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سياسة
تقرير

Тбилиси
زياد الرحباني

الحركة؟ ...طبعًا
إذا ّبدك أي شي أو مخلوق أو بلد ّ
تصور
أو حتى زمن يخرب ،إتركو أو إنصحو
أو سـ ــاعـ ــدو أو إدف ـ ـشـ ــو (ي ـع ـن ــي مــش
مـبــاشــرة ،عـكـسـهــا) ،إدف ـشــو لـيــوقــف...
َ
ّ
أيوووا .وفيك ،لا يحزر شو مفكر تعمل
ّ
فـيــه ،تقلو بشكل نصيحة عفوية و...
ّ
إنـســانـيــة :لـيــك؟ «خــفــف ،روق ،ارتحلك
شـ ــوي» ،وه ـ ّـي ــي ك ــان ــت! بـيـصـيــر يعني
ّ
ّ
بتتخبر لـلــوالد أو
تــابــع للقصص الـلــي
املشتركني منهم بالـ
حتى للناضجني ً
«أو أس أن» ،وخ ــاص ــة لـيــل ن ـهــار .شو
ما كان ،انتبه زملي ،إمــرأة ،حزب أو بلد،
ّ
صفتو:
بيصير بينحطلو قبل إسمو أو ِ
كــان يــا مــا كــان بقديم ال ــزم ــان ...ك ــذا...
خربان.
ّ
ّ
واله إذا كابل معلق بكابل تاني ،وبدك
ّ
يـ ــاه ،ش ــو بـتـعـمــل إنـ ـ َـت ل ـتــوصــلــو؟ ب ـ ّـدك
ّ
ّ
ّ
تسحب فيه لتخلصو
تحررو فبتصير
ّ
ّ
من «زميلو» اللي مانك عايزو .إيه شو
بـتـكــون عمتعمل؟ حــركــة .والـصــابــونــة
لترغي شو بينعمل فيها ومعها؟ كمان
ّ
ُ
حركة وتفرفك متواصل ،وإال بتضلها
ّ
ّ
عمتتطلع فيك وتتطلع فيها ،كــل شي
هـيــك .الـجـمــاد مــؤقــت الزم وم ــش أكتر
(هيدا إذا ّبسطنا األمور بالجريدة ألنو
مقال هيدا ومحدود املساحة وما فتنا
ّ ّ
ّ
متحرك
بقصة إنــو حتى الجامد هـ ّـوي
ّ
ّ
ب ــس كـتـيــر أب ـطــأ م ــن ال ـل ــي أسـ ــرع مــنــو،
واي ـن ـش ـتــايــن ك ـم ـشــو ودري ب ــأم ــرو...
ّ
حقق معو ألنو) .الجماد ممنوع يا عالم،
الجماد ّ
إنت منتبه
هوي املوت وانتهيناِ .
ّ
عبكرا بــكـيــر ،بــس تـكــون املـحــات شي
ّ
مبلشة تفتح ،كيف دايمًا بيلتقى واحد
عـطـلـجــي ،وب ـيــوعــى أك ـت ــر م ـنــن كـلـهــن،
وبيبقى آخــد زاوي ــة بــالـشــارع ،وعمومًا
ّ
بيقعد على نفس الحفة .وليه ما دامو
ّ
ّ
بيوعى هالقد بكير ،ما بيفكر يشتغل؟
ما بعرف ...يمكن البلد؟ ممكن بس بال
مــا نـفــوت هــالـفــوتــة ...الـبـلــد!! يــا لطيف.
ّ
دخيلكن خلينا بموضوعنا بال البلد،
والح ـظــوا كـيــف بـيــوقــف صاحبنا بس
ي ـشــوف مـحــل فـتــح وب ـي ـتـ ّ
ـوجــه صــوبــو،
ّ
وط ـب ـعــا ل ـي ــه؟ ل ـي ـش ـتــري؟ أك ـي ــد أل .ب ــدو
ي ـحـ ّـدثــو ويـقـتــل ج ــزء م ــن ال ــوق ــت املـيــت
ً
ألنـ ــو واقـ ـ ــف .ش ــو ب ـي ـســألــو عـ ـ ــادة بعد
الـســام؟ بيسألو شي مشتق مــن :شو
ك ـيــف ال ـح ــرك ــة الـ ـي ــوم؟ ال ـح ــرك ــة طـبـعــا،
م ــش ال ـج ـمــاد .ال ـج ـمــاد بـيـكــون تــاركـلــو
ياه إللــو ،تاركو هـ ّـوي ينعي عن الجماد
ألن ــو ،رج ـع ـنــا ،الـبـلــد بـت ـعــرفــوا ،مــزدهــر
ّ
ّ
ومعلي وعمبيحطم أرقام يومية بآسيا
عــا صعيد الـنــاتــج ،وك ــل ي ــوم أفـخــم من
يـ ـ ـ ــوم ...لـ ـي ــك ،ش ــو أسـ ـ ــوأ ش ــي مـعـقــول
ّ
ّ
تقلو إيــاه لولد؟ لحتالي يصير يكرهك
ّ
وبساعتها؟ بتقلو بكل بساطة :إجماد
ه ــون! أو إجـمــاد بــأرضــك ،وه ــاي أقــوى
وب ـت ـف ـ ّـزع ــو أكـ ـت ــر .إنـ ــت ش ــاي ــف عـيــونــو
ّ
كيف بيكونوا عمبيطلعوا فيك من تحت
لفوق ،وبــأي ّ
محبة وإعـجــاب؟ بيكرهك
ّ
كل قوتو ألنو ّ
عمتوقفلو الحركة .ما
من
ّ
الوالد هني الحركة ،مش إنتو.

الدولة تنذر عين الحلوة :نريد المــ
الحلوة ،لينضم الى من
بات مؤكدًا أن المطلوب شادي المولوي بات في عين ّ
سبقه من المطلوبين .قيادة الجيش حسمت أمرها وحــذرت الفصائل من أن
االجهزة االمنية الرسمية ال تقبل «اقل من التعاون وتسليم المطلوبين»

قلق في مخيم عين الحلوة من انفجار كبير (مروان طحطح)

آمال خليل
أبـ ـلـ ـغ ــت قـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـجـ ـي ــش م ـم ـث ـلــي
ال ـف ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي عــن

الحلوة أن املطلوبني شادي املولوي
وأحـ ـ ـم ـ ــد األسـ ـ ـي ـ ــر وربـ ـ ـم ـ ــا ال ـش ـي ــخ
ً
خ ــال ــد ح ـب ـل ــص ،فـ ـض ــا ع ــن فـضــل
شاكر ،متوارون في املخيم .وطلب

مــديــر االس ـت ـخ ـبــارات ف ــي الـجـنــوب
الـعـمـيــد ع ـلــي ش ـح ــرور م ــن ال ـقــوى
والـفـصــائــل «تـحـمــل مسؤولياتها
وضبط الــوضــع األمـنــي فــي املخيم

حيث اقترب الخطر باتجاهه أكثر
مــن ذي قـبــل ،بــوجــود ه ــؤالء الذين
ي ـح ـت ـم ــون بـ ــن أهـ ـل ــه وي ـخ ـط ـطــون
ألعـ ـم ــال إره ــاب ـي ــة ج ــدي ــدة ب ـعــد أن

المشهد السياسي

أهالي المخطوفين إلى التصعيد :حزب الله ليـ ـ
تــركــت صفقة الـتـبــادل بــن حــزب الله
وم ـس ـل ـحــي امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة فــي
جرود القلمون ،التي ّ
تحرر على أثرها
امل ـقــاوم عـمــاد عـيــاد مقابل عنصرين
من «الجيش الحر» ،سلسلة من ردود
ّ
ال ـف ـعــل واملـ ــواقـ ــف ،ف ــي ظـ ــل اس ـت ـمــرار
مـعــانــاة العسكريني املختطفني لدى
تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش»
فــي ج ــرود عــرســال ،ومـعــانــاة أهلهم.
ّ
ومـ ـ ــا يـ ــزيـ ــد ال ـ ـطـ ــن بـ ــلـ ــة ،هـ ــو غ ـي ــاب
األف ـ ــق وض ـبــاب ـيــة م ـص ـيــر ال ـت ـفــاوض
خــاط ـفــن،
ب ــن ا ًل ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة وال ـ ّ
فضال عن التضارب الذي يلف مهمة
ال ــوسـ ـي ــط الـ ـقـ ـط ــري ال ـ ـسـ ــوري أح ـمــد
الخطيب.
وعـلــى إث ــر إن ـجــاز ح ــزب الـلــه لصفقة

التبادل مع املسلحني ،أصيب أهالي
الـعـسـكــريــن بـخـيـبــة األم ـ ــل ،وه ـ ـ ّـددوا
بــال ـت ـص ـع ـيــد إن ل ــم ت ـت ـح ـ ّـرك ال ــدول ــة.
وأشار حسني يوسف والد املخطوف
م ـح ـمــد ي ــوس ــف ب ــاس ــم األهـ ــالـ ــي فــي
مؤتمر صحافي في مكان اعتصامهم
فــي ريــاض الصلح ،إلــى أن «الصدمة
أصابتنا أمس (أول من أمس) ،ونحن
بـ ـح ــال مـ ــن ال ـ ــذه ـ ــول وخ ـي ـب ــة األم ـ ــل،
ووص ـل ـن ــا إلـ ــى ح ــال ــة ن ـف ـس ـيــة سـ ّـيـئــة
كثيرًا» .وأضاف« :اتخذنا قرارًا اليوم
ً
ابتداء من صباح
كأهال ،بالتصعيد
ٍ
يوم الجمعة ،وهذه الرسالة نوصلها
إلى خلية األزمة التي ستجتمع اليوم
(أمس) لتأخذ قرارًا واضحًا وصريحًا
ّ
ومعلنًا لحل قضية أبنائنا وإعادتهم

ّ
بأي شكل من األشكال».
ّ
وأكد يوسف أن «حزب الله ليس أقوى
من الدولة اللبنانية كي ّ
تحرر أسيرًا
له بسرعة من خالل املفاوضات ،وكنا
ّ
نقول إن حزب الله يعرقل املفاوضات
وه ــو ضــد م ـبــدأ املـقــايـضــة كـيــف قبل
بــامل ـقــاي ـضــة وحـ ـ ـ ّـرر أس ـ ـي ـ ـرًا؟» .وقـ ــال:
كأهال
«فلتتحرك الــدولــة وإال فنحن
ًٍ
وابتداء
سنفقد السيطرة على أنفسنا
ّ
سنصعد والتصعيد
من يوم الجمعة
ّ
سيشمل كل مداخل بيروت ولن نخرج
ُ ّ
م ــن ال ـطــرقــات حـتــى ت ـح ــل الـقـضـيــة».
ّ
اللبناني كله
وأضاف« :أقول للشعب ّ
ال أح ــد يـلــومـنــا نـحــن ن ـح ــذر وإذا لم
يسمعوا تحذيرنا فليلوموا الــدولــة
والذين يتعاطون بملف أبنائنا فهم

يتحملون املسؤولية».
ومـسـ ً
ـاء ،عقدت خلية ّ األزمــة الوزارية
ّ
امل ـكــل ـفــة م ـتــاب ـعــة م ـل ــف ال ـع ـس ـكــريــن،
اج ـت ـم ــاع ــا فـ ــي الـ ـس ــراي ــا ال ـح ـكــوم ـيــة
برئاسة رئيس مجلس ال ــوزراء تمام
سـ ـ ــام .وأع ـ ـطـ ــى س ـ ــام «تــوج ـي ـهــاتــه
للمتابعة وف ــق املـعـطـيــات الـجــديــدة،
مــع مــا يتطلبه األم ــر مــن تـحـفــظ عن
إعالن الخطوات واإلجــراءات املتبعة،
ب ـمــا يـضـمــن ال ــوص ــول إل ــى الـنـتــائــج
املرجوة».
مــن جـهـتــه ،أش ــار الــرئـيــس نبيه بــري
خ ـ ــال لـ ـق ــاء األربـ ـ ـع ـ ــاء ال ـن ـي ــاب ــي إل ــى
أن ال ــدول ــة «تـمـلــك أوراق ق ــوة عــديــدة
إلط ــاق العسكريني املخطوفني لدى
داع ـ ــش وج ـب ـه ــة ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» ،م ـش ــددًا

