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سياسة

ّ
الجميل ــ جعجع ــ الرياض :عودة بأحصنة
في الواجهة

ليست مصادفة ذهاب رئيس حزب
ّ
الجميل ورئيس حزب
الكتائب النائب سامي
القوات اللبنانية سمير جعجع الى الرياض،
للمرة الثانية معًا األربعاء الفائت ،بشروط
متقاربة تشبه التي رافقت زيارتهما
المتزامنة أيضًا في تشرين االول 2014
نقوال ناصيف
ف ــي زيــارت ـه ـم ــا امل ـش ـتــركــة ق ـبــل ثــاث
س ـ ـنـ ــوات ـ ـ ـ االول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـن ــائ ــب س ــام ــي
الـجـمـ ّـيــل للمملكة وامل ـت ـكــررة لسمير
ج ـع ـجــع ـ ـ ـ ُدعـ ـي ــا ع ـل ــى ن ـح ــو مـبــاغــت
غ ـيــر مـخـطــط ل ــه ،م ــن غ ـيــر أن يـعــرف
أحدهما بحضور اآلخــر ،على أبواب
الـتـحـضـيــر لـلـتـمــديــد ال ـثــانــي لــواليــة
مجلس النواب في الشهر التالي .كان
رئيسا الحزبني ـ الى التيار الوطني
الحر ـ من غالة رافضي التمديد .عادا
مــن الـسـعــوديــة بخيارين متباعدين
وهما في صلب قــوى  14آذار :رفض
ّ
تمديد الوالية ،بينما
الجميل تأييد ّ
جاراه جعجع ومثل الغطاء املسيحي

ّ
الجميل وجعجع
دعوة
رسالتان سلبيتان الى
عون والحريري
فــي فــريــق  14آذار آن ــذاك إلقـ ــراره في
البرملان .وهو ما عـ ّـول عليه الرئيس
نبيه بري بقوله إن القوات اللبنانية
ّ
وف ـ ـ ــرت ب ـتــأي ـيــدهــا م ـي ـثــاق ـيــة جـلـســة
الهيئة الـعــامــة لـلـبــرملــان ،رغ ــم تأييد
النائب سليمان فرنجية هذا الخيار.
ف ـ ــي زي ـ ـ ـ ـ ــارة االي ـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ُدع ـ ــي
رئيسا الـحــزبــن على عجل بشروط
شـكـلـيــة م ـمــاث ـلــة :ال ــدع ــوة الــرسـمـيــة
وتــوقـيـتـهــا ومــرجـعـيــة استقبالهما
هـنــاك ،لكنها مختلفة فــي املضمون.
خــافــا ل ـعــام  2014ك ــا الــرج ـلــن في
م ــوقـ ـع ــن مـ ـتـ ـن ــاف ــري ــن م ـ ــع خ ـ ـيـ ــارات
م ـت ـبــاي ـنــة :ال ـج ـم ـ ّـي ــل ف ــي امل ـع ــارض ــة،
ن ــاوأ انـتـخــاب الــرئـيــس مـيـشــال عــون
الـ ـ ــذي أتـ ــى ثـ ـم ــرة ت ـس ــوي ــة سـيــاسـيــة

المملكة مستاءة من الحريري :ألقى سالحه (داالتي ونهرا)

كانت الرياض شريكًا فيها ،تجمعه
بحلفاء السعودية عالقات سياسية
متوترة .ال ينفك عن انتقاد الرئيس
سعد الـحــريــري وحكومته ،يناوئها
ويتهمها بطبخ الصفقات ،وال يتردد
فـ ــي أن يـ ـك ــون ب ـط ــل إب ـ ـطـ ــال ق ــان ــون

ال ـض ــرائ ــب ،بـيـنـمــا تـمــر عــاقــة حــزبــه
ب ـحــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ورئيسها
بفتور جلي .في املقابل يقف جعجع
ف ــي م ــوق ــع ال ـح ـل ـيــف ل ـع ــون ف ــي بــاب
استعادة الحقوق املسيحية والتوازن
واملشاركة في السلطة ،وللحريري في

باب مناهضة سالح حزب الله وإيران
والتواصل مع النظام السوري.
وفـ ـ ــي مـ ـع ــزل ع ـ ّـم ــا س ـم ـع ــه ال ـج ـم ـ ّـي ــل
وجعجع مــن مضيفهما ولــي العهد
السعودي االمير محمد بن سلمان،
إال أن توقيت الــزيــارة وإشــارات ـهــا ال

تقل اهمية عن فحوى االحاديث.
َ
ستقبل
مــع أنـهــا امل ــرة الثانية الـتــي ُي
فيها رئيس حزب الكتائب هناك ،اال
انها واح ــدة مــن امل ــرات الكثيرة التي
قصد رئيس حــزب الـقــوات اللبنانية
اململكة ،وربطته عالقات وثيقة بعدد

تقرير

التسوية الرئاسية باقية :القوات والكتائب عاجزان عن قلب المشهد
ُ
تحاول السعودية لملمة أطراف
ثوبها في لبنان ،عبر أدوات ُمنتهية
الصالحية ،وبـ«بازل» تنقصه ّ
أهم قطعة:
التحاق تيار المستقبل بهذه الجوقة.
فرئيس الحكومة سعد الحريري ال يزال
ُم ّ
صرًا على تغليب الهدوء الداخلي على
«الجنون» السعودي
ليا القزي
األص ـ ــوات م ــن ح ــول رئ ـيــس الـحـكــومــة
سعد الـحــريــري ،ال ّ
سيما مــن قبل من
ُ
تطلق عليهم تسمية الصقور ،ارتفعت
ُ
ك ـث ـي ـرًا ف ــي األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،لــتـطــالـبــه
بـضــرورة اتـخــاذ مــواقــف «أكـثــر حزمًا»
تجاه «اإلحــراج» الذي ُي ّ
سببه له فريق
الثامن من آذار والتيار الوطني الحر

(ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ـ ّ
ـوري ــة،
الــزيــارات الــوزاريــة إلــى ســوريــا ،ولقاء
ال ـ ــوزي ـ ــري ـ ــن جـ ـ ـب ـ ــران ب ــاسـ ـي ــل وولـ ـي ــد
امل ـع ـل ــم) .ان ـت ـقــد هـ ــؤالء ال ـطــري ـقــة الـتــي
ُ
ّ
الرئاسية ،وظهور
تــدار بها التسوية
ّ
رئـيــس تــيــارهــم «خــاس ـرًا فــي الـلـعـبــة».
ال ـكــام تــزامــن مــع «اس ـتــدعــاء» اململكة
ّ
ال ـعــرب ـيــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ـك ــل م ــن رئـيــس
ّ
الجميل،
حزب الكتائب النائب سامي
ورئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـق ـ ــوات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة سـمـيــر
جـ ـعـ ـج ــع ،فـ ــأتـ ــت ن ـص ـي ـح ــة ق ـ ـسـ ـ ٍـم مــن
املـسـتـقـبـلـيــن لـلـحــريــري ب ــ«االع ـت ـكــاف
ع ـلــى األق ـ ـ ــل» .وح ـت ــى ل ــو ت ـط ــور األم ــر
إلـ ــى حـ ـ ّـد االس ـت ـق ــال ــة« ،مـ ــن الـصـعــوبــة
ّ
تقبل برئاسة
سنية
إيـجــاد شخصية
ُ
ّ
الـحـكــومــة فــي ظ ــل الــوضــع املـتـشـنــج»،
عندئذ «من تحسني
فيتمكن الحريري
ٍ
شروطه».
ال ُيحسد رئيس الحكومة على الوضع
الـ ـ ــذي ُح ـش ــر ف ـي ــهُ .ج ـ ـ ـ ٌ
ـزء م ــن تـصـعـيــد
ّ
املـحـيـطــن ب ــه ملــواقـفـهــم ي ـعــود إل ــى أن

«ح ــزب ال ـلــه وال ـت ـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ال
يــرح ـمــانــه .م ــا املـصـلـحــة ف ــي أن يصل
االن ـت ـخــابــات
ال ـح ــري ــري ضـعـي ـفــا إلـ ــى
ُ ّ
النيابية؟» ،تسأل املصادر املطلعة على
ّ ّ
«الصقور» بدأوا
هذه األجواء .حتى إن ّ
ّ
ُي ّ
نبهون الحريري إلــى أنــه صحيح أن
ّ
الــرئـيــس مـيـشــال عــون ق ــدم لــه ضمانة
ّ
ق ـبــل إت ـم ــام ال ـت ـســويــة بـ ــأن ح ــزب الـلــه
يقبل به رئيسًا للحكومة ،واالتفاق بني
الوزير جبران باسيل ونادر الحريري
يتضمن «التزامًا بــأن يكون الحريري
ّ
رئيسًا للحكومة كل فترة عهد عون»،
ّ
ّ
إال أن ذلــك ال يعني أن «حــزب الله في
ح ــال ل ــم يـحـصــل ت ـيــار املـسـتـقـبــل على
أكثرية نيابية ،أو بسبب واقع سياسي
ُم ّ
عي ،قد يوافق من جديدُ على تسمية
الحريري» .الضغوطات املمارسة على
األخ ـيــر ،مــن داخ ــل فــريـقــه ،تــريــد دفعه
إلى الدخول في «همروجة» التصعيد
ّ
الـسـعــوديــة ،غـيــر آبـهــة ب ــأن ذل ــك يعني
ارت ـف ــاع درج ــة الـتــوتــر داخ ــل السلطة،

وتـ ـك ــرار س ـن ـيــاريــو تـعـطـيــل الـحـكــومــة
زمن تمام سالم ،وتعميق الخالف بني
عون وباسيل من جهة ،والحريري من
ّ
جهة أخرى .ولكن ،ال يبدو أن نصائح
«ال ـص ـق ــور» تـلـقــى آذان ـ ــا صــاغ ـيــة لــدى
رئيس الحكومة .فبحسب املعلومات،
يـ ــرفـ ــض ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،حـ ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة،
االنـجــرار خلف املـحــور اإلقليمي الــذي
ّ
ـوم من األيام
ينتمي إليه ،وشكل في يـ ٍ
رأس حــربـتــه ف ــي ل ـب ـنــان .وخـ ــال لـقــاء
ال ـح ــري ــري ب ــال ــوزي ــر ال ـس ـع ــودي ثــامــر
الـسـبـهــان فــي آب امل ــاض ــي« ،ل ــم يصدر
ع ــن األول أي ّ
رد ف ـع ــل ،ال س ـل ـبــي وال
إي ـجــابــي» .عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،كــان
الـلـقــاء بــن ن ــادر الـحــريــري والسبهان
«م ـتــوت ـرًا ،تـمــامــا كـمــا االج ـت ـمــاع الــذي
جـمــع ن ــادر بــالــدبـلــومــاســي الـسـعــودي
ول ـي ــد ال ـي ـع ـق ــوبــي ،ال ـ ــذي أع ـ ـ ّـد ل ــزي ــارة
السبهان».
ش ـ ــروط ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة ال ت ــزال
قــائ ـمــة بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـح ــري ــري ال ــذي

ّ
ي ــرى أن «أي ــا مــن األف ــرق ــاء لــم يـتـجــاوز
ُّ
ُ
الخطوط الحمر بعد ،أو ما اتفق عليه
قبل التسوية الرئاسية ،كــزيــارة عون
ً
ل ـس ــوري ــا م ـ ـثـ ــا» .وحـ ــن ي ـك ــون ه ـنــاك
تـنــاقــض فــي بـعــض األمـ ــور« ،بــإمـكــانــه
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن ذل ـ ــك ب ـم ــوق ــف م ــن دون
التصعيد ،كما فعل بعد جلسة ّ مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء أم ـ ــس ،حـ ــن أعـ ـل ــن أن ـ ــه غـيــر
مستعد للتعامل مع النظام السوري».
ال ي ــري ــد ال ـح ــري ــري إط ــاح ــة الـتـســويــة
ال ـتــي أع ــادت ــه إل ــى ال ـس ــراي الـحـكــومــي،
«وفي الوقت نفسه لن ُيزعجه أن يكون
ُهناك سياسيون ُيـعـ ّـبــرون عــن املوقف
دون
امل ـت ـش ــدد ،فـيـتـحـقــق الـ ـت ــوازن م ــن َ
أن يـ ـت ــورط ش ـخ ـص ـيــا» .ل ـق ــاء حـلـيــفــي
ال ـح ــري ــري ،ف ــي  14آذار ســاب ـقــا ،بــولــي
الـعـهــد ال ـس ـعــودي مـحـمــد بــن سـلـمــان،
ّ
«لــم ُيــزعـجــه» .يتسلح بــأن السعودية،
خ ــال اسـتـقـبــالـهــا الـجـمـ ّـيــل وجـعـجــع،
«ل ــم تـطـلــب شـيـئــا ب ـع ــد ،ول ــم تـتـحـ ّـدت
عــن إع ــادة تشكيل جبهة  14آذار ،بل
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تقرير

جديدة

ً
من أمراء االسرة ،فضال عن مسؤولني
آخ ــري ــن ك ـمــديــر املـ ـخ ــاب ــرات ال ـســابــق
مـقــرن بــن عـبــد الـعــزيــز وخـلـفــه خالد
حميدان اللذين اجتمع بهما مرارًا.
عـلــى م ـ ّـر  12سـنــة فــي عــاقــة ثنائية
مـ ــع الـ ـ ــريـ ـ ــاضُ ،ع ـ ـ ـ ّـد ج ـع ـج ــع حـلـيـفــا

ينصح «صقور»
تيار المستقبل
الحريري بأن يعتكف
لتحسين شروطه
ّ
ركــزت بشكل أساسي على السؤال عن
عالقة الحريري برئيس الجمهورية».
ي ـتــوافــق ذل ــك م ــع م ــا قــال ـتــه شخصية
التقت الوزير السعودي ثامر السبهان
ّ
خ ــال زي ــارت ــه األخ ـي ــرة ل ـب ـيــروت ،ب ــأن
ُ
ّ
«املـمـلـكــة تـ ــدرك أن الــوســائــل الـقــديـمــة
لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة ل ـ ــم تـ ـع ــد م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودةّ ،بــل
ُ
ستحاول استنهاض الـشــارع السني،
ثم االنتقال منه لخلق حالة وطنية».
ّ
الجميل وجعجع إلى السعودية
سفر
كان نتيجة التقرير الذي رفعه السبهان
إلــى قيادته بعد زيــارتــه ُللبنان .ولكن
بــالـنـسـبــة إل ــى املـ ـص ــادر امل ـت ــاب ـع ــة ،لن

مسيحيًا رئـيـسـيــا لـهــا فــي مــواجـهــة
ال ــرم ــز املـسـيـحــي ف ــي ال ـفــريــق اآلخ ــر،
وه ــو ع ــون وت ـي ــاره .ك ــان ايـضــا ممن
ح ـ ّـمـ ـس ــوا امل ـم ـل ـك ــة ،ب ـع ــد امل ـصــال ـحــة
املـسـيـحـيــة ،عـلــى دع ــم انـتـخــاب عــون
رئيسًا للجمهورية ،واقفًا الى جانب
الحريري في خيار لم يكن من السهل
على اململكة هضمه بعدما وضعت
ألكثر مــن سنتني فيتو صــارمــا على
تأييده .هو بذلك حصان قديم راحت
اململكة تشكو من تأخره في اللحاق
بــالـسـبــاق ال ـس ـعــودي ـ ـ اإلي ــران ــي في
لبنان ،مــذ صــالــح خصمه املسيحي
اللدود ـ الحليف الصلب لحزب الله
ـ وتقاسم السلطة معه.
ّ
وم ـ ـ ــع أن مـ ـك ــان ــة ك ـ ـ ــل م ـ ــن رئ ـي ـس ــي
ال ـح ــزب ــن امل ــارونـ ـي ــن م ـت ـف ــاوت ــة فــي
الرياض ،اال ان استقبالهما على قدم
املساواة ،في توقيت واحد ومحتوى
مـمــاثــل ،عـكــس اع ـت ـقــادًا بــأنـهــا ـ ـ وإن
بحجة التشاور ـ توازي ذاك بهذا ّ ،في
وق ــت ُي ـعــرف عــن جعجع أن ــه يفضل
ّ
الجميل األب
مساواته بجيل اآلبــاء،
ال ال ـج ـمـ ّـيــل االب ـ ــن وبـ ــ«الـ ـجـ ـن ــرال» ال
بصهره الذي هو اليوم رئيس التيار
الوطني الحر.
لـكــن ال ــوج ــه اآلخـ ــر ل ــوج ــود الــرجـلــن
ّ
التكهن
ه ـنــاك ،فــي ي ــوم واح ــد ،أت ــاح
ّ
خفي تنطوي عليه الدعوتان،
بجانب
ه ــو أن املـمـلـكــة ال تـكـتـفــي بحليفها
امل ـس ـي ـح ــي امل ـ ـخ ـ ـضـ ــرم ،ب ـ ــل ت ـض ـيــف
ّ
الجميل االبن
اليه حليفًا جديدًا هو
الـ ـ ــذي ال تـ ـع ــرف ال ـك ـث ـيــر عـ ـن ــه ،ش ــأن
معرفتها عن والــده الرئيس السابق
للجمهورية .والواضح من االستقبال
املـ ـ ـ ـ ـ ــزدوج أن ـ ـ ــه ي ـ ــرس ـ ــل ،ب ـ ـ ـ ــادئ ب ـ ــدء،
إشارتني سلبيتني:
الجمهورية كأنها
رئيس
أوالهما ،الى
ّ
خسرت رهــان انتخابه ،وتيقنت من
أن ــه ال ي ــزال نـفـســه قـبــل وص ــول ــه الــى
رئ ــاس ــة .ال ف ـك ــاك ل ــه ع ــن حـ ــزب ال ـلــه.
فشل االقـتـنــاع الــذي حمله الحريري
وجعجع الى الرياض عشية انتخاب
عــون رئيسًا ،ومفاده أن إيصاله الى
املنصب من شأنه «سحبه» تدريجًا
مــن حــزب الـلــه تمهيدًا إلخــراجــه منه
ووض ـ ـع ـ ــه ف ـ ــي مـ ــوقـ ــع ال ـ ــوس ـ ــط بــن
ال ـحــزب وخ ـصــومــه ،مــا يــوفــر تــوازنــا
داخليًا في وسع عون إدارتــه .دعمت
ّ
يصب
حجتهما هذا الخيار على أنه
في مصلحة اململكة .على نحو كهذا

ت ـت ـم ـكــن الـ ـسـ ـع ــودي ــة مـ ــن ت ـح ـق ـيــق أي
ّ
ّ
الحج هذه؛
مرجوة من زيــارات
نتيجة
ففي أيــار املــاضــي ،حــاول السعوديون
ّ
«حــث اآلذاري ــن على تعزيز وجــودهــم
ُ
قبل االنـتـخــابــات النيابية ،ومساعدة
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ف ـ ــي وج ــه
امل ـح ــور اآلخ ـ ــر ،م ــن دون أن يـنـجـحــوا
فــي ذل ــك» .وحــالـيــا« ،ال ـقــوات اللبنانية
وال ـقــوى األخ ــرى أوه ــن مــن أن ُيــؤثــروا
ف ــي امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي الـ ـع ــام ،ال عبر
السقف املرتفع ،وال باملال االنتخابي،
وال بتشكيل أكثرية نيابية» .وبالنسبة
إلــى العقوبات األميركية الـتــي تهدف
إلــى تضييق الـخـنــاق على حــزب الله،
فستنعكس سلبًا عـلــى املــواطـنــن من
مختلف ال ـطــوائــف ،الرت ـب ــاط مصالح
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـع ـض ـهــا
ُ ّ
ببعض .انطالقًا من هنا ،تقلل املصادر
من أهمية ما تقوم به السعودية التي
ّ
وجـهــت «ضــربــة شكلية» إلــى جعجع،
ّ
حني «ساوت» بينه وبني الجميل ،وبني

حضر وزيــر الــدولــة لـشــؤون الخليج
الـعــربــي ثــامــر الـسـبـهــان ال ــى بـيــروت
قبيل انتخاب الرئيس وبارك الخيار،
فـ ـك ــان ــت ت ــرج ـم ـت ـه ــا الـ ـت ــالـ ـي ــة زيـ ـ ــارة
الرئيس الجديد السعودية في كانون
الثاني .2017
ق ـبــل ش ـهــر ون ـص ــف ش ـهــر م ــن ال ـيــوم
حـضــر الـسـبـهــان م ـجــددًا ال ــى بـيــروت
ً
في  23آب ،حامال معه إشــارة سلبية
ّ
اضــاف ـيــة ح ـيــال عـ ــون ،حـيـنـمــا تعمد
ع ــدم االج ـت ـم ــاع ب ــه ،ف ــي ح ــن الـتـقــى
مـ ـس ــؤول ــن ل ـب ـن ــان ـي ــن وأركـ ـ ــانـ ـ ــا فــي
قــوى  14آذار .فــي ذلــك ـ ـ تبعًا لـقــراءة
االش ـ ـ ـ ــارات ال ـس ـع ــودي ــة ال ـت ــي ال تـقــل
ال ـت ـب ــاس ــا وغـ ـم ــوض ــا عـ ــن االشـ ـ ـ ــارات
الـ ـس ــوري ــة ـ ـ ت ـع ـب ـيــر ع ــن امـتـعــاضـهــا
م ــن مــواق ـفــه امل ــؤي ــدة ل ـحــزب ال ـلــه من
ّ
بتنصلها مــن تسوية
جهة ،وإيـحــاء
انتخابه رئيسًا.
ثانيتهما ،الــى رئـيــس الـحـكــومــة من
خ ــال اسـتـقـبــال شخصية مسيحية
م ـعــارضــة ل ــه ،تــوحــي املـمـلـكــة كأنها
تــريــد امل ــوازن ــة بـيـنـهــا وب ــن حلفائه
املـسـيـحـيــن اآلخ ــري ــن ال ــذي ــن ل ــم تعد
أدوارهـ ـ ـ ـ ـ ــم ك ــا ّفـ ـي ــة ومـ ـقـ ـنـ ـع ــة .م ـج ــرد
ّ
الجميل في معادلة
االستقبال يرشح
الـتــأثـيــر ال ـس ـعــودي ف ــي لـبـنــان ل ــدور
مختلف ،على طرف نقيض من عون
وجعجع في آن واحد ،وإن هو خارج
الحكومة.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد لـ ــم ي ـس ـت ـش ـعــر ال ـ ــزائ ـ ــران،
وف ــق مــا سمعه املـحـيـطــون بـهـمــا ،أن
الرياض:
ـ ـ فــي ص ــدد بـعــث ال ــروح فــي ق ــوى 14
آذار ،مقدار تحضير أرضية الوصول
الى انتخابات .2018
ـ ال ّ
يسر الرياض أن يصبح الحريري
ح ـل ـيــف عـ ــون ف ــي هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات
أو ي ـت ـعــاون م ـعــه ،م ــا يـجـعـلـهــا تفكر
فـ ــي دعـ ـ ــم ح ـل ـي ــف م ـس ـي ـح ــي ج ــدي ــد،
وم ـمــارســة مــزيــد مــن الـضـغــوط على
مخضرم.
حليف مسيحي
ّ
ـ ليست في وارد الحض على إطاحة
الحكومة ،لكنها مستاءة من طريقة
إدارة رئيسها دوره في السلطة الى
ّ
حد تخليه عنه :ها هو يلقي سالحه.
ـ ليست في وارد تعريض االستقرار
الداخلي لخضة ،وهي تدعمه عندما
تكون شريكًا في ترسيخه ،ال استقرارًا
يصنعه خصومها اإليرانيون .تريده
ّ
يثبت التوازن السياسي الداخلي.

الشخصيات األخرى التي ستصل إلى
الرياض.
السبهان «من
سمع
ـا،
ـ
ض
ـ
ي
أ
لبنان
فــي
ّ
نـقــاشــه م ــع شـخـصـيــات ســن ـيــة» ســوء
للحسابات الداخلية .فبحسب
تقديره ُ
ّ
امل ـص ــادر« ،أخ ـب ــر أن اسـتـيـعــاب الـجـ ّـو
الشيعي ال يتم عبر اسـتـعــداء (رئيس
مـجـلــس الـ ـن ــواب) نـبـيــه ب ـ ـ ّـري» .وحـتــى
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى ع ـ ــون الـ ـ ــذي ت ــده ــورت
عالقته بالسعودية قبل فترة« ،لم يكن
يجب أن ُيكمل السبهان بقطع الخيوط
م ـعــه»؛ ف ــاألح ــزاب واملـسـتـقـلــون فــي 14
ً
آذار «هــم أصــا من عـ ّـدة الشغل ،ولكن
كـيــف سـيـفـيــدون فــي تنفيذ السياسة
السعودية؟ كان يجب استقطاب عون
ّ
وبري» ،قيل للسبهان .ومن املتوقع أن
يعود الوزير السعودي إلى لبنان في
غضون أسبوعني ،بعد أن أجرى سابقًا
مسح ل ــ«األرض املـعــاديــة» ،ولم
عملية
ٍ
تبلورت بعد ّ
أي رؤية سعودية
تكن قد
للتعامل مع لبنان.

السنيورة للحريري:
الطائفة مغبونة
في اإلدارات العامة

(هيثم الموسوي)

ميسم رزق
العشرين»
«مجموعة
تستكمل
ِ
وإعالمية
سياسية
(شخصيات
واجتماعية ،املشترك بينهم انتماؤهم
إلى الطائفة السنية ،قريبون من تيار
املستقبل ،أو ينتمون إليه) نشاطها.
آخر أخبار ُ«املجموعة» لقاء ُعقد قبل
أيام ،ترأسه امل ّ
حرك األساسي لها النائب
فؤاد السنيورة ،وجرى خالله عرض
شامل للوضع السياسي الداخلي .غير
ّ
أن اللقاء هذه ّ
املرة تركز على موضوع
أساسي شغل األوساط السنية في
اآلونة األخيرة ،تحديدًا في بيروت ،وهو
التعيينات في اإلدارات العامة .وقد ّ
عبر
املجتمعون بحسب مصادر اللقاء عن
«غضبة من الغنب الذي يطال الطائفة في
اإلدارة اللبنانية» ،معتبرين أن «رئيس
الحكومة سعد الحريري ّ
يتحمل مسؤولية

لقاءا نادر
الحريري
بكل من
اليعقوبي
والسبهان
شهدا توترًا
(هيثم
الموسوي)

التقصير» .وقالت املصادر إن الحاضرين
اتفقوا على تقديم شكوى إلى الرئيس
الحريري ،تتضمن أسباب هذا االستياء.
وأشار املجتمعون إلى أن رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر
برئاسة الوزير جبران باسيل «يجتاحان
ّ
اإلدارات» عبر جماعتهما« ،فيما السنة
حتى اآلن لم يحصلوا على ّ
حصتهم،
ّ
رغم وجود رئيس حكومة سني قوي
(في إشارة إلى الحريري)» .كذلك ّ
تضمن
ُ ّ ً
حول لقاء باسيل
ال
اللقاء «نقاشًا مفص
ّ
املعلمّ ،
وتم االتفاق
بنظيره السوري وليد
على رفع الصوت عاليًا ضد أي محاولة
لفتح خطوط اتصال مع النظام السوري».
موضوع التعيينات في اإلدارات العامة
ليس ملفًا جديدًا في تيار املستقبل.
وقد أكد أكثر من نائب مستقبلي أن
«الشكاوى التي تصل إليهم بشأن
التعيينات ال تتوقف ،وهي تزداد يومًا
بعد يوم» .حتى إن أحد النواب كشف
عن «عدد من املجموعات على وسائل
التواصل االجتماعي (واتساب) أنشئت
بهدف الضغط على تيار املستقبل في هذا
املوضوع» .وكشفت أن «هذا األمر ليس
موضوع شكوى عامة من أبناء الطائفة
السنية ،بقدر ما هو مشكلة بيروتية
تحديدًا» ،إذ يقول النواب إن «التعيينات
حتى في إدارات بيروت يفوز بها موظفون
من خارج املدينة ،تحديدًا من صيدا
واإلقليم والشمال ،وكله على حساب أبناء
ّ
بيروت» ،وأن هذا األمر يعود إلى «تحكم
النائبة بهية الحريري ونجلها أحمد،
األمني العام للتيار ،بهذا امللف» .وكانت
هذه املجموعة قد اجتمعت بالرئيس
الحريري («األخبار»  11تموز  ،2017و14
تموز  )2017ونقلت إليه شكوى الشارع
ّ
السني من أدائه مع الرئيس ميشال عون
من جهة ،وحزب الله من جهة ثانية ،وأن
ما حصل وما يحصل لم ّ
يؤد سوى إلى
مزيد من «الضمور في القاعدة الشعبية
لتيار املستقبل».
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المشهد السياسي

تفكيك لغم «الدستوري» :الحكومة
ّ
منذ تشكيلها ،على خلفية االنقسام من لقاء باسيل
األخطر
هو
بـ«قطوع»
الماضي،
األسبوع
الحكومة،
ت
مر
ّ
ــ المعلم وأزمة قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب .إل أن التفاصيل كشفت هشاشة تحالفات المصالح
ّ
ومهدت لعودة االنقسام السياسي التقليدي حيال العناوين الكبرى
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت حـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس س ـع ــد
ال ـح ــري ــري خ ــال األسـ ـب ــوع املــاضــي
امتحان لها منذ تشكيلها
بأصعب
ٍ
ّ
ف ــي ك ــان ــون األول ال ـف ــائ ــت ،ف ــي ظــل
تصاعد االنـقـســام السياسي حيال
ق ــان ــون ال ـض ــرائ ــب وسـلـسـلــة الــرتــب
وال ـ ــروات ـ ــب ،ولـ ـق ــاء الـ ــوزيـ ــر ج ـب ــران
بــاسـيــل بــوزيــر الـخــارجـيــة الـســوري
وليد املعلم.
وكشفت أحداث األيام األخيرة ،مدى
ح ـســاس ـيــة ال ـت ـحــال ـفــات الـسـيــاسـيــة
وهـشــاشــة بـعـضـهــا أم ــام الـخـيــارات
الـكـبــرى ،فــي الــوقــت الــذي بــدأت فيه
مالمح اشتباك إقليمي جديد تظهر
انعكاس
فــي األف ــق ،ومــا تعنيه مــن
ٍ
على لبنان ،فــي حــال قـ ّـرر فــرقــاء 14
آذار ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــون االن ـ ـخـ ــراط ف ـيــه.
ّ
وربـ ـ ـم ـ ــا ي ـم ـ ّـه ــد ه ـ ــذا أيـ ـض ــا ل ـع ــودة
ً
االنقسام السياسي من اآلن وصوال
إل ــى االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة ،بــالـفــرز

تراجع وزراء القوات
عن المطالبة بتعليق
المادة  87من الدستور
التقليدي حيال العالقة مع سوريا
وسـ ــاح امل ـق ــاوم ــة ،ب ـعــد مــرح ـلــة من
خ ـ ـلـ ــط األوراق سـ ـمـ ـح ــت ب ـ ــإج ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة وت ـش ـك ـيــل
ّ
ّ
دولية.
محلية ـ ـ
الحكومة بتسوية
وأمــام هذه التهديدات واالنتقادات
ّ
الواسعة التي ُت ّ
وجه للحكومة ،أكد
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال ع ــون،
فــي الجلسة الـتــي عـقــدت فــي بعبدا
أول من أمس ،أن هذه الحكومة هي
«ح ـك ــوم ــة الـ ـعـ ـه ــد» ،خ ــاف ــا مل ــا درج
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ع ـل ــى قــولــه
مــن أن حكومة مــا بعد االنتخابات
هــي حكومة العهد األول ــى .ويظهر
مــوقــف رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة حــرصــا
ع ـلــى ت ـمــاســك ال ـح ـكــومــة وب ـقــائ ـهــا،
إزاء الـتـلـمـيـحــات الـتــي كـشــف عنها
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي إل ـ ـ ــى احـ ـتـ ـم ــال
اعـ ـتـ ـك ــاف الـ ـح ــري ــري أو اس ـت ـقــال ـتــه
اعتراضًا على لقاء باسيل ـ املعلم،

ّ
قدم علي حسن خليل مداخلة قانونية ومالية طويلة أثنى فيها على مواقف عون (هيثم الموسوي)

«يسقط حكم المصرف»
نفذ قطاع الشباب والطالب في الحزب الشيوعي اللبناني واتحاد الشباب الديمقراطي
اللبناني اعتصامًا أمام مقر جمعية املصارف اللبنانية في الجميزة ،تحت عنوان «يسقط
حكم املصرف» ،اعتراضًا على الضرائب غير املباشرة التي تطال الفقراء ،وللمطالبة بدفع
السلسلة فورًا ألصحاب الحقوق ،وفرض الضرائب على األرباح املصرفية والفوائد والريوع
املالية والعقارية .وطالب جاد السليم في كلمة ألقاها باسم املعتصمني بأن ّ
تقر الضرائب
بشكل يرعى ظروف املواطن املعيشية ،فتطال بذلك املصارف واملؤسسات املالية وتفرض
الغرامات على التعديات على األمالك العامة ،البحرية منها والبرية ،ووضع ّ
حد لهذه
التعديات ،عوضًا عن أن تطال املواطن اللبناني ذا الدخل املحدود .وأشار إلى أن مصرف
لبنان قام خالل العام الجاري بتحويل  5.5مليارات دوالر إلى جيوب املصارف اللبنانية
وفق هندسات مالية ال تعدو كونها حبرًا على ورق .وختم بالقول« :إننا مع زيادة الضرائب
املباشرة ،واآلن تبرز بشكل ّ
ملح ضرورة فرض ضريبة كبيرة على الهندسات املالية التي
أجراها مصرفنا املركزي ،وهي وحدها قادرة على تأمني كل اإليرادات املطلوبة للسنوات
املقبلة».

وع ـ ـل ـ ــى خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــات ق ـ ـ ـ ـ ــرار املـ ـجـ ـل ــس
ال ــدس ـت ــوري بـ ـ ّ
ـرد ق ــان ــون ال ـضــرائــب
ّ
وفتح ملفات قطع الحساب.
وي ـم ـكــن ال ـق ــول إن ع ــاق ــة املـصـلـحــة
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي جـ ـمـ ـع ــت الـ ـتـ ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ـ ّـر ـ ـ ـ تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
والـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ب ـح ــزب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة م ـنــذ انـتـخــابــات
الـ ــرئـ ــاسـ ــة ،تـ ـع ـ ّـرض ــت هـ ــي األخ ـ ّــرى
النـتـكــاســة .وه ــذا «ال ـج ـفــاء» مــرشــح
ـاف
للتصاعد ،فــي حــال تـفــاقــم الـخـ ّ
ح ـي ــال ال ـع ــاق ــة م ــع س ــوري ــا وم ـل ــف
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــازح ـ ـ ـ ــن ،وشـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات
ب ـم ـح ــاوالت «االس ـت ـب ـع ــاد» م ــن قبل
الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر .وكــذلــك األمــر
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ع ــون
والــرئـيــس نبيه ب ـ ّـري ،الـلــذيــن باعد
بـيـنـهـمــا امل ــوق ــف م ــن قـ ــرار املـجـلــس
الـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوري وإبـ ـ ـ ـط ـ ـ ــال ـ ـ ــه ق ـ ــان ـ ــون
الـضــرائــب ،بعد فترة مــن االنسجام
والتنسيق.
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أمـ ـ ــس

لـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ـ ّـرت
بـ «قطوع» خالل األسبوع املنصرم،
ّ
التحول الذي حصل في جلسة
وأن
أول م ــن أمـ ــس أن ـق ــذ ال ـح ـك ــوم ــة مــن
خ ـ ـطـ ــر ال ـ ـش ـ ـلـ ــل ع ـ ـلـ ــى األق ـ ـ ـ ـ ــل ،ف ـي ـمــا
لـ ــو ت ـم ـ ّـس ـك ــت االط ـ ـ ـ ــراف ب ـمــواق ـف ـهــا
التصعيدية .وقالت مصادر وزارية
ب ــارزة إن «األج ــواء كــانــت مشحونة
بــدايــة جلسة الخميس ،ثـ ّـم انقلبت
اآليـ ــة ب ـعــد ن ـقــاشــات طــوي ـلــة ،وبـعــد
مــداخ ـلــة سـيــاسـيــة ومــال ـيــة لـلــوزيــر
علي خليل ومداخلة للوزير سليم
ّ
جريصاتي عرض كل منهما وجهة
نظره ،ال ّ
سيما حيال تعليق املــادة
 87مــن الــدس ـتــور» .وقــالــت املـصــادر
إن «م ــداخ ـل ـت ــي ال ــوزي ــري ــن يــوســف
ّ
ف ـن ـيــانــوس وج ـم ــال ال ـج ــراح فــكـكـتــا
جزءًا من التعقيدات أيضًا ،وانتهت
الجلسة باتفاق مهم ،أنقذ الحكومة
وأوجـ ـ ـ ــد م ـخ ــرج ــا ألزمـ ـ ــة ال ـس ـل ـس ـلــة
وقـ ــانـ ــون ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،ع ـل ــى أسـ ــاس
ال ـق ــواع ــد ال ـت ــي طــرح ـهــا خـلـيــل منذ

ّ
ال ـب ــداي ــة ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـم ــاس غــالـبـيــة
الــوزراء صعوبة منع املواطنني من
سلسلة الرتب والرواتب».
وف ـي ـم ــا اع ـت ـب ــر ّ بـ ـ ـ ّـري قـ ـ ــرار امل ـج ـلــس
ً
الدستوري تدخال في عمل املجلس
الـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــاب ـ ــي ومـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول ـ ـ ــة مل ـ ـ ـصـ ـ ــادرة
ص ــاح ـي ــات ــه ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة بــرف ـضــه
وضـ ــع ت ـشــري ـعــات ضــري ـب ـيــة خ ــارج
امل ــوازن ــة ،قــالــت م ـص ــادر وزاري ـ ــة إن
«رئيس املجلس النيابي كان يعتقد
بأن وزير العدل له يد في هذا القرار،
قبل أن يقوم وزيــر املــال بالتوضيح
أن هذا اللغط غير صحيح وأن قرار
ّ
يتحمله رئيس
املجلس الدستوري ال
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،م ـث ـن ـيــا ع ـل ــى م ــواق ــف
رئيس الجمهورية في الخارج ،فيما
ّأي ــد رئـيــس الـجـمـهــوريــة كــام خليل
ّ
وأكـ ـ ــد أن وزي ـ ــر امل ـ ــال ق ـ ـ ّـدم مــداخ ـلــة
مقنعة» .وكذلك األمــر بالنسبة إلى
اقـ ـت ــراح ع ــون وجــري ـصــاتــي تعليق
ال ـع ـم ــل بـ ــاملـ ــادة  87م ــن ال ــدسـ ـت ــور،
حـتــى يـتـ ّـم إص ــدار امل ــوازن ــة مــن دون
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تنجو
ّ
قطع الحساب ،أكدت مصادر وزارية
ف ــي فــريــق  8آذار أن «هـ ــذا األمـ ــر لم
ي ـكــن ل ـي ـمـ ّـر أب ـ ـدًا ول ــم ن ـكــن ف ــي وارد
ال ـت ــراج ــع ع ــن مــوق ـف ـنــاّ ،
وأيـ ـ َـدنـ ــا في
هـ ــذا امل ــوق ــف ال ــرئ ـي ــس الـ ـح ــري ــري».
وبحسب مصادر وزارية أخرى ،أكد
وزير العدل أن هذا اإلجــراء ال يمكن
تطبيقه إال بقانون دستوري يحتاج
إلــى ثلثي أعـضــاء املجلس املجلس.
وفــي ّ
رده على ســؤال مــن فنيانوس
عن أنه في حال أقــدم بري أو عشرة
نواب معترضني على الطعن في هذا
القرار ،فهل يكسبون الطعن؟ كان ّ
رد
جــريـصــاتــي إيـجــابـيــا ،عـنــدهــا جــرى
ّ
الفكرة واستبدالها
التخلي عن هذه
ّ
بـخـيــار «تـســويــة» مــؤقـتــة ،إل ــى حني
انتهاء وزارة املال من قطع الحساب.
ويـمـكــن ال ـقــول إن حصيلة جلستي
ال ـخ ـم ـي ــس والـ ـجـ ـمـ ـع ــة أفـ ـضـ ــت إل ــى
ّ
اآلت ــي :ســلــم الـجـمـيــع ب ــأن السلسلة
يجب أن تدفع ،وأن الضرائب يجب
أن تـ ـق ـ ّـر ب ـع ــد ت ـع ــدي ـل ـه ــا ،وت ـح ــدي ـدًا
الـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ع ـ ـلـ ــى املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ،ك ـمــا
الحق الدستوري للمجلس النيابي
بــالـتـشــريــع الـضــريـبــي قـبــل املــوازنــة
أو خــارجـهــا وع ــدم ربـطـهــا ،وأخـيـرًا
االن ـت ـه ــاء م ــن م ـســألــة تـعـلـيــق امل ــادة
 .87وف ــي ه ــذه ال ـن ـق ـطــة بــالـتـحــديــد،
بــرز ال ـخــاف الـعــونــي ـ ـ الـقــواتــي في
أعلى منسوب له منذ أزمة الكهرباء،
ّ
التمسك
إذ أصـ ّـر وزراء القوات على
ّ
بتعليق املــادة  ،87في موقف موجه
ضـ ــد الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـ ـح ـ ـ ّـر ،قـبــل
أن يـ ـخ ــرج ــوا مـ ــن ال ـج ـل ـس ــة إلج ـ ــراء
ات ـ ـصـ ــاالت ب ــرئ ـي ــس ال ـ ـقـ ــوات سـمـيــر
ج ـ ّع ـج ــع ،ويـ ـع ــدل ــوا ع ــن األمـ ـ ــر بـعــد
تدخل الحريري.
أمـ ــا إج ــرائـ ـي ــا ،ف ـي ـم ـكــن ت ـل ـخ ـيــص مــا
ج ــرى ب ــأن م ـكـ ّـونــات مـجـلــس ال ــوزراء
أجـمـعــت عـلــى ض ــرورة دف ــع الــرواتــب
وفق قانون السلسلة ،مع منح وزارة
املال مهلة سنة إلنجاز قطع الحساب،
على أن يتم إصدار موازنة عام 2017
ولو لم ُينجز قطع الحساب قبل ذلك.

المستقبل يقاطع باسيل في ّعكار:
ال تساهل مع من التقى المعلم
نجلة حمود
عكست زي ــارة رئـيــس الـتـيــار الوطني
الـ ـح ــر ،وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـتــربــن
جبران باسيل ،ملحافظة عكار ،والتي
أرادهـ ـ ـ ـ ــا زي ـ ـ ـ ــارة فـ ــي ال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ــى
ل ـل ـب ـلــدات االس ــامـ ـي ــة ،ح ـجــم ال ـض ـيــاع
والتململ فــي أوس ــاط تـيــار املستقبل
ال ــذي بـقــي عــاج ـزًا عــن أخ ــذ مــوقــف من
الزيارة ،ولم يحسم أمره باملقاطعة إال
بعد منتصف ليل الخميس ـ الجمعة.
وجــاء قــرار املقاطعة بعد أن رفع وزير
الدولة لشؤون النازحني معني املرعبي
سـقــف مــواق ـفــه ،حـيــث اخـتـصــر موقفه
مــن الــزيــارة بجملة واح ــدة فـقــال« :من
يتصرف تـجــاه بـلــده بشكل ال وطني،
ومـ ــن ي ـح ــرم مـنـطـقـتــي وي ـت ـعــاطــى مع
أه ـل ــي بـشـكــل طــائ ـفــي ،ال يـمـكـنـنــي أن
أتعاطى معه بشكل تسامحي».
كــام املرعبي تـعــارض مــع تصريحات
مـنـ ّـســق ع ــام ت ـيــار املـسـتـقـبــل ف ــي عـكــار
خــالــد ط ــه ،وع ـضــو امل ـك ـتــب الـسـيــاســي
سامر حدارة الذي أكد «أن ال مقاطعة،
وأن الـ ـع ــاق ــة مـ ــع «ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوط ـن ــي
الحر» مستمرة ،وثمة حــرص مشترك
على تمتينها وتــوطـيــدهــا ،بما يخدم
م ـص ـل ـح ــة ع ـ ـكـ ــار وأهـ ـلـ ـه ــا عـ ـل ــى ك ــاف ــة
الـصـعــد ،وال سـيـمــا اإلنـمــائـيــة مـنـهــا».
وأوض ــح أن «مــوقــف «تـيــار املستقبل»
ال يلزم أحدًا .ومن جهتنا سنشارك في
وفــي
حـفــل تــدشــن بـحـيــرة ال ـكــواشــرةِ ،
العشاء الــذي يلي الحفل .أما بالنسبة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـ ـت ـ ـشـ ــارك أو
ستقاطع ،فلكل منها رأيها وحساباتها
الخاصة في القيام بما تراه مناسبًا».
وأكـ ــد حـ ــدارة «أن ال ـعــاقــة م ــع «الـتـيــار
الوطني الحر» ليست عالقة طارئة ،ولن
تكون كذلك ،وأي تباين قد يطرأ ُيعالج
ضمن القنوات املعروفة ،وتحت سقف
ال ـح ـكــومــة والـ ـت ــوازن ــات ال ـت ــي أرسـتـهــا
ال ـت ـس ــوي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تــواف ـق ـنــا
وإيـ ــاهـ ــم ف ـي ـهــا ع ـل ــى ت ـح ـي ـيــد مـصــالــح
البالد والعباد عن القضايا الخالفية».
ً
ليال ّ
تغير تلقائيًا مع
ما أكــده حــدارة
س ــاع ــات ال ـص ـب ــاح ،ت ــزام ـن ــا م ــع جــولــة
باسيل ،حيث لم يتم إعطاء تعليمات
واضحة باملقاطعة كما لم يتم إعطاء
تعليمات باملشاركة.
تنامي االعتراضات على املشاركة في
اس ـت ـق ـبــال بــاس ـيــل وص ــل ال ــى مـســامــع
أمني عام تيار املستقبل أحمد الحريري
ع ـقــب الـبـلـبـلــة ف ــي أوسـ ـ ــاط ال ـب ـلــديــات
املحسوية على «التيار األزرق» جــراء
غموض املوقف من الــزيــارة ،وتحديدًا

عقب األج ــواء السياسية املتوترة بني
التيار الوطني الحر وتـيــار املستقبل
عـلــى خـلـفـيــة ل ـقــاء بــاسـيــل م ــع نظيره
السوري وليد املعلم في نيويورك.
وت ـج ـلــى الـتـمـلـمــل ع ـقــب األخـ ــذ وال ــرد
فــي عــدد مــن بـلــديــات عـكــار املحسوبة
ع ـل ــى تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل حـ ـي ــال زي ــارت ــه
مـ ـن ــاط ــق م ـع ـي ـن ــة وم ـ ـحـ ــاولـ ــة تــأج ـيــل
ال ــزي ــارة لـبـلــديــات أخ ـ ــرى ،األمـ ــر ال ــذي
دف ــع ات ـح ــاد ب ـلــديــات وادي خــالــد الــى
إصـ ــدار ب ـيــان قـبــل ال ــزي ــارة يــؤكــد فيه
ال ــرغ ـب ــة ف ــي ت ــأج ـي ــل ال ـ ــزي ـ ــارة« ،بـ ـن ـ ً
ـاء
على ضيق الوقت لكثرة الــزيــارات في
محافظة عـكــار ،وألن وادي خالد ذات
خـصــوصـيــة بــالـحــرمــان وطــامـعــة بــأن
ي ـكــون ل ـقــاء م ــع ال ــوزي ــر بــاسـيــل لــوقــت
أط ــول لــاطــاع على جميع الـقــرى في
وادي خالد وتكريمه بغداء كونها من
عاداتنا».
وأكد عدد من رؤساء البلديات أن حالة
الـتـمـلـمــل نـتـيـجــة طـبـيـعـيــة ،خـصــوصــا
عقب تصريحات وزراء تيار املستقبل
ـورك ،الف ـت ــن ال ــى
وانـ ـتـ ـق ــاد ل ـق ــاء نـ ـي ــوي ـ ّ
أن الـ ــزيـ ــارة الـ ـي ــوم ت ـص ــن ــف ف ــي خــانــة
الدرجة األولــى ،واملواقف
السياسة في
ّ
الـسـيــاسـيــة مـتـشــنـجــة فــي ه ــذه الـفـتــرة،
مـ ــؤكـ ــديـ ــن «ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة أن ي ـت ـخ ــذ ت ـي ــار
املستقبل موقفًا واضـحــا مــن تصرفات
وزي ــر الـخــارجـيــة ،ألن صــرف النظر عن
لقاء «وزي ــر خارجية النظام الـســوري»

سيفتح الباب أمام خطوات أخرى تجاه
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــوري ب ـش ــار االسـ ـ ــد .فهل
يمكن أن يتحمل الشارع األزرق مثل هذه
االنـعـطــافــات عـلــى أب ــواب االنـتـخــابــات؟
وبـمــاذا سيبرر للقاعدة الشعبية التي
ً
تعاني أصال من الضياع بسبب املواقف
املتناقضة وسياسة التساهل؟».
وي ــؤك ــد ع ـ ــدد م ــن مـ ـن ــاص ــري «ال ـت ـي ــار
األزرق» املـنـتـقــديــن ل ـلــزيــارة الـعـكــاريــة
أن «وضـ ـ ــع ل ـق ــاء ب ــاس ـي ــل ـ ـ ـ امل ـع ـل ــم فــي
إطـ ــار ضـ ّـيــق يـتـعـلــق بـمـلــف ال ـنــازحــن
ف ـقــط ،ال يـمـكــن االق ـت ـنــاع ب ــه ،ألن ملف
النازحني يعني الحكومة ككل ،ورئيس
الحكومة سبق أن شارك في مؤتمرات
دولية حول هذا امللف الشائك ،كما أن
املـلـفــات العالقة ليست بنت ساعتها،
والحكومة مجتمعة هي التي تعالجها
ال أحد األفرقاء».
وك ـ ـ ــان ال ـ ــوزي ـ ــر ب ــاسـ ـي ــل قـ ــد جـ ـ ــال فــي

مصادر المستقبل:
تصريحات باسيل العكارية
هجوم علينا!

أكد باسيل أن مقاطعة المستقبل لزيارته ال تزعجه (هيثم الموسوي)

بلدات :ببنني ،عكار العتيقة ،الكواشرة
(افـتـتــاح بحيرة الـكــواشــرة) ،تلعباس
شرقي ،وادي خالد ،الجديدة (افتتاح
هيئة التيار) ،ودار مطرانية عكار للروم
األرثوذكس حيث أقيم حفل عشاء على
ش ــرف ال ــوزي ــر وال ــوف ــد امل ــراف ــق ،وذل ــك
وسط غياب تام لنواب كتلة املستقبل
وفــاع ـل ـيــات ال ـت ـيــار .وش ـ ــارك الـنــائـبــان
الـ ـس ــابـ ـق ــان ط ـ ـ ــال املـ ــرع ـ ـبـ ــي ووجـ ـي ــه
البعريني فــي لـقــاء املـطــرانـيــة ،إضافة
الى فاعليات عكار الدينية من مختلف
الطوائف ،يتقدمهم ممثل مفتي عكار
زي ـ ــد زكـ ــريـ ــا ،رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة األوقـ ـ ــاف
االسالمية مالك جــديــدة ،نائب رئيس
املـ ـجـ ـل ــس االس ـ ــام ـ ــي الـ ـعـ ـل ــوي حـســن
حامد ،الشيخ ماهر عبد الرزاق ،مطران
ع ـك ــار وتــواب ـع ـهــا ل ـل ــروم األرث ــوذك ــس
املطران باسيليوس منصور.
وقـ ــد أكـ ــد بــاس ـيــل خـ ــال غ ـ ــداء جمعه
ب ـكــوادر الـتـيــار فــي مطعم املــرغــان في
القبيات ،أن مقاطعة املستقبل لزيارته
ال تــزعـجــه عـلــى اإلطـ ــاق« ،ألن ـنــا تيار
وط ـن ــي ون ـت ـم ـكــن م ــن دخ ـ ــول مختلف
املناطق من دون مشاركة أحد» .وقالت
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة تـ ـي ــار املـسـتـقـبــل
ف ــي ب ـي ــروت لـ ــ«األخـ ـب ــار» إن مـقــاطـعــة
املـسـتـقـبــل ل ــزي ــارة بــاسـيــل «ت ـعـ ّـبــر عن
مـ ـ ــزاج ال ـج ـم ـه ــور ،ن ـت ـي ـجــة أداء وزي ــر
الخارجية ،وخاصة لجهة إصراره على
تطبيع العالقة مــع النظام الـســوري».
ورأت في تصريحات باسيل العكارية
هـجــومــا عـلــى ت ـيــار املـسـتـقـبــل! وقــالــت
املصادر نفسها لـ«األخبار» إن باسيل
ط ـلــب م ــن م ـس ــؤول ــي تـ ـي ــاره ف ــي عـكــار
اإلع ــداد لالنتخابات النيابية املقبلة
على قاعدة أن التحالف مع «املستقبل»
ليس محسومًا .إال أن مـصــادر التيار
الوطني الحر نفت ذلك.
الـ ـكـ ـلـ ـم ــات الـ ـت ــي ألـ ـق ــاه ــا ب ــاسـ ـي ــل فــي
م ـخ ـت ـلــف امل ـح ـط ــات ضـ ّـم ـن ـهــا رس ــائ ــل
سياسية فــي أكـثــر مــن ات ـجــاه ،فانتقد
ع ــرقـ ـل ــة بـ ـع ــض األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء ل ـل ـم ـشــاريــع
اإلنـمــائـيــة مــن تــولـيــد ال ـطــاقــة ،وامل ـيــاه
والكهرباء.
وأك ــد بــاسـيــل «أن ال ــدول ــة قـ ــادرة على
رف ــع ال ـح ــرم ــان ع ــن ع ـك ــار ،وال ـحــرمــان
مستشر بسبب الفساد املتغلغل ،وهم
ال يسمحون لنا بــأن نأتي باملشاريع
ال ـت ــي ن ــري ــده ــا» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى «أن ـه ــم
لــو سمحوا لنا بالعمل ّفــي ال ــوزارات
التي نتسلمها لكنا تمكنا مــن تأمني
ال ـع ـمــل ألب ـن ــاء ع ـك ــار ،وت ــأم ــن الـطــاقــة
ع ـبــر «مـ ـش ــروع ال ـ ـهـ ــوا» ،وغ ـي ــره ــا من
املشاريع».

علم
و خبر
التشكيالت القضائية أمام حائط مسدود؟
ّ
كاد التشنج السياسي بني التيار الوطني الحر وتيار
املستقبل ُيطيح التشكيالت القضائية .ورغم أن بداية
انطالق العمل في التشكيالت كان ّ
ميسرًا ،بعد مباركة
رئـيــس الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ،إال أنـهــا ال ـيــوم أمــام
ُ
حائط مسدود .وإذا لم تزل العقبات املستجدة بحلول
األس ـب ــوع امل ـق ـبــل ،فــذلــك يـعـنــي أن م ـشــروع الـتـشـكـيــات
ُ
بحكم الساقط .وكشفت مصادر قضائية لـ «األخبار» أن
ً
كــا من وزيــر العدل سليم جريصاتي ورئيس مجلس
ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى ال ـق ــاض ــي جـ ــان ف ـه ــد أرج ـ ــآ سـفــرهـمــا
إلنـجــاز الـتـشـكـيــات .وقــد اعـتــذر فـهــد عــن املـشــاركــة في
م ــؤت ـم ــر ق ـض ــائ ــي ف ــي م ــوري ـت ــان ـي ــا ل ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة .وف ــي
ّ
هــذا الـسـيــاق ،علمت «األخ ـبــار» أن الـعـقــدتــن إحــداهـمــا
قــديـمــة وال ـثــان ـيــة مـسـتـجــدة؛ ف ــاألول ــى تـتـعـلــق بــإصــرار
وزيــر العدل على تعيني القاضية غــادة عــون في مركز
م ـ ّـدع ــي ع ــام جـبــل ل ـب ـنــان ،م ـقــابــل رف ــض مـعـظــم أعـضــاء

مجلس القضاء األعلى خيار عون ،رغم تأكيدهم على
مـنــاقـبـيـتـهــا امل ـه ـن ـيــة .أم ــا ال ـع ـقــدة ال ـثــان ـيــة ،املـسـتـجــدة،
فتتعلق بالتوزيع العددي الطائفي بني املذاهب ضمن
طائفة واحدة .وأشارت املصادر إلى أن هاتني العقدتني
إذا لم تذلال بحلول الثالثاء ،فذلك يعني أن التشكيالت
طارت ،ال سيما أن أحد أعضاء مجلس القضاء األعلى
القاضي طـنــوس مشلب يـحــال على التقاعد الخميس
املقبل.

تبادل قنصليات بين الطوائف
ي ــدور ال ـحــديــث ف ــي أروقـ ــة وزارة ال ـخــارج ـيــة ع ــن إمـكــان
إل ـغ ــاء الـقـنـصـلـيـتــن ال ـعــام ـتــن ف ــي م ـيــانــو ومــرسـيـلـيــا،
ُمـقــابــل اسـتـحــداث قنصليتني فــي فـلــوريــدا وهيوستني.
كذلك ،يجري البحث في إمكان إجراء «تبادل قنصليات
في ّ
بــن الـطــوائــف»ُ ،
عي أحــد الدبلوماسيني مــن الطائفة
ُ
الـسـنـيــة فــي القنصلية الـعــامــة فــي االس ـك ـنــدريــة ،مـقــابــل

حصول دبلوماسي من الطائفة الشيعية على القنصلية
العامة في البصرة أو النجف.

ّ
لـ«ريفيي» البقاع الغربي
هيئة تنسيق
بعد االجتماع الثاني الذي ُعقد يوم األحد في منزل رئيس
بلدية املرج السابق كمال حرب لفعاليات من بلدات البقاع
الغربيُ ،جزء منها ُ
«منتفضة على الواقع السياسي» ،وجزء
آخر يدور في فلك الوزير السابق أشرف ريفيّ ،
تقرر تشكيل
هيئة تنسيق يرأسها حــرب .وسيكون هناك «اجتماعات
متتالية لترتيب األوضـ ــاع .وعـلــى ض ــوء ال ـل ـقــاءات ُيتخذ
القرار بالتشاور مع ريفي بخوض االنتخابات أو ال» ،كما
يـقــول حــرب ل ــ«األخ ـبــار» .وفــي حــال لــم يتخذ ريـفــي الـقــرار
بترشيح الئـحــة إلــى الـنـيــابــة« ،فسيكون لــذلــك أثــر سلبي،
وسينتخب الجزء األكبر (من املعترضني على «املستقبل»)
إم ــا بــالــورقــة الـبـيـضــاء أو ُيـقــاطـعــون االن ـت ـخــابــات .وهــذه
األصوات ستذهب من درب تيار املستقبل».
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مجتمع وإقتصاد
دراسة

 %48من سكان
لبنان يعيشون بين
بيروت وجبل لبنان
(مروان طحطح)

ّ
التقديرية ،التي
 200مليار دوالر ،هي القيمة
وضعها البنك الدولي ،إلعادة إعمار سوريا .هذا المبلغ
الضخم يقف وراء السعي اللبناني الرسمي والخاص العتماد
واقتطاع حصة من
لبنان معبرًا نحو المشاريع المتوقعةُ ،
عائدات هذه الورشة .في هذا السياق ،تطرح مجموعة
ّ
التحتية لتجهيز األرضية للعب الدور
من مشاريع البنى
المذكور ،أبرزها :إعادة إحياء سكة الحديد من بيروت إلى
ّ
العبودية
طرابلس ومن طرابلس إلى

سكة الحديد:

ربع ساعة ...من
بيروت إلى طبرجا
فيفيان عقيقي
حصلت «األخبار» على دراسة ّ
أعدتها
ّ
ّ
الهندسية لصالح املديرية
شركة EGIS
ّ
العامة للنقل في وزارة األشغال ،إلحياء
ّ
م ـ ـشـ ــروع س ــك ــة الـ ـح ــدي ــد مـ ــن ب ـي ــروت
إلـ ــى ط ــراب ـل ــس ،ب ـ ــدأت ال ـش ــرك ــة الـعـمــل
عليها في عام  ،2012بتمويل من بنك
االسـتـثـمــار األوروبـ ــي بقيمة مليوني
دوالر ،فيما تـ ّـم عرضها ومناقشتها،
ف ــي ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،ف ــي اج ـت ـمــاع ضـ ّـم
ّ
ومديرية النقل في وزارة
فريق العمل،
األش ـ ـغـ ــال ،وم ـص ـل ـحــة س ـكــك ال ـحــديــد،
ومجلس اإلنماء واإلعمار ،دون أن ّ
يتم
اإلعالن عن مضمونها.
ت ـس ـت ـعــرض الـ ــدراسـ ــة األس ـ ـبـ ــاب ال ـتــي
ّ
ت ـج ـعــل م ــن إحـ ـي ــاء س ــك ــة ال ـح ــدي ــد من
بيروت إلى طرابلس ،مشروعًا حيويًا
لــاقـتـصــاد الـلـبـنــانــي ،لـنــاحـيــة قــدرتــه
على تقليص زحمة السير والتخفيف
من استعمال السيارات ،وتاليًا خفض
نـسـبــة ال ـت ـلــوث الـ ــذي ت ـسـ ّـب ـبــه ،إضــافــة
إل ــى رب ــط لـبـنــان بـســوريــا ن ـظ ـرًا لقربه
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــن ال ـب ـح ــر امل ـتــوســط
واملـحــافـظــات ال ـسـ ّ
ـوريــة األك ـثــر تـضــررًا
مـ ـث ــل دم ـ ـشـ ــق وح ـ ـمـ ــص وح ـ ـل ـ ــب ،مــع
إمـكــانـ ّـيــة رب ـطــه بـخـطــوط دول الـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط والـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى امل ـ ــراف ـ ــئ
األســاسـ ّـيــة فــي املـنـطـقــة .يـتــزامــن طــرح
هــذه الــدراســة مع بــدء تزاحم الشركات
والحكومات لحجز مكان لها في إعادة
إع ـم ــار س ــوري ــا ،وال ـت ــي تـبـلــغ بحسب
تقديرات البنك الدولي نحو  200مليار
دوالر أميركي ،وهو ما ُّ
يعد األمل الذي
قد يحيي القطار في لبنان بعد تعطيل
ّ
مستمر منذ عام .1994

ّ
تاريخية
لمحة

ّ
يعود تاريخ سكة الحديد في لبنان إلى
عام  ،1895إذ افتتحت شركة «الخطوط
ّ
ّ
ّ
االقتصادية من
العثمانية
الحديدية
بيروت – دمشق – حوران – بيره جك»،
اململوكة من الضابط الفرنسي السابق
الـكــونــت إدم ــون دو بـيــرت لــويــس ،أول
ّ
خـ ـ ــط ل ـس ـك ــة الـ ـح ــدي ــد ي ــرب ــط بـ ـي ــروت
ً
بــالـشــام ومــن ثــم ب ـحــوران وص ــوال إلى
ال ـب ـي ــرة ،وذل ـ ــك ب ـعــد أن ح ـص ـلــت على
ّ
امـتـيــاز إنـشــاء واسـتـثـمــار ســكــة حديد
ّ
ّ
العثمانية .وهــو ما أدى
من السلطنة
ّ
إل ــى تـطــويــر املـ ـب ــادالت ال ـت ـجــاريــة بني
ه ــذه امل ـ ــدن ،وال ـت ــي كــانــت ت ـتـ ّـم ســابـقــا

عـبــر ال ـب ـغــال .بـعــدهــا ،ب ــدأ الـعـمــل على
ّ
خـ ـ ــط ال ـ ـشـ ــام – ح ـ ـمـ ــاه وت ـم ــدي ــدات ـه ــا
ّ
ف ــي عـ ــام  ،1895ثـ ــم اشـ ـت ــرى ام ـت ـيــازه
الـ ـبـ ـن ــك الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي (وه ـ ـ ـ ــو م ــؤس ـس ــة
أوروب ـ ّـي ــة ي ـمـ ّـول ـهــا فــرنـسـيــون)
مــالـ ّـيــة
بـعــد تـعـ ّـثــر الـشــركــة فــي ع ــام  ،1901ثــمّ
حصل البنك على امـتـيــاز إنـشــاء خط
طرابلس  -حمص فــي عــام  ،1910كما
ّ
مول إنشاء خط رياق  -حماه وافتتحه
ّ
في عام  .1902أما في عام  ،1942أنشأ
البريطانيون خط الناقورة – بيروت –
طرابلس لنقل الجيوش خــال الحرب
ّ
ّ
الثانيةّ ،
فتم بذلك ربط أوروبا
العاملية
ّ
بأفريقيا مع تأسيس خط سكة الحديد
ب ــن ط ــراب ـل ــس ّوح ـي ـف ــا ،وع ـم ــل مل ـ ـ ّـدة 6
س ـنــوات ثـ ّـم تــوقــف بـعــد تفجير أنـفــاق
ّ
العربية –
الناقورة إثــر انــدالع الحرب
ّ
االسرائيلية في عام .1948
ّ
اسـ ـت ــردت ال ــدول ــة ال ـل ـب ـنــانــيــة خـطــوط
سـ ـك ــك الـ ـح ــدي ــد الـ ـت ــي تـ ـص ــل بـ ـي ــروت
ب ــدمـ ـش ــق ،وطـ ــراب ـ ـلـ ــس بـ ـحـ ـم ــص ،مــن
الـشــركــة الـفــرنـسـ ّـيــة فــي ع ــام  1956في
عهد الرئيس فــؤاد شـهــاب ،ثـ ّـم ّ
وحــدت
ّ
ك ــل خ ـط ــوط س ـكــك ال ـحــديــد ب ـمــا فيها
ّ
الـخــط ال ــذي يصل بـيــروت بــالـنــاقــورة،
ّ
اللبنانية»،
تحت اســم «سكك الحديد
وأنـ ـش ــأت «م ـص ـل ـحــة ال ـس ـكــك ال ـحــديــد
وال ـن ـق ــل املـ ـشـ ـت ــرك» ف ــي الـ ـع ــام ،1961
وأوكل إليها إدارة واستثمار الخطوط
الـ ـح ــدي ـ ّ
ـدي ــة ،وال ـ ـتـ ــي اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت بـنـقــل
ّ
الــركــاب حتى انــدالع الحرب اللبنانية
ّ
استمرت بنقل
في عام  ،1975وبعدها
املــواد األولـ ّـيــة والبضائع وهــو ما ّأدى
إلى تأمني مادة الفيول ملعامل الكهرباء
ّ
طـ ـ ــوال فـ ـت ــرة ال ـ ـحـ ــرب .إل أن املـ ـع ــارك
الـقــائـمــة ألـحـقــت أض ـ ــرارًا بــاالن ـشــاءات
ً
وم ـب ــان ــي وم ـ ـعـ ــدات امل ـص ـل ـح ــة ،ف ـضــا
ع ــن ال ـت ـع ــدي ع ـلــى أم ــاك ـه ــا ،وهـ ــو ما
ّأدى إل ــى تــوقــف الـقـطــار بــن طرابلس
وبـ ـي ــروت ف ــي ع ــام  1979ب ـعــد تفجير
امل ـســار فــي ال ـك ــورة ب ـثــاث ع ـب ــوات ،ثم
توقفه بــن بـيــروت والـجـنــوب فــي عام
 1983بعد قصف الجيش االسرائيلي
ّ
أجـ ً
ـزاء من السكة ،فيما سرقت خطوط
س ـكــة ال ـح ــدي ــد ف ــي ال ـب ـق ــاع عـ ــام 1988
ونقلت من مرفأ طرابلس إلى باكستان
بتغطية مــن األج ـهــزة ال ـسـ ّ
ـوريــة ،وفــق
منشور على «املفكرة
ما يشير تقرير
ّ
ّ
القانونية» .بعدها تــوقــف القطار عن
العمل بني عامي  1989و ،1991عندما
ّ
اللبنانية إعادة تسيير
ّقررت الحكومة

الـقـطــار بــن الـ ــدورة وجـبـيــل ،واسـتـمـ ّـر
ب ـن ـقــل ال ــرك ــاب مل ـ ـ ّـدة س ـنــة ف ـق ــط ،حقق
خالل شهرين (تشرين األول وتشرين
الثاني) ،بحسب إحصاءات املصلحة،
ّ
لبنانية
إيرادات بقيمة  2.5مليون ليرة
وأجـ ــرى  401رح ـل ــة .ث ـ ّـم اس ـت ـمـ ّـر بنقل
ال ـب ـ ّض ــائ ــع ح ـت ــى ع ـ ــام  1994ق ـب ــل أن
يتوقف عن العمل نهائيًا.

ماذا في الدراسة؟
بــدأ العمل على دراس ــة  EGISفــي عام
 ،2012والـهــدف األســاســي منها إعــادة
ّ
إح ـي ــاء ســكــة ال ـحــديــد م ــن ب ـي ــروت إلــى
ّ
اليومية
طبرجا لتقليص زحمة السير
ع ـلــى ه ــذه ال ـطــريــق بــاع ـت ـبــار أن %48
من سكان لبنان يعيشون بني بيروت
ُوجبل لبنان ،و %81من وسائل النقل
املستعملة في عام  2015هي السيارات
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة .ق ـبــل أن تـسـتـكـمــل ال ــدراس ــة

ّ
تقدر كلفة مشروع
ّ
سكة حديد بيروت -
طرابلس نحو  3مليارات
دوالر
سيؤدي المشروع
إلى امتناع  30%من
اللبنانيين عن استعمال
سياراتهم الخاصة

املسار حتى طرابلس ،بعد وضع إعادة
إعـمــار ســوريــا كــأولـ ّ
ـويــة ،ورب ــط لبنان
بحركة الـتـجــارة والـشـحــن فــي منطقة
املـتــوســط وال ـشــرق األوسـ ــط .فبحسب
ال ـت ـقــديــرات ،سـيـكــون ه ـنــاك نـحــو 136
ّ
داخلية فقط ،من وإلــى بيروت
شحنة
في عام  ،2030على أن ترتفع إلى نحو
 209شـحـنــات فــي ع ــام  ،2060ال قــدرة
ّ
اللبنانية على استيعابها.
للطرقات
ّ
ّ
ستخصص سكة الحديد من بيروت
إل ــى طــرابـلــس للشحن وال ــرك ــاب معًا،

على أن ّ
يتم تنفيذها على مرحلتني،
ّ
ّ
وت ـش ــغ ــل ملـ ـ ــدة ث ــاث ــن س ـن ــة (-2023
)2052؛ املرحلة األولى من بيروت الى
ّ
مخصصة للركاب فقط،
طبرجا وهي
عـلــى أن ينطلق الـعـمــل فيها فــي عــام
 2020وتوضع على الخط بدءًا من عام
 ،2023واملــرح ـلــة الـثــانـيــة مــن طبرجا
إلـ ــى ط ــراب ـل ــس وم ـخـ ّـص ـصــة لـلـشـحــن
وال ــرك ــاب ،عـلــى أن ي ـبــدأ الـعـمــل فيها
ف ــي عـ ــام  2026وت ــوض ــع ع ـلــى الـخــط
ف ــي عـ ــام  .2031ح ـي ــث م ــن امل ـف ـتــرض
أن تعمل الـقـطــارات على الــديــزل بدل
ّ
وتقدر كلفة االستثمار نحو
الكهرباء.
 3مليارات دوالر ،على أن تتراوح كلفة
الـتـشـغـيــل ب ــن  83-78م ـل ـيــون دوالر
أميركي.
ّ
م ــن الـنــاحـيــة ال ـه ـنــدسـ ّـيــة ،م ــن املـتــوقــع
ّ
ّ
يتضمن مـســار السكة البالغ نحو
أن
 86كيلومترًا ،نحو  17.9كيلومتر من
الجسور ،و 23.1كيلومتر من الطرقات
امل ـغ ـل ـقــة أو امل ـف ـت ــوح ــة 2.5 ،كـيـلــومـتــر
مـ ــن األن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ،و 42.5ك ـي ـل ــوم ـت ــر مــن
االنحناءات بما يسمح بسير قطارات
ال ـش ـحــن بــال ـســرعــة نـفـسـهــا .وب ـن ــاء أو
ّ
محطة أســاسـ ّـيــة وثــانـ ّ
ـويــة،
تطوير 29
وت ـن ـف ـي ــذ ب ـع ــض االسـ ـتـ ـم ــاك ــات عـلــى
ّ
طول املسار لتنفيذ املحطات واألنفاق،
بقيمة  181.31مليون دوالر.

ّ
كيفية التشغيل!

ّ
تقترح الدراسة تشغيل سكة الحديد
من بيروت إلى طرابلس عبر القطاع
ال ـ ـعـ ــام أو مـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ـشـ ــراكـ ــة بــن
القطاعني العام والخاص ،مع ترجيح
ّ
دفــة الخيار الثاني .كما تضع ثالثة
سـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات ل ـت ـش ـغ ـيــل قـ ـط ــارات
ّ
ال ــرك ــاب -1 :اسـتـعـمــال ال ـ ـ ـ ــ،Omnibus
وه ــي قـ ـط ــارات ص ـغ ـيــرة ب ـط ــول 120
م ـت ـرًا ،بــن ب ـيــروت وط ـبــرجــا .بحيث
يكون هناك قدرة لتشغيل  8قطارات
ف ــي ال ـس ــاع ــة ،ون ـقــل  1200راكـ ــب في
ّ
ّ
تمتد لنصف ساعة،
كــل رحلة التي
ّ
ي ـت ــوق ــف خ ــال ـه ــا الـ ـقـ ـط ــار ع ـل ــى ك ــل
ً
ـطــات األســاسـ ّـيــة والـثــانـ ّ
ـويــة بني
املـحـ
بيروت وطبرجا.
 -2استعمال ال ــ ،Express Serviceوهي
قـطــارات بـطــول  240مـتـرًا ،بــن بيروت
وطـ ـ ّب ــرج ــا ،ت ـس ــع ن ـح ــو  2000راك ـ ــب،
ّ
ّ
األساسية
تتوقف فقط على املحطات
لتصل ّ
مدة الرحلة إلى نحو ربع ساعة.
 -3اسـتـعـمــال الـ ـ ـ ــ Express Serviceبني

ب ـي ــروت وط ــراب ـل ــس وفـ ــق امل ــواص ـف ــات
ن ـف ـس ـهــا ل ـه ــذه الـ ــرحـ ــات ب ــن ب ـي ــروت
وطبرجا.

إهمال المسارات األخرى
تهمل هــذه الــدراســة املـســارات األخــرى
ّ
ّ
لسكة الحديد في لبنان ،وهــي :السكة
ً
مـ ــن ب ـ ـيـ ــروت إل ـ ــى ري ـ ــاق وصـ ـ ـ ــوال إل ــى
ّ
الـ ـش ــام ،وال ـس ــك ــة ال ـت ــي ت ـصــل ب ـيــروت
بصور ،وكذلك مسار طرابلس حمص
ّ
بالعبودية .علمًا أن إعادة إحياء
مرورًا
امل ـ ـسـ ــار األخ ـ ـيـ ــر هـ ــو ب ـع ـه ــدة مـجـلــس
اإلن ـم ــاء واإلعـ ـم ــار م ـنــذ ب ــداي ــة األلـفـيــة
الثانية.
ي ـقــول امل ـه ـنــدس ال ـي ــاس أب ــو مـ ــراد في
ّ
جمعية « »Train Trainإن املشكلة تكمن
فــي «عــدم وجــود رؤيــة شاملة وخطط
مل ـ ــدى ال ـ ـطـ ــويـ ــل ،إذ حـ ـص ــر امل ـ ـشـ ــروع
ّ
املمتد من بيروت إلى طرابلس
باملسار
ّ
فقط لالستفادة من املنافع االقتصادية
ّ
والتجارية إلعادة إعمار سوريا ،مقابل
إه ـم ــال املـ ـس ــارات ال ـتــي تــربــط بـيــروت
بــامل ـطــار وال ـج ـنــوب وال ـب ـقــاع والـبـحــث
ع ــن م ـ ـسـ ــارات ج ــدي ــدة ت ــرب ــط ال ـب ـقــاع
الغربي والشمالي ببعضه ،وبالتالي
إه ـم ــال ف ـكــرة مـعــالـجــة مـشــاكــل السير
والــزحـمــة فــي ه ــذه املـنــاطــق ،وتحقيق
اإلن ـمــاء امل ـت ــوازن بينها وب ــن مناطق
أخرى .مع اإلشارة إلى أن هذه الدراسة
ّ
راعت الوضع الراهن للسكة وتعاملت
م ــع ال ـت ـع ــدي ــات ال ـت ــي ت ـط ــال م ـســارهــا
ب ـط ــرق ه ـن ــدس ـ ّـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــةّ ،إم ـ ــا عـبــر
ب ـنــاء ال ـج ـســور أو غ ـي ــره ــا .»...ويـتــابــع
أبو مــراد «هناك أيضًا مخاوف كثيرة
قد تطيح العمل بهذه الــدراســة أيضًا،
وأبــرزهــا توسيع أوتــوس ـتــراد جونية
الذي سيحتم تحويل السير مؤقتًا إلى
ّ
الكلب ،ما
طريق سكة الحديد قرب نهر ّ
قــد يجعلها طريقًا دائ ـمــة ،ويــؤخــر أو
يلغي فكرة إعــادة إحياء القطارات في
لـبـنــان ،وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلنشاء
خ ـطــوط لـبــاصــات الـنـقــل املـشـتــرك بني
بـيــروت وطبرجا الــذي يحل نحو %8
مــن أزم ــة السير ال ــذي أعـلــن عنه وزيــر
األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ـ ّـام ــة مـ ــؤخ ـ ـرًا ،وي ـض ــرب
مشروع القطار القادر على تقليصها
بنسبة .»%40

خطط قديمة ومشاريع مؤجلة

ّ
لم تكن فكرة إحياء سكة الحديد من
أولويات الحكومات املتعاقبة ،والتي
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خبراء المحاسبة يدققون
في موازنات المدارس الخاصة قريبًا؟
أعمال التدقيق في موازنات
المدارس الخاصة تنطلق خالل
أسبوعين بعدما اتفقت
وزارة التربية مع نقابة خبراء
المحاسبة المجازين في لبنان
على التعاون لقطع الشك
باليقين حول أحقية الزيادات
على األقساط المدرسية .لكن
حدود التدقيق هي الموازنة
فقط ،وليست قطع الحساب
الذي يكشف تفاصيل األرباح
فاتن الحاج

استعاضت عــن امل ـشــروع بتلزيمات
ب ـن ــاء أوت ــوسـ ـت ــرادت وجـ ـس ــور ،على
ال ـّـرغ ــم م ــن ال ــدراس ــات الـكـثـيــرة الـتــي
نفذتها ،ومن ضمنها دراسة إلنشاء
خ ــط م ـت ــرو ع ـلــى م ـس ـتــويــن داخ ـلــي
ودول ــي (مــع ســوريــا وتــركـيــا) بكلفة
 3م ـل ـي ــارات دوالر ،ق ـ ّـدم ـه ــا الـخـبـيــر
الـفــرنـســي دوف ـن ـغــان إل ــى الحكومة
ّ
اللبنانية ،ويشير فيها إلى أن كلفة
إنشاء مثل هذا الخط هي أقل بكثير
مـ ــن ك ـل ـف ــة مـ ـ ـ ّـد طـ ــرقـ ــات دول ـ ـ ّـي ـ ــة بــن
ال ـب ـلــديــن وتــأه ـي ـل ـهــا ،ويـ ـ ــوازي كلفة
تأهيل سبعة أوتوسترادات .إضافة
إل ــى دراسـ ــة أخ ــرى وضـعـتـهــا شركة
«سوفريراي» الفرنسية تشير إلى أن
تشغيل خــط بــن بـيــروت والجنوب،
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى امـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاع  %30مــن
اللبنانيني عن استعمال سياراتهم،
ّ
ّ
ّ
يخصصها
الحصة التي
وسيقلص
ال ـل ـب ـنــانــي لـلـتـنـقــل م ــن  40إلـ ــى أق ــل
مـ ــن  %10مـ ــن ق ـي ـم ــة الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى
ّ
ل ــأج ــور .إل أن مـصـيــر ال ــدراس ـت ــن
كــان الـجــواريــر ،قبل أن ّ
يقرر مجلس
ال ــوزراء فــي عــام  2002إع ــادة تأهيل
ّ
خط السكة الذي يربط مرفأ طرابلس
ّ
ّ
بالحدود اللبنانية – السورية عبر
ّ
العبودية.
ّ
يقول رئيس جمعية «»Train Train
الياس معلوف أن «طول الخط يبلغ
 35ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،وك ـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض
أن يـ ــربـ ــط ب ـش ـب ـك ــة سـ ـك ــك ال ـح ــدي ــد
ّ
ّ ّ
ـوريــة ،إل أن امل ـشــروع عــلــق بعد
ال ـسـ
مقتل الــرئـيــس رفـيــق ال ـحــريــري .في
آب  ،2016أع ـ ـلـ ــن م ـج ـل ــس اإلن ـ ـمـ ــاء
واإلع ـ ـ ـمـ ـ ــار عـ ــن إعـ ـ ـ ــادة ّ ال ـع ـم ــل عـلــى
ّ
ه ــذا ال ـخــط عـلــى أن يـنــفــذ عـلــى أربــع
مراحل بتمويل من البنك اإلسالمي،
ليكون جاهزًا عند بــدء إعــادة إعمار
س ــوري ــا .وتـتـضـ ّـمــن مــراحــل التنفيذ
ّ
املخصصة للقطارات
بناء الجسور
وعــددهــا  ،9بـنــاء جـســور للسيارات،
ّ
مـ ـ ـ ّـد الـ ـخـ ـط ــوط وإن ـ ـ ـشـ ـ ــاء املـ ـح ــط ــات
وبحسب الــدراســة عــددهــا  ،6وشــراء
ال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــارات وال ـ ـت ـ ـجـ ـ ـه ـ ـيـ ــزات .وهـ ــي
ّ
مصممة للسير عليها بسرعة 140
كيلومترًا بالساعة ،لنقل البضائع
بنسبة  %70وتسيير رحالت للركاب
ب ـن ـس ـبــة  .%30وكـ ـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض
ان ـطــاق األع ـم ــال فــي كــانــون الـثــانــي
ّ
ّ
املاضي إل أنها ما زالت معلقة حتى
اليوم دون توضيح األسباب».

ح ـت ــى اآلن ،ل ــم ت ــوق ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة
عـقــودًا مــع خـبــراء املحاسبة املجازين
امل ـن ــوي االس ـت ـعــانــة ب ـهــم ف ــي مــراجـعــة
مــوازنــات امل ــدارس الخاصة والتدقيق
ّ
فيها .ما حصل أن املدير العام للتربية
ً
ف ـ ـ ــادي ي ـ ــرق أج ـ ـ ــرى اتـ ـ ـص ـ ــاال بــرئ ـيــس
ال ـن ـق ــاب ــة س ـل ـي ــم ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي لـبـحــث
سـبــل ال ـت ـعــاون ب ــن الـنـقــابــة وال ـ ــوزارة
بـشــأن امل ــوازن ــات املـقـ ّـدمــة مــن امل ــدارس،
ومحاولة معرفة مدى أحقية استيفاء
الزيادات على األقساط املدرسية ،على
خلفية تنفيذ القانون الجديد لسلسلة
الرتب والرواتب الرقم  ،2017/46والذي
يستفيد منه معلمو الـقـطــاع الخاص
بحكم وح ــدة الـتـشــريــع بــن القطاعني
التعليميني الــرسـمــي وال ـخ ــاص .ومــن
ب ـع ــده ــا شـ ـ ــارك ع ـب ــد ال ـب ــاق ــي وب ـعــض
املمثلني عن النقابة في أحد اجتماعات
لجنة ال ـطــوارئ التي شكلتها ال ــوزارة
فــي ه ــذا ال ـش ــأن ،وال ـتــي تـضــم ممثلني
عن أطراف الحوار الثالثة :لجان األهل،
املعلمني وإدارات املدارس.

دور الخبراء محصور بالموازنة ال
بقطع الحساب
ال ـ ـ ــدور امل ـط ـل ــوب م ــن الـ ـخـ ـب ــراء ح ـص ـرًا،
بحسب عبد الباقي ،هو دراســة موازنة
املـ ـ ــدرسـ ـ ــة وم ـ ـ ــا ت ـت ـض ـم ـن ــه م ـ ــن ن ـف ـق ــات
وإيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ،مـ ــن دون أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
توجه ملقاربة اإليرادات التي تستوفيها
املــدارس من األهالي وهي غير منظورة
في األقساط (القرطاسية ،الزي املدرسي،
النقل ،فتح امللف ،الدكانة ،الخ) أو العودة
إل ــى ق ـيــود امل ــدرس ــة وال ـفــوات ـيــر ملطابقة
األرقام مع نفقات املدرسة ومصاريفها.
ّ
يـجــزم عـبــد الـبــاقــي أن التثبت مــن قطع
الحساب ال يـنــدرج فــي إطــار املهمة ،مع
ّ
أن املـ ــادة  19مــن امل ــرس ــوم الــرقــم ،4564
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــدد دق ـ ــائ ـ ــق ت ـط ـب ـي ــق ب ـعــض
أحكام القانون ( 81/11املتعلق بمراقبة
وزيـ ــادة الــرســوم املــدرسـيــة فــي امل ــدارس
الـ ـخ ــاص ــة غ ـي ــر امل ـج ــان ـي ــة) ت ـن ــص عـلــى
اآلت ــي« :تـمـســك اإلدارة املــدرسـيــة قـيــودًا
ملداخيلها وملصارفاتها وتحتفظ لديها
بــاملـسـتـنــدات والــوثــائــق الـثـبــوتـيــة لهذه
الـقـيــود وي ـعــود للهيئة املــالـيــة وللجنة
األه ــل عند االقـتـضــاء ،ولـ ــوزارة التربية
وق ــاض ــي األم ـ ــور املـسـتـعـجـلــة (املـجـلــس
الـتـحـكـيـمــي أيـ ـض ــا) ال ـك ـشــف ع ـلــى هــذه
القيود واملستندات والوثائق في اإلطار
الـ ــذي ي ـح ــدده ال ـق ــان ــون» .ه ــذه امل ـ ــادة ال
تتعارض مع القانون  515وال ذكر فيها
ملوضوع املوازنة بأي شكل وهي تحدد
صــاحـيــة لـجـنــة األه ــل والـهـيـئــة املــالـيــة
والـ ـ ـ ــوزارة وال ـق ـض ــاء ف ــي ك ـشــف الـقـيــود
واملـ ـص ــارف ــات ،إذًا ه ــي ال ت ـ ــزال ســاريــة
املفعول .كذلك هناك رأي صادر عن هيئة
التشريع واالستشارات في وزارة العدل
يــؤكــد حــق الـجـهــات امل ــذك ــورة فــي كشف
القيود.
ل ـك ــن ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي يـ ـق ــول فـ ــي لـ ـق ــاء مــع
«األخ ـب ــار» إن «الـحـكــي مــع الـ ــوزارة كــان

عـلــى امل ــوازن ــة ف ـقــط ،ف ــا أح ــد يستطيع
أن يتأكد من قطع الحساب فعليًا لكون
امل ــدارس الـخــاصــة مـعـفــاة مــن الـضــرائــب
ع ـل ــى األربـ ـ ـ ــاح وإن ل ــم ت ـك ــن م ـع ـف ــاة مــن
االش ـتــراك فــي الـضـمــان والـضــريـبــة على
ال ــروات ــب واألج ـ ــور ،وس ـي ـكــون ال ـقــانــون
 515ال ـصــادر فــي  1996/6/13والناظم
للموازنات املدرسية ،هو الراعي لعملنا
لنتساعد ووزارة التربية على وضع ما
يسمى إج ــراءات مــراجـعــة يتفق عليها،
وهـنــا يجب أن تجتمع لجنة مــن وزارة
التربية مع لجنة من الخبراء للتوصل
إلى رؤية موحدة لإلجراءات واملطابقات
نأخذها من روح القانون ،ومن ثم نصدر
تقريرنا ً
بناء على املعطيات التي تتبني
لنا نتيجة املراجعة».
أما االستعانة بالخبراء فتجيزها املادة
 13مــن القانون  ،515والـتــي تنص على
« ...تستعني مصلحة التعليم الخاص
في وزارة التربية للقيام باملراقبة بعدد
مــن املــوظـفــن فــي وزارة الـتــربـيــة يجري
وضـعـهــم بـتـصــرفـهــا مل ــدة مـعـيـنــة بـقــرار
م ــن وزي ــر الـتــربـيــة وب ـخ ـبــراء املـحــاسـبــة
امل ـج ــازي ــن أو م ـكــاتــب تــدق ـيــق ومــراق ـبــة
الـحـســابــات املسجلني فــي نـقــابــة خـبــراء
املحاسبة املجازين في لبنان».

التدقيق في اإلجراءات والضوابط
ما هي املعايير التي ستعتمدونها في
أعمال التدقيق في املوازنات؟ يجيب أننا
سنستند إلى املادة  2التي تحدد النفقات
واإليـ ــرادات لـلـمــوازنــة ،وتـنــص عـلــى« :ال
يعتد مــن أجــل تحديد القسط املــدرســي
ب ــأي نفقة ال تــدخــل فــي إط ــار العناصر
املحددة في بــاب النفقات» .وهنا يشير
ّ
ع ـب ــد الـ ـب ــاق ــي إلـ ـ ــى أن الـ ـق ــان ــون يـضــع
ضوابط للنفقات ،منها أن يمثل مجموع
الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ـ ــور واألع ـ ـبـ ــاء م ــن غـيــر
الرواتب واألجــور املترتبة على املدرسة
ب ـمــوجــب ال ـق ــوان ــن واألن ـظ ـم ــة ملصلحة
العاملني فيها ،وهــي تحديدًا مساهمة
املدرسة في صندوق التعويضات ألفراد

يحق للجنة األهل
ووزارة التربية الكشف
على قيود المدارس

دور حيادي وموضوعي
قبل نحو أسبوع ،وعطفًا على الحوار في
وزارة التربية ،طلبت النقابة من الخبراء
ال ــذي ــن يـ ـج ــدون لـ ــدى أن ـف ـس ـهــم امل ـعــرفــة
والخبرة والرغبة للتعاون والتعاقد مع
الــوزارة في هذا السبيل ،تزويد النقابة،
خالل  15يومًا باملعلومات التي تتضمن:
االسـ ـ ــم ،ال ــرق ــم ال ـن ـق ــاب ــي ،الـ ـعـ ـن ــوان ،رقــم
الهاتف ،أسماء املدارس التي قام الخبير
ب ـتــدق ـيــق ب ـيــانــات ـهــا امل ــال ـي ــة ســاب ـقــا (أو
حاليًا) وعناوينها ،عدد السنوات التي
قام بها بمهمة التدقيق.
ّ
ع ـبــد ال ـبــاقــي ي ـش ــرح أن ال ـع ـقــد سـيــوقــع
بني الوزارة والخبير وليس مع النقابة،
لـ ـك ــون األخ ـ ـيـ ــرة ه ــي ش ـخ ــص م ـع ـنــوي.
ويــؤكــد أن «دورنـ ــا سـيـكــون موضوعيًا
وحـيــاديــا ،فأخالقيات مهنتنا تقتضي
منا عدم القبول بأي مهمة إذا كان بيننا
وبني املكلف صلة قرابة أوعالقة مهنية
أو ت ـس ـل ـي ـفــات أو قـ ـ ــروض أوم ـع ــام ــات
جــاريــة حتى ال يتأثر املــوضــوع برأينا
الشخصي ،مــن هنا طلبنا مــن الخبراء
أن يزودونا بأسماء املدارس التي دققوا
فيها سابقًا حتى ال يكون هناك تعارض
بني هذه املهمة ،واملهمة الرسمية املوكلة
إليهم .أما األتعاب فستبنى على أساس
سـ ــاعـ ــات الـ ـعـ ـم ــل وت ـص ـن ـي ــف املـ ـ ـ ــدارس
وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا ب ـح ـس ــب امل ـ ـنـ ــاطـ ــق وع ـ ــدد
األساتذة وعدد التالمذة».

عبد الباقي :العقد سيكون
مع الخبير وليس مع النقابة

الهيئة التعليمية في املــدارس الخاصة
والتعويض العائلي لهؤالء واشتراكات
املدرسة في الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي وتعويض النقل  %65على
األقل ،وسائر النفقات واألعباء كالتأمني
والرقابة الطبية واملصاريف اإلدارية من
ماء وكهرباء وهاتف ومازوت وإيجارات
وصـ ـ ـي ـ ــان ـ ــة وسـ ـ ــواهـ ـ ــا م ـ ــن مـ ـص ــاري ــف

هيئة التنسيق :وإن عدتم عدنا
أنهت هيئة التنسيق النقابية إضرابها في املدارس والثانويات واملهنيات
ً
ابتداء من اإلثنني املقبل،
الرسمية واإلدارات العامة التي تعود إلى العمل،
بـعــدمــا أقــر مجلس الـ ــوزراء دفــع مـتــوجـبــات سلسلة الــرتــب والــرواتــب
ً
وبناء على كالم رئيس الحكومة سعد
على أساس الجداول الجديدة،
الحريري بـ«أننا مصممون على تنفيذ قانون السلسلة ألننا مؤتمنون
على تنفيذ القوانني الصادرة عن مجلس النواب» ،واجماع الوزراء على
ّ
ً
ابتداء من هذا الشهر .إال ّأن الهيئة أعلنت أنها ستبقي
ّأن الدفع سيكون
اجتماعاتها مفتوحة ملتابعة التطورات أوال بأول ،محذرة من أي محاولة
تراجع عن القانون تحت اي ظرف او مبرر ،وأن ال يكون الدفع فقط لهذا
الشهر ،وإنما لكل األشهر والسنوات املقبلة ،على قاعدة «وإن عدتم
عدنا».
وكان وزير التربية مروان حمادة قد دعا بعيد جلسة مجلس الوزراء
الطالب في امل ــدارس الرسمية الــى االلتحاق بمدارسهم االثنني املقبل
«فقد حان الوقت للعمل».
مــن جهته ،اعـلــن االتـحــاد العمالي الـعــام فــي لبنان فــي بـيــان «تعليق»
االض ــراب فــي جميع القطاعات التي دعــا إليها مــن املــرفــأ وااله ــراءات
إلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي وقطاعات الكهرباء واملياه
والنقل واالتصاالت والريجي والبلديات واملستشفيات الحكومية.

عمومية واستهالكات ونفقات التجديد
وال ـت ـط ــوي ــر وال ـت ـع ــوي ــض ع ـلــى صــاحــب
اإلجازة  %35على األكثر.
كذلك تشمل الضوابط مطابقة الرواتب
واألج ـ ـ ـ ـ ــور ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
املـلـحـقــات الـقــانــونـيــة ،مـجـمــوع جــدول
الــرواتــب واألج ــور املـقــدم إلــى صندوق
التعويضات ،وأن تكون املوازنة مرفقة
بتقرير مــدقــق حـســابــات منتسب إلــى
النقابة إذا تـجــاوزت النفقات الحدود
ال ـق ـصــوى املـلـحــوظــة ف ــي امل ـ ــادة لجهة
س ــاع ــات ال ـع ـم ــل اإلض ــافـ ـي ــة أو لـجـهــة
ن ـس ـبــة ال ـ ـ ـ  %15ال ـن ــات ـج ــة م ــن ح ـقــوق
مكتسبة.
يشير إلى أننا «سنشكك باملوازنات التي
ال تنطبق عليها امل ــادة  3مــن الـقــانــون،
أي إذا كــانــت غـيــر مــرفـقــة ب ـصــورة طبق
األصل عن محضر الهيئة املالية املتعلق
بموقفها من مشروع املوازنة ،وبموقف
لـجـنــة األهـ ــل م ـن ــه ،وك ــذل ــك ب ـص ــورة عن
بيانات املعلومات باألسماء والــرواتــب
واألجـ ـ ــور امل ـق ــدم ــة إلـ ــى إدارة ص ـنــدوق
التعويضات ألفراد الهيئة التعليمية في
املــدارس الخاصة ،وبيان بأسماء أوالد
العاملني في املدرسة الذين يستفيدون
م ــن مـنـحــة تـعـلـيــم وق ـي ـمــة ه ــذه املـنـحــة،
وص ـ ــورة ع ــن امل ـس ـت ـنــدات امل ـث ـب ـتــة لــدفــع
التسويات املتعلقة بتصحيح تعويض
نهاية خدمة الخاضعني لقانون العمل
عن السنة السابقة».
ّ
عـبــد الـبــاقــي يــوضــح أن ب ـيــان صـنــدوق
ال ـت ـعــوي ـضــات ُم ـس ـت ـنــد أس ــاس ــي ّ وع ــدم
إرفاقه باملوازنة وما يشاع على أنه غير
إلزامي لكون النص ال يقول نسخة طبق
األصل هو تزوير للحقائق.
ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـت ـ ــأك ـ ــدون مـ ـ ــن ص ـ ـحـ ــة املـ ـب ــال ــغ
امل ـ ــرص ـ ــودة ل ـل ـم ـصــاري ــف والـ ـت ــي تـمـثــل
 %35من املوازنة ،إذا لم يكن هناك قرار
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ال ـق ـي ــود؟ ال ي ـمــانــع عبد
الباقي في أخــذ رأي هيئة التشريع في
االعتبار ،فهذا الرأي يجب أن يحترم ،وإن
لم يكن ملزمًا .هنا يتساءل« :هل ستكون
إدارات املدارس حاضرة لكشف قيودها؟
فهذا األمــر قد ال يكون متوفرًا» .الالفت
مــا يقوله لجهة أن إدارات امل ــدارس هي
من تحدد أرقام هذه املصاريف ،فهي قد
تقرر أن تشتري لوحًا ذكيًا بـ  400دوالر
أو ألف دوالر ،وهناك مدارس تغطي كلفة
التأمني داخل املدرسة وخارجها وليس
فقط داخلها ،وهنا يصعب مناقشتها،
فهذا ليس من اختصاص لجنة األهل أو
وزارة التربية ،إنما يمكن االتـفــاق على
وحدة قياس مشتركة (.)benchmark

رصد التطور الموضوعي للموازنات
املـعـيــار األســاســي فــي املـهـمــة ،بحسب
عبد الباقي« ،هو السماح لنا بالعودة
إلى موازنات املدارس حتى عام ،2012
لكونه العام الذي بدأ فيه إعطاء سلفة
عـلــى غ ــاء املـعـيـشــة .فـبـعــض املـ ــدارس
دف ـع ــت ال ـس ـل ـفــة ،وأخـ ـ ــرى ل ــم تــدفـعـهــا،
وذلـ ـ ـ ــك لـ ــرصـ ــد ال ـ ـت ـ ـطـ ــور امل ــوض ــوع ــي
لـلـمــوازنــات ،وإج ــراء املـقــارنــات للتأكد
ّ
م ــن أن أي تــاعــب ل ــم ي ـح ـصــل» .يلفت
إل ــى أن ــه «ق ـي ــل ل ـنــا إن م ـ ــادة الـتــدقـيــق
ستكون سنة واحــدة وليس  5سنوات
كما طلبنا ،فيما نحن نفضل أن تكون
س ـن ـتــن ع ـلــى األقـ ـ ــل ،ف ـس ـنــة واحـ ـ ــدة ال
تعطي أي داللة على تطور املوازنات».
وبينما يؤكد عبد الباقي أن «التحوط
صفة تالزمنا في أعمالنا ،إذ ال نتخلى
عن الشك املهني طوال املهمة» ،يوضح
أن «ال ـ ــوزارة هــي مــن سيختار عينات
املـ ـ ـ ــدارس ال ـت ــي سـ ـن ــدرس م ــوازن ــات ـه ــا
وت ـص ـن ـي ـف ـهــا ب ـح ـســب ع ـ ــدد ال ـت ــام ــذة
واألســاتــذة واملـنــاطــق ،وإن كنا نقترح
ت ــألـ ـي ــف ه ـي ـئ ــة إش ـ ـ ـ ــراف م ـ ــن ال ـ ـ ـ ــوزارة
وال ـخ ـبــراء املــدقـقــن الخـتـيــار العينات
ً
التي تمثل املجموع تمثيال صحيحًا».
يقول« :ال نريد أن ّ
نكبر آمالنا ،لكننا
ال ن ــري ــد أيـ ـض ــا أن نـ ـح ــرم الـ ـن ــاس مــن
التطمينات».
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مجتمع وإقتصاد

هذه
الهندسات
قادرة
على خلق
أجيال «غب
الطلب»
ّ
محددة
المواصفات

علوم

ّ
ّ
«جراحة كيميائية» لجينات بشرية:

ّ
ّ
حل مقترح لألمراض والتشوهات الجينية
ّ
طور العلماء
الصينيون ّ
ّ
تقنية
جديدة لتعديل
الجينات ّ
الضارة
ّ
داخل األجنة
ّ
البشرية ،لتفادي
ّ
وتشوهات
أمراض
ّ
ّ
جينية معينة ،عبر
تعديلها واستبدالها
ّ
كيميائيًا .هذه
ّ
العملية التي أطلق
عليها اسم «الجراحة
ّ
الكيميائية» ًقد
ّ
تشكل مدخال لعالج
الكثير من األمراض
ّ
الجينية غير القابلة
للعالج حتى يومنا!

عمر ديب
ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ّـرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـع ـل ــوم
ال ـج ـي ـنـ ّـيــة ،ن ـجــح ال ـع ـل ـمــاء ف ــي تـعــديــل
ً
ً
ـادة ما ّ
تسبب خلال
جينات خاطئة عـ
ّ
ي ـن ـت ــج م ـن ــه م ـ ــرض فـ ــي ال ـ ـ ــدم ي ـســمــى
«بيتا ثالسيميا» ،Beta Thalassemia
وهــو نــاتــج مــن وج ــود تـشـ ّـوه فــي أحد
الـ ـح ــروف امل ـك ـ ّـون ــة لـلـحـمــض ال ـن ــووي
.DNA
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن هـ ــذه ال ـت ـج ــارب
ال تـ ـ ــزال خ ــاض ـع ــة ل ـ ــ«جـ ــدل أخ ــاق ــي»
حـ ــول ح ـك ـمــة إج ــرائ ـه ــا ع ـلــى ال ـخــايــا
ّ ّ ّ
ّ
الحية ،إل أن
البشرية داخــل األجسام
القانون الصيني سمح بإجرائها ّفي
األس ــاب ـي ــع األولـ ـ ــى م ــن ح ـمــل األج ــن ــة،
ّ
واألميركية
فيما الـقــوانــن األوروبـ ّـيــة
مــا زال ــت ت ـعــارض ذل ــك .إتــاحــة إج ــراء
هذه االختبارات ،التي تعمل وفق مبدأ
«التعديل القاعدي»  ،base editingأمام
ّ
العلماء الصينيني ،يمكن أن تشكل في
املستقبل فرصة ّ
فعالة لعالج أو تفادي
ّ
ّ
الكثير من األمراض الوراثية الجينية،
وق ـ ـ ــد أط ـ ـلـ ــق عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ــدي ــل
ّ
الكيميائية من
القاعدي اسم الجراحة
قبل مخترعها «دافيد لو» .David Liu
ّ
الجدير ذكره أن تعديل الكود الجيني
لـيــس مـســألــة حــديـثــة الـعـهــد فــي عالم
الـهـنــدســة الـجـيـنـ ّـيــة ،إذ ط ـ ّـور العلماء
س ــابـ ـق ــا تـ ـقـ ـن ـ ّـي ــات ع ـ ـ ـ ّـدة إلج ـ ـ ـ ــراء ه ــذه
ّ
تقنية «كريسبر
التعديالت ،أشهرها
ّ ّ
كاس  .Crispr-Cas9 »9إل أن آلية العمل
ّ
ّ
وتقنية
التقنية الجديدة
تختلف بني
كريسبر ،الـتــي تستند إلــى استعمال
ّ
كيميائية خـ ّ
ـاصــة تستطيع
إنــزيـمــات
ّ
ّ
أن تـقــوم بقطع أو ق ــص نـقــاط معينة
ف ــي الـ ـك ــود ال ـج ـي ـن ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عـنــد
الـجـيـنــات الـخــاطـئــة ،ث ـ ّـم يـقــوم الجسم
ب ـعــدهــا ت ـل ـقــائ ـيــا ب ــإص ــاح ال ـف ــراغ ــات

الناشئة ،ويمألها بالحمض النووي
املناسب والصحيح .لكن هذه التقنية
ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـح ــاالت،
ّ
ّ
املسببة
التشوهات
فشلت في معالجة ّ
ّ
للثالسيميا في األجنة البشرية ،وذلك
خ ــال اخ ـت ـبــارات ع ـ ّـدة ســابـقــة أجــريــت
ف ــي ع ــدد م ــن ال ـجــام ـعــات م ــن ضمنها
جــام ـعــة غ ــوان ـغ ــزو ف ــي الـ ـص ــن .لــذلــك
ّ
صوب العلماء دراساتهم على التقنية
األخرى املسماة «التعديل القاعدي».

كيف يعمل التعديل القاعدي؟
خ ــال ه ــذه الـتـجــربــة ،استنسخ ّ فريق
ال ـبــاح ـثــن م ـج ـمــوعــة م ــن األج ــن ــة من
خـ ـ ــال خ ــاي ــا جـ ـل ـ ّ
ـدي ــة أخ ـ ــذوه ـ ــا مــن
ً
بالثالسيميا،
مرضى مصابني أصــا ُ َ
وزرع ــوه ــا ف ــي بــوي ـضــات أف ــرغ ــت من
العملية ّ
ّ
تطورت
هذه
نواتها .وبنتيجة ّ
البويضات إلــى أجنة صغيرة ناشئة
طياتها ّ
تحمل في ّ
تشوه الثالسيميا.
يستعمل التعديل الـقــاعــدي أنزيمات
مشابهة لتلك التي تستعمل في تقنية
ً
كريسبر ،لكن بدال من قطع الشريطني
ّ
املشكلني للحمض النووي الحلزوني
في مكان الخطأ الجيني ،تستبدل هذه
األنــزيـمــات بأحد األح ــرف G, T, A, C
ّ
التي يتشكل منها الكود الجيني حرفًا
َ
ُ
آخر ،وعادة ما يستبدل  Gبـ  ،Aلعكس
ال ـت ـش ـ ّـوه امل ـس ـ ّـب ــب لـلـثــاسـيـمـيــا ال ــذي
يقوم بالتبديل املعاكس.
وقـ ــد أشـ ـ ــارت الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي نـشــرهــا
الفريق في مجلة «البروتني والخاليا»
ّ
املتخصصة بـهــذا الـفــرع مــن البحوث
إلــى تحقيق نجاح كبير ،لكن جزئي،
في النتائج التي حصدها هذا الفريق.

مشاكل قائمة
ي ـح ـم ــل الـ ـحـ ـم ــض الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـب ـش ــري
ّ
ن ـس ـخ ـتــن مـ ــن كـ ـ ــل جـ ـ ــن ،وي ـك ـف ــي أن

ت ـكــون إحــداه ـمــا م ـشـ ّـوهــة ك ــي ّ
تسبب
تشوهًا جينيًا ينتج أمــراضــا ّ
معينة.
م ــا ح ـص ــل خـ ــال الـ ـتـ ـج ــارب األخ ـي ــرة
للفريق الصيني هو أن عملية التعديل
الـ ـق ــاع ــدي ن ـج ـحــت غ ــال ـب ــا ف ــي تــرمـيــم
نسخة واحــدة من الجينات الخاطئة،
ّ
ف ـي ـم ــا ظ ــل ــت ال ـن ـس ـخ ــة األخـ ـ ـ ــرى عـلــى
حالها ،ما أدى إلى نشوء خاليا عادية
وأخرى ّ
مشوهة عند الجنني الواحد.
وع ـلــى رغ ــم أن ه ــذه الـتـقـنـيــة نجحت
ّ ّ
فـ ــي ب ـض ــع حـ ـ ـ ــاالت ،إل أن ن ـجــاح ـهــا
ّ
جزئيًا فــي معظم ال ـحــاالت .لذلك
كــان
ال يـمـكــن تـصـنـيــف االخ ـت ـب ــار نــاجـحــا
باملقاييس اإلنـســانـ ّـيــة املـطـلــوبــة ،ولو
ّ
علميًا على األقــل في إحداث
أنه نجح
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات امل ـط ـل ــوب ــة ف ــي ال ـج ـي ـنــات
ّ
املشوهة .إذ ال يزال أمام العلماء طريق

َ
يمكن تقنية التعديل القاعدي أن
تفتح آفاقًا لعالج الثالسيميا في
مراحل ما قبل الوالدة
ّ
العملية وضمان
ليس بطويل إلتمام
نـجــاحـهــا الـكــامــل مــع نسختي الجني
ّ
املشوه في الوقت نفسه.
ووفـ ــق ه ــذا امل ـع ـي ــار ،يـعـتـبــر ال ـخــرق
العلمي الحاصل واعـدًا بعد سنوات
ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـف ـش ــل مـ ــع ت ـش ـ ّـوه ـ ّـات
ّ
الجينية ،ومــن املتوقع
الثالسيميا
أن يـفـتــح آف ــاق ــا ج ــدي ــدة ل ـع ــاج هــذا
امل ـ ـ ــرض مـ ــن جـ ـ ـ ـ ــذوره ،وف ـ ــي م ــراحّــل
م ــا ق ـبــل ال ـ ـ ــوالدة ح ـت ــى ،ك ــذل ــك فــإنــه
سيتيح معالجة العديد من األمراض
الجينية املشابهة وفق ّ
ّ
اآللية نفسها،
خ ـصــوصــا ف ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي تسمح
ّ
تقنيات التعديل الجيني
باستعمال

لعالج األمراض ذات الصلة.

المستقبل يكمن في الحاضر

ّ
ّ
العملية
يعرف الفريق الصيني أن هذه
م ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت غـ ـي ــر ص ــالـ ـح ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــق
ً
ّ
م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ال ـب ـشــر ،خ ـصــوصــا أن
فـ ــرص ن ـجــاح ـهــا ب ــال ـك ــام ــل ل ــم تـتــأكــد
تسبب ّ
بعد ،ولكونها ّ
تشوهات أخرى
ّ
ّ
أح ـي ــان ــا ،إل أن مـ ـج ــرد ن ـج ــاح تقنية
ّ
التعديل القاعدي وتخطيها للنتائج
ّ
امل ـحــق ـقــة ســاب ـقــا ف ــي ع ـل ــوم الـهـنــد ّســة
ّ
ّ
الجينية ،يعني أن الباب فتح ،وأنها
مـســألــة وق ــت فـقــط ،حـتــى تقتحم هــذه
ّ
ّ
الطب الجيني ملعالجة
التقنية مسرح
ّ
األم ــراض الــوراثــيــة املتناقلة مــن جيل
إلى آخر.
لـطــاملــا كــانــت ف ـ ّكــرة الـتـعــديــل الجيني
املباشر في األجنة حلمًا من املستقبل،
ّ ّ
إل أنـ ـ ـه ـ ــا ص ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـي ـ ــوم ج ـ ـ ـ ــزءًا مــن
الـحــاضــر .وقــد وصــف داري ــن غريفني،
أح ـ ــد أشـ ـه ــر ال ـع ـل ـم ــاء ال ـج ـي ـن ـ ّـي ــن فــي
جامعة كنت في بريطانيا هذا البحث
ّ
بأنه «خرق تقني كبير ينقل املستقبل
ّ
إلى الحاضر» على الرغم من أن الكثير
من البحوث املكلفة يجب أن تستكمل
حتى الوصول إلى نسبة نجاح كفوءة
وموثوقة.
وفـيـمــا ي ـت ـقـ ّـدم الـعـلــم بـنـحــو مـتـســارع
عـلــى أص ـع ــدة عـ ـ ّـدة ،ومـنـهــا الـهـنــدســة
ّ
الجينية ،تطفو على السطح مـجـ ّـددًا
ّ
األسئلة املرتبطة بأخالقيات العلوم،
ومــدى خــرق بعض مجاالتها لحدود
األخـ ــاق امل ـت ـعــارف عليها واملــرتـبـطــة
ّ
ّ
ودينية ،خصوصًا
اجتماعية
بعقائد
ّ
أن ه ـ ــذه الـ ـهـ ـن ــدس ــات ي ـم ـك ـن ـهــا خـلــق
أج ـيــال «غ ــب الـطـلــب» ت ـجــري هندسة
مواصفاتها قبل خروجها إلى الحياة،
ولـ ـه ــذه األس ـئ ـل ــة امل ـش ــروع ــة م ـجــاالت
نقاش ال تنتهي.
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مؤشر

مليار دوالر عجز ميزان المدفوعات حتى تموز
ّ
سجل مـيــزان املــدفــوعــات عجزًا تراكميًا
بقيمة مـلـيــار دوالر حـتــى نـهــايــة تموز
 ،2017بسبب اسـتـمــرار خ ــروج االم ــوال
من لبنان بكميات أكبر من الداخلة إليه.
وه ــذا الـعـجــز يــأتــي رغ ــم كــل اإلجـ ــراءات
امل ــال ـي ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذت خ ـ ــال الـسـنـتــن
املاضيتني بذريعة وقــف نــزف العمالت
األجنبية التي يحتاجها لبنان لتمويل
عـجــزه ال ـت ـجــاري ،ال بــل تـبـ ّـن أن الـقــدرة
ع ـل ــى االحـ ـتـ ـف ــاظ بــال ـك ـم ـيــات امل ـج ـتــذبــة
لـيـســت ثــابـتــة بــالـقــدر املــائــم ملتطلبات
االقتصاد اللبناني ،ما يخلق قلقًا مبررًا
مــن إمكانية االسـتـمــرار فــي هــذا املسار
االنحداري .وبحسب إحصاءات مصرف
لبنان ،فإن ميزان املدفوعات ّ
سجل عجزًا
فــي ثــاثــة أشـهــر مــن أصــل سبعة أشهر
فــي عــام  .2017ففي شهر نيسان بلغت
قـيـمــة الـعـجــز  320.9مـلـيــون دوالر ،ثم
ّ
سجل عجزًا بقيمة  591.5مليون دوالر
في أيار أيضًا ،وعجزًا بقيمة  758مليون
دوالر ف ــي ح ــزي ــران .أم ــا ال ــوف ــر املـحـقــق
فــي األشـهــر األربـعــة الباقية مــن السنة،
فهو ال يكفي لتغطية العجز الحاصل
في االشهر الثالثة املذكورة ،فأصبحت
النتيجة عـجـزًا تراكميًا بقيمة 1015.4
مليون دوالر.
ويـكـشــف م ـيــزان املــدفــوعــات عــن مصدر
النزف بالعمالت األجنبية .ففي األشهر
األولى من السنة كان مصرف لبنان هو
مصدر النزف ،ثم أصبحت املصارف هي
مصدر النزف .وتشير اإلحـصــاءات إلى
أن قـيـمــة الـعـجــز املـسـجــل عـلــى مـصــرف
ل ـب ـن ــان ف ــي ش ـه ــر آذار ب ـل ـغــت 1158.1

م ـل ـيــون دوالر ،ث ــم ع ـجــز بـقـيـمــة 443.5
مـلـيــون دوالر فــي شـهــر نـيـســان ،وعجز
بقيمة  675.7مليون دوالر في شهر أيار.
وف ــي امل ـقــابــل ،سـ ّـجـلــت امل ـص ــارف عـجـزًا
ك ـب ـي ـرًا ف ــي ش ـهــري ح ــزي ــران وت ـم ــوز ،إذ
تشير اإلح ـص ــاءات إل ــى نتيجة سلبية
بقيمة  2523.4مليون دوالر في حزيران
و 1470.7مليون دوالر في تموز.
ت ـ ـع ـ ـ ّـد ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة م ـ ــؤشـ ـ ـرًا ع ـل ــى
ال ـص ـع ــوب ــات امل ــال ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،إذ أن
الحاجة ماسة للحصول على العمالت
األجنبية لتمويل العجز التجاري الذي
بلغ  15.7مليار دوالر في عام  ،2016وبلغ
 9.34مليار دوالر حتى نهاية تموز من
عــام  .2017كذلك ،يتوجب النظر بشكل
دقـيــق إلــى مـصــدر الـنــزف ،فــاملـعــروف أن
األزمـ ــة تـصـبــح أع ـمــق كـلـمــا ك ــان الـنــزف
يعبر عن هروب أموال من لبنان ،أي أنه
يظهر في ميزانيات املصارف .العمالت
األجنبية التي تدخل إلى مصرف لبنان
تخرج منه إلى املصارف وقد تهرب من
النظام بكامله وقــد تبقى فيه ،أمــا تلك
التي تخرج من املصارف فهي تهرب إلى
خــارج البالد وهنا مكمن الخطورة .إذا
كانت الكميات الخارجة كبيرة وتفوق
الكميات الواردة إلى لبنان ،فإن الحاجة
ل ـل ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة س ـ ـتـ ــزداد وت ــؤث ــر
سلبًا على عامل «الثقة» الذي ُيستعمل
ومع
الستقطاب التدفقات من الـخــارجّ .
ضعف هــذا العامل ،فــإن املشكلة تغذي
نفسها وتستجر زيــادة في الطلب على
الدوالرات ونزفًا ال يمكن وقفه بسهولة.
ع ـلــى أي ح ـ ــال ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـسـيـنــاريــو

ّ
تعد هذه
النتيجة
مؤشرًا
على
الصعوبات
المالية
في لبنان
(مروان
طحطح)

«األسـ ـ ـ ـ ـ ــوأ» ،ف ـ ــإن مـ ــا ي ـظ ـه ــر فـ ــي م ـي ــزان
املدفوعات هو أن اإلجراءات التي اتخذت
خ ــال األش ـه ــر املــاض ـيــة ل ــوق ــف ال ـن ــزف،
على ضخامتها وكلفتها الباهظة ،تبدو
غير قادرة على وقف النزف ،بل تعالجه
بشكل سطحي في عملية توصف بأنها
«شــراء الوقت» ،وهو أمر أملح إليه بيان
صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي
خ ــال زيــارت ـه ــم ل ـب ـنــان ف ــي إطـ ــار مهمة
«البعثة الــراب ـعــة» ،إذ قــال رئـيــس فريق
البعثة كريس جارفيس« :ال يــزال نظام
ربط سعر الصرف يشكل ركيزة اسمية
مالئمة .ويتعني أن يكون مصرف لبنان
عـلــى اس ـت ـعــداد ل ــزي ــادة أس ـعــار الـفــائــدة
في حالة تباطؤ وتيرة تدفقات الودائع

العجز التجاري بلغ  9.34مليار
دوالر حتى تموز 2017
الداخلة بعد انتهاء آخر جوالت عمليات
الهندسة املــالـيــة .ومــن ال ـضــروري كذلك
أن يواصل مصرف لبنان رصد املخاطر
وتخفيفها في القطاع املصرفي» .علمًا
أن جارفيس لم يخف قلقه من املخاطر
ف ــي ال ـق ـطــاع امل ـص ــرف ــي ،وال سـيـمــا بعد
التقييم املــالــي ال ــذي ق ــام بــه الـصـنــدوق
خـ ــال األشـ ـه ــر امل ــاض ـي ــة ،والـ ـ ــذي أظـهــر
انكشافًا كبيرًا مليزانيات املصارف على
الــديــن السيادي فــي توظيفاتها ،وعلى
العقارات في قروضها للقطاع الخاص.
(األخبار)

Monochrome

وحدهم

(هيثم الموسوي)

وحدهم ،وضعوا ظاللهم على مقاعد بال قوائم ،مهيئني ً
موعدا ألنفسهم مع املباراة في املدينة الرياضية
هادي أحمد
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أسعد أبو خليل *
لـ ــم ي ـك ــن ص ـي ــف  ١٩٨٢ص ـي ـف ــا ع ـ ـ ّ
ـادي ـ ــا فــي
ت ــاري ــخ ال ـق ـضـ ّـيــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،ال ب ــل فــي
ت ــاري ــخ ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي املـ ـع ــاص ــر .تــاقــت
ّ
ّ
ّ
وغربية عدة
وإسرائيلية
عربية
مــؤامــرات
ّ
كــي تجهض حــركــة املـقــاومــة الفلسطينية
وك ــي ت ـف ــرض ن ـظ ــام «ك ــام ــب دي ـف ـي ــد» على
كــل العالم الـعــربــي .فــي هــذا الصيف ،الــذي
زاد فــي حــرارتــه انـقـطــاع امل ـيــاه والـكـهــربــاء
بفعل الحصار اإلسرائيلي ـ ّ
القواتي على
بـ ـي ــروت ال ـغ ــرب ـ ّـي ــة ،تـ ـق ـ ّـرر أن ت ـق ــود م ـصــر ـ ـ
«ك ــام ــب دي ـف ـي ــد» ال ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .أص ـبــح
حسني مـبــارك الــوكـيــل الـشــرعــي والــوحـيــد
ّ
األميركية في املنطقة ،وهو الذي
للهيمنة
ّ
تولى أيضًا في صيف  ١٩٩٠شرعنة الغزو
األمـيــركــي لـلـعــالــم الـعــربــي بـحـ ّـجــة اجتياح
ّ
صدام حسني للكويت.
لم يكن ياسر عرفات على خالف مع فلسفة
ّ
أن ــور ال ـســادات بــأن « ٪٩٩مــن أوراق الحل
هي في يد أميركا» .االتحاد السوفياتي لم
ّ
يكن يتنطح للدفاع عن حلفائه ضد مسيرة
ّ
ّ
السالم األميركية .على العكس ،كان يحث
ّ
العربية على تقديم املزيد من
كل األطــراف
ّ
التنازالت ،وكان كل ما يوده هو إشراكه في
ّ
ّ
األميركية .لهذا ،فإن عرفات
عملية السالم
َ
ل ــم ي ـســع يــومــا إل ــى س ـلــك خ ــط م ـفــاوضــات
ّ
ّ
األميركية .وإصــراره
العملية
خــارج نطاق
َ َ
ع ـل ــى ال ـت ـع ــوي ــل ع ـل ــى "ال ــح ــك ــم" األم ـي ــرك ــي،
هــو ال ــذي وضــع خــاتـمــة ألحــامــه ،وانتهى
بــه فــي زن ــزان ــة رحـيـبــة فــي «امل ـقــاط ـعــة» ،ما
سـمــح لـلـعـ ّ
ـدو بــاغـتـيــالــه مـتــى ش ــاء (وب ــإذن
أم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى الـ ـ ـغ ـ ــال ـ ــب) .وكـ ـ ـ ــان ع ــرف ــات
يخوض مفاوضات غير مباشرة ،ويبعث
بــالــرســائــل ،عـبــر ع ــدد كـبـيــر مــن الــوسـطــاء.
ك ــان ال يـحـصــر م ـفــاوضــاتــه ،أو تـ ّ
ـوســاتــه
من أجل بدء مفاوضات مع أميركا ،بطرف
واحد .كان كل َمن يصل َمن أميركا ويحظى
بلقاء عرفات ،يحمل منه رسالة إلى اإلدارة
األم ـيــركـ ّـيــة .وه ــذا ج ــرى عـلــى م ـ ّـر س ـنــوات،
من إدارة كارتر حتى وفاة عرفات في عهد
ب ــوش  .Iوه ـن ــاك م ــن زاد ث ــروت ــه م ــن خــال
ح ـم ـلــه رس ــائ ــل ،أو وع ـ ــده ب ـح ـمــل رس ــائ ــل،
م ــن ع ــرف ــات إل ــى اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة .وك ــان
ّ
عرفات ّ
يمول دكاكني مختلفة لعل واحــدة
منها تـفــي بــالـغــرض .ومـفــاوضــات أوسـلــو
ك ــان ــت رح ـل ــة ال ـس ـع ــي ن ـح ــو واش ـن ـط ــن عــن
طريق تــل أبـيــب .أدرك عــرفــات أن واشنطن
لن تقوم بأي جهد للحصول على تنازالت
من إسرائيل ملصلحة فلسطني ،فاختار أن
ي ـقـ ِّـدم ت ـنــازالتــه مـبــاشــرة إلســرائ ـيــل لعلمه
بأن ذلك ّ
يقربه من الراعي األميركي.
ل ـكــن ع ــرف ــات ل ــم ي ـكــن ج ـ ّ
ـدي ــا ،ال ف ــي الـقـتــال
ّ
الدبلوماسية .كان عرفات
واملقاومة وال في
ّ
يـظــن بــأنــه يستطيع أن يـلـعــب كــالـبـهـلــوان
ّ
عـ ـل ــى عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ـحـ ـب ــال املـ ـتـ ـش ــعـ ـب ــة .ل ـكــن
عــرفــات خالفًا ملــا قيل فيه ،بقي ثابتًا منذ
أوائـ ــل الـسـبـعـيـنـيــات عـلــى ال ـتــزامــه بـخـيــار
ّ
فلسطينية ـ
لتحقيق دول ــة
الدبلوماسية
ّ
والقطاع .ولم يكن
ة
الضف
أرض
مسخ على
ّ ُ ّ
الديموقراطية املبكر للفكرة
ترويج الجبهة
ّ
إال بإيعاز مــن عــرفــات .الكفاح املسلح كان
عـنــد عــرفــات — خــافــا ملـيـثــاق املنظمة في
عــام  ،١٩٦٨وخــافــا لـبــرنــامــج حــركــة "فـتــح"
— تكتيكًا يـهــدف إلــى تحريك الــوضــع في
ّ
امل ـن ـط ـقــة م ــن أجـ ــل جـ ــذب الـ ـح ــل األم ـي ــرك ــي.
وكان عرفات يحاول جاهدًا جذب االلتفات
األم ـي ــرك ــي إل ـي ــه — ت ـم ــام ــا م ـث ــل الـ ـس ــادات
قبل وبعد حرب أكتوبر التي لم ْ
يردها إال
ّ
"تحريكية".
م ـن ــاس ـب ــة ال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ص ـي ــف  ١٩٨٢هــي
صـ ـ ـ ــدور ك ـ ـتـ ــاب جـ ــديـ ــد لـ ـع ــدل ــي ال ـ ـه ـ ـ ّـواري
بـعـنــوان «ب ـي ــروت  :١٩٨٢ال ـيــوم «ي»» ،عن
ّ
ّ
األميركية أثناء
الفلسطينية
«االتـصــاالت
الحصار اإلسرائيلي لبيروت» .وقــد جمع
ّ
ّ
السرية التي
املؤلف عددًا مهمًا من الوثائق
م ـ ّـرت أمــامــه فــي صيف  ١٩٨٢فــي واشنطن
عبر جهاز الـ «تلكس» في مكتب «املجلس
الــوط ـنــي ف ــي أم ـيــركــا ال ـش ـمــال ـيــة» .وص ـ ّـور
ال ـ ـ ـهـ ـ ـ ّـواري ت ـل ــك ال ــوث ــائ ــق وت ــرج ـم ـه ــا إل ــى
الـعــربـ ّـيــة فــي هــذا الـكـتــاب املـهــم .واملالحظة
ال ـعـ ّ
ـامــة عــن الــوثــائــق وع ــن نـمــط األس ـلــوب
العرفاتي في املفاوضات هي )١ :كما يورد
ّ
املــؤلــف ،فــاملــراســات تظهر أن عــرفــات كان
ّ
ّ
ي ـقــول لــأمـيــركــيــن مــا ال يـعـلـنــه بــالـعــربــيــة
ّ
سياسي
لشعبه )٢ .بالرغم من أن عرفات
ّ
وتكتيكي ماهر بالنسبة إلى خصومه
بارع

ّ
ّ
العربية،
منظمة التحرير أو في الساحة
في
ً
ً
ّ
فإنه كان مفاوضًا فاشال ،ال يقدم تنازال إال
ُ
وي ـفـ َـرض عليه تـنــازل آخ ــر .فــي كــل مسيرة
م ـفــاوضــات ع ــرف ــات عـبــر ال ـع ـقــود ،ق ـ َّـدم من
شروطًا كان بعض
دون مقابل ،ولم يفرض
ّ
ّ
األميركيني من خصومه يظنون بأنه كان
بإمكانه فرضها (مثل مسألة املستوطنات
الـ ـ ـت ـ ــي لـ ـ ــم يـ ـلـ ـحـ ـظـ ـه ــا مـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــو أوس ـ ـلـ ــو
الفلسطينيني ،معتمدين على حسن ّ
ّ
النية
ّ
ّ
اإلسرائيلية) )٣ .مــن بديهيات التفاوض،
ّ
ال ـت ـفــاوض مــن مــوقــع ال ـق ــوة .وه ــذا الـشــرط
أه ـم ـلــه امل ـف ــاوض ــون ال ـع ــرب — امل ـتـ ّ
ـزم ـتــون
منهم واملـتـســاهـلــون .إن قـبــول جـمــال عبد
الناصر بمبادرة روجرز حدث في زمن كان
فيه املوقف املصري (والعربي) في أضعف
مــرحـلــة مـنــذ ان ــدالع ح ــرب فـلـسـطــن .لــو أن
ّ
التوسط
عبد الـنــاصــر أراد االعـتـمــاد على
األم ـي ــرك ــي ،ل ـكــان حـصــل عـلــى أك ـثــر ل ــو أنــه
فرض شروطًا أعلى قبل الهزيمة .الهزيمة
ّ
ه ـ ــي أس ـ ـ ـ ــوأ مـ ـح ــط ــة ل ـ ـخـ ــوض الـ ـتـ ـف ــاوض
م ــع الـ ـع ـ ّ
ّ
ـدو .ان ـت ـظــر ال ـف ـي ـت ـنــامــيــون أضـعــف
لـحـظــة لـلـغــازي األم ـيــركــي كــي يــدخـلــوا في
مـفــاوضــات بــاريــس .لـكــن يــاســر عــرفــات لم
يدخل في مفاوضات اختيارًا ،وإنما دخلها
ّ
كــلـهــا ُم ـكــرهــا ف ــي م ــواق ــف ضـعــف عـسـكــري
ّ
للعدو بفرض شروطه،
وسياسي ،ما سمح
وكانت قدرة عرفات على املساومة ضعيفة
للغاية .إن دخول ياسر عرفات املفاوضات
مع الـعـ ّ
ـدو (عبر أميركا) في زمــن الحصار
ِّ
ك ــان الـخـطــأ املــدمــر ال ــذي ق ــاده إل ــى أوسـلــو
ّ
ّ
السياسية
ومترتباتها .إن كل املفاوضات
ّ
املصيرية التي دخلها عرفات ،أتت بسبب
َ
محاصر وأن الـطــرق األخــرى
شـعــوره بأنه
مسدودة أمامه .لكن عندما كان عرفات في
مراحل ّ
ّ
ّ
والسياسية (بعد
العسكرية
القوة
معركة «الـكــرامــة» ،أو بعد تثبيت املقاومة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة فــي لـبـنــان فـ ّـي عــام  ،)١٩٧٥كــان
أفضل.
يتحاشى املفاوضات لظنه أن اآلتي ّ
إن ش ـ ـ ــروط ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض لـ ــم تـ ـك ــن مـ ـت ــوف ــرة
ح ـتــى ف ــي م ــراح ــل قـ ـ ّـوة امل ـق ــاوم ــة ألن بـنــاء
ّ
ّ
الفلسطينية
العسكرية وال ـثــورة
املـقــاومــة
ً
لم يكن مكتمال بعد )٤ .لم يكن عرفات في
ّ
ّ
يصدق
األميركيني يريد أن
مفاوضاته مع
بــأن ـهــم ل ــن ي ـكــونــوا ح ـي ـ ّ
ـادي ــن ،بــالــرغــم من
ص ــراح ــة (وص ـف ــاق ــة) املـ ـف ــاوض األم ـيــركــي.

لم يكن هناك من عداء
ليثني ياسر عرفات
أميركي
ّ
عن المضي في التفاوض

ّ
ك ـ ــان ع ــرف ــات دومـ ـ ــا يـ ـظ ــن ب ــأن ــه ب ـمــرون ـتــه
ِّ
ُ
ولـ ـطـ ـف ــه واعـ ـ ـت ـ ــدال ـ ــه ي ـس ـت ـط ـي ــع أن يـ ـغ ــي ــر
املــوقــف األمـيــركــي الــداعــم إلســرائـيــل .كانت
امل ـفــاوضــات عـنــد عــرفــات — وعـنــد الكثير
ّ
الفلسطينيني ،مـثــل حنان
مــن املـفــاوضــن
ع ـش ــراوي وصــائــب عــريـقــات ونـبـيــل شعث
ّ
الحجة
وأحمد القريع — لعبة مناظرة ،كأن
ّ
القوية وحدها والصياغة البارعة كفيلتان
بتغيير املوقف األميركي )٥ .لم يكن عرفات
م ـن ـس ـج ـمــا مـ ــع ن ـف ـس ــه فـ ــي ط ــروح ــات ــه فــي
املفاوضات ،فكان يرسل إشــارة ما للحزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ،وأخ ـ ــرى مـخـتـلـفــة لـلـحــزب
ّ
متمنيًا أن يصيب إحــداهـمــا
الـجـمـهــوري،
فيكسب .كانت املفاوضات عنده مثل لعبة
ّ
الفلسطينية
النرد )٦ .أساء إلى املفاوضات
األميركية ،عـ ٌ
ّ
ـدد من األطــراف،
مع الحكومة
ّ
ب ـي ـن ـهــم ب ـع ــض األس ـ ــات ـ ــذة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــن
املعروفني في أميركا ،والذين كان يحثون
عــرفــات على االعـتــراف بإسرائيل وأن ذلك
م ــن ش ــأن ــه تـغـيـيــر امل ــوق ــف األم ـي ــرك ــي .كما
أن املـسـتـعــربــن املـتـقــاعــديــن بــال ـغــوا أيـضــا
فــي تـقـيـيــم أث ــر ال ـت ـنــازالت الـعــرفــاتـ ّـيــة على
ّ
عملية صنع القرار األميركي .وكــان هؤالء
ّ
ّ
محكومني إما بحسن النية أو بصهيونية
ً
الـنـ ّـيــة )٧ .ك ــان الـنـظــام الـسـعــودي مـســؤوال
ّ
ب ـ ــدرج ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ع ـ ــن ح ـ ـ ــث ع ـ ــرف ـ ــات ع ـلــى
ّ
تقديم التنازالت إلــى الحكومة األميركية.
والوثائق هنا تشير إلى ذلك بوضوح.

ّ
األميركية تملي على عرفات ّشروطًا
الحكومةّ
كانت ّ
وتسوقها له على أنها شروط أميركية
إسرائيلية

ّ
الفلسطينية في صيف ١٩٨٢
كانت املقاومة
تخوض أصعب مرحلة في تاريخها ،والتي
ّأدت فــي نتائجها إلــى وأد حــركــة املقاومة
ّ
الفلسطينية بـعــد انطالقتها الـكـبـيــرة في
ّ
مـنـتـصــف ال ـس ـت ـي ـنــيــات .وف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
كانت فيه ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي تطبق
ّ
على بيروت الغربية ،اختار ياسر عرفات
ال ـت ـف ــاوض م ــع راعـ ــي االحـ ـت ــال األم ـيــركــي
على شروط مغادرة املقاومة لبيروت .ملاذا
ل ــم يـخـتــر طــرفــا أق ــل ان ـح ـي ــازًا إل ــى ال ـع ـ ّ
ـدو؟
ومل ــاذا — إذا كــان يــريــد أن يـغــادر — غــادر
عبر اتـفــاق سـ ّـري مــع األمـيــركـ ّـيــن؟ ألــم يكن
بمستطاعه اإلص ــرار على رعــايــة مــن األمــم
املـتـحــدة ل ـظــروف م ـغــادرة ق ـ ّـوات املـقــاو َمــة؟
أي أن ع ــرف ــات أص ـ ّـر عـلــى أن يــدفــع ثـمــنــن
ملغادرته :ثمنًا لالحتالل اإلسرائيلي وآخر
للراعي األميركي .يعترف هاني الحسن في
ّ
العرفاتية تجاهلت
شهادة له بأن القيادة
فرنسية ّ
ّ
ّ
توددًا لإلدارة األميركية .II
مبادرة
ّ
وك ـ ــان ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــيـ ــة ت ـن ـت ــدب
ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة وال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
االنـ ـع ــزال ــي (الـ ـ ــذي كـ ــان خــاض ـعــا بــالـكــامــل
ل ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة بـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ـج ـ ـ ـمـ ـ ـ ّـيـ ـ ــل وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــن) كـ ــي ي ـل ـع ــب دور ض ــاب ــط
وقبل عرفات بذلك من
االرتباط مع عرفاتِ .
دون نقاش ،كما يظهر في الوثائق (راجع
ً
ّ
اإلسرائيليني
ص ،٢٤ .مثال) .ولعب صديق
جــونــي عـبــده دور الــوسـيــط — وه ــو الــذي
ح ـ ّـول مـنــزلــه فــي ال ـي ــرزة إل ــى بـيــت مضافة
ّ
األميركية
ألرييل شارون .وكانت الحكومة
ت ـم ـلــي ع ـل ــى ع ــرف ــات ش ــروط ــا إســرائ ـي ـلـ ّـيــة
وتـسـ ّـوقـهــا لــه عـلــى أن ـهــا ش ــروط أمـيــركـ ّـيــة.
ً
مل ــاذا مـثــا رفـضــت الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة أن
تغادر منظمة التحرير عبر ميناء طرابلس
وليس عبر ميناء بـيــروت؟ أليس مــن أجل
تـسـهـيــل م ـهـ ّـمــة ج ـيــش الـ ـع ـ ّ
ـدو ف ــي مــراق ـبــة
عـمـلـ ّـيــة املـ ـغ ــادرة ف ــي مـنـطـقــة ك ــان يحتفظ
ّ
ّ
يصر عرفات
بقوات احتالل فيها؟ وملاذا لم
عـلــى اسـتـعـمــال مـيـنــاء طــرابـلــس ال ــذي كــان
ّ
اإلسرائيلية؟
بعيدًا عن املراقبة
أما في املوضوع األخطر ،أي مجزرة صبرا
وشاتيال ،فإن ياسر عرفات ارتكب خطيئة
ّ
املخيمات
مميتة فــي تسليم م ـقـ ّـدرات أمــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ب ـع ــد مـ ـغ ــادرة ح ـمــات ـهــا مــن
ّ
الفلسطينية إلى الحكومة
مقاتلي الثورة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة — أي ال ـح ـك ــومــة ال ـت ــي ع ــادت
ّ
الشعب الفلسطيني منذ إنشاء دولة
قضية
ُ
إســرائـيــل .واملـشــن أن رســالــة مــن الحكومة
ّ
األميركية فــي  ٦آب ( ١٩٨٢ص )٣٥ .ذكــرت
ّ
ضـ ـم ــان «املـ ـخ ــيـ ـم ــات فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت» (مل ـ ــاذا
ف ـقــط ف ــي بـ ـ ُي ــروت) ب ـطــري ـقــة ج ــد عــرضـ ّـيــة.
وي ـب ــدو أن املـ ـف ــاوض الـفـلـسـطـيـنــي ل ــم يعر
ال ـق ـضـ ّـيــة أه ـمـ ّـيــة ك ـب ـيــرة :وريـ ـغ ــان ك ــان قد
وصف في لقائه مع سعود الفيصل وعبد
الـحـلـيــم خ ـ ـ ّـدام الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن ف ــي ب ـيــروت
بــأنـهــم «إره ــاب ـ ّـي ــون» فـقــط .وعـنــدمــا وقعت
ّ
امل ـجــازر ،تملصت الحكومة األمـيــركـ ّـيــة من
ّ
املـســؤولـ ّـيــة بطريقة م ـقــززة  ،IIIفهي قالت
ّ
املخيمات اعتمدت
إنها في ضمانها ألمن

ع ـل ــى ضـ ـم ــان م ــن ب ـش ـيــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل .أي أن
م ـن ـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة اع ـت ـمــدت
ع ـل ــى ضـ ـم ــان ــات ح ـك ــوم ــة عـ ـ ـ ـ ّ
ـدوة لـلـشـعــب
ّ
الفلسطيني (والتي لم تكن تعترف بمنظمة
ال ـت ـحــريــر) ،وال ـت ــي اع ـت ـمــدت ب ــدوره ــا على
عـ ّ
ـدو الشعب الفلسطيني األل ـ ّـد فــي لبنان،
ّ
ّ
أي بـشـيــر ال ـج ـمــيــل ،كــي يـحـمــي املـخــيـمــات
ّ
الفلسطينية في بيروت .إذ قــال نيكوالس
فـيـلـيــوتــس ل ــوف ــد فـلـسـطـيـنــي أم ـيــركــي زار
ّ
ّ
األميركية في  ١٣تشرين
الخارجية
وزارة
ّ
الثاني من عام  ،١٩٨٢إن الحكومة األميركية
ت ــرف ــض أي إيـ ـح ــاء ات ع ــن م ـســؤولـ ّـيــة ولــو
جــزئـ ّـيــة لـهــا بالنسبة إلــى صـبــرا وشاتيال
ّ
مبنية على تأكيدات
ألن ضماناتها «كانت
ّ
تلقتها الــواليــات املـتـحــدة مــن رجــل واحــد:
ّ
ّ
ب ـش ـيــر ال ـج ـم ــي ــل» (ص .)٨١ .وك ـم ــا يـعــلــق
ّ
املــؤلــف ه ــواري ،فــإن عــرفــات (ال ــذي فــاوض
ّ
بــاعـتــرافــه عـلــى مــدى عـشــرة أي ــام عـلــى «كــل
ت ـفــاص ـيــل الـ ـخ ــروج ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك امل ــراس ــم
ح ـســب األص ـ ــول ال ـبــروتــوكــولـ ّـيــة ال ــدول ـ ّـي ــة،
ك ـيــف يـ ـ ـ ّ
ـؤدي ل ــي حـ ــرس الـ ـش ــرف ،م ــن غـيــر
ّ
ّ
قـ ّـواتــي ،التحية العسكرية ،ومــرافـقــة بعثة
ّ
ّ
يونانية بقيادة جـنــرال ملوكبي»
عسكرية
 ،)IVلــم يـفــاوض على تفاصيل وإج ــراء ات
ال ـح ـم ــاي ــة ل ـل ـم ـخـ ّـي ـمــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة فــي
ّ
ّ
املسؤولية
لبنان .والتملص األميركي من
ب ــات أق ــل صــدقـ ّـيــة بـعــد نـشــر ك ـتــاب ج ــورج
ّ
الجميل ،والــذي تــرد فيه
فريحة عن بشير
ّ
إسرائيلية ـ ّ
ّ
ّ
قواتية مسبقة القتحام
خطة
ّ
ّ
املخيمات الفلسطينية .V
ويـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـكـ ـت ــاب رسـ ــالـ ــة رسـ ـم ـ ّـي ــة مــن
خــالــد الـحـ ّســن إل ــى يــاســر ع ــرف ــات (ف ــي ١٩
تـ ّـمــوز) يـحــثــه فيها عـلــى تـقــديــم الـتـنــازالت
ل ــأمـ ـي ــرك ـ ّـي ــن .والـ ــرسـ ــالـ ــة أت ـ ــت ب ـع ـ ّـد ل ـقــاء
ب ــن ال ـح ـســن (ال ـ ــذي ل ـعــب دورًا م ــؤثـ ـرًا في
صنع الـقــرار العرفاتي عبر سنني طويلة:
ل ــم ي ـخ ــال ــف ع ــرف ــات مـشـيـئـتــه إال ف ــي ع ــام
 ،١٩٩٠عـنــدمــا رف ــض ع ــرف ــات دع ــم املــوقــف
الـخـلـيـجــي ضــد صـ ـ ّـدام) VI .خــالــد الحسن
يـ ـق ــول لـ ـع ــرف ــات إن ال ـن ـص ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
بـعــد هــزيـمــة ب ـي ــروت مـمـكــن ،وإن تحقيقه
سيجري في الكونغرس والبيت األبيض.
(ص )٥٩ .وي ـق ـت ــرح ال ـح ـســن ع ـلــى عــرفــات
«سـيــاســة جــديــدة» ،كــأن النصر السياسي
ّ
ّ
يتردد
عسكرية  .VIIوال
ممكن بعد هزيمة
ّ
خ ــال ــد ال ـح ـســن بـ ــأن يـ ـح ــذر ع ــرف ــات م ــن أن
هـنــاك فــرصــة ملنظمة الـتـحــريــر كــي تـشــارك
فــي صـنــع الـسـيــاســة األمـيــركـ ّـيــة فــي الـشــرق
ّ
منظمة التحرير تستطيع
األوســط .أي أن
أن تـفـعــل م ــا ل ــم تـفـعـلــه أي م ــن الـحـكــومــات
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة امل ـط ـي ـعــة ل ـل ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة.
ويـ ـ ـش ـ ـ ّـدد الـ ـحـ ـس ــن عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة إصـ ـ ــدار
مــوقــف واض ــح بــدعــم ال ـقــرار ( ٢٤٢ال ــذي لم
يذكر الشعب الفلسطيني بكلمة واحــدة)،
ويـ ـط ــال ــب ب ـ ـحـ ــوار م ـب ــاش ــر مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
األميركية ،كأن عرفات هو الذي كان يمانع
ّ
في الحوار املباشر مع الحكومة األميركية.
ويـخـتــم الـحـســن رســالـتــه بــاإلشــارة إلــى أن
سعود الفيصل ّ
يؤيد «هــذا التفكير» .لكن
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رأي

بداية «أوسلو»
الحسن ال يذكر بتاتًا أسباب اقتناعه بأن
الـحـكــومــة األمـيــركـ ّـيــة سـتـتـجــاوب بـقـ ّـوة مع
م ـب ــادرة م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ،وخ ـصــوصــا أنـهــا
أدنــى مــن السقف الــذي حـ ّـددتــه الحكومات
ّ
منظمة التحرير.
املتعاقبة في الحوار مع
وفــي رســالــة الحـقــة ،يقول الحسن لعرفات
ّ
(فــي «تلكس» آخــر) إنــه أكــد للي هاملتون
ّ
(ك ـ ـ ــان رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة الـ ـف ــرع ــي ــة ل ـل ـشــرق
ّ
الخارجية VIII
األوسط في لجنة الشؤون
فــي مـجـلــس ال ـن ـ ّـواب األم ـيــركــي) أن الـحــرب
اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ف ــي لـبـنــان
«أنتجت عناصر ّ
مهمة» (ص .)٦٠ .والغرابة
أن ال ـح ـســن ك ــان م ـهــووســا ب ـشــأن املــواف ـقــة
ّ
األميركية على ما تقوم به منظمة التحرير
مــن مـبــادرات وسياسة .وهــو يقول لياسر
عــرفــات فــي رســالــة إن عليه أال يمضي في
م ـبــادرة فــرنـسـ ّـيــة ـ ـ ـ مـصـ ّ
ـريــة مـطــروحــة قبل
ّ
ّ
ال ـت ــأك ــد م ــن ع ــدم م ـع ــارض ــة أم ـيــركــيــة لـهــا.
(ص .)٦٣ .وي ـت ـبــع ه ــذه ال ــرس ــال ــة بــرســالــة
أخرى يقول فيها إنه ال يريد حصول فيتو
على قرار املبادرة املذكورة ،مع أن حصول
الـ ـفـ ـيـ ـت ــو (وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي زم ـ ـ ــن الـ ـح ــرب
ال ـب ــاردة) ُي ـعـ ّـد هــزيـمــة أمـيــركـ ّـيــة ألن تــراكــم
ّ
األميركية في
الفيتوات كان يقلق الحكومة
ّ
ّ
أهمية على وجهات
زمــن كانت تعلق فيه
الرأي العام العربي.
واعتماد عرفات على عــدد كبير من أقنية
ّ
ّ
يسهل
األميركية كان
التواصل مع اإلدارة
عـمـلـ ّـيــة ال ـخ ــداع والـتـضـلـيــل ال ـلــذيــن كــانــت
ال ـح ـك ــوم ـت ــان األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة واإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة
تـلـجــآن إليهما فــي الـتــواصــل غـيــر املباشر
م ـعــه .وكـ ــان امل ـحــامــي الـفـلـسـطـيـنــي ،ج ــواد
ج ــورج  ،IXيـقــوم بنقل رســائــل مــن اإلدارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة إل ــى ع ــرف ــات .وف ــي واح ـ ــدة من
الرسائل ،ينقل له عن وفــد من الكونغرس
األم ـي ــرك ــي زار ال ـش ــرق األوس ـ ــط أن جيش
ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ي ـم ـلــك «م ـخ ـط ـط ــات الـ ـط ــواب ــق لـكــل
مبنى فــي بـيــروت» وأن «ع ــددًا مــن الجنود
ّ
سـيـتــولــى الـسـيـطــرة عـلــى كــل مـبـنــى» (ص.
ُ ّ
 .)٦٥ويشكك هواري في هذا الزعم ،ويمكن
ّ
العدو ،من
نفيه من أساسه .من الواضح أن
خــال اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة ،كــان يـمــارس هنا
ّ
ّ
الفلسطينية.
نفسية عـلــى املـقــاومــة
حــربــا
ل ـعــل وضـ ــع امل ـق ــاوم ــة وقـ ـي ــادة ع ــرف ــات فــي
حصار بـيــروت كــان يمكن أن يكون أفضل
لــو أنــه قـطــع ال ـحــوار مــع اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة

حركة «حماس» تعيد
التجربة نفسها ،إذ هي
تفاوض من موقف
ضعيف للغاية

وف ـ ـ ــاوض م ــع ج ـه ــة أخـ ـ ــرى حـ ــول ش ــروط ــه
للخروج من بيروت.
لــم يـكــن ه ـنــاك مــا يـمـكــن أن ي ـبـ ّـدد الـتـفــاؤل
ّ
الفلسطينية
امل ـف ــرط ال ــذي كــانــت ال ـق ـيــادة
— بإيعاز سعودي — تعقده على اإلدارة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة .ك ــان امل ـس ــؤول ــون األم ـيــركـ ّـيــون
فـ ــي لـ ـق ــاء اتـ ـه ــم مـ ــع وفـ ـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــن
ّ
األميركيني شديدي الوضوح في التعبير
ع ــن ع ــدائ ـه ــم امل ـط ـلــق ل ـل ـم ـطــالــب امل ـشــروعــة
ملـنـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة .ق ــال لهم
نـيـكــوالس فـلـيــوتــس بـصــريــح ال ـع ـبــارة إنــه
ال يمكن أن يجلس إلــى طاولة املفاوضات
أي م ــن أبـ ــو ع ـ ّـم ــار أو أبـ ــو ال ـل ـطــف أو أبــو
إيـ ـ ــاد أو أب ـ ــو جـ ـه ــاد .وزاد ف ـل ـي ــوت ــس أن ــه
ّ
الفلسطينية «شبح الفرصة»
ليس للدولة
ّ
بالنسبة إلى الحكومة األميركية( .ص)٨١ .
وجــاء توصيف فليوتس بعد أسابيع من
ّ
الخارجية
تصريح لجورج شولتز (وزيــر
يــوم ـهــا) وال ـ ــذي ن ـفــى ف ـيــه إم ـكــانـ ّـيــة إقــامــة
ّ
فلسطينية ول ــو بـعــد عـشــريــن سـنــة.
دول ــة
وصارحهم فليوتس أيضًا بــأن حق عودة
الالجئني ال يعني ألميركا إال «التعويض»
فـقــط .ونصحهم بــإهـمــال شـعــارات «تقرير
املـصـيــر» و«ح ــق ال ـع ــودة» .أم ــا ديـفـيــد مــاك
(دبـ ـل ــوم ــاس ــي أمـ ـي ــرك ــي آخـ ـ ــر) ف ـق ــد بـلـغــت
الـصـفــاقــة ب ــه أن طـلــب رس ـمـ ّـيــا م ــن منظمة
ّ
الجميل في الحكم.
التحرير مساعدة بشير
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(ص  )٨٤ك ـي ــف ي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ـمـ ّـر ق ـي ــادة
منظمة التحرير في التعويل على الحكومة
ّ
ّ
العدائية؟
األميركية بعد هذه التصريحات
لكن لــم يكن هناك مــن عــداء أميركي يمكن
أن ي ـث ـن ــي ي ــاس ــر عـ ــرفـ ــات عـ ــن املـ ـض ــي فــي
التفاوض ،وهذا بالضبط ما وقع فيه بعد
ّ
فــخ أوسـلــو ،عندما لم يحتفظ لنفسه بأي
من عناصر ّ
القوة في التفاوض.
ك ــان الــوقــت مـتــأخــرًا عـلــى عــرفــات ليكسب
ت ــأي ـي ــدًا ش ـع ـبـ ّـيــا ف ــي ب ـي ــروت ال ـغــربـ ّـيــة كــي
يـنـ ّـوع خـيــاراتــه ،لـكــن الـقـيــادات اإلســامـ ّـيــة
وح ـت ــى ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت ال ـغــربـ ّـيــة
ضـ ـغـ ـط ــت عـ ـلـ ـي ــه كـ ـ ــي ي ـ ـ ـخـ ـ ــرج ،ولـ ـ ـ ــم ي ـع ــد
ّ
التمسك بخيار الصمود
بإمكان الـقـيــادة
إال بـتـعــارض مــع هــذه الـقـيــادات (لـكــن هذا
الـخـيــار كــان ممكنًا بسبب تأييد ذلــك من
ّ
ّ
ّ
وسوريني
وفلسطينيني
لبنانيني
مقاتلني
م ـح ـص ــوري ــن ف ــي ب ـ ـيـ ــروت) .ص ــائ ــب س ــام
(ال ــزع ـي ــم ال ـل ـب ـنــانــي ال ــوح ـي ــد الـ ــذي جــاهــر
ّ
ب ـت ــأي ـي ــد م ـ ـبـ ــادرة ال ـ ـسـ ــادات وال ـ ـ ــذي كــل ـفــه
آل س ـع ــود بـلـعــب دور الـ ـع ـ ّـراب اإلس ــام ــي
ّ
الجميل) صرخ بوجه عرفات أثناء
لبشير
ّ
الـحـصــار« :م ــاذا تــريــد؟ أن تـتـهــدم بـيــروت
نـهــائـ ّـيــا ويـتـشـ ّـرد أهـل ـهــا»؟  .Xأم ــا محسن
ابــراه ـيــم ،فـقــد نـقــل عـنــه أب ــو مــوســى قــولــه
لياسر عرفات «اعطونا بيروت .أعطيناكم
ل ـب ـن ــان ع ـش ــر س ـن ــن ت ـس ــرح ــوا وت ـم ــرح ــوا
وت ـع ـم ـلــوا ال ـلــي بــدكــم إيـ ــاه .وتـحـ ّـمـلـنــا كل
ّ
ردات ال ـف ـع ــل اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة (ب ــالـ ـح ــرف).
اع ـطــونــا ب ـي ــروت .بـمـعـنــى «ال ـل ــه يعطيكم
العافية .غادروا»XI .
ّ
ل ــم تـتـعــلــم ال ـق ـيــادة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة الـحــالـيــة
م ـ ــن تـ ـج ــرب ــة يـ ــاسـ ــر ع ـ ــرف ـ ــات ف ـ ــي ح ـص ــار
ب ـي ــروت .حــركــة «ح ـم ــاس» تـعـيــد الـتـجــربــة
ّ
العربية
نفسها ،إذ هي تفاوض مع الــدول
ّ
ّ
وتقدم
والغربية من موقف ضعيف للغاية،
التنازالت تلو التنازالت .مستقبل الحركة
يمكن قراء ُته في تاريخ «فتح» .وقد ّ
تبددت
عناصر ّ
القوة بسبب عوامل مختلفة؛ منها
ّ
ّ
التحالف املعلن بني العدو والدول العربية.
ل ـك ــن ال ـ ـخـ ــروج م ــن ال ـن ـف ــق م ـم ـكــن ب ــإط ــاق
ّ
ّ
فلسطينية جــديــدة تتعلم
حــركــة مـقــاومــة
من تجارب أخطاء املرحلة املاضية ،وتعيد
النظر بأسلوب عمل وأفق ياسر عرفات (أو
«حماس» حاليًا).

هوامش
ّ
ّ
أميركيان لوفد فلسطيني
دبلوماسيان
 )Iقــال
ّ
ّ
إن امل ـغــرب وال ـس ـعــوديــة وول ـيــد خــالــدي يـقـ ّـدمــون
لعرفات صورة غير دقيقة (أي متفائلة جدا) عن
ّ
األميركية .ص )٩٣ .من الكتاب
موقف الحكومة
املذكور الحقًا.
 )IIص  ١١٣من كتاب ّ
هواري.
 )IIIراجع محضر اللقاء في خالد عايد« ،قطار
املوت» ،ص.٢٨٩ .
 )IVراجـ ـ ـ ـ ــع ش ـ ـ ـهـ ـ ــادة عـ ـ ــرفـ ـ ــات فـ ـ ــي «شـ ـ ـ ــؤون
ّ
فلسطينية» ،العدد  ،١٣٧ - ١٣٦وهي مدرجة في
كتاب ّ
هواري ،ص .١٠٩ ،108
 )Vراج ـ ــع ك ـت ــاب ج ـ ــورج ف ــري ـح ــة« ،مـ ــع بـشـيــر:
ّ
ذكريات ومذكرات» ،ص.٢٢٢.
ّ
 )VIروى لــي الــراحــل إدوار سعيد أن بــســام أبو
شريف كــان يتصل به خــال األزمــة وأن القيادة
ّ
الفلسطينية كانت على يقني من أن سالحًا ّ
سريًا
ّ
خطيرًا كان بحوزة صدام حسني.
ّ
ّ
املسؤولية عن ضعف األداء
يتحمل عرفات
)VII
ُ
في الجنوب اللبناني وعن عدم التحضير املسبق
لـلـغــزو اإلســرائ ـي ـلــي ،بــالــرغــم مــن كــل الـتـحــذيــرات
لكن الصمود في
الـتــي أتـتــه مـ
ـن أكـثــر مــن طــرفّ .
ّ
الغربية وال ــذي رسـمــه بــدقــة «أبــو الوليد»
بـيــروت
ّ
الفلسطينية) كان
مع رفاق له في قيادة املقاومة
ّ
يمكن أن يـ ّ
ّ
بمجرد أن
ـؤدي إلى مكاسب تبخرت
وافق عرفات على االنسحاب من دون تحقيق أي
تنازل ُمضاد.
ّ )VIII
ّ
تغير اسم اللجنة الحقًا في مجلس النواب
ّ
األميركي إلى لجنة العالقات الدولية.
 )IXع ـمــل رئ ـي ـســا لـ ـ «امل ــؤت ـم ــر الـفـلـسـطـيـنــي في
ّ
للجمعية الــوطـنـ ّـيــة
أمـيــركــا الـشـمــالـ ّـيــة» ثــم مــدي ـرًا
للعرب األميركيني.
 )Xم ــن ش ـه ــادة ع ــن ال ـح ـصــار لـشـفـيــق ال ـ ـ ّ
ـوزان،
أسير ّالفريق االنعزالي يومها ،والشهادة وردت
فــي مجلة «الــوســط» ،وهــي منشورة فــي الكتاب،
ص.١١١ .
 )XIلـشـهــادة مــن مقابلة مــع «قـنــاة ال ـحــوار» في
الحلقة  ،٢٤وهي منشورة في الكتاب ،ص.١١٧ .
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

حسام مطر *
مــع ث ــورة املـعـلــومــات واالت ـص ــال وان ـفــات املـنــافـســة في
سوق اإلعالم لجذب «الزبائن» بدوافع مالية وسياسية،
انكمش الخط الفاصل بــن البرامج السياسية وبرامج
ال ـتــرف ـيــه واإلثـ ـ ـ ــارة .فــأغ ـلــب ال ـب ــرام ــج ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـيــوم
ف ــي ب ــادن ــا يـمـكــن تـصـنـيـفـهــا ض ـمــن م ـجــال «الـتــرفـيــه
السياسي» .لذا ،أصبح صخب التغطية اإلعالمية يطمس
األحــداث السياسية التي ّيدعي كشفها ،فيجري تقديم
حرب أو مذبحة كأنها تغطية لحفل راقص أو مسابقة
فنية ،فنتأثر وننفعل ولكن يتقلص مدى وعي الحدث.
مع النمط اإلعالمي الحالي يصبح االنغماس االنفعالي
فــي التفاصيل هــو األس ــاس ،حـيــث ســرعــان مــا ينتقل
الفرد إلــى وسائط التواصل االجتماعي لينشر ويعلق
على الحدث ويدين ويشجب ويهاجم ويشتم ويحلل،
فيصبح جزءًا من انفعاالت القضية ،ال من فهمها.
األحـ ــداث الـسـيــاسـيــة هــي نـتــائــج وعـ ــوارض ومــؤشــرات
فــي آن واحـ ــد .هــي نـتــائــج مـتـعـمــدة لـسـيــاســات مــدبــرة،
وعـ ــوارض لـتـفــاعــات مــرئـيــة وخـفـيــة اخـتـمــرت بـمــا فيه
الكفاية ،وهي مؤشر لوالدة اتجاهات وتحوالت جديدة.
مناسبة املقدمة هي األحداث األخيرة في شبه الجزيرة
الـكــوريــة ،حيث المــس الـعــالــم ،بنظر الجمهور ،احتمال
مــواج ـهــة ن ــووي ــة ،بـيـنـمــا ح ـضــر ع ـلــى ال ـشــاشــة تــرامــب
وكيم والصواريخ والقنبلة النووية والحشود والعروض
العسكرية ،فيما كــان الـســؤال األهــم هــو الغائب األبــرز،
مل ــاذا يـحـصــل ذل ــك؟ اإلج ــاب ــة املقتضبة وامل ـبــاشــرة عن
دالالت األزم ــات والـصــراعــات املتزايدة حــول العالم هي:
إننا ندخل إلــى عالم شديد الخطورة بشكل لــم نعهده
سابقًا ،وهذه ليست إال البداية.
لنقرأ أحــد سيناريوهات املستقبل حــول البيئة الدولية
كـمــا ورد ف ــي تـقــريــر مـجـلــس االس ـت ـخ ـب ــارات الــوطـنـيــة
األميركي بعنوان «االتجاهات العاملية :معضالت التقدم»
(شـبــاط  ،)2017وهــو تقرير يصدر كــل أربــع سنوات.
يعكس النص مــدى الـســوداويــة والغموض والقلق الذي
يعتري مؤسسات صنع الـقــرار حــول مستقبل النظام
الــدولــي ودور أميركا داخـلــه .نحن اآلن في العام 2032
حيث يكتب مستشار األمن القومي للرئيس األميركي
«سميث» الذي شارفت واليته الثانية على االنتهاء ،في
مذكراته ما يأتي:
«في بدايات ّ ،2020قيدت السياسات القطبية واألعباء
املالية مشاركة الــواليــات املتحدة على املـســرح العاملي،
مــا عــزز التقديرات العاملية بــأن الــواليــات املتحدة تتجه
نحو فترة طويلة من االنكفاء .واعتبرت كل من الصني
وروس ـي ــا وإي ـ ــران ،أن تـلــك املــرحـلــة هــي فــرصــة لفرض
هيمنتها عـلــى الـ ــدول امل ـج ــاورة الــداخ ـلــة فــي مــدارات ـهــا
االقتصادية والسياسة واألمنية اإلقليمية ...قرر الرئيس
(األم ـي ــرك ــي) فــي ف ـتــرة والي ـت ــه األولـ ــى ()2028-2024
أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة لــم تـعــد تستطيع أن تـقــف موقف
املتفرج وتسمح لهذه التطورات بأن تستمر بال هوادة،
فانتقل إلى حشد التحالفات وتفعيل القوات العسكرية
األمـيــركـيــة لحماية املعايير الــدولـيــة مثل حــريــة املالحة
البحرية .أدت استعدادات كل من إيران وروسيا والصني
لخوض صــراع تقليدي إلــى تكثيف التصورات العاملية
حــول وج ــود منافسة أمـنـيــة بــن هــذه ال ــدول والــواليــات
املتحدة وحلفائها .ومــا لم نتوقعه حينها أن الضغوط
ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى األن ـظ ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ن ـت ـي ـجــة امل ـطــالــب
االجتماعية واالقتصادية فــي روسـيــا والـصــن وإيــران
جعلتها أقــل رغبة في التنازل واملساومة مع أميركا...
ونتيجة هــذه الفوضى وقعت مواجهة نووية موضعية
بني الهند وباكستان».
ُ
كــثــرت فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة الـكـتــابــات األكــاديـمـيــة عن
تعاظم الــايـقــن ،والـغـمــوض ،واملـفــاجــآت ،والتعقيد في
ال ـن ـظــام ال ــدول ــي وال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ،وه ــي خـصــائــص
عالجها الكاتب نسيم طالب في كتابه الشهير «البجعة
السوداء» .ترجع هذه الخصائص إلى جملة من الظروف
واملتغيرات والتحوالت مثل تفكك هرميات القوة وتفتتها،
األفول األميركي ،انتشار اإلرهاب ،صعود الالعبني الال-
دولـتـيــن ،ع ــودة سـبــاق التسلح وبـنــاء الـجـيــوش ،تباطؤ
االقتصاد العاملي ،ظهور األقـطــاب اإلقليمية ،النضوب
في املــوارد والثروات الطبيعية ،الكوارث البيئية ،انتشار
األوب ـئ ــة ،صـعــود دول ش ــرق آس ـيــا ،اه ـت ــزاز مشروعية
ال ـقــواعــد ال ــدول ـي ــة ،تـقـلــص فــاعـلـيــة املــؤس ـســات الــدولـيــة
الـحــالـيــة ،ض ـمــور الـطـبـقــة الــوسـطــى فــي ال ـغ ــرب ،تعاظم
معضلة العدالة االجتماعية ،تراجع الثقة بالعوملة ،صعود
الهويات ،صعوبة ممارسة الحكم في ظل ارتفاع توقعات
الـجـمــاهـيــر ب ــال ــرف ــاه ،ال ـث ــورة الـتـكـنــولــوجـيــة واالن ـف ـجــار
املـعـلــومــاتــي ،تــراجــع سـيــادة الــدولــة الوطنية وفعاليتها،
وتراجع اإليمان بالديموقراطية ودورها.
العالم إذًا يمر بمرحلة انتقالية ،من نظام ما بعد الحرب
العاملية الثانية أو ما بعد الحرب الباردة (بحسب اختالف
املقاربات) ،إلى نظام دولي جديد ،وامليزة املركزية للمرحلة
االنتقالية هي «الالنظام» أو «الفوضى» .في عام 2015

أطـلـقــت مــؤسـســة بروكينغز مـشــروعــا بحثيًا بعنوان
«النظام من الفوضى» بهدف التعرف إلى التحديات التي
تعصف بالنظام الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة وثم
النقاش في السياسات الالزمة لتكييف ذلك النظام مع
حقائق القرن الحادي والعشرين والدفاع عنه .املشروع
ينطلق من مقدمة أن نظام ما بعد نهاية الحرب الباردة
انتهى ،حيث عــادت الصراعات الجيوبولتيكية لتصعد
بشكل واضح كدليل أن العالم يمر بطور انتقالي.
فــي كـتــابــه األخ ـيــر« ،الـنـظــام الـعــاملــي» ( )2015يحاجج
كيسينجر أن العالم يكون في أقصى درجات خطورته
عندما يكون النظام الــدولــي ينتقل مــن نسق إلــى آخــر،
«تختفي الـقـيــود ُويـفـتــح املـجــال ألكـثــر االدعـ ــاءات كلفة
وألك ـثــر الـفــاعـلــن عـ ـن ــادًا» ...ثــم تـلــي ذل ــك الـفــوضــى إلــى
حني قيام نسق جديد من النظام .بــدوره يؤكد روبرت
كاغان ( )2013هواجس كيسينجر ،إذ إن «التاريخ ال
يـقــدم سببًا لـلـتـفــاؤل ،فالنظام الــدولــي ن ــادرًا مــا يتغير
عبر وسائل التحوالت امللساء ،بل عادة ما يكون هكذا
حفزة» .مع اإلشارة إلى أن
تغير كنتيجة الضطرابات ُم ِ
هذه «الهواجس» رغم صحتها إلى حد بعيد ،هي جزء
من التنظير األميركي لحفظ الوضع الدولي القائم عبر
الـتـهــويــل مــن آث ــار ت ـحــدي واشـنـطــن وإس ـق ــاط نظامها
العاملي.
نحن نختبر العالم بشكل لم نعهده في العقود األخيرة،
لــدى البشرية كــل األسـبــاب الكافية للتشاؤم والقلق،
بل والهلع .في حقبة كهذه ،التحسب للسيناريوهات
األسـ ــوأ ه ــو األصـ ــل ،وس ــرع ــة االس ـت ـجــابــة للتحديات
واملخاطر بمرونة وجرأة ضروري ،وامتالك موارد قوة
ذاتية ومتنوعة أمــر ال غنى عنه ،واإلحـســاس بحركة
ال ـتــاريــخ وقــوانـيـنــه وفـهــم االت ـجــاهــات أفـضـلـيــة وازن ــة،
وإنتاج أفكار جريئة وإبداعية ميزة حاسمة ،وقبل كل
ذلك وبعده التواضع في التحليل واالستشراف.
فــي كـتــابــه «التعقيد فــي الـسـيــاســة الــدول ـيــة» ()2006
يشير نيل هاريسون إلى أننا ال نزال نعلم القليل عن
العالقات الدولية لدرجة أن األحــداث ما زالت تفاجئنا،
وذلك ألن السياسة الدولية أكثر تعقيدًا مما تقدمه لنا
أغلب النظريات التي تفضل مقاربة العالم االجتماعي
أو الــدولــة باعتبارها نظمًا بسيطة مغلقة من السهل
ع ــزل ـه ــا م ـخ ـب ــري ــا وف ـح ـص ـه ــا واسـ ـتـ ـخ ــاص ق ــوان ــن
بـشــأنـهــا .بينما فــي ال ــواق ــع ،ت ـقــوم الـسـيــاســة الــدولـيــة
على مـبــدأ األن ـســاق املـعـقــدة واملـفـتــوحــة على تأثيرات
داخـلـيــة وخــارجـيــة وعـلــى تـغـيــرات وانـبـعــاثــات نوعية.
ولذا السياسة الدولية اليوم وأكثر من أي وقت مضى
«هي بدرجة ما نسق معقد ذاتي التنظيم حيث تنبثق
الخصائص الكلية من التفاعالت املجهرية» .وفي هذه
األنساق املفتوحة يمكن أن تكون املخرجات (أحــداث
ً
أو أزمات سياسية مثال) نتيجة لعدة أسباب مختلفة،
بل ويمكن لــذات السبب أن يــؤدي إلــى نتائج مختلفة.
وعليه ،تكون امليزة الجوهرية لألنساق املفتوحة هي
أنها غير قابلة للتوقع.
ول ـكــن بــال ـتــوازي ت ـقــدم ه ــذه املــرح ـلــة الـفــوضــويــة ذات
امل ـخ ــاط ــر ال ـع ــال ـي ــة ف ــرص ــة ذه ـب ـي ــة ل ـل ـق ــوى ال ـص ــاع ــدة
للمساهمة في تشكيل العالم الجديد ونظامه ،وإمكانية
للخروج من الهامش واملشاركة في رســم املستقبل.
هنا يبرز دور القوى الشعبية امللتزمة مصالح شعوبها
ك ـضــرورة فــي ظــل «أش ـبــاه الـ ــدول» كـمـصــدر رئيسي
لــاسـتـقــرار واألمـ ــان ،وال سيما متى اخـتــزنــت ثقافة
تقوم على االستقالل والشراكة والتنوع واملسؤولية
األخالقية تجاه الخير العام.
الــدولــة والـسـيــادة هــي مفاهيم يـعــاد إنتاجها وبناؤها
اجتماعيًا طوال التاريخ وتكييفها مع متطلبات الشعوب
ومصالحها .لذا ،إن ابتكار وتكريس توليفة فريدة بني
جـيــوش وطـنـيــة وق ــوى شعبية بـعــد الـتـجــارب الناجحة
األخيرة في سوريا والعراق ولبنان ،بات قضية ملحة.
البعض ال يجد ضيرًا في أن تستباح سيادة البالد من
قوى مالية واقتصادية معوملة تنهب خيراتها وتصادر
مقتضيات تحوالت النظام
قرارها باعتبار أن ذلك من
ً
الدوليَ ،
فلم ال تكون هذه التحوالت علة لخيارات تعكس
املصالح العميقة لشعوب املنطقة في األمن واالستقرار
في الحد األدنى.
في وسط كل هذه السوداوية والخراب ،يأتيك من يريد
إلــزامــك فــي أحــد بـلــدان الـعــالــم الـثــالــث َ
املنتهكة بتعريف
مــاكــس فيبر ( )1918لـلــدولــة واحـتـكــارهــا االستعمال
املـشــروع للعنف على حـســاب املـقــاومــة وســاحـهــا ،في
وقت تصف فيه «إسرائيل» جيشها بأنه أصبح جيشًا
من «البجع األسود» .يذهب خصوم املقاومة لالحتجاج
في كثير من األحيان بأن طبيعة أو شكل دور املقاومة
ووج ــوده ــا وسـيــاســاتـهــا غـيــر م ـشــروعــة لـكــونـهــا غير
مألوفة ،إال أنه في الواقع قد تكون هذه ميزتها الضرورية
فــي حـقـبــة الــان ـظــام وال ـش ــرور وامل ـخــاطــر الــامـتــوقـعــة.
باختصار ،علينا إنجاز «فروضنا املنزلية» على التمام،
إذ ستكثر «االختبارات املفاجئة».
* باحث لبناني
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سوريا

على الغالف

بذريعة انزالق قذائف وصواريخ إلى
داخل الجوالن املحتل.
ولطاملا راهـنــت إســرائـيــل على غرفة
«املــوك» التي كانت شريكًا فيها إلى
ج ــان ــب األردن وقـ ـط ــر وال ـس ـع ــودي ــة
وأمـيــركــا وفــرنـســا ،الن ـتــزاع الجنوب
ّ
من قبضة الدولة .إل أن ما ظهر من
«ح ـســن نـ ّـيــة أردنـ ـي ــة» ت ـجــاه ســوريــا
بعد اتـفــاق وقــف التصعيد ،انعكس
خبثًا في انتقال إدارة بعض فصائل
امل ـعــارضــة مــن «املـ ــوك» إل ــى الحضن
بشكل كامل ،خصوصًا
اإلسرائيلي
ٍ
بعد قرار وقف الرواتب ووقف إدخال
جرحى املسلحني إلى األردن.

ّ
ّ
بدأ الجيش هجومًا على مسلحي بيت جن لفصلها عن بلدة مغر المير (أ ف ب)

«حرس حدود» إلسرائيل

ّ
مع تخلي عمان عن فصائل المعارضة في الجنوب السوري ،فتح األردنيون الباب واسعًا أمام
إسرائيل الستمالة بعض هذه الفصائل ،فيما بدأت أخرى بالتواصل والمصالحة مع الجيش
وتتذرع إسرائيل بأن سيطرة الجيش السوري على القنيطرة ّ
ّ
تهدد أمنها
السوري والدولة.
ّ
ّ
ّ
ّ
بوجود حزب الله إلى جانبه ،إل أن التوسع اإلسرائيلي داخل الجوالن المحرر يتحول بذاته ورقة
في يد الجيش ،الستهداف عمالء إسرائيل وجنودها

إسرائيل ترث األردن
في الجنوب السوري
فراس الشوفي
ثالثة أشهر ّ
مرت على اتفاق «خفض
التصعيد» الــروســي ـ ـ األمـيــركــي في
ال ـج ـنــوب الـ ـس ــوري ،لـتـجــد إســرائ ـيــل
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ـض ـ ـطـ ـ ّـرة إل ـ ـ ــى االنـ ـ ـخ ـ ــراط
العسكري واألمني املباشر في امليدان،
بعد الفشل الذريع الذي أصاب غرفة
«املـ ــوك» األردن ـي ــة وال ـج ـمــاعــات التي
كانت ّ
تمولها وتديرها.
وم ـنــذ ســريــان مـفـعــول ات ـفــاق «وقــف
ّ
التصعيد» ،الذي احتوى ضمنًا حل
غــرفــة «امل ـ ــوك» وت ـحــويــل الـجـمــاعــات
ّ
املسلحة إلى «صحوات» جديدة تحت
ع ـن ــوان ق ـت ــال «داعـ ـ ــش» ف ــي ال ـبــاديــة
ّ
السورية والسيطرة التي ت ــزداد كل
يوم للجيش على الحدود السورية ـ
ً
األردنية الشرقية ،وصوال إلى حدود
مــدي ـنــة ال ـب ــوك ـم ــال ،رف ـع ــت إســرائ ـيــل
مـ ـسـ ـت ــوى ت ـن ـس ـي ـق ـه ــا مـ ـ ــع ف ـص ــائ ــل
ّ
املعارضة املسلحة ،في محاولة مللء
األردني،
الفراغ الذي أحدثه االبتعاد
ّ
ً
ً
م ـ ــاال وإدارة واح ـت ـض ــان ــا مل ــا تـبــقــى
ّ
م ــن امل ـس ـل ـح ــن .وتـ ـ ـت ـ ــذرع إس ــرائ ـي ــل
بــ«ضـمــان أم ــن ال ـحــدود الـشـمــالـيــة»،
ّ
إزاء التهديدات التي تشكلها عودة
الجيش السوري إلى حدود الجوالن
ّ
امل ـح ـتــل ووج ـ ــود مـقــاتـلــن م ــن حــزب
الله والحرس الثوري اإليــرانــي على
مـقــربــة م ــن ق ــوات ال ـع ــدو ف ــي األرض
املحتلة.
ّ
وزاد ال ـط ــن ب ــل ــة خـيـبــة األم ـ ــل الـتــي
أصـ ـي ــب ب ـه ــا رئـ ـي ــس وزراء الـ ـع ـ ّ
ـدو
بنيامني نتنياهو بعد لقائه الرئيس
فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر ب ـ ــوت ـ ــن فـ ـ ــي س ــوت ـش ــي
ّ
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،وع ـ ــدم ت ـمــك ـنــه من
ان ـ ـ ـتـ ـ ــزاع ض ـ ـمـ ــانـ ــات روسـ ـ ـي ـ ــة ب ـع ــدم
ّ
منطلق
تحول الجنوب السوري إلى
ٍ
لـتـهــديــد ال ـك ـيــان امل ـح ـتــل .والـنـتـيـجــة
ذات ـه ــا تـنـسـحــب ع ـلــى ال ــزي ــارة الـتــي
قام بها رئيس جهاز املوساد يوشي
ك ــوه ــن وفـ ــريـ ــق أمـ ـن ــي إس ــرائ ـي ـل ــي
إل ــى واشـنـطــن قـبــل زي ــارة نتنياهو،
م ــن دون ال ـح ـص ــول ع ـلــى ض ـمــانــات

أمـ ـي ــركـ ـي ــة ح ــاسـ ـم ــة .وفـ ـيـ ـم ــا ط ــال ــب
نتنياهو بانتشار خـبــراء أميركيني
ف ــي ال ـج ـنــوب ب ــدل ال ـق ــوات الــروسـيــة
ملراقبة اتفاق وقف التصعيد ،ينتشر
الـيــوم فــي الـجـنــوب حــوالــى  700إلى
 1000عنصر من الشرطة العسكرية
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــانـ ـ ــب الـ ـجـ ـي ــش
ال ـ ـسـ ــوري ،م ـهـ ّـم ـت ـهــم م ــراق ـب ــة ات ـف ــاق
«وق ــف الـتـصـعـيــد» .وت ـق ــول مـصــادر
روس ـيــة مـتــابـعــة لـلـمـيــدان ال ـســوري،
لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «نـتـنـيــاهــو يطالب
روس ـ ـيـ ــا وأمـ ـي ــرك ــا ب ـت ــأم ــن مـنـطـقــة
آم ـنــة بـعـمــق  40ك ـلــم ًداخـ ــل ال ـحــدود
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة» ،م ـض ـي ـف ــة أن «روسـ ـي ــا
ال ي ـم ـكــن أن تـ ـف ــرض ع ـل ــى ال ـج ـيــش
الـســوري الـتـنــازل عــن سـيــادة الــدولــة
ع ـل ــى أرضـ ـ ـه ـ ــا» .وأشـ ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر
إلـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــواب ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ع ـلــى
طـلـبــات نـتـنـيــاهــو هــو الـتــأكـيــد على
أن «ال ـض ـمــانــات ال ـح ــدودي ــة ل ــأردن
وإسرائيل ودول الجوار السوري هي
بوصول الجيش السوري إلــى كامل
ال ـح ــدود وال ـق ـضــاء عـلــى الـجـمــاعــات
اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة» ،ف ـي ـم ــا تـ ـق ــول م ـص ــادر
دبـلــومــاسـيــة غــربـيــة ل ــ«األخ ـب ــار» إن
«إســرائـيــل قلقة مــن وص ــول الجيش
ّ
السوري إلى الجوالن (املحتل) برفقة
عناصر حــزب الله ،لذلك تعمل على
ت ـقــويــة ج ـمــاعــات م ـعــارضــة للفصل
ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن (ح ـ ـ ــدود
الجوالن)».

مديرية «حسن الجوار»
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013أنـ ـش ــات إس ــرائ ـي ــل
ف ــي ال ـج ـن ــوب م ــا ي ـس ـ ّـم ــى «م ــدي ــري ــة
حسن ال ـجــوار» تتبع لـقـيــادة الفرقة
اإلقـلـيـمـيــة  210فــي جـيــش االح ـتــال
ّ
املنتشرة في الـ ٌجــوالن املحتل .ودور
املــديــريــة مـطــابــق تمامًا لـلــدور الــذي
ك ــان ــت تـ ـق ــوم بـ ــه «اإلدارة امل ــدن ـي ــة»
للجنوب اللبناني ،والتي كانت تتبع
لقيادة الفرقة اإلقليمية  91املنتشرة
ّ
ّ
ومهمتها
في شمال فلسطني املحتلة،
إدارة ال ـش ــؤون املــدن ـيــة ف ــي املـنــاطــق

ّ
املحتلة ،والتي كان يسيطر عليها ما
يعرف بـ«جيش لحد» .وفيما اكتفت
«مديرية حسن الـجــوار» بالتصريح

مصادر روسية :ضمانات دول
الجوار السوري هي وصول
الجيش إلى كامل الحدود
ع ـ ـ ــن تـ ـ ـق ـ ــدي ـ ــم املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة الـ ـطـ ـب ـ ّـي ــة
والـلــوجـسـتـيــة ل ــ«جــرحــى ســوريــن»
من جــراء الحرب وتصوير إسرائيل

بمظهر إنـســانــي ،انخرطت املديرية
وش ـ ـع ـ ـبـ ــة امل ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــرات الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
اإلســرائـيـلـيــة «أمـ ــان» بــاك ـرًا ج ـ ّـدًا في
م ـ ّـد اإلرهــاب ـيــن بــالــدعــم اللوجستي
ووسـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــل االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــدي ـ ـثـ ــة
واملـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـي ــدانـ ـي ــة عـ ــن قـ ــوات
ال ـج ـي ــش ،وت ــزوي ــد ع ـنــاصــر «جـبـهــة
ث ـ ـ ـ ّـوار سـ ــوريـ ــا» و«ألـ ــويـ ــة ال ـف ــرق ــان»
ً
بالذخائر الخفيفة واألعـتــدة ،فضال
ّ
ّ
املتكرر
والجوي
عن القصف املدفعي
ملرابض مدفعية وراجمات صواريخ
ّ
ّ
تمكن الجيش من ّ
صد
للجيش كلما
هجومات اإلرهــابـيــن على مواقعه،

رفض شعبي للعمالة
فيما اخ ـتــارت بعض الفصائل االرتـ ــزاق عند الـعــدو اإلســرائـيـلــي ،انخرطت
فصائل أخرى في الحوار والتواصل مع الدولة السوريةّ ،إما بشكل مباشر
أو عبر وساطة روسـيــة ،لتحقيق مصالحات في قــرى عــديــدة ،ال ّ
سيما في
ريف درعا الغربي .وعلى الرغم من املحاوالت اإلسرائيلية الحثيثة الستمالة
عواطف السوريني في الجنوب وإنهاء حالة العداء تجاه إسرائيل ّعبر إنشاء
مــدارس وتقديم مساعدات طبية وعينية وضـ ّـخ إعالمي كبير ،إل أن أهالي
وفـعــالـيــات الـعــديــد مــن ال ـب ـلــدات الــواق ـعــة تـحــت سـيـطــرة الـجـمــاعــات املسلحة
ّ
تتخذ موقفًا معاديًا تجاه عمالء إسرائيل وترفض
املساعدات اإلسرائيلية .وفي اآلونة األخيرة ،خرجت
عـ ّـدة تظاهرات مـنـ ّـددة في قريتي بريقة وبير عجم،
وأط ـلــق بـعــض املـشــايــخ ،ال سـ ّـيـمــا فــي ن ــوى وجــاســم
وأن ـخ ــل ،مــواقــف مـعــاديــة إلســرائ ـيــل فــي خـطــب يــوم
ً
الـجـمـعــة ،فـضــا عــن إص ــدار مــا يـسـ ّـمــى «دار الـعــدل
ّ
فــي ح ــوران» بيانًا مـنــددًا بما ّ
سمي «مـبــادرة سالم
مجموعة مــن العمالء قبل
ال ـجــوالن» ،الـتــي أطلقتها ّ
نحو شهر ،وتهدف إلى التخلي عن الجوالن املحتل.
وت ـق ــول م ـص ــادر ف ــي أح ــد ف ـصــائــل امل ـع ــارض ــة في
غرب درعــا) لـ«األخبار» ،إن «على
«الجيدور» (قــرى ّ
التعلم ّ
مما تفعله بمرتزقتها دائمًا
عمالء إسرائيل
ّ
ّ
التحول سببه
وتتخلى عنهم كما تخلت عن جماعة لحد» ،مضيفًا أن «هذا
اإلذالل األردني الذي ّ
نتعرض له بعد الصفقة مع النظام والروس».

عما ّ
عــدا ّ
يسمى «فــرســان الـجــوالن»،
ّ
وهو فصيل مسلح أنشأته إسرائيل
قبل أشـهــر فــي بـلــدة جباثا الخشب
املالصقة للجوالن املحتل ،بات لدى
ّ
ت ــل أب ـي ــب خ ـم ـســة ف ـصــائــل مـســلـحــة
ع ـل ــى األقـ ـ ـ ــل ،ي ـت ـق ــاض ــى ع ـنــاصــرهــا
رواتـ ـ ــب وي ـخ ـض ـعــون ألوامـ ـ ــر جيش
ً
االحتالل مباشرة ،على طول التماس
م ــع الـ ـج ــوالن امل ـح ـتـ ّـل .وف ـي ـمــا كــانــت
ه ــذه الـفـصــائــل تـتـلــقــى ال ــروات ــب من
األردن وحـلـفــائــه فــي «امل ـ ــوك» ،باتت
اآلن ذراع إس ــرائ ـي ــل الـعـسـكــريــة في
تـشـكـيــل «م ـن ـط ـقــة ع ــازل ــة» م ــن بـلــدة
ّ
ب ـي ــت جـ ــن ع ـل ــى ج ـب ــل ال ـش ـي ــخ حـتــى
بـ ـل ــدة ال ــرفـ ـي ــد جـ ـن ــوب غـ ـ ــرب درعـ ـ ــا،
م ـ ـ ــرورًا ب ـط ــرن ـج ــة ،ج ـب ــاث ــا ال ـخ ـشــب،
ال ـح ـم ـي ــدي ــة ،ال ـص ـم ــدان ـي ــة ال ـغــرب ـيــة،
مــديـنــة الـقـنـيـطــرة ،الــرويـحـيـنــة ،بير
ع ـج ــم ،ك ــودن ــة وس ــوي ـس ــة .وبـحـســب
امل ـع ـلــومــات ،ف ــإن مــا سـ ّـمــي «تـحــالــف
ال ـج ـن ــوب» (دم ـ ــج ل ــ«ال ـف ــرق ــة األولـ ــى
مـ ـ ـش ـ ــاة» ف ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة ث ـ ـ ـ ــوار س ــوري ــا
وجيش األبابيل) الذي يرأسه الرائد
ّ
ّ
(تعرض ملحاولة
املنشق قاسم نجم
اغـ ـتـ ـي ــال ق ـب ــل ف ـ ـتـ ــرة) ،ب ــات ــت ت ــدي ــره
االسـتـخـبــارات اإلســرائـيـلـيــة ،ويـقــود
ع ـم ـل ـيــاتــه امل ــدع ــو م ـح ـمــد ال ـج ـبــاوي
و«رئــاســة األرك ــان» فيه املــدعــو عالء
الحلقي .وكــذلــك األم ــر بالنسبة إلى
ّ
«أحرار نوى» .وهذه
الفصيل املسمى ّ
بشكل علني
الفصائل باتت تتلقى
ّ
رواتـ ــب مــن االح ـت ــال وتـتـلــقــى دعمًا
عـسـكــريــا م ــن ال ـقــذائــف وال ـصــواريــخ
والبنادق وأجهزة االتصال .وعلمت
األخ ـبــار «أي ـضــا» أن إســرائـيــل تبني
«مخافر حدودية» لـ«حرس الحدود»
ّ
الجديد مــن املــرتــزقــة املسلحني على
طول تماس الجوالن املحتل.

الجيش يهاجم في جبل الشيخ
«لن يسمح الجيش السوري بتشكيل
مـنـطـقــة ع ــازل ــة ف ــي ال ـ ـجـ ــوالن» ،بـهــذا
ال ـح ـس ــم ت ـج ـي ــب م ـ ـصـ ــادر ع ـس ـكــريــة
ّ
معنية بالجنوب عــن ســؤال
ســوريــة
«األخـبــار» عن استراتيجية الجيش
لـ ـض ــرب امل ـ ـشـ ــروع اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فــي
ال ـق ـن ـي ـطــرة .ق ـبــل أيـ ـ ــام ،بـ ــدأ الـجـيــش
ّ
ه ـج ــوم ــا ع ـل ــى م ـســل ـحــي بـ ـل ــدة بـيــت
ّ
ّ
ج ــن ،هــدفــه فصل بيت جــن عــن بلدة
مـغــر املـيــر املحتلة فــي جـبــل الشيخ،
واس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـب ـلــدة،
ّ
وفصل بيت جن عن جباثا الخشب.
ال ت ـس ـت ـه ــن امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ال ـع ـس ـك ــري ــة
بإمكان رفع إسرائيل سقف املواجهة
مع ّ
تمدد املعركة إلى حدود الجوالن،
ّ
ّ
لكنها تــؤكــد أن «الجيش عــازم على
اإلرهابيني،
استعادة كل املناطق من ّ
وع ـ ـلـ ــى إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـ ــن ت ـ ـكـ ــف ي ــده ــا
ع ــن م ـ ّـده ــم ب ــال ــدع ــم» .وق ـب ــل يــومــن،
قـصــف ال ـعــدو مــواقــع ل ـلــواء  90قــرب
بـ ـل ــدة حـ ـض ــرّ ،
ردًا ع ـل ــى اس ـت ـه ــداف
ّ
ّ
ال ـج ـي ــش مل ـســل ـحــي ب ـي ــت جـ ـ ــن .وف ــي
ّ
تتذرع إسرائيل بوجود حزب
حــن،
الله على حــدود الـجــوالن ،وبالنيات
ال ـع ــدائ ـي ــة ت ـج ــاه ـه ــا ،ف ـ ــإن ان ـغ ـمــاس
ج ـيــش االح ـت ــال ف ــي دع ــم ع ـمــاء له
فــي ال ـجــوالن ،يجعل مــن هــؤالء ومن
ي ــرع ــاه ــم ه ــدف ــا ل ـع ـم ـل ـيــات م ـض ــادة،
وذري ـ ـ ـعـ ـ ــة ل ـ ـ ــدى الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري
وحـلـفــائــه لـلـقـيــام بعمليات مقاومة
ض ـ ـ ـ ّـد املـ ــرتـ ــزقـ ــة وجـ ـ ـن ـ ــود االح ـ ـتـ ــال
وض ـبــاطــه ال ــذي ــن يـخـتــرقــون منطقة
«ف ـص ــل الـ ـق ــوات» بــامل ـشــاة واآلل ـي ــات
ف ــي أك ـث ــر م ــن نـقـطــة ع ـلــى ط ــول خط
التماس.
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الحدث
ّ
أوسع هجوم منظم لـ«داعش» في البادية

ّ
الجيش يستوعب «غزوة العدناني» ويؤمن طريق دير الزور
استطاع الجيش
وحلفاؤه احتواء
هجمات «داعش» على
محاور مختلفة في دير
الزور ،وأعاد فتح طريق
السخنة ـ دير الزور بعدما
سقط عدد كبير من
الشهداء خالل الساعات
األولى لهجوم التنظيم.
كذلك صمد الجيش في
مواقعه شرق الفرات
في وجه مفخخات
ّ
ّ
فجرها «داعش» ،ووسع
مناطق سيطرته بالتزامن
بعد وصول تعزيزات إلى
المدينة
أيهم مرعي
ي ـ ــدرك ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» أن م ـســألــة
إنهاء وجوده في معاقله األخيرة في
محافظة ديــر الــزور باتت محسومة،
وأن الـقــرار اتخذ ،وهــو قيد التطبيق
م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات املـ ـتـ ـص ــاع ــدة
لـ ـلـ ـجـ ـي ــش وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك .وهـ ــو
ينطلق من هــذا الـ ّـواقــع في الهجمات
امل ـن ـس ـقــة ال ـت ــي شــن ـهــا ع ـلــى عـ ــدد من
مـحــاور ريــف املحافظة ،وذلــك بهدف
تــأخـيــر الـعـمـلـيــات وال ـظ ـهــور بمظهر
ال ـقــادر على الـهـجــوم وقـلــب الـطــاولــة؛

فــالـتـنـظـيــم الـ ــذي ّ
رمـ ــم أفـ ــراد قـيــاداتــه
بعدما قتل الكثير منهم ،استغل زخم
نشر كلمة زعيمه أبو بكر البغدادي،
ّ
ليطلق أوسع هجوم منظم على نقاط
وم ــواق ــع الـجـيــش امل ـم ـتــدة ب ــن ريـفــي
حمص ودير الزور ،تحت اسم «غزوة
ّ
املتحدث
أبو محمد العدناني» ،وهو
الـســابــق بــاســم التنظيم ،وال ــذي قتل
في ريف حلب في آب من العام الفائت.
واسـتـهــدف هـجــوم التنظيم الطريق
الــرئـيـســي بــن الـسـخـنــة ودي ــر ال ــزور،
بالتزامن مع هجوم على بلدة حميمة
فــي أقصى ريــف ديــر الــزور الجنوبي
وم ـ ـح ـ ـطـ ــة « »T3فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف ح ـمــص
ال ـشــرقــي ،وذلـ ــك ف ــي م ـحــاولــة إلرب ــاك
الـجـيــش وت ـحــويــل م ـســار الـعـمـلـيــات،
وإعادة إنعاش وجوده في البادية.
ون ـت ـي ـج ــة ل ـض ـغ ــط الـ ـهـ ـج ــوم ب ـع ــدد
كبير مــن االنـتـحــاريــن واملفخخات،
واس ـت ـه ــداف أك ـثــر م ــن ع ـشــرة مــواقــع
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ذات ـ ـ ـ ــه ،نـ ـج ــح ال ـت ـن ـظ ـيــم
فـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى بـ ـلـ ــدة الـ ـش ــوال
والــوصــول إلــى أط ــراف بلدة كباجب
وهــري ـب ـشــة ،وال ـض ـغــط عـلــى حميمة
ومـحـطــة « ،»T3إل ــى جــانــب محاولة
الــوصــول إلــى السخنة عبر الضغط
ع ـلــى ت ــال ال ـه ـيــل امل ـح ــاذي ــة لـلـبـلــدة.
الـهـجـمــات أرب ـكــت دف ــاع ــات الجيش،
قبل أن تتمكن وحداته من استعادة
التوازن ،وإطالق هجومني مضادين
م ـت ــزام ـن ــن؛ األول ان ـط ــاق ــا م ــن ديــر
ال ــزور بــاتـجــاه ال ـشــوال ،والـثــانــي من
السخنة باتجاه كباجب .وبمساندة
من سالحي الجو السوري والروسي،
تمكنت القوات من االلتقاء في محيط
كباجب بعد استعادة السيطرة على
املــواقــع الـتــي تسلل إلـيـهــا التنظيم،
وإن ـه ــاء ال ـخ ــرق الـ ــذي أح ــدث ــه .كــذلــك
امـ ـ ـت ـ ـ ّـص الـ ـجـ ـي ــش الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ع ـلــى

حـ ـمـ ـيـ ـم ــة وم ـ ـح ـ ـطـ ــة « ،»T3وقـ ـت ــل
العشرات من مسلحي التنظيم.
وخ ــال امل ــوج ــة األولـ ــى م ــن هجمات
التنظيم سقط عدد كبير من الشهداء
في صفوف الجيش وحلفائه ،وأدت
أيضًا إلى استشهاد عدد من املدنيني
على الـطــريــق بــن كباجب والـشــوال،
م ــن ب ـي ـن ـهــم ع ـض ــو م ـج ـلــس الـشـعــب
السابق عن دير الزور جهاد الشخير
وس ــائـ ـق ــه ،وسـ ـ ــط أن ـ ـبـ ــاء عـ ــن إعـ ـ ــدام
التنظيم لعدد من سائقي الشاحنات
الـتـجــاريــة الـتــي كــانــت متوجهة إلــى
املدينة عبر الطريق الرئيسي .وأكد
مـ ـصـ ــدر عـ ـسـ ـك ــري فـ ــي ح ــديـ ـث ــه إل ــى
«األخبار» أن «الجيش أحبط مخططًا
واسعًا للتنظيم ،يتوافق ومخططات
«التحالف الدولي»» .وكشف املصدر
أن «الـجـيــش قتل جميع املهاجمني،
وس ــوف يـعـيــد فـتــح الـطــريــق رسميًا
بـعــد االنـتـهــاء مــن إجـ ــراءات تأمينه،
وتـعــزيــز وج ــود ال ـقــوات فــي محيطه
بما يمنع تكرار الهجمات».
وبــالـتــوازي ،شهدت الضفة الشرقية

ل ـن ـه ــر ال ـ ـفـ ــرات ه ـج ـم ــات مـ ــركـ ــزة مــن
«داع ـ ـ ـ ــش» ت ـس ـت ـه ــدف امل ـ ــواق ـ ــع ال ـتــي
سـيـطــر عـلـيـهــا ال ـج ـيــش ه ـنــاك خــال
األســاب ـيــع املــاض ـيــة .غـيــر أن الجيش
اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ص ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـه ـ ـجـ ــوم والـ ـتـ ـق ــدم
باتجاه قرية حطلة من الجهة الغربية

موسكو :لن نسمح
لواشنطن بعرقلة عملياتنا
العسكرية ضد اإلرهاب
وب ـ ـلـ ــدة أبـ ـ ــو عـ ـم ــر شـ ــرقـ ــا .وت ـض ـمــن
هجوم «داعــش» تفجير ثالث عربات
م ـف ـخ ـخــة فـ ــي م ـح ـي ــط ب ـ ـلـ ــدات م ـ ـ ّـراط
ومظلوم وخـشــام .ويتوقع أن تشهد
جبهة حميمة ومحطة « »T2عمليات
ج ــدي ــدة ،ب ـهــدف تــأمــن كــامــل محيط
طريق السخنة ـ ديــر الــزور الشرقي،
ومـنــع ت ـكــرار هـجـمــات التنظيم على
ّ
ً
الـطــريــق ،وص ــوال إلــى التمهيد لشن
ع ـم ـل ـي ــات ن ـه ــائ ـي ــة ب ــاتـ ـج ــاه ال ــري ــف

نجح «داعش» بداية في السيطرة على الشوال والوصول إلى أطراف كباجب وهريبشة (أرشيف ــ أ ف ب)

ال ـش ــرق ــي ف ــي ال ـب ــوك ـم ــال وامل ـي ــادي ــن،
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ع ـم ـل ـيــات ف ــي ال ـج ــزء
الشمالي الشرقي من املدينة.
وفـ ــي م ـق ــاب ــل ن ـش ــاط ال ـج ـي ــش ش ــرق
الـفــرات ،تشهد جبهة «قــوات سوريا
الــديـمــوقــراطـيــة» مــع «داعـ ــش» هناك
جـ ـم ــودًا الفـ ـت ــا ،ب ـع ــد أن ث ـ ّـب ـت ــت تـلــك
ال ـق ــوات مــواقـعـهــا فــي حقلي العزبة
وكونيكو ،دون ّ
أي تقدم جديد على
هذا املحور .وفي هذا السياق ،أعلنت
ّ
الروسية على لسان
وزارة الخارجية
نائب الوزير ،أوليغ سيرومولوتف،
املـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون فـ ــي م ـجــال
مـ ـك ــافـ ـح ــة اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،أن «م ــوس ـك ــو
س ـت ـقــاوم م ـحــاولــة واش ـن ـطــن عــرقـلــة
ع ـم ـل ـيــة الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ــى اإلره ــابـ ـي ــن
فــي ســوريــا بشكل نـهــائــي» .وتــزامــن
ذل ــك مــع اجـتـمــاع لـلــرئـيــس الــروســي
فالديمر بوتني مع األعضاء الدائمني
ف ــي مـجـلــس األمـ ــن ال ــروس ــي ،لبحث
ّ
وخاصة في دير
الوضع في سوريا،
ال ـ ــزور .وه ــو مــا انـعـكــس عـلــى حجم
التعزيزات الروسية التي وصلت إلى
دي ــر ال ـ ــزور ،بـمــا يـشـيــر إل ــى احـتـمــال
تنفيذ عمليات أوسع في املحافظة.
وبـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوازي ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤولـ ــون
أم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــون أم ـ ـ ـ ـ ــس أن جـ ـن ــدي ــن
تعرضا إلصابات «ال ّ
أميركيني ّ
تهدد
حـيــاتـهـمــا» عـنــدمــا ارت ـط ـمــت طــائــرة
عسكرية من طــراز «أوسـبــري» كانت
تقلهما ب ــاألرض أثـنــاء هبوطها في
أحـ ــد املـ ــواقـ ــع ض ـم ــن سـ ــوريـ ــا .وق ــال
الـ ـجـ ـي ــش األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان إن
الـجـنــديــن «ن ـقــا إل ــى مـنـشــأة طبية
وخرجا بعد التأكد من أن إصابتهما
غير خطيرة» .وأضاف أنه «لم يصب
ركاب آخرون كانوا على منت الطائرة
ولــم تـحــدث أي إصــابــات أخ ــرى على
األرض».

مقالة تحليلية

عن تهديدات إسرائيل و«أفعالها» ...في سوريا
يحيى دبوق
صراخ إسرائيل وتهويلها إزاء الساحة السورية ال ينقطعان .وهي
ّ
تتفنن في وضع الخطوط الحمر وإطالق ّالتهديدات ،بل وأيضًا
االعتداءات ّاملحدودة نسبيًا على دالالتها ،علها تدفع أعداءها إلى
التراجع ،وعلها تدفع حليفها و«صديقها» أيضًا إلى التراجع.
َ
وصراخ إسرائيل موجه إلى ساحتي لبنان وسوريا املترابطتني
رغم اختالفهما ،من ناحية تل أبيب ،إن لجهة القدرة أو لجهة
التنفيذ ،أو لجهة الفرضيات .األولى ممتنعة بالكامل ،أقله حتى اآلن،
والثانية ،تحمل من الفرضيات النظرية ،ما يؤمل إسرائيل ويدفعها
إلى مواصلة صراخها.
من ناحية لبنان ،توجد حقيقة ّ
حية وملموسة وقطعية ،في املعادلة
القائمة بني الجانبني :إسرائيل مردوعة عن الساحة اللبنانية .وهي
حقيقة ّ
يقر بها العدو ،عمليًا وليس فقط كالميًا ،منذ سنوات ،وال
ينكرها إال مكابر.
الحقيقة الثانية والقائمة أيضًا وامللموسة ،من ناحية الساحة
اللبنانية ،أن العدو يهدد حزب الله ولبنان ،بل وامتهن التهديد،
إلى الحد الذي بات يتفنن في عباراته .لكن ،في املقابل ،لم يرق
هذا التهديد ،للتعذر ،إلى أفعال عدائية في الحد األدنى من أدنى
التهديدات اإلسرائيلية الكالمية املساقة ضد حزب الله ولبنان.
وماذا يعني أن تكون مردوعًاّ ،
وتهدد؟ سؤال يستأهل كثيرًا من
التأمل.
نعم ،الردع ال يمنع حربًا إسرائيلية باملطلق ،لكنه منعها إلى اآلن.
وهذه هي إحدى الحقائق التي ال جدال فيها .وفي موازاة ذلك،
التهديد والتفنن في التهديد ،يشيران إلى محدودية الخيارات
العملية ،وإال ال داعي للتهديد ،وهذه أيضًا حقيقة ثالثة.
في الساحة السورية ،املسألة قد تكون مختلفة نسبيًا .املعركة بني
إسرائيل وأعدائها باتت تتركز بشكل أساسي في هذه الساحة
وعليها ،لكن بما يتعلق باليوم الذي يلي االنتصار العسكري للدولة

السورية وحلفائها ،بعدما سلمت قهرًا بهذا االنتصار .املعركة
الحالية قائمة وموجهة على ما يمكن أن يترتب على االنتصار
من تهديدات ،إسرائيل معنية بمنع تشكله أو تقليصه أو الحد
من تداعياته .كل ما يصدر عن إسرائيل من تهديد وتلميحات
وفرضيات ،موجهة تحديدًا للحد من هذا التهديد.
لكن هل تنجح مساعي إسرائيل؟ سواء اعتقدت ذلك أو ال ،هي
غير قادرة على الوقوف بال حراك ،وبما يشمل الصراخ والتهديد،
وكذلك أيضًا خطوات عملية من هنا وهناك ،في حدود االستطاعة
وضمن الضوابط التي ال تسمح لها بتخطي الظروف املوضوعية
القائمة في الساحة السورية.
حديث إسرائيل وتهويلها ،وكذلك تهديداتها املتكررة ،املوجهّ
في األساس إلى أعدائها في الساحتني اللبنانية والسورية ،هو
حديث موجه أيضًا ،وباملوازاة ،إلى حليفها األميركي ،وأيضًا إلى
«صديقها» الروسي .إنه في حال عدم تحقق مصالحها أو امتناع
التهديد عنها ،في اليوم الذي يلي االنتصار امليداني ألعدائها ،فهي
قادرة ومتوثبة ،للتأثير سلبًا ،بما يمكن أن ّ
يضر بالتسوية املتبلورة
بني روسيا وأميركا ،املبنية ألسف إسرائيل ،على االنتصارات
ً
امليدانية نفسها .لكن هل تستطيع فعال؟ املهمة قد تكون أكبر
بكثير من قدراتها الفعلية.
بالطبع ،ال يرضي إسرائيل ويطمئنها ،استراتيجية أميركا املبنية
على مرحلة ما بعد الحرب في سوريا ،وأنها بحسب مستشار
األمن القومي األميركي ،هربرت ماكمستر ،في كلمة ألقاها قبل أيام
في «معهد لدراسة الحرب» في واشنطن ،قررت مواجهة الرئيس
األسد وإيران وحزب الله في سوريا ،من خالل «رصد مبالغ طائلة
إلعادة إعمار سوريا ولن تصرف في املناطق التي يسيطر عليها
األسد واإليرانيون» .وهذه استراتيجية ،من منظور إسرائيلي ،وهي
كذلك ،مبنية على واقع التسليم باالنتصارات امليدانية التي ال تمنع
تشكل التهديد على إسرائيل ،باملستوى الذي يمكنه أن يتشكل.
كذلك من ناحية «الصديق» الروسي ،الذي وإن كان ال يعارض

تحقيق مصالح إسرائيل مبدئيًا ،لكنه في الوقت نفسه غير قادر،
وال يرغب ،في تحقيق هذه املصالح على حساب مصالحه هو،
املرتبطة حاليًا ،وإلى حد بعيد في مرحلة ما بعد القتال املباشر،
بمصالح أعداء إسرائيل في الساحة السورية ،التي ال تقتصر فقط
من ناحية تل أبيب على الوجود اإليراني وحزب الله ،بل أيضًا على
إعادة ترميم الدولة السورية مقدراتها العسكرية ،التي عدت من
ناحيتها خطًا أحمر ،كما ورد عن نتنياهو نفسه في األسابيع
املاضية.
إذًا ،إسرائيل غير قادرة بقدراتها الذاتية على تحقيق مصالحها
للتعذر .وكذلك الحال من ناحية األميركي ،الذي يتعذر عليه تحقيق
ذلك ،علمًا بأن املصلحة جارفة لديه ،فيما «الصديق» الروسي ،غير
قادر وال يرغب.
ّ
تشير صحيفة «واشنطن بوست» ( )2017/09/28الى أن «السفينة
أبحرت بالفعل»ّ ،
وأن االستراتيجية األميركية ملواجهة إيران وحزب
الله في سوريا ،باتت في «عداد املفقودين» ،وألقت اللوم على اإلدارة
األميركية السابقة ،إدارة الرئيس باراك أوباما ،التي أهدرت كل
الفرص املتاحة للتأثير في الساحة السورية ،وامتنعت عن تشكيل
قوة سورية ميدانية غير «قوات سوريا الديموقراطية» ،قادرة على
فرض الحقائق امليدانية ،والحقًا على طاولة املفاوضات والحل
النهائي.
بإمكان إسرائيل ،في املقابل ،أن تلقي اللوم على استراتيجيتها
السابقة في سوريا ،التي راهنت من خاللها على إمكان ،بل حتمية،
سقوط الدولة السورية ،وتبعًا لها ،سقوط حزب اللهّ .أما التطلع
لتحقيق املصالح رغم انكسار الرهانات ،فهي مهمة مستعصية،
وهي في حد أدنى صعبة ودونها عقبات جدية .ولعل ذلك ما يفسر
مستوى وحجم وصدى الصراخ ،األكبر بكثير من األفعال.
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اليمن
ترتفع الفاتورة البشرية للتدخل السوداني المتواصل في اليمن ،خلف كل من السعودية واإلمارات،
اللتين تديران الحرب هناك .وجاء اإلعالن «الصادم» لقائد قوات «الدعم السريع» السودانية عن عدد
قتلى قوات بالده في اليمن ،في لحظة لم يجد فيها الرئيس عمر البشير تجاوبًا من واشنطن مع
ً
استجداء لرفع العقوبات المفروضة على بالده سوى
تسويق أبو ظبي والرياض له عند األميركيين
قرار دونالد ترامب رفع السودان عن قائمة حظر السفر من دون تقديم األسباب الموجبة ،وهو الذي
ّ
أصر على تجديد العقوبات على الخرطوم قبل مدة

كلفة المستنقع:
الحرب تبتلع قوات البشير
نجاعة سياسة االستنزاف
ّ
يعد اإلعالن السوداني عن عدد قتلى قواته املرتفع جدًا تتويجًا لطور عسكري جديد
تعتمده القوات اليمنية املشتركة .فمنذ سنة تقريبًا ،ال سيما في األشهر األخيرة ،اختلفت
ّ
التكتيكات العسكرية املتبعة يمنيًا في بداية الحرب ،وانتقل الجيش ومعه «اللجان الشعبية»
إلى تكتيك االستنزاف ،وقوامه إنزال أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية في صفوف
الجيش السعودي ،وإيالمه حيث يمكن ،فارتفع بذلك منسوب
إجمالي القتلى في عداد الجنود والضباط السعوديني إلى أكثر من
 50في الشهر.
وأصبحت وسائل اإلعالم واملواقع الخبرية السعودية ال تخلو من
نعي يومي أو شبه يومي للجنود والضباط ،إضافة إلى إبراز نبذ
عن حياتهم العسكرية والشخصية ،بعد أن كان اإلعالم السعودي
ّ
يتعمد إنكار الخسائر في بداية العدوان.
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن الضربة املوجعة التي وجهتها القوات اليمنية
إلى معسكر «كوفل» التابع للقوات املوالية لهادي في مأرب في 18
ً
آذار املاضي ،والتي سقط فيها ما يقرب من  40قتيال و 100جريح
بني ضابط وجندي ،كانت كفيلة بإفهام القوى العسكرية َ التابعة
لـ«التحالف» ،ال سيما تلك املحسوبة على حزب «اإلصالح» اإلخواني ،ضرورة إعادة
حساباتها واالقتناع بعبثية املواجهة مع الجيش و«اللجان» .وقد تعزز ذلك االقتناع بعد
األزمة الخليجية بني قطر وكل من السعودية واإلمارات ،ما وضع جبهة مأرب على نار
هادئة ،واتخذت القوى املتحاربة نقاط تماس بعيدة ،مع توقف ملحوظ للهجمات الكبيرة
والعنيفة.

لقمان عبدالله
ّ
ّ
ظ ــل الـجـيــش ال ـس ــودان ــي يـتـكــتــم على
عدد قتاله في اليمن ،إذ لم يعلن منذ
بداية مشاركته في الحرب إال عن مقتل
أع ــداد قليلة مــن منتسبيه املشاركني
ف ــي ال ـ ـعـ ــدوان ،إل ــى أن ك ـشــف أول من
أمـ ــس ،ق ــائ ــد قـ ــوات «ال ــدع ــم ال ـســريــع»
ال ـفــريــق مـحـمــد ح ـم ــدان حـمـيــدتــي أن
قواته املشاركة في حرب اليمن ،ضمن
«الـتـحــالــف» ال ــذي ت ـقــوده الـسـعــوديــة،
فقدت  412عسكريًا ،بينهم  14ضابطًا.
وهــي امل ــرة األول ــى الـتــي يعترف فيها
ناطق باسم الـقــوات السودانية بهذا
العدد من القتلى.
اع ـ ـت ـ ــراف ح ـم ـي ــدت ــي ب ـ ـعـ ــدد ال ـج ـن ــود
ّ
القتلى حتى اآلن شكل صدمة كبيرة
فــي كــل مــن ال ـخــرطــوم وص ـن ـعــاء على
الـ ـس ــواء .ف ـقــد ف ــاق ال ــرق ــم م ـج ـمــوع ما
يمكن ت ـعــداده مــن الـبـيــانــات املتفرقة
للجيش اليمني و«اللجان الشعبية»
عقب كل معركة تخاض على الجبهات
الغربية.
وت ـشــارك ال ـســودان بـقــوات بــريــة لدعم
العمليات العسكرية الـسـعــوديــة ،في
ُ
ح ــن ل ــم ت ـب ـ ِـد الـكـثـيــر م ــن الـ ــدول الـتــي
تعتبر صــديـقــة ومـقـ ّـربــة مــن الــريــاض
حـمــاســة لـلـمـشــاركــة ف ــي تـلــك ال ـحــرب.
ووصلت في منتصف تشرين األول/

أكتوبر  2015الدفعة األولى منها إلى
ميناء عدن .لم يشأ الرئيس السوداني
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر أن ُي ـع ـلــن ح ـجــم قــواتــه
الحقيقي ،بل صـ ّـرح بأنها «محدودة
ورمـ ــزيـ ــة ول ـ ــن ت ـت ـج ــاوز حـ ـ ــدود ل ــواء
مـ ــن امل ـ ـ ـشـ ـ ــاة» .وقـ ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ــان لـلـجـيــش
الـ ـس ــودان ــي« :إن الـ ـق ــوات ال ـســودان ـيــة
أتــت فــي إط ــار حماية أرض الحرمني
الشريفني ،وحماية الدين والعقيدة».
ف ــي أع ـق ــاب ذلـ ــك ،أع ـلــن وزيـ ــر اإلع ــام
الـ ـس ــودان ــي أن بـ ـ ــاده وضـ ـع ــت سـتــة
ّ
تصرف السعودية،
آالف جندي تحت
أرف ـ ـقـ ــوا ف ــي م ــا ب ـع ــد ب ــأل ـف ــي ج ـن ــدي،
ليصل مجموع القوات السودانية إلى
 8آالف ج ـنــدي وض ــاب ــط .وف ــي نهاية
تموز /يوليو املاضي ،ذكــرت وسائل
إعـ ــام س ــودان ـي ــة قــري ـبــة م ــن ال ــدوائ ــر
الحكومية أن الخرطوم أرسلت دفعة
جــديــدة مــن جنود مــا يعرف بــ«قــوات
الــدعــم ال ـســريــع» إل ــى الـيـمــن ،وتـعــرف
هذه قوات بأنها ذات طبيعة «شرسة»
تستخدمها الـخــرطــوم للقضاء على
متمردي دارفور.
وب ـع ــد س ـن ــة ون ـص ــف س ـن ــة م ــن فـشــل
مـ ـح ــاوالت الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة وتـلــك
الـتــابـعــة للرئيس املستقيل عـبــد ربــه
م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي ف ــي ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ـي ــدي ،ال ـب ـلــدة ال ـح ــدودي ــة الـصـغـيــرة
على الـســواحــل الغربية لليمن ،اتفق

مليون إصابة
بالكوليرا
نهاية العام!

تقرير

ّ
الوهابية تنخر الكويت :سقوط جديد في اختبار
يتعاظم ،عامًا بعد آخر،
نفوذ التيارات السلفية في
محاصرًا بمخاطره
الكويتِ ،
«الصيغة» التي حافظت
بها السلطات ،لسنوات ،على
التعايش الديني في البالد.
صيغة بدت ّ
مهددة خالل
األيام الماضية ،بعدما
أقدمت «الداخلية» على
طرد  3دعاة ،كانت الوجوه
السلفية ،المرتبطة حيويًا
بالوهابية السعودية ،قد
أمعنت في التشنيع عليهم
من مشاركة «سالح الجو
البريطاني» في عرض في
الكويت أول من أمس (أ ف ب)

دعاء سويدان
م ـ ــرة ج ـ ــدي ـ ــدة ،تـ ـت ــزح ــزح ال ـس ـل ـطــات
ال ـك ــوي ـت ـي ــة عـ ــن خـ ــط الـ ـ ـت ـ ــوازن الـ ــذي
تكبح مــن خ ــال وقــوفـهــا فـيــه جماح
ال ـت ـي ــارات الـسـلـفـيــة الــوهــاب ـيــة داخ ــل
الـ ـب ــاد ،وت ـح ـفــظ اس ـت ـق ــرار الـنـسـيــج
االجتماعي املتنوع ،مانحة األقليات،
«امل ـ ـ ـض ـ ـ ـط ـ ـ ـهـ ـ ــدة» ف ـ ـ ــي «شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـتـ ـه ــا»
ً
ال ـس ـعــوديــة ،ق ــدرًا م ـع ـقــوال م ــن حــريــة
التعبير وممارسة الشعائر الدينية.
ح ــري ــة ،ع ـلــى ت ــواض ـع ـه ــا ،ال تحتمل
وج ـ ـ ــوه ال ـ ـت ـ ـيـ ــارات امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة رؤيـ ــة
ت ـج ـل ـيــات ـهــا ،خ ـصــوصــا ف ــي امل ــواس ــم
ال ــديـ ـنـ ـي ــة« .ع ـ ـ ــاش ـ ـ ــوراء» فـ ــي م ـقــدمــة
ت ـلــك امل ــواس ــم ال ـت ــي ت ـت ـج ـ ّـدد أيـ َ
ـام ـهــا
ف ـ ـص ـ ــول «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــض» ،واض ـ ـعـ ــة
َ
خيارين :إما
الحكومة الكويتية أمام
االنصياع ،وإما االستعداد لـ«قصف»
سلفي وهابي سرعان ما يأتيه املدد
من السعودية.
هذا العام ،كان الكويتيون على موعد
مع حملة «تفتني» جديدة قادها نواب

الـتـيــار الـسـلـفــي ،وف ــي مقدمهم وليد
الطباطبائي ومحمد هايف املطيري.
ضاق هؤالء بـ 3دعاة هم منير الخباز
(سـعــودي) وفــاضــل املالكي (عــراقــي)
وباقر املقدسي (عــراقــي) ،قـ ِـدمــوا إلى
الكويت إللقاء محاضرات على مدار
 10أيام ضمن مراسم «عاشوراء».
لم تكن حجة الطباطبائي واملطيري
ف ــي ال ـت ـش ـن ـيــع ع ـلــى ال ــدع ــاة ال ـثــاثــة
وامل ـطــال ـبــة ب ـطــردهــم س ــوى أن «لـهــم
سـ ــوابـ ــق فـ ــي سـ ـ ـ ّـب صـ ـح ــاب ــة ال ـن ـبــي
وأحـ ـ ـي ـ ــان ـ ــا سـ ـ ـ ـ ّـب زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه ع ــائـ ـش ــة»
وفـ ــق م ــا ّادع ـ ـ ــى ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـخ ـبــاز،
على سبيل امل ـثــالُ ،يـعـ ّـد مــن الــوجــوه
املـعـتــدلــة ،ولـطــاملــا أل ـقــى مـحــاضــراتــه
«ال ـعــاشــورائ ـيــة» وغ ـيــرهــا مــن داخــل
مـنـطـقــة األح ـس ــاء نـفـسـهــا ،عـلــى عني
الـسـلـطــات الـسـعــوديــة األك ـثــر تـشــددًا
م ــن نـظـيــرتـهــا ال ـكــوي ـت ـيــة ،بـيـنـمــا لم
َ
الداعي ْي اآلخرين ما يؤيد
يثبت على
صحة ّادعـ ــاءات السلفيني ،لكن ذلك
لــم يـحــل دون دع ــوة وزارة الداخلية
إلـ ــى «إيـ ـق ــاف م ــن ُع ــرف ــوا بــالــزنــدقــة،
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العالم
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
السعودية على إن ــزال ال ـقــوات البرية
الـ ـس ــودانـ ـي ــة املـ ـش ــارك ــة ف ــي الـ ـع ــدوان
ملـ ـ ـ ــؤازرة ال ـ ـقـ ــوات ال ـس ـع ــودي ــة وقـ ــوات
هـ ـ ــادي ف ــي صـ ـح ــراء مـ ـي ــدي ال ـتــاب ـعــة
ملحافظة حجة شمال غرب اليمن على
الحدود السعودية.
وإثـ ـ ــر ذلـ ـ ــك ،ت ـ ّ
ـوع ــد رئـ ـي ــس «ال ـل ـج ـنــة
الثورية العليا» في اليمن ،محمد علي
الـحــوثــي ،فــي آب /أغسطس املاضي،
قـ ــوات «ال ــدع ــم ال ـس ــري ــع» ال ـســودان ـيــة
ب ـ ــ«اإلبـ ــادة» .اإلعـ ــام الـحــربــي الـتــابــع
للجيش و«اللجان الشعبية» اليمنية
واك ـ ـ ــب ع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـق ــوات
ال ـســودان ـيــة ،وأظ ـه ــر مـشــاهــد ألع ــداد
كبيرة من قتلى عسكريني سودانيني
إلـ ـ ـ ــى ج ــانـ ـبـ ـه ــم ه ـ ــوي ـ ــات ع ـس ـك ــري ــة،
ودبابات وآليات سودانية مدمرة في
صحراء ميدي.
وقـ ــد ت ـع ـ ّـمــدت ال ـح ـكــومــة ال ـســودان ـيــة
إخ ـف ــاء ع ــدد الـقـتـلــى الـحـقـيـقــي ك ــي ال
تثير الرأي العام املعارض للمشاركة
فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ح ـ ـيـ ــث لـ ـقـ ـي ــت أعـ ـ ـ ــداد

فقدت الخرطوم
 412عسكريًا في الحرب،
بينهم  14ضابطًا

توقعت «اللجنة الدولية للصليب األحمر» أن تصل حاالت اإلصابة بالكوليرا في مختلف املناطق
اليمنية إلى مليون حالة ،بحلول نهاية العام الجاري .وقال رئيس بعثة الصليب األحمر في اليمن،
ألكسندر فيت ،إن عدد الحاالت التي يشتبه في إصابتها بالكوليرا حتى اآلن بلغت  750ألفًا ،فيما
بلغ عدد الوفيات ألفني و 119حالة .وفي السياق ،ورغم االعتراض والضغط السعوديني ،وافقت األمم
املتحدة أمس على تشكيل لجنة تحقيق في جميع انتهاكات حقوق اإلنسان في حرب اليمن وتحديد
املسؤولني عنها( .أ ف ب)

ك ـب ـيــرة م ــن الـ ـق ــوات م ـصــرع ـهــا خــال
ك ـســر ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان الـشـعـبـيــة»
ال ـه ـج ـم ــات املـ ـتـ ـك ــررة ل ـت ـلــك ال ـ ـقـ ــوات،
م ـ ـس ـ ـنـ ــودة بـ ـغـ ـط ــاء ج ـ ـ ــوي سـ ـع ــودي
مـكـثــف بــات ـجــاه ص ـح ــراء م ـيــدي على
الحدود مع جيزان.
إل ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،تـ ـ ــركـ ـ ــت ج ـ ـثـ ــث ال ـق ـت ـل ــى
الـســودانـيــن فــي ال ـص ـحــراء ،ول ــم تقم
القوات السعودية أو السودانية ّ
بأي
ع ـمــل الس ـتــرجــاع ـهــا ،ول ــم تـعـمــد إلــى
إجـ ــراء صـفـقــات مــع ال ـجــانــب اليمني
ب ـغ ـي ــة م ـب ــادل ـت ـه ــا أو ح ـت ــى ت ـحــديــد
أمكنة وجودها .وقد أظهر ناشطون
س ـ ـعـ ــوديـ ــون ف ـ ــي األشـ ـ ـه ـ ــر األخ ـ ـيـ ــرة
أش ـ ــرط ـ ــة فـ ـي ــدي ــو ل ـ ــدع ـ ــاة وه ــابـ ـي ــن
يـقــومــون بخطب مذهبية لتحريض
ال ـج ـنــود ال ـســودان ـيــن .وف ــي الـسـيــاق
ذاتــه ،قالت وزارة الــدفــاع السودانية،
ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،إن ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر زار
فــي  23ح ــزي ــران /يــونـيــو قـبــور قتلى
القوات السودانية في مقابر البقيع،
أثناء وجــوده في املدينة املـنــورة ،من
دون اإلش ــارة إلــى أعــدادهــم أو تاريخ
مقتلهم.
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وك ــان ــت مـ ـص ــادر إع ــام ـي ــة مـتـطــابـقــة
قـ ــد ذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـسـ ـع ــودي ــة تــدخ ـلــت
ل ــدى واش ـن ـطــن ل ــرف ــع ال ـع ـقــوبــات عن
ال ـ ـسـ ــودان م ـقــابــل إبـ ـق ــاء ق ــوات ـه ــا فــي
جبهات القتال مــع اليمن .وكــان اسم
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي مـ ـت ــازم ــا مــع
املحكمة الجنائية الــدولـيــة؛ فمع كل
قـمــة أو ل ـقــاء خ ــارج الـ ـس ــودان ،كــانــت
تبرز التساؤالت حول تصديق الدولة
املضيفة لـبــروتــوكــول روم ــا واعتقال
البشير.
فــي  19ت ـمــوز /يــولـيــو الـحــالــي ،تقدم
ال ـب ـش ـي ــر ب ــال ـش ـك ــر ل ـل ـس ـع ــودي ــة عـلــى
ال ـج ـه ــود ال ـت ــي بــذل ـت ـهــا ف ــي تحسني
ال ـع ــاق ــات ب ــن الـ ـس ــودان وال ــوالي ــات
املتحدة األميركية ،أثناء لقائه بامللك
ال ـس ـعــودي سـلـمــان ب ــن عـبــد الـعــزيــز،
وولي العهد محمد بن سلمان.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
السودانية إن البشير استجاب لطلب
ال ـق ـيــادة الـسـعــوديــة بــاالس ـت ـمــرار في
الـ ـت ــواص ــل اإليـ ـج ــاب ــي م ــع ال ـح ـكــومــة
واألج ـهــزة الرسمية األميركية خالل
ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــادم ـ ــة ،م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ــرف ــع
الـنـهــائــي لـلـعـقــوبــات امل ـفــروضــة على
ال ـ ـسـ ــودان ،ورف ـ ــع اسـ ــم ال ـ ـسـ ــودان من
قائمة ال ــدول الراعية لــإرهــاب ،وحل
كافة اإلشكاالت القائمة بني البلدين.
وكـ ـم ــا هـ ــو م ـ ـعـ ــروف ،ف ـ ــإن واش ـن ـطــن
أدرجـ ــت ال ـس ــودان عـلــى قــائـمــة ال ــدول
الــراعـيــة لــإرهــاب ع ــام  ،1993بسبب
استضافته زعـيــم «الـقــاعــدة» الــراحــل
أسـ ــامـ ــة بـ ــن الدن ،ثـ ــم أوق ـ ـفـ ــت عـمــل
سفارتها في الخرطوم عام .1996
ال ـ ـفـ ــاتـ ــورة الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي يــدف ـع ـهــا
ال ـس ــودان ـي ــون ،وال ـت ــي ك ـشــف الـنـقــاب
قـبــل أي ــام عــن ج ــزء كبير مـنـهــا ،ثمنًا
لقرار الرئيس عمر البشير االنخراط
فــي معركة السعودية واإلمـ ــارات في
الـيـمــن ،ال يـبــدو أنـهــا مكلفة ميدانيًا
فحسب .فــي الـسـيــاســة ،ال أثــر جديرًا
بالذكر ألي مردود لرهان البشير على
السير خلف الرياض وأبو ظبي حتى
اآلن ،س ــوى الـ ـق ــرار األخ ـي ــر لـلــرئـيــس
دون ــال ــد ت ــرام ــب شـطــب الـ ـس ــودان من
قــائـمــة مـنــع الـسـفــر ،مــع إصـ ــراره قبل
أســابـيــع على تأجيل رفــع العقوبات
ع ــن ال ـخ ــرط ــوم ،وه ــو املـطـلــب املـحــرك
لسياسة البشير الخارجية منذ ثالث
سنوات .قرار ترامب رفع السودان من
قــائـمــة الـحـظــر أت ــى ،بـحـســب مـصــادر
غربية ،استجابة ملساع إماراتية في
ً
واشـنـطــن ،مــا قــد يعطي البشير أمــا
بالسير فــي رهــانــاتــه ،على الــرغــم من
الفجوة بني العائدات وطموحاته.

الحريات
ّ
وتـ ــرح ـ ـي ـ ـل ـ ـهـ ــم ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاد ،وك ـ ـ ــف
ب ــذاءات ـه ــم ف ــي ه ــذه األي ـ ــام الـفــاضـلــة
والشهر الـحــرام عن أمهات املؤمنني
والـصـحــابــة ال ـك ــرام» ،بحسب تعبير
املطيري.
امل ـف ــارق ــة أن ال ــوج ــوه الـسـلـفـيــة الـتــي
ّ
تصدرت هذه الحملة هي نفسها من
أعـلـنــت حــربــا كــامـيــة ،قـبــل سـنــوات،
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،بـعــدمــا
مـنـعــت األخ ـي ــرة الــداع ـيــة الـسـعــودي
املـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرف ،مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـعـ ــري ـ ـفـ ــي ،مــن
دخول البالد .حينها ،وصف النواب
ّ
ـ«املتخبط
السلفيون قرار الحكومة ب
وغـيــر امل ـ ــدروس» ،مطالبني بإلغائه
«درءًا ل ـل ـف ـت ـنــة» ،ب ــل ب ـلــغ األم ـ ــر حـ ّـد
ال ـت ـلــويــح ب ــأن ــه «إذا ت ــم م ـنــع دخ ــول
الـعــريـفــي إل ــى ال ـب ــاد فـلــديـنــا قــوائــم
سوف نطالب بمنعها من الدخول»،
وال ـت ـهــديــد ب ــأن ّ
«أي م ـنــع سـيــواجــه
ب ـق ــوة ح ـمــايــة مل ـع ـت ـقــدات ـنــا ول ــرج ــال
الدين األجالء».
ل ـي ــس غ ــري ـب ــا إذًا ،ع ـل ــى ض ـ ــوء تـلــك
ّ
امل ـ ـ ـفـ ـ ــارقـ ـ ــات ،أن ي ـ ـشـ ــن ال ـس ـل ـف ـي ــون

هـ ـج ــومـ ـه ــم األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،كـ ــذلـ ــك ل ـي ـســت
خـ ــاف ـ ـيـ ــة خ ـ ـل ـ ـف ـ ـيـ ــات ذل ـ ـ ـ ــك الـ ـهـ ـج ــوم
واألغ ــراض املـتــوخــاة مــن ورائ ــه .لكن
ع ــام ــة االس ـت ـف ـه ــام ال ـك ـب ــرى تــرتـســم
ح ـ ــول م ــوق ــف ال ـح ـك ــوم ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
الـ ـت ــي سـ ــارعـ ــت ،ب ـع ــد مـ ـ ــرور لـيـلـتــن
فقط مــن ليالي مــراســم «عــاشــوراء»،
إلــى االستجابة ملقتضيات الحملة،
ُ
بلغة ،عبر وزارة الداخلية ،الدعاة
م ِ
ال ـثــاثــة ب ـض ــرورة م ـغ ــادرة الـكــويــت.
وح ـتــى ال ي ـبــدو األم ــر كــأنــه تـجــاوب
مــع دعـ ــوات الـطـبــاطـبــائــي واملـطـيــري
وغ ـي ــره ـم ــا ،جـ ــاء اإلع ـ ـ ــان ع ـن ــه عـبــر
تـ ـ ـسـ ـ ــريـ ـ ـبـ ـ ــات نـ ـ ـش ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا ص ـح ـي ـف ــة
«الجريدة» الكويتية.
تسريبات سرعان ما استبشرت بها
املنابر اإلعالمية املوالية للسعودية،
بـ ــادئـ ــة مـ ــا ظـ ـه ــر أنـ ـ ــه فـ ـع ــل اح ـت ـف ــاء
وتهليل لـقـيــام الـكــويــت بـطــرد ثالثة
«مـ ـح ـ ّـرض ــن» ،ب ــدع ــاوى ذه ـب ــت إلــى
ّ
أبعد ّ
احتج به النواب السلفيون؛
مما
إذ ألصقت وسائل اإلعالم السعودية
بـ ــالـ ــدعـ ــاة الـ ـث ــاث ــة ص ـف ــة «املـ ــواقـ ــف

الـطــائـفـيــة والـتـحــريـضـيــة واإلسـ ــاءة
للتعايش بــن ال ـطــوائــف» .ولــم يفت
تلك الــوســائــل ،طبعًا ،التشديد على
ارتباط مزعوم بني املطرودين وإيران
التي «تتخذ من احتفاالت عاشوراء
مناسبة للتحرش بــالـكــويــت» ،علمًا
بأن الدعاة املطرودين تبرز أسماؤهم
في مجاالت النشاط الديني الدعوي
ال ـب ـح ـثــي ال ـخ ـط ــاب ــي ،وال ص ـلــة لهم
باملمارسات السياسية.
عـلــى املـقـلــب الـكــوي ـتــي ،ب ــرزت ردود
ف ـع ــل م ـ ـنـ ـ ّـددة مـ ــن ق ـب ــل ش ـخ ـص ـيــات
ورج ـ ـ ـ ــال دي ـ ـ ــن ،كـ ـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــا ب ـي ــان
صدر باسم «علماء الكويت» ،طالب
الحكومة بالرجوع عن قرارها إبعاد
«جمع من خطباء املنبر الحسيني»،
داع ـي ــا «أهـ ــل الـحـكـمــة وال ـع ـق ــاء في
الـحـكــومــة إل ــى أن ال يـنـسـحـبــوا إلــى
مثل هذه األفعال التي يقف وراء ها
الطائفيون» ،محذرًا من أنه في حال
االستمرار في القرار «فإننا كعلماء
سنتخذ كــافــة اإلج ـ ــراء ات ...لحماية
ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة

ب ــإق ــام ــة ال ـش ـعــائــر ال ــدي ـن ـي ــة» .ودان
نواب في البرملان الكويتي ،بدورهم،
ق ــرار ال ـط ــرد ،مـعـتـبــريــن أن «م ـعــاداة
الشعائر الحسينية جاء ت في فترة
ال ـت ــزوي ــر وال ـت ـج ـن ـيــس ال ـس ـيــاســي»،
محذرين من أنه في حال االستمرار
فــي هــذا النهج ،فــإن الـقــادم سيكون
«خطيرًا».

كان الكويتيون على موعد
مع حملة «تفتين» جديدة
قادها نواب التيار السلفي
ت ـ ـحـ ــذيـ ــرات ال ي ـ ـبـ ــدو أن ـ ـهـ ــا ب ـع ـي ــدة
م ــن ال ــواق ــع ،ف ــي ظ ــل تـعــاظــم الـنـفــوذ
ال ــذي يتمتع بــه الـتـيــار الـسـلـفــي في
الـ ـك ــوي ــت ،وت ــواصـ ـل ــه الـ ـحـ ـي ــوي مــع
ال ــوه ــاب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة ،ف ــي ارت ـب ــاط
ّ
ع ـضــوي تـجــلــت آخ ــر م ـظــاهــره عقب
«مــؤت ـمــر غ ــروزن ــي» ال ـش ـه ـيــر ،حيث
ّ
سلفيو الكويت إلى عقد مؤتمر
بادر

م ـضــاد دع ــوا إل ـيــه سلفيني مــن غير
دولــة ،في مقدمها السعودية ،قــرروا
ف ــي ّخ ـتــامــه أن «ال ـس ـل ـف ـيــن ه ــم أهــل
ال ـســنــة» ،وأن «م ــا عــداهــم مــن الـفــرق
فـ ــرق ّ
ذمـ ـه ــا رس ـ ــول ال ـ ـلـ ــه» ،راف ـض ــن
نسبة الجماعات املتطرفة إلى «شيخ
اإلسالم ابن تيمية ،واإلمام محمد بن
عبد الوهاب».
إزاء ذلــك ،تظهر السلطات الكويتية
أمام تحدي الحفاظ على «الوصفة»
التي حمت بها ،في ما مضى ،التنوع
الــدي ـنــي ف ــي الـ ـب ــاد ،وأب ـق ــت هــامــش
الـحــريــات ال ــذي تتمايز بــه عــن بقية
«شـقـيـقــاتـهــا» فــي الـخـلـيــج عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة .هــامــش دائ ـم ــا م ــا يتعرض
الخ ـت ـب ــارات يـضـيــق م ــن خــال ـهــا أو
ي ـت ـســع ،إال أن ال ـس ـن ـتــن األخ ـيــرتــن
أظ ـ ـهـ ــرتـ ــا أن ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـت ـ ـمـ ــاهـ ــي مــع
السياسات السعودية الرافضة ألي
فعل سياسي معارض بلغ مستوى
قــد ينسف «الصيغة» الكويتية ،مع
ما من املحتمل أن يؤدي إلى تبعات
على األمن واالستقرار.
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العراق دخلت المرجعية الدينية العليا في العراق أمس على خط
أزمة «استفتاء كردستان» ،داعية إلى الحفاظ «على وحدة العراق
أرضًا وشعبًا»

السيستاني يرفض «االستفتاء»:

خطوات التقسيم
عواقبها خطيرة
في اليوم الرابع بعد استفتاء انفصال
إقليم كردستان ،أعلن وكيل املرجعية
ال ــدي ـن ـي ــة ف ــي كـ ــربـ ــاء ،ال ـس ـي ــد أح ـمــد
الـصــافــي ،أن ــه «م ــا إن ت ـجــاوز الشعب
الـ ـع ــراق ــي ال ـص ــاب ــر امل ـح ـت ـســب مـحـنــة
اإلرهــاب الداعشي ،أو كاد يتجاوزها
ب ـف ـضــل ت ـض ـح ـيــات ال ــرج ــال األب ـط ــال
في القوات املسلحة والقوى املساندة
لهم ،حتى أصبح لألسف الشديد في
مواجهة محنة جديدة تتمثل بمحاولة
تقسيم البلد واقتطاع شماله» .وأعلن
ّ
أن «املــرجـعـيــة الـتــي طــاملــا أك ــدت على

ضــرورة املحافظة على وحــدة العراق
أرضًا وشعبًا ،وعملت ما في وسعها
في سبيل نبذ الطائفية والعنصرية
وت ـ ـح ـ ـق ـ ـيـ ــق ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاوي ب ـ ـ ــن ج ـم ـي ــع
العراقيني من مختلف املكونات ،تدعو
جميع األطراف الى االلتزام بالدستور
العراقي نصًا وروحــا واالحتكام إليه
بـمــا يـجــري بــن الـحـكــومــة االتـحــاديــة
وح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم وال ـ ـ ــرج ـ ـ ــوع إل ــى
املحكمة االتحادية وااللتزام بقراراتها
وأحكامها».
ودع ــا الـصــافــي امل ـســؤولــن فــي إقليم

واشنطن :ال نعترف باالستفتاء
أعلن وزير الخارجية األميركي ريكس
تيلرسون ،مساء أمسّ ،أن الواليات املتحدة

ال تعترف باالستفتاء على االستقالل الذي
أجرته حكومة إقليم كردستان ،مضيفًا
ّأن بالده تدعو إلى وقف تبادل االتهامات
و«التهديدات بإجراءات متبادلة».
وقال تيلرسون بوضوح ّإن «الواليات
املتحدة ال تعترف باالستفتاء الذي أجرته
حكومة إقليم كردستان من جانب واحد
يوم اإلثنني» ،مضيفًا ّأن «التصويت
والنتائج يفتقدان الشرعية».
وقال وزير الخارجية االميركي« :سوف
ّ
موحد واتحادي
نواصل دعم عراق
وديموقراطي ومزدهر» ،داعيًا في السياق
إلى «الهدوء ووقف تبادل االتهامات
والتهديدات بإجراءات متبادلة».
(رويترز)

كــردس ـتــان إل ــى «ال ــرج ــوع إل ــى املـســار
ّ
الدستوري لحل القضايا الخالفية»،
ّ
م ـ ـحـ ــذرًا مـ ــن أن «ال ـ ـق ـ ـيـ ــام ب ـخ ـط ــوات
التقسيم واالنفصال ،ومحاولة جعل
ذلك أمرًا واقعًا ،سيؤديان إلى عواقب
غير محمودة تمس املواطنني الكرد،
ورب ـم ــا يـ ــؤدي إل ــى م ــا ه ــو أخ ـطــر من
ّ
ذلــك» .ورأى أن «ذلــك سيفسح املجال
لتدخل العديد من األطــراف اإلقليمية
والــدولـيــة فــي الـشــأن الـعــراقــي لتنفيذ
أج ـنــدت ـهــا ومـصــالـحـهــا ع ـلــى حـســاب
وطننا» ،مشددًا في الوقت نفسه «على
أه ـم ـيــة م ـحــاف ـظــة ال ـح ـكــومــة وال ـق ــوى
السياسية على الحقوق الدستورية
للكرد وعدم املساس بشيء منها».
ً ّ
وتابع قائال إن «التطورات السياسية
األخـيــرة ال يجوز أن تؤثر سلبًا على
الـعــاقــة املتينة بــن أبـنــاء الــوطــن من
ال ـعــرب والـ ّتــركـمــان وال ـك ــرد وغـيــرهــم،
ويجب تجنب كل ما يمكن أن يسيء
إلى اللحمة الوطنية».
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،دخ ـ ــل أم ـ ــس مـنــع
الرحالت الدولية الذي فرضته سلطات
ب ـغــداد «م ــن م ـطـ َـاري إقـلـيــم كــردسـتــان
وإلـيـهـمــا» فــي ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء حـ ّـيــز
التنفيذ ألجل غير مسمى ،وفق ما أكد
مصدر رسمي لوكالة «فرانس برس».
واتـخــذت حكومة بـغــداد هــذا التدبير
ب ـه ــدف إرغـ ـ ــام س ـل ـطــات اإلق ـل ـي ــم على
االن ـص ـيــاع لطلبها إل ـغــاء االسـتـفـتــاء
على االستقالل الذي جرى يوم االثنني
املاضي.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،اكـ ـت ــظ مـ ـط ــارا أرب ـي ــل
والـسـلـيـمــانـيــة بــاملـســافــريــن األجــانــب
أمــس ،قبل ســاعــات على ســريــان قــرار
ت ـع ـل ـيــق الـ ــرحـ ــات ال ــدولـ ـي ــة .وس ـعــت
وزارة النقل واملــواصــات فــي حكومة
اإلق ـل ـي ــم إل ــى «تـ ـف ــادي ال ـح ـص ــار على

تتواصل المناورات التركية لليوم الثاني عشر على التوالي ،في جنوب شرق البالد (األناضول)

االقليم» ،فطلبت من السلطة املركزية
فــي بـغــداد ،فــي رســالــة« ،عقد اجتماع
ط ــارئ بــن ممثلي سـلـطــات الـطـيــران
املــدنــي االت ـحــاديــة وممثلي املـطــاريــن
في الوقت واملكان الذي ترونه مناسبًا
ّ
لغرض إيجاد تفاهم مشترك» .إال أن
ً
مسؤوال عراقيًا كبيرًا ّ
صرح لـ«فرانس
ّ
ب ــرس» بــأنــه «ال م ـفــاوضــات ،رسمية
أو سرية ،مع املسؤولني األك ــراد .ولن
تجري أي مـفــاوضــات قبل أن يعلنوا
إلـ ـغ ــاء ن ـت ــائ ــج االس ـت ـف ـت ــاء وي ـس ـل ـمــوا
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ف ـ ــي نـ ـق ــاطـ ـه ــم ال ـ ـحـ ــدوديـ ــة
ومطاراتهم واملناطق املتنازع عليها
إلى سلطات بغداد».
عـلــى املـسـتــوى اإلقـلـيـمــي ،أعـلــن نائب
رئـيــس ال ــوزراء الـتــركــي ،بكر ب ــوزداغ،
إبالغ أنقرة «ممثل إدارة إقليم شمال
الـ ـ ـع ـ ــراق ل ــديـ ـه ــا بـ ـع ــدم الـ ـ ـع ـ ــودة إل ــى
ّ
تركيا» ،مضيفًا أن بالده «ناقشت كافة
ال ـخ ـيــارات الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
والعسكرية ضد اإلقليم ،وقررت متى
ستنفذها وفـقــا لــأولــويــات وعندما

يحني وقتها» .وكــرر في الوقت نفسه
ّ
أن «الـ ـتـ ـط ــورات األخـ ـي ــرة ف ــي ش ـمــال
العراق تستهدف بشكل مباشر األمن
القومي التركي اليوم وفي املستقبل،
إلــى جــانــب اسـتـهــدافــه لــأمــن القومي
العراقي واإليــرانــي بنفس املستوى»،
َ
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن االس ـت ـف ـتــاء «ل ــم يـحــظ
ب ــدع ــم أي دول ـ ـ ــة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،س ــوى
إسرائيل».
أم ـ ــا ف ــي ط ـ ـهـ ــران ،ف ـق ــد رأى «خـطـيــب
ص ـ ـ ـ ــاة ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة» مـ ـحـ ـم ــد إمـ ــامـ ــي
ّ
ك ــاش ــان ــي أن «ال ـ ــذي ـ ــن وض ـ ـعـ ــوا ه ــذا
املخطط مرتبطون بأميركا والكيان
ّ
ال ـ ـص ـ ـه ـ ـيـ ــونـ ــي» ،م ـض ـي ـف ــا أن «ع ـل ــى
ّ
يتحملوا مسؤولية
إخوتنا الكرد أن
جــريـمــة تقسيم ال ـعــراق أم ــام الـتــاريــخ
وأمـ ــام أبـنــائـهــم ،ألن ـهــم سـيـقــولــون إن
آباءنا وأمهاتنا ارتكبوا جريمة بحق
العراق».
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد آخ ـ ـ ـ ــر ،ب ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـقـ ــوات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة هـ ـج ــوم ــا واسـ ـ ـع ـ ــا ل ـخ ــرق
خ ـط ــوط دف ـ ــاع ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ـ ــش» فــي

تونس

ّ
«مانيش مسامح» في وجه المنظومة القديمة :المجتمع المدني صامــ
تونس ــ لينا بن مهني
ش ـ ـهـ ــدت تـ ــونـ ــس ّ خ ـ ـ ــال األس ــابـ ـي ــع
املاضية أحداثًا تدل على وجود رغبة
حثيثة لدى األطراف املاسكة بالسلطة
فــي االن ـقــاب عـلــى س ـيــرورة الـتـحـ ّـول
الــديـمــوقــراطــي وال ـعــودة إلــى املنظومة
الـ ـق ــديـ ـم ــة املـ ـبـ ـن ـ ّـي ــة عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـب ــداد
ّ
الغالبية
والـفـســاد .ولقد كــان إص ــرار
الـقــابـضــة عـلــى الـ ّـسـلـطــة عـلــى تمرير
قـ ــانـ ــون مـ ـشـ ـب ــوه ي ـ ـشـ ـ ّـرع مل ـصــال ـحــة
مغشوشة ّ
ّ
اإلداريني الفاسدين
تبيض
ّ
حتى من دون محاسبتهم أو كشف
مظاهر فسادهم وانعكاساتها ،أهـ ّـم
أوج ــه هــذه األح ــداث .غير ّأن صفحة
تــونــس لــم تخل فــي ا ّلــوقــت نفسه من
ّ
إيجابية ،لعل أبــرزهــا إفــاح
عــامــات
ّ
ّ
والشبان في إذكاء
الشابات
عدد من
ّ
التونسيني
الغضب وروح املقاومة ّلدى
ّ
والتونسيات .ظهر ذلك ملا أفلح شباب

«مانيش مسامح» (ال للمسامحة من
دون املكاشفة واملحاسبة) في تنظيم
أن ـف ـس ـهــم ب ـش ـكــل أف ـ ـقـ ـ ّـي ،ومـ ــن دون
ّ
ّ
حزبية،
حركية أو
االستناد إلى بنية
ّ
بالتصدي لقانون املصالحة
ون ــادوا
امل ـغ ـشــوشــة ال ـ ــذي ب ـ ــادر إل ـي ــه رئـيــس
الدولة نفسه.
نجحت «مانيش مسامح» في تحريك
الشارع العريض ليس في العاصمة
ّ
ّ
داخلية.
وحسب ،بل حتى في مــدن
كما نجحت «مــانـيــش مـســامــح» في
ّ
أن تحدث نقاشًا ،بــل صــراعــا حتى
داخ ــل الـبــرملــان كــانــت نتيجته أنــه لم
ّ
ّ
بالحد األدنى
يتم تمرير القانون إال
مــن األص ـ ــوات؛ أصـ ــوات املنضبطني
الذين كان أمثالهم خالل زمن الكفاح
من أجــل االستقالل ُينعتون بـ«بني
ن ـع ــم  -نـ ـع ــم» («ب ـ ـنـ ــي وي  -وي»)
وال ــذي ــن أص ـب ـحــت قــائ ـمــة أسـمــائـهــم
تتلى في الساحات موسومة بعبارة

«الطحانة» ّ
ّ
(القوادون).
وفي غمرة األحــداث ،تصاعدت وتائر
مخالفة بعض بنود الدستور الجديد
كاستمرار التعذيب وتواصل اإلفالت
ّ
وكاالنتقائية في مكافحة
من العقاب،
الفساد ،وكتأجيل االنتخابات البلديةّ
لـتـعـ ّطـيــل ال ـب ــدء ف ــي س ـي ــرورة الـحـ ّكــم
املـ ـح ــل ــي ،وك ــان ـب ـث ــاق أص ـ ـ ــوات تـنــظــر
ّ
لحتمية مراجعة نظام الحكم للعودة

ّ
ّ
السلبيات لم
كل
تستطع حجب
وتائر المقاومة
تصاعد
ّ
االجتماعية

به إلى ّ
مربع الحكم الرئاسي الفردي
ّ
وللتقليص مــن ّصــاحــيــات الهيئات
ّ
الدستوري ّة املستقلة.
ّ
غير ّأن كل هذه السلبيات لم تستطع
حـ ـج ــب تـ ـص ــاع ــد وت ـ ــائ ـ ــر املـ ـق ــاوم ــة
ّ
ّ
املدنية بمختلف أوجهها
االجتماعية
وإفالحها في إحراج السلطة ودفعها
إل ـ ــى الـ ـقـ ـب ــول ب ـت ـق ــدي ــم ت ـ ـنـ ــازالت لـهــا
ّ
أهميتها.
ّ
وف ــي ه ــذا ال ــص ــدد ،يعتبر املـتــابـعــون
ّ
ـون بحقوق اإلن ـســان عـ ّـامــة ّأن
املـهـتــمـ ّ
ّ
تونس حققت تقدمًا له وزنه في مجال
إن ـف ــاذ ال ـعــدالــة ب ــإص ــدار وزيـ ــر الـعــدل
ق ــراره امل ـ ّ
ـؤرخ فــي  14تـمــوز /جويلية
ّ
 2017القاضي بـ«اإلذن للسيد الوكيل
ّ
العام بمحكمة االستئناف بصفاقس
الجنائية االستئنافيةّ
ّ
بإحالة القضيةّ
عدد ّ 1284
الصادر الحكم فيها بتاريخ
 16كانون األول /ديسمبر  2004على
محكمة االستئناف بصفاقس إلعادة

النظر فيها» ،ذلك ّأن إعــادة النظر في
ّ
قضية سبق الفصل فيها ليس شأنًا
ّ
معهودًا في تونس ،وخاصة أن األمر
ّ
ّ ُ
ّ
ابتدائيًا
بقضية فـصــل فيها
يتعلق
ّ
وتعقيبيًا وباإلعدام.
واستئنافيًا
ّ
وتـتـعـ ّـلــق ه ــذه الـقـضــيــة ب ـشـ ّ
ـاب يدعى
ّ
املناعيُ ،رفعت حالته إلى ّ
الرأي
ماهر
ال ـع ـ ّ
ـام بـعــد كـشـفـهــا م ــن قـبــل دراس ــة
ّ
جمعية «معًا ملناهضة اإلعدام»
ّأمنتها
ّ
ون ـش ــرت ـه ــا «دار س ـ ـ ــراس ل ـلــن ـشــر»
بــالـفــرنـسـ ّـيــة سـنــة  2013وبــالـعــربـ ّـيــة
سنة  ،2014تحت عنوان« :أمــوات مع
ّ
وق ــف الــت ـن ـف ـيــذ .ملـ ــاذا ي ـجــب أن نلغي
عقوبة اإلعدام في تونس؟».
ومــاهــر املـ ّـنــاعــي هــو ش ـ ّ
ـاب مــن أســرة
فقيرة «ألقي عليه القبض في  6كانون
األول /ديسمبر  ،2004وبعد محاكمة
تشوبها مخالفات واضحة كان دائمًا
يعلن بــراءتــه ،ولكن دون ج ــدوى ...لم
يعد ينتظر شيئًا من املجتمع أو من
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بريطانيا

«التاتشرية» ّ
ّ
كوربن ّ
المر
تعهد بتصفية تراث

ّ
«العمال» جاهزون للحكم
ّتوج جيريمي كوربن
المؤتمر السنوي لـ«حزب
العمال» البريطاني في يومه
األخير ،بخطاب سياسي ّ
توجه
فيه إلى البريطانيين جميعًا،
معيدًا تأكيده على معالم
سياسة شاملة تسعى إلى
تحقيق العدالة لألكثرية
ّ
ال للقلة ،وظهر فيه الرجل
وحزبه جاهزين تمامًا لقيادة
البالد في المرحلة المقبلة
لندن ــ سعيد محمد

قـضــاء الحويجة ،وهــو آخــر معقل له
فــي شمال ال ـعــراق .وكــان «داع ــش» قد
استولى على الحويجة التي تقع على
بعد  230كلم عــن بـغــداد ،فــي حزيران
 ،2014ت ــزامـ ـن ــا مـ ــع س ـي ـط ــرت ــه عـلــى
املــوصــل .وتقع الحويجة البالغ عدد
سكانها  70ألــف نسمة فــي محافظة
كركوك الغنية بالنفط والتي تتنازع
السيطرة عليها منذ سنوات حكومتا

أنقرةَ :
االستفتاءأيّ
لم يحظ بدعم
دولة في العالم،
سوى إسرائيل

بغداد وإقليم كردستان .وأعلن القائد
ال ـ ـعـ ــام لـ ـلـ ـق ــوات امل ـش ـت ــرك ــة ال ـع ــراق ـي ــة
ّ
ال ـفــريــق أم ـي ــر ي ــارال ـل ــه ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
«ق ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش وق ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـش ــرط ــة
االتحادية والرد السريع وقوات جهاز
م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب وق ـ ـ ـ ــوات ال ـح ـشــد
الشعبي والحشد العشائري شرعت
بعملية واسعة لتحرير مناطق مركز
قـ ـض ــاء ال ـح ــوي ـج ــة ون ــاح ـي ــة ال ــرش ــاد
وناحية الرياض وناحية العباسي».
ّ
وأضـ ـ ــاف أن ق ـ ــوات ال ـت ــدخ ــل الـســريــع
ب ـ ـ ـ ــدأت ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا «ل ـ ـيـ ــل ال ـخ ـم ـيــس
الـجـمـعــة بـعـبــور الـنـهــر ال ــواق ــع شمال
الـحــويـجــة ،ثــم بــإقــامــة جـســور لتأمني
ال ــوح ــدات امل ـتــوج ـهــة ال ــى الـعـبــاســي»
على بعد نحو عشرة كيلومترات غرب
املدينة.
ّ
ووفــق بيان لـ«الحشد الشعبي» ،فإن
«داعش» أضرم النيران في بئري نفط
جنوب الحويجة لوقف تقدم القوات
الحكومية.
(األخبار)

ـد ويحرج السلطة
ّ
البشرية .وبينما هو ذات يوم
العدالة
ّ
في زنزانة تأديبية ،صادف سجينًا
ّ
حديث االعـتـقــال كــان يتفاخر بأنه
ارتكب جريمة مع شخص متواطئ
ّ
معه وتمكن من اإلفالت من مالحقة
ّ
الشرطة».
ّ
ّ
املدني
ومــن حينها ،تجند املجتمع
ّ
ّ
وتأسست لجنة مساندة للتعريف
ّ
ب ـح ــال ــة م ــاه ــر امل ــن ــاع ــي ول ـل ـم ـن ـ ّـاداة
ّ
ب ــإع ــادة الــنـظــر فــي قـضـ ّـيـتــه .وظــلــت
ت ـحـ ّـركــات لـجـنــة امل ـســانــدة وأط ــراف
ّ
حقوقية أخ ــرى بــن مـ ّـد وج ــزر ولم
يجرؤ املتعاقبون على وزارة العدل
ّ ّ
بت امللف .كما لم تف الرئاسة
على
بوعودها بإطالق ســراح ماهر ولو
ّ
استثنائيًا باللجوء إلــى آلـيــة العفو
ّ
الرئاسي.
يثن هيئة ّالدفاع وعددًا
لم
ذلك
غير ّأن
ّ ِ
ّ
من املؤمنني بأن انتهاك حق مواطن
ـ ولــو وحيدًا ـ في سعيه إلــى إثبات

ّ
بــراءتــه واالن ـت ـصــاف بـكــل الــوســائــل
امل ـتــاح ــة ه ــو ان ـت ـه ــاك ل ـل ـعــدل ع ـ ّـام ــة،
وفيه إدانة للقضاء ّ
برمته ،فواصلوا
ّ
مساعيهم وتمكنوا من العثور على
ّ
ّ
ّ
إضافية عـ ّـززت جانبهم ،حتى
أدلــة
ّ
كان قرار إعادة النظر.
ويـ ــوم  18أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر 2017
انعقدت جلسة أولــى تـقـ ّـرر خاللها
قبول اعتذار أحــد القضاة عن عدم
املشاركة في األعمال لصلة كانت له
ّ
بالقضية األصل وتأجيل املرافعات
إلى يوم  26كانون األول /ديسمبر
.2017
مما يدعو إلــى التفاؤل ّ
ولـعـ ّـل ّ
ومما
ّ
يـبــشــر بــإمـكــانـ ّـيــة تـحــريــك الـســواكــن
ّ
واملضي قدمًا في حلحلة املمارسات
ّ
والعادات السيئة التي كادت تصبح
ّ
ثوابت ّأن َ
أبوي املتهم والقتيل التقيا
خــال الجلسة وكــان بينهما حــوار
هادئ.

بدا جريمي كوربن زعيم «حزب العمال»
البريطاني املـعــارض (لديه  262مقعدًا
في البرملان من أصــل  ،)650وهــو يلقي
كلمته املنتظرة أم ــام املــؤتـمــر السنوي
لـلـحــزب فــي بــرايـتــون (ج ـنــوب) بمثابة
رئيس وزراء بريطاني ذي رؤية ومهابة
مكتملتني« ،متعهدًا بوضع السلطة في
يــد الـشـعــب» ،ولــم يعد ينقصه ّبالفعل
إال خطاب تكليف ملكي يعتقد أنه حان
وقته ،اآلن ،أكثر من أي وقت مضى.
ّ
شعبية
وأعلن كوربن ،املنتشي بارتفاع
مسبوقة للحزب فــي استطالعات
غير
ّ
الـ ـ ــرأي ،أنـ ــه يـتـعـ ّـهــد لـلـنــاخـبــن بتقديم
«ن ـمــوذج جــديــد للعيش فــي بريطانيا
ّ
ّ
التاتشرية»
النيوليبرالية
يفكك تــراث
امل ـ ّـر ،ال ــذي ّ
تسبب بثالثة عـقــود صعبة
ع ـل ــى ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـب ــري ـط ــان ـ ّـي ــة،
انـعـكـســت آث ــاره ــا بـ ّـوضــوح عـلــى نسب
ّ
تملك املـســاكــن ،وتـفــشــي الفقر وتــراجــع
ال ـت ـق ــدي ـم ــات االج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة وت ـضــاعــف
أعداد املشردين .وقد وصفت مطبوعات
ال ـحــزب ه ــذا ال ـن ـمــوذج امل ـق ـتــرح ،بكونه
ن ـظـ ّـامــا ي ـق ــوم ع ـلــى «الـ ـح ـ ّـس ال ـس ـل ـيــم»،
تجنبًا فــي مــا يـبــدو لــذكــر ّ
أي تسميات
ي ـ ـس ـ ـ ّ
ـاري ـ ــة مـ ـحـ ـض ــة قـ ـ ــد تـ ـسـ ـب ــب ق ـل ـقــا
ّ
ل ـل ـنــاخ ـبــن ال ـت ـق ـل ـيــديــن .وتـ ـح ــول بــرج
غــريـنـفــل ـ ـ وه ــو مـجـ ّـمــع سـكـنــي شعبي
يمتلكه املجلس البلدي في أحد أحياء
ل ـنــدن ال ـفــارهــة ويـسـكـنــه ع ــدة آالف من
املواطنني الفقراء الــذيــن قضى عشرات
منهم في حريق كبير كشف عن عيوب
ال تـغـتـفــر ف ــي إدارة الـ ـب ــاد ـ ـ ـ إلـ ــى رمــز
قـ ّـدم مــن خالله كــوربــن مطارحة مؤثرة
بـ ّـي ـنــت أن م ــوض ــوع اإلسـ ـك ــان سـيـكــون
ع ـل ــى أعـ ـل ــى ق ــائ ـم ــة أول ـ ــوي ـ ــات ال ـح ــزب
إن حـ ـك ــم ،و«إن ـ ـ ـ ــه لـ ــن ي ـس ـم ــح بـتـنـفـيــذ
سياسات تطهير اجتماعي في البالد»،
كتلك الـتــي اسـتـهــدفــت عـبــر عـقــود عـ ّـدة

املجموعات األقل حظًا من البريطانيني،
وأن ــه «سـيـضــع ق ـيــودًا عـلــى اإلي ـج ــارات
لـكـبــح ال ـت ـصــاعــد غ ـيــر امل ـق ـبــول لتكلفة
السكن ،وال سيما داخل املدن الكبرى»،
واصـفــا قــوى الـســوق «بــانـعــدام الكفاءة
ّ
االقتصادية بهذا الخصوص».
كذلك أعاد كوربن التأكيد على سياسات
ح ــزب ــه ب ـش ــأن ن ـظ ــام ال ـص ـحــة ال ـقــومــي،
وعلى أن الحزب يعتزم وقف كل أشكال
الخصخصة غير املباشرة التي يدعمها
«ح ــزب املـحــافـظــن» ال ـحــاكــم ،وسـيــدعــم
ً
ّ
الحالية.
بدال من ذلك تقوية املنظومة
كــوربــن ،ال ــذي تـحــدث بـنــوع مــن لهجة
تـصــالـحـ ّـيــة م ــع ال ـت ـي ــارات املـتـصــارعــة
داخ ــل حــزبــه ،رغ ــم أن تـ ّـيــاره الـيـســاري
ان ـت ـص ــر ض ــد ال ـي ـم ــن (أت ـ ـبـ ــاع طــونــي
بلير) انتقل مــن الــدفــاع إلــى الهجوم:
عـ ـل ــى «حـ ـ ـ ــزب املـ ـح ــافـ ـظ ــن» الـ ـح ــاك ــم،
وسـيــاســاتــه امل ـن ـحــازة ل ـل ـبــورجـ ّ
ـوازيــة،
وتناقضاته وصــراعــات الخالفة فيه،
والنكسات املتتالية التي تتعرض لها
اململكة املتحدة بسبب «ضعف فريق
التفاوض مع االتحاد األوروبي بشأن
البريكست الــذي ال أمل في إصالحه»،
وعـلــى الــذيــن يمتلكون معظم صحف
ب ــري ـط ــان ـي ــا الـ ـكـ ـب ــرى ويـ ـتـ ـه ــرب ــون مــن
دفــع الـضــرائــب ،وأيـضــا على أصحاب
ـن .ل ـك ـن ــه ،كــزعـيــم
الـ ـعـ ـق ــارات ال ـج ـش ـع ـ ّ
دول ـ ـ ـ ــة حـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،تـ ـج ــن ــب ال ـه ـج ـم ــات
ّ
ال ـش ـخ ـص ـ ّـي ــة ورك ـ ـ ـ ــز انـ ـتـ ـق ــادات ــه عـلــى
الفاشلة ،فبدت
الـبــرامــج والسياسات
ّ
تـيــريــزا م ــاي شـبـحــا يـتـجــنــب الجميع
ذكـ ـ ــره« .أدعـ ـ ــو ال ـف ــري ــق ال ـح ـكــومــي من
أجل بريطانيا إلى أن يلملم نفسه ،أو
َّ
فليتنح عن الطريق».
وقــد رفــض كــوربــن ضغوطًا مــن بعض
الحزب لالنقالب على
مجموعات داخل ّ
ال ــ«ب ــري ـك ـس ــت» وت ـب ــن ــي م ــوق ــف نـصــف
البريطانيني ،الذين يريدون البقاء جزءًا
مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي .وح ــاول تقديم
ّ
حزبه كمظلة مشتركة بني املعسكرين،
يــوازن بني قــرار الخروج والبقاء ضمن
ّ
ّ
املوحدة ،مع التركيز
األوروربية
السوق
عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة لـتـقـلـيــل
البطالة وتحسني األج ــور ومستويات
ال ـخــدمــات الـعــامــة عـلــى نـحــو يمنع من
تحميل عبء التقشف ـ الذي يرزح تحته
البريطانيون ـ على املهاجرين الضعفاء
من االتحاد األوروبي وغيره.
ك ــان واض ـحــا فــي املــؤت ـمــر تـلــك الـعــاقــة
الحميمة التي طورها كوربن مع طبقة
ال ـش ـبــاب ف ــي الـ ـح ــزب ،فـكـلـمــة ال ـســر في
ّ
الحزبية ـ ـ التي
املــؤتـمــر كــانــت الـقــاعــدة
الجيل الجديد ـ وهو
تميل بشدة نحو ّ
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـجــن ـبــه ذكـ ــر سـيــاســة
التعليم املجاني التي كانت قد طرحت
فـ ــي ال ـح ـم ـل ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ـ ّـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة،
وتسببت في جدل واسع ،فقد أكد توفير

للجميع لـلـحـصــول عـلــى فــرص
الـسـبــل
ُ
التعليم .وقــد أعطيت منصة الخطابة
ملمثلني عديدين شبان ،منهم طالبة لم
َّ
تتعد السادسة عشرة من العمر.
فــي أرج ــاء املــؤتـمــر وفعالياته املــرافـقــة،
حظيت سـيــاســات كــوربــن بــدعــم معظم
امل ـج ـمــوعــات الــرئـيـســة ف ــي ال ـح ــزب ،وال
سيما ات ـحــادات الـعـمــال املختلفة التي
يجمع بينها الـحــزب كممثل سياسي.
م ـج ـمــوعــة «م ــارك ـس ـي ــو حـ ــزب ال ـع ـمــال»
بـ ــالـ ــذات ،ك ــان ــت ت ـع ـيــش أي ــام ــا ذه ـبـ ّـيــة
فــي املــؤتـمــر ،وع ـقــدت ن ــدوات ع ـ ّـدة ،كما
ش ــارك ــت ب ـك ـثــافــة ف ــي ال ـن ـق ــاش ــات .ومــن
ال ــواض ــح أن ه ــذه املـجـمــوعــة الصغيرة
م ــن امل ـث ـق ـفــن ل ـه ــا صـ ــوت م ـس ـم ــوع فــي
أجـ ـ ــواء ف ــري ــق ك ــورب ــن ،وتـ ـق ـ ّـدم الـنـصــح
دائـ ـم ــا ملـ ــوازنـ ــة ال ـس ـي ــاس ــات امل ـق ـتــرحــة
ي ـســاريــا .كـمــا ألـقـيــت خ ـطــابــات ش ــددت
ّ
للسامية
على الفصل بني فكرة الـعــداء
وانتقاد سلوك إسرائيل ،بالنظر إلى أن
مجموعة أنصار إسرائيل داخل الحزب،
وبــال ـت ـعــاون الــوثـيــق مــع ج ـنــاح اليمني
«البليري» ،يحاولون منذ فترة توظيف
ّ
للسامية ،ملنع كوربن أو
وصمة العداء
ّ
أي من قيادات الحزب اليسارية املعروفة
بـتــأيـيــدهــا لـحـقــوق الـفـلـسـطـيـنـيــن ،من
إص ـ ـ ــدار أي م ــواق ــف م ـن ـت ـقــدة ل ـل ـك ـيــان،
وط ــرد مــن ي ـجــرؤ مـنـهــم خ ــارج الـحـيــاة
ّ
السياسية .فــي املقابل ،خفتت أصــوات
يمينيي الحزب على نحو غير مسبوق،
وتحولت كتلة نواب الحزب في البرملان
ـ ـ الـتــي يـعــارض عــديــدون منهم كــوربــن
ـ ـ إل ــى مـجـمــوعــة غ ـيــر ذي ص ـلــة بـهــديــر
الحراك الهائل داخل الحزب.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ــرغ ـ ـ ــم م ـ ـ ــن ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة
ُاالج ـت ـم ــاع ـ ّـي ــة ش ـب ــه امل ـت ـك ــام ـل ــة ،وال ـت ــي
ن ـس ـقــت ب ــذك ــاء م ــن ق ـبــل ف ــري ــق كــوربــن
ليصعب على أي منصف انتقادها ،في
ظــل ال ـظ ــروف املــوضــوعـ ّـيــة فــي اململكة،
ف ــإن ال ـي ـســار امل ـت ـطــرف ال يـ ــزال ي ــرى أن
ّ
ـاف ول ــو كـبــرنــامــج حد
ذل ــك كــلــه غـيــر ك ـ ٍ
أدن ــى ملـشــروع يـســاري حقيقي ،وإن ما
يفعله كوربن ورفاقه ما هو إال تجميل
ّ
الرأسمالية التي ال ّ
تجمل .في
لوحشية
املقابل ،فإن غالة اليمني وصقور «حزب
املحافظني» الحاكم يعتبرون أن كوربن
م ـجـ ّـرد ثعلب مــارك ـســي ،وأن برنامجه
س ـي ـض ــع امل ـم ـل ـك ــة املـ ـتـ ـح ــدة ع ـل ــى سـكــة
اش ـتــراكـ ّـيــة مـسـتـتــرة .طــاقــم كــوربــن بــدا
سعيدًا في تموضعه الوسطي هذا بني
النقيضني ،على اعتبار أن ذلك من شأنه
تسهيل مهمة الحزب في تولي مقاليد
الحكم وتوسيع قاعدة ناخبيه في حال
إجــراء انتخابات عامة مبكرة ،وهــو ما
ّ
عبر عنه كوربن بقوله« :نحن اآلن نقطة
ال ـتــوســط وم ــرك ــز ال ـجــاذب ـيــة للسياسة
الـ ـب ــريـ ـط ــان ـ ّـي ــة وت ـ ـيـ ــارهـ ــا ال ــرئـ ـيـ ـس ــي»،
«والعمال جاهزون لتولي الحكم».

 ...والمحافظون للملمة األمور قبل الكارثة
سيعقد «حزب املحافظني» الحاكم مؤتمره السنوي في مدينة
مانشستر ،وسط البالد ،من األول إلى الرابع من تشرين
ّ
مفصلية تحديدًا بسبب
األول املقبل .وتبدو هذه الدورة
ّ
األغلبية الهشة التي تدار بها البالد ،وصراعات الطامحني
لخالفة تيريزا ماي والخالف العلني املتزايد بني أجنحة
مهمة داخل الحزب حول إدارة ملف الـ«بريكست» تحديدًا.
ورغم املحاوالت الحثيثة لإلبقاء على ّ
حد أدنى من التضامن
الحكومي بني أعضاء الحزب ،وكذلك تنازالت ماي األخيرة
تراض
لالتحاد األوروبي في محاولة للحصول على صفقة
ٍ
تحفظ ماء وجه بريطانيا ،فإن مصادر داخل الحزب تشير
ّ
الحماسية من التحضيرات للمؤتمر.
إلى غياب األجواء
وأعربت عن تشاؤمها من إمكان عمل أي اختراق نوعي،
سواء على صعيد البرامج أو األشخاص ،لتعديل مسار
الهبوط الحتمي الذي تتجه إليه طائرة الحزب .وهذا موضوع
يكاد يكون متفقًا عليه ،إذ إن كوربن وصف املحافظني
«بأنهم حزب يفتقر إلى األفكار والطاقة معًا».
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إسبانيا

«مصير» كاتالونيا يتقرر غدًا :مساعي مدريد متواصلة إلفشال االستفتاء
يبدو يوم غد األحد يومًا مفصليًا في إسبانيا ،حيث
ّ
يتهيأ إقليم كاتالونيا إلجراء استفتاء «تقرير المصير»
ّواالنفصال عن حكومة مدريد .لكن حتى اللحظة لم
يتضح بعد مسار النهار االنتخابي ،في ظل إصرار الحكومة
المركزية على منع االستفتاء «غير الدستوري»
قـبــل يــوم واح ــد مــن مــوعــد استفتاء
«تـقــريــر امل ـص ـيــر» ،ال ــذي أق ـ ّـره إقليم
كــاتــالــونـيــا ف ــي  9ح ــزي ــران املــاضــي،
ّ
ح ــث االنـفـصــالـيــون أن ـصــارهــم على
ّ
تحدي الحكومة املركزية في مدريد
عبر دعوتهم إلى اإلقبال «السلمي»
عـلــى مــراكــز االق ـت ــراع ،وذل ــك بعدما
أصـ ـ ـ ـ ـ ــدرت هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أوامـ ـ ـ ــر
للشرطة إلغالق صناديق االقتراع.
ووس ـ ـ ــط م ـ ـخـ ــاوف مـ ــن أن تـتـسـبــب
مـحــاوالت مــدريــد إفـشــال االستفتاء
في ّ
تفجر اضطرابات في الـشــوارع،
دعـ ـ ـ ـ ـ ــت «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـي ـ ــة ال ـ ــوطـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة»
ال ـكــاتــالــون ـيــة وج ـمــاعــة «أوم ـن ـيــوم»
املــؤيــدتــان لالنفصال سكان اإلقليم
إلـ ــى «ت ـش ـك ـيــل ص ـف ــوف إذا وجـ ــدوا
ال ـشــرطــة ت ـحــرس م ــراك ــز االقـ ـت ــراع»،
وأضــافـتــا فــي وثيقة داخلية وزعــت
ع ـلــى األع ـ ـضـ ــاء ،أن «األولـ ــويـ ــة يــوم
االسـ ـ ـتـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــاء ه ـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــديـ ــم ص ـ ـ ــورة
مـ ّ
ـوح ــدة ومـ ـس ــؤول ــة ل ـل ـع ــال ــم ،حـتــى
ول ــو بــالــوقــوف ف ــي ص ـفــوف طويلة
ّ
وشددتا
من دون تصويت حقيقي».
عـ ـل ــى «املـ ـ ـق ـ ــاوم ـ ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة وع ـ ــدم
ّ
ال ـع ـن ــف ...إذا ل ــم ي ـت ـســن ل ـكــم دخ ــول
مراكز االقتراع ال ينبغي عليكم بأيّ
حـ ــال م ــن األح ـ ـ ــوال ال ـ ــرد بــال ـع ـنــف»،
م ــؤك ــدت ــان أن «صـ ـ ــورة امل ــاي ــن مــن
الـ ـن ــاس ي ـص ـط ـفــون وهـ ــم يـمـسـكــون
أوراق االقـ ـت ــراع بــأيــادي ـهــم سـتـكــون
أكثر إثارة لإلعجاب».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أع ـل ــن ن ــائ ــب رئ ـيــس
كاتالونيا ،أوريــول جونكيراس ّ ،أن:
ّ
«صوتوا مع التزام السلوك املتحضر
واملسؤول» ،داعيًا املقترعني إلى عدم
الــرد على استفزازات من سيسعون
إلى منع التصويت.
وف ـ ــي خـ ـط ــوة ت ـ ــدل ع ـل ــى الـتـصـمـيــم
ع ـل ــى املـ ـض ـ ّـي ف ــي إج ـ ـ ــراء االق ـ ـتـ ــراع،
وفــي ظــل مضاعفة مــدريــد عمليات
ال ــده ــم وال ـت ـهــديــد ب ـف ــرض عـقــوبــات
على كاتالونيا ،أكــد رئـيــس اإلقليم
كارلس بيغ ديمونت ،أول من أمس،
ـاع م ــع مـمـثـلــي امل ــراك ــز
خـ ــال اج ـت ـم ـ ٍ
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة« ،أنـ ـن ــا س ـن ــذه ــب حـتــى
ال ـن ـهــايــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه يـتـحـ ّـمــل
م ــع ح ـكــوم ـتــه «م ـس ــؤول ـي ــة» تـنـظـيــم
التصويت.
وأع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـك ــات ــال ــون ـي ــة،
أم ـ ـ ــس ،أنـ ـه ــم ي ـ ـنـ ــوون ت ــوف ـي ــر أك ـث ــر
م ــن « 2300م ـك ـتــب ت ـص ــوي ــت ن ـهــار
األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد» .وقـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ــاس ــم
حكومة كاتالونيا ،جوردي تورول،
إنـ ــه «س ـي ـك ــون ل ــدي ـن ــا  2315مـكـتــب
تصويت» لالستفتاء الذي ُدعي 5.3
ماليني ناخب للمشاركة فيه ،مضيفًا
أن نحو  7300شخص سيشاركون
ف ـ ــي ت ـس ـي ـي ــر مـ ـك ــات ــب الـ ـتـ ـص ــوي ــت،
ّ
وم ــوض ـح ــا أن «ب ــرش ـل ــون ــة وحــدهــا
ت ـع ـ ّـد  1.6م ـل ـيــون س ــاك ــن وسـيـفـتــح
فيها  207مكاتب تصويت».
ومنذ أسابيع ،تسعى السلطات في
اإلقليم إلى إخفاء صناديق االقتراع
وبـطــاقــات الـتـصــويــت ،خــوفــا مــن أن
تـصــادرهــا الـسـلـطــات املــركــزيــة ،كما
تـعـمــل عـلــى فـتــح مــواقــع إلـكـتــرونـيــة
لتمكني الناخبني مــن معرفة أماكن
مراكز االقـتــراع .وقــد صــادر الحرس
امل ــدن ــي ،أول م ــن أمـ ــس 2.5 ،مـلـيــون
بـ ـط ــاق ــة تـ ـص ــوي ــت وأربـ ـ ـع ـ ــة م ــاي ــن
ّ
م ـغــلــف ف ــي م ـس ـت ــودع ف ــي إيـ ـغ ــاالدا
ب ــال ـق ــرب م ــن ب ــرش ـل ــون ــة .ك ــذل ــك عـثــر
عـلــى حــوالــى مـئــة ص ـنــدوق اق ـتــراع،
ل ـك ــن ل ــم ي ـع ــرف م ــا إذا ك ــان ــت كـلـهــا
مرتبطة باالستفتاء.

وعلى مــدى األي ــام القليلة املاضية،
أمــر قـضــاة ومـ ّـدعــون بــإغــاق مواقع
إلـكـتــرونـيــة عـلــى صـلــة بالتصويت،
وبـ ــاع ـ ـت ـ ـقـ ــال كـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـقـ ـ ّـي ـ ـمـ ــن ع ـلــى
ـاء .وع ـمــد املـجـلــس
تـنـظـيــم االس ـت ـف ـتـ ُ
االن ـت ـخــابــي ،ال ــذي أن ـش ــئ لــإشــراف
ّ
ع ـل ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت ،إل ـ ــى ح ـ ــل نـفـســه
لـتـفــادي غ ــرام ــات قــاسـيــة ض ــده ،في
ـاض ،األربـ ـع ــاء ،الـشــرطــة
حــن أم ــر قـ ـ ٍ
بـمـنــع ت ـحــويــل األب ـن ـيــة ال ـعــامــة إلــى
مراكز اقتراع.
وت ـ ـظ ـ ـهـ ــر اس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرأي أن
الـ ـك ــات ــال ــونـ ـي ــن م ـن ـق ـس ـم ــون ح ـي ــال
االس ـت ـق ــال ،إال أن غــالـبـيــة الـسـكــان
(أك ـث ــر م ــن  70ف ــي امل ـئ ــة) ت ــرغ ــب في
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رأيـ ـه ــا ع ـبــر اسـتـفـتــاء
ّ
مشروع لحل هذه املسألة.

تسعى سلطات كاتالونيا إلى إخفاء صناديق االقتراع وبطاقات التصويت خوفًا من مصادرتها (أ ف ب)

سنذهب
رئيس اإلقليم:
ّ
حتى النهاية ونتحمل
مسؤولية تنظيم التصويت
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،دعـ ــت ال ـس ـل ـطــات
األملــان ـيــة ّ مــواطـنـيـهــا فــي كــاتــالــونـيــا
إل ــى ت ــوخ ــي الـ ـح ــذر ،خـشـيــة ح ــدوث

وش ـ ّـددت الـ ــوزارة عـلــى أن «الـشــرطــة
وال ـق ـض ــاء اإلس ـب ــان ـي ــن سـيـسـعـيــان
إل ـ ــى م ـن ــع االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع» ،م ـش ـي ــرة إل ــى
ُ
أنــه «يمكن أن تنظم تـظــاهــرات كرد
فـ ـع ــل ،خـ ـص ــوص ــا فـ ــي ب ــرشـ ـل ــون ــة»،
عاصمة إقليم كاتالونيا« ،ومن غير
املستبعد حصول تصعيد».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

«تصعيد» بسبب تنظيم االستفتاء.
وع ـ ّـدل ــت ال ـخــارج ـيــة األمل ــان ـي ــة ،على
موقعها على اإلنترنت ،التوصيات
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــافـ ــريـ ــن ،ون ـ ـص ـ ـحـ ــت األملـ ـ ـ ــان
املوجودين في كاتالونيا بـ «متابعة
وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام امل ـح ـل ـي ــة وتـ ـف ــادي
ّ
والتقيد حرفيًا
التجمعات الكبرى،
بتوصيات قوات األمن».

استراحة
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أفقيا

ّ
محمي منيع – مرفأ
 -1دولة عربية – صفة من شعار الجيش اللبناني –  -2كل مكان
قبرصي مـعــروف –  -3أوالد بقر الــوحــش – ضــد نفع –  -4عقد أو أنجز ّ معاهدة –
أحرف متشابهة –  -5طعم الحنظل – لقب ثاني الخلفاء الراشدين –  -6موزع البريد –
نوع من الحلوى بيضاء اللون معجونة بالفستق والجوز –  -7مدينة فرنسية – قطع
الشيء – ضد ظلم وجور –  -8الخطة والبرنامج والتصميم – خبز يابس –  -9سعل
– آلة تصوير حديثة في املستشفيات –  -10نوع من األشجار ينتج ثمرة ال تتفتح
ّ
وتسمى هذه الثمرة بلوطة تتواجد هذه األشجار بكثرة في لبنان
يحيط بها قمع

عموديًا

ّ
مغنية إماراتية – ماركة سيارات –  -2سارق – ماركة مسحوق غسيل –  -3نوع
-1
ّ
ّ
من الطيور الغريدة – من أعظم الحجارة الكريمة –  -4براق – نقل البضاعة بواسطة
الـطــائــرة أو الـبــاخــرة –  -5يأتي بعد – وحــدة لقياس الـســوائــل –  -6بيان األسعار
أو التعرفة باألجنبية – ممثلة سينمائية وتلفزيونية مصرية وزوجة املمثل نور
ّ
يهتمون بقيادة املاشية – مدينة فــي فلسطني على
الشريف السابقة –  -7رجــال
املتوسط إشتهرت بمقاومة حصار نابليون بونابرت عام  -8 – 1799قام بهجوم
عسكري – ّ
يخوف ُ
ويرعب – حرف نصب –  -9عدا ّ
وحرك رجليه – ضمير أو النفس
وقواها الباطنة –  -10رجل دولة سوري

حل الشبكة 2689

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.
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حلول الشبكة السابقة
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أفقيا

 -1بريشتينا ّ–  -2رباعي – شوشو –  -3هي – باب – ملا –  -4إعالنات – سر –  -5نا – نابلس – ّ -6
علف – لن – وشح –  -7ل ا و هـ م – شاعر –  -8وول – ندب – اب – ّ -9
يلغم – كابري –  -10الباطنية

عموديًا

ّ
 -1برهان ّ
علوية –  -2ربيع األول –  -3يا – فولغا –  -4شعبان – مل –  -5تيان ان من –  -6بابل
– دكا –  -7نش – تل – شباط –  -8أول – سوا – بن –  -9شمس – شعاري –  -10بوارج حربية

إعداد
نعوم
مسعود

فنان وملحن تونسي ( )1982-1910من رواد املوسيقى التونسية .إشتهر
بتلحني وإداء األغاني التي ال تزال متداولة الى اليوم .له مشاركات في
أعمال سينمائية عربية وأجنبية
 = 10+5+3+2منظمة فلسطينية ■  = 9+6+11+8رفيق تان تان ■ 7+1+4
= خلط األلوان

حل الشبكة الماضية :برندان فريزر

السبت  30أيلول  2017العدد 3287

إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►
بتسليم بقضاء الله وقــدره ننعى
إلـ ـيـ ـك ــم امل ـ ـغ ـ ـفـ ــور لـ ـه ــا بـ ـ ـ ــإذن ال ـل ــه
املرحومة الحاجة
فقيدتنا الغالية
ّ
أزهار ديب جشي
زوج ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج م ـ ـح ـ ـمـ ــد ح ـس ــن
عواضة (أبو علي)
والدتهاّ :املرحومة الحاجة مسعدة
لقيس جشي
ولـ ـ ــداهـ ـ ــا :عـ ـل ــي عـ ــواضـ ــة وح ـس ــن
عواضة
بناتها :فاطمة زوجة علي عواضة،
مــريــم زوج ــة علي سـعـيــدي ،زينب
زوجة حسن حيدر ،زهرة عواضة،
فايزة زوجة أحمد عواضة وعناية
زوجة رشيد عواضة
ش ـق ـي ـقــاهــا ّ :امل ــرح ــوم الـ ـح ــاج ّعبد
الحفيظ جشي والحاج عيد جشي
شقيقاتها :الحاجة نعيمة زوجة
امل ـ ــرح ـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج م ـح ـم ــد ح ـي ــدر،
الـ ـح ــاج ــة زاه ـ ـيـ ــة زوجـ ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ـح ــاج حـســن داي ــخ ون ـهــى زوج ــة
علي حسن.
تـ ـق ــام ذك ـ ــرى م ـ ــرور الـ ـث ــال ــث عـلــى
وفــات ـهــا ي ــوم ال ـس ـبــت ال ــواق ــع فيه
 30أيلول  2017في حسينية بلدة
مـحــرونــة الـســاعــة الـحــاديــة عشرة
صباحًا.
الراضون بقضاء الله :آل عواضة،
ّ
آل ج ــش ــي ،آل ح ـي ــدر ،آل سـعـيــدي
وع ـ ـم ـ ــوم أه ـ ــال ـ ــي بـ ـل ــدت ــي ج ـ ّ
ـوي ــا
ومحرونة.

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

نزيه كركي وزوجته خلود الفداغ
ينعيان الــوالــدة الغالية املرحومة
الحاجة
سهاد تحسني قدري
أرمـ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ال ــدكـ ـت ــور داوود
الفداغ
ولدها :الدكتور خالد
ابنتاها :الحاجة خلود زوجة نزيه
كركي
وزي ـ ـن ـ ــب زوج ـ ـ ـ ــة امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس أي ـ ــاد
املشهداني
شقيقاها :املرحومان الدكتور لؤي
وأسامة
شقيقتها :املرحومة الدكتورة هند
تقبل ال ـت ـعــازي بــن الـســاعــة  3و7
مـسـ ً
ـاء يــومــي السبت 2017/9/30
واألح ــد  /10/1فــي منزل صهرها
نــزيــه :عــن بــوســوار ،مفرق مليتا،
كـمــا تـقـبــل ال ـت ـعــازي ي ــوم الـثــاثــاء
ً
مساء في
 10/3بني الساعة  3و7
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،بيروت.
لكم من بعدها طول البقاء

إعالن بيع للمرة الثانية
ص ــادر ع ــن دائـ ــرة تـنـفـيــذ جــويــا بــرئــاســة
القاضي منال فارس
رقم ورود املعاملة التنفيذية - 2013/27
استنابة من دائرة تنفيذ بيروت برقم
2263/2002
املنفذ :فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية
لودي نادر
املنفذ عليه :غازي كايد مكي  -جويا
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ديـ ــن بـقـيـمــة سبعني
مليون وتسعماية وسبعة وسـتــن الف
وخـمـسـمــايــة وأربـ ــع ل ـي ــرات لـبـنــانـيــة عــدا
الفوائد والرسوم واملصاريف واللواحق
تاريخ التنفيذ 2002/7/29 :تاريخ تبليغ
االنذار 2003/1/22
ت ــاري ــخ ال ـح ـج ــز ، 2044/5/13 :ت ــاري ــخ
تسجيله 2011/5/18
تاريخ محضر وصف العقار2013/5/17 :
 ،تاريخ تسجيله 2014/2/10
رقــم العقار املـطــروح للبيع/1434 :جــويــا
مساحته  18366م  2يملك فيه املنفذ عليه
 88سهمًا أي مساحة  673 ، 42م 2
وهــو عـبــارة عــن قطعة أرض قائم عليها
أربـ ــع أب ـن ـيــة ،بـنــائــن يـقـعــان عـلــى ش ــارع
الـتـحــريــر وهـمــا عـلــى شـكــل فـلــل وبنائني
على شارع جبل الزعتر واحدة على فيال
وال ـثــان ـيــة ق ـيــد االنـ ـج ــاز وب ــاق ــي مـســاحــة
العقار مغروسة بأشجار الزيتون املثمرة.
ال ـب ـن ــد االول :واج ـه ـت ــه الــرئ ـي ـس ـيــة عـلــى
الـ ـط ــري ــق ال ـ ـعـ ــام وه ـ ــو م ـل ـب ــس بــال ـح ـجــر
الـصـخــري الـعــرســالــي وبــاقــي الــواجـهــات
ح ـ ـجـ ــر بـ ـ ــاطـ ـ ــون مـ ـ ـ ـ ــورق وم ـ ـ ــده ـ ـ ــون ولـ ــه
تصوينه مــن الحجر العرسالي تعلوها
دربـ ــزيـ ــن ح ــدي ــد وض ـم ـن ــه ب ــواب ــة مــدخــل
وحالته جيدة.
مساحة كل من الطابق االرضي والعلوي
والسفلي  200م  2وباقي العقار مغروس
بالزيتون املثمر.
البند الثاني:
مـســاحــة كــل مــن الـطــابــق االرض ــي واالول
260م 2والطابق السفلي مساحته  150م
2والتصوينة  400م.
الـبـنــد الـثــالــث :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول  350م  2ومساحة الطابق
السفلي  50م  2والتصوينة  300م2
الـبـنــاء ال ــراب ــع :مـســاحــة كــل مــن الطابقني
االرضي واالول والسفلي  200م 2
تكون قيمة تخمني حصة املنفذ البالغة
88س ـه ـم ــا ف ــي ال ـع ـق ــار /1434ج ـ ــوي ـ ــا هي
 123121د.أ .مــايــة وثــاثــة وع ـشــرون ألــف
وماية وواحد وعشرون د.أ.

ذكـــــرى

قداس وجناز
مبناسبة مرور أربعني يوماً
عىل وفاة املأسوف عليه املرحوم

غطاس جرجس صهيون

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

19

يقام قداس وجناز لراحة نفسه يف متام
الساعة العارشة من صباح يوم األحد الواقع
فيه  1ترشين األول  2017يف كنيسة سيدة
حي
البشارة للروم األرثوذكس ،األرشفية ّ
الفرنيني ،شارع لبنان.
عائلة الفقيد يدعون األهل واألصدقاء
ملشاركتهم الصالة لراحة نفسه.
الرجاء اعتبار هذه النرشة إشعاراً خاصاً

بدل الطرح 73872/6 :د.أ .ثالثة وسبعون
ال ــف وث ـمــان ـمــايــة وإثـ ـن ــان وس ـب ـعــون د.أ.
وستون سنتًا.
م ــوع ــد ال ـب ـي ــع ومـ ـك ــان إجـ ــرائـ ــه :ال ـســاعــة
الـثــانـيــة ع ـشــرة ظ ـه ـرًا م ــن ي ــوم الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/10/26أم ـ ــام رئـيــس
دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ فــي جــويــا وع ـلــى الــراغــب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة أن يقدم
بدل الطرح نقدًا أو بكفالة مصرفية وافية
او شك مصرفي من أحد املصارف املقبولة
لحضرة رئيس دائ ــرة التنفيذ فــي جويا
وعليه اتخاذ محل القامته ضمن نطاق
املحكمة واال اعتبر كل تبليغ له في قلمها
ق ــان ــونـ ـي ــا وعـ ـلـ ـي ــه ايـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـثـ ـم ــن خ ــال
مهلة ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ ص ــدور قــرار
االحالة وعليه كذلك دفع الثمن والرسوم
والنفقات بما فيها رسم الداللة  %5خالل
ع ـش ــري ــن ي ــوم ــا م ــن ت ــاري ــخ ص ـ ــدور ق ــرار
االحالة.
رئيس القلم
أحمد جباعي
إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ صور
غ ــرف ــة ال ــرئـ ـي ــس الـ ـق ــاض ــي عـ ـب ــد الـ ـق ــادر
النقوزي
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم 2012/36
املتكونه فيما بني:
املنفذ :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .وكيله
املحامي الياس عطا.
املنفذ عليه :حسن محمد سبليني ورفيقه
 /برج رحال.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :ك ـشــف ح ـســاب وعـقــد
عام بقيمة خمسمائة وخمسة وخمسون
م ـل ـيــونــا وارب ـع ـم ــائ ــة وواح ـ ــد وث ـم ــان ــون
الفًا ومائتي وتسعة لـيــرات لبنانية عدا
اللواحق.
تاريخ التنفيذ 2002/8/8 :
تاريخ تبلغ االنذار. 2003/1/4 :
تاريخ قرار الحجز. 2004/3/17 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2014/9/6
تاريخ محضر وصف العقار2014/5/28 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ف ــي ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري:
2014/12/31
العقار املطروح للبيع:
كامل العقار رقــم  318منطقة بــرج رحــال
ال ـع ـقــاريــة وه ــو ع ـب ــارة ع ــن قـطـعــة ارض
مساحتها  908م) 2تـسـعـمــائــة وثمانية
امتار مربعة( عليها بناء مؤلف من ثالثة
طوابق ارضي واول )دوبلكس( مساحته
 702م  2وال ـبــاقــي مــن الـعـقــار ع ـبــارة عن
م ــدخ ــل وارض ف ـي ـه ــا ش ـج ــرت ــي ل ـي ـمــون
وش ـ ـجـ ــرة افـ ــوكـ ــا وش ـ ـجـ ــرة ش ــرب ـي ــن مــع

◄ مبوب ►

موقف للسيارات معبد بالباطون ،البناء
موزع على ارضي مع مطلع درج خارجي
وث ــاث غ ــرف ن ــوم وم ــدخ ــل وصــالــونـيــن
وش ــرف ـت ــن وح ـم ــام ــن وم ـط ـب ــخ مـســاحــة
الطابق  271م.2
ال ـطــابــق االول م ــؤل ــف م ــن مـطـلــع ل ـلــدرج
خــارجــي مكشوف مــع شــرفــة وصالونني
وسفره وجلوس ونوم ومطبخ وحمامني
وثالث شرفات مع مطلع درج يوصل الى
غرف النوم في الطابق الثاني )دوبلكس(
وهو عبارة عن اربع غرف نوم وحمامني
وت ـ ــراس ودرابـ ــزيـ ــن ،ح ـ ــدوده م ــن ال ـغــرب
العقار رقــم  313والشرق العقار رقــم 401
والشمال العقار رقم  316والجنوب طريق
عام.
قيمة التخمني/ 413900 / :د.أ) .أربعمائة
وث ــاث ــة عـ ـش ــرة الـ ـف ــا وت ـس ـع ـمــائــة دوالر
أميركي(.
بدل الطرح املخفض/191.630 / :د.أ(.مائة
وواحد وتسعون الفا وستمائة وثالثون
دوالر أميركي(.
مـكــان امل ــزاي ــدة وتــاريـخـهــا :ي ــوم االرب ـعــاء
الواقع فيه  2017/11/8الساعة الواحدة
ظهرًا وذلك في مكتب رئيس دائرة تنفيذ
صور .على الراغب بالشراء ان يقدم ثمن
ال ـطــرح املـخـفــض نـقـدًا أو بـمــوجــب كفالة
مصرفية وافية من احد املصارف املقبولة
ل ـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــة ف ـت ـع ـط ـيــه ه ـ ــذه ال ــدائ ــرة
شهادة لالشتراك باملزايدة ،على ان ال يتم
البيع بأقل من ستة أعشار قيمة التخمني،
وعلى املشتري اتخاذ محل اقامة ضمن
نطاق هذه الدائرة واال اعتبر كل تبليغ له
في قلمها قانونيًا ،وعليه دفع عالوة على
قيمة الطرح رسما الداللة والفراغ.
رئيس القلم
أسيل برجي
دعوة
يدعو مجلس إدارة الصندوق التعاضدي
للتضامن االجتماعي أعـضــاء الجمعية
العمومية العادية لالنعقاد يوم الثالثاء
فــي  2017/10/31فــي مقر الصندوق في
األشــرف ـيــة بـنــايــة حـنــا ال ـح ـ ّـداد ـ ـ ـ الـطــابــق
الثاني عند الساعة الخامسة بعد الظهر.
وإذا لم يتوفر النصاب تعقد جلسة أخرى
ف ــي ال ـي ــوم عـيـنــه عـنــد ال ـســاعــة الـســادســة
وال ـن ـص ــف مـ ـس ـ ً
ـاء ح ـيــث ي ـك ــون ال ـن ـصــاب
قانونيًا بمن حضر وعلى جدول أعمالها:
 .1تـصــديــق ح ـســابــات ال ـص ـنــدوق لـلـعــام
.2016
 .2إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة.
 .3عــرض مــوازنــة الـصـنــدوق للعام 2017
على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
 .4عــرض مــوازنــة الـصـنــدوق للعام 2018
على الجمعية العمومية للموافقة عليها.
رئيس مجلس اإلدارة
جوزاف ّ
خوام

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة االثيوبية
Kibnesh Wendmu Balcha
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/751763
غادرت العاملة االثيوبية
Tigist Girma
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا اإلت ـص ــال على
الرقم 03/061393

مستودع للبيع ساقية
الجنزير -بناية الزهور
مقابل Sports Ville
املساحة 1400م ²طابقني،
نزلة كميون.
لالتصال70/604999 :

إعــــــالن

ُتعلم إدارة رشكة األوراق الصحية ـــ ميموزا أنها ق ّررت تأجيل جلسة
الجمعية العمومية للرشكاء املنوي انعقادها يف  2017/9/30اىل موع ٍد
الحق يصار إىل اإلعالن عنه فيام بعد .ويعترب هذا اإلعالن مبثابة إشعار
موجه إىل جميع الرشكاء.
شخيص ّ
عن رشكة األوراق الصح ّية ــ ميموزا
الرشيك املف ّوض
أنطوان الياس صليبا
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البطوالت األوروبية الوطنية

هاري كاين :العالمي المظلوم
يواصل هاري كاين هوايته في تسجيل
األهداف مع توتنهام هوتسبر في
مختلف المسابقات .كاين يسير على
خطى مهاجمين عمالقة ّ
مروا على
«السبرز»ّ ،
مقدمًا نفسه كأحد أفضل
المهاجمين في العالم حاليًا عن جدارة
حسن زين الدين
"هـ ــاري كــايــن أبـقــانــي فــي منصبي".
جملة قالها األرجنتيني ماوريسيو
بـ ــوك ـ ـي ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــو م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرب تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام
اإلنـكـلـيــزي فــي م ـعــرض حــديـثــه قبل
أي ــام لصحيفة "ذا إنــديـبـنــدنــت" عن
م ـهــاج ـمــه ،م ـس ـتــذك ـرًا ع ـنــدمــا سـ ّـجــل
األخير هدف الفوز على أستون فيال
فــي الـ ــدوري املـمـتــاز قـبــل  3سـنــوات،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ف ـ ــي املـ ــرح ـ ـلـ ــة الـ ـع ــاش ــرة
عـنــدمــا ك ــان الـفــريــق يـعــانــي ويحتل
امل ــرك ــز ال ـح ــادي ع ـشــر ،وكـ ــان امل ــدرب
وقـتـهــا م ـهــددًا بـفـقــدان منصبه بعد
فـ ـت ــرة وجـ ـي ــزة ع ـل ــى قـ ــدومـ ــه .جـ ّمـلــة
ت ـك ـفــي وح ــده ــا ل ـت ـع ـكــس م ــا يـمــثـلــه
كــايــن وم ــدى أهـمـيـتــه لـتــوتـنـهــام ،إذ
الواقع فإن تأثيره على "السبرز"
في ّ
ال يـتــوقــف على تلك امل ـب ــاراة ،بــل إنه
ذلك التاريخ وهو يحمل فريقه
منذ َ
على كتفيه بأهدافه التي ال تخلو من
روعــة والتي ّ
توجته هدافًا للبطولة
ف ــي املــوس ـمــن األخ ـي ــري ــن وأسـهـمــت
ف ــي ارت ـ ـقـ ــاء ت ــوت ـن ـه ــام إل ـ ــى وص ــاف ــة
"البريميير ليغ" خاللهما.

وصلت أهداف كاين
إلى  108في  173مباراة
في جميع المسابقات
الالفت في كاين هو محافظته على
م ـس ـتــواه ،إذ ي ـنــدر أن تـجــد حـ ّ
ـاسـتــه
الـتـهــديـفـيــة فــي ت ــراج ــع .ه ــذا مــا عــاد
ل ـي ـث ـب ـتــه ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ب ـت ـس ـج ـي ـلــه 4
أه ــداف فــي البطولة املحلية ،بينها
هدفان في املرحلة األخيرة األسبوع
املاضي في مرمى وست هام ،ثم نقل
تألقه سريعًا إلى الساحة األوروبية،
حيث سجل ثــاثــة أه ــداف "هاتريك"
في مرمى أبويل نيقوسيا القبرصي
ف ــي دوري األبـ ـط ــال ل ـ َيــرفــع رص ـيــده
إلى  5أهداف بعد هدفيه في املباراة
األول ـ ــى أمـ ــام ب ــوروس ـي ــا دورت ـمــونــد
األملاني ،حيث يتصدر الئحة ترتيب

ّ
يتألق كاين محليًا وأوروبيًا من دون أن يحظى بهالة إعالمية كبيرة (جاك غويز ــ أ ف ب)

الهدافني حتى اآلن.
أرق ـ ـ ــام ك ــاي ــن ت ـت ـح ــدث ع ـن ــه .أه ــداف ــه
بقميص تــوتـنـهــام وصـلــت إل ــى 108
في  173مباراة في جميع املسابقات،
علمًا بأنه احتفل في مباراته الـ 100
ف ــي ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي بتسجيله
ً
هــدفــه الـ ـ  59م ـعــادال بــذلــك الفرنسي
تييري هنري نجم أرسنال السابق،
ّ
وتفوق عليه بوصوله إلى
وقــد عــاد
هــدفــه ال ـ  80فــي  117م ـبــاراة .أمــا في
املــواســم الثالثة األخ ـيــرة ،فــإن معدل
أهدافه في البطوالت األوروبية يبلغ
 31هدفًا ،إذ يأتي وراء األرجنتيني
غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس
اإليـطــالــي ( 33هــدفــا) ومتقدمًا على
البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان
جيرمان الفرنسي الحالي وبرشلونة
اإلسباني السابق ( 30هدفًا).
كاين هو مثال للمهاجم الــذي يحلم
ب ــه أي مـ ـ ــدرب ،ف ـهــو يـتـمـيــز ببنيته
الجسمانية املثالية ،إذ يبلغ طوله
 188سم ،ما يتيح له إجــادة األلعاب
ً
ال ـهــوائ ـيــة ،ف ـضــا عــن ام ـتــاكــه قــدرة
ّ
التخلص مــن الــرقــابــة الدفاعية عبر
التمركز الجيد ،أضف إلى تسديداته
التي تجمع بني ّ
القوة والذكاء ،وهذا
ما يجعل منه ،عن جدارة ،من أفضل
امل ـهــاج ـمــن ف ــي ال ـع ــال ــم ح ــال ـي ــا .ومــا

يــؤكــد ذل ــك أكـثــر أن كــايــن يصنع كل
ه ــذا ال ـتــألــق رغ ــم أن زم ـ ــاءه ليسوا
بجودة ونجومية الزمالء املهاجمني

اآلخــريــن فــي الـفــرق الكبرى األخــرى،
عـلــى غ ــرار مــا هــي ال ـحــال ،إنكليزيًا،
مــع البلجيكي رومـيـلــو لــوكــاكــو في

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )7

إيطاليا (المرحلة )7

 السبت:هادرسفيلد  -توتنهام ()14,30
بورنموث  -ليستر سيتي ()17,00
مانشستر يونايتد  -كريستال باالس
()17,00
ستوك سيتي  -ساوثمبتون ()17,00
وس ــت بــروم ـي ـتــش ال ـب ـيــون  -وات ـف ــورد
()17,00
وست هام يونايتد  -سوانسي سيتي
()17,00
تشلسي  -مانشستر سيتي ()19,30

 السبت:أودينيزي  -سمبدوريا ()19,00
جنوى  -بولونيا ()21,45

 األحد:أرسنال  -برايتون ()14,30
إفرتون  -بيرنلي ()16,15
نيوكاسل  -ليفربول ()18,30

 األحد:نابولي  -كالياري ()13,30
بينيفنتو  -إنتر ميالنو ()16,00
كييفو  -فيورنتينا ()16,00
التسيو  -ساسوولو ()16,00
سبال  -كروتوني ()16,00
تورينو  -هيالس فيرونا ()16,00
ميالن  -روما ()19,00
أتاالنتا  -يوفنتوس ()21,45

م ــان ـش ـس ـت ــر ي ــون ــايـ ـت ــد واإلسـ ـب ــان ــي
أل ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــارو مـ ـ ـ ـ ــوراتـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي ت ـش ـل ـس ــي
واألرجنتيني سيرجيو أغويرو في
مانشستر سيتي وغيرهم.
وب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم مـ ـ ــن أن ك ـ ــاي ـ ــن كـ ـ ـ ــان مــن
مشجعي الغريم أرسنال في الصغر،
إال أنــه استطاع أن ُينسي مشجعي
تــوتـنـهــام ه ــذا األمـ ــر ويـحـتــل مكانة
كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي قـ ـل ــوبـ ـه ــم ،وهـ ـ ـ ــذا دل ـي ــل
إضــافــي على أهميته واملــرتـبــة التي
وص ـ ـ ــل إل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،حـ ـي ــث يـ ـسـ ـي ــر ع ـلــى
خـطــى مهاجمني عمالقة م ــروا على
"الـسـبــرز" سابقًا مثل غ ــاري لينيكر
وتيدي شيرينغهام واألملاني يورغن
كلينسمان واإليرلندي روبي كني.
لـكــن رغ ــم أن كــايــن هــو اب ــن توتنهام
وخ ـ ّـري ــج مــدرس ـتــه ويـمـتـلــك ك ــل هــذه
الشعبية ،إال أن ذلــك ال يمنع مــن أن
يــأتــي ي ــوم قــد ي ـشـ ّـد فـيــه ال ــرح ــال عن
لـنــدن بحثًا عــن فــريــق أكـبــر وطـمــوح
أك ـ ـ ـبـ ـ ــر ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا أن املـ ـ ّ
ـرح ـ ـبـ ــن
بـ ـق ــدوم ــه ك ـ ـثـ ــر ،وخـ ـص ــوص ــا أي ـض ــا
أن ــه ف ــي تــوت ـن ـهــام ال ي ــأخ ــذ ح ـقــه من
مثل بقية املهاجمني ،ال بل
األض ــواء ّ
إن ــه يستحق أك ـثــر ،وتـحــديـدًا الهالة
بنجوم ربما
اإلعــامـيــة الـتــي تحيط
ٍ
لــم يصلوا الــى نصف مــا وصــل إليه
حتى اآلن.

تصفيات مونديال 2018

تشكيلتا الحسم المونديالي أللمانيا وإسبانيا
استدعى مدرب منتخب أملانيا يواكيم
لـ ـ ــوف امل ـ ــداف ـ ــع ج ـ ـيـ ــروم ب ــواتـ ـن ــغ ال ــى
تـشـكـيـلـتــه ب ـعــد غ ـيــاب ل ـف ـتــرة طــويـلــة،
وذلـ ــك ل ـخــوض امل ـب ــارات ــن األخ ـيــرتــن
ف ــي ال ـت ـص ـف ـيــات األوروب ـ ـي ـ ــة املــؤه ـلــة
الــى مــونــديــال  2018فــي روس ـيــا ،أمــام
إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة ال ـتــي تـحــل ضيفة
عليها الخميس املـقـبــل فــي بلفاست،
قبل استضافتها أذربيجان في الثامن
من تشرين األول املقبل.
وي ـت ـص ــدر أبـ ـط ــال ال ـع ــال ــم امل ـج ـمــوعــة
الـثــالـثــة بــالـعــامــة الـكــامـلــة ( 24نقطة
مــن  8م ـبــاريــات) ب ـفــارق  5ن ـقــاط أمــام
إي ــرل ـن ــدا ،وه ــم ي ـح ـتــاجــون ال ــى نقطة
واح ــدة لضمان تأهلهم مـبــاشــرة الى
العرس العاملي.
ويـغـيــب ع ــدد مــن األس ـم ــاء املـهـمــة عن

"املانشافت" لإلصابة ،أمثال :مسعود
أوزيـ ـ ــل ،ســامــي خ ـض ـيــرة ،بينيديكت
هــوفـيــديــس ،جــونــاس هـكـتــور ،مــاريــو
غوميز والحارس مانويل نوير.
وهنا التشكيلة:
 لحراسة املرمى :كيفن تراب (باريسس ــان ج ـيــرمــان) ومـ ــارك  -أن ــدري ــه تير
شـتـيـغــن (بــرش ـلــونــة ) وب ـي ــرن ــد لينو
(باير ليفركوزن).
 لـ ـل ــدف ــاع :جـ ـي ــروم ب ــوات ـن ــغ وم ــات ــسهاملس وجوشوا كيميش ونيكالس
ش ــول ــه (ب ــاي ــرن م ـيــون ـيــخ) ومــات ـيــاس
غينتر (بــوروس ـيــا مــونـشـنـغــادبــاخ)
وش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــودران م ـص ـط ـف ــي (أرسـ ـ ـن ـ ــال)
ومــارفــن بــاتـنـهــاردت (هـيــرتــا بــرلــن)
وأنطونيو روديغر (تشلسي).
 -لـ ـل ــوس ــط :إيـ ـم ــري ك ـ ــان (ل ـي ـف ــرب ــول)

ول ـيــون غوريتسكا (شــالـكــه) وطــونــي
ك ــروس (ري ــال مــدريــد) وسيباستيان
رودي (ب ـ ــاي ـ ــرن م ـي ــون ـي ــخ) ولـ ـي ــروي
س ــان ـي ــه (م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي) وأم ــن
يونس (أياكس أمستردام) وساندور
فاغنر (هوفنهايم).
 ل ـل ـه ـجــوم :ج ــول ـي ــان ب ــران ــدت (بــايــرليفركوزن) ويوليان دراكسلر (باريس
سان جيرمان) وطوماس مولر (بايرن
ميونيخ) والرس شتيندل (بوروسيا
مـ ــون ـ ـش ـ ـن ـ ـغـ ــادبـ ــاخ) وتـ ـيـ ـم ــو ف ـي ــرن ــر
(اليبزيغ).

تشكيلة إسبانيا
اس ـت ـب ـعــد م ـ ــدرب امل ـن ـت ـخــب اإلس ـبــانــي
خــولــن لوبيتيغي املـهــاجــم دافـيــد فيا
عن تشكيلته للمباراتني ضد ألبانيا

وإســرائـيــل فــي التصفيات األوروب ـيــة
امل ــؤه ـل ــة الـ ــى م ــون ــدي ــال  ،2018فـيـمــا
شـ ـ ـه ـ ــدت عـ ـ ـ ـ ــودة خـ ــوس ـ ـيـ ــه ك ــايـ ـخ ــون
ورودريغو مورينو.
وتـتـصــدر إسبانيا ترتيب املجموعة
الـســابـعــة بــرصـيــد  22نـقـطــة ب ـفــارق 3
نقاط أمام غريمتها إيطاليا ،وتحتاج
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا الـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ــوز واحـ ـ ـ ـ ــد ل ـح ـجــز
بطاقتها املونديالية.
وهنا التشكيلة:
 لـ ـح ــراس ــة املـ ــرمـ ــى :دافـ ـي ــد دي خـيــا(مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد) وب ـي ـبــي ريـنــا
(نابولي) وكيبا أريتساباالغا (أتلتيك
بلباو).
 للدفاع :دانــي كــارفــاخــال وسيرجيورام ـ ـ ــوس ون ــات ـش ــو ف ــرن ــان ــدي ــز (ري ـ ــال
مـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــد) وس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــزار أزبـ ـيـ ـلـ ـيـ ـك ــويـ ـت ــا

(تـشـلـســي) وج ـي ــرار بيكيه وج ــوردي
أل ـ ـبـ ــا (بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة) وم ـ ـ ـ ـ ــارك بـ ــارتـ ــرا
(بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورتـ ـ ـم ـ ــون ـ ــد) ون ــات ـش ــو
مونريال (أرسنال).
 ل ـ ـلـ ــوسـ ــط :س ـي ــرج ـي ــو بــوس ـك ـي ـتــسوأن ـ ــدري ـ ــس إي ـن ـي ـي ـس ـتــا (ب ــرش ـل ــون ــة)
وأسيير يارامندي (ريال سوسييداد)
وك ـ ــوك ـ ــي ري ـ ـسـ ــورس ـ ـيـ ــون وس ـ ـ ـ ــاوول
نـيـغــويــز (أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد) وتـيــاغــو
أل ـكــان ـتــارا (ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ) ومــاركــو
أس ـي ـن ـس ـيــو وإي ـس ـك ــو (ري ـ ــال م ــدري ــد)
ودافيد سيلفا (مانشستر سيتي).
 لـلـهـجــوم :ب ــدرو رودري ـغ ـيــز وأل ـفــارومـ ــوراتـ ــا (ت ـش ـل ـس ــي) وي ــاغ ــو أس ـب ــاس
(س ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو) وخ ــوسـ ـي ــه ك ــاي ـخ ــون
(ن ـ ــاب ـ ــول ـ ــي اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي) ورودريـ ـ ـغ ـ ــو
مورينو (فالنسيا).
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رياضة
سوق االنتقاالت

الفورموال 1

هدف البايرن مدرب ألماني
طــوى بايرن ميونيخ األملــانــي صفحة
م ـ ــدرب ـ ــه ال ـ ـسـ ــابـ ــق اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ك ــارل ــو
أن ـش ـي ـلــوتــي ،الـ ــذي أق ــال ــه م ــن منصبه
وب ـ ــدأ م ــرح ـل ــة ال ـب ـح ــث عـ ــن خـلـيـفـتــه،
إذ أعـ ـل ــن رئ ـي ـس ــه أول ـ ــي ه ــون ـي ــس أن
النادي يريد تعيني مدرب بديل خالل
أسبوعني.
وق ــال هــونـيــس لــراديــو "أف أف أتــش"
األمل ــان ــي" :لـسـنــا تـحــت الـضـغــط ،ولكن
بعد فترة التوقف ألسبوعني (لخوض
ّ
نتوصل
املـبــاريــات الــدولـيــة) ،نريد أن
إلى حل".
كما أعـلــن هونيس أن مساعد املــدرب
والعب الفريق السابق الفرنسي ويلي
سانيول سيتولى مهمة تدريب بايرن
فــي مـبــاراتــه ضــد هـيــرتــا بــرلــن األحــد
في املرحلة السابعة من البطولة.
لكن يبدو أن بايرن يبحث عن مدرب
ّ
وتطرقت
أكثر خبرة ملواصلة املوسم،
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة إل ــى

مـ ــرشـ ـ َـحـ ــن لـ ـت ــول ــي امل ـ ـن ـ ـصـ ــب ،ه ـم ــا:
تـ ــومـ ــاس ت ـ ُـوخ ـي ــل م ـ ـ ــدرب ب ــوروس ـي ــا
دورتموند املقال من منصبه في نهاية
املوسم املاضي ،ال ليس لسوء النتائج
بل بسبب خالفات في وجهات النظر
مع مسؤولي النادي ،وأيضًا جوليان
ناغلسمان امل ــدرب ال ـشــاب ( 30عــامــا)
ل ـه ــوف ـن ـه ــاي ــم .وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى إق ــال ــة
أنشيلوتي ،فقد كشف هونيس ،خالل
حدث أقيم في ميونيخ ،أن أنشيلوتي
كـ ــان ق ــد دخـ ــل ف ــي عـ ـ ــداوة م ــع خمسة
الع ـ ـبـ ــن مـ ـه ـ ّـم ــن فـ ــي ال ـ ـفـ ــريـ ــق .وقـ ــال
هونيس" :كــارلــو كــان على عالقة غير
ج ـي ــدة بـخـمـســة الع ـب ــن م ـه ـمــن ،هــذا
أمــر ال يمكن التعايش معه .منذ وقت
ّ
تعلمت أنه ال يوجد عدو أكثر خطورة
من عدوك على السرير".
وك ــان ــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األمل ــان ـي ــة قد
كـشـفــت أن أنـشـيـلــوتــي ،الـ ــذي ك ــان قد
ت ــول ــى م ـســؤول ـيــة ال ـف ــري ــق ف ــي صيف

 2016خـ ـلـ ـف ــا ل ــإسـ ـب ــان ــي ج ــوس ـي ــب
غوارديوال ،لم يكن على عالقة متوافقة
توماس توخيل المرشح األبرز لخالفة
أنشيلوتي (أرشيف)

ُ
«ريد بل» وفيراري األقوى
في تجارب ماليزيا
مـ ــع كـ ــل مـ ــن تـ ــومـ ــاس م ــول ــر وم ــات ــس
هاملس وج ـيــروم بــواتـنــغ والفرنسي
فرانك ريبيري والهولندي أريني روبن.
وكـ ـ ـش ـ ــف هـ ــون ـ ـيـ ــس ك ـ ــذل ـ ــك أن إقـ ــالـ ــة
أنشيلوتي ّ
تمت فجر أول من أمس بعد
الـهــزيـمــة أم ــام بــاريــس س ــان جـيــرمــان
الفرنسي  3-0في دوري أبطال أوروبا.
وف ـ ــي املـ ــاعـ ــب األمل ــانـ ـي ــة أّي ـ ـضـ ــا ،لـكــن
عـلــى صـعـيــد الــاع ـبــن ،وق ــع املـهــاجــم
البيروفي املخضرم ،كالوديو بيتزارو،
الــذي لم يكن مرتبطًا بأي فريق ،على
كشوفات كولن.
وس ـ ـي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــر بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــزارو بـ ـ ــذلـ ـ ــك ف ــي
"البوندسليغا" الــذي لعب فيه معظم
م ـس ـيــرتــه ف ــي ص ـف ــوف ف ـي ــردر بــريـمــن
وبايرن ميونيخ.
ورغـ ــم أن ــه سـيـحـتـفــل ال ـث ــاث ــاء املـقـبــل
بـ ـبـ ـل ــوغ ــه  39عـ ـ ــامـ ـ ــا ،فـ ـ ـ ــإن املـ ـه ــاج ــم
الـ ـبـ ـي ــروف ــي يـ ــرفـ ــض االعـ ـ ـت ـ ــزال وه ــو
سيرتدي القميص الرقم  39مع كولن.

الكرة اللبنانية

صدارة دوري مؤقتة للنبي شيت
افتتح النبي شيت األسـبــوع الثالث
م ــن ال ـ ـ ــدوري ال ـل ـب ـنــانــي ل ـك ــرة ال ـقــدم
ـال ع ـل ــى الـ ـشـ ـب ــاب ال ـعــربــي
ـوز غـ ـ ـ ٍ
بـ ـفـ ـ ٍ
 0 - 1خـطـفــه ف ــي ال ــدق ــائ ــق األخ ـي ــرة
عـلــى ملعب الـصـفــاء ،لـيــؤكــد الفريق
ّ
الـ ـبـ ـق ــاع ــي امل ـ ــؤك ـ ــد بـ ـ ــأن كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
أهـ ـ ــداف ،وأي ش ــيء آخ ــر ال يـنـفــع ال
األسماء وال السيطرة وال األفضلية
الفنية .صحيح أن النبي شيت كان
م ـح ـظ ــوظ ــا ،ل ـك ــن فـ ــي الـ ــوقـ ــت عـيـنــه
ً
م ـق ــات ــا ،إذ س ـعــى الع ـب ــوه إل ــى عــدم
ال ـخ ـســارة وكــوف ـئــوا بـنـقــاط امل ـب ــاراة
بـعــد ه ــدف حـســن رزق فــي الدقيقة
 ،83متخطني الضربة املعنوية التي
تلقوها في منتصف الشوط الثاني
إثـ ــر إص ــاب ــة ال ـ ـحـ ــارس ع ـل ــي ال ـح ــاج
ً
حسن ،ودخــول مصطفى بــواب بدال
منه.
نجح النبي شيت في إهداء جمهوره،
ال ــذي حضر معه مــن الـبـقــاع بــأعــداد
ج ـ ـيـ ــدة ،ال ـ ـفـ ــوز وصـ ـ ـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب
مؤقتًا ،بانتظار باقي النتائج ،بينما
ً
أه ــدر الـشـبــاب الـعــربــي ت ـع ــادال على
األق ــل ،إذا لــم نقل ف ــوزًا كــان بإمكانه
تـحـقـيـقــه ل ــو ت ــرج ــم الع ـب ــوه ال ـفــرص
الـتــي سنحت لـهــم ،فصاحب األرض
س ـي ـط ــر عـ ـب ــر خـ ـب ــرة قـ ــائـ ــده ع ـب ــاس
عـطــوي وحـيــويــة محمد بــاقــر أيــوب
وكــريــم بــرو ،لكنه افتقر الــى اللمسة
األخ ـ ـيـ ــرة .ولـ ــم ت ـن ـفــع ح ـل ــول املـ ــدرب
جــال رضــوان وتبديالته مــع دخــول
م ـح ـمــد ش ـم ــص وم ـح ـم ــد قـ ـ ــدوح فــي
إيجاد الطريق نحو مرمى الحارس
حسن الحسني ،ليخسر الفريق اللقاء
ّ
ويتجمد رصيده عند أربع نقاط.

إبراهيم بحسون (ّ )99
يمر عن محمد حمود (مروان بو حيدر)

ويـسـتـكـمــل األسـ ـب ــوع ال ـثــالــث ال ـيــوم
ّ
ب ـثــاث م ـب ــاري ــات ،ف ـي ـحــل الـتـضــامــن
صــور صــاحــب املــركــز الثامن بنقطة
وح ـي ــدة ضـيـفــا ع ـلــى ال ـس ــام زغــرتــا
ال ـ ـحـ ــادي ع ـش ــر ب ـن ـق ـطــة أيـ ـض ــا عـنــد
الـســاعــة  ،15.30فــي لـقــاء البحث عن
ال ـفــوز األول ه ــذا امل ــوس ــم .التضامن
ً
ـاال م ـ ّ
ي ـت ـ ّ
ـدع ـم ــا بــال ـت ـعــادل
ـوج ــه شـ ـم ـ
الـ ـجـ ـي ــد م ـ ــع الـ ـعـ ـه ــد ف ـ ــي األس ـ ـبـ ــوع
املاضي ،في حني أن صاحب األرض

مـطــالــب بــالـفــوز عـلــى أرض ــه إلرضــاء
جمهوره الذي سيحضر الى امللعب.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،يـلـتـقــي الــراسـيـنــغ
السابع بنقطتني مع ضيفه اإلصالح
ال ـ ـبـ ــرج الـ ـشـ ـم ــال ــي الـ ـع ــاش ــر بـ ـف ــارق
األه ـ ـ ــداف .ع ــرض األسـ ـب ــوع املــاضــي
يمنح األفضلية للراسينغ بعد األداء
الكبير أمام األنصار ،لكن لكل مباراة
ظروفها ،وبالتالي ال يمكن التكهن
بنتيجة اللقاء.

وعند الساعة  ،16.00يتواجه العهد
واإلخـ ــاء األه ـلــي عــالـيــه عـلــى ملعب
ص ـي ــدا ف ــي مـ ـب ــاراة ال ت ـح ـمــل ســوى
عـ ـن ــوان واح ـ ــد ل ـل ـع ـهــد وهـ ــو ال ـف ــوز،
فبطل لبنان ،الـســادس في الترتيب
ب ـن ـق ـط ـتــن ،ل ــم ي ـفــز ف ــي األس ـبــوعــن
ً
األولــن ،وبالتالي ال يتحمل تعادال
جديدًا أو حتى خسارة .لكن مهمته
لــن تـكــون سـهـلــة أم ــام ضـيــف يحتل
املــركــز الـتــاســع بنقطة وحـيــدة ،وقد
أثـبــت أم ــام النجمة أنــه فــريــق عنيد
وخسر بنتيجة لم تكن عادلة.
غـ ـ ـدًا األحـ ـ ــد س ـي ـش ـهــد لـ ـق ـ ً
ـاء وح ـي ـدًا
بــن الصفاء الــرابــع بــأربــع نقاط مع
مـضـيـفــه طــراب ـلــس األخ ـي ــر م ــن دون
نـ ـق ــاط ع ـل ــى م ـل ـع ــب ط ــرابـ ـل ــس عـنــد
الساعة .16.00
ال ـص ـفــاء يـسـعــى إل ــى الـ ـع ــودة فــائ ـزًا
أم ـ ـ ــام فـ ــريـ ــق م ـ ـحـ ــرج ومـ ـط ــال ــب مــع
العبيه ومــدربــه األملــانــي ثيو بوكير
بالفوز وبدء مشوار تجميع النقاط
حتى ال يسقط ممثل طــرابـلــس الى
الدرجة الثانية.
ويـخـتـتــم األسـ ـب ــوع ال ـثــالــث االث ـنــن
ع ـن ــد ال ـس ــاع ــة  21.45ب ـل ـق ــاء ال ـق ـمــة
بــن األن ـصــار املـتـصــدر بــأربــع نقاط
وغ ــريـ ـم ــه ال ـن ـج ـم ــة الـ ـث ــال ــث بـ ـف ــارق
األه ـ ــداف .ل ـقــاء مـفـتــوح عـلــى جميع
االح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت ،م ــع ف ــري ـق ــن يـمـلـكــان
ج ـم ـي ــع مـ ـق ــوم ــات ال ـ ـفـ ــوز .األنـ ـص ــار
سيكون مكتمل الصفوف مع عودة
العـ ـب ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي تـ ـ ــاال ن ـ ـ ــداي مــن
اإلصــابــة ،في حني سيفتقد النجمة
الـ ـ ـس ـ ــوري ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق ح ـس ــن مــع
عودة علي بزي من اإلصابة.

السلة اآلسيوية

نهائي ثأري للرياضي في بطولة آسيا
ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،بلغ
ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي بـ ـط ــل لـ ـبـ ـن ــان امل ـ ـب ـ ــاراة
الـنـهــائـيــة فــي بـطــولــة آسـيــا لألندية
لكرة السلة التي تستضيفها مدينة
تشانزو الصينية ،وذلك بفوزه على
بتروشيمي اإليراني بنتيجة 64-74
(األرباع  ،46-53 ،25-37 ،10-12و-74
 ،)64في الدور نصف النهائي.
وي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن ال ــري ــاض ــي ال ــذي
تأهل الى النهائي للمرة الرابعة في
تاريخه ،ثأر لخسارة منتخب لبنان
الشهر املاضي أمام نظيره اإليراني

أحكم فريقا "ريد ُبل" وفيراري قبضتهما
على جولتي التجارب ّ
الحرة لسباق جائزة
ماليزيا الكبرى ،وهو املرحلة الـ  15من
بطولة العالم لسباقات سيارات الفورموال
ّ .1
وتفوق سائقا "ريد ُبل" الهولندي
ماكس فيرشتابن واألوسترالي دانيال
ريكياردو في جولة التجارب الحرة األولى،
قبل أن يحسم سائقا فيراري األملاني
سيباستيان فيتيل والفنلندي كيمي
رايكونن الجولة الثانية.
في الجولة األولى ،سجل فيرشتابن
 1.48.962دقيقة ،متقدمًا على ريكياردو
( 1.49.719د) ،وسائق ماكالرين
اإلسباني فرناندو ألونسو (1:50.597
د) علمًا بأنه خاض  6لفات فقطّ ،
متفوقًا
على رايكونن وفيتيل وسائقي مرسيدس
البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي
فالتيري بوتاس على التوالي.
وفي جولة التجارب الثانية ،التي أقيمت
على مدى ساعة فقط بسبب األمطار التي
ّأدت إلى انزالق سيارة الفرنسي رومان
غروجان وخروجه عن الحلبة ،كان فيتيل
األسرع بزمن  1.31.261دقيقة.
وتقدم فيتيل على رايكونن الذي سجل
 1.31.865دقيقة وريكياردو (1:32.099
د) وفيرشتابن ( 1.32.109د).
وأنهى ألونسو الجولة الثانية في املركز
الخامس أمام هاميلتون وبوتاس على
التوالي .وتقام التجارب الرسمية للسباق
اليوم الساعة  12,00ظهرًا بتوقيت
بيروت ،والسباق غدًا الساعة 10,00
صباحًا.

أصداء عالمية

أغويرو ينجو من الموت

أصيب مهاجم مانشستر سيتي األرجنتيني
سيرجيو أغويرو بجروح إثر تعرض سيارة
أجرة كان في داخلها لحادث سير في هولندا.
وذكر مانشستر على موقعه اإللكتروني أن
العبه كان في هولندا ليوم عطلة وأصيب
بجروح" .وتابع" :سيخضع أغويرو لفحص
من أطباء النادي" ،لكنه لم يكشف عن نوع
اإلصابة وإذا ما كانت ستبعده عن املالعب
أو ال".

اإلصبع
األوسط ّ
ويغرمه
يوقف آلي

في الدور ربع النهائي لبطولة آسيا
للمنتخبات التي أقيمت في لبنان.
لـكــن رج ــال امل ـن ــارة سـيـكــونــون أمــام
مـهـمــة ث ــأري ــة خ ــاص ــة ف ــي الـنـهــائــي،
ال ــذي سـيـقــام ال ـيــوم الـســاعــة 12.15
ظـ ـهـ ـرًا ب ـت ــوق ـي ــت ب ـ ـيـ ــروت ،وت ـت ـم ـثــل
ب ــال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ــى ت ـش ــاي ـن ــا ك ــاش ـغ ــار
الـصـيـنــي ال ــذي ك ــان قــد حــرمـهــم من
اللقب في العام املاضي ،وهــو الذي
عبر الى النهائي بفوزه على أستانا
الكازاخستاني ،فــي ثانية مباراتي
دور األربعة.

وي ـح ـســب ل ـل ـفــريــق ال ـل ـب ـنــانــي ثـبــات
املستوى الذي ظهر عليه في املباراة
ال ـت ــي أشـ ــرك خــال ـهــا امل ـ ــدرب أحـمــد
فــران معظم العبيه ،ليفرض ّ
تفوقه
ط ـ ـ ــوال األرب ـ ـ ـ ــاع األربـ ـ ـع ـ ــة ،ح ـي ــث لــم
يـسـمــح لـلـفــريــق اإلي ــران ــي بتسجيل
أي ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ط ـ ـ ـ ــوال ف ـ ـت ـ ــرات الـ ـلـ ـق ــاء،
وخـصــوصــا فــي ظــل األداء الــدفــاعــي
املـمـتــاز ال ــذي فــرضــه عـلــى الــاعـبــن
امل ــؤث ــري ــن ف ــي الـتـشـكـيـلــة اإلي ــران ـي ــة،
فكان جان عبد النور نجمًا كالعادة
فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال ،وقـ ـ ــد لـ ـق ــي دع ـم ــا
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مـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ح ـس ــن ال ـخ ـط ـيــب
بمستواه الدفاعي املميز،
املـعــروف ّ
في حني تكفل العب الحكمة السابق
األمـ ـي ــرك ــي كــوي ـن ـســي دوب ـ ــي ،ف ـكــان
أفـضــل مـسـجــل فــي امل ـب ــاراة برصيد
 23نقطة ،وأضاف إليها  5تمريرات
حــاس ـمــة ،بـيـنـمــا ك ــان نـصـيــب العــب
االرتكاز األميركي كريس دانيالز 15
نقطة مــع  9متابعات ،وسـجــل علي
ح ـيــدر  13نـقـطــة م ــع  10مـتــابـعــات،
وج ــان عـبــد ال ـن ــور  10ن ـقــاط ووائ ــل
عرقجي  8نقاط.

أوقف االتحاد الدولي لكرة القدم العب توتنهام
ديلي آلي مباراة واحدة بسبب حركة غير
أخالقية قام بها في املباراة بني منتخب بالده
ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم.
ً
وفضال عن اإليقافّ ،
غرم االتحاد الدولي آلي
 380جنيهًا استرلينيًا.
وأظهرت لقطات تلفزيونية آلي ّ
يوجه حركة
بإصبعه األوسط بعد وقت قصير من
اصطدامه مع املدافع مارتن سكيرتل ،إال
أن آلي ّادعى بأن هذه الحركة كانت موجهة
الى زميله السابق في الفريق اللندني
مدافع مانشستر سيتي كايل ووكر ،ال الى
املسؤولني أو أي العب سلوفاكي.
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ّ
وتحول مواقع التواصل املهنتني على الساحة ،وصار أهلهما يستثمرون السوشال ميديا للتواصل
تزامنًا مع الثورة الرقمية
Fashionista
شك في أنّ
مع الناس من جهة ،وللترويج ألنفسهم من جهة ثانية .لكن ال ّ
االجتماعي إلى مصدر أساسي للمعلومات ـ
الحسابات والصفحات املتمحورة حول الجمال واملوضة عبر املنصات
على اختالفها ـ في حياتنا اليومية ،برزت الكثير من الـ «ترندات» التي سرعان متابعة
ّ
ّ
ما القت انتشارًا واسعًا .املوضوع ّ
االفتراضية تولد انطباعًا بأنه في مقابل االهتمام املتنامي بهذا امليدان ،هناك
تعدى الغرب منذ سنوات ،ووصل إلى
عاملنا العربي ،وال ّ
نوع من الفوضى وااللتباس الحقيقي لناحية التعريف واملفهوم .في سبيل
سيما على صعيد املوضة واألزياء والجمال .انطالقًا من
ّ
هذا املبدأّ ،
باملدونني/ات في هذا املجالّ ،
املساهمة في إيضاح الصورة أكثر ،من املفيد اإلضاءة على بعض النقاط.
وتعرفنا
عجت املنصات االفتراضية
ّ
كثيرات صرن ُيطلقن على أنفسهن اسم «فاشونيستا» بسبب ولعهن
عبر السوشال ميديا عن كثب إلى أسماء تتولى اختيار إطالالت املشاهير
ّ
مشاركة إطالالتهن وآرائهن مع
بصيحات املوضة ،حتى إنهن
بوستاتها الدورية ،من
وتفسح للناس املجال ملعرفة نصائحها وآرائها ُعبر
يحرصن على َ ُ
ُ
ّ
ّ
متابعيهم على السوشال ميديا .لكن ليست كل من تطلق على نفسها (أو
دون أن ننسى حسابات الـ «فاشونيستا» التي ال ت َعد وال تحصى .يأتي ذلك
ُ
على نفسه ،وإن كان هذا االسم ليس شائعًا كثيرًا بني الرجال) هذه
طلق
ي
بعد اكتساب مهنتي الـ ( Image Consultantمستشار مظهر) وFashion
ُ
ّ
َ
(منسق مالبس) في الفترة املاضية أهمية كبرى ،منذ أن ّ
ّ Stylist
التسمية تعد  Fashionistaحقًا .فلهذا املصطلح تعريف دقيق قد يختلط
تحولت
على البعض .حسب معجم «أكسفورد» ،يعود أصل التعبير إلى كلم ة �Fash
الفيديو كليبات إلى أفالم صغيرة في العالم العربي ،ثم مع اكتساح موجة
 istaالتي تضاف إلى الكلمات
تعني موضة باإلنكليزية ،إلى جانب
األعمال العربية الدرامية املشتركة (انطالقًا من مسلسل «روبي» ـ  2012ـ
 ionالتي ُ
ّ ُ ْ
ّ
ّ
كتابة كلوديا مرشليان وإخراج رامي حنا) ،ومن بعدها برامج الهواة الضخمة باإلسبانية لتصبح وصفًا ،أي تشكل شرطًا لتعلق الحكم بموصوفه .في
التي تضم نجومًا في لجان تحكيمها .هذه العوامل وغيرهاّ ،
املاضي ،كانت «فاشونيستا» ترمز إلى األشخاص املهووسني باتباع املوضة
كرست هاتني

ّ
مهن عززتها أدوات العصر
ّ
هاديا سنو

جويل مردينيان

َ ْ
من يصنع «صورة» المــ

ال يمكن أن نقول «موضة» في لبنان من
ّ
دون أن نذكر هاديا سنو .املرأة صاحبة
اللوكات «املجنونة» التي تمزج في كالمها
ّ
عربيتها ّ
املكسرة بالكثير من اإلنكليزية،
ّ
واملفعمة بالحيوية والنشاط وخفة الظل،
ّ
عرفت الجمهور اللبناني من خالل إطاللتها
ضمن برنامج «عالم الصباح» (على
قناة «املستقبل») بمبدأ الـMix and Match
والتنسيق) لدى اختيار املالبس،
(املزج
ّ
وأطلعته في كل موسم على القطع ا ًلـMust-
( Haveالتي يجب اقتناؤها) ،فضال عن
الجولة على أبرز عروض األزياء للمصممني
اللبنانيني والعامليني حول العالم (خصوصًا
أسابيع املوضة) ،وبالتأكيد مع عرض قطع
مالبس أو أكسسوارات في االستوديو
من متاجر ّ
معينة في بيروت أو ملصممني
شباب .بداية هادية التلفزيونية كانت
عبر ،mtvقبل أن تنتقل إلى «املستقبل»

ً
في  ،1996حيث ّقدمت ّأوال Signée
 Futureلسنوات ّ
عدة لتنضم بعدها إلى
أسرة البرنامج الصباحي الشهير «عالم
الصباح» .ومع تسارع ّ
التطور التكنولوجي،
ّ
لم تغب هاديا عن األضواء ،بل راحت توسع
أنشطتها عبر الشبكة العنكبوتية ،وتحديدًا
عندما أطلقت موقع ( Hadia›s Worldعالم
هاديا) مع حساباته على مختلف مواقع
التواصل االجتماعي وقناته على يوتيوب.
ّ
ّ
واملصورة ،يشكل
عبر التدوينات املكتوبة
هذا املوقع «مرجعًا» لكل ّ
محبي املوضة
ّ
للتعرف إلى أحدث الـ «ترندات» في هذا
العالم الواسع ،ومن كل بلدان
ّ
العالم .درست سنو الدعاية ،التسويق
وتصميم األزياء .وإلى جانب كونها مهتمة
باملوضةّ ،قدمت عروضًا ترفيهية ّ
عدة،
وعملت أيضًا في مجال العالقات العامة
والتسويق.

ّ
التلفزيون شكل أيضًا نقطة انطالق
جويل مردينيان ( 39عامًا) في عالم
الشهرة .خبيرة التجميل اللبنانية ،بدأت
حياتها العملية كعارضة أزياء وهي في
َ
اختيرت لتكون Miss
سن الـ ،18ومن ثم
Italian Communities Worldwide
في بريطانيا .لم يكن هذا اللقب كافيًا
إلرضاء طموحاتها ،فالتحقت بمعهد
«غريت بينت» في لندن لدراسة التجميل،
قبل أن تجد سبيلها الحقًا إلى عدد من
صالونات التجميل البارزة هناك .املاكياج
وحده أيضًا لم يكن كافيًاّ ،
فوسعت جويل
معرفتها بأصول املوضة من خالل
زيارتها أشهر دور األزياء ومصمميها
في أوروبا .نجاحها املهني لفت أنظار
شبكة  mbcالسعودية ،فمنحتها فرصة
تقديم برنامج متخصص في الرياضة ،من

ّ
دون أن يمضي وقت طويل قبل ّأن تتولى
برنامجًا محصورًا باملوضة والجمال تحت
عنوان «بصراحة أحلى» ،يهدف باألساس
إلى تغيير لوكات نساء عاديات ّ
يتقدمن
للمشاركة ،من طريق إجراء تعديالت
على مظهرهن (تخفيف الوزن ،العناية
ً
باألسنان والبشرة ،وصوال إلى بعض
العمليات التجميلية أحيانًا) ،عبر إرشادهن
ومنحهن نصائح متخصصة تتناسب مع
شكلهن وتفضيالتهن وأسلوب حياتهن.
اسم البرنامج ّ
تغير في ما بعد إلى «مع
جويل أحلى» ،وقد افتتحت مردينيان في
ً
دبي مركزًا تجميليًا كامال باسم Clinica
 ،Joelleوهي تحرص على مشاركة
متابعيها على السوشال ميديا تفاصيل
إطالالتها وأنشطتها وأرائها املختلفة.

أرجعت «فوغ»
بداية موضة
الـ «فاشونيستا» إلى
الفترة الممتدة بين
نهاية التسعينيات وبداية
األلفية الجديدة
االنطالقة الرسمية
لهذه التسمية بدأت مع
اإليطالية كيارا فيراغني
التي صارت اسمًا بارزًا
في عالم تصميم األزياء
والتدوين

السبت  30أيلول  2017العدد 3287

ثقافة وناس
ّ
بطريقة «عمياء» ،غير أنها وفقًا لـ  Urban Dictionaryأصبحت تستخدم
لإلشارة إلى َم ْن ال تنحصر لوكاتهم /ن بما هو جديد ،بل ينسقون أزياءهم
انطالقًا منها ،لكن وفقًا لذوقهم الخاص ،بهدف الحصول على إطاللة ّ
مميزة
ّ
تشبههم وغالبًا ما تؤثر في خيارات اآلخرين ،أي ّأن املوضوع أقرب إلى
أسلوب حياة منه إلى وظيفة أو مهنة .وقد أرجعت مجلة «فوغ» بداية موضة الـ
«فاشونيستا» إلى الفترة املمتدة بني نهاية التسعينيات وبداية األلفية الجديد،
معتبرة ّأن انطالقتها الرسمية كانت مع اإليطالية كيارا فيراغني ( 30عامًا)
في عام  ،2007قبل أن ّ
تتحول اليوم إلى اسم بارز في عالم تصميم األزياء
ّ
التخصص أكثر ،يحني وقت ال ـ �Im
والتدوين .لكن إذا أردنا الحديث عن
ّ
 .Fashionيرى بعضهم أن االثنتني تؤديان
 age Consultantو الـ ّ Stylist
ّ
العمل نفسه ،لكن في الحقيقة لكل منهما خصائص محددة .فالـ Fashion
 Stylistهو الشخص الذي ينتقي املالبس لناحية ّ
قصاتها وألوانها ،إضافة
إطاللة وفقًا لخطوط املوضة السائدة وبما
إلى األكسسوارات املناسبة لكل
ُ
يتواءم مع املناسبة أو الحدث الذي سترتدى خالله هذه األزياء .وهؤالء هم
حجر أساس في جلسات التصوير الخاصة بالدعايات (املتلفزة أو املطبوعة

نجوم
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أو اإللكترونية) أو املجالت أوً الفيديو كليبات أو املقابالت أو الحفالت أو
املسلسالت أو األفالم ،فضال عن الفعاليات املختلفة التي يشارك فيها
املشاهير وعارضو/ات األزياء والشخصيات العامة.
ّ
أما ا ــل ،Image Consultantفعلى الرغم من أنها تشمل عمل الـ�Fashion Styl
ّ
 ،istتركز هذه املهنة على تحليل شخصية الفرد وعاداته وأهوائه ،إضافة إلى
لون البشرة ومقاييس الجسد ،وتدرس أسلوبه الحالي في اختيار اللوكات
ّ
والتبضع قبل اقتراح اإلطاللة املالئمة .هنا ،يذهب العمل أبعد من ّ
مجرد
اختيار املالبس الصحيحة ،إذ يمزج بني املوضة وعلم النفس ،وكثيرًا ما نرى
أشخاصًا يجمعون بني املهنتني ،لكن عليهم بالطبع امتالك أصول املهنة
والخبرة الالزمة .األسماء الشهيرة واملحترفة محليًا وعربيًا اليوم ليست
ّ
كثيرة ،لكنها آخذة في التزايد طبعًا .بعضها ،بدأ مشواره من التلفزيون،
وبعضها اآلخر ّوجد في مواقع التواصل االجتماعي فرصة كبيرة للشهرة
وإثبات الذات .ولعلنا نستطيع في هذه الجولة البسيطة التعريج على بعض
الشخصيات الذائعة الصيت.
إعداد نادين كنعان

ـوضة في الزمن االفتراضي؟
مايا ّ
حداد

روال كعدي

اقترن اسم مايا ّ
حداد بعدد كبير من نجوم
التمثيل والغناء ،بدءًا من مايا دياب مرورًا
بسيرين عبد النور ونادين نجيم ّ
(أهمها
لوكها الغجري في مسلسل «سمرا»،
ً
انتهاء بنجوى كرم
وإطالالتها في) ،وليس
ولطيفة التونسية وهيفا وهبي.
البداية كانت مع الكليبات التي اشتغلت
فيها مع الئحة طويلة من املغنني ّ
ضمت
ً
مثال جورج وسوف (كليب أغنية
«بيحسدوني» إخراج ميرنا ّ
خياط)،
لتشغل في وقت الحق مقعدًا لم يكن
موجودًا في اإلنتاجات العربية الدرامية،
وهو ( Production Designerبدءًا من
مسلسل «روبي»).
نجاح مايا في اختيار لوكات الشخصيات
األساسية في أفالم ومسلسالت عربية
ّ
مميزة خالل السنوات املاضية ،يعود إلى
جانب ذوقها الرفيع واطالعها الواسع على

كل جديد ،إلى دراستها تصميم األزياء في
باريس ،لتلتحق بعد ذلك بدورة أكاديمية
تختص برسم الكراكتيرات في الدراما.
أما بالنسبة إلى ملساتها في البرامج
التلفزيونية ،فال يمكن التغاضي عن
اإلطالالت الالفتة ألعضاء لجنة تحكيم
برنامج «أراب كاستينغ» (قناة «أبو ظبي»
ـ قصي خولي وباسل خياط وغادة عبد
الرازق وكارمن ّلبس) ،ولوكات أصالة في
برنامج البحث عن املواهب «فنان العرب»
(قناة «دبي») .يذكر ّأن ّ
حداد تتواصل
بكثافة مع محبيها على السوشال
ُ
ميديا وتطلعهم على كل جديد ،بما فيه
املستحضرات والبضائع الجديدة التي
تشتريها أو تحصل عليها لتجريبها
وإبداء رأيها فيها .وكانت لها مشاركة قبل
أشهر كـ ( Fashion Policeشرطة موضة)
في برنامج «الحلقة األخيرة» على .mtv

برز اسم روال كعدي عبر شاشة mtv
من خالل فقرة  Fashionistaالتي ّ
تقدمها
ضمن البرنامج الصباحي .mtv alive
ّ
تذكرنا هذه الفقرة من حيث املضمون
ّ
بتلك التي اشتهرت فيها هاديا سنو
على «املستقبل» ،إذ تحرض كعدي على
تعريف املشاهدين بكل جديد في عالم
املوضة واألزياءّ ،
وتزودهم بالنصائح
ً
الضرورية ،وآخر «الصراعات» ،فضال
عن أحدث عروض األزياء ،من دون أن
ننسى املقابالت مع مصممي األزياء

الذائعي الصيت أو الصاعدين ،والـmust-
 .havesإضافة إلى نشاطها الكثيف على
مواقع التواصل االجتماعي الذي يشمل
الظهور مباشرة من فعاليات أو محالت
ّ
محددة ،تركت روال بصمة في برنامجي
ّ
و«منا ّ
وجر» (تقديم بيار
«من اآلخر» ِ
ّ
ّ
ّ
رباط) على  mtvأيضًا ،فيما جيرت حبها
وخبراتها املتزايدة في تأسيس خط خاص
ّ
بها يتركز على تصميم أكسسوارات
أحذية مبتكرة باسم Roula Kehdi
.Creations

ّ
سيدريك حداد

في الوقت الذي تقل فيه أسماء
ّ
الرجال في هذا امليدان ،تمكن
سيدريك ّ
حداد من اختراقه وعرف
الناس اسمه أكثر بعدما ّ
نسق
إطالالت املشاركني في بعض
مراحل برنامج «أراب آيدول» على
 ،mbcوإطاللة ّ
مقدمة البرامج
واملمثلة اللبنانية إيميه صياح
في  The Voiceعلى الشبكة
ّ
السعودية نفسها .علمًا بأنه
ّ
يتدخل بمظهر بعض مذيعات
قناة  otvاللبنانية .نجوى كرم،
وسيرين عبد النور ،ويارا،
ووفاء الكيالني ،وهيلدا خليفة
وغيرهن من النجمات والنجوم،
يقعون ضمن القائمة التي اختار
سيدريك إطالالتهن .ال يبخل على
متابعيه بالنصائح ،سواء عبر
البرامج التلفزيونية أو املجالت
أواملواقع اإللكترونية أو عبر
السوشال ميديا .حتى ّأن هاشتاغ
 #StyledByCedتداوله أحيانًا
املعجبون بلوكاته الشخصية
أو باإلطالالت التي يختارها
ً
للمشاهير ،فضال عن ورشات
العمل التي يديرها في مجال
تنسيق الصورة واملالبس.
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فيلم لبناني ينافس في كاليفورنيا ّ
سينما المقاومة في «قلب التنين»
زينب حاوي

ّ
«الهيبة « ...»2جبل» تسلل إلى lbci
زكية الديراني
قبل عامني تقريبًا ،وصلت املفاوضات بني  lbciو
 mbcإلى خواتيمها ّ
لبث املوسم األول من برنامج
«ذا فويس كيدز» الذي تنتجه شركة «تالبا للشرق
األوسـ ــط» بــالـتـعــاون مــع الـشـبـكــة الـسـعــوديــة .لكن
املفاجأة أن املـشــروع التلفزيوني الــذي يبحث عن
األطفال ،ذهب في اللحظات األخيرة لـ
املواهب لدى ّ
فويس كيدز» نسب املشاهدة.
«ذا
م
حط
 .mtvيومها،
ّ
لم تنس  lbciاملوضوع ،فوقعت العام املاضي عقد
تـعــاون بينها وبــن  mbcلـبـ ّـث مشاريعها .هكذا،
حسمت  lbciأمرها واطمأنت إلى أن أعمال الشبكة
ستكون ّفــي «جيبتها» ،وهــذه خطوة ال يستهان
بها في ظل تراجع اإلنتاج املحلي ،سواء في البرامج
أو األعمال الدرامية .من هذا املنطلق ،ذهب عرض
املــوســم ال ـثــانــي مــن «ذا فــويــس ك ـيــدز» إل ــى ،lbci
ّ
وستبدأ عرضه أوائــل العام املقبل ،تزامنًا مع بثه
على الشبكة .هــذه الحالة تشبه إلــى حـ ّـد بعيد ما
حصل مع مسلسل «الهيبة» (كتابة هــوزان عكو
وإخــراج سامر برقاوي) الذي ُعرض في رمضان
ّ
«الصباح لإلعالم»)
املاضي على ( mtvمن إنتاج
ّ
ولعب بطولته تيم حسن (جسد شخصية جبل)
ونــاديــن نجيم ومنى واص ــف ،مــع فــارق طبعًا في
تفاصيل الحصول على املشروع الدرامي املشترك.
ّ
«الصباح» لم يتفاوضوا مع قناة بيار
مع العلم أن
الضاهر على عرض الجزء األول من عملهم ،لكن

نجاح «الهيبة» فتح شهية القنوات على الحصول
عـلــى ال ـجــزء الـثــانــي مـنــه .وهـنــا ب ــدأ ال ـصــراع بــاكـرًا
على تلك «الوجبة» .من املبكر الحسم في مسألة
ّ
ستبث «الهيبة  ،»2لكن األكيد أن
الشاشات التي
التفاوض مع  lbciانطلق فور انتهاء شهر الصوم.
في هذا السياق ،بدأت  lbciعرض «الهيبة »1أمس
(ك ــل ّ جـمـعــة وس ـب ــت ب ـعــد ن ـش ــرة األخ ـ ـبـ ــار) ،ومــن
املتوقع أن يحصد نسبة متابعة ،رغم أنه العرض
الثاني على الشاشة املحلية.
هــذه الخطوة ّ
تمهد الطريق لعرض املوسم الثاني
مــن املسلسل ال ــذي ي ــدور فــي فـلــك ال ـثــأر وتـجــارة
يتضاعف
ال ـســاح وقـصــص ال ـح ـ ّـب ،وامل ـتــوقــع أن
ّ
سعر حلقته بسبب االنتشار الواسع الذي حققه.
ّ
يــؤكــد مـصــدر داخ ــل  lbciالـخـبــر ،مختصرًا بــأن
ّ
مستمرة واملسلسالت عرض وطلب،
«املفاوضات
َّ
ولــم ُيــوقــع بعد االتـفــاق بــن الطرفني ،لكن التفاؤل
يختصر هــذه املــرحـلــة» .ينفي املـصــدر ّأي خالف
ّ
و«الصباح» ،الفتًا إلى أن التعاون قديم
بني القناة
بني الثنائي ويعود إلى ثمانينيات القرن املاضي.
ّ
لكن  lbciكانت تركز على الدراما املحلية أكثر من
تركيزها على الدراما العربية ،وربما تغيرت قواعد
ً
اللعبة في رمضان املقبل قليال .باختصار ،الصراع
على «الهيبة  »2بدأ باكرًا هذا العام ،لكن األكيد أن
العامل املــادي وحــده هو الــذي سيحسم ألي قناة
سيؤول املسلسل ...فمن يدفع أكثر يحصل على
حق ّ
البث!

 Ciné-concertمع مرلين ديتريش

حملة في يوم عاشوراء:
ّ
تبرع بالدم بدل التطبير
للسنة الخامسة على التوالي ،يواجه
ناشطو حملة «من ُهو الحسني؟»
بعض املظاهر التي تمارس في
يوم عاشوراء ،وال سيما التطبير
(شق الرؤوس) ،بحملة تبرع
بالدم تنظمها الحملة طوال يوم
غد في مبنى بلدية حارة حريك،
بالتعاون مع البلدية وجمعية .DSC
الحملة التي انطلقت في العاصمة
البريطانية عام  ٢٠١٢ملواجهة
ُ«الظواهر املتشددة والدموية التي
تمارس باسم اإلمام الحسني»،
بحسب الناشطة غنى قطيش،
انتقلت إلى لبنان عبر مهندسة
الكهرباء ريهام حجازي التي التف
حولها طالب ومثقفون من طوائف
ومناطق مختلفة «لنشر القيم
اإلنسانية الجامعة التي أرستها
عاشوراء من إرساء للعدالة والحق».
في األيام املاضية ،وزعت الحملة
حصصًا غذائية وألبسة وكتبًا على
املحتاجني.

ّ
التوجه نحو الـciné-concert
برز
ّ
(أي املرافقة املوسيقية الحية
لفيلم من حقبة السينما الصامتة)
منذ أقل من عشر سنوات في
لبنان ،وطاولت األنشطة ،بالجزء
األكبر منها ،أفالمًا أملانية
(وبعدها الروسية من الحقبة
السوفياتية) .األسماء التي عملت
في هذا اإلطار ُتنتمي إلى جيل
ما بعد الحرب امل ِل ّم بالتجارب
الحديثة ،من موسيقى إلكترونية
وتجريبية ومينيمالية ومرتجلة
حرة .شهدنا مرافقة موسيقية
لفيلم «عيادة الدكتور كاليغاري»
لألملاني روبرت فينه ،إذ أنجز
الشريط الصوتي فريق ،Munma
أبرز األسماء املحلية في صناعة
املوسيقى اإللكترونية غير

التجارية .كذلك ،وضعت فرقة
 XEFMشريطًا لتحفة السوفياتي
دزيغا فيرتوف «الرجل ذو
الكاميرا» ،ورافق األخوان رامي
وبشار خليفة «فاوست» كما
رآه األملاني فريدريش مورناو،
وكان لجويل خوري تجربتها
في هذا املجال مع فيلم «البارجة
بوتمكني» للسوفياتي آيزنشتاين.
اليوم ،يضيف املنتج املوسيقي
زياد نوفل ( ،)Rupturedالذي
ّ
سبق أن نظم مواعيد من هذا
النوع ،تجربة جديدة ضمن
«أسبوع الفيلم األملاني» في دورته
البيروتية الرابعة .إذ يدعو إلى
االستماع إلى الثالثي Munma
(جواد نوفل) ،فادي طبال (رافق
مع شربل الهبر سلسلة أفالم
قصيرة لإلسباني سيغوندو
دي شومون) و Mme Chandelier
(أنطوني صهيون) الذين صنعوا
شريطًا موسيقيًا لفيلم The
( Woman One Longs Forلألملاني
كورتس برنهارت —  )1929الذي
تؤدي بطولته األسطورة مرلني
ّ
ديتريش .األمسية تنظم بالتعاون
مع «متروبوليس أمبير صوفيل»
و«معهد غوتيه في لبنان».
 :ciné-concertغدًا األحد ()20:00
ـ «متروبوليس أمبير صوفيل» ـ
لالستعالم01/204080 :

بدأ كاختبار ضمن ورشــة عمل سينمائية
فــي طـهــران أداره ــا نــادر طــالــب زاده مخرج
ف ـي ـلــم «املـ ـسـ ـي ــح» ،وانـ ـتـ ـه ــى ب ــوص ــول ــه إل ــى
مـهــ�رجـ�ا ن  PTAFFـ ـ ـ �Pembroke Tapa
 relli Arts and Film Festivalفي لوس
أن ـج ـل ــوس ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا .ف ــي ع ـقــر دار
األميركيني ،اختير الفيلم القصي ر �Estimat
( ing Positionتقدير موقف) للمخرجني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ـش ــاب ــن ك ــاظ ــم ف ـي ــاض وعـلــي
قميحة ،ضمن فئة «أفـضــل فيلم أجبني».
ال ـشــريــط الـقـصـيــر ( 8د - .إن ـت ــاج ،)Drift
يستخدم األدوات الــدعــائـيــة األمـيــركـيــة في
الـسـيـنـمــا ،وتــروي ـج ـهــا لـلـجـنــدي األمـيــركــي
على أنه ذو إنسانية عالية ،وهدفه تخليص

مشهد من «تقدير الموقف»

الـشـعــوب مــن اإلرهـ ــاب ،لـتـصـ ّـب فــي أه ــداف
املقاومة ومشروعها األخالقي في الدرجة
األولى.
ي ـح ـكــي ال ـش ــري ــط ق ـصــة أربـ ـع ــة عـسـكــريــن
ش ـبــاب ـ ـ ـ ل ــم ُي ـشــر إل ــى هــويــات ـهــم الـحــزبـيــة
ع ــن ع ـمــد ـ ـ ـ ـ ي ـن ـت ـظــرون ت ــأدي ــة م ـه ـمــة .وإذا
ـراع وصـ ـب ــي ص ـغ ـيــر ي ـق ـت ـح ـمــان امل ـك ــان
بـــ ٍ

املوجودين فيه ،ويبدأ بعدها الجدال بشأن
م ـص ـيــر ه ــذي ــن ال ـش ـخ ـصــن ،ب ــن تــركـهـمــا
واملخاطرة في تبليغ «املسلحني» (املقصود
بهم داع ــش) ،بمكان وجــودهــم ،أو تركهما
مـقـيــديــن ،مــا يعرضهما لخطر التهامهما
من قبل الحيوانات املفترسة في البرية ،أو
تصفيتهما نهائيًا .مع تصاعد الجدل ،وميل
الكفة إلى قتل هذين الشابني ،تحسم القصة
تأكيد ّأن معركة
ويتركان ملصيرهما ،في
ِ
هؤالء املقاومني أخالقية وغير انتقامية في
امل ـقــام األول ،قـبــل أن تـكــون عـسـكــريــة ،ولــو
خسروا من أفرادهم جراء مجزرة ارتكبتها
ً
الجماعات اإلرهابية .مشاهد رأيناها قبال
في فيلم  lone survivorللمخرج بيتر بيرغ
( ،)2013حيث يـتــرك الـجـنــود األميركيون
الرعاة الذين يأتون إلى قاعدتهم العسكرية،
في مشهدية عمدية لتلميع وأنسنة األميركي
ّ
واملجزر بشعبها .هذا
املحتل ألفغانستان،
ُ
املشهد عاد واستخدم في «تقدير املوقف»،
عـبــر بــروبــاغ ـنــدا م ـض ــادة ،تـظـ ّـهــر أخــاقـيــة
املقاومني التي يمارسونها قبل أن يكونوا
جنودًا وعسكرًا في امليدان.
إذًا ،استطاع هذا الفيلم الذي يناهض الدعاية
األميركية ،املشاركة في مهرجان سينمائي
على األراضــي األميركية .أمــا الفيلم الثاني
لكاظم فـيــاض ،الــذي سيعرض فــي العشاء
ال ـس ـن ــوي ل ـط ــاب «ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـت ــرب ــوي ــة» في
جــامـعــة  Lauي ــوم ال ـثــاثــاء املـقـبــل ،فيحمل
عـنــوان « .»28:35فيلم قصير ( 8دقــائــق)،
يحاكي املعركة األخيرة التي قادها الجيش
وامل ـق ــاوم ــة ف ــي جـ ــرود الـ ـق ــاع ،مـتـكـئــة على
قـصــة حقيقية بــن صــديـقــن أحــدهـمــا من
الجيش واآلخر من املقاومة .وضمن ظروف
م ـحــددة فــي امل ـعــركــة ،يـهــب أحــدهـمــا اآلخــر
كليته ويـتـبــرع لــه بــالــدم مــن دون أن يعرف
املتبرع بــأن املصاب هو صديقه .مشهدية
تؤكد اللحمة بني الجيش واملقاومة إنسانيًا
وعسكريًا أيضًا.
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كلمات

«ماكينة الحلم» تبعث جيل البيتنيك
ّ
سان فرانسيسكو ،بداية الخمسينيات .جاؤوا إلى هنا جميعًا ،ألن غينسبرغ (الصورة) مع  20دوالرًا في جيبه ،وجاك كيرواك ،ووليم بوروز وجاك سبايسر وغاري سنايدر ومايكل مكلور ...زعيقهم في وجه تكلف الشعر
األكاديمي في أروقة «جامعة كولومبيا» في نيويورك ،وشتائمهم إلليوت وإزرا باوند ،وحبات البطاطا التي راحت تتطاير على محاضرة حول الدادائية ،صارت كلها أصواتًا هاذية ّ
تتردد على املنصات وتنشر في الكتب.
املتسيبة ...وأميركا ،الخارجة ّ
ّ
لتوها من
كانت التربة خصبة وجاهزة لحركة «جيل البيت» األميركية :البوهيميون يتعثرون بالفوضويني ،واملصائر معطلة ،ال نافذة في أسفل السماء ،وليس هناك ما يثقل الظهور
الحرب العاملية الثانية ،فال يقني في ما إذا كانت قد لفظتهم ،أو هم الذين ما عادوا يقدرون على ماديتها وشياطينها وقنبلتها الذرية .تخلت الجماعة عن مقاييس السرد وقيمه الراسخة ،مقابل كتابة مندلقة
وتلقائية ومتشظية .مع اختباراتهم الجنسية راحوا يستكشفون الديانات الغربية والشرقية ،ويبتلعون عقاقير الهلوسة .تحت تأثيرها ،كتب غينسبرغ «عواء» ( .)1956انطفأت الحركة سريعًا بعد سنوات ،كما لو
أنها انتحرت عوضًا عن أبنائها ممن بقيت كتبهم وتجاربهم تحدد مالمح الثقافة األميركية البديلة بعد الحرب العاملية الثانية« .جامعة إموري» في أتالتنا (جورجيا) تحتفي بـ «جيل البيت» وأيقوناته في معرض
ّ
املضادة» الذي يستمر حتى أيار (مايو) املقبل .يسترجع املعرض تلك الفترة الطائشة من األدب األميركي الحديث ،عبر صور ومواد ووثائق نادرة ،من بينها النسخ األولى للكتب،
«ماكينة الحلم :جيل البيت والثقافة
وقصائد مبكرة ّ
ومسودات لم تعرض من قبل .غابت أسماء كثيرة خلف الهاالت الثالث األولى لـ «جيل البيت»؛ غينسبرغ وكيرواك وبوروز .يكشف الحدث عن بعض هذه التجارب لشاعرات مثل ديان دي بريما ،وأخرى
لألفريقيني أميري بركة وبوب كوفمان .وبعدما بقيت ضائعة لنحو ستني عامًا ،سيتمكن الزوار أخيرًا من قراءة رسالة نيل كسادي التي ألهمت رواية كيرواك «على الطريق» (.)1957
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«األخبار» تنشر مقاطع من روايته الجديدة «ما يخفيه الله عنا»

أنور رحماني :كافكا الجزائــ

الجزائر – عثمان تزغارت
ق ـبــل أن ُيـ ـص ـ ِـدر األديـ ـ ــب ال ـج ــزائ ــري
ال ـ ـش ـ ــاب أن ـ ـ ـ ــور رح ـ ـمـ ــانـ ــي ()1992
رواي ـت ـيــه املـثـيــرتــن ُ لـلـجــدل «مــديـنــة
الظالل البيضاء» (نشرت إلكترونيا
عـ ــام  )2016و«هـ ـل ــوس ــات ج ـبــريــل»
(«ف ـ ــاص ـ ـل ـ ــة ل ـل ـن ـش ــر وال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع» ـ ـ
ال ـقــاهــرة –  ،)2017ك ــان ق ــد اشـتـهــر
ّ
كمدون جريء ذي قلم ناري .مدونته
«ي ــوم ـي ــات ج ــزائ ــري فـ ــوق الـ ـع ــادة»
ّ
ألـبــت ضــده السلطات واألصــولـيــن
امل ـت ـط ــرف ـي ــن ،فـ ــي آن مـ ـع ــا ،بـسـبــب
أفكاره «الصادمة» املنادية باحترام
حـ ـق ــوق األقـ ـلـ ـي ــات ،وت ـش ــري ــع زواج
املثليني ،وإقرار الحق في اإللحاد.
أفكار لم تلبث أن ّ
عرضته للضغوط
والـ ـتـ ـه ــدي ــدات بــال ـق ـتــل ف ــي جــام ـعــة
ُّ
تيبازة ،حيث يـ ُ
ـدرس القانون .اتهم
بـ ـ «املـ ـ ــروق وامل ـج ــاه ــرة ب ــال ـش ــذوذ»،
وبـ ــاألخـ ــص م ـن ــذ ق ـص ـي ــدة ش ـه ـيــرة
بــالـعــامـيــة ال ـجــزائــريــة نـشــرهــا على
صفحته عـلــى فــايـسـ ُبــوك ،فــي ربيع
 ،2016بعنوان «أنــا نقش» («نقش»
يعني «مثلي» باللهجة الجزائرية).
قصيدة أثارت ضده موجات عارمة
من االنتقادات ،وخاصة أنها دفعت
مجلة  ،Têtuالناطقة باسم جمعيات
املـ ـثـ ـلـ ـي ــات واملـ ـثـ ـلـ ـي ــن وامل ـت ـح ــول ــن
ومــزدوجــي الجنس في فرنسا ،الى
االحـتـفــاء بــه ،تثمينًا لنضاالته من
أجــل حـقــوق األقـلـيــات الجنسية في
الجزائر.
ف ــي ل ـقــائــه م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» ،ف ــي أحــد
م ـ ـطـ ــاعـ ــم ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة،
اسـتـعــاد أن ــور رحـمــانــي باستغراب
لـ ــم يـ ـخ ــل مـ ــن ال ـ ـحـ ــزن سـ ـ ــوء ال ـف ـهــم
الكبير ال ــذي أح ــاط بتلك القصيدة
وب ــال ـب ــورت ــري ــه ال ـ ــذي خـصـصـتــه لــه
املجلة الفرنسية الشهيرة بدفاعها
عــن حـقــوق املثليني« .أغـلــب وسائل
االع ــام الـجــزائــريــة تعمدت تكريس
االنطباع لدى الناس بأن الضغوط
والتهديدات التي طاولتني بسبب
ت ـل ــك ال ـق ـص ـي ــدة س ـب ـب ـهــا امل ـج ــاه ــرة
بمثليتي .كانت هناك رغبة واضحة

فــي االسـ ــاءة ل ــي ،وتـحــويــل النقاش
ال ــى مــوضــوع ث ــان ــوي .أن ــا لــم أكـتــب
تلك القصيدة ألكـشــف بــأنــي مثلي،
كما تبادر الــى أذهــان من لم يقرأوا
سوى عنوانها! بل كتبتها مدفوعًا
ب ـت ــأث ــري ال ـش ــدي ــد ب ـش ــري ــط ف ـيــديــو
انتشر آنذاك على شبكات التواصل
االجتماعي يـصـ ّـور االع ـتــداء بشكل
وح ـ ـ ـشـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى أحـ ـ ـ ـ ــد املـ ـتـ ـح ــول ــن
ج ـن ـس ـي ــا ب ـ ـم ـ ـحـ ــاذاة أح ـ ـ ــد امل ــاه ــي
ال ـل ـي ـل ـي ــة فـ ــي الـ ـج ــزائ ــر ال ـع ــاص ـم ــة.
ّ
العنف الـجـســدي ال ــذي ُســلــط عليه،
مل ـج ــرد ك ــون ــه م ـخ ـت ـل ـفــا ،ومـ ــا راف ـق ــه
م ـ ــن ت ـع ـل ـي ـق ــات وتـ ـع ــابـ ـي ــر م ـش ـي ـنــة
تخل بالكرامة اإلنسانية ،جعلتني
أكتب تلك القصيدة بصيغة املتكلم
ألنقل معاناته .لكن بعضهم قــرأوا
القصيدة بشكل حرفي أو لم يفهموا
م ـن ـه ــا س ـ ــوى عـ ـن ــوانـ ـه ــا! ب ــال ـت ــال ــي،
صــاروا ّ
يروجون بأن املشكلة تكمن
في كوني أجاهر بمثليتي ،وأن ذلك
هــو سـبــب احـتـفــاء مجلة مـثــل Têtu
بكتاباتي»!
لـ ــم يـ ـك ــن م ـس ـت ـغ ــرب ــا ،فـ ــي ظـ ــل ه ــذه
ال ـس ــواب ــق ،أن ي ـكــون ل ـبــاكــورة أن ــور
رحـمــانــي الــروائ ـيــة« ،مــديـنــة الظالل
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاء» ،وقـ ـ ـ ــع الـ ـقـ ـنـ ـبـ ـل ــة فـ ــور
صدورها .هي جاءت لتعمق الجدل
املـ ـحـ ـي ــط ب ـك ـت ــاب ــات ــه وت ـ ــزي ـ ــده ح ــدة
واحـتـقــانــا .كـيــف ال ،وه ــذه الــروايــة،
املـهــداة الــى روح الشاعر الجزائري
الكبير جــان سيناك ،تناولت قصة
حــب مثلية بــن «مـجــاهــد» جــزائــري
و«م ـعـ ّـمــر» فــرنـســي! ج ــرأة اعتبرها
ً
كثيرون تـطــاوال على رمــوز الثورة،
واس ـ ـت ـ ـفـ ــزازًا غ ـي ــر م ـق ـب ــول فـ ــي بـلــد
املليون شهيد.
ل ـك ــن االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات والـ ـتـ ـه ــدي ــدات لــم
تـ ـن ــل م ـ ــن ع ــزيـ ـم ــة أن ـ ـ ـ ــور رحـ ـم ــان ــي
وإصـ ـ ــراره عـلــى مــواص ـلــة الـتـحــدي،
واالس ـت ـم ــرار ف ــي خـلـخـلــة يقينيات
املجتمع الجزائري الذي يعيب عليه
«م ـســايــرتــه ل ـل ــردة األص ــول ـي ــة الـتــي
تــريــد تدجينه مــن خــال إغــراقــه في
القيم املحافظة وال ــرؤى الــذكــوريــة،
بـعــدمــا ع ـجــزت عــن إخ ـضــاعــه بـقــوة

الـســاح ،خــال سنوات اإلره ــاب في
التسعينات».
هذه الروح الصدامية دفعت الفئات
املحافظة املقربة من النظام الحاكم
الـ ـ ــى الـ ـلـ ـج ــوء الـ ـ ــى أس ـ ـلـ ــوب م ـل ـتــو،
ملحاولة إسكات صوته ،عبر تأليب
ال ـس ـل ـطــات ال ـق ـضــائ ـيــة ضـ ــده .هـكــذا
وجـ ــد ن ـف ـســه م ـط ـلــوبــا م ــن ال ـق ـضــاء
بتهمة التطاول على الــذات اإللهية.
فــي  28شباط (فـبــرايــر) املــاضــي ،تم
اس ـت ــدع ــاؤه م ــن ق ـبــل امل ــدع ــي ال ـعــام.
«لم يجرؤ املحققون على مساءلتي
ب ـخ ـص ــوص مـ ــوضـ ــوع امل ـث ـل ـي ــة ،بــل
اكتفوا بأسئلة تلميحية من قبيل:
ه ــل ل ــدي ــك ح ـب ـي ـبــة .وك ـن ــت أجـيـبـهــم
بأنه ذلك شأن شخصي ال عالقة له
بالتحقيق الـقـضــائــي» .أم ــا التهمة
الرسمية ،فتمثلت في ازدراء الدين

قصة ّحب بين «مجاهد» جزائري
و«معمر» فرنسي اعتبرها كثيرون
ً
تطاوال على رموز الثورة الجزائرية
والتطاول على الذات اإللهية (تهمة
تعاقب عليها املادة  144من قانون
ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـج ــزائ ــري بــال ـس ـجــن 3
الـ ــى  5س ـ ـنـ ــوات) .وقـ ــد ب ـ ـ ّـرر قــاضــي
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ت ــوجـ ـيـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـ ــى أن ـ ــور
رحماني بمشهد من روايته «مدينة
ال ـظ ــال ال ـب ـي ـضــاء» ي ـص ــادف خــالــه
الـ ـ ـ ــراوي ش ـي ـخــا مـ ـش ــردًا وم ـج ـنــونــا
يزعم أنه الله وأنه خلق السماء من
العلكة!
قبالة قاضي التحقيق ،لم يتخذ أنور
رحماني موقفًا دفاعيًا أو تبريريًا،
بل تمسك بحرية التعبير واملعتقد،
راف ـض ــا م ـســاء ل ـتــه ح ــول مـعـتـقــداتــه
ال ــدي ـن ـي ــة .ولـ ــم يـ ـت ــردد ف ــي ال ـل ـجــوء
ال ــى وســائــل االعـ ــام لـلـتـنــديــد بـهــذا
االس ـت ـغــال غـيــر الـقــانــونــي للجهاز
ال ـق ـضــائــي ب ـهــدف إره ـ ــاب املـبــدعــن
وإس ـ ـكـ ــات أص ــواتـ ـه ــم .وقـ ــد وج ــدت
ق ـض ـي ـتــه صـ ــدى ك ـب ـي ـرًا ف ــي وســائــل
اإلعـ ـ ـ ــام فـ ــي ب ـ ــاده وف ـ ــي ال ـ ـخـ ــارج،

وأصـ ــدرت جـمـعـيــات حـقــوقـيــة ،مثل
 Human Rights WatchوFront
 Line DefendersوObservatoire
 ،de la liberté de créationبيانات
دعـ ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة إل ــى
كــف املـضــايـقــات عــن أن ــور رحـمــانــي
وحـمــايـتــه مــن تـهــديــدات املتطرفني.
ثــم جــاءت «قضية رشـيــد بــوجــدرة»
(االخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار  )2017/6/2وحـ ـ ـ ــراك
امل ـث ـق ـفــن ال ـ ــذي ت ــول ــد ع ـن ـه ــا ،خ ــال
الصيف املــاضــي ،إلرغ ــام السلطات
الجزائرية على حفظ القضية.
رغـ ـ ــم خ ـ ــروج ـ ــه م ـن ـت ـص ـرًا ف ـ ــي ه ــذه
املـ ـع ــرك ــة الـ ـقـ ـض ــائـ ـي ــة ،اال أن أنـ ــور
رحماني يتحدث بكثير مــن املــرارة
ع ــن هـ ــذه ال ـت ـجــربــة ال ـت ــي يـعـتـبــرهــا
قاسية على أكثر مــن صعيد .يقول
متحسرًا« :هــل من املعقول ،في بلد
يكفل دستوره حرية الرأي واملعتقد
وحــريــة التعبير واإلبـ ــداع ،أن يقوم
القضاء باستدعاء روائــي ملساءلته
حــول أقــوال شخصية مــن شخوص
رواي ـ ــات ـ ــه ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ـن ــص يـشـيــر
بــوضــوح إل ــى أن األم ــر لـيــس ســوى
هذيان شخص مجنون!».
من جهة أخرى ،يقول أنور رحماني
ُ ّ
إن ردود ف ـ ـعـ ــل ب ـ ـعـ ــض ال ـ ــك ـ ــت ـ ــاب
الجزائريني «الكبار» صدمته كثيرًا.
«أحدهم ّ
برر عدم تضامنه معي في
ّ
محنتي بأنني مدون ولست روائيًا،
علمًا بأن القضاء استدعاني رسميًا
ملـســاء لـتــي بـخـصــوص نــص روائ ــي!
لم أفهم ما هــذه التراتبية العبثية:
هــل مقاضاة م ـ ّ
ـدون بسبب كتاباته
أقل خطورة على حرية التعبير مما
لو كــان روائ ـيــا!؟» .ويضيف« :كاتب
كبير آخر انتقص من قيمة روايتي،
ً
ً
قائال إنها ليست عمال أدبيًا حقيقيًا
ألنها نشرت الكترونيًا ولــم تصدر
عــن دار نـشــر حـقـيـقـيــة! كـنــت أتــوقــع
م ــن ك ــات ــب ف ــي م ـنــزل ـتــه أن يـشـجــب
ع ــدم ق ـبــول أي دار جــزائــريــة بنشر
روايتي ،بسبب مضمونها الجريء،
مما أرغمني على نشرها إلكترونيًا.
والـشــيء ذاتــه بالنسبة الــى روايتي
الـثــانـيــة «هـلــوســات جـبــريــل» ،حيث

اضطررت لنشرها في مصر».
مـ ــن وحـ ـ ــي تـ ـل ــك املـ ـض ــايـ ـق ــات ال ـت ــي
اك ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوى بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاره ـ ـ ــا ،والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـجـ ـ ــارب
الكافكاوية التي عانى من عبثيتها
ال ـفــاق ـعــة ،اس ـتــوحــى أن ــور رحـمــانــي
أج ــواء روايـتــه الجديدة «مــا يخفيه
الله عنا» .رواية يحس قارئها بأنها
خــرجــت مــن معطف فــرانــز كافكا أو
جورج أورويل .هي تنتمي الى تقليد
األدب ال ــدي ـس ـت ــوب ــي ،Dystopique
أي األدب الـ ـغ ــرائـ ـب ــي الـ ـق ــائ ــم عـلــى
ابتكار عوالم ودول وأنظمة خيالية
تسودها قيم ومفاهيم غير معقولة
ومـخــالـفــة لـلـمـنـطــق وامل ــأل ــوف .أدب
يتخذ مــن ه ــذا ال ـنــوع مــن التخييل
الغرائبي تورية رمزية للتحذير من
مخاطر التسلط واالستبدادّ .
تــدور أح ــداث «مــا يخفيه الـلــه عنا»
ف ــي ب ـل ــد خ ـي ــال ــي يـ ـس ــوده ال ـف ـ ْس ــاد،
وي ـت ـبــع ش ـع ـبــه دي ـن ــا غــري ـبــا ُي ــؤ ِم ــن
أتـبــاعــه بــأن أكــل التمساح لإلنسان
يجعل هذا األخير يشعر باملتعة ،اذ
ّ
أن متعة التمزق بني فكي التمساح،
ف ــي م ـع ـت ـقــدات ـهــم ،أل ــذ م ـئــة مـ ـ ّـرة من
الجنس! هــذا البلد الفاسد ،الــذي ال
نعرف له اسمًا ،يحكمه زعيم ّاسمه
«جـ ــاكـ ــوشـ ــا» ،وهـ ــو رئ ـي ــس ش ــف ــاف
عن األنظار ،ال أحد يراه لكن
ومتاور ْ
الجميع ُيــؤ ِمــن بأنه «زعـيــم أبــدي ال
يظهر وال يموت».
إلحـكــام قبضته على الـبــاد ،يسلط
«جاكوشا» رهبانه الفاسدين على
الشعب ،من خالل ديانة التماسيح
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـج ــد الـ ـخـ ـض ــوع وت ـ ـقـ ـ ّـدس
ال ـت ـب ـع ـي ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــاء ،حـ ـي ــث يـسـعــى
الجميع للتدرج فــي سلك الخنوع،
بـغـيــة ب ـلــوغ مـنــزلــة «الـ ـق ـ ّـواد» ،وهــي
الفئة األعـلــى فــي املنظومة الدينية
والسياسية الحاكمة! وإذا براهبة
مـتـمــردة تــدعــى «أل ـجــا» تـشــق عصا
الطاعة ً على االستبلشمت الديني،
م ـنــاديــة بـتـحــريــر الـبـشــر مــن عـبــادة
الـتـمــاسـيــح .فيلقى عليها القبض،
لتقام لها محاكمة جائرة ،ويصدر
بحقها حكم باإلعدام ألنها تجرأت
على الترويج للفكر الحر!
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ـري يتحدى عبدة التماسيح!
مقاطع من «ما يخفيه الله عنا»
ّ
ّ
مرت ّأيامي في السجن االنفرادي تعيسة وحزينة ،تتخللها
جلسات التعذيب واالسـتـنـطــاق .استنطاق الزدراء كانوا
يعرفونه منذ البداية .وكنت في كل مـ ّـرة أشتمهم وأشتم
جميع ّ
مقدساتهم ،ولم يكن في وسعي سوى أن أفعل هذا.
لقد ّ
رب ــوا كــرهــا عظيمًا بــداخـلــي تـجــاه املـعـبــد ،لــم أعــد أرى
فيه سوى أداة كبيرة للقهر والظلم ولإلبقاء على املنظومة
االجـتـمــاعـ ّـيــة الـفــاشـلــة ،لــم أك ــن أرى فـيــه س ــوى ّدوامـ ــة من
الخرافات تبتلع الضعفاء .لقد كرهت هــذا الــديــن ،ال بأس
بذلك ،كرهته ،أين املشكلة؟ كرهته شعوريًا ولم أعد ّ
أصدقه
ً
عقليًا ،هل يريدونني أن ألتزم بشيء ال أقتنع به أصال؟ أن
أفعل الشيء ونقيضه في نفس الوقت...
ّ
املعبد يريدنا كائنات ناطقة بنصوصه ،مفكرة بنصوصه،
ّ
مسقفة في حدوده ،محدودة القرار ،قاصرة ،ناقصة عقل،
تافهة .لم يكن يريد بشرًا ،كان يريد أجسادًا تتبع ،جموع
ُ
ّ
تستعبد وتنفذ فقط ،كان يريد بهائم ناطقة ،ال غيرّ .أما أنا،
فقد قطعت الحبل حول رقبتي فوضعت في هذا السجن،
ّ
وكـنــت أفــكــر دائـمــا فــي طريقة مــا لـلـفــرار ،ال لـشــيء سوى
إلنقاذ الرضيع صاحب الرأس الكبير ،وال آبه إن مت بعدها
ّ
أو التهمتني التماسيح ،كنت أفكر دائمًا في حل ما ألجله،
ألج ــل روح ــه الـنـقـ ّـيــة ،لـكــي أمـنـحــه الـحـيــاة الـتــي يستحقها
في وجه هذه الفوضى املسماة دينا ،وفي لحظات العذاب
والـسـجــن تـلــك تــم اقـتـيــادي فـجــأة دون إخ ـطــار ســابــق الــى
املحاكمة ،املحاكمة الصورية ،املحاكمة الرهبانية ،املحاكمة
الظاملة كآالف املحاكمات.
دخلت غرفة املحاكمة ،غرفة رمادية بلون يقترب للسواد
يـعـلــوهــا رأس تـمـســاح كـبـيــر بـفــم مـفـتــوح وأن ـي ــاب طويلة
وأق ــراط على جانبيه على شكل مـيــزان مختل تدنو جهة
منه الى األرض ،وتماثيل رخامية لصيقة بجدرانهّ ،
تجسد
أجساد بشرية برؤوس
رابطة اإلنسان باآللهة ،على شكل
ٍ
تماسيح كبيرة ومخيفة ،ملاذا؟ ملحاكمة فكر ،محاكمة عقل،
محاكمة بتهمة محاولة انقاذ رضيع ،محاولة انقاذ بذرة
أمل ،بذرة حياة ،بذرة تغيير ،لقد كانت املحكمة أشبه بغرفة
لتكديس جثث املوتى ينبعث منها صمغ املوت األكيد ،لقد
ّ
رأيــت في جدرانها آالم الشعب وأنياب الجهل ،تذكرت كل
تلك املحاكمات التي اقـتــادت األبــريــاء الــى بطون الوحوش
الخضراء ،كانت قاعة طويلة فارغة ّ
يتقدمها مجلس من
كبار القضاة ورهبان ،يتوسطهم القاضي األكبر الذي لم
أستطع أن أرى وجهه جيدًا بسبب الخمار الخشن الذي كان
يضعه على رأسه وكان يلقي بظالمه على وجهه ،ورهبان
يتزينون بألبسة وأوش ـحــة ،كــان الـلــون البنفسجي يزين
كل لباس ،ووشــاح أســود وعقد ذهبي خشن يحمل رأس
ّ
تمساح كذلك .إنها محاكمة رهبانية ،دينية ،لقد مسست
بكرامة املعبد وكــان علي أن أقبل املـســاس بكرامة العقل
ً
واإلنسان .وفضال عن ذلك ،فتهمتي األكبر املساس بحق
التماسيح في أكــل لحم االنـســان ،وشتمها ،أي التماسيح،
وشتم جاكوشا القائد في جلسة التحقيق.
ّ
بــدا كــل شــيء متجمدًا بــداخـلــي ،متجمدًا بشكل كـلــي ،ال
تـلــك ال ـصــورة الـتــي بقيت حبيسة عقلي وعــواط ـفــي ،وأنــا
أسحب الطفل الرضيع من بطن ّأمه املشقوق .لقد كانت تلك
الصورة الجزء الوحيد الــذي ّ
يمدني بالحرارة والشجاعة،
ّ
وقفت أمام القاضي ،وقفة صلبة وقد تجرعت ما يكفيني
مــن االض ـط ـهــاد ألت ـح ـ ّـول لـحـجــر ،نـظــر ال ـ ّـي بـنـصــف وجــه،
سألني« :من هو الرب الذي تؤمنني به؟» أجبته جوابًا ملتويًا
يورطه هو اآلخر في مشكلة أكبرّ :
قد ّ
«ربي هو جاكوشا».
اح ـمـ ّـر وج ــه ال ـقــاضــي ،ول ــم يـجــد مـخــرجــا لـلـســانــه فــي من
جوابي ،اذ لم ّ
تحدد طبيعة القائد في ديانة التماسيح ،لم
يقل لنا أحــد مــن هــو جــاكــوشــا؟ مــا هــي طبيعته؟ فهو ال
َيموت ،ال ُيــرى ،ال نسمع له صوتًا تقريبًا ،لم َي ُقل لنا ٌ
أحد
إن كان بشرًا أم آلهة إله ،ال يوجد في الكتاب ّ
املقدس ٌ
نص
يذكر هذا أو ينفيه.
هل هو اله؟ فهو ّ
مقدس بنفس الطريقة ،هل هو بشر؟ ّ
ربما،
ال يمكن ألحد أن يجزم بماهية جاكوشا ،ال يمكن ألحد أن
ّ
ّ
يثبت أنه بشري مثلنا وال يمكن ألحد أن ينكر أنه آلهة إله،
ّ
كان شيئًا ما بني االثنني أو كالهما معًا ،أو ال شيء البتة.
السؤال نفسه قد يكون ازدراء بشكل ما فما ادراك كيف
ستعتبر إجابتي؟ ّ
وربما كشكل متوتر من أشكال االزدراء
هــي األخ ــرى أو أكـثــر مــن ذلــك بكثير ،ان قــال الـقــاضــي أنّ
جاكوشا إله يكون قد قال شيئًا ال يوجد في الدين ،وهو
بذلك قد أساء للدين ّ
وتقول عليه بما لم يقل ،وان أنكر عنه
األلوهية ،يكون بذلك قد أهان جاكوشا وأســاء اليه بإنكار
صفة لم ينكرها عليه الدين ذاته بنص صريح.
ّ
وتصبب عرقًا وق ـ ّـرر أن
احـ ّـمــر وجــه القاضي أكثر وأكـثــر
ّ
ً
يسألني سؤاال آخر عوض االجابة« :هل تؤمنني أن ال اله ال
الصنم ،رب التماسيح ّ
املقدسة والنهر العظيم؟».

إله بعين مثقوبة

أجبته غير ّ
مترددةّ :
«سيدي القاضي في هذا النهر الساكن
ّ
والـقــرى الضنكى ،في هــذا التخلف القاتم والظلم السائد،
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــن ال ــه س ــوى ال ـص ـنــم .ل ــو ت ـغـ ّـيــرت ال ـش ــروط
ستتغير هــذه النتيجة التي لــم تكن يومًا سببًا ،ستتغير
ً
املفاهيم وسيغدو الصنم حـجـرًا ،فيغدو االنـســان حـيــاة،
ّ
سيدي القاضي ما من إله عادل يرضى أن ُيرمى األطفال
ّ
الرضع الى التماسيح ،ما من إله يرضى بهذا سوى إله من
حجر ،إلــه مــزروع بداخلنا ّ
بالقوة ،يختفي أثناء صلواتنا
ّ
ليظهر عند معاصينا ليذكرنا بوجوده ،عاملنا ال يحتاج إلله
بعني مثقوبة تمتص هواء العالم الى جوف صورته عوض
ً
أن يتجلى من خاللها عــدال في البسيطة هــذهّ .إن األفكار
ّ
ّ
توارثية ،األفكار
سيدي القاضي ال تحبس في قوالب دينية
ّ
سيدي كالطبيعة تأبى الفراغ ،ال شيء في الفكر البشري
قــابــل للتأطير بـهــذا الـشـكــل املـفـجــع مــن الـكـهـنــوت الديني
ّ
والتزمت والسيطرة عن طريق التخويف».
ّ
ثـ ّـم سألني الـقــاضــي ،وقــد بــدا عليه الـتــوتــر« :ألـجــا ،كراهبة
ّ
وأنت تعلمني أيضًا أنك كراهبة
تعلمني عقوبة ازدراء املعبدِ ،
ّ
عقوبتك ستكون أقصى من العقوبة العادية ،أظنك تعلمني
هذا ،فأنت ملك للمعبد من يوم والدتك في اليوم ّ
املحرم وله
الحق في أن يفعل فيك ما يشاء».
ّ
أجـبـتــه بـقـلــب ص ــاف وإرادة ح ــازم ــة ف ــي ال ـت ـح ـ ّـرر« :كــلـكــم
ّ
تتحدثون عن ازدراء الدين ،ماذا عن ازدراء االنسان؟ ازدراء
كــرامـتــه؟ ازدراء عقله بخرافاتكم الـتــي تطلونها بصباغ
الحكمة الكاذبة والخدع العمياء التي ال تعرف أهدافًا ّ
محددة
ّ
وعشوائية ،تختار
لها ،تنطلق كــرؤوس الشياطني بعفوية
من أبناء الشعب ضحايا لها بالقرعة ،برمي حجر النرد،
باالحتمال ،ماذا قد يعني الدين أمام اإلنسان؟ فبإمكان هذا
ّ
األخير أن يتألم وأن يشعر باملعاناة وهي تنخر عظامهَ ،بم
ّ
قــد يشعر الــديــن؟ ال شــيء ،الــديــن مــا هــو إل مجموعة من
األفكار التي توارثناها وحرستها ّ
ّ
البشرية كأسوار
القوة
هــذه القلعة الضخمة وبــؤسـهــا الـقــاتــم ،ومحاكمتكم هذه
خير دليل على الغلق الــذي جعلتموه اط ــارًا حــول األفكار
الدينيةّ ،
مما جعلها تنفذ في كل جيل ومنه الى الجيل الذي
يليه بسالسة تامة غير آبهة بكرامة اإلنـســان وال بفكره
ّ
املجددّ ...
السيد القاضي ليس هناك ازدراء أكبر من ازدراء
ّ
ّ
الذكاء البشري وطمس معالم الحرية الفكرية فيه .ومن هنا
من هذه املحاكمة الظاملة ،أعلن أني قد كفرت بالجهل الذي
ّ
قــد تفشى بــن أبـنــاء شعبي وأعـلــن رفـضــي لــرمــي البشر
للتماسيح ،لسنا طعامًا لتلك الوحوش ّ
املقدسة ،نحن بشر

ّ
وحريتنا وكــرامـتـنــا ،نحن مــن يجب أن يـقـ ّـدس،
بأفكارنا
ّ
الحياة هي ما يجب أن تقدس».
ّ
قال القاضي كأنه لم يفهم سوى ذلك االعتراف الضمني
في قولي« :اذن أنت تكفرين بالدين وتعلنني هذا صراحة
وتضعني االنسان في درجــة أعلى من التمساح؟ من هذا
ّ
املقدس العظيم والــذي لــواله ملا كنا اليوم على قيد الحياة،
وبذلك أنت تدعني الجماهير الشعبية الى ّ
التمرد على الدين
والنظام ،أليس كذلك؟».
ّ
أجـبـتــه وكــلــي ع ــزم وقـ ـ ّـوة« :نـعــم االن ـســان أعـلــى درج ــة من
الـتـمـســاح ،أعـلــى درج ــة مــن امل ـقـ ّـدس ،أعـلــى درج ــة مــن هذه
ّ
القلعة ،أعلى درجة حتى من جاكوشا املسيطر ،ال ّبد لهذه
اللوحة املخيفة التي ُر ِسمت في أذهاننا عن انسانيتنا أن
تنجلي ،النظام ليس ســوى مجموعة مصالح ّ
وأم ــا الدين
والقانون فليسا سوى من األدوات التي تمتلكها السلطة
للحفاظ على مصالحها ،هذا الدين الذي استطاع أن يقنعنا
بــأن نرمي أنفسنا طعامًا للتماسيح ،يستطيع أن يقنعنا
بما هو أسوأ ،كما بإمكانه أن يقنعنا بضعفنا وباحتقارنا
ألنفسنا لصالح مجموعة من االنتهازيني الذين يختبئون
وراءه بشتى الطرق ،سيدي القاضي ان كانت ارادتــي هذه
في تحرير االنـســان وعقله من قيود الجماعات الشريرة
واألف ـكــار البالية جريمة ،فأنا فـخــورة بارتكابها ،سأقف
أمــام أي حكم ّ
ّ
كالتمرد العاصف في وجه
بقوة وجـبــروت
ّ
ّ
األحصنة املقنعة بأقمشة الــذل واملهانة واملسرجة ببؤس
ّ
انتكاسية وأفــق فكري مسدود
شعبي الهجني من خرافة
صنعه بؤس املنظومة».
[]...
حـ ــاول الــره ـبــان اس ـكــاتــي حـيـنـهــا ،ث ــم قــاطـعـنــي الـقــاضــي
ّ
ً
متسائال« :من علمك هذا؟»
أجـبـتــه« :االض ـطـهــاد ،ال ـخــوف ،الـظـلــم ،لقد جعلتم معبدكم
يقف في وجه غريزتي في حب البقاء ،وإرادتي في املقاومة،
ّ
والتحمل ،جعلتم الدين ضعيفًا أمام
وقدرتي على الصبر
طفل رضيع لم ّ
يتحمل بقاءه على قيد الحياة ،فحاول املعبد
ٍ
رميه الى التماسيح ،جعلتموني أالحظ بعني ناقدة عوض
ذلــك االيمان السلبي والتافه الــذي يجعلني أخفض رأسي
فــي كــل مـ ّـرة لكل أن ــواع الظلم والـخــرافــات ،وأن أص ـ ّـدق بفم
مفتوح كل تلك األكاذيب ّ
املقدسة والتي اكتسبت بروزها
فينا من خالل الدين وجبروت املعبد وتماسيحه ،في كل
مـ ّـرة أسمع فيها كلمة ّ
مقدس أو تقديس تأتيني ،تتزاحم
ّ
مرادفات الكلمة في عجالة الى عقلي ،تلتهم هدوئي ،انها
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التحرش ،الكراهيةّ ،
ّ
التذمر،
الركود ،العفونة ،الطمس ،اإللغاء،
ّ
التجمد ...كــل هــذه املـفــردات
الـخــوف ،امل ــوت ،القتل ،الــدمــار،
ّ
وأخرى تتجمع في عقلي لكي تطلب مني أن أقوم بشيئني
مختلفني ،أن أثــور أو أن أركــع ،أو أن أبقى حبيسة الوسط،
منافقة استجمع مصالحي الخاصة ّ
وأفر الى ذاتي وأنانيتي
بعدها ،أتقوقع على طريقة القرفصاء فــي كهوف الزيف
والتحنيطـ ،ضاحكة على كل أولئك األغبياء الذين استفدت
من غبائهم مثلما يفعل كثيرون هنا باسم الدين ،وبينما
أزدري املعبد بــداخـلــي ،وأشـكــره على مصالحي الخاصة
والـضـ ّـيـقــة ...أنتم رأيـتــم اآللـهــة فــي التماسيح فــي الحجارة
ّ
ّ
والخيالية بينما أنا رأيتها في بطون
الحجرية
في األصنام
الجوعى وقهر املظلومني ،رأيتم اآللهة في السماء بينما أنا
رأيتها في األرض في ّ
توسل الفقراء في عقول العلماء الذين
قطعتم ألسنتهم ،أنا من هذه األرض من هذا النهر الذي لي
ولست لــهّ ،أمــا هــذا املعبد فقد اختطفني مــن طفولتي من
ّ
براءتي من ذاتي وعلمني كره اآلخر وازدراءه ،يوم أخذني
الراهب من حضن ّأمــي ،من حقل القمح ،من السماء التي
كانت بعيدة جدا فوق رأســي ،وألبسني األســاور في يدي
ّ
تعلمت حينها ّأن املعبد لم يكن ســوى أســاور وتماسيح،
وحـيـنـهــا اسـتـبــدلــت الـسـمــاء الـبـعـيــدة بـسـقــف املـعـبــد كنت
ّ
وكلما صرت أكثر ّ
تدينا كان السقف يدنو
حينها راهبة
أكثر وأكثر».
ّ
ّ
يتحدث
وكأن الشيطان ذاته
«ما كل هذا الحقد على الدين،
ه ـنــا؟» ،قــال الـقــاضــي بكل غـضــب« .لــم أر فــي حياتي من
ّ
هو أشـ ّـد حقدًا على ّ
املقدسات مثلك منك ،كأنك لم تكوني
أب ـدًا راهـبــة ،تحملني في قلبك أحـقــادًا دفينة منذ طفولتك،
وال تشفقني أب ـدًا على آلهتنا ،وعلى تماسيحنا ّ
املقدسة
وتستخسرين فيها لحمًا بشريًا تافهًا ،أال لعنة أولوهو
عليك ،سأنطق الحكم بعد مشاورة الرهبان».
لقد جــرى األم ــر بـســرعــة ،شققت بطن ّ
األم املـ ّـيـتــة ،أنقذت
الطفل من أنياب التماسيح ،عدت الى املعبد ورفضت الزواج
ّ
مجددًا من بيشانّ .تم تقديمي الى التحقيق ،وها أنا اآلن
أنـتـظــر الـحـكــم ال ــذي فــي أحـســن األحـ ــوال سـيـكــون تقطيع
لحمي وتقديمه للتماسيح.
أنتظرت ببرود تام ،لقد قلت ما في جعبتي من آراء وأفكار
كإنسانة وكراهبة سابقة .أن تتمرد الراهبة على املعبد،
سيكون لذلك بالتأكيد أثــره على الشعب ،من يكترث بعد
اآلن ملوتة بني أنياب التماسيح؟ أليس ذلك بأرحم من املوت
ّ
ّ
بحرية
على وقع الجهل والزيف؟ املهم واألهم أني قلت آرائي
وبصدق ولتذهب روحي بعد ذلك كما تشاء هي الى الجنة
أو الجحيم...
دخل القاضي ومعه الرهبان وسألني ّ
للمرة األخيرة« :هل
هناك ما تريدين اضافته الى أقوالك؟»
لقد كان يحمل الحكم في يــده ،ولم أكن أتوقع أبـدًا الرحمة
ّ
مــن معبد يرمي الــرضــع للتماسيح ،التماسيح الحيوانية
ّ
ّ
البشرية ،وخاصة بعدما صدرت مني كل تلك األفكار،
أو
فبقائي تهديد خطير للمنظومة وللنظام .أجبته« :نعم لدي
ما أضيفه .اللعنة عليك أنت أيضًا وعلى القضاء الذي يحمي
ّ
ويتقوى على الضعفاء والــذي يختبئ وراء الدين
األقوياء
لحماية مصالح شرذمة صغيرة من املنتفعني ،هذا القضاء
الظالم واملتجبر ال يستحق سوى اللعنة ،وكذلك أنت وأنت
كذلك ..ما هذه اآللهة الضعيفة التي تحتاج قاضيًا ليدافع
عنها ويجعلها طرفًا كالطرف البشري في محاكمة؟»
«خسئت يا كافرة» .ثم فتح الورقة بسرعة،
صرخ القاضي:
ِ
وراح يـقــرأ الـحـكــم« :بــاســم الـصـنــم األك ـبــر ،بــاســم أولــوهــو
العظيم ،باسم الذات االلهية العظيمة التي خلقت هذا النهر
الـكـبـيــر ،بــاســم الـتـمــاسـيــح امل ـقـ ّـدســة وال ـع ــادل ــة ،بــاســم روح
ميريسا العظيمة ،وباسم جاكوشا الــذي ّفوضني ناطقًا
عليك املحكمة  -أيتها الــراهـبــة ألجا ابنة
بالحكم ،حكمت
ِ
كيشاريتي -بــالـحــرق حـ ّـيــة حتى امل ــوت بعد الـصـلــب ،وأن
ّ
ّ
تتحول الى
تك بعد املــوت الى أن
تواصل النار حرقها لجث ِ
رماد وضيع ينثر بني قرى ومدن النهر على تشعباته ،لكي
تكوني عبرة لكل ُ
العصاة ومن ينوون ،ولو سرًا ،عصيان
اآللـهــة الرحيمة وال ـعــادلــة ،ليكون رم ــادك دواء ألمراضهم
ّ
النفسية ول ــازدراء ،وحتى ال يدنس شــرف التمساح بعد
ّ
اآلن ،على أن ينفذ الحكم بعد غد في نفس يــوم مراسيم
الطهارة من الرضيع َّ
املحرمة عليه الحياة ،في نفس املكان
ّ
في قرية ميهتابا ..انتهى الحكم» .ثم تأملني بحقد وقال
لي« :سنرى ان كان لسانك القذر هذا سيكون بمقدوره أن
ّ
يتفوه بتلك الكلمات البذيئة عن الدين بعد الحرق ،وسنرى
ّ
أملــك وعذابك وأنــت تحترقني ،وأنــت تتأملني عــذاب الرضيع
والتماسيح ّ
املقدسة تقوم بالتهامه ومضغه بني أنيابها.
خذوها أيها الحرس».
* تصدر الرواية قريبًا عن «دار أطلس» (مصر)
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كافكا ( 1883ـ ـ  )1924مرجعية عالمية ال نحتاج أن
كشكول الشهر صار َ
فرانز ْ
ِّ
متحدث عن أجواء كفكاوية ،إلى واصف لبعض
نقرأها ِّ،ف ِمن
َ ََ
األحكام بالمحاكمة الكفكاوية ،ف ُمتأف ٍف من البيروقراطية الكفكاوية .صار الكفكاوي ـ
اليومية والعميقة .لكن قراءة نص كافكا شيء آخر :اكتشاف لذات كانت
كحالة ـ عابرًا لحيواتنا َ َ
ُّ ْ َ
ْ
تكتب بصعوبة وشقاء با ِلغي ِن ،رغم الدرب ِة اليومية ،في مسار جعل الكتابة والحياة مساقًا

واحدًا ،تنصهر فيه كل الشؤون .تعرض كافكا ،كرامبو ونيتشه ،وغيرهما من المرجعيات
الكبرى ،لقراءات تأويلية وأيديولوجية عديدة ،من أقصى اليمين الصهيوني (لعب صديقه
برود ،حافظ مخطوطاته ومحرف بعضها ـ وفق بعض اتهامات كتاب سيرته ـ دورًا
ماكس ْ َ َ
َ
مبشرًا بأرض الميعاد،
تارة
منه
جاعلين
اإلباحي،
اليسار
أقصى
حتى
نصوصه)
بعض
ة
ن
في صهي ِ
َََ
ُ
َّ
وطورًا ثائرًا ضد كل أشكال التسلط القديمة والحديثة .وما من شك أنه كان يتقصد ترك باب

ُ
الحوريات
فرانز كافكا :صمت
ِ
َ ْ َ
يد و ْحَ ِتي
ترجمة وتقديم ر ِش ُّ
رسومات ومنحوتات َرشو ك ْار ُدو*
ٌ َُ ٌ
 .Iنظرة [نث ْي َرات]
فساتين
ـن كـثـ َيـ ــرة ،عـنــدمــا أرى فـســاتــن مــزدانــة
ف ــي أح ــاي ـ
ُ
َ ْ َ
َ َّ
ـات َوهـ ـ ْـد ٍب مــن جميع األصـنــاف،
ـات ،كــشــكــشـ ٍ
ِبــطــيـ ٍ
ج ـي ــدة االل ـت ـص ــاق ب ــأج ـس ــاد ج ـم ـي ـلــة ،أف ـك ــر بــأنـهــا
لــن تبقى كذلك لـمدة طويلة؛ ستكون بها ثنيات
سيعشش الغبار في
ال يمكن صقلها بالـمكواةَ َ ْ ،
أعمق أعماق الزركشات ولن ُينفض منها أبدًا ،ولن
يتملك أح ـدًا حــزن أو سخافة لبس ذلــك الفستان
ال ـبــديــع الـثـمــن ك ــل ص ـب ــاح ،لـكــي ال يـتـجــرد منها
إال م ـســاء .رغ ــم ذل ــك ،ثـمــة بـعــض مــن تـلــك الفتيات
ََ َ
احل
الصغيرات — فتيات ذوات قدود رشيقة ،كو ِ
َ
ـاب مشدود بنعومة ،بأمواج من الشعر
رقيقةِ ،إهـ ٍ
ال ــدقـ ـي ــق ال ـخ ـف ـي ــف — ي ـل ـب ـســن ي ــوم ـي ــا ذاك ال ــزي
التنكري األبــدي ،يضعن نفس الوجه كل يــوم في
تـجــويـفــة نـفــس ال ـيــد ويـتــأمـلـنــه فــي نـفــس ال ـ ـمــرآة.
أحيانًا فقط ،فــي الـمساء ،مــع دخولهن متأخرات
ً
من حفلة مــا ،يكتشفن في مرآتهن وجهًا متآكال،
منتفخًا ،مغبـرًا ،وجـهــا نظر إلـيــه بــإسـفــار ،وجهًا
بالكاد يستطعن حمله وتحمله.

األشجار
شبيهون نحن بجذوع أشجار منغرسة في الثلج.
كأنها ،بكل بساطة ،موضوعة فوق سطح األرض،
بحيث يمكننا دفعها بنقرة إصـبــع .ال ،هــذا غيـر
ممكن ،ألنها مشدودة بمتانة لــأرض .لكن ،انظر
جيدًا :حتى هذا ليس إال مظهرًا خداعًا.

آه لو نكون هنودًا حمرًا
آه لـ ــو نـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــودًا ح ـ ـم ـ ـرًا ،م ـخ ـض ـبــي ال ــوج ــوه
واألج ـســاد دوم ــا ،ممتطني أحـصـنــة حــرونــة ،على
قائمتيها الخلفية ،مــرتـجــة بــا كـلــل عـلــى األرض
امل ــرت ـج ــة ،إل ــى أن ن ـتــرك امل ـه ـمــاز — ألن ال مـهــامــز
ساعتذاك — وترخى األعنة ألن ال أعنة ساعتذاك
— إلــى أن نــرى األرضـيــة أمامنا كبـراح ب ــوار ،بال
رقبة حصان وال رأسه.

القرية األقرب

كــان جــدي يحب أن يـقــول« :يــا للغرابة ،يــا ِلـ ِقـ َـصـ ِـر
الحياة .إنها ،اآلن ،تتكثف في ذكرياتي إلى درجة
لــم أع ــد معها ق ــادرًا بــالـتـقــريــب عـلــى فـهــم كـيــف أن
ً
شخصًا فتيًا ،مثال ،يستطيع أخذ القرار بالذهاب
إلى القرية األقرب ممتطيًا حصانًا ،دون أن تتولد
في داخله الهواجس — خــارج أية صدفة تعيسة
— بأن زمن حياة عادية ،تتخللها أحداث سعيدة،
ال يكفي ،ومن بعيد ،لركضة كتلك».

عربة

ُ ُّ
كانت ثمة عربة مزارعني ت ِقل ثالثة رجال صاعدة
من أحد السواحل ببطء في العتمة .توجه نحوهم
راب ـ ــع ال ي ـعــرفــونــه ونـ ــاداهـ ــم .ب ـعــد تـ ـب ــادل قـصـيــر
لـلـحــديــث ،تـبــن أن ــه طـلــب مـنـهــم إن ك ــان بــاإلمـكــان
أن يحملوه معهم .أع ــدوا لــه مكانًا وســاعــدوه في
الصعود .وعندما واصلت العربة طريقها ،سألوه:
«أت ـيــت مــن الــوج ـهــة امل ـقــاب ـلــة ،وت ـعــود إل ـي ـهــا؟» —
«أي نـعــم ،ق ــال .كـنــت ،فــي الـبــدايــة ،ذاهـبــا فــي نفس
وجهتكم ،ولكن فيما عدت على أعقابي ،كان الليل
قد خيم أسرع مما كنت أتوقع».

 .IIأقاصيص
الحوريات
هـ ــي ذي أص ـ ـ ــوات ال ـل ـي ــل الـ ـف ــاتـ ـن ــة ،م ـث ـل ـمــا كــانــت
تغني الحوريات ،ولربما كان من الغنب اتهامهن
بالغواية ،فهن يدركن أن لهن مخالب ،ولكن دونما
ف ــرج ،ل ــذا فــأصــواتـهــن شـجــن ب ـصــوت يـسـمــو فــوق
هــذا ال ـغــن .فـهــل يـكــون ذنـبـهــن ،يــا ت ــرى ،أن يكون
الشجن بصوت شجي؟

صمت الحوريات
ك ــدل ـي ــل ع ـل ــى أن وسـ ــائـ ــل غ ـي ـ ــر ك ــافـ ـي ــة ،سـخـيـفــة

َُ ٌ
[نث ْي َرات ،أقاصيص ،يوميات وتوقيعات]

باألحرى ،يمكن أن تجدي في الخالص:
كي يصون نفسه من الحوريات ،سد عوليس أذنيه
َ
ار َيةٍ  .كان بإمكان جميع
بالشمع وقيده رفاقه ِلص ِ
امل ـســافــريــن ،م ـنــذ زم ــن طــويــل ـ ـ ـ بــاسـتـثـنــاء أول ـئــك
الــذيــن تجذبهم الـحــوريــات مــن بعيد ـ ـ أن يفعلوا
نفس الشيء ،لكن العالم بأسره كان يدرك أن ذلك
لــم يـكــن لـيـجــدي فــي ش ــيء .كــان صــوت الـحــوريــات
يخترق كل شيء ،كما كان لشغف البشر املفتونني
أن يحطم أشياء أكثر متانة من القيود وصارية.
ورغــم أن األمــر تناهى ربما إلــى مسامع عوليس،
فإنه لم يفكر فيه .كان يعول ،باملطلق ،على كمشة
الشمع وحلقات القيود ،وفي غمرة الفرح البريء
الـ ــذي تـمـنـحــه إيـ ــاه حـيـلــه ال ـص ـغ ـيــرة ،ت ـق ــدم نحو
الحوريات.
بيد أن للحوريات سالحًا رهيبًا أكثر من غنائهن،
يتجلى في صمتهن .يمكن تصور ـ ـ ولو أن ذلك لم
يحدث ـ ـ أن ثمة من أفلت من غنائهن ،ولكن ليس
مــن صـمـتـهــن قـطـعــا .ال ش ــيء عـلــى األرض يمكنه
ْ َّ
أن يقاوم اإلحساس ِب َهز ِم ِهن إثر استعمال القوة
ينتج عنه.
الشخصية وال الزهو الفظ الذي َ َّ
ً
ـت ال ـحــوريــات
وف ـع ــا ،عـنــدمــا وص ــل عــول ـيــس ،ك ــف ـ ِ
النافذات عن الغناء ،إما لظنهن أن الصمت وحده
يمكن أن يسقط في أحابيلهن خصمًا مثله ،وإما
ألن رؤيتهن للبشاشة ترتسم على وجــه عوليس
أنستهن كل أغانيهن.
لكن عوليس ـ ـ إن شئنا أن نعبـر بالشكل التالي ـ ـ

لم يسمع صمتهن؛ ظن أنهن كن يغنني وأنــه كان
ً
سماعهن؛ نظر أوال بشرود إلى
لوحده مصونًا من َ َ
َّ
تموج رقابهن ،إلى نف ِس ِهن العميق ،إلى عيونهن
املترعة بالدمع ،إلى أفواههن الفاغرة ،لكنه ظن أن
كــل هــذا كــان جــزءًا مــن األلـحــان الـتــي كــانــت تضيع
من حوله .لكن ،عما قليل ،سيتبخر كل شيء أمام
ن ـظــرتــه ال ـشــاخ ـصــة لـلـبـعـيــد؛ اخ ـت ـفــت ال ـح ــوري ــات
تمامًا أم ــام ثـبــاتــه ،وبالضبط عندما كــان األقــرب
منهن ،تيسر له أن يتجاهل وجودهن.
لكنهن ،فــي جمالهن الــذي فــاق كــل حــد ساعتذاك،
َ
ت ـم ـط ـطــنُ ،ح ـ ْـم ــن حـ ــول أن ـف ـس ـهــن ،ت ــرك ــن شـعــرهــن
ال ــرهـ ـي ــب ي ـت ـم ــوج ب ـح ــري ــة فـ ــي ال ـ ــري ـ ــح ،وت ــراخ ــت
مـخــالـبـهــن ع ـلــى ال ـص ـخــر .ل ــم ت ـعــد ل ـهــن رغ ـب ــة في
اإلغ ـ ـ ــواء ،ك ــن ف ـقــط ي ــرغ ــن ف ــي إب ـق ــاء ب ــري ــق عيني
ع ــول ـي ــس ال ـك ـب ـي ــرت ــن طـ ــائ ـ ـرًا فـ ــي الـ ـ ـه ـ ــواء ألطـ ــول
وقــت ممكن .لــو وعـيــت الـحــوريــات بما كــن يفعلن
الن ــدث ــرن .ولـكـنـهــن ،بـمــا كــن يفعلنه ،بـقــن؛ وحــده
عوليس أفلت منهن.
ً
فـضــا عــن ذلــك ،تــروي الحكايات املتناقلة تكملة
ل ـه ــذه ال ـ ــرواي ـ ــة .ي ـح ـكــى أن ع ــول ـي ــس كـ ــان خـصـبــا
بالحيل ،بحيث أن إلهة األق ــدار ،بجالل قــدرهــا ،ال
تستطيع قــراء ة أفـكــاره .من املمكن أيضًا ـ رغــم أن
ّ
الذكاء البشري عاجز عن إدراك األمر ـ أن عوليس
الحظ حقًا أن الحوريات كن صامتات وأنه لم َي ْبدُ
متصنعًا ،وفق الوصف اآلنــف ،إال لكي يواجههم،
حوريات وآلهة ،بما يشابه درعًا.

رسل وملوك
ك ــان ــوا أم ــام خ ـيــاريــن :أن ي ـكــونــوا مـلــوكــا أو رســل
امللوك .وكاألطفال الحقيقيني أحبوا ،جميعهم ،أن
ً
يكونوا رسال .لذلك لم يعد ثمة إال رسل يجولون
بخيولهم فــي بـقــاع الـعــالــم .وبـمــا أنــه لــم يعد ثمة
م ـلــوك ،تـجــدهــم يتصايحون فيما بينهم رســائــل
بال معنى .وفي أحايني كثيـرة تراودهم الرغبة في
وضع حد لحياتهم البئيسة ،إال أنهم ال يجرؤون
على األمر بسبب قسمهم بالوالء.

المحامي الجديد

ُ
ـوسـ َـفـ ُـالـ ْ
ـوس .ال يشي
لـنــا مـحــام جــديــد ،األس ـتــاذ بـ ِ
مظهره الخارجي بما كان عليه يوم كان
شيء من
اص َط َف ُ
َفـ َـر َس َكـ ٍّـر ْ
اه اإلسكندر املقدوني .لكنه يثير
انتباه أي شخص قوي املالحظة .حتى أني رأيت،
ذاك اليوم ،محضرًا قضائيًا بسيطًا يتتبع املحامي
باندهاش ،بنظرة متعاط لسباقات الخيول ،وهو
يرفع ساقيه عاليًا ،مع وقــع الرخام تحت أقدامه،
آناء صعوده أدراج سلم قصر املحكمة واحدًا بعد
اآلخر.
ه ـي ـئ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــاة راض ـ ـي ـ ــة ،عـ ـم ــوم ــا ،عـ ـل ــى ق ـب ــول
بــوس ـفــالــوس ب ــن مـتـعــامـلـيـهــا .وبـتـفـهــم مــدهــش،
يقال بأن له وضعًا صعبًا ،في ظل النظام الحالي

كلمات
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َّ
ُ َ
يل« :المضمون ،أجهله .المفتاح ،ال أتوفر عليه .األصوات،
كتاباته مو ِاربًا ،منفتحًا على كل الت ِآو ِ
بنفسي ،كل هذا»[ .كافكا :يوميات ].ترجمنا لكافكا ،ها
كل هذا مفهوم .ألني ،أنا ّ
ال أصدقهاَّ َ .
هنا ،نصوصًا قل رواجها في العربية ،ذلك أن الناشرين والصحافة الثقافية ينزعان نحو نصوصه
السردية الطويلة ،باألخص :االنمساخ ،المحاكمة ،أميركا ،القصر .لكل هذا ،ارتأينا أن نقدم صنعة
عربية لكتابات كافكا غير المطروقة ترجميًا ،أو المطروقة بندرة :ما أسماه بعض النقاد
لـلـمـجـتـمــع ،ول ـهــذا الـسـبــب بــالـضـبــط ،كـمــا بسبب
أهـمـيـتــه ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـك ــون ــي ،يـسـتـحــق م ـنــا كل
التشجيع .الـيــوم ـ ـ وال أحــد يستطيع إنـكــار األمــر
ـ ـ لــم يعد ثمة إسكندر أكـبــر .واالغـتـيــال ،ثمة َ بعد
ان
من يجيده؛ ويمهر في قتل صديق من تحت خ ِو ِ
الــول ـي ـمــة بـطـعـنــة رمـ ــح .فـكـثـيـ ــر م ــن ال ـن ــاس أيـضــا
ي ـج ــدون أن م ـقــدون ـيــا ب ـلــد ب ــال ــغ ال ـص ـغ ــر ،بحيث
يلعنون فيليب ،الوالد .لكن ال أحد ،ال أحد مطلقًا،
يستطيع قـيــادتـهــم نـحــو الـهـنــد .فــي ذاك الــزمــان،
ّ
كانت بوابات الهند بعيدة املنال ،إال أن سيف امللك
ك ــان ،عـلــى األق ــل ،يشير إلــى الـطــريــق نـحــوهــا .أمــا
اليوم ،فقد تم تنقيل تلك البوابات الذائعة الصيت
إل ــى م ـكــان آخـ ــر ،أب ـعــد وأع ـل ــى؛ ول ــم ي ـعــد ث ـمــة من
يشير إلى اتجاهها؛ كثيرون يمتشقون السيوف،
ولـكــن فقط للتلويح بـهــا ،أمــا النظرة الـتــي ترغب
في تتبعها ،فتتيه.
حقًا ،وبعد ترو في األمر ،لربما كان األفضل ـ ـ كما
هو حال بوسيفالوس ـ أن ننغمس في قراء ة كتب
القانون .ح ـرًا ،متخلصًا من سيقان الـفــارس على
جـنـبـيــه ،هــادئــا ق ــرب قـنــديـلــه ،بـعـيـدًا عــن زمـجــرات
م ـع ــارك اإلس ـك ـن ــدر ،ي ـقــرأ ويـقـلــب صـفـحــات كتبنا
القديمة.

پروميثيوس
ثمة َ ُأساطير أربــع تحكي لنا قصة پروميثيوس:
ْ
َ َ
ِوف ــق أ ْوله ــا ،قيد لصخرة فــي القفقاس لخيانته
اآللهة األكثر حظوة عند البشر ،فأرسلت له اآللهة
نسورًا تلتهم كبده املتجددة في شكل دائم.
ووفق ثانيتها ،فإن پروميثيوس ،وهو يهرب في
قمة أمله من املناقير التي كانت تمزقه ،راح يغوص
شـيـئــا فشيئًا عميقًا فــي الـصـخــرة إل ــى أن توحد
معها في كتلة واحدة.
ووف ــق ثــالـثـتـهــا ،ف ــإن خيانته نسيت مــع مــر آالف
السنني ،نسيتها اآللهة.
ووف ــق رابـعـتـهــا ،فقد تعب الجميع مــن هــذا األمــر
ال ــذي فـقــد م ـع ـنــاه .تـعـبــت اآلل ـه ــة ،تـعـبــت الـنـســور،
وحتى الجرح التأم تعبًا.
بقيت الصخرة املتعذرة االستيضاح ،فقد سعت
األسـ ـط ــورة السـتـيـضــاح م ــا يـتـعــذر اسـتـيـضــاحــه.
وبـمــا أنـهــا تــولــدت عــن عمق الحقيقة ،فعليها أن
تعود ملا يتعذر استيضاحه.

رسالة إمبراطورية
بـعــث لــك اإلم ـبــراطــور ـ ـ حـســب مــا يحكى ـ ـ لــك أنــت
خ ـصــوصــا ،ل ــك أنـ ــت ،أي ـه ــا ال ــرع ــي ال ـب ـئ ـيــس ،أيـهــا
ال ـظ ــل امل ـغ ـمــور ب ـب ــؤس ف ــي أق ـص ــى األق ــاص ــي ،في
أق ـصــى مــا يـمـكــن عــن الـشـمــس اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،لك
بــالـتـحــديــد ،بـعــث اإلم ـبــراطــور بــرســالــة مــن فــراش
َّ
موته .أما الرسول ،فقد َرك َع ُه عند الفراش ليهمس
ل ــه ب ــال ــرس ــال ــة؛ وكـ ـ ــان اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور ي ـه ـت ــم ك ـث ـي ـرًا
بــرســال ـتــه ،بـحـيــث ط ـلــب م ــن ال ــرس ــول أن يـكــررهــا
ع ـلــى م ـســام ـعــه .وب ــإي ـم ــاء ة م ــن رأسـ ــه أشـ ــار عليه
أن ذاك هــو حقًا منطوق كــامــه .وأم ــام كــل الجمع
الـهــائــل ال ــذي حضر احـتـضــاره ـ ألن كــل الحيطان
الـتــي كــانــت عــائـقــا وج ــدت نفسها م ـن ـهــارة ،وكــان
كبار اإلمـبــراطــوريــة متحلقني فــوق أدراج املداخل
الفسيحة املمتدة في شكل دائرة ـ أمامهم جميعًا،
بـعــث بــرســولــه .وســرعــان مــا شــق الــرســول ،كرجل
قــوي ال يـكــل ،طــريـقــه مـتــدافـعــا بـهــذه ال ــذراع وتلك
ت ـنــاوبــا ،م ــن خ ــال ال ـح ـشــد .وكـلـمــا الق ــى مـقــاومــة
أش ــار إلــى ص ــدره ال ــذي يتوسطه شـعــار الشمس.
كان يتقدم بسهولة منقطعة النظيـر.
ل ـكــن ال ـح ـشــد ع ــري ــض وم ـق ـيــم ف ــي ك ــل م ـك ــان .ولــو
انفتح الفضاء أمامه ،آه كم كان سيطير الرسول.
وآه ك ــم ك ـنــت سـتـسـمــع ع ـمــا ق ــري ــب دق قـبـضـتـيــه
الرائع على باب بيتك .لكن ـ يا لألسف ـ عبثًا بذل
ج ـه ـدًا! ك ــان دوم ــا ي ـحــاول أن يـشــق لــه مـعـبـ ـرًا بني
أجنحة القصر؛ لكنه لن يتجاوزها أبدًا ،وحتى لو
تأتى له أن يتجاوز هاته العقبات ،فلن يكون أكثر
تقدمًا فــي مهمته؛ فــي هبوطه أدراج الـســالــم ،ما
زال عليه أن يصارع؛ وحتى إن وصل إلى األسفل،
فلن يكون أكثـر تقدمًا في مهمته؛ فعليه أن يقطع
بــاحــات الـقـصــر ،وبـعــدهــا الـقـصــر الـثــانــي املحيط
ب ــاألول ،ساللم وبــاحــات مــن جــديــد ،ومــن ثــم قصر
آخ ــر ،وه ـكــذا دوال ـيــك خ ــال ق ــرون وق ــرون؛ وحتى
إن تيسر لــه ،أخـيـ ـرًا ،أن يـنــدفــع مــن خــال الـبــوابــة
األخيرة ـ وهذا األمر أبدًا ،أبدًا لن يحصل ـ سيجد
أمامه العاصمة اإلمبراطورية ،قلب العالم ،املدينة
ً
الـتــي راكـمــت جـبــاال مــن طميها .ال أحــد يمكنه أن
ُْ َ
َينفذ من ثمة ،خصوصًا إذا كان يحمل رسالة من
ميت .أما أنت ،فإنك جالس بقرب نافذتك ،وتحلم
بالرسالة ،حني يحل املساء.

 .IIIيوميات
 12كانون الثاني  — 1911ثمة أشياء كثيـرة حول
نفسي لــم أدون ـهــا فــي ه ــذه األيـ ــام ،فــي ج ــزء منها
بسبب الـكـســل ،وفــي جــزء آخــر منها خــوفــا مــن أن
أفضح معرفتي بذاتي.
ُ َ
هـ ــذا الـ ـخ ــوف م ـب ـ ـ ــرر ،ف ــوح ــده ــا ي ـم ـكــن أن ت ــث ـ َّـب ـ َـت
نـهــائـيــا ع ــن ط ــري ــق ال ـك ـتــابــة ت ـلــك امل ـعــرفــة ب ــال ــذات
التي تتحقق بأكبر قــدر من النزاهة حتى في كل
نـتــائـجـهــا الـثــانــويــة وب ـصــدق مـطـلــق .بـيــد أن هــذا
األمــر ،إن لم يتحقق بهذا الشكل ـ وأنــا في جميع
األحوال عاجز عنه ـ ـ فإن التدوينات ،باستجابتها
ُ
لـغــايــاتـهــا الـخــاصــة ،ال ت ـكــون ،مــع تـفــوق مــا تـ ِّـبــث،
ً
إال ب ــدي ــا مل ــا ن ـش ـعــر ب ــه ف ــي ش ـك ـلــه الـ ـع ــام ،ول ـكــن
ب ـح ـيــث ي ـخ ـت ـفــي اإلح ـ ـسـ ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي ،ف ــي حــن
أن غياب أيــة قيمة ملــا دون ال يــدرك إال بعد فــوات
األوان.
¶¶¶
ً
 23أي ــار  — 1913أم ــوت مـلــا ه ــذا امل ـســاء ،بحيث
مشيت للحمام ثالث مرات متتالية لغسل يدي.
¶¶¶
 06كــانــون األول  — 1921االسـتـعــارات مــن األمــور
التي تجعلني خائبًا من األدب.
¶¶¶
 24ك ــان ــون ال ـثــانــي  — 1922حـيــاتــي ت ــردد تـجــاه
الوالدة.
¶¶¶
 28كــانــون الثاني  — 1922لربما بقيت رغــم ذلك
فــي كـنـعــان ،لـكــن قـبـلــذاك ،وصـلــت مـنــذ أم ــد طويل
إل ــى ال ـص ـح ــراء ،ول ـي ـســت ه ــات ــه اآلم ـ ــال إال أوه ــام
خيبات أمــل ،خصوصًا مــع أزمـنــة أنــا فيها ،حتى
في الصحراء ،من أكثر املخلوقات تعاسة ،وكنعان
تبدو لي بالضرورة كأرض وحيدة لألمل ،فما من
أرض ثالثة للبشر.

 .IVتوقيعات
الطريق الحقيقي يمر عبـر حبل ال يكون ممدودًا
بارتفاع ،ولكن بالتمام على سطح األرض .كما لو
كان ممدودًا للتعثر أكثر من كونه للتخطي.
¶¶¶
ك ــل ال ـع ـي ــوب ال ـب ـش ــري ــة ت ـت ـج ـلــى ف ــي عـ ــدم ال ـق ــدرة
على الصبر ،فــي قطيعة قبل األوان مــع املـســارات
امل ـم ـن ـه ـجــة ،ف ــي م ــا ي ـش ـبــه س ـي ــاج ــا ي ـح ـيــط ظــاهــر
األشياء.
¶¶¶
ثمة لدى البشر خطيئتان كبيرتان ،تتفرع عنهما
باقي الخطايا بكاملها :عــدم الـقــدرة على الصبر
ْ
َ
والكسل .عدم القدرة على الصبر جعلهم ُيط َر ُدون
مــن ال ـف ــردوس ،أم ــا الـكـســل فـيـحــول دون عــودتـهــم
إل ـيــه .ولــربـمــا لــم تـكــن ثـمــة س ــوى خطيئة واح ــدة:
عــدم القدرة على الصبر .عــدم القدرة على الصبر
طـ ــردهـ ــم ،عـ ــدم الـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ـص ـب ــر ي ـح ــول دون
عودتهم.
¶
¶
¶
ْ ََ ً
كثيـر من أشباح املوتى ال يجدون لهم َمش َّغلة إال
في لحس أمــواج َنهر املوتى ،ألن منبعه ِمنا وألن
َ ْ ُ
َ
ارنا املالح .ساعتئذ يتوثب النهر،
له بعد طعم ِبح ِ
يغيـر م ـجــراه ويـلـفــظ املــوتــى ثــانـيــة نـحــو الـحـيــاة.
لـكـنـهــم س ـع ـي ــدون ،يـبـتـهـلــون ب ـص ـلــوات ال ـش ـكــران
ويتملقون الهائج.
¶¶¶
بعد املرور بنقطة معينة ،ال عودة .هي ذي النقطة
التي ينبغي بلوغها.
¶¶¶
الـلـحـظــة الـحــاسـمــة ف ــي الـنـمــو اإلن ـســانــي تتحقق
دائـمــا .لذلك فــإن الحركات الروحية الثورية التي
تعلن أن ال وجود لكل ما سبق على حق :ال شيء
تحقق بعد.
¶¶¶
الدعوة للنـزال من بني أنجع وسائل غواية الشر.
ت ـمــامــا ك ـمــا م ـن ــازل ــة ال ـن ـس ــاء ،والـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــي فــي
الفراش.
¶¶¶
كلبة نتنة ،ولودة بروعة..
¶¶¶
كطريق فــي الـخــريــف :مــا إن نكنسه حتى تكسوه
األوراق امليتة.
¶¶¶
هجمت الفهود على املعبد وأفرغت إناء القرابني؛
هذا األمر يتكرر دومًا؛ كما يمكن ،في آخر املطاف،
توقعه ،مما يجعله جزءًا من الطقوس.
¶¶¶
كما تمسك اليد الحجارة بقوة .ولكنها ال تمسك
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َُ
َ َ
ُمن ْمن َم ٍات موسيقية .وعليه ،انتخبنا أربعة نصوص مفتوحة في شكل نث ْي َر ٍات [مقطوعات
وجيزة] ،عابرة لألجناس األدبية ،من المجموعة الوحيدة التي أنشأها ونشرها كافكا كتابًا
َْ
نثرية ً
ُمكت ِمال :نظرة []1912؛ ومن غريب األطوار أنه طلب من الناشر سحبها من السوق فور صدورها،
رغم أنها صدرت في نسخ ال تتجاوز األربعمئة؛ يليها قسم خاص باألقاصيص ،فشذرات يوميات،
ثم توقيعات كان يفرد لها كافكا دفاتر خاصة من الحجم المدرسي ترافقه في حله وترحاله
عليها بصالبة إال لتقذف بها أبعد .لكن الطريق
تقود أيضًا نحو هذا األبعد.
¶¶¶
املخابئ ال تعد وال تحصى .أما الخالص فواحد،
لكن إمكانات الخالص بعدد املخابئ.
¶¶¶
ثمة هــدف ،ولكن ال طريق .ما نسميه طريقًا ،هو
محض حيرة.
¶
¶
¶
َ
في الصراع بينك وبني العالم ،أ ِع ِن العالم.
¶¶¶
ليس ضــروريــا أن تـخــرج مــن بيتك ،الزم طاولتك
واس ـمــع .ال ،ال تـسـمــع ،اكـتــف بــاالنـتـظــار .بــل حتى
االنتظار اتركه ،ابق هادئًا ووحيدًا .سيهبك العالم
نفسه كــي تنزع عنه قناعه؛ ليس فــي وسعه غير
ذلك .ولسوف يتمرغ ،بانتشاء ،عند قدميك.
¶¶¶
زنزانتي — ِح ْص ِني.
¶¶¶
الـطـيـبــون يـمـشــون بـنـفــس وت ـي ـ ــرة ال ـخ ـطــوات .أمــا
اآلخ ـ ـ ــرون — ودون أن ي ــدرك ــوا ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا —
فيرقصون من حولهم رقصات الزمن.
¶¶¶
أبدًا ،أبدًا لن تعود للمدن ،أبدًا لن يجلجل الناقوس
من فوقك.
¶¶¶
ُ
كان ُص َّوان أذني ناعم امللمس ،خشنه ،رطبه ،لذيذًا
كورقة.
¶¶¶
ذات يوم ،انكسرت ساقي ،كانت تلك أجمل تجربة
في حياتي.
¶¶¶
للحظة ،أحسستني مدرعًا.
¶¶¶
ع ـلــى عـ ـك ــازة بـ ــالـ ــزاك :أح ـط ــم ك ــل الـ ـح ــواج ــز .عـلــى
عكازتي :كل الحواجز تحطمنـي .النقطة املشتركة
هي الكل.
¶¶¶
لــن أدع امل ـلــل يـتـســرب إل ــي .ســأقـفـ َـز وس ــط قصتي
َ ُّ
القصيرة ،حتى لو كلفني ذلك ت َمزق وجهي.
¶¶¶
كانت الزهرة ،حاملة ،عالقة بساقها السامق .وكان
الغسق يحيط بها.
¶¶¶
النيك كعقوبة لسعادة أننا معًا.
¶¶¶
أنــا ق ــذر ،يــا ملينا ،قــذر لـلـغــايــة ،لــذلــك أثـيــر كثيرًا
مــن اللغط حــول الـطـهــارة .ال أحــد يتغنى بطريقة
طاهرة أكثر من أولئك الغائصني في أعمق أعماق
املالئكة ،ما هو في األصل
الجحيم؛ فما نظنه غناء
َ
َ َ
ْ
[من ِر َسالةٍ ِإلى ِم ِلينا].
إال غناؤهم ِ
¶¶¶
الدائرة املحدودة خالصة.
¶¶¶
مندهشني ،رأينا الحصان الضخم .اخترق سقف
غرفتنا .وكانت السماء الغائمة تتمدد بوهن على
طول أثره القوي ،أما عرفه فكان يدوي وهو يطير
مع الريح.
¶¶¶
صغيرة ،وكانت قصة حب
عيناي في عيني ُ
فتاة ٌ ُ ٌ
وب ـ ُـروق .أحيا حياتي في
طويلة ،فيها رعــد ،قـ َـبــل
َع َج ٍل .
¶¶¶
اآلن ،م ـس ــاء ،بـعــد أن انـغـمـســت ف ــي ال ــدراس ــة منذ
الـ ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا ،أرى ي ـ ــدي ال ـي ـس ــرى تـمـســك
لبرهة ،إشفاقا ،اليد اليمنى من األصابع.
¶¶¶
ال يـمـكـنـنــي ..حـقــا أن أح ـك ــي ،وال حـتــى أن أتـكـلــم؛
ع ـن ــدم ــا أحـ ـك ــي ،ي ـت ـم ـل ـك ـنــي ،ف ــي أح ــاي ــن ك ـث ـي ــرة،
إحساس مشابه إلحساس األطفال الصغار عندما
يقومون بخطواتهم األولى.
¶¶¶
ك ــان ال ـق ـمــر ،فــي اكـتـمــالــه ،يـعـمــي أب ـصــارنــا .كــانــت
العصافير تصرخ مــن شجرة لشجرة .وكــان ثمة
طنني يعبـر الحقول .زحفنا في الغبار :زوج أفاعي.
¶¶¶
أحيانًا ،في قمة كبريائه ،كــان يخاف على العالم
أكثر من خوفه على نفسه.
رشو كاردو :تشكيلي سوري .من مواليد عامودا،1992 ،
ألس ــرة فنية .اشتغل فــي التصميم الــداخـلــي للمصابيح
املعلقة في بيروت .يمارس التشكيل والرسم والنحت من
ِّ
خالل تكوين ذاتي .مقيم حاليًا في آخ ْن [أملانيا]
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اعرف عدوك

الرؤية اإلسرائيلية لصراعات المنطقة :تقسيم سوريا!
عبدالرحمن جاسم
ت ــأت ــي دراسـ ـ ـ ــة «الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
ل ـ ـل ـ ـص ـ ــراع ـ ــات ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط
وانـ ـعـ ـك ــاس ــاتـ ـه ــا عـ ـل ــى أمـ ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل:
دراسات لجنراالت وباحثني إسرائيليني
كـبــار» (إش ــراف وتـحــريــر أحـمــد خليفة،
وإعداد رندة حيدر ـ ـ مؤسسة الدراسات
الـفـلـسـطـيـنـيــة) ك ــواح ــدة م ــن ال ــدراس ــات
الـ ـت ــي يـ ـص ــدره ــا املـ ــركـ ــز ب ـش ـك ـ ٍـل دوري
ـور ت ـت ـن ــاول الـ ـص ــراع ال ـعــربــي
حـ ــول أمـ ـ ـ ٍ
ّ
الـصـهـيــونــي ال ــذي ال ي ــزال يـشــكــل حـ ّـيـزًا
م ـه ـمــا م ــن ف ـك ــر وط ــري ـق ــة ح ـي ــاة ال ـع ــدو
الصهيوني.
يـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاول الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــا م ـه ـم ــا
وشـ ــائ ـ ـكـ ــا ف ـ ــي اآلن عـ ـيـ ـن ــه :كـ ـي ــف ي ــرى
العدو الصهيوني الصراعات في الدول
املـ ـج ــاورة ل ــه؟ وك ـي ــف ت ــؤث ــر عـلـيــه أك ــان
سلبًا أم إيجابًا؟ يضم الكتاب نصوصًا
ومقاالت لجنراالت صهاينة معروفني أو
جامعات معروفة .من هنا،
باحثني من
ٍ
فإن الدراسة ذات أهمية كبيرة؛ إذ يمتلك
ً
هؤالء باعًا طويال سواء بحثيًا ،علميًا أو
عسكريًا تطبيقيًا على األرض .نرى إفرام
ك ــام ،ومـ ــارك هـيـلــر ،وي ـ ــورام شافيتسر،
وب ـنــدي ـتــا ب ـيــرتــي ،وأودي دي ـك ــل ،ونـيــر
ب ــوم ــس ،وغ ــاب ــي تـسـيـبــونــي ،وشـلــومــو
ّ
بـ ـ ـ ــروم (وكـ ــل ـ ـهـ ــم بـ ــاح ـ ـثـ ــون أكـ ــادي ـ ـمـ ــون
مـ ـع ــروف ــون) ،وع ــام ــوس ي ــدل ــن (رئ ـيــس
االسـتـخـبــارات العسكرية الصهيونية ـ
أمان  -األسبق) ،وجدعون ساعر (نائب
فــي الكنيست ووزي ــر داخـلـيــة وتعليم)،
ويعقوب عميدور (رئيس سابق ملجلس
األم ــن ال ـقــومــي الـصـهـيــونــي) وعــامــوس
ّ
هرئيل (معلق عسكري).
على رأس هذه الــدراســات ،نذكر واحدة
ي ـقـ ّـدم ـهــا االس ـت ـخ ـب ــارات ــي الـصـهـيــونــي
«الـ ـعـ ـتـ ـي ــق» عـ ــامـ ــوس يـ ــدلـ ــن (هـ ـ ــو فــي

ال ــوق ــت ع ـي ـنــه رئـ ـي ــس م ـع ـهــد دراسـ ـ ــات
األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي) .إذ ي ـت ـن ــاول ن ــوع ــا من
الـ ـق ــراءة لـلـبـيـئــة االسـتــراتـيـجـيــة لكيان
االحتالل في السنوات التي تلت األزمة
ً
السورية ( )2011وصوال إلى عام .2015
ثم يستشرف في الدراسة ذاتها الوضع
ً
عينه بدءًا من العام الفائت وصوال حتى
ٌ
 .2020هي مغامرة بال شــك ،لكن مراكز
ال ــدراس ــات ف ــي ال ـغ ــرب هــدفـهــا وعملها
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي قـ ــائـ ــم بـ ـشـ ـك ـ ٍـل م ـ ـطـ ــرد ع ـلــى
اسـتـشــراف املستقبل ،وكيفية التعامل
احتماالت محدود ٍة وواقعية.
معه ضمن
ٍ
إذًا م ــا ه ــي ال ـص ــورة ال ـتــي يــريــد يــدلــن
ً
ت ـقــدي ـم ـهــا؟ أوال ،ي ـش ـيــر ب ــوض ــوح إل ــى
ضعف الدول العربية وحتى اضمحالل
دول مواجهة كبرى« .داعــش» أصبحت
العبًا مركزيًا وقوة ال يستهان بها .الدول
ال ـك ـبــرى (أم ـي ــرك ــا ،روس ـي ــا ،وســواه ـمــا)
بشكل
أدوار عسكرية ـ ـ
عادت إلى لعب
ٍ
ٍ
م ـبــاشــر ال ع ـبــر وس ـي ــط ـ ـ ـ ـ ف ــي املـنـطـقــة.
ت ـطــابــق م ـصــالــح ب ــن ّال ـع ــال ــم «ال ـس ـنــي
البراغماتي» (كما يصنفه) وبني الدولة
الـ ـعـ ـب ــري ــة .الـ ــوضـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي أخ ــذ
طعن ودهس.
بالتحول صوب انتفاضة
ٍ
وأخـ ـيـ ـرًا وهـ ــذا ه ــو األه ـ ــم :ال ـخ ـطــر على
تنوع أكثر
دولة االحتالل بات أكبر وذا
ٍ
عمقًا .يـقــدم ضــابــط االسـتـخـبــارات بعد
ذل ــك نــوعــا مــن االس ـت ـشــراف املستقبلي
ض ـم ــن حـ ـل ــول ل ـل ـت ـخ ـلــص مـ ــن ع ـ ـ ــداوات
مستقبلية م ــن خ ــال م ـحــاصــرة إي ــران
ع ـب ــر ات ـف ــاق ـي ــات أكـ ـث ــر ت ـفــاه ـمــا وع ـم ـقــا
مــع الــواليــات املـتـحــدة ،وثــانـيــا محاولة
إضعافها عبر إنهاكها أكثر في الحرب
الـ ـس ــوري ــة؛ م ـت ـطــرقــا إلـ ــى أن «ال ـت ـهــديــد
األكبر إلسرائيل هو بالتأكيد حزب الله،
وعليها ـ أي إســرائـيــل  -أن تتعامل مع
لـبـنــان وال ـح ــزب كـكـيــان واح ــد فــي حــال
هاجمها وضرب البنية التحتية كجزء

دعوة إلى «تنسيق»
أكبر مع مصر واألردن
والسعودية
من املعركة الشاملة» .يدلني نفسه يعود
فــي دراس ــة أخ ــرى ،ليشدد على وجــوب
ات ـخ ــاذ دولـ ــة االح ـت ــال مــوقـفــا واضـحــا
من نظام الرئيس السوري بشار األسد،
«فـمـحــور «ح ــزب ال ـلــه» ،إي ــران ،وســوريــا
هــو الـخـطــر األك ـبــر بالنسبة إلســرائـيــل
اليوم ،فهو يتبنى هدفًا استراتيجيًا هو
القضاء على إســرائـيــل ،وتشكل قدراته
العسكرية الحالية والـقــدرات اإلضافية
التي مــن املتوقع أن يكتسبها وامل ــوارد
ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـع ـل ـم ـيــة ع ـنــاصــر كــامـنــة
ل ـق ــوة إق ـل ـي ـم ـيــة» .وي ــؤك ــد ف ــي ال ــدراس ــة
ع ـي ـن ـهــا ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة خ ـل ــق «ح ـل ـيــف»
عــربــي «سـنــي» للكيان الـعـبــري .ب ــدوره،
يؤكد رون تيرا في دراسته حول مرحلة

َّ
م ــا ب ـع ــد «س ــايـ ـك ــس -ب ـي ـك ــو» بـ ـ ــأن تـلــك
املرحلة قد ولــت إلــى غير رجعة ،فنحن
«أمام شرق أوسط جديد على إسرائيل
ل ـعــب دور أك ـب ــر ف ـي ــه ،م ــن خ ــال تـفــاهــم
وتنسيق أكبر مع مصر (خصوصًا فيما
ّ
ّ
ً
يـتـعــلــق ب ـغ ــزة وس ـي ـنــاء م ـث ــا) واألردن
والـسـعــوديــة» .لكن أهــم مــا يتطرق إليه
هــو تسليح أقليات ومجموعات إثنية
دفع لهم
كاألكراد والدروز وسواهم ،في ٍ
إلــى الواجهة واستخدامهم حني تدعو
ال ـح ــاج ــة ،نــاه ـيــك ب ـت ـقــويــة مـجـمــوعــات
محلية كجبهة «النصرة» (وتحديدًا في
ج ـنــوب مــرتـفـعــات ال ـج ــوالن ال ـســوريــة).
األم ـ ـ ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ي ـن ـس ـح ــب عـ ـل ــى دراس ـ ـ ــة
«حـ ـ ــان الـ ــوقـ ــت ل ـل ـق ــول وداعـ ـ ـ ــا س ــوري ــا،
وداع ــا سايكس بيكو» لجدعون ساعر
وغابي تسيبوني .يشير االثنان إلى أن
ســوريــا كما كــانــا يعرفانها ،قــد انتهت
إلى غير رجعة وال يمكن توحيدها من
جديد .ويجدان أن تقسيمها يصب في
مصلحة الجميع (الــاع ـبــن اإلقليمني
جميعهم فــي املـنـطـقــة) ،كـمــا يسهم في
كبح «داع ــش» .ويـقــارب نير بومس في
دراس ـ ـتـ ــه م ـس ــأل ــة «ح ـس ــن ال ـ ـجـ ــوار» مــع
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة ف ــي س ــوري ــا كـ
«ال ـن ـص ــرة» وس ــواه ــا .ويـشـيــر إل ــى تلك
الـعــاقــات ويــدعــو إلــى تعزيزها بهدف
إقــامــة منطقة آمنة فــي جنوب الجوالن
وت ـح ــت ال ـح ـمــايــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة بـهــدف
«م ــواص ـل ــة ال ـق ـتــال وال ـت ـم ــدد ف ــي ات ـجــاه
ال ـعــاص ـمــة ال ـس ــوري ــة وإسـ ـق ــاط الـنـظــام
الـحــاكــم فـيـهــا» .ويـكـشــف الـبــاحــث ربما
للمرة األولى الدور األردني في الصراع
امل ـح ـت ــدم ف ــي ه ـض ـبــة ال ـ ـج ـ ــوالن .وألن
ال ـخ ـطــر اإلس ــام ــي ال ـت ـك ـف ـيــري يـحـتــاج
ملـ ــزيـ ــد م ـ ــن الـ ـت ــوضـ ـي ــح ،تـ ــأتـ ــي دراسـ ـ ــة
شلومو بروم ويورام شفايستر لتقارب
َّ
األمر من خالل التأكيد على أن «داعش»

قد تكون تهديدًا ألميركا ولكنها ليست
ك ــذل ــك بــال ـن ـس ـبــة إلس ــرائ ـي ــل أق ـل ــه ليس
حــالـيــا .هــي ال تـقــوم ب ــأي عـمــل عسكري
ّ
فــي أو ضــد إســرائ ـيــل .كـمــا أن ال ـصــراع
مع الكيان العبري ال يزال في آخر سلم
ّ
أول ــوي ــات ه ــذا الـتـنـظـيــم .إل ــى ذل ــك ،ف ــإن
أسـ ـل ــوب ال ـت ـص ــدي ل ـح ــرب ال ـع ـصــابــات
التي يقوم بها «حــزب الله» و«حماس»
(وس ـ ــواهـ ـ ـم ـ ــا) ي ـم ـك ــن اس ـت ـع ـم ــال ــه ضــد
«داع ــش» حــال قــررت القيام بــأي أعمال
تخريبية .بعد ذلك ،تأتي دراسة يعقوب
عميدور حول الجيوش العربية .يشير
إلـ ــى أن بـعـضــا م ــن ال ـج ـي ــوش الـعــربـيــة
النظامية التي كانت تهدد فعليًا الكيان
ال ـع ـبــري ،قــد تـلـقــت ضــربــة فــي الصميم
وتفككت وأبـيــدت (كالجيشني العراقي
املقابل ،ظهرت قوى
والسوري) .لكن في
ً
أخ ــرى بــاتــت تحتل مـكــانــة فــي الـصــراع
ك ـ «ح ــزب الـلــه» ،و«ح ـمــاس» ،و«الجهاد
اإلســامــي» ،و«ه ــذه التنظيمات تحيط
بــإســرائـيــل مــن جميع الـجـهــات تقريبًا،
وهي تمتلك قدرات قتالية ليست بقليلة،
وطابعها يحتم على اسرائيل أن تأخذ
ف ــي ال ـح ـس ـبــان اح ـت ـم ــال ت ـغ ـيــر الــوضــع
ال ــروتـ ـيـ ـن ــي ال ـ ـ ــذي اعـ ـت ــادت ــه إل ـ ــى حــالــة
مــن املــواج ـهــة الـقـتــالـيــة امل ـبــاشــرة معها
بصورة مفاجئة .ومن هنا« ،ثمة أهمية
قـ ـص ــوى ل ـن ـص ــل ال ـس ـي ــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي
واستعداد اسرائيل الستخدامه».
ي ــذك ــر أن الـسـلـسـلــة ك ــان ــت ق ــد أصـ ــدرت
ف ــي ال ـس ــاب ــق ث ــاث ــة أبـ ـح ــاث م ـهـ ّـمــة هي
«امل ـ ـشـ ــروع ال ـ ـنـ ــووي اإلي ـ ــران ـ ــي :ال ــرؤي ــة
اإلسرائيلية ألبعاده وأشكال مواجهته»،
و«الـ ـصـ ـن ــاع ــات األم ـن ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة:
الوظيفة االستراتيجية واالقتصادية»،
و«العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب
إســرائـيــل فــي العقد األخ ـيــر» للباحثني
واملشرفني ذاتهم.

شعر

محمد البندر :تنويعات على «الثالثية الصوفية»
إيهاب حمادة
ً
ّ
ع ـن ــوان ّ
أي ن ــص يـشــكــل م ــدخ ــا رئيسًا
لتكوين ملحة عــن الــرؤيــة التي يحملها
واع ظاهر أو غير
الشاعر .وهــو ،بشكل ٍ
واع ب ــاط ـ ٍـن ،ي ـخ ـتــزن امل ـل ـمــح ال ـس ـحــري
ٍ
لـ ـلـ ـن ــص ،م ـ ــا ي ـس ـت ــدع ــي إعـ ـ ـم ـ ــال ال ـف ـكــر
للقبض عـلــى الـ ــدالالت الـتــي يختزنها.
والعنوان في ديوان «لجمالك الوحشي»
ملـحـمــد الـبـنــدر (دار األم ـي ــر) ،ي ـقــود إلــى
سؤالني رئيسني حــول الجمال وصفته
الوحشية ،وطبيعة النسبة بينهما.
الجمال في اللغة :الحسن الكثیر ،وهو
ّ
مصدر الجمیل ،وما ُی َّ
ویتزی ّن،
تجمل به
وهــو ضـ ّـد الـقـبــح .وفــي االص ـطــاح :رقــة
ّ
مختص
الـحـســن ،وه ــو قـسـمــان :جـمــال
بـ ــاإلن ـ ـسـ ــان ف ـ ــي ذاتـ ـ ـ ــه أو ش ـخ ـص ــه أو
ف ـع ـل ــه ،وجـ ـم ــال ی ـص ــل م ـن ــه إلـ ــى غ ـی ــره.
ّ
وذه ــب البعض إلــى أن مفهوم الجمال
ال ی ـق ـبــل ال ـت ـع ــری ــف .وع ـل ــم ال ـج ـم ــال أو
«األس ـتــاط ـي ـقــا» ،عـلــم مـعـيــاري فلسفي،
يدرس املبادئ العامة للموقف الجمالي
ّ
اإلنساني إزاء الــواقــع والفنون ،ويحلل
املفاهيم والتصورات الجمالية.
واملـ ـت ــأم ــل ف ــي الـ ــرؤيـ ــة ال ـص ــوف ـي ــة إل ــى
ال ـج ـم ــال ،ال ب ــد أن ي ـقــع ع ـلــى مـفـهـ َ
ـومــي
الـجـمــال وال ـجــال الـلــذيــن يتصف بهما
الـ ـح ــق .وح ـق ـي ـقــة الـ ــرؤيـ ــة إلـ ــى ال ـج ـمــال
لــدى املتصوفة تتلخص فــي أن الخلق
ظل الله ،وأن جمال الخلق إنما هو من
جمال الخالق .ويقول رائد األدب املقارن
ال ـعــربــي مـحـمــد غـنـيـمــي ه ــال ( 1916ـ
 )1968في هــذا املعنى «إن الجمال عند
ال ـصــوف ـيــة ق ـس ـمــان :حـقـيـقــي وصـ ــوري.
ف ــال ـج ـم ــال ال ـح ـق ـي ـقــي ص ـف ــة أزل ـ ـيـ ــة لـلــه
تـعــالــى ،وقــد شــاهــده فــي ذات ــه مشاهدة
علمية وأراد أن يراه في صنعه مشاهدة
ع ـي ـن ـيــة ،ف ـخ ـلــق ال ـع ــال ــم كـ ـم ــرآة يـشــاهــد

فيها جـمــالــه عـيــانــا (وه ــذا هــو الجمال
ال ـصــوري عند الـصــوفـيــة) .فالعالم كله
تـعـبـيــر ع ــن ال ـح ـســن امل ـط ـلــق ،وال ــوج ــود
كله ص ــورة حسن الـلــه ومظهر جماله،
وال ـت ــأم ــل ف ــي ج ـم ــال ال ـك ــون سـبـيــل إلــى
االهتداء إلى الجمال الحق» .ولعل هذا
ما دفع البعض إلى القول بتأثر النظرة
الـصــوفـيــة إل ــى ال ـج ـمــال ،عـلــى نـحــو من
األنـ ـح ــاء ،بــال ـن ـظــرة األف ــاط ــون ـي ــة الـتــي
تذهب إلى أن الحب هو حب الجمال ،أو
حب الكمال املطلق.
وب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـتـ ـفـ ـصـ ـي ــل ف ـ ــي م ـع ـنــى
«ال ــوح ـش ــي» مـعـجـمـيــا ،ن ـســوق تعريفًا
أولـيــا حتى تتسنى لنا مقاربة الــداللــة
من خالل التركيب الوصفي ،أو الجمعي
بــن الجمال والــوحـشــي .والــوحـشــي كل
م ــا يـنـســب إلـ ــى ال ــوح ــش ،واألخـ ـي ــر في
حيوان البر الواحد،
«مختار الصحاح»ٌ َ :
ي ـ َق ــال َأرض َمـ ـ ْـو ُحـ ــوشـ ــة ذات ُو ُحـ ـ ــوش،
وأ ْو َحــش املنزل أقفر وذهب عنه الناس.
وت ـس ـتــوقــف امل ـتــأمــل ف ــي ه ــذا الـتــركـيــب
(«لجمالك الوحشي») جملة من األسئلة
أهمها :ماهية الــام؟ الكاف للتذكير أم
للتأنيث أم لكليهما؟ الجمال الوحشي
ت ـع ــارض بـمـعـنــى اإلشـ ـ ــارة إل ــى مـفـهــوم
قبح الجمال؟ إشارة إلى مفهوم الجمال
ّ
ال ـصــارخ املتمكن الـحـضــور؟ الوحشية
بمعنى الجمال األولي البدائي؟ بمعنى
َ
معايير ومقاييس
غير املتناسق ،أي بال
(خ ـ ـ ــاف الـ ـجـ ـم ــال االسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـق ــي)؟ه ــذه
املعاني كلها؟ لجمالك الوحشي يهدي
ال ـشــاعــر امل ـج ـمــوعــة كـلـهــا أم الـقـصـيــدة
ب ـع ـي ـن ـه ــا؟ ال ـ ـكـ ــاف أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ــاع ـت ـب ــاره ــا
الـحـبـيـبــة فـحـســب ،أم بــوصـفـهــا األنـثــى
أهم رمــوز املتصوفة للداللة على الذات
اإللهية والجمال اإللـهــي ،ألنها بحسب
ابن عربي فيها الظهور األتم واألكمل؟
في محاولة اإلجــابــة عن هــذه األسئلة،

األنثى هي الظهور
األتم واألكمل
للذات اإللهية
نـ ـح ــاول رصـ ــد «ش ـب ـك ــة» امل ـص ـط ـل ـحــات
والرموز الصوفية في نص البندر.
العبارة األشهر في االستعمال للداللة
على لغة الصوفية هي عبارة «األلفاظ
الـ ـج ــاري ــة ف ــي كـ ــام الـ ـص ــوفـ ـي ــة» ،وه ــذا
م ــا ن ـج ــده ل ــدى أب ــي ن ـصــر الـ ـس ــراج في
كـ ـت ــاب «الـ ـبـ ـي ــان عـ ــن املـ ـشـ ـك ــات» الـ ــذي
شــرح ألفاظ الصوفية ومصطلحاتهم،
كالحق والفناء والبقاء والوقت واملقام
وال ـل ــوام ــع الـ ـ ــخ ...فـيـمــا ذه ــب الـقـشـيــري
إل ـ ــى بـ ـي ــان م ـع ــان ــي ه ـ ــذه األل ـ ـفـ ــاظ بـعــد
مـقــدمــة ق ــال فـيـهــا« :اعـلــم أن لـكــل طائفة
مــن العلماء ألفاظًا يستعملونها ،وقد
انفردوا بها ّ
عمن سواهم ،كما تواطؤوا
عليها ألغراض لهم فيها» .ولم يشر ابن

خـلــدون فــي بــاب الـتـصــوف فــي مقدمته
ب ــوض ــوح إل ــى املـصـطـلـحــات الـصــوفـيــة،
لكنه تناولها لــدى حديثه عــن الشطح،
فقال« :أما األلفاظ املوهمة التي يعبرون
عنها بالشطحات ،ويؤاخذهم بها أهل
الـ ـش ــرع ،فــاع ـلــم أن اإلنـ ـص ــاف ف ــي شــأن
القوم أنهم أهل غيبة عن الحس.»...
ّ
يتبي مـ ّـمــا تـقــدم أن لفظ املصطلحات
أو ال ــرم ــوز (بــاملـعـنــى االص ـط ــاح ــي) لم
ً
يـكــن مـسـتـعـمــا حـتــى ال ـق ــرن ال ـس ــادس،
إنـ ـ ـم ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـعـ ـم ــل هـ ـ ــو األل ـ ـ ـفـ ـ ــاظ.
وب ـعــد تـحـلـيــل س ــري ــع ،يـتـبـ ّـن أن اللفظ
ال ـص ــوف ــي امل ـق ـص ــود ي ـع ـنــي م ــا يـعـنـيــه
املصطلح .والسؤال املطروح :هل نعتمد
امل ـص ـط ـل ـح ــات كـ ــرمـ ــوز ،أم أنـ ـن ــا نـعـنــي
رم ــوزًا غير تلك املصطلحات املتعارف
عليها لــدى املتصوفة مــن قبيل الوقت
والحال واملقام وغير ذلك؟ وفي معرض
اإلج ــاب ــة ،نـقــول إنـنــا أم ــام ثــاثــة ألـفــاظ:
املصطلحات ،الرموز ،واللغة الصوفية.
املـصـطـلـحــات هــي األل ـفــاظ ال ـجــاريــة في
كالم املتصوفة ،فيما الرموز تعني أبعد
ّ
مما يعنيه املصطلح من خالل التوظيف
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــص ال ـ ـ ـصـ ـ ــوفـ ـ ــي .وق ـ ـ ـ ــد يـ ـك ــون
املصطلح مستخدمًا في النص بمعناه
االصـطــاحــي لــدى املـتـصــوفــة ،لكنه في
النص الصوفي الحديث يستخدم كرمز
ل ــه داللـ ــة أوسـ ــع م ــن ت ـلــك ال ـتــي يعنيها
املـصـطـلــح .أم ــا الـلـغــة الـصــوفـيــة فتعني
م ــا ت ـع ـن ـيــه ال ـل ـغ ــة بــامل ـج ـمــل م ــن أل ـف ــاظ
وتراكيب ،وتؤدي كلها ما يؤديه الرمز.
وع ـل ـي ــه ،ف ــإن ـن ــا ،ف ــي ن ــص ال ـب ـن ــدر ،أم ــام
مصطلح ورم ــز ولـغــة شـعــريــة صوفية.
ومـ ــن امل ـص ـط ـل ـحــات ال ـت ــي ت ـحــولــت إلــى
رمـ ـ ــوز :ال ـس ـط ــوع ،الـ ـك ــأس ،الـ ـظ ــن ،غ ــار،
قــراءات ،الظل ،السراب ،الغياب ،الغراب،
الـ ـعـ ـنـ ـق ــود ،عـ ـن ــاق ال ـ ـشـ ــاربـ ــن ،ح ــان ــوت
ال ـخ ـمــرة ،لـغــة الـ ـش ــراب ،ق ــدس ،طـقــوس،

ال ـع ــاش ـق ــون ،الـ ـعـ ـش ــق ...وفـ ــي تـصـنـيــف
سريع لهذه الــرمــوز ،نــراهــا تنتمي إلى
ث ــاث ـي ــة الـ ــرمـ ــوز ال ـص ــوف ـي ــة األم ،وه ــي
الطبيعة واألنثى والخمر.
فالطبيعة ،كما يراها الصوفي ،هي في
مـظــاهــرهــا الـكـثـيــرة انـكـشــاف لأللوهية
املـحــايـثــة الـبــاطـنــة .وه ــذا مــا يعبر عنه
بــالـكـثــرة فــي عــن ال ــوح ــدة .وك ــل مظهر
مـ ــن مـ ـظ ــاه ــره ــا ي ـح ـي ــل إلـ ـ ــى صـ ـف ــة مــن
ً
صفات الذات الواحدة .فالحمائم ،مثال،
تـشـجـيـهــم وتـ ـح ــرك فـيـهــم شــوق ـهــم إلــى
الـكـيـنــونــة ال ـتــي اع ـت ـبــرت عـنــدهــم وطــن
األوط ــان .والعرفانية الصوفية احتفت
من الحيوان بالبقرة التي أشربت رمز
النفس املستعدة لـلــريــاضــة ،ومــن عالم
الطير رمــزت بالعنقاء إلــى الهباء الذي
فتح الله فيه أجسام العالم...
أمــا األنـثــى فقد اتـخــذ املتصوفة منها
رم ـزًّا مرتبطًا بالحب اإللـهــي ،بوصفها
ت ـم ــث ــل ال ـج ـم ــال امل ـط ـل ــق .وي ـت ـض ــح ذل ــك
صراحًا في موقف ابن عربي من النساء
ً
باعتبارهن تمثيال للجمال اإللـهــي ،إذ
إن الله ـ ـ الحق ـ ـ «ال يشاهد مجردًا عن
املواد أبدًا ،ألنه بالذات ّ
غني عن العاملني.
ف ــإذا كــان األم ــر مــن هــذا الــوجــه ممتنعًا
ولــم يكن الشهود إال فــي م ــادة ،فشهود
الحق في النساء أعظم الشهود وأكمله».
ّ
ولهذا ،نحا املتصوفة إلى التغزل بهن،
ولـكــن لـيــس عـلــى نـحــو دالل ــي معجمي،
معان خاصة يصطفيها
بل إشــارة إلى
ٍ
الصوفي بحسب وجده وذوقه.
وأخيرًا ،ال شك في أن للخمر ومتعلقاتها
(سكر ،شــرب ،)...بوصفها رمــوزًا ،مكانة
بـ ـ ــارزة ف ــي ال ـش ـعــر ال ـص ــوف ــي ،إذ مــاثــل
املـت ـصــوفــة بـيـنـهــا وب ــن ال ـح ــاالت الـتــي
تعتريهم أثناء طـ ّـي العوالم واملقامات،
فكانت رمزًا من رموز الحب اإللهي الذي
يبعث على الوجد الصوفي.
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رواية

صبا مطر ترسم صورة الفجيعة
حسين السكاف
أي كــابــوس تعيش ،حــن تـعــرف أن
دمــك متخم بــاألعــداء؟ جسدك وطن
لـلـحــروب؟ وروح ــك قــد تحولت إلى
ع ــن ثــال ـثــة ب ـح ـجــم ال ـس ـم ــاء لتعيد
شــريــط املــأســاة؟ أي فـكــرة مجنونة
تلك ،حني تعمد إلى استالل أعدائك
من قطرات دمك لتعيد محاكمتهم؟
ه ــذه األسـئـلــة بــأفـكــارهــا املـشــاكـســة
التي تحاول إدراك فنتازيا الواقع،
ّ
كب ْ
ظل ْت قلقة ،حتى ُ
رت لتصبح ملفًا
داخل أرشيف الوجع العراقي الذي
ام ـتــد ألك ـثــر م ــن ثــاثــن س ـنــة ،حني
صارت رواية صدرت أخيرًا بعنوان
«الـ ـع ــن ال ـث ــال ـث ــة» (دار فـ ـض ــاء ات ـ ـ ـ
 )2017للعراقية صبا مطر.
الرواية التي تبدأ من إحدى ردهات
م ـس ـت ـش ـفــى دنـ ـم ــارك ــي ،ت ـص ــور لـنــا
ام ـ ـ ـ ـ ــرأة عـ ــراق ـ ـيـ ــة تـ ـخـ ـض ــع ل ـف ـحــص
وتـحـلـيــل ال ـ ــدم .وف ــي ف ـت ــرة انـتـظــار
الـنـتـيـجــة ،تــذهــب مـخـيـلـتـهــا صــوب
املــاضــي لـتـتـصــور بـقـنــاعــة راسـخــة،
أن مأساتها بشخوصها (الضحية
والجالد) قد أصبحت ضمن نسيج
دمها .عندها ينبثق السؤال معلنًا
وجع املرأة« :هل رأى الطبيب عينة
دمـ ــي؟ ه ــل رأى امل ــاي ــن م ــن الـبـشــر
الذين رأيتهم وجئت بهم من عاملي
األول وم ــن بــدايــاتــي؟ هــل سمعهم،
هـ ــل رأى مـ ــأسـ ــات ـ ـهـ ــم؟» .عـ ـن ــد ه ــذا
ال ـس ــؤال ،تـبــدأ الـلـعـبــة .تستل بطلة
ال ــرواي ــة مــن مـقـطــرات دمـهــا الطفلة
«نور» ذات العشر سنوات ،ابنة أحد
املخطوفني موتًا في حرب الثماني
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات وال ـ ـ ـتـ ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت ت ـت ـس ــول
الـطـعــام مــن بـيــوت الـحــي .تخرجها

مـ ــن بـ ــن ج ــزيـ ـئ ــات دم ـ ـهـ ــا ،ل ـت ـع ـيــد
لـهــا ال ـح ـيــاة م ــن خ ــال س ــرد بعض
ح ـي ــات ـه ــا .ت ـت ـفــق م ـع ـهــا بـ ــأن ت ـكــون
راحتاها سجنًا للمجرمني ،وتكون
أصــابــع كـفـ ّـي «ن ــور» قـضـبــانــا لذلك
الـسـجــن .ص ــورة ســريــالـيــة ال تخلو
من الشاعرية .إال أن القارئ سرعان
ما يتلمس أن بطلة الــروايــة لم تقم
بمحاسبة املجرمني ،بل ّ
كرست جل
اهـتـمــامـهــا ع ـلــى اس ـت ـع ــراض حـيــاة
ال ـض ـحــايــا وظ ـ ــروف قـتـلـهــم روح ـيــا
وجسديًا .وهــي بهذا تترك للقارئ
مـحــاكـمــة امل ـج ــرم ،وت ـم ـن ـحـ ُـه أحـقـيــة
النطق بالحكم .لذا يحق لنا القول
ب ــأن ال ــرواي ــة تهتم بالضحية أكثر
من الجالد.
ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـق ــارئ ت ـص ـن ـيــف الـ ــروايـ ــة
ض ـم ــن أدب الـ ـسـ ـي ــرة الـ ــذات ـ ـيـ ــة .فــي
الشكل ،تسرد لنا صبا مطر سيرة
حياتها ،منذ كانت طفلة في الرابعة
حــن ب ــدأت حــرب الثماني سـنــوات.
لكن املضمون يشير إلى أنها تسرد
لنا سيرة وطــن في أتعس مراحله.
قرابة ربع قرن من الحروب والجوع
وال ـع ــوز ،نـشــأت داخ ــل فـضــائــه تلك
امل ـخ ـلــوقــة ال ـتــي ع ــرف ـ ْـت كـلـمــة حــرب
ق ـب ــل أن ت ــدخ ــل املـ ــدرسـ ــة ،ودخ ـل ــت
عــالــم املــراهـقــة مــع احـتــال الـكــويــت.
«ال ـحــرب أكـثــر إيــامــا وقـســوة بعني
املــراه ـقــة مــن عــن الـطـفـلــة» تعترف
امل ــؤل ـف ــة ال ـت ــي راحـ ــت ت ـع ـيــد ك ــوارث
بـلــدهــا بتتابع سـلــس رغ ــم مــرارتــه.
حـ ـ ــرب الـ ـثـ ـم ــان ــي س ـ ـن ـ ــوات ،ش ـب ــاب
ي ـ ـص ـ ـعـ ــدون إلـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـمـ ــاء ب ــأح ــام
م ـ ـ ـ ـ ــوؤدة .عـ ـ ـ ــروس م ـ ـنـ ــدلـ ــي ،ن ـصــب
الشهيد ،ملجأ العامرية ،الحصار

بنية روائية
ترتكز إلى
تسلسل
«أرشيفي»
ألحداث
العراق

وح ـتــى امل ـطــر األسـ ــود ل ــم يـفـلــت من
ً
ق ـب ـضــة ص ـب ــا م ـ ـطـ ــر ...وص ـ ـ ــوال إل ــى
«االنتفاضة الشعبية» ثم االحتالل
وسقوط الصنم.
«ال ـ ـعـ ــن الـ ـث ــالـ ـث ــة» الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت
ب ـن ـيــة روائـ ـي ــة تــرت ـكــز إل ــى تسلسل
«أرشيفي» ألحــداث العراق ،نجدها
وق ــد اه ـت ـمــت ف ــي إظ ـه ــار الـتــركـيـبــة
ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـف ـ ــرد ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي،

خصوصًا امل ــرأة ،من خــال التركيز
واالهتمام بالدراما الداخلية التي
تـعـتـمــرهــا روح الـضـحـيــة ،وتـنــامــي
إيـ ـق ــاع ال ــوج ــع الـ ـع ــراق ــي زم ـن ـي ــا .ال
يـتـلـمــس الـ ـق ــارئ أي ت ـن ــاف ــرات بــن
أف ـ ـكـ ــار وروى شـ ـخ ــوص ال ـ ــرواي ـ ــة،
بـ ـ ــل ي ـ ـجـ ــد أن جـ ـمـ ـي ــع الـ ـشـ ـخ ــوص
ق ــد ّ
وح ــده ــم الـتـعـبـيــر ع ــن ال ــوج ــود
الشخصي الذي لم يعرف االستقرار

أو االس ـتــرخــاء ،أكـثــر مــن معرفتهم
بـخـبــايــا ال ـخــوف وال ـه ـلــع ،وإن جــاء
ب ـصــورة رومــانـسـيــة سـ ــوداء ،حيث
يـ ــولـ ــد ال ـ ـحـ ــب تـ ـح ــت ضـ ـ ــال امل ـ ــوت
وهستيريا الواقع.
تـ ــدخـ ــل صـ ـب ــا مـ ـط ــر ف ـ ــي روايـ ـتـ ـه ــا
ع ـ ــال ـ ــم ال ـ ــواق ـ ـعـ ـ ـيـ ــة ال ـ ـس ـ ـحـ ــريـ ــة م ــن
خ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار روح ج ــدت ـه ــا
ال ـت ــي ع ــاش ــت زم ــن امل ـح ـبــة الـخــالــي
م ــن رائـ ـح ــة ال ـ ـ ــدم ،وت ـم ـن ـح ـهــا لـقــب
«أم ـ ـيـ ــرة امل ـح ـب ــة» ح ـي ـن ــا ،و«أمـ ـي ــرة
ال ـ ـ ـ ــازورد» أح ـي ــان ــا .تـسـتـحـضــرهــا
ل ـت ـكــون ال ـشــاهــد األق ـ ــوى رغ ــم أنـهــا
قــد غ ــادرت الــواقــع مـنــذ زم ــن بعيد.
إنــه استحضار الحكمة والـحـيــاد...
يمنح حضور الجدة مقارنة قاسية
ـال مــن الـحــروب
بــن زمـنــن ،زمــن خ ـ ٍ
وامل ـ ــوت وآخـ ــر ب ـه ــواء ثـقـيــل يحمل
ذك ــرى الـنـعــوش وص ــوت الــرصــاص
وأش ــاء بـشــريــة مـتـنــاثــرة .ثــم تصل
املؤلفة من خالل سرد حقيقة الواقع
الـ ـ ــذي ك ــان ــت ت ـع ـيــش إلـ ــى م ـحــاكــاة
رائعة ماركيز «مئة عام من العزلة»:
«ك ـن ــا ف ــي ع ــزل ــة غــري ـبــة ع ــن ال ـعــالــم
ومــا ي ــدور فيه حتى على الصعيد
اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ن ـش ـبــه
بذلك أبطال ماركيز العائمني على
أج ـن ـحــة ال ـغ ــراب ــة ف ــي روايـ ـت ــه «مـئــة
عــام مــن الـعــزلــة» مــع تعديل بسيط
على التسمية لتصبح أكثر مالء مة
ل ــواق ـع ـن ــا« ،م ـئ ــة عـ ــام م ــن ال ـح ــرب»
ً
مـ ـث ــا ،أو «م ـئ ــة عـ ــام م ــن ال ـخ ــوف»
أو رب ـم ــا «م ـئ ـت ــا عـ ــام م ــن ان ـس ـيــاب
الزمن العكسي» .ترى هل سيرضى
ماركيز بالتحويرات التي أطلقناها
على رائعته لتالئم طبيعة عزلتنا
التي لم يعرف عنها شيء؟».

عمرو العامري :السعودية قبل زمن النفط
سومر شحادة
ي ـت ـخ ــذ ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ع ـم ــرو
العامري من فترة التحوالت النفطية
ً
فضاء سرديًا
الكبرى في السعودية
لروايته «جنوب ّ
ّ
جدة ...شرق املوسم»
(دار الـ ـ ـس ـ ــاق ـ ــي) .ي ـج ـع ــل م ـ ــن ق ـصــة
ً
ع ــاط ـف ـ ّـي ــة م ـ ـغـ ــدورة م ـ ـ ــرآة لـلـتـغـيــرات
االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي راف ـق ــت الـتـغـيــرات
االقتصادية آنذاك.
ي ـس ـن ــد ال ـ ـعـ ــامـ ــري لـ ـلـ ـس ــرد الـ ــروائـ ــي
مهمة مــا أسـمــاه «لعبة ال ـتــوازنــات»،
ّ
إذ إنـ ــه ي ـق ــاوم ـ ـ ـ بــالـكـتــابــة ع ــن حقبة
ت ـم ـت ــد ل ـخ ـم ـســن ع ــام ــا ـ ـ ـ ـ ـ ال ـت ـســريــع
ال ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــرض لـ ــه ح ـ ـيـ ــوات ال ـن ــاس
واملـ ـ ـ ـ ـ ــدن .يـ ـفـ ـك ــك ب ـ ـبـ ــطء ح ـ ـيـ ــاة ب ـطــل
رواي ـ ـتـ ــهِ  ،ح ـس ــن ،الـعـنـيــد وامل ـت ـطــرف
في خـيــاراتــهِ  .تبدأ الــروايــة بمساعدة
الراوي ،محسن ،آلخرين في حفر قبر
خالهِ  .تبدأ الرواية بحياة منتهية ،ثم
يعود الكاتب فــي الصفحات التالية
إلى رسم خطوط نهايتها.
ي ـش ـكــل ق ـ ــدوم امل ـخ ــاض ــرة وإقــام ـت ـهــم
فــي املـقــابــر ال ــدارس ــة طقسًا موسميًا
مرتبطًا بالحصاد ،وحضورًا مختلفًا
ف ــي لـيــالــي الـقــاسـمـيــة املـتـشــابـهــة .إذ
تهاب نساء القاسمية بناتهن اللواتي
يشعلن البهجة في الليل ،حيث تعمر
الـلـيــالــي بــالـغـنــاء وال ــرق ــص ،ويحمل
الصبيان عصيًا الكتمال اإلحساس
بــالــرجــولــة .تمأل اللهفة قلب محسن
فــي أول ــى س ـنــوات مــراهـقـتــهِ مــن أجــل
رؤي ـ ــة خ ــدي ـج ــة وأخ ـت ـه ــا ف ــاط ـم ــة ،إذ
س ـم ــح لـ ــه عـ ـم ــره بـ ــاالق ـ ـتـ ــراب م ـن ـهــن،
بـيـنـمــا اكـتـفــى اآلخ ـ ــرون بالتلصص
عـ ـل ــى الـ ـصـ ـب ــاي ــا وهـ ـ ــن ي ــرقـ ـص ــن مــن
ب ـع ـي ــد .ك ــذل ــك ،ي ـت ـج ـمــع الـ ــرجـ ــال فــي
الـ ـس ــاح ــة ،ل ــاس ـت ـم ــاع ع ـب ــر ال ــرادي ــو

إلــى صــوت الــريــاض وصــوت القاهرة
ألخـبــار عــن بـلــدان مجهولة وبعيدة.
أكـ ـث ــر ال ـش ـت ــائ ــم قـ ـس ــوة الـ ـت ــي تــوجــه
ضّــد املـخــاضــرة القامتهم فــي املقابر
بأنهم «جمهوريون» .إذ بــات وصف
الجمهوري وصفًا «للتسلط والظلم».
يـ ـص ــور الـ ـك ــات ــب ال ـج ـه ــل ب ــاملـ ـف ــردات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،ح ـيــث ك ــل مـخ ـتـلــف هــو
شــر ب ــال ـض ــرورة ،ال سـيـمــا إن ارتـبــط
باضطرابات على الحدود الجنوبية
ح ـيــث ال ـح ــرب األه ـل ـيــة الـيـمـنـيــة بني
الجمهوريني وامللكيني .يشكل حمل
ه ـجــريــة م ــن امل ــروع ــي ،ال ـح ــدث ال ــذي
ّ
يــدفــع بــالــروايــة إلــى التصاعد ،إذ إن
القرية
الفضيحة الـتــي هــزت سـكــون ّ
تــدفــع بــال ـخــال حـســن إل ــى الـتـحــضــر
للسفر ،بعدما رفــض وال ــده تزويجه
من سلمى ،وقــد أودى عناد الرجلني
بهما إلى قطيعة طويلة .ترافق رحيله
عــن القاسمية مــع هــاك للمحاصيل
ب ـف ـع ــل ال ـس ـي ــل ووفـ ـ ـ ــاة خ ــدي ـج ــة إث ــر
اصابتها بالحمى .وكان يوم وفاتها
آخــر ليالي املـخــاضــرة املـشـهــودة .مع
ان ـت ـهــاء أيـ ــام ال ـح ـصــاد وم ـغــادرت ـهــم،
باستثناء عائلة خديجة ،تتحول أيام
البهجة التي عرفتها القرية إلى أيام
لالنتظار والرتابة.
ّ
فــي عــرف أهــل القاسمية ،ف ــإن الشام
هي جهة الشمال التي تأخذ أبناءهم
للعمل فــي مناجر الخشب ومصانع
الـ ـ ـط ـ ــوب وورش ال ـ ـحـ ــديـ ــد .ي ـم ـضــي
حـســن وامل ــروع ــي إل ــى جـ ـ ّـدة؛ وهـنــاك
يرسم الكاتب عبرهما مشهد التحول
االقتصادي واالجتماعي في اململكة
إبان الطفرة النفطية ،وتوسع الجهاز
الحكومي والتكاثر املفرط للشركات.
هجر الشبان املزارع وبات األرز وجبة
رئ ـي ـس ـيــة ب ـعــدمــا كـ ــان ض ـي ـفــا ن ـ ــادرًا.

قصة
ّ
عاطفية
هي مرآة
للتغيرات
االجتماعية
واالقتصادية
آنذاك

راحـ ــت تـتـشـكــل تـجـمـعــات املـغـتــربــن
م ـت ـش ــاب ـه ــي املـ ـص ــائ ــر عـ ـل ــى أطـ ـ ــراف
ج ـ ــدة ،ع ــاج ــزي ــن ع ــن الـ ــذوبـ ــان داخ ــل
ّ
املجتمع الجداوي ،إلحساسهم بأنهم
أق ــل قـيـمــة وأشـ ـ ّـد ف ـق ـرًا .يـعـمــل حسني
فــي شــركــة «بـيـبـســي» قـبــل االلـتـحــاق
بــال ـشــرطــة ف ــي ح ــن ي ـع ـمــل امل ــروع ــي
حارسًا في شركة ابــن الدن ،ويسجل
املـ ـهـ ـن ــدس م ـ ـ ـ ــروان ب ــاس ـم ــه عـ ـق ــارات
يـجـهـلـهــا املـ ــروعـ ــي ،ل ـك ـن ـهــا ال تـلـبــث
أن تـغـيــر ح ــال ـ ُـه .تـسـتـمــر ال ـح ـيــاة في
القاسمية على حالها املعتاد ،يتزوج

وال ـ ـ ــد م ـح ـس ــن مـ ــن ف ــاطـ ـم ــة ،وي ـع ــود
املروعي ليتزوج سلمى ،الفتاة التي
أحبها صديقه حسني وشتت حبها
ـره ،لـيـشـكــل ذل ــك الـ ــزواج
س ـن ــوات ع ـم ـ ِ
ان ـف ـجــارًا فــي حـيــاة ال ـخ ــال .يـلـحــق بــهِ
محسن إلــى جــدة ويـقــع على مفارقة
ت ـع ـلــم ال ـب ـن ــات ع ـلــى آالت مــوسـيـقـيــة
ال م ـث ـل ـمــا يـ ـع ــرف م ــن رق ـ ــص ل ـب ـنــات
امل ـخــاضــرة فــي الـ ـب ــراري ،ويـعـمــل في
الشرطة أيضًا .في حني تمضي حياة
امل ــروع ــي ف ــي ات ـج ــاه م ـخ ـت ـلــف ،يبيع
م ـ ــروان الـ ـعـ ـق ــارات وي ـص ـيــر امل ـخ ـيــال

املروعي ،بني يوم وليلة ،الشيخ عبد
العزيز؛ مضارب عقارات ورجل أعمال
له شبكة من العالقات مع املتنفذين،
باإلضافة إلى زوجات ثالث .بدأ زمان
ّ
بالتجهم ،حيث منعت السينما
جدة
وح ـف ــات الـ ـط ــرب« ،ك ــل ش ــيء انـطـفــأ
فجأة» ،واضطر مدير حسني إلى حثه
على االسـتـقــالــة ،بعدما تغير سلوك
حـســن إث ــر زواجـ ــه م ــن زهـ ــراء وع ــدم
إن ـجــاب ـهــا ،م ــا أضـ ــاف خـيـبــة جــديــدة
إلــى حـيــاة الــرجــل املليئة بالخيبات.
باتت رائحة املشروب تفوح منه .ولن
يستطيع أحد حمايته من «الهيئة»،
رغـ ـ ــم انـ ـتـ ـش ــار ثـ ـق ــاف ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،هــي
ثقافة الرشاوي والتزوير والسرقات
واالغتصاب ،والحروب التي كان أهل
القاسمية يسمعون عنها في نشرات
األخبار وتبدأ بقضم أوالدهــم .وكان
ّ
ج ــل األب ـن ــاء قــد ا ًكـتـفــى مــن «ال ــدي ــرة»
بــاع ـت ـبــارهــا ج ـه ــة ل ـل ـح ـنــن ،وراحـ ــوا
يمضون إلى جهات الحياة كافة.
يـ ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـع ـ ــام ـ ــري بـ ـ ـح ـ ــذر ش ــدي ــد
صـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن ت ـل ــك ال ـس ــائ ــدة
لـلـمـمـلـكــة؛ ح ـيــث الـسـيـنـمــا ال ـعــامــرة،
وامل ـ ـشـ ــروب ،ون ـ ــدرة ت ـع ــدد ال ــزوج ــات
واالعـتـمــاد على الــزراعــة ،إضــافــة إلى
امل ــرأة العاملة الـتــي تـصــون كرامتها
بعملها .في املقابل ،ينقل لنا صورة
جـ ـ ـ ّـدة ال ـق ــدي ـم ــة ،ب ـع ــد خ ـم ـســن سـنــة
ً
مــن الـتـغـيــرات ،وق ــد بــاتــت أط ــاال في
حضور مشاريع االستثمار والبناء،
إل ــى ج ــان ــب ال ـت ـغ ـيــرات االجـتـمــاعـيــة.
تمثل شخصية املــروعــي ذلــك الشكل
طــورات الـتــي
ال ـع ـن ـيــف واملـ ـخ ــزي ل ـل ـت ـ ّ
شهدتها اململكة .كما لو أنه لكل زمان
رجــالـ ُـه ،وتمثل «جـنــوب ج ـ ّـدة ..شرق
ّ
املوسم» ذلك العبور الهادئ واملحبط
للزمن على األمكنة.
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كاتب ياسين :ديالكتيك الكتابة
الحديث الصحافي األخير حول المسرح والشعر والكتابة
إعداد
وترجمة
محمد
ناصر الدين

«يصنع الشاعر ثورته داخل الثورة الثقافية،
إنــه صــانــع القلق األكـبــر داخ ــل االضـطــرابــات
العظيمة ،الـثــورة فــي شكلها ال ـعــاري ،حركة
الـحـيــاة فــي انـفـجــارهــا الــانـهــائــي» .ال يمكن
ف ـصــل ت ــاري ــخ ح ـي ــاة وأعـ ـم ــال ك ــات ــب يــاســن
(١٩٢٩ـ )١٩٨٩ع ــن الـ ـج ــزائ ــر ال ـت ــي «يـصـعــد
ال ـ ـن ـ ـبـ ــض مـ ـ ــن أع ـ ـ ـمـ ـ ــاق ج ـ ـمـ ــوع ـ ـهـ ــا ،ل ـي ـح ـمــل
ال ـش ــاع ــر ع ـلــى األكـ ـت ــاف مـثـلـمــا ُي ـح ـمــل بـطــل
املالكمة» .الشاعر والروائي واملسرحي الذي
سيستكشف يافعًا ( )١٩٤٥فظاعة االستعمار
ال ـفــرن ـســي ل ـب ــاده إث ــر تــوقـيـفــه وس ـج ـنــه ،لن
يلبث أن يستعير لـغــة املستعمرين نفسها
ّ
مظلي عدو»
مثل «سالح يتم انتزاعه من يد
ليكتب للعالم بالفرنسية رائـعـتــه الــروائـيــة
«نجمة» ( )١٩٥٦ومسرحية «الجثة املطوقة»
ّ
( )١٩٥٨و«املضلع النجمي» ( )١٩٦٦و«الرجل
ذو النعل املطاطي» ( )١٩٧٠ودي ــوان شعري
بعنوان «مـنــاجــاة» ( ،)١٩٤٦ليجعل الجزائر
ت ـخ ــاط ــب ف ــرن ـس ــا ث ـق ــاف ـي ــا مـ ــن م ــوق ــع ال ـن ــد،
وي ـت ـنــاول بـلــده فــي تــاريــخ نـضــالـهــا الـطــويــل
وهــوي ـت ـهــا امل ـت ـع ــددة ال ـعــرب ـيــة واألمــازي ـغ ـيــة
والفرنكوفونية.
س ـن ــوات طــوي ـلــة ب ــن  ١٩٧٠و ١٩٨٧تــوصــف
بسنوات الصمت لكاتب يــاســن ،بعد عــودة
لـلـجــزائــر م ــن فــرنـســا لـتــأسـيــس فــرقـتــه الـتــي
كــانــت تـجــوب الـجــزائــر بأسرها بمسرحيات
باللهجة املحكية التي يفهمها الجزائريون
أك ـثــر مــن الـلـغــة الــرسـمـيــة الـفـصـحــى ال ـتــي ال
تتداولها اال حفنة من «بورجوازيي الثورة»،
في مشروع طموح كان يهدف إلعــادة احياء
املــدرجــات األثــريــة املفتوحة وجـعــل الجزائر
بأسرها مسرحًا ،وقبل صعود نجم األصولية
الــدامــي فــي أواخ ــر الثمانينات ،وهــو الشبح
الــذي تنبأ كاتب ياسني ظهوره مبكرًا ليرث
الثورة املـغــدورة .سينطفئ كاتب ياسني في
«فــم الــذئــب» ،منفاه االختياري الفرنسي في
مدينة غرونوبل ،عام  ،١٩٨٩ليدلي قبل موته
بسنة بحديث مسهب لصحيفة Libération
يلخص تجربته الطويلة في املسرح وآراءه
حول الشعر والكتابة .الكاتب الذي لم تترجم
ّ
جــل أعـمــالــه للعربية تـتــولــى «األخ ـب ــار» هنا
ترجمة حديثه الصحافي األخير:
حني أفكر باملسرح ،أول من يطفو على سطح
الذاكرة هي أمي .كنت طفلها الوحيد .لم تكن
األخـتــان قــد ولــدتــا بعد .حــن يتأخر أبــي في
السهر مع صحبه ،لم يكن لها غيري .كانت
تـ ـخ ــاف وح ــده ــا ف ــي الـ ـلـ ـي ــل ،ف ـت ـب ــذل أق ـصــى
طــاقـتـهــا لتسليتي ومـنـعــي مــن ال ـنــوم .هكذا
ابتدعت أمي مسرحها الرائع :ما أن يهم أبي
بــالـخــروج حـتــى تـشــرع بــأخــذ ثــأرهــا بتقليد
صوته األجــش ،ثم بارتداء ثيابه ،فمحاكاته

سلطة السياسة أو سلطة المال،
والرقابة
كالهما يستولد الرقابة َ
الذاتية .ليس هناك من عال ٍم حر
في أدق التفاصيل .كان في وسعها الحقًا أخذ
صوتي الطفولي ،والتحول الى مــرآة حقيقة
وفــوريــة لـكــاريـكــاتــورات ح ــادة .لــم تـخــرج من
الــدار إال ملــامــا ،كانت تــرى حفنة صغيرة من
الناس واألشـيــاء ،لكنها كانت تبصر بشكل
أفضل ،و«تعطي النظر» بحسب مقولة بول
اي ـل ــوار ال ـش ـه ـيــرة :ن ـظــرة اسـتـثـنــائـيــة للعالم
باللمحة الخاطفة للولد الرهيب.
مـ ــرة أخ ــذن ــا ال ـق ـط ــار م ـع ــا ،م ــن س ـط ـيــف ال ــى
ق ـس ـن ـط ـي ـنــة .أع ـ ـ ــادت م ــن أج ـل ــي ت ـم ـث ـيــل ه ــذه
الرحلة الصغيرة بأسرها :املحطة ،املسافرون،
أصواتهم ،لكناتهم ،سحناتهم ،حتى نبرات
سعالهم ،الضجيج ،كل الضجيج في املحطة.
كـ ــان ي ـج ــب س ـمــاع ـهــا ت ـص ــرخ وت ـص ـف ــر مـثــل
مركبة آلـيــة! وبــأي حنني مـصــاحــب ...وحيدة
مثل معظم الـنـســاء فــي بـلــدي ،كــانــت تبصر،
تبصر كل شيء بتلك الشراهة .في زمن آخر،

فــي بـلــد آخ ــر رب ـمــا ،ك ــان يمكن لـهــا أن تكون
ممثلة .وبينما تستنفد أمــي أقصى طاقات
ّ
جفني،
الفن املسرحي ويتسلل النعاس الــى
ت ـ ــدق ع ـص ــا أب ـ ــي ال ـ ـبـ ــابُ .ي ـس ـت ـك ـمــل امل ـش ـهــد
الـعــائـلــي بــالـشـعــر ،ألن أب ــي أيـضــا ك ــان يحب
الـشـعــر ،ويــؤلــف األغ ــان ــي ،وي ـقــرأ الـنـصــوص.
كل العائلة كانت مصابة بالفيروس األدبــي
أو الفني :جدتي وجــدي ،عمومتي ،خاالتي،
أقــاربــي :سمر العشيرة كــان ال يجد نصيبه
من التعب.
حــن أفـكــر بــاملـســرح ،تخطر ببالي العشيرة
إذن ،كــذلــك ج ــان ـ م ــاري س ـيــرو ،كــأنــه عضو
اللجنة املركزية في مجلس األجداد.
 :١٩٥٥مـجـلــة  Espritشــرعــت بـنـشــر «الـجـثــة
املطوقة» أول أعمالي التراجيدية .كنت أسكن
ّ
علية صغيرة فــي ش ــارع ريـفــولــي الباريسي
ولــم يعد بـمـقــدوري الكتابة :مسكني تحول
الى مقر دائم لشبيبة مناضلة تقضي وقتها
في طرح األسئلة والتهام الجرائد ،كنا نكافح
مــن أجــل الـجــزائــر ،ونـكــافــح بعضنا البعض
ك ـجــزائــريــن ،بــن مـنــاصــري جـبـهــة التحرير
الــوط ـنــي وحـ ــزب م ـصــالــي ال ـح ــاج الـ ــذي كــان
يـحـظــى بـتــأيـيــد وتـعـبـئــة مـلـفـتــة ف ــي فــرنـســا.
ذات ص ـبــاح ،سـمـعــت طــرقــا عـلــى ال ـب ــاب .بما
أنها «ساعة بائع الحليب» ،توقعت أن تكون
الـشــرطــة .أخـطــأت الـتـقــديــر ،كــان جــان ـ مــاري
س ـي ــرو .لـقــد انـتـهــى لـلـتــو م ــن قـ ــراءة «الـجـثــة
املطوقة» وها هو يقترح نقلها الى الخشبة.
ســريـعــا مــا توصلنا ال ــى ات ـفــاق فيما بيننا،
وطفنا بالعمل املكتوب كل مسارح باريس.
ْ
كانت الحرب في الجزائر .أغلقت في وجهينا
كــل األب ــواب ،واضطرتني ظــروف مباغتة أن
أترك ً غرفتي ،ومن ثم فرنسا بأسرها .انتقلت
بداية الى ايطاليا ،من بعدها الى تونس من
أج ــل ع ــرض املـســرحـيــة فــي قــرطــاج بــواسـطــة
ّ
الشبان .بما أن جوًا من
مجموعة من الطالب

التسلط والـتـنــافــر قــد طغى على املجموعة،
وكوني ال أملك أي تجربة مسرحية ،أرسلت
برقية لسيرو بــالـتـلـغــراف ،دونـمــا أمــل كبير
بمقدمه ،بسبب مشاكله املادية .وصل سيرو
ب ـســرعــة الـ ـب ــرق .بـكـلـمــات قـلـيـلــة ،أعـ ــاد جمع
شتات الجوقة .بما أن مـســؤول الـطــاب كان
قــد ب ــاع ال ـتــذاكــر غــالـيــا ،وأن الـجــزائــريــن من
مـنــاصــري جبهة التحرير كــانــوا موجودين
ب ـك ـثــرة ف ــي ت ــون ــس ول ــم ي ـت ـل ـقــوا إال دعــويــن
للمسرحية ال أك ـثــر ،دخـلـنــا مــن الـنــافــذة الــى
أحــد مكاتب البيع وصــادرنــا نصف التذاكر
ل ـت ــوزي ــع مـعـظـمـهــا م ـجــانــا ل ـل ـم ــارة وع ــاب ــري
ال ـس ـب ـيــل .رغـ ــم أن ـن ــا رأيـ ـن ــا ره ـط ــا م ــن ال ـبــدو
الرحل يدخلون املسرح بنسائهم وأطفالهم،
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء ص ـ ـ ــرخ ـ ـ ــات امل ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــن اخ ـت ـل ـط ــت
بصرخات الغوغاء ،فقد كانت سهرة رائعة،
وأول نجاح لي في املسرح.
ب ـع ــد عـ ــرض «ال ـج ـث ــة املـ ـط ــوق ــة» ف ــي ب ــاري ــس
وبــروك ـس ـيــل ف ــي ظـ ــروف شـبــه ســريــة بسبب
الحرب ،كان علينا انتظار االستقالل لنعرض
ع ـلــى املـ ــأ «امل ـ ـ ــرأة امل ـت ــوح ـش ــة» فـ ــوق خـشـبــة
مسرح ريكامييه الباريسي واملسرح الوطني
فــي ال ـجــزائــر .فــي ه ــذه املـســرحـيــة ،كـنــت أفكر
ب ــأن أع ــرض ص ـق ـرًا عـلــى شــاشــة .س ـيــرو كــان
ً
يعرف ممثال من السنغال ،بشير توريه .هذا
الحضور ،هــذا الصوت كــان يحمل أجمل ما
وج ــده تــوريــه فــي الـفــولـكـلــور الـسـنـغــالــي من
أغــانــي األج ــداد املتعلقة بالصقور .يجب أن
ً
يكون سيرو ،الذي كان ممثال قبل أن يصير
مخرجًا ،وضليع املعرفة باملمثلني ليس من
فــرنـســا فـقــط بــل مــن افــريـقـيــا ،إلت ـمــام مشهد
مماثل.
«ل ـق ــد اك ـت ـش ـفــت ب ـس ــرع ــة ،ي ـق ــول سـ ـق ــراط ،أن
الحكمة ليست هــي الـتــي تـقــود الـشـعــراء في
خلق أعمالهم ،بل قــدرة طبيعية وإلهامات،
ت ـم ــام ــا ك ــاآلل ـه ــة واألنـ ـبـ ـي ــاء ح ــن يـتـلـفـظــون

بأشياء مماثلة ،ولكن ال يفهمون شيئًا مما
يـقــولــون» .الشعر يقول ايـغــون شيلي «ليس
َ
ملكة نمارسها بملء اإلرادة .ملكة يعجز أكبر
الشعراء عن شرحها» .باليك يقول إنــه كتب
قصيدته العظيمة  Miltonدون تأمل مسبق.
كيتس لم يكن واعيًا بما كتبه وكأنه يصدر
«من الصدفة أو من السحر» ،كأن ما كتبه هو
شاعر آخر.غوته قال بأن األناشيد
من ابتداع
ٍ
هي التي صنعته ال العكس .بشكل أكثر نقاء،
قال رامبو :أنا هو آخر  ،Je est un autreكذلك
كتب
ووردسورث الذي كان في غيبوبة حني ّ
أغنيته الشهيرة «األش ـيــاء الـتــي تسقط منا
وتــذوي» .لقد عرفت هذا الحال العجيب ذات
ش ـت ــاء ،ف ــي ب ــاري ــس ،ح ــن كـنــت أن ـهــي العمل
متواز على «نجمة» و«الجثة املطوقة».
بشكل
ٍ
في أقل من شهرين ،كان كل شيء قد انتهى.
كنت في حالة من الفيضان مثل سيل املاء في
ُ
كتبت جالسًا ،واقـفــا ،أثـنــاء األكــل،
العاصفة.
في ًالصحو وحتى في النوم :كانت تزورني
بغتة أبيات أو جمل توقظني من ســريــري...
ك ــل ذلـ ــك ي ــوض ــح ح ـص ــة الـ ــاوعـ ــي ف ــي عـمــل
الشاعر أو األدي ــب .نحن هنا أبعد مــا نكون
عن السياسة
عشية الحرب األولى وثورة أكتوبر ،جيمس
جويس كان شبحًا .ابتداء من  ،١٩٠٤لم يعد
مهووسًا بـشــيء قــط إال بكتابة عمله األكثر
تـجــريـدًا .األحـ ــداث الـخــارجـيــة لــم تـكــن لتؤثر
فـيــه .كــان يسافر دون كلل للبحث عــن مــاذ.
صديقة سألته يــومــا إن كــان يفكر بالعودة
الــى ايــرلـنــدا ،يجيب« :هــل تظنني أنــي رحلت
ً
فعال من هناك؟».
قضية الـفــن والـسـيــاســة مـعـقــدة لــدرجــة أننا
ال نـسـتـطـيــع أن نــدلــو بــدلــونــا فـيـهــا دون أن
ن ـعــارض أنـفـسـنــا .ب ــال ــزاك املـحــافــظ سياسيًا
تحول الى  Best_Sellerفي البلدان الشيوعية
ال ـث ــوري ــة ،ومــايــاكــوف ـس ـكــي ،ال ـشــاعــر ال ـثــوري
األعـظــم وصــل بــه األمــر الــى االنـتـحــار ،بعدما
ّ
وجه الى صديقه إيسينني تهمة الجنب حني
انتحر قبله بسنني معدودات.
ه ــل يـجــب أن نـجـعــل م ــن ال ـفــن قـضـيــة دول ــة؟
نعم ،من أجل أن نعطي الفنانني ما يمكنهم
مــن الـعـيــش والـخـلــق ،وك ــا ،إن كــانــت الــدولــة
ت ــري ــد ال ـت ـح ـك ــم والـ ــرقـ ــابـ ــة .ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر
تتطلب االستقاللية .لكن يتوجب االختيار
ما بني الطاعون والكوليرا :سلطة السياسة
أو سـلـطــة املـ ــال ،وكــاه ـمــا يـسـتــولــد الــرقــابــة
َ
والرقابة الذاتية .ليس هناك من عال ٍم حر.
ال ـح ـك ــم ال ــوحـ ـي ــد ،ب ــاملـ ـب ــدأ ،ي ـج ــب أن ي ـكــون
الجمهور .لكن اليوم يمكننا أن ّ
نؤمن نجاح

عمل فني دون رضى الجمهور ،خصوصًا في
عـصــرنــا ،يمكننا أن نخلق نجاحًا إعالميًا.
األدب ح ــن ي ـخ ـطــط ل ــه ب ــدق ــة ي ـخ ـفــت بــريـقــه
ويصبح آليًا .ما هي قيمة الفن عندها دون
الخطر أو ُ
الصدفة؟ اليوم ،حني يتلقى الكاتب
امل ـح ـظــوظ دف ـعــة مــالـيــة م ــن ن ــاش ــره ،يتطلب
األم ـ ــر ع ــام ــا أو ع ــام ــن ع ـلــى األكـ ـث ــر لـيـصــدر
رواية .استغرقني األمر سبع سنوات لكتابة
«ن ـج ـمــة» .ذل ــك أن ال ـفــن ،مـثــل الـنـبـيــذ الـجـيــد،
يتطلب الكثير من الوقت .ال تساهم العجلة
واملتطلبات االجتماعية اال بأن نسلم العمل
األدب ـ ـ ــي ع ـل ــى ال ــوق ــت ال أكـ ـث ــر .ح ــن ك ـن ــت ال
أزال محررًا في  ،Alger républicaineعلمني
أح ــده ــم أن أك ـتــب ب ـســرعــة وت ـحــت أي ظ ــرف.
اكتشفت على املــدى الطويل أنــي بــدأت أفقد
أس ـلــوبــي .م ــن أج ــل اس ـت ـعــادتــه ،تـطـلــب األم ــر
س ـنــوات طــويـلــة مــن عـمــل الـكــاتــب فــي العزلة
واملـشـقــة .هـنــاك اذن ،بشكل قــاطــع ،بــن الفن
وال ـس ـيــاســة ،ديــالـكـتـيــك أو جــدلـيــة لـلـكـتــابــة،
يتطلب في آن واحــد تجربة الحياة والعزلة.
أن أك ـتــب ،بــالـنـسـبــة إل ــي ،هــو أن أع ـيــش هــذا
التناقض.
* كــاتــب يــاســن ،صحيفة «لـيـبــراسـيــون» ،بــاريــس،
العشرون من تموز.١٩٨٨ ،
* «الـ ـش ــاع ــر م ــاك ـم ــا ،حـ ـ ـ ــوارات وأحـ ــاديـ ــث كــاتــب
ياسني» ،١٩٨٩-١٩٥٨ ،دار سوي ،باريس.١٩٩٤ ،

