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سياسة
المشهد السياسي

الحريري في بيروت مطلع األسبوع لترشيح
ّ
لم يطرأ حدث سياسي ّ
يغير المشهد المحيط بمبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية ،لكن الجديد ّهو
تأكيد مصادر تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري سيأتي إلى بيروت مطلع األسبوع المقبل ،إلصدار موقف علني يرشح
فيه خصمه اللدود إلى الرئاسة
عـ ـش ــرة أشـ ـه ــر مـ ـ ـ ّـرت ع ـل ــى آخ ـ ــر زي ـ ــارة
للرئيس سعد الحريري إلى لبنان .عاد
الحريري يومها أليــام قليلة من منفاه
االخـ ـتـ ـي ــاري ،ل ـي ـفـ ّـعــل ال ـع ـمــل بـحـكــومــة
الرئيس تمام ســام ،ويستكمل البحث
م ــع رئ ـي ــس تـكـتــل الـتـغـيـيــر واالصـ ــاح
الـنــائــب مـيـشــال ع ــون بتسوية توصل
األخير إلى رئاسة الجمهورية .اقتصرت
التسوية على احتفال الحريري بعيد
ميالد عون في منزله في وسط بيروت،
ـان بعد اللقاء األول بينهما
فــي لـقــاء ث ـ ٍ
في روما ،واكتفى رئيس تيار املستقبل
من وقتها بالتغريد على «تويتر» من
الرياض أو باريس .كل املؤشرات توحي
بــأن الحريري سيعود األسـبــوع املقبل
إلى بيروت .ترتيبات أمنية استثنائية
في بيته في وسط بيروت ،وتسريبات
من هنا وهناك عن نيته إعالن ترشيح
رئ ـي ــس ت ـي ــار امل ـ ــردة ال ـن ــائ ــب سـلـيـمــان
فرنجية يــوم  8كــانــون األولّ ،ربـمــا في
حـلـقــة م ــع ال ــزم ـي ــل م ــارس ـي ــل غ ــان ــم في
برنامج «كالم الناس».
وع ـلــى مــا ي ـقــول أك ـثــر مــن م ـصــدر ،فــإن
إعالن الحريري ترشيح فرنجية رسميًا،

ّ
الجميل أبلغ الراعي أنه
غير موافق على تسوية
الحريري ــ فرنجية
إذا ح ـصــل ،ل ــن ي ـمـ ّـر مـ ــرور ال ـك ــرام عند
رئـيــس ح ــزب ال ـقــوات اللبنانية سمير
جعجع .ضربة قاسية من «الحليف» ،ال
ّبد أن ّ
يرد عليها جعجع بضربة أقسى:
ّ
إع ــان تــرشـيــح ع ــون ،واس ـقــاط الحجة
ّ
ً
التي تسلح بها الحريري طويال لرفض
ّ
ق ـبــول ع ــون رئـيـســا لـلـجـمـهــوريــة ،لـكــن
املصادر تساءلت عن مدى قدرة جعجع
ـال مباشر بهذا الشكل
على «فتح إشـكـ ٍ
ً
مع السعودية» ،مشيرة إلــى أن األخير
«ال يمكن أن يكسر مــع الـسـعــوديــة ،بل
ّربـ ـم ــا ي ــري ــد رفـ ــع س ـقــف أس ـه ـمــه حتى
ً
يحصل ّ
ّ
حصة مباشرة من السعوديني،
ال من الحريري».
ّ
ومع أن أكثر من مصدر أكــد أن جعجع
قــد يطير إلــى السعودية فــي الساعات
امل ـق ـب ـلــة ،ح ــامل ــا يـحـصــل ع ـلــى املــواع ـيــد
التي طلبها قبل أسبوعني الستطالع

يتردد أن الحريري سيطل عبر برنامج «كالم الناس» يوم الثالثاء المقبل (هيثم الموسوي)

تقرير

ّ
 ...وجعجع يرد بترشيح عون
وضع النائب سعد الحريري ـ بترشيحه
النائب سليمان فرنجية للرئاسة ـ حليفه
سمير جعجع في «خانة اليك» .وبات
األخير مهجوسًا برد «الصاع صاعين».
وفي ظل ما ُيحكى عن نية الحريري
ترشيح فرنجية في موقف علني ،تؤكد
مصادر جعجع أنه ّ
سيرد بتبني ترشيح
عون للرئاسة .األمران مرشحان للحدوث
األسبوع المقبل

ميسم رزق
مل ــاذا ذه ــب الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
إل ــى خ ـيــار تــرشـيــح ال ــوزي ــر سليمان
فــرن ـج ـيــة ل ـل ــرئ ــاس ــة؟ س ـ ــؤال ال ينفك
الـ ـق ــواتـ ـي ــون يـ ـط ــرح ــون ــه ،ف ـي ـم ــا هــم
ي ـت ـبــاح ـثــون ف ــي خـ ـي ــارات الـ ـ ـ ّ
ـرد على
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوة ال ـ ـح ـ ــري ـ ـ ّ
ـري ـ ــة ،وم ـ ـحـ ــاولـ ــة
ّ
«اقـتــاعـهــا مــن ج ــذوره ــا» .املطلعون
ّ
على أجــواء معراب ،يــؤكــدون أن قرار
إس ـق ــاط الـتـســويــة ال ـتــي يستعجلها
ّ
الحريري «تخطى شخص فرنجية».
الهدف واضحّ :
«رد التحية للحريري
بــأف ـضــل مـنـهــا وبـ ــأي وس ـي ـلــة ،حتى
لــو اضـطــر رئـيــس الهيئة التنفيذية
فـ ـ ـ ّـي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات سـ ـمـ ـي ــر جـ ـعـ ـج ــع إ ّلـ ــى
تـبــنــي الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون كمرشح
ّ
رئاسي»! فقد ملت القوات اللبنانية

من ذبذبات الحريري وتقلباته «هو
يستسهل نقل البارودة من كتف إلى
آخر دون أدنى ّ
تردد»!
صـحـيــح أن الـتـصــريـحــات وامل ــواق ــف
ال ـتــي ت ـخــرج ع ـلــى ل ـســان امل ـســؤولــن
ـص ــل إلـ ــى حـ ـ ّـد قـطــع
ال ـق ــوات ـي ــن ل ــم ت ـ ِ
شعرة معاوية مع تيار املستقبل ،وال
اتهام زعيمه علنًا بالغدر ،إال أن كل
الـنـقــاشــات املـعــرابـيــة تـصـ ّـب فــي هــذا
االتجاه .بالنسبة إلى معراب «وضع
الحريري الـقــوات أمــام واقــع مــأزوم».
بــرأيـهــا «م ــا قـبــل فــرنـجـيــة لـيــس كما
ب ـ ـعـ ــده ،لـ ـي ــس ح ـ ـص ـ ـرًا عـ ـل ــى صـعـيــد
العالقة التي تربط الحليفني منذ عام
ّ
 ،2005بل في املشهد السياسي ككل».
تنقل املصادر وجهة النظر القواتية
ال ـتــي ت ـقــول بــ«صـعــوبــة ال ـع ــودة إلــى
خانة الفراغ التي ينتظر فيها فريق

الثامن من آذار توافر الظروف الدولية
واإلقليمية املواتية النتخاب عون أو
في أحسن األحوال شخصية توافقية،
ـوب»،
ع ـلــى ق ــاع ــدة ال غ ــال ــب وال م ـغ ـلـ ّ
وأيضًا «صعوبة املجيء بأي مرشح
من خــارج فريق الثامن من آذار ،ألن
طرح فرنجية ّ
أكد لحزب الله وفريقه
أن «املستقبل» على استعداد للتنازل
في موضوع الرئاسة وكل الكالم عن
فـيـتــو وم ــا شــابــه ه ــو ك ــام ســاقــط».
فرنجية
وف ــي مـفــاضـلــة حـتـمـيــة ب ــن
ّ
وع ــون «سـتــذهــب ال ـق ــوات إل ــى تبني
األخ ـ ـيـ ــر» .م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،تبحث
معراب في مرحلتني :األولى «إسقاط
مبادرة الرئيس الحريري» ،والثانية
«مــرح ـلــة مــا بـعــد ن ـجــاح فــرنـجـيــة إن
لــم تفلح ال ـقــوات فــي تـطـيـيــرهــا» .في
م ــا خـ ـ ّـص امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ،ي ـت ـحـ ّـدث

امل ـط ـل ـع ــون ع ــن «ره ـ ـ ــان ق ــوات ــي عـلــى
حـ ــزب ال ـل ــه إلسـ ـق ــاط املـ ـ ـب ـ ــادرة» .لكن
هـ ــذا ال ــره ــان بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـق ــوات
«ي ـب ــدو ضـعـيـفــا ف ــي ظ ــل حـمــاســة كل
من الرئيس نبيه ّ
بري والنائب وليد
ً
جنبالط» أوال؛ وثانيًا بسبب «الدعم
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذي ح ـش ــده
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ل ـف ــرن ـج ـي ــة ف ـ ــي ع ــواص ــم
الـقــرار» .أمــا املرحلة الثانية ،فيذهب
الـ ـك ــام ف ـي ـهــا إلـ ــى م ــا ب ـع ــد ان ـت ـخــاب
ف ــرن ـج ـي ــة رئـ ـيـ ـس ــا ،فـ ــي ظـ ــل «ق ـن ــاع ــة
ق ــوات ـي ــة بـ ــأن ح ـظ ــوظ ال ــرج ــل تــرتـفــع
يومًا بعد يوم» .هنا ،يحتدم النقاش
ع ـن ــد الـ ـق ــواتـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن «ي ـش ـع ــرون
ب ــأنـ ـه ــم بـ ــاتـ ــوا ال ـح ـل ـق ــة األض ـ ـعـ ــف».
مـنـهــم م ــن يـقـتــرح أن «ت ـق ــود ال ـقــوات
فيما
حرب
مقاطعة للعهد الجديد»ّ ،
ّ
تـمـيــل ال ــدف ــة إل ــى الـ ــرأي ال ــذي يمثله
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كالم في السياسة

فرنجية؟
المشنوق :منطقة
عرسال محتلة
أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد
املشنوق أن «منطقة عــرســال ال
قرية عرسال منطقة محتلة من
آالف املسلحني ،وفيها  120ألف
الجــئ س ــوري» ،لكن «خياراتنا
بـهــذا امل ـج ــال ،وهـمـنــا الــرئـيـســي،
هو عدم الدخول في أتون الحرب
السورية».
ّ
وحيا املشنوق من ّ
مقر املديرية
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن جـ ـه ــود امل ــدي ــري ــة
ومــديــرهــا الـلــواء عـبــاس إبراهيم
ع ـل ــى «ان ـ ـجـ ــاز ص ـف ـق ــة ت ـحــريــر
ً
العسكريني املـخـتـطـفــن» ،قــائــا
إن «هذا ما كان ليتم لوال مباركة
ودعم خلية األزمة وعلى رأسها
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـم ــام س ــام
ول ــوال املـتــابـعــة والــرعــايــة الــدائـمــة
مــن الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري وال من
دون جهد السيد حسن نصرالله
ب ـ ــاتـ ـ ـج ـ ــاه سـ ـ ــوريـ ـ ــا وامـ ـك ــانـ ـي ــة
مـســاعــدة الـنـظــام ال ـســوري بحل
هـ ــذه امل ـش ـك ـل ــة ،وهـ ـن ــاك أس ـم ــاء
مجهولة ،ونشكر الجميع».

«ح ـق ـي ـقــة» امل ــوق ــف ال ـس ـع ــودي ،بـعــدمــا
خ ـ ـ ّـي ـ ــب كـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـفـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــي عـ ـ ــواض
ال ـع ـس ـي ــري آمـ ــالـ ــه ،ي ـن ـفــي ال ـق ــوات ـي ــون
ّ
األم ـ ــر ،مــؤكــديــن أن ــه ل ــم ي ـجـ ِـر الـحــديــث
ع ــن أي زي ـ ــارة لـلـسـعــوديــة ب ـع ــد ،علمًا
بــأن «الـتــواصــل مستمر مــع السعودية
وقـ ـي ــادة الـ ـق ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة» .وعـلـمــت
«األخـبــار» أنــه سيكون لجعجع موقف
قريب من مبادرة الحريري.
ن ـ ّـي ــة ج ـع ـجــع ت ــرش ـي ــح ع ـ ــون اذا أع ـلــن
الـحــريــري تــرشـيــح فــرنـجـيــة ،لــم تسقط
م ــن ح ـس ــاب ــات فــرن ـج ـيــة ،ال ـ ــذي علمت
«األخـبــار» أنــه أبلغ البطريرك املاروني
بشارة الـ ّـراعــي خــال زيارته له أول من
أمــس فــي بكركي ،أنــه «يسير بترشيح
عون بشكل عاجل اذا أقدم جعجع على
هذه الخطوة».
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب أك ـ ـ ـ ّثـ ـ ــر م ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــدر ،فـ ــإن
االت ـصــاالت تكثفت فــي األي ــام املاضية
ب ــن ج ـع ـجــع ،ورئ ـي ــس ح ــزب الـكـتــائــب
ّ
الجميل ،الذي زار بكركي
النائب سامي

يراهن جعجع
على حزب الله
ويعدّ
التسوية ُ
إلفشال
نفسه أيضًا لما بعد
رئاسة فرنجية

جـعـجــع« :ال للمقاطعة وال االنـ ــزواء
ف ــي الـ ـغ ــرف ال ـق ــوات ـي ــة .ب ــل امل ـشــاركــة
وتـعـطـيــل ال ـشــركــة ال ـتــي ستنسجها
هــذه التسوية من الــداخــل» .فجعجع
ال ي ــري ــد «ل ـفــرن ـج ـيــة والـ ـح ــري ــري أن
يـســرحــا وي ـمــرحــا داخـ ــل املــؤسـســات
على راحتهما»! وفيما تبدو القوات
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نظرة على حلو  ...وانتظار لجعجع
جان عزيز
أمس واجتمع مع البطريرك الراعي ،قبل
أن يـنـضـ ّـم إل ــى الـلـقــاء وزي ــر الخارجية
جبران باسيل.
وق ــال الـجـمـ ّـيــل بـعــد الـلـقــاء إن الكتائب
«ليس لديها أي فيتو على أي مرشح،
ول ـكــن ال أح ــد يستطيع أن يـطـلــب منا
أن ن ــدع ــم ش ـخ ـصــا مــرش ـحــا لـلــرئــاســة
انطالقًا من ثوابت ومبادئ ال تلتقي مع
مبادئنا وثوابتنا» ،وأضاف أن «املرشح
ال ـ ـ ــذي ي ــري ــد أن ي ـح ـص ــل ع ـل ــى تــأي ـيــد
الكتائب ،عليه أن يالقينا في منتصف
الـطــريــق ،وأن يـكــون برنامجه متوافقًا
مــع مـبــادئـنــا» .وبـحـســب امل ـص ــادر ،فــإن
ّ
ّ
الجميل جاء نسخة ملطفة مما
تصريح
أبلغه للراعي خالل االجتماع عن رفض
ح ــزب ــه ال ـس ـيــر ف ــي مـ ـب ــادرة ال ـح ــري ــري،
ً
مشيرة إلــى أن «الجميل على تواصل
دائم مع فرنجية ،وهو ال يريد أن يقطع
مــع نائب زغــرتــا ،لكنه حتى اآلن ّ
يكرر
شــروطــه ومــوقـفــه مــن رف ــض امل ـب ــادرة».
وأثـ ــار مــوقــف الـجـمـيــل اس ـت ـغــراب عــدد
من شخصيات قوى  14آذار ،التي كان
الـحــريــري وامل ـقــربــون مـنــه قــد أبلغوها
م ــواف ـق ــة ال ـج ـم ـيــل ع ـل ــى املـ ـ ـب ـ ــادرة بـعــد
زيارته الحريري في باريس.
بـ ــدوره ق ــال بــاسـيــل «ن ـحــن متمسكون
بحريتنا فــي ال ـش ــرق ،لـنـخـتــار بحرية
رئـ ـيـ ـسـ ـن ــا ،ون ـ ـخ ـ ـتـ ــار بـ ـح ــري ــة ق ــان ــون
االنتخاب الــذي على أســاســه سنختار
ممثلينا ،ونتمثل مــن خــالــه .وأعتقد
أن هــذا مـشــوار طــويــل قمنا بــه ،لنثبت
الوجود في لبنان وفي الشرق ولنحافظ
على تنوعنا ،وهــذه فرصة لنا لتعزيز
هذا املسار ال إلضعاف الثقة بالذات ،وال
للتشكيك ببعضنا بعضا وال بذاتنا».
على مقلب قــوى  8آذار ،يـتـ ّ
ـردد أن لقاء
«م ـصــارحــة» سيجمع ع ــون وفرنجية
غد األحد ،من دون أن يتسنى التأكد
يوم ٍ
من صحة الخبر .وعلمت «األخبار» أن
ح ــزب ال ـلــه أب ـلــغ ك ـ ــوادره رسـمـيــا أن ــه ال
يزال على موقفه من دعم ترشيح عون.
وخ ــاف ــا مل ــا ت ـ ـ ّ
ـردد ع ــن مــوقــف الــرئـيــس
ال ـس ــوري ب ـشــار األس ــد أو الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية ،علمت «األخبار» أن
رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني
الـنــائــب ط ــال أرسـ ــان زار دم ـشــق أول
م ــن أم ـ ــس ،وال ـت ـق ــى األسـ ـ ــد ،ال ـ ــذي ك ـ ّـرر
أم ــام أرس ــان موقفه مــن أن «مــوضــوع
الرئاسة اللبنانية هو عند األمني العام
حسن نصرالله».
لحزب الله السيد ّ
ً
وكان فرنجية قد تلقى اتصاال أول من
أم ــس م ــن الــرئ ـيــس الـفــرنـســي فــرنـســوا
ه ـ ـ ــوالن ـ ـ ــد ،و«جـ ـ ـ ـ ـ ــرى بـ ـح ــث فـ ـ ــي ك ــاف ــة
ال ـت ـطــورات عـلــى الـســاحـتــن االقليمية
والدولية» بحسب املوقع الرسمي لتيار
املردة.

ممتعضة جـ ـدًا مـمــا ي ـج ــري ،ويـضــع
رئيسها ما حصل في سياق خروج
الـحــريــري عــن التزاماته مــع حلفائه،
وم ــن دون تـنـسـيــق وت ـفــاهــم مسبق،
السؤال :ما الــذي يدفع جعجع
يبقى ّ
إل ــى ت ـبــنــي عـ ــون ،عـ ــدوه ال ـتــاري ـخــي؟
هل هو «نكاية بالحريري وحسب»؟
ً
حـتــى اآلن يـظـهــر أن األم ــر ه ــو فـعــا
كذلك ،باإلضافة إلى تفاصيل صغيرة
ُ
ً
تختصر بــاآلتــي :عــون «أكثر تمثيال
في الشارع املسيحي .يحاكي وجدان
امل ـس ـي ـح ـيــن .ك ــذل ــك ال ي ـل ـتــزم ج ـنــرال
الرابية أيديولوجية ّ
تقيد سياسته»!
أما أهمية طرح عون من قلب معراب،
فترتبط ب ــ«إعــان الـنـيــات ،وترسيخ
حـ ـل ــف ع ــون ــي ـ قـ ــواتـ ــي ه ــدف ــه قـطــع
الطريق على أي تسوية ممكنة تؤدي
إل ــى تهميش ال ـطــرفــن» ،وبــذلــك يــرد

لم يعد ينفع «النق» املسيحي ،ال بل لم تعد تصلح وال
تجدي شكاواهم عن تدخالت ووصايات من الخارج
وال حتى عن هيمنات أو غنب من الداخل ،بدليل أن ها
هو الخارج الــذي يشكون منه ،وهــا هو الداخل الذي
ينافسهم ويتنافسون مـعــه ،قــد زكـيــا معًا مرشحًا
رئاسيًا هــو واحــد مــن أقـطــاب املــوارنــة .مــا تبقى من
هنا وحتى جالء املوقف ،بات رهن مواقف املسيحيني
أنفسهم.
عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،ب ــدأت امل ـج ــازر.
كــل الـتـشــوهــات واملـكـبــوتــات تظهر هـنــاك وتتضخم
وتتراكم .مسيحيو  14آذار ينبشون تاريخ سليمان
ً
فــرنـجـيــة .وه ــو ال يستحي بــه أص ــا وال يتنكر لــه.
ي ـحــاولــون بـضــربــات مــن تـحــت ال ــزن ــار تــذكـيــر سعد
الحريري بعداء سابق ،أو حتى الغمز من قناة الكالم
الكبير الذي قيل في فترات ماضية حيال السعودية،
ً
وص ــوال إلــى رفعهم الـعـنــوان األكـبــر :أن فرنجية هو
السياسي الوحيد الجالس على طاولة الحوار ،والذي
جاهر علنًا برفضه ما يسمى «إعالن بعبدا» .ليطووا
ه ــذا امل ــوق ــف ال ـقــديــم عـلــى امل ــواق ــف الــراه ـنــة لفريقي
الحريري وجنبالط ،مستخلصني ما يرونه انقالبًا
من حلفائهم عليهم ،وانقالبًا من بعضهم على الذات.
أنصار ميشال عون ،يالقون هؤالء في إطالق النار
السياسي نفسه ،من متراس آخر .دائمًا على صنوبر
الشبكة العنكبوتية نفسها ،ي ـجــرون ج ــردة طويلة
ملفاصل االختالفات في السلوك واألداء ،بني الرابية
وبنشعي .من سوكلني إلى تطيير االنتخابات .ومن
إدمون فاضل إلى شامل روكز .ردود أنصار فرنجية
ال تتأخر .علب باندورا متراكبة ،تفتح كل يوم على
كل ما يجرح ويحرج ويرجح أن شيئًا ما ذاهــب إلى
االنكسار ،بني القوى املسيحية نفسها ،وبينها وبني
حلفائها ...
وس ــط ه ــذا املـشـهــد امل ـحــزن ،وج ـهــان يـجــدر التوقف
عندهما .واحد للعبرة ،وآخر للترقب .األول هو وجه
هنري حلو .هذا الرجل املاروني اآلدمي ،الذي ال ناقة
لــه وال جمل فــي كــل مــا يحصل لــه ومـعــه .كأنه بيتر
سيلرز في رائعة «أن تكون هناك» .بستاني بسيط
مـتـفــرج ،ي ـكــاد يـصـيــر فــي الـخـيــال رئـيـســا لـلــواليــات
املتحدة .هنري حلو ،الثري هنا ،حفيد ميشال شيحا،
نكب مــرارًا بــأن يجلس مستمعًا إلــى التنكيل بجده.
وهنري حلو ابن بيار حلو ،الذي نام ذات يوم رئيسًا
قبل أن يرفض الكرسي بثمن ال ــدم ،عــاد إلــى الكتلة
التي أخرجت والــده قسرًا سنة  ،1996وظلت ّ
تعيره
بأنه واحد من «فرسان ثالثة» أقصتهم عن السياسة
نفيًا .لكن األه ــم ،أن هـنــري حلو هــو الشخص الــذي

جعجع للحريري «الصاع صاعني»،
وي ـظ ـهــره بـمـظـهــر «غ ـيــر ال ـق ــادر على
ف ــرض األمـ ــر ال ــواق ــع ،فـيـضــرب بــذلــك
صدقيته أمام الجميع» .ما ّ
يتردد في
مـعــراب س ـ ّـرًا وي ــدرس بوصفه خيارًا
جــديــا ،يكبر مــع كــل خـطــوة حريرية
م ـت ـقـ ّـدمــة بــات ـجــاه ان ـت ـخــاب فــرنـجـيــة
رئيسًا .فما الــذي يدفع جعجع حتى
اآلن إل ــى ع ــدم تـظـهـيــره عـلـنــا؟ تـقــول
مـ ـص ــادر م ـقــربــة م ــن رئ ـي ــس ال ـق ــوات
إن «ج ـع ـجــع ال ي ـ ــزال ح ـتــى الـلـحـظــة
ص ــامـ ـت ــا ،ب ـس ـب ــب الـ ـطـ ـم ــأن ــات ال ـت ــي
ت ـص ـلــه م ــن ال ـع ـم ــاد عـ ــون بـ ــأن حــزب
ال ـلــه ل ــم يـتـخــذ قـ ــرارًا بــدعــم فــرنـجـيــة.
وه ــو إذا ملــس وج ــود تــأثـيــر إقليمي
على حزب الله فلن يتردد لحظة في
إعالن تبني ترشيح الجنرال» .كذلك
ال يزال يأمل من «اململكة (السعودية)

سـحــب دعـمـهــا ف ــي آخ ــر لـحـظــة ،كما
ّ
ح ـص ــل مـ ــع رئـ ـي ــس ت ـك ــت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
واإلص ـ ــاح ســاب ـقــا ،بـعــدمــا تــأكــد أنــه
لن يستطيع هو إسقاط التسوية من
قلب الــريــاض» .أما حسابات جعجع
الداخلية فتتعلق «بــإقــدام الحريري
عـلــى دع ــم فــرنـجـيــة عـلـنــا كـمــا ت ـ ّ
ـروج
ب ـع ــض األوس ـ ـ ـ ـ ــاط ،كـ ــي ي ـ ـسـ ــارع هــو
إل ــى رف ــع ك ــارت ال ـع ـمــاد ع ــون وخلط
األوراق جـمـيـعـهــا» .وب ـصــرف النظر
عن التطورات التي ستحملها األيام
امل ـق ـب ـلــة ،تـسـيــر ال ـعــاقــة ب ــن ال ـق ــوات
وت ـي ــار املـسـتـقـبــل ب ــات ـج ــاه ال ـه ــاوي ــة،
بـعــدمــا رف ــض جـعـجــع ل ـقــاء الــرئـيــس
الحريري في باريس أخيرًا ،بحسب
مــا أك ــدت امل ـص ــادر الـتــي أش ــارت إلــى
أن «تـ ـس ــوي ــة ف ــرن ـج ـي ــة خ ـل ـق ــت ثـ ــأرًا
شخصيًا بني الحكيم والشيخ سعد»!

لــم ي ــرث نـيــابــة وال ــده فــي  14أي ـلــول  ،2003بـقــدر ما
ربح ورقة «بينغو» كان عنوانها يومها منع ميشال
عون من العودة إلى الحياة السياسية اللبنانية عبر
فرعية بعبدا عاليه .يومها ،قررت الوصاية الخارجية
أن تجعل من اسم حلو ذريعة لضرب مرشح عون.
لينكب الرجل نفسه بعد  11عامًا ،بأن يزج اسمه مرة
جــديــدة ،محرقة ألص ــوات نيابية ،كــي ال تصب عند
املارونيني األولني ،عون وجعجع .وفي كل هذا ،ال تقع
املسؤولية على هنري حلو ،بل على قانون االنتخابات
الغائب حتى اللحظة عن مجمل مشروع التسوية ،أو
وهمها ،كما سماه جبران باسيل من بكركي أمس.
يبقى الوجه الثاني الذي يستحق التوقف عنده وسط
هذه املعمعة ،هو سمير جعجع .قبل نحو عامني ،كاد
سعد الحريري أن يتفق مع عون على تزكيته رئيسًا.
يومها تحركت اعتراضات كثيرة .بدا أن جعجع واحد
منها .بعدها ،أعلنت تلك «النيات» بني الرابية ومعراب،
مــا يفترض تذليل ذاك االع ـتــراض .لتظل عالقة في
جــردة الحجج ،مقولة أن الفيتو السعودي ضد عون
ال يزال وازنًا .اليوم جاءت تزكية الحريري لفرنجية،
وم ــن خلفها بــركــة ال ــري ــاض ،لتكشفا أمــريــن اثـنــن:
ً
أوال ،أن ما يحكى عن فيتو سعودي ليس دقيقًا .أو
على األقل أنه لم يعد مانعًا مطلقًا .واألمر الثاني ،أن
موقع جعجع لدى حلفائه ،من الحريري إلى رعاته ،لم
يعد كذلك بهذا الــوزن وال هذا الحسم .وهو ما يفتح
أمــام جعجع مسالك جديدة للتفكير والسلوك :فإذا
كان الفيتو السعودي قد تذلل ،فهذا يعني أن خيار
عون رئيسًا بات ممكنًا بالنسبة إليه .وإذا كان موقع
جعجع ل ــدى حلفائه قــد اهـتــز إل ــى ه ــذا الـ ــدرك ،فهذا
يعني أيضًا أن خيار عون رئيسًا بات ضرورة له.
فــي شتى األحـ ــوال ،يـبــدو وجــه جعجع أســاسـيــا في
االستحقاق كما صــارت تطوراته .فهو في ظل هذا
املشهد من تبدل مواقف الحلفاء وأصحاب «النيات»
و»التفاهمات» ،بات قــادرًا على أمر من اثنني :إما أن
يــزكــي تــرشـيــح ع ــون ،وس ــط ع ــدم مـمــانـعــة سـعــوديــة
واضحة وشبه معلنة ،ووسط تأييد مبدئي وأخالقي
كبير من فرنجية لعون حتى اللحظة ،وحتى كالمه
لـسـيــد ب ـكــركــي أول م ــن أمـ ــس ،بـحـيــث يـصـيــر عــون
رئيسًا مستحقًا بـقــوة تمثيله وإج ـمــاع املسيحيني
واللبنانيني .وإما أن يحتضن فرنجية خيارًا رئاسيًا،
فيسقط ما يحكى ويهمس أنه مصدر شك وخوف
وقـلــق ،مــن طريقة ترشيحه وصيغة تبنيه مــن قبل
ثنائي الحريري ـ جنبالط.
وجهان يختصران الوضع إذًا .حلو يختصر مأزق
النظام ،وجعجع قادر على حل مأزق الرئاسة.

تسوية
فرنجية خلقت
ثأرًا شخصيًا
بين جعجع
والحريري (هيثم
الموسوي)
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
ّرد على
إبراهيم األمين

قـــــ ُ
ـرأت ف ـ ــي ج ـ ــري ـ ــدة «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار»
(إبراهيم األمني 30 ،تشرين الثاني
 )2015عن رئيس تيار املرده بأنه
«...الرجل الذي لم يتراجع يومًا عن
موقف سياسي ،فيه من املخاطرة
ٍ
ٍ
ما ُيــوازي تضحيات املقاومني»...
ثم قـ ُ
ـرأت «...يـجــب مصارحته بأن
م ــن ي ـقــف خ ـلــف صـفـقــة الــرئــاســة
لم يختر فيه الجانب السياسي،
بل الجانب اللبناني التقليدي»...
ال ـك ــام ونـقـيـضــه ج ـعــانــي أع ــود
إل ـ ــى م ـق ــدم ــة امل ـ ـقـ ــال ح ـي ــث ق ـ ـ ُ
ـرأت
«ي ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض ال ـل ـب ـن ــان ـي ــون مل ــوج ــة
ضغط» ،عذرًا ،لكن أليس الضغط
سـبـبــه غ ـيــاب ال ــرئ ـي ــس؟ وأك ـم ـلـ ُـت
ُ
القراءة «وكما في كل مـ ّـرة تمسك
ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــاملـ ـب ــادرة»،
لكن أليس من البديهي أن تبادر
ال ـط ـب ـق ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة؟ وت ــابـ ـع ـ ُـت
ً
«ف ـ ـ ـجـ ـ ــأة ،بـ ـ ــات ال ـج ـم ـي ــع ُم ـه ـت ـمــا
بإيجاد مخرج لألزمة الرئاسية»،
وهـ ـ ـن ـ ــا امل ـ ـض ـ ـحـ ــك امل ـ ـب ـ ـكـ ــي ،ف ـهــل
مـ ـهـ ـل ــة سـ ـن ــة ون ـ ـصـ ــف سـ ـن ــة ّمــن
ُ
املحاولة وإعادة املحاولة تصنف
باملفاجأة! إلى أن قرأت التعبيرين
الـتــالـيــن «عـمـلـيــة إح ـت ـيــال وع ـ ّـدة
النصب» ،فتساءلت إلى أين يريد
أن يصل الكاتب الذي لم يعترض
في السابق عندما إجتمع العماد
ُ
وتابعت
عون بالرئيس الحريري.
في قراءتي املسائية «أما العنوان
الذي ُيراد ألهل البلد التعامل معه
كجديد ،فهو سليمان فرنجية»،
وهنا لم أصدق ما أقرأه ،فهل إسم
فرنجية هــو بـجــديــد عـلــى البلد؟
م ــا بـ ـص ـ ّـدق! وازدادت حـشـ ّ
ـريـتــي
للمتابعة تمامًا كما ازدادت بالغة
الكاتب للكتابة بــأن «املشكلة أن
فــرن ـج ـيــة ال يـ ــرى ف ــي ك ــل م ــا هــو
مـ ـط ــروح سـ ــوى أن ه ـن ــاك فــرصــة
ٌ
غريب أمر
كبيرة ليكون رئيسًا»،
هــذا الـكــاتــب املـخـضــرم ،أال يعرف
م ــا الـ ــذي ق ــد يـحـصــل بـلـبـنــان إذا
اسـ ـتـ ـم ــررن ــا ل ـ ـس ـ ـنـ ــوات م ـ ــن دون
رئيس ،أال يعرف أن هناك واجبا
وط ـ ـن ـ ـيـ ــا؟ أال ي ـ ـعـ ــرف أن ـ ـ ــه ح ـتــى
النفايات لم ُ
يعد لنا الـقــدرة على
ُ
حل أزمتها؟ تابعت رحلة القراءة
«ال دور له في مبدأ ترشيحه وال
في تسويقه وال في إقناع اآلخرين
ب ــه» ،فـ ّـأجـبـ ُـت تلقائيًا :ال وال وال.
ُ
هل أغض النظر؟ ُ
أجبت:
ومجددًا
ُ
ال وألف ال ،لكنني تابعت «إذهب
وقــل لــأســد ...وإذهــب وقــل لحزب
الـ ـل ــه ...وإذهـ ــب وق ــل لـطــائـفـتــك»...
ل ـح ـ ّـد هـ ــون وب ـ ـ ـ ّـس ،فــإسـتـعـجـلـ ُـت
ُ
أردت
بـ ـ ـق ـ ــراءة مـ ــا ت ـب ـق ــى ألنـ ـن ــي
أن أج ـي ــب فـ ــورًا ع ـلــى َم ــن ت ـع ـ ّـدى.
ّ
بالتعدي وبلغة األمر َ
كتب
وأكمل
ِ
ْ
ُ
«أرفـ ـ ــض ق ــان ــون اإلن ـت ـخــاب ال ــذي
ّ
ي ـع ــدل صـيـغــة ال ـت ـم ـث ـيــل» ،عـجـبــا،
ألم يسمع بأن الحوار في باريس
ت ـن ــاول قــانــونــا الّ ي ـضــرب تمثيل
أي طائفة ويتجنب ضــرب كيان
أي طــائ ـفــة؟ ( )...ويـخـتــم حـضــرة
الـكــاتــب مضيفًا «صفقة فرنجية
هــي صـفـقــة تهجير مــا تـبـقــى من
ّ
مسيحيي ل ـب ـنــان» ،لــم أفـهــم ملــاذا
ّ
ه ــذا التشكيك ( ،)...ومل ــاذا نصب
ّ
وصيًا علينا؟
الكاتب نفسه
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ولـ ـي ــس آخـ ـ ـ ـ ـرًا ..إذا ك ــان
سليمان إبــن طوني إبــن سليمان
إب ــن قـبــان فرنجية مشكوكا في
وطنيته ومــارونـيـتــه ،وفــي صدق
نياته تجاه كل لبناني ولبنانية
ٍ
وكـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ــي ومـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــة،
ٍ
ف ـن ـص ـي ـح ـتــي ل ـ ــك :إشـ ـت ـ ِـر لـنـفـســك
كتاب تاريخ ()...
ميرنا ّ
زخريا
باحثة في علم االجتماع السياسي

في الواجهة

ترشيح فرنجيه:
مأزق ينتظر الخارج
يوما بعد آخر يدخل
فريق في مدار انتخاب نائب
زغرتا رئيسا للجمهورية.
البارحة كان دور بكركي.
قبلها استعجل سفراء
غربيون طرح استفسارات
وهم ّ
يهبون الى مقابلته،
ّ
لكن اللغز يظل يكمن
في موقف الرياض حينما
تصمت وعندما تتكلم
نقوال ناصيف
اذا ص ــح ان ان ـق ـضــاء االي ـ ــام يضعف
فــرصــة الـنــائــب سليمان فرنجيه في
انتخابه رئيسا للجمهورية ،اال ان ما
يصح ايضا ان عامل العجلة ال يلقي
بثقله على االفرقاء جميعا ،وال سيما
م ـن ـهــم م ـن ــاوئ ــي ان ـت ـخ ــاب ــه .ب ــل يـبــدو
املعنيون الرئيسيون باالستحقاق،
ف ــي ه ــذا ال ـجــانــب او ذاك ،اسـتـنـفــدوا
ق ــدرات ـه ــم ال ـق ـص ــوى م ــن دون ام ـكــان
توافقهم على نــائــب زغــرتــا .البارحة
ان ـض ــم حـ ــزب ال ـك ـتــائــب ص ــراح ــة الــى
ال ـت ـش ـك ـيــك ف ــي ان ـت ـخ ــاب فــرن ـج ـيــه ما
لــم يقترن بـشــروط ،يـعــرف الـحــزب ان
الرجل لن يستجيبها.
بـ ـتـ ـف ــاوت ،اصـ ـب ــح ت ــرش ـي ــح فــرنـجـيــه
م ـج ـ ّـردا م ــن اي ظـهـيــر مـسـيـحــي :كال
الــرئـيــس ميشال عــون ورئـيــس حزب
الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة س ـم ـي ــر جـعـجــع
يرفضانه علنا ،بينما كشف النائب
ســامــي الجميل عــن تحفظ اق ــرب الى
الرفض منه الى التأييد .في خالصة
استجماع املواقف منذ غداة اجتماع
بــاريــس فــي  17تشرين الـثــانــي حتى
امـ ــس ،ي ــرى م ـس ــؤول بـ ــارز ف ــي فــريــق
ّ
عراب خيار فرنجيه ان جهود الداخل
اس ـت ـن ــز ّف ــت ،وب ـ ــات ان ـت ـخــابــه يـحـتــاج
الــى تــدخــل فعلي مــن ال ـخــارج .يقول:
تــرشـيــح فــرنـجـيــه ال يـنـطـفــىء .يطول
ويتعثر ويتأخر اكثر ،وربما احتاج

الى اكثر من شهرين.
ي ـت ـقــاطــع ه ــذا ال ـ ــرأي م ــع م ــا ن ـقــل عن
سفير دولة ذات مكانة معنوية عالية
مــن ان مساعي انتخاب نائب زغرتا
ج ــدي ــة وح ـق ـي ـق ـيــة .ي ـض ـيــف :سـيـكــون
ه ـ ـنـ ــاك رئ ـ ـيـ ــس لـ ـلـ ـبـ ـن ــان ،لـ ـك ــن ل ـيــس
بالضرورة فرنجيه.
اي خارج اذن ،اذا كان ال بد من االخذ
ف ــي ال ـح ـس ـب ــان ان دمـ ـش ــق وب ــاري ــس
وواشنطن لم يعد في وسعها فرض
رئيس لبنان ،منفردة او متضافرة؟
ل ــم ت ـب ــدد ،ك ــذل ــك ،ثــاثــة م ــواق ــف ادل ــى
ب ـهــا الـسـفـيــر ال ـس ـع ــودي ف ــي ب ـيــروت
عـلــي ع ــواض عـسـيــري فــي ثــاثــة ايــام
عـلــى ال ـتــوالــي ال ـغ ـمــوض واالل ـت ـبــاس
ف ــي م ــوق ــف امل ـم ـل ـك ــة ،ب ـع ــدم ــا اس ـهــب
االف ــرق ــاء فــي تــأويـلــه واالج ـت ـهــاد فيه
بغية ترجيح وجهة نظر فريق على
آخ ـ ـ ــر .وق ـ ــد تـ ـك ــون ع ـ ـصـ ــارة امل ــواق ــف
االخيرة للرياض ،فــور عــودة السفير
الـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،انـ ـ ـه ـ ــا اف ـ ـص ـ ـحـ ــت عــن
وجهة نظرها بالتقسيط من اجل ان
تــرســم فــي الحصيلة لــوحــة متكاملة
ُ
مل ــا ت ــري ــده ،م ــن دون ان ت ـحـ ّـمــل م ــا ال
ي ـق ـت ـضــي ان ت ـح ـم ـلــه .ت ـح ــدث ــت عـلــى
ال ـتــوالــي عــن تــوافــق اللبنانيني على
رئيسهم واملسيحيني خصوصا ،ثم
تكلمت عن الحياد وعــدم التدخل في
الشؤون اللبنانية ،ثم عن تشجيعها
مبادرة انتخاب الرئيس مع تشديدها
تسم مرشحا ولن تسمي،
على انها لم ِ
لكنها تجد اج ــراء االستحقاق ملحا
ومستعجال.
فــي مـغــزى مــا قــالــت بــه الــريــاض عبر
عـ ـسـ ـي ــري ان ـ ـهـ ــا ارضـ ـ ـ ــت ت ـق ــري ـب ــا كــل

منذ استحقاق 1976
لم ُينتخب رئيس اال على
صفيح ساخن

االف ــرق ــاء ،م ــؤي ــدي ان ـت ـخــاب فرنجيه
وم ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه وتـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدا ح ـل ـي ـف ـهــا
املسيحي جعجع ،ما يتيح لكل منهم
تـفـسـيــره ف ــي املـنـحــى ال ــذي يـتــوخــاه،
ويعزز حجته في خياره .لم يكن في
االمكان توقع جهر اململكة بتأييدها
مــرش ـحــا دون آخـ ــر وإن ان ـت ـمــى الــى
فريق حلفائها .االحرى ان ال تفعل مع
فرنجيه الجالس في محور عدوتها
اي ـ ــران .عـلــى غـ ــرار م ــا تـقــولــه ط ـهــران،
ت ـك ـت ـفــي ال ـ ــري ـ ــاض بـ ـعـ ـن ــوان عــريــض
مآله ان على اللبنانيني ان يختاروا
بانفسهم رئـيـسـهــم فيما تحجم عن
الـتــدخــل فــي خـيــاراتـهــم .بيد ان كلمة
ال ـســر ت ـتــرك لحليفها االول .اطلقت
ايران مرارا كالما مماثال منذ الشغور
الرئاسي ،واسمعته لوسطاء دوليني
كمدير دائــرة الشرق االوســط وشمال
اف ــري ـق ـي ــا ف ــي ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ج ــان فــرنـســوا ج ـيــرو .قــالــت الــريــاض
كالما مطابقا للممثل السابق لالمم
املتحدة في لبنان ديريك بالمبلي.
ما تلتقي عليه الدولتان العدوتان ان
انتخاب الرئيس شأن اللبنانيني .ذلك
مـفــاد كــام فــوق سطح امل ـيــاه .امــا في
القعر فـشــأن آخ ــر .لــم يـصـ ّـدق احــد ان
الرئيس سعد الحريري فاتح فرنجيه
ف ــي ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا ف ــي م ـع ــزل عن
الرياض وموافقتها على االجتماع به
ومـحــادثـتــه فــي االسـتـحـقــاق ،كما في
تبني ترشيحه .كما لم ُي َّ
صدق الشهر
ع ـ ــام  2014اح ــاديـ ـث ــه م ــع ع ـ ــون وق ــد
اوش ــك ان ينتهي الــى مــا افـضــى اليه
ال ـت ـفــاوض مــع فــرنـجـيــه .االم ــر نفسه
يقال عــن حــزب الله وعالقته بــايــران،
بااليحاء بــأن تمسكه بعون مرشحا
وحيدا للرئاسة ينطوي على اصرار
طهران على ابقاء ابــواب االستحقاق
مـ ـ ــوصـ ـ ــدة ت ـ ـمـ ــامـ ــا .قـ ـل ــب الـ ـح ــري ــري
الخيارات رأسًا على عقب بتخليه عن
حليفه جعجع وذهابه الى مرشح في
قــوى  8آذار ،بينما تشبث حــزب الله
باولوية املرشح :عون ثم في ما بعد
فرنجيه ،ال عــون وفرنجيه مرشحان
مـتـســاويــا ال ـفــرص فــي مـنــزلــة واح ــدة
يسهل معها تخلي االول للثاني.
لـيـســت ه ــذه امل ــرة االولـ ــى ال ـتــي تجد

اململكة نفسها فيها معنية مباشرة
ب ــاالس ـت ـح ـقــاق ال ــرئ ــاس ــي وصــاح ـبــة
كـلـمــة ف ـصــل ف ـيــه .ع ــام  1982بــاركــت
ت ــرشـ ـي ــح ال ــرئـ ـي ــس ب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـيــل
وانـ ـتـ ـخ ــاب ــه لـ ـ ــدى اج ـت ـم ــاع ــه ب ــوزي ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة سـ ـ ـع ـ ــود الـ ـفـ ـيـ ـص ــل فــي
الطائف ،وعــام  1989باركت ترشيح
ال ــرئ ـي ــس ريـ ـن ــه مـ ـع ــوض وان ـت ـخــابــه
عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ال ـ ـنـ ــواب
اللبنانيني فــي املــديـنــة نفسها اياما
قبل ذهــابـهــم الــى صـنــدوق االق ـتــراع.
كانت كذلك صاحبة الكلمة املسموعة

تقرير

األخ غير الشقيق لعمر األطرش في «العسكرية»:
رضوان مرتضى
َ
َم ـ ــث ـ ــل األخ غـ ـي ــر الـ ـشـ ـقـ ـي ــق ل ـن ــاق ــل
االنتحاريني املوقوف عمر األطرش،
ّ
املتهم محمد عز الدين ،أمــام هيئة
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة أم ــس ،ليسرد
حـ ـك ــاي ــة انـ ـضـ ـم ــام ــه إل ـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم
«ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» .وع ــز الــديــن،
األخ األك ـ ـبـ ــر ل ـع ـم ــر ،وهـ ـم ــا مـ ــن ٍّأم
واح ـ ـ ــدة ،ي ـحــاكــم ي ّ ـج ــرم االن ـض ـمــام
إلــى مجموعة مسلحة في عرسال،
وال ـه ـجــوم عـلــى الـجـيــش والتسبب
بــاسـتـشـهــاد ع ــدد م ــن الـعـسـكــريــن.
بـ ــدأت قـصــة ع ــز ال ــدي ــن م ــع توقيف
األط ـ ــرش م ـنــذ ن ـحــو س ـن ـتــن .يــذكــر
ّ
املتهم أنه إثرها دهمت استخبارات

الجيش متجر املالبس الذي يملكه
في منطقة املنصورية ،ما دفعه إلى
ال ـه ــرب خـشـيــة تــوقـيـفــه ،فـ ـ ّـارًا نحو
بلدته عرسال .يتحدث عز الدين عن
ّخــافــات مــع عائلة زوجـتــه ،نتيجة
ات ـ ـهـ ــامـ ــه ألف ـ ـ ـ ــراد الـ ـع ــائـ ـل ــة ب ـســرقــة
متجري مالبس يملكهما ،أحدهما
في منطقة املنصورية ،واآلخــر في
بلدته عرسال .وبالتالي ،بات واقعًا
تـحــت ع ــبء ال ــدي ــون ،و«ل ــم يـعــد في
ح ــوزت ــي ث ـمــن رب ـط ــة ّخ ـب ـ ٍـز إلط ـعــام
ع ــائـ ـلـ ـت ــي» .ويـ ـ ـ ــروي أن ـ ـ ــه بـنـتـيـجــة
ال ـي ــأس الـ ــذي ك ــان يـعـيـشــه« ،كــانــت
ّ
ّ
القرار
مسكرة الدنيا بوجي فأخذت ّ
بــالــذهــاب إل ــى ال ـج ــرود» .يـقــول إنــه
ّ
متوجه إلى
ركــب مــع «أول بيك أب

الـ ـج ــرود بــات ـجــاه وادي ال ـع ـجــرم»،
ليلتقي ه ـنــاك أّح ــد أمـ ــراء «ال ــدول ــة
ب بـ«أبي بلقيس».
اإلسالمية» ًامللق ّ
ي ــروي قــائــا« :كــنــا سـتــة لبنانيني.
ّ
أخــذونــا ووزعــون ــا لنخضع لــدورة
ديـنـيــة» ،ويـضـيــف« :ل ــم أقـتـنــع منذ
الـ ـي ــوم األول ،ل ـك ــن الـ ــدخـ ــول لـيــس
ك ـمــا الـ ـخ ــروج ،قـ ــررت املـ ـغ ــادرة وال
سيما بعدما سحب أحد العناصر
حلفت
علي ليقتلني ألنني ّ
سالحه ّ
بــأهـلــي .اتـهـمـنــي بــالـشــرك وبــأنـنــي
ك ــاف ــر ل ـك ــون ــي أح ـل ــف ب ـغ ـيــر ال ـل ــه».
ّ
وردا ع ـلــى سـ ــؤال رئ ـي ــس املـحـكـمــة
ع ــن اس ـ ــم ال ـش ـي ــخ أج ـ ـ ــاب« :ال ـش ـيــخ
الشرعي يدعى أبو عمر الحمصي».
ت ـح ـ ّـدث ع ــز ال ــدي ــن ع ــن م ـشــاهــداتــه،

ّ
كميات من السالح
فذكر أن لديهم
ّ
الثقيل ،مشيرًا إلــى أنـهــم يعيشون
ّ
داخــل منازل الفالحني في الجرود.
يــذكــر أن امل ـج ـ ّمــوعــة ال ـتــي الـتـقــاهــا
ّ
تـنــاهــز  35مـســلـحــا ،مـشـيـرًا إل ــى أن
ّ ً
محمال باألغذية آتيًا من
«بيك أب»
ّ
عرسال كان يتولى تأمني التموين.
ّ
أم ــا عــن تـمــكـنــه مــن املـ ـغ ــادرة ،فقال
إن «امل ـت ـ ّ
ـزوج ُيـمـنــح ي ــوم إج ــازة كل
ع ـش ــرة أيـ ــام ل ـلــذهــاب إل ــى زوج ـت ــه،
وأنا غــادرت ولم أعــد» .وعن معركة
عرسال (آب  ،2014التي نتج منها
اختطاف العسكريني)ّ ،
أقر عزالدين
ّ
بأنه كـ ّـان في البلدة حينها .يروي
ّ
حني كانوا يمألون شوارع
أن املسل ّ
ال ـب ـلــدة ،وملـ ــا اسـتـفـســر ع ــن السبب

السبت  5كانون األول  2015العدد 2758

سياسة

5

تقرير

السعودية توقف بث «المنار» على «عربسات»

عصارة
مواقف
الرياض
أفصحت
عن وجهة
نظرها من
االستحقاق
بالتقسيط
(مروان
بوحيدر)

في انتخاب الرئيس ميشال سليمان
عــام  .2008فــي كــل مــن امل ــرات الثالث
اظ ـ ـهـ ــرت اه ـت ـم ــام ــا ب ـت ـس ــوي ــة اوسـ ــع
نطاقا تتخطى االستحقاق ،بيد انها
تنطوي على اخـتـيــار مــرشــح دعمت
انـتـخــابــه .لــم ت ـسـ ّـم فــي اي مـنـهــا كما
شــاع انها وراء املحاولة الرابعة مع
فرنجيه .عام  1982اهتمت بالحصول
م ــن ال ـج ـم ـيــل ع ـل ــى ض ـم ــان ــات ح ـيــال
مصير املخيمات الفلسطينية ،وعام
 1989رك ــزت عـلــى تـســويــة سياسية
ه ــي اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف ي ــأت ــي الــرئ ـيــس

لوضعها مــوضــع التطبيق ،وصــوال
ال ـ ــى ع ـ ــام  2008بـ ــاقـ ــران االن ـت ـخ ــاب
ب ـبــرنــامــج ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة يــوقــف
ان ــدالع حــرب سنية ـ ـ شيعية .كــل من
االس ـت ـح ـقــاقــات ال ـثــاثــة تـلــك انـجــزت
على صفيح ساخن.
االصـ ـ ـ ـ ـ ــح ،م ـ ـنـ ــذ انـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ال ــرئـ ـي ــس
ال ـيــاس ســركـيــس ع ــام  ،1976لــم ُيـجـ َـر
استحقاق اال على صفيح ساخن في
ح ـمــأة فــوضــى سـيــاسـيــة وام ـن ـيــة ،ما
خال انتخاب الرئيس اميل لحود في
ظل القبضة السورية.

بعد «الميادين» ،قرر النظام
»،السعودي معاقبة قناة «المنار
بإيقاف بثها على قمر «عربسات».
خطوة يراد منها إقفال الفضاء في
وجه القناة التي عجزت طائرات العدو
اإلسرئيلي عن إسكاتها ،أكثر من
دقيقتين ،برغم تدمير مبناها
عام 2006
زينب حاوي
فــي  19تـشــريــن الـثــانــي  /نوفمبر املــاضــي ،خــرج
قـمــر»عــربـســات» نهائيًا مــن لـبـنــان ،وت ـحــدي ـدًا من
موقع البث في «جورة البلوط» .خرج بقرار ّ
مبيت،
في العزم على اإلنتقال الى األردن املـجــاورة .قرار
بطبيعة الحال لم يكن له عالقة بقناة «امليادين»،التي
أبـتـ ّـز مــن خاللها القمر الصناعي الــدولــة اللبنانية
مهددًا إياها ،إما بقطع بث «امليادين» ،وإما بخروجه
م ــن ل ـب ـنــان .وب ـعــدمــا تـكـشـفــت حـقـيـقــة ه ــذا األم ــر،
وحجبت «امليادين» دون سابق إنــذار أو مقدمات
تمهيدية أو تفاوضية ،أتى اليوم دور قناة «املنار»
الـتــي حجب بثها أمــس عــن قمر «عــرب ـســات» ،في
تكرار للسيناريو عينه الذي حصل مع «امليادين».
ف ــي آخ ــر حــديــث لـلـمــديــر ال ـع ــام لـقـنــاة «امل ـن ــار» مع
«األخبار» ،إبراهيم فرحات ،كان مطمئنًا الى سير
ً
العقد املوقع بني محطته وقمر «عربسات» ،قائال
«إنــه ال مشاكل حالية مع إدارة الشركة» ،لكن مع
إب ــداء بعض امل ـخــاوف املتعلقة بإنتقال بــث القمر
الصناعي العربي الى األردن ،وتحديدًا في ما يتعلق
السلطات اإلعالمية» هناك،
بـ«الرقابة الني تفرضها ُ
صدقت مخاوف فرحات ،وأنزلت «املنار» أمس عن
األقمار الصناعية لـ»عربسات» في خطوة مفاجئة،
اعتبرتها «قناة املقاومة» «أج ـ َـدد ما توصلت إليه
سـيــاســة ك ـ ّـم األفـ ــواه ومـحــاربــة كــل ص ــوت يصدح
بالحق وبالحقيقة ،ويبحث عن مساحة حــرة في
عاملنا العربي واالســامــي» .وملـ ّـحــت الــى مــن يقف
خلف هذا القرار ،من دون أن تسميه ،اال وهو النظام
السعودي الذي يملك الحصة األكبر في هذا القمر
( .)%36.7وقالت «املـنــار» في بيان لها إنها تعبر
عن «صوت الحق ولن يسكتها من اختنق بصوت
الحق وإن كان سلطانًا جائرًا».

ّ
هذه قصتي مع «داعش»
ّ
ّ
هدده مسلح من
«داعش» بالقتل ألنه
ََ
«حلف بأهله» فهرب
من الجرود

أجـ ــابـ ــوه ب ـ ــأن هّـ ـن ــاك اش ـت ـب ــاك ــا مــع
الجيش .يذكر أنــه حاملا وصــل إلى
م ـ ـفـ ــرق املـ ـسـ ـت ــوص ــف ب ــالـ ـق ــرب مــن
مخفر قــوى األمــن الداخلي ،علم أن

ُ
ابــن عـ ّـمــه كـمــال عــزالـ ّـديــن قـتــل أثناء
مـحــاولـتــه مـنــع املـســلـحــن مــن أخــذ
العسكريني من املخفر .وأبلغ رئيس
ّ
علم أن ابن ّ
عمه قد
ُاملحكمة أنه حني ِ ً
قتل ،غادر املكان خشية على حياته.
ُ
حصل،
يبدي عزالدين ندمه على ما ّ
ف ـي ـق ــول« :أن ـ ــا غ ـل ـطــت ب ـم ـجــرد إن ــي
طلعت عــال ـجــرود» .وكـيــف أوقـفــت؟
ّ
رد« :قـ ّـوصــت عـ ّـمــي وعــديـلــي .فجاء
ال ــدرك وأوقـفــونــي .عندها أخبرهم
عـ ّـمــي أنـنــي مــع داع ــش وأن ـنــي أخــو
ع ـم ــر األط ـ ـ ـ ـ ــرش» .أم ـ ــا عـ ــن عــاق ـتــه
ً
ب ــأخ ـي ــه األطـ ـ ـ ــرش ،ف ـي ـج ـيــب ق ــائ ــا:
«ك ـ ـنـ ــت أل ـت ـق ـي ــه ك ـ ــل أربـ ـ ـع ـ ــة أش ـه ــر
ونتحادث هاتفيًا كل ثالثة ّأسابيع
تقريبًا ،وكل ما أعرفه عنه أنه يعمل

ّ
وب ـخ ــاف ق ـن ــاة «املـ ـي ــادي ــن» ال ـت ــي فــض ـلــت كـتـمــان
حجب بثها عــن قمر «عــربـســات» ،قبل أن تفضح
كـ ّـم التهديدات واملمارسات القمعية بحقها سعيًا
إلقفالها حتى منذ ما قبل والدتهاّ ،
حولت «املنار»
هذا الحجب القمعي الى قضية رأي عام .واستهلت
نشرتها املسائية أمس بإتصال مع وزيــر اإلعالم
رم ــزي جــريــج ،ال ــذي ب ــدا ضــائـعــا ،نــافـيــا أن تكون
ّ
وزارتــه قد «تبلغت أي شيء رسمي حتى اآلن من
شركة عربسات» ،معلنًا التضامن مع املحطة.
«املـ ـ ـن ـ ــار» خ ـص ـصــت أول ت ـق ــاري ــره ــا اإلخ ـب ــاري ــة
الس ـت ـع ــادة تــاري ـخ ـهــا وم ـس ـيــرت ـهــا امل ـق ــاوم ــة منذ
ن ـشــأت ـهــا ( ،)1992بــوص ـف ـهــا قـ ـن ــاة «ل ـل ـم ـقــاومــة
وللمستضعفني» .طيلة  23عامًاّ ،
كرست شاشتها
لــدعــم القضيتني اللبنانية والفلسطينية ،وفضح
املحتل اإلســرائـيـلــي بــالـصــورة وال ـصــوت ،وقدمت
شـ ـه ــداء ف ــي هـ ــذا امل ـ ـجـ ــال .ال ـت ـق ــري ــر أع ـ ــاد تــذكـيــر
اللبنانيني والعرب باإلجراءات الحثيثة التي اتخذها
الصهاينة لوقف بث «قناة العرب واملسلمني» ،من
اسـتـهــداف لطواقمها املـيــدانـيــة ،أو قصف ألعمدة
ً
إرسالها ،وصــوال الى تدمير مبناها بشكل كامل
ف ــي حـ ــرب ت ـم ــوز  ،2006ف ـمــا كـ ــان م ـن ـهــا إال أن
نهضت خ ــال دقـيـقـتــن فـقــط ،فــي ســابـقــة عاملية
لقناة يقصف مبناها ،وتضع على شاشتها هذا
الخبر العاجل تكمل بثها بشكل إعتيادي .وال أحد
ينسى وضع «املنار» على قائمة اإلرهاب األميركية،
ومنع بثها على األقمار األوروبية .واليوم تهددها
القوى التكفيرية التي ربطتها املحطة بـ»دول عربية
إقليمية».
هـكــذا ،يــرســو املشهد الفضائي ال ـيــوم ،بممارسة
امل ــزي ــد م ــن ال ـق ـمــع وكـ ـ ّـم االف ـ ـ ــواه ،وك ـت ــم ال ـحــريــات.
ٌ
فباتت الـقـنــوات تـتــدحــرج كــأحـجــار الــدومـيـنــو ،كل
ينتظر دوره للحجب .ضاق صدر اململكة العربية
السعودية بـ»امليادين» وبـ «املنار» اللتني جمعتهما
ُ
قضيتا فلسطني واملقاومة ،وتحجبان اليوم ،قمعًا
ّ
وجورًا .لعلها من سخرية القدر أن تتضامن قناة
«امل ـس ـي ــرة» الـيـمـنـيــة ال ـي ــوم م ــع «املـ ـن ــار» وه ــي الـتــي
اعتادت الحجب والتشويش وقطع البث .إذًا هو قرار
واضــح الـيــوم ،بحجب أي صــوت مساند للقضايا
ّ
ال ـعــرب ـيــة امل ـح ـق ــة ،وم ـق ــارع ــة امل ـح ـت ــل الـصـهـيــونــي
والجماعات التكفيرية ،تقوده السعودية ،.لكن ،كما
ُ
قالت «املنار» إنها «لن تعدم وسيلة كي تظل الشعلة
التي لن تنظفئ».

(هيثم
الموسوي)

ً
مـ ــع ال ـج ـم ـع ـي ــات» .وأردف ق ـ ُـائ ــا:
«لحد اآلن لست مقتنعًا بما نسب
إل ــى ال ـش ـيــخ ع ـم ــر» .أل ــم ت ـســألــه في
ّ
السجن؟ سأل رئيس املحكمة املتهم،
بأوضة
فأجابه« :هوي بأوضة وأنا
ّ
ول ــم أســألــه عــن ه ــذا املــوضــوع ألنــه
كتوم» .ثم أضــاف« :كــل ذنبي أنني
أخ ــو ال ـش ـيــخ ع ـمــر األط ـ ــرش ّ (نــاقــل
االنتحاريني والسيارات املفخخة)»،
إال أن العميد خليل ابراهيم استنكر
قــولــه ل ـيـ ّ
ـرد «ال ،الـلــه يــرضــى عليك.
نحن نفصل .أنــت تحاكم هنا ألنك
انتميت إلى داعش وقاتلت الجيش
وال عالقة ألخيك بك» .وقد أصدرت
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة حكمها بحقه
بالسجن ملدة سنة ونصف سنة.
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مجتمع وإقتصاد
تجارة المعادلة التي توصل إليها وفد ّ
تجمع رجال األعمال اللبنانيين في إيران هي على النحو اآلتي :اإليرانيون بحاجة
إلى القنوات اللبنانية للولوج الى األسواق الدولية ،أما العمل في الداخل اإليراني فهو يخضع للقوانين والضوابط
التي تسري على الجميع

وفد لبناني في إيران :البحث عن فرص ما بعد الــ
محمد وهبة
أن ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـمـ ـ ــع رج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــال
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء امل ــاض ــي،
زي ـ ــارة اسـتـكـشــافـيــة إليـ ـ ــران .الــدهـشــة
أح ـ ــاط ـ ــت ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـلـ ـ ّبـ ـن ــان ــي امل ـ ـكـ ـ ّـون
م ــن  30ش ـخ ـصــا ي ـم ــث ـل ــون عـ ـ ــددًا مــن
الـ ـقـ ـط ــاع ــات ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت الـ ـتـ ـج ــارة
وال ـص ـنــاعــة وال ـس ـيــاحــة واالت ـص ــاالت
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ـت ــأم ــن واإلدارة
وال ـت ـم ــوي ــل وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ...أمـ ــا جــولــة
الوفد فقد امتدت على  5أيام ،وشملت
مؤسسات وإدارات حكومية ولقاءات
مــع  185رجــل أعـمــال وصــاحــب شركة
في إيران.
وبحسب مـصــادر مطلعة ،سبق هذه
ال ــزي ــارة خ ـطــوة إيــران ـيــة ك ــان عــرابـهــا
امللحق الـتـجــاري فــي لبنان الــذي قام

العودة إلى
سوق النفط
يشير تـقــريــر للبنك ال ــدول ــي ،إل ــى أن
االت ـفــاق اإلي ــران ــي مــع ال ــدول الخمس
الــدائـمــة العضوية فــي مجلس األمــن
س ـي ـع ـيــد إيـ ـ ـ ــران إل ـ ــى س ـ ــوق ال ـن ـف ــط،
وسيكون بإمكانها زيادة صادراتها
بنحو مليون برميل يوميًا ،وهــو ما
يــؤدي إلــى انخفاض األسـعــار بنحو
 ،%14أو م ــا ي ـ ـ ــوازي  10دوالرات
للبرميل الواحد ،وذلــك في حال عدم
ص ــدور اسـتـجــابــة اسـتــراتـيـجـيــة من
م ـص ــدري ال ـن ـفــط اآلخـ ــريـ ــن .وي ـقــول
التقرير إن تجارة إيران ستزيد بعد
تخفيف العقوبات والقيود املفروضة
ع ـل ـي ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا مـ ــع بــري ـطــان ـيــا
والصني والهند وتركيا والسعودية،
ع ـل ـمــا ب ــأن ــه ف ــي آخـ ــر ثـ ــاث س ـنــوات
ت ـق ـل ـصــت تـ ـج ــارة إي ـ ـ ــران م ــع ال ـ ــدول
األوروبـيــة بنسبة  %13.5من الناتج
املحلي اإلجمالي ،أي ما يــوازي 17.1
مليار دوالر.
ّ
اقـتـصــاد إيـ ــران ال ــذي ي ـمــر فــي حالة
ك ـســاد مـنــذ عــامــن ،سيتلقى دعمًا
كـبـيـرًا مــن زيـ ــادة ال ـعــائــدات النفطية
امل ـق ــدرة بـنـحــو  15مـلـيــار دوالر في
السنة األولى.

بجولة زيارات على عدد من مسؤولي
القطاع الـخــاص الستطالع رغباتهم
االستثمارية في إيران .وتقول املصادر
إن املصارف هي الجهة الوحيدة التي
أبدت حذرًا في التعامل مع إيران .ففي
أحد اجتماعات الهيئات االقتصادية
طرح رئيس ّ
تجمع رجال األعمال فؤاد
زمـكـحــل ،والــرئـيــس الـســابــق لجمعية
ال ـص ـنــاع ـيــن جـ ــاك ص ـ ـ ــراف ،ضـ ــرورة
اس ـت ـك ـش ــاف إيـ ـ ـ ــران وت ـش ـك ـي ــل وفـ ــود
للبحث عــن الـفــرص االستثمارية في
هذه السوق «الخصبة» ،إال أن رئيس
ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ج ـ ــوزف طــرب ـي ــه،
أوضـ ـ ــح أن امل ـ ـصـ ــارف ال يـمـك ـنـهــا أن
تتعامل مع أي جهة عليها عقوبات،
وال يـمـكــن الـبـحــث فــي أي خ ـطــوة من
هــذا الـنــوع إال عندما تــزال العقوبات
رسميًا عن إيران.
أه ـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ــوصـ ــل
إل ـي ـهــا ال ــوف ــد ،ك ـمــا لـخـ ّـصـهــا زمـكـحــل
لـ«األخبار» هي على النحو اآلتي:
ـ في مجال االستثمار وقوانني العمل
والـ ـض ــرائ ــب ،ت ـب ـ ّـن ل ـلــوفــد أنـ ــه يمكن
األجـنـبــي أن يتملك فــي إي ــران بنسبة
 %100م ــن أسـ ـه ــم الـ ـش ــرك ــة ،وي ـم ـكــن
ال ـش ــرك ــات أن تـتـمـلــك ع ـ ـقـ ــارات ،فيما
ي ـم ـنــع ع ـل ــى األفـ ـ ـ ــراد األجـ ــانـ ــب تـمـلــك
العقارات.
ـ يعمل اإليرانيون على خلق مدن ّ
حرة.
تـسـتـفـيــد ه ــذه املـ ــدن م ــن م ـيــزة إي ــران
ومــوق ـع ـهــا الـجـيــواسـتــراتـيـجــي ال ــذي
يسمح بــإجــراء م ـبــادالت تـجــاريــة مع
أســواق كبيرة في املنطقة مثل تركيا
والعراق وسواها ...الضريبة في هذه
امل ــدن هــي  %12إذا كــان عمل الشركة
مـخـصـصــا ل ـل ـخــارج ،أي تــرانــزيــت أو
تـصــديــر ،وإذا ك ــان الـعـمــل مخصصًا
ل ــاس ـت ـي ــراد بـ ـه ــدف ب ـي ــع ال ـس ـل ــع فــي
السوق اإليرانية ،فإن الشركة تخضع
ّ
واملحددة
للضريبة العامة على الدخل
بنسبة  %25من األرباح.
ـ ـ ـ ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص اإلي ــران ــي مـتـطــور
«أكـثــر مما نعتقد» .ممثلو القطاعني
ال ـ ـخـ ــاص وال ـ ـعـ ــام فـ ــي إيـ ـ ـ ــران ع ـ ّـب ــروا
بـصــراحــة عــن حــاجـتـهــم لـلـتـعــاون مع
ال ـش ــرك ــات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،م ـش ـيــريــن إلــى
«االس ـت ـف ــادة م ــن االن ـت ـش ــار الـلـبـنــانــي
الـ ــذي ي ـعـ ّـد وس ـي ـلــة أســاس ـيــة تـســاعــد
على التصدير إلى األسواق الدولية».
اإليــران ـيــون ي ـقـ ّـدمــون لــرجــال األعـمــال
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن األرض ـ ـي ـ ــة واالنـ ـط ــاق ــة
فــي ه ــذه ال ـســوق مـقــابــل فـتــح الـســوق
الدولية أمامهم.
ـ ـ ـ ـ أعـ ـ ـ ــرب اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــون ع ـ ــن حــاج ـت ـهــم
إل ـ ــى الـ ـخـ ـب ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة فـ ــي اإلدارة

االستفادة من االنتشار اللبناني هو وسيلة أساسية للمساعدة على تصدير السلع االيرانية إلى األسواق الدولية (مروان طحطح)

وال ـت ـس ــوي ــق ،وال سـيـمــا أن ال ـشــركــات
اللبنانية لديها الخبرة الكافية في هذا
امل ـج ــال ،وه ــي وص ـلــت إل ــى مستويات
أداء عالية ،انطالقًا من سوق صغيرة.
إذًا ،امل ــوارد مقابل الخبرة واالنتشار
في السوق الدولية .هذه هي املعادلة
ال ـتــي يـطــرحـهــا اإلي ــران ـي ــون ف ــي إط ــار
عــاقــاتـهــم الـتـجــاريــة مــع اللبنانيني.
ورغم أن هذه العالقة ال تتيح الكثير،
إال أن حاجة اللبنانيني إلــى الخروج
من السوق املحلية الضيقة إلى أسواق
ناشئة و«خصبة» تدفعهم إلــى لعب
دور الــوس ـيــط ب ــن إي ـ ــران واألس ـ ــواق
ال ــدولـ ـي ــة ،أو ع ـلــى األق ـ ــل اإلي ــران ـي ــون
واثـ ـق ــون م ــن أن الـلـبـنــانـيــن قـ ــادرون
على تأدية هذا الــدور بالطريقة التي
تناسب مصالحهم االستراتيجية في
مقابل أرباح للجانب اللبناني.
وتــأتــي هــذه املـعــادلــة فــي إط ــار تبادل
تجاري ضحل جدًا بني الطرفني .ففي
ع ــام  2014صـ ـ ّـدرت إيـ ــران إل ــى لبنان
ب ـمــا قـيـمـتــه  50م ـل ـيــون دوالر ،فيما

ّ
صدر لبنان إلى إيران بما قيمته 3.23
ماليني دوالر .السلع اإليرانية الواردة
إل ـ ــى ل ـب ـن ــان  %64م ـن ـهــا هـ ــي فـسـتــق
ح ـل ـبــي ،و %6س ـج ــاد ،و %5خـمـيــرة،
و %7قريدس .أما الصادرات اللبنانية
ف ـه ــي  %17مـ ــولـ ــدات ك ـه ــرب ــاء و%12
أف ـ ــران ك ـهــربــائ ـيــة ل ـل ـص ـنــاعــة ون ـســب
صغيرة من صناعة الكرتون والكتب
واألدوية.
على أي حال ،يبدو اإليرانيون حذرين

أعرب اإليرانيون
عن حاجتهم إلى الخبرة
اللبنانية في اإلدارة
والتسويق

جدًا في رسم عالقاتهم مع اللبنانيني،
رب ـمــا بـسـبــب تـجــربـتـهــم عـلــى األرض
اللبنانية غير املشجعة .فعلى سبيل
املثال ،عندما فــازت شركة «تعميرات
نيرو» بمناقصة تشغيل معملي دير
عمار والزهراني وصيانتهما في ّعام
 ،2004اضطرت إلى التنازل عن حقها
سريعًا واالنـسـحــاب بفعل الضغوط
التي مورست عليها تحت عنوان عدم
ج ــواز إدخ ــال اإليــرانـيــن فــي مشاريع
ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،وق ــد
العروض
انسحبت هذه الذريعة على
ّ
التي ّ
قدمها الجانب اإليــرانــي لتبني
م ـشــروع «إل ـي ـســار» وتـمــويـلــه ،وكــذلــك
ف ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــاالت ب ـ ـنـ ــاء مـ ـع ــام ــل إنـ ـت ــاج
الكهرباء.
البارز في نتائج زيارة الوفد اللبناني
إليران أنه ليس هناك قطاعات ّ
محددة
مــرغــوبــة أق ــل أو أكـثــر مــن غـيــرهــا ،بل
إن حاجة اإليرانيني لجسر عبور ّإلى
الـ ـس ــوق ال ــدول ـي ــة ه ــي ال ـت ــي سـتـحــفــز
امل ـشــاريــع املـشـتــركــة أو تلجمها .لكن

تقرير

الالجئون السودانيون :نحن هاربون من الموت أيضًا
هديل فرفور
«ال ف ــارق بــن الجــئ ســودانــي والجــئ
سـ ـ ــوري ،كــاه ـمــا ه ــارب ــان م ــن امل ــوت
وال ـ ـق ـ ـه ـ ــر» ،ل ـ ــم يـ ـنـ ـف ــك سـ ـمـ ـي ــر (اس ـ ــم
م ـس ـت ـع ــار) ،ال ــاج ــئ الـ ـس ــودان ــي ،عن
ت ـ ـ ـكـ ـ ــرار هـ ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـمـ ـل ــة فـ ـ ــي م ـع ــرض
مــداخـلـتــه فــي الـلـقــاء ال ــذي دع ــت إليه
حــركــة مناهضة الـعـنـصــريــة ،أول من
أم ــس ،إلل ـق ــاء ال ـض ــوء عـلــى املـصــاعــب
التي يعيشها الالجئون السودانيون
في ظل غياب الحماية القانونية لهم.
ل ـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن سـ ـمـ ـي ــر وح ـ ـ ـ ـ ــده م ـ ـ ــن ش ـك ــا
التجاهل والتهميش ،شهادات كثيرة

لسودانيني آخرين من طالبي اللجوء
ت ـن ــاوب ــوا ع ـلــى ع ــرض مـعــانــاتـهــم مع
املـ ـف ــوضـ ـي ــة ال ـع ـل ـي ــا لـ ــأمـ ــم امل ـت ـح ــدة
ل ـش ــؤون ال ــاج ـئــن ،ال ـج ـهــة املـفـتــرض
حمايتهم.
ّ
ّ
تتصرف
«هــذه املنظمة اإلنسانية ال
مـعـنــا بـشـكــل إن ـســانــي» ،ت ـقــول إحــدى
ال ـس ــودان ـي ــات امل ـش ــارك ــات ف ــي ال ـل ـقــاء.
تـسـتــذكــر ح ــادث ــة ت ـعـ ّـرض ـهــم لـلـضــرب
واإلهــانــة واملعاملة القاسية مــن قبل
رجال أمن املفوضية لفض اعتصامهم
بالقوة ،الشهر املاضي (http://www.
،)243802 /al-akhbar.com/node
والــذي بــدأوه منذ نحو خمسة أشهر

أمام مبنى املفوضية للمطالبة بأدنى
حقوقهم« :االعتراف بنا كالجئني».
ي ــروي ه ــؤالء معاناتهم فــي املماطلة
املمنهجة مــن قبل املـفــوضـيــة« ،هناك
م ـل ـفــات م ـتــراك ـمــة م ـنــذ ع ــام  ،2002ال
تـ ـب ـ ّـت ،وه ـن ــا ت ـس ـقــط ح ـجــة األول ــوي ــة
لالجئني السوريني» ،يقول كريم (اسم
مستعار) ،بلكنة لبقة ،الفـتــا الــى «أن
مـعـظـمـنــا ه ــارب ــون م ــن امل ـ ــوت أي ـضــا،
ون ـعــانــي الـقـهــر وال مـ ــأوى لــديـنــا إذا
جــرى تسفيرنا من قبل األمــن العام»،
مضيفًا« :ج ــرى تسفير  6سودانيني
أخيرًا».
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـص ــر املـ ـف ــوضـ ـي ــة عـ ـل ــى أن

ّ
«نتعرض لالستغالل
اليومي فقط ألننا ال
نملك أوراقًا ثبوتية»

إغالقها ملفات طالبي اللجوء يعود
الـ ـ ــى أن ط ــال ـب ـي ــه ال ت ـن ـط ـبــق عـلـيـهــم
ص ـ ـفـ ــة الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء ،ي ـ ــؤك ـ ــد الـ ــاج ـ ـئـ ــون

امل ــرابـ ـط ــون ف ــي ب ــاح ــة امل ـف ــوض ـي ــة أن
اح ـت ـجــاجــات ـهــم األخـ ـي ــرة أف ـض ــت الــى
ت ـســويــة ب ـعــض امل ـل ـفــات «وه ـ ــذا دلـيــل
ع ـلــى أن إه ـمــال ـهــم م ـت ـع ـمــد» .يـسـتــاء
ه ــؤالء مــن العنصرية الـتــي ُيعاملون
بـ ـه ــا م ـ ــن قـ ـب ــل املـ ـف ــوضـ ـي ــة ن ـف ـس ـه ــا،
«املـ ـف ــوضـ ـي ــة ك ـم ــا ال ـ ـنـ ــاس ،ي ـن ـظ ــرون
إلينا كأننا الجـئــون مــن درجــة ثانية
وأن ـنــا ال نستحق أن نـكــون أولــويــة»،
مـ ـب ــدي ــن خ ـش ـي ـت ـه ــم م ـ ــن «الـ ـكـ ـي ــدي ــة»
ال ـتــي تـتـعــاطــى بـهــا املـفــوضـيــة« :بعد
اعـتـصــامـنــا األخـ ـي ــر ،ق ــام ــوا بتسوية
ص ــام،
كـ ــل مـ ــن لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي االعـ ـتـ ـ ُ
ّأم ــا مــن ش ــارك بــاالحـتـجــاجــات فأبلغ
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مجتمع وإقتصاد

تعليم

ـعقوبات

تقييم المتعاقدين
في التعليم الرسمي!
تجري وزارة التربية
تقييمًا للمتعاقدين
بعدما دخلوا إلى
الصفوف هذا العام،
وتستغني عن خدمات
بعضهم في ضوء هذا
التقييم .التجربة بدأت
من المنطقة التربوية
في النبطية ُ
وعممت
على باقي المناطق.
المعلمون المصروفون
يعترضون ،فيما السؤال
المطروح :هل يؤدي
ذلك إلى تثبيت آلية
للتعاقد الوظيفي؟
فاتن الحاج

االس ـت ـف ــادة م ــن إي ـ ــران عـلــى املـسـتــوى
الــرس ـمــي ،سـتـكــون مــرهــونــة بالرغبة
الــرس ـم ـيــة الـلـبـنــانـيــة لــاس ـت ـفــادة من
الـخـبــرات اإليــرانـيــة فــي مـجــال الطاقة
والزراعة واستخدام التكنولوجيا.
على أي حال ،يقول زمكحل إن الجانب
ال ــرسـ ـم ــي اإلي ـ ــران ـ ــي أظـ ـه ــر اه ـت ـمــامــا
بلعب دور منصة اقتصادية إقليمية
ك ـب ـيــرة .أم ــا االج ـت ـمــاعــات مــع ممثلي
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص اإلي ــران ــي فــأظـهــرت
أي ـ ـضـ ــا رغ ـ ـبـ ــة فـ ــي تـ ـط ــوي ــر م ـش ــاري ــع
مشتركة على أساس الحاجة املتبادلة
والــربــح للطرفني« ،لـكــن كــان واضحًا
أن ال ـت ـط ـب ـي ــق غ ـي ــر م ـم ـك ــن ق ـب ــل رف ــع
ّ
ال ـع ـقــوبــات ن ـه ــائ ـي ــا ...وإل فـسـتــذهــب
كــل تــوقـعــاتـنــا س ـ ً
ـدى ول ــن نتمكن من
ّ
تحقيقها .نأمل أن يدخل االتفاق حيز
التنفيذ فــي عــام  ،2016وأن يتوصل
املـ ـعـ ـنـ ـي ــون إل ـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــة م ـشــاك ـل ـهــم
السياسية والدبلوماسية ،ما يفسح
املـ ـ ـج ـ ــال السـ ـتـ ـكـ ـش ــاف ه ـ ـ ــذه الـ ـس ــوق
الجديدة».

أن م ـل ـفــه م ـغ ـلــق الـ ــى يـ ــوم ال ـق ـي ــام ــة!».
العتب لم يكن على املفوضية فحسب،
بل على اإلعالم «الذي يعدنا بتسليط
الضوء على مطالبنا ويخلف بوعده».
فـ ــي مـ ـع ــرض الـ ـلـ ـق ــاء ،رسـ ــالـ ــة هـ ــؤالء
األســاسـيــة كانت موجهة الــى اإلعــام
«لـلـضـغــط عـلــى املـعـنـيــن ملساعدتهم
وإلنـ ـ ـق ـ ــاذه ـ ــم م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـغـ ــال ال ـ ــذي
ّ
ّ
«نتعرض لالبتزاز في
يتعرضون له،
عملنا وفي حياتنا اليومية فقط ألننا
ال نملك أوراقًا ثبوتية».
تجدر اإلشارة الى أنه ُ
سيقام اعتصام
ُأمام مبنى املفوضية في  14من الشهر
ً
املقبل استكماال للمطالب.

ب ـ ـعـ ــد ش ـ ـهـ ــريـ ــن ع ـ ـلـ ــى بـ ـ ـ ــدء ال ـ ـعـ ــام
ّ
الــدراســي ،بلغت املنطقة التربوية
فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة م ـت ـع ــاق ــدي ــن دخ ـل ــوا
ال ـص ـفــوف ه ــذا ال ـع ــام بــاالسـتـغـنــاء
عــن خدماتهم .أتــى ذلــك فــي أعقاب
م ـقــابــات شـفـهـيــة تـقـيـيـمـيــة ق ــررت
امل ـن ـط ـقــة إجـ ــراء هـ ــا ل ـل ـمــرة األول ـ ــى،
فيما كان االختيار في السابق يتم
عبر املنطقة التربوية أو املديرين،
لـكــن مــن دون أن يـمــر بلجنة تضم
رئـيــس املـنـطـقــة وعـضــويــة أســاتــذة
في اإلرشاد والتوجيه.
في الــواقــع ،ما قاله مصروفون عن
اس ـت ـب ــدال ـه ــم بـم ـع ـلـمــن م ــن خ ــارج
قريتهم ليس هو املشكلة األساسية،
بل إن التربويني طرحوا أسئلة في
مـكــان آخ ــر :هــل يـجــري تثبيت آلية
لتنظيم الـتـعــاقــد الــوظـيـفــي بعدما
أباحته املادة  87من نظام املوظفني

(امل ـع ــدل ــة وف ـق ــا ل ـل ـقــرار  23بـتــاريــخ
 )2008/9/5والـ ـت ــي ت ـن ــص ع ـلــى:
«يتعاقد الــوزيــر مــع لبنانيني ملدة
محددة وللقيام بعمل معني يتطلب
معارف أو مؤهالت خاصة ،ضمن
حدود االعتمادات املخصصة لهذه
ال ـغــايــة ،وف ــي ن ـطــاق ال ـعــدد املـحــدد
ف ـي ـهــا ،وب ـمــوجــب مـ ـب ــاراة يـجــريـهــا
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـخـ ــدمـ ــة املـ ــدن ـ ـيـ ــة وف ـق ــا
ل ــأص ــول»؟ ه ــل ه ــذا ه ــو امل ـش ــروع
الـ ـب ــدي ــل ل ــوق ــف اإلع ـ ـ ـ ــداد ف ــي كـلـيــة
ال ـت ــرب ـي ــة ودور امل ـع ـل ـمــن؟ م ــا هــي
املعايير املعتمدة لتأليف اللجان
وال ـ ـش ـ ــروط األك ــاديـ ـمـ ـي ــة الخ ـت ـي ــار
سلطة
أعضائها؟ هل يعطي القرار
ّ
لجهاز اإلرش ــاد والـتــوجـيــه مــع أنــه
غير مقونن؟ ملاذا صدر القرار اآلن،
ال في نهاية العام الدراسي املاضي،
وخ ـصــوصــا أن ه ــؤالء املـتـعــاقــديــن
ً
بدأوا التعليم فعال؟
كان وزيــر التربية الياس بوصعب
ق ــد ات ـخ ــذ ،ف ــي  18ت ـشــريــن الـثــانــي
امل ــاض ــي ،ق ـ ــرارًا بـتـعـمـيــم امل ـقــابــات
ّ
على كل املناطق التربوية .ستؤلف
لجنة في كل منطقة لناحية التعليم
األس ــاس ــي بــرئــاســة رئـيـسـهــا ،وفــي
مــديــريــة التعليم الـثــانــوي لناحية
التعليم الـثــانــوي برئاسة مديرها
وعـ ـض ــوي ــة أس ـ ــات ـ ــذة فـ ــي اإلرش ـ ـ ــاد
والـ ـت ــوجـ ـي ــه وبـ ـم ــواكـ ـب ــة أصـ ـح ــاب
خبرة يكلفهم الوزير لدراسة ملفات
الراغبني في التعاقد .وفــي انتظار
إنجاز املقابالت ،وافق الوزير على
االسـتـعــانــة بـمــن سـمــاهــم «ال ـســادة

ّ
بوصعب :لن أوقع
أي ّ طلب تعاقد ما لم
توقعه لجنة التقييم

والـسـيــدات» بـصــورة مؤقتة بهدف
ُ
انتظام سير الدراسة ،على أال تعد
ً
ه ــذه االسـتـعــانــة ش ـكــا مــن أشـكــال
ّ
الـتـعــاقــد ،ول ــو تــرتــب عـلـيـهــا الـحــق
َ
ب ـبــدالت أت ـعــاب سـتــؤمــن مــن خــارج
موازنة وزارة التربية.
ّ
ي ـش ــرح ب ــوص ـع ــب ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن
املقابلة تضبط التعاقد العشوائي
وتحد من تدخل السياسيني ،مشيرًا
ّ
إلى أنه لن يوقع أي طلب تعاقد هذا
العام ما لم توقعه اللجنة.
لكن القانون ينص على أن التعاقد
ي ـح ـص ــل فـ ــي ح ـ ـ ــاالت اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ناتجة من الحاجة وبناء على دراسة
ت ـعــدهــا امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة لـلـتــربـيــة
وترسل منها نسخة إلــى املفتشية
العامة التربوية ،فهل حصل ذلك؟
ي ـج ـي ــب« :وزعـ ـ ـن ـ ــا اسـ ـتـ ـم ــارة عـلــى
ك ــل املـ ـ ــدارس والـ ـث ــان ــوي ــات ملـعــرفــة
الـحــاجــات ووصـلــت إلينا أسـمــاء 3
آالف متعاقد جديد».
يـبــدو بــوصـعــب مقتنعًا بــأن قــراره
ت ــرب ــوي وق ــان ــون ــي ل ـك ــون اخ ـت ـيــار
املتعاقدين مــن صــاحـيــات الــوزيــر
امل ـن ـص ــوص ع ـل ـي ـ ّهــا ف ــي ال ــدس ـت ــور
ال ـل ـب ـنــانــي ،ك ـمــا أنـ ــه أف ـضــل املـمـكــن
وس ــط إق ـف ــال ب ــاب ال ـتــوظ ـيــف عبر
مجلس الخدمة.
وكــانــت املفتشية الـعــامــة التربوية
ق ــد وج ـه ــت ف ــي  4ت ـشــريــن ال ـثــانــي
كـتــابــا طـلـبــت فـيــه مــن املــديــر الـعــام
للتربية إيـقــاف عمل اللجنة وعــدم
ترتيب أي أثر قانوني عن املقابالت
قبل إف ــادة التفتيش بــأسـبــاب عدم
اعتماد آلية موحدة في كل املناطق
الـتــربــويــة لـقـبــول مـتـعــاقــديــن جــدد،
واألسس القانونية التي اعتمدتها
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة فـ ــي ال ـن ـب ـط ـيــة
إلج ــراء املـقــابــات وتشكيل اللجان
الـتــي تجريها وأس ـبــاب عــدم إعــام
املفتشية بهذه اإلج ــراءات .األخيرة
طلبت أن تحصل على الجواب في
غـضــون أسـبــوعــن عـلــى األك ـثــر ،إال
أنه لم يصلها حتى اآلن.

عدل

قزي يستغل جريمة عين نجم :ال حقوق للعامالت
ايفا الشوفي
انتفض وزيــر العمل سجعان قزي
أمس على جريمة عني نجم .استغل
ال ـجــري ـمــة ال ـن ـك ــراء ل ـي ـكــرر مــواق ـفــه
الـ ـس ــابـ ـق ــة ضـ ــد «ح ـ ـقـ ــوق ع ــام ــات
املـ ـن ــازل» .الـجــريـمــة وق ـعــت أول من
أم ــس عـنــدمــا أقــدمــت الـعــامـلــة على
ض ــرب كفيلتها عـلــى رأس ـهــا حتى
ُ
أردتها قتيلة .حتى اليوم لم تعرف
تفاصيل الحادثة وأبـعــادهــا .أعلن
قــزي في حديث إلــى «الجمهورية»
ّ
ّ
املصور
أن «هذه الجريمة والشريط
منذ بضعة أيــام عن تعنيف عاملة
لـ ـطـ ـف ــل ح ـ ـتـ ــى املـ ـ ـ ـ ــوت فـ ـ ــي املـ ـ ـن ـ ــزل،
وغيرهما مــن األم ــور التي تحصل
يـ ــوم ـ ـيـ ــا ،يـ ـج ــب أن ت ـ ـكـ ــون رادعـ ـ ــا
ل ـل ـج ـم ـع ـي ــات امل ـت ـح ـ ّـم ـس ــة ل ـح ـقــوق
ّ
الـ ـع ــام ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــات ،وك ــأن ـه ــن
ّ
وحـ ــدهـ ــن ي ـت ـع ـ ّـرض ــن ل ـل ـخ ـط ــر ،فــي
ُ
وقت هناك جرائم معاكسة ترتكب
وتصل إلــى ال ــوزارة باستمرار ،لذا
ّ
فليكفوا عن تصوير املرأة اللبنانية
ّ
وكــأن ـهــا ج ـ ــادة» .ب ــرأي ق ــزي ،هــذه
الـجــريـمــة كفيلة بـعــدم دع ــم حقوق
ال ـعــامــات األجـنـبـيــات فــي الـخــدمــة
املـ ـن ــزلـ ـي ــة ،وت ـ ـبـ ــرر االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فــي
ّ
اضـطـهــادهــن ،وال سيما عبر نظام
الكفالة الشائن .في الواقع لم ينتظر

ّ
ليعبر عــن مثل
قــزي هــذه الجريمة
ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــوقـ ـ ــف ،فـ ـه ــو انـ ـتـ ـف ــض فــي
الـســابــق ضــد منح عــامــات املـنــازل
ّ
ترخيصًا النشاء نقابتهن.
ّ
ل ــم يـكـتــف قـ ــزي ب ـمــا ق ــال ــه ،ب ــل نفى
تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض ال ـ ـعـ ــامـ ــات ف ـ ــي ال ـخ ــدم ــة
امل ـن ــزل ـي ــة ألي ت ـع ـس ــف ،فـ ـق ــال« :ل ــو
صـ َّـح األمــر (أي ســوء املعاملة الــذي
ي ـت ـعــرضــن ل ـ ــه) مل ــا أت ـ ــت ال ـع ــام ــات
طــالـبــات ف ــرص عـمــل بـشـكـ ٍـل ضخم
ّ
ّ
حـتــى عـنــدمــا تـمـنـعـهــن دول ـه ــن من
ّ
ذل ــك ،عـلـمــا ب ــأن اإلسـ ـ ــاءات تحصل
ولكنها استثناءات وليست قاعدة».
«اسـتـثـنــاءات» قــزي كـثـيــرة ،بحيث
يصعب إحصاؤها بدقة ،لكن يمكن
ّ
القول إن قزي لم ينتفض طوال هذه
الـسـنــة ٍّ
ألي مــن ال ـعــامــات الـلــواتــي
ُ
«انـتـحــرن» أو اغــتـصــن فــي مكاتب
ُ
االسـتـقــدام أو استعبدن فــي منازل
ّ
كفالئهن 9 .عامالت ،بالحد األدنى،
قـضــن ه ــذا ال ـعــام وف ــق إح ـصــاءات
مـنـظـمــة «كـ ـف ــى» .ف ــي ش ـهــر نـيـســان
وح ـ ــده «انـ ـتـ ـح ــرت» ثـ ــاث عــامــات
في نهر املوت ،طرابلس واألوزاعي.
ُ
فــي آذار املــاضــي اغــتـصـبــت عاملة
إثـ ـي ــوبـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـكـ ـت ــب السـ ـتـ ـق ــدام
الـعــامــات فــي بـلــدة كوسبا بداعي
«ت ـ ــأديـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــا» .ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان أي ـض ــا
ّ
اكتشفنا أن هناك طفلة بنغالدشية

تبلغ من العمر  17عامًا تعمل لدى
كفيلها منذ كان عمرها  12عامًا من
دون أجــر .لكن لوزير العمل تبرير
لهذه «االسـتـثـنــاءات» ،فهي ناجمة
عــن «ح ــاالت كــآبــة»« ،تـمــامــا مثلما
ي ـح ـصــل ف ــي الـ ـس ــوي ــد» .ق ـ ــال ق ــزي
ٌ
«صحيح أننا نسمع أحيانًا
أمــس:
أخـ ـ ـب ـ ــار انـ ـتـ ـح ــار ع ـ ــام ـ ــات ،ول ـك ــن
ّ ّ
يتبي أن االنتحار
حسب التحقيق
ينجم أحـيــانــا عــن كــآبــة قــد تصيب
ّ
ّ
أي شخص فــي العالم ،والدليل أن
ُ
السويد التي تعتبر من أرقى الدول
ترتفع فيها نسبة االنـتـحــار .وفي
ّ ّ
يتبي أن السبب هو
حــاالت أخــرى
ّ
مـشـكــات عــائـلـيــة فــي ب ــاده ــن ،أمــا
السبب األخير فيكون أحيانًا سوء
ّ
ّ
املـعــامـلــة ،لكنه يـشــكــل أق ــل نسبة».
إحصاءات املنظمات املعنية بامللف
تتحدث عن موت  10إلى  12عاملة
سنويًا في لبنان ،ما يعني جريمة
كل شهر.
ج ــريـ ـم ــة ع ـ ــن نـ ـج ــم ه ـ ــي ج ــري ـم ــة،
وال ـ ـق ـ ـضـ ــاء مـ ـ ـس ـ ــؤول ع ـ ــن تـحـقـيــق
العدالة واالقـتـصــاص مــن املجرمة،
إال أن ما أدلــى به قزي تعليقًا على
هذه الجريمة غير مقبول وال يتسم
باملسؤولية ،بل يمكن أن ُيــدرج في
إطـ ـ ــار ال ـت ـح ــري ــض ض ــد ال ـع ــام ــات
األجنبيات في الخدمة املنزلية.
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أخبار
النيابة العامة المالية تتسلم
نتائج التحقيقات في ملف «سوكلين»

ّ
تـســلــم الـنــائــب ال ـعــام املــالــي الـقــاضــي علي
ابــراهـيــم (ال ـص ــورة) ،أم ــس ،تـقــريــر اللجنة
ّ
الفنية املكلفة إجــراء التحقيقات في ملف
شركة «ســوكـلــن» .مــن املتوقع أن ُيصدر
ُ
القاضي إبراهيم قــراره يوم االثنني املقبل
وفق ما قال في اتصال مع «األخبار».
وكان القاضي إبراهيم قد أصدر في 28
تموز املاضي ،قرارًا يقضي بتعيني لجنة
فـنـيــة م ــن خ ـب ــراء لـلـتــدقـيــق ف ــي حـســابــات
شركة «سوكلني» ولـ «التحقيق في ما إذا
كــان هناك هــدر للمال
العام أو ال ،أو إذا كان
هـنــاك تـهــرب ضريبي
وغيرها من األمور،»...
وفق ما ّ
صرح حينها،
ل ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» .ق ـ ــرار
ً
التعيني أتى استكماال
ملـ ـ ـس ـ ــار ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات
األولـ ـي ــة ال ـ ــذي بـ ــدأ فــي
ع ــام  ،2014حــن وضـعــت الـنـيــابــة العامة
يــدهــا على ملف شــركــات جمع النفايات.
هذه التحقيقات «نامت» في أدراج النيابة
الـ ـع ــام ــة «بـ ـسـ ـب ــب بـ ـع ــض ال ـ ـعـ ــوائـ ــق ال ـت ــي
عــرق ـلــت م ـس ــار ال ـت ـح ـق ـي ـقــات» ،ع ـلــى حــد
تعبير الـقــاضــي إبــراهـيــم (http://www.
 )238769/al-akhbar.com/nodeإلــى
ُ
أن «أيـ ـقـ ـظ ــت» ع ـبــر ق ـ ــرار ت ـع ـيــن الـلـجـنــة،
فهل تصل نتائج تحقيقات األخـيــرة إلى
خواتيمها يوم االثنني؟
ّ
أهالي جل الديب يحذرون من عدم
المباشرة بمشروع الجسرين

ف ــي  ،2014/5/9أصـ ــدر مـجـلــس ال ـ ــوزراء
قـ ــرارًا (رق ــم  )63يـقـضــي بــاملــواف ـقــة على
اقـ ـت ــراح ال ـل ـج ـنــة ال ـ ــوزاري ـ ــة امل ـك ـل ـفــة إعـ ــداد
االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـح ـســن شـبـكــة
ّ
الطرقات وتطويرها في منطقة جل الديب
ومحيطها .يقضي االقتراح بإقامة ممرين
ّ
علويني عند تقاطع جل الديب على شكل
 2Uمنفصلني «على أن يؤمن هذا املشروع
م ــداخ ــل املـنـطـقــة وم ـخــارج ـهــا م ــع تأهيل
ال ـط ــرق ــات الــداخ ـل ـيــة ملـنـطـقـتــي ج ــل الــديــب
وأنطلياس».
ً
يأتي هذا القرار بديال من الجسر الحديدي
الــذي كان يربط املنطقة الساحلية املمتدة
مــن الـضـبـيــة إل ــى ال ـج ــدي ــدة ،وك ــان يشكل
ً
ُمدخال لجل الديب واملنت األوسط.
أزيل الجسر الحديدي عام  ،2012ومنذ ذلك
الوقت ال يزال األهالي ينتظرون «البديل».
ه ـ ـ ــؤالء ،أب ـ ـ ــدوا اس ـت ـي ــاءه ــم وام ـت ـعــاض ـهــم
الـ ـش ــدي ــدي ــن ،أم ـ ـ ــس ،مـ ــن ع ـ ــدم امل ـب ــاش ــرة
بــامل ـشــروع «امل ــوع ــود»ُ ،مـعـلـنــن عـبــر بيان
ّ
أصدروه باسم أهالي جل الديب« ،رفضهم
القاطع لحرمانهم بناء جسر مدخل املنت
من جل الديب ناحية الزلقا ،ألنه ضرورة
ماسة ال غنى عنها» ،ومشيرين إلى أنهم
«ذاقوا األمرين من التأجيل والتسويف ()..
فما لم ُيباشر فورًا بإشادة الجسرين قد
يوصل الغضب باإلهالي والسكان إلى ما
ال تحمد عقباه».
وتساءل األهالي« :ملــاذا لم ُيباشر مجلس
اإلنماء واإلعمار بأعمال تنفيذ املشروع»،
ُمبدين ّ
تخوفهم من محاوالت إلغاء مدخل
ّ
امل ـ ــن م ــن ج ـ ــل ال ـ ــدي ـ ــب» ،والفـ ـت ــن إل ـ ــى أن
«مدخل بيروت الشمالي مهمل بالرغم من
ّ
أنه يخدم بلدات من حدود عكار وطرابلس
ً
وال ـب ـت ــرون وجـبـيــل وجــون ـيــه وصـ ــوال إلــى
املنت».
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أسعد أبو خليل *
ملـســخ الــوطــن ،لـبـنــان ،تــاريــخ طــويــل وحــافــل
ّ
ـذل واملـهــانــة .قــل (وقــولــي) إنــه ّ
تمرس
مــن ال ـ
ّ
في املهانة والذل إلى درجة أنه بات ال يعرف
ّ
الكرامة والعزة ولو قابلها وجهًا لوجه .عنه
 على األرجــح  -قال الشاعر نسيب عريضةَ
(ل ــم ي ـحــظ ه ـ ّـذا ال ـشــاعــر ال ـس ــوري بالتقدير
ال ــذي يستحقه ،كـمــا ك ــان ميخائيل نعيمة
ّ
ي ـق ــول ،ودي ــوان ــه ل ــم ُي ـط ـبــع إل مـ ـ ّـرة واح ــدة
ف ــي األرب ـع ـي ـن ـيــات ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة):
َّ
ّ
ـور ،فهو في الــذل
بصبر من ده ـ
«حمل الــذل
ٍ
ٍ
عــريــق» .وإذا كــان أنـطــون سـعــاده قــد عـ ّـرف
ّ
الحياة ّ
برمتها على أنها «وقـفــة عــز فقط»،

فإن الحياة بالنسبة ملسخ الوطن هي وقفة
ّ
ّذل فقط .لــم ّ
يمر فــي لبنان غــزاة ومحتلون
ّ
ّ
ّ
وم ـتــدخ ـلــون إل وت ـنــافــس ال ـل ـب ـنــانــيــون في
اس ـت ـج ــدائ ـه ــم وطـ ـل ــب رض ــاه ــم واس ـت ـق ـبــال
ن ـعــال ـهــم ب ــوج ــوه ــم .ي ـج ــب ت ـغ ـي ـيــر ال ـلــوحــة
ّ
الفولكلورية على مدخل نهر الكلب .يجب
وض ــع لــوحــة ج ــدي ــدة تـصــف الـحـقــائــق كما
ّ
هــي :أمــام كل هــؤالء الغزاة واملحتلني طأطأ
ّ
اللبنانيون رؤوسهم وأطاعوا ُمستعبديهم
ُ
ومستعمريهم .املشكلة ليست فقط أن مسخ
ّ
ُ
الوطن «عريق في الذل» ،ال بل هو يمعن في
إعالن البطوالت الفارغة ،وله كم من األغاني
ّ
الوطنية عن الكرامة والعنفوان ما ليس في
معني جيوش الــدول الكبرى .سيوف لبنان
خ ـش ـبـ ّـيــة وهـ ــي أط ـ ــول م ــن ق ــام ــة حــامـلـيـهــا،
ّ
يصر على نسب العظمة إلــى تاريخه
لكنه
وحاضره.
ّ
ّ
بسرية
طالت والتي اتسمت
االتفاقية التي
ّ
ُم ـع ـل ـنــة ل ــم ت ـن ــهِ م ـل ــف األس ـ ـ ــرى ،وقـ ــد ت ــؤذن
ّ
ّ
اللبنانية عناصر
ملرحلة تسلم فيها الدولة
ّ
ّ
جيشها وقــواهــا األمنية لكل فرقة إرهابية
ّ
إجرامية .هل ستصبح عرسال
و/أو عصابة
ّ
«ج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة الـ ـنـ ـص ــرة» ال ــرس ـم ــي ــة ،ومـنـهــا
ّ
ّ
سـتـنـطـلــق ع ـم ـلــيــات إره ــاب ــي ــة ن ـحــو لـبـنــان
َ
وسوريا؟ هل أن لبنان شرعن حق «النصرة»
فــي اح ـتــال أراض لـبـنــانـ ّـيــة بــاإلضــافــة إلــى
الحصول على ّ
تعهد رسمي بااللتزام بمبدأ
ّ
عفا الله والجيش اللبناني عما حصل من
جرائم من «النصرة»؟ وعن أية إنجازات كان
ّ
تـ ّـمــام س ــام يـتـحــدث بـحـمــاســة لــم نعهدها
ّ
منه مــن قـبــل؟ ومل ــذا تنطحت أجـهــزة الــدولــة
ومسؤولوها للظهور امــام وســائــل اإلعــام
ك ــأن هـنــاك مــا ُيــزهــى بــه مــن ه ــذه االتـفــاقـ ّـيــة
ً
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـع ــل مـ ــن لـ ـبـ ـن ــان راع ـ ـيـ ــا ُ
وم ـ ـم ـ ـ ّـوال
ّ
ّ
ّ
إرهابية؟ ومــا هي
ملنظمة
ومساندًا رسميًا ّ
التبعات الـتــي نتوقعها مــن «داع ــش» على
ّ
االتفاقية؟ هل سيطالب «داعش»،
ضوء هذه
ً
ّ
مـثــا ،بمنطقة عــكــار مقابل إط ــاق األســرى
املحتجزين لديه؟ هل سيلتزم لبنان بتمويل
«الـنـصــرة» و«داعـ ــش» ،ومـ ّـدهـمــا باملعونات
الـ ـشـ ـه ـ ّ
ـري ــة ،ب ـن ـفــس قـ ـ ـ ّـوة الـ ـت ــزام ــه بـتـمــويــل
ّ
ّ
محكمة الحريري األميركية  -اإلسرائيلية؟
أم ان لـبـنــان ب ــات ي ــدور فــي فـلــك «الـنـصــرة»
و«داعـ ــش» مـكــافــأة لهما على خطف جنود
ّ
لبنانيني؟
ً
ّأوال ،أليس هناك من ضرورة إلجراء محاكمة
ّ
ّ
عـسـكــريــة لبعض مــا ت ـفــوه بــه بـعــض هــؤالء
الجنود والعناصر في األسر؟
املــوضــوع ُم ـحــرج لـلــدولــة وألج ـهــزة اإلع ــام
ّ
يتطرق إليه أحــد .لكن
على حـ ٍّـد س ــواء ،ولــم
ّ
هناك حقائق :لقد تفوه بعضهم بكالم قبيح
ومقيت ُ
ومثير لالشمئزاز في شرائط فيديو
من إنتاج التنظيم .إن وضع األسر ال يجب ان
يعفي قيادتهم من مسائلتهم ومحاكمتهم
ومحاسبتهم ّ ومعاقبتهم ،أو حتى سجنهم.
ليس فقط اإلدانة الشديدة
هؤالء يستحقون ُ
ّ
بــل التسريح غير امل ـشـ ّـرف ،على أقــل تقدير.
بعض هؤالء ّ
تطوع في النطق بخطاب الفرع
السوري من تنظيم «القاعدة» وهــو تنظيم
إرهابي محظور في كل دول العالم ،بما فيها
لبنان .إن مــا تـفـ ّـوه بــه هــؤالء يستحق وقفة
إعــامـ ّـيــة ومـحــاسـبــة م ــن الـ ــرأي ال ـع ــام ،لكن
اإلعــام التلفزيوني فــي همروجة االحتفال
ن ـس ــي ذل ـ ــك وان ـ ـضـ ــم إل ـ ــى ج ــوق ــة ال ـت ـط ـب ـيــل
وال ـت ــزم ـي ــر لـجـبـهــة «الـ ـنـ ـص ــرة» ،بــاسـتـثـنــاء
محطة «الـجــديــد» .لكن الطريف كــان فــي أن
ّ
ّ
ّ
تتخصص
املسيحية التي
الطائفية
محطة
ّ
في رصد بيع أراضي املسيحيني للمسلمني
ّ
الرسمية في لبنان
باتت هي الناطقة شبه
لجبهة «النصرة».
ثــان ـيــا ،ي ـح ـتــاج هـ ــؤالء ال ـج ـنــود والـعـنــاصــر
ّ
ّ
عملية إعادة تأهيل وضخ لعقيدة
األمنية إلى
ّ
ُ
ّ
وطنية جديدة ومتجددة للجيش .صحيح

كان احتفال لبنان بتحرير أسراه ناقصًا :شروط التحرير كانت باهظة (مروان طحطح)

ان قـيــادة الجيش نجحت بعد الـطــائــف في
استبدال عقيدة فؤاد شهاب املهينة بعقيدة
ّ
ّ
(للمرة األولى منذ عام ،١٩٤٨
وطنية ُمعادية
يــا للفضيحة) إلســرائ ـيــل .قـبــل ذل ــك ،كانت
ّ
للعدو اإلسرائيلي
عقيدة الجيش مهادنة
ً
ً
ـوال لـكــل م ـقــاومــة لـلـعــدوّ
وم ـعــاديــة ف ـعــا وقـ ـ
اإلســرائ ـي ـلــي .إن ض ـبــاط الـجـيــش اللبناني
ّ
ومدفعيته وطائراته شاركوا (في حقبة ما
ّ
قبل الطائف) باندفاع في ضــرب املخيمات
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،فـيـمــا امـتـنـعــوا ع ــن التعبير
عن الدفاع عن الوطن بوجه عدوان
الرمزي ُ
ّ
ستمر .أكثر مــن ذلــك ،لقد أمـ ّـدت
إسرائيل امل
قـيــادة الجيش االنـعــزالـ ّـيــة فــي حينه جيش
ال ـع ـ ّ
ـدو بــواحــد مــن أب ــرز ضـ ّـبــاطـهــا ،أن ـطــوان
ّ
لحد ،كي يقود ميليشيا إرهابية للدفاع عن
جيش االحـتــال اإلسرائيلي بوجه حركات

ّ
لماذا تنطحت أجهزة الدولة
ومسؤولوها للظهور
أمام وسائل اإلعالم؟

مـقــاومـتــه .إن إع ــادة الـتــأهـيــل ض ـ ّ
ـروري ــة :كل
ّ
َمن شاهد الجنود وهم ينتحبون ويتذللون
ويـسـتـجــدون الــرأفــة أم ــام ّ
سجانيهم يقتنع
ّ
(أو تقتنع) أن هذا الجيش غير مؤهل للقيام
بمهام ّ
أمنية بسيطة ،ناهيك عن مهام الدفاع
عن الوطن أمام عدوان إسرائيل.
ّ
تتبدى
ومظاهر الحاجة إلى إعــادة التأهيل
ليس ّفقط في النحيب على شرائط الفيديو
التي بثتها «النصرة» وإنما أيضًا في اخبار
ال ـت ـحــاق عـنــاصــر م ــن الـج ـيــش وقـ ــوى األم ــن
ّ
إرهابية ،والقتال في صفوفهم.
بتنظيمات
وهـ ـن ــاك واحـ ـ ــد م ــن ع ـن ــاص ــر ال ـج ـي ــش ال ــذي
رفــض ان يعود إلــى لبنان بل التحق بفريق
«النصرة» في سوريا ،لكن وائــل أبــو فاعور
ّ
(ولـنــا ع ــودة إلـيــه) تستر على األم ــر ونسب
خ ـبــر ف ـ ــراره إل ــى «ظ ـ ــروف خ ـ ّ
ـاص ــة» .األس ــوأ
من ذلك ان كالم بعض عناصر الجيش بعد
إطالق سراحهم تطابق مع كالمهم في األسر.
كادت مراسلة «الجديد» ،حليمة طبيعة ،ان

تصفع واح ـدًا مــن ه ــؤالء طفق يكيل املديح
ّ
ّ
لـ«جبهة النصرة» ،فيما هي تذكره بسجل
ّ
الجبهة الحافل باإلرهاب وبقتل العسكريني
من أتــرابــه .ولــو ان ظــروف األســر كانت على
ما هي ُعليه من حسن ضيافة  -بحسب قول
بعض امل ّ
حررين  -فإن املعاقبة لبعض هؤالء
الـجـنــود تصبح واج ـبــة أكـثــر ألنـهــم تـقـ ّـيــأوا
ّ
والطائفية البغيضة بملء إرادتهم
كالم الذل
 حسب أقوالهم أمس.وه ـنــاك َم ــن يـعــاجــل بــالـقــول إن الـحـكــم على
هـ ــؤالء م ــن ق ـبــل األحـ ـ ــرار (االف ـ ـتـ ــراض ان كل
َمــن يقبع فــي زنــزانــة هــو حـ ّـر ،حسب مفهوم
ُ
الذي يده
الدولة الحديثة) غير منصف وأن ُ
في النار هو غير الذي يده في املاء املنعش.
لكن الجنود املنضوين في جيش يرفع (وإن
كــوم ـيـ ّ
ـديــا) ش ـعــار «شـ ــرف .تـضـحـيــة .وف ــاء»،
ُمـفـتــرض ان يـكــونــوا مــن غـيــر طينتنا نحن
مـعـشــر ال ـب ـشــر الـ ـع ـ ّ
ـادي ــن .هـ ــؤالء ي ـت ـ ّ
ـدرب ــون
ّ
ّ
ُ
ويـ ـع ـ ّـدون ويـتـلــقــون ال ـســاح وامل ــرت ـب ــات كي
ّ
ي ـق ــات ـل ــوا وكـ ــي ي ـت ـع ــرض ــوا ل ـل ـم ـخــاطــر وك ــي
يـ ـم ــوت ــوا أيـ ـض ــا إذا اق ـت ـض ــى األمـ ـ ـ ــر .أي أن
الـتـضـحـيــة ه ــي ج ــزء م ــن وظ ـي ـف ـت ـهــم .أي ان
معيار الحكم على الـجـنــود هــو غير ُالحكم
ّ
عـلــى ه ـ ــؤالء .لـكــن مـشــاهــد الـفـيــديــو امل ـق ــززة
ّ
ّ
الطائفية السوقية
لجنود يطلقون العبارات
ّ
ّ
ويروجون لدعاية تنظيم إرهابي شن حروبًا
ّ
على الجيش وعلى املدنيني في لبنان ال تدفع
امل ـشــاهــد أبـ ـدًا إل ــى تصنيف بـعــض الـجـنــود
على أنهم من طينة األبطال الخارقني.
ثــم ،املعيار على هــؤالء ال يـنــدرج فــي سياق
ات ـف ــاق ـ ّـي ــات جـنـيــف (والـ ـت ــي ت ـط ــال ال ـح ــروب
«الـحـضـ ّ
ـاريــة» بــن ال ــدول) وإنـمــا فــي سياق
ّ
تـجــارب سابقة ألســرى لبنانيني .كــم حــاول
ّ
العدو اإلسرائيلي ان يستخدم أســرى عربًا
ّ
فــي ع ــروض دعــائــيــة وك ــم فـشــل فــي مسعاه.
كــم رأيـنــا مــن أس ــرى لـحــزب الـلــه فــي سجون
ّ
العدو وهم ينظرون إلى ّ
سجانيهم باحتقار
ويتعاطون مع القضاء اإلسرائيلي
شديد،
ُ
بــاس ـت ـخ ـفــاف امل ـ ـقـ ــاوم .وهـ ـ ــؤالء م ـت ـطـ ّـوعــون
في حركة املقاومة .لو ان الجيش اللبناني
يجعل من كتاب سمير القنطار عن تجربته
كتابًا ُم ـقـ ّـررًا فــي املنهج العسكري لالقتداء
ّ
كيفية التعاطي في األسر .هل شاهد
به في
ّ
بـعــض األس ــرى ص ــور ال ـحــر ج ــورج إبرهيم
عبدالله في األسر؟
ثــم ان تـسـ ّـرب مـخــابــرات ال ـعـ ّ
ـدو اإلسرائيلي
إلى صفوف الجيش وقوى األمن يحتاج إلى
عسكرية ضـ ّ
ّ
ـروريــة .هل
محاسبة ومراجعة

غسان ّ
هناك َمن أجرى تحقيقًا في أمر ّ
الجد،
العميل اإلســرائـيـلــي املـحـكــوم وال ــذي وصل
إلـ ــى م ـن ـصــب ن ــائ ــب رئ ـي ــس أركـ ـ ــان الـجـيــش
ّ
اللبناني (والــذي كشف الزميل حسن عليق
ّ
دوره اإلســرائـيـلــي «الـتـنـفـيــذي» وال ــذي أدى
تساهل إلياس ّ
املر معه إلى فراره من لبنان)؟
هناك خلل في قيادة الجيش اللبناني وفي
بنيته ،ولم يزد ميشال سليمان في الرئاسة
ً
ّ
وف ــي ق ـي ــادة ال ـج ـيــش ه ــذا ال ـخ ـلــل إال خ ـلــا.
ّ
وماذا عن املحاسبة في القرار الذي أدى إلى
ّ
واألمنيني من دون مقاومة؟
خطف الجنود
ّ
تتطلب أوامــرَ
هــل عقيدة الجيش اللبناني
من فوق حتى في حاالت الدفاع عن النفس؟
نعلم ان قــائــد الجيش اللبناني الـتــزم بعد
زيارة واشنطن ان الجيش لن يعيد ّ
الكرة في
النفس في حالة
إطــاق رصــاص الدفاع عن
ّ
ال ـعــدي ـســة ،ألن ال ـكــون ـغــرس حـ ــذر م ــن وقــف
ّ
األميركية للجيش اللبناني
كل املساعدات
فــي حــال إطــاق رصــاصــة واح ــدة أو حصاة
ّ
العدو اإلسرائيلي ،لكن هل هذا
على جيش
ّ
يـســري عـلــى التنظيمات اإلرهــابــيــة حفاظًا
ّ
الخليجية؟
على عالقات لبنان مع الدول
ثالثًا ،دور اللواء ّ
عباس إبراهيم يحتاج إلى
ّ
وتمعن في العالقة بني اإلعالم وبني
دراسة
ّ
أج ـه ــزة األمـ ــن الـلـبـنــانــيــة .الن ه ـنــاك تــاريــخ
ّ
ّ
اللبنانية تغطي
سيئ .باتت أجـهــزة األمــن
على أعمالها وعلى فسادها وعلى تقصيرها
عبر إقــامــة عالقة وطـ ّيــدة مــع عــدد هائل من
ّ
اإلعالميني الذين يتلذذ بعضهم في التقاط
«ال ـس ـل ـفــي» م ــع م ـســؤولــن ف ــي ال ــدول ــة .ومــا
ّ
التفجع على الهواء على وسام الحسن
كان
(ال ــذي لعب دورًا كبيرًا فــي تأجيج الصراع
الدموي في سوريا والذي ساهم في إنعاش
ال ـت ـن ـظ ـم ـيــات اإلرهـ ــابـ ـ ّـيـ ــة ف ــي س ــوري ــا وف ــي
لبنان والذي ّ
ّ
الطائفية بأمر من
أجج الفتنة
ّ ّ
ّ
الحريريُة  -السعودية) إل انعكاسًا
القيادة
لهذه الظاهرة املقلقة .بات كل رئيس جهاز
أم ـنــي يـتـخـ ّـصــص ف ــي م ـســايــرة اإلعــامـ ّـيــن
ّ
ّ
إيجابية
واإلعالميات للحصول على تغطية
ُ
ومتعاطفة.
ّ
لـكــن ال يـجــب تحميل عــبــاس إبــراه ـيــم آثــام
ّ
اللبنانية
هذه ّالصفقة الصفيقة ألن الدولة
بمكوناتها كافة (هنا تصلح مقولة «كلهم،
ّ
ّ
املسؤولية عن
تتحمل كامل
يعني كلهم»)
ّ
الصفقة .لم يكن ّ
عباس إبراهيم إال وسيطًا
ّ
ُم ـكــل ـفــا بـمـهـ ّـمــة م ــن ق ـبــل ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة.
لـكــن هـنــاك بـعــض ال ـت ـســاؤالت عــن دوره :أال
يـبــالــغ اإلع ــام الـلـبـنــانــي ،خـصــوصــا محطة
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ـد» فــي إحــاطـتــه بهالة مــن التكبير؟
«الـجــديـ ّ
وفـ ــق إب ــراه ـي ــم ب ــن «ال ـس ـ ّ
ـري ــة» الـتــي
وك ـيــف
كان ُي ّ
التسريبات
من
دفق
وبني
عليها
د
شد
ُ ّ
ُ
امل ـس ـت ـمـ ّـرة ال ـتــي كــانــت تــرفــع وتــخــفــض من
ّ
السرية تعني
منسوب التفاؤل عند األهالي؟
ّ
عــدم إبــاغ اإلعــام إل بموعد التبادل فقط.
وألــم ُيبالغ إبراهيم في خطبته يــوم تنفيذ
التبادل من خالل كالمه عن «هيبة الدولة».
أي هيبة يـتـحـ ّـدث عنها؟ ال ،وأض ــاف كالمًا
ّ
عــن ال ـعــزة وال ـكــرامــة وال ـس ـيــادة .أي ــة سـيــادة
ّ
منظمة
هــي تلك الـتــي تعطي مـعــونــات إلــى
ّ
ّ
وفجرت
عسكريني
إرهــابـ ّـيــة خطفت وقتلت
ّ
مدنيني في لبنان وسوريا.
راب ـع ــا ،دور ال ـن ـظــام ال ـق ـطــري .لــم يـعــد األمــر
س ـ ّـرًا ول ــم يـعــد هـنــاك َم ــن يـتـحـ ّـدث فــي بــدايــة

ّ
ّ
بمكوناتها
اللبنانية
الدولة
ّ
تتحمل كامل
كافة
ّ
المسؤولية عن الصفقة

ال ـصــراع الــدمـ ُـوي فــي ســوريــا عــن ان تمويل
ّ
الـتـنـظـيـمــات امل ـســل ـحــة ه ــو فـقــط عـلــى أي ــدي
ّ
ّ
ومتمولني سوريني في الغربة .لقد
ُمحسنني
ّ
ّ
أعلن النظام القطري رسميًا أنــه يمد الفرع
السوري لتنظيم «القاعدة» باملال (والسالح
طبعًا لكن النظام ال يعلن ذلك  -أو لم يعلن
ذلــك  -بـعــد) .الـنـظــام الـقـطــري لــم يكن بعيدًا
ّ
اإلرهابية
عــن تسليح وتمويل التنظيمات
(ب ــال ـت ـع ــري ــف األمـ ـي ــرك ــي  -ملـ ــا ل ـ ــدى ال ـح ـكــم
األم ـيــركــي مــن ح ـظــوة فــي الـنـظــام الـقـطــري)
العاملة فــي «ال ـث ــورة» فــي ســوريــا .إن إقــرار
ـرة» يعني
الـنـظــام الـقـطــري بتمويل «ال ـن ـصـ ّ
ان أي تفجير مقبل أو أي مدفع جهنم مقبل
أو أي خـطــف مقبل أو أي قـطــع رأس مقبل
ّ
ّ
مسؤوليته.
يتحمل النظام القطري
يجب ان
ْ
وسائل إعالم النظام القطري
حرصت
طبعًا،
ّ
على وصف التدخل القطري بـ«اإلنساني»،
كـمــا ان ال ـع ــدوان الخليجي عـلــى الـيـمــن هو
ع ــدوان إنـســانــي ،كـمــا ان محاكمة ُمـغـ ّـرديــن

وش ـعــراء فــي دول الخليج يــدخــل فــي نطاق
ّ
اإلسالمية
القمع «اإلنساني» .إن التنظيمات
اإلرهــابـ ّـيــة فــي أفـغــانـسـتــان كــانــت مــن نتاج
الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ـغ ــرب ــي ـ ـ ـ ال ـخ ـل ـي ـج ــي ،كـ ـم ــا ان
التنظيمات اإلرهــابـ ّـيــة فــي ســوريــا هــي من
نتاج التحالف الغربي ـ الخليجي.
خــامـســا ،أي ــن مـســؤولـ ّـيــة قــائــد الـجـيــش ّ
مما
ي ـ َج ــري .م ــن امل ـع ـلــوم ان ج ــان ق ـهــوجــي بــات
ِّ
ُمقلدًا لخطاب ومسلك وأداء ميشال سليمان
رب ـمــا طـمـعــا بـمـنـصــب ال ــرئ ــاس ــة .وقـهــوجــي
شــوهــد وه ــو يـفـتــح زج ــاج ــات الـشــامـبــانـيــا
تكريمًا لنفسه بعد ان ُم ـ ِّـدد لــه فــي منصبه
ّ
لعسكرييه أثناء
الرفيع .مــاذا قـ ّـدم قهوجي
ف ـتــرة الـخـطــف (ال ـت ــي ل ــم تـنـتــهِ ل ــأس ــرى في
سجون «داعــش»)؟ وإذا كان الـ ّ
ـرد العسكري
على «جبهة النصرة» بعد خطفها للجنود
واألم ـن ـ ّـيــن مـحـكــومــا بــال ـحــرص عـلــى حـيــاة
األس ـ ــرى ،فـمــا ال ــذي يـمـنــع الـجـيــش اآلن من
الـ ـب ــدء ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــة ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة لــاق ـت ـصــاص
ّ
مــن الـجـهــة الـتــي خطفت وقـتـلــت عسكريني
ّ
ّ
اللبنانية
لبنانيني؟ أم ان االتفاق بني الدولة
ّ
ّ
ّ
ّ
وامل ـن ـظــمــة اإلره ــاب ــي ــة تـضــمــن ب ـن ــودًا ســريــة
ت ـس ـم ــح بـ ـتـ ـب ــادل الـ ـسـ ـف ــراء بـ ــن ال ـج ـه ـت ـ ْـن،
باإلضافة إلى تسليم عرسال إلى «النصرة»
ّ
ّ
ّ
الدنية فيها؟
إسالمية بن
جمهورية
إلقامة
ألـ ـي ــس مـ ــن واج ـ ـ ــب الـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ان
ّ
ّ
عسكريًا ضــد التنظيم الــذي خطف
يتحرك
ّ
ّ
الـعـسـكــريــن وف ــي ح ــل م ــن أي ال ـت ــزام بـنــود
ال ـص ـف ـقــة اإلق ـل ـي ـمـ ّـيــة ال ـت ــي ّأدت إل ــى إط ــاق
األسرى في سجون «النصرة»؟
لبنان إلى
دفعه
سادسًا ،ما هو الثمن الذي
ُ
الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي؟ أل ـيــس االت ـف ــاق املـعـلــن
ّ
السري منه)
(من دون اإلشــارة إلى الجانب
ّ
إرهابية للقيام بأعمال
تشجيعًا لتنظيمات
مـمــاثـلــة لـلـحـصــول عـلــى مـكــأفــأة مــن الــدولــة
ومــن دول أخــرى مـجــاورة؟ إذا كانت الدولة
تـصـ ّـر على أنـهــا لــن تستعمل ال ـقـ ّـوة للدفاع
عن كرامتها وعن حياة جنودها فإنها بذلك
ّ
ّ
تسلم كرامتها ألي عابر سبيل ُمسلح .وماذا
ّ
حـصــل وسـيـحـصــل ل ــ«أب ــو طــاقــيــة»؟ الــر ّجــل
محكوم بالسجن ّ
املؤبد مع األشغال الشاقة،
ّ
لكن وائل أبو فاعور (الذي ال يفوت مناسبة
ل ـل ـظ ـهــور أمـ ــام اإلع ـ ـ ــام) ظ ـهــر أمـ ــام اإلع ــام
ّ
ّ
إنسانيته
طاقية ويثني على
ليدافع عن أبو
وعـلــى رأفـتــه وحـســن سـلــوكــه .هــل كــان كالم
أب ــو ف ــاع ــور جـ ــزءًا م ــن ث ـن ــاء ول ـي ــد جـنـبــاط
الدائم على «جبهة النصرة» والتي أثبتت -
ّ
إرهابية ألنها أطلقت
لجنبالط  -أنها ليست
أسرى الجيش وقوى األمن؟ وما دخل وزير
ّ
ّ
الصحة
الصحة فــي املــوضــوع ،أم أن وزارة
ّ
سترعى صحة مقاتلي «النصرة» بناء على
ّ
االتفاقية؟
ســاب ـعــا ،نـفـهــم ان ــه يـحــق ل ـلــدولــة ان تعتقل
ّ
متفجرات ،لكن ملاذا تقوم الدولة
امرأة تحمل
باعتقال أطـفــال ملطلوبني؟ هــل هــذا ينطبق
م ــع ال ـق ــان ــون ال ـل ـب ـنــانــي؟ ه ــل ع ـ ّـدل ــت الــدولــة
بنفسها من القانون اللبناني ليصبح أوالد
امل ـط ـل ــوب ــن ه ــم أي ـض ــا م ـط ـلــوبــون لـلـضـغــط
على ذويـهــم؟ هــذا أق ــرب إلــى االخـتـطــاف من
االع ـت ـق ــال ،وهـ ــذا س ــائ ــد ف ــي مـسـلــك الـنـظــام
البعثي السوري (واالحتالل األميركي).
ثــامـنــا ،بـنــاء على كــل مــا ج ــرى ،إن الـقــول إن
الـجـيــش يـتـمـ ّـتــع ب ــ«ج ـه ـ ّ
ـوزيــة» كــام ـلــة ،على
قول قائد الجيش هو قول مثير للضحك .ان
ّ
يوميًا ليس فقط
أداء هــذا الجيش يشرعن
ّ
املوطنية للمقاومة  -التي ال تحتاج
للمهام
ّ
شرعيتها تنطلق
ألن
ـد
ـ
ح
أ
ـن
ـ
م
شرعنة
الــى
ّ
من أعمالها وتاريخها ّوتحضرها  -بل إن
أداء الجيش يشرعن تــدخــل حــزب الله على
ّ
(بصرف النظر عن موقف
الحدود اللبنانية ّ
امل ــرء مــن هــذا الـتــدخــل) ألن الجيش ال يقوم
بالحد األدنى من واجباته باستثناء بيانات
ّ
ّ
مصداقية لها.
عنترية ال
كــان احـتـفــال لبنان بتحرير أس ــراه ناقصًا:
شــروط التحرير كانت باهظة ،ودفــع لبنان
ثمنها من سيادته وأمنه وح ــدوده ،كما ان
األسـ ــرى فــي سـجــون «داعـ ــش» مــا زالـ ــوا في
ّ
العسكريني قبل أسرهم
الخطر .وأداء بعض
وبعده لم يكن ّ
يعبر عن جهود «التضحية»
دف ـ ــاع ـ ــا ع ـ ــن «ش ـ ـ ـ ـ ــرف» الـ ـجـ ـي ــش و«وف ـ ـ ـ ـ ــاء»
للشهداء .لقد احتفل لبنان بعودة أسراهم
إل ــى «ال ـح ـ ّ
ـري ــة» املـفـتــرضــة ،لـكــن َم ــن يحتفل
َ
َ
بالذين لم يـعــودوا؟ مــن سيقيم لهم أقــواس
النصر؟ هؤالء هم أحرار أكثر من العائدين.
ّ
االحتفالية أكثر من العائدين.
لهؤالء حق
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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فرنجية مرشحًا:
محاولة متعددة الهدف
سعد الله مزرعاني *
جعل خبر ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب
سليمان فرنجية إلــى منصب رئيس الجمهورية
اللبنانية ،في لقائهما الباريسي األسبوع املاضي،
الكثيرين يتذكرون البيت الشهير لكبير شعراء
الـعــربـيــة «أب ــي الـطـيــب امل ـت ـن ـبــي»« :ط ــوى الـجــزيــرة
حتى جــاءنــي خـبــر» .حجم اإلنعطافة فــي موقف
الـحــريــري الـتــي حملها الـخـبــر جعلت الكثيرين،
أيضًا ،يعتقدون أن ما يجري ال يتجاوز املناورة
التي ترمي إلى إحداث ارتباك وبلبلة في صفوف
فريق الثامن من آذار عمومًا ،وفي العالقات ما بني
العماد ميشال عون والنائب فرنجية خصوصًا.
لكن ســرعــان مــا تـبـ ّـن أن السيد سعد الحريري
لـيــس مـن ـفــردًا أو مـت ـفــردًا فــي ه ــذا الـتــرشـيــح :من
أمامه الرئيس نبيه بري ورئيس «الحزب التقدمي
االشتراكي» النائب وليد جنبالط (وربما آخرون)،
وم ــن خـلـفــه مــرجـعـيـتــه اإلقـلـيـمـيــة ،ق ـيــادة اململكة
العربية السعودية ،التي لــن ُيـقــدم الحريري على
خ ـطــوتــه (ح ـت ــى ل ــو ك ــان ــت م ـج ــرد مـ ـن ــاورة) دون
موافقتها نظرًا لكونها مــا زالــت تعطي األولــويــة،
رغــم غرقها املــرهــق فــي الــرمــال اليمنية ،إلسقاط
الرئيس بشار األســد ،ونظرًا ألن فرنجية هو من
أقرب أصدقاء الرئيس السوري.
كـ ــان ي ـن ـب ـغــي ،م ـنــذ الـ ـب ــدء ،عـ ــدم إسـ ـق ــاط تـجــربــة
الحريري مع العماد عون على محاولته الجديدة
ً
م ــع ال ـنــائــب فــرنـجـيــة .ذل ــك ،أوال ،بـسـبــب مـخــاض
ومـنــاخ التسوية املستجد ،بعد التدخل الــروســي
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،وال ـ ـ ــذي ج ـع ــل الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة
تـتــراجــع عــن الـفـيـتــو ال ــذي كــانــت تـضـعــه ضــد أي
دور إيراني في اللقاءات واالجتماعات ومشاريع
ال ـت ـس ــوي ــات .ث ــم بـسـبــب م ــا اس ـت ـش ـعــره َ
«س ـ َـدن ــة»
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي وأب ــرزه ــم الــرئـيــس
نـبـيــه ب ــري وال ـنــائــب ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،م ــن مخاطر
استمرار الهريان الداخلي خصوصًا بعد الشلل
الشامل الذي ضرب مؤسسات النظام (باستثناء
األمنية) ،وبعد التحرك الواسع الذي شهدته البالد
اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى ت ـك ــدس ال ـن ـفــايــات ف ــي ال ـش ــوارع
دون أن تتمكن السلطة ومتحاصصو منافعها
ومواردها وإدارتها من االتفاق على معالجة هذه
املشكلة الخطيرة (طبعا ،بسبب استشراء الفئوية
والفساد إلى درجة غير مسبوقة).
ّ
احـتــل كــل مــن بــري وجنبالط موقعًا ممتازًا في
توازنات السلطة على امتداد املرحلة املمتدة منذ
«ال ـطــائــف» إل ــى ال ـيــوم (ســاه ـمــا مـعــا ب ــدور مميز
أيـضــا فــي تـشــويــه تطبيق ات ـفــاق الـطــائــف خالفًا
لنصوصه أحيانًا ولروحه دائمًا) .عمل «األستاذ»
والبيك معًا فــي مرحلتي اإلدارة السورية للبالد
(حتى عام  ،)2005وأيضًا (رغم بعض التباينات)
بعد االنسحاب السوري من لبنان في ربيع عام
 .2005الـحـصــة ال ــوازن ــة والــراج ـحــة فــي السلطة،
التي تمتعا بها فــي كــل تلك الـسـنــوات ،جعلتهما
حارسني أمينني ويقظني لـ«الصيغة» الجديدة التي
تكرست في امتداد الصيغة القديمة مع تعديل في
الـتــوازنــات بعد ّ
تغير األوزان فــي بعديها املحلي
واإلقليمي .الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان
ثالثهما حتى اغتياله عام  .2005أما الرابع فكان
الرئيس الــراحــل إلـيــاس ال ـهــراوي .وكــان يحل في
املرتبة الخامسة «الوزير القوي» ميشال املر الذي
كان يتمتع ،دائمًا ،بحظوة عالية ،خصوصا لدى
املسؤولني السوريني املعنيني بامللف اللبناني.
تقلبت الظروف كثيرًا خالل العقد املنصرم .رغم
ذل ــك وج ــد الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري ن ـف ـســه ،في
العديد من املناسباتِّ ،
ينسق مع بري وجنبالط.
«املستقبل» شريك وازن في اإلدارة اللبنانية كما
هذين املذكورين .هو حريص ،مثلهما ،على عدم
تغيير صيغة الـتـحــاصــص الــراهـنــة وتــوازنــاتـهــا.
يحتاج الـحــريــري اإلبــن للسلطة ومنافعها ،أكثر
م ــن ال ـســابــق ،لـتـعــويــض الـنـقــص ف ــي ق ــدرت ــه على
تقديم ما كان يستطيعه والــده ،ثم هو شخصيا،
مــن خــدمــات مـبــاشــرة .ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى إقــامــة
ت ــوازن عـلــى مـسـتــوى ال ـقــرار الـسـيــاســي تحتاجه
أيضا مرجعيته اإلقليمية في مواجهة منافسني
أقــويــاء .تــراجــع نـفــوذ تـيــار املستقبل فــي املشهد

السياسي الـعــام ،بــات يتطلب مــن «الشيخ سعد»
ال ـح ـض ــور امل ـب ــاش ــر ف ــي الـ ــداخـ ــل ،وفـ ــي ال ـس ــراي
الحكومي على وجــه الـتـحــديــد .ثــاثــي الـحــريــري/
َّ
بـ ــري /ج ـن ـبــاط «م ــت ـه ــم» ،بــالـتـكــافــل والـتـضــامــن
إذن ،ب ـ ــ«ارت ـ ـكـ ــاب» امل ـ ـبـ ــادرة األخ ـ ـيـ ــرة ،وإن وقــع
عـلــى سـعــد ال ـحــريــري «عـ ــبء» اإلعـ ــان واملـتــابـعــة
وال ـت ـن ـف ـيــذ .بـشـكــل م ــن األش ـك ــال ه ـنــاك ش ــق في
امل ـ ـبـ ــادرة ي ـم ـكــن وص ـف ــه ب ــ«ل ـب ـن ـنــة االس ـت ـح ـقــاق»
بـهــدف اسـتـعــادة زم ــام امل ـب ــادرة مــن قـبــل الثالثي
املذكور ،في الصراع الداخلي في بعديه التقليدي
واملـسـتـجــد (بـعــد تــاحــق االع ـتــراضــات الشعبية
وآخرها االحتجاج املدني الشبابي الشعبي ضد
ان ـ ــدالع أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات وإخ ـض ــاع ح ـل ـهــا ،بشكل
مهني ومستفز ،ملنظومة املحاصصة والفساد).
هــذا الشق «اللبناني» مــن امل ـبــادرة (لفت السفير
الـسـعــودي!) نجم ،إذن ،عن استشعار القلق من
ُ
الفوضى التي قد تدفع إليها البالد بفعل الشلل
أو بتخطيط وتدبير ،مما ستكون إحــدى نتائجه
عدم القدرة على مواصلة جنى ثمار املحاصصة
بالوتيرة السابقة .الرئيس بري كان األكثر قرعًا
َّ
لناقوس الخطر .حــذر مــرارا مــن مخاطر تعطيل
املــؤسـســات وال ـت ـســويــات .الـشـعــور ه ــذا ينسحب
على آخرين باستثناء العماد ميشال عون الذي
يخوض معركته األخيرة وال احتياط لديه يسمح
له باملناورة أو التأجيل .بات العماد عون ،في نظر
حراس الصيغة السياسية الحالية للنظام ،عبئًا ال
يجوز االستمرار في الرضوخ لتماديه  :من هنا
ولدت فكرة ترشيح فرنجية.
من جهة ثانية ،يمكن القول إن الجهات التي أطلقت
املبادرة ،وفي مقدمتها الحريري ،ستكسب حتى
لو لم تأخذ مبادرة ترشيح فرنجية طريقها إلى
التنفيذ .انشطار تحالف  8آذار هو أول املكاسب
املتوقعة في حالتي التنفيذ أو عدمه .ال يخفى اآلن
حجم ما يواجهه حزب الله من إرباك ،وال ما يقوم
من الجدران السميكة ما بني بري وعــون ،وال ما
َّ
استجد من عــداء وعــدم ثقة بني عون وفرنجية...
يـمـكــن مــاحـظــة أن خـســائــر تـحــالــف ال ـثــامــن من
آذار ستكون أكبر .اإلشارات التي أعطاها املرشح
فرنجية ،خالل األيام املاضية ،دلت على استعداد
واضــح للعمل وفــق اعتبارات جديدة وليس فقط
وفق االعتبارات القديمة وحدها .ال ينبغي نسيان
أن ال ـح ـل ـيــف الـ ـس ــوري ل ـفــرن ـج ـيــة ي ـمــر ف ــي أزم ــة
مستعصية .نفوذه ّ
تغير بطريقة دراماتيكية على
املستويات كافة .هو يكافح اآلن ،بدعم من حلفائه،
ليكون حاضرًا في املشهد .استعادة دوره ونفوذه
السابقني ،محليا وإقليميا ،اإلقليمي مــن سابع
املستحيالت .ليس هــذا الـكــام تعبيرًا عــن رغبة
أو أمنية .إنــه وصــف لواقع مــأســاوي يعادل نكبة
بكاملها لحقت بسوريا وبالعرب أجمعني!
يمكن إدراج امل ـبــادرة الـجــديــدة ،فــي شــق أساسي
منها إذا ،فــي سـيــاق م ـحــاوالت متنوعة ملقاومة
الـ ـح ــرك ــة امل ـط ـل ـب ـيــة وقـ ـ ــوى ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي الـ ـب ــاد:
خصوصًا مــا تطالب بــه فئات اجتماعية واسعة
(امل ــوظ ـف ــون) وال ـش ـبــاب وحــركــة ال ـن ـس ــاء ...تـ ّ
ـوحــد
ً
الرئيسييون في وجه الفئات
متحاصصو البالد
امل ـ ــذك ـ ــورة وس ـ ــواه ـ ــا .اس ـت ـخ ــدم ــوا س ـ ــاح ال ـق ـمــع
والتجاهل والتعطيل ...هم يحاولون اآلن استعادة
زمام املبادرة لتكريس النظام وتوازناته ،من جهة،
ولقطع الطريق على الحركة املطلبية والشبابية من
جهة ثانية :أول الغيث قانون إنتخابي «ال يهمش
إح ــدى الـطــوائــف الـلـبـنــانـيــة» كـمــا أوض ــح فرنجية
نفسه!!
أما حركة االحتجاج فهي تعاني ،كما ذكرنا مرارًا،
من غياب الحاضنة السياسية ومن التشتت ،رغم
نـجــاحـهــا فــي إزعـ ــاج ق ــوى الـسـلـطــة ،وف ــي فــرض
ب ـعــض ال ـت ـن ــازالت عـلـيـهــا .رغ ــم ذل ــك ف ــامل ـب ــادرات
املـ ـض ــادة ،م ــن مــوقــع شـعـبــي وس ـيــاســي مــوحــد،
ب ــات ــت أك ـث ــر م ــن ض ــروري ــة ل ـع ــدم تـمـكــن أط ــراف
املحاصصة من اإلستمرار في حرمان اللبنانيني
من أن يكون لهم وطن حصني ومستقل ومستقر
ومـ َّ
ـوحــد يليق بتضحيات وإنـجــازات أبنائه :تلك
اإلنـ ـج ــازات ال ـتــي بــاتــت م ـضــرب مـثــل ف ــي حقلي
املقاومة واإلنفتاح.
* كاتب وسياسي لبناني
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سوريا

قضية

ّ
«مطار الجن» :حامية كويرس تروي حكاية الحصار والــ
استطاع الجيش السوري
فك الحصار عن مطار كويرس
لينسج بذلك «أسطورة» جديدة
تضاف إلى صفحات الحرب
السورية .فماذا حدث داخل
المطار طوال أيام الحصار؟ هذا ما
رواه أصحاب الحكاية
ريما نعيسة
ّ
بعدما تمكنت حامية الكلية الجوية
فــي مـطــار كــويــرس ،شــرقــي حـلــب ،من
الـصـمــود م ــدة عــامــن و 7أش ـهــر أمــام
الحصار ،تحول املطار إلى «أسطورة»
ت ــداولـ ـتـ ـه ــا م ـع ـظ ــم وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام،
وخصوصًا أنــه حوصر مــن قبل عدة
ف ـص ــائ ــل بـ ـ ــدءًا م ــن «ال ـج ـي ــش ال ـح ــر»،
م ـ ــرورًا ب ــ«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» وان ـت ـهـ ً
ـاء
بتنظيم «داعش».
«ك ـنــا يـ ـدًا واح ـ ــدة ،وه ـنــا يـكـمــن الـســر
فــي ص ـمــود امل ـطــار أم ــام االشـتـبــاكــات
ال ـيــوم ـيــة م ــع امل ـس ـل ـح ــن» ،ه ـك ــذا بــدأ

سيطر الجيش السوري على قرية نصرالله
في ريف حلب الشرقي ،ليتابع تقدمه على
جبهة مطاركويرس العسكري.
ً
من جهة أخرى ،أوقف  13فصيال مسلحًا
«معركة الهجوم على جدية» ،بعد تكبدها
خسائر فادحة حيث بلغ عــدد قتالهم 48
ً
قـتـيــا ،بينهم  12قــائ ـدًا مـيــدانـيــا ،وتدمير
راجـمـتــي صــواريــخ ومــدافــع ه ــاون ومــدافــع
ثقيلة وسيارات رباعية الدفع.
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن «امل ــرص ــد» امل ـعــارض مقتل
الـقـيــادي فــي «جـبـهــة ال ـن ـصــرة» ،املــدعــو أبــو
جليبيب األردنـ ــي ،اث ــر اسـتـهــداف سيارته
بـعـبــوة نــاسـفــة عـلــى ال ـطــريــق ال ــواص ــل بني
ب ـل ــدت ــي ك ـح ـيــل وص ـ ـيـ ــدا فـ ــي ري ـ ــف درعـ ــا
الشرقي أول من أمس.

ال ــرقـ ـي ــب إي ـ ـهـ ــاب غ ـ ّـان ــم ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخ ـب ــار» وه ــو يـلــف بـعــض الـشــاش
ح ــول ي ــده امل ـص ــاب ــة .ف ــرض الـحـصــار
نمط حـيــاة قاسيًا على حـمــاة املطار
في الداخل ،فما كان منهم إال االعتراف
بــالــواقــع وال ـت ـعــامــل مـعــه ب ـه ــدوء ،وال
ضرر بقليل من الضحك .يقول غانم:
«رغــم املآسي التي تعرضنا لها ،فإن
باب النكتة لم ُيقفل .كانت تحدث معنا
مــواقــف مضحكة فــي ذروة االشتباك
أحيانًا» .جاء قرار تسريح الرقيب منذ
أربعة أشهر ،أي عندما كان محاصرًا
داخل املطار .منذ ذلك الوقت ،أعفي من
كل واجباته العسكرية ليبقى صامدًا
مــع رفــاقــه وق ــرار التسريح فــي جيبه.
ال ـت ـســريــح جـ ــاء ط ـب ـقــا لـ ـق ــرار رئــاســي
يقضي بإعفاء أي ضابط محتفظ به
فــي حــال كــان لــديــه أخ آخــر يـخــدم في
االحتياط.
االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات كـ ــانـ ــت شـ ـب ــه ي ــوم ـي ــة،
بحسب مــا تـحــدث الــرقـيــب ،يتخللها
عدد كبير من قذائف الهاون تتجاوز
الـ 400قذيفة في اليوم الواحد ،عدا عن
عمليات القنص .لكن مع الوقت ،عرف
ضـبــاط الكلية كيفية التعامل معها.
يتابع الرقيب سرد حكايته« :نصبنا
الستائر تفاديًا لعمليات القنص ،أما
قــذائــف ال ـه ــاون فـكـنــا نـسـمــع صوتها
عندما تنطلق فنسارع إلى أخذ مكان
آمن نوعًا ماّ ،
معولني على أن ال تطاله
القذيفة».
ّ
ش ــك ــل مـ ـط ــار كـ ــويـ ــرس عـ ـق ــدة نـقــص
ل ــدى املسلحني ول ـغ ـزًا لـطــاملــا شغلهم
وبقي عصيًا على السقوط ،ما كلفهم
عــدة وعـتــادًا ،فـمــاذا كــان يحدث خالل
االشتباكات؟
يغوص الرقيب الناجي من املوت في
تفاصيل حكاية املطار الطويلة« :في
إح ــدى الـهـجـمــات ،اسـتـخــدم التنظيم
 17دبابة ،باإلضافة إلــى  7مفخخات
وأعـ ــداد هــائـلــة مــن املـسـلـحــن .اعتمد
املـهــاجـمــون فــي خطتهم عـلــى إحــداث
صدمة لنا من خالل املفخخات ،لكننا
نجحنا في إفشال العملية» .ويتابع
ّ
راويـ ـ ــا« :ذات ل ـي ـلــة ،تـمــكـنــا م ــن إن ـقــاذ
ط ـيــار لـنــا وق ــع ف ــي مـنــاطـقـهــم بعدما
تـعــرضــت طـيــارتــه لـلـقـصــف ،وه ــذا ما
ّ
جعل املسلحني يجن جنونهم».
ك ــان ط ــاب وض ـب ــاط الـكـلـيــة الـجــويــة
داخ ـ ـ ـ ــل املـ ـ ـط ـ ــار يـ ـخـ ـت ــرق ــون ش ـب ـك ــات
االتصال الخاصة باملسلحني .وسمع
الرقيب إيـهــاب الكثير مــن املحادثات
ال ـج ــاري ــة ب ــن امل ـس ـل ـحــن ،لـيـخـبــر عن
واح ـ ــدة« :سـمـعــت أح ــده ــم ي ـن ــادي :يا
ش ـي ــخ  ...ي ــا ش ـي ــخ امل ــدف ــع ع ــم يــرمــي
لحالو» .ويتابع ضاحكًا وكأنه رجع
بالزمن إلى لحظة سماعه املكاملة« :ما
سمعته كــان مــن أطــرف األشـيــاء التي
حــدثــت ،فــالـجـنــدي ال ــذي ك ــان يجلس
على املــدفــع قصير القامة ،ولـهــذا ظن
امل ـس ـلــح أن امل ــدف ــع ي ــرم ــي ال ـصــواريــخ
بنفسه».

ُ ّ
فك الحصار بعد صمود دام عامين و 7أشهر (أ ف ب)
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طـيــارًا مــن أصــل  ،50خــال الــدفــاع عن
امل ـط ــار .دف ـنــوا هـنــاك بـحـســب الــرقـيــب
إيهاب .بعد ذلك أطلق املسلحون على
الكلية الجوية تسمية «مطار الجن»،
إذ «آم ـن ــوا ب ــأن الـشـيــاطــن تـقــاتــل في
املطار ولهذا لم يسقط».
اسـ ـق ــاط ك ــوي ــرس كـ ــان ه ــاج ـس ــا ل ــدى
ّاملسلحني .الرائد هادي إحسان يروي
أنـ ــه «ع ـنــدمــا يــريــد الـتـنـظـيــم معاقبة
أحد عناصره ،كان يرسله إلى جبهة
كويرس .وكثيرًا ما كانت تتم تصفية
العناصر عندما يفشل الهجوم على
امل ـطــار مــن قـبــل التنظيم ،مـشـيـرًا إلــى
أن ه ــذه املـعـلــومــات تــأكــد منها خــال
اخـ ـت ــراق ش ـب ـكــات االتـ ـص ــال الـخــاصــة
بهم.
خ ــال ف ـتــرة ال ـح ـصــار ،كــانــت املـ ــؤازرة
تــأتــي إلــى ضـبــاط الكلية الـجــويــة من
لتضرب
باقي املطارات األخرى القريبة ّ
مــواقــع املـسـلـحــن املـحـيـطــة .وتكثفت
املؤازرة خالل عمليات اإلمداد ،وكانت
ً
األخ ـيــرة تتم لـيــا بـشــرط عــدم ظهور
الـقـمــر .يـتـحــدث الــرائــد ه ــادي« :كــانــت
ت ـت ــم ع ـم ـل ـيــة ت ـغ ـط ـيــة ل ـل ـح ــوام ــات كــي
تستطيع الهبوط ألن املسلحني كانوا
يبادرونها بالنيران الكثيفة».
ف ــي ش ـهــر ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،اس ـت ـطــاع

امل ـس ـل ـحــون إس ـق ــاط حــوام ـتــن كــانـتــا
ت ــؤم ـن ــان م ـ ـ ــؤازرة ل ـل ـم ـطــار وت ـقــومــان
ب ــإل ـق ــاء امل ـ ـ ــؤن .ومـ ـن ــذ ت ـل ــك ال ـح ــادث ــة،
ّ
اش ـت ــد ال ـح ـص ــار وت ـم ــك ــن امل ـس ـل ـحــون
م ــن االق ـ ـتـ ــراب أك ـث ــر م ــن أس ـ ـ ـ ــواره ،مــا
دفع القيادة العسكرية إلى استعمال
املـ ـظ ــات ف ــي إلـ ـق ــاء امل ـ ــؤن وال ــذخ ـي ــرة
لحامية املـطــار «والـتــي غالبًا مــا كان
يصل منها ثالثة أرباع الكمية» .يقول
الرائد« :كنا نتواصل مع الجيش عن
طــريــق الـهــواتــف والــاسـلـكــي ،وكــانــت
األخـ ـي ــرة تـعـمــل داخـ ــل امل ـط ــار بـشـكـ ٍـل
جيد ،لكن مع ذوينا كنا ننتظر وجود
ٍ
الشبكة وهــي غالبًا ما تكون نــادرة».
وع ــن لـحـظــات ال ـيــأس ،يجيب الــرائــد:
«كــانــت شـبــه يــومـيــة ،لـكــن ســرعــان ما
ت ـت ـبــدد ع ـنــدمــا ن ــدخ ــل ف ــي االش ـت ـبــاك

مــع داع ــش .مــع ذل ــك كـلــه ،كــانــت الثقة
ّ
عميقة بداخل كل منا أن قوات الجيش
ال ـســوري قــادمــة إلـيـنــا  ...لــم تـمــر أب ـدًا
ّ
فــي بالنا لحظات تـخــل ،كــان التفاؤل
حاضرًا».

«بابا كاذب»
التأقلم مع الحصار كان األمر األسهل
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ح ــام ـي ــة امل ـ ـطـ ــار ،لـكــن
م ــا ك ــان يـقـلـقـهــم أك ـثــر لـحـظــات الفقد
يتحدث الرائد« :لم يوجعني الحصار
بقدر ما الحقني صوت ابنتي جودي
الـ ـخ ــارج م ــن س ـمــاعــة ال ـت ـل ـفــون وهــي
تنعتني بالكاذب .قالت لي في إحدى
املـ ـك ــامل ــات :ب ــاب ــا أن ـ ــت كـ ـ ــذاب ك ــل ي ــوم
ّ
بتقلي بكرا بدك تجي .أي إجا مليون
بكرا وأنت ما أجيت».

خضروات للتسلية
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كان الطعام متوافرًا بكميات محدودة،
ّ
لكن ذلك لم يكن يشكل مشكلة كبيرة
بــالـنـسـبــة إلـ ــى حــام ـيــة املـ ـط ــار .يـقــول
الرائدّ :
«همنا كان أن نسد رمقنا بأي
شـ ــيء ل ـك ــي نـسـتـطـيــع الـ ــوقـ ــوف عـلــى
أرجلنا ،واستطعنا أن نزرع القليل من
الخضروات بغرض التسلية .والحقًا،
في أيام العوز والقلة ،استفدنا منها».
وحـ ـ ــول ال ـط ـب ــاب ــة ،فــال ـن ـق ـطــة الـطـبـيــة

تقرير

ّ
تل أبيب :منظومات بوتين تغير قواعد اللعبة في المنطقة

يحيى دبوق
ً
إلى أن تجد إسرائيل «حال» للمنظومة
الــروسـيــة االعـتــراضـيــة األكـثــر تـطــورًا،
«اس  ،»400امل ـ ـن ـ ـشـ ــورة ح ــدي ـث ــا فــي
شـ ـم ــال سـ ــوريـ ــا ،ف ــإن ـه ــم ف ــي الـجـيــش
اإلسرائيلي بــاتــوا يــدركــون أن الواقع
امل ـيــدانــي والـعـمـلـيــاتــي قــد تـغـيــر ،وأن
تفوق سالح الجو اإلسرائيلي وحرية
عمله في املنطقة قد تضرر ،وهو اآلن
مرهون بإرادة موسكو ونياتها.
ه ــذا م ــا خ ـلــص إل ـيــه مــوقــع «والـ ــا»

ً
الـ ـعـ ـب ــري أم ـ ـ ــس ،نـ ـق ــا عـ ــن م ـص ــادر
عـ ـسـ ـك ــري ــة وأمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة إسـ ــرائـ ـيـ ـل ـ ـيـ ــة،
رأت أن مـن ـظــومــة «اس  »400الـتــي
ت ـع ـ ّـد «م ـن ـظ ــوم ــة ال ــرع ــب» م ــن جـهــة
ال ـغ ــرب ،تـعـنــي فـقــط تـعـقـيـدًا جــديـدًا
فــي «ال ـســاحــة الـخـلـفـيــة إلســرائ ـيــل»،
وخـ ــاصـ ــة أنـ ـه ــا (إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل) ك ــان ــت
ت ـت ـم ـت ــع مـ ـن ــذ س ـب ـع ـي ـن ـي ــات الـ ـق ــرن
املاضي بتفوق جوي شبه كامل في
مــواجـهــة الـعــالــم الـعــربــي  ...أمــا اآلن
«فـنـعـمــل ع ـلــى ف ـهــم األمـ ــور وكـيـفـيــة
ال ـت ـع ــام ــل م ــع الـ ــواقـ ــع الـ ـج ــدي ــد ،مــع

اإلدراك بأن التفوق قد تضرر».
الـ ـب ــاح ــث فـ ــي م ـع ـه ــد «ه ــرت ـس ـي ـل ـي ــا»
ورئيس قسم األبـحــاث العسكرية في
املعهد ،يفتاح شابيرا ،أوضح للموقع
أن ســاح الجو اإلسرائيلي سيواجه
تـعـقـيــدات وص ـعــوبــات مـيــدانـيــة ،رغــم
أنـهــم قــد يـجــدون وسيلة مــا للتعامل
مــع املـتـغـيــر الـجــديــد (االس  ،)400إال
أنــه أكــد في املقابل أن التفوق الجوي
اإلســرائ ـي ـلــي ت ـضــرر م ــع وص ــول هــذه
املنظومة الى الساحة السورية ،األمر
الــذي مــن شأنه أن يغير مــن مقومات

الـقــدرة اإلسرائيلية على التحرك في
هـ ــذه ال ـس ــاح ــة وفـ ــي غ ـي ــره ــا ،وه ـنــاك
أس ـئ ـلــة ب ــات ــت م ـط ــروح ــة :م ـتــى يمكن
ال ـع ـم ــل ومـ ـت ــى ي ـج ــب ال ـع ـم ــل ،وك ـيــف
يمكن العمل؟».
ّ
ويشير التقرير الى أن «التفوق الجوي
إلسرائيل مرتبط الى حد كبير بقدرة
اآلخرين على كشف تحركات وأنشطة
ال ـطــائــرات الـحــربـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،أي
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى الـ ــوصـ ــول ال ـ ــى ال ـه ــدف
ومهاجمته ،وفي الوقت نفسه ضمان
العودة الى إسرائيل .هذا االعتبار بات

مفقودًا اآلن ،ألن الطائرات اإلسرائيلية
مـكـشــوفــة حــالـيــا مـنــذ لحظة إقالعها
الـ ـ ــى ل ـح ـظ ــة ال ـ ــوص ـ ــول الـ ـ ــى الـ ـه ــدف،
وم ــن ثــم ال ـع ــودة أدراجـ ـه ــا» .وأض ــاف
إن ــه «ل ـعــدم االنـكـشــاف املـسـبــق أهمية
كبيرة ،ومع وجــود االس  400تغيرت
قواعد اللعبة ،فوجود هــذه املنظومة
في الساحة الخلفية إلسرائيل يخرق
ّ
ويضر قدرة
التوازن الذي كان قائمًا،
سالح الجو الذي بات مكشوفًا بشكل
كـبـيــر جـ ـ ـدًا» .وب ـح ـســب ال ـت ـقــريــر ،فــإن
«ه ــذه املـنـظــومــة تـمـثــل تـهــديـدًا تجاه
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املوجودة في املطار كانت بإمكانيات
مـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة ،ل ـ ـكـ ــن جـ ـ ــاهـ ـ ــد ط ــاق ـم ـه ــا
املتواضع إلنقاذ ما أمكن من الجرحى.
«كـنــا نفتقر إلــى املختصني واألطـبــاء
فــي املـسـتــوصــف .مــع ذل ــك ك ـلــه ،كانت
غالبية اإلصابات تتم معالجتها .وفي
مــا يخص الـشـهــداء ،كنا نحفر القبر
للشهيد ،ونضع في التابوت زجاجة
ُ
بــداخ ـل ـهــا ورق ـ ــة ك ـت ــب عـلـيـهــا اس ـمــه.
ث ــم ن ـق ــوم بــدف ـنــه ب ـعــد ت ــأدي ــة مــراســم
التشييع الكاملة» ،يقول الرائد.

«النهاية»
في  10تشرين الثاني ،وصل الجيش
إل ــى منطقة كــويــرس شــرقــي ،ليشعر
حماة املطار بأن الفرج قادم ال محالة.
فــي لـحـظــة دخ ــول أول مـجـمــوعــة إلــى
املطار ،يروي الرائد هادي« :لم نصدق
أعـيـنـنــا .اعـتـقــدنــا أن ــه حـلــم مــن أحــام
اليقظة  ...انتظرنا تلك اللحظة بفارغ
ال ـص ـبــر .وأك ـث ــر م ــا فــرحـنــا ألج ـلــه هو
مــوضــوع ال ـجــرحــى ،إذ سـيـتــم نقلهم
إلـ ــى م ـس ـت ـش ـف ـيــات م ـج ـه ــزة ب ـم ـعــدات
طبية».
الحكاية»  ...واليوم بعد فترة
«انتهت
ُ
ّ
مــن ال ــراح ــة ،املــداف ـع ــون ت ــوزع ــوا على
الجبهات ليكونوا كمن وصــل إليهم
ُ ...م ِّ
حررين.

كل سالح جو تحلق طائراته الحربية
فــي املنطقة ،وه ــذا يشمل إضــافــة الى
إســرائ ـيــل ،األردن وتــركـيــا والــواليــات
املتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى».
وأش ــار املــوقــع اإلسرائيلي الــى أن من
ّ
يعزي نفسه بــأن روسيا ليست دولة
عـ ــدوة إلس ــرائ ـي ــل ،عـلـيــه أن يـ ــدرك أن
الـتـحــالـفــات واالئ ـت ــاف ــات ف ــي الـشــرق
األوسـ ــط تـنـشــأ وتـسـقــط بـشـكــل دائ ــم،
و«ال أح ــد ي ــدرك مـسـبـقــا مــا يـمـكــن أن
ي ـح ـصــل ف ــي الـ ـي ــوم ال ـ ــذي ي ـل ــي ،فـمــن
ك ــان يـعـتـقــد ق ـبــل س ـن ــوات أن روس ـيــا

كيري :تعاون سوريا ضد «داعش» ممكن
 ...دون رحيل األسد مؤقتًا
مــرة جديدة ّ
يغرد وزيــر الخارجية
األميركي جــون كيري خــارج سرب
ّ
ح ـل ـفــائــه ف ــي م ــا ي ـت ـعــلــق بــال ـحــرب
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة .فـ ـم ــع اق ـ ـ ـتـ ـ ــراب م ــوع ــد
ل ـقــاء «فـيـيـنــا» (الـ ــذي قــد ُيـعـقــد في
نـيــويــورك هــذه امل ــرة) بــن األط ــراف
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة املـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـحـ ــل األزمـ ـ ـ ــة
السورية ،كان كيري ُيعاكس رغبات
وأدبـيــات ال ــدول الغربية والتركية
والسعودية والقطرية ،بتصريحه
بإمكانية تعاون الجيش السوري
مع املعارضة في محاربة «داعش»
بوجود الرئيس بشار األسد.
ك ـ ـيـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي أشـ ـ ـ ــار س ــابـ ـق ــا إل ــى
إمكانية وجود األسد خالل املرحلة
االن ـت ـقــال ـيــة ،ه ــا ه ــو يـعـتــرف ب ــدور
ل ـل ـج ـي ــش ال ـ ـس ـ ــوري فـ ــي م ـح ــارب ــة
اإلره ـ ـ ـ ــاب .كـ ــام ك ـي ــري ت ــزام ــن مــع
التصعيد الــروســي في وجــه أنقرة
مع إسقاط طائرة «السوخوي» في
ريف الالذقية.
تــركـيــا الـتــي ت ـحــاول التخفيف من
ّ
حدة األزمة مع بقائها على موقفها
م ــن ال ـح ــادث ــة وم ــن رؤي ـت ـهــا لشكل
ّ
ال ـحــل فــي س ــوري ــا ،انـتـقــدت قصف
م ــوس ـك ــو ل ـل ـم ـعــارضــة «امل ـع ـت ــدل ــة»
في أعــزاز وإدل ــب ،بذريعة مكافحة
«داعش».
ّ
وقـ ـ ــال الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ،جـ ـ ــون ك ـ ـيـ ــري ،إن
م ــن امل ـم ـكــن أن ت ـت ـعــاون الـسـلـطــات
ال ـســوريــة وامل ـعــارضــة ضــد تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» دون رح ـ ـيـ ــل ال ــرئ ـي ــس
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األ ّس ـ ـ ـ ــد م ــؤقـ ـت ــا.
واس ـت ـط ــرد مـضـيـفــا إنـ ــه «سـيـكــون
من الصعب للغاية ضمان حدوث
ه ــذا الـتـعــاون دون مــؤشــر مــا على
وجود حل في األفق ،في ما يتعلق
بمصير األسد».
ّ
وصرح بأنه ليس من الواضح ما إذا
كــان يتعني على الرئيس السوري
ً
الــرح ـيــل أوال لـتــأمــن ق ـيــام تـعــاون
بــن الـجـيــش ال ـس ــوري واملـعــارضــة
املسلحة ملحاربة تنظيم «داعــش».
وأف ــاد وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي،
خــال مؤتمر صحافي مــع نظيره
ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي نـ ـيـ ـك ــوس ك ــوت ــزي ــاس
ّ
ف ــي أثـ ـيـ ـن ــا ،بـ ـ ــأن ج ـم ـيــع األطـ ـ ــراف
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ــوري ــة
متفقة على الحل السياسي ،مشيرًا
إلى أن حل أزمة الالجئني يكمن في
وض ــع ح ــد لـلـحــرب ف ــي ه ــذا الـبـلــد.
وأكد أن االلتزام اإلقليمي والدولي
الواسع بمحاربة تنظيم «داعــش»
سيفضي في النهاية إلى هزيمته.
في مــوازاة ذلك ،قال رئيس الــوزراء
الـتــركــي ،أحمد داود أوغـلــو ،أمــس،
تعليقًا على الـتــوتــر الـحــاصــل بني
تــركـيــا وروس ـي ــا« :نـحــن أم ــام أزمــة
ب ـع ـ ُـده ــا ال ـن ـف ـســي تـ ـج ــاوز ال ــواق ــع،
لذلك يتحتم الخروج من هذا النفق

ستنضم الى حزب الله وإلى إيران في
قتالهما ضــد داع ــش ،وتـحــديـدًا على
األراضي السورية؟».
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال ض ـ ـ ــاب ـ ـ ــط فـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـ ـجـ ــو
اإلسرائيلي للموقع ،إنه رغم التنسيق
املـعـلــن عـنــه بــن الـجــانـبــن ،إســرائـيــل
وروس ـي ــا ،إال أن األخ ـطــاء قــد تـحــدث،
وق ـ ــال «ه ـ ــذا امل ـع ـطــى ي ـجــب أن يـكــون
حــاضـرًا لــدى ســاح الـجــو ،ســواء أراد
ال ـ ــروس أن ي ـق ـعــوا ف ــي أخ ـط ــاء أو ال،
كما على سالح الجو أن يسأل نفسه:
عمنّ ،
وعم تدافع هذه املنظومة ،وعن

داوود أوغلو:
انتهاء األزمة في
سوريا ال يبدو قريبًا

النفسي املسدود بأسرع وقت».
وجـ ــاءت تـصــريـحــاتــه خ ــال لقائه
عـ ـ ــددًا م ــن ال ـص ـح ـف ـي ــن ،ع ـل ــى مــن
الـ ـط ــائ ــرة ،ف ــي ط ــري ــق ع ــودت ــه مــن
أذربـيـجــان إلــى أنـقــرة ،حيث تطرق
إل ـ ــى الـ ـلـ ـق ــاء ،ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع وزي ـ ــري
خارجية تركيا وروسيا في بلغراد،
ّ
موضحًا أن مــن الصعب حــل كافة
ّ
املسائل خالل لقاء واحد .وأفاد بأن
بالده اتخذت كافة التدابير الالزمة
ّ
لـ ــردع أي خـطــر ي ـهــدد أم ـن ـهــا ،وأن
األزمــة الحالية مع روسـيــا ،ناتجة
مــن جــديــة تــركـيــا فــي تطبيق هــذه
الـتــدابـيــر ،الـتــي تـنـضــوي فــي إطــار
قواعد االشتباك املعلنة عنها.
وردًا عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ــؤال ع ـ ــن احـ ـتـ ـم ــال
دخ ــول ق ــوات تــركـيــة إل ــى األراض ــي
الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي حـ ــال وج ـ ــود خطر
يـهــدد األم ــن الـقــومــي الـتــركــي ،قــال:
«هـنــاك عــدد مــن ال ــدول الـتــي تدعو
إل ــى إخـ ــاء س ــوري ــا م ــن الـعـنــاصــر
األجنبية ،لكننا نراهم موجودين
بجنودهم وأسلحتهم وطائراتهم
فيها ،فالعديد من وسائل اإلعــام
ال ـع ــامل ـي ــة ،ن ـق ـلــت أن ـ ـبـ ـ ً
ـاء ع ــن مـقـتــل
أكثر من  10جـنــراالت إيرانيني في
س ــوري ــا ،ك ــذل ــك ال ـج ـم ـيــع ي ـعــرفــون
التدخل الروسي العسكري في هذا
البلد».
ول ــدى اسـتـفـســار أح ــد الصحفيني
ع ـ ــن امل ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـت ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي حـ ــال
مطالبة التركمان بإنشاء كانتون
(مـقــاطـعــة) خــاصــة بـهــم ،أش ــار إلــى
م ـعــارضــة تــرك ـيــا م ــن ح ـيــث امل ـبــدأ،
فكرة تقسيم سوريا إلى كانتونات،
منوهًا في الوقت ذاته إلى ضرورة
اإلســراع في إنهاء األزمــة السورية
عن طريق الحوار السياسي.
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد داوود أوغ ـ ـ ـلـ ـ ــو ق ـصــف
امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة امل ـع ـتــدلــة في
أع ـ ـ ــزاز وإدلـ ـ ـ ــب ،ب ــذري ـع ــة مـكــافـحــة
«داعـ ـ ـ ــش» ،واصـ ـف ــا هـ ــذا ال ـت ـصــرف
بالتناقض الكبير (فــي إشــارة إلى
روسيا).
وج ـ ـ ــدد إصـ ـ ـ ــرار ت ــرك ـي ــا ع ـل ــى ع ــدم
الـسـمــاح لـعـنــاصــر «ح ــزب االتـحــاد
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» الـ ـك ــردي ال ـس ــوري،
بــالـتـجــاوز إلــى غــربــي نهر الـفــرات،
ّ
م ـف ـص ـحــا فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،بـ ــأن

أي مـنـطـقــة ت ـشــدد أك ـثــر ف ــي دفــاعـهــا؟
واإلج ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ــن هـ ـ ــذيـ ـ ــن ال ـ ـسـ ــؤالـ ــن
س ـت ـس ــاع ــد فـ ــي ال ـت ـخ ـط ـي ــط وال ـع ـم ــل
امليداني العملياتي».
وأضــاف الضابط« :يــوجــد تغيير في
املـ ـي ــزان االس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي املـنـطـقــة،
وال ـ ــوج ـ ــود ال ـع ـس ـك ــري الـ ــروسـ ــي فــي
مـنـطـقـتـنــا وس ـي ـطــرت ـهــم ع ـلــى امل ـجــال
ال ـج ــوي ،يـعـنــي أن ـنــا ل ــم نـعــد قــادريــن
على فعل ما نريد ،فحرية العمل التي
كانت إلسرائيل قد تضررت ،ولم تعد
كما كانت عليه في املاضي».

م ـ ــوق ـ ــف تـ ــرك ـ ـيـ ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن
معروف من ِقبل الجميع.
وردًا عـلــى س ــؤال حـيــال احـتـمــاالت
ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء األزمـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة ،ق ـ ــال:
ّ
«يؤسفني الـقــول إن انتهاء األزمــة
فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا فـ ـ ــي ظـ ـ ــل األوضـ ـ ـ ـ ــاع
الراهنة ،ال يبدو قريبًا ،خاصة بعد
ظهور العديد من املجموعات التي
خــرجــت ع ــن ال ـس ـي ـطــرة ،والـتـشـتــت
الـحــاصــل داخ ــل املـجـتـمــع الــدولــي،
وتدخل كثير من القوى في الصراع
السوري مباشرة».
إل ــى ذل ــك ،أعـلــن الــرئـيــس الفرنسي
ّ
فــرنـســوا هــوالنــد ،أم ــس ،أن حاملة

الطائرات الفرنسية «شارل ديغول»
املوجودة حاليًا في البحر املتوسط
ستكون فــي الخليج خــال بضعة
أي ــام .وق ــال مخاطبًا طــاقــم «ش ــارل
دي ـ ـغـ ــول» خ ـ ــال زيـ ـ ــارة ل ـل ـحــام ـلــة:
«خــال بضعة أيــام ،ستكونون في
منطقة انتشار جــديــدة ،ستتولون
م ـســؤول ـيــات ق ـيــاديــة م ــع حلفائنا
فـ ـ ــي إطـ ـ ـ ـ ــار االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي».
ووصل هوالند ،أمس ،إلى الحاملة
املتمركزة قبالة السواحل السورية
في البحر املتوسط لتنفيذ غــارات
على «داعش» في سوريا والعراق.
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)

الحمضيات السورية
في السوق الروسية
تنطلق اليوم من ميناء الالذقية إلى روسيا
أول ــى الــرحــات الـبـحــريــة املـبــاشــرة لــرجــال
أعمال روس وسوريني ّ
محملة بنحو 800
طن من البرتقال والليمون السوري.
وم ــن املـخـطــط ل ــه أن تـبـحــر ه ــذه الشحنة
بشكل مباشر إلــى ميناء نوفوروسيسك
الروسي الواقع على البحر األســود ،حيث
من املتوقع أن تظهر هذه الحمضيات في
أس ــواق مــوسـكــو بـحـلــول الـ ـ  15مــن شهر
كانون األول الجاري.
وقــال رجــل األعمال الـســوري ،أمجد دوبــا،
إلحـ ــدى اإلذاعـ ـ ــات ال ــروس ـي ــة« :إن ل ــم يكن
هـنــاك نقل منتظم مــن ســوريــا ،فمن غير
املمكن استبدال البضائع التركية» ،منوهًا
ب ــاألس ـع ــار ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ال ـت ــي تـتـمـتــع بها
الخضروات السورية.
وأضاف الرجل املقيم في موسكو أنه قبل

اندالع األزمة في سوريا ،كان هناك رحالت
مباشرة من املوانئ السورية إلى روسيا،
أم ــا اآلن ،فـهـنــاك رح ـلــة واحـ ــدة مــن ميناء
طرطوس كل  20يوميًا تبحر إلى روسيا
فــي رحلة تمر بعدة مــوانــئ أخــرى لتصل
إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي بعد 35
–  40يوما من إقالعها.
وبحسب مصدر في وزارة املالية السورية
فإن موسكو ودمشق تبحثان مسألة منح
املـنـتـجــات الـســوريــة امل ـصــدرة إل ــى روسـيــا
إعفاءات جمركية.
وكانت روسيا قد فرضت قيودًا اقتصادية
على واردات عــدد مــن املنتجات الــزراعـيــة
والغذائية التركية إلى سوقها ،على خلفية
إس ـ ـقـ ــاط أن ـ ـقـ ــرة قـ ــاذفـ ــة «سـ ــوخـ ــوي »24
الروسية.
(روسيا اليوم)
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العالم

ً
على الغالف العالقات اإليرانية الروسية «لم تشهد مثيال في تاريخها بعد العالقات التي جرت في زمن إيفان الرابع والملك طهماسب
الصفوي» .عبارة لعلي أكبر واليتي يصف فيها لقاء المرشد علي خامنئي بالرئيس فالديمير بوتين ،وحدها التسريبات يمكن أن توضح معناها
وتشرح تداعياتها على المنطقة ...والعالم

بوتين في إيران:

كل من يقف
ضدنا إرهابي
إيلي شلهوب

طهران« :داعش»
تبيع النفط لتركيا
ولدينا الوثائق
أعلن أمين مجمع تشخيص
مـصـلـحــة ال ـن ـظــام ف ــي إي ــران
محسن رضائي أن إيران تمتلك
وثــائــق تـشـيــر إل ــى بـيــع نفط
«داعش» إلى تركيا.
وقال رضائي إن «المستشارين
اإليرانيين وثقوا ممرات نفط
«داع ــش» إلــى تركيا ويمكن
ن ـشــر ال ــوث ــائ ــق» ،مـضـيـفــا أنــه
«إذا كانت الحكومة التركية
غـ ـي ــر مــطــلــع ــة عـ ـل ــى ب ـيــع
«داعـ ــش» للنفط إل ــى تــركـيـا،
فإننا مستعدون لتقديم كل
المعلومات لهم عن ذلك».
من جهة أخرى ،صرح رضائي
بأنه «سيتم قريبًا إعــان أنباء
مهمة عن تدمير العصابات
التكفيرية وداعش ،إلى الرأي
العام» .وخالل عيادته عددًا
من الجرحى في ســوريـا ،قال
رضائي إن «الدول التي تشتبك
مع اإلرهابيين يجب أن تعمل
بهدوء لتقليص حدة التوتر
ف ــي م ــا ب ـي ـن ـهـ ّـا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أنــه
«يـجــب أن تــوظــف طاقاتها
لتدمير داعش».
(األخبار)

قبل  72عامًا ،في أواخر تشرين الثاني
ّ
م ــن ع ـ ــام  ،1943ح ـ ــط «قـ ـ ــادة ال ـع ــال ــم»
ج ـ ــوزف س ـتــالــن وف ــران ـك ـل ــن روزف ـل ــت
وويـ ـنـ ـسـ ـت ــون تـ ـش ــرش ــل ،رح ــالـ ـه ــم فــي
طهران لعقد محادثات استمرت ثالثة
أيـ ــام ح ــول م ـجــريــات ال ـح ــرب الـعــاملـيــة
الثانية .كانت إيران في حينه ،تخضع
الحـتــال سوفياتي بريطاني مشترك
منذ عام  ،1941بذريعة تعاطف الشاه
رض ــا بـهـلــوي مــع أدول ــف هـتـلــر .وعلى
حــن غــرة ،جــاء هــم ضيف غير مرغوب
فيه ،يرجو خمس دقائق من وقتهم ،بال
ّ
جــدوى .بعد إلحاح وتــوســل ،مــن عليه
تشرشل بلحظات اسـتـمــاع ،استغلها
ف ــي اس ـت ـج ــداء مـعــامـلــة أف ـض ــل ل ــوال ــده
امل ـن ـفــي إل ــى ج ــزي ــرة مــوري ـش ـيــوس في
مومباي الهندية .لم يكن الضيف سوى
شاه إيران الجديد ،محمد رضا بهلوي،
ابن رضا شاه.
قبل أقل من أسبوعني ،في أواخر تشرين
الـثــانــي  ،2015وطـئــت قــدمــا فالديمير
بوتني ،قيصر روسـيــا ،وريــث ستالني،
أرض طهران .كانت الساعة قد المست
الثانية مــن بعد الظهر ،موعد افتتاح
قمة الــدول املصدرة للغاز املنعقدة في
ايـ ــران .طـلــب مــراف ـقــوه تـســريــع الخطى
للحاق موعد االفتتاح ،فرفض .تمنوا
عليه إجراء مراسم االستقبال الرسمي،
فتمنع .كان قد حدد وجهته مسبقًا :آية
الله علي خامنئي .أراد «االستفادة من
مستوى الفهم وال ـحــزم الـلــذيــن يتميز
بهما» ،على ما عبر في وقت الحق من
زي ــارت ــه .ســاع ـتــان أمـضــاهـمــا الــرئـيــس
ّ
الجمهورية،
الروسي في ضيافة مرشد
حاول خاللهما الفريق املرافق تذكيره،

أعرب خامنئي عن تقديره وتثمينه للسياسة الروسية في مقاومة الغرب في أوكرانيا (األخبار)

أك ـثــر م ــن م ــرة ،بــأنــه تــأخــر كـثـيـرًا على
القمة .كان جوابه واحـدًا فيها كلها :ال
يهم.
لقاء تقرر في خالله نقل العالقة الثنائية
بوتني
إلى املستوى االستراتيجي .كان
ّ
واضـحــا فــي ذل ــك .قالها صــراحــة« :كنا
نعتبر عالقتنا تكتيكية ،ونعرف أن في
إيــران من يعتبر أننا يمكن أن نبيعكم
لـ ـلـ ـغ ــرب .إن روس ـ ـيـ ــا لـ ــن ت ـت ـخ ـلــى عــن
حليفتها االستراتيجية إيـ ــران» ،على
ما نقل مسؤول إيراني رفيع املستوى.
بوتني شدد على أنه يريد العالقة بهذا
ال ـس ـقــف ف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ،الـسـيــاسـيــة
والعسكرية والتجارية .وجرى التفاهم
ب ـ ــن الـ ــرج ـ ـلـ ــن عـ ـل ــى ت ــوجـ ـي ــه ج ـم ـيــع
الـ ـ ـ ـ ــوزارات ف ــي ال ـب ـلــديــن ل ـتــرج ـمــة هــذا
التفاهم االستراتيجي في كل تفاصيل
العالقات الثنائية .ظهر ذلك سريعًا في
االت ـفــاقــات أو الـتـفــاهـمــات الـتــي وقعت
خـ ــال الـ ــزيـ ــارة ف ــي مـ ـج ــاالت ال ـت ـب ــادل

الـعـلـمــي والـتـكـنــولــوجــي ،وف ــي امل ـيــدان
ال ـ ـنـ ــووي (االت ـ ـفـ ــاق م ــع م ــوس ـك ــو عـلــى
ً
بناء  12مفاعال في إي ــران) ،والتجاري
(قــرار بوتني فتح خط تمويل بقيمة 5
مليارات دوالر ،قابل للرفع إلــى عشرة
مليارات ،لتغطية التبادالت التجارية،

تحالف استراتيجي
سياسي وعسكري
واقتصادي وتوافق
على رفض أي حل يفرض
على السوريين

فيما تعهدت طهران بفتح الباب واسعًا
أم ـ ــام م ـش ــارك ــة روسـ ـي ــا ف ــي الـصـنــاعــة
النفطية فــي الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة).
هذا طبعًا في ظل تعهد بوتني بتصدير
ك ــل م ــا ت ــري ــده إي ـ ــران م ــن اس ـل ـحــة ،كـ ّـمــا
ونوعًا ،على ما أفادت مصادر عسكرية
إيرانية واسعة اإلطالع.
في املقابل ،أعــرب خامنئي عن تقديره
وت ـث ـم ـي ـن ــه ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة فــي
م ـق ــاوم ــة الـ ـغ ــرب ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا .كــذلــك
أعــرب لبوتني عــن «قناعته بــأن موقف
موسكو في سوريا عــزز موقع روسيا
فــي النظام الــدولــي ،وفــي مــوقــع بوتني
وسمعته على املستوى العاملي».
يضيف امل ـســؤول اإلي ــران ــي الــرفـيــع ،أن
ملف ســوريــا كــان رئيسيًا على طاولة
ّ
املباحثات ،قدم بوتني «تعهدًا بأل يقبل،
مثله مثل الجمهورية اإلسالمية ،بأي
حــل ال يقبله الـشـعــب ال ـس ــوري» .كذلك
تعهد الطرفان «بالعمل للحؤول دون

أزمة «داعش» المالية تؤثر في قدراته
ذكرت صحيفتا «واشنطن بوست»
و«نيويورك تايمز» أن تنظيم «داعش»
يواجه أزمة مالية بعدما خسر جزءًا من
األراضي التي كان يسيطر عليها في
سوريا والعراق ،وهو ما دفعه إلى زيادة
الضرائب وخفض رواتب مقاتليه
ت ـش ـيــر غــال ـب ـيــة الـ ـتـ ـق ــدي ــرات إل ـ ــى أن
«داعـ ــش» ال ــذي يـعــد «أغ ـنــى منظمة
إرهابية» في العالم ،يواجه مشاكل
مادية يمكن أن تؤثر في قدرته على
شن حــروب ،في الوقت الــذي يحاول
فـيــه إدارة مــايــن ال ـنــاس مــن ضمن
«دول ـتــه» املــزعــومــة .هــذا مــا خلصت
إليه التقارير الصادرة في الصحف
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،خـ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة
املــاضـيــة ،فــي ظــل تكثيف الهجمات
الجوية وامليدانية عليه فــي العراق
وســوريــا واسـتـعــادة بعض املناطق
منه.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»
ً
األم ـي ــرك ـي ــة ،ن ـق ــا ع ــن م ـح ـل ـلــن ،بــأن
التنظيم بدأ يخسر مصادر تمويله،
بينما استعاد العرب واألكــراد مدنًا
وقرى في سوريا كان يعتمد عليها
من أجل جني الضرائب ،إضافة إلى
أنه خسر ثلث املناطق التي يسيطر
ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق مـ ــع اسـ ـتـ ـع ــادة
الحكومة وقــوات «الحشد الشعبي»
مدينة تكريت ومصفاة بيجي .وفي
هذا املجال ،قال الخبير في «منتدى
الـشــرق األوس ــط» أيـمــن التميمي إن
الـتـنـظـيــم واجـ ــه ض ــرب ــة قــاس ـيــة هــذا
ال ـص ـيــف ،ع ـنــدمــا تــوق ـفــت الـحـكــومــة
ال ـعــراق ـيــة ع ــن دف ــع األم ـ ــوال ملــوظـفــي
ال ـخــدمــات املــدن ـيــة ،ال ــذي ــن يعيشون
في املناطق املسيطر عليها من قبله،
بما فيها مدينة املوصل.
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد
ّ
ق ــدرت ،أخ ـي ـرًا ،أن مسلحي التنظيم
يـحـصـلــون ع ـلــى ح ــوال ــى  40مـلـيــون
دوالر ش ـهــريــا م ــن مـبـيـعــات الـنـفــط،
إضافة إلى ذلك ،فإن التنظيم يجمع

األمـ ـ ـ ــوال م ــن الـ ـض ــرائ ــب واألتـ ـ ـ ــاوات
الـتــي يفرضها على  6إلــى  9ماليني
شخص يعيشون تحت سيطرته.
مــن هــذا املنطلق ،أش ــارت الصحيفة
إل ــى أن «غ ـن ــائ ــم الـ ـح ــرب ،ب ـمــا فـيـهــا
حقول النفط ،وأيضًا املناطق حيث
يمكن للتنظيم أن يـصــادر األراضــي
ويبتز الناس مقابل الفدية ،أصبحت

ن ــادرة ،بينما يـنــازع للسيطرة على
مناطق جديدة».
وأوضـ ـح ــت «واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت» أن
«إحـ ـ ـ ــدى املـ ـش ــاك ــل الـ ـت ــي ي ــواج ـه ـه ــا
داعش هي أن الجزء األكبر من دخله،
خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،يــأتــي من
الغزو ومصادرة األراضي واالبتزاز،
وهذه كلها مصادر غير مستدامة»،

ُ
خفضت رواتب المسلحين من  $400شهريًا إلى حوالى ( $300األخبار)

مـضـيـفــة أن ال ـت ـن ـظ ـيــم «ي ـخ ـســر اآلن
األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،لـ ـ ــذا مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب عـلـيــه
الحصول على اإليرادات».
ً
ورأت الصحيفة ،نقال عــن املحللني،
أن خسارة املناطق قد تكون السبب
وراء ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم إلـ ـ ـ ــى شــن
عمليات إرهــابـيــة فــي ال ـخــارج ـ ـ بما
فيها الهجمات األخيرة على باريس
الـتــي أدت إل ــى مـقـتــل  130شـخـصــا ـ
وهــي طــريـقــة ملـمــارســة ضـغــوط على
ّ
أع ــدائ ــه .ك ــذل ــك ،أش ــار امل ـحــل ـلــون إلــى
أن «داع ــش» يـقــوم بتحويل م ــوارده
لـتـقــويــة ف ــروع تــابـعــة لــه فــي مناطق
أخرى ،منها ليبيا ،لتحصني منطقة
ً
آمـ ـن ــة لـ ـ ــه ،ب ـ ـ ــدال عـ ــن املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
يخسرها في سوريا والعراق.
وذك ـ ــر ال ـت ـقــريــر أن ه ـن ــاك م ــؤش ــرات
إل ــى أن الـتـنـظـيــم يـضـ ّـيــق مـيــزانـ ّـيـتــه،
م ــوض ـح ــا أن رواتـ ـ ـ ــب امل ـق ــات ـل ــن قــد
خفضت ،أخيرًا ،من  $400شهريًا إلى
حوالى .$300
ً
فضال عن ذلــك ،فإن برامج املساعدة
للمحتاجني فــي املـنــاطــق الخاضعة
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فــرض أي طــرف خــارجــي أي حــل» على
دم ـشــق .وه ــي الـعـبــارة الـتــي يترجمها
امل ـتــاب ـعــون بــأن ـهــا تـعـنــي «ال مـســاومــة
عـلــى الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد ،ومـصـيــره
ي ـقــرره الـشـعــب ال ـس ــوري» .وه ــي كانت
العنوان األول في الرسالة التي نقلها
مستشار املرشد ،علي أكبر واليتي ،إلى
الرئيس األس ــد خــال زيــارتــه قبل أيــام
ّ
السورية.
للعاصمة
ح ـ ـ ـ ـ ــرص ب ـ ـ ــوت ـ ـ ــن ع ـ ـل ـ ــى اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض
مـعـلــومــات حكومته ح ــول الــدعــم الــذي
تـقــدمــه تــركـيــا للمجموعات اإلرهــابـيــة
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا ،وخـ ـص ــوص ــا
«داعش» .شرح بالتفصيل جهود أنقرة
في تجارة النفط مع هذا التنظيم ،وقدم
معلومات من نوع أنه في أسبوع واحد،
عـبــر ال ـحــدود الـتــركـيــة بــاتـجــاه ســوريــا
نـحــو  2000إره ــاب ــي مـسـلــح ونـحــو 20
طنًا من السالح.
يـ ـق ــول املـ ـ ـس ـ ــؤول اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ن ـف ـس ــه إن
الجمهورية اإلسالمية تعهدت لروسيا
ب ــالـ ـعـ ـم ــل مـ ـ ــا فـ ـ ــي وس ـ ـع ـ ـهـ ــا ل ـح ـم ــاي ــة
حـ ـ ــدودهـ ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة م ـ ــن أي ت ـق ــدم
«أطلسي» يحاكي ذاك الذي حصل على
الجبهة الغربية (في شرق أوروبا) ،في
مقابل التزام روسي بتقديم غطاء كامل
إليـ ـ ــران ف ــي م ــواج ـه ــة عـ ـ ــدوان أم ـيــركــي
أو «أطـلـســي» مــن أي ن ــوع ك ــان .واتـفــق
الـ ـط ــرف ــان ع ـل ــى إعـ ـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء «أوب ـ ــك
الـ ـغ ــاز» ،ف ــي م ـحــاولــة لـتـشـكـيــل جبهة
اق ـت ـص ــادي ــة ل ـت ـقــويــة ال ـف ــري ــق ال ــدول ــي
املـ ـع ــادي ل ـل ـغــرب ،وتـنـسـيــق سـيــاســات
الـطــاقــة بشكل كــامــل لتقوية جبهتهم.
تنسيق سارعت الجمهورية اإلسالمية
إلى ترجمته بوقف إمداداتها ألوروبــا
بالغاز كي ال تضر روسيا.
لكن األهم ،من منظور آني ،هو االتفاق
بني الطرفني على تشكيل تحالف عاملي
ض ــد اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ،ع ـل ــى غـ ـ ــرار ال ـت ـحــالــف
ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي ش ـك ــل م ـن ـت ـصــف ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ض ــد الـ ـن ــازي ــة ،ن ــوات ــه الـ ــدول
اإلس ــام ـي ــة ،ع ـلــى ق ــاع ــدة ال ـق ـنــاعــة بــأن
الغرب ال يصلح لتشكيل تحالف كهذا
ولن يفعل.
األكـثــر طــرافــة فــي الــزيــارة كلها ،ســؤال
وج ـه ــه ال ــرئ ـي ــس ح ـســن روح ــان ــي إلــى
ضيفه« :هل نستطيع أن نتوافق سيادة
ال ــرئـ ـي ــس ع ـل ــى ت ـع ــري ــف اإلره ـ ــاب ـ ــي؟».
كــان ج ــواب القيصر سريعًا« :ه ــذا أمر
سهل جـدًا سـيــادة الرئيس .كــل مــن هو
ضدنا إرهابي ،وكل من هو معنا ليس
إرهابيًا».
ج ـم ـلــة خ ـل ـطــت الـ ـج ــد بـ ــاملـ ــزاح ،لـكـنـهــا
تـخـتـصــر م ـعــادلــة فــرضــت نـفـسـهــا في
امل ـيــدان ،وتـعــززت مــع إسـقــاط تركيا للـ
«سوخوي» الروسية ،غــداة «تفاهمات
ط ـهــران» الـتــي وضـعــت دعــائــم تحالف
إق ـل ـي ـمــي دول ـ ــي ج ــدي ــد ،ت ــداع ـي ــات ــه لــن
يمضي الكثير من الوقت قبل أن تظهر
جلية على أرض الواقع.
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السعودية تعرقل مفاوضات المناخ
َ
لم تبق سوى خمسة
أيام من المفاوضات في
مؤتمر األمم المتحدة المعني
ّ
بتغير المناخ والمنعقدفي
لوبورجيه ـ باريس ،وبات من
الضروري زيادة وتيرة وسرعة
التفاوض حول مسودة
نص التضامن ومسودة قرار
بمنهاج ديربان
النهوض ّ
للعمل المعزز ،كي تستطيع ان
تقطف فرنساثمار ست سنوات
من التفاوض ،بدأت بفضل في
كوبنهاغن وتعثرت مابين
ديربان والدوحة وليماوال يبدو
انهاستصل الى نتيجة مرضية
في باريس
باريس ــ بسام القنطار
بعد االنطالقة السياسية غير املسبوقة
ملؤتمر األمم املتحدة الـ  ٢١التفاقية تغير
امل ـن ــاخ املـنـعـقــد ف ــي ب ــاري ــس ،وم ـشــاركــة
غالبية قادة الدول في االفتتاح الرسمي،
انغمس مئات املفاوضني الدبلوماسيني
في اسبوع ثقيل من املفاوضات ،أجمعت
مختلف األط ــراف على أن محصلته في
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع األول ك ــان ــت «سـلـبـيــة
جــدا» .وقــال مصدر دبلوماسي فرنسي
رفيع املستوى ،في محادثة غير رسمية
م ــع ع ــدد م ــن الـصـحــافـيــن ،إن الــرئــاســة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـل ـمــؤت ـمــر ت ـص ــر ع ـل ــى أن ال
تمديد ألي يــوم إضافي للمؤتمر املقرر
أن يختتم يوم الجمعة املقبل ،في إشارة
ُ
واضـ ـح ــة إلـ ــى أن فــرن ـســا ت ــري ــد أن ت ـقـ ّـر
م ـســودة نــص ت ـفــاوضــي ،بـحـلــول مساء
ُ َ
الـخـمـيــس ك ـحــد أق ـص ــى ،ع ـلــى ان تـعــلــن
املوافقة عليه يوم الجمعة.
ل ـك ــن أجـ ـ ـ ــواء الـ ـتـ ـف ــاوض ال ت ــوح ــي ب ــأن
ح ـ ـسـ ــابـ ــات «الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــل» سـ ـتـ ـت ــواف ــق مــع
حـ ـس ــاب ــات «ب ـ ـيـ ــدر» ق ــائ ـم ــة ط ــوي ـل ــة مــن
الــدول املعرقلة وعلى رأسها السعودية
والهند .وفي هذا السياق ،يؤكد الخبير
اللبناني ناجي قديح الذي يتابع مسار
املفاوضات من خــال «شبكة العمل من
أجل املناخ» ،أن السعودية تتصدى بقوة

مل ـحــاولــة ال ـب ـل ــدان الـصـنــاعـيــة امل ـت ـطــورة
تمرير صيغتها بشأن األهــداف البعيدة
املدى ،تلك املتعلقة بما أعلنته مجموعة
ال ـ ـ ــدول ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـك ـب ــرى  G7ب ـشــأن
االنتقال الكامل (بنسبة  100باملئة) إلى
املصادر املتجددة للطاقة ،أي التخلص
الكامل من استخدام الــوقــود األحفوري
(النفط والفحم) كمصدر إلنتاج الطاقة،
مع نهاية هــذا الـقــرن .وبالفعل تصدرت
ال ـس ـعــوديــة قــائ ـمــة الـ ـ ــدول ال ـت ــي منحت
«جائزة الوقود األحفوري» التي تمنحها
يوميًا الجمعيات غير الحكومية للدولة
التي تقدم أسوأ أداء ،على مستوى عرقلة
املفاوضات.
وفي باحة واسعة لتنظيم املعارض في
لــوبــورجـيــه ،حيث نصبت خيم عمالقة
الس ـت ـض ــاف ــة امل ــؤتـ ـم ــري ــن ،ب ـ ــدا واض ـح ــا
الضغط الذي يتعرض له املشاركون في
مجموعات التفاوض ،ضمن فريق عمل
ّ
«منهاج ديربان للعمل املعزز» ،وعكست
وج ــوهـ ـه ــم الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـ ـتـ ــي م ــارس ـه ــا
ال ـك ـث ـيــرون إلغـ ــاق أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن من
النص التفاوضي قبل نهاية األسـبــوع.
وأشار أحد أعضاء الوفود إلى أن التقدم
كـ ــان م ـت ـف ــاوت ــا جـ ـ ــدا ،م ــع ن ـج ــاح بعض
املجموعات في التعامل مع األجزاء التي
تتسم بــالـتــوافــق وغ ـيــر املـثـيــرة للجدل،
كما أعرب أحد املفاوضني في املجموعة
املـنـبـثـقــة حـ ــول ال ـت ـمــويــل ،ع ــن قـلـقــه من
ً
أن ال ـنــص قــد تــراجــع بــالـفـعــل ،قــائــا إن
الـ ـخـ ـي ــارات أض ـح ــت أقـ ــل وض ــوح ــا مما
كانت عليه قبل يوم واحــد ،وتساءل عن
كيفية إجــراء الــوزراء التفاوض على هذا
األساس .وأشار أحد أعضاء الوفود الذين

شعروا باألسى إلــى أن دفــع املفاوضات
إل ــى املــرحـلــة املقبلة يـعــد «مـســألــة حياة
أو م ــوت» ،وأن تحديد موضع القضايا
ال ـش ــام ـل ــة «ال ي ـ ــزال يـتـسـبــب ف ــي إربـ ــاك
املـ ـف ــاوض ــات» .وج ـ ــرت اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن
العديد من قضايا التخفيف والتمويل
والشفافية تنتمي إلــى أقـســام متعددة،
مــع وج ــود اخ ـتــاف فــي وج ـهــات النظر
حــول املوضع املناسب لها .وفــي الوقت
نفسه ،اندمج الفريق العامل املخصص
ّ
املعني بمنهاج ديربان للعمل املعزز في
تتبع املوقف الخاص بــه ،في ما يتعلق
بالتمايز والتفاوت في املسؤوليات ،ما
حدا بأحد املراقبني إلى التساؤل عما إذا
كان ذلك قد أدى إلى إهدار ساعات ثمينة.
وفـيـمــا انـشـغــل امل ـشــاركــون فــي مراجعة
املسودة الجديدة املجمعة التي أصدرتها
رئاسة املؤتمر ،صباح الجمعةّ ،
تبي أن
هذه املسودة قد زاد داخلها عدد الجمل
املــوضــوعــة داخ ــل قــوســن مــن  ١٦١٧إلى
 ،١٧١٨مــا يعني تــراجـعــا درامــاتـكـيــا عن

بدا واضحًا الضغط
الذي يتعرض له
المشاركون في
مجموعات التفاوض

دفعت المسودة الضعيفة إلى تشاؤم العديد من المشاركين بشأن نتائج المؤتمر (أ ف ب)

الـنــص ال ــذي ط ــرح لـلـتـفــاوض فــي بــدايــة
املؤتمر.
ودفعت هذه املسودة الضعيفة واملخففة
إلــى تشاؤم العديد من املشاركني بشأن
نتائج املــؤتـمــر ،لكن الــرئــاســة الفرنسية
لـلـمــؤتـمــر ال تـ ــزال مـتـفــائـلــة وخـصــوصــا
أن ع ــدد الـصـفـحــات قــد انـخـفــض مــن ٥٤
إلى  ٥٠صفحة ،وأن البنود التي ال تزال
تحمل أكـثــر مــن خـيــار قــد تــراجـعــت إلــى
 ٢٠٥بعدما كانت  ،٢٢٨كما أحرز تقدم في
فصل كامل يتعلق بآلية تنفيذ االتفاقية،
ً
الــذي بات نصًا «نظيفًا» ال يحمل جمال
بني قوسني أي متفقا عليها وال يتضمن
ع ــدة خـ ـي ــارات مـتـنــاقـضــة ح ــول املـســألــة
نفسها.
وحــرصــت الــرئــاســة الفرنسية للمؤتمر
على أن تعكس أجواء ثقة لدى املفاوضني،
وكرر أكثر من مسؤول فرنسي أنه ليس
هناك نص سري يجري التفاوض عليه،
وأن مــا ط ــرح ي ــوم الجمعة هــو املـســودة
الوحيدة التي يجري التفاوض عليها.
وم ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ي ـن ـت ــج عـ ــن مــؤت ـمــر
بـ ـ ــاريـ ـ ــس ات ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـ ــامل ـ ــي ج ـ ــدي ـ ــد يـ ـل ــزم
ال ـح ـكــومــات بـمـجـمــوعــة م ــن اإلجـ ـ ــراءات.
وتنتظر الهند ،كسائر الدول األكثر فقرًا
في أفريقيا وآسيا تعهدات بدعم مالي
توفره دول الشمال إلى الجنوب .وهو ما
لم يتبني أنــه سهل التحقق في باريس.
وتــركــز الـتـقــاريــر العلمية عـلــى ض ــرورة
أن تبلغ االنبعاثات العاملية ذروتها عام
 ،2015وتعود مستوياتها عام  2020إلى
ما كانت عليه عــام  ،1990ومــن ثم تعود
وتنخفض بنسبة  %80مــن هــذا املعدل
عام .2050
وقبل أسبوعني ،أعلنت املنظمة العاملية
لألرصاد الجوية ،في تقريرها السنوي،
أن م ـس ـت ــوى ت ــرك ـي ــز الـ ـ ـغ ـ ــازات املـسـبـبــة
ملـفـعــول الــدفـيـئــة بـلــغ م ـع ــدالت قياسية
جــديــدة عــام  .2014ويـقــول خـبــراء املناخ
إنـ ــه بـ ــات م ــن ش ـبــه املـسـتـحـيــل الـحـفــاظ
ع ـلــى درج ـ ــة حـ ـ ــرارة األرض ،فــالــوقــوف
عند ارتفاع يصل في حـ ّـده األقصى إلى
درجتني مئويتني ،يتطلب إعــادة تركيز
الغازات الدفينة على ما يعادل  350جزءًا
فــي املـلـيــون مــن ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون،
وهــو هــدف فشلت حتى اللحظة جميع
السيناريوات التي تطرح في لوبورجيه
في الوصول إليه.
فــي امل ـقــابــل ،تعمل الـسـعــوديــة الــرافـضــة
ألي نظام مراجعة دوري على جذب دول
أخرى إلى صفها لتشكيل جبهة عرقلة،
وهو ما نجحت به في األسبوع األول من
املفاوضات.

العراق
ُّ
لــ»داعــش» ،يبدو أنها قلصت ،وهو
ما أدى إلى ّ
تعمق الفقر ،وخصوصًا
أن هذه املناطق تعاني نقصًا حادًا
فــي األدوي ــة لــأمــراض املستعصية،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى االنـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـط ــوي ــل
للكهرباء.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»
قــد نـشــرت تـقــريـرًا ،قـبــل أي ــام ،ذكــرت
فـ ـي ــه أن م ـ ـشـ ــروع «ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة» الـ ــذي
وعــد بــه «داع ــش» يــواجــه فــي الوقت
الحالي مشاكل عديدة .وفيما التقت
الـصـحـيـفــة مـجـمــوعــة م ــن ال ـهــاربــن
م ــن م ـنــاطــق الـتـنـظـيــم ،ف ـقــد أش ــارت
إلى أن هؤالء ذكروا أن أجور بعض
ّ
املقاتلني تقلصت ،كما تــرك آخــرون
الـ ـس ــاح وه ــرب ــوا ب ـع ـي ـدًا ،وت ــراج ــع
مستوى الخدمات الرئيسية بسبب
س ـ ــوء ع ـم ـل ـي ــات ال ـص ـي ــان ــة .ك ـم ــا أن
ال ـت ـن ـظ ـيــم ل ـجــأ إلـ ــى رفـ ــع ال ـضــرائــب
واألتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوات ال ـ ـتـ ــي يـ ـف ــرضـ ـه ــا ع ـلــى
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،ن ـت ـي ـج ــة تـ ــداعـ ــي تـ ـج ــارة
تهريب وبيع النفط.
(األخبار)

أفواج قتالية تركية لتحرير الموصل؟
في خضم ردود الفعل الشاجبة إلرسال قوات أميركية
جــديــدة إل ــى ال ـع ــراق ،أعـلــن "الـحـشــد الــوط ـنــي" ،أمــس،
وصــول أفــواج قتالية إلــى أحــد معسكراته في شمال
املوصل ،من ضمن االستعدادات لتحرير املدينة .وقال
املتحدث باسم "الحشد الوطني" في نينوى محمود
ال ـســورجــي إن "ث ــاث ــة أفـ ــواج قـتــالـيــة تــركـيــة وصـلــت
إلــى معسكر الحشد الوطني في زيلكان في قضاء
الشيخان شمال املوصل" ،موضحًا أن "األفواج الثالثة
وصلت بكافة تجهيزاتها وعدتها من آليات ومدرعات
ّ
واملتكون
ومدفعية ،وانضمت إلى الحشد في املعسكر
من قرابة  1200مقاتل محلي يتلقون التدريبات في
هذا املعسكر منذ أشهر" .وأضاف أن وصول األفواج
"يأتي ضمن االستعدادات ملعركة تحرير املوصل".
في غضون ذلك ،دعا قائد عمليات نينوى اللواء الركن
نجم الـجـبــوري ،إلــى ض ــرورة توحيد جميع الجهود
لتحرير مدينة املوصل من سيطرة تنظيم "داعــش"،
وفيما أش ــار إلــى أن األج ـهــزة األمـنـيــة فــي نينوى يد

واحــدة ضد التنظيم ،أكــد وزيــر الــزراعــة فــاح حسن
زيدان تشكيل لجنة تنسيقية تضم كل أطياف مدينة
املوصل لتحرير املحافظة.
وقالت قيادة عمليات نينوى ،في بيان لها ،إن "قائد
عـمـلـيــات نـيـنــوى ال ـل ــواء ال ــرك ــن نـجــم ال ـج ـبــوري عقد
اجـتـمــاعــا مــع وزي ــر ال ــزراع ــة ف ــاح حـســن زي ــدان في
مقر قيادة العمليات في قضاء مخمور ،جنوب مدينة
املوصل" ،موضحًا أن "الجانبني بحثا ترتيبات تحرير
مدينة املوصل من سيطرة تنظيم داعــش ،وضــرورة
توحيد الجهود لهذا الهدف".
إلى ذلــك ،أعلن رئيس أركــان الجيش العراقي الفريق
الركن عثمان الغانمي قرب تنفيذ الصفحة الثالثة من
عملية تطهير مدينة الــرمــادي واملتمثلة فــي اقتحام
مركزها وتطهيره من تنظيم "داعش".
وقـ ــال الـغــانـمــي إن "مـحــافـظــة األن ـب ــار سـتـشـهــد في
الـقــريــب الـعــاجــل إك ـمــال الصفحة الـثــالـثــة مــن عملية
تطهير مدينة الــرمــادي ،واملتمثلة باقتحام مركزها

من جميع االتجاهات وتطهيرها من تنظيم داعش"،
موضحًا أن "الصفحة الثانية لعملية التطهير أوشكت
على االنـتـهــاء ،إذ تضمنت تطويق الــرمــادي بشكل
كامل" .وأضاف الغانمي أن "اقتحام الرمادي سيكون
وفــق أولــويــات مـحــددة مــن خــال اسـتـعــادة السيطرة
عـلــى أهـ ــداف حـيــويــة ،وم ــن ثــم ت ـبــدأ عملية التطهير
الكامل للمدينة" ،مشيرًا إلى أن "العمليات املشتركة
هيأت الشرطة املحلية بجميع أفواجها ،باإلضافة إلى
الحشد العشائري الذي وصل عدده إلى نحو  9آالف
مقاتل جرى تسليحهم وجحفلتهم مع أفواج طوارئ
الشرطة".
كما أعلن مجلس قضاء الخالدية في محافظة األنبار،
تطهير منطقة املضيق من عناصر "داع ــش" ،وفيما
أك ــد ت ـقــدم ال ـق ــوات األمـنـيــة فــي عـمــق  2كــم فــي عمق
منطقة حصيبة شــرقــي ال ــرم ــادي ،أش ــار إل ــى مقتل
العشرات من عناصر "داعش" ،خالل املواجهات.
(األخبار)
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ولد الشيخ في مسقط تفاؤل بإعالن المسودة النهائية لـ«جنيف »2
يقترب الحراك السياسي والدبلوماسي بشأن األزمة اليمنية من
الوصول إلى صيغة نهائية النعقاد مؤتمر «جنيف  ،»2ويبدو أن
المشاورات التي يجريها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ مع األطراف
اليمنية بخصوص إقرار َ مسودة نهائية ألجندات المؤتمر بدأت تؤتي
ثمارها ويتوقع أن تعلن مسودة المؤتمر في األيام القليلة المقبلة
صنعاء ـ علي جاحز
من املتوقع أن يصل املبعوث األممي
إلى اليمن ،إسماعيل ولد الشيخ إلى
العاصمة العمانية مسقط اليوم للقاء
وفــد حركة أنـصــار الله ليطلعه على
نتائج زيارته للرئيس الفار عبدربه
منصور هــادي فــي عــدن ومشاوراته
مـ ــع وف ـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة فــي
ال ــري ــاض ون ـت ــائ ــج مـ ـش ــاورات ــه حــول
املسودة املقترحة ملؤتمر «جنيف .»2
وكان ولد الشيخ قد التقى هادي في
عــدن خــال الـيــومــن املــاضـيــن وعقد
مـ ـ ـش ـ ــاورات م ــع ع ـب ــدامل ـل ــك امل ـخــافــي
رئـيــس الــوفــد املمثل لحكومة هــادي
إل ــى ج ـن ـيــف ،أمـ ــس .وأفـ ـ ــادت األن ـبــاء
ان املـخــافــي نـقــل لـلـمـبـعــوث األمـمــي
تـ ـحـ ـف ــظ الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــودة
املقترحة ملؤتمر «جنيف  »2وطالب
بضمانات دولـيــة على تنفيذ القرار
الدولي .2216
وقـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـطـ ـل ــع فـ ـ ــي ح ــدي ــث
لـ»األخبار» إن ولــد الشيخ سيعرض

«القاعدة» يتوعد
بتصفية قائد «المقاومة
الشعبية» في أبين
على «أنصار الله» مالحظات الطرف
اآلخ ــر فــي ال ــري ــاض ح ــول مالحظات
وتـ ـع ــدي ــات الـ ـح ــرك ــة ع ـل ــى م ـس ــودة
امل ــؤت ـم ــر وم ـنــاق ـشــة إم ـكــان ـيــة إع ــان
املـســودة بشكل نهائي اليوم أو غدًا،
وفـ ـيـ ـم ــا تـ ـح ــدث ــت وسـ ــائـ ــل اع ــام ـي ــة
موالية للعدوان عن أن ممثلي حكومة
هــادي لديهم بعض التحفظات على
امل ـ ـسـ ــودة ،ت ــوق ــع املـ ـص ــدر امل ـط ـل ــع أن
َ
تعلن املسودة النهائية قريبًا ،مبديًا
تفاؤله بأن ما يحمله املبعوث الدولي
ق ــد ي ـك ــون إي ـج ــاب ـي ــا ،وأن ـ ــه سـيـجــري
االتفاق على الصيغة النهائية خالل
ال ـل ـقــاء الـ ــذي م ــن امل ـتــوقــع أن ينعقد
اليوم في مسقط.
وكـشــف امل ـصــدر أن الـخـطــوة التالية
إلعالن املسودة النهائية هي تسمية
الوفود املشاركة في «جنيف  ،»2التي
يـفـتــرض أن ت ـكــون بـحـســب امل ـســودة
عـبــارة عــن  6أعـضــاء و 4مستشارين
لكل مكون من مكونات جنيف الثالثة،
ال ـت ــي ح ـصــرت ـهــا املـ ـس ــودة بـحـكــومــة
هادي من جهة ،مقابل «أنصار الله»
وحـ ــزب املــؤت ـمــر الـشـعـبــي ال ـع ــام من
ج ـهــة أخ ـ ــرى .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار» أن
«املؤتمر الشعبي» حدد ممثليه إلى
ج ـن ـيــف ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ع ـلــى غ ــرار
حكومة ه ــادي ،التي كانت قــد سمت
ممثليها قبل أسابيع.
وكشف املصدر أن وفد «أنصار الله»
فـ ــي م ـس ـق ــط سـ ـيـ ـع ــود إلـ ـ ــى ص ـن ـعــاء
عقب لقائه املبعوث الــدولــي ليجري
م ـشــاورات حــول الــوفــد الــذي سيمثل
الـحــركــة فــي «جـنـيــف  ،»2متوقعًا أن
يعلن ذلــك فــي غـضــون األي ــام املقبلة
وه ـ ــو مـ ــا س ـي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه أن تـعـلــن
األمــم املتحدة مــوعــد انـطــاق مؤتمر
«جـنـيــف  »2بـشـكــل رس ـمــي يـلــي ذلــك
تحرك الوفود.
يأتي هــذا في وقــت بــات فيه الجيش
ال ـ ـي ـ ـم ـ ـنـ ــي و«الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـج ـ ـ ــان الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة»
يتحكمون بسير العمليات العسكرية
س ــواء على الجبهة الــداخـلـيــة أو في
جبهات مــا وراء ال ـحــدود .وفــي وقت
يــوســع فـيــه الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» من

سيطرتهم داخل األراضي السعودية
في جيزان ونجران وعسير وإعالنهم
الـبــدء فــي الـخـيــارات اإلستراتيجية،
بات واضحًا فشل العدوان السعودي
فـ ــي ك ـس ــب أوراق م ـي ــدان ـي ــة يـمـكـنــه
اسـتـثـمــارهــا فــي «جـنـيــف  »2إن كــان
في تعز أو في مأرب الجبهتني اللتني
حشد لهما كــل إمكاناته وألـقــى بكل
ثقله فيهما.
وفـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــا ن ـ ـج ـ ـحـ ــت قـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش
و«اللجان الشعبية» في إعاقة تقدم
ق ــوات الـغــزو فــي م ــأرب وفــي جبهات
ت ـع ــز عـ ـ ــادت ال ـس ـع ــودي ــة مـ ــرة أخ ــرى
للجوء إلــى خـيــار الـطـيــران وتكثيف
ال ـغ ــارات الـجــويــة عـلــى صـعــدة وتعز
ومأرب بشكل خاص.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـصـ ـ ــدر ف ـ ـ ــي «جـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــة ت ـع ــز
اإلعــام ـيــة» تمكن مـقــاتـلــي «الجبهة
الــوطـنـيــة» مــن أب ـنــاء تـعــز مسنودين
بقوات الجيش و«اللجان الشعبية»،
أمـ ــس ،م ــن تـطـهـيــر مـنـطـقــة الـصـنـمــة
في األحـيــوق وتأمينها ،كما تقدمت
فــي منطقة الـضـبــاب وط ـهــرت قلتني
جنوب فندق الحرمني.
وعلى صعيد متصل ،كشف املصدر
أن مجموعات من املقاتلني املؤيدين
لـلـعــدوان فــي مــديــريــة مــاويـ ّـة نقضوا
أمس اإلتفاق القبلي الذي وقعه أبناء
املديرية وحاولوا التمركز والتمترس
في عدد من الجبال هناك بهدف فتح
جبهة ملصلحة الـعــدوان في املديرية
التي تعد األكـثــر أمنًا واسـتـقــرارًا من
غ ـيــرهــا ،مــوض ـحــا أن أب ـن ــاء املـنـطـقــة
بــال ـت ـعــاون م ــع ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان»
تـ ـ ـص ـ ــدوا لـ ـه ــم ودحـ ـ ــروهـ ـ ــم م ـ ــن تـلــك
املواقع.
وعلى جبهة الوازعية شنت الطائرات
السعودية أمــس ،غ ــارات مكثفة على
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امل ـن ـط ـقــة ع ـق ــب ف ـش ــل ال ـه ـج ــوم ال ــذي
ش ـن ـت ــه قـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـغ ـ ــزو واملـ ـسـ ـلـ ـح ــون
املؤيدون للعدوان في املنطقة.
عـلــى ذات االت ـج ــاه ،وب ـعــد فـشــل عــدة
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت نـ ـف ــذتـ ـه ــا امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات
مسنودة بقوات إماراتية وسودانية
طـ ـ ـ ــوال األي ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة السـ ـتـ ـع ــادة
مديرية الشريجة في محافظة لحج،
شـنــت ط ــائ ــرات الـ ـع ــدوان ال ـس ـعــودي،
أمس ،غارات هيستيرية على مديرية
الشريجة استهدفت عددًا من املباني
الحكومية واملنشآت.
وف ــي جـبـهــة مـ ــأرب ،شـنــت ال ـطــائــرات
الـسـعــوديــة غ ــارات مكثفة استهدفت
ج ـبــل ه ـي ــان وامل ـن ــاط ــق ال ـت ــي جــرت
الـسـيـطــرة عليها أخ ـي ـرًا فــي ص ــرواح
ب ـ ـعـ ــد ي ـ ـ ـ ــوم م ـ ـ ــن س ـ ـي ـ ـطـ ــرة الـ ـجـ ـي ــش
و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» ع ـل ــى ج ـبــال
وت ـ ـ ـ ــال اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ـيــط
معسكر»كوفل» شرق صرواح.

ع ـلــى ص ـع ـيــد م ـت ـصــل ،وب ـع ــد أشـهــر
م ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـشـ ـي ــد امل ـ ـت ـ ـكـ ــرر واملـ ـكـ ـث ــف
لقوات الغزو وميليشيات «القاعدة»
و»اإلص ــاح فــي معسكرات أنشأتها
ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــراء امل ـ ـحـ ــاذيـ ــة لـ ـح ــدود
م ـحــاف ـظــة الـ ـج ــوف ،أكـ ــد م ـص ــدر في
«اإلع ــام الحربي» أن قبائل الجوف
مـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــودة بـ ــال ـ ـج ـ ـيـ ــش و«الـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان
الشعبية» نفذت عملية تقدم كبيرة
على تلك املعكسرات .وأوضح املصدر
أن الـجـيــش و«ال ـل ـج ــان» تـمـكـنــوا من
دحر املسلحني املؤيدين للعدوان من
أهم املواقع العسكرية في الصحراء،
فــي عملية أدت إلــى مقتل العشرات
مـ ــن عـ ـن ــاص ــر امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات بـيـنـهــم
قــادة ب ــارزون وإلــى هــروب مــن تبقى
باتجاه الوديعة في حضرموت.
وكـ ـ ــان «الـ ـتـ ـح ــال ــف» ق ــد أعـ ـل ــن مـ ــرارًا
نيته فتح جبهة في الجوف غير أنه
وفـ ــي ك ــل مـ ــرة ك ــان ــت ق ـ ــوات الـجـيــش

و«الـ ـلـ ـج ــان» تـفـشــل ت ـلــك املـخـطـطــات
ق ـبــل أن ت ـب ــدأ م ــن خ ــال ق ـصــف تلك
امل ـع ـس ـكــرات ال ـت ــي ي ـج ــري إن ـشــاؤهــا
ف ــي ص ـح ــراء الـكـنــائــس ال ـتــي تفصل
ال ـ ـج ـ ــوف ع ـ ــن م ـ ـ ـ ــأرب والـ ـسـ ـع ــودي ــة
وحضرموت.
من جهة أخرى ،طالب رئيس اللجنة
الثورية العليا ،محمد علي الحوثي،
األم ــن الـعــام لــأمــم املـتـحــدة بــان كي
م ــون ف ــي رس ــال ــى خـطـيــة إل ــى إع ــان
موقف واضــح وصــريــح مــن الـعــدوان
ع ـل ــى ال ـي ـم ــن وانـ ـتـ ـه ــاك ال ـس ـع ــودي ــة
والــدول املتحالفة معها مليثاق األمم
املتحدة والقانون الدولي امللزم بعدم
التدخل في الشؤون الداخلية للدول
األعـ ـ ـض ـ ــاء واملـ ـ ـس ـ ــاس بــاس ـت ـقــال ـهــا
وسيادتها.
وت ـض ـم ـنــت ال ــرس ــال ــة أي ـض ــا الـطـلــب
مـ ــن األم ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة زيـ ـ ـ ــادة ت ـقــديــم
الــدعــم وامل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة بما

السعودية تستعين بالسودان على اإلمارات في
مع سقوط أول قتيل
من الجنود السودانيين،
تتجه الخرطوم إلى الغرق
أكثر في المستنقع الذي
أدخلتها فيه الرياض عبر
إرسال المزيد من الجنود إلى
اليمن .الرياض ومع فشلها
المتزايد في اليمن تستغل
القوات السودانية ورقة
في صراعها المتزايد مع أبو
ظبي في عدن
صنعاء ــ عبد الله الحنبصي
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن إق ـ ـ ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس
الـســودانــي ،عمر البشير ،بصعوبة
املواجهة الــدائــرة في اليمن ،وتعذر
دخـ ـ ــول قـ ـ ــوات بـ ـ ــاده ف ــي مــواج ـهــة
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة م ـ ــع ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـي ـم ـن ــي
و»الـلـجــان الشعبية» عــازيــا السبب
إل ــى ج ـغــراف ـيــة ال ـي ـمــن ال ـص ـع ـبــة ،إال
أن البشير ذاهــب حتى النهاية في
مراضاة السعودية وتلبية طلباتها
عـبــر إرس ــال املــزيــد مــن الـجـنــود في

م ـس ـع ــى م ـ ــن الـ ـ ــريـ ـ ــاض الس ـت ـغ ــال
الــوجــود الـســودانــي لكبح السيطرة
اإلماراتية في عدن تحديدًا.
وأعـلــن البشير فــي مقابلة مــع قناة
«العربية» السعودية ،أول من أمس،
أن ال ـخــرطــوم جــاهــزة إلرسـ ــال لــواء
إضـ ــافـ ــي ي ـض ــم  1500جـ ـن ــدي إل ــى
الـيـمــن .م ـصــادر مـقــربــه مــن حكومة
خالد بحاح التي تتخذ من الرياض
مقرًا لها ،أكدت أن إعالن البشير جاء
تـنـفـيـذًا لـطـلــب الـسـعــوديــة الـقــاضــي
بتعزيز مشاركة القوات السودانية
في قوات «التحالف».
وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر لـ ــ»األخـ ـب ــار»
أن ال ـس ـعــوديــة تــأمــل تـعــزيــز وج ــود
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ـ ــي عـ ــدن
وامل ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـنــوب ـيــة ال ــواق ـع ــة
ت ـحــت س ـي ـطــرة قـ ــوات «ال ـت ـحــالــف»،
وذلك على حساب القوات اإلماراتية
الـتــي اسـتـطــاعــت بـســط نـفــوذهــا في
عدن مقارنة بالحضور السعودي.
وأك ـ ــدت املـ ـص ــادر أن خ ــاف ــا جــدي ـدًا
بني السعودية واإلمــارات ظهر على
الـسـطــح مـنــذ ع ــدة أيـ ــام ،وذل ــك بعد
اع ـ ـتـ ــراض ال ـس ـع ــودي ــة ع ـل ــى دخ ــول
ق ــوات مــرتــزقــة مــن كولومبيا ودول
أمـ ـي ــرك ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،اس ـت ـقــدم ـ ًت ـهــا
اإلم ـ ـ ـ ــارات إلـ ــى عـ ـ ــدن ،م ــوض ـح ــة أن
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الـ ـسـ ـع ــودي ــة ت ـس ـع ــى ج ـ ــاه ـ ــدة إل ــى
تقليص حجم الـحـضــور اإلمــاراتــي
فــي الـيـمــن ،وذل ــك بعد االعـتــراضــات
اإلمــارات ـيــة عـلــى حـضــور ميليشات
ح ـ ـ ــزب «اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح» (فـ ـ ـ ــرع ت ـن ـظ ـيــم
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ف ــي ال ـي ـمــن) في
مـحــافـظـتــي ع ــدن وت ـع ــز ،ف ـضــا عن
ال ـحــرب ال ـب ــاردة بــن الــرئـيــس الـفــار
ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور ه ـ ــادي امل ــدع ــوم
س ـ ـعـ ــوديـ ــا ،ونـ ــائ ـ ـبـ ــه خـ ــالـ ــد ب ـح ــاح
املدعوم من اإلمارات.

وأضافت املصادر أن الرياض قررت
االس ـت ـع ــان ــة ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـس ــودان ــي
امل ـ ـع ـ ــروف ب ــان ـت ـم ــائ ــه إل ـ ــى ال ـت ـي ــار
اإلخـ ـ ـ ــوانـ ـ ـ ــي ملـ ـض ــاعـ ـف ــة الـ ـحـ ـض ــور
ال ـســودانــي فــي ع ــدن ،إال أن األخـيــر
س ــارع ف ــي مـقــابـلـتــه م ــع «الـعــربـيــة»
إلــى التملص مــن الطلب السعودي
بـ ــإعـ ــانـ ــه أن م ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـ ـ ــاده فــي
«الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف» هـ ـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـس ــان ــدة ال
لإلشتباك.
وي ـش ـي ــر م ـح ـل ـلــون إلـ ــى أن الـبـشـيــر
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ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع الـ ـح ــال ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
الكارثية في اليمن نتيجة العدوان،
الـتــي بـلـغــت بـحـســب إع ــان مساعد
األمـ ــن ال ـع ــام ل ـل ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة
املستوى الثالث.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ع ـ ـلـ ــى ضـ ـ ـ ــرورة
الـ ــوفـ ــاء ب ــااللـ ـت ــزام ــات ال ـت ــي قـطـعـهــا
مـبـعــوثــو األمـ ــم امل ـت ـحــدة وال ـص ــادرة
ف ــي ت ـصــري ـحــات ـهــم ،وخ ـصــوصــا في
مــا يتعلق بحماية ميناء الحديدة،
وإدخال املواد الغذائية والدوائية.
كـمــا تـنــاولــت رســالــة رئ ـيــس اللجنة
ال ـثــوريــة الـعـلـيــا م ــوض ــوع اإلرهـ ــاب،
م ـ ــذك ـ ـرًا األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــام ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرارات
الـ ـص ــادرة ع ــن مـجـلــس االمـ ــن بـشــأن
ال ـي ـم ــن الـ ـت ــي عـ ـب ــرت ك ـل ـهــا ع ــن قـلــق
املـجـلــس إزاء الـت ـهــديــد الـ ــذي يمثله
ت ـن ـظ ـيــم «ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» وخ ـط ــر ح ــدوث
هجمات له في اليمن .وعبر الحوثي
ُ
عن أسفه من أن تدعم تلك التنظيمات
اإلرهــاب ـيــة مــن جــانــب دول ال ـعــدوان
وبشكل علني وعـلــى م ــرأى ومسمع
م ــن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وم ـج ـلــس األم ــن
وتحت مسميات متعددة.
إل ــى ذلـ ــك ،وب ـعــد إح ـكــامــه الـسـيـطــرة
على مــدن جعار وباتيس وزنجبار
عاصمة محافظة أبني ،توعد تنظيم
«الـقــاعــدة» ،أمــس ،بقتل قائد القوات
املـ ــوال ـ ـيـ ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ال ـ ـفـ ــار ع ـب ــدرب ــه
منصور هادي ،عبد اللطيف السيد،
قائد ما يسمى «املقاومة الشعبية»
في محافظة أبني .واتهم التنظيم في
بيان عممه على املساجد أثناء صالة
الجمعة ،السيد بـ«ضرب املجاهدين
وأذيـ ـتـ ـه ــم وط ـع ـن ـه ــم ف ــي ظ ـه ــره ــم»،
ورص ــد مـكــافــأة مــالـيــة قــدرهــا سبعة
مــايــن ري ــال يمني ( 32500دوالر)،
ملــن يقتله أو يـكــون سـبـبــا فــي قتله،
محذرًا أن «أي متعاون معه (السيد)
سيكون هدفًا مشروعًا للتنظيم».
وفــي وقــت متأخر أمــس ،أكــد مصدر
عـ ـسـ ـك ــري أن الـ ـ ـق ـ ــوة الـ ـص ــاروخـ ـي ــة
للجيش الـيـمـنــي اسـتـهــدفــت بــارجــة
ع ـس ـك ــري ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـل ـ ـعـ ــدوان ق ـبــالــة
س ــواح ــل امل ـخ ــا وأص ــاب ـت ـه ــا إص ــاب ــة
مباشرة.

عدن
يسعى إلى التقليل من أهمية حضوره
ح ــرص ــا ع ـل ــى ع ــاق ـت ــه م ــع اإلم ـ ـ ــارات
وخ ـصــوصــا ب ـعــدمــا كـشـفــت وســائــل
اعــام ـيــة مـقــربــة م ــن ال ــدي ــوان امللكي
الـ ـسـ ـع ــودي ،أن الـ ــريـ ــاض أص ـب ـحــت
تعتمد على القوات السودانية أكثر
من اإلماراتية في عدن .البشير أظهر
في املقابلة مع «العربية» ،تراجعًا في
مــوقـفــه مــن ال ـحــرب فــي الـيـمــن بقوله
إن «اح ـت ـمــاالت ال ـحــل الـسـيــاســي في
ال ـي ـمــن اآلن ض ـع ـي ـفــة ل ـك ـن ـهــا لـيـســت
مستحيلة».
وعـشـيــة مـقـتــل أول ج ـنــدي ســودانــي
فــي املــواجـهــات فــي تعز ،أكــد البشير
أن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ــودان ـي ــة امل ــوج ــودة
فـ ــي ال ـي ـم ــن ق ـ ـ ــوات مـ ـس ــان ــدة ودع ـ ــم،
ف ـت ـضــاريــس امل ـن ـط ـقــة ال ت ـس ـمــح لـنــا
بالدخول في االشتباك املباشر».
وت ـت ـنــافــى ت ـصــري ـحــات ال ـب ـش ـيــر مــع
تأكيدات سعودية بــأن األيــام املقبلة
س ـت ـش ـه ــد وصـ ـ ــول دف ـ ـعـ ــات ج ــدي ــدة
م ــن الـ ـق ــوات ال ـســودان ـيــة إل ــى مــديـنــة
عـ ـ ــدن ،ف ـض ــا ع ــن ال ـت ـص ــري ـح ــات ملــا
يـ ـع ــرف بـ ــ»املـ ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ـب ـيــة» فــي
مـنـطـقــة ال ـشــري ـجــة ب ــن ل ـحــج وت ـعــز،
ب ـشــأن مـشــاركــة ق ــوات ســودان ـيــة في
امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــات م ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش ال ـي ـم ـنــي
و»اللجان الشعبية».

برغم محاولة إسحاق
ً
هرتسوغ تقديم نفسه بديال
من بنيامين نتنياهو كزعيم
إلسرائيل يقودها نحو تحالف
إقليمي مع الدول العربية،
ومن ضمنها دول الخليج،
فإنه لم يستطع ً أن يقدم
رؤية تشكل بديال جذريًا لما
يمارسه نتنياهو في الحكم،
إال في بعض الخطوات
التكتيكية
علي حيدر
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـ ـت ـ ـحـ ــدث رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـ ـعـ ــارضـ ــة
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إس ـح ــاق ه ــرت ـس ــوغ ،عن
أن ال ـت ـط ــورات اإلقـلـيـمـيــة وال ـت ـهــديــدات
التي تمثلها إيــران مع محور املقاومة،
إلــى جــانــب تنظيم «داع ــش» اإلرهــابــي،
تشكل فرصة تاريخية إلسرائيل ،فهو
يردد ما يعتقد به ويردده رئيس وزراء
ال ـ ـعـ ــدو ،ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،بـنـفـســه.
ل ــذل ــك ن ـح ــن أم ـ ــام رؤي ـ ــة ت ـج ـمــع عـلـيـهــا
الـتـيــارات السياسية اإلسرائيلية .لكن
ال ـن ـقــاش يـكـمــن ف ــي تـفــاصـيــل ال ـشــروط
املطلوب توافرها ،وتحديدًا على املسار
الفلسطيني.
ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة ،ت ــوج ــد م ـســاحــة
إج ـ ـمـ ــاع واس ـ ـعـ ــة بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ألـ ـ ــوان
الطيف اإلسرائيلي كفيلة بالحؤول دون
التوصل إلــى اتفاق نهائي وشامل مع
السلطة الفلسطينية ،لكونه ال يلتقي
م ــع ال ـح ــد األدن ـ ـ ــى ل ـط ـم ــوح ــات أن ـص ــار
التسوية .أيضًا ،يدخل عنصر الصراع
على السلطة بــن األح ــزاب والــزعــامــات
اإلســرائـيـلـيــة ،حــول مــن يـقــود إسرائيل
ضـمــن إط ــار قــواعــد لعبة متفق عليها
وي ـج ـســدهــا ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي ه ـنــاك.
وعلى هذه الخلفية ،تتداخل العناصر
ال ــذاتـ ـي ــة وامل ـص ـل ـح ـي ــة ل ـك ــل م ـن ـه ــم مــع
التباينات الفعلية بني القوى املتنافسة.
فــي هــذا الـسـيــاق ،دعــا رئيس «املعسكر

الـصـهـيــونــي» وامل ـعــارضــة اإلسرائيلية
إلـ ـ ــى ت ـش ـك ـي ــل حـ ـل ــف مـ ـش ــاب ــه ل ــ«ح ـل ــف
األطلسي» ،بني إسرائيل والدول العربية
امل ـع ـت ــدل ــة فـ ــي م ــوق ـف ـه ــا مـ ــن االحـ ـت ــال
والـ ـسـ ـي ــاس ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .وأض ـ ــاف
ه ــرت ـس ــوغ ،ال ـ ــذي كـ ــان ي ـل ـقــي ك ـل ـمــة في
«الجمعية العامة لالتحادات اليهودية
في العاصمة واشنطن» ،أن «مجموعة
ال ـت ـهــديــدات ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ــط تــوفــر
إلسرائيل فرصة تاريخية».
وبــرغــم أن ــه لــم يـتـحــدث عــن مـعــالــم هــذه
ال ـفــرصــة ،لـكــن بــاالس ـت ـنــاد إل ــى الـعــديــد
مــن امل ــواق ــف الـســابـقــة ،فـهــي تتمثل في
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ــرى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل أن ـه ــا
ي ـم ـك ـن ـه ــا أن ت ـ ـخـ ــوض م ـع ــرك ـت ـه ــا فــي
م ــواجـ ـه ــة ت ـ ـهـ ــديـ ــدات مـ ـح ــدق ــة ب ــاألم ــن
ال ـق ــوم ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وفـ ــي مـقــدمـتـهــا
م ـ ـحـ ــور املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،إل ــى
جــانــب الـتـهــديــدات الكامنة فــي انتشار
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلرهـ ــاي ـ ـبـ ــة ال ـ ـتـ ــي تـشـكــل
ب ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف ت ـه ــدي ـدًا
لألنظمة الـعــربـيــة .وتــريــد إســرائـيــل أن

تقدم نفسها في هذا السياق على أنها
الــدولــة اإلقليمية العظمى الـتــي يمكن
اآلخـ ــريـ ــن أن ي ـس ـت ـف ـيــدوا م ــن ق ــدرات ـه ــا
والتحالف معها في مواجهة تهديدات
محدقة بأنظمتهم.
هرتسوغ لفت إلى أن عداء هذه الجهات
ّ
واملـ ـص ــال ــح املـ ـشـ ـت ــرك ــةُ ،يـ ـم ــك ــن ال ــدول ــة
اليهودية مــن العمل مــع مصر واألردن
ودول الـ ـخـ ـلـ ـي ــج وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ل ـل ـح ــد مــن
توسع النفوذ اإليــرانــي ،والتغلب على
«داع ـ ــش» ،وتـسـهـيــل ت ـبــادل املـعـلــومــات
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاري ــة ،ودفـ ـ ــع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن

إجماع إسرائيلي
على ضرورة اإلبقاء
على وهم التسوية

لم يستطع هرتسوغ أن يقدم رؤية بديلة لما يمارسه نتنياهو (األخبار)

والفلسطينيني مــن جــديــد إل ــى طــاولــة
املفاوضات.
وفي ما يتعلق باالنتفاضة الفلسطينية،
التي تكلف إسرائيل يوميًا العديد من
اإلصــابــات ،وتلقي بثقلها على الواقع
األمني واالقتصادي ،كان هرتسوغ قد
أوضــح لعدد من الصحافيني أنــه برغم
«أننا في خضم موجة إرهابية» مليئة
بالطعن وإلقاء الحجارة واإلصــابــات...
علينا أن نـنـظــر أب ـعــد مــن ذل ــك ونتخذ
الخطوات التي يمكنها أن تغير مجرى
التاريخ في املنطقة».
ول ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـج ـ ــد ف ـ ـ ــي إقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع امل ـس ـت ـم ـع ــن
باستراتيجيته في الفوز على نتنياهو،
خالل االنتخابات املقبلة (الذي يترأس
ال ـح ـك ــوم ــة م ـن ــذ ال ـ ـعـ ــام  ،)2009س ــوى
الــرهــان على أن اإلسرائيليني سيعون
ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف أن ن ـهــج نـتـنـيــاهــو
«العيش بحكم السيف» وحده غير قابل
لالستمرار .ومع ذلك ،لم يستبعد الرجل
دعم نتنياهو في حال تقديمه اقتراحًا
إلحداث «تغيير تاريخي» في املنطقة.
أمـ ـ ــا بـ ـخـ ـص ــوص م ـ ـ ـ ــوارد الـ ـتـ ـم ــاي ــز عــن
نتنياهو في عملية التسوية ،فاقتصر
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـع ـ ـهـ ــده ب ـت ـج ـم ـي ــد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء فــي
املستوطنات خارج الكتل االستيطانية،
الـتــي يتفق مــع «الـلـيـكــود» على ضمها
إلسرائيل فــي أي تسوية نهائية ،وأنــه
سيتحدث أمام البرملان الفلسطيني في
رام الـلــه إلثـبــات أن الجانبني «يفهمان
آالم بعضهما» .ورأى أيضًا أنه ينبغي
أن يكون هناك اعتراف متبادل بالدولة
ال ـقــوم ـيــة ل ـكــل م ــن ال ــدولـ ـت ــن ،وال ـق ـيــام
بترتيبات أمنية صارمة على الجانبني،
بما فيها احتفاظ إسرائيل بغور األردن
ممرًا أمنيًا.
وبـ ـه ــدف اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى وهـ ــم ال ـت ـســويــة
قائمًا ،وعــدم االعـتــراف بانسداد اآلفــاق
أمام التوصل إلى تسوية نهائية في ظل
الشروط اإلسرائيلية ،خوفًا من اتساع
ت ـب ـنــي خـ ـي ــار املـ ـق ــاوم ــة داخـ ـ ــل الـشـعــب
ً
الفلسطيني ،أكد هرتسوغ قائال« :لست
عـلــى اس ـت ـعــداد لـلـقــول إن ــه لـيــس هـنــاك
أمــل .علينا املضي قدمًا واملحاولة مرة
أخـ ـ ـ ــرى ...رغـ ــم أن ال ــواق ــع ي ـب ــدو كئيبًا
اآلن ،وحزينًا ومروعًا ،ينبغي للمرء أن
يخلق األمل».
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ألف جندي من الواليات المتحدة سيشغلون األنظمة الدفاعية
تـ ــواصـ ــل إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــا
ومـنــاوراتـهــا ملواجهة تحديات الــواقــع
اإلقليمي ،وتحديدًا في ظل املتغيرات
امل ـت ـســارعــة ال ـت ــي تـشـهــدهــا الـســاحــة
السورية .فبعد إعــان إجــراء مناورة
ج ــوي ــة فـ ــي الـ ـشـ ـم ــال ،وأخـ ـ ـ ــرى عـلــى
جبهتها الجنوبية ،تستعد إسرائيل
مل ـ ـنـ ــاورات دف ـ ــاع ج ـ ــوي ،ت ـح ـمــل اســم
«جــونـيـفــر ك ــوب ــرا» ،ملــواجـهــة صليات
ص ـ ـ ــاروخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف الـ ـعـ ـم ــق
اإلسرائيلي .ويشترك في هذه املناورة
ال ـج ـي ـشــان األم ـي ــرك ــي واإلســرائ ـي ـلــي،
وسـتـجــرى فــي الــربــع األول مــن ربيع
العام املقبل.
وك ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن خ ـص ــوص ـي ــة ال ــدع ــم
األميركي إلسرائيل ،ذكــرت مصادر
ف ــي الـجـيــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،أن ــه «لـيــس
هـنــاك مـنــاورة لـلــواليــات املتحدة بهذا
الحجم فــي العالم مــع جيوش أخــرى،

إنها املناورة األكبر التي يقدم عليها
األميركيون مع جيش أجنبي» .ووفق
موقع «والال» ،فإنهم أثنوا في الجيش
اإلسرائيلي على قرار الواليات املتحدة
إجراء مناورة رغم الوضع في املنطقة.
وأوضـ ـح ــت ال ـت ـقــاريــر االع ــام ـي ــة أنــه
ستشارك في هذه املناورة كل أنظمة
الــدفــاع ال ـجــوي الـتــابـعــة لـســاح الـجــو،
كــذلــك سـتـشــارك أيـضــا لـلـمــرة األولــى
الكتيبة املسؤولة عن «منظومة العصا
السحرية» االعتراضية .وضمن هذا
السياق ،سيصل إلــى إسرائيل نحو
أل ــف ج ـنــدي أم ـيــركــي م ــع مـنـظــومــات
دفاع جوي.
أمـ ــا ع ــن هـ ــدف امل ـ ـنـ ــاورة ،ك ـمــا لفتت
ت ـق ــاري ــر إع ــام ـي ــة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،فهو
م ـ ـ ـحـ ـ ــاكـ ـ ــاة سـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــاري ـ ــو م ـ ـت ـ ـطـ ــرف،
وس ـ ـتـ ــدرس أس ــالـ ـي ــب ع ـم ــل ج ــدي ــدة
ون ـظــريــات قـتــالـيــة ملــواج ـهــة مختلف

الـتـهــديــدات .كــذلــك ستنقل بـطــاريــات
من مكان إلى آخر لفحص املرونة في
األداء .وسـتــواجــه املـنـظــومــات إطــاق

إسرائيل أجرت
تدريبات لمواجهة
نظام الصواريخ
الروسي «إس »300 -
في اليونان

صـلـيــات مــن الـصــواريــخ مــن جبهات
مـ ـتـ ـع ــددة ،ب ـع ـض ـهــا ي ـح ـمــل رؤوس ـ ــا
م ـت ـف ـجــرة ك ـب ـي ــرة .ك ــذل ــك سيفحص
خـ ــال امل ـ ـنـ ــاورة ق ـ ــدرة امل ــواج ـه ــة مع

إطــاق صواريخ وقذائف صاروخية
طورتها «حماس» وإيران ،وصواريخ
وص ـلــت إل ــى ال ـش ــرق األوسـ ــط خــال
السنوات املاضية.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،ذكـ ــرت مـصــادر
عسكرية ودبـلــومــاسـيــة أن إســرائـيــل
اختبرت بهدوء طرقًا للتصدي ألنظمة
دفــاع جوية متطورة نشرتها روسيا
في الشرق األوســط ،من املفترض أن
تحد مــن قــدرة إســرائـيــل على ضرب
أهداف في سوريا أو إيران .وأضافت
املصادر أن نظام «إس ـ  »300الروسي
املضاد للطائرات الــذي باعته روسيا
إلــى قـبــرص قبل  18عــامــا واملــوجــود
ف ــي ج ــزي ــرة ك ــري ــت ال ـيــونــان ـيــة جــرى
تـفـعـيـلــه خ ــال ال ـتــدري ـبــات املـشـتــركــة
بني القوات اليونانية واإلسرائيلية في
شهري نيسان وأيار من هذا العام.
(األخبار)
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المال السياسي يربح المستقلين  316مقعدًا في البرلمان
األقباط والنساء يحققون نسبة عليا من األصوات
أسدل الستار على المرحلة ما
قبل األخيرة من االنتخابية
البرلمانية في مصر عقب
انتهاء الفرز من كل اللجان،
بانتظار آخر مراحلها للدوائر
األربع المؤجلة في ثالث
محافظات مخصص لها 13
مقعدًا ،فيما تلوح بوادر
الخصومة في سيناء بين
انتخابات تنافس فيها عائالت
القبيلة الواحدة
القاهرة ــ رانيا العبد
أعلنت «اللجنة العليا لالنتخابات
ال ـب ــرمل ــان ـي ــة» ،ف ــي م ـص ــر ،يـ ــوم أم ــس،
أن ع ـ ـ ــدد م ـ ــن فـ ـ ـ ـ ــازوا ف ـ ــي م ــرح ـل ـت ــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األول ـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة هــو
 555نــائـبــا ،بــاإلضــافــة إل ــى  13نائبًا
ف ــي ال ــدوائ ــر املــوقــوفــة لـيـصـبــح عــدد
نـ ـ ــواب امل ـج ـل ــس ب ـع ــد ت ـع ـيــن رئ ـيــس
الجمهورية  %5من إجمالي املجلس
 596ن ــائ ـب ــا ب ـي ـن ـهــم  316ن ــائ ـب ــا مــن
املستقلني بنسبة  ،%56.9واألحــزاب
 239بنسبة  .%43.1وذك ــرت اللجنة
أن ن ـس ـبــة املـ ـش ــارك ــة اإلج ـم ــال ـي ــة فــي
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ك ــان ــت  ،%22.3فـيـمــا
بـ ـلـ ـغ ــت نـ ـسـ ـب ــة األصـ ـ ـ ـ ـ ــوات ال ـب ــاط ـل ــة
 .%3.2وأش ـ ــارت إل ــى أن املـحــافـظــات
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـص ــويـ ـت ــا ك ـ ــان ـ ــت جـ ـن ــوب
سيناء  ،%41.06وأقل املحافظات في
املرحلتني هي السويس .%18.01
ولم تخف اللجنة أنه قد أحيل عليها
 34ب ــاغ ــا ع ــن وق ــائ ــع ت ــوزي ــع بعض
أنصار املترشحني مبالغ مالية على
الناخبني ،و 102عن وقائع مشادات
وتعطيل العملية االنـتـخــابـيــة ،و12
بـ ــاغـ ــا ع ـ ــن مـ ـخ ــالـ ـف ــات ال ـح ـس ــاب ــات

للتشكيل ال ــذي خــرج عليه الـبــرملــان:
املال السياسي ،والتصويت الطائفي.
فقد شهدت االنتخابات بمرحلتيها
أك ـ ـبـ ــر نـ ـسـ ـب ــة ص ـ ـ ــرف مـ ــالـ ــي لـ ـش ــراء
األص ـ ـ ــوات ط ـ ــوال أي ـ ــام االن ـت ـخ ــاب ــات،
وتـ ـ ـع ـ ــدت مـ ــايـ ــن الـ ـجـ ـنـ ـيـ ـه ــات ،وال
سيما من مرشحي الفلول ،وعدد من
نــواب «مستقبل وط ــن» ،فيما حصد
«املـصــريــن األح ــرار» أغلب تصويته
م ــن دع ـ ــم ال ـك ـن ـي ـســة املـ ـب ــاش ــر ل ــه فــي
بعض األمــاكــن والضمني فــي أماكن
أخرى.
الطائفية التي شهدتها االنتخابات،
خــاصــة ف ــي املــرح ـلــة ال ـثــان ـيــة ،دفـعــت
املـ ـص ــري ــن فـ ــي ج ــول ــة اإلعـ ـ ـ ـ ــادة إل ــى
الـ ـ ـن ـ ــزول ،ل ـي ـص ــوت امل ـس ـل ــم لـلـمـسـلــم
ف ــي ح ــال وجـ ــود م ـنــافــس ل ــه قـبـطــي،
وال ـ ـع ـ ـكـ ــس بـ ــال ـ ـع ـ ـكـ ــس .وأدى دعـ ــم
الـكـنـيـســة إل ــى ن ـجــاح  36قـبـطـيــا في

الـبــرملــان امل ـصــري ،وهــو الــرقــم األكبر
في تاريخه ،مقسمة ما بني  24نائبًا
ن ـج ـح ــوا ع ـب ــر خ ـ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
بنظام القوائم ،و 12بالنظام الفردي.
ويــأتــي الــرقــم ال ــذي ح ـصــده األق ـبــاط
ليشكل مــؤشـرًا جـيـدًا على تمثيلهم
في دوائر اتخاذ القرار ،وهي السابقة
األول ـ ــى م ــن نــوع ـهــا م ـنــذ ع ــام ،1924
فــي ظــل غـيــاب «اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن»،

الـ ـبـ ـنـ ـكـ ـي ــة ،ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت م ـخ ــال ـف ــات
التغطية اإلعالمية إحــدى وعشرين.
لكن اللجنة رفضت جميع التظلمات
لعدم تقديم أصحابها أي مستندات
أو أدل ــة تـثـبــت وج ــود مـخــالـفــات من
شأنها التأثير في نتائج االنتخابات،
وهي  98تظلمًا.
بشأن خريطة الفائزين ،كان لألحزاب
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة نـ ـصـ ـي ــب األس ـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـقــد
حصد حــزب «املصريني األح ــرار» 64
نــائـبــا ،دعـمـهــم رج ــل األع ـم ــال نجيب
ساويرس ،يليه «مستقبل وطن» بـ48
نــائـبــا ،وه ــو ال ــذي أسـسـتــه مجموعة
م ــن رج ـ ــال أعـ ـم ــال ال ـن ـظ ــام ال ـس ــاب ــق.
أمـ ــا «الـ ــوفـ ــد» ،أق ـ ــدم حـ ــزب ل ـي ـبــرالــي،
والتصويت العقابي ضد «النور».
فـفــاز ب ــ 35مـقـعـدًا .أمــا أسـهــم اإلســام
برغم ذلــك ،فــإن التكتالت تحت القبة
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ف ــان ـخ ـف ـض ــت ب ـح ـصــول
ب ــدأت مشكالتها قـبــل إع ــان نتائج،
حزب «النور» السلفي ،على  11مقعدًا
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـسـ ـع ــى ت ـ ـحـ ــالـ ــف «فـ ـ ـ ــي حــب
فقط ،وهي هزيمة ساحقة ستستمر
تداعيتها لسنوات مقبلة.
فــي امل ـقــابــل ،حـصــل  15حــزبــا حديث
النشأة ـ ـ بعد «ث ــورة  25يناير» على في عزاء أحد  16شخصًا قتلوا أمس في هجوم بزجاجات حارقة على ملهى ليلي في القاهرة (آي بي ايه)
 71مقعدًا ،ومــع حصر ســريــع ـ طبقًا
للمؤشرات التي أسفرت عنها نتائج
اللجان الفرعية لالنتخابات ـ يتضح
مــن ان ـت ـمــاءات الـفــائــزيــن أن «ال ـحــزب
الــوطـنــي» املـحـلــول عــاد بـقــوة مــع 64
مـقـعـدًا لـنــوابــه وأع ـضــائــه الـســابـقــن،
ً
في البرملان الجديد ،فضال عن الفلول
الذين خاضوا االنتخابات تحت لواء
عدد من األحزاب.
وعـ ـلـ ـم ــت «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» م ـ ــن مـ ـص ــادر
سياسية مطلعة أن كتلة املستقلني
ي ـخــوض بـهــا أح ـمــد عــز (أم ــن لجنة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي)،
بعدما رفــض القضاء املـصــري قبول
أوراق ت ــرش ـح ــه ل ـل ـب ــرمل ــان ،مـعــركـتــه
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع الـ ــدولـ ــة امل ـص ــري ــة
ل ـح ـم ــاي ــة م ـص ــال ـح ــه ،م ــوض ـح ــة أن ــه
صرف ماليني الجنيهات على النواب
وامل ـع ــرك ــة االن ـت ـخــاب ـيــة ل ـح ـصــد هــذا
العدد من املقاعد.
ع ـن ـصــران رئ ـي ـس ـيــان ه ـمــا امل ـح ــددان

رفضت «اللجنة العليا
لالنتخابات» تظلم  98مرشحًا

مـصــر» بــرئــاســة ال ـلــواء ســامــح سيف
الـيــزل ،إلــى تشكيل أكبر كتلة مؤيدة
لـلــرئـيــس والـ ــدولـ ــة ،وه ــو م ــا قــابـلـتــه
األح ــزاب األخ ــرى بــالــرفــض ،فـبــدأ كل
حزب السعي إلى تشكيل كتلة مغردًا
بـعـيـدًا عــن ال ـيــزل ون ــواب ــه ،بـمــا فيها
األح ـ ــزاب ال ـتــي خــاضــت االنـتـخــابــات
ض ـم ــن الـ ـق ــائـ ـم ــة ،وم ـن ـه ــم «ال ـ ــوف ـ ــد».
وهــو مــا أعلنه رئيس الـحــزب السيد
البدوي ،بقوله إن «الهيئة البرملانية
لـلــوفــد ستظل مستقلة تـحــت القبة،
ولن تنضم إلى أي ائتالف أو تحالف
يشكل».
فــي غـضــون ذل ــك ،ق ــال يــاســر حـســان،
وهو رئيس لجنة اإلعالم في «الوفد»،
لـ«األخبار» ،إن الحزب «كيان مستقل
لن ينضم إلى أي تحالف» ،مستدركًا
أن ه ــذا «ال يـعـنــي ت ـحــدي مــا تسعى
إلـيــه فــي حــب مـصــر وأك ــد أن «خـبــرة

فلسطين

 4شهداء في الضفة خالل  24ساعة
دخلت انتفاضة القدس في شهرها
الـ ـث ــال ــث ،وحـ ـت ــى اآلن ال يـ ـب ــدو أن
األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور ت ـ ـس ـ ـيـ ــر ن ـ ـحـ ــو ال ـ ـت ـ ـهـ ــدئـ ــة.
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات األمـ ـنـ ـي ــة االس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ت ـت ــوق ــع ت ـص ـع ـي ــدًا فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات،
أم ـ ــا ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،فـهــي
ف ــي ع ــال ــم آخـ ــر وغـ ـي ــر م ـع ـن ـيــة بـكــل
مــا يـجــري على األرض ،بــل حاولت
أمــس منع الـشـبــان مــن الـتــوجــه إلى
نقاط االشتباك مع جنود العدو في
مدينة البيرة .وبرغم مرور شهرين
عـلــى ب ــدء االن ـت ـفــاضــة وه ــدم بـيــوت
مـنـفــذي الـعـمـلـيــات ،بــاإلضــافــة إلــى
ّ
آالف الـجــرحــى واألس ــرى ،لــم يكلف
رئ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة ،م ـح ـم ــود ع ـب ــاس،
خ ــاط ــره لـ ــزيـ ــارة أي م ــن ال ـع ــائ ــات
ال ـتــي ف ـقــدت ش ـه ـيــدًا أو جــري ـحــا أو
أسيرًا.
فــي الـسـيــاق ،أعـلـنــت وزارة الصحة
ال ـ ـف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة أم ـ ـ ـ ـ ـ ــس ،أن 114
فلسطينيًا اسـتـشـهــدوا فــي الضفة
املحتلة ،والقدس ،وقطاع غزة ،منذ
ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي ،ب ــرص ــاص
الجيش اإلســرائـيـلــي مــن بينهم 25
ً
طفال ،و 5سيدات.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة أن ح ـص ـي ـلــة
املصابني تـجــاوزت  13500مصاب،
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم أكـ ـ ـث ـ ــر م ـ ــن  4800إصـ ــابـ ــة
بـ ـ ــالـ ـ ــرصـ ـ ــاص الـ ـ ـح ـ ــي واملـ ـ ـط ـ ــاط ـ ــي،
بــاالضــافــة إل ــى ال ـح ــروق ،والـكـســور

نتيجة الـضــرب املـبــرح ،فيما باقي
اإلصـ ــابـ ــات ح ـ ــاالت اخ ـت ـن ــاق ج ــراء
الـ ـ ـغ ـ ــاز «امل ـ ـس ـ ـيـ ــل لـ ـ ـل ـ ــدم ـ ــوع» .وف ــي
املقابل ،تقول الشرطة اإلسرائيلية
إن نحو نصف الفلسطينيني قتلوا
ب ــرص ــاص ع ـن ــاص ــره ــا أو ال ـج ـيــش
خــال تنفيذهم عمليات طعن ضد
اإلسرائيليني.
وقـ ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت األرب ـ ـ ـ ــع والـ ـعـ ـش ــري ــن
ســاعــة املــاضـيــة ارتـفــاعــا فــي وتـيــرة
ال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات ال ـ ـ ـفـ ـ ــدائ ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وق ـ ــال ـ ــت
«ال ـص ـح ــة» إن أرب ـع ــة فـلـسـطـيـنـيــن
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــدوا بـ ــرصـ ــاص االحـ ـتـ ــال
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،مـ ـن ــذ فـ ـج ــر أول مــن
أم ـ ـ ـ ــس ،اث ـ ـ ـنـ ـ ــان مـ ـنـ ـه ــم فـ ـ ــي م ــدي ـن ــة
ال ـخ ـل ـي ــل ج ـن ــوب ــي الـ ـضـ ـف ــة ،وش ــاب
عـلــى مــدخــل بـلــدة «ع ــاب ــود» ،غــربــي
رام الـ ـل ــه ،وآخ ـ ــر ب ــال ـق ــرب م ــن ب ـلــدة
«سلواد» شرق رام الله.
ووقـ ــع ال ـه ـجــوم األول ف ــي الـخـلـيــل،
ح ـي ــث أعـ ـل ــن ال ـج ـي ــش اإلس ــرائ ـي ـل ــي
استشهاد طــاهــر فـنــون ( 19عــامــا)،
والـفـتــى مصطفى فـنــون (16عــامــا)،
في منطقة تل رميدة وسط املدينة
ب ـع ــدم ــا ط ـع ـن ــا ج ـن ــدي ــا إســرائ ـي ـل ـيــا
وأص ـ ــاب ـ ــاه بـ ـج ــروح ط ـف ـي ـف ــة .وق ــال
بيان عسكري ،إن «مهاجمني طعنا
جـ ـن ــدي ــا ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــل» ،م ــوض ـح ــا
أن ــه «ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـت ـهــديــد أطـلــق
ْ
املهاجمي».
الجنود النار وقتلوا

ف ـ ــي وق ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق ،وق ـ ـ ــع هـ ـج ــوم ــان
آخران شمال مدينة رام الله بالقرب
مــن املـسـتــوطـنــات .وقــالــت املتحدثة
بــاســم ال ـشــرطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،لــوبــا
سمري ،إن «سائقًا فلسطينيًا صدم
بسيارته جنديني إسرائيليني قرب
م ـس ـتــوط ـنــة عـ ــوفـ ــرا» ب ــن رام ال ـلــه
ونــاب ـلــس ف ــي ال ـض ـفــة ،م ــا أدى إلــى
إ ُصــابـتـهـمــا ب ـج ــروح طـفـيـفــة ُ ،فيما
«أطلقت النار على املهاجم فقتل».
وأعـلـنــت «الـصـحــة» أن الشهيد هو
أنـ ــس حـ ـم ــاد ( 19ع ــام ــا) م ــن قــريــة
سـ ـ ـل ـ ــواد الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ــن م ـس ـتــوط ـنــة

«ع ـ ـ ــوف ـ ـ ــرا» .ووفـ ـ ـ ــق ش ـ ـهـ ــود عـ ـي ــان،
فـ ــإن أه ــال ــي سـ ـل ــواد س ـح ـب ــوا جـثــة
حماد ،خوفًا من مصادرتها ومنع
إعادتها إلى عائلته.

ّ
لم يكلف عباس
خاطره لزيارة أي من العائالت
المكلومة

وج ـ ــاء هـ ــذا ال ـه ـج ــوم ب ـع ــد س ــاع ــات
ف ـق ــط مـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ط ـع ــن ع ـل ــى بـعــد
نحو  20كيلومترًا ،حيث استشهد

تقول الشرطة اإلسرائيلية إن نحو نصف الفلسطينيين قتلوا برصاص عناصرها (آي بي ايه)

عبد الرحمن البرغوثي ( 27عامًا)
في قرية عابود غــرب رام الله .بعد
ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة ط ـع ــن ضـ ــد ج ـن ــدي
إســرائ ـي ـلــي .وق ــال جـيــش ال ـع ــدو إن
«املهاجم ترجل من سيارته وطعن
الـ ـجـ ـن ــدي فـ ــي رق ـ ـب ـ ـتـ ــه» ،عـ ـن ــد أح ــد
الحواجز.
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ق ــال ــت ج ـم ـع ـيــة «الـ ـه ــال
األحمر الفلسطيني» ،إن طواقمها
نـ ـقـ ـل ــت  15ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــا أصـ ـيـ ـب ــوا
بـ ـ ـ «الـ ــرصـ ــاص الـ ـح ــي واملـ ـط ــاط ــي»،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى ع ـ ـش ـ ــرات ح ـ ــاالت
االخ ـت ـنــاق ،إث ــر اسـتـنـشــاقـهــم الـغــاز
«املسيل للدموع» ،خالل مواجهات
انــدل ـعــت مــع ق ــوات إســرائـيـلـيــة ،في
مواقع متفرقة في الضفة أمس .أما
في غــزة ،فشهدت الحدود الشرقية
والـشـمــالـيــة لـلـقـطــاع مــواج ـهــات مع
جنود االحـتــال .وقــد أعلن الناطق
ب ــاس ــم «الـ ـصـ ـح ــة» أشـ ـ ــرف الـ ـق ــدرة،
وصول  42إصابة إلى مستشفيات
غزة.
وأخيرًا ،أعلن الجيش اإلسرائيلي،
تعرض دوريــة عسكرية إسرائيلية
إلط ــاق نــار عـلــى ال ـحــدود مــع غــزة،
دون أن ي ـ ـ ـ ــؤدي ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى وق ـ ــوع
إصــابــات .وقــال الجيش إنــه «جــرى
إطـ ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ع ـل ــى دوري ـ ـ ــة تــاب ـعــة
ل ـل ـج ـي ــش عـ ـل ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ج ـن ــوب ــي
قطاع غزة».
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«داعش» تحسم الجدل :أنصارنا هاجموا كاليفورنيا
الــوفــد السياسية تــؤكــد أن االئـتــاف
دائمًا ما يفشل».
وتظل «كتلة يناير» ـ إن جاز التعبير
ـ ـ حــائــرة داخ ــل ال ـبــرملــان ،فــا يتعدى
ع ــدد م ــن ف ـ ــازوا م ــن م ــؤي ــدي أصــابــع
اليد الــواحــدة ،وهــي اآلن تسعى إلى
تـشـكـيــل كـتـلــة بــرملــان ـيــة لـلـتــأثـيــر في
عدد من القوانني .وكان النائب هيثم
الـ ـح ــري ــري ،ق ــد أج ـ ــرى اتـ ـص ــاالت في
وقت سابق ،بكل من الدكتور محمد
أب ــو ال ـغ ــار (رئ ـي ــس ال ـح ــزب امل ـصــري
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي االج ـت ـم ــاع ــي) وع ــدد
م ــن ن ــواب ح ــزب ــه ،وح ــزب «الـتـحــالــف
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ل ـت ـش ـك ـيــل هـ ـ ــذه ال ـك ـت ـلــة
«املؤمنة بمطالب الشعب» .وأضــاف
ال ـ ـحـ ــريـ ــري أن ال ـك ـت ـل ــة «س ـت ـت ـق ــارب
م ــع املـسـتـقـلــن لـلـتـنـسـيــق مـعـهــم في
القضايا التي تتعلق بهموم الناس،
منبهًا إلى ما فعلته «في حب مصر»،
أي ضمها عددًا من النواب السابقني
لـ«الحزب الوطني».
أما في سيناء (زيــاد سالمة) ،فما إن
انتهت عملية الفرز في شمال سيناء،
حتى تعالت الصرخات واالستغاثات
من مؤيدي املرشح رمضان سرحان
في الدائرة الثالثة (قسما بئر العبد
ورمانة) ،بعد هجوم املرشح الخاسر
س ـل ـي ـمــان ال ــزم ـل ــوط ع ـل ـيــه ،ب ــرغ ــم أن
املــرش ـحــن أب ـنــاء عـمــومــة وينتميان
إلـ ــى ق ـب ـي ـلــة واحـ ـ ـ ــدة .وظ ـه ــر أن ه ــذه
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات س ـت ـس ـب ــب خ ـص ــوم ــة
م ــن الـصـعــب أن تـنـتـهــي ســريـعــا بني
ع ــائ ــات ال ـق ـب ـي ـلــة الـ ــواحـ ــدة ف ــي بـئــر
الـ ـعـ ـب ــد ،أو بـ ــن م ــرشـ ـح ــي ع ــائ ــات
الـ ـع ــري ــش وم ــرشـ ـح ــي ال ـص ـع ـي ــد فــي
املدينة نفسها ،بعد فوز «العرايشية»
باكتساح أمام «الصعايدة» املقيمني
في شمال سيناء.
إل ــى ذلـ ــك ،رأى م ــراق ـبــون أن النسبة
التي حصدتها امل ــرأة بما يـعــادل 80
مقعدًا نسبة إيجابية ،وفيها مؤشر
جيد على استيعاب املواطن املصري
تمثيل امرأة نيابة عنه في البرملان.

لم تستطع الواليات
المتحدة أن تسير في فرضية
«اإلرهاب» ،في تحقيقات
هجوم كاليفورنيا ،إالبعدما
خرج «داعش» ،ببيان تبنى به
العملية
ح ـس ــم ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ال ـت ـك ـ ّـه ـن ــات
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة حـ ـ ـ ــول دوافـ ـ ـ ـ ـ ــع إعـ ـ ـت ـ ــداء
كاليفورنيا األخـيــر ،األربـعــاء املاضي
بإعالنه املسؤولية عنها ،فــي خطوة
مهدت الطريق على ما يبدو للسلطات
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة لـ ـت ــأكـ ـي ــد حـ ـ ـ ــدوث «ع ـم ــل
إرهـ ــابـ ــي» ،ب ـعــدمــا ك ــان ــت ال ـفــرض ـيــات
ت ـتــأرجــح بـيـنــه وب ــن فــرض ـيــة الـعـمــل
الجرمي.
وأعـ ـلـ ـن ــت وكـ ــالـ ــة «أع ـ ـ ـمـ ـ ــاق» ،امل ـق ـ ّـرب ــة
م ــن ال ـت ـن ـظ ـيــم ،أن «اث ـن ــن م ــن أن ـصــار
داعــش هاجما مركزًا في مدينة سان
ب ــرن ــان ــدي ـن ــو ،ف ــي والي ـ ــة كــالـيـفــورنـيــا
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة» .وتـ ـ ــابـ ـ ــع ال ـ ـب ـ ـيـ ــان «أن
املـهــاجـمــن أطـلـقــا ال ـنــار داخ ــل املــركــز،
والذا بعدها بالفرار ،قبل أن ُيقتال في
وق ــت الح ــق بـعــد ت ـبــادل إلط ــاق الـنــار
مع الشرطة األميركية التي طاردتهما
لعدة ساعات» .وعقب تبني التنظيم
ل ـل ـع ـم ـل ـيــة ،دع ـ ــا ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي،
بـ ــاراك أوب ــام ــا ،فــريـقــه لــأمــن الـقــومــي
إلــى إجتماع في مكتبه الرئاسي ،في
البيت األبيض.
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة قــد
أع ـل ـنــت مـقـتــل م ـن ـفــذي اإلعـ ـت ــداء سيد
رض ــوان ف ــاروق ( 28عــامــا) ،وزوجـتــه
تشفني مــالــك ( 27عــامــا) ،مــن األصــول
الباكستانية ،بعد مواجهة استمرت
خـ ـم ــس سـ ـ ــاعـ ـ ــات .وأودى اإلعـ ـ ـت ـ ــداء
بحياة  14شخصًا وأصاب  21آخرين
بجروح ،خالل حفل بمركز للخدمات
اإلجتماعية في كاليفورنيا.
وخـ ــرج مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي
األمـ ـي ــرك ــي «أف .ب ـ ــي .آي» ،بـتـقـيـيــم
م ـف ــاده ب ــأن «حـ ــادث إط ــاق ال ـن ــار في
كــال ـي ـفــورن ـيــا ع ـمــل إره ــاب ــي ،ألن ــه ذو

قاد مكتب التحقيقات اإلتحادي التحقيق إلحتمال أن يكون اإلعتداء هجومًا إرهابيًا (أ ف ب)

تـخـطـيــط مـكـثــف ف ــي ال ـه ـج ــوم» .وق ــال
مساعد مدير املكتب ،ديفيد بوديتش،
«ص ـ ـ ـ ــادرن ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـهـ ـ ــواتـ ـ ــف امل ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة،
ونواصل إستخالص البيانات منها،
وبالتالي نأمل أن تقودنا البصمات
الرقمية التي تركها هذان الشخصان
إلـ ــى م ـع ــرف ــة دواف ـع ـه ـم ــا وهـ ــو م ــا يــع
دليال مهما جدا».
وت ـضــاربــت الـتـصــريـحــات األمـيــركـيــة،
ي ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،قـ ـبـ ـي ــل تـ ـبـ ـن ــي ال ـت ـن ـظ ـيــم
العملية ،إذ نقلت شبكة «س ــي.إن.إن»
عن ثالثة مسؤولني أميركيني قولهم
إن «تاشفني مالك أعلنت الوالء لزعيم
«داعـ ـ ـ ــش» ،أبـ ــو ب ـكــر الـ ـبـ ـغ ــدادي ،عـبــر
حسابها على الفيسبوك ،ولكن باسم
مختلف» ،فــي وقــت ،نقلت وكــالــة فيه
ـدر فــي الحكومة
«رويـ ـت ــرز» ،عــن م ـصـ ٍ
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ق ــول ــه إن «املـ ـحـ ـقـ ـق ــن لــم
ي ـتــوص ـلــوا إل ــى دل ـيــل ع ـلــى أن داع ــش
كــان يـعــرف الــزوجــن املشتبه بـهـمــا...
وأنــه ال دليل مــن منزلهما ينبئ بأي
ص ـل ــة ي ـع ـتــد ب ـه ــا ب ـم ـن ـظ ـمــة إره ــاب ـي ــة
أجنبية».
وقـ ّـدم «مكتب التحقيقات اإلتحادي»،
ت ـق ــري ـرًا يـ ــوم أم ـ ــس ،لـلـبـيــت األب ـي ــض،
ب ـشــأن الـتـحـقـيــق ال ــذي ُي ـجــريــه ،وقــال
املـتـحــدث جــوش إيــرنـســت ،إن «مكتب
ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات اإلت ـ ـ ـحـ ـ ــادي يـ ـق ــود ه ــذا
التحقيق بسبب إحتمال أن يكون هذا

هجومًا إرهابيًا».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أعـ ـ ـل ـ ــن ق ـ ــائ ـ ــد ش ـ ــرط ـ ــة سـ ــان
ب ــرن ــاردي ـن ــو ،جـ ــارود بـ ــورجـ ــوان ،في
مؤتمر صحافي أن «عمليات التفتيش
في منزل فاروق أدت إلى العثور على
وح ــدات تـخــزيــن إلـكـتــرونـيــة وأج ـهــزة
كمبيوتر وهواتف محمولة» .وأضاف
«كــانــا يخزنان فــي منزلهما أكـثــر من
 1700ط ـل ـقــة وأكـ ـث ــر م ــن ع ـشــر قـنــابــل
أنبوبية».
وسـ ــائـ ــل إع ـ ـ ــام أمـ ـي ــركـ ـي ــة ن ـق ـل ــت عــن
مسؤولني حكوميني قولهم إن «فاروق
تواصل مع متطرفني إسالميني ،عبر
شـبـكــات الـتــواصــل اإلجـتـمــاعــي» ،كما
أشـ ـ ــارت ق ـن ــاة «س ـ ــي .إن .إن» إلـ ــى أن

عاد منفذ العملية
إلى الواليات المتحدة
مع زوجته ،أخيرًا ،من
السعودية

ف ـ ــاروق «كـ ــان ع ـلــى ات ـص ــال م ــع أف ــراد
ي ـش ـت ـب ــه بـ ـع ــا ّقـ ـتـ ـه ــم ب ـ ـ ــاإلره ـ ـ ــاب فــي
الـ ـخ ــارج ،ول ـكــنــه ت ـشــدد ب ـعــد إق ـتــرانــه
بمالك في السعودية ،العام املاضي».
فــي امل ـقــابــل ،أوض ــح ع ــدد مــن مـعــارف
ف ـ ــاروق ،أن ــه «ل ــم ي ـبـ ِـد إش ـ ــارات تـشــدد
ب ــل ك ــان يـعـيــش ال ـح ـلــم األم ـيــركــي مع
زوجـتــه وطفلتهما» .وأش ــار آخــر إلى
أن ف ــاروق إرت ــاد مسجد «دار العلوم
اإلسالمية» ،حيث «كــان يصلي هناك
مرتني أو ثالث مرات أسبوعيًا ،لكن لم
يره أحد منذ حوالى ثالثة أسابيع».
وعـ ــاد فـ ــاروق إل ــى ال ــوالي ــات املـتـحــدة
م ــع زوج ـ ـتـ ــه ،أخ ـ ـي ـ ـرًا ،م ــن ال ـس ـعــوديــة
بعد تأديتهما مناسك الـحــج .وقالت
السفارة السعودية ،في واشنطن ،إن
فــاروق ً «زار السعودية صيف ،»2014
مضيفة أنها «ال تمتلك سجالت تشير
إلى أن زوجته مواطنة سعودية».
وقـ ـ ّـدمـ ــت إس ـ ــام آب ـ ــاد م ـع ـل ــوم ــات عــن
زوجة فاروق ،ونقلت وكالة «رويترز»،
عن مسؤولني باكستانيني ،إن «مالك
انتقلت للسعودية من باكستان قبل
حوالي  25عامًا ،لكنها عادت لبالدها
لتدرس الصيدلة» .وأضاف املسؤوالن
أن «مالك سكنت في منطقة لياة ،في
إقليم البنجاب».
ومنذ اإلعالن عن الحادثة ،نظم مجلس
«الـ ـع ــاق ــات اإلس ــامـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة»،
مؤتمرًا صحافيًا لزعماء املسلمني في
لوس أنجليس ،بحضور شقيق زوجة
فاروق إلدانة اإلعتداء ،خشية تصاعد
موجة العنف والتمييز ضد الجالية
املسلمة في الواليات املتحدة .ونقلت
وكالة «رويـتــرز» عن املدير التنفيذي
في املجلس ،حسام عيلوش ،قوله إن
«املسلمني يقفون جنبًا إلى جنب مع
مواطنينا األميركيني في نبذ أي فهم
مـغـلــوط ي ــراد بــه تـبــريــر أي تـصــرفــات
مريضة للعنف».
وفـتـحــت الـحــادثــة بــاب الـتـســاؤل لــدى
شــرائــح املـجـتـمــع األم ـيــركــي عــن كثرة
إقتناء السالح في الــواليــات املتحدة،
إذ ع ـث ــرت ال ـشــرطــة ف ــي واليـ ــة س ــاوث
كــارول ـي ـنــا ،ع ـلــى م ـنــزل ي ـح ـتــوي على
أكثر من  5000بندقية.
(رويترز ،أ ف ب)

فنزويال

االنتخابات البرلمانية :استفتاء على الهوية
كاراكاس ـ علي فرحات
يدلي الفنزويليون غدًا بأصواتهم في االنتخابات
البرملانية التي حشد لها اليساريون واملعارضة
كل طاقاتهم للفوز فيها .إنتخابات ستكون محطة
مفصلية في تاريخ البالد ،وسترسم معالم املراحل
املقبلة ،في ظل تغير املشهد في الجارتني ،البرازيل
واألرجنتني.
إستعادت العاصمة الفنزويلية ،كاراكاس ،هدوءها
الـنـسـبــي بـعــد أســابـيــع مــن املــواج ـهــات السياسية
ال ـ ـحـ ــادة بـ ــن مـ ـع ــارض ــة ح ــامل ــة ب ــال ـت ـق ــاط فــرصــة
اإلخفاقات اإلقتصادية لحكومة الرئيس نيكوالس
مـ ـ ــادورو ،وال ـت ـيــار الـبــولـيـفــاري ال ــواس ــع ال ــذي عبأ
مـنــاصــريــه لــ«مـلـحـمــة» االنـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة غـدًا
األح ــد .معركة يصفها املــراقـبــون بالضارية ،وقد
تكون الحاسمة في رسم الهوية الفنزويلية.
إس ـت ـع ــارت امل ـع ــارض ــة ال ـع ــدة اإلن ـت ـخــاب ـيــة لليمني
األرجنتيني ،فأوقفت الحديث في السياسة وأوغلت
في رفع شعارات اإلنقاذ اإلقتصادي .وتبدو هذه
الشعارات مغرية جدًا ،في ظل ما تشهده فنزويال
من أزمة غذائية تحاول الحكومة السيطرة عليها،
في وقت تسعى فيه «مافيا اإلقتصاد» إلى تعميق

األزمــة واستثمارها كرافعة إنتخابية للمعارضة،
التي يخصص لها الخارج وامتداداته الداخلية كل
إمكانات املواجهة.
وأنشأت الواليات املتحدة األميركية غرفة عمليات
ملساندة املعارضة ،فال يكاد يمر يوم دون أن يدلي
املـتـحــدثــون بــاســم اإلدارة األمـيــركـيــة بتصريحات
ت ــدي ــن ال ـح ـكــومــة ال ـف ـنــزوي ـل ـيــة .ووص ـ ــف الــرئ ـيــس
مـ ــادورو ه ــذا األم ــر بــاإلب ـتــزاز الـعـلـنــي ال ــذي يضع
الشعب الفنزويلي بني خياري انتخاب املعارضة أو
التجويع .وترافق هذا الضغط مع مساندة إقليمية،
تـمـثـلــت ب ــإع ــان الــرئ ـيــس األرج ـن ـت ـي ـنــي املـنـتـخــب،
ماوريسيو ماكري ،نيته العمل على طرد فنزويال
«اإلش ـت ــراك ـي ــة» م ــن مـنـظـمــة «م ــرك ــوس ــور» (تكتل
ً
إقتصادي يضم دوال عــدة في أميركا الالتينية).
وب ـعــد أيـ ــام م ــن ه ــذا اإلعـ ـ ــان ،وف ــي تــوق ـيــت حــرج
ومشبوه جدا ،قرر رئيس البرملان البرازيلي املوافقة
على طلب املعارضة تحويل ملف إقــالــة الرئيسة،
ديـلـمــا روس ـي ــف ،إل ــى أروقـ ــة املـجـلــس الـتـشــريـعــي
البرازيلي .أمــا الحزب اإلشتراكي املوحد الحاكم،
بقيادة مادورو ،فينظر إلى املشهد بواقعية حذرة.
فـهــو يعلم أن جبهة املـعــارضــة بــاتــت تستند إلــى
الكثير مــن أوراق الـضـغــط ،ولـكــن ثمة رصـيــد في

ّ
جعبة اليساريني يمكنهم مــن الــوقــوف بقوة أمــام
الزحف «اإلمبريالي» ،بحسب وصفهم .فاملشهد
الداخلي يستند إلى ثورة آمن بها شعب فنزويال،
وبــات قائدها الــراحــل ،هوغو شافيز« ،أيقونة» ما
زالت تعيش في وجدانهم.
«لـ ـ ــن أس ـت ـس ـل ــم تـ ـح ــت أي ظـ ـ ـ ــرف ،وأع ـ ـ ـ ــرف أن ـن ــا
س ـن ـن ـت ـصــر» ،قـ ــال مـ ـ ـ ــادورو ،مـعـلـنــا أنـ ــه ف ــي حــال
هزيمته االنتخابية« ،سأذهب إلى الشوارع للنضال

مع شعبي ،كما فعلت دائمًا ،وسننتقل إلى مرحلة
جديدة من الثورة» ،إذ ال يرغب الفقراء في العودة
إلــى مــا قبل عهد تشافيز ،حيث كــانــوا مهمشني
يـسـكـنــون ال ـع ـشــوائ ـيــات ،وك ــان ــت م ـحـ ّـرمــة عليهم
إدارات الدولة .هنا الناس يقفون في طوابير التموين
وهم يتحدثون عن مساندة قائدهم وثورتهم ،التي
أغدقت عليهم البرامج اإلجتماعية ،وأسكنتهم في
شقق وسط املدن؛ وهم ال يصدقون أن الثورة التي
ّ
حدت من فقرهم ،وجعلت نسبته األدنى في أميركا
الجنوبية ،هي املسؤولة عن تجويعهم اليوم .
كباش ثقيل بني أبناء الثورة ومعارضة تتخاصم
على كل شيء ،وتتوحد على مقارعة إرث الزعيم
تـشــافـيــز .وعـلـيــه ،ف ــإن النتيجة اإلنـتـخــابـيــة مساء
الـ ـس ــادس م ــن ك ــان ــون األول س ـت ـكــون مـصـيــريــة
بالنسبة إلــى فنزويال وحلفائها .ففنزويال كانت
فاتحة عهد اليسار في أميركا الالتينية ،ومخزون
الثورة ضد التبعية والهيمنة اإلقتصادية للواليات
امل ـتـ ـح ــدة؛ وه ـن ــا ي ـك ـمــن س ــر ال ـت ـح ـش ـيــد ال ــداخ ـل ــي
والخارجي.
بــالـتــأكـيــد ،لــن تـكــون النتيجة اإلنـتـخــابـيــة كاسحة
ألي من الطرفني ،لكنها ستكون حاسمة في رسم
الهوية الالتينية لعقود مقبلة.
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نائب المستشار النمساوي
يلغي زيارة إلسرائيل

«أوبك» تقر بانفالت إنتاج النفط
خــافــات عميقة س ــادت أج ــواء اجتماع
وزراء ال ـن ـفــط ف ــي ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء في
منظمة «أوبك» في فيينا أمس ،انعكست
فــوضــى عظيمة فــي التصريحات التي
أعـ ـقـ ـب ــت االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـ ـ ــذي خـ ــا ب ـيــانــه
ال ـخ ـتــامــي م ــن ت ـحــديــد س ـقــف اإلن ـت ــاج،
وبات «الجميع يفعل ما يريده» ،بحسب
وزيــر النفط اإليــرانــي .وتفاعلت أسواق
النفط سريعًا مع الحدث ،فهبطت عقود
النفط اآلجـلــة إلــى مــا يـقــارب  40دوالرًا
للبرميل.
«ال يـمـكـنـنــا ت ـح ــدي ــد رقـ ــم اآلن (س ـقــف
اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج لـ ـ ـ ــدول املـ ـنـ ـظـ ـم ــة) ألن إي ـ ــران
س ـت ـعــود (ل ـت ـضــخ نـفـطـهــا ب ـحــريــة إلــى
األســواق العاملية ،بعد رفع العقوبات).
ال نعلم متى وكيف سيمكننا التكيف
مــع ذل ــك ،بـشـكــل أو ب ــآخ ــر» ،ق ــال األمــن
العام لـ«أوبك» ،عبد الله البدري ،معلنًا
أن األعـضــاء اتفقوا على إرجــاء تحديد
س ـق ــف اإلنـ ـت ــاج إلـ ــى اج ـت ـم ــاع املـنـظـمــة
فــي حــزيــران املـقـبــل« ،إل ــى حــن اتـضــاح
ال ـصــورة أكـثــر ،لكي نـقــرر فــي شــأن رقم
مـعــن .وحـتــى ذلــك الـتــاريــخ على األقــل،
سـتــواصــل ال ــدول األع ـضــاء ضــخ النفط
بحرية إلــى ســوق تشهد بالفعل تخمة
في املعروض ،حيث تجاوز إنتاج النفط

ال ـعــاملــي الـطـلــب ب ـم ـقــدار يـ ــراوح م ــا بني
نصف مليون ومليوني برميل يوميًا.
وبينما تطالب بعض ال ــدول األعـضــاء
في «أوبك» بخفض اإلنتاج لدعم أسعار
ال ـخــام الـتــي تــراجـعــت بنحو  %60منذ
ش ـهــر ح ــزي ــران  ،2014ت ــرف ــض املـقـتــرح
دول أخـ ــرى ،أب ــرزه ــا الـسـعــوديــة ،وذلــك
في سعيها إلى الحفاظ على حصصها
مــن األس ــواق ،ومـحــاولــة دفــع املنافسني
الـجــدد ،منتجي النفط الصخري ذوي
الـكـلـفــة الـعــالـيــة (ف ــي ال ــوالي ــات املتحدة
خــاصــة) خ ــارج ال ـســوق .وك ــان الرئيس
ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ،نـ ـيـ ـك ــوالس مـ ـ ـ ـ ــادورو ،قــد
ص ـ ّـرح ب ــأن ب ــاده «تــأمــل أن تـحـتــرم كل
ال ــدول سقف إنـتــاج أوب ــك ،وأن وتــدرس
(األخ ـ ـيـ ــرة) م ـش ــروع ــا ل ـخ ـفــض اإلن ـت ــاج
بنسبة .»%5
في املقابل ،استبق وزير النفط اإليراني،
ب ـي ـج ــن زنـ ـغـ ـن ــه ،االجـ ـتـ ـم ــاع ب ـق ــول ــه إن
طهران «لن تقبل أي نقاش حول زيادة
إنتاجها النفطي بعد رفــع العقوبات»،
وإن «م ــن ح ــق» إي ـ ــران زي ـ ــادة اإلن ـت ــاج،
ً
مـحـمــا املـســؤولـيــة عــن تــدهــور أسـعــار
الـنـفــط لـ ــ«ال ــدول األع ـض ــاء املـنـتـجــة في
أوبك ،والدول األخرى التي أنتجت أكثر
من السقف املحدد» .وأوضــح زنغنه أن

دول املنظمة سيرتفع بنحو  1.4مليون
بــرم ـيــل ف ــي الـ ـي ــوم الـ ـع ــام امل ـق ـب ــل .وفــي
صــدى لتعليقات سعودية سابقة ،قال
عبد املهدي إن على املنتجني من خارج
امل ـن ـظ ـمــة ،ب ـمــن فـيـهــم روس ـي ــا وأوروب ـ ــا
والصني ،أن يتحملوا املسؤولية أيضًا
عن فائض املعروض في األسواق.
ّ
مــن جهته ،ذك ــر وزي ــر الطاقة الــروســي،
الكسندر نوفاك ،الذي بلغ إنتاج بالده
من النفط مستويات قياسية أخيرًا ،بأن
موسكو «قالت مرات عدة إنها ال تعتبر
مــن املناسب خفض اإلنـتــاج» الــروســي،
ألن «ظـ ــروف اإلن ـت ــاج ل ــم تـعــد نفسها»
بالنسبة إليها.
وعـ ـكـ ـس ــت ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـع ـم ـي ـق ــة ه ــذه
الـتـصــريـحــات املـتـضــاربــة الـتــي صــدرت
ع ـ ـ ــن مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ف ـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ع ـق ــب
االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ،قـ ـب ــل أن يـ ـحـ ـس ــم الـ ـبـ ـي ــان
الختامي حــال البلبلة .فنقلت وسائل
إعـ ـ ــام م ــرم ــوق ــة عـ ــدة ع ــن مـ ـص ــادر فــي
االجـتـمــاع أن املنظمة اتـفـقــت عـلــى رفــع
سقف اإلنتاج (اإلسـمــي) من  30مليون
برميل فــي الـيــوم إلــى  31.5مليون ،في
مــا يـشـبــه «اإلقـ ـ ــرار الـعـمـلــي» بمستوى
اإلنتاج الفعلي السائد.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

طهران ستكون مستعدة ملناقشة الحد
من إنتاجها النفطي فقط عندما يصل
إلى مستواه الكامل ،حال رفع العقوبات
الغربية .وقالت إيران مرارًا إنها ستزيد
إنتاجها بما ال يقل عــن مليون برميل
ُ
يوميًا عندما ترفع العقوبات.
وأي ــد وزي ــر الـنـفــط ال ـعــراقــي ،ع ــادل عبد

ّ
تمسكت غالبية الدول
األعضاء بالدفاع عن
حصصها من األسواق

امل ـهــدي« ،ح ــق» إي ــران بــزيــادة إنتاجها
ً
الـنـفـطــي ،س ــائ ــا ملـ ــاذا يـجــب عـلــى دول
امل ـن ـظ ـم ــة أن تـ ـض ــع س ـق ـف ــا إلن ـت ــاج ـه ــا
(وحصتها ال تتجاوز  %40من اإلنتاج
العاملي للخام) ،إذا كــان املنتجون غير
األع ـض ــاء فــي «أوب ـ ــك» لـيــس لـهــم سقف
إن ـتــاجــي ،مضيفًا أن الـطـلــب عـلــى نفط
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ق ــرر ن ــائ ــب امل ـس ـت ـشــار ال ـن ـم ـســاوي،
راي ـن ـهــولــد مـيـتــرلـيـنـيــر ،إل ـغ ــاء زي ــارة
ك ــان ــت م ـ ـقـ ــررة إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ب ـعــدمــا
أصر اإلسرائيليون على إجــراء لقاء
رسمي له ،في شرقي القدس املحتلة،
ورف ـض ـهــم إجـ ــراء ال ـل ـقــاء ف ــي غــربــي
املدينة أو تل أبيب.
وكان من املقرر أن يوقع ميترلينبير
(ال ـ ـص ـ ــورة) ،ب ــوص ـف ــه أي ـض ــا وزي ــر
ال ـع ـل ــوم ف ــي ال ـح ـكــومــة ال ـن ـم ـســاويــة،

اتفاقات للتعاون الثنائي مع نظيره
وزي ـ ــر ال ـع ـل ــوم اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أوف ـيــر
أكــون ـيــس ،ف ــي مـكـتــب وزارة الـعـلــوم
اإلسرائيلية شرقي القدس.
وت ـع ـق ـي ـب ــا عـ ـل ــى خ ـ ـطـ ــوة امل ـ ـسـ ــؤول
الـ ـنـ ـمـ ـس ــاوي وإل ـ ـ ـغـ ـ ــاء زيـ ـ ــارتـ ـ ــه إل ــى
إسرائيل ،أكد أكونيس أن القدس هي
عاصمة الشعب اليهودي منذ ثالثة
آالف ع ــام ،وأن إســرائ ـيــل لــن تتخذ
أي خطوة قد تفسر على أنها توافق
على تقسيمها.
(األخبار)

رفع مستوى التمثيل
الدبلوماسي بين إسرائيل
وتركيا

أفقيا
 -1مصطلح م ـتــداول فــي أدب ـيــات الـعـلــوم السياسية واإلجـتـمــاعـيــة نشأ أثـنــاء الـحــرب األهلية
اإلسبانية التي نشبت عام  -2 –1936مدينة مصرية – إسم موصول –  -3مدينة أملانية كبيرة –
 -4فتله – نوتة موسيقية – في القميص –  -5رجل أسطوري إشتهر بالحمق والبالهة تنسب
إليه ن ــوادر وفـكــاهــات – ال التعريف باألجنبية – عسل –  -6آلــة موسيقية شرقية – نفق في
العاصمة الفرنسية تعرضت فيه األميرة اإلنكليزية ديانا الى حادث سير أدى الى وفاتها – -7
منطقة قديمة في فلسطني عاصمتها أورشليم –  -8حيوان زاحف – مدينة فرنسية – بواسطتي
ّ
املنوفية
–  -9قرينان وبعالن –  -10مدينة في مصر بمحافظة

عموديًا
 -1أغنية للفنان السوري جــورج وســوف –  -2حرف عطف – من ال أخمص لقدميه – مقياس
سوائل –  -3أسمى الطوائف عند الهندوس –  -4وضع عليه عالمة – للتأوه – متشابهان –
 -5خــوف شديد – شخصية فـيــروز فــي مسرحية ميس الــريــم –  -6جــزيــرة فــي البلطيق تتبع
ُ
أستونيا تعرف أيضًا بإسم داغــو – مهندس أملاني راحــل إخترع محركًا بإسمه –  -7أعلم –
مدينة تركية إنتصر فيها اإلسكندر املقدوني على داريوس الثالث في واحدة من أشهر املعارك
التاريخية القديمة –  -8صفة لجهاز أوتوماتيكي – بئر عميقة –  -9مادة قاتلة – خالف بخل
– ضد اشترى –  -10قناة تلفزيونية فضائية عربية مقرها بيروت

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.

مشاهير 2164

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
 -1أرضي شوكي –  -2حوران – شبان –  -3اليل – جميرا –  -4رنا – فريت –  -5مد – أيار – لص
– ْ -6
الجدب – رفح –  -7السفير –  -8منهل – سر – فا –  -9يهودي – آه –  -10صقر  -الطبري

عموديًا
 -1احالم – قميص –  -2رواندا – نهق –  -3ضرير – الهور –  -4يال – أج – لد –  -5شن – فيدا – يا
–  -6جرابلس –  -7كشمير – سراط –  -8يبيت – رف – هب –  -9آر – لفيف –  -10مناخ صحراوي

حل الشبكة 2163

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أول إمام لجامع األزهر الشريف ( )1690-1601وأحد كبار العلماء املسلمني.
كان واسع العلم متنوع الثقافة وخاصة في تفسير القرآن الكريم .له «شرح
على مختصر سيدي خليل»  = 1+9+8+2+6+5خالف الحالل ■ = 11+10+7
خاف واتقى الله ■  = 4+3بسط قدميه

حل الشبكة الماضية :جوزيف بونانو

ك ـش ــف ن ــائ ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـ ــوزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،آف ـي ــف
ش ـ ـي ـ ــرؤون ،أن إس ــرائـ ـي ــل وت ــرك ـي ــا
اتـفـقـتــا عـلــى رف ــع مـسـتــوى التمثيل
الــدبـلــومــاســي بينهما إل ــى مستوى
القائم باألعمال ،بعدما جمد وجرى
تـخـفـيـضــه إلـ ــى م ـس ـتــوى سـكــرتـيــر
ث ــان ف ــي أع ـق ــاب ال ـت ــوت ــر الـسـيــاســي
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ،ب ـع ــد أح ـ ـ ــداث قــافـلــة
املـســاعــدات التركية لقطاع غــزة قبل
خمسة أعوام ونصف عام.
وق ــال ش ـي ــرؤون إن الـتــوجــه الـجــديــد
لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
ب ــن ال ـج ــان ـب ــن« ،م ـب ـن ــي ع ـل ــى رغ ـبــة
قـ ــويـ ــة لـ ـ ــدى ش ـ ــرائ ـ ــح م ـخ ـت ـل ـف ــة مــن
الشعب التركي ،في إعــادة العالقات
الدبلوماسية بــن تركيا وإســرائـيــل
إلـ ــى س ــاب ــق عـ ـه ــده ــا» ،وأيـ ـض ــا إل ــى
«تنمية الروابط البينية في القطاعني
السياحي واالقتصادي».
يأتي ذلــك بعد يــوم من توجه تركيا
كمصدر بديل من
الختيار إسرائيل
ٍ
ال ـغــاز ال ــروس ــي ،بـعــد اح ـت ــدام األزم ــة
بني موسكو وأنقرة ،كما نقلت القناة
األولى في التلفزيون اإلسرائيلي.
(األخبار)

السبت  5كانون األول  2015العدد 2758

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
زوجته رنده جوزيف جابوريان
ابـ ـن ــه :فـ ـ ــؤاد زوجـ ـت ــه م ــاري ــا كـحــالــه
وعائلته
ابنتاه :إليسار زوجها ملحم كفوري
وعائلتها
جـيـسـيـكــا زوج ـه ــا نـسـيــب ب ـ ــارودي
وعائلتها
شقيقه :أن ـطــوان زوجـتــه أنطوانيت
ميالن وعائلته
شـقـيـقـتــاه :راغـ ــدة زوج ـه ــا شـحــادي
بربور وعائلتها
رنده زوجها املوسيقار ملحم بركات
وعائلتها
ابـ ـن ــاء ع ـم ــه :أنـ ـط ــون جـ ـ ــورج عـ ــازار
وعائلته
س ـ ـ ـ ــام زوجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا إدوار بـ ـي ــروت ــي
وعائلتها
هـ ـ ـي ـ ــام زوج ـ ـ ـهـ ـ ــا أمـ ـ ـ ــن أبـ ـ ـ ــي ال ـل ـم ــع
وعائلتها
وعائالت :عــازار ،نصار ،جابوريان،
ك ـح ــال ــه ،كـ ـف ــوري ،بـ ـ ـ ــارودي ،م ـيــان،
بربور ،بركات ،شويتي ،صايغ ،كرم،
ق ـمــر وأن ـس ـب ــاؤه ــم وع ـم ــوم عــائــات
بـشــامــون وكفرشيما ينعون إليكم
ف ـق ـي ــده ــم الـ ـغ ــال ــي امل ـ ــأس ـ ــوف عـلـيــه
املرحوم
عصام فؤاد عازار
ال ـ ــراق ـ ــد عـ ـل ــى رجـ ـ ـ ــاء الـ ـقـ ـي ــام ــة ي ــوم
الخميس  3كانون األول  2015متممًا
واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت 5
ال ـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــون ك ـن ـي ـســة م ــار
الـيــاس ،بشامون ابـتــداء من الساعة
الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر ولغاية
ال ـ ـسـ ــاعـ ــة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة م ـ ـسـ ــاء وي ـ ــوم
األحد  6الجاري في صالون كنيسة
ال ـقــدي ـســن ب ـط ــرس وب ــول ــس ل ـلــروم
األرثـ ــوذكـ ــس ،كـفــرشـيـمــا اب ـت ــداء من
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة قبل الظهر
ولغاية الساعة السادسة مساء.

إنا لله وإنا إليه راجعون
تـ ـص ــادف ن ـه ــار األح ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 ٢٠١٥/١٢/٦ذكــرى مــرور ثالثة أيام
على وفاة فقيدنا
املرحوم الحاج حبيب مصطفى معاوية
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة نــدعــوكــم لـسـمــاع
م ـج ـلــس ع ـ ــزاء ح ـس ـي ـنــي ع ــن روح ــه
الطاهرة وكلمة حركة أمل
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة وال ـن ـصــف
صباحًا فــي حسينية بلدته حوش
تل صفية ،بعلبك.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب.

إعالنات
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ذكرى
تصادف نهار االحد  6كانون االول
 2015م املوافق  24صفر  1437هـ
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا املجاهد
الحاج محمد باقر يزبك
نجل سماحة العالمة الشيخ محمد يزبك

وب ـه ــذه املـنــاسـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
آي ــات مــن الــذكــر الـحـكـيــم ومجلس
ع ــزاء حسيني عــن روح ــه الطاهرة
في حسينية بلدة بوداي ـ ـ البقاع ـ ـ
الساعة الثانية بعد الظهر.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
حزب الله
وآل الفقيد

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد
غادر العمال البنغالدشيون
Mohammad Anwar Hossain
Abdur rob
Mohammad Al Amin
Mr Rajo BGD
Mr MD Alamgir Hossain Jewel
م ــن شــركــة مـسـتـخــدمـيـهــم ،ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئًا االت ـصــال على الرقم
76/685222

غادرت العاملة االثيوبية
Mihret kirga woldegiyorgis
نـ ـح ــذر م ــن اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
يـعــرف عنها شيئًا ،االتـصــال على الرقم
03/527607

إلعالناتكم في صفحة ّ
المبوب والوفيات

03/662991

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

إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان ع ــن رغ ـب ـت ـهــا في
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز
اويــل بالصهاريج مــن معمل ديــر عمار
الى معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
الـعــروض املــذكــور أع ــاه الحصول على
نسخة مــن دفـتــر ال ـشــروط مــن مصلحة
الـ ــديـ ــوان ـ ـ ـ ـ أم ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ـ ال ـط ــاب ــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 000/
/20ل.ل.
تـسـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد إل ــى أم ــان ــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طــريــق النهر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا أن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/1/8عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2015/12/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 2283
إعالن بيع عقاري باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
غرفة الرئيس فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية2015/680 :
املنفذ :جميل محمد علي الحبال ورفاقه
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم :م ـح ـمــد ص ــال ــح عـثـمــان
الحبال وطــارق عثمان الحبال ومحمد
حسان عثمان الحبال وخديجة عثمان
الحبال وغادة عثمان الحبال.
السند التنفيذي :ق ــرار محكمة الــدرجــة
االولــى بيروت تاريخ  2015/2/26حكم
2015/79
تاريخ التنفيذ2015/4/11 :
تاريخ محضر الوصف2015/5/20 :
تاريخ تسجيله2015/5/22 :
ان ال ـع ـقــار امل ـط ــروح لـلـبـيــع :وه ــو كــامــل
الـعـقــار  539املصيطبة وهــو عـبــارة عن
قطعة ارض ضمنها بناء من حجر مؤلف
من طابقني ودرج خارجي وتحت البناء
قبو الطابق االرضي مقسوم الى شقتني
اول شقة تحتوي على غرفتني وزاروب
ومطبخ وحمام وبرندا ،الشرقة الثانية
تحتوي على غرفة ودار وايوان ومطبخ
وحمام وبرندتني ومنافع .الطابق االول
يحتوي على مــدخــل وث ــاث غــرف ودار
ومطبخ وبرندا وحمام وسطح ومنافع.
مساحته 529 :مترًا مربعًا
ً
حـ ــدود ال ـع ـق ــار :ش ـم ــاال ال ـع ـقــار  2646ـ ـ
غــربــا الـعـقــار  312ـ ـ شــرقــا الـعـقــار  182ـ ـ
جنوبًا العقار  181و 2442ولدى الكشف
ال ـح ـســي ت ـبــن ان امل ــواص ـف ــات مـطــابـقــة
لـلـمـنــدرجــات املــوصــوفــة اع ــاه عـلـمــا ان
العقار مشغول على سبيل االج ــارة من
قبل ثالثة مستأجرين.
قيمة الـتـخـمــن/2.420.610/ :دوالرات
أميركية.
بـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن رئ ـي ــس دائـ ــرة
التنفيذ/2.347.991.7/ :دوالر أميركي.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الخميس الواقع في  2016/1/14الساعة
الـ ـع ــاش ــرة ص ـب ــاح ــا فـ ــي م ـك ـت ــب رئ ـيــس
تنفيذ بيروت.
ت ـط ــرح هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة ل ـل ـب ـيــع ف ــي املـ ــزاد
العلني للمرة الثالثة العقار املوصوف
اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ـ ــواد  973و 978و 983م ــن االص ـ ــول
امل ــدن ـي ــة ان ي ـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائـ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح او
يقدم كفالة مصرفية تضمن هــذا املبلغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الـ ــدائـ ــرة ان ل ــم ي ـك ــن ل ــه مـ ـق ــام ف ـي ــه ول ــم
يسبق ان ّ
عي مقامًا مختارًا واال ُعد قلم
الدائرة مقامًا مختارًا له وعليه ايضًا في
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ايــداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
واحـ ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة تـحــت طائلة
اعــادة املــزايــدة بزيادة العشر واال فعلى
ع ـهــدتــه فـيـضـمــن ال ـن ـقــص وال يستفيد
م ــن الـ ــزيـ ــادة وع ـل ـيــه ك ــذل ــك دفـ ــع الـثـمــن
والــرســوم والنفقات بما فيه رســم داللة

خمسة باملاية من دون حاجة النــذار أو
طلب ذلك خالل عشرين يومًا من تاريخ
صدور قرار باالحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
فاطمة دياب عمر
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2011/820
الرئيس  /فيصل مكي
طالب التنفيذ :علي ابراهيم شور
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـه ــا :خ ــدي ـج ــة مـ ـ ــروة وري ـث ــة
املرحوم سهيل علي مروة
الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــد الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي :ت ـ ـع ـ ـهـ ــد ب ـق ـي ـم ــة
/80.000/د.أ .ع ــدا ال ـف ــوائ ــد وال ــرس ــوم
واملصاريف
تاريخ التنفيذ2011/4/20 :
تاريخ تبليغ االنذارات2011/7/16 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز 2011/8/18 :ـ ـ ـ ـ
اعـ ــان ت ـحــول ال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي رقــم
2011/286
تاريخ تسجيله2011/8/19 :
تاريخ محضر الوصف2015/5/9 :
تاريخ تسجيله2015/5/20 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :الـقـســم
 699/29الباشورة وهو عبارة عن مدخل
وغــرفــة ودار ومـمــر ومـطـبــخ وحـمــامــات
وشرفتان الطابق ـ  6ـ
مساحته 83 :م2
حــدود العقار :غربًا امــاك عامة ـ ـ شرقًا
ً
عـقــار رق ــم  701ـ ـ ش ـمــاال عـقــار رق ــم 704
و 703وجنوبًا امالك عامة
قيمة التخمني/76360/ :د.أ.
قيمة الطرح للمرة االولى /45816/د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
االربعاء الواقع في  2016/1/13الساعة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
لـ ـلـ ـم ــرة االول ـ ـ ـ ــى حـ ـص ــص املـ ـنـ ـف ــذ عـلـيــه
والـ ـب ــالـ ـغ ــة  /2400/س ـه ــم فـ ــي ال ـع ـق ــار
 29/699الباشورة واملوصوف اعاله
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
املـ ــواد  973و 978و 983أ.م.م .ان يــودع
بــاســم رئـيــس دائ ــرة تنفيذ بـيــروت قبل
املباشرة باملزايدة لدى صندوق الخزينة
أو احد املصارف املقبولة مبلغًا موازيًا
ل ـبــدل ال ـط ــرح ،او ي ـقــدم كـفــالــة مصرفية
تضمن ه ــذا املـبـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخــاذ مقام
مختار لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن
ل ــه مـ ـق ــام ف ـي ــه او ل ــم ي ـس ـبــق ل ــه ان عــن
مقامًا مختارًا فيه ،واال عـ ّـد قلم الدائرة
م ـق ــام ــا مـ ـخـ ـت ــارًا ل ـ ــه ،وع ـل ـي ــه ايـ ـض ــا فــي
خــال ثالثة ايــام من تاريخ صــدور قرار
االحالة ،ايداع كامل الثمن باسم رئيس
دائـ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ ف ــي ص ـن ــدوق الـخــزيـنــة
او احــد امل ـصــارف املقبولة تحت طائلة
اعادة املزايدة بزيادة العشر ،واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد من
الزيادة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والـنـفـقــات بـمــا فـيــه رس ــم الــداللــة البالغ
خـمـســة بــاملــايــة م ــن دون حــاجــة الن ــذار
او طـلــب وذل ــك خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ صــدور الـقــرار بــاالحــالــة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم عاكوم
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
يبلغ الى املطلوب ابالغهم
عـ ـب ــاس وام ـ ـ ــل وزي ـ ـنـ ــب ومـ ـ ـ ــروه ومـ ــاك
وفاطمه علي بشر وجومانه كمال حرب
زوجة املرحوم علي حسني بشر وأديبي
رشيد حــرب والــدة املرحوم علي حسني
بشر
مجهولي محل االقامة
ً
عمال باحكام املادة  409أ.م.م .تنبئكم هذه
الدائرة بأن لديها في املعاملة التنفيذية
رقــم  2011/638ان ــذارًا اجــرائـيــا موجهًا
اليكم من طالب التنفيذ فرنسبنك ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ عقد فتح اعتماد
وكشفي حـســاب بــدفــع /15581.54/د.أ.
وم ـب ـلــغ /259.460.466.41/ل.ل .عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا

بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة ايام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
جمال الدسوقي
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/739
م ــوج ــه ال ــى امل ـس ـتــدعــى ض ــده ــا :نـظـيــرة
يوسف الزلوعا ـ ـ مــن زغــرتــا ومجهولة
محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املقدمة ضــدك مــن املستدعية
شـفـيـقــة ج ــرج ــس ش ــاه ــن كـ ــرم بــوكــالــة
امل ـح ــام ــي ط ــون ــي م ــرع ــب ،ت ــدع ــوك هــذه
املحكمة السـتــام الحكم ال ـصــادر عنها
برقم  154بتاريخ  2015/11/9املتضمن
ازالـ ــة الـشـيــوع فــي الـعـقــاريــن رق ــم 1133
و 1134م ـن ـط ـقــة ع ـ ـ ــردات ال ـع ـق ــاري ــة عــن
طــريــق بيعهما بــاملــزاد العلني للعموم
ل ـصــالــح ال ـش ــرك ــاء امـ ــام دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن والرسوم
ب ــن الـ ـش ــرك ــاء ك ــل ب ـن ـس ـبــة ح ـص ـتــه فــي
امللكية ،وذل ــك خــال مهلة ثــاثــن يومًا
من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن
صادر عن الغرفة االبتدائية الثانية في
الشمال
بالدعوى رقم 2015/841
مــوجــه ال ــى املـسـتــدعــى ضــدهــا :اسـعــاف
اسـ ـع ــد زخـ ـي ــا ال ــدويـ ـه ــي ـ ـ ـ ـ ـ مـ ــن زغ ــرت ــا
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
بــالــدعــوى املـقــدمــة ض ــدك مــن املستدعي
سليم مـحــرز امل ـصــري بــوكــالــة املحامي
ان ـ ـطـ ــون يـ ـم ــن ،تـ ــدعـ ــوك ه ـ ــذه امل ـح ـك ـمــة
السـ ـت ــام ال ـح ـك ــم ال ـ ـصـ ــادر ع ـن ـهــا بــرقــم
 139بتاريخ  2015/9/17املتضمن ازالة
الشيوع في العقار رقم  93منطقة اجبع
العقارية عن طريق بيعه باملزاد العلني
ل ـل ـع ـمــوم ل ـصــالــح ال ـش ــرك ــاء ام ـ ــام دائـ ــرة
التنفيذ املختصة ،وتوزيع ناتج الثمن
والرسوم بني الشركاء كل بنسبة حصته
ف ــي امل ـل ـك ـيــة ،وذلـ ــك خ ــال مـهـلــة ثــاثــن
يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
تبليغ
صـ ـ ــادر عـ ــن م ـح ـك ـمــة ال ـن ـب ـط ـيــة املــدن ـيــة
العقارية يدعو قلم هذه املحكمة املدعى
عليه وسام حسن وهبة من عربصاليم
وامل ـســافــر ال ــى ال ـع ــراق وامل ـج ـهــول محل
االق ــام ــة ال ـح ـضــور ال ـيــه الس ـت ــام اوراق
الدعوى رقم  2015/436املقامة عليك من
احـمــد علي حسن مــن اك ــرم حسن نضر
بمادة الــزام بــاالفــراز والتسجيل للشقة
ال ـكــائ ـنــة ف ــي ال ـط ــاب ــق االول م ــن الـجـهــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـل ــوك  Bوال ـب ـن ــاء
القائم على العقار  /1547/عربصاليم.
وع ـل ـي ــك اتـ ـخ ــاذ م ـح ــل اق ــام ــة ل ــك ضـمــن
ً
نطاق املحكمة ما لم تكن ممثال بمحام
ح ـيــث ي ـعــد مـكـتـبــه م ـقــامــا م ـخ ـتــارًا واال
ج ــاز اب ــاغ ــك االوراق وم ــوع ــد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة االعالنات بمهلة عشرين يومًا من
تاريخ النشر.
رئيس القلم
احمد عاصي
اعالن
ألمـ ــانـ ــة ال ـس ـج ــل الـ ـعـ ـق ــاري األولـ ـ ـ ــى فــي
الشمال
طلبت املحامية رضى شاهني بوكالتها
عــن اح ــد ورث ــة (ح ـنــا عـيـســى ســركـيــس)
س ـنــد تـمـلـيــك بـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 132
الخرنوب
للمعترض  15يومًا للمراجعة
امني السجل العقاري بالتكليف
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البطوالت األوروبية الوطنية

مانشستر يونايتد «محرقة» المهاجمين
 20هدفًا فقط سجلها مانشستر يونايتد
في  14مباراة خاضها حتى اآلن ٌفي الدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ال ـم ـم ـتــاز .مـشـكـلــة هجومية
حقيقية يعانيها هــذا الـفــريــق ،ال بسبب
عدم وجــود مهاجمين أقوياء لديه ،بل
بسبب المنهج الــذي يتبعه المدرب لويس
فان غال
شربل ّ
كريم
ليس غريبًا أن يكون رصيد مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد م ـ ــن األه ـ ـ ـ ـ ــداف األقـ ـ ـ ــل بــن
ال ـفــرق الـخـمـســة األوائ ـ ــل ه ــذا املــوســم
فــي «الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ» .ولـيــس غريبًا
أن ي ـكــون فــريــق «الـشـيــاطــن الـحـمــر»
ي ـم ـلــك ال ــرص ـي ــد ن ـف ـســه الـ ـ ــذي يـمـلـكــه
ساوثمبتون صــاحــب املــركــز العاشر
في البطولة .في نهاية املطاف ،تطغى
الـسـلـبـيــة والـتـعـقـيــدات عـلــى املـقــاربــة
ال ـه ـجــوم ـيــة ل ـيــونــاي ـتــد م ـنــذ وص ــول
املـ ـ ــدرب ال ـه ــول ـن ــدي ل ــوي ــس فـ ــان غــال
لإلشراف عليه ،وهذه املسألة تعززت
أك ـث ــر ف ــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،لـيـتـحـ ّـول
«مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام» ال ـ ـ ـ ــى «م ـ ـسـ ــرح
كوابيس» بالنسبة الى محبي اللعب
الهجومي املمتع الذي لطاملا ّ
ميز هذا
الفريق.
أمـ ــا ال ـس ـبــب وراء ك ــل هـ ــذه املـشـكـلــة،

ّ
حول فان غال رجال خط ّ
الوسط إلى العبين غير خلقين
فهو الطريقة التي ينتهجها فان غال
واملـبـنـيــة عـلــى الــدفــاع أكـثــر مـنــه على
الهجوم ،وذلك انطالقًا من االستحواذ
ع ـل ــى ال ـ ـكـ ــرة ،ل ـك ــن م ــن دون ف ـعــال ـيــة،
مــا يـجـعــل الـلـعــب عـقـيـمــا ،وي ـ ّ
ـدم ــر كل
اإلمـكــانــات الـتــي يملكها املهاجمون،
ّ
ليصح القول إن مانشستر يونايتد
حاليًا هو محرقة املهاجمني.
ال ـش ــرح امل ـبـ ّـســط ل ـهــذه املـشـكـلــة يــأتــي
م ــن خ ـ ــال أرق ـ ـ ــام اإلحـ ـص ــائـ ـي ــات فــي
الفترة األخيرة ومن خالل مقارنة ما
يقدمه مانشستر يونايتد بما ّ
ّ
يقدمه
بعض منافسيه .الــواقــع أن فــان غال
خلق فريقًا دفــاعـيــا مـمـتــازًا ،والدليل
أن فــريـقــه اآلن هــو األف ـضــل عـلــى هــذا
الصعيد في «البريميير ليغ» ،حيث
دخـ ــل م ــرم ــاه  10أه ـ ـ ــداف ف ـق ــط ،رغ ــم
أن الـ ــرجـ ــل ال ي ـم ـلــك فـ ــي مـجـمــوعـتــه
أم ـ ـثـ ــال أول ـ ـئـ ــك املـ ــداف ـ ـعـ ــن األقـ ــويـ ــاء
كــريــو فــرديـنــانــد وال ـصــربــي نيمانيا
فيديتش ،لكنه نجح حتى اآلن ،فكان
ّ
تصديًا للتسديدات ...
فريقه األقل
وه ـنــا م ــا يـمـكــن ال ـتــوقــف ع ـنــده ليس

يكتفي روني بالمشاركة في التمريرات البسيطة ونسي ديباي كيفية التسديد من بعيد (أ ف ب)

ال ـخ ـط ــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة أو مـ ــا ش ــاب ــه ألن
ه ــذا األمـ ــر ال يــرتـبــط بــالــدفــاع بـشـكـ ٍـل
أس ـ ــاس ـ ــي ،بـ ــل ب ـم ـس ــأل ــة أخ ـ ـ ــرى أك ـث ــر
وضــوحــا ،وهــي طريقة اللعب املبنية
على االستحواذ ،لكن هذا االستحواذ
ال يشبه بتاتًا مــا ينتهجه برشلونة
اإلسـبــانــي أو بــايــرن ميونيخ األملــانــي
ً
م ـث ــا ،إذ إن املـنـهــج سـلـبــي ال ــى أبـعــد
الحدود عندما يرتبط األمر بيونايتد.
وتــأتــي لـغــة األرق ــام لتتحدث عــن هــذا

املوضوع ،إذ في املباريات الـ  52التي
أشرف فيها فان غال على فريقه ،وصل
م ـع ــدل نـسـبــة االس ـت ـح ــواذ ال ــى ،%60
وارتفعت نسبة التمريرات الصحيحة
الى  %82خالل هذه املباريات .لكن في
املقابل ،ومنذ انطالق املوسم الحالي
ّ
حطم يونايتد كل األرقــام على صعيد
التمرير الى الخلف الذي عكس سلبية
واضحة لدى الفريق من خالل تمريره
 11.360تـمــريــرة ال ــى ال ـ ــوراء ،أي أكثر

ب ـ  1000تـمــريــرة مــن أق ــرب الـفــرق إليه
في هــذا اإلحـصــاء .والالفت أن غالبية
هذه التمريرات جاءت من أقدام العبي
الـ ــوسـ ــط الـ ــذيـ ــن ح ـ ّـولـ ـه ــم ال ـه ــول ـن ــدي
ّ
ال ــى الع ـبــن غـيــر خ ــاق ــن .وه ـنــا بيت
القصيد ،إذ يتفادى يونايتد الهجمات
عليه من قبل املنافسني من خالل إبقاء
الـكــرة فــي حــوزتــه ،لكن الخطير أنــه ال
يـتــرجــم ه ــذا االس ـت ـحــواذ فــي هجمات
عكسية ،على غرار ما يفعله منافساه

برنامج بطولتي إنكلترا وإسبانيا
إنكلترا (المرحلة )15
 السبت:سـ ـت ــوك س ـي ـت ــي  -م ــان ـش ـس ـت ــر سـيـتــي
()14.45
أرسنال  -سندرالند ()17.00
مانشستر يونايتد  -وست هام يونايتد
()17.00
ساوثمبتون  -استون فيال ()17.00
وس ـ ــت ب ــروم ـي ـت ــش ال ـب ـي ــون  -تــوت ـن ـهــام
هوتسبر ()17.00
واتفورد  -نوريتش سيتي ()17.00
س ــوانـ ـس ــي س ـي ـت ــي  -ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـتــي
()17.00
تشلسي  -بورنموث ()19.30

 األحد:نيوكاسل  -ليفربول ()18.00
 االثنني:إفرتون  -كريستال باالس ()22.00
إسبانيا (المرحلة )14
 السبت:ريال مدريد  -خيتافي ()17.00
غرناطة  -اتلتيكو مدريد ()19.15
فالنسيا  -برشلونة ()21.30
دي ـب ــورت ـي ـف ــو ال ك ــورونـ ـي ــا  -إشـبـيـلـيــة
()23.00
إشبيلية  -سلتا فيغو ()23.05

 األحد:ريال سوسييداد  -ايبار ()13.00
فياريال  -رايو فاليكانو ()17.00
س ـب ــورت ـي ـن ــغ خ ـي ـخ ــون  -الس ب ــامل ــاس
()19.15
أتلتيك بلباو  -ملقة ()21.30
 االثنني:إسبانيول  -ليفانتي ()21.30

ً
مانشستر سيتي وأرسنال مثال اللذان
يقفان وراءه تمامًا على هذا الصعيد،
لكن الفارق أن لعبهما إيجابي وأكثر
الــى األم ــام ،فسجل األول  30هدفًا في
الدوري ،وكان رصيد الثاني  24هدفًا.
وم ــن ه ــذه األرقـ ــام والـتـشــريــح الفني،
يمكن إدراك السبب وراء تركيز فان
غـ ـ ــال عـ ـل ــى اس ـ ـت ـ ـقـ ــدام الع ـ ـبـ ــي وس ــط
ب ــارع ــن دف ــاع ـي ــا ،ف ـك ــان إص ـ ـ ــراره في
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي ع ـلــى ض ــم األمل ــان ــي
باستيان شفاينشتايغر الذي لم يعد
يـمـلــك روح املـ ـب ــادرة تـلــك بــاالنـطــاق
ال ــى األم ــام لخلق املـ ـ ــؤازرة ،كـمــا فعل
أيــام كــان العبًا مع بايرن .كذلك ،جاء
ضـ ــم فـ ـ ــان غـ ـ ــال ل ـل ـف ــرن ـس ــي م ــورغ ــان
ّ
فتحول
شـنــايــدرلــن فــي ه ــذا اإلطـ ــار،
االثـ ـ ّن ــان م ــع مــاي ـكــل ك ــاري ــك الــاعـبــن
املفضلني لديه ،فقط ألنهم يترجمون
أفكاره على أرض امللعب.
واألس ــوأ مــن كــل هــذا أنــه حـ ّـول عقلية
النجم الهداف واين روني الى عقلية
دفاعية أيضًا ،حيث يكتفي هذه األيام
بــامل ـشــاركــة ف ــي مـنـظــومــة الـتـمــريــرات
ال ـب ـس ـي ـطــة امل ـط ـل ــوب ــة مـ ـن ــه ،وه ـ ــو مــا
ق ـض ــى ع ـل ــى خـ ـط ــورت ــه ،ت ـم ــام ــا مـثــل
زمـيـلــه الـفــرنـســي أنـطــونــي مــارسـيــال
الذي يبلغ معدله اآلن تسديدة واحدة
على املرمى في املباراة الواحدة طوال
الدقائق الـ  ،90بينما نسي الهولندي
ممفيس ديـبــاي طريقة التسديد من
بعيد التي اشتهر بها أيــام صعوده
الصاروخي في الدوري الهولندي.

سوق االنتقاالت

إبراهيموفيتش مطلوب في الصين مقابل عرض خيالي

زالتان إبراهيموفيتش (داميان ماير ــ أ ف ب)

ال يزال مصير النجم السويدي زالتان
إبــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش م ــع ب ــاري ــس ســان
جـيــرمــان الـفــرنـســي غـيــر مـعـلــوم إزاء
ّ
تريث إدارة الـنــادي في تمديد عقده
الذي ينتهي الصيف املقبل بانتظار
مـعــرفــة إمـكــانـيــة الـتـعــاقــد مــع النجم
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو من
ريـال مدريد اإلسباني.
خيار جديد بــات مطروحًا اآلن أمــام
«إي ـب ــرا» إن ص ـ ّـح مــا قــالــه الــرومــانــي
دان بيترسكو ،مدرب فريق جيانغزو
غ ـ ـ ــووغـ ـ ـ ـج ـ ـ ــن ،مل ـ ـ ــوق ـ ـ ــع «س ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــورت»
الــرومــانــي بــأن األخـيــر مستعد لدفع
مبلغ  200مليون يــورو لضم النجم
السويدي.
وأضـ ــاف بـيـتــريـسـكــو« :ل ـقــد تحدثت

مـ ــع بـ ـع ــض ال ــاعـ ـب ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ،لـكــن
األغلبية (في النادي) تتمنى التعاقد
مــع إبراهيموفيتش .ال أعـلــم إن كان
سيرغب في املجيء إلى الصني ،أو إذا
كانت هذه الفكرة ّ
تهمه ،لكن سيكون
هذا عظيمًا بالنسبة إلينا».
وفي أملانيا ،أكد الفرنسي كينغسلي
ك ــوم ــان ،ج ـنــاح بــايــرن مـيــونـيــخ ،أنــه
يريد االسـتـمــرار فــي صفوف الفريق
املعار إليه من يوفنتوس اإليطالي.
وب ــاسـ ـتـ ـط ــاع ــة ال ـ ـ ـنـ ـ ــادي ال ـ ـبـ ــافـ ــاري
االحتفاظ بكومان ،إذ يتضمن عقده
بـنـدًا يتيح ش ــراءه مقابل  21مليون
يورو.
وق ـ ـ ـ ــال ك ـ ــوم ـ ــان ل ـص ـح ـي ـف ــة «بـ ـيـ ـل ــد»
األملــانـيــة« :أري ــد الـبـقــاء هـنــا .أري ــد أن

أرس ــم طــريـقــي مــع بــايــرن مـيــونـيــخ».
وأض ـ ـ ــاف ال ــاع ــب ال ـ ـشـ ــاب« :ال أف ـكــر
ف ــي يــوف ـن ـتــوس .ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مع
الـبـيــانـكــونـيــري كــانــت محبطة ج ـدًا.
نـيـتــي ه ــي أال أب ـقــى عــامــن فـقــط مع
بايرن ميونيخ».
وأثـ ـب ــت ك ــوم ــان م ـن ــذ م ـط ـلــع امل ــوس ــم
ك ـف ــاء ت ــه وأح ـق ـي ـتــه بـ ــارتـ ــداء قميص
بايرن مقدمًا ً
أداء الفتًا.
تياغو
وفي إسبانيا ،تلقى البرتغالي
ً
مينديش ،العب أتلتيكو مدريد ،نبأ
س ـ ــارًا ب ــاح ـت ـم ــال ت ـم ــدي ــد ع ـق ــده رغ ــم
ّ
تقدمه في السن ( 34عامًا) وإصابته
ال ـقــويــة ال ـتــي سـتـبـعــده  4أش ـهــر عن
املالعب.
ووفقًا لصحيفة «آس» ،فإن رئيس الـ

«روخيبالنكوس» ،إنريكه سيريزو،
يــريــد تـمــديــد عـقــد تـيــاغــو بــاعـتـبــاره
ً
مثاال في الفريق.
ّ
وع ـلــى صـعـيــد امل ــدرب ــن ،ع ــن كوينز
ب ـ ــارك ريـ ـنـ ـج ــرز فـ ــي دوري ال ــدرج ــة
الثانية اإلنكليزي النجم الهولندي
الـســابــق جيمي  -فـلــويــد هاسلبانك
م ــدرب ــا ل ـفــري ـقــه األول ب ـع ــد أن أخ ــذ
مــوافـقــة بــورتــون ألـبـيــون مــن الــدرجــة
الثالثة الذي كان يشرف عليه األخير.
وقـ ــال هــاسـلـبــانــك ال ـبــالــغ م ــن الـعـمــر
 43عــامــا« :أن ــا سعيد ألنـنــي حصلت
عـلــى فــرصــة ق ـيــادة ه ــذا الـفــريــق وأن
أك ــون ج ــزءًا مــن مــدرســة كوينز بــارك
ري ـ ـن ـ ـجـ ــرز .إن ـ ـهـ ــا فـ ــرصـ ــة ال ت ـص ــدق
بالنسبة الي .أنا مسرور جدًا».
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الفيفا

أصداء عالمية

نابوت وهاويت آخر الرموز الموقوفة في «الفيفا»
ال تـ ــزال ال ـتــوق ـي ـفــات ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ط ـ ــاول ـ ــت م ـ ـسـ ــؤولـ ــن جـ ــديـ ــديـ ــن فــي
االت ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـكــرة ال ـقــدم يـتــردد
صـ ـ ــداهـ ـ ــا فـ ـ ــي أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء شـ ـ ـت ـ ــى ،وقـ ــد
اس ـت ـم ــرت مـفــاعـيـلـهــا أم ــس بــإيـقــاف
ل ـج ـنــة ال ـق ـي ــم ف ــي الـ ــ»فـ ـيـ ـف ــا» نــائ ـبــي
رئيسه ،الباراغواياني أنخل نابوت
والـ ـهـ ـن ــدوراس ــي ألـ ـف ــري ــدو ه ــاوي ــت،
اللذين اعتقال الخميس في زيوريخ
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ط ـلــب ال ـق ـضــاء األم ـيــركــي
من بني  16موقوفًا ،ملدة  90يومًا عن
ممارسة أي نشاط في كرة القدم.
وأوضح «الفيفا» في بيان أن «إيقاف
ن ــاب ــوت وهـ ــاويـ ــت ي ــأت ــي بـ ـن ـ ً
ـاء عـلــى
طلب غرفة التحقيق التابعة للجنة
األخ ــاق املستقلة بسبب اتهامهما
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء فـ ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتـحــدة بقبض أمـ ــوال فــي عمليات
تـ ـس ــوي ــق لـ ـه ــا ع ــاق ــة بـ ـحـ ـق ــوق بـيــع
النقل التلفزيوني لدورات في أميركا
الــاتـيـنـيــة وتـصـفـيــات ك ــأس الـعــالــم،
وأيضًا تلقي رشى باملاليني».
وف ـ ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أف ـ ـ ــادت حـكــومــة
ه ـ ـنـ ــدوراس بـ ــأن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
قــدمــت طلبًا رسـمـيــا إل ــى ه ـنــدوراس

رياضة

21

لتسليم رافــايــل كاليخاس ،الرئيس
السابق للبالد ،لالشتباه في صلته
بـفـضـيـحــة ال ـف ـســاد ال ـت ــي تـعـصــف بـ
«الفيفا».
وأضافت الحكومة في بيان مختصر
أنها تلقت طلبًا بتسليم كاليخاس
الــذي وجهت له السلطات األميركية
أول م ــن أمـ ــس ات ـه ــام ــات بــالـضـلــوع
في مخالفات مالية ورشــى بماليني
الـ ــدوالرات فــي إط ــار صفقات تتعلق

بتسويق وبيع حقوق بث.
كــذلــك ستجمد ه ـنــدوراس حسابات
مـصــرفـيــة ت ـخ ـ ّـص الــرئ ـيــس الـســابــق
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى ت ــابـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــاويـ ــت رئ ـي ــس
اتـحــاد أمـيــركــا الشمالية والوسطى
والكاريبي «الكونكاكاف».
أم ــا ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،فـقــد أع ـلــن رئـيــس
االت ـ ـحـ ــاد امل ـح ـل ــي ،م ــارك ــو ب ــول ــو دل
نـ ـي ــرو ،ت ـخ ـل ـيــه م ــؤق ـت ــا ع ــن مـنـصـبــه
م ــن أجـ ــل «الـ ــدفـ ــاع ع ــن ن ـف ـســه» أم ــام

لجنة األخالق في «الفيفا» والقضاء
األمـ ـي ــرك ــي ب ـع ــد ت ـه ــم ال ـف ـس ــاد ال ـتــي
وجهت إليه.
ً
وعـ ـ ـ ـ ّـن دل ن ـ ـيـ ــرو بـ ـ ـ ــدال مـ ـن ــه ن ــائ ــب
الرئيس ماركوس أنطونيو فيسنتي
«بصفة مؤقتة».
وج ــاء فــي بـيــان لــاتـحــاد البرازيلي:
«إن الــرئـيــس مــاركــو بــولــو دل نيرو
ّ
تقدم بطلب إعفاء مؤقت من منصبه
لــاه ـت ـمــام ب ــال ــدف ــاع ع ــن نـفـســه بعد
أن ورد اسـمــه فــي إجـ ــراءات للقضاء
األميركي ولجنة األخالق في الفيفا».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ل ـج ـنــة
األخالق املستقلة في «الفيفا» جلسة
االسـ ـتـ ـم ــاع إل ـ ــى ال ـف ــرن ـس ــي م ـي ـشــال
بالتيني ،رئـيــس االت ـحــاد األوروب ــي
امل ــوق ــوف ،بــن  16و 18كــانــون األول
ال ـحــالــي ،بـحـســب م ـصــدر م ـقــرب من
«ال ـف ـي ـف ــا» .وأوض ـ ــح املـ ـص ــدر« :طـلــب
بــاتــر وبــاتـيـنــي االس ـت ـمــاع إليهما
وسيحصالن على ذلك».
وكـ ـ ــانـ ـ ــت غ ـ ــرف ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم فـ ـ ــي ل ـج ـنــة
األخ ـ ــاق ق ــد أع ـل ـنــت ف ــي  23تـشــريــن
الثاني املاضي بدء إجراءات محاكمة
بالتيني وبالتر.

استبعاد ريال مدريد من كأس إسبانيا

قرر االتحاد اإلسباني لكرة القدم استبعاد فريق
ريال مدريد من مسابقة كأس ملك إسبانيا
بصفة رسمية ،بعد الخطأ اإلداري الذي وقع فيه
الفريق امللكي ،بإشراك العب موقوف في املباراة
أمام قادش في ذهاب دور الـ .32
وفاز ريال مدريد  1 - 3على قادش على ملعب
األخير ،وقام بالدفع بالالعب الروسي دينيس
تشيرشيف من بداية املباراة ،رغم أنه كان من
املفترض أن يطبق عقوبة اإليقاف ملباراة واحدة
بعد تلقيه  3بطاقات صفراء في البطولة من
املوسم املاضي مع فريقه السابق فياريال،
كانت أمام كل من ريال سوسييداد وخيتافي
وبرشلونة ،ما يعني أنه ال يجب مشاركته في
املباراة األولى من البطولة.
وسجل تشرشيف الهدف األول لفريقه قبل أن
يتقدم مدرب نادي قادش باعتراض رسمي على
مشاركة الالعب ،بعدما سجل الالعب الهدف
األول في بداية اللقاء ،ليقوم املدرب بينيتيز
بإخراجه مع بداية الشوط الثاني.
وستتاح لريال مدريد مهلة للطعن بالقرار أمام
لجنة االستئناف ،ثم محكمة الرياضة اإلدارية،
حيث كان رئيس النادي امللكي ،فلورنتينو بيريز،
قد أكد الخميس أنه سيستنفد كل الوسائل
القانونية املتاحة لعدم إطاحة فريقه من املسابقة،
التي ودعها املوسم املاضي من ثمن النهائي أمام
غريمه في املدينة نفسها ،أتلتيكو.

األصوات أكثر من الناخبين في انتخابات
االتحاد األرجنتيني!
تخلي رئيس
االتحاد البرازيلي دل
نيرو (الى اليسار)
مؤقتًا عن منصبه
(أ ف ب)

الدوري األميركي للمحترفين

بورتالند يوقف سلسلة انتصارات إنديانا
حقق ســان أنطونيو سـبــرز انتصاره
السابع في مبارياته الثماني األخيرة،
وج ـ ــاء األخـ ـي ــر ع ـلــى ح ـس ــاب مضيفه
م ـم ـف ـي ــس غ ــري ــزلـ ـي ــس  83 - 108فــي
دوري كــرة السلة األمـيــركــي الشمالي
للمحترفني .وكان كاوهي لينرد أفضل
مسجلي الـفــائــز بـ ـ  27نـقـطــة؛ مـنـهــا 7
مـحــاوالت ثالثية ناجحة مــن أصــل ،9
فـيـمــا أض ــاف الـفــرنـســي طــونــي بــاركــر
 17ن ـق ـطــة ،والم ــارك ــوس ال ــدري ــدج 18
نقطة ،واألرجنتيني مانو جينوبيلي
 13أخرى.
ٌّ
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،س ـج ــل كـ ــل م ــن ال ـثــاثــي
مايك كونلي واإلسباني مارك غاسول
وماريو تشاملرز  15نقطة.
بدوره ،وضع بورتالند ترايل باليزرز

ّ
حدًا ملسلسل انتصارات ضيفه انديانا
بايسرز عند  6مباريات على التوالي
وذلك بالفوز عليه .111 - 123
وحـ ــرم ب ــورت ــان ــد ضـيـفــه م ــن تحقيق
فوزه الخامس تواليًا بعيدًا من ملعبه
للمرة األولــى منذ أواخــر موسم 2011
  ،2012وهــو يدين بـفــوزه الثامن في 20مباراة لداميان ليالرد وسي جاي
ماكولوم وألن كراب ،إذ سجل األول 26
نقطة ،والثاني  ،21والثالث  18نقطة.
وت ـم ـ ّـي ــز ب ــورت ــان ــد ف ــي هـ ــذه املـ ـب ــاراة
بالتسديد من خــارج القوس ،إذ نجح
فـ ــي ت ـس ـج ـيــل  18ث ــاثـ ـي ــة ،مـ ــا ســاهــم
بشكل أساسي في فــوزه السابع على
ٍ
التوالي ضد إنديانا على أرضه.
أما بايسرز ،فكانت هزيمته السادسة

هــذا املــوســم مــن أصــل  18مـبــاراة ،رغم
الجهود التي بذلها ســي جــاي مايلز
الذي سجل  27نقطة وجورج هيل (18
نقطة) ورودني ستاكي ( 17نقطة).
كذلك ،تغلب ميامي هيت على ضيفه
أوكالهوما سيتي ثاندر  95 - 97بعد
مباراة مجنونة شهدت  38تغييرًا في
ً
ّ
املتقدم و 11تعادال ،قبل
هوية الفريق
أن يحسمها صــاحــب األرض بفضل
نجمه دواين وايد الذي سجل  28نقطة،
بينها رميتان حــرتــان حاسمتان في
آخــر  1.5ثانية مــن الـلـقــاء ،ال ــذي تألق
فيه من جهة الضيوف كيفن دورانــت
وراسـ ــل وس ـت ـبــروك بـعــدمــا سـجــل كل
مـنـهـمــا  25ن ـق ـطــة ،م ــن دون أن يـكــون
ذلك كافيًا لتجنيب فريقهما الخسارة

الثامنة في  19مـبــاراة والـحــؤول دون
الفوز الحادي عشر ألصحاب األرض
في  17مباراة.
كما فــاز دنفر ناغتس على تورونتو
رابـ ـ ـت ـ ــورز  ،105 - 106ل ـي ـضــع بــذلــك
حـ ّـدًا ملسلسل هزائمه عند  8مباريات
تــوالـيــا ،وأورالنـ ــدو ماجيك على يوتا
جـ ـ ــاز  ،94 - 103م ـح ـق ـق ــا انـ ـتـ ـص ــاره
الخامس تواليًا ،وبوسطن سلتيكس
على ساكرامنتو كينغز .97 - 114
وهذا برنامج مباريات اليوم :واشنطن
ويـ ــزاردز  -فينيكس صـنــز ،نـيــويــورك
ن ـي ـكــس  -ب ــروك ـل ــن ن ـت ــس ،دي ـتــرويــت
بيستونز  -ميلووكي باكس ،أتالنتا
هوكس  -لوس أنجلس اليكرز ،داالس
مافريكس  -هيوسنت روكتس.

الكرة اللبنانية

ّ
أول فوز لطرابلس بعد ستة أسابيع
حقق طــرابـلــس الــريــاضــي أول فــوز له
في الــدوري اللبناني لكرة القدم حني
أس ـقــط الـنـبــي شـيــت  ،0-1عـلــى ملعب
املرداشية في افتتاح األسبوع السابع
من الدوري اللبناني لكرة القدم.
وع ــرف طــرابـلــس كـيــف يـخـطــف الـفــوز
في لقاء يعتبر شوطه األول للنسيان
ن ـت ـي ـج ــة درجـ ـ ــة املـ ـل ــل الـ ـع ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
س ـي ـط ــرت ع ـل ـيــه رغ ـ ــم ب ـع ــض ال ـف ــرص
للبقاعيني ،وخصوصًا للسوري خالد
ال ـص ــال ــح وحـ ـس ــن ال ـع ــوط ــة وانـ ـف ــراد
الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــد أبـ ــو ع ـت ـيــق .أمــا
ً
ال ـشــوط الـثــانــي فـقــد ك ــان أفـضــل حــاال
نـتـيـجــة ال ـه ــدف ال ـســريــع ال ــذي سجله
ال ـطــراب ـل ـس ـيــون ف ــي الــدق ـي ـقــة  54عبر
م ـح ـمــد م ـق ـصــود ال ـ ــذي اس ـت ـغــل ســوء

ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ــدف ــاعـ ـي ــة ل ـي ـس ـجــل ه ــدف
املباراة.
ودفـ ـ ـ ــع الـ ـنـ ـب ــي شـ ـي ــت ثـ ـم ــن اهـ ـ ـ ــداره
لفرص الشوط األول ،فأصبح تحت
ضـغــط تـعــديــل النتيجة فــي الـشــوط
الثاني واستعجل العبوه التسجيل
وســط استماتة طرابلسية للخروج
بالفوز .وكــان النبي شيت قريبًا من
ال ـت ـع ــدي ــل ح ــن س ـ ّـج ــل الع ـب ــه أح ـمــد
حـ ـج ــازي ه ــدف ــا ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة  90لــم
يحتسبه الـحـكــم ه ــادي ســامــة بعد
رفــع رايــة مــن الحكم املساعد الثاني
تيسير بدر بداعي وجود تسلل على
علي بــزي الــذي مــرر الكرة لحجازي.
لكن هذا التسلل لم يكن واضحًا في
اإلعــادة التلفزيونية بانتظار القرار

الفني للجنة الحكام الرئيسية.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم فـيـلـعــب
الشباب الغازية الحادي عشر بنقطتني
م ــع الـحـكـمــة األخ ـي ــر ب ـف ــارق األهـ ــداف
ع ـل ــى م ـل ـعــب كـ ـف ــرج ــوز ع ـن ــد ال ـســاعــة
 ،14.15وال ــراس ـي ـن ــغ ال ـس ــاب ــع بـتـســع
نقاط مع النجمة السادس بتسع نقاط
أيضًا على ملعب بــرج حمود الساعة
 ،14.15والسالم زغرتا العاشر بأربع
نقاط مع الصفاء املتصدر بــ 14نقطة
على ملعب املــرداشـيــة الساعة .15.30
وي ـخ ـت ـت ــم األس ـ ـبـ ــوع غـ ـ ـدًا ب ـم ـب ــارات ــن
فيلتقي العهد الرابع بعشر نقاط مع
االجتماعي الثامن بثماني نقاط على
ملعب صيدا الساعة  ،14.15واالنصار
الـ ـخ ــام ــس ب ـع ـش ــر ن ـ ـقـ ــاط مـ ــع ش ـب ــاب

ال ـســاحــل الــوص ـيــف بـ ـ  13نـقـطــة على
ملعب بيروت البلدي الساعة .15.30
وف ـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ــدرجـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ف ــاز
أم ــس اإلصـ ــاح ال ـبــرج الـشـمــالــي على
األه ـل ــي الـنـبـطـيــة  ،1 - 2وهــومـنـتـمــن
على الرياضة واألدب  0 - 5في افتتاح
األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـثـ ــامـ ــن ،الـ ـ ـ ــذي يـسـتـكـمــل
ال ـيــوم بـلـقــاءي ال ـهــال ح ــارة الناعمة
مــع اإلخ ــاء األه ـلــي عــالـيــه عـلــى ملعب
الصفاء ،والتضامن صــور مع األهلي
صـ ـي ــدا ع ـل ــى م ـل ـعــب صـ ـ ــور .ويـخـتـتــم
األسبوع غدًا بلقاءي األمل معركة مع
العمال طرابلس في صــور ،والشبيبة
املزرعة مع املبرة على ملعب الصفاء.
عـلـمــا أن جـمـيــع امل ـب ــاري ــات ت ـقــام عند
الساعة .14.15

حدث مستغرب حصل في االنتخابات الرئاسية
لالتحاد األرجنتيني لكرة القدم ،حيث تبني
بعد التصويت أن عدد األصوات أكثر من عدد
الناخبني .وجمع كل من املرشحني للرئاسة 38
صوتًا أي  76صوتًا ،في حني أن عدد الناخبني
كان  75شخصًا ،وبالتالي ألغيت االنتخابات.
وبعد  35عامًا من رئاسة خوليو غروندونا
( ،2014 - 1989توفي في تموز املاضي) وعام
من الرئاسة بالوكالة ،كان يتعني على املسؤولني
عن كرة القدم األرجنتينية االختيار بني نائب
رئيس نادي سان لورنزو مارسيلو تينيلي،
ورئيس نادي أرجنتينوس جونيورز لويس
سيغورا.

تكريم

حفل اتحاد الشمال التكريمي
أقام اتحاد الشمال الفرعي لكرة القدم حفله
السنوي ،حيث ّ
كرم عددًا من الشخصيات
الرياضية وسط حضور حاشد .وجرى
تكريم كل من :فيصل كرامي ،هاشم حيدر،
عامر الرافعي ،ريمون سمعان ،بيار كاخيا،
رجل اﻷعمال جوزف ناصيف وحافظ
ديب ،والزمالء :حسن شرارة ،عدنان الحاج
علي ،بسام عابدين ،رئيس لجنة الحكام
واملراقبني في الشمال طارق الرفاعي ،أمني
سر لجنة الحكام في الشمال جرجس يرق،
رئيس لجنة محافظة عكار وائل الحسن،
سكرتيرة االتحاد وداد بدرة فردوس ،قائد
نادي االجتماعي محمود حبلص ،قائد نادي
طرابلس عبدالله طالب وقائد نادي السالم
زغرتا جان جاك يمني.
وتـحــدث رئـيــس االتـحــاد عــن اإلجـحــاف الــذي
يـعــانـيــه االت ـح ــاد مــن جـهــات ع ــدة طرابلسية
وغيرها ،إضافة «الــى ّ
خلو تعيينات أعضاء
ل ـجــان االت ـح ــاد م ــن أي اس ــم ش ـمــالــي ،وك ــأن
باالتحاد ال ُيرى الشمال وعكار على خريطة
لبنان أو كــأنــي بهم ال يــوجــدون كـفــاءات في
ال ـش ـم ــال ،وه ـن ــا ن ـط ــرح ق ـض ـيــة ح ــق تخص
الشمال كل الشمال ،ال اتحاد الشمال الفرعي
ّ
بالذات .ونذكر بوجود ثالثة أندية شمالية في
الــدرجــة األولــى واثنني في الثانية وأربـعــة في
الثالثة».
وكانت التعيينات قد جــرت بحضور عضو
االت ـ ـحـ ــاد أحـ ـم ــد ق ـم ــر ال ــدي ــن ال ـ ــذي ه ــو مــن
طــرابـلــس ،وق ــد ّ
وج ــه إلـيــه ال ـلــوم لقبوله بهذه
ّ
التعيينات ،لكن معلومات مــؤكــدة تشير الى
أن قمر الــديــن سـ ّـجــل تحفظه الــرسـمــي على
التعيينات ،رافـضــا إيــاهــا ،ودخ ــل فــي نقاش
ّ
حاد مع بعض األعضاء حول هذه املسألة.
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ّ
فواز طرابلسي واليسار اليمني :شاهد من أهله
جمال جبران
 45عـ ـ ــامـ ـ ــا تـ ـفـ ـصـ ـلـ ـن ــا ع ـ ـ ــن الـ ـلـ ـحـ ـظ ــة
األولـ ــى ل ـبــدايــة رح ـلــة فـ ـ ّـواز طرابلسي
ف ــي ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـي ـم ـن ـيــة من
جهتها الجنوبية أثـنــاء حكم اليسار
امل ــارك ـس ــي .الــرح ـلــة تـخـلـلـتـهــا إقــامــات
طــوي ـلــة وم ـت ـفــرقــة ان ـت ـهــت شـكـلـيــا في
آخــر مغادرة له عــام  1993وقــد صارت
البالد يمنًا واح ـدًا بعد إعــان الوحدة
ف ــي أيـ ــار (م ــاي ــو)  .1990ل ـكــن سيبقى
ص ــاح ــب «ص ـ ـ ـ ــورة ال ـف ـت ــى ب ــاألح ـم ــر»
ُم ـم ـس ـكــا ب ـخ ـيــط س ـم ـيــك يــرب ـطــه بتلك
البالد وبشخصيات محورية في صنع
ال ـقــرار السياسي فيها .وفــق مــا يقول
ّ
لنا طرابلسي ،إن اهتمامه اليمني بدأ
«تضامنًا مع الجمهورية في الشمال
والنضال االستقاللي في الجنوب .مع
الوقت ،نما تعلقي باليمنيني وبالدهم
حتى صار اليمن وطني الثاني».
ه ـك ــذا س ـي ـبــدو ال ـق ـي ــادي ال ـس ــاب ــق في
«منظمة الـعـمــل الـشـيــوعــي» اللبناني
الذي كان من أبرز قياديي حركة «لبنان
االشـتــراكــي» التي اندمجت عــام 1970
مع «منظمة االشتراكيني اللبنانيني»
لتشكل «منظمة الـعـمــل» .حــن يحكي
عــن الحالة اليمنية ،يـبــدو على درايــة
الفتة ،مستندًا إلــى معلومات حقيقية
مجلوبة من مصادرها األصلية ال حكيًا
مـبـنـيــا عـلــى ك ــام ُمـتـنــاقــل عـلــى شـفــاه
الناس.
مــن هنا يظهر هــذا الـبــاحــث اللبناني
ُ
يمنيًا أك ـثــر مــن بــاحـثــن يمنيني كثر
ل ــم ي ـم ـن ـحــوا ب ـلــدهــم وق ـت ــا واه ـت ـمــامــا
كـ ــالـ ــذي م ـن ـح ــه ومـ ـ ــا زال س ـ ـ ــواء عـبــر
مجلة «بدايات» الفصلية التي يترأس
تحريرها وتخصيصه فيها مساحات
ثابتة للموضوع اليمني أو عبر الكتب
التي يصدرها منذ «وعود عدن ،رحالت
ي ـم ـن ـي ــة» ال ـ ـ ــذي ضـ ـ ـ ّـم نـ ـص ــوص ــا تـقــف
«ع ـنــد ال ـت ـخــوم ال ـغــام ـضــة والـخـطـيــرة
ب ــن ال ـس ـيــاســة وال ـث ـق ــاف ــة ،وت ـتــأرجــح
بني أدب اليوميات واملــذكــرات والسير
ً
وال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات» ...وص ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ــى ك ـتــابــه
الجديد «جنوب اليمن في حكم اليسار
ـ ـ ـ ـ شـ ـه ــادة ش ـخ ـص ـيــة» (ح ـ ــوار أج ــرت ــه
بشرى املقطري ـ الريس) الــذي يصدر
الـ ـي ــوم ف ــي تــوق ـيــت ب ــال ــغ الـحـســاسـيــة

ُ
ألس ـب ــاب ك ـث ـيــرة :ال ــوض ــع امل ــرت ـب ــك في
اليمن ،وحالة التوهان التي يعيشها
ُ
ـدى أك ـبــر كتل
ال ـحــزب االش ـت ــراك ــي ،إح ـ ّ
ال ـب ــاد ال ـس ـيــاس ـيــة ،وت ـم ــن ــع م ــن بـقــوا
مــن قـيــاداتــه على قيد الحياة مــن قول
ش ـهــادت ـهــم ح ــول ح ـ ــوادث فــاص ـلــة في
تاريخ الحزب واليمن الجنوبي ّ
غيرت
ش ـكــل ال ـب ـلــد ولـ ــم ي ـ ُـع ــد ع ـلــى ال ـص ــورة
السابقة.
يفتتح صاحب «ظفار ،شهادة من زمن
ال ـ ـثـ ــورة» ش ـه ــادت ــه ب ـتــوض ـيــح نــوعـيــة
ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي ك ــان ــت تــرب ـطــه بـثــاثــي
م ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــة ف ــي ال ـج ـن ــوب :عبد
ال ـف ـت ــاح اس ـم ــاع ـي ــل «امل ـل ـه ــم وامل ــرش ــد
وباني الحزب» ،وسالم ُرب ّيع (ساملني)
«القائد الجماهيري املهيوب واملبادر»،
وعـ ـل ــي ن ــاص ــر م ـح ـمــد «رج ـ ــل ال ــدول ــة
واإلدارة» رغ ـ ــم ت ـث ـب ـي ــت ط ــراب ـل ـس ــي
ّ
فـ ــي خ ــاتـ ـم ــة شـ ـه ــادت ــه اع ـ ـتـ ــرافـ ــا بـ ــأن
الـحــزب االشـتــراكــي «لــم يصل مـ ّـرة إلى

املستوى الــذي يدير فيه الــدولــة» .كما
يمكن الــوقــوف عـنــد «مـنـســوب العنف
الـعــالــي» فــي تجربة هــذا الـيـســار ،وقد
كانت مصادر هذا العنف عديدة منها
العنف الكامن في الواقع ُاالستعماري
ّ
نفسه ومــا أورثــه للكفاح املسلح الذي
ل ــم يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـق ـتــال ض ــد ال ـقــوات

ّ
يعترف بأن الحزب
«لم يصل ّ
مرة إلى المستوى
الذي يدير فيه الدولة»

ّ
تضمن «تصفية العمالء
االنكليزية ،بل
واملتعاونني اليمنيني» ،والعنف أيضًا
ه ــو «مـ ــا اس ـت ـق ـبــل ال ـب ـلــد امل ـس ـت ـقــل عن
ط ــري ــق اع ـ ـتـ ــداءات ع ـس ـكــريــة ح ــدودي ــة
تـشـنـهــا ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ملـطــامــع
توسعية أو السقاط النظام اليساري».

ً
هكذا سيبدو املمر سهال لفهم ما حدث
ُ
في «مجزرة يناير  »1986التي وصفت
ّ
ّ
بأنها إحدى عشر أحداث هزت العالم.
وفــي بــاب «مــن امل ـ ّجــزرة إلــى الــوحــدة»،
ي ـقــول طــرابـلـســي إن ــه ك ــان فــي بــاريــس
عند وقوع تلك األحداث ،وتابع طريقه
للحصول على الدكتوراه إثر استقالته
عــام  1987بعدما كــان نصير األسعد
قــد تــولــى مـهـمــة ال ـعــاقــات الـخــارجـيــة
ملنظمة العمل الشيوعي.
ق ـب ـل ـه ــا ،ك ـ ــان ج ـ ــورج ح ـب ــش وج ـ ــورج
حـ ــاوي ق ــد ذه ـبـ ُـا إل ــى ع ــدن لـلــوســاطــة
ب ــن األط ـ ـ ــراف امل ـت ـن ــازع ــة ف ــي ح ــن لم
تــرســل منظمة العمل أح ـدًا عنها «مع
أن موقفها كان منحازًا إلى جانب علي
ناصر» .ويرى طرابلسي أن املجزرة لم
تكن لتحصل لوال أخطاء ذاتية ارتكبها
الحزب بما فيها تردده في الوقوف أمام
أزمــاتــه القيادية السابقة ،وخصوصًا
تـلــك األزمـ ــة ال ـتــي أدت السـتـقــالــة عبد
ال ـف ـت ــاح اس ـمــاع ـيــل وإقـ ـص ــاء عـ ــدد من
القياديني األساسني من قيادة الحزب
قبل ذلــك وتصفية آخــريــن .وبعد أربع
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ،ذه ـ ــب االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون إل ــى
صنعاء «متعددين ومشتتني وضعفاء
نحو وحدة غامضة»ّ .أما علي عبد الله
صالح فكان يتعاطى مع الوحدة على
أنها «عملية عــودة الجنوب إلــى بيت
الطاعة».
أثـ ـن ــاء ح ـ ـ ــواره م ـ ــع بـ ـش ــرى امل ـق ـط ــري،
اك ـت ـش ــف ص ــاح ــب «ع ـ ــن أم ـ ــل ال ش ـفــاء
م ـنــه» أن األم ــر ك ــان بـمـثــابــة «امـتـحــان
ضمير» حول مسؤولياته في إبداء آراء
ونصائح أملت سياسات وممارسات
كانت لبعضها نتائج فــادحــة .وحدث
أن صمت على ارتكابات «استفظعها،
إذ أستعيدها اآلن وأتــأمــل نتائجها».
وعـلـيــه ق ـ ّـرر طــرابـلـســي خ ــال امـتـحــان
الضمير هذا «أن أستبقي االمتحان ال
راحة الضمير».
* يوقع فــواز طرابلسي غـدًا «جـنــوب اليمن
ف ــي ح ـك ــم ال ـي ـس ــار ـ ـ ـ ـ شـ ـه ــادة شـخـصـيــة»
(الـ ّ
ـريــس ـ ـ س )18:00:فــي «مـعــرض ّ بيروت
ال ـعــربــي ال ــدول ــي ل ـل ـك ـتــاب» ،ك ـمــا ي ــوق ــع يــوم
االثـنــن كتابه اآلخ ــر «الطبقات االجتماعية
والـسـلـطــة السياسية فــي لـبـنــان» فــي جناح
«دار الساقي» (س 18:00:ـ ـ ـ )20:00

أسئلة بشرى
المقطري
ظهرت األسئلة املطروحة
أمام ّفواز طرابلسي من جهة
بشرى املقطري على صورة
أسئلة قادمة من ناحية الجيل
الشاب اليمني ،وهو يريد
معرفة حقيقة تلك ّ
األيام
الغامضة التي ال تزال غير
مكشوفة إلى اليوم .تكتب
صاحبة «خلف الشمس»
في املقدمة الثانية لهذا
الكتاب ّأن والدة أسئلة هذا
العمل بدأت إثر لقاء جمعها
بطرابلسي عام  2011في
القاهرة ولقاء آخر في املدينة
نفسها خالل مؤتمر عن
اليسار العربي .هكذا ،تمت
جلسات «الشهادة» التي
أثمرت تسجيالت لنحو 30
ساعة ّ
«وفواز يروي أخطاء
وإيجابيات حكم اليسار
بحياد شاهد معاصر».
وبدافع الحرص على توثيق
التجربة ،زارت املقطري عددًا
من الرفاق اليمنيني الذين
شاركوا في السلطةّ ،
لكن
كثيرين ترددوا في اإلجابة
ورفض آخرون منحها بعض
الوثائق متذرعني بقولهم:
«هكذا كتاب سيؤثر سلبًا
على الحزب في حال نشره»
و«علينا أن ندع املاضي
ينام».

متعة المعرفة وبؤس الجهل
حسن ياغي *
في كل مرة عندما تطرح ّ
علي أسئلة تتعلق بميدان
النشر ومشاكله ،أفكر ملــن أكـتــب؟ إلــى أي جمهور
ّ
أتوجه؟ ما تأثير ما أكتبه في َمن يقرأ؟
هذه األسئلة تضعني في حيرة .أن أناقش املشكالت
التي تتزايد في هذا امليدان صار يبدو لي كأنه حبر
ُيصرف حيث ال أحــد ّ
يهتم ،فمشكالت مثل غياب
الدولة عن دعم هذه الصناعة التي طاملا كانت ميزة
للبنان ،ال أتوقع أن تلقى أي صدىّ ،
خاصة أن كلفة
إنـتــاج الكتاب فــي لبنان ترتفع بسبب عــدم وجــود
الحماية إلى حد ما عادت دور النشر اللبنانية قادرة
على املنافسة ،وترتفع كلفة التصدير بسبب إقفال
الحدود البرية وال َمن يسأل.
وال أرى أنه من املفيد كثيرًا الحديث عن تراجع ،أو
أكاد اقول غياب النقد الذي يحتفي بالكتب الجيدة،
فالصحف اليوم تعاني من أكثر مما يعانيه قطاع
النشر.
أم ــا م ـعــرض ال ـك ـت ــاب ،فــإنــه ي ـت ـحـ ّـول إل ــى مـهــرجــان
لتوقيع كتب هي في غالبيتها لشخصيات سياسية
وإعالمية أو شخصيات ّ
عامة ،يأتي إليها جمهور
ّ
ليسجل اسمه لــدى صاحب التوقيع ،لكنه ال يقرأ
ّ
حتى الكتاب الذي اشتراه .أما أولئك الذين يقدمون
ّ
حقيقية ،فإنهم يغيبون عن هذه الصورة.
إبداعات

مئات الكتب تصدر سنويًا بهدف حفالت التوقيع
في معرض بيروت ثم بعدها تختفي وال تجد َمن
يـقــرأهــا .وهـنــا يمكنني أن أت ـحـ ّـدث عــن الكثير من
املظاهر التي ال تجدي طالب املعرفة نفعًا ،وال تضيف
إلى قيم املعرفة واإلبداع ،ومنها تلك الندوات العديدة
ً
التي يحضرها األصدقاء خجال والتي يعرف املرء
ً
ما ُ
سيقال فيها ،فيجلس متملمال بانتظار ساعة
انتهاء الواجب.
وال أراني أحتاج إلى كثير من الجهد لتشريح أسباب
عدم اهتمام الحكومات بالثقافة ،وال أسباب تراجع
ّ
الـقــراءة ،بل تراجع النتاج املعرفي واإلبــداعــي لتحل
ّ
والتعصب .إذ
محله كتب الفضائح وفقه الجهالة
يمكن اختصار تلك األسباب بالسياسة والدين .هنا
ُ
وت َ
همش َقيم الحضارة ،ونصبح أمام
تثار الغرائز
خيارين :إما الديكتاتورية أو الفوضى والقتل.
ّ
لذلك ،وملناسبة الحديث عن الكتب والنشر ،سأركز
على نقطة أرى أنه يمكن القيام بشيء إزاءها ،وهي
مـســألــة تــزويــر الـكـتــب .لـقــد ب ــات الـنــاشــر يـخــاف أن
ينجح عنده كتاب ويلقى إقبال جمهور ّ
القراء ،ألن
َ
ّ
سيتعرض للتزوير (التقليد) ،وال من
هــذا الكتاب
ُيحاسب .ولبنان واحد من البلدان التي تتم فيها هذه
العمليات التي أقل ما ُيقال فيها إنها سرقة لجهد
ً
املؤلف أوال ،ثم الناشر.
ف ـهــل يـمـكــن أن أط ـمــح إل ــى ل ـفــت ن ـقــابــة الـنــاشــريــن

ووزارة ال ـث ـقــافــة ألن ت ـقــومــا ب ـه ــذا ال ـ ــدور الـ ــذي ال
يستلزم أي ميزانيات ،بل ّ
مجرد اهتمام بمناقشة
ه ــذا امل ــوض ــوع مــع ال ـنــاشــريــن إلي ـجــاد سـبــل الـحــدّ
مــن هــذه األع ـمــال الـتــي تسبب أذى كـبـيـرًا ،وتـتــرك
ّ
نتائج سلبية أقلها سرقة الـحـقــوق .أمــا أخطرها،
فهو عدم قدرة الناشر اللبناني على املنافسة في
س ــوق الـنـشــر ال ـعــاملــي .إذا كـيــف يـمـكــن لـنــاشــر أن
ّ
الجيدة وهي حقوق مرتفعة
يشتري حقوق الكتب
في حني أنه ال يضمن الحصول على املــردود ألنه
ّ
ّ
بمجرد نجاح الكتب سيتم تزويره؟ وكيف ملؤلف
أن يصرف جهدًا حقيقيًا لكتابة كتاب ،ثم عندما
ينجح هــذا الكتاب ّ
الجيد يــرى أمامه حقوقه تهدر
بسبب عدم توفر الحماية؟
أم ــا الـنـقـطــة األخـ ــرى الـتــي ّ
أود اإلشـ ــارة إلـيـهــا فهي
ارت ـف ــاع ثـمــن ال ـك ـتــاب ،وه ــذا نــاتــج مــن كـمـيــة الـطـبــع،
فمعظم الكتب ُيطبع منها اليوم ألف نسخة وأحيانًا
ّ
أقل.
ولتوضيح هذا األمر ،أذكر حادثة واجهتها مع أحد
ال ـق ـ ّـراء ،فقد كنا فــي «دار الـتـنــويــر» ترجمنا كتابًا
يتألف من  1064صفحة ،ووضعنا للكتاب سعرًا
هــو  30دوالرًا .وسألني الـقــارئ ملــاذا سعر الكتاب
ّ
األصلية :االنكليزية.
باللغة العربية أغلى منه بلغته
فقلت له لقد دفعنا حقوقًا لشراء الكتاب هي 5300
دوالر ،ودفعنا ترجمة بحدود عشرة آالف دوالر،

وهــذا ّ
ألن املترجم ّتبرع بقبوله هــذا املبلغ الــذي هو
أقــل مما يستحق ،ودفـعـنــا مبلغ ستة آالف دوالر
للطباعة.
كل هذا عدا جهدنا نحن وبهذا صارت كلفة النسخة
بحدود  21دوالرًا إذا ّ
وزعنا هذه التكاليف على ألف
نسخة كما هي الحال مع معظم الكتب .بينما الناشر
األجنبي طبع من الكتاب  30مليون نسخة ،وبالتالي
هو ّ
وزع هذه الكلفة الثابتة على هذه املاليني! وهنا
أعود إلى التزوير ،إذ لوال خوفنا من التزوير لطبعنا
ّ
نتحدث
على األقل خمسة آالف نسخة .كل هذا ولم
عــن مـشــاكــل الــرقــابــة وم ـنــع الـكـتــب ،وض ـعــف قــدرة
ّ
الناشر على املغامرة مع إبــداعــات كتاب جــدد .ولم
ّ
نتحدث عــن ضعف االنـتــاج الفكري خاصة باللغة
ّ
ال ـعــربــيــة ،وع ــن الـ ـح ــدود ال ـتــي تـفــرضـهــا الــرقــابــات
ّ
ّ
والدينية على حدود االبداع.
السياسية
لكن مــع كــل ذل ــك ،ومــن جهتي ،أق ــول إن العمل في
هــذه املهنة متعة كـبـيــرة ،فــأن تكتشف نصًا جيدًا
لهو متعة تفوق كــل هــذه املشاكل .فالسعادة التي
يـحـ ّـسـهــا ال ـق ــارئ عـنــدمــا يستشعر ج ـمــال اإلب ــداع
وع ـظ ـمــة امل ـع ــرف ــة ه ــي س ـع ــادة ال يـمـكــن الـتـحـ ّـصــل
عليها بسبل أخ ــرى .سـعــادة تجعله يــدرك مواطن
الجمال في الحضارة اإلنسانية وتخرجه من دوائر
ّ
التعصب والجهل.
* مدير «دار التنوير»
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أشكال ألوان

إيمان مرسال تستنطق األمومة من خالل الصورة
عناية جابر
في إطار فعالية «أشغال داخلية »7
التي ّ
قدمتها «أشكال ألوان» أخيرًا
ّ
في بيروت ،حلت الشاعرة املصرية
إي ـمــان مــرســال (مــوال ـيــد قــريــة ميت
ع ـ ــدالن ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ــدق ـه ـل ـي ــة ـ ـ ـ
 )1966ض ـ ـي ـ ـفـ ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـهـ ــرجـ ــان
إللـ ـق ــاء م ـحــاضــرت ـهــا ع ــن «األم ــوم ــة
والفوتوغرافيا» .عــام  ،1998تركت
مــرســال مـصــر ال ــى مــديـنــة بوسطن
األمـيــركـيــة بـعــد س ـنــوات مــن العمل
ك ـم ـح ــررة ف ــي م ـج ـلــة «أدب ون ـق ــد»
القاهرية ،ومن بوسطن الى ألبرتا
في كندا حيث تعمل حاليًا أستاذة
مـســاعــدة ل ــأدب الـعــربــي ودراس ــات
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط ف ـ ـ ــي «جـ ــام ـ ـعـ ــة
ألبرتا».
بـ ـ ـ ـ ـ ــدأ مـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــروع ك ـ ـ ـتـ ـ ــابـ ـ ــة مـ ـ ــرسـ ـ ــال
ع ـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاض ـ ـ ــرتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا «األم ـ ـ ـ ـ ــوم ـ ـ ـ ـ ــة
والـ ـف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــا» فـ ــي م ـحــاول ـت ـهــا
الكتابة عــن تجربتها ك ــأم ،وذل ــك لم
يـحــدث إال بعدما أصبحت األمــومــة
أحـ ــد أس ـئ ـلــة ال ـه ــوي ــة بــال ـن ـس ـبــة إلــى
م ــرس ــال جـنـبــا ال ــى جـنــب م ــع أسئلة
الـ ـكـ ـت ــاب ــة وال ـ ـه ـ ـجـ ــرة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .فــي
ب ــال ــداي ــة ،وجـ ـ ــدت ص ــاح ـب ــة «امل ـش ــي
أطـ ـ ـ ــول وقـ ـ ــت مـ ـمـ ـك ــن» صـ ـع ــوب ــة فــي
الـتـعـبـيــر عـمــا تـشـعــر ب ــه م ــن إحـبــاط
بالذنب داخل
أو توتر أو اإلحساس
ّ
ت ـجــرب ـت ـهــا ال ـش ـخ ـص ـي ــة .إنـ ـه ــا أم ــام
أم ــوم ـت ــن :أم ــوم ــة امل ــن الـ ــذي ت ـكـ ّـون
عبر الخطابات الدينية والفلسفات
واألخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق وال ـ ـق ـ ـيـ ــم االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
امل ـق ـبــولــة ح ـيــث ُي ـن ـظــر الـ ــى األم ــوم ــة
كـ ـفـ ـط ــرة إنـ ـس ــانـ ـي ــة م ـح ـم ـي ــة بـشـكــل

ط ـب ـي ـعــي م ــن الـ ـص ــراع ــات وال ـت ــوت ــر،
وأم ـ ـ ــوم ـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـه ـ ــام ـ ــش قـ ـ ــد ت ـجــد
شظاياها الـســرديــة فــي بعض كتب
الطب والنصوص األدبـيــة وقصص
الجرائم األسرية حيث هناك أصوات
متفرقة تـحــاول التعبير عــن املــرض
النفسي أو الكتابة أو الجريمة ،وعن
الــرعــب والـتــوتــر داخ ــل أمــومـتـهــا .ما
ش ـغــل م ــرس ــال ل ـيــس ك ـيــف اسـتـقــرت
مــامــح لــأمــومــة مـحــددة داخ ــل املنت
العام ،لكن كيف ننصت الى ما يخرج
ع ـل ـي ــه ُ
ويـ ـ ـع ـ ــارض ـ ـ ُـه .ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن
نــدرك أن األمومة املوسومة باإليثار
والـتـضـحـيــة ،تـنـطــوي ب ــرأي مــرســال
ع ـلــى األن ــان ـي ــة وع ـلــى ش ـعــور عميق

بــالــذنــب .ت ـســأل صــاحـبــة «جـغــرافـيــا
بديلة» :كيف يمكن أن نراها في بعض
أوج ـه ـهــا صـ ــراع وج ـ ــود ،ت ــوت ـرًا بني
ذات وآخر ،وخبرة اتصال وانفصال
تتم فــي أكـثــر مــن عتبة مثل ال ــوالدة
وال ـف ـطــام واملـ ـ ــوت .ف ــي مـحــاضــرتـهــا،
لم تطمح مرسال لتقديم دراســة عن
األمومة والفوتوغرافيا ،بل في أخذ
الفوتوغرافيا وسيطًا لتأمل األمومة.
مدخلها لتأمل األمومة هو مجاز «األم
املختبئة» حيث كانت أمهات القرن
التاسع عشر يتقن فن االختفاء خلف
ستارة بينما يحملن صغارهن أمام
العدسة في االستديو حتى يحصلن
ع ـلــى ل ـق ـطــة ت ــذك ــاري ــة غ ـيــر م ـه ــزوزة

لـلـطـفــل .ه ــذا امل ـج ــاز وج ــه تصنيفي
ألرشيفات الصور التي بحثت فيها
مــرســال وقسمتها الــى ثــاثــة أن ــواع:
األم غـيــر املــرئ ـيــة ف ــي امل ــن الـبـصــري

اعتادت ليدي كليمنتينا
هاوردين استخدام بناتها في
صور «ايروتيكية»
العام ،حيث صور األمهات متشابهة
وغير متعارضة مــع تصورنا العام
عن مثالية األمومة .ثانيًا ،األم األداة،
األيـ ـق ــون ــة ،أو األم امل ــؤدلـ ـج ــة ،وهــي

الصورة التي قد تحمل ســردًا يزعج
فكرتنا املستقرة عــن «األم» أحيانًا،
مثل عمل املصورة ليدي كليمنتينا
هاوردين ( )1865-1822التي اعتادت
أن تـسـتـخــدم بـنــاتـهــا امل ــراه ـق ــات في
صـ ــور «اي ــروت ـي ـك ـي ــة» ،أو ص ـ ــورة أم
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـح ـم ــي أطـ ـف ــالـ ـه ــا مــن
الـجـنــدي اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــي صــورة
أيقونة تفقد أيقونتها بالتكرار كما
أن كونها صورًا «خاصة» ال يجعلها
تـخـصـنــا ألن م ــا يـخـصـنــا يــأتــي من
عالقتنا ب ـصــورة أمـهــاتـنــا .وتقترح
م ــرس ــال هـنــا أن م ــا يـخـصـنــا ه ــو ما
يوجه قراءتنا لصور اآلخرين ،وهي
هنا تقدم قــراءة لغياب مالمح أمها
من صورتهم الوحيدة معًا قبل موت
األم .وت ـت ـســاءل مــرســال كـيــف تكون
الصورة أداة «للتزييف والتحريف»
ول ـ ـيـ ــس لـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ،كـ ـم ــا ت ـق ـتــرح
أن ت ـك ــون ال ـ ـصـ ــورة ه ــي االن ـع ـك ــاس
ال ـش ـخ ـصــي ال ـ ــذي أش ـ ــار إل ـي ــه روالن
بـ ـ ــارت وف ـ ـ ـ ّـرق ب ـي ـنــه وب ـ ــن االف ـت ـت ــان
الظاهراتي بالصور .ترى مرسال انك
أمام تلك الصورة التي تخصك ،لست
امل ـص ــور وال امل ـت ـفــرج  ،ل ـســت الـطـفــل
ف ــي الـ ـص ــورة وال األم ،ان ــت الـعــاقــة
ال ـتــي تــربـطـكـمــا ال ـتــي ه ــي غــائـبــة أو
م ـط ـمــوســة أو ح ـتــى م ـس ـت ـب ـعــدة من
الصورة .صورتك مع أمك هي دائمًا
لحظة متورطة في سردك الشخصي
عـنـهــا ،أم ــك فــي ال ـصــورة هــي الشبح
أو الطيف ،دائـمــا غائبة ،انــك تعرف
أن ـهــا كــانــت ف ــي تـلــك الـلـحـظــة هـنــاك،
أم ــام الـعــدســة ،ولـكـنــك تـحــدق فــي ما
استبعدته ال ـص ــورة ،أو فشلت أنــت
في استعادته.

فنون مشهدية

ٌ
أسامة غنم ...درس في تشريح اللحظة السورية!
دمشق -خليل صويلح
ثـ ـ ـ ــاث سـ ـ ــاعـ ـ ــات ون ـ ـ ـصـ ـ ــف ،مـ ـ ــن أج ــل
مـ ـت ــابـ ـع ــة ع ـ ـ ــرض «زج ـ ـ ـ ـ ــاج» ال ت ـب ــدو
وقـتــا بــاهـظــا .عـ ّـودنــا «مختبر دمشق
ـروض س ــاب ـق ــة ل ــه،
املـ ـس ــرح ــي» ف ــي ع ـ ـ ـ
ٍ
مـقـتـبـســة م ــن أعـ ـم ــال ه ــارول ــد بـنـتــر،
وصموئيل بيكيت ،وداريو فو ،حملت
توقيع أسامة غنم ،على مفاجآت من
ال ـع ـيــار الـثـقـيــل .ات ـجــه مـخــرجـنــا هــذه
ّ
املرة إلى املسرحي األميركي تينيسي
ول ـي ــام ــز ( )1983 -1911بــاق ـت ـبــاســه
«مـجـمــوعــة ال ـح ـيــوانــات الــزجــاج ـيــة».
نـ ـ ّـص «زج ـ ـ ــاج» يـ ـن ــاوش ع ــن ب ـعــد كل
مواصفات اللحظة السورية الراهنة،
ليس بمقاربتها على السطح تعبويًا،
على غــرار عــروض أخــرى شاهدناها
فــي هــذه الـفـتــرة ،بــل بتقشير بنيتها
الصلبة من الداخل من خالل بالذهاب
إلى بيضة القبان (الطبقة الوسطى)،
وت ــال ـي ــا ف ـحــص أسـ ـب ــاب اض ـطــراب ـهــا،
وأف ــول بريقها ،كمحصلة الكتفائها
باالتكاء على صندوق ذكرياتها ،في
مواجهة خسائر اليوم.
كتب وليامز ّ
نصه عن لحظة أميركية
م ـشــاب ـهــة .ثــاث ـي ـنــات ال ـق ــرن املـنـصــرم
ف ــي ظ ــل أزمـ ـ ــة م ــال ـي ــة ،واضـ ـط ــراب ــات
وفوضى ،وانعكاس هذا الزلزال على
عائلة مــن الطبقة الــوسـطــى ،وكيفية
ت ـكـ ّـســر أحــام ـهــا ف ــي غ ـي ــاب األب .لن
يبقى من ّ
نص صاحب «عربة اسمها
ال ــرغ ـب ــة» أك ـثــر م ــن الـهـيـكــل الـعـظـمــي،
من دون أن يحيد «الزجاج السوري»
ّ
للنص األصلي،
الخطوط العامة
عن ّ
ّ
وسيشف البلور إلى حدوده القصوى
ّ
محلية خالصة ،وبفهم عميق
بدمغة
مل ـع ـنــى ال ــدرام ــات ــورجـ ـي ــة عـ ــن طــريــق
ت ــركـ ـي ــب قـ ـط ــع ال ـ ـب ـ ــازل املـ ـ ــوازيـ ـ ــة فــي
ّ
املحلية.
نسختها
ّ
أط ـيــاف أغـنـيــة نــاظــم الـغــزالــي «مـعــود
ّ
تتسرب
على الـصــدعــات قلبي» الـتــي

كنان حميدان ونانسي خوري في مشهد من «زجاج»

مـ ــن ع ـت ـم ــة ص ــال ــة امل ـ ـسـ ــرح الـ ــدائـ ــري
(امل ـع ـهــد ال ـعــالــي لـلـفـنــون املـســرحـيــة)
تضعنا عـلــى ال ـفــور فــي م ــزاج رثــائــي
لزمن قيد االحـتـضــار .أم وابــن وابنة،
ّ
وأب ت ــرك ظــلــه عـلــى حــائــط الـصــالــون
بإطار غالف رواية من تصميمه على
هـيـئــة ق ـب ـضــات م ــرف ــوع ــة وم ـت ـحـ ّ
ـديــة،
ث ــم هــاجــر وح ـي ـدًا ،م ــن دون أن يـتــرك
ع ـ ـن ـ ــوان ـ ــا .الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــة هـ ـ ــي «ذكـ ـ ــريـ ـ ــات
ّ
التخلف» ألدموند ديــزنــوس ،تتناول
وق ــائ ــع الـ ـث ــورة ال ـك ــوب ـي ــة ،وهـ ــي هـنــا
إشارة أولى إلى هزيمة واندحار ذلك
الجيل الذي غرق في شعارات اليسار
وتطلعاته الثورية املجهضة ،من دون
أن ينجز ميدانيًا مـشــروعــه النظري،
فيما سيدفع أفــراد العائلة الفاتورة،
كل على طريقته .االبن (كنان حميدان)
املأسور بسحر السينما ،ال يجد نفسه
ف ــي م ـه ـنــة ب ــائ ــع ف ــي م ـح ــل ح ـلــويــات
م ـش ـهــور ،ف ــي أح ــد املـ ــوالت الـحــديـثــة،
كما ال يتواءم الواقع الــذي يرغب في

ت ـصــويــره م ــع شـ ــروط ح ـصــولــه على
منحة إنتاجية من «الصندوق العربي
لـلـثـقــافــة وال ـف ـن ــون» إلن ـج ــاز شــريـطــه
املـ ــؤجـ ــل .هـ ـك ــذا ت ـت ـس ـلــل أسـ ـ ـ ــرار ه ــذه
ً
العائلة بعني الكاميرا ،بدال من صوت
الراوي ،في متواليات شاقولية تنتهي
بضربات شعرية تغلق العدسة على
صمت ،يتكشف عــن حفريات جديدة
فــي هتك أس ــرار العائلة وانهداماتها
الــروح ـيــة ،واحـتـضــار تطلعاتها إلــى
ـس أخ ـ ـ ــرى ،ر ّغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت األم
شـ ـم ـ ٍ
(س ــوس ــن أب ـ ــو عـ ــفـ ــار) مل ـل ـمــة ش ـظــايــا
زج ــاج العائلة بــاالتـكــاء إلــى ذكــريــات
نـبــالــة زائ ـفــة تنتمي إلـيـهــا عائلتها،
وال ـص ــراع ال ـشــرس مــع االب ــن ،واالبـنــة
الحـ ـق ــا ،ف ــي إعـ ـ ــادة ال ـع ـج ـلــة إلـ ــى زمــن
ع ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم حـ ــافـ ــظ ،وف ـي ـل ــم «أبـ ــي
فـ ــوق الـ ـشـ ـج ــرة» ،وج ـمــال ـي ــات األم ــس
اآلف ـ ــل .األم ال ـتــي ان ـت ـهــت إل ــى طــاهـيــة
لـ ــدى ن ـس ــاء طـبـقـتـهــا ف ــي ص ـعــودهــن
ّ
ال ـس ــل ــم االج ـت ـمــاعــي تـ ـ ــداري خيبتها

باختراع سيرة مشتهاة ،فيما تهجر
االبـنــة (نانسي خ ــوري) دورات اللغة
األجـنـبـيــة ال ـتــي كــانــت تنتسب إليها
بعد إنـهــاء دراستها النقد املسرحي،
اسـتـجــابــة لـعـقــدة اكـتـئــاب طــويـلــة إثــر
حادثة ّ
تعرضت لها في صباها األول،
لتتطور إلى آثام فرويدية ملتبسة في

ّ
تحوالت عائلة من الطبقة
الوسطى في ظل أزمة أطاحت
بقيمها القديمة
عالقتها مــع شقيقها ،ثــم مــع صديقه
الذي يأتي في زيارة إلى البيت بتدبير
من األم ،على أمل تزويجها إياه.
ت ـش ــري ــح ع ـن ـيــف لـ ـتـ ـح ـ ّـوالت ال ـعــائ ـلــة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل أزمـ ـ ـ ـ ــة أطـ ــاحـ ــت
قيمها القديمة ملصلحة قيم السوق
امل ـت ــوح ـش ــة .م ـح ــل ال ـح ـل ــوي ــات ال ــذي

ي ـ ـخ ـ ـتـ ــار ص ـ ـ ـ ـ ــورة مـ ـحـ ـط ــة الـ ـحـ ـج ــاز
التاريخية شـعــارًا ألصــالـتــه ،ينطوي
على زيــف صــريــح فــي تصدير عراقة
وهـ ـمـ ـي ــة ،س ـي ـح ـط ـمــه االبـ ـ ـ ــن ب ـك ـتــابــة
مـضــادة فــي تفنيد األك ــذوب ــةُ ،
فيطرد
م ــن ع ـم ـلــه ،وس ـي ـن ـت ـهــي م ـه ــاج ـرًا إلــى
دبــي ،مقتفيًا أثر والــده ،لكن من سكةٍ
أخرى أكثر عنفًا وتشظيًا.
سيلتقي الحقًا شقيقته التي خضعت
ـوع آخ ــر.
ه ــي األخ ـ ــرى الن ـت ـهـ ٍ
ـاك م ــن نـ ـ ٍ
هـ ـك ــذا ت ـس ـت ـي ـقــظ ال ـع ــائ ـل ــة م ــن أح ــام
يقظتها بزيارة متأخرة لصديق االبن
ال ــذي يعمل مــدي ـرًا لـلـمــوارد البشرية
في معمل الحلويات (جابر جوخدار).
وهـ ـ ـن ـ ــا س ـي ـك ـت ـش ــف ح ـ ـجـ ــم األوهـ ـ ـ ـ ــام
الـ ـت ــي تـ ـغ ــرق ب ـه ــا ال ـع ــائ ـل ــة بـتـحـطـيــم
األل ـع ــاب الــزجــاجـيــة لــاب ـنــة ،مــن دون
أن يقصد ،فتستيقظ هي األخــرى من
غيبوبتها على واقع مختلف ،ال يشبه
حيواناتها الزجاجية ،مهما حاولت
تلميعها .سـنـخــرج مــن ه ــذا الـعـ ّـرض
بدرس عن معنى االقتباس والتقشف
اإلخ ــراج ــي ،فبإمكانك إحـضــار أريكة
ـراس ،وج ـه ــاز تـلـفــزيــون،
وط ــاول ــة وكـ ـ ـ ٍ
إلنشاء رافعة درامية ثقيلة بترويض
الحكي اليومي وإعادة صوغه بمهارة
األداء وحـ ـس ــاسـ ـي ــة الـ ـتـ ـق ــاط م ـك ـمــن
الـ ــوجـ ــع ،وت ـش ـب ـيــك م ـ ـفـ ــردات ال ــذاك ــرة
املـحـلـيــة ب ـمــرايــا م ـت ـنــاوبــة م ــن زج ــاج
معمل في حي باب شرقي ،والتلصص
ّ
على أســرار عائلة تقطن في حي املزة
(م ــرب ــط فـ ــرس ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى في
السبعينات) ،وفضح أحوال التسليع
الـبـشــري فــي مــول شــاهــق يطحن بني
س ــامل ــه ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة أح ــام ــك مـهـمــا
كانت صغيرة .كل ذلك بعدسة كاميرا
ُ
سدل الستارة باطمئنان.
هاو ،ثم ت ِ
ٍ
مسرحية «زج ــاج»« :املعهد العالي للفنون
املسرحية» (مسرح فــواز الساجر املسرح
الدائري) ،دمشق ـ ـ 963934836104
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صورة
وخبر

ّ
جورج خباز في مديح «الوقت»:

موسيقى وسينما وعلم نفس
نادين كنعان

ّ
يسـتمر العـرض العالمي األول لـ «األميـرة النائمة» في دار األوبرا في
ّ
سـيدني حتـى  16كانـون األول (ديسـمبر) الحالـي .العمـل أعيـد إلى
الحيـاة علـى يـد المديـر الفنـي لفرقـة الباليـه الوطنيـة األوسـترالية
ّ
يتضمـن العـرض الكثيـر مـن األزيـاء المبهـرة،
دايفـد مـاك أليسـتر.
ّ
المميـزة( .وليـام ويسـت ـــ أ ف ب)
والرقصـات

اللغة العربية
ندوة في البيال
في إطار نشاطاتها ضمن
مشاركتها األولى في «معرض
بيروت العربي الدولي للكتاب»،
تقيم «وكالة التعليم الفرنسي
في الخارج» و«البعثة العلمانية
الفرنسية» اليوم طاولة مستديرة
بعنوان «اللغة العربية :أبواب
مفتوحة ،أبواب موصدة؟» ،تديرها
الكاتبة هدى بركات (الصورة)،
بمشاركة الكاتب والروائي
محمد أبي سمرا ،والناقد جورج
دورليان ،والروائي والشاعر شربل
ّ
داغر .يذكر أن دار «اآلداب» أصدرت
أخيرًا ملناسبة املعرض كتابًا يضم
املجموعة الروائية الكاملة لبركات،
ّ
فيما وقع داغر قبل ّأيام روايته
الجديدة «شهوة الترجمان»
(املركز الثقافي العربي).
«اللغة العربية :أبواب مفتوحة ،أبواب
موصدة؟» :اليوم ـ الساعة السادسة
ً
مساء ـ جناح  AEFE – MLFفي
«معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»
(البيال).

«مع الوقت ...يمكن» هي مسرحية جورج ّ
خباز الجديدة
التي تنطلق الليلة على مسرح الـ«شاتو تريانو» (جونية
ـ ـ ش ـم ــال بـ ـي ــروت) ح ـيــث تـسـتـمــر ع ـلــى م ــدى األش ـهــر
الستة املقبلة .كالعادة ،يشارك ّ
خباز في العمل تأليفًا
ً
وإخراجًا وتمثيال .يؤدي دور «باخوس» ،كاتب األفالم
الفاشل ،غير القادر على بيع ّأي من نصوصه من خالل
السيناريوات .يحاول «بــاخــوس» االنتقام من طفولته،
بسبب ّأمه التي تركت منزل العائلة فجأة .هكذا ،يصف
ّ
خباز دوره لـ«األخبار» ،مشددًا على ّأن هذه الشخصية
ّ
جديدة بالنسبة إليه« :إنها خفيفة الظل ومضطربة في
آن معًا»ّ .
يتحدث عن اختالفات عـ ّـدة في هذا املشروع
لجهة املضمون ،مقارنة باألعمال املسرحية التي أنجزها
خالل السنوات األربع املاضية ،بينها «ناطرينو» ،و«ورا
الباب» ،و«مش مختلفني» .نص «مع الوقت ...يمكن» مبني
على معالجة كوميدية تستند إلــى علم النفس ،كذلك
يمكن وصفها بالـ«مسرحية الغنائية» (.)Musical
ّ
يتضمن العملّ ،
للمرة األولى ،استعادة ألفالم سينمائية
أجـنـبـيــة ،مــن ب ــاب تــوجـيــه التحية إلـيـهــا .وم ــن بــن هــذه
األفالم ( Singin› in the Rainعام  ،)1952وLa Dolce
( Vitaعــام  ،)1960و ،Cinema Paradisoإضافة إلى
مختارات من أرشيف السويدي إنغمار برغمان ...لكن
هــل استعان خـ ّـبــاز باختصاصيني نفسيني ّ
محددين
ملساعدته في كتابة السيناريو؟ يؤكد الفنان اللبناني
ّأن املعالجة الدرامية ّتمت باالستناد أساسًا إلى «البحث
الشخصي ،إلى جانب سؤال بعض األصحاب العاملني
في هذا املجال أحيانًا» .مشاهد هذه الشرائط ال ترتبط
بالقصة ،بــل مــوجــودة فــي ذهــن «بــاخــوس» فـقــط .أحد
ّ
أشكال االستعادة سيتم من خالل شاشة تشكل جزءًا
ّ
أســاسـيــا مــن الــديـكــور« :فــي الـبــدايــة ،تـبــدو كــأنـهــا لوحة
فــي وســط امل ـنــزل ،لكن الـحـضــور سيتمكن الحـقــا من
ّ
ّ
مصورة عـ ّـدة عبرها .إنها باختصار
مشاهدة مقاطع
ّ
تمثل ذاكرة السيناريست».

سنشاهد في «مع الوقت ...يمكن» (مؤلفة من فصلني)
الكثير من «اللعب على مسألة الوقت والــزمــن ،وسيتم
االنتقال عبر الزمن عبر اإلضاءة والسينوغرافيا ،وهذا
ّ
جديد على املسرح اللبناني» .وبحسب ّ
خباز ،فـ«إنها
ّ
مسرحية ّ
تكرم الوقت وتعطيه حقه ،وتقول ّإن الوقت
قادر على تغيير كل شيء».
األغنيات الخاصة باملسرحية عددها سبع ،من كلمات
وأل ـح ــان ج ــورج خ ـ ّـب ــاز ،وت ــوزي ــع ش ــارل ش ــاال .الئـحــة
املمثلني املشاركني تضم لــورا خباز (مساعدة مخرج
ّ
ومصممة رقص) ،وناتاشا شوفاني ،وجوزف قصاف،
ومــي سحاب ،وغسان عطية ،وعمر ميقاتي ،وبطرس
فـ ــرح ،ووس ـي ــم الـ ـت ــوم ،وج ـ ــوزف س ــام ــة .أم ــا تصميم
الــديـكــور فهو لطوني كــرم ،فيما تصميم األزي ــاء لــارا
ّ
خباز.
«م ــع ال ــوق ــت ...يـمـكــن» :مــن األرب ـع ــاء إل ــى األح ــد ـ
ً
مساء ،واألحــد عرض
الساعة الثامنة والنصف
إضافي عند الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر
ـ ـ مـســرح الــ«شــاتــو تــريــانــو» (جــونـيــة ـ ـ بـيــروت).
للحجز واالستعالم 04/722245 :أو 03/249842

كلمات
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(بالل جاويش)

عباس بيضون في «خريف البراءة»

ّ
يأتينا عباس دائمًا من حيث ال نتوقع .الشاعر الروائي يمضي هذه المرة مع بطله إلى درعا على خلفية راهن موشح باألحمر .روايته الجديدة
«خريف البراءة» التي يوقعها اليوم السبت في جناح ناشره («دار الساقي» ،س )18:00:ضمن فعاليات «معرض بيروت العربي الدولي للكتاب»،
تحكي قصة رجل يقتل زوجته ّ
ويفر إلى درعا قبل أن يعود إلى لبنان إرهابيًا يمارس بطشه بسيف األصولية.

1

2

كلمات
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حوار

شوقي أبي شقرا:
حسين بن
حمزة

قصيدتي وعرة...
ولم يلحقني أحد

¶ ل ـن ـب ــدأ م ــن ن ـش ــأت ــك ودراس ـ ـتـ ــك وأول
ميولك نحو الكتابة؟
ـ ـ ـ وال ــدي ك ــان ب ــاش شــاويــش وكــان
م ـه ـيــوبــا ومـ ـحـ ـب ــوب ــا ...أتـ ـح ــدث عــن
وعـيــي األول فــي رشـمـيــا .أن ــا االبــن
ال ـب ـك ــر ول ـ ـ ــدت فـ ــي األش ــرفـ ـي ــة ق ــرب
مـ ـخـ ـف ــر ال ـ ـن ـ ـهـ ــر .كـ ـن ــا ف ـ ــي ظ ـ ــل أب ــي
ومـ ـ ـ ــروء تـ ـ ـ ــه .ك ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس املـ ـخـ ـف ــر.
ً
بــالـنـسـبــة لــي ك ــان ب ـطــا .تــوفــي في
حـ ــادث س ـي ــارة وأنـ ــا ف ــي ال ـعــاشــرة.
ظ ـل ــت ال ـض ـي ـعــة وال ـط ـب ـي ـعــة الـنـقـيــة
ف ـ ــي ذاك ـ ــرت ـ ــي وظـ ـ ـه ـ ــرت الح ـ ـقـ ــا فــي
ق ـصــائــدي .أخ ــذت م ــن والـ ــدي طــول
القامة .فقدان الوالد ّ
شوش نشأتي.
ُ
اعتدت على املسؤولية باكرًا .وفاة
ّ
والــدي أثناء عمله ،أمــن استمرارية
معاشه ،وحصلنا نحن األبناء على
منح دراسية في مدرسة «الحكمة».
كـنــت قــد ب ــدأت فــي ديــر مــار يوحنا
ف ــي رش ـم ـي ــا ،وت ـع ـل ـمــت الـســريــانـيــة
فيها ،وانتقلت إلى مدرسة الحكمة
اع ـت ـب ــارًا م ــن ال ـص ــف ال ـث ــام ــن حـتــى
في
سنة الفلسفة .في الحكمة ،كنت ً
القسم الــداخـلــي ،حيث عشت عزلة
زاد فقدان الوالد من تأثيرها علي.
أت ــذك ــر أنـ ــي ك ـت ـبــت بــال ـفــرن ـس ـيــة ثــم
بــال ـعــرب ـيــة .ح ــدث ه ــذا س ـنــة .1952
أن ـه ـيــت ال ـب ـك ــال ــوري ــا ،وت ــوق ـف ــت عــن
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة .بـ ـع ــده ــا أسـ ـسـ ـن ــا حـلـقــة
الثريا (.)1956
¶ ق ـبــل ذلـ ــك ،مـ ــاذا ك ـنــت ت ـك ـتــب؟ شـعـرًا
عموديًا؟
ـ ـ كنت أكتب عموديًا وتفعيلة
¶ من أخذك إلى جو الكتابة والشعر؟
ـ ـ ـ كـنــت أذه ــب إلــى املكتبة الوطنية
ً
في البلد .وأمضي وقتًا طويال في
القراء ة .كنت أتابع الصحافة .قرأت
زوال وب ـ ـلـ ــزاك وس ـ ــواه ـ ــم .وج ـ ــودي
ف ــي م ــدرس ــة «ال ـح ـك ـمــة» س ــاه ــم في
تكريس هذه امليول .كنا نقرأ كثيرًا،
وكنت متفوقًا في اإلنشاء.
¶ كان هناك فؤاد كنعان؟
ً
ـ ـ ـ ـ ـ ن ـع ــم ك ـ ــان م ـ ـسـ ــؤوال عـ ــن امل ـج ـل ــة.
ولــه فضل فــي أن شــوقــي أبــي شقرا
ال ي ـق ـلــد أح ـ ـ ـدًا .ك ــان ــت ه ـن ــاك حــركــة
ش ـع ــري ــة ه ــائ ـل ــة ب ـع ــد حـ ــرب :1958
صـ ــاح ل ـب ـكــي والـ ـي ــاس أبـ ــي شـبـكــة
وسعيد عقل .وأنا طالب ،نشرت في
املجلة قصائد عمودية .بعد انتهاء
دراسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ،واظـ ـ ـب ـ ــت عـ ـل ــى إرس ـ ـ ــال
ق ـصــائــد إل ــى فـ ــؤاد ك ـن ـعــان ،وكــانــت
تنشر في املجلة.
¶ ماذا عن حلقة الثريا؟
ـ ـ أسسها جورج غانم وإدمون رزق
وميشال نعمة وأنا.
¶ لــم تـطــل تـجــربــة الـثــريــا ،كــأنـهــا خفتت
وان ـت ـهــت ب ـعــد ت ــرك ــك ل ـهــا وان ـت ـقــالــك إلــى
مجلة «شعر».
ـ ـ ـ نـ ـش ــرت دي ـ ــوان ـ ــي األول «أكـ ـي ــاس
ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء» س ـن ــة  1959وأن ـ ـ ــا ضـمــن
الجماعة .وفي مجلة «شعر» ،نشرت
خـ ـط ــوات امل ـل ــك  .1960كـ ــان يــوســف
الـخــال مــزهـوًا بــوجــود حــداثــة داخــل
الــوزن والقافية .ثم كان ديــوان «ماء
إل ــى ح ـصــان ال ـعــائ ـلــة»  ،1962وفـيــه

ان ـت ـق ـلــت إلـ ــى ال ـن ـثــر ب ـش ـكــل ن ـهــائــي.
وحصل الــديــوان على جــائــزة مجلة
شعر .أنا صنعت نقالت في شعري.
¶ ت ـق ــول إن وال ـ ـ ــدك كـ ــان مـ ــوجـ ــودًا فــي
الديوان؟
ً
ـ ـ ـ ه ـن ــاك ف ـع ــا ف ـصــل ك ــام ــل ع ــن أبــي
وجــدتــي .الــديــوان كله كــان نوعًا من
أوت ــوب ـي ــوغ ــراف ـي ــا ش ـع ــري ــة وض ـعــت
ف ـي ـهــا ت ـف ــاص ـي ــل مـ ــن ال ـع ــائ ـل ــة وم ــن
الطبيعة واملشهديات التي عشتها
في تلك الفترة .يوسف الخال انتبه
إلــى الناحية اللبنانية األصيلة في
شـ ـع ــري .اآلخـ ـ ـ ــرون ك ــان ــوا يـكـتـبــون
على أساس مثاقفة مع آخر فرنسي
وأنـغـلــوسـكـســونــي .ج ــزء مــن طموح
مـ ـجـ ـل ــة «شـ ـ ـع ـ ــر» ك ـ ـ ــان ق ــائـ ـم ــا ع ـلــى
الترجمات التي يمكن أن تساهم في
الـعـثــور عـلــى حــداثــة شـعــريــة عربية
موازية .أنا كنت استمرارًا للمدرسة
اللبنانية مــن خ ــال مجلة «شـعــر».
أسـلــوب «م ــاء إل ــى حـصــان العائلة»
ك ـ ــان ل ـب ـنــان ـيــا وجـ ــدي ـ ـدًا ف ــي ال ــوق ــت
نفسه.

«ش ـع ــر» .كـنـتــم تـتـحــدثــون بــدبـلــومــاسـيــة
ُ
تـ ـخـ ـف ــي أش ـ ـي ـ ــاء كـ ـثـ ـي ــرة ع ـ ــن تـ ـج ــارب
بعضكم؟
ـ ـ ـ أن ـ ــا ش ـخ ـص ـيــا ل ــم أق ـ ــل ش ـي ـئــا عــن
زمـ ــائـ ــي .ك ـ ــان ل ـ ــدي خـ ــط وط ــري ـق ــة
ون ـ ـ ـبـ ـ ــرة .املـ ـ ــاغـ ـ ــوط ك ـ ـ ــان ي ـس ـم ـي ـنــي

يمكنك كشاعر أصيل إال أن تقفز
ال
ّ
خارج الزيح (الخط) .خارج القاعدة .هذا
ما فعلته طوال الوقت
«مــرشــدنــا ال ـج ـم ــال ــي» ...ك ـنــت أحــب
املـ ـ ــاغـ ـ ــوط ،وب ـق ـي ـن ــا م ـت ـف ـق ــن حـتــى
رح ـي ـل ــه .كـ ــان «ه ـم ـش ــري ــا» وش ـع ــره
فيه شغف بــالـصــورة وفـيــه غنائية

¶ أنــت كنت تجديدًا للبكي وأمــن نخلة
شكل حديث .كأن املجلة
وعقل من خالل
ٍ
استفادت من لبنانيتك ،بينما لبنانيتك
ّ
اسـتـفــادت مــن الـحــداثــة الـتــي بــشــرت بها
امل ـج ـل ــة .أنـ ــت ح ـ ّـول ــت مـ ـف ــردات الـطـبـيـعــة
والحياة اليومية للقرية إلى مادة شعرية.
هـ ــذا م ــوج ــود ف ــي ش ـعــر ال ـعــام ـيــة ولـكــن
ب ــدون ضــربــات الـحــداثــة .أنــت أخ ــذت هذا
املعجم إلى مكان آخر.
ـ ـ ـ ـ أنـ ـ ـ ــا اب ـ ـت ـ ـكـ ــرت ش ـ ـكـ ــل ق ـص ـي ــدت ــي
ومضمونها .كــان املضمون جامدًا
عند غيري .أنا ّ
حركته وحولته إلى
أسـ ـط ــورة وم ـل ـح ـمــة م ـص ـنــوعــة مــن
يوميات الشخص اللبناني املهملة.
¶ ت ــواف ــق ع ـلــى أن قـصـيــدتــك ه ــي خلط
ذكي بني روح ومعجم القصيدة العامية
والحداثة الفصحى؟
ـ يجوز .أتذكر هنا إعجاب يوسف
الخال بما كتبته .الجائزة أتت من
ه ـنــا .يــوســف ك ــان لــديــه ق ـلــق وأرق
حول مستقبل ما أكتبه .تجسد ذلك
في ديوان «سنجاب يقع من البرج»
(.)1971
¶ كان هذا الديوان مفصليًا في شغلك؟
هـ ـن ــا دخ ـ ـلـ ــت الـ ــروح ـ ـيـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
سريالية مبتكرة وخــاصــة .كيف خطر
لك العنوان؟
ـ السنجاب كان موجودًا في ديوان
«خ ـ ـطـ ــوات املـ ـل ــك» ف ــي م ـق ـط ــع« :ه ــا
ـاب ورج ـ ــاي
أن ـ ــا وح ـ ـ ــدي /ك ـس ـن ـج ـ ٍ
احتضار» .العنوان جــاء من هناك.
وتـ ـح ــول إلـ ــى ل ـق ــب ل ــي ع ـن ــد بـعــض
أصــدقــائــي ،خصوصًا الــراحــل فــؤاد
رفقة.
¶ ما النقلة التي صنعتها فيه؟
ـ ـ ـ ـ سـ ـلـ ـم ــى الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــراء ال ـج ـي ــوس ــي
ترجمت منه في كتابها عن الشعر
الـعــربــي ال ـحــديــث ،وتــرجــم ســركــون
بولص قصائد منه ،ومنها قصيدة
أقول فيها «كان زندي تشرين األول
ً
وكانت السماء عصفورة وخيطًا».
¶ مـ ــا هـ ــو سـ ــر ع ــاق ــاتـ ـك ــم فـ ــي مـجـلــة

(مروان
طحطح)

الحوار مع شوقي أبي شقرا هو حوار مع تجربة شعرية
أساسية نشأت على حدة ،وظلت كذلك ،في خريطة
الشعرية العربية الحديثة .حوار نعود فيه إلى تلك
القصيدة الريفية السريالية الشقية اللعوب العصية
على التصنيف والقولبة .إلى قصيدة تأخذ طزاجتها
وحيويتها من معجم لبناني تمتزج فيه ممكنات
العامية مع طموحات الفصحى التي تتخلى في الوقت
نفسه عن فصاحتها وجزالتها لكي ُيكتب لها أن
تكون جديدة ومشرقطة وقابلة للضحك والسخرية
ب ـ ْـك ــر .أدون ـي ــس لــم يـكــن َي ـ ّ
ـودن ــي في
ِ
املـ ـجـ ـل ــة .كـ ـ ــان رأي ـ ـ ــي أن ت ـن ـق ـي ــح أو
تصحيح القصيدة ممكن .كنت أنقذ
بالتصحيح عدة أشياء في املجلة،
والح ـ ـقـ ــا أث ـ ـنـ ــاء ع ـم ـل ــي فـ ــي ج ــري ــدة
النهار.

¶ هــل كنت تتصرف بقصائد لشعراء
م ـ ــن املـ ـجـ ـل ــة أم فـ ـق ــط ل ـ ـش ـ ـعـ ــراء ك ــان ــوا
يراسلونها أو ينشرون فيها؟
ـ تصرفت بنصوص للطرفني ،ولكن
ل ـي ــس ل ـك ــل ش ـ ـعـ ــراء املـ ـجـ ـل ــة .ك ــان ــوا
يزعلون من ذلك.

¶ ك ـيــف كـ ــان شـ ـع ــورك ح ــن اجـتـمـعـتــم
م ــؤخ ـرًا ف ــي غ ـيــاب ال ـخ ــال ،وإع ـ ــادة طبع
العدد األول من املجلة؟
ـ ـ كــانــت ص ــورة حـنــن وتــذكــر أليــام
ً
ك ــان ــت ف ـع ــا جـمـيـلــة وم ـث ـم ــرة عـلــى
ش ــاط ــئ ال ـك ـل ـمــة .ك ـنــا ق ــائ ــل وص ــار
الجميع نجومًا.
مجلة «شعر» صــارت مرجعًا ألنها
أن ـت ـج ــت ش ـ ـعـ ــراء ،وص ـن ــع جـ ــزء مــن
ال ـح ــداث ــة ال ـش ـعــريــة ف ـي ـهــا ،ولـكـنـهــا
مـ ـجـ ـل ــة مـ ـثـ ـلـ ـه ــا م ـ ـثـ ــل غ ـ ـيـ ــرهـ ــا ف ــي
النهاية.

¶ هل كان أدونيس واحدًا ّمنهم؟
ـ ـ ال .أدون ـي ــس ك ــان ُي ـنــقــر ع ـلــي .كــان
ه ـنــاك صـ ــراع بـيـنـنــا وق ـت ـهــا .ال ـخــال
وق ـ ــف إل ـ ــى ج ــان ـب ــي .أدون ـ ـيـ ــس ت ــرك
املجلة ألسباب كثيرة ،وأولها رغبته
بمن يقبله بشكل كــامــل .كــان يرتب
وضعه .في املجلة كلنا كنا أصحاب.
أقـ ــرب ـ ـهـ ــم إل ـ ـ ــي ك ـ ـ ــان أن ـ ـسـ ــي الـ ـح ــاج
ويوسف الخال .كان أدونيس كذلك،
ولكن املنافسة أبعدته على املستوى
الشخصي .على كل حال سيرد ذلك
في مذكراتي.

كلمات
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واالستعارات والصور املفاجئة واملدهشة.
قصيدة «تتبع الساحر ...وتكسر السنابل
ً
راكضة ،وتصبح «سنجابًا يقع من البرج» ،ثم
تصبح مثل َحيرة الشاعر «جالسة تفاحة على
الطاولة» ،ثم تظهر في «ثياب سهرة الواحة
والعشبة» ،وتؤدي «صالة االشتياق على سرير
الوحدة» ...ظهرت تجربة صاحب «ماء إلى
حصان العائلة» مع حلقة «الثريا» ،ثم مع مجلة
«شعر» التي أخذت الحداثة الشعرية إلى أقصى
¶ إل ــى أي ــن وص ـلــت فـيـهــا؟ ه ــل ستكون
مجلدًا كبيرًا؟
ـ ـ على وشك أن أنتهي منها..
¶ ملاذا املذكرات؟
ـ ـ طلب الكثير من أصدقائي ذلك .أنا
ّ
ولدي األكمة وما
كنت في مؤسسة،
وراء هـ ـ ــا .وه ـن ــاك ت ــاري ــخ يـنـبـغــي أن
ُيروى.
¶ ماذا ترجمت في مجلة «شعر»؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ تـ ـ ــرج ـ ـ ـمـ ـ ــت ق ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــد ل ـ ــرامـ ـ ـب ـ ــو
ول ــوت ــري ــام ــون وأبــول ـي ـن ـي ـيــر وب ـيــار
ريفيردي.
¶ هل تأثرت بسريالية األخير؟
ـ ال ..لقد ترجمت وقرأت ،ولكني طوال
ال ــوق ــت كـتـبــت بـمـعـجـمــي الـلـبـنــانــي
ون ـ ـبـ ــرتـ ــي الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة« .مـ ـع ــادل ــي
امل ــوض ــوع ــي» ك ـ ــان م ـح ـل ـيــا .عـنــدمــا
أق ـ ــول« :زن ـ ــدي ت ـشــريــن األول» هــذه
استعارة ،ولكنها واقعة حقيقية .أنا
عشت استعاراتي أو أكملت ّ
تخيلها
م ــن ذاك ـ ـ ــرة ط ـفــول ـتــي ف ــي ال ـض ـي ـعــة.
ح ــن وص ـل ــت إلـ ــى دي ــوان ــي «ص ــاة
االشـ ـتـ ـي ــاق ع ـل ــى س ــري ــر الـ ــوحـ ــدة»،
كان مليئًا بالصور ،ولكن وراء ذلك
شاعر يعرف ما يفعله.
ّ
¶ أظ ـ ــن أن ش ـغ ـلــك ع ـل ــى ال ـل ـغ ــة تـصــفــى
م ــن ديـ ـ ــوان إل ــى آخ ـ ــر ،رغ ــم ب ـق ــاء الـنـبــرة
عـلــى حــالـهــا .ص ــرت معلمًا فــي معجمك
وتلعب به كما تشاء .هل توافق على أنك
بـعــد «س ـن ـجــاب يـقــع م ــن ال ـب ــرج» و«يـتـبــع
الساحر ويكسر السنابل راكضًا» ،خف
اللعب وتراجعت الرغبة باإلبهار« .صالة
االشـ ـتـ ـي ــاق »...وم ــا بـعــد ص ــار ألسـلــوبــك
ف ـل ـس ـفــة وت ــأم ــل داخ ـ ـلـ ــي ،وبـ ـ ــات مـمـكـنــا
رؤيـ ــة ال ـش ــاع ــر نـفـســه داخـ ــل ال ـق ـص ـيــدة.
الـكــائــن الــوحـيــد« ،الـنــوتــي مــزدهــر الـقــوام»
الح ـق ــا ،وال ـ ــذي «ح ـيــرتــه ت ـفــاحــة جــالـســة
على الطاولة» ...وهو «سائق األمس ينزل
مــن ال ـعــربــة» ..الح الـشــاعــر فــي قصيدته
بعدما كانت مساحتها األوســع ممنوحة
ملهرجان الصور والكنايات والطبيعة.
ُ
ـ ـ هناك ســر إبــداعــي ولـغــوي نبشته
فـ ـ ــي كـ ـ ــل ك ـ ـ ـتـ ـ ــاب .هـ ـ ـن ـ ــاك ش ـط ـح ــات
مـ ــن ال ـع ــاط ـف ــة وأقـ ـ ـ ـ ــواس ق ـ ــزح ف ــوق
ب ـع ـض ـهــا .أنـ ــا أخ ـ ــذت ح ـتــى األم ـث ــال
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ول ـع ـبــت ع ـلــى تـجــزئـتـهــا
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــاره ــا ب ـط ــري ـق ــة م ـخ ـت ـل ـفــة.
«ص ــاة االش ـت ـي ــاق »...ك ــان نـقـلــة عن
انتاجي السابق ،نقلة استمرت في
أربعة دواوي ــن .تجربة واحــدة ولكل
لكل كتاب شخصيته.
¶ على ماذا فتح «صالة االشتياق»...؟
ـ ـ ـ ح ــن ص ــدر ال ــدي ــوان ،ق ــال ري ــاض
ال ـ ــري ـ ــس عـ ـن ــه إن ـ ـ ــه ح ـ ـ ــدث شـ ـع ــري.
ٌ
ح ـ ـ ــدث فـ ــي ت ـج ــرب ـت ــي وف ـ ــي ال ـش ـعــر
ُ
ال ـع ــرب ــي .اســت ـك ـمــل ذل ــك ف ــي «ث ـيــاب
سهرة الواحة والعشبة» ثم «نوتي
مزدهر القوام» ثم «تتساقط الثمار
والطيور وليس الورقة».
¶ لـنـعــد إل ــى عـمـلــك ف ــي الـصـحــافــة الـتــي
انتهت بمرارة؟
ـ ـ إلى سكرتير التحرير في «شعر»،
ك ـن ــت أعـ ـم ــل ف ــي ج ــري ــدة «الـ ــزمـ ــان»
ومنها إلى «النهار» سنة  .1964أنا

األسئلة ،وإلى فتح املخيلة على الترجمات،
وإلى شعرية النثر .وداخل ذلك ،عاشت نبرته
على حدة ومع نبرات املجموعة ،من دون أن
تفقد فرادتها وغرابتها وعزلتها أيضًا .هذا
ومنزلية إلى الشاعر
الحوار أشبه بزيارة حميمة ُ
الذي بلغ الثمانني اليوم ،والذي أقصي عن العمل
في الصحافة الثقافية ،حيث يعيش عزلته
االختيارية ،ويعكف على إنهاء مذكراته،
ويكتب قصائد ّ
ويؤجل نشرها:

بــدأت بامللحق مع أنسي الـحــاج .لم
ت ـكــن ه ـن ــاك صـفـحــة ث ـقــاف ـيــة .كــانــت
هـ ـن ــاك م ـ ـ ــواد م ـت ـف ــرق ــة وزواي ـ ـ ـ ـ ــا .لــم
ت ـكــن ه ـنــاك صـفـحــة ثـقــافـيــة يــومـيــة
فــي الـصـحــف اللبنانية .أث ـنــاء أحــد
اج ـت ـمــاعــات ال ـت ـحــريــر ،كــانــت هـنــاك
ص ـف ـحــة م ـح ـي ــرة ال يـ ـع ــرف ــون مـ ــاذا
يفعلون بها .اقترحت على فرانسوا
الحاج وكان مديرًا للتحرير حينذاك
أن آخـ ـ ــذ الـ ـصـ ـفـ ـح ــة .وه ـ ـكـ ــذا بـ ــدأت
الصفحة الثقافية في النهار .وصار
ذلك ُعرفًا لكل صحيفة الحقًا.
¶ ما هي خالصة شغلك في «النهار»؟
ـ ـ كنت أستمتع بالعمل والعالقة مع
الكتاب والشعراء .كان العمل يوفر
لي أفضل فرصة ملتابعة ما يعرض
وينشر ويكتب في الحياة الثقافية
ال ـي ــوم ـي ــة .ونـ ـص ــوص تـصـلـنــي مــن
العالم العربي.
¶ ثم انتهى هذا بطريقة قاسية؟
ـ ـ ـ ـ نـ ـع ــم .ق ــوب ـل ــت ب ــال ـع ـق ــوق .أن ـســي
الـ ـح ــاج ك ـت ــب ش ـي ـئــا ع ــن امل ــوض ــوع
وأن ـ ـص ـ ـف ـ ـنـ ــي .ط ـ ـ ـ ــردون ـ ـ ـ ــا ...ب ـح ـجــة
وصولنا إلى سن التقاعد .على أي
ً
حال كنت قد تعبت فعال .كان عملي
شــاقــا رغ ــم أن ــي أح ـب ـبـتــه .ك ــل شــيء
جميل له نهاية.
¶ ولكن كان بإمكان جريدة عريقة مثل
«النهار» أن تبتدع طريقة الئقة بذلك؟
ـ ـ لم يفعلوا ذلك.
¶ من كان السبب؟
ـ ـ ـ ـ ـ غـ ـس ــان ت ــوي ـن ــي ت ـح ــت ت ــأث ـي ــرات
م ـع ـي ـن ــة .بـ ـع ــده ــا تـ ــم ال ـت ـخ ـل ــي عــن
أنـ ـس ــي الـ ـح ــاج أيـ ـض ــا ك ـم ــا ت ـع ــرف.
س ـي ــاق ال ـع ـمــل اخ ـت ـلــف ب ـعــد ع ــودة
جـمــاعــة ال ـن ـهــار ال ـعــربــي وال ــدول ــي،

«معادلي الموضوعي» كان محليًا.
أنا عشت استعاراتي وأكملت ّ
تخيلها
من ذاكرة طفولتي في الضيعة
والـ ـ ــوضـ ـ ــع امل ـ ــال ـ ــي س ـ ـ ــاء وق ـ ـت ـ ـهـ ــا...
النهار تراجعت كثيرًا في السنوات
األخيرة ،والصفحة الثقافية كذلك.
¶ هل كان شعرك أو تجربتك ستختلف
لو لم تذهب إلى مجلة «شعر»؟
ـ ـ ال أع ــرف ،ولـكــن ال يمكنك كشاعر
ّ
أص ـي ــل إال أن ت ـق ـفــز خ ـ ــارج ال ــزي ــح
(ال ـ ـخـ ــط) .خ ـ ــارج الـ ـق ــاع ـ ُـدة .هـ ــذا مــا
فعلته طوال الوقت .أنا قرئت بهذه
الـطــريـقــة .كتجربة شـعــريــة جــديــدة
وفيها مغامرة...
ُ
كتبت بالدي؟
¶ قلت مرة :أنا
ـ ـ ـ نـعــم ب ــادي لـبـنــان كتبت روحـهــا
ب ـط ــري ـق ــة جـ ــديـ ــدة .ك ــان ــت م ـك ـتــوبــة
ق ـب ــل ب ـطــري ـقــة أمـ ــن ن ـخ ـلــة ول ـب ـكــي
والرحابنة طبعًا.
¶ هل تكتب حاليًا؟
نـ ـ ـع ـ ــم ...لـ ـ ــدي مـ ــا ي ـك ـف ــي ل ــدي ــوان ــن
ولكني أؤجل النشر.

¶ كيف تعيش يومك؟
ال أضجر .أقرأ .ومنكب كما قلت لك
ً
على كتابة املــذكــرات ...ليس سهال
أن تضع أمامك كل ما صار خلفك.
وأف ـك ــر ب ــإض ــاف ــة ق ـصــائــد م ــوزون ــة
غـ ـي ــر م ـ ـن ـ ـشـ ــورة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ن ـش ــرت
دي ــوان ــا ج ــدي ــدًا .قـصــائــد مــن حقبة
الـخـمـسـيـنــات .ك ـنــوع مــن ال ـتــأريــخ.
ربما أضيفها وربما ال.
¶ من ترى حاليًا؟
ـ ـ نــادرًا مــا أخ ــرج ...حتى السهرات
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث هـ ـ ـن ـ ــا فـ ـ ـ ــي بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــي .ب ـع ــد
إق ـصــائــي م ــن «ال ـن ـه ــار» ،أحـسـســت
أن ــي مـتـعــب بـ ــدون أن أعـ ـ ــرف ...أنــا
تعبت كثيرًا ،وخصوصًا في فترة
ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .ح ـتــى بـيـتــي هــذا
فتحته ست سنوات للجريدة .اآلن
لــدي وقــت أفـضــل ألعتني بنفسي،
خصوصًا أني صرت في الثمانني.
¶ هل تحس أن تجربتك مظلومة؟
ـ ـ ـ رب ـمــا ه ــذا صـحـيــح .ول ـكــن اًلـظـلــم
ال ــذي وق ــع عـلـيـهــا لـيــس خـطــأ كـلــه.
الجديد واملختلف ال ُينصف دائمًا.
¶ البعض يلخص تجربتك بالغرائبية
واملعجم اللبناني الريفي فقط؟
ـ ـ ـ ه ــذه ق ــراء ة نــاقـصــة بــالـطـبــع .أنــا
رفـ ـع ــت هـ ــذا ال ـع ــال ــم إلـ ــى م ـس ـتــوى
شـ ـع ــري خـ ـ ــاص .ك ــان ــت ق ـص ـيــدتــي
وعرة ،ولم يلحقني أحد.
¶ ماذا تقرأ حاليًا؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ـ ــيء م ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدا الـ ـصـ ـح ــف
(يضحك).
¶ هل هو قرار؟
ـ أنا ارتويت من طبخة الصحف...
أصبت بالتخمة.
¶ أال ي ـه ـم ــك أن تـ ـع ــرف أي ـ ــن صـ ــارت
ال ـص ـف ـحــات ال ـث ـقــاف ـيــة ع ـلــى األق ـ ــل بـعــد
تجربتك الطويلة؟
ـ ـ أحاول طبعًا ...ولكن ليس بنفس
املتابعة .أحيانًا أقرأ بطريقتي في
ال ـع ـم ــل ...فــأف ـكــر بـتـنـقـيــح م ــا أق ــرأه
ً
مثال( .يضحك).
¶ أخـ ـيـ ـرًا ك ـي ــف ت ـص ــف وص ــول ــك إل ــى
الـثـمــانــن؟ م ــاذا يـعـنــي ذل ــك لــك كشاعر
وإنسان؟
ـ ـ ـ ـ ـ إن ـه ــا ال ـث ـم ــان ــون ب ـل ـغ ـهــا شــاعــر،
وهي ليست العبء أو الشأن املنزل
وكـ ــأنـ ــه الـ ـسـ ـن ــدان ال ـ ــذي مـ ــا فـ ــارق
املـ ـط ــرق ــة .إن ـ ــه ش ــوق ــي أب ـ ــي ش ـق ــرا
فــي حـيــاتــه املـثـقـلــة مـنــذ الـصـحــافــة
الثقافية واألوســع منها ،إلــى هذه
اآلونة حيث الحرية وال بطالة ،وال
هــو عاطل مــن الـثـمــار ،وال ضــرورة
ل ــاح ـت ـف ــال وال ك ــذل ــك ل ـل ـن ــوم عـلــى
ال ـق ــش ع ـلــى ال ـق ـطــن ع ـلــى ال ـحــريــر،
ً
ألن ـ ــه ع ـ ــاش «ثـ ـم ــان ــن ح ـ ـ ــوال» ول ــم
ي ـ ـسـ ــأم م ـث ـل ـم ــا جـ ـ ــاء فـ ــي الـ ــديـ ــوان
القديم.
¶ هل كبرت قصيدتك معك أيضًا؟
ـ ـ ـ ـ يـ ـج ــوز ...ول ـك ـن ـهــا ال تـ ــزال تـمـلــك
روح ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـطـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــة
والغريبة عما ُيكتب حولها.
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فيسبوكيات
ّ
ش ـي ـئ ــان ي ـت ـضــخ ـمــان ب ـس ــرع ــة :األن ـ ــا األدب ـ ّـي ــة
ّ
(والـفــنـ ّـيــة) الـعــربـ ّـيــة وغ ـ ّـدة الـبــروسـتــات .بـيـ َـد ّأن
ّ
الثانية أرحم ألنها من خصائص الذكورّ دون
ّ
ّ
اإلناث ،وألنها ،أيضًا ،ال تبدأ بالتضخم إل في
كهولتهم!
فاروق مردم بك
(كاتب وناشر سوري)
قلت :اكتبي الرواية كأنك كونديرا .قالت :أحب
كونديرا بالطبع وقرأته كله ،لكني ال أذكر شيئًا
بالتحديد ...أتفهمينني؟
قـلــت :أفهمك وأفـهــم شـعــورك الــذي ال عــاقــة له
بفكرة النسيان .فتحت صفحة ويــب وبحثت
ع ــن صـ ــورة م ـيــان كــونــديــرا أمـ ــام مـقـهــى دي
فـ ـل ــور وقـ ـل ــت ل ـه ــا انـ ـ ـظ ـ ــري ...ه ـ ـكـ ــذا ...ان ـظ ــري
لتلك االلـتـفــاتــة ،قــوة الــوقـفــة ،حــدة العينني ،اليد
املسنودة خلف الظهر ...اكتبي هكذا ،ال تخلقي
راويًا عليمًا ،كوني أنت الراوي العليم ،أنت كما
تـحـبــن أن ت ــري نـفـســك ،ب ــزه ـ ٍّـو كــامــل وث ـقــة ال
يقربها تذبذب ...ثقة خالق ،وإن لم يكن يدرك
بعد ماذا هو فاعل...
صمتنا لـحـظــات ثــم فـكــرت يـجــب أن نحتسي
الشاي املوضوع أمامنا قبل وقوع زلزال.
الشيماء حامد
(كاتبة مصرية)
ماتت حساسيتي األولى ،مات أول قتالي .مات
الضحوك البسيط الخجول ،مات حبيب لغتي،
مات مجنون التفكك الزمني .مات أستاذ السرد
األول .مات من حول الذكريات إلى جسد ووطن
ول ـع ـنــة وش ـغ ــف ول ـع ــب .م ــات أول م ــن ســرقــت
مفرداته ونهبت فضاءه .مات من قال لي يومًا:
اقتلني اآلن اآلن أمام زوجتي وفي بيتي ،فقتله
شر قتلة ووضعته في عمق قلبي.
وداعا إدوار الخراط.
زياد خداش
(كاتب فلسطيني)
بعد فسبكات أحمد بيضون املمتعة ،نحن في
انتظار فسبكات فاروق مردم بك الذي أثبت أنه
قامة فسبكية عالية في املنظوم واملنثور.
الياس خوري
(كاتب وروائي لبناني)
بـعــد مــذبـحــة املـنــع فــي مـعــرض الـكــويــت الشهر
املــاضــي ،الرقابة فــي معرض الــدوحــة فــي قطر
تمنع مئات العناوين من الدخول إلى املعرض.
ّ
ّ
الليبرالية
سيهب نجوم
وبشكل عشوائي .هل
العرب للدفاع عن ّ
حرية التعبير والرأي والثقافة
ّ
التنويرية؟
سنان أنطون
(كاتب عراقي)
أغلب العرب الذين رأيتهم في مهرجان قرطاج
السينمائي كانوا في البار يحكون عن البرد أو
يتندرون أو ينتظرون التلفزيون واالذاعة بينما
االفارقة والفرنسيون خاصة يحضرون غداء
الـصـحــافــة والـ ـن ــدوات ح ــول الـسـيـنـمــا وحـقــوق
االن ـ ـسـ ــان وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ...ال ـت ـمــويــات
املـشـتــركــة ...الـكـتــابــات السينمائية والتقنيات
الجديدة ...طرق النقد السينمائي ...كيفية دعم
وإكمال االفالم من املنظمات االممية.
بثينة الزغالمي
(كاتبة تونسية)
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نصوص

ُ
َّ
عظام شفيفة
جوري غرايم :حولني الثلج إلى
ٍ
ترجمة
وتقديم
محمد
الحموي

ط ـب ـعــا س ـت ـك ــون نـ ـي ــوي ــورك «ال ـ ـبـ ــاردة
كتفاحة فوق الثالجة الــزرقــاء» حسب
وصـ ـفـ ـه ــا ،م ـس ـقــط رأسـ ـه ــا ً ف ــي ال ـع ــام
 .1950وطبعًا ستكون إبنة لصحافي
ونـ ـح ــات ــة وس ـت ـق ـض ــي ط ـف ــول ـت ـه ــا فــي
أروق ــة رومــا حيث «غيم بحجم املــارد
ّ
يلف حبيبي ب ــوردة» ،حسب وصفها
في غير مكان ،قبل أن تنجز دراستها
للفلسفة م ــن جــامـعــة ال ـس ــورب ــون في
فــرنـســا وطـبـعــا ستنهي سجالها مع
«الـ ـعـ ـق ــل» ع ـب ــر دراس ـ ـ ــة ال ـس ـي ـن ـمــا فــي
جامعة نـيــويــورك قبل أن تتفرغ بعد
ذلــك ،جــوري غرايم الشاعرة العميقة،
إلــى سجاالتها املسفوحة على الــورق
مع «ال ــذات» و«العالم» وأشـيــاء أخرى
كثيرة عن «الالماوراء».
قـ ـ ــال فـ ــي ش ـع ــره ــا الـ ـن ــاق ــد وال ـش ــاع ــر
امل ـع ــروف جـيـمــس لــونـغـنـبــاك (-1959
) ف ــي م ـق ــال ــة م ـع ـم ــاري ــة ف ــي صـحـيـفــة
«نـ ـي ــوي ــرك ت ــايـ ـم ــز»« :ل ـث ــاث ــن ع ــام ــا،
استطاعت جــوري غرايم أن تضم في
شعرها كل عجينة اإلنسانية من ذكاء
وعــامل ـيــة ومـحـلـيــة وقـيــامـيــة وأهـمـلـ ْـت
العاطفة َبمعناها الضيق الذي غالبًا
َ
م ــا ُيـ ْـحــتــفــظ ب ــه لـلـقـصــائــد مــؤم ـنــة أن
ال ـشــاعــر ه ــو صــانــع ال ـت ـجــربــة ولـيــس
ناقلها فحسب .إنها في مصاف ريلكه
ويـيـتــس فــي تصنيفها لـلـشــاعــر على
أنـ ــه شـخـصـيــة ع ــام ــة ت ـت ـصــدى ألكـثــر
املسائل الفلسفية والسياسية إلحاحًا
فــي زمنها وذلــك ببساطة شــديــدة عن
طريقة كتابة الشعر» .غرايم صاحبة
إثنتي عشرة مجموعة شعرية أهمها
«ن ـهــايــة ال ـج ـم ــال» ( )1987و«مـنـطـقــة
الــات ـشــابــه» ( )1991و«أبـ ـ ـدًا» ()2002
و«م ـكــان» ( )2012ويـصــدر لـهــا قريبًا
جـ ـ ـدًا م ـج ـم ــوع ــة «قـ ـص ــائ ــد م ـخ ـت ــارة»
ُّ
( )2012-1976وقد ترجمت ُجل أعمالها
إلــى لغات حية كثيرة أهمها األملانية
واإلسـبــانـيــة والبولندية والفرنسية.
تصف عالقتها بالحياة والشعر في
أحدث حوار لها في «صحيفة باريس
ريفيو» الصيف الفائت :يبدو أن البشر
غـيــر مــرتــاحــن كـيــف أم ـس ـ ْـت حياتهم
فـ ـ ــوق هـ ـ ــذا ال ـ ـكـ ــوكـ ــب .عـ ـ ــدم ال ـت ـط ــاب ــق
هــذا بــن هــذه الـســالــة باحتياجاتها
ون ــوازع ـه ــا وب ــن ه ــذا امل ـك ــان املـسـمــى
كوكبًا لهو فصام ُ
تراه في كل تفصيلة
ح ـيــاة .وه ــذا مــا أصــابـنــي ويصيبني
ً
بأسى وأحيانًا بغضب ثم
بجرح بالغ،
يتبع كــل ٍهــذا ذهــول تــام .طاملا عرفتُ
أن الرغبة هي علة البشر الدائمة وهي
أي ـض ــا شـعـلـتـنــا األك ـث ــر اتـ ـق ــادًا .وه ــذا
بالضبط ما أستقي كتابتي ومنه وما
أكتب عنه فــي نفس الــوقــت .هنا أربــع
نصوص للشاعرة ،وتجد اإلشــارة أن
النص األخير نشر في العدد الجديد
من «لندن ريفيو أوف بوكس».

صالة

م ــن ع ـلــى درابـ ـ ــزون امل ــرف ــأ ،أن ـظ ـ ُـر إلــى
باآلالف
أسماك املنوة
ِ
ٌ
ٌ
ُ
ُّ
تصنع
عضالت ضئيلة،
تدوم في املاء،
َّ
التيار من اتساقها
ـدور ،ت ـتــداخـ ُـل ،تــدخـ ُـل وت ـخ ـ ُ
(ت ـ ـ ُ
ـرج في
ُ
ُ
ُ
َ
ماء تراه العني
اتساق)،
تصنع تيار ِ
تـ ـي ــارًاٍ ال ت ـعـ ِّـكــر صـ ـف ـ ُ
ـوه ال ـث ــوان ــي وال
ُ
املاء
خلجات ِ
وال ح ـت ــى الـ ـ ــدوائـ ـ ــر الـ ـت ــي يـصـنـعـهــا
ُ
َ
هناك
قارب،
وصول
ٍ
ُ
بماء
حيث ترتطم األسماك
غائرٍ ،
بقعر ُ ٍ
ٍ
(للماء طبقاته)
تنفجر بفسها
ِ
ُ
ُ
ٌ
تيار حقيقي إنما ال تراه العني يرسل
املنوة
عبر َ
أسماك ُ
حـ ــركـ ــة ت ـ ـفـ ــرض ال ـت ـغ ـي ـي ــر -ه ـ ــذه هــي
الحرية .هــذه هي قــوة اإليـمــان .ال َ
أحد
ُ
يحصل
َ
َ
ّ
على كل ما يريد .أنت تغيرت إلى األبد.
َ
التوق اآلن هو ألن تكون
َّ
َّ
نقيًا وكــل ما تحصل عليه يتغير .كل
ُ
ُّ
دقيقية المعة تمر تنسج معها الخلود
وك ــذل ــك ال ـن ـس ـيــان ،بــالـطـبــع وت ـ ــرددات
شــيء مــاء في عــرض البحر .هنا يدان

تقبضان على الرمل
ُ
وتتركه ينساب مع الريحُ ،
أنظر وأقول
ُ
خرجت به من الحياة .لكني هل
هذا ما
ُ َ
أسمع اآلن؟
أستمع إن لم أكن قد ُ
ُ
قلت شيئًا؟
وملن
ُ
فعلت شيئًا عندما لــم أستطع أن
أنــا
أختار كلمة واحدة فقط.
اآلن أنـ ــا حـ ــرة ت ـم ــام ــا أن أمـ ـض ــي فــي
أستطيع أن أعـ َ
ُ
ـود.
طريقي .وطبعًا ال
ليس لهذا .أبدًا.
ٌ
شبح َّ
َّ
شفتي .هنا.
مسم ٌر على
هنا ثمة
أبدًا.

مدينة سان سيبولكرو اإليطالية
في هذا الضوء األزرق
َ
ُ
أنقلك إلى هناك
أستطيع أن
ُ
حيث َّ
حولني الثلجُ
عظام شفيفةٍ :
عالم من
ٍ
إلى ٍ
هنا بيتي،
حصتي من الجدار التروسكاني،
أش ـ ـ ـجـ ـ ـ ُـار لـ ـيـ ـم ــون ج ـ ـيـ ــرانـ ــي ،وت ـح ــت
الكنيسة التي في أسفل الشارع،
ُ
مصنع الطائرات.
ثمة ديكٌ
يصيح منذ الفجر طوال اليوم،
خلف الجدران
َ
ٌ
حليب في الهواء،
ثمة
ٌ
فوق قشور الليمون اللزجة،
جليد ٌ
كم نظيف هذا العقل،
ُ
قبر َّ
ٌ
البنت َ
قرب بيرو
مقد ٌس .هذه هي
ديال فرانسيسكا
ُّ
تفك أزرار فستانها األزرق،
ُ
الوالدة وتدخل في
أزرار ثوب َّ
َ
َ
يمكنك أن تدخل
املخاض .تفضل
ِ

قبل والدة الرب
َ
لم ينهض ٌ
أحد ُبعد ليزور املتاحف
َّ
ُ
حيث يتحلق الناس .جثثًا
إلى
ً
وأج ـن ـحــة .إل ــى ال ـســوق ال ـع ــام .ه ــذا ما
ُ
يفعله األحياء :يدخلون
ُ
والثوب يتابع اإلنفتاح
من الخلود
إلى الخصوصية .بسرعةٍ .
في الداخل ،في العمق
تكمن املأساة ،اللحظة الراهنة
ميتة َ قبل أن تولد ،لكن الناس يدخلون
َ
ُّ
ٌ
ينفك
زر
كل ن ٌف ٍ
س ٌ
مخيف تمامًا
بشكل
شيء رشيق
ٍ
ٍ
ُ
يشير باألصبع
إلى كل العوائق.

َّ
اإلوزات

ُ
اإلوزات
أنشر الغسيل اليوم أرى
وأنا
ِ
ً
ٌ
ً
ٌ
ّ
وخالبٌ
مرة ُّ ثانية ،رمز طارئ
َ
الدقيقية .أليــام
تـغــذ الـسـيــر بــرؤ
سـهــا ُ
ُ
عب ْ
َ
رت أمامنا .نحن نعيش تحت هذه
َّ
اإلوزات ُ
كــأنـنــا نـعـيــش تـحـ َـت م ـ ًـرور الــوقــت ،أو
َ
عنوان أكثر مالئمة.
تحت
ٍ
أخشى أحيانًا قربهم
ُ
الخطوط
أقرب من اليد ،بني
ِ
ّ
العناكب امل ـمــرات الـتــي ال تحيدُ
ُ
تقلد
ِ
عنها اإلوزات،
تقلدها إلى ما ال نهاية:
لــن تبقى األش ـي ــاء مــرتـبـطــة ببعضها
البعض،
ُ ْ
لن تشفى
وستزداد ثخانة العالم من حيث املادة
وليس من حيث التاريخ،

من حيث املادة وليس من حيث املكان.
بينما الخوف الصغير من العناكب
يـ ـض ـ ُّـم كـ ــل اإلب ـ ـ ــر إل ـ ــى الـ ـخـ ـط ــوط ،كــل
الخطوط إلى األفاريز ،كل األفاريز إلى
دغل الدبابيس،
كأن ،في أي لحظة ،ستتهاوى األشياء
أكثر ولن ينفعها أي شيئ
ْ
َّ
نجحت هذه
تسترد معناها .وإن
بأن
العناكب
باكها فوق العالم املرئي ،فهل
برمي ِش ِ
الشباك أم خارجها؟
سنكون داخل ِ
ســأخ ـتـ ُـار أن أك ــون فــي ال ــداخ ـ ِـل .هناك
ذلـ ــك ال ـش ـع ــور ال ـ ــذي ي ـم ـن ـحـ ُـه ال ـج ـسـ ُـد
للعقل
كــأن ِ َ
تفقد شيئًا ،فـقـرًا مــدقـعــا ،أو كأن
ْ ُ َ
تسقط
َ
دون اإلحساس بأنك تعبر عاملًا واحدًا،
ُ
أو َ
كأنك تصل إلى عالم ثان
ٍ ٍ ُ
وقت .باملقابل ما يحدث هو أن
في أي ٍ
ما هو حقيقي
يع ُب َ
ْ
رك،
ُ
َ
َ
اآلن جسدك ُهو الوصول
وأن ـ ـ َـت ت ـع ــرف ه ــذا لـكـنــك ال تستطيع
ُ
مكان ما
تجاوزه .لكن في
ٍُ
َ
وتلك العناكبُ
اإلوزات تدخل
بني هذه
ِ
تعود أدراجها،
هذا البطء املذهل
كل يوم
ُ
يحدث.
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َّ
بالترابطات املمكنة
يتحرش
أنــا من
َ ْ َِ
َ َ ْ
كان العالمُ-
َ
إن
الحظ
ن
م
أنت
ليسَ
ُ ُ ْ
َ
ْ
ال-إن ك ــان الـعــالــم-خــذ الـعــوالــق-الــذي

ُ
ـوى عـلــى ال ـح ـ ِّـب بعد
أش ـع ـ ُـر ب ْــهِ ال ي ـقـ َ
َ
ُّ
ـذي
اآلن-خ ـ ـ ــذ ال ـع ــوال ــق-ذل ــك ال ـح ــب ال ـ ُ ْ
ُ
ـوع آخـ َـر-خــذ
ـود مــن نـ
أحتفظ بــه لــوجـ ٍ
َ
ٌ
ٍ َ
ُ
العوالق-الوجود الــذي هو اآلن شكل
ُ
ـال َال ـ ــدع ـ ــار ِة-ال-م ـ ــاذا أقـ ــول-
ُم ــنْ أشـ ـك ـ ِ
ـات
ـ
ـ
ن
أ
ـم
ـ
ه
أ
ـق
ـ
ل
ـواع الـنـبــاتـ ِ
خـ ــذ ال ـع ــوا ِّ
بالحب ِ ُّ
ِّ
الحب الذيـر
ـ
ك
ـ
فعلى األرض
َ
ِ ِّ
ِّ ُ
املجال
انتاج
نصف
األقل
يشكل على
ِ
ِ
َّ
ِّ
الـحـيــوي بــرمـتــهِ َ -أنــا أح ـ ُّـب هــذا-أحـ ُّـب
ُ
يار َ
ُ
ماذا-أقول ْإن ال خ َ
الناتج
لك-وهذا
ِّ
ُ
سطح هذا
النباتات على
أكبر من كل
ال ـكــوكــب-هــذه الـنـبــا ِتـ ُ
ـات الـتــي ِتبرعمُ
ِ
َ
ـدورك أن
وت ـك ـبـ ُـر حـتــى لـيـصـبـ َـح ب ـم ـق ـ
ُ ْ َّ
َ
الفضاء-خذ كل
من
تلتقط صورًا َّلها
ِ
ُ
ْ
ْ
ُ
أستطيع
ـئ حـ ٍّـي-ت ـفــضــل خ ـ ــذ ُه-ال
شـيـ
ٍ َ
ـاظ بــه بـعــدض اآلن-ال تــريــدهُ-
اإلحـتـفـ
ِ
َ َ
اآلن-أح ـ ـتـ ـ ُ
ـاج أن
ال أه ـتــم-اِ ْح ـم ـلــه أن ــت
َ
ُ
أنفاسي-أريد أن أستلقي هنا
ألتقط
َ
وأصـغــي-خــال خمسني عامًا إن كنا
م ـح ـظــوظــن-أك ـتـ ُّ ُـب ه ــذا اآلن ف ــي عــام
األعشاب
مبيدات
يرش
ِ
ِ
-2015مثل َ
من ُ
ـار الَـعــالــم-أع ـنــي
ـ
ض
ـ
خ
ـوق
ض ــار ِة فـ ـ
ِ
الـ ـ َ
ف ــوق مــوادنــا الـخــام ،ف ــوق بضائعنا،
َ
ُّ
ـال
األن ت ـم ــام ــا ،نـ ـم ــر بـ ـم ــراح ـ ِـل أشـ ـك ـ ِ
العباد ِة ،هذه التي نسميها األخبار،
ُ
َ ْ
س ـن ـج ـع ــل مـ ــن أن ـف ـس ـن ــا زبـ ـ ــائـ ـ ــن ،ل ــن
ُ
َ
ـأي ســرعــةٍ سيتم تسليمنا
ننتظر ،ب ـ ِ
ِّ
ـيء-
ـ
ـ
ش
ـل
ـ
ك
ـ
ب
ـم
ـ
ك
ـ
غ
ـ
ل
ـ
ب
ـ
ن
ـ
س
ـازل،
ـ
ن
ـ
مل
إلـ ــى ا
ً
ْ ٍَ
ُ
أخرى-انظر كان
األمر مراجعة
يجتاج
َ َ
ثمة نهرًا في يوم من األيام َ
ذاتهناك
ٍ ُ ْ ُ ْ ُِ
ُ
أستيقظت وكنت قد و ِلدت ُ-
صباح
ْ
ٍ ُ
كانت األرض
استنتجت أني ُو ِل ـ ْـد ُت-
ُ
املتماوج
الثخني
مكاني-حبل
السر ِة ُ ِ
ِ
ْ
ـاء
امل ـت ـه ــادي ي ــرف ــع ن ـظ ــره إل ــى ال ـس ـمـ َ ِ
ال ـ ُتــي ف ــي ال ـتــربــةِ ه ــل ســأتـع ُـلــم كـيــف
ـم-إنــي أق ــف فــوقـ ُـه،
أق ـ
ـف فــوقــه-ســأتـعـلـ ُ
ْ ُ
انـ ــظـ ـ ِـر ،أنـ ــا إم ـكــان ـيــة ن ـم ــو ،ســأجـمـ ُـع
ُ ُ َ
هلكًا مضطلعًا
تراكمًا،
سأصبح م ْست ُ ِ
ً
ُ
◄ م ـس ـت ـق ـبــا ال ي ـم ـك ــن صـ ــرفـ ــه وال
َ
ش ـك ــل ل ــه ◄ع ـل ــى هـ ــذا ال ـن ـحــو أغـنــي
ُ
ألول مــر ٍة لوحدي ◄في
لـ َـك ◄وقفت
َِ
ٌ
ـوق ال ـخ ـي ــال ،ف ــي ي ــديَّ
ق ــدم ـ َّـي قـ َــوة فـ ـ
َ ِ ُ َ َّ
ٌ
ـوقــعْ
ـال ◄كيف ال يــتـ
ق ــوة ف ــوق الـخـيـ ِ
ُ
مـنــي أن أل ـحــق األذى ◄إن أردت أن
أمل ـ َـس األش ـيـ َ
َ
تنكسر ◄أعني
ـاء حتى
ِّ
َ
ـاء ◄إلــى كل
أن أنـظـ َـر إلــى تلك االش ـيـ ِ
ـاء،
ـاط الـتــواصـ ِـل ،عشوائيةِ االشـيـ ِ
نـقـ ِ
ـال ،ال ـض ـغـَـط ث ــم ال ـن ــزع ثم
ـ
ح
ـ
م
ـ
اإلض
ِ
الخيال ◄ثمة
◄فوق
التخلي
النظر،
ِ
ُ
◄أغير هيئتي
معنى في كل خطوة
ُ
ُ
◄ت ْثبت الريحُ
ٌ
◄هذا ٌ
مسموح
أمر
بهِ
أن ك ــل ش ــيء خ ـطــأ ◄ل ـه ــذا ِ الوجـ ــودَ
َ
َ
ْ
ـال ◄اض ـغ ــط فــوق
ل ـشـ ٍ
ـيء ف ــوق ال ـخ ـيـ َ ِ
َ
ُ
طاقتك وسيكون لك ما تريد ◄الحلم
◄ش ـك ـ ٌـل م ــن أشـ ـك ــال ال ـي ـقــن ◄ق ـ ً
ـوى
ِ
ٌ
َِ
ُ
الشمس
شاسعة
تتجمع تحت أشعةِ
ُِ
ُ َّ
◄أشعر أن هذا هو الصفاء
◄مع هذا
ُ
ٌ
◄ه ـ ــذا ه ــو اإلكـ ـتـ ـم ــال ◄شـ ـ ــيء رمــي
ـام
كالنشاب إلـ ٌـى الـحـ ٌ ِ
ـرش ◄دون إرغـ ٍ
ِ
ـوج يـجـمـ ُـع الـهـلـ َـع
إن ـمــا تـحـلـيــق م ـت ـمـ
كتل من الشعور/مما
بال هــواد ٍة في ٍ
ـوات
ـ
ن
ـو
ـ
ن
ـ
س
أن
التفكير
يدفعني إلــى
ِ
ُ
ـار ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـن َـ ـهـ ــال م ـ ــن ق ـل ـ ِـب
األشـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ
ً
ِ َ
أشجار أصال
أوراق
تكن
لم
الشجر ِة
ٍ
ُ
وحـقــل الـشــرائـ ِـع هــذا ال يمكن رؤيـتـ ُـه
ُ
إنـ ـم ــا ل ـل ـص ــدم ــةِ ق ــان ــون ـه ــا الـ ـخ ــاص
ْ
ُ
أصغيت :كل
◄مفاجأة .ال ٌ فوضى .إن
ِّ
شيء :ترنيمة لكل شيء.
ٌ
ٌ
أق ــم هـنـ َ
ـاك .تـنــاســات متقاطعة مني
ِ ٌ
ُ
ُوف ـ ــراغ .أن ـظـ ُـر فــي األم ــر .أس ـقــط هنا.
َ
َ
أ ْعـ ــطـ ــى وصـ ـف ــا .ع ـ ـ ـ ّْـرف الـبـيــولــوجـيــا
الـبـشــريــةَ .ع ـ ـ ّْـرف اإلن ـس ــان .أي ـ َـن تـجــدُ
ن ـف ـسـ َـك .هــل يستحق ه ــذا اإلن ـت ـظـ َـار.
عقلك َ
َ
معك عندما تأتي.
ـات
ريــاحَ .هـ ِ
ـدك أي ـ ـضـ ــا ،ي ـج ــب أن يـ ـك ــون قـ ٌـد
ج ـ ـلـ ـ
تـ ـ َّـم ت ــزويـ ـج ـ َـك .واب ـت ـس ــام ـت ـ َـك .أح ـمــق
ٌ
ومعطوب .ال تفكر باألمر حتى .نحنا
َ
األدوات
كلنا متعبون .نحن بحاجةِ
ِ
ل ـن ـص ـن ـ َـع األدوات .أي ـ ـضـ ــا ن ـح ـت ـ ُ
ـاج
ْ
َ
ال ـ ُـع ـم ــرة .هــل َسـ َـبــقـنــا عـصــرنــا أم هل
ُ
ُ
َ
يالحظ وجودنا
فاتنا ُالوقت َّ؟ ال ُ أحد ُ ْ ُ
ُ
العصافير
تنطلق الصفارة ال تل ِحق
أذى بأحدْ .
أقم.
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ثالث قصائد
سعدي يوسف
غرفة المشنقة

َ ُ ُ
َ
ّ
عيني ...تأتي إلى راحت َّي
غمض
آن أ ِ
ُ
البالد
ٌ
ّ َْ
ُ
البالد التي عرفتني بأني امرؤ ليس
مى،
ُي ْس
ٌ
َ
ُ
ْ
ُ
امرؤ قد ُره النعل
(كم مرة ُ
كنت تحت حذاء َّ
ض)...
املفو
ِ
ِ
ً
ّ ٍ ُ
ْ
ب ــل أن ل ـ ُّـي نـ ــدبـ ــة م ــا ب ــوجـ ـه ـ َـي ،مــن
َ ّ
صفعةِ الشر ِط ُي ُ ...
ُ
البالد َ التي كنت أعرف
ْ ّ ً
ِ َ
ما عرفت ،مرة ُ ،أن تكون بالدًا؛
بالدي الرهيبة
ْ
َ ْ
قد أدخلتني إلى غرفةِ املشنقة
َ
ليل...
ذات ٍ
..................
..................
..................
1963
في
كان ذلك
ُّ ْ
َ
الفجر
نقلونا من َ«النقر ِة»
ّ
ال أتذك ُر كيف:
الـقـطــار ُالـبـطــيء ،أو الـحــافــات التي
َ
هي أبطأّ ...
َ
مساجني َ
«بعقوبة».
الليل كنا
في
ِ
ّ
مت َس ٌ
للجميع.
ع
السجن
في
كان
ما
ٌ ِ
ِ
َّ
تقد َ
:
حارس
لي
م
ْ
ُ
َ
«أنت تدخل في غرفةِ املشنقة !»

ُ ¶ ¶ ¶ْ
ْ
انفتحت غرفة املشنقة...
َ َ
ُ
َ
أغلق الحارس الباب في لحظةٍ .
ُ
أقرب َ
َ
للم ْي ِت:
َ
كنت َ
َ
ْ
َ
قبرك في
أن تؤخذ ،الفجر ،من خب ِت ِ
السجن
«النقرة»
ِ
ِ َ
بغرفةِ مشنقةٍ ...
تكون
حتى
َ
ُ
(س ْجن َبعقوبة)
ِ
َ
ُ
العجيب الذي هو
الجهاز
تحت
كنت
ِ
ِ
ٌ
مشنقة:
ُ
هذا هو الحبل
ُ ُ
ُ
ٌ
ٌ
شكل ُه شكل أنشوطةٍ ...
جاهزٌ ،
منعقدُ َ ،
إنه ،اآلن ،أنشوطة،
ُ
اللوح...
تحته
ُ
يسقط اللوحُ:
في لحظةٍ
ُ
الفرار؟
اين
.....................
.....................
ّ
ُ .....................
َ
ُّ
األبدي
ولكن َك املرهق
ُ َ َّ ُ
وسجن...
بني سجن
ٍ
املرح ُل ما ُ
ٍَ َ
أنـ ــت تـ ـغ ـ ِـم ــض ع ـي ــن ـي ــك ف ــي ال ـغ ــرف ــةِ
املستحيلةِ
َ
ُْ
ٌ
منعقد ،مثل أنشوطةٍ .
والحبل
َ ُ
ُ
بالحبل
أنت ت ْم ِسك
ِ
حتى تنام...
.................
.................
.................

ُ
ي ــا ب ـ ــادي ال ـت ــي ل ـس ـ ُـت أع ـ ـ ــرف غ ـيـ َـر
زنازينها:
ِ
ْ
السالم!
لك مني
ِ
لندن 25.09.2015

البشارة
ِ

ٌ
ٌ
غاوات ثالث
َب َب
َّ
ُ َّ
كن في بلوطةٍ عاريةِ األغصان
ف ــي َب ـ ّـل ــوط ــةٍ أس ـ ُـأل ـه ــا ،ح ــن م ـ ِـا أفـتــحُ
ُ
ش ّباكي صباحًا:
ُّ َ
ير؟
أي ط ٍ
ُ
َ
اليوم ،ال أعرف معنى:
غير أني
ٌ
ٌ
غاوات ثالث؟
َب َب
ٌ
َ
ْ
ُر ّب ـ ـمـ ــا واحـ ـ ـ ــدة ت ـك ـفــي ألن أس ـت ـقـ ِـبــل
َ
الهيأة...
ُُ
ْ
لكن ،ما الذي أفعله؟
ٌ
ُ َّ
هن ثالث
َّ
ُ َّ
األغصان تدنو
َهن ًفي بلوطةٍ ُعاريةِ
ِ
لوح ش ّباكي ...
فجأة
من ْ َ ِ
َ
ُ
ترى ...أفلت من َب ّحار ٍة ؟
ً
َ
ُ
ْ
البيرو...
ِطر ُن ّطويال من ربى ِ
األساطير؟
في
العذارى
ن
تراه
أخطأت العينان ما ِ َ
أبصرتا؟
وهل
ِ
ِ
َ َّ
َ
(عيناي من تحديقتي قد كلتا)
ّ
َ
ُ
الطير على البلوطةِ ...
ُر ّبتما لم يهبط
...............
...............
...............
ُ
الفجر َض ٌ
باب

وطيور َّ
ُ
األرض
الس ْع ِد لن تأتي إلى
ِ
الخراب.
لندن 27.11.2015

ّ ُ
َمن يتذك ُر ث َر ّيا منقوش؟

َ
يض
بغالئل ِب
ٍَ
غزال اإليمباال
وبقامتها مثل
ِ
ِ
وبضحكتها املكتومةِ
ِ
ُ
بالك ْح ِل خفيفًا
ُ
َ
ِّ
الخاتم ...
عقيق يم ِن ٍّي في
َ ِ
وبفص ُ َ ّ ٍ
منقوش أن تفعل ما لم
يحلو لثريا
ٍ
ْ
يفعل ُه ٌ
أحد
ُ َ
ّ
رن األو ِل!
منذ الق
قــد دخ ـلـ ِ ْ
اليمن
ـس
ـ
ي
ـ
ئ
ر
ـد
ـ
ن
ـ
ع
ـا
ـ
م
ـو
ـ
ي
ـت
ِ
ّ
الجمهوري:
علي عبد الله صالح.
قالت:
ّ ُ
نبية قومي!
اليوم
منذ
إني
ِ
ْ ُ ْ
ؤمن بي...
فلت ِ
ُ
ُك ْن ّأو َل َ
يؤمن بي!
ن
م
ِ
َ
قال:
ّ
ُ
َ ٌ
عهد ،مؤتمن
ولكني حافظ ٍ
أكفر من أجل ّ
هل ُ
منقوش؟
ثريا
ِ
ٍ
َ
قالت :لن تكفر...
َ
ّ
ّ
محمدًا األجمل قال...
إن
«ال َّ
نبي َبعدي».
ُ
ّ
محم ٌد َاألجمل ما قال...
ّ
َ
«ال نبية بعدي».

¶¶¶

ُ
منقوش
ث َر ّيا
ٍ
ُ
كــانــت ف ــي بـ ـي ــروت ،ت ـقــاتــل م ــن أجــل
َ
فلسطني
ومن ْ
ّ
الجمهوري...
اليمن
نساء
أج ِل
ِ
ِ
¶¶¶
ْ
سنني َعش ٍر
بعد
ٍ
ف ـ ــي طـ ـ ــائـ ـ ــر ٍة تـ ــأخـ ــذنـ ــي م ـ ــن ص ـه ـ ِـد
َ
نيويورك إلى لندن
ُ ُّ
ِك ْد ُت أ َجن:
ُ
ث َر ّيا منقوش
ً
ُ
تتبختر في املمشى
كانت ماثلة،
يض
الب
ِ
ِ
بغالئلها ِ
بقامتها مثل غزال اإليمباال
ِ
ُ
حل خفيفًا
بالك ِ
ُ
َ
ّ
وبفص عقيق يم ٍّ
الخاتم...
ني في
ِ
ٍ
................
................
................
َ
ّ ُ
َ
ْ
فقدت ضحكتها املكتومة
لكن ث َر ّيا
قالت لي:
يا سعدي...
لم يؤم ْن بي ٌ
أحد...
ِ
ُ
ّ
إال ّ
أنك تعرف مثلي
َ
َ
ّ
ّ
أن محمدًا األجمل ما قال:
ّ ََ
ال نبية بعدي!
لندن 28.09.2015

اإليزيديون
محمد عفيف الحسيني ¶
أخوالي من جهة الطاووس ملك.
ٌ
بــروق ٌتتناثر على آالتهم امللكوتية،
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروق ت ـ ـت ـ ـنـ ــاثـ ـ ٌـر عـ ـ ـل ـ ــى ٌسـ ـم ــائـ ـه ــم
املـضـطـهــدة ،ب ــروق وبـ ــروق واضـحــة
في الجبل ،بجانب كولسن ،بجانب
شيخي البروق ـ شيخ آدي؛ شيخي
ال ـ ــذي أغـ ــرقـ ــوه فـ ــي ال ـ ـتـ ــرف وال ـل ـغ ــة
ال ـك ـل ـي ـمــة ،ف ــي ال ـح ـج ــرة ،ف ــي ال ــزم ــن،
في األناشيد التي رتلوها لها ،تلك
التي البتول كولسن .يتلفت شيخي
الـكـبـيــر املـعـطــر بـعـطــر مــن اليعاقبة
والـنـسـطــوريــن وال ـح ـقــول الذبيحة
وال ـق ـل ــق والـ ــدخـ ــان ال ـ ــذي يـتـصــاعــد
مـ ــن الـ ـح ــب ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي م ـع ـس ـكــرات
امل ـن ـف ـيــن أمـ ـث ــال ــي؛ ي ـل ـت ـفــت شـيـخــي
الكبير اإليزيدي إلى كولسن ،يدهن
جسدها بطيب من الظالم واملقدس
والخيانة ،وعلى تخومها يستنجد
ب ـ ـ ـ ــاآلالم ،ي ـس ـت ـن ـجــد ب ــامل ـل ــك ال ـك ـب ـيــر
الـطــاووس الــذي ذبحوه ،هناك على
األرض :قـ ـي ــدوا رج ـل ـي ــه الــرقـيـقـتــن
بـشــريــط مــن حــريــر قــامـشـلــي ،نتفوا
ري ــش ذيـلــه امل ـب ــارك ،ط ــووا جناحيه
ال ـث ـق ـي ـلــن ع ـل ــى ال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،بـقـبـضــة
السكني الخشبية ،أشعلوا في روحه
ال ـحــب :س ــوف نــذبـحــك أي ـهــا الـطــائــر
ُ
ُ
القدوس يبكي ،ألنه
الطائر
امللك .كان
ُ
ُ
ْ
لن يغني بعد ،فقد ذبحت حنجرته
بسكني تشبه شـفــرات الـحــاقــن ،أو
املطهرين.
ث ـ ـ ـمـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي غ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورغ ،طـ ــائـ ــر
الطاووس.
ثمت في غوتنبورغ ،طائر املنفي.
ي ـعــزف ال ــروس ــي األي ــزي ــدي صباحًا
م ـسـ ً
ـاء عـلــى آلـتــه األك ــوردي ــون ،عزفًا
يتحدث عن ذلك الطاووس الذبيح.
فــي غــوتـنـبــورغ ،تعيش كولسن مع
األيــزيــديــن ،يبحثون معًا عــن ريش
األل ــم؛ األل ــم ال ــذي يـنــام على األرض،
ويـسـيــل عـلــى األرض مـثــل قـهــوة لن
يشربها ضيوف املنفي ،الذي يبحث
مـثـلـهــم ،ع ــن ال ــري ــش ـ طـ ــاووس ملك
الذبيح.
Mon Amour
Mon Amour

ي ـع ــزف ال ـس ـي ــد الـ ــروسـ ــي ع ـل ــى آل ـتــه
الـسـيــدة األك ــوردي ــون ،يـعــزف أيضًا،
نفس األغنية ـ العذاب ،الشيخ الكبير
قبل مـئــات الـسـنــوات كــان يـهــرب من
بعلبك ،إلى كوردستان ،وهناك أنشأ
املطلق الكهنوتي.Mon Amour :
ـ Mon Amour
ـ ماذا َ
قلت؟
َ
أسأل السيد عازف األكورديون ،الذي
في نفق غوتنبورغ ،شجيًا ،وقاسيًا،
وباردًا من نفحة هواء قامشلي.
ـ هل تحبها ،ياسيدي؟
ـ هل تحب الغيتار؟
ـ هل تحب البرتقال؟
ـ هل تحب عامودا؟
ـ هــل تـحــب الـطــريــق ال ــذي يـمـتــد من
عامودا ،إلى كولسن؟
ـ هل تحب األلم؟
ـ هل تحب أخوالها النساطرة؟
ُ
الـ ـط ــري ــق الـ ـ ــذي ي ـم ـتــد مـ ــن ع ــام ــودا
إل ـ ــى تـ ــوبـ ــس ،هـ ــو ط ــري ــق نـ ــورانـ ــي،
هــو طــريــق املـلــك «غــوسـتــاف األول»،
الــذي مات مثلي في املنفى؛ الطريق
ال ـك ـث ـيــف ال ـ ــذي م ـش ـ ْـت ف ـيــه كــولـســن،
وهي تتذكر جدها «بافي كال» ،ذلك
ال ـ ــذي كـ ــان ي ـق ـطــع ش ـهــوتــه الــوق ـحــة
بـ ــامل ـ ـشـ ــي ،ف ـي ـم ـش ــي وي ـ ـم ـ ـشـ ــي ،مــن
اللــش حتى قامشلي ،ومــن الحروب
حتى الطمأنينة ،بجانب الحجارة
الـنــاصـعــة الـتــي عـلــى روح ــه املنفية،
مثل روح حفيده املنفية.
ف ــي اللـ ــش ،رأي ـ ـ ُـت ش ـيــخ آدي ،رأي ـ ُـت
حجرته املرتجفة ،رأي ـ ُـت ن ـ َ
ـوره الــذي
على الصباح الرؤيا.
س ــأل ـن ــي ش ـي ـخــي املـ ـه ــاج ــر آدي بــن
مسافر:
ـ أين بافي كال؟
سألني شيخي املهاجر:
ـ أين كولسن؟
سألني شيخي املهاجر:
ـ أين تقيم يا بني؟
سألني شيخي املهاجر:
ـ أين حفيدي ميتان؟
سألني شيخي املهاجر:
َ
كولسن؟
قرأت لي ماكتبته عن
ـ هل
َ
ش ـي ــخ آدي ،ه ـ ـنـ ــاك ،ي ـت ــأم ــل ع ـ ــازف

األكورديون الفقير.
ُ
ُ
ـاءت ال ـب ــروق ،ج ــاء ال ــرس ــول ،جــاء
جـ ِ
ُ
ـاب الـ ـصـ ـب ــاح ،ج ـ ـ ـ ْ
ضـ ـب ـ ُ
ـاءت ت ــرات ـي ــل
األي ـ ـ ــزي ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ،جـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـغ ـ ــد ال ـك ـب ـي ــر
ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ،ج ـ ـ ـ ــاءت ك ــولـ ـس ــن ـ س ـي ــدة
ُ
العتب
املنفى ،جــاءت ،Mon Amour
يتبعها ،ويتبعها األورانــج والفضة
والـكـهــرمــان والـفـجــر والـسـكــن التي

ذب ـحــت ال ـط ــاووس وال ــرن ــة الذهبية
لصوتها الذهبي ،وجاء املحتشدون،
وجاء املساء والنكهة بطعم فالمنكو،
ج ــاء َ
درج الـشـيــخ «ح ـتــو» ،ال ــذي من
ســالــة الـطــائــر الــذب ـيــح ،ج ــاء عــازف
األك ــوردي ــون .الجميع أت ــوا؛ وغابت
ك ــول ـس ــن ،ش ـق ـيــة املـ ـح ــارب ــن ،شـقـيــة
أخوالي من جهة الطاووس ملك.

ت ـ ـعـ ــزف آلـ ـ ــة األكـ ـ ـ ــورديـ ـ ـ ــون ل ـل ـب ـتــول
كولسن:
Mon Amour
كان عازف األكورديون أعمى ،مثلي.
Mon Amour
¶ شاعر كردي /سوري مقيم في السويد
¶¶ النص مــن كتاب معد للطبع بعنوان
«كولسن»Gulsen :

«عودة طائر
شانكال» لزهير
حسيب
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ومعرفة.
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2014. 318 pages
القارئ املتابع ملا يصدر عن القضية
َّ
الفلسطينية يعرف كاتب هذا املؤلف
من إصــدارات سابقة له ،أهمها ،بال
شك« ،التطهير العرقي في فلسطني»
ال ــذي ص ــدرت ترجمته العربية عن
«مؤسسة الــدراســات الفلسطينية»،
إض ــاف ــة إل ــى «خـ ــارج اإلط ـ ــار :الـقـمــع
األكاديمي والفكري في «إسرائيل»»
ال ـص ــادر عــن «دار ق ــدم ــس» .وإي ــان
بــابــه أثبتت كتاباته ليس فقط أنه
مــؤرخ مــن ط ــراز رفـيــع ،وإنـمــا أيضًا
إنسان شجاع ،ألنه يغامر بالوقوف
في وجه الصهيونية ،في عقر دارها
الشرقي القائم في فلسطني ،أي في
كيان العدو «الديمقراطية الوحيدة
ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط» ،و»ال ـش ـع ــب
امل ـع ـج ــزة ال ـ ــذي بـفـضـلــه اسـتـحــالــت
الصحارى القاحلة إلى جنان عدن»،
و»أرض ب ــا ش ـعــب إل ــى ش ـعــب بال
أرض» ومــا إلــى ذلــك مــن الـشـعــارات
الغوغائية التضليلية.
الـشـعــارات آنـفــة الــذكــر ،ومثيالتها،
هي التي يناقشها الكاتب عبر مؤلفه
«ف ـك ــرة إس ــرائ ـي ــل  -ت ــاري ــخ سـيـطــرة
وم ـع ــرف ــة» ال ـ ــذي خ ـص ـصــه لتفكيك
الفكر أو االيديولوجية الصهيونية.
فـمــن امل ـعــروف أن ت ـيــودور هرتسل،
الذي يعد أب الصهيونية املعاصرة،

ط ــرح مـشــروعــه «دول ــة الـيـهــود» من
مـنـظــور اسـتـعـمــاري نـفـعــي لـلـغــرب،
وهــو ردد ذلــك م ــرات عــديــدة فــي كل
كـتــابــاتــه ،لـكــن ال ـعــدو يـطــرح خلفية
تأسيس كيانه في فلسطني ،وعلى
أنقاضها وأنقاض شعبها ،على أنه
عـمــل حــداثــي منسجم مــع الـســائــدة
ح ـي ـن ـئــذ فـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب ،أي تــأس ـيــس
الدول القومية ،ويتماشى معها.
الجهة التي مارست هذا الدور ،يؤكد
الكاتب ،هي األكاديميا اإلسرائيلية،
التي عملت على كتاب التاريخ من
مـنـظــور ف ـكــري إيــديــولــوجــي وليس
اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى ال ـح ـق ــائ ــق .مــوضــوع
الـكـتــاب «إســرائـيــل كـفـكــرة» ،يوضح
ف ـيــه حـقـيـقــة أن ك ـي ــان الـ ـع ــدو نـتــاج
استعماري ولـيــس أي أمــر آخ ــر .أي
إن إس ــرائ ـي ــل ،ك ـف ـكــرة ،ع ـمــل رجـعــي
معاد للتطور قائم على االضطهاد
ٍ
وال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـعـ ـنـ ـص ــري وال ـت ـف ــرق ــة
الـعـنـصــريــة وع ـلــى الـسـلــب والـنـهــب
والغزو.
التيار اإلسرائيلي الــذي تبنى هذه
األفـ ـ ـك ـ ــارُ ،عـ ـ ــرف ب ـص ـفــة «امل ــؤرخ ــن
ال ـجــدد» الــذيــن تـمـيــزوا بـعــد توقيع
ات ـفــاق ـيــات أوس ـل ــو ف ــي تـسـعـيـنـيــات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي وأص ـ ـ ــدروا مــؤلـفــات
ع ــدي ــدة ت ـضــع ت ــاري ــخ ق ـي ــام ال ــدول ــة
الـصـهـيــونـيــة فــي اإلطـ ــار الصحيح.
لـكــن كـثـيــر م ــن أع ـض ــاء ه ــذا الـتـيــار،
ال ـ ـ ــذي أخـ ـض ــع الـ ـت ــأري ــخ ال ــرس ـم ــي،
الـصـهـيــونــي ،لـلـمـســاء لــة ،لــم يتمكن
من الصمود حيث ُع َّد األمر خيانة،
ف ــارت ــد م ـن ـهــم م ــن ارت ـ ـ ــد ،وحــاف ـظــت
قـلــة عـلــى مــوقـفـهــا الـعـلـمــي ،ومنهم
ال ـك ــات ــب ،لـكـنـهــم اضـ ـط ــروا مل ـغ ــادرة
«إسرائيل».
إيـ ـ ـ ــان بـ ــابـ ــه يـ ــؤكـ ــد وجـ ـ ـ ــود رأي ـ ــن
مـ ـ ـتـ ـ ـض ـ ــارب ـ ــن ع ـ ـ ــن دول ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدو،
أول ـه ـمــا ي ـقــول إن ـهــا تـمـثــل اإلرهـ ــاب
واالض ـط ـه ــاد ومـ ـص ــادرة ممتلكات
الـ ـبـ ـش ــر واالس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــار وال ـت ـط ـه ـي ــر

الـ ـع ــرق ــي ،وآخ ـ ــر ي ـق ــول ع ـك ــس ذل ــك.
مــن مـنـظــور ال ـكــاتــب ،ال ـخــاف ليس
على إسرائيل نفسها بل على فكرة
إسرائيل .املسألة الرئيسة في املؤلف
إذن هي األخالقية التي تقف خلف
فـكــرة تأسيس الــدولــة الصهيونية.
خـلــف ال ــرأي ــن ،ي ـتــواجــه مـعـسـكــران.
املـ ـعـ ـسـ ـك ــر امل ـ ـ ـعـ ـ ــادي ل ـل ـص ـه ـيــون ـيــة
واملعسكر الصهيوني .األمر الخطير
في طرح مسألة «فكرة إسرائيل» أن
وجــود يهود يشككون فــي أخالقية
فكرة الصهيونية يشكل أكبر تهديد
للدولة .فاملسألة هنا ليست انتقاد
ه ــذه أو تـلــك مــن امل ـمــارســات ،وإنـمــا
الـتـشـكـيــك ف ــي ص ـحــة األسـ ــس الـتــي
قامت عليها الدولة.
إيــان بابه يقول إن أي فكرة يمكن
ت ـســوي ـق ـهــا ،ل ـك ــن ذلـ ــك ي ـح ـت ــاج إل ــى
تعليبها ضـمــن رواي ـ ــة ،لـهــا بــدايــة.
وب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة رواي ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـشـ ـكـ ـي ــل الـ ـكـ ـي ــان
الـ ـ ـصـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــون ـ ــي ت ـ ـك ـ ـمـ ــن فـ ـ ـ ــي م ـ ـبـ ــرر
ال ــوج ــود ( .)raison d›êtreفـ ـ «األم ــة
الـ ـيـ ـه ــودي ــة» امل ـ ــوج ـ ــودة م ـن ــذ األزل
وإل ــى مــا بعد األزل ،ول ــدت كمفهوم
مثالي ،ولذا وجبت املحافظة عليها
وحمايتها .الــدولــة يمكنها الــدفــاع
عــن نفسها عبر أدواتـهــا العسكرية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،لـكــن
ف ـك ــرة ال ــدول ــة ت ـح ـتــاج إل ــى تـســويــق
أكـ ــادي ـ ـمـ ــي ال ي ـم ـك ــن ت ـن ـف ـي ــذه عـبــر
ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة أو ال ــرش ــى .ال بد
مــن وج ــود تـســويــغ يـثـبــت عــدالـتـهــا
وصـحـتـهــا .إذا ك ــان بــإمـكــان الفكرة
ـ ـ ـ ف ـك ــرة ال ــوج ــود ـ ـ ـ ش ـمــل ف ــرد م ــا أو
إقصاءه من الدولة ،وتحديد هويته
إن كان صديقًا أو عدوًا ،وعندما يتم
تداول الفكرة عبر عمل أكاديمي ،أو
باالحرى شبه أكاديمي ،فسيصعب
عـلــى امل ــرء ت ـفــادي االن ـت ـمــاء للفكرة،
خ ـص ــوص ــا إذا كـ ــان األخـ ـي ــر مــرفـقــا
بمجموعة من االمتيازات ،املمنوحة
إيديولوجيًا.

بقلم زياد منى

فكرة إسرائيل
عمل رجعي
قائم على
االضطهاد
والتمييز
العنصري
لــذا نــرى أن إيــان بابه يتعرض في
الفصل األول من مؤلفه إلى التحدي
امل ــوج ــه ن ـحــو ال ــرواي ــة الـصـهـيــونـيــة
وخ ـطــاب ـهــا .وألن ف ـكــرة «إســرائ ـيــل»
مــرتـبـطــة ارت ـبــاطــا وثـيـقــا بفلسطني
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن ال ـ ـكـ ــاتـ ــب
خـصــص الـفـصــل ال ـثــانــي ملوقعهما
ف ــي ال ـخ ـطــاب ال ـص ـه ـيــونــي .الـفـصــل
الثالث خصصه للحديث في الرواية
الصهيونية عن عام  1948أكاديميًا
وسينمائيًا.
نـقــد «ف ـكــرة إســرائ ـيــل» لـيــس بــاألمــر
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ،بـ ـ ــل ظ ـ ـهـ ــر م ـ ـنـ ــذ والدة
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وهـ ــي،
م ــن م ـن ـظــوري ال ـخ ــاص ،ف ــي األص ــل
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة امل ـس ـي ـح ـي ــة ،ول ــذل ــك
خـصــص إي ــان بــابــه الـفـصــل الــرابــع
لتلك االنتقادات املبكرة.

الفصل الخامس يتعرض بإسهاب
للعوامل التي قادت إلى ظهور ذلك
الجدل بخصوص فكرة «إسرائيل»،
التي تبلورت على نحو مكثف بعد
عـ ـ ــدوان عـ ــام  1967وح ـ ــرب تـشــريــن
ع ــام  1973حـيــث س ــاد ال ـه ــدوء على
حـ ــدود دولـ ــة الـ ـع ــدو ،م ــا أف ـس ــح في
املجال أمام ظهور التناقضات التي
تعصف باملجتمع.
الـتــأثـيــر الـعــاملــي فــي مـســألــة الـفـكــرة
ظـ ـه ــرت م ـط ـل ــع ت ـس ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
امل ــاض ــي ،أي ب ـعــد هــزي ـمــة املـعـسـكــر
الشيوعي وتحلله ،وهــذا املوضوع
يـشـكــل مـ ــادة ال ـف ـصــل ال ـســابــع الـتــي
يكشف فــي الــوقــت نفسه النقاشات
ال ـف ـل ـس ـف ـيــة امل ــرافـ ـق ــة الـ ـت ــي ت ــرك ــزت
حـيـنـهــا ك ـيــف أن ال ـق ــوة أو السلطة
أو القدرة ،بصفتها إيديولوجية أو
موقفًا سياسيًا أو هــويــة ،تؤثر في
إنتاج املعارف العلمية.
ال ـف ـصــل ال ـس ــاب ــع خ ـص ـصــه ال ـكــاتــب
للحديث في دور ما يسمى املحرقة
في تأسيس خطاب فكرة إسرائيل.
الـتـحــدي األكـبــر للفكرة كــان مصدر
العرب اليهود ،أي املــزراحـيــم ،وهذا
م ــوض ــوع ال ـف ـص ــل الـ ـث ــام ــن .ف ـصــول
ال ـك ـت ــاب امل ـت ـب ـق ـيــة تـلـتـفــت إلـ ــى دور
الوسائط األخرى في الجدل ومنها
املسرح والفنون وغيرهما .وينهي
الكاتب مؤلفه بالحديث في أسباب
هــزي ـمــة ت ـي ــار م ــا ب ـعــد الـصـهـيــونـيــة
وانـ ـتـ ـص ــار ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ـج ــدي ــدة
عليه ،وكذلك في األبحاث الجديدة
الـتــي تـعــالــج الـصـهـيــونـيــة آخـ ـذًا في
االع ـت ـب ــار االضـ ـط ــراب ــات ف ــي بعض
الـبــاد العربية وظـهــور االستيطان
االس ـت ـع ـمــاري .كـتــاب ثـمــن عـلــى كل
م ـ ـشـ ــارك فـ ــي دراسـ ـ ـ ــة كـ ـي ــان الـ ـع ــدو
ومحاربته على الصعد كافة ،وكذلك
صهاينة العرب الجدد الذين كثيرًا
مــا يـصـمــون آذان ـنــا عــن ديمقراطية
دولة العدو املزعومة.
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ميشال كامبس« :األمة العثمانية» ليست خياال
َ
ميشال كامبس :أخوة عثمانيون -
مسلمون ومسيحيون ويهود في
فلسطين مطلع القرن العشرين.
Michelle U. Campus, ottoman
brothers: muslims, christians,
and jews in early twentiethcentury palestine. stanford
university press, california
2011. 510 pp.
م ـي ـش ــال ك ــام ـب ــس ،ص ــاح ـب ــة «أخ ـ ــوة
عثمانيون  -مسلمون ومسيحيون
ويـ ـه ــود ف ــي فـلـسـطــن م ـط ـلــع ال ـقــرن
الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــري ـ ــن» ،أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذة مـ ـح ــاض ــرة
ف ــي ال ـت ــاري ــخ ف ــي «جــام ـعــة ف ـلــوريــدا
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» .ومـ ــوضـ ــوعـ ــة امل ــؤل ــف
الــرئـيـســة تـتـنــاقــض عـلــى نـحــو شبه
كــامــل مــع األط ــروح ــات الـســابـقــة عن
األوضـ ــاع فــي فـلـسـطــن /العثمانية
فــي الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن املــاضــي.
مع أنها تعتمد على مؤلفات صدرت
ً
قـبــا عــن امل ــادة ،إال أنـهــا تعد عملها
إبـ ــداعـ ــا دراس ـ ـيـ ــا ل ـل ـن ـضــال م ــن أج ــل
محتوى واملــواطـنــة وشـكــل االنتماء
ل ــأم ــة عـشـيــة تـحـلــل اإلم ـب ــراط ــوري ــة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة .م ـي ـش ــال ك ــام ـب ــس ت ــرى
أن فـ ــي ج ــوه ــر ال ـ ـثـ ــورة ال ـع ـث ـمــان ـيــة
م ـ ــا ي ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـت ــه بــال ـع ـث ـمــان ـيــة

املــديـنـيــة ،أي بــرنــامــج ج ــذري لخلق
م ــواطـ ـن ــة ع ـث ـم ــان ـيــة ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه
هوية اجتماعية -سياسية عثمانية
تــوحــد كــل مـكــونــات مــا تــدعــوه األمــة
العثمانية .ومن خالل تتبعها عالقات
املسلمني واملسيحيني والـيـهــود في
فلسطني ،تثبت أن األمة العثمانية لم
تكن متخلية وإنما حقيقة ملموسة.
ت ــرى الـكــاتـبــة أن ال ـث ــورة العثمانية
شكلت مـصــدر إل ـهــام لشرعنة ثــورة
الـفــاحــن عـلــى اإلقـطــاعـيــن ،وأيـضــا
لتعبئة األرثوذكس من يونان وأرمن
ويـهــود شرقيني ضــد تحكم قادتهم
ال ــدي ـن ـي ــن والـ ـتـ ـح ــرر م ــن سـلـطـتـهــم
وف ـ ــق الـ ـشـ ـع ــار ال ـ ـ ــذي رف ـع ـت ــه وهـ ــو:
حرية ،أخــوة ،مـســاواة .هــذا يوضح ـ ـ
َّ
برأي املؤلف ـ ـ وجود شعور مواطنة
إمبراطوري (عثماني) موحد ،وليس
قوميًا منفردًا ،ضــد اإلمبراطوريات
االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري ــة ،وت ـ ـقـ ــدم دلـ ـي ــل عـلــى
صـ ـح ــة رأي ـ ـه ـ ــا بـ ـتـ ـق ــدي ــم م ـ ـثـ ــال عــن
تــوحــد مــواط ـنــي ال ــدول ــة العثمانية
فــي مقاطعة بـضــائــع اإلمـبــراطــوريــة
املجرية  -النمساوية بعد اقتطاعها
إق ـ ـل ـ ـيـ ــم ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــة وال ـ ـه ـ ــرس ـ ــك مــن
إس ـط ـن ـب ــول وضـ ـم ــه إل ـ ــى أراض ـي ـه ــا
فــي ع ــام  .1908بـعــدمــا ثـبـتــت صحة
رأيـ ـه ــا ف ــي وج ـ ــود ان ـت ـم ــاء عـثـمــانــي
ش ــام ــل ،خ ـص ـصــت ال ـكــات ـبــة فصلني
للحديث عن كيفية تمظهر املواطنة
الفلسطينية العثمانية حيث تمتع
سـ ـك ــان ف ـل ـس ـطــن ب ـح ــري ــة م ـم ــارس ــة
مـ ـعـ ـتـ ـق ــداتـ ـه ــم وح ـ ـ ـقـ ـ ــوق املـ ــواط ـ ـنـ ــة
املكتسبة جديدًا.

كما عملت املؤلفة على تتبع تنافس
َ
امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ـ َّـي ـ ــات ف ـ ــي اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة
ـاو
الـعـثـمــانـيــة ح ـيــث ظ ـهــر ع ــدم ت ـسـ ٍ
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــالـ ـ ــي الـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق
وال ــواج ـب ــات .وم ــن األمـثـلــة الـعــديــدة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي اس ـ ـت ـ ـح ـ ـضـ ــرت ـ ـهـ ــا املـ ـ ــؤرخـ ـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـن ـق ــاش الـ ـ ــذي دار فــي
الـصـحــافــة ،مــع الـتـشــديــد عـلــى أنها
كانت متعددة اللغات فــي موضوع
فــرض التجنيد اإلجـبــاري على غير
املسلمني من مواطني اإلمبراطورية.
وعـ ـ ـل ـ ــى الـ ـ ـج ـ ــان ـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ت ــوض ــح
الكاتبة أن تــدخــل الـقــوى األوروبـيــة
ال ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ــرى وهـ ـ ـ ـ ــي اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة
امل ـج ــري ــة-ال ـن ـس ـم ــاوي ــة وبــري ـطــان ـيــا
وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وروسيا
ال ـ ـق ـ ـي ـ ـصـ ــريـ ــة ،شـ ـجـ ـع ــت ال ـ ـنـ ــزعـ ــات
الطائفية واالنفصالية املسيحية في
أقاليم الدولة العثمانية في اليونان
وبـلـغــاريــا ورومــان ـيــا والـبـلـقــان ،في
مــواج ـهــة نـ ــزوع الـ ـث ــورة الـعـثـمــانـيــة
ل ـتــوح ـيــد مــواط ـن ـي ـهــا ض ـم ــن هــويــة
واحدة متعدد اللغات والثقافات.
تـ ـع ــود ال ـك ــات ـب ــة ل ـت ــؤك ــد مـ ـ ــدى ق ــوة
الـ ـ ــوحـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ق ــائـ ـم ــة بــن
م ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــي ف ـ ـل ـ ـس ـ ـطـ ــن مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب
ويهودها في العقد األول من القرن
امل ـ ــاض ـ ــي .ال ـ ـعـ ــاقـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
كــانــت قــائـمــة بــن مسلمي فلسطني
مــن الـعــرب ويـهــودهــا ومسيحييها،
ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ـ ــاس ال ـ ـهـ ـمـ ــوم
املشتركة للسكان.
ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ت ـ ــورد ال ـكــات ـبــة

ّ
شجعت القوى
األوروبية
النزعات
االنفصالية
المسيحية

أرق ــام ــا ع ــن إح ـص ــاء س ـكــان مختلف
ح ـ ــارات ال ـق ــدس الـقــديـمــة ع ــام 1905
ليتبني أن ثالثًا فقط كانت متجانسة
ديـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــا ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا ح ـ ـ ـ ــوت الـ ـ ـح ـ ــارات
ال ـخ ـمــس امل ـت ـب ـق ـيــة س ـكــانــا يـنـتـمــون
إلــى أديــان وطــوائــف دينية مختلفة.
ك ـمــا تـسـتـشـهــد ال ـكــات ـبــة ب ــامل ــذك ــرات
الـشـخـصـيــة للفلسطينيني الـعــائــدة
إلى تلك الفترة والتي عكست تآخيًا
ب ــن مـخـتـلــف امل ـكــونــات الــديـنـيــة في

ال ـب ــاد .وت ــؤك ــد أن ع ــاق ــات الـتــأخــي
كــانــت قــائ ـمــة ب ــن امل ــزراح ـي ــم وبـقـيــة
ّ
ال ـعــرب فــي فلسطني ،بــل إن الـصــدام
ب ــن ال ـط ــرف األول وامل ـهــاجــريــن من
يهود أوروبــا ،الذين تحدثوا بلغات
مختلفة أهمها اليديشية التي تعرف
بأنها لهجة أملانية تشكل  %80من
مفرداتها ،منع قيام أي رابطة بينهم.
وص ــل ال ـن ــزاع إل ــى حــد ق ـيــام الـيـهــود
اإلشـ ـكـ ـن ــاز ع ـ ــام  1867بــال ـط ـلــب مــن
قيادات فلسطينية إسالمية التوسط
لـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـبـ ـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،م ـت ــوس ـل ــن
االعتراف بهم ملة قائمة بحد ذاتها.
عملت الكاتبة عبر كل فصول الكتاب
على تأكيد خطأ االدعــاء القائل بأن
فلسطني فــي العقد األول مــن القرن
امل ــاض ــي سـيـطــر عـلـيـهــا االض ـط ـهــاد
والـتـخـلــف والـكــراهـيــة املـتـبــادلــة بني
الـ ـط ــوائ ــف .ع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ــن ذل ــك،
فلسطني مرت في تلك الفترة بحقبة
تطور وإص ــاح ومشاركة سياسية
نشيطة مــن املـسـلـمــن واملسيحيني
وال ـي ـه ــود .ف ـشــل الـ ـث ــورة الـعـثـمــانـيــة
هو الــذي أدى إلى تراجع في وتيرة
اإلصالح وتوحيد مختلف قطاعات
سـ ـ ـك ـ ــان فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ض ـ ـمـ ــن الـ ـه ــوي ــة
الـعـثـمــانـيــة املـشـتــركــة ال ـتــي أزعـجــت
القوى االستعمارية األوروبية التي
عملت على تحطيم ذلــك واملسارعة
إل ـ ـ ــى إعـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء حـ ـ ـ ــدود املـ ـش ــرق
العربي على أسس دينية ومذهبية،
وه ـ ــو األمـ ـ ــر امل ـت ـج ــدد ف ــي املـ ـش ــروع
االس ـ ـت ـ ـع ـ ـم ـ ــاري الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط
الجديد.
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تخطيط مديني

شارون روتبارد :تل أبيب «مدينة سوداء»
شارون روتبارد :مدينة بيضاء ،مدينة
سوداء  -أسلوب بناء وحرب في تل أبيب
ويافا.
Sharon Rotbard, white city,
black city: architecture and
war in tel aviv and jaffa. translated from hebrew: orit gat.
pluto press 2015. 244 pp.
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف ،ال ـ ـ ـثـ ـ ــري ب ـم ـخ ـت ـل ــف
امل ـصــورات ،أثــار غضب الصهاينة،
لـكــن ص ــدرت مـنــه  26طـبـعــة بنصه
األصـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي ،أي ب ــالـ ـلـ ـغ ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة.
والـكــاتــب ،ش ــارون روت ـبــارد ،أستاذ
مـ ـح ــاض ــر ف ـ ــي «أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ب ـل ــزي ــل
لـلـفـنــون والـتـصـمـيــم» ف ــي فلسطني
امل ـح ـت ـلــة ،وص ــاح ــب م ـق ـعــد ال ـف ـنــون
املعمارية في «كلية كير» في الهند.
مـ ــوضـ ــوع الـ ـك ــات ــب فـ ـض ــح طـبـيـعــة
مدينة تــل أبـيــب الـتــي يــدعــي العدو
أن ـه ــا أول مــدي ـنــة ي ـه ــودي ــة صــافـيــة
أقيمت في العصور الحديثة [كذا!].
يوضح عبر مؤلفه «مدينة بيضاء،
مدينة سوداء  -أسلوب بناء وحرب
ّ
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ويـ ــافـ ــا» امل ـف ـص ــل أن
هـ ــذه امل ــدي ـن ــة أق ـي ـمــت ع ـلــى ح ـســاب
مــديـنــة يــافــا الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ع ــروس
البحر ،الـتــي يـقــول علماء اآلث ــار إن
ع ـمــرهــا خ ـم ـســة آالف ع ـ ــام .ال ـهــدف
هــو استيعاب املدينة الفلسطينية
ومـ ـح ــو آثـ ـ ــارهـ ـ ــا .مـ ــن املـ ـ ـع ـ ــروف أن
ت ــل أب ـيــب أخ ــذت اسـمـهــا م ــن رواي ــة
تيودور هرتسل ( /Altneulandبالد
عتيقة جــديــدة) ،وتــرجـمـهــا نــاحــوم
سوكولوف إلــى اإلسرائيلية باسم

تل أبيب ،بمعنى تل الربيع ،االسم
ً
املـ ــأخـ ــوذ أص ـ ــا م ــن س ـف ــر حــزق ـيــال
 15:3الـقــائــل «فـجـئــت إلــى املسبيني
ع ــن ت ــل أب ـي ــب ال ـســاك ـنــن ع ـنــد نـهــر
خابور ،»...واملعروفة تقليديًا بأنها
منطقة واقعة في شرقي سوراقيا.
امل ــديـ ـن ــة ـ ـ ـ ـ ـ دوم ـ ـ ــا ب ـح ـس ــب ال ـك ــات ــب
ـ ـ ـ ـ ـ ت ــوسـ ـع ــت عـ ـل ــى حـ ـس ــاب عـ ــروس
الـبـحــر يــافــا عــام  1948عـنــدمــا طــرد
الـ ـصـ ـه ــايـ ـن ــة عـ ـب ــر الـ ـبـ ـح ــر أهـ ـلـ ـه ــا،
الذين بلغ عددهم عندئذ نحو مئة
أل ــف نـسـمــة .غ ــرق كـثـيــر مـنـهــم ،وقــد
اب ـتــدعــت ال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة م ـفــردة
ج ـ ــدي ـ ــدة لـ ــوصـ ــف ه ـ ـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة
امل ـ ـ ــزدوج ـ ـ ــة ه ـ ــي ( ،)urbicideأي
«اإلب ـ ـ ــادة امل ــدي ـن ـي ــة» .ع ــاش الـكــاتــب
ف ـتــرة طــويـلــة فــي املـنـطـقــة ،مــا أهـلــه
ل ـل ـح ـك ــم عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة تـ ــوسـ ــع تــل
أب ـيــب ،ال ــذي تــم عـبــر تــدمـيــر البيئة
الـتــي نـشــأت مــديـنــة يــافــا فـيـهــا .قــام
الـصـهــايـنــة ب ــإزال ــة الـتــربــة ال ـســوداء
عـ ـل ــى عـ ـم ــق مـ ـت ــري ــن بـ ـهـ ــدف وض ــع
أس ــس مــديـنـتـهــم ال ـجــديــدة املـسـمــاة
«املدينة البيضاء».
ع ـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ،ي ـصــف الـكــاتــب
بــالـتـفــاصـيــل كـيــف قــامــت عـصــابــات
إرغــون بمحاصرة يافا عبر تكتيك
عـ ـ ـ ــرف ب ـ ــاس ـ ــم «مـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـ ـفـ ـ ــأر»،
ح ـيــث أق ـف ـلــت م ــداخ ــل املــدي ـنــة كــافــة
وح ــاص ــرت أهـلـهــا الــذيــن أل ـقــي بهم
فـ ــي ال ـب ـح ــر وقـ ـض ــى اآلالف مـنـهــم
ف ــي عـمـلـيــة الـتـطـهـيــر ال ـعــرقــي الـتــي
ق ــادت ـه ــا ال ـع ـص ــاب ــات الـصـهـيــونـيــة.
يشدد املؤلف على أن مصير أهلها
ل ــم ي ـع ــرف إلـ ــى اآلن .ت ــدم ـي ــر ي ــاف ــا،
املدينة ال ـســوداء ،تــم عبر إخــاء كل
م ــا ه ــو غـيــر م ــرغ ــوب م ــن ت ــل أبـيــب،
امل ــدي ـن ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ومـ ــن ذلـ ــك تــال
ال ـن ـف ــاي ــات والـ ـتـ ـم ــدي ــدات الـصـحـيــة
وأن ـ ــاب ـ ـي ـ ــب املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري وامل ـ ـ ـحـ ـ ــوالت
الكهربائية عالية القدرة ومحطات
الـ ـح ــاف ــات واملـ ـع ــام ــل الـ ـت ــي ت ـقــذف

بـ ـنـ ـف ــاي ــاتـ ـه ــا فـ ـ ــي سـ ـ ـم ـ ــاء امل ــديـ ـن ــة
وامل ــواخ ـي ــر وال ـك ــازي ـن ــوات ومـتــاجــر
الجنس ومـقــار الشرطة والسجون
ومـ ــا إلـ ــى ذلـ ـ ــك .هـ ــذا حـ ـ ـ ّـول املــدي ـنــة
إلـ ـ ــى مـ ـق ــر ل ـل ـم ـه ـم ـش ــن وامل ــدمـ ـن ــن
على املـخــدرات .الكاتب يذكر القراء
بـ ــأن ت ــل أب ـي ــب ح ـظ ـيــت بـمـجـمــوعــة
مــن الـجــوائــز بـمـقــدار الـجــرائــم التي
ارتـكـبــت بحق املــديـنــة الفلسطينية
الـعـتـيـقــة .كـمــا يـتـعــامــل ال ـكــاتــب مع
الـ ـج ــان ــب ال ـه ـن ــدس ــي مـ ــن تـخـطـيــط
مــديـنــة تــل أب ـيــب ال ــذي يـتــم مــواكـبــا
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـتــدم ـيــر
والـ ـبـ ـن ــاء وهـ ــو املـ ـب ــدأ ال ـ ــذي يـشـكــل
جوهرها.
أما الصفة املدينة البيضاء ،فتأتي
مـ ــن ك ــون ـه ــا تـ ـح ــوي أكـ ـث ــر األب ـن ـي ــة
املـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة ع ـ ـلـ ــى طـ ـ ـ ـ ــراز بـ ـ ــاوهـ ـ ــاوس
( )Bauhausاألمل ــان ــي ،لـكــن ه ــذا أمــر
غير مؤكد ألنه حتى اآلن ال تتوافر
أي دراسـ ـ ــة م ـق ــارن ــة ع ــن امل ــوض ــوع.
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــة أن طـ ـ ـ ـ ــراز بـ ـ ــاوهـ ـ ــاوس
ال ــذس أسـســه وط ــوره كــل مــن فالتر
روه،
غـ ــرب ـ ـيـ ــوس وم ـ ـسـ ــز ف ـ ـ ــان در ِ
مـفـتــرض أن ــه ب ـنــاء اج ـت ـمــاعــي ،لكن
أسـ ـ ـع ـ ــار تـ ـل ــك األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ــدي ـن ــة
ت ـ ــل أب ـ ـيـ ــب ال عـ ــاقـ ــة لـ ـه ــا ب ــال ـب ـن ــاء
االج ـت ـمــاعــي ،فــأس ـعــارهــا يـحــددهــا
السوق واملضاربات العقارية.
كـ ــل مـ ــا س ـب ــق ع ــرض ــه هـ ــو ح ـقــائــق
م ـع ــروف ــة ،ل ـكــن ال ـص ـه ـيــون ـيــة ،الـتــي
ت ـب ـح ــث دومـ ـ ـ ــا عـ ــن قـ ـش ــة ت ـم ـن ـح ـهــا
الشرعية اإليديولوجية ،تمكنت من
فرض اعتراف منظمة «اليونسكو»
عام  2003بكونها من مواقع التراث
اإلنساني ،مع أن عمرها ال يتجاوز
الـ ـق ــرن ،وع ـلــى ح ـســاب مــدي ـنــة يــافــا
املحتلة التي بقيت مأهولة من دون
انقطاع ملدة خمسة آالف سنة.
ومن األمــور الطريفة قيام ناشطني
فـلـسـطـيـنـيــن ع ــام  2013بـتــأسـيــس
م ــدي ـن ــة خـ ـي ــام ع ـل ــى أرض خــاصــة

يفضح طبيعة
تل أبيب التي
يدعي العدو
إنها أول مدينة
يهودية
صافية أقيمت
في العصور
الحديثة
فــي األراض ــي الفلسطينية املحتلة
عـ ـ ــام  1967أقـ ـيـ ـم ــت ع ـل ـي ـه ــا الح ـق ــا
م ـس ـت ـع ـم ــرة ص ـه ـي ــون ـي ــة وأطـ ـلـ ـق ــوا
أيـضــا عليها اســم رواي ــة هــي «بــاب
الـشـمــس» للكاتب اللبناني إلياس
خوري.
قسم املؤلف كتابه إلى ثالثة أجزاء
ً
ي ـ ـحـ ــوي ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا ف ـ ـص ـ ــوال ع ـ ــدة.
األول «املــديـنــة الـبـيـضــاء» مختصر
خ ـص ـص ــه ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن تـ ــل أب ـي ــب
وي ــوض ــح ك ـي ــف أن ت ــاري ــخ املــدي ـنــة
ك ـت ــب ق ـب ــل والدت ـ ـهـ ــا ،م ـت ــذك ــري ــن أن
اسـمـهــا ورد فــي روايـ ــة ص ــدرت في
القرن التاسع عشر.
ال ـجــزء ال ـثــانــي «املــدي ـنــة ال ـس ــوداء»،

وه ــو األط ـ ــول ،ع ــن املــدي ـنــة ال ـتــي لم
ت ـعــد ق ــائ ـم ــة ،فــأض ـحــت «مــوســوعــة
الـ ـ ـخ ـ ــراب» .ش ـ ــاون روت ـ ـبـ ــارد يــؤكــد
م ــن خـ ــال م ـتــاب ـعــة ت ــاري ــخ املــدي ـنــة
ّ
الفلسطيني؛ بــأن كــل مــا تحقق في
تل أبيب من توسع تم على حساب
يـ ــافـ ــا ،وم ـ ــن املـ ـع ــال ــم الـ ـت ــي ت ـعــرض
إل ـي ـهــا ب ـســاتــن ال ـب ــرت ـق ــال ،بــرت ـقــال
يــافــا ،ال ـتــي كــانــت تـحـيــط بــاملــديـنــة،
وي ـع ـل ــق ع ـل ــى األم ـ ـ ــر ب ــالـ ـق ــول« :إن
بــرت ـقــال يــافــا الـشـهـيــر عــامل ـيــا صــار
يـ ـ ـ ــزرع ف ـ ــي ك ـ ــل أراض ـ ـ ـ ــي ف ـل ـس ـطــن،
ب ــاسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء يـ ـ ــافـ ـ ــا .ع ـ ـنـ ــدمـ ــا أقـ ـ ــدم
ال ـعــدو عـلــى تـجــريــدهــا مــن معلمها
التاريخي ،فقد ألغاها من الوجود
لحساب مدينته املصطنعة» .وهنا
ت ـت ــأك ــد م ــن ج ــدي ــد م ـق ــول ــة ال ـكــاتــب
إن ال ـه ـنــدســة امل ـع ـم ــاري ــة تـسـتـخــدم
أداة حـ ــرب واضـ ـطـ ـه ــاد ،وال ـتــأث ـيــر
فــي الثقافة والـتــاريــخ والجغرافيا.
الـ ـج ــزء ال ـث ــال ــث واألخ ـ ـيـ ــر خـصـصــه
لـلـحــديــث عــن ال ـحــداثــة كــونـهــا أحــد
أشـكــال االسـتـعـمــار األوروبـ ــي ،وتــل
أبيب انعكاس لالستعمار.
يـ ــذكـ ــر ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــراء ب ـح ـق ــائ ــق
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ت ـك ـم ــن ف ـ ــي أن م ـب ــدع ــي
ال ـ ـ ـبـ ـ ــاوهـ ـ ــاوس مـ ـي ــز ب ـ ـ ــان دي روه
ول ــوك ــورب ــوزي ـي ــه حـ ــاوال ال ـع ـمــل مع
كـ ـ ــل مـ ـ ــن هـ ـتـ ـل ــر وح ـ ـكـ ــومـ ــة ف ـي ـشـ ّـي
الفرنسية العميلة ،مــا يوحي بأنه
يماثل بني مؤسسي مدينة تل أبيب
َ
واملهندسني آنفي الذكر.
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب ح ــاض ــر
مــدي ـنــة يــافــا الـفـلـسـطـيـنـيــة بـتــاريــخ
االستعمار الفلسطيني الــذي عمد
فــي  16حــزيــران (يونيو)  1936إلى
إخـ ــاء املــدي ـنــة ال ـقــدي ـمــة م ــن أهـلـهــا
الفلسطينيني وتــدمـيــر  237مبنى
فلسطينيًا لـشــق طــريــق واس ــع إلــى
مـ ــرفـ ــأهـ ــا ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر كـ ـ ـ ــرره م ـج ــرم
الـحــرب ش ــارون فــي كــل مــن رفــح في
عام  1971وفي جنني في عام .2002
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ال ـك ــات ــب ،أس ـت ــاذ األن ـثــروبــولــوج ـيــا،
م ـعــروف فــي األراضـ ــي الفلسطينية
امل ـح ـت ـل ــة ع ـ ــام  1967مل ـش ــارك ـت ــه فــي
إعادة بناء منازل الفلسطينيني التي
هدمتها قوات العدو ،وأيضًا بصفته
عضو «اللجنة اإلسرائيلية ضد هدم
البيوت» (.)ICAHD
مع أن سلطة محمود عباس أثبتت
أخ ـ ـي ـ ـرًا مـ ـق ــدرتـ ـه ــا عـ ـل ــى م ـح ــاص ــرة
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وم ـن ـع ــه مــن
ال ـت ـح ــرك ض ــد الـ ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي،
إال أن خـبــرة الـعــدو اإلســرائـيـلــي في
ه ــذا امل ـجــال تبقى أوس ــع بكثير ،ما
جعلها مـهـمــة لـكــل األنـظـمــة املثيلة
له في العالم .فقد تمكن من تطوير
م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة ت ـ ـح ـ ـكـ ــم ف ـ ـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي
الفلسطينية املـحـتـلــة ص ــارت محل
طـ ـلـ ــب ال ـ ـح ـ ـكـ ــام الـ ـحـ ــريـ ـصـ ــن ع ـلــى
حماية أنفسهم من غضب شعوبهم.
وبـكـلـمــات مـخـتـصــرة ،تـمـكــن الـعــدو
الصهيوني من «عوملة» فلسطني ،أي
جعل فلسطني في كل مكان .الكاتب
ي ـط ـل ــق عـ ـل ــى تـ ـل ــك املـ ـنـ ـظ ــوم ــة اس ــم
 ،securaticأي «أم ـن ـقــراط ـيــة» ،وهــي
نحت من كلمتي أمن وديموقراطية.
وصل الكاتب إلى استنتاجه عندما
بحث فــي أسـبــاب نفوذ كيان العدو
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ف ـ ــي دول مـ ـث ــل ال ـه ـن ــد
وال ـب ــرازي ــل ونـيـجـيــريــا ،عـلــى سبيل
املـ ـث ــال ح ـيــث ال م ـك ــان ف ـي ـهــا لـلــوبــي
صـهـيــونــي أو رش ــى أو صـهـيــونـيــة
مسيحية للتأثير في السياسة .رأى
أن الـسـبــب يكمن فــي أن الصهاينة
ربطوا أنفسهم منذ البدايات بقوى

ً
الهيمنة فــي الـعــالــم؛ مـثــا :مشاركة
االستعمارين البريطاني والفرنسي
في العدوان على مصر عام .1956
وم ــع اخـتــافـنــا مــع الـكــاتــب فــي هــذا
األم ـ ــر ،فـتــأسـيــس ك ـي ــان ال ـع ــدو كــان
مـشــروعــا اسـتـعـمــاريــا مـنــذ الـبــدايــة،
كـ ـم ــا ب ـ ـ ـ ّـن إيـ ـ ـ ــان بـ ــابـ ــه ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
امل ـع ــروض فــي ه ــذا املـلـحــق ،إال أننا
ن ـج ــد ع ــرض ــه ل ـت ـحــولــه إلـ ــى م ـصــدر
لـتـقـنـيــة األمـ ـ ــن وت ـح ــول ــه إلـ ــى دول ــة
أم ـن ـي ــة ،م ـث ـي ـرًا لــاه ـت ـمــام .يـسـتــذكــر
الكاتب تحذيرات الرئيس األميركي
السابق الجنرال آيزنهاور من تحول
املـجـتـمــع ال ـص ـنــاعــي ال ـع ـس ـكــري في
ب ــاده إل ــى راس ــم لـسـيــاسـتـهــا ،وهــو
ما ينطبق عليه وعلى كيان العدو.
ي ـل ـح ــظ ه ـي ـم ـنــة خ ـم ــس م ــؤس ـس ــات
ه ـ ــي «ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــرتـ ــاريـ ــا» واملـ ــراق ـ ـبـ ــة
واالس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة وق ـ ـ ـ ــوى حـ ـف ــظ الـ ـنـ ـظ ــام
(MISSILE, military, internal
security. survillance, intelligence,
 )law enforcementع ـلــى ال ــوالي ــات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وب ـ ـق ـ ـي ـ ــة دول ال ـ ـغ ـ ــرب
االس ـت ـع ـمــاري .وك ـي ــان ال ـع ــدو تمكن
من إتقان كل ذلك إلى حد الكمال من
خالل تحويله األراضي الفلسطينية
املحتلة إلى معمل لتجاربه في هذه
امليادين.
يـ ـش ــدد املـ ــؤلـ ــف ع ـل ــى أن واش ـن ـط ــن
هــي الـتــي تـقــود مــا يسميه صناعة
ال ـت ـط ــوي ــع ال ـع ــامل ـي ــة (pacification
 ،)industrieل ـكــن ك ـي ــان ال ـع ــدو يـعـ ّـد
متقدمًا في هذه العسكرة .يشير إلى

أراضي الـ 1967
تشكل المعمل
األهم لتجاربه
في حقل
الدولة األمنية
أن ــه يـخـصــص نـحــو  %8م ــن الــدخــل
القومي للمجهود الحربي ،أي أكثر
مــن مـصــاريــف واشـنـطــن نفسها ،ما
ج ـعــل «م ــؤش ــر ال ـع ـس ـكــرة ال ـعــاملــي /
 »GMIي ـص ـن ـف ـهــا مـ ـن ــذ عـ ـ ــام 2007
أكثر دول العالم عسكرة ،علمًا بأن
امل ــؤش ــر ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى املـ ـق ــارن ــة بــن
الــدخــل القومي مــن جهة ،ومــن جهة
أخرى امليزانية العسكرية وميزانية
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة وأع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات ش ـب ــه

الـعـسـكــريــة مـقــارنــة ب ــأع ــداد األط ـبــاء
وأرق ــام األسـلـحــة الثقيلة املـتــوافــرة،
مقارنة بعدد السكان .رغــم مقدرات
كيان العدو العسكرية الكبيرة ،فإن
الطبيعة الـجــديــدة لـلـحــروب تجعل
خبراتها القمعية ضد الفلسطينيني
فــي أراض ــي الـ ـ  67أهــم بما ال يقاس
ألهـ ـمـ ـي ــة مـ ـس ــأل ــة ضـ ـب ــط األم ـ ـ ــن فــي
األرض الـ ـت ــي تـ ــم اح ـت ــال ـه ــا خ ــال
ال ـح ــرب ،وه ــو م ــا يـمـلـكــه .ف ـقــد عمل
على تطوير عالقة الشرطة بالجيش
فــي األراضـ ــي الفلسطينية املحتلة
ً
عام  ،1948ويجد الكاتب مثاال لذلك
في «حرس الحدود».
جيف هالبر يوسع بحثه للتعامل
مــع أهمية هــذه الـخـبــرات للرأسمال
العاملي وتطلعه املستمر لالنتشار
وال ـ ـتـ ــوسـ ــع ،وال ـت ـح ـك ــم فـ ــي م ـنــاطــق
ال ـن ـفــوذ ال ـج ــدي ــدة .فـحــالــة ال ـط ــوارئ
الـعــاملـيــة املــراف ـقــة ملــا يـسـمــى الـحــرب
ع ـلــى اإلره ـ ـ ــاب ،ال ـتــي ال ن ـهــايــة لـهــا،
تجعل خبرات العدو مصدر اهتمام
كــل الـقــوى القمعية فــي العالم؛ وفي
مقدمها نظام الوهابيني التكفيري
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة .نـقـطــة أخ ـي ــرة نــود
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـيـ ـه ــا فـ ــي هـ ـ ــذا الـ ـع ــرض
امل ـخ ـت ـص ــر ،ه ــي ت ــأك ـي ــد ال ـك ــات ــب أن
كـ ـي ــان ال ـ ـعـ ــدو يـ ـع ـ ّـد الـفـلـسـطـيـنـيــن
ث ـ ـ ــروة ال ي ـم ـك ــن ال ـت ـف ــري ــط ب ـه ــا ألن
األراض ــي الفلسطينية املحتلة عام
 1967تشكل املعمل األه ــم لتجاربه
في حقل الدولة األمنية ،وأن تجارة
تكنولوجيا وتقانة التطويع مصدر
أساسي من مصادر الدخل القومي.
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كتابي األول

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

ياسين رفاعية
الحزن في كل مكان

الـخــوري على غالفها األخـيــر« :يــاســن رفاعية
مــن ش ـبــاب ه ــذا الـجـيــل ،جـيــل الـقـلــق وامل ــأس ــاة،
يحمل في نفسه كل خصائصه وكل تناقضاته،
قلق ،حزين ،باحث أبدًا عن ّ
القيم في عصر أكثر
ً
األش ـي ــاء فـيــه ت ـبــدال هــي ال ـق ـيــم .وح ـيــاة ياسني
ّ
رف ــاع ـي ــة ش ــاق ــة ،ف ـقــد ت ـقــلــب ف ــي اعـ ـم ــال شـتــى،
ب ــدأ عــامــل مـعـمــل ،فموظفًا فــي شــركــة للنسيج
ً
فموظفًا في امانة العاصمة ،فعامال في مخبز،
فـصـحــافـيــا ول ـعــل ف ــي كـتــابــاتــه اث ـ ـرًا بـ ــارزًا مما
خاض من معارك معاشية خاسرة».
صدر الكتاب ،وعندما تسلمت النسخة االولى
منه ،شعرت ببهجة قوية لم أعــرف مثلها من
ّ
ّ
خدي
قبل .صرت أتلمس الغالف كأنني اتلمس
حسناء فائقة الجمالُ ،
كنت مسحورًا إلــى حد
ّ
كبير غير مصدق أن بني يدي غالف كتاب أنا
مؤلفه ،وص ــرت أدور فــي ال ـشــوارع وأن ــا حامل
للنسخة األولـ ــى كــأنـنــي أق ــول لـل ـنــاس :هــا أنــا
ياسني رفاعية الكاتب .بــل اســرعــت واشتريت
عـلـبــة سـجــائــر واش ـع ـلــت لـفــافــة وص ــرت أرس ــل
دخانها حلقات حلقات واسعل بعد ذلك ألنني
لم اعتد التدخني ،اردت أن أقلد كبار الكتاب في
ذلــك الــوقــت ،الــذيــن تعد السيجارة عندهم من
مظاهر الكاتب الكبير.
وم ـب ــاش ــرة ،ذه ـبــت ال ــى مـقـهــى «ال ـهــافــانــا» في
دمشق ،مقهى االدب ــاء والشعراء وجلست إلى
طــاولــة تطل على الـشــارع مـبــاشــرة ...ووضعت
ال ـك ـتــاب عـلــى ال ـطــاولــة لـعــل امل ــاري ــن يلمحونه
ويـلـمـحــون ه ــذا ال ـشــاب الـبـسـيــط ال ــذي أصبح

ُ
درت على جميع مكتبات
دمشق ،أتباسط مع أصحابها علهم
يضعون لي نسخة من كتابي في
واجهاتهم الزجاجية

(مروان طحطح)

ع ـنــدمــا ن ـش ــرت ق ـصــة «الـ ـح ــزن ف ــي ك ــل م ـكــان»
فــي مجلة «اآلداب» ،على مــا أذك ــر ،أواخ ــر عام
ّ
 ،1959علق عليها املغفور له صدقي اسماعيل
في بــاب «قــرأت العدد املاضي» بأنها من اكثر
القصص التي أثرت به وانها من افضل ما قرأ
في قصص ذلك العدد من «اآلداب» .بعد فترة،
التقيت بصدقي اسماعيل ،ولــم أكــن اعرفه من
ّ
قـبــل ،فعانقني وش ــدد على أن «الـحــزن فــي كل
مكان» من أجمل ما قرأ من قصص ذلك الوقت.
التقينا في مكتب الشاعر مدحت عكاش ناشر
مجلة «الثقافة» ومــديــر «دار الثقافة للنشر»،
ف ـقــال ملــدحــت :هــل ق ــرأت قـصــة يــاســن «ال ـحــزن
في كل مكان»؟ أجاب الرجل :ال ...قال اعتقد من
الضروري أن تنشر لياسني مجموعة قصص،
ّ
فرحب الرجل ،وسألني إن كانت عندي قصص
تصلح إلصــدارهــا فــي كـتــاب ،قلت :لــدي بعض
ال ـق ـص ــص املـ ـنـ ـش ــورة وغ ـي ــر املـ ـنـ ـش ــورة .ف ـق ــال:
هاتها ...أريدها على أبعد تقدير خالل اسبوع.
لــم اص ــدق كـيــف سـنـحــت لــي ه ــذه الـفــرصــة من
غير توقع ،ألنني حتى تلك اللحظة لم يخطر

ف ــي بــالــي أن أن ـشــر ك ـتــابــا ،وأن ــا ف ــي الـخــامـســة
وال ـع ـشــريــن م ــن ال ـع ـمــر .قـلــت ف ــي نـفـســي «بـعــد
بكير».
جمعت الـقـصــص عـلــى عـجــل وبـلــغ عــددهــا 12
قـصــة وات ـيــت بـهــا إل ــى مــدحــت ع ـ ّكــاش .بعدما
ق ــرأه ــا ،أع ـج ــب ب ـهــا وق ــال ــي ل ــي إن ـ ــه ي ـف ـكــر في
إصدار سلسلة قصصية بحجم «كتاب الجيب»
وس ـي ـك ــون ك ـتــابــك ي ـحـمــل ال ــرق ــم « »1ف ــي هــذه
السلسلة .لم يتح لي مراجعة القصص ،وتركت
ذل ــك ل ــذوق الـشــاعــر مــدحــت .كــانــت أيــامـنــا ايــام
الوحدة السورية املصرية ،وقيام الجمهورية
ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،ح ـيــث جـ ــاء ك ــل م ــن الـنــاقــد
رجــاء النقاش ليعمل في جريدة «الجماهير»
والـشــاعــر أحـمــد عـبــد املـعـطــي ح ـجــازي ليعمل
فــي جــريــدة «ال ــوح ــدة» وهـمــا جــريــدتــان قامتا
مع قيام تلك الوحدة .وكانت مناسبة ألتعرف
إلى الرجلني وفي مكتب مدحت عكاش تحديدًا،
فطلب الشاعر مدحت من رجاء النقاش أن يقدم
الدراسة
لـ «الحزن في كل مكان» فكتب ما يشبه
ّ
بلغت صفحاتها العشرين ،وأشار فيها إلى أنها

تجربة طازجة لكاتب يخطو خطواته األولــى
ومن قوله في هذه الدراسة« :والى جانب الروح
الشعرية الشائعة ،فإن املجموعة تحوي لقطات
من الحياة تستحق االنتباه ،وال بد من القول
ً
ّ
هنا إن صاحب هذه املجموعة كان عامال وهذا
املوقف يزيدنا تقديرًا واهتمامًا بشأنه ،فقليل
مــن ه ــؤالء الــذيــن خــرجــوا فــي وطـنـنــا الـعــربــي
من بيئة العمال ،فأمسكوا بالقلم لكي ينقلوا
لنا خفايا هــذه الـحـيــاة الـشــاقــة الـتــي يحياها
الـعــامــل الـعــربــي فــي ظ ــروف مــرهـقــة مشحونة
بالتجارب ( )...ومــن قلب هــذا املوقف العملي،
يلتقط الكاتب كثيرًا من اللوحات االجتماعية
الناجحة .وهو الى جانب هذا ،يحاول أن يرفع
مستوى مشاعر العامل من أن تكون مسفوحة
على التراب بدون معنى ،إلى مستوى انساني
عام لينطلق من األشياء الجزئية إلى التفكير
في األشياء اإلنسانية».
ويحلل رجاء النقاش بعد ذلك قصص املجموعة
قصة قصة ،وصــدرت تحت عنوان «الـحــزن في
كــل م ـكــان» وم ـمــا كـتـبــه ال ـشــاعــر ال ــراح ــل خليل

كاتبًا بني عشية وضحاها.
وأول إن ـس ــان أل ـقــى ن ـظــره إل ــى املـجـمــوعــة كــان
الـسـيــد سـلـيــم ،خ ــادم املـقـهــى ال ــذي نـطـلــب منه
الشاي والقهوةّ ،
فسر لي وقدم لي كأس الشاي
مجانًا من دون أن يتقاضى ثمن املشروب .كنت
سـعـيـدًا ،وان ــزاح ــت عــن ص ــدري هـمــوم ال يقدر
على حملها جبل ،كأنني أصبحت طائرًا ،ليس
بـجـنــاحــن ف ـقــط ،بــل ب ـعــدة أجـنـحــة قـ ــادرًا على
الطيران إلى أعلى افق.
فــي املرحلة الثالثةُ ،
درت على جميع مكتبات
دم ـش ــق ،ال ـت ــي ك ــان ــت مـ ــأى بــامل ـك ـت ـبــات أعـ ـ ّـرف
أص ـح ــاب ـه ــا إلـ ــى «ش ـخ ـص ــي الـ ـك ــري ــم» ال ـكــاتــب
وص ــاح ــب م ـج ـمــوعــة «ال ـ ـحـ ــزن ف ــي ك ــل م ـك ــان»
وأت ـب ــاس ــط م ـع ـهــم ع ـل ـهــم ي ـض ـعــون ل ــي نسخة
م ــن ك ـتــابــي ف ــي واج ـهــات ـهــم الــزجــاج ـيــة املـطـلــة
على الـطــريــق .كــانــوا يحققون لــي هــذه الرغبة
بــا تـلـكــؤ ،فــأقــوم بـجــولــة صـبــاحـيــة عـلــى هــذه
املكتبات ،التي كان عددها في ذلك الوقت يفوق
العشرين ،وأنا أتأمل كتابي املتربع بني الكتب
األخ ــرى ،كأنه وحــده زينة هــذه الــواجـهــات بال
مـ ـن ــازع .وم ــع ال ــوق ــت ،ص ــرت أداوم ف ــي مقهى
الوقت،
«الهافانا» ألتعرف إلى كبار كتاب ذلك
ّ
ثم أصبح لي موقع بينهم وقبلوا بي كاتبًا ندًا
بني صفوفهم.
وب ـع ــد الـ ـخ ــروج م ــن هـ ــذه امل ـع ـم ـعــة ،عـ ــدت الــى
ـرور الـ ــذي ركبني
طـبـيـعـتــي وتـخـلـيــت ع ــن ال ـغ ـ ُ
ف ــي ف ـت ــرة ص ـ ــدور امل ـج ـم ــوع ــة ،ألثـ ـق ــف نـفـســي،
وانصرف الى الكتابة عن ّ
جد من مجموعة الى
أخرى ،ومن راوية الى رواية ،حتى صار الناس
يشيرون إلـ ّـي بالبنان :هــذا هو الكاتب ياسني
رفاعية.

