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سياسة
وثائق

ّ
هكذا أشعلت أميركا الحرب األهلية

لبنان شرطـ

ّ
ّ
األهلية .الكتاب الذي
اللبنانية في بداية الحرب
في الواليات المتحدة دور واشنطن في السياسة
يكشف كتاب صدر حديثًا ّ
ّ
ّ
يحمل عنوان «ميادين التدخل :السياسة الخارجية األميركية وانهيار لبنان ١٩٦٧ ،ــ  ،»١٩٧٦يعتمد على األرشيف األميركي
ّ
من سجالت وزارة الخارجية ودوائر استخبارية وغيرهاُ ،
األهلية
ويظهر في صفحاته ضلوع واشنطن في إشعال الحرب
واذكائها وكيفيه تعاملها مع «حلفائها» في بيروت .في ما يأتي ،الحلقة الثانية من السلسلة التي تنشرها «األخبار»
أسعد أبو خليل
م ــا يـكـتـشـفــه املـ ــرء م ــن ه ــذه الــوثــائــق
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ــرس ـ ـمـ ـ ّـيـ ــة ح ـم ـي ـم ـ ّـي ــة
ّ
اللبنانية
العالقة بني حــزب الكتائب
والـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة (أي إن مقولة
أن حــزب الكتائب اضـطـ ّـر مرغمًا إلى
االستعانة بـ»الشيطان» ،أي إسرائيل،
ّ
األهلية ألنــه كان
فــي سـنــوات الـحــرب
ً
معزوال ،ما هي إال واحدة من أكاذيب
ّ
الحزب الــذي كــان يتنعم مبكرًا بدعم
خليجي وأردنـ ــي وأم ـيــركــي ،حـتــى ال
ّ
نتكلم عــن دعــم غــربــي آخــر ال وثــائــق
عـ ـن ــه إل ـ ـ ــى اآلن) .كـ ــذلـ ــك إن أح ـ ـ ــزاب
ّ
الوطنية،
الكتائب واألح ــرار والكتلة
أو باألحرى إن شخص كميل شمعون
وب ـي ــار الـجـمـ ّـيــل وري ـم ــون ّإدة (ال ــذي
افـتــرق عــن حلفائه فــي مطلع الحرب
والــذي ال يبرز في الوثائق كما يبرز
ش ـم ـعــون وال ـج ـم ـ ّـي ــل ،ل ـكــن األخ ـيــريــن
ّ
األميركيني
ينطقان في اللقاءات مع
باسم «الحلف الثالثي» آنــذاك) كانوا
ّ
فعليًا فــي الـحـكــم فــي عهد
مـشــاركــن
ّ
شارل الحلو وسليمان فرنجية .يبدو
ّ
أن زعـمــاء املــوارنــة تكتلوا فــي قيادة
جـمــاعـ ّـيــة عـنــدمــا ب ــدأ ن ـظــام الهيمنة
الـ ـط ــائـ ـف ــي ال ـ ـ ــذي زرع ـ ـ ــه االس ـت ـع ـم ــار
الفرنسي ،ورع ــاه الـغــرب فــي مــا بعد،
ّ
يتعرض لالهتزاز والتهديد املباشر.
وق ـ ـ ـ ــد ض ـ ـغـ ــط األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار والـ ـكـ ـت ــائ ــب
وال ـك ـت ـلــة الــوط ـنـ ّـيــة ع ـلــى شـ ــارل حلو
ل ـ ـعـ ــدم ال ـ ــرض ـ ــوخ لـ ـلـ ـم ــزاج ال ـش ـع ـبــي
والــرسـمــي العربي بقطع العالقة مع
دول الغرب بعد حرب  .١٩٦٧والحلف
بنجاح بــاهــر في
الـثــاثــي (ال ــذي فــاز
ـرجــح ّ
انتخابات  ١٩٦٨ـ ـ ومــن ُاملـ ّ
بقوة
ـ ـ ـ بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي جـمـعــت
أحّـ ــزابـ ــه مـ ــع حـ ـك ــوم ــات ال ـ ـغـ ــرب ،أن ــه
ّ
أميركية مباشرة في
تلقى معونات
الـحـمــات االنـتـخــابـ ّـيــة ،لـكــن الــوثــائــق
ل ــم ت ـظ ـهــر ب ـعــد ف ــي ذل ـ ــك) ل ــم يـنـتـظــر
إلــى نهاية شهر حــزيــران كــي يصدر
بـيــانــا يـطــالــب فـيــه ب ــ»تــدويــل لـبـنــان»
وال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى ض ـ ـمـ ــان خ ــارج ــي
لحياده (كــأن لبنان كــان ُمشاركًا في
حــرب حــزيــران ـ ـ راج ــع ّكـتــاب جيمس
ستوكر« ،ميادين التدخل :السياسة
ّ
ّ
األميركية وانهيار لبنان،
الخارجية
 ،»١٩٧٦-١٩٦٧ع ــن دار ن ـشــر جــامـعــة
ّ
الجميل
كــورنـيــل ،ص .)٣٢ .ال بــل إن
أصـ ـ ـ ّـر ع ـل ــى ح ـل ــو أن يـ ـع ــود الـسـفـيــر
األميركي على عجل بعد مغادرته ّ
ردًا
على إجماع عربي (ولبناني شعبي).
وع ــرض على األمـيــركـ ّـيــن نشر قـ ّـوات
م ـي ـل ـي ـش ـيــا الـ ـكـ ـت ــائ ــب ل ـح ـم ــاي ــة أم ــن
ّ
األميركية .إن قراءة التقارير
السفارة
ّ
من تلك الفترة يؤكد بصورة قاطعة
أن امليثاق الوطني املزعوم لم يكن إال
كــذبــة انطلت على الــزعـمــاء املسلمني
في لبنان ،وكانت بنودها سارية فقط
على فريق واحد ،في رفض التحالف
أو االندماج مع املحيط العربي ،فيما
ك ــان ك ــل رؤس ـ ــاء ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة الــذيــن
تعاقبوا بعد االستقالل ـ ـ بالتحالف
مع الزعماء املــوارنــة ـ متحالفني ّ
سرًا
ّ
ـدول الـغــربـ ّـيــةُ ،مطالبني
وب ـقــوة مــع ال ـ ّ
على الــدوام بتدخل عسكري أميركي
ّ
أو فــرن ـســي أو ح ــت ــى إســرائ ـي ـلــي في
صالحهم .لقد خالف الزعماء املوارنة
كل بنود «امليثاق الوطني» فيما كانوا
يعظون الغير بجدوى «امليثاق» فقط
كي يعزلوا لبنان عن محيطه العربي

ّ
التسلح بكامل إرادته ال ُ
«مكرهًا» (أ ف ب)
اليمين اللبناني سعى إلى

(ولـ ــم ي ـكــن امل ـح ـيــط ال ـعــربــي خــاضـعــا
ّ
ملشيئة حكام الخليج آنذاك).
ويرد في الوثائق أن حزب «األحــرار»
و»الـكـتــائــب» ألـ ّـحــا فــي شـهــر حــزيــران
وتـ ّـمــوز مــن ع ــام  ١٩٦٧عـلــى الـسـفــارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـســاح
واملـ ـع ــون ــات امل ــال ـ ّـي ــة .وك ـت ــب الـسـفـيــر
األم ـ ـيـ ــركـ ــي إل ـ ــى ح ـك ــوم ـت ــه ف ـ ــي ه ــذا
ـوص بتلبية
ال ـص ــدد أن ــه ـ ـ وإن ل ــم يـ ـ ِ
الـ ـطـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة ـ ـ ـ ـ يـ ــوصـ ــي ب ــأن
ُ َّ
ت ـبــلــغ «ال ـل ـجــان امل ـع ـنـ ّـيــة» ف ــي اإلدارة
ُّ
ّ
األمـيــركــيــة بالطلبات فــي ح ــال تغير
توصيته في هذا الشأن .وفي حزيران
ّ
رسميًا
من عــام  ،١٩٦٧طلب شمعون
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة تـسـلـيـحــا
ومـ ـس ــاع ــدات م ــال ـ ّـي ــة بــاس ـمــه وبــاســم
ب ـي ــار ال ـج ـمـ ّـيــل وريـ ـم ــون ّإده ،وذل ــك
لـ ـلـ ـتـ ـص ـ ّـدي لـ ـنـ ـف ــوذ ك ـ ـمـ ــال ج ـن ـب ــاط
«واملـتـطـ ّـرفــن املـسـلـمــن» .حتى شيخ
الـعـقــل الـيــزبـكــي ،رشـيــد ح ـمــادة (كــان
للدروز شيخا عقل يومها ،والوثيقة
ّ
األميركية وستوكر أشارا إلى حمادة
فـقــط ك ــ»زع ـيــم درزي») طـلــب ســاحــا
ً
وم ـ ـ ــاال م ــن الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة فــي
ّ
بيروت في ذلك الشهر .وكأن الرد على
هزيمة  ١٩٦٧كــان عند كــل هــؤالء في
تعزيز الـحـضــور امليليشاوي ألعــداء
امل ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة وال ـي ـســار في
ّ
العدو اإلسرائيلي كما
لبنان (وحلفاء
َ
سيتضح بعد قليل) .ولم ينس حمادة

حلو في رسالة
ّ
سري ّة إلى إسرائيل:
المشكلة التي
أتفهم
ّ
ّ
ُيشكلها الفدائيون ضد
إسرائيل
لعب مطران
مقيم في القدس من
الرسول
أصل لبناني دور ّ
بين حكومة العدو
والرئيس شارل حلو

ه ــذا ،املـتـحــالــف مــع شـمـعــون (وال ــذي
ّ
ذكر ّ بتحالفه مع «الحلف الثالثي») أن
ّ
يحذر السفارة األميركية من عواقب
تجهيز االتحاد السوفياتي مليليشيا
ك ـم ــال ج ـن ـب ــاط .وال ـن ــائ ــب الـلـبـنــانــي
فــي حينه ،أنــدريــه طــابــوريــان ،التقى
بــالــديـبـلــومــاســي األم ـي ــرك ــي تــالـكــوت
سيلي في واشنطن ،أثناء زيارة ّ
األول
للواليات املتحدة كي يطلب هو اآلخر
ّ
يتضمن كتاب
السالح من أميركا (لم
سـتــوكــر طـلــب ط ــاب ــوري ــان ه ــذا ،لكنه
نشر الوثيقة على صفحته) .وورد في
ّ
الوثيقة أن طابوريان أكــد أن السالح
ّ
ّ
لن ُيستعمل إل ضد «املتطرفني» وأنه
ّ
«التحرك الشيوعي املعادي»
سيردع
(ص ١ .م ــن ال ــوث ـي ـق ــة الـ ـت ــي ن ـشــرهــا
س ـتــوكــر)( .وط ــاب ــوري ــان هــو الــوحـيــد
ال ــذي ذك ــر فــي لـقــائــه مــع األمـيــركـ ّـيــن
إسرائيل بالسلب ،وأشــار إلى اقتناع
ّ
اللبنانيني بخطورة املطامع
فريق من
ّ
اإلسرائيلية في لبنان).
أمـ ـ ــا الـ ـعـ ـم ــاد إمـ ـي ــل بـ ـسـ ـت ــان ــي ،ق ــائ ــد
الجيش ،فقد التقى بالقائم باألعمال
األم ـي ــرك ــي ـ ـ ـ بـطـلــب م ــن شـ ــارل ح ـلــو ـ
ّ
إمكانية مساعدة الحكومة
وسأله عن
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـل ـج ـيــش ال ـل ـب ـن ــان ــي فــي
ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى «مـ ـع ــارض ــة م ــن قـبــل
ّ
ّ
للحد
إسالمية في لبنان» أو
عناصر
ّ
مــن جـهــود «عـنــاصــر شيوعية خــارج
لبنان» للقيام بأعمال «ضــد مصالح

أمـيـ ّـركــا أو ضــد إســرائ ـيــل» (ص.)٣٣ .
وحذر بستاني من أن الحكومة يمكن
ّ
عربية ملقاطعة
أن تنساق وراء دعوات
أميركا وبريطانيا من دون «ضمانة
أمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة واض ـ ـح ـ ــة» .وفـ ـه ــم ال ـق ــائ ــم
باألعمال أن طلب املساعدة يشمل طلب
م ـســاعــدة عـسـكـ ّ
ـريــة .وع ـنــدمــا صــدرت
ق ــرارات عــن مجلس ال ــوزراء اللبناني
ّ
أميركية (مثل «كوكا
ملقاطعة شركات
ّ
ك ــوال» و»فـ ــورد» و «أر.س ـ ـ ــي.إي») أكــد
شارل حلو للقائم َّباألعمال َّاألميركي
أن الـقــرارات لن تنفذ أو ستنفذ ببطء
ّ
األميركية
شديد .والالفت أن الحكومة
الح ـظ ــت أن امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي من
ّ
ّ
الفدائيني
لبنان ال يتعلق فقط بوجود
على أرضــه ،واليسار اللبناني ،بل إن
هـنــاك أطـمــاعــا إســرائـيـلـ ّـيــة فــي لبنان.
وبــالــرغــم مــن أن لبنان لــم يـشــارك في
ال ـحــرب ب ــأي ص ــورة مــن ال ـص ــور ،فــإن
الحكومة اإلســرائـيـلـ ّـيــة أرهـبــت لبنان
عبر اعتبار اتفاق الهدنة ُم ً
لغى ،كذلك
ّ
ملــح رئـيــس الحكومة اإلســرائـيـلــي في
شهر أيـلــول إلــى أطـمــاع إســرائـيــل في
نهر الليطاني.
وعـ ـن ــدم ــا ق ـص ـف ــت إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ح ــوال
ف ــي ّأيـ ـ ــار  ،١٩٦٨ح ــاول ــت الـحـكــومــة
ّ
األميركية إفهام حليفتها بــأن قدرة
ّ
الـحـكــومــة الـلـبـنــانــيــة عـلــى «مـحــاربــة
اإلرهاب» الفلسطيني وعلى الحفاظ
عـلــى انـحـيــاز الـحـكــومــة نـحــو الـغــرب
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سياسة

ـة ألمن إسرائيل
ت ـ ـض ـ ـعـ ــف .وإلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاح امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات
ّ
القيادة املــارونـ ّـيــة في
اليمينية ذات
ّ
ّ
طلب التسلح لم يتوقف .ففي أكتوبر
مــن ع ــام  ١٩٦٨أب ـلــغ ق ـيــادي كتائبي
القائم باألعمال األميركي أن الحزب
ّ
ق ــد ي ـت ـق ـ ّـدم ب ـط ـلــب ت ـســلــح مليليشيا
ّ
الـكـتــائــب ،وأن لـلـحــزب ق ــدرة قتالية
بعدد  ٥٠٠٠رجــل وق ـ ّـوة كوماندوس
بـعــدد ي ــراوح بــن  ٥٠و( ٧٠ص.)٣٧.
ّ
وأكــد القائد الكتائبي ان للحزب ما
يـكـفـيــه م ــن ال ـس ــاح ال ـخ ـف ـيــف ،لكنه
ّ
يحتاج إلى «توحيد معايير التسلح»
وإل ـ ـ ــى سـ ـ ــاح ثـ ـقـ ـي ــل .لـ ـك ــن ال ـت ـق ــري ــر
أوضـ ــح أن ال ـح ـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة لن
ّ
تلبي الطلب الكتائبي .حتى النائب
الشمعوني ،فضل الله تلحوق ،طالب
ّ
األميركية بسالح ملواجهة
الحكومة
جنبالط( .كــان هذا في زمن كان فيه
ّ
ّ
ّ
يصرون فيه
اللبنانيون
الشيوعيون
على «النضال البرملاني» الصرف).
أمــا االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على مطار
بـيــروت فــي ديسمبر عــام  ١٩٦٨الــذي
ك ــان فـيــه إسـكـنــدر ّ غــانــم قــائــد منطقة
بـ ـي ــروت ،وقـ ــد ت ـلــقــى ت ـح ــذي ــرات قبل
االع ـ ـتـ ــداء م ــن أجـ ــل ح ـمــايــة امل ـن ـشــآت
املــدنـ ّـيــة بما فيها املـطــار (وغــانــم هذا
كـ ـ ــان هـ ــو الـ ــرجـ ــل ن ـف ـس ــه ال ـ ـ ــذي الم ــه
صائب سالم على تخاذله في اعتداء
ن ـي ـس ــان  ١٩٧٣ـ ـ ـ ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ق ــائ ـدًا
للجيش ـ ـ واغتيال قــادة املقاومة في
فـ ـ ــردان ،م ــا ّأدى إل ــى اس ـت ـقــالــة ســام
ّ
فرنجية صرفه
بسبب رفض سليمان
من قيادة الجيش ،أو محاسبته على
ّ
أقل تقدير) فقد زاد من قلق الحكومة
ّ
األمـ ـي ــرك ــي ــة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــرار ال ـن ـظ ــام
ال ـل ـب ـنــانــي ال ـح ـل ـي ــف .ل ـك ــن ال ـح ـكــومــة
األميركية ّ
ّ
حولت االعتداء اإلسرائيلي
اإلره ــاب ــي ع ـلــى ل ـب ـنــان إل ــى مـنــاسـبــة
لتشجيع التفاوض وتبادل الرسائل
بــن الـحـكــومــة الـلـبـنــانـ ّـيــة والـحـكــومــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــةّ .
ووجـ ـ ــه لـيـفــي أش ـكــول
ّ
ّ
رســالــة إلــى الـحـكــومــة اللبنانية نــوه
فيها بالسلوك «التعاوني» (ص)٤١ .
ّ
ّ
العدو) على
للحكومة اللبنانية (مع ّ
ّ
مدى عشرين عامًا ،لكنه حذر من مغبة
من أي اعتداء من لبنان على إسرائيل.
وكان شارل حلو ،من دون علم رئيس
حـكــومـتـ ّـه وم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ـ ّـواب ،يسعى
إل ــى تــدخــل غــربــي أو نـشــر قـ ـ ّـوات من
األم ــم املتحدة فــي الجنوب اللبناني
لحماية حدود الكيان الصهيوني من
ّ
ّ
الفدائية (لكن إسرائيل هي
العمليات
التي رفضت الفكرة التي كان ريمون
ّ
العلنيني).
ّإدة من دعاتها
ّ
ّ
لـكــن ال ـن ـيــات الـتـخــريـبــيــة والـفـتـنــويــة
ل ـل ـفــريــق ال ـي ـم ـي ـنــي تـ ـب ـ ّـدت ف ــي أوائـ ــل
ع ـ ـ ـ ــام  ،١٩٦٩ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ط ـ ـلـ ــب ك ـم ـي ــل
ّ
ّ
أميركية
عسكرية
شمعون مـســاعــدة
(لـحـ َ
ـزبــي الكتائب واألح ــرار) مــن أجل
إسـ ـق ــاط ح ـكــومــة رش ـي ــد ك ــرام ــي عبر
اإلض ــراب ــات وال ـت ـظــاهــرات (لـكــن طلب
الـ ـس ــاح ي ـت ـع ـ ّـدى ف ـع ــل ال ـت ـظ ــاه ــرات،
وق ــد رف ــض الــديـبـلــومــاســي األمـيــركــي
طلب شمعون هــذا ـ ـ حسب الوثيقة).
وت ـق ـ ّ
ـدم ح ــزب الـكـتــائــب بـطـلــب مماثل
في نفس الشهر .وقد طلب شارل حلو
مــن الـسـفـيــر األم ـيــركــي ثـنــي الكتائب
واألحـ ـ ــرار ع ــن خـطـطـهــم وأن ـه ــا يمكن
أن ت ـ ّ
ـؤدي إلــى معركة قــد يخسرونها
وقــد تطيح أيضًا «الـتــوازن الطائفي»
ف ــي ال ـب ـل ــد .وح ـس ــب م ــا ورد ف ــي تلك
ال ــوث ــائ ــق ،ف ــإن م ــوق ــف رش ـي ــد كــرامــي
آنـ ــذاك ل ــم ي ـع ــارض الـطـلــب م ــن ال ــدول
ّ
ّ
األميركية)
الخليجية (عبر راعيتها
ّ
التأثير في الفدائيني لوقف نشاطهم
من لبنان ،وإن كان يخشى إعالن ذلك.
(ص.)٥٦ .
ّ
الجميل
وفي شهر حزيران  1969طالب
وشـ ـمـ ـع ــون (م ـ ـ ـ ـ ّـرة ج ـ ــدي ـ ــدة) ال ـس ـف ـيــر
األمـ ـي ــرك ــي ب ـت ـس ـل ـيــح ملـيـلـيـشـيــاتـهــم،
كذلك ّ
تقدم شمعون بطلب رسمي من

ّ
األميركية بسالح
نائب رئيس البعثة
خفيف ل ـ «حـمــايــة املـسـيـحـ ّـيــن» .وفي
ّ
ّ
الجميل تخلي
لقاء في السفارة ،أدان
ّ
األميركية عن أصدقائها في
الحكومة
ّ
لـبـنــان ،فيما ح ــذر فضل الـلــه تلحوق
ّ
(ال ــذي قــدم طلبًا هــو اآلخ ــر للتسلح)
ّ
تتهدد لبنان بسبب عدم
مــن أخـطــار
ّ
تلبية طـلـبـيــات الـتـســلــح .لـكــن موقف
السفير األمـيــركــي ،وفــق امل ــداوالت في
ّ
ّ
بالتغير
األميركية ،بــدأ
داخــل اإلدارة
ّ
ملصلحة تسليح «املـسـيـحــيــن» .لكن
املـ ـس ــؤول األم ـي ــرك ــي ت ــال ـك ــوت سيلي
(ع ـمــل فــي مــا بـعــد سـفـيـرًا فــي دمشق
وب ـ ــادر لــات ـصــال بـمـنـظـ ّـمــة الـتـحــريــر
ّ
الفلسطينية في السبعينيات ،مخالفًا
ت ـع ـل ـي ـم ــات ك ـي ـس ـن ـج ــر) رفـ ـ ــض ف ـك ــرة
ّ
ال ـس ـف ـيــر وح ـ ــث ع ـلــى إقـ ـن ــاع الــزع ـمــاء
املوارنة بانتهاج االعتدال والتعايش
مع املسلمني.
ل ـكــن شـ ــارل ح ـلــو ك ــان ي ـتــواصــل س ـ ّـرًا
ّ
اإلسرائيليني ،كما أخبر أبا إيبان
مع
ّ
الحكومة األمـيــركــيــة فــي شهر أيـلــول.
سرية ومباشرة ّ
ّ
وجهها
وفــي رسالة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـل ـب ـن ــان ــي إل ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل،
قـ ــال ل ـهــم إنـ ــه «ي ـت ـفـ ّـهــم امل ـش ـك ـلــة الـتــي
ّ
ُيـشــكـلـهــا ال ـف ــدائ ـ ّـي ــون ض ــد إســرائ ـيــل،
لـكــن الـحـكــومــة ال تستطيع أن توقف
ّ
ال ـت ـس ــل ــل ك ـل ـ ّـي ــا» (ص .)٥٨ .وع ـنــدمــا
وصــل الـجــواب اإلسرائيلي إلــى حلو،
ومـ ـف ــاده أن ال ـح ـكــوم ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة
ستتخذ «اإلجـ ـ ــراءات الــدنـيــا لحماية
«يظهر ّ
مواطنيها» ،وصفه بأنه ُ
تطورًا
إي ـج ــاب ـ ّـيــا ف ــي امل ــوق ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي».
وق ــد أخ ـب ــرت الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـ ّـيــة
ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة أن «لـبـنــانـ ّـيــن
مــرمــوقــن» ك ــان ــوا ي ـتــواص ـلــون معها
س ـ ـ ّـرًا وأنـ ـه ــم «ي ـ ّ
ـرحـ ـب ــون ب ــاعـ ـت ــداءات
ّ
ّ
إسرائيلية على قواعد الفدائيني بني
الحني واآلخر».
لـكــن املــوقــف األمـيــركــي تـغـ ّـيــر بحلول
ش ـه ــر أك ـت ــوب ــر م ــن ع ـ ــام  ،١٩٦٩حــن
ّ
ّ
الخاصة
العمليات
عقدت «مجموعة
ّ
فــي واشـنـطــن» ،وهــي لجنة حكومية
اجتماعًا
تجتمع للتعامل مع األزماتّ ،
ّ
خاصًا للتباحث في شأن التدخل في
ّ
لبنان .وتــركــز البحث على املفاضلة
بني تسليح الجيش اللبناني وتسليح
ّ
املسيحية» .وواف ــق كل
«امليليشيات
املـجـتـمـعــن ع ـلــى وض ــع خ ـطــة تـكــون
موضع التنفيذ لتسليح امليليشيات
الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ـ ّـي ــة ،لـ ـك ــن ل ـ ــم يـ ـك ــن واضـ ـح ــا
ال ـظ ــروف ال ـتــي يـمـكــن فـيـهــا مـبــاشــرة
عـمـلـ ّـيــة الـتـسـلـيــح .وزارة ال ـخــارجـ ّـيــة
يمكن
رأت أن سقوط الحكم في لبنان ّ
أن يكون الحافز للتسليح .أما ممثل
وكــالــة املـخــابــرات األمـيــركـ ّـيــة ،فاقترح
ت ـس ـل ـي ــح املـ ـي ـلـ ـي ـشـ ـي ــات عـ ـب ــر ش ــرك ــة
ّ
ّ
خاصة (مثل «إنترأرمكو»)
أميركية
ملـ ـ ّـد ّامل ـي ـل ـي ـش ـيــات ب ــال ـس ــاح ،ع ـلــى أن
ّ
األميركية بالنفقات.
تتكفل الحكومة
ّ
ُ
عمليات
وبحث في أمر التسليح عبر
ّ
إسـقــاط مــن الـجــو (ص .)٦٣ .وعندما
ت ـس ــاءل م ـس ــؤول أم ـيــركــي ع ــن سبب
عدم املباشرة بتسليح الكتائب على
ال ـفــور ،أجــابــه كيسنجر ب ــأن تسليح
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي م ـمــاثــل لتسليح
ال ـك ـت ــائ ــب ،ألن ال ـج ـي ــش واقـ ـ ــع تـحــت
«س ـ ـي ـ ـطـ ــرة ض ـ ـ ّـب ـ ــاط م ـت ـع ــاط ـف ــن مــع
الـكـتــائــب» .ال نـعــرف حـســب الــوثــائــق
مــاذا حصل بعد هــذا االجـتـمــاع ،لكن
االستنتاج بمباشرة التسليح يكون
م ـن ـط ـق ـ ّـي ــا ،خـ ـص ــوص ــا أن كـيـسـنـجــر
أخ ـبــر نـيـكـســون بــأنــه بــاإلضــافــة إلــى
الـتـسـلـيــح ،ف ــإن الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة
ـ»عمليات ّ
ّ
سرية» .لكن
ستقوم أيضًا ب ّ
وزارة ال ــدف ــاع ح ــذرت مــن أن تسليح
ّ
سيؤدي إلــى صــراع طائفي.
الكتائب
ّ
وم ــن األك ـيــد أن الـحـكــومــة األمـيــركــيــة
قامت بتحريك أساطيلها في البحر
ً
عـلــى بـعــد  ٤٥٠مـيــا مـ ّـن لـبـنــان لدعم
ال ـن ـظــام الـلـبـنــانــي .وفــض ــل كيسنجر

ّ
ّ ً
ت ـ ــدخ ـ ــا إس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــا ع ـل ــى ال ـت ــدخ ــل
األميركي املباشر في لبنان.
وف ــي م ـ ــوازاة امل ـف ــاوض ــات ال ـتــي ّأدت
ّ
اتفاقية القاهرة ،قامت الحكومة
إلى
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــيـ ــة ب ــاالسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ـت ــاج ــر

«األحرار» و«الكتائب»
ّ
ألح ًّا في شهر حزيران
١٩٦٧
وتموز من عام
ّ
على السفارة األميركية
السالح
للحصول على
ّ
والمعونات المالية
بعد العدوان
ّ
على المطار ،وجه
رسالة
ليفي أشكول
ّ
ّإلى الحكومة اللبنانية
نوه فيها بسلوكها ّ
«التعاوني» مع العدو
على مدى  20عامًا
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السالح األميركي ـ اللبناني املعروف،
ســرك ـيــس ســوغــان ـل ـيــان (ال ـ ــذي لعب
دورًا كبيرًا فــي تسليح امليليشيات
ّ
اليمينية فــي سـنــوات الـحــرب فــي ما
بـعــد ،ولـنــا ع ــودة إل ـيــه) إلم ــداد قــوى
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي ب ــوس ــائ ــل عـسـكـ ّ
ـريــة
«ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى امل ـخ ـ ّـي ـم ــات وعـلــى
التظاهرات» (ص .)٧١ .ورأت السفارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي تـسـلـيــح قـ ــوى األم ــن
والجيش أنــه ال يختلف عــن تسليح
امليليشيات ،وأك ــدت ق ـيــادة الجيش
ّ
اللبناني أنها ستتولى هي تسليح
وتجهيزها عندما يحني
امليليشيات
ّ
ّ
الجميل
ال ــوق ــت .وك ــان مـمــثـلــون عــن
وشـمـعــون ّ
ّ
فرنجية
وإدة وسـلـيـمــان
ّ
يسعون إلى التسلح في لبنان ،أو في
خــارجــه( .قـ ّـدمــت امليليشيات طلبات
ّ
ّ
الفرنسية أيضًا).
تسلح من الحكومة
ّ
ّ
وم ــن الـعـمـلــيــات ال ـســريــة الـتــي اتفقت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــان األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة
وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة (ع ـب ــر ل ـق ــاء ب ــن مـيـشــال
خ ــوري والسفير األمـيــركــي) محاولة
«إح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـش ـ ـقـ ــاق» (ص )٧٣ .بــن
ّ
الفدائيني واألهالي في جنوب لبنان.
ّ
وقدم ميشال خوري في كانون الثاني
ّ
 ١٩٧٠طلبًا رسميًا من أميركا في هذا
ال ـشــأن ،عـبــر تـقــديــم مـســاعــدات ّ
مالية
ّ
ّ
ّ
ّ
وسياسية»
دينية
ـ»مؤسسات
سرية ل
فــي ج ـنــوب لـبـنــان ،أو عـبــر الـحـصــول
على مساعدات من شاه إيران بوساطة
ّ
أميركية .لكننا ال نعرف طبيعة تلك
ّ
ّ
العمليات السرية إلشعال الفتنة بني
ّ
األهــالــي والفدائيني (قــد يكون قصف

ّ
ّ
العمليات).
العدو للقرى من نتاج تلك
ّ
ّ
وعندما صعد العدو اإلسرائيلي من
الثالثة
غاراته على لبنان في األشهر ّ
األولـ ـ ـ ــى مـ ــن ع ـ ــام  ،١٩٧٠لـ ــم ت ـتــوقــف
االتـ ـص ــاالت الــرس ـمـ ّـيــة امل ـب ــاش ــرة بني
اللبنانية وحكومة الـعـ ّ
ّ
ـدو.
الحكومة
ونقل «مطران مقيم في القدس من أصل
لبناني» (لــم يــرد اسمه في الوثائق)،
وكان يلعب دور الرسول بني حكومة
ّ
ّ
ّ
اللبنانية
الجمهورية
العدو ورئيس
ت ـهــدي ـدًا م ــن م ــوش ــي داي ـ ــان بـتـحــويــل
لبنان إلى صحراء .لكن شارل حلو ّ
رد
ّ
واالحترام
على التهديد املباشر بالود ّ
إلسرائيل (وقال إنه كان متحفظًا في
ّ
وده خشية تـسـ ّـرب مضمون الرسالة
التي بعثها إلى دايان ).وفي رسالته،
أوضح حلو أن لبنان يلعب في املاضي
وال ـحــاضــر دور «شــرطــي إســرائ ـيــل»،
مــع أنــه ال يستطيع أن يعترف بذلك.
وأضاف حلو أن تدمير لبنان سيكون
ب ـم ـثــابــة تــدم ـيــر إدارة ش ــرط ــة حـيـفــا.
ً
وزاد حـ ـل ــو عـ ــامـ ــا ط ــائـ ـف ـ ّـي ــا يـحـمــل
ّ
تعاطفًا مع الصهيونية ،إذ قــال «إنه
ليست فــي مصلحة إســرائـيــل تدمير
ّ
ّ
اإلسالمية
الديموقراطية غير
الدولة
ّ
ال ــوح ـي ــدة وذات ال ـت ـن ــوع الــدي ـنــي في
املـنـطـقــة .وإن الـلـبـنــانـ ّـيــن بــالــرغــم من
مشاكل تعتري ّ
تفهمهم ،فإنهم على
األقــل يفهمون مشاكل إســرائـيــل ،وأن
ّ
يشكل رصيدًا ّ
قيمًا إلسرائيل
هذا قد
عندما ّ
تقرر أن تندمج ـ وليس فقط أن
تكون في ـ الشرق األوسط».
(يتبع السبت المقبل)

إسرائيل تحترم فؤاد شهاب
في أزمة نيسان  ،1969هنأت الحكومة
ّ
األميركية رئيس الجمهورية شارل حلو
ّ
على استعمال القوة لقمع املتظاهرين.
وزاد شارل حلو من رغبته في طلب
ّ
تدخل عسكري أميركي (أو «آخر»)،
لكن السفير األميركي أبلغ ميشال
مبعوث حلو الشخصي ،أن
ّ
خوريّ ،
ّ
تدخ ًال عسكريًاّ
عليهم أل يتوقعوا
ّ
أميركيًا في لبنان (ليس مباشرًا ،على
األقل) .عندها ،أجابه خوري بأنهم
ّ
تلقوا نفس الجواب من فرنسا ،ما
ً
يوحي أن حلو كان قد طلب تدخال
ّ
ّ
ّ
الفدائيني
فرنسيًا ضد
عسكريًا
يكتف
واليسار في لبنان .لكن حلو لم
ِ
ّ
ّ
واألميركية ،إذ هو
الفرنسية
باألجوبة
أرسل في سؤال عاجل إلى السفير
ً
األميركي سائال« :في حالة القالقل
ّ
املدنية التي قد تكون فوق طاقة قدرات
ّ
قوى األمن اللبنانية املحدودة ،ما هو
ّ
الخارجية ملساعدته
احتمال املساعدة
طلب فؤاد شهاب أن تزيد ّ
اإلسرائيلي
قوات االحتالل
ّ
من ّ
دورياتها على الحدود مع لبنان لمنع الفدائيين
من الحركة (مروان طحطح)

في إعادة االستقرار؟» (ص .)٥٠ .لكن
جواب السفير ّ
خيب آماله ّ
مرة أخرى.
وفي الوقت الذي كانت فيه الحكومة
األميركية ّ
ّ
تخيب فيه آمال الزعماء
ّ
املوارنة (وحلفائهم) في طلب تدخل
عسكري أميركي ،كان الرئيس
األميركي ،ريتشارد نيكسون ،يعقد
اجتماعًا ملجلس األمن القومي لدراسة
ّ
ّ
إمكانية القيام بتدخل عسكري أميركي
ّ
مباشر على غرار تدخل  ١٩٥٨في
لبنان (ص .)٥٠ .وأخبره وزير دفاعه
ّ
أن ّ
األميركية جاهزة للقيام
القوات
ّ
ستوكر يستنتج أن
بمهمة كهذه .لكن
ّ
ّ
الحكومة ّ األميركية تخلت عن فكرة
ّ
التدخل إل في حاالت ّ
يتعرض فيها
ّ
«املسيحيون أو األجانب» ألخطار
ّ
األميركيني .لكن حلو لم
أو ّلترحيل
يتوقف بالرغم من اإلجابات األميركيةّ
عن تكرار طلب املساعدة أو طلب
ّ
التدخل ،ألن ذلك ّ
يقويه ،ولو من باب
ً
وبناء على إلحاح
«الخيار األخير».
ّ
حلو ،بدأت الحكومة األميركية بالبحث
ّ
في سيناريوهات تدخل عسكري ّمن
نوع إرسال األسطول السادس .وعلق
السفير األميركي على موقف حلو بأنه
ّ
كان يفكر «كرئيس مسيحي» يسعى
ّ
املسيحيني .وكانت الحكومة
لحماية
األميركية ّ
ّ
تحث حلو على طلب قوةّ
ّ
املتحدة ّ
ّ
للحد من
تدخل تابعة لألمم
ّ
الفدائيني ،لكن حلو طالب أيضًا
نشاط
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بقوة تدخل أميركية تمهد لتدخل األمم
ّ
املتحدة .وبحثت الحكومة األميركية مع
ّ
ّ
املنظمة
إمكانية لعب
مدير «األنروا» في
ّ
«اإلنسانية» دورًا ّ
ّ
أمنيًا ضد الفدائيني،
ّ
لكن االعتراض القوي من مقر األمم
ّ
األميركية.
املتحدة قضى على الفكرة

ّ
الجميل
واجتمع كميل شمعون وبيار
في شهر نيسان مع السفير األميركي
ّ
املستمرة في طلب
ضمن الحملة
ّ
املساعدة (لكن شمعون تحفظ في
ّ
الجميل برفض الطلب
اللقاء لعلمه من
من قبل أميركا) .لكن شمعون ذهب
أبعد من ذلك ،إذ اقترح على السفير
األميركي أن تقوم الحكومة اإلسرائيليةّ
بتوجيه تحذير مباشر وعلني ّإلى
ّ
الفدائيني «لعل
لبنان ّحول نشاط
ّ
ذلك يؤثر في املسلمني املتطرفني
ّ
بحرية حركة مطلقة
الذين يطالبون
ّ
للفدائيني» .وبعد اللقاء مع شمعون،
التقى السفير األميركي مع فؤاد
شهاب وسأله رأيه في أن تقوم
ّ
اإلسرائيلية بتحذير لبنان
الحكومة
لتخويف ّ
مؤيدي العمل الفدائي فيه.
وطلب شهاب مهلة  ٢٤ساعة ّ
للرد ،ثم
أخبر السفير بأن التحذير اإلسرائيلي
هذا سيساعد (ص .)٥٣ .لكن السفير
األميركي امتنع عن نقل الطلب اللبناني
خوفًا من تأليب الرأي العام العربي
ّ
األميركية.
ضد إسرائيل والحكومة
يكتف فؤاد شهاب بهذا ،ال بل طلب
ولم
ِ
أن تزيد ّقوات االحتالل اإلسرائيلي
من ّ
دورياتها على الحدود مع لبنان
ّ
ملنع الفدائيني من الحركة (سبق فؤاد
شهاب جماعة  ١٤آذار في تقديم
النصح ّ
للعدو اإلسرائيلي في عدوانه).
ّ
ّ
وعبرت الحكومة اإلسرائيلية ،من خالل
سفارتها في واشنطن ،عن «احترامها»
لشهاب .وفي هذا السياق ،وبعد أن فقد
ّ
شارل حلو األمل في تدخل عسكري
أميركي ملصلحة النظام الطائفي
الحاكم في لبنانّ ،
قرر التفاوض مع
ّ
الفدائيني.
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سياسة
قضية اليوم

 19عامًا على كمين أنصارية:

نحو عقدين ّ
مرا على كمني انصارية ،عام  ،1997والجرح اإلسرائيلي
ّ
ملا يلتئم« .أغنية الصفصاف» ،هي التسمية التي أطلقها العدو على
على نظرة
العملية التي انتهت بكمني أرخى بظالل ثقيلة ،وال يزالّ ،
إسرائيل الى الذات وقدرتها االستخبارية والتنفيذية ،كما مثلت
صدمة ،ضمن سلسلة صدمات ،تلقتها إسرائيل في صراعها مع
حزب الله وقدراته االستخبارية.
لكل عملية حكاياتها ورجالها .لكن تبقى لعملية انصارية
بصمتها .فهي حلقة من مسلسل أبدعه عقل حزب الله املقاوم.

ومع أن الكثير من تفاصيلها ستبقى مغيبة بقرار مسبق ،لكنها
تبقى أكثر حضورًا في تاريخ املقاومة الحديث الذي سجله حزب
الله ،وأعمق تجذرًا في صناعة مستقبل وطن.برغم أن ما كشفه
حزب الله ،عن اختراق املقاومة ّ
لبث طائرات االستطالع اإلسرائيلية
ليس سوى جانب من احتراف فاق التوقعات في مواجهة جيش
ينتمي الى دولة تتباهى بتفوقها النوعي ،لكنه فتح اآلفاق ّأمام
الخيال كي يقتحم أسوارًا كان يعدها من ضروب الوهم ،عله
ّ
يتلمس بعضًا من «أعجوبة» املقاومة ،التي صنعت تحريرًا غير

َ
ُ
الطعم والخرق
ومحاولة األسر
إبراهيم األمين
ُ
ك ـ ُش ــف ال ـك ـث ـيــر ع ــن عـمـلـيــة ان ـصــاريــة
ون ـشــرت معلومات غير واضـحــة عن
عـنــاصــر تـتـعـلــق بـهــا لـنــاحـيــة الـهــدف
واس ـ ـب ـ ــاب ف ـش ـل ـه ــا .وظ ـ ـلـ ــت ع ـنــاصــر
اساسية طي الكتمان هنا بعضها:
كانت العملية كمينًا معدا بناء على
سلسلة مـعـطـيــات ،اول ـهــا واســاسـهــا،
ان املـقــاومــة تنبهت ان ــه خ ــال الفترة
الـ ـس ــابـ ـق ــة ل ـل ـع ـم ـل ـي ــة ،وت ـ ـحـ ــديـ ــدا مــع
نهايات عام  ،1994بدأ العدو بتنفيذ
خـطــة الـعـمــل خ ــارج الـشــريــط املـحـتــل.
وص ـ ــارت ش ـب ـكــات ال ـت ـج ـســس تــرصــد
امل ـق ــاوم ــن والـ ـق ــادة امل ـي ــدان ـ ّـي ــن ،ومــن
ث ــم ت ـت ـس ـلــل م ـج ـم ــوع ــات ك ــوم ـن ــدوس
اســرائ ـي ـل ـيــة وتـ ـ ــزرع عـ ـب ــوات ،إمـ ــا في
س ـي ــارات او مــرك ـبــات او ع ـلــى طــريــق
الــزامــي يعبره هــذا الـكــادر أو ذاك ،ما
تسبب باستشهاد عدد من الكوادر في
عمليات بقي بعضها خــارج التداول.
وبعضها فشل ايضا .فوجدت قيادة
ّ
امل ـق ــاوم ــة ان م ــن امل ـف ـيــد ت ـحــويــل هــذا

التهديد الــى فرصة اليقاع العدو في
كمني يحقق سلسلة اهداف في الوقت
نفسه.
وبناء عليه ،سربت معطيات بوسائل
مختلفة وص ـلــت ال ــى ال ـع ــدو ،اتــاحــت
لــه تـحــديــد م ـكــان قــائــد مـيــدانــي كبير
ف ــي امل ـق ــاوم ــة .وب ــاش ــر ال ـع ــدو عملية
الرصد له ،من خالل شبكات تجسس
ارضـيــة (بـشــريــا) ومــن خــال عمليات
ت ـع ـقــب (ل ــوج ـس ـت ـي ــا) .وع ـن ــدم ــا وج ــد
الـعــدو ،ان هـنــاك فــرصــة لتنفيذ كمني
من خــال زراعــة عبوة كبيرة ،تضمن
اصــابــة قاتلة للقيادي املـيــدانــي ومن
يكون برفقته ،تقرر البدء بالعمل على
مشروع التنفيذ.
عند هــذه النقطة ،كــان على املقاومة
ان ت ـ ــدخ ـ ــل م ـ ـ ـغـ ـ ــامـ ـ ــرة هـ ـ ـ ــي االكـ ـ ـث ـ ــر
ُ
حـســاسـيــة ،ب ــأن تـبـقــي الـقـيــادي تحت
نظر اسـتـخـبــارات الـعــدو ،مــا ّ
يعرضه
الح ـت ـمــال االغ ـت ـيــال ورب ـم ــا م ــن خــال
ال ـج ــو .عـلـمــا ان اجـ ـ ــراءات ع ــدة كــانــت
تـعـطــي ال ـع ــدو اش ـ ــارة ال ــى ان عملية
االغتيال يجب ان تتم من خــال عمل

ي ـقــوم بــه ج ـنــود فــي ســاحــة الـجــريـمــة
نفسها.
ولـكــون املـقــاومــة تـعــرف مسبقا نقطة
الهدف ،كــان عليها تقدير خط تحرك
العدو باتجاه الهدف والتوقيت .وفي
هذا السياق ،جاءت املعطيات الواردة
م ــن اعـ ـت ــراض اجـ ـه ــزة تـقـنـيــة خــاصــة
بــامل ـقــاومــة لـبــث ط ــائ ــرات االسـتـطــاع
االسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ل ـت ـع ـط ــي فـ ـ ـك ـ ــرة عــن
م ـس ــارات ارض ـي ــة يـفـكــر فـيـهــا ال ـعــدو،

الشهيد ذو الفقار
ّ
تفقد مسرح المواجهة
قبل أن يصل الجيش
واألهالي إلى المكان

مسبوق في الصراع العربي اإلسرائيلي.
وباملعيار العسكري ،كان كمني انصارية ،املعد باحتراف استثنائي،
إنجازًا مدويًا في تاريخ املواجهات بني حزب الله وجيش االحتالل،
وتحول الى معلم شاخص في تاريخ املقاومات في لبنان واملنطقة.
ومما يميزه أنه أجهز على قوة النخبة من سالح البحرية اإلسرائيلية
املتخصصة في العمليات الخاصة ،وحدة «شييطت  .»13وهو ما ألقى
بظالله على وعي صانع القرار العسكري الذي أيقن بعد هذه العملية،
حجم األخطار التي تنتظر قوات النخبة لديه إن استمر في عمليات

ُ
وك ــان ــت الـ ـط ــائ ــرات تـ ـج ــري عـمـلـيــات
م ـس ــح ي ــوم ـي ــة ل ـه ــا ،م ــن اجـ ــل ض ـمــان
ّ
عــدم حـصــول مـفــاجــآت .وهــو مــا مكن
امل ـق ــاوم ــة م ــن افـ ـت ــراض خ ــط رئـيـســي
وخطوط ثانوية.
وعـلـيــه ،فقد اع ــدت املـقــاومــة خطة من
عدة ّ
مهمات بينها:
املهمة االولى ،قضت بزرع مجموعات
ال ـت ـخ ــري ــب (وح ـ ـ ــدة ال ـه ـن ــدس ــة) ع ــددا
مــن الـعـبــوات الـكـبـيــرة ،وذات الوجهة
ال ـت ـف ـج ـيــريــة ال ــواس ـع ــة ع ـلــى ال ـطــريــق
الــرئ ـي ـســي وع ـل ــى ط ــرق ــات فــرع ـيــة في
املنطقة .واخذت املقاومة في االعتبار،
ان الـ ـع ــدو ،ع ـنــدمــا يـسـتـعــن بــوحــدة
ال ـش ـي ـي ـط ــت ،ف ـه ــو ي ـل ـج ــأ ال ـ ــى وحـ ــدة
متخصصة متدربة على السير نحو
عشرة كيلومترات ،بعد انزالها على
االرض مـ ــن ال ـب ـح ــر او ال ـ ـجـ ــو ،الج ــل
تنفيذ مهمتها .وهــذه الــوحــدة تكون
م ـ ــزودة ل ـيــس ف ـقــط ب ـمــواك ـبــة للفريق
املعني بزرع العبوة ،بل أيضا بفريق
حماية يبقى قريبا من ساحة العمل،
وهو ما ظهر عندما قرر العدو اللجوء
ال ــى ال ـب ـحــر .م ــا جـعــل امل ـقــاومــة تضع
ف ــي حـســابـهــا ان مــواج ـهــة ك ـب ـيــرة قد
تحصل .وبالتالي ،كان على املقاومة
لـيــس زرع ال ـع ـبــوات ف ـقــط ،ب ــل ايـضــا،
تنفيذ عمليات انتشار شبه يومية في
املنطقة ،وعلى نقاط محددة ،بطريقة
ال ت ـح ـت ـمــل اي تـ ـح ــرك مـ ــن ش ــأن ــه ان
يعطي العدو اشــارة الــى ان هناك من
ينتظره على االرض.
اما املهمة الثانية للمقاومة بعد منع
الجنود من الوصول الى الهدف ،فهي
س ـح ــب الـ ـقـ ـي ــادي م ــن مـ ـك ــان وج ـ ــوده
بسرعة ومنع تعرضه لغارة معادية،
وتـ ــأمـ ــن خـ ــط اخ ـ ــراج ـ ــه مـ ــن امل ـن ـط ـقــة
بطريقة تمنع العدو من تحقيق هدفه

حتى بعد وقوع جنوده في الكمني.
ام ــا املـهـمــة الـثــالـثــة ،فـكــانــت استغالل
امل ــواجـ ـه ــة والـ ـكـ ـم ــن امل ـت ـف ـج ــر ،الج ــل
تحقيق هــدف كبير ،وهــو اســر جنود
للعدو ،سواء من االحياء او حتى من
القتلى.
بـعــد وق ــت غـيــر قـصـيــر مــن االن ـت ـظــار،
حصلت املـقــاومــة على اش ــارات قرابة
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ع ــن ح ــرك ــة م ـعــاديــة.
فـكــانــت املـجـمــوعــات املعنية بالكمني
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة االس ـ ـت ـ ـن ـ ـفـ ــار االسـ ــاس ـ ـيـ ــة.

رواية إسرائيل لـ«أغنية الصفصاف» :حزب الله كان ينتظرنا
محمد بدير
اس ـ ــم ال ـع ـم ـل ـي ــة :أغ ـن ـي ــة ال ـص ـف ـص ــاف.
التاريخ :ليل  4ـ  5أيلول  .1997الوحدة
املـ ـنـ ـف ــذة« :ش ـي ـي ـطــت  ،»13ث ــان ــي أه ــم
وحــدة نخبة في الجيش اإلسرائيلي،
وه ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـت ـ ـخ ـ ـص ـ ـصـ ــة ب ــالـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات
ال ـب ــرم ــائ ـي ــة 16 .ج ـن ــدي ــا م ــن ال ــوح ــدة
ي ـن ـفــذون بـعــد مـنـتـصــف الـلـيــل عملية
إب ـ ـ ــرار ع ـل ــى ال ـش ــاط ــئ امل ـق ــاب ــل ل ـب ـلــدة
أنـصــاريــة (جـنــوب لـبـنــان) ُويشرعون
بالتسلل عبر طريق ترابي أطلق عليه
في خطة العملية اسم «طريق املــرج».
املهمة :زرع عبوات ناسفة في سيارة
مدنية ،وتفخيخ َعدة نقاط في املحيط.
ّ
الهدف :لم ُيعلن قط ،وإن كانت تقارير
صحافية إسرائيلية قد أكدت أنه أحد
املـســؤولــن الكبار فــي املـقــاومــة آنــذاك.
النتيجة« :كارثة الشييطت» ،الحادثة
الـ ـت ــي حـ ـف ــرت ف ــي ال ــوع ــي ال ـع ـس ـكــري
اإلس ــرائ ـي ـل ــي بــوصـفـهــا أك ـب ــر وأق ـســى
إخفاق عملياتي لوحدة الكوماندوس
البحري في تاريخها.
الوحدة وقعت في كمني محكم أعدته
امل ـقــاومــة ،سـ ّـبــب مـقـتــل  11جـنــديــا من
ال ــ»ش ـي ـي ـطــت» ،بينهم قــائــد الفصيل،
وه ــو ضــابــط بــرتـبــة م ـقــدم ،كــذلــك قتل
ـان ع ـشــر م ــن وحـ ــدة اإلن ـق ــاذ
ج ـن ــدي ثـ ـ ٍ

ال ـتــي قــدمــت إلخـ ــاء امل ـص ــاب ــن ،فيما
بلغت حصيلة الـجــرحــى أرب ـعــة .حدة
االشـ ـتـ ـب ــاك دفـ ـع ــت ق ـ ــوة اإلن ـ ـقـ ــاذ إل ــى
ّ
االنسحاب سريعًا تحت النار ،ما مكن
امل ـق ــاوم ــن م ــن وض ــع ال ـي ــد ع ـلــى جثة
أحد جنود القوة املهاجمة التي بقيت
ممزقة في أرض املعركة.
تفيد الرواية اإلسرائيلية بأن الجندي
الــوحـيــد ال ــذي لــم يـتـعــرض لــإصــابــة،
ّ
كان رجل اإلشارة ،األمر الذي مكنه من
املناورة بالنار واستدعاء قوة اإلنقاذ
إلــى املـكــان .فــي األثـنــاء ،كــان قــد حضر
رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األركـ ـ ـ ــان اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
أم ـنــون شــاحــاك ،إل ــى غــرفــة العمليات
الرئيسية فــي مقر وزارة الـحــرب بتل
ً
أب ـي ــب وأش ـ ـ ــرف مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى إدارة
عملية إخالء قوة الشييطت من مكان
العملية .وفيما طلب شاحاك من قوة
تابعة لوحدة «إيـغــوز» أن تكون على
جــاهــزيــة ل ـل ـتــدخــل ،ك ــان ــت مــروح ـيــات
«كــوبــرا» تحلق فــوق منطقة العملية
ّ
لتؤمن هبوط مروحية من نوع يسعور
عـلــى مـســافــة نـحــو  100مـتــر مــن بقعة
االش ـت ـبــاك ون ــزول  12جـنــديــا مــن قــوة
مختلطة مــن «شـيـيـطــت  »13ووح ــدة
اإلنقاذ املتخصصة  .669القوة املنزلة
ان ـق ـس ـمــت س ــري ـع ــا إل ـ ــى م ـج ـمــوع ـتــن:
األول ــى للتغطية وال ــرد عـلــى مـصــادر

ّ
خطط العدو
الستخدام نوعين من
المتفجرات في االغتيال
ليبدو جزءًا من «تصفيات
لبنانية داخلية»

النيران ،والثانية للبحث عن املصابني
وامل ـب ــاش ــرة بــإخــائ ـهــم .ل ـكــن صـلـيــات
ن ــاري ــة أطـلـقــت عـلــى ه ــذه ال ـق ــوة خــال
املهمة أدت إلــى مقتل الطبيب املرافق
فيها ،وهو ضابط برتبة نقيب.
ف ـ ــي وق ـ ــت الحـ ـ ـ ــق ،روى نـ ــائـ ــب ق ــائ ــد
املـ ــروح ـ ـيـ ــة م ـ ــا ش ـ ــاه ـ ــده ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
صـ ـح ــافـ ـي ــة« :ك ـ ــان ـ ـ ّـت ال ـل ـي ـل ــة ش ــدي ــدة
ال ـظ ـل ـم ــة ،واسـ ـتـ ـع ــن ــا ب ــأجـ ـه ــزة رؤيـ ــة
لـيـلـيــة .أط ـل ـقــت عـلـيـنــا ك ـم ـيــات كـبـيــرة
مــن الـنـيــران .عندما اقتربنا مــن مكان
الـحــادث رأينا نقاطًا مضيئة .لم يكن
واضـ ـح ــا إن ك ــان ــت هـ ــذه ف ــوان ـي ــس أو
طلقات نار .رأينا عدة حرائق صغيرة.

ك ــان صـعـبــا مــن الـجــو تـقــديــر خـطــورة
املــوقــف .بـعــد خـمــس دقــائــق مــن إن ــزال
قــوة اإلنـقــاذ ،سمعنا قائد القوة يبلغ
ع ـل ــى ال ــاس ـك ـل ــي بـ ـص ــوت جـ ــدي ج ـدًا
بوجود عدد كبير من القتلى».
اس ـت ـمــرت ال ـع ـم ـل ـيــة ،م ـنــذ لـحـظــة فتح
الـنــار حتى االشـتـبــاكــات الـتــي واكبت
ع ـم ـل ـيــة إخ ـ ــاء امل ـص ــاب ــن ن ـحــو ثــاث
س ــاع ــات .وق ـبــل ط ـلــوع ال ـف ـجــر ،أص ــدر
رئ ـيــس األرك ـ ــان أوام ـ ــره ل ـقــوة اإلخ ــاء
باالنسحاب من املكان دون أن تتمكن
من سحب جثة الجندي إيتمار إيليا،
وكذلك أشالء من جثث بعض الجنود
اآلخ ــري ــن .ف ــي ح ــزي ــران  1998أع ـيــدت
الجثة واألشالء جميعها إلى إسرائيل
فــي إط ــار عملية تـبــادل مــع حــزب الله
أدت إلى إطالق سراح ستني أسيرًا من
أســرى املقاومة و 38جثمانًا ملقاومني
شهداء.
فــي كـتــابــه «ح ــرب دون ش ــارة» وصــف
قائد وحــدة إيغوز في حينه ،موشيه
تمير ،املشاعر القاسية الـتــي عاناها
ن ـت ـي ـج ــة الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،ورجـ ـ ـ ــح ف ــرض ـي ــة
أن ي ـك ــون حـ ــزب ال ـل ــه ق ــد ح ـصــل على
م ـع ـل ــوم ــات م ـس ـب ـقــة ح ـ ــول ال ـع ـم ـل ـيــة،
ّ
مـ ــا م ــك ـن ــه مـ ــن ن ـص ــب ك ـم ــن مل ـقــات ـلــي
الـ»شييطت».
ف ــي أع ـق ــاب «ال ـك ــارث ــة» ،تـشـكـلــت أرب ــع

ل ـ ـجـ ــان ت ـح ـق ـي ــق م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ـح ــاول ــة
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف عـ ـل ــى ح ـق ـي ـق ــة م ـ ــا ح ـص ــل،
وخصوصًا كيفية حصول حــزب الله
على معلومات مسبقة عن عملية بهذا
املستوى من السرية .وخلصت اللجنة
ال ـتــي أن ـشــأهــا ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي،
بــرئــاســة ال ـج ـن ــرال غــابــي أوف ـي ــر ،إلــى
االستنتاج أن قوة الـ»شييطت» وقعت
في كمني عرضي ،كان جزءًا من شبكة
كـمــائــن نـشــرتـهــا امل ـقــاومــة ف ــي أمــاكــن
مـخـتـلـفــة ب ـج ـنــوب ل ـب ـن ــان .ف ــي حينه
أعطى األمني العام لحزب الله ،السيد
حسن نصر الـلــه ،إش ــارة واضـحــة في
خ ـط ــاب ب ـع ــد الـ ـح ــادث ــة أع ـل ــن ف ـي ــه أن
«امل ـق ــاوم ــة كــانــت ف ــي ان ـت ـظ ــارك ــم» ،إال
أن املــؤسـســة العسكرية فــي إسرائيل
ك ــاب ــرت ورف ـض ــت الـتـسـلـيــم بــاحـتـمــال
أن ي ـ ـكـ ــون حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه قـ ــد نـ ـج ــح فــي
اع ـتــراض معلومات عــن العملية .في
 31آب  ،2007نشرت صحيفة معاريف
تـحـقـيـقــا ق ــال ــت ف ـي ــه ُإن إش ـ ــارة ال ـبــث
الـخــاصــة بــالـطــائــرة املـسـ ّـيــرة عــن ُبعد
ال ـتــي ك ــانــت تـمـســح مـنـطـقــة العملية
طــوال أسبوعني قبل التنفيذ وترسل
صورًا مباشرة لها إلى محطة التحكم
األرضـ ـ ـ ـ ــي داخـ ـ ـ ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـ ــم ت ـكــن
مشفرة ،ورجحت أن يكون هذا الخرق
وراء انكشاف أمر العملية ،وهو األمر
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وقائع التخطيط واألهداف
ً
التوغل خلف الخطوط ،محاوال تقليد عناصر حزب الله الذين كانوا
يتسللون الى عمق املنطقة املحتلة ،ويستهدفون قوات االحتالل.
املعلق العسكري في صحيفة «معاريف» ،عمير ربابورت ،قال في
حينه ،إن «التجربة املريرة للجيش اإلسرائيلي من فترة الوجود في
منطقة الحزام األمني في لبنان ،يفترض أن تثبت أنه حني نعمل
بوتيرة عالية من املخاطرة على نحو خاص ،فإن هذا من شأنه أن
ينتهي ليس بتحقيق إنجازات تكتيكية مرغوب فيها ،بل بكوارث
كبيرة كما حصل في كارثة الوحدة البحرية «شييطت» .كانت الكارثة

في انصارية خط الفصل التي أصبح االنسحاب من الحزام األمني
بعدها ،مسألة وقت».
ما أثقل على إسرائيل ،ليس مجرد صورة االنكسار واإلذالل وعودة
جنود وحدة الشييطت أشالء ،بل إن خصوصية عملية انصارية
أنها أتت في مواجهة خيار انتهجته قيادة االحتالل في حينه ،بموازاة
وبعد فشل العديد من الخيارات البديلة ،وتحديدا عدواني  93و،96
التي راهنت من خاللها على ردع حزب الله ،وإحباط عملياته ،والحد
من مفاعيلها.

وكانت قيادة املقاومة من االمني العام
ل ـل ـحــزب ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــرال ـلــه الــى
امل ـس ــؤول االم ـنــي فــي حـيـنــه ،الشهيد
ع ـمــاد مـغـنـيــة (ال ـح ــاج رضـ ـ ــوان) ،الــى
امل ـ ـسـ ــؤول املـ ـي ــدان ــي وال ـع ـس ـك ــري فــي
حـيـنــه ،الـشـهـيــد مصطفى ب ــدر الــديــن
(السيد ذو الفقار) ،اضافة الى اخرين،
ي ـت ــاب ـع ــون ت ـف ــاص ـي ــل مـ ــا يـ ـج ــري كــل
مــن مــوقـعــه .وبعضهم ك ــان فــي مكان
قــريــب جــدا مــن ســاحــة العملية .حتى
إن الشهيد ذو الـفـقــار كــان مــن الــذيــن

تفقدوا مسرح املواجهة قبل ان تصل
الـقــوات العسكرية واالمنية الرسمية
اللبنانية واالهالي الى املكان.
ع ـ ـنـ ــد حـ ـ ـص ـ ــول االنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراب
امل ـج ـمــوعــة االســرائ ـي ـل ـيــة م ــن ال ـهــدف،
ج ـ ـ ــرى ت ـف ـج ـي ــر ع ـ ـبـ ــوة ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،ادى
ان ـف ـجــارهــا ال ــى ان ـف ـجــار ع ـب ــوات كــان
يـحـمـلـهــا ج ـن ــود الـ ـع ــدو ،وخـصــوصــا
ت ـلــك ال ـتــي كــانــت ع ـلــى ظ ـهــر الـجـنــدي
ايتمار ايليا ،الــذي تمزق جسده الى
اش ـ ــاء ك ــام ـل ــة .وب ـع ــد دق ــائ ــق قـلـيـلــة،
ت ــدخ ـل ــت ق ـ ــوة ان ـ ـقـ ــاذ ل ـج ـي ــش ال ـع ــدو
كــانــت قــري ـبــة م ــن املـ ـك ــان ،ث ــم تــدخـلــت
مروحيات مقاتلة للعدو شاركت في
محاولة خلق حــزام نـ ّ
ـاري حــول مكان
التفجيرات ،وملساعدة وحــدة االنقاذ
في عمليات االجالء ،وخصوصا جمع
اشالء الجنود.
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذه االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء ،ك ـ ـ ــان مـ ـق ــاوم ــون
ي ـت ـقــدمــون ف ــي م ـح ــاول ــة م ـن ـهــم الســر
جنود للعدو ،وحصل ان اقترب احد
املـ ـق ــاوم ــن ال ـ ــى امل ـس ــاف ــة ال ـص ـف ــر مــن
احـ ــد ج ـن ــود الـ ـع ــدو ،ق ـبــل ان تصيبه
رصـ ـ ــاصـ ـ ــات م ـ ــن ج ـ ـنـ ــود ف ـ ــي وح ـ ــدة
االنقاذ .بينما اطلق املقاومون النيران
ع ـلــى ال ـط ــائ ــرات امل ــروح ـي ــة واص ــاب ــوا
احــداهــا بــرصــاص مــن دون تعطيلها
او اس ـق ــاط ـه ــا .وم ـ ــن ث ــم ع ـم ــد جـيــش
العدو الى سحب جميع قواته في مدة
زمنية قصيرة ،بناء على إلحاح غرفة
العمليات في الداخل املحتل .وهو ما
ات ــاح للمقاومني بـعــد ذل ــك ،املـســارعــة
الـ ــى م ـس ــح س ــري ــع ل ـل ـم ـس ــرح ،ف ـجــرى
ُ
تـفـكـيــك ع ـب ــوات ل ــم ت ـس ـت ـخـ َـدم ،وجـمــع
مخلفات الـجـنــود العسكرية وبعض
ُ
االش ــاء .واتـخــذ قــرار بــاخــاء املنطقة
قبل وصول الجيش اللبناني والقوى
االمنية واالهالي وهذا ما حصل.

الذي كشفه السيد نصر الله على املأل
ف ــي آب  ،2010ح ــن ع ــرض ف ــي كلمة
مـتـلـفــزة مـشــاهــد م ـصــورة استطاعت
ا ُمل ـقــاومــة قــرصـنـتـهــا مــن بــث الـطــائــرة
امل َّ
سيرة ،وتظهر هذه املشاهد منطقة
أنـ ـص ــاري ــة م ــع ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى امل ـس ــار
الــذي سلكته القوة اإلسرائيلية أثناء
ت ـس ـل ـل ـه ــا .فـ ــي وقـ ـ ــت الحـ ـ ــق ت ـحــدثــت
تـ ـق ــاري ــر إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ــن أنـ ـ ــه ج ــرى
التثبت مــن أصــالــة املـشــاُهــد وكونها
ً
مــأخــوذة فـعــا مــن بــث «امل ـسـ ّـيــرة» ،ما
دفع مسؤولني إسرائيليني إلى تبني
فــرض ـيــة ال ـك ـمــن امل ـخ ـطــط ل ــه مسبقًا.
وفــي نهاية املطاف ،أعلن قائد سالح
البحرية ،إيلي مـيــروم ،اقتناعه بهذه
الـفــرضـيــة وأب ـلــغ عــائــات الـقـتـلــى من
وحدة «شييطت  »13بذلك.
وكـ ــانـ ــت ه ـ ــذه الـ ـع ــائ ــات قـ ــد طــال ـبــت
ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش ،ف ـ ـ ــي أعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب م ـ ـ ــا ع ــرض ــه
السيد نصر الـلــه ،بالكشف عــن مــواد
ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ــت فــي
الـقـضـيــة .وف ــي تـشــريــن ال ـثــانــي 2012
عــرضــت الـقـنــاة األول ــى فــي التلفزيون
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـع ـط ـي ــات جـ ــديـ ــدة عــن
«كـ ــارثـ ــة ال ـش ـي ـي ـطــت» أقـ ـ ـ ّـر بـمــوجـبـهــا
الجيش اإلســرائـيـلــي بنجاح الجهود
االسـتـخـبــاريــة الـتــي بــذلـهــا ح ــزب الله
في أخذ العلم بالعملية مسبقًا .كذلك

أظـ ـه ــرت امل ـع ـط ـيــات أن ب ـع ــض ج ـنــود
ال ــ»ش ـي ـي ـطــت» ح ـم ـلــوا ع ـلــى ظـهــورهــم
ع ـب ــوات نــاس ـفــة ك ــان ُي ـخ ـطــط لــزرعـهــا
ب ـغ ـي ــة ت ـص ـف ـيــة أح ـ ــد املـ ـس ــؤول ــن فــي
الحزب .وبحسب هــذه املعطيات ،كان
هناك ثالثة أنــواع من املــواد املتفجرة
الـتــي أدت إلــى مقتل الـجـنــود ،أحــدهــا
يتبع لحزب الله ،فيما النوعان اآلخران
كانا محمولني من قبل الجنود .وعلى
إث ــر ذل ــك ،أث ــار التحقيق التلفزيوني
فرضية أن يكون الجيش اإلسرائيلي
قـ ـ ــد خ ـ ـطـ ــط السـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام ن ـ ــوع ـ ــن مــن
امل ـت ـف ـجــرات ف ــي عـمـلـيــة االغ ـت ـيــال لكي
ت ـب ــدو الـعـمـلـيــة جـ ــزءًا م ــن «تـصـفـيــات
لبنانية داخلية» .في  14نيسان 2013
عــرضــت الـقـنــاة اإلسرائيلية العاشرة
ُ
مشاهد تظهر جنود وحدة الشييطت
يقومون باالستعدادات األخيرة قبيل
االنطالق إلى العملية.
«كـ ــارثـ ــة ش ـي ـي ـط ــت» ،وك ــذل ــك «ك ــارث ــة
امل ــروح ـي ــات» ال ـتــي حـصـلــت ق ـبــل ذلــك
بــأشـهــر ( 4شـبــاط  )1997وقـتــل فيها
 73جنديًا ج ــراء اصـطــدام مروحيتني
إسرائيليتني كانتا تقالن جنودًا نحو
ّ
األراض ـ ــي الـلـبـنــانـيــة املـحـتـلــة ،شكلتا
منعطفني أساسيني عند ال ــرأي العام
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ل ـتــأي ـيــد االن ـس ـح ــاب من
لبنان والدفع باتجاهه.

اقترب أحد المقاومين الى المسافة
الصفر من أحد جنود العدو (أرشيف)

وكانت خطة قيادة العدو آنذاك ،وتحديدًا قائد املنطقة الشمالية
اللواء عميرام ليفني ،خريج وحدات النخبة والعمليات الخاصة ،تقوم
على نقل «حزب الله» في موقعه القتالي من الدائرة الهجومية وشن
العمليات ،الى الدائرة الدفاعية وتلقي العمليات .الخيار كما بدا
إلسرائيل في حينه ،كان ناجعًا ويحمل إمكانات واعدة ،لكن نتائج
كمني انصارية املؤملة ،كما ونوعا ،وفي عملية تجلت فيها أعلى
درجات التفوق االمني ،كوت وعي قادة العدو ،ودفعتهم الى التسليم
بسيطرة وتحكم حزب الله في قواعد الصراع ومجريات امليدان.

كيف عمل مغنية
وبدرالدين في المعركة؟
عباس فنيش
لم تكن تلك املــرة األولــى التي يتكامل
فـيـهــا ج ـهــد ع ـم ــاد مـغـنـيــة ومـصـطـفــى
ب ــدر ال ــدي ــن .ال ـت ـقــاريــر الـغــربـيــة مطلع
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات او ال ـت ـق ــاري ــر الــاح ـقــة
الـتــي اش ــارت الــى تلك الحقبة تكلمت
بــوضــوح عــن هــذا التكامل «الـقــاســي»
بــن «مـهــووس» بالعمل األمـنــي وآخــر
«مفتون» بالكمائن والعبوات.
لـيــل الـخــامــس مــن أي ـلــول  ،1997كانت
إسرائيل على موعد مع هذا التكامل.
بني بساتني الليمون في بلدة أنصارية
ال ـســاح ـل ـيــة وق ـع ــت «ال ـن ـخ ـب ــة» بكمني
اودى بحياة  12جنديًا (على األقل) من
ُ
وح ــدة شييطت  13وتــركــت اشــاؤهــم
بني األشجار وسواقي املياه.
ماذا حصل؟
«قرأت في عقل اإلسرائيليّ ،
بدك حرب
أدمـغــة؟ أنصارية هي حــرب األدمـغــة»،
قال السيد مصطفى بدر الدين (السيد
ذو الفقار).
ّ
مـنــذ ال ـت ـقــاط ح ــزب ال ـلــه ل ـبــث طــائــرات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة بـ ـ ــدون طـ ـي ــار (ل ـ ــم ي ـحــدد
األمني العام لحزب الله التاريخ الفعلي
ل ـن ـج ــاح ال ـ ـحـ ــزب ب ـ ــذل ـ ــك) ،أخ ـ ــذ فــريــق
متخصص فــي امل ـقــاومــة بتحليل كل
تفصيل باملشاهد امللتقطة ،كل الجهد
م ـنــذ ال ـت ـق ــاط ال ـب ــث مـ ـ ــرورًا بــالـتـحـلـيــل
وال ــوص ــول ال ــى الـنـتــائــج ك ــان بـقـيــادة
الشهيد عـمــاد مغنية .ق ـ ّـدر حــزب الله
حينها ان إسرائيل تعتزم القيام بعمل
ما في تلك املنطقة التي تكثف فوقها
تحليق ال ـطــائــرات .تـقــرر نـصــب كمني
مـحـكــم ب ــن األشـ ـج ــار ه ـن ــاك ،وضـعــت
الـ ـعـ ـب ــوات فـ ــي نـ ـق ــاط م ـ ـحـ ــددة ،وب ـقــي
على املـقــاومــة االنـتـظــار تحسبًا لقيام
اسرائيل بعمل ما .حصل ذلك بقيادة
«السيد ذو الفقار» وإشرافه.
ف ـج ــر الـ ـخ ــام ــس مـ ــن أي ـ ـلـ ــول ،ال ـس ــاع ــة
 ،12.40عـبــرت مجموعة تابعة لفرقة
شـيـيـطــت  13ال ـشــاطــئ الـلـبـنــانــي بعد
اإلب ـح ــار مــن ن ـهــاريــا .تـقــدمــت بــاتـجــاه
بساتني انصارية لتنفيذ عملية عرفت
ب ــاس ــم «أغـ ـنـ ـي ــة الـ ـصـ ـفـ ـص ــاف» .كــانــت
امل ـج ـم ــوع ــة مـ ـ ـ ــزودة بـ ـعـ ـب ــوات نــاس ـفــة
حملها ال ـج ـنــود عـلــى ظ ـهــورهــم .عند
ال ـ ــ 12.45انفجرت عـبــوة ناسفة اولــى،
قـتــل فيها قــائــد ال ـقــوة ،تبعتها عبوة
ثانية ،وبعدها بدقائق انفجرت عبوة
ثــالـثــة ،خــال  45دقيقة كــانــت املنطقة
تلتهب .حتى قوة اإلنقاذ التي وصلت
مــن حـيـفــا تـعــرضــت لـلـنـيــران وقــذائــف
الـهــاون ،صباحًا لخص وجــه الجندي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي الـ ـ ــذي ت ـنــاق ـل ـتــه وس ــائ ــل
اإلعالم وجه الخيبة في تل أبيب.
كمني بالصدفة؟
«أنـ ــا ال أع ـم ــل ب ــال ـص ــدف» ،ال ـس ـيــد ذو
الفقار.
فرضية كمني الصدفة هــذه ،رجحتها
لـ ـجـ ـن ــة «اوف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر» الـ ـ ـت ـ ــي حـ ـقـ ـق ــت فــي
ال ـح ــادث ــة ،فـ ــرأت ان ح ــزب ال ـل ــه نصب
عـ ـب ــوات هـ ـن ــاك ب ـش ـكــل روت ـي ـن ــي عـلــى
غــرار ما فعلت املنظمات الفلسطينية
سابقا او حتى الحزب نفسه في اكثر

مــن مكان فــي الـجـنــوب .لــم يقتنع احد
من اهالي الجنود وال حتى املتابعني
في اسرائيل بهذه الفرضية .وتصدر
س ـ ـ ــؤال :اذا ك ـ ــان ذل ـ ــك ص ــدف ــة ف ـل ـمــاذا
زرعت العبوات تمامًا في الطريق التي
ستسلكها القوة؟
حزب الله استدرج ...واستعد
عـ ـن ــد فـ ـح ــص خـ ــاصـ ــة ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
وال ــرواي ــات ،يتضح ان الـعـبــوات التي
انـ ـفـ ـج ــرت ب ــالـ ـق ــوة ك ــان ــت تـ ـم ــام ــا فــي
املـ ـس ــار ال ـ ــذي س ـل ـك ـتــه .ق ــد ي ـك ــون مــرد
ذل ــك ال ــى ان ح ــزب ال ـلــه « اسـنـتـنـتــج «
ان ـهــا ستعبر مــن هـنــا نتيجة تحليل
مشاهد الـطــائــرات ب ــدون طـيــار ،ولكن
هل مشاهد الطائرات كافية للوصول
الى هذا االستنتاج؟
ي ـق ــول ق ــائ ــد ق ـ ــوات ال ـيــون ـف ـيــل حينها
تيمور غوكسل ان حزب الله وضع امام
إسرائيل «قطعة حلوى كبيرة» أسالت
لعاب الحكومة والجيش ،ودفعتهما
إلــى اتـخــاذ ق ــرار بـهــذه العملية .يبني
غــوك ـســل حــدي ـثــه ع ـلــى م ــا س ـم ـعــه من
ق ــادة وضـبــاط اسرائيليني فــي أوقــات

لم يقتنع أهالي
الجنود والمتابعون
في اسرائيل بفرضية
«كمين الصدفة»

الحقة من عملية انصارية ،وخاصة أن
«قطعة الحلوى» بقيت ماثلة امامهم
حتى اللحظة الصفر لتنفيذ املهمة.
ي ـت ـكــامــل ح ــدي ــث غ ــوك ـس ــل ،م ــع تــأكـيــد
وزيـ ـ ــر الـ ـحـ ــرب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي حـيـنـهــا،
إسحاق مــردخــاي ،أنــه عــرض العملية
مــرتــن على املجلس ال ــوزاري املصغر
وواف ـق ــوا عليها نتيجة الـتــأكـيــد أنها
ستمر بشكل طبيعي وسهل.
يتقاطع ذلك مع وقائع ثالث:
ـ ـ ـ األول ـ ـ ــى :ال ـه ــدف امل ـع ـل ــن ،اي اغـتـيــال
قـ ـي ــادي او قـ ـي ـ َ
ـادي ــن م ــن قـ ـ ــادة ح ــزب
الـلــه ،وهـمــا على مقربة مــن انصارية،
مــا يحتم القيام بعملية ان ــزال بحري
والتسلل بني البساتني!
الثانية :اختيار الشييطت  13لتنفيذ
امل ـه ـمــة ،وه ــي وحـ ــدة ال تـعـمــل إال في
م ـه ـمــات خ ــاص ــة جـ ـدًا وع ـل ــى مـسـتــوى
عــال مــن الــدقــة واألهمية (مثل اغتيال
ابو جهاد الوزير في تونس عام ،1988
استجالب مجموعة كبيرة من اليهود
الفالشا بعمليات خاصة من السودان
ف ــي مـنـتـصــف ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،تفجير
سفينة م ــون الي ــت  1985وغـيــرهــا من
امل ـه ـمــات امل ـع ـق ــدة .ف ـهــل ك ــان يستحق
ال ـ ـه ـ ــدف املـ ـ ـغ ـ ــام ـ ــرة داخ ـ ـ ـ ــل االراض ـ ـ ـ ــي
اللبنانية بــوحــدة شييطت  13بغض
النظر عما اذا كانت ستنجح ام ال؟
 الثالثة :العبوات التي كانت بحوزةال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــود ،والـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي بـ ـلـ ـغ ــت ع ـ ـشـ ــرات
الـ ـكـ ـيـ ـل ــوغ ــرام ــات بـ ـحـ ـس ــب ش ـ ـهـ ــادات
الضباط أمام لجان التحقيق وأضيف
إلــى كــل عبوة يــوم العملية ( 8إلــى 10
كيلوغرامات متفجرة) ،فهل كانت فقط
الغتيال شخص او شخصني؟
جمع هذه الوقائع الثالث يعزز فرضية
«غ ــوك ـس ــل» ع ــن اس ـ ـتـ ــدراج حـ ــزب الـلــه
إلسرائيل عبر معلومات استخبارية
بـ ــأن ث ـمــة ه ــدف ــا دس ـم ــا ج ـ ـدًا م ــوج ــودا
هناك ،وأن دسامة الهدف تحتاج إلى
ق ــوة م ــن الـنـخـبــة لتنفيذ امل ـه ـمــة .ومــا
ي ـع ــزز فــرض ـيــة االس ـ ـتـ ــدراج م ـعــارضــة
رئـيــس قـســم االسـتـخـبــارات فــي ســاح
البحرية حينها «شاي بروش « لوقت
الـتـنـفـيــذ ،حـيــث طـلــب الـتــأجـيــل لشهر
او شهرين ألن الليل في أيلول قصير
نسبيًا ،األمر الذي رفضه اللواء ألكس
ط ــال قــائــد س ــاح الـبـحــريــة خــوفــا من
ضياع الفرصة التي كانت ال تــزال في
املتناول.
الحرب النفسية مجددًا
صـبـيـحــة ال ـخــامــس م ــن أيـ ـل ــول ،كــانــت
وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ـ ــام ت ـت ـل ـق ــى بـ ــاغـ ــا عــن
عـ ـم ــل كـ ـبـ ـي ــر حـ ـص ــل فـ ـ ــي أن ـ ـصـ ــاريـ ــة.
األول ــوي ــة كــانــت لـصـحــافــي يـعـمــل في
وك ــال ــة أجـنـبـيــة ب ـهــدف تـعـمـيــم الخبر
على وســائــل إع ــام اجنبية .تصدرت
حينها مـشــاهــد األش ــاء اإلسرائيلية
ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة ،ح ــاول ــت إســرائ ـيــل
إخفاء ما حصل وتكلمت عن قتيلني،
لكن املفاجأة كانت ان املقاومة عرضت
عـ ـش ــرات امل ـ ـعـ ــدات وأش ـ ـ ــاء ألكـ ـث ــر مــن
قتيلني .أما من سارع إلى حبك اللعبة
اإلع ــام ـي ــة ـ ـ ـ الـنـفـسـيــة ف ـك ــان الـشـهـيــد
مصطفى بدر الدين.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
مهرجان الهبارية
أود أن أل ـف ــت ع ـنــاي ـت ـكــم إلـ ــى أن
الـ ـخـ ـب ــر الـ ـ ـ ـ ـ ــوارد ف ـ ــي ال ـص ـف ـح ــة
األخ ـ ـي ـ ــرة مـ ــن عـ ـ ــدد «األخ ـ ـب ـ ــار»
الـصــادر أمــس بعنوان العرقوب
يتحدى بالفن والـتــراث ال عالقة
له بالواقع على االطالق.
أوال :م ـه ــرج ــان ال ـه ـب ــاري ــة ال ــذي
أقيم في معبد بعل جــاد ،والــذي
ُ
استمر لثالثة أيام ،اختتم بحفل
غ ـن ــائ ــي أحـ ـي ــاه املـ ـط ــرب «أح ـم ــد
عبد الحميد» .أمــا املـطــرب بهاء
الـعـلــي ،فـقــد أح ـيــا حـفــا غنائيا
في مهرجان الهبارية عام .2015
وأقـ ـت ــرح ال ـت ــواص ــل م ــع منظمي
مهرجان الهبارية لتبيان األمر.
ثانيا :مهرجان كفرحمام نظمته
الـ ـبـ ـل ــدي ــة واسـ ـتـ ـم ــر ث ــاث ــة أيـ ــام
أيضا ،وال عالقة إطالقا للحركة
ال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ومـلـتـقــى
أصل الحكي ،والفنان سليم عالء
الدين ،ال من قريب وال من بعيد
بــامل ـهــرجــان ،ب ــل سـيـقـيـمــان بعد
أيام حفال ثقافيا منفصال تماما،
كـمــا أن امل ـهــرجــان فــي كفرحمام
أح ـي ــاه ف ــي الـلـيـلــة األولـ ــى غ ــازي
نبعة ،وأحيا السهرة الفنية في
اليوم الثاني أحمد عبد الحميد.
أمـ ـ ــا املـ ـش ــاركـ ـتـ ــان فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«ذا فــويــس ك ـي ــدز» شـيــريــن أبــي
سـعــد ورف ـقــا قـلـعــان ،فـقــد قدمتا
وص ـلــة غـنــائـيــة ضـمــن مـهــرجــان
كـفــرحـمــام ال عــاقــة لـهــا بتحية
إلى األسطورة صباح.
مع االحترام والتقدير
عماد عبد الحميد

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.

المشهد السياسي

ال ُيمانع الحريري انتخاب عون
رئيسًا ولكن مشكلته عدم
اهتمام السعوديين بالشأن
اللبناني (هيثم الموسوي)

كشف منفذي تفجير
زحلة ...والحريري
إلى السعودية
ّ
ما لبث أن «هل قمر»
عيد األضحى ،حتى حزم
السياسيون أمتعتهم
فارضين ّعلى البالد عطلة
ُ
بعدما شل العمل في
معظم المؤسسات
الدستورية .وحده سعد
الحريري «لن ّ
يعيد» ،بل
سيسعى إلى إيجاد حل
ألزمته المالية وإعادة
جدولة ديون شركته
«سعودي أوجيه»
أقل من عشرة أيام مضت على انفجار
عبوة عند مستديرة زحلة مــن الجهة
الجنوبية ـ الشرقية في منطقة كسارة،
تمكن خاللها األمــن الـعــام مــن توقيف
خ ـل ـيــة تـنـتـمــي إلـ ــى أحـ ــد الـتـنـظـيـمــات
اإلرهــابـيــة ،إثــر االشـتـبــاه فــي تنفيذها
ال ـع ـم ـل ـيــة امل ـ ــذك ـ ــورة .ول ـل ـغ ــاي ــة ،ص ــدر
أمــس ُعن املديرية العامة لألمن العام
بيان ذكــر فيه أنــه «نتيجة العترافات
املـ ــوقـ ــوفـ ــن ،داه ـ ـمـ ــت قـ ـ ــوة مـ ــن األمـ ــن
ال ـ ـعـ ــام ش ـق ــة ح ـي ــث ض ـب ـط ــت ال ـج ـه ــاز
الــذي استخدم فــي تفجير العبوة عن
بعد ،والسيارة التي استخدمها أفراد
ال ـخ ـل ـيــة لـنـقــل ال ـع ـب ــوة وه ــي م ــن نــوع
ري ـن ــو رابـ ـي ــد .وال ـت ـح ـق ـي ـقــات مـسـتـمــرة
مع املوقوفني بــإشــراف النيابة العامة
املختصة ،والعمل جــار لتوقيف باقي
املتورطني في التفجير».
وكان انفجار قد ّ
دوى في  31آب املاضي

عند مستديرة كسارة في زحلة نتيجة
ع ـب ــوة وض ـع ــت داخ ـ ــل ح ــوض ال ـ ــورود
فــي املـسـتــديــرة ،وبلغت زنتها بحسب
م ــا ذكـ ــرت م ـص ــادر أمـنـيــة ف ــي حـيـنــه 4
ك ـي ـلــوغــرامــات .ال ـع ـبــوة ّأدت إل ــى مقتل
س ـيــدة وإص ــاب ــة ع ــدد م ــن ركـ ــاب بــاص
ص ــودف مـ ــروره فــي امل ـكــان بــإصــابــات.
امل ـع ـلــومــات األول ـي ــة أ ُش ـ ــارت َف ــي حينه
ٌ
موكب
إلى احتمال أن يكون املستهدف
لحركة أم ــل ،لـكــون التفجير تــزامــن مع
احتفال لـ»أمل» في ذكرى تغييب
تنظيم
ٍ
ّ
اإلمــام موسى الصدر ورفيقيه .بيد أن
مسؤولي «أمل « سارعوا في حينه إلى
النفي ،قبل أن يكشف الرئيس نبيه ّبري
ّ
ل ــ»األخ ـب ــار» أن «الـتـفـجـيــر ك ــان رســالــة
إلينا ،هدفها عرقلة وصــول البقاعيني
إلى مهرجان الحركة في صور».
عـلــى الـصـعـيــد األم ـن ــي أي ـض ــا ،ل ــم يكن
توقيف «خلية زحلة» الحدث الوحيد
الذي شهده البقاع أمس .فبعد يومني
عـ ـل ــى انـ ـفـ ـج ــار ق ـن ـب ـل ــة ي ـ ــدوي ـ ــة ك ــان ــت
موضوعة في أسفل سيارة في مجدل
عنجر ّأدت إلى إصابة ثالثة أشخاص
ب ـ ـ ـجـ ـ ــروح طـ ـفـ ـيـ ـف ــة ،ذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة
ّ
«املستقبل» أن مرافقًا للوزير السابق

نفت المصادر
أن تكون توقيفات
مجدل عنجر استهدافًا
سياسيًا لوهاب

وئـ ــام وهـ ــاب اع ـت ــرف ب ــوض ــع الـقـنـبـلــة
ُ
ّ
اليدوية ،وبأن التحقيقات حاليًا تركز
«على إذا ما كان وهــاب هو من أعطاه
األمر بتنفيذ التفجير» .وأتت الحادثة
بعدما كان مالك السيارة قد رفع الفتة
يشتم فيها وهــاب ،على خلفية هجوم
وه ـ ــاب ع ـل ــى رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ال ـب ـقــاعــي
قاسم حمودُ ،متهمًا إياه بالفساد.
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ُحـ ـصـ ـل ــت ع ـل ـي ـهــا
ّ
«األخبار» تفيد بــأن املشتبه فيه الذي
أوق ـفــه ف ــرع املـعـلــومــات فــي ق ــوى األمــن
الــداخـلــي ،وهــو مــؤيــد لــوهــاب ،اعترف
بأنه رمى الجسم املتفجر بنفسه تحت
السيارة التي شتم مالكها وهاب .وقال
إنـ ــه ت ـل ـقــى م ـس ــاع ــدة م ــن ش ـخ ــص مــن
بـلــدة مـجــدل عنجر مــن مـ ّـؤيــدي وهــاب
أيضًا .وأكد املوقوف أنه نفذ «العملية»
من تلقاء نفسه ،بسبب الغضب الذي
اعتراه بعدما علم بالفتة شتم رئيس
ح ــزب ال ـتــوح ـيــد ال ـع ــرب ــي ،ج ــازم ــا بــأن
أحـ ـدًا ل ــم يـطـلــب مـنــه تـنـفـيــذهــا .ونـفــت
امل ـ ـصـ ــادر أن يـ ـك ــون ت ــوق ـي ــف م ــؤي ـ َـدي
وه ــاب يـحـمــل أي خـلـفـيــات سـيـ ّـاسـيــة،
الفتة إلــى أن فــرع املعلومات حقق في
القضية كـمــا يفعل فــي أي مـلــف آخــر،
ّ
وت ـمــكــن م ــن ج ـمــع مـعـطـيــات ّأدت إلــى
توقيف املشتبه فيهما.
وصـ ـ ــدر أمـ ــس ع ــن أم ــان ــة اإلع ـ ـ ــام فــي
ـض
ح ــزب ال ـتــوح ـيــد ال ـعــربــي ب ـي ــان رف ـ ٍ
«ألي اعـ ـت ــراف ي ـج ــري ت ـحــت ال ـض ــرب
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــذيـ ـ ــب» ،مـ ـتـ ـمـ ـن ــن ع ـ ـلـ ــى فـ ــرع
املـ ـعـ ـل ــوم ــات لـ ــو أنـ ـ ــه لـ ــم ُي ـ ـسـ ــرب ه ــذه
املعلومة «قبل أن يصل الشاب املوقوف
الــى الـقـضــاء ،وخــاصــة أنـنــا نعلم مــاذا
ي ـح ـصــل ف ــي أق ـب ـيــة امل ـع ـل ــوم ــات» .وإذ
شدد البيان على أن «الحزب سيكون له
موقف من التطاول على رئيسه» ،سأل
مل ــاذا لــم ي ـجـ ِـر تــوقـيــف الـشـخــص الــذي

تقرير

المقعد «الماروني» في بيروت األولى :القوات تستبدل نديم؟
رلى ابراهيم
فــي الظاهر ،كــان يمكن الـقــول غــداة ّ
تمرد
النائب نديم الجميل على النائب سامي
ال ـج ـم ـي ــل (مـ ـن ــذ أن ك ـ ــان م ـن ـس ـقــا لـلـجـنــة
املـ ــركـ ــزيـ ــة ل ـ ـحـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب) سـ ـ ـ ــواء فــي
اق ـل ـيــم الــرم ـيــل أو خ ــال ج ـل ـســات املـكـتــب
الـسـيــاســي ،ان يــدا قــواتـيــة تتالعب بعقل
شـيــخ األشــرف ـيــة .ودع ــاي ــة م ـعــراب الـقــويــة
حول رعايتها البن بشير وحرصها على
اظ ـهــاره فــي ك ــادر واح ــد مــع رئـيــس حــزب
ال ـ ـقـ ــوات س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع ،غ ــذي ــا ال ـش ـكــوك
أكثر فأكثر .اال أن تحالف معراب والرابية
كشف الصورة الحقيقية لعالقة جعجع ـ
الجميل ،ليتبني أن نديم كان «كتائبيًا أوال
وأخيرا» ،بعكس والده ،و»باق في الحزب
ال ــذي يـشـهــد نـفـضــة ف ــي إقـلـيــم األشــرفـيــة
عـبــر تـعـيــن مـيـشــال رج ــي رئـيـســا جــديـدًا
ل ــه ،واع ـ ــادة «أب ــو شـ ــادي» (إي ـل ــي نـصــار)
ّ
الجميل
الى اقليم الرميل» ،على ما يقول
ل ــ»األخ ـب ــار» .عـلـمــا أن ــه سـبــق لـلـنــائــب عن
املقعد املاروني في دائرة بيروت األولى أن
أقام الدنيا على نصار وأزاحه من منصبه،
ليعيده اليوم بنفسه بعدما انحلت األمور
وباتت العالقة بني نديم وسامي الجميل

ّ
«ودي ـ ــة وأك ـثــر مــن ج ـي ــدة» .ويـعـمــل شيخ
األشرفية اليوم على ملفني كما يقول« :مدّ
الـجـســور مــع الـشـبــاب املـسـتـقــل وال ـكــوادر
املنسية واعادة الثقة املفقودة في العالقة
مـ ــا بـ ــن ال ـس ـي ــاس ــي وامل ـج ـت ـم ــع األهـ ـل ــي.
فتجربة «بـيــروت مدينتي» أظـهــرت مدى
خيبة أمل األشرفية من سياسييها ونحن
اتعظنا من النتائج وبالتأكيد ملتزمون
روحية  14آذار وسياسة الكتائب» .لذلك،
وفـيـمــا يـقــوم جعجع بـفــرز مــن مـعــه ومــن
عليه عشية تـحــالـفــه مــع الـتـيــار الوطني
ال ـ ـحـ ــر ،شـ ـط ــب اسـ ـ ــم ن ــدي ــم ال ـج ـم ـي ــل مــن
الالئحة ،وفقا ملصادر مقربة من القوات،
ويـسـعــى الس ـت ـبــدالــه بـمــرشــح ع ــن املقعد
نفسه .فالقوات تتعامل مع الكتائب اليوم
على أســاس «السلة الــواحــدة ال القطعة»،
ما يعني أن نديم ضمن هذه السلة بعدما
أظ ـه ــر ف ـت ــورا ح ــول فــرض ـيــة تــرش ـحــه من
مـ ـع ــراب .وع ـل ـيــه ،تـضـيــف ه ــذه امل ـص ــادر،
«ان حصل تحالف مع الكتائب فسيبحث
في ما اذا كــان نديم مرشحا توافقيا بني
األحـ ــزاب الـثــاثــة واال فاألفضلية ملرشح
مشترك ما بني القوات والتيار» .وجعجع
ح ـ ــاول م ـن ــذ ف ـت ــرة «جـ ــس ن ـب ــض امل ــرش ــح
املــارونــي ورئـيــس ن ــادي الحكمة السابق

ج ــورج ش ـهــوان عـبــر أص ــدق ــاء مشتركني.
وهـ ــو كـ ــان ق ــد ال ـت ـق ــاه ق ـب ـيــل ف ـت ــرة قــريـبــة
على اعتبار أنه وجه مقبول لدى الجميع
وال عـ ــداوات قــديـمــة أو جــديــدة لــه مــع أي
س ـيــاســي أو حـ ـ ــزب» .واألهـ ـ ــم أن ش ـهــوان
م ــن خـلـفـيــة ق ــوات ـي ــة وع ـل ــى ع ــاق ــة جـيــدة
بالرابية .وجرى التداول باسمه عدة مرات
في السابق كمرشح عوني ،فضال عن أن
شـقـيـقــه فـ ــاز بــامل ـخ ـتــرة ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية األخيرة كمرشح عن حزب القوات
بعدما انتسب اليه.
ل ـك ــل ش ـ ــارع ف ــي األش ــرفـ ـي ــة «خ ـب ــري ــات ــه»،
ُ
واألخ ـ ـب ـ ــار األصـ ـ ـ ــدق ت ـل ـت ـق ــط مـ ــن األزق ـ ــة
الـضـيـقــة الـفـقـيــرة ،حـيــث تـغــربــل األس ـمــاء
وفـ ــق االنـ ـ ـج ـ ــازات والـ ـخ ــدم ــات .ال ال ـت ــزام
سياسيا هنا ،الصوت ملن يلبي حاجات
طـبـقــة تـسـكــن ع ـشــوائ ـيــات ص ـغ ـيــرة على
أط ـ ــراف أب ـ ــراج شــاه ـقــة بـنـيــت ب ـعــرق كــرم
الزيتون وحـ ّـي السريان وغيرهما .لذلك،
ي ـنــاصــر ج ــزء كـبـيــر م ــن نــاخ ـبــي االح ـيــاء
الفقيرة رجل األعمال أنطون الصحناوي
ً
أوال ،ملساعدته الــدائـمــة لهم عبر مكاتبه
الخدماتية ،واملرشح عن املقعد املاروني
م ـس ـعــود األشـ ـق ــر (امل ـت ـح ــال ــف م ــع ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر) ثــان ـيــا .فـ ـ «ب ــوس ــي» كما

يـسـمــونــه ،لــم يـغــب عنهم مـنــذ حــرب املئة
ي ــوم .هــو حــاضــر بينهم ،ويـحــرص دائما
ع ـل ــى الـ ــوقـ ــوف ال ـ ــى ج ــان ــب األهـ ــالـ ــي فــي
األف ـ ــراح واألت ـ ـ ــراح ،واألهـ ــم أن ــه يقصدهم
س ـيــرا عـلــى األق ـ ــدام ال م ــن خـلــف الــزجــاج
األسود الحدى السيارات الفارهة.
ال ـجــولــة م ــن الـسـيــوفــي ال ــى ح ـ ّـي الـسـيــدة
صعودا نحو ساسني ،تقود الــى شائعة
قوية يتداولها البعض على أنها حقيقة
واقعة ولــو أن أصحاب العالقة ينفونها
نـفـيــا ت ــام ــا .وال ـشــائ ـعــة تـتـحــدث ع ــن نقل
ال ـن ــائ ــب س ــام ــي ال ـج ـم ـيــل لـتــرشـيـحــه من

حاول جعجع
قبل مدة «جس نبض»
المرشح الماروني
جورج شهوان

ّ
املنت الشمالي الى األشرفية «العادة العز
ال ــى مـقـعــد الـشـيــخ ب ـيــار الـجـمـيــل» ،فيما
«ت ـتــرشــح شقيقته نـيـكــول م ـكــانــه» .فــأي
ت ـحــالــف ع ــون ــي ق ــوات ــي ب ـم ـســانــدة وزي ــر
السياحة والنائب عن املقعد الكاثوليكي
م ـي ـشــال ف ــرع ــون وح ـ ــزب ال ـط ــاش ـن ــاق في
دائ ـ ــرة ب ـي ــروت األولـ ـ ــى ،كـفـيــل ب ـع ــزل ابــن
بشير الــذي نجح في املــرة األولــى «تحت
هــذه الــرايــة» .لذلك ،يتطلب الحفاظ على
هــذا املقعد اسما ّ
قويا في وجــه «تحالف
اعـ ــان ال ـن ـي ــات» ،واالس ـ ــم ال يـمـكــن اال أن
ي ـك ــون س ــام ــي الـجـمـيــل ع ـلــى م ــا يضيف
أص ـ ـح ـ ــاب هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـظـ ــريـ ــة .وي ــذهـ ـب ــون
ب ـع ـيــدا ف ــي ال ـتــأك ـيــد أن «ال ـش ـي ــخ املـتـنــي
نــاقــش املــوضــوع مــع بـعــض املعنيني في
انـتـخــابــات األشــرف ـيــة وحـصــل عـلــى وعــد
ب ــال ــدع ــم املـ ـ ــادي وال ـس ـيــاســي اذا م ــا قــرر
املـضــي قــدمــا فــي هــذه الـخـطــوة» ،لكن ما
ّ
تقدم ينفيه نديم الجميل ومصادر بكفيا
ّ
ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء ،فـيـمــا تـتـحـفــظ م ـصــادر
سياسية اخرى عن مناقشته في ظل عدم
حـســم قــانــون االن ـت ـخــابــات ب ـعــد ،وت ـجـ ّـدد
الحديث عن تمديد ثالث للبرملان النيابي
يعيد الـكــرة الــى ملعب الـنــواب الحاليني
ولو كانوا عاطلني من العمل.
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سياسة
ُ
رفع الالفتة الـ»فتنوية بامتياز» .وختم
ال ـب ـي ــان بــامل ـطــال ـبــة بـتـسـلـيــم امل ــوق ــوف
«إلى القضاء املختص وفق األصول ،ال
التلهي بتسريبات فارغة».
على الصعيد السياسي ،دخلت ُ البالد
في عطلة عيد األضحى ،التي فرضت
قسرًا نتيجة تجميد العمل الحكومي
وت ـع ـل ـيــق ج ـل ـس ــات ال ـ ـحـ ــوار ال ــوط ـن ــي.
وذكــرت مصادر ُمطلعة على تحركات
النائب سعد الحريري أنه حزم أمتعته
لـلـتــوجــه إل ــى ال ـس ـعــوديــة خ ــال عطلة
العيد ،من دون أن يعني ذلك فتح امللفات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،س ـ ــواء الــوضــع
الحكومي أو رئــاســة الـجـمـهــوريــة ،مع
ح ـك ــام امل ـم ـل ـكــة ال ـس ـع ــودي ــة .فـبـحـســب
املصادر ،سوف يكون ُج ّل ّ
هم الحريري
خـ ـ ــال زي ـ ــارت ـ ــه لـ ــ»املـ ـمـ ـلـ ـك ــة» م ـتــاب ـعــة
تطورات أزمته املالية املرتبطة بشركته
وال س ـي ـمــا بـعــد
«س ـ ـعـ ــودي أوج ـ ـيـ ــه»ّ ،
تسرب معلومات عن تعثر املفاوضات
ب ــن ال ـش ــرك ــة وال ـس ـل ـط ــات ال ـس ـعــوديــة
إلنـقــاذ مصير آالف الـعــائــات املـهــددة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــا .وسـ ـ ُـي ـ ـحـ ــاول الـ ـح ــري ــري
االت ـ ـف ـ ــاق مـ ــع امل ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى إعـ ـ ــادة
جـ ــدولـ ــة ديـ ـ ـ ــون «س ـ ـع ـ ــودي أوج ـ ـيـ ــه».
وم ــن املـسـتـبـعــد أن يـلـجــأ إل ــى قـ ــرارات
أحادية في ما خص الرئاسة اللبنانية
م ــن دون أن ي ـك ــون ق ــد نـ ــال «ال ـب ــرك ــة»
املـلـكـيــة م ــن ح ـك ــام آل س ـع ــود .وتــؤكــد
املصادر املقربة من الحريري ،أنه على
املـسـتــوى الشخصي ال مــانــع لــديــه من
انـتـخــاب الـنــائــب مـيـشــال ع ــون رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـه ــوري ــة« ،ول ـ ـكـ ــن م ـش ـك ـل ـتــه هــي
فــي ع ــدم اهـتـمــام الـسـعــوديــن بالشأن
اللبناني» .وفي اإلطار نفسه« ،ال يزال
عــدد من املسؤولني الرفيعي املستوى
في اإلدارة األميركية ُيبدون تحفظهم
تجاه انتخاب عون» .وذلك على الرغم
مــن أن م ـصــادر لـبـنــانـيــة ُمـطـلـعــة على
زيارة نائب وزير الخارجية األميركية
ل ـل ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة ت ــوم ــاس شــانــن
إلـ ــى ب ـ ـيـ ــروت ،أش ـ ــارت الـ ــى أن ال ــرج ــل
فــي زيــارتــه ركــز على ض ــرورة انتخاب
رئ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ف ــي أس ـ ــرع وقــت
م ـم ـكــن ،م ــؤكـ ـدًا أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
«ال تـمــانــع ان ـت ـخــاب ّ
أي كـ ــان» .وفـيـمــا
ل ــم يـجـتـمــع ش ــان ــن ب ـق ــادة سـيــاسـيــن،
استعرض مع نــواب لبنانيني الوضع
الرئاسي واستطلع اراء هــم « ،من غير
أن يـ ـع ــارض ف ـك ــرة إج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
نيابية قبل الرئاسية» .ولفتت املصادر
إلى أن «الغريب في حديث شانن كان
تــرك ـيــزه ع ـلــى ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي ال
األمني ،وقــد أبــدى تخوفًا واضحًا من
حصول انهيار اقتصادي».
(األخبار)

تقرير

تظاهرة طرابلس خجولة:
انقسام وبلبلة واستياء
عبد الكافي الصمد
لم تنفع الدعوات واإلتصاالت التي
أجراها تجار طرابلس بهدف ثني
داعني إلى تظاهرة أمس في طرابلس،
للضغط على الحكومة من أجل طرد
السفير السوري من لبنان سوى في
تحقيق نجاح جزئي ،بعدما استجاب
البعض لطلبهم مقابل رفض آخرين،
ما ألحق ضررًا كبيرًا بهم في موسم
عيد األضحى الذي كانوا ينتظرونه
لتعويض بعض خسائرهم.
غير أن تظاهرة أمس كشفت عدم
وجود تنسيق كاف بني الداعني لها،
إذ سرعان ما أعلن مكتب وزير العدل
املستقيل أشرف ريفي سحب دعوته
للتظاهرة ،وتأجيل قيامه بأي تحرك
لهذه الغاية إلى ما بعد عطلة العيد،
بالرغم من أن مناصريه كانوا أبرز
ّ
التحرك والدعوة للتظاهرة
من قادوا
في البداية ،بعدما وصلتهم أصوات
استياء كبيرة في صفوف تجار
ّ
يضرهم
املدينة الذين اتهموه بأنه
إقتصاديًا بتحركه هذا ،في إثر
استياء مماثل ّ
عبروا عنه ،أول من
أمس ،بعد قيام مناصري أحد مؤيديه
بإطالق مفرقعات نارية ضخمة في
املدينة بعد اإلفراج عنه من السجن ،ما
جعل الهلع ّ
يدب في نفوس املتسوقني
ويغادرون أسواق املدينة تباعًا.
لكن تراجع ريفي لم يقابله تراجع
مماثل للنائب خالد ضاهر والجماعة
اإلسالمية وهيئة العلماء املسلمني،
الذين أصروا بشدة على تنظيم
التظاهرة في ساحة عبد الحميد
كرامي (النور) ،وعدم نقلها إلى مكان
آخر ،أو اإلكتفاء بتنظيم إعتصام أمام
مسجد التقوى حيث يخطب عادة
الرئيس السابق للهيئة الشيخ سالم

الرافعي ،الذي تحدث باملعتصمني
ً
قائال إن الهيئة «لم تكن الجهة الداعية،
إنما ريفي وضاهر ،ونحن لبينا
الدعوة».
هذه البلبلة التي ّ
أجلت موعد التظاهرة
نحو ساعة ،جعلت عدد املشاركني
فيها ال يزيد على  100شخص،
تجمعوا في زاوية من الساحة أمام
بنك البحر املتوسط وسط إجراءات
أمنية مشددة إتخذها الجيش والقوى
األمنية في الساحة ومحيطها ،في
ظل حركة خجولة ّ
جدًا للسيارات
واملتسوقني في شوارع وأسواق
املدينة ،تحدث فيهم كل من النائب
ضاهر والشيخ الرافعي والشيخ
زكريا املصري ،ومسؤول الجماعة
اإلسالمية في طرابلس إيهاب نافع،
الذين رفعوا أربعة مطالب كانت
الشعارات األربع للتظاهرة ،وهي:
طرد السفير السوري من لبنان علي
عبد الكريم علي ،الذي ُرفعت صورة
له في الساحة عمل متظاهرون على
ضربها باألحذية ،وحل الحزب
العربي الديمقراطي ،وحل حركة
التوحيد اإلسالمي ـ جناح الشيخ
هاشم منقارة ،ومحاكمة املتورطني
في تفجير مسجدي التقوى والسالم
الذي وقع في  23آب .2013
وزاد من إرباك املنظمني حملة قاسية
ّ
شنت عليهم على وسائل التواصل
اإلجتماعي دعتهم إلى تجنيب املدينة
ّ
خضات هي بغنى عنها ،وإلى التظاهر
أمام السفارة السورية إذا كانوا
ّ
جادين في ّ
تحركهم ،في موازاة حملة
تشويش عليهم قادها مناصرون
في تيار املستقبل كانوا يعلنون ،منذ
أول من أمس ،أن التظاهرة قد ألغيت
أو جرى نقلها من مكانها ،أو اعتذر
بعض الداعني إليها عن املشاركة.

قطاع خاص

خوري هوم 420 :عالمة تجارية تحت سقف واحد
ال يــرتـبــط نـجــاح شــركــة تعمل فــي قـطــاع التجزئة،
بــال ـضــرورة ،بـعــدد ال ــوك ــاالت الـعــاملـيــة لــديـهــا .لكنه،
بالتأكيد ،يتعلق بقدرتها على تقديم باقة متكاملة
ت ــؤم ــن خـ ـي ــارات أك ـب ــر ل ـلــزبــائــن وت ـح ـقــق تـطـلـعــات
املستهلكني" .بـيــع الكثير مــع الــربــح القليل" شعار
"خ ـ ــوري ه ـ ــوم" ،ال ـتــي بــاتــت تـشـكــل وج ـهــة تـسـ ّـوق
ّ
متكاملة يجد فيها العمالء كل ما يبحثون عنه.
تـضـ ّـم "خ ــوري ه ــوم" حــالـيــا أكـثــر مــن  420عالمة
تجارية ،وفق ما يقوله املدير التجاري في الشركة،
عــازار أبــو مــراد" ،وهــي تغطي مروحة متنوعة من
املنتجات ،التي ال يخلو منزل في لبنان منها ،بدءًا من
ً
األدوات الكهربائية الصغيرة وصــوال الى شاشات
التلفزة العمالقة وأجهزة الكومبيوتر وما بينهما".
وتتميز "خــوري هــوم" بامتالكها وكــاالت حصرية
مكنتها مــن ف ــرض نفسها فــي ال ـســوق اللبنانية
كمنافس قــوي ،مثل وك ــاالت  Smegو Hisenseو
 ،Blombergباالضافة الى  Liebherrاالملانية ،وهي
من أفضل عالمات أجهزة تبريد النبيذ في العالم،
وعــامــة  Bissellاالميركية للمكانس الكهربائية،
الــى جانب عالمة  Cataاالسبانية .وباتت الشركة
تولي قسم االلعاب االلكترونية أهمية كبرى ،وتعمل
ع ـل ــى ت ـط ــوي ــره وت ــوس ـي ـع ــه م ــن خـ ــال تـخـصـيــص
زاوية له في جميع صاالت العرض ،ليصبح بدوره
مقصدًا للعمالء .كذلك تعمل "خــوري هــوم" حاليًا

على توسيع قسم التكنولوجيا بحيث ال يقتصر
على آالت الطباعة وأجهزة الحاسوب فحسب ،بل
يشمل أيضًا أحدث االبتكارات ليلبي حاجات رجال
األعمال.

الهواتف الذكية
الى جانب االهتمام باألجهزة االلكترونية الضخمة
واالدوات الكهربائية ،خطت "خوري هوم" منذ عامني
خـطــوة الــى األم ــام بـهــدف تعزيز مكانتها لتصبح
وجهة ّ
تسوق كاملة ،وذلك عبر إطالق قسم خاص
بالهواتف النقالة .في هذا اإلطار ،يوضح أبو مراد ان
"هــذا القسم املتخصص متوافر في فــروع الشركة
العشرة ،كما يضم كل العالمات التجارية الرئيسية
فــي مـجــال الـهــواتــف النقالة واألك ـس ـســوارات ،ومن
ضمنها.Apple ،Samsung ،Lenovo ،LG ،HTC :
كــذلــك ،فــإن قسم " "Khoury Home Mobileهو
الوكيل الحصري لهواتف  Hisenseالذكية كونه
املستورد الوحيد لهذه العالمة".
وبهدف إيالء حاجات الزبائن أولوية أساسية ،يعمل
أيضًا قسم الهواتف الخليوية على توفير مجموعة
متنوعة من الخدمات من ضمنها خدمات التصليح
فــي القسم التقني التابع للشركة أو عبر الــوكــاء
امل ـخ ـص ـص ــن ،ب ــاالض ــاف ــة الـ ــى ت ـق ــدي ــم تـسـهـيــات
ائتمانية.
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الديكور المنزلي
عــام  ،2013وقـعــت مجموعة "خ ــوري ه ــوم" وBHV
ّ
 Decoات ـفــاق تـعــاون تـجــاري بينهما فــي أربـعــة من
ّ
فروعها .وقد أتاح التعاون لهما أن توفرا لزبائنهما
ّ
تجربة تبضع مميزة فــي أكـثــر مــن منطقة لبنانية.
لم تقتصر تلك الخطوة على الجمع بني مستلزمات
الديكور املنزلي واألدوات الكهربائية املنزلية في مكان
واحد ،بل األهم كان تلبية طموحات الزبائن ورغباتهم.
"مــن هــذا املنطلق قــررت خــوري هــوم االسـتـمــرار في
تطوير هذا القسم" ،يقول أبو مــراد" :هــذا القرار كان
أساسيًا لضمان استمرار نجاح الشركة في السوق
اللبنانية .يكمن هدفنا في بلوغ مرحلة يقصد فيها
عمالؤنا خــوري هــوم ويجدون لديه كل ما يبحثون
عـنــه حـتــى األقـمـشــة وال ـب ـيــاضــات ،والـسـلــع املـنــزلـيــة،
واألدوات الكهربائية واإللكترونية ،واألثاث الخارجي،
والديكور املنزلي ،وأدوات املطبخ واأللـعــاب ،وحقائب
السفر وغيرها من السلع املوسمية".
يتابع أبو مــراد" :لذلك قمنا بإضافة وكالة Weber
(وهــي مــن أفضل العالمات املتخصصة بصناعة
ال ـبــارب ـي ـك ـيــو) الـ ــى قــائ ـمــة ال ـع ــام ــات ال ـت ــي نحظى
بحصرية توزيعها وتسويقها فــي لبنان .ونعمل
على توسيع قسم املـفــروشــات الـخــارجـيــة بعد ان
الحظنا ازدي ــاد الطلب عليها بشكل الفــت مؤخرًا.

بـهــذه الـطــريـقــة ،نضمن رض ــى زبــائـنـنــا مــن خــال
ابتكار محور مركزي يجد فيه الزبائن دعمًا على
كل املستويات ،سواء كان االمر يتعلق بمنتجات او
خدمات او دعم تقني".
اليوم تحتل "خــوري هــوم" مكانة ريادية في قطاع
التجزئة لألدوات املنزلية والكهربائية ،كما في مجال
الخدمات في السوق اللبنانية ،وهي تستحوذ على
الحصة االكبر من هذه السوق .وتكمن استراتيجية
الشركة في التوسع من خالل افتتاح صاالت عرض
جــديــدة ،باكورتها فــي منطقة زحـلــة فــي االسابيع
املقبلة.
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مجتمع وإقتصاد
مؤتمر بعد ست سنوات على اندالع األزمة السورية ،ال يزال النقاش بين أحزاب السلطة يدور حول تصنيف السوريين :هل هم
الجئون أم نازحون؟ بعد ست سنوات ،بات لبنان يستضيف أكثر من مليون الجئ سوري ،يتوزعون على جميع المناطق ،وال
سيما المناطق األكثر فقرًا وحرمانًا .وهؤالء ،كما المقيمون ،يعانون من البطالة وضعف الدخل وكلفة المعيشة والسكن
والتعليم والصحة ...فيما أحزاب السلطة تمنع الدولة من القيام بواجباتها ،بذريعة غياب الرؤية الموحدة أو ما كان يسمى
في البداية سياسة «النأي بالنفس» ،التي جرت ترجمتها بسياسة «رفع اليد»

مواقف األحزاب من اللجوء السوري:
الخالف هو القاسم المشترك الوحيد
إيفا الشوفي
تـعـيــش الــراب ـطــة امل ــارون ـي ــة ف ــي لبنان
هــاجــس تــوطــن الـ ّـاجـئــن الـســوريــن،
"فالخطر الذي يمثله النزوح السوري
على لبنان كيانًا ونسيجًا اجتماعيًا"،
على مــا يقول رئيس الــرابـطــة ،دفعها
إلـ ــى الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ق ـب ـيــل ان ـع ـق ــاد املــؤت ـمــر
امل ـخ ـص ــص ل ــاج ـئ ــن فـ ــي  20أي ـل ــول
املـقـبــل عـلــى هــامــش أع ـم ــال الجمعية
الـعــامــة لــأمــم املـتـحــدة فــي نـيــويــورك.
الـ ـش ــائـ ـع ــات الـ ـت ــي أخ ــذتـ ـه ــا ال ــراب ـط ــة
بجدية ،تقول إن توجه املؤتمر العاملي
لن يكون مغايرًا لـ"تلميحات" التوطني
ال ـص ــادرة عــن بـعــض مــؤسـســات األمــم
ً
وبناء عليه اختتمت الرابطة
املتحدة،
أمس طاوالت نقاش استمرت ليومني
تحت عـنــوان "الـنــازحــون الـســوريــون...
طريق الـعــودة" ،على أن تخرج بورقة
ُ
ت ــوصـ ـي ــات م ـ ــوح ـ ــدة ،ت ـع ـل ـن ـه ــا ن ـه ــار
الـ ـث ــاث ــاء املـ ـقـ ـب ــل ،وس ـت ـح ـي ـل ـهــا عـلــى
املؤتمر العتيد أواخــر الشهر الحالي.
نقاش أجرتها الرابطة ،كان
 6طاوالت ٌ
أبــرزهــا ن ـقــاش ضــم مختلف األح ــزاب
السياسية ملناقشة مــوضــوع "الــرؤيــة
الوطنية" حيث عرض كل حزب رؤيته
ألزمة الالجئني السوريني.

حزب الله :العودة إلى المناطق
اآلمنة
ال يزال حزب الله على موقفه من إقامة
ّ
م ـخ ـي ـمــات ل ــاج ـئ ــن .ف ـقــد أكـ ــد محمد
ال ـخ ـن ـس ــا ،م ـم ـث ــل حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،رف ــض
الـ ـح ــزب إق ــام ــة م ـخ ـي ـمــات وتـجـمـعــات
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة فـ ـ ــي ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،كـ ـ ــي ال ت ـت ـك ــرر
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــةّ .أمـ ـ ــا ف ــي مــا
يتعلق بــإقــامــة مـخـيـمــات فــي املنطقة
الحدودية الفاصلة ،فهي أمر مرفوض
أيـضــا ،إذ أعـلــن الخنسا "ع ــدم القبول
بــإقــامــة تجمعات عـلــى ال ـحــدود تحت
عـنــاويــن دولـيــة ملخيمات فاصلة بني
ال ـب ـلــديــن" .ال ـحــل ب ــرأي ح ــزب ال ـلــه هو
عودة الالجئني إلى املناطق اآلمنة في
سوريا .هذا األمــر ال يمكن أن يحصل
م ــن دون الـتـنـسـيــق ب ــن الـحـكــومـتــن
اللبنانية والسورية" ،فالدولة السورية
هي دولة قائمة ،سواء أيدنا النظام أو
ع ــارض ـن ــاه ،لــذلــك ال ب ــد م ــن التنسيق
مل ـن ــاق ـش ــة ع ـ ــودة الـ ـن ــازح ــن وت ـن ـظ ـيــم
املـ ـس ــأل ــة ،فـ ـ ــإذا ك ــان ــت األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
تتعاطى مع الحكومة السورية فلماذا
ال يتعاطى لبنان معها؟!".

القوات اللبنانية :ال للعنصرية!
مقاربة حزب القوات اللبنانية ملسألة
ال ـل ـج ــوء الـ ـس ــوري تـ ـق ــوم ،ب ـح ـســب ما
ج ــاء فــي كـلـمــة الـنــائــب أن ـط ــوان زه ــرا،
على التزام حقوق اإلنسان والتحذير
من املنحى العنصري في التعامل مع
ال ـس ــوري ــن .ف ـقــد رأى زهـ ــرا أن "سـبــب
املشاكل الناتجة من اللجوء السوري
ّ
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة
م ــارس ــت سـيــاســة اإلن ـك ــار ل ـلــواقــع ،ما
أدى إل ــى الـحــالــة الـتــي وصـلـنــا إليها.
ً
يضيف زهرا أن "هناك أجياال سورية
تخلق وتتربى فــي لبنان ،قسم كبير
منها ليس في املــدارس ،تشعر نتيجة
ت ـع ــاط ــي جـ ـه ــات غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة وغ ـيــر
مسؤولة معها ،مثل شرطة البلديات
ال ـت ــي ت ـف ــرض األمـ ــن عـلـيـهــم ،بمنحى
عـنـصــري ف ــي الـتـعــاطــي مـعـهــا ،م ــا قد

ِّ
يولد حالة عدائية في املستقبل ،ونحن
ف ــي ال ـن ـهــايــة ج ـي ــران ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا،
لذلك يجب التنبه إلى هذا املنحى في
التعاطي مع الالجئ السوري".
يرفض حــزب الـقــوات إع ــادة الالجئني
إل ـ ـ ـ ــى س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا "خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة إذا كـ ــانـ ــوا
م ـعــارضــن" ،مـشـيـرًا إل ــى أن إعــادتـهــم
ت ـع ـنــي "ت ـس ـل ـي ـم ـهــم لـ ـل ــذب ــح" ،ل ـك ــن فــي
الــوقــت نفسه يــرفــض اسـتـمــرار وجــود
الــاج ـئــن ال ـع ـشــوائــي وعـ ــدم ضـبـطــه.
ح ــزب بــإقــامــة
ل ــذل ــك ،يـقـ ّضــي مــوقــف ال ـ ّ
تجمع لالجئني توفر السيطرة
"مراكز
األمنية والتعليم وتحافظ على صفة
ال ـل ـجــوء لـتــأكـيــد ح ــق الـ ـع ــودة عـنــدمــا
ت ـه ــدأ األمـ ـ ــور" ،ت ـحــت مـظـلــة املـجـتـمــع
ال ــدول ــي .ه ــذا اإلص ـ ــرار عـلــى أن تكون
املــراكــز تحت إشــراف املجتمع الدولي
نـ ــابـ ــع م ـ ــن مـ ــوقـ ــف واضـ ـ ـ ــح لـ ـلـ ـق ــوات:
اس ـت ـحــالــة ال ـت ـعــاطــي والـ ـت ــواص ــل مع
الحكومة السورية!

تيار المستقبل :مخيمات داخل
األراضي السورية
رؤية تيار املستقبل للتعامل مع أزمة
ال ـل ـج ــوء ت ـق ــوم ع ـلــى تــوح ـيــد ال ـن ـظــرة
ال ــوط ـن ـي ــة تـ ـج ــاه األزم ـ ـ ــة وم ـقــارب ـت ـهــا
بطريقة إنسانية بعيدة عن العنصرية،
م ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى مـسـلـمــات أســاسـيــة
هي :الحفاظ على أمن البلد واستقراره
واقتصاده ومجتمعه ،والوقوف خلف
ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي والـ ـق ــوى األم ـن ـيــة
الذين يقومون بحفظ األمن ومحاربة
اإلره ــاب على ال ـحــدود الـشــرقـيــة ،رغم
بعض املالحظات على املبالغة أحيانًا
في التعاطي مع املخيمات وتجمعات
السوريني املدنيني .برأي النائب جمال
ال ـ ـجـ ــراح ،ي ـج ــب ال ـع ـم ــل م ــع املـجـتـمــع
ال ـ ــدول ـ ــي وال ـ ـ ـ ـ ــدول امل ـع ـن ـي ــة م ـب ــاش ــرة
بــاألزمــة السورية على إيـجــاد مناطق
تحت
آم ـنــة داخ ــل األراضـ ــي ال ـســوريــة َ
رعــايــة األم ــم املتحدة ال الـنـظــامُ ،ينقل

ُ
ال ـنــازحــون إلـيـهــا وت ـضـ َـمــن سالمتهم
ُ
وتـ ـق ـ َّـدم الــرعــايــة ال ــازم ــة ل ـهــم .أيـضــا،
يــرفــض املستقبل أي تنسيق مباشر
مع الحكومة السورية لتنظيم مسألة
الالجئني .يقترح تيار املستقبل ضمن
رؤيـ ـت ــه املـ ـط ــروح ــة ،ت ـخ ـف ـيــف ال ـق ـيــود
واإلجــراءات املالية للذين يرغبون في
تصحيح أوضاعهم القانونية ،خاصة
الذين دخلوا خلسة إلى لبنان ليسهل
إحصاؤهم وتحديد إماكن وجودهم،
م ــؤكـ ـدًا ضـ ـ ــرورة تـشـكـيــل خ ـل ـيــة أزم ــة
حكومية بمشاركة منظمات املجتمع
املـ ـ ـ ــدنـ ـ ـ ــي لـ ـ ــوضـ ـ ــع دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واق ـ ـع ـ ـيـ ــة
تـ ـض ــم أع ـ ـ ـ ــداد ال ــاجـ ـئ ــن وأعـ ـم ــاره ــم
وحاجاتهم…

التيار الوطني الحر :منع إعادة
السوريين من أوروبا
يلتزم ممثل التيار الوطني الحر في
َ
استخدام
الجلسة ،النائب حكمت ديب،

مـصـطـلــح "الجـ ـئ ــن" ف ــي ال ـحــديــث عن
األزمــة التي يواجهها لبنان .بالطبع،
ّ
ي ـش ــك ــل الـ ـت ــوط ــن ه ــاج ـس ــا أس ــاس ـي ــا
لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر ،ول ــذل ــك يـشــدد
ديـ ــب ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة "ال ـ ـعـ ــودة اآلم ـن ــة
لــاج ـئــن ،ال ال ـع ــودة ال ـطــوع ـيــة" .أب ــرز
م ــا ط ــرح ــه ال ـت ـي ــار ف ــي ورقـ ـت ــه ،دع ــوة
الحكومة إلــى اتـخــاذ تدابير ملنع نقل
أو إعادة ترحيل السوريني من أوروبا
إل ــى ل ـب ـنــان ،ووقـ ــف دخـ ــول الــاجـئــن
إل ــى لـبـنــان إال فــي ح ــاالت استثنائية
كــاملــرض ،وإخ ــراج من يستخدم غطاء
الـنــزوح مــن الــاجـئــن .يستشهد ديب
بالنموذج التركي ليدعو إلى "إخــراج
الـســوريــن املــوجــوديــن على األراض ــي
الـلـبـنــانـيــة بــال ـت ـعــاون م ــع املــؤسـســات
الدولية" إلى مناطق آمنة في سوريا.
ت ـشـ ّـدد ورق ــة الـتـيــار عـلــى وج ــوب دعــم
ال ـب ـل ــدي ــات ومـ ـن ــع ال ـس ـك ــن ال ـج ـمــاعــي
للسوريني ومنعهم من ممارسة املهن

التداعيات برأي الهيئات االقتصادية
رفعت الهيئات االقتصادية الصوت عاليًا من تداعيات اللجوء السوري .ففي
جلسة بعنوان «اآلثار االقتصادية» ،طرح رئيس جمعية الصناعيني فادي
الجميل تداعيات اللجوء على الصناعة اللبنانية بدءًا بانتقال املصانع السورية
ً
للعمل في لبنان بصورة غير شرعية ،وصوال إلى
عدم دعم الجهات املانحة الدولية الصناعة اللبنانية
من خالل إيصال مساعدات غير محلية .وعليه،
طرح الجميل مجموعة حلول؛ أبرزها :تحفيز
الصادرات ،إقرار خطة إصالح وتفعيل اإلدارة
وتشكيل هيئة طوارئ اجتماعية واقتصادية.
باملقابل ،دعا رئيس تجمع رجال األعمال اللبنانيني
فؤاد زمكحل املنظمات الدولية الى االستثمار في
املناطق اآلمنة بني الحدود والتي تبلغ  150كيلومترًا
من أجل نقل الالجئني إليها.

ّ
القوات تحذر من المنحى العنصري في التعامل مع السوريين (مروان طحطح)

مقاطعة أمل
و{الشيوعي»
ل ــم يـ ـل ـ ّـب ك ــل م ــن ح ــرك ــة أم ـ ــل والـ ـح ــزب
الشيوعي اللبناني دعوة الرابطة املارونية
إلى املؤتمر .فقد اعتذرت حركة أمل عن
عدم الحضور ،نظرًا إلى خالفات تتعلق
ب ـم ـك ــان إق ــام ــة ورش ال ـع ـم ــل ،بـحـســب
مــا أع ـلــن عـضــو املـجـلــس الـتـنـفـيــذي في
الرابطة املارونية أنطوان قسطنطني ،فيما
ّ
أكــدت مصادر ّأن املكتب السياسي في
الـحــزب الشيوعي قــرر مقاطعة املؤتمر
ألنــه ينطوي على ميول عنصرية تجاه
الالجئني السوريني.

التي يجيدها اللبنانيون.

االشتراكي :ماذا عن مؤتمر لندن؟
يرى ممثل الحزب التقدمي االشتراكي
ّ
خضر غضبان ،أن التعامل مع مسألة
الـنــزوح الـســوري يجب أن يرتكز على
أبعاد عــدة .فعلى الصعيد اإلنساني
واألخالقي ،من الخطورة التجرد "من
قـيـمـنــا اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـت ـعــاطــي مع
هذه املسألة" ،أما جغرافيًا فاالنتشار
ال ـع ـشــوائــي سـبـبــه ع ــدم ال ـتــوصــل إلــى
االتفاق على إقامة مخيمات حتى في
املناطق الحدودية ،ألسباب سياسية
وأم ـن ـي ــة .ي ــرى ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي أن
لبنان ّ
"قدم إلى املجتمع الدولي خطته
ف ــي مــؤت ـمــر لـ ـن ــدن ،ع ــارض ــا حــاجــاتــه
ملــواكـبــة هــذه األزم ــة .ولـكــن هــل لـنــا أن
نسأل عن النتائج؟ وهل جهزنا اآلليات
والتشريعات املناسبة لالستفادة من
األموال التي سنحصل عليها؟".

القومي :للتنسيق مع الحكومة
السورية
يـ ــرفـ ــض الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام م ـص ـط ـلــح
الجـ ـ ـئ ـ ــن" ،مل ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ـ ــك م ـ ــن أع ـ ـبـ ــاء
ً
سيتكبدها لبنان الذي لم يوقع أصال
على االتفافية الخاصة باللجوء" .أبرز
ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي طــرح ـهــا ح ـس ــان صـقــر،
ممثل الـحــزب ،فــي الــورقــة املقدمة إلى
الرابطة تــدور حول ضــرورة التنسيق
مع الدولة السورية لتنظيم العودة إلى
املناطق اآلمنة في ســوريــا .كذلك ّ
عبر
الحزب عن وجــوب التعامل اإلنساني
م ــع الـ ـس ــوري ــن ع ـب ــر ت ــوف ـي ــر ال ــرع ــاي ــة
الـصـحـيــة والـتـعـلـيــم… ألن "االه ـت ـمــام
بالسوريني يعني االهتمام بلبنان كي
ال تنشأ بيئات خطيرة" .وأخيرًا يرى
ّ
الـحــزب ض ــرورة حــث املجتمع الدولي
على الوفاء بالتزاماته من املساعدات
الدولية.

الكتائب :على الدول العربية أن
تستقطب الالجئين
الــورقــة املختصرة التي طرحها حزب
ال ـك ـتــائــب الـلـبـنــانـيــة ت ـق ــوم ع ـلــى عــدم
إم ـكــان لـبـنــان أن يتحمل وح ــده عــبء
اللجوء ،بل يجب على الــدول العربية
الـ ـت ــي ل ــدي ـه ــا الـ ـ ـق ـ ــدرات االق ـت ـص ــادي ــة
واملـ ـس ــاح ــات ال ـشــاس ـعــة واالس ـت ـق ــرار
ال ـس ـي ــاس ــي أن ت ـس ـت ـق ـطــب ج ـ ـ ــزءًا مــن
الــاج ـئــن .كــذلــك يــؤيــد ال ـح ــزب إقــامــة
م ـن ــاط ــق آمـ ـن ــة ع ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــدود ضـمــن
الالجئون،
الدولة السورية ينقل إليها ّ
فيها مستشفيات ومــدارس توفر لهم
حياة الئقة وتمكنهم من الـعــودة إلى
بيوتهم بعد انتهاء الحرب.
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على الغالف

شاطئ كفرعبيدا

السطو على  37ألف م 2من الملك العام
ّ
ّ
مدنية اعتصامًا على
وجمعيات
ينفذ أهالي كفرعبيدا
شاطئ البحر اليوم .مطلبهم تحويل هذا الشاطئ النادر إلى
ّ
ّ
طبيعية .يطلق هؤالء صرخة ضد الــردم وجشع
محمية
االستثمارات ّ
بسياسة وضع اليد
الخاصة .يرفضون اإلمعان
ّ
ّ
على أمالكهم ّ
العمومية ،بعدما احتلت المنتجعات
البحرية
 %78منها .مصير كفرعبيدا مهدد بمصائر البلدات األخرى
المحاذية للشاطئ ،التي فقدت كل اتصال لها بالبحر وخسرت
كل ميزة متاحة
فيفيان عقيقي
بـعــد حــاجــز امل ــدف ــون الـسـيــئ الـصـيــت،
ت ـ ـبـ ــادرك الفـ ـت ــات ت ــرح ـي ـب ـ ّـي ــة ب ــدخ ــول
محافظة الشمال ،من بوابتها األولــى
ـدة على
ك ـفــرع ـب ـيــدا .ت ـلــك ال ـب ـلــدة امل ـم ـتـ ّ
ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،ك ـ ــان ش ــاط ــؤه ــا م ــرش ـح ــا
إلع ــان ــه م ـح ـمـ ّـيــة ب ـح ـ ّ
ـري ــة ع ــام ،2009
ّ
لكن معارضة رئيس بلديتها نسفت
ّ
الخطة ،إذ سبق أن وافق على مشروع
ّ
العمومية
يشرع السطو على األمــاك
ال ـب ـح ـ ّ
ـري ــة ،وي ـ ـحـ ـ ّـول م ـع ــال ــم ال ـشــاطــئ
ّ
الـ ـصـ ـخ ــري ال ـط ـب ـي ـع ــي ــة إل ـ ــى مـنـتـجــع
سـيــاحــي ض ـخــم .وب ـقــي ق ــرار الـقـضــاء
ّ ً
ـؤج ــا منذ
ع ـلــى شــاطــئ كـفــرعـبـيــدا م ـ
عام  ،2007إلى أن أعيد إحياؤه في آب
املاضي على طاولة مجلس الوزراء.

بحر اللبنانيين لكبار المستثمرين
ّ
عام ّ 2007
خضم
أقر مجلس الوزراء ،في
ّ
أزم ـ ــة امل ـي ـثــاقـ ّـيــة ال ـت ــي ول ــده ــا خ ــروج
الوزراء الشيعة ،املرسوم النافد حكمًا
رقم  955والقاضي بالترخيص لشركة
ّ
اللبنانية" بإشغال
"إن ـمــاء الـشــواطــئ
مساحة  37026مترًا ّ
مربعًا من األمالك
ّ
ّ
البحرية ،متاخمة للعقارات
العمومية
رقـ ـ ــم  262و 263و 297مـ ــن مـنـطـقــة
كفرعبيدا الـعـقـ ّ
ـاريــة (تبلغ مساحتها
ّ
مجتمعة  19357مترًا مربعًا وتملكها
الشركة املستثمرة) .بحسب املرسوم،
أجـيــز لـلـشــركــة اسـتـثـمــار  11483مترًا
عمومية بـحـ ّ
ّ
مـ ّ
ـريــة قابلة
ـربـعــا (أم ــاك
ل ـلــردم خـفـضــت الح ـقــا إل ــى  4000متر
فقط مجاز ردمها) 6450 ،مترًا ّ
مربعًا
ّ
(منطقة صـخـ ّ
طبيعية) ،و19093
ـريــة
مترًا ّ
مربعًا (مسطح مائي) ،وأجيز لها
ّ
ّ
إقــامــة تجهيزات ريــاضــيــة وسياحية
مع أحــواض سباحة وحــدائــق .يومها
ّ
شكل املــرســوم نموذجًا عن الصفقات
ّ
ال ـف ــاس ــدة ،ال ـت ــي ت ـش ــرع ال ـس ـطــو على
أم ــاك الـنــاس املـشـتــركــة ،إذ تــرافــق مع
إص ـ ـ ـ ــدار مـ ــرسـ ــوم آخ ـ ــر ي ـع ـط ــي وزيـ ــر
ّ
العامة ّوالنقل (آنذاك) ،محمد
األشغال
ال ـص ـفــدي ،ال ـحــق بــإقــامــة مــرفــأ خـ ّ
ـاص
ّ
لقصرهّ ،
العمومية
شيده على األمالك
ّ
البحرية في البربارة.
ّ
أزمـ ــة مـيـثــاقــيــة مـجـلــس الـ ـ ــوزراء الـتــي
اسـتـحــدثـتـهــا ،أخ ـي ـرًا ،مـقــاطـعــة وزراء
التيار الوطني ّ
الحر للجلسات ،أعادت
املـ ـش ــروع إلـ ــى م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ففي
 25آب املـ ــاضـ ــي وض ـ ــع املـ ــرسـ ــوم مــع
خــريـطــة م ـعـ ّـدلــة عـلــى طــاول ــة املجلس
مــن دون أن يكون مــدرجــا على جــدول
األعمال ،بعدما وصل موقعًا من وزير
ّ
العامة والنقل غــازي زعيتر
األشـغــال
باعتباره صاحب االختصاص ،ووزير
االتـ ـص ــاالت ب ـط ــرس ح ــرب الـ ــذي عــاد
وأبــدى استغرابه من وجــود توقيعه،
قـبــل أن يسترسل بـتـعــداد إيـجــابـ ّـيــات
إن ـ ـشـ ــاء مـ ـش ــاري ــع ذات اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ّ
ّ
عمومية.
خاصة على أمالك

ذكريات محفورة في الصخور

يـ ـع ـ ُّـد ش ــاط ــئ ك ـف ــرع ـب ـي ــدا مـ ــن ال ـب ـقــع
الـعــذراء على طــول الساحل اللبناني،
وهـ ــو واح ـ ــد م ــن  31مــوق ـعــا طـبـيـعـيــا

يدخل شاطئ
كفرعبيدا الصخري
أكثر من  15ألف
شخص سنويًا

ّ
بالتنوع البيولوجي
لها -2 .اإلضــرار
ال ـ ــذي ّأم ـن ـت ــه ط ـب ـي ـعــة ال ـش ــاط ــئ ال ـتــي
تحتوي على مصاطب نــادرة وأعماق
مختلفة -3 .تهجير األسماك واإلضرار
بــال ـثــروة الـسـمـكـ ّـيــة -4 .اإلض ـ ــرار بكل
الشواطئ املحيطة بسبب أعمال الردم
الـتــي سينجم عـنـهــا تــآكــل وتــرسـبــات
ّ
ع ـل ــى ال ـ ـشـ ــواطـ ــئ -5 .ت ـه ـج ـيــر س ــك ــان
املنطقة واإلضرار بمصالح الصيادين
وأصـ ـح ــاب ال ـح ــان ــات ال ـص ـغ ـيــرة الـتــي
تعيش مــن الـبـحــر( ،بحسب تعاونية
صـ ـي ــادي ك ـف ــرع ـب ـي ــدا ،ي ـق ّـصــد ال ـب ـحــر
م ـ ـئـ ــات صـ ـ ـ ّـيـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ــن ـ ــارة ون ـح ــو
خمسني زورقًا).

اخ ـتــارهــا "مـجـلــس اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار"
ّ
ّ
طبيعية ،إذ
محميات
لتحويلها الــى
ّ
ّ
تتكون فيه صخور طبيعية هي األندر
ّ
ع ـل ــى ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،ح ــول ـت ــه ال ــى
ّ
لوحة خلبة ،فاستحق لقب "موناليزا
الـ ـشـ ـم ــال" .ي ـق ـص ــده ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون مــن
مـ ـخـ ـتـ ـل ــف امل ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق ،م ـ ــن الـ ـقـ ـلـ ـم ــون
وط ــراب ـل ــس والـ ـبـ ـت ــرون ،ومـ ــن ب ـيــروت
أيضًا .يدخله سنويًا أكثر من  15ألف
شـخــص ،ه ــؤالء ي ـجــدون فـيــه مساحة
ح ـ ـ ّـرة ال ت ـح ـ ّـده ــا جـ ـ ــدران املـنـتـجـعــات
ّ
االسمنتية ،وتحيط به بعض املطاعم
ّ
الصغيرة والحانات ،فيما يعد مصدر
رزق لعشرات الصيادين من طرابلس
ّ
(صياد)
لريمون
والـبـتــرون .بالنسبة ّ
"ه ـ ــذا ال ـب ـح ــر ه ــو امل ـت ـن ــف ــس الــوح ـيــد
لـنــا ،نقصده يوميًا للسباحة وصيد
الـسـمــك ،يـقـصــده الـشـبــاب والـعــائــات
ومـحـ ّـبــو الــريــاضــات الـبـحـ ّ
ـريــة ،وتعلو
منه أصوات املوسيقى والفرح" .يطلب
مرافقته إلــى إحــدى الصخورّ ،
ليدلنا
إل ــى مـنـقــل ش ــوي م ـت ــروك "ه ـن ــاك أي ــام
لـلـمـشــاوي أي ـضــا ،وي ــوم األح ــد مــا في
ّ
ح ــدا يـحــط إصـبـعــو مــن الـعـجـقــة ،قبل
ّ
أن يــدعــونــا ل ـل ـحــاق ب ــه لـيـعــرفـنــا إلــى
أبـ ــو أح ـم ــد وأم أح ـم ــد م ــن ال ـق ـل ـمــون،
الثنائي الذي يقصد كفرعبيدا يوميًا،
منذ عشرين عــامــا ،الصطياد السمك.
لهؤالء ،وللـ  15ألف شخص ،ذكرياتهم
ّ
املهددة بالزوال.

ّ
البلدية تدافع عن االستثمارات

مواصفات المشروع وأضراره
"إن ـمــاء الـشــاطــئ وإح ـي ــاؤه" مــن صلب
اه ـ ـت ـ ـمـ ــام شـ ــركـ ــة "إن ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـش ــواط ــئ
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ـ ّـيـ ــة" ،صـ ــاح ـ ـبـ ــة املـ ـ ـش ـ ــروع،
واململوكة من أفــراد من آل عبد األحد
وتـ ـتـ ـخ ـ ّـص ــص فـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ املـ ـش ــاري ــع
ّ
ّ
والعقارية ،التي "يسلتزمها
السياحية
ّ
حسن استثمار الـشــواطــئ الـبـحــريــة"،
هكذا ُي ّ
عرف عنها في السجل التجاري.
ّ
لكن بحسب الخريطة الهندسية التي
أعـ ّـدتـهــا شــركــة "الـحـســام لـلـمـقــاوالت"،
بما يتوافق مــع رخصة وزارة البيئة
الصادرة عام  ،2009وتقضي بتقليص
مـســاحــة ال ــردم وإل ـغ ــاء مــرفــأ اليخوت
وإل ـ ـغـ ــاء ال ـش ــاط ــئ ال ــرمـ ـل ــي ،يـتـضـ ّـمــن
املشروع املرفوض ّ
مرتني في املجلس
األعـ ـل ــى لـلـتـنـظـيــم امل ــدن ــي ،شــالـيـهــات
ّ
ّ
اصطناعية،
اسمنتية وب ــرك سباحة
ّ
وع ـشــرات الـبـيــوت الـخـشـبــيــة العائمة

ّ
خشبية ،وكاسر
مع جسور وأرضيات
ّ
أمـ ــواج مـقــابــل ب ــرك امل ـي ــاه الـطـبـيـعــيــة،
ّ
فــي مخالفة فاضحة للخطة الشاملة
لترتيب األراضي اللبنانية التي أقرتها
الـحـكــومــة ع ــام  ،2008وال ـت ــي تــوصــي
ّ
الساحلية وعدم
بالحفاظ على املواقع
إح ـ ــداث أي تـغـيـيــر ف ــي ه ـي ـئ ـت ـهــا ...كل
ذلــك فــي مقابل  30ألــف دوالر سنويًا
تدفع إلــى صندوق رئاسة مرفأ شكا،
أي أقــل من دوالر للمتر الــواحــد ،وهو
رقم زهيد باالستناد إلى سعر األرض
الرائج ّ
املقدر بـ .$2000
م ــرس ــوم الـتــرخـيــص مـطـعــون ب ــه منذ

أبو الجماجم ّ
مر من هنا
الـتـعـ ّـديــات على شــاطــئ كفرعبيدا ليست حـكـرًا على مجلس الـ ــوزراء رغــم كونها
ّ
ّ
اسمنتية فوق
اللبنانية ،استحدثت امليليشيات "شاليهات"
األكبر .ففي فترة الحرب
ّ
الطبيعية ،ال تزال آثارها واضحة حتى اليوم رغم هدمها بعد التسعينيات،
صخوره
ّ
وتحمل جدرانها املتصدعة بعضًا من شعارات الحقبة السابقة وعباراتها ،من أرزة
الكتائب إلى "أبــو الجماجم ّ
مر من هنا" .ولم تنجح مرحلة السلم بإعادة البلدة من
ّ
ّ
كنف امليليشيات إلى حكم املؤسسات ،إذ كان رئيس بلديتها طنوس فغالي ،الذي
يحكمها منذ  18عامًا ّ
ّ
إضافية)ّ ،
السباق في افتتاح بزار
(جدد له أخيرًا لست سنوات
ّ
ّ
التعديات عبر إقامة شاليهات ّ
خاصة مسلطًا مجاريرها في البحر.

رئيس بلدية كفرعبيدا ّ
لمعارضي المشروع :خليهم
ّ
يسدوا نياعهم
ع ــام  2009نـظـرًا إل ــى الـسـعــر البخس،
ّ
ولـ ـتـ ـخ ــطـ ـي ــه امل ـ ـهـ ــل املـ ـعـ ـط ــاة إلنـ ـج ــاز
ّ
األشـغــال ،إذ تنص املــادتــان  3و 4منه
على بدء أعمال الــردم خالل  18شهرًا،
وحـ ـ ـص ـ ــول ال ـ ـشـ ــركـ ــة عـ ـل ــى ت ــرخ ـي ــص
ب ــال ـس ـم ــاح ب ـع ـب ــور ط ــري ــق ب ـ ـيـ ــروت ـ ـ
طرابلس بواسطة نفق أو جسر ضمن
م ـه ـلــة أقـ ـص ــاه ــا س ـن ــة واحـ ـ ـ ــدة قــاب ـلــة
للتجديد ضـمــن مـهـلــة شـهــريــن تحت
ّ
قانونية
طائلة إلغاء املرسوم .شروط
ّ
فتحولت املواجهة
لــم تفلح بــإلـغــائــه،
ّ
ّ
مدنية يخوضها األهالي والجمعيات
ّ
املـ ــدنـ ــيـ ــة ف ـ ــي كـ ـف ــرعـ ـبـ ـي ــدا .وب ـح ـس ــب
ال ـن ــاش ـط ــة كـ ـ ــارا خ ـ ـ ــوري ،ال تـقـتـصــر
األس ـبــاب عـلــى املـخــالـفــات الـقــانــونـ ّـيــة،
ّ
العمومية،
وحرمان الناس من أمالكهم
ّ
الطبيعية ،بل تشتمل
وتشويه املناظر
أيضًا على -1 :األضــرار التي ستلحق
بقطاع الرياضة (السباحة والغطس
ّ
ّ
الخاصة
املائية واألندية
والرياضات
بـهــا) بحيث يعتبر الـشــاطــئ مقصدًا

ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـ ـهـ ـ ــؤالء ،الـ ـعـ ـت ــب األكـ ـب ــر
يـقــع عـلــى الـبـلــديــة ال ـتــي واف ـق ــت على
امل ـشــروع متجاهلة األض ــرار املترتبة
عنه ،باعتبار أن األمــل من املسؤولني
مـ ـقـ ـط ــوع .وبـ ـحـ ـس ــب خـ ـ ـ ـ ــوري ،ه ـن ــاك
بقعتان لــم تستثمرا بـعــد عـلــى طــول
شاطئ كفرعبيدا ،األولى هي املساحة
املنوي إنشاء املشروع فوقها ،والثانية
ينتظر رئيس البلدية طنوس فغالي
(وه ـ ـ ــو مـ ــدعـ ــوم مـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر ب ـطــرس
حــرب) موافقة مجلس ال ــوزراء إلقامة
مشروع ّ
خاص به.
يوصف فغالي بالـ  One Man Showفي
ّ
ّ
البلدية الذي يتحكم بكل تفاصيلها،
ويحكمها مـنــذ  18عــامــا مـعـ ّتـبـرًا أنــه
جعلها بـلــدة نـمــوذجـ ّـيــة ،لـكــنــه فعليًا
ّ
حولها الى مستنقع للصرف الصحي
ّ
(ال ـ ـ ــذي ت ــرم ـي ــه م ـش ــاري ـع ــه ال ـع ـق ــاري ــة
ّ
ّ
فـ ــي أراضـ ـ ـ ــي الـ ـس ــك ــان واملـ ـس ــل ــط مــن
ّ
الخاصة على البحر) ،وإلى
شاليهاته
ّ
ّ
مكب للنفايات املكدسة على الطرقات،
ومشاع للمحارق وقطع األشجار ،عدا
ً
ع ــن ال ـع ـمــار ال ـع ـشــوائــي ،وصـ ــوال إلــى
املشروع األخير.
يصر فغالي على الدفاع عن املشروع
ب ــاع ـت ـب ــاره س ـي ــؤم ــن فـ ــرص ع ـم ــل فــي
امل ـن ـط ـقــة ،ودون أن ي ـن ـطــوي ع ـلــى أي
ضــرر بعد التعديالت الـتــي فرضتها
وزارة ال ـب ـي ـئــة ،ق ـبــل أن ي ـت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
امل ـع ــارض ــن واص ـف ــا إي ــاه ــم "بــال ـعــالــم
امل ـت ـف ـل ـس ـفــة" ،وي ـت ــاب ــع ق ــول ــه" :خـلـيـهــم
يـسـ ّـدوا نياعهم .هــذا استثمار بقيمة
ّ
يصب في مصلحة
 100مليون دوالر،
امل ـن ـط ـق ــة ،ولـ ــن ن ـق ــف ب ــوج ـه ــه .ه ــؤالء
ي ـ ـصـ ـ ّـرون ع ـل ــى إل ـ ـصـ ــاق ص ـف ــة "بـ ــاد
الدابة" بمنطقتي جبيل والبترون عبر
معارضة أي مشروع إنمائي" .يرفض
ف ـغــالــي ال ـ ـ ّ
ـرد ع ـلــى أي تـهـمــة مـ ّ
ـوجـهــة
ل ــه ،مكتفيًا بــالـقــول" :ط ــوال  18عــامــا،
أنفقت  8ماليني دوالر على البلدة ولن
ّ
أتحدث عن أعمالي".
أم ـ ـ ــام امل ـع ـت ــرض ــن ف ــرصـ ـت ــان إلن ـق ــاذ
الشاطئ ،أوالها صحوة وزارة البيئة
ّ
ّ
طبيعية ،كان
محمية
وتحويله الــى
مــن املـفـتــرض إقــامـتـهــا مـنــذ  7أع ــوام،
أو وفــاء التيار الوطني الـحـ ّـر بوعده
ب ــال ـط ـع ــن ب ــامل ــراسـ ـي ــم ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
ّ
جلسة مجلس الـ ــوزراء .وإل سيكون
أمــامـهــم التصعيد أبـعــد مــن اعتصام
في  10أيلول ...أبعد كثيرًا.
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علي جهاد*
ي ـح ــرص إع ـ ــام الـ ـبـ ـت ــرودوالر الـخـلـيـجــي،
ّ
بـجـنــاحــه ال ـس ـعــودي الـلـيـبــرالــي ،عـلــى بــث
دعــايــة تـقــوم عـلــى أن أم ـيــركــا« ،األم ــة غير
امل ـس ـت ـغ ـن ــى ع ـن ـه ــا» ب ـت ـع ـب ـيــر ول ـ ــي ن ـصــر،
ت ـن ـس ـح ــب مـ ــن م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط،
وت ـت ـخ ـلــى ع ــن ح ـل ـفــائ ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــديــن فــي
مشيخات وممالك وإمــارات النفط والغاز
ل ـت ـف ـســح املـ ـج ــال أمـ ـ ــام الـ ـنـ ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي،
ل ـل ـتــوســع ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـس ـعــوديــة ودول
الـخـلـيــج .ورغ ــم انـتـشــار ه ــذا الـخـطــاب في
كــل اإلعــام املـمـ ّـول خليجيًا ،إال أنــه حضر
بـشـكــل أك ـب ــر وأوض ـ ــح ف ــي اإلع ـ ــام امل ـم ـ ّـول
سـ ـ ّع ــودي ــا .ل ـك ــن ال ـ ـعـ ــدوان ال ـه ـم ـجــي ال ــذي
ش ــن ـت ــه ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى ال ـي ـم ــن ب ــذري ـع ــة
«دع ــم شــرعـيــة» الــرئـيــس اليمني املنتهية
مــدة واليـتــه ،عبد ربــه منصور هــادي ،عن
طــريــق تحالف عسكري ضـ ّـم دول مجلس
ال ـت ـع ــاون ال ـخ ـل ـي ـجــي ،بــاس ـت ـث ـنــاء سـلـطـنــة
ّ
ع ـم ــان ،واألردن وم ـصــر واملـ ـغ ــرب ،يـســلــط
ال ـض ــوء ع ـلــى حـقـيـقــة ال ـعــاقــة ال ـسـعــوديــة
األم ـيــرك ـيــة ،والـ ــدور األم ـيــركــي املـسـتـجــد ـ
القديم في املنطقة.
أخذ الخطاب منحى تصاعديًا منذ تولي
ب ـ ــاراك أوب ــام ــا رئ ــاس ــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة
وق ـي ــادت ــه ان ـس ـحــابــا أم ـيــرك ـيــا م ــن ال ـع ــراق،
م ــن دون ت ــأم ــن ق ــواع ــد ع ـس ـك ــري ــة ح ـتــى،
حيث رأت السعودية في ذلك تسليم البلد
إلي ـ ـ ــران ،وت ــواص ــل ذلـ ــك الح ـق ــا ف ــي تـخـلــي
ً
أمـيــركــا ـ ـ مـجـبــرة وف ــي الـلـحـظــة األخ ـيــرة ـ
عن الرئيس املصري حسني مـبــارك ،ومن
ث ــم ف ــي ال ـع ـمــل ب ـت ـجــاوز «ال ـخ ــط األح ـم ــر»،
الـ ـ ــذي أع ـل ـن ــه بـ ـش ــأن اسـ ـتـ ـخ ــدام األس ـل ـحــة
الكيميائية في سوريا ،ووصــل إلــى قمته
مع التوصل إلى االتفاق النووي مع إيران.
لكن كيف يستقيم هذا الحديث املتواصل
عــن االنـسـحــاب األمـيــركــي مــن املنطقة ،في
ظ ــل ال ــدع ــم غـيــر امل ـش ــروط وغ ـيــر الـنـهــائــي
الــذي تقدمه اإلدارة األميركية للسعودية
في حربها البربرية على اليمن؟
ي ــوض ــح الـ ـب ــاح ــث فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـع ــاق ــات
الـخــارجـيــة ،مـيـكــا زيـنـكــو ،وه ــو واح ــد من
ال ـبــاح ـثــن ال ـن ـقــديــن ال ـق ــائ ــل ف ــي ش ــؤون
األمــن القومي األمـيــركــي ،أن «هــذه الحرب
الجوية هي حرب يستطيع أوباما وقفها
م ـب ــاش ــرة إذا ق ـطــع دعـ ــم أم ـي ــرك ــا ال ـكــاســح
واملستعجل والحيوي املباشر».
وف ـ ـ ــي تـ ــدوي ـ ـنـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ي ـ ـفـ ـ ّـصـ ــل زيـ ـنـ ـك ــو،
ف ــي ت ـل ــك املـ ـنـ ـش ــورة ف ــي أيـ ـل ــول م ــن ال ـع ــام
املــاضــي ،الــدعــم األم ـيــركــي امل ـقـ ّـدم لـلـحــرب،
حـ ـي ــث ي ـش ـم ــل «ت ـع ـب ـئ ــة ال ـ ــوق ـ ــود الـ ـج ــوي
للطائرات السعودية ،ودعــم بحث وإنقاذ
ـاريـ ــن سـ ـع ـ َّ
قـ ـت ــال ــي (تـ ـ ــم إن ـ ـقـ ــاد ط ـ ـيـ ـ َ
ـودي ــن
تـحـطـمــت طــائــرتـهـمــا املــروح ـيــة فــي خليج
ً
ع ـ ــدن) ،وإرسـ ـ ــال أرب ـع ــة وخ ـم ـســن مـحـلــا
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاريـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدة فـ ـ ــي ت ـح ــدي ــد
األهـ ــداف ،ومـضــاعـفــة صـ ــادرات األسـلـحــة،
والــدعــم املـقــاوالتــي لــدول مجلس التعاون
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـج ــي» ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب امل ـ ـسـ ــارعـ ــة فــي
توقيع العقود لتوفير الــدعــم اللوجستي
لـ ـلـ ـح ــرب ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ع ـق ــد ب ـي ــع ل ـلــذخ ـيــرة
بقيمة نصف مليار دوالر في نهاية تموز
 ،٢٠١٥وع ـقــد جــديــد لـبـيــع مــا ي ـقــارب ١٢٠
دبابة «إبرامز» ،وعشرين آلية إنقاذ .وقد
أبلغ البيت األبيض الكونغرس بقيمة تلك
الـصـفـقــة ،األس ـب ــوع امل ـن ـصــرم ،ال ـتــي فــاقــت
م ـل ـيــار دوالر (أف ـص ـح ــت ص ـيــاغــة ال ـب ـيــان
الـصـحــافــي عــن أن  ٢٠دبــابــة هــي لـتـبــديــل
الدبابات املدمرة من قبل الجيش اليمني
والـلـجــان الشعبية ،لـكــن عـلــى األغـلــب فــإن
الصفقة هــي السـتـبــدال الــدبــابــات املــدمــرة،
ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــداد ب ـس ـي ــط لـ ـع ــدده ــا فــي
الفيديوات املنشورة من قبل أنصار الله).
وليس من الصدفة أن إعالن العدوان على
ال ـي ـمــن ت ــم ع ــن ط ــري ــق ال ـس ـف ـيــر ال ـس ـعــودي
ف ــي أم ـي ــرك ــا ،عـ ــادل ال ـج ـب ـيــر ،إذ إن الــدعــم
ّ
ّ
األمـ ـي ــرك ــي املـ ـب ــاش ــر واملـ ـم ــك ــن لـ ـش ــن ه ــذه
الـ ـ ـح ـ ــرب يـ ـجـ ـع ــل م ـ ــن ت ــوص ـي ـف ـه ــا ك ـح ــرب
أميركية – سعودية هو التوصيف األدق
والوحيد لحقيقة األطراف الفاعلني فيها.
أح ــد امل ـســؤولــن ف ــي وزارة ال ــدف ــاع ص ـ ّـرح
بــاآلتــي« :لــو كــان الـسـعــوديــون مستعدين
لـ ـلـ ـت ــدخ ــل ،ف ـ ـ ــإن تـ ـفـ ـكـ ـي ــرن ــا أن ـ ـ ــه يـ ـج ــب أن
نـشـ ّـجـعـهــم .لــم نـكــن نـحــن لـنــرســل جيشنا،
ّ
هذا من املؤكد».
ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ع ـل ــى ب ـس ــاط ـت ــه ،ي ـخ ـتــزل

االستراتيجية األميركية في عهد أوباما:
ـدم الـتــدخــل الـعـسـكــري بــاألصــالــة ،ولـكــن
عـ ّ
ح ــض ال ــوك ــاء كــال ـس ـعــوديــة ع ـلــى ال ـق ـيــام
بدور فاعل أكثر .من هنا نستطيع أن نفهم
املشاركة والدعم الالنهائي ،والالمحدود،
ال ــذي تـقــدمــه اإلدارة األم ـيــرك ـيــة لـلـعــدوان
السعودي على اليمن .ال يعني ذلك بالطبع
رض ــى س ـعــوديــا ب ــال ــدور الـ ــذي تـشـجـعـهــم

ّ
تقدم أميركا دعمًا
غير نهائيًا للسعودية في
حربها على اليمن

ّ
عليه اإلدارة األمـيــركـيــة ،فـهــم يـتـمــنــون لو
ق ــام ــت أم ـي ــرك ــا نـفـسـهــا ب ـه ــذا ال ـ ــدور ال ــذي
يـسـ ّـمـيــه أوب ــام ــا «ال ــرك ــوب بــامل ـجــان»( .هــل
كـ ـ ــان الـ ـسـ ـي ــد نـ ـص ــرالـ ـل ــه م ـخ ـط ـئ ــا ع ـن ــدم ــا
وصـفـهــم بــالـتـنــابــل ،مــا دفـعـهــم إلــى القيام
بدور تدميري أكبر؟).
وبـ ـع ــد مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب سـ ـن ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـع ـ ــدوان،
أف ـص ـح ــت ص ـح ـي ـف ــة «ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــاي ـم ــز»
عــن أن ق ــرار الـحــرب تـ ّـم ات ـخــاذه فــي البيت
األب ـ ـ ـيـ ـ ــض ،حـ ـي ــث شـ ـ ـ ــاور عـ ـ ـ ــادل ال ـج ـب ـي ــر
أوباما ،وسرعان ما حصل على موافقته،
ً
قائال إنه «لم يكن هناك كثير من النقاش
الفعلي».
فــي الـحـقـيـقــة ،ف ــإن الــدعــم األمـيــركــي يفوق

ح ـتــى ال ـح ـم ــات ال ـع ـس ـكــريــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
عـلــى غ ــزة ،حـيــث تطلق اإلدارة األمـيــركـيــة
الـيــد الـتــدمـيــريــة الصهيونية فــي الـبــدايــة،
وتـعـطـيـهــا ف ـت ــرة زم ـن ـيــة مـعـيـنــة لـتـحـقـيــق
أهـ ـ ــداف ـ ـ ـهـ ـ ــا ،ألنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـع ـ ــرف أن الـ ـ ــدعـ ـ ــوات
املـ ـع ــارض ــة ـ ـ ـ م ــن ض ـم ــن أسـ ـب ــاب أخـ ـ ــرى ـ ـ
ّ
مضي الوقت.
ستتصاعد مع
في الحالة السعودية ،ال يوجد أي مؤشر
عـ ـل ــى ضـ ـغ ــط أم ـ ـيـ ــركـ ــي ح ـق ـي ـق ــي إليـ ـق ــاف
ال ـحــرب أو الـتـخـفـيــض مــن وتـيــرتـهــا .بعد
الـ ـغ ــارة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى إحـ ــدى املـ ــدارس
غ ـيــر الــرس ـم ـيــة ف ــي ص ـعــدة وم ـق ـتــل عـشــرة
أط ـفــال ،وتـصــاعــد دع ــوات اسـتـنـكــاريــة في
ّ
(افتتاحيتا «غــارديــان»
الصحف الغربية
و»ن ـيــويــورك تــايـمــز» كــانـتــا تـتـحــدثــان عن
الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـح ــرب) ،اس ـت ـخــدمــت
اإلدارة األمـيــركـيــة وكــالــة «روي ـتــرز» لنشر
خبر مضلل مفاده أنها «سحبت» أربعني
م ـس ـت ـشــارًا م ــن أص ــل ال ـخ ـم ـســة واألرب ـع ــن
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن «املـ ـس ــاع ــدة» ف ــي ت ـحــديــد
األهـ ـ ــداف ف ــي «خ ـل ـيــة الـتـخـطـيــط امل ــوح ــدة
املشتركة» .ولكن عند التدقيق في الخبر
يـتـضــح أن «س ـحــب امل ـس ـت ـشــاريــن» ت ـ ّـم في
شـ ـه ــر ت ـ ـمـ ــوز ،ف ـك ـي ــف اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـح ـم ـلــة
ال ـج ـ ّ
ـوي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ن ـفــس الــوت ـيــرة
فـ ــي ضـ ـ ــوء ج ــوه ــري ــة الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي؟
ال ـث ـن ـيــة ف ــي ال ـت ـس ــري ــب األمـ ـي ــرك ــي ه ــي أن
املستشارين االستخباريني تم نقلهم فقط
من السعودية إلى البحرين.
وي ـ ـت ـ ــوازى الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي ال ـج ــوه ــري
ل ـل ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي م ــع م ـح ــاول ــة لـلـنــأي
ً
بالنفس عن الحرب؛ مثال تجد املسؤولني
األمـيــركـيــن يــدعــون «كــافــة األطـ ــراف» إلــى
إن ـه ــاء األعـ ـم ــال ال ـعــدائ ـي ــة ،بـيـنـمــا أمـيــركــا
ه ــي ف ــاع ــل ـ ـ ـ وربـ ـم ــا ت ـك ــون أهـ ــم ف ــاع ــل فــي
أح ــد طــرفــي ال ـح ــرب .ال ـس ـف ـيــرة األمـيــركـيــة

ليست هذه الحرب هي حرب أميركا على اليمن فقط ،ولكنها هي منتهى آمالها أيضًا (أ ف ب)

لــدى األمــم املـتـحــدة ،سمانثا ب ــاور ،غـ ّـردت
على موقع «تــويـتــر» بــأن «الهجمات على
امل ــدارس واملستشفيات والبنية التحتية
فــي الـيـمــن يـجــب أن تـنـتـهــي» ،فـيـمــا نقلت
صحيفة «نيويورك تايمز» عن املسؤولة
ن ـف ـس ـهــا ،ق ـبــل أش ـه ــر ع ـ ـ ّـدة ،ف ــي آذار ،أنـهــا
ك ــان ــت مـ ــن امل ـش ـج ـع ــن ل ـل ــدع ــم ال ـع ـس ـكــري
األميركي ،ألن ذلك يعني «ضحايا مدنيني
أقل».
الــرجــل امل ـســؤول عــن الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــالـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط فـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض ،روبرت مالي ،بكل صفاقة ّ
صرح
بأن «هذه ليست حربنا» ،حتى الصحافة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة حـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـن ـت ـقــد
اإلدارة األمـيــركـيــة فـهــي ضـمـنـيــا تـقـلــل من
مسؤوليتها ،فيما هي مشاركة فعليًا في
الحرب ،واألماكن املستهدفة يتم اختيارها
عن طريق محلليها االستخباريني.
ـاف لـ ـ ـ ـ ـ ــإدارة
امل ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــة هـ ـ ـ ــي ربـ ـ ـ ـ ــح صـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
األميركية؛ هي تحقق مصالحها وتحارب
إي ـ ـ ــران ل ـك ــن م ــن دون أن ت ــرس ــل جـيـشـهــا
م ـب ــاش ــرة وتـ ـص ــرف م ـل ـي ــارات ال ـ ـ ــدوالرات،
وتتنصل من املسؤولية عن الدمار الهائل
واآلالف من الضحايا األبرياء.
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ت ـع ــرف ال ـس ـع ــودي ــة كـيــف
تـ ــريـ ــد اإلدارة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وحـ ـلـ ـف ــاؤه ــا
ّ
ال ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـصـ ــل م ـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول ـ ـي ـ ـت ـ ـهـ ــا ،ف ـ ـيـ ــركـ ــز
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــون املـ ـحـ ـتـ ـك ــون
بـ ــال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة األجـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور
األمـيــركــي والـغــربــي املــركــزي فــي ا ّلـعــدوان.
ع ـ ــادل ال ـج ـب ـيــر (امل ـت ــرج ــم ال ـ ــذي رق ـ ــي إل ــى
وزي ــر خــارج ـيــة) ك ــان حــريـصــا عـلــى إبــاغ
صحيفة «تيليغراف» واإلعالم البريطاني
في كانون الثاني  ٢٠١٦ـ بعد قصف أحد
املـسـتـشـفـيــات ال ـتــاب ـعــة ملـنـظـمــة أط ـب ــاء بال
ح ــدود ـ ـ بــوجــود مـسـتـشــاريــن بريطانيني
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فــي غ ــرف الـتـحـكــم لـلـمـســاعــدة فــي اخـتـيــار
األه ـ ـ ــداف ،م ـص ـ ّـرح ــا «ط ـل ـب ـنــا م ــن ع ــدد مــن
الدول الحليفة أن يأتوا ويكونوا جزءًا من
مركز التحكم .أنا متأكد من أنهم على علم
بقائمة ّاألهداف».
كــذلــك بــشــر الـجـبـيــر ق ـنــاة «س ــي .إن .إن،».
بعد أيــام من بداية الـعــدوان ،بعظم الــدور
األمـ ـي ــرك ــي ،وأن ال ـس ـع ــودي ــة «ت ـن ـس ــق مــع

تحقق أميركا مصالحها من
دون أن ترسل جيشها مباشرة
وتصرف مليارات الدوالرات

بدقيقة عمليًا».
الــواليــات املـتـحــدة دقيقة
ّ
ه ـ ــذه هـ ــي الـ ـع ــروب ــة الـ ـت ــي ي ـب ــش ــر ب ـه ــا آل
سعود األمة العربية.
أستاذ العلوم السياسية مارك لنش يقول
إن أفضل طريقة لفهم املواقف العلنية عن
«ت ـخ ـلــي أم ـيــركــا» و»ال ـح ـنــق ع ـل ـي ـهــا» ،هي
تفسيرها على أنـهــا لعبة مفاوضة حيث
«ي ـش ـت ـك ــي ال ـش ــري ــك امل ـع ـت ـم ــد م ــن ال ـخ ــوف
م ــن ال ـت ـخ ـلــي ع ـن ــه ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى حــام ـيــه
لتقديم مزيد من الدعم املالي والسياسي
والعسكري ،ويقوم الشريك املعتمد عليه
بـمـحــاولــة تـحـقـيــق ه ــذه امل ـطــالــب مــن دون
ت ـق ــوي ــض م ـص ــال ـح ــه ال ــرئ ـ ّي ـس ـي ــة» .وع ـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن لـ ـن ــش مـ ـح ــق فـ ــي ت ـصــويــر
املــواقــف الـسـعــوديــة عـلــى أنـهــا وسـيـلــة في

لـعـبــة م ـفــاوضــات لتحقيق مـكــاســب أكـبــر،
لكنه يبالغ فــي رســم التفاوت واالخـتــاف
ب ـ ــن املـ ـص ــال ــح الـ ـسـ ـع ــودي ــة واألمـ ـي ــركـ ـي ــة
ً
(يـ ـفـ ـت ــرض مـ ـث ــا أن أوبـ ــامـ ــا ك ــان ــت ع ـنــده
م ـش ـك ـل ــة مـ ــع الـ ـقـ ـم ــع ال ـ ـ ــذي اتـ ـخ ــذ ص ـب ـغــة
طــائ ـف ـيــة ب ـح ــق االن ـت ـف ــاض ــة ال ـب ـحــري ـن ـيــة).
املصلحة السعودية التي تفاوض عليها
هـ ــي فـ ــي ت ــدخ ــل أمـ ـي ــرك ــي أكـ ـب ــر لـتـحـقـيــق
نفس املصالح ،فيما تدفع أميركا باتجاه
اض ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـع ــودي ــة بـ ـ ــدور ف ــاع ــل أك ـثــر
ل ـت ـح ـق ـيــق م ـصــال ـح ـهــا ف ــي م ـن ـط ـقــة لـيـســت
أم ـيــركــا فــي وارد ال ـتــدخــل فـيـهــا بـجـيــوش
جـ ـ ـ ـ ـ ــرارة ،أو ح ـ ـمـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة ض ـخ ـمــة
تستهلكها بشريًا وماديًا.
الحقيقة التي ثبتتها الـحــرب على اليمن
هي أن الــواليــات املتحدة لم تنسحب ،وال
تـفـكــر فــي أن تـنـسـحــب مــن املـنـطـقــة ،ولـكــن
هـ ــي س ـت ــدف ــع ب ــوك ــائ ـه ــا ل ـش ــن ال ـ ـحـ ــروب.
يـنـقــل ال ـص ـحــافــي ســامــويــل أوكـ ـف ــورد عــن
امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة ال ــدف ــاع األم ـيــرك ـيــة
أنهم كانوا «يحلمون» بأن يبادر الجيش
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي املـ ـسـ ـل ــح أمـ ـي ــركـ ـي ــا ف ـ ــي ك ــاف ــة
ّ
قطاعاته إلى شن حرب كهذه .ليست هذه
الحرب هي حرب أميركا على اليمن فقط،
ولكنها هي منتهى آمالها أيضًا .إن كان
أوباما قد نجح في إطالق اليد التدميرية
آلل س ـع ــود ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة لـلـيـمــن
وشـعـبــه وم ـقــدراتــه ،فــإنـنــا نـعـلــم يـقـيـنــا أن
مــن كــان ينتظر أمـيــركــا لـتــدافــع عـنــه ،ومع
ذلك لم يتحرك إال بغريزة الخوف ليقصف
من عشرات آالف األقدام في أعالي السماء،
س ـي ـت ـك ـس ــر جـ ـب ــروت ــه أم ـ ـ ــام الـ ـحـ ـف ــاة ع ـلــى
األرض الذين اختاروا الصمود ـ وصمدوا
ـ وسط الحصار ،وهم ال تنقصهم العزيمة
وال املعرفة في الحرب والقتال.
* باحث عربي
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الفرسان الثالثة...
جورج ورضوان وكمال
سعدالله مزرعاني *
األسبوع املاضي كان أسبوعًا حزينًا بالنسبة
إلى كثيرين .فقدنا خالل بضعة أيام ثالثة من
األصدقاء والرفاق الذين ،في حقل كفاحي أو
أكثر (سياسي ،أو ثقافي أو عسكري) ،كانوا
مناضلني أعالمًا .هم تركوا ،بهذا القدر أو ذاك،
بصمات في غاية األهمية .نتحدث عن القادة
الـثــاثــة :ج ــورج البطل ،رض ــوان حـمــزة وكمال
البقاعي .مــارس الثالثة تجربتهم األساسية
في الحزب الشيوعي اللبناني .بل إن تجربتهم
في الحزب ،لوال بعض االنقطاعات بالنسبة إلى
كمال البقاعي ،استغرقت حياتهم بأكملها.
في واقع الحزب الشيوعي ،منذ انهيار االتحاد
السوفياتي عــام  ،1991الكثير مــن الفجوات
والـصـعــوبــات ،التي تـحـ ّـول بعضها الــى أزمــات
متفاقمة ،وخصوصًا في العقد األخير .القيادة
السابقة الـتــي تجاهلت األزم ــة وفاقمتها عن
وعي أو عن سوء تقدير وتعامل ،رفعت شعار
"مـنـكـمــل بــال ـلــي ب ـق ـيــوا" لـتـبــريــر مـســؤولـيـتـهــا
املـضــاعـفــة عــن دف ــع أع ــداد كـبـيــرة مــن أعـضــاء
ال ـح ــزب إل ــى الـتـخـلــي الــواق ـعــي ع ــن عـضــويـتــه،
بحيث أصـبــح عــدد مــن بقي مــن أعـضــائــه في
التنظيم ال يتجاوز ثلث عــدد الــذيــن كــانــوا في
عـضــويـتــه ع ـنــدمــا تـسـلـمــت ال ـق ـي ــادة امل ــذك ــورة
زم ــام املـســؤولـيــة .ووف ــق مـبــدأ "مــن ليس معي
فهو ضد الـحــزب" ،مارست تلك القيادة ،التي
اس ـت ـم ــرت ملـ ــدة  13س ـنــة (خ ـم ــس م ـن ـهــا غير
شــرع ـيــة :بــاملـمــاطـلــة وال ـت ـمــديــد وال ــره ــان على
تـيـئـيــس أعـ ـض ــاء الـ ـ ـح ـ ــزب )...س ـيــاســة فـئــويــة
باملعنى الشامل للكلمة :تغذية عصبية عمياء
في ذهن رفاق يتميزون بحسن الطوية والنية
دون الحس النقدي الضروري الذي ينبغي أن
يمتلكه مـنــاضــل "طـلـيـعــي" .مـمــارســة تعسف
بــدائــي وتهريجي فــي مـحــاولــة تكريس قيادة
و"قائد" على الطريقة الكورية الشمالية.
هذا الطابع الفئوي َّ
كرس عزل الحزب وانقطاع
صــاتــه بـمــن ينبغي أن يـقـيــم مـعـهــم عــاقــات
ت ـف ــاع ــل وت ـ ـعـ ــاون وت ـ ـحـ ــالـ ــف ...ك ـم ــا أدى إل ــى
فـ ــرض عـمـلـيــة فـ ــرز داخ ـ ــل ص ـف ــوف أع ـضــاء
ال ـحــزب عـلــى أس ــاس ال ــوالء أو ال ـعــداء للقيادة:
على حساب الكفاءة والكفاحية والـقــدرة على
الـقـيــادة وامل ـبــادرة .ثــم ،وهــذا هــو األخـطــر ،على
حـســاب دور الـهـيـئــات الـشــرعـيــة وممارستها
ملـســؤولـيــاتـهــا فــي إدارة عـمــل ال ـحــزب .وكــذلــك
على حساب أصول العمل املكرسة في النظام
الداخلي بحيث أصبح انتهاك هذا النظام أمرًا
طبيعيًا وفــق مبدأ أننا "ق ـيــادة" ولسنا سلطة
(ك ـمــا ج ــاء فــي تـقــريــر تـبــريــري م ـك ـتــوب!) .ال
غــرابــة فــي ذل ــك (!) إذ إن املـجـمــوعــة املــذكــورة
اسـتــولــت عـلــى ق ـيــادة ال ـحــزب مــن خ ــال عمل
تكتلي انقالبي ُد ِّبــر بأكثر من ليل ،وبوسائل
غـيــر م ـشــروعــة غــال ـبــا ،وغ ـيــر أخــاق ـيــة وغـيــر
رفاقية ،في أحيان كثيرة.
في عجالة وتكثيف ،يجمع بني الرفاق الثالثة
ابـ ـتـ ـع ــاده ــم عـ ــن م ـث ــل ه ـ ــذه األسـ ــال ـ ـيـ ــب ،وم ــن
ث ـ ّـم اب ـت ـعــادهــم ع ــن ال ـع ـمــل ال ـق ـي ــادي ،ألس ـبــاب
مختلفة ،في املرحلة املــذكــورة .أمــا من شارك
م ـن ـهــم ،كــال ــرف ـي ــق رضـ ـ ـ ــوان ،ف ـق ــد ش ـ ــارك مــن
مــوقــع اع ـتــراضــي :هـكــذا ك ــان األم ــر ،بالنسبة
إلــى رض ــوان فــي املــؤتـمــر الـعــاشــر ،وكــذلــك في
املــؤت ـمــر األخ ـي ــر ،ال ـح ــادي ع ـشــر ،حـيــث فشل
معظم أعضاء القيادة السابقة في االنتخابات
الحزبية.
ال ــواق ــع أن امل ــواق ــف امل ــذك ــورة لـكــل م ــن ج ــورج
البطل ،ورضوان حمزة ،وكمال البقاعي ،كانت،
عمومًا ،نتيجة ملسار سياسي وسلوكي مديد.
فجورج البطل كان يتفرد بحسه النقدي الدائم
والحاد والطريف .عززت أهمية هذا النقد جرأة
صاحبه األدبية ومعرفته املوسوعية املقرونتني
بـهـمــة كـفــاحـيــة عــال ـيــة ،وبــأري ـح ـيــة اجـتـمــاعـيــة
ُ
كــانــت تـمـ ِّـيــزه ،وتـبـعــده ،لسبب فيه وفــي بيئته
االجـتـمــاعـيــة وقـنــاعــاتــه الـفـكــريــة ،عــن النمطية
والعقد والتعقيدات .كان البطل ال يستثني أحدًا

من انتقاداته :ال "الرفاق الكبار" (السوفيات)،
وال الــرفــاق املحليني ،قياديني أو ســواهــم .أدى
ذل ــك إل ــى تـحـســس الـق ـيــاديــن الـتـقـلـيــديــن منه
واعـ ـتـ ـب ــره ب ـع ـض ـهــم غ ـي ــر م ـس ـت ــوف ل ـش ــروط
القيادة بمعناها التقليدي الذي كان سائدًا في
الحركة العاملية .وقد جرت محاوالت إلبعاده،
كـنــت ،بكل تــواضــع ،ممن تـ ّـصـ ّـدوا لها مدافعًا
عن كفاءته وعمق معرفته وثقافته وعالقاته
ومـحـبــة ال ــرف ــاق واألص ــدق ــاء لـ ــه ...فــي مــراحــل
ال ـت ـحــوالت واالن ـع ـطــافــات فــي لـبـنــان واملـنـطـقــة
وقبلها االنهيار الكبير في موسكو ،وفي مناخ
االرت ـب ــاك والـتـبــايــن فــي مــواقــف ق ــادة ال ـحــزب،
اب ـت ـعــد جـ ــورج ع ــن ال ـع ـمــل ال ـق ـي ــادي واب ـت ـعــدت
القيادة السابقة عنه إلى حد القطيعة واإلهمال،
وخصوصًا حني حــاول التدخل املخلص ملنع
بعض انحرافات قيادية في الحقلني التنظيمي
والسياسي :لم يحظ بمجرد استقبال!
في املراحل األخيرة َّبدل البطل بعض قناعاته،
وك ــان يعيش مرحلة انتظارية ثقيلة وطويلة
باحثًا عن "غودو" الجديد الذي ال يأتي من دون
أن يستدعيه مبادرون!!
رضــوان حمزة كــان شخصية مرهفة ونبيلة
وشاعرة ومركبة بكل ما في الكلمة من معنى.
ه ــو ،عـمــومــا ،تـقـلـيــدي املـفــاهـيــم ال ـعــامــة .لكنه،
بــامل ـقــابــل ،يـتـمـتــع ب ـق ــدرة عــالـيــة عـلــى الـتـفــاعــل
وال ـتــواصــل والـ ـح ــوار .املــدهــش أن ــه ك ــان ّ
ينمي
فــي شخصيته هــاتــن امللكتني مـعــا :املحافظة
واالنـفـتــاح مــن دون أن تتصادما ،كما أعتقد،
إال في معاناته الشخصية .وهو كجورج البطل
كــان يفرح باملواهب الجديدة التي يصادفها:
يشجعها ويتبناها ما تيسر له ذلــك .أقــول ما
تـيـســر ل ــه ذل ــك ،ألن ــه عــانــى ه ــو شـخـصـيــا من
التهميش واإلبعاد حني حاول البعض التعامل
م ـعــه ك ـمــوظــف ول ـي ــس ك ـم ـبــدع وك ـح ــزب ــي في
ّ
"ج ـهــاز" ولـيــس كـفــنــان وكـشــاعــر وكـمـخــرج...
لــم يـكــن رض ــوان ،كــالـبـطــل ،يقسو فــي ارتـفــاع
صوته أو نقده ،لكنه ،مثله ،كان محبوبًا دون
حــدود حتى مــن قبل الــذيــن يتباين معهم في
املنطلق واملــوقــف والـسـلــوك .وكــاهـمــا جــورج
ورضوان كان بعيدًا عن املظاهر وطلب املواقع.
في حالة رضوان ،بلغ هذا الزهد ّ
حده األقصى
إلــى درجــة أنــه امتنع عن ممارسة دوره نقيبًا
للمرئي واملسموع ،اعتقادًا منه بأن ذلك سيعزز
االنقسام القائم .سواه كان ،وفق ما هو سائد،
اسـتـغــل املــوقــع امل ـهــم امل ــذك ــور لـلـظـهــور والـبـيــع
والشراء!
موقعي فــي قـيــادة الـحــزب الشيوعي ،سابقًا،
كـ ــان ي ـس ـمــح ل ــي بـ ــاالطـ ــاع ع ـل ــى دور ك ـمــال
البقاعي في املقاومة ومساهماته املميزة فيها.
طبيعة عملنا كانت تفرض عــدم الــوجــود في
امل ـكــان نـفـســه .سـمـعــت الـكـثـيــر عــن تصميمه
وم ـبــادراتــه .أنـصـفــه الــرفــاق حــن تـحــدثــوا عن
دوره ال ـش ـخ ـصــي امل ــؤث ــر ف ــي املـ ـق ــاوم ــة .هــذا
اإلنصاف ينبغي أن يطاول املئات ممن عملوا
بتفان وتضحية وكفاءة ،وساهموا
في السر،
ٍ
في صنع انتصارات املقاومة وانتصار لبنان
على العدو الصهيوني.
من خالل انخراطه في العمل العسكري املقاوم
ضد العدو ،مــارس كمال البقاعي دورًا وطنيًا
ولـيــس حزبيًا فـقــط .هـكــذا فعل ج ــورج البطل
ورض ــوان حمزة حني أخضعا الخاص للعام،
والحزبي للوطني .هي تجارب تستحق الدرس
لجهة صياغة البرنامج وتحديد األهداف وبلورة
األساليب .املشروع الحزبي هو ،من حيث املبدأ،
مشروع خاص وقيد التبلور .يصبح مشروعًا
وطنيًا ناجزًا حني تتبناه األكثرية .لن يحصل
ذلك بالفئوية والعصبية واالنعزال والجمود...
هذه آفات تكاد تقتل ما تبقى من األحزاب ومن
لـبـنــان عـلــى حــد س ــواء .ت ـجــارب ج ــورج البطل
ورضــوان حمزة وكمال البقاعي وأمثالهم من
املناضلني ،األموات واألحياء ،في غاية األهمية
لهذا الغرض.
* كاتب وسياسي لبناني
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مشهد سياسي

اتفاق روسي ـ أميركي على هدنة جديدة في سوريا

«النصرة» مقابل حلب ووقف الطيران
أخيرًا ،رمت موسكو وواشنطن فجر
اليوم بسلة تفاهمات من شأنها أن تقود
إلى وقف األعمال القتالية في سوريا،
وإلى عمل بين الطرفين لضرب «داعش»
و{النصرة» ،أمام جميع المعنيين بالصراع
السوري ،وأولهم دمشق ،التي نقل عنها
سيرغي الفروف التزامها ما ّ
أقر .وفي
ّ
قراءة ّ
أولية ،يمكن القول إن االتفاق
الحالي يماثل هدنة شباط الماضي لناحية
ظروف إقراره التي تزامنت مع اندفاعة
ميدانية ضخمة لمحور دمشق .أما
فحوى االتفاق ،فقد تختصر باآلتي:
ّ
سلمت واشنطن لموسكو رأس «النصرة»،
في مقابل مكسبين :قبول روسي
بتثبيت الوضع الحالي في حلب إلى جانب
فتح معبر في شمال المدينة (الكاستيلو)
نحو األحياء الشرقية؛ وقبول روسي آخر
يقضي بتحييد سالح الجو السوري عن
المناطق التي سيعمل فيها
األميركيون والروس
مــرحـلــة جــديــدة مــن ال ـصــراع الـســوري
افـتـتـحـهــا ال ــوزي ــران سـيــرغــي الف ــروف
وجــون كـيــري ،فــي جنيف فجر اليوم،
بعد نـهــار طــويــل مــن املـبــاحـثــات التي
خلصت إلــى االتـفــاق على سلسلة من
اإلج ـ ــراءات مــن شــأنـهــا وقــف "األعـمــال
العدائية" في سوريا بدءًا من أول أيام
ّ
ع ـيــد األضـ ـح ــى .وأوض ـ ــح الف ـ ــروف أن
هذه املرحلة تمتد لـ 11يومًا ،تبدأ من
بعدها مرحلة ينسق فيها األميركيون
والـ ـ ـ ـ ــروس ل ـت ــوج ـي ــه ضـ ــربـ ــات ج ــوي ــة
ضد تنظيمي "داعــش" و"النصرة" في
ًّ
مناطق اتفق عليها وال يمكن لسالح
الـجــو ال ـســوري الـعـمــل ضمنها ،وهــي
سلسلة إجراءات أعلن الوزير الروسي
ّ
أن دم ـش ــق ع ـلــى ع ـلــم ب ـهــا ومـسـتـعــدة
لاللتزام.
وب ـعــد نـحــو س ــت س ــاع ــات م ــن انـتـهــاء

امل ـبــاح ـثــات ال ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي تخللتها
م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات أج ـ ــراه ـ ــا كـ ـي ــري وال ــوف ــد
امل ــراف ــق ل ــه م ــع اإلدارة ف ــي واش ـن ـطــن،
أعـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــركــي ،في
مؤتمر صحافي مشترك مع الفــروف،
إيـ ـم ــان ال ـط ــرف ــن ب ــأن ــه "إذا م ــا ج ــرى
ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة الـ ـت ــي ات ـف ـق ـنــا عـلـيـهــا
وال ـ ـتـ ــي ان ـت ـق ـل ـن ــا فـ ــي ص ـي ــاغ ـت ـه ــا مــن
ً
ال ـعــام وص ــوال إل ــى الـتـفــاصـيــل ،فإنها
سـتـمـهــد لتحقيق نـقـطــة فــاصـلــة (فــي
األزمـ ـ ــة) ،ول ــوق ــف امل ـعــانــاة اإلنـســانـيــة
فــي ســوريــا ،واملـسـتـمــرة منذ أكـثــر من
خ ـمــس سـ ـن ــوات" ،م ـش ــددًا ع ـلــى ال ــدور
املهم امللقى على جميع األطراف.
وأش ــار كـيــري إلــى أنــه "إذا مــا الحظنا
ان ـخ ـف ــاض درج ـ ـ ــات ال ـع ـن ــف ،وإذا مــا
حصل ذلك ،فحينها سنبدأ مع روسيا
الـ ـض ــرب ــات امل ـش ـت ــرك ــة ضـ ــد ال ـن ـص ــرة
وداعـ ـ ـ ــش" ،م ـض ـي ـفــا" :أ ّن ـ ــا ع ـلــى اط ــاع
على التقارير التي تفند نيتنا بشأن
ّ
النصرة ،لكني أؤكد أن الضربات التي
س ـتــوجــه ض ــده ــا وضـ ــد ال ـق ــاع ــدة مــن
مصلحتنا".
وشــدد الوزير األميركي خــال حديثه
عن املساعدات اإلنسانية ،التي يجب أن
تصل إلى مناطق النزاع ،على ضرورة
وصــول ـهــا إل ــى مــدي ـنــة ح ـلــب ب ـصــورة
خــاصــة .وق ــال إنــه "مــن املـهــم انسحاب
ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف مـ ــن م ـح ـي ــط طــريــق
الكاستيلو ألنها الشريان البري إلى
قلب حلب .وفــي الــرامــوســة ،على قوى
املـعــارضــة والـنـظــام االلـتــزام بالسماح
بدخول املساعدات اإلنسانية".
مــن جهة أخ ــرى ،جــاء حــديــث سيرغي
الف ـ ــروف أك ـث ــر وض ــوح ــا ب ـش ــأن نـقــاط
الــوث ـي ـقــة امل ـك ــون ــة م ــن خ ـم ـســة مـلـفــات
وت ـت ـض ـم ــن "مـ ـعـ ـل ــوم ــات ح ـس ــاس ــة لــن
ّ
ت ـن ـش ــر كـ ــام ـ ـلـ ــة" .ف ـ ـقـ ــال إن عـ ـل ــى "ك ــل
األط ــراف تبنى هــذه اإلج ــراءات ،بداية
خ ـ ــال م ـه ـلــة  48سـ ــاعـ ــة ،تـ ـج ــدد ل ـ ــ48
س ــاع ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ثـ ــم ب ـع ــد ذل ـ ــك نـنـتـقــل
إلــى ال ـتــزام كــامــل يستمر لسبعة أيــام
تتخللها مــراقـبــة حـثـيـثــة ،وب ـعــد ذلــك
س ـن ـقــوم ب ــإن ـش ــاء ه ـي ـئــة م ـش ـتــركــة مع
األم ـي ــرك ـيــن لـلـفـصــل ال ـف ـيــزيــائــي بني
املـعــارضــة املـعـتــدلــة واإلرهــاب ـيــن كما
هو منصوص عليه في بنود الوثائق،
وسيجري االتفاق على الضربات ضد

الفروف :ما توصلنا إليه
هو ثمرة اتفاق رئيسي
بلدينا على عملنا

داع ــش وال ـن ـصــرة" .وأوض ــح أنــه جرى
االت ـف ــاق ع ـلــى امل ـنــاطــق ال ـتــي سيعمل
ف ـي ـه ــا الـ ـ ـ ــروس واألم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون ،وه ــي
مناطق سيعمل السوريون "خارجها"،
الفتًا إلى أنه جرى االتفاق كذلك على
آل ـيــات ال ــرد "عـلــى انـتـهــاك نـظــام وقــف
األعمال القتالية".
ّ
وفــي مــوقــف واض ــح ،أعـلــن الف ــروف أن
"الحكومة السورية على معرفة بهذه
االت ـفــاقــات ،وه ــي مـسـتـعــدة لــال ـتــزام"،

يدخل االتفاق حيز التنفيذ مع أول أيام عيد األضحى (أ ف ب)

ّ
الجيش يتقدم في ريف الالذقية الشمالي
واص ـل ــت وح ـ ــدات ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
تـ ـع ــزي ــز نـ ـق ــاطـ ـه ــا ،وت ــوسـ ـي ــع رق ـع ــة
سيطرتها في ريف الالذقية الشمالي
وغــوطــة دمشق الشرقية .وسيطرت
وحـ ـ ــدات ال ـج ـي ــش ،أم ـ ــس ،ع ـلــى قــرى
عـ ــن ال ـق ـن ـط ــرة ون ـح ـش ـب ــا ورويـ ـس ــة
ال ـك ـتــف ،وتـلـتــي رش ــا ،وال ـع ــوي ــزرات،
وضهرة أبو أسعد ،في ريف الالذقية
ال ـش ـم ــال ــي ،ع ـقــب م ــواج ـه ــات عنيفة
م ــع امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،م ــا ّأدى
ُ
إلى تطويق قرية كبانة من الجهات
الثالث ،و«اقتراب سقوطها» ،بحسب
«تنسيقيات» املسلحني.
ع ـلــى ص ـع ـيـ ٍـد آخـ ــر ،اس ـت ـمــر الـجـيــش
السوري في توسيع رقعة السيطرة
ف ـ ــي غـ ــوطـ ــة دم ـ ـشـ ــق الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،فــي
محيط مزارع الريحان ،وعلى طريق
املعامل ،بعد مواجهات مع مسلحي
«جـ ـي ــش اإلسـ ـ ـ ـ ــام» ،ب ـح ـس ــب وك ــال ــة
وقت سقطت فيه قذيفتا
«سانا» ،في
ٍ
ه ـ ـ ـ ـ ــاون ،مـ ـص ــدرهـ ـم ــا املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة ،عـلــى منطقتي امل ــزة جبل

واملزة  ،86في مدينة دمشق ،من دون
أن يؤدي ذلك الى وقوع إصابات.
أمـ ــا ف ــي ال ـق ـل ـم ــون الـ ـش ــرق ــي ،فـ ــدارت
اشـ ـتـ ـب ــاك ــات ع ـن ـي ـف ــة ب ـ ــن مـسـلـحــي
«الـجـيــش ال ـحــر» وتنظيم «داع ــش»،
عـ ـل ــى مـ ـ ـح ـ ــاور عـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ك ـ ـ ــان أع ـن ـف ـهــا
ف ــي مـنـطـقــة ال ـغ ـل ـي ـظــة ،ح ـيــث ح ــاول
مسلحو التنظيم التسلل والتقدم في
املنطقة .كما وقعت مواجهات مماثلة
في جبل البترا وجبل األفــاعــيّ ،أدت
ـدد مــن مسلحي
إل ــى مقتل وج ــرح ع ـ ٍ
الطرفني.
بــال ـتــوازي ،واص ـلــت وحـ ــدات الجيش
الـ ـس ــوري وح ـل ـف ــاؤه ــا ،ت ــأم ــن طــريــق
الراموسة ،وامل ـ ّ
ـؤدي إلــى مدينة حلب،
لتعود إلــى فتحه أم ــام املــدنـيــن ،بعد
إزالــة األلغام والعبوات الناسفة التي
كانت املجموعات املسلحة قد زرعتها
في املنطقة.
إلى ذلك ،نعت «جبهة النصرة» أميرها
ال ـع ـس ـكـ ًـري الـ ـع ــام ،أب ــو ع ـمــر س ــراق ــب،
م ـت ـه ـم ــة «ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» الـ ــذي

ّ
وسع الجيش
سيطرته في محيط
مزارع الريحان في
الغوطة الشرقية

تـقــوده واشنطن باغتياله فــي الغارة
ال ـتــي اسـتـهــدفــت «غ ــرف ــة عـمـلـيــات فك
الحصار عن حلب» ،في بلدة كفرناها
في ريف حلب الجنوبي .إال ان وزارة
الــدفــاع االميركية نفت ان تكون غارة
أميركية قد أودت بالقيادي القاعدي.
بدوره ،أغار سالح الجو السوري على
مواقع مسلحي «جبهة النصرة» في
مدينة الــرســن ،وقرية الزعفرانة ،في

ريف حمص الشمالي ،موقعًا عددًا من
القتلى والجرحى في صفوفهم.
أمـ ــا ف ــي ال ـج ـب ـهــة ال ـش ــرق ـي ــة ،ف ـص ـ ّـدت
وح ـ ـ ـ ـ ــدات الـ ـجـ ـي ــش هـ ـج ــوم ــا ع ـن ـي ـفــا
ملسلحي تنظيم «داعــش» ،أمــس ،على
مواقعها فــي محيط املـطــار ،و«الـلــواء
 ،»137وت ـلــة ب ـ ــروك ،ج ـنــوبــي وغــربــي
مدينة دي ــرال ــزور .ونـجــح الجيش في
تدمير سيارة مفخخة قبل وصولها
إلى إحدى نقاطه في محيط «اللواء»،
ف ــي وقـ ــت ق ـضــى  3مــدن ـيــن وأص ـيــب
آخ ــرون بـقــذائــف «داعـ ــش» عـلــى حيي
القصور والجورة .وفي السياق ،ألقت
ط ــائ ــرات الـشـحــن الــروس ـيــة  18مظلة
تحوي مساعدات غذائية وانسانية،
فــوق األحـيــاء السكنية املحاصرة في
وقت تــداول فيه ناشطون
املدينة ،في
ٍ
ّ
مقربون من تنظيم «داعش» خبر مقتل
«وزي ـ ــر إعـ ــام ال ـت ـن ـظ ـيــم» ،أب ــو محمد
فرقان ،بغارة ّ
جوية لـ«التحالف» على
مدينة الرقة ،األربعاء املاضي.
(األخبار)

وهي النقطة التي جعلت كيري يتوجه
إل ـ ــى ن ـظ ـي ــره ب ــالـ ـق ــول ق ـب ـي ــل اخ ـت ـت ــام
امل ــؤت ـم ــر" :أشـ ـك ــرك ج ـ ـدًا وأشـ ـ ــدد على
تأكيدك أن روسيا قد تحدثت بالفعل
مع الحكومة السورية".
وبـخـصــوص املـســاعــدات اإلنسانية،
لـ ـف ــت الف ـ ـ ـ ــروف إلـ ـ ــى "االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق عـلــى
آل ـي ــة إليـ ـص ــال ال ـح ـم ــات ال ـت ـجــاريــة
واإلنسانية في إطــار الهالل األحمر
ال ـســوري ،وخــاصــة إلــى شــرق وغــرب
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«يني شفق»:
ح ـ ـلـ ــب" ،م ـن ــوه ــا إل ـ ــى أن ـ ــه فـ ــي شـهــر
آب املــاضــي كــانــت قــافـلــة املـســاعــدات
جـ ــاهـ ــزة ل ـل ـع ـب ــور ب ــاتـ ـج ــاه األحـ ـي ــاء
ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة ل ـ ـح ـ ـلـ ــب ،ل ـ ـكـ ــن "فـ ـص ــائ ــل
معارضة قالت بأن أي قافلة انسانية
سـ ـتـ ـم ــر عـ ـب ــر طـ ــريـ ــق ال ـك ــاس ـت ـي ـل ــو،
سنقصفها".
ّ
وخـتــم الف ــروف مداخلته بــالـقــول إن
مــا جــرى التوصل إليه "ليس نهاية
الـطــريــق ،بــل بــدايــة عــاقــات جــديــدة،
ّ
ونأمل أن كل من يرغب بالحفاظ على
ســوريــا املـتـعــددة يستطيع التعويل
ع ـل ــى ال ـع ـم ــل م ـع ـن ــا" .وكـ ـ ــان ال ــوزي ــر
ال ــروس ــي ق ــد بـ ــدأ حــدي ـثــه بــالـتــأكـيــد
ّ
على أن االتفاق يأتي "كثمرة لتوافق
رئيسي البلدين على العمل املستمر
للوصول إلى اتفاق من شأنه إيقاف
األعـمــال القتالية" ،مـشــددًا فــي نقطة
ّ
مهمة على أن "مــا أعاقنا ،هو غياب
الـثـقــة بـيـنـنــا وبـيـنـهــم (األم ـيــرك ـيــن)
في املسألة السورية ،وفي غيرها من
املـســائــل" .وق ــال "اآلن هـنــاك عــدم ثقة
مــن جــانــب بـعــض األطـ ـ ــراف ،وامل ـثــال
األخـ ـي ــر ع ـل ــى ذل ـ ــك ه ــو اإلع ـ ـ ــان عــن
مواصلة العقوبات علينا قبل زيارة
(الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن والــوفــد
املــرافــق إل ــى) الـصــن (للمشاركة في
قمة العشرين) ...لكن نحن لن نتأثر
ونعمل لحل األزمة السورية ،وعلينا
نحن وواشنطن فعل كل شيء لتوفير
الظروف املؤاتية ملعالجة األزمة".
وفي لفتة تحمل الكثير من الدالالت،
وق ــد تـلـفــت إل ــى تـمـلـمــل الـ ــروس إزاء
التأخير الذي تسبب به األميركيون
بـسـبــب م ـشــاورات ـهــم م ــع اإلدارة في
واش ـن ـط ــن ،أح ـض ــر الفـ ـ ــروف بنفسه
ال ـع ـش ــاء امل ـ ـكـ ـ ّـون م ــن "الـ ـبـ ـيـ ـت ــزا" إل ــى
ً
الصحافيني ،قائال" :هذه البيتزا من
الوفد األميركي ،أما نحن فأحضرنا
لكم الفودكا".
وفــي السياق ،كــان مصدر فــي الوفد
ال ــروس ــي ،ق ــد ق ــال أع ـل ــن ،ف ــي حــديــث
إلى وكالة "انترفاكس" ،أن واشنطن
مسؤولة عــن إطــالــة مــدة املـحــادثــات،
مشيرًا الــى أن "الـتــوافــق بــن موقفي
الـجــانـبــن املـتـفــاوضــن ت ــاه ،عـلــى ما
يبدو ،في دهاليز السلطة التنفيذية
في واشنطن".

واصلت وحدات الجيش
تأمين طريق الراموسة
لفتحه أمام المدنيين
(األخبار)

الرياض والدوحة تنضمان
إلى «األطلسي» للسيطرة
على الرقة والموصل
قـ ـ ـب ـ ــل نـ ـ ـح ـ ــو عـ ـ ـ ـ ـ ــام ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر
الخارجية األميركي ،جــون كيري،
ّ
ً
عن «قناعته» بــأن دوال في الشرق
األوسـ ـ ـ ـ ــط سـ ـت ــرس ــل «ف ـ ـ ــي ال ــوق ــت
املـنــاســب» ق ــوات بــريــة إلــى سوريا
لقتال تنظيم «داعش» .اليوم ،يبدو
الوقت مناسبًا للدفع بقوات برية
يــدع ـم ـهــا ح ـلــف ش ـم ــال األط ـل ـســي،
مل ــوازن ــة ال ــوج ــود الـ ـق ــوي ل ـل ـقــوات
الــروس ـيــة ف ــي املـنـطـقــة ،وملــواجـهــة
ف ـع ــال ـي ــة ع ـم ــل الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة،
بمؤازرة إيران ،في امليدان.
وب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ــوم واحـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى ح ــدي ــث
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ـتــركــي مــولــود
ج ـ ــاوي ـ ــش أوغـ ـ ـل ـ ــو ،ع ـ ــن ض ـ ـ ــرورة
إش ــراك عــدد مــن ال ــدول إلــى جانب
تركيا في معركة «تحرير» مدينة
الــرقــة مــن قبضة تنظيم «داع ــش»،
وزيـ ـ ــارة رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـق ـطــري،
ع ـب ــدال ـل ــه بـ ــن ن ــاص ــر بـ ــن خ ـل ـي ـفــة،
ووزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـسـ ـع ــودي،
عادل الجبير،أنقرة ،كشفت ،أمس،
صحيفة «يـنــي شـفــق» املـقــربــة من
الرئاسة التركية ،عن خطة لعملية
م ـش ـتــركــة ،ب ــن تــرك ـيــا وال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة وق ـ ـطـ ــر،
لـ«تحرير» مدينتي املوصل والرقة
(املـ ـعـ ـقـ ـل ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــن لـتـنـظـيــم
داع ــش فــي الـعــراق وســوريــا) ،بعد
عيد األضحى.
ووفـ ـ ـ ــق ال ـص ـح ـي ـف ــة ،فـ ـ ــإن ال ـخ ـطــة
الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء وجـ ــود
الـتـنـظـيــم عـلــى ال ـح ــدود الشمالية
ل ـس ــوري ــا وال ـ ـعـ ــراق ،جـ ــرى بحثها
ف ــي ق ـمــة م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن في
مدينة هانغتشو الصينية ،على
أن تقر تفاصيلها النهائية ضمن
اج ـت ـم ــاع ــات األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ال ـتــي
ستعقد في نيويورك بني  13و20
من الشهر الـجــاري .وفــي تفاصيل
ال ـع ـم ـل ـيــة ،س ـت ـتــولــى قـ ـ ــوات حـلــف
شـ ـم ــال األطـ ـلـ ـس ــي امل ـم ـث ـل ــة ضـمــن
«الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي» ب ــال ـت ـع ــاون
مـ ــع ال ـ ـقـ ــوات ال ـت ــرك ـي ــة اس ـت ـه ــداف
مـ ــواقـ ــع ال ـت ـن ـظ ـيــم فـ ــي امل ــدي ـن ـت ــن،
بينما ستتكفل الرياض والدوحة
بتقديم السالح واملعدات للعملية
واملقاتلني املشاركني في العملية.
ومـ ــن امل ـت ــوق ــع أن ت ـتــولــى فـصــائــل
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» واملـ ـجـ ـم ــوع ــات
املتحالفة مـعــه ،الـتــي تعمل تحت
قـيــادة الجيش الـتــركــي ،العمليات
ال ـب ــري ــة ع ـلــى األرض ف ــي س ــوري ــا،
بينما سيتولى «الحشد الوطني»
إلى جانب قوات «البيشمركة» هذا
الدور في العراق.
وفــي سياق متصل ،رأى املتحدث
بــاســم ق ــوات «الـتـحــالــف ال ــدول ــي»،
جون دوريان ،أن «املنطقة العازلة»
الـتــي أنـشــأتـهــا تــركـيــا عـلــى حــدود
س ــوري ــا «م ـف ـيــدة ل ـل ـغــايــة» ،مشيرًا
إل ـ ـ ــى أن ع ـم ـل ـي ــة «درع الـ ـ ـف ـ ــرات»
الـ ـت ــي يـ ـق ــوده ــا ال ـج ـي ــش ال ـت ــرك ــي
وغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــف» ،هـ ـي ــأت
الـ ـظ ــروف «لـتـطـهـيــر مــدي ـنــة الــرقــة
م ــن داعـ ـ ــش» .ول ـفــت إل ــى أن «ه ــذه
املـنـطـقــة (ال ـح ــدودي ــة) مهمة ألنها
طــريــق الـتـسـلــل لـعـنــاصــر داع ــش»،
التركي
معتبرًا أن «تحرك الجيش
ّ
ه ـنــاك وب ـنــاء منطقة ع ــازل ــة ،مثال
انتكاسة حقيقية لــداعــش» .وأتــت
هذه التصريحات في وقت أعلنت
فيه رئــاســة األرك ــان التركية مقتل
ثالثة جنود وإصــابــة راب ــع ،أمــس،

ستتكفل الرياض والدوحة بتقديم السالح والمعدات (األناضول)

طالب قائد
«الحشد الوطني»
بدور تركي في
معركة الموصل

إثــر اسـتـهــداف عناصر مــن تنظيم
«داع ــش» إحــدى الدبابات التركية
الـ ـت ــي ت ـ ـشـ ــارك فـ ــي ع ـم ـل ـي ــة «درع
الـ ـف ــرات» ،خ ــال اش ـت ـبــاكــات شــرق
قرية الراعي بريف حلب الشمالي.
م ــن جـهـتــه ،لـفــت وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،خ ـ ــال ن ـ ــدوة خــاصــة
عقدها مركز الدراسات السياسية
واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
(سـيـتــا) فــي الـعــاصـمــة أن ـقــرة ،إلــى
َّ
أن «امل ـقــاتــات الـسـعــوديــة ستزيد
طـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــا ال ـ ـجـ ــويـ ــة مـ ـ ــن ق ــاع ــدة
إنـجــرلـيــك الـجــويــة مــن أج ــل ضــرب
مواقع داعش» ،مشددًا على أهمية
«إقــامــة منطقة آمـنــة فــي ســوريــا».
واعتبر الجبير أن «حــزب االتحاد
الديموقراطي» وجناحه العسكري
«مـنـظـمــة إرهــاب ـيــة» ،مــؤك ـدًا رفــض
بـ ــاده إش ـ ــراك ال ـح ــزب ك ـط ــرف في
«التحالف الدولي».
وبـخـصــوص املــوصــل فــي ال ـعــراق،
دعا قائد قــوات «الحشد الوطني»
وم ـح ــاف ــظ ن ـي ـنــوى ال ـس ــاب ــق ،أثـيــل
النجيفي ،أنـقــرة إلــى اداء دور في
مـعــركــة املــدي ـنــة ،مـضـيـفــا أن «أه ــل
امل ــوص ــل ي ــرغـ ـب ــون ف ــي أن تـشـهــد
مدينتهم مــا حــدث فــي جرابلس»،
فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى عـ ـمـ ـلـ ـي ــة «درع
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرات» .وأوضـ ـ ـ ــح أن «ال ـج ـيــش
الـ ـت ــرك ــي م ـس ـت ـمــر ف ــي دع ـ ــم ق ــوات
الـحـشــد الــوط ـنــي» ،مـشـيـرًا ال ــى أن
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ع ـل ــى «ت ــرك ـي ــا اداء دور أك ـب ــر فــي
امل ـن ـط ـق ــة ،ل ـت ـع ــوي ــض تـ ـط ــور دور
إيران ونشاطاتها» .وأشار إلى أن
«امل ـعــركــة (ف ــي امل ــوص ــل) سـتـجــري
م ــن دون ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،بعد
«اع ـت ــراض واشـنـطــن عـلــى دخــولــه
الى املوصل» ،إضافة إلى اعتراض
أهالي املدينة ،وفقًا له.
وأوضح النجيفي أن االستعدادات
ل ـخ ــوض م ـعــركــة امل ــوص ــل جــاهــزة
م ـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة «ل ـك ــن
امل ـف ـق ــود ه ــو االت ـ ـفـ ــاق ب ــن ب ـغ ــداد
وأرب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــل ،والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاف هـ ـ ــو حـ ــول
الــوضــع الـسـيــاســي للموصل بعد
التحرير وكيفية إدارة هذه املنطقة
ومستقبلها» .ونـفــى مــا ت ــردد عن
احتمال انسحاب الـقــوات التركية
من معسكر زليكان ،مشيرًا إلى أنه
«جــرت بعض الـلـقــاءات مــؤخـرًا ما
بني الحكومتني التركية والعراقية
في بغداد ،وأبــدى الجانب التركي
رغبته في تحويل هذا املعسكر الى
مـعـسـكــر لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي ولـكــن
تبقى اإلدارة فيه بيد تركيا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس إقـ ـلـ ـي ــم
ك ــردسـ ـت ــان ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،مـسـعــود
ال ـب ــرزان ــي ،ف ــي حـ ــوار أج ــرت ــه معه
صـحـيـفــة «ل ــوم ــون ــد» ف ــي بــاريــس،
أن ل ـب ـغ ــداد وال ـس ـل ـط ــات ال ـك ــردي ــة
خطة عسكرية الستعادة املوصل،
لكن يجب التوصل اوال الى اتفاق
حـ ــول ال ـش ــق ال ـس ـي ــاس ــي واالدارة
املقبلة لـثــانــي مــدن ال ـع ــراق .وق ــال:
«ج ــرى الـتــوصــل ال ــى ات ـفــاق بشأن
الـشــق العسكري ،لكن لــم يتم بعد
التوصل الى اتفاق سياسي .وفي
ظــل عــدم وج ــود اتـفــاق سياسي ال
معركة الستعادة املوصل» ،مشيرًا
ال ــى أن مـثــل ه ــذا االت ـفــاق يـجــب أن
ي ـت ـن ــاول االدارة امل ـق ـب ـلــة لـلـمــديـنــة
«وت ـم ـث ـي ــل كـ ــل االقـ ـلـ ـي ــات االت ـن ـي ــة
والــدي ـن ـيــة وام ـكــان ـيــة حـمــايــة هــذه
االقليات ملناطقها».
(األخبار)

الكونغرس األميركي
يسمح بمقاضاة
السعودية في
اعتداءات « 11أيلول»
ّ
أقر مجلس النواب األميركي ،أمس ،قانونًا
يسمح لضحايا اعتداءات  11ايلول 2001
وأق ــارب ـه ــم بـمـقــاضــاة ح ـ ًكــومــات أجنبية
يشتبه فــي دعمها أع ـمــاال إرهــابـيــة ضد
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وت ـع ــارض الـسـعــوديــة
بشدة مـشــروع القانون الــذي وافــق عليه
امل ـج ـلــس ب ـعــد أرب ـع ــة اش ـهــر م ــن مــوافـقــة
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ع ـل ـي ــه .وك ـ ــان  15مــن
 19شخصا قــد خـطـفــوا ال ـطــائــرات التي
استخدمت في االعتداءات من السعوديني.
ُ
وسيرفع القانون اآلن إلى البيت األبيض
ملوافقة الرئيس ،بــاراك اوبــامــا ،عليه قبل
ايام من الذكرى الـ 15لالعتداءات ،في وقت
مــن املحتمل أن يـعــارض البيت االبيض
ال ـقــانــون ألن ــه ي ـخــالــف ،كـمــا ي ـق ــول ،مـبــدأ
الـحـصــانــة الـسـيــاديــة ال ـتــي تـحـمــي ال ــدول
مــن القضايا املدنية او الجنائية .وكــان
امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـب ـيــت االبـ ـي ــض ،جــوش
اي ــرن ـس ــت ،ق ــد ص ـ ـ ّـرح ف ــي أي ـ ــار املــاضــي
بـــ ّ
ـأن "ه ـ ـ ــذا الـ ـق ــان ــون س ـي ـغ ـ ّـي ــر ال ـق ــان ــون
الــدولــي املعتمد منذ فترة طويلة املتعلق
بالحصانة .ورئيس الواليات املتحدة لديه
م ـخــاوف جــديــة ب ــأن يجعل ه ــذا الـقــانــون
الواليات املتحدة عرضة ألنظمة قضائية
اخرى حول العالم".
ويـ ـسـ ـم ــح ال ـ ـقـ ــانـ ــون لـ ـع ــائ ــات ض ـحــايــا
اع ـ ـتـ ــداءات  11اي ـل ــول ب ــرف ــع ق ـضــايــا في
املحكمة الفدرالية ضد حكومات أجنبية
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة
بالتعويض اذا ثبتت مسؤولية هذه الدول
عن الهجمات .وبموجب القانون الحالي ال
يمكن لضحايا االرهــاب ســوى مقاضاة
الـ ــدول ال ـتــي تصنفها وزارة الـخــارجـيــة
االميركية رسميا دول راعية لإلرهاب.
على صعيد متصل بذكرى االعـتــداءات،
هـ ـ ــدد زعـ ـي ــم ت ـن ـظ ـيــم "الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة" ،أي ـمــن
الـ ـظ ــواه ــري ،ف ــي ش ــري ــط ف ـيــديــو نـشــرتــه
ح ـس ــاب ــات تــاب ـعــة لـلـتـنـظـيــم ع ـلــى مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي أم ـ ــس ،ال ــوالي ــات
املـتـحــدة بـتـكــرار اح ــداث  11ايـلــول "آالف
املــرات" ،متوجهًا إلى املسلمني بالقول ّإن
"طريق الخالص هو الدعوة والجهاد".
وقال الظواهري ،في شريط فيديو استمر
حوالى عشرين دقيقة ونشر "بمناسبة
م ــرور خـمــس ع ـشــرة سـنــة عـلــى غ ــزوات
الحادي عشر من سبتمبر"ّ ،إن "رسالتنا
إلى األميركان واضحة كالشمس ،قاطعة
كحد الـسـيــف" ،مضيفًا "طــاملــا استمرت
جــرائ ـم ـكــم ،فـسـتـتـكــرر اح ـ ــداث ال ـح ــادي
عشر من سبتمبر االف املرات".
وقال ان اعتداءات  11ايلول  2001جاءت
نتيجة لـ"جرائم" االميركيني ضد املسلمني
فـ ــي ف ـل ـس ـطــن وافـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان وال ـ ـعـ ــراق
والشام ومالي والصومال واليمن واملغرب
ومـصــر .كما تـطـ ّـرق الــى الـصــدامــات بني
ال ـس ــود وال ـب ـيــض ف ــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة
خالل االشهر املاضية ،متحدثا عن "ذل
االفــارقــة" فــي الــواليــات املتحدة ،ومشيرًا
إلى أن السود لن يتمكنوا من نيل حقوقهم
و"االصــاح عبر الدستور والقانون" ،ألن
"القانون في يد اغلبية البيض" .وقال "لن
ينقذهم إال اإلسالم".
(األخبار ،أ ف ب)
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تركيا فيما تظل «جزرة» االنضمام إلى االتحاد األوروبي
مـعــروضــة عـلــى أن ـقــرة ،وإن بــا أف ــق حقيقي،
يعود الشريكان األطلسيان إلــى ترميم العالقات
الــدبـلــومــاسـيــة ،تمهيدًا الستئناف الـتـعــاون في
الملفات الساخنة ذات االهتمام المشترك

ترميم العالقات األوروبية ـ التركية

تجمع
البراغماتية
َ
َّ
الشريكين األطلسيين
بدا أمس أن تركيا واالتحاد األوروبي
ي ـت ـج ـهــان إلـ ــى ت ـخ ـف ـيــف ال ـت ــوت ــر فــي
العالقة بينهما ،وذلك بعد الخالفات
فــي ملف الــاجـئــن وانـضـمــام تركيا
إلـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وبـ ـع ــد
ال ـت ـص ــري ـح ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة امل ـن ـت ـقــدة
ألنقرة ،على خلفية تداعيات املحاولة
االنقالبية الفاشلة في تركيا.
وفي زيارة هي األولى من نوعها منذ
م ـحــاولــة االنـ ـق ــاب ،وص ــل أم ــس إلــى
تركيا وفــد أوروب ــي رفـيــع املستوى،
ض ـ ـ ــم وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة خ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ــدري ـك ــا مــوغ ـيــري ـنــي،
وم ـ ـفـ ــوض ال ـت ــوس ـع ــة فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد،
يـ ــوهـ ــانـ ــز هـ ـ ـ ــان .وع ـ ـقـ ــب مـ ـح ــادث ــات
م ــع وزي ـ ــر خ ــارج ـي ــة ت ــرك ـي ــا ،م ــول ــود
ج ـ ــاوي ـ ــش أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ،ووزيـ ـ ـ ـ ــر ش ـ ــؤون
االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ع ـم ــر جـيـلـيــك،
ق ــال ــت مــوغ ـيــري ـنــي إنـ ــه «ي ـج ــب فـتــح
ف ـصــول جــديــدة فــي عملية انـضـمــام
تركيا إلــى االتـحــاد األوروبـ ــي ،كذلك
إن مـســألــة الـسـمــاح ل ــأت ــراك بــدخــول
االتحاد األوروبــي من دون تأشيرات
ال تـ ـ ـ ـ ــزال م ـ ـ ـطـ ـ ــروحـ ـ ــة» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت
املسؤولة األوروبية ،التي زارت أمس
مـقــر «حـ ــزب ال ـعــدالــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،أن
«الـنـتـيـجــة الــرئـيـسـيــة م ــن االجـتـمــاع
كــانــت إع ـ ــادة تــأكـيــد االلـ ـت ــزام الـقــوي
بالحوار والعمل املشترك في جميع
مجاالت التعاون بيننا ...اتفقنا على

أن نتحدث أكثر مع بعضنا البعض،
وأق ــل عــن بعضنا الـبـعــض» ،مشيرة
إلــى أن الجانبني أجــريــا «مـحــادثــات
مـعـمـقــة» ح ــول ض ـمــان حـمــايــة حكم
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،ع ـ ـلـ ــى إثـ ـ ـ ــر االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــادات
األوروب ـي ــة للحملة الحكومية التي
شهدت اعتقال وإقالة عشرات اآلالف
م ــن امل ــوظ ـف ــن الـ ـع ــام ــي ،م ــن ض ـبــاط
وقـضــاة ومحافظني وحـتــى أســاتــذة
ج ــام ـع ـي ــن ،بـ ــدعـ ــوى االشـ ـتـ ـب ــاه فــي
عالقتهم بمحاولة االنقالب .ونددت
مــوغ ـيــري ـنــي ب ــامل ـح ــاول ــة االن ـقــاب ـيــة
التي هدفت إلى إطاحة الرئيس رجب
طـيــب أردوغ ـ ــان ،قــائـلــة إن ــه «ال مكان
مطلقًا ألي محاولة انقالبية».
وت ـق ــول أوروبـ ـ ــا إن ــه لـلـحـصــول على
إعفاء من تأشيرة الدخول ملواطنيها،
يـنـبـغــي ل ـتــرك ـيــا أن ت ـع ـ ِّـدل قــانــونـهــا
ملحاربة اإلرهاب ،الذي تصفه أوروبا
بأنه فضفاض للغاية ،وفقًا للمعايير
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،فـيـمــا تـ ــرى تــرك ـيــا أنـهــا
ب ـحــاجــة ل ـل ـقــانــون ملــواج ـهــة مـخــاطــر
أمـنـيــة م ـت ـعــددة .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
رأت موغيريني أن ثمة ضرورة لبدء
ع ـم ـل ـيــة س ـيــاس ـيــة ف ــي امل ـع ــرك ــة ضــد
حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي ،ال ــذي
تصنفه أنقرة إرهابيًا.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال جـ ــاويـ ــش أوغـ ـل ــو:
«علينا العمل معًا ،ألن ثمة مشاكل
ظـهــرت ،تؤثر بجميع أبـنــاء شعبنا.

جاويش أوغلو :نحن دولة أوروبية ومستقبل أوروبا هو مستقبلنا (أ ف ب)

وإذا ك ــان ــت هـ ـن ــاك م ـش ـك ـل ــة ،عـلـيـنــا
أن ن ـح ـل ـهــا مـ ـع ــا» .وأض ـ ـ ــاف ال ــوزي ــر
ال ـت ــرك ــي أن ب ـ ــاده «ك ــان ــت وال ت ــزال
دول ـ ــة مــرش ـحــة (ل ـع ـضــويــة االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي) .وبصفتها ه ــذه ،علينا
تـطـبـيــق مـعــايـيــر أعـ ـل ــى» ،م ــؤك ـدًا أن
«مسألة السماح لألتراك بدخول دول
االتحاد األوروبي من دون تأشيرات،
وهو ما ترغب تركيا في تطبيقه هذا
الـعــام ،ال ت ــزال على األج ـنــدة» .ورأى
ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو أن «ال ـف ـص ـل ــن 23
و 24من عملية االنضمام واملتعلقان

نددت موغيريني
بالمحاولة االنقالبية
التي هدفت إلى
إطاحة أردوغان

بالعدالة والحقوق والحرية واألمن،
ي ـجــب أن ُي ـف ـت ـحــا ف ــي أس ـ ــرع وقـ ــت»،
مـضـيـفــا أن «أنـ ـق ــرة م ـس ـت ـعــدة لفتح
ال ـف ـص ــول الـ ـ ـ  35جـمـيـعـهــا ،ال ـت ــي لم
ُي ـف ـت ــح م ـن ـه ــا ح ـت ــى اآلن سـ ـ ــوى 16
ً
فـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا» .ورأى جـ ـ ــاويـ ـ ــش أوغ ـ ـلـ ــو
أيضًا أن «تركيا هي دولــة أوروبـيــة،
ودي ـم ــوق ــراط ـي ــة أوروب ـ ـيـ ــة .مستقبل
أوروبا هو مستقبلنا».
ك ــذل ــك ،أع ـلــن ال ــوزي ــر ال ـتــركــي أن على
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ت ـس ــري ــع وت ـي ــرة
تـسـلـيــم امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة الـتــي

مصر

مليار دوالر أولى
من البنك الدولي
ّ
ُدشن عمليًا عهد
الديون المصرية الكبرى
ُّ
بتسلم القاهرة ،يوم
أمس ،مليار دوالر من
البنك الدولي ،هي جزء
من  3مليارات اقترضتها
منه ،بخالف  12مليار
دوالر من صندوق
النقد و 1.5مليار من
البنك األفريقي ...ورزمة
من الودائع الخليجية

القاهرة ــ األخبار
بخالف قرض الـ  12مليار دوالر الذي
اتفقت عليه مصر و«صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي» ،تسلمت األول ــى مــن البنك
ً
ال ــدول ــي ،ي ــوم أمـ ــس ،ت ـحــويــا مــالـيــا
قيمته مليار دوالر يمثل الشريحة
األولى من قرض مقرر لدعم برنامج
«اإلص ــاح االق ـت ـصــادي» ،وذل ــك بعد
ي ــوم واحـ ــد م ــن ب ــدء تـطـبـيــق قــانــون
ضريبة «القيمة املضافة» ،الذي أقره
الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من
أمس ،عقب موافقة برملانية ،أدت في
املجمل إلــى تطبيق ضريبة بنسبة
 %13على السلع حتى نهاية حزيران
امل ـق ـب ــل ،ع ـلــى أن ت ــزي ــد ل ـت ـكــون %14
اعتبارًا من العام املالي الالحق.
وقالت وزيرة التعاون الدولي سحر
ن ـصــر ،إن قـيـمــة الـتـمــويــل م ــن البنك
الدولي البالغة ثالثة مليارات دوالر،
م ــن املـ ـق ــرر أن تـ ـص ــرف خ ـ ــال ث ــاث

ً
س ـن ــوات ،وذلـ ــك «اس ـت ـك ـمــاال لجهود
الـحـكــومــة فــي تعبئة امل ـ ــوارد املــالـيــة
ل ـت ـن ـف ـي ــذ ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروع ـ ـ ــات الـ ـ ـق ـ ــومـ ـ ـي ـ ــة» .وتـ ـل ــك
ً
«ال ـج ـهــود» تتضمن تـمــويــا بقيمة
 4.5م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر مـ ــن ال ـب ـن ـكــن
الـ ــدولـ ــي واألف ــريـ ـق ــي لـلـتـنـمـيــة عـلــى
مــدى ثــاث سـنــوات ،ومنها حصلت
ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة عـ ـل ــى الـ ـش ــريـ ـح ــة األول ـ ـ ــى
ال ـبــال ـغــة قـيـمـتـهــا  1.5م ـل ـيــار دوالر:
نصف مليار من «األفريقي» ومليار
من البنك الدولي.
وأكـ ـ ـ ــدت ن ـص ــر أن ت ـم ــوي ــل ال ـب ـن ـكــن
«شـ ـه ــادة ث ـقــة دول ـي ــة ج ــدي ــدة تمنح
لـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة
والق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـ ـب ـ ــاد ب ـص ـف ــة ع ــام ــة،
باإلضافة إلى أنه شهادة من واحدة
من أكبر املؤسسات الدولية لسالمة
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق
الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة» ،كــاشـفــة عن
أن «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـك ــف ح ــالـ ـي ــا ع ـلــى
اإلسـ ــراع فــي إن ـهــاء جـمـيــع إجـ ــراءات
ال ـشــري ـحــة ال ـثــان ـيــة ال ـب ــال ــغ قيمتها
 1.5مليار دوالر مــن البنكني أيضًا،
وستحصل عليها البالد قبل نهاية
العام الجاري ،وفق برنامج الحكومة
وأولويات الشعب».
ّ
كــذلــك ذك ــرت أن مــن املـنـتـظــر توقيع
االتـ ـف ــاق ال ـن ـهــائــي ل ـبــرنــامــج تنمية
الـصـعـيــد امل ـم ــول م ــن ال ـب ـنــك الــدولــي

بدأت المستشفيات
تعاني نقصًا
حادًا في المحاليل
والحقن الطبية

ب ـق ـي ـمــة  500م ـل ـي ــون دوالر قــري ـبــا،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـق ــاه ــرة ال ت ـ ــزال تنتظر
الشريحة األولــى من قرض صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ال ــذي يبلغ  12مليار
دوالر ي ـص ــرف ع ـل ــى ثـ ــاث س ـن ــوات
أي ـضــا قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام .ويـفـتــرض
أن تـحـصــل ال ـح ـكــومــة ع ـلــى مــوافـقــة
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـن ـه ــائ ـي ــة خـ ـ ــال ال ـش ـهــر
املقبل في ظل طلب «صندوق النقد»
شروطًا صعبة ،منها تحريك أسعار
املـ ـح ــروق ــات ،ال ـت ــي ن ـف ــت ال ـح ـكــومــة،
يـ ــوم أم ـ ــس ،رس ـم ـي ــا وج ـ ــود أي نـيــة
لتعديلها.
لكن الحكومة رفعت في األيام املاضية
أس ـ ـعـ ــار الـ ـسـ ـج ــائ ــر رسـ ـمـ ـي ــا ،وس ــط
توقعات بأن تــؤدي هذه الزيادة إلى
عــائــدات تقترب مــن ثمانية مليارات

جنيه لخزينة الدولة.
فــي الــوقــت نفسه ،بــدأ عــدد كبير من
املستشفيات املعاناة من نقص حاد
فــي املحاليل والحقن الطبية األكثر
اسـتـخــدامــا عـلــى خلفية أزم ــة نقص
ت ــواف ــر ال ـ ــدوالر ل ـش ــراء املـسـتـلــزمــات.
بدأ تطبيق ضريبة قيمة المضافة بـ%13
على أن تصير  %14بعد شهور (آي بي ايه)
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وع ــد بـهــا لـنـحــو ثــاثــة مــايــن الجــئ
س ــوري يـعـيـشــون فــي تــركـيــا .وتـجــدر
اإلش ــارة إلــى أن املفوضية األوروب ـيــة
ّ
كانت قد أعلنت ،أول أمس ،أن من املقرر
أن يـقــدم االت ـحــاد األوروب ـ ــي مساعدة
مالية لتمويل االحتياجات األساسية
لنحو مليون من الالجئني السوريني
الـ ــذيـ ــن ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي ت ــركـ ـي ــا .وقـ ــال
م ـف ــوض االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ل ـشــؤون
املـ ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة ،كــريـسـتــوس
ستيليانيديس ،فــي مؤتمر صحافي
ف ــي ب ــروك ـس ــل« :ب ـه ــذا ال ـت ـمــويــل ال ــذي

وال ي ــزال ف ــارق ال ـص ــرف ب ــن السعر
ال ــرسـ ـم ــي والـ ـ ـس ـ ــوق املـ ـ ـ َـوازيـ ـ ــة أك ـث ــر
م ــن  ،%30م ــا سـ ّـبــب وقـ ــف تـعــامــات
ش ــرك ــات ع ــدة ف ــي ظ ــل الـتـصــريـحــات
املتضاربة من محافظ البنك املركزي
حول تحريك سعر الصرف قريبًا.

يـبـلــغ  348مـلـيــون ي ــورو مــن ميزانية
االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ،وب ــالـ ـطـ ـب ــع مــن
ال ــدول األع ـضــاء ،نــدشــن شبكة األمــان
االج ـت ـم ــاع ــي ل ــدع ــم ال ــاج ـئ ــن األك ـث ــر
اس ـت ـض ـعــافــا ف ــي ت ــرك ـي ــا» .واملـ ـق ــرر أن
َ
ُ
تـحـ َّـول املساعدة املعلنة إلــى بطاقات
إلكترونية ،على نحو شهري ،بحيث
ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا الـ ــاج ـ ـئـ ــون ل ـل ـح ـصــول
ع ـلــى االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ،مثل
الغذاء واإلسكان والتعليم .وأوضحت
املـ ـف ــوضـ ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة أن ب ــرن ــام ــج
األغذية العاملي سيبدأ تنفيذ برنامج
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات األوروب ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي ت ـشــريــن
األول املـقـبــل ،بالشراكة مــع السلطات
ف ــي أنـ ـق ــرة والـ ـه ــال األحـ ـم ــر ال ـتــركــي.
وأضافت املفوضية أن من شأن النظام
املذكور تعزيز االقتصاد املحلي أيضًا،
ُ
حيث ســتـصـ َـرف األم ــوال فــي األســواق
املحلية.
ُيـ ـ ـش ـ ــار إل ـ ــى أن االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي
ك ــان قــد تـعـهــد ،ال ـعــام املــاضــي ،تقديم
«مـســاعــدات» بقيمة  3مـلـيــارات يــورو
إل ـ ـ ـ ــى ن ـ ـحـ ــو ث ـ ــاث ـ ــة م ـ ــاي ـ ــن س ـ ـ ــوري
يـعـيـشــون فــي تــرك ـيــا ،وذل ــك فــي إطــار
ص ـف ـق ــة م ـ ــع أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة ،تـ ـق ـ ّـي ــد األخ ـ ـيـ ــرة
بموجبها تدفق الالجئني واملهاجرين
إلى أوروبا.
ع ـلــى صـعـيــد آخ ـ ــر ،أع ـل ــن أم ــس وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األملـ ـ ــانـ ـ ــي ،فـ ــرانـ ــك فــال ـتــر
شتاينماير ،أن ــه ي ــرى فــي ق ــرار أنـقــرة
السماح ّ
ملشرعني أملــان بــزيــارة قاعدة
«إنـجــرلـيــك» الـجــويــة التركية «إش ــارة
سياسية» إلى استعدادها الستئناف
الحوار مع برلني ،بعد توترات شديدة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن .وأك ـ ــد ش ـتــاي ـن ـمــايــر أن
ت ــرك ـي ــا ت ـب ـقــى ش ــري ـك ــا م ـه ـمــا ألملــان ـيــا
واالت ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي فـ ــي ال ـت ـص ــدي
مل ــوج ــة ال ــاج ـئ ــن ،م ـض ـي ـفــا أن أن ـقــرة
لديها أيضًا دور محوري في املساعدة
ف ــي ح ــل أزمـ ـ ــات م ـت ـع ــددة ف ــي ال ـشــرق
األوسطّ .
وعبر شتاينماير عن أمله أن
ينطلق حوار مباشر على نحو أوسع
ب ــن تــرك ـيــا وأمل ــان ـي ــا وب ــاق ــي االت ـح ــاد
األوروبي.
وكانت تركيا قد وافقت أول من أمس
عـلــى ال ـس ـمــاح ملـجـمــوعــة صـغـيــرة من
ّ
املشرعني األملان بزيارة  250جنديًا من
قــوات بالدهم في قاعدة «إنجيرليك»
الجوية ،قرب الحدود السورية ،وذلك
في موعد حددته في الرابع من تشرين
األول املـقـبــل .وكــانــت أنـقــرة قــد منعت
الزيارة ،ردًا على قرار للبرملان األملاني،
يصف حوادث عام  1915بأنها «إبادة
جماعية» ارتكبتها القوات العثمانية
بحق رعاياها األرمن.
(األخبار ،رويترز)

فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،يـ ـعـ ـك ــف وزراء
«امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة» ع ـلــى
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــاء م ـ ـ ــن ب ـ ـ ــرام ـ ـ ــج الـ ـحـ ـم ــاي ــة
االجتماعية للفئات األكثر احتياجًا،
وذلــك لتطبيقه خــال املرحلة املقبلة
بالتزامن مع تحريك األسعار مجددًا
وخـ ـف ــض ق ـي ـمــة ال ـج ـن ـي ــه ،ع ـل ـمــا ب ــأن
وزارة الـتـمــويــن وفـ ــرت مـنــافــذ تـقــدم
فيها السلع بأسعار أقل لكن مستوى
جــودتـهــا أق ــل مــن األس ـ ــواق الـعــاديــة.
وي ـع ـكــف ال ــوزي ــر ال ـجــديــد لـلـتـمــويــن،
اللواء محمد علي الشيخ ،على طرح
املــزيــد مــن الـسـلـ ّـع ،علمًا ب ــأن الـقــوات
املسلحة أيضًا وفرت جزءًا من السلع
األساسية في األسواق وفتحت منافذ
لها في جميع مدن الجمهورية.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،واف ـ ـقـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـلــى
مـشــروع قــانــون جديد ينظم طبيعة
ال ـت ـح ـفــظ ع ـل ــى أم ـ ـ ــوال «ال ـج ـم ــاع ــات
والـ ـكـ ـي ــان ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة وامل ـن ـت ـمــن
إليها» ،ويبعد «القضاء اإلداري» من
النظر في الطعون بالتظلمات التي
يقدمها املتحفظ على أموالهم مقابل
نقلها إلى محكمة األمور املستعجلة.
واألخـ ـي ــرة م ـعــروفــة بـتــأيـيــد قـ ــرارات
الحكومة ودعمها بــاسـتـمــرار ،فيما
سـيـنـتــج م ــن ال ـق ــان ــون إنـ ـش ــاء لجنة
جديدة يكون تعيني أعضائها بقرار
م ــن رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،عـلـمــا بــأن
املشروع الجديد قدمته وزارة العدل.
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وجهة نظر

أبو مازن وكمين «الرباعية»
بسام أبو شريف *
الطريق مليئة بالكمائن واأللغام،
واملستهدف قضية الشعب الفلسطيني.
يعتقد مركز األبحاث االستراتيجية
في واشنطن أن الشرق األوسط أصبح
جاهزًا للتغيير ،كما يريده َمن وضعوا
دراسة ورسموا خريطة لتدمير
املعارضني لوجود إسرائيل ،ولتفتيت
ً
القوى ًالتي ترفض تطويب إسرائيل قوة
إقليمية متحكمة .يستند املركز في رأيه
إلى نجاح عملية التهيئة األكثر فاعلية
في هذه العملية ،وهي تليني العالقة بني
أصحاب املال من األنظمة العربية ،ودولة
إسرائيل .الهدف االستراتيجي املنشود
هو شطب قضية فلسطني نهائيًا من
السياسية للشرق األوسط،
الخريطة
ّ
أي تطبيق ما وقع عليه حكام عرب،
املتواطئون مع الصهيونية والواليات
املتحدة ،لتصبح فلسطني دولة ووطنًا
لليهود ،مقابل دعم االستعمار لهؤالء
ّ
في تحكمهم بالجزيرة العربية.
وسيسمح هذا التحالف الجديد
إلسرائيل ،بأن ّ
تمد طغيانها على كامل
فلسطني ،وبأن يتحول من يسمح لهم
كيان العدو بالبقاء من الفلسطينيني،
إلى عبيد يعملون عند اليهود ،أصحاب
السيادة .ومنذ عام  ،2000تعمل هذه
الدوائر على تحقيق هذه األهداف .فقد
اغتالوا ياسر عرفات ،بعدما اكتشف
اللعبة والفخ ،وقرر أن يعود إلى املقاومة،
حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني.
ووعدوا أبو مازن ،إن هو قضى على
«اإلرهاب» ،أي املقاومة ،بأن يعطوه
اتفاق سالم .واآلن يتبني أنهم كانوا
يستخدمونه لتحقيق أهدافهم ،بغطاء
من وعود واشنطن الكاذبة .وأصبح
كيان السلطة الفلسطينية مرهونًا
تمامًا بما تدفعه بعض الدول الخليجية،
بعدما قطعت الواليات املتحدة وأوروبا
املساعدة املقررة للسلطة.
سار عباس على قدميه نحو فخهم،
وقضى ،بالتنسيق معهم ،على جذوة
املقاومة ،حتى تلك املنتمية إلى حركة
فتح ،طمعًا بما وعدوه به كذبًا ،وأصبح
عباس معتمدًا كليًا على أموال دول
النفط ،املتحالفة مع الواليات املتحدة
وإسرائيل .وهكذا ،فقد القدرة على
التحكم بالقوة وباملال ،واألهم ،فقد كل
ً
تأييد شعبي وأصبح معزوال ،بسبب
هذه املواقف.
ويرى خبراء إسرائيليون أنه آن األوان
للتخلص من أبو مازن ،فيما يرى خبراء
ً
أداة ّ
طيعة في
آخرون أن األخير أصبح
يدهم ،وأن بإمكانهم انتزاع ما يريدون
منه .وتأتي الزوبعة التي أثارها بيان
اللجنة العربية للمتابعة ،املسماة «اللجنة
الرباعية»ّ ،
ليتوج هذه التطورات.
بــيــان الــلــجــنــة الــربــاعــيــة :الــهــدف
والتوقيت
يأتي بيان اللجنة الرباعية ،الذي يبدي
الحرص الشكلي على وحدة الصف
الفلسطيني ،ويعتبرها شرطًا لتحريك
«عملية السالم» ،في ظل معطيات عدة:
 1دعوة الرئيس الروسي ،فالديميربوتني ،للقاء بني رئيس وزراء العدو،
بنيامني نتنياهو ،ومحمود عباس.
والجدير ذكره هنا أن روسيا تتحرك
في امللف الفلسطيني للمرة األولى منذ
مؤتمر مدريد.
 2-اإلنجازات التي حققها الجيش

العربي السوري على أرض حلب وحماه.
 3احتالل تركيا للشريط الحدودي فيّ
شمالي سوريا.
 4تغطية «جبهة النصرة» اإلرهابيةفي سورية ،التي تتعامل مع إسرائيل،
تحت اسم جيش سوريا الحر؛ وتدفق
«النصرة» وآخرين ،عبر تركيا ،إلى
الشريط الحدودي الشمالي.
 5بحث جاد بني موسكو وواشنطنحول العودة للمفاوضات ،بعد وقف
شامل إلطالق النار والعمليات العدائية.
ّ
متسرعة لفتح
إن هذا البيان هو محاولة
امللف الجدي الكامن وراء كل ما جرى
ويجري في املنطقة منذ عام  ،2000وهو
إنهاء القضية الفلسطينية ،كنتيجة من
نتائج تسوية أوضاع الشرق األوسط
الجديد .ونقول «محاولة متسرعة» ألن
الحسابات كلها لم تتحقق بعد ،والدليل

ّ
أشعر بأن خطر التآمر
الحالي شبيه بخطر التآمر
قبل والدة إسرائيل

على ذلك عدم اتفاق موسكو وواشنطن
على التفاصيل .ودليل آخر هو التقدم،
الذي ال يتوقف وال يمكن أن يتوقف
عنده الجيش العربي السوري ،ألنه يعلم
أن سوريا لن تعود موحدة ومستقرة،
إال بإنهاء اإلرهابيني .أما األهم ،فهو أن
القيادات البديلة التي يهدد بها املمولون
محمود عباس ،ال يعتبرهم الشعب
الفلسطيني بدائل ،فهو يرفض الوضع
الراهن ،لكنه يرفض أيضًا ما يحاول
هؤالء فرضه باملال.
إن وجه الخطورة الوحيد في كل هذه
اللعبة املكشوفة ،هو أن يرضخ أبو
مازن ملشيئة دول الخليج .فاألخيرون
متسرعون في ما يطرحونه ،ظنًا منهم
ٍّ
َ
َ
سعره
سعره ،وأن ألبو مازن
أن لكل
أيضًا.
ال شك في أن الوضع خطير للغاية.
وأستطيع القول إن الشعور بالخطر
الشديد على قضية شعبنا ،هو شعور
حقيقي ،يستند إلى معطيات ملموسة،
ال إلى مشاعر فقط .للمرة األولى منذ
عام  ،1967أشعر بأن خطر التآمر
الحالي شبيه بخطر التآمر قبل والدة
إسرائيل.
لذلك ،أوجه الكالم مباشرة إلى األخ
محمود عباس ،الذي أعرفه من خالل
معرفتي بأعضاء قيادة فتح ،التي فقدت
ً
رجاال حملوا راية بالدهم حيثما ذهبوا،
ّ
وضحوا في سبيل استعادة حقوق
شعبهم الفلسطيني.
ً
أخطاء كبيرة
أخي أبو مازن ،لقد ارتكبت
وكثيرة ،مصدقًا وعود األميركيني
ّ
وضحيت
واإلسرائيليني على السواء.
بمحبة شعبك ،لتفي بوعودك لهؤالء.
وعانى املناضلون كثيرًا في ظل حكمك.
لكن هؤالء الذين يحترمهم الشعب
كمناضلني ،ليسوا حاقدين ،لكنهم
ليسوا جهلة أيضًا.
وبعد ،فإن الشعب يرى أنك حطمت الروح
النضالية في حركة فتح ،وجعلت من
ديموقراطية فتح سوقًا للشراء والبيع.
وجعلت من املنافسة الشريفة ميدانًا

للتنكيل .وحرمت الشعب الفلسطيني
َ
تصعيد التأييد الشعبي العاملي ،وذلك
بعدم االكتراث وبإهمال التخطيط
ّ
وحث النقابات واالتحادات الفلسطينية
على أداء دورها في التفاعل املكثف مع
أنصار القضية الفلسطينية حول العالم،
وحولت سفاراتنا من سفارات على
اتصال بالشعوب ،إلى سفارات محنطة
بالياقات التي تتدرب على البروتوكول.
هادنت العدو حيث يجب أال تهادنه،
وامتنعت عن إرسال ملفات جرائمه
إلى محكمة الجنايات .وسمحت لصغار
املوظفني من أتباعك أو املحسوبني عليك
بأن يتطاولوا على قرارات رئيس الوزراء.
أنت تعلم أن لشعبنا تقاليد عريقة ،وهو
ال يفكر وال يخطط إلزاحة رئيس عن
منصبه .لكن شعبنا يتمسك بحقوقه
الديموقراطية ،ويعلم أنه منذ سنوات،
كان يجب أن تحصل االنتخابات ،فلم
تحصل.
إن شعبنا يطالبك بأن تلبي فورًا مطالبه،
حتى يقف ضد مخطط إلقائك في ركن
سحيق من أركان التاريخ ،وعلى يد
حكام يتحكمون بأموال األمة وأموال
ّ
الجماهير العربية .ونلخص املطالب
باآلتي:
ً
أوال ،أن تلغي كل القرارات الظاملة التي
اتخذتها ،ضد قيادات أو أفراد ،بسبب
موقفهم السياسي أو اإلعالمي املعارض
لتوجيهاتك .أن تعيد االعتبار إلى كل من
أغلقت مكتبه ظلمًا ،وأن تعيد حقوق كل
من حرمته حقوقه الشرعية والقانونية.
ثانيًا ،أن تعيد حب األخوة ،والتالحم
ضد العدو.
ثالثًا ،أن تعود إلى الشعب وإلى
مؤسساته ،وأن تطلب من الشعب اليقظة
والدفاع عن حقوقه.
رابعًا ،أن تأمر أجهزة األمن بمساعدة
املناضلني ،والتصدي للعمالء األجانب.
خامسًا ،أن تأتي بوزارة ال يلغي قرار
رئيسها موظف في الرئاسة من الدرجة
الرابعة ،أو موظف في وزارة ،له صلة
بمكتب الرئيس.
سادسًا ،أن تفتح مرة أخرى املجال ،لكل
الجمعيات غير الحكومية واإلنسانية،
للعمل؛ وأن توجه لجانًا ،من فتيات
وشبان ،إلى كل البلدان األوروبية ،للتعبئة
وحشد التأييد الشعبي .وأن تفتح املجال
ألساتذة الجامعات واتحادات الطلبة،
لالنطالق لتعبئة وتحريض جامعات
العالم وطالبها ،للتظاهر والتحرك ،دعمًا
للحق الفلسطيني.
سابعًا ،أن ترسل إلى محكمة الجنايات
كافة امللفات ملحاكمة املسؤولني
اإلسرائيليني ،كمجرمي حرب.
ثامنًا ،أن تعيد إلى الثورة ومنظمة
التحرير الفلسطينية وجهها الوطني،
من حيث الوقوف مع سوريا ضد
اإلرهابيني ،ومع العراق ضد عمالء
إسرائيل واألميركان.
وتاسعًا ،أن تعلن موقفًا حازمًا ال تردد
فيه ،من أن حقنا الفلسطيني ،هو حق
مقدس ،لن نتنازل أو نسمح ألحد
بالتنازل عنه.
إذا فعلت هذا يا أخي أبو مازن ،فسيفكر
شعبنا في كيفية رفض اإلمالءات ،فأنت
وحدك لن تتمكن من القيام بأي خطوة.
أنت بحاجة الى شعب ،ابتعد عنك بسبب
استهانتك بحقوقه وظلمك له.
ما زال أمامك خطوة .وعلى قول املثل،
«والت ساعة ندامة».
* كاتب سياسي فلسطيني
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ّ
قمة «جنوب أوروبا» تتحول إلى أداة بيد هوالند
تقرير

استقبلت أثينا قمة لــدول جنوب أوروبــا
تـ ـه ــدف إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــة م ـش ـكــات ـهــا
المشتركة ،لكنها ّ
تحولت إلى مبادرة تقدم
«رؤيــة جديدة لتقوية االتـحــاد األوروبــي
لمواجهة تحديات الـقــارة ككل» ،وإلى
أداة بيد فرنسوا هوالند
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن م ـ ــن قـ ـم ــة أث ـ ـي ـ ـنـ ــا ،ن ـفــى
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـيــونــانــي ،أليكسس
تسيبراسّ ،
تحوله من «يـســاري» إلى
«اش ـتــراكــي دي ـمــوقــراطــي» ،لـكـنــه قــال،
ف ــي مـقــابـلــة م ــع صـحـيـفــة «لــومــونــد»،
إن ـ ــه «أك ـ ـثـ ــر ق ــرب ــا إل ـ ــى االش ـت ــراك ـي ــن
الديموقراطيني في املجلس األوروبي
مــن قــربــه إلــى الـيـســار» ،ألنــه «رغــم كل
ش ــيء ،نـحــاول االسـتـفــادة مــن هامش
ال ـت ـح ــرك ال ـب ــاق ــي ل ـنــا ل ـت ـقــديــم حـلــول
ذات طــابــع اج ـت ـمــاعــي» ف ــي مــواجـهــة
«نيوليبرالية االتحاد األوروبي».
ومــع أن تـسـيـبــراس يـصـ ّـر عـلــى بقائه
«ي ـســاريــا» ،ف ــإن قـمــة «دول الـجـنــوب»
التي استضافها ،أمس ،وجمعت قادة
دول «اشـ ـت ــراكـ ـي ــن» ،م ـن ـهــم الــرئ ـيــس
الـفــرنـســي ،فــرنـســوا هــوالنــد ،وضعت
أسـ ــس ع ـم ــل م ـش ـت ــرك ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
األوروبـ ـ ـ ــي ب ــن هـ ــذه الـ ـ ــدول ملــواجـهــة
م ـش ـك ــات ـه ــا املـ ـشـ ـت ــرك ــة ،ودع ـ ـ ــت إل ــى
اع ـت ـمــاد س ـيــاســات «ت ـع ــزز الـنـمــو في
أوروبا».
ج ـه ــد كـ ــل مـ ــن هـ ــوالنـ ــد وت ـس ـي ـب ــراس
إلظـهــار املـحــادثــات على أنـهــا مـبــادرة

لم تخرج مقترحات
البيان الختامي عن أفكار
«العمل األوروبي المشترك»
لتقوية أوروب ــا .وقــال تسيبراس ،في
امل ـقــاب ـلــة ،إن ال ـه ــدف م ــن ال ـق ـمــة ليس
«تقسيم أوروبا ،بني شمال وجنوب»،
ب ــل إي ـج ــاد ح ـل ــول مـشـتــركــة ألن لــدى
ال ــدول املتوسطية مشكالت مشتركة
ً
«يجب أن نجد لها حلوال مشتركة»،
ل ـي ـعــود وي ـق ــول إن أوروب ـ ـ ــا منقسمة
بني «شمال يراكم الفوائض ،وجنوب
ً
يعاني عجزًا ثقيال ،ما يعوق التالقي
األوروبي».

جهد هوالند وتسيبراس إلظهار المحادثات على أنها مبادرة لتقوية أوروبا (أ ف ب)

قبيل بدء املحادثات ،أعــاد تسيبراس
ال ـت ــأك ـي ــد أن الـ ــوقـ ــت قـ ــد ح ـ ــان لـ ــدول
ال ـج ـنــوب م ــن أج ــل تــوح ـيــد جـهــودهــا
والدفع نحو أجنداتها الخاصة على
املـسـتــوى األوروبـ ـ ــي ،خـصــوصــا أنها
كانت «األكثر تأثرًا في األعوام األخيرة
باألزمة االقتصادية ،كذلك فإنها خط
املــواجـهــة األول فــي مــا يتعلق بــأزمــة
املهاجرين».
أم ــا ه ــوالن ــد ،فـ ــرأى أن «امل ـع ـن ــى» من
ه ــذا االجـتـمــاع هــو «حـمــايــة ال ـحــدود،
وت ـعــزيــز الـنـمــو ومـكــافـحــة ال ـه ـجــرة...
وف ــي الــوقــت نفسه تـطــويــر سياسات
تنموية والـعـمــل معا ضــد اإلره ــاب».
تعاني
وأضــاف« :دول جنوب أوروبــا ّ
أوضــاعــا اقـتـصــاديــة تستحق مــنــا أن
نضع النمو في صميم األولويات».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ق ــال رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلي ـ ـ ـطـ ـ ــالـ ـ ــي ،مـ ــات ـ ـيـ ــو ريـ ـ ـ ـن ـ ـ ــزي ،ب ـعــد
ّ
املحادثات ،إن االتحاد األوروبي يجب
أن ي ـب ـت ـعــد ع ــن «م ــرح ـل ــة ال ـت ـق ـشــف»،
متابعًا أن «أوروب ــا ال يمكن أن تبقى
فـ ـق ــط م ـ ـج ـ ـ ّـرد تـ ـقـ ـن ـ ّـي ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
تقشف».
وال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان م ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض
أنـ ـه ــا ت ـت ـم ـحــور ح ـ ــول م ـح ــاول ــة دول

أوروب ــا الجنوبية (فــرنـســا وإيطاليا
واليونان وإسبانيا ومالطا وقبرص
والـ ـب ــرتـ ـغ ــال) ال ـت ــوص ــل إلـ ــى بــرنــامــج
مشترك للتخفيف مــن أزم ــة امليزانية
األوروب ـي ــة ب ـصــورة أســاسـيــة ،إضــافــة
إلى الحد من ضغوط أزمة املهاجرين،
ّ
تحولت إلى مقترحات لتقوية أوروبا
ككل.
ولم تخرج مقترحات البيان الختامي
ل ـت ـلــك ال ـق ـم ــة ع ــن «ال ـع ـم ــل األوروب ـ ـ ــي
املـ ـشـ ـت ــرك» ،ألن «االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ــي
ب ـح ــاج ــة إلـ ــى ن ـب ــض ج ــدي ــد ملــواج ـهــة
التحديات املشتركة لـلــدول األعـضــاء
ف ــي االتـ ـ ـح ـ ــاد ،وذلـ ـ ــك ل ـض ـم ــان مــوقــع
أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـ ــدولـ ـ ــي،
وت ـ ـح ـ ـسـ ــن آلـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ـمـ ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
األوروبية الديموقراطي» ،وفق البيان.
عـلــى املـسـتــوى االق ـت ـصــادي ،رأت تلك
ّ
الـ ــدول الـجـنــوبـيــة املـتــوسـطـيــة أن من
الضروري «تعزيز النمو والتعاون في
أوروب ــا ...لتخطي األزمــة االقتصادية
وخ ـل ــق فـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة» ،وذل ــك
ع ـب ــر «م ـض ــاع ـف ــة ال ـ ـقـ ــدرة الـتـمــويـلـيــة
ل ـل ـص ـن ــدوق األوروب ـ ـ ـ ـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
االستراتيجي (خطة يونكر) ...ويجب
أن ت ـك ــون هـ ــذه ال ـخ ـطــة م ـتـكــامـلــة مع

السياسات األوروب ـيــة لدعم التمويل
واالسـتـثـمــار ...ومــن ال ـضــروري أيضًا
تـعــزيــز م ـحــاربــة الـتـمـلــص الـضــريـبــي
واإلغراق املالي».
كذلك ،أعرب املشاركون عن اعتقادهم
«الـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــازم» بـ ـ ـ ــأن مـ ـصـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـق ـ ــارة
ت ـك ـمــن ف ــي أمـ ــن «م ـن ـط ـقــة امل ـت ــوس ــط»
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،آم ـل ــن أن ت ــأخ ــذ قـمــة
بــرات ـي ـســافــا امل ـن ـت ـظــرة ف ــي  16أي ـلــول
فــي االعـتـبــار هــذه «الــرؤيــة الـجــديــدة»
وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى مـ ـب ــادرات مـعـتـمــدة.
وطرحوا أيضًا إطــار عمل قائمًا على
«خمس أولويات» ،منها «تعزيز األمن
الــداخـلــي والـخــارجــي ألوروبـ ــا» ،الــذي
يتمثل «في حماية الحدود األوروبية
واملـ ــواط ـ ـنـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن» ،ول ــذل ــك
«ع ـل ـي ـنــا ت ـقــويــة ت ـعــاون ـنــا ف ــي مـجــال
األمـ ــن وال ــدف ــاع وإط ـ ــاق امل ـفــاوضــات
لحل األزمة القبرصية».
وتابع البيان أنــه يجب على االتحاد
األوروبي أن يوطد حدوده الخارجية
ويعزز التعاون في مكافحة اإلرهــاب
وظ ـ ـ ـ ــاه ـ ـ ـ ــرة الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرف .ك ـ ــذل ـ ــك رأى
امل ـج ـت ـم ـعــون أن ع ـلــى أوروب ـ ــا تـعــزيــز
تـعــاونـهــا م ــع دول امل ـتــوســط وال ــدول
األف ــريـ ـقـ ـي ــة ألنـ ـ ــه «ض ـ ـ ـ ـ ــروري ألم ـن ـنــا

املشترك».
وعـ ــن م ـعــال ـجــة أزم ـ ــة ال ـه ـج ــرة ،قــالــوا
إن ذلـ ــك يـ ـك ــون ع ـب ــر «ح ـم ــاي ــة فـعــالــة
ل ـل ـحــدود األوروب ـ ـيـ ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
إدارة سياسات اللجوء والهجرة في
ما يتوافق مع املبادئ األوروب ـيــة ...ال
يمكن التسامح مــع العنصرية وكــره
األجانب» ،فيما رأوا أنه لتطبيق ذلك
مــن ال ـض ــروري «االس ـت ـمــرار بــاالتـفــاق
التركي األوروبي ...واملعالجة العميقة
ألسباب الهجرة غير الشرعية».
وتـ ـ ــزام ـ ـ ـنـ ـ ــت ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـمـ ــة م ـ ـ ــع لـ ـق ــاء
لـ«مجموعة اليورو» ّفي براتيسالفا،
دعا ،اليونان ،إلى تجنب التخلف عن
تنفيذ اإلصــاحــات الـتــي يطالب بها
الدائنون ،في مقابل خطة املساعدات
املالية الثالثة ،وذلك مع اقتراب موعد
جولة جديدة من املحادثات اليونانية
مــع الثالثي الــدائــن فــي انتظار تنفيذ
أثـيـنــا ،حـتــى نـهــايــة أي ـلــول 15 ،شرطًا
فرضها الدائنون .وفــي الوقت نفسه،
ت ــواج ــه ك ــل م ــن إس ـبــان ـيــا وال ـبــرت ـغــال
عـقــوبــات مالية أوروب ـيــة النتهاكهما
القواعد الخاصة بخفض العجز في
امليزانية.
(األخبار)

فرنسا

إفشال مخطط إرهابي لـ{داعش» في باريس
أفشلت السلطات ُ الفرنسية هجومًا ًإرهابيًا
في باريس ،فيما ألقي الضوء مباشرة هذه
المرة على عالقة المخططين بتنظيم
{داعش» في سوريا
أع ـل ـنــت وزارة الــداخ ـل ـيــة الـفــرنـسـيــة،
أمـ ـ ــس ،أن ال ـن ـس ــاء الـ ـث ــاث ال ـل ــوات ــي
ألـقــي الـقـبــض عليهن ،فــي مــا يتصل
باكتشاف سيارة محملة بأسطوانات
ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز عـ ـلـ ــى ط ـ ــري ـ ــق جـ ــان ـ ـبـ ــي قـ ــرب
ّ
"كــاتــدرائ ـيــة نـ ــوتـ ــردام" ،ك ــن يخططن
ل ـه ـجــوم ع ـلــى مـحـطــة ل ـل ـق ـطــارات في
باريس .وأوضح مسؤول في الوزارة،
ب ـعــد إل ـق ــاء ال ـق ـبــض عـلـيـهــن ل ـيــل أول
م ــن أمـ ــس ،أن ــه "صـ ــدر إن ـ ــذار لجميع
ّ
امل ـح ـطــات ،إذ ك ــن يـخـطـطــن ملهاجمة
غ ــار دو ل ـيــون ي ــوم الـخـمـيــس" ،وهــي
م ـح ـطــة ق ـ ـطـ ــارات ت ـق ــع إلـ ــى ال ـج ـنــوب
الشرقي مــن العاصمة على بعد أقل
من ثالثة كيلومترات عن الكاتدرائية

القابعة في وسط باريس.
وفي سياق التحقيقات التي فتحتها
ّ ّ
تبي أن ثمة صالت تربط
السلطات،
بــن املجموعة النسائية والهجمات
الـ ـس ــابـ ـق ــة ال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـه ــدف ــت كــاه ـنــا
وشرطيني اثنني .وقــال املـ ّـدعــي العام
ف ــي ب ــاري ــس ،فــرن ـســوا م ــوالن ــس ،في
ّ
مــؤتـمــر صـحــافــي ،إن إح ــدى الـنـســاء
الـ ـث ــاث امل ـع ـت ـقــات ( 23ع ــام ــا) "ك ــان
س ـي ـت ــزوج ـه ــا الـ ـجـ ـه ــادي الـ ـ ــذي ذب ــح
شرطيني في حــزيــران في مانيانفيل
قـ ـ ــرب ب ـ ــاري ـ ــس ،ثـ ــم الـ ـشـ ـخ ــص الـ ــذي
نـفــذ هـجــومــا فــي كنيسة فــي منطقة
الـ ـن ــورم ــان ــدي فـ ــي ت ـ ـمـ ــوز" .وأض ـ ــاف
ّ
مـ ــوالنـ ــس أن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـن ـســائ ـيــة
"تلقت تعليمات" من تنظيم "داعــش"
انطالقًا من سوريا.
وبينما أعلن وزير الداخلية الفرنسي،
برنارد كــازنــوف ،في بيان متلفز في
وقت متأخر من مساء أول من أمس،
ّ
أن "النساء الثالث البالغات من العمر
 23 ،39و 19ع ــام ــا اع ـت ـن ـق ــن أفـ ـك ــارًا
ّ
م ـت ـش ــددة ،وك ـ ــن م ـت ـع ـص ـبــات" ،نقلت

خططت المجموعة الستهداف {غار دو ليون» يوم الخميس (أ ف ب)

وك ــال ــة "روي ـ ـتـ ــرز" ع ــن م ـس ــؤول أمـنــي
ّ
ّ
قوله إن أصغر املقبوض عليهن كانت
قد كتبت خطابًا تعلن فيه مبايعتها
تـنـظـيــم "داع ـ ـ ــش" .وأض ـ ــاف امل ـس ــؤول
أن والدها هو صاحب السيارة ،وأن

الشرطة كانت تشتبه فــي أنها تريد
االنضمام إلى التنظيم في سوريا.
مــن جـهـتــه ،ق ــال تـلـفــزيــون "ار تــي بي
ّ
اف" ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي إن األص ـ ـغـ ــر سـنــا
ب ــن ال ـن ـس ــاء ت ــدع ــى إيـ ـن ــاس م ــدن ــي،

ّ
وإن اسـمـهــا "ظـهــر فــي مـلــف للنيابة
ال ـف ــدرال ـي ــة" الـبـلـجـيـكـيــة املتخصصة
ف ــي ق ـض ــاي ــا اإلره ـ ـ ـ ــاب .وأض ـ ـ ــاف أن ــه
"وفق معلوماتنا ،كانت إيناس مدني
على صلة بالبلجيكيني املتشددين
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة شـ ـ ـ ــارلـ ـ ـ ــوروا (ج ـ ـنـ ــوب)
وبـلـجـيـكـيــن وردت أس ـم ــاؤه ــم على
قــائـمــة الـهـيـئــة الـبـلـجـيـكـيــة لتنسيق
تحليل التهديد كمرشحني محتملني
للتوجه إلى سوريا .واعتقل بعضهم
مذذاك".
ُ َ
وكانت السيارة قد اكتشفت ،وهي من
طراز "بيجو  ،"607مساء يوم السبت
املــاضــي وبداخلها سبع أسطوانات
غ ـ ـ ــاز ،سـ ــت م ـن ـه ــا م ـم ـت ـل ـئــة ،مـ ــا دف ــع
سـلـطــات مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب إل ــى فتح
تـحـقـيــق ف ــي ح ــادث ــة أح ـيــت م ـخــاوف
م ـ ـ ــن ح ـ ـ ـ ـ ــدوث ه ـ ـج ـ ـمـ ــات أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ف ــي
فــرنـســا .وج ــرت عملية إلـقــاء القبض
على النساء الـثــاث فــي بوسي سان
انـطــوان على بعد نحو  30كيلومترًا
إلى الجنوب الشرقي من باريس.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

السبت  10أيلول  2016العدد 2982

العالم
◄ وفيات ►

إيران

«جمعة غضب» على السعودية
مــع بــاقــي الـشـعــوب اإلســام ـيــة وال ـحــرة،
دع ـم ــه ال ـشــامــل لـلـشـعــوب امل ـظ ـلــومــة في
اليمن وسوريا».
وكــان يفترض أن يــؤدي  64ألــف إيراني
هــذا الـعــام مناسك الـحــج ،لكنهم حرموا
ذل ـ ــك إث ـ ــر ف ـش ــل مـ ـف ــاوض ــات بـ ــن إي ـ ــران
وال ـس ـعــوديــة ،فــي ظــل مـطــالـبــات األول ــى
بـ ـت ــوفـ ـي ــر ح ـ ـمـ ــايـ ــة وض ـ ـم ـ ــان ـ ــات ل ـس ـيــر
الحجاج حتى ال تتكرر «فاجعة منى».
وردد املتظاهرون شعارات ضد العائلة
السعودية الحاكمة ،فيما رفــع بعضهم
الفـتــات كتبت عليها ع ـبــارات مناهضة
للقادة السعوديني منها «لــن نغفر أبـدًا
للمملكة السعودية».
في السياق نفسه ،انتقد رئيس «منظمة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــج» اإلي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،سـ ـعـ ـي ــد أحـ ـ ـ ـ ــادي،

قابل اإليرانيون تصعيد املرشد األعلى
لـلـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة ف ــي إي ـ ــران ،آيــة
الله علي خامنئي ،ضــد النظام الحاكم
فــي الـسـعــوديــة ،بـمـسـيــرات غـضــب ّ
عمت
شـ ــوارع الـعــاصـمــة ط ـه ــران ومـحــافـظــات
أخ ــرى ،ي ــوم أم ــس ،بـعــد ص ــاة الجمعة.
وح ـ ـمـ ــل امل ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرون ع ـ ـنـ ــاويـ ــن تـ ـن ـ ّـدد
بـ ـ ــ«ج ـ ــرائ ـ ــم ن ـ ـظـ ــام آل س ـ ـعـ ــود ف ـ ــي ق ـتــل
ال ـح ـج ــاج» ،ب ـجــانــب ال ـت ـنــديــد ب ــ«جــرائــم
نظام آل خليفة ضــد الشعب البحريني
وإســاء تــه إلــى علماء الــديــن ،خــاصــة آية
الله الشيخ عيسى قاسم».
كذلك أصــدر املتظاهرون بيانًا لتخليد
ذك ــرى الـحـجــاج الــذيــن تــوفــوا فــي كــارثــة
ِمـنــى ال ـعــام املــاضــي ،مـعـ ّـبــريــن عــن إدان ــة
«املمارسات التي تنتهك حقوق اإلنسان
واإلجراءات املشينة التي يقوم بها نظام
آل س ـع ــود ال ـش ـج ــرة الـخـبـيـثــة املـلـعــونــة
(ت ــوص ـي ــف أط ـل ـقــه خــام ـن ـئــي ق ـبــل أيـ ــام)
فــي قتل ضـيــوف الــرحـمــن وحـجــاج بيت
ال ـل ــه ...وقـمــع وقـتــل املسلمني املظلومني
فــي السعودية واليمن وســوريــا ودعمه
لنظام آل خليفة الفاسد».
ووفــق البيان ،فإن املسيرات شــارك فيها
ّ
مصلو الجمعة من أكثر من  850مسجدًا
في مدن الجمهورية اإلسالمية .وأضاف
بـ ـي ــان امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ب ــالـ ـق ــول« :ال ـش ـع ــب
اإليــرانــي املسلم الــواعــي يعلن بصراحة

دعت الخارجية
اإليرانية الدول العربية
إلنهاء «دعمها األحادي»
للسعودية

ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،واتـ ـهـ ـمـ ـه ــا ب ـ ـعـ ــدم اتـ ـخ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة لـ ـضـ ـم ــان أم ــن
الحجاج بعد حادث التدافع الكبير الذي
أوق ــع أكـثــر مــن  2300قـتـيــل ،بينهم 464
إيرانيًا ،وفق األرقام الصحافية .وتساءل
أح ـ ــادي« :ك ـيــف يمكنكم اسـتـضــافــة 1.5
مـ ـلـ ـي ــون ح ـ ــاج وال تـ ـفـ ـك ــرون حـ ـت ــى فــي
إجــراءات األمــن؟ سبعة آالف شخص من
 39بلدا استشهدوا ،مضيفًا« :ملاذا لم تقم
اململكة السعودية بــدعــوة مـنــدوبــن من
هذه البلدان الـ 39للجلوس معًا والتفكير
في اإلج ــراءات التي يجب اتخاذها ملنع
تكرار ما حدث؟».
ومقابل األرقــام التي تتداولها الوكاالت
اإلعالمية والجمهورية اإليرانية ،تقول
الـ ــريـ ــاض إن  769ح ــاج ــا ه ــم م ــن ل ـقــوا
ح ـت ـف ـهــم ف ـق ــط .وه ـ ــذه ه ــي امل ـ ــرة األولـ ــى
مـنــذ نـحــو ثــاثــة ع ـقــود ال ي ـش ــارك فيها
اإليرانيون في أداء الحج.
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،دعـ ــا امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــرانـ ـي ــة ،بـ ـه ــرام قــاس ـمــي،
ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة إلـ ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء «دع ـم ـه ــا
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــادي وامل ـ ـ ــؤي ـ ـ ــد وغ ـ ـيـ ــر املـ ـنـ ـص ــف»
للسعودية ،مطالبًا الــريــاض بالكف عن
«دع ــم اإلره ـ ــاب فــي املـنـطـقــة» ،عـلـمــا بــأن
الجامعة العربية ن ــددت ،أول مــن أمــس،
بتصريحات خامنئي.
(فارس ،أ ف ب)

إنا لله وإنا إليه راجعون
ان ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
الـ ـح ــاج ــة ح ــدي ــث ن ـج ـي ــب الـ ـح ــاج
جواد عبدالله
أم علي وضاح
زوجـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم الـ ـ ـح ـ ــاج ح ـســن
الحاج علي أحمد عبدالله
والــدة الشهيد الحاج علي وضاح
عبدالله
اخوتها :املرحومون الحاج كامل،
رفـ ـع ــت ،عـ ــزت وم ـح ـم ــد وال ـح ــاج ــة
عزيزة
ب ـن ــات ـه ــا :الـ ـح ــاج ــة ف ــاك ـه ــة زوجـ ــة
املفتي الشيخ عبد الحسني عبدالله
الحاجة بدرية زوجــة الحاج كامل
عبدالله
الحاجة ليلى زوجة الدكتور هادي
فضل الله
الـ ـح ــاج ــة خ ــدي ـج ــة زوجـ ـ ــة ال ـح ــاج
غالب عبدالله
الحاجة فاطمة ،زينب ،هال وزهرة
ال ـت ـج ـم ــع الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت ال ـســاعــة
التاسعة صباحًا أمــام محالت بن
معتوق ـ ـ خلدة وتوارى الثرى بعد
الظهر في بلدتها الخيام.
اآلسـ ـف ــون :آل ع ـبــدال ـلــه وآل فضل
الله وآل حيدر وعموم أهالي بلدة
الخيام
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب

من آمن بي وان مات فسيحيا
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي
اللبناني
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
عائلة الفقيد
املجلس البلدي وأهالي ابل السقي
ي ـن ـع ــون إل ـي ـك ــم الـ ـق ــائ ــد ال ــوط ـن ــي
الكبير نائب األمــن العام للحزب
ال ـش ـيــوعــي الـلـبـنــانــي وأحـ ــد ق ــادة
جبهة املقاومة الوطنية اللبنانية
وعضو جمعية الصداقة اللبنانية
ـ ـ الكوبية
كمال يوسف البقاعي
زوجته :اغنار عواضة
ابناه :املهندس مروان
املهندس رامي
ابنته :إلسا
اشـقــاؤه :الدكتور شفيق البقاعي
وعائلته
إبراهيم البقاعي وعائلته
رئ ـيــس بـلــديــة اب ــل الـسـقــي سميح
البقاعي وعائلته
سامي البقاعي وعائلته
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :فـ ـ ـ ــدوى زوجـ ـ ـ ــة ن ـه ــرا
معوض وعائلتها
خ ــاي ــق زوج ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم عـيـســى
مخول وعائلتها
والد زوجته :علي يوسف عواضة
وعائلته
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
اللبناني ،عائالت البقاعي ،رحال،
ج ــدع ،ع ــواض ــة ،م ـعــوض ،مـخــول،
مـكــروس ،تــومــا ،اللقيس ،فرحات
وعموم أهالي ابل السقي
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي الـ ـ ـي ـ ــوم ال ـس ـب ــت
وغ ـ ـ ـدًا األحـ ـ ــد  10و 11أيـ ـل ــول مــن
الـســاعــة الـعــاشــرة وحـتــى الساعة
السادسة مساء في قاعة القديس
جاورجيوس في بلدته ابل السقي
كـ ـم ــا تـ ـتـ ـق ـ ّـب ــل الـ ـلـ ـجـ ـن ــة امل ــرك ــزي ــة
لـ ـلـ ـح ــزب وأه ـ ـل ـ ــه الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي ي ــوم
األرب ـعــاء الــواقــع فيه 2016/9/14
مــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة إل ــى الـســاعــة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة عـ ـ ـصـ ـ ـرًا فـ ـ ــي ج ـم ـع ـيــة
خــري ـجــي ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ـ ـ
بيروت ـ ـ الوردية
ل ــه الــرح ـمــة ول ـكــم م ــن ب ـعــده طــول
البقاء

1

زوج الفقيدة جوزف أصفهاني
ولداها روي وعائلته
ريشار وعائلته
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـقـ ــاهـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـ ــوزف ال ـ ـ ـخ ـ ـ ــوري
وعائلته
جورج الخوري وعائلته
شقيقاتها س ـيــدة زوج ــة أن ـطــوان
زوين وعائلتها
ه ـ ـ ـ ــدى زوج ـ ـ ـ ـ ــة إسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر ن ـج ـي ــم
وعائلتها
مـ ـي ــراي زوجـ ـ ــة ج ـ ــان مـ ـ ــارك كــريــم
وعائلتها
وع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوم ع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات :ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــوري،
أصفهاني ،خــوري ،طبال ،ماتيو،
غ ـن ـي ـمــه ،بـ ـ ـ ــروزي ،زوي ـ ـ ــن ،نـجـيــم،
ك ــري ــم ،يـ ــونـ ــان ،ص ـل ـي ـبــا ،دك ـ ــاش،
نـ ـ ـق ـ ــور ،وعـ ـ ـم ـ ــوم ع ـ ــائ ـ ــات ح ـ ــارة
حريك ،الشياح ،الحدث ،مغدوشية
وأن ـس ـبــاؤهــم ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم على
رجاء القيامة املرحومة
أرليت البير الخوري
املـنـتـقـلــة إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى في
املـهـجــر ي ــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 6أي ـلــول  2016متممة واجباتها
الدينية.
يـحـتـفــل بــال ـصــاة ل ــراح ــة نفسها
الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم
االثـ ـن ــن  12الـ ـج ــاري ف ــي كنيسة
ال ـق ــدي ـس ــة ريـ ـت ــا ل ـ ـلـ ــروم امل ـل ـك ـيــن
الكاثوليك ،املنتفردي.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل الـ ــدفـ ــن فــي
ص ـ ــال ـ ــون ال ـكـ ـن ـيـ ـس ــة اب ـ ـ ـتـ ـ ــداء مــن
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ع ـ ـشـ ــرة ق ـبــل
الظهر ويــوم الـثــاثــاء  13الجاري
ف ــي ص ــال ــون الـكـنـيـســة اب ـت ــداء من
الساعة الحادية عشرة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مساء.
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أفقيا

 -1عاصمة أوروبـيــة –  -2عاصمتها يريفان – حــرف نصب –  -3عبودية – حب –
عاصمة أوروبـيــة –  -4والــد – حــواء باألجنبية –  -5من الحيوانات الضخمة رغم
وزنــه الثقيل يستطيع الجري بسرعة جيدة –  -6بريق أو الرقيق من الثياب – -7
عــالــم نفس فرنسي راح ــل لــه دراس ــات هــامــة عــن الطفل – أس ــود الـغــابــة –  -8دولــة
أوروبية هي اقل الدول في القارة بعدد السكان وتتبع نظامًا ملكيًا – يأتي بعد – -9
ّ
تخوف املتهم وتتوعده بالعقوبة – دولة آسيوية عاصمتها السا تتبع الصني منذ
العام  1950تتميز بمناخ قاس وجليد طيلة أيام السنة –  -10وحدة تستعمل لقياس
شدة التيار الكهربائي على إسم فيزيائي فرنسي

عموديًا
 -1منتج سينمائي إيطالي راحل وزوج املمثلة اإليطالية املشهورة صوفيا لورين
–  -2في الشجر –  -3أغلظ أوتار العود – دولة أوروبية خالية من الثعابني تمامًا –
 -4مدينة أميركية في والية ماساشوستس في مقاطعة بريستول –  -5بنت النعمان
الثالث ملك الحيرة ترهبت بعد مقتل زوجها الشاعر عدي بن زيد وبنت ديرًا ُعرف
بإسمها – ابنة قدموس وهرمونيا في امليثولوجيا اإلغريقية –  -6للتفسير – حرف
أبجدي – كأس الشراب –  -7كهف أو بيت منقور في الجبل – قلب الثمرة –  -8ممثل
ومخرج ومنتج أميركي –  -9فخ ُينصب للعدو لــإغــارة – اإلحـســان –  -10مغنية
فرنسية راحلة أحرزت شهرة واسعة – بلدة لبنانية بقاعية في قضاء زحلة

حل الشبكة 2385

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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حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1اجنادين – ما –  -2برج منايل –  -3ويل – املغرب –  -4قر – شنط – وقص –  -5ثريات – آر –
 -6رويتر – غربة –  -7سرو – قرفة –  -8موانو – يا –  -9كان – الدقيق –  -10رس – حزب – ينف

عموديًا

 -1ابو قير – مكر –  -2جرير – وسواس –  -3نجل – ثيران –  -4ام – شرتون –  -5دنانير – واز
–  -6يالطا – لب –  -7نيم – تغريد –  -8لغو – رفاقي –  -9رقابة – ين –  -10البصرة – وقف

إعداد
نعوم
مسعود

مغنية أردنية من أصل فلسطيني من مواليد الكويت حائزة على دبلوم
إدارة علوم طيران من جامعة عمان األهلية .إشتركت في برنامج سوبر
ستار وفازت باملركز األول
 = 3+4+2+1راق ـصــة ومـمـثـلــة مـصــريــة ■  = 5+7+6+8عــاصـمــة غــانــا ■
 = 11+9+10مثقال

حل الشبكة الماضية :روبرت ميردوخ
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إعالنات
◄ وفيات ►
◄ ذكرى ►

رقد على رجاء القيامة
الصحافي لويس سليمان أبو زيد
نـقــابـتــا الـصـحــافــة وامل ـحــرريــن في
لبنان
زوج ـ ـ ــة ال ـف ـق ـي ــد م ــرسـ ـي ــل م ـي ـشــال
ناصيف
ولـ ـ ـ ـ ــداه :م ــاه ــر وزوجـ ـ ـت ـ ــه نــان ـســي
عبدو وعائلتهما
رشــا وزوجـهــا الدكتور إيلي سكر
وعائلتهما
أشقاؤه :الصحافي جوزف زوجته
املرحومة إيفون رحمه وعائلته
الـصـحــافــي حـكـمــة وزوج ـت ــه نهاد
أبو زيد وعائلتهما
ال ـص ـحــافــي فـ ــؤاد وزوجـ ـت ــه م ــاري
نصر الله وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ـتــه اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة جـ ـ ــان دارك
وزوجها جان فياض وعائلتهما
ابـ ـ ـ ــن شـ ـقـ ـيـ ـق ــه ال ـ ـنـ ــائـ ــب أمـ ـ ـ ــل أبـ ــو
زي ـ ـ ــد وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه سـ ـلـ ـم ــى م ـع ــوض
وعائلتهما
وعموم عائالت بلدة مليخ (قضاء
جزين) وأنسباؤهم ينعونه إليكم
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـسـبــت 10
الجاري ابتداء من الحادية عشرة
صـبــاحــا ولـغــايــة الـخــامـســة مساء
ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة م ـ ــارت تـقــا،
الحازمية.
وسـيـقــام ق ــداس وجـنــاز عــن روحــه
الساعة الـحــاديــة عشرة والنصف
صباح يــوم األحــد  11الـجــاري في
كنيسة مار إلياس مليخ.
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي م ــن ب ـعــدهــا فــي
صالون كنيسة مار الياس مليخ.

ي ـص ــادف ن ـه ــار غ ــد األحـ ــد ال ــواق ــع
فـيــه  2016/9/11املــوافــق للسابع
مــن ذي الحجة  1437ذكــرى مــرور
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ع ـ ـلـ ــى غـ ـ ـي ـ ــاب املـ ـن ــاض ــل
ال ــوط ـن ــي ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة املــركــزيــة
ف ــي ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي الـلـبـنــانــي،
نقيب العاملني في االعــام املرئي
واملسموع ،مدير البرامج في اذاعة
ص ــوت ال ـش ـعــب ،ال ـكــاتــب وامل ـخــرج
املسرحي..
النقيب رضوان حمزة
وس ـي ـقــام ل ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة مجلس
عزاء حسيني عن روحه الطاهرة
عند الساعة العاشرة صباحًا في
م ـج ـمــع أهـ ــل ال ـب ـيــت ال ـث ـقــافــي (ع)
كفرحتى
برنامج االحتفال:
ـ ـ قرآن كريم.
مجلس عزاء.
ـ ـ كلمة عالم دين.
ـ ـ كلمة أمني عام الحزب الشيوعي
اللبناني األستاذ حنا غريب.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـل ـم ــة ن ـق ـي ــب م ـم ـث ـل ــي املـ ـس ــرح
واالذاعة والتلفزيون األستاذ جان
قسيس.
ـ ـ كلمة أمني سر نقابة العاملني في
اإلعـ ــام امل ــرئ ــي وامل ـس ـمــوع الـحــاج
محمد مهدي.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كـ ـلـ ـم ــة إذاعـ ـ ـ ـ ــة ص ـ ـ ــوت ال ـش ـع ــب
االستاذ عماد خليل.
ـ ـ ـ ـ ك ـل ـمــة ب ـل ــدة ك ـفــرح ـتــى األس ـت ــاذ
حرب حرب.
ـ ـ كلمة آل الراحل الكبير.
اآلسفون:
الحزب الشيوعي اللبناني ،أسرة
إذاعة صوت الشعب ،نقابة ممثلي
امل ـ ـسـ ــرح واإلذاعـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون،
نقابة العاملني في اإلعــام املرئي
واملسموع ،مجلة الـنــداء ،آل حمزة
وف ـ ـ ــواز وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات وأه ــال ــي
كفرحتى.
ولكم من بعده طول البقاء

يصادف نهار غد االحد الواقع في
 11أيلول  2016م
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج محمد نعمة فوعاني
ابو غانم
زوج ـتــه :الـحــاجــة نسيم مصطفى
فوعاني
أم غانم
أوالده :غانم وأسامة
ب ـنــاتــه :ســام ـيــة ،سـكـنــة ،بـثـيـنــة ،د.
سـ ـل ــوى ،د .ه ـ ــدى ،ل ـب ـنــى ،ب ـشــرى،
فاطمة
أشقاؤه :الحاج علي نعمه فوعاني
"أبو رائد"
االستاذ حسن نعمه فوعاني "أبو
علي"
االستاذ حسني نعمه فوعاني "أبو
محمد"
شقيقاته :الحاجة فاطمة فوعاني
(أم صافي)
الحاجة مريم فوعاني (أم خليل)
أصهرته :زين الزين ،علي فوعاني،
خليل ح ـجــازي ،د .أدي ــب ويــزانــي،
ح ـســن ف ــوع ــان ــي ،امل ـه ـنــدس حميد
اشكناني ،حسن جابر
وبهذه املناسبة ستتلى عن روحه
الـ ـط ــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم
ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس عـ ـ ـ ـ ـ ــزاء حـ ـسـ ـيـ ـن ــي ف ــي
حـسـيـنـيــة ب ـلــدتــه ش ـق ــرا وذلـ ــك في
تمام الساعة العاشرة صباحًا.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب
الراضون بقضاء الله
آل فوعاني وعموم أهالي شقرا
ُ
ت ـص ــادف ن ـهــار غــد االح ــد املــوافــق
فـيــه  11أي ـلــول  2016ذك ــرى مــرور
اس ـبــوع عـلــى وف ــاة املــأســوف على
شبابه املرحوم
املهندس أحمد عارف قبيسي
( أبو باسل)

وورى الثرى يوم الخميس  8ايلول
 2016في جبانة بلدته الدوير
زوجته :زينب العوطة
أوالده :باسل ،فراس ،وداليا.
شقيقاه :فواز ،وياسر قبيسي.
صهره :محمد شحادة.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى آيـ ــات من
الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـي ــم و م ـج ـل ــس عـ ــزاء
حـسـيـنــي ع ــن روحـ ــه ال ـطــاهــرة في
ال ـن ــادي الحسيني –ال ــدوي ــر ،عند
الساعة العاشرة صباحا.
تقبل التعازي بوفاته اليوم السبت
 10اي ـلــول  2016فــي قــاعــة الـنــادي
الحسيني فــي الــدويــر مــن الساعة
الـعــاشــرة صـبــاحــا وحـتــى الثانية
عـشــرة ظـهــرا ،ومــن الــرابـعــة عصرا
وحتى السادسة مساء.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب.
االس ـفــون :آل قبيسي ،آل العوطة،
آل شـ ـح ــادة ،وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
الدوير.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض ل ـش ــراء ك ــاب ــات تــوتــر
متوسط لزوم شبكات التوزيع.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول علی
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /750 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــی أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/10/7عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2016/9/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1701
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب طانيوس جرجس نمور شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  7عزة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب محمود عباس قبيسي شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  3171انصار
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي دخيل ضيا ملوكله حسن علي
ضـيــا بصفته مـشـتــري مــن الـبــائــع حسن
عبد الرضا منتش شهادة قيد بدل ضائع
للعقار  780كفرصير
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
ط ـل ــب ي ــاس ــر ع ـل ــي ج ــاب ــر مل ــوك ـل ــه إي ـه ــاب
حـ ـس ــن ط ـف ـي ـل ــي مل ــوكـ ـل ــه م ـح ـم ــد أح ـم ــد
ط ـ ـيـ ــرانـ ــي ش ـ ـهـ ــادتـ ــي قـ ـي ــد ب ـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقارين  2385و 3142نبطية الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب علي أمني حسن ملوكله حبيب عبد
الوهاب كحيل ملورثه عبد الوهاب حبيب
كحيل سندي تمليك بدل ضائع للقسمني
 10و 11من العقار  1649نبطية التحتا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسني علي نــور الدين شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1660عربصاليم
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب حسن أحمد موسى شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  2639عربصاليم.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية

طلب عــدنــان محمود مــؤذن بوكالته عن
املـحــامــي عــاطــف سكينه ملــوكـلــه محمود
أحمد نجم شهادة قيد بدل ضائع للعقار
 567حومني التحتا.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طـلــب لطفي عـبــد اللطيف عـيــاش ملوكله
علي حسني دغـمــان ملوكله حسن محمد
مزهر شهادة قيد بــدل ضائع للعقار 16
مزرعة كفرجوز.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في النبطية
طلب ربيع عيسى جمول ملوكله محمود
ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق ج ــون ــي شـ ـه ــادة ق ـي ــد ب ــدل
ضائع  919عزه.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلــب سـعــد وه ــب ملــوكـلـتــه اك ــاب ــر سليقا
إحدى ورثة هاني سليقا شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  4070حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب عصام نسيب معلوف ملوكله معن
ج ـم ــال ف ــرح ــة بــوكــال ـتــه ع ــن اي ـه ــم وسـمــر
وسامر جمال فرحة بصفتهم ورثة جمال
سـعـيــد فــرحــة ش ـه ــادات قـيــد ب ــدل ضــائــع
في العقارات  1341و 1273و 2425جديدة
مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في حاصبيا
طلب قــاســم سليمان مهنا ملوكله دنيال
ع ـلــي دع ـي ـبــس شـ ـه ــادة ق ـيــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  630حاصبيا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
في مرجعيون وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
المانة السجل العقاري األولى في الشمال
طلب محمد سعيد عثمان ملوكليه يسر
بوسطجي وعن أحد ورثة يمن وساطعة
وزوات ونــوريــا بوسطجي سـنــد تمليك
بدل ضائع للعقار  116/6منطقة التل
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن صادر عن محكمة جزين املدنية
تــدعــو ه ــذه املحكمة املــدعــى عليها ريما
يوسف سليم من جزين واملجهولة محل
اإلقامة للحضور إلى قلمها شخصيًا أو
بــواسـطــة وكيلها لتبلغ واس ـتــام أوراق
الدعوى رقم  2016/166املقامة من إلياس
ب ـط ــرس ال ـص ـ ّـي ــاح ب ـم ــوض ــوع ح ــق م ــرور
على العقار رقم  5639جزين وذلك بمهلة
عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
جرجس أبو زيد
إعالن بيع باملعاملة 2012/1372
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـ ـبـ ــاع ب ـ ــامل ـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي ن ـ ـهـ ــار ال ـج ـم ـعــة
فـ ــي  2016/9/23الـ ـس ــاع ــة  11.30بـعــد
ال ـظ ـهــر سـ ـي ــارة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه ع ـم ــاد عبد
الـكــريــم س ـعــاده مــاركــة جـيــب LIBERTY
 SPORTموديل  2002رقم /172887/ص
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ البنك اللبناني للتجارة ش .م.
ل .وكـيـلــه امل ـحــامــي رام ــي بــاسـيــل الـبــالــغ
 $/11977/عدا اللواحق واملخمنة بمبلغ
 $/3708/واملطروحة بسعر  $/2500/أو
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم
امليكانيك قد بلغت  /2.238.000/ل .ل.
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إعالنات

فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب البنك في بيروت مقابل
نقابة املحامني مصحوبًا بالثمن نقدًا أو
شيك مصرفي و %5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن
إعـ ــادة اس ـت ــدراج ع ــروض أس ـعــار لتلزيم
تقديم قرطاسية
وم ـ ـ ـ ـ ـ ــواد تـ ـنـ ـظـ ـي ــف وتـ ـ ـجـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــزات ف ـن ـي ــة
وتجهيزات للمعلوماتية
ومفروشات ،لزوم التفتيش املركزي لعام
2016
فــي تمام الساعة التاسعة والنصف من
يـ ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع ف ـيــه ،2016/9/17
تـ ـج ــري ل ـج ـنــة اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض فــي
ال ـت ـف ـت ـي ــش املـ ـ ــركـ ـ ــزي بـ ـط ــريـ ـق ــة الـ ـظ ــرف
املـخـتــوم تـلــزيــم تـقــديــم قــرطــاسـيــة وم ــواد
تـنـظـيــف وت ـج ـه ـي ــزات ف ـن ـيــة وت ـج ـه ـيــزات
ل ـل ـم ـع ـلــومــات ـيــة ومـ ـ ـف ـ ــروش ـ ــات ،ب ـطــري ـقــة
إعادة استدراج العروض ،لزوم التفتيش
املركزي لعام  ،2016وفقًا لدفتر الشروط
ال ـخــاص امل ــوض ــوع ل ـهــذه ال ـغــايــة ،وال ــذي
يمكن الحصول عليه من مصلحة الديوان
في التفتيش املركزي.
تقدم العروض إلى قلم مصلحة الديوان
وفقًا ملا نص عليه دفتر الشروط الخاص،
على أن تصل قلم مصلحة الــديــوان قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
ي ـس ـبــق ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ـحـ ــدد إلجـ ـ ـ ــراء ال ـت ـلــزيــم
ويـ ــرفـ ــض كـ ــل عـ ـ ــرض يـ ـ ــرد بـ ـع ــد امل ــوع ــد
املذكور.
بيروت في  30آب 2016
رئيس التفتيش املركزي
جورج عواد
التكليف 1756
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى أس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على أسـعــار اإلدارة حــده األقصى
 %20عشرون باملئة فقد لتنفيذ مشروع
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء أق ـن ـي ــة ري فـ ــي مـنـطـقــة
القيقب ،البركة ،عروبة ـ ـ قضاء عكار.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم الخميس الواقع في .2016/10/13
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا ألحكام
امل ــرس ــوم رق ــم  3688تــاريــخ 1966/1/25
ف ـ ــي الـ ـ ــدرجـ ـ ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة ح ـ ـص ـ ـرًا ل ـت ـن ـف ـيــذ
صفقات األشـغــال املائية الــذيــن ال يوجد
بعهدتهم أكـثــر مــن أرب ــع صـفـقــات مائية
لم يجري استالمها مؤقتًا بعد ،الراغبني
باالشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم
قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــر مــن آخ ــر يــوم
عـمــل يـسـبــق ال ـيــوم امل ـحــدد لجلسة فض
الـعــروض ـ ـ وفــق نصوص دفتر الشروط
الـخــاص الــذي يمكن االط ــاع والحصول
ع ـل ـي ــه ف ـ ــي املـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـم ــوارد
املائية والكهربائية ـ ـ مصلحة الديوان ـ ـ
كورنيش النهر.
بيروت في  6أيلول 2016
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية د .فادي
جورج قمير
التكليف 1733
إعالن عن إجراء مناقصتني عموميتني
ت ـج ــري مـصـلـحــة س ـكــك ال ـح ــدي ــد والـنـقــل
امل ـش ـتــرك ف ــي أح ــد مـكــاتـبـهــا الـكــائـنــة في
محطة مار مخايل ـ ـ طريق النهر:
ـ ـ مناقصة عمومية لتقديم زيوت مختلفة
ل ـ ــزوم م ـص ـل ـحــة س ـك ــك الـ ـح ــدي ــد وال ـن ـقــل
املشترك وذلــك في تمام الساعة العاشرة
من يوم األربعاء الواقع في 2016/10/05
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة إلع ـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
وص ـ ـيـ ــانـ ــة وإضـ ـ ــافـ ـ ــة ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى م ـب ـنــى
املــديــريــة الـعــامــة فــي املـصـلـحــة وذل ــك في
تمام الساعة العاشرة من يــوم الخميس
الواقع في 2016/10/06
عـلــى الــراغ ـبــن ف ــي االشـ ـت ــراك ف ــي إح ــدى
املـنــاقـصـتــن ال ـح ـصــول ع ـلــى نـسـخــة من
دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن ق ـلــم ال ـ ـلـ ــوازم مـقــابــل
م ـب ـلــغ  /50.000/ل .ل .ـ ـ ـ ـ خ ـم ـســن ألــف
ل ـيــرة لـبـنــانـيــة ملـنــاقـصــة ال ــزي ــوت ومـبـلــغ

 /500.000/ل .ل .ـ ـ خمسمائة ألــف ليرة
لبنانية ملناقصة إعــادة تأهيل وصيانة
وإضافة بناء على مبنى املديرية العامة
ّ
على أن تسلم الـعــروض باليد إلــى أمانة
سر املصلحة الكائنة في املحطة املذكورة
وذلك قبل الثانية عشرة من آخر يوم عمل
يسبق التاريخ املحدد للمناقصة.
يهمل حكمًا كــل عــرض يرسل بغير هذه
الطريقة أو يصل بعد انتهاء املهلة.
رئيس مجلس اإلدارة
املدير العام
زياد نصر
التكليف 1731
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/604
الرئيسة جدايل
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش .م .ل .وكيله
املحامي جورج بو زامل
املنفذ عليهم :شركة مطاحن جبل عامل
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى ع ـ ـسـ ــاف وأوالده وح ـس ــن
وحـســام عبد املصطفى وعـبــد املصطفى
حـســن ع ـســاف ـ ـ ـ وكـيـلـهــم امل ـحــامــي أيـمــن
جزيني.
ً
السند التنفيذي :كشفي حساب تحصيال
مل ـب ـلــغ  /1499000/دوالر أم ـي ــرك ــي عــدا
اللواحق.
تاريخ قرار الحجز2013/10/18 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى أمـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري2013/12/5 :
العقارات املطروحة للبيع:
 1ـ ـ حصة املنفذ عليه عبد املصطفى حسن
عساف البالغة  1500سهم في القسم رقم
 5من العقار رقم  1338حارة حريك محل
طــابــق أرض ــي مـســاحــة  267م .م .خاضع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /500625/ :دوالر أميركي
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/271089/ :
دوالر أميركي
 2ـ ـ حصة املنفذ عليه عبد املصطفى حسن
ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  1500س ـهــم ف ــي الـقـســم
رقــم  4مــن العقار رقــم  1338حــارة حريك
مستودع سفلي أول مساحته  122م .م.
خاضع لنظام ملكية الطوابق والخرائط
والعقد.
ق ـي ـم ــة الـ ـتـ ـخـ ـم ــن /34312.50/ :دوالر
أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/18580/ :
دوالر أميركي
 3ـ ـ ـ ـ ح ـصــة امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه ع ـبــد املـصـطـفــى
ح ـســن ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  1500س ـهــم في
القسم رقــم  6مــن العقار رقــم  1338حــارة
حريك محل ضمنه مطبخ وحمام طابق
أرضــي مساحته  221م .م .خاضع لنظام
ملكية الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /414375/ :دوالر أميركي
بــدل الـطــرح بعد التخفيض/224384/ :
دوالر أميركي.
 4ـ ـ كامل القسم رقم  7من العقار رقم 1338
حارة حريك العائدة ملكيته للمنفذ عليه

حـســام عـبــد املصطفى عـســاف مستودع
ط ــاب ــق أول مـســاحـتــه  136م .م .خــاضــع
لنظام ملكية الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /88400/ :دوالر أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/47868/ :
دوالر أميركي
 5ـ ـ ـ كــامــل الـقـســم رق ــم  10مــن الـعـقــار رقــم
 1338حارة حريك العائدة ملكيته للمنفذ
عليه حسن عبد املصطفى عساف مدخل
وغ ــرفـ ـت ــن وص ـ ــال ـ ــون وط ـ ـعـ ــام وم ـط ـبــخ
وحـ ـم ــام وخـ ـ ــاء وشـ ــرفـ ــات ط ــاب ــق ثــانــي
مساحته  138م .م .خاضع لنظام ملكية
الطوابق والخرائط والعقد.
قيمة التخمني /103500/ :دوالر أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/56045/ :
دوالر أميركي.
 6ـ ـ كــامــل الـقـســم رق ــم  11مــن الـعـقــار رقــم
 1338حارة حريك العائدة ملكيته للمنفذ
عليه حسن عبد املصطفى عساف مدخل
وغ ــرفـ ـت ــن وص ـ ــال ـ ــون وط ـ ـعـ ــام وم ـط ـبــخ
وحمامني وشرفات طابق ثاني مساحته
 121م .م .خاضع لنظام ملكية الطوابق
والخرائط والعقد
قيمة التخمني /90750/ :دوالر أميركي
ب ــدل ال ـط ــرح بـعــد الـتـخـفـيــض/49141/ :
دوالر أميركي.
 7ـ ـ ـ ـ ح ـصــة امل ـن ـفــذ عـلـيــه ع ـبــد املـصـطـفــى
ح ـســن ع ـس ــاف ال ـبــال ـغــة  1500س ـهــم في
العقار رقــم  717كفرشيما أرض مشجرة
زيـتــون .مساحته  2808م .م .يحده غربًا
ال ـع ـق ــارات رق ــم  2121و 716و 723شــرقــا
ً
أمـ ــاك ع ــامــة ش ـم ــاال ال ـع ـق ــارات رق ــم 723
و 724و 727جـنــوبــا ال ـع ـق ــارات رق ــم 716
و 2119و 2120و.2121
قيمة التخمني /2106000/ :دوالر أميركي
بدل الطرح بعد التخفيض/1140399/ :
دوالر أميركي.
ت ـ ــاري ـ ــخ ومـ ـ ـك ـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وق ـ ـ ــد ت ـح ــدد
موعد املــزايــدة نهار األربـعــاء الــواقــع فيه
 2016/9/28ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـشــرة
صباحًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بعبدا
في قصر عدل بعبدا املبنى الجديد.
شــروط املزايدة :فعلى الراغب في الشراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مـبـلــغ
مــواز لثمن الـطــرح فــي صـنــدوق الخزينة
أو م ـصــرف م ـق ـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية
تضمن املبلغ واتـخــاذ محل إقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وب ـخــال ثالثة
أيام من صدور قرار االحالة ايــداع الثمن
تحت طائلة إعــادة املــزايــدة بالعشر على
مـســؤولـيـتــه كـمــا عـلـيــه وب ـخ ــال عشرين
ي ــوم ــا ت ـلــي االح ــال ــة دف ــع ال ـث ـمــن ورس ــوم
الداللة خمسة باملاية والتسجيل.
رئيس القلم
انطوان حلو
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2015/570

طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش .م.
ل.
املنفذ عليهما :ماجد علي يحيى واليسار
معروف فحص
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائـ ـ ـ ــرة
تـنـفـيــذ ب ـي ــروت رق ــم  2013/2546تــاريــخ
 2015/11/12واملنتهية إلــى بيع العقار
ً
 /2263جبشيت باملزاد العلني تحصيال
لدين املنفذ البالغ  67.817.000ل .ل .عدا
اللواحق والفوائد.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2013/10/14 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/6/16 :
تاريخ قــرار الحجز 2014/1/27 :وتاريخ
تسجيله في السجل العقاري 2014/2/10
تـ ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــخ م ـ ـح ـ ـض ـ ــر وص ـ ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار:
 2015/12/17وتـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ت ـس ـج ـي ـل ــه:
2015/12/29
العقار املوصوف 2400 :سهمًا من العقار
 /2263جبشيت عـبــارة عــن أرض سليخ
صخرية تقع فــي محلة عقبة الــوطــى ،ال
يتصل بطريق ويقع في منطقة مصنفة
زراعية.
مساحتها 2314م2
التخمني 46280 :د .أ.
الطرح بعد التخفيض 21243 :د.أ
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع فـيــه  2016/11/3الـســاعــة 11.00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف أعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل إقامة
لــه ضـمــن نـطــاقـهــا واال عــد قلمها مقامًا
ً
مختارًا له ما لم يكن ممثال بمحام ،وعليه
االطـ ــاع عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة العينية
لـلـعـقــار امل ـط ــروح ودف ــع الـثـمــن والــرســوم
ض ـم ــن امل ـه ـل ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة ت ـح ــت طــائ ـلــة
متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن أيوب
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
ي ـن ـفــذ ن ــاج ــي الـ ــزاخـ ــم ب ــوج ــه م ــاي ــا مـتــى
ب ــاملـ ـع ــامـ ـل ــة رقـ ـ ــم  2015/920سـ ـن ــدات
وم ـح ـض ــر ع ـق ــد ت ـح ــوي ــل رهـ ــن ومـحـضــر
ً
م ـحــاس ـبــة ت ـح ـص ـيــا مل ـب ـلــغ /17900/د.
أ .إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـف ــوائ ــد والـ ــرسـ ــوم كــافــة
وي ـج ــري الـتـنـفـيــذ عـلــى م ــوج ــودات محل
املنفذ ضدها التجاري الكائن فــي داريــا
قــرب محطة  Unitedملك متى وهــي على
الشكل التالي :شورت عدد  2ـ ـ  30جينز ـ ـ
 3جاكيت جينز ـ ـ ـ  5أنوراك ـ ـ  16بنطلون
ـ ـ ـ  34كنزة ألــوان وقياسات مختلفة ـ ـ ـ ـ 6
قمصان ـ ـ  2سورفاتمون ـ ـ تنورة عدد  9ـ ـ
ثوب عدد  6ـ ـ  12فستان ـ ـ مكتب خشبي
وط ــاول ــة ـ ـ ـ ـ س ـتــانــد كـ ــروم ع ــدد  3ـ ـ ـ ـ عقد
كوليفشيه عدد  4جميعها مخمنة بمبلغ
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ل ـلــراغــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور ي ــوم السبت
الواقع فيه  2016/9/24الساعة  12ظهرًا
إلـ ــى ال ـع ـن ــوان امل ــذك ــور أع ـ ــاه مـصـحــوبــا
بالثمن نقدًا وبرسم داللة بقيمة  %5وال
يـتــم الـبـيــع مــا لــم يـبـلــغ الـثـمــن امل ـعــروض
سـتــة أع ـش ــار الـقـيـمــة املـخـمـنــة كـمــا عليه
االطالع على تقرير الخبير في الدائرة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
دعوة لحضور جمعية عمومية
تدعوكم مجموعة غروب شيحا لحضور
الجمعيات العمومية ملجموعة شركاتها
في  2016/10/10في مركز الشركة وفقا"
للجدول التالي:
• شــركــة باتيتك ش.م.ل - .س.ت .بعبدا
 67388عند الساعة  9:30صباحا"
• شركة سيلكس ش.م.ل - .س.ت .بعبدا
 25595عند الساعة  10صباحا"
• شــركــة رادي ــوم ش.م.ل - .س.ت .بعبدا
 63245عند الساعة  10:30صباحا"
• شركة غروب شيحا (هولدينغ) ش.م.ل.
 س.ت .ب ـيــروت  998/99عـنــد الـســاعــة 11:30قبل الظهر
ي ـم ـك ــن اإلطـ ـ ـ ــاع ع ـل ــى ك ــاف ــة امل ـس ـت ـن ــدات
املـتـعـلـقــة بـجـمـعـيــات ال ـشــركــات امل ــذك ــورة
أعاله في مركز الشركة.

◄ مبوب ►
We give private
lessons in
& languages
Maths.

For more
information, please
call: 03/204901

إلعالناتكم
ّ
في صفحة المبوب
والوفيات

03/662991

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

في  16مواجهة بينهما فاز غوارديوال في  ،7ومورينيو في  3مقابل  6تعادالت

البطوالت األوروبية الوطنية

غوارديوال ومورينيو :قصة غرام وانتقام
غوارديوال
مشهد الحرب بين جوسيب ً
وجوزيه مورينيو سيكتب فصال جديدًا
ال ـيــوم بنسخة انكليزية فــي «درب ــي»
مانشستر .الكل ّيعلم حجم العداوة
الرجلين ،وقلة تعرف أنهما كانا
بين ّ
من أعز األصدقاء سابقًا ،قبل أن تنتقل
عالقتهما مــن ال ـغــرام إلــى االنتقام.
لكن ما هي األسباب التي أوصلتهما
إلى هذه الحالة؟
شربل ّ
كريم
هــي صــورة تعود الــى شهر ايــار من
عــام  .1997ص ــورة ال يعرفها إال من
ق ـ ــام ب ــال ـت ــدق ـي ــق ف ــي ارشـ ـي ــف ن ــادي
برشلونة اإلسـبــانــي .عــامــذاك وعقب
فوز الفريق الكاتالوني على باريس

ســان جيرمان الفرنسي فــي املـبــاراة
النهائية لكأس الكؤوس االوروبية،
ش ـ ــوه ـ ــد العـ ـ ـ ــب الـ ـ ــوسـ ـ ــط ج ــوس ـي ــب
غوارديوال وهو يعانق بحرارة احد
ً
اعضاء الجهاز الفني محتفال وإياه
على ارض امللعب .هذا الرجل لم يكن
سوى البرتغالي جوزيه مورينيو.
هــو مشهد مــن "قـصــة غ ــرام" جمعت
الــرجـلــن الـلــذيــن كــانــا رفـيـقــي ســاح
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـوال فـ ــي ل ـي ـل ــة وضـ ـح ــاه ــا ال ــى
ع ــدوي ــن أش ـعــا حــربــا ال تـنـتـهــي في
اسبانيا ونـقــاهــا بالتأكيد معهما
الـ ــى ان ـك ـل ـتــرا الـ ـي ــوم ،ال ـت ــي ستشهد
أول ــى مـعــاركـهـمــا فــي "دربـ ــي" مدينة
مــانـشـسـتــر عـنــدمــا يـلـتـقــي يــونــايـتــد
وسيتي.
م ـ ـشـ ــاهـ ــد "قـ ـ ـص ـ ــة االن ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــام" بـ ـ ــدأت
ف ـصــول ـهــا عـ ــام  ،2008ع ـنــدمــا رغــب
مـ ــوري ـ ـن ـ ـيـ ــو بـ ـ ــال ـ ـ ـعـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــى نـ ـ ــادي
ب ــرش ـل ــون ــة ال ـ ـ ــذي ت ــرك ــه عـ ـ ــام 2000
ب ـعــدمــا ع ـمــل م ـتــرج ـمــا وعـ ـضـ ـوًا في
الجهاز التدريبي تحت رايــة املــدرب

االنـكـلـيــزي الــراحــل بــوبــي روب ـســون.
م ــوريـ ـنـ ـي ــو أراد ال ـ ـ ـعـ ـ ــودة السـ ـت ــام
رأس الجهاز الفني وبعد لقائه في
لشبونة مع املدير الرياضي وقتذاك
تشيكي بيغيريستاين ،ابلغه بأنه
في حال ُمنح خالفة الهولندي فرانك
رايكارد في منصب املدير الفني فإنه
سيطلب من مدرب الفريق الرديف اي
كمساعد
غــوارديــوال االنضمام إليه
ٍ
ل ـ ـ ـ ــه" .بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب" وب ـ ـص ـ ـف ـ ـتـ ــه ش ـخ ـص ـي ــة
م ــؤث ــرة ي ــؤخ ــذ ب ــرأي ـه ــا ف ــي ال ـن ــادي
ك ـ ــان ع ـل ــى الـ ـخ ــط أي ـ ـضـ ــا ،إذ نـصــح
ً
اإلدارة بــالـتـعــاقــد م ــع "مـ ــو" مـفـضــا
إيـ ــاه ع ـلــى ال ـفــرن ـســي ارسـ ــن فينغر
والتشيلياني مانويل بيلليغريني.
خ ـ ــذت األمـ ـ ــور منعطفًا
ل ـكــن ف ـج ــأة أ ّ
ّ
آخــر غير متوقع عندما أطــل الرجل
األك ـثــر تــأثـيـرًا فــي ال ـق ــرارات وصــانــع
مجد برشلونة فــي العصر الحديث
ال ـهــول ـنــدي ال ــراح ــل ي ــوه ــان كــرويــف
طالبًا تعيني غوارديوال في املنصب
األعلى.

نتائج وبرنامج البطوالت االوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )3
ريال سوسييداد  -اسبانيول 1-1
البرازيلي ويليان دا سيلفا ( )78لسوسييداد،
واألرجنتيني بابلو بياتي ( )62السبانيول.

إنكلترا (المرحلة الرابعة)
 السبت:مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد  -مــان ـش ـس ـتــر سـيـتــي
()14.30
أرسنال  -ساوثمبتون ()17.00
بورنموث  -وست بروميتش البيون ()17.00
بيرنلي  -هال سيتي ()17.00
ميدلزبره  -كريستال باالس ()17.00
ستوك سيتي  -توتنهام ()17.00
وست هام يونايتد  -واتفورد ()17.00
ليفربول  -ليستر سيتي ()19.30

باريس سان جيرمان  -سانت اتيان
1-1
البرازيلي لــوكــاس مــورا ( 69مــن ركلة جــزاء)
لسان جيرمان ،والسلوفيني روبيرت بيريتش
( )90التيان.

 األحد:سوانسي سيتي  -تشلسي ()18.00

ألمانيا (المرحلة )2
شالكه  -بايرن ميونيخ 2-0
ال ـب ــول ــون ــي روب ـ ـيـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ()81
وجوشوا كيميتش (.)90
فرنسا (المرحلة )4

 االثنني:سندرالند  -إفرتون ()22.00

إيطاليا (المرحلة الثالثة)
 السبت:يوفنتوس  -ساسوولو ()19.00
باليرمو  -نابولي ()21.45

 األحد:بولونيا  -كالياري ()13.30
أتاالنتا  -تورينو ()16.00
كييفو  -التسيو ()16.00
جنوى  -فيورنتينا ()16.00
ميالن  -أودينيزي ()16.00
روما  -سمبدوريا ()16.00
بيسكارا  -أنتر ميالنو ()21.45
 االثنني:أمبولي  -كروتوني ()21.45

طلب غوارديوال
تعيين مورينيو مدربًا
لبرشلونة وأراده
البرتغالي مساعدًا له

هـنــا ت ـبـ ّـدل كــل ش ــيء وبـ ــدأت الـحــرب
املفتوحة التي كسب فيها مورينيو
معركة مهمة عام  ،2010وتحديدًا في
نـصــف نـهــائــي دوري أب ـطــال أوروب ــا
ف ــأط ــاح م ــع إن ـت ــر م ـيــانــو االي ـطــالــي
ب ـغــوارديــوال وفــريـقــه ،لينقل الـحــرب
الــى ال ــدوري االسباني .نعم ،لم تكن
قـ ـي ــادة "م ـ ــو" إن ـت ــر الـ ــى ال ـل ـقــب سبب
تـحـ ّـولــه مــدربــا لــريــال م ــدري ــد ،بــل إن
األخ ـي ــر رأى ف ـيــه ضــال ـتــه امل ـن ـشــودة
ل ـس ـبـ ٍـب ب ـس ـيــط وهـ ــو انـ ــه ت ـم ـكــن من
إيـقــاف الـفــريــق الــرهـيــب ال ــذي يقوده
"بيب".
عامذاك استغرب كثيرون كيف يترك
م ــوري ـن ـي ــو ف ــري ـق ــا رابـ ـح ــا م ـث ــل إن ـتــر
ويتخلى عن كل شيء بناه هناك من
فريق يتلقى الصفعة تلو
اجل تسلم
ٍ
األخـ ــرى مــن بــرشـلــونــة .الـسـبــب كــان
واض ـحــا ،حقد البرتغالي اخ ــذه الى
مــدريــد بعدما قــال يــوم خــروجــه من
"كامب نو" بأن برشلونة سيبقى في
قلبه الى األبد ،لكنه ذهب الى العدو
الـلــدود لالنتقام وإلثـبــات أنــه أفضل
م ــن غ ـ ــواردي ـ ــوال وكـ ـ ــان ي ـس ـت ـحــق ان
يكون مكانه.
وص ــل مــوريـنـيــو ال ــى "الـلـيـغــا" حيث
ً
ك ــان ــت األم ـ ـ ــور م ـش ـت ـع ـلــة أصـ ـ ــا بــن
الـغــريـمــن األزلـ ـي ــن ،وأضـ ــاف املــزيــد
م ــن ال ــوق ــود الـ ــى الـ ـن ــار .ه ــو اح ـتــرق
ب ـ ـخ ـ ـمـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــة نـ ـ ـ ـ ــزاالت
"ال ـكــاس ـي ـكــو" الـ ــذي أدخـ ــل إسـبــانـيــا
والعالم حتى في أزمات ،وخصوصًا
ع ــام  2011ع ـنــدمــا ال ـت ـقــى الـفــريـقــان

 4م ــرات فــي  18يــومــا ضمن ال ــدوري
ٌ
مشاهد
وكأس امللك ودوري األبطال.
ب ـش ـع ــة ع ـ ـ ــدة ش ــاه ــدن ــاه ــا ف ـ ــي ت ـلّــك
ال ـح ـق ـب ــة ت ـع ـكــس ال ـح ـق ــد الـ ـ ــذي بــثــه
ّ
ال ــرج ــان فــي ن ـفــوس الــاع ـبــن ،اقــلــه
ُ
نــاحـيــة مــوريـنـيــو الـ ــذي طـ ــرد أربـعــة
م ــن الع ـب ـيــه ف ــي اول اربـ ــع م ـبــاريــات
"كالسيكو" بعد قدومه!
ف ـ ـ ــاز غـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ــوال ب ـ ـ ـ  5م ــواجـ ـه ــات
"كالسيكو" ضد مورينيو وخسر في
مباراتني مقابل  4تعادالت (مجموع
لقاءاتهما كـمـ َ
ـدربــن هــو  16مـبــاراة،
فاز غوارديوال في  7منها ،ومورينيو
في  3مقابل  6تعادالت) ،لكن هذا لم
يكن كل شيء ،اذ خارج امللعب كانت
كل االسلحة مستخدمة في املؤتمرات
الـصـحــافـيــة وف ــي م ـح ــاض ــرات غــرف
املــابــس مــع الالعبني ،حيث تجاهل
غ ــواردي ــوال نـصــائــح االدارة بتبريد
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح م ـ ـحـ ــرضـ ــا الع ـ ـب ـ ـيـ ــه ع ـل ــى
َ
مــوريـنـيــو ال ــذي لــم ي ـت ــوان يــومــا عن
مهاجمة مقعد غــوارديــوال وجـهــازه
الفني امام املاليني.
وال شك في ان الرجلني ورغم لقائهما
الشهر املاضي على هامش اجتماع
لـ ـلـ ـم ــدرب ــن قـ ـب ــل انـ ـ ـط ـ ــاق ال ـ ـ ـ ــدوري
االنكليزي املـمـتــاز ،لــم يرميا إطالقًا
م ــا ي ــوج ــد بـيـنـهـمــا ال ب ــل ان ــه يمكن
وضــع استقدام مورينيو للسويدي
زالتـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش ف ــي سـيــاق
رفــع منسوب الحقد ضد غوارديوال
ـاح فعال
وتـحــويــل االن ـت ـقــام ال ــى س ـ ٍ
على اعتبار انه ليس هناك اي العب
في العالم يكره "بيب" بقدر ما يكرهه
ً
"إيبرا" الذي عاش فترة صعبة تحت
قيادته لــدرجــةٍ دفعت األخـيــر للقول
فــي سيرته الــذاتـيــة بــأن الكاتالوني
كان يرتعد خوفًا امام مورينيو.
سـخــريــة ال ـقــدر لــم تـضــع غ ــواردي ــوال
ومــوري ـن ـيــو ف ــي فــري ـقــن ع ــادي ــن بل
جعلتهما مـ َ
ـدربــن لفريقني غريمني
ّ
مجددًا ،ما يعزز من فرضية نقلهما
نار الحرب الى "البريميير ليغ" الذي
ل ــن َي ـس ـلــم م ــن ف ـص ــول ق ـصــة ال ـغ ــرام
واالن ـت ـق ــام ال ـت ــي ل ــم تـشـهــد ل ـهــا كــرة
ً
القدم مثيال.
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رياضة
الكرة اللبنانية

أصداء عالمية

انطالقة قوية للدوري من الشمال إلى الجنوب
عبد القادر سعد
انطلق ال ــدوري اللبناني لـكــرة القدم
بـ ـط ــريـ ـق ــة ن ـ ــاري ـ ــة م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـمـ ــال إل ــى
الـجـنــوب ،حــن ف ــاز االجـتـمــاعــي على
ض ـي ـف ــه شـ ـب ــاب الـ ـس ــاح ــل  2 - 3فــي
طرابلس ،فيما ثأر العهد من الصفاء
وفـ ــاز عـلـيــه  1 - 2ف ــي ق ـمــة األس ـب ــوع
األول على ملعب صيدا البلدي.
ف ـمــن امل ـل ـعــب ع ـي ـنــه ال ـ ــذي س ـقــط فـيــه
العهد أم ــام الـصـفــاء فــي خـتــام دوري
املـ ــوسـ ــم املـ ــاضـ ــي حـ ــن خ ـس ــر 2 - 0
وفقد لقب ال ــدوري ،كــان العهداويون
يحققون فوزًا مستحقًا على خصمهم
الـصـفــاوي ال ــذي لــم يـكــن جـســر عبور
ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق ،رغـ ــم خ ـس ــارت ــه ثــاثــة
أعمدة ،هم :عالء البابا ،نور منصور
وم ـح ـم ــد ح ـي ــدر ال ـ ـلـ ــذان ل ـع ـبــا لـلـمــرة
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدوري ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
فــريـقـهـمــا ال ـس ــاب ــق .فــال ـص ـفــاء أظـهــر
ّ
مستوى فــي الـشــوط الثاني يــؤكــد أن
ً
الصفاء لن يكون خصمًا سهال ،فهو
خاض اللقاء مع أكثر من ستة العبني
ي ـل ـع ـبــون م ـعــا ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى كــولـيــد
إس ـم ــاع ـي ــل وم ـح ـم ــد ق ــاس ــم وح ـســن
عواضة الذي بدوره لعب في مواجهة
فــري ـقــه ال ـســابــق إل ــى ج ــان ــب الـثــاثــي
األجـ ـنـ ـب ــي .وال ش ــك ف ــي أن تـجــانــس
الــاعـبــن أكـثــر سيساعد على ظهور
الصفاء بصورة أفضل ،خصوصًا أنه
أقلق خصمه العهد في الشوط الثاني،
وكان قريبًا من تعديل النتيجة.
ال ـع ـه ــد م ــن ج ـه ـتــه ق ـ ــدم ش ــوط ــا أول
جـ ـيـ ـدًا ،ف ـح ــن ي ـت ـق ــدم ال ـف ــري ــق 0 - 2
في الشوط األول بأجنبي واحــد هو
الـنـيـجـيــري مــوســى كـبـيــرو م ــع بـقــاء
ال ـت ــون ـس ــي ي ــوس ــف امل ــوي ـه ـب ــي عـلــى
م ـق ــاع ــد االحـ ـتـ ـي ــاط وعـ ـ ــدم م ـشــاركــة
األوغـنــدي دينيس إيغوما لوجوده
ف ــي األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي م ــع منتخب
بــاده ،وبالتالي غيابه عن التمرين،
ف ـهــذا يـشـيــر إل ــى جــاهــزيــة الــاعـبــن
اللبنانيني ،خصوصًا مع بقاء هيثم
ف ــاع ــور وأحـ ـم ــد زري ـ ــق ع ـل ــى مـقــاعــد
االحتياط أيضًا.

افتتاح التسجيل جاء بطريقة مبكرة
جدًا جدًا ،وتحديدًا في الثانية  15حني
خطف القائد عباس عطوي ً"أونيكا"
ً
ه ــدف ال ـت ـقــدم ،مـسـتـغــا خ ـطــأ فــادحــا
من املدافعني محمد زين طحان وعلي
الـسـعــدي الـلــذيــن قـ ّـدمــا هــديــة ألونيكا
افتتح معها التسجيل .أمــا التعزيز،
فجاء عبر ًاملرعب كبيرو ،الذي بدوره
استغل خطأ كبيرًا من الحارس مهدي

خ ـل ـي ــل ل ـي ـس ـجــل ال ـ ـهـ ــدف الـ ـث ــان ــي فــي
الدقيقة .46
فـ ــي ال ـ ـشـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ان ـق ـل ـب ــت ح ــال
املـبــاراة ،فمالت الكفة إلــى الصفاويني
الــذيــن أنـ ــذروا خـصــومـهــم فــي الـشــوط
األول عـ ـب ــر تـ ـح ــرك ــات عـ ـم ــر الـ ـك ــردي
وخ ـط ــورة الـسـنـغــالــي ت ــا ن ــداي ال ــذي
أصاب العارضة ،فجاء تقليص الفارق
في الدقيقة  61من ركلة جزاء احتسبها

كبيرو يحاول التسديد بمضايقة ستانلي (عدنان الحاج علي)

ال ـح ـكــم ح ـســن أب ــو يـحـيــى ب ـعــد ملسة
يــد عـلــى ن ــور مـنـصــور ،تــرجـمـهــا علي
السعدي بنجاح.
ه ـ ــدف أطـ ـل ــق ص ـ ـفـ ــارات اإلن ـ ـ ـ ــذار عـلــى
مـقــاعــد اح ـت ـيــاط ال ـع ـهــد ،فــدفــع املــديــر
الفني األملاني روبرت جاسبرت بزريق
وف ـ ــاع ـ ــور ،وم ـ ــن ب ـع ــده ـم ــا املــوي ـه ـبــي
ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـل ــى ال ـن ـت ـي ـجــة ،ف ــي ظــل
الـخـطــورة الـصـفــاويــة ،خصوصًا عبر
نداي.
لـكــن الـنـتـيـجــة ل ــم تـشـهــد تـغـيـيـرًا رغــم
الفرص املتبادلة ،ليحصد العهد أول
ّ
ثالث نقاط ويؤكد جاهزيته ملواجهة
املحرق البحريني يوم األربعاء املقبل
في ربع نهائي كأس االتحاد اآلسيوي.
فــي طــرابـلــس ،ق ـ ّـدم فــريـقــا االجتماعي
وشـبــاب الـســاحــل م ـبــاراة مـشـ ّـوقــة فــاز
ف ـي ـهــا االج ـت ـم ــاع ــي ال ـ ــذي تـ ـق ـ ّـدم 0 - 2
فــي الـشــوط األول حــن افتتح لــه عبد
الـلــه العلي التسجيل فــي الدقيقة 20
ب ـت ـمــريــرة م ــن ه ـش ــام نــاب ـل ـســي .وع ــزز
محمد مقصود النتيجة فــي الدقيقة
 42من تسديدة قوية.
وفـ ـ ــي ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ت ـح ـس ــن أداء
ال ـســاحــل م ــع دخـ ــول امل ــال ــي ع ـبــد الـلــه
ً
كانوتيه وحسن طهماز بدال من قاسم
م ـح ـم ــود وعـ ـل ــي ح ـ ــوران ـ ــي ،وت ــراج ــع
االج ـت ـمــاعــي لـلـحـفــاظ عـلــى الـنـتـيـجــة،
لكن الساحليني قلصوا الفارق بهدف
مـحـمــد س ــال ــم ف ــي الــدق ـي ـقــة  .57وك ــان
الضيوف قريبني من تعديل النتيجة،
لكن الهدف جــاء معاكسًا عبر الغاني
ك ــوف ــي بـ ــوكـ ــاي فـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة  86مــن
تمريرة وائل البياض.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة األول ـ ـ ـ ــى الـ ـي ــوم
ب ـل ـقــاءي طــراب ـلــس م ــع ضـيـفــه اإلخ ــاء
األهلي عاليه عند الساعة  15.30على
ملعب طرابلس ،واألنصار مع مضيفه
السالم زغرتا عند الساعة  17.30في
املرداشية.
وتختتم املرحلة غـدًا األحــد بمباراتي
ال ـن ـب ــي ش ـي ــت مـ ــع ض ـي ـف ــه ال ـت ـضــامــن
صــور فــي البقاع عند الساعة ،15.30
وال ـن ـج ـمــة م ــع الــراس ـي ـنــغ ع ـلــى ملعب
املدينة الرياضية في التوقيت عينه.

حدث

نجوم العالم يصلون إلى لبنان لخوض «مباراة العمر»
بـ ــدأ ت ــواف ــد ن ـج ــوم ال ـع ــال ــم ال ـقــادمــن
الــى بـيــروت لـخــوض "م ـبــاراة العمر"
التي تجمعهم مع كوكبة من النجوم
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ال ـي ــوم ال ـس ـبــت الـســاعــة
 ،20.30عـ ـل ــى م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع فـ ــؤاد
شهاب الرياضي في جونية ،برعاية
وزارة السياحة.
أول الـ ـ ــواص ـ ـ ـلـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــان الـ ـف ــرنـ ـس ــي
داف ـيــد تــريــزيـغـيــه واإلي ـطــالــي مــاركــو
ماتيراتزي واإلنكليزي بــول سكولز
واإلس ـبــانــي كــارل ـيــس ب ــوي ــول ،حيث
كـ ــان ف ــي اس ـت ـق ـبــال ـهــم رئ ـي ــس شــركــة
"أرابـ ـيـ ـك ــا سـ ـب ــورت" ع ــدن ــان يــاســن،
مـ ـمـ ـث ــل وزيـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة جـ ـب ــراي ــل
كــاط ـي ـنــي ،ومـمـثـلــة وزارة الـسـيــاحــة
مديرة مكتب الــوزارة في املطار رشا
أبو عليوي.
ودخل الالعبون األربعة الى صالون
الشرف ّ
مزينني أعناقهم بوشاحات
تـحـمــل ألـ ــوان الـعـلــم الـلـبـنــانــي وســط
ت ـص ـف ـي ــق الـ ـحـ ـش ــد اإلع ـ ــام ـ ــي الـ ــذي
ح ـضــر ملــواك ـبــة املــؤت ـمــر الـصـحــافــي،
وقـ ــد اس ـت ـه ـلــه ي ــاس ــن ب ـك ـل ـمــة رح ــب
ً
ف ـي ـه ــا ب ــال ــاعـ ـب ــن األرب ـ ـ ـعـ ـ ــة قـ ــائـ ــا:
"شـكــك كـثـيــرون بــإقــامــة ه ــذه امل ـبــاراة
وبحضور هــؤالء النجوم الى لبنان،
لكنهم هنا اليوم ونحن سعداء جدًا
بـحـضــورهــم" .وأضـ ــاف "ه ــذا الـحــدث
ه ــو م ـه ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــا ب ــأب ـع ــاده
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السياحية ال الرياضية فقط ،والحالة
ال ـتــي يعيشها امل ـطــار ال ـيــوم تعكس
مدى شغف الناس لكل شيء يختص
ب ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم .ح ـل ـم ـنــا أن ن ـن ـقــل ه ــذه
اللعبة ال ــى الـعــاملـيــة تـمــامــا كـمــا فعل
أن ـ ـطـ ــوان ش ــوي ــري ف ــي ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة".
وخـتــم "كــل اللبنانيني مــدعــوون غدًا
ملشاركتنا في االحتفال الكبير ،فهذا
الحدث هو للجميع ال حصرًا للجهة
املنظمة أو ٍّ
أي كان".
وكــان ماتيراتزي أول املتحدثني بني
الالعبني ،معربًا عن سعادته لوجوده
في بيروت "التي تشكل بالنسبة ّ
إلي
م ـغ ــام ــرة ج ــدي ــدة (ي ـل ـعــب ف ــي الـهـنــد

حــال ـيــا) ،وأتـ ـش ـ ّـوق ل ــرؤي ــة الـجـمـهــور
اللبناني وخوض مباراة حماسية".
أمــا تريزيغيه فقد أش ــار الــى أنــه في
أي مكان ُوجــدت فيه كرة القدم يحب
أن ي ـك ــون" ،وه ـن ــا س ـن ـقــوم بمهمتنا
إلس ـعــاد الـجـمـهــور ال ــذي ملـســت مــدى
ح ـب ــه ل ـل ـع ـبــة م ــن خ ـ ــال حـ ـض ــور كــل
هــؤالء الـنــاس الــى هنا الـيــوم" .ولــدى
س ــؤال إذا مــا كــان سيمارس هوايته
التهديفية غدًا ،قال "تريزيغول"" :زرت
ب ـلــدانــا ع ــدة ،وف ــي كــل مـحـطــة عملت
فيها حملت معي هــدفــا واح ـدًا وهو
التسجيل ،وفــي مباراة الغد سأكون
سعيدًا إذا ما وصلت الى الشباك".

كذلك ،تحدث سكولز مشيرًا الى أنه
ال يعرف شيئًا عن لبنان أو عن كرة
الـقــدم اللبنانية "لكنني أتطلع الى
اكـتـشــاف بـلـ ٍـد جــديــد وش ـعـ ٍـب جديد
االستعراضية
من خالل هذه املباراة
ً
التي أجد في مثيالتها دائمًا فرصة
لالستمتاع باللعبة من جديد".
أمـ ــا آخـ ــر امل ـت ـح ــدث ــن فـ ـك ــان ب ــوي ــول
الـ ـ ــذي ك ـش ــف أن ـ ــه ي ـش ـت ــاق ال ـ ــى ك ــرة
أتنقل بــن البلدان
الـقــدم كثيرًا "ل ــذا
ُ
لـ ـخ ـ ّـوض امل ـ ـبـ ــاريـ ــات .أج ـ ـبـ ــرت عـلــى
التوقف عن اللعب بسبب اإلصابة،
لكنني سعيد بإمكانية ممارستي
للكرة من جديد ،وما حضوري الى
ل ـب ـنــان إال لـنـقــل امل ـت ـعــة ال ــى محبي
اللعبة ،وخصوصًا بعدما قالوا لي
إن هناك جمهورًا كبيرًا لبرشلونة
هنا ،وأنــا أشعر بالفرح في كل مرة
أعلم فيها بأن القاعدة الجماهيرية
ل ـل ـنــادي ال ــذي لـعـبــت ل ــه تـكـبــر حــول
العالم ،وأنا أدعوهم ملشاهدتنا في
امللعب غدًا".
وف ــي س ــؤال ح ــول إذا مــا أتـيـحــت له
العب ما ليخوض
الفرصة الستدعاء
ٍ
معه هــذه املـبــاراة ،أجــاب" :لعبت مع
العبني كبار كثيرين ،لكن بالتأكيد
كـنــت ألدعـ ــو رونــالــدي ـن ـيــو لصناعة
االسـتـعــراض ،وخـصــوصــا أنــه بــارع
جدًا على املالعب الصغيرة".

إيقاف جيفري ويب
مدى الحياة

أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
فــي بـيــان لــه إيـقــاف رئـيــس اتـحــاد كونكاكاف
السابق جيفري ويــب مــدى الحياة ،وألـحــق به
غرامة كبيرة مقدارها مليون فرنك سويسري.
وك ــان ويــب ( 51عــامــا) قــد أوق ــف مــؤقـتــا منذ
أيار  2015من قبل لجنة األخالق التي فتحت
تحقيقًا في ممارساته.
ووصـ ــل "ال ـت ـقــريــر ال ـن ـهــائــي ال ــى لـجـنــة الـحـكــم
فــي  26نـيـســان  2016الـتــي فتحت إج ــراءات
قضائية للحكم عليه في  4أيار  ،2016لتدين
ويب بـ"تضارب املصالح والفساد".

طلب التحقيق مع باخ كشاهد

أبدت الشرطة البرازيلية رغبتها في االستماع
ال ــى رئ ـيــس الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة األملــانــي
تــومــاس بــاخ كشاهد فــي إطــار التحقيق الــذي
تقوم به حول شبكة البيع غير القانوني للتذاكر
وال ـت ــي ت ــم تـفـكـيـكـهــا خ ــال األل ـع ــاب األوملـبـيــة
الصيفية في ريو الشهر املاضي .وقال رئيس
الشرطة املدنية فــي ريــو" :نــريــد االستماع الى
توماس باخ كشاهد ،لورود اسمه في الرسائل
اإللكترونية ونريد توضيح بعض الشكوك".
وغــاب بــاخ األربـعــاء املــاضــي عــن حفل افتتاح
دورة األلـعــاب األوملبية الباراملبية في ريــو دي
جــانـيــرو ،وك ــان غـيــاب رئـيــس اللجنة األوملبية
الدولية هو األول منذ  ،1984ما عزز تكهنات
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ع ــن حـقـيـقــة أن
ال ـشــرطــة تــرغــب فــي االس ـت ـمــاع ال ـيــه فــي اطــار
التحقيق مــع الرئيس السابق للجنة االوملبية
االيرلندية باتريك هيكي الذي اعتقل في  17آب
املاضي في ريو بتهمة املشاركة في شبكة بيع
تذاكر بطريقة غير قانونية خالل دورة االلعاب
االوملبية.

إقامة الكأس السوبر اإليطالية
في الدوحة

اتـفــق االت ـحــاد الـقـطــري لـكــرة الـقــدم مــع رابطة
الــدوري اإليطالي للمحترفني على استضافة
الدوحة مباراة السوبر اإليطالية بني يوفنتوس
وميالن في  23كانون االول املقبل .وهي املرة
الثانية التي تستضيف فيها العاصمة القطرية
الـكــأس الـســوبــر اإليـطــالـيــة بعد نسخة 2014
التي فاز بها يوفنتوس على نابولي بركالت
الترجيح على ملعب نادي السد.

إيقاف جينغداو في
فحص المنشطات

أوقفت لجنة االنضباط في االتحاد اآلسيوي
لكرة الـقــدم العــب شاندونغ ليونينغ الصيني
جني جينغداو لسقوطه في فحص املنشطات
أثناء مشاركته مع فريقه في دوري أبطال آسيا
الـشـهــر املــاضــي .وأوض ـحــت لجنة االنـضـبــاط
أن ف ـح ــص امل ـن ـش ـط ــات أظـ ـه ــر وج ـ ـ ــود مـ ــادة
"كلينبوتيرول" املحظورة في العينة املأخوذة
مــن الــاعــب قبل امل ـبــاراة أم ــام سـيــول الـكــوري
الجنوبي في  23آب في ربع نهائي البطولة.

أونيل ينضم الى قاعة
مشاهير الـ {أن بي آي»

دخـ ـ ــل الـ ـعـ ـم ــاق األمـ ـي ــرك ــي ش ــاك ـي ــل اون ـي ــل
ومــواطـنــه ألــن إيـفــرســون والصيني يــاو مينغ
الى قاعة مشاهير دوري كرة السلة االميركي
ال ـش ـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن ،وذلـ ــك م ــن ض ـمــن 10
أش ـخــاص تــم تـكــريـمـهــم عـلــى ان ـجــازات ـهــم في
هذه اللعبة .وانضم الى هذا الثالثي الذي ترك
بصمته في مالعب ال ــ"أن بي آي" بطلة دوري
السيدات أربع مرات شيريل سووبس والحكم
داري ــل غــارسـتــون وم ــدرب جــامـعــة ميشيغني
ستايت طوم ايزو ومالك شيكاغو بولز جيري
رينسدورف والالعبان الراحالن زيلمو بيتي
(ل ـع ــب ف ــي الـ ـ ــدوري م ــن  1962ح ـتــى )1975
وكامبرلند بوزي (لعب من  1911حتى .)1946
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ثقافة وناس

موسيقى

ّ
فاتوماتا دياوارا :بحة دافئة آتية من القارة السمراء
ساندي الراسي
دخلت املالية فاتوماتا دياوارا عالم
الفن من باب التمثيل ،بعدما أسند
إلـيـهــا املـخــرج شـيــخ عـمــر سيسوكو
دورًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــا ف ـ ــي ف ـي ـل ـم ــه «س ـف ــر
التكوين» عــام  .1999شقت طريقها
الح ـقــا ف ــي م ـجــال ال ـغ ـنــاء والـتــألـيــف
املوسيقي متحدية العائلة واملحيط.
س ـنــراهــا م ـســاء االربـ ـع ــاء تـغـنــي في

ّ
تغني الهجرة غير الشرعية
والزيجات المفروضة والختان
الممارس على الفتيات

«م ـ ـيـ ــوزك ـ ـهـ ــول» ضـ ـم ــن أمـ ـسـ ـي ــة مــن
و«الفتريادس».
تنظيم «ليبان جاز» ّ
مـنــذ انـطــاقـتـهــا ،ال ت ـكــف فــاتــومــاتــا
دي ــاوارا عن رفــع التحديات وتطوير
نفسها ،بالعمل مــع أسـمــاء معروفة
في مجال املوسيقى وبإظهار جرأة
وان ــدف ــاع ال ح ــدود لـهـمــا .هــي أيضًا
مــن املوسيقيات الـلــواتــي يقفزن من
ّ
ويقدمن الحفالت
مهرجان الــى آخــر
فــي أنـحــاء العالم ،متيحة لجماهير
تـلــك ال ـب ـلــدان ال ـفــرصــة الخ ـت ـبــار أفــق
موسيقية جــديــدة .تجمع غالبًا في
أعمالها بني حبها للفن السابع الذي
وشغفها وموهبتها في
انطلقت منه
ّ
املوسيقى .هي من وقع موسيقى فيلم
«تمبكتو» لعبد الرحمن سيساكو،
الذي ُعرض ضمن املسابقة الرسمية
فــي «مـهــرجــان ك ــان» ع ــام  .2014كما
نــال  7جوائز «سـيــزار» فرنسية في
العام التالي.
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ال ت ـ ــزال ف ــي ال ـ ـ ــ 25من
الـعـمــر ،انطلقت فــي مـغــامــرة أضفت
ال ـك ـث ـيــر ع ـلــى م ـس ـيــرت ـهــا .اضـطـلـعــت
بــدور الساحرة كارابا في املسرحية
امل ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة «كـ ـي ــريـ ـك ــو وكـ ـ ــارابـ ـ ــا»
املقتبسة من فيلم التحريك الشهير.
دور اعـ ـتـ ـب ــرت ــه األح ـ ـ ـ ـ ّـب إلـ ـ ــى قـلـبـ ّهــا
م ــرارًا .تمامًا كما فــي حالتها ،تمثل

ال ـش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـتـ ــي اض ـط ـل ـع ــت بـهــا
امل ــرأة صاحبة املــاضــي املــؤلــم ،وتلك
التي تتمتع في الوقت عينه بالقوة،
فهي ال يسعها أن تسكت عن الخطأ
أو الـظـلــم ال ــذي تـ ــراه .فــي طفولتها،
تأثرت كثيرًا بموت شقيقتها عندما
كانت في السابعة ،فراحت تستخدم
الصوت واملوسيقى وسيلة للتعبير
عــن حــزنـهــا ومـحــاولــة لـلـتــواصــل مع
الفقيدة.
ال ـ ـطـ ــريـ ــق املـ ـهـ ـن ــي ال ـ ـ ـ ــذي اخـ ـت ــارت ــه
لنفسها جعلها تبتعد عن عائلتها
الـتــي بــالـكــاد تربطها بها أي عالقة
اليوم .أقرت ذات مرة إن الفنانات في
أفريقيا أشـبــه ببائعات ه ــوى ،على
اس ـت ـعــداد لـخـيــانــة أزواج ـه ــن بسبب

حـيــاة الـسـفــر الـتــي يعشنها .لـكــن ال
شـ ــيء أق ـ ــوى م ــن رغ ـب ــة ديـ ـ ـ ــاوارا في
فرض نفسها وتحقيق ما في رأسها.
عندما ال تجد األدوار املناسبة التي
ت ــائ ــم ت ـط ـل ـع ــات ـهــا ،تـ ـق ــوم بـنـفـسـهــا

بالكتابة والتأليفً .
مـنــذ وصــولـهــا مــراه ـقــة ال ــى فــرنـســا،
را ّحـ ــت ت ـت ـعــاون م ــع ك ـب ــار الـفـنــانــن.
ً
غ ــن ــت م ـث ــا م ــع روب ــرت ــو فــونـسـيـكــا،
وتـعــاونــت مــع دي دي بــريــدجــووتــر،

احكيني
موسيقى
يسر «دار النمر للفن
والثقافة» و«ليبان جاز»
اإلعالن عن بدء شراكتهما
في تنظيم سلسلة لقاءات
موسيقية دورية ،بالتعاون
مع جريدة «األخبار» .ضيفة
ّ
اللقاء األول ستكون الفنانة
فاتوماتا دياوارا يوم الثالثاء
في  ١٣أيلول (سبتمبر) عند
الساعة الثامنة والنصف.
يدير الحوار بشير صفير ،الناقد
الموسيقي في جريدة
ّ
سنتعرف
«األخبار» ،ومعه
أكثر إلى دياوارا وإلى تجربتها
الموسيقية .الدخول
مجاني.

وهــربــي هانكوك كما أنـهــا غالبًا ما
ت ـكــون ضـيـفــة ال ـفــرقــة االمـيــركـيــة «ذا
روتس» .جمعت قبل عامني نحو 47
فنانًا لتقديم «مــالـيـكــو» ،أغنية أمل
للسالم في مالي.
كـ ـ ــان «ف ـ ــات ـ ــو» األلـ ـ ـب ـ ــوم االول الـ ــذي
أصدرته عام  ،2011حيث تطرقت الى
املوسيقى التقليدية «واسولو» التي
كــانــت أول مــا سمعته مــن موسيقى
ُ
وج ـع ـل ـهــا ت ـف ــن ب ـه ــذا الـ ـف ــن ،مــازجــة
إياها بأنماط الفولك والبلوز والجاز.
أغـنـيــاتـهــا فـيـهــا ش ــيء م ــن الـنـعــومــة
واألمل رغم تناولها مواضيع قاسية
من واقع الحياة االفريقية ،كالهجرة
غير الشرعية والــزيـجــات املفروضة
والـ ـخـ ـت ــان امل ـ ـمـ ــارس ع ـل ــى ال ـف ـت ـيــات.
مـيــزة تلك االغـنـيــات احتضانها في
الــوقــت عينه لـلــروح االفريقية ولغة
وأنغام املنطقة التي ترعرعت فيها،
وابتعادها في املقابل عن استخدام
أي آالت تقليدية .نرى ديــاوارا غالبًا
ع ـلــى امل ـس ــرح م ــع آل ــة ال ـغ ـي ـتــار الـتــي
تـســاعــدهــا عـلــى مــرافـقــة صــوتـهــا في
م ــوس ـي ـق ــى ي ـص ـع ــب ت ـح ــدي ــده ــا فــي
إطــار جغرافي أو نمطي معني .على
امل ـسـ ُـرح ،كـمــا فــي األشــرطــة املـصــورة
التي أنجزت ألغنياتها ،من الواضح
أن دياوارا تمتلك طاقة داخلية قوية
جـ ـ ـدًا م ـل ـي ـئــة ب ــال ـش ـغ ــف وب ــال ـح ــاج ــة
الـ ــى هـ ــذا الـتـعـبـيــر املــوس ـي ـقــى ال ــذي
يــأتــي عـبــر صــوتـهــا الــدافــئ املطبوع
ببحة خفيفة ،لتخرج مــا لديها من
مخاوف وقسوة .هي لطاملا اعتبرت
الفن عمومًا والغناء خصوصًا أشبه
بـ ـع ــاج ي ـن ـس ـي ـهــا ك ــل ش ـ ــيء آخـ ـ ــر .ال
داع ــي لفهم الـلـغــة الـتــي تغني فيها
ديـ ــاوارا .يكفي االسـتـســام فقط الى
جمال املوسيقى التي تؤديها والى
الـ ـحـ ـن ــان والـ ـ ـح ـ ــب امل ـ ــوج ـ ــودي ـ ــن فــي
صوتها الخاص.
فاتوماتا دي ــاوارا 21:00 :مساء األربـعــاء
 14أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ـ ـ ـ ـ «م ـي ــوزك ـه ــول»
(واج ـه ــة ب ـيــروت الـبـحــريــة) ـ ـ لــاسـتـعــام:
01/361236

رسولة الفولك األفريقي الحديث
بشير صفير
في أيار (مايو) املاضي ،استضاف «ليبان جاز» كيزايا جونز
وفرقته فــي «ميوزكهول» فــي بـيــروت .الـيــوم يدعو املهرجان
الدائم املغنية املالية فاتوماتا دياوارا املعروفة بـ «فاتو» ،لتقديم
أمسية وحـيــدة بعد الـنـجــاحــات الفنية الـتــي حققتها الفنانة
الثالثينية.
في البداية يجب اإلشارة إلى أن فاتو ليست مغنية جاز ،لكن
بعدما تـكـ ّـررت «خـيــانــات» مهرجان «ليبان جــاز» السـمــه ،ما
عــدنــا ن ـ ّ
ـود أن نعتب عليه لناحية برمجة أمـسـيــات ال عالقة
لها بالجاز .مــن اآلن فصاعدًا سنتعاطى معه على أنــه جهة
تنظيمية ،حددت نشاطها نظريًا بنمط موسيقي ّ
محدد ،لكن
مروحتها تتسع ،عمليًا ،لتجارب متباعدة ،يشكل الجاز جزءًا
منها ال أكثر .في املاضي ( )2008أطلق املنظمون ذاتهم ،ما
ّ
ليهتم باألمسيات ذات الطابع اإلثني،
ُس ِّم َي بـ «ليبان وورلــد»
فــاسـتـضــاف فــي ه ــذا اإلط ــار فـنــانــن مــن جنسيات مختلفة
(روب ــرت ــو فونسيكا مــن كــوبــاُ ،رق ـيــة تـ ــراوري مــن مــالــي)…،
ّ
يقدمون ما يمكن إدراجه تحت عنوان «موسيقى الشعوب» (أو
ً
العالم) .لكن «ليبان وورلــد» لم يصمد طويال ،علمًا
موسيقى ّ
ّ
أنه ّاستطاع حل هذه املسألة الشكلية ،لكن املهمة ،وكان بإمكان
مظلته أن تحتضن األمسية املنتظرة لفاتو .فاألخيرة ّ
تقدم
الغناء األفريقي التقليدي ولو حمل توجهًا حديثًا نوعًا ما ،كما
هي حال معظم التجارب األفريقية التي استطاعت استقطاب
جمهور من خارج القارة ّالسمراء .لكن ،طاملا أن «ليبان جاز»
ما زال ّ
يقدم للجمهور املحلي أمسيات غير تجاريةّ ،ال مشكلة
جوهرية معه ،علمًا ّأن تحفظاتنا على البرمجة ستظل جاهزة

ّ
كلما دعا املهرجان تجارب رديئة في العمق ّ
(مدعية وفارغة)
ولو كانت غير تجارية في الشكل.
فــاتــومــاتــا دي ـ ــاوارا ممثلة ومـغـنـيــة وعــازفــة غـيـتــار مــن مــالــي،
م ــول ــودة فــي ســاحــل ال ـعــاج ع ــام  .1982إن ـهــا مــن الـبـلــد الــذي
خرجت منه أسماء كثيرة في مجال املوسيقى والغناء رغم
التطرف الديني الذي أنهكه وأدمــاه ّ
وقيد حركة ّ
ّ
املتنورين فيه
أخـيـرًا .هــي مــن موطن ساليف كايتا ،وعلي فــاركــا ،وتــوري،
ورقية تراوري (زارتنا عام  )2009وأمادو ومريم (زارانا عام

عام  2013جمعت نحو
أربعين موسيقيًا من بلدها لتسجيل
أغنية بعنوان Mali-co

 2011ضمن «مهرجانات بيبلوس») .بداية مسيرتها كانت
في التمثيل (السينما واملسرح أيضًا) ،حيث ظهرت في العديد
من األفالم منذ أواخر التسعينياتّ ،
أهمها «تمبكتو» (2014
— للموريتاني عبد الرحمن سيساكو) الذي لعبت فيه دور
املغنية فاتو ،أي نفسها .مساهمتها الغنائية في هــذا الفيلم
ّأمنت لها دفعًا قويًا على طريق الشهرة ،إذ حازت موسيقى
الفيلم (تأليف التونسي الشاب أمــن بوحافة) جوائز عاملية
وانتشرت األغاني الواردة فيه بشكل واسع.

هجرت فاتو بلدها في سن الرشد هربًا من سلطة عائلتها
التي لم تكن تريد لها مهنة التمثيل ،فاستقرت في فرنسا
حيث انـخــرطــت أيـضــا فــي املوسيقى وال ـعــزف على الغيتار
بتشجيع من مواطنتها ُرقية تــراوري .وجــدت في هــذا الفن
شغفًا دفينًا دفعها إلى إتقان آلتها وكتابة األغانيُ ،
ود َ
عيت
للمشاركة فــي ألـبــومــات أسـمــاء كـبـيــرة فــي عــالــم املوسيقى
أم ـث ــال دي دي ب ــري ــدج ــووت ــر ،وم ــوالت ــو أس ـتــات ـكــي ،وهــربــي
هانكوك وغـيــرهــم .كما أص ــدرت ألبومًا مشتركًا مــع وريــث
الـ ـ «بــويـنــا فيستا ســوشــل ك ـلــوب» ،ع ــازف الـبـيــانــو روبــرتــو
فــونـسـيـكــا ،بــاإلضــافــة إل ــى أعـمــالـهــا ال ـخــاصــة ،عـلــى رأسـهــا
ألبوم بعنوان «فاتو» ( .)2011عام  ،2013جمعت فاتو نحو
أربعني موسيقيًا من بلدها لتسجيل أغنية بعنوان Mali-
( coوتعني «ال ـســام») ،فــي خطوة مناهضة ّ
للمد الظالمي
ال ــذي ع ــاث إج ــرام ــا وتـخـلـفــا فــي بـلــدهــا .إن ـهــا أغـنـيــة جميلة
ومــؤثــرة وواض ـحــة ج ـدًا لناحية الـنــص ال ــذي يـبـ َّـن ،فــي جزء
مـنــه ،مـمــارســات اإلس ــام املـتـشـ ّـدد فــي مــالــي ،رغــم السذاجة
َ
املشتركة في هذا النوع من األعمال ،حيث يتم غالبًا إغفال
الــدور الحالي الــذي يلعبه املستعمر القديم في خــراب بلدان
العالم الثالث.
األفريقي البحت ،أكان لناحية
الصوت
دياوارا
فاتوماتا
تمتلك
ّ
حرارته ونبرته أو لناحية نفحة األلم ،املبطنة دومًا بألوان الفرح،
كما هــي أزي ــاء وإيـقــاعــات الـقــارة الـسـمــراء الحية .تــؤدي فاتو
الفولك األفريقي الحديث ،املنغمس بتاريخ بلدها الثقافي من
جهة واملفتوح على العوملة ،لكن بحدود معقولة .النغمة األفريقية
ٌ
مرحب به دومًا) وكذلك
ثابتة وكذلك اإليقاعات (بعض الفانك
هي الحال في ما ّ
خص اللغة األم لناحية النصوص.
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ثقافة وناس

باكورة

ّ
عيسى مراد« ...جسور» مركبة

طارق حمدان
بـ ـع ــد انـ ـتـ ـظ ــار دام أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن أرب ـ ــع
سـنــوات بعد تأسيس فرقته ،وبعد
م ــا يـ ـق ــارب  15س ـن ــة م ــن ال ـص ــوالت
وال ـجــوالت املــوسـيـقـيــة ،صــدر أخـيـرًا
أل ـب ــوم «جـ ـس ــور» ل ـل ـع ــازف وامل ــؤل ــف
الفلسطيني عيسى مراد .كان األخير
يـبـحــث ع ــن ضــال ـتــه ،ع ــن «صـ ــوت له
شخصية وحــريــة فــي ال ـعــزف» وفــق
ما يقول لنا.
ال ـف ـن ــان ال ـ ــذي درس املــوس ـي ـقــى فــي
«معهد إدوارد سعيد» في فلسطني
لينتقل بعدها إلى القاهرة ويدرس
آلــة العود في «بيت العود العربي»
وم ــن ث ــم إل ــى فــرن ـســا ل ـي ــدرس عـلــوم
املوسيقى في «جامعة السوربون»،
سنعثر في باكورته على خلطة من
ً
«الـفـيــوجــن» تصهر داخـلـهــا كــا من
الجاز واملوسيقى العربية والهندية
وموسيقى البلقان .تنوع الخلفيات
املــوس ـي ـق ـيــة وم ـ ـهـ ــارة الـ ـع ــازف ــن فــي
األل ـبــوم الـجــديــد؛ ســاعــدا فــي إحـكــام
ه ــذه الـخـلـطــة ،فــاملــوسـيـقـيــون الــذيــن
ً
اس ـت ـعــان بـهــم م ــراد هــم أص ــا أف ــراد
م ـج ـمــوع ـتــه الـ ـت ــي ك ــان ــت س ـب ـبــا فــي
تـ ــأخـ ــر ظ ـ ـهـ ــور ه ـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ح ـيــث
ال ـ ـع ـ ـثـ ــور عـ ـل ــى م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــن م ـه ــرة
يـتــآلـفــون ويـجـتـمـعــون إلن ـت ــاج عمل
م ــوس ـي ـق ــي مـ ــن دون م ـظ ـل ــة إنـ ـت ــاج
ضخمة هــو أمــر صعب وش ــاق .لكن
هذا ما حظي به الفنان الذي جمعت
فرقته مجموعة موسيقيني المعني،
ه ــم :الـهـنــدي ري ـشــاب بــراســانــا على
آلــة «البناصوري» (الـنــاي الهندي)،
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري سـ ـمـ ـي ــر حـ ـمـ ـص ــي ع ـلــى
اإليقاع ،ومن فرنسا مارك بورونفوز
عـ ـل ــى ال ـ ـكـ ــون ـ ـتـ ــربـ ــاص ،وريـ ـتـ ـش ــارد
تــوريـغــانــو عـلــى الـبـيــانــو ،وفــردريــك
شابيرون على الدرامز.
ي ـب ــدأ األلـ ـب ــوم بـمـقـطــوعــة «ج ـس ــور»
التي بنيت لتعبر عن عنوان األلبوم
َّ
بالفعل ،إذ تبدأ بعود وإيقاع لتسلم
الـ ــدفـ ــة ل ـل ـب ـي ــان ــو وال ـ ـ ــدرام ـ ـ ــز ،يـظـهــر
بعدها الناي الهندي فيتلوه عازف
الـ ـن ــاي ،وهـ ــو الـ ـص ــوت ال ــوح ـي ــد فــي

يقدم عيسى مراد الموسيقى العربية والهندية والجاز في قطعة واحدة (كريستيان بيرتييه)

األلبوم الذي يظهر في هذه القطعة،
ليعود بعدها إلــى العود وتقسيمه
بـمــرافـقــة اإلي ـقــاع الـصــوتــي الـهـنــدي.
بعد ذلــك تـعــزف الفرقة كاملة دفعة
واح ـ ـ ــدة ،ف ــي ت ــوزي ــع الف ــت وم ـح ـكــم؛
ك ــأن مـ ــراد أراد أن يـسـتـهــل ألـبــومــه
بـفـلـسـفـتــه املــوس ـي ـق ـيــة امل ـب ـن ـيــة على
ال ـت ـن ــوع وال ـخ ـل ــط والـ ـبـ ـن ــاء امل ــرك ــب.
ف ـ ــي ال ـق ـط ـع ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة «امل ـ ـف ـ ـقـ ــود»،
ن ـس ـت ـم ــع إلـ ـ ــى عـ ـ ــزف عـ ـ ــود ت ـق ـل ـيــدي
م ــع إي ـق ــاع سـمـيــر حـمـصــي ،لنفاجأ
بـعــدهــا بتحويلة ننتقل مـعـهــا إلــى
أج ــواء املــوسـيـقــى الـهـنــديــة .يصمت
ال ـ ـ ـعـ ـ ــود وي ـ ـ ــراف ـ ـ ــق ال ـ ـ ـنـ ـ ــاي الـ ـهـ ـن ــدي
ً
ك ــا م ــن اإليـ ـق ــاع وال ـب ـي ــان ــو ،ليظهر
الـعــود مـجــددًا فــي منتصف القطعة
بتحويلة على مقام الــرســت تنتهي

ب ــال ـل ـح ــن ال ــرئـ ـيـ ـس ــي .وف ـ ــي «رق ـص ــة
امل ـج ـن ــون ــة» إيـ ـق ــاع س ــري ــع ت ـتــوالــف
م ـعــه ج ـم ـيــع اآلالت ،ف ـي ـح ــاور فيها
الـبـيــانــو ال ــدرام ــز ،وتـشـتـبــك ق ــرارات
البيانو مع العود .أما في «البحر»،
فـيـنـقـلـنــا مـ ــراد إل ــى أج ـ ــواء مختلفة

ً
عوده يذكرنا مثال
بـ «قنطرة» سيمون شاهين
أك ـث ــر ه ـ ـ ــدوءًا ي ـت ـص ــدر ف ـي ـهــا ال ـع ــود
دور البطولة في بدايتها ،ويتراجع
في منتصف القطعة ليفسح املجال
للناي الهندي ،ليعود ويسيطر على
القطعة بإيقاع سريع .في «هــروب»،

موعد

«مسار اجباري» ...الشارع المصري كما هو
محمد همدر
«مـ ـس ــار إج ـ ـبـ ــاري» مـ ــرة ج ــدي ــدة في
لبنان إلحـيــاء أمسيتني مــع جمهور
ي ـت ــاب ــع الـ ـف ــرق ــة وي ـن ـت ـظ ــر ح ـفــات ـهــا
وأعمالها ،ويمأل املقاعد كما حصل
فــي أي ــار (م ــاي ــو) الـفــائــت فــي «مـتــرو
املــديـنــة» .جديد هــذه الــزيــارة ،اتجاه
الفرقة الى خارج العاصمة ،تحديدًا
الى صيدا إلحياء حفلة في «سهرية»
ب ـع ــد ح ـف ـل ــة فـ ــي «آرت الونـ ـ ـ ــج» فــي
بيروت.
مــن الـفــرق الشبابية األكـثــر نجاحًا
ف ــي م ـصــر ،احـتـفــل أع ـضــاؤهــا الـعــام
امل ــاض ــي ب ـم ــرور ع ـشــر س ـن ــوات على
انطالقتها .الفرقة مستمرة بجرعة
عالية من موسيقى الــروك وجرعات
ّ
أق ــل مــن الـبـلــوز وال ـجــاز واإليـقــاعــات
الشرقية ،مع كلمات ألغاني من واقع
ال ـ ـشـ ــارع وامل ـج ـت ـم ــع ف ــي امل ـح ــروس ــة
وأخرى تعكس مزاج الشباب املصري
وهمومه.
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ع ـ ـ ــام  ،2005مــن
االسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري ـ ــة مـ ـ ــع أيـ ـ ـم ـ ــن م ـس ـع ــود
(كـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــورد) ،ه ــان ــي ال ـ ــدق ـ ــاق (غـ ـن ــاء
وغ ـي ـت ــار) ،تــامــر عـطــا ال ـلــه (درام ـ ــز)،
وأحـ ـ ـم ـ ــد حـ ــافـ ــظ (ب ـ ـ ـ ـ ــاص) ،وانـ ـض ــم
الح ـقــا مـحـمــود ص ـيــام (غ ـي ـتــار) عــام
 .2008أطلت في بداياتها مع إعــادة
ألغ ـ ـن ـ ـيـ ــات سـ ـي ــد درويـ ـ ـ ـ ـ ــش ،وس ـي ــد
م ـ ـكـ ــاوي ،وك َـلَ ـم ــات لـ ـص ــاح جــاهــن
بتوزيعها ونف َسها الخاص.
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خ ـ ـ ــرج ألـ ـب ــومـ ـه ــا األول ع ـ ـ ــام 2013
بعنوان «إقرأ الخبر» ،والثاني «تقع
وتقوم»  .2015أثبتت الفرقة من خالل
هذين العملني ،قدرتها على مخاطبة
وجـ ـ ــذب مـسـتـمـعـيـهــا ال ـ ــى ً أع ـمــال ـهــا
ال ـخ ــاص ــة تــأل ـي ـفــا وكـ ـت ــاب ــة .نـجـحــت
هذه األعمال بسرعة وزاد معها عدد
ّ
محبي الفرقة .نالت األخيرة جوائز
عــاملـيــة ومحلية مـنــذ االن ـطــاقــة ،عن
أعـمــال «كــل الخلق» (كلمات الــراحــل
صـ ــاح ج ــاه ــن) ،و«طـ ـع ــم ال ـب ـيــوت»
(كـ ـلـ ـم ــات عـ ـب ــد ال ــرحـ ـي ــم مـ ـنـ ـص ــور).
وكــرمــت منظمة األونـيـسـكــو الـفــرقــة
الـ ـت ــي ن ــال ــت ل ـق ــب «فـ ـن ــان ــون ش ـبــاب
مــن أجــل ال ـحــوار بــن ثـقــافــات العالم
العربي والغرب» عام .2011
في كلماتها وألحانها نبض شبابي
وطــاقــة عـكـســت أي ـضــا روح الـشـبــاب
املـ ـ ـص ـ ــري بـ ـع ــد ع ـ ـ ــام  .2011ه ـم ــوم
ّ
وأحــزان وتطلعات وتهكم وسخرية
من الواقع ،فخيار الفرقة منذ البداية
كـ ـلـ ـم ــات ل ـس ـي ــد دروي ـ ـ ـ ـ ــش ،وص ـ ــاح
ّ
ج ــاه ــن وسـ ـي ــد مـ ـ ـك ـ ــاوي ،ح ـت ــى إن
اختيار اسمها «مسار إجباري» حمل
مسارًا ساخرًا في الكالم واملوسيقى.
على سبيل املثال ،لنقرأ كالم أغنية
«اقـ ـ ـ ــرأ ال ـ ـخ ـ ـبـ ــر»« :م ــالـ ـي ــه الـ ـج ــراي ــد،
اع ــان ــات لـلـخــريـجــن وال ـخــري ـجــات،
اشغال كتير راتب كبير حاسب ليوم
عـقـلــك يـطـيــر ،مـطـلــوب خـبـيــر يحكي
حـكــايــات ،أو سـمـكــري يـعــرف لـغــات،
يـ ـع ــزف كـ ـم ــان واك ـ ـ ــوردي ـ ـ ــون يـكـســب

عشان يفتح صالون».
قـ ـب ــل أشـ ـ ـه ـ ــر ،ن ـ ـشـ ــرت ال ـ ـفـ ــرقـ ــة ع ـلــى
اإلنـ ـت ــرن ــت ف ـي ــدي ــو ألغ ـن ـي ــة ج ــدي ــدة
هــي «ش ـيــروفــوب ـيــا» .وف ــي تـصــويــره
وإخــراجــه ،ص ــورة عــن جـنــون الفرقة
واخـتــافـهــا عــن الـســائــد فــي الـشــارع
العربي.
سـتـضــرب «م ـســار إج ـب ــاري» مــوعـدًا
ثانيًا للمرة األولى خارج بيروت ،في
مقهى «سهرية» في صيدا .رغم صغر
امل ـكــان وع ــدم قــدرتــه عـلــى استيعاب
ّ
جمهور كبير ،إال أن صاحب املقهى
ي ــوس ــف ك ـل ـيــب اس ـت ـط ــاع م ــن خ ــال
صــديــق مشترك مــع الـفــرقــة إقناعها
ّ
بــالـقــدوم ،خصوصًا أن فكرة العزف
خارج بيروت راقت ألعضائها.
يستمر «سهرية» في جذب الفرق من
ب ـيــروت ال ــى صـيــدا مـســاء كــل جمعة
وس ـبــت ،حـتــى بـعــض ال ـ ــرواد يــأتــون
مــن ب ـيــروت للتعرف إل ــى حـيــاة حي
الصالحية الليلية في صيدا ،يتذكر
يوسف كليب ّفي اتصال مع األخبار
أن ـ ــه ك ـ ــان ي ـح ــض ــر الفـ ـتـ ـت ــاح امل ـق ـهــى
تزامنًا مــع مـعــارك عبرا منذ سنتني
ونصف تقريبًا .ويضيف أنه سعيد
باملساهمة بإزالة السمعة السيئة عن
هذه املدينة الجنوبية.
«مسار إجـبــاري» :الخميس  15أيلول في
«آرت الونـ ــج» (ب ـي ــروت ـ ـ ـ ،)03/871589
وم ـســاء  16أي ـلــول فــي «سـهــريــة» (صـيــدا
جنوب لبنان ـ ـ )03/028537

ت ـعــود ال ـطــاقــة الــاف ـتــة ال ـتــي كـنــا قد
سـمـعـنــاهــا ف ــي ال ـق ـط ـعــة األول ـ ـ ــى ،إذ
تعزف كل اآلالت ويفرد مراد مساحة
الرتجاالت مختلفة للبيانو والعود
ُ
واإلي ـ ـ ـقـ ـ ــاع .أم ـ ــا «زيـ ـ ـن ـ ــة» ،فــت ـس ـت ـهــل
ب ـع ــود وب ـي ــان ــو م ــع ل ـح ـظــات صمت
الفتة ،يخفت اإليقاع ،ويلعب العود
ً
بخفة متنقال بــن الـقــرار والـجــواب،
وت ـل ـي ـهــا «ال ـش ـخ ــص ال ـغ ــام ــض» مــع
تـحــويــات مــوفـقــة تنقذ القطعة من
ال ــوق ــوع فــي فــخ الــرتــابــة وامل ـل ــل .أمــا
فــي قطعة «يـنــايــر» ،فيشتبك العود
مع البيانو والكونترباص ،ويظهر
الـ ـن ــاي ال ـه ـن ــدي ب ــن ال ـح ــن واآلخـ ــر
َ
لـيــطـ ِّـعــم الـلـحــنُ .يـحـســب لـلـفـنــان في
هذه القطعة إدخال مساحات صمت
مــوف ـقــة ف ــي غ ـم ــرة ال ـص ـخ ــب .تليها

قطعة «كــرفــان »1حيث يلعب العود
م ــع ال ـكــون ـتــربــاص بـقـطـعــة قـصـيــرة
(دقيقة ونصف) ستجعلنا نتساءل
عـ ـ ــن جـ ـ ـ ـ ــدوى وج ـ ـ ــوده ـ ـ ــا م ـن ـف ـص ـلــة
ً
هـ ـك ــذا ،بـيـنـمــا كـ ــان مـمـكـنــا م ـث ــا أن
ً
تكون استهالال للقطعة التي تليها
وسـ ِّـم ـيــت ب ــاالس ــم نـفـســه «ك ــرف ــان»2
ال ـت ــي تـلـعــب ب ـهــا ك ــل اآلالت بــإيـقــاع
س ــري ــع وط ــاق ــة الف ـت ــة ل ـتــأتــي كقفلة
موفقة لأللبوم.
ي ـك ـش ــف ع ـي ـس ــى م ـ ـ ــراد فـ ــي أل ـب ــوم ــه
األول ع ــن قـ ــدرة الف ـت ــة ف ــي ال ـتــوزيــع
امل ــوسـ ـيـ ـق ــيُ ،
ويـ ـحـ ـس ــب لـ ــه إدخ ــال ــه
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األن ـ ـم ـ ــاط امل ــوس ـي ـق ـي ــة
لنستمع إلى جمل املوسيقى العربية
والهندية والجاز في قطعة واحــدة،
إضافة إلى أن توظيف الناي الهندي
في القطع أعطى خصوصية للعمل،
رغـ ــم إح ـس ــاس ـن ــا أح ـي ــان ــا بـسـطــوتــه
على بقية اآلالت .وخالفًا للكثير من
املوسيقيني الذين يعتمدون طريقة
«املـ ــال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ـ ــراك» (الـ ـ ـع ـ ــزف امل ـن ـف ــرد
لـكــل آل ــة) ف ــي تـسـجـيــل أع ـمــال ـهــم ،تم
تـسـجـيــل أل ـب ــوم «ج ـس ــور» ف ــي غــرفــة
واحـ ـ ــدة ح ـيــث عـ ــزف ال ـج ـم ـيــع دفـعــة
واحدة ،ما أعطى طاقة واضحة على
معظم مقطوعات األلـبــوم ،وكــان من
ال ــواض ــح خ ـلــو الـتـسـجـيــات م ــن أي
مؤثرات صوتية.
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،س ـن ـب ـح ــث عــن
جديد ،من دون أن نعثر عليه .عود
ً
م ـ ــراد س ـي ــذك ــرن ــا م ـث ــا ب ـ ـ «ق ـن ـط ــرة»
س ـي ـمــون ش ــاه ــن .أم ــا «ال ـف ـيــوجــن»،
فـهــو مــوضــة الـعـصــر اآلن ،وعـشــرات
التجارب عربيًا باتت تخلط العديد
م ــن األنـ ـم ــاط املــوس ـي ـق ـيــة ،ول ـكــن في
«جـســور» سنعثر على جمل لحنية
واثقة ،وتوزيع الفت ،وطاقة خارجة
مــن عـمــل جـمــاعــي م ـهــووس بتقديم
موسيقى جيدة .تلك بمثابة أرضية
صلبة ستسمح لعيسى مراد إكمال
مشروعه املوسيقي.
الـحـفـلــة األول ـ ــى إلطـ ــاق أل ـب ــوم «ج ـســور»
سـتـكــون ف ــي ب ــاري ــس ي ــوم  22أي ـل ــول في
قاعة Studio de L’ érmitage
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ريما كركي...
المسؤولية كبرت

َ
من يخلع أحمد حلمي عن عرشه؟

محمد سعد في مشهد من «تحت الترابيزة»

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
عشوائية ال نظير لها طبعت األيــام التي سبقت
ط ــرح أف ــام عـيــد األض ـحــى فــي ص ــاالت مصر.
أك ـثــر مــن فـيـلــم خ ــرج مــن الـسـبــاق بـعــد اإلع ــان
ع ــن ت ــواج ــده ف ــي امل ــوس ــم األخ ـي ــر ق ـبــل ان ـطــاق
العام الــدراســي الجديد ،الــذي سيبدأ بتاريخ 24
ّ
أيـلــول (سبتمبر) .أي أن ــه أم ــام األف ــام الجديدة
أسبوعان فقط للحصول على رضى الجمهور،
وإال ستضطر لدخول جولة جديدة في موسم
«الـكــريـسـمــاس» وأع ـي ــاد رأس الـسـنــة .جــولــة لن
يصل إليها إال من يثبت نجاحه في أيــام العيد
األول ـ ــى .وك ــان ُي ـف ـتــرض أن يـشـهــد ه ــذا املــوســم
مواجهة عنيفة بني «البرنس» أحمد حلمي العائد
إلــى شباك التذاكر بعد غياب طويل بفيلم «لف
ودوران» (مطروح أيضًا في الصاالت اللبنانية)
مع دنيا سمير غانم التي شاركته بطولة «إكس
الرج» ( ،)2011وبــن فيلم «جــواب اعتقال» من
ب ـطــولــة مـحـمــد رم ـض ــان أك ـثــر املـمـثـلــن حـصـدًا
ل ــإي ــرادات ف ــي ش ـبــاك ال ـت ــذاك ــر امل ـص ــري خــال
األع ــوام الثالثة األخـيــرة .لكن خالفات حــادة مع
الــرقــابــة عـلــى املـصـنـفــات الفنية فــي مـصــر ،أدت
إل ــى خ ــروج رم ـضــان مــن ال ـس ـبــاق ،وب ـقــاء ستة
أفالم فقط ،كلها كوميدية يتقدمها فيلم حلمي.
املـشــروع أحيط بتكتم شديد لناحية تفاصيله
وقـصـتــه وأح ــداث ــه ،حـتــى ّإن مـقــدمـتــه اإلعــانـيــة

ً
شملت لقطات سريعة وجمال حــواريــة قصيرة
بــن حلمي ودنـيــا على أحــد الشواطئ املهجورة
في رحلة صيد غير مفهومة ملن يشاهد اإلعالن.
ّ
يتصدر «لف ودوران» (كتابة
ومن املفترض أن
منة فوزي وإخراج خالد مرعي) شباك التذاكر،
يليه «عشان خارجني» (سيناريو وحــوار فادي
أبــو السعود) لحسن الــرداد وإيمي سمير غانم
وبتوقيع املخرج خالد نبيل الحلفاوي في ثاني
ت ـعــاون بينه وب ــن الـ ــرداد وإي ـمــي واملـنـتــج أحمد
السبكي بعد فيلم «زنقة ستات».
ي ــدور «عـشــان خــارجــن» حــول صــاحــب شركة
يجبر أحد موظفيه على طلب يد ابنته صاحبة
التصرفات الغريبة ،قبل أن تجمعهما مغامرة
على سبيل الخطأ ويخوضا مــواقــف كوميدية
ع ــدة تنتهي ب ــأن تـتـحــول ال ـعــاقــة الـجـبــريــة إلــى
زواج ح ـق ـي ـقــي .ل ـكــن م ـس ـتــوى ال ـف ـي ـلــم أقـ ــل من
«زن ـقــة س ـتــات» ،مــع اإلشـ ــارة إل ــى الـتــألــق الــافــت
للممثل الكوميدي واســع االنتشار بيومي فؤاد
فــي شخصية األب .أيـضــا ،هـنــاك فيلم «صابر
جوجل» ملحمد رجب (كتابة محمد سمير مبروك
وإخـ ــراج محمد ح ـمــدي) ال ــذي يـقــدم مــن خالله
رجب شخصية نصاب شهير تستعني به الدولة
لتنفيذ بعض العمليات الخطرة التي تعتمد على
الذكاء وخفة الــدم .وبحسب اإلعــان ،لم يفاجئ
رجــب جمهوره بــأي جديد في الشخصية التي
يقدمها ،إذ جسد شخصية الـنـصــاب مــن قبل

في فيلم «ثمن دستة أشرار» ،إلى جانب مواصلة
م ـغــازلــة ب ـط ــات الـفـيـلــم وال ــدخ ــول ف ــي عــاقــات
مـتـشــابـكــة م ــع ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ان ــه ان ـس ــان طيب
أجـبــرتــه ال ـظــروف على مــواجـهــة قـســوة املجتمع
بالعنف والنصب .وبعد انفصال الثالثي الشهير
أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد ،أصبح أمام
جمهور العيد للمرة األولى فيلمان ال فيلم واحد
من املدرسة الكوميدية نفسها التي تخرج منها
الثالثي أصحاب أفــام «سمير وشهير وبهير»
و«بـنــات الـعــم» .هــذا املــوســم ،ينفرد أحمد فهمي
ببطولة فيلم «كلب بلدي» (كتابة شريف نجيب
وإخراج معتز التوني) بمشاركة اإلعالمي أكرم
حسني في أولى بطوالته السينمائية.
تنطلق القصة مــن فرضية خيالية وهــي تربية
كلبة طفل صغير .وعندما يكبر ،يمتلك بسببها
ق ــدرات خــاصــة .على النسق عينه ،ينطلق فيلم
«حملة فريزر» (كتابة والء شريف ،إخراج سامح
عبد العزيز) لهشام ماجد وشيكو من فرضية
تـحــول الـطـقــس فــي مـصــر إلــى مــا يشبه القطب
الشمالي.
يحاول األبطال القيام بعملية إلعــادة الطقس ملا
كان عليه .الالفت ّأن كال الفيلمني يجمع نجمي
اإلض ـح ــاك بـيــومــي ف ــؤاد وأح ـمــد فـتـحــي الـلــذيــن
شاركا أيضًا في فيلم «عشان خــارجــن» .غير
أن املـنــافـســة فــي الـعـيــد ليست مـحـصــورة فقط
بأحمد حلمي ونجوم الضحك من الجيل الجديد،
فــاملـمـثــل مـحـمــد س ـعــد الـ ــذي ان ـط ـلــق م ــع حلمي
فــي فيلم «الـنــاظــر» ( )2000يعود بفيلم «تحت
الترابيزة» (كتابة وليد يوسف ،وإخــراج سميح
النقاش) من بطولة منة فضالي ،ونرمني الفقي
وحـســن حـسـنــي .ي ــدور الـشــريــط حــول مساعد
محام يتورط في العديد من الجرائم والعمليات
الـقــذرة قبل أن يصاب فــي حــادث سير وتتغير
شخصيته كليًا .غير أن املشاهدة املبكرة للفيلم
في يومه األول من قبل العديد من النقاد ،جاءت
بــانـطـبــاعــات مخيبة لــآمــال تــؤكــد أن الفيلم لن
ينافس بشراسة ومعه «صابر جوجل» لتصبح
املنافسة محصورة بني األفالم األربعة األخرى،
خصوصًا الثالثة الحاملني بمزاحمة أحمد حلمي
على عرش الصدارة.

التفكك األسري على مسرح «رساالت»

راشيا الفخار
سياحية بامتياز!
تحرير عام  2000وانتصار
تموز ّ ،2006
رسخا هدوء
راشيا الفخار (قضاء حاصبيا)
وأعادا أبناءها إليها كل صيف.
عادت الحياة لصناعة الفخار
اليدوية ،واستحدثت مشاغل
وضعت على خريطة املواقع
الثقافية والسياحية ،فيما
أنشأت عائلة مضافة للزوار في
حرج الصنوبر ،قبل أن ّ
يتكرس
املهرجان الصيفي .اليومُ ،يختتم
البرنامج الذي بدأ في تموز
(يوليو) املاضي ،وضم معرض
ّ
ومخيمًا
صور قديمة من البلدة،
صيفيًا لألطفال ،وسباق
هوائية ،ومسيرًا جبليًا،
دراجات ّ
ودورات تعلم صنع الفخار.
وتحتفل راشيا الفخار الليلة
بعيد الصليب في حفلة لبهاء
العلي وفرقة ّ«مواليا» للرقص
الشعبي ،يتخللها عشاء قروي
وتكريم البن البلدة املسرحي
زياد أبو عبسي (الصورة).

أربعة عروض فقط من مسرحية
«خطوط مقطوعة» (تأليف
وإخراج زين العابدين السباعي)
سيحتضنها مسرح «رساالت»
من  13حتى  16أيلول (سبتمبر)
الحالي .يتناول العمل الجديد
ّ
قضية التفكك األسري ،إذ يخرج
السباعي فيه من إطار الكليشيهات،
ّوفق ما يقول لـ «األخبار» .ويضيف
أنه يبني مسرحيته «استنادًا إلى
دراسة علمية تفصيلية متعلقة
بهذه القضية ،ال ّ
سيما في الشقني
النفسي واالجتماعي» .تضيء
«خطوط مقطوعة» على أسباب
ّ
التفكك األسري لجهة الضغوط ّ
النفسية واالقتصادية التي تقض
مضجع العائلة ،مع طرح للحلول
بطرق علمية حديثة .املسرحية مزيج
من الكوميديا السوداء والكوميديا
االجتماعية ،فيما تدور األحداث في

ً
ً
سنترال للهاتف ،طارحة ومعالجة
مشاكل األسرة وتأثيرها على الدائرة
األوسع ،أي املجتمع .صاحب «مش
راكبة» ( ،)2013و«ما بقى ّ
بدها»
( )2014التي حاز عنها جائزة أفضل
«مهرجان صور الدولي»
مخرج في
ّ
العام املاضي ،يتطلع إلى االستعانة
بمن يعملون في امليدان اإلعالمي
للتمثيل في أعماله .سيشارك في هذا
العمل أربعة إعالميني ،من بينهم
محمد شمص ،وديما جمعة (املنار)،
إضافة إلى ممثلني محترفني ،مع
فتح أفق ملشروع مستقبلي يعمل
على تنظيم دورات تمثيلية ملن
يعملون في الشأن اإلعالمي.

زينب حاوي
نهاية الشهر الحالي ،تطل اإلعالمية ريما كركي (الصورة)
فــي مــوســم ثــالــث مــن «لـلـنـشــر» عـلــى شــاشــة «ال ـج ــدي ــد» ،مع
تعديل بسيط فــي االس ــم ليضحي «للنشر مــع ري ـمــا» .بعد
موسمني ناجحني ممزوجني بالجدل والتنويه ،يعود البرنامج
مــع تـعــديــات فــي الــديـكــور وإضــافــة فـقــرات جــديــدة ،طابعها
اجتماعي إنساني .زاد منسوب االهتمام بهذا الشق الــذي
ّ
تميز به البرنامج ،وأضــاء على حــاالت كثيرة وما زال حتى
الـيــوم .هــذا النجاح والتفاعل العالي مــع البرنامج ،قابلتهما
إدارة «الـجــديــد» بالتقدير والـتـنــويــه .انـطــاقــا مــن هــذا الشق
اإلنساني العالي ،الــذي أخــرج كركي في الكثير من األحيان
ع ــن «مــوضــوع ـي ـت ـهــا» ،جـعـلـهــا مع
البرنامج في دائرة الضوء األوسع.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ك ـ ـ ـ ّـرم «ن ـ ـ ــادي ال ـص ـحــافــة
واإلعـ ـ ــام» ف ــي ال ـكــويــت اإلعــامـيــة
الـلـبـنــانـيــة ،كـ ـ «أف ـض ــل اإلعــامـيــن
العرب  2016في املجال اإلنساني
واالج ـت ـمــاعــي» .تـكــريــم تصفه لنا
كركي بـ «الصادق» ،الذي أتى على
خلفية أدائـهــا في «للنشر» .تروي
ل ـنــا ك ـيــف اسـتــوقـفـهــا ال ـعــديــد من
املـحـطــات ه ـنــاك ،مــع ت ـكــرار بعض
الجمل واملواقف التي كانت تقولها
في البرنامج أمام حاالت إنسانية واجتماعية صعبة ،تأرجح
التعامل معها بني القوة ضد الجاني ،والتعاطف مع الضحية.
وان ـطــاقــا مــن اسـتـهــالـيــة الـنـشـيــد الــوط ـنــي «كـلـنــا لـلــوطــن»،
اغـتـنـمــت كــركــي ال ـفــرصــة عـلــى املـنـبــر الـكــويـتــي لـلـقــول ب ـ ّ
ـأن
«كلنا لناس هذا الوطن» ،كمدخل الى املهنة ،والقيمة املضافة
لإلعالمي مــن خــال خدمته للناس .فــي هــذه النقطة ،تؤكد
مضاعفة ،من خالل
مجددًا كركي على شعورها بمسؤولية
ّ
تمن بأن يستطيع البرنامج حل كل مشاكل
هذا التكريم ،مع ٍ
الناس .فكرة قد تبدو حظوظها قليلة مع اإلمكانيات الضئيلة
التي يمكن أن يحمل «للنشر» عبئها.
وم ــع اس ـت ـح ــواذ اإلع ــام ــي بـشـكــل ع ــام ع ـلــى األض ـ ــواء في
برنامجه ،تخرج كركي من هذا التفصيل لتتعفف عن هذه
النجومية ،وصخب الجوائز ،وتولي فريق العمل معها األهمية
ً
القصوى كونه فريقًا منسجمًا ،ومتفاعال مع بعضه ،وفي
تقديم
كثير مــن األح ـيــان اسـتـطــاع هــذا الـفــريــق بكل أف ــراده ّ
«إضافة جديدة» الى كركي .ففي نهاية كل حلقة يكون سلم
األولويات مرتكزًا إلى النقد ال املديح.

IN COLLABORATION WITH

FATOU
FATOUMATA DIAWARA

«خطوط مقطوعة» :من  13حتى  16أيلول
ً
مساء ـ مسرح «رساالت»
ـ الساعة الثامنة
(الغبيري ـ ضاحية بيروت الجنوبية).
لالستعالم81/635034 :
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النغستون هيوز« ...نهضة هارلم»
ّ ً
محمال بأثقال المهن الشاقة التي عمل فيها ،وصل النغستون هيوز ( 1902ـ  )1967إلى هارلم وهو في الرابعة والعشرين .إيقاعات «البلوز الحزينة» (عنوان باكورته الشعرية عام )1926
خرجت خالل «نهضة هارلم» ،من روح الجاز والبلوز والغوسبل ،ومن تجريبه الفطري بالتراث الشفوي العامي األسود واألصيل .عندما قفلت السنوات الذهبية للنهضة أواخر األربعينيات ،لم
ّ
متجمدة في الثلج» .بقي هيوز متمسكًا بأحالم
يجد الشاعر الروائي والمسرحي األفرو أميركي سببًا كافيًا لالبتعاد عن الحي النيويوركي« .حين ترحل األحالم ،تصبح الحياة أرضًا قاحلة،
النهضة البائدة التي كانت أولى فرص السود للتعبير عن هويتهم الجماعية المهمشة بالمسرح والموسيقى والرقص والشعر .على مقاس تلك األحالم صنع شقته التي استأجرها في شارع
 127في هارلم ،التي كانت محطة أساسية ألبرز وجوه تلك الحركة الفنية التي ّ
فجرتها نخب األفارقة األميركيين في الجزء اآلخر من نيويورك .لقد صارت تلك الشقة مرادفًا حميميًا للنهضة،
والصورة األخيرة الماثلة عنها ،إذ كانت نغمات الجاز تصل إلى آذان المارة في الشارع ،كما أصوات الشعراء السود .لكن ذلك راح يخفت مع وفاة هيوز عام  ،1967بعد عشرين عامًا أمضاها
في الشقة التي كادت أن تضيع قبل أسابيع قليلة في السوق العقارية .أثار عرض البيع الذي نشره مالك الشقة اهتمام الكاتبة األميركية رينيه واتسون ،فقادت حملة جمع تبرعات
إلعادة إحياء المنزل .مع الجمعية الفنية التي اختارت عنوان قصيدة  I, Tooلهيوز اسمًا لها ،ومعظمها من المتطوعين ،استطاعت واتسون حتى اآلن جمع مبلغ مالي كبير،
مالية أخيرًا ّ
ّ
يمكنها من استعادة المنزل .لكن الجمعية لن تكتفي بهذا ،بل تسعى إلى استعادة ألق «نهضة هارلم» ،حيث ستتحول الشقة إلى منصة للفنون واآلداب بكل أنواعها.
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حوار

سمير قسيمي أتماهى مع شخصياتي ...وأرى
كان الروائي الجزائري سمير قسيمي ( ،)1974في منتصف عقده ّ الثاني إبان عشرية الدم ،أو العشرية السوداء بحسب تعبير
الجزائريين عن تلك الموجات االرهابية التي ضربت البالد ،إال أنه لم يتخذ منها مرتكزًا رئيسيًا لمشروعه السردي .ال يحب الروائي
ّ
المهمشين ،أولئك الذين يعالج مصائرهم بقدر كبير
الجزائري الخوض في «القضايا الكبرى» ،بقدر انشغاله بسؤال اإلنسان ،وحياة
من الفانتازيا ،وبارتفاعات كبيرة عن سطح الواقع ،ليغزل عوالم تمزج بين التخييل ،وتقتفي من الواقع آثار ما يصلح لنص روائي.
الكاتب الذي سبق لروايته «يوم رائع للموت» أن وصلت إلى القائمة الطويلة من «الجائزة العالمية للرواية العربية» (البوكر)،
أصدر أخيرًا عن «دار المدى» العراقية روايته السابعة «كتاب الماشاء ...هالبيل النسخة األخيرة» ،بإحالة واضحة إلى روايته الثالثة
وتغيير
«هالبيل» ( .)2010وفي «كتاب الماشاء» يخوض قسيمي مغامرة في مسيرته الرواية ،عبر إعادة كتابة تلك الروايةّ ،
زوايا الحكي ،وسد فجواته .تحكي «كتاب الماشاء» عبر تقنية سردية مركبة ،تاريخ النبي المجهول الوافد بن عباد ،الذي تتكشف
حكايته عن طريق الكثير من الوثائق والرحالت المكوكية إلى الصحراء الجزائرية أو حتى بين المدن الفرنسية .وبحبكة بوليسية
يجر لغز الوافد بن عباد العديد من األلغاز والحكايات والشخصيات :المستشرق سيبستيان دي الكروا ،نوى شيرازي ،قدور ّ
فراش،
السايح ..بعيدًا عن ذلك ،فإن الكاتب الجزائري ُعرف بص َد ّ
وغير نقدية ،مع
اميته ،حيث تثار معه بين الحين واآلخر اشتباكات نقدية
ِ ِ
ُّ
ً
ُ
إلى عهدة
ووصوال
تومي،
خليدة
هدة
ع
منذ
الجزائر،
في
الثقافية
المؤسسة
مع
الدائمة
اشتباكاته
بخالف
اب،
ت
الكثير من الك
ّ
عز الدين ميهوبي .كان قسيمي وال يزال شخصية مثيرة للجدل ،سواء عبر تلك الصدامات ،أو عبر اعترافه بااللتحاق المؤقت بمن
يسميهم (المنبطحين) ،قبل أن يتدارك موقفه ويقود حملة تطالب بإلغاء وزارة الثقافة في الجزائر ّ
كليًا.
هنا نص حوار معه:
أحمد
مجدي
همام

ّ
¶ ع ـم ـلـ َـت بـ ــنـ ـ ًـاء ،وتـ ــاج ـ ـرًا ،وفـ ــي امل ـصــالـ ِـح
الحكومية ...كيف ّ
تحولت إلى الكتابة؟ من
أين تنبع الكتابة؟
ـ ـ توجهي إلى الكتابة لم يكن قرارًا .لو
كنت أؤمن بالصدفة لقلت إنها مجرد
صدفة ال غير ،فالحياة التي عشتها
لــم ّ
تهيئني ألك ــون كــاتـبــا ،عـلــى األقــل
بالنحو الذي يعتقده الناس .ولكنني
حني أتأمل حياتي ،تحضرني والدتي
وشـ ـغـ ـفـ ـه ــا ب ــالـ ـقـ ـص ــص .ت ـح ـضــرنــي
األحـيــاء الشعبية بلغوها وثرثرتها
وإشــاعــاتـهــا ،وكــل مــا فيها مــن خيال
ينسب بالصدق والـكــذب .تحضرني
أيضا كل األحالم التي داخلت حياتي
ولـ ــم أح ـق ـق ـهــا أو ت ـلــك ال ـت ــي ل ــم أحـلــم
ح ـت ــى ب ـت ـح ـق ـي ـق ـهــا .ح ــن يـحـضــرنــي
ذل ـ ـ ــك ،أج ـ ــد ت ــراكـ ـم ــا ن ـف ـس ـيــا تـمـكـنــت
بطريقة ما من تحويل مجراه ،وإعادة
تـشـكـيـلــه بــالـكـلـمــات .لـطــاملــا اعـتــرفــت
بــأن ـنــي ب ـس ـبــب تـنـشـئـتــي وتـكــويـنــي
ال ـع ـل ـمــي الـ ـص ــرف وق ـل ــة مـطــالـعــاتــي
إلى سن معينة ،أملك قاموسًا لغويًا
متواضعًا جدًا ،ولكنني باملقابل أملك
قــدرة ترهبني حتى أنــا في استثمار
هذا القاموس بنحو يستعصي حتى
على اللغويني.
ال ـك ـت ــاب ــة بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــي ه ــي ال ـق ــدرة
الــام ـت ـنــاه ـيــة ع ـلــى ال ـت ـخ ـيــل .لحسن
حظي أمـلــك مــن الـخـيــال مــا يجعلني
أن ــاظ ــر م ــن ش ـئــت ألح ـك ــي ل ــك الـقـصــة
نفسها بأكثر مــن طريقة مــن غير أن
تمل أو حتى أن تشعر بأنها القصة
نـفـسـهــا .لـقــد قـلــت م ــرة إن فــي رأســي
ع ـ ـش ـ ــرات الـ ـقـ ـص ــص ال ـ ـتـ ــي تـ ـت ــزاح ــم
وت ـت ـصــادم وتـتـســابــق ألكـتـبـهــا .ألول
مــرة ســأعـتــرف بأنني صــرحــت كذبًا،
فالحقيقة التي استحيت من ذكرها،
أن ف ــي رأسـ ــي عـ ــددًا ال مـتـنــاهـيــا من
ال ـق ـصــص ،وه ــو م ــا يـجـعـلـنــي أشـعــر
بــالـعـجــز ع ــن تـحــريــرهــا وصـيــاغـتـهــا
كروايات.
¶ «كتاب املاشاء» هي النسخة األخيرة من
روايـتــك األسـبــق «هــابـيــل» ،مــا الــذي دفعك
إلعادة كتابة فكرة سبق لك أن نشرتها؟
ً
ـ ـ ـ أوال ألن ـهــا رواي ـت ــي ،وثــان ـيــا ألنـنــي
أستطيع ذلك .سأعترف لك بأمر .حني
صــدرت روايتي «هالبيل» ( )2010لم
أشعر بأن القارئ العربي استساغها
لسببني :األول وهو نسبة الفانتازيا
فيها ،والثاني خياراتي التقنية ،لهذا
لــم تـحــظ بـمــا يـلـيــق بـهــا مــن ترحيب
ن ـق ــدي ،وه ــي ال ــرواي ــة املــؤث ـثــة بنحو
استثنائي.
مـ ــع ال ـ ــوق ـ ــت ،ي ـك ـت ـس ــب الـ ـك ــات ــب ثـقــة
وقدرة خاصة على الكتابة .هي حالة
يسميها النقاد االحـتــراف وأسميها
أن ــا االعـ ـت ــراف بــالـعـجــز أمـ ــام ال ـنــص،
فأنا بعد سبع روايــات أجدني أخيرًا

فــي املــرتـبــة الــراقـيــة للكاتب املـبـتــدئ،
وهي مرتبة تسمح لي بالكتابة بكل
ما أملك من تهور وانفالت من القارئ
املحتمل .مرتبة تسمح لي باالعتراف
بأخطائي ال بخجل كما كنت أفعل،
ب ـ ــل بـ ــاح ـ ـتـ ــرام وح ـ ـ ــب ل ـل ـن ــص ال ـ ــذي
أعجزني وبالرغم من ذلك صغته في
شكل الرواية.
أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــي فـ ــي «ك ـ ـتـ ــاب املـ ــاشـ ــاء»
وض ـع ــت ن ـصــا ي ـت ـمــوقــع ب ـج ــال بــن
الـحـقـيـقــي والــاح ـق ـي ـقــي .ت ـمــامــا كما
ت ـصــورتــه أول م ــا شــرعــت ف ــي كتابة
«هالبيل» قبل ست سنوات.
¶ عكست امل ـعــادلــة ،ووق ـفــت مـكــان اآلخــر
الفرنسي سبستيان دي الكروا ،لتكتب عن
نفسك ،عن الجزائر ...هل وجدت صعوبة
في تبديل األدوار؟
ـ ـ ـ ـ كـ ــان األم ـ ــر ش ــاق ــا ،ول ـك ـنــه ب ــا شك
مـمـتــع جـ ــدا .امل ـت ـعــة ف ــي ال ـك ـتــابــة هي
أسـ ـ ــاس نـ ـج ــاح أي عـ ـم ــل ،وأنـ ـ ــا آخ ــذ
الرواية على محمل الجد ،لهذا يشعر
القارئ بأنني أتماهى مع الرواية إلى
حــد تختلط عليه إن كــانــت حقيقية
أم ال .أتماهى مع شخصياتي أيضا
وأتعامل مع القارئ ال بصفته متلقيًا
أقل مني موهبة ،بل بصفته شخصا
أذكى مني ،لهذا ال أستسهل التعاطي
مع النص وال مع الشخصيات.
ف ــي «ك ـت ــاب املـ ـش ــاء» أت ـح ــدث بـلـســان
سيباستيان دي الكــروا ،وحــن أفعل
ذل ـ ـ ــك أتـ ـقـ ـم ــص ش ـخ ـص ـي ــة املـ ـت ــرج ــم
وامل ـ ـس ـ ـت ـ ـش ـ ــرق ،ت ـ ـجـ ــد م ـ ــام ـ ــح هـ ــذا
الـتـقـمــص ف ــي لـغـتــه وح ـتــى م ـفــرداتــه
وأسـلــوب جمله .أفـعــل الـشــيء نفسه
مع ميشال دوبري وجيل مانسيرون،
ولكنني حني أنطق بلسانيهما أضع
في حسباني أنهما من القرن الحادي
وال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن ،ل ـ ـهـ ــذا تـ ـج ــد ل ـغ ـت ـه ـمــا
مختلفة عن لغة سيباستيان.
إنها لعبة تفاصيل ،والتفاصيل هي
م ــا تـجـعــل ع ـمــا م ــا أف ـض ــل م ــن عمل
آخر.
¶ قلت في واحد من حواراتك الصحافية:
«حتى الله يصطفي أنبياءه من الهامش»...
ه ــل ل ــذل ــك اخـ ـت ــرت أن ت ـك ـتــب ع ــن ســالــة
هالبيل ّ
جد املهمشني؟
ـ ـ ـ ـ ـ ه ــاب ـي ــل ابـ ـ ــن غ ـي ــر ش ــرع ــي آلدم..
جـ ـي ــل مـ ــان ـ ـسـ ــرون ابـ ـ ــن غـ ـي ــر ش ــرع ــي
لـ ـسـ ـيـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــان ..ق ـ ـ ـ ــدور والـ ـس ــاي ــح
حفيدان غير شرعيني أيضا وهكذا.
حـ ــاولـ ــت أن أق ـ ـ ـ ــارب بـ ــن ال ـه ــام ـش ــي
والــاشــرعــي ،وهــي املـقــاربــة املعتمدة
رسميا شئنا ذلك أم أبينا .لكنني في
الوقت نفسه أردت أن أرسم الخارطة
الـحـقـيـقـيــة لـلـهــامــش ،وه ــي ال ـتــي في
الــواقــع أكـبــر مساحة وأكـثــر شساعة
مــن امل ــن .الـهــامــش هــو الـفـضــاء الــذي

تنمو فـيــه الــديــانــات وت ـت ـطــور ،وفيه
أي ـضــا تـجــد ال ـح ـضــارات قــوتـهــا رغــم
ج ـح ــوده ــا امل ـس ـت ـمــر لـ ـ ــدور ال ـهــامــش
فيها.
¶ ترسم تواريخ موازية في روايتك «كتاب
امل ــاش ــاء» ،وتـخـتـلــق واق ـعــا لــم يـكــن ،إال أنــه
رواية أخرى ّ
عما جرى . ..ملاذا اخترت هذه
الصيغة لكتابة الرواية ...والروايات بطبيعة
الحال تقوم على التخييل ...ما الــذي أردت
أن تمرره للقارئ عبر دراما النص؟
ـ ـ ـ إن ـه ــا طــريـقـتــي ألقـ ــول ان الـحـقـيـقــة
ليست مطلقة ،ولـيــس ثمة مــن يملك

الحقيقة فـعــا .املسألة دائـمــا تتعلق
بالروايات ،على العقل أن يتفتح على
االح ـت ـمــاالت وعـلــى الــايـقــن كمنهج
يقود إلى الحقيقة ،من غير أن يعتقد
بقدرته على الوصول إليها ومن ثمة
ام ـتــاك ـهــا .أع ـت ـقــد أن ال ــدي ــن ه ــو أهــم
دليل يؤكد ما حاولت الوصول إليه،
فالدين بالرغم من أهميته وضرورته
أيضا في التاريخ البشري ،كثيرا ما
كان سببا في تعاسة اإلنسان بسبب
رغـبـتـنــا املستميتة فــي االدعـ ــاء أننا
أصحاب السبق أو األفضلية أو أننا
م ــاك الـحـقـيـقــة فــي مــا يتعلق بــالـلــه.

هــذه الرغبة هــي السبب الوجيه ألي
ت ـح ــري ــف وإن كـ ــان تــأم ـل ـيــا بـسـيـطــا.
لـهــذا لــم أجــد حــرجــا وال أعـتـقــد أنني
تـ ـح ــرج ــت حـ ـ ــن اخ ـ ـ ـتـ ـ ــرت أن ي ـك ــون
م ـ ــوض ـ ـ َ
ـوع روايـ ـ ـت ـ ــي نـ ـب ـ ٌـي ج ــدي ــد أو
ديــن جــديــد ،فــأنــا لــم أخـتــرع شيئًا لم
يخترعه السابقون.
ّ
¶ ال ـب ـعــض ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي يـصــنــف
الحبكات البوليسية على أنها درجة ثانية..
كيف تــرى ذلــك في ظل الحبكة البوليسية
التشويقية في «املاشاء»؟
ـ ـ ـ اع ـت ـبــار الـحـبـكــة الـبــولـيـسـيــة درجــة
ثانية يدل على تخلف سردي واضح.
م ـ ـجـ ــرد ال ـت ـع ـل ـي ــق عـ ـل ــى ذل ـ ــك يـمـنــح
صدقية لهذا التصنيف.
¶ في كتاب املاشاء نص داخل نص ،وفي
روايتك «الحالم» نص داخــل نص أيضًا...
هل صارت هذه التقنية ملمحًا رئيسيًا في
مشروعك السردي؟
ـ ـ ليس هناك أي نوع من الشبه« ،كتاب
املاشاء» وإن بدت روايــة داخــل رواية
إال أنـهــا كــانــت تستند إلــى التوثيق،
وهــي في ذلــك مختلفة عن «الحالم»،
ألن ه ـ ــذه األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ك ـت ـب ــت ب ـت ـق ـن ـيــة
روايـ ــة ب ــرواي ــة ،أي إن ـهــا ت ـكـ ّـونــت من
ثــاث روايــات غير متضمنة بعضها
فــي بـعــض ،يمكن قــراء ت ـهــا مستقلة،
وستملك مــواضـيــع مستقلة ولكنها
إذا ق ــرئ ــت ب ــال ـت ــرت ـي ــب امل ـت ـف ــق عـلـيــه
فـسـتـمـلــك م ــوض ــوع ــا آخ ـ ــر .ع ـلــى حد
علمي لم يكتب في ما كتب في الرواية
العربية ما يشبه روايــة «الـحــالــم» .ال
أقول ذلك من باب النرجسية والغرور
ُ
وإنـمــا مــن بــاب علمي بما كـتــب لحد
اآلن.
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فيسبوكيات

القارئ أذكى مني
¶ رغ ــم الـعــديــد مــن األس ـم ــاء ال ـشــابــة ،إال
أن امل ـش ـهــد الـ ـس ــردي ف ــي ال ـج ــزائ ــر يـبــدو
بطيئًا نـسـبـيــا ...وال ت ــزال أسـمــاء مكرسة
فــي الـ ـص ــدارة ...واسـيـنــي األع ــرج وأحــام
مستغانمي ...ما رأيك؟
ـ ـ ـ ـ لـ ـه ــذا ع ـل ــى األس ـ ـمـ ــاء ال ـش ــاب ــة كـمــا
وصـفـتـهــا أن تـجــد لنفسها مـخــرجــا،
ولكن أال تعتقد أيضا أن الخلل ربما
ي ـك ــون ف ــي ن ـص ــوص هـ ــذه األسـ ـم ــاء؟
س ــأك ــون ص ــري ـح ــا ،مـ ـ ــاذا ي ـم ـك ـنــك أن
تنتظر مــن كــاتــب يظهر إلــى الساحة
وهو موقن أنه أقل مستوى من أحالم
وواسـيـنــي وي ـصــرح بــذلــك أو يسعى
بأي طريقة للحصول على شهادتهما
فيه .آخــر ما قرأته مثال ،غــاف كتاب
روائ ـ ــي وض ــع جـمـلــة نـسـبـهــا ألح ــام
مـسـتـغــانـمــي ت ـق ــول ف ـي ـهــا إنـ ــه كــاتــب
ش ــاب واع ــد .هــل تعتقد مـثــا أن هــذا
يؤمن بنفسه ويمكنه املنافسة؟
ّ
¶ ما حقيقة صداماتك الكثيرة مع الكتاب
وحتى املسؤولني الجزائريني؟
ـ ـ تمنيت أن أقــول لك إن خالفاتي مع
هــؤالء سببها فكري أو إيديولوجي،
أو هـ ـ ــي فـ ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاق مـ ـن ــافـ ـس ــة مـ ــا.
ت ـم ـن ـي ــت ذلـ ـ ــك ح ـ ـقـ ــا ،ول ـ ـكـ ــن األمـ ـ ـ ــر ال
عالقة له بالفكر أو املنافسة أو حتى
اإليــديــولــوجـيــا .أعـتـقــد أن صــدامــاتــي
ف ــي جـمـيــع تـمـظـهــراتـهــا ه ــي تــرجـمــة
بــدائ ـيــة ل ـل ـصــراع األب ـ ــدي ب ــن الـجـيــد
والرديء ،بني الكاتب ومدعي الكتابة.
صـ ـ ـ ــراع ي ـ ـصـ ــور الـ ـ ـه ـ ــوة ب ـ ــن م ـ ــا هــو
حاصل وما يجب أن يكون.
ل ــأس ــف ،ب ـس ـبــب ت ــراك ــم الـ ـ ـ ــرداءة في
األدب الجزائري ،وخاصة في الرواية،
وان ـح ـس ــار دور امل ـث ـقــف ال ـن ـق ــدي في

الواقع الثقافي في الجزائر ،أصبحت
ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر ت ـيـ ّـســر جميع
السبل لكل من ّ
يعبر عن انبطاحه وال
مباالته ،سواء كان جيدا أو رديئًا .مع
الوقتُ ،منح امتياز خــاص ألي رديء
يعبر عن سعادته ورغبته في استمرار
الوضع على ما هو عليه .هكذا وجدت
الساحة الثقافية في الجزائر نفسها
ّ
ره ـي ـنــة لـ ـه ــؤالء ،وخ ــاص ــة أن املـثـقــف
النقدي أو الحقيقي كما أصفه بسبب
اإلقصاء املستمر اختار أحد سبيلني:
الصمت والحيادية أو االنبطاح بكل
ما يعنيه من ذلك قبوله لريادة الرديء.

اعتبار الحبكة البوليسية
درجة ثانية يدل على
تخلف سردي واضح
ف ــي ك ــل ف ـت ــرة ،ت ـقــدم الـسـلـطــة واج ـهــة
ثـقــافـيــة وأدب ـي ــة ت ـخــدم ه ــذا ال ـتــوجــه،
وهي واجهة تصدر للخارج تبييضًا
للوجه ،في فترة ما كان الطاهر وطار
واجهتها ،ثــم أصـبــح رشـيــد بــوجــدرة
والح ـق ــا أحـ ــام مـسـتـغــانـمــي وأخ ـي ــرا
واسيني األعرج .جميع هؤالء شكلوا
واجهة بقدر ما تبدو فخمة وفاخرة
وبـهـيــة ،بـقــدر مــا تخفي خلفها مــا ال
أستطيع وصفه ،رغــم ادعــائــي اتساع
الخيال.
ُصداماتي سببها رفضي لهذا الواقع
امل ـت ـص ـ ّـور لـلـثـقــافــة« :أس ـك ــت لـتـغـنــم»،
فيقيني أنــه واقــع متعفن نــن يفرض
حـتــى عـلــى األب ـكــم ال ـكــام .واق ــع سبق
أن ّ
صورته كالرجل امليت الذي يرتدي
بــدلــة ،لــك أن تقول إنــه وسيم وجميل
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ولـكــن ليس مــن حقك أن تمنعني من
رؤية حقيقة أنه ميت وننت.
َ
طالبت أخـيـرًا بإلغاء وزارة الثقافة في
¶
الجزائر ...ملاذا ؟ وإلى أين وصل صوتك؟
ـ ـ الطبيعة واضحة جدا ،الكائن الذي
ال ي ـ ـ ــؤدي وظ ـي ـف ــة م ـ ـحـ ــددة م ـطــالــب
بـ ــاالنـ ــدثـ ــار واالنـ ـ ـق ـ ــراض ،وال ـع ـض ــو
الــذي ال يعمل يضمر وي ــزول .وزارة
ال ـث ـقــافــة ال ـج ــزائ ــري ــة م ــن أي ـ ــام مـحــي
ال ـ ــدي ـ ــن ع ـم ـي ـم ــور إلـ ـ ــى ي ــومـ ـن ــا ه ــذا
ً
م ــرورا بخليدة تــومــي ووص ــوال إلى
عــز الــديــن ميهوبي ال تــؤدي أي دور
يــذكــر ،بــل إن انبطاح ال ــوزراء ،وعــدم
ام ـت ــاك ـه ــم ألي تـ ـص ــور أو م ـش ــروع
ثقافي ،زادا األمــور تعقيدا .لم نملك
وزيرًا واحدًا امتلك القدرة على فرض
أي تصور على ارض الــواقــع .ال أحد
ط ــرح سـيــاســة ثـقــافـيــة واض ـح ــة ،وال
أحد ساهم ولو بقدر ضئيل في بعث
الثقافة والساحة الثقافية.
أع ـت ـق ــد أن وزارة ال ي ـم ـلــك وزي ــره ــا
ال ـقــدرة عـلــى الـتـفــاوض مــع الحكومة
بـخـصــوص مـيــزانـيـتـهــا ال ـتــي عــوض
أن تبلغ على األق ــل واح ــدا باملئة من
املـيــزانـيــة ال ـعــامــة ،ويـقـبــل باستكانة
أن تخفض على هذا الشكل ،وزير لن
يـمـلــك ال ـق ــدرة عـلــى ف ــرض ت ـصــور ما
لـلـثـقــافــة ،بمعنى أن ال ــواق ــع الثقافي
سـ ـي ــزداد س ـ ــوءًا ع ـلــى س ـ ــوء ،ك ــل هــذا
وأكـ ـث ــر يــدف ـع ـنــي ل ـل ــدع ــوة إلـ ــى إل ـغــاء
هــذه الـ ــوزارة الـتــي ال نـفــع منها على
اإلطالق.
م ـن ــذ ع ـه ــدة م ـح ـيــي ال ــدي ــن عـمـيـمــور
ونحن نصرخ بضرورة وضع أرضية
ينبثق منها الفعل الثقافي ،وأهم ما
في هذه األرضية االتفاق على تعريف
م ـحــدد لـلـثـقــافــة .ت ـصــور ،ن ـكــاد نكون
الدولة الوحيدة التي ال تملك في كل
قــوانـيـنـهــا تـعــريـفــا واض ـحــا للثقافة.
كان األمر مفهوما حني كانت السلطة
تـعـمــد إل ــى ع ــدم االعـ ـت ــراف بــالـهــويــة
األمــازيـغـيــة للشعب ال ـجــزائــري ،على
األق ــل ك ــان ثـمــة سـبــب سـيــاســي يمنع
مــن تـعــريــف الـثـقــافــة ولـكـنــه أم ــر غير
مـقـبــول اآلن ،وخــاصــة أن االسـتـمــرار
في ذلــك من شأنه إطالة عمر املأساة
الثقافية.
إن ـ ــه واقـ ـ ـ ــع ع ـ ـ ـفـ ـ ــن ...بـ ــائـ ــس وك ـئ ـي ــب.
أدى فـيـمــا أدى إل ـيــه إل ــى خـلــق واق ــع
م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــن الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي ،ومـ ـجـ ـتـ ـم ــع
ثـقــافــي م ـتــواضــع امل ـس ـتــوى ،ضعيف
الـشـخـصـيــة ،مـنـعــدم ال ـط ـمــوح فــي ما
يتعلق بكل ما هو ثقافي .واقع يتسم
ب ـن ـفــاق أص ـب ــح يـسـتـحـســن ح ـتــى من
املسؤولني ،تجد مثال الواحد يجاهر
بــدع ـمــه لـلـمــؤسـســة الــرس ـم ـيــة ولـكـنــه
يسر إليك بعكس ما جاهر بــه .حتى
امل ـ ــواق ـ ــف أص ـب ـح ــت تـ ـق ــدر ب ــأس ـع ــار،
والصمت أيضا يشترى.
تطهيرا لنفسي ،أعـتــرف لــك صديقي
أنـنــي انـصـعــت فــي األش ـهــر الـســابـقــة.
إن ـن ــي وب ـك ــل أسـ ــف ف ـض ـلــت الـصـمــت
طمعًا فــي وع ــود قطعها لــي الــوزيــر.
أدرك ع ــز ال ــدي ــن م ـي ـهــوبــي حــاجـتــي
املاسة لالستقرار الوظيفي ،وحاجتي
إلــى عمل مستقر فوعدني بأكثر من
م ـن ـص ــب .خ ـل ــت ل ــوه ـل ــة أنـ ـه ــا خــدمــة
صــديــق لـصــديــق يملك مــن املــؤهــات
العلمية والتجربة والــوزن األدبــي ما
يسمح له بخدمته بال حرج أو مقابل،
لكنني مع الوقت أدركــت أنها لم تكن
إال طــري ـقــة لــوض ـعــي ع ـلــى ال ـهــامــش،
فــامل ـن ـطــق يـ ـق ــول أن ـ ــه ك ـل ـمــا زاد عـمــر
طمعي كلما زاد عمر صمتي .مــا لم
يدركه الوزير أن كاتبا مثلي ال يمكن
وضعه في قمقم ،وهو أمر سرعان ما
أدركه حني شرعت في مشروع «موعد
مع الرواية» الذي كان السبب املباشر
في سلبيته معي في فشله.
اآلن ع ــدت إل ــى نـقـطــة ال ـص ـفــر :كــاتــب
بال دخل ثابت ،ولكن بضمير مرتاح
ج ــدا .أع ـتــرف ب ـهــذا ،احـتــرامــا لنفسي
ً
واعتذارًا لها أوال وأخيرًا.

ٌ
املقلوب ستارة
في املشهد
ِ
ُ
تنزاح من تحت فإلى اليسار،
ٌ
ّ
مشحمون حديثًا ،يبدأون
أسياد
ّ
رقصة سامبا بخطوة ملاعة ،ونساء يصفقن
بأيد نصف مستعارة ،ويسكي كثير
ال تخافوا ،وال تقربوا أيضًا،
في املشهد املقلوب
ّ
سباح منقذ وحالق رجالي يستعرضان
صعاليك املاضي ،سحرته،
ّ
كتبته الذائبني في جهنم آب،
ّ
والعالقني في صنارة الفكرة بال
طعام أو باب للخروج الى
ّ
البرية ،مع آخر لفظة من
كرمة ّبرية.
في املشهد املقلوب
ساللة جديدة
ٌ
ملوك على صاالت
بازار أشالء
َ
حلم أول
صور عن ينابيع أنقى من ٍ
للبيع.
في املشهد املقلوب
ّ
كرسي متاحًا
ال
للكلمة.
أنطوان أبو زيد
(شاعر لبناني)

ُ
أمشي مثل بحر قطعت له يداه
وساقاه
َّ
ولم يتبق له سوى املوج.
ميس الريم قرفول
(شاعرة سورية)

ّ
من النظرة األولى
ً
يبدو الحائط مائال
أعلم ّأن الفكرة األولى
ّ
تستمر إلى األبد
أوجاع الوحيدين
يجب أن تعيش معهم
ُ
عرفت هذا متأخرًا!!
كل ما أستطيع فعله اآلن
أن أضع عليه ساعة
وأساعده أن يكبر.
جالل األحمدي
(شاعر يمني)

في هذه الحرب
لست مع
أي طرف
أنا مع تلك الكمية من الريح
ً
التي تحمل ريشة صغيرة
إلى مكان آمن.
عبد الهادي سعيد
(شاعر مغربي)
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مصطفى
النفيسي *

 -1استقالة الفزاعات
أنت تقصد أن تكون هادئًا .لقد كنت
دومــا تتوخى استعارة هــدوء شجرة
ف ــي أيـ ــام تـنـقــرض فـيـهــا ال ــري ــاح غير
مــأســوف على صخبها .الــريــاح التي
تستطيع التصرف بقسوة تجاه أي
شطط تقترفه الـغـيــوم .الــريــاح كانت
دومـ ــا ورطـ ــة اﻷشـ ـج ــار .ال ــري ــاح الـتــي
تــدعــي حـمــل ن ـب ــوءات ال ـف ـصــول التي
تــأخــرت فــي زيــارت ـهــا لـحـقــول بعيدة
ت ـش ـك ــو مـ ــن ثـ ــرثـ ــرة ف ـ ــزاع ـ ــات خ ـلــدت
لشيخوخة مـبـكــرة دون أن تـنــال من
ُ
ج ـس ــارة غ ــرب ــان ال تـعـيــر أي اهـتـمــام
لـقــوانــن الـقـيـلــولــة ل ــدى ظ ــال أبــريــل.
ل ـق ــد ت ـق ــدم ــت ب ـش ـك ــاوى ك ـث ـي ــرة ل ــدى
ش ـج ــرة ال ـص ـنــوبــر ال ــوح ـي ــدة .لكنها
ك ــان ــت تـجـيـبـهــا ب ــأن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع
أن تفعل أي ش ــيء قـبــل ق ــدوم الــريــح.
ل ــذل ــك اس ـت ـط ــاع ــت أن ت ـح ـص ــل عـلــى
استقالتها.
اس ـت ـق ــال ــة الـ ـف ــزاع ــات ك ــان ــت ف ــادح ــة،
حتى أن الغربان نفسها احتجت .لقد
اع ـتــادت رفـقـتـهــا ،بــل هــي الـتــي كانت
تفشي لها أســرار الريح .أبريل أيضًا
ّ
تكدر واقـتــرف شتائم كثيرة في حق
ال أحــد .فــي الحقيقة هــو بــدون أعــداء
يستسغ
منذ سنوات كثيرة .لكنه لم
ِ
عــاملــا ب ــدون فــزاعــات .لــذلــك تخلى عن
سلطته ملاي الصارم بعد أن حكى له
الكثير عن خيانة الفزاعات .لذلك أنت
هادئ اآلن بعد أن تأكدت من استقالة
الفزاعات.
لـ ـك ــن كـ ـي ــف سـ ـيـ ـب ــدو ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ـ ــدون
فزاعات؟
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فزاعات؟
س ــأش ــرح ل ـكــم ذل ــك بــالـتـفـصـيــل ،وإن
شئتم ســأشــرح لـكــم ذل ــك بالتفصيل
اململ .ولكنني أعدكم بأن أتخلى عن
كل زيف وأكون صارمًا في الحكي كما
كنت دومًا دون أن أتهاون فيه :جاري
ً
مثال يبدو لي كفزاعة حقيقية .لو لم
ّ
يكن فزاعة ملا سيج حديقته بإحكام.
هذا ما أعتقده على اﻷقــل .وكي أكون
ص ــري ـح ــا أكـ ـث ــر س ــأق ــول إنـ ــه ي ـح ــاول

إخـفــاء ذلــك عــن الجميع ،بما فــي ذلك
أنــا طبعًا .لكنني كشفت أمــره بحيث
تنطل ّ
علي حيله .وأنــا لــم أقــرأ أي
لــم
ِ
كـتــاب عــن الـفــزاعــات أو ال ـظــال .وهل
كــل مــن يــريــد الـحــديــث عــن الـفــزاعــات
سـيـكــون مـضـطـرًا لـيـقــرأ كـتــابــا عنها
أو مــوســوعــة يـشـتــريـهــا بــالـتـقـسـيــط
من دار اﻷهرام تتحدث بشكل مبسط
عــن تــاريــخ الـفــزاعــات مرفقًا بالصور
الـتــوضـيـحـيــة ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا مــوجـهــة
ﻷطفال الطور االبتدائي؟
أجــزم بــأن جــاري مجرد فــزاعــة؛ فبعد
أن س ـ ّـي ــج ح ــدي ـق ـت ــه لـ ــم ي ـس ـت ـط ــع أن
يمنع عنها العصافير والــريــاح ،كما
لــم يستطع مـنــع الـجـيــران مــن ت ــداول
أم ـ ـ ــره فـ ــي ن ـم ـي ـم ـت ـهــم الـ ـت ــي ت ـت ــم فــي
ال ـص ـب ــاح أم ـ ــام م ـب ـنــى ال ـع ـم ــارة على
مرأى ومسمع من الجميع ،بحيث إن
ضـحـكــاتـهــم امل ـت ـفــردة لــم تـكــن تحدث
إال ف ــي خــات ـمــة أح ــادي ــث ت ـس ـخــر من
ال ـس ـي ــاج .ك ـمــا أن ــه ل ــم يـمـنــع ال ـبــراعــم
مــن اإلزهـ ــار .لــذلــك فـهــو مـجــرد فــزاعــة
ف ــاش ـل ــة .ال ـط ـب ـيــب امل ـت ـحــذلــق بـكــرشــه
الذي ال يليق بطبيب هو مجرد فزاعة
أيضًا .كان طيلة الوقت ينبه أمي إلى
وزنها الزائد وإلى نسبة الكولسترول
ال ــزائ ــدة ف ــي جـســدهــا دون أن ينتبه
لـ ـجـ ـس ــده امل ـ ـتـ ــرهـ ــل م ـ ــن ش ـ ـ ــدة اﻷك ـ ــل
وال ـخ ـمــول .طـبـيــب ثــرثــار ك ــان يتكلم
كـمـقــدمــي ال ـن ـشــرات الـجــويــة الــذيــن ال
يكفون عن ترديد الزمــة الغيوم التي
ت ـغ ــزو ال ـس ـم ــاء ف ــي الـ ـج ــزء الـشـمــالــي
دون أن ينسوا الــريــاح التي ستكون
معتدلة .طبيب بأوداج ال تليق سوى
ب ـعــازف مــزمــار فــي فــرقــة مــن ال ـهــواة.
طـيـلــة حــديـثــه كـنــت تتخيله ممسكًا
بمزمار أو سكسفون وهو يحاول أن
يعزف بشكل رديء لحنًا ظل يستمع
إل ـيــه طـيـلــة م ـس ــاءات اآلح ـ ــاد حينما
تتأخر زوجته خــارج البيت ﻷسباب
ال يعلمها أحد .لم يستطع أن يقنعك
ب ـش ــيء ،ك ـمــا ل ــم يـسـتـطــع إق ـن ــاع أمــك
ب ـضــرورة الـلـجــوء ال ــى حمية قاسية
كالعقوبات القديمة في أزمنة الطغاة.
كان النوم قد بدأ يداعب جفنيك وأنت
تـتـثــاءب كـســائــق حــافـلــة تـقــل تالميذ
مدرسة عبر طرق قروية ملتوية غير

تامة التوضيب .أشار ﻷمي بضرورة
ال ـت ـحــول إل ــى أرن ـ ــب .ث ــم ت ـ ــدارك اﻷم ــر
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن هـ ــذه ال ـح ـم ـيــة تخلو
مــن ال ـل ـحــوم ،لــذلــك فــأمــي لــن تختلف
عن أرنب .اعتبرت اﻷمر شتيمة لذلك
لــويــت عنقك بشكل هستيري وظهر
عليك التوتر والغضب .فالتفت إليك
الطبيب كأنما يلتفت إلى عازف آخر
أخطأ تتبع الخطوات الصارمة للحن
ال ــرديء ال ــذي يشبه ع ــواء الــذئــاب .لم
يصدر عنك أي رد فعل فيزيائي يدل
على الغضب .لذلك استمر الطبيب في
تالوة خطبته ضاغطًا على الحروف
األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي ك ـل ـمــاتــه ك ــأن ــه ي ـضــرب
بمطرقة حديدية على رأس أمي التي
لم تكن تفعل أي شيء سوى اإلنصات
لــوقــع املـطــرقــة عـلــى جـســدهــا .وفـجــأة
ت ــوق ــف ع ــن ال ـحــديــث مـنـهـيــا املـقــابـلــة
بشكل فجائي كأنه انتهى من أكل ما،
بينما كانت أمي تتوغل بشكل فادح
ف ــي ط ــرق ــات أط ــروح ــة الـطـبـيــب ال ــذي
يـشـبــه ال ـف ــزاع ــات .حـ ــارس ال ـس ـيــارات
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـبــس س ـتــرتــه ال ـص ـفــراء
الخاصة بشكل متكلف كحيلة يريد
أن تـنـطـلــي عـلــى الـجـمـيــع ه ــو مـجــرد
فــزاعــة بالنسبة إلـيــك .الـحــارس الــذي
ُّ
يتحول إلى ّ
مد ٍع عام يلقي التهم يمنة
ويسرة كمزارع يبذر القمح في أصيل
خريفي .إنه ال يتوانى عن التحول
يوم َّ
إلــى أف ــاق متى رأى الـفــرصــة سانحة
لذلك .يشتم طيلة الوقت حظه العاثر
الــذي جعله يمتهن مهنة يمقتها كل
امل ـقــت .كــل الـتــافـهــن تـقـلــدوا مناصب
عليا إال هــو ،مثلما كــان ي ــردد طيلة
الوقت .يلعن غريزته التي ورطته في
سلسلة من الهزائمَ .
كنت متأكدًا أنه
ّ
كــان يقصدك .كنت ستقول لــه« :روح
عــن نـفـســك .أن ــت رب ـمــا تـقـصــد الـبــذلــة
التي أرتديها وال تقصدني أنا» .لكنه
كان مصرًا على حدجك بنظراته ذات
الوقع األشبه بوقع النبال على جسد
جندي منهك .فكرت فــي تحريره من
سجن الكراهية الذي يقضي به فترة
س ـج ـن ـيــة غ ـي ــر م ـ ـحـ ــددة .ل ـك ـن ــك كـنــت
تتراجع عن ذلك مدركًا متانة جدران
ال ـس ـج ــن الـ ـت ــي ي ـح ـص ــن ب ـه ــا ن ـف ـســه.
حينما يقبض منك واجــب الحراسة

يبدو وكأنه تلقى منك شتيمة ،لذلك
ّ
تصر وبفرائصه
كنت تحس بأسنانه
تصطك .فحينما كان ّ
يدس الدرهمني
ف ــي ج ـي ـبــه ك ـ ــان يـ ـب ــدو وك ــأن ــه ي ـكــور
قـبـضـتــه مـسـتـعـدًا لـلـكـمــك .لـكـنــه كــان
يتراجع لسبب ما قد يكون لعنة جنب
ورثها عن أبيه .كل هذا جعله يبدو لك
حقل .الرصاص الذي جاء
كفزاعة في ّ
مسرعًا وانقض على الصنبور بشكل
مثير للغثيان كان مجرد فزاعة .ﻷنك
اكتشفت فجأة أنــه نسي املطرقة كما
نـســي الـكـمــاشــة .الـعـطــل الـتــافــه الــذي
ك ــان ع ـبــارة عــن تـســرب بـسـيــط للماء
سيحوله إلــى مشكلة عويصة ال حل
لها .كان يصفر ومن حني آلخر يدعو
ل ــك بـ ـص ــوت جـ ـه ــور وهـ ــو ف ــي قـ ــرارة
ن ـف ـســه كـ ــان ي ــدع ــو ل ـن ـف ـســه بــال ـن ـجــاة
مــن هــاتــه الــورطــة .لقد أبــان عــن باعه
القصير وقلة حيلته .فهو ليس سوى
مـ ـس ــاع ــد رصـ ـ ـ ــاص ت ـخ ـل ــى عـ ــن ه ــذه
املهنة أو انتقل إلى مهن أخرى  -طفق
يحدثك عنها  -وربما يكون طرده رب
الـحــرفــة لـخـطــب أو ل ـجــرم مــا ك ــان قد
ارتكبه .لقد ظهرت لك عيناه كثقبني
مـلـيـئــن بــال ـشــر .عـيـنــاه الـصـغـيــرتــان
الـ ـلـ ـت ــان ت ــذك ــران ــك ب ــال ـب ـط ــل الـشـهـيــر
«ت ــان ـت ــان»؛ ورب ـمــا ك ــان ي ـبــدو لنفسه
كمخلص أسطوري سيجعلك تجتاز
كارثة الصنبور بسالم ،بل إنه دعاك
لعدم التردد في االستعانة بخدماته
مهما كــانــت الــورطــة الـتــي تقع فيها.
غـســل يــديــه وق ـبــض أج ــره وان ـصــرف
مسرعًا مثلما جاء كأن هناك شخصًا
ما ينتظره ،أو قد تكون زوجته طلبت
م ـنــه عـ ــدم ال ـت ــأخ ــر ل ـس ـبــب م ـب ـيــت .لم
يـمـ ّـر ســوى وقــت قصير لتكتشف أن
ت ـســرب امل ــاء ال ي ــزال قــائـمــا .وحينما
أخ ـبــرتــه بــذلــك تــأســف وضـ ــرب بـيــده
ع ـلــى جـبـهـتــه داللـ ــة الـخـيـبــة ووع ــدك
باملجيء ثانية إلصــاح اﻷمــر ،ولكنه
ّ
ل ــم يـ ــأت ق ـ ــط .هـ ــذا ي ـع ـنــي أنـ ــه مـجــرد
ُّ
فزاعة بنظرك .عامل املحطة الطرقية
ْ
هو اآلخر ال يختلف عن فزاعة .وزرته
ال ــزرق ــاء امل ـمــزقــة ف ــي أك ـث ــر م ــن مـكــان
ك ــان ــت ش ــاه ــدة ع ـلــى عـ ــدم خ ـل ـ ّـوه من
شبهة التماهي معها .جيوب الوزرة
كانت دائمًا ممتلئة بأشياء مبهمة قد

تكون مجرد بقايا عرائس ابنته التي
ك ــان يـمــزقـهــا ب ـســاديــة س ــاف ــرة نكاية
بــزوج ـتــه ال ـتــي ل ــم تـعــد طـيـعــة مثلما
ي ــري ــد .ل ـق ــد أص ـب ـح ــت ت ــدع ــي فـهـمـهــا
للكثير مــن اﻷم ــور الـتــي ال يستطيع
ف ـه ـم ـهــا ه ــو ن ـف ـس ــه .ل ـق ــد ج ـه ــرت فــي
مواقف عدة ،وقالت أكثر من مرة« :لم
أعــد أحــب هــذه الـحـيــاة ...حـيــاة تشبه
الـ ـك ــوابـ ـي ــس» وك ـ ـ ـ ــررت« :أنـ ـ ــت م ـجــرد
ظـ ــل ...أن ــت م ـجــرد ظـ ــل ...ال ـظــل أفضل
م ـن ــك ،»...وكــانــت تختم كالمها دومــا
بـقـهـقـهــة خـبـيـثــة مـلـيـئــة بــالـشـمــاتــات
واللؤم .لم يحتمل ذلك .لم يفهم حتى
ً
معنى أن يـكــون ظ ــا .أال يشبه اﻷمــر
ً
مثال أن يكون ظل شجرة؟ «ظــل؟ ظل
ماذا؟» هكذا كان يردد بصوت مكتوم
خشية أن يسمعه أح ــد م ــا« .إذن أنــا
مـ ـج ــرد ظـ ـ ــل؟» كـ ــان ي ـض ـيــف دون أن
ّ
تصر أسنانه أو يكور قبضة يــده أو
أي ش ــيء مــن ه ــذا الـقـبـيــل .لـقــد خذله
ال ـج ـســد .ل ــم ي ـعــد شــابــا مـثـلـمــا يليق
ب ـع ــام ــل ي ـش ـت ـغــل ف ــي م ـح ـطــة طــرقـيــة
م ــزدح ـم ــة وتـ ـف ــوح ب ــاألف ــاق ــن .عــامــل
املـحـطــة يـجــب أن يـبـقــى دومـ ــا شــابــا.
ال ي ـجــب أن يـشـيــخ أبـ ـ ــدا .اسـتـحــالــت
عـلـيــه زوج ـت ــه إذن .أصـبـحــت حـيــاتــه
شبيهة بالعبث مثلما استنتج دون
أن ي ـك ــون ق ــد قـ ــرأ س ــارت ــر أو ك ــام ــو.
حـيــاة ب ــدون قيمة وب ــدون أي ــة نكهة.
لذلك أدار ظهره لكل شيء .لقد أصبح
مـجــرد مـشــاء يهيم فــي الـطــرقــات قبل
أن يـعــود فــي إح ــدى الـلـيــالــي ويجهز
على زوجته خنقًا بيديه الصغيرتني
ال ـل ـتــن ل ــم يـسـتـعـمـلـهــا ي ــوم ــا إال في
حـمــل حـقــائــب مـســافــريــن ال يطيقون
أداء أث ـمــان تــذاكــر الـقـطــار فيهرعون
إل ـ ــى امل ـح ـط ــة ال ـط ــرق ـي ــة ،راغـ ـب ــن فــي
اخ ـت ــزال أت ـع ــاب ال ـس ـفــر .لــذلــك تـحــول
إلــى مجرد فزاعة منتهية الصالحية
في السجن ال يختلف كثيرًا عن مزق
عــرائــس ابـنـتــه الـتــي ك ــان يمزقها في
حاالت الغضب .وهو الشيء الوحيد
الذي كان يستطيع فعله داللة الحنق
الشديد.
أن ـ َـت أيـضــا مـجــرد فــزاعــة .هـكــذا تبدو
لـنـفـســك خــاصــة حـيـنـمــا ت ــرت ــدي تلك
ال ـب ــذل ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء الـ ـت ــي تـ ـب ــدو فـيـهــا
كموظف في ديوان وزير رغم أنك لست
سوى بواب في الوكالة البريدية .لقد
كنت بارعًا دومًا في اقتناص فرصتك
حينما يبدأ موسم التنزيالت .البذلة
تجعلك تـبــدو ك ـبــرجــوازي ه ــارب من
زوجته التي تتنمر عليه كلما تخطت
أقدامه عتبة املنزل .لكنك مجرد كادح
بجاه مزيف كأنه بطل
صغير يحلم
ٍ
قومي شارك في كل معارك التحرير،
رغ ـ ــم أن ـ ــه لـ ــم ي ـ ـفـ ــارق ح ـ ّـي ــه ال ـس ـك ـنــي
ولــو لـيــوم واح ــد :ألـيــس هــذا حــال كل
األبطال املعاصرين على األقل؛ أبطال
املسلسالت والفيديو كليبات اﻷشبه
بــاألكــل السريع ،والــذيــن ال يختلفون
عــن ال ـفــزاعــات؟ حينما تلبس بذلتك
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ت ـص ـب ــح كـ ـم ــدع ــو ل ـح ـف ـلــة
تـنـكــريــة .ت ـ ّ
ـدس يــديــك النحيفتني في
ج ـي ـبــي سـ ــروالـ ــك ب ـح ـن ـكــة م ـه ــرج فــي
ً
سيرك إيـطــالــي ،مطيال التحديق في
املـ ـ ــرآة املـسـتـلـقـيــة ب ـش ـكــل غ ـيــر مــريــح
عـلــى ج ــدار ال ـح ـمــام .تـتـحــول بسرعة
ال ـبــرق ال ــى جنتلمان بعطر رخيص
يليق بأمسية فــي مقهى «جــوهــرة».
هـنــاك ستحكم قبضتك على نظرات
ال ـج ـم ـيــع .تـجـعـلـهــم كـلـهــم شــاخـصــي
األبصار نحوك مرددين عبارة «أواه»
التي تعلن من خاللها انتصارك على
خيباتك كلها مــن اﻷلــف إلــى رسوبك
غـيــر امل ـب ــرر ف ــي ام ـت ـحــان الـبـكــالــوريــا
ال ـ ـ ـ ـ ــذي جـ ـعـ ـل ــك تـ ـقـ ـب ــر ك ـ ـ ــل أحـ ــامـ ــك
وتحولها إلى آهات مكتومة تصدرها
بشكل متسلسل حينما ت ــرى زمــاء
الــدراســة الذين تسلقوا كل شــيء إلى
أن وص ـل ــوا ال ــى الـتـنـعــم بــال ـس ـيــارات
الفارهة واملكاتب املكيفة.
أليس كل هؤالء مجرد فزاعات؟
* كاتب مغربي
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رأس الشاعر الغنائي
روبين ّ
داريو *
ترجمة عن اإلسبانية :أحمد يماني
منظر طبيعي
بـ ـع ــد ف ـ ـتـ ــرة وجـ ـ ـي ـ ــزة ت ـ ــوق ـ ــف .ك ــان ــت
الشمس قــد مــزقــت الـحـجــاب الكثيف
للغيوم واستحمت في صفاء الفجر
الشبيه باللؤلؤ في منعطف الطريق.
هـ ـن ــاك ب ـع ــض أش ـ ـجـ ــار ال ـص ـف ـصــاف
ُ
تحني ذؤاباتها حتى تالمس العشب.
ف ــي ال ـخ ـل ـف ـيــة ت ـل ـمــح وه ـ ـ ــادا شــاهـقــة
وفـيـهــا أرض س ــوداء وأرض حـمــراء،
وأحجار ضخمة تلمع كالزجاج.
تـحــت أش ـج ــار الـصـفـصــاف منهكون
ي ـ ـ ـقـ ـ ــومـ ـ ــون بـ ـتـ ـش ــذيـ ـبـ ـه ــا ن ــافـ ـض ــن
رؤوس ـه ــا الـفـلـسـفـيــة .آه ،أي ـهــا املعلم
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم ه ـ ــوج ـ ــو! بـ ـع ــض ال ـح ـم ـي ــر
وبــال ـقــرب مـنـهــا ث ــور ضـخــم بعينيه
ال ـك ـب ـيــرتــن ال ـحــزي ـن ـتــن وال ـغــارق ـتــن
ّ
وحنو
في األفكار حيث تدور نظرات
نشوة جليلة ومجهولة .كــان يمضغ
الـ ـعـ ـش ــب ب ـ ـبـ ــطء وبـ ـبـ ـع ــض الـ ـكـ ـس ــل.
فــوق الجميع كــان يطفو رذاذ دافــئ،
والرائحة اللطيفة الريفية لألعشاب
املدهوسة .كان يرى نفسه في العمق
قطعة زرقــاء ،فالحًا راسخًا من وسط
تـشـيـلــي ،واح ـ ـدًا مــن أول ـئــك الــريـفـيــن
األقوياء ،هراقلة خشنني أوقفوا ثورًا
ظهر بغتة في أعلى نقطة من الوهاد.
كانت السماء الواسعة وراءه .رجاله،
م ـف ـتــول ـتــا ال ـع ـض ــات ،ع ــاريـ ـت ــان .في
إحدى ذراعيه كان يحمل حبال غليظًا
وملفوفا .فوق رأسه ،كقبعة من ثعالب
املـ ـ ــاء ،كـ ــان ش ـع ــره م ـع ـق ــودا ومـتـلـبـدًا
وهمجيًا .وصــل إلــى الثور في الحال
وألـقــى باألنشوطة على قــرنـيــه .على
مقربة منه كـلـ ٌـب بلسانه خ ــارج فمه،
يلهث ويحرك ذيله ويتقافز.
حسنا! قال ريكاردو .ومضى.

وشهية والتي تعطي دالئل إلى أنها
مـلـيـئــة ب ــال ـع ـص ــارة ،وك ـم ــا ل ــو كــانــت
تنتظر سـكــن الـفـضــة لـتـشــق الـلـبــاب
العسلي؛ وحفنة مــن العنب األســود،
لديها حتى الغبار الرمادي الخفيف
لعنقود الكروم الذي قطع لتوه.
أدن ـ ـ ـ ــو وأرى ك ـ ــل ش ـ ـ ــيء م ـ ــن ق ــري ــب.
الــزنــابــق وال ـ ــورود كــانــت مــن الشمع،
التفاح والكمثرى من الــرخــام املطلي
والعنب من الزجاج.
طبيعة صامتة!

الرأس
ف ــي ال ـل ـي ــل ،ال تـ ـ ــزال ت ـط ــن ف ــي أذن ـي ــه

موسيقى األوديون وبرملانات أستول؛
عــائــدا مــن الـشــوارع حيث كــان يسمع
ضجيج السيارات واإلنـشــاد الحزين
لبائعي الـتــورتـيــا ،كــان ذل ــك الحالم
ف ــي م ـك ـت ـبــه ،ح ـي ــث األوراق نــاصـعــة
الـبـيــاض بــانـتـظــار املـقــاطــع الشعرية
والسونيتات املعتادة والنساء ذوات
العيون املتقدة .أف!
ي ــا لـلـمـقــاطــع! ي ــا لـلـســونـيـتــات! رأس
الشاعر الغنائي كانت حفال جماعيا
من األلوان واألصوات.
كــانــت تــرن فــي تـجــاويــف ذلــك الــدمــاغ
م ـطــارق سـيـكـلــوبــات ،أنــاشـيــد طبول
رن ــان ــة ،مــوسـيـقــى بــربــريــة ،ضحكات
ّ
بـ ــلـ ــوريـ ــة ،زقـ ــزقـ ــة ع ـص ــاف ـي ــر ،رف ــرف ــة
أج ـن ـح ــة ،ق ــرق ـع ــة قـ ـب ــات ،بــإي ـقــاعــات

م ـ ـج ـ ـنـ ــونـ ــة وص ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة .واألل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان
املـجـتـمـعــة ك ــان ــت م ـثــل ب ـت ــات زه ــور
مختلفة ومختلطة عـلــى صينية أو
كـمــزيــج شـيـطــانــي م ــن األح ـب ــار الـتــي
ت ـمــأ لــوحــة أل ـ ــوان أح ــد ال ــرس ــام ــن...
إضافة إلى ذلك...

المثال
وب ـ ـعـ ــد ذلـ ـ ـ ــك ،بـ ـ ـ ـ ٌ
ـرج ع ـ ــاج ـ ــي ،وزه ـ ــرة
ُ
ص ــوف ـي ــة ون ـج ـم ــة ت ـ ـعـ ـش ــق ...ع ـب ــرت،
رأيتها
ك ـم ــن ي ـ ــرى ف ـ ـج ـ ـرًا ،هـ ــاربـ ــة ،ســري ـعــة،
ً
قــاس ـيــة .كــانــت ت ـم ـثــاال قــدي ـمــا ألنـثــى
بروح تتبدى في عينيه،

بعينني مالئكيتني،
كـلـهــا ح ـن ــان ،كـلـهــا زرق ـ ــة ،كـلـهــا لـغــز.
شـ ـ ـع ـ ــرت أنـ ـ ـن ـ ــي أقـ ـ ّـب ـ ـل ـ ـهـ ــا بـ ـنـ ـظ ــرات ــي
وعاقبتني بعظمة جمالها ونظرت
إلـ ــي ك ـم ـل ـكــة ،ك ـح ـم ــامــة .ل ـك ـن ـهــا م ــرت
خالبة ،منتصرة ،مثل رؤية خاطفة.
وأناّ ،
رسام الطبيعة واألرواح املسكني،
ص ــان ــع اإلي ـق ــاع ّــات وق ـص ــور ال ـه ــواء،
رأي ــت رداء الجن ّية ال ـبـ ّـراق ،والنجمة
ف ـ ــي تـ ــاج ـ ـهـ ــا ،وفـ ـ ـك ـ ــرت ف ـ ــي الـ ــوعـ ــود
الـطـمــوحــة لـلـغــرام الـجـمـيــل .أكـثــر من
ذلك الشعاع الجليل والحتمي ،وحده
بقي في أعماق رأسي وجه امرأة ،حلم
أزرق...
* شاعر وكاتب من نيكاراغوا
()1916 -1867

طبيعة صامتة
ب ــاألم ــس رأي ـ ــت ع ـبــر إح ـ ــدى ال ـنــوافــذ
أصيصًا مليئًا بزنابق الليلك وبورود
ذابلة ،فوق حامل ثالثي .في الخلفية
ث ـمــة س ـتــائــر ص ـف ــراء وفـخـيـمــة تــذكــر
ب ـع ـب ــاءات األمـ ـ ــراء ال ـشــرق ـيــن .تظهر
ال ــزن ــاب ــق امل ـق ـط ــوف ــة ل ـت ـ ّـوه ــا بـلــونـهــا
اللطيف ،جنبا إلــى جنب مــع بتالت
ورود الشاي االسفنجية.
بجانب اإلصيص ،في كــأس من ّ
اللك
م ــرص ـع ــة فـ ــي ت ــرت ـي ــب ب ــأب ــي مـنـجــل
ذه ـبــي ،تـبـعــث عـلــى ال ـت ـهــام تـفــاحــات
طازجة ،شبه حمراء ،بأعشاب الفاكهة
الـ ـج ــدي ــدة والـ ـلـ ـح ــم امل ـن ـت ـف ــخ ال ـلــذيــذ
الـ ــذي يـثـيــر ال ــرغ ـب ــة؛ ك ـم ـثــرى ذهـبـيــة

ثالث قصائد
سهام جبار *
تيــــه

ّ
ً
تتسم ُر
خطى
مستعجل
نظر
ٍ
في ٍ
مسرعة
ة
سيار
من
ٍ ُ
َ
ابتلع الطريق لسانه
فترج ُ
ّ
لت

سأمشي
الكائنات املختنقة بألسنتها
أواجه
ِ
بنفسي
ُ
أصفع الظهور
لتمتنع عن االبتعاد
ّ
بنجوم متراكمةٍ على رأسي ٌأغض النظر
أب ـ ـتـ ـ ٍ ُ
ـدع سـ ـيـ ـرًا ه ــو م ــوج ــة أخـ ـي ــرة ال

يستردها البحر
ٌ
ٌ
جاثم على رقبتي
الزمان
ال يمسح زبده رسامو هذه اللوحات
ها قد ساح على ُثيابي
ُ
عقارب أيامه تلدغ كل شيء
ُ
أنفض العقارب وأمشي
وحيدة كالعادة في كل الطرقات
عاجزة عن التلويح
ّ ً
ممحوة
ّ
عالمات ال تدل
مستدرجة
ٍ
وأتيه
البد من أن أتي ـ ـ ــه!.

هكذا...
هكذا تالطمت الكلمات

ٌ
ْ
ٌ
انفجرت
أسهم نارية
ٌ
ورمى قاتل اسمي بالنار..
وأنا ُ
أنظر هيكلي الصغير
ُ
ُ
تتقاذفه النيران باملناجل
ُ ُّ
ّ
بالدم
وت َحط كبرياؤه
عصفت العيون
هكذا
ِ
بشررها املاحق
ِ
ّ
وأنا ألهو على سلمي التائه
اآللهات
بني
ُ
ُ
يغلق ّ
علي األبواب
املوت
ّ
ّ
األبواب وأنجو
فأكس ُر
ّ
كل مر ٍة أنجو
َ ًّ
ُ
ثم ال أجد اال الفرار حل
ٌ
هائم
دمي
ُ ّ
أنس
كل
تركل
وروحي
ٍ
ّ
َ
ذئاب
شطر
وتولي
ٍ

تعوي حتى الصباح
ُ
تهطل وحشتي
وحدي
عمق قلبي
من
ِ
ُ
الطرقات في الخلف
وتقبع
ُ ّ
تقبع كل باب.
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ٌ
عود مشتعل
َ
ّ ُ
أدخن القصيدة
َ
األعواد والبنايات
َ
واملعاطف
الستائر
َ
َ
الروح امللسوعة بالترهات
ّ
َ
والجسد املنشد الى تحطيم

اللسع بقدميه
ِّ ُ ِ
أدخن القدمني املاكثتني
حدود الكلمات
على
ِ
ّ
ّ ُ
الكلمات التي تتمطى
ن
أدخ
ِ
غير مباليةٍ
ّ ُ
ـات ـك ــم ال ـل ـعــوب
وأدخـ ــن ـ ـكـ ــم ب ــاب ـت ـس ــام ـ ِ
الهازئة
بأيديكم املسدودة
في بناطيل عجيزاتكم
بالتواطؤ في عيونكم
عدم إصغائكم
على
ألعاب ِ
ِ
إتمام ٌ ِ
ٌ
عود مشتعل هذه القصيدة
لن ينطفئ!
* شاعرة عراقية

Dazzle Men
لإليرانية تاال
مدني (زيت على
كتان ــ 50.5×40
ــ )2008
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سياسة

ميشيل رامبو :ما أخفاه الربيع المدمرّ
بين التعصب اإلسالمي ،والنزعة العثمانية الجديدة ،ومضخات التمويل
الوهابية ،يكشف الدبلوماسي الفرنسي السابق الذي خبر المنطقة
العربي» .كتابه ( )2015الذي صدرت
جيدًا عن الخلطة السرية لـ«الربيع ّ
ترجمته العربية أخيرًا عن «اتحاد الكتاب العرب /دمشق» (ترجمة
لبانة ّ
يظهر صورة أخرى تتعارض مع تلك الثورات البرتقالية
ح)،
مشو
ّ
التي قادها أناس عزل بكاميرات هواتف خلوية مرتجفة ،بينما كانوا
يواجهون االستبداد «بالياسمين والقات والفول والفستق الحلبي»
خليل صويلح
إذا كـنــت مــن الــذيــن يــرفـعــون شعلة
«ال ـ ــرب ـ ـي ـ ــع ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي» غ ـ ـيـ ــر ع ــاب ــئ
بــالــريــح ال ـت ــي عـصـفــت ب ـهــا م ــن كل
ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ،فـ ـل ــن تـ ـج ــد م ـ ــا ت ــرج ــوه
فـ ــي كـ ـت ــاب «ع ــاصـ ـف ــة ع ـل ــى ال ـش ــرق
األوس ـ ـ ــط ال ـك ـب ـي ــر» ( )2015ملــؤل ـفــه
مـيـشـيــل رام ـب ــو ،ال ــذي ص ــدر أخـيـرًا
ع ـ ــن م ـ ـن ـ ـشـ ــورات «ات ـ ـح ـ ــاد ال ـك ـت ــاب
ال ـ ـعـ ــرب /دمـ ـش ــق» (ت ــرج ـم ــة ل ـبــانــة
م ـشـ ّـوح) ،ذلــك أن هــذا الدبلوماسي
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذي خ ـب ــر
امل ـن ـط ـقــة ج ـ ّـيـ ـدًا ،ي ـقــف ف ــي ال ـخ ـنــدق
املضاد ،كاشفًا عن خلطة مختلفة
ل ـهــذا الــرب ـيــع امل ـ ّ
ـدم ــر الـ ــذي يختبئ
وراء ه «ت ـ ـع ـ ـ ّـص ـ ــب إس ـ ـ ــام ـ ـ ــي م ــن
أسـ ــوأ األنـ ـ ــواع ،وم ـض ـخــات تـمــويــل
وهــاب ـيــة ال ت ـن ـضــب ،ودعـ ــم ظــامــي
ال ـن ــزع ــة ،ون ــزع ــة ع ـث ـمــان ـيــة جــديــدة
تطلق طموحها مــن عقاله ،إضافة
إلـ ـ ــى ع ـ ـ ــودة ربـ ـي ــع اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
األطـلـسـيــة ال ـتــي هــاجـمـهــا الـتــاريــخ
ّ
فـ ـ ـج ـ ــأة ،ف ـت ـم ــل ـك ـه ــا حـ ـن ــن م ـ ــا ب ـعــد
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار» .ه ـك ــذا ب ـ ــدأت عـمـلـيــة
ت ـج ـم ـي ــل جـ ـم ــاعـ ـي ــة ل ـ ـهـ ــذا ال ــربـ ـي ــع
تـحــت مـسـمــى نـشــر الــديـمــوقــراطـيــة
بـقــوة آلــة إعالمية ضخمة مهمتها
«تجميل الـنــوايــا الـفــاســدة بمسحة
فضيلة» ،فــي شــراكــة ال تـصـ ّـدق بني
الــديـمــوقــراطـيــات الغربية واملمالك
الـ ــوهـ ــاب ـ ـيـ ــة لـ ـتـ ـص ــدي ــر األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب
ال ـ ـف ـ ـظـ ــة ب ـ ــاس ـ ــم حـ ـ ـق ـ ــوق اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان،
والديموقراطية ،والرأفة اإلنسانية.
ب ـه ــذه ال ـغ ـطــرســة ال ـع ـم ـيــاء ،أطـلـقــت
القوى الغربية خطابها الوقح في
تـبــريــر زعــزعــة ال ـخــرائــط كمحصلة
لـ ـلـ ـخـ ـل ــل ال ـ ـب ـ ـن ـ ـيـ ــوي فـ ـ ــي املـ ــركـ ــزيـ ــة
األوروبية التي تتخبط على أبواب

ّ
تحول جذري في مسيرة العالم .في
املقابل ،وجدت الحركات اإلسالمية
ال ـس ـل ـف ـي ــة ف ــرص ـت ـه ــا فـ ــي اق ـت ـن ــاص
الـسـلـطــة ف ــي «دار اإلسـ ـ ــام» ،تحت
راي ــة الــربـيــع مــن جـهــة ،واالنـصـيــاع
ألوامـ ـ ـ ــر اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة الـ ـج ــدي ــدة
ّ
املقدسة التي تحمل اسمًا ّ
براقًا هو
«املجتمع الــدولــي» من جهةٍ ثانية.
يـنـفــي مـيـشـيــل رام ـب ــو أن التسليح
ّ
املـ ـب ــك ــر الـ ـ ــذي أعـ ـق ــب االن ـت ـف ــاض ــات
ال ـ ـتـ ــي اج ـ ـتـ ــاحـ ــت ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـع ــرب ــي
أت ــى ك ــرد عـلــى الـقـمــع األع ـمــى الــذي
م ــارس ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــات ال ـش ـمــول ـيــة،
م ـع ـت ـب ـرًا االتـ ـك ــاء ع ـلــى ّه ــذه الـفـكــرة
ن ــوع ــا م ــن ألـ ـع ــاب الـ ـخ ــف ــة ،ل ـتــزيــن
«ث ــورات الربيع الـعــربــي» بما ليس
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ــرى ال ـت ـخ ـط ـي ــط
ً
ل ـهــا ق ـب ــا .ذل ــك أن اس ـتــرات ـي ـج ـيــات
ال ـه ـي ـم ـنــة اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ل ــم تـضــع
ف ـ ـ ـ ــي حـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــا إح ـ ـ ـ ــال
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة بـ ـ ـق ـ ــدر س ـع ـي ـه ــا
إل ـ ــى ت ـف ـك ـيــك دول الـ ـ ًع ــال ــم ال ـعــربــي
ـ ـ ـ اإلسـ ــامـ ــي ،م ــرح ـل ــة ت ـل ــو مــرحـلــة
ضمن حركات موسيقية تصاعدية.
بدت هذه «الثورات» للوهلة األولى
ث ـ ـ ــورات ب ــرت ـق ــال ـي ــة ي ـق ــوده ــا أن ــاس
ّ
ل ـط ـف ــاء وع ـ ـ ــزل ب ـك ــام ـي ــرات ه ــوات ــف
ّ
جوالة مرتجفة وشبكات التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ي ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــون ال ـق ـم ــع
والـفـســاد واالسـتـبــداد «بالياسمني
والقات والفول والفستق الحلبي».
ّ
أم ـ ــر ع ـ ـ ــزز ص ـ ـ ــورة م ـح ـب ـبــة ل ـه ــؤالء
لـ ـ ــدى الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،فـهــم
عـلـمــانـيــون ولـي ـبــرال ـيــون بــا لـحــى،
ل ـك ــن ال ــوق ــائ ــع ال ــاح ـق ــة أطــاح ـت ـهــم
خـ ـ ـ ــارج الـ ـلـ ـعـ ـب ــة ،وبـ ـ ـ ــدت ال ـ ـصـ ــورة
ّ
أقـ ـ ــل م ــرح ــا ب ــاق ـت ـح ــام اإلس ــام ـي ــن
املشهد الذين أتــوا بشعارات تدعو
إل ــى إس ـق ــاط األن ـظ ـمــة ،وف ــي مــوجــة

تقع سوريا
جيولوجيًا
على أضخم
احتياطي
غاز في
العالم

ّ
ث ــان ـي ــة ح ــل ــت املـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة
ّ
محل االحتجاجات ،فأطاحت وهم
إحــال الديموقراطية .فيلم الرعب
الــذي شهدته ليبيا ،كــان أنموذجًا
صــريـحــا للربيع املـنـتـظــر ،فاختفى
«امل ـ ـح ـ ـت ـ ـجـ ــون ال ـ ـ ـظـ ـ ــرفـ ـ ــاء» ،ل ـك ـن ـهــم
ّ
ظ ـل ــوا يـل ـهـمــون ال ـك ــت ــاب واملـحـلـلــن
لفترة طويلة من الزمن بجماليات
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،م ــن دون تـفـسـيــر
لهذا العمى اإلعالمي.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـخــري ـطــة ال ـت ــي يــرسـمـهــا
ميشيل رامبو ،فإن التحضير ملائدة
ال ــربـ ـي ــع الـ ـع ــرب ــي ب ـ ــدأ ق ـب ــل ه ـبــوب
الرياح األولى «للثورات» بسنوات،
ب ـتــأه ـيــل آالف ال ـش ـبــاب ال ـع ــرب في
أم ـي ــرك ــا ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام الـتـقـنـيــات
شـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــات ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة و ّ
والـهــواتــف الـنــقــالــة ،ثــم أع ـيــدوا إلى
ّ
بالدهم وتسربوا فيها .شكل هؤالء
خــايــا نــائ ـمــة لـعـبــت دورًا حــاسـمــا
فــي إطــاق الـحــركــات االحتجاجية،
وإذا بـ ــوص ـ ـفـ ــة الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة
ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة ت ـت ـك ـشــف ع ــن طـبـخــة
تــم طهيها على نــار هــادئــة فــي قدر
م ـع ــدن ــي ك ـب ـيــر ب ــوج ـب ــات مـتـتــالـيــة
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت إلـ ـ ـ ــى «اخـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاط الـ ـلـ ـب ــاس

ّ
اإلسالمي ببناطيل الجينز» ليحل
ـ بعودة اللحى إلى املشهد ـ الخمار
والجالبيب الخانقة محل اللباس
العصري «الفاضح» .هكذا استعاد
املتطرفون الشارع بأسلمة املشهد
ك ـلـ ّـيــا ،وف ــي ح ــرك ــة إي ـقــاع ـيــة الحـقــة
ل ـل ـي ــاس ـم ــن الـ ـت ــونـ ـس ــي والـ ـل ــوت ــس
امل ـ ـصـ ــري ،ت ـ ـحـ ـ ّـول ن ــاش ـط ــو تــوي ـتــر
بتغريداتهم الوردية إلى كومبارس
مل ـص ـل ـحــة ف ــاع ـل ــن جـ ــدد مـحـمــولــن
على شـعــار «الـلــه أكـبــر ،ورشــاشــات
ك ــاش ـي ـن ـك ــوف ،وقـ ــذائـ ــف بـ ــوزكـ ــا».
انـتـهــت ال ـث ــورات الــوطـنـيــة إذًا على
ّ
عجل ،ليحل مكانها زمن التدخالت
األج ـن ـب ـيــة وال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة،
أو «ال ـحــروب الصليبية والـحــروب
الجهادية».
وبـ ـ ــذلـ ـ ــك« ،ان ـ ـت ـ ـهـ ــى فـ ـص ــل الـ ـ ـك ـ ــرز»،
فــأصـبـحــت ع ـب ــارة «ث ـ ــورات الــربـيــع
العربي» في مهب الريح ،إال أن من
ّ
املؤكد ،وفقًا لرؤية هذا الباحث ،أن
ه ــذه ال ـحــركــة ف ــي مـجـمـلـهــا «قـلـبــت
ال ـف ـض ــاء ال ـع ــرب ــي اإلس ــام ــي رأس ــا
ّ
عـلــى عـقــب ،وأخــلــت ب ـتــوازن العالم
ب ــأس ــره» .ال ـف ـصــول الــاح ـقــة كشف
وتنقيب وتعرية للخطط األميركية

ف ــي زع ــزع ــة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،قـبــل
أفـ ـ ــول اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ،م ــا جـعـلـهــا
أكـثــر تــوحـشــا .روائ ــح الــدم والعنف
راح ــت تـطــرد عـطــر أري ــج الياسمني
وال ـل ــوت ــس ،لـتـتـجــه الـبــوصـلــة نحو
دم ـ ـشـ ــق أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ب ــوصـ ـفـ ـه ــا ب ـي ـضــة
ال ـق ـ ّـب ــان ،إذ اسـتـثـنــت إم ـبــراطــوريــة
األطلسي املمالك و«حـ ّـراس األماكن
امل ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدسـ ـ ــة» مـ ـ ــن ع ـ ـسـ ــل الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــورات،
وتـ ـج ــاهـ ـل ــت بـ ـشـ ـك ــل فـ ــاقـ ــع «ث ـ ـ ــورة
الـلــؤلــوة» فــي الـبـحــريــن ،الستكمال
«ال ـ ـفـ ــوضـ ــى الـ ـ ـه ـ ـ ّـدام ـ ــة» وت ــوض ـي ــب
«مـنـتـجــات مـسـبـقــة الـصـنــع لحقبة
الـ ـع ــومل ــة» .ال ـت ـط ـل ـعــات اإلصــاح ـي ــة
مل ـح ـت ـج ــي دم ـ ـشـ ــق «ال ـ ـل ـ ـط ـ ـفـ ــاء» لــم
ً
تـ ــدم طـ ــويـ ــا ،ف ـب ـعــد أس ــاب ـي ــع عـلــى
ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــراك ب ـ ـ ـ ـ ــدأت أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـشـ ـغ ــب
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــص وت ـ ـ ـخـ ـ ــريـ ـ ــب امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت
الـعــامــة ،و«غــوغــائـيــة الــرعــاع وليدة
ال ـضــواحــي الــريـفـ ّيــة» ،بـمــواكـبــة آلــة
إعالمية ضخمة بشرت باكرًا بحرب
أهلية ،واستدعاء التدخل األجنبي،
إلسقاط النظام .وخالفًا للتوقعات
الـ ـ ـت ـ ــي أطـ ـلـ ـقـ ـتـ ـه ــا اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــة
األط ـل ـس ـيــة وأقــال ـي ـم ـهــا األوروبـ ـي ــة،
أظ ـه ــرت ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة ق ــدرة
مـهـنـيــة عــالـيــة عـلــى امل ـق ــاوم ــة ،وإذا
بـ ـ ـ «امل ـ ـعـ ــارضـ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة» تـفـقــد
رصيدها باكرًا الفتقادها الشرعية
الديموقراطية وانحيازها ألجندات
مـشـغـلـيـهــا ،واسـتـعـجــالـهــا إلص ــدار
ق ــرار أمـمــي عـلــى ال ـن ـمــوذج الليبي.
ت ــراف ــق ذل ــك م ــع تـصـنـيــع «الـجـيــش
الـحــر» بــوصــايــة أميركية مباشرة،
ً
وصـ ــوال إل ــى إع ــان س ــوري ــا «أرض
ج ـ ـهـ ــاد» ب ـق ـص ــد اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال مـ ـن ــارة
القومية العربية بالوهابية .هكذا
ت ـح ـ ّـول م ـهــد ال ـح ـض ــارة اإلنـســانـيــة
إلـ ــى س ــاح ــة ن ـ ــزاع ع ــامل ــي ،و«إبـ ـ ــادة
س ـ ـ ـيـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة» إلن ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاح امل ـ ـخ ـ ـطـ ــط
اإلســامــوي ـ ـ اإلم ـبــراطــوري ،بكسر
الدولة ـ األمة السورية وإخضاعها
ل ـل ـغــرب بــوص ـف ـهــا دول ـ ــة م ـتــداع ـيــة.
أمـ ـ ــا ك ـل ـم ــة الـ ـس ــر الـ ـنـ ـه ــائـ ـي ــة ،فـهــي
«ح ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة» ،ف ـ ـسـ ــوريـ ــا ت ـقــع
جيولوجيًا على أضخم احتياطي
غــاز فــي العالم ،وليست مجرد بلد
مضياف يشتهر بطبق «كبة ّ
نية»
ح ـســب ال ـخ ـط ــاب امل ـت ـعــالــي للنخب
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ل ــذل ــك فـ ـه ــو يـسـتـحــق
تـصــديــر الــديـمــوقــراطـيــة إلـيــه مهما
غال الثمن.

لمحات

لبيب قمحاوي

جبور الدويهي

جو ّ
حمورة

سلوى الخليل األمين

ديفيد أوريل

حسن مجيد العبيدي

يضم «ح ـجــارة على بيت الــزجــاج»
ال ـ ــذي ص ـ ــدرت طـبـعـتــه ال ـثــان ـيــة عن
«ال ـ ــدار الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون»،
مـجـمــوعــة م ــن امل ـق ــاالت الـسـيــاسـيــة
كتبها لبيب قمحاوي في السنوات
ال ـخ ـمــس األخ ـ ـيـ ــرة .ي ـح ــاول املـحـلــل
السياسي األردنــي ،أن يحيط بكافة
ال ـق ـضــايــا واألحـ ـ ـ ــداث وال ـت ـح ـل ـيــات
التي رافقت وتلت «الربيع العربي»،
ليصبح كتابه مرجعيًا لتلك الحقبة.

الدويهي إلى بيروت في
يعود جبور
ُ
روايـتــه الـجــديــدة «طـبــع فــي بـيــروت»
(دار ال ـس ــاق ــي) ب ـعــدمــا نـقـلـنــا إلــى
طرابلس في روايته «حي األميركان»
قبل عامني .تدور أحداث القصة التي
يهديها الروائي اللبناني إلى فارس
سـ ــاسـ ــن ،بـ ــن ال ـص ـي ـف ــي وم ـح ـيــط
الجامعة اليسوعية والبسطة .أماكن
يتنقل فيها بطله فريد الذي تنتهي
طموحاته بالكتابة به مدققًا لغويًا
في «مطبعة كرم».

يستعيد ج ــو ح ـ ّـم ــورة ف ــي «الـجـبــل
املـ ـلـ ـه ــم م ـه ـب ــط ال ـ ــوح ـ ــي ـ ـ ـ ـ ي ــوس ــف
الـســودا» (مــركــز فينيكس،)usek /
وجـهــا لبنانيًا مـتـفــردًا هــو يوسف
السودا .يضم الكتاب سيرة للشاعر
واألديــب واملــؤرخ والقانوني واملفكر
( 1887ـ ـ  )1969وأف ـكــاره وتأثيره
السياسي الذي رافق فترة مهمة من
تاريخ لبنان ،كما يتضمن مختارات
شعرية وأدبية وسياسية من كتبه
ومؤلفاته.

بعد «أحــاديــث األرب ـعــاء فــي الــزمــان
الـ ـ ـصـ ـ ـع ـ ــب» ال ـ ـ ـ ـ ــذي ض ـ ـ ــم م ـ ـقـ ــاالت
س ـي ــاس ـي ــة ،تـ ـع ــود سـ ـل ــوى الـخـلـيــل
األمني إلى الشعر في «ويبقى الحب
ه ــو الـ ـعـ ـن ــوان» (دار ألـ ــف لـلـنـشــر).
فــي مجموعتها الشعرية الجديدة،
تكتب رئيسة «دار الـقـلــم» قصائد
حول مواضيع وثيمات عدة أهمها،
الحب واألم والغياب والشوق واملوت
والزمن والعمر واملسافات.

مــا هــو علم االقتصاد حقًا؟ بماذا
ّ
يفكر كبار االقتصاديني ،وما الذي
يستطيع علم االقـتـصــاد أن يفعله
م ــن أج ـل ـنــا الـ ـي ــوم؟ ي ـح ــاول ديـفـيــد
أوري ـ ــل اإلج ــاب ــة ع ــن ه ــذه األس ـئ ـلــة
في كتاب «االقتصاد» (منشورات
املتوسط ـ ترجمة :هديل أبو زهرا).
ي ـ ـحـ ـ ّـاول أوري ـ ـ ـ ــل ت ــوضـ ـي ــح كـ ــل مــا
يـتـعــلــق بـتـقــديــم الـعــامــة الـتـجــاريــة،
تــرافـقــه رس ــوم توضيحية لبورين
فان لون.

ت ـ ـ ـتـ ـ ــألـ ـ ــف «مـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ـك ـ ـ ــان»
(«منشورات ضفاف» ـ «منشورات
االخ ـتــاف») مــن ثــاثــة أ ّج ــزاء ألفها
وج ـم ـع ـهــا وح ــرره ــا وع ــل ــق عليها
األكــادي ـمــي حـســن مجيد العبيدي.
يـعــرض الـجــزء األول مــن املوسوعة
نـ ـ ـص ـ ــوص امل ـ ـ ـكـ ـ ــان فـ ـ ــي ال ـف ـل ـس ـف ــة
اليونانية ،وفــي الفلسفة اإلسالمية
ف ــي ال ـج ــزء ال ـثــانــي فـيـمــا يخصص
الجزء الثالث لفلسفة املكان عند ابن
سينا.

كلمات
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حوارات

«حقيبة» علي سعيد :شغف المحادثات
يزن الحاج
ّ
ه ــل ت ـب ــق ــى مـ ـج ــال ل ـل ـح ــوار ف ــي زم ــن
اإلقـ ـص ــاء؟ ب ــل ه ــل ثـمــة فـسـحــة لـطــرح
األسئلة أساسًا؟ وفي حال وجوده ،ما
نسبة الحوارات التي تجاوزت مرحلة
ّ
الثقافي؟
الثرثرة ،بخاصة في الوسط
س ــاؤالت وتـتــداخــل
تـتــاحــق ه ــذه ال ـت ـ ّ
ي ــومـ ـي ــا ،ك ـل ـم ــا تـ ـع ــث ــرن ــا بـ ـ ـ «حـ ـ ـ ــوار»
م ــع ك ــات ــب أو ف ـن ــان أو م ـف ـك ــر .ول ـكــن
الـصـحــافــي الـسـعـ ّ
ـودي عـلــي سعيد ال
ي ـبــدو مـكـتــرثــا ب ــإع ــادة ه ــذه األسـئـلــة
امل ـ ـكـ ــرورة ،ب ــل ي ـس ـعــى ع ـبــر ح ــوارات ــه
ال ـص ـح ــاف ـ ّـي ــة إل ـ ــى ط ـ ــرح أس ـئ ـل ــة غـيــر
ّ
مسبوقة ،حتى مع الكتاب والفنانني
الــذيــن يـبــدو مـجــرد وج ــوده ــم تـكــرارًا
ب ـحـ ّـد ذاتـ ــه .يــأتـيـنــا كـتــابــه «الـحـقـيـبــة
ّ
الجلدية» (دار «أث ــر») ليضم «مــا هو
ّ
الصحافي
أوسع من الحوار باملعنى
املـعـتــاد؛ ثمة مـحــاولــة إلع ــادة الـحــوار
إلى أصله الفني « -الديالوغ»  -كجزء
أصيل من أجزاء القصة» .وما األدوات
ّ
ّ
جلدية
ومسجل وحقيبة
هنا؟ كاميرا
وح ـ ـيـ ــاة ك ــام ـل ــة مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــراءة .وهـ ــذا
التفصيل األخير هو ما ّ
يميز سعيد.
ّ
ال يمكن أن يجري حــوارًا ما لم يجهز
«عتاده» الكامل.
طـ ــوال ع ـشــر س ـن ــوات (،)2015-2005
ـرات ال ـ ـح ـ ــوارات،
أج ـ ـ ــرى س ـع ـي ــد ع ـ ـشـ ـ ّ
ول ـكــن نـقـطــة ال ـت ـفـ ّـرد أن ــه ل ــم ينشرها
ج ـم ـي ـع ـه ــا ،إذ اكـ ـتـ ـف ــى بـ ـ ـ  13حـ ـ ــوارًا
ّ
«تــولــدت مــن روح الحكايا ،التي كان
م ـحـ ّـرك ـهــا األول الـ ـح ــدث أو الــواق ـعــة
أو ال ــدرام ــا» ،بحيث تـنــوعــت مـشــارب
املـبــدعــن فـيـهــا ،بــن الـنـحــت والـشـعــر
والرواية والفكر والتاريخ ...والقراءة.
وت ـن ـ ّـوع ـ ْـت أي ـض ــا – م ــن دون ق ـصــد –
جـنـسـيــات امل ـبــدعــن م ــن امل ـش ــرق إلــى
ّ
الكتاب من
املغرب .األهم هنا هو خلو ُ
حاور أو
التواضع الزائف ،أكان لدى امل ِ

ّ
ضيوفه .ال فــن حقيقيًا بــوجــود قناع
ال ـتــواضــع .الـثـقــة هــي مـفـتــاح اإلب ــداع.
ّ
تتبدى الثقة بـشـ ّـدة فــي أسئلة
وهـنــا
سـعـيــد واخ ـت ـيــاره لـضـيــوفــه وجــرأتــه
ّ
ّ
وتبرمه
في طرح األسئلة
اإلشكاليةّ ،
بــاإلجــابــات الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة أو املتحفظة.
وبوجود هذه الثقة والجرأة ،سنكون
ّ
إشكالية ّ
تحرك مستنقع
أمام قضايا
الثقافة اآلســن ،وتكون بمثابة ترياق
آلفة النسيان.
ليس مصادفة أن تبدأ الحوارات بموت
ـوت مـ ـب ــدع آخ ــر.
مـ ـب ــدع ّوت ـن ـت ـهــي بـ ـم ـ ّ
ربما ألن املــوت – مــع أنــه كــاد يصبح
َ
مـسـتـهــلـكــا – ب ــات املـ ـح ـ ّـرض الــوحـيــد
لـنــا ال ـيــوم كــي نـحـكــي .وف ـعــل الحكي
وال ـه ـمــس وف ـ ًس ـحــة ال ـص ـمــت بينهما
ْ
ّ
يشكل مقاومة بحد ذاتها الـيــومَ .من
ّ
ّ
يتذكر النحات الـعــراقــي باسم حمد؟
ْ
ّ
َم ـ ــن ي ـت ــذك ــر م ـجـ ّـســم «ن ــاج ــن» ال ــذي
ّ
شغل مكان تمثال صــدام حسني؟ كل
مــا كــان يـحــاول حمد فعله هــو وضع
ّ
ّ
األسـ ــرة م ـحــل الــدك ـتــاتــور ،ول ـكــن ليل
العسكرة الطويل أبى إال أن يستبدل
ّ
للجندي املـجـهــول .ال
األس ــرة بنصب
ّ
للمدنية في عراق األمس واليوم
مكان
(وغدًا ربما) .أما النحت فكان وال يزال
«كـفـرًا» قبل داع ــش وبـعــدهــا .ال مكان
ً
لتمثال ّ
يكرم أطـفــاال نسفتهم الحرب
ّ
ّ
وال ـت ـف ـج ـيــرات ،ألن هــوي ــة اإلن ـس ــان ال
ّ
تتكرس إال بهذه التفاصيل الصغيرة،
ٌ
ُّ
وت ـكــرس ـهــا خ ـطــر عـلــى أه ــل الـسـلـطــة،
ل ــذا ي ـك ــون ال ـن ـســف ه ــو ال ـح ــل بحيث
ّ
«تـشـعــر بالضبط وك ــأن أح ـدًا يمسك
بهويتك ويمسح صورتك عنها» كما
يقول حمد في حــواره األخير .فيكمل
ال ــروائ ـ ّـي عـلــي ب ــدر الـجـمـلــة املـبـتــورة
السابقة حني يصف إخراجه مالبسه
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ال ـق ــدي ـم ــة وذه ـ ــاب ـ ــه إل ــى
الحرب مجددًا ،فتكتمل صورة العراق
الجريح أمــامـنــا .ال مـكــان لــإبــداع في

جرأة في
طرح
األسئلة
ّ
اإلشكالية،
ّ
وتبرم من
اإلجابات
ّ
التقليدية
أو ّ
المتحفظة

ّ
ظل العسكرة.
ّ
ّ
ال ـهــويــة ه ــم إب ــداع ـ ّـي أزل ـ ـ ّـي .نـجــد هــذا
واض ـح ــا ل ــدى امل ـب ــدع ــن الـحـقـيـقـيــن.
ّ
ّ
الوطنية في
الهوية
فتخلخل صــورة
ســوريــا سـيــدفــع أدون ـيــس إل ــى البقاء
في املنفى ،بصرف النظر عن اتفاقنا
ّ
الهوية يسكن
معه في هذا أم ال .وجرح
محمد أركون وكتبه التي ّ
تشرح العقل
ّ
ّ
الهوية في
الديني بال هوادة ،وأصالة
زمن ما بعد الحداثة وما بعد بعدها
تدفع نصر أبو زيد إلى فضح أنصاف
ّ
املفكرين وأرب ــاع املثقفني حــن يؤكد
ّ
رفضه التخلي عن جنسيته املصرية
رغم اإلغراءات الكبيرة ،واألهم التزامه

ّ
الهوية.
بالكتابة بلغته ،فاللغة جوهر
لـيــس بـعـيـدًا مــن ه ــذه الـهـمــوم ،يتابع
ال ـقــارئ رحـلــة البحث عــن اإلب ــداع في
زمـ ــن شـ ـ ــذرات ف ـي ـس ـبــوك وت ــوي ـت ــر .إذ
ّ
يشير ألبرتو مانغويل إلــى أن عصر
السرعة هذا لم يساعد القراء بقدر ما
ّ
دمــرهــم حيث تـقـ ّـدم مـحــركــات البحث
وم ــواق ــع ال ـت ــواص ــل وج ـب ــات ســريـعــة
واقتباسات بحيث «يخلق نوعًا من
نفاد الصبر الثقافي ،فيجعل القارئ
يـ ـح ــس ب ـص ـع ــوب ــة أن ي ـق ـض ــي وق ـت ــا
ً
طـ ّـويــا فــي ق ــراءة نــص بعينه» ،ولــذا
ينفذ مانغويل إضرابه على طريقته
باالبتعاد ما أمكنه عن التكنولوجيا

الـحــديـثــة وإعـ ــادة قـ ــراءة الـكـتــب التي
س ـب ــق لـ ــه ق ــراء تـ ـه ــا ع ـ ـشـ ــرات امل ـ ـ ــرات.
وعصر السرعة هذا نفسه هو ما يخلق
ّ
أوهــامــا كـبــرى لــدى الـكــتــاب الـجــدد إذ
ّ
يـســارعــون إل ــى نـشــر ك ــل مــا يكتبون،
«فيقرأ ّ
القراء تجارب الكاتب لسنوات
طــويـلــة دون الـعـثــور عـلــى الـشـعــر في
غ ــال ــب األحـ ـي ــان ألن ـه ــم يـ ـق ــرؤون تلك
املحاوالت التي بقينا سنوات ونحن
نــرم ـي ـهــا ف ــي سـ ــال املـ ـهـ ـم ــات» ،كـمــا
ّ
يـشـيــر ال ـشــاعــر قــاســم حـ ــداد .ويــتـحــد
ّ
وهم السرعة مع وهم الحداثة فيغير
ّ
الكتاب جلودهم القديمة ويسارعون
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـجـ ــريـ ــب ألجـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـج ــري ــب،
ّ
ّ
وت ـش ــظ ــي ال ـح ـكــايــة ألجـ ــل ال ـت ـشــظــي،
ً
بحيث تبدو تجربة علي بدر مغايرة
ّ
تمامًا ،حني يشير إلى أن التجريب ال
ّ
ينحصر – كما فهم معظم الـكــتــاب –
ّ
الحكائي ،بل يكمن
في هدم التسلسل
التحدي في املحافظة على التسلسل
وفتح التجريب على مساحات السرد
املتعددة .شغف الحكي ،شغف البوح،
شـغــف الـ ـح ــوار .ي ـت ـبـ ّـدى ه ــذا الشغف
ّ
بتجلياته فــي املـقــدمــات الـتــي كتبها
سعيد لكل حوار من الحوارات ،بحيث
تكاد تكون نصوصًا مستقلة بذاتها،
تستعير الخيوط من ّ
سجادة الحوار،
وتحيك ّ
ّ
سجادة أخــرى متميزة يبدو
فـيـهــا الـضـيــوف وكــأنـهــم يـتـحــاورون
في ما بينهم .يضعنا علي سعيد في
زمــان الحوار ومكانه وحدثه فنحس
بلهيب الكلمات وهــي تحترق جيئة
وذهــابــا بني املتحاورين .ومــع إدراكــه
ّ
أن ط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــوار ال ـص ـح ــاف ـ ّـي فــي
ج ــري ــدة ي ــوم ـ ّـي ــة ت ـت ـنــافــى م ــع طبيعة
الكتاب ،يعيد سعيد تحرير الحوارات
وامل ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــات ب ـح ـيــث تـ ـب ــدو جـمـيـعـهــا
وكــأن ـهــا مـكـتــوبــة خصيصًا للكتاب،
بـ ـحـ ـي ــث تـ ـص ــل إلـ ـيـ ـن ــا ط ـ ــازج ـ ــة رغ ــم
مسافات املكان والزمان.

استقصاء

«غومورا» رحلة إلى سدوم وعمورة إيطاليا
عبد الرحمن جاسم
تختصر تجربة الصحافي اإليطالي
االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائ ــي روب ـ ــرت ـ ــو س ــاف ـي ــان ــو
( )1979فكرة الصحافة االستقصائية
عمومًا؛ إذ تتمثل ّ
مهمة تلك الصحافة
ف ــي ال ـك ـش ــف ع ـم ــا ال ي ـع ــرف ــه ال ـن ــاس،
ويـجـهــد «أص ـحــاب ال ـشــأن» إلخـفــائــه.
وســواء كان أصحاب الشأن املعنيون
موظفني حكوميني ،وأثرياء ،أو حتى
رجـ ـ ـ ــال ع ـ ـصـ ــابـ ــات ،فـ ـ ــإن ال ـص ـح ــاف ــي
االسـتـقـصــائــي ـ ـ غـيــر املـ ّ
ـوجــه مــن قبل
أحد ـ يسير كالسهم في سبيل العدالة
وك ـش ــف ال ـح ـق ـي ـقــة .ل ــم ي ـك ــن ك ـث ـيــرون
فــي العالم بــأســره يعرفون شيئًا عن
عصابات جنوب إيطاليا (وتحديدًا
مدينة نابولي) «املخيفة» واملعروفة
مـحـلـيــا بــاســم «ك ــام ــورا» .لـقــد كــانــوا،
ألسـ ـب ــاب ع ـ ــدة ،ي ـت ـن ــاول ــون «أخ ـت ـهــا»
األش ـهــر عــاملـيــا «املــاف ـيــا» ال ـقــادمــة من
ّ
ال ـجــزيــرة الـصـقــلـيــة ،إذ لـطــاملــا كــانــت
ً
«ك ــام ــورا» قـ ــادرة عـلــى إخ ـفــاء آثــارهــا
وإسـ ـك ــات م ــن يـتـنــاولـهــا ب ـح ــرف .من
هـنــا ك ــان ك ـتــاب «غ ــوم ــورا» لــروبــرتــو
سافيانو الكتاب الوحيد ربما الــذي
اس ـت ـطــاع ت ـعــريــة «ك ــام ــورا» إل ــى هــذا
ال ـحــد وتـقــديـمـهــا إل ــى ال ـعــالــم .يصدر
الـكـتــاب بنسخته الـعــربـيــة («كـلـمــة»،
و«ال ـ ــدار الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون»
ـ ـ تــرج ـمــة م ـهــا ع ــز ال ــدي ــن) ب ـعــد عشر
س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى صـ ـ ـ ــدوره ب ـل ـغ ـتــه ّ
األم
( )2006وت ـحـ ّـولــه إل ــى فـيـلـ ٍـم للمخرج
م ــاتـ ـي ــو غـ ـ ــارونـ ـ ــي ( )2008ث ـ ــم إل ــى
مـسـلـسـ ٍـل ( ،2014ه ــو اآلن ف ــي جــزئــه
ال ـثــانــي) .وبــالــرغــم مــن تــأخــر صــدور
َّ
ّ
مجرد
ترجمته العربية ،فــا ريــب أن
ن ـش ــره ه ــو ج ـهــد ي ـجــب اإلش ـ ـ ــادة بــه،
ً
ن ـظ ـرًا إل ــى أهـمـيــة ال ـك ـتــاب ،ف ـضــا عن

مرجعيته ونوعه املفقود في املكتبة
العربية.
إثـ ــر ن ـش ــره ل ـل ـك ـت ــاب ،ع ــان ــى روب ــرت ــو
سافيانو ،إذ ّ
تحول بني ليلةٍ وضحاها
إلـ ـ ــى رج ـ ـ ـ ٍـل مـ ـ ـط ـ ــارد ،ح ـي ــث وض ـع ـتــه
املافيا النابوليتانية على رأس قائمة
مطلوبيها ،وتـعـ ّـرض مــرارًا ملحاوالت
اغـتـيــال أجـبــرتــه مـنــذ ع ــام  2008على
مغادرة بالده إيطاليا .إذًا ،لهذا الحد
ـاب واحـ ـ ــد أن ي ـج ـعــل مــن
ي ـم ـكــن ل ـك ـت ـ ٍ
أمر
لقوى
ومرعبًا
مخيفًا
شخص ما
ٍ
ٍ
واقع .بحسب الكتاب ،تبدو عصابات
ً
«كامورا» مسيطرة على كل شيء في
مقاطعة كمبانيا وعاصمتها مدينة
بشكل كلي ،ما منع إمكانية
نابولي
ٍ
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن نـ ـش ــاط ــاتـ ـه ــا .ي ـض ــاف
إل ــى ه ــذا ال ـس ـبــب ،ال ـتــواطــؤ الشعبي
والرسمي معها ،ما «أغلق كل السبل».
ّ
ليغير ذلك
هكذا جاء كتاب سافيانو
الواقع بأكمله ،كما فعلت الصحافية
االسـتـقـصــائـيــة ال ـش ـه ـيــدة فـيــرونـيـكــا
غــوريــن فــي إيرلندا سابقًا بتعريتها
املافيا اإليرلندية .دفع هذا بالحكومة
اإليطالية إلى اتخاذ بعض الخطوات،
إذ أص ـ ـ ـ ـ ــرت ع ـ ـلـ ــى إنـ ـ ـش ـ ــاء وح ـ ـ ـ ــدات
مـتـخـصـصــة ف ــي م ـكــاف ـحــة «ك ــام ــورا»
وأنشطتها ،وخصصت رجــال شرطة
لحماية الـصـحــافــي اإليـطــالــي املـهــدد
باملوت .استمد سافيانو عنوان كتابه
من «التوراة» ،حيث تشير «غومورا»
إلــى ســدوم وعـمــورة املدينتني اللتني
خ ـس ـفــت ب ـه ـمــا األرض ل ـف ـســاده ـمــا،
فــي الــوقــت عينه تـتـشــابــه الـكـلـمــة مع
لفظة «كامورا» (تعني« :كا» أي زعيم
و«مورا» أي شارع).
يـتـنــاول املــؤلــف ال ــذي كـتــب بــأسـلــوب
روائـ ـ ـ ـ ــي ،ح ـك ــاي ــة شـ ــديـ ــدة ال ــواق ـع ـي ــة
عاشها الكاتب عندما غــاص بعمق،

يظهر
أوجه
االختالف
بين
«كامورا»
في نابولي
ومثيلتها
في
صقلية

حـ ـت ــى وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـت ـف ــاص ـي ــل
الـحـقـيـقـيــة بـمـعـظـمـهــا ال ـتــي قــرأنــاهــا
في الكتاب ،ناهيك بالقليل من البعد
ً
ال ــدرام ــي .ي ـشــرح ال ـك ـتــاب م ـثــا كيف
تختلف عصابات «كامورا» املوجودة
منذ القرن السادس عشر عن مثيلتها
املــافـيــا الصقلية ،إذ تمتد «العائلة»
الـ ـصـ ـقـ ـلـ ـي ــة ع ـ ـمـ ــوديـ ــا (أي الـ ـق ــائ ــد/
ً
ال ـ ــدون ف ــي األع ـل ــى ،ث ــم نـ ــزوال ناحية
األع ـ ـضـ ــاء) ف ـي ـمــا ت ـع ـشــش «ك ــام ــورا»
أفقيًا (أي تتحرك كل «عشيرة»clan /
وحدها ضمن إطار اتفاقي تفاهمي).
ي ـك ـمــن االخـ ـت ــاف ال ـك ـب ـيــر أي ـض ــا بني

َّ
«العصابتني» في أن «كامورا» تعطي
دورًا أكـبــر للنساء ،فيمكن للمرأة أن
ت ـكــون «زع ـي ـمــة ع ـش ـيــرة» عـلــى عكس
الصقليني الذين قلما يعطون النساء
ً
دورًا مماثال .تكثر في الكتاب األسماء:
الـ ـش ــوارع ،األش ـخ ــاص ،األم ــاك ــن ،كما
التواريخ ،وقــد يجد الـقــارئ في
تكثر
َّ
لحظةٍ ما أنه أمام «فهرس» و«أطلس»
آن .هــذه التقنية
وكـتــاب تاريخي فــي ٍ
استخدمها الحـقــا الـكــاتــب األمـيــركــي
امل ـ ـع ـ ــروف دان ب ـ ـ ـ ــراون فـ ــي «ج ـح ـيــم
دان ـت ــي» ،و«مــائ ـكــة وش ـيــاطــن» ولــو
ب ــدرج ــةٍ أق ــل .الـتـقـنـيــة االسـتـقـصــائـيــة

ال ـت ــي ت ـق ــارب ال ــرواي ــة ت ـب ــدو ظ ــاه ــرة،
ف ــااله ـت ـم ــام ب ــاإلخ ـب ــار وال ـك ـش ــف عن
ال ــوق ــائ ــع يــأتــي ع ـلــى ح ـســاب «س ــرد»
الحكاية ،رغم أن سافيانو بقي ممسكًا
ّ
«القصة» حيث ظلت شخوصه
بلعبة
تـ ـ ــدور ف ــي اإلطـ ـ ــار ال ـح ـك ــائ ــي ن ـف ـســه.
ف ــي أحـ ــد امل ـق ــاط ــع ،ي ـش ـيــر ســاف ـيــانــو:
«لــدى الجميع فــي سيكونديغليانو،
حـتــى األط ـف ــال ال ـص ـغــار مـنـهــم ،فـكــرة
ش ــدي ــدة ال ــوض ــوح ع ــن كـيـفـيــة امل ــوت،
وأفـ ـض ــل وس ـي ـل ــة لـ ــذلـ ــك» .ي ـ ــورد هـنــا
نقاشًا بني صبيني (في الرابعة عشرة
مــن عـمــرهـمــا) أم ــام جـثــة ام ــرأة قتلت
ب ـط ـل ـقــةٍ ف ــي ال ـ ـ ــرأس« :أريـ ـ ــد أن أم ــوت
كـ ـه ــذه ال ـس ـن ـي ــورة (ال ـ ـس ـ ـيـ ــدة) ،بــانــغ
بانغ فــي ال ــرأس ،وينتهي كــل شــيء»،
ً
يناقش سافيانو الصبي سائال ملاذا
الـ ــرأس؟ ألـيـســت الـطـلـقــة فــي الـصــدر/
ال ـق ـلــب أف ـض ــل؟ ل ـكــن ال ـص ـبــي الخبير
أكـ ـث ــر مـ ــن الـ ـك ــات ــب فـ ــي األل ـ ـ ــم ي ــؤك ــد:
«ك ــا ،ففي الـصــدر تــؤلــم أكـثــر بكثير،
كـمــا سـيـسـتـلــزمــك عـشــر دقــائــق حتى
تموت ،فعلى رئتيك أن تمتلئا دمــا...
اإلصابة في الــرأس هي األفضل ألنك
لــن تـبــول عـلــى نـفـســك ...ولــن تتنفض
وتتلوى على األرض لنصف ساعة».
لكن السؤال األبرز ال يطرحه سافيانو
«لـ َـم على
للصبي ،بل يتركه للروايةِ :
صبي في مقتبل العمر أن يعرف كل
هذا عن املــوت؟» .أمر يعود إليضاحه
َّ
حني يشير إلــى أن قتلة «السنيورة/
السيدة» أصغرهم في السادسة عشرة
ّ
املحصلة،
وأكبرهم في العشرين .في
أنجز سافيانو كتابًا ممتعًا ،ومهمًا
لـ ـي ــس ملـ ــن ي ــرغ ــب فـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرف إل ــى
ملن
ع ـص ــاب ـ ٍ
ـات إج ــرام ـي ــة ف ـح ـســب ،ب ــل ً
يـ ــرى ف ــي ال ـص ـح ــاف ــة /اإلعـ ـ ــام مـهـنــة
ً
حرفية قادرة على كشف الحقائق.
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كتابي األول

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

ّ
فوزي يمين
المستلقي على طابقه األرضيّ

ـري ّ
ق ـب ــل ك ـت ــاب ــي الـ ـنـ ـث ـ ّ
األولّ ،كـ ـن ـ ُـت ش ــاع ـرًا
ّ
ك ـ ّـاس ـي ـك ـ ّـي ــا تـ ـخ ــرج األوزان م ــن ــي ت ـل ـقــائــيــا
كأنها كانت طــوال عمرها نائمة في داخلي،
ّ
وتـنـســاب الـقــوافــي دون قصد أو تكلف ألهو
ُ
ب ـهــا ك ـمــا أل ـه ــو بــال ـكــرة (حـيـنـهــا ك ـن ــت أيـضــا
الع ـبــا فــي ك ــرة ال ـق ــدم) .مــذ ك ـنـ ُـت ّعـلــى مقاعد
الــدراســة ،انتابني شعور قـ ّ
ـوي بأني مقذوف
ّ
إل ــى ال ـك ـتــابــة ،وبـ ــأن ع ـص ـفــورًا صـغـيـرًا يـقـّـرع
ّ
ليغني.
بصوته زجاج صدري ،ويود الخروج ّ
آمــن بــي أس ـتــاذي فــي الـلـغــة الـعــربـ ّـيــة الــشــاعــر
ّ
السبعالني ،وأشركني في مهرجان
أنـطــوان
ّ
املدرسة ،ونشر لي أولى قصائدي
في
شعري
ّ
امل ــوزون ــة وامل ـق ــف ــاة ف ــي ج ــري ـ ّـدة األنـ ـ ــوار .كــان
ّ
حص ْ
ـط على لــوح الـصــف بــن ّ
تي
أحيانًا يـخـ
ّ
دراس ـ ّـي ـت ـ ْـن ش ـ ــوارد م ــن أب ـيــاتــي يـتـغــنــى بها
ّ
ّ
والوطنيات،
الوجدانيات
أمام التالميذ .بني
ُ
تمايلت كثيرًا في أمسيات عذبة فوق منابر
ُ
بلدتي والـقــرى امل ـجــاورة ،وص ــرت مــع الوقت
خبيرًا بالجمهور ،عليمًا بإثارته وتهدئته،
وم ــراه ـن ــا ب ـي ـنــي وبـ ــن ن ـف ـســي ع ـنــد ّ
أي بـيــت
ّ
شـ ـع ـ ّ
ـري س ـي ـصــفــق م ـطــال ـبــا ّإي ـ ـ ــاي ب ــإع ــادت ــه.
ّ
هكذا تــم تكريسي شاعرًا في مدرسة بلدتي
والقضاء ،والحقًا في الجامعة.
ً
«زغرتا» في حارة
شتاء في
طفولتي وصباي
ّ
ّ
ساحلية مفتوحة على اللعب والنهر ،وصيفًا
ّ
ل ـثــاثــة أش ـهــر ف ــي «إهـ ـ ــدن» ال ـب ـلــدة ال ـجــرديــة
الفاتنة التي تسند ظهرها على ثالثة جبال
ّ
ّ
واد س ـح ـي ــق ،فّــت ـق ــا فــي
وتـ ـم ــد رج ـل ـي ـهـ ّـا ف ــي ٍ
ّ
ّ
داخلي أولى النغمات الرومنسية الشعرية.
ُ
ّ
ّ
العمودية التي كتبتها
غير أن تلك القصائد
ف ــي الـثـمــانـيـنــات ،وع ـلــى م ــدى عـشــر سـنــوات
ّ
وأكثر ،لم أدفع بها إلى املطبعة إال بعد خمس
وعشرين سنة تقريبًا ،وبإلحاح من أصدقائي
ُ
ُ
تركت معظم أبياتها
كنت قد
القدامى الذين ّ
ُ
ودش ـنــت بأجملها ّ
الصفحات
فــي جـيــوبـهــم،
ّ
ة.
املدرسي
دفاترهم
األولى من
ّ
ّ
طبيعي ،لم أعرف بالضبط ما
بعدها ،وبشكل
ُ
انقطعت
الذي قادني إلى قصيدة النثر ،وكيف
ّ
ّ
ّ
الخليلية .في
االمبراطورية
ونهائيًا عن
فجأة
ُ
ّ
تلك الفترة ،اقتنيت دفاتر صغيرة جــدًا أشبه
ُ
بعينات دفاترُ ،
ّ
كنت قد اشتريتها من مكتبة
ُ
ّ
ُ
ّ
مجاورة حبًا بحجمها وشكلها .دونــت فيها،
ّ
الشتوي فــي البيت ،الكثير من
خــال مكوثي ّ
ال ـج ـمــل ال ـع ـشــوائ ـيــة ال ـفــال ـتــة .وأح ـي ــان ــا م ــا أن
ً
قليال وأخرجُ ،
كنت أحشو بها
ينفرج الطقس
جيوب بنطالي أو قميصي أو سترتي ،آخذها
م ـعــي إلـ ــى امل ـق ـهــى وامل ـل ـه ــى وح ـي ــث تــأخــذنــي
الـ ـط ــري ــق .وم ـ ــن حـ ــن إل ـ ــى آخ ـ ـ ــر ،أت ـحـ ّـس ـس ـهــا
ُ
ّ
ألط ـم ـئــن ف ـقــط .وف ــي ح ــال سـحـبــتـهــا فبحركة
ّ
ّ
ألسجل عليها بخط سريع ومــوارب،
خاطفة،
مــاحـظــات وم ـشــاهــدات عــن غيمة أو ّوج ــه أو
حائط ّأو طاولة أو حادثة أو جملة تلفظ بها
أحد ورنت في أذني كجرس.
ومــا أن تمتلىء تلك الــدفــاتــر ،أو تـكــاد ،وأبــدأ
ً
بــالـعـمــل عـلـيـهــا مـ ـح ــاوال ال ـع ـثــور ع ـلــى قــاســم
ّ
مـشـتــرك فـيـهــا ،حــتــى يــرتـســم أمــامــي بــورتــريــه
لشخص ّضـجــور يستلقي فــي طــابــق أرض ـ ّـي
ّ
ُ
اليوم
(صودف أني لم أسكن في
حياتي َّحتى ُ
ُ
ّ
ّ
غير طابق أرضــي) ،ضيق ،غير مكيف ،سقفه
واط ـ ـ ــىء (أجـ ـل ــس ف ـي ــه ف ـت ـص ـبــح ق ــدم ــاي عـلــى
ال ـطــريــق) وم ـك ـبــوس ف ــي ال ـح ـ ّـر (حـيـنـهــا كـنـ ُـت
أق ـضــي الـ ّـصـيــف مــع أه ـلــي فــي الـســاحــل لعدم
ُّ
تمكننا مــن اسـتـئـجــار بـيــت فــي الـجـبــل) .كــان
ّ
هذا الشخص الشعري «املستلقي على طابقه
ّ
أصبح فيما بعد عنوان كتابي
األرض ــي» (مــا ّ
ّ
ّ
األول) يـقـضــي الــن ـهــار مـ ـت ــرددًا ب ــن أن يفتح
النافذة ّليدخل الهواء أو يبقيها مغلقة كي ال
يدخل الضوء مع الهواء فتزداد الحرارة أكثر
فأكثر.
ّ
ّ
«الطقسية» ،تشكلت
في ما يشبه هذه الورطة
أج ـ ـ ــواء ك ـت ــاب ــي ّ
األول ع ــن ذاك «امل ـس ـت ـل ـقــي»

ُ
املـنـسـحــب إل ــى عــاملــه الـسـفـلـ ّـي ،وه ــو يـحــاول،
ّ
ّ
مـ ـتـ ـم ــددًا ع ـل ــى ظ ـه ــره فـ ــوق بـ ــاط ا ُّل ــص ــال ــون
َ
مختزنًا برودته ،أن ّ
يخمن شكل تشقق أبيض
ّ
ّ
ـان الـ ــذي ينفثه
ف ــي ال ــس ـق ــف ،ي ــدخ ــن ،وال ــدخ ـ ّ
يختلط بـخـيــوط رفـيـعــة مــن ال ــن ــور املـنـســرب
من حائط اخترقته ثالث رصاصات في ّأيام
ّ
الحرب ،يختلط ويغزل في داخلها ّ
ثم يتفكك
ُ
وي ـخ ـت ـفــي .وغ ــارق ــا ف ــي ت ـس ــاؤالت ــه املـضـنـيــة،
ت ـتــراء ى لــه مـشــاهــد داخـلـ ّـيــة مــن طفولته في
ّ
ال ـب ـيــت الـ ــذي ت ـط ــل ن ــاف ــذت ــه ع ـلــى ح ــائ ــط فيه
ّ
ّ
نافذة تطل على حائط ،وأخرى خارجية في
ّ
ال ـحــارة الــرطـبــة املـتــاصـقــة بيوتها كأسنان
ّ
األوالد الذين يزرعونها لعبًا .وكلما عادت به
ّ
الذاكرة إلى الوراء ،رأى نفسه صغيرًا ينط في
ّ
ُ
الشمس ،ضحكته رطــل .يخبط على التراب.
يـمـ ّـر فــي ال ـحــارة بـحــذائــه املـفـخــوت مــن تحت
ل ـي ـســرق ك ـلــل األوالد .يـكـســر مل ـبــات ال ـب ـلـ ّ
ـديــة.
الصيصان ّ
يشنق ّ
امللونة املصبوغة بكرافات
ّ
أبـيــه العريضة .يختبىء فــي دوالـيــب جــرافــة
ّ
جاره املعطلة بعيدًا عن أعني أصدقائه .يذهب
ّ
آخــر الليل إلــى النوم كالقتيل .يتلصص من
تحت لحافه على نجمة بردانة فوق السطح
ّ
ّ
علقت ّ
ربـمــا بمنشر الغسيل .يصلي مــن ّكل
قلبه كــي تـحـتــرق املــدرســة غ ـدًا .ويـحـلــم بــأنــه
يكبر شيئًا فشيئًا ِّ كبالون ويطير ،ثـ ّـم فجأة
يصبح عجوزًا ُ
فينفس ويسقط.
ّ
ه ـك ــذا ،وف ــي س ـيــاق م ـت ـح ــرك ،كــانــت تـتــداعــى
املشاهد ،تتداخل األزمنة واألمكنة واألعمار،
وت ـك ـ ّـر ال ـ ّـص ــور داخ ــل أل ـب ــوم ط ـفــولـ ّـي مـفـتــوح
(ولـ ـ ٌـد ي ـهــرب مــن أل ـبــوم الـعــائـلــة ل ـي ـكــزدر كما
الـقـمــر ،فــي قـ ّـبـعـتــه ه ــواء وف ــي جـيــوبــه نجوم
ّ
يختار في
وبـسـكــويــت) .غير أن «املستلقي»
ّ
النهاية أن يبقى على حــالــه ،تحت الضغط،
بني الواقع واألحالم ،بني املاضي واملستقبل:
ً
«ال ألعود طفال،
ال ألصبح عجوزًا،

ّ
بــل ه ـكــذا ألب ـقــى مـعــلـقــا بــن رأس ــي وحــذائــي،
مضغوطًا كمرطبان».
ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،وت ـحــدي ـدًا ب ــن عــامــي 1989
ّ
و ،1990حــالـفـنــي ال ـحــظ ب ــأن عــرضـ ُـت ّبعضًا
«املستلقية» على الشاعر
مــن تلك القصائد
ّ
ُ
شــوقــي أب ــي ش ـق ــرا -صـهــر الــضـيـعــة (زوج ــت ــه
من زغرتا) الذي كان حينها رئيسًا ّ
للصفحة
ّ
ّ
الثقافية فــي ّجــريــدة الــنـهــار ،وال ــذي ُصــودف
أن الـتـجــأ مــؤقـتــا إل ــى بـلــدتـنــا هــربــا مــن حــرب
اإلل ـغ ــاء ب ــن ع ــون وجـعـجــع آن ـ ــذاكّ .
شجعني
ّ
وحط ُ
يت على أرض
ونشر لي .الح لي مدرج...
قصيدة النثر وأنا ولد خائف أرعن.
ه ـ ـ ــذا «املـ ـسـ ـتـ ـلـ ـق ــي عـ ـل ــى ط ــابـ ـق ــه األرض ـ ـ ـ ـ ـ ّـي»،

ُ
ّ
الشعرية
طبعت باكورتي
على نفقتي ّ
الخاصة ،بال غالف وال
ّ
مقدمة وال تزيين
ُ
بــاكــورتــي الـشـعـ ّ
ـريــة ،طبعته سنة  1994على
ّ
نـفـقـتــي ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،ب ــا غ ــاف وال م ـقــدمــة وال
ت ــزي ــن .ج ــاء حــاف ـيــا م ــن ال ـبــاغــة وال ّـتـنـمـيــق،
ّ
وطريًا كصوت ولد يلعب من أجل لذة اللعب
ال غير.
األول ت ـع ــاط ـ َـف م ـعــه ّ
ك ـتــابــي ّ
رواد امل ـقــاهــي،
ّ
وأحبه العاطلون عن العمل.
ّ
ُ
ُ
ّ
 ...وخ ــرج ــت م ـ ــرة ثــان ـيــة إلـ ــى دنـ ـي ــا الــش ـعــر،
ّ
ُم ـت ـخــل ـيــا ع ــن امل ـن ــاب ــر وال ـج ـمــاه ـيــر واإلي ـق ــاع
ال ـخ ــارج ـ ّـيُ ،مـنـسـحـبــا إل ــى إي ـقــاعــي الــداخ ـلـ ّـي
فحسب.
«ي ـ ــداي ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ،ق ـفــاي ع ـلــى ال ـكــرسـ ّـي،
ق ــدم ــاي ع ـلــى األرض ،كـ ــان أس ـه ــل شـ ــيء فــي
ذل ــك الــوقــت أن أن ـظــر ف ـن ـظـ ُ
ـرت» ،ه ــذه الـنـظــرة
ّ
ّ
في جملتي األولــى من كتابي األول غيرتني

وجعلتني أرى األشياء بطريقة ُمغايرة.
من يومها لم تعد كتابتي ُم ّ
وجهة إلى أحد.
صار ّ
همي أن تكون جملتي بسيطة وخاطفة
ّ
تـشـبـهـنــي إل ــى أق ـص ــى ح ــد م ـم ـكــن ،وأف ـك ــاري
مما تـقــول .صـ ُ
تفرقع أكثر ّ
ـرت أسلك الطريق
ّ
الجانبية إلــى املـعــانــي ،أو تلك الـتــي أهملها
ال ـع ــاب ــرون بـفـعــل ال ـع ــادة .وص ــار خـبــز لغتي
م ــن ّك ـفــاف ح ـيــاتــي ال ـيــومـ ّـيــة .م ــن الـتـفــاصـيــل
وا ّلــش ـي ـطــان ال ــذي يـسـكــن فــي الـتـفــاصـيــل .من
الــشــارع واألصــدقــاء واملقاهي واألرصـفــة .من
الـلـ ّحـظــات املــرخـ ّـيــة .مــن الـفـسـحــات الـهــوائـ ّـيــة،
الهشة واملضروبة .من ّ
الردهات الخالية .من
األروقة النحيلة املسلولة .من عالقتي بالوقت
وال ـغ ـي ــوم ال ُـ ـشـ ــاردة .م ــن ذك ــري ــات ــي الـ ّـدف ـي ـنــة
ّ
وأح ــام ــي امل ـس ـت ـعــارة .م ــن ك ــل ذل ــك ،وس ــواه،
مخلوطًا بعضه ببعض ،ال أعرف كيف.
ُ
وخرجت كعشبة خضراء من حائط يابس.
...
ّ
ّ
ّ
ّ
كـ ــان ذاك ك ـتــابــي األول ،ثـ ــم ك ـ ــرت الــس ـب ـحــة.
واليوم ،بعد تسعة كتب ،وعاشر قيد الطبع،
ّ
وآخ ــر ينطبخ عـلــى ن ــار خـفـيـفــة ،ال ّأدع ــي أن
ً
ـدي م ـشــروعــا ش ـعـ ّ
لـ ّ
ـريــا .أص ــا ال أح ـ ّـب كلمة
ُ ّ
مّـشــروع ،تــوحــي بــالـتـجــارة .جــل مــا فــي األمــر
ّ
ّ
مستمرة
ولدي محاوالت
أني أحاول أن أكتب،
مرة ّ
لكتابة شيء مختلف في ّكل ّ
عما سبقه.
ّ
وأتقدم.
مراحل أحرقها ألنثر رمادها ورائــي
ّ
إلى أين؟ ال أدريّ .
ربما باتجاه لغة ّ مفقودة،
الهثًا وراء جملة ضائعة .في بالي أني فقدتُ
ّ
لـغـتــي مــذ ب ـ ُ
ـدأت أتـكــلــم وأك ـت ــب ،مــذ أصبحت
ل ـل ـك ـل ـمــات دالالت ورمـ ـ ــوز وع ـ ّـائ ــق ورواب ـ ــط
ّ
وم ـص ـط ـل ـحــات .أغ ـل ــب ال ـظ ــن أنـ ــي أب ـح ــث عن
معنى أجوف ،عن كلمات محرومة ،محبوسة
مخنوقة وال َمن يستجيب.
داخل الحلق،
ّ
ّ
ك ـي ــف ي ـس ـت ـط ـيــع ال ــش ــاع ــر أن ي ـت ـخ ــل ــص مــن
إسـ ـق ــاط ــات ال ـع ـق ــل وضـ ـغ ــط األحـ ـ ـك ـ ــام؟ كـيــف
يستطيع أن يعود إلــى األحـشــاء ،إلــى الحالة
البدائية ،إلى الخام ،إلى كتابه ّ
ّ
األول؟

