ــا حصل
ف ــي املـمـلـكــة بـ ـ «ال ـ ـثـ ــورة» .عـلـمــا بــأن
العديد من الناشطات السعوديات
م ــا زل ــن ي ــرزح ــن ف ــي أقـبـيــة املـمـلـكــة،
ّ ّ
فقط ألنـهــن كــن رائ ــدات فــي املطالبة
بأبسط الحقوق في القيادة والحرية
ال ـش ـخ ـص ـيــة .ه ـك ــذا ،ل ـل ـمــرة األول ـ ــى،
خـ ّـصـصــت مجلة «فـ ــوغ» األمـيــركـيــة
نـسـخـتـهــا ال ـعــرب ـيــة ل ـع ــدد ح ــزي ــران
(يــونـيــو) ،لألميرة هيفاء بنت عبد
الله آل سعود التي نشرت صورتها
عـلــى غ ــاف ال ـع ــدد .ظـهــرت األخـيــرة
خلف مقود سيارة مكشوفة ،ترتدي
ً
ث ــوب ــا أبـ ـي ــض ط ـ ــوي ـ ــا ،وأكـ ـ ـ ــدت فــي
ح ــدي ــث داخـ ـ ــل امل ـج ـل ــة أن ـه ــا «ت ــؤي ــد
التغيير فــي ب ــاده ــا» .بـعــد «ف ــوغ»،
انـ ـب ــرت ب ـع ــض الـ ــوجـ ــوه الـلـبـنــانـيــة
الق ـت ـنــاص ال ـحــدث ال ـس ـعــودي .على
سبيل امل ـث ــال ،صـ ـ ّـورت املـغـنـيــة هبة
طــوجــي كليبًا غـنــائـيــا لـ ـ «م ــن اللي
ب ـخ ـتــار» (ك ـل ـمــات غ ــدي الــرحـبــانــي-
أل ـحــان أســامــة الــرحـبــانــي) ،وأهــدتــه
إلى املرأة السعودية .لكن في طريقها
إلى االحتفال بهذا «التحرر» ،خلطت
طوجي بني قيادة السيارة ،وارتــداء
ال ـح ـج ــاب ،ف ـص ــورت ع ـلــى أن خلعه
أيضًا يأتي ضمن عملية «إصالحية
مـ ـلـ ـكـ ـي ــة»! املـ ـمـ ـثـ ـل ــة ن ـ ــادي ـ ــن ن ـج ـي ــم،

بــدورهــا ،استغلت ال ـحــدث ،وهنأت
امل ـ ـ ــرأة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى طــريـقـتـهــا،
لكن فــي نهاية امل ـطــاف ،ظهر أن كل
كــام ـهــا ،ك ــان ض ـمــن إعـ ــان مــدفــوع
ل ـك ـب ــري ــات شـ ــركـ ــات ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فــي
العالم .ومــن قيادة املــرأة السعودية
للسيارة ،إلى الحدث األقسى واألكثر
تظهيرًا على اإلعــام السعودي :إنه
ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي.
ف ــي ت ـمــوز (يــول ـيــو) امل ــاض ــي ،يمكن
تــوثـيــق ه ــذه الـفـتــرة بــأنـهــا تسجيل
ملرحلة علنية ومختلفة من الصراع
مع العدو .في هذا التاريخ ،تجرأت
ّ
«العربية» على بث وثائقي «النكبة»
ال ــذي يتبنى الـســرديــة الصهيونية
الحـ ـ ـت ـ ــال فـ ـلـ ـسـ ـط ــن .وثـ ــائ ـ ـقـ ــي مــن
جــزء يــن ،يسرد «مظلومية اليهود»
في أوروب ــا ،وانـعــدام السبل أمامهم
إليـ ـ ـج ـ ــاد «وط ـ ـ ـ ــن لـ ـ ـه ـ ــم» .ش ــريـ ـط ــان
يـقـصـيــان تـمــامــا التنكيل وامل ـجــازر
ال ـ ـتـ ــي ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا ال ـص ـه ــاي ـن ــة بـحــق
الفلسطينيني وأرضهم.
ّ
لعل العبارة األبرز في الوثائقي ،ما
قاله املعلق «ولــدت دولــة إسرائيل...
أصبح الحلم حقيقة»! وثائقي ّ
جر
بـ ـع ــده تـ ـ ــورط ش ـخ ـص ـيــات ث ـقــاف ـيــة،
ري ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،ورس ـ ـم ـ ـيـ ــة عـ ــرب ـ ـيـ ــة فــي
ال ـت ـط ـب ـي ــع مـ ــع ال ـص ـه ــاي ـن ــة ،بـشـكــل
عـ ـلـ ـن ــي ،وس ـ ـ ــط ت ـ ــراج ـ ــع االهـ ـتـ ـم ــام
بالشأن الفلسطيني إعالميًا ،حتى
فـ ــي ذروة نـ ـض ــال ــه أي ـ ـ ــام م ـس ـي ــرات
الـ ـع ــودة ف ــي أي ـ ــار (م ــاي ــو) امل ــاض ــي.
ومن اململكة إلى إيران.
منذ عام  ،2009وشبكة « bbcعربي»
ممنوعة الدخول إلى أراضيها .هذا
األم ـ ــر ك ـســر ف ــي أي ـل ــول (سـبـتـمـبــر)،
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ح ـ ـ ــن دخ ـ ـ ـلـ ـ ــت ال ـش ـب ـك ــة
البريطانية بجناحيها اإلنكليزي
والعربي إلى األراضي اإليرانية ،من
بوابة أصفهان.
سلسلة تقارير بثتها « bbcعربي»
وقـ ـتـ ـه ــا (إعـ ـ ـ ـ ـ ــداد م ـ ــراس ـ ــل ال ـش ـب ـكــة
ل ـل ـش ــؤون اإلي ــرانـ ـي ــة ع ـل ــي ه ــاش ــم)،
ع ـ ــن ه ـ ـ ــذه املـ ــدي ـ ـنـ ــة تـ ـحـ ـم ــل ط ــاب ـع ــا
إنسانيًا ،بيئيًا ،وعمرانيًا ،لتدشن
بعدها مرحلة جــديــدة ،بني الشبكة
والـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة .مـصــريــا،
ك ــان ال ـبــارز ه ــذا ال ـعــام ،األزم ــة التي
ضــربــت ال ــدرام ــا امل ـصــريــة ،وأس ــواق
اإلن ـت ــاج ،إل ــى حــد تــوقــع الـعــديــد من
أهل الفن أن يكون املوسم الرمضاني
كــارث ـيــا عـلــى الـعــامـلــن ف ـيــه ،بسبب
إطباق النظام املصري على اإلعالم
و«تأميمه» .إذ استحوذت مجموعة
«إع ــام املـصــريــن» اململوكة لجهاز

الحدث األبرز على الصعيد العربي ،بل العالمي ،كان اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي

امل ـخ ــاب ــرات املـ ـص ــري ،ع ـلــى شـبـكــات
«أون .تـ ــي .ف ـ ــي» ،و  ،cbcوال ـس ــوق
اإلع ـ ــان ـ ــي ل ـق ـن ــاة  ،dmcوب ــال ـت ــال ــي
ّ
تحكم النظام بأسعار املسلسالت،
ّ
وباألجور وبسوق اإلعالنات ،مغيبًا
امل ـنــاف ـســة ف ــي ه ــذا امل ـج ــال .ال ـصــوت
الـ ــواحـ ــد الـ ـس ــائ ــد ع ـل ــى كـ ــل امل ـن ــاب ــر
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أسـ ـه ــم فـ ــي «ت ـط ـف ـيــش»
مـ ــايـ ــن امل ـ ـشـ ــاهـ ــديـ ــن ،وانـ ـسـ ـح ــاب
أسـ ـم ــاء ف ـن ـيــة ك ـب ـي ــرة م ــن امل ـنــاف ـســة
الــدرام ـيــة ،أم ـثــال يحيى الـفـخــرانــي،
وياسر جالل ،وياسمني عبد العزيز،
ّ
منويًا عرضها
وتوقف مشاريع كان
ف ــي رم ـض ــان أمـ ـث ــال «ج ـم ـي ـلــة وإب ــن
السلطان» (تؤدي دور بطولته هند

صـبــري) ،و«مــائـكــة إبليس» (غــادة
ع ـ ـ ــادل) ،م ــع ق ـب ــول لـبـعــض الـنـجــوم
ب ــأج ــور مـنـخـفـضــة .ع ـلــى الصعيد
امل ـص ــري أي ـض ــا ،ان ـط ـفــأ ف ــي تـشــريــن
الـثــانــي (نــوفـمـبــر) اإلعــامــي الكبير
حـ ـم ــدي ق ـن ــدي ــل ( 82عـ ــامـ ــا) .غ ـيــاب
ّ
قنديل خلف فراغًا كبيرًا على الساحة
اإلعالمية ملشاكس في زمــن التزلف
واالن ـ ـب ـ ـطـ ــاح .اإلعـ ــامـ ــي الـ ـ ــذي دف ــع
مرارًا ثمن كلمته وجرأته وشجاعته
عـلــى الـشــاشــات الـعــربـيــة ،يمثل بال
ش ـ ـ ّـك وجـ ـه ــا م ـض ـي ـئــا م ــن ال ـت ـجــربــة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي ظ ـلــت
لصيقة بقضايا اإلنسان ،واملقاومة
وفلسطني.

كابوس الـ«ستريمينغ» واألخبار الكاذبة يؤرق اإلعالم الغربي
نادين كنعان
لم يختلف واقع امليديا األجنبية كثيرًا هذه السنة ،وإن كانت االعتداءات على
الصحافيني آخــذة في االرتـفــاع .واقــع مــأزوم يعيشه أهــل «مهنة املتاعب»،
دفــع بمجلة الــ«تــايــم» األميركية إلــى اختيار مجموعة منهم كـ«شخصية
ال ـعــام» ل ـ  2018نـظـرًا إل ــى «املـخــاطــر الـكـبـيــرة الـتــي تـكـ ّـبــدوهــا فــي مالحقة
الحقيقة ،والسعي من أجــل نشرها ،وإن كانت غير كاملة» .تحت عنوان
«ال ـح ـ ّـراس ،وال ـحــرب على الحقيقة» ،أف ــردت املجلة أربـعــة أغلفة منفصلة
لكل من الصحافي السعودي جمال خاشقجي ،والصحافية الفيليبينية
مــاريــا ري ـســا ،م ـح ـ ّـررة مــوقــع «فيليبني ن ـي ــوز» ،والـصـحــافـ َّـيــن الـبــورمـ َّـيــن
َ
من وكالة «رويـتــرز» وا لــون وكياو ســوي او ،املسجون ْي بعدما أدانتهما
حكومة ميانمار في أيلول (سبتمبر) املاضي بـ«انتهاك قانون األســرار
ً
ّ
الرسمية» ،فضال عن رئاسة تحرير صحيفة «كابيتال غازيت» األميركية
التي خسرت خمسة من أعضائها في هجوم شهدته أنابوليس في والية
ميريالند في الصيف.
منذ اختفائه ،وقبل اإلعالن عن مقتله ،شغلت قضية خاشقجي الرأي العام
ّ
ّ
ّ
والحدة.
الغربية كانت شديدة االتساع
اإلعالمية
األجنبي ،حتى ّإن الحملة
ّ
في مقال نشره في «األخبار» تحت عنوان «قضية جمال خاشقجي :بني
ّ
السرديات
اإلعالم العربي والغربي» ،أشار الزميل أسعد أبو خليل إلى ّأن
ً
كادت «تنتزع سنة جمال األخيرة وتجعلها اختزاال لحياة طويلة في اإلعالم

ّ
والسياسة والدعاية ألمراء آل سعود» ،مشددًا على ّأن التبني الكبير له بعد
وفاته من قبل اإلعــام السائد أميركيًا قد «يحمل في ّ
طياته أيضًا أجندة
إعالمية» ،وال ّ
ّ
سيما مع ّ
تحول «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز»
غير
ّ
إلى «إذاعة دولة االستخبارات األميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب».
ّ
ً
االه ـت ـمــام ال ـغــربــي بــاملـنـطـقــة أخ ــذ ش ـكــا آخـ ــر ،وت ـمــثــل ب ــإع ــان صحيفة
الــ«إنــدبـنــدنــت» البريطانية تـمـ ّـددهــا إلــى الـشــرق األوس ــط وبــاكـسـتــان عبر
أربعة مواقع إلكترونية جديدة ناطقة باللغات :العربية والتركية والفارسية
واألرديـ ـ ـ ــة .ج ــاء ذل ــك ف ــي إطـ ــار «ص ـف ـقــة تــرخ ـيــص ح ـصــريــة» فـ ــازت بها
«املجموعة السعودية لألبحاث والتسويق» ( )SRMGالتي تأسست في
 ،1988وتملك مجموعة من الصحف واملجالت واملنصات اإللكترونية (من
بينها ّ
«سيدتي» و«الجميلة» و«هي»…) ،باإلضافة إلى زيادة نشاطها في
قناة «العربية» اإلخبارية وشبكة  mbcوجــريــدة «الشرق
 2016مع دمــج ّ
األوسط» تحت مظلتها.
املــواقــع اإلخـبــاريــة والـســوشــال ميديا ال ت ــزال مـصــادر رئيسة للحصول
على املعلومات ،فــي ظــل اسـتـمــرار املـخــاوف مــن سيطرة األخـبــار الكاذبة
مع مواصلة العمل ملكافحتها .هنا ،تجدر اإلشارة إلى اعتراف مجلة «دير
ّ
شبيغل» األملانية أخيرًا ّ
بأن الصحافي كالس ريلوتيوس ( 33عامًا) لفق
قصصًا من نسج خياله في  14من أصل  60موضوعًا نشرها في املجلة
خالل السنوات السبع األخيرة .املعركة بني ترامب وامليديا في بالده تزداد
حماوة .في تشرين الثاني (نوفمبر) املاضي ،انضمت مجموعات إعالمية

أميركية عـ ّـدة إلــى املعركة القضائية التي تخوضها «ســي ان ان» ُ إلعــادة
تصريح كبير مراسليها في البيت األبيض جيم أكوستا الــذي طــرد إثر
سجال حاد مع الرئيس خالل مؤتمر صحافي.
ّ
التحرش الجنسي فال يزال الشغل الشاغل لإلعالم الغربي ،مع تزايد
أما
الفضائح وانتشارها خارج حدود هوليوود واملؤسسات اإلعالمية الكبرى.
ً
مثالُ ،حكم على املمثل الكوميدي بيل كوسبي بالسجن عشرة أعوام بعد
إدانته باالعتداء الجنسي ،كما ّ
هزت «األكاديمية السويدية» فضيحة اتهام
ّ
املفكر الفرنسي جان كلود أرنو باالغتصاب ،وهو زوج الشاعرة والكاتبة
املسرحية كاتارينا فروستنسون ،التي استقالت بعد البلبلة ،قبل أن يحكم
القضاء السويدي على أرنو بالسجن عامني.
في سياق منفصل ،ال يزال كابوس الـ«ستريمينغ» يؤرق اإلعالم التقليدي
في الغرب .وقد أعلنت «هيئة تنظيم شؤون البث اإلذاعي والتلفزيوني» في
بريطانيا ( )ofcomفي نهاية تشرين ّ
األول (أكتوبر) املاضي ّأن «هيئة
أزمة «وجودية» نتيجة فشلها في الوصول إلى
اإلذاعة البريطانية» تواجه ّ
الفئات العمرية الشابة في ظل املنافسة التي تواجهها من قبل املنافسني
التجاريني وخدمات البث عبر اإلنترنت كـ«يوتيوب» و«نتفليكس» .الواقع
سجل ثالثة مـ ّ
أميركيًا ليس أفضل ،إذ ّ
ـزودي خدمة التلفزة املدفوعة في
نهاية نيسان (أبريل) تراجعًا دراماتيكيًا في أعداد االشتراكات في باقات
الكابل والستااليت التابعة لها ،تزامنًا مع تقارير اقتصادية ُتظهر ّ
نموًا
كبيرًا في خدمات البث عبر اإلنترنت.
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النهار كلب شريد يحوم حول الدار
زكريا محمد *
حط الليل على جبيني.
تساقطت النجوم ،وتسافدت مثل القطط
على التراب .أحلف كل صباح أن أحذف
ال ـل ـيــل وال ـن ـه ــار م ــن قــائ ـمــة أص ــدق ــائ ــي،
لكنني ال ّ
أبر يميني .أحلف أن أمحو اسم
نـســريــن ،وأن أض ــرب بالحجر جبينها،
لكنني أحنث في يميني.
ل ـ ــدي أص ــاب ــع م ــن ط ـ ــن ،ولـ ـ ــدي مـقــاطــع
حنني.
لـكــن ح ــروف الـعـطــف كـلـهــا ال تسعفني
ك ــي أع ـط ــف يـ ــدي ع ـل ــى ك ـت ــف ال ـح ـب ـيــب.
ال تـنـفـعـنــي ك ــي أف ـلــت نـفـســي م ــن ع ــروة
قميصه.
ســأح ـي ـلــك إلـ ــى رم ـ ــاد ي ــا قـبـيـلــة امل ـح ـبــة.
سأحيلك إلى زانية أيتها الوردة.
حط النهار على جبيني.
حطت الثآليل على ظهر كفي.
ويـحــه مــن قـســم األم ــور ه ـكــذا .مــن جعل
نسرين قبيلة وحدها .ومــن جعل الليل
يقضم جبيني ويفلت جبينها.
2018-9-16
■■■
أطفأ السراج ذاته فوق الحجر.
ل ــذا ح ــان ال ــوق ــت ك ــي أع ـي ــدك إل ــى أهـلــك
ساملًا يا حبيبي.
ّ
لكن خلني قبل ذلك أكتب بضع كلمات.
ال يصلح األم ــر مــن دون كلمات أخـيــرة.
فالفجر سيعبر الحقول عما قريب .وأنا
ّ
أريد أن أعلق في عنقه جرسًا ،وأن أنحر
ملقدمه فرسًا.
ي ــا حـبـيـبــي ،ف ـمــي يـهـتــف بــاس ـمــك ،لكن
ّ
ويقرعني
قلبي يزحزحني عن طريقك،
ف ـيــك :دع املـحـبــة مل ــن ه ــم أقـ ــدر م ـنــك ،دع
األمـ ــانـ ــة مل ــن ي ـق ــدر ع ـل ــى ح ـم ـل ـهــا .ه ـكــذا
ُ
يد ّعني ،ويقول لي.
بلى ،األمانة ّأكبر مني ،املحبة أكبر مني،
وسراجي يدخن مطفأ فوق الحجر .لذا
سأحملك إلى أهلك.
م ـي ــراث ــي ك ـلــه س ــأت ــرك ــه لـ ــك .س ــأت ــرك لك
ال ـن ـخ ـلــة م ــائ ـل ــة ،ك ــي ت ـتــدنــى إلـ ــى يــديــك

عراجينها ،وأترك لك الجرة في الظلة كي
يبترد لك ماؤها.
ال أمـ ــل ل ــك فـ ـ ّـي ي ــا ح ـب ـي ـبــي .ال أمـ ــل في
الشمس التي تطلع من مخدي مطلعي،
وال في العقيق الذي يحرق إصبعي.
غفا السراج فوق الحجر.
غفا الحبيب على ذراعي.
والـ ـفـ ـج ــر ق ـط ـي ــع ضـ ـ ــأن ي ـع ـب ــر ال ـح ـق ــل،
واألجراس تتدلى باكية من أعناقه.
■■■
ما أعظمك يا نخلة .ما أعظم يــدك التي
بعشرين إصبعًا .وما أعظم ثمرتك التي
تتحجر تحت الشمس كالعقيق .وددت
لو أنني قدر يغلي تحت ظلك.
أعظمك يا ُعـقــاب .يا من
ـت أيضًا ما
ِ
وأنـ ِ
تذعرين بصيحتك الشمس ذاتها .وددت
لو أنني حجر تحت جناحك.
كــل ش ــيء هـنــا أعـظــم مـنــي وأرف ــع شــانــا.
كــل ش ــيء يـجــر ف ـخــورًا تــاريـخــه الطويل
وراءه مثل ذيــل الـتـ ّ
ـدرج .أمــا أنــا فأزحف
على بطني كأنني ثعبان« .احفر وجودك
بالرمح على الصخرة» ،يصيح بي الرب.
«اط ـبــع شـفـتــك عـلــى قـلـبــي» ،يـصـيــح بي
الحبيب.
وأنا تائه ال أميز بني الصخرة والصرخة.
بني بيت الحبيب وبيت الغريب.
وج ـ ـ ــودي ل ـي ــس م ــؤكـ ـدًا بـ ـع ــد .ال ـك ـل ـمــات
ت ـع ــوزن ــي .ول ـيــس ل ــي س ـعــف أضـ ــرب به
الريح على خصرها ،وال جناح أكسر به
صلف جبل األربعني.
2018-9-27
■■■
الصيف صاحب قطعان كبيرة.
وفــي الليل تجوب نجومه السماء مثل
كالب ضالة.
لكن ما همني الليل؟ أنا بانتظار النهار
كــي ي ـمــزق صـقــر أرب ــد بـجـنــاحــه ســاتــان
السماء األزرق ،وكي تشعل شمس أريحا
بوالعتها الوثائق والحقائق كلها.
ش ـجــر ال ـب ــا ّب ــاي أع ـلــى م ــن الـنـخـيــل كـلــه.
الباباي سنة ،والنخيل فرض .واليمامة
ت ـن ـقــر بـيـنـهـمــا ع ــن ال ـش ـمــس وتـبـكـيـهــا

ّ
فــي الــوقــت عينه .وهـنــاك مــن يـصــف في
الصناديق كيزان الــذرة .هناك من يضع
الـحـقـيـقــة ع ـلــى وض ــم وي ـك ـســر بالبلطة
عظامها.
أيها العابر قرب بيتي سأعطيك فرسي.
فليس بــي حــاجــة إلــى الخيل وأعــرافـهــا.
الخيل أمر عابر ،وهي تسرج للعابرين.
أم ـ ــا أن ـ ــا ف ـم ـق ـيــم ه ـن ــا ت ـح ــت ق ـ ــدم جـبــل
األرب ـعــن .مــا إن يحط غ ــراب على نخلة
ح ـتــى ي ـس ـ ّ
ـود ج ـنــاحــي .وم ــا إن يـضــرب
ّ
السواد جناحي حتى تــدب الصفرة في
العراجني.
حلت الظهيرة .الكائنات انتعلت ظاللها.
الـ ـشـ ـم ــس أح ـ ــرق ـ ــت دف ـ ــات ـ ــره ـ ــا .وأدخ ـ ـ ــل
الصيف أنعامه في حظائرها.
أما أنا فلست سوى يمامة تقضم قرص
الشمس وتبكيه في آن.
2018-9-3
■■■
أمـ ـ ـش ـ ــي فـ ـ ــي ب ـ ـس ـ ـتـ ــان آب بـ ـ ــن ال ـ ـشـ ــوك
وال ـط ـ ّـي ــون .أدنـ ــي بـمـحـجـنــي غـصــن تني
وألـقــط ثـمــرة .أدنــي غصن خــروب كذلك.
األغصان كلها تتدانى .كلها تتفانى في
خــدمـتــي .س ــوف آتـيــك بــزهــرة مــن زهــور
آخر الصيف ،مع أن الزهور حيرة كبيرة.
فــالـحـجــارة زه ــور ،وف ـقــاعــات الـصــابــون
زهور.

أيها العابر قرب بيتي
سأعطيك فرسي .فليس
بي حاجة إلى الخيل
وأعرافها .الخيل أمر عابر،
وهي تسرج للعابرين

أنا ال أعرفك ،لكنني أعــرف الزهور التي
تليق ب ــك .س ــوف أعـقــد لــك واح ــدة خلف
أذنــك ،وواحــدة على كتفك .ســوف أفرش
البتالت في مخدعك.
الـحــب زه ــرة ،وال ـكــره زه ــرة أخ ــرى .وأنــا
ألعب بهما كأنهما زهرتا نــرد .كأنهما
حجر ّ
بد يعصر بثقله ّ
حب الزيتون.
ً
أنا مشوش قليال .ال أعرف يقينًا ما الذي
أقوله ،وما الذي أسعى إليه.
أعــرف فقط أنني نصبت خيمة صغيرة
في املنحدر ،وأنني نصبت حجارة كي
أدل العابرين على طريقهم.
أدنـ ــي ب ـيــدي غ ـص ـنــا ،وأدن ـ ــي بمحجني
شوكة.
ما أعظم نصيبي في هذه الفانية!
ما أعظم فتنة هذه الغانية!
2018-8-26
■■■
فــي أول الـلـيــل لـيــس هـنــاك س ــوى نجمة
واحـ ـ ـ ـ ــدة :ن ـج ـم ــة ال ـ ــزه ـ ــرة .أرف ـ ـ ــع رأسـ ــي
وأم ـشــي تـحـتـهــا ،وه ــي تـسـكــب حليبها
على جبيني.
وفــي منتصف الليل ليس هـنــاك سوى
مريم املجدلية في تختها الفارغ الكبير.
وقد أبكاني هذا.
ّ
ال أحب أن أبكي .لكن الحقيقة أنني بكاء،
وأن دم ــوع ــي ت ـصــب ف ــي ب ـح ـيــرة الـلـيــل
السمراء.
ال ب ــأس ي ــا أح ـب ـتــي ،ال بـ ــأس .احـتـمـلــوا
ً
بكائي قليال .احتملوني وأنا أعرج على
ساقي في ليلة املعراج.
وحني أموت ارفعوني إلى درب ّ
التبانة.
ضعوني هناك في نعش «بنات نعش».
أريــد أن أكــون نديمًا للفرقدين .أريــد أن
أكون قدحة صغيرة بني نجمتني.
واجعلوا صندوق أوراقــي معي .أريد أن
أعمل هناك على مقطوعاتي .مقطوعة
لـ ـلـ ـنـ ـه ــار ،ومـ ـقـ ـط ــوع ــة لـ ـلـ ـي ــل .م ـق ـطــوعــة
لـلـسـيــف وم ـق ـطــوعــة لـلـضـيــف .فــالـشـعــر
رحلة ال تنتهي.
فــي آخــر الليل ليس هـنــاك ســوى نجمة
كـبـيــرة واحـ ــدة .لـيــس ه ـنــاك س ــوى شفة

صامتة.

2018-8-26

■■■
ّ
لـيــس لـطــائــر ال ـصـ ّـرد اب ــن كــي أكــنـيــه بــه،
وأناديه :مرحبًا يا أبا دجانة .لذا دعوني
أكسر له جناحه.
بل دعوني أصيد النهار ذاته كما لو أنه
طائر ّ
صرد.
أعــرف كيف أشتتكم وأشتت نفسي ،أنا
من أكلت رغيف النهايات في البدايات.
أنا من قست عمري بالكنايات.
فإلى أين تريدون أن أمضي بكم؟
ليس هناك هاوية أعمق من العني ذاتها.
ل ــذا سأجعلكم تـحــدقــون فــي عـيـنــي .في
السبخة املالحة التي تنبت قصب اليأس
امللعون.
2018-8-24
■■■
كان األحبة مجتمعني في البيت حولي.
لكن أذان الفجر شتتهم.
فـتـحــت الـحـنـفـيــة وت ــوض ــأت .ثــم صليت
ساجدًا فوق الظباء على السجادة.
عـ ـب ـ ْ
ـرت طـ ـي ــور ال ـف ـج ــر ف ــي ال ـع ـت ـم ــة .فــي
م ـنــاق ـيــرهــا أعـ ـ ــواد ق ـص ـي ــرة .ال ـن ــور أب ـدًا
عيدان قصيرة .النور أبدًا عيدان كسيرة.
الـ ــروح ال تـقـنــع بـمــا يــوضــع ف ــي الطبق
أمــام ـهــا .ال ـ ــروح كـلـبــة م ــرض ــع ،جــراؤهــا
تبكي جائعة في الوكر.
في ما مضى كان الزمان كريمًا معيّ .
مر
ّ
علي ومسح بالخضرة شفتي .مــع ذلك
ّ
فـقــد ظــل ال ـعــدم ي ـحــوم مـثــل كـلــب شريد
حول داري.
العدم فصل طويل ال نهاية له.
مضى األحبة في الفجر عني.
ّ
ّ
نــاديـتـهــم :خلكم هنا يــا مــن م ــزق العدم
ّ
رئاتكم .اقعدوا كي أغني لكم وأسليكم:
النور عيدان قصيرة ،الفرح أيام قليلة.
اطفأت النجوم خيامها ،طــارت املناديل
ف ــي عـتـمــة ال ـف ـجــر ،وال ـن ـهــار كـلــب شــريــد
ّ
يحوم من بعيد حول الدار.
2016-2-8
* شاعر فلسطيني

