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المشهد السياسي

االنتخابات النيابية :كلفة خيالية لـ«الهوية البيومترية»

قامرون بأمن اللبنانيين!
«المندوبون السامون» ُي ِ

واضح بالسيادة اللبنانية ،ومقامرة أوضح بأمن اللبنانيين ،تابعت السفارة الفرنسية أمس ما بدأه األميركيون
في استهتار
ٍ
في اليوم السابق ،من إثارة الرعب في الشارع اللبناني من احتماالت حصول اعتداءات إرهابية .وفيما ال يزال االنقسام
لي على اعتماد البطاقة البيومترية وعرضها
السياسي يه ّدد االنتخابات النيابية المقبلة ،جرى
ّ
التوصل أمس إلى اتفاق أ ّو ّ
على مجلس الوزراء .لكن كلفة هذه البطاقة ستكون خيالية!
لــم يكن ينقص البلبلة التي أحدثتها
ت ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات ال ـ ـ ـس ـ ـ ـفـ ـ ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وال ـك ـن ــدي ــة وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لــرعــايــاهــم
ف ــي ل ـب ـنــان م ــن أخ ـط ــار أم ـن ـيــة مـحــدقــة
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ،سـ ـ ــوى بـ ـي ــان الـ ـسـ ـف ــارة
ال ـفــرن ـس ـيــة أم ـ ــس ،ل ـيــزيــد م ــن تــرهـيــب
اللبنانيني واملقيمني في لبنان .وعدا
عـ ــن ال ـق ـل ــق وال ـ ـخـ ــوف ال ـ ـ ــذي أح ــدث ـت ـ ًـه
ب ـيــانــات ال ـس ـفــارات امل ــذك ــورة ،ضــاربــة
ب ـم ـص ــال ــح ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن االق ـت ـص ــادي ــة
وأعمالهم التجارية والسياحية عرض
ال ـح ــائ ــط ،خ ـصــوصــا ال ـت ـصــويــب على
كــازي ـنــو ل ـب ـنــان ،تـكـشــف ال ـخ ـطــوة عن
عـقـلـ ّـيــة «امل ـنــدوب ـيــة الـســامـيــة» ال ـتــي ال
ت ــزال س ـفــارات ال ــدول الـكـبــرى تتعامل

تصل كلفة االنتخابات
وتطوير األحوال الشخصية إلى
نحو  180مليون دوالر
ب ـهــا م ــع ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ف ــي مـ ّـس
واضح بالسيادة اللبنانية واستهتار
بهيبة الــدولــة وصالحياتها ودورهــا،
ّ
ملصلحة هيمنة السفارات وتسلطها،
بــذري ـعــة األخـ ـط ــار األم ـن ـيــة وال ـح ــرص
على الرعايا.
فــي مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» أن التحذير
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـ ـ ــذي ُب ـ ـ ـ ــث عـ ـب ــر الـ ـب ــري ــد
ّ
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ّل ـل ـس ـف ــارة م ــوجـ ـه ــا إل ــى
الرعايا ،ويحذرهم من ارتياد كازينو
ل ـب ـن ــان ،ي ـع ــود إلـ ــى م ـع ـلــومــات حصل
عليها األمـيــركـيــون عــن نـ ّـيــة مجموعة
إرهــابـيــة ت ــدار مــن مـخـ ّـيــم عــن الحلوة
تنفيذ عملية إرهــاب ـيــة فــي الـكــازيـنــو.
ّ
إل أن هــذه املـعـلــومــات ليست جــديــدة،
وتعود إلى قبل نحو شهر ،وقد حصل
ع ـل ـي ـهــا األمـ ـي ــركـ ـي ــون ع ـب ــر اعـ ـت ــراض
مـحــادثــات هاتفية وإلـكـتــرونـيــة ،وهي
معطيات نــاقـصــة ،مــن دون أس ـمــاء أو
ت ـفــاص ـيــل .وب ـح ـســب مـ ـص ــادر مـعـنـ ّـيــة
ّ
تحدثت لــ«األخـبــار» ،فــإن «األميركيني
أبلغوا استخبارات الجيش اللبناني
باألمر ،وبدأت االستخبارات بالبحث،
ُ
ّ
لكن التحقيقات لم تثبت أي شيء حتى

التحذيرات تضرب بمصالح اللبنانيين التجارية والسياحية عرض الحائط (هيثم الموسوي)

ّ
اآلن» .وه ــذه امل ـع ـلــومــات أك ــده ــا بـيــان
ال ـج ـيــش م ـس ــاء أمـ ــس ،لـجـهــة إش ــارت ــه
إلــى أنــه «إثــر تــوافــر معلومات ملديرية
املخابرات عن قيام خلية تابعة لتنظيم
داعـ ــش اإلره ــاب ــي ،ي ـتــرأس ـهــا امل ـصــري
فادي إبراهيم أحمد علي أحمد امللقب
ب ــأب ــو خ ـط ــاب ،املـ ـت ــواري داخـ ــل مخيم
عــن الـحـلــوة ،بالتخطيط والتحضير
للقيام بعمل إره ــاب ــي ،قــامــت مديرية
املـخــابــرات بتنفيذ عــدة عمليات دهــم،
أدت إلى توقيف  19شخصًا الرتباطهم
بشكل أو بآخر بالخلية املــذكــورة ،وال
تزال التحقيقات مستمرة مع املوقوفني
بإشراف القضاء املختص» ،فيما أتى
ب ـيــان وزيـ ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد املـشـنــوق

أسلحة الهبة السعودية ُح ِّولت إلى حرب اليمن!
في فضيحة تطال ما ّ
يسمى هبة الـ« 3مليارات دوالر» السعودية للجيش اللبناني ،نشر موقع
ً
«أوريان  »21الفرنسي مقاال ّعن دور فرنسا في حرب اليمن ،كشف فيه أن األسلحة الفرنسية
التي كان من املفترض أن تسلم للجيش اللبناني وتدفع ثمنها السعوديةّ ،تم تحويلها إلى اليمن،
العدوان السعودي ـ اإلماراتي ـ األميركي ضد اليمن.
لتستخدم في ّ
العقد سبق أن ُوقع بني باريس والرياض سنة  2014بقيمة  3مليارات
دوالر ،وينص على تسليم القوات املسلحة اللبنانية أسلحة وذخائر
فرنسية .ويقول أحد الصناعيني الذين استند إليهم
وتجهيزات عسكرية
ُ
املوقع ،إن «ما أدهشنا أنه طلب منا تكييف العتاد مع ظروف ال تتوافق مع
لبنان ،وبالتالي فهمنا أننا كنا نعمل على عتاد سيوجه للخدمة في اليمن».
ويضيف املصدر للموقع أنه «في نيسان  2017تم تحويل ّ  %80من العتاد
ّ
املوجه إلى بيروت ،وتم تسليم  %95منه لالختبار أو ُسل َم بشكل نهائي
في اليمن» ،الفتًا إلى أن هناك «ضبابية حول من هو املستفيد النهائي
من السالح» ،وأن «فرنسا تقوم بتمييع مسؤولياتها وتحويل األنظار عن اإلشكاالت املرتبطة
باستعمال هذه األسلحة».
(األخبار)

ّ
ل ـي ــؤكــد بـ ـ ــدوره أن «ه ـ ــذه ال ـت ـحــذيــرات
مبنية على معلومات من أحــد أجهزة
االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات األج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وتـ ـق ــوم
األجهزة األمنية اللبنانية بمتابعتها
ّ
ل ـل ـت ـحـ ّـري ع ــن صـحـتـهــا ودق ـت ـه ــا» .إل
أن ب ـي ــان وزارة ال ـخــارج ـيــة ك ــان أكـثــر
وضــوحــا مــن إش ــارة املـشـنــوق إلــى أنــه
«ال داع ـ ــي ل ـل ـخــوف وت ـض ـخ ـيــم الـخـبــر
وإعـطــائــه أبـعــادًا أكـبــر مــن حجمه» ،إذ
ّ
وج ـه ــت ال ـخــارج ـيــة ان ـت ـقــادًا «خـفـيـفــا»
ّ ً
لـخـطــوة ال ـس ـفــارات ،م ــؤك ــدة أن «هـكــذا
بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ي ـ ـجـ ــب أن تـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدرج ض ـم ــن
ً
ال ـت ـن ـس ـيــق ،ال ـق ــائ ــم أص ـ ـ ــا ،م ــع وزارة
الخارجية واملغتربني وأجهزة الدولة
األمنية».
الـتـهــديــدات األمـنـيــة ضـ ّـد لبنان ودول
امل ـن ـط ـق ــة مـ ــن قـ ـب ــل ت ـن ـظ ـي ــم «داعـ ـ ــش»
وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات املــرت ـب ـطــة ب ــ«ال ـق ــاع ــدة»
ل ـي ـســت جـ ــديـ ــدة ،واألن ـ ـبـ ــاء حـ ــول نـ ّـيــة
اإلرهـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداف الـ ـ ــداخـ ـ ــل
اللبناني تـكــاد تـكــون يومية ،وال ّ
يمر
يــ ٌ
ـوم ال ت ــوق ــف ف ـيــه األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة
الـلـبـنــانـيــة مـطـلــوبــن أو مـشـتـبـهــا في
سـعـيـهــم إل ــى تـنـفـيــذ أع ـم ــال إرهــاب ـيــة،
خصوصًا فــي األشـهــر األخ ـيــرة ،حيث
ت ـع ــان ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة مــن
هــزائــم متالحقة فــي ســوريــا وال ـعــراق.
وليس مفهومًا ملــاذا ّ
تعمدت السفارة
األمـيــركـيــة تعميم الـتـحــذيــر ،مــا دامــت
قــد أبلغت األج ـهــزة األمـنـيــة اللبنانية
ب ـم ـع ـلــومــات ـهــا ،والـ ـت ــي ت ـح ـ ّـرك ــت عـلــى
ال ـفــور إلح ـبــاط أي عـمــل إرهــابــي .وإذا
كانت بيانات كندا وبريطانيا مفهومة
لجهة االستناد إلى التحذير األميركي
والتنسيق بني دول الحلف األطلسي،
ف ــإن خـطــوة الـسـفــارة الفرنسية أمــس،
وإش ــاع ـت ـه ــا أجـ ـ ـ ــواء ال ـق ـل ــق والـ ـخ ــوف
ّ
مجددًا على الرغم من نشاط األجهزة،
يثير التساؤل أيضًا عن جدواه األمنية
واإلعالمية.

وه ـن ــا ،ال ب ـ ّـد م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى جملة
ً
ن ـق ــاط؛ ّأوال ،وف ــي ح ــال ك ــان ّ الـتـحــذيــر
صحيحًا ،فإنه ليس من حــق السفارة
األمـيــركـيــة تعميم هــذه املـعـلــومــات من
دون تنسيق مع الدولة اللبنانية ،وهو
مــا لــم يـحـصــل ،خـصــوصــا أن مـصــادر
ّ ّ
معنية أك ــدت أن «نـشــر التحذير أرب ّــك
عـ ـم ــل اسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات الـ ـجـ ـي ــش وحـ ـ ــذر
إرهــاب ـيــن كــانــت تـعـمــل عـلــى رصــدهــم
وتـ ـن ــوي تــوق ـي ـف ـهــم» .ث ــان ـي ــا ،أك ـث ــر من
مـ ّـرة قامت األجـهــزة األمنية اللبنانية
بـتـحــذيــر األج ـهــزة الـغــربـيــة مــن إمـكــان
وقوع عمليات إرهابية في دول غربية،
فهل قامت السفارات اللبنانية في هذه
الرعايا اللبنانيني من
الــدول بتحذير
ً
أخـطــار أمـنـيــة ،مـحــدثــة بلبلة مــن دون
تنسيق مع حكومات تلك الــدول؟ وفي
حال قامت السفارات اللبنانية باملثل،
كـيــف سـيـكــون ّ
رد وزارات الـخــارجـيــة
الغربية على إجراءات أحادية الجانب
كـ ـه ــذه؟ أم أن امل ـس ـم ــوح ل ــ«امل ـن ــدوب ــن
الـ ـس ــام ــن» فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـم ـن ــوع عـلــى
السفراء اللبنانيني في الخارج؟ أو أن
الرعايا اللبنانيني في أوروبا الغربية
ّ
وأميركا أقل شأنًا من الرعايا الغربيني
ّ
ف ــي ل ـب ـن ــان؟ ثـ ــم إن األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة
الـلـبـنــانـيــة أث ـب ـتــت ك ـف ــاءة عــال ـيــة عبر
ضربها الشبكات اإلرهابية وتفكيكها
واعتقال أعضائها ،خصوصًا لناحية
العمل االستباقي ،فيما تعاني الــدول
الغربية من اعتداءات إرهابية يومية،
ك ــان آخــرهــا أم ــس فــي لـنــدن وبــاريــس.
ّ
وس ـب ــق ل ــأج ـه ــزة األم ـن ـي ــة أن فــكـكــت
خاليا أخطر مــن تلك التي ُيحتمل أن
ً
ّ
ت ـك ــون ق ــد خــط ـطــت ف ـع ــا الس ـت ـهــداف
الكازينو ،ولــم يقم الغربيون بتحذير
رع ــاي ــاه ــم ،ف ـل ـمــاذا ج ــرى اع ـت ـمــاد هــذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة اآلن؟ وهـ ـ ــل هـ ـن ــاك خـلـفـيــة
للتوقيت واألسلوب؟
اتفاق ّأو ّ
لي على البطاقة البيومترية

وبعيدًا عــن الـشــان األمـنــي ،وبعد عـ ّـدة
ّ
اج ـت ـمــاعــات لـلـجـنــة الـ ــوزاريـ ــة املـكــلـفــة
بـتـطـبـيــق ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ،تـ ّ
ـوصــل
ال ـ ــوزراء أم ــس ،بـعــد اجـتـمــاع مـســائــي،
إلــى اتـفــاق ّأول ــي على اعتماد البطاقة
ال ـب ـيــوم ـتــريــة ،كــوس ـي ـلــة ل ــاق ـت ــراع في
االنـتـخــابــات النيابية املـقـبـلــة .غـيــر أن
هــذا االت ـفــاق لــم يحسم بـعــد ،بانتظار
ال ـن ـقــاش فــي مـجـلــس ال ـ ــوزراء ،وسـبــب
عــدم الحسم هــو االخ ـتــاف بــن حركة
أمل وحزب الله وحزب القوات اللبنانية
ح ـ ــول ال ـت ـم ـ ّـس ــك بــال ـت ـس ـج ـيــل امل ـس ـبــق
للناخبني ،وبني إصرار التيار الوطني
ال ـحـ ّـر وم ـعــه الــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
على رفض التسجيل املسبق للناخبني
الراغبني في اإلدالء بأصواتهم خارج
أم ــاك ــن ال ـق ـيــد .كــذلــك تـ ّ
ـوص ـلــت اللجنة
إلى االتفاق على مشاركة املغتربني في
العملية االنتخابية ،شريطة التسجيل
املسبق في السفارات.
ّ
وفيما أكــد أكثر من مصدر مشارك أن
ّ
االنـقـســام األكـثــر ح ــدة هــو بــن موقفي
ح ــرك ــة أمـ ــل والـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ،قــالــت
مصادر مشاركة إن «القوات اللبنانية
ب ــدت أك ـثــر لـيــونــة م ــن املـ ــرات الـســابـقــة
لـنــاحـيــة ال ـت ـســاهــل م ــع مـطـلــب الـتـيــار
الوطني برفض التسجيل املسبق» ،مع
ربط املوقف باللقاء الذي جمع رئيس
الـقــوات سمير جعجع بالحريري أول
ّ
ّ
الحر
ويصر التيار الوطني
من أمــس.
ّ
على موقفه هــذا ،من خلفية أن أكثرية
املــواط ـنــن ال ي ـل ـجــأون إل ــى التسجيل
املـ ـسـ ـب ــق ،مـ ــا قـ ــد ي ـم ـن ـع ـهــم الحـ ـق ــا مــن
االق ـ ـت ـ ــراع .وف ـ ــي ح ــن أن ه ـ ــذا ال ـخ ـلــل
ق ــد ال ي ـص ـيــب ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
ّ
وح ــده ،بــل ك ــل ال ـفــرقــاء ،قــالــت مـصــادر
فــي التيار لــ«األخـبــار» إن «مالحظات
ال ـق ــوى األخـ ــرى م ــن الـنــاحـيــة التقنية
معقولة ونحن ندرسها» ،لكن «بعض
مــاكـيـنــات ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة وال ـقــدرة
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أوقفوا دويري اآلن
«تجليطة» القاضي صقرِ :

على التجيير املسبق ستكون مرتفعة
في ّ حال التسجيل املسبق ،بينما نحن
نفضل ترك الناخب على مزاجه حتى
يـ ــوم االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع» .وعـ ــن االخ ـ ـتـ ــاف مــع
حــركــة أمــل لناحية التسجيل املسبق،
قــالــت امل ـص ــادر إن «ه ـن ــاك ف ـكــرة ذكـيــة
تـجــري بـلــورتـهـ ًـا ،وه ــي تــراعــي مطلب
الفريقني» ،رافضة الكشف عنها.
ّ
وفيما لم يتضح بعد مصير آلية عمل
ّ
البطاقة البيومترية فــي ظــل الخالف
ّ
على التسجيل املسبق ،أكــدت مصادر
وزاري ـ ــة أن م ـســألــة ال ـت ـصــويــت خ ــارج
مكان القيد يمكن أن تحصل عبر ثالثة
احـتـمــاالت :عــدم التسجيل املسبق مع
إن ـشــاء بنية إلـكـتــرونـيــة لــربــط حــوالــى
 10آالف قلم اقتراع ،وهذا األمر ُمكلف
للغاية وشـبــه مستحيل التنفيذ قبل
م ــوع ــد االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب .الـ ـخـ ـي ــار ال ـث ــان ــي،
عــدم التسجيل املـسـبــق ،ورب ــط املــراكــز
بماكينات ق ــراءة تبلغ كلفة الــواحــدة
حوالى ألف دوالر أميركي ،ما يعني 10
ماليني دوالر لهذه املاكينات وحدها.
وإما إقامة مراكز كبرى في كل منطقة
على حــدة واسـتـخــدام ماكينات قــراءة
ّ
أقل ،لكن مع التسجيل املسبق.
وفيما ال يزال الحديث عن رغبة بعض
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة فـ ــي ع ـ ــدم إج ـ ــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة ف ــي مــوعــدهــا،
ال س ـ ّـي ـم ــا تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،ت ـت ـخـ ّـوف
الـقــوى السياسية األخ ــرى مــن ّ
تحول
امل ـعـ ّـوقــات التقنية إل ــى ذري ـعــة يجري
الح ـق ــا ال ـل ـج ــوء إل ـي ـهــا ل ـط ـلــب تــأجـيــل
ً
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وهـ ـن ــاك ّأوال الـتـكـلـفــة
املادية لالنتخابات ولتطوير األحوال
الشخصية بشكل عام ،والتي قد يصل
م ـج ـمــوع ـهــا إلـ ــى  180م ـل ـيــون دوالر،
وه ــو مــا يبعث عـلــى الـقـلــق أيـضــا من
احتماالت الـهــدر و«التنفيعات» التي
قــد تحيط بتلزميات تنفيذ املشاريع
ّ
التقينة .مصادر وزارة الداخلية أكدت
لــ«األخـبــار» أن «البطاقة البيومترية
يجب أن يبدأ العمل عليها في غضون
أيام ،في حال أرادت القوى السياسية
أن تصل إلى نتيجة وأن تنتهي منها
ال ـ ـ ـ ــوزارة ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» .وت ـق ــول
املصادر إن «هناك  3ماليني و 700ألف
بطاقة يجب إصدارها ،ولدينا إمكانية
ّ
العمل  24ساعة على  24للطبع ،لكن
املشكلة فــي تقديم الطلبات» .وتقسم
املـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــدد الـ ـبـ ـط ــاق ــات امل ـط ـل ــوب
إص ــداره ــا إل ــى ث ــاث ف ـئ ــات ،اسـتـنــادًا
إلى بطاقة الهوية اللبنانية التي عمل
بها على ثالث دفعات ،من  1997حتى
 2002ومـ ــن  2002ح ـت ــى  2010وم ــن
 .2017ف ـه ـنــاك مـلـيــونــان
 2010ح ـتــى ّ
و 400ألـ ــف مـ ـل ــف تـ ـح ــوي م ـع ـلــومــات
صـحـيـحــة ع ــن أصـحــابـهــا لـكـنـهــا غير
مكتملة ،والـ ّبــاقــي ينقسم بــن حوالى
 700ألــف ملف يحوي معلومات غير
ّ
يتقدم
صحيحة ،و 600أل ــف طـلــب لــم
أص ـحــاب ـهــا ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ب ـطــاقــات
هـ ّ
ـوي ـتـهــم .غـيــر أن ح ـصــول املــواطـنــن
على الهوية البيومترية ،ومــا يعنيه
واالنتظار
األمــر مــن تقديم املعامالت
ً
وال ـت ـك ـل ـفــة امل ــال ـي ــة ،ق ــد ي ـع ـطــي فــرصــة
أكبر للماكينات االنتخابية لألحزاب
ّ
واملرشحني ،للتحكم أكثر في أصوات
الـنــاخـبــن مــن خ ــال تخليصها لتلك
امل ـعــامــات ودف ـع ـهــا ال ـبــدل املـ ــادي عن
املواطنني.
(األخبار)

أن تستغفل «الرأي العام»
ومعه «الرأي الخاص» وكلّك
ثقة أن ّك ستنجح ،وتنجح
فعالً ،فأنتَ القاضي صقر
صقر .نحن أمام فضيحة
تستدعي ،أقلّه ،فتح تحقيق
أمام «التفتيش القضائي»...
وبالتالي إعادة فتح ملف
المخ ّرج السينمائي زياد
دويري .لن يُصبح التطبيع
«عرفًا» .هذا لعب بالنار.
ُ
إليكم ما حصل
محمد نزال
ََ
القضاء زيــاد دويــري؟
لحظة ،كيف تــرك ُ
َ
الجواب« :تجليطة» .ض ِحك على «الرأي
ال ـ ـعـ ــام» .ف ـ ِـل ـ َـم ــن ي ـه ـ ّـم ــه الـ ـق ــان ــون ،إلـيـكــم
ال ـق ــان ــون ،وبــال ـتــالــي ،الـفـضـيـحــة .وكـيــل
دوي ـ ــري ،امل ـحــامــي نـجـيــب ل ـي ــانُ ،ص ـ ّـرح
ُ
ّ
ّ
إعــامّـ ّـيــا أن مــوكـلــه «اســتــدعــي إذ نـ ِـســب
ّ
إليه أنه زار فلسطني املحتلة ،على أساس
املادة ِ 285من قانون العقوباتِ ،من دون
ّ
اللبنانية.
صريحة ِمن السلطات
موافقة
ّ
لكن األفعال ُاملالحق بها ّ
مر عليها الزمن
ّ
ّ
كلها ،بانقضاء ثالث سنوات ،فالقضية
ّ
نهائيًا» .ال يا حضرة «األفوكاتو».
انتهت
الـ ـقـ ـض ـ ّـي ــة لـ ــم تـ ـنـ ـت ــهِ  .ك ــذل ــك يـ ــا ح ـض ــرة
القاضي صقر صقر ،يا ّ
مفوض الحكومة
ّ
ل ــدى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،ال ـق ـضــيــة لم
َ
ت ـن ـتــهِ ِ .ل ـ َـم ي ــا صـقــر طـ ّـب ـقــت فـعــل دوي ــري
على املادة ِ 285من قانون العقوبات بدل
تطبيقه على املــادتــن األولــى والسابعة
َ
ِمن «قانون مقاطعة إسرائيل»؟ َ
رأيت
لم
ّ
أن جــرمــه جنحة ال جناية؟ هــل تـظــن أن
«الـ ــرأي ال ـعــام بـغــل» عـلــى طــريـقــة سعيد
تقي الدين؟ فاتك احتمال وجود أكثر ِمن
سعيد في عصرك.
إل ـي ـكــم «ت ـج ـل ـي ـطــة» ص ـقــر ص ـق ــر .يــوجــد
لدينا فــي لبنان قــانــون اسمه «مقاطعة
إسرائيل» .لم يلجأ إليه القاضي صقر.
قــانــون خ ــاص بــاملــوضــوع اإلســرائـيـلــي،
ّ
وقضية دويري هي الصلة باإلسرائيلي،
وال ـت ـعــامــل م ـعــه ،وإج ـ ــراء ال ـع ـقــود ،ومــع
ذلــك لم يلجأ القاضي إلــى هــذا القانون.
ل ـج ــأ بـ ــدل ذلـ ــك إلـ ــى ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات
(الـعــام) الـ ّـذي ال تــرد فيها ،إطالقًا ،لفظة
ّ
يتحدث عن «العدو» بشكل
إسرائيل .إنه
ّ
ع ــامّ .أم ــا ال ـقــانــون امل ـخــصــص للتعامل
ّ
مــع ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي ،ت ـحــدي ـدًا ،فـكــأن
صقر ال يعرف بأمر وج ــوده .ال يعرف؟
املـ ــادة ( 285ع ـقــوبــات) ال ـتــي رك ــن إليها

ال ـق ــاض ــي ت ـن ــص ع ـل ــى اآلت ـ ـ ــي«ُ :ي ـع ــاق ــب
بالحبس سنة على األقــل وبـغــرامــة ()...
ّ
ّ
كــل لبناني وك ــل شخص فــي لبنان ِمن
ّ
رعايا الــدول العربية يدخل مباشرة أو
ب ـصــورة غـيــر م ـبــاشــرة ،وبـ ــدون مــوافـقــة
ال ـح ـكــومــة امل ـس ـب ـقــة بـ ــاد ال ـ ـعـ ــدو» .هــذه
ج ـن ـحــة .ل ـنــوضــح أكـ ـث ــر .ال ـع ـقــوبــة الـتــي
تـ ـك ــون م ـ ـ ّـدة ال ـس ـج ــن ف ـي ـه ــا دون ث ــاث
سنوات جنحةّ ،أمــا ما فــوق ذلــك فتكون
ج ـن ــاي ــة .ف ـع ــل دويـ ـ ـ ــري ،ب ـح ـســب ق ــان ــون
االخـتـصــاص (مقاطعة إســرائ ـيــل)ُ ،ي ّ
عد
جناية .تصل عقوبته إلى السجن عشر
س ـن ــوات .قـضــاؤنــا (الـفـظـيــع) أراد لفعل
دويــري أن يكون جنحة ال جناية .ملــاذا؟
ّ
ّ
األمنية (الفظيعة أيضًا) لم
ألن أجهزتنا
توقف دويــري لحظة بعد وقــوع الجرم.
ُ
تـ ِـرك هكذا (لسبب مــا) .إهـمــال؟ ّأيــا يكن،
مضى على جرمه أكثر ِمن ثالث سنوات.
ه ــذا ُيـسـقــط املــاحـقــة عـنــه بفعل «م ــرور
الــزمــن الـثــاثــي» فــي الجنحة ،ولـكــن في
ّ
ال ـج ـنــايــة فـ ــإن ال ـحــديــث ع ـنــدهــا ُيـصـبــح
عــن حــاجــة إلــى «م ــرور الــزمــن العشري»
لسقوط املالحقة.
إلـيـكــم مــا يـنـ ّـص عليه قــانــون «مقاطعة
إسرائيل»ّ .
تنص املـ ّـادة األولــى ِمنه على
ّ
اآلتي«ُ :يحظر على كل شخص ،طبيعي
أو معنوي ،أن يعقد بالذات أو بالواسطة
اتفاقًا مع هيئات أو أشخاص مقيمني في
ّ
بجنسيتهم،
إسرائيل أو منتمني إليها
أو يـعـمـلــون لـحـســابـهــا أو ملصلحتها،
وذلك متى كان موضوع االتفاق صفقات
عمليات ّ
ّ
ّ
مالية ،أو ّ
أي تعامل
تجارية أو
آخ ــر ّأي ــا كــانــت طـبـيـعـتــه» .ه ــذا فــي نـ ّـص
املـ ّـادة األولــىّ ،أما املـ ّـادة السابعة فتقول:
ّ
ُ«يـعــاقــب كــل َمــن ُيخالف أحـكــام املادتني
األولّـ ـ ـ ــى والـ ـث ــانـ ـي ــة ب ــاألشـ ـغ ــال ال ـش ــاق ــة
امل ــؤقـ ـت ــة ِم ـ ــن ث ـ ــاث إل ـ ــى ع ـش ــر س ـن ــوات
وب ـغــرامــة ( .»)...ه ــذه تنطبق عـلــى فعل
دويــري .املـ ّـادة واضحة ال تقبل التأويل:
«أو ّ
أي تعامل آخــر ّأيــا كانت طبيعته».
أوق ـفــوا دوي ــري اآلن ،اآلن اآلن ،وليفتح
التفتيش القضائي (الفظيع هو اآلخــر)
تحقيقًا فــي مخالفة القاضي صقر ،في
«ال ـخ ـطــأ ال ـج ـس ـيــم» (ع ـل ــى ف ــرض حسن
ّ
ّ
النية) الــذي وقــع فيه ،وإال فــإن السابقة
ستفتح أبــوابــا الـجـمـيــع بــالـغـنــى عنها.
فعلة دويري جناية ال جنحة ،وسقوطها
بفعل م ــرور الــزمــن (وف ــق قــانــون أصــول
ّ
الجزائية) هو عشر سنوات.
املحاكمات
ّ
هذا رغم أن دويري قفز فوق «أي تعامل
آخر ّأيًا كانت طبيعته» إلى حدود إقامة
ع ـق ــود ع ـم ــل م ــع اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،ال ــذي ــن
ّ
اشتركوا في إنتاج الفيلم ،وكل األسماء
معلنة وصاحب الجرم نفسه ُيعلن هذا
وال ُيـنـكــره .نـحــن أم ــام فضيحة تضاف
إلى فضيحة عدم مالحقته ،في البداية،
يــوم شـيــوع خبر ال ـجــرم .املـســألــة ليست
ّ
شخصية ،الـقــانــون،
فــي دوي ــري ،ليست

َ
ِلــن يهمه الـقــانــون ،ال يعترف باألسماء
واملواقع واألشخاص.
نسأل أحد قضاة التحقيق السابقني في
ّ
العسكرية ،عن هذا القفز املريب
املحكمة
فوق قانون «مقاطعة إسرائيل» واالكتفاء
بقانون العقوباتُ ،فيعرب عن دهشته ِمما
حصل .نسأله هــل ّ
ثمة مــا ُيعطل قانون
ُ
ّ
إداريـ ــا؟ ُيجيب« :ك ــا ،يفترض
املقاطعة
أن ُيعمل به ،فما حصل هو تخريجة ِمن
أجــل تــرك صاحب الـجــرم» .إذن ،القانون
ّ ً
ليس معطال .املسألة ليست في القانون،
ّ
بل في ُاألشخاص ،في الذهنية الحاكمة،
ً
في َمن أوكل إليه تطبيق القانون ،وصوال
إل ــى «ت ـ ّـي ــار تطبيعي» ينتشر فــي كثير
ِمــن مفاصل ُسلطات الــدولــةّ .
مقرر لجنة
«مقاومة التوطني والتطبيع» في نقابة
املحامني في بيروت ،املحامي فؤاد مطر،
يـقــول« :أسـ ّـجــل استغرابي واستهجاني
لوصف جرم دويري كجنحة ال كجناية،
ما ُيناقض نص قانون املقاطعة الصادر
عـ ــام  .1955م ــا ح ـص ــل ،أي ال ـق ـف ــز ف ــوق
الـ ـق ــان ــون امل ـ ــذك ـ ــور ،ه ــو م ـخ ــال ــف أي ـضــا
للنصوص الـصــادرة عن مكتب مقاطعة
ّ
العربية،
إسرائيل التابع لجامعة الــدول
ال ـتــي يـلـتــزم لـبـنــان تـطـبـيـقـهــا»ُ .يضيف
م ـطــر« :اق ـتــرح ـنــا ســاب ـقــا ،ون ـق ـتــرح اآلن،
ً
ت ـع ــدي ــا ف ــي ق ــان ــون م ـقــاط ـعــة إســرائ ـيــل
ُليصبح تابعًا لــوزارة الدفاع بــدل وزارة

فعلة دويري جناية
بحسب قانون «مقاطعة
إسرائيل» ومرور زمنها
عشر سنوات ال ثالثًا

كيف ُج ِزم أ ّن «مرور الزمن الثالثي» لم
ُيقطع وأ ّن الجرم ليس متماديًا؟ (أ ف ب)

ّ
االقتصاد .املسألة تتعلق باألمن القومي
للبالد».
باملناسبة ،وفي أسوأ الحاالت ،إن قبلنا
فمن
بكون فعل دويري جنحة ال جنايةّ ،
ق ــال إن «مـ ــرور ال ــزم ــن ال ـثــاثــي» تحقق
ً
فــي قـضـ ّـيـتــه أص ــا؟ امل ــادة ال ـعــاشــرة ِمــن
ق ــان ــون «أصـ ـ ّـول امل ـحــاك ـمــات ال ـجــزائـ ّـيــة»
ّ
ت ـن ـ ّـص ع ـلــى أنـ ـ ــه« :ي ـق ـطــع كـ ــل ع ـمــل ِمــن
أعمال املالحقة أو التحقيق أو املحاكمة
م ــرور الــزمــن فــي ال ــدع ــوى ال ـعــامــة» .هل
ّ
جـ ــرى ال ـت ــأك ــد ِمـ ــن عـ ــدم ح ـص ــول «عـمــل
ّ
ّ
مــاح ـقــة» (ولـ ــو ك ــان بـبــرقــيــة إداريـ ـ ــة أو
ح ـت ــى ب ــات ـص ــال ه ــات ـف ــي) ِمـ ــن األج ـه ــزة
ّ
األمنية؟ هل بحث صقر في األمــر؟ ّربما
َ
سيجد من يخبره أن اتصاالت حصلت،
خــال السنوات الـثــاث ،بني األمــن العام
واس ـت ـخ ـب ــارات ال ـج ـيــش .أك ـثــر ِم ــن ذل ــك،
لو أراد القاضي صقر محاكمة دويــري،
ل ــو ك ــان ــت ل ــدي ــه ال ــرغ ـب ــة ب ــذل ــك ان ـطــاقــا
ِمــن حــس مقاطعة نــابــع ِمــن ذات ــه ،أو لو
ك ــان يخشى املـســاء لــة واملـحــاسـبــة ِمـ َـمــن
يضعون سياسة الــدولــة العليا ،لوجد
فــي فـقــرة ِمــن امل ــادة (الـعــاشــرة املــذكــورة)
ّ
مــا ُيمكنه ِمــن التوقيف والـتـحــويــل إلى
امل ـحــاك ـمــة« :ي ـب ــدأ س ــري ــان مـ ــرور الــزمــن
فــي الـجــرائــم اآلنـ ّـيــة ِمــن تــاريــخ وقوعها.
ّأم ــا ال ـجــرائــم املـسـتـمــرة أو املـتـمـ ّ
ـاديــة أو
املتعاقبة فال تبدأ إال ِمــن تاريخ انتهاء
ال ـحــال ــة ال ـج ــرم ـ ّـي ــة» .أال ُي ـم ـكــن ع ـ ّـد فعل
ّ
دويــري متماديًا؟ املسألة ال تتعلق فقط
ب ــدخ ــول ــه بـ ــاد ال ـ ـعـ ــدو ،ب ــل بــال ـتــواصــل
ّ
املـسـتـمــر ،حــتــى بـعــد انـتـهــاء الـفـيـلــم ،في
ـاالت وال ـت ـكــري ـمــات،
الـ ـلـ ـق ـ ًـاءات واالحـ ـتـ ـف ـ ُ
فضال عــن استعالئه «املستمر» إضافة
ّ
التبجح .أكثر ِمن ذلك،
إلى «تماديه» في
أال ُيمكن القاضي «االستئناس» بنص
امل ـ ــادة ِ 328مـ ــن ال ـق ــان ــون األخـ ـي ــر الـتــي
تقول« :إن سقوط العقوبة املحكوم بها
بمرور الزمن ال يحول دون سماع طلب
إعادة املحاكمة»؟ ُيحكى عادة عن «روح
ال ـقــانــون» وع ــن «ق ـصـ ّ
ـديــة امل ـش ـ ّـرع» ومــا
ّ
شاكل ،وهذا كله ،حتمًا ،يعرفه القاضي
صـقــر ومـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى وســائــر
ال ـق ـض ــاة .ك ــان ُي ـف ـتــرض بــ«الـتـجـلـيـطــة»
أن تكون أكبر حبكًا .فاتهم ذلــك .عليهم
اآلن يجدون ترقيعة أخرى ،تحاشيًا ألن
ثبت سابقة تطبيع ،ثم ُتصبح ُ
ُت ّ
«عرفًا»
ّ
ّ
مكرسًا ،وعندها ...أيًا يكن.
للمحامي فؤاد مطر ّ
كتيب بعنوان «في
مواجهة التوطني والتطبيع» .صدر قبل
نـحــو عــامــن .وض ــع عـلــى صفحة غالفه
الـخـلـفـ ّـيــة كـلـمــات لـلـشــاعــر ط ــارق نــاصــر
ال ــدي ــن«ُ :ر ّدي يــا كـتــب ال ـلــه عـلــى أسئلة
املتفائلُ .ر ّدي يا جثث األطفال ،فقد كثر
ال ـســائــلِ .م ــن بـحــر الـبـقــر إل ــى الـنـبـطـ ّـيــة،
ّ
ع ـ ـنـ ــدي أجـ ــوبـ ــة ورس ـ ــائ ـ ــل .ك ـ ــل شـهـيــد
ّ
يتقدس دمــهُ ،ينبت سوسنة ،تنطق :ال
للتطبيع مع القاتل».

علم
و خبر
سعيد إلى الفاتيكان ...للترويج للتطبيع!
يزور النائب السابق فارس سعيد ،نهاية تشرين األول املقبل ،الفاتيكان،
ّ
العدو االسرائيلي ،وهو
من أجل «التسويق» لطرحه «التطبيعي» مع
«فـتــح طــريــق الـحــج ال ــى ال ـقــدس أم ــام املــؤمـنــن مسلمني ومسيحيني»،
بذريعة عدم السماح «بتهويد القدس» .وقد بدأ سعيد بالحصول على
ُ
وسيحاول مقابلة البابا فرنسيس.
مواعيد من املسؤولني في الفاتيكان،

البون حليف القوات بدل افرام؟
تحت عنوان «إخ ــراج آل افــرام من الحياة السياسية» ،لن يجد النائب
السابق منصور البون مانعًا يحول دون ترشحه على الئحة القوات
اللبنانية في كسروان ـ جبيل ،في حال فشل االتفاق بني معراب من جهة
ورئيس جمعية االنتشار املاروني نعمة افرام من جهة أخرى .فبحسب
ّ
سياسيني يلتقون البون ،يعتقد األخير أن «وجود افرام على أي الئحة
ّ
يعني حصوله على نسبة كبيرة من األصــوات التفضيلية» .كذلك فإن
الـبــون لــن يكون ُمحرجًا فــي عقد قــران انتخابي مــع «ال ـقــوات» ،تنتهي
مفاعيله مع إقفال صناديق االقتراع.

استقالة جديدة من التيار
بعد استقالة ّ
منسق قضاء جزين فــي التيار الوطني الحر وعــدد من
ّ
األعضاء ،تقدم منسق بلدة حلبا العكارية سامر يعقوب باستقالته مع
أربعة من األعضاء من التيار ،نتيجة ما ّ
سماه في كتاب استقالته خيبة
أمل كبرى« ،فنحن ننتهج ما حاربناه عند اآلخرين ،ونلهث للتحالف
مع رموز الوصاية والخونة ومع السارقني والفاسدين (.»)...
وشرح يعقوب لـ «األخبار» أسباب قــراره ،حيث إن «التيار الذي دخل
ّ
ال ـيــه وع ــده بـبـنــاء دولـ ــة ،ويـتـخــلــف ال ـيــوم عــن وعـ ــوده ويـنـســى كـتــاب
اإلبراء املستحيل وكل مسيرته منذ عام  .»2005وكان األجدى به بعد
سعيه إلى التحالف مع تيار املستقبل «اما أن يعتذر منهم التهامهم
بــالـفـســاد أو يـعـتــذر مــن الـعــونـيــن الــذيــن لـيـســوا غـنـمــا بــل نــاشـطــون
مثقفون ويـفـكــرون ،وبنظرهم املستقبل هــو رأس الفساد الــى جانب
أحزاب أخرى» .وتساء ل عن كيفية التسويق ملرشحني إلى االنتخابات
ّ
النيابية املقبلة« ،ال يشبهون الـتـيــار ،فــارغــن لـكــن جيوبهم مــآنــة».
وأصـ ـ ّـر يـعـقــوب عـلــى ضـ ــرورة ع ــدم إسـ ــاء ة فـهــم خ ـطــوتــه« ،فـبـنـظــري،
ّ
التشبه بباقي
التيار هو أفضل االحزاب اللبنانية ،لكنه يجنح صوب
األحزاب».
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(مروان
طحطح)

أزمة ريفي تتفاقم:

ماليًا وسياسيًا وداخل فريق العمل
ال يمر الوزير السابق أشرف ريفي
في أفضل أيامه السياسية .القصة ال
تتعلّق فقط بفشل رهانه اإلقليمي،
وانطفاء وهج خطابه السياسي،
يمر فيها؛
واألزمة المادية التي ّ
فالخالفات بين أعضاء فريق عمله
تكثر ،وتنسحب أيضًا على المناصرين له
في الشارع ،الذين بدأ «الوازنون» منهم
يُعبّرون عن امتعاضهم من تصرفات
«المسؤولين الريفيين»
ليا القزي
ُهادئة كانت طرابلس في بحر األسبوع
ُ
امل ـ ـن ـ ـصـ ــرم .امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي اســت ـع ـم ـلــت
ك ـ ــ«طـ ــريـ ــق عـ ـ ـب ـ ــور» ملـ ـح ــارب ــة الـ ــدولـ ــة
ال ـسـ ّ
ـوريــة ،تلتقط أنـفــاسـهــا فــي لحظة
ت ـب ــدل إق ـل ـي ـم ـيــة .روي ـ ـ ـدًا رويـ ـ ـ ـدًا ،انـتـ ّفــت
مطالب إسقاط الرئيس السوري بشار
ّ
ّ
األســد ،لتحل محلها ُمخططات إعمار
بالد الشام انطالقًا من لبنان .وطرابلس

ّ
ليست إال إحدى البوابات لتحقيق هذا
ال ـهــدف .األهــالــي يتنفسون الـصـعــداء،
بـ ـع ــد أن أثـ ـقـ ـل ــت أكـ ـت ــافـ ـه ــم شـ ـ ـع ـ ـ ٌ
ـارات
ّ
انـتـخــابـيــة ،لــم تــزدهــم إال ف ـق ـرًا وع ــوزًا.
«س ـق ـطــت هـ ــذه ال ـخ ـط ــاب ــات ،وت ـحــدي ـدًا
خطاب (الوزير السابق) أشرف ريفي»،
تـقــول م ـصــادر سياسية طرابلسية ال
ُ
تعتبر من خصوم اللواء املتقاعد .ففي
ّ
ّ
ُ
ك ــل م ـ ّـرة رف ــع ري ـفــي ال ـصــوت «مـ ـه ــددًا»
ً
رئيس
بعدم السماح ،مـثــا ،بانتخاب
ٍ
لـلـجـمـهــوريــة م ــن ف ــري ــق  8آذار« ،ك ــان
يحصل العكسّ .أدى ذلك إلى تراجع ثقة

الـنــاس ب ــه» .ليست املــواقــف السياسية
والتحوالت في العالم العربي وحدها
ٌ
التي «انقلبت» على ريفي .هناك عامل
ً
آخ ــر ،أش ـ ّـد وط ــأة عليه ،هــو «ال ـشـ ّـح في
الخدمات ،ومــرور أربعة أشهر من دون
أن يدفع رواتــب املوظفني لديه»ُ .معظم
الـقــوى السياسية فــي املــديـنــة ،كرئيس
ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي،
ُ
ت ـمــارس «الـتـقـنــن» على ّمستوى املــال
السياسي ،ولكن «الفرق أنها لم تقطع
الطرابلسية
رواتبّ املوظفني» .املصادر ُ
ترى أن «الحنفية الخليجية» أقفلت مع
ريفيٌ .
قسم من ّاملنتفعني السابقني من
ريفي حــاولــوا دق بــاب ميقاتي .وقسمٌ

عمي على الحريري
ميقاتي وريفي :أنا وابن ّ
قبل أشهر ،طلبت السعودية من الوزير السابق أشرف ريفي تحييد رئيس الحكومة سعد الحريري
عن هجماته السياسية ،وعدم مواجهته .أعاد الوزير السعودي ثامر السبهان «إمالء» األمر نفسه
على ريفي ،خالل زيارته األخيرة للبنان .تزامن ذلك مع ّ
الشح املالي الذي ُيعاني منه اللواء املتقاعد،
وفراغ» ،بحسب مصادر طرابلسية.
وتراجع خطابه السياسي ،ليظهر كأنه «يعيش حالة ضعف
ٍ
بحراك ما ،فكان االنفتاح على رئيس الحكومة
أمام هذا الواقع ،وجد ّأن من الضروري «القيام
ٍ
ّ
قرابة سنة .زار
السابق نجيب ميقاتي» .وللمناسبة ،فإن الحديث عن تقارب بني الرجلني بدأ قبل ُ ّ
ريفي بلدية طرابلس ،وترك أعضاءها في حالة ذهول بعد أن أشاد بميقاتي« ،مبشرًا» بتعاون
إنمائي بينهما ،ال ّ
سيما في ملفات الكهرباء واملستشفيات والعمل البلديّ .
كبر ريفي الهالة حول
تعاونه مع ميقاتي ،علمًا بأنهما لم يتفقا سوى على التعاون لتسهيل عمل البلدية ملا فيه مصلحة
ّ
ّ
وسري ،بني ميقاتي وريفي« ،على عدم
تتحدث املصادر الطرابلسية عن اتفاق علني
املدينة.
ّ
االشتباك أحدهما مع اآلخر في الشارع .مصلحتهما ضد الحريري تقتضي ذلك» .ما املدى الذي
ستصله هذه العالقة سياسيًا؟ «لن ترتقي إلى ّأي مستوى» ،تؤكد املصادر.

ُيو ّجه العاملون مع
ريفي والمقرّبون منه
تهديدات بعضهم
لبعض على «الواتساب»

آخر لجأ إلى األمني العام لتيار املستقبل
أح ـ ّم ــد الـ ـح ــري ــري ،ال ـ ــذي كـ ــان واض ـحــا
«بــأنــه ق ـ ٌ
ـادر على تأمني الخدمات التي
لها عالقة بوزارة الداخلية وقوى األمن
مصادر
الداخلي ،ولكن ليس املــاديــة».
ّ
ريفي ُت ّ
صر على نفي أن يكون قد تلقى
ّ
«أي مال من السعودية أو من اإلمــارات
ّ
العربية»ّ .
القصة تتعلق «بأربعة أفراد
كــانــوا ُيـســاعــدون ال ـلــواء ،يـمــرون اليوم
بأزمة مادية».
م ـش ـك ـلــة ريـ ـف ــي ل ـي ـســت فـ ــي مـ ــا ت ـق ـ ّـدم
وح ـ ـسـ ــب ،بـ ــل فـ ــي ال ـج ـب ـه ــة ،ال ــدائ ـم ــة
ّ
واملقربني
االشتعال ،بني العاملني معه
ُ
مـ ـن ــه .ت ـق ـ ّـس ــم امل ـ ـصـ ــادر ال ـطــراب ـل ـس ـيــة
«جماعة» ريفي إلى مستويني؛ األول،
ّ
يـ ــضـ ــم مـ ــديـ ــر املـ ـكـ ـت ــب رشـ ـ ـ ــاد ريـ ـف ــي،
ورئـيــس جمعية «الـنــاشـطــون» أحمد
خوجة ،وأحد مستشاريه العميد فواز
متري ،ومسؤول «شباب اللواء أشرف
ري ـف ــي» ع ـلــي ص ـب ـحــة ،واملـ ـس ــؤول عن
العالقة مع أبناء «املناطق الشعبية»
امل ــؤه ــل ع ـم ــر ال ـب ـح ــر .هـ ـ ــؤالء «ت ــرب ــط
عالقة ّ
سيئة بعضهم بالبعض اآلخر.
ُّ
وك ــل ـم ــا اج ـت ـمــع اث ـن ــان م ـن ـهــم ،ح ــاوال
«الحفر» للثالث» .أما املستوى الثاني،
ّ
فيتعلق بـ«مفاتيح» األحياء املحرومة
ّ
في طرابلس .عالقتهم «سيئة بالبحر
وخوجة ،وهــم ُي ّ
عبرون عن هــذا األمر
ع ـل ـنــا ،إمـ ــا ف ــي الـ ـش ــارع أو م ــن خــال
املجموعات على تطبيق الواتساب».
ً
ُت ّ
قدم املصادر مثاال على ذلك ،توجيه
ّ
ّ
كــل من «يوسف بــكــور ،وحسام مــراد،
وطــال شعبان ،تـهــديــدات إلــى البحر
ّ
ع ـبــر ال ــواتـ ـس ــاب» .ت ـقــول امل ـص ــادر إن

الـشـبــاب املــذكــوريــن مــن «األســاسـيــن
ّ
الطرابلسية .بعد
مع ريفي في األحياء
الــوســاطــاتُ ،سـ ّـربــت ص ــورة لهم وهم
ُيـقـ ّـبـلــون يــد الـبـحــر ُمـعـتــذريــن» .كذلك
ُانتشر فيديو للشاب يوسف حمدان،
املـقـ ّـرب من ّريفي ،يــرد فيه على اتهام
ّ
ً
البحر له بأنه تلقى أمــواال من مكتب
ّ
نجيب ميقاتي ،بعد زيارته له .تحدى
ّ
ً
حمدان البحر قائال له« :أنا زملي .بطلع
مصاري مش بحاجة ملصاري .أنا زملة
أشـ ــرف ري ـف ــي ،وإنـ ــت م ــا بـتـجـبـلــو إال
ّ
املسبات»ُ .يضاف إلى ذلك« ،انشقاق»
ع ـم ــر ال ـش ــام ــي ع ــن ري ـف ــي وال ـت ـحــاقــه
بــرئ ـيــس ال ـح ـكــومــة س ـعــد ال ـح ــري ــري.
ال ـش ــام ــي زار ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق قـبـيــل
تـ ّ
ـوج ـهــه إل ــى ال ـح ـ ّـج .وف ــي ح ــن تـقــول
ّ
مصادر ريفي إن «الهدف كان االعتذار
ب ـع ــد م ــؤت ـم ــر ال ـش ــام ــي ال ـص ـح ــاف ــي»،
ّ
ت ـ ــؤك ـ ــد املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــة أن
«الشامي بقي ملتزمًا خيار االنفصال
عن ريفي» .كان من املفترض أن ينضم
إلــى الـشــامــي فــي مــؤتـمــره االنشقاقي
هيثم فرحة واملختار السابق عبدالله
ّ
الـ ـ ّب ــق ــار .ن ـت ـي ـجــة «الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـتــي
تلقياها ،تراجعا عن خطوتهما» ،قبل
أن ُيـعـلـنــا قـبــل ّأيـ ــام «ابـتـعــادهـمــا عن
ريفي» ،بحسب املصادر الطرابلسية.
ال يجمع بني املحيطني بريفي سوى
ريفي نفسه .ولكن تأثيرهم السلبي
ع ـل ـيــه ه ــو «ن ـق ـل ـهــم ص ــراع ــات ـه ــم إل ــى
ّ
ال ـش ــارع ،وعـمــل ك ــل منهم عـلــى خلق
ج ـمــاع ـتــه» .مل ـص ــادر ري ـفــي ٌ
رأي آ ّخ ــر.
ال تنفي األخ ـبــار املتناقلة ،بيد أنها
ُ
ّ
تـحــاول تبسيطها ،عبر اإليـحــاء بــأن
ّ
«الحالة التنظيمية لم تؤطر بعد .لم
يتركنا سوى شخص أو اثنني .وعمر
ً
ال ـشــامــي أص ــا أب ـعــدنــاه قـبــل ف ـتــرة».
ّ
تــرى أن «املـنــاوشــات مــوجــودة دائمًا.
ّ
لعبة مد وجزر بني أفراد يتنافسون»،
تـقــول املـصــادر عــن فــريــق عمل ريفي.
ال أح ــد ي ـع ــرف م ـص ــدر األرق ـ ـ ــام الـتــي
تستند إلـيـهــا م ـصــادر ريـفــي لتأكيد
ثـ ـب ــات ش ـع ـب ـي ـتــه« ،واقـ ـتـ ـن ــاع ال ـن ــاس
ّ
ّ
بـمــن يتكلم عــن وجـعـهــم» ،فـتـقــول إن
ريـفــي يحظى ب ـ ــ« %26مــن الناخبني
ال ـطــراب ـل ـس ـيــن ك ـق ــوة ت ـج ـي ـيــريــة ،في
م ـقــابــل  %20مل ـي ـقــاتــي ،و %18لـتـيــار
املستقبل».

تقرير

مشروع موازنة « 2017إلى مجلس النواب درْ» :ال نفاذ قبل إقرار

أنهت لجنة المال والموازنة دراسة
مشروع موازنة  2017ووضعت تقريرها
الذي يتضمن خفضًا للنفقات بقيمة
 1005مليارات ليرة ،بعدما اقتطعت
هذه المبالغ من «احتياط الموازنة»
و«العطاءات والمساهمات للجمعيات
والقطاع الخاص» .هكذا بات الطريق
مفتوحًا إلحالة الموازنة على الهيئة
العامة لمجلس النواب ومناقشتها
وإقرارها ،إال أن نشرها في الجريدة الرسمية
لتصبح نافذة دونه عقبة أساسية وهي:
!إقرار الحسابات المالية للسنوات السابقة

محمد وهبة
ف ــي مـطـلــع االسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل ،ستحيل
لجنة املال واملوازنة تقريرها النهائي
بشأن مشروع موازنة  2017إلى رئيس
م ـج ـلــس الـ ـن ــواب ن ـب ـيــه ب ـ ــري ،تـمـهـيـدًا
لعرضه على الهيئة العامة للمجلس
ومـنــاقـشـتــه وإقـ ـ ــراره .وص ــول مـشــروع
مــوازنــة  2017إلــى هــذه املــرحـلــة يضع
تعهدات السلطة السياسية ّ
ونياتها
أم ـ ــام اخ ـت ـب ــار إعـ ـ ــادة االن ـت ـظ ــام ملــالـيــة
الدولة بعد مخالفة متمادية للدستور
واالمـتـنــاع عــن إع ــداد وإق ــرار مــوازنــات
منذ  12عامًا .وهــذا اإلق ــرار ،إذا حصل
قريبًا ،لن يكون دستوريًا ،بل هو يأتي
متأخرًا أكثر من تسعة أشهر عن املوعد
الــدسـتــوري الــذي يفرض بــدء مناقشة
مـ ـش ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة ف ــي ت ـش ــري ــن األول
 2016وإقرارها قبل نهاية  ،2016علمًا
بأن قانون املوازنة ال يصبح نافذًا إال
بعد نشره في الجريدة الرسمية ،فيما
النشر يستوجب إقرار مجلس النواب

كنعان :لجنة المال
والموازنة خفضت
االعتمادات بقيمة
 1005مليارات ليرة
للحسابات املالية للسنوات السابقة
الـ ـت ــي «ال ب ـ ـ ـ ــوادر وال إش ـ ـ ـ ـ ــارات عـلــى
إن ـجــازهــا قــري ـبــا» ،وف ــق رئ ـيــس لجنة
املال واملوازنة النائب إبراهيم كنعان.

خفض وإعادة توزيع
إذًا ،أن ـهــت لـجـنــة املـ ــال درس م ـشــروع
موازنة  2017بعد  4أشهر من الدرس،
فكيف خرج منها؟ يقول رئيس اللجنة
ال ـن ــائ ــب إب ــراه ـي ــم ك ـن ـع ــان ،إن الـلـجـنــة

ّ
توصلت إلى خفض قيمة االعتمادات
امل ـ ــرص ـ ــودة ب ـق ـي ـم ــة  1005مـ ـلـ ـي ــارات
لـيــرة .فقد اقتطعت اللجنة مــن َ
بندي
«العطاءات للجمعيات» و«املساهمات
لغير القطاع الـعــام» مبلغ  400مليار
لـيــرة مــن أص ــل  600مـلـيــار لـيــرة كانت
مــرصــودة فــي امل ـشــروع ،ثــم عمدت إلى
دراس ــة بـنــد «اح ـت ـيــاط امل ــوازن ــة» الــذي
كــانــت تــزيــد قـيـمـتــه عـلــى  1300مليار
ل ـي ــرة .ت ـبـ ّـن لـلـجـنــة أن ه ــذا االحـتـيــاط
كبير جدًا ،وأن املبالغ املنفقة إلى اليوم
تـبـلــغ  400مـلـيــار ل ـيــرة ،وأن ال حــاجــة
ّ
الستعمال املبلغ كله ،فاتخذ قرار بأن
يخفض االحتياط بقيمة  605مليارات
لـ ـي ــرة .أمـ ــا ال ــوف ــر ال ـ ــذي «ح ـق ـق ـنــاه من
موازنة وزارة االتصاالت بقيمة 151.5
مليار ليرة ،فقد ّ
حول القسم األكبر منه
لتغذية بـنــود «الـتـغــذيــة»« ،الـطـبــابــة»،
«الـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات امل ـ ــدرسـ ـ ـي ـ ــة» الـ ـع ــائ ــدة
لـلـجـيــش ولـ ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخـ ـل ــي ،إذ
ح ـصــل ال ـج ـيــش ع ـلــى  66م ـل ـيــار لـيــرة
وبــاقــي ال ـقــوى األمـنـيــة عـلــى  54مليار

ليرة ،وقد اتفقنا على زيادة املساهمة
للصليب األح ـمــر بقيمة  10مـلـيــارات
ليرة» ،يقول كنعان.
وبـنـتـيـجــة ذلـ ــك ،ان ـخ ـفــض ال ـع ـجــز في
املـ ــوازنـ ــة م ــن  7289م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة إل ــى
 6284مليار ليرة« ،لكن يمكن أن نقوم
بأفضل من ذلــك إذا عملنا على عصر
النفقات أكثر» .ويضيف رئيس لجنة
املال واملوازنة أن «لبنان يجب أن ّ
يمر
بمرحلة عصر نفقات ّ
جدية .املسؤولية
باتت اليوم على عاتق الهيئة العامة
ملجلس ال ـنــواب بــأن تفتح الـبــاب أمــام
ّ
اإلصـ ــاح أو اس ـت ـمــرار تـحــكــم الـنـظــرة
ّ
الضيقة في املالية العامة».
السياسية

المسار الدستوري والقانوني
في رأي كنعان ،إن إقرار مشروع موازنة
ً
 2017في مجلس النواب سيكون «عمال
تأسيسيًا إذا تبعه االنـتـظــام فــي إقــرار
امل ــوازن ــة بـ ــدءًا ب ــإع ــداد وإح ــال ــة وإقـ ــرار
م ـش ــروع م ــوازن ــة  2018وف ــق املــواعـيــد
املنصوص عليها في الدستور» .فهذه
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تقرير

«عجقة» مرشحين
على أرثوذكسي بيروت الثانية
بعد الركود والكسل
اللذين أصابا أرثوذكس
بيروت الثانية بفعل القانون
األكثري الذي سحب منهم
قيمة أصواتهم ليهبها لتيار
المستقبل ،عادت الحياة الى
المقعد األرثوذكسي مع إقرار
القانون النسبي وسحبه الكلمة
الفصل من أيدي الحريريين،
فبُعث األمل من جديد في
نفوس مرشحين جدد ،منهم
من ينتمي الى المستقبل
نفسه ،ومنهم الحزبيون من
«المجتمع المدني» ،ومنهم
من يمثلون «المعارضة
العونية»
رلى إبراهيم
يـشـهــد املـقـعــد األرث ــوذك ـس ــي ف ــي دائ ــرة
بيروت الثانية «عجقة» غير مسبوقة،
سـبـبـهــا الــرئ ـي ـســي ف ـس ـحــة األم ـ ــل الـتــي
ّ
وف ــره ــا ال ـقــانــون الـنـسـبــي ملــرشـحــن لم
ي ـم ـل ـك ــوا ف ــرص ــة ول ـ ــو ص ـغ ـي ــرة ل ـل ـفــوز
س ــاب ـق ــا .ف ـف ـع ـل ـيــا ،يـحـتـفــل ع ـضــو كـتـلــة
تيار املستقبل النائب عاطف مجدالني
بـعــامــه ال ـســابــع عـشــر عـلــى ه ــذا املقعد
وتجديد نيابته
الذي تمكن من الفوز به ّ
ّ
املرجح في
عليه بفضل الصوت السني
هــذه الــدائــرة ،من دون أن يعني ذلــك أن
مجدالني لــم يقم ب ــدوره النيابي ،أكــان
تـشــريـعـيــا م ــن خ ــال لـجـنــة ال ـص ـحــة أم
شعبيًا من خالل عمله كطبيب ووجوده
في بيروت .وما القانون النسبي اليوم
وال ـ ـصـ ــوت ال ـت ـف ـض ـي ـلــي ب ـش ـك ــل خ ــاص
س ــوى ام ـت ـحــان جـ ـ ّـدي مل ـجــدالنــي ال ــذي
يفترض أن يكون قد بنى خالل  17عامًا
حـصـنــا متينًا لــه فــي دائـ ــرة غ ـ ّـرد فيها
م ـن ـفــردًا ،إذ لــم ي ـحــاول الـتـيــار الــوطـنــي
الـحــر أو ال ـقــوات اللبنانية أو الكتائب
الـ ــدخـ ــول ج ــدي ــا ال ـ ــى ه ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة ،ال
فــي ال ـحــرب وال فــي الـسـلــم ،باعتبارها

«الغربية» .لذلك ،حديث التيار والقوات
ع ــن تــرشـيـحـهـمــا لـحــزبــي ل ــن يــؤثــر في
مجدالني فعليًا.
تسود الـيــوم شائعات عــدة حــول رغبة
تـيــار املستقبل فــي اسـتـبــدال مجدالني
بمرشح آخر ،خصوصًا أن التيار يواجه
م ـع ــرك ــة م ـص ـي ــري ــة ع ـل ــى س ـت ــة م ـقــاعــد
ّ
سنية ،وال ق ــدرة لــه فعليًا على تجيير
صـ ــوت واحـ ـ ــد مل ــرش ـح ــه األرث ــوذكـ ـس ــي.
«األخ ـبــار» حــاولــت االتـصــال عــدة مــرات
ب ـم ـجــدالنــي ل ـس ــؤال ــه ع ــن ص ـحــة األمـ ــر،
مــن دون أن تتمكن مــن ال ــوص ــول الـيــه.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ي ــدور ال ـحــديــث عن
ترشيح رئيس الحكومة سعد الحريري
لــرجــل األع ـم ــال ،رئـيــس نـقــابــة أصـحــاب
مصانع الرخام والغرانيت ومصبوبات
ً
اإلسـمـنــت فــي لـبـنــان ،نــزيــه نـجــم ،بديال
من الطبيب البيروتي .فنجم قادر على
تمويل حملته بنفسه ،وهو ما سيفيد
ال ـحــريــري ال ــذي يـعــانــي ضــائـقــة مالية
كبيرة .وسبق لنجم ،في عهد الرئيس
ّ
رفيق الحريري ،أن تسلم مشروع تأهيل
السراي الحكومي.
ّ
مستقبلي
من جهة أخرى ،ينشط اليوم
ثــان هو عضو في ّ
منسقية بيروت في
تـيــار املستقبل املـحــامــي مـيـشــال فــاح.

يدور الحديث عن
استبدال المستقبل
مجدالني برجل
األعمال نزيه نجم
ّ
وقد بدأ منذ مدة ينظم ندوات وحفالت
عـشــاء لفاعليات بـيــروتـيــة وإعــامـيــن.
وفــاح كان عونيًا ملتزمًا قبل أن يترك
التيار عقب وثيقة التفاهم مع حزب الله
وينضم الــى ن ــادي تـيــار املستقبل ،من
دون أن يبرز اسمه ســوى منذ شهرين
ح ــن ق ــرر تـقــديــم نـفـســه اجـتـمــاعـيــا من
خـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ــآدب الـ ـت ــي ي ـق ـي ـم ـه ــا ،والـ ـت ــي
غالبًا مــا يسبقه اليها محافظ بيروت
األرثوذكسي زياد شبيب.

قطع الحساب
امل ـ ــوازن ـ ــة ك ـ ــان ي ـج ــب أن ت ـت ـبــع امل ـس ــار
الدستوري والقانوني اآلتي:
ـ ّ
تنص املــادة  13من قانون املحاسبة
الـعـمــومـيــة ع ـلــى« :أن ي ـضــع ك ــل وزي ــر
قـ ـب ــل نـ ـه ــاي ــة شـ ـه ــر أي ـ ـ ــار م ـ ــن ال ـس ـن ــة
م ـشــروعــا بـنـفـقــات وزارتـ ـ ــه ع ــن الـسـنــة
الـ ـت ــالـ ـي ــة ،وي ــرسـ ـل ــه إلـ ـ ــى وزيـ ـ ـ ــر املـ ــال
مـشـفــوعــا بــاملـسـتـنــدات واإلحـ ـص ــاءات
واإليـ ـ ـض ـ ــاح ـ ــات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـت ـب ــري ــر كــل
اعتماد من االعتمادات املطلوبة ،وذلك
وفقًا ألصول يحددها وزير املال».
ـ ّ
تنص املــادة  17من قانون املحاسبة
الـعـمــومـيــة عـلــى أن« :ع ـلــى وزي ــر املــال
ت ـقــديــم م ـش ــروع امل ــوازن ــة إل ــى مجلس
الوزراء قبل أول أيلول مشفوعًا بتقرير
ي ـح ـل ــل فـ ـي ــه االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات امل ـط ـل ــوب ــة،
والـفــروقــات الهامة بني أرقــام املشروع
وبني أرقام موازنة السنة الجارية».
ـ ّ
تنص املادة  83من الدستور على أنه:
«ك ــل سـنــة فــي ب ــدء عـقــد تـشــريــن األول،
تقدم الحكومة ملجلس الـنــواب موازنة
شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة

بعيدًا عن الـنــوادي الحزبية ،مرشح لم
يحسم قــراره بعد ،هو اإلعــامــي هشام
ح ـ ــداد .وي ـق ــول األخ ـي ــر لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن
«حسم ترشيحي رهــن ظــروف املعركة،
وفـيـمــا اذا كــانــت ح ـظــوظ ف ــوزي جدية
ومــرتـفـعــة ،وهــو مــا تـحــدده التحالفات
امل ـنـ ّ
ـوي إن ـشــاؤهــا» .وينطلق ح ــداد في
ترشيحه من أنه ابن الدائرة (املصيطبة
مـ ـسـ ـق ــط رأس وال ـ ـ ـ ـ ـ ــده ،ووالـ ـ ـ ــدتـ ـ ـ ــه مــن
امل ــزرع ــة) .وهــو قــد عــاش فيها  30عامًا
تـسـلــم فـيـهــا ع ــدة م ـســؤول ـيــات ،أبــرزهــا
مـنـصــب م ـس ــؤول املــاكـيـنــة االنـتـخــابـيــة
ل ـل ـت ـيــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ــي ان ـت ـخــابــات
بلدية  2004التي حقق فيها التيار رقمًا
عاليًا نسبة الى ما كان وما زال يعتبر
املنطقة «الغربية» .ويشير الى أنه نسج
م ــن خـ ــال ع ـم ـلــه ع ـل ــى األرض وعـمـلــه
االع ــام ــي ال ـيــوم عــاقــات متينة بــأبــرز
ُمـفــاتـيــح الـ ــدائـ ــرة .ووف ـق ــا ل ـح ــداد ال ــذي
صل من التيار الوطني الحر منذ نحو
ف ِ
عام ،فإنه «مرشح من خارج ما يخطط
له فريق ما يسمى املعارضة العونية،
ولــديــه خطته للترشح مــع قــوى أخــرى
الحــزبـيــة وأق ــرب الــى املجتمع املــدنــي».
ـذا «امل ـج ـت ـمــع» منقسم
وإذا وج ــد أن ه ـ ّ
ّ
التنحي.
على نفسه ،فسيفضل
في موازاة حداد ،مرشح آخر عن املقعد
األرث ــوذكـ ـس ــي ،وه ــو امل ـس ــؤول الـســابــق
للتعبئة فــي التيار الوطني الحر لــواء
شـكــور ال ــذي أقـيــل مــن التيار منذ نحو
ثماني سنوات .يؤكد شكور لـ«األخبار»
أنه «مرشح ،ولكن لم أحسم موقفي بعد
وأين سأكون ،سواء في الئحة املعارضة
العونية أو في الئحة أخرى» ،علمًا بأنه
حتى الساعة ما زالت املعارضة العونية
ال ـتــي ال تـحـظــى ب ـ ّ
ـأي وج ــود ف ــي دائ ــرة
بيروت الثانية تأمل أن تلقى دعمًا من
ح ــزب الـلــه وحــركــة أم ــل ه ـنــاك ،وه ــو ما
يمكن اعتباره أمرًا شبه مستحيل.
بعد تعديل الدوائر ،باتت دائرة بيروت
ال ـث ــان ـي ــة ت ـض ــم م ـن ــاط ــق رأس ب ـي ــروت،
املريسة ،ميناء الحصن ،زقــاق البالط،
املــزرعــة ،املصيطبة ،املــرفــأ والـبــاشـّـورة.
وبلغ عــدد املقاعد  11مقعدًا 6 :سنة2 ،
شيعة 1 ،أرثــوذكــس 1 ،درزي وإنجيلي
واحــد .يبلغ عدد الناخبني األرثوذكس
ن ـح ــو  18أل ـ ــف ن ــاخ ــب م ــن أص ـ ــل نـحــو
 350أل ـفــا ف ــي ال ــدائ ــرة .وعـ ــام  ،2009لم
تـتـجــاوز نسبة االق ـتــراع بــن الناخبني
األرثوذكس عتبة الـ 24في املئة.

اقتطعت  400مليار ليرة من
بندي «العطاءات للجمعيات»
َ
و«المساهمات لغير القطاع
العام» (مروان بوحيدر)

القادمة ويقترع على املوازنة بندًا بندًا».
ـ ـ ت ـنـ ّـص امل ـ ــادة  86م ــن الــدس ـتــور على
أنـ ـ ــه« :إذا لـ ــم يـ ـب ـ ّـت م ـج ـل ــس الـ ـن ــواب
نهائيًا فــي شــأن مـشــروع املــوازنــة قبل
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـع ـق ــد املـ ـع ــن ل ــدرس ــه،
ف ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ب ــاالتـ ـف ــاق مــع
رئـيــس الـحـكــومــة يــدعــو املـجـلــس فــورًا
لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية
كــانــون الثاني ملتابعة درس املــوازنــة،
وإذا انـ ـقـ ـض ــى الـ ـعـ ـق ــد االس ـت ـث ـن ــائ ــي
ه ـ ــذا ول ـ ــم ي ـب ــت ن ـه ــائ ـي ــا فـ ــي م ـش ــروع
امل ــوازن ــة ،فلمجلس ال ـ ــوزراء أن يتخذ
ق ـ ـ ــرارًا ،ي ـص ــدر ب ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه ع ــن رئـيــس
الـجـمـهــوريــة مــرســوم يجعل بموجبه
امل ـش ــروع بــالـشـكــل ال ــذي ت ـقــدم ب ــه إلــى
ً
املجلس مرعيًا ومعموال به .وال يجوز
ملجلس الــوزراء أن يستعمل هذا الحق
إال إذا ك ــان م ـشــروع امل ــوازن ــة قــد طــرح
على املجلس قبل بداية عقده بخمسة
عشر يومًا على األقل.»...
ـ ّ
تنص املادة  87من الدستور على« :ان
حسابات اإلدارة املالية النهائية لكل

س ـنــة ي ـجــب أن ت ـع ــرض ع ـلــى املـجـلــس
ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة
التالية التي تلي تلك السنة».
ّ
تحدي الحسابات :الحكومة لم تبادر
عمليًا ،لم يسلك مشروع املــوازنــة هذا
امل ـس ــار .ف ـلــم ي ـبــدأ ن ـقــاشــه ف ــي مجلس
الـ ـن ــواب إال ف ــي مـطـلــع آذار  ،2017ثم
أحيل إلــى مجلس الـنــواب فــي نيسان،
قـبــل أن تـبــاشــر لـجـنــة املـ ــال وامل ــوازن ــة
درســه وإنـهــاء مـســودة تقريرها خالل
ه ــذا االس ـب ــوع ...ورغ ــم أهـمـيــة االل ـتــزام
ب ـهــذه املــواع ـيــد الــدس ـتــوريــة ،وان ـعــدام
أي م ـن ـطــق ف ــي دراسـ ـ ــة م ــوازن ــة تمتد
عـلــى  12ش ـه ـرًا مـضــى مـنـهــا  9أشـهــر،
املوافقة
أي إن اإلنفاق بــات فعليًا قبل
ّ
الـقــانــونـيــة عـلـيــه ،إال أن ذل ــك ال يمثل
املـشـكـلــة األك ـب ــر ال ـت ــي ت ـع ـتــرض إن ـفــاذ
قانون موازنة  .2017فعلى فرض إقراره
ف ــي ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة مل ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ي ـجــب ن ـش ــره ف ــي ال ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة
ليصبح ن ــاف ـذًا ،وال يـمـكــن الـنـشــر قبل
إق ــرار الحسابات املالية ،أي قطوعات

الحسابات للسنوات املاضية.
وبحسب كنعان ،فــإن «مجلس النواب
َّ
يتلق ّ
أي مشروع قانون للحسابات
لم
ّ
التقدم بأي مشروع
املالية» ،نافيًا نيته
ّ
حل قانوني أو دستوري« ،فهذا األمر
واملـ ـب ــادرة فـيــه هــو بـيــد الـحـكــومــة .كل
اإلش ــارات تـقــول إنــه ليس لديهم قطع
حساب بعد ،وبالتالي فإن خيار إحالة
قـطــع الـحـســاب لـيــس أك ـي ـدًا ،فيما بــات
عليها لزامًا أن تقترح معالجة مناسبة
يدرسها مجلس النواب ويأخذ موقفًا
مـنـهــا .إذا وضـعـنــا الـسـيــاســة جــانـبــا،
فلماذا ليس هناك قطع حساب بعد؟
هناك واقــع على األرض وال ينبغي أن
نطوي الصفحة كل  20سنة لنعود إلى
املشكلة نفسها».
عـلــى أي ح ــال ،يـضــع م ـشــروع املــوازنــة
«العهد والحكومة أمام ٍّ
تحد كبير ،وأنا
أعلم مدى تصميم رئيس الجمهورية
عـ ـل ــى اح ـ ـ ـتـ ـ ــرام االصـ ـ ـ ـ ــول والـ ــدس ـ ـتـ ــور
والـ ـق ــوان ــن ،وال س ـي ـمــا ف ــي م ــا خ ـ ّـص
املالية العامة» ،وفق كنعان.
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مجتمع وإقتصاد
ردود

اختالسات بلدية الحدت:

مستعدون لتقديم
المستندات
تعليقًا على التحقيق املنشور فــي «األخـبــار»
تـحــت ع ـنــوان «ات ـهــامــات مـتـبــادلــة بــاالخـتــاس
والقضاء ّ
يتفرج :أمــوال بلدية الـحــدت سائبة»
(العدد  ٣٢٧٢الثالثاء  ١٢أيلول  ،)٢٠١٧أوضح
روجيه ملع ،عضو مجلس بلدية الحدت سبنيه
حارة البطم سابقًا ،اآلتي:
 -١ال يوجد أي مصالح شخصية أو أي كيدية
في سعينا املستمر للدفاع عن مصلحة الحدت
ومكافحة الفساد الحاصل فــي بلدية الحدت
سبنيه حــارة البطم ،علمًا أن جميع االتهامات
املوجهة إلى رئيس بلدية الحدت جــورج إدوار
ع ــون وك ــل مــن يـظـهــره الـتـحـقـيــق مـسـنــدة إلــى
وقائع ثابتة باملستندات والوثائق ،وهي تتأكد
كل يوم بالتحقيقات واملحاضر العائدة مللفات
االختالس والتزوير ،ونحن مستعدون لتقديم
هذه املستندات للرأي العام.
 -٢إن تقرير الخبير املكلف من النيابة العامة
املــالـيــة بـنـ ًـاء للشكوى رقــم ٢٠١٤/٢٣٥٤ي ــؤك ــد
حـصــول االخـتــاســات وال ـتــزويــر ،ولـيــس فقط
عـلــى ال ـهــدر (ش ـكــوى رق ــم  ٢٠١٦/٥٨٢الهيئة
العامة ملحكمة التمييز).
 -٣ثابت أن عضو املجلس البلدي زياد صوما،
هــو مــن قـبــض املـبــالــغ الـعــائــدة لـحـفــات تكريم
املسنني ،وليس جــورج داوود الــذي ختم ووقع
حوالتي الصرف ،والذي ّ
أصر في إفادته الكاذبة
على أنــه هو من قبض هــذه املبالغ ،ورغمًا من
ذل ــك حـفــظ امل ـلــف خــافــا لــأصــول ولـلـقــانــون،
كما أن روجيه ملع لم يوافق على حفل تكريم
املسنني في عام  ٢٠١٢بعد اكتشافه االختالس
والتزوير في حفل .٢٠١١
 -٤إن الـقـضـيــة ل ــم تـخـتــم ك ـمــا ي ـ ّـدع ــي رئـيــس
ال ـب ـل ــدي ــة ،ف ــال ـش ـك ــاوي وامل ــراجـ ـع ــات وال ـتــوســع
فــي التحقيق مــا زال ــت مـسـتـمـ ّـرة ،وقــد اعترف
صــاحــب شــركــة ايــانـيــان ،سـيــرج ايــانـيــان ،بأنه
قبض مبالغ مالية مــن عضو املجلس البلدي
جــورج حــداد الــذي أنـكــر ذلــك ،وكـمــا أن سيرج
ايانيان أنكر أنه قبض مبالغ مالية أخرى ،علمًا
أن ــه خـتــم ووق ــع قبضه نـقـدًا ح ــواالت الـصــرف
العائدة لهذه املبالغ ،ورغمًا من ذلك حفظ امللف
بــدل توقيفهم ً
بناء العترافاتهم (شكوى رقم
 ٤٠تــاريــخ  ٢٠١٧/٥/١٧الهيئة العامة ملحكمة
التمييز).
 -٥إن ال ــرب ــط ب ــن تـقــريــر الـخـبـيــر ال ــذي يــؤكــد
االختالس والتزوير وبني االختالسات الجديدة
هــو أمــر طبيعي ومنطقي ،ألنــه يــربــط الفساد
بالفساد ،خاصة أن أمــن الـصـنــدوق أقـ ّـر بأنه
أدلــى بشهادات كاذبة خالل التحقيق معه في
ملفات الشكوى موضوع ّ
ردنا ،تنفيذًا لطلبات
رئيس البلدية وتحت الضغط والتهديد.
 -٦الفت ّ
جدًا أنه بالرغم من كل هذه الفضائح
لم يحقق القضاء مع متعهدين ومعنيني أدلوا
ّ
بــإفــادات ووقـعــوا إق ــرارات تــؤكــد االخـتــاســات
ّ
والـتــزويــر ،وحتى أن السلطة اإلداري ــة املتمثلة
بمحافظة جبل لبنان ووزارة الداخلية وهيئات
الــرقــابــة والتفتيش املــركــزي ،لــم تـبــادر تلقائيًا
ّ
إلى التحقيق مع أعضاء البلدية املتهمني ومع
املوظفني واملعنيني في هذه االختالسات ورفع
الحصانة عن رئيس وأعضاء املجلس البلدي
ومـنــح إذن املالحقة بـنـ ًـاء لـقــرار النيابة العامة
املالية ،لــوجــود شبهة بارتكاب رئيس البلدية
جرمًا جزائيًا ،ال حفظ امللف.
ُ
َ
سـنـبـقــى ن ــؤم ــن بـ ــأن «ال ـف ـس ــاد ســيـسـتــأصــل
ّ
وستعود البيئة نظيفة مهما كلف األمر» ،كما
قال فخامة الرئيس العماد ميشال عون.
روجيه ملع
عضو مجلس بلدية الحدت سبنيه
حارة البطم سابقًا

مراجعة

فاكس ،هو وزير مالية
يانيس َف ُر ِ
اليونان في أول حكومة شكلها
حزب «سيريزا» اليساري بعد فوزه في
االنتخابات في كانون الثاني عام ،2015
بقيادة ألكسس تسيبراس ،رئيس

فاكس من
الوزراء الحالي .استقال َف ُر ِ
منصبه في  6تموز من العام نفسه،
احتجاجًا على عدم التزام الحكومة
اليسارية لنتائج االستفتاء الرافض
«التقشف» المفروض من الدائنين،

راشدون في الغرفة:

فاكس
معركة يانيس َف ُر ِ
مع مؤسسة أوروبا العميقة
زياد منى

في كانون الثاني عام  2015فاز حزب
«س ـ ـيـ ــريـ ــزا» ،ال ـ ــذي ي ـع ـنــي بــال ـعــرب ـيــة
«الـجــذري» ،الحديث التشكل ،برئاسة
أل ـك ـســس ت ـس ـي ـبــرس ف ــي االن ـت ـخــابــات
البرملانية ،متغلبًا على كافة األحــزاب
الـتـقـلـيــديــة ال ـت ــي حـكـمــت ال ـب ــاد منذ
انتهاء الحرب العاملية الثانية .برنامج
الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـق ــق ل ـ ــه االنـ ـتـ ـص ــار
ال ـس ــاح ــق كـ ــان إع ـ ـ ــادة الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي وصـ ـن ــدوق الـنـقــد
الــدولــي وامل ـصــرف األوروبـ ــي املــركــزي
ع ـلــى ش ـ ــروط م ـنــح ال ـي ــون ــان قــروضــا
إضافية ،ملساعدتها على الخروج من
أزمـتـهــا املــالـيــة الـتــي انــدلـعــت فــي عــام
 .2010حــزب سـيــريــزا وصــف «شــروط
الـثــاثــي» اآلنــف الــذكــر بأنها إمــاءات
وع ـبــوديــة ل ـل ـبــاد ،ووص ـف ــة إلبـقــائـهــا
أسـيــرة الدائنني وفقدانها استقاللها
وكرامتها.
ف ـ ــوز الـ ـح ــزب ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات جـعــل
املــراق ـبــن يـطـلـقــون عـلــى تـلــك املــرحـلــة
صفة «الربيع اليوناني».
رئـ ـ ـي ـ ــس وزراء الـ ـ ـي ـ ــون ـ ــان ِأل ـ ـكـ ـ ِـسـ ــس
تسيبراس الـحــالــي (تــولــد عــام )1974
كـ ــان ع ـض ـوًا ف ــي ال ـح ــرك ــة الـشـيــوعـيــة
ال ـي ــون ــان ـي ــة وفـ ـ ــي م ـن ـظ ـم ــة ال ـش ـب ـي ـبــة
ال ـتــاب ـعــة ل ــه ،وش ـ ــارك ف ــي ال ـعــديــد من
النشاطات النقابية الطالبية ،ودرس
ال ـه ـنــدســة امل ــدن ـي ــة ف ــي جــام ـعــة أثـيـنــا
التقنية الوطنية.
َ
ـاكــس (تــولــد
أم ــا الـكــاتــب ،يــانـيــس فـ ُـرفـ ِ
ع ــام  ،)1961ف ـقــد ت ـخ ــرج ف ــي جــامـعــة
إس ـكـ ْـس البريطانية الـتــي درس فيها
ِ
الــريــاض ـيــات ،ث ــم أت ـ ّـم دراس ـت ــه العليا
فــي جــامـعــة بــرمـنـغـهــام ،وحـصــل على
ش ـه ــادة عـلـيــا ف ــي مـ ــادة اإلحـ ـص ــاءات
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ومـ ـ ــن ثـ ــم عـ ـل ــى شـ ـه ــادة
الدكتوراه من جامعة إسكس في مادة
االقتصاد.
فــي أع ـقــاب ان ـت ـصــار ح ــزب «س ـيــريــزا»
إبــان «ربيع اليونان» القصير العمر،
كسس تسيبراس وزيرًا للمالية
عينه ِأل ِ
فــي شهر كــانــون الثاني  ،2015وكلفه
مهمة التفاوض مع االتحاد األوروبي
ع ـ ـلـ ــى شـ ـ ـ ـ ـ ــروط ت ـ ـعـ ــويـ ــم االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ال ـيــونــانــي ،يـحـفــظ لـلـبــاد استقاللها
وكرامة شعبها وقرارها الديمقراطي
ً
بدال من العبودي القديم الذي فاز في
االنتخابات على أساس رفضه ،وبقي
ف ــي املـنـصــب حـتــى  6ت ـمــوز م ــن الـعــام
نفسهَ .
ـاك ـ ــس ،مـ ـث ــل أل ـك ـس ــس
ي ــانـ ـي ــس ف ـ ـ ُـرف ـ ـ ِ
ت ـ ـس ـ ـي ـ ـبـ ــراس ،ذو خ ـل ـف ـي ــة ش ـي ــوع ـي ــة
رادي ـك ــال ـي ــة ،وس ــاه ــم ف ــي ال ـع ــدي ــد من
الـتـحــركــات الـنـقــابـيــة الـيـســاريــة حيث
ان ـت ـخــب أم ــن ات ـح ــاد ال ـط ــاب ال ـســود
( !)Black Students Allianceوترشح
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كانون الثاني  2015وحصل فيها على
أع ـل ــى عـ ــدد م ــن األص ـ ـ ــوات ف ــي تــاريــخ
البرملان اليوناني.
مــوضــوع املــؤلــف ال ــذي بــن أيدينا إذًا
قـصــة ه ــذه امل ـف ــاوض ــات كـمــا وضعها
الـ ـك ــات ــب اع ـ ـت ـ ـمـ ــادًا عـ ـل ــى ت ـس ـج ـيــاتــه
ملحادثاته املباشرة واملكاملات الهاتفية
واملالحظات املكتوبة والشفهية ،التي
كان يقوم بها ،من دون معرفة األطراف
األخرى.
امل ـ ــؤل ـ ــف امل ـ ـك ـ ـتـ ــوب بـ ـلـ ـغ ــة إن ـك ـل ـي ــزي ــة
راقـ ـي ــة وب ــأس ـل ــوب مـ ـش ـ ّـوق أق ـ ــرب إلــى
الــروايــة البوليسية منه إلــى َمــذكــرات
فاكس
سياسي ،يتناول مفاوضات ف ُر ِ
م ــع ش ـخ ـص ـيــات أوروب ـ ـيـ ــة وأم ـيــرك ـيــة
مهمة للغاية ،من املستشارة األملانية
أن ـج ـيــا م ـ ُي ــرك ــل ،إلـ ــى وزي ـ ــر مــالـيـتـهــا
ف ـل ـف ـغــانــغ شـ ـيـ ـب ـ ِـل ــه ،ومـ ــاريـ ــو دراغ ـ ــي
رئـيــس املـصــرف األوروبـ ــي ،وكرستني
الغـ ــارد امل ــدي ــرة الـتـنـفـيــذيــة لـصـنــدوق
ُ
ماكرن رئيس
النقد الدولي ،وإمــانـ ِـول
ال ـج ـم ـهــوريــة الـفــرنـسـيــة حــال ـيــا ،لكنه
ك ــان وزي ـ ــر مــال ـيــة واق ـت ـص ــاد ُهــوالنــد
ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ،وج ـ ـ ـ ـ ــورج أ ُزب ـ ـ ـ ـ ــرن
وزيـ ــر املــال ـيــة ال ـبــري ـطــانــي ،والــرئ ـيــس
غالف كتاب الراشدون في الغرفة

األم ـ ـيـ ــركـ ــي األس ـ ـبـ ــق ب ـ ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا،
وجيرون ديسلبلوم رئيس املجموعة
األوروبية الهولندي ،إلى نقاشاته في
اجتماعات الحكومة اليونانية ،يروي
ً
تفاصيلها ممثال للجانب اليوناني،
ومــا يسمى الثالثية ( )troicaاملكونة
مــن «املفوضية األوروب ـي ــة» «املـصــرف
األوروب ــي املــركــزي» و«صـنــدوق النقد
ال ــدول ــي» ،وه ــي جـمـيـعــا هـيـئــات غير
م ـن ـت ـخ ـبــة ،ب ــل م ـم ـث ـلــة ل ـب ـيــروقــراط ـيــة
االتحاد األوروبي.
تلك املفاوضات هي ،بكلمات الكاتب،
قصة مشاهداته املباشرة ألزمة القارة
األوروبـ ـي ــة واملـسـتـنـقــع الـ ــذي سقطت
فـ ـي ــه ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى إل ـ ـحـ ــاق ال ـه ــزي ـم ــة
بـ«الربيع اليوناني» الــذي انطلق في
مطلع عــام  ،2015وهزيمته بعد ذلك
في شهر تموز.

صوت رخيم يطابق خطاب
األوليغارشية
ي ـقــول الـكــاتــب إن املــؤلــف يـلـقــي نظرة
مباشرة على كيفية تشظي السياسات
االقتصادية واالجتماعية في أوروبــا
وأس ـبــاب ذل ــك ،ويــاحــظ أن مــا ُيسمى

املؤسسات الليبرالية التي تشكو من
األخـبــار الكاذبة التي يطلقها اليمني
امل ـت ـط ــرف ،ه ــي نـفـسـهــا م ــارس ــت هــذا
التضليل في عام  2015عندما أطلقت
ح ـم ـل ــة أكـ ــاذيـ ــب وتـ ـش ــوي ــه لـلـحـقــائــق
ولطبيعة بعض الشخصيات ،وبحق
حـكــومــة ديـمـقــراطـيــة مــؤيــدة لالتحاد
األوروبي منتخبة في دولة صغيرة.
ف ــي ع ــرض ــه ل ـل ـم ـف ــاوض ــات ال ـت ــي ك ــان
ي ـ ـقـ ــودهـ ــا م ـ ــع الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات اآلنـ ـف ــة
ال ــذك ــر ،ي ــوض ــح ال ـك ــات ــب كـيـفـيــة عمل
الشبكة املمسكة بالسلطة في االتحاد
األوروب ــي( :ا) يحصل على قــرض من
املصرف (ب) ،الذي يشطب املديونية،
لـكــن شــركــة الـبـنــاء الـتــابـعــة للمصرف
(ب) تحصل عـلــى عـقــد مــن وزارة (ا)،
وابــن األخـيــر يحصل على وظيفة في
القناة التلفزيونية التابعة للمصرف
(ب) ،التي تعاني اإلف ــاس على نحو
دائ ـ ــم ،وبــال ـتــالــي ف ـهــي لـيـســت مـلــزمــة
بدفع أي ضرائب.
الكاتب يعرض مجموعة من الحقائق،
املثبتة ،منها أن اليونان لم تكن مفلسة
فــي ع ــام  ،2010وأن بــرنــامــج االت ـحــاد
األوروبــي لتعويمها كان بهدف إنقاذ
ً
املصارف األملانية والفرنسية ،وأن كال
من أنجيال ميركل والرئيس الفرنسي
السابق ســاركــوزي كانا يعلمان ذلك،
وأن الحكومة اليونانية السابقة أيضًا
تعلم ذلك ،وأن دافعي الضرائب األملان
وال ـفــرن ـس ـيــن ه ــم م ــن عـلـيـهــم تـســديــد
فاتورة إنقاذ املصارف في بالدهم .بل
إن كــرسـتــن الغـ ــارد صــرحــت للكاتب
بـ ـ ــأن ات ـف ــاق ـي ــة إع ـ ـ ـ ــادة جـ ــدولـ ــة ديـ ــون
اليونان األولــى كانت خطأ ،لكنها لن
تغير مسارها السياسي.
م ــن الـحـقــائــق امل ـث ـيــرة ال ـتــي يعرضها
الكاتب تعرضه هو وعائلته للتهديد
بسبب انضمامه إلــى التظاهرات في
ميدان سنتيغما في وسط أثينا ،التي
ك ــان ــت ت ــرف ــض إمـ ـ ــاءات «ال ـث ــاث ـي ــة»،
م ــا اض ـط ــره إل ــى مـ ـغ ــادرة ال ـب ــاد إلــى
الــواليــات املتحدة .التهديد كــان جديًا
وص ـل ــه ع ـب ــر ال ـه ــات ــف ب ـص ــوت رخ ـيــم
يطابق خطاب األوليغارشية.

الخطأ القاتل إجبار الحكومة على
خفض مصاريفها
يانيس فارفكس رســم استراتيجية
م ـ ـح ـ ــادث ـ ــات ـ ــه م ـ ـ ــع الـ ـ ــدائ ـ ـ ـنـ ـ ــن ع ـل ــى
أس ــس ،مـنـهــا :رف ــض خـفــض اإلنـفــاق
ّ
الحكومي ورفع سن التقاعد ورفض
االنتقاص من حقوق العمال ،وإعادة
ج ــدول ــة ال ــدي ــون ع ـلــى ت ـلــك األسـ ــس،
وإقـ ـن ــاعـ ـه ــم ،اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى ن ـظــريــة
الـلـعــب/املـبــاراة ( )game theoryبــأن
الـ ـي ــون ــان ع ـل ــى اسـ ـتـ ـع ــداد ل ـل ـخــروج
مــن منطقة ال ـيــورو ،وأنـهــا لــن تسدد
الديون في مواعيدها ،وذلــك ملنعهم
من إغــاق املـصــارف في اليونان ،ما
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وال سيما أنه هو الذي خاض المفاوضات
فاكس
مع ما
ّ
سمي «الترويكا» ...وضع َف ُر ِ
كتابه «راشدون في الغرفة :معركتي مع
مؤسسة أوروبا العميقة»* ،وهو يتضمن
مهمة عن هذه المفاوضات،
معلومات
ّ

التي كان هدفها ،برأيه،
ً
عالنية ،ليكونا عبرة
إذالل «سيريزا» واليونان
للذين يفكرون في مقاومة المشروع
النيوليبرالي ...في ما يأتي عرض موجز
ألبرز ما ورد في هذا الكتاب

سيعني انهيار النظام املصرفي في
البالد.
أما نظرية اللعب/املباراة ،فهي «تحليل
ري ــاض ــي لـ ـح ــاالت تـ ـض ــارب امل ـصــالــح
بغرض اإلش ــارة إلــى أفضل الخيارات
املمكنة التخاذ قرارات في ظل الظروف
امل ـع ـط ــاة ،ت ـ ــؤدي إلـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
النتيجة املرغوبة .بالرغم من ارتباط
نـظــريــة األل ـع ــاب بـمــواضـيــع الـتـســالــي
امل ـ ـعـ ــروفـ ــة ،إال أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـع ـمــل عـلــى
نحو متعاظم فــي معضالت بالعلوم
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــاد والـسـيــاســة
والعلوم العسكرية».
اعـ ـ ـت ـ ــراض فـ ــارفـ ــاكـ ــس عـ ـل ــى ب ــرن ــام ــج
التعويم ( )bail outاألوروبي قائم على
منطق أنه عند خفض مداخيل األفراد،
م ــن ال ـخ ـطــأ ال ـق ــات ــل إجـ ـب ــار الـحـكــومــة
ع ـلــى خ ـفــض م ـصــاري ـف ـهــا ،وي ـحــاجــج
بأن ما حدث مع إسبانيا ،التي عانت
مــا عانته الـيــونــان ،يثبت صحة رأيــه.
فقد أجبر االتحاد األوروبــي الحكومة
اإلسبانية على خفض مصاريفها ،ما
أدى إلى هبوط الدخل القومي بمقدار
 ،%4.6وال ـ ـيـ ــونـ ــان ع ــان ــت ان ـخ ـف ــاض
دخ ـل ـهــا ال ـقــومــي ب ـم ـقــدار  .%16لــذلــك
ّ
رأى الـكــاتــب أن مــن األف ـضــل لليونان
االنسحاب من االتحاد األوروبــي على
ال ـق ـبــوع إل ــى م ــا ال ن ـهــايــة ف ــي زن ــزان ــة
الــدائ ـنــن ال ــذي ــن رم ــوا بـمـفـتــاحـهــا في
أعماق البحر.

تكنوقراط عابرين للحدود
لـ«حماية» الدولة من الديمقراطية
ن ـج ــح ف ــارف ـك ــس ف ــي الـ ـب ــداي ــة ع ـنــدمــا
مــرر برنامجه الحكومي فــي البرملان
الـ ـي ــون ــان ــي فـ ــي شـ ـب ــاط  ،2015لـكـنــه
أخـفــق فــي النهاية عندما اضـطــر إلى
االس ـت ـقــالــة م ــن مـنـصـبــه بـعــدمــا واف ــق
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـيــونــانــي تسيبراس
ع ـل ــى قـ ـب ــول إمـ ـ ـ ــاءات ال ــدائـ ـن ــن .فـقــد
أن ـ ــذرت «ال ـث ــاث ـي ــة» الـ ـي ــون ــان بـقـبــول
إمــاءات ـهــا ،وإال ...رف ــض وزي ــر املالية
اإلم ـ ـ ـ ــاءات ،وق ـب ـل ـهــا رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء،
وأمر باستفتاء شعبي داعيًا الناخبني
لقبولها .لكن نتيجة االستفتاء كانت
ع ـك ــس م ــا أراده األخ ـ ـيـ ــر ،إذ ُرف ـض ــت
ش ــروط الــدائ ـنــن ب ـم ـقــدار  ،%61لكنه
قرر الخضوع ،ما اضطر الكاتب ،وزير
املالية ،إلى االستقالة.
يشدد الكاتب في مذكراته التفصيلية
عـلــى أن «ال ـثــاث ـيــة» ل ــم تـكــن تـفــاوض
ال ـي ــون ــان ،ب ــل ت ـف ــرض شــروط ـهــا على
أس ـ ــاس أجـ ـن ــدة ال ــدائـ ـن ــن .ب ــذل ــك ف ــإن
املؤلف عرض أجندة االتحاد األوروبي
الـســريــة الـتــي ال تظهر إال فــي الـغــرف
املغلقة ،وهي الهيمنة والسيطرة على
م ـق ــدرات الـ ـق ــارة ،أي كــانــت األســالـيــب
وت ــأس ـي ــس دول ـ ــة أوروب ـ ـيـ ــة ات ـح ــادي ــة
يحكمها تكنوقراط عــابــرون للحدود
(« )supra-nationalل ـح ـمــاي ـت ـهــا» من
الــديـمـقــراطـيــة ،م ــوردًا تـصــريــح لــوزيــر
امل ــال ـي ــة األملـ ــانـ ــي ال ـق ــائ ــل إنـ ــه يـتـمـنــى
رؤية الثالثية في باريس ،أي إخضاع
فرنسا أيضًا ،علمًا أن البعض وصف
م ــاك ــرون بــأنــه نـيــو-فـيـشــي ،أي عميل
أملاني.

مخادعون ومن دون أخالق وذوو
طبيعة حقيرة
لم يشعر الكاتب بأي جدية من طرف
ال ـثــاث ـيــة ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،وم ــن هنا
ي ــأت ــي عـ ـن ــوان امل ــؤل ــف «راش ـ ـ ـ ــدون فــي
ال ـغ ــرف ــة» ،إذ نـطـقــت الغـ ــارد بالجملة
قاصدة التشهير بالجانب اليوناني،
ف ــاخـ ـت ــاره ــا الـ ـك ــات ــب عـ ـن ــوان ــا ملــؤل ـفــه
لوصف «الثالثية».
ن ـقــاشــات ال ـكــاتــب م ــع ال ـب ـيــروقــراط ـيــة

األوروب ـيــة أقنعته بأنها نفاق وتآمر
وخيانة والسير على حــافــة الهاوية،
ويصف أوروبا أيضًا بأنها ال ليبرالية
ومعادية للديمقراطية .كذلك يوضح
أن نخب املـشــروع األوروبـ ــي ،جميعًا،
مخادعون ومن دون أي أخــاق وذوو
طبيعة حقيرة.
من األمثلة التي يجلبها الكاتب على
الديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ُاالت ـ ـح ـ ــاد ،ق ـ ــول وزيـ ــر
املــال ـيــة األمل ــان ــي ش ـ ْـي ـب ـ ِـل :مـمـنــوع على
االنتخابات تغيير السياسة املالية.
أم ــا ازدواجـ ـي ــة «ال ـث ــاث ـي ــة» ،فتتجلى
ف ـ ْـي ق ـبــول وزيـ ــر االق ـت ـصــاد الـفــرنـســي
َإمنول َم ُ
كرن باقتراحاته لحل املشكلة،
ِ
ووعـ ـ ــده ب ــإق ـن ــاع رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
ه ــوالن ــد ع ـلــى ق ـبــول مـنــاقـشـتـهــا ،لكن
أخفق في ذلك.
امل ـث ــل ال ـث ــان ــي ال ـ ـ ــوارد ف ــي امل ــؤل ــف أنــه
ق ـ ـ ــدم ب ـ ــن يـ ــومـ ــي  10و 15حـ ــزيـ ــران
 2015خـطــة مـتـكــامـلــة إلعـ ــادة جــدولــة
الــديــون لـغــزيـ ِـن شـفــان ،الـتــي ترشحت
م ــرت ــن ل ــرئ ــاس ــة أمل ــانـ ـي ــا ع ــن ال ـح ــزب
االج ـت ـم ــاع ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي .األخ ـي ــرة
وافـ ـ ـق ـ ــت ع ـل ـي ـه ــا ك ـ ــأس ـ ــاس ل ـل ـن ـق ــاش،
ووعــدت بإقناع رفيقها الحزبي نائب
امل ـس ـت ـشــارة م ـيــركــل ،زغ ـم ــار غــابــريــل،
ال ــذي أج ــاب مكتبه بــأنــه مــوافــق على
ات ـخــاذهــا أرض ـيــة لـلـنـقــاش والـتـفــاعــل
م ـع ـه ــا ،وان ـط ـل ـق ــت ب ــذل ــك م ـف ــاوض ــات
بـ ــن الـ ـط ــرف ــن اسـ ـتـ ـم ــرت حـ ـت ــى ي ــوم
 15ح ـ ــزي ـ ــران عـ ـن ــدم ــا تـ ـف ــاج ــأ بـنـشــر
حـ ــديـ ــث زغـ ـ ـم ـ ــار غـ ــابـ ــريـ ــل ل ـص ـح ـي ـفــة
«ب ـل ــد» األملــان ـيــة الـشـعـبــويــة ق ــال فـيــه:
ِ
«إن منظري نظرية األل ـعــاب /املـبــاراة
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ي ـق ــام ــرون
بمستقبل بالدهم .إن أوروبــا وأملانيا
ُ
ترفضان أن تبتزا .كذلك فإننا لن نقبل
ب ــأن يـمــول الـعـمــال األمل ــان وعائالتهم
ال ـت ـع ـهــدات االن ـت ـخــاب ـيــة امل ـبــالــغ فيها
لحكومة الشيوعيني[اليونانيني]».
هذا االنقالب في رأي نائب املستشارة
دف ــع غــزيـ ِـن ش ـفــان إل ــى إرسـ ــال رســالــة
رقمية للكاتب تقول فيها إنها تشعر
بالخجل مــن رفيقها الحزبي غبريل.
ويذكر الكاتب أن وزير املالية الفرنسي
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مـ ـيـ ـشـ ـي ــل س ـ ــاب ـ ــن كـ ـ ـ ــان مـ ـتـ ـفـ ـق ــا م ـعــه
بـخـصــوص خـطـتــه ف ــي مـحــادثــاتـهـمــا
الـثـنــائـيــة ،لكنه امـتـنــع عــن إب ــداء رأيــه
عالنية أو في املفاوضات!

السلطة الحقيقية في أيدي
مالكي المال واإلعالم التضليلي
الـقــارئ سيكتشف من خــال تفاصيل
عـ ــرض املـ ـف ــاوض ــات ف ــي هـ ــذا امل ــؤل ــف،
أن ال ـســاســة ال ي ـق ــررون سـيــاســة بــاد
م ــا ،وأن السلطة الحقيقية فــي أيــدي
مالكي املال في وول ستريت والسلطة

توهم اليسار أن
المنظومة النيوليبرالية
على استعداد لالنحناء
أمام رغبات العدالة
االجتماعية
االنسحاب من االتحاد
األوروبي أفضل من
القبوع إلى ما ال نهاية
في زنزانة الدائنين
اإلع ــامـ ـي ــة/الـ ـتـ ـضـ ـلـ ـيـ ـلـ ـي ــة؛ ه ـ ـ ــذا هــو
الــواقــع .الـبـعــض ح ــاول إفـهــامــه أن فن
املـمــارســة السياسية هــو استيعابها
وال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى م ــا ي ـم ـكــن تـحـقـيـقــه،
ل ـك ــن مـ ــن دون اإلخـ ـ ـ ــال ب ــال ـن ـظ ــام أو
امل ـن ـظ ــوم ــة ( .)systemي ــذك ــر ف ــي هــذا
امل ـق ــام أن ل ــري س ـم ــرز ،وزيـ ــر الـخــزانــة
األميركي في عهد أوباما سأل الكاتب
ً
سـ ــؤاال م ـبــاش ـرًا :ه ــل أن ــت ف ــي الــداخــل
أم فــي ال ـخــارج؟ أولـئــك الجالسون في
الـخــارج يمنحون األولــويــة لحريتهم

في الحديث عن نسختهم من الحقيقة.
ثــم تلك الـحــريــة هــي أن الجالسني في
ال ـ ــداخ ـ ــل ،ال ــذي ــن ي ـت ـخ ــذون ال ـ ـقـ ــرارات
املصيرية ،سيتجاهلونهم .والذين في
الداخل ال يفشون أسرار بعضهم.
الـكــاتــب اخـتــار الـجـلــوس فــي الـخــارج،
وفــي الــوقــت نفسه تـحــول إلــى ِّ
مسرب
وفاضح لغباء اليسار الذي يتوهم أن
املنظومة التي أنشأتها النيوليبرالية
على اسـتـعــداد لالنحناء أمــام رغبات
العدالة االجتماعية.
ي ــوض ــح ال ـك ــات ــب ف ــي م ــذك ــرات ــه ع ــن الـ ـ
 162يــومــا الـتــي قـضــاهــا فــي منصبه،
كيفية عـمــل االت ـح ــاد األوروب ـ ــي الــذي
تقوده أملانيا للسيطرة على سياسات
أوروبـ ـ ـ ــا االق ـت ـص ــادي ــة وامل ــالـ ـي ــة ،عـبــر
رشـ ـ ـ ـ ًـى لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــات وإثـ ـ ـ ـ ـ ــارة أج ـ ـ ــواء
فقدان األمــان واالستعانة بسياسيني
ُ
أدي ـنــوا فــي املـحــاكــم وتــدمـيــر أعــدائـهــم
عبر حـمــات تشهير ونـشــر األكــاذيــب
والديماغوجية بحق املعارضني.
ل ـق ــد وظ ـف ــت امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـم ـي ـقــة فــي
االتـحــاد األوروب ــي ،بحسب توصيف
الكاتب ،كافة الحيل والخدع والوعود
الكاذبة والتضليل والكذب واألخبار
الكاذبة واالزدواجـيــة واالنتقاص من
قــدر اآلخــريــن وتحقيرهم ،والـتــراجــع
ع ـ ــن وع ـ ــوده ـ ــم الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ...ك ــاف ــة
األسـ ــال ـ ـيـ ــب ت ـص ـل ــح م ـ ــن م ـن ـظ ــوره ــم
لتحقيق هــدفـهــم فــي الـسـيـطــرة على
أوروب ــا االتـحــاديــة .وأوضــح أنــه كلما
قـ ـ ــدم ألـ ـك ـ ِـس ــس ت ـس ـي ـب ــرس ت ـ ـنـ ــازالت
لـلــدائـنــن ازدادت شــروطـهــم ق ـســوة...
ً
لـقــد أرادوا أن يجعلوا مـنــه مـثــا ملن
يجرؤ على معارضتهم ،في إيطاليا
والـبــرتـغــال وإسـبــانـيــا وفــرنـســا التي
سيأتي دورها قريبًا ،على يد االتحاد
األوربـ ــي = أملــانـيــا .لـقــد أرادوا إذالل ــه
ه ــو وال ـي ــون ــان عــان ـيــة ل ـي ـكــون عـبــرة
ل ـغ ـيــره م ــن ال ــدائ ـن ــن ال ــذي ــن يـفـكــرون
في مقاومة مشروعهم النيوليبرالي،
ويذكر في هذا املقام قول وزير املالية
األملــانــي إنــه يتمنى رؤي ــة ‹الـثــاثـيــة›
في باريس.

إما انقالب عسكري وأما
حرب أهلية
ال ـن ـت ـي ـجــة ،دوم ـ ــا ب ـك ـل ـمــات ال ـك ــات ــب ،أن
الـيــونــان تعاني اآلن رك ــودًا اقتصاديًا
للسنة السادسة على التوالي ،وفقدت
 %45من إجمالي الناتج املحلي (،)GDP
وأجبرت على اقتطاع  %40من املعاش
األدنى ،وارتفع مقدار البطالة إلى ،%27
بل ارتفعت إلى  %65بني الشباب.
الـيــونــان فـقــدت استقاللها ،وجعلتها
الــدولــة العميقة فــي االت ـحــاد األورب ــي
ً
مـ ـث ــاال ع ـلــى ك ــل م ــن ي ـف ـكــر ف ــي تـحــدي
قــرارات ـهــا وسـلـطــاتـهــا .وق ــد ك ــان لهذه
ال ـهــزي ـمــة امل ــدوي ــة ل ـل ـي ـســار ال ـيــونــانــي
«الــرادي ـكــالــي» آث ــار فــي أنـحــاء أوروب ــا
كــافــة ،وتــداعـيــات خطيرة فيها ،حيث
ف ـ ـقـ ــد حـ ـ ـ ــزب ب ـ ــوديـ ـ ـم ـ ــوس ال ـ ـي ـ ـسـ ــاري
ال ــراديـ ـك ــال ــي اإلسـ ـب ــان ــي ق ـ ــوة ال ــدف ــع،
بـ ـت ــأثـ ـي ــر ه ــزيـ ـم ــة س ـ ـيـ ــريـ ــزا ،وخ ـ ــوف
الناخب اإلسـبــانــي مــن مصير مشابه
لليونان ،التي انتهى بها األمر إلى أن
تبقى أس ـيــرة الــدائـنــن إلــى فـتــرة غير
محدودة ،وفاقدة ألي سلطة في البالد.
كذلك الحــظ الكاتب أن هزيمة الربيع
الـيــونــانــي أسـهـمــت أيـضــا فــي إنـعــاش
ح ــرك ــة ب ــرك ـ ِـس ــت ال ــداع ـي ــة إلـ ــى خ ــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبــي ،التي
ف ــازت فــي انـتـخــابــات مجلس العموم
البريطاني.
لقد حصل هــذا املــؤلــف على إط ــراءات
ال نـهــايــة لـهــا ،خـصــوصــا مــن صحافة
امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات الـ ـح ــاكـ ـم ــة ف ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا
وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،حـ ـي ــث وص ـف ــه
البعض بأنه من أعظم مذكرات الساسة
في القرن الحادي والعشرين.
الكاتب ال يكشف عن اقتناعه بأسباب
تـغـيـيــر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء رأيـ ــه ،رغ ــم أن
الـشــارع اليوناني كــان معه ،لكن ثمة
شـ ــواهـ ــد ع ـل ــى أن ـ ــه تـ ـع ــرض ل ـت ـهــديــد
الدولة العميقة إما بانقالب عسكري
ّ
أو بحرب أهلية .يبدو أنه قرر أن من
األف ـضــل للشعب الـيــونــانــي أن يبقى
هــو فــي السلطة عـلــى تــركـهــا للمافيا
السياسية في البالد.

فارفاكس:
«الثالثية» لم
تفاوض اليونان،
بل فرضت
شروطها على
أساس أجندة
الدائنين
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أسعد أبو خليل *
تـلـقـيـ ُـت ق ـبــل أش ـهــر رس ــال ــة إل ـك ـتــرونـ ّـيــة من
الزميل ،جيمس ستوكرُ ،1يعلمني فيها أنه
وقع أثناء بحثه في األرشيف األميركي على
ّ
أميركية جديدة ُمـفـ َـرج عنها ،وأنها
وثيقة
ّ
سـتـحــوز عـلــى اهـتـمــامــي إلشــارت ـهــا مـبــكـرًا
— أي في عام  —١٩٦٩لعالقة بني األحزاب
ّ
الجميل وكميل
ـ ـ امليلشيات التابعة لبيار
ش ـم ـع ــون وال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو االس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ت ـش ـ ّـوق ـ ُـت
لـقــراءة الوثيقة الـجــديــدة ،لكن أشـهـ َـر مـ ّـرت،
َ
ً
وأرسـ ــل لــي م ـج ـ ّـددًا أن ــه ك ــان مـشـغــوال وأنــه
ّ
سيعد الوثيقة كــي ينشرها على صفحته
ك ــي أراه ـ ــا ،وق ــد وف ــى ب ــوع ــده قـبــل أس ـبــوع.
والوثيقة مذهلة من حيث ضلوع الحكومة
ّ
ّ
اللبنانية في عام ١٩٦٩
األميركية في األزمة
ّ
ومـ ــن ّح ـيــث ج ــدي ــة الـتـفـكـيــر األم ـي ــرك ــي في
الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي لـبـنــان إلن ـقــاذ نظام
كان يمكن أن يكون متهاويًا.
ّ
داخلية فــي لبنان.
ليس هناك مــن سياسة
كـ ــل س ـي ــاس ــة داخـ ـل ـ ّـي ــة ل ـه ــا ض ـل ــع أو أك ـثــر
ف ــي الـ ـسـ ـف ــارات ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة .ل ـي ــس ه ـن ــاك مــن
سياسي فــي لبنان ال تقحم فيه دول
شــأن
َ
ّ
الغربية،
الغرب أنفها .ووثائق الحكومات
خـصــوصــا األم ـيــركـ ّـيــة مـنـهــا إذ أن ـهــا بــاتــت
أق ــل صــرامــة فــي اإلفـ ــراج واملــراق ـبــة مــن قبل
ّ
تاريخية ّ
ّ
الهوة
معينة ،تفضح
عن مراحل
ُ َ
ال ـك ـب ـي ــرة بـ ــن الـ ـخـ ـط ــاب ال ــرسـ ـم ــي امل ـع ــل ــن
ل ـل ـس ـيــاسـ ّـيــن والـ ـخـ ـط ــاب ال ـح ـق ـي ـقــي ال ــذي
ّ
ّ
األميركية .خذ
يسرون به ملبعوثي الحكومة
ً
(أو خ ــذي) مـثــا وثيقة مــن  ١٠نوفمبر من
عام  ،١٩٤٨عندما كان رياض الصلح يجهر
برفضه القاطع لوجود إسرائيل.في الوثيقة
ترد موافقة رياض الصلح على حل سلمي
بــن الـعــرب وإســرائـيــل على أس ــاس القبول
«بـ ــوجـ ــود إس ــرائـ ـي ــل ك ـ ــدول ـ ــة» .2وال ــوث ــائ ــق
األمـيــركـ ّـيــة هــي تــرسـيــخ لطبيعة السياسة
ّ
العربية منذ عام  :١٩٤٨أن تعامل الحكومات
ّ
العربية مع أميركا تجري على نقيض من
الخطاب الرسمي لتلك الحكومات.
وفـ ــي عـ ــام  ،١٩٦٩ان ــدل ـع ــت أزم ـ ــة سـيــاسـ ّـيــة
ّ
أهلية .هل
في لبنان كــادت ان تشعل حربًا
ّ
املخطط األميركي ـ اإلسرائيلي الذي أشعل
ّ
حربًا أهلية في لبنان في عــام  ١٩٧٥حاول
ّ
أن ي ـفـ ّـجــر ل ـب ـنــان م ــن أجـ ــل ال ـق ـض ــاء امل ـبــكــر
عـلــى الـعـمــل ال ـفــدائــي ف ـيــه؟ أم أن الحكومة
األم ـيــركـ ّـيــة واالســرائ ـي ـلـ ّـيــة كــانـتــا شــديــدتــي
القلق من تنامي النفوذ اليساري في لبنان؟
ّ
اللبنانية
ك ــان مــن ال ــواض ــح أن املـيـلـشـيــات
(«ك ـتــائــب» و«أحـ ـ ــرار») كــانــت ت ـقــوم بجملة
ّ
ّ
والسياسية ضد
الطائفية
من االستفزازات
ّ
خ ـصــوم ـهــا :م ــن ح ــرق شــاح ـنــات س ـعــوديــة
ّ
الكحالة،
تنقل نسخًا مــن الـقــرآن على كــوع
ّ
إلى ضرب الطالب في املدارس والجامعات،
ّ
إلــى توقيف عناصر فلسطينية بمناسبة

وغ ـي ــر م ـن ــاس ـب ــة .وفـ ــي آذار  ١٩٦٩أطـلـقــت
ميليشيات اليمني النارعلى قافلة ّ
سيارات
لـ ـف ــدائ ـ ّـي ــن عـ ــائـ ــديـ ــن م ـ ــن جـ ـ ـن ـ ــازة شـ ـه ــداء
سقطوا فــي الجنوب اللبناني (كــانــت هذه
بمثابة مجزرة عني ّ
الرمانة األول ــى) .وذكـ َـر
كمال صليبي في كتابه عن تاريخ الحرب
ّ
ّ
اللبنانية دور
األهلية أنــه كــان للمخابرات
ّ
ّ
«سـ ــري» فـيـهــا  ،3فـيـمــا أك ــد الــديـبـلــومــاســي
األم ـي ــرك ــي ،روب ـ ــرت أوك ـل ــي ،الـ ــذي خ ــدم في
لـبـنــان ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة ،أن كـمـيــل شـمـعــون
اعـ ـت ــرف ل ــه ب ـم ـســؤولـ ّـيــة م ـ ّ
ـؤي ــدي ــه ع ـن ـهــا .4
ّ
كــانــت تـلــك املـيـلـشـيــات الـيـمـيـنــيــة تـسـتــدرج
ّ
وتستدرج رعاتها
أعــداء هــا ملنازلة مبكرة،
ّ
ف ــي ت ــل أب ـيــب وواش ـن ـط ــن ل ـتــدخــل عـسـكـ َـري
مباشر .كــان مـقـ ّـدرًا على لبنان أن يخوض
ّأيارًا أسود ،قبل سنة من أيلول األسود في
األردن .لكن االنقسام الطائفي (والسياسي)
ّ
ّ
والقومية
اليسارية
وتنامي نفوذ األحــزاب
ّ
فوت على األعــداء تلك الفرصة .لكن فصول
املؤامرة كانت واضحة آنذاك.
ورد في كــام كمال جنبالط آنــذاك عناوين
عــن فـصــول امل ــؤام ــرة (م ــع أن ــه ك ــان حريصًا
عـلــى الـحـفــاظ عـلــى الـنـظــام اللبناني وكــان
يـمـ ّـيــز بــن مــوقـفــه وب ــن مــواقــف املـتـطـ ّـرفــن
ف ــي ق ــوى ال ـي ـس ــار ،وال ـت ــي ح ــرص جـنـبــاط
على تمييز نفسه عنها حتى عــام .)١٩٧٥
والحكم اللبناني أراد تحوير األنـظــار عن
غـضـبــة شـعـبـ ّـيــة مـتـنــامـيــة ،خـصــوصــا بعد
قمع وحشي لتظاهرة نيسان الشهيرة ،من
أجل لـ ْـوم الشعب الفلسطيني على املشاكل
ال ــداخ ـل ـ ّـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة .وال ـح ـك ــم الـلـبـنــانــي
(ب ـش ـخ ــص رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ـ ّ
ـوري ــة ورئ ـي ــس
الـحـكــومــة آنـ ــذاك ،رشـيــد كــرامــي) ش ــارك في
املؤامرة عندما خالف بنود اتفاق بني الدول
ّ
املـحـيـطــة بفلسطني املـحـتــلــة م ــن أج ــل عــدم
كشف معلومات عــن الــوجــود الفدائي على
ّ
وتحدث جنبالط في خطاب له في
أراضيها.
ّ ً
ّ
املجلس النيابي محمال الــدولــة املسؤولية
عن «إعـطــاء ّ
مبرر عاملي جهارًا وفــي وضح
الـنـهــار إلســرائـيــل ت ـتـ ّ
ـذرع بــه لــاعـتــداء على
لبنان ...وقد ّأدت جهالة الدولة في فضح ما
سرًا ّ
كان يجب أن يكون ّ
مقدسًا ...إلى تقديم
ّ
خ ــدم ـ ّـة ال ت ـق ـ ّـدر بـثـمــن لـلـصـحــافــة الـعــاملــيــة
املـ ـت ــأث ــرة بــال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ول ـلــدب ـلــومــاسـ ّـيــة
ّ
اإلسرائيلية ألجــل تمهيد األج ــواء وتبرير
أي اعتداء تقوم به إسرائيل على لبنان» .5
تسارعت األحــداث في ّأيــام وأسابيع األزمة
ال ـتــي جـ ّـمــدت عـمــل ال ــدول ــة (ال ـع ـل ـنــي) ،فيما
كــانــت أج ـهــزة ال ــدول ــة ال ـسـ ّ
ـريــة (أي التابعة
ل ــرئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة والـ ـخ ــارج ــة ع ــن أي
رقــابــة أو سلطة) ناشطة فــي الـتــواصــل مع
ّ
العدو اإلسرائيلي.
الحليف األميركي ومع
ّ
األميركية تراقب الوضع
وكانت الحكومة
اللبناني عن كثب  .6وقــد أعـ ّـدت «مجموعة
واشـنـطــن لـلـعـمـلـ ّـيــات ال ـخـ ّ
ـاصــة» فــي البيت

ليس هناك من شأن سياسي في لبنان ال تقحم فيه دول الغرب أنفَ ها (مروان بوحيدر)

ّ
األبـ ـي ــض س ـي ـن ــاري ــوه ــات ت ــدخ ــل أم ـيــركــي
ف ــي ل ـب ـنــان (الــوث ـي ـقــة مـ ّـوج ـهــة م ــن ه ــارول ــد
س ـ ــان ـ ــدرز 7إل ـ ــى هـ ـن ــري ك ـس ـي ـن ـج ــر) .وكـ ــان
خيارين :خيار مد ْ
ْ
العون
النقاش فيها حول
ّ
ّ
اللبنانية أو للميلشيات اليمينية
للحكومة
ً
ّ
مباشرة .وتطرح الوثيقة خيارات عدة أمام
ّ
األميركية (أي بشخص الرئيس،
الحكومة
ّ
ألن الحكومة األميركية لم تكن تعترف في
حكومة لبنان إال بشخص الرئيس ،وكانت
تـصـ ّـر على أن ينتدب األخـيــر شخصًا غير
ّ
يتولى ملف العالقة الـسـ ّ
ـريــة مع
ُمعلن كــي
ّ
األم ـيــركـ ّـيــن خـ ــارج األق ـن ـيــة الــدبـلــومــاســيــة
الـتـقـلـيـ ّ
ـديــة) .وتـ ــروي الــوثـيـقــة مــا ك ــان غير
ّ
ُمعلن يومها :أن شــارل الحلو فكر فــي أمر
ّ
عسكرية .وال ندري إذا كانت
إعالن حكومة
ّ
أميركية جــاهــزة ،ألن سليمان
الفكرة فكرة
ّ
فرنجية لجأ إليها في عام  ،١٩٧٦لكنها لم
َ
ّ
تقو على الصمود بسبب معارضة إسالمية
ّ
ّ
ويـســاريــة ضــدهــا .وتـقــول الوثيقة إن حلو
ّ
طرح الفكرة أكثر من مـ ّـرة .والوثيقة تسلط
الـ ـض ــوء ع ـلــى حـقـيـقــة غـ ّـيـبـتـهــا ال ـس ـ ّ
ـردي ــات
ال ـي ـم ـي ـنـ ّـيــة االن ـع ــزال ـ ّـي ــة ع ــن ت ــاري ــخ ال ـحــرب
األه ـلـ ّـيــة ،إذ ان ه ــذه ال ـسـ ّ
ـرديــات بــالـغــت في
ّ
تقييم ال ــدور الفلسطيني وقللت عــن قصد
ل ـل ـب ـعــد ال ــداخـ ـل ــي (ال ـع ـق ــائ ــدي وال ـط ــائ ـف ــي)
للصراع األهلي .والطرح االنعزالي ّ
عم عن أن
ميلشيات اليمني لم تحمل السالح إال ضد
مخطط الـتــوطــن الفلسطيني مــع أنـهــا لم

ّ
ّ
ّ
طائفية
الحربية إال بمجازر
تدشن أعمالها
ّ
وحـمــات تهجير ضــد لبنانيني (كـمــا ضد
ّ
فلسطينيني) .وأحاديث قادة زعماء املوارنة
ّ
— الــذيــن شكلوا أقـطــاب «الحلف الثالثي»
ال ـس ـ ّـي ــئ ال ــذك ــر ال ـ ــذي ل ــم ي ـكــن صـ ـع ــوده في
ّ
انتخابات  ١٩٦٨إال جزءًا — على األرجح 8
— من مخطط أميركي ـ إسرائيلي خصوصًا
ّ
فرنجية رئيسًا،
أن «الحلف» أتى بسليمان
ّ
وك ــان ُمـعـ ّـدًا لــه أن يـشــن الـحــرب على العمل
الفدائي في لبنان .9
والــوثـيـقــة تـتـحـ ّـدث عــن «اسـتـيــاء يـســاري»
ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى بـ ــرنـ ــامـ ــج ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى دع ــم
ال ـفــدائـ ّـيــن .وك ــان ق ــادة الـيـمــن يـتـحـ ّـدثــون
دومًا عن قوى اليسار وضرورة محاربتها
ب ــال ـن ـي ــاب ــة ع ــن أم ـي ــرك ــا (وعـ ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل).
والــوثـيـقــة ت ـقــول بـصــريــح ال ـع ـبــارة إن ــه من
غير ُ
املرجح أن يقوم الفدائيون باالستيالء
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ف ـي ـم ــا ت ـ ــرى أن ـ ــه ي ـم ـك ــن أن
ت ـقــوم ق ــوى «ي ـس ـ ّ
ـاري ــة وب ـع ـثـ ّـيــة» بـمـحــاولــة
إح ــداث «تغيير ج ــذري» فــي املـيــزان املسلم
ـ املسيحي لـصــالــح املـسـيـحـ ّـيــن( .إل ــى هــذه
الــدرجــة كــانــت حـكــومــات الـغــرب مستثمرة
الطائفية ،لكنها ّ
ّ
تكيفت
في نظام الهيمنة
مع نظام الطائف لعلمها ان قــادة طوائف
ّ
إسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة ال يـ ـق ــل ــون طـ ــوعـ ــا وان ـص ـي ــاع ــا
مل ـصــال ـح ـهــا ع ــن ق ـ ــادة املـ ــوارنـ ــة ف ــي الــزمــن
ّ
ال ـســابــق) .لـكــن الــوثـيـقــة تـقــلــل مــن احـتـمــال
ح ـ ــدوث اسـ ـتـ ـي ــاء ي ـ ـسـ ــاري ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة

النمو اإلنساني ...والحاكمية على الذات والوجود
محمد عبداهلل فضل اهلل *
ّ
بالنمو كمفردة هنا الزيادة
ليس املقصود
ف ــي ال ـك ـثــافــة ال ـس ـكــان ـيــة أو ال ـت ـط ــور املـ ــادي
فــي أشـكــالــه املختلفة ،بــل هــو اللحظة التي
ينتزعها اإلنـســان مــن قلب تحديات الحياة
ليواجه االهـتــزاز والضياع والـتــردد ،ويؤكد
عـ ـم ــق ح ــاك ـم ـي ـت ــه لـ ـلـ ـت ــاري ــخ األص ـ ـيـ ــل الـ ــذي
يصنعه ل ــوج ــوده املـتـنــوع بـلــوغــا لحاكمية
م ـت ـعــال ـيــة م ـت ـس ـ ّـيــدة ل ـل ـك ــون ب ـ ّ
ـرم ـت ــه تـعـكــس
م ــدى ق ــدرت ــه عـلــى صـنــاعــة وعـ ــاء اجـتـمــاعــي
وتاريخي متغلب على الرتابة واملحدودية
في النظرة والتعامل .هذا الوعاء الذي يعمل
عـلــى ضـبــط الـلـحـظــات ال ـتــي تـتــرجــم نـشــاط
اإلنـســان وفاعليته فــي تنظيم مظاهر قوته
وفـعـلـهــا اإلي ـجــابــي ف ــي تـصـحـيــح األوضـ ــاع
وال ـع ــاق ــات وف ــق إرادة إل ـه ـيــة تـنـفــي اآلن ـيــة
والظرفية والنفعية الرخيصة التي تستهلك
حياة الفرد والجماعة.
ومـ ـ ــا نـ ـشـ ـه ــده ال ـ ـيـ ــوم هـ ــو تـ ـف ــاق ــم ال ـض ـي ــاع
واالنقطاع اإلنساني عن اللحظات األصيلة
للتراث وفقدان القوة لجهة تنظيم القدرات
ف ـ ــي سـ ـبـ ـي ــل ت ـص ـح ـي ــح الـ ـ ـح ـ ــال ،م ـ ــا أوج ـ ــد
شخصية مرضية متقلبة ومزاجية تعتمد

اللغة التبريرية في محاكاتها ومقارباتها
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة
واالجتماعية ،لغة سطحية ال تملك عمقًا في
التفاعل والرؤى وال تالمس جوهر املشاكل،
بل تتقن فن التوصيف من دون التطرق إلى
وسائل الحلول ،وكأنها هنا تفقد تواصلها
ال ـح ــي م ــع لـحـظـتـهــا امل ـب ــدع ــة ال ـت ــي ت ـفــرض
ل ـغــة ت ـج ـلــب الـ ـج ــدة واألصـ ــالـ ــة ف ــي ال ـعــرض
والتحليل واإلف ــادة والتوظيف .فبات لذلك
النص التاريخي والديني مساحة ال تنتهي
لـجـمـلــة م ــن ال ـت ـب ــري ــرات ال ـت ــي ت ـخ ـفــي عـجـزًا
وقـصــورًا إنسانيًا عــن بلوغ النمو املطلوب
على مستوى إدارة الذات والتحكم بلحظاتها
وجـعـلـهــا فــي مـحـتــوى يـلـيــق بــاملـعــرفــة التي
تنطلق من الداخل لتتصل بالخارج وبالله
ً
اتصاال جوهريًا ،وكما قال اإلمام علي عليه
السالم« :من عرف نفسه فقد عرف ربه».
وك ـ ـ ــأن اإلنـ ـ ـس ـ ــان ك ـ ـصـ ــورة ل ــإل ــه امل ـت ـع ــال ــي،
لـ ــم ي ـن ـض ــج ب ـع ــد كـ ــي ي ـح ـك ــم ذات ـ ـ ــه بـمـعـنــى
إبـعــادهــا عــن التسطيح وحبسها فــي دائــرة
ال ـه ــوى واألن ــانـ ـي ــات ،م ــا أف ـق ــده الـ ـت ــوازن في
سـ ـل ــوك ال ـن ـم ــو ال ـط ـب ـي ـعــي الـ ـ ــذي ي ـع ـنــي فــي
أبسط تجلياته التعالي عــن كــل مــا يسخف
اإلنسان ويسقط كيانه وحضوره من عبادة

لـلـمــال وت ـكــالــب عـلــى الـسـلـطــة وركـ ــض وراء
الـنـفــوذ وال ـجــاه والتسلط واسـتـثـمــار املركز
الديني أو الحزبي أو العائلي ،وكأننا بتنا
ف ــي مـجـتـمـعــاتـنــا ال ـشــرق ـيــة ص ــدى وص ــورة
سوداوية لحضارة مادية غربية ال تريد ذاتًا
مفكرة واعية خارج حدود الحسابات املادية
النفعية ،فأسرفنا فــي قتل بعضنا البعض
ودخ ـل ـن ــا ف ــي نـ ــزاعـ ــات ال تـ ـه ــدأ ،مـسـتـغـلــن
الـلـغــة املــذهـبـيــة والـطــائـفـيــة لـبـنــاء املــزيــد من
الجدران بيننا تكملة لدور الغرب املستعمر
واملستكبر فــي تسليع اإلنـســان واستعباده
واستعماره بوجوه كثيرة.
ـال عما
ـ
ع
ـ
ت
ـو
ـ
ه
ـذي
ه ــذا ال ـن ـمــو اإلن ـس ــان ــي الـ ـ
ٍ
يـشــد امل ـخ ـلــوق إل ــى الــدون ـيــة واألرضـ ـي ــة هو
س ـيــر طـبـيـعــي لـحــاكـمـيــة م ــن داخـ ــل ملتهب
بــالـلـحـظــات الـتــي تــواجــه إل ــى حــاكـمـيــة على
الحياة والوجود كدائرة كبرى تتنفس فيها
الكرامة وتسرح فيها الحرية كشعار يبني
ه ــذا الـتـعــالــي والـسـمــو ،وم ــا دام ه ــذا السير
ً
معرقال وفيه العيوب الكثيرة.
مــا دام اإلن ـســان م ـشــدودًا لـكــل مــا يــرديــه من
أنانيات ومحسوبيات ونزوات وأهواء يريد
بها فرض قوته املزعومه على اآلخرين مهما
كان الثمن ،فإن انتماءه يصبح واهيًا مهما

ح ــاول تغليفه ب ـغــاف ال ـن ـشــوة والـشـجــاعــة
والـ ـبـ ـط ــول ــة وال ـ ـج ـ ـهـ ــاد ونـ ـ ـ ـ ــزوة االنـ ـتـ ـص ــار
املـ ــوهـ ــوم .ف ـب ـكــل ب ـس ــاط ــة ألنـ ــه إنـ ـس ــان غـيــر
منتم إلــى شــيء ال ركـيــزة لــه وال أصــل يركن
إل ـيـ ٍـه ه ــو ف ــي ال ـظــاهــر ي ـ ّـدع ــي ان ـت ـم ـ ً
ـاء ديـنـيــا
وعـقـيــديــا وسـيــاسـيــا صـلـبــا ،لـكـنــه واق ـع ــا ال
يعيش هــذا االنـتـمــاء إحـســاســا باملسؤولية
وعمقًا باالرتباط باألصالة وال فهمًا وتدبرًا
ً
وتـعـقــا يترجمه إل ــى سـلــوك مـتـعــال يدفعه
إلــى النهوض والتغيير الحقيقي ،فسرعان
ما يتحول هذا االنتماء الواهي إلى قيد ّ
يقيد
هذا اإلنسان ويحوطه بجدار عال من الغفلة
التي دعا اإلسالم إلى الحذر منها ألنها عدو
النمو والتعالي ،فالغفلة هي نقيض اإليمان
الـ ـ ــذي ي ـح ـفــز اإلن ـ ـسـ ــان ع ـل ــى سـ ـل ــوك طــريــق
النمو الطبيعي في تساميه وتعاليه لولوج
التوحيد العملي الخالص الذي ينفي نزوع
اإلنسان وتشتت ذاته وانصياعه لسلطة هنا
أو عنوان دنيوي هناك.
والغفلة نقيض دع ــوة الـلــه تعالى لإلنسان
ك ــي يـتـعـقــل وي ـن ـمــو طـ َبـيـعـيــا .ي ـق ــول تـعــالــى
َ ّ
في كتابه العزيز{ :إ َّن شـ َّـر ال ـ َّـد َو ِّ
اب ِع
ند اللهِ
ُ َ
ُّ ْ ْ َّ َ ِ َ
الص ُّم ال ُبك ُم ال ِذين ال َي ْع ِقلون} [األنفال،]22 :
فالغفلة هي حرمان اإلنسان من قيمة السمع
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عام ١٩٦٩
بسبب «املسلمني املحافظني» الذين لديهم
مصلحة فــي الـحـفــاظ عـلــى الـنـظــام الـقــائــم.
وهذا التحليل صائب بدليل مواقف القوى
ّ
اإلسالمية عينها التي تعاملت مع أحداث
ذلــك الربيع بالكثير من القلق وبكثير من
ّ
الرجعية .فصبري حمادة ،رئيس املجلس
ال ـن ـيــابــي ي ــوم ـه ــا ،ط ــال ــب ب ـم ـنــع «األحـ ـ ــزاب
ّ
العقائدية» .وكمال جنبالط انتقد مواقف
«بـ ـع ــض األخـ ـ ـ ــوان ف ــي األحـ ـ ـ ــزاب األخـ ـ ــرى»
َ
(وكــان هو معارضًا للتظاهرة التي أشعل
ق ـمـ ُـع ـهــا األزمـ ـ ـ ــة) .وعـ ـ ــادل ع ـس ـي ــران ،وزي ــر
الــداخـلـ ّـيــة يومها ،زعــم أن التظاهرة كانت
«ب ــأي ـ ٍـد غــري ـبــة»  .10وع ـث ـمــان ال ــدن ــا ،ال ــذي
ّ
الجميل قــد وعــده بــالــوزارة في
كــان بشير
ّ
حـكــومــة لــم ُي ـقـ ّـدر لـهــا ان تــرى ال ـنــور ،حمل
«ه ــدم» األحـ ــزاب الـتـقــدمـ ّـيــة املـســؤولـ ّـيــة عن
األزمة .11
وت ـت ـح ـ ّـدث الــوث ـي ـقــة ع ــن اح ـت ـم ــال اش ـت ـعــال
ّ
طائفية في لبنان وتقول إن «الكتائب
حرب
ّ
ّ
مستعدة للدفاع عن املسيحيني ضد اعتداء
إسرائيل في ذلك».
مسلم وحتى للتعاون مع
ّ
ّ
ّ
إمكانيات التدخل الخارجي
وتحلل الوثيقة
ّ
فتقول إن جيش العدو اإلسرائيلي مستعد
ل ـل ـت ــدخ ــل ف ــي ح ـ ــال دخـ ـ ــول ق ـ ـ ـ ّـوات س ـ ّ
ـوري ــة
ً
ّ
نظامية إلى لبنان ،وأن هناك احتماال قويًا
ّ
أن إس ــرائ ـي ــل «س ـت ـح ـتــل قـسـمــا م ــن جـنــوب
لبنان» أو أن ّتهاجم دمشق نفسها.
أما عن التدخل العسكري األميركي فتقول
ّ
ّ
العادية
عمليات الترحيل
الوثيقة ان فشل
ّ
لألميركيني في لبنان قد تستدعي ضرورة
ّ
تدخل عسكري أميركي النقاذهم .والخطة
ّ
ّ
أميركية فــي مطار
تتطلب هـبــوط طــائــرات
َ
بـيــروت مــع سرية مشاة ُمجوقل للسيطرة
ع ـل ــى امل ـ ـطـ ــار .وقـ ــد «ي ـل ـح ــق ذلـ ــك ت ـع ــزي ــزات
ّ
لضمان طــرق الـتــرحـيــل» .وتضيف الخطة
ّ
ّ
«أمنية» يمكن أن
محملة بقوات
أن طائرات
تصل إلى بيروت في غضون  ٤٨ساعة .أما
األسـطــول الـســادس فهو لم يكن يبعد أكثر
ساعة عن بيروت .لكن كــان ألميركا
من ّ ٤٥
خطة تــدخــل أبـعــد وأشـمــل بكثير مــن خطة
ّ
األميركيني في ّلبنان.
ترحيل الرعايا
ل ـح ـظــت ال ـخ ـط ــة اح ـت ـم ــال ت ــدخ ــل عـسـكــري
أميركي فــي حــال تـعـ ّـرض «الحكم املعتدل»
(ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـيـ ــاغـ ــة ت ـ ـع ـ ـنـ ــي ح ـ ـكـ ــم رئـ ـي ــس
ّ
الجمهورية فقط) لخطر وفي حال توجهه
ب ـط ـل ــب مـ ـس ــاع ــدة إلن ـ ـق ـ ــاذه م ـ ــن «س ـي ـط ــرة
ّ
ي ـس ـ ّ
ـاري ــة» .وت ـت ـ ّ
ـدرج ال ـخــطــة األم ـيــركـ ّـيــة من
ّ
ّ
«عـ ـ ــرض ال ـ ـقـ ــوة األمـ ـي ــرك ــي ــة» ،إل ـ ــى «إنـ ـ ــزال
ّ
جـ ـ ّـوي أو ه ـب ــوط م ـظــلــي مل ـســاعــدة ال ـق ـ ّـوات
الـلـبـنــانـ ّـيــة» عـلــى فــرض الـسـيـطــرة .وتبحث
ال ــوث ـي ـق ــة ف ــي ت ـفــاص ـيــل ال ـ ـقـ ـ ّـوة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة
ّ
فتتحدث عــن الحاجة
املـنــوي استخدامها،
ْ
ْ
محمولي وكتيبة فريق مارينز
لوائي
إلى
ل ــان ــزال .وت ـق ــول الــوثـيـقــة إن ــه يـمـكــن إن ــزال
قــوة كـهــذه فــي غـضــون  ٢٤ســاعــة .وتضيف

ّ
إضافية من الــواليــات املتحدة
أن تعزيزات
ّ
ّ
تتطلب تعهدًا مــن جسر ج ــوي منهمك في
حرب فيتنام.
ّ
لكن الوثيقة ال تنفي ان التدخل العسكري
األم ـ ـيـ ــركـ ــي فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان سـ ـيـ ـك ــون م ـح ـفــوفــا
ّ
َ
أبعادها.
باملخاطر ،التي حللت تلك الوثيقة
وتذكر ّأول ما تذكر ّ
ّ
عدائية من قبل
ردة فعل
ّ
عــرب وســوفـيــات .وأخــذ ردة الفعل فــي عني
االعتبار تستدعي ،على ما ورد ،تدعيم ّ
القوة
العسكرية بأكثر من ّ
ّ
ّ
التدشينية ،مما
القوة
ّ
ّ
يتطلب االستعانة بالجسر الجوي لفيتنام،
ّ
ّ
وهـ ـ ــذا ي ـح ــت ــم االس ـت ـع ــان ــة ب ـ ـقـ ــوات ج ــاه ــزة
ل ـح ــاالت ط ـ ــوارئ أخ ـ ــرى .وت ـل ـحــظ الــوثـيـقــة
ّ
إمكانية هجوم «معظم العالم العربي» على
ّ
أفراد أميركيني وممتلكاتهم .لكن سيناريو
ّ
اليمينية
الدعم األميركي مليلشيات األطراف
صيغت بلغة غريبة بعض الـشــيء إذ أنها
ّ
ّ
ّ
املسيحيني
اللبنانيني
تتحدث عن «تزويد
ضــد هجمات
بــوســائــل ال ــدف ــاع عــن الـنـفــس ّ
مــن مسلمني ،لكن مــن دون تــدخــل عسكري
ّ
األميركية
أميركي .ويمكن لوكالة املخابرات
 12أن تـ ّ
ـزود هذه املجموعة بالسالح سـ ّـرًا».
لكن الوثيقة تضيف أن هناك مجازفة في هذا
الخيار ألنه «يضعنا (أي يضع أميركا) في
ّ
مستعدة ان تستدعي
تواطؤ مع مجموعة
ً
ت ــدخ ــا إســرائ ـي ـل ـيــا ف ــي ل ـب ـنــان إذا اقـتـضــت
ّ
املسيحية».أي
ال ـضــرورة إلنـقــاذ املجموعة
األميركية خشيت من ّ
ّ
ردة الرأي
أن الحكومة
ّ
العام العربي من تحالف مع قــوى لبنانية
متحالفة مع إسرائيل.
ّ
إمكانيات أو سيناريوهات
الوثيقة
وتطرح
ّ
أخ ـ ــرى ل ـل ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي في
لـبـنــان .وتـقــول إن اجتياحًا ســوريــا للبنان
ً
ّ
ّ
أميركيًا يترواح
عسكريًا
سيستدعي تدخال
ّ
ّ
بني عرض ّ
تكتيكي للقوات
قوة ودعم جوي
ّ
ّ
ّ
اللبنانية إلى خيار كامل من التدخل الجوي
ّ
ّ
ّ
والبحري والبري .ويذكر التقرير مرة أخرى
األميركية في فيتنام ّ
ّ
تحد من
أن االلتزامات
ّ
ال ـقــدرة عـلــى الـقـيــام بـتــدخــل عـسـكــري كبير
فـ ّـي لـبـنــان .ويظهر فــي التقرير الـحــد الــذي
فيتنام على الرغبة واإلرادة
أثرت
فيه حرب ّ
ّ
األميركية في التدخل في أماكن مختلفة من
العالم .وال تستبعد أميركا احتمال حصول
«ت ـضــارب ســوفـيــاتــي ـ أمـيــركــي» ّ
وردة فعل
ّ
ّ
عدائية في هذه الحالة( .لكن الوثيقة
عربية
ّ
ّ
ّ
ل ــم تــذكــر ردة فـعــل م ـصــريــة رب ــم ــا ألن عبد
الناصر كــان جــازمــا فــي رفــض فكرة تغيير
النظام في لبنان) .13
والتحليل في الوثيقة يعكس مرحلة باتت
غ ــاب ــرة ف ــي ص ـن ــع ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .إذ أن ل ـغــة الــوث ـي ـقــة تــدخــل في
ّ
الخارجية
مصطلحات املستعربني في وزارة
ّ
سيناريو التدخل العسكري
األميركية .إذ أن
ّ
اإلسرائيلي ضد تدخل عسكري سوري في
لبنان يتبعه مالحظة أنــه فــي هــذه الحالة

والـنـطــق والـعـقــل ال ـتــي تـحــركــه فــي مــا ينفع
واقـعــه وتفكيره ويرتقي بذلك كله ،فكم من
سمع يتحرك بالفتنة؟ وكم من ألسن تنطق
ّ
وتزور الحقائق والوقائع؟
بالزور والبهتان
وكـ ــم م ــن ع ـق ــول ج ــام ــدة مـنـغـلـقــة تـمـعــن في
ّ
ّ
وعتوها وتوهم نفسها واآلخرين أنها
غيها
مؤثرة؟
فــي حــن أن اإليـمــان فعل بــر وعـطــاء ونشاط
فـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ي ـ ــؤك ـ ــد أواصـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـتـ ـض ــام ــن
االجتماعي والتكافل ويقدم الذات على أنها
قــوة لإلصالح الفعلي واملساهمة الحية في
مــواجـهــة تـمــزق ال ــواقــع إل ــى كـيــانــات سلبية
ت ــدم ــر م ــا ح ــول ـه ــا وت ـس ـت ـغ ــرق ف ــي غـفـلـتـهــا
وسلطتها املــزعــومــة الــدنـيـئــة ،والـتـعـقــل هو
األداة لضبط الذات وتأسيس حاكمية الذات
على داخلها وعلى الواقع ككل.
إن ال ــدي ــن ك ـم ـن ـظــومــة ع ـق ـيــديــة وتـشــريـعـيــة
وأخــاقـيــة هــو محفز إل ــى نـمــو اإلن ـســان من
داخـ ـل ــه ح ـتــى ي ـك ــون ب ـم ـق ــدوره م ــواج ـه ــة ما
يـعـتــرضــه م ــن الـ ـخ ــارج م ــن ت ـحــديــات تعمل
على انتزاعه من جــذور الحياة وإدخاله في
اختبارات تعريه أمام نفسه لجهة كونه هل
يعمل بمقتضى اخـتـيــاره كمخلوق مختار
وحر وكائن معقلن يبحث جديًا عن حقيقة

تــركــز لــه مـشــاعــره وتـنـظــم لــه ف ـكــره وتـبـعــده
ع ــن جـمـلــة م ــن ان ـت ـم ــاءات ج ـهــويــة وحــزبـيــة
وعشائرية ضيقة.
متى يحس اإلنسان بأن في داخله الصورة
الـجـلـيــة الـشـفــافــة ال ـتــي تـعـكــس عـلــى الـ ــدوام
وج ــود ال ـلــه وتــأث ـيــره عـلـيـهــا وت ـحــس أيـضــا
بــأن ـهــا م ـمــاث ـلــة ل ـل ـجــوهــر اإللـ ـه ــي امل ـت ـعــالــي،
كــي تنهض بــالــواقــع عـلــى أس ــاس توحيدي
عملي ينفي كــل تبعية لسلطة مـشــوهــة أو
لشعارات براقة وخادعة وفارغة أو لحزبية
يـجـهــل أف ــراده ــا مــا عليهم مــن دور ،فـكــم يا
تــرى مــن تابعني لزعامة دينية هنا وهناك
يعطلون عقولهم ويتقنون التصفيق فقط،
فيما املطلوب دور رقابي لها ومحاسبتها
وت ـص ـح ـيــح خ ـط ــوات ـه ــا وم ـس ـي ــرت ـه ــا ،وه ــذا
مــا نـسـمــع بــه عــن تــاريــخ بـعــض املــرجـعـيــات
الدينية التي تحولت إلــى إكليروس نجهل
خفاياه وال نعرف عنه الكثير .فليست الرقابة
واملحاسبة شيئًا معيبًا ،إنها جزء حيوي من
ً
تنمية داخل اإلنسان كي يكون فاعال ومؤثرًا
ً
ومتكامال ،وكم من حاملني لشعارات ورايات
تحمل كلمات التوحيد والشهادة وتمارس
تـحـتـهــا سـلــوكــا اسـتـعــائـيــا واسـتـكـبــاريــا ال
ّ
يمت للعناوين والشعارات بصلة.

عم الطرح
ّ
االنعزالي عن
أن ميلشيات
اليمين
لم تحمل
السالح إال
ضد مخطط
التوطين
الفلسطيني
خشيت
الحكومة
األميرك ّية
من ر ّدة
الرأي العام
العربي من
تحالف مع
قوى لبنان ّية
متحالفة مع
إسرائيل

إن تجديد
لغة الدين
وخطابه
مهمة
ضرورية
ومل ّحة في
كل زمن

رأي
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ّ
— أي حــالــة ال ـتــدخــل الـعـسـكــري األمـيــركــي
ّ
— فـ ـ ــإن الـ ـحـ ـك ــوم ــة األمـ ـي ــرك ــي ــة «س ـت ـك ــون
ّ
مضطرة التخاذ موقف معارض إلسرائيل
ّ
مخافة املجازفة بفقدان املصداقية بالكامل
ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي» .وهـ ــذه ال ـحـ ّـجــة كــانــت
عـبــر ال ـع ـقــود حـ ّـجــة املـسـتـعــربــن ف ــي وزارة
الـخــارجـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة ضــد الــداعــن لــزيــادة
الـ ــدعـ ــم األمـ ـي ــرك ــي إلس ــرائـ ـي ــل وح ــروبـ ـه ــا.
وكـ ـ ــان ال ـل ــوب ــي ال ـص ـه ـيــونــي ومـ ـن ــاص ــروه،
مـثــل امل ـ ـ ّ
ـؤرخ اإلســرائ ـي ـلــي ،ب ــاري روب ــن ،14
يـ ـق ــول ــون إن ال ـش ـع ــب الـ ـع ــرب ــي لـ ــن ي ـك ـتــرث
ل ــو أن أم ـي ــرك ــا ال ـت ـص ـقــت ب ــإس ــرائ ـي ــل أك ـثــر،
وأن املـصــالـ ّـح األمـيــركـ ّـيــة لــن تـتـضـ ّـرر لــو أن
أم ـي ــرك ــا ت ـبــنــت بــال ـكــامــل وجـ ـه ــارًا امل ــواق ــف
ّ
اإلسرائيلية .لكن فئة املستعربني
والحروب
ّ
فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة األمـ ـي ــرك ــي ــة زال ـ ـ ــت ب ـح ـلــول
الـتـسـعـيـنـيــات ،وبـ ــات ال ـلــوبــي اإلســرائـيـلــي
م ـس ـي ـط ـرًا ب ــال ـك ــام ــل ع ـل ــى ص ـن ــع ال ـس ـيــاســة
ّ
األميركية في الشرق األوســط .لكن ال يمكن
ّ
ّ
ّ
مـخــالـفــة ص ــح ــة ال ـحــجــة ال ـص ـه ـيــونــيــة بــأن
ّ
االل ـت ـصــاق األم ـيــركــي بــإســرائ ـيــل ل ــم يكلف
ال ـح ـك ــوم ــة األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـك ـث ـيــر ف ــي ال ـعــالــم
العربي ،ألن االحتجاج الشعبي على الدعم
األمـيــركــي الـكــامــل لـلـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي بــات
غائبًا.
ّ
ُ
واملـ ـلـ ـف ــت أن م ـح ــاذي ــر الـ ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري
األم ـيــركــي فــي لـبـنــان ،الــواســع أو امل ـحــدود،
تـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــورت فـ ـ ــي أكـ ـ ـث ـ ــره ـ ــا حـ ـ ـ ــول م ـخ ــاط ــر
االستعانة ّ
بقوات تحتاج إليها الحرب في
ّ
فيتنام .كما أنها رك ــزت على تأثير العداء
ال ـع ــر ّب ــي إلس ــرائ ـي ــل ع ـلــى إم ـك ــان ـ ّـي ــة ال ـق ـيــام
بـ ـت ــدخ ــل أمـ ـي ــرك ــي عـ ـسـ ـك ــري .وه ـ ـ ــذا يـظـهــر
ّ
أهمية عامل الــرأي العام العربي — عندما
يكون موجودًا — على تقرير سياسة دولة
ّ
األميركية تحسب
عظمى .كانت الحكومة
ألــف حـســاب لغضبة الشعب العربي جــراء
ّ
عسكرية تنوي القيام بها في بالدنا.
أعمال
هذا يختلف قطعًا عن الواقع الحالي حيث
يـمـكــن ل ـصــانــع الـ ـق ــرار األم ـي ــرك ــي أن يهمل
ع ــام ــل ال ـ ــرأي ال ـع ــام ال ـعــربــي ألن ــه ينحصر
فــي ّ غضبته على صفحات الــ«فــايـسـبــوك».
ولــخــص التقرير املــوقــف األمـيــركــي بالقول
«لـيــس هـنــاك مــن خ ـيــارات جـ ّ
ـديــة فــي األزمــة
ّ
اللبنانية بسبب موقفها (أي أمـيــركــا) من
ّ
ّ
املسألة العربية-االسرائيلي ّة» .لكن التقرير
ال يـخـلــص إل ــى نـفــي ال ـتــدخــل ك ـق ــرار .ال بل
ّ
العمليات
أن يـتـكـ ّـرس اجـتـمــاع «مـجـمــوعــة
ّ
لبحث مسألة «الحكم في جدوى
الخاصة» ّ
وك ـل ـفــة ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـك ــري» ،وال ـح ـك ــم ّفي
مسألة ّ
ردة االتحاد السوفيات على التدخل
الـعـسـكــري األم ـيــركــي ،والـحـكــم فــي «الكلفة
ّ
ّ
السياسية».
السياسية» وفي «البدائل
ّ
ّ
وت ـطــرح م ــذك ــرة أمـيــركــيــة تصحب التقرير
املـ ـ ــذكـ ـ ــور ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع رس ـم ــي
يحضره الرئيس األميركي (نيكسون) الذي
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ال ـب ـع ــض ي ـت ـع ـصــب ل ـح ــزب ــه أو ع ــائ ـل ـت ــه أو
عشيرته أكـثــر مــن تعصبه للحق ولـلــه .فأن
ت ـمـ ّـس الـ ــذات اإللـهـيــة فــذلــك يـمـكــن أن نغض
الـنـظــر عـنــه ،لـكــن أن تنقد حــزبــا أو شخصًا
ـوج ـه ــا فــذلــك
أو عــائ ـلــة أو مــرج ـع ـيــة ن ـق ـدًا م ـ ِ
مــرفــوض ومـسـتـهـجــن .فــالـتـجــربــة ت ــدل على
أننا لم نتعلم من رسول الله صلى الله عليه
وآله ومن تجارب الصحابة املنتجبني الذين
ابتعدوا عن التسلط واالستبداد والتأسيس
لكهنوت ديني وسياسي ّ
مشوه ،هؤالء الذين
ّ
علمونا أن الدين ليس كائنًا غيبيًا ،بل لغة
مـبــاشــرة وبسيطة وسهلة تــربــط بــن داخــل
اإلن ـســان وب ــن الـعــالــم ال ـخــارجــي ،وب ــن الله
تـعــالــى فــي عملية تصحيحية دائ ـم ــة ،هــذه
اللغة التي تعبر عن وحدة الذات وحاكميتها
على نفسها والخارج من حولها.
إن تـ ـج ــدي ــد لـ ـغ ــة ال ـ ــدي ـ ــن وخ ـ ـطـ ــابـ ــه م ـه ـمــة
ّ
وملحة فــي كــل زمــن ،ألن التجديد
ضــروريــة
فعل إيـمــان أصيل مرتبط بانفتاح اإلنسان
ووعيه ونشاطه الذي يعمل على فتح الدين
املصنوع واملتالعب بفهمه على عملية نقدية
عقالنية مستمرة وهادفة.
لـ ـق ــد انـ ـتـ ـق ــد ال ـ ــوح ـ ــي ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوي ال ـغ ــاف ـل ــن
ودعاهم إلى التعقل في إيمانهم وخطواتهم

وحركتهم في الحياة .يقول تعالى (صم بكم
عمي فهم ال يعقلون) ،البقرة .171 :هنا فقدان
لـجــرأة العقل وحيويته فــي تقليده األعمى
لآلباء وما تفرضه سلطة هنا أو هناك مهما
كانت وهو ما يحرم املرء حاكميته.
ويـقــول تـعــالــى( :لـهــم قـلــوب ال يفقهون بها)
األع ـ ـ ــراف .179 :ف ــأي ــن ال ـف ـهــم ال ــواع ــي ل ـلــذات
والـخــارج؟ فلم يحركوا مشاعرهم وعقولهم
ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـصـ ــاف ل ـل ـح ــق وإبـ ـ ـ ـ ـ ــراز األصـ ــالـ ــة
اإلنسانية املتعالية.
اإلن ـســان املــؤمــن هــو مــن يعمل على تنظيم
ق ــواه وم ــدارك ــه الـعـقـلـيــة وال ـش ـعــوريــة بغية
ت ـح ـق ـيــق نـ ـم ــوه وح ــاك ـم ـي ـت ــه ،ف ــال ـن ـم ــو هــو
عملية مستمرة تقوم على ما يجب أن يفكر
ف ـيــه اإلنـ ـس ــان وم ــا يـنـبـغــي أن ي ـك ــون عليه
م ــن أوض ـ ــاع .وه ـنــا تـكـمــن اإلش ـكــال ـيــة الـتــي
ت ـعــري ـنــا وت ـض ـع ـنــا أم ـ ــام حـقـيـقــة تــاريـخـيــة
ووجــوديــة مــريــرة .فما لــم نــراجــع دواخلنا
وننظم قوانا ولحظاتنا سنبقى في أزمات
ومسلسالت مــن االن ـحــدار ال خــاص منها،
فما لم ّ
ّ
وننميها في االتجاه
نطوع ذواتـنــا
السليم لن تنفعنا كثيرًا نشوات انتصارات
هنا وهناك.
* حوزوي وأكاديمي

بدر عنه اهتمام في الشأن اللبناني .وتطرح
أيضًا االختيار بني تسليح الحكم أو تسليح
ّ
«األق ـلـ ّـيــة املـسـيـحـ ّـيــة» .وامل ــذك ــرة تـضـيــف ّ أن
ّ
تكون مؤثرة
الخيارات العسكرية يمكن أال ّ
ّ
(إذا كانت محدودة) وأن أي تدخل يتطلب
ّ
رسميًا مــن شــارل حلو .أمــا فــي خيار
طلبًا
ّ
ّ
تسليح امليلشيات اليمينية فتضيف املذكرة
ّ
املسيحية
مالحظة مفادها أن تسليح القوى
ي ـض ــع ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ع ـل ــى «ال ـج ــان ــب
الخاطئ من املسألة — إلى جانب إسرائيل
ّ
املسيحية — على صلة
(وهذه املجموعة —
بإسرائيل) ضــد املسلمني» .وهــذه اإلشــارة
ال ـعــرضـ ّـيــة ح ــول «ص ـلــة بــإســرائ ـيــل» بالغة
ّ
األهمية ألنها تنسف كل الحجج والذرائع
ّ
واألكـ ــاذيـ ــب ال ـتــي ص ــدره ــا مـعـمــل الــدعــايــة
االن ـع ــزال ـ ّـي ــة حـ ــول ال ـع ــاق ــة ب ــن مـيـلـشـيــات
ال ـي ـم ــن وبـ ــن ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .أي أن
ّ
العالقة بني هذه القوى وبني العدو سبقت
ان ــدالع الـحــرب األهـلـ ّـيــة بست سـنــوات على
ّ
ّ
الفلسطينية.
األقل ،وسبقت صعود املقاومة
ال بل يمكن القول إن العالقة بني تلك القوى
ّ
العدو اإلسرائيلي هي التي ّأدت إلى
وبــن
ص ـعــود وانـ ـف ــاش امل ـق ــاوم ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
رب ـمــا بــإي ـعــاز إســرائ ـي ـلــي م ــن أج ــل تعطيل
فعالية العمل الثوري الفلسطيني.
ّ
وأضـ ـ ــافـ ـ ــت امل ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة م ــاحـ ـظ ــة ع ـ ــن غ ـي ــاب
ب ـحـ ّـث ردة ف ـعــل األمـ ــم امل ـت ـحــدة ع ـلــى خطة
تــدخــل عسكري أميركي ،وطلبت بمناقشة
ستسوقها أمـيــركــا لتسويغ
ـذرائ ــع الـتــي
ّ
ال ـ ّ
تدخلها :وهل ان التدخل سيكتفي مثل عام
 ١٩٥٨باستخدام حـ ّـجــة مـنــاشــدة الحكومة
ّ
(ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة) ل ـل ـم ـســاعــدة» .كـمــا أن امل ــذك ــرة
ت ـل ـحــظ ع ـ ــدم وجـ ـ ــود ت ـح ــدي ــد ل ـل ـم ـ ّـدة ال ـتــي
ستقضيها ّ
ّ
األميركية في لبنان ،ألن
القوات
ّ
ّ
ّ
ذلــك سيؤثر على العمليات ّالعسكرية في
فيتنام .لكن الحاجة إلى التدخل العسكري
األم ـيــركــي تـنــاقـصــت بـسـبــب تـكــالــب زعـمــاء
لبنان (من مختلف الطوائف) إلنقاذ النظام.
يـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي املـ ـع ــاص ــر،
وخ ـص ــوص ــا ت ــاري ــخ الـ ـح ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة ،إلــى
ّ
ّ
اللبنانية
األهلية
إعادة نظر .وثائق الحرب
ّ
مــن أطــراف ـهــا الـلـبـنــانـ ّـيــة لــن تـكــون مـتــوفــرة،
ألن صانعي الـحــرب وامل ـجــازر أسهموا في
ّ
سردية الحرب ،حتى بعد هزيمتهم
تغيير
ّ
العسكرية .وبقايا أطراف الصراع اللبناني
امل ـق ــاب ــل ل ــم ي ـعــد ي ـك ـتــرث مل ــواج ـه ــة س ـ ّ
ـردي ــة
ال ـط ــرف االن ـع ــزال ــي ،خـصــوصــا وأن بعضه
أص ـبــح حليفًا لــذلــك ال ـط ــرف .لـكــن الــوثــائــق
األج ـن ـبـ ّـيــة امل ـت ـ ّـوف ــرة يـمـكــن أن ت ـســاهــم في
دح ــض ال ـس ـ ّ
ـردي ــة ال ـس ــائ ــدة ع ــن ال ـح ــرب —
حتى قبل اندالعها الرسمي.
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تفكيك
«إمارة إدلب»؟
منذ سقوط مدينة إدلب في آذار من عام
 2015بيد «جيش الفتح» ،الذي كانت
«جبهة النصرة» أحد أهم أركانه ،دارت
نقاشات كثيرة حول مستقبل املدينة
وريفها ،على اعتبارها مركز املحافظة
الوحيد الذي خرج عن سيطرة الحكومة
في دمشق (بيد معارضي الحكومة
و«داعش») .الفترة الفاصلة بني ذلك
التاريخ واليوم شهدت أحداثًا مفصلية
قادت في محصلتها إلى دخول املحافظة
وبعض أرياف حلب وحماة والالذقية
القريبة تحت عباءة «القاعدة»ّ .
التغول
القاعدي على حساب آخر جماعات
املعارضة املسلحةّ ،
هدد وجود هيكل
عسكري «معتدل» يمكن تسويقه كندّ
للحكومة في املحادثات ،بعدما فشل
الرهان على التنظيم ليكون رأس الحربة
في مشروع إسقاط دمشق.
وهو ما وضع خططًا جديدة قيد
الدراسة ،تتضمن إطاحة «النصرة»
وسطوة زعيمها أبو محمد الجوالني.
ّ
ّ
التحول لم يأت من دون محفزات.
هذا
فمحاصرة جيوب الفصائل املسلحة
وإحباط هجماتها املتكررة في حماة
ً
ودرعا وطوق دمشق ،كان كفيال
بإيضاح استحالة ّأي نصر عسكري
لتلك الفصائل .وجاء مسار محادثات
أستانا كحل بديل تمكن من اجتراح
وقف إلطالق النار .وكانت نقطة التحول
في هذا املسار هي التفاهم الروسي ـ
األميركي على أولوية مكافحة اإلرهاب،
وما أفضى إليه ذلك من اتفاق في
املنطقة الجنوبية.
الحل كان جاهزًا لسنوات ،وطرحته
موسكو بموافقة دمشق وطهران مرارًا.
ً
غير أنه بقي معطال من قبل واشنطن،
وعنوانه العريض «فصل املعارضة
عن اإلرهاب» .اليوم ،ومع مخرجات
اجتماع «أستانا  »6التي ّ
تمهد لتحييد
«هيئة تحرير الشام» عن محافظة
إدلب عبر تعاون مضمون من قبل
موسكو وطهران وأنقرة ،يبدو الطرح
أمرًا واقعًا .والوقائع تقول إن الخطط
التي تضمنت قبل عام واحد من اآلن
عرضًا روسيًا بمشاركة أميركية على
األرض في حال التوافق ضد «النصرة»،
قد استبدلت بخطط بديلة ،تسهم فيها
إيران كدولة ضامنة ،رغم االعتراضات
األميركية املتكررة ضدها .كذلك ،فإن
هذه الخطط تأتي في وقت وصل فيه
الجيش السوري وحلفاؤه شرق الفرات،
بعد كسرهم حصار دير الزور وتحرير
آالف الكيلومترات ومئات البلدات من
سطوة «داعش».
(األخبار)

«أستانا  :»6نجاح في فصل المعارض ـ
أث ـ ـ ـمـ ـ ــر ال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــاط الـ ــدي ـ ـب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي
مل ـس ــؤول ــي ال ـ ــدول ال ـضــام ـنــة ال ـثــاث
أمــس على طــاولــة الـجــولــة السادسة
مــن مـحــادثــات أسـتــانــا .االتـفــاق حول
منطقة «تخفيف التصعيد» الجديدة
في إدلب ،بدا لفترة طويلة أمرًا أعقد
م ــن أن ي ـت ـح ـقــق ،غ ـيــر أن تـقــاطـعــات
تـلــك الـ ــدول اإلقـلـيـمـيــة ومــوقـعـهــا من
امللف السوري ،أفــرز تفاهمًا واضحًا
عـنــوانــه غـيــر املـعـلــن «ع ــزل املـعــارضــة
عن اإلرهابيني».
االتفاق القاضي بالتفاهم على وقف
إلط ــاق ال ـنــار بــن ال ـقــوات الحكومية
وف ـص ــائ ــل املـ ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة عـلــى

اخ ـتــافــات ـهــا ال ـك ـب ـي ــرة ،ت ـض ـمــن نشر
قوات مراقبة روسية وإيرانية وتركية،
ت ـت ــول ــى م ـس ــؤول ـي ــة امل ــراقـ ـب ــة واألم ـ ــن
وإدارة تنفيذ باقي تفاصيل االتفاق.
وأع ـلــن عـنــه فــي بـيــان خـتــامــي لجولة
املحادثات ،تضمن الخطوط العريضة
التي تم إقرارها ،والتي أكدت أن إنشاء
مـنــاطــق «تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد» امل ـقـ ّـرة
في املنطقة الجنوبية وغوطة دمشق
ال ـش ــرق ـي ــة وري ـ ـ ــف ح ـم ــص ال ـش ـمــالــي
وإدل ـ ـ ـ ــب ،هـ ــو إجـ ـ ـ ــراء م ــؤق ــت يـسـتـمــر
ل ـس ـت ــة أشـ ـه ــر ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـم ــدي ــد عـلــى
أســاس اإلجماع بني الــدول الضامنة،
مشددة على أن إنشاء هذه املناطق ال

يؤثر على سـيــادة واستقالل ووحــدة
األراضي السورية.
وتم االتفاق على إنشاء مركز تنسيق
ث ــاث ــي م ـش ـتــرك (روسـ ـ ــي ـ ـ ـ إي ــران ــي ـ
تــركــي) ،مهمته متابعة نشاط قــوات
املراقبة ،التي يفترض أن تنتشر على
أســاس خرائط تم االتفاق عليها في
الثامن من الشهر الجاري في أنقرة.
ك ــذل ــك ن ـ ّـص ع ـلــى م ـحــاربــة تنظيمي
«داعـ ـ ـ ــش» و«ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـص ــرة» وك ــل
امل ـج ـم ــوع ــات والـ ـكـ ـي ــان ــات املــرت ـب ـطــة
بالتنظيمني ،خ ــارج وداخ ــل مناطق
«تـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـ ـت ـ ـص ـ ـع ـ ـيـ ــد» .وت ـض ـم ــن
البيان الختامي إشــارة إلــى ضــرورة

ات ـخــاذ إجـ ــراءات لـبـنــاء الـثـقــة ،بينها
إطـ ــاق سـ ــراح املـحـتـجــزيــن وتـحــديــد
مصير املفقودين ،بما يسمح بتهيئة
ال ـظ ــروف لـنـجــاح وق ــف إط ــاق الـنــار
وال ــوص ــول إل ــى العملية السياسية.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات إل ـ ـ ــى ن ـج ــاح
املشاركني في التوافق على الوثائق
املقدمة ضمن املـحــادثــات ،باستثناء
قضية املختطفني واملحتجزين ،التي
بقيت موضع خــاف ،مع اعتراضات
ساقها الــوفــد الحكومي على بعض
تفاصيلها ،على أن يتم العمل عليها
ّ
لبتها خالل االجتماع املقبل املرتقب
أواخر تشرين األول.

أعرب دي ميستورا عن ترحيبه باالتفاق وعن أسفه لعدم حل مسألة المعتقلين (أ ف ب)

الجيش يثبّت نقاطًا شمال الفرات :تأمين مطار دير
في الوقت الذي ثبتت
فيه قوات الجيش وحلفائه
نقاطًا أولية على الضفة
الشمالية من الفرات ،خرج
«مجلس دير الزور العسكري»
العامل تحت راية «التحالف
الدولي» ليهدد بمنع
تلك القوات من عبور
النهر .وبينما تؤكد مصادر
ميدانية ضعف احتمال
التصادم مع القوات
المدعومة أميركيًا ،توضح
أن المطار العسكري سيعود
إلى العمل قريبًا مع اكتمال
تأمين محيطه الشرقي

ديرالزور ــ أيهم مرعي
يـ ـج ـ ّـه ــز ج ـ ـنـ ــود م ـ ـطـ ــار دي ـ ـ ــر ال ـ ـ ــزور
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري عـ ـ ـت ـ ــاده ـ ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
وي ـتــأكــدون مــن جــاهــزيـتــه لالنطالق
نحو مهمة جــديــدة .ال وقــت للراحة
مـ ـطـ ـلـ ـق ــا ،ف ــاملـ ـع ــرك ــة مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة ضــد
«داع ــش» على أكثر مــن مـحــور .قــادة
الجبهات يشحذون همم جنودهم،
ويؤكدون أن معركة دير الزور سوف
ت ـكــون «أم املـ ـع ــارك» ،وسـ ــوف تنهي
وج ــود «داعـ ــش» فــي ال ـب ــاد .املدينة
التي وصلتها دفعتان من التعزيزات
العسكرية ،من ضمنها  300عسكري
روسي ،تشهد مرحلة تحضير لدمج
الـ ـق ــوات ال ــواف ــدة م ــع ت ـلــك امل ــوج ــودة
داخلها ،إلطالق معركة واسعة ،بدأت
مــامـحـهــا تـظـهــر مــع الـتـقــدم األخـيــر
للجيش في أكثر من محور.
التحرك السريع لكل من قوات الجيش
و«قـ ـ ـ ــوات س ــوري ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة»
طــرح تـســاؤالت كثيرة ،تــركــزت حول

ع ـب ــور الـ ـط ــرف األول ل ـن ـهــر الـ ـف ــرات.
هذه الخطوة التي ُص ّورت على أنها
م ـم ـنــوعــة ع ـل ــى ال ـج ـي ــش وح ـل ـفــائــه،
أص ـب ـحــت واقـ ـع ــا أم ـ ــس ،م ــع تـثـبـيــت
الجيش وحلفائه نقاطًا على الضفة
الشمالية مقابل مناطق سيطرتهم
ف ــي م ـح ـيــط الـ ـجـ ـف ــرة .ال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
ع ـب ــور ال ـن ـهــر جـ ــاء أمـ ــس ع ــن طــريــق
موسكو ،فقد أشارت املتحدثة باسم
وزارة ال ـخــارج ـيــة م ــاري ــا زخ ــاروف ــا،
إلــى أن «طــائــع الــوحــدات العسكرية
نجحت في عبور الفرات ،وتتخذ اآلن
مواقع على الضفة الشرقية».
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أه ـم ـي ــة ال ـخ ـطــوة
املـ ـي ــدانـ ـي ــة فـ ــي وق ـ ــت ت ـت ـن ــاف ــس فـيــه
دمشق وواشنطن على السيطرة في
ريــف ديــر ال ــزور ،لــم يخرج أي إعــان
رسـمــي مــن جــانــب الـجـيــش الـســوري
وحـلـفــائــه عـنـهــا .وم ــن املـمـكــن ق ــراءة
هـ ــذا ال ـت ــوج ــه ك ـم ـحــاولــة لـضـبــط أي
توتر محتمل مع «قسد» ،وال سيما
أن خيار العبور بــدا محسومًا حتى

ل ــدى الـجــانــب ال ــروس ــي ،ال ــذي نقلت
ق ــوات ــه مـ ـع ــدات خ ــاص ــة ،م ــن بـيـنـهــا
جسور عائمة.
وكــان الفتًا أمــس في مــوازاة التحرك
عـبــر الـ ـف ــرات ،حــديــث قــائــد «مجلس
دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور ال ـع ـس ـك ــري» أحـ ـم ــد أب ــو
خ ــول ــة ،ل ــوك ــال ــة «روي ـ ـ ـتـ ـ ــرز» ،والـ ــذي
أوض ــح فيه أن قــواتــه أبلغت الـقــوات
ال ــروس ـي ــة وال ـح ـكــوم ـيــة أن ـه ــا تـتـقــدم
نحو ضفة الفرات الشمالية ،مضيفًا
الـ ـق ــول« :ه ــم يـ ــرون قــوات ـنــا ت ـت ـقــدم...
ال ن ـس ـمــح ل ـل ـن ـظــام وال ملـيـلـيـشـيــاتــه
بالعبور إلى الضفة الشرقية» .وعاد
ل ـي ـش ــرح« :اآلن ي ــوج ــد ب ـي ـن ـنــا وب ــن
الضفة الشرقية ثــاثــة كيلومترات.
بعد وصول قواتنا إلى تلك املنطقة؛
ّ
أي طلقة بــاتـجــاه ه ــذا امل ـكــان ســوف
نعتبر (ذل ــك) استهدافًا ملجلس دير
ال ــزور الـعـسـكــري» ،مــوضـحــا أن «كــل
قــريــة تــابـعــة لـلـضـفــة الـشــرقـيــة لنهر
ً
الفرات ،وصوال إلى الحدود العراقية
الـســوريــة ،هــدف لـقــواتـنــا ...نــأمــل في
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«براغماتية» الجوالني أمام االمتحان األخير:

«خرو ٌج ُمشرّف»!

ـة عن «النصرة»
ورغ ــم بـقــاء تفاصيل االنـتـشــار وآلية
توزيع املراقبني خارج نطاق التداول
اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «ي ـنــي
شفق» التركية أن الـقــوات العسكرية
التركية التي ستشارك في ضمان أمن
منطقة «تخفيف التصعيد» في إدلب،
ســوف تعبر مــن منطقتي يايالداغي
والــري ـحــان ـيــة ،وس ــوف تــدخــل مــا بني
 35و 50ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ف ــي إدل ـ ــب ضمن
العملية التي ستنطلق في هذا الشهر.
وأوضحت أن الخريطة املتفق عليها
ّ
تقسم املنطقة إلى ثالثة أقسام ،على
أن تتولى الـقــوات التركية بالتعاون
مع «الجيش الحر» مسؤولية املنطقة
الـغــربـيــة امل ـحــاذيــة ل ـلــواء إسـكـنــدورن
(إق ـل ـي ــم هـ ــاتـ ــاي) ،والـ ـت ــي ت ـم ـتــد على
ع ـ ــرض  35ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا (عـ ـل ــى األق ـ ــل)
وبـ ـط ــول ي ـصــل إلـ ــى  130ك ـي ـلــوم ـت ـرًا.
وأشارت إلى أن عديد القوات املشاركة
في العملية من قبل تركيا و«الجيش
الحر» قد يصل إلــى  25ألفًا ،مضيفة
أن م ــن ب ــن امل ـنــاطــق ال ـتــي ستسيطر
عليها تلك ال ـقــوات دارة عــزة ومطار
ت ـف ـت ـنــاز ال ـع ـس ـكــري وج ـب ــل األرب ـع ــن
وج ـ ـسـ ــر الـ ـشـ ـغ ــور وأري ـ ـ ـحـ ـ ــا ومـ ـع ــرة
النعمان وخان شيخون.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ـت ـص ــور ال ـ ــذي نـشــرتــه
الصحيفة ،ســوف تدخل تلك القوات
ف ــي م ـنــاطــق تـسـيـطــر عـلـيـهــا «هـيـئــة
ت ـ ـحـ ــريـ ــر ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــام» ،وتـ ـتـ ـمـ ـت ــع ف ـي ـهــا
بالنفوذ األقوى .وهو ما قد يقود إلى
اشـتـبــاكــات عنيفة فــي تـلــك املـنــاطــق،
فــي ح ــال بقيت «الـهـيـئــة» بـعـيــدة عن
ال ـ ـعـ ــروض ال ـت ــرك ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة بـحــل
نـفـسـهــا وال ـق ـب ــول بـ ـ ــإدارة مــدن ـيــة في
إدلب.
وبدت تركيا أكثر املتفائلني باالتفاق
الــذي تم التوصل إليه ،ال سيما أنها
ح ــاول ــت م ـ ـ ــرارًا إدخ ـ ـ ــال ق ــوات ـه ــا إل ــى
محافظة إدلب بذرائع عديدة .وقالت
وزارة الـخــارجـيــة الـتــركـيــة ،أم ــس ،إن
أنـقــرة لعبت دورًا حاسمًا فــي إعــان
منطقة «تخفيف التصعيد» في إدلب،
بصفتها ضامنة للمعارضة املسلحة.
بدوره ،رأى رئيس الوفد الروسي إلى
أستانا ،ألكسندر الفرنتييف ،أن هذا
االتـ ـف ــاق «ي ـف ـتــح ال ـطــريــق أمـ ــام وقــف
إطالق النار بشكل كامل في سوريا».
وأض ــاف أن «م ــن ّاملـهــم الـتــوصــل إلــى
ضـ ــم ال ـ ـجـ ــزء الـ ـب ــن ــاء مـ ــن امل ـع ــارض ــة
ال ـســوريــة مل ـحــاربــة اإلره ـ ــاب» ،داعـيــا
املـعــارضــة إلــى «التخلي عــن املطالب
التي ال يمكن تنفيذها» .أما مساعد
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وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ـ ــران ـ ــي ،حسني
جــابــري أن ـص ــاري ،ف ــرأى أن ــه «ت ــم في
أستانا فصل املجموعات اإلرهابية
عن املعارضة املسلحة التي تحاول أن
تكون جزءًا من الحل السياسي» .وقال
إن «الــدول الضامنة ،بعد املشاورات،
سـتــدعــو ع ــددًا مــن الـ ــدول لالنضمام
إلــى عملية أستانا بصفة مراقبني».
ومن ناحيته ،أعــرب املبعوث األممي
ستيفان دي مـيـسـتــورا عــن ترحيبه
باالتفاق ،وعن أسفه لعدم حل مسألة
امل ـع ـت ـق ـلــن .وشـ ـ ــدد ع ـل ــى أنـ ــه «ل ـيــس
ه ـن ــاك ح ــل ع ـس ـك ــري ،وال أح ــد يــريــد
ال ـ ـحـ ــرب ...لـ ــذا ي ـجــب االسـ ـتـ ـف ــادة من
دفعة أستانا».
ورأى رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ــوف ـ ــد الـ ـحـ ـك ــوم ــي
بـشــار الـجـعـفــري ّ أن حـكــومــات ال ــدول
الضامنة التي وقعت االتفاق «معنية
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى سـ ـي ــادة واس ـت ـق ــال
ووحــدة األراض ــي السورية» ،معتبرًا
أن هذا البيان «امتحان لكل الجهات
الـتــي مــا زال ــت تــراهــن على استخدام
اإلرهـ ـ ــاب ك ـســاح س ـيــاســي للضغط
على الحكومة» .وقــال إن ّ
«أي وجود

م ــن دون إش ـ ــارة م ـبــاشــرة إل ــى «ال ـح ــزب
اإلس ــام ــي الـتــركـسـتــانــي» صـنــو «جبهة
ال ـن ـصــرة» وحـلـيـفـهــا ال ـقــوي فــي مسيرة
ّ
هيمنتها على محافظة إدلب ،حط اتفاق
«خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد» رح ــال ــه أخـ ـيـ ـرًا في
ّ
الشمالية .وبـعــد سـ ّـت جــوالت
املحافظة
ّ
مـتـبــاعــدة زم ـنـ ّـيــا مـتــرابـطــة «تـكـتـيـكــيــا»،
فتح مسار أستانا أخيرًا ثقبًا في الجدار
«ال ـج ـهــادي» ال ــذي س ـ ّـور إدل ــب منذ أكثر
ّ
محمد الجوالني
من عامني ،ليدخل أبو
ّ
مرحلة تبدو أســوأ ّأيــامــه الـســوريــة على
َّ
اإلط ــاق .الــزعـيــم املـتـطـ ّـرف ال ــذي هــلــل له
كـثـ ٌـر ،وامـتــدحــه «شــركــاء» فــي املعارضة،
ٌ
ٌ
ودع ـم ـتــه أجـ ـه ــزة ودول ،يـخـتـبــر ال ـيــوم
مــا اخـتـبــره ق ــادة «ج ـهــاديــون» سابقون
مــن ال ـت ـحـ ّـول إل ــى «كـ ــارت» م ـح ــروق .قبل
سنوات ،كانت «جبهة النصرة» في نظر
«الداعمني» بمثابة «حصان أسود» قادر
ـب م ــوازي ــن أي م ـعـ ّـركــة ب ـم ـجـ ّـرد
ع ـلــى ق ـلـ ُ
ٌ
حدود ُ
وسخرت وسائل
تحت
ف
دخولها.
ُ
وأغدقت أمــوال ُ
وعقدت
إعــام لخدمتها،
صـفـقــات تسليح عـلــى «شــرف ـهــا» .الـيــوم
ّ
ّ
ميدانيًا كما
تغيرت الظروف واملعطيات
ّ
سياسيًا ،فتوافق الجميع على «إرهــاب
الـ ّـنـ ـص ــرة»! االن ـ ـقـ ــاب ل ــم ي ـح ــدث ف ـج ــأة،
ُدقــت املسامير في نعش «النصرة» على
مــراحــل ،وبالتزامن مــع تـحــوالت املشهد
ال ـســوري« .صبر دمشق االستراتيجي»
ُ
وتماس ُك تحالفاتها آتى
أثبت نجاعته،
ّ
ـاق األمس»
ـ
ف
«ر
ى
تخل
املقابل،
ثماره .في
ٌ
عن الجوالني .هل هناك حاجة للتذكير
ّ
ب ــأن وزي ــر خــارجـيــة دول ــة كـبــرى (ل ــوران
فــابـيــوس وزي ــر خــارجـيــة فــرنـســا سابقًا
ورئيس املجلس الدستوري حاليًا) كان
قد قال قبل سنوات إن «مقاتلي النصرة
أشخاص رائعون ويقومون بعمل عظيم
ّ
داع للتذكير
فــي ّ س ــوري ــا»؟ أو هــل ثــمــة ٍ
بـ ـ ــأن مـ ـع ــارض ــا «بـ ـ ـ ـ ــارزًا» ش ـغ ــل مـنـصــب
ُّ
«نائب رئيس االئتالف» املعارض وكلف
ف ـتــرة ب ـتـ ّ
ـرؤســه (جـ ــورج ص ـبــرة) ك ــان قد
َ
استغرب تصنيف «النصرة» على لوائح
اإلرهـ ـ ــاب؟ ه ــذا ع ــال ــم ي ـت ـنــاســى ســريـعــا،
ّ
وعلى األرجح أن زعيم «النصرة» وحده
ّ
ّ
يـتــذكــر اآلن كــل «الــداع ـمــن» س ـ ّـرًا وعلنًا،
ّ
ويـشـتــم ج ـحــودهــم .وع ـلــى الــرغــم مــن أن
ّ
ـ«براغماتية» ّ
ّ
خولته
الجوالني تسلح ب
الـتـظــاهــر ب ــ«فــك االرت ـب ــاط» مــع التنظيم
األم «ال ـقــاعــدة» وال ــدخ ــول فــي تحالفات
ّ ّ
وال ـخــروج مــن أخ ــرى ،غير أن كــل ذلــك ال
يبدو مفيدًا في لعبة النهايات .املفارقة
ّ
أن الـ ـج ــوالن ــي ُمـ ـط ــال ـ ٌـب الـ ـي ــوم بـتـقــديــم

بدت تركيا أكثر
المتفائلين باالتفاق
تم التوصل إليه
الذي ّ
عسكري لقوات أجنبية فوق األراضي
الـســوريــة هــو وجــود غير شرعي من
مـنـظــور الـقــانــون ال ــدول ــي» ،موضحًا
أن «االلـ ـت ــزام بــالـحـفــاظ عـلــى سـيــادة
واستقالل سوريا ووحدة أراضيها...
كالم سياسي ينبغي أن ّ
يطبق عمليًا
على األرض من قبل الحكومة التركية
وغيرها ممن ترسل قوات بشكل غير
شرعي» .وتابع أنه «بموجب البيان
ّ
ال ـخ ـت ــام ــي ،فـ ـ ــإن م ــن امل ـ ـفـ ــروض اآلن
عـلــى تــركـيــا وم ـج ـمــوعــات املـعــارضــة
املسلحة التي حضرت هذا االجتماع
وواف ـق ــت عـلـيــه ،أن ت ـح ــارب اإلرهـ ــاب
جنبًا إلى جنب مع الجيش السوري
ومع الحلفاء واألصدقاء».
(األخبار)

ّ
تنازل جديد ،ال ُيعتقد أنــه سيرضى به.
ف ـبــال ـتــزامــن م ــع ن ـض ــوج «ط ـب ـخــة إدل ــب»
على نار (ليست) هادئة ،كان زعيم «فتح
الشام» قد استقبل مندوبني و«ناصحني»
عرضوا عليه َ
«مخرجًا ُم ّ
شرفًا»! وعلمت
ّ
ّ
«األخ ـبــار» عبر مـصــادر «جـهــاديــة» عــدة
ّ
أن الـعــرض املــذكــور ليس ســوى «خــروج
ُ
الشيخ الجوالني بتسجيل صوتي يعلن
عـ ـب ــره وصـ ـ ــول امل ـ ـشـ ــروع الـ ـجـ ـه ــادي فــي
الـشــام إلــى حائط مـســدود بفعل تضافر
مسببات ع ــدة ،على رأسـهــا امل ــؤام ــرات».
اآلن
ال ـعــرض ال ــذي مــا زال ســاريــا حـتــى ً
يضمن للجوالني فــي املقابل «مصلحة
ُ
تجنيبهم
للمسلمني من أبناء إدلــب هي
ّ
ال ــوي ــات» ،ومـصـلـحــة أخـ ــرى شخصية
«تـضـ ّعــه فــي مـنــأى عــن الـخـطــر وتضمن
ل ــه غـ ــض ن ـظــر ع ــن ان ـت ـقــالــه خ ـ ــارج بــاد
الـ ـش ــام» .مــوقــف ال ـجــوالنــي (ح ـتــى اآلن)
رفض «الصفقة» كما هو متوقع .وعالوة
ـاب الـتــي يــؤكــد أحــد املـصــادر
على األس ـبـ ّ
لـ«األخبار» أنها تتمحور حول «املوقف
ّ
ال ـش ــرع ــي الـ ـ ــذي ُي ـح ــت ــم ال ـت ـم ـ ّـس ــك ب ــراي ــة
ال ـج ـه ــاد» ،ي ـبــدو أن ثـ ّـمــة أس ـبــابــا أخ ــرى
ّ
جوهرية ترتبط بخسارة الجوالني
أكثر
ّ
رص ـيــده ل ــدى مـعـظــم ق ــادة ال ـصــف األول
فــي تنظيم «ال ـقــاعــدة» ،منذ إقــدامــه على
إع ــان «ف ــك االرتـ ـب ــاط» .فــي امل ـقــابــلّ ،
ثمة
ضـغــوطــات شــديــدة ي ــرزح تحتها «رجــل
األمس القوي» قد تدفعه إلى البحث عن
«حــل وســط» أو حتى الــرضــوخ للعرض
األخـ ـي ــر .وع ـل ــى رأس ت ـلــك ال ـض ـغــوطــات
تــأتــي رســائــل تــركـيــة «ش ــدي ــدة اللهجة»
ّ
ت ـح ـم ــل ف ـ ــي ط ـ ّـي ــاتـ ـه ــا تـ ـه ــديـ ـدًا م ـبــط ـنــا
بتسهيل اسـتـهــدافــه وتصفيته ،تضاف
إل ـي ـه ــا م ــواق ــف ع ـ ــدد م ــن ال ـش ـخ ـصـ ّـيــات

الزور ...وتحرير الريف أولوية
وق ــت ق ــري ــب أن ي ـتــم ت ـحــريــر الـضـفــة
الشرقية بالكامل».
اللهجة التصعيدية فــي حــديــث أبــو
خ ــول ــة ،ال ت ـت ـن ــاس ــب م ــع تـطـمـيـنــات
«ال ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف» امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة ع ـ ــن ح ـصــر
مهمته في محاربة «داعش» وتأكيده
أن هدف قنوات التنسيق مع الجانب
الـ ــروسـ ــي ه ــو م ـن ــع أي تـ ـص ــادم بــن
«ق ـ ـسـ ــد» والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري .وف ــي
موازاة ذلك ،تستبعد مصادر ميدانية
س ـ ــوري ـ ــة ح ـ ـصـ ــول أي ت ـ ـص ـ ــادم مــع
«قسد» ،مرجحة أن «توافقًا أميركيًا
– روسيًا قد تم بخصوص دير الزور،
لتجنب حصول أي تصادم واإلسراع
فــي الـقـضــاء عـلــى (داع ـ ــش) ،فــي آخــر
معاقله ضمن سوريا».
وع ـ ـلـ ــى جـ ـبـ ـه ــات املـ ــدي ـ ـنـ ــة األخـ ـ ـ ــرى،
نـجــح الـجـيــش وح ـل ـفــاؤه ف ــي تعزيز
ن ـق ــاط ــه غ ــرب ــي ال ـب ـغ ـي ـل ـيــة ،وال ـت ـق ــدم
للسيطرة على بـلــدة عـيــاش .وتكمن
أهـمـيــة الـسـيـطــرة عـلــى الـبـلــدتــن في
كونهما مدخل املدينة الغربي ،وأكبر

«قسد» :جميع
قرى الضفة
الشرقية هدف
لعملياتنا العسكرية

تجمعني سكنيني قريبني من املدينة.
وعلى املحور الشرقي ،نجح الجيش
فــي الـتـقــدم شــرقــي امل ـطــار العسكري
وتلة ّ
كروم ،وأصبح على بعد أقل من
 10كـيـلــومـتــرات ع ــن ب ـلــدة مــوحـســن،
أولى بلدات الريف الشرقي .وسيطر
أمــس ضمن هــذا املحور على منطقة
الـبـحــوث الــزراعـيــة فــي املــريـعـيــة ،إلى
ج ــان ــب ح ــوي ـج ــة امل ــري ـع ـي ــة .وس ــوف
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ي ـت ـيــح ه ـ ــذا ال ـت ـق ــدم إم ـك ــان ـي ــة ع ــودة
الـنـشــاط إلــى املـطــار الـعـسـكــري .وهو
ّ
مـ ــا أكـ ـ ـ ــده مـ ـص ــدر داخ ـ ـ ــل امل ـ ـطـ ــار فــي
ت ـصــريــح إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،ب ـقــولــه إن
«مدرج املطار أصبح جاهزًا .وننتظر
ت ـط ـه ـيــر املـ ـن ــاط ــق امل ـح ـي ـط ــة إلع ـ ــادة
حركة الطائرات الحربية واملروحية؛
وطـ ــائـ ــرات ال ـش ـح ــن ال ـع ـس ـك ــري ،إل ــى
وضعها املعتاد».
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره؛ ك ـ ـشـ ــف م ـ ـص ـ ــدر ع ـس ـك ــري
لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «الـ ـجـ ـي ــش س ـيــركــز
فــي عملياته على الــريــف ،مــع العمل
على تطويق املدينة وقضم األحياء
بالتدريج ،لتجنب الدخول في معارك
املـ ـ ــدن الـ ـت ــي ت ـس ـت ـغ ــرق وقـ ـت ــا زم ـن ـيــا
أك ـب ــر م ــن مـ ـع ــارك الـ ــريـ ــف» .وأضـ ــاف
امل ـص ــدر أن «ت ـطــويــق املــدي ـنــة يقطع
اإلمداد عنها ،ويعطي للريف أولوية
ع ـس ـكــريــة فــرض ـهــا ت ـح ـشــد الـتـنـظـيــم
ونـقــل ج ـنــوده إل ـيــه ،بـهــدف إضعافه
وإن ـه ــاء وجـ ــوده فــي كــامــل جغرافية
دير الزور».

«ال ـب ــارزة» داخ ــل «ال ـن ـصــرة» .وت ــرى هذه
ّ
املــواقــف أن عـلــى الـجــوالنــي الـقـبــول بما
هو مطلوب منه لـ«ما فيه مصلحة عامة
املـسـلـمــن» .وال ي ـبــدو مـسـتـغــربــا ،إذا ما
تـمـ ّـســك الــزعـيــم «ال ـج ـهــادي» بــرفـصــه ،أن
نـ ـك ــون ع ـل ــى م ــوع ــد م ــع خـ ـ ــروج م ــواق ــف
ت ـل ــك ال ـش ـخ ـص ـي ــات إل ـ ــى الـ ـعـ ـل ــن ،سـ ــواء
عـبــر إصـ ــدار تـسـجـيــات تـطــالـبــه بــ«حــل
النصرة» ،أو عبر تسريبات تشابه تلك
الـتــي تــزامـنــت أخـيـرًا مــع زعــزعــة «البنية
الــداخـلـيــة» لــ«هـيـئــة تـحــريــر ال ـش ــام» .وال
تقتصر مـظــاهــر الــزعــزعــة عـلــى انـشـقــاق
«حــركــة ن ــور الــديــن زن ـكــي» وم ــن بعدها
«جيش األحرار» عن «الهيئة» أو استقالة
بعض «الرموز» وعلى رأسهم السعودي
ع ـبــدال ـلــه امل ـح ـي ـس ـنــي ،ب ــل ت ـت ـعــداهــا إلــى
ع ـ ــودة رحـ ــى االغـ ـتـ ـي ــاالت إلـ ــى ال ـ ـ ــدوران،
مـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ــة أشـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــا م ـ ــؤث ـ ــري ـ ــن فــي
املحيط االجتماعي املـ ّ
ـؤيــد لــ«الـنـصــرة».
يـ ـ ـض ـ ــاف إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ّصـ ــاعـ ــد ال ـض ـغ ــط
االجتماعي الــذي ُيـتــوقــع أن يـفــرز قريبًا
حركة تظاهرات ضخمة ضـ ّـد «الجبهة»
مدفوعة بعوامل ّ
عدة ،من بينها تحريك
خ ــارج ـي ــة لـ ـه ــا ،وتـ ــزايـ ــد الـ ـع ــداء
جـ ـه ــات ّ
ال ــذي تـكــنــه معظم املـجـمــوعــات املسلحة
فــي إدل ــب لــ«فـتــح ا ّل ـش ــام» ،وخــاصــة بعد
ّ
تغول األخيرة وشنها معارك على معظم
الجبهات الداخلية .ومن املمكن أن يقود
التفصيل األخـيــر إلــى جــولــة جــديــدة من
جــوالت االحـتــراب «امل ـعــارض» فــي إدلــب،
ل ـكــن ب ـش ــروط لـعـ ّبــة مـخـتـلـفــة ه ــذه امل ـ ّـرة
تـمـنـ ُـح دعـمــا مــؤث ـرًا كـبـيـرًا للمجموعات
ُ
يصل إلى ّ
ّ
حد
ضد «إرهاب النصرة» ،قد
توفير غطاء جوي ،مع ما يعنيه هذا من
منح تلك املجموعات «شرف املشاركة في
ُ
ويتيح اتفاق «خفض
محاربة اإلرهاب»!
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ال ـ ـخـ ــاص بـ ــإدلـ ــب ال ـف ــرص ــة
ّ
جغرافية
لتقسيم املحافظة إلى قطاعات
تـ ـب ــدو ت ــرج ـم ــة ف ـع ـل ـيــة مل ـص ـط ـلــح «عـ ــزل
النصرة» .ومن املتوقع أن يترافق تنفيذ
االتـ ـف ــاق م ــع تـكـثـيــف ال ـج ـيــش ال ـس ــوري
وح ـل ـف ــائ ــه اسـ ـتـ ـه ــداف م ـن ــاط ــق سـيـطــرة
«ال ـن ـصــرة» فــي ري ــف حـلــب الـغــربــي على
وجــه الخصوص ،مــا مــن شأنه أن يضع
«الـنـصــرة» تحت مــزيــد مــن الضغوطات
ّ
ّ
امليدانية .وال يعني هذا أن «النصرة» في
طريقها إلــى خـســارة مناطق سيطرتها
فـ ــي إدل ـ ـ ــب س ــري ـع ــا ب ـ ــالـ ـ ـض ـ ــرورة ،حـيــث
ت ـب ـســط «ال ـج ـب ـه ــة» امل ـت ـطــرفــة هيمنتها
عـ ـل ــى مـ ـس ــاح ــات كـ ـبـ ـي ــرة ك ـس ـب ـت ـه ــا فــي
جوالت االحتراب املتتالية ،فيما تقتصر
مساحة «خفض التصعيد» على جزء من
املحافظة فحسب.

جاء الحديث عن عبور الفرات عبر موسكو
من دون إعالن رسمي سوري (أ ف ب)

وي ــرج ــح أن ي ـت ـحــرك ال ـج ـيــش بشكل
منسق لإلطباق على التنظيم في عدة
جـبـهــات مـسـتـفـيـدًا مــن تـمــركــزه على
أك ـثــر م ــن م ـح ــور .وه ــو م ــا سيعطيه
األف ـ ـض ـ ـل ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي الـ ــري ـ ـفـ ــن الـ ـغ ــرب ــي
والشرقي .وبعد عبور قوات الجيش
ال ـف ــرات ،سيعمل عـلــى تثبيت جسر
بــري يقطع الطريق النهري الواصل
إلــى املدينة ،ويتيح له التحرك نحو
ال ـطــريــق ش ـمــال ال ـن ـهــر .وب ــال ـت ــوازي،
سيستكمل العمل في الريف الغربي
مــن مـحـ َ
ـوري عـيــاش وم ـعــدان ،بهدف
تـســريــع عملية الـسـيـطــرة عـلــى كامل
ال ــري ــف ال ـغ ــرب ــي ب ـعــد ت ـطــوي ـقــه .كما
س ـي ـت ـي ــح الـ ـتـ ـق ــدم عـ ـل ــى طـ ــريـ ــق دي ــر
الـ ـ ـ ــزور ـ ـ ـ املـ ـي ــادي ــن (ج ـ ـنـ ــوب ال ـن ـه ــر)
الـتـقــدم بــاتـجــاه مـعــاقــل التنظيم في
م ــوح ـس ــن وم ـ ــن ب ـع ــده ــا ك ــام ــل ق ــرى
الــريــف الـشــرقــي ،بــالـتــوازي مــع ّ
تقدم
من محور حميمة ،في أقصى جنوب
ريف املحافظة ،لتضيق الخناق على
التنظيم وتشتيت قوته الدفاعية.
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تقرير

تسريبات «بريد العتيبة»:
هجو ٌم على قطر ّ
يحل مشاكل الجميع!
«الرياض كانت تخطط لشن هجوم عسكري على قطر» ،و«أبو ظبي
سلّحت بعض األصدقاء في ليبيا» ،هو آخر مفاجآت الرسائل المس ّربة من
البريد اإللكتروني لسفير اإلمارات في واشنطن يوسف العتيبة
كـشـفــت تـســريـبــات ج ــدي ــدة م ــن بــريــد
ال ـس ـف ـي ــر اإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي فـ ــي واش ـن ـط ــن
يوسف العتيبة ،أن السعودية كانت
تـخـطــط لـشــن ه ـجــوم عـلــى ق ـطــر ،في
خ ـط ــوة رأى ال ـس ـف ـيــر أن ـه ــا «سـتـحــل
مشاكل الجميع».
ووف ــق الــرســائــل الـتــي نـشــرهــا موقع
«ميدل إيست آي» البريطاني ،أمس،
فإن العتيبة كتب حرفيًا في محادثة
بـيـنــه وب ــن الــدب ـلــومــاســي األمـيــركــي
الـســابــق ،إل ـيــوت أب ــرام ــز ،أن الهجوم
على قطر «سيحل مشاكل الجميع»،
م ــؤكـ ـدًا أن امل ـل ــك ال ـس ـع ــودي ال ــراح ــل
عبدالله بن عبد العزيز ،أوشــك على
ال ـق ـيــام ب ـه ــذه امل ـه ـمــة ق ـبــل أش ـه ــر من
وفاته مطلع عام .2015
وتــأتــي التسريبات لتؤكد مــا أعلنه
أمير الكويت صباح األحمد الصباح،
أن وس ــاط ــة بـ ــاده نـجـحــت ف ــي وقــف
ال ـت ــدخ ــل ال ـع ـس ـكــري ف ــي ق ـط ــر ،األم ــر
الـ ـ ــذي ن ـف ـتــه ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة األربـ ــع
ال ـتــي قـطـعــت عــاقــات ـهــا م ــع الــدوحــة
ف ــي ال ـخ ــام ــس م ــن ح ــزي ــران املــاضــي
(ال ـس ـع ــودي ــة ـ اإلم ـ ـ ــارات ـ ال ـب ـحــريــن ـ
مصر) ،في الثامن من الشهر الجاري،

أوحى أبرامز للعتيبة أن
ترامب لن يعارض تدخ ًال
عسكريًا في قطر
فــي بـيــان ج ــاء فـيــه« :نــأســف عـلــى ما
قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة
ف ــي وق ــف ال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري ،إذ إن
الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري لـ ــم ولـ ـ ــن ي ـك ــون
مطروحًا بأي حال».
وف ــي الـتـفــاصـيــل ،كـتــب أب ــرام ــز ،الــذي
كـ ــان ي ـش ـغــل م ـن ـصــب ن ــائ ــب مـســاعــد
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق ج ــورج
دبليو بــوش ،وكذلك نائب مستشار
األمــن القومي فــي إدارت ــه ،فــي رسالة
إلى العتيبة في أيار املاضي ،أي قبل
انــدالع األزمــة الخليجية بنحو شهر
واح ـ ــد« ،ع ـل ــى ال ـهــاش ـم ـيــن (األردن)
أن يـغــزوا قـطــر .فـهــذا سيحل مشكلة
ال ـس ـي ــول ــة ال ـن ـق ــدي ــة ل ــديـ ـه ــم ،وك ــذل ــك
مشكلة دعــم قطر للتطرف» ،ليجيبه
السفير اإلمــاراتــي بــأن غــزو قطر من
ش ــأن ــه «أن ي ـحــل م ـشــاكــل ال ـج ـم ـيــع...
والعاهل السعودي امللك عبدالله كان
على وشك القيام بشيء ما في قطر.
مندهشًاَّ ،
رد أبــرامــز بالقول «لــم أكن
أعــرف ذلــك .هــذا خطير! لكن ما مدى
صعوبة ذلــك؟» ،وأشــار إلــى أن أعــداد
املواطنني القطريني تتراوح بني 250
إلــى  300ألــف نسمة ،فــي حــن يشكل
األجــانــب النسبة األكـبــر مــن السكان،
وهؤالء األجانب لن يتدخلوا في تلك
الـحــالــة ،ول ــن يـكــون هـنــاك مــن يقاتل
ح ـت ــى املـ ـ ــوت م ــن أجـ ــل ال ـ ـبـ ــاد .ه ـنــا،
ّ
ً
عــلــق العتيبة ق ــائ ــا« :ن ـعــم ،ه ــذا هو
امللخص ،كان األمر ليتم بسهولة».
ووفق الرسائل املسربة ،فإن الرئيس
األمـيــركــي دونــالــد تــرامــب ،ال ــذي غـ ّـرد
األزمة،
مؤيدًا مقاطعة قطر في بداية
ً
قبل أن يأخذ موقفًا أكثر «حيادية»،
لم يكن سيقبل بمثل هذه الخطوة ،إذ
قال أبرامز إن الرئيس السابق باراك
أوب ــام ــا ك ــان ل ـي ـع ــارض« ،أمـ ــا الــرجــل
الـ ـج ــدي ــد ،»...ف ــي إشـ ــارة إل ــى تــرامــب،
ليرد السفير اإلماراتي« :بالضبط».
وت ــأت ــي ال ـت ـس ــري ـب ــات الـ ـج ــدي ــدة بــن

العتيبة وأبرامز ،بعد أيام من انتشار
رس ــائ ــل ب ــن ال ـط ــرف ــن ،يـسـخــر فيها
العتيبة من نائب رئيس شرطة دبي
ضاحي خلفان.
ووصــف العتيبة خلفان بـ«املعتوه»
ب ـعــد اس ـت ـف ـســار أب ــرام ــز م ــن الـسـفـيــر
عــن الـتـغــريــدة ال ـتــي كتبها امل ـســؤول
األمني في دبي إبان الحرائق الكبيرة
ال ـت ــي ش ـبــت ف ــي م ـنــاطــق ب ــاألراض ــي
الفلسطينية املحتلة العام املاضي.
وقــال أبرامز إن «قائد األمــن في دبي
ضاحي خلفان ،يقول في تغريدة على
تــوي ـتــر :مـنـعــت إســرائ ـيــل رف ــع اآلذان
فـشـبــت فـيـهــا ال ـن ـيــران .سـبـحــان الـلــه.
فــي الــوقــت ال ــذي يتمنى فـيــه الـقــارئ
ال ـكــوي ـتــي م ـش ــاري راشـ ــد الـعـفــاســي،
أفضل التمنيات للنيران» ،ليرد عليه
العتيبة بالقول« :إنــه معتوه .ال أحد
يستمع إلـيــه… فقط الــق نـظــرة على
ت ـغ ــري ــدات ــه وس ـت ـع ــرف ملـ ـ ـ ــاذا» ،ل ـيــرد
ً
أبرامز متسائال«:امممم ..هل يعقل أن
يكون قائد األمن معتوهًا؟».
وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـخ ــاف ــات الـخـلـيـجـيــة،
كشفت رسائل نشرها «ميدل إيست
آي» أن الــواليــات املتحدة كانت على
علم بشحنات السالح غير الشرعية
الـتــي وصـلــت إلــى املتمردين املــوالــن
للواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر.
وكـتــب السفير اإلم ــارات ــي فــي رسالة
إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــارة األم ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـقـ ــومـ ــي
األمـ ـي ــرك ــي س ـ ـ ــوزان راي ـ ـ ــس ،ف ــي ع ــام
« ،2014لقد طلب مني (ولي عهد أبو
ظبي) محمد بن زايد أن أعلمكم بأننا
سنرسل معدات ألصدقائنا في الجزء
الـغــربــي مــن ليبيا خ ــال الـيــومــن أو
الثالثة أيام املقبلة» ،مضيفًا «سوف

كتب إلى سوزان رايس :أعلمكم بأننا سنرسل مع ّدات إلى أصدقائنا في ليبيا خالل يومين

تصل املعدات على منت طائرة شحن
إماراتية ،وسترافقها وحدة عسكرية
إماراتية فقط لضمان عبورها بأمان..
لقد طلب مني فقط أن أحيطكم علمًا
ب ــأن ذل ــك سـيـحــدث حـتــى ال يتفاجأ
أحد باملوضوع» .بدورهاّ ،
ردت رايس
بالقولُ :
«علم ...شكرًا».
ويربط املوقع بني املعدات التي وردت
على
ف ــي رس ــال ــة ال ـع ـت ـي ـبــة امل ـس ــرب ــةً ،
الــرغــم مــن عــدم ذكــر أسلحة صــراحــة،

وتقرير التقصي املسرب من مجلس
األمن الدولي في حزيران ،الذي كشف
أن اإلم ـ ـ ــارات ّ
وردت ش ـح ـنــات ســاح
غـيــر مـشــروعــة للمتمردين الليبيني
املوالني لحفتر.
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ح ـظــر تـصــديــر
السالح لليبيا ال يــزال قائمًا من قبل
األم ــم املـتـحــدة منذ عــام  ،2011إال أن
الـتـقــريــر يـكـشــف بــالـتـفــاصـيــل أن ــواع
وك ـم ـي ــات األس ـل ـح ــة وامل ـ ـعـ ــدات ال ـتــي

وصـ ـل ــت إل ـ ــى املـ ـتـ ـم ــردي ــن ال ـل ـي ـب ـيــن.
ويــؤكــد الـتـقــريــر أن اإلم ـ ــارات سلمت
قوات حفتر مروحيات قتالية روسية
ال ـص ـن ــع م ــن طـ ـ ــراز  24-Miوط ــائ ــرة
خفيفة مقاتلة مزودة بمحرك واحد.
كما أظهر شحن ما يزيد على تسعني
حاملة جنود مصفحة وأكثر من 500
عــربــة أخ ــرى لـقــوات حفتر فــي طبرق
شرق ليبيا في نيسان عام .2016
وبــاإلضــافــة إلــى املــروحـيــة الروسية،

السعودية

«حراك  15سبتمبر» ال يبصر النور :التحريض والترهيب
ن ـ ـج ـ ـحـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
فـ ــي االن ـ ـق ـ ـضـ ــاض عـ ـل ــى حـ ـ ـ ــراك «15
سبتمبر» قبيل إبـصــاره الـنــور على
أرض الــواقــع .نجاح يحمل رسالتني
أســاسـيـتــن :أواله ـم ــا أن ال ــري ــاض ال
ت ــزال تملك ال ـعــدة والـعـتــاد الــازمــن
لـقـمــع أي مـحــاولــة احـتـجــاجـيــة على
س ـي ــاس ــات ـه ــا ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،واألخ ـ ـ ــرى
أن تـلــك ال ـجــاهــزيــة عــالـيــة املـسـتــوى،
ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــذات ،ه ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــم عـ ـل ــى
الشخصيات املـعــارضــة ،وخصوصًا
منها املــوجــودة فــي ال ـخــارج ،ابـتــداع
أدوات جــديــدة الخ ـتــراق ذلــك الـجــدار
الصلب ولو خطوة خطوة ،والتقليل
م ــن رهــانــات ـهــا ع ـلــى مــوقــف عــاطـفــي
يقلب األمور رأسًا على عقب بني ليلة
وضحاها.
أسـ ــال ـ ـيـ ــب م ـ ـت ـ ـعـ ــددة لـ ـ ـج ـ ــأت إل ـي ـه ــا
ال ـس ـل ـطــات لـ ــوأد الـ ـح ــراك ف ــي م ـهــده،
تـنــوعــت مــا بــن الـتـهــديــد والـتـحــريــم
والتعزيزات األمنية وضرب تحركات
ـارضــن االفـتــراضـيــة .حتى قبيل
املـعـ ِ
ف ـتــرة وج ـي ــزة م ــن امل ــوع ــد الـ ــذي كــان
مـ ـق ــررًا ل ـل ـت ـظــاهــرات ،ظ ـلــت ال ــري ــاض
ـافـ ـظ ــة عـ ـل ــى أع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات
مـ ـح ـ ِ
ال ـت ـحــريــض وال ـت ـه ــوي ــل .تـجـلــى ذلــك
ب ــوض ــوح ف ــي خـطـبــة ال ـج ـم ـعــة الـتــي
أل ـ ـقـ ــاهـ ــا إمـ ـ ـ ـ ــام مـ ـسـ ـج ــد املـ ـ ـل ـ ــك ع ـبــد
العزيز في الرياض ،التي حذر فيها

دفعت السلطات بتعزيزات أمنية مكثفة إلى الشوارع

املــواطـنــن السعوديني مــن التظاهر،
واصـفــا «الـجـمــاعــات الـتــي تــدعــو إلى
الـ ـح ــراك ال ـس ـي ــاس ــي ،والـ ـت ــي تـسـعــى
إلى الحكم» ،بأنها «كلها ُت ّ
عد باطلة
ومنحرفة ،وتأتي على رأسها جماعة
اإلخوان املسلمني».
وس ـب ـق ــت ت ـل ــك ال ـت ـح ــذي ــرات سـلـسـلــة
مـ ــواقـ ــف بـ ــدأهـ ــا م ـف ـتــي ال ـس ـع ــودي ــة،
ع ـبــد ال ـعــزيــز آل ال ـش ـيــخ ،الـ ــذي ح ـ ّـرم
ال ــدع ــوات إل ــى «حـ ــراك  15سبتمبر»

بدعوى أنها «دع ــوات كاذبة دجالة،
تقوم بها فئات حــاقــدة»ّ ،
لتكر عقب
ِّ
ذلك سبحة التغريدات املشنعة على
ومطلقيه .من الشيخ محمد
الـحــراك
ِ
العريفي إلى عبد العزيز الفوزان إلى
صــالــح امل ـغــام ـســي وغ ـي ــره ــم ،تـتــالــت
الـتـحــذيــرات مــن «ال ـف ــن» و«خ ـطــوات
ال ـش ـي ـط ــان» و«دعـ ـ ـ ــوات ال ـجــاه ـل ـيــة».
تـغــريــدات تــرافـقــت مــع حملة أطلقها
«ال ـ ـج ـ ـيـ ــش اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي» املـ ــوالـ ــي

ألجـ ـه ــزة األمـ ـ ــن ال ـس ـع ــودي ــة ل ـضــرب
وس ــم «#حــراك__15س ـب ـت ـم ـبــر» ،الــذي
ً
تصدر قائمة الــوســوم األكـثــر تــداوال
في السعودية خــال األيــام املاضية،
بسيل من التغريدات املضادة.
هــذا االشـتـغــال املكثف فــي الجانبني
الدعوي واإللكتروني صاحبه جهد
ك ـب ـي ــر فـ ــي ت ـخ ــوي ــف امل ــواطـ ـن ــن مــن
البيانات
كسر حاجز الصمت .فبعد
ّ
املتتالية لوزارة الداخلية بشأن حض
املواطنني على اإلبالغ عن أي أنشطة
«تحريضية» على مــواقــع التواصل
االجتماعي ،وتذكير النيابة العامة
«الرعايا» بعواقب «تعريض الوحدة
الــوطـنـيــة ل ـل ـخـطــر ...أو اإلس ـ ــاءة إلــى
س ـم ـعــة ال ـ ــدول ـ ــة» ،دف ـع ــت ال ـس ـل ـطــات
بتعزيزات أمنية مكثفة إلى الشوارع،
ف ــي م ـحــاولــة لـخـلــق ح ــال ــة ردع إزاء
كــل مــن تـ ــراوده فـكــرة الـتـظــاهــر .ردع
كــانــت أسـهـمــت فــي تشكله ،بطبيعة
الحال ،حملة االعتقاالت التي شنتها
السلطات خالل األيام املاضية ،والتي
اس ـت ـهــدفــت دعـ ــاة وم ـف ـكــريــن ورج ــال
ديــن ،فــي مــا قالت منظمتا «هيومن
رايـتــس ووت ــش» و«الـعـفــو الــدولـيــة»،
أمــس ،إنــه «حملة منسقة ضد حرية
التعبير».
وف ـي ـمــا أكـ ــدت «ه ـيــومــن رايـ ـت ــس» أن
ح ـم ـل ــة االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت «تـ ـنـ ـط ــوي عـلــى
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العراق

صفقة البرزاني مع «األحزاب الكردية»:

تمرير االستفتاء مقابل فتح «البرلمان»
لم يجد النواب األكراد غير
برلمانهم ليمنح «شرعية»
إجراء استفتاء االنفصال عن
التمسك الكردي بخيار
العراق.
ّ
«الدولة المستقلة» تغلّب
الموحد،
على منطق العراق
ّ
رغم الضغوط الكبيرة
والتحذيرات المستمرة من
خطوة كهذه قد تقود البالد
إلى فتنة جديدة

ف ــإن الـتـقــريــر وج ــد ط ــائ ــرة هجومية
خفيفة منتجة في الــواليــات املتحدة
األميركية تحمل اسم  ،802i-ATوهي
مخصصة باألصل ملكافحة الحرائق،
لـكــن تـحــولــت إل ــى ط ــائ ــرة هـجــومـيــة،
م ـض ـي ـف ــا أن ش ـ ــرك ـ ــة Air Tractor
األميركية صــدرت  48طائرة من هذا
ال ـط ــراز إل ــى اإلمـ ـ ــارات ،إال أن واح ــدة
فقط وصلت إلى البالد.
(األخبار)

أقوى!
دوافع سياسية» ،معتبرة أنها «تظهر
«غـ ـي ــاب أي ت ـس ــام ــح م ــن ال ـس ـعــوديــة
ت ـجــاه املــواط ـنــن ال ــذي ــن ي ـع ـبــرون عن
آرائـ ـه ــم ب ـخ ـصــوص ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
واإلص ـ ـ ــاح» ،أفـ ــادت «أم ـن ـس ـتــي» بــأن
ح ـم ـلــة االعـ ـتـ ـق ــاالت ه ـ ــذه ه ــي األك ـب ــر
خ ـ ــال أسـ ـب ــوع واحـ ـ ــد م ـن ــذ سـ ـن ــوات،
م ـت ـح ــدث ــة عـ ــن ت ــوق ـي ــف أكـ ـث ــر مـ ــن 20
شخصًا واقـتـيــادهــم إل ــى جـهــات غير
معلومة ،الفتة إلى أن «أوضاع حقوق
اإلنـ ـس ــان ف ــي امل ـم ـل ـكــة ت ــراج ـع ــت مـنــذ
إع ــان األمـيــر محمد بــن سلمان وليًا
للعهد في يونيو».
كـ ـ ــل تـ ـل ــك اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات أسـ ـهـ ـم ــت فــي
إض ـ ـعـ ــاف ال ـ ــدع ـ ــوات إل ـ ــى «حـ ـ ـ ــراك 15
ّ
سـبـتـمـبــر» ،وولـ ـ ــدت خــوفــا بــائ ـنــا من
م ـغ ـبــة الـ ـن ــزول إلـ ــى ال ـ ـشـ ــارع .إال أن ــه،
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ب ـ ـ ــدا واض ـ ـ ـحـ ـ ــا ،م ـ ــن خ ــال
حالة «شبه ال ـطــوارئ» التي أعلنتها
السعودية ،أن الــدعــوات إلــى التظاهر
تـمـكـنــت م ــن ال ـن ـفــاذ إل ــى ق ـصــر «امل ـلــك
ال ـص ــاع ــد» ،وتـشـكـيــل حــالــة «فــوب ـيــا»
مــن أي ت ـط ــورات أمـنـيــة غـيــر مرغوبة
في وقت تشتد فيه حاجة ولي العهد
إلــى االسـتـقــرار .وه ــذه النتيجة ،على
تــواضـعـهــا ،تفتح ال ـبــاب عـلــى نتائج
ـارض
أبـعــد ،إذا مــا انتظم الـحــراك املـعـ ِ
في نسق أكثر وضوحًا.
(األخبار)

استفتاء انفصال «إقليم كردستان» عن
ال ـعــراق بــات أم ـرًا واق ـعــا .تـعــويــل بـغــداد،
ومن خلفها دول الجوار (تركيا وإيران)،
ً
وص ــوال إل ــى واشـنـطــن وحـلـفــائـهــا ،على
تــأجـيــل أرب ـيــل مــوعــد االسـتـفـتــاء فــي 25
أيـلــول ال ـجــاري ،ذهبت ُس ـ ً
ـدى .الضغوط
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي مـ ــورسـ ــت عـ ـل ــى أربـ ـي ــل
لـ ـلـ ـع ــزوف عـ ــن ق ـ ــراره ـ ــا لـ ــم ت ـج ــد ن ـف ـعــا،
ـدد مــن ق ــادة املـكـ ّـون
بــالــرغــم مــن إع ــان ع ـ ٍ
ال ـك ــردي ،عـلــى رأس ـهــم رئـيــس «اإلقـلـيــم»
مـسـعــود ال ـب ــرزان ــي ،الـعـمــل عـلــى انـتـقــاء
ّ
وخاصة بعدما
بديل من تنفيذ الخطوة،
ٍ
أبـلــغ املـبـعــوث األمـيــركــي فــي «التحالف
ّ
الدولي» بريت ماكغورك ،أول من أمس،
رئيس «اإلقليم» ،رفض بالده القاطع ّ
ألي
خ ـطــو ٍة قــد تـســاهــم فــي زعــزعــة اسـتـقــرار
العراق.
فبعدما رفض البرملان العراقي ،منتصف
ـوع الـ ـج ــاري ،م ـنــح خ ـطــوة أرب ـيــل
األسـ ـب ـ ً
«شــرعـيــة قــانــونـيــة ودس ـتــوريــة» ،لجأت
امل ـكـ ّـونــات الـكــرديــة ـ ـ املــؤيــدة لالستفتاء
وال ــرافـ ـض ــة ل ــه ـ ـ ـ إلـ ــى الـ ـب ــرمل ــان ال ـك ــردي
للتصويت على إجــرائــه .وبعد تعطيله
ملـ ـ ــدة عـ ــامـ ــن ،بـ ـت ــوصـ ـي ــةٍ مـ ـب ــاش ــرة مــن
ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي ،عـ ــاد الـ ـب ــرمل ــان ال ـ ـكـ ــردي إل ــى
مـمــارســة دوره «الـتـشــريـعــي» إثــر اتفاق
ّ
مجددًا
القوى الكردية على إعــادة فتحه

وإجــراء انتخابات تشريعية ،في مقابل
ّ
واملضي
املوافقة على إجــراء االستفتاء،
به قدمًا .وفي جلسة «استثنائية» ،بعد
عــامــن م ــن ال ـغ ـيــاب ،صـ ـ ّـوت ال ـن ــواب في
البرملان الكردي على تكليف «مفوضية
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات» بـ ــإجـ ــراء االس ـت ـف ـت ــاء فــي
«اإلقـ ـلـ ـي ــم» وامل ـن ــاط ــق امل ـت ـن ــازع عـلـيـهــا،
وفق «املادة  »140من الدستور العراقي،
أبرزها محافظة كركوك.
وش ـ ـه ـ ــدت الـ ـجـ ـلـ ـس ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة ك ـت ـل ـتــي
«ال ـت ـغ ـي ـي ــر» و«الـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلس ــامـ ـي ــة»،
لـ ـع ــدم ال ـ ـتـ ــزام «ال ـ ـحـ ــزب ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» (بـ ــزعـ ــامـ ــة ال ـ ـبـ ــرزانـ ــي)
بالتصويت على تأجيل االستفتاء.
وقع تصويت النواب األكــراد على إجراء
ً
االسـ ـتـ ـفـ ـ ًت ــاء ك ـ ــان «ثـ ـقـ ـي ــا» فـ ــي بـ ـغ ــداد،
وخـ ّ
ـاصــة أن مختلف الـقــوى السياسية
ّ
أكدت طوال الفترة املاضية ضرورة إلغاء

االستفتاء أو تأجيله منعًا «من االنزالق
إلى حرب أهلية بني ّ
املكونات العراقية».
ٍ
فـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــذيـ ــرات الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،ال ــرس ـ ًم ـي ــة
م ـن ـهــا و«الـ ـح ــزبـ ـي ــة» ،ك ــان ــت ن ـس ـخــة عن
التحذيرات اإلقليمية والدولية ،وتشديد
دول الـجــوار العراقي على «الــذهــاب إلى

ترفض واشنطن
«خطوة أربيل
االنفصالية»

من تظاهرة لمناصري التيار الصدري في بغداد أمس (أ ف ب)

أب ـعــد ال ـح ــدود ملـنــع إجـ ــراء االس ـت ـف ـتــاء»،
مقابل ّ
ّ
وتمسكه بتنفيذ
تشبث البرزاني
خطوته املمهدة لـ«إقامة الدولة الكردية
الكبرى».
وتلقى رئـيــس مجلس الـ ــوزراء العراقي
ً
حيدر العبادي ،أمس ،اتصاال هاتفيًا من
رئيس ال ــوزراء التركي بــن علي يلدريم.
ووفق بيان رئاسة الوزراء العراقية ،فقد
ّ
«عبر يلدريم عن حزنه الشديد وتعازيه
ل ـش ـهــداء ال ـح ــادث اإلره ــاب ــي ،ال ــذي طــال
امل ــدن ـي ــن ال ـع ــزل ع ـلــى ال ـط ــري ــق الـســريــع
ّ
بني محافظتي املثنى وذي قــار» ،مؤكدًا
«امل ــوق ــف ال ـتــركــي ال ــراف ــض لــاسـتـفـتــاء،
وخ ـ ـط ـ ــورت ـ ــه ع ـ ـلـ ــى اس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار الـ ـ ـع ـ ــراق
ووح ــدت ــه ،وع ـلــى أم ــن املـنـطـقــة وســامــة
شعوبها».
ّ
وأكـ ــد رئ ـيــس الـحـكــومــة ال ـتــركــي ،أيـضــا،
«دعم بالده لكل الخطوات التي اتخذتها
وستتخذها الحكومة العراقية للحفاظ
على وحــدة العراق والتصدي ملحاوالت
العبث باستقراره» ،فيما ّ
شدد العبادي
عـ ـل ــى «ال ـ ــرؤي ـ ــة الـ ــواض ـ ـحـ ــة ل ـل ـح ـكــومــة
ال ـع ــراق ـي ــة إلكـ ـم ــال ع ـم ـل ـيــات ت ـحــريــر كل
األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ـع ــراقـ ـي ــة ،وأهـ ـمـ ـي ــة ت ـعــزيــز
الــوحــدة الوطنية ،وال ـحــوار الـجــاد لحل
كل الخالفات وفقًا للدستور الذي ّ
صوت
عـلـيــه أب ـن ــاء ال ـش ـعــب ال ـع ــراق ــي» .وأش ــار
الـ ـعـ ـب ــادي ل ـن ـظ ـيــره ال ـت ــرك ــي إلـ ــى «ح ــزم
ال ـح ـكــومــة وإصـ ــرارهـ ــا ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ كل
الـخـطــوات واإلج ـ ــراءات الـقــانــونـيــة التي
تـحـمــي وحـ ــدة الـ ـع ــراق وس ــام ــة أبـنــائــه
ّ
جميعًا ،وتعزز اإلنجازات التي حققتها
هذه الوحدة».
وف ــي ردود الـفـعــل الــدولـيــة عـلــى نتيجة
اإلسبانية
التصويت ،وصفت الحكومة
ً
«االسـتـفـتــاء بغير الـقــانــونــي» ،الفـتــة في
بـيــانـهــا إل ــى أن « الـحـكــومــة اإلسـبــانـيــة
تـنـظــر بـقـلــق إل ــى قـ ــرار ح ـكــومــة اإلقـلـيــم
م ــواصـ ـل ــة مـ ـح ــاول ــة ت ـن ـظ ـي ــم اس ـت ـف ـت ــاء
االنفصال» .وأضاف «هذا االستفتاء غير
قانوني بموجب الدستور العراقي لعام
 ،2005الــذي حظي بتأييد كبير من قبل
الشعب».
(األخبار)

تقرير

«متضامنة» مع الدوحة:
باريس
ِ
لرفع «الحصار» في أقرب وقت
استكمل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ،يوم أمس،
جولته الخارجية األولى من نوعها منذ ّ اندالع األزمة
الخليجية في  5حزيران املاضي .وحط بعد اختتام
زيــارتــه ألنـقــرة فــي العاصمة األملــانـيــة بــرلــن ،حيث
التقى املستشارة أنجيال ميركل التي ّ
سجلت ،عقب
اللقاء ،مواقف تستبطن هجومًا على دول املقاطعة،
من خالل دعوتها إلى «تسوية تحفظ ماء الوجه»،
ُ
وتشديدها على ضرورة إجراء محادثات «ال تنشر
تفاصيلها يوميًا في الصحف».
وأع ــرب ــت مـيــركــل ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مــع تميم،
عــن القلق «حـيــال حقيقة أنــه بعد م ــرور  100يوم
على بدء األزمــة ال يوجد حل في األفــق» ،الفتة إلى
«(أننا) ناقشنا ضرورة أن تجلس كل األطراف حول
طاولة واحــدة في أقــرب وقت ممكن» .وجــددت دعم
بالدها للوساطتني الكويتية واألميركية ،داعية ،في
الوقت نفسه ،إلى أن «تسير هذه الجهود بعيدًا عن
األضواء» .من جهته ،كرر أمير قطر إبداءه استعداد
ب ــاده لــ«الـجـلــوس إلــى الـطــاولــة لحل هــذه القضية»،
مــؤكـدًا «(أن ـنــا) ســوف نظل نــدعــم الــوســاطــة إلــى أن
نصل إلى حل يرضي جميع األطــراف» .وأشار إلى

نواح أمنية ،يجب أن
«(أننا) كلنا نكافح اإلرهاب من ٍ
نركز على جذور اإلرهاب وأسبابه».
وم ــن بــرلــن ،انـتـقــل تميم إل ــى الـعــاصـمــة الفرنسية
ب ــاري ــس ،ال ـت ــي ع ـقــد فـيـهــا م ـبــاح ـثــات م ــع الــرئـيــس
إيمانويل ماكرون .وحمل البيان الصادر عن اإلليزيه
بشأن تلك املباحثات موقفًا فرنسيًا متقدمًا عن
املوقف األملاني في ما يتصل بالتضامن مع الدوحة،
إذ استخدم البيان كلمة «الـحـصــار» فــي توصيفه
اإلج ــراءات املفروضة على قطر ،مطالبًا بـ«إلغائها
في أســرع وقــت» ،والفتًا إلى أن «إج ــراءات الحصار
تــؤثــر عـلــى ال ـس ـكــان ،خــاصــة ال ـعــائــات وال ـط ــاب».
وأعرب ماكرون ،بحسب البيان ،عن رغبة بالده في
ّ
«لعب دور فعال يتسق مع الوساطة الكويتية ،من
أجــل إيجاد حل سريع لألزمة الحالية»ّ ،
معبرًا عن
قلق فرنسا إزاء الـتــوتــرات الـتــي «تـهــدد االستقرار
اإلقليمي ،وتعيق الحل السياسي لألزمات ،وتضعف
فاعلية الكفاح املشترك ضد اإلرهاب».
وتزامنت املباحثات القطرية ـ الفرنسية ُمع اختتام
ق ــوات البلدين تمرينًا بحريًا مشتركًا أج ــري في
املياه اإلقليمية لقطر ،على مدى يومني .وقالت وزارة

ُ
الدفاع القطرية إن «التمرين استخدم فيه عدد من
ال ــزوارق ّ
املحملة بــالـصــواريــخ ،إلــى جانب الفرقاطة
الفرنسية ج ــان ب ــار» ،مضيفة أن ه ــذه الـتــدريـبــات
تأتي «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي بني البلدين
الصديقني لدعم جهود مكافحة اإلرهاب ،وعمليات
التهريب والقرصنة ،لحفظ األمــن واالسـتـقــرار في
املنطقة».
عـلــى خــط مـ ــواز ،ع ـقــدت «الـلـجـنــة الـقـطــريــة لحقوق
اإلنـســان» (حكومية) ،أمــس ،مؤتمرًا صحافيًا في
العاصمة السويسرية جنيف ،طالبت فيه بتشكيل
لجنة ّ
تقصي حقائق دولية في اإلجراءات املفروضة
ع ـلــى ق ـط ــر .ك ــذل ــك ط ــال ـب ــت ،ع ـلــى ل ـس ــان رئـيـسـهــا،
علي امل ــري ،ب ــ«إرســال لجنة فنية إلــى قطر ملقابلة
املتضررين من الحصار» .وأوضح أن «اللجنة الفنية
تختلف عــن لجنة ّ
تقصي الحقائق ،الـتــي ال بــد أن
يصدر بشأنها قــرار مــن مجلس حقوق اإلنـســان،
بينما اللجنة الفنية تحقق في وجــود انتهاكات أو
عدمه ،طبقًا الختصاصاتها ،وترفع توصياتها إلى
املفوض السامي».
(األخبار)
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الحدث

صدى العقوبات على بيونغ يانغ في طوكيو:

صاروخ بالستي
في أجواء اليابان

أطلقت كوريا الشمالية
صاروخًا بالستيًا عبر أجواء
اليابان ،للمرة الثانية في أقل
من شهر .هذا األمر القى
ردود فعل دولية شاجبة من
مختلف األطراف ،لكنه أوضح
أ ّن بيونغ يانغ حريصة على
إظهار إصرارها على أنها لن
ُتذعن ألي ضغوط

ً
لم تنتظر كوريا الشمالية وقتًا طويال
قبل تنفيذ تهديداتها ،وإن كانت آخر
ال ـت ـج ــارب ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ق ــد ج ــاءت
ضـمــن اإلط ــار املـتــوقــع ،إال أنـهــا كانت
كفيلة بــإشـعــال ردود الـفـعــل الــدولـيــة
م ــن مـخـتـلــف األطـ ـ ـ ــراف .ب ـيــونــغ يــانــغ

كــانــت حريصة على إظـهــار إصــرارهــا
ُ
ع ـل ــى أنـ ـه ــا لـ ــن تـ ــذعـ ــن ألي ض ـغ ــوط،
على امل ــدى القريب أو البعيد ،ليكون
إط ـ ــاق ال ـ ـصـ ــاروخ ال ـبــال ـس ـتــي ،أم ــس،
ّ
ردًا واض ـح ــا عـلــى آخ ــر مـجـمــوعــة من
العقوبات الدولية عليها.
إعــان إطــاق هــذا الـصــاروخ جــاء عبر
ك ــل م ــن ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وال ـي ــاب ــان،
وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة .وه ـ ـ ـنـ ـ ــاك فــي
واشـنـطــن ،أعـلــن البنتاغون أن كوريا
الـشـمــالـيــة أطـلـقــت صــاروخــا بالستيًا
مـتــوســط امل ــدى ف ــوق ال ـيــابــان بــاتـجــاه
املحيط الهادئ ،موضحًا أن الصاروخ
ّ
لم يشكل أي تهديد للواليات املتحدة.
وقـ ــالـ ــت ق ـ ـيـ ــادة امل ـح ـي ــط ال ـ ـهـ ــادئ فــي
الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،ف ـ ــي بـ ـ ـي ـ ــان ،إن
«التقديرات األولـيــة تشير إلــى إطــاق
ص ـ ـ ــاروخ بــال ـس ـتــي م ـت ــوس ــط امل ـ ــدى».
وأش ــار البيان إلــى أن «قـيــادة املحيط
ال ـهــادئ أك ــدت أيـضــا أن ال ـص ــاروخ لم
يشكل تهديدًا على جزيرة غوام».
وأطـ ـل ــق ال ـ ـصـ ــاروخ م ــن م ــوق ــع قــريــب
مــن بيونغ يــانــغ ،بعد أقــل مــن أسبوع

عـ ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــن ال ــدول ــي
مـجـمــوعــة ثــامـنــة م ــن ال ـع ـقــوبــات على
ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة .وجـ ـ ـ ــرت ع ـم ـل ـيــة
اإلطـ ـ ـ ــاق ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ب ـع ــد أي ـ ـ ــام عـلــى
ســادس تجربة نووية أجرتها كوريا
الشمالية ،وكــانــت األق ــوى حتى اآلن،
فيما أعلنت أنها ّ
فجرت خاللها قنبلة
هيدروجينية بحجم يسمح بتثبيتها
على رأس صاروخ.

أمل تيلرسون أن
تستخدم الصين
إمدادات النفط «كأداة
قوية» ضد «الشمالية»

وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أعـ ـ ـل ـ ــن رئ ـي ــس
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـل ـج ـيــش
األم ـي ــرك ــي أن الـقـنـبـلــة ال ـت ــي فـجــرتـهــا
كــوريــا الـشـمــالـيــة ،فــي  3أي ـلــول ،خــال
تـجــربـتـهــا ال ـن ــووي ــة ال ـس ــادس ــة كــانــت
على األرجح قنبلة هيدروجينية ،وفق
مــا نـقــل عـنــه مــوقــع «ديـفـيـنــس نـيــوز»
املتخصص الخميس .وق ــال الجنرال
جـ ــون ه ــاي ــن« :رأي ـ ـ ــت ال ـ ـحـ ــدث ،رأي ــت
املؤشرات التي تأتت عنه ،رأيت حجمه
ورأي ـ ــت ال ـت ـق ــاري ــر ،وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ــك،
أفـتــرض مــن جانبي أنها كانت قنبلة
هيدروجينية».
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــرال ه ـ ــاي ـ ــن م ـت ـح ــدث ــا
لصحافيني لدى مرافقته وزير الدفاع
جـيــم مــاتـيــس فــي زي ــارة ملـقــر الـقـيــادة،
إن «حـ ـج ــم الـ ـس ــاح ي ـظ ـهــر ب ــوض ــوح
ح ـص ــول ان ـف ـج ــار ثـ ــانـ ــوي» ،مـضـيـفــا:
«ب ـ ــرأي ـ ــي ال ـت ـع ــري ــف ع ـي ـن ــه» لـلـقـنـبـلــة
ال ـه ـيــدروج ـي ـن ـيــة .وت ــاب ــع« :لـ ــم نشهد
بـعــد تـجـمـيــع ك ــل ال ـع ـنــاصــر»ّ ،
ملمحًا
بذلك إلى أن القنبلة لم ُت َّ
ثبت بعد على
صاروخ« ،لكنها مسألة وقت ال غير».

وإن ك ــان الــرئ ـيــس األم ـيــركــي دونــالــد
ترامب لم يصدر بعد رد فعل مباشرًا
على آخر التجارب ّ الكورية الشمالية،
إال أن واشنطن حضت بكني ،الحليف
األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي والـ ـ ـ ــداعـ ـ ـ ــم االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
الرئيسي لبيونغ يانغ ،وموسكو على

فلسطين

التخصصات الطبية تته ّدد غزة :األطبّاء «يــ
خسارة
ّ

قد يكون مقبوالً ،إلى ح ّد
ما ،أن تضرب البطالة جملة
من التخصصات التي تشهد
إقباالً كثيفًا ،مثل التدريس
والتمريض ،لكن أن تطاول
أطباء قضوا سبع سنوات
على األقل في الدراسة
المنهكة ،إلى ح ّد صار يصعب
فيه إيجاد عمل أو إكمال
التخصص ،في بالد تحتاج
إلى جملة من متخصصي
العظام والتجميل والسرطان
بعدما ضربتها الحرب مرارًا ،وال
تجد ،فهذه ،إذًا ،غزة
غزة ــ إيناس رمضان

أكثر من عامني والطبيب الفلسطيني
محمد زيــارة يحاول الهجرة من غزة
إلــى دولــة أوروبـيــة ُيحقق فيها حياة
كــري ـمــة ت ـت ـنــاســب م ــع م ــا أم ـض ــاه في
دراسـ ـ ــة الـ ـط ــب ،ع ـل ـمــا ب ــأن ــه مـحـســوب
على قلة قليلة وج ــدوا فرصة للعمل
ج ـ ــراء ت ــوق ــف ال ـت ــوظ ـي ــف ،ل ـكــن تــدنــي
الرواتب واإلشـكــاالت السياسية التي
تـهــدد مستقبلهم املـهـنــيُ ،يجبرانهم

ع ـل ــى أن ي ـن ـس ــوا ق ـس ــم امل ـه ـن ــة ،ال ــذي
ُيضفي عليه أنهم يعالجون ضحايا
ـاس ،لـيـبـحـثــوا
ا ّح ـت ــال إســرائ ـي ـلــي قـ ـ ـ ٍ
عما يحفظون به كرامتهم ومستقبل
أسرهم.
وم ـ ـنـ ــذ ت ـش ـك ـي ــل حـ ـك ــوم ــة «الـ ـت ــواف ــق
الــوطـنــي» فــي حــزيــران  ،2014ال يــزال
مــوظ ـفــو ح ـكــومــة غـ ــزة ال ـس ــاب ـق ــة ،من
أط ـب ــاء وم ــدرس ــن وغ ـيــرهــم ،يـعــانــون
مـشـكـلــة غ ـي ــاب االع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــم ،وهــم
الــذيــن عينتهم حــركــة «ح ـمــاس» منذ
 ،2007ومنهم آالف محسوبون على
كادر وزارة الصحة.
وتـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ع ـ ــان ـ ــى ال ـ ـطـ ــاقـ ــم ال ـط ـب ــي
ً
مشكالت كثيرة ،منها أوال حيرتهم في
تنفيذ قرار «الجلوس في البيت» الذي
صــدر إثــر أح ــداث االنـقـســام ،أو رفض
اإلخالل بشرف املهنة واالستمرار في
ً
مـعــالـجــة ال ـن ــاس ،وصـ ــوال إل ــى غـيــاب
صرف بدالت املخاطرة لهم ،وهذا في
ما يخص موظفي رام الله ،في حني أن
معظم موظفي حكومة غزة يتقاضون
نصف راتب منذ ثالث سنوات.
وزاد الـطــن بلة ق ــرار السلطة فــي رام
الله التي أحالت في آب املاضي 3663
موظفًا يتقاضون رواتبهم منها ،على
التقاعد املبكر ،وهؤالء موزعون على
وزارات ال ـص ـحــة وال ـت ـع ـل ـيــم وسـلـطــة
ال ـط ــاق ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد وامل ــالـ ـي ــة ،وم ــن
ضـمـنـهــم  914طـبـيـبــا ،أك ـث ــر م ــن 200
مـنـهــم يـعـمـلــون ف ــي الــرعــايــة األول ـي ــة،
بجانب  390طبيبًا اختصاصيًا من
أصحاب الخبرات والكفاءات ،وهو ما
يهدد بتغيير شامل في قطاع الصحة
ً
املتدهور أصال.
ي ـقــول الـطـبـيــب زيـ ــارة إن ــه وص ــل إلــى
نتيجة حتمية بالهجرة إلــى أوروبــا،
بـعــدمــا تـمـكــن خـمـســة مــن زمــائــه مع

وظفت «حماس»  5400موظف في وزارة الصحة منذ ( 2007آي بي ايه)

عــائــاتـهــم م ــن ال ــوص ــول إل ــى أملــانـيــا،
وهـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـت ـخ ـص ـص ــات
الـ ــذيـ ــن «ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ــزة ب ـح ــاج ــة مــاســة
إل ـي ـه ــم ...مـثــل ه ــؤالء ل ــو ت ــواف ــرت لهم

«تسرّب» منذ
 3سنوات  538موظفًا
من «الصحة»%60 ،
منهم أطباء

اإلم ـكــانــات وال ـب ــدالت املــالـيــة الـجـيــدة،
ً
سيمثلون بديال لتحويل املرضى إلى
مـسـتـشـفـيــات االح ـت ــال أو الـضـفــة أو
دول عربية».
الـحــديــث عــن هـجــرة عـشــرات األطـبــاء،
ونـيــة كثيرين لـلـهـجــرة ،أكــدتــه وزارة
الصحة ،لكنها قالت إنه ال يرقى إلى
مستوى الـظــاهــرة ،فيما ال يتفق ذلك
م ــع م ــا ذكـ ــره أس ـت ــاذ جــامـعــي ي ـ ّ
ـدرس
الـطــب عــن سـفــر ع ــدد كبير مــن طالبه
مـمــن ّ
درس ـه ــم ف ــي جــام ـعــات غ ــزة إلــى
الخارج تلبية لطموحاتهم وتحقيقًا
ملـ ـسـ ـت ــوى م ـع ـي ـش ــي أفـ ـ ـض ـ ــل .وخ ـ ــال
حديثنا مع أحد األطباء الذين وصلوا
إلى أملانيا ،أكد أنه حقق ما يطمح إليه
بعدما بات يواصل عمله وتخصصه
منذ ثالث سنوات ،فيما من تركهم من
أطـبــاء فــي غــزة «يـصــارعــون فــي بقعة

فيها».
مظلمة ال أمل ّ
فــي ال ـس ـيــاق ،يـعــقــب إي ــاد أب ــو صفية،
وه ــو امل ــدي ــر ال ـع ــام ل ـ ـ ـ ــ«اإلدارة الـعــامــة
لتطوير سـيــاســات امل ــوارد البشرية»
ف ــي «ديـ ـ ـ ــوان امل ــوظـ ـف ــن» ،ب ـ ــأن ه ـنــاك
تسربًا للكفاءات منذ  2014حتى العام
ال ـج ــاري ،بـلــغ  538مــوظـفــا مــن وزارة
الـصـحــة ،أكـثــر مــن  %60مـنـهــم أطـبــاء
عثروا على فرص عمل خارج القطاع
فــي دول أوروب ـي ــة وخليجية ،مشيرًا
إلــى أن نصف َمــن ُع ِّينوا عبر حكومة
غزة من ذوي التخصصات النادرة في
العام املاضي صاروا في الخارج.
ورغ ـ ــم أن ع ـ ــددًا م ــن امل ـن ــح األج ـن ـب ـيــة
تشترط على املستفيدين منها العودة
بـعــد انـتـهــاء الــدراســة إلــى الـبـلــد التي
قدموا منها والخدمة لعامني أو ثالثة
عـلــى األقـ ــل ،ف ــإن ه ــذا يـصـطــدم بــواقــع
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مشاة أمام شاشة عمالقة في طوكيو ّ
تبث الخبر عن إطالق الصاروخ الكوري الشمالي (أ ف ب)

تشديد الضغط على بيونغ يانغ.
وأمـ ـ ـ ـ ـ ــل وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ريـ ـك ــس
ّ
تيلرسون ،أن تتخذ الصني من تلقاء
نفسها قرارًا باستخدام إمدادات النفط
«كــأداة قوية» إلقناع كوريا الشمالية،
بإعادة النظر في «مسارها الحالي».
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صعب فــي غــزة بــن طــرفــي االنـقـســام،
فالطرف األول ال يعترف بهم ،واآلخر
يـعــانــي ع ـج ـزًا مــال ـيــا كـمــا ي ـق ــول .هنا
ت ــداف ــع وزارة ال ـص ـح ــة ف ــي غ ـ ــزة عــن
نفسها بالقول إنها حاولت الخروج
من هذه األزمة بإدراج األطباء املميزين
في برامج تشغيلية ملؤسسات دولية
كـ ــ«الـ ـه ــال األحـ ـم ــر الـ ـقـ ـط ــري» ،وف ــق
مساعد وكيل الوزارة مدحت محيسن،
الـ ــذي أفـ ــاد ب ــأن  240طـبـيـبــا حـصـلــوا
ع ـلــى «ال ـ ـبـ ــورد» الـفـلـسـطـيـنــي ،وذل ــك
فــي مـحــاولــة لتعويض املتخصصني
الذين تركوا البالد.
ب ـجــانــب ذلـ ــك ،يــوضــح أب ــو صـفـيــة أن
«القطاع الحكومي يتحمل عبء %98
م ــن ال ـخــدمــات الـصـحـيــة ،ف ــي وق ــت ال
ت ـت ـح ـمــل ف ـي ــه وك ــال ــة غـ ــوث وتـشـغـيــل
الالجئني (األونـ ــروا) ســوى  ،%5على
ع ـك ــس ال ـض ـف ــة ح ـي ــث يـ ـق ــدم ال ـق ـط ــاع
الخاص إلى املواطن نسبة كبيرة من
الخدمات الصحية» .مع ذلك ،يتحدث
أب ـ ــو ص ـف ـي ــة ع ـ ــن أم ـ ــل ي ـن ـت ـظ ــر غ ـ ــزة،
باإلشارة إلى «منشآت صحية تنتظر
انفراجًا سياسيًا كــي ينطلق عملها،
كمستشفى األطــراف الصناعية داخل
مجمع الشفاء الرئيسي ،ومستشفى
ال ـ ـي ـ ـمـ ــن الـ ـسـ ـعـ ـي ــد شـ ـ ـم ـ ــال ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع،
واملستشفى التركي ومبنى الياسني...
ّ
ثمة توقف جزئي ملبنى كانت قطر قد
أنشأته ،لكن ما يزيد العبء هو توقف
التوظيف منذ ثــاث س ـنــوات»ُ .يشار
ّ
إلى أن عدد مستشفيات القطاع يصل
إلــى ثالثني ،أي بمعدل  1.57لكل مئة
ألف نسمة ،نظرًا إلى الكثافة السكانية
املــرتـفـعــة ،ومنها  13مستشفى تتبع
لوزارة الصحة ،طبقًا للتقرير الصحي
السنوي لعام  2016الصادر عن «مركز
املعلومات الصحية» الفلسطيني.

العالم

الـشـمــالـيــة ،مـعــربــة ع ــن أسـفـهــا بـشــأن
لـهـجــة واش ـن ـطــن ال ـعــدوان ـيــة ف ــي هــذا
ال ـشــأن .وقــالــت زاخ ــاروف ــا ،فــي حديث
ُإلذاع ــة «مــوسـكــو ت ـت ـحــدث»« :نـحــن ال
نظهر فقط عدم التسامح في عمليات
اإلطـ ـ ـ ــاق غ ـي ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة ،بـ ــل أي ـضــا
الــرغـبــة فــي تـســويــة الــوضــع فــي شبه
الجزيرة الكورية» .وأضافت« :لألسف
نـسـمــع مــن واشـنـطــن لـهـجــة عــدوانـيــة
فقط».
كذلك ،أعلن الكرملني أن أحدث تجربة
صــاروخ ـيــة ل ـكــوريــا الـشـمــالـيــة ،تــأتــي
ضمن سلسلة استفزازات غير مقبولة،
وإن مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي لــه موقف
مــوحــد ،وهــو أنــه ال ينبغي أن تحدث
عمليات إط ــاق مــن ه ــذا ال ـنــوع .وقــال
امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة ال ــروس ـي ــة
دمـيـتــري بـيـسـكــوف إن «روس ـي ــا قلقة
للغاية بشأن عمليات إطالق مستفزة
جــديــدة ت ــؤدي إل ــى اسـتـمــرار تصعيد
الـتــوتــر فــي شـبــه ال ـج ــزي ــرة» .وأض ــاف
ب ـي ـس ـكــوف أن إظـ ـه ــار عـ ــدم الـتـســامـّـح
بـنـحــو واض ــح ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،يمثل
خ ـطــوة عـمـلـيــة م ـح ـ ّـددة يـمـكــن الـقـيــام
بها حاليًا .وأكــد بيسكوف أنــه «أخـذًا
فـ ــي االع ـ ـت ـ ـبـ ــار ك ـي ـف ـي ــة ت ـب ـن ــي الـ ـق ــرار
األخـ ـي ــر ب ـش ــأن ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة في
مجلس ّاألمــن الدولي ،يمكن القول إن
ذلــك يمثل إلــى حـ ّـد بعيد وجـهــة نظر
مشتركةّ ،
توحد جميع الدول األعضاء
فــي مجلس األمــن فــي رفــض مثل هذه
الخطوات االستفزازية».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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ـهاجرون»

وقــال خالل مؤتمر صحافي عقده مع
نظيره البريطاني بوريس جونسون،
فــي لـنــدن ،إن الــواليــات املـتـحــدة كانت
تـ ــريـ ــد ق ـ ـ ـ ــرارًا أشـ ـ ــد مـ ــن جـ ــانـ ــب األمـ ــم
املتحدة التي أقــرت حزمة جــديــدة من
العقوبات على كــوريــا الشمالية يوم
االث ـنــن .وأض ــاف تـيـلــرســون« :آم ــل أن
تـقـ ّـرر الـصــن ،باعتبارها بلدًا عظيمًا
وقوة عاملية ،من تلقاء نفسها أن تأخذ
ع ـل ــى عــات ـق ـهــا اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذه األداة
ال ـقــويــة املـتـمـثـلــة ف ــي إم ـ ـ ــدادات الـنـفــط
إلقناع كوريا الشمالية بإعادة النظر
ف ــي م ـس ــاره ــا ال ـح ــال ــي ت ـج ــاه تـطــويــر
األسـ ـلـ ـح ــة ،وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي نـهــج
الحوار واملفاوضات في املستقبل».
وفـ ـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،أع ـ ـل ـ ـنـ ــت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة أن ـه ــا ت ـعــارض
استخدام كوريا الشمالية لصواريخ
باليستية في انتهاك لقرارات مجلس
األمــن الــدولــي .وقــالــت املتحدثة باسم
الـ ـ ــوزارة ه ــوا ت ـشــون يـنــغ إن الـتــركـيــز
ّ
الحد من قــدرات كوريا الشمالية
على
ال ـص ــاروخ ـي ــة والـ ـن ــووي ــة ،يـنـبـغــي أال
يـكــون عـلــى حـســاب املـســاعــي مــن أجــل
إيجاد حل سلمي ودبلوماسي لألزمة.
وقالت هوا إن الصني قدمت تضحيات
كـبـيــرة لتنفيذ قـ ــرارات مـجـلــس األمــن
ال ـ ــدول ـ ــي ،وإنـ ـ ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ال ـ ـشـ ــك فــي
صدقها.
روس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا ،أك ـ ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة ب ــاس ــم
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة م ــاري ــا زاخ ــاروف ــا
ع ــدم ال ـت ـســامــح ف ــي إطـ ــاق ص ــواري ــخ
ب ـن ـحــو غ ـي ــر ش ــرع ــي م ــن ق ـب ــل ك ــوري ــا
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أفقيا

ّ
املسيحيون األول ـ ّـون يجتمعون
 -1ســراديــب محفورة تحت األرض في العاصمة اإليطالية كــان
فيها للصالة هربًا من اإلضطهاد –  -2جمهورية على البحر األســود جنوبي القوقاس أعلنت
إستقاللها عن جورجيا عاصمتها سوخومي – من األزهــار –  -3عائلة مخرج سينمائي هندي
ّ
راحل – وعاء الخمر – مدينة في فلسطني على املتوسط –  -4العملة اإليطالية – ّ
ومشوش
محير
ّ
معلم في معهد – عكسها مقياس مساحة –  -6حرف تحقيق – إسم
ومبهم –  -5خاصتي وملكي –
ّ
الجبلية في فلسطني قديمًا بني األردن والبادية –  -7بيت النسر – واحدة من الغنم أو نعجة
البالد
ّ
– إنحراف وضالل عن الحق –  -8إحسان – حيوان ضخم – ماركة سجائر –  -9بقايا املاء امللوث
في كوب – للتأفف –  -10حاكمها أمبراطور

عموديًا

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.

ّ
يهتم أو يكترث – بساتني العنب – -3
 -1من أهم املسارح العاملية في كل من أوستراليا ومصر – -2
من أعظم أبطال اإللياذة – برد – والد –  -4إسم موصول – يبسط قدميه – شرح الدرس –  -5يبتلع
ّ
شمالي طوكيو –  -6من حروف األبجدية العربية – خالف نساء –  -7جرذ
الطعام – مرفأ ياباني
باألجنبية – عمود طويل من الغرانيت منقوش عليه رسومات وحروف فرعونية قديمة – حرف
عطف –  -8صاح الظليم – ضد آمن بالله –  -9يستعمله ّ
النجار في مهنته –  -10مجمع أو معهد
أدبي كان أفالطون هو أول من ّ
فني أو علمي أو ّ
عال ّ
فكر في تأسيسها
ٍ

أفقيا

حلول الشبكة السابقة

1

 -1زياد برجي –  -2نورهان – ثوم –  -3دميم – تبر –  -4عبير –  -5قد – رومل – اي –  -6رضوان
– حقر –  -7جبان – ف ر ي و –  -8لسع – مرتع –  -9ابعادهما –  -10دم – رومانوف

عموديًا

 -1زنديق – جالد –  -2يوم – درب – بم –  -3اريج – ضالع –  -4دهم – رونسار –  -5با – بوا – عدو – -6
رنت – منف – هم –  -7بعل – رمما –  -8يثرب – حيران –  -9ياقوت –  -10زمهرير – علف
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مشاهير 2679
5

6

7

8

9

10

11

كاتب وروائي وشاعر وفيلسوف فرنسي ( )1966-1896ولد في مدينة تينشيبراي
بإقليم أورن الفرنسي وتوفي في باريس .يعتبر من أكبر رموز الدادا والسريالية
 = 9+4+1+7+10+6عاصمة تاسمانيا ■  = 3+5+8+11نبغي ونروم ■  = 2+7من
الحبوب
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إعالنات

السبت  16أيلول  2017العدد 3276

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

بلـــدية طرابلــــس
اخـــي املواطــن

 ارمي النفايات يف املستوعبات بأكياس محكمة االغالق ،يف أوقاتهااملحددة.
 رمي النفايات يف االحياء او يف الشوارع من نوافذ املنازل اوالسيارات مرض بصحتك وصحة مجتمعك.
 عدم ملس اكياس النفايات ملنع انتقال الجراثيم واألوبئة. غسل اليدين جيدا عدة مرات يوميا. عدم تكديس النفايات لفرتة طويلة النها تسبب أمراض يف الجهازالتنفيس.
عدم حرق النفايات البالستيكية النها تسبب مرض الرسطان.
اللجنة الصحية
يف بلدية طرابلس

◄ وفيات ►
رقدت على رجاء القيامة
املأسوف عليها
أوديت نسيم شباط
أرملة املرحوم الدكتور فؤاد قرداحي
ابـ ـنـ ـه ــا امل ـ ــرح ـ ــوم املـ ـهـ ـن ــدس زاهـ ــي
قــرداحــي ،زوجـتــه املــرحــومــة ميراي
ّ
فالحة وعائلتهما
اب ـن ـت ـهــا ال ــدكـ ـت ــوره ل ـي ـنــه ق ــرداح ــي،
زوجة الدكتور كمال بدر وعائلتهما
ابـ ـنـ ـه ــا املـ ـهـ ـن ــدس ك ـل ـي ــم قـ ــرداحـ ــي،
زوج ـتــه ج ــوزي بــربــور وعائلتهما
في املهجر
أحفادها راي وريـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــا ومـ ـ ــايـ ـ ــا
ون ــات ــال ــي ورانـ ـ ــي ورمـ ـ ــزي وســامــي
والياس وجاد
شقيقاها املــرحــوم املهندس سهيل
شباط
املهندس كميل شباط وعائلته في
املهجر
ش ـق ـي ـق ـت ــاه ــا ل ـي ـل ــى ش ـ ـبـ ــاط زوج ـ ــة
الـجـنــرال حبيب ف ــارس وعائلتهما
في املهجر
ماريكا شباط زوجــة فــؤاد جاكيش
وعائلتهما في املهجر
تـقــام صــاة الـجـنــازة يــوم األح ــد ١٧
أيلول الساعة الثالثة بعد الظهر في
الكنيسة اإلنجيلية  -رياض الصلح
 مقابل السرايا الحكومية .ويوارىجـثـمــانـهــا ال ـث ــرى ف ــي ق ــب ال ـي ــاس -
البقاع.
تقبل الـتـعــازي قبل صــاة الجنازة
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء م ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة
والنصف بعد الظهر ،ويوم اإلثنني
 ١٨منه ابـتــداء من الساعة الواحدة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة مـســاء،
ف ــي ق ــاع ــة ش ـ ــارل سـ ـع ــد ،الـكـنـيـســة
اإلنجيلية  -رياض الصلح  -مقابل
السرايا الحكومية.
اآلسفون :عائالت شباط وقرداحي
ّ
وف ـ ـ ــاح ـ ـ ــة وزهـ ـ ـ ـ ــر وبـ ـ ـ ـ ــدر وب ـ ــرب ـ ــور
ودي ــب وسـمـعــان وحــزبــون وف ــارس
وجاكيش
الــرجــاء اسـتـبــدال األكــالـيــل بالتبرع
للكنيسة

◄ ذكرى ►
ت ـ ـصـ ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 17/9/2017ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـبــوع
على وفاة الشقيقني:
الدكتور علي محمد شكرون
واألستاذ حسن محمد شكرون
ش ـق ـي ـقــاه ـمــا :ك ــات ــب عـ ــدل الـنـبـطـيــة
األس ـتــاذ أحـمــد ش ـكــرون واملـهـنــدس
خضر شكرون.
ش ـق ـي ـقــات ـه ـمــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة
راج ـ ـحـ ــة زوجـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــاج أبـ ـ ــو عـلــي
ال ـج ــون ــي ،ال ـحــاجــة خــدي ـجــة زوج ــة
الحاج أبو فياض شكرون والحاجة
زاه ـ ـ ـ ــدة زوج ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــاج أب ـ ــو شــاكــر
شكرون.
عمهما :الحاج عباس شكرون.
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس عـ ــزاء عن
روحيهما الطاهرتني في حسينية
بلدتهما روم ــن – قـضــاء النبطية
الساعة العاشرة صباحًا.
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل شقيقهما
كاتب عــدل النبطية األسـتــاذ أحمد
ش ـ ـكـ ــرون الـ ـك ــائ ــن فـ ــي روم ـ ــن أيـ ــام
األحد واإلثنني والثالثاء في  17و18
و 19أيلول الجاري.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ش ـ ـكـ ــرون ،آل جــونــي
وعموم أهالي بلدة رومني.
ت ـ ـصـ ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـيــه
 17/9/2017ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـبــوع
على وفاة الشقيقني:
الدكتور علي محمد شكرون
واألستاذ حسن محمد شكرون
ش ـق ـي ـقــاه ـمــا :ك ــات ــب عـ ــدل الـنـبـطـيــة
األس ـتــاذ أحـمــد ش ـكــرون واملـهـنــدس
خضر شكرون.
ش ـق ـي ـقــات ـه ـمــا :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة
راج ـ ـحـ ــة زوجـ ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــاج أبـ ـ ــو عـلــي
ال ـج ــون ــي ،ال ـحــاجــة خــدي ـجــة زوج ــة
الحاج أبو فياض شكرون والحاجة
زاه ـ ـ ـ ــدة زوج ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــاج أب ـ ــو شــاكــر
شكرون.
عمهما :الحاج عباس شكرون.
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
ال ــذك ــر الـحـكـيــم وم ـج ـلــس عـ ــزاء عن
روحيهما الطاهرتني في حسينية
بلدتهما روم ــن – قـضــاء النبطية
الساعة العاشرة صباحًا.
تقبل الـتـعــازي فــي مـنــزل شقيقهما
كاتب عــدل النبطية األسـتــاذ أحمد
ش ـ ـكـ ــرون الـ ـك ــائ ــن فـ ــي روم ـ ــن أيـ ــام
األحد واإلثنني والثالثاء في  17و18
و 19أيلول الجاري.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل ش ـ ـكـ ــرون ،آل جــونــي
وعموم أهالي بلدة رومني.

بمناسبة م ــرور اس ـبــوع عـلــى وفــاة
فقيدتنا الغالية املرحومة
الحاجة آمنة قاسم منصور
ارم ـلــة امل ــرح ــوم ال ـحــاج مـحـمــد علي
شكرون
اوالده ـ ــا امل ـحــامــي االسـ ـت ــاذ غـســان
شكرون (مستشار وزير التربية)
النقيب الشهيد حسان
الدكتور املهندس وليد
ب ـنــات ـهــا إنـ ـع ــام زوج ـ ــة ال ــرائ ــد علي
ع ـمــار ,غ ــادة زوج ـهــا االس ـتــاذ فــؤاد
نجدي ,ندى زوجها املهندس هاشم
ناصر
ب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة سـتـتـلــى آي ـ ــات من
الــذكــر الحكيم وي ـقــام مجلس عــزاء
عن روحها الطاهرة
ال ــزم ــان :نـهــار االح ــد الــواقــع فــي 17
ايلول  2017عند العاشرة صباحا
امل ـكــان :ال ـنــادي الحسيني لبلدتها
اركي
وي ــوم االث ـنــن الــواقــع فــي  18ايـلــول
في الجمعية االسالمية للتخصص
وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي ,م ــن ال ـســاعــة
الثالثة ولغاية السادسة مساء
اآلسـفــون آل منصور آل شـكــرون آل
نــاصــر آل ع ـمــار آل ن ـجــدي وعـمــوم
اهالي بلدة اركي
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◄ إعالنات رسمية ►
إن ـ ـت ـ ـق ـ ـلـ ــت إل ـ ـ ـ ــى رح ـ ـم ـ ـتـ ــه تـ ـع ــال ــى
املرحومة
هند محمد مراد
امل ـتــوف ـيــة ن ـه ــار ال ـج ـم ـعــة  8أي ـلــول
 2017في كندا
زوجة املرحوم الحاج أنيس مراد
أوالده ـ ـ ـ ــا  :خ ـل ـيــل زوج ـ ـتـ ــه م ــري ــام
صـ ـفـ ـي ــر وسـ ـ ــامـ ـ ــر زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه اسـ ـي ــا
املوسوي
بناتها  :وفاء زوجة السفير حسن
س ـعــد وأم ـ ــل زوج ـ ــة املـ ـق ــدم فـتـحــي
كمال ورينا زوجة
الحاج نبال سليم
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤهـ ـ ـ ــا  :هـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه
م ـ ـلـ ــك قـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــوح وه ـ ـ ـ ـ ــال زوج ـ ـتـ ــه
املرحومةنيومي صليبي والحاج
طالل وعماد زوجته ملياء بحسون
واملرحومان إبراهيم وجميل
شقيقاتها  :ليلى زوجــة علي مراد
وإبـتـســام زوج ــة املـحــامــي محمود
املير ورجاء زوجة
م ـح ـمــد م ـن ـص ــور وف ــاط ـم ــة زوج ــة
إبـ ــراه ـ ـيـ ــم سـ ـ ـق ـ ــاوي واملـ ــرحـ ــومـ ــة
جميلة زوجة
ع ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاس فـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــل واملـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــة
زي ـن ــب زوج ـ ــة م ـص ـط ـفــى بـحـســون
واملرحومة هنية
زوجة كامل سقسوق
ال ـت ـج ـمــع واإلن ـ ـطـ ــاق م ــن ام ـ ــام بن
م ـع ـتــوق ،خ ـلــدة ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
من صباح اليوم السبت  16ايلول
 2017ال ــى بلدتها الــرمــاديــة حيث
ي ـص ـل ــى ع ـل ــى ج ـث ـم ــان ـه ــا ال ـط ــاه ــر
الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة والنصف
ويوارى الثرى في جبانة البلدة.
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ي ـ ــوم ـ ــي األح ـ ــد
واألث ـنــن فــي  17و 18اي ـلــول 2017
ف ــي بـلــدتـهــا ال ــرم ــادي ــة ،وي ـصــادف
يــوم الـثــاثــاء الــواقــع فــي  19ايلول
 2017ذك ـ ـ ـ ــرى األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع وبـ ـه ــذه
املـنــاسـبــة ستتلى اي ــات مــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عــزاء عن روحها
الـ ـط ــاه ــرة لـ ـل ــرج ــال والـ ـنـ ـس ــاء فــي
تـمــام الـســاعــة الـخــامـســةعـصـرًا في
حسينية بلدتها الرمادية.
كما تقبل التعازي في بيروت يوم
األربعاء الواقع في  20أيلول 2017
للرجال والنساء من الساعة الثالثة
بـعــد الـظـهــر حـتــى الـســابـعــة مـسـ ً
ـاء
في جمعية التخصص والتوجيه
ال ـع ـل ـم ــي ،ال ــرم ـل ــة ال ـب ـي ـض ــاء ،ق ــرب
مركز أمن الدولة.
ل ـل ـف ـق ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلسـفــون آل م ــراد ،صليبي ،سعد،
كـ ـم ــال ،س ـل ـيــم ،ص ـف ـيــر ،امل ــوس ــوي،
فــاضــل ،س ـق ــاوي ،امل ـيــر ،مـنـصــور،
سـقـســوق ،بحسون وعـمــوم أهالي
بلدة الرمادية.

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـ ـحـ ــزن ن ـن ـع ــى إل ـي ـكــم
فقيدنا الغالي املرحوم
عبد الهادي سهيل الجمل
(املتوفى في كندا)
تقبل التعازي للرجال والنساء أيام
األحد واالثنني والثالثاء املوافق في
 17و 18و 19أيلول  2017في أوتيل
بريستول ـ فردان ـ شارع مدام كوري
ـ من الساعة الرابعة وحتى السابعة
ً
مساء.
والنصف
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل ال ـ ـج ـ ـمـ ــل ،م ـي ـق ــات ــي،
الـ ـهـ ـب ــري ،ال ـ ـتـ ــرك ،عـ ـش ــي ،غ ــزي ــري،
شهاب وأنسباؤهم.
ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى والـ ـح ــزن ننعى
إليكم فقيدتنا الغالية املرحومة
سناء نظام العشي (املتوفاة في كندا)
تقبل التعازي للرجال والنساء أيام
األحد واالثنني والثالثاء املوافق في
 17و 18و 19أيلول  2017في أوتيل
بريستول ـ فردان ـ شارع مدام كوري
ـ من الساعة الرابعة وحتى السابعة
ً
مساء.
والنصف
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل ال ـ ـج ـ ـمـ ــل ،الـ ـعـ ـش ــي،
سمهون وأنسباؤهم.

مناقصة عامة
رقم /4242م ع إ/م م3/
الـ ـس ــاع ــة ال ـت ــاس ـع ــة مـ ــن نـ ـه ــار االرب ـ ـعـ ــاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/9/27ت ـج ــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـع ـتــاد فــي قــاعــة املـنــاقـصــات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
تحقيق قـطــع ب ــدل للمدفع عـيــار  25ملم
املركب على عربة القتال ( )AIFVلصالح
الجيش لعام .2017
موضوع دفتر الشروط الخاص رقم /33م
ع إ/م ع 1/تاريخ 2017/6/29
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/9/12
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1748
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة ل ـل ـم ــوارد املــائـيــة
والـكـهــربــائـيــة ،عــن إج ــراء تـلــزيــم بطريقة
اس ـ ـتـ ــدراج ع ـ ــروض ع ـل ــى اس ـ ــاس تـنــزيــل
مئوي على اسـعــار االدارة حــده االقصى
 %20ع ـشــرون بــاملـئــة ،مــع تخفيض مــدة
االعالن الى خمسة ايام ً
بناء الحالة معالي
وزير الطاقة واملياه بتاريخ ،2017/9/13
لتنفيذ م ـشــروع اش ـغــال تـعــزيــل وان ـشــاء
حـيـطــان حـمــايــة عـلــى مـجــرى شـتــوي في
بلدة الجيه ـ ـ قضاء الشوف.
تجري عملية التلزيم في الساعة العاشرة
من يوم االربعاء الواقع في .2017/10/11
فعلى املتعهدين املصنفني وفقًا الحكام
امل ــرس ــوم  3688ت ــاري ــخ  1966/1/25في
ال ــدرج ــة ال ــراب ـع ــة ف ـقــط لــأش ـغــال املــائـيــة
والذين ال يوجد بعهدتهم اكثر من اربع
صفقات مائية لم يجر استالمها مؤقتًا،
الراغبني باالشتراك بهذا التلزيم تقديم
عروضهم قبل الساعة الثانية عشرة من
أخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد لجلسة
ف ــض ال ـ ـعـ ــروض ـ ـ ـ ـ وف ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـتــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والـ ـحـ ـص ــول ع ـل ـيــه ف ــي امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة
لـلـمــوارد املــائـيــة والكهربائية ـ ـ مصلحة
الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  /12أيلول 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 1754
إعالن
ت ـع ـلــن ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان بـ ــأن م ـه ـلــة تـقــديــم
ال ـعــروض الـعــائــد ل ـشــراء زي ــوت وشـحــوم
لزوم معامل الذوق ،الجية ،صور وبعلبك
لعام  ،2017موضوع اسـتــدراج العروض
رق ــم ث4د 230/ت ــاري ــخ  ،2017/1/10قد
م ــددت لـغــايــة ي ــوم الـجـمـعــة 2017/10/6
عند نهاية الدوام الرسمي.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /100 000/ل.ل.

علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االحـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد الـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2017/9/12
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1743
إعالن عن مزايدة علنية للمرة الرابعة
إن لـجـنــة ال ـب ـيــع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي املــؤلـفــة
بقرار قائمقام قضاء املنت باالنابة اآلنسة
مــارلــن الـحــداد رقــم  22تــاريــخ 2017/2/6
لبيع األمــوال املنقولة العائدة للمحجوز
عـلـيـهــا ال ـس ـي ــدة لـيـلــى صـبـحــي الـخــولــي
واملوضوعة في املزايدة العلنية لتحصيل
رسـ ــوم ب ـلــديــة امل ـتــوج ـبــة عـلـيـهــا لـصــالــح
بلدية أنطلياس ـ ـ النقاش.
تعلن أنها ستجري بيع األمــوال املنقولة
امل ـح ـج ــوزة ال ـت ــي ه ــي ك ـنــايــة ع ــن ألـبـســة
ن ـس ــائ ـي ــة ب ــامل ــزاي ــدة ال ـع ـل ـن ـيــة م ــن خ ــال
ال ـس ـع ــر األدن ـ ـ ــى املـ ــوضـ ــوع ل ـه ــا وال ـب ــال ــغ
/3.460.000/ :ل.ل( .ث ـ ــاث ـ ــة م ــاي ــن
وأربعماية وستني الف ليرة لبنانية)،
وذلك في مبنى بلدية أنطلياس ـ ـ النقاش
في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر
يــوم الجمعة الــواقــع فيه  6تشرين األول
،2017
يمكن االطالع على دفتر شروط البيع في
قلم البلدية خــال أوقــات الــدوام الرسمي
حتى آخر يوم يسبق موعد املزايدة.
في حال املوافقة على االشتراك باملزايدة،
تقديم كفالة مقدارها  %5من قيمة الطرح
أعـ ــاه تـ ــودع ن ـق ـدًا ف ــي ص ـن ــدوق الـبـلــديــة
لـقــاء إي ـصــال مــالــي أو لـقــاء تـقــديــم كفالة
مصرفية.
في حال لم يرس البيع في هذه الجلسة،
تعقد جلسة ثانية بعد  10أيــام لإلحالة
القطعية على من يقدم أفضل األسعار.
أعضاء لجنة البيع
فادي عضيمي حنا صليبا
رئيس لجنة البيع
أنطوان خوري
التكليف 1758
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عـمــومـيــة ألش ـغ ــال :ال ـنــش ال ـحــاصــل على
مبنى سرية السجون املركزية في رومية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور ال ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لالطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
الـثــالـثــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2017/10/16
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/9/13
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1761
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألش ـغــال :مـنــع نــش ل ــزوم مكتب
االدويــة واللوازم الطبية في ثكنة محمد

جائزة مؤسسة بوغوصيان

للمبدعني اللبنانيني الشباب
يف فن الرسم ،التصوير وتصميم األزياء

رجاء االنتباه  :آخر مهلة الرسال الرتشيحات
قبل  10ترشين األول 2017
للتفاصيل www.fondationboghossian.com :
prixliban@boghossianfoundation.be

ناصر.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور ال ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لالطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
الـحــاديــة عشرة مــن تــاريــخ 2017/10/16
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/9/13
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1761
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب محارس
باطون لزوم املجموعة الخاصة في عاليه.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور ال ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لالطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة مــن تــاريــخ  2017/10/16وذلــك
في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/9/13
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1761
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
ع ـمــوم ـيــة ألشـ ـغ ــال :ص ـيــانــة وت ـح ــوي ــرات
فــي الحمامات التابعة ملكتب املختبرات
الجنائية في ثكنة الحلو.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور ال ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لالطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
الـثــالـثــة عـشــرة مــن تــاريــخ 2017/10/11
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/9/13
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1761
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :تقديم وتركيب خزاني
مياه وفلتر لزوم مخفر نظارة قصر عدل
بعبدا.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور ال ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لالطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة

شقة فخمة للبيع يف قريطم
بريوت مقابل النادي الفرنيس.
 270مرت عىل السند .الطابق .3
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ومطبخ كبري وغرفة خادمة.
السعر نهايئ بداعي السفر
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مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة مــن تــاريــخ  2017/10/11وذلــك
في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/9/13
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1761
إعالن عن مناقصة عمومية
إن املديرية العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألش ـغــال :مـنــع نــش ل ــزوم سطح
مخفر ضهور الشوير.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور ال ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لالطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك اثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي اع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
االع ـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
ان جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
الـحــاديــة عشرة مــن تــاريــخ 2017/10/11
وذلك في ثكنة الحلو  /مصلحة األبنية.
بيروت في 2017/9/13
رئيس اإلدارة املركزية
العميد سعيد فواز
التكليف 1761
مناقصة عامة
رقم /4246م ع إ/م م3/
الساعة الحادية عشرة مــن نهار الثلثاء
ال ــواق ــع ف ــي  2017/10/10ت ـجــري وزارة
الدفاع الوطني ـ ـ املديرية العامة لــإدارة
ـ ـ مصلحة الهندسة في قاعة املناقصات
الـكــائـنــة ف ــي مـبـنــى عـفـيــف مـعـيـقــل ـ ـ ـ أول
ط ــري ــق الـ ـح ــدت م ـنــاق ـصــة ع ــام ــة لـتـلــزيــم:
أش ـ ـغـ ــال إن ـ ـشـ ــاء م ـب ـن ــى ل ـش ــرط ــة مـنـطـقــة
الشمال في ثكنة بهجت غانم ـ ـ طرابلس.
م ــوض ــوع دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط الـ ـخ ــاص رق ــم
/2365م ع إ/م ه ـ تاريخ 2017/8/25
يمكن ملــن يــرغــب االش ـتــراك فــي املناقصة
العامة هــذه االط ــاع على دفـتــر الـشــروط
الـ ـخ ــاص ف ــي امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة لـ ـ ــإدارة
ـ ـ ـ ـ مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي م ـب ـنــى عفيف
معيقل خالل أوقات الدوام الرسمي.
ترسل العروض بالبريد املضمون املغفل
إلى العنوان التالي:
وزارة الــدفــاع الــوطـنــي ـ ـ املــديــريــة العامة
ل ـ ــإدارة ـ ـ ـ مـصـلـحــة املــال ـيــة ـ ـ ـ مـكـتــب عقد
النفقات ـ ـ اليرزة.
يـجــب ان تـصــل عـ ــروض املـتـعـهــديــن قبل
الساعة الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل
يسبق اليوم املحدد للتلزيم.
اليرزة في 2017/9/12
اللواء محسن فنيش املدير العام لإلدارة
التكليف 1750

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Suruj hossain
Md hiron haolader
Mohammad iman ali
Anowar
Abul kalam azad
Md polash bepari
Sheikh amir hossain
مــن عند مـخــدومـهــم ،الــرجــاء ممن
يعرف عنهم شيئًا االتـصــال على
الرقم 70331175

غادرت العاملة االثيوبية
LOme taju ababor
مــن عـنــد مـخــدومـهــا ،الــرجــاء ممن
يعرف عنها شيئًا ،االتـصــال على
الرقم 70/962222
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة -املصلحة املالية اإلقليمية في
محافظة جبل لبنان  -دائرة خدمات املكلفني املكلفني الواردة أسماؤهم في
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية محافظة
جبل لبنان  -بعبدا  -قرب السرايا  -الطابق الثاني هاتف  920102/05لتبلغ
البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر
هذا اإلعالم ,وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة
املراجعة املشار اليها اعــاه ,علما انــه سيتم نشر هــذا االعــام على املوقع
االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف

رقم املكلف رقم البريد املضمون

عبدو مخايل ابو جودة

1138774

RR167383358LB

انصاف خليل مكي

1376864

RR167385447LB

قاسم محمد حدرج

1139599

RR167384937LB

سمير يوسف سالمه

1377502

RR167393148LB

حمزه محي الدين الطبش

1140012

RR167395387LB

انطونيوس نسيب الخوري

1380506

RR167383344LB

يوسف جورج زينون

1168463

RR167393942LB

جان ميالد العضم

1380628

RR167398145LB

حبيب اديب نعمه

1180523

RR167384733LB

فاطمة احمد كريم

1381346

RR167399826LB

محمد هشام حمزة

1183169

RR167379296LB

فاطمة عبد الله شهاب

1382374

RR167380396LB

الرا جوزف بعقليني

1184719

RR167379910LB

كالريس انيس ابو جودة

1383329

RR167378185LB

ادكار طانيوس الحاج

1192211

RR167393001LB

فادي سليمان عوض

1386619

RR167390549LB

عماد شفيق خزعل خنافر

1197647

RR167381754LB

ستيفاني نهاد رزق

1387140

RR167395435LB

سهيل يوسف هيثم

1198047

RR167368191LB

.شركة نيو ميل ش.م.م

1388169

RR167387010LB

شربل يوسف لطفي

1199196

RR167394280LB

بطرس شاهني ونا

1398168

RR167379424LB

جهاد امني حمزه

1199646

RR167395515LB

كارين اندره غوش

1399993

RR167381621LB

رنا مصطفى كنعان

1204189

RR167381595LB

اكرام شفيق مزهر

1405518

RR167378786LB

ايلي يوسف جحى

1208017

RR167378070LB

فادي جوزف مزرعاني

1405586

RR167390570LB

شركة انطوان ديب موتورز ش.م.م

1215186

RR167305735LB

سليم الياس الهبر

1420888

RR167393050LB

علي حسن علي احمد

1217175

RR167378582LB

جميل قاسم همدر

1423579

RR167382216LB

فرح عبد الحليم قبالن

1220289

RR167395625LB

حسام رشيد مزنر

1427049

RR167390963LB

طانيوس شكيب صعيبي

1224826

RR167393443LB

انطوان نبيل بطيخ

1444006

RR167385929LB

سامر الياس الخوند

1230944

RR167379044LB

سامي عبد الله شمص

1445138

RR167381683LB

سوسي ميناس هورتنيان

1233649

RR167381666LB

عبد اللطيف محمد حاج قدور

1445372

RR167381564LB

هادي عباس منصور

1234329

RR167378517LB

علي حسني حدرج

1454288

RR167386853LB

هادي عباس منصور

1234329

RR167380714LB

محمود عبد الحليم محمود

1456450

RR167395815LB

محمد حسني سلوم

1235646

RR167390328LB

مطانيوس يعقوب ملحم

1464301

RR167315211LB

يتوارت انترانيك اسدوريان

1242873

RR167399049LB

محمد ياسر الحاج

1477960

RR167387350LB

ليفون سركيس ابراهاميان

1243045

RR167387788LB

الياس حبيب الخوري

1478401

RR167382658LB

سارة توفيق عواضة

1244761

RR167390075LB

مازن ناجي سيف الدين

1479283

RR167397414LB

ميشال غصوب غصوب

1249238

RR167380895LB

واتشي سركيس اويديسيان

1495043

RR167382088LB

نعمة الياس ابي فرح

1251068

RR167390875LB

عبده محمد املقداد

1510582

RR167390402LB

باسل ابراهيم سمعان

1261809

RR167399619LB

كمال وحيد عفن البدري

1511582

RR167379588LB

محمود كمال عياد

1265044

RR167394421LB

فارس منصور بدران

1515446

RR167387173LB

رياض نعيم عقل

1270771

RR167301760LB

مروان رفعت عجمي

1515872

RR167384509LB

طانيوس فيليب ابو سمرا داغر

1275915

RR167378826LB

عماد احمد حلوي

1516349

RR167380351LB

سمر يوسف فرحا

1280047

RR167381480LB

نظيرة منذر شبو

1523573

RR167378327LB

خاتشيك اوهانس كسابيان

1283919

RR167393908LB

خليل يوسف وهبه

1528750

RR167378769LB

علي سمير الحاج حسن

1290132

RR167395679LB

سمير حسيب بو سعيد

1533857

RR153486785LB

ميشال صالح بدوي

1290687

RR167386306LB

يوسف محمود الجوهري

1558315

RR167303023LB

عباس حسني العزقي

1297977

RR167379251LB

عبد الرزاق محمد عيتاني

1580257

RR167382715LB

جيهان جودات االعور

1303327

RR167379530LB

محمد مصباح عثمان الكستي

1587345

RR167387111LB

جاك بطرس الياس

1305423

RR167385209LB

ربيع محمود شبارو

1593512

RR167386133LB

زوهراب جيوان زامباقجيان

1308818

RR167381555LB

توفيق جوزف براك

1617053

RR167382485LB

ندى حسن الداعوق ( اميريكان
) ليرنغ سنتر

1309781

RR167380705LB

جورجيو سمير النداف

1623315

RR167395501LB

1313039

RR167399450LB

انطوان القزي

1626937

RR167399344LB

RR167303805LB

غازي كامل الحركة

1633031

RR167395395LB

بالل محمد بيضون

1633339

RR167385708LB

جورج ابراهيم شالغنيان

1635800

RR167383446LB

حسان محمد رحال

1641102

RR167390994LB

نادر كرم عبيد

1699204

RR167394245LB

علي معروف خليل

1700186

RR167394069LB

نانسي نجم الهبر

1711457

RR167393338LB

ميراي اسكندر اصاف

1715634

RR167397431LB

نهلة خليل العباسي

1717542

RR167377595LB

ناصر عبد االمير سبيتي

1732824

RR167378755LB

أحمد كامل حسن فقيه

1740815

RR167308051LB

حسني علي قطايا

1741444

RR167399738LB

فادي موسى دباجة

1743596

RR167394293LB

مؤسسة حسن محمد منذر لبيع
املحروقات واملازوت

759248

RR167384027LB

غازي وليد خطار

789712

RR167394055LB

مصباح جميل حيدر

800740

RR167383582LB

نماء للتطوير ش.م.ل

816355

RR167391235LB

اسعد منور اشديد

826290

RR167380674LB

هدى مبارك مراد

826608

RR167381635LB

علي محمد سبيتي

849746

RR167378724LB

رواد فوزي دقدوق

852679

RR167393960LB

زينة ايلي شويري

855297

RR167379835LB

سمير توفيق الحلبي

871131

RR158090603LB

جوزف اسعد فرح

879932

RR167394157LB

شركة بركات لالستشارات ش.م.م

886609

RR167391442LB

مي سمير الحاج

887148

RR167381459LB

محمد عبد املحسن ابي عباس

903093

RR167379101LB

طانيوس جرجس مدور

906358

RR167384322LB

حسن رشيد حيدر

907001

RR167378619LB

جوزاف عبده نصار

908544

RR167396970LB

ابراهيم عبد علي بيضون

913849

RR167364362LB

كريم عفيف خضر

917591

RR167379755LB

علي خليل ضاهر

919736

RR167387261LB

محمد قاسم بيضون

921495

RR167395890LB

نديم بالل املغربي

929146

RR167390623LB

محمد ابراهيم بدير

929914

RR167395775LB

سهيال احمد شقير

932859

RR167379818LB

شادي حنا رحمه

945365

RR167282133LB

علي سلمان بشير محمد املقداد

948591

RR167378738LB

جوزف اسعد رشيد ابو سمرا

954634

RR167379543LB

سركيس نظرت سانتوريان

962803

RR167304148LB

اميل توفيق ابو موسى

977255

RR167379061LB

شركة توكل التجارية

985620

RR167396351LB

نوال جرجس الهبر

995710

RR167387195LB

يوسف فوزي نصراوي

1005948

RR167385858LB

داني كبريال العجوز

1006916

RR167386080LB

شربل بشارة زوين

1010883

RR167387160LB

اكرم مهدي جعفر

1014915

RR167393885LB

امني محمد شهيل

محمد بسام عزت عبيد

1028918

RR167378450LB

ايلي نوال نعمه

1321574

محمد بسام عزت عبيد

1028918

RR167380745LB

ميالد طانيوس يونس

1326191

RR167392244LB

فادي عزيز عقيقي

1030289

RR167397459LB

عباس محمد خليل

1341250

RR167304032LB

نمر عبدالكريم املقداد

1058793

RR167393823LB

اليزابيت يوسف سمعان الصيفي

1342974

RR167308493LB

الهام جميل دقدوق

1058796

RR167302941LB

محمود غازي استيتيه

1350090

RR167379282LB

زينة محمد مهدي

1074571

RR167379000LB

محمود غازي استيتيه

1350090

RR167381723LB

موسي الياس االسمر

1076226

RR167390141LB

اياد سليمان طربيه

1351743

RR167385518LB

محي الدين عوض العبادي

1090448

RR167383335LB

فكتوريا ابراهيم سعاده

1354895

RR167378809LB

محفوظ كودوين عطا الله

1094515

RR167389815LB

جوزف الياس نعمة

1359682

RR167386408LB

سمير عاطف ابراهيم

1103403

RR167392947LB

ايلي جرجي القاروط

1109937

RR167382525LB

عبدالعزيز راشد بن عبدالرحمن
الراشد

1364168

RR167379353LB

يوسف رشيد عماد

1125555

RR167393134LB

بول جورج الخوري و شركاه-
توصية بسيطة

1371932

RR167383225LB

السبت  16أيلول  2017العدد 3276

إعالنات

19

انطوان اسبر دعبول

1746013

RR167388372LB

وجيه محمد علي فقيه

2168625

RR167386972LB

يحي حسن ترمص

2473824

RR167390929LB

محمد احمد ايوب

1771086

RR167388430LB

محمد ابراهيم غندور

2170638

RR167385172LB

رانيه سعيد معتوق

2479420

RR167393307LB

عصام جورج وهبه

1773700

RR167390036LB

جواد بن حسن بن محمد الناصر

2176066

RR167383450LB

يوسف عصام غزال

2482250

RR167391867LB

نجيب يوسف وهبه

1782017

RR167378865LB

ليبل بالس ش.م.م

1786310

RR167379716LB

محمد بن علي بن موسى الناص
املهناء

2176071

RR167383463LB

سبيرز ساين ش م م

2485950

RR167386717LB

نبيل سعيد االشقر

1796920

RR167386822LB

علي هاني حمدان

2177084

RR167303448LB

misha construction s.a.r.l

2486730

RR167386748LB

فضل محمد شكر

1802460

RR167382321LB

حمزه مهنا بو طريه

2181900

RR167381842LB

جورج الياس الحداد

2490375

RR167385889LB

احمد عمر ربيع شبارو

1804364

RR167386164LB

جورج انطوان سيمون

2186505

RR158048954LB

شركة ام.ار للتجارة العامة ش.م.م

2496299

RR167386779LB

علي صبحي حسن

1823155

RR167390795LB

هدى احمد شحاده

2189499

RR167303522LB

موشيخ قره بت جبنيان

2502003

RR167386031LB

رمزية علي بركات

1835219

RR167393267LB

تانيا علي زهور

2190384

RR167394038LB

نورالدين عدنان ابو حمدان

2505855

RR167387213LB

منى نعوم ناصيف/حداد

1842542

RR167387672LB

خلف سعود الحمود

2214800

RR167393647LB

سمير يوسف مكارم

2512720

RR167387244LB

فيليب ميشال الهبر

1844020

RR167391840LB

كامل بهيج يونس

2233091

RR167393695LB

جاك سيمون كيراكوس نانيجيان

2513691

RR167391986LB

ليال كامل دباجه

1854416

RR167385416LB

ابتسام علي ياسني

2233503

RR167393749LB

اني ديكران ابكاريان

2513693

RR167397207LB

ماجد علي الحاج حسني

1856747

RR167307303LB

محمد حسن مداح

2235694

RR167393718LB

ايزابيل بطرس بسام نون

2515540

RR167377627LB

احمد محمود ارطيل

1870732

RR167390932LB

بديع نصر عاكوم

2236574

RR167393655LB

علي محمد منذر

2533734

RR167385305LB

احمد وهيب املعلم

1877347

RR167303814LB

محمد شكيب جعفر

2238854

RR167385725LB

TJ ENTERTAINMENT SARL

2538145

RR167386884LB

انطوان ميشال نعمه

1882601

RR167379605LB

زينب حسني ابو مرعي

2238860

RR167385756LB

حسن سعيد امللى

2540721

RR167394205LB

سامي خالد الطرن

1906275

RR167392261LB

جو منصور عقيقي

2241557

RR167393939LB

عبد الكريم عثمان عويضه

2585490

RR167395427LB

ماريا عماد صليبا

1910093

RR167382202LB

اكرم فاضل فياض

2244908

RR167385835LB

محمد حسن يوسف دعموش

2587898

RR167385402LB

نسرين عبدو نخله

1917295

RR167378242LB

انور خليل ابو حسن

2244916

RR167385760LB

حسن علي الحسيني

2590277

RR167390447LB

محمد خليل ناجي

1929283

RR167383888LB

بسام حسني الحاج

2258210

RR167379631LB

مطر غرو للتجارة العامة(زينب
)محمد مطر

2593184

RR167305801LB

رودي نزيه نخله

1947800

RR167392023LB

روي جوزف ابو ديوان

2268791

RR167383724LB

زياد انيس ابي فرج

2593557

RR167386955LB

كارولني اغوب تشايليان

1969519

RR167383551LB

وجدي حسني غرز الدين

2313489

RR167387434LB

هوسب واروجان باسيليان

2616035

RR167386310LB

نبيله محمد شومان

1986920

RR167379954LB

طالل خضر العموري

1991394

RR167397900LB

شركة دانا للتجارة العامة و
)املقاوالت(تضامن

2314007

RR167386875LB

احمد حسن صالح

2633393

RR167382423LB

منوال عباس يحي

1996238

RR167394041LB

حسني حسن صالح

2655535

RR167382397LB

سنيه عبد العزيز حسن

2001812

RR167392862LB

GLOBAL WIDE
INTERNATIONAL TRADING
(G.W.I TRADING

2326526

RR167386677LB

كليف بول مخول

2638501

RR167287507LB

Germany optic

2659846

RR167386425LB

حسن عبدالله عبدالله

2011752

RR167377825LB

ليلى محمد عولي

2331279

RR167381745LB

ناصر محمد جمال الدين

2662407

RR167390985LB

نبيل محمد شومان

2017174

RR167379923LB

موني انطانيوس طوق

2351725

RR167386297LB

نيكول عايد شدياق

2663166

RR167385875LB

ريما ادوار وهبه

2018442

RR167385668LB

كرم حسن القادري

2369387

RR167380833LB

انطوان زخيا صفير

2680465

RR167383534LB

محمد علي كنعان

2021955

RR167385606LB

 Joeteco s a r lجوتكو ش م م

2370649

RR158090807LB

)عناية كول(وليد موسى حبقزه

2685383

RR167385946LB

عبير سمير بيدي

2021957

RR167385637LB

سمير طانيوس فرح صعب

2370885

RR167382508LB

كريستيان بطرس جرجس

2691829

RR167380847LB

ر.ا.ل .غروب انفستمنت كوربوريشن
.ش.م.م

2023675

RR167379693LB

هافانا غروب ش م م

2378177

RR167386734LB

احمد محمود ابراهيم

2753207

RR167393355LB

بدروس جاكوب كويكي

2040458

RR167390331LB

.شو ش.م.ل

2379764

RR167386694LB

طارق سامي بسترس

2823731

RR167383675LB

علي حسني سلمان

2052085

RR167377803LB

ديغول فؤاد الفغالي

2390207

RR167305585LB

مالك سامي بسترس

2843232

RR167383640LB

سعيد خليل نحلة

2052575

RR167377905LB

الياس فؤاد الفغالي

2390218

RR167305611LB

شركة هالل غروب  -توصية بسيطة 2864703

RR167379565LB

دينا احمد شاعر

2055916

RR167377879LB

منير فؤاد الفغالي

2390223

RR167305673LB

علي عبد العفو القاطرجي

2885107

RR167390478LB

شركة الحنا ميكانيكال سرفيسز
شمم

2056321

RR167377975LB

جان جورج زكور

2395056

RR167394126LB

مكرم علي مطر

2929981

RR167395798LB

شركة دال انترنشيونل فود اند
.سناكس ش.م.م

2060165

RR167387403LB

الشركة اللبنانية املتحدة للتعهدات
.ش.م.م

2402318

RR167386632LB

شيرين جوزف الدبس

2961549

RR167379702LB

.شركة كليمابور تكنولوجي ش.م.م

2407216

RR167386751LB

حسن سليمان البرجي

2992022

RR167390671LB

كلينيكل اند دياغنوستكس
لوجستكس

2063603

RR167307396LB

ايمن محمد ظاهر

2412180

RR167391915LB

حسن احمد الظريف

3066991

RR167390597LB

االمان ش م م

2418146

RR158053614LB

يحي كرم ناصر الدين

3077944

RR167390566LB

شنتال سمير غطاس

2066778

RR167396966LB

.شركة اوتو مول ملكي ش.م.م

2425781

RR167304125LB

عبد محمد رعد

3080508

RR167390433LB

هانيه عبد الرحمن فداوي

2086915

RR167385124LB

شاديا سعيد بطرس

2432502

RR167378993LB

علي محمد سرور

3123154

RR167390552LB

ربيع صبحي حسن

2097510

RR167386990LB

رنده يوسف قطار

2440252

RR167381895LB

احمد علي سعيد

3123308

RR167390637LB

بريد فاكتوري بالس ش م م

2106696

RR167395563LB

جوزف جورج العيراني

2441156

RR167305863LB

هاني علي عبد اللطيف

3125217

RR167390606LB

علي عاطف الحاج احمد

2112286

RR167389894LB

ديان نادر نادر

2443907

RR167389925LB

غولدن ستريبس ش م م

3129181

RR153486715LB

 J S Nجي اس ان

2118770

RR167397935LB

.فروست ايس ش.م.م

2445754

RR167386782LB

فاطمة غسان رمضان

3156050

RR158053543LB

وليد وليد خيرالله

2129899

RR167392880LB

ريشارد نديم املقدسي

2134493

RR167367664LB

.شركة فرحات التجارية ش.م.م

2453709

RR167386805LB

جوزفني جرجي طراف

3156177

RR158053530LB

جنان محمود السبع

2137152

RR167386969LB

اكزكيوتيف ترايدينغ كوربورايشن-
اي.تي.سي ش.م.م

2454829

RR167386615LB

سمير يوسف ابو سالم

3272239

RR167380609LB

ماري انطوان ملحم

3278463

RR167383786LB

جوكي بتروليوم كومباني ش.م.م

2150678

RR167388267LB

CAHPP du Liban-S A L

2454876

RR167385901LB

جاكلني انطوان ملحم

3278467

RR167383684LB

عادل جميل ابو فاعور

2151267

RR167386938LB

رشاد سميح الجوهري

2459307

RR167302986LB

شركة موسى وشريكه

2159629

RR167385380LB

جهاد محمد الخطيب

2459555

RR167387536LB

محمد سعيد سرحان

2166088

RR167387006LB

سينتيا كريكور بنكيان

2467724

RR167393165LB

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية اإلقليمية في محافظة جبل لبنان بالتكليف
خليل حرفوش
التكليف 1697
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البطوالت األوروبية الوطنية

بصمة سباليتي تبدّل وجه إنتر ميالنو
حول المدرب لوتشيانو سباليتي إنتر
ّ
ميالنو إلى فريق جديد في الموسم
فتبدلت العناصر المؤثرة ومعها
الحاليّ ،
عقلية الفريق التي افتقدها منذ
رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن
«النيراتزوري» عام 2010
هادي أحمد
انـطـلــق امل ــوس ــم اإلي ـطــالــي قـبــل ثــاثــة
أس ــابـ ـي ــع ،وق ـ ــد ب ـ ــدا الفـ ـت ــا أداء ان ـتــر
م ـي ــان ــو خ ـص ــوص ــا ب ـع ــدم ــا كـ ــان مــن
أق ــل ال ـفــرق األوروب ـي ــة الـكـبـيــرة حركة
على صعيد التعاقدات.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـحـ ــديـ ــث
م ـب ـك ــر ج ـ ـ ـدًا عـ ــن فــريــق
م ـ ـت ـ ـصـ ــدر أو ص ــاح ــب
أف ـض ـل ـيــة كـ ــون املــوســم
ال يــزال في بدايته ،فإن
إنـ ـ ـت ـ ــر ن ـ ـجـ ــح فـ ـ ــي ل ـفــت
األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار إلـ ـ ـي ـ ــه ل ـي ـقــف
 السبت:ال ــى جــانــب يــوفـنـتــوس
البطل واملــرشــح األبــرز
كروتوني × إنتر ميالنو
ل ـل ـت ـت ــوي ــج بـ ـ ــالـ ـ ــدوري،
()19.00
وأمــام ميالن الذي بنى
فيورنتينا × بولونيا
ف ــريـ ـق ــا ج ـ ــدي ـ ـدًا ق ـ ـ ــادرًا
()19.00
ع ـل ــى امل ـن ــاف ـس ــة ب ـق ــوة.
روما × هيالس فيرونا
ولـ ـ ـع ـ ــل هـ ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـح ــول
الكبير الــذي حصل مع
()21.45
انـتــر ،واستمر تحسنه
ب ـش ـك ــل تـ ـص ــاع ــدي مــن
 األحد:امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي ال ــى
يوفنتوس
ساسوولو ×
امل ــوس ــم ال ـحــالــي يـعــود
ال ــى امل ــدرب لوتشيانو
()13.30
سباليتي الذي رفع من
ميالن × أودينيزي
م ـس ـتــوى ال ـف ــري ــق على
()16.00
أكثر من صعيد.
بينيفنتو
نابولي ×
قبل بدء البطولة ،أعرب
()16.00
س ـب ــال ـي ـت ــي ،ب ـ ـكـ ــل ثـقــة
ّ
ع ــن رض ـ ــاه الـ ـت ــام عـلــى
تورينو × سمبدوريا
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـف ــري ــق فــي
()16.00
الــوقــت الـحــالــي ،مــؤكـدًا
()16.00
سبال × كالياري
أن إنتر ال ينقصه شيء
كييفو فيرونا × أتاالنتا
مـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـ ـظـ ــره فــي
()19.00
الــوقــت الـحــالــي .وبـهــذا
جنوى × التسيو ( )21.45التصريح ضرب املدرب
ب ـ ـعـ ــرض ال ـ ـحـ ــائـ ــط كــل
االنتقادات التي طالته
بسبب فقر االنتقادات،
عـ ـك ــس ج ـ ـ ـ ــاره مـ ـي ــان،
ويوفنتوس.
رجـ ـ ـ ــل األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـصـ ـيـ ـن ــي زهـ ــانـ ــغ
ج ـي ـن ــدون ــغ ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــرأس م ـج ـمــوعــة
«سـ ـ ــون ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــغ» ال ـ ـص ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـ ـت ـ ــي

إيطاليا

«المرحلة الرابعة»

عاد إنتر ليقدّم نفسه أحد أقوى الفرق اإليطالية (ميغيل ميدينا  -أ ف ب)

اس ـت ـح ــوذت ع ـلــى أغ ـل ــب أس ـه ــم إنـتــر
ف ــي ص ـيــف  ،2016أن ـف ـقــت ف ــي ســوق
االنتقاالت املوسم املاضي ما يقارب
الـ ـ  160مليون ي ــورو ،أبــرزهــا عندما
ضمت البرتغالي جواو ماريو مقابل
 40مليون يورو.
لم يرد سباليتي تكرار نفس التجربة،
حيث أكــد أنــه كــان يملك ق ــدرة كبيرة
ل ـل ـت ـع ــاق ــد مـ ــع العـ ـب ــن آخ ـ ــري ـ ــن ،لـكــن
الـ ـن ــادي أتـ ــى بــالــاع ـبــن امل ـنــاس ـبــن،
والذين يحتاج لهم فقط ،دون صرف
املزيد من املال.
على ارض امللعب ،أكثر ما بدا ظاهرًا
ف ــي انـ ـت ــر س ـبــال ـي ـتــي ه ــو ال ـت ـجــانــس
ال ـك ـب ـيــر ال ـح ــاص ــل داخـ ـ ــل املـسـتـطـيــل
األخـ ـض ــر وال ـت ـن ـظ ـيــم ب ــن ال ـخ ـطــوط.
ظهر ذلك أمام فيورنتينا حني تغلب
عليه  0-3بخطة  ،1-3-2-4مستفيدًا
من كل مورد بشري موجود لديه في
موقعه الــذي يبدع فيه .كثافة عددية
في خط الوسط مع تــوازن بني خطي
الهجوم والدفاع.

س ــاع ــده ذلـ ــك أيـ ـض ــا ،ف ــي االس ـت ـف ــادة
مــن االسـتـحــواذ الكبير ففي املــواســم
األخـ ـي ــرة ،ك ــان ان ـت ــر م ــن ال ـف ــرق الـتــي
سجلت في اإلحصاءات أرقامًا جيدة
ع ـلــى ص ـع ـيــد االسـ ـتـ ـح ــواذ ل ـكــن دون
نتائج ،ما جعله يبدو عقيمًا .أما في
املوسم الحالي ،ومع االستحواذ الذي
أظـ ـه ــره بـ ــات أك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى فــرض
إي ـق ــاع ــه ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ،وم ـت ـم ـك ـنــا مــن
تسجيل أهداف أتت بعد سيطرة على
الـكــرة وصلت الــى  %64منذ مباراته
األولى.
وال يمكن الهروب من القول إن العامل
األهم في تقديم نتائج إيجابية والفوز
هو وجود الهداف األرجنتيني ماورو
إيكاردي كرأس حربة .مهاجم قناص
ال يفقد أبدًا اتصاله مع الهدف حيث
سجل  5أهــداف فــي  3مـبــاريــات .كما
ع ــرف عـنــه أن يـ ــدرس حـ ــراس املــرمــى
ونقاط ضعفهم قبل كل مباراة.
أهــم أهــدافــه كــانــت تلك الـتــي سجلها
ف ــي شـ ـب ــاك رومـ ـ ــا ف ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة ال ـتــي

خلق سباليتي
الروح التنافسية في
العبي إنتر ميالنو

تقدم فيها نادي العاصمة اإليطالية،
ث ــم قـلــب إن ـتــر الـنـتـيـجــة عـلـيــه بثالثة
أهـ ـ ـ ـ ـ ــداف ،اث ـ ـن ـ ــان مـ ـنـ ـه ــا إلي ـ ـ ـكـ ـ ــاردي.
أظ ـهــرت ه ــذه امل ـب ــاراة ،عقلية جــديــدة
لالعبني ،اذ لم يكن أي مدرب قادر مع
إن ـتــر ،بـعــد حقبة الـبــرتـغــالــي جــوزيــه
م ــوري ـن ـي ــو ،ع ـل ــى خ ـل ــق ه ـ ــذه الـ ـق ــدرة
والــروح التنافسية ،وبث روح الفوز،
رغم أنهم كانوا فريقًا جيدًا ،لكن دون
روح ،وه ـ ــذا م ــا كـ ــان س ـبــب تسجيل

ن ـتــائــج م ـخ ـي ـبــة .ت ـغ ـيــر ك ــل شـ ــيء مع
سباليتي ،من العقلية الى األداء على
ـوال إل ــى اإلي ـم ــان
أرض امل ـل ـع ــب ،وصـ ـ ـ ً
مجددًا بأنفسهم كالعبني ،وبالفريق
كجماهير.
ك ــذل ــك فـ ــإن دورًا م ـح ــوري ــا ف ــي الـشــق
الـهـجــومــي يلعبه الـجـنــاح الـكــرواتــي
إيـ ـ ـف ـ ــان ب ـي ــري ـس ـي ـت ــش عـ ـل ــى ص ـع ـيــد
صـنــاعــة األه ـ ــداف وتـسـجـيـلـهــا وهــذا
مــا جعل «الـنـيــراتــزوري» يقاتل كبار
أوروبـ ـ ـ ـ ــا وفـ ـ ــي م ـق ــدم ـه ــم مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد اإلنكليزي إلبعادهم عنه في
سوق االنتقاالت إلدراكه أهميته.
يملك إنتر اليوم عناصر رائعة ،ومن
املتوقع أن يقدم املزيد في املستقبل،
لكن ذلــك لم يمنع سباليتي أن يبقي
ع ـلــى ت ــواض ـع ــه وهـ ــو ص ــاح ــب ال ـبــاع
ال ـطــويــل فــي إيـطــالـيــا ،لـيــؤكــد أن ــه لن
يـقــدم أي وع ــد ،رغ ــم الـنـتــائــج املميزة
فــي ال ــدوري حتى اآلن ،والـتــي وضع
َ
كبيري
من خاللها ضغطًا أكبر على
إيطاليا يوفنتوس وميالن.

سوق االنتقاالت

بارتوميو يطمئن جماهير برشلونة حول ميسي

وقّع والد ميسي بالفعل على عقده
الجديد حتى ( 2022أ ف ب)

لــم يجد جوسيب مــاريــا بارتوميو،
رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ب ـ ــرش ـ ـل ـ ــون ـ ــة اإلس ـ ـ ـبـ ـ ــانـ ـ ــي،
لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف م ـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة عـ ـلـ ـي ــه،
جـ ـ ــراء س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة
واسـتــرضــاء مشجعي فريقه ،أفضل
من اإلعــان أنــه جــرى بالفعل تمديد
ع ـق ــد ن ـج ــم ال ـف ــري ــق ل ـيــون ـيــل مـيـســي
قائال إن والد الالعب
لخمسة أعوام،
ً
وق ــع على التمديد
خــورخــي هــو مــن ّ
نيابة عن النجم األرجنتيني.
وك ــان بــرشـلــونــة ق ــد أع ـلــن ف ــي تـمــوز
امل ـ ــاض ـ ــي أن ـ ـ ــه م ـ ـ ــدد ت ـ ـعـ ــاقـ ــده ألرب ـ ــع
سنوات مع هدافه التاريخي ميسي
ح ـ ـتـ ــى  ،2021ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـ ـ ــدم ص ـ ـ ــدور
تــأك ـيــد رس ـم ــي ب ـعــد ذلـ ــك أث ـ ــار قـلـقــا
ل ــدى ال ـقــاعــدة الـجـمــاهـيــريــة لـلـنــادي

الـكــاتــالــونــي ،بالنظر إلــى أن املوسم
الحالي هــو األخـيــر فــي عقد الالعب
األرجنتيني.
وق ـ ـ ـ ــال بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو عـ ـب ــر ت ـل ـف ــزي ــون
تمت بالفعل،
كاتالونيا إن الصفقة ّ
وإن العقد الجديد ينتهي في .2022
وأضـ ــاف« :سنلتقط ص ــورة رسمية
ـوقــع عـلــى الـعـقــد .لكن
مليسي وه ــو يـ ّ ّ
للتعجل فــي ذل ــك .نــأمــل أن
ال داع ــي
يحصل ذلك قبل نهاية العام الحالي،
وقعه الــوالــد نيابة
لكن العقد نفسه ّ
ع ـ ــن ال ـ ــاع ـ ــب إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـعـ ـق ــود
الخاصة بمؤسسة ميسي وبحقوق
صورة الالعب».
وأشـ ـ ـ ـ ــار بـ ــارتـ ــوم ـ ـيـ ــو« :ال ض ـ ـ ــرورة
لتوقيعه (ميسي) على العقد ،بما أن
ّ

وقــع بالفعل .حاليًا هو يلعب
والــده ّ
حـســب الـعـقــد الـجــديــد ال ــذي يستمر
حتى .»2022
أمـ ــا ب ـش ــأن مـسـتـقـبــل ق ــائ ــد ال ـفــريــق،
أنـ ــدريـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا ،فـ ـق ــال رئ ـيــس
«ال ـبــرســا»« :لــديــه الـحــق لـيـحـ ّـدد إلى
متى يريد اللعب في برشلونة ،فهو
مثل أعلى لنا وللشباب ،هو يعلم ما
نــريــده ،أن يلعب حـتــى الــوقــت الــذي
يـ ــريـ ــده .ن ـت ـح ــدث م ــع وك ـي ــل أع ـمــالــه
(رامــوس سوستريس) ،ولكن بهدف
أن يكون عقده غير محدد املــدة .إنه
يستحق ذلك ،سيكون اتفاقًا مختلفًا
وخاصًا لالعب بحجمه».
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـ ـ ــدد املـ ـه ــاج ــم
الـسـنـغــالــي مــامــي ضـيــوف عـقــده مع

ف ــريـ ـق ــه سـ ـت ــوك س ـي ـت ــي اإلن ـك ـل ـي ــزي
لثالث سنوات.
وساعد ضيوف ستوك على احتالل
املــركــز التاسع بــن فــرق «البريميير
ليغ» في أول موسمني له مع النادي
قبل أن يتراجع الفريق ويحتل املركز
 13في املوسم املاضي.
ون ـق ــل امل ــوق ــع ال ــرس ـم ــي ل ـس ـتــوك عن
ض ـي ــوف ق ــول ــه« :ط ـم ــوح ــي امل ـبــاشــر
هو احتالل مركز بني الفرق العشرة
األوائـ ــل ه ــذا امل ــوس ــم ،وعـلـيـنــا أيضًا
تــوجـيــه أنـظــارنــا إل ــى ال ـهــدف املقبل،
وه ـ ـ ــو ت ـح ـق ـي ــق مـ ــزيـ ــد مـ ـ ــن الـ ـتـ ـق ــدم
وال ـح ـص ــول ع ـلــى م ــرك ــز أف ـض ــل إلــى
جانب الفوز بلقب في إحدى بطوالت
الكؤوس».
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أنشيلوتي يمدّ يده لريبيري ...وماتيوس يحذّره
أعـ ـ ــاد اإليـ ـط ــال ــي ك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي،
مــدرب بــايــرن ميونيخ األملــانــي ،املياه
إلـ ــى م ـجــاري ـهــا ف ــي عــاق ـتــه م ــع نجم
ال ـف ــري ــق امل ـخ ـض ــرم ال ـف ــرن ـس ــي ف ــران ــك
ريبيري ،بعد واقعة مباراة أندرلخت
البلجيكي على ملعب «أليانز أرينا»
فــي ان ـطــاق دور املـجـمــوعــات ل ــدوري
أبطال أوروبا.
وك ـ ـ ـ ــان ري ـ ـب ـ ـيـ ــري ق ـ ــد خ ـ ـ ــرج غ ــاض ـب ــا
م ــن امل ـل ـعــب ب ـعــد أن قـ ــرر أنـشـيـلــوتــي
استبداله دون أن يلتفت إلى اإليطالي،
ورم ـ ــى قـمـيـصــه ع ـلــى مـقـعــد ال ـب ــدالء،
األم ــر ال ــذي لــم ي ـ ُـرق أنـشـيـلــوتــي الــذي
انتقد تصرف الفرنسي عقب املباراة.
وقـ ـ ـ ــال أن ـش ـي ـل ــوت ــي فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
لـصـحـيـفــة «ل ــو ف ـي ـغ ــارو» الـفــرنـسـيــة:
«لـ ـق ــد ت ـح ـ ّـدث ــت م ــع ف ــران ــك ري ـب ـي ــري،
ه ــو ش ـخ ــص م ـن ـف ـتــح وصـ ـ ـ ــادق ،وم ــع
األشـ ـخ ــاص ال ـص ــادق ــن ال ي ــوج ــد أي
مشاكل أو أزمات».
وأضـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي« :ع ـقــب

أعلن أنشيلوتي حلّ الخالف مع ريبيري (أرشيف)

املـبــاراة كنت غاضبًا ،واللهجة كانت
أك ـثــر ص ــرام ــة ،ول ـكــن حــالـيــا كــل شــيء
انتهى».
ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوقـ ــتّ ،
وجـ ـ ــه ن ـج ــم ب ــاي ــرن
م ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــخ ،ق ـ ــائ ـ ــده الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ل ــوث ــر

م ــات ـي ــوس ،ت ـح ــذي ـرًا إلـ ــى أنـشـيـلــوتــي
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة فـ ـ ـ ــرض االن ـ ـض ـ ـب ـ ــاط بــن
ال ــاع ـب ــن ،وإال ف ـس ـت ـســود ح ــال ــة مــن
الفوضى.
وقال ماتيوس في تصريحات نقلتها

صحيفة «سبورت  »1األملانية« :يجب
على أنشيلوتي أن يتعامل بحزم أكثر
مما كان عليه في الفترة املاضية ،وإال
فسيجد نفسه في فوضى كبيرة».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
ســابـقــا« :يـجــب أن يـفــرض أنشيلوتي
االنـضـبــاط داخ ــل الـفــريــق ،ويـمـنــع أي
شيء ُي ّ
عرض البافاري للخطر ،حتى
وإن كان عليه إرســال بعض الالعبني
للمدرجات إذا لزم األمر».
وتابع« :نشبت عدة أزمات أخيرًا مثل
ال ـن ـق ــاش حـ ــول (مـ ـس ــاع ــده ال ـفــرن ـســي
وي ـ ـلـ ــي) سـ ــان ـ ـيـ ــول ،ورح ـ ـلـ ــة الـ ـص ــن،
وم ـن ـصــب امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي ،وتـعـيــن
حسن صالح حميدزيتش ،والجميع
يـ ـع ــرف أن أول ـ ـ ــي ه ــون ـي ــس وكـ ـ ـ ــارل -
هاينتس رومينيغيه دائمًا يختلفان».
ً
وختم ماتيوس قائال« :ال أعتقد أنهما
ال يريدان إنهاء هذه الخالفات ،بل ال
يعرفان كيفية القيام بذلك في الوقت
الراهن».
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الرياضي يستعيد لقب الحريري
أح ـ ــرز الـ ـن ــادي ال ــري ــاض ــي ل ـقــب دورة
ال ــراح ــل ح ـســام الــديــن ال ـحــريــري ال ــ27
بـ ـف ــوزه ع ـل ــى ش ـي ــرك ــاس ــي االوكـ ــرانـ ــي
ب ـفــارق  9نـقــاط ( )67 – 76فــي مـبــاراة
ح ــاش ــدة .وأح ـ ــرز وائـ ــل عــرق ـجــي لقب
أف ـ ـضـ ــل العـ ـ ــب فـ ــي الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ،وح ـص ــل
عـ ـ ـل ـ ــى درع ت ـ ـ ــذك ـ ـ ــاري ـ ـ ــة ،ف ـ ـي ـ ـمـ ــا ن ـ ــال
الـ ـبـ ـلـ ـغ ــاري شـ ـت ــانـ ـم ــاي ــر م ــاريـ ـن ــوف،
العــب شيركاسي ،لقب هــداف الــدورة،
وح ـ ـصـ ــل عـ ـل ــى درع مـ ـم ــاثـ ـل ــة .وكـ ــان
عرقجي وعلي حيدر وكوينسي دوبي
مسجلي الرياضي ،حيث ّ
ّ
سجل
أفضل
ّ
ك ــل مـنـهــم  17نـقـطــة ،واضـ ــاف كــريــس

دانـيــالــز  14نقطة و 9مـتــابـعــات ،ومن
ال ـفــريــق االوك ــران ــي سـجــل شتانماير
مارينوف  14نقطة.
قدم الرياضي بداية جيدة ،مع ثالثية
م ــن ك ــري ــس دان ـي ــال ــز أل ـه ـبــت حـمــاســة
الجمهور ،ولعب املــدرب احمد الفران
دفاع املنطقة ،واالعتماد على الهجمات
امل ــرت ــدة ب ـق ـيــادة وائ ــل عــرقـجــي وج ــان
ع ـبــد الـ ـن ــور وق ـ ــوة ع ـلــي ح ـي ــدر تـحــت
ً
السلة مسجال  9نقاط ،وتمكن الفريق
االصفر من االستمرار في التقدم طوال
الــربــع االول ،على الــرغــم مــن ثالثيات
الفريق االوكراني ،خصوصًا البلغاري

شـتــانـمــايــر م ـي ــران ــوف وأن ـه ــى ال ـجــزء
( ،)17 – 22لكن الفريق االوروبي تمكن
مــن تقليص النتيجة الــى فــارق نقطة
واحدة ( )21 – 22مطلع الربع الثاني،
ّ
التفوق مجددًا ،لكن
ليحاول الرياضي
شيركاسي العنيد بقي يطارده ،فطلب
أح ـمــد ال ـف ــران «تــايــم اوت» والنتيجة
( ،)27 – 29فتمكن مــن الـحـفــاظ على
التقدم بنهاية الشوط االول للمباراة
(.)34 – 39
الـ ــريـ ــاضـ ــي حـ ــافـ ــظ عـ ـل ــى تـ ـق ــدم ــه فــي
ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــع دفـ ــاع املـنـطـقــة (48
–  )40منتصف ال ـجــزء قـبــل أن يبدله

ال ـف ــران ال ــى رج ــل ل ــرج ــل ،فـيـمــا ح ــاول
مـ ـ ــدرب الـ ـف ــري ــق االوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي م ـي ـشــال
ســونـمــوكـسـيــم الـلـعــب بــدفــاع املنطقة
الضاغط من وسط امللعب ،لكن رجال
املنارة تمكنوا من الحفاظ على التفوق
( )46 – 56بنهاية الجزء ،والى ما قبل
النهاية بــأربــع دقــائــق كــان الـتـقــدم 12
نـقـطــة لـلـفــريــق االصـ ـف ــر ،ل ـكــن الـفــريــق
االوكراني أشعل املباراة قبل دقيقتني
وقلص الفارق الى  5نقاط (،)63 – 68
لكن من دون التمكن من االقتراب اكثر
حـيــث ان ـهــى الــريــاضــي امل ـب ــاراة (– 76
 ،)67مستعيدًا اللقب.
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افتتاح الدوري :ال غالب وال مغلوب
عبد القادر سعد
انـ ـتـ ـه ــت قـ ـم ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع األول مــن
ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة الـ ـق ــدم بني
الـعـهــد والـنـجـمــة بـخــاصــة :ال غالب
وال مغلوب .فاملنافسان األبرزان على
اللقب تعادال  2 - 2على ملعب املدينة
ال ــري ــاضـ ـي ــة ،فـ ــي لـ ـق ــاء ل ـي ـل ــي وس ــط
حضور جماهيري جيد.
نـتـيـجــة ع ــادل ــة ف ــي ال ـق ـمــة ال ـك ــروي ــة،
فــاسـتـحــق الـنـجـمــة نـقـطــة بـعــد أدائ ــه
الكبير فــي الـشــوط األول ،واستحق
العهد نقطة بعد أن ّ
تفوق في الشوط
الثاني .مباراة مثيرة بفنيات عالية
وأرب ـ ـعـ ــة أهـ ـ ـ ــداف وم ـج ـم ــوع ــة أمـ ــور
ت ـس ـت ـحــق الـ ــوقـ ــوف عـ ـن ــده ــا ،أول ـه ــا
ال ـن ـق ـط ــة اإليـ ـج ــابـ ـي ــة الـ ـت ــي سـجـلـهــا
ج ـم ـهــور ال ـفــري ـقــن وامل ـس ــؤول ــن عن
امل ـ ـب ـ ــاراة مـ ــن ق ـ ــوى أم ـن ـي ــة ورواب ـ ـ ــط
جمهور واتحاد .فاملباراة التي أقلقت
كثيرين قبل أن تقام انتهت بأفضل
ما يكون جماهيريًا.
فنيًا ،المـســت امل ـبــاراة ح ــدود الجيد.
فالنجمة أمتع جمهوره فــي الشوط
األول رغ ــم تــأخــره بـهــدف ص ــادم في
الدقيقة الثانية عبر الغاني عيسى
ّ
يـعـقــوبــو .كـيــف ال يـمــتــع الـنـجـمــة مع
وج ــود الع ــب يــرتــدي الــرقــم  10وهــو
يساوي عشرة العبني .حسن معتوق.
نجم امل ـبــاراة ،خصوصًا فــي الشوط
األول ،ب ـف ـن ـي ــات رائ ـ ـعـ ــة وت ـح ــرك ــات
م ـت ـع ـب ــة ،ل ـي ــس ف ـق ــط ع ـل ــى م ــداف ـع ــي
الـعـهــد بــل حـتــى عـلــى حـكــم امل ـب ــاراة،

فرحة نجماوية بهدف ماهر صبرا (مروان بوحيدر)

نـتـيـجــة ال ـســرعــة الـعــالـيــة وامل ـه ــارات
تعادل
الكبيرة .مهارات أثمرت هدف
ٍ
من ركلة جــزاء حصل عليها معتوق
وت ــرج ـم ـه ــا ب ـن ـف ـســه ،ق ـب ــل أن ي ـخــرج
الـنـجـمــة مـتـقــدمــا م ــع نـهــايــة الـشــوط
ّ
األول بهدف املتألق ماهر صبرا .لكن
ّ
كما يقال «كل ما زاد عن حده انقلب
الى ّ
ضده» .فهذا ما حصل مع معتوق
فــي ال ـشــوط الـثــانــي؛ فــالـفـنــان تـحـ ّـول
الى»طميع» ،وغلب على لعبه األداء
ال ـفــردي بشكل سلبي ،مــا ف ـ ّـوت على

فريقه فــرصــة حسم امل ـبــاراة وإطــاق
رصــاصــة الــرحـمــة عـلــى الـعـهــداويــن
مـبـكـرًا .أم ـ ٌـر دف ــع ثمنه النجماويون
بعد ذل ــك ،حــن ع ــادل حسن شعيتو
ّ
ليتحسر النجمة
«مــونــي» النتيجة،
على فرص أهدرها معتوق بفردياته
وعــدم تمريره الـكــرة ألكثر مــن العب
متربص.
نجومية النجمة لــم تكن محصورة
بمعتوق فقط ،ذلك أن نادر مطر وضع
بـصـمـتــه عـلــى ال ـل ـقــاء قـبــل أن يـخــرج

في منتصف الشوط الثاني مصابًا،
ّ
وأثـ ـ ـ ــر ذل ـ ــك ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ع ـل ــى أداء
النجمة .ومــا يريح النجماويني أداء
خط الظهر مع الرباعي القائد قاسم
ال ــزي ــن واملـ ـص ــري م ـح ـمــود ف ـتــح الـلــه
والثنائي ماهر صبرا وحسني شرف
الدين .فاألخير قطع املاء والهواء عن
أجنحة العهد ،ســواء أحمد زريــق أو
محمد حيدر ،خالل املواجهات .بقيت
مـســألــة حــراســة املــرمــى مــع الـحــارس
عـبــاس حسن تحتاج إلــى املــزيــد من
ال ـع ـمــل ،ح ـيــث ب ــدا أن ح ـســن م ـهــزوز
فــي بـعــض ال ـف ـتــرات .أض ــف ال ــى ذلــك
موضوع اللياقة البدنية في الفريق.
في العهد ،يمكن القول إن الفريق ّقدم
مفاجأتني فــي الـشــوط األول ،واحــدة
إيجابية حني ّ
تقدم سريعًا ،والثانية
س ـل ـب ـي ــة ح ـ ــن هـ ـب ــط أداؤه ال ـف ـن ــي
بشكل كبير ،مــا سمح للنجماويني
بــالـخــروج متقدمني .صحيح أن من
ّ
الصعب إيجاد حــل ملعتوق ،لكن في
الوقت عينه بدت أسماء كبيرة غائبة
فنيًا ،وتحديدًا محمد حيدر ،إضافة
ال ـ ــى املـ ـه ــاج ــم ال ـس ـن ـغ ــال ــي إب ــراه ـي ــم
دي ــوب .وح ــده «مــونــي» كــان حاضرًا
هـجــومـيــا ،فــي حــن واص ــل يعقوبو،
تألقه رغم ارتكابه ركلة الجزاء.
ان ـت ـهــت ال ـق ـمــة ع ـلــى خ ـيــر وم ــن دون
ضربة كف مجددًا ،كما لقاء الفريقني
فــي نهائي النخبة .وخــرج الـلــدودان
متعادلني ،وهو أمر مقبول للفريقني
فـ ــي بـ ــدايـ ــة امل ـ ــوس ـ ــم ،ل ـك ــن األه ـ ـ ــم أن
الدوري انطلق بصورة جيدة.

رياضة
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أرتور وجه جديد
في منتخب البرازيل

شهدت تشكيلة منتخب البرازيل املدعوة ملواجهة
بوليفيا وتشيلي في تصفيات أميركا الجنوبية
املؤهلة إلى مونديال روسيا  ،2018والتي أعلنها
املدرب تيتي ،عودة ثالثي مانشستر سيتي
املؤلف من غابريال خيسوس وفرناندينيو
ودانيلو إليها.
وغاب الثالثي عن مباراتي «السيليساو» مطلع
الشهر الحالي ضد اإلكوادور وكولومبيا.
وكان املنتخب البرازيلي قد ضمن تأهله إلى
العرس الكروي في حزيران املاضي.
ويقود املنتخب البرازيلي نجمه نيمار ،إلى
جانب زمالئه في صفوف باريس سان جيرمان
الفرنسي ،تياغو سيلفا وماركينيوس وداني
ألفيش.
واستدعى تيتي للمرة األولى العب الوسط
الدفاعي أرتور ( 21عامًا) الذي يتألق في صفوف
غريميو هذا املوسم.
وتحل البرازيل ضيفة على بوليفيا في  5تشرين
األول املقبل في الباز قبل أن تستضيف تشيلي
في  10منه في ساو باولو.
وهنا التشكيلة:
 لحراسة املرمى :أليسون (روما اإليطالي)،كاسيو (كورينثيانس) ،إدرسون (مانشستر
سيتي اإلنكليزي).
 للدفاع :داني ألفيش وماركينيوس وتياغوسيلفا (باريس سان جيرمان الفرنسي) ،فيليبي
لويس (أتلتيكو مدريد اإلسباني) ،مارسيلو
(ريال مدريد اإلسباني) ،ميراندا (إنتر ميالنو
اإليطالي) ،جيمرسون (موناكو الفرنسي)
ودانيلو (مانشستر سيتي).
 للوسط :كاسيميرو (ريال مدريد) ،فرناندينيو(مانشستر سيتي) ،باولينيو (برشلونة
اإلسباني) ،ريناتو أوغوستو (بيجينغ غوان
الصيني) ،ويليان (تشلسي اإلنكليزي) ،جوليانو
(زينيت الروسي) ،فيليبي كوتينيو (ليفربول
اإلنكليزي) ،دييغو (فالمينغو) ،فرد (شاختار
دونيتسك األوكراني).
 للهجوم :نيمار (سان جيرمان) ،غابريالخيسوس (مانشستر سيتي) ،روبرتو فيرمينو
(ليفربول) ،دييغو تارديلي (شانغدونغ الصيني).

إيرادات الريال ترتفع
وأرباحه تنخفض

شهدت إيرادات ريال مدريد اإلسباني املوسم
املاضي ارتفاعًا بنحو  %9لتبلغ  674,6ماليني
يورو ( 897,2مليون دوالر أميركي) ،بحسب ما
ذكر بطل أوروبا.
وجاءت النتائج املالية ملوسم  2017-2016التي
قال ريال إنه لم يحتسب فيها أرباح رأس املال من
انتقاالت الالعبني ،أكثر بـ %8,8من عائدات املوسم
املاضي التي بلغت  620,1مليون يورو.
وقال ريال إن سبب انخفاض األرباح من 30,3
مليون يورو إلى  21,4مليونًا ،يعود إلى مكافآت
الالعبني الناجمة عن الفوز بدوري أبطال أوروبا،
الدوري اإلسباني ،كأس العالم لألندية والكأس
السوبر األوروبية.
وكتب ريال على موقعه اإللكتروني« :على املستوى
املالي ،انعكست األلقاب على زيادة االيرادات ،لكن
أيضًا على ارتفاع النفقات ،وخصوصًا في ما
يتعلق باملكافآت املدفوعة للعاملني الرياضيني ،ما
أدى إلى انخفاض في السيولة».

 10مدن ألمانية
لـ «يورو »2024

ّ
استقرت أملانيا على  10مدن الحتضان املباريات
في حال نجاحها في الحصول على حق
استضافة كأس أوروبا  2024لكرة القدم ،التي
تتنافس مع تركيا على تنظيمها.
وأعلن االتحاد األملاني لكرة القدم اختيار
مدن برلني وكولن ودورتموند ودوسلدورف
وفرانكفورت وغلسنكيرشن وهامبورغ واليبزيغ
وميونيخ وشتوتغارت للحدث.
وكانت  14مدينة أملانية قد تقدمت بطلبات
للمشاركة في استضافة الفعاليات ،في حال
فوز أملانيا بحق التنظيم ،لكن مدن بريمن
ُ
است َ
بعدت
ومونشنغالدباخ ونورنبرغ وهانوفر
من قائمة املرشحني.

22

السبت  16أيلول  2017العدد 3276

ثقافة وناس

نجوم

MissLebanon

التاج والصولجان ينتقالن قريبًا

كواليس اإلحتفالية التي رافقت تاريخ لبنان الحديث
زكية الديراني
في  24أيلول (سبتمبر) املقبل ،تنقل
قناة  lbciسهرة انتخاب «ملكة جمال
ل ـب ـن ــان» ل ـع ــام  2017م ـب ــاش ــرة عـلــى
الهواء من «كازينو لبنان» (جونيه).
ّ
امل ـل ـكــة ال ـف ــائ ــزة سـتـتـســلــم ال ـت ــاج من
املـلـكــة الـســابـقــة ســانــدي تــابــت ،بعد
خـ ـ ـ ــوض مـ ـن ــافـ ـس ــة بـ ـ ــن زمـ ـي ــاتـ ـه ــا
ف ــي مـخـتـلــف املـ ــراحـ ــل ،م ــن اإلط ــال ــة
بمالبس البحر إلى فساتني السهرة،
مع اإلضــاءة على خلفيتها الثقافية
وال ـف ـكــريــة ع ـبــر اإلج ــاب ــة ع ــن أسـئـلــة
اللجنة .األنظار كلها تتوجه كل عام
إل ــى ه ــذا ال ـحــدث الـجـمــالــي ألن ــه ّ
يتم
ّ
التعرف إلى ملكة جديدة،
في نهايته
ّ
تتحول الحقًا إلى «نجمة» ،كما
ربما
حصل مع نادين نسيب نجيم (ملكة

حصلت  lbciعلى ترخيص
من «وزارة السياحة»
لنقل الحدث منذ 1995
 )2004وف ــال ـي ــري أبـ ــو ش ـق ــرا (مـلـكــة
 ...)2015لـكــن أسـئـلــة ع ــدة يطرحها
امل ـشــاهــد :كـيــف تـتـ ّـم عملية انتخاب
املـلـكــة؟ وم ــا هــي املـعــايـيــر؟ وم ــا دور
«وزارة ال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة»؟ وه ـ ـ ــل ه ـن ــاك
حسابات متنوعة تدخل فــي عملية
اختيار امللكة؟
فــي األع ــوام املــاضـيــة ،ق ــررت ال ــوزارة
وضـ ــع حـ ـ ّـد ل ـل ـم ـســاب ـقــات الـجـمــالـيــة
«ال ـ ـع ـ ـشـ ــوائ ـ ـيـ ــة» فـ ـ ــي ك ـ ــاف ـ ــة أن ـ ـحـ ــاء
امل ـن ــاط ــق ،وأع ـل ـنــت أن ـه ــا س ـتــرعــى 4
مـســابـقــات فـقــط عـلــى رأس ـهــا «ملكة
ج ـمــال ل ـب ـنــان» .تـضــع ال ـ ــوزارة دفتر
ش ـ ــروط مـ ـح ــددًا الن ـت ـخ ــاب ال ـف ــائ ــزة.
ّ
ي ــؤك ــد م ـص ــدر م ــن الـ ـ ـ ــوزارة يــرفــض
ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،أن األخ ـ ـيـ ــرة ال
تــدفــع ّ
أي مـبـلــغ مـ ــادي ل ـقــاء تنظيم
وان ـت ـخ ــاب امل ـل ـكــة ،وك ــل م ــا ت ـ ّقــوم به
هـ ــو رعـ ــايـ ــة الـ ـسـ ـه ــرة .ك ـم ــا أن ـ ـهـ ــا ال
ّ
تغطي نفقات امللكة املنتخبة خالل
س ـفــرهــا وامل ـش ــارك ــة ف ــي امل ـســاب ـقــات
ال ـع ــامل ـي ــة ،ب ــل إن ال ـش ــرك ــة امل ـن ـظـ ّـمــة

للسهرة (حاليًا  lbciوشركة «فانيال
بروداكشن» ّلصاحبتها روال سعد)
هي التي تتكفل بتلك الخطوة ،على
ّ
أن تقوم القناة بدورها ببث إعالنات
ع ــن ال ـ ـ ــوزارة وأن ـش ـط ـت ـهــا .ل ـكــن مل ــاذا
ّ
التمسك بتلك
تحرص ال ــوزارة على
ّ
ال ـس ـهــرة؟ يـجـيــب امل ـص ــدر أن «ملكة
جمال لبنان» أصبحت بمثابة ُعرف
بــدأ منذ عــام  ،1960وتوقف سنوات
ب ـس ـبــب الـ ـح ــرب ،وع ـ ــاد ف ــي ب ــداي ــات
ّ
الـتـسـعـيـنـيــات .كـمــا أن املـلـكــة تعمل
ع ـلــى ن ـشــر اس ــم ل ـب ـنــان ف ــي ال ـخ ــارج
مــن خــال مشاركتها فــي املسابقات
العاملية منها «ملكة جـمــال الـكــون»
و«مـ ـلـ ـك ــة جـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــالـ ــم» .ل ـك ــن هــل
مــن مـحــاصـصــات فــي ه ــذه املسابقة
جريًا على العادة اللبنانية؟ يحاول
ّ
املـ ـص ــدر أن ُي ـظ ـه ــر أن امل ـس ــاب ـق ــة ال
تدخل فيها املحاصصات الطائفية
أب ـدًا ،عــازيــا أمــر االش ـتــراك فيها إلى
اخـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـثـ ـق ــاف ــات ف ـ ــي امل ـج ـت ـمــع
اللبناني ،وجــرأة املشتركة للظهور
ً
بمالبس البحر مثال .على أن يوكل
لـلـجـنــة ف ــي ال ـن ـهــايــة أم ــر االن ـت ـخــاب
ّ
بناء على أمور عدة منها ما يتعلق
بالشكل الخارجي وأخــرى بالثقافة
وش ـخ ـص ـي ــة ال ـ ـف ـ ـتـ ــاة .عـ ـل ــى ال ـض ـفــة
ّ
ّ
ّ
تتمسك ببث
األخ ــرى ،يبدو أن lbci
ّ
املسابقة ألسباب عدة منها تجارية
ّ
تـتـعــلــق ب ـحــزمــة اإلع ــان ــات امل ــوف ــدة
ّ
ّ
اليها ،خصوصًا أن املسابقة تحطم
أرقــامــا قياسية في نسبة املشاهدة.
ّ
وتتولى  lbciمهمة نقل الحدث منذ
أك ـثــر مــن  22عــامــا .فــاملـســابـقــة الـتــي
تأسست بــدايــة الستينيات ،شهدت
م ـ ـطـ ـ ّـبـ ــات عـ ـ ـ ـ ّـدة أدت إلـ ـ ــى إل ـغ ــائ ـه ــا
فـ ــي األع ـ ـ ـ ــوام ،1972 ،1969 ،1968
 1990 ،1989 ،1988بـسـبــب الـحــرب
األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة وال ـصــراعــات مع
«إس ــرائـ ـي ــل» ،وعـ ـ ــادت إلـ ــى ال ـشــاشــة
الـصـغـيــرة فــي ع ــام  .1991وحصلت
 lbciع ـلــى تــرخ ـيــص (ي ـت ــم تـجــديــده
كل فترة) من قبل «وزارة السياحة»
لنقل الحدث منذ عام  .1995على هذا
األساس ،تبدأ  lbciقبل نحو شهرين
من تاريخ االنتخاب (تتم عــادة بني
شهري أيلول وتشرين األول) ،عرض

جورجينا رزق بعد تتويجها ملكة لجمال الكون في 1971

إعـ ـ ــان ت ــروي ـج ــي ي ـش ـ ّـج ــع ال ـف ـت ـيــات
ال ـلــواتــي يـمـلـكــن مــواص ـفــات معينة
(الطول /العمر /الثقافة) للمشاركة
ف ــي مـســابـقــة «مـلـكــة ج ـمــال لـبـنــان».
ّ
تتقدم مجموعة فتيات إلى املسابقة،
ّ
وتختار لجنة يتم تغييرها سنويًا
وت ـتــألــف م ــن م ـنــدوبــن م ــن ال ـ ــوزارة
و ،lbciوم ـت ـخ ـص ـص ــن فـ ــي ال ـش ــأن
ال ـ ـج ـ ـمـ ــالـ ــي ،ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــات ال ـ ـلـ ــواتـ ــي
يـصـلــن إل ــى املــرح ـلــة الـنـهــائـيــة .كما

اس ـت ـحــدثــت ف ــي ال ـس ـن ــوات االخ ـي ــرة
ّ
م ــا ي ـش ـبــه االك ــاديـ ـمـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـعــلــم
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاب ـ ـ ـقـ ـ ــات خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوات أصـ ـ ـ ــول
الـتـصـ ّـرف فــي املـســابـقــة .االكــاديـمـيــة
ج ــاءت بسبب الـهـفــوات «الـكــارثـيــة»
الـتــي كــانــت تـصــدر عــن املتسابقات.
لـكــن هــل تسعى ق ـنــوات أخ ــرى لنقل
سهرة «ملكة جمال لبنان»؟ الجواب
ّ
ن ـعــم ،إذ تـسـعــى  mtvل ـبــث املـســابـقــة
على شاشتها ،لكن لغاية الـيــوم لم

ّ
تـحـصــل عـلــى تـلــك ال ـفــرصــة .كـمــا أن
ش ــرك ــات االع ــان ــات (مـسـتـحـضــرات
التجميل /املجوهرات /السيارات)...
تضع ثقلها فــي تلك الليلة لتخرج
بسهرة ناجحة .تسعى  lbciإلعطاء
تـلــك الـسـهــرة طــابـعــا فنيًا وجماليًا،
ّ
متنوعة
عـبــر تـحــويـلـهــا إل ــى س ـهــرة
يحييها مغن (ة) معروف.
لكن لن تقف مهام  lbciعند اختيار
امل ـل ـكــة ف ـح ـســب ،ب ــل ت ــراف ــق ال ـفــائــزة
لـلـمـشــاركــة فــي املـســابـقــات الـعــاملـيــة،
ً
وتدفع أمواال طائلة لتلك املسابقات
ك ــي ت ـش ــارك فـيـهــا املـلـكــة الـلـبـنــانـيــة.
عـ ـل ــى أن ت ـ ـقـ ــوم ال ـ ـشـ ــاشـ ــة امل ـح ـل ـي ــة
بـنـقــل ال ـحــدث الـجـمــال الـعــاملــي على
ش ــاشـ ـتـ ـه ــا وت ـ ـ ـضـ ـ ــيء ع ـّ ـلـ ــى امل ـل ـك ــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة .كـ ــذلـ ــك ت ـت ـك ــف ــل امل ـح ـط ــة
ب ـت ـحـ ّـركــات امل ـل ـكــة خ ــال ع ــام كــامــل،
عـبــر شــركــات االع ــان ــات الـتــي توقع
عقودًا معها لالهتمام بجمال الفتاة
وشكلها الـخــارجــي .هــذا هــو الحال
بالنسبة إلى دور «وزارة السياحة»
و  lbciفي ّاملسابقة ،فماذا عن الهدايا
الـتــي تـتـلــقــاهــا الـفــائــزة بــالـلـقــب؟ من
ّ
املـعــروف أن «املحظوظة» في «ملكة
جـمــال لـبـنــان» تـخــرج بـهــدايــا بــآالف
ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،ع ـلــى ع ـكــس املـســابـقــات
الجمالية حول العالم .إذ تنال جوائز
قـ ّـي ـمــة (ح ـس ــب ش ــرك ــات االع ــان ــات)
كـعـقــد م ــن امل ـ ــاس ،وس ـي ــارة حــديـثــة،
وشقة جاهزة للسكن وهدايا أخرى.
رغــم االهـتـمــام بــالـنــواحــي الجمالية
للملكة ،إال أنه ُيالحظ في السنوات
األخ ـي ــرة غ ـيــاب الـتـنـسـيــق اإلعــامــي
بني امللكة ووسائل اإلعالم .هذا األمر
يؤدي إلى غياب الفائزة عن الساحة
وعدم الترويج لها .تكتفي  lbciبنقل
ت ـح ــرك ــات امل ـل ـك ــة ف ــي االيـ ـ ــام االولـ ــى
النتخابها ،منها زيارتها الرسمية
إل ــى رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،أو إج ــراء
مـقــابـلــة ســري ـعــة م ـع ـهــا .بــاخـتـصــار،
تــدخــل س ـهــرة «مـلـكــة ج ـمــال لـبـنــان»
ضـمــن ن ـطــاق ال ـح ـفــات «الـخـفـيـفــة»،
ّ
فيما قلة هن امللكات اللواتي يتركن
أث ـ ـ ـرًا ك ـم ــا ف ـع ـلــت ط ـب ـعــا جــورج ـي ـنــا
رزق في ذاك اليوم البعيد من الزمن
السعيد.

األجساد بضاعة مربحة حدث ذكوري بامتياز؟
زينب حاوي
يقفل إعالن  lbciالترويجي ملسابقة انتخاب «ملكة جمال لبنان»
لعام  ،2017على عبارة «العيون كلها علينا» .املسابقة املنتظرة
االس ـب ــوع املـقـبــل ،تـتــوقــع كـمــا مــن «ال ـع ـيــون» الـتــي ستنتظرها
ملتابعتها عبر هــذه الشاشة .عيون مشاهدين ،وعيون أخرى
للجنة تحكيم ،ولكل الكادر العامل في هذه الليلة ،على مجموعة
فتيات ،وضعت لهن مجموعة معايير جسدية محددة من الوزن
وال ـطــول ،ويـجـبــرن على اسـتـعــراض أجـســادهــن أم ــام عدسات
الكاميرات ،إمــا بثياب البحر ،أو بــأثــواب السهرة .تتمايل هذه
الفتيات ،منهن بثقة وأخــريــات برعشة وخــوف ،لتكون واحــدة
منهن «مـلـكــة ج ـمــال» لـبـنــان .فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،تكاثرت
هذه املسابقات تحت عناوين مختلفة للرجال والنساء وحتى
ّ
لألطفال ،بينما شكلت محط استياء عارم من شرائح مجتمعية
واسعة املناهضة لتسليع املــرأة وتشييئها ووضعها في إطار
ضيق ،يسقط أي صفات أو مؤهالت أخرى قد تتمتع بها.
رغــم إعجابها بمفهوم الجمال بشكل عــام ،إال ّأن األكاديمية
واملتخصصة في علم النفس العيادي مي جبران تسجل جملة
سلبيات لهذه املسابقات ،ال سيما على صورة املرأة وتأطيرها.
في حديث مع «األخ ـبــار» ،تبدي جبران انزعاجها من تحديد
امل ــرأة فــي املنحى الجسدي الجمالي ،وإسـقــاط بــاقــي املفاهيم

عنها ،منها الفكرية والــرســالـيــة فــي الـحـيــاة .وتعتبر انتخاب
«مـلـكــة جـمــال لـبـنــان» ،حــدثــا ذكــوريــا بــامـتـيــاز ،عـبــر االهـتـمــام
ّ
«مشوهة» ،وبعيدة عن الواقع،
بالشق الشكلي للمرأة ،بطريقة
عبر فــرض معايير فــي ال ــوزن والـطــول والعمر أيـضــا ،وشطب
باقي النساء اللواتي يخرجن عن هذه املواصفات .وبهذا تصبح
كل امــرأة متزوجة ،أو متقدمة في السن ،أو لديها أرداف على
سبيل املثال ،غير جميلة! وتتوقف جبران عن تعبير «،»Miss
ّ
أي الفتاة العزباء «بما يوحي أنها لم تقم أي عالقة» .وهــو ما
تفرضه املسابقة على هؤالء الفتيات ،أي صورة «امرأة تقليدية
نموذجية» ،و«مرغوبة من ّالرجال» .وتردف جبران ّأن األخطر
في هذه املسابقات ،هو تمثل املراهقات بها ،واعتبارها مرجعًا
ونـمــوذجــا لـهــن ،عبر إج ــراء مـقــارنــة دائـمــة بينهن وبــن هــؤالء
امللكات ،أو ملوك الجمال الرجال بالنسبة إلى املراهقني.
األسـ ـت ــاذة ال ـجــام ـع ـيــة ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد ال ـي ــوم ل ــدراس ــة بـحـثـيــة حــول
«سيكولوجية املرأة» وتفرد للموضة حيزًا هامًا فيها ،ترى ّأن
تظهير الشكل الخارجي على ما عداه من معايير ،هو نوع من
«الــذل» .وتشبه هؤالء الفتيات بـ «املواشي اللواتي يستعرضن
أجسادهن» ،كنوع من السلع إلعجاب رغبة الزبون .عدا أنهن
«يتكئن على أدوات جمالية مصطنعة ،جراء عمليات التجميل،
واملبالغة في املاكياج» .ينطبق هذا األمر أيضًا على الرجال الذين
تقام لهم حفالت جمالية مماثلة .تعتبر جبران أن الرجل بدوره

يستعمل من قبل وسائل اإلعالم واإلعالن لالستحصال على
مزيد من األم ــوال ،وهــو كما املــرأة يتم شــراؤه وبيعه في إطار
ذكوري وخارج عن أي قيمة إنسانية قد تتخطى الشكل وتذهب
الى ميادين أخرى كاإلبداع والفن والفكر.
القولبة والتنميط ال يغيبان أيـضــا فــي حفلة االنـتـخــاب وفقًا
للناشطة والعضو املؤسسة لجمعية « ،»Fe-maleحياة مرشاد.
في حديث مع «األخبار» ،ترى مرشاد ّأن الفائزة «تكافأ» على
أم ــر ال عــاقــة لـهــا فـيــه .وت ـشــدد مــرشــاد ـ ـ ـ كـمــا ج ـبــران ـ ـ على
خـطــورة تأثير هــذا الـحــدث على املــراه ـقــن/ات ،وتــأثــرهــم بهذه
الصورة املعممة .وتلفت الى سطحية األسئلة التي تطرحها لجنة
ّ
حفلي ملوك وملكات
التحكيم على املتباريات .ورغــم تقاطع
الجمال في مفاهيم تسليع األجساد ،واالستغالل واملتاجرة ،إال
أن الناشطة النسوية ،ترى أن النساء ّ
هن أكثر «تحت املجهر»،
لعالقتهن املباشرة مع املجتمع ،ونظرته اليهن ،والثقافة الشعبية
ّ
املنتشرة واملنمطة لهن .ترى مرشاد ّأن املرأة لها «خصوصية»
أكثر واألحكام األخالقية واملجتمعية مضاعفة عليها ،واألخيرة
تترك أثرًا في مسار حياتها أكثر من الرجل .ترسو املشهدية
األخيرة في هذا الحدث على استعمال هؤالء النساء والرجال
على ّ
حد سواء ،من قبل الشركات التجارية التي تسعى حصرًا
الى زيــادة أرباحها ،كما تضيف ،و«اإلتـجــار باألشخاص» ،وبـ
«أجساد النساء».
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لك!
 ...جمال لبنان أُعطي ِ

من عرش الجمال إلى أرض الواقع ملكاتنا أين أصبحن اليوم؟

من ُاملتعارف عليه ّأن مسابقة انتخاب «ملكة جمال لبنان» ّ
تحولت
إلى حدث سنوي ثابت بدءًا من عام  ،1960باستثناء توقفها ألعوام
معدودة بسبب الظروف األمنية ،إن ألسباب داخلية أو بفعل االعتداءات
اإلسرائيلية .لكن كان للبنان ملكة قبل ذلك بكثير! ففي عام 1930
ً
مثالِّ ،توجت ليلى الزغبي على عرش الجمال املحلي ،ثم سامية بارودي
في  1935والتي حملت وقتها لقب «ملكة جمال بيروت» و«ملكة جمال
سوريا» ،ثم تلتهما كثيرات من بينهن :هانية بيضون ( ،)1953وإلينور
أبي ّ كرم ( ،)1962وناني بركات ( ،)1964وصونيا فارس (.)1969
ولعل أكثر امللكات رسوخًا في ذاكرة اللبنانيني وقربًا إلى قلوبهم ،كبارًا
وصغارًا ،هي جورجينا رزق التي نالت اللقب في عام  ،1970قبل أن
ّ
تتربع على عرش جمال الكون في العام التالي ،في سابقة لم ّ
تتكرر في
تاريخ البالد .الفاتنة املولودة في  1953تشارك حاليًا في لجان التحكيم
الخاصة بانتخاب ملكات الجمال ،ال ّ
سيما ّأنها ّ
تحولت إلى رمز لبناني

في هذا املجال واحتلت مكانة كبيرة لم ينافسها عليها أحد! بعد
فوزها باللقب العامليّ ،
تزوجت جورجينا اآلتية من عالم عرض األزياء
بضابط االستخبارات الفلسطيني علي حسن سالمة الذي اغتاله
املوساد اإلسرائيلي في عام  ،1979ولهما ابن وحيد ُيدعى «علي».
ّ
خالل هذه السنوات الطويلة ،شكل إنجازها الجمالي بابًا أوصلها إلى
السينما ،إذ شاركت في فيلم «غيتار الحب» ( )1973مع عمر خورشيد
وصباح ،لتطل بعد عامني في دور بطولة مع ّ
محرم فؤاد ووحيد سيف
في «امللكة وأنا» ،ثم في «باي باي يا حلوة» مع رشدي أباظة في العام
نفسه .على خشبة املسرح ،انضمت إلى فريق عمل «سنقف سنقف»
( )1974مع روميو لحود ،وأطلت في مسلسل «أنا ...إنت» (إخراج
الياس متى) إلى جانب فهد بالن وآمال عفيش وليلى حكيم وآخرين.
صحيح ّأن هناك من اعتبر ّأن مشاريع جورجينا التمثيلية لم تكن
ّ
موفقة ،غير أنها بقيت رغم كل شيء «ملكة» في قلوب اللبنانيني ،سواء

أولئك الذين واكبوا فترة شهرتها ،أو الشباب الذين يعرفونها حتمًا! في
 ،1990اقترنت رزق بالفنان اللبناني وليد توفيق وأنجبت منه «الوليد»
ّ
و«نورهان» .خطوة ،خفت من بعدها أنشطة جورجينا العملية بشكل
ّ
ملحوظ ،مفضلة االعتناء بأسرتها الصغيرة .أما اليوم ،ورغم حرصها
على املشاركة في األنشطة االجتماعية ،ال تزال «أم علي» تميل إلى
االبتعاد عن الظهور اإلعالمي .هذا بالنسبة إلى جورجينا التي تعتبر
«مضرب مثل» في الجمال واألنوثة والرقي ،لكن ماذا عن امللكات اللواتي
حصلن على اللقب ،خصوصًا من بداية التسعينيات حتى يومنا هذا؟
كيف أكملن حياتهن بعد تسليم التاج؟ هنا ،نظرة ّ
مقربة مختصرة
على حياة عشرة أسماء اخترناها ألكثر امللكات اللواتي ال يزلن في
الواجهة.
إعداد نادين كنعان

نادين نسيب نجيم

جويل بحلق

ساندرا رزق

نيكول بردويل

دينا عازار

ال توجد مبالغة في القول ّإن نادين نسيب
ُ
ن ـج ـيــم ( )1984تـ ـع ـ ّـد م ــن أك ـث ــر مـلـكــات
جمال لبنان شـهــرة .إضــافــة إلــى جمالها
وشخصيتها ّ
املحببة وتفاعلها الشخصي
الكثيف مع املعجبني عبر السوشال ميديا،
وص ـل ــت اب ـن ــة ال ـب ـق ــاع ب ـســرعــة إل ــى قـلــوب
الـنــاس مــن بـ ّـوابــة التمثيل .لــم يمض وقت
طــويــل عـلــى تـتــويـجـهــا ف ــي  2004ضمن
املسابقة التي أخذت يومها شكل تلفزيون
ّ
الـ ــواقـ ــع ،ح ـت ــى أي ـق ـن ــت ن ـج ـيــم أنـ ـه ــا تـحــب
التمثيل وتــريــد أن تثبت نفسها فــي هذا
املـيــدان على الــرغــم مــن عــدم درا ّسـتـهــا له.
قبل السير على هذه الطريق ،أطلت نادين
عـلــى املـمـثـلــن كـمـقـ ّـدمــة لـبــرنــامــج «بـيــوتــي
كلينيك» على قناة «املستقبل» (،)2006
ثــم وج ــدت طريقها إلــى املسلسالت عبر
«خـطــوة حــب» و«رج ــال الحسم» فــي سنة
 ،2009ق ـبــل أن ت ـك ـ ّـر ال ـس ـب ـحــة م ــع بــاقــة
مــن األع ـمــال الـتــي أظ ـهــرت فيها ّ
تقدمها،
منها« :أجـيــال» ،و«مطلوب رجــال» ،و«باب
إدريس» ،و«ذكرى» ،و«أجيال  ،»2و«عشق
ال ـن ـســاء» ،و«لـ ــو» ،و«تـشـيـلـلــو» ،و«س ـمــرا»،
ّ
و«نص يوم» ،وأخيرًا «الهيبة» .يذكر أنه في
عــام  ،2012ك ـ ّـررت نــاديــن تجربة التقديم
على شاشة «روتــانــا خليجية» من خالل
برنامج ّ
«سيدتي» .على الشاشة الكبيرة،
ظهرت فــي أف ــام ،Sorry Mom :والجزء
ّ
األول مــن «كــاش فـلــو» ،و«غــرفــة  .»6وهي
متزوجة من هــادي أسمر ولديهما ولــدان
هما« :هيفن» و«جيوفاني».

اخـ ـتـ ـي ــرت جـ ــويـ ــل ب ـح ـل ــق «مـ ـلـ ـك ــة ج ـم ــال
لـبـنــان» لـعــام  ،1997كـمــا درس ــت تصميم
األزيــاء ثم ترجمت شغفها به عبر joelle
 ،behlock fashionوهي عبارة عن مالبس
وأكسسوارات متوافرة حاليًا في عدد من
املتاجر فــي بـيــروت ومناطق قريبة منها.
ع ـل ـمــا ب ـ ـ ّ
ـأن ج ــوي ــل ح ــري ـص ــة ع ـل ــى إط ــاع
متابعيها على مواقع التواصل االجتماعي
عـلــى أحــد التصاميم وأكـثــرهــا شـهــرة في
أوس ـ ـ ــاط ال ــزب ــائ ــن ،إض ــاف ــة إل ـ ــى إط ـ ــاالت
كثيرات ممن اخترن الظهور بأزياء تحمل
توقيعها .ظهرت بحلق كذلك في سلسلة
من اإلعالنات لشركات كبرى ،كما ّقدمت
بــرنــامــج «سـتــايــل مــع جــويــل» عـلــى شبكة
 mbcال ـس ـع ــودي ــة .خ ــاف ــا مل ـل ـك ــات قـبـلـهــا
أو بـعــدهــا ،أثـبـتــت جــويــل ّأن لــديـهــا موهبة
تمثيلية ّ
جيدة في تجربتها الدرامية البدوية
«آخــر الـفــرســان» (إخ ــراج نجدة إسماعيل
أنــزور) .على الصعيد الشخصيّ ،
تزوجت
م ــن رج ــل األع ـم ــال الـلـبـنــانــي عـ ــادل ن ــادر،
ُ
ورزقا بطفيلن.

ك ـم ــا هـ ــي ال ـ ـحـ ــال بــال ـن ـس ـبــة ل ـك ـث ـي ــرات مــن
الفائزات ،خاضت ساندرا رزق غمار تقديم
الـبــرامــج بعد حصولها على الـتــاج فــي عام
 .2000ه ـكــذا ،وبـعــد ســت س ـنــوات مــن هــذا
الـ ـف ــوز ،ان ـض ـمــت رزق إلـ ــى أس ـ ــرة بــرنــامــج
«صـبــاح العربية» على الشاشة السعودية.
تـجــربــة مـتــواضـعــة لــم تـتــرك أثـ ـرًا بــالـغــا لــدى
املـشــاهــديــن ،تبعها زواج الجميلة اللبنانية
مــن شخص بقي مجهول الـهــويــة بالنسبة
للناس ،أنجبت منه طفلتها الوحيدة «نــور»
التي تمكنت قبل أشهر من الفوز بحضانتها
بعد وقت طويل من «الصراعات القضائية»
إثر انفصالها عن الوالد .خالل فترة زواجها،
اح ـت ـج ـبــت س ــان ــدرا ع ــن األضـ ـ ـ ــواء ،ق ـبــل أن
ّ
املوضة
تـعــود الـعــام املــاضــي بـقــوة مــن بــاب ّ
والتصميم .أطلقت امللكة السابقة خطتها
الخاصة بتصميم حقائب اليد الفاخرة تحت
اسم  ،SRفيما تحرص على أن تكون قطعها
مزيجًا من «الرقي والعصرية» ،وفــق النص
التعريفي املنشور على موقعها اإللكتروني.
ُ
وت ـل ـفــت س ــان ــدرا إل ــى ّأن ال ـح ـقــائــب تـصـنــع
«ف ــي ل ـب ـنــان ع ـلــى ي ــد لـبـنــانـيــات وس ــوري ــات
وفلسطينيات».

فاليري أبو شقرا

رهف عبد اهلل

ن ـي ـكــول ب ــردوي ــل اسـ ــم ي ـص ـعــب نـسـيــانــه.
فالحسناء التي اختيرت «ملكة جمال لبنان»
لعام  ،1992تابعت العمل في مجال عرض
األزي ـ ــاء وع ــرف ــت ش ـهــرة واس ـع ــة بـعــد ذلــك
بأربع سنوات حني شاركت النجم املصري
عمرو ديــاب فيديو كليب أغنيته الشهيرة
«نور العني» .وفي  ،2005اختارتها املخرجة
امل ـصــريــة إي ـن ــاس الــدغ ـيــدي لـتـكــون ضمن
بطالت فيلمها املثير للجدل «الباحثات عن
ُ ّ
(صنف ملن هم فــوق ال ـ  18عامًا)
الحرية»
إلى جانب داليا البحيري ،واملغربية سناء
م ــوزي ــان ،وأح ـمــد ع ـ ّـز وه ـشــام سـلـيــم .كما
خاضت تجربة التمثيل في الدراما اللبناني
عبر مسلسل «حب أعمى» (إخــراج ميالد
ال ـهــاشــم) ا ّلـ ــذي ل ــم يـحــالـفــه ال ـح ــظ .جـ ّـربــت
نيكول حظها فــي التقديم أيضًا مــن دون
أن يـكــون الـحــظ إل ــى جانبها أي ـضــا ،حيث
ّقدمت برنامج «ستار مايكر» على «دريم»
والقناة الثانية املصرية ،قبل أن توقفه وزارة
اإلعالم املصرية بعد عرض ثماني حلقات.
لــم يـطــل الــوقــت قـبــل أن تـغـيــب نـيـكــول عن
ّ
ـام لبناني
الساحة بعدما تــزوجــت مــن مـحـ ٍ
أن ـج ـبــت م ـنــه ط ـف ـلــة .ل ـكــن ت ـج ــدر اإلش ـ ــارة
إلــى ّأن لديها مشاريع فــي مـجــال اإلعـمــار
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات ،م ـس ـت ـف ـي ــدة ّ
رب ـ ـمـ ــا مــن
دراستها إلدارة األعمال.

تعتبر دينا عــازار ( )1973من بني ملكات
الـجـمــال األكـثــر شـهــرة فــي لـبـنــان .فــي عام
 ،1995ت ـ ـعـ ـ ّـرف ال ـج ـم ـه ــور إل ـ ــى ال ـص ـب ـيــة
الشقراء الجميلة والهادئة ،التي تستصعب
الحديث بالعربية .ومنذ ذلك الحني ،تواظب
دينا على الظهور ،إن من خالل مشاريعها
امل ـه ـن ـيــة أو إط ــاالتـ ـه ــا اإلع ــامـ ـي ــة ضـمــن
املقابالت والتقارير التلفزيونية .بعد دراسة
األدب اإلنكليزي فــي «الجامعة األميركية
فــي بـيــروت) ،ق ـ ّـررت ع ــازار فــي عــام 2005
التركيز على تصميم املجوهرات ،لتنجح مع
مــرور الوقت في حجز مكانة لنفسها في
هذا العالم .على الشاشة الصغيرةّ ،قدمت
امللكة املــولــودة في منطقة الحدث اللبنانية
بــرامــج ع ـ ّـدة ،أبــرزهــا «ديــو املشاهير» على
شاشة «املؤسسة اللبنانية لــإرســال» في
عامي  2010و ،2011وتابعها الناس أيضًا
عبر قناتي «العربية» و«دبــي» ،إضافة إلى
تقديمها برنامج «نـجــوم بــا ح ــدود» على
«اآلن».
في سياق متصل ،أطلقت عازار في 2015
موقع «دنيا دينا» اإللكتروني الــذي يغص
بتدوينات مـصـ ّـورة مشغولة بحرفية عن
نصائح املــوضــة والجمال والصحة .يذكر
ّ
أن ــه ك ــان لـهــا تـجــربــة تمثيلية وح ـي ــدة من
خ ــال مـسـلـســل «رم ـ ــاد وم ـل ــح» ( 2007ـ
إخراج هيثم حقي).

ال ّ
شك ّأن جمال فاليري أبو شقرا (25
عــامــا) لـفــت األن ـظــار كـثـيـرًا حــن لبست
الـ ـت ــاج امل ـل ـك ــي ف ــي ع ـ ــام  ،2015وح ــن
وصـ ـل ــت إل ـ ــى املـ ــراتـ ــب ا ل ـخ ـم ــس األول ـ ــى
ض ـمــن مـســابـقــة «م ـل ـكــة ج ـمــال ال ـعــالــم»
فــي السنة نفسها ،ثــم لــدى مشاركتها
فــي بــرنــامــج «الــرقــص مــع الـنـجــوم» عبر
قـنــاة  .mtvلـكــن يـبــدو ّأن لـهــذه الصبية
أحــام تمثيلية .تعاقدت فاليري أخيرًا
على بطولة الـجــزء الثاني مــن مسلسل
«الـ ـهـ ـيـ ـب ــة» الـ ـ ـ ــذي حـ ـظ ــي ب ـج ـم ــاه ـي ــري ــة
س ــاحـ ـق ــة عـ ـن ــد عـ ــر ضـ ــه ف ـ ــي رمـ ـض ــان
امل ــاض ــي .س ـت ـقــف أب ــو ش ـق ــرا ف ــي وجــه
ال ـن ـج ــم ال ـ ـسـ ــوري ت ـي ــم ح ـس ــن ك ـبــدي ـلــة
للممثلة (وامللكة السابقة) نادين نسيب
نجيم .فهل تنجح في هذه ّ
املهمة ،أم ّأن
عـمــرهــا فــي التمثيل لــن يـطــول كـمــا هي
الحال بالنسبة لغالبية امللكات اللواتي
سرن على هذه الطريق؟

لم يعلق اسم رهف عبد الله في أذهان الناس
بـسـبــب مـقـ ّـومــاتـهــا الـجـمــالـيــة «ال ـخ ــارق ــة» أو
جــوابـهــا «الــذكــي» على ال ـســؤال املـ ّ
ـوحــد الــذي
ُ
طـ ــرح عـلــى امل ـت ـبــاريــات ال ـلــواتــي وص ـلــن إلــى
املــرحـلــة النهائية مــن مسابقة «ملكة جمال
ّ
لبنان» لعام  .2010السبب بسيط :إنها بلدة
الـخـيــام الـجـنــوبـيــة ،وم ــن املـسـلـمــات ال ـنــادرات
اللواتي يتمكن من حصد اللقب! في السنوات
املاضية ،حرصت الشابة البالغة  29عامًا على
التواصل مع متابعيها ًعبر حسابها الرسمي
على إنستغرام ،محاولة إطالعهم على أبرز
أنشطتها ولوكاتها .بعد تمثيلها ملاركات ّ
عدة،
ّ
تخوض رهف حاليًا تجربة ّ
مهمة قد تمثل في
حال نجاحها انطالقة لها في مجال التمثيل،
فهي تــؤدي بطولة مسلسل «صمت الحب»
(ك ـتــابــة وإخ ـ ــراج لـيـلـيــان الـبـسـتــانــي ،وإن ـتــاج
«افكار بروداكشن») الذي بدأت الـ  otvعرضه
ّأول من أمــس الخميس (كــل خميس وجمعة
ـ .)21:15

كريستينا صوايا

ّ
منذ فوزها باللقب في عــام  ،2001تتنقل كريستينا صوايا ( )1980بني مجاالت عـ ّـدة،
خصوصًا على صعيد الفن من دون أن تترك أثرًا كبيرًا .إثر تتويجها بلقب «ملكة الجمال
الــدولــي» فــي عــام  ّ ،2002صــرنــا نــراهــا فــي مـشــاريــع مختلفة .شــاركــت فــي بــرنــامــج «ديــو
ّ
املشاهير» على  lbciوحلت في املركز الثالث ،قبل أن تمثل في مسلسالت «ذكرى» (2011
ـ إخراج إيلي حبيب) «وأشرقت الشمس» ( 2013ـ إخراج شارل شالال وميالد أبي رعد)
و«غزل البنات» ( 2014ـ إخراج رندلى قديح) .على صعيد الغناء ،أطلقت في  2015نشيد
«موطني» (كلمات إبراهيم طوقان ،ألحان محمد فليفل) بصوتها ،وأطلقت أغنية خاصة
بعنوان «دايبة» في السنة نفسهاّ .
تزوجت من املذيع اللبناني طوني بارود لينفصال الحقًا
ّ
بعد إنجاب طفلني .في ما يتعلق بأعمالها التجارية وفــي سياق استثمارها الهتمامها
باملوضةّ ،أسست كريستينا شركة  Queen Savoyaالتي تدير بوتيك Christina Sawaya
 .La Boutiqueدخلت صــوايــا أيضًا على خــط التقديم مــن خــال «أج ــواء» (املستقبل)،
وتستعد قريبًا لتقديم برنامج املسابقات  Loca Beachعلى .otv

السبت  16أيلول  2017العدد 3276

حين تحنّ أدما إلى الزمن «اإلسرائيلي»

«الخائن» بط ًال في حضن «اإلنعزالي»
زينب حاوي

صورة
وخبر

انطلـق مهرجـان مـن تنظيـم فرنسـي ـــ بلجيكـي مشـترك أمـس
الجمعـة فـي بروكسـل ،احتفـاالً بانتهـاء أعمـال إعـادة ترميـم
آلـة األرغـن الضخمـة الموجـودة فـي «قاعـة هنـري لوبـوف»
التـي تأسسـت فـي عـام  1929فـي «مركـز الفنـون الجميلـة» فـي
العاصمـة البلجيكيـة (بـوزار) .تسـتمر فعاليات هذا الحـدث حتى 22
أيلـول (سـبتمبر) الحالـي .وكان بنـاء اآللـة التـي توقفـت عـن العمـل
متخصـص في هذا
فـي عـام  1967بسـبب حريـق ،قـد أُنجز على يـد
ّ
المجـال ُيدعـى برنـارد هورفـي (الصـورة)( .أورور بيلـو ـــ أ ف ب)

ّأول من أمس ،نفضت حلقة «كالم الناس» على ،lbci
آخر بقايا الغبار عن املخرج زياد دويــري .البرنامج
الذي انضم صاحبه مارسيل غانم ـ ـ ـ منذ بدء قضية
ّ
جوازي سفره ـ ـ ـ الى محور
املخرج اللبناني ومصادرة
الدفاع عنه بشراسة ،استكمل هذا السياق في الحلقة
املذكورة ،بإضافة بند جديد يسهم في تضليل الرأي
ال ـعــام ،ويحجب األن ـظــار عــن فعلة صــاحــب «ويست
بـ ـي ــروت» ،بــدخــولــه األراض ـ ــي الفلسطينية املـحـتـلــة،
وخرقه القانون اللبناني .هــذه املــرة ،اختار غانم ،أن
يخرج ببروباغندا جديدة ،مستوحاة مما كتبه عقل
العويط في «النهار» عن «التهديد» ،و«اللغة الفشحاء»،
و«ال ـق ـتــل» ،لتصوير دوي ــري بــأنــه يـتـعــرض للتهديد
و«الذبح» ،كما أردف اإلعالمي اللبناني .عبر استهاللية
تشحذ االستعطاف ،توجه مارسيل الى ضيفه الذي
ً
أتى «حامال اإلهانة من البندقية الى بيروت» ،وأفرد له
مساحة معتبرة من الحوار والتمجيد بفيلمه الجديد
الذي يتناول قضايا «التسامح» ،و«املصالحة» ،مرورًا
بمجموعة تقارير ّ
عرفت عن سيرته ،وفيلمه «قضية
رق ــم  ،»23وتـظـهـيــر دع ــم وزارة الـثـقــافــة ل ــه ،والـنـقــاد
الذين اختار منهم كوليت نوفل للحديث عن «النقلة
النوعية» التي أرساها الفيلم الجديد «نحو العاملية»!
ّ
مـنــذ أس ـبــوع تـقــريـبــا ،اسـتـنـفــر م ـحــور بــأكـمـلــه جند
نفسه للدفاع عن دويــري ،وتمييع قضيته بعناوين
ّ
ورنانة كرفض الوصاية ،والحديث عن ّ
تعمد
خادعة
التشويش على نجاح الفيلم ،من  ،mtvالى «النهار»،
الـتــي اسـتـضــافــت فــي ال ـيــوم عينه امل ـخــرج اللبناني،
و«رفضت لغة التخوين» ،وسألت عن «التوقيت املريب
لفتح امللفات» (الــذهــاب الــى إســرائـيــل) .محور أمعن
طوال هذه األيام ،آخرها في «كالم الناس» ،بتنظيف
صـ ــورة دوي ـ ــري ،وأس ـه ــم ف ــي ذل ــك ال ـك ــام الـبـبـغــائــي
الــذي ردده األخير على هذه املنابر بأنه لم ّ
يطبع مع
العدو ،ولو «شرب فنجان قهوة في تل أبيب»! فاألهم
بالنسبة إليه هي مصداقية الفيلم .لذا اتجه الى الكيان
الغاصب ،وصـ ّـور فيلمه الشهير «الصدمة» ،واعتبر
أن هذا األمر «قرار فني» محض!
ال شك في ّأن األدوات املستخدمة في هذه البروباغندا
واالشتغال على التالعب بوعي الجمهور ،والتجاهل

دويري في «كالم الناس» :استنفز غانم المدفعية الثقيلة
لغسل جريمة السينمائي المطبّع

العمد لقضية بحجم التطبيع مع «إسرائيل» ،نجحت
في جعل املخرج اللبناني ،ضحية «املكارثية» ،وأمعنت
ً
طويال في االنبطاح نحو الغرب ومفردات «العاملية»،
واعتبار أن رضى هؤالء عن الفيلم هو املعيار األنجع
لتحديد نجاح العمل أو عدمه.
امل ـس ــاح ــة ال ـت ــي أف ــرده ــا م ــارس ـي ــل غ ــان ــم ،ل ــدوي ــري،
تساقطت مع الوقت ،وما عدنا نعرف أيهما املحاور
وأيـهـمــا الـضـيــف .إذ ذاب الـنـقــاش ال ــى ح ـ ّـد خـلــع كل
واحد منهما ّزيه ،فأضحى دويري يخاطب غانم بلغة
«أنتم» ،أي «املسيحيون» ،واآلخر ضمن بيئة «بيروت
الغربية» .هكذا ،خــرج الـحــوار عن مـســاره ،ليضحي
جـلـســة حـمـيـمـيــة ب ــن شـخـصــن ي ـتــذكــران م ـفــردات
التقسيم وال ـح ــرب ،والـثـقــافــة املختلفة .بــن ضحكة
مــن هـنــا ،وتمجيد مــن هـنــاك ،انتفخ دوي ــري املخرج
العاملي ،الــذي ّ
ترحم على بشير الجميل بعدما كان
«يشمئز» في الحرب من أعــام «الكتائب» وغيرها.
انتهى العرض ،بشهادة مختومة من غطاس خوري،
وكوليت نوفل ،وممثلني/ات من فيلمه الجديد ،ومن
مارسيل غانم .بات زياد دويري مخرجًا رافعًا السم
لبنان عاليًا في العالم ،ومغفورة ذنوبهّ .
غيب البخور
الخارج من الشاشات املشهدية الحقيقية ،على أمل
انقشاع الرؤية في القريب العاجل.

36 ABBAS ST, HAIFA
WRITTEN & PERFORMED BY RAEDA TAHA
DIRECTED BY JUNAID SARIEDDINE
_
ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ راﺋــﺪة ﻃﻪ
إﺧـــﺮاج ﺟــﻨﻴﺪ ﺳــﺮي اﻟﺪﻳﻦ

روان وطارق
الحب وهاجس الحرّية
تنطلق في «مترو املدينة»
يوم األربعاء املقبل مسرحية
«غرفة  »202لروان حالوي
(سينوغرافيا :حسن صادق)
التي تتشارك التمثيل مع طارق
ّ
تميم .في هذا العمل ،نتعرف ً
ورجل يلتقيان صدفة،
إلى امرأة
ً
يرتبطان صدفة ،وينفصالن
ً
ّ
لبناني
صدفة في مجتمع
بامتياز ،يقولب العالقات بما
يتناسب مع القيم والتقاليد
َّ
املحدثة على ّ
مر
املكتسبة وغير
الزمن .يغرق الثنائي (الصورة)
في لعبة فرضها القدر ،لكنهما
ّ
يتقنان فن اللعب واالستمتاع.
هكذا ،ينسجان سويًا خيوط
ّ
قصة غير نموذجية! هاجسهما
الحرية الشخصية وعدم
االندماج باآلخر...
«غرفة  :»202بدءًا من األربعاء 20
أيلول (سبتمبر) الحالي ـ  21:00ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

SEP 30 + OCT 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15

SEP 28-29

)35,000 / 50,000 / 20,000 (student price

35,0000 / 50,000 / 100,000 L.L.

ﻣﴪح اﳌﺪﻳﻨﺔ Masrah al-Madina . 8:30pm .
All tickets are on sale at Librarie Antoine
ﺗ ــﺒﺎع ﺟ ــﻤﻴﻊ اﻟ ـ ــﺒﻄﺎﻗﺎت ﰲ ﻣ ــﻜﺘﺒﺔ اﻧ ــﻄﻮان

Proceeds from these shows will go to
اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﺗﺬﻫﺐ اﱃ
)United Lebanon Youth Program (ULYP
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ج .ب دونليفي تحلَّل في حانات دبلن
مسودات ج .ب دونليفي ( 1926ــ  )2017األولى .الرفض جاء قاطعًا من دور النشر األميركية والبريطانية التي أرادت َّ
ّ
صد جموح البطل سيباستيان دانجرفيلد .لم ينل هذا
لم تكن االحتماالت كثيرة أمام
ً
ً
ً
من رواية  ،The Ginger Manرغم إحراقها ومنعها حتى السبعينيات في إيرلندا ،وحذف الرقابة األميركية منها جمال وفصال كامال .بقيت هذه الباكورة ( )1955األشهر بني الروايات الـ  13التي نشرها
َ
الكاتب اإليرلندي األميركي مثل «أكلة البصل» ( ،)1971و«الرجل املفرد» ( )1963و«خرافة نيويورك» ( )1973التي انتقلت إلى الخشبة .قد يصير األمر محبطًا بالنسبة إلى كاتب لم تحقق رواياته األخرى
(الكثيرة) ،نصف انتشار  The Ginger Manالتي أدرجت ضمن كالسيكيات األدب املعاصر مع بيعها أكثر من  45نسخة في  12لغة عاملية ،العربية ليست من بينها .هكذا توارى دونليفي في عزلة
طويلة خالل سنواته ،لم َ
يقو سوى املوت على إخراجه منها ،قبل أيام .الكاتب الذي ولد ملهاجرين إيرلنديني ،في نيويورك ،خدم مع البحرية األميركية في الحرب العاملية الثانية .في روايته ،قرر العودة
ّ
إلى إيرلندا ما بعد الحرب العاملية الثانية ،التي كانت حينها مسكونة بالجثث ،ومرتعًا للجرذان السارحة .متأثرًا بكتابات جيمس جويس ،وضع دونليفي بطله في دابلني .يتحدر سيباستيان من عائلة
ّ
أميركية ميسورة ،لكنه يتخذ قرارًا حاسمًا بالتخلي عن دراسته للحقوق في «جامعة ترينيتي» مقابل النزول إلى حانات املدينة ،والشرب ،وإقامة العالقات الغرامية مع النساء .هزت الرواية املشهدين
األدبيني األميركي واأليرلندي ،حيث تخوض في تفاصيل جلسات السكر ،وفي العالقات الجنسية بفجاجة مطلقةّ ،
طعمها بالسخرية اإليرلندية السوداء والفاحشة .هذا ما جعل من بطله كاراكتيرًا أخرق،
ومهرج وبوهيمي ّ
أطلقت عليه توصيفات متناقضة من قبيل مريض ،ووحش ّ
ومدمر ،ورجل عاق لزوجته وطفله ،فيما اتهمته الحركات النسوية بالذكورية ،وهذا ما لم ينفه دونليفي .شخصية كهذه
ألقت بالرواية نحو سوء فهم ،حيث أدرجها الناشر الفرنسي «أوليمبيا بريس» ضمن سلسلة إيروتيكية« ،كانت تلك نهاية مهنتي» قال دونليفي الذي وصف مهنة الكتابة بـ «تحويل أكثر اللحظات بؤسًا إلى
ّ
ّ
أموال» .قبل وفاته في إيرلندا قبل أيام ،لم يكن لدونليفي مطالب كثيرة سوى «إنني أريد أن أتحلل في برميل بيرة توزع على كل حانات دابلن».

2
حوار
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في عدد ممتاز من فصلية «الشعراء» الصادرة عن «بيت الشعر
الفلسطيني» عام  ٢٠٠٤مخصص للشاعر محمد علي شمس الدين
( )1942بعنوان «المنشد الجنوبي» ،يقول الشاعر اللبناني عباس بيضون
في محور «شهادات»« :يتميز محمد علي شمس الدين بين لداته

دواوينه بطبعات جديدة في القاهرة وبيروت
¶ بــدايــة ،هل يمكن للشعر أن ينقذ العالم
ّ
الـ ـي ــوم ،أم أنـ ــه ف ــي مـ ــأزق وج ـ ــودي ويـجــب
إنقاذه؟
تناسب الشعر فـكــرة «املـخـلــص» من
ناحيتني :ناحية ارتباطه بالغيب ،إذ
كــل شـعــر مهما ك ــان مــاديــا أو يوميًا
له ميتافيزيكه ،ومن ناحية ارتباطه
سخر
بالخيال .واألرج ــح أن سـقــراط ِ
مـ ــن الـ ـخـ ـي ــال ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ي ـج ـم ــع بــن
امل ــوج ــود وامل ـ ـعـ ــدوم ف ــي وقـ ــت واح ــد
ّ
وذلك لحساب العقل وترتيباته .ولعل
القرآن في ذكره للهيام لدى الشعراء،
قد نزع نزعة مشابهة .بعد ذلك ،جاء
م ــن أن ـق ــذ ال ـش ـعــر م ــن ب ــراث ــن ال ـف ـكــرة
اليونانية عن الشعر .ففي حديثه عن
السماع في الفتوحات املكية ،يعتبر
ّ
إبن عربي أن الخيال في الشاعر هو
صورة الله فيه ،ألن الشاعر بالخيال
ُيوجد ما ليس موجودًا .أما أن الشعر
ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي مـ ـ ـ ــأزق وج ـ ـ ـ ــودي وي ـج ــب
انـقــاذه ...ففكرة فانتيزية غير دقيقة،
راجـ ــت ه ـنــاك وم ــن ث ـ ّـم ه ـنــا .م ــا زال ــت
ج ـم ـيــع ال ـف ـن ــون م ــن روايـ ـ ــة وسـيـنـمــا
ومــوس ـي ـقــى ح ـتــى اآلن تـصـبــو نحو
الشعر ،وأضيف ،وهو أمر ّ
مهم جدًا،
أن ع ـل ــوم م ــا ب ـعــد الـ ـح ــداث ــة ،تـلـتـحــم
بالشعر في نظرية «الكاوس» (Chaos
 )Theoryواالحتماالت .وليس الشعر
غريقًا حتى يتم إنقاذه ،ألن من يكتب
الشعر هم الشعراء.
¶ ه ــل ه ـن ــاك م ـح ـطــات مـعـيـنــة ف ــي حـيــاة
الشاعر تسمح لنا بفهم أعمق لشعره ،أم
يصعب الفصل بني الشاعر وحياته؟
هي افتراضات على أي حالَ .من يدقق
ً
في سيرة أبي العالء املعري مثال ،ير
أن حياته ،بنت شعره بمقدار ما هو
ش ـع ــره ابـ ــن س ـي ــرت ــه .الــوش ـي ـجــة بني
س ـلــوك شــاعــر مــا ونـصــوصــه معقدة
جـ ـدًا وم ـفــاج ـئــة .ي ــوم انـتـحــر ارنـســت
ه ـم ـن ـغــواي ،ك ـتــب غــابــري ـيــل غــارسـيــا
ّ
مــارك ـيــز أن م ــا يـعــرفــه ع ــن شخصية
همنغواي العنيفة من صيد الوحوش
فــي الـغــابــات وال ـقــرش فــي الـبـحــار ،ال
يـسـمــح لـلـحـظــة بــإمـكــانـيــة ان ـت ـحــاره.
َ
ويــوم فـ َـصــل البنيويون واأللسنيون
ب ــن الـ ـن ــص وص ــاحـ ـب ــه ،الحـ ـظ ــوا أن
تـلـ ّـمــس ّسـيــرة الـنــص ال تـكــون إال من
خ ــال الــنــص نفسه وال ش ــيء س ــواه.
فالنص تبعًا لـهــم ،هـنــا ،كــائــن لغوي
ال أكثر .النص برأيي مغامرة لغوية
ووجودية في وقت واحد.
¶ كم كان لك من العمر حني نشرت ديوانك
األول «قصائد مهربة الى حبيبتي آسيا»؟
وهـ ــل ك ـنــت ت ـع ــرف مـسـبـقــا أنـ ــك سـتـكــون
شاعرًا؟
الديوان األول صدر عن «دار اآلداب»
فــي نهاية عــام  .١٩٧٤وكـنــت أبـلــغ ٣٢
عــامــا .كـنــت أع ــرف أن مــا أصـنـعــه هو
الشعر ،وأعــرف أنــه خطير ج ـدًا .كنت
أشعر ،أنا الصغير والهارب دائمًا من
ال ـنــاس ،بــإمـكــانـيــة الـطـيــران الشاسع
فــي اتـجــاهــن ،وقصائد هــذا الــديــوان
اقتحامات جنونية لكل ما حولي .هل
قبل «قصائد مهربة »...حياتي تشبه
ّ
شـعــري؟ ك ــا قطعًا .كــان لــي صاحب
أو اثنان ،وبنت جميلة كالقمر قربنا،
وك ـث ـيــر م ــن ح ـي ــوان ــات ال ـ ـ ــدار ،وكـتــب
تراثيةُ فــي مكتبة الـجــد ،وكنا فقراء.
لكني أصـبــت بنوع مــن األرق استمر
ً
طويال ،وكتبت قبل عام  ١٩٧٠املئات
م ــن ال ـن ـص ــوص ال ـت ــي مــزق ـت ـهــا ،ألنــي
كرهتها.
¶ في شعر محمد علي شمس الدين مريم
وزينب وخديجة وليلى وآسيا ،هل املعجم
االنثوي يعود لشخصيات حقيقية؟
ّ
بالطبع هــن نساء حقيقيات شعريًا،

ّ
ل ـ ـكـ ــن شـ ـ ــتـ ـ ــان بـ ـ ــن نـ ـ ـ ـ ّـص كـ ـ ــل امـ ـ ـ ــرأة
وسـيــرتـهــا .س ــوف ت ـجــد ،عـلــى سبيل
ّ
امل ـث ــال ،أن اس ـمــا واحـ ـ ـدًا ه ــو «لـيـلــى»
ً
سيحمل أحواال متعددة .ففي قصيدة
«وج ـ ـ ــه لـ ـيـ ـل ــى» ،ي ـت ـب ــن مـ ــن ال ـن ـش ـيــد
ّ
األخ ـي ــر ُأن قـيـســا وه ــو أن ــا ،ل ــم يحب
ّ
ليلى بل شبه له ،وأن القصة بكاملها
ّ
«عل ُ
قت على باب الدنيا قلبا
اسطورة:
ْ
ُ
مطعون /وصلبت جناح الطير على
ُ
جــذع الــزيـتــون /ونـقـشــت على عنقي
سيفا /وعلى هدبي سيفا مسنون/
ُ
وشنقت الشمس بأعتابي /وصفعت
َّ
قفا القمر املفتون /ال قيس أحــب وال
ليلى /عرفت وجها للمجنون» .وفي
قصيدة أخرى بعنوان «خمسة أبواب
للموسيقى» في ديوان «الغيوم التي
في االضواحي» ،يأتي ما يلي« :والذي
حـ ّـيــر الـعـقــل حـتــى ب ــراه ال ـج ـنــون /أن
ّ
ـام/
ليلى ْ الـتــي م ــت فــي حبها أل ــف ع ـ ٍ
تخون» .باختصار :إن نساء القصائد
ّ
هــن نـســاء الخيال الـلــواتــي يــأتــن من
ال ــواق ــع أح ـي ــان ــا ،ول ـك ــن ل ـيــذهــن الــى
االسطورة.
¶ لنعد الــى الـســؤال البديهي األول :ما هو
الشعر؟
الشعر مسألة بديهية وفلسفية في
وق ــت واح ـ ــد ،وه ــو م ـســألــة تــاريـخـيــة
أيـضــا .وللشعر صلة مــؤكــدة باللغة،
وبفنون كثيرة ...الــروايــة ،املوسيقى،
ال ـ ــرس ـ ــم ،ال ـك ـي ـم ـي ــاء ،ك ـم ــا أن شـبـكــة
ع ــاق ــات ــه ت ـم ـت ــد مـ ــن أدن ـ ـ ــى م ـس ـتــوى
لعيش االنـســان فــي الكهوف األول ــى،
الــى ري ــادات العقل الـبـشــري املغامرة
ف ــي املـ ـج ــرات ،وف ــي امل ـخ ـت ـبــرات ،وفــي
ال ـن ـفــوس وطـيــاتـهــا الـغــامـضــة .هكذا
ربـ ـ ـم ـ ــا جـ ـ ـ ــاء تـ ـع ــري ــف عـ ـب ــد الـ ـق ــاه ــر
الجرجاني للشعر على أنــه «الجمع
بـ ــن رق ـ ـ ــاب امل ـ ـت ـ ـعـ ــارضـ ــات» .صـ ــورة
بـسـيـطــة مل ــا ي ـن ـطــوي عـلـيــه ه ــذا الـفــن
مــن قابلية الـتـعــدد ،وتـعــريــف الشعر
فــي الـنـقــد الـعــربــي الـقــديــم والـحــديــث
ل ــم يـنـفـصــل ع ــن ج ــذر فـلـسـفــي وج ــذر
تاريخي ،لكنهم ّ
عولوا على عنصري
املحاكاة وال ــوزن .مــا طــرأ على هذين
العنصرين حتى اليوم مهم .فالوزن
ّ
تفلت من سيمتريته نحو اإليقاع من
ناحية الـ  ،Rythmeومن ّ
ثم ليكون حرًا
ّ
باملرة حتى في أن يكون «ال وزنًا» كما
ارت ــأى بودلير ّفــي طــرح ســؤالــه« :هل
يـمـكــن أن نـشـتــق مــن الـنـثــر قـصـيــدة؟
وانـتـهــى الــى تـلــك التسمية الـجــديــدة
املـلـتـبـســة (ق ـص ـيــدة الـ ـنـ ـثـ ـرـPoème en
 .)proseقد يكون الشعر هو حفر بئر
في صحراء النثر الشائعة.
¶ يـ ـق ــول م ــات ـي ــس إن ك ــل ف ــن ه ــو دي ـنــي
ب ـ ــال ـ ـض ـ ــرورة .ي ـت ـف ــق ذل ـ ـ ــك م ـ ــع ت ـعــري ـفــك
امليتافيزيقي للشعر .هل أنت متدين؟
الـفـنــون مــن شـعــر ورس ــم وموسيقى
وم ـ ـسـ ــرح نـ ـش ــأت ح ـ ــول املـ ـعـ ـب ــد .ك ــان
املـعـبــد الــوث ـنــي م ـســرح ه ــذه الـفـنــون.
ّ
والـشـعــر الـجــاهـلــي ُعــلــق عـلــى أسـتــار
ال ـك ـع ـبــة ال ــوث ـن ـي ــة .ث ــم صـ ــار املـسـجــد
ح ــاض ــن ال ـتــرت ـيــل ال ـق ــرآن ــي الـ ــذي هو
أصـ ـ ــل ال ـ ـصـ ــوت والـ ـلـ ـغ ــة والـ ـسـ ـم ــاع.
ل ـكــن ،إض ــاف ــة إل ــى الــدل ـيــل الـتــاريـخــي
واالن ـثــروبــولــوجــي الرت ـب ــاط الــرقــص
والغناء والشعر باملعبدّ ،
لدي القناعة
ب ــأن ال شـعــر مــن دون ميتافيزيقيا.
وتـعــريـفــي لـلـشـعــر ،كـمــا ه ــو مـعـلــوم،
أن ــه «ج ــرح مــن أق ــدم ج ــروح الـغـيــب».
وال ـ ـغ ـ ـيـ ــب ي ـ ـبـ ــدأ م ـ ــن أدن ـ ـ ـ ــى درج ـ ـ ــات
املـ ـجـ ـه ــول ،ل ـي ـصــل الـ ــى س ــر األسـ ـ ــرار
الـ ــذي ه ــو ال ـل ــه .وأمـ ــا أن ــه م ــن األقـ ــدم،
فــأن القصائد وجــدت محفورة على
جدران الكهوف البدائية في ألتاميرا،
وه ـ ــي فـ ــي أس ـ ـ ــاس الـ ــرقـ ــص ال ــدي ـن ــي
واألعراس واملآتم لدى قبائل معزولة

الشعراء اللبنانيين بشيء أشبه بالتأسيس ...نوع من الريادة في استلهام
فضاء لغوي وثقافي ومكاني أظن أن الجنوب اللبناني بكل ما تتابع
عليه تاريخيًا ولغويًا ووجدانيًا مصدره ،إذ يبدو لي أنّ مخاضًا ثقافيًا
وعاطفيًا أمكن له أن يتحول الى رافد فريد في القصيدة المعاصرة».

محمد علي شمس الدين :االلتبــ

ال تزال تعيش حتى اليوم في اميركا
ال ـج ـنــوب ـيــة (ق ـب ــائ ــل املـ ـ ـ ـ ــاوري) ،وف ــي
أدبـ ـي ــات امل ــؤرخ ــن ال ـع ــرب (ال ـط ـبــري
واملـسـعــودي وابــن األثـيــر) إن الشاعر
األول هـ ــو آدم .أم ـ ــا مـ ــن ح ـي ــث أن ــي
مـتــديــن ،فــأنــا كثير اإلص ـغــاء لـلـقــرآن:
آي ــات ــه مــدهـشــة ومــوسـيـقـيــة ومــؤثــرة
ب ـ ــي لـ ـك ــي ال أقـ ـ ـ ــول إن ـ ـهـ ــا ت ـخ ـط ـف ـنــي
مـ ــن ن ـف ـس ــي .والـ ـغـ ـم ــوض ف ـي ــه يـثـيــر
ف ـ ّـي الــرغـبــة فــي الـشـعــر ،وأعـتـقــد أنــي

ً
أق ـض ــي وق ـتــا ط ــوي ــا ف ــي ال ـتــأمــل في
ه ـ ــذا الـ ـع ــال ــم ونـ ـظ ــام ــه واضـ ـط ــراب ــه.
تشجيني وتحيرني القسوة املفرطة
فــي الـتــاريــخ والـحــاضــر ،مــا يثير في
ن ـف ـســي أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة حـ ــول أس ـبــاب
الشقاء ،لكن ،وهنا الخطر ،تثير في
نـفـســي أي ـضــا أس ـئ ـلــة مـيـتــافـيــزيـقـيــة،
أسئلة على شفير الهاوية.

ـأت مــن صــوت
الـشـجــن الـكــربــائــي م ـتـ ٍ
ال ـج ــد ال ـح ــزي ــن وهـ ــو ال ـش ـي ــخ امل ــرت ــل
الـ ــذي ن ـش ـ ُ
ـأت ف ــي كـنـفــه وأنـ ــا صغير
في قريتي بيت ياحون في الجنوب.
أنـ ــا ابـ ــن أذان ال ـف ـج ــر ال ـع ـم ـيــق واب ــن
ه ـ ــذا الـ ـص ــوت ب ـ ــال ـ ــذات .وب ــرغ ــم أن ــي
كـتـبــت أم ـ ــورًا خ ـط ـيــرة ح ــول الـشـجــن
الـ ـ ـك ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي ،ألنـ ـ ـ ــي مـ ـ ّـجـ ــدتـ ــه وهـ ــو
م ـن ـت ـصــر فـ ـق ــط ،وام ـ ـتـ ــزج ب ــدم ــي فــي
شتى األح ــوال ،إال أن ــه ،كما أق ــول في
قصيدة «ورش ــة الـقـتـلــة» ،فــرحــي .أما
بـشــأن الــرمــوز العرفانية والصوفية
في شعري ،فإنني هيئت باكرًا للحال
الصوفي والعرفاني من خالل نشأتي
ً
الدينية والروحية الطقوسية ،فضال
عن قراءتي الكثيرة القرآنية بخاصة،
وك ـت ــب ابـ ــن ع ــرب ــي والـ ـح ــاج وج ــال
الدين الرومي ،والشبلي والبسطامي،
والـتـفـسـيــر ال ـصــوفــي ل ـل ـقــرآن لــإمــام
جـعـفــر الـ ـص ــادق ...كــل ذل ــك أش ــاع في
نفسي مناخًا مالئمًا لـهــذه األح ــوال.
لكن أشعار هؤالء ضعيفة باإلجمال،
وقـ ــوت ـ ـهـ ــم الـ ــروح ـ ـيـ ــة مـ ـ ــوجـ ـ ــودة فــي
أحـ ــوال ـ ـهـ ــم .اسـ ـتـ ـف ــدت مـ ــن األح ـ ـ ـ ــوال،
لـكـنـنــي اخ ـت ــرت أن أكـ ــون ال ـش ــاع ــر ال
السالك أو الفقير.

¶ هناك رمــوز باطنية في شعرك ،وأقنعة
وإشـ ــارات صــوفـيــة وعــرفــانـيــة تحيلنا الــى
الحالج والـسـهــروردي وحافظ الشيرازي،
وش ـ ـ ـجـ ـ ــن ك ـ ــرب ـ ــائ ـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــر ف ـي ــه
شخصيات مثل الحسني وزينب واملهدي،
ما هي عالقتك بالتراث العربي واإلسالمي؟

¶ ملـ ـ ـ ــاذا خ ـص ـص ــت حـ ــافـ ــظ الـ ـشـ ـي ــرازي
بكتاب كامل؟ هل أعــدت صياغة قصائده
بطريقتك؟
ع ــرف ال ـع ــرب حــافــظ مـتــأخــريــن ولــم
يـ ــولـ ــوه االهـ ـتـ ـم ــام ال ـ ــذي أواله إيـ ــاه
ً
غوته مثال ،الشاعر األملــانــي صاحب

متأت من
الشجن الكربالئي ٍ
صوت الجد الحزين وهو الشيخ
المرتل الذي نشأتُ في كنفه

«الــديــوان الشرقي للمؤلف الغربي».
كان أفضل من نقله للعربية ابراهيم
ام ـ ــن الـ ـش ــوارب ــي وص ـ ـ ــدرت الـطـبـعــة
األولــى لترجمته عام  ١٩٢٤في مصر
مــع مـقــدمــة لـلــدكـتــور طــه حـســن .ثمة
جـ ـ ـ ــاذب روحـ ـ ـ ــي شـ ــدنـ ــي الـ ـ ــى ح ــاف ــظ
الشيرازي ،أسميه اقترابه من «موطن
األسـ ـ ــرار» م ــن خ ــال «الـ ـح ــب» .يـقــول:
«بــوس ـعــي رؤي ــة قـلـبــك داخ ــل ص ــدرك
الشفاف /مثل زمردة تنبض في املاء».
وقد قرأته واحتفظت بأثره البالغ في
ن ـف ـســي س ـب ــع سـ ـن ــوات ب ـعــد زي ــارت ــي
إليــران ورؤيتي لتبرك الناس بـ «فأل
حـ ــافـ ــظ» ،دون أن أعـ ـم ــد ألي كـتــابــة
عنه .وقد حدث أن عانيت أملًا جسديًا
أدخ ـ ـل ـ ـنـ ــي املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى واضـ ـط ــرن ــي
للتردد عليه دوري ــا ملــدة ستة أشهر.
خالل ذلك ،انفجرت في نفسي «حالة»
حافظ الشيرازي ،فكتبت  ٧٥قصيدة
غزل عام  ٢٠٠٤تأسيسًا على غزلياته
وه ــي ق ـصــائــد تـخـصـنــي ب ـم ـق ــدار ما
تخص حافظ الشيرازي سواء بسواء.
ل ــم أت ــرج ــم الـ ـشـ ـي ــرازي ،ب ــل كـتـبــت ما
النص على ّ
يسمى ّ
النص ،أي قصائد
على قصائد.
¶ في قصائدك سفر في جغرافيا الجنوب
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،م ــن ج ـب ــل ال ــرفـ ـي ــع ،ال ـ ــى سـهــل
الرمان (كفرمان) ،بيت ياحون ،الليطاني،
ال ـش ـق ـيــف ،ج ـبــل ال ــري ـح ــان مـ ــاذا يـمـثــل لك
الجنوب اللبناني؟
الجنوب اللبناني ،املسمى جبل عامل
تاريخيًا ،هو املكان الــذي ولــدت فيه،
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كلمات
في قصائد محمد علي شمس الدين األولى «اقتحامات جنونية» في
«قصائد مهربة الى حبيبتي آسيا» ،وقصائده األخيرة (يا زهر عرسال)،
واكبت اقتحامات المقاومين على الجرود الشرقية للبنان في هذه
اللحظة المشرقية التي تواجه اللحظة األميركية المتوحشة .يخص
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صاحب «شيرازيات» و«اليأس من الوردة» و«الشوكة البنفسجية» وغيرها
من عشرات الدواوين الشعرية ملحق «كلمات» بمقابلة شاملة حول
الشعر والرواية والمقاومة واألجيال الشعرية الجديدة

تقديم وحوار محمد ناصر الدين

ـاس الثقافي أخطر من االلتباس السياسي
وأعيش على أرضــه قسمًا من أيامي،
وهو في آخر املطاف ،العصب الحار
الحزين االنشادي وامللحمي ملا كتبت
من قصائد مهما كان موضوعها ،ما
ينقل الـجـغــرافـيــا مــن حـيــز املــوضــوع
الى حيز الخصوصية في الذات .هذا
مــا رمـيــت الـيــه حــن قلت إن الجنوب
ال ــذي يحملني أحـمـلــه .مــا كتبت من
القصائد عن آسيا وغرناطة واليأس
مــن الـ ــوردة وم ـن ــازل ال ـن ــرد ...يشتغل
ب ـع ـص ــب ال ـت ـك ــوي ــن الـ ـجـ ـن ــوب ــي ،ه ــذا
ال ـع ـصــب م ـش ـغــول م ــن ريـ ــح واح ـ ــزان
عميقة ورس ــم ص ــورة ملـخـلــص طاملا
رس ـمــت ص ــورت ــه م ــن ديـ ــوان ل ــدي ــوان.
ثمة دم وإنشاد في جميع ما أكتب.

¶ مل ــن يـكـتــب مـحـمــد عـلــي شـمــس الــديــن؟
في قصائدك حمولة معرفية ،بخاصة في
الكتاب األخير «النازلون على الريح» حني
تـحــاور اإلم ــام الغزالي أو حــن تستحضر
فالسفة وقامات كبيرة في األدب والشعر
والـلـغــة كــإبــن سينا وامل ـعــري والـخـلـيــل بن
أحمد ،هل تتطلب قراءتك استعدادًا معرفيًا
مسبقًا؟
قصيدتي فــي دي ــوان «الـنــازلــون على
الـ ــريـ ــح» الـ ـت ــي ت ـش ـكــل رب ـ ــع ال ــدي ــوان
هــي بـعـنــوان «ي ــوم األح ــد الــواقــع فيه
ص ـم ـت ــي» م ـ ـهـ ــداة الـ ـ ــى الـ ـغ ــزال ــي فــي
م ـح ـن ـتــه ،م ـح ـنــة الـ ـش ــك ،وال ـق ـص ـيــدة
معراج نحو الله .وفيها يلعب الزمن
دوره «سبعون من السنوات تساوي
خمس دقائق من أيــام حبيبي» .كما
تنتهي «فــي زحمة سيري نحو
أنها ُ ّ
ال ـل ــه» .أف ــض ــل مل ــن ي ـقــرأنــي أن يـتــزود
بــامل ـعــرفــة ،ألنـ ــه يـصـبــح ع ـلــى تـمــاس
مــع الطبقات اإليحائية للشعر .لكن
شـعــري مـكـتــوب ملــن ي ـقــرأ ،اب ـت ــداء من
العامل أو الفالح الذي ربما كان على
ً
لعالم
اطالع ثقافي متواضع وصوال ِ
الفيزياء .ألنــي أعتقد أن الشعر يبدأ
م ــن ح ـيــث تـنـتـهــي امل ـع ــارف والـع ـلــوم
والفلسفة والـتــاريــخ ...أي هــو إكسير
خ ـ ـ ـ ــاص أو ب ـ ـ ـ ــرق يـ ـكـ ـش ــف ظـ ـلـ ـم ــات
الوجود ثم يترك كل شــيء لحاله .إن
ل ـل ـقــارئ أو املـتـلـقــي مـفـهــومــا خــاصــا
يتعلق بالتركيب العصبي والنفسي
وبالقابلية للموسيقى ،بمقدار تعلقه
بالتركيب املعرفي للشعر.

الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة فـ ــي الـ ـنـ ـث ــر .ت ـ ـنـ ــاول ه ــذه
امل ـســألــة بــاح ـثــون ألـسـنـيــون كـثــر من
بعد فاليري من أهمهم اثنان :أغامنب
وب ـي ـتــرز م ــن خ ــال بـحــث مستفيض
لكل منهما بعنوان واحد هو «نهاية
الـقـصـيــدة» .بالطبع عــالــج الباحثان
هذه املسألة من خالل الشعر الفرنسي
واالن ـك ـل ـيــزي والــاتـيـنــي ال ـقــديــم .لقد
طلب مني الشاعر أدونيس أن أناقش
ُ
وأدرس نهاية
الـبــاحـثـ ْـن املــذكــوريــن
ال ـق ـص ـيــدة ف ــي ال ـش ـعــر ال ـع ــرب ــي ،وقــد
ً
كـتـبــت بـحـثــا م ـطــوال بـنـفــس الـعـنــوان
(ن ـهــايــة ال ـق ـص ـيــدة) ف ــي ال ـع ــدد  4من
مـجـلــة «اآلخ ـ ــر» أح ـيــل إل ـيــه ملــزيــد من
ال ـت ـفــاص ـيــل وامل ـنــاق ـشــة *  .ن ـقــد هــذه
الـنـظــرة قــائــم على أنـهــا نـظــرة لغوية
شكالنية أو صورية للقصيدة .أريد
أن أضـيــف هنا شيئًا يتعلق باللغة
الـعــربـيــة وه ــو م ــا تـمـتــاز ب ــه م ــن بني
جميع لغات العالم .إنها لغة اشتقاق
عامودي ،ال لغة نحت وتركيب أفقي
كالفرنسية واالنكليزية واإليطالية
وس ــائ ــر لـ ـغ ــات الـ ـع ــال ــم .واالش ـت ـق ــاق
لغة
الـ ـع ــام ــودي ل ـل ـ ًعــرب ـيــة ،يـجـعـلـ ُهــا ّ
مــوسـيـقـيــة أوال .فـمــن ال ـج ــذر تـشـتــق
ك ــل الـكـلـمــات املـتـفــرعــة تـبـعــا ألوزان:
كتب ،كاتب ،كتابة ،مكتوب ،مكتب...
كــل وزن فــي االشـتـقــاق مــن الـجــذر ،له
معنى خاص به ومختلف عن اآلخر،
واالنـ ـتـ ـق ــال م ــن وزن اش ـت ـق ــاق ل ــوزن
اش ـت ـقــاق آخ ــر ه ــو ان ـت ـقــال م ــن معنى
ً
مل ـع ـن ــى عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس نـ ـغـ ـم ــي .مـ ـث ــا،
يـقــول صــاح عبد الـصـبــور« :أم ــي ما
مــاتــت جــوعــاّ /أم ــي مــاتــت جــوعــانــة».
ف ــالـ ـف ــرق ب ــن ج ـ ــوع وج ــوع ــان ــة ف ــرق
اشتقاقي نغمي وموسيقي وهو فرق
وزن .كل كلمة في اللغة العربية لها
وزن .لــذلــك ،ك ــان الـشـعــر ال ـعــربــي من
حـيــث تكوينه الـتــاريـخــي ومــن حيث
األسـ ــاس االش ـت ـقــاقــي لـلـغــة الـعــربـيــة،
واالشتقاق
شعرًا موزونًا بالضرورة.
ّ
م ـس ــأل ــة ش ــدي ــدة الـ ـخـ ـط ــورة والـ ــدقـ ــة.
ّ
أعظم من عرفها وكتب فيها وعلمني
أص ــول ـه ــا ال ـع ــام ــة ال ـل ـغ ــوي ال ــراح ــل
ال ـش ـيــخ ع ـبــد ال ـلــه ال ـعــاي ـلــي .ق ــال لي
«ه ــذا ب ــاب ي ـفـ ّـك ال ــرق ــاب» .طــه حسني
ن ـف ـســه (مـ ـم ــا ق ـ ــال) ك ـ ــان ي ـخ ـطــئ فــي
وزن االشتقاق ،بني الضمة والكسرة
ينقلب املـعـنــى رأس ــا عـلــى ع ـقــب .بني
عجز بكسر عــن الفعل وعـجــز بفتح
ع ــن ال ـف ـعــل ،ف ــرق أخ ـطــأ ف ـيــه «عـمـيــد
األدب ال ـع ــرب ــي» ب ــن أص ـب ــح عــاج ـزًا
وكبرت عجيزته .واذا كان الشعر هو
زهـ ــرة ال ـل ـغــة وال ـل ـغــة س ـجــل ال ـتــاريــخ
والـهــويــة وموسيقى الــزمــان ،فكيف،
ب ـه ــذه ال ـس ــذاج ــة ،ن ــرم ــي بخصيصة
لغتنا العربية ،عن جهل على األرجح
ب ـم ــا ه ــي ع ـل ـي ــه ،ف ــي م ـس ــأل ــة الـ ـ ــوزن،
لصالح الشعر الغربي الذي ال تتمتع
لـغــاتــه بـمــا تتمتع بــه الـلـغــة العربية
مــن خصيصة االشـتـقــاق املوسيقي.
أج ـب ـن ــي :ه ــل يـ ـق ــرأ ال ـ ـقـ ــرآن م ــن دون
الترتيل وهــو موسيقى (سـمــاع) .هل
يقرأ أي نص ألي شاعر أو ناثر دون
االنتباه للموسيقى؟ وعلى هــذا قال
ّ
الجاحظ قديمًا إن «الشعر هو فلسفة
العرب الوحيدة» ويقصد الوزن .لكن
ف ــي الـ ــوزن ومـشـتـقــاتــه ،ه ـنــاك نـقــاش
طويل ال مجال هنا للتفريع فيه.

¶ يقول بــول فاليري ّإن الشعر سفر بني
ّ
الصوت واملعنىُ .يتهم محمد على شمس
الدين بأنه متعصب لإليقاع املوسيقي في
الشعر .هل يسكنك اإليقاع؟
وض ـ ــع ب ـ ــول ف ــال ـي ــري ف ــي ك ـت ــاب ــه عــن
بودلير هذه الثنائية «صوت/معنى»
( ،)Son/Sensوق ـ ـ ــال إن ال ـق ـص ـيــدة
تستمر ما دام هذا التردد بني الصوت
واملعنى موجودًا ،فإذا انتهى ،وقعت

¶ انـتـهــى الـنـقــاش ح ــول الـشـكــل الشعري
في الغرب واملدارس الشكلية منذ أكثر من
خمسني عامًا ،أليس مجديًا أن ينتهي هذا
السجال في الساحة الشعرية العربية؟
ه ــل ه ـن ــاك س ـج ــال اآلن ف ــي ال ـســاحــة
الشعرية العربية؟ هناك خبط عشواء.
وكـيــف لــه أن ُيقفل؟ ثــم إن الشعر في
ال ـغ ــرب عـلــى ال ـع ـمــوم ضـعـيــف ،حتى
لكأن الشعر خصيصة مشرقية.

¶ أيــن تكمن خـطــورة الشعر ،فــي «اعـطــاء
النظر» كما يقول بول ايلوار ،أم في القدرة
على الخلق؟ وملاذا عارض القرآن الشعراء؟
خـطــورة الشعر تكمن أكثر فــي إثــارة
الـ ـخـ ـي ــال ،وفـ ــي هـ ــذه اإلثـ ـ ـ ــارة تـلـتـحــم
املــركـبـتــان الـهــائـلـتــان :مــركـبــة الشعر
وم ــركـ ـب ــة الـ ـعـ ـل ــم .اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا ،لــم
ي ـع ــارض ال ـق ــرآن ال ـش ـع ــراء .ثـمــة روح
شعرية في بعض اآليات املتشابهات.
ال ننسى تلك الـفــواتــح املدهشة (ك ه
ي ع ص ،أ ل ر ،طا سني) وقد جمعها
الـ ـح ــاج ف ــي ك ـت ــاب الـ ـط ــواس ــن؛ وقــد
كانت ال ــروح القرآنية امللهم والدليل
لـجـمـيــع ال ـش ـع ــراء االس ــام ـي ــن على
ام ـ ـتـ ــداد الـ ـت ــاري ــخ م ــن اب ـ ــن الـ ـف ــارض
وج ـ ـ ـ ــال ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ــرومـ ـ ــي وسـ ـع ــدي
وح ــاف ــظ حـتــى مـحـمــد اق ـب ــال واحـمــد
شــوقــي وم ــن ت ــاه حـتــى ال ـيــوم .حتى
امل ـع ــري وامل ـت ـن ـبــي ال يـحـلـقــان خ ــارج
جاذبية القرآن.

¶ هل تحب قصيدة النثر؟
كـ ـتـ ـب ــت شـ ـيـ ـئ ــا مـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي «حـ ـلـ ـق ــات
ال ـعــزلــة» ،وقـصـيــدة «ت ـعــب شـهــريــار»
وق ـص ـي ــدة «ل ـك ــي ال ي ـق ــول ق ــائ ــل إنــي
رأي ـ ـ ــت» ف ــي دي ـ ـ ــوان «الـ ـن ــازل ــون عـلــى
الريح» .أحب قصائد محمد املاغوط
في دواوينه الثالثة األولــى .سائر ما
كتبه فيه فجاجة نثرية وسياسية .
بعض «خواتم» أنسي الحاج جميلة
وكــذلــك كتاب «الــولـيـمــة» .كتاب «لــن»

عرف العرب حافظ الشيرازي
متأخرين ولم يولوه االهتمام الذي
أواله إياه غوته مث ًال
ل ـي ــس شـ ـعـ ـرًا ب ــل اش ـك ــال ـي ــة ش ـعــريــة.
ال ـ ــذي ـ ــن كـ ـتـ ـب ــوا قـ ـصـ ـي ــدة الـ ـنـ ـث ــر فــي
الـشـعــر الـعــربــي الـحــديــث واملـعــاصــر،
اص ـط ــدم ــوا ب ـج ــدار املــوس ـي ـقــى .ومــن
ً
املـلـفــت م ـثــا ،أن شــاعــريــن مـعــدوديــن
ه ـمــا أدونـ ـي ــس وأن ـس ــي الـ ـح ــاج ،كــان
لـكــل منهما مــوقــف ق ــاس ون ـقــدي من
قصيدة النثر العربية .بعدما وضع
أدونيس بيانها في أحد أعداد مجلة
«ش ـعــر» ،ع ــاد وتـنـصــل منها ونفاها
ك ـق ـص ـيــدة حـقـيـقـيــة ع ــن ن ـف ـســه وع ــن
اآلخ ــري ــن .أن ـســي ال ـحــاج فــي م ـقــال له
ح ـ ــول م ـج ـمــوع ـتــي «ال ـ ـنـ ــازلـ ــون عـلــى
ال ــري ــح» يـ ـق ــول« :ن ـح ــن م ـع ـشــر دي ــوك
ال ـحــداثــة أج ـهــز أوالدنـ ــا عـلــى الـبــاقــي
بـ ـع ــدم ــا ف ـت ـح ـن ــا ص ـ ـنـ ــدوق بـ ــانـ ــدورا
وان ــدف ـع ــت م ـنــه أف ــاع ــي ال ـكــاوت ـشــوك
وعقارب القش .أعرنا أنفسنا لنكون
جنود الهدم وبيادق القدر»**.
¶ م ــن تـ ـع ــرف م ــن الـ ـشـ ـع ــراء م ــن الـجـيــل
الثالثيني أو العشريني في لبنان أو العالم
العربي اليوم؟
ال ــائ ـح ــة تـ ـط ــول :ب ـع ـض ـهــم اق ـتــرحــت
عليه عنوان ديوانه كـ «نحن واحدان»
للشاعر عبد الله ابو بكر ،الى الشاعر
الشاب السعودي ايــاد الحكمي الذي
اختير أميرًا للشعر هذا العام ،وأحمد
عــايــد وأح ـمــد إم ــام مــن مـصــر .وأنـتــم
ه ـنــا ف ــي ل ـب ـنــان ،كـتـبــت ع ــن االصـ ــدار
األول لـكــل مـنـكــم بـمــا يـشـبــه األوع ـيــة
امل ـت ـص ـلــة م ــن ي ــوس ــف بـ ــزي ،ويـحـيــى
جابر ،وزاهي وهبي ،واسكندر حبش،

جبل عامل تاريخيًا هو
العصب الحار اإلنشادي والملحمي
لما كتبته من قصائد
وجوزيف عيساوي واسماعيل الفقيه
ال ـ ــى م ـح ـم ــد ن ــاص ــر الـ ــديـ ــن وم ـه ــدي
م ـن ـصــور ورب ـي ــع ش ـل ـه ــوب .وأص ـغــي
ألسامة حيدر وخليل عاصي وكميل
حمادة وحسني ناصر الدين وخاصة
فاروق شويخ ومحمد الدهيني.
¶ مــاذا نجد مــن الكتب فــي مكتبة محمد
علي شمس الدين؟
هي مكتبة ضخمة فلسفية وتاريخية
وحقوقية وشعرية ،ومكتبة دراسات
وت ــراث وحــداثــة ،وتـضــم كتبًا بلغات
ثالث :العربية والفرنسية والفارسية.
منها بالفرنسية أناشيد مــالــدورور
للوتريامون ونادجا لبريتون وكتب
صــاح استيتية في الشعر ،واشعار
ب ــول اي ـل ــوار وج ــاك بــريـفـيــر وأش ـعــار
سـيــرج بــاي الـتــي ترجمتها للعربية
شـعـرًا ،وبودلير ورامـبــو .بالفارسية
دي ـ ــوان ح ــاف ــظ الـ ـشـ ـي ــرازي بـطـبـعــات

متعددة واملثنوي للرومي وغيرها.
¶ كتبت قـصـيــدة ص ـ ِّـورت أخ ـي ـرًا بعنوان
«يــا زهــر عــرســال» .ال يخشى محمد علي
شمس الدين من البوح بموقفه السياسي،
هل انــت شاعر املقاومة اليوم؟ أال تخشى
م ـط ـب ــات االي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا الـ ـت ــي قـ ــد تـضــر
بالشعر؟
ال ـخــوف مــن االيــديــولــوج ـيــا ج ــزء من
الـ ـخ ــوف م ــن امل ـع ــرف ــة امل ـل ـت ــزم ــة .أه ــم
م ــا أع ــرف ــه م ــن ن ـف ـســي ه ــو أنـ ــي ح ــر،
ّ
حــر بــاالخـتـيــار وح ــر بــالـتـخــلــي .وأنــا
فـ ــي س ـل ــوك ــي وش ـ ـعـ ــري أضـ ـ ــم ثــاثــة
مستويات مــن معنى املـقــاومــة :األول
اإلقامة في األرض .الثاني الهجرة من
املكان للعودة إليه .الثالث :اإلقامة في
اللغة .تسأل :مع املقاومة؟ إن لم تكن
مع املقاومة مع من تكون؟
¶ ي ـت ـهــم ب ـع ـض ـهــم املـ ـق ــاوم ــة االس ــام ـي ــة
ال ـي ــوم بــأنـهــا ل ــم تـنـتــج ش ــاع ـرًا وال رســامــا
أو ف ـنــانــا ج ــدي ــا طـ ــوال تـجــربـتـهــا ،بعكس
التجربة اليسارية التي إن فشلت سياسيًا
وع ـس ـك ــري ــا ،فــإن ـه ــا اس ـت ـم ــرت ف ــي الـفـكــر
واألدب والثقافة ،ما رأيك؟
استمرت التجربة اليسارية ،نعم ،لكن
في إطار الثقافة املغلولة .والعجيب
ّ
أن كثيرين مــن رمــوز اليسار القديم
انـتـقـلــوا إل ــى مــواقــع واف ـك ــار شــديــدة
القرب من الوسطية امللتبسة التالية:
اســرائـيـلــي+عــربــي( ٢ /مـقـســوم على
اثـ ـن ــن) .ال ـي ــاس خ ـ ــوري ف ــي رواي ـت ــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة «اس ـ ـمـ ــي آدم» أو «ابـ ـن ــاء
الغيتو» بعد أن يكتب ّمئة صفحة
ال لزوم لها في حكاية وضاح اليمن،
يكشف لنا أن آدم دنون الذي يقدمه
فــي املـقــدمــة على أنــه اســرائـيـلــي مئة
باملئة ،هــو فلسطيني فــي نيويورك
مئة باملئة .االلتباس الثقافي أخطر
مــن االلـتـبــاس الـسـيــاســي .أم ــا بشأن
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة االس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ،وع ــاق ـت ـه ــا
بــال ـش ـعــر والـ ـفـ ـن ــون وس ــائ ــر ش ــؤون
الـثـقــافــة ،فــا تـنــس أن ه ــذه املـقــاومــة
ول ـ ـ ــدت ف ــي أزمـ ـن ــة ال ـت ـب ــاس ك ـث ـيــرة:
ِ
ب ــن ال ــديـ ـن ــي وال ـع ـل ـم ــان ــي ،الــدي ـنــي
وال ـطــائ ـفــي ،املـحـلــي واألج ـن ـبــي ،إلــى
جــانــب ال ـصــراعــات املحيطة بـهــا من
تنازع مصالح عسكرية واقتصادية
عـ ـظـ ـم ــى وتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــازع ع ـ ــرق ـ ــي ول ـ ـغـ ــوي
وقــومــي ومــذهـبــي .كــل ذل ــك ،كــان لها
أن تخترقه بعاملني مهمني :العامل
األول ف ـك ــري م ــؤس ــس ع ـلــى فـهـمـهــا
ل ـ ــإس ـ ــام والـ ـتـ ـشـ ـي ــع ف ـ ــي م ــواج ـه ــة
الفهم املتوحش لإلسالم الذي أنجب
ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة و«داع ـ ـ ـ ـ ــش» و«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة»
وأخواتهما وفي مواجهة أطروحات
أم ـي ــرك ــا وال ـ ـغـ ــرب أيـ ـض ــا .املـ ـ ــزج بــن
امليتافيزيك الشيعي والتكنولوجيا
املعاصرة العسكرية والعلمية والدة
خاصة جــديــدة ومعاصرة لإلسالم.
إذن ،ال ـش ـعــر ،أو ال ــرس ــم وال ـف ــن على
العموم ،لــن تكون مفصولة عــن هذا
التوليد الجديد لإلسالم .فاملقاومة
اآلن ،فــي الـفـنــون ،هــي أكـثــر حضورًا
مــن الـيـســار .إنها اللحظة املعاصرة
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـل ـح ـظ ــة امل ـت ــوح ـش ــة
االم ـيــرك ـيــة .ش ـعــري ف ــي عـمـقــه طــالــع
م ــن ه ــذا الـعـمــل اإلس ــام ــي الـجــديــد،
املرتبط بتاريخه القديم ،وبأسالفه
م ــن ش ـه ــداء وم ـت ـصــوفــة .وال أعـتـقــد
ب ــوالدة أكـثــر مــن شــاعــر واح ــد ليمأل
حـقـبــة أســاس ـيــة م ــن حـقــب ال ـتــاريــخ.
ثم إنها مرحلة ما زالت قيد الصراع
وال ـت ـكـ ّـون وكــذلــك ال ـف ـنــون .فلننتظر
ً
قليال.
ّ
لـ ــخـ ــص لـ ـن ــا الـ ـ ـج ـ ــدل الـ ـ ـ ــذي دار فــي
ال ـقــاهــرة بـيـنــك وب ــن جــابــر عصفور
حول الشعر والرواية.
ك ـ ــان ذل ـ ــك فـ ــي «امل ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ـع ــامل ــي

للشعر العربي» في «دار األوبرا» في
الـقــاهــرة مطلع الـعــام ال ـجــاري .كنت
مدعوًا ولــي بحث بعنوان« :الشعر،
م ــا ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورة؟» .ب ـح ـضــور د .عبد
الـ ـس ــام امل ـ ـسـ ــدي ،وأحـ ـم ــد درويـ ــش
ّ
ومحمد عبد املطلب .ومــن حيث أن
االحتفالية للشعر ،فاجأنا د .جابر
ع ـص ـفــور ب ــاس ـت ـغ ــراق ال ـح ــدي ــث عن
الــروايــة ،وبــأن الشعر مهمش اليوم
وإال فلماذا أعطيت «نوبل» لنجيب
م ـح ـف ــوظ الـ ــروائـ ــي ول ـي ــس ل ـشــاعــر،
الزمن هو زمــن الــروايــة ال
وبــأن هــذا ّ
الشعر وقد ثنى عليه املسدي موافقًا
كــأن ـمــا ث ـمــة م ــا يـشـبــه ت ــواطـ ـؤًا على
الشعر .وكــاد االفـتـتــاح ينتهي على
ه ــذا املـ ـن ــوال ف ــي دار أوب ـ ــرا مكتظة
ب ــال ـش ـع ــراء وال ـن ـق ــاد والـصـحــافـيــن
واملـ ـثـ ـقـ ـف ــن وامل ـ ـت ـ ـفـ ــرجـ ــن .مـ ــا قـلـتــه
باختصار هو ما يلي :ما فاجأني أن
عصفور أدخل في ليلة عرس الشعر
ً
رج ــا أجنبيًا الــى مـخــدع الـعــروس،
وأن تلك املقارنة بني الرواية والشعر
ف ــاس ــدة م ــن أص ـل ـه ــا .فــال ـش ـعــر بــرق
ال ـل ـغ ــة الـ ـق ــدي ــم ،وال ـ ــرواي ـ ــة ح ـكــايــات
طــويـلــة ودروب متشعبة .وســردهــا
يـ ـخ ــرج مـ ــن ب ـ ــاب ل ـي ــدخ ــل مـ ــن آخـ ــر.
الفرق بني الشعر والــروايــة هو فرق
في الطريقة .فإذا كانت الحقيقة هي
الطريق للحقيقة ،فإن طريقة الرواية
تختلف جوهريًا عن طريقة الشعر.
ً
وال مجال للمفاضلة ،فضال عــن أن
الشعر هو العالمة القديمة لإلنسان
من األشعار املنقوشة على الكهوف
واملكتوبة في رقيم الطني في سومر
وأكـ ـ ـ ــاد مـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـع ـص ــر الـفـلـسـفــي
ً
اليوناني ،وصوال الى عصر النهضة
وأيامنا هــذه .فاليونانيون القدماء
رذلـ ــوه بــاعـتـبــاره مـحــاكــاة ملـحــاكــاة،
ومجدوا العقل على حساب النزوات
والـ ـغ ــرائ ــز األول ـ ـيـ ــة ل ــإنـ ـس ــان ،لـكــن
نيتشه وهايدغر أعادا االعتبار لهذه
الـغــرائــز فــي الـشـعــر الــديــونــوزوســي
على حساب قدسية العقل الفلسفي
القديم .كما اعتبر هايدغر أن الشعر
ليس محاكاة ،بل ابتداع أول وخلق
لألشياء باللغة وهو ما قال به ابن
عربي واملتصوفة املسلمون .كأنما
ج ـم ـه ــور دار األوبـ ـ ـ ــرا ق ــد أفـ ـ ــاق مــن
غيبوبة .وكان هناك ّ
رد بعد ذلك من
املسدي وعصفور اللذين وافقا على
م ــا أقـ ــول وقـ ــال ل ــي ج ــاب ــر عـصـفــور:
أرشحك لنوبل.
¶ ما جديدك؟
ص ـ ــدرت ل ــي ف ــي ال ـق ــاه ــرة م ـنــذ فـتــرة
ع ــن «ه ـي ـئ ــة ق ـص ــور ال ـث ـق ــاف ــة» ثــاثــة
أعمال شعرية مختارة هي «الشوكة
ال ـب ـن ـف ـس ـج ـيــة» و«أم ـ ـ ـيـ ـ ــرال ال ـط ـي ــور»
و«مـنــازل الـنــرد» ،مــع مقدمة للشاعر
عبد املنعم رمـضــان .كما ص ــدرت لي
ف ــي ل ـب ـنــان ع ــن «دار األمـ ـي ــر» طـبـعــة
ج ــدي ــدة وم ــزي ــدة بـتـســع غــزل ـيــات من
دي ـ ــوان «شـ ـي ــرازي ــات» ،وال ـع ـمــل جــار
على إع ــادة طباعة «حـلـقــات العزلة»
و«كـتــاب الـطــواف» و«ريــاح حجرية»،
ً
فـ ـض ــا ع ــن كـ ـت ــاب ج ــدي ــد ض ـخ ــم مــن
ثـ ــاثـ ــة أج ـ ـ ـ ـ ــزاء ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «فـ ـه ــرس ــت
الكائنات الشعرية».
ختامًا ،هل نكتب ألننا نخاف املوت؟
أنا ال أكتب خوفًا من املوت ،بل أكتب
حرصًا على الحياة.

المراجع:
* مـ ـحـ ـم ــد عـ ـل ــي شـ ـم ــس الـ ـ ــديـ ـ ــن ،ن ـه ــاي ــة
القصيدة ،مجلة اآلخر ،عدد  ،٤ربيع ،٢٠١٢
ص .٦٦ـ.٨٤
** أنـ ـس ــي ال ـ ـحـ ــاج ،ك ـل ـمــا ج ــرح ــت ه ــذي
البرتقالة تبتسم ،خــواتــم ،جريدة األخبار،
 ،٢٠١٣عدد .٢١٤٣
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مياس *
ترجمة
أحمد عبد
اللطيف

وجـ ـ ـ ـ ــدت نـ ـفـ ـس ــي فـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــت ص ــدي ــق
ريفي ،مدعوًا على الـغــداء .صديق له
ابنة مراهقة كانت تــرتــدي البيكيني
األصفر .كل املوجودين كانوا يرتدون
البيكيني إال أن ــا ،أرت ــدي بـلــوفـرًا من
الـصــوف عــالــي الــرقـبــة .وكــانــت زوجــة
صديقي تؤكد أن البرد والحر مسألة
إيحاء ال أكثر.
أن ــت تـشـعــر بــالـبــرد ألن ــك مقتنع بــأن
الجو بارد ونحن نشعر بالحر ألننا
نعتقد أن الجو حار.
 لـكــن حـ ّـمــام الـسـبــاحــة مـثـلــج ،رددتعليها.
ـرف اإلي ـح ــاء ألن ـهــا بال
ـ
ع
ـ
ت
ال
ـاه
 امل ـي ـّ
عقل .أنا أتكلم عنا ،نحن البشر.
ك ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــوار ي ـس ـي ــل ب ـل ـط ــف بـيـنـمــا
ن ـت ـنــاول امل ـق ـبــات ف ــي مـطـبــخ الـبـيــت
الـ ـ ــرحـ ـ ــب ،وم ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــاك ن ـت ـط ـل ــع إل ــى
ال ـحــدي ـقــة وح ـ ّـم ــام ال ـس ـبــاحــة املـكـســو

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

ب ـط ـب ـقــة ث ـل ـج ـيــة ص ـن ـع ــوا ف ـي ـهــا ثـقـبــا
ليستحموا فيه .وفــي لحظة محددة،
راح ص ــديـ ـق ــي وزوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـي ـس ـب ـحــا،
وبـقـيــت أن ــا مــع الـبـنــت املــراه ـقــة التي
ج ـل ـســت إل ـ ــى مـ ــائـ ــدة امل ـط ـب ــخ ل ـتــأكــل
ّ
املحمرة من طبق زجاجي
البطاطس
ك ـ ـب ـ ـيـ ــر .حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا أب ـ ــواه ـ ــا
يسبحان بسعادة في الخارج ،ماتت
الفتاة فجأة والبطاطس فــي حلقها.
أدخ ـل ــت إص ـب ـعــي ف ــي فـمـهــا ألسـحــب
قـطـعــة الـبـطــاطــس ،فــربـمــا يـســاعــدهــا
ذلك على التنفس ،لكنها كانت ميتة
تـمــامــا .يــائـســا ،حملتها إل ــى الصالة
ووضعتها على األريكة ّ
وقبلتها قبلة
الحياة .كانت أخف من قطتي.
ل ــم أن ـج ــح ف ــي ف ـعــل أي ش ـ ــيء .وحــن
كـ ـن ــت عـ ـل ــى وش ـ ـ ــك ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج ألط ـل ــع
أب ــوي ـه ــا ع ـل ــى م ــا ح ـ ــدث ،سـمـعـتـهـمــا
يـ ـ ـص ـ ــرخ ـ ــان .كـ ــانـ ــا ي ـ ـس ـ ـخـ ــران م ـن ــي.

يــؤكــدان أنــي أتصنع الشعور بالبرد
حتى ال أستحم ألنــي أخــاف من املــاء.
أدركـ ـ ــت حـيـنـهــا أنـ ــي ع ــاج ــز ع ــن نقل
الـخـبــر إلـيـهـمــا .بــاإلضــافــة إل ــى أن ــي،
ولسبب ال يمكن شــرحــه ،كنت أشعر
بالذنب أمــام هذا املــوت .عدت حينها
لـلـصــالــة وأمـسـكــت بـيــد الـفـتــاة امليتة
بني يـ ّ
ّ
عيني وعزمت
ـدي .ثم أغمضت
أن أمنحها ج ــزءًا مــن حـيــاتــي .أتــذكــر
أن شـعــورًا غريبًا بــالــدفء قــد مألني،
شعورًا شديد الكثافة ،قبل أن ألحظ
أن الحياة ع ــادت ،بالفعل ،إلــى جسد
الفتاة التي فتحت عينيها بمجرد أن
أطلقت يديها.
 أعـتـقــد أن ــي مــت لـبــرهــة ،قــالــت وهــيتستوي في مجلسها.
وأن ــا عــدت للمطبخ وواصـلــت تناول
امل ـ ـق ـ ـبـ ــات .دخـ ـ ــل أب ـ ــواه ـ ــا لـيـتـنـشـفــا
ب ـب ـش ـك ـي ــري ــن مـ ـل ــون ــن وب ـ ـعـ ــد ق ـل ـيــل

جلسنا لنتناول الغداء معًا.
ف ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة صـ ـح ــوت .نـظــرت
إلى الساعة وكانت الثالثة فجرًا .كان
حلقي جــافــا وال ـش ـعــور بــاالسـتـغــراب
ّ
ال ـ ـ ــذي ت ـخ ــل ـف ــه األحـ ـ ـ ــام ال ـح ـي ــة ج ـدًا
لـ ــم يـ ـف ــارقـ ـن ــي بـ ـع ــد .ك ــان ــت ي ـ ـ ــداي ال
ت ـ ـ ــزاالن ت ـ ــذك ـ ــران م ـل ـمــس ي ــد ال ـف ـتــاة
ُ
ق ـب ــل أن تـ ـبـ ـع ــث ،وف ـ ــي ف ـم ــي ال ي ــزال
مـ ــذاق امل ـق ـبــات ،الـبـطــاطــس املـحـمــرة
والزيتون .كنت وحيدًا بالبيت ،هكذا
ل ــم ي ـكــن مـمـكـنــا أن أتـ ـح ــدث م ــع أحــد
ألخفف عن نفسي إحساس أني عقدت
صفقة مع املوت .وألن الليل يضاعف
كل شيء ،تضاعف خوفي من الظالم.
أض ــأت كــل األن ـ ــوار ،رغ ــم ذل ــك ب ــدا لي
الـبـيــت مـعـتـمــا ج ـ ـدًا .ف ـكــرت أن الـنــور
َ
اعتقدت أن اإلضاءة
مسألة إيحاء .إن
خافتة ،سيتبدى لك الظالم ،حتى لو
كنت تحت شمس ساطعة .أظــن أني

ً
ظـلـلــت ِأرق ـ ــا م ــدة س ــاع ــة ،مـتـنـقــا من
هنا لهناك .وحني دخلت في السرير
مرة أخرى ،فتحت راديو الكومودينو
ثــم أط ـفــأتــه فــي ال ـح ــال ،إذ ك ــان يــذيــع
برنامجًا عن األمور الخارقة زاد أرقي.
ال أعــرف كــم تــأخــرت حتى استغرقت
فــي ال ـنــوم ،غير أنــي أع ــرف أنــي رأيــت
فــي الحلم مـجــددًا صديقي وعائلته.
كانت قد مرت أيام منذ كنت معهم في
البيت الريفي .كانت حياتي عادية ،لو
استثنينا إرهاقي منها .لم أكن قادرًا،
كما كنت مــن قبل ،على صعود سلم
بيتي (فــي ال ــدور ال ــراب ــع) .بــاإلضــافــة
إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــي ف ـ ـقـ ــدت ش ـه ـي ـت ــي وم ـ ـ ــذاق
األشياء التي كانت من قبل تثيرني.
ليس مــذاق كل األشياء ،إنما نصفها
تقريبًا .ومعتقدًا أنــه خلل كيمياوي،
بــدأت في تناول فيتامينات من دون
أث ــر ي ــذك ــر .ل ــم أك ــن مــري ـضــا لـكـنــي لم
أك ــن كــذلــك عـلــى مــا ي ــرام .وف ــي العمل
كنت أنتج نصف مــا كنت أنتجه من
قبل .الحياة ،في النهاية ،غدت نصف
حياة.
أثناء ذلك ،اتصل بي صديقي ليحكي
لي ،وهو مشغول جدًا ،أن ابنته تعاني
مــن مـشـكــات .أي نــوع مــن املشكالت،
ســألـتــه .أجــابـنــي بــأنـهــا تـبــدو نصف
ميتة ،أو نصف حية .ال شيء يؤملها،
لكنها فقدت  %50من حيويتها .وفي
امل ــواد الـتــي كــانــت تحصل فيها على
ع ـش ــرة ،بــاتــت تـحـصــل ع ـلــى خـمـســة،
وكــل شــيء هـكــذا .صحوت فــي لحظة
إنـ ـه ــاء املـ ـك ــامل ــة م ــع ص ــديـ ـق ــي ،لـكـنــي
أعـتـقــد أن ــي استيقظت نـصــف يقظة،
بمعنى أن نصفي فحسب استيقظ،
وبقيت على هذه الحال حتى اآلن.
*خــوان خوسيه مياس (إسبانيا)1946 ،
روائي وقاص وكاتب مقال إسباني شهير،
ُّ
يعد أحــد أكبر كــتــاب اللغة اإلسبانية اآلن.
ينتمي جيليًا إلى جيل السبعينات ،غير أن
أدبــه الجديد والتجريبي باستمرار يجعل
منه كاتبًا شابًا .صدر له ما يربو على 20
روايــة ومجموعة قصصية ،وفــاز بالعديد
م ــن ال ـج ــوائ ــز ال ـه ــام ــة م ـثــل ج ــائ ــزة ن ـ ــادال،
ألـفــاجــوارا ،جائزة النقد .كما كــان محكمًا
فــي الـعــديــد مــن الـجــوائــز األخ ــرى ،وحصل
على الدكتوراه الشرفية من جامعة تورين
وجامعة أوبييدو .يتميز أدبه عمومًا بمزج
الــواقــع بالخيال ،وكـســر الخطوط الوهمية
بــن الحلم والــواقــع ،يفعل ذلــك بلغة سيالة
تميل للبساطة .صدر له بالعربية «العالم»
و«الورا وخــول ـيــو»« ،ه ـكــذا كــانــت الــوحــدة»
و«هي تتخيل وهالوس أخرى».

قصة

نخب في «مار مخايل»
حمود *
نسرين ّ

ب ـت ـم ـ ّـه ـ ٍـل ،ك ـن ــت أقـ ـ ــود س ـ ّـي ــارت ــي عـلــى
غير العادة ،حني طــردت فكرة تأجيل
االح ـت ـفــال إل ــى امل ـســاء ،وع ـقــدت الـعــزم
ً
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ـ ّ
ـوجـ ــه وح ـ ـ ـيـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى «م ـ ــار
ّ
م ـخ ــاي ــل» .ع ـ ــززت نـقـنـقــة ال ــدج ــاج في
مطلع «مــا ش ــاورت حــالــي» ،املبثوثة
مـ ــن م ـس ـ ّـج ــل ال ـ ـسـ ـ ّـيـ ــارة ،مـ ــن رغ ـب ـتــي
بشرب نخب تسديد القسط ّ
األول من
ثمن لوحة بالفحم لتشكيلي سوري
ً
م ـ ـعـ ــروف .وفـ ـ ـج ـ ــأة ،أح ـس ـس ــت بـطـعــم
البيرة في فمي.
¶¶¶
كــانــت الـســاعــة ت ـقــارب الـثــانـيــة عشرة
ظ ـه ـرًا ،ح ــن رك ـنــت سـ ّـيــارتــي بــالـقــرب
م ــن مـبـنــى «ك ـهــرب ًــاء ل ـب ـنــان» الـقـمــيء.
ّ
خـ ـط ــوت مـ ـس ــرع ــة ،كـ ــأنـ ــي فـ ــي م ـهـ ّـمــة
تقضي بانتشال الجرحى تحت ركام
«مبنى الـكـهــربــاء» ،الــذي انـهــار بــدون
إنــذار فــوق رؤوسـهــم! خيوط الشمس

ّ
مـ ـ ـ ّـسـ ـ ــدت شـ ـ ـع ـ ــري ح ـ ــت ـ ــى خـ ــدرت ـ ـنـ ّــي،
ّ
غريب عني،
بليد
وحولتني إلى كائن ٍ
ٍ
ّ
إذ قـلــت فــي س ــري ضــاحـكــة« :ليذهب
الضحايا (املفترضون) إلى الجحيم.
ّ
السيارات املنبعجة في مزرعة
لتدفن
آويــة ذكــور وحيد القرن املنطوية .لن
تحول نهاية العام دون احتفال بدفع
ق ـســط ال ـل ــوح ــة ّ
األول!» .اسـتــرسـلــت
ّ
فــي فكرة الضحايا املتخيلة؛ تابعت
املسير غير آبهة باملصاب إلى الحانة،
ساق ذو لحية شقراء
حيث استقبلني
ٍ
طـ ّـوي ـلــة وأص ــاب ــع م ـش ـغــولــة ب ـخــواتــم
فــضــة كثيرة ووش ــم ب ــارز على ذراعــه
ال ـي ـم ـنــى .ف ـتــح سـ ـ ّـدة ال ـب ـيــرة بـمـفـتــاح
ّ
مطلي بالذهب ،ثـ ّـم أرجـعــه إلــى جيب
ـار
ـ
ج
ـ
ش
أل
ـوم
ـ
س
ـر
ـ
ب
ـوع
ـ
ب
ـ
ط
ـ
مل
ا
ـه
ـ
ص
ق ـم ـي ـ
ّ ٍ
ّ
استوائيةٍ  ،قبل أن يرفع صوت مشغل
ّ
ّ
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى .ول ـح ـس ــن ال ـ ـحـ ــظ ،غــطــى
عــزف البيانو فــي «نيناز بـلــوز» على
صرخات الضحايا املستغيثة.
الطـفـنــي ال ـنــادل املـتـخـ ّـيــل ،وع ــرض أن

يذيقني طعم الـ «كوكتيل» ّ
املميز الذي
ّ ً
ك ــان يختبر إع ـ ــداده .حـ ّـدثـنــي مـطــوال
ع ــن تــركـيـبـتــه م ــن حـلـيــب ج ــوز الهند
والـ ـ «فــودكــا» وصلصة ال ـ «تباسكو»
وال ـل ـي ـم ــون ال ـح ــام ــض وال ـ ـ ـ «ل ـي ـك ــور»
بنكهة الشوكوالته ،فجاملته ،من دون
ّ
أن تفضحني عيناي ،بأن طعمه لذيذ
بعدما رشفت منه بسرعة! سخرت من
َّ
املتخيل الــرديء ،وتابعت
السيناريو
ّ
املسير ّ
«شارع
في
تفصيل
كل
لة
متأم
ّ
السهر» عند الظهر .بــدا الـخــواء كأنه
ي ــزي ــل رائـ ـح ــة وع ـ ــود سـ ـك ــارى الـلـيـلــة
السابقة الكاذبة من الزوايا.
¶¶¶
ّ
ّ
لقلة خبرتي في الحانات ،اعتقدت أني
ودخلت
سأجلس وحـيــدة لالحتفال،
ً
األولى التي صادفتها .كانت فسيحة؛
تـ ـخـ ـت ــرق الـ ـشـ ـم ــس زاوي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ «بـ ـ ــار»
ال ـخ ـشــب ف ـي ـهــا ،فـيـمــا م ـقـ ّـدمــة األخ ـيــر
ّ
م ـظــل ـلــة .ع ـلــى رأس ـه ــا ســاق ـيــة عــديـمــة
ّ
الـخـبــرة ،كــانــت تلبي طلبات الزبائن

ّ
ك ـ «روبـ ــوت» ،ب ــدون أن تكلف ّنفسها
اختيار ّموسيقى مناسبة لبثها ،أو
ّ
توزع النقل مع املشروبات ..أو تبتسم
في وجوه الحاضرين.
ّ
ّ
جلس ثنائي شاب متيقظ
في املقدمةّ ،
ّ
أوحـ ـ ـ ــى لـ ــي بـ ــأنـ ــه ي ـ ـفـ ــوت م ـح ــاض ــرة
جامعية ّ
ّ
هامة ،ورجــل خمسيني كان
ّ
ي ـتـ ّ
ـأســف إل ــى الـســاقـيــة بــاإلنـكـلـيــزيــة،
ّ
أثناء تنظيف بــول كلبه عن األرضية
ّ
ب ـم ـنــاديــل م ـع ــط ــرة .وبـ ــدت شـنـطــة يد
مقعد حيث الضوء يبهر البصر.
على
ٍ
ّ
حبا الكلب األبيض املدلل قريبًا مني،
حتى كــاد يالمس صندلي ،فأرجعت
ّ
بعصبية دفعته إلى النباح وما
رجلي
ّ
ّ
هي إل لحظات ،حتى أطلت صاحبة
الـ ـشـ ـنـ ـط ــة ال ـ ـض ـ ـخ ـ ـمـ ــة ،خـ ـ ــارجـ ـ ــة مــن
ّ
التبرج
دورة امل ـيــاه .لــم تفلح طبقات
الكثيفة على وجهها من إخفاء بداية
عـشــريـنـيــاتـهــا .ك ــان ــت تـنـتـعــل زوج ــي
ّ
حذاء شاهقي الكعبني شتتا انتباهي
لثوان ،وترتدي لباسًا
عن جلبة الكلب
ٍ

ال يـنــاســب وضــح الـنـهــار .طلبت ذات
ال ـك ـع ـب ــن ال ـع ــال ـي ــن خ ـم ــس ج ــرع ــات
بينها
م ــن امل ـش ــروب ــات امل ـس ـك ــرة ،م ــن
ً
الـ ـ «تيكيال» ،وراح ــت تكرعها واقـفــة،
أم ـ ـ ــام دهـ ـش ــة ال ـس ــاق ـي ــة والـ ـش ــارب ــن!
ّ
ـال ّ إلــى النادل
كانت تتكلم بصوت عـ ٍ
امل ـس ـ ًتــريــح ،الـ ــذي ي ـبــدو أنـ ــه يـعــرفـهــا،
قائلة« :بعد نصف الساعة يبدأ دوام
ّ
شهريًا
عملي املقرف .ثمانمئة دوالر

مقابل اثنتي عشرة ساعة في تنظيم
الـحـفــات والترفيه عــن الحاضرين».
طـبـطــب عـلـيـهــا ،فـصــرخــت« :فلتذهب
ّ
ال ـح ـفــات امل ـت ــرف ــة ،ومـنــظـمـتـهــا م ــدام
ّ
ه ــرم ــس إل ـ ــى ال ـج ـح ـي ــم! ت ــب ــا لـلـكـعــب
الـ ـع ــال ــي ودخـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـس ـ ـي ـ ـجـ ــار!» .ث ـ ـ ّـم،
غ ـ ــادرت ســري ـعــا .ع ــاد ال ـك ـلــب ال ـنـ ّـبــاح
إل ــى االق ـت ــراب مـنــي م ـج ـ ّـددًا ،فأنهيت
احتفالي السخيف ،ونـقــدت الساقية
ثمن البيرة ،التي لم أرتشف منها أي
رشفة ،وعدت أدراجي.
* كاتبة لبنانية
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كلمات

5

شذرات

كل هذه األشهر والسنين لتلعبي بها
فراس سليمان *

1

ُ
ُ
ظننت أني هيئت ألحمر الشفاه
وليس لكل هذا الدم.

2

ُ
أحمر شفاهي
ذاكرتي
َ
محوتها أنت بقبلة.

3
لــم يـبــق ش ــيء يستحق املــديــح ســوى
اليأس .مع هذا لن أفعل
¶¶¶
ّ
كم من القسوة املبهجة أن ال أحد في
حياتي ألخونه
¶¶¶
أنا التي جلست على هامش الهامش
منتظرة أن يصفق لي موتى املنت

4
غيبتك عنه
ِ
غيمتك عليه
ِ

12
يا إلهي..
كم هؤالء األعداء يشبهون بعضهم

13

أنت محاطة باألشياء
بما فيهم اآلخرون
كم مبهج أنك وحيدة في متجر الزمن
ح ـيــث صــاح ـبــه ال ـل ــه وه ـب ــك ك ــل هــذه
األشهر والسنني مجانًا لتلعبي بها

14

وحدك مع نباتاتك في بيت صغير
ِ
تحاولني تركيب بعض حياة

15

قضيت سنتني في غيبوبة ،ال تعرفني
إن كانتا قصيرتني أو طويلتني،
ذكــرتــك أم ــك بــأش ـيــاء غــريـبــة وكـثـيــرة
كنت تقومني بها
لكن أغربها أنــك كنت تقذفني حبات
الطماطم على الحائط وتــردديــن دم
...دم ...دم .
ثــم تلطخني يـ ّ
ـديــك ووج ـهــك وثـيــابــك
بذاك األحمر
ي ـ ـبـ ــدو أنـ ـ ـ ــك كـ ـن ــت وح ـ ـ ـ ــدك ت ـق ــات ـل ــن
بشراسة نادرة ضد الحرب

16

5

َ
أشتري خرائط ،فقط ألشربك الحدود
ّ
أغيرها ،أزيح العواصم واملدن
ـات حـ ـيـ ـط ــان ألع ـب ــث
أشـ ـ ـت ـ ــري سـ ـ ــاعـ ـ ـ ِ
بعقاربها
قد أبدو مجنونة
لكن ليس أكثر ممن صنع الخرائط
والساعات.

6
أكتب قصائد وأركنها في جارور .من
حني إلى آخر أطالعها
أريد أن أتفرج على طفولتي.
أنا البنت الفقيرة التي لم يلتقط لها
أحد صورة.

7
قالت صديقتي :ينقص قلعة حياتي
برج حب.
قلت لها انزلي قبو القلعة
إنه برجك املقلوب

8

ً
أنا أكثر تفاؤال مما تظن
كل رغبة في املوت أو في الحياة
أصنع منها دمية
ي ـح ــرك ـهــا شـ ـخ ــوص م ـن ــام ــات ــي عـلــى
خشبة مسرح
مليء بجمهور متقاعد من الدمى

9
أنا متأكدة
لو امتلكت ُدمى وألعاب في طفولتي
لكانت كبرت معي

10

ْ
استرخت ورقة الدلب الصفراء
أخيرًا
ً
ُ
العجوز وثيرة
على الكرسي األزرق
في الشرفة من دون مساعدة الريح
خادمةِ الخريف البدينة.

11

أنا الحورية،
التي تتعذب على اليابسة

أنا سليلة الضجة
التي يحدثها النسيان

17

كل من حولي أشعرني ويشعرني أني
ال شيء
ّ
ه ـ ــا أن ـ ــا ال ـ ــاش ـ ــيء أح ـ ــن ـ ــط أرواحـ ـ ـ ــي
الكثيرة في توابيت خشبية وأدفعها
في نهر ال ماء فيه.
نهر يعرج بني الكلمات.

18

ّ
أكتب وأمزق
هكذا أتلف ذاكرتي
من سيقرأني؟
أنا الكلمة الهوجاء التي خرجت عن
الطاعة.
الكلمة القبلة التي لم تطبع على خد
األم املريضة قبل أن تموت
املفعمة بما لن يأتي
ابنة املواعيد الفقيرة

19
مـنــذ أع ــوام طــويـلــة وأن ــا أجـلــس على
مقعد في حديقة نفسي
ّ
مـنـتـظــرة أن ي ـحــط عـلــى كـتـفــي طـيـ ُـر
نفسي.

20
ال ـق ـط ــع امل ـع ــدن ـي ــة الـ ـت ــي س ـق ـطــت مــن
صوتك
بحوزتي اﻵن
ً
أستطيع أن أشتري يومًا جميال

21
أحالمي بسيطة
أن أستطيع صوغ مخاوفي من العالم
بطريقة جميلة

22
لـتـكــن ه ــذه الـقـصـيــدة ال ـتــي تنتابني
سكينًا
في قلب حاجتي ألكون

23
أجمل ما أنجزته الحياة

جسدان مسمومان يتبادالن رسائل
حب

24

ّ
مبني بيتي من الغبار
داخله أنا
مثل امرأة عجوز
بني يديها املكنسة
عكازة

25
تغلق عليها محارتها
لقدا رأت العالم

26

ّ
ّ
ترابي..
يشع إله
داخــل معبد الخوف
هوائي
لذلك
الدم على الحجر
الوصايا ّ
تدبر أرواح األضاحي
ّ
ال ـح ـيــاة ب ــرخ ــاوة ت ـلــم أج ـس ــاده ــا في
الظل.

27
لم يكونوا بحاجة ليجتمعوا كلهم
وي ـ ـت ـ ـعـ ــاونـ ــوا عـ ـل ــى رب ـ ـ ــط س ـع ــادت ــي
ببالونه
وتطييرها
كنت أستطيع فعل ذلك وحدي.
وأنا بينهم.

28
أيتها الكلمة الضئيلة وأنت تعرجني
في هذا املمر املعتم
أشعلي مرادفاتك،
أضيئيها
كي تقودك إلى ظالمك الحقيقي.

29
من أجل بعض الكلمات
م ـ ــن أج ـ ـ ــل بـ ـع ــض بـ ــريـ ــق أعـ ـ ـ ــرف أن ــه
سيخبو
ُ
ضيعتني.

30
ال ـ ـجـ ــروح ال ــواضـ ـح ــة ع ـل ــى كـ ــف م ــاء
الكالم
ّ
أن
تؤكد
َ
لقصائدي حراشف مضحكة

31

يا الله
َ
أجملك
ما
وأنت تخرب حديقة حياتي
كسنجاب جائع.
32
أنظف وحدتي مني
أريد أن أصفو.

32

ليس متاحًا لي أن أكون
أنـ ــا ال ـب ـن ــت امل ـس ـج ــون ــة ال ـت ــي أكـمـلــت
القمر على دفتر رسمها
هل ُ
سيطلق سراحي في ليل ما
ً
ألرى قمري مكتمال في السماء

33
لم تعد معركة أصوات فحسب
القتلى مكومون هنا وهناك.
إلى متى سأبقى في غرفتي
زنزانة لغتي

ّ
يضج
صمتًا أزرق

34
م ـ ـ ـ ــازال ال ـ ـنـ ــدى ي ـل ـم ــع ع ـل ــى (ص ـب ــاح
الخير)
التي ألقيتها ّ
علي منذ عشرة أعوام

35
أحب عالمات الترقيم في صمتك

36
صرخاتك
سيساء فهم
ِ
ّ
البرية.
حتى وأنت وحدك في

37
أنــا حصيلة كوني لــم أكــن كما أرغــب
أكون
أن ُ
محض مجاز
وجودي معي في نفس املكان

دومينيك
فورتان
«العواصف
الكبيرة» (مواد
مختلفة على
لوح خشبي ـــ
)30 × 48

38
أخـيـرًا أدركــت أنــي مــا كنت ولــن أكــون
كما أريد
َ
فهمك لي.
لذا استطيع أن افهم إساءة

39
أحلم داخل هذه املتاهة
بمتاهة أجمل

* كاتب سوري

المساهمات االبداع ّية في ملحق «كلمات»
يمكن إرسال المساهمات اإلبداع ّية (من قصص وقصائد ونصوص
ح ّرة وترجمات وصور فن ّية ورسوم) إلى ملحق «كلمات» في جريدة
«األخبار» ،على العنوان اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان
اإلقامة ،ورقم هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات األدب ّية ،تعطى األولويّة لنصوص خضعت التفاق
مسبق مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة األصل ّية التي
كتب فيها النص .مع تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه،
من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.
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كلمات

محاورات

عبد الفتاح كيليطو ّ
مشاء فكري ينبش في التراث بعين حداثية
خليل صويلح

ه ـ ــذه امل ـ ـ ـ ـ ّـرة ،س ـن ـقــع ع ـل ــى ع ـب ــد ال ـف ـتــاح
كـيـلـيـطــو ( )1945مـتـلـ ّـبـســا بــالـجــريـمــة
ّ
ال ـكــام ـلــة ،إذ لـطــاملــا فــتـشـنــا عـنــه خ ــارج
كتبه ،دون جــدوى .فهذا املبدع املغربي
ذو الدمغة الخاصة في الكتابة العربية،
أشبه بحلزون لجهة االختفاء والتواري،
يهدينا كـنــوزه على جــرعــات ،ثــم يعود
إلى قوقعته /مكتبته ،مطمئنًا إلى حني،
إلى أن يقوم بغزوة أخرى أكثر بريقًا.
ق ــارئ بمرتبة مــؤلــف ،غ ــارق فــي بطون
ح ــظ وامل ـ ـعـ ـ ّـري
الـ ـكـ ـت ــب ب ـص ـح ـب ــة الـ ـج ــا ّ
وش ـ ـهـ ــرزاد ،وآخ ــري ــن ،ي ـنــقــب ع ــن الـســر
والـلـغــز وفتنة األسـئـلــة األول ــى .هــا هي
أمـيـنــة عــاشــور فــي كـتــابـهــا «كـيـلـيـطــو...
مــوضــع أسـئـلــة» (دار تــوبـقــال ـ ـ ترجمة
عبد السالم بنعالي) تستدرج صاحب
«الـعــن واإلب ــرة» إلــى املنصة كــي يــروي
عــاقـتــه بــالـكـتــب ،وف ـ ّحــص تـلــك ال ـقــدرة
ال ـه ــائ ـل ــة ع ـل ــى ال ـت ـن ــق ــل بـ ــن األجـ ـن ــاس
ً
األدب ـ ـيـ ــة ،فـ ـض ــا ع ــن ال ـح ــري ــة ال ـف ـكــريــة
التي يتمتع بها ،إلى ّ
تحرره من القيود
األكاديمية.
هكذا اختزل كيليطو حياته في القراءة
ّ
وال ـك ـت ــاب ــة« :إن ال ـك ـتــب ق ــد شــك ـلــت إلــى
حـ ّـد ما رؤيتي إلــى العالم» يقول .تلجأ
ُ
تب
الكاتبة املغربية إلــى اسـتـهــاالت ك ِ
ـاورهــا بوصفها مفتاحًا ألسئلتها
مـحـ ِ
من جهة ،وجوهر أفكار الكاتب ،من جهةٍ
ثانية .يجيب« :يمكننا االقتصار عليها
إلــى حـ ٍـد مــا .لكن مــا يثير الــدهـشــة ،هو
أن معظم الـقـ ّـراء ال يقرؤونها ،واألدهــى
أنهم ال يتبينونها» ،مراهنًا على ندرة
من العارفني في فك شفرات اللغز ،غامزًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه م ــن «ع ـمــى الـ ـق ــارئ».
ذلــك أن أس ــرار الـنــص تكمن مفاتيحها
في االستهالل .الحقًا ،ستتكئ بصيرته
عـ ـل ــى ك ـ ـتـ ــابـ ــات أعـ ـمـ ـي ــن هـ ـم ــا امل ـ ـعـ ـ ّـري
وبــورخ ـيــس ،نــابـ ّشــا عاملهما الـغــامــض.
ل ـكــن كـيـلـيـطــو م ــش ــاء ف ـك ــري ال يـتــوقــف

ً
طــويــا فــي املـحـطــة نفسها .إذ مــا انفك
ينبش فــي كـتــب ال ـتــراث بـعــن حــداثـيــة،
ك ـتــابــا وراء اآلخ ـ ــر ،نــاف ـضــا ال ـص ــدأ عن
ً
تـلــك الـكـنــوز ،فــالـجــاحــظ م ـثــا ،هــو أحــد
آبائه الروحيني ،كذلك ابن حزم ،صاحب
«طــوق الحمامة» ،وابــن رشــد ،وعشرات
األس ـ ــاف ال ـع ـظ ــام ،فـيـمــا يـسـتــدعــي من
ً
الـ ـضـ ـف ــة األخ ـ ـ ـ ــرى أعـ ـ ـم ـ ــاال ل ـب ــورخ ـي ــس
وروالن بـ ــارت ،ونـيـتـشــه ،وســرفــانـتــس،
وكــاف ـكــا ،وآخ ــري ــن ،فــي «عـمـلـيــة وصــل»
بني ثقافتي الشرق والغرب .وهنا تكمن
أهمية مشروعه الـنـقــدي ،فــي مزاوجته
بـ ــن ثـ ـق ــاف ــات م ـخ ـت ـل ـفــة ،أو ك ـم ــا يـشــي
عنوان أحد كتبه «أتكلم جميع اللغات،
لكن بالعربية» .ستتكشف مرجعياته
تـ ـ ــدري ـ ـ ـجـ ـ ــا .ال ـ ـق ـ ـصـ ــص املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ّـورة ف ــي
ً
طفولته أوال (خصومة الصور) ،مرورًا
ب ــأط ــروح ـت ــه ال ـجــام ـع ـيــة ع ــن «م ـقــامــات
ّ
املعري ممتدحًا
الحريري» ،ثم اكتشافه
غـمــوضــه ودروبـ ــه املـغـلـقــة وانـعــراجــاتــه
امل ـ ـ ـفـ ـ ــاج ـ ـ ـئـ ـ ــة ،وم ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــه امل ـ ـض ـ ـل ـ ـلـ ــة،
ّ
املحيرة «ال نجاة إال للكتاب
وضبابيته
الغامضني ،ثــم مــا قيمة العمل مــن غير
أس ــرار؟» يـقــول .وســوف يتساءل باكرًا:
«كيف نجرؤ على مواصلة الكتابة بعد
الجاحظ ومارسيل بروست وكافكا؟».
هـ ـك ــذا س ـي ـت ـل ــف م ـ ـحـ ــاوالتـ ــه ال ــروائـ ـي ــة
األول ـ ــى ،لتمتد م ـحــاوراتــه الح ـقــا نحو
اب ــن رش ــد (م ــن شــرفــة اب ــن رشـ ــد) ،وابــن
ّ ً
معوال على
بطوطة ،و«ألف ليلة وليلة»،
الـفـضــول املـعــرفــي امل ـح ـ ّـرم ،معتبرًا إيــاه
وث ـيــق الـصـلــة بــالـفــاكـهــة امل ـح ـ ّ
ـرم ــة ،ذلــك
ّ
أن املـعــرفــة ال تنفصل عــن الـلــذة (لسان
آدم) .هؤالء كانوا بالنسبة إليه بمثابة
مـصــدر إل ـهــام ،وسـنــد ،وص ـنــدوق مليء
بالكنوز الـتــي ال تـقـ ّـدر بثمن .انخراطه
في تشريح وتأويل النصوص التراثية
تقابله ريبة تجاه النصوص املعاصرة،
فاألسئلة الكبرى سبق أن أجــاب عنها
أسالفه ،لكنه سيعتني بسؤال الترجمة،
وه ـ ـجـ ــرة األش ـ ـكـ ــال والـ ـخـ ـط ــاب ــات .ه ــذا

كيف
نجرؤ على
مواصلة
الكتابة بعد
الجاحظ
وبروست
وكافكا؟

ال ــذه ــاب واإلي ـ ــاب ب ــن لـغـتــن (الـعــربـيــة
ً
والـفــرنـسـيــة) أرب ـكــه قـلـيــا فــي بــدايــاتــه،
ـرار واض ــح أتــوجــه
إل ــى أن وص ــل إل ــى قـ ـ ٍ
ببصري شرقًا عندما أكتب بالعربية،
ً
وغربًا ،أو شماال ،إن كتبت بالفرنسية»،
كما سيوزع حصة الـقــراءة بالتساوي:
ً
الـعــربـيــة ن ـهــارًا ،والـفــرنـسـيــة لـيــا «فهل
ق ــراءة النهار هــي ق ــراءة العقل ،وقــراءة
ال ـل ـي ــل ه ــي الـ ـحـ ـل ــم؟» .ولـ ـك ــن ملـ ـ ــاذا ه ــذا

االعتناء الصارم بالهوامش واإلحاالت؟
يجيب بأنه يخشى اتهامه باالنتحال،
كما كان يفعل معلم اللغة العربية ،كلما
ّ
يصدق
قرأ له موضوع إنشاء ،فلم يكن
بأن هذا الفتى هو من يكتب مواضيعه
بنفسه.
بـ ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ــزدح ـ ــم ن ـص ــوص ــه
بــإشــارة إلــى عـنــاويــن كـتــب ،أو مؤلفني،
ّ
وشـخـصـيــات مـسـتــلــة م ــن ك ـتـ ٍـب أخ ــرى،

بزاوية نظر مفارقة ،وبنوع من اللبس
وال ـ ـتـ ـ ّ
ـردد وال ـب ـل ـب ـلــة ،م ــا ي ـت ـيــح ل ـل ـقــارئ
إمكانيات مختلفة للتأويل .في قصصه،
س ـي ــذه ــب إل ـ ــى ت ـم ـج ـيــد ال ـب ـط ــل ال ـض ـ ّـد
بــاعـتـبــاره أك ـثــر أهـمـيــة مــن الشخصية
اإلي ـجــاب ـيــة .تـتــوغــل أمـيـنــة ع ــاش ــور في
ع ــال ــم ص ــاح ــب «حـ ـص ــان ن ـي ـت ـشــه» بـمــا
ي ـش ـب ــه امل ـ ـ ـبـ ـ ــارزة ،ب ـق ـص ــد ه ـت ــك أس ـ ــرار
م ـ ـحـ ــاورهـ ــا ،ل ـك ـن ــه ي ـب ـق ــى م ـت ـي ـق ـظــا فــي
إجــابــاتــه ،وح ــذرًا مــن االس ـت ـطــرادات ،أو
اإلجـ ّـابــات اليقينية ،باإلضافة إلــى ولع
بــالــدقــة ،إذ ي ـ ّ
ـردد أكـثــر مــن م ـ ّـرة عـبــارات
مــن ن ــوع «ال ينبغي أن ن ـجــزم» ،و«إل ــى
ح ـ ّـد مـ ــا» ،و«ل ـي ــس ت ـم ــام ــا» ،مستشهدًا
ب ـق ــول ف ـلــو ّب ـيــر ف ــي ال ـك ـتــابــة «أن يـكــون
امل ــرء فــي دق ــة قــانــون األحـ ــوال املــدنـ ّـيــة».
بالطبع ،ستحضر شخصية «شهرزاد»
أو «نـ ّـســاجــة الـلـيــالــي» كثيمة أساسية
ص ــه
فـ ــي اشـ ـتـ ـغ ــاالت ــه ال ـن ـق ــدي ــة ون ـص ــو ّ
التخييلية ،بوصفها مـعـبـرًا نـحــو لــذة
الحكي بغياب مــؤلـفــه .ذلــك أن الليالي
ّ
ظلت إلــى اليوم مجهولة املــؤلــف .يقول
عبد الفتاح كيليطو بأن نصوصه تولد
من صورة ،من كلمة ،وافتراضات «كتبي
تــولــد مــن بـقــايــا أدراج خــزانــة ،مـقــاالت،
ّ
مـحــاضــرات ،م ـس ــودات» ،نافيًا أنــه فكر
سـلـفــا بــالـجـلــوس وراء طــاول ـتــه بقصد
تــألـيــف ك ـتــاب م ــا .أم ــا رع ـبــه الحقيقي،
فيتمثل فــي ذلــك «ال ـقــارئ ال ـعــدو» ،قبل
أن يستدرك «ألننا نهابه ال ننساق إلى
االستسهال» .إشكالية اللغة لها ّ
حصة
ّ
أيضًا في هذه املحاورات كسؤال متجدد
حـ ـ ــول ق ـل ــق ال ـ ـهـ ــويـ ــات ،وتـ ـل ــك امل ـس ــاف ــة
الفاصلة بني الفصحى واللهجات ،ولغة
الـكـتــابــة نـفـسـهــا «ه ــل أكـ ــون أن ــا نفسي
عندما أكـتــب بالعربية أو الفرنسية؟»
ً
يـقــول .ال تهمل أمينة عــاشــور تفصيال
يخص تجربة هــذا املبدع االستثنائي،
ك ـمــا ل ــو أن ـه ــا ت ـق ــوم بـتـظـهـيــر صــورتــه
بالطول الكامل .ثم تغلق العدسة على
جملته األخيرة« :املواظبة على اللعب».

رواية

بسام شمس الدين شتات االنتماءات
سومر شحادة
يــأخــذنــا ال ـكــاتــب الـيـمـنــي ب ـســام شمس
الــديــن فــي رواي ـتــهِ «نــزهــة عائلية» ( دار
ال ـســاقــي) إل ــى حـكــايــة قــوامـهــا األع ــراف،
وان ـت ـه ــاك ت ـلــك األع ـ ـ ــراف ه ــو م ــا تسعى
ال ــرواي ــة إل ــى جـعـلــه اس ـت ـث ـنــاء هــا .ينقل
الكاتب صــراع الــوالءات لدى الجماعات
واألفـ ـ ـ ــراد؛ ب ــن م ـي ـثــاق الـقـبـيـلــة امل ـقــدس
وميثاق الدولة الناشئة.
يعتمد في سرده على شخصية مأمون
الـجــزار.عـبــر التغيرات الـتــي ط ــرأت على
هذه الشخصية ،يصور مسار األحداث
في محيطها .باستخدام زمن متواصل
ت ـت ـخ ـل ـلــه أبـ ـ ـ ــواب ع ـل ــى الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة ،يـ ــوزع
الحكاية بشكل يمكن إسقاطه على خطة
عسكرية تقليدية لقبيلتني متصارعتني
بـيـنـهـمــا سـ ــوق ُم ـح ــاي ــد ي ـك ــون مـســرحــا
ً
للصراع أو تمثيال واقعيًا للعداء .ينقل
الكاتب أدواتهِ بني املناطق الثالث راصدًا
حياة مأمون الجزار .وما يلبث أن يوسع
خــري ـط ـتـ ُـه وي ـص ــل إلـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة .لكن
أســاس الحكاية يبقى فــي تلك املساحة
بــن املتصارعني .تمثل «نــزهــة عائلية»
ع ــرض ــا ي ـقــابــل الـعـصـبـيــة بــامل ـســاومــات
والـحــروب بالتسوية ،التعصب الديني
ب ــالـ ـعـ ـل ــم .وق ـ ـبـ ــل ذلـ ـ ـ ــك ،تـ ـض ــع ال ـ ــرواي ـ ــة
األع ـ ــراف مـقــابــل ه ــدره ــا .تـصـبــح إقــامــة
مــؤس ـســات ال ــدول ــة الـحــديـثــة ك ــامل ــدارس
واملـسـتــوصـفــات نــوعــا مــن الـتـعــدي على
ّ ّ
الجماعة .إذ إن كل نمط اقتصادي ُينشئ
نمطًا اجتماعيًا موازيًا .غاية الرواية هي
زمان
املجتمع القبلي الواقف على أطالل
ٍ
ّ
غــابـ ٍـر وي ــرى فــي ك ــل تغير ال يـخــرج من
األع ــراف ،تـهــديـدًا تنبغي مـحــاربـتـ ُـه .في
هذا الجو من شتات االنتماءاتّ ،
يشيد

ُ
شمس الــديــن حكايته ويــرمــي بأبطالهِ
إلى نزهة تحمل فكرة الفناء بني طياتها.
ّ
يـنــدفــع هـ ــزام اب ــن نـقـيــب آل طـعـيــم إلــى
حانوت مأمون الجزار .يخلق هذا الفعل
ال ـع ـشــوائــي ال ـح ــدث الـ ــذي تـنـطـلــق منه
الــروايــة .يظهر الـجــزار في مظهر املنقذ
ـده .وقـ ــد قضى
لـلـطـفــل م ــن م ـص ـيــر والـ ـ ـ ـ ِ
مـغــدورًا من قبل نقيب آل شهوان الذي
لــم يكترث بــاألعــراف ،لتبدأ حلقة الثأر
الفارغة بني القبيلتني .في املنزل ،تدفع
زوج ـ ــة الـ ـج ــزار بـ ــهِ إلـ ــى آل شـ ـه ــوان كي
ـاذه طفل
يطلب الصفح منهم جــراء ان ـقـ ِ
أعــدائـهــم .يخرج إلــى ال ـجــرود ،يتعرض
لألسر وصنوف التعذيب واملهانة كافة
ع ــوض ــا ع ــن ال ـص ـف ــح ،ل ـي ـخــرج بــانـتـهــاء
س ـل ـس ـلــة الـ ـث ــأر األولـ ـ ـ ــى ،ويـ ـع ــود لـيـجــد
ً
ال ـ ـسـ ــوق أط ـ ـ ـ ـ ــاال .ي ـع ـي ــش مـ ــع زوج ـ ـتـ ــهِ
وابـنــه فــي كنف زوج ــة النقيب املـغــدور.
ُ
حاله وحال زوجتهِ إثر الغياب
وينقلب
ال ـط ــوي ــل .ل ـقــد خـ ــرج م ــن املـ ـن ــزل بسبب
ـودتــهِ  ،بــاتــت تسحرها
مـشــورتـهــا ،وب ـعـ ُ
لحظات غضبهِ وفتنت بالصفعة التي
ً
وجهها إليها .لقد غدا الجزار رجال مثل
والــدهــا .ينتمي مــأمــون إلــى فئة البيع،
وهي فئة أقل قدرًا من القبائل ،ال يجوز
ل ـ ُـه امل ـشــاركــة فــي اجـتـمــاعــات رجــاالتـهــم
وال حمل ال ـســاح .لكن قــربــه مــن زوجــة
ً
استثناء،
املغدور وإنقاذه ابنها جعاله
ً
إضافة إلى عملهِ وكيال لعقارات العائلة
فــي الـعــاصـمــة .يـشـكــل اخ ـت ـبــاره الجهل
واألمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ،االخـ ـتـ ـب ــار األك ـ ـثـ ــر داللـ ـ ــة فــي
ال ــرواي ــة .تــدفــع ال ـت ـغ ـيــرات ال ـتــي راف ـقــت
ّ
تـعــلـمـ ُـه بــالـنــص إل ــى رمــزيــة مـشــرقــة في
حياة القبائل .دفعه نــزق شيخ الجامع
إل ــى تعلم ال ـق ــراءة والـكـتــابــة ،وبتعلمهِ
ب ــات مــرجـعــا ألهــالــي الـقـبـيـلــة ،ال سيما

أخرج
الكاتب
اليمني
نصه من
رتابته
بنهاية
مسرح ّية

فقرائها .إلى جانب ذلكً ،لقد زاد أعداؤه
من حراس األعرف شراسة ،وهم أسياد
القبيلة وشيخها .لقد بدأ التعليم يفرز
واقعًا اجتماعيًا جديدًا ،خصوصًا بعد
ن ـج ــاح م ــأم ــون ف ــي إق ـنــاع ـهــم ب ـض ــرورة
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى ت ـش ـي ـيــد امل ـ ــدرس ـ ــة .بـنــى
ً
لنفسهِ منزال كبيرًا في السوق .بالتالي،
وقف في املرتبة الفاصلة بني فئة البيع

وأه ـ ــل ال ـق ـب ــائ ــل؛ ف ـهــو س ـيــد ف ـئــة الـبـيــع
وصـغـيــر أه ــل الـقـبــائــل مـتــى مــا اجتمع
بـهــم .ال يغيب الـثــأر عــن حلقات السرد
املـتــداخـلــة ،ويـبـقــى االن ـت ـقــام هــو السيد
ّ
ـداد شــاق كي
الخفي .يعود هــزام من إع ـ ٍ
يصير الـنـقـيــب ويـمـضــي إث ــر تــأكــد أمــر
مــوتــه ،بسبب امل ــرض ،كــي ينتقم ملقتل
ـده ت ــارك ــا وراءه ج ـن ـي ـنــا ف ــي رح ــم
والـ ـ ـ ـ ِ

عروسهِ  .يرافقه مأمون في رحلة الثائر
ت ـلــك ،ث ــم ت ـعــود األح ـ ــداث إل ــى رتــابـتـهــا،
إلى أن يصير الحفيد قــادرًا على األخذ
بالثأر .لكنه لن يفعل ،إذ تكون التغيرات
العامة قد أثمرت عن رقة ترفض القتل.
ويـكــاد قلب الحفيد العاشق يستعذب
سيل دمائه كي يقابل ابنة مأمون الجزار
ّ
فـقــط ،وك ــل دم ــاء ال تـقــود إل ــى املحبوب
مــرفــوضــة فــي عــرفــهِ  ،الجـئــا إل ــى أع ــراف
العشاق وغير مكترث بأعراف القبيلة.
يـسـتـلــم ابـ ــن الـ ـج ــزار م ــدي ــري ــة املـنـطـقــة،
وتـ ـب ــدأ ال ـج ـم ـه ــوري ــة بـ ـف ــرض مـنـطـقـهــا
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،ض ـم ـن ــا وال ـ ـ ـ ـ ــده ،الـ ــذي
مـضــت سـنــواتــه وه ــو يـهــرب مــن نـبــوءة
إح ـ ــدى الـ ـع ــراف ــات .أم ـ ــام امل ـخ ـف ــر ،يفكر
باالنتحار ،بسبب رفض ابنه استقباله
ف ــي م ـك ــان ال ـع ـم ــل .ي ـضــع األحـ ـج ــار في
ثيابهِ ويمضي إلى البئر ،قبل أن يواجه
ُ
تساعده الصخور في
نبوءة العرافة ،أو
جعبته على الفرار منها.
تـبـلــغ ال ــرواي ــة ذروتـ ـه ــا ف ــي الـصـفـحــات
األخ ـ ـيـ ــرة .ت ـت ـضــح ن ــزه ــة ال ـعــائ ـلــة الـتــي
تـسـحــب ال ـخ ــراب مـعـهــا إل ــى الـعــاصـمــة،
من أجل أخذ الثائر من نقيب آل شهران.
أخـ ــرج ش ـمــس ال ــدي ــن ن ـصــه م ــن رتــابـتــه
ّ
مسرحية؛ إذ أنبتت بذرة الفناء
بنهاية
على مشاهد أغلقت الرواية على الدماء.
ب ــدأ ال ـنــص بــانـتـهــاك ل ــأع ــراف وتـتــالــت
ع ـم ـل ـي ــات االنـ ـتـ ـه ــاك خ ـ ــال ال ـص ـف ـحــات
حتى باتت األعــراف نثرات وشــراذم في
رؤوس العجائز ،ولتبني الدولة أعرافها
الجديدة .أعراف لم تبتعد بالقدر املرجو
ّ
عن أعراف القبائل .كأن في هدر األعراف
ت ـكــري ـســا ل ـل ـهــدر ع ــرف ــا ،س ـ ــارت وف ـق ــا لــهُ
املصائر في الرواية وجانب الحياة الذي
صو ُ
ّ
رته.
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وليد الخالدي القدس مفتاح ...أي سالم؟
عبدالرحمن جاسم
ي ــأت ــي كـ ـت ــاب ال ـب ــاح ــث وامل ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤرخ الـ ـب ــارز
وليد الخالدي «الـقــدس مفتاح السالم»
(م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة)
ل ـي ـض ــيء ع ـل ــى االهـ ـتـ ـم ــام الـ ـ ــذي تـحـظــى
بـ ــه امل ــديـ ـن ــة امل ـ ـقـ ـ ّـدسـ ــة ال فـ ــي الـ ــوجـ ــدان
الفلسطيني فحسب ،بــل أيـضــا فــي ذلك
العربي واإلسالمي .تعتبر فلسطني آخر
ـام «أجنبي»؛
الـبــاد املحتلة مــن قبل نـظـ ٍّ
يحاول تسويق نفسه على أنه «صاحب
أرض» ال «احتالل» .من جهةٍ أخــرى ،هو
يـسـعــى إل ــى تـســويــق ف ـكــرة ال ـســام التي
َّ
بأن كل األحداث الحالية هي ٌ
«أمر
تعتبر
واقع» .لذلك ،ينبغي لألضعف أن يمتثل
لألمر الــواقــع مــن دون مقاومة .مــن هنا،
يـطــرح ع ـنــوان كـتــاب الـخــالــدي إشكالية
كبرى :ما معنى أن نقول «بأن القدس هي
سالم نتحدث؟
مفتاح السالم»؟ وعن أي
ٍ
هـ ـ ــل هـ ـ ــو ال ـ ـ ـسـ ـ ــام بـ ـحـ ـس ــب مـ ـ ــا ط ــرح ــه
ولـ ــي ال ـع ـهــد الـ ـسـ ـع ــودي األم ـ ـيـ ــر-آنـ ــذاك-
عبدالله بن عبدالعزيز عــام  2002ضمن
مـبــادرة الـســام العربية؟ أم أنــه املرتبط
ّ
بــاتـفــاقـيـتــي غ ـ ــزة وأريـ ـح ــا (أو أوس ـل ــو)
امل ــوق ـع ـت ــن ب ــن ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ومثيلتها الصهيونية؟ أم بتلك األردنية
ض ـمــن «إعـ ـ ــان ع ـ ّـم ــان» ()2017؟ أم أنــه
ب ــال ــرؤي ــة وال ـط ـعــم ال ـص ـه ـيــونــي :ال ـســام
مقابل السالم ،ال أكثر وال أقل؟
لذلك ،بعيدًا عن قيمة الكتاب التأريخية
َّ
ـإن العنوان ّ
بحد ذاتــه يترك
والحدثية ،فـ
َّ
ً
سؤاال دونما إجابة ،مع أن مقدمة الكتاب
(كتبها محمود ســويــد املستشار العام
لـ ـ «مــؤس ـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية»)
َّ
تـ ـشـ ـي ــر بـ ـ ــوضـ ـ ــوح إلـ ـ ـ ــى أن امل ــؤسـ ـس ــة
استعانت بالكاتب «لوضع قضية القدس

وعروبتها في سياقها الحقيقي بعدما
أمـعــن ال ـقــادة اإلســرائـيـلـيــون وألـ ّـحــوا في
تلقني العالم أن القدس املوحدة عاصمة
إسرائيل األبــديــة» .إذًا ملــاذا أتــى العنوان
بهذه الطريقة؟ ال أحد يعلم.
ّ
يتكون الكتاب من مجموعة من األبحاث
والدراسات والخطابات أبرزها الخطاب
االفـتـتــاحــي للكتاب ال ــذي كتبه الباحث
عــام « 1967عندما كــان مستشارًا للوفد
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي بـ ــرئـ ــاسـ ــة وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
العراقي عــدنــان الباجه جــي إلــى الــدورة
االسـتـثـنــائـيــة ال ـطــارئــة للجمعية الـعــام
لــأمــم امل ـت ـحــدة ( 1967/7/14أي قبيل
ح ــرب ح ــزي ــران  ،)67وق ــد ط ـلــب ال ــوزي ــر
العراقي من الخالدي أن يلقي شخصيًا
خ ـط ــاب ــا يـ ـ ــرد ف ـي ــه ع ـل ــى م ـم ـث ــل ال ـك ـي ــان
ال ـع ـب ــري ووزيـ ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا آب ــا إي ـبــان
ويفند إدعــاءاتــه بصهيونية القدس في
ً
الجمعية العامة» .املشكلة مرة أخرى في
ه ــذا الـخـطــاب أن ــه يـشـيــر (رب ـمــا ك ــان من
املناسب في ذلك الوقت) إلى حق األردن
كدولة ومملكة بشطر من املدينة ّ
املقدسة
ٍ
وبسيطرتها عليه ،وبأنه ال حق للكيان
ً
ـرف مــن املدينة.
الـعـبــري اح ـتــاال بــأي ط ـ ٍ
لكن كأي «نشاط بحثي» أكاديمي بحت
بعيدًا عن أي جانب «مقاوم» ،فإنه يتناول
حججًا وبــراهــن ال يمكن لإلسرائيليني
ّ
«القوة» التي
التفاهم معه ضمن منطق
خطاب
أمام
نحن
تتبعه هذه الدولة .إذًا
ٍ
كتب في  67يحاول قدر اإلمكان املحاكاة
بــال ـحـ ّـجــة أم ـ ــام «اح ـ ـتـ ــال» جـ ــاء بــال ـقــوة

دول (أميركا وبريطانيا وفرنسا)
أمــام
ٍ
مـعــروفــة بـمــوقـفـهــا ال ــواض ــح مــن الـكـيــان
الـعـبــري .قــد يـبــدو الـنـقــاش ضــروريــا في
بنفس أكاديمي/
ـان مــا ،لكنه يمتاز
ٍ
مـكـ ٍ
صاحب حق.
نفس
منه
أكثر
بحثي
ِ

يناقش
طروحات
سياسية/
عسكرية
صهيونية

ب ـعــد ذل ـ ــك ،ي ــدخ ــل ال ـك ـت ــاب إلـ ــى م ـقــاالت
ودراس ـ ــات كتبها الـبــاحــث ونـشــرهــا في
ّ
فيتحدث عن القدس وعالقتها
غير مكان،
بالعرب واملسلمني والغرب ،ويتناول في
دراسةٍ متخصصة امتالك املدينة ّ
املقدسة
ً
الكثير مــن املـيــزات تجعلها مـتـفــردة عن
س ــائ ــر ق ـض ــاي ــا ال ـ ـصـ ــراع ال ـص ـه ـيــونــي-
العربي .ال يكتفي الكتاب بذلك ،بل يذهب

إلـ ــى م ـنــاق ـشــات ل ـط ــروح ــات سـيــاسـيــة/
عـسـكــريــة صـهـيــونـيــة ف ـيــرد عـلـيـهــا ،كما
فــي ّ
رده عـلــى ط ــرح رئـيــس وزراء الـعــدو
األسبق إيهودا باراك والرئيس األميركي
األسبق بيل كلينتون في آب (أغسطس)
 .2000وفــي لفتةٍ مهمة ،يتناول أمــريــن:
ت ــاري ــخ ال ـق ــدس م ــذ «ال ـع ـه ــدة ال ـع ـمــريــة»
(أي فتح املسلمني لها على أيام الخليفة

ً
الــراشــد عـمــر بــن ال ـخ ـطــاب) وص ــوال إلــى
اتفاقية كامب ديفيد الثانية (عام ،2000
وه ــي تختلف عــن كــامــب ديـفـيــد األول ــى
م ــع ال ــرئ ـي ــس امل ـص ــري أن ـ ــور ال ـ ـسـ ــادات).
أمــا الـثــانــي ،فهو امل ـحــاوالت األميركية/
ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة الـ ـ ــدؤوبـ ـ ــة ل ـن ـق ــل سـ ـف ــارة
الــواليــات املتحدة مــن عاصمة االحتالل
تل أبيب إلى املدينة املقدسة ،مشيرًا إلى
ال ـخ ـلــل ال ـقــانــونــي وال ـتــاري ـخــي ف ــي هــذه
الـخـطــوة .فاملدينة هــي «وق ــف إســامــي»
بشكل أو بآخر.
وبالتالي هي «مصادرة»
ٍ
ويختتم الـكـتــاب بمجموعة مــن ق ــرارات
األمم املتحدة الخاصة بالقدس بدءًا من
ً
عــام مــا قبل النكبة ( )1947وص ــوال إلى
العام الفائت (.)2016
ب ــاخـ ـتـ ـص ــار ،الـ ـخ ــال ــدي واحـ ـ ـ ـ ٌـد مـ ــن أه ــم
امل ـ ـ ــؤرخ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ورب ـ ـ ـمـ ـ ــا األه ـ ـ ـ ــم فــي
ً
َّ
م ـج ــال ــه ال ـب ـح ـث ــي؛ فـ ـض ــا عـ ــن أن ه ــذه
املحاضرات /املقاالت ال ــواردة في كتابه
يمكن استعمالها كمصادر بحثية ،فهي
م ــؤرخ ــة وم ــؤرشـ ـف ــة وم ـض ـب ــوط ــة بــدقــة
ً
بــالـغــة ،فـضــا عــن ضــم الـكـتــاب ل ـقــرارات
ّ
األمـ ــم امل ـت ـحــدة املـتـعــلـقــة بــال ـشــأن عـيـنــه.
يمكن بالتأكيد نقاش الكثير من األفكار
ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا الـ ـك ــات ــب ،ل ـك ــن ال يـمـكــن
أبـدًا التشكيك بنواياه .في اإلطــار عينه،
تحتاج املكتبة العربية إلــى هــذا النوع
من األبحاث /الكتب ،إذ ينقصها الكثير
أبحاث يجريها باحثون عرب بعيدًا
من
ٍ
عــن املـسـتـشــرقــن أو الـبــاحـثــن األجــانــب
الذين ال يعرفون أثناء دراساتهم  -حتى
األكاديمية وامللتزمة بأدق الضوابط  -أن
يتعاملوا مع البيئة التي يكتبون عنها
بحد ذاتها.

دراسات

الزمن تحت مجهر الـ «باحثات»
زينب حاوي
«الزمن :مقاربات وشهادات» عنوان تيمة
ّ
(تجمع
النسخة الـ  17من كتاب «باحثات»
ال ـب ــاح ـث ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــات) .ع ـل ــى امـ ـت ــداد
أربـ ـع ــة مـ ـح ــاور ،ت ـ ــدور هـ ــذه ال ـت ـي ـمــة ،مع
مجموعة الـبــاحـثــن/ات ،تـنــاولــت قضية
الــزمــن وتـشـعـبــاتــه املـخـتـلـفــة ،السياسية
واالجتماعية ،واإلنسانية ،وامليدياتيكية.
مــواضـيــع بــاتـجــاهــات مـتـنــوعــة ،يضمها
اإلص ـ ـ ــدار ال ـس ـن ــوي لـتـجـمــع «ب ــاح ـث ــات»،
في محاولة لطرح اإلشكاليات املطلوبة
فــي الـعــاقــة مــع الــزمــن وتعقيداتها على
مـسـتــوى األفـ ــراد وال ـج ـمــاعــات ،واإلجــابــة
عليها ،وســط تقاطع الــزمــن مــع التاريخ،
والتصورات املستقبلية لهؤالء .تصورات
تـســارعــت فــي الــزمــن الـســريــع ،االتـصــالــي
والعالقاتي االجتماعي ،وبالتالي صرنا
أمام هوة تكبر مع الوقت بني زمن اآلنية
ال ـســريــع ،وال ــواق ــع املـتــرهــل وال ـجــامــد في
ً
ال ــوق ــت ع ـي ـن ــه .مـ ـث ــا ،س ـل ـس ـلــة الـ ـث ــورات
ال ـت ــي ط ــال ــت ال ـعــالــم ال ـعــربــي ع ــام ،2010
وحـ ــالـ ــة امل ـ ــراوح ـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـي ـش ـهــا اآلن.
ف ــي امل ـح ــور األول «ف ــي تـ ـص ـ ّـورات الــزمــن
وتـجـلـيــاتــه» ،يـطــل املـبـحــث عـلــى اخـتــاف
هــذه التصورات تبعًا الختالف العصور
ّ
من نماذج في
والكتاب واملفكرين ،متخذًا ً
الشعر واألدب واملسرح ،أمثلة تصب في
تفنيد إشكالية هذا املحور.
الـبــاحــث حـســن قبيسي ،يـطــرح األسئلة
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـي ــر ع ـ ـلـ ــى ضـ ـفـ ـت ــي الـ ــروح ـ ـيـ ــة
والعلمية ،وما إذا كان الزمن واحـدًا عند
كل الشعوب والحضارات .أما األكاديمية
ّ
فتنكب عـلــى شـعــر حسن
فــاديــا حـطـيــط،
العبد الله ،املوجه الى األطفال ،لتستخرج
منه طابع الشاعر املتشائم رغم مضامني
ّ
كلماته الفرحة .وتخلص إلى أن الطفولة
تـكـمــن ف ــي مـعـنــاهــا ال ــذي أرسـ ــاه روس ــو،
ك ـ ــرم ـ ــز لـ ـ ـلـ ـ ـب ـ ــراءة والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــادة ،ب ـخ ــاف
النظريات الحديثة التي تؤكد أن الطفل
يستطيع الفعل والتغيير.

وب ـع ــد ال ـت ـع ــري ــج ع ـل ــى ال ــزم ــن امل ـســرحــي
م ــع ال ـب ــاح ـث ــة وطـ ـف ــاء ح ـ ـمـ ــادي ،وال ـش ــق
ال ـف ـل ـس ـفــي م ــع ال ـب ــاح ــث ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر بــن
عــرب ،ندخل املحور الثاني« .فــي تسارع
الــزمــن وتــزامـنــه» يـطــرح إشكالية تسارع
ال ــزم ــن بـفـعــل ال ـت ـط ــورات الـتـكـنــولــوجـيــة،
واالت ـص ــال ـي ــة .ه ـك ــذا ،ي ـعــود بـنــا الـبــاحــث
م ـح ـمــد ال ـ ـح ـ ـ ّـداد ،ال ـ ــى م ــرح ـل ــة «الـ ـح ــراك
ّ
ال ـعــربــي» ،وي ـت ـســاءل :هــل شــكــل تسريعًا
ً
للزمن أم شلال مؤقتًا؟ وهــل شكلت هذه
االنـ ـتـ ـف ــاض ــات ف ــات ـح ــة ل ـ ـثـ ــورات م ــا بـعــد
ال ـحــداثــة ،أم اس ـت ـمــرارًا مل ـعــارك تــاريـخـيــة
كداحس والغبراء؟ على صعيد اجتماعي-
م ـيــديــات ـي ـكــي ،ي ـخ ـصــص أسـ ـت ــاذ ال ـع ـلــوم
واالتصال عبد الله الحيدري ،البحث عن
تــونــس ،لـلـحــديــث عــن املـشـهــد السياسي
داخـلـهــا ،وعالقته بالزمن التكنولوجي،
وما إذا كان العمل امليدياتيكي يعمل على
هــدم الــزمــن االجتماعي ،وإع ــادة تشكيله
من جديد.
من جهتها ،تبحث أستاذة اإلعالم نهوند
القادري عن عمق الفروقات ّ
املتولدة بني
ّ
«زمنيتها» وزمــن طلبها ،املتماثلني مع
أبناء الجيل الرقمي ،واقتراحها تحويل
الجامعة مكانًا لبناء عــاقــة مـغــايــرة مع
املعرفة لتحفيز الطالب على إدارة وتنفيذ
مشاريعهم األكاديمية ،بطريقة تفاعلية.
واألهم اكتساب مهارات التأمل والتفكير
وسماع النفس قبل الشروع في أي عملية
اتصالية .تحت عنوان «اإلنسان املعاصر
ب ــن ال ــزم ــن االت ـصــالــي وال ــزم ــن الــواق ـعــي
(أزمنة متداخلة ومتقاطعة)» ،تطرح ملى
كـ ّـحــال ،إشكالية تغلغل الــزمــن اإلعــامــي
السريع ،في حياة األفراد اليومية ،وتأثير
تكنولوجيا االتـصــال ،وإحــداثـهــا تغييرًا
في مفهوم الزمن ،إذ أضحى الفرد يعيش
بني زمنني متداخلني افتراضي وواقعي،
والفصل بينهما بحكم الصعب جدًا.
تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ال ـ ـحـ ــاكـ ــم وإسـ ـتـ ـم ــراري ــة
السلطة فــي ظــل تـســارع الــزمــن» (الربيع
الـ ـع ــرب ــي أن ـ ـمـ ــوذجـ ــا) ،ي ــرك ــز ع ـل ــي شـكــر

تنكب فاديا
حطيط
على شعر
حسن
العبد اهلل

ع ـلــى االن ـت ـف ــاض ــات ال ـت ــي اش ـت ـع ـلــت ب ــدءًا
مــن  ،2010وحتمية عــدم ثـبــات أي حاكم
فــي منصبه فــي العالم الـعــربــي ،ال سيما
فــي مـصــر ولـيـبـيــا ،بـعــدمــا لعبت وســائــل
االتـصــال الحديث دورًا في هــذا التغيير،
وقــد استخدمها الجيل الـشــاب ،وتبعته
ال ـش ــرائ ــح ال ـع ـمــريــة األك ـب ــر س ـنــا .ولـعـبــت
الفضائيات دورًا بــارزًا في تكوين الــرأي
العام ،خاصة أن أغلبها يفلت من قبضة
اإلعالم املوجه.
ف ــي املـ ـح ــور ال ـث ــال ــث «فـ ــي ق ـي ــاس ال ــزم ــن
وحـســابــاتــه» ،ي ــدور البحث بــن ضفتني:
األف ـ ــراد وكـيـفـيــة مـ ــرور ال ــزم ــن عـلـيـهــم ،ال
سيما السجناء السياسيني .مــن ناحية
أخـ ــرى ،ي ـطــرح الـبـحــث ق ـيــاس الــوقــت في

الشركات العمالقة واملـتـعــددة الجنسية،
ّ
الـتــي تسلع الــوقــت وتشتريه كبديل عن
تشغيل اليد العاملة .في ما خص مرور
الــوقــت عـلــى الـسـجـنــاء الـسـيــاسـيــن ،فقد
ركـ ــزت ال ــروائ ـي ــة ال ـعــراق ـيــة هـيـفــاء زنكنة
على مــذكــرات ه ــؤالء ،ال سيما املعتقلني
الـتــونـسـيــن ،وكيفية إحـســاسـهــم بـمــرور
الـ ــوقـ ــت ،خ ــاص ــة أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن واج ـه ــوا
ً
اعـتـقــاال ان ـفــراديــا ،أو تعذيبًا جـســديــا أو
معنويًا ،وكيفية تمييزهم ما بني املاضي
والحاضر .وتخلص الى اعتبار أن الزمن
امل ـع ــاش ف ــي ال ـس ـجــن يـخـتـلــف ع ــن الــزمــن
ّ
خارجه ،فهذا الزمن مختل في سيرورته،
إذ تهيمن جزئيات التعذيب على املسار
ال ـط ـب ـي ـعــي لـ ــه .وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـشــركــات

ال ـع ـم ــاق ــة ،ت ـل ـقــي ال ـبــاح ـثــة االجـتـمــاعـيــة
رف ـي ــف رضـ ــا ص ـ ـيـ ــداوي ،الـ ـض ــوء عليها
وعلى تشابكها مع األفراد بهدف التماس
مــامــح ديـنــامـيــات عــاقــة ه ــؤالء بــالــزمــن
املفروض عليهم ،وكيفية مواءمتهم بني
حياتهم العملية وتلك الخاصة.
أما في املحور الرابع واألخير «في ملعب
ال ــزم ــن :أن ـم ــاط ع ـيــش ومـ ـس ــارب ودروب
م ـت ـع ــرج ــة» ،ف ـي ـتــركــز امل ـب ـحــث ع ـلــى وعــي
الــزمــن لــدى الشعوب واألف ــراد ،وإمكانية
استرجاعه أو إعـمــال الــذاكــرة لالحتفاظ
ب ـب ـع ــض م ـح ـط ــات ــه أو ن ـس ـي ــان ــه .ت ـطــرح
رج ــاء نعمة فـكــرة الـتـحــريــم ،ال ــذي ارتبط
أس ـط ــوري ــا بــال ـع ـنــف واملـ ــأسـ ــاة ،وتـصـفــه
بـ ـ ـ «امل ـن ـع ـط ــف األه ـ ـ ــم فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم ح ـيــاة
ال ـب ـش ــر» .أم ــا ي ــوس ــف ش ـع ـب ــان ،فـيـضــيء
في نصه «يوتيوبيا العودة الــى األزمنة
القديمة في الفكر واألدب واملسرح» ،على
النصوص القديمة ،ويبرز الدينية منها،
بهدف تسييد فكرة معينة ما .وفي ذكرى
مرور مئة عام على وعد «بلفور» ،توقفت
جــن سعيد املـقــدســي ،عـنــد هــذه الــذكــرى
لتربطها بني الزمن والتاريخ ،والذاكرتني
الفردية والجماعية ،وأهميتهما في إعادة
السيطرة على الزمن والتاريخ .أما نجالء
ح ـم ــادة ،فقسمت بحثها ال ــى مرحلتني:
األول ـ ــى م ـقــارنــة أجــرت ـهــا ب ــن  3فــاسـفــة
وعالم اجتماع ،ومحللني نفسيني ،حول
مـقــاربـتـهــم مل ــوض ــوع ال ــزم ــن .وخـ ّـصـصــت
ال ـق ـســم ال ـث ــان ــي ل ـل ـحــديــث ع ــن تـجــربـتـهــا
الخاصة ،وما عشته من «أشكال الحرية»،
وتأثيرها في صناعة زمنها .وكان الفتًا
مــا قدمته الجامعية واملعالجة النفسية
مي جبران ،بشأن تيمة الزمن .إذ بحثت
عــن «زمنها األن ـثــوي» ،وعالقته بالزمن،
فتمر على التغييرات الجسدية التي تطرأ
على األنـثــى بفعل الــزمــن ،والـخــوف على
الــذاكــرة في الزمن العربي الــذي يتماهى
مع النظام الرمزي األبــوي ،مع تشديدها
على «ال ــذات األنـثــويــة» كونها تسهم في
توليد الزمن من أحشائها.
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أوراق

تمرة الغراب
زكريا محمد*

«الصبي والعصفور» لإليراني بهمان محصص (زيت
على كانفاس ــ  70×200سنتم ــ )1966

يقول الشماخ في بيت شعر له:
حمراء من معرضات الغربان
يقدمـها كـل عـالة عليـان
ّ
وت ـج ـمــع املـ ـص ــادر ال ـعــرب ـيــة أن «م ـعــرضــات
الـ ـغ ــرب ــان» ف ــي هـ ــذا ال ـب ـيــت أن ال ـن ــاق ــة الـتــي
يتحدث عنها البيت هــي واح ــدة مــن النوق
التي ّ
تحمل تمرًا على ظهورها كي تأكل منه
ّ
واإلبل
الغربان« :هذه الناقة تتقدم الحادي ِ
فال يلحقها الحادي فتسير وحدها َ ،فيسقط
حملها ِإن ك ــان ت َـمـرًا أو غيره
ال ـغــراب عـلَــى
ْ
فكأنها َأهدته له َ
وع َّرضته» (لسان
فيأكله،
الـ ـع ــرب) .يـضـيــف اب ــن قـتـيـبــة« :ي ــري ــد :أنـهــا
تـتـقــدم اإلب ــل وعليها الـتـمــر ،فتقع الـغــربــان
ع ـل ـي ـهــا ،ف ـتــأكــل ال ـت ـم ــر .ف ـكــأن ـهــا ه ــي أهــدتــه
إلــى الغربان» (ابــن قتيبة الــديـنــوري ،غريب
الحديث)
إذن ،فـثـمــة طـ ــراز م ـح ــدد م ــن ال ـن ــوق يجعل
الـتـمــر عـلــى ظ ـهــوره ،ويـتـقــدم اإلب ــل ،مبتعدًا
عنها مسافة ،فتسقط عليه الغربان وتأكل
مــن حمله مــن دون أن تخشى شيئًا .وهــذه
الـنــوق تسمى «معرضات الـغــربــان» .وكلمة
م ـعــرضــات تـعـنــي :ال ـه ــداي ــا .فــال ـعــراضــة هي
الـهــديــة« :وال ـعــراضــة :هـ ّ
ـديــة ال ـقــادم خـ ّ
ـاصــة»
(امل ـي ـم ـن ــي ،س ـمــط الـ ــآلـ ــئ) .أمـ ــا ابـ ــن س ـيــده
ف ـي ـق ــول« :ال ـ ـعـ ــراضـ ــات ًوالـ ـع ــراض ــة ال ـهــديــة
والـطـعــام تجعله عــرضــة أله ــل امل ـيــاه» (ابــن
سيده ،املخصص).
إذن ،فثمة مــا يــوحــي ب ــأن الـتـمــر ال ــذي على
ظهور الـنــوق الحمر هــو هدية مــا للغربان،
وليس كأنه هدية لها ،كما تقول املقتبسات
أعـ ـ ــاه .إنـ ــه ه ــدي ــة م ــن دون أداة الـتـشـبـيــه.
ومهمة النوق الحمر هذه أن تحمل هذا التمر
وتتقدم اإلبل بمسافة كي تأكل منه الغربان
آمنة .تقدمها عن اإلبــل األخــرى إشــارة أمان
للغربان ،تقول لها :كلي وال تخشي شيئًا.
م ــن أج ـ ــل ه ـ ــذا س ـم ـيــت ه ـ ــذه الـ ـن ــوق ب ــاس ــم:
معرضات الغربان :أي حاملة هدايا الغربان.
عـلـيــه ،فــالـغــراب ال يــذهــب ســارقــا إل ــى التمر
ال ـ ــذي ع ـلــى ظ ـه ــور هـ ــذه الـ ـن ــوق ،ب ــل يــذهــب
ليأخذ حقًا ما ،أو هدية ما.

اإلله دأية
والـســؤال هــو :لم تقدم هــذه الهدية للغراب؟
ولــم يحق لــه التمر على ظـهــور املعرضات؟
ال ب ــد م ــن ج ــود س ـبــب م ــا ج ـعــل ال ـن ــاس في
ً
الجاهلية يضعون حمال من التمر على ظهر
نياق محددة ،تترك كي تتقدم اإلبل األخرى،
كــي تـحــط الـغــربــان عليها وتــأكــل مــن التمر
الذي تحمله .إذ ال يمكن لنا افتراض أن هذا
الحق يعطى كرمًا ،أو يقدم هكذا بال سبب.
وج ــواب ــا ع ـلــى هـ ــذه األس ـئ ـل ــة ،ن ـحــن نعتقد
ً
أن ال ـغــراب ال بــد أن يـكــون ممثال إللــه مــا له
حق في هدية التمر على ظهور النوق ،وأن
الغراب يأخذ التمر نيابة عن هذا اإلله .وإن
كان هذا الفرض صحيحًا ،فمن هو هذا اإلله؟
نظن أن هذا اإلله هو اإلله «دأي ،داي» الذي
ورد اس ـم ــه ك ــإل ــه ع ــرب ــي ف ــي ن ـص ــوص أســر
حـ ـ ــادون اآلش ـ ـ ــوري ف ــي ال ـق ــرن ال ـس ــاب ــع قبل
املـيــاد« :ومــن أدومــاتــو ،حصن العرب الذي
اس ـتــولــى عـلـيــه س ـن ـحــاريــب ،والـ ـ ــدي ،وغـنــم
مـمـتـلـكــاتــه ،وأص ـنــامــه ،كـمــا أس ــر أسـكــاالتــو
ملكة العرب ،وجلب كل هذا إلى آشــور .وقد
ً
جاء حزائيل ،ملك العرب ،حامال معه الهدايا
إل ــى ن ـي ـنــوى ،املــدي ـنــة ال ـتــي أحـكـمـهــا ،وقـ ّـبــل
ّ
قدمي .لقد رجاني أن أعيد أصنامه ،فرحمته.
وقــد ُأصلحت الضرر الــذي حل بعترسمني،
داي ،نهى ،رالدايو ،أبيريللو ،وعتر قوروما،
آل ـه ــة الـ ـع ــرب ،وأع ــدت ـه ــا ل ــه ب ـعــدمــا وضـعــت
عليها نقشًا يعلن هيمنة إلهي آشور ،إضافة
إلى اسمي».
كـمــا أنـنــي أزع ــم أنـنــي عـثــرت عـلــى اس ــم هــذا
اإلله في نصوص مقطعية جبيل التي تعود
لـلـقــرن الـســابــع عـشــر قـبــل امل ـيــاد ،وبصيغة
«دأي ـ ـ ـ ـ ــة» .وقـ ـ ــد نـ ـش ــرت ش ـي ـئ ــا عـ ــن ق ــراء ت ــي
للمقطعية في «األخبار» (عدد )2017/1/27
من قبل.

ومــن اســم هــذا اإللــه أخــذ الغراب عند العرب
كنيته .فــالـغــراب يــدعــى عندهم «اب ــن دأي ــة».
وهـ ـ ــذا م ــا ي ـت ــواف ــق م ــع ص ـي ـغــة «دأيـ ـ ـ ــة» فــي
مقطعية جبيل .إنه ابن اإلله دأي ،أو دأية ،أي
أنه ممثله وتابعه .أكثر من ذلك ،لعل عظمة
كاهل الجمل دعيت «دأية» بسبب ارتباطها
باإلله دأي -دأيــة وابنه الغراب .فهي «دأيــة»
ألن الغراب «ابن دأية» يحط عليها كي يأكل
من حمل التمر الذي يخصه ويخص إلهه.

الماء في البئر
لكن ملاذا يملك اإلله دأي الحق في الحصول
على حصة من تمر النخيل؟ يبدو لنا أن هذا
الحق نابع مــن ملكية هــذا اإللــه للماء ،املــاء
الـسـفـلــي ،ال ــذي يسقى مـنــه الـنـخــل .فـهــو إلــه
املاء السفلي .بذا ،فاملاء الذي يسقي النخيل
مــاءه .وهذا ما يخوله الحصول على حصة
من تمر النخل الذي شرب هذا املــاء .ولدينا
هذا الرجز الذي يربط بني تمر الغراب وبني
املاء مباشرة.
قد قلت يومًا للغراب إذ حـجل
عليك بالقـود املسانيف األول
ّ
تغذ ما شئت على غير عـجل
التمر في البئر وفي ظهر الجمل
ً
فههنا يأتي الغراب حاجال في وقت محدد،
وقت نضوج التمر ،كي يأخذ حقه وحق أبيه
«دأي ،دأي ــة» مــن مـحـصــول الـتـمــر .فيخبره
ال ــرج ــاز أن حـصـتــه م ــن ال ـت ـمــر ع ـلــى ظـهــور

نفترض أن اإلله «دأي ،دأية»
العربي مثيل لإلله العراقي
القديم «إنكي» ذاته
«الـ ـق ــود امل ـســان ـيــف األول» ّ ،أي م ـعــرضــات
الـغــربــان .ثــم يـقــول لــه« :تـغــذ مــا شـئــت على
غير عـجل» أي خذ راحتك ،وال تخش شيئًا،
فـهــذا تـمــرك وحـقــك .لكن شـطــرة« :الـتـمــر في
الـبـئــر وف ــي ظـهــر ال ـج ـمــل» ،ه ــي األه ــم هـنــا.
وقد فهمنا معنى أن يكون التمر على ظهر
الجمل ،فهو يوضع على ظهور النوق التي
ت ــدع ــى «مـ ـع ــرض ــات الـ ـغ ــرب ــان» ك ــي ي ــأخ ــذه
ال ـغــراب ال ــذي يـجــري الـحــديــث عـنــه .لـكــن لم
يـكــون التمر فــي البئر؟ وكـيــف يـكــون التمر
في البئر؟ أظن أن اإلجابة سهلة هنا .فاملاء،
مــاء اإلل ــه دأي ــة وأب ـيــه ،هــو أصــل التمر على
النخلة .فبه يسقي النخيل الذي ينتج التمر.
بــذا فهو التمر عمليًا .إذ من دون هــذا املــاء،
لن يكون هناك تمر .عليه ،فالتمر موجود
فــي البئر قبل أن يكون مــوجــودًا على ظهر
الـجـمــل .ب ــذا ،فــاإلشــارة للبئر ومــائــه إشــارة
إلى حق الغراب وسيده في التمر الذي على
ظهور املعرضات .املاء الذي في البئر ماؤك،
والتمر الذي على ظهر الجمل تمرك.
وهـ ـ ــذا م ــا ت ــؤك ــده ج ـم ـلــة اب ـ ــن سـ ـي ــده ال ـتــي
ـات وال ـعــراضــة
أوردن ــاه ــا أع ـ ــاه« :ال ـع ــراض ـ ً
الهدية والطعام تجعله عرضة ألهل املياه».
فالعراضة ،أي الهدية ،تقدم «ألهــل املياه»،
أي ألصـحــاب امل ـيــاه .وال ـغــراب مــن أهــل هذه
امل ـي ــاه ،إن ــه ف ــي الـحـقـيـقــة مـمـثــل أه ــل امل ـيــاه،
أي ممثل إل ــه امل ــاء السفلي ال ــذي يسقى به
النخيل.
ب ـنــاء عـلـيــه ،يـحــق لـنــا أن نـفـتــرض أن اإلل ــه
«دأي ،دأي ـ ــة» ال ـعــربــي مـثـيــل ل ــإل ــه ال ـع ــراق
ال ـقــديــم «إنـ ـك ــي» ذات ـ ــه .إن ـه ـمــا م ـعــا يـمـثــان
املاء الجوفي ،املاء التحت أرضي ،ماء اآلبار
والصدوع والشقوق ،ال ماء املطر السماوي.
أمــا املثل العربي الجاهلي الشهير« :وجــد
ت ـم ــرة الـ ـ ـغ ـ ــراب» ،فـنـعـتـقــد أنـ ــه ع ـل ــى عــاقــة
مـبــاشــرة بـمــا نـحــن فـيــه .ول ــم تـكــن املـصــادر
العربية ق ــادرة على إدراك أصــل هــذا املثل،
بـ ـسـ ـب ــب عـ ـ ـ ــدم ف ـه ـم ـه ــا ل ـ ــأسـ ـ ـط ـ ــورة ال ـت ــي
نتحدث عنها .لــذا رأت فيه إش ــارة واقعية

ال ميثولوجية .فالتفسير السائد له يقول:
«يـ ـض ــرب مل ــن يـظـفــر ب ــال ـش ــيء ال ـن ـف ـيــس ألن
ال ـغ ــراب يـخـتــار أج ــود ال ـت ـمــر» ،إذ «ال ـغــراب
أع ــرف بــالـتـمــر» ،وه ــو «ال يــأخــذ إال األج ــود
منه» ،و«يتبع أجود التخمر فينتقيه» إلخ.
وكل هذا غير صحيح .أما الصحيح فهو ما
ذكره الزمخشري« .وجد عنده تمرة الغراب:
أي ما أرضــاه» (الزمخشري ،الكشاف) .وما
يرضي الـغــراب هــو حمل التمر على ظهور
«م ـعــرضــات ال ـغ ــرب ــان» ،ال ــذي هــو ثـمــن املــاء
ال ــذي يـخــص إل ـهــه .وه ــو يــرضــى ،ويــرضــى
ّ
غله معه ،حني توضع له تمرته على ظهور
امل ـ ـعـ ــرضـ ــات ،وي ـس ـق ــط ع ـل ــى ك ــواه ـل ـه ــا كــي
يأكلها .تمرة الـغــراب إذن تعني حقه الــذي
يرضيه بشكل مباشر تقريبًا.

غربان البصرة
أخيرًا ،يقدم لنا الجاحظ تقريرًا مدهشًا عن
سلوك غربان البصرة مع التمر:
«وبــالـبـصــرة مــن شــأن الـ ِـغـ ْـربــان ض ـ ٌ
ـروب من
ال ـع ـج ــب ،ل ــو كـ ــان ذلـ ــك ب ـم ـصــر أو بـبـعــض
ِّ َّ
ـود الطلسم.
الـشــامـ ّـات لـكــان عندهم مــن أج ـ ِ
أن ْالغربان تقطع إلينا في الخريف،
وذلــك
ِّ
َّ َ
فترى النخل وبعضها مصرومة ،وعلى كل
ٌ
كثير ً مــن الـغــربــانّ ،وليس منها
نخلة عـ َـدد
ً
ٌ
شيء يقرب نخلة واحدة من النخل ٌ الذي لم
ُيـ ّصــرم ،ولــو لــم يبق عليها إال ع ــذق واحــد،
ِّ
املصوت في أقالب
وإنما ّأوكار جميع الطير
تلك النخل ،والغراب ُ
أطير وأقوى منها ثم ال
على نخلة منها ،بعد أن
يجترئ أن يسقط ْ
ّ
يكون قد بقي عليها ِعذق واحد ...ولو أن الله
َّ
عز وجل ّأذن للغراب أن يسقط على النخلة
لذهبت ،وفي ذلك الوقت لو
وعليها الثمرة
ْ
َ ً
ً
ّ
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ـ
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ـ
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أن إنـســانــا نقر
ِ
ّ
ْ ّ
ُ
َّ
عامة ما فيه ،ولهلكت غــات الناس ،ولكنك
ّ
َ
الغربان
ترى منها على كل نخلة مصرومةِ ِ
الـكـثـيــرة ،وال ت ــرى عـلــى ال ـتــي تـلـيـهــا غــرابــا
واحـدًا ،حتى إذا صرموا ما عليها تسابقن
إل ــى م ــا س ـقــط م ــن ال ـت ـمــر ف ــي ج ــوف الـلـيــف
وأ ْص ــول ا ّلـكـ َـرب لتستخرجه كما يستخرج
َ ُ
املنتاخ الشوك» (الجاحظ ،الحيوان).
الـتـقــريــر كـمــا ن ــرى عـجـيــب ج ـ ـدًا .فــالـغــربــان
القادمة في الخريف ،أي وقــت جــداد النخل
وصـ ـ ــرامـ ـ ــه ،ت ـم ـت ـن ــع مـ ــن تـ ـلـ ـق ــاء ذات ـ ـهـ ــا عــن
االق ـت ــراب مــن الـنـخــل غـيــر امل ـص ــروم ،وتقف
عـلــى الـنـخــل امل ـصــروم فـقــط .وه ــي ال تتقدم
اللتقاط ما يقيتها إال بعد جداد النخلة .إذ
عندها تذهب إلى الساقط من التمر وتلقطه.
وهذا أمر في غاية الغرابة في الحقيقة .وال
يـسـتـطـيــع املـ ــرء بـسـهــولــة أن يـحـكــم إن كــان
الـتـقــريــر ال ــذي يـقــدمــه ال ـجــاحــظ ع ــن سـلــوك
الغربان تقريرًا واقعيًا أو ميثولوجيًا .أقصد
أن املرء ال يستطيع أن يؤكد إن كان الجاحظ
يروي أشياء رآها بعينه أم أنه نقل «حقائق
م ـعــروفــة» عـنــد أه ــل ال ـب ـصــرة .ون ـحــن نعلم
أن «الحقائق املعروفة» تكون في كثير من
األحيان «حقائق ميثولوجية» شائعة تقدم
نـفـسـهــا كـحـقــائــق .لـكـنـنــا م ـيــالــون إل ــى أنـنــا
أمــام تقرير ميثولوجي يتحدث عن حقوق
الغربان .فالغراب يعرف حــدوده وحقوقه،
وال يـتـخـطــاهــا .فــالـتـمــر عـلــى الـنـخـلــة ليس
م ــن ح ـقــه .حـقــه ه ــو م ــا يــوضــع عـلــى ظـهــور
«م ـع ــرض ــات الـ ـغ ــرب ــان» ،إض ــاف ــة إل ــى الـتـمــر
الساقط في «جــوف الليف وأصــول الكرب».
ف ـه ــذا ت ـم ــر ألي ـ ــدي ال ــاق ـط ــن وم ـنــاق ـيــرهــم.
ول ـع ــل ف ــي ح ــدي ــث ال ـج ــاح ــظ م ــا ي ـشــي بــأن
ّ
األمــر يتعلق ب ــإرادة إلهية مــا« :ولــو أن الله
َّ
أذن للغراب أن يسقط على النخلة
عز وجل
وعـلـيـهــا الـ ّـث ـمــرة ل ــذه ـب ــت ...ولـهـلـكـ ْـت غ ـ ّـاتُ
الناس» .لكن ما كان من غير املمكن للجاحظ
أن يدركه أنه كانت هناك آلهة قديمة تضع
حدود ،بل وعقودًا ،حول الحقوق في التمر.
وال ـغــراب ،كممثل إللــه امل ــاء السفلي ،ملتزم
بــدقــة بــال ـع ـقــود والـ ـح ــدود .ل ــذا ف ـم ـن ـقــاره ال
يلقط التمر إال من ظهور املعرضات ،وإال من
الساقط بني الليف وأصول الكرب .فهذا هو
حق الغراب فقط .هذه هي تمرته.
* شاعر فلسطيني

