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المشهد السياسي

المولوي في عين الحلوة
حتى الساعة ،تفيد المعلومات بأن
اإلرهابي المطلوب شادي المولوي ،ال
يزال موجودًا داخل عين الحلوة ،على
الرغم من تأكيد مصادر فلسطينية
ووزارة الداخلية خروجه إلى مكان
.مجهول خارج المخيم
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ـ ّـل م ــا يـ ـت ـ ّ
ـردد عن
خـ ـ ــروج امل ـط ـل ــوب شـ ـ ــادي امل ــول ــوي
مــن مـخـ ّـيــم عــن ال ـح ـلــوة فــي صيدا
ّ
وتوجهه إلــى جــرود عــرســال ،يثير
ّ
ت ـ ـض ـ ــارب امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ال ـ ـش ـ ــك فــي
الــروايــة «شبه الرسمية» عــن مكان
امل ــول ــوي ووج ـه ـتــه .إذ فـيـمــا تـجــزم

قيادات حركة فتح وعصبة األنصار
بـ ـ ــأن املـ ـطـ ـل ــوب الـ ـ ـف ـ ـ ّـار بـ ـ ــات خـ ــارج
ّ
املخيم منذ أيام ،وتتقاطع املصادر
الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــذل ــك م ــع ت ــأك ـي ــدات
وزير الداخلية نهاد املشنوق وفرع
ّ
املخيم
املعلومات بأن املولوي غادر
بــال ـف ـعــل ،تـمـتـنــع م ـص ــادر الـجـيــش
عن تأكيد مكان وج ــوده ،أو الجزم
بخروجه من عني الحلوة.
مـ ـعـ ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» تـ ــؤكـ ــد أن
«املــولــوي ال ي ــزال فــي عــن الحلوة،
وه ـ ـنـ ــاك ش ـب ــه ات ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـق ــول
ً
إن ــه خ ــرج مــن امل ـخـ ّـيــم» ،وذل ــك عمال
بالصفقة القديمة ـ ـ الـجــديــدة معه،
التي تقضي ّ بإعالن خروجه ،مقابل
ت ــواري ــه ال ـك ــلّــي ع ــن األنـ ـظ ــار داخ ــل
ّ
املخيم ّوالتوقف عن النشاط األمني،
ّ
بعد تعذر الحل اآلخر بخروج آمن

ّ
وم ـض ـم ــون ب ـع ــدم ت ـع ــق ـب ــه .وت ـب ــدو
ُالصيغة التي تناسب املــولــوي وال
تحرج الفصائل الفلسطينية أمام
الــدولــة ،هي بإشاعة معلومات عن
خ ــروج ــه ،ثـ ـ ّـم ت ــواري ــه ع ــن األن ـظ ــار
ّ
ـن ثـ ـ ّـم ال ـخ ــروج
ل ـف ـت ــرة م ـع ــي ـن ــة ،ومـ ـ ّ
ب ـعــد ف ـت ــرة ح ــن ت ـخ ــف اإلج ـ ـ ــراءات
ّ
يتعرض
األمنية للجيش ،حتى ال
ّ
ل ــاع ـت ـق ــال اآلن ف ــي ظـ ـ ّـل ال ـت ـشــديــد
األم ـن ــي وإم ـكــان ـيــة تـعــقـبــه الـعــالـيــة
اآلن .ع ـل ـمــا بـ ــأن امل ـع ـل ــوم ــات تـفـيــد
ب ــأن ــه ك ـ ــان ي ـس ـعــى م ـن ــذ فـ ـت ــرة إل ــى
الـ ـخ ــروج م ــن امل ـخ ـ ّـي ــم ،وح ـت ــى قبل
اكتشاف ّ
تورطه في تفجيري جبل
ّ
محسن ،لكنه لم يستطع ذلك بسبب
ضـغــط إجـ ـ ــراءات ال ـج ـيــش .وعلمت
«األخ ـ ـبـ ــار» أن ــه ج ــرى ال ـت ــواف ــق مع
املولوي على تصوير فيديو خالل
ّ
املخيم
اليومني املقبلني على أطراف
ّ
مكان
في
خلفية تظهره وكأنه
في
ٍ
ّ
ما خارج املخيم.
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق األمـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي ،أوق ـ ـفـ ــت
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش «شـخـصــن
مــن التابعية الـســوريــة بعد عملية
دهم لغرفة في منطقة كرم التني في
زغرتا ،وضبطت داخل الغرفة عبوة
معدة للتفجير ،باإلضافة إلى أربع
ق ــذائ ــف ه ـ ــاون وص ـ ـ ــاروخ  83مـلــم،
وثــاث رمــانــات يــدويــة ،إضــافــة إلى
كمية من الذخائر املختلفة».
وف ـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـقـ ــاع ال ـ ـش ـ ـمـ ــالـ ــي ،ق ـصــف
الجيش ظهر أمــس بقعًا في جرود

ع ــرس ــال ووادي رافـ ـ ــق الش ـت ـبــاهــه
ب ـت ـح ــرك ــات ل ـل ـم ـس ـل ـحــن .وم ـ ـسـ ـ ً
ـاء،
ُ
ضـبــط فــي خ ــراج بـلــدة مـجــدل زون
فـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــور ،صـ ـ ـ ـ ـ ــاروخ غ ـ ـيـ ــر م ـعــد
ل ـ ــإط ـ ــاق ،م ــوج ــه نـ ـح ــو فـلـسـطــن

حوار عين التينة:
اتفاق على إجراءات
إعالمية وتخفيف
المظاهر الحزبية
املـحـتـلــة .كــذلــك أطـلــق جـيــش الـعـ ّ
ـدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ق ـنــابــل مـضـيـئــة فــوق
ـورة والبياضة،
البحر مقابل الـنــاقـ ّ
خوفًا من عمليات تسلل.

حوار من دون قرارات
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ان ـع ـق ــدت الـجـلـســة
ال ــرابـ ـع ــة م ــن ج ـل ـس ــات ال ـ ـحـ ــوار بــن
ح ــزب الـلــه وت ـيــار املستقبل فــي عني
التينة بحضور املـســاعــد السياسي
ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام لـ ـح ــزب الـ ـل ــه حـســن
الخليل ،والوزير حسني الحاج حسن
والـنــائــب حسن فضل الـلــه عــن حزب

ال ـل ــه ،وم ــدي ــر مـكـتــب ال ــرئ ـي ــس سعد
ال ـحــريــري ن ــادر ال ـحــريــري ،والــوزيــر
ن ـ ـهـ ــاد امل ـ ـش ـ ـنـ ــوق وال ـ ـنـ ــائـ ــب س ـم ـيــر
الـجـســر عــن املستقبل وال ــوزي ــر علي
ح ـس ــن خ ـل ـي ــل .وت ــاب ــع املـ ـتـ ـح ــاورون
النقاش في مسألة تخفيف االحتقان
امل ــذه ـب ــي ومـ ــا ي ـســاعــد ع ـلــى إشــاعــة
أج ـ ـ ـ ـ ــواء م ـ ــن االرت ـ ـ ـيـ ـ ــاح ف ـ ــي الـ ـبـ ـل ــد.
وأشــارت املـصــادر إلــى أن املجتمعني
بشكل
ت ـطـ ّـرقــوا إل ــى الــوضــع األم ـنــي
ٍ
عـ ـ ــام ،خـ ـص ــوص ــا هـ ـج ــوم «داعـ ـ ــش»
ع ـلــى م ــواق ــع لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي في
ج ــرود رأس بـعـلـبــك وم ـســألــة ّ
مخيم
عــن الـحـلــوة .واتـفــق املجتمعون في
إطــار عــام على سلسلة إج ــراءات لها
عالقة بإعالم الطرفني ،باإلضافة إلى
تخفيف املظاهر الحزبية في املناطق
ذات الحساسية الـتــي تحصل فيها
اح ـت ـكــاكــات ف ــي ب ـي ــروت وخــارج ـهــا.
وأشـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أن «أج ـ ــواء
الجلسة كانت إيجابية كالعادة منذ
بدء الحوار ،والبحث كان عامًا حول
ّ
عدة نقاط ،لكن من دون قرارات».
وبعد الجلسة ،صــدر بيان مقتضب
عن املجتمعني ،أشار إلى أنهم ّ
«ثمنوا
التطور اإليـجــابــي للحوار ومــا نجم
عنه من أثر لدى الرأي العام ،واتفقوا
على بعض الخطوات العملية التي
تـعــزز مـنــاخ االس ـت ـقــرار ،كــذلــك أك ــدوا
املوقف الثابت بدعم الجيش والقوى
األمـنـيــة بـكــل الــوســائــل فــي مــواجـهــة
اإلرهاب وحماية لبنان».
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إعالن

بنك عوده ش م ل
الرأسمال :ل.ل 667,836,186,9٥6 .مدفوع بكامله
المجمعة :ل.ل٥,٠39,٥16,969،٠٠٠ .
الخاصة
األموال
ّ
ّ
س.ت 11347 .بيروت
جمعية مصارف لبنان
الئحة المصارف  - ٥6عضو فـي
ّ

ً
ً
13بلدا
مالية في
مصرفية شاملة من خالل 12
خدمات
مصرفا و 3شركات ّ
ّ
لبنان

|

سويسرا

|

|

فرنسا

|

األردن

سورية

|

مصر

|

السودان

|

|

السعودية
العربية
المملكة
ّ
ّ

قطر

|

إمارة موناكو

|

تركيا
ّ

|

العراق

|

مكتب تمثيلي في أبو ظبي

األول 2014
المدققة كما في نهاية كانون
ّ
المجمعة غير
النتائج
ّ
ّ
ً
الدولية لإلفصاح المالي
وفقا للمعايير
ّ

المجمع
بيان المركز المالي
ّ
(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

الموجودات

2013/12/31 2014/12/31

الصندوق ومؤسسات اإلصدار
الودائع لدى المصارف والمؤسسات المالية

المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات
المالية الشقيقة والتابعة

قروض للمصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة بيع
أصول مالية معطاة كضمانة

13,247,387
3,657,466

9,192,108
4,229,556

-

-

2,928,743
-

أدوات مشتقات مالية
192,091
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر 58,170
أدوات دين وموجودات مالية أخرى بالقيمة العادلة مقابل
حساب األرباح والخسائر
410,078
منها :صافي التسليفات والقروض المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر

صافي التسليفات والقروض للزبائن بالكلفة المطفأة

()1

صافي التسليفات والقروض للجهات المقربة بالكلفة المطفأة
المدينون بموجب قبوالت
()3
أدوات الدين بالكلفة المطفأة
أسهم وحصص بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل

()2

اآلخرى
حصص ومساهمات في الشركات المرتبطة وفقاً للحقوق
الصافية
أصول مأخوذة إستيفاء لديون

أصول ثابتة مادية
أصول ثابتة غير مادية
أصول غير متداولة برسم البيع
موجودات أخرى
الشهرة

12,043
25,770,531
110,007
340,480

(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

المطلوبات
مؤسسات اإلصدار
المصارف والمؤسسات المالية واتفاقيات إعادة شراء

المركز الرئيسي ،المؤسسة األم ،المصارف والمؤسسات
المالية الشقيقة والتابعة

1,785,794
-

-

47,844
22,064,822

تعهدات بموجب قبوالت
مطلوبات أخرى

344,451

114,829
262,689

مؤونات لمواجهة األخطار واألعباء
ديون مرؤوسة وما يماثلها

89,528
340,480
519,069
153,958

134,466
-

46,118,217
757,590

262,689
502,771
132,882

14,573,317

16,023,035

مطلوبات غير متداولة برسم البيع

764,927
-

135,706

272,475

مجموع المطلوبات

58,211,644

50,493,850

27,587

28,615

حقوق المساهمين  -حصة المجموعة

659,586

454,324

18,510
949,604

14,334
575,836

الرأسمال  -أسهم عادية
الرأسمال  -أسهم تفضيلية وما يماثلها

541,359
197,473

278,584
211,144

مؤسسة تابعة
حقوق اكتتاب في أسهم
ّ
المقدمات النقدية المخصصة للرأسمال

63,251,161

54,558,360

92,652
-

82,259
4,984

عالوات إصدار األسهم العادية
عالوات إصدار األسهم التفضيلية

8,250
883,582
745,500
19,259

6,495
659,206

747,255
-

72,586
1,050,579
618,290

606,914
355,380

441,400
20,375

()4,929

أنصبة أرباح مقترحة للتوزيع
فائض إعادة تقييم العقارات
التغيير في القيمة العادلة لألدوات المالية المصنفة مقابل
عناصر الدخل الشامل األخرى

27,685

إكتوارية عائدة لمزايا التعاقد المحدد
فروقات
ّ
حصتنا في عناصر الدخل الشامل األخرى لمؤسسات مرتبطة
وفقاً للحقوق الصافية
فروقات تحويل العمالت األجنبية

537,101
-

72,586
959,545
589,523

وإلزامية)
إحتياطات غير قابلة للتوزيع (قانونية
ّ
إحتياطات حرة قابلة للتوزيع
األدوات الرأسمالية المعاد شراؤها
أرباح مدورة

()12,454
4,546

()114,327

119,443

()13,641

4,546

()557,162

()399,804

في المؤسسات التابعة األجنبية
نتائج الدورة المالية
مجموع حقوق المساهمين  -حصة المجموعة
حقوق المساهمين  -حصة حقوق األقلية

()14,814
513,436
4,976,234
63,283

454,621
4,001,547

مجموع حقوق المساهمين

5,039,517

4,064,510

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

54,558,360 63,251,161

صافي أرباح/خسائر التحوط لصافي االستثمارات

مجموع الموجودات

438,385

252,042

1,796,092

136,062
64,632

مطلوبات متمثلة بأوراق مصرفية أو مالية

(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

2013/12/31 2014/12/31

أصول مالية مأخوذة كضمانة
116,303
أدوات مشتقات مالية
مطلوبات مالية بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر -
منها :الودائع بالقيمة العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر
53,422,738
الودائع وحسابات الزبائن الدائنة بالكلفة المطفأة
580,462
ودائع وحسابات الجهات المقربة بالكلفة المطفأة

657,945
-

المجمع
بيان الدخل
ّ

62,963

( )1بعد تكوين مؤونات بكامل قيمة التدني البالغة  679,237مليون ل.ل .من التسليفات والقروض وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي
رقم  ،39بما فيها تلك المتعلقة بالتسليفات والقروض الناتجة عن التقييم اإلجمالي ،والبالغة  2٠9,٥٥٥مليون ل.ل.
( )2بلغت القروض الممنوحة للجهات المقربة مقابل ضمانات نقدية  ٥3,8٥٠مليون ل.ل.
تم التفرّ غ عن مخاطرها للزبائن بمبلغ  2,244مليار ل.ل.
( )3يشمل سندات ّ

2014

2013

الفوائد واإليرادات المشابهة
الفوائد واألعباء المشابهة

3,401,959
()2,150,881

2,693,381
()1,731,234

صافي اإليرادات من الفوائد

1,251,078

962,147

458,037

351,110

اإليرادات من العموالت
األعباء من العموالت

()85,356

()69,092

صافي االيرادات من العموالت

372,681

282,018

صافي أرباح/خسائر عمليات األدوات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة مقابل حساب األرباح والخسائر
منها :صافي إيرادات/أعباء فوائد
صافي أرباح/خسائر االستثمارات المالية
إيرادات تشغيلية أخرى

مجموع اإليرادات التشغيلية

50,717
17,868

294,156
24,210

193,557
12,909

1,992,842

1,612,938

خسائر االئتمان (مخصصات المؤونات)
()207,011
خسائر االئتمان العائدة ألدوات الدين المصنفة بالكلفة المطفأة 699
مؤونات القروض والتسليفات
()226,968
مؤونات القروض والتسليفات المستردة

162,307
26,719

19,258

()135,362
736
()150,229
14,131

تدني قيمة في مؤونات المساهمات المرتبطة

-

-

صافي اإليرادات التشغيلية

1,785,831

1,477,576

أعباء المستخدمين وملحقاتها
مصاريف إدارية وأعباء تشغيلية أخرى
مخصصات استهالكات ومؤونات األصول الثابتة المادية

()622,924
()386,942

()493,064
()343,122

()23,586
()3,015

()16,092
-

إطفاء األصول الثابتة غير المادية
مخصصات تدني قيمة الشهرة

()64,707

()52,723

مجموع األعباء التشغيلية

()1,101,174

()905,001

األرباح التشغيلية

684,657

572,575

حصتنا في نتائج مؤسسات مرتبطة وفقاً للحقوق الصافية
صافي أرباح أو (خسائر) بيع أو استبعاد الموجودات األخرى

197
816

1,169

النتائج قبل الضريبة

685,670

574,429

الضريبة على األرباح

()157,584

()114,711

النتيجة بعد الضريبة من النشاطات العادية

528,086

459,718

النتيجة بعد الضريبة للنشاطات المتوقفة أو قيد التصفية

39

()600

النتائج الصافية

528,125

685

459,118

(القيم بماليين الليرات اللبنانية)

الميزانية
خارج
ّ
تعهدات تمويل
تعهدات معطاة للمصارف والمؤسسات المالية

تعهدات مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية

تعهدات للزبائن
تعهدات ضمان
تكفل وكفاالت وضمانات أخرى معطاة للمصارف والمؤسسات المالية
منها  :أدوات المشتقات االئتمانية

تكفل وكفاالت وضمانات أخرى مستلمة من المصارف والمؤسسات المالية
منها  :أدوات المشتقات االئتمانية
تكفل وكفاالت وضمانات معطاة للزبائن
تكفل وكفاالت وضمانات مستلمة من الزبائن

تعهدات على سندات مالية
سندات مالية لالستالم
منها  :قيم مباعة مع حق إعادة الشراء أو االسترداد
سندات مالية للتسليم
منها :قيم مشتراة مع حق إعادة البيع أو االسترداد
عمليات بالعمالت األجنبية
عمالت أجنبية لالستالم
عمالت أجنبية للتسليم
تعهدات على األدوات المالية ألجل
تعهدات أخرى
مطالبات ناتجة عن نزاعات قضائية
حسابات االئتمان
خاضعة لتعليمات محددة
خاضعة لتوظيفات إستنسابية

موجودات حسابات إدارة األموال
هيئات االستثمار الجماعي
األدوات والمنتجات المالية المرتبطة بمؤشرات ومشتقات مالية
تعهدات مشكوك بتنفيذها

ديون الزبائن الرديئة المنقولة للذكر إلى خارج الميزانية خالل الفترة

2013/12/31 2014/12/31

685,748
-

570,906
-

4,491,889

3,754,997

351,005
1,706,271

383,675
889
424,712

2,337,082
28,292,046

2,242,142
20,898,416

-

-

5,049,267

4,355,887

-

5,053,068
9,808,834
-

1,727,524
1,427,779
299,745
12,933,250
561,719
13,676

النتائج الصافية  -حصة األقلية

النتائج الصافية  -حصة المجموعة

14,689
513,436

4,497
454,621

حصة السهم العادي من األرباح ل.ل.

1,295

1,200

1,295

1,200

1,295

1,200

حصة السهم العادي المخفضة من األرباح ل.ل.

حصة السهم العادي من األرباح الناتجة عن
النشاطات العادية ل.ل.
حصة السهم العادي المخفضة من األرباح الناتجة عن
النشاطات العادية ل.ل.

1,295

1,200

-

4,370,373
7,167,566
-

1,389,016
1,351,026
37,990
12,286,291
327,000
14,371

مصرف شامل
في خدمة اإلقتصاد
والمواطن اللبناني

3

4
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سياسة
في الواجهة

Тбилиси
زياد الرحباني

فليكن ـ 4
لفظة «شي» ،في ما سيلي ،تعني
= إن ـســان /ح ـيــوان /أو أي شيء
آخر حتى /الله العلي العظيم
A= a
 1ـ ـ ـ ـ ـ أي «شـ ــي» كـتـيــر س ــري ــع وكـتـيــر
ّ
ّ
مركز ،بمعنى مكثف = كتير خطير.
وعلى كل شي.
ً
2ـ ـ ـ ـ وع ـ ــادة ،إذا ال ـشــي خـطـيــر عــا كل
شي ،بيكون ضمنًا خطير عا نفسو.
م ـثــال :ال ـض ــو ...ال ـب ـصــل ...وإن أردت ــم
ً
مثال ثالثًا :الله سبحانه بملكه.
¶¶¶
(حـ ــوار اجـتـمــاعــي ّ
ودي فـيــه مـحــاولــة
تقارب في إطار سهرة).
هي :أنا ّ
تجوزت كان عمري  21سنة!
هو :وأنا كمان.
هــي :إي ،بــس أنــا كنت حـبـلــة ...شفت
ش ــو املـ ــوضـ ــوع ،إنـ ــت ش ــب ش ــو ال ـلــه
جبرك؟
ِّ
هو :إي ،وانا كنت شي مروح.
¶¶¶
حسنًا
ّأول مقال كتب في جريدة «األخبار»
ُ
نـ َ
ـاص ـ َـر /أنـ ـص ــار /نـ ـص ـ َـرة /ن ـص ـ َـرت/
َ
َ
َّ
َ
َ
نصورة /نص َر/
صائر /م
ناصر /ن ِ
ُم ِ
َ َ
ـاصـ ـ ــرة /نـ ـ ـص ـ ــارى/
إن ـ ـت ـ ـصـ ــار /ال ـ ـ ـنـ ـ ـ ِ
َ
الناصرية/
الناصر/
صرانيون /عبد
ن
ِ
ِ
َ
َمـ ـن ـ ُـص ــور /ن ـ ـ َّـص ـ ــار /أكـ ـ ــرم ش ـهـ ّـيــب/
ن ـ ـصـ ــري /املـ ـنـ ـص ــوري ــة /أنـ ـص ــاري ــة/
َ
َ
مـعـتـقــل أنـ ـص ــار /نـ ـص ــر /ن ـص ـ ُـرال ـل ــه.
َ
حسن2
حسنُ /1ي ِ
ت َح ََّسنَ /حـ َّـســنُ /ي ِ
 امل ـح ـس ـنــن (وك ـ ــان ال ـل ــه ُي ـح ـب ـهــم)/ح ـ ـس ـ ـنـ ــات /ح ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــاواتِ /ح ـ ـسـ ــان/
َ
أحس ِننيُ /
َ
األحسن /إحسان/
الحسن/
حـ ُّـســونــة /سمير فــرنـجـيــة /تحسني/
ُحسنيُ /حـســنُ /حسنيةَ /ح َسنني/
َ
ُحـسـيـنـيــة /أح ـس ـنــتَ /ح ـ ّـس ــون /نــوايــا
حسنة /بالحسنى /حسنًاَ /ح َسن :آه
َح َسن ،إنه حسن نصرالله .مالحظة:
َو َر َد َسهوًا إسمان ليسا ِمن ُمشتقات
اإلسـ ــم ع ـلــى اإلط ـ ــاق نـتـيـجــة الـسـهــو
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي ،ف ــال ـس ـه ــو فـ ــي بـعــض
املقامات قد يكون مسيئًا للمشتقات
ُ
َ َ
الح َسنةِ .لذا ُعذرًا ِم َن الق َّراء ...واألمني
العام.
¶¶¶
قــال لــي الــدكـتــور الـبــروفـســور رحمه
ال ـلــه حــاتــم ال ـص ـ ّـب ــاح :داي ـم ــا املــريــض
بــس يـجــي لـعـنــدك ،بـيـكــون مـعــو حق
ّ
باللي عمبيقولو ،ألنــو شــو إلــو غاية
ّ
ي ـ ـكـ ــذب .م ــوج ــوع االن ـ ـسـ ــان وط ـ ــارق
م ـش ــوار .ح ــدا بـيـصــرلــو ي ـكــون رايــق
وم ــا فــي شــي عـمـيــوجـعــو ،مــا إشبو
شــي يعني ،بــالـلــوج ،بيطرق مشوار
من صيدا عالنبطية ليجي يشوفك،
وإنت طبيب؟

الرابية :يريد جعجع عون رئيسًا
أبطأت تطورات اخيرة
متالحقة وتيرة الحوار
بين التيار الوطني الحر
وحزب القوات اللبنانية بعد
الهجوم االسرائيلي على
القنيطرة ووفاة العاهل
السعودي الملك عبدالله.
لكن الفريقين يثابران على
استكمال الخطوات
نقوال ناصيف
ُ
أنـ ِـجــزت ـ ـ او تـكــاد ـ ـ ورق ــة املــواصـفــات
امل ـس ـي ـح ـيــة ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ب ــن ال ـت ـيــار
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية،
وبـقــي االه ــم فــي كــل مــا دار حـتــى اآلن
بــن ال ـطــرفــن وم ـغــزى ح ـصــولــه ،وهــو
اجتماع الرئيس ميشال عون والدكتور
سمير جعجع.
مـ ــا ت ـ ـ ّـم بـ ــن الـ ـح ــزب ــن ال ـ ـلـ ــدوديـ ــن فــي
ً
االس ــاب ـي ــع االخـ ـي ــرة ل ـيــس ق ـل ـي ــا .وال
ي ـق ــارب ــان ــه م ـعــا ع ـلــى انـ ــه ق ـل ـيــل :وقــف
الـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــات االعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة والـ ـتـ ـشـ ـهـ ـي ــر
والتخوين املتبادل ،اسقاط الدعاوى،
زوال التشنج بينهما وانعكاسه على
شارعيهما ،الجلوس الى طاولة واحدة
وج ـهــا لــوجــه مـنـفــرديــن لـلـمــرة االول ــى
ل ـس ـنــوات خـلــت ف ــي م ــا يـتـعــدى الـلـقــاء
ال ـع ــاب ــر ،خــوض ـه ـمــا ف ــي مـشـكــاتـهـمــا
الـصـعـبــة وخــافــاتـهـمــا املــزم ـنــة .بــذلــك
عـنــت آل ـيــة ال ـح ــوار ال ـتــي تـتــابـعــت بني
املتحدثني باسمهما ،النائب ابراهيم
كـ ـنـ ـع ــان ورئ ـ ـي ـ ــس ج ـ ـهـ ــاز الـ ـت ــواص ــل
االعالمي ملحم رياشي ،مسألة بالغة
االهمية في تسجيل تطور رئيسي في
عالقة فريقني ،يتنافسان على الزعامة
وال ـش ـع ـب ـي ــة املـ ــارون ـ ـيـ ــة وامل ـس ـي ـح ـي ــة،

وغــالـبــا مــا التقيا عـلــى اي ـصــاد اب ــواب
التقارب والتفاهم اللتصاق كل منهما
بمشروع اقليمي مناقض لآلخر.
ل ـكــن امل ـه ــم الـ ــذي اف ـض ــت ال ـي ــه ج ــوالت
الحوار بني التنظيمني ال يــزال ينتظر
ال ـح ـص ـي ـل ــة االه ـ ـ ــم الـ ـت ــي يـ ـقـ ـت ــرن بـهــا
اجتماع الزعيمني :هل سيذهبان معا
ال ــى ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة؟
َ
وبمن؟
مــا آل ال ـيــه كــل ه ــذا الـجـهــد يـتــركــز في
الوقت الحاضر على بضعة معطيات
منها:
 1ـ ـ اتفق التيار الوطني الحر وحــزب
ال ـقــوات اللبنانية عـلــى ورق ــة عناوين
مـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري ـ ــة الـ ـت ــي
يـ ـت ــوخـ ـي ــانـ ـه ــا ،وت ــرتـ ـب ــط ب ـم ــواض ـي ــع
م ـخ ـت ـل ـف ــة تـ ـشـ ـك ــل مـ ـ ـص ـ ــدر الـ ـشـ ـك ــوى
املسيحية من النظام والدولة .تتمحور
في معظمها حول مواصفات :الرئيس
الـقــوي ،التمثيل املسيحي فــي الحكم،
قــانــون االن ـت ـخــاب ،املـنــاصـفــة الـجــديــة،
الوظائف فــي االدارة ،االنـمــاء وتوزيع
االن ـ ـفـ ــاق ،وسـ ــواهـ ــا .ت ـن ــاول ــت ال ــورق ــة
املــوحــدة هــذه خطوطا عريضة دونما
الـ ـخ ــوض ف ــي ت ـفــاص ـيــل ت ـلــك ال ـب ـنــود،
وات ـس ـم ــت بــال ـع ـمــوم ـيــة ال ـت ــي ال يـســع
ال ـف ــري ـق ــان اال الـتـسـلـيــم ب ـه ــا .تـحــدثــت
عــن قــانــون االنـتـخــاب مــن دون تحديد
موافقتهما عـلــى اي صيغة يجدانها
م ــائـ ـم ــة لـ ــوصـ ــول نـ ـ ــواب مـسـيـحـيــن
بأصوات ناخبيهم .تطرقت كذلك الى
االس ـت ـح ـق ــاق ال ــرئ ــاس ــي ولـ ــم ت ـقــل َم ــن
ّ
يجسد صــورة الرئيس القوي بينهما
او سواهما.
 2ـ ـ على وفرة ّ
تقدم حوار عون وجعجع،
اال ان قـ ـ ــرار ال ــرابـ ـي ــة ل ــم ي ـت ـغ ـيــر ،وه ــو
ق ــاط ــع ون ـهــائــي ح ـتــى اآلن ف ــي احـســن
االحـ ــوال .على االق ــل بالنسبة الــى هذا
املكان :من دون قرار يحمله معه رئيس
ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية ال ــى اجتماعه
بعون مـفــاده تأييده انتخابه ،سيبدو
م ــن املـسـتـبـعــد ت ــوق ــع ل ـق ــاء وش ـي ــك بني
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الــرجـلــن .ه ــذا ال ـقــرار هــو كــل مــا يعني
رئ ـيــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالص ـ ــاح من
الـحــوار ،وهــو الخالصة التي يتطلبها
منه .في احد اجتماعاتهما االولى ،قال
رياشي لكنعان في معرض البحث في
االستحقاق :عليكم فيتو ،وعلينا فيتو.
فلنذهب الى مرشح ثالث .رد نائب املنت

ّ
خالفا للحوار السني
ـ الشيعي ،الوقت هو
عدو الحوار الماروني
ـ الماروني بامتياز

بـعــد مــراجـعــة ع ــون :اص ــرف الـنـظــر عن
هذا االمر .الجنرال مرشح ّ دائم.
 3ـ ـ خــافــا لـلـحــوار الـســنــي ـ ـ الشيعي
الدائر بوتيرة متنامية منذ منتصف
ك ــان ــون االول ،ف ـ ــان ال ــوق ــت ه ــو ع ــدو
ال ـحــوار املــارونـ ّـي ـ ـ املــارونــي بامتياز.
في الـحــوار السني ـ ـ الشيعي ،يساهم
تـ ــوالـ ــي ال ـج ـل ـس ــات بـ ــن الـ ـط ــرف ــن فــي
ات ـخــاذ مــزيــد مــن االجـ ـ ــراءات لتنفيس
االح ـت ـق ــان ف ــي شــارع ـي ـه ـمــا .وهـ ــو في
ال ــواق ــع ي ـح ـتــاج ال ــى م ـثــل ه ــذا الــوقــت
الختبار امل ـبــادرات واح ــدة تلو اخــرى،
وتــرس ـيــخ تـنـفـيــذهــا وق ـط ــف ث ـمــارهــا،
عـ ـل ــى صـ ـ ــورة االس ـ ـت ـ ـقـ ــراريـ ــن االمـ ـن ــي
وامل ــذه ـب ــي ف ــي اك ـث ــر م ــن م ـن ـط ـقــة .بني
ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وح ــزب ال ـقــوات
الـلـبـنــانـيــة ثـمــة ح ــوار عـلــى بـنــد واحــد
اساسي هو انتخابات الرئاسة .كلما
ابطأ جعجع سرعة الحوار وتأخر في
تحديد موقفه من االستحقاق ،انقلب

تقرير

سالح الجيش :فرنسا تأخرت وأميركا تستعين باألردن واإلمارات!
ميسم رزق
ّ
ال تبدو «البشارة» التي زفها الرئيس
السابق ميشال سليمان ،في شأن هبة

امل ـل ـيــارات الـثــاثــة الـسـعــوديــة للجيش
قبل نحو سـنــة ،أكـثــر مــن جعجعةٍ بال
طحني ،إذ تزداد التساؤالت حول ّ
جدية
ّ
الهبة ومصيرها ،في ظل تأخر السالح

ُ ّ
الفرنسي ال ــذي ستغطي الهبة نفقته،
ّ
بحجة اإلجـ ــراءات البيروقراطية .ففي
ّ
مقابل الجدية التي تعاطى بها الجيش
وتنقل قائده العماد جان قهوجي بني

الــريــاض وبــاريــس للتنسيق واالتـفــاق
مـ ــع امل ـع ـن ـي ــن عـ ـل ــى أنـ ـ ـ ـ ــواع األس ـل ـح ــة
املطلوبة ،تتعامل السعودية وفرنسا
ب ـ ــ«اس ـ ـت ـ ـه ـ ـتـ ــار» واض ـ ـ ـ ــح م ـ ــع ال ـج ـيــش
وحــاجـتــه املــاســة إل ــى ال ـســاح لخوض
معاركه مع اإلرهابيني.
والـتـشـكـيــك ص ــار واض ـح ــا عـلــى لـســان
ن ـ ـ ــواب وأم ـ ـن ـ ـيـ ــن وعـ ـسـ ـك ــري ــن ،ح ــول
األسـبــاب الكامنة خلف تأخر السالح،
ّ
فــي ظــل حــاجــة الجيش الحقيقية إليه
مع ازديــاد خطر اإلرهــاب على الحدود
الشرقية وفي الداخل.
وت ـت ـحــدث م ـص ــادر سـيــاسـيــة مـتــابـعــة
مللف تسليح الجيش عن ثغرة جديدة
ّ
فــي مــا يتعلق بــاملـســاعــدات األميركية،
إذ إن «الواليات املتحدة تواجه قوانني
الـكــونـغــرس ال ـصــارمــة ،الـتــي تمنع في
أحـيــان كثيرة إرس ــال الـســاح املطلوب
مباشرة من الجيش األميركي» .وحجة
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس هـ ــي خ ــوف ــه مـ ــن وصـ ــول
ه ـ ــذا ال ـ ـسـ ــاح إل ـ ــى أي ـ ـ ــدي م ـج ـمــوعــات
ل ـب ـنــان ـيــة «إره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» .وه ـ ـ ــذا مـ ــا دف ــع
اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ،بـحـســب امل ـص ــادر،
إل ـ ــى «االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاألردن إلرس ـ ــال
س ــاح أم ـيــركــي إل ــى ل ـب ـن ــان» ،و«ه ـنــاك
مسعى آخر التباع الخطوة نفسها مع
اإلمارات».
وتـ ـشـ ـي ــر امل ـ ـص ـ ــادر إلـ ـ ــى أن «الـ ـقـ ـي ــادة
ّ
العسكرية ال تزال تعكز على املساعدات
ّ
األمـيــركـيــة ال ـتــي تـصــل بــامل ـفــرق ،وكــان
آخــرهــا مــدفــع  155ذات ــي الـحــركــة ،خدم
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كالم في السياسة

أم ال؟

أجره الكبير أنه فضحهم!
جان عزيز
ً
ليس تفصيال أن يتم ضرب حنا غريب ،في
انتخابات رابطة التعليم الثانوي .الرجل يقول
إن جــريـمـتــه الـسـلـسـلــة .خـصــومــه يـتــذرعــون
بالديمقراطية .املراقبون من بعيد ،كلما كانوا
أكـثــريــة ك ــان بـعــدهــم عــن ال ـحــدث والـفـعــل فيه
أك ـبــر ،يكتفون بكلمة «حـ ــرام»! لـكــن املسألة
أكثر عمقًا وداللة وبنيوية.
في بيئة «القومية اللبنانية» ،في وسط الطبقة
الوسطى املرتاحة ،واملريحة للطبقة السلطوية
الـعـلـيــا ،فــي زم ــن ال ـحــرب األهـلـيــة ـ ـ الخارجية
املتهرب من مسؤولياتها تحت ذريعة «حرب
اآلخرين على أرضنا» ...في تلك األجواء ينشأ
الشاب على أفكار كثيرة مسبقة معلبة جاهزة
للبلع والـهـضــم .مــن أب ــرز تـلــك ،أن الـكــام عن
مؤامرة القوى السياسية مجتمعة على الناس،
هي في ذاتها «نظرية مــؤامــرة َم َرضية» .في
تلك البيئة ،لم يكن ُيسمح للشاب الباحث عن
حقائق واقعه بأن يصدق بأن الزعيم املسيحي
ً
مـثــا ،حليف موضوعي للزعيم ال ــدرزي ،أيًا
كان الرجالن .ولم يكن يعقل القبول بمنطق
أن اإلقطاع الشيعي ،عائليًا كــان أو «وطنيًا»،
هو الــرديــف الفعلي الكامن والكامل لإلقطاع
املاروني ،جبليًا جرديًا كان أو ثوريًا.
ف ــي ت ـلــك الـبـيـئــة وف ــي ذل ــك ال ــزم ــن ،ح ــن كــان
ال ـي ـســار الـلـبـنــانــي ي ـت ـحــدث ع ــن أن الـطــائـفـيــة
ذريـ ـع ــة ،أو لـعـبــة مـصـطـنـعــة مـفـتـعـلــة ملفقة
األسـبــاب مركبة األدوار ،كنا نـثــور على هذا
«املـنـطــق التضليلي» .كـنــا نــرفــض التصديق
بأن الشيخ بيار هو نظير صائب بيك ،أو أن
كميل شمعون هو الوجه اآلخر مليدالية كمال
جنبالط في الجبل والوطن .كنا نطرد مجرد
الفكرة بأنهم كلهم حلفاء موضوعيون ،في
سيناريو سلطة ،في توزيعة كومبارسية ،أمام
جمهور غفور ،وفق مفردة فيلمون الرحبانية.
كنا نتوهم ونحلم ونتمسك ونتعنت ،بأن ثمة

ال ــوق ــت ع ـلــى عـ ــون .ف ــي ب ــداي ــة ج ــوالت
كنعان وريــاشــي رسمت الرابية سقفا
ملهلة الحوار ال يتجاوز االشهر الستة
االول ـ ــى م ــن ال ـس ـنــة الـ ـج ــدي ــدة .لـيـســت
الحال نفسها الـيــوم .البعض يــردد ان
عون يتحدث عن الحاجة الى تقليص
املهلة بغية تحديد سقف جديد لها هو
نهاية شباط .في اختصار ال يستطيع
الرجل االنتظار الى ما شاء الله.
 4ـ ـ فــي الـجــوالت االخـيــرة مــن الـحــوار،
اس ـت ـع ـج ــل ك ـن ـع ــان ق ـ ـ ــرار ج ـع ـج ــع مــن
انـتـخــاب ع ــون ،ف ــرد ريــاشــي بالحاجة
الى مزيد من الوقت بحجة ان ترسيخ
ال ـث ـقــة ب ــن ال ـطــرفــن يـتـطـلـبــه .ك ــان رد
عون الذي حمله كنعان الى محاوره ان
الثقة هي في اتخاذ القرار .ثمة تعبير
آخــر فــي الــرابـيــة يـقــول ان جعجع كان
«ي ـل ـفــي» ،وبـ ــات عـلـيــه ال ـي ــوم ان يـقــرر:
يريد عون رئيسا ام ال؟
 5ـ ي ـت ـحــدث عـ ــون بــاس ـت ـم ــرار ع ــن انــه
ج ــاه ــز ل ـت ـقــديــم ك ــل ال ـض ـم ــان ــات الـتــي
يـطـلـبـهــا م ـنــه جـعـجــع ل ـقــاء انـضـمــامــه
الى تأييد انتخابه ،حكوميًا ونيابيًا.
وه ـ ــو ج ــاه ــز ايـ ـض ــا الرسـ ـ ـ ــاء ت ـحــالــف
معه في العهد الجديد يجعله الزعيم
املسيحي االقــوى في الـشــارع ،ما داما
الـتـقـيــا ع ـلــى حـتـمـيــة ان ـت ـخــاب رئـيــس
ق ــوي لـلـجـمـهــوريــة .ال يخفي ارتـيــاحــه
ال ــى م ـســار ال ـح ــوار مــع نـ ـ ّـده ،وواثـ ــق ـ ـ
في العلن على االقــل ـ ـ بنياته في طي
صفحة املاضي من دون ازالــة التباين
في املواقف بالضرورة .بيد ان املقاربة
االيجابية هذه تصطدم بسؤال غامض
ل ــدى ب ـعــض املـحـيـطــن بــرئ ـيــس تكتل
التغيير واالصالح :هل يقرأ حواره مع
جعجع بايجابية اكثر مما تحتمل ،ام
ان طموحه اكبر من الحقيقة؟
بــل لـعــل امل ـعــادلــة امل ـث ـيــرة حـقــا للجدل
واالس ـت ـع ـصــاء تـكـمــن فــي اآلتـ ــي :يــريــد
عــون اقـنــاع جعجع بانتخابه رئيسا،
فيما يريد جعجع اقناع عون بمرشح
ثالث.

فــي األردن ،وأرس ــل إلينا ،على اعتبار
أن ال ــوض ــع عـلــى ال ـح ــدود يـحـتــاج إلــى
م ـس ــاع ــدات س ــري ـع ــة» ،عـلـمــا ب ــأن «ه ــذا
ُ
النوع لم تكن الواليات املتحدة تسمح
ب ــإرس ــال ــه ق ـبــل س ـن ـت ــن» .وي ـض ـيــف أن
«م ـ ـحـ ــاولـ ــة اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف بـ ـ ــرج امل ــراقـ ـب ــة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــر ف ـ ــي امل ـ ـعـ ــركـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
جـ ــرود راس بـعـلـبــك ،أث ـبــت أن الــوضــع
ال يحتمل التأخير ،رغــم ذلــك فــإن أكثر
الـســاح ال ــذي يحتاج إليه الجيش في
يصل» .أكثر من ذلــك ،يبدو
معركته لم ِ
عـ ــزم واش ـن ـط ــن ع ـلــى ت ـطــويــر بــرنــامــج
مساعداتها العسكرية للجيش لـ«غاية
في نفس يعقوب» ،إذ «ال يتالءم السالح
األميركي مع ما سيحصل عليه الجيش
مــن أسلحة وعـتــاد فرنسي عبر شركة

سياسة
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ّ
املتخصصة بتصدير
أوداس الفرنسية
األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة» .وي ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث املـ ـ ـص ـ ــدر عــن
«تنافس فرنسي ـ أميركي على التسليح
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـه ـب ــات ال ـس ـعــوديــة
الـتــي تـنــزل وع ــودًا ال عـمـلــة» .أمــا سبب
«استعجال األميركيني بإرسال طائرات
االس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ،وص ـ ــواري ـ ــخ ال ـه ـي ـل ـفــايــر
واآللـ ـ ـي ـ ــات امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـت ـض ــاري ــس
الـجـغــرافـيــة ال ــوع ــرة» بـحـســب امل ـصــدر،
فـكــان «لــإثـبــات بــأن الـســاح األميركي
ه ــو األف ـض ــل ف ــي مـعــركــة الـجـيــش ضد
املجموعات اإلرهابية».
حتى اآلن« ،تنجح واشنطن في الترويج
لسالحها» بحسب املصدر ،وما ُيساعد
الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدة أن «امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات
التسليحية الفاعلة التي يحتاج إليها

قضايا كبرى ،اسمها الطوائف .وثمة حقوق
ك ـب ــرى اس ـم ـهــا ال ـج ـم ــاع ــات .وث ـم ــة ن ـضــاالت
وتــاريــخ وهــويــات ـ ـ قاتلة أو محيية ال فــرق ـ
وثمة شخصيات قاعدية ومتخيالت جماعية
وأب ـعــاد سوسيولوجية وأخ ــرى مــا ورائ ـيــة...
وثمة وثمة ،وكلها تستحق ،ال بل توجب هذا
االنقسام العمودي حتى القتال ،حتى االقتتال،
وحتى القتل.
بعدما انتهت الحرب ،أو الحروب ،يقف الشاب
الناجي من تلك املطاحن البشرية ،ينظر وراءه
وأمــامــه ،ويصدم ،ويذهل .عــام كانت الحرب
الداخلية؟ كيف كنا لعبة ولعبًا ومسرح أالعيب
وأبطال من صنف واحد :ألعبان.
كل ذلــك يقفز إلــى ذهنك وأنــت تسمع نتيجة
الضربة التي تلقاها حنا غريب .ليس الشخص
املقصود .وال االسم .بل الدور النموذج الصفة
املوقع الجانبية والجاذبية .املقصود هو هذا
الـفــرد اإلن ـســان ،هــذا الشخص الـبـشــري ،هذا
املواطن الذي يناضل من أجل حق مواطن آخر،
مــن دون تبعية .مــن دون مرجعية .مــن دون
قدرة على تحديد حزبيته ومذهبيته ومنطقته
وغرضيته ورسنه وعليقه .املقصود هو هذا
املـفـهــوم للرجل املـتـحــرر مــن كــل خــوف ومن
كل حاجة .هذا هو املستهدف بالذات .هذا هو
املمنوع واملحظور .هذا هو املطلوب ضربه بأي
ثمن.
ففي األســاس واألص ــل ،ممنوع أن يكون ثمة
مـشـتـ ٌ
ـرك مــا بــن اللبنانيني .كما حنا غريب
م ـم ـنــوع ،ك ــذل ــك م ـم ـنــوع أن ي ـك ــون ل ــك قــانــون
مشترك تسجل بموجبه زواجك مدنيًا ،دولتيًا
عصريًا .ألن قانونًا كهذا يولد شيئًا مشتركًا
بني لبنانيني اثنني ،من دون مقاطعجي سلطة
أو جابي سلطنة .ولو كان ثمة قانون لبناني
واضح يفرض ذلك .ولو كان ثمة قانون أسمى،
اسـمــه ال ـحــب ،يـفــرض نفسه عـلــى كــل قــانــون
ومـشـتــرع و»م ـشــرعــب» .رغــم ذلــك كـلــه ،ال بل
بسبب وجود كل هذه ،ممنوعة مساحة الزواج

الجيش ال ّ
تؤمنها فــرنـســا» .فبحسب
م ـ ـصـ ــادر أخـ ـ ــرى م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى ع ـقــود
الصناعة العسكرية الفرنسية «تنوي
فرنسا إرس ــال ثالثة زوارق دوري ــة من
ط ــراز إدروات مــن ضمن الهبة ،مــع أنه
ال قـ ـ ــدرة ل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى اس ـت ـخــدام ـهــا.
فهناك زورق واحــد يملكه الجيش في
البحر بطول  22مترًا بالكاد نستطيع
ت ـحــري ـكــه ،إض ــاف ــة إلـ ــى زورق أرسـلـتــه
الــواليــات املـتـ ّـحــدة بـطــول  43مـتـرًا غير
ّ
مجهز والـنـظــام اإللـكـتــرونــي فيه حتى
اآلن ال يـعـمــل .فـكـيــف ن ـقــوم بــاسـتـيــراد
ً
زوارق فرنسية بطول  56مترًا؟» ،فضال
عن أن «وجــود هــذه ال ــزوارق في البحر
لــن يـســاعــدنــا فــي مــواجـهــة الــوضــع في
منطقة القلمون».

املدني املشتركة .ممنوع أن يكون حيز لحب
نضال وخلود .ال كمجرد شخصني وحسب.
ب ــل ألن ــه م ـم ـنــوع ال ـن ـضــال م ــن أج ــل امل ــواط ــن،
ومحظور الخلود إال لشلمسطيي الروحيني.
وكما حنا غريب ممنوع والزواج املدني ممنوع،
كذلك ممنوع أن يكون ثمة نقل مشترك في
البلد .ممنوع أن يكون عندنا قطار .وممنوع
امل ـت ــرو .ومـمـنــوع أن يـتــاقــى أهـلـنــا فــي قافلة
واحـ ـ ــدة أو يـلـتـقــي شـعـبـنــا ع ـنــد ف ــي مـحـطــة.
فلألمر رمزية كبيرة ونتائج نفسية وشعورية
وذهنية جذرية .ممنوع ذلك ،اعتبارًا ربما من
الحلم الــرحـبــانــي أيـضــا ،بــأن «االنـتـظــار خلق
املحطة وشوق السفر جاب التران» .ممنوع أن
نسافر حتى في الحلم .ألن ُبعد الحلم نفسه
ٌ
خطر على طبقات السلطة.
وكما حنا غريب وال ــزواج والنقل ممنوعون،
كــذلــك ممنوع أن تـكــون بـيــروت ـ ـ البلد مكانًا
لـلـسـكــن .مـمـنــوع أن ت ـعــود ســاحــة مشتركة.
مـمـنــوع أن تـعــود طــاحــونــة لــزؤان ـنــا .ممنوعة
تلك الخلطة النيويوركية التي تشذب األرياف
وتـمــدن شـعــوبــا .مسموح لها فقط أن تكون
ملهى ليليًا ،ومكتبًا ماليًا ،وســوق مضاربة
عـ ـق ــاري ــة ،ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ــري ـي ــف ك ــل ال ــوط ــن،
وتسييله سندات بأيدي سنديك تفليسة.
فكيف إذا كان نموذج حنا غريب املمنوع هذا،
فــي قلب جـهــاز السلطة .فــي صلب التركيبة
اليعقوبية السلطوية األحادية االسمها دولة.
هــو هـنــا ،ليس معلمًا .وال مــواطـنــا .وال حتى
إنـســانــا .هــو هنا أجـيــر .ومـفـهــوم األجـيــر في
ع ــرف سلطويينا ودول ـت ـهــم ،لـيــس الشخص
الذي يتقاضى أجرًا لقاء عمل .بل هو الكائن
ُ
حسبه في حياته أن له أجرًا عند السلطة
الذي
التي تكرمت بتركه يعيش ،وأن له نجرًا ،إذا ما
نسي لحظة هذا املفهوم لكونه أجيرها.
لم نكن نصدق أنهم فريق واحد .حتى ضربوا
حنا غريب .أجره الكبير أنه فضحهم.

ﺑﻼ ﺣﺼﺎﻧﺔ
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شبهات حول مقتل رتيب في «فرع المعلومات»
ُّ
دوي الرصاصات التي أردت إحداها املؤهل أول غسان عجاج،
أحد رتباء فرع املعلومات ،أمام منزله في بلدة مرياطة (زغرتا)
منتصف ليل أول من أمس ،استوقفت املحققني .فإن كان األمر
ً
اغـتـيــاال ،فلماذا لــم يستخدم القاتل/القتلة كاتم صــوت لتنفيذ
الجريمة.
للوهلة األولىُ ،و ِّجهت أصابع االتهام إلى مجموعات إرهابية ،وال
سيما أن فرع املعلومات بات في اآلونة األخيرة عرضة للهجوم
والتحريض من قبل بعض أئمة املساجد في طرابلس والشمال،
على خلفية دوره في توقيف شبكات متورطة في أعمال إرهابية
واقتحام مبنى املوقوفني اإلسالميني في سجن رومية .وقالت
م ـصــادر أمـنـيــة إن عـجــاج «ت ـعـ ّـرض لعملية اغـتـيــال مــوصــوفــة،
اإلرهابيني
والجريمة رسالة واضحة إلى الفرع لثنيه عن مواجهة ُ
والتصدي لهم» ،مشيرة إلى أن «سيارة املغدور كانت قد أحرقت
قبل نحو سنة من قبل مجهولني»« .األخبار» علمت أن نطاق عمل

عجاج كــان ضمن قضاء زغــرتــاّ ،
وأن مهماته لــم تكن مرتبطة
ـدور ما في هذا
بالخاليا اإلرهابية ،مستبعدة
فرضية اغتياله لـ ٍ
الخصوص .ونفت املـصــادر مــا ت ـ ّ
ـردد عــن ربــط مقتله بتوقيف
عال العقيلي ،زوجــة القيادي في «داعــش» أبــو علي الشيشاني،
التي أوقفتها استخبارات الجيش في منطقة زغرتا .ولفتت إلى
ّ
أن الفاعل يعرف املغدور جيدًا ،أو أنه كان يرصده لفترة معينة
قبل تنفيذ الجريمة ،لكونه أطلق النار عليه من مسافة قريبة في
املكان الــذي اعتاد املغدور ركــن سيارته فيه .وفــي هــذا السياق،
استوقف كثيرين نعي «الـشــرفــاء فــي آل عجاج وعـمــوم أهالي
مرياطة» للمغدور ،ما أثار تساؤالت كثيرة عن هذه العبارة غير
املعهودة في أوراق النعي ،وحول ما إذا كان هناك خالف عائلي
وراء الجريمة .أما على صعيد التحقيقات ،فكشفت املعلومات ّأن
مسار التحقيق يحتمل أكثر من فرضية ،لتحديد إذا ما كان دافع
الجريمة شخصيًا أو عملية اغتيال دوافعها من نوع آخر.
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مجتمع وإقتصاد
جامعات في رسالة مفتوحة إلى اإلدارة ،أعرب أساتذة الجامعة األميركية في بيروت عن شعورهم بالغبن الشديد بسبب
سياسات الجامعة الجائرة بحقهم .أجورهم منخفضة وعقود عملهم تسمح لإلدارة بأن تغير البنود من دون سابق إنذار،
بما في ذلك بنود التأمين الصحي ،وخطط التقاعد (أ وب) .وبعد سنة ونصف من المفاوضات« ،لم تتم االستجابة لمخاوف
األساتذة ،واستمرت اإلدارة في تجاهل المطالب كافة»

رسالة مفتوحة من أساتذة  :AUBسمعة الجامعة على
حسين مهدي
ل ـفــت أس ــات ــذة ال ـجــام ـعــة األمـيــركـيــة
في بيروت الــى «أن األع ــوام القليلة
امل ــاض ـي ــة شـ ـه ــدت تـ ــدهـ ــورًا ش ــدي ـدًا
فــي رض ــى أع ـضــاء هـيـئــة الـتــدريــس
على طريقة إدارة شــؤون الجامعة.
ال ـج ــام ـع ــة بـ ـ ــدون مـ ـش ــروع م ــوازن ــة
س ـل ـي ــم ومـ ـتـ ـك ــام ــل ،أع ـ ـضـ ــاء هـيـئــة
ال ـتــدريــس بــا ع ـقــود مـتـفــق عليها،
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـح ـس ــاس ــة
ت ـت ـســرب إل ــى ال ـغ ـي ــر» .ف ـفــي ر ّســالــة
مفتوحة الى إدارة الجامعة ،وقعها
 196أسـ ـت ــاذًا (مـعـظـمـهــم ي ـ ّ
ـدرس ــون
ّ
ب ـ ــدوام ك ــام ــل) ،حـ ــذر األس ــات ــذة من
أن «ك ـب ــار املــوظ ـفــن أل ـح ـقــوا ض ــررًا
ش ــديـ ـدًا بــال ـجــام ـعــة ج ـ ــراء امل ـش ــورة
القانونية الضعيفة (مـثــل مشورة
نــائــب الــرئـيــس لـلـشــؤون القانونية
ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـع ـقــود األس ــات ــذة)،
املـمــارســات السيئة (مـثــل تلك التي
صـ ـ ــدرت ع ــن م ــدي ــر ال ـع ـم ـل ـي ــات فــي
م ـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق م ـ ــع ش ــرك ــة
سـيـسـكــو) ،م ــزاع ــم ان ـت ـشــار الـفـســاد
(مـثــل التحقيق ال ــذي أجــرتــه شركة
 KPMGحول املركز الطبي) ،الصراع
مع الطالب (مثل زيادة نسبة تفوق
 %40على األقساط خالل  4سنوات)،
واالن ـت ـه ــاك امل ـبــاشــر للخصوصية
(مثل سوء مقاربة مسؤول التدقيق
الداخلي مسألة تبادل املعلومات و
 ...)AUBLEAKSوه ــذا على سبيل
املثال ال الحصر».
هـ ــذه ال ــرس ــال ــة ت ـش ــرح ك ـيــف يعمل
األس ــاتــذة مــع إدارة الـجــامـعــة ،على
الرغم من الظروف الوظيفية السيئة
وس ـ ـ ــوء اإلدارة الـ ـح ــالـ ـي ــة« ،ب ـ ــدون
ك ـل ــل وبـ ـك ــل ن ـي ــة ح ـس ـن ــة ل ــإس ـه ــام
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة امل ـ ـسـ ــائـ ــل امل ـت ـع ـل ـقــة
بالحوكمة املشتركة الفعالة ،واألمن
الوظيفي ،والعدالة في التعويض،
والشفافية ،واملساءلة (مثال لجنة
مجلس الـشـيــوخ ل ـشــؤون الكليات،
ومـجـمــوعــة الـعـمــل الـتــابـعــة للكلية
حول خصوصية املعلومات ،ولجنة
األق ـســاط ووض ــع املـيــزانـيــةtenure ،
 .)… ،task forceوتـشـيــر الــرســالــة
الى أن األساتذة ّ
قدموا «التعليقات
والتوصيات الـبـنــاءة» ،وشاركوها
في اتصاالت خاصة وعبر الرسائل
املفتوحة وخالل االجتماعات العامة
وعبر مجلس الشيوخ ومع مجلس
األمناء .وعلى الرغم من كل ذلك« ،لم
تتم االستجابة ملـخــاوف األســاتــذة،

واس ـ ـت ـ ـمـ ــرت اإلدارة ف ـ ــي ت ـج ــاه ــل
امل ـطــالــب ك ــاف ــة» .رأى األس ــات ــذة في
رسالتهم ،التي حصلت «األخـبــار»
ّ
ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة م ـن ـه ــا ،أن ال ـطــري ـقــة
الـ ـت ــي ت ـع ــام ـل ــت ف ـي ـه ــا اإلدارة مــع
مسألة العقود «مــزعـجــة»ُ ،
ويعتبر
االجـتـمــاع األخ ـيــر ملجلس الشيوخ
ال ـ ـح ـ ــادث امل ـ ـفـ ـ ّـجـ ــر .ف ــاملـ ـف ــاوض ــات،
ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت لـ ـسـ ـن ــة ونـ ـص ــف،
ان ـت ـه ــت ب ـ ـ ــ»إنـ ـ ــذار أخ ـ ـيـ ــر» وج ـه ـتــه
اإلدارة خـ ــال االج ـت ـم ــاع امل ــذك ــور،
وف ــرض ــت االخـ ـتـ ـي ــار ب ــن «ع ـق ــدن ــا»
(العقد املقترح من اإلدارة) أو العقد
ال ـق ــدي ــم (الـ ـن ــاف ــذ ح ــالـ ـي ــا) .ال ـع ـقــود
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا اإلدارة «تـتـضـمــن
لغة مهينة بحق األســاتــذة وتجيز
ل ــإدارة إنهاء العقد بال أي سبب».
أما العقود القديمة ،فتسمح لإلدارة
ب ــأن «تـغـيــر بـنــود الـعـقــود واملـنــافــع
ال ـتــي حـصــل عليها األس ــات ــذة ،بما
فــي ذل ــك الـتــأمــن الـصـحــي ،وخطط
ال ـت ـق ــاع ــد (أ وب) م ــن دون ســابــق
إن ـ ـ ــذار ،ومـ ــن دون م ــواف ـق ــة الـكـلـيــة،
وضـ ـم ــن م ـ ــدة ال ـع ـق ــد امل ـ ـ ـحـ ـ ــدودة!».
الـجــديــر بــالــذكــر أن م ـشــادة كالمية
ح ـص ـل ــت ب ـ ــن األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة وم ـح ـمــد
صـ ــايـ ــغ ،ن ــائ ــب ال ــرئـ ـي ــس ل ـل ـش ــؤون
ال ـط ـب ـي ــة ،إث ـ ـنـ ــاء م ـح ــاول ـت ــه إق ـن ــاع
األساتذة بصيغة العقود الجديدة،
األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي دف ـ ـ ــع األس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة ال ــى
االنسحاب من االجتماع ،وبالتالي
ت ـع ـط ـيــل الـ ـنـ ـص ــاب .رأى األس ــات ــذة
أن كــل ذل ــك «غـيــر مـقـبــول ومجحف
ومهني» .لذلك اقترح ممثلو أعضاء
هيئة التدريس في مجلس الشيوخ
تعديالت طفيفة على نموذج العقد،
بشكل «ال يسمح بإضافة تعديالت
ع ـل ــى الـ ـبـ ـن ــود امل ـت ـع ـل ـق ــة بــا ّل ـتــأمــن
الصحي أو خطط التقاعد ،أقله طيلة
فترة العقد»( ،أتى تصويت مجلس
ال ـش ـيــوخ ف ــي ت ــاري ــخ 2014/11/28
على النحو اآلتي :موافقة باإلجماع
مع امتناع  6أعضاء عن التصويت).
اإلدارة تـ ــرفـ ــض هـ ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة،
وت ـ ـحـ ــاول «إرغ ـ ـ ـ ــام األس ـ ــات ـ ــذة عـلــى
قبول شروطها التعاقدية».
ي ـســاور األس ــات ــذة «قـلــق بــالــغ» إزاء
التعتيم ال ــذي يحيط عملية وضع
املـ ـي ــزانـ ـي ــة« ،إذ ل ــم ي ـل ـح ـظــوا حـتــى
اآلن اعـ ـتـ ـم ــاد اإلدارة م ـي ــزان ـي ــات
شـفــافــة وكــام ـلــة ،س ــواء فــي املــاضــي
أو الـحــاضــر أو املستقبل (فــي حرم
الجامعة أو املــركــز الـطـبــي) .وشــدد
مجلس الشيوخ على ضرورة وضع

«الوضع المالي للجامعة مهدد بفعل اإلنفاق الحالي» (هيثم الموسوي)

ـدر خـصــوصــا
ح ــد لـلـتـكــالـيــف والـ ـه ـ ُ
في الشؤون اإلدارية .وشكلت لجنة
األقـســاط وامليزانية في فصل ربيع
 ،2014وبعدما راجعت هذه اللجنة
ب ـعــض ال ـب ـيــانــات امل ـت ــاح ــة ،أوص ــت
ب ـ ــادخ ـ ــارات ف ــوري ــة ت ـب ـلــغ قـيـمـتـهــا
ماليني ال ــدوالرات» .إال أن األساتذة
لم يروا هذه التوصيات منفذة على
أرض الواقع حتى الساعة ،بسحب
ما أشاروا في رسالتهم املفتوحة.
ّ
ذكر األساتذة في رسالتهم بتقرير

يساور األساتذة
«قلق بالغ» إزاء التعتيم
الذي يحيط بعملية
وضع الميزانية

االعـتـمــاد املــوجــه للجامعة وهيئة
والطالب ،املنشور
اإلدارة واألمناء ّ
أخ ـي ـرًا ،الـ ــذي يـســلــط ال ـض ــوء على
ثالث قضايا إداريــة عالقة تتطلب
ً
ً
ح ــا قـبــل آذار  2016وه ــي« :أوال،
م ــوق ــف ال ـج ــام ـع ــة إزاء ال ـت ـث ـب ـيــت
الــوظ ـي ـفــي .ثــان ـيــا ،م ـشــاركــة هيئة
الـ ـت ــدري ــس ف ــي ال ـح ــوك ـم ــة .ثــال ـثــا،
وضع ميزانية سليمة ومتكاملة».
كما أصـبــح واضـحــا ،تـقــول رسالة
األس ـ ــات ـ ــذة إن «س ـم ـع ــة ال ـجــام ـعــة

متابعة

قادة هيئة التنسيق :الرسالة وصلت إلى الجميع!
فاتن الحاج
قبل شهر ونـ ّـيــف ،تـ ّ
ـوعــد قــادة هيئة
ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـقــاب ـيــة ب ــالـ ـن ــزول ّإل ــى
الـ ـش ــارع ب ـعــد األعـ ـي ــاد .ق ــال ــوا إن ـهــم
سيفعلون ذلك إذا لم تصل اللقاء ات
م ـ ــع امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن إل ــى
نتائج إيجابية بشأن سلسلة الرتب
والرواتب.
ّ ّ
إال أن أيًا من هذه اللقاء ات لم يحصل
مـنــذ املــؤتـمــر الـصـحــافــي األخـيــر في
 12كانون األول املاضي .حتى اآلن،
لــم تـحــظ الـهـيـئــة ب ــأي مــوعــد مــن أي
ّ
مجمد منذ
مـســؤول ،فيما تحركها

أكثر من خمسة أشهر.
ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ت ــري ـث ــت
مكونات الهيئة في اتخاذ أي موقف
تصعيدي بانتظار ما ستؤول إليه
انـتـخــابــات الـهـيـئــة اإلداريـ ــة لــرابـطــة
أســاتــذة التعليم الـثــانــوي الرسمي.
ف ـك ـي ــف ق ـ ــرأ ق ـ ـ ــادة ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـيــق
النتائج ،وم ــاذا سيكون انعكاسها
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق
ومصيرها؟
يـ ـ ــرى رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فــي
امل ـ ــدارس ال ـخــاصــة نـعـمــه مـحـفــوض
أن «ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــم تــوجــه
رســالــة إلــى حـنــا غــريــب فـحـســب ،بل

إلى كل هيئة التنسيق ،في محاولة
م ـن ـه ــا ل ـل ــي ذراعـ ـ ـه ـ ــا ،والـ ـ ـ ــرد ي ـكــون
باالستمرار في التحرك ،على قاعدة
أن م ــن ي ـت ـه ــاون ب ـم ـطــالــب املـعـلـمــن
يسقط تجاه قواعدهم».
فـ ــي رأيـ ـ ـ ــه ،األرق ـ ـ ـ ــام املـ ـعـ ـب ــرة ال ـت ــي
ح ـ ـصـ ــدت ـ ـهـ ــا الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة حـ ـ ـن ـ ــا غ ــري ــب
وامل ـس ـت ـق ـل ــن فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الئ ـح ــة
ت ـك ـت ــل األحـ ـ ـ ــزاب ت ـع ـك ــس ب ــوض ــوح
ه ــذه ال ـق ــاع ــدة ،وبــال ـتــالــي ال خـيــار
ّ
أمــام الرابطة الجديدة إال الحفاظ
ع ـ ـلـ ــى ا ل ـ ـع ـ ـمـ ــل ال ـ ـن ـ ـقـ ــا بـ ــي امل ـس ـت ـق ــل
ّ
وإال فستسقط.
واملعارض للسلطة
ّ
يقوده ذلك إلى القول إنه «ال خوف

على هيئة التنسيق».
االنـتـخــابــات ،بحسب رئـيــس رابـطــة
م ــوظ ـف ــي اإلدارة الـ ـع ــام ــة م ـح ـمــود
ح ـ ـ ـيـ ـ ــدر ،تـ ـعـ ـك ــس اش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة رهـ ـ ــان
األكثرية على دور للقوى السياسية
ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـطـ ــالـ ــب« ،وهـ ـ ـ ــو مــا
نعيشه في الواقع عبر تركيبة هيئة
التنسيق نفسها لجهة العالقة بني
األحــزاب والعمل النقابي ،إذ َّ
يطبق
مبدأ :ال بقطع وال بخضع».
ّ
ي ـن ـت ـظــر ح ـي ــدر أن ي ـغ ــل ــب األع ـض ــاء
الـجــدد فــي قــراراتـهــم نقابيتهم على
حزبيتهم ،وأن يخلصوا لرابطتهم
ول ـه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق وأال يـغـمـضــوا

عيونهم عن الثغر .يقول« :صحيح
أن الـ ـق ــرار ال ي ـتــوقــف ع ـلــى شخص
واحد ،بل على كل القيادة النقابية،
ّ ّ
إال أن لـبـعــض األش ـخ ــاص نكهتهم
وف ـعــال ـي ـت ـهــم وطــري ـق ـت ـهــم ف ــي رس ــم
السياسات والتحركات».
لم يكن رئيس رابطة أساتذة التعليم
املهني الرسمي إيلي خليفة ينتظر
اسـتـبـعــاد قـيـمــة نـقــابـيــة ورم ــز مثل
حنا غريب ،وإن كان ذلك ال يعني أن
هيئة التنسيق لن تبقى متماسكة.
الحكم في املرحلة املقبلة ،كما يقول،
س ـي ـك ــون ع ـل ــى األف ـ ـعـ ــال وسـتـنـتـظــر
لـنــرى مــا إذا كــانــت ال ـقــوى الحزبية
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مجتمع وإقتصاد

حقوق المستهلك

المحك!
واعتمادها على املحك».
طـ ــالـ ــب أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئ ــة الـ ـت ــدري ــس
إدارة الـجــامـعــة بــاح ـتــرام حقوقهم
كــأص ـحــاب مـصـلـحــة رئـيـسـيــن في
هذه الجامعة ،وأكــدوا على ضرورة
اتخاذ  5إجراءات أساسية:
« -1تقديم مشروع ميزانية الجامعة
لـلـعــام  2016-2015ملناقشته خــال
اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ فـ ــي27
شـ ـ ـب ـ ــاط  ،2015وتـ ــوض ـ ـيـ ــح ك ـيــف
ع ــول ـج ــت م ـس ــأل ــة ت ــوص ـي ــات لـجـنــة
امليزانية والرسوم الجامعية.
 -2وضــع حــد للظلم ال ــذي يـبــرز في
ت ـق ــاض ــي م ــوظ ـف ــي اإلدارة أجـ ـ ــورًا
تتخطى املعدل األميركي للرواتب،
ف ـ ــي ح ـ ــن ي ـح ـص ــل أعـ ـ ـض ـ ــاء ه ـي ـئــة
الـتــدريــس على روات ــب أقــل مــن ذلك
ب ـك ـث ـيــر .وعـ ـل ــى اإلدارة أن تـتـعـهــد
بـ ـتـ ـع ــدي ــل روات ـ ـ ـ ـ ــب أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئــة
ال ـتــدريــس ،وم ـشــاركــة خطتها هــذه
م ـ ــع مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ ف ـ ــي خ ــال
اجتماع مجلس الشيوخ املقرر في
 27شباط .2015
 – 3الـحــرص على تنفيذ توصيات
 Tenure Task Forceالثانية وعلى
أن ًيشكل اعتماد التثبيت الوظيفي
هدفًا استراتيجيًا للجامعة.
 -4دعـ ـ ــم ال ـت ـص ــوي ــت ال ـ ـ ــذي حـصــل
أخـ ـيـ ـرًا ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ حــول
مسألة العقود في تاريخ  28تشرين
الـثــانــي  ،2014وإبـ ــداء الـتـقــديــر إزاء
أعضاء هيئة التدريس عبر التعهد
بعدم املس بالحقوق املكتسبة دون
م ــوافـ ـق ــة األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة ،وطـ ـ ـ ــوال ف ـتــرة
العقد.
 – 5مساءلة كل املعنيني بالخروقات
املـ ـتـ ـك ــررة ل ـخ ـصــوص ـيــة ال ـب ـي ــان ــات
وإعـ ـ ـ ـ ــام ه ـي ـئ ــة ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ب ـش ـكــل
منتظم عن وضع بيئة تكنولوجيا
املـعـلــومــات فــي الـجــامـعــة املتكاملة
واآلمـ ـن ــة ،إذ م ــن الـ ـض ــروري طمأنة
هيئة التدريس بشكل ملموس عن
أمن بياناتها».
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،أعـ ـ ـ ـ ــرب األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة
عـ ــن ق ـل ـق ـه ــم ال ـع ـم ـي ــق إزاء «ح ــال ــة
مؤسستنا الـجـيــدة ومستقبلها»،
وأع ـ ـ ــرب ـ ـ ــوا ع ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزن والـ ـغـ ـض ــب
«إلج ـبــارنــا عـلــى ال ــوص ــول ال ــى هــذا
الحد» .يعتقد األساتذة أن «الوضع
املالي للجامعة مهدد بفعل اإلنفاق
الحالي ،وهناك تخوف من التأخير
في معالجة شواغل تقرير االعتماد
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدد الـ ـسـ ـمـ ـع ــة وامل ـ ـكـ ــانـ ــة
األكاديمية للجامعة».

ستمسك بالقرار أم ال.
أما رئيس رابطة التعليم األساسي
الــرس ـمــي م ـح ـمــود أي ـ ــوب ،ف ـي ــرى أن
الحركة النقابية ليست متوقفة على
شخص ،وهيئة التنسيق ستستمر
ع ـل ــى األكـ ـي ــد وال ـ ـقـ ــوى ال ـح ــزب ـي ــة لــم
ت ـف ــرط ي ــوم ــا ب ـح ـقــوق املـعـلـمــن ولــم
تـخــذلـهــم ،وه ــي ال ـتــي كــانــت تحشد
في التحركات واالعتصامات« ،وقد
ن ـل ـنــا ف ــي ب ـع ــض امل ـح ـط ــات مـطــالــب
على ظهر األحــزاب ،كما حصل حني
أخذنا الدرجات األربع والنصف في
التعليم األساسي من دون الحاجة
إلى تحرك».

أخبار

استبدال قوارير الغاز:
آلية «توافقية» جديدة
ّ
بشر النائب جوزيف
معلوف باستبدال قوارير
الغاز خالل  10سنوات
عبر «شراكة فعلية بين
القطاع الخاص والوزارات
المعنية والمستوردين
والموزعين»؛ الفترة
الطويلة ليست مبررة،
اذ يمكن اجراء العملية
خالل سنة أو اثنتين ،يقول
رئيس جمعية المستهلك
زهير برو
فراس أبو مصلح
تبنت «لجنة األشغال» النيابية
آل ـيــة ج ــدي ــدة الس ـت ـبــدال قــواريــر
الـ ـغ ــاز امل ـن ــزل ــي ت ـن ـت ـظــر مــواف ـقــة
وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـري ال ـ ـطـ ــاقـ ــة والـ ـصـ ـن ــاع ــة
ل ـت ـس ـلــك ط ــري ــق ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،عـلــى
وعــد أن تكون عملية االستبدال
م ـغــايــرة لـتـلــك ال ـتــي سـ ــادت بني
َ
عامي  2003و ،2006والتي سبق
أن وصـفـتـهــا جـمـعـيــة املستهلك
ب ــ»آل ـي ــة ن ـه ــب» نـفــذتـهــا شــركــات
الـ ـ ـغ ـ ــاز ف ـ ــي غ ـ ـيـ ــاب شـ ـب ــه ك ــام ــل
ل ـلــدولــة (رابـ ــط مل ـقــال «اس ـت ـبــدال
قــواريــر الـغــاز :كــي ال تتكرر آلية
النهب الـســابـقــة») .أعـطــت اآللية
الـ ـج ــدي ــدة ال ـج ـم ـع ـي ــة املـ ــذكـ ــورة
ووزي ــر الـصـنــاعــة حـســن الـحــاج
حسن ما أراداه لجهة دور للدولة
فــي تنظيم العملية ومراقبتها
وخـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــض سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــارورة
وال ـج ـع ــال ــة املـ ـف ــروض ــة لـتـمــويــل
االستبدال ،غير أنها استعاضت
عن اقتراح إنشاء مركز لصيانة
قوارير الغاز بإشراف الدولة إلى
«حل جذري» يقوم على استبدال
ك ــل ال ـق ــواري ــر ف ــي ال ـس ــوق خــال
ف ـت ــرة طــوي ـلــة ت ـب ـلــغ  10س ـنــوات
(تتقاضى خاللها شركات الغاز

الجعالة التي تجبيها الــدولــة)،
ل ـت ـس ـت ـم ــر عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال
دوري ،وليعاد
بعدها على نحو
ٍ
ال ـن ـظ ــر دوري ـ ـ ــا ب ــامل ـه ــل الــزم ـن ـيــة
واألكـ ـ ـ ـ ــاف عـ ـل ــى ض ـ ــوء م ــراق ـب ــة
األداء واملـ ـعـ ـل ــوم ــات امل ـج ـم ـع ــة،
لكون املعطيات املتوافرة حاليًا
ما هي إال «تقديرات مبنية على
ال شيء» ،بحسب أحد املعنيني.
كــانــت جمعية املستهلك تطالب
ب ـح ـفــظ ح ــق امل ــواط ـن ــن بـمـلـكـيــة
قوارير الغاز التي دفع األخيرون
أثـمــانــا لها راوح ــت بــن  50و70
دوالرًا ،لـ ـك ــن لـ ـجـ ـن ــة األش ـ ـغـ ــال
حسمت مسألة ملكية الـقــواريــر
لـ ـ ـلـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى أن
األخيرة هي وحدها القادرة على
إجــراء الصيانة ،وأنها مسؤولة
عــن سالمتها ،وأن السعر ا ّلــذي
يــدف ـعــه امل ـس ـت ـه ـلــك ل ـق ــاء تـســلـمــه
ال ـق ــارورة «رس ــم تــأمــن» حــددتــه

بات «عربون»
قارورة الغاز حوالى
 33دوالرًا
بــ 27دوالرًا تضاف إليه ضريبة
الـ ـقـ ـي ـم ــة املـ ـض ــاف ــة ومـ ـص ــاري ــف
مختلفة ،ليصل إلــى حــوالــي 33
دوالرًا« ،ع ـل ــى أن ُيـ ـع ــاد الـنـظــر
بـهــذه الـقـيـمــة بـعــد تـحــديــد كلفة
لـ ـ ــوازم ال ــرق ــاب ــة ،أو ب ـع ــد إعـ ــادة
ال ـن ـظــر بــإم ـكــان ـيــة اس ـت ــرج ــاع ال ـ ـ
 .»TVAأم ــا الـجـعــالــة املـفــروضــة
لـ ـتـ ـم ــوي ــل ع ـم ـل ـي ــة االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال،
ف ـخ ـف ـض ـت ـهــا ال ـل ـج ـن ــة م ــن 1500
ل ـي ــرة ك ـمــا ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة
ال ــذك ــر إلـ ــى  1000ل ـي ــرة (م ـقــابــل
إط ــال ــة م ــدة االس ـت ـب ــدال إل ــى 10
سـ ـن ــوات) ،ت ــذه ــب إل ــى ص ـنــدوق
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ت ــدي ــره وزارة ال ـط ــاق ــة واملـ ـي ــاه،
وتـمــول عـبــره عملية االسـتـبــدال
ب ُـح ـي ــث «ي ـ ـكـ ــون ع ـ ــدد الـ ـق ــواري ــر
املـسـتـبــدلــة ُسـنــويــا م ـتــوازيــا مع
ال ـت ـم ــوي ــل امل ـع ـط ــى ل ـل ـش ــرك ــات»،
وبـحـيــث تسقط إمـكــانـيــة تعبئة
ال ـق ــواري ــر ال ـقــدي ـمــة أو تعبئتها
بـ ـع ــد مـ ـ ـ ــرور ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـع ـش ــر
اُمل ـ ــذك ـ ــورة؛ أم ـ ــا ال ـ ـقـ ــواريـ ــر ال ـتــي
ت ـس ـت ـب ـ َـدل ،فـتـسـلـمـهــا ال ـشــركــات
لـجـهــة رسـمـيــة ت ـحــددهــا الــدولــة
(هي على األرجح مديرية النفط
في وزارة الطاقة)ّ .
وحملت لجنة
األش ـغــال شــركــات تعبئة الـغــاز،
خ ـ ــال فـ ـت ــرة االس ـ ـت ـ ـبـ ــدال «وفـ ــي
كــل وق ــت» ،مسؤولية «الصيانة
االستثنائية لـلـقــواريــر ،بـمــا في
ذلك إتالف تلك التي تمثل خطرًا
ع ـلــى ال ـس ــام ــة ال ـع ــام ــة»؛ ول ـهــذا
ال ـ ـغـ ــرض ،ل ـح ــظ ت ـق ــري ــر الـلـجـنــة
قـ ـي ــام اإلدارة الـ ـع ــام ــة امل ـع ـن ـيــة
باستحداث برنامج معلوماتي
ل ــأج ـه ــزة االل ـك ـتــرون ـيــة الـنـقــالــة
والـ ـ ـه ـ ــوات ـ ــف الـ ـخـ ـل ــوي ــة ال ــذك ـي ــة
لقراءة «اإلشارة التقنية الدقيقة
وال ـثــاب ـتــة» ال ـتــي سـتــوضــع على
كــل قــواريــر الـغــاز ،عندما تدخل
السوق أو عند تعبئتها.
يـ ـن ــص تـ ـق ــري ــر ل ـج ـن ــة األشـ ـغـ ــال
كــذلــك عـلــى تـعــديــل آل ـيــة تــركـيــب
ج ـ ـ ــدول أس ـ ـعـ ــار ال ـ ـغـ ــاز «ب ـح ـيــث
ُيتاح للشركات استرداد ضريبة
ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة الـ ـت ــي تـصـيــب
ال ـ ــزي ـ ــادة ع ـل ــى س ـع ــر الـ ـ ـق ـ ــارورة
( 1000ل ـ ـي ـ ــرة) ،عـ ـل ــى أن ي ـع ــاد
النظر بمبلغ الزيادة بعد ثالثة
أشهر تخفيضًا أو زيــادة ،وذلك
بــالـتـنـسـيــق ب ــن وزارت ـ ــي املــالـيــة
وال ـ ـطـ ــاقـ ــة واملـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه»؛ وي ــوض ــح
مـ ـص ــدر ف ــي ل ـج ـنــة األش ـ ـغـ ــال أن
الـشــركــات كــانــت تـطــالــب بحصة
أكـ ـب ــر م ــن جـ ـ ــدول ت ــرك ـي ــب سـعــر
قـ ــارورة ال ـغــاز ،فـيـمــا رأت وزارة
الـطــاقــة وج ــوب تخفيض حصة
الشركات ملصلحة الــدولــة ،نظرًا
إلى انخفاض أسعار النفط.

وزارة العمل :ال ترخيص لنقابة عامالت
وعمال المنازل

ّردت وزارة العمل على املؤتمر التأسيسي
الذي ُعقد أول من أمس إلطالق نقابة عامالت
ً
وعمال املنازل ،مشيرة إلى أن هناك «جهات
غير رسمية ال صفة لها تحاول منذ أسابيع
إنشاء نقابة للعاملني والعامالت االجانب في
الخدمة املنزلية في لبنان» .وأعلنت الوزارة أن
القوانني الحديثة هي التي تحل املشاكل التي
يعانيها هذا القطاع ،ال انشاء تجمعات تحت
ستار نقابي تدخلهم في صراعات جديدة.
وعرض بيان الوزارة الضمانات التي وضعها
مشروع قانون يتعلق بتنظيم العمل الالئق
للعاملني والعامالت في الخدمة املنزلية الذي
طرحه وزير العمل سجعان القزي.
«حزبي أبدى من لقمة عيشي»

ادخ ــل األس ـت ــاذ فــي الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي حيدر
خـلـيـفــة ت ـعــديــا ع ـلــى ق ــول ــه «ان مصلحتي
ولقمة عيشي أبدى من حزبي» ،في التقرير
الذي نشرته «األخبار» أمس بعنوان «انفصام
ّ
األساتذة الحزبيني :مع حنا غريب ولكن…».
واع ــاد صياغة موقفه بعبارة «أن الحزبيني
داخل الرابطة كاملستقلني لن ّ
يفرطوا بحقوق
األس ـ ــات ـ ــذة ألن ه ـ ــذه الـ ـحـ ـق ــوق ت ـم ــس لـقـمــة
عيشهم».
قريدس فاسد دخل السوق

أح ــال وزي ــر املــال ـيــة عـلــي حـســن خـلـيــل على
النيابة العامة التمييزية ملفا متعلقا بادخال
كمية كبيرة من القريدس املجلد الى االسواق
اللبنانية والـتـصــرف بها على نحو مخالف
لــأصــول الـقــانــونـيــة .ودخ ـلــت الـبـضــاعــة الــى
مرفأ بيروت في  28حــزيــران  2013وجرى
التأكد من مخالفتني ،األولى فساد البضاعة
واحـ ـت ــواؤه ــا ع ـلــى ال ـج ــراث ـي ــم ،وفـ ــق االف ـ ــادة
الـ ـص ــادرة ع ــن مـصـلـحــة االبـ ـح ــاث ،والـثــانـيــة
كـمـصــدر ه ــدر فــي األمـ ــوال الـعــامــة والـتـهــرب
مــن دفــع الــرســوم .وطلب خليل التحقيق مع
املسؤولني عــن هــذا امللف فــي الـجـمــارك ،ومع
كل من شارك في تغطية هذه العملية ،إضافة
الى التحقيق مع صاحب العالقة الذي تصرف
بــال ـب ـضــاعــة ،م ــن دون ان ي ـل ـتــزم ال ـت ـع ـهــدات
املوقعة منه .وصدرت مذكرة تعليمات جديدة
حــول اآلل ـيــات وال ـحــدود الــزمـنـيــة لـبــت األمــور
العالقة واملرتبطة بالسالمة العامة ومصالح
امل ــواط ـن ــن ت ـحــت طــائ ـلــة ت ـشــديــد ال ـع ـقــوبــات.
كذلك أعطى خليل االذن للنيابة العامة املالية
ملالحقة تسعة موظفني بينهم ثالثة من أمناء
السجل العقاري ورؤساء مكاتب وسمسار،
لالشتباه بارتكابهم جرمًا جزائيًا.
قطع أشجار في عندقت

زعــم املــواطــن ابــراهـيــم ســاســن ابــو رعــد ،من
بـلــدة عـنــدقــت فــي ع ـكــار ،ان ــه يمتلك رخصة
تشحيل من وزارة الزراعة ،وعمد الى قطع 13
شجرة سرو و 11شجرة صنوبر في وادي
عــوديــن بـحـجــة .ودع ــا رئـيــس بـلــديــة عندقت
عمر مسعود الــى املـحــاسـبــة الـفــوريــة ،ليس
فقط بالتغريم املالي.
االدعاء على رئيسة قسم الصيدلة في
مستشفى بيروت الحكومي

ادع ـ ــى ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام امل ــال ــي ال ـق ــاض ــي عـلــي
اب ــراه ـي ــم ،ع ـلــى رئ ـي ـســة ق ـســم ال ـص ـيــدلــة في
مستشفى بيروت الحكومي بجرم التالعب
بإيصاالت رسمية واستخدام ادويــة منتهية
الـصــاحـيــة بـعــد ت ــزوي ــر تــاريـخـهــا وبـيـعـهــا.
واصدر مذكرة بحث وتحر في حقها ،واحال
امللف الــى قاضي التحقيق االول في بيروت
غسان عويدات.
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جوزيف مسعد *
يـقــدم الفرنسيون أنفسهم ،ع ــادة ،على أنهم
أع ـ ـظـ ــم م ـص ـم ـم ــي األزي ـ ـ ـ ـ ــاء وسـ ـ ـ ـ ــادة ال ـط ـه ــي
ف ــي الـ ـع ــال ــم ،وع ـل ــى أن ل ـغ ـت ـهــم «امل ـص ـق ــول ــة»
و»ال ـح ـض ــاري ــة» ه ــي األن ـس ــب ،م ــن ب ــن لـغــات
ال ـعــالــم ،ل ـكــام ال ـحــب وال ـع ـشــق الــرومــان ـســي.
ً
وه ـك ــذا ف ـعــا ي ــراه ــم األوروب ـ ـيـ ــون الـغــربـيــون
واألم ـيــرك ـيــون الـبـيــض .لـكــن تختلط مشاعر
األميركيني البيض ،كما هي الحال مع األملان
والبريطانيني ،تجاه الفرنسيني ما بني الحب
وال ـك ــره ،إال أن ــه يـبــدو أن مـشــاعــر الـحــب لــدى
األميركيني قد طغت على الكراهية في اآلونة
األخ ـيــرة بــدلـيــل املـقــال ال ــذي نـشــرتــه صحيفة
«ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» مل ـ ـ ــاري لـ ــوبـ ــن ،زع ـي ـمــة
ّ
الفرنسي اليميني
حــزب «الجبهة الوطنية»
امل ـت ـط ــرف والـ ـعـ ـنـ ـص ـ ّ
ـري ض ــد امل ـس ـل ـم ــن .أم ــا
بالنسبة لباقي العالم ،املمتد من جزر األنتيل
إل ــى شـمــال ووس ــط وغ ــرب افــريـقـيــا ،والـشــرق
ً
األوسط وصوال إلى جنوب شرق آسيا ،فينظر
إل ــى الـفــرنـسـيــن ع ـلــى أن ـه ــم قـتـلــة وجـ ــادون
م ـت ـمــرســون ،وبــأن ـهــم ال يـسـتـخــدمــون لغتهم
«امل ـص ـق ــول ــة» و»ال ـح ـض ــاري ــة» ل ــوص ــف مــرقــة
قشطة لذيذة أو تصميم فستان سهرة أنيق،
ناهيك عن الغزل واملغازلة ،وإنما إللحاق األلم
واملعاناة بماليني ال تحصى من البشر .على
الرغم من ذلك ،فإن الثقافة الفرنسية املهيمنة
تـصــر عـلــى رؤي ــة نـفـسـهــا م ــن خ ــال عيونها
ه ــي ال ع ـي ــون اآلخـ ــريـ ــن ،وي ـس ـت ـف ـظــع مـعـظــم
الشعب الفرنسي أن يسائلهم أي شخص في
العالم عــن الـصــورة الجميلة والــورديــة التي
يحملونها عن أنفسهم.

الوحشية االستعمارية
سبب هذا التناقض ذو صلة بتاريخ وحاضر
السياسات الفرنسية .دعونا نبدأ بالتاريخ:
يـســرد لـنــا تـقــريــر عــن الـفـظــائــع االستعمارية
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي ال ـه ـن ــد ال ـص ـي ـن ـيــة ل ـل ـس ـنــوات
١٩٣٠ـ ،١٩٣٣فــي أع ـقــاب انـ ــدالع ت ـمــرد خليج
ي ــن ف ــي شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر عـ ــام  ،١٩٣٠بـعــض
أســال ـيــب الـتـعــذيــب الــوحـشـيــة ال ـعــزيــزة على
قلوب الضباط الفرنسيني .ووفـقــا للناشطة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـش ـه ـي ــرة أنـ ــدريـ ــه فـ ـي ــول ــي ،فـقــد
تضمنت أســالـيــب الـتـعــذيــب ،بــاإلضــافــة إلــى
اس ـت ـخــدام ال ـك ـهــربــاء ،وال ـحــرمــان مــن ال ـغــذاء،
والضرب بالعصا (على جلد باطن القدمني)،
ودق املـ ـس ــامـ ـي ــر تـ ـح ــت األظ ـ ــاف ـ ــر ،وال ـش ـن ــق
ال ـن ـص ـف ــي ،والـ ـح ــرم ــان م ــن امل ـ ـيـ ــاه ،وتـثـبـيــت
الـكـمــاشــات عـلــى جــانـبــي الجمجمة (إلخ ــراج
العيون من محاجرها) وغيرها .كما تتضمن
طريقة أخــرى أكثر حساسية وهــي استخدام
«شفرة حالقة ،لشق أخاديد طويلة في جلد
الساقني ،وملء الجرح بالقطن ومن ثم إشعال
النار بالقطن».
فــي عــامــي ١٩٤٧ـ ،١٩٤٨جــن جـنــون السلطات
االستعمارية الفرنسية فــي مدغشقر وعــاث
الجنود الفرنسيون باألرض فسادًا ،ما أسفر

عن مقتل واغتصاب سكان الجزيرة ،وإحراق
ق ــرى بـكــامـلـهــا ،ع ـقــابــا ل ـهــم ع ـلــى االنـتـفــاضــة
الـقــومـيــة املــدغـشـقــريــة امل ـنــاوئــة لــاسـتـعـمــار.
وشملت بعض املمارسات ووسائل التعذيب
التي يختص بها الفرنسيون تحديدًا ،والتي
أط ـلــق لـهــا ال ـع ـنــان عـلــى شـعــب مــدغـشـقــر ،ما
ي ـس ـمــى ب ـ ـ «رح ـ ـ ــات املـ ـ ــوت الـ ـج ــوي ــة» ،حـيــث
كــانــت تلقي ال ـطــائــرات الـعـسـكــريــة الفرنسية
املدغشقريني في وســط البحر ليموتوا غرقًا
ويصبحوا في عداد «املفقودين».
وقـ ـ ــد افـ ـتـ ـخ ــر الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون بـ ـه ــذا األسـ ـل ــوب
اإلجــرامــي لــدرجــة أن السلطات االستعمارية
الفرنسية في الجزائر قــررت استخدامه بعد
بضع سنوات أثناء معركة الجزائر العاصمة
ف ــي عــامــي ١٩٥٦ـ ،١٩٥٧حـيــث ق ــرر املـظـلـيــون
الـفــرنـسـيــون تـعــديــل طــريـقــة الـقـتــل الوحشية
عندما أخذت جثث القتلى الجزائريني تطفو
ع ـلــى س ـط ــح ال ـب ـح ــر ف ــاض ـح ــة ج ــرائ ـم ـه ــم .مــا
دفعهم إلجــراء بعض التعديالت على عملية
القتل هذه ،وذلك بربط كتل خرسانية بأقدام
الـضـحــايــا لـضـمــان غــرقـهــم بشكل دائ ــم (وقــد
وجـ ــد جـ ـن ــراالت األرج ـن ـت ــن ال ــذي ــن دعـمـتـهــم
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي أواخ ـ ــر السبعينيات
هذه الطريقة مالئمة جدًا لجهودهم في قمع
املقاومة للدكتاتورية التي مأسسوها هناك،
فاستخدموها من دون رادع).
لم تكن أساليب التعذيب هــذه التي وضعها
الفرنسيون ولـيــدة اللحظة ،بــل كــانــت قسوة
مــدروســة جيدًا ومجربة أيضًا .ففي الجزائر
فــي الـقــرن التاسع عـشــر ،قــام الـجـنــرال سانت
ارنـ ــو ب ـح ــرق الـ ـث ــوار ال ـج ــزائ ــري ــن أحـ ـي ـ ً
ـاء في
الكهوف ،كما قــام جنوده باغتصاب النساء
ال ـج ــزائ ــري ــات ،وه ــي ج ــرائ ــم اس ـت ـمــر الـجـنــود
الفرنسيون باقترافها أثناء الثورة الجزائرية
ف ــي الـخـمـسـيـنـيــات وأوائ ـ ــل الـسـتـيـنـيــات من
القرن العشرين.
وت ـش ـمــل ت ـق ــدي ــرات ال ــذي ــن ق ـت ـلــوا ع ـلــى أي ــدي
الفرنسيني أكثر من مليون فييتنامي ومليون
ج ـ ــزائ ـ ــري .أم ـ ــا بــال ـن ـس ـبــة مل ــدغ ـش ـق ــر ،فـتـصــل
ال ـت ـق ــدي ــرات إل ــى أك ـث ــر م ــن م ـئــة أل ــف شخص
قـتـلــوا عـلــى أي ــدي الـفــرنـسـيــن .وه ــذه ليست
بــالـطـبــع س ــوى أمـثـلــة قـلـيـلــة عـلــى الــوحـشـيــة
االستعمارية الفرنسية في بعض املستعمرات
ول ـي ـس ــت ق ــائ ـم ــة ش ــام ـل ــة ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق .أم ــا
االستعمار الفرنسي الذي طرح نفسه كحامل
ل ــواء «مـهـمــة ح ـضــاريــة» أو «تـحـضـيــريــة» أو
ما أسموه بـ  mission civilisatriceفقد أخفق
بشكل واضــح بتحضير الفرنسيني أنفسهم
قبل أن يحضر أي شعب آخــر .وملــا تــزل هذه
املهمة التحضيرية ،على ما يبدو ،حتى اآلن
غير منجزة!

املستعمرين جوهر الكولونيالية
الفرنسيني
ِ
والبرنامج االستعماري الفرنسي ،فقد راحت
هذه الفلسفة تطارد الفرنسيني أنفسهم بعد
انسحابهم الجزئي من املستعمرات ،ووجدوا
أن امل ـه ــاج ــري ــن األفـ ــارقـ ــة وال ـ ـعـ ــرب وال ـه ـن ــود
الصينيني ،وغيرهم ،في فرنسا «غير قابلني
لــانــدمــاج» فــي الـسـبــل «ال ـفــرن ـس ـيــة» .ويـبــدو
أن املهاجرين إلى فرنسا من األملــان والــروس
واإلسـ ـ ـب ـ ــان واإليـ ـط ــالـ ـي ــن ،واملـ ـج ــري ــن عـلــى
وج ــه الـخـصــوص ،هــم فـقــط الـقــابـلــون للدمج
واالس ـت ـي ـع ــاب اآلن ف ــي امل ـج ـت ـمــع ال ـفــرن ـســي،
بخالف املهاجرين ذوي البشرة الغامقة ،وال
سيما غير املسيحيني منهم.
وقد أسفرت مذبحة الجزائريني ـ الفرنسيني
التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية في تشرين
األول /أك ـت ــوب ــر  ١٩٦١ف ــي بـ ــاريـ ــس ،وال ـت ــي
كـ ــانـ ــت مـ ـسـ ـت ــوح ــاة بـ ــوضـ ــوح مـ ــن «رحـ ـ ــات
امل ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـج ـ ــوي ـ ــة» وال ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـص ــص ف ـي ـهــا
ال ـج ـيــش الـفــرن ـســي ف ــي ال ـجــزائــر ومــدغـشـقــر،
ع ــن مـقـتــل م ــا يــزيــد ع ــن  ٢٠٠مـتـظــاهــر مسلم
(تـصــل بـعــض الـتـقــديــرات إل ــى مــا يـفــوق ٤٠٠
م ـت ـظ ــاه ــر) ع ــن ط ــري ــق اطـ ـ ــاق الـ ـن ــار عـلـيـهــم
بالرصاص أو رميهم في نهر السني .ولم ّ
تقر
املهيمن عليها
الحكومات الفرنسية املتعاقبة
ِ
الـفــرنـسـيــون الـكــاثــولـيـكـيــون حـتــى ع ــام ١٩٩٨
بــالــواقـعــة ،معترفة أخـيـرًا بــأن الشرطة قتلت
مجرد  ٤٠متظاهرًا من ما مجموعه  ٢٠٠إلى
 ٤٠٠ضحية.
أمــا معظم ضحايا الحكومة الفرنسية التي

يـهـيـ ِـمــن عـلـيـهــا الـفــرنـسـيــون الـكــاثــولـيـكـيــون،
فـيــرون أن هــذه األعـمــال الوحشية والقاسية
هــي بمثابة سمة رئيسة للثقافة الفرنسية
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة ،إن لـ ــم ت ـك ــن مـ ــن م ـكــونــات ـهــا
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة .وهـ ـ ـ ــذا االن ـ ـط ـ ـبـ ــاع لـ ـي ــس ح ـك ـرًا
ع ـل ــى امل ـس ـل ـمــن ال ـفــرن ـس ـيــن ف ـح ـســب (ح ـيــث
اشـتـقــت الـسـلـطــات االس ـت ـع ـمــاريــة الـفــرنـسـيــة
ف ـئــة «ال ـفــرن ـس ـيــن امل ـس ـل ـمــن» أو “Français
 ”musulmansفــي الـجــزائــر فــي الـقــرن التاسع
عـشــر كمفهوم قــانــونــي يـطــالــب الـجــزائــريــن،
مــن أجــل الـحـصــول على الجنسية الفرنسية
بكامل حقوقها ،بنبذ «الشريعة اإلسالمية»،
بـمــا فــي ذل ــك تـعــدد ال ــزوج ــات) ،بــل يشاركهم
فـيــه الـيـهــود الـفــرنـسـيــون أي ـضــا الــذيــن يــرون
بــدورهــم أن مـعــاداة السامية هــي أيضًا سمة
رئيسة للثقافة الفرنسية الكاثوليكية .حيث
أن األخيرين قد تعرضوا من قبل نابليون عام
 ١٨٠٦إلــى اختبار -علماني أو كاثوليكي؟–
مماثل ،ما اضطرهم ،لتبديد مخاوفه ،اللتزام
أنـ ـه ــم ل ــن ي ـت ـب ـعــوا ش ــرائ ــع تـ ـع ــدد ال ــزوج ــات
والطالق اليهودية التي تتناقض مع قوانني
ال ــدول ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ولـ ــن ي ـم ــارس ــوه ــا كـشــرط
لتحررهم من التمييز .بطبيعة الحال ،تتقاطع
قوانني الدولة الحديثة العلمانية في فرنسا
صدفة مع فرض الزواج األحادي الكاثوليكي
األص ــل واملـنـبــع ،وتتناقض أيـضــا صــدفــة مع
شريعة تعدد الــزوجــات اليهودية .وبعد كل
ذل ـ ــك ،ال ي ـ ــزال ال ـفــرن ـس ـيــون ي ـ ــرون وي ـقــدمــون
أنفسهم للعالم على أنهم عشاق حساسون

لم تكن أساليب
التعذيب
التي وضعها
الفرنسيون
وليدة اللحظة،
بل كانت قسوة
مدروسة جيدًا
(أرشيف)

الكاثوليكية العلمانية

ال تـقـتـصــر مـســألــة الـكـيـفـيــة ال ـتــي ُيـنـظــر بها
للفرنسيني فـقــط عـلــى ال ـتــاريــخ ،بــل هــي ذات
صـلــة أي ـضــا بــال ـحــاضــر .فـفــي ح ــن ك ــان دمــج
الـ ـسـ ـك ــان األصـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي ثـ ـق ــاف ــة وح ـ ـضـ ــارة

«داعش» :بين تمدده ومواجهته؟ نحو إدارة
علي إبراهيم مطر *

أ :نحو إدارة دولية لمكافحة اإلرهاب

الدول العربية في خطر سياسيًا ،واجتماعيًا
وأم ـن ـي ــا ،فـتـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» ال ي ـ ــزال يـتـمــدد
نحوها ،والتحالف الدولي لم يستطع ايقافه.
ح ـتــى اآلن ل ــم يـتـمـكــن امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي من
وضع خطط فعالة ملواجهة «داعش» ،بل بات
التنظيم يهدد باالنتقال إلــى الــدول الغربية.
ل ــذل ــك تـ ـط ــرح تـ ـ ـس ـ ــاؤالت ك ـث ـي ــرة عـ ــن ن ـجــاح
«التحالف» في مكافحة «داعــش» ،خصوصًا
أن ــه ب ــات هـنــاك شـبــه إج ـمــاع دول ــي وأمـيــركــي
على أن الضربات الجوية غير كافية ،وال تزال
معركة التحالف ضد التنظيم طويلة.
وال يـ ــزال ال ـغ ـمــوض يـكـتـنــف االسـتــراتـيـجـيــة
االميركية ،وذلك نتيجة عدم توحيد الجهود
الــدولـيــة ملكافحة اإلره ــاب عبر تـعــاون الــدول
في مواجهته خصوصًا أن قوة التحالف تقوم
على أميركا فقط .إذا ،ما هو الحل املتقرح أو
ً
البديل الذي يمكن أن يكون مقبوال لدى جميع
الدول خصوصًا تلك املتضررة من اإلرهاب.

ال شك في أن خطر «داعش» ـ مع ما يرتكبه من
جرائم ـ ومكافحته ،ال يشكالن أزمــة إقليمية
فقط ،بل بــات أزمــة دولية متشعبة األسباب،
واألط ـ ـ ــراف وال ـت ــداع ـي ــات ،وإن ك ــان املـتـضــرر
األكبر دول اإلقليم ال سيما سوريا والعراق.
وبالتالي فال بد من إيجاد حل جدي وفعلي
لهذه األزمة الدولية .هذا الحل يمكن أن يكون
مــن خ ــال شـقــن ،األول تشكيل إدارة دولـيــة
ملكافحة اإلرهـ ــاب ،أم ــا الـثــانــي وال ــذي يعتبر
األنجح ملنطقتنا فهو تشكيل تحالف إقليمي
يضم الدول العربية واإلسالمية.
يخضع العالم اليوم لشكل من اإلدارة الدولية
ّ
ومكوناتها ،وليس من دولة
بجميع أطرافها
واح ــدة فــي هــذا اإلقـلـيــم ق ــادرة على ممارسة
س ـي ــادت ـه ــا واس ـت ـق ــال ـه ــا ك ـع ـضــو ف ـ ّـع ــال فــي
املجتمع الــدولــي ،بــل هناك نــزوع لــدى بعض
ال ـ ــدول م ــن أجـ ــل االع ـ ـتـ ــراف ل ـهــا ب ـخ ـيــارات ـهــا
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة امل ـس ـت ـق ـل ــة وب ـ ـشـ ــيء مـ ــن ال ـن ـف ــوذ
اإلقليمي ،مــا يمنع االتـفــاق بينها مــن خــارج

ائتالف جامع .ويعتبر مفهوم اإلدارة الدولية
مــن املفاهيم الحديثة فــي الـعــاقــات الدولية
والـتـنـظـيــر ال ــدول ــي ،وق ــد ط ــرح بـشـكــل جــدي
ملعالجة العديد من األزمات.
لكن حتى اآلن ال يزال استخدام مفهوم اإلدارة
ً
ال ــدول ـي ــة ق ـل ـيــا ج ـ ـدًا ،فـلـطــاملــا رف ـضــت ال ــدول
الـتـنــازل عــن سيادتها مــن أجــل اتـحــاد دولــي
ً
يشكل مــدخــا إلدارة امللفات الحساسة التي
تهم املجتمع الدولي ،باستثناء تلك املنظمات
وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ــي تـتـشـكــل م ــن ق ـبــل ال ــدول
الـكـبــرى لــرعــايــة مصالحها .فــالــدول مــا زالــت
حتى اآلن ترى أن ال سلطة تعلو فوق سلطتها
أو تفرض عليها ما ال تريده .لذلك ،فإن فكرة
اإلدارة الدولية لم تكن مطروحة على املستوى
الدولي ،باستثناء ما طرحه بعض املنظرين
ً
الذين يروون فيها حال للخالص من املشاكل
التي تواجه الكثير من األزمات العالقة.

ب :نظرية اإلدارة الدولية
يعتبر بنتام من أفضل املفكرين الذين أسسوا

الستخدام عبارة قانون دولي أو قواعد دولية.
كذلك الفيلسوف كانت الذي نادى بجمهورية
عاملية أو اتحاد عاملي للشعوب.
بالنسبة إلى سموتس م .ك .فإن خيار االعتقاد
بالعالقات الدولية من خالل مصطلح اإلدارة
ال ــدول ـي ــة ي ـس ـمــح ب ــإع ـط ــاء رؤى لــأش ـخــاص
وللتفاعالت التي أهملتها األدبيات الواقعية،
ويجدد التفكير حول فكرة املجتمع الدولي.
إن ال ــدول ــة بـصـفـتـهــا ع ـض ـوًا ف ــي املــؤس ـســات
ال ــدول ـي ــة ت ـقــرر م ــع مـجـمــوعــة ال ـ ــدول امل ـبــادئ
واإلجراءات التنفيذية في إطار اإلدارة الدولية
أو التحكم الــدولــي ،وهــي التي تتولى تنفيذ
االت ـف ــاق ــات وتـطـبـيــق الـ ـق ــرارات الـ ـص ــادرة عن
املؤسسات الدولية بموجب قوانني تصدرها
في إطار اقليمها كونها ما زالت تتمتع تجاهه
بالسلطات التشريعية والقضائية ،وهي التي
تنقل ارادة شعبها إلى املحافل الدولية.
ولــذلــك ،يمكن تعريف اإلدارة الــدولـيــة بأنها
نـشــاط يـهــدف لخلق تـفــاعــل تنظيمي هــادف
على مستوى إقليمي أو دولي.
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مـنـغـمـســون بــال ـتــأمــل ال ـف ـل ـس ـفــي ،وكـمـثـقـفــن
مـلـتــزمــن ،وكـمــدافـعــن عــن الـعـلـمــانـيــة ،أو ما
يسمونها بـ”!”laïcité
والسمة األخيرة هذه ،أي العلمانية املزعومة،
هـ ــي الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ال ـع ـن ـصــريــة
ال ــرس ـم ـي ــة وغـ ـي ــر ال ــرس ـم ـي ــة وم ـ ــن ال ـح ـمــات
الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـروج لـ ـه ــا ال ـف ــرن ـس ـي ــون
الكاثوليكيون« ،العلمانيون» بالطبع ،ضد
الـفــرنـسـيــن املـسـلـمــن ،نــاهـيــك ع ــن املسلمني
خ ــارج فــرنـســا .وم ــن هـنــا يــوصــف املسلمون
الـفــرنـسـيــون عـلــى أن ـهــم مــن أص ــول جغرافية
ودينية وثقافية أجنبية ،مــن خــارج فرنسا،
وه ـ ـ ــي ت ـه ـم ــة ال تـ ــوجـ ــه الـ ـبـ ـت ــة ل ـل ـم ــواط ـن ــن
ال ـف ــرن ـس ـي ــن مـ ــن أص ـ ــول إي ـط ــال ـي ــة وأمل ــان ـي ــة
وروسية وإسبانية ومجرية مهاجرة.
إذا أصــر الفرنسيون الكاثوليكيون أنــه كان
ي ـجــب ع ـلــى املـسـلـمــن وال ـي ـه ــود ال ـجــزائــريــن
أن يـصـبـحــوا فــرنـسـيــي الـثـقــافــة فــي الـجــزائــر
تحت الحكم الفرنسي الكولونيالي (ويـقــال
إن ال ـي ـهــود الـفــرنـسـيــن م ــن أص ــول جــزائــريــة
ن ـج ـحــوا ف ــي عـمـلـيــة ال ـت ـح ــول ال ـث ـقــافــي هــذه
غ ــداة اسـتـصــدار مــرســوم كريميو ع ــام ١٨٧٠
الذي حول اليهود قانونيًا من جزائريني إلى
مــواطـنــن فرنسيني ،وهــي الـحــالــة القانونية
ال ـت ــي أل ـغ ـيــت ف ــي وقـ ــت الحـ ــق ف ــي ظ ــل نـظــام
ف ـي ـش ــي امل ـ ـت ـ ـعـ ــاون أثـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـع ــامل ـي ــة
الثانية ،كاشفة بــذلــك عــن هشاشة التسامح
الفرنسي الكاثوليكي) ،فإن نفس الفرنسيني
الكاثوليكيني هم من يصرون اليوم على أنه

يـجــب عـلــى الـفــرنـسـيــن مــن خلفية إســامـيــة
جــزائــريــة فــي فــرنـســا أن يـنــدمـجــوا فــي ثقافة
ف ــرن ـس ـي ــة م ـت ـخ ـ َـي ـل ــةُ ،يـ ــزعـ ــم أنـ ـه ــا ع ـل ـمــان ـيــة،
وبالتأكيد ليست مسيحية!
وم ـ ــن غ ـي ــر ال ـ ــواض ـ ــح مـ ــا إذا ك ـ ــان قـ ــد سـبــق
اس ـت ـي ـعــاب ودمـ ــج األق ـل ـي ــات ال ـفــرن ـس ـيــة مثل
البريتونيني ،والكورسيكيني ،والباسكيني،
واأللزاسيني  -اعتقد الرئيس الفرنسي نيكوال
س ــارك ــوزي ع ــام  ٢٠١١أن األخـيــريــن مــا زال ــوا
يعيشون فــي أملــانـيــا ال داخ ــل ح ــدود فرنسا-
بشكل كــامــل فــي ه ــذه “الـفــرنـسـيــة” املــزعــومــة
أم ما زالــوا بانتظار تعليمات جديدة التمام
عملية الدمج.

ال ـفــرن ـســي ف ــي ه ــذه ال ـف ـت ــرة .ف ـع ـنــدمــا فتحت
ال ـق ــوات الـفــرنـسـيــة ال ـنــار عـلــى س ـيــارة مدنية
عــام  ،٢٠١١مــا أسـفــر عــن مقتل ثــاثــة مدنيني
فــي أفـغــانـسـتــان ،بينهم ام ــرأة حــامــل وطـفــل،
أع ــرب وزي ــر الــدفــاع الفرنسي جـيــرار لونغيه
عن «حزنه العميق» ملقتلهم ،لكنه أضــاف أن
تصرف الجنود كــان دفــاعــا عــن النفس حيث
«رفضت» السيارة «التوقف رغم التحذيرات
املتكررة».
أمــا الــدعــم الفرنسي املستمر للجهاديني في
ســوريــا ،بـمــا فــي ذل ــك التسهيالت الفرنسية
وتسهيالت حلف شمال األطلسي ،إن لم يكن
تشجيعه ،للمسلمني الفرنسيني باالنضمام
ُ َ
فيك ِذب الرعب الرسمي
للمعارك في سوريا،
ل ــدى الـفــرنـسـيــن الـكــاثــولـيـكـيــن م ــن صـعــود
«داع ــش» ومـمــارســاتــه لقطع الـ ــروؤس .حيث

قيم الجمهورية
في أعقاب الهجوم على مكاتب مجلة «شارلي
ايبدو» الذي قام به رجالن فرنسيان مسلمان،
والهجوم على متجر يهودي فرنسي قــام به
ثــالــث (ت ــم تـحــديــد األص ــول الـجـغــرافـيــة آلبــاء
هـ ــؤالء ال ــرج ــال ع ـلــى ُ ال ـف ــور م ــن ق ـبــل وســائــل
اإلع ــام الـفــرنـسـيــة وقــدمــت عـلــى أنـهــا وثيقة
الصلة ،إن لم تكن املسبب الرئيس لجرائمهم)،
اقـتــرح الرئيس الفرنسي السابق مــن أصــول
كاثوليكية مجرية نيكوال ســاركــوزي (جــده
ألم ــه ي ـه ــودي يــونــانــي اع ـت ـنــق الـكــاثــولـيـكـيــة
ع ـن ــدم ــا تـ ـ ــزوج م ــن جـ ــدتـ ــه)« ،طـ ـ ــرد أي إم ــام
[فرنسي] يحمل وجـهــات نظر ال تحترم قيم
الجمهورية».
ليس واضحًا ما إذا كان ساركوزي سيوافق
على أن ُيطرد هو نفسه إلى املجر أو اليونان
فــي حــال تبنيه وجـهــات نظر “ال تحترم قيم
الجمهورية” .ويظل من غير الواضح أيضًا ما
إذا كان ينبغي أن يكون هذا مصير القساوسة
الكاثوليك والـحــاخــامــات اليهود الفرنسيني
إن ق ـل ـلــوا م ــن احـ ـت ــرام ه ــذه ال ـق ـيــم؛ ول ـك ــن إذا
كان وضع اليهود تحت حكم فيشي مؤشرًا،
فحتى الحاخامات أيضًا لــن يكونوا بمنأى
عن هذا املصير.
وعلى عكس التصور الذاتي ملعظم الفرنسيني
الكاثوليكيني ،فــإن مشكلة الثقافة الفرنسية
الكاثوليكية «العلمانية» املعاصرة واملهيمنة
ً
تكمن أصــا فــي افتقارها إلــى الصقل ،حيث
ّ
أن العنصرية الفرنسية تعبر عن نفسها في
معظم األحيان في طرق مبتذلة ووقحة تخلو
من العبارات امللطفة والتجميلية .وفــي هذا،
يختلف الفرنسيون عــن أقرانهم األميركيني
والبريطانيني ،حيث غالبًا ما تصاغ عنصرية
األخـيـ ْ
ـريــن بلغة ألـطــف اجتماعيًا ،وإن كانت
تخفي من ورائها ذات االبتذال العنصري .لكن
العنصرية الفرنسية الكاثوليكية تتطابق في
ابتذالها ووقاحتها مع العنصرية اليهودية
اإلســرائـيـلـيــة ،الـتــي ال تستسيغ أي ـضــا ،وفــي
م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــان ،االط ـ ـنـ ــاب وم ـس ـت ـح ـضــرات
التجميل اللغوية.
تتواصل اليوم سياسات الحكومة الفرنسية
وجرائمها في مالي ،وفي ليبيا وأفغانستان،
وه ــي أب ــرز ثــاثــة مــواقــع لـلـتــدخــل العسكري

تشمل تقديرات الذين
قتلواعلى أيدي الفرنسيين
أكثر من مليون فييتنامي
ومليون جزائري
يـ ـب ــدو وك ــأنـ ـم ــا قـ ــد تـ ــم ان ـ ــدم ـ ــاج امل ـت ـطــوعــن
الفرنسيني املسلمني مــع داع ــش بشكل جيد
لـلـغــايــة فــي الـثـقــافــة الـفــرنـسـيــة الكاثوليكية،
ال س ـي ـمــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـت ـع ـصــب ،وع ــدم
ال ـت ـســامــح ،وق ـط ــع الـ ـ ــروؤس  -واألخـ ـي ــرة من
االختصاصات الثقاقية الفرنسية العلمانية،
ح ـي ــث اس ـت ـم ــرت الـ ــدولـ ــة ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــإع ــدام
املجرمني بقطع رؤوسهم باملقصلة حتى عام
 ،١٩٧٧وكان آخر شخص قطعت الدولة رأسه
في فرنسا ،من قبيل الصدفة ،مجرم فرنسي
مسلم.

َمن يستوجب الدمج؟

فرنسا هذه هي فرنسا التي تتهم مواطنيها
املسلمني برفض االندماج في ثقافتها ،والتي
ال تـســائــل نفسها الـبـتــة عــن الـسـبــب ال ــذي ال
يجعلها تفكر بأنه ينبغي عليها أن تندمج
ف ــي ث ـقــاف ـت ـهــم .فــال ـفــرن ـس ـيــون امل ـس ـل ـمــون هم
أيـضــا ج ــزء مــن فــرنـســا وم ــن ثقافتها مثلهم
مثل الفرنسيني الكاثوليكيني ،خصوصًا أن
فرنسا لم تعد ملكية حصرية للكاثوليكيني
ليفعلوا بها مــا ي ـشــاؤون .ربـمــا كــان بإمكان
ال ـف ــرن ـس ـي ــن ال ـكــاث ــول ـي ـك ـي ــن (ه ـ ــل نـسـمـيـهــم
Gaulois؟) أن يتعلموا بعضًا مــن التسامح
مـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــن املـ ـسـ ـلـ ـم ــن .ف ــال ـف ــرن ـس ـي ــون
امل ـس ـل ـمــون ه ــم َمـ ــن ت ـح ـمــل وت ـس ــام ــح لـعـقــود
طويلة وما زالوا يتحملون ويتسامحون قدر
استطاعتهم مع العنصرية والتعصب وعدم
التسامح الفرنسي الكاثوليكي .فهل بإمكان
ال ـفــرن ـس ـيــن ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــن أن ي ـت ـع ـل ـمــوا أن
يتسامحوا مع تسامح الفرنسيني املسلمني؟
على الرغم من الصدمة التي يمكن أن تسببها

رأي

هذه الفكرة األخيرة للطائفيني والعنصريني
الفرنسيني الكاثوليكيني (الــذيــن هم بالطبع
«عـلـمــانـيــون») ،ف ـهــؤالء أنفسهم لــم يعتقدوا
أنها فكرة صــادمــة عندما سـعــوا ،كأقلية من
امل ـس ـتــوط ـنــن ،إلج ـب ــار غــالـبـيــة املـسـتـعـ َـمــريــن
ل ــان ــدم ــاج ف ــي ثـقــافـتـهــم  -ب ـغــض ال ـن ـظــر عن
ماهية ثقافتهم بالطبع.
ال يعرف املرء إن كان من املتوقع من الفرنسيني
امل ـس ـل ـمــن ت ـب ـنــي س ـبــل ال ـت ـعــذيــب وأســال ـيــب
القتل وعــدم التسامح «العلماني» الفرنسية
الكاثوليكية كجزء من عملية االنــدمــاج .فإذا
ً
ك ــان ه ــذا ه ــو امل ـط ـلــوب ف ـع ــا ،إذًا ف ـقــد جــرى
دم ــج ثــاثــة فــرنـسـيــن مسلمني فـقــط ال غير،
وهــم األخــوان شريف وسعيد كواشي ،الذين
ه ــاج ـم ــوا م ـكــاتــب ش ــارل ــي ايـ ـب ــدو ،وأح ـم ــدي
كوليبالي ،الذي هاجم املتجر اليهودي.
ً
لكن مــا هــو مــذهــل فـعــا هــو رفــض الحكومة
الفرنسية االعتراف بالنجاح الفائق لألخوين
كــواشــي بــاالنــدمــاج فــي الـثـقــافــة «الفرنسية»
حيث طلبت من الحكومة الجزائرية دفنهما
ف ــي ال ـجــزائــر ـ ـ وه ــي بـلــد ل ــم ي ــزره ــا األخـ ــوان
أب ـ ـ ـدًا ـ ـ ـ ولـ ـي ــس ف ــي ف ــرن ـس ــا ح ـي ــث ُولـ ـ ــدا وت ــم
دمجهما بطريقة نموذجية .رفضت الحكومة
الـ ـج ــزائ ــري ــة ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور ال ـط ـل ــب ال ـفــرن ـســي
ب ــال ـس ـم ــاح ب ــدف ــن م ــواط ـن ــن فــرن ـس ـيــن عـلــى
أراضـيـهــا .وقــد حصلت فرنسا على اإلجــابــة
ذاتـهــا مــن حكومة مــالــي ،الـتــي رفـضــت أيضًا
طلب الحكومة الفرنسية بدفن جثة املواطن
الفرنسي كوليبالي على أراضيها.
ورغــم فظاعة مــا اقترفه الــرجــال الـثــاثــة ،فإن
جرائمهم تبدو هزيلة عدديًا وباهتة باملقارنة
مــع الـفـظــائــع الـفــرنـسـيــة الـكــاثــولـيـكـيــة األكـثــر
قسوة بكثير ومع جرائمها «العلمانية» التي
وصلت إلى حد اإلبادة الجماعية في مختلف
أنـحــاء الـعــالــم .ولــو بقي كوليبالي واألخ ــوان
كــواشــي على قيد الـحـيــاة ،لـكــان عليهم تعلم
ال ـعــديــد مــن ال ـ ــدروس اإلضــاف ـيــة فــي الـقـســوة
والـتـعـصــب وع ــدم الـتـســامــح العنيف قـبــل أن
يتمكنوا مــن االن ـخــراط والــذوبــان واالنــدمــاج
بالكامل فــي الثقافة الفرنسية الكاثوليكية
العلمانية الحقة.
أم ــا بــاقــي الـفــرنـسـيــن املـسـلـمــن ،فيواصلون
م ـق ــاوم ــة االن ـ ــدم ـ ــاج وال ـ ــذوب ـ ــان ف ــي ال ـث ـقــافــة
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـس ـ ـيـ ــة ال ـ ـكـ ــاثـ ــول ـ ـي ـ ـك ـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـلـ ـم ــانـ ـي ــة
ويستمرون في رفضهم محاكاة املتعصبني
والــامـتـســامـحــن والـعـنـصــريــن الفرنسيني
الكاثوليكيني «العلمانيني» والقلة القليلة من
املسلمني الذين حذوا حذوهم .أما رد غالبية
الفرنسيني املسلمني على الدعوات الفرنسية
الكاثوليكية والعلمانية املـتـكــررة لالندماج
فـهــو رد ص ــري ــح« :ال نــريــد االن ــدم ــاج بثقافة
كـهــذه ،لكن شكرًا لدعوتكم على أي حــال» أو
في لغة الفرنسيني «الحضارية املصقولة»:
«Merci, très peu pour nous!» .
* أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في
جامعة كولومبيا في نيويورك ،وصدر له أخيرًا
كتاب «اإلسالم في اللبرالية» في اللغة اإلنكليزية

دولية لمكافحة اإلرهاب
ويمكن القول ان التعاون الدولي هو الخلفية
ال ـق ــان ــوي ــة ل ـ ـ ـ ــإدارة ال ــدولـ ـي ــة ،وق ـ ــد أوج ــدت ــه
الحاجة بهدف احالل السالم واألمن الدوليني.
إن السياسة املعتمدة فــي دول ــة مــا يمكن أن
تنسحب بآثارها على الدول االخرى.
وأكـ ـث ــر م ــا يـتـجـلــى ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي إلدارة
ال ـش ــؤون الــدول ـيــة فــي م ـجــال عـمــل املنظمات
وامل ــؤسـ ـس ــات ال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ي ــرت ـك ــز عـمـلـهــا
بشكل أســاســي ووفـقــا ملــا جــاء فــي مواثيقها
إلى التعاون الدولي ،حيث جاءت النصوص
ال ــدول ـي ــة ل ـتــؤكــد ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي بـطــريـقــة
مـبــاشــرة وواض ـح ــة ،وه ــذا مــا نلحظه بشكل
واضح في ميثاق األمم املتحدة.
لكن سرعان ما تكشف األمــر عن عدم فعالية
التعاون إلدارة الشؤون الدولية أو أقله إدارة
األزمـ ـ ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ف ــال ـت ـع ــاون ي ـت ــرك ل ـلــدول
مساحات أوســع من الحرية في اتخاذ القرار
بالتعاون وبتحديد شكل هذا التعاون.
هــذه اإلدارة يمكن أن ّ
تفعل من قبل التنظيم
الـ ــدولـ ــي وامل ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة ،ح ـي ــث ه ـنــاك

ارتباط بني اإلدارة الدولية والتنظيم الدولي،
فهذه اإلدارة ال تعمل خارج هذا التنظيم.
وقد رافقت نظريات التنظيم الدولي ،دعوات
ن ـح ــو إق ــام ــة ح ـك ــوم ــة ع ــامل ـي ــة ل ـل ـق ـضــاء عـلــى
ً
ال ـفــوضــى ال ــدول ـي ــة .لــذلــك ن ـقــول إن ــه ب ــدال من
االس ـت ـئ ـثــار م ــن ق ـبــل ت ـحــالــف ت ـق ــوده أمـيــركــا
ً
وتشن من خالله الحرب على «داعش» ،وبدال
مــن اسـتـخــدام اإلدارة الــدولـيــة كمفهوم لحل
األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة ،األف ـض ــل اسـتـثـمــارهــا
بشكل ناجح في مكافحة اإلره ــاب ،وذلــك من
خ ــال تــوحـيــد ال ـج ـهــود اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة
وت ــرك الـخــافــات والـتـعـنــت الـسـيــاســي جانبًا
ال سـيـمــا م ــن قـبــل دول لـطــاملــا اتـهـمــت بــدعــم
االره ــاب ،حتى الــوصــول إلــى تشكيل تحالف
ن ــاج ــح ف ــي م ــواج ـه ــة «داعـ ـ ـ ـ ــش» ،واالع ـت ـم ــاد
ع ـل ــى م ــا ت ـق ــدم ــه األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة م ــن ق ـ ــرارات
واستراتجيات ملكافحة اإلرهاب.

ج :الحل األفضل تحالف إقليمي
اإلره ـ ـ ـ ــاب ي ـم ــس ح ــال ـي ــا م ـن ـط ـق ـت ـنــا ال ـعــرب ـيــة

واالسالمية ،لذلك من األفضل ،تشكيل تحالف
ع ــرب ــي إس ــام ــي والـ ـتـ ـع ــاون ف ــي هـ ــذا اإلطـ ــار
ملـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،ومـنــع تـمــدد ه ــذا اإلره ــاب
نحو كل الدول العربية واإلسالمية ،ال سيما
أن ميثاق األمــم املتحدة أفــرد الفصل الثامن
لـلـحــديــث ع ــن الـتـنـظـيـمــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،حيث
تنص امل ــادة  52أنــه ليس فــي هــذا امليثاق ما

من األفضل تشكيل تحالف
عربي إسالمي والتعاون في
هذا اإلطار لمحاربة اإلرهاب
يحول دون قيام تنظيمات أو وكاالت إقليمية
تعالج من األمور املتعلقة بحفظ السلم واألمن
ال ــدول ــي م ــا ي ـكــون ال ـع ـمــل اإلق ـل ـي ـمــي صــالـحــا
فيها ومناسبًا مــا دامــت هــذه التنظيمات أو
ال ــوك ــاالت اإلقـلـيـمـيــة ونـشــاطـهــا مـتــائـمــة مع
مقاصد «األمم املتحدة» ومبادئها.

وأك ــدت هــذه امل ــادة أنــه على مجلس األم ــن أن
يشجع على االستكثار من الحل السلمي لهذه
امل ـنــازعــات املحلية بـطــريــق ه ــذه التنظيمات
اإلقليمية أو بواسطة تلك الوكاالت اإلقليمية.
امل ــادة  53مــن املـيـثــاق أش ــارت الــى ان مجلس
األم ــن يستخدم تـلــك التنظيمات والــوكــاالت
اإلقـلـيـمـيــة ف ــي أع ـم ــال ال ـق ـمــع ،كـلـمــا رأى ذلــك
مالئمًا ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته
وإشرافه .لذلك فإن قيام هذا التحالف يؤدي
م ــن دون أدن ـ ــى ش ــك إلـ ــى ن ـتــائــج م ـث ـم ــرة ،قد
تؤدي إلى مكافحة اإلرهاب ومحاصرته حتى
القضاء عليه.
ل ـكــن ب ـمــوضــوع ـيــة ،يـمـكــن ال ـق ــول إن تشكيل
تحالف إقليمي حاليًا قــد تمنعه ،الخالفات
ال ـقــائ ـمــة ب ــن ال ـ ــدول اإلق ـل ـيـم ـيــة ،ول ـكــن يمكن
في حــال توحدت الجهود تشكيله وتفعيله.
ويـبـقــى األسـ ــاس فــي مـكــافـحــة ه ــذا اإلرهـ ــاب،
ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـنــع ان ـت ـش ــار االفـ ـك ــار ال ـهــدامــة
والتكفيرية التي تغذيه.
* صحافي لبناني
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سوريا

الحدث
في اليوم الذي
أعلنت فيه القوات
العراقية تحرير كامل
محافظة ديالى من
تنظيم «داعش»،
طرد مسحلي
ُأعلن ُ
التنظيم من مدينة
عين العرب السورية
(كوباني) المحاذية
للحدود التركية.
نتيجة القتال الطويل
كانت محسومة
سلفًا .فالمقاتلون
األكراد خاضوا معركة
وجود في تلك
البقعة السورية،
وكانوا ينسقون مع
أقوى أسلحة الجو
في العالم ،وأكثرها
قدرة على استخدام
النيران والتدمير .ورغم
ذلك ،خاض «داعش»
المعركة التي انتهت
إلى النتيجة ذاتها
التي تحققت عقب
عدد من المعارك في
العراق (من محيط
بغداد إلى جرف الصخر
وصوال إلى ديالى)،
ً
ومعارك الجيش
السوري في دير الزور
وحقل شاعر النفطي:
تنظيم «داعش»
ليس قوة ال تقهر،
وباإلمكان مواجهته
ووقف تمدده
وهزيمته .صحيح أن
التنظيم لم يفقد
زخمه بعد ،وال خسر
حاضنته الشعبية،
لكن أعداءه باتوا
قادرين على احتوائه،
رغم قدرته على
مفاجأتهم .بعد هذه
الخسائر واالنتكاسات،
بات من الممكن
القول إن زمن صعود
«داعش» قد انتهى،
لكن معركة تدميره
ال تبدو قصيرة ،وقد
بدأت للتو

ّ
«داعش يتبدد»
في عين العرب:

انتهى زمن
الصعود؟

ّ
ّ
ُفي تأكيد جديد ،أن «زمن انتصارات داعش» ولى،
مني التنظيم أمس بهزيمة متعددة الدالالت في عين العرب.
مواقف مصادر التنظيم من التطورات تضاربت ،فيما بدا أن
جهات عدة تسعى إلى اإلفادة «المعنوية» من االنتصار

صهيب عنجريني
وفــي اليوم الثالث والثالثني بعد املئة
عادت عني العرب (كوباني) إلى سيطرة
أبـنــائـهــا بــالـكــامــل .الـهــزيـمــة الـتــي ُمني
بها تنظيم «الــدولــة اإلسالمية» ليست
ّ
األول ــى على األراض ــي الـسـ ّ
ـوريــة ،لكنها
األبــرز في هذا السياق حتى اآلن .فرغم
أن فشل اقتحامات التنظيم قد ّ
تكرر في
اآلونة األخيرة (في دير الزور ،وشاعر)
ّ
التحوالت التي ّ
مرت بها معركة
غير أن

ّ
ع ــن الـ ـع ــرب تـجـعـلـهــا م ــرش ـح ــة ب ـقـ ّـوة
ّ
لتتحول إلى نقطة فاصلة بني حقبتني،
ّ
ّ
ّ
بفعل رمزية استحقتها ،وال سيما في
ُ
ظل تضافر العوامل التي قد تجعل «ما
بعد كوباني» مختلفًا تمامًا ّ
عما قبلها،
ّ
سيتحول على األرجــح إلى
األمــر الــذي
ح ــاف ــز لـسـعــي كـثـيــر م ــن ال ـج ـه ــات إلــى
مـصــادرة انتصار عــن الـعــربّ ،
وادع ــاء
الفضل األساسي فيه .من هذا املنطلق
ُيـمـكــن تفسير املــوقــف ال ــذي ص ــدر عن
وزارة الدفاع األميركية أمس ،حيث نقلت

محطات رئيسية في المعركة
 16أيلول« :داعش» ّ
يشن هجومًا في ضواحي مدينة عني العرب.
 19أيلول :املسلحون يحققون تقدمًا كبيرًا ،ويسيطرون خالل يومني على نحو 60
قرية في محيط املدينة.
 23أيلول :قوات «التحالف» تغير للمرة األولى على مواقع
«داعش» في سوريا.
 6تشرين األول :املسلحون يدخلون عني العرب من
الشرق.
 10تشرين األول :املسلحون يسيطرون على «املربع
األمني» في املدينة.
 20تشرين األول :الواليات املتحدة تلقي للمرة األولى
أسلحة وذخائر للمقاتلني األكراد.
 31تشرين األول :نحو  150من عناصر البشمركة
القادمني من كردستان العراق يدخلون عني العرب.
 19كانون الثاني :املقاتلون األكراد يستعيدون السيطرة
على هضبة مشتة نور عند طرف املدينة ،التي صار
بإمكانهم من خاللها السيطرة على املدينة بالنار.
ً
 26كانون الثاني :إعالن السيطرة على املدينة سيطرة شبه كاملة ،واستمرار
«تنظيف بعض الجيوب».

من االحتفاالت في مدينة دياربكر التركية بتحرير مدينة عين العرب (أ ف ب)

تقارير إعالمية متطابقة عن املتحدث
باسم البنتاغون قوله« :لست مستعدًا
لـلـقــول إن الـنـصــر تحقق فــي املـعــركــة».
الـكــولــونـيــل سـتـيــف وارن ح ــرص على
تأكيد أن «املعركة مستمرة .لكن اعتبارًا
م ــن اآلن ،أع ـت ـقــد أن الـ ـق ــوات الـصــديـقــة
لديها قــوة الــدفــع» ،األم ــر ال ــذي يعكس
ح ــرص ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وم ــا تمثله
بوصفها «رأس التحالف الدولي» على
ّ
إعالن االنتصار .وإذا كانت
«حقها» في
ّ
الغارات التي شنها «التحالف» قد ّأدت
دورًا ف ــي ال ـح ـ ّـد م ــن ت ـح ـ ّـرك ــات مقاتلي
«داع ــش» ،فالثابت أن هزيمة التنظيم
مــا كــانــت لتتحقق لــوال عـنــاد املقاتلني
قلب املــوازيــن
األك ــراد ،وإصــرارهــم على ّ ِ
تنضم إلى مناطق
بعد أن كادت املدينة
س ـل ـطــة «داع ـ ـ ــش» ف ــي أوج «ت ـ ـم ـ ـ ّـدده».
وف ــي تـصــريــح ملــراســل «األخ ـب ــار» أيهم
م ــرع ــي ،أكـ ــد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم «وح ـ ــدات
ّ
حماية الشعب» بوالت جان أن «مدينة
كــوبــانــي بــاتــت م ـحــررة ،وه ــي بالكامل
تحت سيطرة وحدات حماية الشعب».
وأوضح أن «املعارك تتركز اآلن في قرى
حـلـنــج وت ــل حــاجــب وك ــازك ــا» .بـ ــدوره،
رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـ ــدف ـ ــاع فـ ــي «امل ـج ـل ــس
الـتـنـفـيــذي ملقاطعة كــوبــانــي» عصمت

ّ
الشيخ حسن ،أكــد للمراسل ُأن «داعش
لم ينسحب من كوباني ،بل أجبر على
التراجع نتيجة الضربات القوية التي
ّ
تلقاها» .وبـ ّـن شيخ حسن «أن معارك
الــريــف ب ــدأت ،ال ـقــوات الـكــرديــة ستطرد
داعش من  360قرية يسيطر عليها اآلن
كما طردته من املدينة» .املصدر أوضح
أن «الـتـنـسـيــق ع ـلــى األرض م ــع ق ــوات
التحالف كان له دور كبير في ّ
الحد من
قوة داعش وتحقيق النصر ،على الرغم
من املنعكسات السلبية للقصف الذي
خلف دمارًا كبيرًا» .وفي تصريح مماثل
أشـ ـ ــاد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم ح ـ ــزب االتـ ـح ــاد
الديمقراطي نــواف خليل ب ــ«دور قوات
البشمركة وطيران التحالف في تحرير
مــدي ـنــة ك ــوب ــان ــي» ،م ــؤكـ ـدًا ف ــي الــوقــت
ّ
نـفـســه أن «ال ـف ـضــل األك ـب ــر ه ــو للقوى
االستراتيجية املتمثلة بوحدات حماية
الشعب واملرأة في تحرير املدينة».
ع ـلــى امل ـق ـلــب ًاآلخـ ـ ــر ،عـكـســت كــوالـيــس
«داعش» حالة من الفوضى ،والتضارب.
وراوح ـ ـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ــواقـ ـ ــف م ـ ــا ب ـ ــن اإلق ـ ـ ـ ــرار
بــالـهــزيـمــة وال ـت ـ ّ
ـوع ــد بــال ـثــأر ،وم ــا بني
محاولة اإليـحــاء بــأن مقاتلي التنظيم
ّ
نـ ــفـ ــذوا «ان ـس ـح ــاب ــا م ـح ـس ــوب ــا» ،وب ــن
ـدر س ــوريٌّ
إن ـكــار وق ــوع الـهــزيـمــة .م ـصـ ٌ

المشهد السياسي

َ
«موسكو» دون أضواء ...واألسد يسأل «مع من نتفاوض؟»
بعيدًا عن وسائل اإلعالم ،انطلقت أعمال
«منتدى» موسكو التشاوري الذي دعت
إليه روسيا بني الشخصيات املعارضة
ّ
ينضم
املشاركة ،لتستكمل اليوم ،قبل أن
إليها الوفد السوري الرسمي يــوم غد.
إجـ ــراء املـ ـش ــاورات بـعـيـدًا عــن التغطية
اإلعالمية ُيضفي «أجـ ً
ـواء هادئة بعيدًا
عن أخطاء محادثات جنيف التي كانت
على شكل دعاية واستعراض إعالمي»،
وفق ما أكدت وزارة الخارجية الروسية.
ً
ووصـ ـ ــل  28م ـم ـث ــا عـ ــن املـ ـع ــارض ــات
الـســوريــة وبـ ــدؤوا مـشــاوراتـهــم املغلقة
في مكان محايد دون أي تمثيل لدول
أخرى ،بينما تنحصر مهمة املساعدين
الذين يعرفونهم منذ فترة طويلة في
مساعدتهم فقط على البدء في الحوار

دون أن يكون املطلوب إقــرار أي وثيقة،
على أن يتفهم املعارضون أنهم يجب أن
يعيشوا فى سوريا دولة ذات سيادة في
ظــل وحــدة األراض ــي السورية وحماية
كـ ــل املـ ـجـ ـم ــوع ــات ،ح ـس ــب ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسية أيضًا.
في م ــوازاة ذلــك ،كــان للرئيس السوري
بشار األسد كالم واضح عن مشاورات
ّ
موسكو ومسألة الـحــوار عــامــة ،إذ أكــد
فــي مقابلته املـنـشــورة أمــس فــي مجلة
«فورين أفيرز» أنه «ذاهبون إلى روسيا
وس ـن ـت ـف ــاوض ،ل ـكــن ه ـن ــاك سـ ــؤال آخــر
هـ ـن ــا :م ــع م ــن تـ ـتـ ـف ــاوض؟ األشـ ـخ ــاص
الــذيــن ستتفاوض معهم مــن يمثلون؟
ه ــذا هــو ال ـس ــؤال» .بــاعـتـقــاد األس ــد ،إن
«مشكلتنا في األزمــة الراهنة أن علينا

أن نـســأل عــن نـفــوذ هــذه األط ــراف على
األرض .عليك أن تـعــود إلــى مــا أعلنته
الجماعات املسلحة عندما قالت مــرارًا
إن هذه املعارضة ال تمثلنا .وعليه ومن
الناحية العملية ف ــإذا أردت أن تجري
حـ ــوارًا مـثـمـرًا ينبغي ل ـهــذا ال ـح ــوار أن
الجماعات
يجري بني الحكومة وهــذه
ّ
املسلحة» .واعتبر الرئيس السوري أنه
«ال يمكن أن تكون معارضة إذا كانت
مجرد دمى في أيدي قطر أو السعودية
أو أي بلد غربي ،بما في ذلك الواليات
ً
املتحدة ...أو تتلقى أمواال من الخارج».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،أكـ ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسي ،سيرغي الفروف ،أن مشاورات
م ــوس ـك ــو تـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ــوف ـي ــر ســاحــة
للنقاش بني جميع األط ــراف السورية،

مشيرًا إلى أن املشاركني في املشاورات
مـتـفـقــون عـلــى ض ـ ــرورة إحـ ــال الـســام
ومحاربة اإلرهاب في سوريا.
ّ
ورأى الفروف أن «لقاء األطراف السورية
في موسكو ليس محادثات ،فاللقاءات
ال ـتــي سـتـجــري بـمـشــاركــة مـمـثـلــن عن
الـفـئــات املختلفة مــن املـعــارضــة تهدف
إل ــى ت ـقــديــم م ـكــان وس ــاح ــة للمناقشة
لـلـتــوصــل إل ــى مـنــاهــج وط ــرق مختلفة
وواحــدة للحديث ومناقشة املسألة مع
ممثلي الحكومة» .وشدد الفروف على
أن روسيا ستتابع جهودها مع مصر
والـ ـ ـ ــدول امل ـه ـت ـمــة ب ـح ــل األزم ـ ـ ــة بشكل
س ـل ـمــي لـتـهـيـئــة ظ ـ ــروف ت ـس ـمــح بـبــدء
حوار شامل تحت رعاية األمم املتحدة.
(األخبار ،سانا)
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دير الزور :مساحة آمنة أوسع حول المطار
سـ ـيـ ـط ــر الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ع ـلــى
مـ ـس ــاح ــة واحـ ـ ـ ــد ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ــرب ــع
م ــن الـجـهــة الـشــرقـيــة ملـحـيــط مـطــار
ديرالزور ،وهو تقدم يأتي في سياق
تــوس ـيــع امل ـس ــاح ــة اآلمـ ـن ــة لـلـمـطــار.
ك ــذل ــك ق ـت ــل عـ ـش ــرة م ـس ـل ـحــن مــن
«داعش» في عملية للجيش السوري
إثــر تسللهم في قرية الجفرة قرب
املطار.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ـ ـ ـ ــدت م ـ ـصـ ــادر
«جهادية» ّأن مجموعة من الجنود

املتمركزين في املطار «نجحت في
خــداع عناصر الدولة املرابطني عند
أســوار املـطــار ،وأوقـعــت  14عنصرًا
منهم قتلى ،بينهم عشرة من بلدة
ال ـب ــول ـي ــل» .ووف ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر ،فقد
قامت املجموعة بـ«ارتداء لباس زي
أفغاني ورفعت رايات تنظيم الدولة،
وتمكنت مــن االلـتـفــاف على مواقع
املرابطني فــي قطاع الجفرة املحيط
باملطار ما أدى إلى مقتلهم».
(األخبار)

 50سيارة مفخخة و 1700قتيل؟
أيهم مرعي

ّ
مرتبط بالتنظيم ق ــال ل ــ«األخ ـبــار» إن
ُ
ـافــة ه ــم ال ــك ـ ّـرار
«م ـج ــاه ــدي دولـ ــة ال ـخـ ُ
دائ ـمــا ،وم ــا كــانــوا أب ـدًا فـ ـ ـ ّـرارًا» .املصدر
ّ ّ ّ
أكـ ــد أن «كـ ــل امل ـع ــارك تـنـطــوي عـلــى ما
يـ ُسـ ّـمـيــه ال ـب ـعــض ان ـس ـحــابــا تـكـتـيـكـ ّـيــا،
ون ّ
سميه انحيازًا من بعض الجبهات.
ّ
لـكــن حــدوثــه ال يعني انتهاء املـعــارك».
ّ
ّ
ـاح يتمسك
وقــال املصدر إن «أقــوى سـ
والصبرّ ،
به املجاهدون هو اإليمان ٍ ّ
ثم
ّ ّ
ّ
ال يلبث الله أن يمن عليهم» ،وذكــر في
هذا السياق بـ«الهجمات التي سبق أن
ّ
شنها الـصـحــوجـ ّـيــون على الــدولــة في
والية حلب (قبل عامني) ،قبل أن تعود
األمور إلى نصابها ،وتتالى الفتوحات
ً
وصـ ــوال إل ــى إع ــان ال ـخــافــة» .ب ــدوره،
مـقــاتــل شـيـشــانـ ّـي م ــن الـتـنـظـيــم اكتفى
ّ
ُ
بالقول إن «الحمد لله على كل حال .نحن
ُ
قوم خرجنا ابتغاء الشهادة ،ومثلنا ّال
يخذله الله» .املصدر أكد لـ«األخبار» أنه
«حتى وقــت قريب كنت أقاتل املالحدة
ُ
وكنت
مع إخوة لي ،بعضهم استشهد،
مـ ّـمــن امتحنهم الـلــه بــإصــابــات .لكننا
لــن نلبث أن نشفى ونـعــود إلعــاء رايــة
اإلســام (عــن العرب)
الخالفة في عني ُ
ب ــإذن ال ـلــه» .مــواقــف مشابهة انتشرت
ع ـلــى ص ـف ـحــات مــوال ـيــة للتنظيم عبر

م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ذهــب
بعضها إلــى اعتبار «عــن اإلســام هي
مــؤتــة ال ـش ــام» ،حـيــث كــانــت «مــؤتــة من
ّ
أعظم معارك األمة ،وتجلت فيها معاني
ّ
الصبر والتضحية» .ورأى البعض أن
«معارك عني اإلسالم ّأدت الغرض منها،
وه ــو تـحــويــل الـتـحــالــف الصليبي من
الهجوم البحت إلى وضعية الدفاع عن
آخرون
جيوب حلفائه» ،فيما انصرف
ّ
ّ
ّ
املسجلة التي ُبثت
إلى التغني بالكلمة
أمس للمتحدث الرسمي باسم «داعش»
أبو ّ
محمد العدناني.
ّ
العدناني« :الدولة ُامتدت إلى خراسان»
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،نـ ـش ــرت أمـ ــس كلمة
ص ــوت ـي ــة م ـس ـج ـلــة ل ـل ـم ـت ـحــدث بــاســم
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» أبـ ـ ــو مـ ـحـ ـم ــد الـ ـع ــدن ــان ــي.
الـكـلـمــة خـلــت مــن أي ّذك ــر مل ـعــارك عني
الـ ـع ــرب ،م ــا ُي ـ ّ
ـرج ــح أن ـه ــا ُس ـج ـلــت في
ّ
وقت سابق وأن القرار اتخذ بنشرها
أمس في خطوة تهدف إلى التخفيف
م ــن وط ـ ــأة ال ـه ــزي ـم ــة .ال ـع ــدن ــان ــي ،ب ــدا
ّ
كوكب آخــر .فجاءت
وكــأنــه يحلق ّفــي ّ
كلمته حماسية و«بــشــرت» بـ«امتداد
الـ ــدولـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة إل ـ ــى خـ ــراسـ ــان»،
رغ ـ ــم «اسـ ـتـ ـع ــار ال ـح ـم ـلــة الـصـلـيـبـيــة،
وتكالب القاصي والداني على الدولة

«داعشيون»
قرون بالهزيمة،
ُي ّ
وآخرون يتحدثون عن
«انسحاب محسوب»

اإلس ــام ـي ــة وحـ ــرب الـبـعـيــد وال ـقــريــب
لـهــا» .وأعـلــن املتحدث أن «املجاهدين
من جنود الخالفة استكملوا الشروط،
وحـ ـ ـقـ ـ ـق ـ ــوا املـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب إلع ـ ـ ـ ـ ــان والي ـ ـ ــة
خ ـ ــراس ـ ــان ،ف ــأع ـل ـن ــوا ب ـي ـع ـت ـهــم ألم ـيــر
املؤمنني حفظه الله الخليفة إبراهيم،
وقد قبلها» .وأعلن أيضًا تعيني حافظ
سـعـيــد خ ــان «والـ ـي ــا» ،وع ـبــد ال ــرؤوف
خ ـ ــادم أبـ ــا ط ـل ـحــة «ن ــائ ـب ــا ل ـ ــه» .وكـ ـ ّـرر
املتحدث ّالخطاب الــذي دأب التنظيم
ع ـل ــى ت ـبــن ـيــه م ـن ــذ إعـ ـ ــان «ال ـت ـحــالــف
ّ
الــدولــي» ،مــؤك ـدًا أن األخـيــر سيضطر
ّ
إلــى إرســال قـ ّـوات برية .وقــال« :مــا زال

ان ـت ـصــارات «وحـ ــدات حـمــايــة الشعب»
ال ـكــرديــة لــم تقتصر عـلــى مــديـنــة عني
العرب ،بل ّ
تعدتها إلى ريفها .الوحدات
سيطرت تباعًا على قرى ماميد وكوملت
وكيكان وترميك في الريفني الشرقي
والـجـنــوبــي لـلـمــديـنــة ،تـمـهـيـدًا لتوسيع
املـعــارك فــي بقية األري ــاف .فــي م ــوازاة
ّ
ذلك ،أكدت مصادر أهلية لـ«األخبار» أن
«الدمار قد لحق بأكثر من ثلثي مدينة
ً
كــوبــانــي ،وبـنـســب مـتـفــاوتــة» .ففضال
ع ــن ال ـع ــدد ال ـه ــائ ــل م ــن ال ـ ـغـ ــارات الـتــي
ّ
شنتها طــائــرات الـتـحــالــف ،أك ــد رئيس
هـيـئــة ال ــدف ــاع ف ــي «امل ـج ـلــس الـتـنـفـيــذي
مل ـقــاط ـعــة ك ــوب ــان ــي» ع ـص ـمــت الـشـيــخ
ل ــ«األخ ـب ــار» أن «أك ـثــر مــن  50سـيــارة

كلبكم أوباما من جبنه وخوره يحذر
من االنـجــرار لحرب برية )...( .ويؤكد
دور حكام العرب املرتدين وجيوشهم،
ول ــن يـفـيــدكــم ك ــل ه ــذا وس ـنــراكــم على
األرض وسنلقاكم في البر ولنهزمنكم
ولنغزونكم» .ودعا العدناني مقاتلي
التنظيم إل ــى االس ـت ـعــداد ،إذ «يــوشــك
وأشــاد املتحدث
أن يحمى
الوطيس»ّ .
ُ
ب ــال ـه ـج ـم ــات الـ ـت ــي شـ ــنـ ــت فـ ــي ك ـن ــدا،
ّ
وفرنسا ،وأوستراليا وبلجيكا .وأكد

مفخخة انفجرت في املدينة خالل فترة
ً
االشـتـبــاكــات ،فـضــا عــن االنتحاريني
وال ـ ــدراج ـ ــات الـ ـن ــاري ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
تفخيخ إرهــابـيــي داع ــش لألبنية قبل
انسحابهم منها واستخدامهم الكثيف
للمدافع والهاونات» .وعلمت «األخبار»
أن «رئاسة املجلس التنفيذي ملقاطعة
ك ــوب ــان ــي» قـ ــد ب ـ ـ ــدأت ت ـش ـك ـيــل ل ـجــان
متخصصة لتقدير األض ــرار وإع ــادة
إعـمــار املــديـنــة .ورغ ــم صعوبة تحديد
عـ ــدد ق ـت ـلــى «داعـ ـ ـ ــش» الـ ـ ــذي ال ُيـعـلــن
أسماء قتاله ،باستثناء قادته وبعض
ان ـت ـحــاري ـيــه ،نـشــر «امل ــرص ــد ال ـســوري
لحقوق اإلنسان» أمس بيانًا أعلن فيه
أن معارك كوباني أدت إلى مقتل 1737
ً
ش ـخ ـصــا ،بـيـنـهــم  1196م ـق ــات ــا من
«داعش».

«فرح املوحدين بهالك طاغية الجزيرة
خــائــن ال ـح ــرم ــن» ،م ـش ـي ـرًا ف ــي الــوقــت
نفسه إل ــى أن «هــاكــه ال يعني شيئا
ّ
فقد هلك طاغوت وحل مكانه طاغوت،
وك ــاهـ ـم ــا دمـ ـ ـ ــى )...( .ف ـ ــإن ال ـح ـك ــام
الحقيقيني لبالد الحرمني هم اليهود
والصليبيون».

على الموقع ادلب :مفخخة في
المدينة واشتباكات على الحدود التركية

تقرير

السوريون «يعيشونها غير» :انتظروا ساعات أمام المحطات!
دمشق ــ أحمد حسان
منذ بداية الشهر الجاري ،انتشرت على
طــول ش ــوارع العاصمة الفـتــات تحمل
شعار « :2015عيشها غير» .اإلعالنات
التي جاء أغلبها داعيًا املواطن السوري
إلى التفاؤل بمتغيرات السنة الجديدة
ت ــزام ـن ــت م ــع الـ ـق ــرار ال ـح ـكــومــي بــرفــع
أسعار الخبز والغاز واملازوت.
في حي الصناعة في دمشق ،يتزاحم
عـــ ٌ
ـدد مـ ــن امل ــواطـ ـن ــن لـ ــركـ ــوب إحـ ــدى
ش ــاح ـن ــات «ال ـ ـسـ ــوزوكـ ــي» .ال ـشــاح ـنــة
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة ،امل ـخ ـص ـص ــة فـ ــي األصـ ــل
لـنـقــل ال ـب ـضــائــع وال ـخ ـض ــر ،ضــاعـفــت
قــدرتـهــا لتحمل أك ـثــر مــن  25مواطنًا
فــي صندوقها الخلفي؛ امليكروباص

ً
وال ـت ــاك ـس ــي ب ــات ــا أمـ ـ ــا ص ـع ــب امل ـن ــال
بالنسبة إلى هؤالء ،ففيما أضرب عدد
واس ـ ــع م ــن أصـ ـح ــاب امل ـي ـكــروبــاصــات
عــن الـعـمــل ،اسـتـغــل ســائـقــو التاكسي
ال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ل ـيــرف ـعــوا م ــن تـعــرفــة
الـ ـنـ ـق ــل مـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ـ ــوازي ث ـ ــاث ـ ــة أضـ ـع ــاف
التعرفة الرسمية .جاء ذلك بعد القرار
الحكومي األخير حول «توحيد أسعار
امل ـ ــازوت املـنــزلــي وال ـص ـنــاعــي» ليصل
س ـعــر ال ـل ـي ـتــر ال ــواح ــد إلـ ــى  125لـيــرة
س ــوري ــة .قـ ــرار ال ــرف ــع ه ــذا أت ــى لـيــزيــد
مــن أزم ــة امل ــادة الـتــي لــم تكن متوافرة
بـسـعــرهــا الـنـظــامــي بـشـكـ ٍـل واس ــع في
ال ـســوق أس ــاس ــا ،فيما تمتلئ الـســوق
بسعر بات يتراوح بني
السوداء باملادة
ٍ
 230و 250ليرة سورية.

«لم نكن نطلب من الحكومة أن تخفض
األسعار ،لكن على األقــل من واجباتها
أن تـحــافــظ عليها دون زي ـ ــادة» ،يقول
كـمـيــل أب ــو ت ــراب ــة ،امل ــوظ ــف ف ــي وزارة
الصحة .وبحسبة بسيطة ،يجزم الرجل
الخمسيني فــي حديثه مــع «األخـبــار»
بأن «التعويض املعيشي» البالغ 4000
لـيــرة ســوريــة (حــوالــى  20دوالرًا)« ،ال
يكفي ل ـســداد رب ــع مــا سيسببه الـقــرار
ضخم في األسعار»،
ارتفاع
األخير من
ٍ
ٍ
حيث جاء القرار الحكومي ليرفع سعر
لـيـتــر امل ـ ـ ــازوت م ــن  80إل ــى  125ل ـيــرة،
وسعر ربطة الخبز من  25إلى  35ليرة،
ً
فضال عن رفــع أسعار أسطوانة الغاز
من  1100إلى  1600ليرة.
األزم ــة ال تقف عند حــدود رفــع أسعار

املواد األولية فحسب ،بل إن توافر تلك
املواد في السوق بات «كالبحث عن إبرة
فــي كــومــة ق ــش» .فــي جرمانا (جنوبي
دمشق) خلت محطات الوقود من مادة
ـات طــويـلــة -
املـ ـ ــازوت .االن ـت ـظــار ل ـســاعـ ً ٍ
وإن كان عبثًا  -بات سبيال للكثير من
املواطنني .أما مدخل املنطقة ،فيزدحم
بالشاحنات الصغيرة التي تبيع املادة
بما يزيد على ضعف ثمنها ،وزبائنها
هم غالبًا من أصحاب امليكروباصات
انتظار
وسـيــارات األجــرة الهاربني من
ٍ
لساعات طويلة أمام محطات الوقود.
يذكر أن حملة «عيشها غير» كانت قد
انطلقت في بداية الشهر الجاري .وهي
«مبادرة غير حكومية» ِّ
تقدم من خاللها
جـ ـه ــات ح ـك ــوم ـي ــة وخـ ــاصـ ــة ع ــروض ــا

وح ـس ــوم ــات ع ـلــى خــدمــات ـهــا .غ ـيــر أن
املفارقة كانت في أن حجم «التنازالت»
ً
التي قدمتها تلك الجهات كــان مدعاة
لـلـسـخــريــة م ــن ق ـبــل مـتــابـعـيـهــا؛ حيث
تقدم قناة «سما» الفضائية على سبيل
املثال فرصة تدريب  50طالبًا من كلية
اإلعالم ،بمقابل أن ترفع وزارة التجارة
امل ـح ـل ـيــة وح ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك أس ـع ــار
ال ــوق ــود وال ـخ ـب ــز! ومـ ــع األيـ ـ ــام األولـ ــى
النطالق «امل ـبــادرة» ،رماها السوريون
ّ
بسهام نكاتهم وتهكمهم .بات كل خبر
عاجل من العيار الثقيل يختم بعبارة
«ع ـي ـش ـهــا غـ ـي ــر» ،ك ـمــا ي ـتــرصــد ه ــؤالء
صــور اإلعــانــات التي تطلقها الحملة
ليجري تعديلها وإعادة نشرها بعد أن
ينقلب مضمونها رأسًا على عقب.
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العالم

على الغالف

الخيار الروسي
لليونان
هو خيار
موضوعي
وطريق
اجباري،
مثلما يمثل
عودة للشرق
وتحديدا
للحضن
األرثوذكسي
(أ ف ب)

ّ
اليونان تهز عرش الرأسمالية الغربية
ناهض حتر
الـ ـف ــوز االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـس ــاح ــق ل ـحــركــة
«س ـ ـيـ ــريـ ــزا» الـ ـيـ ـس ــاري ــة فـ ــي ال ـي ــون ــان
يضعها أمــام امتحان تنفيذ وعودها
االنتخابية؛ إذا تهاونت ،فسوف تدخل
اليونان في عهد مظلم من انعدام الثقة
واليأس ،وما ينجم عنهما من تفاعالت
ق ــد تـ ـه ــدد ب ــانـ ـف ــراط الـ ـبـ ـل ــد ،وس ـق ــوط
االسـتـقــرار األم ـنــي ،وتـنــامــي الفاشية.
ال ـي ــون ــان ـي ــون ال ــذي ــن دخـ ـل ــوا ال ـتــاريــخ
ال ـع ــامل ــي م ــن ب ــواب ــة االق ـ ـتـ ــراع لـلـيـســار
الراديكالي ،سيكونون على موعد مع
انفجار مجتمعهم إذا لم تسر سيريزا
قــدمــا فــي املــواجـهــة مــع النيوليبرالية
والدائنني ،أي مع الرأسمالية الغربية.
فــي ه ــذه الـحــالــة ،سـتـكــون الـيــونــان قد
خـ ـس ــرت ف ــرص ــة االت ـ ـحـ ــاد املـجـتـمـعــي
القومي ملصلحة التفكك؛ هذه الفرصة
الـ ـش ــاق ــة ل ـي ـســت مـ ـف ــروش ــة بـ ــالـ ــورود،
طـبـعــا ،بــل بــاملــزيــد مــن امل ـتــاعــب .إال أن
الـ ـف ــارق يـت ـجـلــى ب ــن م ـتــاعــب نــاجـمــة
ع ــن إع ـ ــادة ال ـب ـنــاء وال ـت ـح ــدي الـقــومــي
وت ـجــديــد ال ـهــويــة الـثـقــافـيــة ،ومـتــاعــب
تحدث في ظل انغالق األفق والضياع
وامل ـهــانــة .الـيــونــان تنتمي ،حـضــاريــا،
إلــى العالم الشرقي بتعريفه الــواســع.
إنها بلد أرثوذكسي في النهاية .هنا،
ف ــي ه ـ ــذا امل ـ ـنـ ــاخ ،ت ـن ـشــأ م ـي ـكــانــزمــات
غ ـي ــر م ـت ـخ ـي ـلــة فـ ــي امل ـن ـط ــق ال ـغ ــرب ــي؛
فالعقوبات التي فرضها الـغــرب على
روسـيــا ،وحــرب أسـعــار النفط ضدها،
ل ــم ت ــؤدي ــا ،ب ــرغ ــم م ــا حـ ّـم ـل ـتــه ل ـلــروس
مــن أع ـبــاء اقـتـصــاديــة ،ال ــى تــراجــع في
شعبية الرئيس فالديمير بوتني؛ على
العكس ،صعدت شعبيته وازدادت قوة
قبضته على السياسات االقتصادية
وامل ــال ـي ــة ،بـيـنـمــا ي ـبــدي  80بــامل ـئــة من
شعوب روسـيــا ،استعدادها الحتمال
املزيد من اآلالم املعيشية ،لقاء الشعور
بــالـعــزة القومية ،والـشـعــور باالنتماء
إلى أمة تصنع التاريخ واملصير.
الـيــونــان ،الـيــوم ،على موعد مــع صنع
التاريخ؛ ومن الواضح أن الغرب الذي
عـجــز ع ــن فـهــم روس ـي ــا ،س ــوف يعجز
ّ
عــن فهم الـيــونــان ،التي تتجه إلــى هز
عــرش الــرأسـمــالـيــة الغربية ونظامها

املــالــي الــدولــي مــن خ ــال الـتـمـ ّـرد على
ق ـيــود املــديــون ـيــة؛ لــن يـقـبــل الــدائ ـنــون،
ال ـع ــرض ال ـيــونــانــي الـسـلـمــي ال ـفــوائــد
أو إعـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة الـ ــديـ ــن ع ـل ــى م ــدى
زمني مالئم لالحتياجات اليونانية؛
هكذا ،سينشب الصراع بني أثينا من
جـهــة ،واالت ـحــاد األوروب ــي والــواليــات
حول السداد
املتحدة ،من جهة أخرىّ ،
والـ ـف ــوائ ــد وب ــرن ــام ــج ال ـت ـقــشــف ال ــذي
يفرضه صندوق النقد الدولي لضمان
م ـصــالــح ال ــدائـ ـن ــن؛ فــامل ـق ـصــود بـهــذا
ال ـبــرنــامــج ف ــي ال ـي ــون ــان ،ك ـمــا ف ــي كل
مكان آخر ،اخضاع االقتصاد الوطني
مل ـت ـط ـل ـب ــات ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة،
والسحق املعيشي لألغلبية الشعبية،
بما يؤمن تدفق فوائد الدين للدائنني
الذين استعادوا ،باالقساط والفوائد،
أكثر مما دفعوه من قروض.
ال ـي ــون ــان ،إذًا ،أمـ ــام خ ـي ــاري ــن :ال ـيــأس
والـ ـتـ ـفـ ـك ــك ،أو املـ ــواج ـ ـهـ ــة؛ فـ ــي ح ــال ــة
املواجهة ،فالتجربة اليونانية سيكون
لها آثار عاملية.

تجديد التحدي الديموقراطي
املستوى األول لتأثير املسار اليوناني
ي ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـج ــدي ــد م ـع ـنــى ال ـت ـحــدي
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي فـ ــي اوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا؛ فـبـعــد
ع ـقــود مــن سـتــاتـيـكــو انـتـخــابــي يــأتــي،
تقليديا ،باليمني أو يمني الــوســط أو
ي ـس ــار ال ــوس ــط «االشـ ـت ــراك ــي» ،وكـلـهــا
ب ـيــروقــراط ـيــات ون ـخــب حــزب ـيــة مـعــدة
الدارة الـ ــدول ملـصـلـحــة الــرأسـمــالـيــن،
تـحــت هيمنة امل ـش ــروع النيوليبرالي
ال ـق ــائ ــم ع ـلــى ال ـخ ـص ـخ ـصــة ،وتـحـطـيــم
ال ـب ـن ــى االن ـت ــاج ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة وع ــومل ــة
السوق والتخلي عن الدور االقتصادي
االجتماعي للدولة ،ما انتقل بالفئات
ال ـش ـع ـب ـي ــة إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن األم ـ ــل
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،أع ـ ــاد ن ـج ــاح ال ـي ـســار
الراديكالي اليوناني فــي االنتخابات
على أســاس برنامج اجتماعي جذري
مـضــاد للتقشف ويـنــص عـلــى أولــويــة
تــأمــن الــوظــائــف وزي ــادة الـحــد األدنــى
ل ــأج ــورـ ال ـت ـحــدي الــدي ـمــوقــراطــي إلــى
جدول أعمال الشعوب األوروبية.
عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــور ،انـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــر ذلـ ـ ـ ـ ــك األم ـ ـ ــل
الــديـمــوقــراطــي فــي ايطاليا واسبانيا

والبرتغال ،لكنه سوف يتسلل ،أيضا،
إلى فرنسا كبديل عن اليمني التقليدي
واالشتراكية اليمينية والفاشية ،ومن
ف ــرن ـس ــا إلـ ــى ك ــل ال ـب ـل ــدان األوروب ـ ـيـ ــة،
ســوف تندفع قــوى اجتماعية شعبية
كــانــت مجمدة سياسيا إلــى املشاركة
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـف ــة ،م ـ ــا س ـي ـم ـنــح
ال ـي ـســاريــن الــرادي ـكــال ـيــن فــرصــا غير
م ـس ـبــوقــة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
والرئاسية.
ن ـح ــن ،إذًا ،أم ـ ــام اس ـت ـح ـق ــاق أوروب ـ ــي
سـ ــوف ي ـه ــز عـ ـ ــروش ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة،
ويفرض على الرأسماليني ،من جديد،
التوجهات الكنزية التي ســادت بعيد
الـحــرب العاملية الثانية ،ورك ــزت على

من الواضح أن الغرب الذي
عجز عن فهم روسيا ،سوف
يعجز عن فهم اليونان
الـتــوســع فــي دور ال ــدول ــة االقـتـصــادي
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االجتماعية.

اليونان وروسيا
امل ـعــركــة ال ـتــي تـنـتـظــرهــا ال ـيــونــان مع
ال ـغ ــرب ،س ــوف ت ـقــودهــا ،مــوضــوعـيــا،
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـح ــال ــف مـ ــع روس ـ ـي ـ ــا؛ يـمـكــن
للدولتني تنظيم عــاقــات اقتصادية
تخفف من أعباء الديون والعقوبات،
وت ـف ـتــح ال ـب ــاب واس ـع ــا أمـ ــام امـكــانـيــة
املـ ـ ـض ـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي ط ــري ــق
املـحــور األرثــوذك ـســي الـعــاملــي؛ الـعــداء
ال ـ ـغـ ــربـ ــي لـ ــروس ـ ـيـ ــا وامل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة مــع
الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــدوان عـ ـل ــى ش ــرق ــي
أوكرانيا الــروســي وذكــريــات العدوان
ع ـلــى يــوغ ـســاف ـيــا ال ـ ــخ ،سـ ــوف تــدفــع
باألرثوذكسية كخيار بديل في صراع
الثقافات الذي يفرضه الغرب بالنهب
وال ـ ـع ـ ــدوان؛ لـ ــدى روسـ ـي ــا م ــا تـقــدمــه
لليونان في الحقل االقتصادي ـ ومن
ذلــك النفط مقابل البضائع او حتى
السياحة ـ ول ــدى الـيــونــان مــا تقدمه،
اسـتـثـمــاريــا ،لـلــروس والصينيني في

مرحلة اعــادة البناء الالحقة ،إضافة
إل ـ ــى مـ ــا ي ـم ـك ــن ل ـل ـي ــون ــان ال ـي ـس ــاري ــة
امل ـس ـت ـب ـعــدة م ــن أوروب ـ ـ ـ ــا ،أن ت ـقــدمــه،
جـيــوسـيــاسـيــا ،ملــوسـكــو ال ـتــي تـقــاوم
م ـس ــاع ــي ال ـ ـغـ ــرب لـ ـض ــرب ص ـع ــوده ــا
كقوة عاملية.
أشـ ـ ـك ـ ــال ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي بــن
روسيا واليونان ،عديدة ،إال أنه علينا
أن نـتــذكــر ،ه ـنــا ،االم ـكــانــات الضخمة
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ـتـ ــي لــن
تخضع ،في ظل التحوالت السياسية
اليونانية ،لقيود أو منافسة أوروبية،
ف ـي ـمــا ت ــؤم ــن م ــوس ـك ــو ل ـب ـك ــن ،امل ـن ــاخ
ال ـس ـيــاســي امل ــائ ــم ل ـل ـتــوســع ف ــي بــاد
اإلغريق.
في الواقع ،ال تغامر اليونان بتحديها
ل ـل ـغــرب بــامل ـضــي ف ــي ط ــري ــق م ـس ــدود؛
ب ــاألس ــاس ،ل ــم ي ـكــن ات ـجــاه ـهــا ي ـســارا
ليتحقق أو ليكون ذا وزن فــاعــل ،لوال
ما يشهده العالم منذ مطلع العشرية
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن انـ ـقـ ـس ــام فـ ــي ال ـس ـيــاســة
الــدولـيــة بــن مـحــوريــن؛ هــذا االنقسام،
برغم أن موازين القوى التي تحمله لم
تنضج بعد ،إال أنها غدت تتيح لدولة
في حجم اليونان أن تتجه يسارا.
ال ـخ ـيــار ال ــروس ــي ل ـل ـيــونــان ه ــو خـيــار
مــوضــوعــي وط ــري ــق اجـ ـب ــاري ،مثلما
يمثل عودة للشرق وتحديدا للحضن
األرثــوذك ـســي؛ وه ــذه النقطة األخـيــرة،
سـ ــوف ت ـح ـتــاج إلـ ــى مـ ـب ــادرة كـنـسـيــة؛
فـهــل يـلـعــب بـطــريــرك مــوسـكــو وســائــر
روس ـي ــا ،كـيــريــل الـ ــدور ال ــذي لـعـبــه في
تأمني الغطاء األيديولوجي للتحالف
م ــع س ــوري ــا؟ ه ـن ــاك م ـصــاعــب نــاجـمــة
ع ــن وجـ ــود خ ــاف ــات ب ــن الـكـنـيـسـتــن،
ال ــروسـ ـي ــة والـ ـي ــون ــانـ ـي ــة ،ل ـك ــن ف ــرص
التقارب والتضامن ،عالية ،وتفرضها
املصالح القومية للشعبني.

العثمانية الجديدة في مواجهة
اليونان اليسارية
فـ ــي سـ ـيـ ـن ــاري ــو تـ ـف ــاق ــم ال ـ ـص ـ ــراع بــن
ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان والـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــرب ،س ـ ـ ـ ــوف ت ـت ـج ــه
التطورات إلى تجميد واقعي لعضوية
أثينا في حلف شمال األطلسي ،وربما
يـتـبـلــور ات ـج ــاه يــونــانــي إل ــى ال ـخــروج
من ذلك الحلف؛ في هذا املناخ ،سوف

تسترد تركيا وظيفتها التقليدية في
كبح اليونان عن السير نحو اليسار،
وه ـ ــي امـ ـك ــانـ ـي ــة تـ ـ ـك ـ ــررت ف ـ ــي ت ــاري ــخ
اليونان الحديث.
ت ـ ــركـ ـ ـي ـ ــا أردوغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،بـ ــأسـ ــاط ـ ـيـ ــرهـ ــا
وتــرت ـي ـبــات ـهــا وس ـي ــاس ــات ـه ــا املــاض ـيــة
نحو استعادة العثمانية انطالقا من
سوريا ،جاهزة لتلعب الدور العدواني
نفسه في اليونان الذي كان هو اآلخر
مـسـتـعـمــرة عـثـمــانـيــة  ،وب ـقــي األتـ ــراك،
ّ
كعدو .وعلى
وما زالوا ،ينظرون إليها
الشاطيء املقابل ،هناك سواحل البلد
الذي تشن عليه االمبريالية والرجعية
العربية والعثمانية ،منذ اربع سنوات،
حربا ضروسا الخضاعه إلرادة الغرب
وحـلـفــائــه؛ ســوريــا صـمــدت فــي ظــروف
استثنائية ،ال تعانيها ،ولــن تعانيها
ب ــاد اإلغ ــري ــق ال ـتــي س ــوف تـنـظــر إلــى
دمشق ،عبر البحر األبيض املتوسط،
كحليف.
رب ـمــا ال يـغـيــر ات ـجــاه ال ـيــونــان ي ـســارا،
ب ـصــورة مـبــاشــرة ،مــوازيــن ال ـقــوى في
الحرب السورية ،ولكنه يفتح الطريق
أم ــام تـغـيــرات إقليمية ودول ـي ــة ،تعزز
مواقع الدولة السورية التي يمكنها أن
ترى ،بوضوح ،أن صبرها وصمودها،
سـنــة بـعــد أخـ ــرى ،ال ي ـحــدث فــي ف ــراغ،
وان ـ ـمـ ــا ي ـح ـص ــد ،ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،ن ـتــائــج
حركة التاريخ باتجاه هزيمة الهيمنة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة وان ـت ـص ــار ال ـت ـعــدديــة
الـ ـقـ ـطـ ـبـ ـي ــة .صـ ـ ـم ـ ــود سـ ـ ــوريـ ـ ــا يـ ــراكـ ــم
ع ـلــى امل ـس ـتــويــن اإلق ـل ـي ـمــي وال ـعــاملــي
عـنــاصــر ال ـقــوة الـنــاجـمــة عــن تفاعالت
ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وأزم ـ ـ ـ ــة ال ــرج ـع ـي ــة
الـعــربـيــة ،كـمــا عــن تـفــاعــات االنـقـســام
ال ــدول ــي وتــداع ـيــات أزم ــة الــرأسـمــالـيــة
النيوليبرالية في األطراف األوروبية.
ال ـيــونــان ي ـســاريــة .ع ـنــوان رب ـمــا يكون
ســاط ـعــا لـصـفـحــة ج ــدي ــدة م ــن تـنــامــي
ق ــوة الـح ـلــف ال ـعــاملــي امل ـض ـ ّـاد لـلـغــرب،
ومدماكا جديدا في الصمود السوري؛
لكنها قــد تـكــون عـنــوانــا ل ــوالدة بــؤرة
ج ــدي ــدة مل ــؤام ــرات غــربـيــة ف ــي تصدير
الفوضى والعنف والفاشية إلــى بالد
ولـ ـ ــدت ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ع ـل ــى أرض ـه ــا
قــدي ـمــا؛ وه ــا ه ــي ت ـج ــدد والدتـ ـه ــا في
القرن الحادي والعشرين.

الثالثاء  27كانون الثاني  2015العدد 2503

العالم

13

ثورة المدينين :الوجه اآلخر لفوز اليسار
عامر محسن
خالل اشتداد أزمة الدين اليونانية
عام  ،2011كتب صحافي اقتصادي
ً
أميركي ،اسمه ماثيو لني ،مقاال عن
ال ـب ـلــد ،ي ـبــدأ بـقـ ّـصــة ديــونـيـسـيــوس
األكبر ،الذي حكم مدينة سيراكيوز
ف ــي الـ ـق ــرن ال ـخ ــام ــس ق ـب ــل امل ـي ــاد،
وال ـ ــذي واجـ ــه خ ــال ع ـهــده مشكلة
«دي ــون س ـيــاديــة» وإفـ ــاس .عندما
أوصـ ـ ـ ـ ــل إسـ ـ ـ ـ ـ ــراف دي ــونـ ـيـ ـسـ ـي ــوس
حـكــومـتــه إل ــى مــرحـلــة ع ــدم ال ـقــدرة
عـلــى الـ ـس ــداد ،وأصـ ــاب سـيــراكـيــوز
ال ـعــوز والـفـقــر ،ق ـ ّـرر املـلــك أن يجمع
رعاياه وأن يجبرهم على تسليم كل
«دراخما» يملكونها؛ وحني ُصارت
ال ـن ـق ــود ف ــي يـ ـ ــده ،أم ـ ــر ب ـ ــأن تـخـتــم
فتصير كل
األم ـ ــوال بـخـتـ ٍـم جــديــد،
ّ
ّ
«دراخما» اثنتني ،متوهمًا أنه بذلك
سيجعل مدينته ّ
ثرية من جديد.
ّ
ّ
املثير هو أن هذه الخطة ،بحذافيرها
تقريبًاّ ،
طبقتها الحكومة اليونانية
في عشرينيات القرن املاضي حني
عـ ـج ــزت عـ ــن ت ـح ـ ّـم ــل ك ـل ـف ــة حــرب ـهــا
م ــع ت ــرك ـي ــا ،فـ ـق ـ ّـررت أن تـحـســم من
ّ
ك ـ ـ ــل دراخ ـ ـ ـمـ ـ ــا ف ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوق ن ـصــف
قيمتها ،يذهب دينًا «إجباريًا» إلى
الحكومة ،فيما يبقى النصف اآلخر
فــي يــد املستهلك (ف ــي نـهــايــة األمــر
أطـ ـف ــأت الـ ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة،
والتضخم الذي تالها ،هذه الديون
ال ـك ـب ـيــرة) .ال ـف ـكــرة ه ــي أن الـيــونــان
ليست غريبة عن الديون السيادية
والعجز عن الدفع ،وقد ّ
تميز البلد
ّ
ب ـ ـ ــأن ّخ ــزي ـن ـت ــه قـ ــد اضـ ـ ـط ـ ـ ّـرت عـلــى
ّ
ال ـتــوقــف ع ــن ال ـس ــداد خـمــس م ــرات
ّ
خ ــال أقـ ــل م ــن قـ ــرن ،ب ــن اسـتـقــال
الـبـلــد عــن السلطنة العثمانية في
ث ــاث ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع عـشــر
وسـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات الـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــاد الـ ـكـ ـبـ ـي ــر فــي
ثالثينيات القرن العشرينّ .
ارت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــز ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد مـ ـ ـ ــن امل ـ ـعـ ــل ـ ـقـ ــن
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذا ال ـس ـج ــل،
وعـ ـل ــى روايـ ـ ـ ــات ت ــاري ـخ ـي ــة أخ ـ ــرى،
كي يستنتجوا أن «العطب» يكمن
في ثقافة اليونان وتقاليدها ،وأن
ال ـك ـس ــل والـ ـفـ ـس ــاد واإلن ـ ـف ـ ــاق غـيــر
املحسوب هي صفات ّ
تميز جنوب
أوروبـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ــن شـ ـم ــالـ ـه ــا ،وتـ ـف ــرض
عـلــى أوروب ـ ــا «ال ـعــام ـلــة واملـنـتـجــة»
(كأملانيا) مهمة إعــادة تأهيل هذه
الــدول ،وتأديبها ،وتعليمها كيفية
ال ـت ـصــرف ف ــي ال ـعــالــم ال ـحــديــث (ال
ي ـكــاد يـخـلــو ت ـقــريــر ع ــن االق ـت ـصــاد

االي ـطــالــي مــن ذك ــر مـعـلــومــة/طــرفــة
مفادها أن حكومة جــزيــرة صقلية
ّ
تـ ــوظـ ــف  26,000مـ ــأمـ ــور أح ـ ـ ــراج،
فيما ال تحتاج الـغــابــات الضخمة
ف ـ ــي واليـ ـ ـ ــة ب ــريـ ـتـ ـي ــش ك ــول ــوم ـب ـي ــا
الكندية – تفوق مساحتها مساحة
إي ـطــال ـيــا بــأكـمـلـهــا  -إل ــى أك ـث ــر من
ّ
 1,700موظف ،وهي مقارنة تختزل
ال ـن ـظــرة األوروب ـ ـيـ ــة الـشـمــالـيــة إلــى
جنوب القارة).

الصناديق تتكلم

ّ
التصويت اليوناني انقالبًا
يشكل
ّ
على ثقافة التقشف التي فرضتها
أوروب ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى الـ ـي ــون ــان (وغ ـي ــره ــا
مـ ـ ــن دول الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــوب األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)
تحت حجج ت ــراوح بــن إنـقــاذ هذه
ال ــدول ومعاقبتها وإجـبــارهــا على
اإلصالح.
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزت الـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
واإل ّنـ ـس ــانـ ـي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ل ـس ـيــاســات
التقشف نظرة مختلفة إلى املجتمع
اليوناني بعد سنوات على األزمة،
ح ـ ـيـ ــث س ـ ـ ـ ـ ــادت س ـ ـ ــردي ـ ـ ــة الـ ـشـ ـع ــب
املضطهد ،املـحـكــوم مــن تكنوقراط
ّ
واملقيد بالديون ومواعيد
خارجي،
الـســداد ،فيما عموم الـنــاس تعاني
من البطالة والضرائب وانخفاض
مستوى الحياة.
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ،أعـ ـط ــى ال ـف ــوز
ً
الـ ـي ــون ــان ــي أم ـ ـ ــا لـ ـع ــدد ك ـب ـي ــر مــن
األح ـ ـ ـ ـ ــزاب واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن فـ ــي أوروبـ ـ ـ ــا
«القديمة» ،الذين صاروا ينتظرون
أن ت ــأتـ ـيـ ـه ــم ،م ـ ــن دول الـ ـه ــام ــش
األوروبـ ـ ـ ــي ،أف ـك ــار ج ــدي ــدة وبــديـلــة
ربقة السياسات
تخرج أوروبــا من ّ
النيوليبرالية وتـضــخ فــي االتحاد
االوروبي روحًا ديمقراطية شعبية،
ت ـحـ ّـرره مــن حـكــم امل ـصــرف املــركــزي
وال ـت ـك ـن ــوق ــراط (ح ـي ــث صـ ــار هــدف
الديمقراطية والتصويت ،كما كتب
أحــد املعلقني ،مـحـصــورًا باملوافقة
عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـت ــي أرس ــاه ــا
«الخبراء»).
الديون اليونانية كانت محور هذا
النقاش ،مع حجج أخالقوية ّ
تقدم
م ــن ال ـج ــان ـب ــن :املـ ـص ــرف امل ــرك ــزي
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي وامل ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون األمل ـ ـ ــان
ي ـ ـش ـ ــددون عـ ـل ــى أن دفـ ـ ـ ّـع الـ ــديـ ــون
والتقشف واإلصالح تمثل الطريق
ال ــوح ـي ــد «امل ـ ـسـ ــؤول» إلعـ ـ ــادة بـنــاء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد عـ ـل ــى ق ـ ــاع ـ ــدة س ـل ـي ـمــة
وتـصـحـيــح أخ ـط ــاء امل ــاض ــي؛ فيما
يـ ـن ــادي م ـع ـس ـكـ ٌـر أوروب ـ ـ ـ ــي صــاعــد

بــإل ـغــاء دي ــون ال ـيــونــان ،أو بــإعــادة
النظر بها ،من أجــل ازاحــة املعاناة
عــن ال ـ ًنــاس وإع ـطــاء اقـتـصــاد البلد
فسحة لينمو من جديد.

التاريخ السياسي للديون

ّ
هما
املشكلة فــي املعسكرين هــي أن ٌ
يـنـظــران إل ــى ال ــدي ــون كــأنـهــا نــائـبــة

ّ
اليوناني
التصويت
ل
يشك
ّ
انقالبًا على ثقافة التقشف
التي فرضتها أوروبا
ّ
حلت فجأة على اليونان ،والسؤال
ٌ
م ـح ـصــور بكيفية الـتـعــامــل معها،
ً
بــدال مــن نقاش األسـبــاب التي ّأدت
إل ـ ــى ت ــراك ــم ه ـ ــذا ال ــدي ــن ف ــي امل ـق ــام
األول ،والــدي ـنــام ـيــات ال ـتــي جعلت
الـ ـي ــون ــان بـ ـلـ ـدًا يـ ـص ــرف أكـ ـث ــر مـمــا
ينتج ،ويعيش على مستوى يفوق
إم ـك ــان ــات ــه ،وي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى تـمــويــل
الخارج.
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاد الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي لـ ـل ــدي ــن
الـيــونــانــي ي ـبــدأ مــع نـهــايــة الـحــرب
العاملية الثانية ،حني قـ ّـرر الرئيس
األميركي هاري ترومان صرف أكثر
مــن  400مليون دوالر كمساعدات
عسكرية للنظام امللكي فــي حربه
ّ
املتمردين الشيوعيني ،وكانت
ضد
تـ ـل ــك أول «رشـ ـ ـ ـ ــوة» ي ـس ـت ـخــدم ـهــا

ال ـ ـغـ ــرب ب ـغ ـي ــة مـ ـن ــع ال ـ ـيـ ــونـ ــان مــن
الـتـحـ ّـول إل ــى الـشـيــوعـ ّـيــة ،ول ــم تكن
األخيرة.
ً
تملك الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة ،أص ــا،
قــابـلـيــة لـبـنــاء الـشـبـكــات الزبائنية
والفساد ّمنذ استقالل البلد ،وهي
ن ــزع ــة غ ــذاه ــا ال ـت ـمــويــل األم ـيــركــي
ّ
ـال» ،ثــم وصلت
خــال «خــطــة مــارشـ ّ
إل ـ ـ ـ ــى قـ ـمـ ـتـ ـه ــا م ـ ـ ــع ت ـ ـ ــدف ـ ـ ــق أم ـ ـ ـ ــوال
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي عـلــى الـبـلــد في
الثمانينيات والتسعينيات ،وفتح
أســواق املال العاملية أمام الحكومة
لالقتراض.
«الرشوة األوروبية» قمعت ،بالفعل،
كل نزعة ثورية داخل اليونان ،وقد
قــابــل ذلــك ارت ـفـ ٌ
ـاع ســريــع وملحوظ
فــي مـسـتــوى الـحـيــاة واالس ـت ـهــاك،
حتى صــار يشابه أسـلــوب الحياة
في أوروبا الغربية (وصل متوسط
دخــل الـفــرد اليوناني إلــى أكثر من
ثــاثــن ألــف دوالر فــي السنة قبيل
األزمة).
ول ـك ــن ،إن ك ــان ال ـق ــرب م ــن أوروب ـ ــا،
والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ال ـع ــال ـي ــة
(امل ــدع ــوم ــة أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــا) ،وم ـش ــاري ــع
البنى التحتية التي ّ
يمولها الدين
تسمح بإطالق ٍّ
ّ
نمو وتوسع لفتر ٍة
ّ ّ
م ــا ،إل أن ه ــذه ال ـعــوامــل ال ت ــوازي
اق ـت ـص ــادًا مـنـتـجــا ل ــه اس ـت ـم ــراري ــة،
واالستهالك بالدين ال ّ
بد أن يصل
طريق مسدود.
بك ،يومًا ما ،إلى
ٍ
ه ـ ــذا مـ ــا ح ـ ــدث مـ ــع األزمـ ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة

ً
أعطى الفوز اليوناني أمال لعدد كبير من األحزاب والمثقفين في أوروبا القديمة (أ ف ب)

الـعــاملـيــة ،وه ــذا الـتــاريــخ السياسي
لــاقـتـصــاد الـيــونــانــي قــد ت ـ ّـم  -إلــى
ح ـ ـ ـ ّـد ب ـع ـي ــد – إغ ـ ـفـ ــالـ ــه واخ ـ ـتـ ــزالـ ــه
ف ـ ــي ك ـل ـي ـش ـي ـه ــات ت ـب ـس ـي ـط ـي ــة عــن
«الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــن الـ ـكـ ـس ــال ــى» أو عــن
«م ـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـشـ ـع ــب» الـ ـ ـ ــذي ت ــره ــن
مستقبله الترويكا املالية.

آمال واهمة؟
م ــن ه ـنــا إش ـكــال ـيــة ف ــوز «س ـيــريــزا»
وط ــروح ــات ــه «ال ـب ــدي ـل ــة»؛ فـمـنـظــرو
ال ـح ــزب (عـ ــدا هـجــومـهــم املـسـتـحــق
ضـ ــد األولـ ـيـ ـغ ــارشـ ـي ــا امل ـح ـل ـي ــة) ال
يـ ـمـ ـلـ ـك ــون إال ك ـل ـم ـت ــن ذه ـب ـي ـت ــن
تــ ّ
ـوص ـ ــف ات ـ ـجـ ــاه ـ ـهـ ــم ونـ ـظ ــرتـ ـه ــم
ّ
ت ـج ــاه حـ ــل ل ــأزم ــة :إلـ ـغ ــاء ال ــدي ــون
والكينزية (أي زيــادة إنفاق الدولة
من أجل تحفيز النمو واالستهالك
والتشغيل).
ّ
بـمـعـنــى آخـ ــر ،إن املـضـمــر ف ــي هــذه
الحلول ّ  -لن نناقش هنا واقعيتها
– هــو أن ــه يمكن الـشـعــب اليوناني
أن يعود إلى سنواته الذهبية ،وأن
يـتــابــع نـمــط ال ـح ـيــاة االسـتـهــاكـيــة
الـ ـ ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـس ـ ــاغ ـ ــه ،وأن يـ ـع ــود
امل ــواطـ ـن ــون إلـ ــى شـ ـ ــراء ال ـس ـي ــارات
ّ
بمجرد إزاحة
والبضائع األجنبية،
ك ــاب ــوس ال ــدي ــون ،والـنـيــولـيـبــرالـيــة
«الشريرة».
الـ ـ ّـديـ ــن ال ي ـن ـتــج م ــن «ح ـ ــادث ـ ــة» أو
م ــن س ـ ــوء ت ـق ــدي ــر ،ب ــل ه ــو نـتـيـجــة
لـ ـنـ ـم ــط إن ـ ـت ـ ــاج وت ـ ـ ــراك ـ ـ ــم ،ول ـن ـم ــط
حياة واستهالك أيـضــا؛ واملعالجة
ال ـج ــذري ــة الـحـقـيـقـيــة ت ـب ــدأ ب ــإع ــادة
النظر بشكل االقتصاد ،وبالعالقة
ً
م ــع اوروب ـ ـ ـ ــا ،وص ـ ـ ــوال إلـ ــى نــوعـيــة
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة وأسـ ـ ـل ـ ــوبـ ـ ـه ـ ــا وال ـ ـحـ ــالـ ــة
ّ
اإلنسانية ككل ،كتعريف السعادة
واالك ـت ـف ــاء عـبــر االس ـت ـهــاك  -وهــو
الركن األســاس ،والحقيقي ،لفزاعة
الـ«نيوليبرالية».
هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــض ب ـ ـ ــن األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
والـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـت ـق ـط ــه االقـ ـتـ ـص ــادي
األميركي بول كروغمان ،الذي كتب
ال ـب ــارح ــة ،ف ــي «ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز»،
ّ
م ــاحـ ـظ ــا أن م ـش ـك ـل ــة «سـ ـي ــري ــزا»
الـحـقـيـقـيــة ،ال ـتــي سـيــواجـهـهــا حني
ّ
يجرب تحويل أفكاره إلى سياسات
ض ـم ــن امل ـن ـظ ــوم ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،هّــي
ل ـي ـســت ف ــي ي ـس ــاري ـت ــه ،ب ــل ف ــي أن ــه
«ليس راديكاليًا كفاية» حتى يطرح
م ـس ــارًا اق ـت ـصــاديــا أب ـعــد م ــن إلـغــاء
الديون.

اليسار األوروبي يحتفي بفوز «سيريزا» :إشارة إلى التغيير
انـتـهــت االح ـت ـف ــاالت ،غـيــر املـسـبــوقــة
أوروب ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،بـ ـنـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
اليونانية أمس ،إثر أداء زعيم حزب
«س ـي ــري ــزا» ،الـيـكـسـيــس تـسـيـبــراس،
اليمني الدستورية كرئيس للوزراء،
ل ـت ـف ـت ــح بـ ـع ــده ــا ص ـف ـح ــة أوروبـ ـ ـي ـ ــة
جـ ــديـ ــدة ع ـن ــوان ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس رف ــض
س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـش ــف وس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االتحاد األوروب ــي املالية ،في سياق
قــد يـعــزز أمــل مـكــونــات وأح ــزاب ذات
تــوجـهــات يـســاريــة فــي الــوصــول إلى
الحكم.
طــرفــان مـمــا يـمـكــن وص ـفــه بالعائلة
اليسارية ،قطفا انتصار «سيريزا»،
هما املـكــونــات املماثلة لــه فــي بعض
الدول األوروبية ،إضافة إلى مكونات
أخرى تشارك في حكم بالدها.
فــي الـجــانــب األول ،القــى زعـيــم حزب
«ب ــودي ـم ــوس» ال ـي ـســاري االس ـبــانــي،
بابلو ايغالسياس ،االنتصار بالقول

إن ال ـيــونــان ـيــن سـيـحـظــون بــرئـيــس
فـعـلــي ال ب ـم ـجــرد مـمـثــل ع ــن انـجـيــا
مـ ـي ــرك ــل .وأضـ ـ ـ ــاف «س ـن ـع ـم ــل لــدعــم
س ـي ــري ــزا ،لـكـنـنــا سـنـعـمــل أي ـض ــا في
اسبانيا آخذين في عني االعتبار أن
واق ــع البلد االقـتـصــادي والسياسي
مختلف عن اليونان».
من جهته ،القى زعيم «جبهة اليسار»
ال ـف ــرن ـس ــي ،ج ـ ــان ل ـ ــوك م ـي ــان ـش ــون،
ال ـتــرقــب الــرس ـمــي األوروبـ ـ ــي بــإعــان
واضـ ـ ـ ـ ـ ــح حـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــال «إن لـ ـ ــم ي ـك ــن
املـســؤولــون عقالنيني ،فــإنــي أبلغهم
ال ـ ـكـ ــارثـ ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـح ــل ع ـل ـي ـه ــم ال
علينا» ،مشيرًا فــي الــوقــت ذات ــه إلى
أن الـقــوى الـتــي يواجهها «سيريزا»
وازنة.
وفــي البرتغال ،ففيما ال تأمل «كتلة
الـيـســار» الــوصــول إلــى الحكم خالل
االنـتـخــابــات املـقـبـلــة ،إال أن «الـحــزب
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي» امل ـ ـع ـ ــارض أع ـ ـلـ ــن مــن

ّ
جهته أن ما حصل في اليونان يمثل
«إش ـ ــارة إل ــى الـتـغـيـيــر ف ــي أوروب ـ ــا».
أم ــا فــي إيـطــالـيــا ،فـقــال وزي ــر الــدولــة
للشؤون الخارجية ،ساندرو غوزي:
«ف ــي بـ ــادي ،تـسـيـبــراس هــو(رئـيــس

ُيجمع داعمو «سيريزا»
على خصم واحد هو ألمانيا
ومستشارتها
الوزراء ماتيو) رينزي».
املـ ــوقـ ــف األب ـ ـ ـ ــرز جـ ـ ــاء مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ال ـف ــرن ـس ــي «االش ـ ـتـ ــراكـ ــي» ،فــرن ـســوا
هــوالنــد ،ال ــذي دعــا الــرئـيــس الجديد
لـلـحـكــومــة الـيــونــانـيــة إل ــى «الـتــوجــه
ســري ـعــا الـ ــى بـ ــاريـ ــس» ،وذل ـ ــك خــال
ات ـص ــال هــات ـفــي بـيـنـهـمــا .وأض ــاف ــت
الــرئــاســة الـفــرنـسـيــة أن ه ــوالن ــد أكــد

ل ـت ـس ـي ـب ــراس أن «ف ــرنـ ـس ــا س ـت ـكــون
إلــى جانب اليونان فــي هــذه املرحلة
املـ ـهـ ـم ــة مل ـس ـت ـق ـب ـل ـه ــا» .وكـ ـ ــان وزيـ ــر
الخارجية الفرنسي ،لوران فابيوس،
أك ـث ــر وض ــوح ــا ح ــن قـ ــال« :سـيـكــون
هـنــاك عـمــل كـثـيــر ،ه ــذا أم ــر واض ــح...
ونـحــن ،فــرنـســا ،سنقوم بـهــذا العمل
بــروح التضامن واملسؤولية .الهدف
بالنسبة إلينا هو االستقرار والنمو
في منطقة اليورو».
وت ـظ ـه ــر ال ـت ـص ــري ـح ــات أن داع ـم ــي
«سيريزا» ينقسمون بني آملني في أن
يمثل انتصاره دفعًا لهم في بالدهم،
وبني أطراف أخرى تبحث عن حليف
جــديــد قــد يـكــون لــه تــأثـيــر فــي إع ــادة
تحديد أولــويــات الـسـيــاســات املالية
ل ــاتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وقـ ـ ــد ُي ـج ـمــع
ه ــؤالء على خصم واح ــد هــو أملانيا
ومستشارتها انجيال ميركل.
وأعـ ــربـ ــت ب ــرل ــن ع ــن ق ـل ـق ـه ــا ،أم ــس،

حيال فوز «سيريزا» ،على اعتبار أن
األمــر يعني فعليًا تصاعد الــدعــوات
إل ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
االوروب ـي ــة الـتــي دع ــت الـيـهــا املــانـيــا،
واملبنية على االصــاحــات البنيوية
والتقشف املالي .وقال املتحدث باسم
املستشارة االملانية ،شتيفن زايبرت،
إن ميركل تنتظر من رئيس الــوزراء
اليوناني الجديد الذي ستهنئه «لدى
تعيينه» أن «يحترم االلتزامات» التي
اتخذتها الحكومات السابقة.
وكـ ــان الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ،فــاديـمـيــر
بـ ــوتـ ــن ،قـ ــد هـ ـن ــأ تـ ـسـ ـيـ ـب ــراس عـلــى
فوزه ،معبرًا «عن ثقته في أن روسيا
واليونان ستواصالن تعزيز التعاون
ال ـب ـنــاء ف ــي جـمـيــع املـ ـج ــاالت ك ـمــا أن
بإمكانهما الـتـعــاون بطريقة فعالة
من أجل تسوية املشاكل الحالية في
أوروبا والعالم».
(األخبار ،أ ف ب)
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العالم

على الغالف

«زلزال جديد» يضرب القارة القديمة

ّ
حرض الفوز الذي حققه تحالف «سيريزا» اليساري في اليونان ،أقالمًا أوروبية كثيرة انطلقت من هواجس مرتبطة بتأثيره
المباشر وغير المباشر على دول أوروبية أخرى وبالتالي على القارة العجوز ككل
نادين شلق
فـ ــرض ان ـت ـص ــار ت ـح ــال ــف «س ـي ــري ــزا»
نـفـســه عـلــى املـنـطـقــة األوروبـ ـي ــة ككل،
فــالـعــزف الـيــونــانــي املـنـفــرد ستسمع
أصداؤه في دول أوروبية أخرى ،حيث
التماهي مع الخطاب اليساري يجد
موطئ قــدم وحيث مناهضة سياسة
التقشف األوروبية ،تصبح مع الوقت
أك ـثــر ش ــراس ــة ،وخ ـصــوصــا أن هـنــاك
مــا ينذر بحقبة جــديــدة مــن املواجهة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة م ــع بــرلــن
وب ــروك ـس ــل ،ق ــد ت ــؤدي إل ــى تـغـيـيــرات
ي ـش ـت ـه ـي ـهــا كـ ـثـ ـي ــرون فـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـب ـع ـهــا الـ ـق ــارة
العجوز (تقرير موسع على موقعنا).
ولـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ل ـ ـيـ ــس س ـهــل
ال ـ ـ ـحـ ـ ــدوث ،ب ـح ـس ــب مـ ــا يـ ـ ــرى بـعــض
ّ
املراقبني واملحللني األوروبيني الذين
انـبــروا ،منذ أول من أمــس ،يتحدثون
عــن خلط جديد ل ــأوراق فــي االتحاد
األوروبي ،وال ّ
سيما أن منهم من رأى
أن املــواج ـهــات املــرتـقـبــة س ـتــؤدي إلــى
خــاســر ،لــن يـعــرف مــن هــو فــي الــوقــت
القريب .ورغــم التمايز بني ّ
مؤيد ألي
تغيير أو مـعــارض لــه ،إال أن غالبية
م ــن أل ـق ــى الـ ـض ــوء ع ـل ـيــه ،خ ـلــص إلــى
أن م ــا ق ـب ــل ان ـت ـخ ــاب ــات الـ ـي ــون ــان لــن
ي ـك ــون ك ـمــا ب ـع ــده ،ح ـتــى إن الـبـعــض
وصــل إلــى حـ ّـد التبشير بــأن «الربيع
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي» ق ــد حـ ـ ــان ،كـ ـح ــال ل ـ ــوران
هيربالي فــي صحيفة «لــو فيغارو»،
الذي قال إن «االنتخابات التشريعية
اليونانية هــذا األحــد ،تعني انتصار
الديموقراطية على أوروبــا التقشفية
واالستبدادية».
«الناخبون اليونانيون بعثوا برسالة
أم ــل كـبـيــرة إل ــى أوروبـ ــا قــاطـبــة» ،قــال
هيربالي صــاحــب مـ ّ
ـدونــة «غوليست
ليبر» ،مضيفًا أن «النتيجة مشجعة
ب ـش ـك ــل مـ ـض ــاع ــف ،وه ـ ــي ت ـب ــره ــن أن
ال ـش ـعــب ي ـم ـكــن أن يـسـتـفـيــق ،عـنــدمــا
يكون لديه الوسائل املناسبة ،إلسقاط
األحزاب التي فشلت» .ووصل الكاتب
إلــى اعـتـبــار  25كــانــون الـثــانــي «يومًا
كبيرًا فــي الـتــاريــخ والديموقراطيات
األوروبية ،إنه اليوم حني قام الشعب
بــاس ـت ـعــادة م ـص ـيــره ب ـي ــده ،ف ــي وجــه
ّ
تعاليم القلة التي أصبحت مجنونة».
ولـ ـك ــن االنـ ـتـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي ان ـت ـش ــى بــه
هـ ـي ــرب ــاي «ف ـ ـتـ ــح ل ـل ـت ــو عـ ـل ــى فـصــل
جديد من عدم االستقرار األوروبــي»،
ّ
وفـ ــق امل ـح ــل ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ،جـ ــوروج
مــانـيــوس ،ال ــذي قــال فــي سـيــاق مقال
ف ـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «ف ــايـ ـنـ ـنـ ـش ــل ت ــاي ـم ــز»
الـبــريـطــانـيــة ،إن «ال ـتــروي ـكــا» املـكـ ّـونــة
م ــن امل ـفـ ّـوض ـيــة األوروبـ ـي ــة وامل ـصــرف
امل ــرك ــزي األوروب ـ ــي وص ـن ــدوق الـنـقــد
ال ـ ـ ـ ــدول ـ ـ ـ ــي ،سـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــه ال ـ ـط ـ ـمـ ــوحـ ــات
االقتصادية لزعيم تحالف «سيريزا»،
أليكسيس تسيبراس ،املتمثلة بإعادة
التفاوض حول شروط الديون ،بمزيد
من اإلصرار .ورأى أن برلني وبروكسل
ستردان على مطالبه بالتشديد على
االستمرار في املسار الحالي ّوتنفيذ
ّ
السياسات املتفق عليها ،لتجنب أي
نــوع مــن الـتـنــازالت ،قــد يعطي فرصة
ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـ ــإج ـ ــراءات م ـشــاب ـهــة فــي
دول أوروبـ ـي ــة أخـ ــرى مـثــل إسـبــانـيــا،
حـيــث ح ــزب «ب ــودي ـم ــوس» الـيـســاري
واملـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ــع «س ـ ـيـ ــريـ ــزا» ،ي ـقــود
اس ـت ـط ــاع ــات ال ـ ـ ــرأي ف ــي ان ـت ـخــابــات
مهمة ستجرى هذه السنة.
«فايننشل تايمز» ،نشرت تقريرًا آخر
لـلـكــاتــب ،طــونــي بــاربــر ،بـعـنــوان «هــل
سيكون تسابيراس لوال أو تشافيز؟».
وش ـ ـ ّـب ـ ــه ال ـ ـكـ ــاتـ ــب سـ ـع ــي ت ـس ـي ـب ــراس
للتفاوض على تخفيف الــديــون ،إلى

تهديد الرئيس اليونان األسبق ،أندريا
ب ــاب ــان ــدري ــو ،ب ــاالن ـس ـح ــاب م ــن حـلــف
«شمال األطلسي» وبعدها من املنظمة
االقتصادية األوروبـيــة ،ليشير بعدها
إل ــى أن ب ــابــان ــدريــو ل ــم ي ـقــم بــالـنـهــايــة
بأي من الخطوتني .وأوضــح باربر أن
«تـكـتـيـكــه الـسـيــاســي (ب ــاب ــان ــدرو) كــان
تصادميًا ،وخـطــابــه كــان نــاريــا ،ولكن
فــي محصلة سياسته الخارجية فقد
كان براغماتيا»ً.
وانطالقًا من هذه النظرية ،انتقل طوني
بــاربــر إل ــى نـظــريــة أخ ــرى مبنية على
تساؤل مركزي «لن يكون عليه إجابة
مـ ـح ــددة ق ــري ـب ــا ،وهـ ــو ه ــل س ـي ـت ـحـ ّـول
تسيبراس إلــى شخصية معتدلة في
الـسـلـطــة ،مـسـتـعــدة لـعـقــد صـفـقــات مع
الدائنني في اليونان؟» ،مضيفًا في هذا
اإلطار أنه على مدى ثالث سنوات ظهر
على أنه «مثل هيوغو تشافيز الرئيس
الـفـنــزويـلــي ال ــراح ــل والـشـعـبــوي الــذي
أث ــار قـلــق ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،وأحـيــانــا
ك ــأن ــه ال ــرئـ ـي ــس الـ ـب ــرازيـ ـل ــي ال ـس ــاب ــق،
لويس إيناسيو لــوال دا سيلفا ،الــذي
ح ــامل ــا أصـ ـب ــح رئ ـي ـس ــا أدار ال ـس ـل ـطــة
كأنه إصالحي أكثر من كونه يساريا
راديكاليا».
أم ـ ــا ف ــي ص ـح ـي ـفــة «ذي ان ــدب ـن ــدن ــت»
ّ
ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــة ،ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـتـ ــب املـ ـح ــل ــل
االقـ ـتـ ـص ــادي ،أنـ ـ ــدرو ه ــام ــون ــد ،وهــو

الناخبون اليونانيون بعثوا برسالة أمل كبيرة إلى أوروبا (أ ف ب)

اليونان تنتفض على التقشف:
هبوط ناعم في أحضان اليسار
ّ
لعل البلد الوحيد
الذي يمقت كلمة
«ترويكا» أكثر من
لبنان ،هو الجار القريب
اليونان .بنظر المواطن
العادي في هذا البلد
األوروبي تعني الكلمة،
ّ
التقشف ومصادرة
المنازل ورفع الضرائب.
مع بداية هذا األسبوع،
قد تبدأ مرحلة «جعل
الترويكا من الماضي»
كما يلوح حزب «سيريزا»
اليساري الذي فاز
باالنتخابات البرلمانية،
ولكن تهديده يحمل
تداعيات اقتصادية
ومالية ّ
جمة لبلده
وألوروبا ،قد تدفعه إلى
استنزاف خطابه الشعبي
في مرحلة التفاوض
حولها

تقارير أخرى
على موقعنا

حسن شقراني
مـقـعــدان فقط فصال بــن حــزب اليسار
الـ ـي ــون ــان ــي« ،سـ ـ ـي ـ ــري ـ ــزا» ،وال ـغ ــال ـب ـي ــة
امل ـط ـل ـق ــة ف ـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ال ـ ــذي
ّ
يـضــم  300بــرملــانــي ،ول ـكــن قــلـمــا يـهـ ّـم،
فتشكيلة الزعيم ألكسيس تسيبراس،
ال ـتــي انـطـلـقــت ك ــال ـص ــاروخ الـسـيــاســي
خـ ــال األعـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة امل ــاض ـي ــة على
قــاعــدة التخلص مــن إمـ ــاءات الـخــارج
وسـ ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـش ــف ،س ـت ـح ـكــم عـبــر
ائ ـ ـتـ ــاف ـ قـ ــد ي ــوص ــف بـ ــأنـ ــه «غ ــري ــب
عـجـيــب» ف ــي ظـ ــروف أخـ ــرى ـ توصلت
إلـيــه مــع حــزب اليمني« ،االستقالليون
ال ـي ــون ــان ـي ــون» ،ف ــي ح ـكــومــة عـنــوانـهــا
«مكافحة التقشف».
ً
يحمل هــذا الـفــوز آم ــاال جــديــدة لشعب
تعاني ربــع قــواه العاملة بطالة قاتلة.
غ ـي ــر أنـ ــه ُيـ ـع ـ ّـد م ـق ـل ـقــا لـ ـق ــادة االت ـح ــاد
األوروبي ولألسواق املالية التي غنمت
ّ
مــن تـعــثــر ب ــاد اإلغ ــري ــق نتيجة إدارة
ّ
سياسية واقتصادية مترهلة.
ي ـقــوم بــرنــامــج ال ـح ــزب ال ـي ـســاري على
إعـ ــادة ال ـت ـفــاوض ح ــول بــرنــامــج الــدعــم
األوروب ـ ـ ــي الـ ــذي صــاغـتــه ال ــ«تــروي ـكــا»
املكونة من االتحاد األوروبــي ،املصرف
املـ ــركـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ــي وص ـ ـنـ ــدوق الـنـقــد
ال ـ ــدول ـ ــي .ت ـب ـلــغ ق ـي ـمــة ه ـ ــذا ال ـبـ ّـرنــامــج
«اإلنقاذي»  240مليار يوروُ ،ينفذ على
مــراحــل تمتد خمسة أعـ ــوام ،وتحديدًا
حــن ب ــدأ انـهـيــار االق ـت ـصــاد الـيــونــانــي
ّ
عام  ،2009حيث تقلص الناتج املحلي
ّ
اإلجـمــالــي بنسبة  ،%25وارتـفــع معدل
البطالة إلى .%26
ّرد ال ـف ـع ــل األول ـ ـ ـ ــي ل ـ ــأس ـ ــواق امل ــال ـي ــة
ع ـل ــى اجـ ـتـ ـي ــاح الـ ـيـ ـس ــار لـ ـب ــرمل ــان ه ــذه
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،لـ ــم يـكــن
دراماتيكيا ،وذل ــك لسببني أساسيني.
األول أن جميع امل ــؤش ــرات خ ــال فترة

العام املاضي بالحد ّاألدنى كانت تفيد
بأن «سيريزا» ُ
سيحقق فوزًا معينًا في
هذه االنتخابات ،أو أن الحزب الحاكم،
«الديموقراطية الجديدة» الذي هندس
اتفاق التقشف مع «الـخــارج» ،سيشهد
انتكاسة عظيمة .لذا بدا وصول اليسار
إل ــى الـسـلـطــة ك ــأن ــه ه ـب ــوط ن ــاع ــم ،كــان
الجميع يستعد لـحــدوثــه .أم ــا السبب
الثاني ،فهو أن هذه التحوالت اليونانية
ت ــأت ــي م ـب ــاش ــرة ب ـع ــد إعـ ـ ــان امل ـص ــرف
امل ــرك ــزي األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ــي ك ـنــف مــؤتـمــر
دافوس في األسبوع املاضي ،برنامجا
نقديا طموحا من التسيير الكمي ()QE
ـ أي طبع النقد لشراء السندات السيادية
واألوراق املالية ـ بقيمة  60مليار يورو
ّ
بالحد
شهريًا خــال عــام ونـصــف عــام
األدن ـ ــى ،وذلـ ــك ب ـهــدف إراح ـ ــة األسـ ــواق
مــن ع ــبء ه ــذه األوراق املــالـيــة وإتــاحــة
مجاالت التمويل والخطوط االئتمانية
للشركات واألفراد .صحيح أن برنامجا
ك ـه ــذا ج ــاء م ـتــأخ ـرًا جـ ـدًا ب ـعــد ت ـجــارب
ناجحة في اململكة املتحدة والــواليــات
ّ
املــت ـحــدة ،غـيــر أن تــوقـيــت اإلعـ ــان عنه
م ـن ــاس ــب ج ـ ـ ـدًا ،أي ع ـش ـيــة ان ـت ـخــابــات
يونانية قد توصل إلى انتكاسة لليورو
أو ربما ،في حالة متطرفة ،إلى خروج
لليونان من الوحدة النقدية.
مـهـمــا ي ـكــن فـ ــإن أسـ ـ ــواق امل ـ ــال وأب ـ ــواق
التقشف ال تقيم أهمية لخيارات الشعب
ال ـيــونــانــي .بــرأي ـهــا ف ــإن ال ـب ــاد حققت
الكثير خ ــال األعـ ــوام األخ ـيــرة فــي ظل
بــرنــامــج الـتـقـشــف ،وال ُيـمـكــن التخلي
عن أجندة البرنامج اآلن .في الحقيقة،
نجحت البالد في التخلص تقريبًا من
عـجــز امل ــوازن ــة ،فـيـمــا ال ـفــائــض األول ــي
امل ـح ـســوب قـبــل دف ـعــات فــوائــد الــديــون
ُي ـتــوقــع أن يـبـلــغ  %3و %5ه ــذا ال ـعــام.
كذلك تحول عجز الحساب الجاري مع
الخارج إلى فائض قد ُيبنى عليه.

ول ـكــن ك ــل ذل ــك ال ي ـهـ ّـم م ــن وج ـهــة نظر
ال ـش ـع ــب .ف ـقــد ف ــرض ــت ال ـت ــروي ـك ــا على
أث ـي ـنــا خـ ـي ــارات ص ـع ـبــة ج ـ ـدًا كـ ــان لها
آث ــار مــدمــرة على الـعــائــات الهشة .في
حــديــث لصحيفة «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
يختصر املستشار السابق للمفوضية
األوروبية ،أستاذ االقتصاد في جامعة
لـنــدن لالقتصاد ( ،)LSEب ــول دو غرو
الوضع كالتالي :فــاز اليسار اليوناني
ألن ه ـ ـ ــؤالء الـ ــذيـ ــن فـ ــرضـ ــوا إجـ ـ ـ ــراءات

قد ال يكون
للحكومة اليسارية
خيارات كثيرة للمناورة
ّ
التقشف (عـلــى ال ـبــاد) لــم يـفــكــروا أبـدًا
بتأثير هــذه السياسات القاسية التي
أفقرت ماليني الناس« .إن حكم الشعب
واضـ ــح :سـنـضــع ح ـدًا لحلقة التقشف
الشريرة» ،صرخ ،ألكسيس تسيبراس،
الزعيم الـيـســاري الـشــاب ـ ال ــذي بالكاد
ّ
استهل عقده الخامس ـ أمام الجماهير
التواقة خــارج جامعة أثينا .خطابه لم
يكن جامدًا ،وعد ّ
«بمد اليد إلى أوروبا»
ولـكــن ألـحــق هــذه امل ـبــادرة بـضــرورة أن
«تتغير أوروبا».
فــي الحقيقة عانت أوروب ــا منذ األزمــة
املالية العاملية عام  ،2008وبعدها أزمة
الـيــورو ومصاعب الـيــونــان ،وإسبانيا
وال ـبــرت ـغــال وإي ـطــال ـيــا وإي ــرل ـن ــدا ،أزم ــة
ه ــوي ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ومـ ــال ـ ـيـ ــة .ف ــإرث ـه ــا
االجـتـمــاعــي الـقــائــم على التعاضد في
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مصر
مستشار سابق للحكومة البريطانية
أن االنتخابات اليونانية تعد الدوي
األول للزلزال السياسي واالقتصادي
املـحـتـمــل ف ــي ال ـف ـضــاء األوروب ـ ـ ــي ،في
عــام  .2015وأض ــاف أنــه على الجبهة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـ ــإن ان ـت ـخ ــاب ــات األح ــد
ّ
تـ ـس ــل ــط الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى تـ ـن ــام ــي ق ـ ـ ّـوة
األح ـ ـ ــزاب ال ـش ـع ـبــويــة ال ـت ــي ك ــان ــت قد
ب ــدأت تـظـهــر ف ــي ان ـت ـخــابــات الـبــرملــان
األوروبي في أيار املاضي.
فــ«الـنـتــائــج حينها أظ ـهــرت انـتـصــارًا
كبيرًا بــن أعـضــاء االتـحــاد األوروب ــي
الـ ـ  ،28لــأحــزاب املناهضة لالندماج
واألح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب املـ ـشـ ـكـ ـك ــة فـ ـ ــي ّ االتـ ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ت ـ ـم ـ ــث ـ ــل ط ـي ـف ــا
إيـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا يـ ـمـ ـت ــد مـ ـ ــن ال ـج ـب ـه ــة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة امل ـت ـط ــرف ــة ال ـتــي
فــازت في االنتخابات الفرنسية ،إلى
سـيــريــزا ال ــذي أتــى فــي املــرتـبــة األولــى
في اليونان».
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـجــب
أخ ـ ــذه ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ،ف ـهــو إمـكــانـيــة
أن «تـ ـك ــون إس ـبــان ـيــا ال ـح ــال ــة األك ـثــر
تشابهًا مع الـيــونــان» ،وفــق هاموند،
ذاك ـ ـ ـرًا أن «االقـ ـتـ ـص ــاد اإلس ـب ــان ــي قد
ع ــان ــى ان ـ ــزالق ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة ك ـبــرى
ّ
غ ـ ــزت ن ـه ــوض ال ـح ــرك ــات املـنــاهـضــة
لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ،وال ـ ـح ـ ــزب الـ ـيـ ـس ــاري
املـ ـتـ ـط ــرف بـ ــودي ـ ـمـ ــوس ،ال ـ ـ ــذي ج ــرى
ت ــأس ـي ـس ــه فـ ــي ع ـ ــام  ،»2014وال ـ ــذي
ي ـت ــزاح ــم ع ـلــى صـ ـ ــدارة اس ـت ـطــاعــات
الرأي مع أحزاب أخرى.
وبالعودة إلــى احتمال حــدوث زلــزال
اق ـت ـص ــادي وش ـي ــك ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،فقد
رأى هــامــونــد أن انـتـصــار «سـيــريــزا»
االن ـت ـخ ــاب ــي ،يـعـيــد ف ـتــح ال ـب ــاب أم ــام
ّ
م ـظ ــاه ــر تـ ـم ــزق االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي،
وس ــط ال ـحــديــث ع ــن إمـكــانـيــة خ ــروج
اليونان« ،التي حتى إن زادت نسبتها
إال أنها ما زالت أقل من 50في املئة».

الشرطة المصرية في خدمة ...النظام
قبل  4سنوات ،كانت
الشرطة المصرية في
أقوى حاالتها :قنابل الغاز
واألسلحة ...وقبضة حاسمة.
سرعان ما سقطت الشرطة
في أقل من  72ساعة بسبب
الهبة الشعبية ،ورغم الوعود
بإعادة بنائها ،فإنه ال جديد
في السياسات األمنية العنفية
مع التظاهرات
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
«الـ ـش ــرط ــة فـ ــي خ ــدم ــة ال ـ ـن ـ ـظـ ــام» ،م ـقــولــة
تلخص أوضاع الشرطة املصرية في أربعة
أعوام دافعت فيها عن أنظمة مختلفة ،ألن
انـحـيــازهــا بقي دائـمــا إلــى الـنـظــام وليس
إلى الشعب ،فيما يطالب قادته باستخدام
أقسى الطرق لفض التظاهرات ،السلمية
وغيرها.
وعندما بــدأت املعارضة املصرية الجادة
بالتبلور ،على يــد «الجبهة املصرية من
أجل التغيير» (كفاية) عام  ،2004للمطالبة
بمنع ترشح حسني مبارك لوالية رئاسية
جــديــدة فــي انـتـخــابــات  ،2005ك ــان جهاز
ال ـش ــرط ــة ق ــد أص ـب ــح ف ــي ع ــز ق ــوت ــه ،بعد
م ــراج ـع ــات ال ـق ـي ــادات ال ـج ـهــاديــة وتــوقــف
العمليات املسلحة بصورة ملحوظة.
وبالتوازي ،ظلت قوة الشرطة في الحشد

والتسليح ذاهبة نحو التصاعد على مدار
السنوات الالحقة ،وأظـهــرت فــي ثــورة 25
يناير  2011أنها الذراع األقوى في الدولة،
ل ـيــس ل ـن ـفــوذ وس ـي ـطــرة وزيـ ــر داخـلـيـتـهــا
األسـبــق ،الـلــواء حبيب الـعــادلــي ،فحسب،
بل لفرض السيطرة بالقوة ،والقبض على
املعارضني واعتقالهم ،وتلفيق التهم لهم،
وهــي الثقافة التي انهارت مع الثورة في
نحو  72ساعة.
وسجل في تلك األيام أن الضباط والجنود
ّفروا هاربني ،بل بعضهم خلعوا مالبسهم
الرسمية وآخ ــرون تــركــوا منازلهم خوفًا
مــن مــاحـقــة املنتقمني منهم ملــا ارتـكـبــوه
مــن أخ ـطــاء ،فظلت ال ـشــوارع املـصــريــة بال
جهاز للشرطة ألكثر من شهرين ،قبل أن
يعود إلى العمل على استحياء إلى جوار
قـ ــوات الـجـيــش ال ـتــي فــرضــت ال ـن ـظــام في
املحافظات.
عـلــى م ــدار والي ــة خـمـســة وزراء تـنــاوبــوا
على الوزارة منذ انهيار الشرطة ،في عهد
املجلس العسكري ومحمد مرسي وعدلي
منصور ثم عبد الفتاح السيسي ،ال تزال
إعادة هيكلة الجهاز الشرطي غامضة رغم
وع ــد التغيير فــي ثـقــافــة الـتـعــامــل األمـنــي
مــع املــواط ـنــن .وإن ك ــان مــوقــف الـشــرطــة،
طوال األحــداث واألنظمة املتعاقبة ،مؤيدًا
لـلـنـظــام ،فــإنــه ف ــي عـهــد جـمــاعــة اإلخـ ــوان
املسلمني لــم يكن مــؤيـدًا بسبب مــا أشيع
عــن مـضــايـقــات تـعــرضــوا لـهــا عـلــى أيــدي
م ـح ـب ــوس ــن س ــاب ـق ــن ت ـ ـصـ ــدروا امل ـش ـهــد
السياسي خالل حكم اإلخوان.
أي ـضــا ،ف ــإن سـيــاســة الـكـيــل بمكيالني في
ال ـت ـفــرقــة ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن ال ـت ــي تتبعها
ال ـشــرطــة م ـس ـت ـمــرة ،ف ـهــي تـحـمــي وتــدعــم
املدافعني عــن النظام ،فيما تفض بالقوة
املعارضني ،رغم أن قانون حظر التظاهر

يشمل الـطــرفــن .وعـمـلـيــا ،فــإعــادة هيكلة
«الداخلية» ،التي تبناها الوزراء الخمسة،
ل ــم تـ ـ ّ
ـؤد س ــوى إل ــى إق ــال ــة مـعـظــم ق ـيــادات
ال ـ ــوزارة ال ـتــي اش ـت ـهــرت بــالـفـســاد وس ــوء
استخدام السلطة ،ولكن سرعة الترقيات
فـيـهــا وزيـ ـ ــادة أع ـ ــداد امل ـق ـبــولــن ف ــي كلية
الـشــرطــة إل ــى الـضـعــف ،أم ــران لــم ّ
يحسنا
وضع الشرطة في ظل سيطرة وجوه قديمة
عملت في الصف الثاني لحبيب العادلي،
ومـ ــن أب ــرزه ــم امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي بــاســم
«الــداخ ـل ـيــة» ،ال ـل ــواء هــانــي عـبــد اللطيف.
حتى تصريحات وزيــر الداخلية ،محمد
إبراهيم ،في حكومة كمال الجنزوري ،عن
إعـ ــداد مـلــف بــاحـتـيــاجــات إعـ ــادة الهيكلة
ذهبت مع خروجه من السلطة بعد وصول
الرئيس األسبق محمد مرسي إلى الحكم،
ثــم جــاء اسـتـحــداث منصب مساعد وزيــر
الداخلية لـشــؤون حقوق اإلنـســان ليبقى
إج ـ ً
ـراء بروتكوليًا مرتبطًا بــإرضــاء الــرأي
الـعــام والــرافـضــن لسياسات الـ ــوزارة في
ظل بقاء هذه االستحداث الجديد من دون
أي خطوات جدية منذ إنشائه قبل أكثر من
 18شهرًا.
وم ـ ــع األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ج ـ ــرت ف ــي ال ــذك ــرى
الرابعة للثورة ،منذ السبت املاضي حتى

ال يبدو أي أثر لرؤية
جدية لدى وزارة الداخلية
في تغيير سياستها

أم ــس ،ال يـبــدو أي أث ــر لــرؤيــة واض ـحــة أو
جدية لــدى ال ــوزارة فــي تغيير سياستها
مــع الـتـظــاهــرات ،ورغ ــم تــواتــر تصريحات
الحكومة بالبحث عــن قــاتــل عضو حزب
التحالف الشعبي ،شيماء الصباغ ،التي
ق ـت ـلــت ب ـط ـل ـقــة «خ ـ ــرط ـ ــوش» ف ــي رأسـ ـه ــا،
فــإن اع ـتــذار الداخلية فــي حــال إدان ــة أحد
املجندين بإطالق الرصاص ال تعبر سوى
عــن اسـتـجــابــة لـضـغــوط ال ـقــوى الـثــوريــة،
وخاصة أن  23شخصًا احتجزوا في قسم
الشرطة بتهمة املثلية الجنسية ،أعلنوا
أخيرًا أنهم تعرضوا ألبشع أنواع التعذيب
واإلهــانــة ،ثــم ظهرت براءتهم مــن دون أن
يخرج اعتذار من الوزارة.
أما الوزير الحالي ،محمد إبراهيم ،املستمر
في املنصب منذ عهد مرسي ،فتصريحاته
ال تزال مرتبطة برد فعل الشارع ،وخاصة
أن املطالب بإقالته تتجدد بني حني وآخر،
وهكذا تمر جميع الجرائم التي ترتكبها
الـشــرطــة مــن دون مـحــاسـبــة سـيــاسـيــة أو
جنائية ،األمــر الــذي زاد العنف املفرط في
التعامل مع املحتجني ،حتى وإن لم يكن
هناك قرار رسمي من القيادات.
ويعقب مساعد وزي ــر الــداخـلـيــة األسـبــق،
الـ ـل ــواء مـحـمــد ن ــور ال ــدي ــن ،ع ـلــى أس ـلــوب
وزارة الــداخـلـيــة ،مــؤكـدًا أنـهــا ال تستخدم
العنف املفرط ،بل «يوجد عناصر مندسة
ً
من اإلخ ــوان» ،ومستدال في الوقت نفسه
ب ـس ـق ــوط ع ـ ـشـ ــرات الـ ـضـ ـب ــاط والـ ـجـ ـن ــود.
وأضــاف نــور الدين لــ«األخـبــار»« :تسليح
ق ـ ــوات ال ـش ــرط ــة ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرات مــرتـبــط
بقانون يحدد نوعية التسليح ويدرج في
السجالت الرسمية قبل تحرك القوات إلى
أماكنها ...عقيدة الشرطة ثابتة في الدفاع
عن الشعب ،وقــد استعدنا األمــن ومنعنا
جرائم السرقة والسطو املسلح».

السعودية

ٌ
العالقات مع أميركا في عهد سلمان :شريك بحاجة إلى شريك
ّ
وج ــه وحـ ــوش ال ـس ــوق امل ــال ـي ــة ،تـحــطــم
خدمة لتلك األسواق نفسها ،على خلفية
أزمة اندلعت في الواليات املتحدة؛ بعد
 7س ـنــوات ،يـبــدو الـعــم س ــام فــي أفضل
حــال مع معدالت نمو تفوق  ،%3فيما
تغرق القارة العتيقة في الركود القاتل.
صحيح أن معظم البلدان التي ذاقت شر
األزمة املالية وفي الوقت نفسه البرامج
اإلصالحية التي نشأت بعدها ،تشهد
اسـتـقــرارًا نسبيًا اآلن .غير أن الجروح
ل ــم تـنــدمــل ف ــي ذاك ـ ــرة ش ـعــوب أوروب ـ ــا.
ُ
وت ـعـ ّـد الـيــونــان أول الـبـلــدان األوروب ـيــة
التي تنتفض على التقشف الناتج من
إمالءات بروكسل ومعها صندوق النقد.
ولـكــن قــد ال يـكــون للحكومة اليسارية
امل ـق ـب ـل ــة خـ ـ ـي ـ ــارات ك ـث ـي ــرة ل ـل ـم ـن ــاورة.
فالترويكا تتمتع أيضًا ب ــأدوات قوية
للتفاوض مــع أثينا .بحسب التقارير
الـ ـ ـص ـ ــادرة م ــن أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مــا
نشرته صحيفة «ذا تلغراف» ،فإن وزراء
مال االتحاد األوروبي سيرفعون سقف
ال ـت ـفــاوض مــع حـكــومــة «س ـيــريــزا» .من
بني أدوات الضغط التلويح بأنه إذا لم
تلعب الحكومة اليسارية لعبة االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ـ أي االنـ ـصـ ـي ــاع ل ـبــرنــامــج
ال ـتــروي ـكــا وتـجـنـيــب الـ ـي ــورو وأوروب ـ ــا
املتحدة خضات جديدة ـ فإنه لن َّ
تمدد
مهلة مراجعة إج ــراءات خطة التقشف
بعد  28شباط املقبل.
وم ــن دون ه ــذا الـتــأجـيــل ،ف ــإن املـصــرف
امل ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي سـيـعـمــد ،وف ـق ــا ملا
ت ـن ـق ـل ــه ال ـص ـح ـي ـف ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة عــن
مـســؤولــن أوروب ـي ــن ،إل ــى سـحــب خط
اإلنـعــاش املــالــي البالغ  40مليار يــورو
الذي تستخدمه البالد لدعم مصارفها.
بـ ـ ــدون هـ ــذا ال ــدع ــم ق ــد ي ــدخ ــل ال ـق ـطــاع
امل ـصــرف ــي ف ــي أزم ـ ــة خ ـط ـي ــرة ،م ــن غير
املـتــوقــع أن ت ـكــون الـحـكــومــة الـيـســاريــة
مستعدة لها.

ل ـ ــن ت ـ ـكـ ــون زي ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـي ــرك ــي
ب ــاراك أوبــامــا الـيــوم للسعودية ذات بعد
بــروتــوكــولــي فـقــط لـتـقــديــم واج ــب ال ـعــزاء
بــاملـلــك ال ــراح ــل عـبــد ال ـلــه بــن عـبــد الـعــزيــز
وت ـه ـن ـئــة امل ـل ــك ال ـج ــدي ــد س ـل ـمــان بـتـبــوئــه
ســدة الحكم .الــزيــارة الثانية ألوبــامــا في
أقــل مــن عــام يــراد لها التأكيد على متانة
العالقات بني البلدين التي عادت للتتجذر
أكـ ـث ــر ب ـس ـب ــب ال ـ ـحـ ــرب ع ـل ــى «اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»
املتمثل بتنظيم «داعــش» عدا عن التناغم
الــواضــح فــي ملف أسـعــار النفط العاملية،
والـ ـت ــي أراد م ــن خــال ـهــا ال ـب ـل ــدان ضــرب
االقتصادات املناوئة لسياساتهما ،وعلى
رأسـ ـه ــا روسـ ـي ــا وإيـ ـ ـ ــران (ت ـق ــري ــر مــوســع
عـلــى مــوقـعـنــا) .واس ـت ـبــق أوب ــام ــا زيــارتــه
للسعودية ،بتأكيده «أن العالقة السعودية
األميركية مهمة من أجل االستقرار واألمن
في الشرق األوسط وأبعد من ذلك» ،مشددًا
على أن «قــوة شراكتنا بني بلدينا تشكل
جزءًا من إرث امللك عبد الله».
أوب ــام ــا ال ــذي يـصــل ال ـيــوم بــرفـقــة زوجـتــه
ميشيل إل ــى ال ــري ــاض ،ق ــادم ــا م ــن الـهـنــد،
سيبحث مع امللك الجديد سلمان« ،على
األرج ـ ــح» ال ـح ــرب ع ـلــى تـنـظـيــم «داعـ ــش»
واألزم ـ ــة الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـي ـمــن ،بحسب
م ــا أع ـلــن نــائــب مـسـتـشــار األمـ ــن الـقــومــي
األميركي بن رودز.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح رودز ،ف ـ ــي إفـ ـ ـ ـ ــادة ص ـحــاف ـيــة
ف ــي ن ـيــودل ـهــي ،ب ــأن امل ـلــك س ـل ـمــان ملتزم
باستمرار التعاون مع الــواليــات املتحدة
في القضايا الثنائية الهامة.
مستقبل الـعــاقــات بــن البلدين سيكون
حــاضـرًا أيـضــا على لـقــاء أوبــامــا ـ سلمان
في ظل األوضاع اإلقليمية والدولية ،ولعل
أب ــرزه ــا امل ـفــاوض ــات ال ـنــوويــة ـ ـ اإليــران ـيــة
الـتــي تسببت بتصدع فــي الـعــاقــات بني
البلدين بعد االتفاق بني إيران ومجموعة
( ،)1+5والتقارب اإليــرانــي ـ األميركي ،ما
أجبر الرئيس األميركي حينها على زيارة

ال ــري ــاض وتــأك ـيــد ال ـت ــزام واش ـن ـطــن بأمن
السعودية.
ع ــدا ع ــن ذلـ ــك ،ف ــإن ت ــراج ــع واش ـن ـطــن عن
ضرب سوريا وإطاحة نظام الرئيس بشار
األسد ساهم أيضًا في تصدع العالقة بني
البلدين ،باإلضافة إلــى مواقف واشنطن
الضبابية من أزمة اليمن .وحدها الحرب
ع ـلــى «داع ـ ـ ــش» ف ــي الـ ـع ــراق ســاه ـمــت في
تهدئة األجواء بني واشنطن والرياض.
ويـ ـمـ ـك ــن اإليـ ـ ـج ـ ــاز أن عـ ــاقـ ــة الـ ــريـ ــاض
بواشنطن خــال الوالية الثانية للرئيس
بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا ك ــان ــت األسـ ـ ــوأ ف ــي تــاريــخ
عــاقــات الـبـلــديــن بـعــدمــا كــانــت قــد بلغت
م ــرات ــب مـهـمــة ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ج ــورج
دبـ ـلـ ـي ــو بـ ـ ــوش الـ ـ ـ ــذي عـ ـم ــل عـ ـل ــى تـمـتــن
العالقات بعيد الحرب على العراق.
إال أن املسؤولني األميركيني يقولون إنه
على مــدار األشهر القليلة املاضية ،عادت
ال ـع ــاق ــات ب ــن واش ـن ـطــن وال ــري ــاض إلــى
الــدفء من جديد ،وتعززت بالزيارة التي
قام بها أوباما للعاصمة الرياض في آذار

املــاضــي ،واألك ـثــر أهمية بتركيز البلدين
األساسي على التصدى لصعود «داعش».
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،رأت صـحـيـفــة «واش ـن ـطــن
بوست» أن االضطرابات وعدم االستقرار
في الشرق األوسط يضعان العالقات بني
الواليات املتحدة وامللك السعودي الجديد
محل اختبار .ونقلت «واشنطن بوست»
عن أحــد كبار مسؤولي اإلدارة األميركية
قوله إنه ال يريد أن يرسم صورة لالنسجام
ال ـك ــام ــل ف ــي الـ ـع ــاق ــات« .ف ــال ـس ـع ــودي ــون
يــريــدون مــن واشنطن أن تكون أكثر قوة
ً
مع إيران ومع سوريا» ،إال أنه أضاف قائال
إن ــه يـعـتـقــد أن ــه عـلــى ك ــا ال ـجــان ـبــن ،كــان
هناك تطور ،ويعتقد أن صعود «داعــش»
قــد ق ـ ّـرب بــن الـبـلــديــن .وأض ــاف املـســؤول
الذي لم يكشف عن هويته إن «السعوديني
يرون (داعش) تهديدًا مباشرًا الستقرارهم
ال ــداخـ ـل ــي» ،كــاش ـفــا أن ولـ ــي ولـ ــي الـعـهــد
الجديد ،األمير محمد بن نايف ،أكد خالل
زيارته لواشنطن في كانون األول املاضي،
أنه «ليس هناك خالفات واضحة في اآلراء،

سيبحث أوباما مع سلمان «على األرجح» الحرب على «داعش» واألزمة السياسية في اليمن (أرشيف)

وق ـض ـيــة ب ـعــد أخـ ـ ــرى ،أص ـب ـح ـنــا ق ــادري ــن
عـلــى االت ـفــاق عـلــى املـضــي قــدمــا» .ولفتت
الصحيفة إلى أن «املخاطر في هذه العالقة
عالية .فــالــواليــات املتحدة تريد مساعدة
مـ ــن الـ ـس ـع ــودي ــة فـ ــي ت ـع ـقــب اإلره ــابـ ـي ــن
ووق ـ ـ ــف ت ـم ــوي ــل الـ ـجـ ـم ــاع ــات ال ـج ـه ــادي ــة
املسلحة ،وباعتبارها أكبر مصدر للنفط
فــي الـعــالــم ،ف ــإن اسـتـقــرار الـسـعــوديــة هام
لــاقـتـصــاد ال ـعــاملــي .كـمــا أن ال ــري ــاض من
جانبها تريد مساعد الواليات املتحدة في
حماية بنيتها التحتية النفطية الشاسعة
وممرات مالحية لناقالتها النفطية».
مــن جهته ،الخبير فــي ال ـشــؤون النفطية
واالستراتيجية ،جــان فرنسوا سيزنيك،
يؤكد أن «السعوديني على كل املستويات
يرون أن األميركيني لم يعودوا محل ثقة».
ويضيف سيزنيك إن السعوديني يرون أن
«األميركيني سينسحبون (استراتيجيًا)
مــن املنطقة بكل األحـ ــوال ،وبإمكانهم أن
يـتــوصـلــوا ب ــدوره ــم إل ــى ات ـفــاق مــع إي ــران
بعد اتفاقها مع القوى الكبرى ،وبإمكانهم
ب ـم ــوج ــب ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق أن ي ـن ـس ـق ــوا مــع
اإلي ــران ـي ــن لـتــرتـيــب شـ ــؤون املـنـطـقــة من
سوريا إلى اليمن».
وخ ـلــص سـيــزنـيــك إل ــى ال ـق ــول «ق ــد يـكــون
هناك مناسبة اآلن للتالقي بني واشنطن
والرياض» ،لكن «السعوديني فقدوا ثقتهم
باألميركيني على املدى الطويل».
وع ـم ــا إذا كـ ــان ال ـس ـع ــودي ــون قـلـقــن ازاء
إم ـك ــان ـي ــة ت ــوص ــل م ـج ـمــوعــة ( )1+5إل ــى
ات ـفــاق ن ــووي مــع إيـ ــران ،ق ــال سيزنيك إن
«السعوديني ال ينظرون في الواقع إلى هذا
االتفاق بشكل إيجابي».
لكن أوبــامــا قد يكون يحصل حاليًا على
هــديــة ثمينة مــن قبل السعوديني بفضل
سـيــاسـتـهــم الـنـفـطـيــة ال ـت ــي ســاه ـمــت في
انخفاض أسعار الخام عبر عــدم التدخل
لخفض اإلنتاج.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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اعالنات
◄ وفيات ►

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات
03/662991

انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة رمزية فاخوري
زوجة الحاج توفيق ّ
حسون
أوالدهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :مـ ـحـ ـم ــد ،ح ـ ـسـ ــن ،ح ـســن
وغسان
أص ـهــرت ـهــا :امل ــرح ــوم أح ـمــد حـســون،
نـجـيــب ق ـصــاص ،أح ـمــد رض ــا وعلي
فروخ
ّ
ي ـص ــل ــى ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا ال ـ ـيـ ــوم فــي
جبانة بلدتها البابلية

ب ـم ــزي ــد م ــن الـ ـح ــزن واألس ـ ـ ــى نـنـعــى
إليكم املأسوف على شبابه
شهاب رائد الخالدي
وال ــدت ــه إي ـمــان م ـهــدي الـ ــدوش (ابـنــة
ال ـحــاجــة غـصــن شـقـيـقــة ال ـحــاج علي
حب الله)
أش ـ ـقـ ــاؤه :ح ـي ــدر زوجـ ـت ــه فـ ــرح اآلغ ــا
وغادة زوجة ياسر الصغير ورغدة
أخ ـ ــوال ـ ــه :عـ ــدنـ ــان والـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـمــاد
واملهندس علي واملهندس جمال
تقبل التعازي للرجال والنساء اليوم
الـ ـث ــاث ــاء  27ك ــان ــون ال ـث ــان ــي 2015
ف ــي جـمـعـيــة الـتـخـصــص والـتــوجـيــه
العلمي قــرب أمــن الــدولــة مــن الثالثة
ً
مساء
حتى السادسة
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ال ـ ـخـ ــالـ ــدي والـ ـ ـ ــدوش
وحب الله والخليل وهاشم وسلمى
والصغير وحسن وشمص واآلغا.

بمزيد مــن الــرضــى والتسليم ننعى
إل ـي ـك ــم املـ ــرحـ ــوم ب ـ ـ ــإذن الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدنا الغالي
املحامي عثمان محمد عليوان
وال ـ ــدت ـ ــه :امل ــرح ــوم ــة ف ــاط ـم ــة نـجـيــب
صالح الدين
زوجته :ندى زكريا الرفاعي
ولده :محمد زوجته روان زيدان
ابنتاه :مايا زوجة املهندس مصطفى
ماضي ورنا
شقيقه :عبد الرحمن
شقيقته :املحامية ندى عليوان
يـصـلــى عـلــى جـثـمــانــه ال ـطــاهــر ظهر
اليوم الثالثاء املوافق في  27كانون
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2015ف ـ ــي جـ ــامـ ــع ق ــري ـط ــم
ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي للرجال والنساء قبل
الدفن وبعده والثاني والثالث يومي
األربعاء والخميس  28و 29الجاري
ف ــي ق ــاع ــة مـسـجــد قــري ـطــم وذلـ ــك من
ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر لـغــايــة
السادسة مساء.
الـ ــراضـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وقـ ـ ـ ــدره :آل
ع ـل ـي ــوان ،ال ــرف ــاع ــي ،م ــاض ــي ،ن ـقــري،
صالح الدين ،بكداش وانسباؤهم.

شكر على تعزية

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

آل قعيق وعموم أهالي العباسية
يتوجهون بالشكر الـجــزيــل لكل من
واساهم بمصابهم الجلل برحيل
الحاج جعفر محمد قعيق
(أبو حكمت)
س ــائ ـل ــن امل ــول ــى أن ي ـت ـغ ـمــد الـفـقـيــد
برحمته الــواسـعــة ويسكنه الفسيح
من جناته

ذكرى ثالث
تـصــادف نهار األربـعــاء 2015/1/28
ذكـ ــرى مـ ــرور ث ــاث ــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
املرحوم :محمد قاسم صلوب (أبو قاسم).
وب ـهــذه املـنــاسـبــة يـقــام مـجـلــس عــزاء
عن روحه الطاهرة
فــي تمام الساعة الثالثه عـصـرًا ،في
حسينية بلدته عدلون.

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـلــة تـقــديــم
الـعــروض العائد لتقديم وتركيب خزان
ب ـس ـعــة  12000م 3ملـ ـ ــادة ال ـف ـي ــول أوي ــل
ف ــي م ـع ـمــل ال ـج ـي ــة الـ ـ ـح ـ ــراري ،م ــوض ــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د5899/
تاريخ  ،2014/6/6قد مــددت لغاية يوم
الجمعة  2015/2/20عند نهاية الــدوام
الرسمي الساعة .11.00
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور أع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /500 000/ل.ل.
علمًا بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن ف ــي مـطـلــق األح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إلـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2015/1/22
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس ملحم خطار
التكليف 122
اعالن رقم 1/1
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ ـ املــديــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراعــة ـ ـ عــن إج ــراء اس ـت ــدراج عــروض
لتلزيم تقديم مواد مخبرية لزوم مختبر
زيت الزيتون في مبنى كفرشيما التابع
لوزارة الزراعة ،وذلك في مبناها الكائن
في بئر حسن مقابل ثكنة هنري شهاب،
بتاريخ  2015/2/7الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ه ـ ـ ـ ــذا ،االطـ ـ ـ ـ ــاع عـ ـل ــى دف ـت ــر
ال ـش ــروط ال ـخــاص الـعــائــد ل ـهــذا التلزيم
والحصول على نسخة عنه من مصلحة
الديوان ـ ـ املديرية العامة للزراعة ،الكائنة
في مبنى الوزارة ،الطابق الثالث.
تقدم العروض بالبريد املضمون املغفل
أو بــال ـيــد م ـب ــاش ــرة ،ع ـلــى ان ت ـصــل الــى
قلم مصلحة الــديــوان ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
بيروت ،في 2015/1/23
وزير الزراعة
ّ
شهيب
أكرم
التكليف 133
إعالن قضائي
ت ــدع ــو املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
ومـ ـحـ ـم ــد عـ ـب ــد الـ ـل ــه املـ ـسـ ـت ــدع ــى ضـ ــده:
يـ ــوسـ ــف سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ش ـ ــاه ـ ــن ،امل ـج ـه ــول
محل االقامة للحضور الى قلم املحكمة
السـ ـ ـ ـت ـ ـ ــام ن ـ ـس ـ ـخـ ــة ع ـ ـ ــن األوراق رقـ ــم
 2014/1721املـقــامــة مــن هـيــانــة ظباط
ورفاقها بموضوع ازالــة شيوع واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق املـحـكـمــة وال ـج ــواب
خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
وإال يتم ابالغكم بقية األوراق والقرارات
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
إعالن قضائي
تدعو املحكمة االبتدائية املدنية في صيدا
برئاسة القاضي جــورج مزهر وعضوية
ال ـقــاض ـيــن مـحـمــد ش ـه ــاب وم ـح ـمــد عبد
ال ـل ــه امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــم :ن ــاص ــر وكــامــل
وناصيف وعلي عــادل سقالوي وصالح
ومـنـيــر ومـحـمــد سـلـيــم خـلـيــل عــز الــديــن،
امل ـج ـهــولــي م ـحــل االق ــام ــة لـلـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن األوراق
رقم  2014/891املقامة من عدنان البزري
بموضوع إبطال عقد بيع واتـخــاذ محل
اق ــام ــة ب ـن ـطــاق املـحـكـمــة والـ ـج ــواب خــال
عشرين يومًا مــن تــاريــخ النشر وإال يتم
ابالغكم بقية األوراق والقرارات باستثناء
الـحـكــم الـنـهــائــي بــواسـطــة التعليق على
لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش

إعالن قضائي
ت ــدع ــو املـحـكـمــة االب ـت ــدائ ـي ــة املــدن ـيــة في
ص ـيــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي جـ ــورج مــزهــر
وعـ ـض ــوي ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــن م ـح ـم ــد ش ـه ــاب
وم ـح ـمــد ع ـبــد ال ـل ــه امل ـس ـتــدعــى ضــدهــم:
كريم وحسن وأحمد ومحمد ودنيا بزي،
املـجـهــولــي مـحــل اإلق ــام ــة لـلـحـضــور الــى
قلم املحكمة الستالم نسخة عن األوراق
رقم  2014/608املقامة من ورثة املرحوم
ح ـب ـيــب الـ ـح ــاج م ـح ـمــد ال ـ ــدر ب ـمــوضــوع
ابـ ـط ــال مـلـكـيــة ع ـلــى الـ ـعـ ـق ــارات  1298ـ ـ
 1308ـ ـ  308ـ ـ  1309مجدل زون واتخاذ
مـحــل اق ــام ــة بـنـطــاق املـحـكـمــة وال ـج ــواب
خ ــال ع ـشــريــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ الـنـشــر
وإال يتم ابالغكم بقية االوراق والقرارات
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـك ــم ال ـن ـه ــائ ــي بــواس ـطــة
التعليق على لوحة اعالنات املحكمة.
رئيس القلم
سالم الغوش
اعالن
من امانة السجل العقاري في بعبدا
طلب علي فهمي حميه وكيل محمد نمر
صـعــب وح ـســن اح ـمــد ح ـج ــازي سـنــدي
ملكية بدل ضائع للعقار  526قسم B 10
الحدث
لـلـمـعـتــرض م ــراج ـع ــة االم ــان ــة خـ ــال 15
يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة ،الـنــاظــرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سـيـلـفــر اب ــو ش ـقــرا وال ـقــاض ـيــن نــانـســي
القلعاني وزينب رباب ،تقدم املستدعون
أالن وس ـن ــدرا وري ـم ــون أب ــو زي ــد وم ــاري
غ ـ ـبـ ــريـ ــل ب ـ ــواسـ ـ ـط ـ ــة وكـ ـيـ ـلـ ـه ــم ال ـن ـق ـي ــب
املحامي جورج جريج باستدعاء سجل
بــالــرقــم  2013/1822ب ــوج ــه املـسـتــدعــى
ضـ ــدهـ ــم أنـ ـيـ ـت ــا وروز وح ـ ـنـ ــا م ـن ـصــور
منصور املجهولي محل االقامة وبوجه
غـ ـي ــره ــم ،ي ـط ـل ـب ــون ف ـي ــه ازالـ ـ ـ ــة ال ـش ـيــوع
ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات  378و 370و 371و372
بـيــت ش ـبــاب ال ـع ـقــاريــة ،عـلــى املـسـتــدعــى
ضدهم الحضور الى قلم املحكمة لتبلغ
االس ـت ــدع ــاء ،وف ــي ح ــال تخلفهم يعتبر
ً
التبليغ حــاصــا ويـعــد كــل تبليغ اليهم
بواسطة رئيس القلم صحيحًا باستثناء
الـ ـحـ ـك ــم ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي .مـ ـهـ ـل ــة امل ــاحـ ـظ ــات
واالعتراض خالل خمسة عشر يومًا تلي
مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن عن مناقصة عمومية
تـ ـعـ ـل ــن ادارة م ـس ـت ـش ـف ــى بـ ـن ــت ج ـب ـيــل
الحكومي عــن اج ــراء مناقصة عمومية
ألعمال التنظيفات في املستشفى.
يمكن للراغبني في االشتراك باملناقصة
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى دف ـ ــات ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــروط مــن
املستشفى خالل أوقات الدوام الرسمي.
تقدم العروض باليد الى ادارة مستشفى
بنت جبيل الحكومي في مهلة اقصاها
يوم السبت  2015/2/14الساعة الثانية
عشرة ظهرًا.
ت ـج ــري عـمـلـيــة ف ــض الـ ـع ــروض بـتــاريــخ
 2015/2/14الساعة الــواحــدة ظـهـرًا في
قاعة االجتماعات في املستشفى.
رئيس مجلس ادارة املؤسسة العامة
إلدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د .توفيق فرج
إعالن
ق ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـغـ ــرفـ ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة فــي
بـعـلـبــك ال ـقــاضــي ع ـلــي ع ــراج ــي بـتــاريــخ
 2015/1/20ن ـشــر خــاصــة االس ـتــدعــاء
املـسـجــل بــرقــم اس ــاس م ــدور 2015/321
تاريخ  2014/12/29املقدم من املستدعي
عزيز خليل حبشي بوكالة املحامي جان
فـخــري لشطب اشـ ــارة االنـ ــذار ومحضر
الحجز على حصة خليل شحادة حبشي
ملصلحة شركة لومتيك لبنان املسجلة
برقم يومي  1105تاريخ  1965/7/22عن
الصحيفة العينية للعقار رقم  /730/من
منطقة ديــر االحـمــر العقارية ،وقــد تبني
مــن االف ــادة املــرفـقــة بــاالسـتــدعــاء مــن قلم
محكمة التنفيذ بعلبك بأن امللف مفقود.
ف ـع ـل ــى م ـ ــن لـ ــديـ ــه اعـ ـ ـتـ ـ ــراض ان ي ـت ـقــدم

بـمــاحـظــاتــه خـطـيــا امـ ــام ه ــذه املحكمة
خـ ــال م ـه ـلــة ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ
النشر.
الكاتب
محمد حيدر
دعوة
إن مـحـكـمــة ص ــور ال ـشــرع ـيــة الـجـعـفــريــة
تــدعــو أن ـج ـيــا فـيـكـتــور ول ـي ـمــز للمثول
امـ ــام ـ ـهـ ــا ن ـ ـهـ ــار االثـ ـ ـن ـ ــن 2015/2/30
بالدعوى املقامة من علي حسني جعفر
مـ ــادة اث ـب ــات ط ــاق وف ــي ح ــال الـتـخـلــف
يعتبر قلم هذه املحكمة املرجع الصالح
إلبالغك كافة االوراق الشرعية بما فيها
الحكم القطعي.
رئيس قلم محكمة صور
الشرعية الجعفرية
محمد علي َّ
حمام
إعالن
من أمانة السجل العقاري في البقاع
ً
طلب خالد احمد فرحات بصفته وكيال
عن حوى حسن فرحات سند تمليك بدل
عن ضائع للموكلة حوى حسن فرحات
بكامل العقار رقم  1105جديتا العقارية.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون في زحلة
لينا جنبالط

مفقود
غـ ـ ــادرت ال ـعــام ـلــة ال ـب ـن ـغــادش ـيــة Rozina
 Abdul Jabbar Howladerمنزل مخدوميها
في  2014/10/12وبحوزتها جواز سفرها
رق ــم  AC 6812520ال ــرج ــاء مـمــن يجدها
االتصال على الرقم03/373360 :

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

في المكتبات
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اعالنات
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مبوب األخبار ►
◄مبوب
◄

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

للحج والعمرة وزيارة العتبات المقدسة

طلبات احلجاج حىت
03 324 233

2015/-1/ 31

01 547 100

e-mail: hamlat_al_safa@hotmail.com

مطعم رودستر داينر

مطلوب
ملشروع دواجن في طور اإلنشاء في أفريقيا ،مطلوب:
ـ ـ خبير دواجن( :يفضل مهندس زراعي) الخبرة ال تقل
عن  5سنوات
ـ ـ تقني كهرباء ،الخبرة ال تقل عن خمس سنوات في
تابلوهات الكهرباء مع أنظمة الكمبيوتر
السيرة الذاتية على البريد اإللكتروني:
Africajob1@gmail.com

يـطـلــب ســائ ـقــي دل ـي ـفــري ذوي خ ـبــرة لــديـهــم
دراجة نارية و دفتر سوق للعمل في منطقة
جبيل  .للمعلومات االتصال على 04-720005

شقة للبيع (بيروت)
قرب السفارة الكويتية ـ ـ صالون ـ ـ طعام ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ  3غرف ماستر ـ ـ
غرفة خادمة مع حمامها ـ ـ بناء جديد ـ ـ كل طابق
مؤلف من شقة واحدة م 220 2ـ ـ
السعر  $675000ـ ـ ت 03/598818
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رياضة
إعتزل ريكيلمي
الكرة في سن
الـ ( 36أليخاندرو
باغني ــ أ ف ب)

الكرة األرجنتينية

عالم السحرة يخسر أحد اساتذته
 Adiósريكيلمي
أعلن األرجنتيني خوان رومان ريكيلمي اعتزاله لعب الكرة.
في عامه الـ  36أقفل هذا النجم الكبير الباب على مسيرة
رائعة في المالعب كان فيها صانع األلعاب الساحر والمقاتل
والمعطاء والقائد والملهم وواحدا من أفضل من ارتدى
القميص الرقم 10

 ...وتريزيغيه يؤكد اعتزاله رسميًا
بعدما أعلن وكيل أعماله ،قبل أيام ،اعتزاله كرة القدم ،أكد النجم الفرنسي
دافيد تريزيغيه ،أمس ،لصحيفة «ليكيب» ،رسميًا ،رحيله عن مالعب الكرة
في سن الـ 37عامًا .وقال «تريزيغول» الذي اشتهر مع يوفنتوس اإليطالي
ولعب ملوناكو الفرنسي وريفر باليت األرجنتيني« :حتى قبل أن أذهب للعب
في الهند ،كانت ّ
لدي فكرة االنتقال إلى أشياء أخرى».
وكشف الهداف السابق ملنتخب فرنسا
أنه سيتجه األربعاء إلى مدينة تورينو
اإليطالية للتباحث مع مسؤولي ّيوفنتوس
حول املنصب الذي سيتسلمه في
النادي ،مضيفًا« :الفكرة هي أن أقوم
بالترويج لصورة النادي في العالم»ّ .
وعبر
«تريزيغول» ،األرجنتيني األصل والنشأة
والفرنسي الوالدة ،عن حبه الكبير ملنتخب
ً
فرنسا ،قائال« :تحتل فرنسا مكانًا
استثنائيًا في قلبي».

حسن زين الدين
لكل بــدايــة نهاية فــي عالم الـكــرة ،كما
في الحياة .اإلثنني فجرًا ،كانت نهاية
م ـس ـي ــرة ن ـج ــم ك ـب ـي ــر مـ ــع «الـ ـس ــاح ــرة
امل ـس ـتــديــرة» .هــو نـجــم مــن ذاك الــزمــن
الجميل ال ــذي تتساقط أوراق ــه تباعًا
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة مــع اع ـتــزال النجم
ال ـف ــرن ـس ــي ت ـي ـي ــري هـ ـن ــري ق ـب ــل ف ـتــرة
ق ـص ـي ــرة ل ـي ـل ـحــق ب ــه م ــواط ـن ــه داف ـي ــد
ت ــري ــزي ـغ ـي ــه قـ ـب ــل أيـ ـ ــام (أكـ ـ ــد رس ـم ـيــا
اعتزاله أمــس) حتى يكاد يندثر لوال
إص ــرار قـلــة مــن أركــانــه عـلــى مواصلة
االس ـت ـم ـتــاع بــالـلـعـبــة ك ـمــا ال ـح ــال مع
النجم األوروغــويــانــي ألـفــارو ريكوبا،
الـ ــذي ال يـ ــزال يـلـعــب ال ـك ــرة م ــع فــريــق
ن ــاس ـي ــون ــال ف ــي ب ـ ــاده وهـ ــو ف ــي سن
األربعني.
ٌ
هـ ـ ــو ن ـ ـجـ ــم ف ـ ـيـ ــه بـ ـ ـع ـ ــض مـ ـ ــن دي ـي ـغ ــو
م ـ ـ ـ ـ ــارادون ـ ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـيـ ــس ف ـ ـقـ ــط ألن ـ ـ ـ ــه بـ ــدأ
م ـس ـيــرتــه م ـثــل «إل ب ـي ـبــي دي أورو»
مــع أرخـنـتـيـنــوس جــون ـيــورز وارت ــدى
قـمـيــص الـكـبـيــر بــوكــا جــون ـيــورز ومـ ّـر
ع ـلــى بــرش ـلــونــة اإلس ـب ــان ــي ف ــي رحـلــة
ق ـص ـي ــرة وع ـ ــاب ـ ــرة ،بـ ــل ألن ـ ــه ك ـ ــان مــن
أفـضــل مــن ارت ــدى الـقـمـيــص الــرقــم 10
بعد دييغو .وألنه كان يعشق دييغو،
وحتى إنه عند إعالن انتهاء مسيرته
حـضــر ديـيـغــو ف ــي كـلـمــاتــه حــن جــدد
التأكيد على أن مارادونا هو األفضل

على اإلط ــاق على مـ ّـر الـتــاريــخ ،وهــذا
ال ـ ــاع ـ ــب أي ـ ـضـ ــا ه ـ ــو م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل مــن
أنجبتهم هــذه اللعبة ،واسـمــه :خــوان
رومان ريكيلمي.
اع ـت ــزل ريـكـيـلـمــي إذًا .انـتـهــت مسيرة
أحد أفضل صانعي األلعاب في العالم،
الــذيــن م ـ ّـروا على األرجـنـتــن والـعــالــم.
قـ ـ ــال ري ـك ـي ـل ـم ــي وداع ـ ـ ـ ــا ل ـل ـم ـع ـشــوقــة،
وداع ــا لـلــذكــريــات الجميلة فــي ملعب
«ال ـبــوم ـبــون ـيــرا» حـيــث تـمــايـلــت ،على
أنغام سحره ،كثيرًا ،أمواج الجماهير
هناك.
ه ــو خـ ــوان روم ـ ــان ريـكـيـلـمــي املــولــود
فــي  24حــزيــران عــام  1978فــي مدينة
س ــان فــرنــانــدو الـقــريـبــة مــن العاصمة
بــويـنــوس أيــريــس ،ولـلـمـصــادفــة ،قبل
يــوم واح ــد مــن تتويج منتخب بــاده
بلقب كأس العالم على أراضيها.

ريكيلمي آخر صناع
اللعب الكالسيكيين
اصحاب الرقم 10

ُ ِّ
هــو ريكيلمي الــذي لــقــب ب ـ «الساحر»
نظرًا ملهاراته املميزة وفنياته العالية
ف ــي م ــرك ــز ص ــان ــع األلـ ـع ــاب م ــن خــال
إجادته التمريرات الساحرة واملراوغة
ورؤيته الثاقبة ،وكذلك لقدرته العالية
على تسجيل األهداف وخصوصًا عبر
التسديدات املميزة.
ُ
هو ريكيلمي الــذي لقب بـ «املـصــارع»
لقوته البدنية وأسلوبه املشاكس
نظرًا ّ
حيث مثل ،دون مبالغة ،عالمة فارقة
ونـ ــادرة فــي مــركــز صــانــع األل ـعــاب من
خالل جمعه بني السحر والقتالية في
األداء حيث تمكن ،بنجاح ،من ّ
تقمص
شخصيتني في آن واحد.
ُ
ه ــو ريـكـيـلـمــي الـ ــذي ل ـقــب بـ ـ «الــاعــب
الــرقــم  10األخ ـي ــر» إذ إن ــه بــالـفـعــل من
آخــر صناع اللعب الكالسيكيني بهذا
الـ ــرقـ ــم ،ال ــذي ــن ب ــات ــوا ق ـل ــة ن ـ ـ ــادرة فــي
يومنا هذا مع االعتماد على األجنحة
وإع ـط ــاء أدوار أك ـثــر لــاعــب االرت ـك ــاز
والعب الهجوم «تسعة ونصف».
هــو ريـكـيـلـمــي الـقــائــد بـكــل مــا تحمله
ه ــذه الـكـلـمــة م ــن م ـع ـنــى ،ح ـيــث تـمـ ّـيــز
ب ـم ــؤه ــات ــه ال ـق ـي ــادي ــة ال ـع ــال ـي ــة وق ــوة
شخصيته وروحـ ــه الـتـنــافـسـيــة الـتــي
ت ـ ـشـ ـ ّـد م ـ ــن أزر ا ّل ـ ــزم ـ ــاء وال ت ــرض ــى
بالهزيمة ،وقد مثل القلب النابض في
الفرق التي ارتدى قمصانها وتحديدًا
في بوكا جونيورز.
هو ريكيلمي املعطاء بال حــدود حتى
س ــن ال ـ ـ  ،36وامل ـل ـهــم لـجـمــاهـيــر بــوكــا
ّ
والوفي لبالده األرجنتني،
جونيورز،
حيث آثر البقاء في مالعبها  -تحديدًا
م ــع ب ــوك ــا  -م ـع ـظــم م ـس ـيــرتــه ع ـلــى أن
يلعب في أشهر الفرق األوروبية ،كما
الحال مع مواطنيه النجوم اآلخرين،
باستثناء خــوضــه تـجــربــة عــابــرة مع
بــرش ـلــونــة وأك ـث ــر ب ـ ــروزًا م ــع ف ـيــاريــال
فــي املــاعــب اإلس ـبــان ـيــة ،كـمــا أن ــه أبــى
إال أن يـ ـ ّ
ـرد دي ـنــا ف ــي ن ـهــايــة مـسـيــرتــه
ألرخنتينوس جونيورز ،الــذي أطلقه
بمساعدته عـلــى ال ـعــودة إلــى مصاف
أن ــدي ــة ال ــدرج ــة األول ـ ــى هـ ــذا امل ــوس ــم،
وأك ـثــر فــإنــه رف ــض مــواصـلــة مسيرته
معه لكي ال يلعب بوجه فريقه األحب
على قلبه بوكا جونيورز.
هــو ريكيلمي ال ــذي لــم تنصفه الـكــرة،
ولــم تعطه على قــدر مــا كــان يستحق
مع منتخب بالده ،إذ إن موهبته برزت
بـعــد اع ـت ــزال م ــارادون ــا  -الـ ــذي حظي
بفرصة اللعب إلى جانبه في بوكا عام
 - 1996وفــي األيــام األخـيــرة لغابريال
ب ــات ـي ـس ـت ــوت ــا ودي ـ ـي ـ ـغـ ــو س ـي ـم ـيــونــي
وأريـيــل أورتـيـغــا ،بينما أنــه لــم يلحق
ســوى لفترة قصيرة بليونيل ميسي
وسيرجيو أغــويــرو ،وبــرغــم ذلــك فإنه
قاد معهما البالد الى ذهبية «أوملبياد
ب ـك ــن» عـ ــام  ،2008وأكـ ـث ــر فـ ــإن خـطــأ
اس ـت ـبــدالــه ال ـغــريــب ف ــي املـ ـب ــاراة أم ــام
أملانيا في ربع نهائي مونديال 2006
ّ
كــلــف بـ ــاده ال ـخ ــروج وض ـي ــاع الـحـلــم
امل ــون ــدي ــال ــي ،ال ـ ــذي ك ــان ــت األرج ـن ـتــن
قادرة على تحقيقه وقتها.
ه ــو ريـكـيـلـمــي الـعـمـلــة الـ ـن ــادرة ،ال ــذي
قـ ـ ــال ع ـن ــه م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا« :إن ـ ـ ــه املـ ـل ــك يــا
سـ ـ ـ ــادة» ،واخ ـ ـتـ ــاره ال ـن ـج ــم ال ـفــرن ـســي
السابق زيــن الدين زيــدان خليفته في
املالعب ،ووصفه النجم األوروغوياني
دييغو فورالن بـ «أفضل صانع ألعاب
شاهدته بعد دييغو مارادونا».
غ ـ ـ ــادر ري ـك ـي ـل ـمــي إذًا م ــاع ــب الـ ـك ــرة.
«ال ـبــوم ـبــون ـيــرا» ح ــزي ــن ،واألرج ـن ـتــن
ّ
أكـثــر حــزنــا .تركنا هــذا النجم مخلفًا
ُ
ص ــورًا جميلة لــن تمحى مــن الــذاكــرة.
ش ـ ـك ـ ـرًا ،م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـلـ ــب ،خ ـ ـ ـ ــوان روم ـ ـ ــان
ري ـك ـي ـل ـم ــي .شـ ـكـ ـرًا عـ ـل ــى كـ ــل ال ـس ـحــر
والعطاء ،شكرًا على كل الذكريات .من
الـقـلــب ،وبــاإلسـبــانـيــة لغة األرجـنـتــن:
«( »Adiósوداعًا) ريكيلمي»Gracias« ...
(شكرًا) ريكيلمي.
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كرة المضرب

ثان ينتهي أمام كوريا الجنوبية
حلم العراق بلقب ٍ
حقق املنتخب الكوري الجنوبي إنجازًا
تــاريـخـيــا بــالـتــأهــل ألول م ــرة مـنــذ عــام
 1988الى نهائي كأس آسيا  ،2015بعد
تغلبه على العراق  0-2في الدور نصف
النهائي من النسخة السادسة عشرة.
ويــديــن منتخب امل ــدرب األملــانــي أولــي
شتيليكه ب ـف ــوزه ال ــى جـيــونــغ هيوب
( )20وكـيــم يــونــغ غ ــوون ( )50اللذين
سجال هدفي املباراة.
وف ـش ــل املـنـتـخــب ال ـع ــراق ــي ف ــي ت ـكــرار
سيناريو  2007حني تخطى املنتخب
ال ـك ــوري الـجـنــوبــي ب ــال ــذات ف ــي ال ــدور
ن ـصــف ال ـن ـهــائــي (بـ ــركـ ــات الـتــرجـيــح
بعد تعادلهما  ،)0-0ومواصلة حلمه
بإحراز اللقب الثاني في تاريخه.
ونجح «محاربو تايغوك» في التخلص
م ـ ــن ع ـ ـقـ ــدة ال ـ ـ ـ ـ ــدور نـ ـص ــف ال ـن ـه ــائ ــي
وت ـج ـن ـب ــوا انـ ـتـ ـه ــاء مـ ـش ــواره ــم ع ـنــده
للمرة الثالثة على الـتــوالــي والــرابـعــة
في النسخ الخمس االخيرة ،وواصلوا
حلمهم بإحراز اللقب للمرة األولى منذ
 1960حني توجوا به للمرة الثانية على
التوالي في أول نسختني من البطولة
القارية.
وبــدأ الكوريون اللقاء بفرص خطيرة،

وكــانــوا قريبني مــن افـتـتــاح التسجيل
مبكرًا لوال تألق الحارس العراقي جالل
ً
حسن .ولــم ينتظروا طــويــا ّللوصول
الــى الشباك إثــر ركلة حــرة نفذها كيم
جني سو فوصلت الكرة إلى لي جيونغ
هيوب الــذي ّ
حولها برأسه على يمني
ال ـح ــارس ( ،)20ال ــذي اضـطــر للتدخل
بعدها بقليل مــن أج ــل تجنب الهدف
الثاني إثر تسديدة من حــدود املنطقة

لسون هيونغ مني (.)27
ومـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـث ــان ــي تـعـقــدت
مهمة العراق بعدما أضــاف الكوريون
ال ـهــدف الـثــانــي عـبــر كـيــم يــونــغ غــوون
الذي وصلته الكرة عند حدود املنطقة
بعدما سيطر عليها بالصدر زميله لي
جيونغ يوب فأطلقها قوية على يسار
الـ ـح ــارس ال ـع ــراق ــي ( ،)50الـ ــذي ك ــادت
ان تهتز شباكه أيضًا فــي الدقيقة 55

تجنب الكوريون انهاء مشوارهم في نصف النهائي للمرة الثالثة تواليًا (شعيد خان ـ أ ف ب)

مــن كــرة صــاروخـيــة للقائد كــي سونغ
يوينغ لكنه تألق في صدها ثم اضطر
للتدخل بعد ثوان للوقوف بوجه سون
هيونغ مني (.)56
وت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن بـ ـع ــده ــا أداء الـ ـع ــراقـ ـي ــن
وض ـغ ـط ــوا ع ـلــى مـنــافـسـيـهــم دون أن
يـتـمـكـنــوا م ــن ال ــوص ــول ال ــى ال ـش ـبــاك.
وكاد أن يأتي الهدف من الجهة املقابلة
بتسديدة بعيدة من كي سونغ يوينغ
تمكن الحارس العراقي من صدها ()82
قبل ان تتوقف املـبــاراة لبعض الوقت
ب ـعــدمــا حـ ــاول أح ــد مـشـجـعــي ال ـع ــراق
الوصول الــى الحكم الياباني رويجي
س ــات ــو ل ـك ــن رج ـ ــال االم ـ ــن اع ـت ــرض ــوه
واخرجوه من امللعب.
وتواصلت بعدها املـبــاراة مــن دون ان
يطرأ اي تعديل على النتيجة ،بعدما
عــرف رجــال شتيليكه كيف يتعاملون
م ــع ان ــدف ــاع ال ـع ــراق ـي ــن ،ال ــذي ــن كــانــوا
قريبني مــن تقليص الـفــارق فــي الوقت
بدل الضائع.
وت ـ ـقـ ــام امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي نـصــف
النهائي اليوم الساعة  11,00صباحًا
بـ ـت ــوقـ ـي ــت بـ ـ ـي ـ ــروت ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـل ـت ـقــي
أوستراليا املضيفة مع اإلمارات.

الدوري األميركي للمحترفين

ّ
كليفالند يتغلب على أوكالهوما وجيمس يتفوق على دورانت
بصعوبة تمكن اتالنتا
هوكس من التغلب على
مينيسوتا تمبروولفز بفارق
نقطتين  ،110-112بينما
فاز غولدن ستايت ووريرز
على بوسطن سلتيكس
 ،111-114وقاد ليبرون
جيمس كليفالند كافالييرز
إلى الفوز على أوكالهوما
سيتي ثاندر ونجمه كيفن
دورانت 98-108
تقارير أخرى
على موقعنا

نـ ـج ــح أتـ ــان ـ ـتـ ــا هـ ــوكـ ــس بــال ـت ـغ ـلــب
ع ـلــى مـيـنـيـســوتــا ت ـم ـبــروول ـفــز -112
 100وتـحـقـيــق ف ــوزه ال ـس ــادس عشر
على الـتــوالــي فــي ال ــدوري األميركي
الشمالي للمحترفني في كــرة السلة.
وت ــأل ــق مـعـظــم الع ـبــي ه ــوك ــس ،وفــي
طليعتهم بــول ميلساب بـ  20نقطة،
وآل ه ـ ــارف ـ ــورد ب ـ ـ  19ن ـق ـط ــة ،وج ــف
تـيــغ ب ـ  15نـقـطــة .وه ــذا هــو ال ـفــوز ال ـ
 20ألتالنتا على أرضــه مقابل ثالث
ه ــزائ ــم ،والـ ـ ـ  30ف ــي م ـبــاريــاتــه ال ـ ـ 32
االخيرة ،وهو يتصدر ترتيب املنطقة
الشرقية مع  37فوزًا مقابل  8هزائم.
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،كـ ـ ــان ث ـ ــادي ـ ــوس يــونــغ
األفضل في صفوف ساكرامنتو مع
 26نـقـطــة ،وأض ــاف مــو ولـيــامــس 20
نقطة.
ك ــذل ــك ،ف ــاز غ ــول ــدن س ـتــايــت ووريـ ــرز
ع ـل ــى ب ــوس ـط ــن سـلـتـيـكــس 111-114
محققًا االن ـت ـصــار الـ ـ  19تــوالـيــا على
أرضه .وتألق كالي طومسون مجددًا،
ً
مسجال  31نقطة ،بعد يومني فقط على

إح ــرازه  52نقطة ،منها  37فــي الربع
الثالث (رقم قياسي) أمام ساكرامنتو
كينغز ،إضافة الى ستيفن كوري (22
ن ـق ـطــة) .ولـ ــدى ال ـخ ــاس ــر ،ك ــان يــاريــد
سالينغر األفضل مع  26نقطة ،وايفان
تيرنر مع  19نقطة .ويشغل سلتيكس
املـ ــركـ ــز الـ ـ ـح ـ ــادي عـ ـش ــر فـ ــي امل ـن ـط ـقــة
الشرقية ( 15فوزًا و 27خسارة) ،فيما
يحتل غولدن ستايت املركز األول في
املنطقة الغربية ( 36فوزًا و 6هزائم).
بـ ـ ــدوره ،تـغـلــب كـلـيـفــانــد كــافــالـيـيــرز
عـلــى أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر -108
 98مـحـقـقــا ان ـت ـص ــاره ال ـس ــادس على
ال ـ ـتـ ــوالـ ــي .وسـ ـج ــل «امل ـ ـلـ ــك» ل ـي ـب ــرون
جـيـمــس  34نـقـطــة مـتـقــدمــا بنقطتني
على كيفن دوران ــت نجم أوكــاهــومــا
وأفضل العب في موسم .2014-2013
وي ـح ـت ــل ك ـل ـي ـفــانــد امل ــرك ــز ال ـخــامــس
فــي املنطقة الشرقية ب ـ  25ف ــوزًا و20
خسارة ،فيما يشغل أوكالهوما املركز
العاشر في املنطقة الغربية بـ  22فوزًا
و 22خسارة.

وف ــي امل ـبــاريــات األخـ ــرى ،ف ــاز ميامي
ه ـي ــت ع ـل ــى ش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز ،84-96
ونيو اورليانز بيليكانز على داالس
مافريكس  ،106-109وإنديانا بايسرز
على أورالندو ماجيك  ،99-106ولوس
أنجلس كليبرز على فينيكس صنز
 ،100-120وسان انطونيو سبرز على
ميلووكي باكس  ،95-101وتورونتو
راب ـ ـتـ ــورز ع ـلــى دي ـت ــروي ــت بـيـسـتــونــز
 ،110-114وواش ـن ـطــن ويـ ـ ــزاردز على
دن ـفــر نــاغـتــس  ،115-117وهـيــوســن
روك ـت ــس عـلــى ل ــوس انـجـلــس اليـكــرز
.87-99
وهنا برنامج مباريات اليوم :بروكلني
ن ـت ــس  -ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز،
نيويورك نيكس  -ساكرامنتو كينغز،
نـيــو أورل ـيــانــز بيليكانز  -فيالدلفيا
سفنتي سيكسرز ،ممفيس غريزليس
 أورالندو ماجيك ،أوكالهوما سيتيثاندر  -مينيسوتا تمبروولفز ،يوتا
جـ ـ ــاز  -ب ــوسـ ـط ــن س ـل ـت ـي ـك ــس ،ل ــوس
أنجلس كليبرز  -دنفر ناغتس.

كرة الصاالت

يوم الحسم في الفوتسال وتتويج افضل العب في لبنان
سيحسم اليوم لقب ال ــدوري اللبناني
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ل ـل ـصــاالت ع ـنــدمــا يلتقي
ب ـن ــك بـ ـي ــروت ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،وضـيـفــه
امل ـيــاديــن ،الـســاعــة  ،17.00عـلــى ملعب
مجمع الرئيس اميل لحود الرياضي،
ف ــي خــامـســة م ـبــاريــات سـلـسـلــة ال ــدور
النهائي حيث يتعادالن  ،2-2وبالتالي
فـ ـ ــان الـ ـف ــائ ــز فـ ــي امل ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـحــاس ـمــة
سيحرز اللقب.
َ
وعـلــى هــامــش امل ـب ــاراة سيعلن الفائز
بجائزة افضل العــب فــي ال ــدوري ،كما
سـيـشـهــد حـفــل الـتـتــويــج مـنــح جــائــزة
« »MVPألكـ ـث ــر ال ــاعـ ـب ــن ق ـي ـم ــة فــي
سلسلة النهائي تحت ّ
مسمى «جائزة
ال ـ ــراح ـ ــل ال ـ ـيـ ــاس ال ـق ـص ـي ـف ــي» ،وذلـ ــك
ّ
مختصة مؤلفة
عبر تصويت للجنة
م ــن  9اش ـخ ــاص ب ــن اداريـ ـ ــن وفنيني
واعــامـيــن تابعوا املـبــاريــات الخمس
عن كثب.
ويـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس  8العـ ـ ـب ـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى ل ـق ــب
ج ــائ ــزة اف ـضــل الع ــب ف ــي ل ـب ـنــان ،الـتــي
اس ـت ـحــدث ـت ـهــا ل ـج ـنــة ال ـف ــوت ـس ــال ه ــذا
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امل ــوس ــم ،ح ـيــث يــرت ـكــز االخ ـت ـي ــار على
الالعبني الذين صنعوا الفارق بالنسبة
الـ ــى ف ــرق ـه ــم طـ ـ ــوال الـ ـ ـ ــدوري امل ـن ـتـظــم،
ً
ووص ــوال الــى املرحلة مــا قبل االخيرة

من االدوار االقصائية .وح ـ ّـددت لجنة
خاصة اسماء الالعبني املرشحني الذين
ج ــرى الـتـصــويــت لـهــم عـبــر اسـتـمــارات
ت ـضــم اس ـم ــاء الــاع ـبــن ال ـث ـمــان ـيــة مع

تــوزيــع الـنـقــاط مــن املــراكــز االول حتى
الثامن ،حيث يحرز اللقب الالعب الذي
يحصل على اعلى نسبة من النقاط في
ّ
التصويت املوزع على الشكل اآلتي:
 -1املــدربــون فــي فــرق الــدرجــة األول ــى:
%30
 -2قائد كــل فريق فــي الــدرجــة األولــى:
%30
 -3لجنة الـخـبــراء املــؤلـفــة مــن الـســادة
حسني ديب ،دوري زخور ،شربل ّ
كريم،
وفادي كاالجيان.%40 :
اما الالعبون الثمانية الذين انحصرت
امل ـنــاف ـســة بـيـنـهــم ع ـلــى هـ ــذه ال ـجــائــزة
في نسختها االولــى فكانوا من الفرق
التي احتلت املراكز االربعة األولــى في
الدوري املنتظم ،وهم:
عـلــي طـنـيــش «س ـي ـســي» واح ـم ــد خير
الــديــن مــن بـنــك ب ـيــروت ،حـســن زيـتــون
وقــاســم قــوصــان مــن امل ـيــاديــن ،محمد
ابــو زيــد ومحمد قبيسي مــن الجيش
اللبناني ،مروان زورا وادمون شحادة
من طرابلس الفيحاء.

تأهل ديوكوفيتش
وفافرينكا وخروج
فيرير من أوستراليا
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف
أول تألقه في بطولة أوستراليا املفتوحة
لكرة املضرب ،أولى بطوالت «الغراند سالم»،
وتأهل الى ربع النهائي بعد فوزه بسهولة
على جيل مولر من لوكسمبور  4-6و5-7
و.5-7
ويلعب ديوكوفيتش في الدور املقبل مع
الكندي ميلوش راونيتش الثامن والفائز على
االسباني فيليسيانو لوبيز  4-6و 6-4و3-6
و 7-6و.3-6
كذلك ،بلغ السويسري ستانيسالس
فافرينكا حامل اللقب الدور ذاته ،إذ ثأر من
اإلسباني غييرمو غارسيا  -لوبيز بالفوز
عليه  6-7و 4-6و 6-4و ،6-7بعدما كان
االخير قد اطاحه من الدور االول في بطولة
فرنسا املفتوحة .ويلتقي فافرينكا في الدور
ربع النهائي مع الياباني كي نيشيكوري
الفائز على االسباني دافيد فيرير  3-6و3-6
و.3-6
ولدى السيدات ،نجحت األميركية سيرينا
وليامس ( 33عامًا) بالتغلب على اإلسبانية
غاربني موغوروزا  6-2و 3-6و .2-6وتلعب
وليامس في الدور املقبل مع السلوفاكية
دومينيكا سيبولكوفا الفائزة على
البيالروسية فيكتوريا ازارينكا  2-6و6-3
و.3-6
ولحقت فينوس وليامس بشقيقتها سيرينا
الى ربع النهائي ،بفوزها على البولونية
انييسكا رادفانسكا السادسة  3-6و6-2
و .1-6وتلعب فينوس في الدور املقبل
مع مواطنتها ماديسون كيز الفائزة على
األميركية االخرى ماديسون برينغل 2-6
و .4-6وهي املرة االولى التي تبلغ فيها
فينوس ربع نهائي بطولة كبرى منذ صيف
 ،2010حني توقفت عند حاجز نصف
نهائي بطولة الواليات املتحدة االميركية،
رابع البطوالت االربع الكبرى ،وهي ستواجه
شقيقتها في نصف النهائي في حال
تجاوزتا معًا عتبة دور الثمانية .وفي
املباراتني األخريني من الدور ربع النهائي،
تلتقي الروسية ماريا شارابوفا الثانية مع
الكندية اوجيني بوشار السابعة ،والرومانية
سيمونا هاليب الثالثة مع الروسية
ايكاتيرينا ماكاروفا العاشرة.

أصداء عالمية

تشلسي للتعويض أمام ليفربول
يحل ليفربول ضيفًا على تشلسي الليلة
الساعة  21.45بتوقيت بيروت في إياب الدور
نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة األندية
االنكليزية املحترفة .وكانت مباراة الذهاب التي
أقيمت على ملعب «انفيلد رود» انتهت بالتعادل
 1-1رغم أن ليفربول كان الطرف االفضل فيها.
وال تبدو معنويات قائد «البلوز» جون تيري
وزمالئه في أحسن حال بعد الخروج املدوي
للفريق من الدور الرابع لكأس إنكلترا السبت
املاضي أمام ضيفه برادفورد سيتي (درجة
ثانية) .4-2

ميالن  xالتسيو في كأس إيطاليا
يحل التسيو ضيفًا على ميالن في الدور ربع
النهائي من كأس ايطاليا الليلة الساعة 21.45
بتوقيت بيروت .وبيدو ميالن مطالبًا أكثر
وقت مضى بالفوز وإن كان ذلك أمام
من أي ٍ
ضيف صعب .ويجد مدرب ميالن فيليبو
إنزاغي نفسه في موقف حرج بعد سلسلة
من النتائج السيئة التي حققها «الروسونيري»
الذي لم يعرف طعم الفوز في املراحل الخمس
األخيرة من الدوري .كذلك ،يلتقي بارما مع
يوفنتوس غدًا بنفس التوقيت .وكان فريق
«السيدة العجوز» بقيادة املدرب ماسيميليانو
اليغري قد بلغ الدور ربع النهائي من املسابقة
بفوزه على فيرونا .1-6
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السلة اللبنانية

العب هومنتمن رشاد
ماكنتس خالل المباراة
الشهيرة مع المتحد
(سركيس يرتيسيان)

ّ
لجنة الطعون تخفض عقوبة
ماكنتس الى مباراة واحدة
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات واالسـ ـتـ ـم ــاع الـ ــى أقـ ــوال
األطراف املعنية باملوضوع.
وأث ـ ــار ال ـج ــدل الـكـبـيــر ح ــول الـقـضـيــة
االستغراب ،حيث بــدا الفتًا التشكيك
فــي تقرير حكم امل ـبــاراة زي ــاد طنوس
ح ــول االعـ ـت ــداء وإذا م ــا ك ــان متعمدًا
أو غـ ـي ــر م ـت ـع ـم ــد ،خـ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه ال
كــام ـيــرات ال ـ ــ LBCوال مــراقــب امل ـبــاراة
أن ــدري ــه ع ــاص ــي ش ــاه ــدوا م ــا حـصــل.
لكن ،وبشكل منطقي ،يكفي أن يذكر
ال ـح ـكــم ف ــي ت ـق ــري ــره م ــا ح ـصــل حـتــى
تتخذ العقوبة بحق الالعب .وإال كيف
يؤتمن طنوس على قـيــادة املباريات
ل ــو ل ــم ي ـك ــن االت ـ ـحـ ــاد ي ـث ــق بـ ــه؟ عـلـمــا
ب ــأن زمـيـلــه فــي الـلـقــاء بــن هومنتمن
ّ
واملـ ـتـ ـح ــد ال ـح ـك ــم ج ـ ـ ــورج س ـع ــد أكـ ــد
االعـتــداء ،في حني أفــاد الحكم الثالث
عادل خويري بأن موقفه في امللعب لم
يسمح له بمشاهدة الحادثة.
لـ ـك ــن ث ـ ـغـ ــرة فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة هـ ــي ال ـت ــي

عبد القادر سعد
ب ـق ـيــت ق ـض ـيــة االع ـ ـتـ ــداء ع ـلــى الـحـكــم
زياد طنوس من قبل العب هومنتمن
رشــاد ماكنتس والعقوبة التي يجب
أن ينالها معلقة ،خصوصًا بعد قرار
ال ـل ـج ـنــة االداريـ ـ ـ ــة ل ــات ـح ــاد بـتــوقـيـفــه

ّ
مثل عدم طرد الحكم
طنوس للالعب ماكنتس
ثغرة في القضية

خمس مـبــاريــات ،وفــق توصية لجنة
إدارة ال ـب ـطــولــة ،وتـخـفـيــض الـعـقــوبــة
الــى مـبــاراتــن .ق ــرار طعنت فيه إدارة
فــريــق هومنتمن لــدى لجنة الطعون
بــرئــاســة املـحــامـيــة كــاريــن عـبــد الـنــور
طعمة ،والتي قررت تخفيض العقوبة
ال ــى م ـب ــاراة واحـ ــدة بـعــد سـلـسـلــة من

نتائج اللوتو اللبناني
14 41 30 29 20 15 10
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـلــوتــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1269وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرق ــام الــرابـحــة41 - 30 - 29 - 20 - 15 - 10 :
الرقم اإلضافي14 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة: عدد الشبكات الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقـــام مــع الرقم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 218.025.313ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة218.025.313 :ل .ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 50.133.510ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة20 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 2.506.676 :ل .ل.¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 50.133.510ل .ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1.512 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 33.157 :ل.ل.¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118.664.000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14.833 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل 658.208.634 :ل .ل.
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل:
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1269وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح21011 :
¶ الجائزة االولى:
 قيمة الجوائز اإلجمالية 28.793.303 :ل .ل. عدد األوراق الرابحة: الجائزة اإلفرادية لكل ورقة:¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1011 :
 الجائزة اإلفرادية 450.000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.011 :
¶ الجائزة اإلفرادية 45.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.11 :
 الجائزة اإلفرادية 4.000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل75.000.000 :

أدخ ـلــت االت ـحــاد ولـجـنــة الـطـعــون في
هذا املأزق ،والتشكيك في أقوال الحكم
طنوس .ذلك أن األخير ذكر أن الالعب
ّ
متعمدًا وقـ ّـدم تقريرًا من
اعتدى عليه
الطبيب الشرعي عــارف ضاهر يشير
ال ـ ــى ت ـ ـعـ ـ ّـرض طـ ـن ــوس «ل ـ ـت ـ ـ ّ
ـورم عـنــد
أسـفــل الـقـفــص ال ـصــدري مــن الناحية
األمــامـيــة وف ــي وس ــط الـجـهــة اليمنى،
إض ــاف ــة الـ ــى وجـ ـ ــود خ ــط ت ـش ـ ّـع ــر فــي
وسط الضلع الحادي عشر» .وخلص
تقرير الدكتور ضاهر الى أن «االعتداء
الـجـســدي م ـ ّ
ـرده الــى الـتـصــادم بجسم
ص ـل ــب» .وه ــذا أم ــر ال يـنـفـيــه الــاعــب،
كما جاء في إفادته الى لجنة الطعون،
ّ
لـكـنــه أكـ ــد أن ال ـت ـص ــادم غ ـيــر مـتـعـ ّـمــد
وجاء على مستوى الكتف.
ال ـث ـغــرة ف ــي امل ــوض ــوع ه ــي أن الـحـكــم
ط ـن ــوس ل ــم ي ـط ــرد ال ــاع ــب مــاكـنـتــس
بعد االعتداء عليه ،كما ذكر ،بل اكتفى
بخطأ فني خــرج على إثــره ماكنتس

املشحونة في املـبــاراة حيث تعرضت
سـيــارتــه للتكسير رغ ــم أن ــه لــم يطرد
الـ ــاعـ ــب« ،ف ـ ـمـ ــاذا كـ ــان ق ــد ح ـص ــل لــو
طرده؟».
وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـق ــد ق ـ ــررت ل ـج ـنــة ال ـط ـعــون
ت ـخ ـف ـي ــض الـ ـعـ ـق ــوب ــة الـ ـ ــى ال ـت ــوق ـي ــف
مباراة واحدة مع غرامة مالية انطالقًا
م ــن ع ــدم وجـ ــود أدلـ ــة ع ـلــى ال ـحــادثــة،
واألهم هو أن الحكم لم يتخذ االجراء
الصحيح بعد حالة االعتداء ،وهو ما
أضعف موقفه في القضية.

كونه الخطأ الخامس عليه في اللقاء.
ه ــذا األمـ ــر دف ــع بـلـجـنــة ال ـط ـعــون الــى
الـتـشـكـيــك ف ــي ال ـح ــادث ــة كـ ــون الـحـكــم
لـ ـ ــم ي ـ ـقـ ــم بـ ـ ـ ــاالجـ ـ ـ ــراء الـ ـصـ ـحـ ـي ــح الـ ــى
جــانــب عــدم ذكــر الـحــادثــة فــي «سكور
ش ـيــت» املـ ـب ــاراة ال ــذي ذك ــر أن الخطأ
فـنـيــا .وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن طـنــوس
أجــاب خــال االستماع الــى أقــوالــه في
االتحاد ،وردًا على سؤال حول السبب
وراء عدم طرد الالعب ،بأنه خاف من
القيام بهذه الخطوة في ظل الظروف
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أفقيا
 -1مدينة أميركية في والية فلوريدا على خليج املكسيك – من أيام األسبوع –  -2فنان مسرحي
لبناني كوميدي راحل من مؤسسي املسرح الوطني اللبناني – عملة آسيوية – صوت الطفل
إذا بكى –  -3أسطول ضخم ال ُيقهر أرسله ملك إسبانيا فيليب الثاني لغزو انكلترا فأغرقته
ُ
العواصف عــام  – 1588خــاف قــرب –  -4يطرد – مــاء غــازي أو مياه مكربنة –  -5حــرف نصب
– أسلحة نارية للصيد –  -6خــاف مداخل – سعل –  -7من الحبوب – لحم غير ناضج – -8
متراس أو حاجب ترابي – مدينة فرنسية عاصمة محافظة سافوا العليا –  -9عطف وشفق
عليه – يكسو جلد بعض الحيوانات –  -10من أنبياء الله في القرآن الكريم – من كتب الفيلسوف
اللبناني جبران خليل جبران

عموديًا

ّ
وسمفونيات وباليه –  -2مطار فرنسي – للندبة –  -3من
 -1موسيقي روســي راحــل له اوبــرا
الفاكهة – من مشاهير شعراء اإلنكليز فقد نظره فأملى على زوجته وابنتيه ملحمته الخالدة
ّ
ال ـفــردوس املـفـقــود –  -4مــن األفــاعــي الضخمة ج ـدًا – رش امل ــاء على ال ــزرع –  -5عائلة مصلح
إجتماعي ســويـســري راح ــل أســس الصليب األحـمــر –  -6لـلـنــداء – بطلة مــن أبـطــال األساطير
ّ
ّ
تكلم أو ضحك وهــو يخرج صوته من خياشيمه – ظــن بالشخص أو
اليونانية –  -7بكى أو
كذب الولد –  -8أداة موسيقية ّ
مجوفة صوتها حاد ُينفخ فيها في الفرق العسكرية – شخصية
لفيروز في مسرحية ميس الريم –  -9يعطي وعدًا – ذريعة وحجة –  -10رئيس حكومة لبناني

أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1السني – ّ
شوال –  -2باب إدريس – ّ -3لوع – نوكل –  -4ظنونهم – اي –  -5كدم – آسيا –  -6يهوي
ُ
– اب – فل –  -7اف – كلوم –  -8حر – أنعس – إد –  -9دلف – سد – صور –  -10سمكة – سافل

عموديًا
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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

 -1أبو ظبي – حدس –  -2ال – هارلم –  -3سبلوكوف – فك –  -4ياوندي –  -5ندعهم – كنس – -6
العدس –  -7شني – أبوس –  -8وسواس – صف –  -9كييف – أول –  -10ليل – ال ِق ْد

حل الشبكة 1909

إعداد
نعوم
مسعود
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3

4

5

6

1910
7

8

9

10

11

شاعرّ
تبنى لقبه ّ
إشتهر ّ
تيممعنًا
.1930.)1949
مواليد عام
أدونيس
معروف بإسم
الممثلسوري
بمراسالته
مصرمن(-1862
بريطانيا في
األعلى لملك
األولى الشعراء العرب إثارة
العالميةمن أكثر
البعض أنه
يعتبر
الفينيقية.
أدونيس
بأسطورة
شريف مكة حسين بن علي خالل الحرب
شخصني ■
نصف بني
ُ = 2+7+1+3ي
فلسطينية ■
للجدل8+4+6+5
 = 11+4+9سهل
أحزان ■
= 7+10+5+1
منظمةالصوت ■
طائر=حسن
= 3+8+2+6
 = 11+10+9مناسبة واحتفال
الفهم

حل الشبكة الماضية :اميليو سيغري

ثقافة وناس 21
الثالثاء  27كانون الثاني  2015العدد 2503

ميديا

على النت

أنتم تسألون وبلبل «القاعدة» يجيب
نشاط التنظيمات
اإلرهابية على
السوشال ميديا
ال يقتصر على
هذه
«داعش» ّ
ّ
األيام .يبدو أن
«قاعدة الجهاد في
جزيرة العرب» ابتكرت
طرقًا مختلفة
للوصول إلى
الجمهور والتواصل
معه

نادين كنعان
ّ
تحدثنا كثيرًا خــال العام
املاضي عن ترافق محاولة
ّ
التمدد في
تنظيم «داعش»
املـنـطـقــة م ــع خـطــة إعــام ـيــة متكاملة
ومعقدة للدعاية .خطة شملت البحث
ّ
عــن مجندين جــدد ،وتــركــز جــزء كبير
م ـن ـه ــا عـ ـل ــى ال ـش ـب ـك ــة ال ـع ـن ـك ـبــوت ـيــة،
وخـصــوصــا ال ـســوشــال مـيــديــا .خــال
العام املاضي أيضًا ،الحــظ املراقبون
ّ
أن تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرب» أج ـ ـ ـ ــرى نـ ـقـ ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة فــي
استراتيجيات التواصل الخاصة به.
ح ــرص الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي لـسـنــوات
عـلــى الـتــواصــل عـبــر عملية ممنهجة
تـضـ ّـمـنــت نـشــر ب ـيــانــات رسـمـيــة عبر
مــواقــع إلـكـتــرونـيــة رسـمـيــة تــابـعــة لــه،
إضــافــة إلــى طــرح فـيــديــوات مــن خالل
ذراعـ ــه اإلعــام ـيــة؛ «مــؤس ـســة املــاحــم
لإلنتاج اإلعالمي».
لكن مع بداية عام  ،2014أطلق «قاعدة
الـجـهــاد فــي جــزيــرة ال ـعــرب» عمليات
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
ّ
ت ــرك ــزت ع ـلــى ت ــوي ـت ــر ،م ــن أجـ ــل نشر
رس ــال ـت ــه والـ ـت ــواص ــل واالقـ ـ ـت ـ ــراب مــن
م ــؤي ــدي ــه وم ـ ــن م ـع ــارض ــن ع ـل ــى ح ـ ٍّـد
س ـ ـ ـ ـ ــواء .ج ـ ـ ـ ـ ـ ّـراء ضـ ـ ـغ ـ ــوط ي ـم ــارس ـه ــا
ع ــدد مــن الـ ــدول ،وال سـ ّـيـمــا الــواليــات
ً
املتحدة األميركيةُ ،يغلق تويتر عادة
الـحـســابــات املــرتـبـطــة بـهــذا التنظيم،
قبل أن ُينشئ األخير حسابات جديدة.
وفــي معظم األح ـيــان ،يكتفي بتغيير
حرف في ما ُيعرف بالـtwitter handle
(أي االس ـ ــم ال ـ ــذي تـسـبـقــه ع ــام ــة @)

ً
مثال أو إضافة رمز أو إشــارة ّ
معينة.
بطبيعة الحالّ ،
أي من هذه الحسابات
ال يملكّ عالمات «الصح» الزرقاء التي
تؤكد أنها رسمية ،كما هي الحال مع
املـنـظـمــات والـجـمـعـيــات واملــؤسـســات
املـعــروفــة ،أو مــع الشخصيات العامة
ّ
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن والـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم .غـ ـي ــر أن
«ق ــاع ــدة ال ـج ـهــاد ف ــي ج ــزي ــرة ال ـعــرب»
ُ
اب ـ ـت ـ ـكـ ــرت طـ ــري ـ ـقـ ــة خ ـ ــاص ـ ــة تـ ـس ــاع ــد
متابعيها على السوشال ميديا على
معرفتها والتحقق من ّ
صحتها ،وهي
ُ
تـخـت ـصــر بـنـشــر ال ـ ـ twitter handles
ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا ع ـلــى قـ ـن ــوات اتـصــالـهــا

الرسمية ،وفق ما ذكر مؤسس موقع
«ذا إنترسيبت» اإللكتروني ،األميركي
ج ـيــري ـمــي س ـكــاه ـيــل ( .)1974أمـثـلــة

أجاب مسؤول التنظيم عن
األسئلة عبر أربعة فيديوات
كثيرة على ذلك أعطاها صاحب كتاب
Blackwater: The Rise of the World›s
Most Powerful Mercenary Army
في مقال نشره في  23كانون الثاني

(يـنــايــر) الـجــاري عبر املــوقــع املــذكــور.
أحيانًا ،قــد يلجأ «قــاعــدة الجهاد في
جزيرة العرب» إلى مواقع متخصصة
مثل  JustPaste.itلإلبالغ عن حساباته
على تويتر ،مقرونة بالطرق الرسمية
ُ
املختلفة الـتــي تستخدم لكتابة اسم
الـتـنـظـيــم .ه ــذا الـتـبـلـيــغ ي ـجــد طــريـقــه
الح ـ ـقـ ــا إل ـ ـ ــى مـ ـنـ ـت ــدي ــات «ج ـ ـهـ ــاديـ ــة»
ع ـ ّـدة عـلــى الـشـبـكــة الـعـنـكـبــوتـيــة .هــذا
األس ـ ـلـ ــوب وغـ ـي ــره ج ـع ــل م ــن الـسـهــل
ال ـتــأكــد م ــن أن ال ـح ـســابــات ال ـجــديــدة
امل ـنـ ـتـ ـش ــرة ت ــاب ـع ــة ل ـل ـت ـن ـظ ـيــم ن ـف ـســه:
«ي ـم ـك ـن ـن ــا مـ ـع ــرف ــة ذل ـ ــك م ـ ــن نــوع ـيــة
اإلن ـت ــاج ــات ال ـتــي تـتـضـمـنـهــا» ،يـقــول
املتخصص في الحركات «الجهادية»
آرون زيلني لـ«ذا إنترسيبت».
وق ـب ــل ّش ـهــريــن م ــن االعـ ـت ــداء ال ــدام ــي
الذي نفذه «قاعدة الجهاد في جزيرة
العرب» على صحيفة «ِشارلي إيبدو»
ف ــي بـ ــاريـ ــس ،أط ـل ــق ال ـت ـن ـظ ـيــم حـمـلــة
أسئلة وأجوبة افتراضية على تويتر،
م ـش ـج ـعــا «املـ ـج ــاه ــدي ــن» امل ـح ـت ـم ـلــن،
واملـعـجـبــن ،وامل ـتــاب ـعــن ،إضــافــة إلــى
ال ـص ـحــاف ـيــن ع ـلــى ت ـقــديــم أسـئـلـتـهــم
التي ُح ّولت في ما بعد إلــى املسؤول
التنظيم ناصر بن علي العنسي.
في
ّ
حـتــى إن ــه تــم تخصيص هاشتاغات
ب ــالـ ـلـ ـغـ ـت ــن الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ــة
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع .وف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ح ـ ّـم ــل
الـتـنـظـيــم أرب ـع ــة ف ـي ــدي ــوات للعنسي
وهــو يجيب عن األسئلة التي شملت
عــاقــة «ال ـقــاعــدة» بـ ــ«داع ــش» ،ومــوت
بـ ــن الدن ،وزع ـ ـيـ ــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» أي ـمــن
ال ـظــواهــري ،والـعـمـلـيــات ضــد أه ــداف
في الواليات املتحدة.

عجبي!

مات الملك ...أفاق «تلفزيون لبنان» من الكوما!
زينب حاوي
أعلنت الدولة اللبنانية الحداد ثالثة
أيــام على رحيل امللك السعودي عبد
الله بن عبد العزيز الــذي توفي نهار
الـجـمـعــة امل ــاض ــي .ف ـت ــرة تــزام ـنــت مع
خ ـ ــوض ال ـج ـي ــش م ـ ـعـ ــارك فـ ــي جـ ــرود
رأس بـعـلـبــك ض ـ ّـد «ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة»
وس ـقــط ف ــي ص ـفــوفــه ش ـه ــداء ،وسـبــق
ذل ـ ـ ـ ــك س ـ ـق ـ ــوط شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن «ح ـ ـ ــزب
الـ ـل ــه» ف ــي اعـ ـت ــداء ال ـق ـن ـي ـطــرة .خلطة
أح ــداث فــرضــت إع ــادة رســم الخريطة
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـت ـع ــاط ــي
مـعـهــا ،وطـبـعــا تـفــاوتــت املـحـطــات في
م ــا بـيـنـهــا .لـكــن املـشـهــد امل ـ ّ
ـوح ــد على
الـ ـش ــاش ــات امل ـح ـل ـي ــة ت ـم ـث ــل فـ ــي نـقــل
تشييع ش ـهــداء ال ـح ــزب ،مــا ّأدى إلــى
اختالط اللوغويات من  mtvإلــى lbci
وبـقـيــت األع ــام ال ـص ـفــراء والـهـتــافــات
امل ـعــاديــة إلســرائ ـيــل ت ـصــدح .فــي هــذه

ال ـل ـح ـظ ــات ب ــال ـت ـح ــدي ــد (ال ـت ـش ـي ـي ــع)،
غـ ّـرد «تلفزيون لبنان» خــارج السرب
واستكمل برمجته املعتادة ،فطالعنا
الشيف أنطوان الحاج بآخر وصفاته.
طـ ـبـ ـع ــا ،ل ـ ــم ي ـ ـمـ ـ ّـر ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر ب ـش ـكــل
اعـتـيــادي لـقـنــاة رسـمـيــة ُمـلــزمــة بنقل
األحــداث واملناسبات لجميع الفئات،
ّ
فــإذا بها تخرج عن اإلجماع وتسجل
هــذه السقطة فــي تاريخها .منذ يوم
ال ـج ـم ـع ــة ،ح ـ ـ ّـول ال ـت ـل ـف ــزي ــون م ـن ـبــره
إلـ ــى م ــا ي ـش ـبــه ال ـت ـل ـف ــزي ــون الــرس ـمــي
الـسـعــودي .صحيح أن القناة تعكس
س ـيــاســة ال ــدول ــة ف ــي إع ـ ــان الـ ـح ــداد،
لـكـنـهــا ان ــزل ـق ــت إلـ ــى املـ ـغ ــاالة وبـ ــرزت
ّ
بـتـغـطـيــة أق ـ ــل م ــا ُيـ ـق ــال ع ـن ـهــا بــأنـهــا
ّ
فاقعة .صحيح أن «املستقبل» أفردت
ن ـش ــرت ـه ــا املـ ـس ــائـ ـي ــة ن ـ ـهـ ــار ال ـج ـم ـعــة
للراحل ،لكن ال يمكن هنا إال أن نضع
ّ
ذلـ ــك ض ـمــن الـ ـخ ــط ال ـت ـح ــري ــري ال ــذي
تسير عليه القناة الــزرقــاء .أما في ما

خ ـ ّـص «ت ـل ـفــريــون ل ـب ـنــان» فـيـبــدو أنــه
س ـجــن نـفـســه ف ــي ال ـق ـفــص ال ـس ـعــودي
ملـ ـ ـ ــدة ي ـ ــوم ـ ــن مـ ـتـ ـت ــالـ ـي ــن (الـ ـجـ ـمـ ـع ــة
والسبت املاضيني) وأخذ يغدق علينا
بـمــآثــر امل ـلــك وبــرحـيـلــه و»بـمـحــاربـتــه
لــإرهــاب» .يكفي أن نلقي نظرة على
ّ
مقدمة نشرته املسائية يــوم الجمعة

احتلت معركة الجيش مع «النصرة»
مساحة هامشية في النشرة
لنجد أنها استعارت كالم النائب سعد
ال ـحــريــري فــي وص ـفــه امل ـلــك بـ ـ «الـعــن
الساهرة» التي «أغمضت اليوم وعني
ســاهــرة أخ ــرى فـتـحــت الـلـيـلــة رسميًا
بـمـبــايـعــة س ـل ـمــان ب ــن ع ـبــد ال ـعــزيــز».
وبعد إسهاب طويل في الحديث عن
املبايعة ّ
وتقبل التعازي والحداد الذي

سيسود لبنانّ ،
تكرم علينا التلفزيون
الــرسـمــي بسطرين اثـنــن عــن املـعــارك
ّ
الـعـنـيـفــة ال ـتــي يـســطــرهــا الـجـيــش مع
مسلحي «النصرة» .ال يقف املوضوع
عند مقدمة النشرة .املتابع لها ُيدرك
أن النشرة وقتها ّ
خصصت مــا يزيد
عــن  14دقـيـقــة لتغطية ح ــدث الــوفــاة،
ّ
أي مــا ي ــوازي تـقــريـبــا نـصــف النشرة
( 32دق ـي ـق ــة) .وف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي أيّ
نهار السبت ،عزفت القناة على املوجة
عـيـنـهــا ف ــي إب ـ ــراز ال ـح ــدث ال ـس ـعــودي
ّ
مـ ــع ت ـف ــاص ـي ــل م ـم ــل ــة ل ـل ـم ـش ــاه ــد عــن
تعداد املشاركني من الوفود اللبنانية
الـ ـث ــاث ــة الـ ـت ــي ح ـ ّـج ــت إل ـ ــى ال ــري ــاض
ّ
تضمن
لـتـقــديــم واج ــب ال ـع ــزاء .وبـعــد
ّ
املقدمة املسائية لهذه التفاصيل ،تلت
ذلــك تقارير امتدت على سبع دقائق.
وب ـعــد ال ـفــاصــل اإلع ــان ــي ،استكملت
ال ـ ـن ـ ـشـ ــرة بـ ــاقـ ــي «تـ ـف ــاصـ ـي ــل م ـع ــرك ــة
الجيش اللبناني»!

zoom

جيهان فاضل وأبو تريكة في مصيدة إعالميي مبارك
القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
لم يكتف أحمد موسى بإسقاط كل قواعد
املـهـنـيــة ح ــن ات ـهــم املـمـثـلــة ج ـيـهــان فــاضــل
ب ــدع ــم اإلخـ ـ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ،بـ ــل اس ـت ـخ ــدم
تـلـمـيـحــات ب ـهــدف اإلض ـ ــرار بـسـمـعـتـهــا ،ما
دف ـع ـه ــا إلـ ــى ال ـ ـ ـ ّ
ـرد س ــري ـع ــا ع ـل ــى ع ـك ــس مــا
ّ
اع ـتــادت .ويـبــدو أن مــوســى املحسوب على
ّ
نـظــام م ـبــارك ،لــم ينس أن فــاضــل كــانــت من
الفنانات املصريات اللواتي ساندن «ثورة
ّ
يناير» .هكذا ،شن هجومًا عليها على مدار
يــومــن عـبــر بــرنــامـجــه «عـلــى مسؤوليتي»
على قناة «صدى البلد» .وبينما بات أصغر

مستخدم لتويتر على علم بطرق التمييز
ب ــن ال ـح ـســابــات الــرسـمـيــة لـلـفـنــانــن وتـلــك
ّ
املزيفة ،انطلق موسى ليهاجم املمثلة عبر
ّ
ح ـس ــاب م ــزي ــف ل ـهــا ي ـضــع ع ـلــى صــورت ـهــا
«ش ـعــار راب ـع ــة» .كـمــا ع ــرض تـغــريــدة حيث
يحرض صاحب الحساب املـ ّ
ّ
ـزيــف متابعيه
على ال ـنــزول إلــى ال ـشــارع وال ـثــأر للشهداء،
ذاك ـ ـ ـ ـرًا ب ـع ـض ـهــم بـ ــاالسـ ــم آخـ ــرهـ ــم ش ـي ـمــاء
ّ
ال ـص ـبــاغ (األخ ـب ــار  .)2015/1/26لـكــن ألن
موسى لــم يكن هدفه فقط التحريض على
ف ــاض ــل ،ب ــل تـبــرئــة وزارة الــداخ ـل ـيــة م ــن دم
ال ـص ـب ــاغ ،ع ــرض ال ـت ـغــريــدة ب ـعــد الـتــاعــب
بتاريخ نشرها لتظهر كأنها مكتوبة قبل

ّ
مصرع الناشطة في محاولة إليهام املتلقي
ً
ّ
بــأن مـصــرع الصباغ كــان مخططًا لــه قبال.
ّ
عـلــى امل ـنــوال نـفـســه ،خ ــرج تــامــر أم ــن مـقــدم
ب ــرن ــام ــج «م ــن اآلخ ـ ــر» ع ـلــى ق ـن ــاة «روت ــان ــا
مصرية» ،لتوجيه إهانات للفنانة واتهامها
بــأن ـهــا مـمـثـلــة فــاش ـلــة ،مـسـتـخــدمــا كـعــادتــه
تلميحات جنسية .مـحــاوالت نفي ارتـبــاط
فاضل بالحساب ّ
املزيف لم تنجح في منع
الهجوم عليها مــن اإلعــامـيــن املحسوبني
على نظام مبارك .كل ما سبق دفع جيهان
إل ــى إج ــراء مــداخـلــة مــع بــرنــامــج «الـعــاشــرة
م ـســاء» («دري ـ ــم  )»2أول مــن أم ــس ،وإدان ــة
الـهـجــوم عليها مــن دون تحقيق .وعندما

ســألـتـهــا ضـيـفــة الـحـلـقــة ري ـهــام نـعـمــان عن
صـمـتـهــا ع ــن ت ـلــك االت ـه ــام ــات ،قــالــت
س ـبــب ّ
فاضل إنه األولى بمن يطلقون اإلشاعات أن
ً
ّ
يتحروا الحقيقة أوال ،فهي نفت منذ أكثر
مــن عــامــن عــاقـتـهــا بــالـحـســاب .الــافــت أن
املوقف نفسه ّ
تكرر مع نجم الكرة املصري
املعتزل محمد أبو تريكة املعروف بتعاطفه
م ــع اإلخـ ـ ــوان  .ع ــرض م ــوس ــى ت ـغــريــدة من
ح ـس ــاب م ـ ّ
ـزي ــف ألبـ ــو تــري ـكــة ي ـهــاجــم فيها
ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،م ــا دف ــع
الــاعــب إلــى االت ـصــال بــالـبــرامــج الرياضية
وتــأكـيــد أنــه سيوثق حسابه الــرسـمــي ملنع
استغالل الحساب املزيف في الهجوم عليه.
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فنون أدائية

سمير خداج :الفعل الدرامي باألبعاد الثالثة
العام الماضي ،أخذنا في رحلة شعرية
تشبه الفضاء المهجور الذي ّ
قدم فيه
عمله أي مبنى «مسرح المدينة» القديم
في كليمنصو .أما اليوم ،فيختلف
السياق وبالتالي الطرح .يدخلنا الفنان
اللبناني خداج إلى فضاء «دوار الشمس»
النابض بالعروض والحياة ،فكان ال ّبد
من التفاعل معه بطريقة مختلفة.
هذا ما نشاهده في «صورة ّ
ذاتية مع
الكالرينيت والشاهدان الصامتان»
روي ديب
ض ـمــن ف ـضــاء «دوار ال ـش ـم ــس» ،ي ـقـ ّـدم
سـمـيــر خـ ــداج عــرضــا م ـت ـعــدد األب ـعــاد
بعنوان «صــورة ذاتية مع الكالرينيت
وال ـشــاهــدان الـصــامـتــان» .خ ــال الـعــام
امل ــاض ــي ،دع ــان ــا خـ ـ ّـداج إل ــى رح ـلــة في
م ـب ـنــى «مـ ـس ــرح امل ــديـ ـن ــة» ال ـق ــدي ــم فــي
كليمنصو .ذلــك املـســرح ال ــذي شهدت
خ ـش ـب ـتــه ع ـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن الـ ـع ــروض
املـهـمــة ال ـتــي عــرفـتـهــا ب ـي ــروت ،ك ــان قد
ّ
تحول إلى ما يشبه الخربة بعد هجره.
ّ
حينها ،قــرر خ ــداج أن يعيد اقتحامه
بتجهيز ضخم يـضـ ّـم ع ــددًا كبيرًا من
الـفـيــديــوهــات امل ــوزع ــة ف ــي أرجـ ــاء هــذا
الـ ـفـ ـض ــاء املـ ـس ــرح ــي مـ ــن املـ ــدخـ ــل إل ــى

فنان متجدد يسائل في كل
عمل له الشكل والمضمون
والسياق الذي يعرض فيه
األدراج وخ ـف ــاي ــا ال ـغ ــرف ال ـت ــي كــانــت
م ـغ ـل ـقــة ،إل ـ ــى ق ــاع ــة املـ ـس ــرح ال ـخــال ـيــة
م ــن امل ـقــاعــد وال ـخ ـش ـبــة .يــوم ـهــا ،جلنا
ف ــي رح ـل ــة ش ـع ــري ــة ك ـ َـم ــن ي ـغ ــوص فــي
فضاء مهجور تنبت من زوايــاه صور
وفيديوهات قررت أن تسكنه ،فتعطيه
ً
ّ
حـيــاة جــديــدة رسمها وولـفـهــا الفنان
س ـم ـيــر خـ ـ ـ ـ ّـداجّ .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فـيـخـتـلــف
السياق ،ويختلف معه الـطــرح .يدخل
خ ــداج إلــى مـســرح نــابــض ،وفـضــاء ما
زالـ ــت خـشـبـتــه ت ـق ـ ّـدم الـ ـع ــروض ،فـكــان
ال ب ــد م ــن ال ـت ـف ــاع ــل م ــع ذلـ ــك ال ـف ـضــاء
ال ـحــي بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ،ك ـمــا عـ ّـودنــا
دوم ــا فــي أعـمــالــه ،وهـكــذا فـعــل .يرتكز

من العرض

ّ
ويتوجه إلى
العرض إلى فضاء الركح،
الجمهور الجالس في مقاعد املسرح،
ب ـع ـك ــس ع ـم ـل ــه الـ ـس ــاب ــق فـ ــي «م ـس ــرح
املدينة» املهجور حيث كــان الجمهور
يتنقل سيرًا بني األعـمــال .تلك العالقة
ب ــن ال ـع ـمــل املـ ـع ــروض ع ـلــى الـخـشـبــة
والجمهور املتلقي ،أثــارت لــدى خداج
طرحًا مختلفًا .هكذا نصب في فضاء
ّ
املسرح شاشات تحتل أبعادًا متباينة

ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة ،وفـ ــي امل ـق ــدم ــة شــاشــة
شفافة كبيرة .على تلك الشاشات ،ألقى
ب ـص ــوره وف ـيــديــوهــاتــه م ــن مـصــدريــن
لـ ـلـ ـص ــورة ي ـل ـت ـق ـي ــان وس ـ ــط امل ـ ـسـ ــرح،
فيشكالن صورًا ذات أبعاد ثالثية .أعاد
ّ
التقنية الكالسيكية في
خ ــداج عكس
ً
إنـتــاج الـصــورة الثالثية األبـعــاد .بــدال
مــن الـتـقــاط ال ـصــورة بـعــدسـتــن ،أنتج
فيديو مؤلفًا مــن مـصــدريــن للصورة.

عبر تـعـ ّـدد الـشــاشــات واعـتـمــاد شاشة
شفافة في املقدمة ،استطاع أن يخلق
ب ـع ـدًا ثــال ـثــا ل ـل ـص ــورة .ظ ـ ّه ــرت بعض
تفاصيل الصورة كما لو أنها تتطاير
ّ
أهمية مقاربة خداج
في فضاء املسرح.
لـلـصــورة فــي عمله الـجــديــد تكمن في
رغبته بمخاطبة الفضاء الذي يعرض
فيه .على تلك الخشبةّ ،
يقدم املمثلون
ً
ً
ّ
عادة بأجسادهم أفعاال درامية ،أفعاال

ّ
ثالثية األب ـعــاد ،فكان ال بـ ّـد لـخــداج أن
يحاكي ذلــك الفعل عبر تخطي حصر
الصورة أو اللوحة بأبعادها الثنائية،
ّ
وتـحــويـلـهــا إل ــى أج ـس ــام ت ـحــتــل بـعـدًا
ثــالـثــا فــي فـضــاء امل ـســرح .هـكــذا أعطى
ل ــوح ــات ــه وصـ ـ ــوره حـ ـض ــورًا مـخـتـلـفــا
فوق الخشبة ،حضورًا مأل الفضاء .لم
يكتف بذلك ،بل كان من وقت إلى آخر
يــدخــل بجسده إلــى الخشبة ،ليصبح
جـ ـ ــزءًا م ــن ع ــال ــم ص ــورت ــه ث ــم يـخـتـفــي
وراء شاشاته .مثير سمير خــداج في
مـقــاربـتــه ألعـمــالــه الفنية حـتــى الـيــوم،
ه ــو الـ ــذي ي ـق ــول ع ـنــه امل ـخ ــرج روج ـيــه
عساف «تتجلى دينامية الفنان الذي
يرفض أن يكتفي بعرض لوحاته في
مكان ال تنتمي إليه ،بل يقرر أن يحتل
املكان ،أن يغويه ،وأن يدخله في عالم
صــوره ( )...الفنان ال يعرض لوحاته،
بل يقوم بإخراج مشهد تشكيلي» .تلك
ال ـخ ـصــائــص ال ـتــي يـتـمـ ّـيــز ب ـهــا خ ــداج
( )١٩٣٩ترجمها منذ معرضه األول في
«الكارلتون» عام  ،١٩٨٩مرورًا بمرحلة
ً
انتقاله إلى باريس عام  ،١٩٩٠وصوال
إلى اليوم .فنان متجدد يسائل في كل
عـمــل لــه الـشـكــل وامل ـض ـمــون والـسـيــاق
الـ ــذي ي ـع ــرض ف ـي ــه .ه ـك ــذا يـعـيــد طــرح
ال ـف ـع ــل ال ـ ــدرام ـ ــي ع ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة بــن
سطوة شاشات الفيديو على املسارح
واح ـت ــال األب ـع ــاد ال ـثــاثـ ّـيــة لـشــاشــات
السينما من دون أن يقضي على جسد
ّ
ً
وفعل املمثل على الخشبة .إال أن سؤاال
ّ
وحـيـدًا يبقى ملحًا فــي «ص ــورة ذاتية
مع الكالرينيت والشاهدان َالصامتان»
ّ
ويتعلق مضمون العرض .خلق الفعل
على املسرح بتقنياته املتعددة وتلقيه
من قبل الجمهور يحصالن في الدقائق
األولـ ــى فـيـمــا طـ ــوال ال ـع ــرض ،تـتــوالــى
ف ـيــديــوهــات وص ــور تـبـقــى غـيــر قابلة
لـبـنــاء ح ــوار مــع املـتـلـقــي ،بــل تنحصر
في املفهوم الجمالي للشكل املطروح.
علمًا أنه كما ّيدل العنوان ،فجميع تلك
ّ
تصب في صورة الفنان الذاتية،
املواد
ً
وإن كــان على الخشبة فـعــا شــاهــدان
صامتان .إال أن الجمهور أيضًا ّ
تحول
شــاه ـدًا صــامـتــا وع ــاج ـزًا عــن الـتـفــاعــل
ّ
مع املــواد ّ
املقدمة ،ربما ألن هذه املواد
بقيت ذاتـ ّـيــة جـدًا في لغتها وتفاعلها
ّ
ف ــي م ــا بـيـنـهــا ،م ــا شــكــل ح ــاج ـزًا أم ــام
تواصلها مع املتلقي.
«صورة ّ
ذاتية مع الكالرينيت والشاهدان
الصامتان :عرض متعدد األبعاد» ـــ من
 23حتى  31كانون الثاني (يناير) 20:30
ً
مساء ــ «دوار الشمس» (الطيونة ـ بيروت)
ــ لالستعالم01/381290 :

تحليق فوق سيرة ذاتية
روجيه عساف *
ولــد سمير خ ــداج فــي بـلــدة كفرمتى عــام  1939في
قضاء الشوف .تطور اهتمامه بفن الرسم من خالل
تجارب مختلفةّ :
تعرفه إلى الفن التشكيلي األوروبي
ال ـحــديــث خ ــال زي ــارات ــه ل ـعــواصــم أوروبـ ـي ــة عــديــدة،
وك ــذل ــك م ــن خ ــال ان ـخــراطــه ف ــي لـبـنــان ف ــي تـجــارب
تشكيلية جماعية ،ومــن خــال املساهمة تشكيليًا
وسينوغرافيًا فــي بعض تـجــارب املـســرح اللبناني
امل ـع ــاص ــر .وبـيـنـمــا اج ـتــاحــت ف ـصــول ال ـح ــرب كــافــة
نواحي الحياة في لبنان ،شرع سمير بالرسم ،وحيدًا
أو بمعية أصدقاء .لم يرسم الحرب بل رسم الحياة
خ ــال ال ـح ــرب ،وال ـن ــاس املــوســومــن ب ـهــا .والنتيجة
س ـتــون لــوحــة بينها عـشــر لــوحــات جـمــاعـيــة كبيرة
عرضت في فندق «الكارلتون» عام  .1989سيمفونية
م ــن األل ـ ــوان م ــأت امل ـك ــان حـيـنـهــا مـعـبــرة ع ــن طــاقــة
األحياء التي تفور وسط حرب مدمرة.
عــام  ،1990ينتقل سمير خ ــداج إلــى بــاريــس حيث
ي ــوف ــر لـ ــه ب ـع ــض األص ـ ــدق ـ ــاء م ـس ــاح ــة ل ـل ــرس ــم فــي
طــابــق تحت األرض فــي «مستشفى كــونـيــاك جــي».

سرعان ما يصبح هذا املكان فضاء للعيش واإلبداع
والـتـعـبـيــر ،وفــي وقــت يخضع املــرضــى فــي الـطــوابــق
العليا املصابون بأمراض خطيرة لعالجات مخففة
لأللم ولرعاية طبية نفسية ،يفور الفضاء املسكون
بسمير وهواجسه وفنه بشتى أنواع األشكال واملواد
واألســال ـيــب ،وحـيــث يختلط امل ــرض بــاملــوت بالحرب
بالحياة تختلط املقاربات الفنية التي تنبجس من بني
يدي سمير بحيث ال يترك قيد أنملة في هذا املكان إال
وطبعتها ببصمة من بصماته.
عـ ــام  ،1992ي ـع ــرض ع ـلــى س ـم ـيــر خ ـ ــداج أن يقيم
معرضًا للوحاته في فضاء في مدينة مونتروي .هنا
تجلت دينامية الفنان الذي يرفض أن يكتفي بعرض
لوحاته فــي مكان ال تنتمي إلـيــه ،بــل يقرر أن يحتل
املـكــان ،أن يغويه ،وأن يدخله عالم ص ــوره ،فينبري
ً
يؤلف في املكان عينه أي في فضاء مونتروي أعماال
تحاكي الفضاء ومقاييسه وخصائصه .كما يضمنه
ً
ّ
أعماال من خارجه يدخلها فيه كأنها تحج إليه .الفنان
ال يعرض لوحاته ،بل يقوم بإخراج مشهد تشكيلي.
منذ ذلك التاريخ ،سوف تشكل هذه الطريقة في العمل

االستراتيجية الفنية الــذي يتبعها خــداج في غالبية
األحداث الفنية الكبرى التي يصممها ويحققها :في
«املركز الثقافي الفرنسي» في بيروت عام
 ،1993في «قصر األونيسكو» عام  ،1999في قبة
الـ «سيتي سنتر» في ساحة الشهداء وسط بيروت
عام  ...2002كل فضاء من تلك الفضاءات يخضع
لتحول سحري بفعل تدخل هــذا الفنان الفوضوي
الذي يحترم األمكنة كما يحترم البشر ،فال يكرر في
مكان ما سبق أن شكله في مكان آخــر ،بل يصغي
إلـيــه ،يتحدث إلـيــه ،ويـحـ ّـول ح ــواره معه إلــى تظاهرة
بصرية زائلة غير قابلة للتكرار أو االستنساخ.
إلى أن جاء اليوم الذي اكتشف فيه خداج فضاء جديدًا
لإلبداع :فن الفيديو الذي يضاعف إلى ما النهاية لعبة
األبعاد وتحوالتها .الصورة التي تلتقطها الكاميرا
تـكـتـســب فـضـيـلــة كــانــت تجهلها أال وه ــي الـحــركــة.
ه ــذا االك ـت ـش ــاف يـبـهــر خـ ــداج وي ـف ــرد أم ــام ــه فـضــاء
جديدًا يستضيف نفسه فيه ،يختبره ،يوظف له كل
طاقاته ،يراهن فيه على مجمل مهاراته املهنية :تأليف
وتوليف الصور في فضاء يبتلعها ليعيد إنتاجها.

كما في عالقة عاطفية ،تبدأ حكاية الفنان مع الفيديو
باملداعبة :الشاشات تندغم بالرسوم في التجهيزات
التجريبية املوزعة في زوايــا املدينة (مسرح بيروت،
زيكو ه ــاوس ،كليمنصو ،)...وفــي املرحلة الراهنة،
يلتهم الفيديو الفضاء الــذي لــم يكن فيه سابقًا إال
مجرد شريك .لكن العملية ال تتعلق فقط بالشكل ،بل
ّ
تركز وتضخم (وهــذا يبدو متناقضًا لكنه صحيح
بشكل ره ـيــب) كــل مــا حـصــدتــه مخيلة الـفـنــان من
فـعــل وج ــوده وت ـجــاربــه ،مــن ص ــور وم ــن أف ـكــار ،من
إدراك للعالم ومــن رفــض لكل مــا صــاره هــذا العالم.
ً
التشكيل صــورًا أصبح تشكيال فــي الفضاء .وهــذا
األخير تطلب فن اإلخراج الذي تحول إلى «التشكيل
في الهاوية» الذي يسطو على شخص الفنان نفسه،
فيؤدي إلى «إخراج موته» .صورة ذاتية ،إهمال ذاتي،
استنكار ذاتــي ،الصورة ّ
تفرغ من مادتها ،اإلنسان
يـتـعـ ّـرى ج ـس ـدًا وروحـ ــا ،ال ـفــن يـنـكــر ذاتـ ــه ،ويختفي
سمير خداج في كواليس مسرح فارغ.
* مسرحي لبناني ـ كانون الثاني 2015
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تشكيل

بطرس المعري :هل خلعنا الطربوش حقًا؟
دمشق ـ خليل صويلح
ال يستعيد بـطــرس امل ـعــري ()1968
دمشق من خانة الحنني ،كما توحي
أع ـم ــال ــه ل ـلــوه ـلــة األولـ ـ ــى .إن ــه يعيد
بـنــاء هــا مــن الضفة املـضــادة بقصد
إط ــاح ــة م ــا ه ــو راس ـ ــخ ف ــي ال ــذاك ــرة
الجمعية التي استقرت على عناصر
تخييلية في بناء سرديتها البالغية
املحشوة بوهم البطوالت الخارقة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـف ـك ـيــك األي ـق ــون ــات
ال ـش ـع ـب ـيــة ن ـح ــو جـ ــذورهـ ــا األولـ ـ ــى،
وتاليًا الخروج من أسرها إلى عتبة
أخ ـ ــرى ب ــا قـ ـي ــود .ف ــي م ـع ــرض ــه «3
س ـنــوات مــن م ـمــارســة الـفــايـسـبــوك»
الذي تستضيفه غاليري «تجليات»
ّ
ف ــي دم ـش ــق ،ي ـع ــزز اش ـت ـغــاالتــه على
امل ـ ـ ــوروث ال ـش ـع ـبــي ب ـن ـبــرة تـهـكـمـيــة
أع ـل ــى ،م ــن دون أن ي ـغ ــادر منطقته
األث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة :امل ـ ـق ـ ـهـ ــى ،وال ـ ـح ـ ـكـ ــواتـ ــي،
وأب ـطــال الـسـيــر الشعبية .قــد نتكئ
عـلــى جـمــالـيــة الـقـيــم ال ـتــي كـ ّـرسـتـهــا
ه ـ ــذه ال ـع ـن ــاص ــر ل ـج ـه ــة ال ـب ـط ــوالت
واألمـ ـج ــاد وامل ــآث ــر ،لـكــن التشكيلي
الـســوري امل ــرح ،يعاجل إلــى خلخلة
ه ـ ــذا ال ـي ـق ــن ب ـس ـع ـيــه إل ـ ــى تـحـطـيــم
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـشـ ـ ــرة الـ ـ ـصـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــة ل ـ ـل ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــات
الـشـعـبـيــة ،وت ـعــريــةّ شـخــوصـهــا من
قدسيتها لدى املتلقي .خالل إقامته
ال ـق ـس ــري ــة ف ــي ه ــامـ ـب ــورغ األمل ــان ـي ــة،
لـجــأ بـطــرس امل ـع ـ ّـري إل ــى فايسبوك
ً
لنشر رســومــاتــه ،مـحــاوال استعادة
ذاكـ ـ ـ ــرتـ ـ ـ ــه ال ـ ــدمـ ـ ـشـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــة .وج ـ ـ ـ ــد ف ــي
شخصية الـحـكــواتــي ب ــؤرة مركزية
في تلخيص طبقات املدينة ،التي لم
تخلع «الـطــربــوش» إلــى الـيــوم ،رغم
املحن التي عبرتها وما زالت ،كأننا

لــم ن ـخــرج مــن عـقـلـيــة «الـعـصـمـلــي».
ب ـش ــر م ـس ـت ــرخ ــون ي ـن ـف ـخــون دخ ــان
نــارجـيــاتـهــم بـكـســل وض ـجــر ،فيما
الـ ـحـ ـك ــوات ــي ي ـش ـح ــذ الـ ـهـ ـم ــم ب ـسـيــر
ـف م ـس ـل ــول ،ع ــن أب ـطــال
آفـ ـل ــة ،وسـ ـي ـ ٍ
محتجزين بني دفتي كتاب عتيق ،ما
إن يغلق دفتيه ،حتى يعودون إلى
قـفــص الـتــاريــخ املـتـخـ ّـيــل .عـنـتــرة بن
ش ـ ّـداد «أب ــو ال ـفــوارس» يـتـحـ ّـول هنا
إل ــى ح ـصــان بــذيــل سـمـكــة تمتطيه
عبلة الـعــاريــة إال مــن وردة تحملها
ب ـي ــده ــا .ت ـخ ــرج ثـ ـي ــران ه ــائ ـج ــة مــن
منت حكاية أخرى ،ويتسلل شخص
أجنبي بنظارات غامضة إلــى عمق
امل ـ ـق ـ ـهـ ــى ،م ـب ـت ـه ـج ــا ب ـس ـح ــر ال ــزم ــن
ال ـش ــرق ــي .ف ــي مـ ـ ــوازاة ه ــذا ال ـه ـجــاء،
ّ
يتهكم املـعـ ّـري ربـمــا مــن «ممارسة»
فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا بـ ـط ــول ــة
افتراضية ،ال تختلف عن أبطال ذلك
املجلد الـقــديــم بــن يــدي الحكواتي.
مــن مجموعة « ٣ســنــوات مــن ممارسة
الفايسبوك» (أكريليك على ورق ـــ ٢٧/ × ٢
سنتم ــــ )٢٠١٣

ّ
وإذا بعشرات «ال ـفــوارس» يستلون
س ـي ــوف ـه ــم ال ـخ ـش ـب ـي ــة فـ ــي ال ـف ـض ــاء
األزرق عـلــى بـعــد آالف األم ـي ــال من
موقع الكارثة ،في مواقف كرتونية
ال أكثر ،بينما تتسع رقعة الحطام
فوق األرض .القراء ة النوستاليجية
لدمشق ومناخاتها السحرية ،التي
ي ـج ــده ــا آخ ـ ـ ـ ــرون ،خ ـ ــال ت ـجــوال ـهــم
ب ــن أع ـم ــال ه ــذا ال ـ ّ
ـرس ــام ،ت ـبــدو لنا
قـ ــراء ة قــاصــرة ومـبـسـتــرة وعــرجــاء.
ذلـ ـ ــك أنـ ـه ــا ال تـ ـت ــوغ ــل فـ ــي ال ـط ـب ـقــة
العميقة ملا تبتغيه هــذه السرديات
ّ
ال ـب ـصــريــة ف ــي نـبـشـهــا مل ـ ــوروث ظــل
بـمـنــأى ع ــن ال ـح ــداث ــة ،ل ــزوم الـنـظــرة
السياحية في املقام األول ،وتعزيز
فكرة «االكزوتيك الشرقي» ،ولوغو
األس ـ ـ ــاف وح ـ ـسـ ــب ،وه ــم
ل ـت ـم ـج ـيــد ّ
بــذلــك يـتـخــفـفــون مــن ثـقــل ال ـفــاتــورة
الراهنة وتراكم الهزائم.
اختيار املعري هذا الطراز من الرسم،
آت م ــن دراسـ ـت ــه األكــادي ـم ـيــة لـفـنــون
ٍ
«ال ـت ـص ــاوي ــر ال ـش ـع ـب ـيــة» ،وم ـحــاولــة
تطويرها بما يتواءم مع مستجدات
عصر آخ ــر ،أقـلــه على صعيد الشكل
باستخدامه مــواد وأنماطًا مختلفة،
إذ ال ي ـتــوانــى ع ــن م ــزج الـكــومـيـكــس
م ــع ال ـكــاري ـكــاتــور ،والـ ـك ــوالج لشحن
فكرته بمعنى مختلف عــن النسخة
األولــى لهذه التصاوير .كما يصالح
بــن أسلوبي بــرهــان كركوتلي وأبــي
صـبـحــي الـتـيـنــاوي فــي ب ـنــاء لوحته
وم ـقــاصــدهــا ال ـس ــردي ــة .ك ــان األخ ـيــر
م ــن أش ـهــر الــرســامــن الـشـعـبـيــن في
دم ـش ــق ال ــذي ــن ع ـم ـل ــوا ع ـل ــى تـخـلـيــد
أب ـ ـطـ ــال ال ـس ـي ــر ال ـش ـع ـب ـي ــة .وه ـ ــا هــو
امل ـع ـ ّـري يـسـتـثـمــر امل ـنــاخــات نفسها،
موقع مضاد لجهتي املعنى
لكن من
ٍ

والشكل ،في مفكرته اليومية ،قبل أن
ينقلها إلــى صفحته على فايسبوك
ك ـن ــوع م ــن امل ـســاه ـمــة ف ــي اس ـت ـعــادة
ّ
القصية وما تعيشه
عالقته بمدينته
م ــن آالم وق ـت ــل ودم ـ ـ ــار .ك ــأن ــه يــرغــب
ب ــإدان ــة «ال ـح ـك ــواتــي» نـفـســه ،ودوره
في تأصيل تاريخ ّ
مزور .وإال من أين
أتت هذه الوحوش املتصارعة ،وإلى
أين ّ
فر أبو زيد الهاللي والزير سالم
وعنترة ،من أرض املعركة ،ومن سلب
عـبـلــة ثـيــابـهــا وزيـنـتـهــا ،وم ــن صلب
املسيح الدمشقي مــرة أخــرى ،وكيف
غ ــاب ــت ال ـن ـخ ــوة ع ــن ف ـض ــاء امل ـق ـهــى؟
مـتــوالـيــات تـصــويــريــة تـحــاكــم النص
بحبر آخر.
األصلي أو تعيد صوغه
ٍ
ً
ومـ ــا اخ ـت ـي ــاره ع ـم ــا م ـس ـتــوحــى من
مناخات كركوتلي ولوحته املشهورة
«أب ــو فهد وزوجــاتــه األرب ــع» ملصقًا
للمعرض ،إال إشارة إلى جهد الفنان
ال ــراح ــل ف ــي ت ـطــويــر ال ـف ــن الـشـعـبــي،
واإلض ــاف ــة إل ـي ــه ،بـمــا أف ــرزت ــه املحنة
السورية من خراب روحي ،لن تنقذه
«رقصة الدراويش» التي لم نخرج من
خدر وغيبوبة إيقاعاتها إلى اليوم،
وك ــذل ــك اسـ ـتـ ـخ ــدام وس ــائ ــط امل ـيــديــا
الـجــديــدة فــي توسيع دائ ــرة حضور
هذا الفن عن طريق توضيب مفردات
ّ
املخيلة الشعبية بــأداء مختلف ّ
عما
هــو مــألــوف ،وتحطيم الـقــواعــد وفقًا
الرت ـ ـجـ ــاالتـ ــه .نـ ـتـ ـج ـ ّـول بـ ــن رده ـ ــات
املـ ـع ــرض ،ون ـح ــن ن ـت ـلـ ّـمــس رؤوس ـن ــا
بهلع :هل خلعنا الطربوش حقًا؟
« 3ســنــوات مــن ممارسة الفايسبوك»
لبطرس المعري :حتى  31كانون الثاني
(يناير) ـــ «غاليري تجليات» (دمشق).
لالستعالم00963112338 :

ّ
ندى بركة ترمم «كسور» الجسد
القاهرة ــ محب جميل
ف ـ ــي م ـع ــرض ـه ــا ال ـ ـ ـفـ ـ ــردي «كـ ـ ـس ـ ــور»،
تتناول نــدى بركة ( )1990مكنونات
الجسد وعــاقـتــه بالحيز املجتمعي
والسياسي .تحاكي الفنانة املصرية
ف ــي ل ــوح ــات ـه ــا ال ـج ـل ــد ال ـب ـش ــري بـمــا
يحمله من دفء وملمس لتصوغ منه
ً
أسئلة عن ُعــري الجسد وجمالياته.
لدى بركة أسلوبها الخاص وألوانها
امل ـت ـجــان ـســة أح ـيــانــا وامل ـت ـب ــاع ــدة في
أحـيــان أخ ــرى .رغــم العجائبية التي
تكتنف معظم أع ـمــال امل ـعــرض الــذي
تـحـتـضـنــه «غ ــال ـي ــري م ـشــرب ـيــة» في
الـ ـق ــاه ــرة ،إال أنـ ـه ــا ت ـظ ــل م ـل ـمــوســة.
ّ
ال ـج ـســد ي ـظ ــل م ـف ـتــاح ال ـل ـع ـبــة؛ حيث
«مـ ـيـ ـك ــانـ ـي ــزم» الـ ـجـ ـس ــد هـ ــو املـ ـح ــرك
لجماليات اللوحات .إنها عالقة بني
الجسد والفن البصري ،وإلى أي مدى
يتفاعل أحدهما مع اآلخر.
«عـ ـ ـت ـ ــق» ( )2014ت ـح ـ ّـرر
فـ ــي ل ــوح ــة ِ
بــركــة الـجـســد مــن ق ـيــوده ،تعتقه من
آثــامــه ،تجله ح ـرًا مــن الـقـيــود املرئية
وغـيــر املــرئـيــة الـتــي يـفــرضـهــا الــوقــت
عليه .إنـهــا رغـبــة الـفـنــان الــدائـمــة في
ال ـخــروج عــن سـيــاج الــوقــت ،وتحرير
الـطــاقــات الكامنة ل ـلــروح .بمجرد أن
ت ـس ـلــط ع ـي ـنــك ع ـل ــى أج ـ ـ ــزاء ال ـل ــوح ــة،
ت ـت ـح ــول إلـ ــى م ـفــاه ـيــم واضـ ـح ــة بــا
زي ــف أو رتـ ــوش .ك ــأن تـلــك العناصر
املـتـنــاثــرة فــي الـلــوحــة تنتظر إحــدى
ال ـع ـيــون لـتـسـقــط عـلـيـهــا ث ــم تـتـحــول
إلى واقع مرئي يسرد الحكاية والسر
الكامن وراء ه ــا .ترسم بركة بعفوية
وب ـس ــرع ــة ،وب ــاألك ــري ـل ـي ــك ،ال ب ــامل ــواد
الزيتية .فــي مجموعة أخــرى «جسد
ال ـن ـس ـي ــان» ( )2014ت ـت ــداخ ــل ألـ ــوان
األحمر واألصفر والزهري والقرمزي
واألرجــوانــي لتحكي مــوروث الحياة
ّ
تـحــت الـجـلــد ال ـحــي ،كــأنـهــا ت ـقــول إن

«زفرة» (أكريليك على قماش ــ  260×120سنتم ــ )2014/2013

تحت هذه الجلود حكاية غير مروية.
هل أرادت بركة أن تسرد نعمة الجسد
املكشوف من خالل سرديات وكادرات
ب ـص ــري ــة؟ ف ــي ل ــوح ــة «زفـ ـ ـ ــرة» ،تعمل
بــركــة ك ـجــراحــة لــأع ـضــاء الـبـشــريــة،
تضع كل عضو على ِحــدة ،كي تقوم
فــي الـنـهــايــة بتضفيرها جميعًا في
ح ـل ـق ــة مـ ـت ــواصـ ـل ــة مـ ــن ال ـج ـم ــال ـي ــات
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة .ت ـش ـغ ـل ـه ــا أسـ ـ ـ ـ ــرار ال ـج ـس ــد
وتفاصيله .الجسد الــذي يمثل لدى
ً
الفنان معادال للكون وتجلياته ،فمن
الجسد تبدأ مركزية الكون.
بـ ـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــرك ـ ــة دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــون فــي
«ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـقــاهــرة»
( ،)2011-2007ث ـ ــم ح ـص ـل ــت ع ـلــى
امل ــاج ـس ـت ـي ــر فـ ــي الـ ـفـ ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة
م ــن «س ـن ـت ــرال ســانــت مــارت ـي ـنــز» في
ل ـن ــدن ( .)2014م ــن خـ ــال مـجـمــوعــة
م ــن املـ ـع ــارض ال ـف ـن ـيــة ،أدرك ـ ــت قيمة
اللون وفلسفته؛ كيفية تحول اللون
إلى حالة عامة عن القيود والحرية،
ع ــن ال ـق ـه ــر والـ ـع ــدال ــة ،وعـ ــن الـجـســد

وامل ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ــع .ه ـ ـكـ ــذا جـ ـ ـ ــاء «ك ـ ـسـ ــور»
كمعرض فني لترميم شروخ الجسد،
واكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف ج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــاتـ ــه ،وتـ ـع ــري ــة
م ّـمــارسـ ًـاتــه .صــاحـبــة «ك ـســور» تقول
ً
إنه بداية من املواد العضوية ،وصوال
إلـ ــى الـ ـص ــور ال ـت ـج ــري ــدي ــة« ،ت ـح ــاول
ممارستي الفنية أن تـبــرز قناعاتي
عـ ــن ال ـج ـس ــد فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـح ــال ــي
امل ــؤط ــر بــال ـعــوملــة ،وك ــذل ــك ت ـســاؤالت
ال ـج ـســد األنـ ـث ــوي وت ـغ ـي ــرات ــه ف ــي ما
يـتـعـلــق بــال ـت ـعــري أو ال ـح ـج ــب» .في
لــوحــة «وريـ ـ ًـد» تـبــرز األلـ ــوان ّالــداكـنــة
ً
صورة مخيفة عن الجسد املعذب .تلك
األع ـض ــاء املـتـنــاثــرة بـشـكــل عـشــوائــي
ال ـتــي ال يــربــط بـيـنـهــا س ــوى الـ ِـسـحــر
وال ـغ ـم ــوض أش ـب ــه ب ـت ـمــائــم بـصــريــة
ت ـص ــوغ م ـن ـهــا ب ــرك ــة ع ــامل ـه ــا ال ـف ـنــي.
هذه اللوحات هي انعكاس للجنس،
الـهــويــة ،الـجـمــال ،واملـفــاهـيــم األخــرى
بالجسد والروح .الجسد
التي ترتبط
ً
ال ــذي يـعـ ّـد مـعــركــة للتمثيل النوعي
ومـ ــا يـحـمـلــه م ــن دالالت اجـتـمــاعـيــة

وس ـي ــاس ـي ــة م ـع ـق ــدة .اخ ـ ـتـ ــارت بــركــة
الجلد ألن مــا يحدث عليه مــن تأثير
ي ـظ ـه ــر سـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ب ـش ـك ــل م ـبــاشــر
أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــر .ل ـي ـســت ه ـ ــذه امل ــرة
ـرض فيها «غــالـيــري
األول ــى الـتــي تـ ًعـ ً
مشربية» أعماال فنية تتناول الجسد
وأب ـ ـعـ ــاده .ف ـقــد س ـبــق ل ـهــا أن قـ ّـدمــت
كـتــاب «الـحـضــور الخفي :نـظــرة على
الجسد فــي الـفــن املـصــري املـعــاصــر».
ً
يـضـ ّـم الـكـتــاب  120عـمــا ل ـ  25فنانة
وفنانًا مصريًا ،عــن مـعــرض «إخـفــاء
الجسد» الذي احتضنته الصالة عام
 2009بتنسيق ستيفانيا أنـغــرانــو.
هنا ،أنجز الفنانون رؤيتهم الخاصة
ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـف ـن ــون الـبـصــريــة
و»الـجـســم» كموضوع شــائــك ومثير
للجدل.
«كــســور» لندى بــركــة :حتى  12شباط
(فــبــرايــر) ــــ «غــالــيــري مشربية» (شــارع
شاملبيون ــ وسط القاهرة) .لالستعالم:
0225784494

رفيق مجذوب

بورتريهات القلق

يدعونا رفـيــق مـجــذوب ( )1971فــي معرضه Rain
 on meإلى ذاتــه .ال شيء سوى بورتريهات ّ
ذاتية.
بورتريهات تختزن الكثير من الصدق .في معرضه
ال ــذي تحتضنه غــالـيــري ( 56th Art onالـجـمـيــزة)
حتى  31كانون الثاني (يناير) ،نــرى بورتريهات
باألكريليك والباستيل على كانفاس ،وأخرى على
ّ
وثائقي عن الفنان
صناديق خشبية ،إلى جانب فيلم
مــن إخ ــراج آن ميغاال .فــي الفيلم الوثائقي ،يسرد
لنا رفيق رحلته ،بــدءًا بطفولة أمضاها بني ّ
عمان
ودمشق وبـيــروت وســط عائلة محاطة بالفنانني،
ثــم وصــولــه إلــى بـيــروت أوائ ــل التسعينيات حيث
بدأ باحتراف الرسم بتشجيع من كريستني طعمة،
ل ـي ـقـ ّـدم أول م ـع ــرض ل ــه ف ــي م ــا ب ــات ي ـع ــرف ال ـيــوم
بـ«زيكو ه ــاوس» .في معرضه األول ،بــدت لوحات
مـجــذوب ّ
ملونة ومـســاملــة ،وفــرحــة ،بعيدة عــن تلك
ّ
الـتــي نـعــرفـهــا ال ـي ــوم .أس ـلــوب تـخــلــى عـنــه سريعًا،
م ـتــأث ـرًا بـعـنــف املــدي ـنــة امل ــدم ــرة ب ـعــد ح ــرب أهـلـ ّـيــة
طــويـلــة ،بــاحـثــا عــن أس ـلــوب رس ــم بــاطـنـ ّـي يخاطب
فـ ـ ـي ـ ــه ذاتـ ـ ـ ـ ـ ــه قـ ـ ـب ـ ــل أن
يخاطب به الجمهور.
ه ـكــذا ب ــدأت تتساقط
الـغــربــان ال ـســوداء في
لـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـجـ ـ ــذوب،
وع ـ ـ ـ ــاد ذل ـ ـ ــك ال ـب ــرغ ــي
تأثر بعنف
ال ـ ـ ـ ــذي عـ ــرفـ ــه م ـث ـ ّـب ـت ــا
عظام رجله إثر حادث
المدينة
ّ
فـ ــي ط ـف ــول ـت ــه .بــرغــي
المدمرة بعد
حفر فــي جسده عنفًا
حرب ّ
أهلية
أعـ ـ ـ ــاد رس ـ ـمـ ــه ب ـع ـنــف
م ـ ـ ـ ــواز ف ـ ــي ل ــوح ــات ــه.
طويلة
تــاشــى ف ــرح األلـ ــوان،
واح ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ــل األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود
امل ـكــانــة ال ـك ـب ــرى ،ولــم
تـ ـ ـع ـ ــد ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر س ـ ــوى
األلـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـصـ ــارخـ ــة.
يـقــول مـجــذوب فــي الفيلم «غ ــرق بعض أصدقائي
البيروتيني فــي عــاقــات ومنهم مــن ت ـ ّ
ـزوج ،أمــا أنا
فكنت في عالقة مع الويسكي».
خالل سنوات طويلة ،لم يفارق مجذوب الويسكي
ال ــذي بــدأ يشربه مــن القنينة ألنــه لــم يعد يحتمل
رائـحــة الكحول عند شربه مــن الـكــوب ،إلــى أن قرر
أن يدخل مستشفى خاصًا للتخلص من اإلدمــان.
هـنــاك رســم يوميًا وأص ــدر ك ـت ــاب Sober Daysعام
 ،2012ومن ثم كتابًا آخر Drinking From a Broken
ّ .Glassأم ــا مـعــرضــه األخ ـيــر فــي ب ـيــروت ف ـكــان في
«غــال ـيــري أج ـي ــال» ع ــام  .٢٠٠٩بـعــد س ـ ّـت س ـنــوات،
ّ
ّ
الذاتية اليوم لتعلق على حائط
تعود بورتريهاته
الغاليري كمرايا لذات محكومة بالقلق .رأس نحيل
ذو عينني كبيرتني ،وخطوط وجه تتساقط رافضة
أن تستقر في السكينة .صاعقة بورتريهات رفيق
مجذوب ،صاعقة بالصدق الذي تحتويه ،وبقدرتها
على مخاطبة ناظرها ،وعكس قلق راسمها .الوجوه
ّ
تحيط بك من كل مكان .وجوه ال يمكن أسر حالتها
فــي شعور مـحــدد ،بــل تحكمها تعقيدات املشاعر.
ورغ ــم الـتـبــاعــد الـكـلــي بــن أسـلـ َ
ـوبــي الــرســم ،تشعر
ّ
كأنك حاضر أمام رهبة البورتريهات الذاتية لفان
غوغ ذات األذن املبتورة .لكن الرهبة هنا تتولد من
بتر غير مرئي ،بتر أقسى وأعنف من ذلك الجسدي.
رفيق مجذوب ما زال مصرًا على إقالق راحتنا في
مدينة ّ
تدعي السكينة .عبر بورتريهاته الساكنة
على الحائط وعيونها الجاحظة ،يدعو األرق إلى
جفوننا لتبقى لحظة مواجهة الفنان في لوحاته
ّ
الفنية ،فال
لحظة صدق يندر أن نجدها في األعمال
تترددوا في زيارة املعرض.
روي...
 Rain on meلرفيق مجذوب :حتى  ٣١كانون الثاني
(يناير) ــــ( Art on 56th Galleryالجميزة ــ بيروت).
لالستعالم01/٥٧٠٣٣١ :

الثالثاء  27كانون الثاني  2015العدد 2503

صورة
وخبر

ُ ْ َ ُ ُّ ْ
مسبقـة الصن ِع

سعدي يوسف

ُ
ت ّوجت الشابة
الكولومبية باولينا فيغا
ملكة لجمال الكون لعام
 2014في المسابقة
ّ
التي جرت أول من أمس
في والية ميامي
ّ
وتفوقت
األميركية.
الحسناء الكولومبية
على  87شابة من
مختلف دول العالم.
وبحصولها على تاج
الجمال الكونيّ ،
قدمت
فيغا هدية لنفسها
عيد ميالدها الـ
في
ّ ُ
 ،22إذ أنها ولدت في
 15كانون الثاني (يناير)
 .1993دخلت الملكة
عالم األزياء والموضة
منذ طفولتها ،فشاركت
ّ
للمرة األولى في عرض
أزياء وهي في الثامنة.
يبلغ طولها  175سنتمرًا،
وهي تتحدث اإلنكليزية
بطالقة إضافة إلى
لغتها األم اإلسبانية،
وتتلقى تعليمها في
كلية اإلدارة في جامعة
«بوغوتا» ،ولديها أربع
شقيقات وثالثة أشقاء.
(تيموثي آي .كالري)

بانوراما
ديميس روسوس Goodbye My Love Goodbye

انفصال نيكول وطوم
ّ
فتش عن السينتولوجيا
السينتولوجيا كانت وراء انفصال
طوم كروز ونيكول كيدمان (الصورة).
هذا ما أورده الفيلم الوثائقي املثير
للجدل  Going Clearأللكس غيبني الذي
ُعرض أخيرًا في مهرجان «صندانس»
السينمائي .الشريط يستند إلى كتاب
باالسم نفسه للورانس رايت ،ويتمحور
حول السينتولوجيا كديانة ،إضافة
إلى ممارسة وتجاوزات الكثير من
ً
ّ
تتضمن مثال
معتنقيها .تجاوزات
ّ
ّ
التهرب الضريبي ،واستغالل العمال
ّ
كما فعل كروز وفق الفيلم الذي سلط
الضوء عليه كثيرًا .العمل الجديد
لصاحب فيلم ،Taxi to the Dark Side
ّ
تصور
يحتوي على مقاطع فيديو
النجم الهوليودي خالل نشاطات دينية،
ّ
ويؤكد أن انفصاله عن كيدمان كان على
خلفية «تكتيكات تخويف اعتمدتها
كنيسة السينتولوجيا» إلنهاء الزواج
الذي استمر من  1992إلى  .2001فترة
كانت كيدمان تحاول خاللها إبعاد
كروز عن هذه الديانة.

قبل ّأيام من وصوله إلى لبنان عام 2013
للمشاركة في مهرجان «إهدنيات» ،سرت
ّ
شائعة بأن ديميس روسوس ( 1946ـ
الصورة) توفي .الشائعة اليوم صارت
حقيقة .توفي مغني البوب والروك
اليوناني الشهير ليل السبت املاضي في
مستشفى «هايجييا» في أثينا ،وفق ما
ّ
أكدت ابنته إيميلي لصحيفة «لوفيغارو»
الفرنسية.
ولد ديميس روسوس في اإلسكندرية
ألب يوناني ُيدعى «جورج» كان يعمل
مهندسًا ،وأم مصرية من أصل إيطالي
ُ
تدعى «نيللي مظلوم» .هاجر أجداده
من اليونان إلى مصر في عشرينيات
القرن املاضي ،وبدأت حياته املوسيقية
في جوقة الكنيسة األرثوذكسية في
اإلسكندرية ،قبل أن يعود إلى البلد األم
في املراهقة .هناك ،اضطر إلى العمل
ملساعدة عائلته ،وبدأ يعزف على
الترومبيت في نوادي العاصمة .في
صيف  1966التقى املؤلف واملوسيقي
اليوناني فانجيليس باباثاناسيو،
ّ
ليشكل معه ومع لوكاس سيديراس فرقة
 Aphrodite’s Childالتي انتمى أسلوبها
إلى الروك الـ«بروغريسيف» .بعد ثالثة
ألبومات ،انفصل الثالثي وصار روسوس
ّ
تصدر املبيعات في فرنسا
مغنيًا عامليًا.
مع أغنية  ،We Shall Danceوأطلق ألبومه
ّ
األول في نهاية .1971
فيه جمع الفولكلور اليوناني بالبوب،
وهو أسلوب اشتهر به الحقًا .كما باع

أكثر من  60مليون نسخة ألبوم حول
العالمّ .
تميز روسوس بصوته الفريد
وكاريزما خاصة جذبت النساء إليه؛ فقد
ُعرف بأسلوب مالبسه وشعره الطويل
املبعثر ولحيته ،وجعل عشاق العالم
يرقصون على أغنية  Quand Je T’aimeو
 .Goodbye My Love Goodbyeفي تموز
(يوليو)  ،2013كثر الحديث عن ألبوم
جديد ّ
يعده املغني اليوناني ،لكن ال شيء
ّ
حدث .على مر السنني ،مال روسوس إلى
البحث عن الفرادة في أغنياته ،وعمد
إلى املزج بني تأثيراته املختلفة .هذا
امليل ينبع من انتقاله بني الحضارتني
اليونانية واملصرية وأدائه في اللغة
الفرنسية ولغات أخرى.
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مقبرة
الباشورة:
الموت على
طبقات كثيرة
غفران مصطفى
يـ ـمـ ـش ــي الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس ع ـ ـلـ ــى ال ــرصـ ـي ــف
امل ـح ــاذي لـحــائــط مـقـبــرة ال ـبــاشــورة
إل ـ ـ ــى حـ ـي ــاتـ ـه ــم ال ـ ـع ـ ــادي ـ ــة .ي ــام ــس
صخبهم سكون الراقدين خلف ذلك
الـحــائــط ال ــذي يفصل بــن نقيضني
صارا مع الوقت أليفني.
ه ـ ــذه املـ ـقـ ـب ــرة ،الـ ـت ــي ج ــاي ـل ــت أب ـن ــاء
مـنـطـقــة ال ـب ــاش ــورة وأه ــال ــي بـيــروت
عـ ـم ــوم ــا ،صـ ـ ـ ــارت جـ ـ ـ ــزءًا مـ ــن ح ـي ــاة
الـعــابــريــن والـســاكـنــن أيـضــا .هــؤالء
الذين باتوا ّ
يدخرون ملوتهم ،تمامًا
كما يـ ّـدخــرون أليامهم املقبلة .هكذا
ً
مثال ،يفعل صاحب الدكان الصغير
في الحي« .يجمع» ملوته كي يحظى
بقبر يليق به .وهذا ما يفعله أيضًا
ح ــارس املـقـبــرة ،ال ــذي يعيش املــوت
يوميًا.
تــراه جالسًا عند باب املقبرة .ينفث
سـيـجــارتــه منتظرًا الــزائــريــن .وهــو،
عندما يــرى أحــدهــم متجهًا نحوه،
ي ـت ـ ّ
ـرج ــل ع ــن ك ــرس ـ ّـي ــه ل ـي ـســأل اآلت ــي
من له في هذا املكان .حتى إذا عرف
اس ــم املـ ّـيــت ال ــذي يـقـصــده ،سـمــح له
ب ــا ّل ــدخ ــول .ي ــدخ ــل رجـ ــل أرب ـع ـي ـنـ ّـي،
يلف بذراعيه ّ
جرة رخام فيها شتلة
ّ
صـغـيــرة ،ويـقـصــد قـبـرًا بـعـيـدًا .لكن
العامل هناك يمنعه من زرعها على
ّ
الترابية فوق القبر إال بإذن
املساحة
من إدارة املدافن.
ي ـح ـكــي م ـخ ـت ــار م ـن ـط ـقــة ال ـب ــاش ــورة
مـ ـصـ ـب ــاح عـ ـي ــدو عـ ــن هـ ـ ــذه امل ــداف ــن
الـ ـت ــي هـ ــي ألهـ ــالـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ع ــام ــة.
وقــد استحدثت مقبرتان جديدتان
بـعــدهــا فــي منطقة الـطـ ّـيــونــة ـ دوار
شاتيال ،وهــي مدافن الشهداء التي
افتتحت خالل األحــداث التي وقعت
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ع ـ ــام  ،1958واملـ ــدافـ ــن
ال ـتــاب ـعــة ل ـ ــدار ال ـف ـت ــوى ول ـه ــا لجنة
خ ــاص ــة ت ـتــولــى إدارت ـ ـهـ ــا ،منفصلة
عن جمعية املقاصد ،ولكنها تعمل
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ـع ـه ــا .وي ـ ـقـ ــول ع ـيــدو
إن مــدافــن ال ـبــاشــورة «كــانــت تابعة
ّ
لـلــدولــة الـعـثـمــانـيــة ،قـبــل أن تتسلم

التلة التي صارت مقبرة
ي ــروي أهــالــي املنطقة أن مقبرة الباشورة
ّ
كانت في السابق أشبه بتلة ترابية .بقيت
على تلك الـحــال حتى عــام  ،1829عندما
قام الشيخ عبد الرحمن الحوت ،أحد أبرز
العلماء املسلمني فــي بـيــروت ،ببناء سور
للمحافظة على حرمة قبور املسلمني .وفي
تلك الفترة أيضًا ،كان أبناء بيروت ُيطلقون
على الشخص ال ــذي يـقــوم بتجهيز امليت
وغسله وإع ــداده للدفن بـ»النصولي» ،وال
يزال هذا االسم ُيطلق على إحدى العائالت
ّ
البيروتية حتى اليوم.

(تصوير
هيثم
الموسوي)

شؤونها جمعية املقاصد الخيرية
اإلس ــام ـي ــة الـ ـع ــام  ،1960وال ت ــزال
حتى اليوم».
ب ـق ـيــت م ــداف ــن الـ ـب ــاش ــورة تـسـتـقـبــل
األموات من أهالي بيروت حتى عام
 ،1975إلــى أن اتخذ ق ــرارًا بإقفالها،
وتحويل الدفن إلــى مقبرة الشهداء
في شاتيال .وكــان سبب اإلقفال هو
اس ـت ـب ــدال ـه ــا ب ـم ـش ــروع اس ـت ـث ـمــاري
جديد لبعض رجــال األعـمــال .هكذا،
ّ
«ت ــوق ـف ــت عـمـلـيــة ال ــدف ــن ف ــي مـقـبــرة
الباشورة ملدة  10سنوات ،بانتظار
ّ
أن تتحلل ك ــل الـجـثــث الـتــي تحتاج
ك ــل واح ـ ــدة مـنـهــا لـسـنـتــن تـقــريـبــا،
ب ـح ـس ــب ح ـ ـ ـ ــرارة األرض» ،ي ـتــابــع
ع ـ ـيـ ــدو .ول ـ ـكـ ــن ،مـ ــع انـ ـ ـ ــدالع ال ـح ــرب
األه ـل ـيــة واالش ـت ـب ــاك ــات ال ـت ــي دارت
ّ
ّ
اضطر
املخيمات الفلسطينية،
داخل
أصحاب املشروع إلى وقف التنفيذ
وال ـ ـ ـعـ ـ ــودة ل ـ ـ ــ»مـ ـ ــزاولـ ـ ــة» ال ـ ــدف ـ ــن فــي
مقبرة الباشورة بسبب قرب مقبرة
الشهداء من ّ
مخيم شاتيال.
اكـتـسـبــت م ـق ـبــرة ال ـب ــاش ــورة شـهــرة
كبيرة ،ألنها ّ
تعد «البيت» األساس
الذي يخلد إليه موتى أهالي بيروت،
وألنـ ـه ــا ت ـضــم ال ـك ـث ـيــر م ــن الـعـلـمــاء
واألولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء وامل ـ ـسـ ــؤولـ ــن مـ ــن زم ــن
الـخــافــة الـعـثـمــانـيــة ،وع ـلــى رأسـهــم
قبر والي سوريا أحمد حمدي باشا
الذي يقع بجانب سور املقبرة الذي
بناه العثمانيون عام  1892من أجل
ّ
ويعد
فصلها عن املنازل والطرقات.
قـبــر ال ــوال ــي م ــن اآلثـ ــار امل ـهـ ّـمــة الـتــي
ّ
ويتميز
بقيت من العهد العثماني،
ّ
الحجرية ،التي يصعد إليها
بغرفته
ال ــزائ ــرون ب ــدرج صـغـيــر تـعـلــوه قبة
مستديرة .ومن الرؤساء اللبنانيني
الذين دفنوا هناك رئيس الحكومة
السابق شفيق الوزان ورئيس حزب
الـ ـنـ ـج ــادة ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ع ــدن ــان
الحكيم .أما أبرز العائالت البيروتية
امل ــدف ــون ــة ف ــي م ـق ـب ــرت ــي الـ ـب ــاش ــورة
وال ـ ـش ـ ـّهـ ــداء ،ف ـه ــي عـ ـي ــدو ومـ ـك ــاوي
وال ـ ـبـ ـ ّـنـ ــا وال ـ ـ ـحـ ـ ــوت والـ ـط ــرابـ ـلـ ـس ــي
والصقال وعالء الدين واملصري.
حتى اليوم ،ال تزال مقبرة الباشورة
تستقبل األم ــوات« ،ولــن تتوقف عن
ذل ــك ،ألن مـقـبــرة ال ـش ـهــداء أصبحت
ممتلئة“ ،يقول عيدو .أما عن املدافن
الـ ـج ــدي ــدة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ ــدار ال ـف ـت ــوى،
فـخـصـصــت أله ــال ــي بـ ـي ــروت الــذيــن
ال يملكون قبرًا سابقًا فــي مقبرتي
الـ ـب ــاش ــورة والـ ـشـ ـه ــداء« ،أي أنـ ــه ال
ي ــوج ــد ف ـي ـه ـمــا أحـ ــد م ــن األقـ ـ ـ ــارب»،
ي ـت ــاب ــع عـ ـي ــدو .أمـ ــا ال ــذي ــن يـمـلـكــون
قـبـرًا فــي إح ــدى املقبرتني ُ
فيدفنون
فوق أقاربهم ُ ،شرط أن تكون الجثث
الـســابـقــة ق ــد ف ـن ـيــت ،وذلـ ــك إفـســاحــا
باملجال أمام العائالت التي ال تملك
ق ـب ـرًا .وع ــن تـكــالـيــف ال ــدف ــن ،يوضح
ع ـيــدو أن «كـل ـفــة ال ـق ـبــر ال ـجــديــد في
مــدافــن ال ـبــاشــورة تـصــل إل ــى حــدود
ال ــ 15ألــف دوالر أميركي ،بينما في
املقابر الجديدة (مدافن دار الفتوى)
ف ـ ـ ــإن الـ ـكـ ـلـ ـف ــة ال تـ ـتـ ـع ــدى الـ ــرسـ ــوم
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،أي مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب الـ ـ ـ ــ500
دوالر“.
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لدينا كل شيء وال شيء
فاطمة بزي
«هل سأخرج من باحة الدار؟
وك ـي ــف س ـت ـنــزلــونــي م ــن الـطــابــق
الثالث؟
فاملصعد ال يسع التابوت والدرج
ضيق
ربما كانت الشمس تغمر الباحة
والحمام ،فيها ،كثير
وربما كان الثلج يتساقط
واألطفال يهللون
وقد يكون املطر مدرارًا
على األسفلت املبلل
وفي باحة الدار
صناديق القمامة
كما كل يوم
وإذا م ــا ُح ـ ّـم ــل جـثـمــانــي ،حسب
العادة،
مكشوف الوجه فوق شاحنة
فقد يسقط َّ
علي شيء من الحمام
الطائر
فيكون ذلك بشارة خير».

أمتار قليلة تفصل مقبرة منظمة التحرير
الفلسطينية عن «المدافن العسكرية» في
قصقص .األمتار قليلة ولكن الفارق شاسع
بين من ّرصت أجسادهم فوق بعضها بعضًا
وآخرين ناموا في أبديتهم بـ»أناقة».

ّ
لعل أجمل ما يميز تلك المدافن
بساطتها .تلك التي يمكن أن تتلمسها
في شواهد القبور المتوازية .في الغرف
المرصوفة بعناية الفتة .في الورود النابتة
بينها .في كل شيء ،حتى في كلمات الرثاء
المخطوطة فوقها.

ّ
فكر الشاعر ناظم حكمت بجنازته
ّ
قبل أن يـمــوت .فكر بعصوبة إنــزال
ّ
تابوته من املنزل .فكر في كل شيء.
ّ
ولكن ،كمال حرب ـ مجهز املوتى ـ ال
ّ
يخشى شيئًا من كل هذا .ال يفكر ال
بدرج ضيق وال بتساقط املطر .فهذا
الرجل الــذي ورث العمل في تنظيم
الجنائز عن وال ــده ،ال يعوقه شيء.
ل ـك ـنــه ،ف ــي م ـك ــان مـ ــا ،ي ـع ـيــش حــزنــا
دفينًا .تراه يكلمك بصوت خفيض.
يتعب ه ــذا الــرجــل مــن ال ـســرد اململ
وي ـم ـيــل ف ــي أغ ـل ــب األحـ ـي ــان لـلـكــام
القليل .هو شبه ميت .تدور السبحة
في يده وفي كفه الذي يشي بحركة
متثاقلة أن كل شيء زائل.
ّ
يـ ــذكـ ــر هـ ـ ــذا ب ــأنـ ـط ــونـ ـي ــوس بـ ـل ــوك،
ال ـفــارس فــي فيلم «الـخـتــم الـســابــع»
للمخرج السويدي برغمان .فعندما
أراد أن يلعب مع «مالك املوت» لعبة
الشطرنج .خـ ّـيــر ال ـفــارس امل ــوت بني
لــونــي األحـ ـج ــار األب ـي ــض واألسـ ــود
ب ـعــد أن أخ ـفــاه ـمــا بـكـفـيــه ،فــاخـتــار
«املـ ـ ــوت» األس ـ ــود لــونــا ل ــه .ابتسما
ورأى امل ــوت أن ال ـلــون األس ــود أكثر
مـ ــا ي ـن ــاس ـب ــه .وه ـ ـنـ ــا ،ي ـل ـع ــب ح ــرب
الشطرنج مع املــوت ـ كما في الفيلم
ـ كل يــوم .وينعكس هذا اللعب على
ح ـي ــات ــه م ــع ع ــائ ـل ـت ــه ،ف ـه ــو صــامــت
مـعـظــم ال ــوق ــت ،عـلــى عـكــس زوجـتــه
لـيـلــى ال ـتــي ت ـحـ ّـدثــك ب ــروح تجتذب
الـ ـف ــرح .ت ـل ـمــس ف ــي صــوت ـهــا مــرحــا
ً
جـمـيــا .ال تغفل عــن تدليل زوجها
وإثـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــات والـ ـ ـضـ ـ ـح ـ ــك فــي
كمعد
أحاديثها لــه .تعلم أن عمله،
ٍ
ً
للجنازات ،ليس سهال وما يمارسه
يــومـيــا ،رغ ــم ع ــدم احـتـكــاكــه املباشر
بــاملـيــت كتغسيله أو دف ـنــه ،لــه وقــع
يـنــاقــض مــا يـقــوم بــه دك ـتــور ُيـخــرج
ً
طفال إلى الحياة من رحم أمه .تذكر
ل ـي ـلــى ق ـص ــة ت ـعــارف ـه ـمــا وت ـض ـحــك.
كانا يقطنان في الحي نفسه وكان
صديق شقيقها ،فعرض عليها مرة
إي ـصــال ـهــا إلـ ــى م ــدرس ـت ـه ــا .ل ــم تكن
تلك ســوى الـبــدايــة .قــال لها يومها
إنــه في مهمة إليصال جثة فسألها
أن تــراف ـقــه .طـبـعــا ،ه ــو ل ــم يخبرها
بـ ــأن ج ـثــة ت ــرك ــن ف ــي ال ـخ ـلــف ألنـهــا
َ
لــو علمت ملــا وافـقــت أســاســا .خافت
ك ـث ـي ـرًا ع ـن ــدم ــا ص ـ ـ ـ ّـرح لـ ـه ــا ،لـكـنـهــا
اعتادت الفكرة فيما بعد.
ال ـيــوم تـ ّ
ـوسـعــت أع ـمــال ح ــرب .صــار
يـ ـشـ ـغ ــل ،ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة امل ـص ـي ـط ـب ــة،
ّ
متراصة .تصطف على
أربعة محال
ّ
ال ــرص ـي ــف ثـ ــاث س ـ ـيـ ــارات م ـجــهــزة
ل ـن ـقــل ال ـ ـج ـ ـنـ ــازات ،ف ـي ـمــا ت ــرك ــن فــي
إح ـ ــدى املـ ـح ــال سـ ـي ــارات م ــن أنـ ــواع
مختلفة كاملرسيدس والشيفروليه
وغ ـي ــره ــا م ـمــا ق ــد يـطـلـبــه ال ــزب ــائ ــن.
ُيـخــرج عــامــان تابوتًا خشبيًا بني
ً
اللون مشغوال بعناية ويتركان في
املحل توابيت قيد الصنع .يثبتونه
فــي خلفية ال ـس ـيــارة املـخـصـصــة له
حيث وضــع إلــى جانبه أكاليل ورد
أبيض.
ك ــان يـخـبــر ح ــرب زوج ـت ــه ب ـحــوادث
األم ـ ــوات ال ــذي يـتـكـفــل بتجهيزهم.
أحيانًا تطلب منه أال يكمل القصة،
فقلبها ال يتحمل قصة شــاب يافع
توفي في حادث سير ّ
مروع .تكتفي
بــالـقـصــص «ال ـبــول ـي ـس ـيــة» ،إن جــاز
ال ـت ـع ـب ـي ــر ،ك ـم ــا حـ ـ ــدث ي ــوم ــا م ـعــه،
حني قصدته زوجــة أصبحت أرملة
لتنظيم مــراســم دف ــن زوج ـهــاّ .
جهز
ال ـج ـن ــازة ب ـمــا تـتـطـلـبــه م ــن تغسيل
ّ
امليت وتصميم التابوت الخاص به
وإعـ ــداد مــوكــب ال ـس ـيــارات وال ــورود
الــائ ـقــة لـلـمـنــاسـبــة .أث ـن ــاء الـجـنــازة
لــم تـكــف عــن الـنـعــي والـحـســرة على
«رفـ ـي ــق عـ ـم ــره ــا» .ل ــم ي ـق ـت ـنــع ك ـمــال
ح ـ ـ ــرب ب ـ ــ«م ـ ـشـ ــاعـ ــر» الـ ـ ـح ـ ــزن ال ـت ــي
أبــدت ـهــا .شـعــر أن ـهــا تـخـفــي أم ـ ـرًا ما
وبعد فترة علم أن امل ــرأة قــد أوقفت
بتهمة تحريض عشيقها على قتل
زوجها.
اكتسب ذلــك الـحــدس بحكم خبرته
الـتــي تــزيــد عــن  35سـنــة فــي املهنة.

إذ ب ــدأ ال ــرج ــل الـخـمـسـيـنــي مهنته
م ـنــذ كـ ــان ف ــي ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة من
عـ ـ ـم ـ ــره .عـ ـم ــل ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة األول ـ ـ ــى
كسائق يوصل التوابيت إلــى مكان
الــدفــن .وعـنــدمــا خبرها أكـثــر ،صار
والـ ــده يــوكــل إل ـيــه ب ــ»ال ـتــوص ـيــات»
البعيدة ،فكان يذهب إلــى الجنوب
والشمال وإلى سوريا في فترات لم
يـكــن الــوضــع األم ـنــي فيها مستقرًا
كالحرب األهلية.
يـتـفــق ح ــرب م ــع «أص ـح ــاب ال ـع ــزاء»
على ترتيبات الدفن في مكتبه الذي
يعلو فيه ترتيل القرآن من املسجلة،
رب ـم ــا إلض ــاف ــة ج ــو «ج ـن ــائ ــزي» من
دون إص ـغ ــائ ـه ــم ملـ ــا ي ـع ـيــد وي ــرت ــل
م ـح ـمــد املـ ـنـ ـش ــاوي أو ال ـش ـي ــخ عـبــد
ال ـب ــاس ــط ع ـب ــد الـ ـصـ ـم ــد ...يـهـتـمــون
ب ــامل ـظ ــاه ــر خ ـص ــوص ــا إذا مـ ــا ك ــان
املتوفى ذو منصب رفيع كأن يكون
نــائ ـبــا أو قــاضـيــا أو رج ــل أع ـم ــال...
يتكلفون ما بني  200دوالر أميركي
و 1300دوالر ،تـبـعــا مل ــا يـطـلـبــونــه،
بــاخ ـت ـصــار «ش ـع ــب ي ـحــب امل ـظــاهــر
ويغارون من بعضهم» ،يقول حرب.
أما امليت ،فينسى بعد الدفن.
اعـ ـت ــاد حـ ــرب ع ـل ــى م ـه ـن ـتــه ال ـت ــي ال
تعرف أيام العطل أو التزام مواعيد.
ي ـم ـض ــي وقـ ـت ــه خ ـ ــارج ال ـع ـم ــل عـنــد
رف ــاق ــه أو ي ـق ـصــد ال ـب ـح ــر .يـضـحــك
مــن حــادثــة ليست بعيدة «تسلمنا
ج ـثــة امـ ـ ــرأة م ــن مـسـتـشـفــى ب ـيــروت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،ون ـ ـحـ ــن ف ـ ــي ط ــري ـق ـن ــا
إلي ـص ــال ـه ــا رن الـ ـه ــات ــف لـيـخـبــرنــا
امل ـ ـمـ ــرض أن ـ ــه ع ـل ـي ـنــا ال ـ ـعـ ــودة ألن ــه
ّ
ســلـمـنــا جـثــة امـ ــرأة أخ ـ ــرى» .يحمل
حــرب الحياة بخفتها .ربـمــا ،يأخذ
ب ـق ــول بــوكــوفـسـكــي واص ـف ــا املــوتــى
شيء تحت
واملوت «ليس اآلن سوى
ٍ
وهم خفيف الوطأة».
خفة الحياة كما خفة املوت هي سمة
مشتركة للعاملني فيه .فامليت توفي.
انتهى كــل شــيء يتعلق فيه وبــه .لن
يستيقظ فــي ال ـيــوم الـتــالــي بطبيعة
ال ـح ــال لـيـتــوجــه لـعـمـلــه أو لـيـمــارس
ح ـي ــات ــه .وكـ ــل م ـ ّـي ــت ي ـخ ـبــر دافـ ـن ــه أو
ّ
مجهزه أن الحياة وما فيها ومن فيها
ال طائل منه وال نفع« .ما يساويه ابن
آدم فــي النهاية حـفــرة ّ
ضيقة بطول
م ـت ــري ــن وع ـ ــرض م ـت ــر واح ـ ــد ،دم ــوع
غـ ــزيـ ــرة أو ش ـح ـي ـح ــة ،ل ـي ــس م ـه ـمــا،
والكثير من النسيان» ،يقول.
من جهتهّ ،
يحدثك محمد العيتاوي،
ّ
حــفــار القبور منذ أكثر مــن  25سنة،
عــن عمله وهــو جــالــس على ّ
دراجـتــه
ال ـنــاريــة املـسـتـنـفــرة دائ ـم ــا .ال يحمل
ً
م ـن ـجــا وال ي ــرت ــدي رداء أسـ ــود وال
ي ـخ ـبــئ وج ـه ــه ت ـح ــت ق ـب ـعــة طــوي ـلــة.
يـعـمــل ف ــي امل ـق ـبــرة ح ـيــث «ي ـه ـنــدس»
القبور في املساحات املتبقية منها.
يـبـحــث ع ــن م ـكــان ل ـنــزيــل جــديــد بني
امل ـ ـ ــوت ـ ـ ــى ،يـ ـنـ ـبـ ـش ــه وي ـ ـن ـ ـظـ ــف ح ــول ــه
وصوله.
ويجهزه لصاحبه وينتظر
ّ
ه ـنــا ،يـخـضــع امل ـيــت ملـشـيـئــة الـحــفــار
الذي يملك الحق وحده في التخطيط
ملصيره النهائي .أصبحت الجنازات
ومــراسـمـهــا مــن يــومـيــات الـعـيـتــاوي.
وقبل أن يكون حفارًا للقبور كوالده،
ج ـ ـ ـ ـ ّـرب الـ ـعـ ـم ــل ك ـم ـي ـك ــان ـي ـك ــي ،ل ـكــن
تكفه قوته .كميكانيكي
املصلحة لم
ِّ
ســابــق ،ك ــان يـصــلــح أع ـطــال الـسـيــارة
وي ـس ـت ـب ــدل ال ـق ـط ــع غ ـي ــر ال ـصــال ـحــة
ب ــأخ ــرى ج ــدي ــدة .وربـ ـم ــا كـ ــان يـقــوم
بسرقة القطع التي ال تــزال في حالة
جـ ـي ــدة ...ك ـمــا يـفـعــل س ــارق ــو الـجـثــث
لــاسـتـفــادة مــن أع ـضــاء امل ـيــت .كذلك
ي ـقـ ّـيــم ح ــال ــة ال ـس ـي ــارة إذا م ــا ع ــادت
تصلح للسير أو يحيلها على مقبرة
من نوع آخر :كسر السيارات.
ال ـي ــوم ،ي ـعــود ال ـع ـي ـتــاوي م ـس ـ ً
ـاء إلــى
املـ ـن ــزل ال لـيـلـعــب ال ـب ــوك ــر ،ع ـلــى حد
وصف بوكوفسكي للعاملني في هذا
املـجــال ،وال ليحتسي كــأس ويسكي،
وإنـمــا ليسامر أهــل بيته فــي أوقــات
بعيدة من مشاغل الحياة ،ألن املوت
ال ميعاد له وال نبأ.
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طعم
الكرز
السوري
أحمد محسن
يقول سوريون إنهم في درعا افترشوا الحدائق والسهول
ّ
الترابية .وهــم ال يحتفلون بطفرة املــوت فــي املدينة التي
ّ
انطلقت منها الثورة ،إنما يسجلون اعتراضًا أخيرًا عليه
ً
فــي حدائقهم وسهولهم ،إذا حـفــروا فيها أس ــرة ملوتاهم.
ال مقابر فــي ســوريــا تتسع للموت الكثير .تـجــاوز املوتى
قبورهم ،بعضهم نام في حدائق املنازل .ومن يجد لنفسه
ً
سريرًا في األبد ،فإن ذلك سيكلفه مبلغًا ليست قيمته كبيرة
بالنظر إلى هول املقتلة ،ورغم ذلك يبقى مبلغًا ضخمًا في
حسابات عائلة فقيرة ،لم تستطع النجاة في هذه الحياة
وال في نهايتها .أحد العائدين من درعا ،تحدث عن «قبور
ُ
ّ
افتراضية» .عشرات القبور كانت تحفر دفعة واحــدة ،فور
البدء بمجزرة .وإن كان الهارب يستخدم مصطلح املجزرة
في غير مكانهِ  ،فإنه ال يبالي :طفرة املوتى تعني حدوث
مجزرة .وال مقابر تكفي .يروي حادثة:
« .2013ال أذكر أي يوم بالضبط حدث ذلك ،لكنه كان يومًا
مشمسًا ،من تلك األيــام التي تكون فيها الشمس ساطعة
ورغ ــم ذل ــك ي ـكــون ال ـجــو ب ـ ــاردًا .ك ــان الـطـقــس لـطـيـفــا ورغــم
ذلك حدثت معركة .وال أقــول إنها متكافئة ،لكنها معركة.
لـقــد كــانــت هـنــاك قــذائــف تـهـطــل ،ومــدافــع تــرعــد ،وأص ــوات
املذعورين ترتفع .في املرحلة األولــى سقط ثالثة شهداء.
في املرحلة الثانية سقط سبعة .لقد حدثت مجزرة .سمعنا
تكبيرات وصيحات ورثـنــاهــا لـنــرددهــا فــي مـعــرض وداع
املوتى .وحدهم املوتى لم يعترضوا ،حتى الذين طاردتهم
ال ـقــذائــف ،فــي امل ـق ـبــرة .وص ـلــت ال ـقــذائــف قـبـلـنــا .ك ــان يومًا
مشمسًا ،وحدثت مجزرة ،في املقبرة».
بطعم املــرارة ،هرب من موتهِ  ،ولم ينج من حياته.
الهارب
ٍ
ّ
األبدية :أين يذهب املوتى؟ وإن كان هذا
يؤرقه السؤال عن
وجوديًا وعدميًا في اآلونة نفسها ،فال إجابة على سؤاله
األول :أين تنام عيونهم إذا تحولت البالد كلها إلى مقبرة
غـيــر مـعـلـنــة؟ فــي س ــوري ــا يـبـحـثــون عــن ن ــاف ــذة .ج ـ ّـرب ــوا أن
يزحزحوا «األبــواب املوصدة» في درعــا 6 ،آذار  ،2011يوم
كتب األطفال شعارات على جدران املدرسةّ .
جربوا الثورة.
ّ
جربوا النوم في خيمة .جـ ّـرب الهارب مع أقرانه كل شيء،
ّ
ّ
ّ
بحثًا عن نافذة ،يمدون رؤوسهم منها ،بحرية .جربوا أن
تحل بهم مجزرةّ .
جربوا أال يجدوا مكانًا للقتلى .غير أن
مــا علق فــي رأس ــه مــن كــل ش ــيء ،بعد كــل ش ــيء ،هــو صور
املــوتــى وهــم ُيـقـتـلــون .فــي رأس ــه ص ــورة لـشــاهـ ٍـد ،على أحد
ُ
القبور بحديقةٍ (كانت) في درعا ،كتب عليه «ال إله إال الله».
وفــي رأســه ،جسد طفلة ،يختبئ تحت األرض ،من قذائف
الرسالة الخالدة.
ن ـت ـج ــول ف ــي ذاك ـ ــرة ال ـ ـهـ ــارب ال ـ ــذي ي ـت ـم ـتــم .ي ـ ــردد أس ـم ـ ً
ـاء
حمل
كصخور يحملها في فمه ويقذفها كمن يتخلص من
ٍ
ّ
إسالمية .مقابر في حمص.
ثقيل .مقابر الشهداء .مقابر
وفــي الـشــام ثمة مقابر أيـضــا .مقابر فــي الـحــدائــق .مقابر
ّ
جماعية .يتمتم كلمات غير مفهومة
على الطريق .مقابر
ونتجول معه في دائرة مغلقة ،فيها أشباح جميلة بثياب
مـلــونــة وخ ــدود متعبة ،وقـصــص ألش ـخــاص ال يـعــرف إال
أنهم ماتوا .نتجول وال نصل .نطالبه بالسكينة ،كما يفعل
مكان آمــن في ذاكرته.
املــوتــى ،إذا نــامــوا .وصــل أخيرًا إلــى
ٍ
وها نحن نتجول وحدنا :بعد املجزرة ،املقبرة ،أي مقبرة
ع ــاب ــرة مل ـج ــزرة أخ ـ ــرى ،ع ــاب ــرة أي ـض ــا .ال ـب ــاد تـتـحــول إلــى
مـقـبــرة .ال ـحــارس طــاغـيــة ،واأله ــل حـ ّـبــات ك ــرز نــائـمــة .بعد
أســرة .موتى تركوا أسماءهم
املـجــزرة ،أجساد تبحث عن ِ
فــي ِسـجــات ُاملقتلة .يومًا مــا ستستيقظ األرواح ،فتعود
إلى منازلها امل ّ
الشواهد .هنا
الطريق الكثير من
هدمة .وفي
ُ
ُ
ارتكبت الطائرات مجزرة .هنا ذبحت عائلة .هنا خطفت
ومن هناَ ...م ّر طاغية.
امرأةِ .
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ّ
ٌ
ّ
كل واحد منها هو اكتمال لوجع النكبة
غفران مصطفي
«أواج ـ ـ ــه م ــوت ــك وح ـ ــدي وأجـ ـم ــع ث ـيــابــك وح ـ ــدي وأشـ ـ ّـم
رائحة قمصانك العطرة وحــدي وأصــرخ مثل املجانني
وحــدي .كل الــوجــوه أمامي نحاس وكــل العيون حجر،
فـكـيــف س ــأق ــاوم سـيــف ال ــزم ــان وسـيـفــي ان ـك ـســر .أقـســم
بالله وتــراب األقصى والقمر والحجر ،لن يذهب دمك
ّ
ً
سدى .سنثأر .سنثأر .سنثأر» .هي رسالة طويلة خطت
فلسطيني في مدافن منظمة التحرير
على قبر شهيد
ُ
الفلسطينية ـ شــاتـيــا ،وذ ّي ـل ــت بـتــوقـيــع أصــدقــائــه .ال
ّ
املقسمة إلــى ثــاثــة أقسام
يمكن لــزائــر مــدافــن املنظمة
تقابل بعضها ،أن ّ
يمر على تلك الرسالة مــرورًا عابرًا
ّ
أو أن يستثني ّ ّأيًا من قبور أهلها .فكل واحد منها هو
ٌ
اكتمال لوجع النكبة.
ت ـعـ ّـد مـقـبــرة منظمة الـتـحــريــر الفلسطينية أو مقبرة
شـهــداء فلسطني مــن ضمن ذاك ــرة بـيــروت .تلك املدينة
ّ
التي ال تخرج إال مــن الـكــل األســاســي ،أي اإلنـســان ،وال
ّ
تستقر إال فــي راح ـتــه .املــديـنــة نفسها الـتــي احتضنت
الفلسطينيني في لجوئهم وفــي موتهم أيضًا .وكانت
مقبرة منظمة التحرير هي بيتهم األخير الذي احتوى
تــاريـخـهــم ال ـطــويــل م ــن ال ـن ـضــال والـ ـث ــورة والـعـمـلـيــات
الفدائية التي خاضوها ضد العدو اإلسرائيلي.
ّ
ثالثينية بني
هـنــاك ،فــي مقبرة الـشـهــداء ،تمشي ام ــرأة
حاملة بيدها اليمنى «نبريش» املياه وباليد
القبور،
ّ
األخـ ــرى «م ـقــشــة» ص ـغ ـيــرة .تـغـســل ال ـق ـبــور واح ـ ـدًا تلو
اآلخر .تقول إن أهلها مدفونون هنا ،وهي تزور املكان

ّ
دائ ـمــا «ألن ه ــدول كلهم أهـلـنــا ،وأن ــا َبـسـمــع إن ــو املـ ّـيــت
ّ
باملي» .تتفاوت أشكال القبور بني قديمة وجديدة،
ِبفرح
ُ
ويمكن تمييز ذلك من لون البالط من أبيض إلى رماديّ.
ّ
ّ
ومن الحجر الذي يتكسر ويتكور على بعضه مع تراكم
ّ
ّ
تجسر
الرمادية منقوشات
السنوات .وتحتل البالطات
املسافة بني املوت وحلم فلسطني .من بني تلك املنقوشات
«استشهد دفــاعــا عــن الـثــورة» و»عــاشــت فلسطني حرة
عربية :املجد والخلود لشهدائنا األب ــرار وإنها لثورة
حتى التحرير والنصر» و»أتمنى أن ال أموت على أرض
ُ ّ
غير أرض فلسطني» .تشكل هذه الجمل مرآة لألجساد
ّ
املخفية خلف البالط ،تنفي عنهم صفة الفناء ،ألنــه ال
ّ
يمكن أن يمر بها أحد وال يسمع معها أصواتًا مرافقة.
ه ــذا الـحـفــر لـيــس عـلــى الـقـبــور ف ـقــط ،إن ـمــا فــي الــذاكــرة
أيضًا .تلك هي بالطات العبور إلى فلسطني.
افتتحت مقبرة منظمة التحرير فــي لبنان بعد فترة
وج ـي ــزة م ــن تــأسـيــس املـنـظـمــة ع ــام  ،1964فـيـمــا كــانــت
ُ
املنطقة قبل وجود املقبرة فيها ،تعرف بحرش شاتيال
أو رمل شاتيال .ومع تطور شكل الحياة ،وتفاقم األزمات
الـتــي عصفت بالفلسطينيني ،ك ــان ال ب ـ ّـد مــن تأسيس
ّ
رسمية خـ ّ
ـاصــة بـهــم« .سـعــت آن ــذاك املنظمة في
مقبرة
عهد رئيسها أحمد الشقيري إلى االتفاق مع مسؤولي
األوقـ ـ ـ ـ ــاف اإلس ــامـ ـي ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت إلع ـط ــائ ـه ــم أرضـ ــا
بـهــدف تحويلها إل ــى مـقـبــرة” ،يـقــول الـبــاحــث وامل ــؤرخ
الفلسطيني صقر أبو فخر .وقد اتخذت اسم «الشهداء»
عام  ،1968مع ظهور العمل الفدائي في لبنان ،حني بدأ
بعض الفلسطينيني يسقطون بالعمليات والدوريات

في مناطق متعددة ،أو أولئك الذين انضموا إلى معركة
الكرامة في غور األردن ضد الجيش اإلسرائيلي.
ّ
ّ
التنوع الطائفي فيها،
التجول في املقبرة ،يلفتك
عند
إذ إن ذلك ال يعد أمرًا مألوفًا في العادة .فيما يطلع هذا
املشهد «كـصــورة عــن فلسطني املستقبلية أو فلسطني
ال ـت ــي ط ـم ـحــت إل ـي ـهــا الـ ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـحــركــة
الــوطـنـيــة .نتمنى أن تـكــون فلسطني املستقبلية على
صورة املقبرة وأن ال تتحول إلى مقبرة» ،يعلق أبو فخر.
يضاف إلى ذلــك ،فهي تضم شهداء «املجلس الثوري»
التابعة لصبري البنا (أبو نضال) الذي اشتهر بخالفه
مع املنظمة ،لكن «عند املوت يتساوى الجميع» ،يتابع
أبو فخر.
ثمة ما يميز تلك املقبرة أيضًا ،وهو أن الشاب اللبناني
خليل عز الدين الجمل أول من استشهد من اللبنانيني
فــي سبيل القضية الفلسطينية فــي األردن عــام ،1968
ودف ــن فــي مـقـبــرة املـنـظـمــة .وك ــان اسـتـشـهــاده ال ـشــرارة
األولى التي شجعت شباب عرب من غير الفلسطينيني
على املشاركة في الكفاح إلى جانب الفلسطينيني .في
ّ
تضم املقبرة أعدادًا كبيرة من الفلسطينيني الشهداء
ما
وغير الشهداء ومنهم من جنسيات عربية مختلفة ،مثل
علي سالمة (أبو حسن) ،قائد القوة  17في حركة «فتح»
وغ ـس ــان ك ـن ـفــانــي ،ال ـكــاتــب وع ـض ــو امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،وبلقيس ال ــراوي
زوجـ ــة ال ـشــاعــر نـ ــزار ق ـبــانــي ،وامل ـف ـتــي وامل ـنــاضــل أمــن
الحسيني ،واملـنــاضــل والـشــاعــر كمال خير بــك وماجد
أبو شرار ،العضو في اللجنة املركزية لحركة «فتح».

(مقبرة بير الشيز في باريس ــ مروان طحطح)
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Monodose

وداعًا
للسيدة
«ميم»

في صف الذين «شكلهم غلـ ـ
إيناس القادري
«شـكـلــو غ ـلــط» .ه ــذا مــا قــالــه السائق
وه ــو ي ـشــرح لــزمــائــه الـ ّـســائ ـقــن في
موقف ّ
«السومرية -دمـشــق» ،أسباب
رفضه اصطحاب عائلة «أبو ساري»
معه من سوريا إلى لبنان .هكذا ،بكل
ص ــراح ــة ول ـي ــاق ــة م ـم ـك ـنــة ،بـبـســاطــة،
طلب منهم الـعــودة إلــى منزلهم .هذا
ّ
«أفضل لهم ألن األمن العام اللبناني
ل ــن ي ـس ـمــح ل ـهــم ب ــال ـع ـب ــور» .بحسب
ال ـ ـسـ ــائـ ــق ،األمـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ــن يـسـمــح
لهؤالء بالذات بالدخول إلى األراضي
الـلـبـنــانـيــة ال ـكــري ـمــة« :ه ـ ــؤالء م ــن هم
بنظر األم ــن ال ـعــام اللبناني شكلهم
غ ـلــط» .والـ ّـســائــق ال ـفـ ّـج والـعـنـصــري،
ّ
وإنسانيًا.
كان يحاول أن يكون أمينًا
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ال ي ـق ـص ــد اإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة أو
ّ
االستخفاف بمظهر «أبو ساري» .جل
مــا فــي األم ــر أنــه لــم يشأ لـهــذا الرجل
ول ــزوجـ ـت ــه وأطـ ـف ــال ــه ال ـص ـغ ــار جـ ـ ّـدًا،
أن ي ـت ـكـ ّـبــدوا ع ـنــاء ال ـطــريــق لـ ُـيـهــانــوا
ـن .وه ــو
وي ـ ـعـ ــودوا أدراج ـ ـهـ ــم خ ــائ ـب ـ ّ
يعرف أكثر من غيره مرارة الذل التي
ّ
ّ
يتجرعها املــواطــن ال ـســوري الــاجــئ
ّ
كل يوم على الحدود اللبنانية.
ك ــان ــت ال ـع ــائ ـل ــة ش ــأن ـه ــا ش ـ ــأن كـثـيــر
مـ ــن الـ ـع ــائ ــات الـ ـس ــوري ــة ع ـل ــى عـلــم
بـ ـق ــرار ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بــوقــف
اس ـت ـق ـبــال ال ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن .لــم
ي ـش ـغ ـلــوا بــال ـهــم بــالــرح ـيــل م ــن قـبــل،
لكن هــذه األخـبــار سرعان ما ّ
تبدلت
إذ أخبرهم ذووهــم في لبنان ،بقرار
فـتــح ال ـح ــدود الـلـبـنــانـ ّـيــة ـ ـ ال ـسـ ّ
ـوريــة،
ملـ ـ ــدة أسـ ـب ــوع ــن مل ـن ــاس ـب ــة األع ـ ـيـ ــاد.
ح ــزم ــوا حـقــائـبـهــم واس ـت ـع ـ ّـدوا لـتــرك
أت ـ ــون الـ ـح ــرب امل ـش ـت ـعــل ف ــي ســوريــا
والـ ـف ــرار إل ــى تــرك ـيــا بــال ـبــاخــرة عبر
لـبـنــان .لـكــن لــأســف لــم يـخـطــر ببال
هــذه العائلة ،أن هــذا الـقــرار هو قرار
«ج ــزئ ــي» وأن ــه س ــاري امل ـف ـعــول على

صباح جلول
فــي ال ــواق ــع كــانــت امل ــدام «م ـيــم» بـغــايــة اللطف
ً
فعال .أجمل سيدة عجوز رأيتها في حياتي،
ّ
أج ـم ــل ح ـتــى م ــن م ــدرس ــة ال ــدي ـك ــور الـطـيـبــة
السيدة «ألف» .كل فساتينها بألوان الطبيعة،
ّ
الترابية والباستيل منها :أشياء رائقة بحق.
وجميع تلك الفساتني تـبــدأ مــن تحت العنق
بـسـنـتـيـمـتــرات قـلـيـلــة ،وتـنـتـهــي ف ــي املـســافــة
الواقعة بني الركبة والكاحل .شعرها القصير
مصفف إلى الوراء في تسريحة ّ
أبدية ،بحيث
أني ال أخالها ّ
جربت يومًا غيرها .رصانتها ال
تبيح لها أن تصبغه ،وال خصل تخرج ّ
متمردة
عن «التصفيفة» البيضاء املستوية أب ـدًا .كل
ش ــيء ف ـ ّـي م ـكــانــه ،وم ـ ــدام «م ـي ــم» ه ــي أجـمــل
ّ
نحو
قطع محلها األث ــري .كي تتخيلها على ٍ
أفـضــل :فــوالرهــا الحرير الــذي تضعه صيفًا
ً
وشتاء ،مربوط دومًا في عقدة صغيرة حول
عنق ذي ثنيات دقيقة .رائحتها «صــابــون»،
كمعظم الذين يتقدمون في ّالسن ،لكنه ليس
ذلــك الصابون البلدي أو املعطر الرخيص .ال
ب ـ ّـد إن ــه صــابــون مـسـتــورد ،مــن فــرنـســا على
األرج ــح .وقــد كــانــت ،كما قـلــت ،بغاية اللطف
ً
فعال ،فقبلت على الفور عرضها ّ
علي مهمة
االهتمام بمتحفها الصغير .في الواقع ،ليس
أحب على قلبي من تمضية وقتي مع أغراض
ّ
صماء بكماء ،عمرها مئات السنني ،في مكان
نادرًا ما تطأه أقدام بشرية دخيلة .كانت تلك
وظيفة العمر بالنسبة لشخص بمثل حالتي،
يحب األشياء الهشة والعتيقة ،ويتوتر سريعًا
من االجتماع بالناس.
زرت ال ـس ـيــدة «م ـي ــم» أرب ــع مـ ـ ّـرات أو خـمــس،
ّ
تعلمت فيها أس ـمــاء أدويـتـهــا وال ـب ـلــدان التي
زارتـهــا وأعـمــار األشـيــاء الجميلة املعروضة.
ُ
عل َمني أن أصــدقــاءهــا هــم من
لــم يفتها أن ت ِ
عائالت إقطاعية أصيلة .هي ال تحب «نوفو-
ريش» ما بعد الحرب ،وال تحب الحرب ،ألنها
كــادت أن تقتلها ـ ـ بالخطأ ـ ـ يومًا مــاّ .
فكرت
بــأس ـمــاء أصــدقــائ ـهــا امل ــأل ــوف ــة ،وغ ـيــر األلـيـفــة
بالضرورة ،وسألت نفسي للحظة ّ
عما أفعل
في هذا املكان .فكرت بكلفة تأثيث تلك الغرفة
بارعة الجمال.
■■■
ُ
حسنًا ،الحكاية تحكى في جملتني:
في ّأول مــرة رأيــت فيها السيدة «ميم» ،قالت
«إنت هدية من السما».
ليِ :
في آخر ّ
مرة رأيت فيها السيدة ميم ،قالت لي:
«إنت من الضاحية ،بعرف ،بس مهذبة وذكية
ِ
وبتعرفي تلبسي».
بعد كلمة «بــس» ،سألت نفسي للحظة أطول
بكثير مــن اللحظة األول ــى ّ
عما أفعل فــي هذا
املـكــان .كــان ذلــك كوكبًا آخــر أعاينه بوضوح
ّ
للمرة األولى.
■■■
ّ
استقليت الفان إلــى الكوكب األم يومها ،إلى
الضاحية ،وكانت الشمس ترنو إلى مغيبها.
عندما نزلت ،كانت سحب الدخان تتصاعد
من مكان قريب في الشارع املوازي .لم أسمع
أي صوت ،لكن في لحظة ،صار الجميع يتجه
نـحــو ال ــدخ ــان ب ـســرعــة .دراجـ ــة ن ــاري ــة ك ــادت
تدهسني فــي طريقها مسرعة نحو املـكــان،
فتبعتهم.
ّ
في اليوم التالي ،اتصلت بالسيدة ميم .كلمتني
ّ
الصحي،
لنحو عشرين دقيقة عن وضعها
وقــالــت إنـهــا اآلن قابعة فــي املستشفى الــذي
تكرهه ،تنتظر طبيبها الشخصي ليأتي إليها.
تمنيت لها الصحة من قلبي ،واضطررت إلى
أن أكرر وأن أرفع صوتي كي تسمعني جيدًا.
ثـ ّـم أردف ـ ُـت :عزيزتي السيدة «مـيــم» ،أنــا أحب
أغــراضــك الـصـمــاء الـعـجــوز مثلك ،لكنني لن
القصيّ .
ّ
علي أن
أستطيع العمل معك في عاملك
أبقى هناُ ،
وأع ّد االنفجارات وأحصي الشهداء
وال ـحــرجــى ،وأج ـمــع أع ـصــابــي .وت ـلــك وظيفة
بــدوام كامل ،وال تحتاج لباسًا «متحفجيًا»،
وال ذكاء خارقًا .كما قد تعوزها بذاءة اللسان
أح ـي ــان ــا .وه ــي وظ ـي ـفــة مـضـنـيــة ب ـمــا يـكـفــي،
ّ
صدقيني َمدام ،وداعًا.

ّ
«شكلية» بمعناها
معايير «شكلية».
ال ـل ـغ ــوي ال ــدقـ ـي ــق ،وب ـح ـس ــب ســائــق
التاكسي ،أبــو ســاري «شكلو غلط»،
وال تنطبق عليه املـعــايـيــر! م ــاذا عن
أم عـبــدو؟ تــرى هــل سنأخذها معنا
أم ال؟ هــل تعبر هيئتها وهـنــدامـهــا
الحدود؟ هذه األسئلة بدت واضحة
في عيني السائق ونظراته الحائرة.
ّ
فـهــو منهمك بالتحليل .لــم يستطع

ت ـ ـحـ ــديـ ــد مـ ـ ــا إذا ك ـ ــان ـ ــت أم عـ ـب ــدو
ولـ َـم ال؟
ستعبر أم ال! فقرر املحاولةِ .
ل ــن يـخـســر شـيـئــا .فـهــو م ـع ـتـ ٌ
ـاد على
مـ ـص ــارح ــة املـ ـس ــاف ــري ــن ،ال ـس ــوري ــن
خ ـصــوصــا ،بــالــوضــع ال ـقــاســي على
ال ـحــدود واحـتـمــال الــرجــوع ،كما أنه
يـقـبــض أج ــرت ــه كــام ـلــة مـهـ ّمــا ح ــدث.
القرار للمسافر ،فهو لم يغشه .يحلل
السائق كثيرًا ،لكنه ال يغش.

وفــي الغالب ،يقرر املسافر املغامرة،
واالتـكــال على الله .وطبعًا ،أم عبدو
لن تنتظر رحمة أحــد في ظل وجود
ّ
رحـمــة الـلــه ،ف ـقـ ّـررت املـغــامــرة ،متكلة
عـلــى ال ـلــه ،ال عـلــى الـســائــق ،وال على
ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــائ ــد ،وال ع ـل ــى ال ـث ــائ ــر.
كانت على ثقة بــأن الله لن يخذلها،
رغــم كــل مـ ُـا سمعته مــن حكايات عن
مسافرين أرغـمــوا على الـعــودة وعن

ّ
ّ
«أخالقية» بقيمة  200ليرة سورية
نوار رحموني

(بانكسي)

ه ــل ج ــارك سـ ـ ّ
ـوري الـجـنـسـيــة؟ طبعًا،
ال ـعــاقــة ب ــن الـلـبـنــانـيــن وال ـســوريــن
طويلة .من املؤكد أنك تجاور أحدهم،
أو تعمل مـعـهــم ،أو أي شــيء مــن هــذا
ّ
يصر
ال ـنــوع .هــذا لـيــس «طــارئــا» كـمــا
ال ـب ـعــض ع ـلــى الـ ـق ــول .ع ـلــى ك ــل ح ــال،
استغل هــذه اللحظة ،وال تـفـ ّـوت على
ّ
«األخالقية»،
نفسك فرصة سؤاله عن
وال تـ ـت ــردد أبـ ـ ـدًا بـتـسـجـيــل «ف ـيــديــو»
ل ـلــواق ـعــة أث ـن ــاء سـ ــرده مل ـغــامــراتــه مع
«األخـ ـ ــاقـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» ،لـ ـتـ ـع ــود إلـ ـيـ ـه ــا كـلـمــا
أردت التنفيس عــن غضبك وتضحك
ً
قـلـيــا .شـبــاب ســوريــا جميهم ،فلنقل
ّ
معظمهم ،نال «حصته التأديبية» ،في
فرع «األخالقية» التابع لشرطة اآلداب.
م ـه ـ ّـم ــة األخـ ــاقـ ـ ّـيـ ــة ،أخ ــاق ـ ّـي ــة بـحـتــة،
ومضحكة .كانوا يحرسون «البنات»
أمام مدارسهن ،من «تلطيش» الشباب
ل ـه ــن ،فـ ــإذا مـ ـ ّـرت س ـي ــارة تــاب ـعــة لـهــم،
ان ـت ـشــر ال ـش ـبــاب ف ــي ك ــل االت ـج ــاه ــات،
ّ
اليومية.
وتـبــدأ مـغــامــرات الـكــر والـفــر
وإن تـمـكــن «األخ ــاق ـ ّـي ــون» م ــن إل ـقــاء
ال ـق ـب ــض ع ـل ــى أحـ ـ ــد ه ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب
الـ ـ ـ ـ ــ«ال أخـ ــاق ـ ـيـ ــن» ت ـف ـن ـن ــوا ب ـحــاقــة
ش ـعــره عـلــى «ال ـص ـف ــر» ،أو «ال ــواح ــد»
إذا كـ ــانـ ــوا م ـت ـس ــام ـح ــن ،وه ـ ــي أح ــد
أش ـهــر مــوديــات ـهــم ،م ــع امل ـنــاســب من
الـصـفـعــات .ت ـعــرفــون ،ال ـص ـفــع :تــربـ ّـيــة
معاصرة! شباب سوريا ،كانوا زبائن
م ــداوم ــن ،اع ـت ــادوا مــواكـبــة «مــوضــة»
ح ــاق ــة ال ـش ـع ــر تـ ـل ــك ،وراح ـ ـ ـ ــت تــزيــد
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ــط»!
ال يملك أطفال
سوريا إال
ابتساماتهم
ّ
ضد موجة
ّ
العنصرية التي
تجتاح لبنان
(هيثم
الموسوي)

ـال ع ـلــى ال ـح ــدود
آخ ــري ــن أم ـض ــوا ل ـي ـ ٍ
ومع هذا لم يسمحوا لهم بالدخول،
ّإل أن إيمانها بقي راسخًا ف ّ
ـ«ربها لن
يسمح بــأن تعود أدراجـهــا مكسورة
ال ـخ ــاط ــر» .ول ــن يـقـبــل أن تـخـســر ما
دف ـع ـت ــه ،أي أجـ ـ ــرة ّ ال ـط ــري ــق كــام ـلــة،
طريق طويلة وشاقة من دمشق إلى
ّ
بيروت .هي عزمت وتوكلت على الله.
ّ
وبالفعل ،فإن ذكر الله لم يفارق لسان

امل ــرأة طــول الـطــريــق .عند كــل حاجز،
ّ
وع ـنــد ك ــل نـقـطــة تـفـتـيــش ،ظ ــل ذك ــره
ّ
ع ـلــى لـســانـهــا حــتــى ع ـنــدمــا وصـلــت
إل ــى الـ ـح ــدود الـلـبـنــانـيــة وأصـبـحــت
على تماس مع رجال ًاألمن اللبناني
ّ
وقدمت هويتها طالبة املرور.
ّ
ّ
ّ
«خليكي ب ــرا» .هكذا جــاء رد موظف
األمن العام على طلب أم عبدو .صرخ
بــوجـهـهــا «ان ـت ـظ ـ ِـري ف ــي ال ـخ ــارج أال
تفهمني ،قفي حيث يقف اآلخ ــرون».
ٌ
ص ــراخ كثير يـصـ َـم اآلذان .انسحبت
ّ
املــرأة باستحياءّ ،
تتوسط
جربت أن
ل ــدى ال ـك ـث ـيــريــن ،رج ــت واسـتـنـجــدت
ك ـث ـي ـرًا ،ل ـكــن ب ــا جـ ــدوى ان ـت ـهــى بها
املطاف في ذلك الصف الطويل .صف
ّ
ال ــذي ــن «شـكـلـهــم غ ـل ــط» .ص ــف الــذيــن
لم يرتقوا لدخول هذا البلد الجليل،
ّ
طـبـعـ ًـا بـعــد أن دف ـعــت أج ــرة الــطــريــق
ّ
كــامـلــة .صحيح ،أن صــف املمنوعني
مــن الــدخــول طــويــل ،لـكــن فــي املقابل
هـ ـن ــاك الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون م ـ ّـم ــن ُسـ ـم ــح لـهــم
بــالــدخــول وخ ـتــم األوراق وال ــدخ ــول
ّ
املبجلة! مليز ٍة
إلى األراضي اللبنانية
واحدة ال غير على ما يبدو ،وهي أن
«شكلهم مش غلط».
بطبيعة الحالّ ،
يمر أصحاب الهوية
اللبنانية «مــرور الـكــرام» .بمجرد أن
ي ـل ـ ّـوح أح ــده ــم بــال ـهــويــة الـلـبـنــانـيــة،
ُ
تـ ـفـ ـت ــح أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ــوط ـ ــن املـ ـجـ ـي ــد فــي
وجهه ،وترتسم البسمة على وجوه
املـتـعـ ّـسـفــن .لــوهـلــة ،تشعر بــأنــك ذو
قيمة وأن هويتك التي لطاملا حلمت
باستبدالها ،تغدو فجأة ذات قيمة،
مكان
وأن النشيد الوطني يبث مــن
ٍ
ما ،ربما من عرش الله املصنوع من
ّ
محلية
خ ـشــب األرز ،أو م ــن شــاشــة
ّ
فينيقية.
تطل منها مذيعة بمالمح
لكن ّأيــة قيمة وأي ــن؟ هنا؟ على هذه
ُ
ال ـ ـحـ ــدود ال ـب ــائ ـس ــة الـ ـت ــي ت ـغ ـل ــق فــي
وجــه الالجئني املحتمني بــأرض الله
الواسعة؟

ثقتهم بأنفسهم أكثر ،فمن نفد منهم،
روى ألصــدقــائــه بــاملــدرســة مـغــامــرات
نجاحه بالهروب ،ومن لم ينفد ،افتخر
ب ــرج ــول ـت ــه ب ــرواي ــة م ـغ ــاي ــرة ل ــأول ــى،
وربما ،يصبح بطل املنطقة الحقًا.

حــدي ـث ـه ـمــا بـ ــ«اك ــرامـ ـي ــة» بـقـيـمــة 200
ليرة سـ ّ
ـوريــة .اكرامية وليست رشــوة.
ه ـك ــذا ي ـس ـمــون ـهــا ،ف ـي ـع ـتــرض عنصر
ّ
«االخــاقـ ّـيــة» املتنكر على املبلغ ،ألنه
غير كافي ،ليعده الشاب بزيادة املبلغ
بعد أن يتخرج مــن املــدرســة الثانوية
وي ـل ـت ـحــق ب ــال ـج ــام ـع ــة ،ف ـي ـت ـبــاوســان،
ويـعــود الـشــاب إلــى صديقته ،ويكمال
املشوار.

إي ـ ــاك أن ت ـم ـشــي ف ــي ش ـ ــارع ب ـســوريــا
مـ ــع ش ـق ـي ـق ـت ــك ،وح ـ ـيـ ـ َـديـ ــن ،مـ ــن دون
اثبات لصلة القرابة بينكما .فسيشك
بأمركما «أخــاقـ ّـيــا» .أمــا اذا كنت مع
ّ
صديقتك ،فهنا املصيبة .اال أن شباب
س ــوري ــا فـهـمــوا ال ـ ــدرس ت ـمــامــا .يـبــدو
ه ــذا مـبــالـغــا ف ـيــه ،لـكــن ال أح ــد يـعــرف
موعد «الكبسة» .فجأة ،قد يأتي رجل
بـثـيــاب «م ــدن ـ ّـي ــة» ،يـطـلــب مـنــك والع ــة
لسيجارته ،ويـســألــك عــن الـفـتــاة التي
ترافقك ،ويبدأ بتهديده املحفوظ عن
ظهر قلب ،وكأنه شريط مسجل يعاد
ويكرر« ،من الي معك؟ شو عم تعملوا
مع بعض؟ شو رأيكون اذا شحطتكون
ه ــأ ع ــالـ ـف ــرع »...وقـ ــد تـضـطــر الـف ـتــاة
إل ــى مـســايــرة املـجـتـمــع ،فـتـخــاف على
ّ
«األخالقية» ،ففي
«صيتها» من رجال
ح ــال ذهــابـهــا إل ــى ال ـفــرع قــد تتعرض
ل ـل ــ«ب ـهــدلــة» والـفـضـيـحــة أمـ ــام أهـلـهــا
والجيران .غير أن ثمة شبان ّ
تمرسوا
ف ــي الـ ـ ـه ـ ــروب .ص ــاح ــب الـ ـخـ ـب ــرة ك ــان
يعلم تمامًا مــا يتوجب القيام بــه .قد
ً
يتمشى مع «العنصر» قليال ،وينتهي

مـ ــاذا ع ــن ف ـصــل ال ـش ـب ــاب ع ــن ال ـب ـن ــات في
املقاهي واملطاعم؟
هنا الفكاهة أيضًا.

ّ
«األخالقية»
ومــاذا إن كان هــؤالء العناصر
متنكرين ّ
مدنيًا؟
هنا الفكاهة.

إن ـهــا حـقـيـقــة .وق ــد ي ـبــدو ه ــذا مبالغًا
فيه ،لكن أشياء مثل هذه كانت تحدث
أيضًا .كانت املطاعم عبارة عن أقسام،
ق ـســم ل ـل ـش ـبــاب ،ق ـســم ل ـل ـب ـنــات ،وقـســم
آخــر للعائالت ،حيث يتبادل الجميع
ال ـن ـظ ــرات م ــن دون اح ـت ـك ــاك مـبــاشــر.
لذلك ،معظم شباب سوريا مهذبون.
ال عــاقــة للثقافة والـقـيــم بــذلــك ،دعكم
م ــن هـ ــذا ،ال ت ـصــدقــوا شـيـئــا م ــن ه ــذا.
األخـ ــاق سـبـبـهــا «األخ ــاق ـ ّـي ــة» ،وكـمــا
ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع ،ف ـل ـطــاملــا ك ــان ــت أف ــرع
األمن هي العني الساهرة على املواطن
ال ـس ــوري! و«األخ ــاق ـ ّـي ــة» ،للمناسبة،
مـ ــن «ألـ ـ ـط ـ ــف» ال ـ ـ ـفـ ـ ــروع« ،الـ ـس ــاه ــرة»
طبعًا .ورغــم أن فــرع «األخــاقـ ّـيــة» هذا
َّ
قد ُحــل منذ أكثر من  5أعــوام ،أي قبل
الحرب ،ما زال التهديد به هو مصدر
رزق وف ـ ـيـ ــر ل ـب ـع ــض عـ ـن ــاص ــر األمـ ــن
«الساهرين» حتى يومنا هذا.

حديقة في الذاكرة البيضاء
إلهام برجس
يقال إن أبناء املــدن الساحلية ال
يستطيعون ترك مدينتهم ألكثر
من يومني .يقال إنهم كاألسماك،
ال ي ـت ـق ـن ــون ال ـع ـي ــش ب ـع ـي ـدًا مــن
البحر .والواقع أن املقولة هذه ال
تـنـطــوي عـلــى خــرافــة ،فـهــي واقــع
أبـنــاء امل ــدن الساحلية اللبنانية
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـن ـف ـص ــل ع ـ ــن ال ـب ـح ــر
بـعــد .فـسـكــان امل ــدن الـتــي ال تــزال
ف ــي ح ــال ــة ت ــداخ ــل م ــع ال ـشــاطــئ
ّ
واملـ ـي ــاه ،وكــأن ـهــا ج ــزء ال يـتـجــزأ
م ـن ـه ــا ،ي ــرت ـب ـط ــون ب ــال ـب ـح ــر مــن
خــال تفاصيل تتعلق بحياتهم
الـ ـي ــومـ ـي ــة .ل ـق ــد ع ــرف ــت بـ ـي ــروت،
الـعــاصـمــة الـســاحـلـيــة ،واق ـعــا من
ال ـت ـن ــاغ ــم ب ــن ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـبــريــة
ال ـ ـخ ـ ـضـ ــراء ،وب ـ ــن ال ـب ـح ــر الـ ــذي
يـحـتـضـنـهــا .ومـ ــن أب ـ ــرز األم ـث ـلــة
على هذا التناغم حديقة «الرملة
البيضاء» التي كانت تمتد على
مـ ـس ــاح ــة  10آالف مـ ـت ــر م ــرب ــع،
بحسب «الــدلـيــل األخـضــر ملدينة
بيروت» ،وهو عبارة عن خريطة
تشير الى حدائق املدينة ،القليلة.
ال ـح ــدي ـق ــة م ــوج ــودة ف ــي الــدل ـيــل
وحسب.

ال ـحــدي ـقــة ال ـتــي احـتـضـنــت أب ـنــاء
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروت ـ ــي ل ـس ـنــن
طويلة ،تالشت كما ذاكرة املدينة.
ل ــم ي ـبــق م ــن ال ـحــدي ـقــة الـضـخـمــة،
سوى قطعة أرض منسية ،وبضع
أش ـ ـجـ ــار ن ـخ ـي ــل وم ـج ـم ــوع ــة مــن
األزهــار البرية التي تنبت بشكل
عشوائي خالل فصل الربيع .فهل
ّ
يعرف سكان الرملة البيضاء أن
في منطقتهم حديقة عامة يمكن
أن ي ــزوروه ــا؟ «ال تــوجــد حديقة
في منطقة الرملة البيضاء ،هناك
قـطـعــة ارض ب ــن بـنــايـتــن ،فيها
ب ـع ــض الـ ـ ـ ـ ــورود ،م ــا م ــن ح ــدائ ــق
أخ ـ ـ ـ ــرى» ،يـ ـق ــول رج ـ ــل أرب ـع ـي ـنــي
عـنــد ســؤالــه عــن مــوقــع الـحــديـقــة.
ال ي ـج ــوز ل ـه ــذه األمـ ـت ــار املــرب ـعــة
الخضراء أن تندثر من الذاكرة ،ال
بد أن يستذكر مفترشو األرصفة
شـيـئــا ع ــن مــاضــي امل ـك ــان .وعـلــى
رصـيــف يـتــوســط املـســافــة بــن ما
تبقى من الحديقة والبحر يجلس
رج ــل سـبـعـيـنــي« ،أربـ ـع ــاء أي ــوب،
تـقـلـيــد ب ـيــروتــي عــرف ـتــه صـغـيـرًا،
حينها كنا نقصد شاطئ الرملة
الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء خـ ـ ــال شـ ـه ــر ن ـي ـســان
لالحتفال بالربيع ،وكان الشاطئ
م ـح ــاط ــا ب ــالـ ـخـ ـض ــار ،أم ـ ــا ال ـي ــوم

فــالـحــديـقــة لــم تـعــد م ــوج ــودة ،لم
ي ـع ــد هـ ـن ــاك س ـ ــوى ق ـط ـع ــة أرض
صـ ـغـ ـي ــرة يـ ـقـ ـص ــده ــا ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء»،
ينحت الرجل في ذاكرته.
وم ـ ـ ــن ب ـ ــن «ف ـ ـ ـقـ ـ ــراء الـ ـح ــديـ ـق ــة»،
سائقان لسيارات أجــرة ،افترشا
األرض الترابية الحتساء الشاي
والـ ـقـ ـه ــوة خ ـ ــال اس ـتــراح ـت ـه ـمــا.
الرجالن لم يعاصرا الحديقة قبل
أن تتقلص ،كل ما يعرفانه عنها
أنـ ـه ــا ق ـط ـعــة األرض امل ـت ـب ـق ـي ــة...
«م ـع ـظ ــم األش ـ ـخـ ــاص ،ي ـق ـصــدون
ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة لـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـك ـ ـحـ ــول،
وي ـخ ــرج ــون مـنـهــا ب ـحــالــة سـكــر»
يـ ــاح ـ ـظـ ــان .تـ ـ ـح ـ ـ ّـول جـ ـ ـ ــذري فــي
مـفـهــوم الـحــديـقــة الـعــامــة فــي ظل
اإله ـمــال ال ــذي يحيط بـهــا .هكذا
ينقسم املشهد إلى إطارين ،األول
رجــل ال يريد التخلي عــن صــورة
امل ـج ـت ـمــع الـ ـ ــذي ك ـ ــان يـ ـ ــزور ه ــذه
الحديقة قبل أن تندثر ،والثاني
شباب يبحث في ما تبقى من هذه
الـحــديـقــة عــن فسحة مــن الحرية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــواء الـ ـطـ ـل ــق.
وال ـح ــدي ـق ــة ب ــامل ـع ـن ــى ال ـب ــدي ـه ــي،
مكان يلتقي فيه األشخاص على
اخـتــافـهــم .لكن كــل ذل ــك ،على ما
يبدو ،انتهى.

وعلى رصيف
يتوسط
المسافة بين
ما تبقى من
الحديقة والبحر
يجلس رجل
سبعيني« ،أربعاء
أيوب ،تقليد
بيروتي عرفته
صغيرًا ،حينها
كنا نقصد
شاطئ الرملة
البيضاء خالل
شهر نيسان
لالحتفال بالربيع
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سأبقى دائمًا
من ال مكان
راجانا حمية

«كنت وزوجتي لوحدنا في املنزل ،وفجأة دخل
علينا عدد كبير من األشخاص املوزعني بني
ّ
وتوجهوا إلـ ّـي بالقول:
رجــال ونساء وأطفال،
بدنا ننام ،ثم ما لبثوا أن أخــذوا غرفة النوم،
سرير
ما اضطرني إلى أن أطــوي نفسي في
ٍ
لألطفال ...بعد ذلك أنزلتني زوجتي إلى خيمة
فــي ال ـشــارع لــإقــامــة فيها ،لكن فـجــأة ،ارتفع
صوت هاتفًا :ممنوع الخيم».
ُ
ه ــل ح ــل ــم رشـ ـي ــد درب ـ ـ ـ ــاس ،وزيـ ـ ــر الـ ـش ــؤون
ّ
االجتماعية ،بهذا كله قبل أو بعد القرار الذي
اتخذته الدولة اللبنانية بمنع دخول السوريني
إليها بــا تأشيرة دخ ــول؟ هــل كــان «إلهامًا»
لـلــدولــة بمعالجة مـلــف ال ـن ــزوح ،وجــاءهــا عبر
أحــد رسلها؟ راودن ــي هــذا الـســؤال كثيرًا مذ
شاهدت دربــاس يسرد منامه ،وقد ّ
خصص
له مؤتمرًا صحافيًا .لكنه ،سرعان ما انطفأ
التفكير به ،بعدما استرجعت فكرة أن معظم

القرارات الرسمية تحدث بني ليلة وضحاها ـ
على شاكلة منامات الكل وليس منام درباس
وحـ ــده ـ وال ــدل ـي ــل؟ ت ـلــك الـ ـش ــروط الـعـنـصــريــة
الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا ع ـل ــى ال ــاج ـئ ــن م ــن املـ ــوت.
ش ــروط قــاسـيــة يصعب تحصيلها فــي مثل
حالة هــارب بال شــيء من الحرب الــدائــرة في
ً
عقر داره .ومنها مثال ،ضمان وجــود كفيل
لبناني لــآتــن مــن الـعـمــال وتـعـ ّـهــد مــن كاتب
ّ
وتعهد سكن ،وطبعًا الرسم املالي الذي
عدل
ح ــددت ــه املــديــريــة ال ـعــامــة لــأمــن ال ـع ــام بـ ــ300
ألــف ليرة لبنانية للشخص «فــوق  15سنة».
كــل تـلــك األش ـيــاء مــرفـقــة بــاسـتـمــارة صغيرة
لتحديد سبب الــزيــارة التي حددتها املديرية
بـ»السياحة وزي ــارة عـمــل ،وللقادمني للسفر
عـبــر امل ــوان ــئ واملـ ـط ــارات وال ـقــادمــن لـلــدراســة
والـعــاج» ،وأرفـقــت استمارتها بمالحظة« :ال
يسمح بدخول السوري الذي ال يمكن تصنيف
سبب زيــارتــه ضمن الفئات املــذكــورة ،إال في

ّ
«جواز سفر» ّ
لتمام عزام

حــال وجــود مــواطــن لبناني يكفل ويضمن».
ً
لكن مـهــا ،مــاذا عــن الـنــازح؟ الـهــارب بأطفاله
من موت مؤكد؟ ماذا عنه؟ في أي فئة يمكن
تصنيفه؟ حــول هــذه األسئلة ،يجيب مصدر
فــي األمــن الـعــام عند نقطة املصنع الـحــدودي
بالقول إن «مــا في شي بعد اسمه نــازح ،كل
ســوري يدخل بصفة نــازح يعاد إلــى املنطقة
ّ
الـتــي أتــى مـنـهــا» .األم ــر بـهــذه البساطة .حلت
الحكومة ملف النازحني .لم يعد هناك «شيء»
اسمه نازح .الكل بخير وسوريا بخير وعليهم
العودة إلى حيث هم ...كي ال ينام درباس في
الخيمة إن تكاثروا.
وقد انعكس هذا القرار على حركة اآلتني عبر
نقطة املصنع .وفي هذا اإلطار ،يشير املصدر
إلى أنه «يدخل يوميًا إلى لبنان حوالى األلف
ويرفض بحدود الرقم نفسه» ،علمًا أنــه قبل
ات ـخــاذ ال ـق ــرار ،ك ــان ع ــدد الــداخ ـلــن مــن هناك
«يتجاوز الثالثة آالف يوميًا» ،يختتم.

