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قضية اليوم

جورج زريق...
االحتجاج األخير

يا قتلة جورج… اخرجوا من الجنازة!
بيار أبي صعب

ّ
ّ
ّ ّ
لكن أن يصل الذل إلى أوالده ،فهنا اشتعلَ .من ابتزه
وحده،
له
كان
لو
الحتمله
ما
رب
قتل نفسه ألنه ما عاد يحتمل الذل.
ّ ّ
ّ
ّ
بمستقبل أوالده ،مرارًا ،ليس ّ
مجرد مدير مدرسة طالبه بأقساط متأخرة .إنها منظومة معيشية كانت تسور حياته ،نعرفها
ّ
شتى ،ما زالت ّ
ّ
تسور حيوات كثيرين في هذه البالد
جيدًا ،وهي نفسها ،بعناوين
محمد نزال
ـدل أن َيقتل جــورج زريــق
فــرضــا ،وبـ
ََ
نفسه ،كان قتل مدير املدرسة الذي
ّ
«أذلـ ـ ـ ـ ــه» ...ه ــل ك ــان لـيـتـضــامــن معه
أح ــد؟ هـ ّـذه ليست دع ــوة إلــى القتل،
ّ
قـطـعــا ،إن ـم ــا إشـ ــارة إل ــى أن «ال ــرأي
الـ ـع ــام» ال ي ـت ـعــاطــف م ـع ــك ،هـ ــذا إن
تـ ـع ــاط ــف ،إال إذا كـ ـن ــت فـ ــي م ــوق ــع
ّ
«الضحية» .كــان لينقلب «الشهيد»
(كـمــا وصـفــه الـبـعــض) شـيـطــانــا أو،
في أحسن األحــوال ،مجرمًا ال ّ
بد أن
ُيعاقب .تمامًا عندما يموت أحدهم

عرض جورج سابقًا على
مدير ّالمدرسة أن يعمل لديه
ليتمك ّن ِمن تسديد األقساط
المدرسية لولديه
أصبحت زوجة جورج
تعمل في المدرسة ّ
وباعت خاتمها ليتمكن
ابنها ِمن إجراء االمتحان
أم ــام بــاب مستشفى ،لـعــدم امتالكه
ّ
امل ـ ــال ،ي ـخ ـ ّـرج ال ـب ــك ــاؤون لـلـتـضــامــن
م ـعــه ،ول ـكــن ـهــم ،ه ــم أنـفـسـهــم أيـضــا،
ك ــان ــوا س ـي ـخ ــرج ــون ط ـل ـبــا لـتـعـلـيــق
مشنقته لو كان ّ
«كسر» املستشفى.
هــذه هي املعادلة .ال أمــر بني أمرين
فـ ــي هـ ـ ــذه امل ـعـ ـضـ ـل ــة ،إال ال ـلـ ـه ــم فــي
م ّـمــارســة ال ـص ـمــت ،جـبـنــا أو يــأســا،
ّ
املحصلة هي هي.
إنما في
ال ـح ـكــايــة م ــأل ــوف ــة .وقـ ــع ج ـ ــورج في
ضائقة ّ
مالية .يحصل أن يطول أمد
ُ
هـ ــذه ال ـض ــائ ـق ــة ال ـش ـه ـي ــرة .يـمـكـنـهــا
مــن أن ُت ّ
عمر لسنوات (أحـيــانــا مدى

«لفعل شيء ما»
لجان األهل في املدارس الخاصة ،إثر ما جرى على جورج
يبدو أن ّ اتحاد ّ
ّ
احتجاجيًا «حتى ال يضيع دمه هدرًا» .بالنسبة
قرر أن ينظم تحركًا
زريق،
ُ
إلى ّ
ّ
نتحرك
منسق االتحاد ،يقظان ماضي ،ما حصل «ليس عابرًا ،نريد أن
لكي ال يكون هناك أكثر ِمن جورج زريق .يوم اإلثنني املقبل سندعو إلى
اعتصام ،وسنقف أمام عائلة جورج ،ال ّبد لنا ِمن فعل شيء» .كثيرون أمس،
بعدما شاع الخبر ،شعروا ّأن عليهم فعل شيء .أحد املواطنني نزل منفردًا،
ّ
ّ
التربية .قال إنه سينام
يحمل العلم اللبناني ،واعتصم أمام مبنى وزارة
ّ
هناك إن لم ينجح في الحديث مع الوزير .تواصل معه هاتفيًا ،وقال له« :أنا
ال أعرف جورج ،وعليكم أن تتكفلوا بأوالده ،لن أترك قضيته» .مواطن آخر،
وكتب على أحد جدرانها «جورج شهيد».
وفي وقت الحقّ ،قصد الوزارة ّ
األمنية .البعض يتوقع أن ما حصل لجورج ُيمكن أن يكون
أوقفته القوى
ّ
احتجاجية واسعة .هذا وارد ،ووارد أيضًا أن تكون ّ
مجر ّد
مناسبة النطالقة
أليام معدودة ،قبل أن ُي َّ
ضجة ّ
ّ
قدم عنوان جديد لضجة أخرى ،ثم يبقى كل
شيء على ما هو عليه.

ال ـح ـيــاة) .مــا ع ــاد بــإمـكــانــه أن ُيـســدد
األق ـس ــاط املــدرسـ ّـيــة لــولــديــه .مــا عــاد
يحتمل إذالل مــديــر امل ــدرس ــة البـ ّنــه،
العائلة ،حيث «صفه»
على ما تقول ّ
م ـ ّـرة خ ــارج ال ـص ــف ،مــانـعــا ّإيـ ــاه ِمــن
إجراء االمتحانّ .
منسق اتحاد لجان
ّ
األهــل فــي امل ــدارس الـخــاصــة ،يقظان
مــاضــي ،ينقل إلينا لغة ذاك املــديــر،
بـ ـش ــارة ح ـب ـي ــب ،وي ـض ـي ــف« :عـلـمـنــا
ّ
ّ
أن لــديــه قــلــة تهذيب فــي تعامله مع
ّ
ُ
الطلب واألهل» .اآلباء ربما يمكنهم
ّ
أن «يبلعوا» أن يذلهم أحدِ ،من أجل
أوالدهـ ـ ـ ــم ،لـتـجـنـيـبـهــم ذاك امل ــوق ــف،
ّ
ولكن األمر يختلف عندما يصل الذل
ّ
إلى األبناء .هنا ينتهي كل شيء.
جـ ـ ـ ــورج ك ـ ـ ــان ي ـع ـم ــل سـ ــائـ ــق أج ـ ـ ــرة.
بــاملـنــاسـبـ َـة ،ف ــي ب ـي ــروت وق ـبــل شهر
َ
بــال ـت ـمــام ،ق ـت ــل مـحـمــد ش ــراب ولــديــه
وانتحر خلفهما .السبب هــو عينه:
أجرة
الفقر .شــراب كان يعمل سائق ّ
أي ـض ــا .آن ـ ــذاك خ ــرج َم ــن يـلـعـنــه ألن ــه
ق ـتــل ول ــدي ــه .م ـســألــة ك ــان ــت شــائ ـكــة.

ج ـ ـ ــورج اك ـت ـف ــى ب ـق ـت ــل ن ـف ـس ــه ،وم ــع
ذل ــك خ ــرج َم ــن «ي ـج ـل ــده» ع ـلــى ذل ــك،
وهـ ـك ــذا .ك ــان ن ـقــل اب ـن ــه ِم ــن مــدرســة
«سـ ـ ّـيـ ــدة ب ـك ـف ـتــن» (األرث ــوذكـ ـس ـ ّـي ــة)
فــي ال ـك ــورة ،إل ــى مــدرســة «أرخ ــص»،
م ـب ـق ـيــا اب ـن ـت ــه ف ـي ـه ــا .ب ـع ــد مـ ـط ــاردة
امل ــدي ــر ل ــه ،ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،ق ـ ّـرر
أن ي ـن ـقــل اب ـن ـتــه أي ـض ــا إلـ ــى مــدرســة
رسـمـ ّـيــة (حـكــومـ ّـيــة) .طلب ِمــن املدير
ّ
إفــادة ،إال أن األخير رفــض ،مشترطًا
تسليمه
عليه تسديد املتأخرات قبل
ّ
اإلفـ ــادة .هــاتـفــه ج ــورج وأخ ـطــره أنــه
سيحرق نفسه أمام املدرسةّ .
ربما لم
ّ
يصدقه .فعلها جورج .هو مسيحي،
ّ
واملدرسة مسيحية ،وحكاية املدارس
املـلـ ّـيــة ه ــذه فــي لـبـنــان ،عـنــد مختلف
الـطــوائــف وامل ــذاه ــب ،يـطــول ســردهــا.
ُ
ّ
في لبنان تفهم هذه وفق اآلتي« :حتى
جماعتك ما عادوا يرحموك» .جورج
هو ابن مدينة امليناء الشمالية ،يقيم
ف ــي راس مـسـقــا ،وت ـلــك امل ــدرس ــة في
بلدة بكفتني .كان األب ،بحسب رواية

عــائـلـتــه ،ع ــرض عـلــى مــديــر املــدرســة
أن يعمل لديه كسائق ،وهكذا ُي ّ
سدد
ما عليه .لم يحصل على ذلك .زوجة
جــورج أصبحت تعمل فــي املــدرســة،
كـعــامـلــة تـنـظـيـفــات ،لـلـغــايــة نفسها،
ّ
خصم أكثر ِمن
فبادر املدير مرة إلى ّ
ثلثي راتبها بــدل املـتــأخــرات .راتبها
ال ـه ــزي ــل الـ ـ ــذي يـ ـق ــرب ِمـ ــن  500أل ــف
ليرة .باعت خاتمًا كانت تحتفظ به،
مقابل مبلغ زهيد ،ليتمكن ابنها ِمن
إجــراء االمتحان املــدرســي .أتــراه كان
خــاتــم الـ ــزواج؟ ه ــذه تفاصيل ت ــزداد
ّ
مأساة كلما أوغلنا فيها أكثر .حاول
مـنـســق ل ـجــان األهـ ــل ،لـيـلــة أم ــس ،أن
يـتـحـ ّـدث مــع االب ــن امل ــذه ــول .هــو ّفي
ّ
ّ
ســن املــراهـقــة .لــم يكن يتكلم «وكــأنــه
في عالم آخر» .سيكبر االبن وسيكبر
األب داخ ـل ــه .ه ــذه أحـ ــداث ال تنتهي
«في أرضها».
وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـجــديــد،
أك ـ ـ ـ ـ ــرم ش ـ ـه ـ ـيـ ــب ،ي ـ ـق ـ ـطـ ــف الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة
مـتـعـ ّـهـدًا« :ســأتــولــى مـتــابـعــة تعليم

ولـ َـدي املرحوم جورج زريق وتأمني
املـ ـن ــح الـ ــازمـ ــة م ــن أج ـ ــل اس ـت ـك ـمــال
تعليمهما» .بعض وســائــل اإلعــام
ُ ّ
راح ــت تـهــلــل وتـطـ ّـبــل لـهــذا اإلن ـجــاز.
ش ـه ـي ــب ل ـ ــم يـ ـفـ ـت ــه ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــانـ ــه ،أن
ّ
ُي ـ ـش ـ ـيـ ــر إلـ ـ ـ ــى أن وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة
«استوعبت خالل العام الحالي في
املـ ـ ــدارس الــرس ـم ـيــة آالف الـتــامـيــذ،
ال ــذي ــن ان ـت ـق ـلــوا إل ـي ـهــا م ــن الـتـعـلـيــم
ال ـخ ــاص ،بـسـبــب صـعــوبــة ال ـظــروف
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة» .الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،وس ـل ـف ــه،
وس ــائ ــر الـ ـ ـ ــوزراء واملـ ـس ــؤول ــن ،هــل
أوالدهـ ـ ـ ــم وأحـ ـف ــاده ــم ف ــي املـ ـ ــدارس
ّ
الرسمية؟ بالتأكيد ليس هناك َمن
ينتظر جــوابــا .حكاية تلك املــدارس
ّ
الرسمية ،التي بعضها كـ «املسالخ»
في ُ
العرف السائد بني الناس ،باتت
ّ
ُ
مــزمـنــة وقـيــل فيها ك ــل مــا يـمـكــن أن
ُيقال .بــات وضعها ُعرفًا سائدًا في
ّ
الشعبيةِ .لـ َـم ال ُيسن قانون
الثقافة
يفرض على املسؤولني الحكوميني
أن يـكــون أوالده ــم فــي تـلــك امل ــدارس
ّ
ال ــرس ـم ـ ّـي ــة؟ عـ ــل ذلـ ــك ي ـ ــؤدي إلـ ــى أن
ُي ـص ـ َـل ــح ح ــال ـه ــاُ ،
وي ـص ـب ــح ال ـن ــاس،
ّ
ك ـ ــل ال ـ ـنـ ــاس ،ال ي ـ ـ ــرون أن تـسـجـيــل
أوالده ـ ـ ـ ــم ف ـي ـه ــا ب ـم ـث ــاب ــة ال ـجــري ـمــة
بـحــق الـطـفــولــة .فــي بــادنــا ال يــأمــن
األه ــل عـلــى أطـفــالـهــم ،أح ـيــانــا ،على
رغــم تسجيلهم في مــدارس خاصة،
ب ـم ـبــالــغ ك ـب ـي ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ل ـن ــا أن
ن ـت ـصـ ّـور كـيــف ي ـكــون «رعـ ــب» األهــل
تـجــاه امل ــدارس الـحـكــومـ ّـيــة .املــدرســة
الـتــي أح ــرق ج ــورج جـســده أمــامـهــا،
ّ
أحدثها الخبر،
الضجة التي
وبعد
ّ
أصــدرت بيانًا قالت فيه إنها كانت
«ت ـع ــاط ـف ــت م ـع ــه ب ـس ـب ــب أوض ــاع ــه
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،وأع ـ ـف ـ ـتـ ــه ِم ـ ـ ــن دف ــع
األقساط املدرسية ،باستثناء رسوم
النقليات والقرطاسية والنشاطات
ال ــاص ـف ـ ّـي ــة» .طـبـعــا تـضـمــن الـبـيــان
تـعـيـيـبــا ألي ك ــام غ ـيــر ذلـ ــك .ه ـكــذا،
علينا أن نفهم أن جورج ،ومن ّ
شدة
ِ
فرحه بإعفائه ِمن دفع األقساطّ ،
قرر
ّ
امللحمية.
أن ينتحر وبتلك الطريقة
قـبــل نـحــو ث ــاث س ـن ــوات ،ن ــزل أمــن
زين الدين ِمن سيارته ،التي «يعمل
عليها» كسائق أجــرة ،وأشعل النار
فــي جـســده .حصل ذلــك فــي بـيــروت.
ك ـ ـ ــان ي ـح ـت ــج عـ ـل ــى م ـح ـض ــر ض ـبــط
ح ـ ـ ّـرره بـحـقـ ّـه ش ــرط ــي م ـ ــرور .تـفـ ّـحــم
جـ ـس ــده ،ل ـك ــن ــه ل ــم يـ ـم ـ ّـت .نـ ـج ــا .ق ــال
يومها« :أعمل لكي أوفر لقمة عيش
ألوالدي» .قـبـلــه فعلها ال ـشــاب عبد
الــرحـمــن الـجــويــدي فــي ص ـيــدا .نجا
أيضًا .فعلها احتجاجًا «ألننا تعبنا
ّ
مــن البلد ومــن كــل ش ــيء .ال كهرباء
وال م ـ ــاء وال ش ـغ ــل وال شـ ـ ــي» .أم ــا
جــورج فقد مــات .وصــل باحتجاجه
إلــى الـحـ ّـد األقـصــى واألق ـســى .هناك
َمــن لــديــه تــرف البحث فــي توصيف
ف ـع ـل ـت ــه ،أي إن ك ــان ــت ش ـج ــاع ّــة أو
ُ
ج ـب ـن ــا ،وه ـ ــي فـ ــي الـ ــواقـ ــع ت ـل ــخ ــص
ب ـك ـل ـم ـتــن :اح ـت ـج ــاج أخـ ـي ــر .قــدي ـمــا
قال أسالفنا« :الوجع ما بيوجع إال
صــاحـبــه» .بــاخـتـصــار ،فعلة جــورج
ّ
هي احتجاج على كل املنظومة التي
ّ
ّ
تسور حياته .احتجاج ،رب ّما
كانت
يلمس األحياء ِمن بعده أثره ،إال أنه
هو الوحيد الذي لن يرى النتيجة...
إال الـلـهــم إن ك ــان ُي ــراق ــب ِم ــن بعيد،
ِم ــن م ـكــان م ــاِ ،م ــن عــالــم اقـتـنــع أن ــه،
وفــي أس ــوأ األح ــوال ،لــن يـكــون أكثر
ّ
جحيمية ِمما كان فيه.

«أنا مش كافر /بس الجوع كافر»
زياد الرحباني
فــي ال ـســاعــات الـتــي تـلــت نـبــأ ان ـت ـحــاره ،كــانــت الـصــورة
الــوح ـيــدة امل ـت ــداول ــة ل ـج ــورج زريـ ــق ،ه ــي «سـيـلـفــي» من
الـنــوع املستهلك .أحــد تلك الكليشيهات التي يلتقطها
األهـ ــل م ــع أبـنــائـهــم ف ــي ي ــوم اإلجـ ـ ــازة .رج ــل مـلـتـ ٍـح ّفي
عقده الخامس ،قلق بعض الشيء ،إنما مكابر ،يقطب
ّ
حاجبيه مركزًا على الكاميرا ،وإلى يساره طفلة تطبع
قبلة على ّ
خده ،وتبتسم بـ«شقاوة» وهي ترمق العدسة
ّ
من طرف عينها .لحظة نــادرة ،ربما كانت األخيرة من
نوعها تجمع االبنة وأبيها ،ستدوم اآلن إلى األبد .فيها
يبدو جــورج مكتفيًا باألشياء الصغيرة التي تتيحها
العالم نعيمًا .تــرى َبم
له الحياة :قبلة من مالكه تجعل ّ
كان يفكر لحظة التقاط السلفي؟ لعله كان يقطع العهد
على نفسه بأنه سيفعل املستحيل كي تنعم هي وأخاها
ّ
بحياة أفضل من حياته .فكر أن املصاعب التي يعانيها
من الناس» في هــذه األزمنة الصعبة،
«مثله مثل كثير ّ
سيجد طريقة للتغلب عليها .كل ذلك نراه في الصورة،
ونرى مصيره املفجع .الصور ،أحيانًا ،كقارئات البخت،
ّ
تحكي لنا ما سيأتي… لكننا ال نلتقط إشاراتها إال
متأخرين .بعد وقوع الفاجعة.
ّ
ّ
العائلية الـسـعـيــدة ،بــاتــت اآلن ًاستثنائية.
هــذه اللقطة
تنضح بما كان محشورًا في الصدر ،ومخبأ في زوايا
البيت املظلمة ،بعيدًا عــن عــدســات التلفزيون وفضول
الـصـحــافـيــن .اآلن صــرنــا ن ـعــرف :ج ــورج شـبــه عاطل
عــن الـعـمــل .وم ــع ذل ــك ،فـهــو م ـصـ ّـر عـلــى تــأمــن أفضل
مستوى تعليم ممكن لولديه« .أفضل مستوى تعليم»،
يعني ،بالنسبة إلــى أبـنــاء الشعب والطبقات الوسطى،
ّ
الدينية .فاملدرسة
التعليم الخاص ،ومدارس اإلرساليات
ّ
الرسمية هي القصاص الذي ال يتمناه أحد ألبنائه .ما
ّ
ّ
هم أن يكون قطاع التعليم الخاص قد تحول في أحيان
ّ
كثيرة إلى دكاكني ،على شتى املستويات ،من االبتدائي
إل ــى الـجــامـعــي .الـتـعـمـيــم مــرفــوض طـبـعــا ،ل ـكـ ّـن أكـثـ ّ
ـريــة
املؤسسات التعليمية إزدادت شراهة ،واألقساط واصلت
ارتفاعها (الحق على الوضع االقتصادي يقول ّ
القيمون
عليها) ،ومستوى التعليم آخذ في التراجع« .مستوى
ّ
التعليم» الذي كان يقال لنا صغارًا إنه الثروة الحقيقية
للبنان ،بلد «تصدير األدمغة» إلى العالم .التعليم ،ثروتنا
ّ
القومية الحقيقية (الــى جانب قطاع الخدمات طبعًا!)
ّ
صار في الحضيض« .بلد ليس فيه مواد أولية» ،حسب
ع ـبــارة شـهـيــرة ،ي ـ ّ
ـردده ــا كــالـبـبـغــاء رش ـيــد ،بـطــل زيــاد
الرحباني ،في «فيلم أميركي طويل» .كان ذلك قبل النفط
والغاز .اآلن ،سيصبح عندنا مواد ّأو ّلية ،لكننا لن نرى
من عائداتها إال خراب ما بقي من االقتصاد املنتج على
األرجــح .النسبة األكبر من األربــاح ستذهب للشركات
األج ـن ـبـ ّـيــة ،وإذا أض ـفــت إل ـي ـهــا كــومـيـسـيــون ب ــارون ــات

النظام اللبناني ،بالكاد سيكفي الباقي لخدمة ديوننا
ّ
الرسمية هي االسـتــدانــة ،أي
املتعاظمة ،في بلد ديانته
ّ
املضي قدمًا في إفقار الشعب ،وبيع القطاع العام الذي
يضمن حقوقه ومستقبله ورخاءه.
في هذا البلد ،عاش ومــات جــورج زريــق الــذي آمن بأن
التعليم هــو الـثــروة التي سيتركها لولديه .بلد لــم يعد
التعليم فــي مــدارســه الخاصة يـ ّ
ـؤمــن فــرصــا لالرتقاء
االجتماعي .ومــع ذلــك ،ال يــزال الناس يركضون خلف
ال ـس ــراب .يـعـمـلــون بــالـسـخــرة ويـسـتــديـنــون ويــرهـنــون
ً
األم ــاك مــن أجــل علم األوالد .كــأن عــاطــا عــن العمل
ي ـح ـمــل شـ ـه ــادة ،ه ــو أف ـض ــل م ــن ع ــاط ــل ّأم ـ ــي أو بــا
ش ـهــادة! نقل األب ابـنــه إلــى مــدرســة أقــل كلفة ،وبقي
«ثانوية ّ
ّ
ّ
سيدة بكفتني
مصرًا على إبقاء الصغيرة في
ّ
األرثوذكسية» .ترك األقساط ّاملتأخرة تتراكم ،على أمل
ّ
حــل سحري ال نعرفه .أن يتلقى مساعدة؟ أن تحدث
أعجوبة؟ أن يربح في اليانصيب؟ أن ينبش كنزًا؟… أو
ً
بكل بساطة ّأن يجد عمال ،كما هو حق كل مواطن في
ّ
األبجدية للعالم» .املدرسة في بيانها
البلد «الــذي علم
ّ
الـتـبــريــري بـعــد انـتـحــار ج ــورج ،تـقــول إن ـهــا أعـفـتــه من
األقـســاط منذ  ،2014ما تنكره العائلة .أيكون الرجل
قد وضع ّ
حدًا لحياته كي يشكر املدرسة على جودها
ً
مثال؟ ومــاذا عن االعتراف الذي يرد في بيان املدرسة
ّ
نـفـســه ،بــأنـهــا مــارســت ضـغــوطــا مـتـكــررة عـلــى األهــل
ّ
املقصرين في الدفع ،من خالل «نداءات خطية متتالية»؟
فــي كــل األح ــوال ،اقتنع األب أخـيـرًا بــأنــه لــم يعد أمامه
سوى أن يفعل مثل آالف العائالت اللبنانية التي نقلت
أوالدهــا أخيرًا من التعليم الخاص إلــى مــدارس الدولة،
بعدما ضاقت بها سبل العيش الكريمّ ،
وعزت الفلوس:
ََ
ّ
خل ْص ،سينقل أميرته الصغيرة إلى مدرسة رسمية!
ّ
مدرسية .عائلة جورج
لم يكن يحتاج سوى إلى إفادة
ّ ّ
ّ
تؤكد أنه كان قد هدد مدير املدرسة بوضع حد لحياته،
ّ
مصرًا على حجب اإلفادة ما لم تسدد
إذا بقي األخير
ّ
الديون سلفًا ،ال بالتقسيط ،حسب تعهد رسمي ،كما
اقترح األب القتيل.
الباقي نعرفه ّ
جيدًا« .املواطن جورج زريق أحرق نفسه
أمام مدرسة ابنته» ،معلنًا عجزه عن مواصلة املواجهة.
حاول الرجل كثيرًا ،وكان في كل ّ
مرة يصل إلى طريق
مـســدود .هــذه املـ ّـرة قــرر أن يوقف املـحــاوالت ،أن يرمي
س ــاح ــه وي ـس ـت ـس ـلــم .وم ــا إن أط ـل ــق جـ ــورج صيحته
االجتجاجية املـ ّ
ـدويــة الـتــي هـ ّـزت لبنان ،حتى انتشرت
السموم بلمح البصر« :معلومات طبية» (ال أحد يعرف
ّ
«جورج كان يعاني من وضع نفسي
مصدرها) تؤكد أن ّ
ص ـعــب»! مــن ك ــان يـتــوقــع الـعـكــس؟ أم ــا زال فــي لبنان
ّ
مــواطــن واحــد طبيعيًا؟ يــريــدون أن يسرقوا منه حتى
موته ،أن يـ ّ
ـزوروا وصيته ،أن يحجبوا دعوته الصارخة
إلينا كي نصحو قبل فوات األوان… فنحمل جذوة النار
املقدسة التي ّ
تطهر بها ،ونحرق هيكل النظام الطائفي
املافيوي الذي يحاصر الدولة والشعب.

ّ
ّ
املأسوية تقول كل شيء .هناك شعب كامل
هذه النهاية
في لبنان عاطل عن الحياة ،محروم من األمــل ،ممنوع
مــن املـسـتـقـبــل .شـعــب مـحــاصــر ،يـنــزلــق كــل ي ــوم أكثر
إلــى الهاوية ،يغرق في املجارير ،تطمره الزبالة ،تنهار
عليه الـطــرقــات والـجـســور ،تجرفه الـسـيــول ،تحاصره
األمـ ــراض وال ـس ـمــوم واألوب ـئ ــة فــي امل ــاء وال ـه ــواء ،تقفل
بوجهه أبــواب امل ــدارس واملستشفيات… فيما الفساد
والـهــدر مستشريان ،واملــؤسـســات منخورة بسرطان
والزبائنية ،والـثــراء الفاحش ّ
ّ
يتكدس بني
املحسوبيات
أي ــدي حفنة مــن األبــاطــرة الــذيــن يعتاشون مــن سفاح
ّ
القربى بني السلطة واملال ،ويسخرون املؤسسات على
اخـتــافـهــا مــن أمـنـيــة وقـضــائـ ّـيــة ورقــابـ ّـيــة واقـتـصـ ّ
ـاديــة
وم ــال ـ ّـي ــة وت ــرب ــوي ــة وإع ــام ـ ّـي ــة… ل ـح ـمــايــة مـصــالـحـهــم
وديـمــومــة سلطتهم .وف ــي آخ ــر الـنـهــار ،هــا هــو الــوزيــر
ال ـســابــق الـ ــذي ب ــاع تـ ــراث ب ـي ــروت ل ـب ــراب ــرة االسـتـثـمــار
ّ
ال ـع ـقــاري ،يـ ْـسـخــر بـخــفــة وفــوقـ ّـيــة وازدراء مــن مواطنة
ّ
االقتصادية في برنامج تلفزيوني« :ما
تشكو األوضاع
ّ
مبي عليك جوعانة»!
لـعــل أك ـثــر م ــا يـبـعــث عـلــى الـسـخــط واالش ـم ـئ ــزاز ،بعد
فاجعة انتحار جــورج زريــق أمــام مدرسة ابنته التي ال
النظام
يملك تسديد أقساطها ،هــو ردود فعل أبــاطــرة
ّ
ومـعــارضــي الـتـنــك ،الـتــي تعكس ق ــدرًا مخيفًا مــن قلة
ً
ال ـح ـيــاء .بـ ــدال م ــن أن يـصـمــت هـ ــؤالء ،أن يـخـتـفــوا عن
األنظار ،ها هم يتاجرون بدمه ،ويزايدون على موته .ها
ّ
ّ
ويتقبلون التعازي بالرجل الذين
يتصدرون الجنازة،
هم
ساهموا مجتمعني وف ــرادى في قتله .ها هم يطالبون
ّ
االجتماعية ،اآلن وهنا! وزير التربية أمر «بفتح
بالعدالة
ّ
تحقيق لجالء املالبسات املحيطة بالحادثة» ،وأعلن أنه
سيتولى تعليم َ
ولدي جورج زريق« .حزب سبعة» دعا،
ّ
بديماغوجيته اللزجة ،إلى ّ«غضب األهالي» أمام وزارة
ّ
التربية ،كأن االنهيار سيتوقف بسحر ساحر ،كما في
ّ
الرحبانية…
األوبريت
ج ــورج شـعــب كــامــل مــن املــرش ـحــن لـنـهــايــات فــاجـعــة.
وعندما يحاصر اليأس الناس إلــى هــذا الحد ،ال يعود
نفسه
أمامهم إال االنفجار الكبير .حني أحرق يان باالخ ّ
في  19يناير  ،1969كان يعلن والدة «ربيع بــراغ» .وملا
أض ــرم مـحـمــد الـبــوعــزيــزي ال ـنــار فــي ج ـســده ،ي ــوم 17
ديسمبر  2010فــي سيدي بــوزيــد ،كــان يطلق شــرارة
التغيير فــي تــونــس .م ــاذا ينتظر الـلـبـنــانـيــون؟ ّ
عشية
انطالق عمل الحكومة الجديدة التي تدل كل املؤشرات
ّ
على أنها ستمضي في إفقار الشعب وإغناء مصاصي
ستحمل األك ـثـ ّ
ّ
ـريــة الساحقة
ال ــدم ــاء .الطبقة الـحــاكـمــة
ّ
مــن الشعب اللبناني تبعات السياسات الكارثية التي
راكمها أسياد النظام املتعاقبون ،منذ الطائف ووالدة
ّ
ّ
الحالية .فهل نبقى ،بعد
السياسية إلى األزمة
الحريرية
فاجعة الكورة ،شعبًا يمضي إلى قبره مطمئنًا؟ َأم نرفع
َ
قبضاتنا خلف تابوت جــورج زريــق ،نجرد قتلته من
ّ
إقطاعياتهم ،وننتهرهم أن :اخرجوا من الجنازة!

علم
و خبر
«سكران» في مزارع شبعا!
ّ
تبي أن املواطن اللبناني ،ع .ح .الذي خطفه العدو اإلسرائيلي من مزارع
ّ
ّ
ّ
شبعا ثم عاد وسلمه إلى قوات «اليونيفيل» ،التي سلمته بدورها إلى
ّ
الجيش اللبناني ،ما هو إل «هــاوي مخاطر» .وفــي التفاصيل ،أن ابن
بلدة املشرفة في قضاء عاليه يمضي عطلة في لبنان ،آتيًا من كندا التي
ّ
التوجه إلى الثلج قبل يومنيّ ،
ثم
يحمل جنسيتها ،أبلغ أهله عن نيته
ّ
قصد مــزارع شبعا ،حيث ركن سيارته قرب بركة النقار وتوجه مشيًا
على األقدام نحو موقع الرادار التابع للعدو اإلسرائيلي ،بعدما احتسى
كمية كبيرة من الكحول .وقد خطفه جنود االحتالل ،للتحقيق معه قبل
ّ
أن يسلموه ،عبر الـقــوات الــدولـيــة ،إلــى استخبارات الجيش اللبناني،
ّ
التي استكملت التحقيق معه في ثكنة صيدا ،حيث أكد أنه قام باألمر
ّ
حبًا باملغامرة!

جبق يلغي قرارًا لحاصباني
إضافة إلى ما أثير في اإلعالم قبل يومني ،ألغى وزير الصحة جميل
ج ـبــق قـ ــرار وزيـ ــر ال ـص ـحــة ال ـســابــق غ ـســان حــاص ـبــانــي ال ــرق ــم ١٣٥/١

ال ـصــادر بـتــاريــخ  .٢٠١٩/١/٢٣ويـنــص ق ــرار حــاصـبــانــي عـلــى تــوزيــع
مــوظـفــن ومـتـعــاقــديــن وأجـ ــراء مــن مــراكــزهــم ال ــى مــراكــز أخ ــرى بـقــرار
فــردي .لذلك جاء قرار جبق الذي حمل الرقم  ٢٣٤/١والــذي ألغى قرار
الوزير السابق ألنه «يتضمن مغالطات قانونية وعدم موافقة الرؤساء
املباشرين ألغلب املعنيني ،وألن مسألة توزيع املوظفني تتطلب إعادة
نظر ودراسة».

ّ
يموت من االتصاالت إلى الداخلية
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن وزيـ ــرة الــداخ ـل ـيــة ري ــا الـحـســن طـلـبــت م ــن رئـيــس
الحكومة سعد الحريري أن يكون مستشار وزير االتصاالت نبيل ّ
يموت
مستشارًا لها في ال ــوزارة .وقــد وافــق الحريري على األمــر رغــم استياء
وزير االتصاالت الجديد محمد شقير من هذا األمر ،على أن يتم تعيني
ً
بدال من ّ
يموت ،وال سيما أن
املوظف في وزارة االتصاالت محمد شعبان
األخير أبدى حماسة لطلب الوزيرة الحسن .من جهة أخرى ،بعد تعيني
مستشار وزيــر الداخلية السابق نهاد املشنوق العميد شئيم عراجي
رئيسًا ملصلحة النفوس بالوكالة ،أثار هذا األمر استياء رئيس الحزب
التقدمي االشتراكي النائب السابق وليد جنبالط ،بعدما كان آخر من
شغل هذا املنصب موظف من الطائفة الدرزية.
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ّ
ّ
الدولة اللبنانية تفرط بأراضي «التــحفظ» ...تحت التهديد األميركي

على الغالف

قبل نحو شهرُ ،منع الجيش اللبناني
من التحرك لمنع العدو اإلسرائيلي من
أراض لبنانية «متحفظ عليها» في
احتالل ٍ
منطقة العديسة الجنوبية .قضم العدو
أراض يملكها
ما يوازي  144دونمًا من ٍ
ّ
لبنانيون ،والدولة في غفوة متعمدة،
فرضتها التهديدات األميركية .العدو
عاود في األيام الماضية استكمال
قضمه لألراضي في بقعة «الطيارة»،
و«ال حياء لمن تنادي»...
فراس الشوفي
عــاج ـزًا ،يـقــف ال ـجــدار اإلسـمـنـتــي قــرب
ّ
مستوطنة املطلة فــي شمال فلسطني
ّ
املـ ـحـ ـت ــل ــة ،ع ـ ــن حـ ـج ــب ال ـ ــرؤي ـ ــة .ه ـنــا
م ــن ك ـفــركــا ،ت ـب ــدو ق ـمــم ج ـبــل الـشـيــخ
البيضاء ّ
متصلة بــالـسـمــاء ،وتحتها
ال ـس ـفــوح الـغــربـيــة ل ـل ـجــوالن ال ـســوري
ّ
املحتل ،تشكل امتدادًا طبيعيًا للجنوب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،والـ ـشـ ـم ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ّ
املخضرة وغابات الصنوبر
بالحقول
والـ ـش ــرب ــن املـ ـتـ ـن ــاث ــرة ع ـل ــى جــان ـبــي
الـ ـ ـح ـ ــدود امل ـص ـط ـن ـع ــة .وحـ ـ ــده جـ ــدار
املـ ــوت اإلس ـم ـن ـتــي ،امل ـج ـبــول بــالــرعــب
واالن ـعــزالـيــة والـعـنـصــريــة ،ي ـحــاول أن
يحول بني الحياة والحياة ،أن يوقف
ّ
تدفق العشب والهواء والشمس.
مــن خلف الساتر الـتــرابــي ،فــي فجوة
بنحو مئة متر في الجدار قرب بوابة
ّ
ّ
مصور جيش
فاطمة في كفركال ،يطل
العدو مسترقًا النظر ،مستطلعًا زوار
ّ
يغطي وجهه،
الصباح .القناع األسود ّ
وفي يده اليمنى ّكاميرا ،لكنه سرعان
ً
م ــا يـخـتـفــي ،م ـفــضــا أن ي ـت ـنــازل عن
ص ــوي ــره .ف ــي هــذه
الـ ـص ــورة خـشـيــة ت ـ ّ
ال ـب ـق ـعــةّ« ،ن ـق ـطــة ت ـحــفــظ» (ي ــوج ــد 13
نقطة تحفظ على الـحــدود اللبنانية
ّ
 الفلسطينية هــي الـفــارق بــن الخطّ
األزرق وخــط الهدنة ،يعتبرها لبنان
أراض ـ ـ ــي ل ـب ـنــان ـيــة م ـح ـت ـلــة) ب ـع ـمــق 7
ّ
أمـ ـت ــار خ ـلــف الـ ـخ ــط األزرق ،بحسب
اتـفــاقـيــة «تــرسـيــم ال ـح ــدود الـنـه ّــائــي»
ب ــن ل ـب ـنــان وف ـل ـس ـطــن ،ال ـت ــي وقـعـ ّهــا
امل ـق ـ ّـدم بــول ـيــه ( )N. PAULETمـمــثــل
ّ
واملقدم نيوكومب
االحتالل الفرنسي،
( )S.F.NEW COMBممثل االحـتــال
ال ـبــري ـطــانــي ف ــي ال ـع ــام ( 1923راج ــع
«األخبار» 15 ،شباط .)2018

إسرائيل ال تثق
بجيشها البري:
«حرب 73
ستكون
نزهة»!

ص ـب ــاح ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،اسـتـكـمــل
الـعـ ّ
ـدو أعـمــال الـجــرف والحفر تمهيدًا
ّ
إلك ـم ــال ب ـنــاء الـ ـج ــدار ،إل أن أك ـثــر من
ّ
م ـص ــدر مـعـنــي ب ــال ـح ــدود ه ـن ــا ،يــؤكــد
أن ال ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو أوقـ ـ ـ ــف األع ـ ـم ـ ــال ت ـم ـه ـي ـدًا
ّ
لاللتفاف على «التحفظ» ،واستكمال
عمليات البناء خلف األمتار اللبنانية
السبعة .بالتوازي ،بدأ العدو في وادي
هــونــن مـقــابــل بـلــدة مــركـبــا ،قـبــل أي ــام،
ب ــاسـ ـتـ ـح ــداث شـ ـ ـي ـ ــارات ص ـخ ــري ــة فــي
محاذاة «الطريق العسكرية» ،وافتتح
ورشة هندسة في منطقة الرميش قرب
الخط األزرق.
عـلــى يـمــن ال ـطــريــق فــي ك ـفــركــا ،تقف
دوريـ ــة للجيش الـلـبـنــانــي وع ـلــى بعد
مـ ـئ ــة مـ ـت ــر دوريـ ـ ـ ـ ــة لـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـ ـط ـ ــوارئ
الــدول ـيــة (ال ـيــون ـي ـف ـيــل) .م ــا إن يـحــاول
ّ
الزوار الوقوف على الحافة اإلسمنتية
الـضـيـقــة ق ــرب الـسـيــاج ال ـشــائــك ،حتى
ي ـس ــارع ال ـج ـنــود إل ـي ـهــم« ،ال تـجـتــازوا
الـحــافــة اإلسـمـنـتـيــة ...الـعــدو قــد يرسل
ّ
وثـيـقــة ف ــورًا لــإبــاغ عــن خ ــرق للخط
األزرق»! وم ـ ــع ذل ـ ــك ،ي ـ ــروح وي ـج ــيء
جنود العدو وآلياتهم وموظفو شركة
ال ـت ـع ـهــدات ال ـ ّتــي تـبـنــي ال ـج ــدار داخ ــل
أراضي «التحفظ».
صـعــودًا نحو عديسة ،يظهر عامالن
فـ ـ ــي راف ـ ـ ـعـ ـ ــة وهـ ـ ـم ـ ــا يـ ـضـ ـيـ ـف ــان فـ ــوق
اإلس ـم ـنــت ع ــوائ ــق حــديــديــة مـشـ ّـبـكــة.
وع ـلــى ضـخــامــة األع ـم ــدة اإلسمنتية
عن قرب ،تظهر صغيرة ما إن تنحرف
ّ
الـ ـسـ ـي ــارة ص ـ ـعـ ــودًا ن ـح ــو ت ــل ــة قـلـيـلــة
ّ
االرتفاع تطل على كامل البقعة .وتبدو
أمــامـهــا الخيمة الـتــي نصبها جيش
االحتالل فوق فوهة ما ادعى أنه نفق،
وقام بإغراقه بحمولة ّ 400
جبالة من
اإلسمنت الـســائــل ،على مرمى حجر،
حرفيًا ...تمامًا كما كان رئيس حكومة
ال ـع ــدو بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ح ــن أتــى
ّ
الوهمية ،وحني
ليستعرض إنجازاته
ّ
حج قائد القيادة الوسطى في الجيش
األم ـي ــرك ــي جـ ــوزف فــوت ـيــل ق ـبــل نحو
عشرة أيــام فــي زي ــارة للكيان ليسمع
«مظلومية» الـعــدو ويتعاطف معها،
فورًا بعد زيارته بيروت.
هـ ـن ــا ي ـف ـه ــم ال ـ ــزائ ـ ــر ج ـ ـ ّـيـ ـ ـدًا ،كـ ـي ــف أن
ه ــذه الـ ـج ــدران عــديـمــة ال ـج ــدوى أم ــام
الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا ،وأن واضـ ـعـ ـيـ ـه ــا ،وه ــم
يخنقون كيانهم بــالـجــدران الـعــازلــة،
يـبـيـعــون وه ـم ــا ملـسـتــوطـنــي الـشـمــال
بأن هذه اإلجراءات ستحميهم ،إذا ما
ً
قررت املقاومة فعال تنفيذ تهديداتها
ّ
بالوصول إلى الجليل« .هونوا علينا
ال ـق ـف ــز فـ ــوق ال ـ ـجـ ــدار ،ح ـب ــال ال ــراب ـي ــل

علي حيدر
لم يعد الحديث عن عدم جاهزية سالح
البر في جيش العدو مجرد تقدير أو
تـحــذيــر مــن لـجــان متخصصة أو من
مفوض شـكــاوى الجنود .بــل أتــى من
قلب املؤسسة العسكرية ومن قيادتها
العليا .في وثيقة سرية قدمها نائب
رئـيــس األركـ ــان الـســابــق ال ـلــواء يائير
غ ـ ـ ـ ــوالن ،كـ ـ ــان األخ ـ ـيـ ــر ص ــريـ ـح ــا إل ــى
حــد اإلق ــرار بـعــدم ثقة الـقـيــادة العليا
بالجيش البري ،والتحذير مما ينتظر
ال ـج ـب ـهــة ال ــداخ ـل ـي ــة م ــن س ـي ـنــاريــوات
ل ــم تـشـهــدهــا طـ ــوال تــاريـخـهــا ف ــي كل
الـحــروب التي خاضتها فــي مواجهة
الجيوش العربية.
لم يعد بإمكان املؤسسة اإلسرائيلية
بـ ـك ــاف ــة عـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا ،ال ـت ـغ ـط ـي ــة عـلــى
هـ ــذه الـحـقـيـقــة امل ــؤمل ــة بــالـنـسـبــة لكل
إس ــرائـ ـيـ ـل ــي م ـح ـت ــل ،ج ـن ــدي ــا ك ـ ــان أو
مـسـتــوطـنــا ،خـصــوصــا أن مــن قدمها
ه ــو م ــن ال ـق ـي ــادة ال ـع ـس ـكــريــة الـعـلـيــا،
وك ــان أح ــد املــرشـحــن لـخــافــة رئيس

(القفز) تعلق أكثر على الحديد منها
ّ
على الباطون» ،يعلق «الدليل» ساخرًا،
وهــو أحــد أبـنــاء املنطقة .املـفــارقــة ،أن
ّ
ّ
القروي وغيره من السكان الذين
هذا
يتابعون حياتهم اليومية بطمأنينة،
يحفظون عن ظهر قلب ّ
ضباط العدو
ّ
الذين يتنقلون على املقلب اآلخــر من
ال ـح ــدود ،وجــوهــا وأس ـم ــاء وقـطـعــات
ومهام ،كما يحفظون سيارات العمال
وم ـســؤولــي ال ــورش ــة وأوق ـ ــات الـعـمــل،
ويملكون التفسير الدقيق ،ألي ّ
تحرك
للعدو ،مدنيًا كان أم عسكريًا.

خرق عديسة ...والصمت
المطبق!

كيف للمواطن الجنوبي أن يثق بالدولة والجيش طالما يتم التفريط باألرض خضوعًا للضغوط األميركية؟ (أ ف ب)

األركـ ــان الـســابــق غ ــادي آيــزنـكــوت في
مـنـصـبــه .وم ـمــا أض ـفــى عـلــى الوثيقة
امل ــزي ــد م ــن ال ـصــدق ـيــة أي ـض ــا أن ـه ــا لم
تستند إلــى تـقــديــرات نظرية ،بــل إلى
ت ـج ــارب عـمــانـيــة أي ـض ــا ،األمـ ــر ال ــذي
رفــع من مستوى الخطورة لــدى قادة
تل أبيب  -حتى لو تمت التغطية على
ذلــك  -خصوصًا أن هــذا الــواقــع يمهد
مل ــزي ــد م ــن ال ـن ـك ـســات والـ ـه ــزائ ــم الـتــي
ستكون مفاعيلها أشــد خطورة على
وجودها وأمنها.
أكـ ــد الـ ـل ــواء غ ـ ــوالن أن انـ ـع ــدام الـثـقــة
ب ـ ـقـ ــدرات س ـ ــاح الـ ـب ــر ،وال ـ ـخـ ــوف مــن
الخسائر ،أديا إلى عدم تنفيذ اجتياح
بـ ـ ـ ــري خـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان عـ ـل ــى ق ـط ــاع
غـ ــزة ف ــي الـ ـع ــام  ،2014ف ــي م ــا سمي
ب ــ«ال ـجــرف ال ـصــامــد» .وأشـ ــار إل ــى أن
«انـعــدام الثقة بسالح البر انتقل إلى
ال ـش ـبــان ،وأل ـح ــق ه ــذا األم ــر ض ــررًا ال
يمكن إصالحه من حيث ثقة الضباط
بأنفسهم وبقدرتهم على االنتصار».
في املقابل ،اعتبر رئيس معهد القدس
ل ــأبـ ـح ــاث االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،أف ــراي ــم

عنبر ،أن «الخشية هذه موجودة منذ
سـنــوات طويلة وكـمــا يـبــدو منذ أيــام
حـ ــرب ل ـب ـنــان ال ـثــان ـي ــة» (ح ـ ــرب تـمــوز
 ،)2006مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ل ـيــس عبثًا
تم إهمال ســاح البر ملصلحة قــدرات
السايبر وسالح الجو».
ل ـ ـكـ ــن املـ ـشـ ـكـ ـل ــة الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ب ــال ـن ـس ـب ــة
إلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ،تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـطـ ــورة
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي س ـتــواج ـه ـهــا ان ـطــاقــا
م ــن أن «ال ـض ــرب ــة ال ـت ــي س ـتــوجــه إلــى
الـ ـجـ ـبـ ـه ــة الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة سـ ـتـ ـك ــون (ف ــي
ال ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة) أك ـبــر م ـمــا تحتمله،
وأن إخفاق حــرب يــوم الغفران (حرب
تشرين العام  )1973سيكون «نزهة»
قـيــاســا بــالـضــربــة ال ـتــي سـتــوجــه إلــى
الجبهة الداخلية» ،بحسب غوالن .في
املقابل ،رأى قائد ســاح البر السابق
اللواء غاي تسور ،أنه «إذا نظرنا إلى
املستقبل ،وبموجب إدراكـنــا لطبيعة
الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،فـعـلـيـنــا
تعزيز ثقة صناع القرار بسالح البر».
ويعود منشأ هذه الخطورة ،بحسب
مـنـطــق غ ـ ــوالن ،م ــن أن «سـ ــاح الـجــو

ّ
يادلين مشككًا:
إلى أي مدى يمكن أن
يصل الهجوم البري؟
إلى بيروت؟ شمال
لبنان؟ العراق؟

لــن يتمكن مــن وقــف آالف الـصــواريــخ
في الحرب املقبلة ،وبالتالي سيكون
مــن ال ـض ــروري دخ ــول ال ـقــوات البرية
إلـ ـ ــى أراض ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــدو ووق ـ ـ ــف إطـ ــاق
الصواريخ .وإال فإن الجبهة الداخلية
ستتلقى ضربات صاروخية سيكون
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـعـ ــب عـ ـلـ ـيـ ـه ــا تـ ـحـ ـمـ ـلـ ـه ــا»،
«والوضع سيشكل صدمة للجمهور».

ي ـت ــاق ــى هـ ــذا «ال ـت ـح ــذي ــر» أي ـض ــا مــع
مــا سـبــق أن أق ــر بــه الــرئـيــس الـســابــق
ألرك ــان جيش الـعــدو غ ــادي آيزنكوت
عشية رأس السنة العبرية في أيلول
امل ــاض ــي ،ب ــأن س ــاح ال ـجــو غـيــر قــادر
عـ ـل ــى االن ـ ـت ـ ـصـ ــار ف ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وأن
«االنـتـصــار سيأتي حـصـرًا عبر عمل
القوات البرية».
لكن املشكلة أن هناك قدرًا من التسليم
الـضـمـنــي ب ــأن س ــاح ال ـبــر ف ــي جيش
ال ـع ــدو ،عــاجــز ع ــن تـحـقـيــق أي حسم
ً
عـسـكــري ،فـضــا عــن الكلفة الباهظة
الـ ـت ــي س ـي ـت ـل ـق ــاه ــا .ومـ ـ ــن ه ـن ــا تـنـبــع
ع ـ ــدم ث ـق ــة الـ ـقـ ـي ــادة ال ـع ـل ـيــا ب ـ ــه ،وه ــو
م ــا وص ـفــه غـ ــوالن ف ــي الــوث ـي ـقــة ،بــأنــه
«م ـف ـهــوم ك ــارث ــي» وأن «وض ــع ســاح
ال ـبــر س ــيء ج ـ ـدًا ،وق ــائ ــد ذراع ال ـبــر ال
يـعـمــل .»...ويضيف أيضًا أن «مشكلة
ال ـق ـيــادة الـعـلـيــا للجيش اإلســرائـيـلــي
ً
تكمن في الوعي ،وهــذه القيادة فعال
ال تـعـتـمــد ع ـلــى س ــاح الـ ـب ــر ...وحـتــى
االستثمارات املالية الكبيرة في سالح
البر لن تفيد» .وهكذا يتضح فعليًا أن

ّ
وضباط ّ االرتباط الفرنسيون
الدولية
واإليطاليون ،توقف العدو عن تحريك
ّ
اآلل ـي ــات .لـكــن امل ـفــارقــة ،أن ال ـعــدو عــاد
للعمل بعد ساعات ،ولم يعر اهتمامًا
مل ـج ـلــس ال ــدف ــاع األعـ ـل ــى ال ـ ــذي انـعـقــد
مساء ذلــك الخميس ،واتخذ فيه قرار
م ـنــع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي م ــن ال ـت ـحـ ّـرك
ّ
منفردًا ،إل بأمر مــن املستوى األعلى
فـ ــي ال ـس ـل ـط ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .فـ ــي ال ـي ــوم
ال ـت ــال ــي ،أي ي ــوم الـجـمـعــة  11كــانــون
الثاني ،وصلت التعليمات إلى قطعات
ّ ّ
التحرك إل
الجيش على الحدود بعدم
بناء على األوامر ،بالتوازي مع شروع
العدو بأعمال البناء على نطاق واسع.
ّ
العدو حتى
وبحسب املعلومات ،وضع
يعادل
ما
أي
اآلن  »T« 480إسمنتية،
ً
 720مترًا من الباطون ،قاضمًا مساحة
ضخمة مــن األراض ــي اللبنانية ،وهو
عاد قبل أربعة أيام للعمل مجددًا على
أراض جديدة في البقعة نفسها،
قضم
ٍ
امل ـس ـمــاة لـبـنــانـيــا مـنـطـقــة «ال ـط ـي ــارة»
م ــن دون أن يـ ـح ـ ّـرك أحـ ــد ف ــي ال ــدول ــة
اللبنانية ساكنًا ،وعلى مرأى ومسمع
من القوات الدولية.

ص ـ ـعـ ــودًا مـ ــن خـ ـل ــف حـ ــاجـ ــز ال ـج ـيــش
اللبناني الذي شهد «معركة الشجرة»
ُ
في عديسة عام  ،2010توصل الطريق
إلى منطقة «الخرق األكبر» ،والنقطتني
 B86-B79و  ،B86-BP37املـطـلــة على
مستعمرة «مسكافعام» .ما إن تالحظ
دورية القوات الدولية ،حركة ما ،حتى
تستنفر وتـبــدأ اتصاالتها الستطالع
ـويـ ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
هـ ـ ّ
ـزوار .فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة،
استكمل الـعــدو ّضــم الـجــزء األكـبــر من
مـن ـطـقــة «ال ـت ـح ــف ــظ» ف ــي عــدي ـســة إلــى
داخــل الـجــدار .من على الطريق العام،
تظهر عشرات أشجار الصنوبر البري
الـلـبـنــانـيــة خـلــف ال ـج ــدار ،فــي مساحة
 144886م ـت ـرًا م ــرب ـع ــا ،م ــن األراض ـ ــي
اللبنانية الـتــي يملك أهلها مــن أبناء
الـقــرى أوراق «طــابــو» تثبت ملكيتهم
ّ
ل ـه ــا .ولـ ـع ــل هـ ــذه ال ـب ـق ـعــة ،ه ــي األك ـثــر
أهمية واستراتيجية من ضمن نقاط
ّ
التحفظ الـ  ،13إضافة إلى نقطة رأس
الـ ـن ــاق ــورة ،ال ـت ــي ت ـع ــرف ب ـ ـ ،BP1-B1
ومساحتها ّ  3341مترًا ،عــدا عن ثالث
نـ ـق ــاط تـ ـح ــف ــظ «شـ ـعـ ـبـ ـي ــة» فـ ــي مـيــس
الجبل وبليدا وعيترون ،يرفض أهلها
ّ
االعتراف بالخط األزرق فيها مللكيتهم
هذه األراضي الزراعية ،وهم يزورونها
الـيــوم بالتنسيق بــن الـجـيــش واألمــم
املتحدة.
ّ
«جس»
في  10كانون الثاني املاضي،
العدو نبض الدولة اللبنانية ،بتحريك
ج ــراف ــة ف ــي ه ـ ــذه ال ـب ـق ـع ــة (ع ــديـ ـس ــة -
مـسـكــافـعــام) املـعــروفــة لبنانيًا بـ«تلة
املـحــافــر» ،فـكــان ّ
رد الجيش اللبناني
ســريـعــا ،بنشر ج ـنــوده وآل ـيــاتــه .وفــي
مـقــابــل دب ــاب ــات ال ـع ـ ّ
ـدو ،نـشــر الجيش
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ املـ ـض ــادة
لـ ـ ـل ـ ــدروع ،ب ـع ـض ـهــا ظ ــاه ــر وبـعـضـهــا
مخفي عن عيون العدو .وبعد أن بدأت
االتـصــاالت وحـضــرت عناصر القوات

ّ
لم يوفر أي مسؤول أميركي زار لبنان
خالل العام املاضي ،فرصة إال ومارس
فيها الـضـغــط ّعـلــى الــدولــة اللبنانية
بهدف فصل ملف الصراع «الحدودي»
في البر عن الصراع «الحدودي» على
البحر .أراد هــؤالء انتزاع أوراق ّ
القوة
ف ــي الـ ـب ـ ّـر م ــن ي ــد الـ ــدولـ ــة ،م ـثــل نقطة
عديسة ،تمهيدًا للبدء بانتزاع أوراق
ال ـ ـقـ ـ ّـوة ف ــي ال ـب ـح ّــر ،م ـث ــل ن ـق ـطــة رأس
الناقورة التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في
ّ
حصة لبنان من املنطقة االقتصادية
ال ـخــال ـصــة ف ــي ال ـب ـحــر ،وتــال ـيــا حصة
لـبـنــان مــن الـنـفــط وال ـغــاز فــي الحقول
ال ـج ـن ــوب ـي ــة املـ ـشـ ـت ــرك ــة مـ ــع فـلـسـطــن
امل ـح ـت ـل ــة .م ــن م ـ ـحـ ــاوالت «ال ــوس ـي ــط»
األم ـيــركــي ال ـســابــق فــريــديــريــك ه ــوف،
إلــى زي ــارة وزي ــر الخارجية األميركي
السابق ريكس تيلرسون إلــى بيروت
ال ـع ــام امل ــاض ــي وقـبـلـهــا نــائ ـبــه ديـفـيــد
س ــات ــرف ـل ـي ــد ،وب ـع ــده ـم ــا ن ــائ ــب وزي ــر
الخارجية الحالي ديفيد هـيــلّ ،
يكرر
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون مـ ـط ــالـ ـب ــاتـ ـه ــم ب ـف ـصــل
مـلـفــات ال ـحــدود الـبـحــريــة عــن الـبـ ّ
ـريــة.
وم ــع أن الـلـبـنــانـيــن خ ــرج ــوا بموقف
مـ ّ
ـوحــد ،وه ــو رف ــض ه ــذا الـفـصــل أمــام
ّ
امل ــوف ــدي ــن األم ـي ــرك ـي ــن ،إل أن ذل ــك ال
يخفي االن ـق ـســام الـلـبـنــانــي الضمني.

إسرائيل عالقة بني «خيار جوي عقيم
وغ ــزو ب ــري مـتـعــذر» («األخـ ـب ــار»10 ،
أيلول .) 2018
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ــوال ـ ـ ــى ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت
املــؤسـسـتــن الـعـسـكــريــة والـسـيــاسـيــة
الـتـشـكـيــك ب ـت ـقــاريــر م ـفــوض ش ـكــاوى
الجنود فــي الجيش الـلــواء يتسحاق
بريك ،الذي أكد عدم جاهزية الجيش
لـلـحــرب .لـكــن انـكـشــاف وثـيـقــة غــوالن
أطاح بكل هذه الجهود الدعائية.
ف ــي امل ـقــابــل ،تـ ــدرك ت ــل أب ـيــب خـطــورة
الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـش ـك ــل ف ـ ــي وع ــي
أع ـ ــداء إس ــرائ ـي ــل ح ــول ع ــدم جــاهــزيــة
سـ ــاح الـ ـب ــر .وتـ ـ ــدرك أي ـض ــا الـ ـق ــدرات
ال ـصــاروخ ـيــة الـهــائـلــة ال ـتــي يمتلكها
مـحــور املـقــاومــة ،وال ـقــادر مــن خاللها
عـ َّلــى دك الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة ،وه ــو ما
وف ـ ــر ردع ـ ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ف ــي مـقــابــل
ال ـق ــوة ال ـن ــاري ــة وال ـتــدم ـيــريــة الـهــائـلــة
لجيش العدو .وانعكاس كل ذلك على
معادالت الــردع املتبادل ،وعلى املدى
الــذي يمكن أن يبلغه أع ــداء إسرائيل
في حال نشوب أي مواجهة كبرى.

أيًا كانت املساعي التي تبذلها القيادة
اإلســرائـيـلـيــة لتبديل ص ــورة جيشها
ب ـن ـظــر ج ـم ـهــورهــا وب ـن ـظــر أع ــدائ ـه ــا،
فإنها من الناحية العملية لم تعد تثق
بجيشها فــي مواجهة قــوى ّ املقاومة،
وبـ ــاتـ ــت أم ـ ـ ــام ح ـق ـي ـق ـتــن لــخ ـص ـه ـمــا
رئ ـ ـيـ ــس االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،الـ ـ ـل ـ ــواء عـ ــامـ ــوس ي ــادل ــن.
األول ـ ـ ــى ع ـ ّـب ــر ع ـن ـهــا ب ــالـ ـق ــول« :أنـ ـ ــا ال
أوافــق على االدعــاء أن العملية البرية
سـتــوقــف إط ــاق ال ـص ــواري ــخ .إل ــى أي
مسافة ستصل العملية البرية؟ حتى
بيروت؟ حتى شمال لبنان؟ إلى غرب
العراق؟» .وهو أراد بذلك اإلشارة إلى
أن هــذا التمدد اإلســرائـيـلــي املفترض
لن يوقف أيضًا دك الجبهة الداخلية
«ذراع البر
بالصواريخ .والثانية ،أن ّ
فــي الجيش اإلســرائـيـلــي يمثل شعب
إسرائيل الذي ال يريد إرســال جنوده
إلــى هـجــوم ب ـ ّ
ـري فــي الـحــرب املقبلة».
وهي الحقيقة األكثر إيالمًا وحضورًا
في وعي قادة تل أبيب على املستويني
السياسي واألمني.

التهديد األميركي وخسارة أوراق
ّ
القوة

إذ يعتبر رئـيــس الجمهورية ميشال
عون ورئيس الحكومة سعد الحريري
ووزي ــر الـخــارجـيــة جـبــران بــاسـيــل ،أن
ً
فصل امللفني عمال بالطلب األميركي،
هو ما يحمي حقوق لبنان وأن البديل
ع ــن امل ــواج ـه ــة ه ــو ل ـج ــوء ل ـب ـنــان إلــى
ً
التحكيم الدولي عمال بقانون البحار،
وكـ ـ ـ ــأن ق ـ ـ ـ ـ ــرارات «مـ ـنـ ـظـ ـم ــات الـ ـع ــدال ــة
الدولية» أتت يومًا بنتيجة أو أعادت
حقوقًا للبنان أو فلسطني ،في مواجهة
الدعم األميركي املطلق إلسرائيل .فيما
يتمسك الرئيس نبيه بري وحزب الله
ب ـ ـضـ ــرورة ربـ ــط امل ـل ـف ــن ،واس ـت ـخ ــدام
أوراق الـ ـق ـ ّـوة ف ــي ال ـب ـ ّـر لـلـحـفــاظ على

وضع العدو حتى
اآلن  480حاجزًا إسمنتيًا
بطول  720مترًا متذرعًا
بحماية مستعمرة
«مسكافعام»

الحقوق في البحر .ومن هذه األوراق،
ّ
يصر العدو
مسألة بقعة عديسة ،التي
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـل ــى ال ـح ـص ــول عـلـيـهــا
بهدف حماية مستعمرة «مسكافعام»،
وك ــان قــد ع ــرض فــي الـســابــق الـتـنــازل
عن هذه البقعة املرتفعة مقابل إعطاء
لبنان بقعة منخفضة قريبة ،وقوبل
طلبه بالرفض.
ولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس خ ـ ــاف ـ ـي ـ ــا أن ال ـ ـت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات
األميركية ،ومعها الضغوط الفرنسية
وال ـبــري ـطــان ـيــة ،تـعــاظـمــت ف ــي املــرحـلــة
األخـ ـي ــرة ،م ــع تــأك ـيــد ت ـلــك ال ـ ــدول بــأن
الـعـنــاد لــن ينفع لبنان برفضه فصل
امل ـل ـفــن ،وأن إس ــرائ ـي ــل سـتـعـمــل على
ض ـ ّـم بـقـعــة عــدي ـســة ب ــال ـق ــوة ،وه ــو ما
أبلغه ّ
ضباط العدو للجيش اللبناني
خــال اجتماعات اللجنة الثالثية في
ال ـن ــاق ــورة ب ـتــاريــخ  11ك ــان ــون الـثــانــي
املاضي.

أي استراتيجية مواجهة؟

أم ـ ـ ــام ّت ـ ـحـ ـ ّـول اح ـ ـتـ ــال ال ـ ـعـ ــدو لـبـقـعــة
«التحفظ» فــي عديسة إلــى أمــر واقــع،
ال بـ ّـد من طــرح مجموعة من األسئلة،

ّ
تتعمد السلطة السياسية عدم اإلجابة
عـنـهــا ،أو إه ـمــال ـهــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
ال يملك ال ـقــادة الـعـسـكــريــون األجــوبــة
عليها ،خصوصًا بعد أن ُمنع الجيش
م ــن ال ـق ـيــام بــواج ـبــه وال ــوق ــوف بــوجــه
ال ـع ــدو ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي م ـيــس الـجـبــل
قبل نحو شهرين وقبلها في الناقورة.
ً
ّأوال ،مل ـ ـ ــاذا أع ـط ـي ــت أوامـ ـ ـ ــر م ـغ ــاي ــرة
للجيش خالفًا للمرات السابقة التي
ترك فيها له ّ
ّ
التصرف بما يراه
حرية
مناسبًا ملنع العدو من الخرق البري؟
ف ـ ــإذا ك ـ ــان م ـن ــع ال ـ ـخـ ــروقـ ــات ال ـجــويــة
ال ـيــوم ـيــة صـعـبــا بـسـبــب ع ــدم ام ـتــاك
األسلحة املضادة للطائرات ،ما الذي
ي ـم ـن ــع ال ـج ـي ــش مـ ــن م ـن ــع ال ـ ـعـ ــدو عــن
ّ
البرية ،وهو يملك
القيام بالخروقات
الـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى م ــن الـ ـس ــاح امل ـط ـلــوب
ّ
لــاش ـت ـبــاك ّ
األولـ ـ ــي ،وف ــي ظ ــل وق ــوف
املقاومة بقوتها البرية الكبيرة على
كــامــل ال ـح ــدود خـلـفــه ،وخـشـيــة الـعــدو
اإلســرائـيـلــي مــن االنـ ــزالق إل ــى الـحــرب
الواسعة؟
ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،إذا اسـ ـتـ ـم ــر ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـدو ب ـق ـضــم
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـ ــو م ـس ـت ـم ــر ،مـ ــا الـ ــذي
يعوض لبنان عن نقاط ّ
ّ
القوة في ّ
البر
وم ــا ال ــذي يمنع ال ـعــدو مــن اسـتـخــدام
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ف ــي ال ـب ـحــر؟
ث ـ ـ ّـم م ــن ل ــم ي ـس ـت ـطــع م ـن ــع الـ ـع ــدو مــن
وضع الجدار االسمنتي في األراضــي
ً
املحتلة ،كيف سيجبره مستقبال على
نزعها؟ أم ستتحول تلك األراضي إلى
م ـ ــزارع شـبـعــا مـحـتـلــة ج ــدي ــدة وقــريــة
الغجر محتلة جديدة؟
ثالثًا ،ما هي خلفيات عــدم الـ ّـرد؟ وما
هــو حـجــم ال ـت ـهــديــدات األم ـيــرك ـيــة؟ ما
هي استراتيجية املواجهة املقبلة؟ وما
هو تبرير دعــاة فصل البحر عن ّ
البر
وسط كل هذه العنجهية اإلسرائيلية
والتآمر األميركي؟
راب ـع ــا ،كـيــف يـجـيــب دع ــاة ن ــزع ســاح
املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى أس ـئ ـل ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــن،
واملواطنني الجنوبيني تحديدًا ،طاملا
أن السلطة السياسية تمنع الجيش
اللبناني من القيام بمهامه خضوعًا
ل ـل ـض ـغــوط األم ـي ــرك ـي ــة؟ وك ـي ــف يمكن
لـلـمــواطـنــن الـثـقــة ب ـقــدرة الــدولــة على
حـمــايـتـهــم وه ــم يـ ــرون ال ـع ــدو يـنـتــزع
أراضيهم من دون أي مقاومة؟ وكيف
ً
ي ـم ـك ــن ال ـ ــرك ـ ــون م ـس ـت ـق ـب ــا ،ل ـل ـق ـبــول
بـ ـخـ ـض ــوع امل ـ ـقـ ــاومـ ــة لـ ـ ـق ـ ــرار الـ ــدولـ ــة
اللبنانية الرسمي في أي استراتيجية
دفاعية مقبلة ،طاملا أن الدولة تتجاوب
مع الضغوط الدولية ولو على حساب
حقوقها وسيادتها؟

غوالن :وضع
سالح البر
سيء جدًا،
وقائد ذراع
البر ال يعمل
(أ ف ب)
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سياسة

سياسة
في الواجعة

ٌ
ٌ
حكومة  :2019قليل من الطائف والدوحة ،وكثير مــن ...عون
ال يختلف التمثيل السياسي في الحكومة
الجديدة عن ذاك في حكومة ،2016
انتخابات  - 2018الفاصلة
وان اوجبت ً
بينهما  -تعديال في االحجام والحصص
واالمتيازات .لكن مغزى ما رافق تأليفها
واستقر عليه ،انه ال يشبه سواه

نقوال ناصيف
ُ
ً
املختلف فعال في الحكومة الجديدة،
ب ـت ـح ــال ـف ــات ـه ــا املـ ـح ــدث ــة وس ـل ـس ـل ـســة
االنقالبات على الذات وعلى اآلخرين،
أنـ ـ ـه ـ ــا ال تـ ـشـ ـب ــه ايـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن حـ ـك ــوم ــات
الحقبة الـســوريــة فــي مــرحـلــة مــا بعد
اتـفــاق الطائف ،وال حكومات الحقبة
املـلـتـبـســة ف ــي مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد ات ـفــاق
ال ــدوح ــة .لــم تـتـغـ ّـيــر املــرجـعـيــات التي
رافقت املراحل الثالث ،سواء كانت في
صلب القرار والسلطة مــذذاك او على
هامشهما .اال ان ادوارها انقلبت حقًا
اآلن ،صعودًا او هبوطًا.
ّ
ّ
يتغير
يصح القول ان الكثير املهم لم
م ـنــذ اول ـ ــى ح ـك ــوم ــات م ــا ب ـعــد وضــع
اتفاق الطائف موضع التنفيذ ،وهي
ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس ع ـم ــر ك ــرام ــي ع ــام
 .1990ح ـي ـنــذاك ك ــان ــت :ثــاثـيـنـيــة في
غــالـبـيـتـهــاُ ،سـ ّـم ـيــت ح ـكــومــات وح ــدة
وطـ ـنـ ـي ــة ،م ـش ــاب ـه ــة مل ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
املمدد له او املنتخب من غير تطابق،
مرجعياتها نفسها وتوازناتها كذلك.
ّ
يتغير ايضًا الكثير املهم منذ اولى
لم
حكومات ما بعد اتفاق الدوحة ،وهي

الحكومة الجديدة فرضت ما لم
تخبره الحكومات المتعاقبة :ان
تكون على صورة االنتخابات النيابية
حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة عام
 :2008االف ــرق ــاء يـ ـق ـ ّ
ـدرون حصصهم
وي ـ ـخ ـ ـتـ ــارون ح ـق ــائ ـب ـه ــم ،ال ـث ـل ــث ،1+
الفيتو املذهبي ،رئيس مكلف ُيدعى
ال ــى تــألـيــف الـحـكــومــة اال ان االفــرقــاء
اآلخـ ـ ــريـ ـ ــن شـ ـ ــركـ ـ ــاؤه الـ ـفـ ـعـ ـلـ ـي ــون فــي
التأليف وال يسعه تجاهلهم ،االكثرية
وهمية واالقلية فاعلة.
ع ـلــى ن ـحــو م ــواص ـف ــات مــرحـلـتــي ما
ّ
يصح القول
بعد عامي  1990و،2008
ان حكومة  2019تشبهها .مــع ذلــك،
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ثمة كثير آخر ّ
تبدل:
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صائب هو القول ان حكومة 2019
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ّ
جارت القواعد الدستورية التي نص
عليها اتـفــاق الـطــائــف للتأليف ،بــدءًا
باالستشارات امللزمة مــرورًا بتسمية
الــرئ ـيــس امل ـك ـلــف ث ــم اس ـت ـش ــارات ــه مع
ال ـك ـت ــل والـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـ ـف ـ ــرادى وان ـت ـه ــاء
بـ ـص ــدور مــراس ـي ـم ـهــا .ص ــائ ـ ٌـب ايـضــا
ان ـه ــا ج ـ ــارت االع ـ ـ ــراف املـ ــوازيـ ــة ،لكن
الجوهرية ،التي اوردها اتفاق الدوحة
 وقد باتت بفعل املمارسة اقــرب الىقـ ــواعـ ــد دس ـ ـتـ ــوريـ ــة غـ ـي ــر م ـن ـصــوص
ع ـل ـي ـه ــا  -ح ـ ـيـ ــال اش ـ ـت ـ ــراط االفـ ــرقـ ــاء
ال ـح ـصــص وامل ـق ــاع ــد ون ـص ــاب الـثـلــث
 1+والتهويل بفيتو الرفض .الصائب
كــذلــك ان تــألـيــف حـكــومــة  ،2019اكثر
مـنـهــا حـكــومــة  ،2016طـبـعـهــا وج ــود
الرئيس ميشال عون على رأس الدولة.
كـ ـ ــان عـ ـل ــى س ـل ـف ــه ال ــرئـ ـي ــس م ـي ـشــال
سليمان ،حينما انتخب توافقيًا كأول
بنود اتفاق الدوحة ،ان ال يفاضل بني

قوى  8و 14آذار .اذا انحاز الى احدهما
ع ــادى اآلخـ ــر ،وه ــو م ــا حـصــل مــرتــن
عـلــى االقـ ــل :عـنــدمــا م ــال ال ــى الــرئـيــس
نـجـيــب م ـيـقــاتــي ض ــد الــرئ ـيــس سعد
ال ـح ــري ــري ف ــي اسـ ـتـ ـش ــارات الـتـكـلـيــف
عام  ،2011وعندما ّقرر جعل املعادلة
الثالثية  -التي يسميها فريق  8آذار
ذهبية  -خشبية عــام  .2013ال يحكم
اذا وازن ب ــن ال ـف ــري ـق ــن ،وال يـحـكــم
حتمًا اذا فاضل بينهما .لذا لم يحكم
ابـدًا حينذاك .على طــرف نقيض منه،
رسم عون سياسة مختلفة تمامًا :ان
يجعل  -هو الحليف القوي والصلب
ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه  -ش ــريـ ـك ــه ف ـ ــي ال ـح ـك ــم
وه ــو ت ـيــار املـسـتـقـبــل نـقـيــض الـخـيــار
االول ف ــي لـعـبــة ال ـخ ــافــات الــداخـلـيــة
وال ـصــراعــات االقـلـيـمـيــة .لـيــس خافيًا
ان رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة الـ ـ ــذي شـهــد
انـقـســامــا ح ــادًا ح ــول انـتـخــابــه ،وصــل
ال ــى رئ ــاس ــة ال ــدول ــة ف ــي مــركــب حــزب
الـلــه وال ـحــريــري مـعــا ،وه ــو ايـضــا في

السنة الثالثة لواليته ُيكمل تعايشًا
غير مسبوق في الحكم وخارجه بني
هــذيــن الـفــريـقــن .لــم يعد ســاح حزب
الـلــه عقبة فــي تسيير الـحـكــم ،وامـكــن
ايجاد اكثر من طريقة لفك اشتباكهما
حيال املوقف من سوريا ونظامها.
 -2ل ـي ـســت ت ـح ــال ـف ــات ح ـك ــوم ــة 2019
على صورة تحالفات حقبتي اتفاقي
الطائف والــدوحــة .في الحقبة االولــى
كــانــت صـنـيـعــة دم ـشــق ال ـتــي احــاطــت
ن ـف ـس ـهــا ب ـغــال ـب ـيــة ووضـ ـع ــت االق ـل ـيــة
املسيحية املـعــارضــة خ ــارج السلطة،
وام ـس ـكــت بــآل ـيــة ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات .ال
ثـنــائـيــة وال ثــاث ـيــة ،ب ــل رزمـ ــة حلفاء
ف ــي ص ـح ــن سـ ـ ــوري واح ـ ـ ــد ،ال ي ـف ـ ّـرق
بينهم ســوى االمتياز عندما يمنحه
الــى احــدهــم دون اآلخ ــر .وهــو امتياز
متقلب فــي كــل االح ـ ــوال ،وج ـ ـ ّـوال .في
الحقبة الـثــانـيــة ،ات ــاح انـقـســام البالد
بني قوى  8و 14آذار إرســاء تحالفات
ملتبسة داخ ــل الـحـكــومــات املتعاقبة

ّ
ّ
بشرابتي طربوش سنية وشيعية ،لم
يكن الفريق املسيحي يسعه الدخول
الــى السلطة في معزل عن اي منهما،
ســواء عــون حينذاك على رأس تكتله
النيابي او حــزبــي الكتائب والـقــوات
حكومة  ،2019ما لم يكن
اللبنانية .في ّ
الفريق
يمسي
ان
عه،
توق
في االمكان
ّ
املـسـيـحــي ف ــي ال ـس ـل ـطــة ،الـ ــذي يمثله
رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة وح ــزب ــه ،شــريـكــا
كامل ّ املواصفات للشريكني اآلخرين،
ال ـس ــن ــي وال ـش ـي ـع ــي ،ال ـل ــذي ــن ام ـس ـكــا
ب ـ ـتـ ــوازن ال ـح ـك ــم والـ ـ ـش ـ ــارع ،ب ـت ـفــاوت
م ــا ب ــن عــامــي  2005و .2016شــراكــة
كـهــذه حرمته منها الحقبة السورية
عـنــدمــا وضـعــت الـحـكــم وال ـش ــارع بني
ايدي حلفائها .للشريك املسيحي اآلن
ليس الفيتو فحسب ،بــل كذلك صنع
ً
ّ
بالتفرج
السياسات التي اكتفى قبال
عليها.
ُ َ
 -3لــم تـعــن الحقبة الـســوريــة بنتائج
االنتخابات النيابية كهدف في ذاته

ُ
لتأليف الـحـكــومــات ،وقــد أجــريــت في
ظ ـل ـهــا اع ـ ــوام  1992و 1996و.2000
ح ـ ـسـ ــابـ ــات ه ـ ـ ــذه غـ ـي ــر ت ـ ـلـ ــك .ت ــوزي ــر
الحلفاء هــو املـطـلــوب ولـيــس فــوزهــم،
وك ــان مضمونًا فــي الـ ــدورات تلك في
كل حال ما دامت البرملانات املنتخبة
وال ـح ـك ــوم ــات امل ـع ـي ـنــة ت ـت ـقــاطــع عـنــد
خ ـيــارات دمـشــق الـتــي تصنعها على
الـ ـت ــوال ــي .لـ ــذا ل ــم ي ـكــن ال ـت ـك ـل ـيــف ابــن
ساعته ،وال تأليف الحكومات يحتاج
الــى وقــت ضائع وطويل ،وال الحلفاء
يـتـبـ ّـرمــون مــن حصصهم او يملكون
ح ــق ال ـت ـح ـفــظ حـ ـت ــى .ف ــي ظ ــل ات ـف ــاق
ال ــدوح ــة ل ــم تـكــن نـتــائــج االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة ذات م ـغ ــزى م ـ ــرة .حـصــدت
قوى  14آذار الغالبية النيابية مرتني
عامي  2005و ،2009من غير ان تتمكن
فــي املجلس  -كما فــي الحكومة  -من
ان ـتــزاع الـسـلـطــة كــامـلــة مــن املـعــارضــة
رغم امتالكها هذا النصاب.
ف ــي ارب ـ ــع م ــن ال ـح ـك ــوم ــات املـتـعــاقـبــة
( 2005و 2008وُ 2009و )2014على
اثر هذين االستحقاقني ،أرغمت قوى
 14آذار على حكومات وحــدة وطنية،
امــا الخامسة ( ،)2011فاختارت عدم
االنضمام اليها .مع ذلك ظل التمثيل
امل ـس ـي ـح ــي أس ـ ـيـ ــر ق ـط ـب ــي ال ـغ ــال ـب ـي ــة
وامل ـعــارضــة ،ت ـيــار املستقبل وثـنــائــي
حزب الله « -أمل» ،ودارت كل التحالفات
من حول هذين القطبني .بفضل حزب
ال ـل ــه ن ـجــح عـ ــون ف ــي ال ـح ـص ــول على
 10وزراء فــي حـكــومــة مـيـقــاتــي ،ومــن
دون ت ـيــار املـسـتـقـبــل لــم يـكــن لحزبي
الكتائب والقوات اللبنانية التمثل في
حـكــومــة ،او فرضهما الحقائب التي
يريدانها .في حكومة  ُ - 2005وكانت
ذروة استئثار قوى  14آذار  -أعطيت
القوات اللبنانية حقيبة «فقيرة» هي
ُالسياحة ،وفي حكومتي  2008و2009
أع ـط ـيــت حـقـيـبــة «م ـه ـمــة» ه ــي ال ـعــدل
مـشــروطــة بــوزيــر غـيــر حــزبــي صديق
لـ ـلـ ـح ــزب هـ ــو ا ُبـ ــراه ـ ـيـ ــم ن ـ ـجـ ــار ،وف ــي
حـكــومــة  2019أع ـط ـيــت وح ــده ــا دون
سواها حقيبتا دولة.
على ان الحكومة الجديدة فرضت ما
لــم تخبره مــرة الحكومات املتعاقبة:
ان ت ـك ــون ع ـل ــى صـ ـ ــورة االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية ،ولـيــس على ص ــورة دمشق
كما في حقبتها ،او على صورة قوى
 8و 14آذار كما في ظل اتفاق الدوحة.
في جانب من تبرير حصول الرئيس
وح ــزب ــه ع ـلــى ال ـث ـل ــث 1+ح ـجــم كتلته
النيابية ،كــذلــك تبرير ّعــدم استئثار
السنية الستة انه
الحريري ّباملقاعد ّ
لم يعد يمثل كل السنة اللبنانيني.

مقالة

باسيل و«السالم» المجاني:
أوراق اعتماد دولية!
فراس الشوفي
منذ مقابلته الشهيرة على قـنــاة «املـيــاديــن»،
فــي كــانــون األول  ،2017يـكـ ّـرر رئـيــس التيار
الوطني الحر وزيــر الخارجية جبران باسيل،
إط ـ ــاق م ــواق ــف «م ـج ــان ـي ــة» ت ـخ ـ ّـص ال ـص ــراع
العربي ـ ـ اإلسرائيلي ،ال تخلو من «التسويق»
ّ
لفكرة السالم مع العدو اإلسرائيلي .فحني أكد
بــاسـيــل ،ل ــ«امل ـيــاديــن» ،أن ــه «لـيــس لــديـنــا صــراع
أيــديــولــوجــي مــع إســرائـيــل» ،لــم يــأت تصريحه
في سياق ســؤال حــول موقفه من هــذا ّ
العدو.
ً
وبدا املوقف «إدخــاال» ال داعي له ،وخصوصًا
لرئيس الدبلوماسية اللبنانية ،الذي كان ليجد
بحنكته ،جــوابــا دبـلــومــاسـيــا يـ ــوازي فـيــه بني
مــوقـفــه الـشـخـصــي ومــوقــف ال ــدول ــة اللبنانية
الرسمي وموقف حليفه الرئيسي على الساحة
الـلـبـنــانـيــة ح ــزب ال ـل ــه ،ع ـلـ ًـى سـ ــؤال ق ــد يـكــون
ُ«محرجًا» لو سئل مباشرة ،وهو لم ُيسأل عنه
في األصل.
وبمعزل عن غاية باسيل من طرح موقفه هذا
عبر منبر محسوب على محور املقاومةّ ،
كرر
وزيــر الخارجية الفعلة نفسها نهاية الشهر
املاضي عبر قناة «سي .ان .ان» األميركية في
مقابلة قصيرة مع الصحافية بيكي أندرسون،
ّ
ح ــا أي ـضــا ح ــق «إس ــرائ ـي ــل ب ــاألم ــن» ،ولــو
ط ــار ّ
أن ــه غــلــف مــوقـفــه األخ ـي ــر ،ب ــ«م ـب ــادرة الـســام
ال ـع ــرب ـي ــة» ،ال ـت ــي اس ـت ـخ ـلــص مـنـهــا بــالـنـتـيـجــة
أن ــه لــ«الـعــرب الـحــق بـ ــاألرض ،لفلسطني الحق
بالدولة ،وإلسرائيل الحق باألمن».
وإذا كان يمكن إيجاد ّ
املبرر لباسيل ،من خالل
طــرحــه مــوقــف «ح ــق إســرائ ـيــل ب ــاألم ــن» على
شاشة أميركية وأمام جمهور غربي ،فما هو
ّ
املبرر لتكرار باسيل املعزوفة ذاتها من على
منبر كنيسة مــار مخايل وفــي الــذكــرى ال ـ 13
للتفاهم مع حزب الله؟
فــي الحالة األول ــى ،أي مقابلة «س ــي .أن .أن،».
ـف بــاسـيــل بــاسـتـخــدام لـغــة ال ـغــرب في
لــم يـكـتـ ِ
مقاربة إشكالية الصراع العربي ـ ـ اإلسرائيلي،
ّ
بل ذهب بعيدًا في تبني منطقه .فهو ،كوزير
ّ
خــارجـيــة لـلـبـنــان ،لـيــس مطلوبًا مـنــه أن يـهــدد
بإزالة إسرائيل من الوجود ،لكن ،ما هو تبرير
التطمينات «املجانية» إلسرائيل وداعميها من
القوى الغربية ،الذين ّ
يقدمون أمن الكيان على
أي أولوية أخرى في املنطقة؟

ّأم ــا فــي الـحــالــة الـثــانـيــة ،وإص ــرار باسيل على
«أمن إسرائيل» من على منبر مار مخايلّ ،ثم
إعالنه عبر إذاعة النور ،أن ً
قوى لبنانية أخرى
ّ
تتبنى مبادرة السالم العربية ،مسميًا حركة
أم ــل وال ـح ــزب ال ـس ــوري ال ـقــومــي االجـتـمــاعــي،
فذلك إما نقص في املعلومات ،أو تضليل .فال
الحزب القومي تسمح عقيدته بالقبول بوجود
الـكـيــان مــن أصـلــه (وق ــد ّ
رد أول مــن أمــس في
بيان على كــام باسيل) وال حركة أمــل ،التي
ٍ
قــاد مؤسسها اإلم ــام موسى الـصــدر بدايات
الـصــراع مــع الـعــدو (سـ ّـمــى الـصــدر «إسرائيل»
بـ«الشر املطلق»ّ ،
وحرم ،دينيًا ،أي تعامل معها
قبلت باملبادرة .ورئيسها الحالي نبيه
مطلقًا)ِ ،
ب ـ ّـري أطـلــق قـبــل نـحــو شـهــريــن ـ ـ فــي اجتماع

َ
من خ َّول باسيل أن يطرح
موقف لبنان من الصراع مع
«إسرائيل» في هذا الوقت؟

االتحاد البرملاني الدولي في باريس ـ ـ موقفًا
ّ
يؤكد فيه أن الحل الوحيد مع العدو هو السالح
واملقاومة .ولو أن بري ،كرئيس ملجلس النواب
اللبناني ،كــان ج ــزءًا مــن لبنان الرسمي حني
إقرار املبادرة املشؤومة ًفي بيروت.
ُي ـظ ـهــر بــاس ـيــل ف ـجــاجــة ف ــي إب ـ ــراز ال ـخــاف
الجوهري مع قوى املقاومة في لبنان ،حول
املــوقــف مــن مستقبل الـصــراع مــع إسرائيل،
مـقــدمــا أوراق اعـتـمــاد دول ـيــة تــدعــم طموحه
فــي الــوصــول إلــى رئــاســة الـجـمـهــوريــة .وهــذا
األمر ،كما طرحه باسيلّ ،
يحول التحالف مع
املقاومة ،من تحالف وطني قائم على فكرة
امل ــواط ـن ــة ووح ـ ــدة ال ـح ـيــاة إلن ـق ــاذ ل ـب ـنــان مــن
أتون الطائفية والدولة الضعيفة التي يعيش
ّ
فيها منذ تأسيسه ،مــا يمكنه مــن مواجهة
إسرائيل في النموذج وليس في قوة السالح
فـحـســب ،إل ــى تـحــالــف مــرحـلــي بــن طائفتني
وجماعتني ،سرعان ما قد ينهار مع تعارض
املصالح السياسية ،مثل الخالف على اسم

تقرير

من المكتب التربوي المركزي في
حركة أمل إلى مكتبه في وزارة الزراعة
انتقل حسن اللقيس أمس ،تسبقه تركة
ّثقيلة لقطاع يعاني من الويالت .يرى
أن التعاون بين الوزارات يمكن أن ّ
يحول
القطاع الزراعي إلى رافعة لالقتصاد
ميسم رزق
َ
بعد أيام من تعيينه وزيرًا في حكومة
ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ال ـج ــدي ــدة
ّ
ك ـ ــان ح ـس ــن ال ــل ـق ـي ــس ال ي ـ ـ ــزال ي ـنـ َـعــم

بـ ـه ــدوء م ـك ـت ـبــه ّف ــي امل ــرك ــز ال ـت ــرب ــوي
ّ
ل ـحــركــة أمـ ــل .ت ــأخ ــرت عـمـلـيــة الـتـســلــم
والـتـسـلـيــم بـيـنــه وب ــن زم ـي ـلــه الــوزيــر
السابق غــازي زعيتر حتى يــوم أمس،
«ألن بـعــض مـ ــدراء الـ ـ ــوزارة كــانــوا في
ّ
مهمة خــارج ال ـبــاد» .مــا ينتظر وزيــر
ً
ال ــزراع ــة ال ـجــديــد ل ــن ي ـكــون س ـهــا وال
ّ
مسليًا على اإلط ــاق .أتــى وقــد سبقته
إلــى حقيبته الجديدة تركة ثقيلة من
قطاع ُيعاني الويالت .لكن
املشاكل في
ُ
الرجل ُ
يرسم منذ اآلن خارطة نجاحه:
َ
ُ
اإلرادة إذا مــا وجـ ــدت ،وال ـت ـعــاون بــن
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات… «ف ــال ــوزي ــر ب ـش ـخ ـصــه ال
يستطيع أن ُيـغـ ّـيــر الـعــالــم» كما يقول
لـ«األخبار».
ي ــوج ــز ال ـل ـق ـيــس أهـ ــم املـ ـش ــاري ــع ال ـتــي

ُ
يجب على وزارة الــزراعــة أن تنجزها.
يبدو ّ كمن قضى أشهره املاضية وهو
يتصفح ملفات «الزراعة» .من حاجات
امل ـ ـ ــزارع ـ ـ ــن ،وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى ال ـ ـثـ ــروة
الـحـيــوانـيــة ،ن ــوع األس ـم ــدة ،املـبـيــدات،
اإلنتاج والتصدير ،األراضي الزراعية،
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى امل ـنــاف ـســة ال ـخــارج ـيــة…
وط ـ ـ ـب ـ ـ ـعـ ـ ــا ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــة ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة
وانعكاسها على هــذا القطاع تحديدًا
ّ
ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــال ـعــاقــة م ــع ســوريــا.
ّ
بـشــأن ه ــذه الـنـقـطــة ،يـتـحــدث اللقيس
بثقة عالية ،ويجيب في معرض حديثه
عن فتح معبر نصيب والتصدير إلى
دول الخليج بالقول إن «الصيغة التي
ُ
اعتمدت لزيارة ال ــوزراء السابقني إلى
س ــوري ــا ل ــن ت ـس ـت ـمــر» .ه ــل يـعـنــي ذلــك

رئيس الجمهورية!
وال ـس ــؤال األهـ ــم ،يـبـقــى ح ــول تــوقـيــت إص ــرار
َ
باسيل على التسويق لفكرة السالم .من خ َّول
باسيل أن يطرح موقف لبنان من الصراع في
هذا الوقت؟ حتى لو كان لبنان الرسمي ال يزال
ملتزمًا بــ«مـبــادرة الـســام العربية» ،ملصلحة
من التذكير بالتزام لبنان بأمن إسرائيل؟ هل
تلتزم إسرائيل بممارساتها منذ املبادرة التي
مـ ّـر عليها  17عــامــا ،أمــن لبنان؟ وخصوصًا
ّ
مضي كل تلك املدة على املبادرة ،ورفض
بعد
ال ـع ــدو ل ــ«م ــاق ــاة» ال ــذي ــن أط ـل ـقــوهــا ...إذا كــان
بــاسـيــل ،وس ــواه مــن املـســؤولــن ال ـعــرب ،يــرون
ّ
يضر
أن إس ـقــاط «م ـب ــادرة األم ـيــر عـبــد ال ـلــه»
بــاملـصــالــح الـعــربـيــة امل ـش ـتــركــة ،فـمــا املصلحة
في إعــان التمسك الــدائــم بها ،فيما إسرائيل
تتعامل معها كأمر سقط بمرور الزمن؟
إس ــرائـ ـي ــل ح ـص ـلــت ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراف أم ـيــركــي
ب ــ«ال ـس ـي ــادة» ع ـلــى ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة ،وتـسـعــى
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ق ـ ــرار م ـمــاثــل ف ــي الـ ـج ــوالن،
وت ـب ـنــي امل ــزي ــد م ــن امل ـس ـتــوط ـنــات ف ــي الـضـفــة
الغربية ،وتعلن نفسها «دولة يهودية»ّ ،
وتهدد
لبنان يوميًا في البحر والجو والبر وتستبيح
سيادته ،وتطمح لسرقة نفطه وغازه من البحر،
فماذا تبقى من املبادرة؟ هل حصل العرب على
األرض؟ هل حصلت فلسطني على الدولة؟ هذا
عـّـدا عن أن احتماالت الحرب معها قائمة في
كل ساعة ،وهي تخلق الذرائع متى شاءت لشن
العدوان.
ّ
ك ـثــر ،قـبــل بــاسـيــل ،طــرحــوا «الـ ـس ــام» ،إل أن
أحدًا لم يجد صيغة واضحة إلحيائه ،طاملا أن
«األيديولوجيا» املعادية ،تبدأ من إسرائيل قبل
غيرها.
عندما تـبــدأ إســرائـيــل ،بــإزالــة شـعــاراتـهــا التي
تــرفــض وج ــود أح ــد ســواهــا ،مــن عـلــى املنابر
ً
ّأوال ،ثم يتجرأ مسؤول إسرائيلي واحــد على
تبني طرح «السالم النهائي» ،ويتوقف أعضاء
الكنيست عن الهرب من مواجهة الحاخامات
ال ــذي ــن ي ـص ـفــون أصـ ـح ــاب ال ـح ـل ــول الـسـلـمـيــة
بـ«رابني العصر» .عندها ،لن تكون «املبادرة»
إلـ ــى الـ ـس ــام م ــن ج ــان ــب ل ـب ـن ــان أو فـلـسـطــن
أو س ــوري ــا ،ألن سـبــب وج ــود دول ــة إســرائـيــل
سيسقط مــن أســاســه .وم ــن اآلن وحـتــى ذلــك
ال ــزم ــن ،لـيـقــل بــاسـيــل م ــا يـ ـش ــاء ...ف ــا ســام
بوجود «إسرائيل».

تقرير

وزير الزراعة :سنزور سوريا بقرار حكومي!ّ
ّ
أن الـ ـ ــوزراء ال ـحــال ـيــن سـيـقـصــدونـهــا
ّ
رسمي رغم الخالف السياسي
بتكليف
ح ــول ال ـعــاقــة م ــع س ــوري ــا؟ «أنـ ــا على
ي ـق ــن» ي ـق ــول ال ـل ـق ـي ــس ،م ـس ـت ـن ـدًا إل ــى
ّ
تؤكد أن ّ
أي زيــارة له ،كما
«معطيات»
لـغـيــره مــن ال ـ ــوزراء املـعـنـيــن ،ستكون
بـمــوافـقــة الـحـكــومــة ورئـيـسـهــا .فلجنة
ص ـي ــاغ ــة الـ ـبـ ـي ــان ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري «أوج ـ ـ ــدت
مخرجًا في هذا الصدد» ،وال سيما أن
«املصلحة اللبنانية تقتضي التعامل
ّ
إيجابي مع سوريا ،وهي املعبر
بشكل
الوحيد الذي نستطيع اللجوء إليه في
ّ
ظل ارتفاع كلفة التصدير ُالبحري».
ّ
ُ
ل ـلــوه ـلــة األول ـ ـ ــى ،ي ـخ ــي ــل مل ـجــال ـســه أن
الـلـ ّقـيــس س ـ َـب ــق وأن م ـ ّـر ع ـلــى ال ـ ــوزارة
ّ
وفند ملفاتهاَ .
ليس بني يديه أي خطة،
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إنما تـصـ ّـور يقوم على قــاعــدة «وضــع
الـ ـي ــد ع ـل ــى ال ـ ـجـ ــرح وم ـ ــن ثـ ــم ت ـحــديــد
طـ ــرق الـ ـع ــاج ب ـم ـس ــاع ــدة ف ــري ــق عـمــل
ّ
ّ
متخصص» .يركز اللقيس في حديثه
ك ـث ـي ـرًا ع ـلــى «صـ ـغ ــار املـ ــزارعـ ــن» ومــا
ّ
يعانونه مــن أزم ــات تتعلق غالبيتها
بـ ـصـ ـع ــوب ــة الـ ـتـ ـس ــوي ــق والـ ـتـ ـص ــري ــف
وال ـ ـع ـ ـجـ ــز أم ـ ـ ـ ــام مـ ـن ــافـ ـس ــة م ـن ـت ـج ــات
م ـس ـتـ َ
ـوردة تـغــرق األسـ ــواق اللبنانية.
وعلى سبيل املثالّ ،
يقدم وزير الزراعة
منطقة الـبـقــاع نـمــوذجــا لــإشــارة إلــى
«صغار املزارعني الذين ال يستطيعون
أن يقوموا بالحمل جـ ّـراء غــاء البذور
ومشكلة ال ـ ّ
ـري واإلن ـتــاج والتصريف،
مـمــا يـضـطــرهــم إل ــى تــأجـيــر أراضـيـهــم
ل ـل ـت ـجــار ال ـك ـب ــار ب ــأرخ ــص األسـ ـع ــار».

اللقيس :األولوية
ستكون لدعم صغار
المزارعين ومراجعة
االتفاقات العربية

ّ
والحل يكون «بمساعدتهم على تجاوز
ُ
حالة انعدام الـتــوازن التي يعيشونها
نتيجة تراجع عائداتهم املالية».
ُيعيد اللقيس كالمًا قاله في اإلعالم فور
َ
تسميته وزيـرًا حني اعتبر أن «القطاع
الــزراعــي الــذي ال تشكل ميزانيته أكثر
م ــن  1ف ــي امل ـئ ــة م ــن املـ ــوازنـ ــة ال ـعــامــة،
ّ
يتحول إلى رافعة ّ
مهمة جدًا
ُيمكن أن

كفرفالوس:
منشآت
ّ
المالكون الجدد سددوا االشتراكات
ُ
لالقتصاد اللبناني ،إذا أعطي األهمية
امل ـط ـلــوبــة» ،خـصــوصــا أن «ف ــي لبنان
نسبة ملساحة
أراض ــي زراع ـيــة كـثـيــرة
ّ
األراضي في هذا البلد» ،وألننا «نملك
إنـتــاجــا يستطيع املـنــافـســة فــي ال ــدول
ال ـعــرب ـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــد ف ـتــح معبر
ن ـص ـي ــب» .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ي ـت ـحـ ّـدث
اللقيس عن «ضــرورة إعــادة النظر في
بعض االتفاقات العربية بسبب ارتفاع
الرسوم التي ندفعها».
ُيفرط اللقيس بعض الشيء في تفاؤله،
ح ــن ي ـت ـح ــدث ع ــن تـ ـع ــاون ال ـ ـ ـ ــوزارات
ال ـب ــاق ـي ــة مـ ـع ــه« ،ف ــأن ــا ل ـس ــت آتـ ـي ــا مــن
خلفية أن هـنــاك مــن يــريــد أن يعرقل»،
معلنًا «انفتاحه على الجميع» .أولــى
الـ ـ ـ ــوزارات ال ـت ــي خـ ّـص ـهــا ب ــال ــذك ــر ،هي

وزارة الطاقة واملياه «التي عليها إعادة
الـنـظــر ف ــي م ـشــاريــع ال ـس ــدود عـلــى أن
يكون هناك توازن في التوزيع» ،تليها
ّ
«تتحمل
وزارة الداخلية التي يجب أن
م ـســؤول ـيــة م ــراق ـب ــة إعـ ـط ــاء ال ـب ـلــديــات
حيث باتت العمارة
لتراخيص البناءّ ،
تغزو األراضي املصنفة زراعية».
إذا م ــا أراد أح ـ ــد أن ي ـح ــاس ــب وزي ــر
الزراعة الجديد بعد ثالث سنوات من
ً
أوال عــن ّ
تعهده
اآلن ،فعليه أن يسأله
بأن «يقاتل بعناد لتنفيذ ما وعد به»،
ً
ه ــذا أوال .وم ــن ث ـ ّـم «تـنـفـيــذ امل ـشــاريــع
التي تحدث عنها وقــال إنها أولوية».
وأخيرًا عن «التزامه بفضح املعرقلني
ّ
يتحمل كل
إذا مــا ُوج ــدوا مــن أجــل أن
شخص مسؤوليته».

أعلنت املصلحة الوطنية لنهر الليطاني أنها حصلت يوم الخميس على «جميع
الــرســوم املتوجبة لحساب املصلحة فــي إطــار مـشــروع ري صـيــدا ـ ـ جــزيــن حتى
نهاية عام  ،2019على العقارات التي يملكها ورثة رفيق بهاء الدين الحريري في
منطقة كفرفالوس العقارية ( 72و 165و 166و 167و 168و 169و 170و 171و)172
البالغة  98مليونًا و  832ألف ليرة كمستحقات متأخرة بني َ
عامي  2012و.»2019
ّ
(راجع «األخبار» 6 ،شباط « ،2019صفقة كفرفالوس :ورثة الحريري تخلفوا عن
دفع اشتراكات املياه).
ّ
وأصــدرت املصلحة بــراء ة ذمة تمكن البائع واملشتري من إنجاز تسجيل صفقة
بيع العقارات التي تمت قبل نحو شهر بني هند رفيق الحريري من جهة ،وكل
مــن الرهبانية املــارونـيــة وع ــدد مــن املتمولني الجزينيني .وعلمت «األخ ـبــار» أن
املبلغ لــم يـســدده ورثــة الـحــريــري ،إنـمــا أحــد املــالـكــن الـجــدد ،رئـيــس بلدية لبعا،
فــادي رومــانــوس .ولفتت املصلحة إلــى أن الـعـقــارات «ال تــزال مشتركة بمشروع
الري وخاضعة إلشارة قصر التصرف في حال تخلف املالكني مجددًا عن سداد
رسوم االشتراكات».
(األخبار)
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رياضة

رياضة
بريميرليغ

ال ليغا

ديربي العاصمة في إسبانيا
تمكن ن ــادي ري ــال مــدريــد مــن تحقيق
نتيجةٍ إيجابيةٍ في منتصف األسبوع
أمـ ـ ــام غ ــري ـم ــه ال ـت ـق ـل ـي ــدي ب ــرش ـل ــون ــة،
ـدف
ـادل إيـجــابــي بـهـ ٍ
بـعــد أن ع ــاد بـتـعـ ٍ
ملثله من ملعب الكامب نو في ذهاب
ن ـصــف ن ـهــائــي كـ ــأس م ـلــك إس ـبــان ـيــا.
لعب النادي امللكي بشخصيته حيث
ف ـ ــرض أس ـل ــوب ــه ف ــي ب ــداي ــة امل ـ ـبـ ــاراة،
مـهــددًا مــرمــى الخصم فــي الكثير من
امل ـن ــاس ـب ــات ،ل ـت ـت ـفــوق ك ـفــة ال ـك ــات ــاالن
م ـ ـ ــع دخ ـ ـ ـ ـ ــول ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل م ـ ـي ـ ـسـ ــي .ف ــي
مستوى جيد ظهر الشاب البرازيلي
فينيسيوس جونيور في الكالسيكو
األول م ـ ــع ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي امل ـ ـل ـ ـكـ ــي ،ول ـك ـن ــه
أه ــدر ع ــددًا مــن ال ـفــرص .خــال اللقاء،
ظـهــر جليًا تــأثـيــر غـيــاب كريستيانو
رونالدو ،أقله على الصعيد الحماسي
ل ـل ـم ـبــاراة ،غـيــر أن رح ـيــل ال ـ ــدون إلــى
ي ــوف ـن ـت ــوس م ـن ــح ال ـج ـم ــاه ـي ــر رؤيـ ــة
أفـ ـض ــل إلمـ ـك ــانـ ـي ــات العـ ـبـ ـيـ ـه ــم ،بـعــد
األداء ال ــاف ــت ال ـ ــذي ي ـقــدمــه امل ـهــاجــم
كــريــم بنزيما فــي اآلون ــة األخ ـيــرة .مع
رونالدو ،وجد الفرنسي نفسه مطالبًا
بفتح املساحات وصناعة اللعب ،غير
أنه حظي أخيرًا بحرية التحرك داخل

خسر موراتا
مباراته األولى
مع أتليتيكو
(جورج غاريرو ـ
أ ف ب)

وخــارج الصندوق ليظهر إمكانياته.
م ــع ح ــل مـعـضـلــة امل ـهــاجــم الـفــرنـســي،
يبقى غ ــارث بــايــل أح ــد أب ــرز املشاكل
الـتــي يـعــانــي منها ري ــال مــدريــد .بعد
رح ـي ــل ال ـ ــدون إلـ ــى إي ـط ــال ـي ــا ،تــأمـلــت
جـ ـم ــاهـ ـي ــر املـ ـي ــريـ ـنـ ـغ ــي م ـ ــن ن ـج ـم ـهــا
الويلزي تسلم شعلة القيادة في خط
ال ـه ـج ــوم ،واس ـت ـع ــادة م ـس ـتــواه ال ــذي
شهده برفقة توتنهام ،غير أن ذلك لم
يحدث ،إذ ال يزال ابن الـ 29عامًا يعاني
األمرين في خط الهجومٌ .
أمر قد يدفع
رئـ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ف ـلــورن ـت ـ ّي ـنــو ب ـيــريــز
ل ـب ـي ـعــه ف ــي ال ـص ـي ــف ت ـ ٌجــن ـبــا لـتـفــاقــم
الخسائر املادية .مواجهة مهمة أخرى
ّ
تنتظر ريال مدريد عندما يحل ضيفًا
ً
ث ـق ـيــا ع ـلــى نـ ــادي أتـلـيـتـيـكــو مــدريــد
الجولة  23من الــدوري اإلسباني.
في
ٌ
مــواج ـهــة أص ـعــب م ــن ل ـقــاء بــرشـلــونــة
نظرًا التباع الخصم املدريدي أسلوبًا
دفـ ــاع ـ ـيـ ــا خـ ــال ـ ـصـ ــا .أسـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ٌ
ـوب وضـ ــع
أتـلـيـتـيـكــو ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــانــي بـعــد أن
حافظ على نظافة شباكه في الكثير
م ـ ــن امل ـ ــواج ـ ـه ـ ــات .سـ ـتـ ـك ــون املـ ـ ـب ـ ــاراة
عاطفية أللفارو موراتا ،املهاجم الذي
مثل شباب النادي امللكي وشــارك في

ب ـعــض م ـب ــاري ــات ال ـفــريــق األول ،قبل
أن ينتقل بـعــدهــا إل ــى يــوفـنـتــوس ثم
تشيلسي فأتليتيكو مــدريــد ،النادي
الــذي بــدأ مـشــواره الـكــروي معهٍّ .
تحد
خاص يعيشه املاتادور اإلسباني في
مواجهته األولــى للنادي الذي أظهره
إلى العالم ،فبعيدًا عن الشق العاطفي،
اتـصـفــت الـفـتــرة الـتــي قـضــاهــا ألـفــارو
ف ــي س ـت ــام ـف ــورد ب ــري ــدج بــال ـفــاش ـلــة،
ـداف ق ـل ـي ـلــة رغ ــم
ب ـع ــد أن ح ـظ ــي بـ ــأهـ ـ ٍ
االع ـت ـم ــاد ع ـل ـيــه ب ـش ـكـ ٍـل أس ــاس ــي ،ما
سـيـعـطــي امل ـه ــاج ــم اإلس ـب ــان ــي حــاف ـزًا
إضافيًا الستعادة مستواه .املشاركة
األولى البن الـ 25عامًا مع أتليتيكو لم
تكن بالشكل املـطـلــوب ،إذ مني نــادي
العاصمة األسبوع املاضي بخسارته
األولـ ـ ـ ــى م ـن ــذ  19م ـ ـبـ ــاراة فـ ــي ظ ـهــور
الجيدة
موراتا األول .ظروف الناديني
ً
أخ ـي ـرًا وحـســاسـيــة الــديــربــي ،إضــافــة
ملــركــز الفريقني املـتـقــارب وصراعهما
ُ
على املركز الثاني ،عوامل من شأنها
رفـ ــع س ـق ــف ال ـت ـط ـل ـعــات مل ـ ـبـ ــارا ٍة تـعــد
بــال ـك ـث ـيــر( .املـ ـ ـب ـ ــاراة  17:15بـتــوقـيــت
بيروت)
(األخبار)

كالشيو

أبناء الجنوب في فلورنسا
ّ
ً
يحل وصيف الدوري اإليطالي نابولي ضيفًا ثقيال
على فيورنتينا ،في محاول ٍة لتقليص الفجوة مع
ُ
املتصدر يوفنتوس املتمثلة بتسع نقاط .ستلعب
املباراة على ملعب أرتيميو فرانكي (اليوم 19:00
بتوقيت بيروت) .تمكن فريق املدرب اإليطالي كارلو
أنشيلوتي من تجاوز الخسارة التي مني بها أمام
إي سي ميالن بثنائية نظيفة ،بعد أن فاز في الجولة
السابقة على سامبدوريا بثالثة أهداف نظيفة في
الـجــولــة الـثــانـيــة والـعـشــريــن مــن الـ ــدوري اإليـطــالــي.
على ملعب ســان باولو  ،حسم نابولي الفوز منذ
الشوط األول بهدفني حمال توقيع املهاجم البولندي
أركاديوش ميليك ولورنزو إنسيني في الدقيقتني
 25و ،26واختتم الجناح الشاب سيموني فيردي
الفوز بثالثية نظيفة قبل دقيقة واحــدة من نهاية
املباراة عبر ركلة جزاء .شهدت نهاية املباراة حفل
تــوديــع ل ـهــداف ال ـنــادي الـتــاريـخــي م ــارك هامسيك
بسبب رحيله إلى الدوري الصيني ،غير أن الصفقة
لم تتم بعد أن أعلن النادي الجنوبي عدم توصله إلى

اتفاق حول قيمة الالعب مع النادي الصيني.
ٍ
بـ 6نقاط فقط من آخر  5مباريات في الدوري ،يحتل
نــادي فيورنتينا املركز التاسع في الترتيب العام
للدوري اإليطالي ،ما قد يجعله يقاتل هذا املوسم
على مقاعد مؤهلة إلى الدوري األوروبي فقط ،رغم
صـعــوبــة هــذا األم ــر أيـضــا ،إذا بقيت الـنـتــائــج على
ـداف مقابل
حالها .بعد الفوز على روما بسبعة أهـ ٍ
هدف في كأس إيطاليا ،تعثر فيورنتينا في املباراة
ً
األخيرة من الدوري أمام أودينيزي ،محققًا تعادال
ّ
بهدف ملثله .يمني الفيوال النفس بسجله
إيجابيًا
ٍ
في العام الجديد قبل مواجهته نابولي ،إذ لم يهزم
الفريق في مبارياته الخمس األولى من عام .2019
من املتوقع أن تشهد املـبــاراة درامــا متأخرة نظرًا
لتسجيل نابولي ثلث أهــدافــه بعد الدقيقة  75هذا
املوسم ،في حني تلقت شباك فيورنتينا  10أهداف
مــن الـ ــ 25هــدفــا الـتــي استقبلها الـفــريــق فــي الــربــع
ساعة األخيرة من املباراة.
(األخبار)

ينافس فيورنتينا على مقعد في يوروبا ليغ (إيزابيال يونوتو  ،أ ف ب)

ّ
حيث اتـبــع خطة شبه دفــاعـيــة ،حـ ّـدت من
خطورة هجوم فريق ساري .األخير ،ورغم
ّ
تغيير بيب ألف ـكــاره ،تمكن مــن الـفــوز في
ّ
ّ
اللقاء وبهدفني نظيفني ،ما أدى إلى تأمل
مشجعي «البلوز» في أن ساري هو املدرب
ّ
املنتظر منذ زمن كونتي ومورينينو .إل
تجر بما تشتهيه جماهير
أن الــريــاح لــم
ِ
تشيلسي ،حيث أن «الـبـلــوز» يقبع اليوم
فــي املــركــز الــرابــع وبعيد بـفــارق  12نقطة

تشكيلة بيب
غوارديوال تعج بالنجوم
وبعضهم يجلس
على مقاعد البدالء

عــن ليفربول ومانشستر سيتي .خمس
وعشرون مباراة خاضها النادي اللندني
ح ـت ــى اآلن فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري ( 15انـ ـتـ ـص ــارًا،
 5ت ـ ـعـ ــادالت و 5ه ـ ــزائ ـ ــم) ،أرقـ ـ ـ ــام ع ـ ّ
ـادي ــة
مل ـ ـ ـ ّ
ـدرب ج ـ ــاء خ ـل ـي ـفــة ل ـل ـم ــدرب اإلي ـط ــال ــي
أنطونيو كونتي ،امل ــدرب الــذي أعــاد لقب
الــ«بــريـمـيــرلـيــغ» إل ــى خــزائــن ال ـن ــادي في
ّ
 .2017إل أن م ــا يـمـكــن أن يـلـقــى الـضــوء
عليه ،هو أن ساري ،لم ينفق مبالغ كبيرة
على الــاعـبــن ،بــل إنــه اقتنع بالتشكيلة
التي لديه ،مع إضافة كل من جورجينيو
نجم نابولي السابق ،وكيبا أريازاباالغا
الع ــب أتـلـتـيــك بـلـبــاو اإلس ـبــانــي الـســابــق.
في فترة االنتقاالت الشتوية .لم يكن أمام
ساري سوى التخلي عن ألفارو مورارتا،
املـهــاجــم ال ــذي صبر عليه كـثـيـرًا ،لكنه لم
يستعد مـسـتــواه ،مــا دفــع ب ــإدراة الـنــادي
ِ
إلى التعاقد مع هيغوايني .بالنسبة لبيب،
إدراة نادي «البلو مون» قد أعطته ضوءًا
أخ ـضــر ،فـكــل الع ــب يطلبه «الـفـيـلـســوف»

علي زين الدين
قبل شهرين ّ
سجل إيمليانو ساال هدفه األخير في مسيرته الكروية.
حينها كــان العبًا أرجنتينيًا ضمن صفوف «نــانــت» ّ الفرنسي ،لم
يسبق أن ارتدى قميص الـ«تانغو» ،وقضى حياته يتنقل بني األندية
ّ
واحد بات الصفقة األغلى في تاريخ نادي
الفرنسية .بعدها
بشهر ٍ
ٍ
«كارديف سيتي» اإلنكليزي ،لكنه كان ال يــزال العبًا أرجنتينيًا لم

بايرن الستعادة التوازن أمام شالكه

شالكه
منافس
صعب
للبايرن (إينا
فاسبندر ـ
أ ف ب)

ل ـي ــس م ــن ح ـس ــن ح ــظ ب ـي ــب غـ ــوارديـ ــوال،
أن يــواجــه فــريــق مــاوريـتـسـيــو س ــاري في
الوقت الــذي استعاد فيه النادي اللندني
جزءًا كبيرًا من عافيته ومستواه .فاملباراة
ّ
األخـ ـ ـي ـ ــرة لـ ـلـ ــ«بـ ـل ــوز» أكـ ـ ـ ــدت أن ال ـح ـل ـقــة
امل ـف ـقــودة ف ــي تـشـكـيـلــة املـ ــدرب اإلي ـطــالــي،
هــي امل ـهــاجــم ،وه ــا هــو قــد وج ــد اآلن ،بل
وأثبت نفسه أمام بورنموث .ما ال يختلف
عـلـيــه اث ـن ــان ،هــو أن غــونــزالــو هيغوايني
م ـ ــن ب ـ ــن أف ـ ـضـ ــل م ـه ــاج ـم ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم فــي
الــوقــت الــراهــن ،خـصــوصــا ،أن هــذا املركز
بــات مطلوبًا ونـ ــادرًا .إذا نظر املتابعون
إل ــى كـمـ ّـيــة امل ـهــاج ـمــن ،وت ـحــدي ـدًا «الــرقــم
 ،»9رأس الـحــربــة ال ــذي ينهي الهجمات،
ويـسـجــل أك ـبــر ع ــدد مـمـكــن م ــن األهـ ــداف،
فهناك عدد قليل من املهاجمني في الكرة
األوروب ـ ـيـ ــة (روبـ ـ ــرت لـيـفــانــدوفـسـكــي في
البايرن ،أغويرو في السيتي ،كافاني في
بــاريــس وكــريــم بـنــزيـمــا فــي ال ــري ــال) .هــذا
ي ـع ـنــي أن تـشـيـلـســي ربـ ــح م ـهــاج ـمــا ،فــي
ال ــوق ــت الـ ــذي «ي ـن ـقــرض» فـيــه ه ــذا املــركــز
(باستثناء بعض املهاجمني الصاعدين
الذين من املمكن أن يكون لهم شأن كبير
ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل ك ـك ــري ـس ـت ــوف ب ـي ــات ــك فــي
مـ ـي ــان) .نـتـيـجــة مـ ـب ــاراة تـشـيـلـســي أم ــام
ف ــري ــق م ـت ــواض ــع ك ـه ــادرس ـف ـي ـل ــد ،وال ـت ــي
ان ـت ـهــت ب ـخ ـمــاسـ ّـيــة زرق ـ ــاء ،أع ـ ــادت ج ــزءًا
مــن الثقة الـتــي افتقدها أبـنــاء س ــاري في
امل ـ ـبـ ــاراة م ــا ق ـبــل األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـت ــي خسر
فيها رفــاق املتألق البلجيكي إيــدن هــازار
ّ
برباعية نظيفة .إل أن كــل هــذه العوامل
اإليجابية ،قد يتنهي بها املطاف بخسارة
قاسية أمــام «سيتي بـيــب» ،الفريق الــذي
بدوره عاد ليسير على السكة الصحيحة،
ّ
ويتصدر ترتيب الــدوري بفارق األهــداف
(مع وجود مباراة ناقصة لليفربول) ،بعد
أن كــان ال ـفــارق قــد اتـســع لسبع نـقــاط في
فترة سابقة.
ال ـس ـي ـت ــي ،ف ــري ــق ه ـج ــوم ــي ،ي ـع ــرف كـيــف
ّ
ي ـسـ ّـجــل األه ـ ـ ــداف ،ل ـكــن ب ـي ــب ،ت ـخــلــى عن
ثـقــافـتــه الـهـجــومـيــة ف ــي م ـب ــاراة ال ــذه ــاب،

موقعة بين الـ«سيتي» وتشيلسي
يحصل عليه .السيتي ،فريق مرعب ،نظرًا
لألسماء الكبيرة املوجودة ،ففي كل مركز،
هناك العبان يستحقان اللعب في املركز
األسـ ــاسـ ــي ،وه ـ ــذه رب ـم ــا إح ـ ــدى مـشــاكــل
الـفــريــق فــي الــوقــت عـيـنــه .ك ـثــرة الـنـجــوم،
سالح ذو ّ
حدين ،يصبح كل العب يريد أن
يلمع أكثر من الالعب اآلخر الذي ينافسه،
وهذا ما حدث مع ليروا سانيه في بداية
املــوســم .خسر سانيه كثيرًا مــن ثقته في
بـيــب وف ــي ال ـفــريــق ،بـسـبــب جـلــوســه على
مقاعد البدالء في أكثر من مناسبة ،لكنه
س ــرع ــان م ــا أص ـبــح م ــن جــديــد م ــن نـجــوم
الدوري ،وأرقامه تتحدث عنه .ما ّ
تعرض
لــه الـصـغـيــر األمل ــان ــي ،يـمــر بــه اآلن النجم
الجزائري ريــاض محرز ،الــذي لم يشارك
سوى في مباراة آرسنال منذ بداية .2019
ح ــال ــة صـبـعــة ي ـمــر ب ـهــا أف ـض ــل الع ــب في
ّ
الدوري اإلنكليزي في  ،2016إل أنه ربما،
سيعود بيب من جديد ويشركه في الوقت
واملكان املناسبني.
األمـ ـ ـ ـ ــر عـ ـيـ ـن ــه بـ ـ ــن سـ ـي ــرجـ ـي ــو أغ ـ ــوي ـ ــرو
وغ ــاب ــري ـي ــل خ ـي ـس ــوس ،ب ــن سـتـيــرلـيـنــغ
وســانـيــه ،بــن ريــاض وبـيــرنــاردو سيلفا،
ب ــن األخ ـي ــر وك ـي ـفــن دي ب ــروي ــن .أس ـمــاء
كثيرة وأسـمــاء مميزة ّ
تعج بها تشكيلة
غـ ــوارديـ ــوال ،الـ ــذي نـجــح امل ــوس ــم املــاضــي
فــي خلق االنـسـجــام والـتـنــاغــم بــن هــؤالء
النجوم ،وتحقيق لقب الدوري التاريخي،
وبـ ـ ــأرقـ ـ ــام ق ـي ــاس ـي ــة .ص ـح ـي ــح أن مـ ــدرب
ب ــرش ـل ــون ــة وبـ ــايـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ ال ـس ــاب ــق،
ّ
ي ـت ـطــلــب ك ـث ـي ـرًا م ــن إدارة ال ـف ــري ــق ال ــذي
ّ
يدربه ،إل أن ما يحسب لبيب ،هو قدرته
على تطوير الالعبني وخلق التفاهم فيما
بينهم.
مباراة األحد على ملعب االتحاد في حال
ّ
تـخــطــاهــا ب ـيــب ،سـيـتـقـ ّـدم خ ـطــوة ليحقق
ّ
لـقــب ال ـ ــدوري لـلـ ّسـنــة الـثــانـيــة تــوال ـيــا ،إل
أن م ــا ي ـم ـكــن ت ــوق ـع ــه ،ه ــو أن ال ـج ـم ـهــور
سيشاهد مباراة ( 18:00بتوقيت بيروت)
َ
للمدربني ،اللذين يعرفان
صعبة بالنسبة
بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض جـ ـيـ ـدًا ،وأي خ ـســارة
ستنعكس سلبًا على غرف املالبس ،التي
سيبدأ يغزوها الشك ،قبل أي شيء آخر.

هناك صراع
بين العبي
السيتي
(أولي
سكراف ـ
أ ف ب)

ّ
وداعًا ساال« ...والطيار»

بوندسليغا

يستقبل نادي بايرن ميونخ منافسه
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ن ـ ـ ــادي ش ــال ـك ــه بـ ـمـ ـب ــارا ٍة
م ـفـص ـل ـيــة ف ــي ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى ال ـل ـقــب.
فــأي تعثر للنادي الـبــافــاري سيهدي
اللقب ملتصدر الترتيب العام بروسيا
دورتموند .رغم فوز بطل دوري العام
امل ــاض ــي ب ـس ـبــع مـ ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة،
ّ
تعرض بايرن ميونيخ لهزيمة ()1-3
عـلــى يــد بــايــر لـيـفــركــوزن فــي الجولة
السابقة مــن ال ــدوري األملــانــي ليتسع
الفارق مع املتصدر إلى  7نقاط كاملة.
يشبه البايرن مــدربــه نيكو كوفاتش
إل ـ ــى ح ــد ك ـب ـي ــر ،ف ــري ــق غ ـي ــر مـسـتـقــر
ٌ
وعــاجــز عــن تـقــديــم ك ــرة جـمـيـلــة .فــوز
ص ـع ـ ٌـب أمـ ــام ه ـيــرتــا ب ــرل ــن ف ــي كــأس
أملــانـيــا فــي منتصف األس ـبــوع ،صعد
دون
به البايرن إلــى الجولة القادمةّ ،
مداواة جروح الجماهير التي ال تكف
عن املطالبة برحيل كوفاتش.
عـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،يـحـضــر شالكه
امل ـ ـبـ ــاراة ب ـعــد ان ـض ـمــامــه إلـ ــى بــايــرن

حسن رمضان

الطيار رحل بصمت والعالم لم ّ
يتحدث عنه (أ ف ب)

ميونخ في الــدور ربع النهائي لكأس
أملانيا إثــر فــوزه ( )1-4على فورتونا
دوس ـ ـلـ ــدورف ،ب ـعــد أن س ـجــل املــدافــع
السنغالي ساني هدفني حسما طريق
األزرق املـلـكــي إل ــى الـ ــدور ال ـتــالــي من
كأس أملانيا .شالكه الذي بدأ موسمه
بشكل كــارثــي ،وعـجــز فــي تلك الفترة
ٍ
عن الفوز في مبارياته األولى ،تحسن
ً
قليال في اآلونــة األخيرة بعد اعتالئه
امل ــرك ــز  12م ـب ـت ـع ـدًا ب ـس ـبــع ن ـق ــاط عن
مـنـطـقــة ال ـه ـبــوط .رغ ــم ه ــذا الـتـحـ ّـســن
الـطـفـيــف ،يبقى األزرق املـلـكــي بعيدًا
كل البعد عن املستوى الذي ّ
قدمه في
املــوســم املــاضــي ،عندما حظي بمركز
الوصافة خلفًا للبطل بايرن ميونخ.
ف ــي ظ ــل عـ ــدم ت ـعــويــض رح ـي ــل لـيــون
غــوري ـتــزكــا إل ــى ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ،فقد
شالكه الالعب الذي يربط بني الوسط
والهجوم ،فسجل هذا املوسم  24هدفًا
في  22مباراة ،وهو ٌ
رقم يقل عن نصف
أه ــداف املـتـصــدر بــروسـيــا دورتـمــونــد

التي بلغت  51هدفًا .لم يسمع شالكه
الكثير من األخبار الطيبة هذا املوسم،
فرغم ّ
تردي النتائج منذ مطلع املوسم
الـ ـح ــال ــي ،خ ـي ــم الـ ـح ــزن ع ـل ــى األزرق
امل ـل ـك ــي ب ـس ـبــب وف ـ ــاة رودي أس ـ ــاور،
أيقونة النادي الذي فاز بكأس أوروبا
ف ــي  1997إض ــاف ــة إلـ ــى ل ـق ـبــن لـكــأس
صراع طويل مع املرض.
أملانيا ،بعد
ٍ
يـتـسـلــح شــال ـكــه ب ــال ـت ــاري ــخ ملــواج ـهــة
م ـنــاف ـســه األزلـ ـ ــي ف ــي الـ ـ ـ ــدوري ،فــرغــم
الـ ـف ــارق ال ـف ـنــي ب ــن ال ـفــري ـقــن حــالـيــا،
ٌ
حسابات أخرى .تعول
يبقى للديربي
الجماهير الــزرقــاء على تألق الالعب
ال ــواع ــد أح ـمــد كــوتــوغــو ،ال ــذي سجل
هدفًا في الفوز األخير أمــام فورتونا
دوسلدورف .وكانت هذه أول مشاركة
أساسية لالعب منتخب شباب تركيا
مــع الفريق األول ،منذ انضمامه إلى
قطاع الناشئني في شالكه قبل سبع
سنوات( .اللقاء اليوم الساعة .)19:30
(األخبار)
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ّ
ُيمثل منتخب بالده ولم يلعب خارج فرنسا .في ذلك الوقت ،عنونت
ّ
«تيليغراف» البريطانية« ،إيمليانو ســاال ..من هو صفقة
صحيفة
ّ
كــارديــف التي كلفت  15مليون ي ــورو؟» ،وأجــابــت«ُ ،ول ــد فــي سانتا
فيه ،محافظة مدينة روساريو ،حيث ُولد ليونيل ميسي» .هكذا كان
ّ
التطرق إلى مسيرته الكروية .بعدها بيومني
تعريف الصحيفة قبل
ّ
ُ
فقط ،فقدت الطائرة التي تقل الالعب األرجنتيني من مدينة نانت،
ّ
حيث كــان يــودع زمــاءه ،إلــى كــارديــف ،بيته الجديد .عندها ،لم يعد

اإلعالم وجمهور كرة
ساال العبًا أرجنتينيًا
مغمورًا ،بل بات حديث ُ
القدم .الكل صار يعرف ّ
ضيئت الشموع،
أ
العشريني.
الشاب
ة
قص
ّ ُ
صمت فــي ملعب كــارديــف ،علها تسمع في
ووقــف الجميع دقيقة
ٍ
السماء .ورود ّ
املحبني ُذبلت على أبواب امللعب الذي لم يستقبل النجم
املوعود بعد .سألت الصحافة كثيرًا وتابعت حادثة الالعب ،وتضامن
ّ
ٌ
نصيب من
لكلب ساال
املاليني مع نجم الـ«بريميرليغ» املنتظر .حتى
ٌ
الحادثة األليمة أيضًا .لكن ّثمة قصة أخــرى .عائلة ثانية تبكي على
ُ
صر بأي عنوان خبر ّ
ٌ
يخص حادثة ساال،
فقدان ابنها.
شخص اخت ِ
ٍ
بكلم ٍة وحرف عطف..« :والطيار» .ديفيد إيبوستون ،أو «أفضل ٍأب
فيكي ،مات أيضًاّ .ربان الطائرة سقط
قد يتمناه أحد» بكلمات ابنته ّ
معها برفقة ساال .أخته هيلني جل ما تتمناه أن ترى وجهه املبتسم
مرة جديدة ،وابن أخيه تيم كان يسأل أن تصحبه املالئكة إلى املنزل.
ُ
لم يعد إيبوستون ،بل وقع اللوم عليه في الحادثة أيضًا .شكك في
رخـصـتــهُ ،دق ــق فــي حـيــاتــه وف ــي حـســابــاتــه عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعيُ ،
وعلم أنه يعمل ّ
منسقًا موسيقيًا أيضًا .لكن الضحية
ّ
كــان يملك رخـصــة ،إال أنـهــا ليست تـجــاريــة .ال بــد مــن إلـقــاء الـلــوم
على أحــد .رسالة ساال اإللكترونية األخيرة وهو على منت الطائرة
ٌ
عــززت فرضية أن تكون غير جاهزة للطيران ،وتعليق من الطيار
على «فايسبوك»ُ ،يشير فيه إلــى وجــود بعض الـصــدأ على جهاز
ٓ
ُ
فض
الهبوط االلي للطائرة ،أثار الشكوك أكثر ،لكن التحقيقات لم ت ِ
شيء بعد .أهالي بلدة ديفيد وضعوا الورود في الساحة العامة
إلى
ٍ
ّ
وودعوا «الرجل ّ
الطيب» .اإلنكليزي الذي لم يعرفه العالم ،أو لم يهمه
أن ّ
يتعرف عليه ،ال قبل الحادثة وال بعدها .هو ،كإيريك سوافر ،قائد
طائرة مالك نادي ليستر سيتي السابق فيشاي سريفادانابرابها،
واثنني من طاقم الطيارة ،كافيبورن بونباري ونوسارا سوكناماي،
وزوجـ ــة ال ـطـ ّـيــار روزا ،رح ـل ــوا بـصـمـ ٍـت أي ـض ــا ،وغ ـيــرهــم كـثـيــرون،
كانوا شخصيات ثانوية في قصص مؤملةُ ،
و«هـ ّـمـشــوا» ،من دون
ٍ
ٍ
عمد ،ألنهم ليسوا النجوم .رحل ساال ،ورحل ديفيد أيضًا ،والعالم
سينسى والحياة ستمضي.
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رياضة

رياضة

ّ
اللبنانية
الكرة

ّ
محلية
أخبار
اللمسات األخيرة في البلدي

لكرة القدم ،ومن خلفه النجمة ،فيما ابتعد األنصار عن المنافسة بعد تعادله األسبوع الماضي.
يبتعد العهد ّفي صدارة ترتيب الدوري اللبناني ّ
المنافسة قوية خاصة بين األندية التي تسعى لتجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية .معظم مباريات األسبوع الحالي ( )14ال يقبل القسمة على اثنين،
ّ
فإما تحقيق الفوز أو الدخول أكثر في مرحلة الحسابات المعقدة

ّ
قمة في بحمدون
وجمهور النجمة يعود إلى «المدينة»
علي زين الدين
ق ـب ــل ث ــاث ــة م ــواس ــم ج ـم ـعــت املـ ـب ــاراة
الختامية لبطولة لبنان في كرة القدم
ال ـع ـهــد وال ـص ـف ــاء ع ـلــى مـلـعــب صـيــدا
البلدي .كان كأس البطولة موضوعًا
أم ــام مــدخــل الــاع ـبــن بــانـتـظــار حفر
فريق منهما عليه ،واللقب ذهب
اسم
ٍ
حـيـنـهــا إل ــى ال ـص ـف ــاء ،الـ ــذي ض ــم في
صفوفه محمد حيدر وعلي السعدي
ومهدي خليل ،إلى جانب نور منصور
أيضًا ،قبل فسخ عقده مع النادي بني
مــرح ـل ـتــي الـ ــذهـ ــاب واإليـ ـ ـ ـ ــاب .جـمـيــع
هؤالء انتقلوا إلى العهد وحققوا معه
بطوالت عدة في املوسمني املاضيني،
ٍ
إال أن العـ ـب ــا واحـ ـ ـ ـدًا عـ ــاد إلـ ــى حـيــث
ً
كانت انطالقته ،حــامــا معه ذكريات
الهدف الذي أهدى فريقه لقبه األخير.
بــن املــاضــي والـحــاضــر ّ
تغير الكثير،
لـيــس عـلــى صـعـيــد األس ـم ــاء فحسب،
بــل بالطموح أيـضــا ،فالصفاء البطل
قبل موسمنيُ ،يصارع على البقاء في
الــدرجــة األول ــى الـيــوم ،وهــو يقبع في
امل ــرك ــز ال ـعــاشــر ،ف ــي ح ــن أن وصيفه
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حينها يحمل اللقب مرتني متتاليتني
وي ـت ـصــدر ال ـتــرت ـيــب .مــواج ـهــة ال ـيــوم
التي يحتضنها ملعب أمني عبد النور
ّ
فــي بحمدون (الـســاعــة  )13:30ال تقل
أهـمـيــة عــن الـلـقــاء ال ــذي جمعهما في
أيــار  ،2016فالعهد يحتاج إلى الفوز
لـضـمــان ابـتـعــاده عــن أق ــرب مالحقيه
ـاط عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل،
ب ـ ـف ـ ــارق خـ ـم ــس ن ـ ـق ـ ـ ٍ
والصفاء ّ
مهد ٌد بالهبوط إلى الدرجة
الثانية ،وكل نقطة يفشل بالظفر بها
ُت ّ
قربه أكثر من املركزين األخيرين.
منذ عام  2016ومباراة الفوز باللقب
ّ
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ،لـ ــم ي ـت ـغ ــل ــب الـ ـصـ ـف ــاء عـلــى
ال ـع ـهــد ف ــي جـمـيــع امل ـس ــاب ـق ــات .ف ــوزه
ال ــوحـ ـي ــد كـ ـ ــان خـ ـ ـ ــارج املـ ـلـ ـع ــب ،حــن
اعـتـبــر االت ـحــاد الـلـبـنــانــي لـكــرة الـقــدم
الـ ـعـ ـه ــد خ ـ ــاسـ ـ ـرًا ف ـ ــي م ــواجـ ـهـ ـت ــه فــي
مسابقة كأس النخبة ،التي فاز فيها
بالنتيجة ،بسبب إشــراكــه العبًا غير
ّ
مسج ٍل على كشوفاته .في الواقع ،لم
ينجح الصفاء بالحصول على نقطة
واح ــدة مــن منافسه خــال املواجهات
ّ
وتكبد
الخمس املاضية فــي ال ــدوري،
إحـ ــدى أك ـبــر ال ـخ ـس ــارات ف ــي تــاريـخــه

يسعى النجمة للفوز ومواصلة الضغط على العهد (عدنان الحاج علي)

خـ ــال ال ـل ـق ــاء األخـ ـي ــر .الـ ـي ــوم يـبـحــث
املــدرب إميل رستم عن فــوز قد ّ
يقربه
ٍ
من النخبة من بوابة الفريق الــذي لم
يخسر في املباريات الـ 39األخيرة.
بعيدًا عن املواجهة بني املدربني ،يبرز
لـقــاء املــدافــع عـلــي الـسـعــدي مــع فريق
ّ
النادي الذي تخلى عنه .أحد األهداف
الستة التي دخلت مرمى الصفاء في

لم ينجح الصفاء في الحصول
على نقطة واحدة من العهد
خالل المواجهات الخمس
الماضية في الدوري
لقاء الذهابّ ،
سجلها الالعب بالخطأ
فــي مــرمــى فــريـقــه ،فــي حــن أنــه ابتعد
عن التسجيل في مرمى املنافسني منذ
فتر ٍة طويلة .هدفه األخير كان في مثل
هذا الوقت قبل عامني في شباك اإلخاء
األهلي عاليه ،قبل أن يلعب  36مباراة
أخ ـ ــرى ل ــم ي ـن ـجــح خــال ـهــا أحـ ــد أب ــرز

املدافعني الهدافني في تسجيل هدف.
مرة جديدة سيكون بمواجهة زميلي
األمـ ــس م ـهــدي خـلـيــل ونـ ــور مـنـصــور
أم ــام مــرمــى الـعـهــد .أمــا حــامــل اللقب،
فستكون املباراة األربعني تواليًا دون
خسار ٍة في الدوري من ضمن أهدافه،
ول ــو أن ــه ي ــدخ ــل ال ـل ـقــاء مـنـقــوصــا من
خ ــدم ــات ق ــائ ــده هـيـثــم ف ــاع ــور بسبب
اإلصـ ــابـ ــة ،ومـ ـع ــه ال ـظ ـه ـيــر مـصـطـفــى
كساب ،إلى جانب املهاجم أحمد زريق
بــداعــي اإلي ـقــاف .مــرمــى الصفاء الــذي
كان «فاتحة خير» للمهاجم البلغاري
مــارتــن توشيف ،يــذود عنه هــذه املــرة
ال ـحــارس أحـمــد الـتـكـتــوك ،لكن هــداف
العهد يسعى إلى االقتراب مجددًا من
الصدارة التي ٌابتعدت عنه.
ٌ
ّ
مــواجـهــة ثانية تتجه األنـظــار إليها،
تلك التي تجمع النجمة مع طرابلس
ع ـل ــى م ـل ـعــب م ــدي ـن ــة ك ـم ـيــل شـمـعــون
الــريــاض ـيــة( ،األح ـ ــد ال ـســاعــة .)16:00
ج ـ ـم ـ ـهـ ــور «الـ ـ ـنـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــذي» يـ ـ ـع ـ ــود إلـ ــى
ُ
املدرجات التي اقتلعت مقاعدها بعد
املــواجـهــة األخ ـيــرة مــع الـقــوى األمنية
ـات مـ ـض ــت ،فـيـمــا
ق ـب ــل أرب ـ ـ ــع م ـ ـبـ ــاريـ ـ ٍ

يـعــود امللعب إلــى استقبال ٌ الالعبني
ّ
يتخوف
بعد غياب شهرين .مواجهة ً
الـنـجـمــة مــن أن ت ـكــون ُمـشــابـهــة لتلك
ال ـتــي خــاض ـهــا غــري ـمــه األنـ ـص ــار قبل
أس ـب ــوع ،وأب ـعــدتــه عــن املـنــافـســة على
ال ـل ـقــب ،ف ــ«ال ــزح ـط ــة» مـمـنــوعــة ،حتى
على هذا امللعب.
م ــدرب الـفــريــق مــوســى حجيج يدخل
امل ـب ــاراة مــن دون الـظـهـيــر عـلــي حمام
وامل ـ ـ ـهـ ـ ــاجـ ـ ــم ح ـ ـسـ ــن م ـ ـح ـ ـمـ ــد ب ـس ـب ــب
اإلصابة ،لكنه يعتمد على بديليهما
األخير،
أن ــدرو صــوايــا وأبــو بكر املــل.
ً
ً
كـمــا ال ـس ـعــدي ،يـلـعــب م ـب ــاراة خــاصــة
أم ــام فــريـقــه ال ـســابــق ،لكنها عاطفية
أك ـثــر مــن ث ــأري ــة ،فــالــاعــب ال ــذي أنقذ
طــرابـلــس مــن الـهـبــوط قـبــل موسمني،
ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى إثـ ـب ــات ن ـف ـســه ل ـل ـمــدرب
الــذي أبقاه على مقاعد االحتياط في
املباراتني األخيرتني في ال ــدوري ،وال
طــريـقــةٍ أم ـثــل مــن ذل ــك إال باملساهمة
بتسجيل األهداف.
أمـ ــا ال ـف ــري ــق ال ـش ـم ــال ــي ف ـي ـس ـعــى إل ــى
تـحـقـيــق ول ــو نـقـطــة ال ـت ـعــادل لتعزيز
حـظــوظــه بــالـبـقــاء ،وه ــو يعتمد على
مـ ـجـ ـم ــوع ــةٍ م ـ ــن الع ـ ـبـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة فــي
مقدمتهم نزيه أسعد وأحمد مغربي
وفؤاد عيد وخالد علي.
األن ـ ـصـ ــار بـ ـ ـ ــدوره ف ـق ــد األم ـ ــل عـمـلـيــا
باللحاق بالعهد ،لكن ليس بغريمه
ال ـن ـج ـم ــة ال ـ ـ ــذي ي ـب ـت ـعــد ع ـن ــه ب ـف ــارق
خـ ـم ــس ن ـ ـقـ ــاط .م ـ ـبـ ــاراتـ ــه مـ ــع ش ـب ــاب
ُ
الـســاحــل ستلعب على ملعب العهد.
«األخضر» الذي خسر جهود الظهير
نـ ـص ــار نـ ـص ــار ح ـت ــى خـ ـت ــام امل ــوس ــم،
يعلم أن تعثرًا جديدًا ُ
سيبعده أيضًا
ع ــن ال ــوص ــاف ــة ،ف ــي ح ــن أن الـســاحــل
ـوز ي ـض ـمــن بـ ـق ــاءه بــن
ي ـب ـحــث ع ــن ف ـ ـ ٍ
النخبة أسبوعًا جديدًا .فريق املــدرب
محمود حـمــود يعتمد على الــركــات
ّ
الركنية والكرات الطويلة والهجمات
أهداف
املرتدة ،إذ سجل العبوه سبعة
ٍ
م ــن ال ــرك ـن ـيــات ،وم ــداف ـع ــه الـسـنـغــالــي
بـ ــاكـ ــاري ك ــول ـي ـب ــال ــي ُي ـش ـك ــل ث ـنــائ ـيــا
قــويــا مــع مــواط ـنــه عـبــد ال ـعــزيــز نــداي
فــي الـحــالــة الـهـجــومـيــة .أم ــا األن ـصــار
فيستعيد الـتــونـســي حـســام الـلــواتــي
ُليشارك مجددًا برفقة الحاج مالك تال
وحسن شعيتو وعباس عطوي ،لكن
الفريق سيفتقد لجمهوره املمنوع من
بقرار اتحادي.
حضور املباراة
ٍ
ً
الراسينغ من جانبه يخوض مباراة
صعبة في مواجهة الشباب الغازية،
وهـ ــو م ـن ـق ـ ٌ
ـوص م ــن خ ــدم ــات خـلـيـفــة
جــاب ـيــه وط ـ ــارق ح ـل ــوم ،وي ـل ـعــب أم ــام
فريق لم يخسر في املباريات الخمس
ٍ
األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـ ـ ــدوري ،لـكـنــه الــوحـيــد
سقط أمام الراسينغ في البطولة.
الذي ّ
أي تعث ٍر جديد يعني أن مهمة البقاء
في الدرجة األولى ستزداد صعوبة.
وع ـ ـلـ ــى م ـل ـع ـب ــه ي ـس ـت ـض ـي ــف ال ـب ـق ــاع
الــريــاضــي الـتـضــامــن ص ــور .أصـحــاب
الضيافة حالهم أسوأ من حال الصفاء
وال ــراسـ ـيـ ـن ــغ وط ــرابـ ـل ــس ،إذ ي ـتـ ّ
ـذيــل
ٌ
الـفــريــق الـبـقــاعــي الـتــرتـيــب ،وخ ـســارة
ٌ
عاشرة تعني اقترابه أكثر من الهبوط،
ً
خاصة مع لقائه اإلخــاء في بحمدون
وبعده األنصار فالنجمة في الجوالت
الثالث املقبلة .أمــا التضامن فيسعى
الستعادة مركزه بني النخبة وتحقيق
فوزه الرابع بعد نتائج ّ
مخيبة بينها
اإلقصاء من كأس لبنان.

ّ
الرياضية في بيروت الستضافة مباريات الدوري اللبناني لكرة القدم في األسبوع  ،14بعد فترة توقف استمرت لنحو شهرين .أرض املدينة
تعود املدينة
ّ
تعود هذا األسبوع في مباراة النجمة وطرابلس يوم غد األحد ( 16:00بتوقيت بيروت) بحلة جديدة ،بعد التأهيل الذي خضعت له .وخالل الفترة
العشبية ُ
املاضية اعت ِني بالعشب ،وجرت تدفئته وتغطيته لتجنب األمطار والصقيع الذي شهدته العاصمة ،والذي قد يؤثر به سلبًا .األرضية الجديدة ال شك في أنها
ستنعكس إيجابًا على أداء الناديني بحضور الجماهير( .عدنان الحاج علي)
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النهضة بر الياس يبتعد

4

6

أفقيا
 -1رئيس أول مجلس نيابي فــي لبنان خــال فترة اإلن ـتــداب الفرنسي –  -2دولــة
أوروبية – بحر –  -3حشرات مجتهدة – عرض مسألة ُيؤخذ بها أو ال يؤخذ بها في
يحركه – راقب من بعيد –  -5نوع سمك مشهور – خنزير ّ
اجتماع عمل – ّ -4
بري – ما
حبي – حيوان من ّ
تبقى من نتائج النار – ّ -6
الزحافات شبيه بالحرذون ذنبه كثير
العقد – ضمير منفصل –  -7مقتحم املهالك وغالبًا ما ّ
يعرض نفسه للخطر – حرف
عطف أو لإلستدراك –  -8بنيان مدينة ّ
مهدمة – قنديل – ُ -9جحر العنكبوت – مدينة
فرنسية – خدع وخان –  -10اإلستخفاف والالمباالة

عموديًا

 -1ممثل ومقدم برامج أميركي راحــل من أصل لبناني أنشأ مستشفى سان جود
ملعالجة األطفال املصابني باألمراض املستعصية –  -2من أسماء السيف – مدينة
في فلسطني على املتوسط –  -3شبه جزيرة في بريطانيا – قصد بيت الصالة –
 -4متشابهان – حيوان أليف – دولة أفريقية –  -5إقترب منه – ما برز على األرض
كاألضراس –  -6صفة إمرأة ال تنجب – أغلظ أوتار العود – عيب –  -7فائز وغالب
– حفر البئر –  -8سـ ّـده بــالـتــراب والـحـجــارة – ّ
قصت وأخـبــرت –  -9عكسها ظرف
مكان – مدينة هندية في البنجاب –  -10رئيس مجلس نيابي لبناني راحل خاض
اإلنتخابات الرئاسية بدعم من معظم اللبنانيني خالل فترة اإلنتداب الفرنسي

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.

1

أفقيا
ُ
 -1كامد اللوز –  -2ارواد – هارب –  -3لم – غمدان –  -4يانس – رث – رت –  -5آداتهم – بور – -6
رادار – رامو –  -7ين – سقراط –  -8صن – ما – جنر –  -9نواة – فج – يا –  -10حركة الجهاد
عموديًا
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مشاهير 3085

حلول الشبكة السابقة

 -1كالياري – نح –  -2ارمادا – صور –  -3مو – ناديناك –  -4داغستان – ة ة –  -5آدم – هر –
َ -6د ِر َم – سافل –  -7لهاث – رق – ج ج –  -8وان – بارج –  -9زر – رومانيا –  -10باترو طراد

حل الشبكة 3084

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

زع ـيــم اإلس ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي ل ــدول ــة بــورتــوري ـكــو ( )1965-1891وأه ــم
شخصية في النضال خالل القرن العشرين .كان ُيعرف بإسم املايسترو
النهائي ألميركا
واملحرر
ُ
 = 6+5+4+9+8تقال للتهنئة ■  = 3+10+11+7خــاف أبيض ■ = 2+1
بواسطتي

حل الشبكة الماضية :مالال يوسفزي

تعادل سلبي في زغرتا

مرة جديدة يلعب حارس نادي اإلخاء
األهلي عاليه رضوان ّ
كساب دور البطولة
ويمنح فريقه نقاطًا إضافية حني حرم
مضيفه السالم زغرتا من الفوز أمس
على ملعب املرداشية في افتتاح األسبوع
الرابع عشر من الدوري اللبناني لكرة
القدم .إذ انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بعد
تصدي ّ
كساب لكرتني خطرتني ملهاجم
السالم عدنان ملحم من رأسية داخل
املربع الصغير ،إضافة إلى كرة ّ
حرة من
قائد السالم إدمون شحادة في الدقائق
مرض على
األخيرة من اللقاء .تعادل غير
ٍ
الورق للزغرتاويني الذين يحاولون االبتعاد
عن املنطقة الخطرة .لكن نسبة لظروف
املباراة والغيابات التي يعاني منها الفريق
مع إيقاف الحارس مصطفى مطر وإصابة
املهاجم أمادو نياس إلى جانب ابتعاد
املدافع وليد إسماعيل ،يمكن اعتبار النتيجة
مقبولة لصاحب األرض .وعاد الضيوف
من الشمال بنقطة قد تكون مرضية على
أرض السالم العنيد ،ليرتفع رصيد اإلخاء
إلى  21نقطة في املركز الرابع ،في حني
أصبح رصيد السالم  13نقطة في املركز
الثامن.

استراحة
كلمات متقاطعة 3 0 8 5

يضع املسؤولون على ملعب بيروت البلدي
اللمسات األخيرة قبل عودة املباريات إليه
األسبوع املقبل حيث سيستضيف اللقاء
بني األنصار وضيفه السالم زغرتا ضمن
األسبوع الخامس عشر من الدوري اللبناني
لكرة القدم .وأفاد مدير امللعب أحمد الربعة
أن العمل قائم على وضع مقاعد البدالء التي
ستكون بتصميم جديد مشابه لتلك التي
توضع في املالعب العاملية أي املنخفضة
وبمقاعد ثابتة وليست متحركة كما كانت
بالسابق .أما على صعيد عشب امللعب
فهو في ّ
تحسن مستمر لكن ما يعيق في
الوصول به إلى أفضل حال ،هي الظروف
املناخية وتحديدًا برودة الطقس ،كما أشار
ّ
الربعة .لكن ما هو مؤكد أن امللعب سيكون
جاهزًا ملباراة األسبوع املقبل .وهي لن
تكون املباراة الوحيدة حيث سيستضيف
امللعب ثالث مباريات أخرى لألنصار.

انطلق األسبوع الرابع عشر من الدوري
اللبناني للدرجة الثانية في كرة القدم
بفوزين لألهلي النبطية على ضيفه
النهضة بر الياس ( )0 – 2على ملعب
كفرجوز ،واألهلي صيدا على مضيفه
الحكمة ( )0 – 1على ملعب الصفاء.
خسارة للنهضة أضعفت حظوظه في
املنافسة على إحدى بطاقتي الصعود إلى
الدرجة األولى مع ّ
تجمد رصيد الفريق عند
 21نقطة في املركز الرابع بعيدًا بخمس
نقاط مؤقتًا من شباب البرج الثالث برصيد
 26نقطة والذي سيلعب غدًا األحد مع املبرة
على ملعب العهد عند الساعة الثانية والربع.
أما األهلي النبطية فرفع رصيده إلى 21
نقطة في املركز الخامس مؤقتًا .من جهته
رفع األهلي صيدا رصيده إلى  28نقطة
صاعدًا إلى املركز الثاني مؤقتًا بعد فوزه
على الحكمة الذي ّ
تجمد رصيده عند الـ17
نقطة في املركز الثامن.
ويستكمل األسبوع الرابع عشر اليوم بلقاء
الشباب العربي مع ضيفه هومنتمن على
ملعب الصفاء عند الساعة الثانية والربع،
في حني يلعب غدًا البرج مع اإلصالح البرج
الشمالي على ملعب بحمدون عند الساعة
الواحدة والنصف ظهرًا ،وناصر بر الياس
مع ضيفه اإلجتماعي على ملعب جمال
عبد الناصر في التوقيت عينه.
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أسعد أبو خليل *
ّ
اللبنانية  -قبل
الــذي أعلن والدة الحكومة
ّ
والدتها  -هو سفير دولــة اإلمــارات العربية
ِ
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت .هـ ــو عـ ـ ِـلـ ـ َـم ب ـه ــا ق ـب ــل أن ي ـع ـلـ َـم
بـهــا ش ـعـ ُـب لـبـنــان (الـعـظـيــم ف ــي املـنــاسـبــات
ّ
الوطنية) .لو أن السفير اإليراني أو السوري
َ
هو الذي أعلن والدة الحكومة  -قبل والدتها
َ
َ
ّ
ّ
لكان ّ
والحرية قد نــزل إلى
السيادية
تيار
َ
َ
ال ـس ــاح ــات ،ول ـك ــان اسـتـنـجـ ّـد بـحـلــف شـمــال
األطلسي لنصرته ّ
ضد التدخل الصفيق من
ّ
ِقبل سفراء دول أجنبية في شأن كان يجب
لبنانيًا محض  -حسب ّ
ّ
أدبيات ذلك
أن يكون
ّ
يتعلق بما ال يروقه من
ما
في
فقط
الفريق
ّ
َّ
السفير
وتصريح
ه.
صف
في
تكون
ال
الت
تدخ
ّ
ّ
يدل ُل ّ
مرة أخرى إلى أن الحديث عن التدخالت
في الشأن اللبناني يغفل دومًا فريقًا إقليميًاّ
ّ
ّ
عامليًا عريضًا ألن تدخله يكون ُمباركًا من
ّ
ِق ـبــل اإلع ـ ــام ال ـســائــد وامل ـن ـظ ـمــات الــدولــيــة.
ّ
ودي ـف ـي ــد ه ـيــل ف ــي زي ــارت ــه إلـ ــى ل ـب ـنــان أكـ ـ َـد
ّ
مهتمة بـ«نوع»
بصريح العبارة أن حكومته
الـحـكــومــة فــي لـبـنــان .ه ــذه لــو قــالـتـهــا دولــة
معادية ألميركا لكان مجلس األمن قد انعقد
فــي جلسة طــارئــة .وبـعــد تشكيل الحكومة،
«الجمهورية» بعنوان ّ
ّ
(رددته
طلعت جريدة
ّ
الدولية على
محطة «إل.بي.سي»)« :الرقابة
لبنان ستكون هــذه املـ ّـرة جـ ّ
ـديــة» .ملــاذا تبرع
ّ
وســائــل إع ــام فــريــق الـسـيــادة وال ـحــريــة في
إهانة كرامة لبنان وسيادته أكثر من غيرها؟
لــم يكن تأليف الـحـكــومــات بـهــذه الصعوبة
ّ
ّ
اللبنانية:
للجمهورية
في التاريخ املعاصر
َ
قبل الطائف كــان الرئيس يختار مــن يشاء
بــال ـتــوافــق -أح ـيــانــا  -م ــع رئ ـيــس الـحـكــومــة،
ُوإذا خالف رئيس الحكومة مشيئة الرئيس
ُ
َ
رئيس
املستبد كان األخير يستبدل بسهولة
ّ
الحكومة بــواحــد أكـثــر مـطــواعــيــة (ك ـَـان هذا
املسار حتى أزمــة  ١٩٧٣عندما توافق نادي
رؤس ـ ــاء ال ـح ـكــومــات ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى رفــض
اخ ـت ـي ــار س ـل ـي ـمــان فــرن ـجـ ّـيــة ألم ــن الـحــافــظ
ْ
الــذي لم تطل رئاسته للحكومة إال أسابيع
م ـ ـعـ ــدودة ،ك ـمــا أن ال ـي ــاس ســرك ـيــس وأم ــن
ّ
ّ
الجميل اكتشفا أن شفيق الــوزان هو تكرار
الصلح مع كميل شمعون :أي
لتجربة سامي
ّ
رئيس الحكومة السني الذي ،مقابل كرسي
ال ـح ـكــم ومـ ـك ــرم ــات ،ي ــواف ــق ع ـلــى م ــا يــريــده
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــة ول ــو أت ــى عـلــى حـســاب
مـ ــزاج أك ـث ـ ّ
ـري ــة أب ـن ــاء وب ـن ــات طــائ ـفــة رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة) .ب ـعــد ال ـط ــائ ــف ،ل ــم ي ـعــد رئـيــس
ّ
ال ـج ـم ـهـ ّ
عملية
ـوريــة ال ـحــاكــم ب ــأم ــره .كــانــت
تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ت ـطــول ألن امل ـخــابــرات
السورية وعبد الحليم ّ
ّ
خدام كانا يضغطان
على كل األطــراف للمضي بتشكيلة يتوافق
عليها حلفاء النظام السوري.
ُ
ـطــر
ل ـ ّيــس ه ـنــاك ف ــي ل ـ ٌب ـنــان ال ـي ــوم ِم ــن مـسـيـ ِ
ك ــل ــي ،وهـ ــذا ح ـس ــن .ول ــو أن ل ـب ـنــان يخضع
ّ
لسيطرة حزب الله  -كما ّ
العدو
يكرر إعــام
اإلســرائ ـي ـلــي وك ـمــا يـ ـ ّ
ـردد وراءه إع ــام دول
ّ
الخليج والـيـمــن اللبناني  -لكانت عملية
التشكيل تـتـ ّـم فــي خ ــال أســاب ـيــع( .وف ــارس
سعيد يربط تأخير تشكيل الحكومة بامللف
ال ـنــووي اإلي ــران ــي ،ويــربــط إع ــان الحكومة
ّ
ب ــامل ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ولـ ـع ــل ــه يــربــط
خسارته في االنتخابات  -بعد زمن سيطرة
النظام السوري  -بامللف النووي اإليراني).
لكن وتيرة تشكيل الحكومة باتت ّ
تعبر عن
حقيقة التناقضات والصراعات في لبنان،
وه ــي تــرتـبــط أي ـضــا بــاح ـتــدام  -أو تـهــدئــة -
ّ
ال ـت ـ ّـوت ــرات وال ـص ــراع ــات اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة .الـشــرخ
الشيعي يزيد من تفاقم الصراعات
السني -
ّ
ّ
عملية التشكيلّ .إن
فــي لبنان ويــؤثــر على
حصول هدنة أو مصالحة بني قيادات السنة
والـشـيـعــة عـلــى مـسـتــوى املـنـطـقــة مــن شأنه
تسهيل التوافق اللبناني لكن على حساب
ّ
للمسيحيني .إن
الوزن السياسي  -الطائفي
ّ
ّ
ّ
للمسيحيني في
ة
ارتباط التي َارات السياسي ّ
لبنان بـطــرفـ ْـي ال ـصــراع الـســنــي أو الشيعي
َّ َ
ّ
للمسيحيني
ق ــل ــل م ــن ال ـض ـعــف ال ـس ـيــاســي
(وهـ ــو ضـعــف دي ـمــوغــرافــي ف ــي جــانــب منه
وسياسي في جانب آخــر ،مرتبط برهانات
خــاطـئــة أقــدمــت عليها ق ـي ــادات شـعـبـ ّـيــة في
ال ــوس ــط امل ـس ـي ـحــي ال ـل ـب ـنــانــي ف ــي س ـن ــوات
الـحــرب) فــي املرحلة الحالية .قــد يــأتــي يوم
تـ ـق ـ ُ
ـوم ف ـي ــه الـ ـقـ ـي ــادات ال ـس ـن ـ ّـي ــة وال ـش ـي ـعـ ّـيــة
بتشكيل حكومة مع التجاهل التام للدروز
واملـسـيـحـ ّـيــن (ه ـكــذا م ـ ّـرت عــرضــا معارضة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ال ـقــاط ـعــة ل ـت ــوزي ــر ســريــان
ّ
ّ
ّ
لبنانيني  -وقــال ،زعيم
علويني
لبنانيني أو

ّ
ّ
يسجل سابقة
التيار «املــدنــي» هــذا ،إنــه لــن
ّ
ّ
في توزير العلويني .والعلويون هم أضعف
طائفة فــي لبنان .وهـنــاك مــن يكتب بحنني
ـوديــة ف ــي ل ـب ـنــان َ
ع ــن ال ـجــال ـيــة ال ـي ـه ـ ّ
ومـ ــن ال
ي ــرى فـظــاعــة الـتـمـيـيــز وتـحـقـيــر واضـطـهــاد
ّ
العلويني).
ال يعرف الشعب اللبناني وزراءه الجدد ألن
الزعماء يختارون ال ــوزراء بناء على أسس
الــروابــط والـعــاقــات .بعضهم يصبح وزيـرًا
ألن ــه اب ــن الــزع ـيــم ،وآخ ــر يـصـبــح ألن ــه صهر
الزعيم ،وأخ ــرى تصبح وزي ــرة ألنها زوجــة
زعـ ـي ــم ،والـ ـب ــاق ــون ي ـص ـب ـحــون وزراء ألنـهــم
ّ
الذاتية
تابعون وتــابـعــات للزعيم .والـسـ َـيــر
ل ـ ـلـ ــوزراء ال ت ـك ـفــي لـلـحـكــم عـلـيـهــم م ــن ِقـبــل
ّ
َ
الذاتية في لبنان
السير
الـنــاس .ومضمون
م ـتــروك لـكــل وزي ــر مــن دون ضـبــط املعايير
والكفاءات ،فيما يمكن أن ُ ّيترك األمر لهيئة
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي كــي تــدقــق فــي مضامني
َ
سيرته ّ
ِّ
مواد غير
يضمن
السير ألن هناك من
دقيقة أو صحيحة خصوصًا أن وزراء في
سيرهم شهادات َّ
املاضي ّ
ضمنوا َ
مزورة (في
أميركا ،يراجع «مكتب التحقيقات الفدرالي»
ال ـس ـيـ َـر ال ــذات ـ ّـي ــة لـلـ ُـمـعـ ّـيـنــن وامل ـع ـ ّـي ـن ــات في
إدارات الدولة) .فالوزيرة فيوليت الصفدي،
ً
ُ
تذكر في سيرتها أنها نالت «شهادة
مثال،
ّ
ّ
تـنـفـيــذيــة ف ــي ال ـق ـيــادة ال ـع ــام ــة» (وهـ ــي غير
تنظيم أحـمــد جـبــريــل) مــن جامعة هــارفــرد.
ّ
جامعية ،بل هي ورقة
لكن هذه ليست شهادة
«إف ــادة» يحصل عليها مــن يدفع مبلغًا من
املال لحضور دورة في الفرع غير األكاديمي
للجامعة .والوزير ريشار قيومجيان ،وهو
ط ـب ـيــب أس ـ ـنـ ــان ،ذكـ ـ ـ َـر ف ــي س ـي ــرت ــه أن ـ ــه ن ــال
ّ
«مؤسسة السياسة
شهادة دراسات عليا من
ّ
ّ
ّ
املؤسسة ليست أكاديمية وقد
العاملية» .لكن
َ
قطعت جامعة بوسطن صلتها بها بسبب
ذلـ ـ ــك ،وه ـ ــي ت ـخ ـت ـ ّـص ب ـت ـخــريــج ع ـس ـكـ ّ
ـريــن
ّ
ّ
أميركيني ّ
(أسسها موظف يميني رجعي في
إدارة رونالد ريغان) .أما محمد داوود فيذكر
في سيرته أنه حاز «املرتبة األولى في جميع
ّ
ّ
بمتوسط .»٢٠\١٦
الثانوية
سنوات دراستي
ـات ــه فــي
ل ـيــس م ــأل ــوف ــا أن ي ــذك ــر امل ـ ــرء ع ــام ـ ِ
ّ
ّ
الذاتية (كانت
الثانوية في سيرته
املدرسة
ُّ
ُ
عالماتي  -الحق يقال  -شنيعة في املدرسة
ّ
الثانوية).
ّ
ْ
وتـعـيــن الـ ـ ــوزراء فــي لـبـنــان لــم يـتـغــيــر عبر
السنوات .االختصاص غير مطلوب ،والوالء
ّ
الخارجية هو
للزعيم أو الـحــزب أو الجهة
الـشــرط الــوحـيــد للتوزير .وت ــروي الصحف
أن ن ـب ـي ــه ب ـ ـ ـ ّـري ي ـح ـف ــظ فـ ــي ج ـي ـب ــه أسـ ـم ــاء
وزرائ ــه حتى اللحظة األخـيــرة ،وال يكونون
عـلــى درايـ ــة ب ـتــوزيــرهــم .أي أن تــوزيــرهــم ال
ّ
بخطة سياسة ّ
عامة ّ
معينة.
يكون مرتبطًا
وهــذه ترجمة للفهم السياسي لـلــوزارة ،أي
أنـهــا مـجــال لتقديم الـخــدمــات للناخبني ،ال
أكثر .وحــزب الله كــان صريحًا في أنــه يريد
ّ
ّ
الصحة .أي أن الحزب يدخل
بقاعيًا لــوزارة
السياسة من بابها التقليدي النفعي ،وليس
إصالحي يكافح فيه الفساد.
من باب
َ
وحــزب الله أعلنها حربًا على الفساد ،لكن
تـبــاشـيــرهــا ل ــمّ تـصــل إلـيـنــا ب ـعــد .وال ـح ــزب،
َ
مثل غيره ،تدخل لحماية مصنع «ميموزا».
ّ
وال ـت ـحــال ـفــات ب ــن األحـ ـ ــزاب والـ ـت ــي ــارات في
نية جـ ّ
لبنان تقضي على أي ّ
ـديــة بمحاربة
الـ ـفـ ـس ــاد .ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـل ـح ــزب أن ي ـح ــارب
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ف ـي ـم ّــا ه ـ ــو مـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع ح ــرك ــة
ُ
«أم ـ ـ ــل» ،امل ـت ـعــش ـشــة ف ــي ال ــدول ــة وامل ـش ــارك ــة
مــع الـحــريـ ّ
ـريــة وجـنـبــاط فــي اغـتـنــام الــدولــة
والــرأسـمــالـ ّـيــة فــي لـبـنــان مـنــذ الـطــائــف؟ هل
ّ
ي ـم ـكــن ل ـل ـحــزب أن ي ــول ــي م ـح ــارب ــة ال ـف ـســاد
على تحالفه االنتخابي والسياسي؟ وهذه
تسري على تحالف ّ
التيار الوطني الحر مع
سعد الحريري :أليس هذا التحالف هو الذي

َ
حزب الله أعلنها
حربًا على الفساد
لكن تباشيرها لم
تصل إلينا بعد

(داالتي ونهرا)
جعل من اإلب ــراء املستحيل ممكنًا؟ وحافظ
الحزب على توزير محمد فنيش ،لكن ما هي
إنجازات فنيش في سنوات وزارته الطويلة
(غ ـيــر اإلنـ ـج ــازات الـسـيــاسـ ّـيــة ف ــي الـتـصـ ّـدي
للسنيورة في حكومته خصوصًا في حمأة
عدوان ّ
تموز)؟ هل هناك إنجاز واحد له في
َ
أي وزارة؟ وقد اقترن اسمه في وزارة الطاقة
ّ
الحريرية
بمشروع للخصخصة حاز إعجاب
ّ
الصحة الجديد هو طبيب،
في لبنان .ووزير
مداو بقدر ما
طبيب
إلى
تحتاج
والوزارة ال
ّ ٍ
ّ
عامة أو إدارة
صحة
هي تحتاج إلى خبير
ّ
ّ
األطباء من الخبراء في
عامة (وهناك بعض
ّ
ّ
الصحة العامة) .ولو أن الحزب أراد بالفعل
م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ل ـك ــان أص ـ ـ َّـر ع ـل ــى تـعـيــن
ّ
ّ
«الصحة:
سكرية الذي (في كتابه
إسماعيل
حـ ــق وكـ ـ ــرامـ ـ ــة») لـ ــه ب ــرن ــام ــج ع ـم ــل واضـ ــح
إلصــاح ال ــوزارة والـتـصـ ّـدي لفساد شركات
األدوي ـ ـ ــة (وزيـ ـ ــر ال ـص ـ ّـح ــة ال ـج ــدي ــد مـتـعــاقــد
حاضر مع شركات األدوية كما ورد
بصفة ُم
ِ
ّ
في سيرته) .إسماعيل سكرية كان يمكن له
تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار األدوية
ل ـكــن ش ــرك ــات األدوي ـ ـ ــة مــرت ـب ـطــة بــاملـصــالــح
ّ
ّ
االقتصادية الحاكمة.
السياسية -
ّ
وأصبح للنساء أربع وزيــرات ،وأصبح لهن
وزارة ل ــ«تــأه ـيــل ال ـن ـس ــاء والـ ـشـ ـب ــاب» .لكن
االس ــم تـغـ َّـيـ َـر إلــى «تمكني امل ــرأة والـشـبــاب»،
ُ
ـريــة ال ــذك ـ ّ
ك ــأن الـعـنـصـ ّ
ـوري ــة تـكـمــن فـقــط في
عـ ـ ـب ـ ــارة «تـ ــأه ـ ـيـ ــل» ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي رب ـ ــط ش ــأن
ال ـن ـس ــاء ب ــال ـش ـب ــاب واألط ـ ـف ـ ــال ،ع ـل ــى ع ــادة
أب ـش ــع ال ـت ـقــال ـيــد ال ــذك ـ ّ
ـوري ــة ا ٌل ـت ــي تـتـعــامــل
م ــع امل ـ ــرأة ع ـلــى أن ـه ــا م ـخ ـلــوق غ ـيــر مكتمل
ال ـت ـك ــوي ــن ويـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى إشـ ـ ـ ــراف ورع ــاي ــة
ّ
النسائية
الــرجــل .واالح ـت ـفــال بالتعيينات ّ
ف ـقــط كـ ــون صــاح ـبــات ـهــا ن ـس ــاءّ ي ـمــثــل فهمًا
ّ
للنسوية .لكن هل نتوقع من ساسة
مغلوطة
ّ
لبنان ،ومــن إعالمه املختص بتسليع املــرأة
وتـشـيـيـئـهــا ،فـهـمــا لـلـنـسـ ّ
ـويــة؟ حـتــى بعض
ّ
النسويات في لبنان  -ومعهم سفراء الدول
الـغــربـ ّـيــة  -ابتهجوا لتعيني أرب ــع نـســاء من
قبل زعماء رجال .وليست بني النساء واحدة
ّ
نسوية .على العكس،
تحمل فكرًا أو عقيدة
ّ
ّ
هــن ينتمني إلــى أحــزاب وتــيــارات بعيدة كل
ّ
النسوية .وهناك من ابتهج أكثر
البعد عن
ّ
ألن وزارة الــداخـلــيــة بــاتــت فــي أي ــدي ام ــرأة.
ـرات
وه ــل نبتهج أيـضــا لــو أن جـهــاز مـخــابـ ٍ
عــربـيــا ب ــات فــي يــد ام ـ ــرأة؟ ّهــل ق ـيــادة امل ــرأة
ّ
نسويًا
ألجهزة القمع والتعذيب يمثل نصرًا
ّ
إنسانيًا؟ وفكرة أن النساء يضفني ملسة
أو
ّ
حنان وإنسانية على مناصبهن هــي فكرة
ـريــة ذك ـ ّ
عـنـصـ ّ
ـوري ــة تنتمي إل ــى فـكــر الفصل
ّ
ال ـع ـق ـلــي ب ــن «ال ـط ـب ـي ـع ــة» ال ــذك ــوري ــة وب ــن
«ال ـط ـب ـي ـع ــة» ال ـن ـس ــائ ـ ّـي ــة .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،إن
ّ
البطريركية
تعيينات النساء في املجتمعات

تدفع بالنساء اللواتي يصلن إلــى مناصب
ّ
ّ
حربية
صقورية
رفيعة إلى انتهاج سياسة
ّ
ّ
الخارجية (كما فعلت
عدوانية في السياسة
ّ
ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون) إلث ـب ــات ذك ــوري ــة امل ــرأة
ّ
السياسية .وليس صدفة أن النساء اللواتي
ُ َ
وصلن إلى أعلى املناصب في بالدهن عرفن
بــالـعــدوانـ ّـيــة فــي السياسة الـخــارجـ ّـيــة ،مثل
غــولــدا مئير أو مارغريت ثاتشر أو بنازير
بــوتــو أو أن ــدي ــرا غ ــان ــدي .وتـسـتـطـيــع امل ــرأة
ّ
للنسوية كما كانت
القائدة أن تكون معادية
ً
غولدا مئير ومارغريت ثاتشر مثال.
وبــدخــول الــوزيــر ريشار قيومجيان ُي َّ
سجل
مـ ـ ـ ـ ّـرة أخـ ـ ـ ــرى وصـ ـ ـ ــول مـ ـق ــات ــل ق ـ ـ ّـوات ـ ــي إل ــى
ّ
الحكومة (له صورة يتقل ُد فيها وسامًا من
ّ
الجميل) .وقد وصل مقاتلون من ِقبل
بشير
ّ
ع ــن ال ـح ــزب الـتـقــدمــي االش ـت ــراك ــي وال ـق ــوات
وح ــزب الـلــه إلــى الـحـكــومــة .لكن الحكومات
لم تشهد وصول مقاتلني من أحزاب الحركة
ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ــزب
ال ـس ــوري الـقــومــي االجـتـمــاعــي .ك ــان النظام
السوري يمنع وصــول هــؤالء فيما احتضن
وص ــول مقاتلني قـ ّـواتـ ّـيــن ممن شــاركــوا في
امل ـج ــازر وتـعــامـلــوا مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي،
مثل إيلي حبيقة الذي فرضه رفيق الحريري
ّ
اللبنانية
والنظام السوري على الحكومات
وعلى مجلس ّ
النواب .وبوصول قيومجيان
ّ
ّ
تتضح سمة للحرب األهـلــيــة اللبنانية :إن
مقاتلي فريق اليمني االنعزالي الذي تحالف
مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي يــزهــون بتجربتهم
الـقـتــالـ ّـيــة فيما يظهر عـلــى مقاتلي الحركة
ّ
الوطنية املتقاعدين  -أو على الكثير منهم
 الـشـعــور بــالـنــدم أو الـخـجــل مــن الـتـجــربــة.ّ
سردية الطرف الــذي انهزم شـ ّـر هزيمة -
إن
ّ
أي فريق التعاون مع الـعــدو  -ســادت بفعل
اع ـت ـنــاق ـهــا م ــن ق ـب ــل ال ـح ــري ـ ّ
ـري ــة وحـلـفــائـهــا،
ِ
َّ
بما فيهم محسن إبراهيم الــذي قــدم خدمة
ّ
ّ
االنعزالية عن
للسردية
كبيرة قبل سنوات
ّ
الـحــرب عندما ق ـ ّـدم اعـتــذاريــة عــن أفـضــل ما
ّ
ّ
الوطنية ،أي الدفاع عن
ميز تجربة الحركة
ّ
املقاومة الفلسطينية.
وت ـك ـ ّـرس الـحـكــومــة الـثـنــائـ ّـيــة ال ـجــديــدة بني
ال ـت ـ ّـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر وت ـ ّـي ــار ال ـح ــري ـ ّ
ـري ــة.
لـكــن ت ـب ـ ّـوء سـعــد ال ـحــريــري ملـنـصــب رئــاســة
الحكومة كــان يجب أن يكون محظورًا .هذا
ّ
األهلية
رجــل ارتـضــى أن يتلو بـيــان الفتنة
من الرياض كي ينقذ نفسه من حفلة صفع
َوضرب من ِقبل أتباع محمد بن سلمان .هذا
َ
ُ
ـدور
قـ ِـبــل ،كما كتب من قبل ّعامر محسن ّ ،بـ ٍ
ك ــان مــرســومــا لــه أن يـفــجــر حــربــا أهـلــيــة في
لبنان .ولم يعتذر الحريري عن فعلته بل هو
يضحك عندما يشير ابــن سلمان أو غيره
ّ
الشخصية التي لم يخرج منها
محنته
إلى
ّ
ّ
ّ
إل بـتــدخــل دول ــة مــن ال ــدول األجـنـبــيــة التي

تــرعــاه فــي الـحـكــم ،كما رعــت أب ــاه مــن قبل -
وكل هذه الرعاية هي باسم السيادة طبعًا.
إن تجربة الحريري في الرياض ،واحتجازه
ُ
رهـيـنــا ،كــانــت يـجــب أن ت ـح ـ ِّـرم عـلـيــه الحكم
ألن ـنــا ال نـعـلــم طـبـيـعــة الـصـفـقــة ال ـتــي جــرت
بينه وبــن محمد بن سلمان ،خصوصًا أن
هناك موضوعًا ّ
ماليًا بينهما ،باإلضافة إلى
اعـتــراض ابــن سلمان على مسلك الحريري
ال ـس ـيــاســي (وق ـ ــد أدت غ ـض ـبــة ولـ ــي الـعـهــد
السعودي إلى إجراء تغيير شامل في فريق
سعد الحريري) .لكن االرتهان صفة متالزمة
لـلـحـكــم ف ــي ل ـ ّب ـنــان ،وال ـح ــري ــري ،الـ ــذي ُرب ــط
بـكــرســي وت ـلــقــى الـصـفــع واإله ــان ــة  -حسب
وص ــف دي ـف ـيــد إغ ـنــاط ـيــوس ف ــي «واش ـن ـطــن
ّ
أقل ّ
بوست»  -ليس ّ
حرية
حرًا في قــراره ،أو
ف ــي قـ ـ ــراره م ــن ب ـعــد اح ـت ـج ــازه .ل ـكــن جميع
األط ــراف ،بما فيها حــزب الـلــه ،أص ـ ّـرت على
رئاسة الحريري وهي تقبل به حتى لو كان
يحمل  -جهارًا  -أجندة من اعتقله وضربه
وشتمه في الرياض.
لكن ّ
ّ
الحر يبقى منتصرًا من
التيار الوطني
خالل األحد عشر وزيرًا  -ال كوكبًا .صحيح أن
ّ
ّ
ّ
اختصاصيني
يتميز أنه يأتي بوزراء
التيار
كـفــوئــن فــي مـجــاالتـهــم لكنهم  -كـمــا تقول
ّ
صديقة خبيرة فــي ش ــؤون الـتـ ّـيــار  -يــولــون
الوالء لباسيل على االختصاص .وهوّ ،مثل
ُ
نبيه ّ
بري كما تقول الصديقة ّإياها ،يفضل
ّ
سياسيًا
الوزراء غير النجوم كي ال يصعدوا
ع ـلــى ح ـســاب الــزع ـيــم األوحـ ـ ــد .ل ـكــن بــاسـيــل
ّ
سياسية ذات
يوحي أنه يخطو نحو قيادة
معالم تختلف عــن طريق ميشال عــون إلى
ّ
الرئاسة منذ عام  .٢٠٠٥جبران باسيل شكل
َ
ثـنــائـ ّـيــة مــع سـعــد ال ـحــريــري ،وف ـصــل قص ُدًا
مع حزب الله في االنتخابات ،ثم بدأ يطلق
ت ـصــري ـحــات م ـت ـنـ ّـوعــة وشـ ـ ـ َ
ـارك ف ــي تمجيد
الجميل .باسيل ِّ
ّ
يعبر عن رجوع (غير
بشير
ّ
ّ
مـحـمــود) لــانـعــزالــيــة الـلـبـنــانــيــة وللترويج
ل ـهـ ّ
ـويــات سـيــاسـ ّـيــة لــم يـ ُعـتــرف بـهــا دسـتــور
الـطــائــف ال ــذي ك ــان مــن املـفـتــرض أن يحسم

االحتفال بالتعيينات
ّ
كون
فقط
ة
النسائي
ّ
ل
يمث
صاحباتها نساء
ّ
فهمًا مغلوطًا للنسوية

الصراع حول ّ
هوية لبنان.
ثـ ـ ــم هـ ـ ـن ـ ــاك م ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات ج ـ ـبـ ــران
ُ
باسيل املـت ـكـ ِّـررة عــن ال ـصــراع مــع إســرائـيــل،
وه ــي تـخـتـلــف ع ــن خـطــب مـيـشــال ع ــون في
مناصرة الشعب الفلسطيني ّ
وذم االحتالل
اإلســرائـيـلــي .وال يمكن تجاهل تصريحات
ب ــاسـ ـي ــل  -كـ ـم ــا ي ـت ـج ــاه ـل ـه ــا ح ـ ـ ــزب الـ ـل ــه،
ويتجاهلها صديق باسيل ،قائد حزب الله.
ت ـتــراكــم خ ـطــب وت ـصــري ـحــات بــاس ـيــل وهــي
ّ
اعترافًا بحق إسرائيل في الوجود
تتضمن ّ
ت ــارة وبـحــقـهــا فــي األم ــن ت ــارة أخ ــرى (وفــي
كلمته في ذكرى  ٦شباط نسب عبارة «أمن
ّ
العربية» مع
إسرائيل» إلى مبادرة «السالم
أن العبارة لــم تــرد فيها) .وقبل أسـبــوع من
الكلمة األخ ـيــرة ،ذك ـ َـر باسيل حــق إسرائيل
فــي األم ــن وك ــان ذل ــك فــي مـقــابـلــة مــع «ســي.
َ
إن .إن» ،وقيل يومها على وسائل التواصل
ّ
اإلنكليزية خانته .وفي الحديث
إن العبارة
ّ
ّ
استراتيجية دفاعية للبنان فــي سياق
عــن
البيان ال ــوزاري ،ذكــرت محطة «أو .تي .في»
ُّ
ّ
«لغوية» ستحل املــوضــوع .أي
أن تخريجة
وتحرير أرضه
لبنان
عن
الدفاع
أن موضوع
ّ
بـ ــات لـعـبــة ل ـغ ـ ّ
ـوي ــة .ه ـك ــذا ي ـس ـت ـخــف معظم
القوى في لبنان بالخطر اإلسرائيلي.
لكن املــوضــوع لــم يعد يحتمل النقاش .لقد
تـسـ ّـر َب حديث املجلس األعلى للدفاع وفيه
ُّ
يقر مدير مخابرات الجيش بما هو معروف
لـكــل الـلـبـنــانـ ّـيــن وال ـل ـب ـنــانـ ّـيــات ،وب ـمــا ثـبــتَ
للعيان في عدوان ّ
تموز :أن الجيش اللبناني
لــن يـصـمـ َـد ألكـثــر مــن  ٢٤ســاعــة أم ــام الـعــدوّ
ُ
اإلســرائ ـي ـلــي .ت ـق ــارن ذل ــك بـمـقــاومــة صمدت
ّ
صمدت ثالثة جيوش
أمــامّ العدو ّأكثر مما ً
عربية نظامية مجتمعة .ونفي حقيقة عدم
ُّ
ّ
يحمل قائد الجيش الحالي،
أهلية الجيش
ّ
ّ
جــوزيــف ع ــون ،مـســؤولــيــة أم ــام اللبنانيني،
ُّ
ينفك يـكـ ّـر ُر الزمــة أن الجيش على
إذ هــو ال
«جهوزية ّ
ّ
تامة» ملواجهة إسرائيل (مستفيدًا
على ما يبدو من طائرات رش املبيدات وما
ّ
ّ
أميركية).
إنكشارية
شاكلها من مساعدات
أي إن ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ي ـ ـصـ ــارح ال ـش ـعــب
بحقيقة عدم قدرة الجيش على ّ
صد عدوان
ّ
ردتــه مقاومة ُم ّ
تطوعة ،فيما الجيش الذي
يـتـلـ ّـقــى أم ــوال ال ـضــرائــب الـلـبـنــانـ ّـيــة خــاضــعٌ
لسقف الضعف ال ــذي تفرضه عليه أميركا
(وأم ـي ــرك ــا ه ــي ال ـتــي تــريــد ال ـتــرويــج لكذبة
جـ ـه ـ ّ
ـوزي ــة ال ـج ـي ــش مـ ــن أج ـ ــل ن ـس ــف حـ ّـجــة
املقاومة).
تــرافــق هــذه الحكومة وع ــود كـثـيــرة ،وسعد
ال ـ ـحـ ــريـ ــري وعـ ـ ــد ب ـخ ـل ــق  ٩٠٠،٠٠٠ف ــرص ــة
عمل وه ــذا الــوعــد يحمل مــن املـصــداقـ ّـيــة ما
حـمـلــه وع ــد إل ـيــاس امل ـ ّـر فــي األيـ ــام األخ ـيــرة
ّ
النيابية بــأن يـ ّ
ـؤسـ َـس فرعًا
من االنتخابات
لـ«اإلنتربول» في بتغرين (ملــاذا بتغرين ،ال
ن ــدري) .وحــزمــة وع ــود «سـيــدر» ستزيد من
إمساك دول الغرب بخناق الدولة واملجتمع
ف ــي ل ـب ـنــان ،وه ــي سـتــزيــد م ــن اخ ـت ــراق دول
الغرب للدولة واملجتمع في لبنان .ما ُي ّ
سمى
ّ
بــاإلصــاحــات الـتــي هللت لها الحكومة لن
تـخـتـلــف ع ــن ســاب ـقــات ـهــا م ــن «إص ــاح ــات»
ّ
غربية برفع شأن
ومن «مساعدات» ووعــود
اللبناني.
االقتصاد
ّ
سـ ٌ
ـاذج مــن يـتــوقــع تغييرًا فــي لـبـنــان .ليس
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـط ــائـ ـف ــي ال ـ ـهـ ــرم هــو
وحــده املـســؤول ،بل التوازنات والصراعات
ّ
ّ
الداخلية هي حامية للفساد بقدر
الطائفية
ّ
ما أن التوازنات والصراعات اإلقليمية هي
أي ـضــا حــامـيــة وراع ـي ــة لـلـفـســاد .فـلـنـتـصـ َّـور
ماذا سيكون ّ
رد فعل ما ُي َّ
سمى بـ«املجتمع»
ّ
الــدولــي لــو أن حملة مكافحة الفساد قــررت
فتح دفاتر فؤاد السنيورة في الحكم .عندها،
ّ
ستتشكل حملة عاملية إلنقاذ ً«رجل الدولة»
(ال ي ـجــد ال ـس ـن ـي ــورة غ ـض ــاض ــة ف ــي وصــف
نفسه بــ«رجــل الــدولــة» فــي بعض املقابالت
ال ـص ـح ــاف ـ ّـي ــة) .هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة ل ــن تـخـتـلــف
عــن سابقاتها ،ووع ــود اإلص ــاح ومكافحة
الفساد ستنضم إلــى حـمــات سباقة بــاءت
بــالـفـشــل .لـكــن ال ـجــديــد فـيـهــا ه ــذه امل ـ ـ ّـرة ،أن
ّ
ّ
يتعرض
اللبنانية يمكن أن
رئيس الحكومة
ِّ
للضرب والصفع واإلهانة إذا لم ينفذ أوامر
ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ب ـح ــذاف ـي ــره ــا .لكن
ٌ
الحريري رجل ذو صداقات :يستطيع حينها
أن يستنجد برؤساء دول أجانب ،وفي هذا
مفخرة  -وأية مفخرة  -للبنان وشعبه.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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ّ
تقدم العامل االقتصادي
االجتماعي
سعد الله مزرعاني *
بني العناوين التي ّ
تقدمت في السنوات املاضية عمومًا ،وفي األشهر األخيرة خصوصًا ،عنوان
األزمــة االقتصادية والتوتر االجتماعي الناجم عنها ،وبــدء تحولهما ،على األقــل في األذهــان
والهواجس واملعاناة (وفي الشارع مؤخرًا) ،إلى مرتبة لم يبلغاها منذ حقبة طويلة .في بداية
التسعينات عانى اللبنانيون ،معظمهم بالتأكيد ،من تدهور سعر صرف الليرة .املتضررون
كــانــوا أكثرية املــواطـنــن .لكن ،حصول ذلــك بعد حــرب أهلية دامــت حــوالــى  15سنة ،ثـ ّـم إقحام
املضاربة املالية (ذات االستهداف السياسي) من أجل إسقاط رئيس الحكومة وحكومته واملجيء
بسواهما ،قد ّبررا ،نسبيًا ،تلك القفزة ،في سعر صرف الليرة ،التي تراجعت سريعًا بعد تحقيق
الهدف من ورائها! ثم إن طبيعة املرحلة آنذاك (أي االرتياح لوقف االحتراب األهلي واالتفاق على
تسوية «الطائف» وتكريسها) ،قد طغيا على كل ما عداهما ،سـ ً
ـواء كان بحجم اغتيال رئيس
الجمهورية املنتخب رينيه معوض ،أو بحجم تدهور سعر صرف الليرة إلى درجة مأساوية.
َّ
خفف من ذلك أيضًا ،ما راهن عليه املزاج الشعبي ،بأكثريته ،من أن مجيء رجل األعمال اللبناني
ّ
ُّ
السعودي رفيق الحريري رئيسًا للحكومة سيؤدي إلى إحداث تحول انعطافي إيجابي ملصلحة
ّ
نتذكر أن ضجيجًا كبيرًا كان قد َّ
مهد
معالجة سريعة لبعض كوارث الحرب إن لم يكن ملعظمها!
لذلك عبر مبادرات الحريري :رفع األنقاض من شوارع العاصمة ،املنح الدراسية آلالف الطالب
اللبنانيني ،وعــود اإلعمار وإنــارة البالد بالبواخر األسـطــوريــة ...كذلك فقد ساهمت املحادثات
املنفردة بني ممثلي الكيان الصهيوني وممثلي بعض «دول الطوق» والفلسطينيني في تعزيز
ً
أوهام تبلور تسوية شاملة استكماال لـ اتفاقية «وادي عربة» مع األردن ،واتفاقية «أوسلو» مع
السلطة الفلسطينية...
األزمة االقتصادية االجتماعية ،آنذاك ،تبعثرت وضاعت إذن وسط ضجيج أكبر حول شعارات
مواجهة «االحـتــال الـســوري» بالنسبة لفريق لبناني ،وبـلــورة «املـشــروع اإلع ـمــاري» بالنسبة
لفريق كبير آخــر ،واسـتـبــدال هيمنة بــأخــرى بالنسبة لفريق ثالث كــان يعمل تحت اإلشــراف
الـســوري املباشر ويثابر على ممارسة نـفــوذ حــاســم فــي مـجــاالت السلطة واإلدارة وتقاسم
املكاسب في ميزان قوى جديد كان عنوانه «ترويكا الحكم» وصناديق اإلنفاق والنهب املوزعة
طائفيًا ،والسيطرة على القطاعات الناشئة ،الخاضعة أيضًا ملنطق االحتكار والتقاسم ،كاإلعالم
ومرافق ومؤسسات الدولة ما بعد الحرب ...هذا طبعًا باإلضافة إلى استمرار املقاومة ضد العدو
ُ
اإلسرائيلي وحصول محطات عدوانية واتفاقيات مهمة في مجرى ذلــك ت ّوجت باالنسحاب
الذليل عــام  ،2000والحـقــا ،بنتائج عــدوان تموز لعام  2006حني ُهــزم الـعــدو ،مــرة جديدة في
لبنان ،رغم كل جبروت أسلحته وضخامة الدعم وآمال األميركيني التي كانت معقودة على ذلك
العدوان :بنشوء «شرق أوسط جديد» ،وبتدارك اإلخفاقات األميركية في العراق ،وبالقضاء على
ما تبقى من مقاومة في لبنان وسوريا واملنطقة عمومًا ملصلحة واشنطن وتل أبيب وحلفائهما
املعلنني واملضمرين...
تـقـ ّـدم العامل االجتماعي واالقـتـصــادي بــدأ يبرز تباعًا منذ بــدأت تتراكم سلبيات «النموذج
ّ
االقتصادي» الذي بشر به واعتمده وقاده الرئيس الشهيد رفيق الحريري .تفاقمت هذه السلبيات
ً
ابتداء من ربيع عام  .2011وحيث أن
مع تطورات الوضع في املنطقة عمومًا وسوريا خصوصًا
النموذج املذكور قد تأسس على الريع دون اإلنتاج وعلى إقامة «جنة ضريبية» ملصلحة كبار
املتمولني واملضاربني وعلى الفوائد العالية للتوظيف في سندات الخزينة لتمويل ًالعجز والدين
ً
الـعــام ...فضال عن النهب والصفقات وتدهور البنية الخدماتية في جوانبها كــافــة ...فقد أدى
ّ
الفلتان و«الشطارة» وعدم املحاسبة إلى بروز نوع من الجشع املتوحش تمثل في االستهتار
ّ
كثف ّ
وجسد كل ذلك ملف أزمة النفايات التي
بمصالح الناس وبشروط الحفاظ على البيئة...
اندلعت في أواسط عام  .2015كانت تلك األزمة بداية انكشاف النموذج السياسي واالقتصادي
على خلل عظيم لجهة االستهتار بصحة املواطنني وسالمة البيئة وإخضاعهما آلليات الصفقات
والسمسرة التي ترتدي ،كالعادة لبوسًا طائفيًا ومذهبيًا .لكن هذه األزمة التي جرى امتصاص
النقمة الشعبية بشأنها باملناورات والتدابير الجزئية والقمع والبلطجة وكذلك بضعف وتشتت
قـيــادة التحركات الشعبية ،كانت رأس جبل الجليد فــي خلل أوســع وأشـمــل ،عــاد إلــى البروز
مع تدهور املؤشرات االقتصادية جميعها ووصــول لبنان إلى حافة هاوية وإفــاس يتهددان،
خصوصًا ،ماليني اللبنانيني من ذوي الدخل املحدود في الفئتني الشعبية واملتوسطة .هؤالء ،مع
احتمال انهيار سعر صرف الليرة وفرض ضرائب ورسوم جديدة(عليهم باألساس) وإفالس
الخزينة والعجز عن سداد الديون وارتفاع الفوائد ،فيما يستمر النهب والهدر والصفقات ،هؤالء،
ّ
استشعروا مخاطر غير مسبوقة ضاعفت لديهم القلق ،وحفزت جزئيًا حتى اآلن ،االستعداد
للمشاركة في االحتجاج كما برز في املظاهرات والتحركات التي حصلت في األسابيع املاضية.
لقد ساهمت مرحلة االنتخابات وقانونها ومــا رافقها مــن تسعير طائفي اضطلع بــه التيار
العوني خصوصًا ،في صرف األنظار ،ولو مؤقتًا ،عن األزمــة االجتماعية واالقتصادية .لكن
التعثر في تشكيل الحكومة كشف الكثير من زيف الوعود وخطأ التوجهات التي تؤكد املضي
في النهج ذاتــه ،كما في مؤتمر «سيدر» ،وتوصيات «ماكينزي» ّ
املجملة ببعض الوعود والتي
ّ
لن يعتمد منها إل األســوأ مشفوعًا باملضي في الفئوية والتحاصص واالستهتار بمصالح
ومصير البلد والناس .تجلى ذلك سريعًا في البيان الوزاري وفي التصريحات املتالحقة لرئيس
ّ
الوزراء املكلف وفي اإلجماع املريب والسريع على البيان الوزاري .ثمة اتجاه حاسم لدى أطراف
السلطة نحو تدفيع املواطنني ثمن خطأ نهجهم وهدرهم وفئويتهم ونهبهم ملوارد البالد دون
حسيب أو رقيب .يجري الحديث عن «تدابير مؤملة» (ملن!) منها زيادة رسم خمسة آالف ليرة
على صفيحة البنزين ،ورفــع الضريبة على القيمة املضافة ( )TVAإلــى حــدود ال ــ 15باملئة،
وتخفيض رواتــب العاملني واملتقاعدين في القطاع العام  ...بــدوره ،ناقوس الخطر الــذي دقته
جهات دولية متضررة أو متابعة ،أعاد إلى الواجهة املخاطر َّ
وعزز لدى فئات واسعة من املواطنني
شعور الخوف ،وبالتالي التحرك للمساهمة في درء مخاطر سعي أطراف السلطة لتدفيع الفئات
الضعيفة واملتوسطة ثمن األزمة من لحمها الحي.
األزم ــة االقتصادية االجتماعية تفرض نفسها بقوة فــي عــداد األولــويــات .لــم يعد مــن املمكن
حجبها أو التخفيف مــن وقعها أو مــن إمكانية استخدامها مــن قبل جهات مشبوهة ،لدفع
ّ
األمور في البالد نحو الفوضى الشاملة ...املعارضة والجهات والفئات املتضررة مطالبة بالتحلي
بالوعي واملسؤولية ملتابعة هذه املتغيرات ولتنظيم مواجهة تأخد بعني االعتبار جانبي املعركة:
الوطني واالجتماعي في الوقت عينه.
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

سوريا

ّ
اتصاالت روسية «مكثفة» مع األتراك:

العراق

أراض خارج سلطة دمشق
لبقاء
ال
ٍ

في توقيت ال يخلو من
دالالتّ ،أكدت موسكو
أنها تتطلع ،في سياق
محادثاتها المتصلة بالملف
السوري ،إلى عودة كامل
األراضي السورية إلى سلطة
الحكومة الشرعية ،بما
في ذلك «المنطقة اآلمنة»
المفترضة وإدلب ومحيطها

أع ـ ــادت ال ـت ـســري ـبــات ال ـت ــي نـشــرتـهــا
صـحـيـفــة «وول س ـتــريــت ج ــورن ــال»
عن موعد مفترض جديد النسحاب
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن س ــوري ــا ،في
نهاية نيسان املقبل ،طــرح األسئلة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ح ـ ـ ـ ــول آل ـ ـي ـ ــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب
واالتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاق ـ ـ ــات ال ـ ـت ـ ــي ي ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن
يـ ـت ــم إن ـ ـجـ ــازهـ ــا قـ ـب ــل إت ـ ـمـ ــامـ ــه .ول ــم
يـخــرج مــن أن ـقــرة ،املـعـنـيــة بــالــدرجــة
األول ــى بــال ـجــدول الــزمـنــي للخطوة
األم ـيــرك ـيــة ـ ـ ـ ـ ح ـتــى ل ـيــل أم ــس ـ ـ ـ ـ ما

فيرشينين :نختلف
مع إسرائيل وال نرى حزب الله
منظمة إرهابية
ّ
ي ــؤك ــد أو يـنـفــي تـلــقـيـهــا مـعـلــومــات
رسمية من واشنطن في هذا الشأن.
وبينما نقلت وكــالــة «روي ـتــرز» عن
مـ ـس ــؤول ت ــرك ــي ل ــم ت ـسـ ّـمــه ق ــول ــه إن
ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــم تـظـهــر ألنـقــرة
أي إش ـ ــارة ف ــي ش ــأن مــوعــد اكـتـمــال
االنـ ـسـ ـح ــاب ،ن ـش ــرت ت ــأك ـي ـدًا ملــوعــد
االنـسـحــاب املفترض نفسه مــن قبل
مسؤول أميركي غير ُمـعـ ّـرف أيضًا.
وكان الالفت في ما نقلته «رويترز»
ع ــن املـ ـس ــؤول األخـ ـي ــر ،إش ــارت ــه إلــى
أن خ ـطــة االن ـس ـح ــاب وف ــق ال ـج ــدول
الزمني هذا تشمل قاعدة التنف قرب
مثلث الحدود السورية ـ ـ العراقية ـ ـ
األردن ـي ــة ،وه ــو مــا يـتـنــاقــض مــع ما
رشــح عــن عــدة مـســؤولــن أميركيني
خ ــال الـشـهــر األخ ـيــر .كــذلــك ،امتنع
كــل مــن «الـتـحــالــف الــدولــي» ووزارة
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ـ ــن ال ـح ــدي ــث
إل ــى الــوكــالــة ح ــول ال ـجــدول الزمني
لالنسحاب.
وب ـي ـن ـم ــا غ ـ ـ ــاب ال ـ ـحـ ــديـ ــث ال ــرس ـم ــي
ال ـ ـ ـتـ ـ ــركـ ـ ــي ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،حـ ـ ـ ــول تـ ـ ـط ـ ــورات
املـ ـح ــادث ــات م ــع واشـ ـنـ ـط ــن ،خــرجــت
تصريحات الفـتــة مــن مــوسـكــو ،عبر
م ـق ــاب ـل ــة أجـ ــراهـ ــا ع ـ ــدد مـ ــن وس ــائ ــل
اإلع ـ ــام م ــع ن ــائ ــب وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ّ
الروسي سيرغي فيرشينني .وغطت
أجــوبــة ال ــوزي ــر ،ال ــذي راف ــق مبعوث
«الـ ـك ــرمـ ـل ــن» فـ ــي جـ ــوالتـ ــه امل ـع ـن ـيــة
ب ــاملـ ـل ــف ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ،م ـ ـسـ ــار تـشـكـيــل
«الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة» وم ـص ـي ــر
إدل ــب ومـنــاطــق شــرقــي ال ـف ــرات ،كما
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي املـ ـفـ ـت ــرض
واالعـ ـت ــداءات اإلســرائـيـلـيــة املـتـكــررة
على سوريا .وأوضــح فيرشينني أن
العمل مستمر على إنـشــاء «اللجنة
الدستورية» ،مع مراعاة رغبة األمم
املتحدة في استبدال بعض األسماء
في قائمة «املجتمع املدني» من دون
امل ـس ــاوم ــة ع ـلــى «جـ ـ ــودة ال ـع ـم ـل ـيــة»،
مـشـيـرًا إل ــى أن النقطة األه ــم هــي أن

ُ
«ط ـ ــرح ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة اعــتـمــد
مــن ِقـ َـبــل جميع األطـ ــراف ...وال يمكن
الـ ـع ــودة إل ــى ال ـن ـق ـطــة ال ـص ـفــر اآلن».
وعــن «املنطقة اآلم ـنــة» الـتــي تطالب
تــركـيــا بإقامتها عـلــى ال ـح ــدود ،رأى
الــدب ـلــومــاســي ال ــروس ــي أن ــه «بـغــض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن اس ـ ـم ـ ـهـ ــا ...املـ ـه ــم الـ ـت ــزام
الجميع بــوحــدة ســوريــا وسالمتها
اإلقليمية .كما أن أي إجــراء يجب أن
يكون مؤقتًا ال دائـمــا» .وحــول إدارة
الـقــوات التركية للمنطقة املفترضة،
أش ــار إل ــى أن ــه «ل ــم يـتــم تـحــديــد ذلــك
بـ ـع ــد ،وتـ ـت ــم م ـنــاق ـشــة ذلـ ــك م ــن قـبــل
جـمـيــع ال ـب ـل ــدان» ،مـضـيـفــا إن ب ــاده
«تحافظ على اتـصــاالت مع الجميع
في هذا الشأن ،واألتراك واإليرانيون
يدعمون هذه االتصاالت».
وش ــدد فيرشينني عـلــى أن موسكو
«ل ــن ت ــواف ــق ع ـلــى أن يـبـقــى أي جــزء
من األراضي السورية خارج سيطرة
الـحـكــومــة ال ـشــرع ـيــة» .وف ــي مـعــرض
ّ
رده ع ـل ــى س ـ ــؤال ح ـ ــول اس ـت ـضــافــة
م ــوس ـك ــو مـ ـح ــادث ــات مـ ـب ــاش ــرة بــن
م ـســؤولــن أمـنـيــن أتـ ــراك وســوريــن
حول «املنطقة اآلمنة» ،لم يؤكد ذلك
ولــم ينفه ،مكتفيًا بــالـقــول إن بــاده
تجري «اتصاالت مكثفة مع الجانب
التركي حول كل القضايا» ،وإن تركيا
«تعهدت باحترام السالمة اإلقليمية
ل ـس ــوري ــا وسـ ـي ــادتـ ـه ــا ،م ــن دون أي
اس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــاءات» .ورأى ن ــائ ــب وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة أن «الـ ـح ــوار ب ــن دمـشــق
واألكـ ـ ــراد ص ـع ــب ...غـيــر أن م ــا جــرى
ف ــي م ـن ـبــج ي ـظ ـهــر إم ـك ــان ـي ــات جـيــدة
لـنـجــاحــه» .وح ــول الــوضــع فــي إدلــب
ومصير «اتـفــاق ســوتـشــي» ،قــال إنه
«ال أحد سيعترف بهذه املنطقة على
هذا النحو إلى األبد .وهذا يعني أننا
نعتبرها جزءًا ال يتجزأ من األراضي
ّ
ال ـســوريــة ،وال يمكن أن تـظــل خــزانــا
لـ ــإرهـ ــاب» .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «جـبـهــة
النصرة ّ
توسع سيطرتها هناك على
حـســاب امل ـعــارضــة الـتــي يـفـتــرض أن
تشارك في عملية سياسية ،من بني
أمـ ــور أخـ ـ ــرى» ،مـضـيـفــا ف ــي مـعــرض

ّ
الرد حول طبيعة العملية التي يمكن
أن تستهدف الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة،
وهــويــة َّ ال ـقــوى املـشــاركــة فـيـهــا ،أنها
«س ـت ـن ــف ــذ ب ــأك ـث ــر الـ ـط ــرق ف ـع ــال ـي ــة».
وأكـ ـ ـ ــد ف ـي ــرش ـي ـن ــن أن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
اإلسرائيلية على ســوريــا «يـجــب أن

تـتــوقــف» ،موضحًا أن موسكو ترى
أنه «ال ينبغي أن يقوم أي طرف في
سوريا ،بما يتجاوز أهداف مكافحة
اإلره ـ ــاب» .وع ــن مــوقــف ب ــاده تجاه
امل ـ ـبـ ــررات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة الس ـت ـهــداف
«مــواقــع حــزب الـلــه» فــي ســوريــا ،قال

«إننا نختلف مع اإلسرائيليني ،ألننا
ال نعتبر حزب الله منظمة إرهابية».
وتعليقًا على الـنـشــاط اإليــرانــي في
ســوريــا ،لفت إلــى أن ب ــاده «تنطلق
م ــن اف ـت ــراض أن ت ـع ــاون ال ـ ــدول ذات
الـسـيــادة فــي أي مـجــال ،بما فــي ذلك

متى يستقبل السيستاني عبد المهدي؟
بغداد ـــ األخبار
التقنية العسكرية ،هو أمر قانوني.
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،نـ ـق ــول إن ه ــذا
ال ـت ـع ــاون ال يـنـبـغــي أن يـسـعــى إلــى
تحقيق أه ــداف أخ ــرى غـيــر املهمات
املتعلقة بالدفاع ومكافحة اإلرهاب».
(األخبار)

أطفال ينتظرون الحصول على وجبة غذائية في مخيم قرب الحدود التركية شمال أعزاز (أ ف ب)

م ـط ـلــع ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري ،أت ـ ـ ّـم رئ ـيــس
الـ ــوزراء الـعــراقــي ،ع ــادل عبد املـهــدي،
مهلة ال ـ ــ« 100ي ــوم» الـتــي أل ــزم نفسه
بها ،كـ«مهلة تجريبية أولــى ألدائــه».
ّ
إنـ ـج ــازات م ـتــواض ـعــة إل ــى اآلن ،لـعــل
أبرزها إزالة الحواجز االسمنتية من
ش ــوارع الـعــاصـمــة ب ـغــداد ،وتأسيس
«امل ـج ـلــس األع ـل ــى ملـكــافـحــة ال ـف ـســاد».
في املقابل ،ال يــزال الرجل عاجزًا عن
إتـمــام «كابينته الــوزاريــة» ،وهــو أمـ ٌـر
ُيـحـســب عليه قـيــاســا إل ــى الـشـعــارات
الـتــي رفعها لحظة إعــانــه «منهاجه
الـ ــوزاري» فــي تشرين األول /أكتوبر
املــاضــي .وإثـبــاتــا لجديته فــي إحــالــة
ـات إج ــرائ ـي ــة ،س ـ ّـرع
ش ـعــاراتــه س ـيــاسـ ٍ
عبد املهدي نشر «البرنامج الحكومي
 ،»2022 - 2018بعد ّ
تعهده بإنجازه
خ ـ ــال « 100يـ ـ ـ ــوم» .خـ ـط ــوة تـعـكــس
إرادة الحكومة ،رئيسًا ووزراء ،تأكيد
ف ـعــال ـي ـت ـهــا فـ ــي امل ـش ـه ــد ال ـس ـي ــاس ــي.
وه ــي فعالية ال ي ــرى عـبــد امل ـهــدي أن
التصديق عليها سيكون بعيدًا من
مدينة النجف.
ينقل مـقـ ّـربــون مــن عـبــد امل ـهــديّ ،إب ــان

المطلوب من
عبد المهدي تحقيق
ّ
تقدم خدمي
ومكافحة الفساد

تــولـيــه وزارة الـنـفــط (،)2016 - 2014
أن «مـ ـح ــرك ــات ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة
ف ــي ال ـب ــاد أرب ـع ــة :ال ـق ــوى الـخــارجـيــة
(الدولية /اإلقليمية) ،القوى املحلية،
الجمهور والقانون» .يوضح هؤالء أن
املـقـصــود بــ«الـقــوى املحلية ،األح ــزاب
السياسية ،املتأثرة أساسًا باملرجعية
ال ــديـ ـنـ ـي ــة ...ص ــاح ـب ــة الـ ـ ـ ــرأي امل ـ ِّ
ـرج ــح
فــي الـقـضــايــا األســاس ـيــة» .ي ــدرك عبد
العليا»
املهدي دور «املرجعية الدينية ّ
(آية الله علي السيستاني) املؤثر في
العملية السياسية ،سواء في تزكيته
بشكل غير مباشر ،أو في قدرتها على
سحب املظلة مــن فوقه كما جــرى في
آب  ،2014لحظة خسارة رئيس الوزراء
األسبق ،نــوري املالكي ،منصبه .هذه
املرة ،قد ال يكون هذا السيناريو واردًا،
ّ
في ظل فارق الظروف واملعطيات ،لكن
استمرار «املرجعية» في العزوف عن
التفاعل مع عبد املهدي ربما ال يكون
في مصلحته.
أوصد السيستاني ،منذ  ،2011أبوابه
أمــام السياسيني ،في خطوة ترجمت
نـ ــوعـ ــا م ـ ــن الـ ـسـ ـخ ــط عـ ـل ــى أدائ ـ ـه ـ ــم.
واقـ ـ ـ ٌـع ك ـ ّـرس ــه ال ــرج ــل ،وال يـ ـ ــزال ،إلــى
ً
ال ـيــوم .وعـلــى رغ ــم أن ك ــا مــن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ب ــره ــم ص ــال ــح ،ورئ ـيــس
الـ ـ ــوزراء ع ــادل عـبــد امل ـه ــدي ،ورئـيــس
البرملان محمد الحلبوسي ،سارعوا
إل ــى ط ـلــب لـ ـق ــاءات م ــع الـسـيـسـتــانــي،
مــن أجــل «نـيــل رضــى املــرجــع ،وكسب
ش ــرع ـي ــة م ــع ب ــداي ــة ال ـ ــوالي ـ ــة» ،إال أن
الـ ـ ـج ـ ــواب ك ـ ــان م ـخ ـ ّـي ـب ــا .إذ اعـ ـت ــذرت
«امل ــرجـ ـعـ ـي ــة» ع ــن ع ـ ــدم اس ـت ـق ـبــال ـهــم،
فــي مــوقــف أري ــد مــن خــالــه ال ـقــول إن
ً
«املــرجـعـيــة تلتمس تـحــوال جــديــا في
ّ
أداء ال ــرئ ــاس ــات ال ـث ــاث حـتــى تـشــرع
أبوابها مجددًا».
وإذا كـ ــان زع ـي ــم «ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري»
م ـق ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر ،وزع ـ ـيـ ــم «ت ـح ــال ــف
الـفـتــح» ه ــادي ال ـعــامــري ،مـنـحــا عبد

رشى أميركية لمنع «قانون االنسحاب»!
علمت «األخبار» أن مسؤولني أميركيني حاولوا ،خالل الزيارة األخيرة لوزير
الخارجية األميركي مايك بومبيو لبغداد ،رشوة عدد من البرملانيني العراقيني،
بإخراج القوات األميركية من
بهدف
دفعهم إلى رفض تشريع قانون يطالب ّ
العراقُ .
وعرف من النواب الذين قبلوا «هدايا مادية» كل من :كاظم العتيبي وزياد
أحمد من ائتالف «الوطنية» الذي يرأسه إياد عالوي ،وناهدة زيد من «قائمة
القرار العراقي» التي ّ
يتزعمها أسامة النجيفي .وتصاعدت ،أخيرًا ،الدعوات إلى
التصويت داخل البرملان على قانون في هذا االتجاه ،قبل أن تعلن كتلة «سائرون»
(املدعومة من زعيم ّ«التيار الصدري» مقتدى الصدر) التقدم بمشروع إلنهاء
االتفاقية األمنية املوقعة بني واشنطن وبغداد ،وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية
اإلطار االستراتيجي .وأعقب هذا اإلعالن كشف ّمصادر «البناء» عن مقترح
قانون مماثل يدعو إلى «وضع جدول زمني ينظم عملية انسحاب القوات
األجنبية» .كذلك ،علمت «األخبار» أن رئيس هيئة أركان الجيش العراقي ،الفريق
عثمان الغانمي ،أبلغ أعضاء لجنة األمن القومي في البرملان ،أنه لم ّ
يتم بعد اتخاذ
قرار قاطع باستقرار القوات األميركية املنسحبة من سوريا ،في العراق ،إذ من
املفترض أن «تستقر هذه القوات لفترة وجيزة في قاعدة عني األسد والقاعدة
الجوية في أربيل ،قبل أن تغادر إلى الواليات املتحدة».
(األخبار)

املـهــدي فرصة عــام ملعالجة القضايا
الشائكة ،فــإن مبدأ «املهلة» ينسحب
أيضًا على النجف ،لكن املدة لن تكون
بهذا القدر« ،إنما أقل من ذلك» وفق ما
تؤكد مصادر مطلعة في حديث إلى
األخبار ،موضحة أن «املطلوب تحرك
ج ــدي عـلــى صـعـيــديــن :األول تحقيق
تقدم على املستوى الخدمي يحظى
بـ ــرضـ ــى الـ ـشـ ـع ــب ،وال ـ ـثـ ــانـ ــي إنـ ـج ــاز
خ ـطــوات جــديــة فــي مـكــافـحــة الـفـســاد
ومحاسبة الفاسدين».
ف ــي حـ ــال تـحـقـيــق ت ـق ــدم ع ـلــى هــذيــن
املستويني ،سيكون ذلك سببًا لـ«قطع

صوم املرجعية» ،أما الفشل فسيؤدي
إلــى «إطــالــة أمــد» االمتناع عــن إجــراء
أي لـقــاءات مــن هــذا الـنــوع ،واالكتفاء
بـلـقــاء امل ـســؤولــن األمـمـيــن بــن حني
وآخر ،وإصدار بيانات تحمل عناوين
ّ
عــريـضــة م ــع ح ــث ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــا .وتـ ـخـ ـت ــم امل ـ ـصـ ــادر
حديثها بالقول إن «الحقبة الحالية
هي األفضل لتحقيق تغيير وإصالح
حقيقي ،وإال فإن األمور ماضية نحو
األس ـ ـ ـ ــوأ» ،وهـ ـ ــذا م ــا ت ـب ــدي امل ـص ــادر
تخوفها منه ،ألن «الضحية سيكون
الشعب».

تحليل إخباري

المغرب خارج «التحالف»:
انسحاب «هادئ» ال يزعج واشنطن

نازحو «جيب هجين» ...من الموت إلى المعاناة
وسط ظروف
مناخية قاسية،
ونقص في خدمات
ٍ
المخيمات األساسية،
يعيش عشرات
آالف النازحين،
ِم َّمن خاضوا «رحلة
الموت» مشيًا
على األقدام،
من بلداتهم في
وادي الفرات نحو
مناطق سيطرة
«قوات سوريا
الديموقراطية»
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الحسكة ـــ أيهم مرعي
لــم تنته مـعــانــاة أه ــل ري ــف دي ــر ال ــزور
ب ـخ ــروج ـه ــم أح ـ ـيـ ــاء مـ ــن آخ ـ ــر م ـعــاقــل
«داعـ ـ ـ ــش» ف ــي ب ـل ــدات ـه ــم ع ـل ــى الـضـفــة
الشرقية لنهر الـفــرات .وبعدما دفعوا
ّ
تحول
ضريبة كبيرة ألع ــوام ،نتيجة
مـنــاطـقـهــم ق ـس ـرًا إل ــى واحـ ــد م ــن أب ــرز
مــراكــز «اإلره ـ ــاب ال ـعــاملــي» ،وم ــا ُصـ ّـب
فوقهم من قذائف جراء ذلك ،اضطروا
إلـ ــى الـ ـن ــزوح ع ـبــر واحـ ـ ــدة م ــن أقـســى
ّ
مجهزة
املـنــاطــق نـحــو مخيمات غـيــر
الس ـت ـق ـبــال أعـ ــدادهـ ــم ال ـك ـب ـي ــرة .وإل ــى
جانب نقص الخدمات الكبير ،يواجه
الـكـثـيــر مــن ال ـنــازحــن تـهـمــة االنـتـمــاء
إلى «داعش» أو احتضان التنظيم ،وال
يمكنهم لـ ّ
ـرد ذلــك ســوى التأكيد أنهم
كــانــوا مـغـلــوبــن عـلــى أم ــره ــم ،وآث ــروا
الـ ـبـ ـق ــاء فـ ــي مـ ـح ــاول ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـلــى
ّ
ممتلكاتهم وأرزاقهم ،مذكرين بأن من
حاول الفرار لقي «قصاص» التنظيم.
قــاطـنــو مخيم ال ـهــول الـجــدد فــي ريــف
ال ـح ـس ـك ــة الـ ـش ــرق ــي ي ـب ـح ـث ــون ال ـي ــوم
عــن دع ــم ي ــوازي مـسـتــوى الـقـلــق الــذي
ت ـع ـ ّـب ــر ع ـن ــه ب ـي ــان ــات م ـن ـظ ـمــات األم ــم
امل ـت ـحــدة ،وغ ـيــرهــا .حـمـلــت س ـنــاء (36
عــامــا) طفليها مــن قــريــة الـبــاغــوز عبر
طـ ــريـ ــق ص ـ ـ ـحـ ـ ــراوي وع ـ ـ ــر بـ ـحـ ـث ــا عــن

األمـ ــان بـعـيـدًا م ــن امل ـع ــارك والـقـصــف.
وعلى رغــم إدراكـهــا املسبق أنها قد ال
تصل إلــى هدفها ،فــإن يأسها دفعها
إلـ ـ ــى امل ـ ـغـ ــامـ ــرة .ت ـ ـشـ ـ ُ
ـرح سـ ـن ــاء ال ـت ــي
قصدت إحدى مشافي الحسكة لعالج
طـفـلـيـهــا ،ف ــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار»:
«أث ـن ــاء ف ــراري مــن ال ـبــاغــوز ،تعرضت
طفلتي لإلصابة ،وطفلي اآلخر يعاني
م ــن سـ ــوء ال ـت ـغ ــذي ــة ،لـكـنـنــا ع ـلــى رغــم
ك ــل ال ـص ـع ــوب ــات وص ـل ـن ــا» .وتـضـيــف
أن «الـ ــواقـ ــع ه ـن ــاك م ــأس ــوي ج ـ ـدًا .لــم
ي ـعــد ه ـن ــاك شـ ــيء سـ ــوى امل ـ ـ ــوت» .أمــا
مل ــى ( 32ع ــام ــا) ،ال ـت ــي ت ــراف ــق طفلها
املصاب بالتهاب الكبد نتيجة غياب
ال ـخــدمــات الـطـبـيــة واألدويـ ـ ــة ،فمضت
بــدورهــا سـيـرًا على األق ــدام إلــى رحلة
الـنـجــاة .وتـقــول ملــى« :قــدمــت مــن بلدة
م ــوزان التابعة لهجني .بقينا نمشي
ّ
للمهربني،
يومني ،ألنه ما معنا ندفع
بس الحمد لله وصلنا» .وإلــى جانب
أطفال سناء ،يواصل فريق طبي يتبع
بــرنــامــج «مـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــاملـيــة»
ً
تقديم العالج لنحو  65طفال يعانون
مــن ســوء فــي التغذية ،وح ــاالت طبية
أخ ـ ـ ــرى .ومـ ــن امل ـت ــوق ــع ازديـ ـ ـ ــاد أعـ ــداد
ّ
الـ ــوافـ ــديـ ــن فـ ــي ظـ ـ ــل تـ ــواصـ ــل م ــوج ــة
ال ـنــزوح مــن ريــف ديــر ال ــزور الـشــرقــي.
ويـ ـتـ ـح ـ ّـدث ك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـن ــازح ــن عــن

تفاصيل رحلتهم نحو مناطق سيطرة
«قــوات سوريا الديموقراطية» ،حيث
رأوا جثثًا كثيرة ملقاة على األرض،
وق ـبــورًا ألن ــاس مــاتــوا خــال مسيرهم
نـحــو املـخـيــم ،ودفـنـهــم ذووه ــم هـنــاك.
وكــانــت «مفوضية ش ــؤون الالجئني»
ً
قــد أك ــدت فــي تقرير لها أن « 29طفال
ومولودًا جديدًا ماتوا أثناء خروجهم
من الجيب املحاصر أو بعد وصولهم
بفترة وجيزة ،بسبب سوء التغذية أو
انخفاض حرارة الجسم».

معاناة مخيم الهول
ع ـل ــى ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن  250كـيـلــومـتـرًا
ّ
الفارين
عن جيب «داع ــش» ،يتم نقل
إل ــى مخيم ال ـهــول فــي ري ــف الحسكة
الشرقي؛ وهو مخيم كان قد تم إعداده
من ِق َبل الحكومة السورية الستقبال
الـنــازحــن الفلسطينيني الـفـ ّـاريــن من
حــرب العراق في العام  ،2003قبل أن
ت ـحـ ّـولــه ال ـق ــوات ال ـتــي س ـي ـطــرت على
املـنـطـقــة ف ــي ال ـع ــام  2015إل ــى مخيم
لـ ـلـ ـف ـ ّـاري ــن مـ ـ َـن ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي امل ــوص ــل
العراقية وريفي الحسكة ودير الزور.
وت ــؤك ــد امل ـع ـل ــوم ــات أن عـ ــدد قــاطـنــي
املخيم ارتفع إلى أكثر من  38ألفًا ،مع
استمرار موجة النزوح من قرى وادي
ّ
الفرات ،ما ولد أزمة في الحصول على

لقمان عبد الله
خيمة أو مأوى .يقول أبو أحمد ،وهو
خ ـيــم« :ت ــم تجميعنا
أح ــد قــاطـنــي امل ـ ُ
فــي خيم كبيرة خ ِّصصت الستقبال
ال ــواف ــدي ــن ،لـكــن ال ط ـعــام ول ـبــاس وال
مــأوى مناسب حتى اآلن» .ويضيف
أن «الـ ـب ــرد ن ـخــر ع ـظــام ـنــا ف ــي رحـلــة
الفرار ،وفي الخيمة الباردة» .أما أبو
خــالــد ،فـيـحـتـ ّـج عـلــى «طــريـقــة تــوزيــع
املساعدات التي تأتي كمواد غذائية
جافة ،في وقت يحتاج فيه النازحون
ل ـل ــوج ـب ــات الـ ـت ــي ع ـ ـ ــادة مـ ــا ت ـقــدم ـهــا
املطابخ في املخيمات» .ويوضح أحد
العاملني فــي الـشــأن اإلنساني ضمن
امل ـخ ـيــم ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى «األخـ ـب ــار»،
أن هـنــاك «ضـغـطــا كـبـيـرًا يـعــانــي منه
امل ـخ ـيــم ،بـسـبــب وص ــول أك ـثــر م ــن 25
ألفًا من ريف دير الزور ،ونقل نازحني
مــن مخيم العريشة إلــى الـهــول الــذي
ً
يقطنه أص ــا املـئــات مــن الـعــراقـيــن».
ويـ ـكـ ـش ــف أن «املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة
وشركاءها املحليني في الجمعيات،
يقدمون خدمات طبية عبر ست نقاط
طـبـيــة ،إل ــى جــانــب تــوزيــع مـســاعــدات
غ ــذائـ ـي ــة م ــن ف ـ ــرق الـ ـه ــال األحـ ـم ــر».
ويـشـيــر إل ــى الـحــاجــة املــاســة لتعزيز
دعــم املنظمات الدولية للمخيم ،بما
يسهم في استيعاب األعــداد الكبيرة
الوافدة وتلبية حاجاتها.

ال يحمل انسحاب املغرب من «التحالف» الذي تقوده
السعودية في اليمن قيمة عملياتية .ومن غير ّ
املرجح
أيضًا أن يدفع باألزمة الصامتة بني البلدين إلى
طريق مسدود .وهي أزمة ظهرت بوادرها منذ إعالن
الرباط الوقوف على الحياد في األزمة الخليجية،
األمر الذي اعتبرته الرياض انحيازًا إلى الجانب
ّ
وترجح مصادر مطلعة أن الرمادية التي
القطري.
َ
ُ
اعتمدت من ِقبل املغرب في األزمة الخليجية لم تعد
مقبولة لدى الجانب السعودي ،الذي أوعز إلى إعالمه
باستفزاز اململكة املغربية في أكثر من ملف ،وكان
ّ
آخر مظاهر ذلك االستفزاز ما بثته قناة «العربية»
في أحد برامجها حول الصحراء الغربية ،حيث
أوردت أن املغرب عمد إلى «احتالل الصحراء» بعد
انسحاب القوات اإلسبانية منها عام  ،1975توازيًا مع
ً
نشرها خريطة تظهر األراضي املغربية مبتورة منها
املناطق الصحراوية ،علمًا أن الجانب املغربي يتعاطى
مع قضية الصحراء بحساسية مفرطة .والجدير
ذكره ،أيضًا ،أن الحكومة املغربية الحالية هي حكومة
محسوبة بالكامل على «اإلخوان املسلمني» ،وتقيم
عالقة متينة مع تركيا ،فيما يسعى امللك إلى حفظ
التوازن بني سلطته والسلطة التنفيذية.
كذلك ،يشكل التذبذب األميركي في املوقف من
استمرار الحرب في اليمن حافزًا للمغرب إلنهاء

املشاركة الرمزية في هذه الحرب ،مع علم الرباط
املسبق بأن االنسحاب من «التحالف» لن يزعج
األميركيني ،خصوصًا أن ولي العهد السعودي،
محمد بن سلمان ،ليس في وضع مريح ومستقر.
ُ
َ
إعالن الواليات املتحدة،
انسحاب املغرب
وسبق
نهاية العام املاضي ،وقف مشاركتها في تزويد
الطائرات السعودية واإلماراتية بالوقود جوًا ،بعد
ضغوط مورست من ِق َبل الكونغرس على إدارة
الرئيس دونالد ترامب .وكانت الدفاعات الجوية
اليمنية أسقطت ،في الشهر الثاني من الحرب ،طائرة
مغربية من طراز «أف  »16أثناء إغارتها على أهداف
داخل األراضي اليمنية ،وقد ُعثر على جثة الطيار،
ّ
وتم تسليمها الحقًا إلى املغرب كبادرة حسن نية
ُ
من الجانب اليمني .ومنذ ذلك الوقت ،لم ت َّ
سجل
للطيران املغربي أي طلعات جوية في األجواء اليمنية.
لقد ّ
تحول استمرار الحرب في اليمن إلى عبء
على العديد من الدول املشاركة في «التحالف»،
ّ
تتحمل تبعات املشاركة ،من دون أن تكون
التي
ً
لها أي فعالية عسكرية أو سياسية ،فضال عن أن
انخراطها في «التحالف» جاء في األصل بحجج
وذرائع بعيدة عن األهداف الحقيقية للعدوان
من قبيل «حماية الحرمني الشرفني» و«الدفاع
عن اإلسالم» .وهي شعارات لم تعد ،مع مرور
الوقت ،صالحة لتبرير االستمرار في املشاركة،

خصوصًا أن النظام السعودي لم ينجح في بلورة
أهداف واقعية ،بعيدًا من الحمالت الدعائية التي
ال تستند إلى أي أساس سياسي أو أخالقي .لقد
ّ
بات واضحًا أن مشاركة كل من املغرب واألردن
ومصر في الحرب هي مقابل دعم مالي سعودي.
وفي هذا اإلطارّ ،
ترجح املصادر أن يعمل الطرفان
على ضبط األزمة وإبقائها ضمن حدودها ،بسبب
ّ
التلمس املغربي الدائم للمعونة السعودية ،وأيضًا
عدم وجود مصلحة للرياض في استجالب عداوة
إضافية.
أما مشاركة الجيش السوداني في الحرب ،فقد
وصفها وزير الدفاع األميركي السابق (في عهد
الرئيس السابق باراك أوباما) ،أشتون كارتر ،في
مذكراته ،بأنها مشاركة «جيش مرتزق» تعتمد عليه
دول الخليج ،ما يشير إلى حالة الخواء البنيوي التي
تعتري جيوش تلك الدول ،والقصور الفاضح في
قوتها .والجدير ذكره ،هنا ،أن السودان يشارك في
الحرب بما يقرب من عشرة آالف مقاتل ،إال أن القوات
السودانية تعمل تحت إمرة القوات السعودية على
الحدود مع اليمن ،وتحت إمرة القوات اإلماراتية في
الساحل الغربي ،فيما تغيب الخرطوم عن املشاركة
السياسية بشكل تام.
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فلسطين

ّ
الـتــي وجهتها ّموسكو يقيمها مركز شهيدان في غزة

ّ
تشاؤم يظلل محادثات القاهرة

ّ
ليس لغزة إال الوعود!

إلى جانب الرفض المصري القاطع ألي
دور عربي أو دولي في ملف المصالحة،
لم تحصل «حماس» على نتائج عملية من
زيارتها بعد .فال مخطوفوها عادوا ،وال
رئيس مكتبها السياسي ُسمح له بجولة
خارجية ،فيما تعجز القاهرة ليس عن
تخفيف العقوبات على غزة ،بل حتى عن
جمع الفرقاء على طاولة واحدة!
غزة ــــ هاني إبراهيم

مع «حماس» ،أو حتى وقف إجراءاتها
األح ــادي ــة املـتـعـلـقــة بـتـشـكـيــل حـكــومــة
جــديــدة ،وكــذلــك زي ــادة العقوبات على
قطاع غزة .وعلمت «األخبار» أن «فتح»
اع ـتــذرت عــن عــدم تلبية طلب القاهرة
ع ـق ــد ل ـ ـقـ ــاءات ل ــدي ـه ــا ،ط ــال ـب ــة تــأجـيــل
ذلــك إلــى نهاية الشهر الـجــاري بحجة
انشغالها بــإجــراءات تشكيل الحكومة
الـ ـج ــدي ــدة ،م ــع أن م ـص ــر اق ـت ــرح ــت أن
يشمل الحوار جميع فصائل «منظمة
التحرير» ،و«حماس» و«الجهاد» ،علمًا
أن األخيرتني رأتــا أن أي لقاء من دون

حضور رئيس السلطة محمود عباس،
شخصيًا ،يشير إلــى «تهرب فتحاوي
واضح» من املصالحة.
مع ذلك ،يواصل املصريون محاوالتهم
إقناع «فتح» بعقد لـقــاءات جديدة في
ّ
ظـ ــل وج ـ ــود ه ـن ـيــة ف ــي الـ ـق ــاه ــرة .وفــي
الوقت نفسه تستمر القاهرة في رفض
أي تــدخــات عــربـيــة أو دول ـيــة فــي هــذا
امل ـل ــف ،م ـش ــددة ف ــي ال ـل ـق ــاءات األخ ـيــرة
عـلــى ممانعتها خ ــروج ه ــذا املـلــف من
يــدهــا ،ألن أي ــا مــن الـ ــدول األخـ ــرى (فــي
إشارة إلى روسيا) «ليست لديها خبرة

أو قدرة على الضغط كما تفعل مصر،
التي تدير املصالحة سياسيًا وأمنيًا
منذ أول اتفاق للفصائل الفلسطينية
عام .»2005

أزمة سفر هنية
انـطــاقــا مــن ذل ــك ،رفـضــت «املـخــابــرات
امل ـص ــري ــة» ط ـل ـبــا لـهـنـيــة بــال ـس ـفــر إلــى
موسكو لتلبية دعوة األخيرة للحوار،
إذ ق ــال ــت إن ال ــدع ــوة «غ ـي ــر رس ـم ـيــة»،
وال تشمل كبار قــادة الفصائل ،وإنها
مـ ـ ّ
ـوج ـ ـهـ ــة م ـ ــن مـ ــركـ ــز دراس ـ ـ ـ ـ ــات ت ــاب ــع
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للخارجية الروسية .هذا الرفض أثار
غـضــب «ح ـم ــاس» ال ـتــي قــابـلـتــه بطلب
لخروج هنية في جولة خارجية اآلن،
هدفها ترتيب ملفات الحركة وااللتقاء
بــأطــرهــا فــي ال ـخ ــارج ،إل ــى جــانــب عقد
لقاءات مع فصائل أخــرى في عــدد من
الدول العربية واإلسالمية .في املقابل،
ذكــرت مصادر أخــرى في «حماس» أن
موضوع سفر هنية «لم يكن مطروحًا
ً
خــال املـحــادثــات أص ــا» ،وأن برنامج
زي ــارت ــه كـ ــان م ـح ـص ــورًا ب ـم ـصــر فـقــط.
وأض ــاف ــت ه ــذه املـ ـص ــادر أن «ال ــدع ــوة

دراسـ ـ ـ ـ ــات ،وت ـ ـقـ ــرر أن يـ ـش ــارك ع ـضــوا
املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي م ــوس ــى دوديـ ـ ــن،
ومـ ــوسـ ــى أب ـ ــو م ـ ـ ـ ــرزوق ،ف ـي ـه ــا» ف ـقــط،
بخالف الدعوة الرسمية من الخارجية
التي ّ
تأجلت إلى شهرين على األقل.
وف ــي ش ــأن ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،علمت
«األخـبــار» أنــه تــم االتـفــاق على تسوية
ال ـخــافــات بــن «ح ـم ــاس» واملـصــريــن،
إذ ناقش هنية قضية عناصر الحركة
امل ـخ ـطــوفــن ،طــالـبــا اإلي ـف ــاء بـتـعـ ّـهــدات
وزيـ ــر امل ـخ ــاب ــرات ع ـبــاس ك ــام ــل ،ال ـعــام
املــاضــي فــي هــذا املـلــف ،وهــو مــا وعــدت
ّ
السلطات املصرية بحله قريبًا .أيضًا،
ج ـ ـ ّـددت م ـصــر ت ـعـ ّـهــدات ـهــا بــالـتـخـفـيــف
ع ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي غ ــزة ع ـبــر فتح
معبر رف ــح ال ـبــري ب ـصــورة مـتــواصـلــة،
وزيادة عدد الشاحنات التجارية التي
تدخل القطاع ،على رغم رفض السلطة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ه ــذي ــن ال ـب ـن ــدي ــن .يـشــار
هنا إلــى أن وزيــر األوقــاف في رام الله،
يوسف ادعيس ،أعلن قبل أيام موافقة
الـسـلـطــات املـصــريــة عـلــى إع ــادة تسير
رح ــات ال ـع ـمــرة مــن غ ــزة ،إذ ستسمح
بسفر  1060معتمرًا أسبوعيًا.

ميدانيًا ،استشهد فلسطينيان وأصيب
 17آخرون ،جراء اعتداء جيش االحتالل
على املشاركني في «مسيرات العودة»
شرق قطاع غزة أمس .إذ أعلنت وزارة
الصحة استشهاد حمزة اشتيوي (18
عــامــا) ج ــراء تـعـ ّـرضــه لـعـيــار ن ــاري في
الــرقـبــة ،إضــافــة إل ــى الـفـتــى حـســن إيــاد
شلبي ( 14عامًا) برصاصة في الصدر،
فيما كــانــت إح ــدى اإلص ــاب ــات خطيرة
رصاصة في الرأس.
جراء ُ
إلى ذلك ،أعلن أمس وفاة األسير ياسر
حــامــد اشـتـيــة ( 36عــامــا ،مــن بـلــدة تــل،
غـ ــرب م ــدي ـن ــة ن ــاب ـل ــس ،ش ـم ــال الـضـفــة
املحتلة) داخــل سجن «ايـشــل» فــي بئر
ال ـس ـب ــع ،ف ــي ظ ـ ــروف غ ــام ـض ــة ،لـيـكــون
األسـ ـي ــر ال ـث ــان ــي ال ـ ــذي ي ـق ـضــي داخ ــل
س ـج ــون الـ ـع ــدو خـ ــال أسـ ـب ــوع واحـ ــد.
ويتهم ال ـعــدو ،حــامــد ،بقتل مستوطن
ع ـ ــام  2009ف ـت ــم ال ـ ُـحـ ـك ــم ع ـل ـيــه إث ــره ــا
بالسجن املــؤبــد .وقـبــل أي ــام ،استشهد
األسير فارس بارود ( 53عامًا) ،بعدما
ق ـض ــى  28س ـن ــة ف ــي الـ ـسـ ـج ــون ،ج ــراء
ّ
املتعمد.
اإلهمال الطبي

ّ
تعمد جنود العدو استهداف المتظاهرين بكثافة وفي المناطق العليا من الجسم (األناضول)

ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـت ــوق ـع ــات الـ ـت ــي راف ـق ــت
زي ـ ـ ـ ـ ـ ــارة رئ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـك ـ ـتـ ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي
ـاس» ،إس ـمــاع ـيــل هـنـيــة،
ل ـحــركــة «ح ـ ـمـ ـ ّ
إل ــى ال ـق ــاه ــرة ،ت ـعــقــدت الـ ـح ــوارات بني
ال ـح ــرك ــة وال ـس ـل ـطــات امل ـص ــري ــة .فعلى
ص ـع ـيــد امل ـص ــال ـح ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،لــم
يعد املصريون عاجزين عن التقدم في
امل ـلــف فـحـســب ،ب ــل ع ــن جـمــع األط ــراف
الفلسطينية على طاولة حوار واحدة.
أما في ملف التهدئة ،فلم ّ
تقدم القاهرة
جديدًا غير املهدئات ملنع االنفجار.

كوشنر إلى المنطقة
لبحث تمويل
«صفقة القرن»
يزور مستشار الرئيس األميركي وصهره ،جاريد كوشنر،
ًّ
نهاية الشهر الجاري ،كل من ُعمان والبحرين والسعودية
واإلمارات وقطر على رأس وفد من املسؤولني في بالده،
ملناقشة البنود االقتصادية في خطة «السالم» األميركية التي
ّ
يضم الوفد املبعوث
ُيطلق عليها «صفقة القرن» .ومن املتوقع أن
األميركي إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت ،ومسؤولني
ّ
آخرين شاركوا في وضع املركب االقتصادي في الخطة
ّ
تتضمن الخطة
األميركية .ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
اقتراحات مختلفة لـ«تطوير االقتصاد الفلسطيني ،ومن ذلك
تطوير البنى التحتية والصناعة ،بخاصة لسكان غزة» ،ولهذا
ّ
سيتوجه الوفد إلى دول الخليج لطلب مشاركتها في تمويل
هذا الجانب .ويأتي ذلك في وقت يشارك كوشنر ،يوم الخميس
املقبل ،في مؤتمر يعقد في وارسو ،سيشارك فيه أيضًا رئيس
الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،ومسؤولون عرب.

رفضت «المخابرات المصرية» طلبًا
لهنية بالسفر إلى موسكو
وفي وقت غادر وفد «الجهاد اإلسالمي»
قبل يومني ،ووصل أمس وفدا «الجبهة
الـشـعـبـيــة» و«ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة» ،كــانــت
هـ ـن ــاك صـ ـع ــوب ــات فـ ــي الـ ـت ــواص ــل مــع
وفــد «حـمــاس» هـنــاك على مــدى األيــام
املــاض ـيــة ،مــا فـتــح امل ـجــال واس ـعــا أمــام
اإلشاعات حول قضايا عدة بني الحركة
واملـ ـص ــري ــن .ل ـك ــن م ــا أك ــدت ــه م ـص ــادر
مطلعة على الـلـقــاءات خــال األسـبــوع
َ
املاضي ،أن ملف املصالحة تعرقل كليًا
بعد رفض «فتح» مبدأ الحوار املباشر

(األخبار)

الجيش اإلسرائيلي ،أفيف كوخافي،
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن نية رئيس هيئة أركان
َ
إنتاج قبة حديدية جديدة ،نظرًا إلى التهديدات املتنامية على جبهتي الشمال والجنوب ،ليصبح
العدد اإلجمالي للقبب الحديدية ثماني .وأتى هذا بعد إعالن الجيش األميركي شراء عدد محدود من
صواريخ «القبة الحديدية» من إسرائيلّ ،
لسد حاجة عاجلة ملواجهة الهجمات غير املباشرة .وقال
ّ
سيتم تقييمه ّ واختباره لحماية القوات من أي
الجيش األميركي ،في بيان ،إن «نظام القبة الحديدية
تهديدات ،بإطالق نيران غير مباشرة أو تهديدات جوية» .بدوره ،علق رئيس الحكومة اإلسرائيلية،
بنيامني نتنياهو ،على الصفقة بالقول إن إسرائيل لديها «نظام قادر على ّ
صد أي هجوم» ،فيما أشار
وزير الجيش السابق ،أفيغدور ليبرمان ،إلى أن الواليات املتحدة أبلغت إسرائيل عزمها شراء هذه
األنظمة ّ
لسد حاجة عاجلة ّ
تخص الجيش األميركي.
(األخبار)

تقرير

ّ
ً
مصر رئيسة لالتحاد األفريقي :السيسي يتلقف «اإلنجاز»!
ّ
يتسلم عبد الفتاح السيسي الرئاسة
الدورية لالتحاد األفريقي غدًا في
أديس أبابا ،خالل االجتماعات الدورية
لالتحاد .الحدث عادي ،لكن القاهرة
تسعى إلى إظهاره كـ«نقطة تحول»
في عالقاتها مع القارة السمراء،
على نحو يخالف الواقع
القاهرة ــــ جالل خيرت
هـ ــو حـ ـ ــدث دوري واعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــادي ،لـكــن
الدولة املصرية تسعى إلى استغالله
سـيــاسـيــا إل ــى أق ـصــى درجـ ــة ممكنة،
ل ـي ــس ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـ ـخـ ــارج فـ ـق ــط ،بــل
داخليًا أيـضــا ،حيث يحتاج الرئيس
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي إل ــى الــدعــايــة
ّ
بكل أنــواعـهــا .إذ مــن املـقـ ّـرر أن يتسلم
السيسي الــرئــاســة ال ــدوري ــة لالتحاد
األفـ ــري ـ ـقـ ــي ف ـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـت ــي
يـسـتـضـيـفـهــا االتـ ـح ــاد ف ــي مـ ـق ـ ّـره في

العاصمة اإلثيوبية أديــس أبابا غدًا،
في وقت تحتفي فيه القاهرة بالحدث
ع ـلــى أنـ ــه م ــن «إن ـ ـجـ ــازات ال ـس ـي ـســي»!
أيضًا ،تريد الدولة املصرية استغالل
هذا املوقع في طرح عدد من القضايا
بــاســم ال ـق ــارة األفــري ـق ـيــة ف ــي املـحــافــل
ال ــدولـ ـي ــة ،وسـ ــط ت ـح ــرك ــات خــارج ـيــة
ل ـ ــ«تـ ــوط ـ ـيـ ــد ال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات مـ ـ ــع الـ ـ ـ ــدول
األفريقية الـتــي عــانــت جـفـ ً
ـاء لسنوات
ّ
طويلة ،وخاصة في ظل حكم الرئيس
األسبق حسني مبارك» ،وفق ما تقول
مصادر مواكبة.
ووفـ ــق األن ـظ ـم ــة الــداخ ـل ـيــة لــات ـحــاد،
تـتـنــاوب األقــالـيــم الخمسة فــي الـقــارة
على رئاسة االتحاد ،وحتى يفوز أي
م ــرش ــح ي ـج ــب أن ي ـح ـصــل ع ـل ــى دع ــم
ّ
ال يـقــل عــن ثلثي ال ــدول األع ـض ــاء ،أو
بـتــوافــق اآلراء فــي الـجـمـعـيــة الـعــامــة،
ع ـل ــى أن يـ ـك ــون رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد هــو
ّ
رئـيــس الجمعية أي ـضــا ،الـتــي تتألف
ب ــدوره ــا مــن رؤس ــاء دول وحـكــومــات
االت ـ ـحـ ــاد .وجـ ـ ــاء ان ـت ـخ ــاب م ـص ــر فــي
كــانــون ال ـثــانــي /يـنــايــر  2018لتكون
امل ــرة الثانية الـتــي تـفــوز فيها إحــدى

ّ
دول الـشـمــال األفــريـقــي ،بعدما تولى
الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي
الرئاسة في  .2009وفي الوقت نفسه،
ّ
ه ــذه ه ــي املـ ــرة ال ــراب ـع ــة ال ـتــي تـتــولــى
فيها مصر رئاسة االتـحــاد («منظمة
الوحدة األفريقية» سابقًا) بعد أعوام
 1964و 1989و.1993
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أعـ ـ ـ ـ ـ ّـد الـ ـسـ ـيـ ـس ــي أجـ ـن ــدت ــه
ّ
ل ــ«أولــويــات ال ـقــارة» خــال عــام توليه
رئــاســة االت ـحــاد األفــري ـقــي ،سيتحدث
باسم أفريقيا أمــام األمــم املتحدة في
أي ـلــول /سبتمبر املـقـبــل ،وأم ــام «قمة
الـعـشــريــن» فــى الـيــابــان فــى حــزيــران/
يونيو املقبل ،وكذلك في قمة التعاون
بــن أفــريـقـيــا وال ـيــابــان «تـيـكــاد» التي
ُ
ستعقد في طوكيو في آب /أغسطس
امل ـق ـب ــل ،إلـ ــى ج ــان ــب ف ـعــال ـيــات دول ـيــة
أخرى .تقول مصادر قريبة من الرئاسة
إن السيسي «سيحاول استعادة دور
عبد الناصر أفريقيًا بعد سنوات من
االبتعاد املصري عن القارة ،الذي نشأ
عقب محاولة االغتيال الفاشلة ملبارك
فــي أدي ــس أبــابــا عــام  .»1995مــع ذلــك،
قد ّ
يكرر الرئيس املصري أسلوبه في

اعتماد سياسات ال تخضع لدراسات
دقيقة ،وخاصة أنه أمام مهمة صعبة
ّ
ّ
فــي ظــل الــذاكــرة الـقــريـبــة ،عندما علق
االت ـ ـح ـ ــاد عـ ـض ــوي ــة مـ ـص ــر بـ ـع ــد «30
ي ــون ـي ــو» ،وه ــو اآلن ي ـح ــاول اج ـتــذاب
أعضائه بطرق شتى ،وحتى بتقديم
تنازالت في أكثر من قضية خاصة مع
دول الجوار.
م ــع ذلـ ــك ،ثـمــة تـشـكـيــك ف ــي جـ ــدوى ما
يفعله «الـجـنــرال» .فمن بــن  69زيــارة
إلــى دول الـعــالــم فــي الـسـنــوات الثالث
األولى لحكمه ،كان منها  21إلى الدول
األفــريـقـيــة فـقــط ،مــع أنــه عقد أكـثــر من
 115اجتماعًا أفريقيًا خــال السنوات
األربــع األولــى من رئاسته .والقضايا
التي ّ
تهم القاهرة في القارة حتى اآلن
هي املصالح املائية ،وتأمني الحدود،
وفـتــح األس ــواق األفــريـقـيــة للمنتجات
املـصــريــة ،عـلــى أن «امل ـحــروســة» أبــدت
رغ ـبــة ف ــي م ـســاعــدة ال ـ ــدول األفــريـقـيــة
ف ــي مـ ـج ــاالت الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـ ــري وح ـفــر
اآلب ــار ،ومكافحة األوب ـئــة واألم ــراض،
وت ـس ــوي ــة ال ـ ـصـ ــراعـ ــات .ك ــذل ــك ،ت ـقــول
أوسـ ــاط اق ـت ـصــاديــة إن عـلــى األج ـنــدة

خطة عمل لنقل الـقــدرات املصرية في
مجال البنية التحتية ،وكذلك مشروع
الــربــط املــاحــي بــن بحيرة فيكتوريا
والبحر املـتــوســط ،وإنـجــاز العمل في
ً
طــريــق ال ـقــاهــرة ـ ـ ـ ـ ك ـيــب ت ـ ــاون ،فـضــا
عــن مقترحات أخــرى كتمهيد الطرق،
وتـمــديــد خ ـطــوط الـسـكــة الـحــديــد بما
يتوافق مع أجندة  2013ـ ـ  .2063ومن
ضمن املشروعات املصرية الكبيرة في
القارة ،مشروع تحسني املجاري املائية
في جنوب الـســودان ،وحفر آبــار مياه
ّ
السد املائي
في كينيا ،باإلضافة إلــى
في تنزانيا ،وتعزيز «املــزارع املصرية
ال ـن ـمــوذج ـيــة» ال ـتــي تــريــد ال ـقــاهــرة أن
ً
تصل إلى  21مزرعة خالل عامني ،بدال
من  8حاليًا.
في املقابل ،سيواجه السيسي مشكلة
ميزانية االتحاد األفريقي .ففي الوقت
ُ
الـ ـ ــذي اع ــتـ ـم ــدت ف ـي ــه م ـي ــزان ـي ــة ال ـع ــام
ال ـج ــاري بـنـحــو  681.5مـلـيــون دوالر
خ ــال ق ـمــة ن ــواك ـش ــوط ف ــي ح ــزي ــران/
ّ
يونيو املاضي ،تبقى هذه امليزانية أقل
بـ  %12من ميزانية العام املاضي ،علمًا
ب ــأن مـســاهـمــة ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء فيها

تبلغ  .%46ويسعى االتحاد إلى تمويل
ً
ميزانيته ذاتيًا بدال من االعتماد على
الـتـمــويــل ال ـخــارجــي .وسـبــق ملـصــر أن
اق ـت ــرح ــت ف ــرض  %0.2م ــن ال ـ ـ ــواردات
املـسـتــوردة كــرسَــوم لتمويل االتـحــاد،
ل ـكــن ه ــذا ل ــم ي ـلــق تــرحـيـبــا م ــن بعض
الكيانات االقتصادية الفرعية للدول
األفريقية مثل منظمة «سادك».
يشار إلــى أن مصر أعلنت استضافة
«ملتقى الشباب العربي واألفــريـقــي»

مع أنه حدث اعتيادي
ودوري ،إال أن الدولة
تريد االحتفاء به
واستغالله خارجيًا

ف ــي أس ـ ــوان م ــا ب ــن ال ـ ـ  16والـ ـ ـ  18من
ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،وه ـ ــو امل ـل ـت ـق ــى الـ ــذي
أعلن الرئيس املصري تدشينه خالل
فعاليات «منتدى شـبــاب الـعــالــم» في
ش ــرم ال ـش ـيــخ ،الـ ــذي ع ـقــد ف ــي تـشــريــن
الثاني /نوفمبر املــاضــي .ومــن ّ
املقرر
أن ي ـح ـضــر ال ـس ـي ـســي امل ـل ـت ـقــى ال ــذي
ّ
تنظمه «األكاديمية الوطنية للشباب»
ال ـت ــي ّأس ـس ـه ــا ب ـن ـف ـســه ،ف ـي ـمــا يـشــرف
ع ـلــى ال ـتــرت ـي ـبــات ج ـه ــاز «امل ـخ ــاب ــرات
الحربية» ،إذ ُيتوقع أن يشهد حضور
م ــا ي ـق ــارب أل ـفــي ش ـخــص .وع ـلــى رغــم
التخفيضات املالية الحكومية ،اتفق
على وجــود عـشــرات الفنادق العائمة
الس ـت ـي ـع ــاب األعـ ـ ـ ـ ــداد ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ُ
ست ّ
وجه الدعوة إليها.
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،أعـ ـل ــن امل ـت ـح ــدث
الرسمي باسم الخارجية ،أحمد حافظ،
نجاح مصر في الفوز باستضافة ّ
مقر
وك ــال ــة ال ـف ـض ــاء األف ــري ـق ـي ــة .وأضـ ــاف
حافظ ،في تصريح أمــس ،من املنتظر
أن يعتمد ال ـقــادة األفــارقــة هــذا الـقــرار
خ ــال اجـتـمــاعـهــم االث ـن ــن امل ـق ـبــل ،في
إطار اجتماعات القمة األفريقية.

رئيس الجامعة األميركية يرفض دعوات إقالته
تتواصل تداعيات الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو ،في
الجامعة األميركية في القاهرة ،بعدما أوصى مجلس شورى الجامعة بسحب الثقة
من اإلدارة الحالية برئاسة السفير ريتشارد دوني ،بأغلبية  ،%80جراء تصويت
«الجمعية العمومية ألساتذة الجامعة» في وقت سابق على هذا املطلب بنسبة وصلت
إلى  ،%90وانتقادها استقبال الجامعة للوزير ،وإلقاءه خطابًا من داخلها بما يخالف
القواعد املعمول بها .وعلى رغم تبرير رئيس الجامعة وجود بومبيو باعتبار أن دعوة
حضوره جاءت من هيئة خارجية ،فإن أساتذة الجامعة رفضوا تبرير دوني الذي
األسبق لدى القاهرة ،مؤكدين أن إدارة الجامعة ما كان
شغل منصب سفير واشنطن ّ
لها أن تقبل مثل هذا الطلب في ظل أن «قاعات الجامعة ليست قاعات مناسبات يمكن
ألي جهة استئجارها» .في املقابل ،رفض دوني الضغوط لالستقالة طواعية من
منصبه ،علمًا بأن تعاقده ينتهي العام املقبل .في غضون ذلكٌ ،يعقد اجتماع «مجلس
األوصياء» نصف السنوي األسبوع الجاري ،بالتزامن مع بدء احتفاالت الجامعة
ملرور  100عام على إنشائها ،وذلك لبحث األمر ،على رغم أن قرارات «مجلس شورى
الجامعة» ليست إلزامية ،لكن عادة ما يؤخذ بها لدى «األوصياء».
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تقرير

فنزويال

مادورو ينفي اتهامات بومبيو:
ال عالقة لنا بحزب الله

ماض في ضغوطه على السعودية:
الكونغرس ٍ

خاشقجي «يظهر» من جديد!

مع انتهاء المهلة التي ُمنحت إلدارة
دونالد ترامب لحسم موقفها من
قضية جمال خاشقجيّ ،
يجدد
الكونغرس األميركي ضغوطه على
اإلدارة لدفعها إلى إجراءات أكثر حزمًا
ضد الرياض .وهي تحركات تجد فيها
أنقرة فرصة ثمينة إلعادة ّتزخيم
القضية ،وخصوصًا في ظل اإلدانة
األممية الصريحة للسلطات السعودية
على خلفية الجريمة
ي ـت ـجــه ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي نحو
تصعيد ضغوطه على إدارة الرئيس
دونــالــد تــرامــب ،مــن أجــل دفعها إلى
ات ـخ ــاذ مــوقــف حــاســم ح ـيــال قضية
مـقـتــل ال ـص ـحــافــي ال ـس ـع ــودي جـمــال

كاالمارد :السعودية عقدت
جلسة محاكمة ثانية للمتهمين
بعيدًا عن اإلعالم
خــاشـقـجــي ،ف ــي قـنـصـلـيــة بـ ــاده في
إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،فـ ــي الـ ـث ــان ــي مـ ــن شـهــر
تشرين األول /أكتوبر املاضي .وهي
بقدر ما تحرج إدارة ترامب،
ضغوط ّ
بقدر ما تمثل عرقلة إضافية ملساعي
اململكة إلى االنعتاق من املأزق الذي
دفعتها إليه حادثة القنصلية.
يـ ـ ـ ــوم أم ـ ـ ـ ــس ،ح ـ ـ ـ ــاول وزي ـ ـ ـ ــر الـ ــدولـ ــة
للشؤون الخارجية السعودي ،عادل
ال ـج ـب ـي ــر ،م ـ ـجـ ــددًا ،ت ـب ـي ـيــض صـفـحــة
ولي العهد محمد بن سلمان ،املتهم
الــرئ ـيــس ف ــي الـقـضـيــة .إذ ق ــال ،عقب
يوم من لقائه نظيره األميركي مايك
بومبيو(« ،إن ـنــا) نعرف أنها عملية

جرت بدون إذن .لم يصدر أمر للقيام
ب ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة .ن ـع ـلــم أن ـه ــا عـمـلـيــة
خرجت عن مسارها» .وكـ ّـرر الجبير
الـحــديــث عــن «أن الـقـضــاء السعودي
ملتزم بمحاسبة املتورطني» ،معتبرًا
أن «م ـحــاولــة الــربــط بــن ول ــي العهد
وقـضـيــة خــاشـقـجــي ال أس ــاس لـهــا»،
مـشــددًا على أن «الـقـيــادة السعودية
خط أحمر» .ورفض الوزير السعودي
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق عـ ـل ــى تـ ـق ــري ــر ل ـص ـح ـي ـفــة
«نيويورك تايمز» ذكر أن ابن سلمان
أب ـلــغ أح ــد م ـســاعــديــه ،قـبـيــل ع ــام من
م ـق ـتــل خ ــاش ـق ـج ــي ،أنـ ــه سـيـسـتـخــدم
«رصاصة» ضد الصحافي السعودي
إذا لــم يعد إلــى الــوطــن ويـتــوقــف عن
ان ـت ـق ــاد ال ـس ـل ـط ــات .وان ـت ـق ــد الـجـبـيــر
ّ
«كل من يعتقد أنه يستطيع أن يملي
علينا مــا ينبغي أن يفعله قادتنا»،
مـ ــدرجـ ــا تـ ـح ـ ّـرك ــات الـ ـك ــونـ ـغ ــرس فــي
م ــا يــرت ـبــط بــاغ ـت ـيــال خــاشـقـجــي في
إطـ ــار «الـلـعـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة» ،وداع ـيــا
الـهـيـئــة الـتـشــريـعـيــة األم ـيــرك ـيــة إلــى
«أخــذ خطوة إلــى ال ــوراء والنظر إلى
العالقة» بني البلدين.
دع ـ ــوة ال ي ـب ــدو أن ـه ــا سـتـلـقــى آذانـ ــا
ص ــاغـ ـي ــة ل ـ ـ ــدى مـ ـجـ ـل ـ َـس ــي ال ـش ـي ــوخ
ّ
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،ف ـ ــي ظـ ـ ــل تـ ـح ـ ّـم ــس ت ـي ــار
واسـ ــع م ــن امل ـش ـ ّـرع ــن إلع ـ ــادة الـنـظــر
فــي الـعــاقــات مــع املـمـلـكــة ،وتـحــديـدًا
رأس ـهــا املتمثل فــي اب ــن سـلـمــان .في
ه ــذا اإلطـ ــار ،وقـبـيــل ي ــوم مــن انتهاء
املـ ـهـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي م ـن ـح ـه ــا ال ـك ــون ـغ ــرس
لـ ـت ــرام ــب ل ـت ـق ــري ــر مـ ــا إذا ك ـ ــان ول ــي
العهد متورطًا فــي مقتل خاشقجي
( 120يــومــا ب ــدءًا مــن تـشــريــن األول)،
ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ّـدم مـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـرع ـ ـ ــون ج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون
ودي ـم ــوق ــراط ـي ــون ب ـم ـش ــروع قــانــون
يـ ـف ــرض عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى امل ـس ــؤول ــن
ع ــن اغ ـت ـيــال ال ـص ـحــافــي ال ـس ـعــودي،
وي ـم ـن ــع ب ـع ــض مّ ـب ـي ـع ــات األس ـل ـح ــة
ل ـ ـل ـ ــري ـ ــاض .وتـ ـ ــوقـ ـ ــع أح ـ ـ ــد ط ــارح ــي
امل ـ ـشـ ــروع ،ال ـس ـي ـنــاتــور ال ـج ـم ـهــوري

الجبير :محاولة الربط بين ّ
ّ
وقضية خاشقجي ال أساس لها (أ ف ب)
ولي العهد

املـقـ ّـرب مــن تــرامــب ،ليندزي غــراهــام،
«دع ـمــا قــويــا مــن الـحــزبــن لعقوبات
صارمة» ،معتبرًا في بيان أنه «على
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة حـلـيــف
استراتيجي ،فــإن سلوك ولــي العهد
يعكس عدم احترام للعالقة ،ويجعله
ش ــدي ــد الـ ـض ــرر» .ورأى أك ـب ــر عضو
ديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي ل ـج ـنــة ال ـع ــاق ــات
الخارجية في مجلس الشيوخ ،بوب
مينينديز ،من جهته ،أنه «نظرًا إلى
أن إدارة ترامب ليس لديها على ما

ي ـبــدو نـيــة ل ــإص ــرار عـلــى املحاسبة
الكاملة لقتلة خاشقجي ،فقد حان
الوقت للكونغرس للتحرك ،وفرض
عواقب فعلية ،إلعادة تقويم عالقتنا
م ــع امل ـم ـل ـك ــة ،وم ـ ــع ال ـت ـح ــال ــف ال ــذي
تقوده في اليمن».
ل ـكــن ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـلــك الـضـغــوط،
إال أن إدارة تــرامــب لــم تــرســل إش ــارة
إلـ ــى اس ـت ـع ــداده ــا ل ـل ــرض ــوخ ملـطــالــب
املـشـ ّـرعــن ،حتى إنـهــا ملحت إلــى أنها
ال تقيم وزنــا للمهلة التي منحت لها

قبل أشهر .إذ نقلت شبكة «سي إن إن»
األميركية ،مساء أمس ،عن مسؤول في
البيت األبيض قوله إن اإلدارة ترفض
االل ـ ـتـ ــزام ب ـت ـلــك امل ـه ـل ــة ،وإن «ت ــرام ــب
ي ـح ـت ـفــظ ب ـح ـق ــه فـ ــي رف ـ ــض االل ـ ـتـ ــزام
ب ـط ـل ـبــات ل ـج ــان ال ـك ــون ـغ ــرس عـنــدمــا
ّ
ي ــرى ذل ــك م ـنــاس ـبــا» .وذك ـ ــر امل ـســؤول
بـ ــأن «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ك ــان ــت أول
دولــة تتخذ إج ــراءات كبيرة ،بما في
ذلــك إج ــراءات التأشيرات والعقوبات
ب ـمــوجــب ق ــان ــون مــاغـنـيـتـسـكــي ،ضد

املـســؤولــن عــن ه ــذا الـعـمــل الشنيع».
وكان املتحدث باسم وزارة الخارجية
األميركية ،روبرت باالدينو ،قد أشار
إل ــى تـلــك اإلج ـ ــراءات نفسها ،مضيفًا
«(إنـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا) س ـ ـنـ ــواصـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاور مــع
ال ـكــون ـغــرس وال ـع ـمــل ع ـلــى مـحــاسـبــة
املسؤولني عن قتل خاشقجي».
ّ
وت ـمــثــل عـ ــودة ض ـغــوط الـكــونـغــرس
فرصة ثمينة لتركيا إلعــادة تزخيم
الـقـضـيــة ال ـتــي ب ــدا ،خ ــال األســابـيــع
امل ــاضـ ـي ــة ،أنـ ـه ــا خـ ـم ــدت ع ـل ــى نـحــو
كبير .ودعا وزير الخارجية التركي،
مــولــود جــاويــش أوغ ـل ــو ،أم ــس ،إلــى
فتح تحقيق أممي رسمي في قضية
خــاشـقـجــي ،معلنًا «(أن ـنــا) سنتقدم
بطلب مشترك مع بعض الــدول» في
ه ــذا ال ـشــأن .وأش ــار جــاويــش أوغـلــو
إل ــى أن «ه ـن ــاك ت ـن ـبــؤات وادعـ ـ ــاءات
عديدة حــول الجهة ّ التي أعطت أمر
القتل ،لكننا لم نتلق جوابًا واضحًا
مــن الـجــانــب الـسـعــودي ح ــول صحة
تلك األنـبــاء حتى اآلن» ،فــي تشكيك
مـبـطــن ف ــي ال ـحــديــث ال ـس ـع ــودي عن
بــراءة ابــن سلمان .وأضــاف إنــه «في
ضــوء هــذه املـعـطـيــات ،يـبــدو أن أخذ
األمــم املتحدة زمــام املبادرة سيكون
الطريق األكثر صــوابــا ،وخاصة مع
توافق املعلومات التي ّ
قدمها التقرير
األممي مع األدلة التي توصلت إليها
السلطات التركية» .وكانت املسؤولة
ّ
األمـ ـمـ ـي ــة امل ـك ــل ـف ــة م ــن ِق ـ َـب ــل مـجـلــس
حقوق اإلنسان بالتحقيق في حادثة
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة ،أغ ـن ـيــس ك ـ ــاالم ـ ــارد ،قد
أعلنت ،أول مــن أمــس عقب زيارتها
ت ــركـ ـي ــا ،ت ـ ّ
ـوص ـل ـه ــا إل ـ ــى أن اغ ـت ـي ــال
ّ
ّ
خاشقجي «جــريـمــة متعمدة خطط
ّ
لـهــا ونــفــذهــا م ـســؤولــون فــي الــدولــة
السعودية» ،قبل أن تكشف أمس أن
ال ـس ـعــوديــة ع ـق ــدت جـلـســة مـحــاكـمــة
ثانية للمتهمني ،إنما «في هدوء تام،
وبعيدًا عن اإلعالم».
(األخبار)

مساع خارجية ال تسعف االقتصاد :واشنطن تضغط على البشير
ٍ

يحاول الرئيس عمر البشير التخفيف
من ّ
حدة غضب الشارع السوداني ،من
خــال مسارين :سياسي واقتصادي.
األول بالدعوة إلى انتظار انتخابات
 2020لـ ـتـ ـك ــون ص ـ ـنـ ــاديـ ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع
ال ـس ـب ـي ــل ال ــوحـ ـي ــد ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام،
وال ـتــأك ـيــد أن ذل ــك ل ــن ي ـت ـ ّـم م ــن خــال
«فيسبوك وواتـســآب» ،في إشــارة إلى
«تـجـمــع املـهـنـيــن» امل ــدع ــوم م ــن قــوى
املـعــارضــة .والـثــانــي بــاإلقــرار بأحقية
مطالب املحتجني والظروف املعيشية،
وهـ ـ ــو مـ ــا اع ـ ـتـ ــرف بـ ــه أخ ـ ـي ـ ـرًا رئ ـيــس
الحكومة معتز موسى ،ووزير الدفاع
محمد أحـمــد بــن ع ــوف ،باعتبارهما
التظاهرات «مشروعة».
وبينما تؤكد التظاهرات املستمرة
عــدم استجابة املحتجني ،وال سيما
ال ـش ـبــاب ،ل ـت ـحــذيــرات الـسـلـطــات من
«الفوضى» وتحويل مواطني البالد

ال تزال الواليات المتحدة
تراهن على إحداث انشقاق
مؤثر داخل الجيش الفنزويلي،
وسط ًتصعيد الضغوط،
وصوال إلى اختالق مخاوف
في شأن «أمن أميركا» ،عبر
الحديث عن نشاط حزب الله
وإيران في فنزويال ،وهو
ما رفضه مادورو أمس،
بالتوازي مع رفضه دخول
المساعدات األميركية
ن ـف ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،ن ـي ـكــوالس
مــادورو ،االتهامات األميركية لحكومته
ب ــإق ــام ــة عـ ــاقـ ــات مـ ــع ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .وف ــي
م ـعــرض ّ
رد عـلــى س ــؤال صـحــافــي حــول
االتـ ـه ــام ــات ع ـق ــب ك ـل ـمــة ألـ ـق ــاه ــا أم ــس،
قــال« :ال عالقة تربطنا بحزب الـلــه ،لكن
فنزويال تستضيف كثيرًا من اللبنانيني
ال ــذي ــن يـقـيـمــون ه ـن ــا» ،وزاد« :ف ـنــزويــا
قــادرة على حماية نفسها بذاتها ،وهي
ال تـحـتــاج إل ــى أي مـجـمــوعــات مسلحة
ل ـلــدفــاع ع ـن ـهــا» .ت ـصــريــح مـ ـ ــادورو جــاء
ب ـع ــد م ــزاع ــم س ــاق ـه ــا وزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األمـ ـي ــرك ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،أمـ ـ ــس ،عــن
ام ـتــاك ح ــزب الـلــه «خــايــا نــاشـطــة» في
فنزويال وأميركا الجنوبية .ففي مقابلة
مــع شبكة «فــوكــس بزنيس» األميركية،
وصف خاللها مــادورو بـ«الشرير» ،قال
بــومـبـيــو إن «اإلي ــران ـي ــن ي ــؤث ــرون على
الشعب الفنزويلي وعـلــى جميع أنحاء
أم ـي ــرك ــا ال ـج ـنــوب ـيــة» ،وأض ـ ــاف« :لــديـنــا
املسؤولية ملواجهة ذلك الخطر من أجل
أميركا».
فــي األث ـن ــاء ،حـضــر م ـ ــادورو إل ــى مـيــدان
«بــول ـي ـفــار» وس ــط الـعــاصـمــة ك ــاراك ــاس،
حـيــث يـتــدفــق الـفـنــزويـلـيــون لـلـمـشــاركــة

في حملة تواقيع ضد التدخل األميركي
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «اس ـ ـح ـ ـبـ ــوا أي ــديـ ـك ــم مــن
فـ ـن ــزوي ــا» ،وألـ ـق ــى خ ـطــابــا أكـ ــد ف ـيــه ّ أن
مـحــاولــة االن ـقــاب لــم تـنـجــح ،وأن ــه وقــع
على العريضة «من أجل السالم ،والدفاع
عن حق فنزويال في سيادتها املقدسة،
وتـ ـح ــدي ــد م ـص ـي ــره ــا ب ـ ـيـ ــدهـ ــا» .وألـ ـق ــى
الــرئـيــس م ــادورو بالالئمة على نظيره
األميركي فــي تقويض مساعي الـحــوار،
وقال« :قد تكون أيديولوجيتنا أو وجهة
نظرنا ال تروقكم ،ولكن نحن موجودون
وبــاملــايــن ،فالرئيس األمـيــركــي دونالد
تــرامــب يريد تقويض مـحــاوالت الحوار
ح ـس ـن ــة ال ـن ـي ــة الـ ـت ــي ب ــدأتـ ـه ــا امل ـك ـس ـيــك
واألوروغـ ـ ـ ـ ـ ــواي م ــن أجـ ــل ال ــوص ــول ال ــى
ح ــل سـلـمــي ف ــي ف ـنــزوي ــا» .وت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
املعارضة بالتحذير من أن رفض دعوات
التفاوض «يعني اعتبار استخدام القوة
ه ــو ال ـس ـب ـيــل» .ورأى أن ه ـن ــاك تـحــالـفــا
ّ
دول ـ ـيـ ــا تـ ـش ــك ــل ،عـ ـل ــى رأسـ ـ ــه الـ ــواليـ ــات
املتحدة ،طامع في نفط البالد وثرواتها
األخ ــرى ،معتبرًا أن فنزويال مـ ّـرت بأيام
«س ـت ـح ـ ّـدد مـسـتـقـبـلـهــا» .وف ــي مـنــاسـبــة
أخــرى ،رفض مــادورو دخــول املساعدات
ّ
املتكدسة فــي مدينة كوكوتا
األميركية
الكولومبية الواقعة على حدود فنزويال،

والـ ـ ـت ـ ــي طـ ــالـ ــب بـ ـه ــا رئ ـ ـيـ ــس ّال ـ ـبـ ــرملـ ــان،
االنقالبي خوان غوايدو ،وحذر الجيش
م ــن ع ــرق ـل ــة وص ــولـ ـه ــا .وش ـ ــدد م ـ ــادورو
عـلــى أن «ف ـنــزويــا لــن تـقـبــل اسـتـعــراض
امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ـيــة امل ــزع ــوم ــة ألنـنــا
لـسـنــا م ـت ـسـ ّـولــن» ،ودع ــا إل ــى تــوزيـعـهــا
ف ــي «ك ــوك ــوت ــا ح ـيــث ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
امل ـح ـت ــاج ــن» ،س ــاخ ـرًا م ــن رم ــي الـفـتــات
فــي وق ــت تمنع فـيــه الـعـقــوبــات نـحــو 10
مليارات دوالر من عائدات النفط.
ّ
وتستمر اإلشــارات املقلقة حيال النيات
األم ـيــرك ـيــة ت ـجــاه ك ــاراك ــاس .وف ــي حني
ق ــال غ ــواي ــدو ،ف ــي آخ ــر ت ـصــري ـحــات لــه،
إنـ ـ ــه ال ي ـس ـت ـب ـعــد الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري
األم ـ ـيـ ــركـ ــي «إذا اقـ ـتـ ـض ــت الـ ـ ـض ـ ــرورة»

يستبعد غوايدو
لم ً
تدخال عسكريًا أميركيًا
«إذا اقتضت الضرورة»

ّ
المتكدسة في مدينة كوكوتا الكولومبية (أ ف ب)
رفض مادورو دخول المساعدات األميركية

وف ــق مــا نقلت «فــرانــس ب ــرس» ،سـ ّـربــت
وكالة «رويترز» معلومات عن اتصاالت
عسكريني في
يجريها األمـيــركـيــون مــع
ّ
الـجـيــش الـفـنــزويـلــي بـهــدف حــثـهــم على
االنشقاق ،إلى جانب رهان على انضمام
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــن إل ـ ــى ت ـص ـع ـيــد ال ـض ـغ ــوط.
ونـقـلــت الــوكــالــة عــن م ـســؤول فــي البيت
األب ـ ـيـ ــض ت ــوق ـع ــه مـ ــزي ـ ـدًا مـ ــن ع ـم ـل ـيــات
االن ـش ـقــاق فــي ال ـج ـيــش« ،وال ـت ـخ ـلــي عن
مــادورو» .لكن املصدر اعترف بأن عددًا
مـحــدودًا مــن كبار الضباط انشق حتى
اآلن منذ ان ــدالع األزم ــة ،وق ــال« :ال نــزال
ن ـج ــري م ـنــاق ـشــات م ــع أفـ ـ ــراد م ــن نـظــام
مـ ــادورو الـســابــق وم ــع عـسـكــريــن ،على
الــرغــم مــن أن ه ــذه املـنــاقـشــات مـحــدودة
ج ـدًا جـ ـدًا» .وأف ــادت امل ـصــادر األميركية
بـ ــأن ال ـب ـي ــت األبـ ـي ــض يـ ـ ــدرس ع ـقــوبــات
إضافية على كاراكاس تطاول الجيش،
وعقوبات على مسؤولي االستخبارات
فـ ــي ك ــوب ــا امل ـت ـه ـم ــن ب ـم ـس ــاع ــدة ن ـظــام
ّ
مـ ـ ـ ــادورو .ب ـ ـمـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ش ــك ــك مـصــدر
م ـق ــرب م ــن امل ـع ــارض ــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة فــي
واشنطن في ما إذا كانت إدارة ترامب قد
«وضعت أسسًا كافية إلثارة ّ
تمرد أوسع
في صفوف الجيش».
وان ـض ـم ــت ،أمـ ــس ،روم ــان ـي ــا إل ــى ال ــدول
األوروب ـ ـيـ ــة امل ـع ـتــرفــة ب ـغ ــواي ــدو رئـيـســا
ش ــرعـ ـي ــا ل ـ ـف ـ ـنـ ــزويـ ــا .وأعـ ـ ـل ـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الـ ــرومـ ــانـ ــي ،كـ ـ ــاوس ي ــوه ــان ـي ــس ،ق ــرار
االعتراف ،فيما ذكرت الرئاسة الرومانية
ُّ
أن القرار اتخذ «بعد تحليل حــذر شمل
ال ـج ــوان ــب ال ـس ـيــاس ـيــة والــدب ـلــومــاس ـيــة
والقانونية ،آخذًا في االعتبار أن أغلبية
الـ ــدول األع ـض ــاء فــي االت ـح ــاد األوروبـ ــي
وعددًا من الحلفاء والشركاء من أوروبا
وم ـن ـط ـقــة األط ـل ـس ــي اع ـت ــرف ــوا بـشــرعـيــة
الرئيس املؤقت خوان غوايدو» .الجدير
ذكره أن إيطاليا عرقلت ،االثنني املاضي،
إصــدار االتحاد األوروبــي بيانًا مشتركًا
يعترف بـغــوايــدو ،وســط أزمــة بــن رومــا
وبــاريــس وصفتها الـصـحــف اإليطالية
بـ«غير املسبوقة».
(األخبار ،رويترز ،األناضول)

إيران

السودان

بينما يسعى الرئيس السوداني
إلى الخروج من قائمة اإلرهاب األميركية،
ّ
مدد مجلس األمن والية الفريق المعني
بتطبيق العقوبات أكثر من عام ،في
ّ
ظل استمرار الخناق المفروض على
اقتصاد البالد
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إلى «الجئني» ،كما قال أمس القيادي
في حزب «املؤتمر الوطني» الحاكم،
محمد املصطفى الضو ،يجد البشير
أن اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـنــف املـ ـف ــرط ،ال ــذي
راح ضـحـيـتــه أك ـثــر م ــن  50شخصًا
ب ــال ــرص ــاص ،ي ـت ـحـ ّـول إل ــى أن يـكــون
الـسـبــب الــرئ ـيــس لـلـتـظــاهــرات ،الـتــي
ّ
تجددت أمس في العاصمة الخرطوم
وعــدد من مناطق الـبــاد ،إذ خرجت
إح ـ ــداه ـ ــا بـ ـ ـ ــاآلالف اح ـت ـج ــاج ــا عـلــى
مقتل امل ـ ّ
ـدرس أحــد الخير ( 36عامًا)
ب ـع ــد اع ـت ـق ــال ــه م ــن م ـن ــزل ــه ف ــي ب ـلــدة
خشم القربة .أمــا فــي باقي املناطق،
فــانـطـلـقــت ت ـظ ــاه ــرات مـمــاثـلــة تحت
ع ـن ــوان «الـ ـح ــراك الـ ـث ــوري» ،وف ــق ما
أطلق عليها «تجمع املهنيني».
مــواجـهــة الـتـظــاهــرات بالعنف أثــارت
حملة انتقادات من دول غربية حذرت
من تداعيات ذلك على العالقات معها،
بما ّ
يهدد البشير بالعودة إلى مربع
ّ
العزلة .وتـجــددت تلك الضغوط ،أول
مــن أم ــس ،مــع اعـتـمــاد مـجـلــس األمــن
ال ـ ــدول ـ ــي بـ ــاإلج ـ ـمـ ــاع ق ـ ـ ـ ــرارًا صــاغ ـتــه
واش ـن ـط ــن ،ي ــدع ــو إلـ ــى ت ـمــديــد والي ــة
لجنة العقوبات الدولية على البالد
ح ـتــى آذار /مـ ــارس  .2020وتـنـقـســم
الـ ـعـ ـق ــوب ــات إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ـت ــن ه ـمــا:
الحظر املفروض على األسلحة وحظر
الـسـفــر ،وتـجـمـيــد أص ــول األش ـخــاص
امل ـت ـ ّ
ـورط ــن ف ــي الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر منذ

أكـثــر مــن  11عــامــا فــي إقـلـيــم دارف ــور.
وقـ ــد ُمـ ـ ـ ّـدد ل ـهــا ع ـلــى رغـ ــم م ـح ــاوالت
الخرطوم خطب ّ
ود واشنطن أخيرًا،
سعيًا لــرفــع اســم ال ـســودان مــن قائمة
«الـ ــدول الــراع ـيــة ل ــإره ــاب» ،وه ــو ما
كانت تأمل الخرطوم حدوثه في شهر
حزيران /يونيو املقبل ،كما قال وزير
النفط أزهري عبد القادر قبل حوالى
ثالثة أسابيع ،كاشفًا عن مفاوضات
كــانــت جــاريــة مــع الـجــانــب األمـيــركــي
إلكـمــال عملية إزال ــة املـقــاطـعــة بشكل

كامل خالل هذا العام.
لكن بعيدًا عن الضغوط الخارجية،
ت ـب ــدو س ـيــاســة ال ـب ـش ـيــر ال ـخــارج ـيــة،
وف ـ ـسـ ــاد م ـن ـظ ــوم ــة ح ـك ـم ــه داخـ ـلـ ـي ــا،
ال ـ ـس ـ ـب ـ ـبـ ــن ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــن لـ ــأزم ـ ـتـ ــن
االقتصادية والسياسية فــي البالد.
وه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ي ـ ـع ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى الـ ـخـ ـط ــأ
نـ ـفـ ـس ــه ال ـ ـ ـ ــذي ارت ـ ـك ـ ـبـ ــه ع ـ ـ ــام ،2013
ح ــن انــدل ـعــت مــوجــة ُوص ـف ــت بأنها
األوس ــع احـتـجــاجــا عـلــى رف ــع أسـعــار
ّ
ً
امل ـح ــروق ــات (خــل ـفــت  86ق ـت ـيــا وفــق

المهنيين» تظاهرات أمس بـ«الحراك الثوري» (أ ف ب)
«تجمع
وصف ّ
ّ

يحظر على
السودان الحصول
على تمويل من
صندوق النقد الدولي

األرقـ ـ ـ ـ ــام الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة) .ح ـي ـن ـه ــا ،قـ ـ ّـرر
البشير البحث عن دعم خارجي عام
 ،2014فـقـطــع عــاقــاتــه مــع إيـ ــران في
تغيير جـ ــذري ،وت ـح ـ ّـول إل ــى املـحــور
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ،بـ ـغـ ـي ــة املـ ـس ــاهـ ـم ــة فــي
إق ـنــاع إدارة الــرئـيــس الـســابــق ب ــاراك
أوبــامــا برفع العقوبات االقتصادية
وال ـت ـجــاريــة ال ـتــي فــرضـتـهــا اإلدارات
األمـيــركـيــة املتعاقبة مـنــذ ع ــام 1997
حـتــى ع ــام  .2017حـصــل البشير في
حينها عـلــى رفــع جــزئــي للعقوبات،
ل ـ ـكـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ل ـ ــم يـ ـنـ ـعـ ـك ــس ان ـ ـفـ ــراجـ ــة
اقتصادية ،بــل تــوالــى ارتـفــاع أسعار
ّ
السلع ،محطمًا كل التوقعات .وتبدو
الـنـتـيـجــة الـعـكـسـيــة م ـس ـت ـمــرة ،وفــق
مــا يــؤكــد تـحـمـيــل الـبـشـيــر واشـنـطــن
ّ
مسؤولية األزمة االقتصادية ،في ظل
استمرارها في إدراج السودان ضمن

خامنئي :لو استسلمنا ألميركا لكان مصيرنا كالسعودية!
قائمة الــدول الراعية لــإرهــاب ،وهو
م ــا يـحـظــر عـلــى الـ ـس ــودان الـحـصــول
عـ ـل ــى تـ ـم ــوي ــل م ـ ــن صـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـقــد
الدولي والبنك الدولي ،في وقت هو
ّ
بأمس الحاجة إليه.
فيه
ً
وف ـضــا عــن تــداعـيــات الـعـقــوبــات ،لم
تنعكس خـيــارات البشير الخارجية
إيـجــابــا على اقـتـصــاد الـبــاد املـتــأزم،
منذ بــدء مشاركته فــي الـعــدوان على
اليمن .إذ تصاعدت األزمة االقتصادية
ّ
م ــول ــدة ت ـظ ــاه ــرات وع ـص ـيــانــا مــدنـيــا
عام  ،2016إثر رفع الدعم عن الوقود
وال ـك ـهــربــاء واألدوي ـ ـ ــة ،قـبــل تـحـ ّـولـهــا
ّ
إلــى أزمــة سياسيةَ ،حــل البشير على
أث ــره ــا ح ـك ــوم ــة «الـ ــوفـ ــاق ال ــوط ـن ــي»
ّ
ب ـع ــد أقـ ـ ــل م ــن ع ـ ــام ع ـل ــى تـشـكـيـلـهــا،
وقـبــل ثــاثــة أشـهــر مــن االحتجاجات
ال ـحــال ـيــة .وه ــو ال ـي ــوم ي ـك ـ ّـرر الـلـجــوء
إلـ ـ ــى الـ ــدعـ ــم ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،إذ يـسـعــى
(منذ اليوم األول لالحتجاجات) إلى
اس ـت ـق ـطــاب مـ ـس ــاع ــدات م ــن مـخـتـلــف
الــدول املتنافسة على البحر األحمر،
كــالـسـعــوديــة وتــرك ـيــا وم ـص ــر ،إال أن
تلك املـســاعــدات لــم تسهم فــي خفض
ّ
وتيرة االحتجاجات ،في ظل تقديرات
ب ــأن مـعــالـجــة األسـ ـب ــاب ت ـح ـتــاج إلــى
أشـ ـه ــر أو أك ـ ـثـ ــر ،وال س ـي ـمــا أزم ـت ــي
الوقود والسيولة النقدية لترابطهما
بعضهما ببعض.
(األخبار)

على عتبة ذكرى مرور أربعة عقود
على انتصار الثورة اإليرانية ،خرج
المرشد األعلى علي خامنئي ،بين
قادة القوة الجوية في القوات
المسلحة ،مؤكدًا التشبث بمبادئ
الثورة والموقف من الواليات
المتحدة ،وداعيًا إلى مشاركة غير
مسبوقة في المناسبة االثنين المقبل
ال تزال ذكرى مبايعة القوات الجوية اإليرانية ملؤسس
الجمهورية اإلسالمية اإلمام الخميني ،بعد أيام من
عودته إلــى البالد في  ،1979من أبــرز األحــداث التي
يستعيدها النظام اإليراني كل عام كمفصل تاريخي
كــان حاسمًا فــي ضـمــان انتصار ال ـثــورة .وكعادته
فــي كــل عــام ،التقى املــرشــد اإليــرانــي علي خامنئي،
قـ ــادة ومـنـتـسـبــي ال ـق ـطــاع ال ـع ـس ـكــريُ ،م ـ ِّ
ـوج ـه ــا من
ّ
خاللهم رسائل تتعلق بملفات السياسات الداخلية
والخارجية عشية الــذكــرى ال ـ  40النتصار الـثــورة،
والتي تحييها طهران االثنني املقبل.
ّ
وعلق خامنئي في الخطاب على املفاوضات الجارية
مع األوروبيني للمحافظة على االتفاق النوويّ ،
مجددًا

التشكيك فــي الـنـيــات األوروب ـي ــة تـجــاه ب ــاده .ودعــا
ً
الحكومة إلــى عــدم الثقة بهذه الــدول ،قائال« :أوصــي
املسؤولني بــأن ال يثقوا بهم ،طبعًا ال أطــالــب بــأن ال
تـكــون لــديـنــا ات ـصــاالت مــع األوروب ـي ــن ،لـكــن عليكم
أن تـنـظــروا إل ــى األوروبـ ـي ــن ب ـســوء ظ ــن» .وأض ــاف:
«انطالقًا من كوننا بلدًا قويًا ومقتدرًا لدينا عالقات
مــع العالم بأجمعه ،عــدا بعض االسـتـثـنــاءات ،سوف
ّ
نستمر في إقامة هذه العالقات ،لكن علينا أن نعلم
ّ
مع من نتحدث ،وأن ال ننسى ممارسات الفرنسيني
والبريطانيني واآلخرين في مختلف املراحل».
وعــاتــب املــرشــد امل ـســؤولــن اإليــران ـيــن عـلــى الــوثــوق
ّ
بــالــواليــات املتحدة فــي ملف االتـفــاق ال ـنــووي ،وذكــر
بــأنــه «دوم ــا ك ــان يـقــول فــي الـجـلـســات الـخــاصــة مع
املسؤولني وفي الجلسات العامة :ال تثقوا باألميركيني
وبعهودهم وابتسامتهم وتوقيعهم ،فإنهم ال يمكن
الــوثــوق بـهــم» ،وتــابــع« :النتيجة أن املـســؤولــن الذين
كانوا يتفاوضون في ذلك الوقت أخذوا اليوم يقولون
بــأنـفـسـهــم :ال يمكن الــوثــوق بــأمـيــركــا! ك ــان عليهم
والتصرف ً
ّ
بناء على
تشخيص هذا األمر منذ البداية
هذا األساس».
ّ
التمسك
ونقل املوقع الرسمي لخامنئي عنه تجديد
ّ
«يجسد الشر
بهتاف «املــوت ألميركا» ،النظام الــذي
والـعـنــف وتــأجـيــج األزم ــات وال ـح ــروب» ،موضحًا أن
الشعار ال ُيقصد بــه الشعب األمـيــركــي ،بــل زعماء
أميركا« ،وفــي هــذه املرحلة :املــوت لترامب وبولتون

ّ
وبــوم ـب ـيــو» .وزاد« :ل ــن ي ـكــف الـشـعــب اإلي ــران ــي عن
ّ
ال ـه ـتــاف ب ــامل ــوت ألم ـيــركــا م ــا دامـ ــت أم ـيــركــا تــتـســم
بالخبث والــرذالــة» .كما ّ
تمسك برفض «االستسالم
للعدو» ،في إشــارة إلــى الــواليــات املتحدة ،معتبرًا أن
ال ـخ ـيــارات االسـتـســامـيــة ينتج منها «ذل وتشريد
للشعب» ،ولو حدثت «حينها سيكون مصير إيراننا
كـمــا ك ــان فــي فـتــرة حـكــم الـنـظــام الـبـهـلــوي (ال ـشــاه)
أو بـلــدان كالسعودية حيث أمـيــركــا مسيطرة على
مصيرهم ومصادرهم ومصالحهم».
وت ـطـ ّـرق الــزعـيــم اإلي ــران ــي إل ــى األزمـ ــات االقـتـصــاديــة
الــداخ ـل ـيــة ،م ــؤك ـدًا أن ــه «ع ـلــى عـلــم بــال ـغــاء املعيشي
وســائــر املـشــاكــل» ،لكن فــي الــوقــت نفسه «تغمرني
نظرة مفعمة باألمل تجاه البلد ألنني أرى أن الشعب
يـتـصـ ّـدى لجبهة ال ـعــدو كــاألب ـطــال ،ولــديــه شخصية
قوية ،ويعلم النهج الــذي يجب أن يسير عليه»ّ .
ونبه
ّ
إلــى أن «بـ ّـث اليأس والقلق واالضـطــراب يشكل عمل
أظهر ثقته
العدو وعناصره األساسية للتغلغل» ،لكنه ّ
بعدم تحول القضايا االقتصادية إلى أزمة تؤثر على
الـنـظــام ،وق ّــال« :ل ــدى ال ـنــاس ع ـتــاب ،وه ــم منزعجون
ولديهم توقعات ّمعينة ،لكن أي قضية لــم تــؤد ولن
تؤدي إلى أن يتخلى الناس عن الدعم الشامل لجميع
مـبــادئ وأه ــداف اإلم ــام الخميني والـثــورة اإلسالمية
والنظام»ّ .
وحث على املشاركة في احتفاالت الذكرى الـ
 40النتصار الثورة بصورة أكبر من األعوام املاضية.
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
الجزائر

بوتفليقة إلى والية خامسة

«استعراض شعبي»
يسبق إعالن الترشيح
ّ
أصبح شبه مؤكد في الجزائر أن ترشح
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوالية رئاسية
خامسة هو مسألة أيام معدودة فقط ،وذلك
بعد تعيين وزير أول سابق مديرًا لحملته االنتخابية.
ُ
الرئيس ،اليوم ،تجمعًا شعبيًا حاشدًا
حزب
نظم
وي
ّ
تمهيدًا إلعالن الترشح رسميًا
الجزائر ــ محمد العيد
اخ ـتــار محيط الــرئـيــس الـجــزائــري،
ال ــوزي ــر األول األسـ ـب ــق ع ـبــد املــالــك
س ـ ـ ـ ـ ــال ،ل ـ ـي ـ ـقـ ــود حـ ـمـ ـل ــة ال ــرئـ ـي ــس
االنتخابية في الرئاسيات املنتظرة
بعد شهرين ،وذلــك في تأكيد قوي
عـ ـل ــى أن عـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز بــوت ـف ـل ـي ـقــة
سـيـكــون مــرشـحــا فــي غـضــون أي ــام.
م ـص ــادر «األخ ـ ـبـ ــار» تـشـيــر إل ــى أن
الرئيس الجزائري ينتظر مناسبة
«يوم الشهيد» ،التي تصادف ّفي الـ
 18من الشهر الحالي ،ليعلن ترشحه
ّ
سيوجهها إلى
رسميًا ،عبر رسالة
الجزائريني يشرح فيها دوافعه إلى
االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـح ـكــم ،والـخـطــوط
العريضة لبرنامجه.
ُ
ويـ ـع ـ ّـد ع ـبــد امل ــال ــك سـ ــال ،الـ ــذي تم
تعيينه إلدارة الحملة االنتخابية،
من أكثر الشخصيات ً
وفاء للرئيس،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـبـ ــق لـ ـ ــه اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ع ـلــى
حمالته االنتخابية فــي رئاسيات
 2004و 2009و .2014ويحظى سالل
بثقة املقربني من بوتفليقة ـ ـ الذين
يديرون هذه التفاصيل ـ ـ نظرًا إلى
خبرته الطويلة في اإلدارة ،وإتقانه
الـلـغــة الـشـعـبـيــة ال ـتــي يـتـحــدث بها
ّ
ال ـج ــزائ ــري ــون ،وه ــو م ــا يــؤه ـلــه ألن
ي ـن ـشــط ف ــي ال ـت ـج ـم ـعــات الـشـعـبـيــة
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي سـ ـ ـ ُـيـ ـ ـ َّ
ـروج خــال ـهــا
ّ
سيتقدم به الرئيس.
للبرنامج الذي
وتـ ـس ــاع ــد عـ ـب ــد املـ ــالـ ــك سـ ـ ـ ــال ،فــي
م ـه ـم ـتــه إلدارة ح ـم ـل ــة بــوت ـف ـل ـي ـقــة،

م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـســاب ـقــن
والـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـش ــط فــي
أح ـ ـ ــزاب امل ـ ـ ـ ــواالة ،م ــن ب ـي ـن ـهــم وزي ــر
ال ـن ـق ــل ال ـس ــاب ــق عـ ـم ــار ت ـ ــو ،ووزي ـ ــر
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي رش ـي ــد حــراوب ـيــة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ل ـحــزب
«الحركة الشعبية الجزائرية» ،وزير

سيكون بوتفليقة
غائبًا تمامًا عن
الحملة االنتخابية التي
سيقودها أنصاره

التجارة السابق ّعمارة بن يونس.
كـمــا ينتظر أن يـنــشــط ق ــادة أح ــزاب
ّ
امل ـ ـ ــواالة ت ـجـ ّـم ـعــات ف ــي كـ ــل واليـ ــات
الـجــزائــر دعـمــا للرئيس بوتفليقة،
وعلى رأسـهــم الــوزيــر األول الحالي
أحـ ـم ــد أويـ ـحـ ـي ــى .واملـ ـثـ ـي ــر فـ ــي أم ــر
ّ
ترشح بوتفليقة أنه سيكون غائبًا
تمامًا عن الحملة االنتخابية التي
ً
سيقودها بــدال منه أنـصــاره ،وذلك
لـلـمــرة الـثــانـيــة بـعــد انـتـخــابــات عــام
 ،2014ال ـتــي ل ــم يـظـهــر فـيـهــا كــذلــك.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى هـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة ،رأى

أويحيى أن الرئيس ليس محتاجًا
إل ــى تنشيط تـجـ ّـمـعــات فــي الحملة
االنتخابية ،ألن «إنجازاته هي التي
تشهد له».
يثير هــذا الــوضــع حنق املـعــارضــة،
الـ ـت ــي نـ ـ ـ ّـدد ع ـ ــدد م ــن رمـ ــوزهـ ــا بـمــا
اع ـت ـب ــروه ال ـتــرشــح غ ـيــر الـقــانــونــي
للرئيس بوتفليقة ،بسبب وضعه
الـ ـصـ ـح ــي الـ ـ ـ ــذي ال ي ــؤهـ ـل ــه ل ــذل ــك.
واسـ ـتـ ـغ ــرب ب ـع ـض ـهــم ت ـصــري ـحــات
ال ــوزي ــر األول الـ ــذي ي ـع ـتــرف بـعــدم
قــدرة الرئيس على تنشيط حملته
االنـتـخــابـيــة ،وي ـقــول فــي املـقــابــل إن
صحته تسمح لــه بتسيير شــؤون
الـبــاد .ويعاني بوتفليقة مــن آثــار
الجلطة الدماغية التي أصابته في
 27نـيـســان /أبــريــل  ،2013وأفقدته
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــركـ ــة وال ـ ـك ـ ـ ّـام،
ل ـك ــن ذلـ ــك ل ــم ي ـم ـن ـعــه م ــن ال ـت ــرش ــح
ف ــي رئ ــاس ـي ــات ع ــام  2014وال ـف ــوز.
وت ـحــاجــج امل ـعــارضــة ب ــأن الــرئـيــس
ال ي ــؤدي مهماته الــدسـتــوريــة ألنــه
ال ي ـخــاطــب ال ـش ـعــب م ـب ــاش ــرة كما
ينص على ذلك الدستور ،وال يمثل
ال ـج ــزائ ــر ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،وال يـشــرف
على اعتماد السفراء ،لكن أنصاره
يرفضون هذه املبررات ،ويعتبرون
أن مــؤسـســات الــدولــة تسير بشكل
طبيعي ،على رغم اعترافهم بأن أداء
الرئيس لم يعد كما كان في السابق
بسبب وضعه الصحي.
وللتأكيد على التمسك بالرئيس،
ّ
ي ـ ـنـ ــظـ ــم ح ـ ـ ــزب «ج ـ ـب ـ ـهـ ــة الـ ـتـ ـح ــري ــر
الـ ـ ــوط ـ ـ ـنـ ـ ــي» (ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة) ت ـ ـجـ ـ ّـم ـ ـعـ ــا ح ـ ــاشـ ـ ـدًا
ال ـي ــوم ،دع ــا إل ـيــه أك ـثــر مــن  15ألــف
شـخــص إلط ــاق الــواليــة الخامسة
لـبــوتـفـلـيـقــة .وس ـي ـكــون ف ــي مـقــدمــة
هــذا التجمع الشخصيات املوالية
ّ
ل ـل ــرئ ـي ــس ،وكـ ـ ــل األم ـ ـنـ ــاء ال ـعــامــن
السابقني لحزب «جبهة التحرير»،
ّ
وال ــذي ــن ي ـت ـنــاســون ك ــل ال ـخــافــات
ال ـط ــاح ـن ــة ب ـي ـن ـهــم ع ـن ــدم ــا يـتـعـلــق
األمر ببقاء الرئيس.

رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـس ـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االجتماعي
زوج ــة الـفـقـيــد الــرفـيـقــة سـمـيــة أسعد
قباني
زوجته األولى املرحومة إيالن موسى
أبناؤه موسى وعائلته
عائلة املرحوم غيث
عائلة املرحوم الرفيق بسام
مي وعائلتها
الرفيقة إينانا وزوجها
أشقاؤه :الرفيق أوغست وعائلته (في
املهجر)
جورج
عائلة املرحوم الرفيق جان جاك
شقيقاته :املرحومة انجال
وعائلتها
سالم أرملة يزيد شويري
ّ
وج ـم ـي ــع ع ــائ ــات ح ــام ــات ــي ،ع ــش ــى،
قباني ،موسى ،الزين ،مرعي ،عطايا،
كــرم ،عبيد ،شويري ،مطر ،نخعازي،
ع ــويـ ـض ــة والـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون ال ـق ــوم ـي ــون
االجتماعيون وأصدقاؤهم في الوطن
وعبر الحدود
ينعون إلى األمة السورية
املفكر والكاتب
األمني هنري موسى حاماتي
امل ـ ـتـ ــوفـ ــى فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ 4
شباط  .2019ينقل جثمانه مــن أمــام
م ـس ـت ـش ـفــى أب ـ ــو جـ ـ ـ ــوده ،جـ ــل ال ــدي ــب
الساعة  12ظهر غد األحــد  10شباط
 .2019ت ـق ــام م ــراس ــم ال ــدف ــن ال ـســاعــة
الثالثة في صالة كنيسة مار جرجس
للروم األرثوذكس ،املينا ،طرابلس.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ص ــال ــة الـكـنـيـســة
ً
مساء ويومي
لغاية الساعة السابعة
االثـ ـن ــن والـ ـث ــاث ــاء  11و 12ش ـبــاط
 2019من الساعة الواحدة بعد الظهر
ولـغــايــة الـســاعــة الـســادســة مـسـ ً
ـاء في
صــالــة شـهــاب غ ــاردن ،مقابل كنيسة
الوردية ،الحمرا بيروت.
البقاء لألمة

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

يتوقع حزب «جبهة التحرير» مشاركة أكثر من  15ألف شخص في فعالية اليوم (أ ف ب)
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ب ـ ـبـ ــالـ ــغ الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزن وع ـ ـم ـ ـيـ ــق األس ـ ـ ـ ــى،
وبتسليم بمشيئة الله تعالى ينعى
آل إبراهيم وآل حمزة
فقيدتهم الغالية املرحومة
الدكتورة فيروز فؤاد حمزة
زوجة الدكتور خالد محسن إبراهيم
والدها النقيب فؤاد حمزة
والدتها إميليا صالح
ولداها محسن وجاد
ش ـق ـي ـقــاهــا ال ــدكـ ـت ــور ف ـ ـ ــادي زوج ـت ــه
أليسار دياب حسن إبراهيم
وفايز زوجته هناء مصطفى املصري
شقيقتها الدكتورة فدى
عائلة زوجها – والده األستاذ محسن
إبراهيم
والدته األستاذة سميرة حمود
ش ـق ـي ـق ــه ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور ه ـ ـشـ ــام زوجـ ـت ــه
الدكتورة لينا فهد شلق
شقيقته الدكتورة ليلى
وقــد وريــت الـثــرى فــي مــدافــن العائلة
في طرابلس يوم الثالثاء الواقع فيه
 5شباط 2019
تقبل التعازي في بيروت يوم االثنني
 11منه ،من الساعة الثانية بعد الظهر
ح ـت ــى ال ـس ــاب ـع ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي جـمـعـيــة
التخصص والتوجيه العلمي ،الرملة
البيضاء ،جانب أمن الدولة.
اآلسـفــون آل إبــراهـيــم ،حـمــزة ،حمود،
ص ـ ـ ــال ـ ـ ــح ،ش ـ ـ ـلـ ـ ــق ،حـ ـ ـس ـ ــن إب ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــم
واملصري.
انا لله وانا إليه راجعون
يــا ايتها النفس املطمئنة ارجعي
ال ــى رب ــك راض ـيــة مــرضـيــة فادخلي
في عبادي وادخلي جنتي
صدق الله العلي العظيم
ب ـمــزيــد م ــن الـتـسـلـيــم ب ـق ـضــاء الـلــه
وق ــدره ننعي الـيـكــم وف ــاة فقيدتنا
الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف
حرم املرحوم ّ
السيد محمود محمد
علي عــاشــور (أب ــو حــاتــم)( ،رئيس
بلدية شقرا ودوبيه سابقًا)
أوالده ـ ـ ـ ــا املـ ــرحـ ــوم ح ــات ــم زوج ـت ــه
هويدا العلي
عبد الله زوجته سالم خلف (عضو
مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد االله زوجته ّ
ثريا عاشور
املرحوم عبد ّ
الرؤوف
ّ
عـبــد ال ـســتــار زوج ـت ــه زي ـنــة صــالــح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
ّ
الديمقراطية سابقًا)
الكونغو
ع ـبــد الـ ـ ــرزاق زوج ـت ــه ن ــدى يــوســف
(رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
بناتها هــا زوجــة الدكتور عاصم
ّ
صفي الدين
هنا زوجة املهندس علي سعد
سالم زوجة سليم ناصر
أشقاؤها املرحومان أحمد وخليل
خلف
ب ـم ـن ــاس ـب ــة ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع
ستتلى عــن روحـهــا الـطــاهــرة آيــات
م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس ع ــزاء
حـسـيـنــي وذلـ ــك ف ــي ت ـم ــام الـســاعــة
الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت
ف ــي  9ش ـب ــاط  2019ف ــي حسينية
بلدة شقراء.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب.
اآلسفون :آل عاشور ،خلف ،العلي،
صالح ،يوسف ،صفي الدين ،سعد،
ناصر وعموم أهالي بلدة شقراء.
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◄ إعالنات رسمية ►
◄ ذكرى ►
ي ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار غـ ــد االح ـ ـ ــد ال ــواق ــع
ف ــي  2019/2/10ال ـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاحــا ذكـ ــرى مـ ــرور اس ـب ــوع على
وفاة فقيدنا املناضل الكبير
الحاج علي نعمة فوعاني
زوجته :الحاجة عزيزة محمد الزين
اوالده :رائ ــد ،الـحــاج حـســام ،الحاج
محمد ،الشهيد املجاهد مهند.
بناته :رحاب زوجة حسان فوعاني،
رائدة زوجة نبيل خلف ،مروة زوجة
نبيل حيدر.
أشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاؤه :االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ حـ ـس ــن ن ـع ـمــة
ف ــوع ــان ــي ،املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج مـحـمــد
ن ـع ـمــة ف ــوع ــان ــي ،امل ــرح ــوم االس ـت ــاذ
حسن نعمة فوعاني.
اآلس ـف ــون :آل فــوعــانــي ،آل الــزيــن ،آل
خ ـل ــف ورف ـ ـ ــاق امل ـن ــاض ــل ف ــي لـبـنــان
والوطن العربي وعموم أهالي بلدة
شقرا
للفقيد الرحمة ولكم األجر
الفاتحة
ذكرى اسبوع
تـ ـص ــادف غ ــد االح ـ ــد ال ــواق ــع ف ـيــه 10
شباط  2019ذكرى مرور اسبوع على
وفاة فقيدنا الغالي املأسوف عليه
القـاضي السـيـد
محمـد محمود مـكـه
زوجته الحاجة هنية نعمة
ابـنــاؤه :املحامي خالد مكه وزوجته
املهندسة رلى بشروش
الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي فـ ـيـ ـص ــل م ـ ـكـ ــه وزوج ـ ـت ـ ــه
القاضية رشا حطيط
املحامي باسل مكه وزوجته السيدة
دنيز درويش
شقيقاه :املرحوم السيد قاسم مكه (
أبو عاطف)
املرحوم العميد علي مكه ( أبو سامر)
وب ـهــذه املـنــاسـبــة االلـيـمــة تتلى ايــات
مــن الــذكــر الحكيم ومجلس عــزاء عن
روحه الطاهرة في النادي الحسيني
لبلدته حبوش -قضاء النبطية  ،عند
الساعة العاشرة صباحا.
كما تقبل التعازي اليوم السبت وغدا
االح ــد  9و 10شـبــاط  2019فــي منزل
الـفـقـيــد ال ـكــائــن ف ــي ب ـلــدتــه ح ـب ــوش ،
ونهار الثالثاء  12شباط في بيروت
 ،ف ـ ــي ق ـ ــاع ـ ــة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـت ـخ ـص ــص
والتوجيه العلمي  -الرملة البيضاء،
قرب مقر املديرية العامة المن الدولة
 ،مــن الـســاعــة الثالثة مــن بعد الظهر
وحتى السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
الراضون بقضاء الله وقــدره :آل مكه،
ن ـع ـمــة ،بـ ـش ــروش ،ح ـط ـيــط ،درويـ ــش،
خميس ،وعموم أهالي بلدة حبوش.

إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
الـ ـ ـع ـ ــروض ل ـ ـشـ ــراء  thermocouplesو
 thermoresistancesل ــزوم معمل ال ــذوق
ال ـحــراري ،مــوضــوع اس ـتــدراج الـعــروض
رقــم ث4د 6270/تاريخ  ،2018/6/22قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/3/8
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ـ ـ ـ طــريــق
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /20 000/
ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 212
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء بــروجـكـتــورات
وملـبــات ان ــارة داخـلـيــة وخــارجـيــة وقطع
غيار لزوم محطات التحويل الرئيسية،
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدراج الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض رقـ ــم
ث4د 10236/تــاريــخ  ،2018/10/16قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/3/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر ال ـش ــروط م ــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 211
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء لـبـنــان ب ــأن مـهـلــة تقديم
ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـل ـق ـي ــام ب ــاألعـ ـم ــال
االضـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـطـ ـل ــوب ــة ل ـت ـق ــوي ــة مـحـطــة
صــور ،موضوع استدراج العروض رقم
ث4د 11380/ت ــاري ــخ  ،2018/11/6قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2019/3/1
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /500 000/ل.ل.
علما ب ــأن ال ـع ــروض الـتــي سـبــق وتـقــدم
ب ـه ــا ب ـع ــض امل ـ ــوردي ـ ــن ال تـ ـ ــزال س ــاري ــة
املفعول ومــن املمكن في مطلق االحــوال
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد ال ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/2/5
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 209
اعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2017/2100
الرئيس فيصل مكي

طـ ــالـ ــب الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذ :ال ـ ــدكـ ـ ـت ـ ــور اب ــراهـ ـي ــم
مصطفى سعد مكارم
املنفذ عليهم :ورثة املرحوم فهد الزمامي
مشعل ومشاري ومريم فهد الزمامي
ال ـسـنــد ال ـتـنـفـيــذي :ال ـحـكــم ال ـص ــادر عن
رئ ـي ــس ال ـغ ــرف ــة االب ـت ــدائ ـي ــة االولـ ـ ــى في
ب ـي ــروت  59/103ت ــاري ــخ 2016/12/21
املتضمن اعطاء الصيغة التنفيذية عن
ال ـق ــرار الـتـحـكـيـمــي ال ـص ــادر ع ــن املحكم
امل ـحــامــي بــاســم مـحـمــد امل ـظ ـفــر بـتــاريــخ
 2014/2/23بـقـيـمــة /238.000/ديـ ـ ـن ـ ــار
كويتي عدا النفقات.
تاريخ التنفيذ2017/9/19 :
تــاريــخ تبليغ االنـ ـ ــذارات :لصقا ونـشــرا
2018/2/8
تاريخ قرار الحجز2018/3/7 :
تاريخ تسجيله2018/5/23 :
تاريخ محضر الوصف2018/8/29 :
تاريخ تسجيله2018/09/28 :
ب ـيــان ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :الـقـســم 7
مــن الـعـقــار  2863رأس بـيــروت والعائد
ملكيته على اسم مورث املنفذ بوجههم
وهـ ــو ي ـتــألــف م ــن م ــدخ ــل ودار وط ـعــام
وثـ ــاث غ ــرف ومـطـبــخ وح ـم ــام ومـنــافــع
وغ ــرف ــة خـ ــدم وث ـ ــاث ش ــرف ــات وح ــوض
زهور.
وبعد الكشف الحسي تبني انــه تــم ضم
شرفة الطعام واحــد الغرف اليها وكما
تــم ضــم الـشــرفــة الــواقـعــة عند الغرفتني
ال ـي ـه ـمــا امـ ــا ال ـش ــرف ــة ال ــواقـ ـع ــة بـجــانــب
املطبخ لقد تم ضم جزء منها الى املطبخ،
والجزء االخر تم استحداثه غرفة وكما
تــم اسـتـبــدال غــرفــة الـخــدم بحمام وكما
انه تم استحداث حمام بجانب الحمام
العائد الحدى الغرف.
يشترك فــي ملكيته الحق املختلف رقم
واحد
يراجع نظام امللكية املربوط بالعقد امني
السجل العقاري.
 مساحته 202 :م2 ح ــدود ال ـع ـقــار :غــربــا الـعـقــار رق ــم 882ً
ش ــرق ــا ال ـع ـق ــار رق ــم  867ش ـم ــاال الـعـقــار
امــاك عامة وجنوبًا العقار رقــم  866و
 868و.871
 قيمة التخمني/505.000 :د.أ.وقـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــرح لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرة االول ـ ـ ـ ـ ـ ــى
/303.000/د.أ.
 مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـكــان اجــرائ ـهــا :يــوماالربـعــاء الــواقــع فــي  2019/3/6الساعة
العاشرة صباحًا في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة األول ــى القسم  7مــن العقار 2863
رأس بيروت واملوصوف أعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه واال عد قلم
ال ــدائ ــرة مـقــامــا مـخـتــارًا لــه وعـلـيــه ايضًا
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
وال ـن ـف ـقــات بـمــا فـيــه رس ــم داللـ ــة خمسة
بــاملــايــة مــن دون حــاجــة النـ ــذار او طلب
وذل ـ ــك خـ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن تــاريــخ
ص ـ ــدور ال ـ ـقـ ــرار ب ــاالح ــال ــة ،ل ـل ــراغ ــب فــي
الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
ازدهار عاصي
وثيقة نشر خالصة حكم
صادر عن محكمة االستئناف في بيروت
– الغرفة الرابعة عشرة املؤلفة من الرئيس
القاضي حبيب مزهر واملستشارين ادهم
قانصو ونادين ابو علوان.
رقم االساس2015/29 :
رقم القرار2019/1 :
تاريخ صدور الحكم2019/1/10 :
املدعي :الحق العام
امل ــدع ــى ع ـل ـي ــه :ش ــرك ــة ب ــرازي ـل ـي ــا هـيـلــز

ش.م.م.
الـ ـج ــرم :ك ـبــة اق ـ ــراص ن ـيــة غ ـيــر مـطــابـقــة
للمواصفات
املواد املحكوم بها 121/109 :من قانون
حماية املستهلك رقم  2005/659املعدل.
االوراق املطلوب نشرها:
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر بـ ـت ــاري ــخ
 2019/1/10وال ـقــاضــي بـتـغــريــم شركة
ب ــرازي ـل ـي ــا ه ـي ـلــز ش.م.م .م ـب ـلــغ خـمـســة
ماليني ل.ل .وتدريكها نفقات املحاكمة
كافة.
مليس حاطوم
إلى مجهول محل االقامة
م ـح ـمــد حـ ـم ــدان ال ـخ ـلــف ال ـع ـلــي س ــوري
الجنسية يـجــب ح ـضــورك ال ــى املحكمة
ال ـشــرع ـيــة ال ـس ـن ـيــة ف ــي ب ــر الـ ـي ــاس يــوم
الثالثاء الواقع فيه  2019/3/26الساعة
التاسعة صباحًا وذل ــك لسماع اقــوالــك
ف ــي ال ــدع ــوى امل ـقــامــة عـلـيــك م ــن املــدعـيــة
مـهــى محمد عـيــد ال ـعــزي ب ـمــادة تفريق
ب ــرق ــم  2019/165وان ل ــم ت ـح ـضــر فــي
ً
املــوعــد املـحــدد او تــرســل وكـيــا عنك او
معذرة خطية مقبولة فسيجري بحقك
االيجاب القانوني وكتب في 2019/2/7
القاضي الشرعي
الشيخ عبد الرحمن يوسف شرقية
إعالن
انذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
موجه الى املنفذ عليه حسني عرب صبر
املجهول محل االقامة
تنذركم هــذه الــدائــرة سـنـدًا للمادة 408
و 409محاكمات مدنية بالحضور اليها
لتسلم االنذار التنفيذي في املعاملة رقم
 2018/1130املـتـكــونــة بـيـنــك وب ــن بنك
ســوسـيـتـيــه جـ ـن ــرال ف ــي ل ـب ـنــان ش.م.ل.
ب ـخ ــال  /30/ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
واتخاذ محل اقامة مختار ضمن نطاق
ال ــدائ ــرة واال ع ــد قـلـمـهــا مـقــامــا مـخـتــارًا
تتبلغون بواسطته كل االوراق املوجهة
اليكم في املعاملة املذكورة.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
يــدعــو مجلس ادارة الجمعية التعاونية
ال ـس ـك ـن ـيــة ف ــي ديـ ــر الـ ـح ــرف ال ـثــان ـيــة الــى
جمعية عمومية بـتــاريــخ /15اذار 2019
الساعة العاشرة صباحًا النتخاب مجلس
ادارة فــي مـقــر الـجـمـعـيــة ،ولـجـنــة مــراقـبــة
ومــازمــن للتعاونية الب ــراء ذمــة مجلس
االدارة والتصديق على امليزانيات.
واذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل
الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من
الـيــوم نفسه ويعتبر الـنـصــاب قانونيًا
بمن حضر.
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
طلبت املحامية رنا بركات بالوكاله عن
احــد ورثــة الدكتور اميل وكميل ووداد
جـعـجــع س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار 699
بشري.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب ش ــادي ان ــور فـخــري بــالــوكــالــة عن
مـ ـنـ ـص ــور الـ ـفـ ـخ ــري سـ ـن ــد بـ ـ ــدل ض ــائ ــع
للعقار  338اصنون.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب ب ــاخ ــوس م ـطــان ـيــوس ال ـبــزعــونــي
سند بدل ضائع للعقار  2978حدشيت.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
المانة السجل العقاري بالكورة
طلب عبد الرحمن يحي صباغ بالوكاله
ع ــن ط ــون ــي س ـل ـيــم ال ـب ـي ـط ــار س ـن ــد ب ــدل
ضائع للعقار  521قلحات.
للمعترض  15عشر يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن

ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري االولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت كوثر حمد ملوكلها حسني السقج
سند تمليك بدل ضائع  1493بطرماز .
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طـلــب املـحــامــي شــربــل سـمـعــان معوض
بصفته وكـيــل اك ــوب ب ــدروس نجاريان
سند تمليك بــدل عــن ضــائــع فــي العقار
رقم  39من منطقة بزحل العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب نقوال منصور غانم بصفته وكيل
م ـن ـص ــور ح ـن ــا م ـن ـص ــور غ ــان ــم س ـن ــدات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 745و  746و 747مــن منطقة عجلتون
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت ميرنا نوبار نخوتيان احد ورثة
نــاديــا يــوســف ســركـيــس املنتفعة بعقد
فــك تــأمــن بينها وبــن شــركــة ولـكــو بي
– ام ش.م.م .شـهــادة قيد تأمني بــدل عن
ضائع للتأمني املسجل على العقار 297
بقعتوته قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلبت اميرة محمد الحاج سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم  775من
منطقة املغيرة العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
ط ـل ــب س ـل ـيــم ي ــوس ــف س ـ ـعـ ــادة بـصـفـتــه
وكيل كل من يوسف وسامي وحنا اميل
س ـعــاده س ـنــدات تمليك ب ــدل عــن ضائع
في العقارين رقم  438و 439من منطقة
عني كفاع العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب املحامي شمعون حميد فرنسيس
ب ـص ـف ـتــه وك ـي ــل ب ــرج ــس ب ــن م ـح ـمــد بــن
ب ــرج ــس ال ـن ــاص ــر – سـ ـع ــودي بــوكــالـتــه
عــن اسـعــد طــانـيــوس خـيــر سـنــد تمليك
بدل عن ضائع في العقار رقم  1215من
منطقة بالط العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك

◄خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة من الجنسية الغامبية
Fatoumata Badjie
منزل مخدومتها ,الرجاء ممن يعرف
ع ـن ـه ــا ش ـي ـئ ــا اإلتـ ـ ـص ـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
 03/885608ونحذر من استخدامها
تحت طائلة املسؤولية.
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ثقافة وناس
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فنون مشهدية

رحيل

عالء أبو دياب في بيروت :كوميديا ال «تركب على ظهر أحد»
جوي سليم
ّ
يحب عــاء أبــو ديــاب أن ُيـســأل عن
ال
«ال ــرس ــال ــة ال ـت ــي ي ــري ــد أن ي ـقــدم ـهــا».
انـتـقــد م ــرات ع ــدة بــأسـلــوبــه الـســاخــر
الصحافيني الــذيــن طــرحــوا عليه هذا
السؤال في معرض تغطيتهم عروضه
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ال ـح ـ ّـي ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت فــي
السنة األخ ـيــرة حتى وصـلــت إلــى 15
ـدن عــربـيــة وأوروب ـي ــة .ال
عــرضــا فــي م ـ ٍ
رسالة أو «هــدف ساميًا» مما يقدمه،
ك ــل م ــا ف ــي األم ــر أن ال ـش ــاب املـقــدســي
ان ـت ـق ــل بـ ـس ــرع ــةٍ مـ ــن ال ـن ـق ــد ال ـس ــاخ ــر
للقضايا الراهنة محليًا وعامليًا عبر
فيديوات قصيرة على فايسبوك ،إلى
كوميدي» ،وهو
تجربة «الستاند آب
ّ
مستمتع تـمــامــا بـهــا وبـتـلــقــي الـنــاس
ّ
ل ـه ــا .ل ـع ــل سـ ــؤال الـصـحــافـيــن لـعــاء
عــن «رســال ـتــه» آت ـيــة فــي األسـ ــاس من
كونه فلسطينيًا ،وبالتالي على عمله
بحسب ال ــرأي الـســائــد أن يحمل ّ
همًا
ومـسـتــويــات أب ـعــد مــن املـ ــادة املـقـ ّـدمــة
«فش عندي هدف وال رسالة...
نفسهاِ .
هــاد كله فـضــاوة الله وكيلك» .اختار
عالء هذه العبارة للتعريف عن نفسه
على حسابه الخاص على فايسبوك،
األم ــر ال ــذي يوضحه أكـثــر حــن يقول
ـث إلــى «األخ ـبــار» إن هجرته
فــي حــديـ ٍ
إلى السويد أكسبته الكثير من الوقت
وال ــوح ــدة ك ــي يـنـصــرف إل ــى متابعة
األخبار والتعليق على بعضها.
فـ ـي ــدي ــوات عـ ــدة اش ـت ـه ــر ب ـه ــا ال ـش ــاب
املـقــدســي املقيم فــي الـســويــد ،تناولت
مواضيع سياسية واجتماعية ّ
عرفت
ال ـن ــاس إل ــى مــوهـبـتــه فً ــي الـسـخــريــة،
ّ
وجعلته يحصد شعبية كبيرة مكنته
من القيام قبل فترة بـ«قفزة» من وراء
ال ـش ــاش ــة إل ــى خـشـبــة املـ ـس ــرح .ورغ ــم
ت ــرك ـي ــز الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن امل ـح ـتــوى
ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه ع ـل ــى الـ ـس ــوش ــال مـيــديــا
ع ـلــى مــواض ـيــع فـلـسـطـيـنـيــة داخ ـل ـيــة،
ال سـيـمــا ن ـقــد الـسـلـطــة الفلسطينية
وأداء رئيسها محمود عـبــاس ،إال أن
سـخــريــة ع ــاء وص ـلــت إل ــى مــواضـيــع
أخـ ــرى «تـ ـ َـرنـ ــدي» ج ــذب ــت الـكـثـيــر من
ّ
رواد فايسبوك الـعــرب ملتابعته .وقد

وصـ ــل عـ ــدد م ـتــاب ـعــي ص ـف ـح ـتــه عـلــى
املـ ــوقـ ــع إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن  96أل ـ ـفـ ــا .كـمــا
أن ــه مـنــذ ال ـبــدايــة ،اس ـت ـطــاع الــوصــول
إل ــى أكـبــر شــريـحــة مــن الفلسطينيني
وال ـ ـع ـ ــرب ،ألن ـ ــه بـ ـخ ــاف ال ـك ـث ـي ــر مــن
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ال ـ ـ ــذي ـ ـ ــن ي ـ ـقـ ــدمـ ــون
م ـح ـتـ ً
ـوى س ــاخ ـرًا ع ـلــى فــاي ـس ـبــوك لم
يكن منخرطًا فــي االنقسام الداخلي،
بــل ح ــرص عـلــى انـتـقــاد جميع أرك ــان
السياسة الفلسطينية.
ُولدت فكرة «الستاند آب كوميدي» لدى
عــاء من «مهرجان لوند الكوميدي»
في السويد ،حني استطاعت ِّ
مؤسسة
«ش ـب ـكــة امل ـهــاجــريــن االسـكـنــدنــاڤـيــن
للضحك» ،فيروز تميمي ،إدراج ليلة
عربية في املهرجان .تواصلت تميمي
مع عالء للمشاركة في مسابقة اختيار
كوميديني عرب ،فشارك وحصل على

املركز األول .هذا النجاح كان بالنسبة
له «تجربة لطيفة» ال أكثر ،ولــم يفكر
ً
أن يبني عليها عمال أكبر .لكنه يروي
أنـ ــه ح ــن ن ـشــر ڤ ـيــديــو الـ ـع ــرض على
فايسبوك ،تلقى ردود فعل إيجابية

التطرق
يفضل عدم
ّ
لمواضيع معينة في
أعماله مثل الدين والجنس
جـ ـدًا م ــن الـ ـن ــاس ،ف ـب ــدأ يـفـكــر بــإقــامــة
عروض «الستاند آب».
يقول عالء إن االنتقال من النشاط على
الـســوشــال ميديا إلــى خشبة املسرح
كــان مرعبًا ،وإنــه ال يــزال يشعر بهذا

ّ
الرعب قبل كل عــرض .لكن متعة هذه
التجربة تضاهي رعبها بالنسبة له،
خصوصًا أن الناس الذين يحضرون
ً
إلــى املـســرح يتفاعلون معه مباشرة،
م ــن دون نـسـيــان أن ــه ل ــوال الـســوشــال
ميديا ملا استطاع الوصول إلى إقامة
هذه العروض.
الليلة ،يقف عالء على خشبة «مسرح
املــدي ـنــة» ف ــي ب ـي ــروت ،لـلـمــرة األولـ ــى،
ـور ي ـع ــرف ــه ج ـ ـي ـ ـدًا ،حـيــث
أم ـ ـ ــام جـ ـمـ ـه ـ ٍ
اس ـت ـط ــاع ــت الـ ــزاويـ ــة امل ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
ق ــارب عــاء عبرها مــواضـيــع ع ــدة ،أن
ت ـنــال اهـتـمــام الـلـبـنــانـيــن ،بــاإلضــافــة
إلى الفلسطينيني والعرب في بيروت
ّ
يتهيأون ملشاهدة عالء «اليڤ».
الذين
عـ ــرض بـ ـي ــروت س ـب ـق ـتــه عـ ـ ــروض فــي
مدن عدة بينها القدس ،حيفا ،عمان،
ال ـس ــوي ــد ،ل ـن ــدن وڤ ـي ـي ـنــا ،إل ــى جــانــب

ع ــرض قــدمــه لـيـلــة أم ــس فــي الــدوحــة.
يؤكد عالء أن عرض الليلة سيحتوي
ف ــي ال ـبــدايــة عـلــى رب ــع ســاعــة خــاصــة
ببيروت التي يزورها للمرة الثانية.
أم ـ ــا ال ـ ـجـ ــزء األك ـ ـبـ ــر ،ف ـه ــو مـخـصــص
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ـج ــرب ــة انـ ـتـ ـق ــال ــه مــن
القدس و«املنطقة عمومًا» للعيش في
السويد ،مع إبراز الفرق بني الواقعني.
لــم يـكــن فــي ب ــال ال ـشــاب املـقــدســي أنــه
سـيـصـبــح وج ـه ــا م ـعــروفــا ف ــي مـجــال
الكوميديا العربية .رغم الطفرة التي
شـهــدهــا ه ــذا امل ـجــال خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ،تـبـقــى األس ـم ــاء ال ـتــي تـقـ ّـدم
«ال ـس ـتــانــد آب ك ــوم ـي ــدي» ف ــي الـعــالــم
العربي معدودة ،خصوصًا تلك التي
نـجـحــت فــي تـقــديــم مـحـتــوى مختلف
مكانًا
وذكي .نجح عالء في أن يحجز ّ
مـتـقـ ّـدمــا ل ــه ضـمــن ه ــذا ال ـن ــوع ،لخفة
ً
أوال ،ولـكــون امل ــادة التي ّ
يقدمها
دمــه
متعالية عن األفخاخ التي يسقط فيها
ً
ـادة كــوم ـيـ ّ
ـديــون ع ــرب ك ـثــر (ع ــرض
عــ
«نتفلكس» لعادل كرم نموذجًا).
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،يـ ـق ــول عـ ـ ــاء إن ــه
يفضل عــدم التطرق ملواضيع ّ
معينة
فـ ــي أعـ ـم ــال ــه م ـث ــل الـ ــديـ ــن وال ـج ـن ــس.
كـمــا أن ــه ي ــرى أن الـكــومـيــديــا يـجــب أن
ت ـخ ـضــع ل ـض ــوا ّب ــط ،األم ـ ــر اإلش ـكــالــي
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـص ــن ــاع ال ـك ــوم ـي ــدي ــا فــي
ال ـعــالــم ال سـيـمــا ف ــي ال ـع ـقــد امل ــاض ــي،
خصوصًا مع صعود نجم الصوابية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وال ـ ـس ـ ــؤال املـ ـتـ ـك ــرر عــن
ع ــاق ـت ـه ــا ب ــالـ ـسـ ـخ ــري ــة م ـ ــع الـ ـخ ــوف
ال ــدائ ــم م ــن أن ت ـت ـغــذى ه ــذه األخ ـي ــرة
مــن مواضيع ال تخضع ملعايير هذه
الـ ـص ــوابـ ـي ــة .بــال ـن ـس ـبــة لـ ـع ــاء ،ال ب ـ ّـد
مــن «ضــوابــط أخــاقـيــة» لـلـمــادة التي
ي ـقـ ّـدم ـهــا« :م ـم ـنــوع ت ــرك ــب ع ـلــى ظهر
الفئات الضعيفة واملهمشة ،مثل املرأة
واألق ـل ـي ــات ب ـكــل أش ـك ــال ـه ــا» ،مضيفًا
«إذا مــش قــوي كفاية تعمل كوميديا
م ــن دون م ــا تـطـلــع عـلــى ظـهــر غـيــرك،
األفضل تعمل شي تاني».
«ستاند آب كــومـيــدي» مــع عــاء أبــو ديــاب:
 18:00بعد ظهر الـيــوم ـ ـ «مـســرح املدينة»
(الحمرا ـ ـ بيروت) .لالستعالم01/753010 :

« »64كميل سالمة :الحياة في مكان آخر؟
عبدالرحمن جاسم
يعود كميل سالمة إلى مسرح «دوار
الـشـمــس» .املـخــرج واملـمـثــل املسرحي
الـ ـ ـ ـ ــذي شـ ـبـ ـهـ ـن ــاه مـ ـ ـ ـ ـ ــرارًا بـ ـ ـ ـ «حـ ــائـ ــك
ال ـس ـج ــاد» ل ـش ــدة اه ـت ـمــامــه بـحــرفـتــه
وبتفاصيل صنعته ،يـقـ ّـدم هــذه املــرة
« »64ال ـت ــي كـتـبـهــا وي ـخــرج ـهــا على
خشبة املسرح الــذي احتضن أعماله
األخ ـيــرة .يحضر اســم املسرحية إلى
ال ــواجـ ـه ــة ب ـش ـك ـ ٍـل م ـب ــاش ــر :م ــا ال ــذي
تعنيه تلك األرق ــام؟ هــل هــي ًمرتبطة
بتاريخ معني؟ أم أن لها حكمة أخرى،
ٍ
خصوصًا أن وجــود األرق ــام فــي اسم
أي عـمــل ي ـجــذب األس ـئ ـلــة ويــزيــدهــا؟
يجيبنا سالمة« :كــان اسمًا مختلفًا،
لكني وج ــدت فــي سـيــاق كتابتها أن
تسمية « »64تطرح هذا السؤال الذي
طرحته أنــت .إنــه يـجــذب .كــل شخص
يفسره حسب رأيه .قد يكون له عالقة
بسن التقاعد ،وقــد يكون شيئًا آخر.
هو له بشكل أو بآخر عالقة باإلنسان
والشخصية التي نتحدث عنها هنا».
تـحـكــي امل ـســرح ـيــة «ال ــواق ـع ـي ــة» الـتــي
تحمل شيئًا من الفانتازيا الخفيفة،
ّ
رجل يعمل في محكمةٍ ينظف
حكاية
ٍ
الغبار مذ كان يبلغ  12عامًا .الظروف
اض ـط ــرت ــه آن ـ ـ ــذاك ل ـل ـع ـمــل وبـ ـق ــي فـيــه
حتى اليوم« :هنا يحدث شيء يعيده
إلــى الـبــدايــة وهـنــا تكمن الفانتازيا»
يخبرنا سالمة .كتب األخير املسرحية
التي تصل مدتها إلــى ساعة تقريبًا
قبل عام ،مضيفًا «هذه أول مسرحية
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أكـتـبـهــا وأقــدم ـهــا فــي الـسـنــة نفسها.
وه ــذه امل ــرة األول ــى الـتــي أعـطــي فيها
نفسي دورًا أساسيًا».
ّ
ب ــدا ال ـحــائــك امل ــاه ــر مبتهجًا م ــع أن ــه
غـ ـي ــر ش ـك ـل ــه بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء ل ـي ـبــدو
«م ـن ـه ـك ــا» و«أك ـ ـبـ ــر سـ ـن ــا» مـ ــن خ ــال
إطالة ذقنه وإعطائه املظهر املناسب
للمسرحية وفق ما يشير لنا« :غيرته
ب ـنــاء عـلــى نـصـيـحــة ال ـش ـبــاب هـنــا أن
أغـ ـي ــر ش ـك ـل ــي ك ــون ــي س ــأظـ ـه ــر عـلــى
املـســرح .التغيير يناسب الشخصية
واقتنعت بــذلــك» .طبعًا هـ َـذا التغيير
َ
يطرح السؤال األهم :كيف ق ِبل سالمة
ب ــذل ـ ّـك ،ه ــو ال ـ ــذي ال ي ـحــب أن يـخــرج
ـات ه ــو يـكـتـبـهــا في
وي ـمــثــل م ـســرح ـيـ ٍ
آن م ـعــا؟ ي ـسـ ّـر لـ ـ «األخـ ـب ــار» بــأنــه لم
ٍ
يـكــن مقتنعًا بــالـفـكــرة نـهــائـيــا ،لكنه
ع ــدل عــن األم ــر« :ال ـف ـكــرة أن ــي ال أحــب
أن أمثل في مسرحيات أنا مخرجها.
ف ـن ـي ــا ،ال ي ـج ــب ع ـل ــي أن أشـ ـ ـ ــارك بــل
ي ـجــب أن أش ــاه ــد أداء الـشـخـصـيــات
واألح ــداث مــن بعيد .لكن مــا جعلني
أع ـ ــدل ه ــو اش ـت ـيــاقــي لـلـتـمـثـيــل على
املـســرح .هنا أنــا ممثل فــي املسرحية
ّ
من البداية حتى النهاية .هــذا تطلب
جهدًا مضاعفًا» .ويــردف مشيرًا إلى
دور زوجـتــه لينا املهم فــي املسرحية
ك ـم ـســاعــدة م ـخ ــرج« :وج ـ ــود زوج ـتــي
لينا معي في العمل كــان مهمًا ،فهي
حاضرة دومًا ،وتساعد في التحضير
والكثير من األمور األخرى».
يحضر فــي املسرحية ثــاثــة ممثلني
م ـس ــرح ـي ــن (أي أرب ـ ـعـ ــة ب ــاإلض ــاف ــة

إل ـ ــى س ـ ــام ـ ــة) ،أدون خـ ـ ـ ـ ــوري ،هـبــة
ن ـجــم ،ورول ـ ــى بـقـسـمــاتــي .ف ـم ــاذا عن
اخ ـت ـيــاراتــه ألب ـطــالــه؟ يـجـيــب ســامــة:
«أدون عملت معه فــي السابق كثيرًا
في «إنـجــازات حياة» ،و«طــرة نقشة»
وأنـ ـ ــا أث ـ ــق ب ـ ــه .بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ـب ــة ،هــي
ّ
ل ــم ت ـمــثــل م ـعــي ف ــي ال ـس ــاب ــق ،لكنني

شــاهــدتـهــا ف ــي عــروض ـهــا الـجــامـعـيــة
ولـفـتــت ن ـظ ــري .أم ــا بــالـنـسـبــة ل ــروال،
فـقــد شــاهــدتـهــا فــي أح ــد املسلسالت،
ووج ــدت أن لديها شخصية نشيطة
ومـتـفــاعـلــة .بـعــد ذل ــك ،شــاهــدتـهــا في
فيلم «خبصة» ،وأحببت أداءها» .لكن
فــي املـعـتــاد ،ال يتعامل كميل سالمة

مع غير األكاديميني ،فما الــذي ّ
تغير
هــذه املـ ّـرة؟ يشير« :أحــب األكاديميني
ألني أثق بأنهم يعملون كي يصبحوا
م ـس ــرح ـي ــن وه ـ ـ ــذه م ـه ـن ــة ح ـيــات ـهــم،
فاألفضل أن أتعامل معهم .لكن هذا ال
يعني أن غير األكاديميني ال يتمتعون
ب ــامل ــوهـ ـب ــة» .ع ـم ــوم ــا ي ــؤك ــد س ــام ــة:
«املـ ـمـ ـثـ ـل ــون فـ ــي امل ـس ــرح ـي ــة ج ــدي ــون
ومـلـتــزمــون وم ـج ـت ـهــدون ،وتجمعنا
صداقة» .يحضر في املسرحية جورج
أسمر من خالل الديكور ،وهو الفنان
ال ـ ــذي ي ـع ـمــل م ــع س ــام ــة ف ــي مـجـمــل
م ـس ــرح ـي ــات ــه .ك ــذل ــك ي ـح ـض ــر أغـ ــوب
دالبوغيسيان على اإلض ــاءة ،وفيما
ي ــؤدي التصوير الـفــوتــوغــرافــي كــارل
ومارك سالمة ولدا املخرج .وبالتأكيد
تحضر لينا سالمة زوجته كمساعدة
مخرج.
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مسرحية « :»64حـتــى  6آذار (مـ ــارس) ـ ـ
«مسرح دوار الشمس» (الطيونة ـ بيروت) ـ
لالستعالم01/381290 :

هنري حاماتي :الهجرة من وإلى «مجدلون»
عبيدو باشا
ت ـغ ـط ــي األوراق ال ـ ـص ـ ـفـ ــراء ج ـن ـب ــات
ال ـطــرقــات .كــل ورق ــة صــديــق ،كــل ورقــة
رفـيــق .كــل أبجدية ،لــم تستعر ثمارها
من زمن العزالت ،ألن زمن من يقع عن
ش ـج ــرة ال ـخ ــري ــف زم ــن ل ــم تـهـجــع فيه
األحالم ،حني مسحت العيون األراضي
الـقــريـبــة وال ـب ـع ـيــدة ،لـكــي تــذخــر فيها
ُأج ـســادهــا وعـقــولـهــا ال بـمــا بـقــي ،بما
أن ـتــج .ذل ــك زم ــن الـتــواصــل واالت ـصــال،
بحيث إذا مــال جــذع ام ــرأة على جذع
رجل أحكم الغرام أنيابه كأفعى أحكمت
َّ
أنيابها بصرامة بما ولت وجهها إليه.
ال أفـ ــام شـخـصـيــة وال ص ــور كـثـيــرة.
ال ـص ــورة ل ـل ـضــرورة والـفـيـلــم ج ــزء من
ـول أحـ ٌـد وجهه ،ألن
ظــام الصالة .لم يـ ِ
أح ـ ـدًا ل ــم ي ــرغ ــب بـكـشــف األوراق على
الطاولة .العالم واحد بال عوملة .صراع
العاملني االشتراكي والرأسماليَّ ،
حول
الـعــالــم إل ــى عــالــم واحـ ــد .ال تـعـجــل وال
نسخات مسروقة .ال ضــرورة للتذكير
ب ــأن إش ـه ــار الـفـلـسـفــات واالت ـج ــاه ــات
واملـ ـن ــاه ــج الـ ـكـ ـب ــرى أخ ـ ــذ أوام ـ ـ ـ ــره مــن
مناطق أبعد من األدمغة على الخرائط.
ال أشكال بال أفكار .ال أفكار بال صراع.
إنها مرحلة العدم اآلن ،بعد التغريب
وال ـت ـب ـع ـي ــد وم ـ ـسـ ــرح ب ـ ــوب وي ـل ـس ــون
و«الـ ـب ــري ــد أنـ ــد ب ــاب ـي ــت» و«ال ـل ـي ـف ـي ـنــغ
تـ ـي ــات ــر» مـ ــع ج ــولـ ـي ــان بـ ــك وج ــودي ــت
مالينا ومسرح البورديل كلونديستان
وم ـســرح ال ـك ــاراج والـكـبــاريــه والجيب
والطليعة ومسرح الوثيقة بالتوثيق
مع بيتر فايس.
اسـ ـتـ ـح ــال املـ ـش ــي ع ـل ــى ه ـ ــدى طــري ـقــة
واحــدة ،مع انبثاقات الثورة البلشفية
وأصابع الرأسمالية الوحشية العشر
ت ـح ـفــر ل ــأول ــى ط ـق ــوس دف ـن ـه ــا .نحن
مدينون للمرحلة هــذه بتبادل الهواء
ب ــن ال ـ ــرئ ـ ــات ،م ــديـ ـن ــون ب ــال ـق ـف ــز ف ــوق
الـتـعـثــرات .ألن رج ــال ون ـســاء املــرحـلــة،
رجال أمميون ونساء أمميات .لم يعثر
الفنانون على سكاكني حفر التجارب
بـ ـجـ ـي ــوبـ ـه ــم .ألن الـ ـسـ ـك ــاك ــن وخ ـ ــزت
األرض ،أرضهم ،من السماء .لم يستطع
أحــد وقــف الــزحــف وال وقــف الجرافات
الفكرية بعالم بال لصوص .ألنــه عالم
ي ـج ــر ال ـع ــال ــم إل ـ ــى الـ ـع ــال ــم ،ك ـم ــا تـجــر
الغيوم الغيوم .جر الحدث اللبنانيني
مــن وراء ظـهــورهــم ،حــن سمح لهم أن
يــرمــوا مــا ي ـش ــاؤون مــن ال ـن ـظــرات وأن
يعثروا على موسيقى تليق بهم كما
تليق بـقـلــوب ســوف تــذهــب بـعـيـدًا من
مملكة قلوب الثلج .ثمة حزن ،غير أن ال
خوف .هكذا سقط مرشدو السوء على
الـطــرقــات الــواض ـحــة .رأى اللبنانيون
بيضهم بني الصخور ،بدون مرشدين.
ألن مــرشــدهــم ،انـفـتــاحـهــم عـلــى نـظــام
مــن اإلش ـ ــارات الـصــديـقــة ،الـطــالـعــة من
بيوت األصــدقــاء بالعالم .أصــدقــاء بال
بروفايالت .وألنهم هكذا :بدوا كما لو
أن ـهــم صــديــق واحـ ــد .املـعـسـكــر صديق
افـتــراضــي ال الـشـخــصّ .
دب الـفـنــانــون
واملثقفون على الثقافة كما يدب النمل
على األغـصــان املـثـمــرة .دبــوا باملسرح
والسينما والقصة والرواية
والتشكيل
َ
الـ ـج ــدي ــدة .ل ــم يـ ـخ ــش أح ـ ــد فــرجـيـنـيــا
وول ــف وال األج ـســاد امللفوفة بأقمشة
امل ـ ـس ـ ــرح ،م ـ ــن س ـت ــان ـس ــاف ـس ـك ــي إل ــى
مايرخولد وبوبوف وفاختانكوف وال
غروتوفسكي وال مـســرح الشمس وال
أريان منوشكني وال التجريد والتكعيب
وال الـ ـسـ ـي ــرل ــة وال ف ـ ـقـ ــريـ ــات ظ ـه ــور
الـفــوضــويــن وال غـيــرهــم .عــالــم يتفتح
ف ـيــه ال ــواح ــد ع ـلــى اآلخـ ــر بــرغ ـبــة وبــا
رغـبــة .هنري حاماتي ( 1934ـ ،)2019
من طيور صباحات املرحلة هذه .عقدة
فــي عقد ذهـبــي .ال أحــد الــواقـفــن على
وليمة النهب .ألن الرجل باحة متنوعة
مــن الكلمات الصعبة وغـيــر الصعبة.
وجـ ــد الـ ـس ــوري ال ـق ــوم ــي االج ـت ـمــاعــي
ف ـ ــي بـ ـسـ ـت ــان أواخـ ـ ـ ـ ــر ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات
ُوالستينيات من القرن العشرين ،حيث
قرعت كل األج ــراس دفعة واحــدة فوق
أكوام الشوك باملعسكر اآلخر (معسكر

األعــداء األعــزاء) .لم تتمدد أذن الرفيق
هـ ـن ــري ألنـ ـ ــه وجـ ـ ــد ري ـش ـت ــه الــذه ـب ـيــة
بــاأليــديــولــوج ـيــا ال ب ـج ـنــاح غـ ــراب أو
عـصـفــور امل ـس ــرح .فـتــح كــل ش ــيء على
كل شيء ،بحيث بدا صاحب باقة ورد
غــريـبــة وه ــو يـصـعــد الـسـلــم بـخـطــوات
أنيقة تـعــود إلــى «جــوهــرة املــدرحـيــة».
آمن أن فكر أنطون سعادة سوف يحول
األشـكــال إلــى معادن ثمينة .لم يتوقع
أن تسقط النبتة هذه كزر مريض على
ســريــر كــره األيــديــولــوجـيــا على نوافذ
املسرح.
راوح الـ ـ ــرجـ ـ ــل أمـ ـ ـ ـ ــام فـ ـ ـك ـ ــرة ال ـب ـح ــث
عـ ــن امل ـ ـسـ ــرح فـ ــي ل ـ ـبـ ــدة فـ ـك ــر سـ ـع ــادة
وأي ـ ــدي ـ ــول ـ ــوجـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـ ـس ـ ــوري
ال ـ ـقـ ــومـ ــي االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،حـ ـ ــن ذابـ ـ ــت
األيــديــولــوجـيــات بــالـحــاجــات .لــم يمأل
الــواقــع الجديد أكــواب هنري حاماتي
الـقــديـمــة بــامل ـســرات ال ـج ــدي ــدة .ألن ــه لم
ي ـنــزل مـعـطــف ال ـف ـصــول ع ــن «ال ـب ــورت
شــابــو» .بقيت يــده ال تتدفأ إال بجيب
الـحــزب الـســوري الـقــومــي االجتماعي،
م ــا ل ــم ي ـس ـمــح ل ــه بـ ــأن ي ـل ـحــظ شـمــس
األي ــدي ــول ــوج ـي ــا وامل ـنــاق ـب ـيــة الـحــزبـيــة
وهي تهرب من فضاء البالد.
ح ـ ــن غـ ـم ــر املـ ـ ـس ـ ــرح ب ـ ــال ـ ــدم ـ ــاء ،وج ــد
حاماتي الدماء على أوراق مسرحياته
ذات اللمسات ال ذات أصوات املاكينات
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .أدرك األمـ ـ ــر بـ ـع ــدم ــا رأى
ال ـج ـم ـه ــور ح ـك ـمــة ال ـك ــات ــب ج ـن ــون ــا ال
ً
ب ــرتـ ـق ــاال أو ت ـف ــاح ــا أو ك ـ ـ ــرزًا يـسـقــط
بالحضن .أدرك الرجل أنه منح املسرح
ً
طعامًا قليال ،إذ منح طعامه كله إلى
مــن يــرغــب بــالـكــام مـثـلــه .ه ـكــذا ،وجــد
أزه ـ ــاره بــالـكـتــابــة ف ــي الـسـيــاســة أكـثــر
مما وجــدهــا فــي الكتابة للمسرح .لم
ي ـقــدم عـيـنــه الــواس ـعــة لـلـمـســرح .كلما
تـخــاصــر ال ـكــام ،كــامــي وكــامــه ،على

هذه الحقيقةَّ ،
حول صوته إلى منجل.
ل ــم أع ـ ــرف أنـ ــه ه ــاج ــر إلـ ــى ب ــاري ــس إال
ببيان النعي .ألنه اختفى كما اختفت
نصوصه .نصوصه نادرة ،إال أنه وجد
مهنته فــي كتابة النصوص للمسرح
بعدما وقع ،كما يقع شيء من السماء،
في حضن «محترف بيروت للمسرح»
م ــع روجـ ـي ــه ع ـس ــاف ونـ ـض ــال األش ـقــر
ورض ـ ــا ك ـبــريــت وكـ ـل ــود إده وغ ـيــرهــم
م ـم ــن ت ــوات ــر حـ ـض ــوره ــم ف ــي امل ـس ــرح
ك ـنــرد ال يــرغــب بــالـكــام وه ــو يضحك
ح ـت ــى وه ـ ــو ي ــرت ـط ــم بـ ــأطـ ــراف ط ــاول ــة
ال ـل ـعــب .ك ـتــب «م ـج ــدل ــون» ( )1969ما
انفك يصرح باألمر .إال أن كالم أباطرة

وجد الرجل نفسه في
ماء المسرح ،ألن السياسة
هي األساس في حياته
«مـ ـحـ ـت ــرف ب ـ ـيـ ــروت ل ـل ـم ـس ــرح» ح ــول
اح ـت ـشــاد ال ـك ـتــاب بــأنـفــاسـهــم الضيقة
والــواس ـعــة بــالـنــص ال ــواح ــد ،لــم يلبث
أن حـ َّـول الرجل الكيس إلى رجل سهم
يعبر املسرح بسرعة كما يعبر السهم
الـفـضــاء .ثــم أن هنري حــامــاتــي ،وسط
انشغاالته بالسياسة ،لم يدرك أن نصًا
واحدًا ال يصنع حياة في املسرح .وأن
املسرح مهنة وشغف في الوقت ذاتــه.
أط ـلــق حــامــاتــي ســاق ـيــه ف ــوق الـشـغــف
بــدون قــدرة على أن يحول املسرح إلى
مـهـنــة كـثـيــرة األض ـ ــواء .ثــم راح يتكلم
كناج أمام تصريحات أعضاء املحترف
امل ــؤك ــدة أن االرت ـ ـجـ ــال أصـ ــل ال ـك ـتــابــة.
كتابة تحتشد بالجرحى .مــذاك ،وقف
الــرجــل عـلــى أعـصــابــه وه ــو يـ ـ ّ
ـردد بــأن
نـ ــص «م ـ ـجـ ــدلـ ــون» نـ ـص ــه ،مـ ــع ت ــردي ــد

األعـ ـض ــاء ف ــي امل ـح ـت ــرف أن امل ـح ـتــرف
يـكـتــب بــالـجـمـلــة وأن ك ـتــاب نـصــوص
امل ـحـتــرف هــم مــول ـفــون ال مــؤل ـفــون .لم
يكتب طالل حيدر وال عصام محفوظ
وال هنري حاماتي لـ «محترف بيروت
لـ ـلـ ـمـ ـس ــرح» .ول ـ ـفـ ــوا نـ ـج ــوم االرت ـ ـجـ ــال
ال ـح ــارق ــة ع ـلــى ورق أح ـم ــق ،ل ــم يلبث
أن اح ـتــرق عـلــى الـخـشـبــات واملـنـصــات
ال ـب ـيــروت ـيــة ،عـنــدمــا اه ـت ــدى االرت ـج ــال
بــالـتـمــاريــن إلــى االرت ـجــال بــالـعــروض.
ارت ـجــال عـلــى ارت ـج ــال .ه ـكــذا ،استفاق
هـنــري حــامــاتــي على فـقــدان أحــد أبــرز
النصوص في تجربة املسرح اللبناني.
ال يـعــرف كـيــف ح ــدث األم ــر بالضبط،
غـيــر أنــه عــرف أن املـحـتــرف أعـلــن على
الـ ـشـ ـه ــود أن نـ ـص ــوص املـ ـحـ ـت ــرف مــن
صـنــع امل ـح ـتــرف .انــدلــق ك ــوب الحليب
ال ـســاخــن ع ـلــى بــدلــة ه ـنــري حــامــاتــي.
غرق بحليب الكوب ،حني سمع العالم
مــواء «مجدلون» اللذيذ األشبه بمواء
قـ ـط ــة ع ـظ ـي ـم ــة الـ ـجـ ـم ــال عـ ـل ــى خـشـبــة
«مسرح بيروت» .تدحرجت املسرحية
مــن «م ـســرح ب ـي ــروت» إل ــى طـ ــاوالت ال ـ
«ه ــورس شــو» بعدما دهمتها أجهزة
السلطة اللبنانية .لم يستطع حاماتي
أن يكتب شيئًا آخ ــر ،مــا عــزز مــن كالم
أعـ ـض ــاء امل ـح ـت ــرف وصــدق ـي ـت ـهــم عـلــى
قطار االرتجال .مات حاماتي حني سال
الـنــص على ط ــاوالت ال ـ «ه ــورس شو»
كما يسيل املطر بحفر الليل والنهار.
أضحى النص جنة املسرحيني وخربة
ال ـكــاتــب أو امل ــول ــف .ح ــن وج ــد الـنــص
بـغــرف م ـنــازل اللبنانيني بخفة طير،
فقد حــامــاتــي رؤوس آث ــار الكتابة في
«م ـح ـت ــرف بـ ـي ــروت ل ـل ـم ـس ــرح» .كـتــابــة
«مجدلون» حلم .كل خطوة فيها ترفع
األج ـســاد املتأهبة للقفزات الحاسمة
مـ ــن األرض إل ـ ــى الـ ـسـ ـم ــاء .ال رائ ـح ــة

رسائله قريبًا بين دفتي كتاب
علي حمية
ّ
غيب املــوت في باريس هنري حاماني ،كاتب وناقد وأيديولوجي،
ولد في أنطاكية« ،مدينة الله العظمى» ومركز البطريركية األنطاكية
لسائر سوريا عام  .1934غــادرت عائلته املدينة قبل ساعات من
احتالل القوات التركية لها عام  ،1939واستقرت في مدينة طرابلس.
انتمى الى الحزب السوري القومي االجتماعي عام  ،1950وتـ ّ
ـدرج
في مسؤوليات حزبية مركزية أهمها عميد لإلذاعة وعميد للثقافة
ورئيس للمكتب السياسي املركزي .عام  ،1962كان مكلفًا في إذاعة
البيان رقم واحد في حال نجاح املحاولة االنقالبية التي قام الحزب
بها ضد السلطة الشهابية في لبنان .تحمل مسؤولية قيادة العمل
الحزبي في الكيان اللبناني ملدة ثالث سنوات بعد فشل االنقالب.
باكورة أعماله كانت عبارة عن كتابات شعرية بعنوان «إلى الفقر»

( .)1960عام  ،1968كتب «جماهير وكوارث» الذي تناول فيه ظاهرة
الجماهيرية التي شهدتها بالدنا والعالم الثالث .وفي عام ،1969
كتب «كيف نتجه» الــذي تناول ظاهرة الكفاح املسلح بعد انطالقة
املقاومة الفلسطنيةّ ،
وتوج هذه املرحلة بمسرحية «مجدلون» التي
شقت طريق املسرح السياسي في العالم العربي .وفي عام ،1970
كتب «هــؤالء الطلبة من هــم!» حلل فيه حركات الطالب في العالم.
فــي الـكــويــت اسـتـقــر ألرب ـعــة أع ــوام حـيــث كـتــب «الـتـضــامــن العربي
اإلسرائيلي» ( )1979و«سقوط اإلمبراطورية اإليرانية» (.)1980
وف ــي بــاريــس ،ت ـفـ ّـرغ للكتابة الفلسفية فنشر كـتــاب «أف ـك ــار» في
خمسة أجزاء .آخر إصدارته كان «كلمات للعاصي» ( )2018وهو
حوار مع نجل أحد أقرب أصدقائه إلى قلبه مشهور دندش .وتصدر
له قريبًا مجموعة رسائله في أربعة مجلدات تظهر فيها عبقريته
كمفكر سياسي من طراز رفيع.

وجــود قوية لهنري حاماتي في نص
«مـجــدلــون» .ثمة عــامــات غامضة من
يديه على النص ،ال أكثر .كلما جادلته
بــاألمــر ،اعتبر الـجــدل مــن خبث العقل
أو من رأس موجود تحت اإلبط .ال من
قـيــام املـســرحــي والـنـقــد املـســرحــي على
خ ــدم ــة املـ ـس ــرح .ع ـبــر ال ـك ــام بـشــارعــه
كسهم ثمل ،ليسقط الـكــام إثــرهــا بني
امل ـت ـحــاوريــن تـحــت شــرفــة ال ـصــداقــة ال
على الشرفة نفسها.
«م ـج ــدل ــون» وع ـل ــه ،ع ـلــى م ــا ظ ــن على
الــدوام .نصوصه األخرى ال تقوم على
خدمة املسرح إال من وجهة نظر كاتب
يـتـحـســس رائ ـح ــة ال ــوج ــود بــالـكـتــابــة.
ويـ ـق ــف ع ـن ــد ح ـ ـ ــدود ال ـت ـح ـس ــس هـ ــذا.
ل ــم ي ــرد س ــوى ن ــص «م ـج ــدل ــون» وهــو
يــرســل نـصــوصــه األخ ــرى إل ــى مكتبي
ف ـ ــي «ت ـ ـل ـ ـفـ ــزيـ ــون لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان» .ن ـص ــوص
ي ـم ــوت غ ـن ــاؤه ــا ك ـمــا ي ـم ــوت عـصـفــور
يــوم والدت ــه .نـصــوص ال تــدع األحــام
ت ـق ـف ــز فـ ـ ــوق ال ـ ـت ـ ــال .نـ ـص ــوص ت ـت ــرك
الخياالت في مطرات الخيال .نصوص
تـكـتــب ب ــاألزام ـي ــل ال ب ــاألق ــام ،بـعــدمــا
اس ـت ـس ـل ـمــت ل ـ ـعـ ــادات األي ــدي ــول ــوج ـي ــا
«الشامية» أو أيديولوجيا بالد الشام
املجبولة بسير اآللهة« .مردو البابلي»
واحــد من النصوص هــذه .نص مؤرخ
فــي  5كــانــون األول  ،١٩٧٤سعره عشر
ل ـ ـيـ ــرات ل ـب ـن ــان ـي ــة .نـ ــص مـ ـطـ ـب ــوع فــي
«مـطــابــع قــدمــوس ال ـجــديــدة» فــي فــرن
الـشـبــاك .نــص يــدور بــن شولكي امللك
وملكي الحارس العظيم في بابل قبيل
«السبي األول» كما جاء على الصفحة
األول ــى .شغل على األس ـطــورة ،زاد من
زاد السوريني القوميني الــواســع .نص
ش ـبــح ل ـنــص «مـ ـج ــدل ــون» .الـنـصــوص
األش ـبــاح عـنــد هـنــري حــامــاتــي كثيرة.
ن ــص «ه ـ ـ ــؤالء ال ـط ـل ـب ــة» ن ــص ش ـب ــح (
« .)١٩٧٠ذات أصيل» (قصة وسيناريو
وحوار  ....)١٩٧١ /هذا ال يؤكد أن الرجل
م ــن ع ــال ــم امل ـس ــرح وال ي ــؤك ــد أن ــه بقي
خارج عالم املسرح .هنري حاماتي من
هــذا العالم ،بــدون أن يــدرك أن املسرح
يطير حــن ينتهي الـعــرض املسرحي.
طار املسرحي من هنري حاماتي ،إذ لم
يدرك أن املسرح ليس لسانًا فقط .وأن
نحل املسرح شرطه موت ملكة النحل،
فــامل ـلــك /الـ ــزوج ضـحـيــة ال يـسـمــح لها
باقتسام الحديقة ال مع امللكة وال مع
النحل الـطــائــر فــوق الـطــرقــات .طرقات
تـحــط عليها أج ـمــل الـعـصــافـيــر بــدون
قدرة على امتالكها.
«م ـ ـجـ ــدلـ ــون» ط ـي ــف نـ ــص م ـل ـقــى عـلــى
الـطــريــق .ال تـعــود العظام إلــى الـتــراب،
ً
ألنـهــا بــال ـتــراب أص ــا .مـجــدلــون وردة
ميتة بكف هنري حاماتي وشجرة ورد
في مسيرة «محترف بيروت للمسرح».
ألن حاماتي نافذة مطلة على السياسة
أكثر من مجاالت الحياة األخرى .كتب
في الشعر «إلى الفقر» ( )١٩٦٠كما كتب
في املسرح والسياسة .السياسة أكثر.
«جماهير وكـ ــوارث» (  )١٩٦٨و«كيف
نتجه» (  .)١٩٦٩الدراسات بالسياسة،
ض ـ ــرب ب ـخ ـش ـخ ـشــة الـ ـع ــال ــم ال ـج ــدي ــد.
املـ ـس ــرح ع ـنــد ه ـن ــري ح ــام ــات ــي سمكة
مل ـع ــت ع ـل ــى س ــري ــره ذات مـ ـس ــاء .ف ــات
الــرجــل أن يملح سمكته ،هـكــذا عبرت
كما يعبر ذئــب غابة ،ال تهمه األنــوار.
ألن مدينته ال تستيقظ عليها .اشتاق
هنري حاماتي إلى املسرح على الدوام،
ألن املـســرح نبيذ ال ـجــرار فــي الغابات
امل ـ ـجـ ــاورة ل ـل ـس ـيــاســة .م ــا دام امل ـســرح
مسرحًا سياسيًا ،مـســرح سياسة في
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات .وج ــد ال ــرج ــل نـفـســه في
م ــاء املـ ـس ــرح ،ألن ال ـس ـيــاســة األس ــاس
بحياته :نول املسرح األول وخيطانه،
يخرج منها األنبياء .كثر األنبياء في
ذلك الوقت .ثم أن «األنبياء املسلحني»
علموا األنبياء غير املسلحني أن القتل
وحده يرشد السفن إلى املوانئ .هاجر
الرجل أكثر من مرة ألنه ال يحسب على
أتباع القتل .هذه هجرته األخيرة.
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صورة
وخبر

ّ
غد األحـد) .تحمل الدورة الـ  16اسـم
 Sauti za Busaraهـو مهرجـان دولـي خـاص بالموسـيقى االفريقيـة ،يسـتمر علـى مـدى أربعة أيام (لغايـة يوم ٍ
«أصـوات الحكمـة» ،وتسـتقبل فـي مدينـة زنجبـار الحجريـة في تنزانيا مروحة واسـعة مـن الفنانيـن المحليين واآلتين مـن مختلف أنحاء القارة السـمراء،
حيـث ّ
يقدمـون عروضـا تمـزج بين الموسـيقى والغناء ومواكب الكرنفال( ...ياسويوشـي تشـيبا ــ أ ف ب)

GRAMMY

PRESENTS

NOMINATED

رانيا واألطفال:
جلسة قراءة
يدعو مركز  ،CreativeNessاليوم
السبت ،الصغار إلى املشاركة في
نشاط قراءة مع الكاتبة والناشرة
اللبنانية رانيا زغير (الصورة)
يحتضنه ّ
مقر املركز في بدارو .في
هذا اللقاء ،ستقرأ زغير مجموعة
ّ
«الخياط
من كتبها الصادرة عن دار
الصغير» التي أسستها في عام
 .2007وقع اختيار رانيا على
ثالثة كتب تحديدًا ،وفقًا ملا قالت
في اتصال مع «األخبار» ،هي:
«حلتبيس حلتبيس» (،)2010
و«خخخخ ،كتاب ليس عن حرف
الخاء» ( ،)2015و«فكرية» (.)2018
نشاط مطالعة مع رانيا زغير :اليوم ـ
الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ـ ّ
مقر
مركز ( CreativeNessبدارو ـ بيروت
ـ مقابل الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي ـ بناية «بيضون» /الطابق
األرضي) .لالستعالم76/656554 :

SUN FEBRUARY 24 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE
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 10سنوات

كلمات
بسام حجار
يد للشعر ...قلب للندم

2

كلمات
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 10سنوات

كلمات
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بسام حجار ...في الحضور كــما في الغياب

3

ً
ً
أعماله الكاملة صدرت في بيروت الشعر تجربة كيــانية وفلسفة حياة

سيرته في سطور

محمد ناصر الدين
«لكن السير هو ما يصنع السائر /بين أقــزام
العتمة /وباقة األشجار التي ّ
تقدمت في
ً
السن /ومالت شاكية /على الرصيف والجدران
المتداعية» (بسام حجار ـ ـ ألبوم العائلة)
مــع بسام حـجــار ( 1كــانــون الثاني/
ي ـنــايــر  1955ـ ـ ـ ـ ـ  17ش ـب ــاط /فـبــرايــر
 ،)2009لـ ــم يـ ـك ــن الـ ـشـ ـع ــر م ـه ـن ــة أو
ّ
ف ـ ــن ـ ــا ،ف ـي ـم ـك ـن ـن ــا بـ ــذلـ ــك أن ن ـن ـصــب
م ـ ـيـ ــزانـ ــا ل ـل ـم ـف ــاض ـل ــة ب ـي ـن ــه وب ــاق ــي
امل ـه ــن والـ ـفـ ـن ــون ،ب ــل ت ـح ــول إلـ ــى مــا
يصفه روبــرتــو خ ــواروث بــال ـ «مهنة
األس ــاس ـي ــة» .فــالـقـصـيــدة هـنــا تهرب
من كل تعريف تقني ممكن إلى نوع
من الكشف ،شيء ما يضيء لإلنسان
ما في داخـلــه ،أو ذلــك َ
«السير» الذي
يـصـنــع الـطــريــق عـلــى رأي أنطونيو
مــات ـشــادو .شـعــر ب ـســام ح ـجــار ليس
بالزخرفة أو بــاألحــاجــي اللغوية أو
باإلستيتيقا ،بل هو أقرب إلى املعنى
اليوناني للكلمة الذي يقرنه بالفعل
أو التحقق .الفعل هنا ليس بكتابة
مـعـيـنــة ف ــي عــالــم ي ـطــوف بــاملـكـتــوب،
ب ــل ه ــو ال ـت ـمــاثــل م ــع ال ـح ـيــاة ذات ـهــا،
مـ ــع الـ ـك ــائ ــن األس ـ ــاس ـ ــي فـ ــي داخـ ـل ــه
الـ ــذي يـعـطــي لـلـشـعــر روحـ ــا تجعله
أسمى من كل مقايسة وأعلى من كل
مفهوم ،إلى ذلك الجوهر الفريد الذي
يستحق اسم املطلق.
َ
شاب َه بسام شعره ،فكان كما يصفه
ص ــديـ ـق ــه ع ـ ـبـ ــاس بـ ـيـ ـض ــون «وك ـ ـ ــأن
الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة تـ ـح ــت ل ـ ـسـ ــانـ ــه» ،ل ـي ـكــون
ال ـش ـعــر م ـعــه ت ـجــربــة ك ـيــان ووجـ ــود.
إن ـهــا ت ـلــك ال ـت ـجــربــة ال ـتــي يـصــوغـهــا
ال ـف ــرد م ــع أن ــاه األك ـث ــر حـمـيـمـيــة ،مع
الـبـيــت والـ ـ ـ ِـرواق (عـنــدمــا أت ــى املـســاء
الـ ـص ــدي ــق /وجـ ـل ــس أمـ ــامـ ــي يــدخــن
غليونه الكبير /لم أقل شيئًا /كانت
الـجــدران تحدث نفسها /عــن التعب
والوقت والغرفة الباردة /كان الرواق
يتثاءب مــن فمه املــربــع) ،أو محيطه
األقـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ــذي نـ ـج ــده فـ ــي ق ـص ــائ ــده
ملــروى ابنته أو لرينيه ونجال .إذ لم
يـعــرف بـســام كـكــائــن اجـتـمــاعــي ،وإن
لــم ينقصه ال ـكــرم وح ـســن الـضـيــافــة.
الـشـعــر عـنــد ب ـســام ه ــو ه ــذا النبض
الداخلي الحيوي الــذي يجد بهجته
أو حسرته في اللغة ،أو هو كما رثاه

في ذلك اليوم من شهر شباط (فبراير) قبل عشرة أعــوام ،رحل بسام
حجار الذي كان يعيش تقريبًا متواريًا عن األنظار .قلة قليلة كانت تعرف
بـســام خ ــارج كتبه وأمـكـنــة عمله القليلة أيـضــا ،وهــو املــولــود فــي صور
في الجنوب اللبناني عام  ،١٩٥٥والحاصل على اإلجــازة التعليمية من
ً
الجامعة اللبنانية ليتابع دراسته في «السوربون» الباريسية مستحصال
على دبلوم في الدراسات العليا في االختصاص ذاته .عمل في الصحافة،
فكتب ل ـ «ال ـن ــداء» (-١٩٧٩ـ )١٩٨٢و«ال ـن ـهــار» الـتــي ك ــان أح ــد مؤسسي
ملحقها الثقافي .غــادرهــا بعد غياب الكيمياء مــع أحــد املـســؤولــن عن
امللحق ،فانتقل إلى «السفير» ليستقر أخيرًا عام  ١٩٩٩كمحرر وأحد
أهم أعمدة ملحق «نوافذ» الذي كان يشرف عليه الروائي حسن داوود،
وهو امللحق الثقافي األسبوعي لجريدة «املستقبل» .هذه القلة التي عرفت
بسام كانت تعي تمامًا أنها فقدت شاعرًا من قماشة نادرة ،وأن الشعر
ً
العربي الحديث سينتظر طويال ليحظى بشاعر من معدن بسام وفرادته.
فــي املرحلة األول ــى ،خصوصًا مــن شـعــره ،التي ظهرت فــي أعـمــال مثل
«مـشــاغــل رج ــل ه ــادئ جـ ـدًا» ( )١٩٨٠و«ألروي كـمــن يـخــاف أن يــرى»
يدك» ( )١٩٩٠التي خاطب فيها أشياءه الحميمة مثل
( )١٩٨٥و«فقط لو ِ
باب الغرفة مبشرًا إيــاه بأنه «سيحيا من بعده» ...كانت لديه القدرة أن
يحبس الكون في غرفته ،ويستحضر الحياة إلى أشياء وكائنات لتأخذ
معه مقام األيـقــونــات .فــي هــذه املرحلة األول ــى ،كــان بسام مثل النحات
اإليطالي جياكوميتي ،ال يتعب من الرجوع إلى األشياء نفسها ،ليجعلها
في كل مرة تتشابه مع ذراتها ،لكن بتغييرات مينيمالية ،وهي األشياء
الذي يدين لها وتدين له في الوجود والذاكرة .أعمال املرحلة الثانية مثل
الشاعر أنسي الحاج ّ
«جوانية تحفر
ذات ـهــا» .إنــه تعريف قــريــب ملــا يقوله
«فعل
إيــف بونفوا عن أن الشعر هو ِ
الحقيقة ومكانها» .لفرط ما انمحت
الحدود بني بسام وشعره ،نكاد نرى
الـكـ ِّلـمــات وق ــد تـحــولــت إل ــى تجاعيد
تغضن العينني عند األرق ،إلــى ذلك
التوتر في القدمني أو املسافة ما بني
الـنــافــذة وال ـنــافــذة« :ل ـفــرط مــا أحــذف
النهارات لم يبق مني إال كائن األرق،
ش ـب ـي ـهــي ،الـ ـ ــذي ي ـح ـســب أن ال ــوق ــت
يمضي إذا مشيته مرارًا من الباب إلى
النافذة ،من النافذة إلى النافذة ،وال
أدرك جــدواه .لفرط ما أحاول نسيان
الــوقــت أقــع فــي خطأ االنتظار وأعلم
ّ
أن من هو مثلي ال ينتظر شيئًا وال
يرغب فــي شــيء ،ألن األشـيــاء قاطبة
تقيم في نهارات أحذفها لكي ال يبقى
مني إال رميم األرق ،شبيهي ،الذي ما
عرفت سواه».
ّ
مر بسام حجار في املشهد الشعري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي م ـ ـثـ ــل الـ ـ ـج ـ ــوه ـ ــري ـ ــن أو
الـ ــره ـ ـبـ ــان ،ثـ ـق ــاف ــة مـ ــن غـ ـي ــر ّادع ـ ـ ـ ــاء،

و«م ـهــن الـقـســوة» ( )١٩٩٣و«م ـجــرد تعب»
«صـحـبــة ال ـظــال» (ِ )١٩٩٢
( )١٩٩٣و«معجم األش ــواق» ( )١٩٩٤يمكن أن نطلق عليها اصطالحًا
مرحلة «النثر» :مرحلة أخذ النثر إلى مداه األقصى وتطعيمه بالفلسفة
والفكر ومحاورة التراث اإلنساني في جناحيه الشرقي والغربي .ما كان
يفتنه عند بورخيس الذي كتب «كتاب الرمل» ككتاب فوق كتاب الصانع
األرجنتيني املاهر ،كانت لعبة املرايا حيث يقف الكاتب في مواجهة قرينه،
كما لو أن الكائن يحرر هنا كل املتعدد الــذي فيه ،ويصير أحدنا آخره
املختلف على رأي رامبو.
كــان بـســام حـجــار يجد أمــانــه فــي ال ـعــودة إلــى «الـبـيــت» ،وفــي شـعــره لم
يضع عــامــات سيميائية حــول توجهاته السياسية ،أو غــرامـيــاتــه ،أو
ّ
حتى قراءاتهّ ،
وعرف املكتبة العربية بكتاب قد يكون ما أنجزه هو بطاقة
التعريف الــوحـيــدة بأعمالهم مثل يــوكــو أوغ ــاوا وسالينجر وايشنوز
وأغوتا كريستوف وكواباتا .أراد من شعره أن يبدأ مع بداية كل يوم أن
يكتب إنجيل ذاته بحوارية مع الذات والعالم مجدولة باألسئلة ،ليجعل من
البيت «ثيولوجيا» يومية يكون هو في وسطها ووسط وضوح كافكاوي
يطغى على قلقه الشعري.
كأن ذلك الوضوح كان يدفع النص لنعي صاحبه ،استدعاء املوت الذي
أكثر ما نجده في املرحلة الثالثة واألخيرة في أعمال مثل «ألبوم العائلة»
( )2003و«تفسير الرخام» ( .)2006وقد صدرت أخيرًا في بيروت عن
ّ
الشعرية الكاملة للشاعر
«دار الرافدين» و«منشورات تكوين» األعمال
اللبناني الــراحــل بــواقــع مجلدين مــن القطع املـتــوســط وبــإعــداد وتقديم
ّ
خضير.
الشاعر علي محمود

ً
وعمقًا مــن دون فقاعات ،وتــأمــا من
غ ـيــر ص ـخ ــب .ث ـقــافــة ب ـس ــام أك ـث ــر ما
ت ـب ــدت ف ــي م ـق ــاالت ــه ال ـص ـحــاف ـيــة في
«الـنـهــار» و«الـسـفـيــر» و«املـسـتـقـبــل»،
وفــي نصوصه النثرية مــن «صحبة
الـظــال» ( )١٩٩٢الــذي خلق فيه أفقًا
يـسـتـلـهــم ف ـيــه ل ــوت ــري ــام ــون وفــوكـنــر
ول ــوي فـيــرديـنــانــد سيلني ومــوريــس

صدرتّ أخيرًا في بيروت أعماله
الشعرية الكاملة عن «دار
الرافدين» و«منشورات تكوين»
بــان ـشــو وغ ـي ــره ــم م ــن أع ـ ــام األدب
وال ـف ـك ــر ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،لـيـسـتـكـمــل فــي
«مـعـجــم األشـ ــواق» ( )١٩٩٤حفريات
نثرية في اللغة واملعنى ،تتكئ على
ال ـتــراث مــن األنــاجـيــل إلــى ابــن عربي
ف ــي «ت ــرج ـم ــان األش ـ ـ ــواق» ومـجـنــون
بني عــامــر واب ــن الـفــارض واب ــن حزم
األندلسي ،وكذلك في «كتاب الرمل»

( )١٩٩٩الــذي تقمص فيه بورخيس
فــي عــاملــه وسيميائياته ومـتــاهــاتــه،
ف ـك ــان أش ـب ــه ب ـك ـتــاب ف ــوق ك ـت ــاب ،أو
برمل فــوق الــرمــل .في ترجماته ـ هو
الــذي كــان قــارئــا نهمًا لـلــروايــة ـ ـ نقل
حـ ّـجــار إل ــى املـكـتـبــة الـعــربـيــة ذخــائــر
م ــن األدب األج ـن ـب ــي م ـثــل «قـ ـط ــارات
تـحــت الـحــراســة امل ـش ــددة» للتشيكي
بوهوميل هــرابــال و«ال ـيــوم املرتجى
لسمك امل ــوز» لسالينجر ،وهــو الــذي
ك ــان ل ــه ال ـس ـبــق ف ــي ت ـعــريــف املـكـتـبــة
العربية بــأدب غربي «أســاســي» مثل
رواي ـ ـ ــات أغ ــوت ــا كــري ـس ـتــوف ويــوكــو
أوغ ـ ــاوا .تـ ُّ
ـأمــل ب ـســام ك ــان مــن الـنــوع
الجوهري ،واملتأملون «الجوهريون»
يمكن أن يكونوا من صنف الشعراء
أو غ ـي ــره ــم ،م ـثــل خ ـ ّـب ــاز ي ـح ــدق في
الطحني أو امرأة تفكر في أمر ما عند
نـشــر الـغـسـيــل .لـحـظــات الـتــأمــل هــذه
جوهرية ألن الـكــون يتنفس عبرها،
وألن ـ ــه فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــات ب ــال ــذات
ي ـت ـخ ـفــف الـ ــواقـ ــع م ــن خ ــوف ــه لـيـصــل
إلـيـنــا .الـســاكـنــون شـعــريــا ووجــوديــا

في الكون مثل بسام حجار ،ينظرون
ويـنـتـظــرون ،يـنـظــرون إلــى الكائنات
واألش ـ ـ ـيـ ـ ــاء وكـ ـ ــل مـ ــا هـ ــو فـ ــي دائـ ـ ــرة
اإلنساني تقترب منا لتأخذ أشكالها
وت ـس ـت ـجــدي أس ـم ــاء ه ــا ،ويـنـتـظــرون
ً
ألن مــن هــم مـثــل بـســام يكتفون أوال
باملشاهدة من دون أن يأخذوا أو أن
يطلبوا السلوى ،من دون أن يطلبوا
أي شيء ،بنوع من الحضور الشفاف
فــي ال ـكــون (أقـ ــرأ الـبـيــاض عـلــى ورق
دافئ كالضريح /استمهل الضريح/
أقـ ـ ــرأ ت ـع ــب الـ ـنـ ـه ــارات ف ــي الـصـحــف
ُ
وأعلم
اليومية /أستمهل الضريح/
ك ــم ه ــو م ــرع ــب /أن تـ ـس ـ ّـرح األحـ ــام
َ
وأسنانك /وأن تزجر
بشعرك
العالقة
ِ
غ ـ ــراب ع ـي ـن ـيــك) ،وع ـن ــده ــا سيتفتح
شيء في هذا الكون مثل زهرة اللوز.
ب ـع ــده ــا ،يـ ـق ــوم امل ـت ــأم ـل ــون ك ــل عـلــى
ح ــدة بــالـفـعــل الـ ــذي يـتــوجــب عليهم
ف ـع ـلــه ،بــال ـطــري ـقــة األسـ ـه ــل ،قـصــائــد
ّ
الخباز هي أرغفته املتوهجة ،وأرغفة
بـ ـس ــام هـ ــي قـ ـص ــائ ــده مـ ــن «م ـش ــاغ ــل
ـدك»،
رجــل ه ــادئ ج ـدًا» ،و«فـقــط لــو ي ـ ِ
و«مـ ـ َـهـ ــن الـ ـقـ ـس ــوة» و«م ـ ـجـ ــرد ت ـعــب»
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن إرث ـ ـ ــه الـ ـ ـ ــذي ،والـ ـك ــام
ألنـ ـس ــي أيـ ـض ــا «وب ـ ـعـ ــد أن تـخـتـفــي
أص ـ ـ ـ ــوات كـ ـثـ ـي ــرة وي ـن ـح ـس ــر املـ ـ ــوج،
سيناط اللثام عــن جــواهــر قليلة في
قعر الجرة املقدسة ،وسيكون بسام
حـجــار إح ــدى هــذه الـجــواهــر» .بسام
خـ ــام»
ال ـ ـ ــذي ت ـن ـب ــأ فـ ــي «ت ـف ـس ـي ــر الـ ــر َ
( )٢٠٠٦برحيله املبكر (فـلــم يـبــق ما
أصنعه /برجائي /وبالشهوات التي
ّ
ّ
ت ـبــقــت /لــم يـبــق مــا أصـنـعــه بمتسع
الـيــوم /كــل يــوم /بالحبور األحمق/
ل ـع ــاب ــري ــن ف ــي أوق ـ ـ ــات ش ـ ــاغ ـ ــرة) ،هــا
هــي الـنـبــوءة تتحقق حــول الجواهر
ال ـق ـل ـي ـلــة فـ ــي ق ـع ــر ال ـ ـجـ ــرة امل ـق ــدس ــة:
جيل جديد من الشعراء والشاعرات
يضيئون شموعًا حول أعمال بسام
حـجــار املـتـفــرقــة عــن «دار اآلداب» أو
«املركز الثقافي العربي» ،أو األعمال
الشعرية الكاملة الصادرة أخيرًا في
مجلدين كاملني عــن «دار الرافدين»
و«مـنـشــورات تكوين» (« ...)٢٠١٨يد
الـ ـغ ــائ ــب الـ ـت ــي ت ـ ــدل ع ـل ــى ال ـغ ـي ــاب»
أضـحــت عند بـســام حـجــار تــدل على
كـ ــل مـ ــن أراد أن ي ـت ـخ ــذ مـ ــن ال ـش ـعــر
طريقة للعيش شعريًا في العالم ،في
الحضور كما في الغياب.

في مديح الخائن والعابر والترجمان
في نيويورك ،كل المجانين والممرورين قد أطلق
سراحهم .أطلقوا في أرجاء المدينةُ ،فبات يصعب التمييز
بينهم وبين الرافضين من «البانك» أو الز َّعار أو مدمني
المخدرات والكحول البؤساء الذين يتكاثرون فيها .إذ ال
الجنون َأن َتطرح من
يعقل أن تعتمد مدينة بمثل هذا َ َ
حياتها العامة مثل هذه النماذج لعته قد غلب في أشكال
مختلفة ،على أجواء المدينة ()...
نيويورك ،نيويورك (جان بودريار ــ ترجمة بسام حجار)

أحمد محسن
ِّ
ال نعرف مــا الــذي أحـ ّـبــه أكـثــر .الشعر ينتهي وبسام
ِّ
ّ
حجار عرف ذلك ،فقبل بالنهايات .التف على الشعر
بالترجمة ،ولكنه لــم يكن يـسـتــدرك قـطــارًا تــأخــر ،أو
يـبــدأ مـشــروعــا جــدي ـدًا .يـقــول إن بـعــض الـ ــرواة ،رواة
الـقـصــص ،ال يـكـتـبــون إال سـيــرتـهــم ،م ــرارًا وت ـك ــرارًا.
وك ــأن ــه بــذلــك يـلـتــف عـلــى نـفـســه أي ـض ــا ،م ــن دون أن
نشعر ،ويبقى في مكان ِه .ويشرح« :وللمفارقة ،بيانًا،
تروي السيرة كل مرة مختلفة ،أو على سوية مغايرة.
ويعجب القارئ ،الذي هو نحن ،كيف للسيرة الواحدة
كمثل ما يتضاعف الوجه
أن تضاعف أوجه عيشها
ِ

أحيان أخرى
تكرارًا في املرايا املتعاكسة» .هكذا ،وفي
ٍ
بحاجة
ليس
أنه
كثيرة ،يبرر بسام حجار ما يعرف
ٍ
إلى تبريره :الخيانة .والخيانة دائمًا هي خيانة النص
واملــرايــا .والترجمة خيانة األصــل مثلما يكون العابر
والــزائــر خيانة ال ــدوام .والنثر خيانة الشعر .لكن ،ما
الشعر؟
رغــم قــوة نصوصه وفــرادتـهــا ،لــم ينف بسام حجار
في حياته حاجة األدب إلى الفلسفة ،ولذلك كان يرى
ً
أن الرواية تقوم شكال ومضمونًا ،على نفي السببية
العقالنية نفيًا قاطعًا .ما ال يعرفه كثيرون أنه ترجم
بــول ريـكــور ومــارتــن هايدغر لكن ذلــك لــم يكن ّ
ضد
األدب ،بل كان جزءًا من عامله أو أحد عوامل ِه .والعارف

ّ
بالفلسفة لــن يفكر مــرتــن قبل أن يـحــزر مختارات
ُ َ
بسام حجار في املختارين :وظيفة اللغة في الروح .ما
ِّ
ال يعرفه كثيرون ،أنه في الترجمة ،أكمل طريق الشعر.
مرآة واحدة .وما يقوله عن رامبو بدهاء ينسحب عليه:
«لــرام ـبــو س ـيــرتــان .األول ــى حــن تــوقــف عــن الـشـعــر».
متماد
لرجل عابر ما يقوله .ما لديه هو سعي
وليس
ٍ
ٍ ِّ
وراء خـيــانــة الــش ـعــر بـنـثــر ال ـح ـيــاة .مـمــا ال شــك فيه،
ِّ
أنــه عندما مــدح حجار خيانة النثر للشعر كــان في
م ــزاج ج ـيــد .لـقــد ص ــدر «مــديــح الـخـيــانــة» فــي .1997
وك ــان مــديـحــا الئـقــا باملحتفى ب ـ ِه ،وبـصــاحــب املــديــح
وصاحبها ،الشاعر واملترجم .ومن باب املديح أيضًا،
يوضع الشاعر قبل املترجم في مقامات الوصف ،غير

أن ال ــذات واح ــدة ،وأن صاحبها ضـ ّـد التبرير الــواقــع.
بالنسبة لكثيرين كــان هــذا الكتاب مقدمة ضرورية
آت ،فهذا الكتاب صــدر قبل
من بسام حجار ،ملا هو ٍ
عقد بالضبط من صــدور «الــوقــت ال ينقضي» ،ومن
ظـهــور «شـمــس آل سـكــورتــا» بالعربية ،وغـيــرهــا من
الكتب الـتــي ترجمها حـجــار .لكن فــي الــواقــع «مديح
الـخـيــانــة» يــأتــي فــي الـسـيــاق نـفـســه ،ويـمـكــن اعـتـبــاره
هــوامــش ارت ــأى كاتبها أن توضع فــي مكانها .لطاملا
رفــض بسام حجار أن يكون «م ــادة للتحليل» أو أن
يأخذ إذنًا من أحد ...لكي ينظر في املرآة .مع ذلك ،قد
ً
ً
تجد مقاال اعتبره صاحبه مقاال «تحليليًا» أخذ يحلل
شخصيات الروايات التي ترجمها بسام حجار ،وراح

ّ
يفكر ملاذا ترجم هذه الرواية أو تلك .ذلك اإلمعان في
الدخول إلى عالم الرجل الذي أراد طوال حياته أن ندع
مرآته وشأنها.
بسام حجار الشاعر هو املترجم .وقــد ترجم نفسه
ً
بالشعر ،ثم انصرف لترجمة اآلخرين .وهــذا ما
أوال ِ
نعرفه جميعًا .لكن اإلنصاف يقتضي قراءة السيرتني
بتأن .تجربته في الترجمة نضجت مثل تجربته في
ِّ ٍ
الشعر .بيوغرافيا الجوع وجبل الروح وأزاهير الخراب
كـنـصــوص اس ـتــوت عـلــى مـهــل وتـخـتـلــف عــن سيرة
مــارلــن مــونــرو وعــن ترجمته لسالنجر أو كالفينو.
وليس من السهل أن يكون للمرء سيرتان ،متوازيتان،
ّ
كالرجل وظل ِه ،كالعابر إلى الصمت.

بطاقة
لشخص واحد
عباس بيضون *
قــد يكون بسام حجار أقــرب
األصدقاء ّ
إلي ،وقد يكون بني
ّ
ّ
أقرب الكتاب إلــي .إنه الشاعر
الـ ـ ـ ــذي ي ـت ـل ـق ــى الـ ـش ــاع ــر مــن
أقرب مكان .كان يكتب ّ
وكأن
الـقـصـيــدة تـحــت لـســانــه وفــي
ُ
خلده ،وال يحتاج إلى أن يحرك
كلماتها لتسقط عـلــى قلمه.
الكلمات كانت كاألشياء تحت
نــاظ ــريــه وفـ ــي داخـ ـل ــه .بـســام
كان أيضًا ،كما يعلم الجميع،
َ
رجمني .كان أيضًا
أفضل املت ِ
َ َّ
مــثــق ـفــا ك ـب ـي ـرًا ح ــن تـتـحــول
الثقافة إلى َع َصب وإلى مزاج
وإلى عالقات .بسام الذي بقي
منطويًا إلى َحد ما ،وإلــى حد
م ــا «ره ـ ــن امل ـح ـ َـب ـ َـس ـ ْـن» كما
أطـ ـل ــق امل ـ ـعـ ــري ع ـل ــى ن ـف ـســه:
محبسا ّبسام كانا بني مكتبه
وعمله .كــان الـقــارئ والكاتب
ّ
واملفكر ليل نهار ،وكان أيضًا
ال ـصــديــق ال ـقــريــب واملـضـيــف
الدائم ليل نهار.
يسرني أن تلتفت إلــى بسام
ج ــري ــدة ،ب ــل ي ـســرنــي كـثـيـرًا
أن أع ـل ــم أن ب ـس ــام ال ـشــاعــر
واملـثـقــف والـكــاتــب ي ــزداد في
غـيــابــه ،وبـمـقــدار هــذا الغياب
ومعه انتشار اســم وانتشار
أث ــر ،ي ــزداد حـضــورًا وتأثيرًا
بـحـيــث أن األج ـي ــال الـجــديــدة
ّ
والشعراء الجدد يمتون إليه
ّ
أكثر مما يمتون إلى األحياء
والسابقني .ذلك أمر يدل على
يـقـظــة وع ـل ــى مـتــابـعــة وعـلــى
عــدالــة وانـتـبــاه :إنــه أمــر ال ّبد
سيزداد.
ال ـق ـصــائــد ال ـت ــي ق ــرأت ـه ــا في
زمـ ــن م ــا وهـ ــي ع ـلــى ال ـ ــورق،
م ـتــداولــة ال ـيــوم بــن الـشـعــراء
ال ـش ـبــان ال ــذي ــن ي ـج ــدون فيه
ُ
لهمًا.
َ ْرائدًا وم ِ
فقد بسامَ ّتم في فترة يكثر
َ
املفتقدون .لقد َخس ُ
رت
فيها
ِ
فــي آون ــة قصيرة إلــى جانب
بسام مي غصوب وجوزيف
سـمــاحــة ،والـيــوم وأن ــا ال أزال
ف ــي حـ ــداد ع ـلــى أخ ـت ــي ،أجــد
ّ ً
الفقد مــتـصــا وقــد ال تكفي
ه ــذه ال ـع ـجــالــة ُ
ألم ـ ـ ّـر ف ــي هــذا
ّ
ّ
الخطر ،إل إنني أذكر املهتمني
بــأنــي كتبت عــن بـســام وعــن
ً
صــداقـتـنــا دي ــوان ــا كــامــا هو
«بـ ـط ــاق ــة ل ـش ـخ ـص ــن» ،وأنـ ــا
أعـيــد إه ــداءه لــذكــراه فــي هــذا
امللف.
* شاعر وروائي لبناني
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بسام حجار ...في الحضور كــما في الغياب

حياة األشياء وموت األحياء
محمد مظلوم *
َ
ُ
الشاعر ،ويترك لنا ّظالل حياته
يرحل
ً
م ـ ـشـ ـ َّـردة ف ــي ك ـت ـب ــه ،ل ـت ـعــقــب سـيــرتــه
َّ
املتخفية خلف ذلك املجاز من الظالل،
َّ
ل ـكــن ذ ًك ــرى رح ـيــل ال ـشــاعــر ق ــد تـكــون
َّ
لقراءة سيرة موته
مناسبة نموذجية
َّ
فــي أشـعــار حياته وكــأنــه حـ ٌّـي بيننا!
لـنـفـهــم إل ــى أي م ــدى ك ــان «املـ ــوت في
ً
َّ
ملحميًا في تلك الحياة،
الحياة» بطال
ُ
أكثر من كونه صنوًا لها.
عشر سـنــوات م ـ َّـر ْت على غياب َّ
ُ
بسام
ْ ٍ
حـ َّـجــار ،وأن يحضر بيننا اآلن ،فهو
اس ـت ـحـ ـق ــاق ل ـي ــس ه ـ ِّـي ـن ــا أن يـحـظــى
ب ــه ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـشـ ـع ــراء ال ــراح ـل ــن،
َّ
ِّ
العضوي
استحقاق ُيظهر أن امل ــوت
ٍّ
ـاب
ل ـشــاعــر ح ـق ـي ـقــي ،ل ـيــس س ــوى غ ـيـ ٍ
ـاق ،يريد
ج ـســدي ،فـمــا مــن شــاعــر خ ـ ٍ
أن ينتهي ح ـضــوره بـمـجــرد الرحيل
َّ
عن العالم ،ألن شاعرًا بهذا التوصيف
َّ
ُيمضي حياته كلها وهــو يـحــاول أن
ي ـض ــرب م ــوعـ ـدًا ص ـع ـبــا م ــع ال ـخ ـلــود،
ذل ـ ـ ــك أن ـ ـ ــه يـ ـسـ ـع ــى دائ ـ ـم ـ ــا أن ي ـب ـقــى
قرينًا للكون ،لهذا يـغـ ُـار مــن األشياء
والجمادات وعناصر الطبيعة األكثر
رس ــوخ ــا وربـ ـم ـ ُـا خـ ـل ــودًا ح ـت ــى وه ــي
َّ
تتحول وتنمسخ مــن شكل إلــى آخــر،
وت ـ ـحـ ــت تـ ـح ــري ــض ه ـ ـ ــذه «ال ـ ـغ ـ ـيـ ــرة»
يـتـفـ َّـرغ إل ــى مــواجـهــة ورب ـمــا مـحــاورة
ن ـ َّـده األب ــدي فــي معركة الـخـلــود التي
ال ت ـن ـت ـهــي :امل ـ ـ ــوت ،ب ـت ـحــديــه أح ـيــانــا
وأنسنته أحيانًا أخرى ليصبح جزءًا
معتادًا في يومياته من أجــل تسهيل
َّ
املهمة الصعبة في املواجهة األخيرة
وال ـك ـب ــرى .وب ـ َّـس ــام ح ـ َّـج ــار م ــن أولـئــك
ال ـش ـع ــراء ال ــذي ــن أول ـ ــوا جــان ـبــا كـبـيـرًا
مــن تجربتهم الس ـت ـقــراء س ـطــوة ذلــك
ال ـخ ـصــم ال ـ ـلـ ــدود ،وم ـح ــاول ــة إغ ــوائ ــه
واالقـتــراب منه إلــى أقصى حـ ٍّـد ممكن
لـلـتـعـ ُّـرف عـلــى ل ـغــزه املـحـتـجــب ،وهــو
ْ
وإن أف ـص ـ َـح ع ــن ش ـع ــوره ب ــا ج ــدوى
املـحــاوالت التي سبقته إذ« :لــم يفسر
لي أحــد من قبل معنى الـتــراب» و«لم
ُ
َي ــق ــل ل ــي أح ـ ـ ٌـد م ــا م ـع ـنــى األسـ ـ ــى» إال
أن ال ــرج ــل الـ ـه ــادئ امل ـش ـغــول «بـمـهــن
َّ
تصدى ُمنفردًا في محاولة
القسوة»
َّ
ش ــاق ــة ل ـ ـ «ت ـف ـس ـي ــر ال ـ ــرخ ـ ــام» ع ـن ــوان
َ
َ
إيجاد
آخــر دواويـنــه الــذي حــاول فيه
ت ـف ـس ـيـ ٍـر ِلـ ــا ه ــو ع ـص ـ ٌّـي ومـسـتـحـيــل.
أعني تلك العالقة الوجودية امللتبسة
بني الحياة واملوت.
ف ــي ه ــذا ال ــدي ــوان ،ك ـمــا ف ــي كـثـيــر من
ُ
شعر َّ
ُ
واألشياء
العناصر
بسام ،تغدو
َّ
والجمادات التي تتجل َى في الطبيعة
َّ
لتتدخل فــي تشكيل َمشاهد الحياة:

ال ـ ـتـ ــراب ،وال ـ ــرخ ـ ــام ،والـ ـخـ ـش ــب ً ...هــي
ذاتها التي تعود للحياة ُمفصحة عن
ً
وجه آخر :املــوت ،تغدو قبرًا وشاهدة
ُ
وتابوتًا ،وهي التي كانت لها ،من قبل،
َ
سيرة داخل حياة الشاعر الشخصية،
فالخشب يروي لنا سيرته عبر تحوله
مــن شجرة فــي غابة يومًا مــا ،قبل أن
ي ـم ـســخ ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـيــوم ـيــة بهيئة
طاولةِ طعام في غرفة املعيشة أو في
املكتب ،أو كرسي لالسترخاء أو باب
لخروج ودخــول القادمني والراحلني،
وبــدافــع من تلك الغيرة التي يتداخل
فيها الحسد بالغبطة يخاطب َّ
بسام
ال ـخ ـشــب أو ال ـش ـجــرة ال ـت ــي أصـبـحــت
بابًا« :أيها الباب ستحيا من بعدي»
وهكذا لن ينسى السيرة السرية لتلك
األشياء وأنها في سيرتها تلك تضمر
كناية ُمستبطنة للداللة على ُّ
تحوالت
ً
حياته هو وصوال إلى مصيره ،فهذه
األشياء تبدو جمادات ِّ
ميتة ،ظاهريًا،
ً
إال أن ـه ــا ت ـك ـت ـســب ف ــي الـ ــواقـ ــع ح ـي ــاة
ً
وسيرة خاصة بها بقدر ما َّ
تتبدى لنا
في الشعور ،فكما جاورته في الحياة
ف ـهــي سـتـحـتـضـنــه ب ــامل ــوت :فتصبح
ال ـش ـجــرة ال ـتــي كــانــت حـ َّـيــة وخ ـضــراء
ف ــي ال ـغ ــاب ــة ت ــاب ــوت ــا أسـ ـ ـ َ
ـود لـجـنــازتــه
بعد أن رافقته في حياته ،وبمثل هذا

حيث يسود الظالم

ال ـت ـحـ َّـول ي ـغــدو ال ــرخ ــام م ــرآة يتجلى
ف ـي ـهــا ت ــاري ــخ م ــوت ــه ،ب ـع ــد أن كــانــت
لسيرته ،هذه
تعكس صــورًا مختلفة
َّ
تدخ ْ
لت في
األشـيــاء والعناصر التي
تشييد منزله وتأثيثه ،هي نفسها في
الجوهر أثــاث مــوتــه .مــن هنا فما من
فرق حاسم بني القبر والبيت أو بينه
وب ــن غــرفــة ال ـن ــوم ح ـيــث« :يـ ِّ
ـوسـ ُـدنــي
ح ـج ـ ٌـر  /وي ـغـ ِّـط ـي ـنــي حـ ـج ـ ٌـر /وح ـجــرٌ
ُ
أبيض َيروي ِسيرتي /من فم التراب»

فكرة «الزومبي» تحضر َّ
بقوة في
أنه يقترب من وصف
شعره حتى
ِّ
نفسه بأنه «ميت حي»

«غرف بجوار
البحر» لألميركي
إدوارد هوبر
(زيت على
كانفاس ــ
 102×73سنتم ــ
)1951

وإذ يـتـكــرر الـحـجــر بــدالالتــه اللغوية
امل ـت ـعـ ِّـددة م ــن ُت ـ ــراب ُ
ورخ ـ ــام وصـخــر،
ٍ
وج ــدار ...إلــخ بـصــورة الفتة فــي شعر
بـ َّـســام ،فهل يمكننا أن نقترح دراســة
لـتـلــك ال ـعــاقــة ف ــي الـبـنـيــة ال ــا واعـيــة
بني الكنية الشخصية لصاحب «مهن
شاقة» وبني الكناية اللغوية للطبيعة:
َّ
«حجار» و«الحجر!»
أي ما بني
لعل بسام نفسه استشعر ذلك من قبل،
َّ
فتوجه بخطابه نحو تلك الجمادات

بوصفها تجليًا لهوية بشرية ،إذ كان
قــد وص ــف ال ـجــدار بــأنــه «شـخــص من
ُ
تفضح ُه الرطوبة
الـحـجــارة والكلس
َّ
ْ
والشقوق كمن يتكل ُم في نومه» .وإذ
ت ـت ـمـ َّـو ُج ُص ــور األش ـي ــاء مــن حــولــه ما
ب ــن عــاملــي ال ــذاك ــرة وال ـن ـس ـيــان ،فــإنــه
يلوذ بـ «السهو» و«الغيبوبة» ملخاتلة
ال ــذاك ــرة ورعـ ــب امل ـص ـيــر ،فــالـغـيـبــوبــة
ع ــن الـ ــوجـ ــود ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى ح ـضــور
«ل ـل ـمــوتــى األح ـ ـيـ ــاء» ال ــذي ــن يـقـيـمــون
َ
عنهم! والواقع
بيننا ونحن ساهون
أن فـكــرة «الــزوم ـبــي» (وف ــق معتقدات
ُّ
تصوره
الشعوب القديمة وليس كما
سينما الرعب) تحضر َّ
بقوة في شعر
ب ـ َّـس ــام ب ــل يمكننا أن ن ــرى أن ــه عــاش
مسكونًا بشيء مــن تلك الفكرة حتى
أن ـ ــه ي ـق ـت ــرب م ــن وص ـ ــف ن ـف ـســه بــأنــه
ِّ
«ميت حي» ،فهو يخاطب ّالساكن في
ّ
«مــزار بجنب الطريق»« :إنــي أتحدث
ّ
يتحدث أحـيـ ٌ
ـاء عــن أحياء
عـنـ َـك /كما
َ
ُّ
يهتم أن ي َرى أكثر مما
مثلهم» .وهو ال
ُيــرى« :وال أبالي ـ حني أنظر ساهيًا ـ
أن «امليت
بي أنا الذي ال يبالي» .ذلك
ال ـح ــي» م ـيــت ف ــي ذاك ــرت ــه ل ـكـ َّـنــه ق ـ ٌ
ـادر
عـلــى الـتـحـ ّـرك فــي الـحـيــاة ،بـمــا يشبه
الـغـيـبــوبــة .ول ـعــل ه ــذا م ــا جـعــل عــالــم
ب ـ َّـس ــام ال ـش ـعــري ُم ـس ـت ـغــرقــا ف ــي حـيـ ٍـز

ّ
سيرة الظل الوحيد...

ّ
العتابي *
محمد
َ«في املوت نتقدم خطوة واحدة
ث َّم خطوة واحدة
ندخل باختصار شديد
نحيي الواقفني والجالسني والنيام
نسدل الستائر خلفنا
نقفل األبواب والنوافذ واألحالم والعيون
ن ـط ـف ــئ الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة امل ـض ـي ـئ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـ ــرواق
الطويل»
ّ
ُيـ ـغ ــادر ب ـ ّـس ــام ،ي ـت ــرك ُّال ـظ ــل وح ـي ـدًا على
ُ
ُ
يفتتح
الغرفةِ التي أظنها املـهــرب،
عتبةِ َ
ـوء نـحـيـ ٍـل مـثــل ابـتـســامـتــه،
ال ـن ـهــايــة ب ـض ـ ٍ
هكذا أخاله ابتسمّ ،
يخبئ في معطفه ذاك
َ
املوشوم بارتعاشة الشتاء ،يمتلئ
الدفء
ُ
ـاء الـغــرفــة كــأنــه حشود
ـ
ـ
ج
أر
ـي
ـ
ف
ـان
ال ــدخ ـ
ِ
خياالتك /خيالتهِ عن الرجل الــذي صار
ً
ظال كما أخبره والده ذات ومض ،اللحظة

التي تقرأ فيها الهدوء املتسرب من فراغ
ُ
مصابيح تــذوي
ال ـشــوارع فــي اإلجـ ــازات،
آخ ــر الـلـيــل بـيـنـمــا يـخـلـ ُـع ب ـ ّـس ــام شـحــوب
تغريد الكناري الــذي تــرك القفص خاليًا
مثل غ ــروب وج ــوه الباعة الـجــوالــن آخر
النهار.
َ
ّ
ـوس أن الـصــورة
ـ
ل
ـ
ج
ـ
ل
ا
ـة
ـ
ه
رد
ـي
ـ
ف
أراه
مما
ِ
امل ــاث ـل ــة أم ــام ــه ك ــان ــت األي ـ ـ ــدي املـ ـم ــدودة
املفتوحة الحتماالت املصافحة ،في ليلةٍ
مــن ليالي شـبــاط ،تتحدث األي ــدي بنبر ٍة
تـشـبــه ل ــذع الـنـبـيــذ م ـعــه ،ع ـنــه ،إل ـي ــه ،عن
ال ـط ـيــف الـ ــذي يـسـكـنــه ،ع ــن ال ـف ـكــرة الـتــي
بالشغف الخفي
سار إليها وســارت إليه
ِ
املـ ـم ــزوج ب ــال ــام ـب ــاالة ،وان ـت ـب ــاه الـحـجــر
لصلوات تحتفي بالهمس ،للعشبةِ التي
ٍ
تـحـتـضــن ص ـ ـ َ
ـدع الـ ـج ــدار ال ـ ــذي يــدعــونــه
َ
الحياة ،ويسميه املوت.
طــوبــى ل ـل ــوردة ال ـتــي تـسـتـنـشــق الـسـمــاء

وتمد لها العطر.
طوبى للحجر الــذي احتضن في صدره
وجه وردة.
«كلنا شـعــراء بــالـفـطــرة» هـكــذا قــالــت ّ
ربــة
ُ
ُ
نكبر وعيناها
الشعر ،تغربلنا الحياة،
ُ
ينساب الحلمُ
ُ
تراقبان أرواحنا ،تغمضان،
ُ
م ــن امل ـق ـل ـتــن فـتـطـيــر ف ــراش ـت ــان ،وي ـ ــورق
بسام ّ
الشعر فينا .كان ّ
حجار لي مثلها،
ُ
كان الباب الــذي َأغبط فيه
مثل مقلتيهاَ ،
الكلم ،مؤانسة الغريب،
نعمة الشعر ،بركة ِ
َ
الطير الــذي ال
الـنــوم فــي حضرة السهو،
يــأبــه إلشـ ــارات املـ ــرور ،والـتـفــاتــة الصبي
املار مسرعًا ،والنغمة التي
لجرس البائع ِ
ّ
حسناء وهي تنشر شعرها
تبلل شفتي
ٍ
على حبل األمنيات.
ُ
يخلع نظارته ش ــاردًا فــي تأمل
مما أراه،
ّ
أحـ ـ ـ ــوال الـ ـط ــري ــق ،ي ـخ ــل ــل أص ــابـ ـع ــه بــن
ُ
تسريحة الشعر املسدول للخلف ،يشعل
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ُ
س ـي ـج ــارةَ ،يـ ـح ــدث ب ـس ــام ،وف ــي مخيلته
ّ
ُ
ُ
تـ ـح ــدث ال ـق ـص ـي ــدة ،يـ ـق ــل ـ ُـب أوراقـ ـ ـ ــه ال ـتــي
قرأتها يومًا وأحيت الشعر في فمي.
ـوان امل ــوت
ك ـيــف لـلـحـضــور أن ي ـك ـ ُـون ع ـن ـ َ
الشعر تلويحة الــوداع
عنده؟ ِلــاذا يكون
األخـيــر للحياة؟ مــا ال ـ ّـذي يجعله رسالة
طريق
الصمت عن األلم املتجذ ِر في قارعةِ
ِ
ٍ
بكائنات يألفها وال نعرفها؟
موحش
ٍ
ٍ
«الـشـعــر هــو تــأسـيــس الـكــائــن بــالـكـلـمــة».
يـ ـق ــول ه ــاي ــدغ ــر ،هـ ـك ــذا نـ ـم ــارس ال ـش ـعــر
ون ــؤس ــس ك ـيــانــات ـنــا ع ـنــد قـ ـ ــراءة ب ـ ّـس ــام،
ُ
ـص الــذي
يــرتـحــل بــك نـحــو الـشـعــر ال ـخــالـ ِ
يسائلك عــن الــوجــود ،الـصــرخــة الخافتة
ّ
تجاه القبح والظلم ونفي اإلنسان ،يذكرك
بالروح الوحيد ِة في أقاصي القرية التي
باتت مدينة ُالخائفني.
ّ
بسام والغرفة املضاءة باملصابيح التي
ّ
ـاض عن
تـمـلــؤنــا ،املـشـفــى املــت ـشــح بــال ـب ـيـ ِ

صغير وقــامــوس متقشف ،واالكتفاء
ٍ
من البالغة بخطابها ،ذلك أنه أصغى
َّ
كثيرًا لبالغة ظالمه الداخلي ،فبسام
ال يــأنــس إلــى «املـحـ ّـسـنــات البديعية»
لفظية كــانــت أم مـعـنــويــة ،بــل ينحاز
إلــى كثافة املعنى املظلم داخـلــه وهو
ي ـت ـمـ ّـوج خـلــف كـلـمــات قليلة بسيطة
وعــاديــة مــن قــامــوس م ـحــدود ،لكنها
مـ ـشـ ـح ــون ــة ب ـ ــاألح ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــس .ولـ ــذلـ ــك
فـ ــإن ث ـمــة خ ـطــابــا فـصـيـحــا ف ــي شعر
بـ ـ َّـسـ ــام ،وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـج ـن ـبــه ال َّــواض ــح
ل ــألـ ـف ــاظ وال ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــب امل ـ ـعـ ــقـ ــدة فــي
الجملة اللغوية أو العبارة الشعرية،
واه ـت ـمــامــه ب ــاألش ـي ــاء واألفـ ـك ــار أكـثــر
مــن األش ـخ ــاص ،مــن هـنــا ف ــإن الـعــزلــة
الظاهرة في شعره ،ناهيك عن طبيعة
حياته ،ليست َّ
مجرد عزلة اجتماعية
َّ
َّ
لكنها مركبة مــن :االستغناء والزهد
وال ـ ـ ـيـ ـ ــأس م ـ ــن املـ ـصـ ـي ــر الـ ـ ــوجـ ـ ــودي،
وألنــه مــزدحـ ٌـم بهذا اإلرث املــوجــع من
األش ـيــاء واألف ـك ــار ،واألل ــم ال ــا زمـنــي،
فـقــد ب ـ َ
ـرع فــي خـلــق مــونــولــوغ داخـلــي
َّ
مـتـعـ َّـدد األصـ ــوات! إذ حــتــم عليه هــذا
َ
يناوب
االزدحــام الداخلي امللتبس أن
بــن أص ــوات متعددة مكتومة داخله
مستغنيًا كثيرًا عن ضجيج الخارج،
رغ ــم أن ــه ل ــم يــزهــد تـمــامــا ف ــي مــراقـبــة
هــذا الخارج لكن فقط بوصفه صدى
يوميًا لحركة كونية ووجودية داخله.
ً
وهـ ـك ــذا اخـ ـت ــار أن ي ـس ـت ـغــرق ط ــوي ــا
ف ــي ال ـتـ ُّ
ـأمــل بـكــل م ــا ه ــو عــابــر وزائ ــل
ً
ومؤقت ،واستبطانه بديال عن أبدية
مستحيلة .وهــو مــا أتــاح لــه أن يصل
بتجربته الشعرية في نضوجها إلى
ق ـص ـيــدة امل ــرث ـي ــة  Elegyال بــوصـفـهــا
قصيدة غرض رثائي تقليدي فحسب،
ب ــل ألنـ ـه ــا ق ـص ـي ــدة ال ـع ــزل ــة والـ ـح ــزن
ـأمــل ،فهي وإن بـ ْ
والـتـ ُّ
ـدت متجهة ،في
الظاهر ،إلى استذكار راحلني آخرين،
إال أنـهــا قصيدة تـ ُّ
ـأمــل ذاتــي فــي مــرآة
موت اآلخر متجليًا فيها املوت الذاتي
واألسـ ـ ــى ال ـش ـخ ـصــي ،م ــن ه ـنــا مــالــت
تجاربه األخيرة إلى النبرة الغنائية
التي تمنح قصيدة النثر إيقاع الروح
ُ
فتخرجها مــن رتــابــة اإليـقــاع
الـقـلـقــة،
الخارجي ،إلى حرارة الخطاب .وهكذا
خــرج َّ
بسُام في تجربته الشعرية من
الجملة املــوجــزة ،إلى تداعي العبارة،
م ــن «ال ـن ـت ـفــة» إل ــى «ال ـن ـش ـيــد» ذل ــك أن
مــواج ـهــة األب ــدي ــة ب ـحــاجــة إل ــى نفس
طويل في أغنية طويلة .املوت والحياة
أيـهـمــا «األغـنـيــة الـطــويـلــة» يــا بـ َّـســام؟
َّ
هل تتذكر حوارنا في «املستقبل» عن
«قصيدة النثر» الطويلة!
* شاعر عراقي

ال ـس ــواد ،األرص ـفــة الـتــي تنسى تفاصيل
الـطــريــق ،الــوجــع قابضًا عليك وهــو على
شكل وجهك .سوف تحيا بعدنا يا ّ
بسام...
وكنت كذلك قبلنا ،سوف تحيا القصيدة
عن «منار» والرائحة التي تهديك توهجك
ف ــي الـ ـ ُصـ ـب ــاح ،س ـ ــوف ت ـح ـيــا م ــن ب ـعــدنــا
األطياف التي تسأل عن حياتها« :كأننا
أيها الطيف شقيق غربتك؟»
سوف تحيا مثلما تحيا األيدي املمدودة
املفتوحة الحتماالت املصافحة في ليلةٍ
من ليالي شباط.
م ــا رأيـ ـت ــك ي ــوم ــا ،ل ـك ـنــي أراك اآلن ،أرى
«دالل» ...وذك ــرى مــا نحياه بعده بــك في
املنام ،أو الصباح.
ِ
«لكن نامي اآلن
نامي اآلن
ً
أجدك متعبة في الصباح»
لكي ال
ِ
* شاعر عراقي مقيم في الكويت

عبد المنعم رمضان *
ي ــا ل ـل ـحــظ ،م ـنــذ ص ـبــاي وأنـ ــا أت ـصــور
أن الشعراء الرومانسيني وحدهم هم
م ــن اس ـت ـع ــان ــوا ب ـم ــاك امل ـ ــوت إلك ـمــال
روم ــان ـس ـي ـت ـه ــم ،األص ـ ــح لـتـتــويـجـهــا،
لوال أن بعض شعراء الحداثة غازلوا
امل ـ ـ ـ ــوت وج ـ ـل ـ ـبـ ــوه إلـ ـيـ ـه ــم بـ ـمـ ـع ــادات ــه
ومعارضاتهم لــه ،ذلــك على الرغم من
ـدون غــال ـبــا بــال ـع ـبــارة
أن ـه ــم ي ـس ـت ـش ـهـ ّ
ال ـب ـل ـي ـغــة :امل ـ ــوت ن ــق ــاض .ه ـك ــذا عــرف
املوت طريقه إلى شعراء جيلي ،مرات
بــامل ـفــاجــأة ،ومـ ــرات ب ــامل ــرض ،فعندما
اخـ ـت ــار امل ـ ــوت ال ـش ــاع ــر املـ ـص ــري علي
ق ـن ــدي ــل والـ ـ ـس ـ ــوري ري ـ ــاض ال ـص ــال ــح
حسني ،وكالهما في الحقيقة لم أعرفه
إال مــن ش ـعــره ،اخـتــارهـمــا بــاملـفــاجــأة،
واك ـ ـت ـ ـف ـ ــى ب ـ ـ ـ ــأن أص ـ ــاب ـ ـن ـ ــا بـ ــال ـ ـحـ ــزن
الـعــاصــف مـبـكـرًا ،ألنهما كــانــا طرفني
م ــن أطـ ــراف مـغــامــراتـنــا ال ـتــي كـنــا في
أولها .وعندما ،فيما بعد اختار املوت
املصري اآلخر حلمي سالم واللبناني
بسام حجار ،اختارهما باملرض ،األول
كــان صاحبي ،خاصمني وخاصمته،
فـظــن الـبـعــض أنـنــا عـ ــدوان ،ول ــم نكن،
وصالحني وصالحته ،وظــن البعض
أننا رفيقان ،وكنا ،ولحظة موته كنت
األقرب إليه إلى حد اليقني بأن ما أماته
ه ــو خ ـطــأ م ــا ارت ـك ـبــه مـسـتـشـفــاه .أمــا
بسام حجار فهو ذلــك الشاعر اآلخــر،
في املكان اآلخر ،الذي يصادفني اسمه
دائمًا على ألسنة الشبان دون الثالثني
أو حــول ـهــا ت ـقــري ـبــا ،سـ ــواء ف ــي مقهى
«زه ـ ــرة ال ـب ـس ـتــان» ف ــي ق ـلــب ال ـقــاهــرة،
أو فــي مقاهي األط ــراف ،بعض هــؤالء
الـ ـشـ ـب ــان ،كـ ــان ي ـب ـحــث ع ــن دواوي ـ ـنـ ّــه،
أع ـن ــي بـ ـس ــام ،وي ـش ـكــو ن ــدرت ـه ــا .ومل ــا
وجــدهــا ع ـنــدي ،رغ ــب فــي تصويرها،
وبعضهم تهلل عندما علم أن جهة ما
تنوي إصدار أعماله الشعرية الكاملة
قريبًا ،وكلهم كلهم حدثني عــن فتنة
ترجماته.
كلهم كلهم حدثني عن كاواباتا حجار،
وهــانــدكــه ح ـج ــار ،وســالـنـجــر حـجــار،
وكــال ـف ـي ـنــو ح ـج ــار ،وه ــراب ــال ح ـجــار.
كنت أراهم مفتونني فتصيبني الفتنة
وتغريني بالحكي الذي أنا ممسوس
ب ــه ،وتـغــريـهــم بــاإلنـصــات ال ــذي هــم ال
يحتملونه .كنت معهم أكتشف بسام
حجار مــرة ثانية ،وأكتشف أن بسام
أي ــام ـه ــا كـ ــان واحـ ـ ـ ـدًا م ــن ق ـل ــة تـنـفـلــت
روح ـهــا وتـصـبــح خ ــارج امل ـك ــان ،فيما
أص ـبــح أغ ـلــب الـشـبــان اآلن محمولني
ع ـلــى ه ــذا االتـ ـج ــاه ،م ـمــا ج ـعــل ال ـقــراء
منهم يلتفون دون قـصــد ح ــول شعر
بسام وترجماته كحجر زاوية ،وخارج
امل ـكــان فــي ه ــذا الـسـيــاق ال تـطــابــق ما
قصده إدوارد سعيد ،الذي مع مرضه
ك ـتــب س ـيــرتــه املــؤج ـلــة م ـنــذ أدرك أنــه
عربي أدت ثقافته الغربية إلى توكيد
أص ــول ــه ال ـع ــرب ـي ــة ب ـم ــا ي ـف ـتــح اآلف ـ ــاق
الــرح ـبــة أم ــام ال ـح ــوار بــن الـثـقــافـتــن.
في أوائل التسعينيات كما أذكر ،صار
ب ـســام ضـمــن فــريــق مـلـحــق «ال ـن ـهــار»،
لعلها فترة والية أنسي الحاج ،عندما
كــان رئيسًا لتحرير الجريدة ،ال أذكر
اآلن موقع شوقي أبــي شـقــرا .هــل كان
هــو أم إلـيــاس خ ــوري رئيسًا لتحرير
املـلـحــق ،عمومًا الـثــاثــة مــن عشيرتي
األقربني ،الثالثة ّ
مقدمون على كثيرين
سواهم ،ذات صباح من صباحات تلك
ّ
األي ــام ،تسلمت خطابًا بــريــديــا قادمًا
من بسام .كان يدعوني إلى مشاركتهم
ْ
بأن أتكفل بإعداد رسالة القاهرة ،كأن
أختار القصائد والقصص واملقاالت.
أمـ ـ ــا املـ ـك ــاف ــأت فـ ـس ــوف تـ ـ ـت ـ ــراوح بــن
الـخـمـســن وامل ـئــة دوالر ،لــم أك ــن قمت
بمثل هذا العمل من قبل ،ولن أقوم به
من بعد ،ومع ذلك فرحت ألنه سيحول

عــاقـتــي الــرمــزيــة بـبـيــروت إل ــى عالقة
فعلية مشتهاة ،ومـمــا شجعني أكثر
عـلــى الـصـمــت والـقـبــول ،معرفتي بــأن
ع ـب ــاس ب ـي ـضــون أحـ ــد أعـ ـض ــاء هـيـئــة
تـحــريــر امل ـل ـحــق ،وك ـنــت أزع ــم لنفسي
وم ــا زل ــت ،أنـنــي أعــرفــه ،وأن مسيرته
السياسية والشعرية قد تضعنا معًا
في سماوات قريبة .أيامها كنت أزعم
ل ـن ـف ـســي أنـ ـن ــي أعـ ـ ــرف رأس بـ ـي ــروت،
وأن رأس بـيــروت يشبه رأس عباس،
حيث عباس بيضون مغمور باملكان،
إلــى الـحــد ال ــذي لفتني فيما بعد إلى
اح ـت ـم ــال وجـ ـ ــود ش ـع ــر ب ـس ــام ح ـجــار
خارج املكان.
ََ
املهم أنني آنذاك لم أكن تعرفت بنفس
طـ ــويـ ــل عـ ـل ــى أعـ ـ ـم ـ ــال بـ ـ ـس ـ ــام ،وك ـن ــت
أحـســب أن قـطــاعــا كـبـيـرًا مــن الـحــداثــة
الشعرية ،خاصة حداثة بيروت ،يكاد
أو يرغب أن يكون خــارج املـكــان .على
الــرغــم مــن ذل ــك ،مــا زلــت أذك ــر مــا كتبه
وض ــاح ش ــرارة ذات م ــرة ،كـتــب يـقــول:
وديع سعادة ،عباس بيضون ،وبسام
حجار :في سنة واحــدة 1985 ،ينبغي
ِّ
لـ ـق ــارئ ال ـش ـع ــر أن ُي ـع ــل ــم َح ـ َـج ــر ه ــذه
ال ـس ـنــة ب ـعــامــة ب ـي ـضــاء .ان ـت ـهــى كــام
وض ــاح ،فــي ه ــذه الـسـنــة أص ــدر بسام
ديــوانــه «ألروي كمن يخاف أن يــرى»،
وكان يحوي موجودات العالم جميعًا

سعد الياسري *

في كل مكان ،أبوابًا وصناديق ونومًا
ً
وض ــوءًا وه ــواء ولـيــا وغـبــارًا ونــوافــذ
وغرفًا إلخ إلخ ،عندما راسلني بسام،
كـنــت فـقــط أع ــرف ديــوانــه ذاك ،بعدها
ستنتظم عالقتي بشعره وترجماته.
كنت أقرأ اآلخرين معه ،ولم أكن تعرفت
ش ـخ ـص ـيــا ع ـل ــى أحـ ــدهـ ــم بــاس ـت ـث ـنــاء
عباس بيضون الذي قابلته في «زهرة
الـ ـبـ ـسـ ـت ــان» ،س ـن ــة  ،1982ف ـي ـمــا بـعــد
سأتعرف عليهم جميعًا ،وديع سعادة
وبول شاؤول ورشيد الضعيف ،الذين

هو ذلك الشاعر اآلخر،
في المكان اآلخر ،الذي يصادفني
اسمه دائمًا على ألسنة الشبان
دون الثالثين أو حولها تقريبًا
يمثلون مع آخرين الفصل التالي من
فصول قصيدة النثر.
ف ـقــط فــات ـنــي ذكـ ــر م ـح ـمــد ال ـع ـبــد الـلــه
الـ ــذي س ـي ـنــال مــوتــه م ــن ق ــوت ــي ،كــأنــه
شرفة داخل نفسي ،في جهة أخرى من
بيروت ،لنفترض أنها جهة الجنوب.
ك ـ ــان هـ ـن ــاك ام ـ ـتـ ــداد ن ـ ِـش ــط ل ـل ـش ـعــراء
ّ
وحليهم الكثيرة،
الرواد ،بموسيقاهم
ب ـق ـضــايــاهــم ال ـك ـب ــرى ،ك ـنــت أتــابـعـهــم

بدأب أيضًا ،محمد علي شمس الدين
وحسن العبد الله وجودت فخر الدين
وشوقي بزيع .لم يتوقف أحدهم عن
ْ
الغناء ،وإن بتفاوت ،بني غــزارة األول
واألخ ـ ـي ـ ــر ،ونـ ـ ـ ـ ــزارة ح ـس ــن وج ـ ـ ــودت،
وكـ ــانـ ــوا ي ـح ـق ـق ــون ش ـ ــروط تـج ـل ـيــات
املكان في زمانه املحدد ،كأنهم عالمات
على الطريق الــذي قــد نجتاز بعضه،
أع ــود وأق ــول استجبت لــدعــوة بسام،
وأرسـ ـ ـل ـ ــت رس ــالـ ـت ــي األولـ ـ ـ ـ ــى ،وال ـت ــي
أصـبـحــت األخـ ـي ــرة .أرف ـق ــت بــالــرســالــة
شـ ــرطـ ــي الـ ــوح ـ ـيـ ــد ،ضـ ـ ـ ـ ــرورة إرس ـ ــال
كشف مكافآت يسمح لصاحب املــادة
امل ـن ـش ــورة ب ــاالط ــاع وال ـتــوق ـيــع على
اسـتــام مكافأته الـتــي تتقرر قيمتها
بـعــد اسـتـشــارتــي ألنـنــي األق ــرب منهم
ُّ
إلى الكتاب املصريني ،وبالتالي األقدر
ع ـل ــى ت ـم ـي ـي ــزه ــم .ك ـن ــت ب ـي ــروق ــراط ـي ــا
غ ـش ـي ـمــا م ـث ــل ال ـل ـي ــل ومـ ـث ــل ال ـن ـه ــار،
ك ـمــا ك ـنــت م ــدف ــوع ــا أي ـض ــا بــال ـحــرص
ال ــذي اسـتـعـ ُ
ـدت معه ذك ــرى ضـيــاع كل
مكافأتي عندما نشرت قصائدي في
مجلة «الثقافة العراقية» ،مجلة صالح
خــالــص ول ـي ـســت مـجـلــة الـشـيــوعـيــن،
حـ ـي ــث ك ـ ـ ــان مـ ــراس ـ ـل ـ ـهـ ــا ،ال ـص ـح ــاف ــي
اليساري الشهير ،يعتذر دائمًا بتأخر
املـكــافــآت .عـمــومــا ،لــم يراسلني بسام
ثــانـيــة ،وظللت أتــابـعــه وأتــابــع ملحق

ُ
ُ
َّ
مت وأحوال الحضور
حال الص ِ

مدركًا َّأن َ
ّ
بالوزن والقافية
كنه الحداثة «ثورة» ،وال شأن
لها ِ -شعريًاُ -
انفتاح وآلية تفكير كذلك؛
والشكل والتفاصيل هينة الشأن ،وأنها ُح َّمى
ٍ
كتب َّبسام َّ
َ
حجار قصيدته التي يسعنا وضعها -ووضعه بالطبع -في
َّ
َ
جيل يروقني تسميته بـ «جيل الــدم الثاني»؛ أعني دم الحداث ِة
طليعة ِّ ٍ
املجدد .لقد َ
جمع َّبسام َّ
حجار خالل مسيرته ،شاعرًا ومترجمًا
الثاني
ُ َّ َ
وإنسانًاَ ،
حيث ألف بني الطبع الرقيق،
نوادر الخصال في َبني عصره،
َّ
ُ
يركن إلــى اإلجابات
والــروح املتقدة بالشغف ،والعقل العنيد الــذي ال
َّ
القريبة ،وبني الذوق الصوفي – العرفاني – ذي العفة ،الذوق الذي َ
نحت
َ َّ ُ
ينتشر ّ
ُ
أفقيًا بال طائل
بشكل نادر ،وال
الهمة ينفذ عميقًا
إنسانًا عالي
ٍ
كما هو سائد.
ُ
اشتبكت مــع منجز بـ َّـســام حـ َّـجــار بمتع ٍة ،ووقـفـ ُـت مع
بالنسبة إل ـ َّـي،
َّ ً
َّ
«معجم األشــواق» مطوال؛ حتى أنني عكفت قبل سنوات على إعداد
«حاشية على معجم األشــواق» انسجامًا مع أجواء هذا العمل الفارق
ً
بــرأيــي؛ مـهــداة لــروحــه الحية ،وبالفعل أنـجـ ُ
ـزت منها فـصــوال لــوال َّأن
ٍ
ِّ
كسلي يحول بيني وتمامها .على أنني في كل مرة أعــود ملنجزه أو
ملعجمه أكتشف سمو منزلته ،وفيض عاطفته ،وكالهما ٌ
بعيد عن
ّ
الــزيـنــة والــزخــرف ،وم ـجـ ٌ
ّ
ـرد مــن الـحـشــو .الــافـ ُـت لــي ،لــم يــدخــل بسام
حـ َّـجــار إلــى القصيدة ،أو إلــى حقل الترجمة بوصفها قرينة إبداعه
ً
األغــزر ،مدججًا بغير الصدق النادر .ولم يخرج من الحياة محموال

َّ
على غير الفقد الذي قلما يتفق لرجل بال أسالف وبال أصنام وبال
ان ـت ـصــارات ،كـمــا لــم يـخــض فــي وحــل امل ـعــارك األدب ـيــة أو الصحافية
الكبرى؛ الرجل – الطفل الذي ألقى الضوء على سريرته َومشى يالحق
ّ
ظله فيها .منذ «مشاغل رجل هادئ» ،مرورًا بـ«فقط لو يدك» ،و«مهن
القسوة» ،و«بضعة أشياء» ،وحتى تحفته الروحية  -املعجمية الفاصلة
بني زمني القصيدة وأزم ــان املـفــردة «معجم األش ــواق» ومــا بعد ذلك
َّ
وبشتى ترجماته الفارقة؛ كان َّبسام َّ
حجار شاعرًا ناضج
وما قبله،
املفردة يحترم قارئه ،ومترجمًا يفرض على متلقيه ِرفعة ذائقته التي
ال ُي َ
جادل في أهميتها وقيمتها ،كما كان رائيًا -ال «يروي كمن يخاف
َ
أن يرى» بل يلتمس بعيد غاياته بحدس البصيرة وجالء البصر.
نعم ،لقد دخــل بـ َّـســام حـ َّـجــار فــي حــال صمته ،بينما ال يــزال صوته
ٌ َّ
ٌ َّ
ّ
ألن ُه ُي ُ
انتظارها»،
وجه ألنها تراه ،وهذا قلب
حيًا في «هذا
ألم َ ِ
قيم ُفي ِ
َ ُ َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
«ملاذا ال ترس ُمني العالم كل ٌه؛ لكي يتاح َّله أن يشبه شيئًا»،
وكذلك في ُ
بلتك ،خالية» .وال َتزال رقته تحضر طاغية
ق
باستثناء
،
«الغرفة
أو في
ِ
ِ
ُ
ُ
مكانه َ
في استعادته «ال األلـ ُ
مكانه الــذي لـ ُـه :يبقى
بعد أن يــزول،
بل
،
ـم
ً
ً َّ
الغريب!»َ .
ُ
ُ
اآلن،
«أتبصر شرفة ُمضاءة؟ إنها قلبي أيها
موجعًا» ،وفي
َّ
وبـعــد عـشـ ٍـر مضني على رحـيــل ٌهــذا العرفاني الــوديــع :الــسـ ٌـام على
َّبسام َّ
حجار الذي َ
ُ
«أنت غائبة .أنا ٌ
أيضًا»،
واألشياء غائبة
غائب.
زعم ِ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
فلم يغب بعد ،ولم ْ
تغب أشياؤه التي تشهدنا – وقت شئنا – أحوال
حضوره بيننا.
ِ
* شاعر وكاتب من العراق

«الـ ـنـ ـه ــار» ،ق ــارئ ــا ف ــي األغـ ـل ــب ،كــاتـبــا
أحـيــانــا ،ونسينا ،بـســام وأن ــا ،نسينا
فــي صـمــت داف ــئ حـكــايــة امل ــراس ــل .في
سنة  ،1992أرســل بسام ديوانه «فقط
لــو ي ــدك» ،بــإهــداء مكتوب بحبر أزرق
ْ
نصفي سطرين ،األعلى
بــرونــزي ،في
عبد املنعم رمـضــان ،واألدن ــى خالص
امل ـ ــودة وال ـت ـق ــدي ــر ،ث ــم م ـســافــة رأس ـيــة
بـ ـيـ ـض ــاء ونـ ـصـ ـف ــا سـ ـط ــري ــن آخـ ـ ـ ــران،
األعلى بسام حجار ،واألدن ــى بيروت
فــي  .1992/02/28مــازلــت أتــأمــل هــذا
اإله ـ ــداء ،إن ــه أيـضــا مـحــايــد ،حـتــى مع
ح ـضــور امل ـ ــودة وال ـت ـقــديــر ،إن ــه أيـضــا
خ ــارج امل ـكــان ،حتى مــع حـضــور كلمة
بيروت .عمومًا لم يكن هناك ما يجعل
بسام حجار يندفع نحوي ويفتح لي
لسانه وقـلـبــه ،احـتــرمــت على مضض
ت ـق ـش ـفــه ،وح ــرص ــت ع ـلــى م ـتــاب ـعــة ما
يصدره من دواوين وترجمات ،كأنني
أتلصص عليه ،رأيته داخل شعره في
صحبة نفسه ،ورأيته داخل ترجماته
ف ـ ـ ــي ص ـ ـح ـ ـبـ ــة سـ ــال ـ ـن ـ ـجـ ــر وه ـ ـ ــراب ـ ـ ــال
ُ
فابتهجت ،ورأيته أيضًا في
وكالفينو،
ُ
صحبة الظالل ،فاختلجت ،وقلت لعل
دي ـمــومــة ال ـظ ــال وحـصــانـتـهــا أغــوتــه
كما أغوت غيره .في كتابيه البديعني
«مـ ـج ــرد ت ـع ــب» و«ص ـح ـب ــة الـ ـظ ــال»،
ت ـت ـح ـق ــق إل ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد ال ـ ـ ــذي ُي ـح ـت ـمــل
ي ــوت ــوبـ ـي ــا ب ـ ـسـ ــام ح ـ ـجـ ــار ،ي ــوت ــوب ـي ــا
الظالل ،يوتوبيا أن تنغمس في املكان
وت ـت ـجــرد م ـنــه وت ـص ـيــر خ ــارج ــه ،وأن
تنغمس في الزمان ،ماضيه وحاضره
وم ـس ـت ـق ـب ـلــه ،وت ـت ـج ــرد م ـن ــه وتـصـيــر
خـ ــارجـ ــه ،ك ــأن ــك ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـك ـهــف.
سأسمح لك أن تظن الكهف هو كهف
أفــاطــون ،كــأن آنــا أخماتوفا تقول لك
على لسان بسام ،كما روى بسام ذات
يـقـظــة ،كــل األش ـيــاء الـتــي أراه ــا ســوف
تـحـيــا مــن ب ـعــدي ،وك ــأن ب ـســام حجار
نفسه يقول على لسان بسام ،كما روى
ب ـســام ذات غ ـف ـلــة ،أي ـهــا ال ـب ــاب ســوف
تحيا مــن ب ـعــدي ،أيـهــا ال ـضــوء ســوف
تـحـيــا م ــن ب ـع ــدي ،أي ـهــا امل ـك ــان ســوف
تحيا من بعدي.
قبل أن أقــابــل بـســام ،كنت أتخيله ،لم
أس ـت ـطــع أن أس ـت ـعــن ب ـص ــورت ــه عـلــى
ب ـعــض أغ ـل ـفــة ك ـت ـبــه ،ظـنـنـتـهــا ص ــورًا
مـغـشــوشــة إلخ ـفــائــه ال إلظـ ـه ــاره ،إلــى
أن قابلته أول مــرة فــي بــاريــس ،وآخــر
مرة أيضًا ،أظنه كان بغير شارب على
خــاف الصور ،وأظــن أن عينيه كانتا
غائمتني ،هما في الصور مندهشتان،
فـ ـق ــط بـ ـع ــض ع ـ ـنـ ــاويـ ــن ك ـت ـب ــه ك ــان ــت
تشبهه .الشخص الذي رأيته وسلمت
عـلـيــه ،كــان كـمــن يـخــاف أن َي ــرى ،كمن
يخاف أن ُيرى ،كان بالفعل في صحبة
الـ ـظ ــال ،ك ــان بــالـفـعــل بــالـفـعــل مـجــرد
ت ـعــب ،ل ــم أع ــرف أث ـنــاء هــا أن ــه مــريــض
بذلك املرض ،لكنني قرب نهاية الرحلة
عـ ـن ــدم ــا تـ ـس ــاء ل ــت ع ـ ـنـ ــه ،وش ــوش ـن ــي
أح ــده ــم ،ول ــم أف ـه ــم ،أص ـ ــررت ع ـلــى أن
بسام يبكي محبوبًا ضــاع منه ،كنت
أتمنى أن تكون الحكاية هكذا .عيناه
ّ
ظـلـتــا طـ ــوال الــرح ـلــة م ـخ ـفـ ّـيـتــن ،ومل ــا
عدت إلى القاهرة ،أعدت قراءته ،وقبل
أن أت ــم حــدســي وتـخـمـيـنــي ،فــاجــأنــي
ُ
فاستعنت كي أتعزى بعباراته:
موته،
ً
لـيـتـخـيــل أح ــدك ــم الـ ـظ ــام مـ ـ ـ ــرآة ،ول ــو
معتمة ،يسير بمحاذاتها على وجه
الدقة ،ويصحبه الظل ،ظله ،في الجهة
األخــرى من املــرآة حيث يسود الظالم.
ان ـت ـه ــت عـ ـب ــارت ــه ،وان ـت ـه ــت ع ـب ــارت ــي،
كأنني أرى ظله حيث يسود الظالم.
* شاعر مصري
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 10سنوات

بسام حجار ...في الحضور كــما في الغياب

ٌ
ٌ
ً
يوحدها األسلوب
كتابة
.
ًا
د
نق
أي
،
ا
عليهم
وتعليقًا
،
ترجمة
،
ًا
ر
شع
؛
واحدة
كتابة بسام حجار كتلة
ّ
ٌ
ُ
تقشف معجميّ
والنظرة الوجودية اللذان يجعالن من النص
ِ
والحياة ً
مسارًا واحدًا .كتابة أساسها ْ َّ
َّ
ّ
لوحة تكعيبية ،إذ تجري — إن َحق لنا القول بأن
كانت
وبالغي ،بل وحتى في حيز المكان ،كما لو
ُ
َ
َ
َ
بسام ح َّدثًا — َّفي أماكن مغلقة ،ممرات ،غرف نصف مضاءة أو فاترة الضوء ،أركان
في شعر َّ
جدران مقشرة ،حتى َحق لصديقه الحميم وأحد الذين عثروا على مفاتيح قراءته ،عباس بيضون،

ً
ُ ْ ِّ َ َ
حجار ِبـ «شعر البيت» .تكاد القصيدة بذلك تكون مغلقة على نفسها
أن يسمي شعر وشعرية بسام َ َ
كانت في بحث عما أسماه ڤالتر
كحالة وجودية وكعبارة ذات نف ٍ
س واحد ال تشوبها شائبة ،كأنها َ
ـ«نثر ُالنثر» .ذلك أن كتابته عابرة لألنواع واألشكال األدبية،
ب
بسام
يسميه
بنيامين بـ«اللغة الصافية» ،وما
ُ َ ِّ
بحيث تنتفي الحدود بين الشعر والنثر ،وعليه تشكل االقتباسات االستهاللية لنصوص الشاعر مفتاحًا
أساسيًا من مفاتيح قراءته ،فغالبيتها مأخوذة من الكتب المقدسة (أناجيل ،قرآن) أو من التراث

ّ َ
ّ
َ
إنك ،يا بسام ،تحيا ِمن بعدها
ّ
ّ
األشياء التي أراها ،سوف تحيا من
«كل
ّ
بعدي» (أنا أخماتوفا)

«مشاغل رجل هادئ ّ
جدًا ــ 1980

فانتازيا
 .1ينهض القلب بــأعـبــاء الـقـلــب /كبغال
ّ
املهربني.
 .2يـ ـ ـ ــدك ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـ ـ ـ ــدري /مـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ـق ــول
األصابع؟ /تنحني على تعبي /كجارية.
 .3أطـ ــرق ب ــاب ــا /أش ـحــذ تـفــاصـيــل نــومــك
كالغرباء.
ّ
ّ .4
وأحبك أيضًا.
أحبك/
 .5يـ ــدك مـ ــرة أخ ـ ـيـ ــرة /.أع ــاش ــر أس ـنــانــك
البيضاء سيدة الحمائم.
 .6لم يبق لي غير أحزاني البالستيكية.
 .7يستطيل صوته كالهراوة /فقط حني
يحزن /أعني :دائمًا يحزن..
 .8غـ ـدًا س ــأح ــاول أن أحـ ـ ّـب وج ـه ــي /في
املرآة.
ّ .9كلما أحببتكم تــزدادون موتًاّ /
ربما/
ّ
ألن محبتي غراب.
ّ
 .10لن أكتب لكم /،ألن أصابعي القليلة/
تنام /،ضجرًا /،في شعري املتسخ.
 .11م ــن ي ـق ــرع ط ـب ــول ال ـص ــدغ ــن /أن ــا/
والشرطي /يتخاصمان محبتي.
ّ
 .12ه ــذه ه ــي امل ــرة األخ ـي ــرة ال ـت ــي أكـتــب
ّ
فـيـهــا /أن حــزنــي طــويــل ك ـشــارع مقفر/.
املــرة القادمة /،ستكون األخيرة أيضًا/،
ّ
أن حزني طويل..

ْ
ْ
«ألروي كمن يخاف أن يــرى» ــــ
1985
 .1املائدة
ّ
نضع قلوبنا على الطاولة
ْ
عندما
ْ
نأتي في العزلة
كالخطايا.
¶ ¶ ّ¶
نغيب في ساعة من الضحك
واألفكار
ّ ْ
كأن فكرة البيت تصنع املساء
ّ ْ
كأن فكرة امللح تصنع
ْ
الائدة.
 .2األخطاء
كم جسدًا لك في الخزانة.
ْ
كم ضحكة في الدراج
¶¶¶
ّ
ما الذي يجعل نومك
ْ
هادئًا ّ
مثل تفاحة
ْ
تنهضني
ْ
ّ
يطلع الصباح من ّ
السرير.
ّ .3
الرواق
ّ
عندما أتى املساء ّالصديق
وجلس أمامي يدخن غليونه الكبير
ْ
لم أقل شيئًا.
كانت الجدران ّ
تحدث نفسها
ْ
ّ
عن التعب والوقت
ْ
والغرفة الباردة.
كان ّ
الرواق يتثاءب من فمه
ْال ّ
ربع.
ّ
 .4الت ْمثال
ْ
لم تكن المكنة مريحة
لم ْ
لذلك ْ
ّ
األمامي،
يدخل من الباب
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ّ
النخب ّ
األول
لم ّيشرب
والنخب األخير،
كان يسير إلى زاوية ّ
ضيقة،
ّ
يصل كأنه لم يغادر
كان ساهمًا.
ّ
التمثال
ّ
ّ
املاضية.
في الليلة
 .5جدار
شخص
من الحجارة والكلس
تفضحه ّ
الرطوبة
ّ
والشقوق
ّ
كمن يتكلم في نومه.
 .6الساعة الفارغة
ّ
ال رداء يمنع الغفوة والظالل
ينتظرك صمت
ّ
والشموع على املائدة
أعمق من بحر.
هل يكفي أن ّ
تحبهم
ْ
لكي ال تتبعك
أرواحهم كاملصابيح؟
لم يعد وقت في ساعة الحائط

ال ثمر ينضج
ال شيء يموت.

«فقط لو يدك» ـــــ 1990
 .1قدمك العارية
قدمك الصغيرة العارية
ْ
تستأنف األلفة بني الغرف
في وحشة ّ
املمر الطويل
قدمك الناصعة
ْ
مثل ّأول الصداقة
ّ
ّ
 .2نجلس على الحافة القريبة أللفتنا ونفكر
[مقطع]
[إلى ّ
عباس بيضون]
ّوأذكر
ْ
أن ْني ،ملتصقًا بك،
ّكنت أسير لكي أعطيك رسالتي األخيرة
أن ْك ،ملتصقة بي،
كنت تبحثني ّ
عني،
ّ
لكي تجدي ّ
ْ
الكرسي
أني على
ْما زلت
أنتظر أن يجدني أحد.

ْ
 .3غرفة الخادمات
ْ
جـ ـ ْـدران متقابلة فــي مـســاحــة مستطيلة
ْ
ّ
وضيقة .طاولة وكـ ْـرسـ ّـي وسرير ْ .لوهلة
ّ ّ ّ
ّ
ْ
تظن أن كل ّشيء هنا؟ الرطوبة بمقدار ما
ْ
تحتمل والضجر أيضًا .لكي تشغل نفسك
ّ
ّ
ْ
ْ
ّ
ْ
ّ
رير ،تدفع الكرسي في ْاتجاه
ترت ّب الس ْ
ْ
ال ـطــاولــة .تفتح كتابًا وتــتــركــه ،بـمــفــرده،
ه ـنــاك .تصنع لنفسك ق ـهــوة .ويـبـقــى لك
ف ــي الـلـحـظــات املـقـبـلــة ،ح ــن تـضـجــر ،أن
تصنع لنفسك الـقـهــوة م ـ ّـرة ثــانـيــة .إذ ال
ش ــيء يمنعك مــن اس ـت ـخــدام الــو ْقــت كما
ْ
ْ
تشاء .فاألشياء ّ
جيدة هنا .والوقت أكثر
ّ ّ
ّ
مما تظن .لكن النافذة ليست هنا .أعني
ليست على هــذا ال ـجــدار أو على الـجــدار
املقابل .ليست على اإلطالق.
ّ
غ ـدًا ســأخـبــر ال ـع ـجـ ّـوز جــارتــي أن ـنــي في
حاجة لنافذتي .وأنـنــي بــدل الـكـ ّـوة التي
فــيّ الـ ّـسـقــف ،أري ــد نــافــذة ودرفـتــن وأصــا
ل ـلــن ـبــاتّ ،
وربـ ـم ــا س ـحــابـ ّـة وطـ ــرف مبنى
مقابل وعابرين بثياب الشتاء الداكنة.

«صحبة الظالل» ــ 1992

 .1الحشد ّمرة ثانية
ّ
لـ ـ ــو يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع هـ ـ ـ ـ ـ ــؤالء ،أعـ ـ ـن ـ ــي ك ــلـ ـه ــم:
أص ــدق ــائ ــي وأعـ ــدائـ ــي ،أوالدي وهـيـئــات
الصيانة والخدمات ،نساء ّ
البر ورجاالت
ال ـ ـ ّـدم ـ ــوع ،ش ــاحـ ـن ــات امل ـ ـ ــؤن واألك ـ ـيـ ــاس
واألوراق الـصـحـ ّـيــة ..لــو ّيستطيع هــؤالء
ً
ّ
أن يبتعدوا قليال ،أشعر أنني وحدي ّ وأن
صدري يضيق .ويصعب ّ
علي أن أتنفس.
ال أدري مـ ــاذا ي ـحــدث ف ــي األم ـك ـنــة الـتــي
أعرفها وتلك التي ال أعرفها .سأطلب من
أصــدقــاء لــي أن يرفعوا عــن ص ــدري هذه
الحشود .سأطلب منهم أن يقتلوني ،أو
أن نسكر معًا حتى السنة القابلة.
 -2وصف لرجل ّ
ممدد على األرض
كـنــت م ـم ـ ّـددًا عـلــى ال ـب ــاط .ط ــرف الكنبة
ّ
ّ
كرسي
(أو حافة الـســريــر) مــرتــب وخ ــال.
شاغر واحد في وسط الغرفة .كوب فارغ
ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ال ـص ـغ ـيــرة .عـلـبــة سـكــائــر
ّ
مطوي
فــارغــة .عــدد مــن صحيفة األم ــس
ومــوضــوع على الـطــرفّ .لــم تكن تبتسم.
كـنــت بـ ــاردًا وشــاحـبــا كــأنــك نــزفــت ّ
كمية
كبيرة من الوقت.
ك ـنــت مـ ـم ـ ّـددًا والـ ـن ــاف ــذة وراءك وأم ــام ــك
الحائط وإلى جانبه الباب .كانت الغرفة
مضاءة .منظر طبيعة صامتة.

«مهن القسوة» ــــ 1993
 .1األلم
ّ
ّ
«ال ليس أنا ،إنه غيري من يتألم.
مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذا األل ـ ـ ـ ــم م ـ ــا ك ـ ـ ــان ف ـ ــي ط ــاق ـت ــي
ْ
تمالي».
واح ْ
ّ
(آنا أخماتوفا)
 .2األلم
إبرة تسحب الخيط
ّ
بني التخاريم
أصابع ْ
تومئ
ّ ّ
ويد تقلد ظلها
على الجدار.
ال الرشاقة
ْ
بل اللم.
ْ
 .3اللم
ما ال يقال
ّ
إل

النثري /الصوفي /السردي العربي ،وهي بالذات روافد حاولت ،أسلوبًا ووجودًا ،نفي ثنائيات النظم/
ِّ
قمن َاُ ِّ ،ها هنا،
النثر ،األثر الفني /الحياة ،اللغة العالية /العادية ..بهذا ِ
الحس ،وألن بسام حجار كتابة ال تتجزأُ ،
بانتخاب نصوص من جميع مجموعاته الشعرية ،وضعنا على رأسها شذرات نقدية /نظرية تكثف
رؤية الشاعر للشعر ،للقصيدة ،لماهية حرفته في الكتابة؛ يليها مقال نقدي له حول تلقي الشعر
عربيًا .يحتفي ملحق «كلمات» في هذا الملف بالذكرى العاشرة لرحيل بسام حجار ،وبمناسبة إصدار
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َ َّ َ
منشورات «الرافدين/تكوين» ألعماله الشعرية الكاملة ،الذي شكل أهم حدث على مستوى النشر
خالل المرور من السنة الماضية إلى السنة الحالية .ال يفوتنا ،هنا ،أن نشكر السيد محمد هادي ،مدير «دار
الرافدين» ،الذي وضع رهن إشارتنا المادة الخام لقصائد بسام حجار ،التي سهلت علينا استخراج منتخبات
شعرية منها.

مقتطفات شعرية ونقدية ـــ تقديم واختيار :رشيد وحتي

ْ
همسًا،
ال األلم،
بل مكانه بعد أن يزول،
ّ
مكانه الذي له
يبقى موجعًا
ّ
لشدة ما يزول.
 .4تشبيه
السروة ْأيضًا
هي
الوحشة
مثلما
الحصاة
هي ّ
الصمت.
تشبيه فحسب.

ّ
«مجرد تعب» ــــ 1993

 ْ سوف تحيا من بعديأغـبـطــك نعمة الـخـشــب ،نعمة النسيان،
أيها الباب.
بعدي.
من
تحيا
سوف
ّ
و ّس ـ ــوف ت ـس ــأل ــك األيـ ـ ـ ــدي ،ب ــرق ــة األيـ ــدي
ّ
وأنــاتـهــا ،عــن الـ ّـرجــل ال ــذي أغــوتــه فراشة
ّ
ـواه الـ ّـصـمــت
الـ ـع ــزالت ،ف ــي ال ــداخ ــل ،وأغ ّـ ـ ّ
الذي هو عبارة ّالغياب ،والتنفس األعمق
لروح األمكنة الشاغرة.
أغبطك نعمة الحجر ،نعمة ّ
الصمتّ ،أيها
املكان.
بعدي.
من
تحيا
سوف
ّ
وسـ ــوف تـســألــك ع ـيــون ال ـعــابــريــن ،بــرقــة
العيون وحيرتها ،عــن الـ ّـرجــل الــذي كان
هنا ال يــزال ،قبل أن تهتدي إليه أطياف
العابرين وتصحبه ،في موكب ّ
الصمت،
ـراك عيون
إل ــى امل ـكــان الـبـعـيــد .وس ــوف ت ـ ّ
مقيمًا على صــدى الضواحي،
العابرين ْ
ب ـ ّـن وع ــر وأشـ ـ ـ ــواك ،وت ـْم ـ ّـر ب ــك األط ـي ــاف
ّ
كأنكّ ،أيها املكان ،ما كنت يومًا إل لهف
الــرجــل ال ــذي ك ــان هـنــا ،حــن يـعــود إليك
ّ
بعد ترحال األماسي ،بعد أسفار الظنون.
ْ
ْ
أغْـب ـطــك نـعـمــة الـ ّـص ـب ــر ،نـعـمــة أن تــمـكــث
ً
غفالّ ،أيها املشجب.
ّ
سوف تحيا من بعدي .والقبعة العتيقة،
ْ ّ
وف ـ ْـروه ــا ال ـس ـ ّـن وامل ـع ـطــف ال ــذي ال ي ــزال
يكنز رائحة الشتاء .لن تحمل عصاه بعد
الـيــوم ،وال سترته املتعبة .وســوف تقف
ْ
الركن بني العتبة وبــاب ّ
في ّ
الردهة .ولن
ْ ْ
ْ
ّ
ّ
ّ
ْ
ّ
يأتي ْزوار الليل .ولن يأتي زو ّار الصباح،
ْ
ْ
ولن ينتبه أحد إلى عنادك البني الداكن،
إلـ ـ ّـى حـ ـض ــورك ال ـن ـح ـيــل ال ـ ــذي يـضــاعــف
الشغور من حولك.
س ــوف تـحـيــا م ــن ب ـع ــدي .وسـ ــوف تحيا
ّ
األشياء وال يزول منها إل العرض الذي
ْ
رأته عينا ّ
الرجل الذي كان ال يزال ،العرض
ّ
الذي أقامت فيه أعوامًا هي األعمار كلها.
وسوف يحيا الهواء من بعدي .والسكون
ال ــذي يـ ّنــام فــي قـلــب الـشـجــرة .والـشـجــرة
ّ
التي تنقل ظلها كامللك الخاسر .وسوف
ّ ّ
يحيا الـكـلــب الـجــاثــم ف ــوق ح ــر الظهيرة
ّ
ّ
ّ
وحوذيها
العربة
والحصان ال ّــذي يجر ّ
ّ
الضرير ،والسلحفاة والضفدع .والغراب
ّ
والــدوري والهدهد .وسوف يحيا ّالوقت
ّ
ْ
ال ـع ــاث ــر ،والرم ـ ـلـ ــة واملـ ــوظـ ــف وال ــش ــاع ــر
وصانع العجالت ،وســوف يحيا الرجل
الذي كان هنا وال يــزال ،من بعديّ .
ومرة
ْ
في ّكل عام ،في ْ 13
آب  ،1955يترك باقة من
ّ
ْ
الــزنـبــق فــوق الحجر المـلــس لوحشتي.
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ْ
ّ
وم ـ ّـرة فــي كــل عْــام ،يـشــرب كــأســا لــذكــراي
ّ
ْ
قبل أن تزول .أغ ّبطك نعمة الــزوال ،نعمة
ّ
ْ
ّ
التالشي ،أيها الضوء.
سوف تحيا من ْ
بعدي.
وسوف تنير النافذة بوهج من األصباح
الـتــي لــن يــراهــا الــرجــل ال ــذي ك ــان هـنــا ال
يـ ــزال ،قـبـ ّـل أن ي ــدرك ــه شـغــف الـعـتـمــة إذا
أعتمت النوافذ مثل قلبه ،وإذا أعتم كمثل
مــا تعتم عينان كئيبتان .وس ــوف تنير
ال ـغــرفــة ال ـتــي ل ــن أك ــون فـيـهــا .والـكــرســي
ال ـخ ــال ــي م ــن جـسـمــي ال ـق ـل ـيــل ،وال ـ ّـس ــري ــر
ّ
الخلو مــن أرق ــي ،والــورقــة الـتــي لــم تكتب
ّ
عليها قصيدتي ،والوجنة التي لم أقبلها
ه ــذا ال ـ ّـص ـب ــاح ،وال ـي ــد ال ـت ــي ّل ــم أص ــاف ــح،
ّ
واأللـ ــم الـ ــذي م ــا اع ـتــرانــي ألن ــه ج ــاء ولــم
يجدني ،وسوف تحيا من بعدي.
ْ
أغبطك األلم ،نعمة اللمّ ،أيها الرجل الذي
كان هنا ال يزال.
سوف تحيا من بعدي.
وذات ص ـب ــاح ،ف ــي  13آب  ،1955سـ ّـوف
ّ
تـجـمــع ك ــل ه ــذه األوراق وت ـش ـعــل ال ــن ــار
فـيـهــا .وب ـعــد ّتـفـكـيــر ط ــوي ــل ،وب ـعــد سير
طــويــل بــن الــنــواحــي ،س ــوف ت ـعـ ّـرج على
ّ
الـ ّـرخــام األملس املصلي لنومي وتصنع
ّ
ّ
العاجي .وتمكث هنيهة
باقة من الزنبق
ّ
حائر اليدين ،زائغ النظرات ،مرتبكًا.
أغبطك وفــاءك ،نعمة الوفاءّ ،أيها ّ
الرجل
ّ
الذي كان هنا ال يزال.
ّ
ّ
مرة في كل عام تأتي ّ
إلي لتزور قبرك.

«معجم األشواق» ـــ 1994
 مطهر العاشقنيومْـ ـ ــا شـ ـ ــيء مـ ــن دواه ـ ـ ـ ــي الـ ـ ّـدن ـ ـيـ ـ ْـا ي ـ ْـع ــدل
ً
االفتراق .ولو سالت األرواح به فضال عن
ً
ّ
الدموع كان قليال( .ابن حزم األندلسي)
ّ
ْ
ّ
ال يـ ـك ــون لـ ـق ــاء ب ـ ــن امل ـح ــب ــن إل جـمـعــا
ّ
وانـ ـ ـف ـ ــرادًا ف ــي وقـ ــت م ـع ــا .وال ي ـك ــون إل
ّ
استئناف حال .كأن الوقت ْإذ ال يستقيم
ّ
ْ
ْ
وقــت إن خــا مت ْسعه مــن رفـقــة املحبوب
ّ
ْ
— يــتـصــل بـ ْـعــد انـقـطــاع وه ـنــة .فــاملــوعــد
ْ
ْ
ال ـغــرامـ ّـي (وامل ــوع ــد لـغــة هــو ع ـ ْـدة ووع ــد)
ّ
أمارة على ْأن ينيله ْ
املحبوب نفسه التي
ْ
ّ
ْ
مـكـثـ ْـت ،فــتــرة االن ـق ـطــاع ،مــوزعــة عـلــى ما
ّ
ْ
ْ
مطهر ْ
العيش .ويـكــون مطهرًا كل
يشبه
ّ
ْ
عيش خلو من رفقة املحبوب .أما اللقاء
ْ ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
من
فهو تـمـ ْـام الــرجــاء فــي أن
يلتم شــمْــل ْ
ّ
باعد االف ـتــراق ْ
جمع إذ
بينهما .فاللقاء
ّ
املحب نفسه بعد غربة ،وهو جمع
ينال
ّ
ّ
ً
ألن ـ ــه يـقـيــم ل ـلــوقــت ات ـ ـصـ ــاال ،ويـسـتــأنــف

ّ
ّ
املحبني.
الصلة بني
ّ ّ
اجتماع
سوى أن اللقاء انفراد في
غمرة ّ
ّ
َّ
املحبني أنهما
ووسط جمع.
ومرد انفراد
ّ
على اجتماع شملهما ينصرفان عن كل
ويقيمان الصلة وسط الجمع
ما عداهما.
ّ
ع ـلــى «إدمـ ـ ــان ال ــن ـظ ــر» أو ب ــامل ــاق ــاة ولــو
ّ
ّ
باملماسة ،وبالعالمات
بغير التمام ،أي
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ت ـف ـص ــح دون ـ ـمـ ــا تـسـمـيــة
ّ
كــالـبـهــت وال ـ ّـروع ــة ال ـبــاديــة أو حــتــى في
ْ
احتسائهما شرابًا« ،شرب فضلة ما أبقى
املحبوب في اإلناء» (ابن حزم األندلسي).
ّأمــا إذا انتحى املحبان ركنًا لهما ،صار
لقاؤهما جمعًا النفرادين وعزلتني .فما
ازداد الــدنـ ّـو يومًا إال ازداد معه الــولــوع.
وال ــول ــع ح ــال م ــن عـلــق اآلخـ ــر ب ـش ـ ّـدة فال
ّ
ي ــرض ــى املـ ــاقـ ــاة ب ـي ـن ـه ـمــا إال ب ــال ــت ـم ــام.
واملـ ــاقـ ــاة بــال ـت ـمــام ه ــي امل ــداخـ ـل ــة ،ومــن
بـعــض معانيها :االحـتـضــان وااللـتـفــاف
واالش ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــال واالك ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ْــاف واملـ ــاب ـ ـسـ ــة
ّ
والتخلل .ومنتهى ما ْ
تصبو
واملخالطة
إليه االطمئنان إلــى دوام حضور اآلخــر
ْ ْ
ضــوره حضور
والـتــزامــه (أي أن يــلــزم حـ ْ
اآلخ ـ ـ ّـر) ،وال سـبـيــل إل ــى م ــث ــل دوام هــذا
ّ
التحقق إل
باملعانقةْ .
ّ
فــي عــزلــة ْاملـحــبــن وانـفــراد ّهـمــا ال حاجة
ّ
بهما للتضمني (إدمـ ــان الــنـظــر والبهت
والـ ـ ّـروعـ ــة الـ ـب ــادي ــة ..إل ـ ــخ) ع ـ ْـب ــر عــامــات
ّ
تـسـتـبـعــد ك ــل م ــا عــداه ـمــا وتـقـصـيــه عن
كـنــف لـقــائـهـمــا .كـمــا تـ ــزول ال ـحــاجــة إلــى
تأكيد ّ
الصلة بالعبارة إذ تبطل ّ
الرغبة
ّ ً
ّ
ف ــي ْ
ّ
اإلدراك ت ـ ـ ــأوال أو تـ ـص ــورًا وت ـف ــك ـرًا.
ّ
ّ
فـيـعــانــق امل ـح ــب امل ـح ــب أي يـجـعــل يــديــه
ّ
ّ
يضمه
ويضمه إلى نفسه .وإذ
على عنقه
إلــى نفسه يحضنه إلـيــه ،ويحضنه عن
أي ّ
أي صلة ّ
ّ
ينحيه عن ّ
السوىّ ،
بالسوى
ّ
ْ
ويــس ـت ـبــد ْ ب ــه دون ـ ــه .ف ــاالح ـت ـضــان ،وهــو
املعانقة إذ تدومْ ،
طرد للعناقة (الخيبة)
والـعـنــاق (ال ـش ـ ّـدة ،الـ ّـداه ـيــة) واسـتــرســال
في طلب الوصل دونما شهوة .فالحضن
ّ
املحب
هو الكنف من اإلنسان ،وإذ يكنف
املحب يصونه ْ
ّ
ويحفظه ويحوطه ويكون
مـنــه يـمـنّــة وي ـس ــرة ،فيجتمع لــديــه وفــي
ّ
الحواس
كنفه ،كأنه يطيل أمــد مخالطة
ّ
ومــاب ـس ـت ـهــا ،وت ـخ ــل ــل ال ــرق ــة ف ــي ت ـبــادل
صامت للرغبة والدفء.
ّ
يولد ْ
ّ
إحساسًا
املحبني
ال شيء في صلة
ّ
بــالـعــزلــة مـثــل املـعــانـقــة .إذ يستحيل كــل
لقاء إرجــاء للحظة الــوداع الوشيكة .هو
ّ
اف ـتــراق مــرجــأ ،أم ــده أم ــد الــل ـقــاء ،لــذلــك ال
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يـنــي امل ـح ـ ّـب ،فــي حـ ــواره غـيــر املــوصــول،
ي ـصــف م ــا ت ـك ــون عـلـيــه ح ــال ــه ف ــي غـيــاب
ّ
امل ـح ـ ّـب .فــالــل ـقــاء لـيــس ســانـحــة أن يـقــول
العاشق :هذه حالي عندما أكون برفقتك.
بــل سانحة أن يـقــول :هــذه حــالــي عندما
ّ
ال أك ــون بــرفـقـتــك .وم ــا يــتـصــل فــي حــوار
الـ ـع ــاش ــق ه ـ ــو شـ ـج ــن ال ـ ـف ـ ـقـ ــدان والـ ـب ــن
ّ
والسلو فيقيم اللقاء على ذكر
والضنى
م ــا ان ـق ـضــى م ــن حـ ــال االف ـ ـتـ ــراق وامل ـق ـبــل
مـنــه ،ويـقـيــم رغـبـتــه عـلــى دوام الـحــرمــان
والنأي واأللم .وال استدراك ممكنًا للوداع
ّ
الــوش ـيــك ،إل أن يـحــاكــى مـشـهــد الـ ــوداع
ً
متواصال بالعناق.
ّ
ليس من سوية العقل ومنطقه أن يدفع
ال ـغ ـي ــاب ب ــال ـغ ـي ــاب .فــال ـع ـقــاء م ــدرك ــون،
والعاشقون سواهم.

«حكاية ّالرجل الذي ّ
أحب الكناري»
ــــ 1996

جلس قبالتي على الـكـ ْـرسـ ّـي وح ـ ّـدق في
وجهي.
لم يقل شيئًا.
¶¶¶
ْ ْ
ْ
قــال لــيْ :
متعبْ .إن ْ
بكيت أطلقت
وجـهــك
ْ
روحـ ـه ــا م ــن ق ـل ـبــك .أط ـل ـق ــت روحـ ـه ــا من
ْ
عينيك.
ْ
وقال لي :ابك ،لكي تجلو عن عينيك مياه
الغرق.
ً
وقال لي :أراك طفال في األربعني.
¶¶¶
ق ــال لـهــا :أح ـضــري لــي قـهــوتــي البيضاء
ووعاء ماء ساخن وكثيرًا من امللح.
قــال لها :أضيئي الغرفة وال ـ ّـرواق وعتبة
الباب.
ّ
ّ
ربما جاؤوا والليل ليل.
ّ
وقال :ربما جاؤوا.

«كتاب الرمل» ــــ 1999

 ْاملعجم (متبوعًا بالفهرس) في اثنتي عشرة
مفردة

ْ
م ــف ــردة :هــي الـحـصــاة الـتــي تــوضــع على
ّ
مفترق أو درب في اتساع ال درب فيه.
ّ
هي اللفظ واملعنى وتقديرهما في مسكة
الكالم وفي سياقه.
هــي الــامـعـنــى إن ان ـفــردت عـلــى مساحة
بياض.
وامل ـع ـنــى إن اجـتـمـعــت فــي ع ـب ــارة ،مهما
ضــاقــت ال ـع ـبــارة؛ وف ــي سـطــر؛ وف ــي جــزء.

كتاب في مطلعه وعلى مشارف الختام.
¶ ْ¶ ¶
غ ــري ــب :م ــن ي ــرى شــخـصــه مـبـتـعـدًا عـنــه،
ّ
محني الرأس والكتفني.
مطرقًا،
وأمامه الطريق ال تفضي.
مـ ــن يـ ـع ــرف الـ ـط ــري ــق جـ ـيـ ـدًا وال ي ـعــرف
املقصد على اإلطالق.
¶¶¶
ْ
درب :إن سلكتها لم تصل؛
ّ
خطها ْ
سيرك لم تصل؛
إن
ّ
مجرد وهم بصري .وفكرة.
مجرد فكرة هي ّ
ّ
الدرب.
¶
¶
¶
ّ ّ
وتصدق أنه حقيقة
حكاية :ما ترويه
ّ
سيرتك املوزعة على املفترقات.
حياتك التي يرويها رواة مختلفون ثمّ
يجمعها الكتاب.
حياتك في الكتاب
¶¶¶
ّ
ظل :غريب مثلك؛
وقد يكون معطف أبي
ّ
معلقًا على املشجب؛
جسدًا أقام ...خارج العتبة؛
ظاهرًا ال باطن له؛
تشبيه الغفل بالغفل،
مثلك غريب مثلي.
¶¶¶
أبي :السرير من دونه.
ّ
الرواق من دونه.
ّ
الكرسي الشاغر على الشرفة.
¶¶¶
صحراء :ما ال يوجد في الفهارس جميعًا.
ّ
ربما فقط،
في قلب امرأة وحيدة،
في قلب رجل وحيد؛
¶¶¶
ْ
رمل( :انظر كتابه)
¶¶¶
بئر :عينا ميت ترمقاني.
¶¶¶
أثرّ :
مدونة الرياح على صفحة ّ
الر ّمل.
ْ
كمثل شخص الخرافة يقيم في الشفاهة
ّ
والتجوال والبدد.
زوال ْ
يعتلمه حجر.
ليس هو املكان بل غيابه اآلسر.
¶¶¶
كتاب :تكرار العالمة في سطور؛ وتكرار
ال ـس ـطــور ف ــي ورقـ ــة وتـ ـك ــرار األوراق في
جزء ..إلخ

والعالمة أثر.
واألثر تكرار الزوال.
¶¶¶
مـ ْـعـجــم :ثـبــت بجملة امل ـف ــردات وه ــي لغة
امل ــؤل ــف ال ـت ــي ج ـع ـلــت هـ ــذا ال ـك ـت ــاب غير
ممكن.
ثبت بما يسكت عنه.

«ألبوم العائلة» ـــ 2003
طرف مائدة
أطباق وكؤوس ما زالت نظيفة
أشخاص أعرفهم ّ
جيدًا
ّ
ّ
عند الزاوية اليسرى ،على الطاولة
ّ
ع ـل ـبــة ت ـ ْـب ــغ م ـعــدنـ ّـيــة وقـ ـ ّـداحـ ــة م ــن فــضــة
مطرقة قديمة
ّ
عاجي
على العلبة مبسم سيكارة
ّ
وكرسي شاغر
كانوا في غيابه
ْ
ريثما يعود
¶¶¶
ّ
ْ
لم تغط املرايا
بأغطية بيض
عند رحيله
خشية ّأل ْ
ترحل معه ،قالوا
ّ ّ
ْ
قالت
خشية أن يضل الطريق،

«تفسير ّالرخام» ـــ 2006
مكان
ليس
هو املكان،
(رخام منير
مثل ضوء
ضوء ْ
معتم
مثل ّ
الرخام)
وكان أبي يبصره
في نومه،
ْ
فيبسطه
— إذا استيقظ —
ّ
كما ْ
تبسط الكف
ّ
ويفسره
ّ
كما يفسر املنام

كلمات
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بسام حجار ...في الحضور كما في الغياب

«استراحة» إلدوارد هوبر (زيت على كانفاس ــ  152.4×101.6سنتم ــ )1963

كتابة حد االمحاء
In my way
ح ــن أك ـت ــب ال ـن ــص أك ـت ـب ــه دف ـع ــة واحـ ــدة
وال أحــذف منه أي شــيء مهم وهــذا األمــر
أس ــاس ــي ف ــي ن ـظــرتــي لـلـشـعــر ن ـف ـســه ،ألن
التلقائية التي تصاحب السياق الشعري
األول جــوهــريــة ف ــي تـكــويــن ال ـنــص ال ــذي
أكتبه وأشـعــر أنــه فــي مــا بعد ال يحق لي
أن أتــدخــل كثيرًا فــي تــأديــب الـنــص ،ألني
أعتبر أن الكتابة تعبير عن تجربة عيش
أكثر منها تمرينًا لغويًا.
¶¶¶
ال أع ـ ــرف ك ـيــف أص ـن ــف ال ـن ـص ــوص الـتــي
أكتبها والتي تتراوح بني النثر الخالص
(نـثــر الـنـثــر) ومــا يطلق عليه ع ــادة صفة
الشعر .كــل مــا أستطيع قــولــه أنـنــي أكتب
الـنــص انـطــاقــا مــن حــاجــة داخـلـيــة للقول
وهــذه الحاجة الداخلية هــي التي تخلق
إيـقــاعــه ،إذا كــان لــه إي ـقــاع ،وترتيبه على
الورق.
¶¶¶
ّ
فــي كــل مــا أفعله أح ــاول أل أتعمد شيئًا،
ف ـقــط أس ـتــأنــس بــال ـل ـح ـظــات ،وأحـ ـ ــاول أن
أقـتــرب قــدر اإلمـكــان مــن النبض الجواني
ال ــداخ ـل ــي ل ــأش ـي ــاء وال ــوق ــائ ــع الـبـسـيـطــة
املـحـيـطــة بعيشنا ال ـتــي تــراف ـقــه وتصنع
سياقه ومعناه .ال أسعى وراء العادي ألن
حـيــاتــي ع ــادي ــة ،وال يتخللها تـقــريـبــا أي
شــيء إلط ــاق مـشــروع مــا ،أو لتغيير ما،
أو لــرفــض م ــا .كــل مــا هـنــالــك أنـنــي لحظة
الكتابة أح ــاول أن أصغي جيدًا ملــا يكمن
وراء امل ـظ ـهــر ال ــرت ـي ــب ،وع ـن ــدم ــا تصغي
تتعلم أمـرًا أكيدًا هو مقدار البالغة الذي
ينطوي عليه الصمت .كل ما أكتبه أعتقد
أن ـ ــه مـ ـح ــاول ــة إلص ـ ـغـ ــاء مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـن ــوع،
ث ــم اسـتـكـشــاف ال م ــا تـقــولــه الـلـغــة ب ــل ما
تـضـمــره ،أو ال تـقــولــه ،لــذلــك أحـســب أنني
خ ــال عـشــريــن عــامــا أو خمسة وعشرين
ع ــام ــا م ــا زلـ ــت أك ـت ــب الـ ـش ــيء ن ـف ـســه ،وال
أحسبني اسـتـنـفــدتــه كـلــه .عــاملــي فــي هــذا
ً
الحجم ،وما أريده فعال أن أستكشفه فيه
ليس االتساع بل العمق ،حتى لو راوحت
في متر مربع.
¶¶¶
عالقتنا بما نبنيه في حياتنا أو نهدمه،
عالقتنا بأوالدنا ،بعملنا ،بقراءاتنا كلها،
هـ ــذه أس ـئ ـلــة م ــازم ــة ل ــوج ــودن ــا ال ـيــومــي

وليس علينا أن نسعى وراء هــا في سعي
اس ـت ـشــرافــي أو تـنـبـئــي أو رس ــول ــي .هــذه
األسئلة تصدمنا كل يوم ،تبقى طريقتنا
في التعبير عنها ،أي أن نتمكن من جعل
األجوبة كوى أو نوافذ على أسئلة جديدة،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أنـ ـن ــا ج ـم ـي ـعــا م ـص ـنــوعــون
م ــن ث ـقــافــة شـخـصـيــة ،ال ـث ـقــافــة بـمـعـنــاهــا
األوسع جدًا من القراءة والكتابة .الثقافة
التي تشمل العيش بتفاصيله كلها ،وال
بــد مــن أن تظهر ه ــذه املـكــونــات الثقافية
الشخصية فــي كــل تعبير ،لــذلــك قــد أزعــم
ً
أنني أكون أنا فعال عندما أكتب.
¶¶¶
يقول كاتب فرنسي أحبه كثيرًا إنه كتب
مــؤلـفــاتــه ال ـتــي تــربــو عـلــى املـئـتــن بـعــدة
لغوية ال تتجاوز الثالثمئة كلمة .وقبيل
وفـ ــاتـ ــه ،ع ـم ــد دارس ـ ـ ـ ــون ج ــام ـع ـي ــون إل ــى
وضع قاموس خاص به ،وتوصلوا خالل
عامني من البحث في كتبه من وضع هذا
الـقــامــوس ال ــذي يتضمن  15أل ــف مدخل
لغوي جديد .هذا يعني أن مباشرة العالم
تكون بالحواس وبالقليل القليل املتوافر
م ــن أدوات الـتـعـبـيــر .ف ــي ك ـتــابــي األخ ـيــر
«كتاب الرمل» ،أفردت في نهايته في نوع
من اللعب املقصود معجمًا ملفرداتي التي
ت ـتــردد فــي كــل أع ـمــالــي ألكـتـشــف أن ـهــا ال
تزيد عــن  12مـفــردة .أعتقد أن  12مفردة
كافية لتسمية العالم وأشيائه .في مقترب
أولــي ،وبعد ذلك في إمكان هذه املفردات
أن تتوالد إلى ما ال نهاية .يجب أن نتذكر
دائمًا أننا أبناء ثقافة قامت وتقوم على
االشتقاق ،على التوليد الذي ينجب حتى
شقاقًا ،هــذا الشقاق هو العصب الفعلي
لعالقة الكاتب سواء أكان شاعرًا أو ناثرًا
بــال ـك ـتــاب .فـحــن أك ـتــب ال أك ــون أن ــا كليًا
وال أك ــون اآلخ ــر كـلـيــا ،ن ـكــون أن ــا واآلخ ــر
م ـش ـتــركــن ف ــي ح ــال ــة واح ـ ـ ــدة لـلـتـعـبـيــر.
املـعـجــم الـضـيــق يتسع ملــا هــو أكـبــر مني
ّ
بكثير ألن املفردة في اللغة تتضمن على
األرج ــح عــاملــا قائمًا بــذاتــه ،ولـيــس علينا
إال أن نقصده بــاحـثــن ،لكي نكتشف ما
يختزنه من املعاني.
¶¶¶
أراني اآلن غير قادر على فهم التعبير إال
بصفته تـعـبـيـرًا نـثــريــا مـحـضــا ،وأحـســب
أن هــذا املفترق قــد يكون خطرًا وقــد يليه

صمت لعجزي عن الكتابة بطريقة أخرى،
لكنه في الوقت نفسه درب جديد ألحاول
أن أك ـت ـش ـف ــه بـ ـص ــرف الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن ق ـب ــول
اآلخرين أو رفضهم ،إنني أبحث عن شكل
نثري خالص وقــد يكون سرديًا لقول ما
اتضح لي أنني لم أوفق في قوله بعد ،وقد
ي ـكــون ه ــذا الـشـكــل هــو الـصـمــت .الصمت
املطبق.
¶¶¶
بالنسبة إلي «لسان العرب» البن منظور
أو «ال ـق ــام ــوس امل ـح ـيــط» لـلـفـيــروز أب ــادي
يشتمالن على متعة سردية قد توازي أو
ربما تتجاوز حكايات «ألــف ليلة وليلة»
ّ
ألن اقتفاء أثر الكلمات واشتقاقها هو في
حــد ذات ــه تتبع لـســرد تــاريـخــي اجتماعي
ل ـغ ــوي ق ــد ي ـف ــوق أي روايـ ـ ــة أو أي قصة
تشويقًا.
¶¶¶
أن ــا ال أك ـتــب إال وف ــي ذه ـنــي ش ـخــص ما
ي ـح ـث ـن ــي عـ ـل ــى الـ ـكـ ـت ــاب ــة أو شـ ـخ ــص مــا
يدفعني إلى املخاطرة في التعبير له عن
أحاسيس .ال أستطيع أن أكتب أحاسيس
مـجــردة .حــن أك ــون فــي حــال عــزلــة ،وهــذا
إحساس عميق ،أكتب عن العزلة ،وحني
أكون عاشقًا وال أرانــي لحظة في حياتي
غـ ـي ــر ع ــاش ــق أكـ ـت ــب عـ ــن هـ ـ ــذا الـ ـع ــاش ــق،
ل ـش ـخــص م ــا م ـح ــدد ول ـي ــس ف ــي امل ـط ـلــق.
عندما أختبر تجربة املوت ،فهناك دائمًا
ش ـخــص ي ـمــوت ويــدف ـع ـنــي إل ــى الـكـتــابــة.
هـنــاك أســرتــي ،أوالدي ،امل ــرأة الـتــي أحــب،
هناك أيضًا ثالث تجارب للموت العنيف
أمــامــي .ال أك ــذب عليك ،فــأنــا مــا زلــت إلى
اليوم تحت صدمة فقداني شقيقتي وهي
في عز شبابها والتي توفيت أمام ناظري،
وتـجــربــة وف ــاة وال ــدي الـتــي دفعتني إلى
اك ـت ـش ــاف م ــن كـ ــان هـ ــذا ال ـش ـخ ــص ال ــذي
رافقني خمسة وثــاثــن عــامــا أو ثمانية
وثــاثــن عامًا مــن دون أن أعــرفــه ،وهناك
أي ـضــا تـجــربــة مــوتــي الـشـخـصــي بمعنى
أني من جراء حادثة توفيت سريريًا ملدة
ثــوان ثم أنعشت وعــدت إلى الحياة .هذه
الـتـجــارب كــان ال بــد مــن أن أكتبها ألنها
أص ـب ـح ــت املـ ـن ــاخ الـ ـ ــذي يـ ـم ــازج ح ـيــاتــي
الـيــومـيــة وعــاقـتــي بــاآلخــريــن والـكـتــابــة.
أق ـ ــول ك ــل هـ ــذا ألق ـ ــول ب ـب ـســاطــة إن ـن ــي ال
أنطلق من أفكار بل من أحاسيس أحاول

ً
استكشافها لكي أفهمها أنا أوال.
¶¶¶
أحاول أن ألتقط ما يحجبه القول الشعري
بني السطور أو أحاول أن أصوغ شعرًا ما
تضمنه النص النثري ولــم يستطع قوله
كـلــه ألكـتـشــف فــي الـحــالـتــن أن ـنــي أسعى
ً
وراء ما ال يقال فعال ،وكانت النتيجة أن
النص النثري كتب على هوامش القصيدة
في الوقت الذي كانت فيه القصيدة تكتب
على هوامش النص النثري.
¶¶¶
الكتابة ليست سعيًا وراء التفاصيل بل
سعي وراء الـفــروق ،سعي وراء مــا يــزول،
وراء الـ ـه ــش ،وراء م ــا ه ــو م ــاث ــل أم ــام ــك،
حقيقي أو ملموس ،لكنك تعلم جيدًا أنه
ً
لن يتريث طويال ،إذ سرعان ما يتالشى،
ً
م ــا يـجـعــل عــاملــك م ــاث ــا عـلــى الـعـتـبــة بني
الوجود الحسي وامللموس وبني التالشي
الـتــام ،أنــا ال أجــد موقفًا للحيرة على حد
قــول النفري أكثر مــن تعاطي الكاتب مع
ما يبدو ملموسًا ،لكن كيانه ينسرب على
الدوام باتجاه الغياب.
* املقاطع مجتزأة مــن حــوار مــع بسام حجار،
أجراه الشاعر السوري صالح دياب ،ونشر في
«السفير» ،بتاريخ  ،2009/02/27العدد .11232
تشكل هــذه املقاطع أســاس حرفة الكتابة عند
َ
وجوه َر شعريته التي ال يمكن إال
بسام حجار
أن تكون شذرية وموازية لكتابته ،كما عند كل
شاعر حقيقي.

ْ
فهم ما ال يقال

ْ
مــن عناصر االفـتــراق بني منحيني لقراءة
ّ
ال ـ ّق ـص ـيــدة م ــا يــت ـصــل م ـبــاشــرة بـتـعــريــف
القراءات وتسلك
الشعر وحده .وإذ تفترق
ّ
ّ
ش ـع ــاب ال ـ ـتـ ـ ّ
ـأول ف ـه ــي ب ــذل ــك إنـ ـم ــا ت ــؤك ــد
ّ
على أولـ ّ
وبيان
ـويــة االخـتــاف ال االتـفـ
ـاقّ .
ّ
ّ
الــتـعــريــف املـشـكــل زع ــم ال ـعــرب أن الــشـعــر
ّ
هــو فـعــل وق ــول .أو هــو الــتـعـبـيــر بــالـقــول.
وعـنــدئــذ تنقسم جـمـهــرة املـســاجـلــن بني
«مل ــاذا ال تـقــول ّمــا ي ـف ـهــم؟» ،عـلــى غ ــرار ما
ت ـب ـت ــدع ــه م ـص ــن ـف ـّـات ت ــدري ــس األدب فــي
ّ
التعليم الث ّ
انوي ،وما شاكلها من
مراحل
ّ
مــراحــل التعليم الـجــامـعـ ّـيّ .ومل ــن يحسب
ّأن عـنــاصــر ه ــذا الـ ّـسـجــال الــن ـقـ ّ
ـدي قديمة
ْ
جــاوزت ـهــا حــداثــة امل ـحــدثــن ،أن يستعيد

ّ
النقاش حول «الغموض» أو ّ
«الصعوبة»
ّ
ّ
ثبت من ّأن الردّ
للت ّ
في «الشعر الحديث»
املفحم املأثور عن أبي ّ
تمام« :ملاذا ال تفهم
ما يقال؟» ،ال يزال أداة اإلفحام ملن يحسب
ّ
أن ّ وظــائــف ال ـقــول شـعـرًا تهبط إل ــى درك
بوظائفه نثرًا .وفي كلتا الحالتني
الشبه
ّ
تـ ّ
ـرد مــاهـيــة الــشـعــر إل ــى اإلف ـصــاح (نسب
ْ
ال ـف ـصــاحــة) والـ ـق ــراءة إل ــى «ف ـه ــم» ال ـق ــول.
وال ـ ـفـ ــارق ال ـب ـس ـي ــط ،ح ــن تـ ـك ــون ال ـحــالــة
طلب اإلتيان بما يفهم منْ القول،
األولــى ّ
والحالة الثانية طلب الفهم ملــا يــؤتــى به
ّ
ومدركه.
من القول .أي جلب ملاد ّة الكالم ّ
وم ــا يـغـيــب ف ــي ه ــذا كــلــه حـمــل الــش ـعــر ال
(بوصفه ْ
ْ
فعل قـ ْـول ،كما تقول
على القول
ّ
ال ـعــرب) ،بــل على اإلم ـســاك عنه وال ـهــم به
الدوام .وإذا كان ال ّ
على ّ
بد من ّ
السؤال ،ما
دام ّ
السجال أسئلة ال أجوبة ،فيصبح على
ّ
ّ
النحو الــتــالــي« :لــم ال تفهم مــا ال يـقــال؟».
ّ
فلعل الجدوىّ ،كل الجدوى ،في إبراء حدّ
ّ
الــشـعــر مـ ّـمــا يكتنف فـعــل ال ـقــول مــن ّلغو
ورطــانــة .إذ يصعب إدراك معنى الشعر
ح ــن يـسـتـنـفــذ ب ـح ـ ّـد اإلفـ ـص ــاح واإلب ـ ــاغ
واإليـصــال ،أي تصريف الكالم على أصل
واحـ ـ ــد ل ـل ـم ـع ـنــى ،وي ـك ـف ــي أن ّي ــؤت ــى (م ــن
ّ
الكالم) بما ّ
يعبر عنه ،ألن الش ّعر يصبح
بهذا املعنى صنعة .وإذا كان الشعر يقيم
على صنعة اإلنشاء بالقول فلكي يشير،
ّ
باملضمر ،إلــى أن عصبه ومتنه ومـ ّ ّـادتــه
ّ
بخالف ما ينشئه اإلنشاء .ذلك أن الشعر
ه ــو م ــا ال ي ـق ــال ف ــي م ـع ــرض اإلفـ ـ ــراط في
ّ
ق ــول ــه .ألن م ــا ال ي ـقــال يـبـقــى ،ه ــو وح ــده،
ّ
ّ ّْ
بمنأى عن التكرار والهذيان .ألن التكرار
تصريف ْلل ْ
ْ
قول على أصل واحد .والهذيان
ّ
بالعيي من معناه.
القول وبذخ
ْ
إفراط في ّ
ّرب ـمــا ك ــان الــشـ ْـعــر ح ـ ّـد ْاس ـتــقــراء الـ ّـصـ ْـمــت
ْ
فقط.
* «مديح الخيانة» ـ ـ املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء /بيروت ـ ـ ـ  ،1997ص.ص16-15 .

لم يكن لهذا الملف أن يكتمل لوال
مساعدة السيدة نجال حمود ،أرملة
الشاعر التي وضعت في ّ
تصرفنا
أرشيفها العائلي
(مواد أخرى على الموقع)

