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بري :البطاقة الممغنطة إلى انتخابات
ال احد تقريبًا في االئتالف الحاكم ،في العهد الحالي ،لم يقل كلمته في انتخابات ربيع  .2018ليس االستحقاق الرئيسي
الماثل امامهم فحسب ،بل يكادون يجزمون بأن ال عراقيل في طريق إجرائه :انتخابات يراد لها تكريس كل ما نجم وال يزال
عن تسوية 2016
نقوال ناصيف
عندما يلتقي الرئيس ميشال عون
مـ ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري وس ـع ــد
الحريري ،ويلتقي معهم االمني العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه
والنائب وليد جنبالط ،على التمسك
باجراء االنتخابات النيابية في ايار
 ،2018يعني ذلك انها اكثر من واقعة
فــي مــوعــدهــا .االص ــح انـهــا ستجرى
في ظل هذا االئتالف الحاكم ،املنبثق
مــن تسوية  2016منذ اب ــرام االتفاق
ع ـلــى ان ـت ـخــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة،
وق ــد اك ــد م ــرة تـلــو اخ ــرى ،وامتحانًا
ب ـعــد آخـ ــر واش ـت ـب ــاك ــا ب ـعــد اش ـت ـبــاك
وت ـفــاه ـمــا وراء ت ـف ــاه ــم ،ان ــه الـتـكـتــل
الفعلي الذي يقود الحكم.
مع ان لقاء كليمنصو االحــد الفائت
لم يشر صراحة الى تحالف انتخابي
بـ ــن بـ ـ ــري وال ـ ـحـ ــريـ ــري وجـ ـنـ ـب ــاط،
واكتفى بما افصح عنه في الظاهر،
اال ان توقيته ليس بعيدًا كثيرًا من
مقاربة استحقاق  2018في جانب من
مداوالته .قال رئيس مجلس النواب

ّ
المخصص
بري :المبلغ
لالنتخابات محسوب بالليرة
وواجب وضروري
ُ
ان حبرًا وفيرًا أهــدر في الكتابة عنه
اكـثــر مـمــا ك ــان الـلـقــاء يـتــوقــع ،واكـثــر
مما يحتمل .قبل ان يذهب الى منزل
ج ـن ـبــاط ،ك ــان ق ــد ان ـجــز الي ــام خلت
ف ــي اتـ ـص ــاالت ث ـنــائ ـيــة م ــع شــريـكـيــه
اآلخــريــن تذليل تباعد احــدهـمــا عن
اآلخ ــر ،كــي يــأتــي االجـتـمــاع تتويجًا
ملــا سبق ،وليس تفاهم ابــن ساعته.
ف ــي ح ـس ـب ــان رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس دورا
ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري وجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط فـ ـ ــي ص ـلــب
اسـتـقــرار الـحـكــم وامل ـعــادلــة الوطنية
الداخلية ،وفي صلب االستحقاقات
املتالحقة منها انتخابات ايار.

رئيس المجلس :استحقاق أيار  2018واقع (مروان طحطح)

مقالة

الضريبة كثقافة...
محمد نزال
ُ
زيدت الضريبة على القيمة املضافة
ب ـن ـس ـبــة  1ف ــي املـ ـئ ــة .اآلن س ـي ـمــوت
«الشعب اللبناني» .هــذا ،تقريبًا ،ما
ُيقال لنا .الضريبة هي ّ
«شر ُمطلق».
ه ــذا م ــا ّأس ـس ــت ل ــه ،كـمـفـهــوم ثــابــت،
جماعات ِمــن «النخب املـ ّ
ـزيـفــة» التي
أوكـ ـل ــت إلـ ــى نـفـسـهــا ص ـيــاغــة الـ ــرأي
ّ
الـعــام .مــا لــم ُتـ َ
قضية الضرائب
ـربــط
ّ ّ
بــال ـف ـســادِ ،م ــن حـيــث امل ـب ــدأ ،فـ ــإن كــل
ً
مــا ُيـقــال فــي ّ
ذمـهــا سيكون تجهيال.
ّ
في الدنمارك ،البلد الــذي تربع على
عـ ــرش الـ ـ ــدول األك ـث ــر سـ ـع ــادة ،تبلغ
الضريبة نحو  55فــي املـئــة .ضريبة
هائلة .هناك حيث الضرائب األعلى
ف ــي ال ـعــالــم ،ل ـكــن ،ف ــي امل ـقــابــل ،حيث
ّ
الفساد األقــل في العالم .هناك حيث
ّ
ُدعـ ــي ،ألك ـثــر ِم ــن مـ ــرة ،إل ــى استفتاء
شعبي لخفض ال ـضــرائــب ،فـمــا كــان

ّ
ّ
الشعبية إال أن رفضت
األكثرية
ِمــن
ذلـ ـ ــك .أصـ ـب ــح األمـ ـ ــر ث ـق ــاف ــة ع ـنــدهــم.
ف ـل ـت ــأخ ــذ ال ـ ُـسـ ـلـ ـط ــة م ـ ــا شـ ـ ـ ــاءت ِم ــن
ض ــرائ ــب م ــا دام الـتـعـلـيــم ،وه ــو ِمــن
ّ
ّ
باملجان .كذلك
عامليًا،
األعلى جــودة
ّ
مــا دام ــت الـطـبــابــة مـجــانــيــة ،وامل ــوت
على أبواب املستشفيات ليس عادة،
ُ
و«املـ ـ ـ ــدن ال ــري ــاض ـ ّـي ــة» امل ـن ـت ـشــرة في
ال ـب ــاد ،لـلـصـغــار وال ـك ـب ــار ،يدخلها
الـ ـف ــرد م ـ ّـج ــان ــا ،ف ـ ُـيـ ـم ــارس ريــاض ـتــه
ويلعب َ
َ
ويمرح؛ الالئحة تطول .خذوا
ما شئتم ما دام الفساد يكاد ينعدم.
مــا دام ه ـنــاك أم ــن اجـتـمــاعــي .هناك
ُ
حيث ال تزاد ضريبة إال بعد دراسات
عـ ـلـ ـم ـ ّـي ــة م ـس ـت ـف ـي ـض ــة ،اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ
واجتماعية ،ال كما هنا ،عندنا ،حيث
يــرتـجـلـهــا ،فــي لـحـظــة ،نــائــب ال أحــد
َينظر إليه إال كجاهل تافه .هذا جزء
ِمن األمان النفسي.
زيدت الضريبة في لبنان  1في املئة.

ّ
سيظل ّ
ثريًا والفقير
ماذا اآلن؟ الثري
ّ
سيبقى فـقـيـرًاِ .ل ـ َـم ه ــذا الـتـفــجــع ِمــن
الزيادة؟ ل َم ُيــراد للناس أن ُي ّ
صدقوا
ِ
أن هــذه الــزيــادة هــي الـكــارثــة؟ هناك
َم ــن سـ َـيـســرقـهــا ك ـمــا ك ــان ي ـســرق ما
ق ـب ـل ـهــا .ال ـن ـظ ــام ه ــو ن ـف ـس ــه .الـفـقـيــر
قـبــل ه ــذه ال ــزي ــادة هــو نفسه الفقير
بعدها .كان قبلها ال ُيمكنه شراء تلك
السلعةّ ،أمــا اآلن ،بعد الــزيــادة ،فهو
أيضًا غير قــادر على شرائها .شيء
ً
ك ــان ثمنه  100أل ــف ل ـيــرة ،م ـثــا ،زاد
ثمنه اآلن ألــف ليرة ،ما الــذي يعنيه
هذا لشخص هو ال َيملك ربع املبلغ
ّ
األصـلــي أســاســا؟ كــل النقاش الــدائــر
في الـبــاد ،هــذه ّ
األي ــام ،ال يعني هذا
ً
الـشـخــص .هــو خ ــارج الـلـعـبــة أص ــا.
آه ،سيزيد اآلن ثمن كيلو املوز الذي
كـ ــان ي ـش ـتــريــه ل ـع ـيــالــه؟ أس ــاس ــا هل
هنالك سعر ثابت لكيلو امل ــوز؟ ذاك
ّ
ال ـبــقــال يبيعه ب ـ ــ 2000ل ـيــرة ،فــرضــا،

ّ
فيما بــقــال آخ ــر ،فــي ال ـشــارع نفسه،
َ
ـ2250
بل في الــزاروب نفسه ،يبيعه ب ّ
ل ـ ـيـ ــرة .امل ـ ـ ــوز افـ ـت ــراض ــي هـ ـن ــا .إن ـه ــا
مـســألــة مــراقـبــة األس ـع ــار وضبطها.
حـكــايــة الـفـســاد ذات ــه .ه ــذا قــائــم قبل
زي ـ ــادة ال ـضــري ـبــة وق ــائ ــم ب ـعــدهــا .إن
كــان النقاش الــدائــر في الـبــاد ،حول
ال ـض ــري ـب ــة ،وم ـع ــه ال ـب ـك ــاء وال ـعــويــل
والندب ،تجده ال يعنيك ،أو ال تفهمه،
وبــال ـتــالــي ُي ـش ـعــرك ب ــ«ال ـح ـم ــرن ــة»...
فــا ب ــأس .ه ــذا شـعــور طـبـيـعــي .هــذا
ً
دل ـيــل عــاف ـيــة .م ــا يـحـصــل أصـ ــا هو
«استحمار» ممنهج.
شـ ـخ ــص يـ ـتـ ـق ــاض ــى الـ ـ ـح ـ ـ ّـد األدن ـ ـ ــى
لـ ــأجـ ــور ،ي ـع ـنــي أق ـ ــل ِم ـ ــن  700أل ـ ّـف
ليرة ،في بلد لم َيعد يجد فيه شقة
ّ
ل ــإيـ ـج ــارِ ،مـ ــن غ ــرف ـت ــن ف ـق ــط ،ب ــأق ــل
ِم ــن ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى امل ــذك ــور ...ه ــذا ما
الـ ــذي يـعـنـيــه ل ــه أن ت ــزي ــد الـضــريـبــة
 1فــي امل ـئ ــة؟! ش ـخــص ،هــو نـفـســه ،ال

َيملك  5ماليني ليرة كقسط مدرسي
سنوي لطفله ،قسط وسطي لتعليم
وسـطــي ،هــذا ستشغل بــالــه زي ــادة 1
في املئة على الضريبة؟! أيضع طفله
فــي «م ـسـلــخ» َيـنـتـحــل صـفــة مــدرســة
ّ
حكومية؟ هــذه امل ــدارس التي مــا ِمن
زع ـيــم ،وال مستزلم عـنــد زع ـيــم ،ولــو
ك ـ ــان ِم ـ ــن الـ ــدرجـ ــة الـ ـع ــاش ــرة ،يـ ّضــع
أوالده فيها .هؤالء الذين يستحقون،
لو كان لدينا« ،روبــن هــود» ِمن نوع
ّ
ما ،أن ُيفرض عليهم ،بتهديد ُمسلح،
تـسـجـيــل أوالدهـ ـ ــم ف ــي تـلــك املـ ــدارس
ّ
الحكومية ،وبالتالي إجبارهم على
رفع مستواها واالهتمام بها ،تحت
ّ
ّ
طائلة صفع كــل َمــن َيتملص ِمنهم
ويـ ـض ــع ابـ ـن ــه فـ ــي مـ ــدرسـ ــة خ ـ ّ
ـاص ــة.
ُيـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـك ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــة صـفـعــا
جـ ّمــاعـ ّـيــا ،مـثــل الـحـكــم بـ ــ 100صفعة،
ينفذها ُ بحق أحدهم  100مواطن ِمن
الــذيــن ف ـ ِـرض عليهم وض ــع أوالده ــم
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المشهد السياسي

ِّ
ُ
«الزعطوط» مهددًا :سنقطع اليد...

2022
على ان وجــود االقـطــاب الثالثة في
دائــرة تشاور علني ـ وبــري بذلك ال
ّ
السري»
يوافق على عبارة «العشاء
ـ ـ يمثل تقاطعًا سياسيًا وانتخابًا
ليس قليل االهمية حيال ما ينتظر
اس ـت ـح ـق ــاق ال ــربـ ـي ــع :ي ـت ـقــاطــع ب ــري
وال ـحــريــري فــي ال ــدائ ــرة الـثــانـيــة من
بيروت وفي صيدا ،وبري وجنبالط
فــي بـعـبــدا وحــاصـبـيــا ـ ـ مــرجـعـيــون،
وال ـح ــري ــري وج ـن ـبــاط ف ــي ال ــدائ ــرة
الـثــانـيــة م ــن ب ـي ــروت وف ــي ال ـش ــوف ـ
عــالـيــه وال ـب ـقــاع ال ـغــربــي .لـكــن املـهــم
اي ـضــا ان الـحـلـفــاء ال ـثــاثــة يمثلون
حـلـفــاء الـحـلـفــاء الــذيــن هــم الـشــركــاء
اآلخ ــرون الــدائــرون في الفلك نفسه،
م ــن غ ـيــر ان ي ـن ـض ــووا ف ــي اج ـت ـمــاع
كليمنصو كحزب الله وتيار املــردة
بالنسبة الى بري ،والتيار الوطني
ال ـحــر وال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة بالنسبة
الــى الحريري .ناهيك بتقاطع املمر
امللزم لجنبالط في دائرتي الشوف
ـ ـ عاليه وبـعـبــدا مــع الـتـيــار الوطني
الـ ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات ال ـل ـب ـنــان ـيــة وح ــزب
ال ـلــه .ه ــؤالء جميعًا قــالــوا ان ـهــم مع
انتخابات  2018في موعدها .باتوا
يعلمون ايـضــا ،فــي مرحلة يتوخى
العهد ان يوسم نفسه بانجازاتها،
ً
ان مــا بــدا مستحيال لسنوات خلت
تحقق اآلن او يكاد :قانون انتخاب
للمرة االولى منذ عام  ،2008وقانون
موازنة وشيك للمرة االولى منذ عام
.2005
م ــا ه ــو م ـهــم ك ــذل ــك ف ــي االن ـت ـخــابــات
النيابية املـقـبـلــة ،ان االف ــرق ــاء هــؤالء
ي ــذه ـب ــون ال ـي ـهــا ب ــاملـ ـف ـ ّـرق .ال وج ــود
فيها لقوى  8او  14آذار .ال احد يحمل
شعارًا او قضية او دمًا مهدورًا.
في موازاة املوقف السياسي تالحقت
خـ ـط ــوات اج ــرائـ ـي ــة م ـك ـم ـل ــة :تــأل ـيــف
هيئة االش ــراف على االنتخابات ثم
اقــرار مجلس الــوزراء اعتمادات لها.
ت ــدري ـج ــا تـتـقـلــص ال ـع ــراق ـي ــل وت ـكــاد
تختفي .ال بطاقة ممغنطة لالقتراع
بها ،واالكتفاء بما تحوط له قانون
االن ـت ـخــاب وه ــو الـتـصــويــت ببطاقة
الهوية .في اجتماعه بوزير الداخلية
نهاد املشنوق االربعاء ،سأله رئيس
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ه ـ ــل ف ـ ــي االم ـ ـك ـ ــان انـ ـج ــاز
ال ـب ـطــاقــة املـمـغـنـطــة وت ــوزي ـع ـه ــا في
االش ـهــر املـتـبـقـيــة لــانـتـخــابــات ،فــرد
بالنفي .اذذاك عقب بري« :نذهب الى
االنتخابات بتذكرة الهوية .املهم ان

االنتخابات ستحصل».
كشف بــري ايضًا انــه تسلم مشروع
ق ــان ــون ت ـم ــوي ــل ال ـب ـط ــاق ــة املـمـغـنـطــة
واحــالــه عـلــى الـلـجــان الـنـيــابـيــة ،وقــد
يستغرق درســه شهرين ،ما يضيف
ً
عـ ــامـ ــا آخ ـ ــر ال ـ ــى اس ـت ـب ـع ــاد ال ـع ـمــل
بالبطاقة املمغنطة فــي االستحقاق
امل ـق ـب ــل .ي ـض ـي ــف« :س ـي ـك ــون امــام ـنــا
اكثر من اربع سنوات للتحضير لها
حتى انـتـخــابــات  ،2022عندئذ تعد
ّ
البطاقة املمغنطة على مهل وتــوزع
بال استعجال».
كـ ــان امل ـش ـن ــوق اجـ ـ ــاب بـ ــري بــالـنـفــي
ال ـق ــاط ــع ك ــذل ــك ح ـي ــال قـ ـ ــدرات وزارة
الداخلية على توزيع مليون بطاقة
مـمـغـنـطــة ك ــل ش ـهــر ح ـتــى ال ــوص ــول
ال ــى انـتـخــابــات ايـ ــار ،فــي ح ــال امكن
ان ـجــازهــا .اض ــف ان الـتـصــويــت على
تمويلها لن ينجز قبل نهاية السنة.
ي ـض ـي ــف رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب:
«ال مـشـكـلــة امـ ــام لـبـنــانـيــي ال ـخ ــارج.
ي ـق ـتــرعــون ف ــي الـ ـسـ ـف ــارات .لـبـنــانـيــو
ال ـ ــداخ ـ ــل ي ـح ـم ـل ــون ب ـط ــاق ــة ال ـه ــوي ــة
ويصوتون في اماكن قيودهم».
باتت التفاصيل االجرائية والتقنية
ث ــان ــوي ــة فـ ــي ح ـس ـب ــان ب ـ ـ ــري .قــاب ـلــة
لـ ـلـ ـت ــذلـ ـي ــل .ول ـ ـيـ ــس ف ـ ــي وس ـ ـ ــع اح ــد
ال ـ ـتـ ــذرع ب ـه ــا .ي ــذه ــب الـ ــى اب ـع ــد مــن
ذلك ،في االنضمام الى موقف رئيس
الـجـمـهــوريــة ،بــأن «احـ ـدًا فــي الــداخــل
ليس في امكانه تعطيل اجرائها .ال
ظ ــروف استثنائية بعد الـيــوم تبرر
تأجيلها ،ولم يعد في وسع اي فريق
احتمال تمديد رابع ملجلس النواب».
مــا ينتظر الــذهــاب ال ــى االنـتـخــابــات
ص ـ ـ ـ ــدور م ـ ــرس ـ ــوم دع ـ ـ ـ ــوة ال ـه ـي ـئ ــات
الـنــاخـبــة ب ــدءًا مــن شـبــاط املـقـبــل ،في
مـهـلــة الـ ـ ــ 90يــومــا ال ـتــي ن ــص عليها
قانون االنتخاب.
ال يــوافــق ب ــري ال ــرأي الـقــائــل ب ــأن 75
م ـل ـيــار ل ـيــرة مـخـصـصــة النـتـخــابــات
 2018رقــم مبالغ بــه ،وال الـقــول انها
االنتخابات االغلى .يجيب« :القانون
الحالي يختلف عن القانون السابق.
م ـت ـط ـل ـب ــات ــه اك ـ ـثـ ــر ف ـ ــي الـ ـصـ ـن ــادي ــق
وامل ـشــرفــن والـتـجـهـيــزات وال ـبــرامــج
ال ـ ـضـ ــروريـ ــة .هـ ــذه املـ ـ ــرة االول ـ ـ ــى فــي
تاريخنا نعتمد التصويت النسبي.
امل ـ ـب ـ ـلـ ــغ امل ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
م ـح ـس ــوب ب ــال ـل ـي ــرة ،اع ــدت ــه امل ــدي ــرة
العامة لوزارة الداخلية فاتن يونس.
املبلغ واجب وضروري».

يـخـ ّـيــل ملـتــابـعــي ال ـشــأن الـسـيــاســي في
ّ
لبنان واملنطقة أن الــوزيــر السعودي
السبهان اكتشف موقع «تويتر»
ثامر
ُ
أخـ ـيـ ـرًا ،وأعـ ـج ــب ب ـك ـتــابــة ال ـت ـغــريــدات
وتفاعل املتابعني السلبي أو اإليجابي
مـ ـع ــه .ال يـ ـك ــاد ي ـم ــر ي ــوم ــان م ــن دون
أن ُي ـط ـل ــق تـ ـه ــديـ ـدًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا ،مــوج ـهــا
ضـ ـ ّـد ال ـل ـب ـنــان ـيــن ح ـي ـنــا ،وضـ ــد حــزب
الـ ـل ــه أح ـي ــان ــا ك ـث ـي ــرة .آخ ـ ــر «ف ـن ـع ــات»
الــدب ـلــومــاســي ال ـســابــق كـتــابـتــه أمــس
ّ
ُأن «املـمـلـكــة تــؤيــد جـمـيــع الـسـيــاســات
املحاربة لإلرهاب ،ومصدره ،وأذرعــه،
وعـ ـل ــى دول امل ـن ـط ـقــة أن ت ـت ــوح ــد فــي
مواجهة قتل الشعوب وتدمير السلم
األه ـ ـلـ ــي» ،ق ـبــل أن ُيـلـحـقـهــا بـتـغــريــدة
ثانية« :ال يتوقع حــزب اإلره ــاب ومن
ّ
ُيـ ـح ـ ّـرك ــه أن م ـم ــارس ــات ــه ال ـ ـقـ ــذرة ضــد
امل ـم ـل ـكــة ودول ال ـخ ـل ـيــج س ـت ـك ــون بــا
عـ ـق ــاب» .وي ـب ــدو أن رج ــل األمـ ــن ال ــذي
يحمل رتـبــة سفير قــد أعـجــب بنفسه
بـعــدمــا ّ
رد عـلـيــه األمـ ــن ال ـع ــام لـحــزب
ال ـ ـلـ ــه الـ ـسـ ـي ــد حـ ـس ــن نـ ـص ــرالـ ـل ــه ،ي ــوم
األح ـ ــد امل ــاض ــي ،ح ــن وص ـف ــه األخ ـيــر
بـ«الزعطوط» ،قبل أن يقول إن املقاومة
ستقطع اليد التي ستمتد إلى لبنان.
وقـ ــرر ال ـس ـب ـهــان «اس ـت ـع ــارة» ال ـع ـبــارة
الـتــي لـطــاملــا استخدمها األم ــن الـعــام
ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،وتـ ـك ــراره ــا م ــن دون أي
تـعــديــل أو إب ـ ــداع ،إذ ق ــال إن «اململكة
ستقطع يد من يحاول املساس بها».
تـغــريــدات السبهان ستلقى بالتأكيد
ت ــرح ـي ـب ــا م ــن ق ـ ــوى م ـح ـل ـيــة ارتـ ـض ــت،
األداة
ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،لـعــب دور ً ّ
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ل ـب ـنــانُ ،م ـع ـت ـبــرة أنـهــا
ب ـهــذه الـطــريـقــة قـ ــادرة عـلــى «مــواجـهــة
النفوذ اإليــرانــي» .ولكن السبهان وما
ُي ّ
سمى «السياديني» في البلد ،يعلمون
ّ
ّ
ّ
أن أي ت ـح ــرك س ـع ــودي ف ــي ل ـب ـنــان ال
ّ
ُيصبح جديًا إذا لم ينضم إليه أفرقاء
أساسيون ،كتيار «املستقبل» .وحتى
ال ـســاعــة ،م ــا زالـ ــت م ـص ــادر ب ـ ــارزة في
ّ
ال ـت ـيــار األزرق تــؤكــد أن ك ــام الــوزيــر
السعودي ُي ّ
عبر عن موقف السعودية،
ال عن خطة عمل جاهزة لديها ،كونها
تضع كل بيضها في السلة األميركية ـ
اإلسرائيلية ملواجهة حزب الله .وتجزم
مصادر رفيعة املستوى في «املستقبل»

ّ
بأن «املستقبل ال يوافق على سياسات
التويتر» ،وال يرى في مواقف السبهان
أكـثــر مــن مـحــاولــة للتراشق اإلعــامــي
مــع نـصــرالـلــه .وتــؤكــد م ـصــادر التيار
األزرق أنــه لــن ينجر إلــى لعبة تفجير
االستقرار الداخلي.
م ــوق ــف فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ع ـ ّـب ــر عـنــه
رئيس الحكومة سعد الحريري ،بعد
لـقــائــه ال ـكــاردي ـنــال ب ـشــارة ال ــراع ــي في
روم ــا أم ــس ،فـطـمــأن ،ردًا عـ ّلــى س ــؤال،
ّ
أن «الحكومة لن تتفجر ألننا جميعًا
ن ـع ـم ــل مل ـص ـل ـح ــة لـ ـبـ ـنـ ــان .الـ ـخ ــاف ــات
ّ ّ
السياسية كانت تحصل ألن كل واحد
ُم ـت ـم ـتــرس خ ـلــف م ــواق ـف ــه الـسـيــاسـيــة
الــواض ـحــة .مــا زلـنــا متمترسني خلف
ّ
هذه املواقف ،لكن الفارق هو أن هناك
وضعًا لبنانيًا ،واسـتـقــرارًا ال دخــل له
ب ـمــا يـحـصــل حــول ـنــا .ل ــذل ــك عـلـيـنــا أن
ننظر إلى مصلحة لبنان ونعمل على
ـس
ه ــذا األسـ ـ ــاس» .وم ــن مــو ُقـعـ ّـه كــرئـيـ ٍ
لـلـحـكــومــة« ،ســأعـمــل أن أج ــن ــب لبنان
أي أخطار» .أما عن موقفه من العالقة
ّ
املتحدة األميركية وإيران
بني الواليات
بعد موقف الرئيس األميركي دونالد
ترامب الذي أعلن استراتيجية مواجهة
ضــد طـهــران ،فقد ســأل الـ ّحــريــري« :ما
الــذي ُي ّ
قدمه لبنان أو يــؤخــره في هذا
املــوضــوع؟ يجب علينا الـحـفــاظ على
االسـتـقــرار وعـلــى هــذا الـتــوافــق القائم
في البلد ،الذي هو ملصلحة لبنان».
وق ـ ــد ت ـ ـنـ ــاول ّالـ ـح ــري ــري خ ـ ــال ل ـقــائــه
بــالــراعــي م ـلــف ال ـنــازحــن ال ـســوريــن،
ّ
ف ــرأى أن املــوضــوع «يـجــب أن يتناول
ً
ّ
أوال مصلحة لبنان العليا ،وال بد من
مـعــالـجـتــه بـشـكـ ٍـل ال يـتــأثــر فـيــه لبنان
خــارج ـيــا ضـمــن املـجـتـمــع ال ــدول ــي وال
ح ـت ــى إنـ ـس ــانـ ـي ــا .ف ـ ـهـ ــؤالء الـ ـن ــازح ــون
أشقاؤنا وعلينا أن نحافظ على أمنهم
واسـتـقــرارهــم .لــم ينزحوا إال ألنــه كان
هناك تهديد يطاولهم»
ّ
مــن جهته ،أكــد رئـيــس مجلس الـنــواب
ّ
نبيه بــري ل ــ«األخ ـبــار» أن الـلـقــاء الــذي
ج ـم ـع ــه ب ــالـ ـح ــري ــري وال ـ ـنـ ــائـ ــب ول ـي ــد
جنبالط في كليمنصو ،مطلع األسبوع
ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاري ،ه ـ ــدف ـ ــه ح ّـ ـفـ ــظ االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ال ـل ـب ـنــانــي ،ب ـعــد مـ ــؤشـ ــرات الـتـصـعـيــد
املتزايدة في املنطقة .وأعاد ّ
بري القول

علم
و خبر
لوائح واحدة لحزب الله وأمل
ّ
أك ــد رئـيــس املجلس النيابي نبيه ب ـ ّـري أن حزب
ال ـ ـلـ ــه وح ـ ــرك ـ ــة أمـ ـ ــل سـ ـيـ ـخ ــوض ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
النيابية املقبلة بلوائح مشتركة في كل الدوائر
التي سيترشح فيها مرشحون للطرفني .وأشار
إلى أن التحالف بني حركة أمل وحزب الله ثابت
بـمـعــزل ع ــن تـحــالـفــات الـفــريـقــن االنـتـخــابـيــة مع
فرقاء آخرين.

تصل الضريبة
في الدنمارك إلى
 55في ُالمئة
والناس يسارعون إلى
دفعها طواعية

ّ
الحكومية .هؤالء،
«املسالخ»
في تلك
ُ
ّ
الـ ـن ــاس ،ال ــذي ــن أجـ ـب ــروا ع ـلــى ت ــذوق
مـ ــرارة الـتـضـحـيــة بمستقبل فـلــذات
أكبادهم .الذين تصالحوا مع ضياع
ثمار أعمارهم.

لسنا الــدنـمــارك وال الـســويــد ،طبعًا،
لـكــن هــي ال ـف ـكــرة .فــي الـســويــد تصل
نسبة الضرائب إلى  57في املئة .عام
 2013جاءت «وكالة الضرائب» هناك
في املرتبة الثانية كأفضل مؤسسة
ح ـك ــوم ـي ــة ل ـج ـه ــة ال ـ ُـس ـم ـع ــة وق ـب ــول
ـوازي م ـع ـهــا،
الـ ـ ـ ّن ـ ــاس ،لـ ـك ــن ،وب ـ ــال ـ ـت ـ ـ ُ
س ـت ـه ـلــك»
ـ
امل
ح ــل ــت «وكـ ــالـ ــة ح ـم ــاي ــة
ّ
فــي املــرتـبــة األولـ ــى .ه ــذا ُيـلــخــص كل
ش ــيء .هـنــاك أيـضــا َتــرفــض األكـثـ ّ
ـريــة
الـشـعـبـ ّـيــة خـفــض ال ـض ــرائ ــب .سـلــوك
غريب (بالنسبة إلينا) .السلع غالية،
ُ
جـ ّـدًا ،ولكنها تصبح مقبولة عندما
ّ
يكون الـفــرد على ثقة بــأن الضرائب
ال ـتــي يــدفـعـهــا س ـت ـعــود إل ـيــه كـكــائــن
اجتماعي .لديهم هناك ّمثل شعبي
ُ
يقول« :النحلة تلسع لكنها تعطينا
ّ
ال ـع ـســل» .ه ــذه ه ــيّ .أم ــا عـنــدنــا ،فــإن
«نـحـلـنــا» (الـسـيــاســي) َيـلـســع أيـضــا،
لكن ُيعطينا ...شيئًا آخر تمامًا.

ّ
ّ
موجهًا ضــد أحــد من
إن «الـلـقــاء ليس
القوى السياسية في الداخل اللبناني،
والجميع حريص على استقرار لبنان
وانتظام عمل الحكومة واملؤسسات»،
الفتًا إلى أن «اللقاء لن يكون األخير».
على ّصعيد آخر ،أشار رئيس املجلس
إلى أنه «على الرغم من الصعوبات التي
ّ
مر بها قانون الضرائب ،فهو اإلصالح
ّ
ّ
الضريبي األول فــي لـبـنــان» .وأك ــد أنه
«م ــا إن تـنـتـهــي ورشـ ــة امل ــوازن ــة حتى
تبدأ ورشة مكافحة الفساد ،والفساد ال
يحارب من دون األجهزة الرقابية التي
يجب أن تكتمل شواغرها وتنطلق في
العمل».
ّ
املسائية املعتادة،
وخــال «تمشايته»
اسـتـقـبــل ب ـ ّـري ط ــاب حــركــة أم ــل الــذيــن
فـ ـ ــازوا أم ــس ف ــي ان ـت ـخــابــات الـجــامـعــة
ّ
األم ـيــرك ـيــة فــي ب ـي ــروت ،وذك ــره ــم بــأنــه
«لـيــس لحركة أمــل أع ــداء فــي لبنان بل
أخصام في السياسة» ،وأنــه «باألمس
تحالفتهم معهم (أي الـتـيــار الوطني
ال ـ ـحـ ـ ّـر) وال ـ ـيـ ــوم ت ـح ــال ـف ــوا م ــع غ ـيــركــم
ورب ـ ـح ـ ـتـ ــم أن ـ ـت ـ ــم .م ـص ـل ـح ـت ـه ــم ك ــان ــت
بــالـتـحــالــف م ـع ـكــم ،وغ ـ ـدًا ق ــد ت ـع ــودون
وتـتـحــالـفــون مـعـهــم ،فــأنـتــم أب ـنــاء وطــن
واحد».
مــن ناحية أخ ــرى ،قــال الــوزيــر جبران
ّ
ب ــاسـ ـي ــل ف ـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى  13تـ ـش ــري ــن إن
الهدف «لم يكن يومًا أن يصل العماد
م ـي ـش ــال ع ـ ــون إل ـ ــى ال ــرئ ــاس ــة بـ ــل هــو
وسـ ـيـ ـل ــة ،وال ـ ـهـ ــدف لـ ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا أن
نصل الــى السلطة بــل هــي وسيلة من
ّ
ووج ــه رســائــل إلى
وســائــل التغيير».
«اآلخــريــن»ُ ،م ّ
تحديًا بــأن «ال تراهنوا
على صبرنا ،وال اندفاعنا ،وال تعبنا
وال تشويه حقيقتنا ،وال على وجودنا
في السلطة ،فلن تتعبنا ولــن تنهكنا
ولــن نصبح مثلها بــل سنجعل منها
على صورتنا .نحن نقيض األحادية،
ف ــا ت ـق ــول ــوا إن ـن ــا إل ـغ ــائ ـي ــون .ون ـحــن
نـقـيــض عـنـصــريــة إســرائ ـيــل وداعـ ــش،
فال تقولوا إننا عنصريون .ووطنيتنا
ّ
س ـت ـم ـنــع الـ ـت ــوط ــن يـ ــا م ــوطـ ـن ــن وي ــا
مـسـتــوطـنــن .ال تــراه ـنــوا عـلــى فشلنا
أيها الفاشلون ،بل انتظروا املزيد من
طاقاتنا».
(األخبار)

خالفات الصف الواحد في راشيا
يـسـعــى فــريــق عـمــل الـنــائــب وائ ــل أب ــو فــاعــور في
راش ـي ــا إل ــى مـعــالـجــة آثـ ــار االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة
ّ
األخيرة ،والتي خلفت صراعات داخلية بني أبناء
الصف الواحد ،تمهيدًا للمشاركة في االنتخابات
ّ
يتردد في راشيا أن
النيابية املقبلة .في املقابل،
خــافــا وقــع بــن الـنــائــب الـســابــق فيصل ال ــداوود
وشقيقه طارق ،وأن األخير يسعى إلى الحصول
على تأييد جهات سياسية وفعاليات من املنطقة
للترشح على املقعد الدرزي مكان شقيقه.

جنبالط يسأل عن القوميين
خــال حفل تكريم ملناضلني من الحزب التقدمي
ّاالشـ ـت ــراك ــي ف ــي امل ـك ـت ـبــة ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي بـعـقـلــن،
أن ــب الـنــائــب ولـيــد جـنـبــاط ع ــددًا مــن املـســؤولــن
االشتراكيني علنًا ،بعد أن حضر وعلم بعدم دعوة
منفذ عام الحزب السوري القومي االجتماعي في
الشوف جميل راجح.

سكاف تحتج
على الرغم من اعتبار القوى السياسية في مدينة
ّ
زحلة أن تيار املستقبل ،من خالل الوزارات املحسوبة
ّ
عليهُ ،يسهل تمرير الخدمات التي تطلبها رئيسة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة مـ ـي ــري ــام س ـ ـكـ ــاف ،ع ـل ــى ح ـســاب
االطــراف األخــرىُ ،ينقل عن سكاف احتجاجها على
عدم تلبية طلباتها في وزارة االتصاالت.

حواط يشكو
اشتكى مـقـ ّـربــون مــن رئـيــس بلدية جبيل السابق،
مرشح الـقــوات اللبنانية الــى االنتخابات النيابية
زي ــاد ح ــواط ،بسبب حـصــول الـنــائــب سـيـمــون أبــي
رميا على النسبة األكبر من الخدمات التي تمر عبر
وزارة الداخلية.

ً
رياشي بدال من أبي اللمع؟

ّ
بـعــدمــا أك ــد املــرشــح عــن املـقـعــد امل ــارون ــي فــي قضاء
املنت الشمالي إدي أبي اللمع لـ«األخبار» أنه مرشح
ّ
قواتيو
حــزب الـقــوات الوحيد فــي الــدائــرة ،يتحدث
الـقـضــاء عــن صعوبة نـجــاحــه ،وعــن كونهم واثقني
مــن ترشيح حــزبــي آخــر الــى جانبه أو عــوضــا عنه
نتيجة خالفاته مع ّ
منسق القضاء في الحزب وعدد
ّ
من املفاتيح الفاعلني في بلداتهم .ويرجح قواتيون
في هذا السياق أن يكون وزير االعالم ملحم رياشي
امل ــرش ــح ال ـف ـع ـلــي الـ ـ ــذي ت ـب ـق ـيــه مـ ـع ــراب ب ـع ـي ـدًا عــن
أض ــواء الترشيحات ،إلــى حــن اقـتــراب االستحقاق
االنتخابي.
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سياسة

رسائل
إلى المحرر
الجيش:
األسلحة غير فاسدة
اوردت صـحـيـفـتـكــم ف ــي عــددهــا
ال ــرق ــم  3297ال ـ ـصـ ــادر ب ـتــاريــخ
ً
 ،2017/10/13مـ ـق ــاال ب ـع ـنــوان
«أسلحة فاسدة للجيش» تضمن
الكثير من املغالطات واملعلومات
الـتــي تـســيء ال ــى الـجـيــش ،منها
ارتباط تقنيات بعض األسلحة
بشركات مصنعة تابعة للعدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وم ـن ـهــا أي ـض ــا أن
ال ـ ــدب ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـي ـت ـس ـل ـم ـهــا
ال ـج ـي ــش مـ ــن امل ـم ـل ـك ــة األردن ـ ـيـ ــة
الهاشمية غير صالحة.
توضح قيادة الجيش ،استنادًا
الى القوانني املرعية اإلجــراء ،أن
الجيش ال يبرم أي اتفاق مع أي
جهة للتزود باألسلحة واألعتدة
إال بعد الـتــأكــد مــن عــدم صلتها
م ـ ــن قـ ــريـ ــب أو بـ ـعـ ـي ــد ب ــالـ ـع ــدو
اإلسرائيلي ،كذلك فإن الدبابات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـيـ ـتـ ـسـ ـلـ ـمـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني من األردن هي صالحة
وال ت ـ ــزال ف ــي ال ـخ ــدم ــة الـفـعـلـيــة
وت ـل ـب ــي ح ــاج ــة ال ـج ـي ــش ضـمــن
إمـكــانــاتــه املــال ـيــة ،وم ــا تحتاجه
هـ ــو صـ ـي ــان ــة ب ـس ـي ـط ــة كـجـمـيــع
اآلليات العسكرية وليس أكثر.
تأمل القيادة مراجعتها فــي أي
موضوع يتعلق بالجيش ،لنشر
املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـص ـح ـي ـحــة وعـ ــدم
تضليل الرأي العام ،ألن الجيش
ينتهج الشفافية واملصداقية في
كل عمل يقوم به.
اليرزة
قيادة الجيش

تقرير

سوريا وأمثولة حروب لبنان والعراق وإعادة
في األسابيع األخيرة،
طغى الحديث اإلقليمي
والمحلي عن انتهاء حرب
سوريا ،وجنح نحو الكالم عن
إعادة اإلعمار .من المبكر
الوصول الى مثل هذه
النتائج ،وأمثولة حروب لبنان
والعراق ال تزال حية
هيام القصيفي
ال يمكن الكالم عن انتهاء الحرب في
ســوريــا وإعـ ــادة اإلع ـمــار فـيـهــا ،فقط
ألن موازين القوى تبدلت ،وانحسرت
مـســاحــة املـنــاطــق الـتــي ك ــان يسيطر
عليها تنظيم الدولة اإلسالمية .فإذا
كــانــت بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة في
لبنان تتعامل مع املتغيرات السورية
على قاعدة الربح والخسارة ،وعلى
أن ت ــوج ـه ــا إق ـل ـي ـم ـيــا ان ـت ـص ــر ،فــإنــه
ال يـمـكــن الـقـفــز مـبـكـرًا ف ــوق سلسلة
مــن الــوقــائــع ال تنحصر باملعطيات
الـ ـس ــوري ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل ت ـت ـع ـلــق أي ـضــا
باإلطار العام الــذي تعيشه املنطقة،
انطالقًا من التجربة اللبنانية ومن
ثم العراقية.
شهد لبنان حــربــا طويلة بــدأت عام
 1975ول ـ ــم ت ـن ـت ــه بـ ـع ــد ،وإن كــانــت
بوجوه مختلفة .وهــو عــاش مراحل
سلم وجوالت من العنف ومفاوضات
للتهدئة محلية وإقليمية ودولـيــة،
كانت تسفر أحيانًا عن هدنة طويلة
وأحيانًا أخرى تودي بالبلد مجددًا

ال ــى ص ــراع دمـ ــوي .وإذا ك ــان لبنان
ب ـم ـســاح ـتــه ال ـج ـغ ــراف ـي ــة ال ـص ـغ ـيــرة
وب ـ ـحـ ــروبـ ــه الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة والـ ـح ــزبـ ـي ــة
امل ـح ـص ــورة م ـبــدئ ـيــا ب ــن ات ـجــاهــن،
احـ ـت ــاج الـ ــى أك ـث ــر م ــن ربـ ــع قـ ــرن في
مـ ـح ــاول ــة ل ــانـ ـتـ ـه ــاء مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات
حـ ــرب  1975ـ ـ ـ  ،1990ال ـت ــي ال ت ــزال
آثـ ــارهـ ــا مـ ــوجـ ــودة ف ــي ش ـك ــل آو فــي
آخـ ــر ،فـكـيــف بــال ـحــري ب ـســوريــا ذات
املـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـ ـج ـ ـغـ ــراف ـ ـيـ ــة الـ ــواس ـ ـعـ ــة
واملـ ـ ـت ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــدع ـ ــوم ـ ــة ب ـع ـن ــاص ــر
متشابكة إثـنـيــة وعــرقـيــة وطائفية،
ً
فضال عن تدخالت إقليمية مباشرة
وم ـك ـش ــوف ــة ،وم ـص ـي ــري ــة ال ـ ــى ال ـحــد
الـ ـ ــذي ت ــراه ــن الـ ـع ــواص ــم اإلقـلـيـمـيــة
املعنية على مستقبل حضورها في
الشرق األدن ــى ،من خــال انتصارها
أو ان ـك ـســار م ـشــروع ـهــا ف ــي ســوريــا.
وف ـي ـمــا ب ــدأ ل ـب ـنــان ي ـخ ــوض حــروبــه
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،فـ ــي م ـن ـط ـق ــة إق ـل ـي ـم ـيــة
مـسـتـقــرة نـسـبـيــا ،ف ــإن ح ــرب ســوريــا
تــدور اليوم في ظل اشتباك إقليمي
وسياسي كبير ،وخصومة مذهبية
عـلــى مـسـتــوى الـ ــدول م ــن إيـ ــران الــى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وح ـ ـ ــرب م ـف ـت ــوح ــة فــي
ال ـ ـعـ ــراق وعـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود م ــع تــركـيــا
واألردن ،وخ ـطــر ال ــدول ــة اإلســامـيــة
وتنظيم القاعدة وما يمكن أن تنتجه
بـعــد مــن تنظيمات ح ــروب املنطقة،
وتـ ـع ــدد ال ـع ـنــاصــر اإلق ـل ـي ـم ـيــة فيها
وت ـش ــاب ــك امل ـص ــال ــح م ــن ت ــرك ـي ــا ال ــى
ً
األردن وامل ـش ـك ـلــة ال ـك ــردي ــة ،وص ــوال
ال ـ ــى إس ــرائـ ـي ــل وال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي
والتدخل العربي بكل أوجهه ،يجعل
من الصعب الكالم عن انتهاء الحرب
ولو تغيرت موازين القوى.
حني بدأت الحرب السورية ،فوجئت
شخصيات لبنانية ،تـعــرف سوريا

جـ ـيـ ـدًا ،بـ ــأن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـم ــن فـيـهــم
مـ ـس ــؤول ــون رسـ ـمـ ـي ــون ،ال ي ـعــرفــون
مـ ــن ج ـغ ــراف ـي ــة سـ ــوريـ ــا إال ال ـق ـل ـيــل،
م ــن خـ ــال ب ـعــض امل ـ ــدن األس ــاس ـي ــة.
وهــذه الجغرافيا الواسعة تزيد من
احـ ـتـ ـم ــاالت ب ـق ــاء الـ ـح ــرب امل ـف ـتــوحــة
ف ـي ـهــا وإن ب ـع ـنــاصــر م ـخ ـت ـل ـفــة ،ألن
املـ ـع ــارك ص ـبــت ف ــي م ـنــاطــق م ـحــددة
وت ـ ــرك ـ ــز ثـ ـق ــل امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ل ـل ـن ـظ ــام
الـســوري فــي بقع استراتيجية ،كما
تركز دفــاع املؤيدين له على مناطق
أس ــاس ـي ــة ك ــان ــت ت ـس ـت ـخــدم لـحـمــايــة
ال ـع ــاص ـم ــة ،وحـ ـي ــث ي ـت ــرك ــز ال ـن ـظــام
إضافة الى الشاطئ السوري ،قبل أن
تتطور األوضــاع العسكرية تدريجًا
وتـتـخــذ أوج ـهــا أخـ ــرى .وه ــذا يعني
أيضًا أن عــودة الـســام النهائي الى
ه ــذه امل ـنــاطــق لـيـســت عـمـلـيــة سهلة،
ب ــل س ـت ـح ـتــاج إلـ ــى سـ ـن ــوات ل ـع ــودة
األم ـ ــور ال ــى طـبـيـعـتـهــا ع ـلــى ام ـت ــداد
األرض الـســوريــة .حتى مــن الناحية
االجتماعية ،وال سيما فــي املناطق
ال ـتــي ش ـهــدت تـهـجـيـرًا داخ ـل ـي ــا ،فــإن
النظام السوري الذي رافق ما خبره
لبنان في التهجير الداخلي والذي ال
يزال يعاني منه بعد أكثر من ثالثني
سنة على حــرب الجبل ،ورغــم إتمام
امل ـصــال ـحــة ال ــداخ ـل ـي ــة ،ي ـ ــدرك أن من
الصعب إتمام املصالحات الداخلية
بـ ـمـ ـج ــرد انـ ـتـ ـه ــاء أص ـ ـ ـ ــوات املـ ــدافـ ــع.
وت ـجــربــة ال ـع ــراق ب ـحــروبــه املختلفة
قبل سقوط الرئيس العراقي صــدام
ح ـس ــن وب ـ ـعـ ــده ،وتـ ـن ــوع ال ـخ ــاف ــات
واالنقسامات والجروح االجتماعية
وال ـط ــائ ـف ـي ــة وامل ــذه ـب ـي ــة وال ـع ــرق ـي ــة،
ت ـظ ـه ــر أيـ ـض ــا أن الـ ـ ـع ـ ــراق مـ ــا ي ـكــاد
ينتهي مــن مشكلة حـتــى ي ـغــرق في
أخرى أشد قسوة ،تساهم في تقسيم

الحديث عن
اإلعمار في سوريا بدأ
منذ أشهر ،من خالل
اجتماعات دولية
عقدت في لبنان

املجتمع العراقي أفقيًا وعموديًا .فهل
بــإمـكــان ســوريــا ،وإن سكتت املــدافــع
م ــع ت ـن ـظ ـيــم الـ ــدولـ ــة أو امل ـع ــارض ــن
ال ـســوريــن ،أن تعلن انـتـهــاء الـحــرب
مرة نهائية؟
وهنا تكمن النقطة املتعلقة بإعادة
إعمار سوريا .فالحديث عن اإلعمار
لــم يـبــدأ ال ـيــوم ،بــل مـنــذ أش ـهــر ،ومــن
خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات دولـ ـ ـي ـ ــة ع ـق ــدت
ف ــي ل ـب ـن ــان وت ـح ــدث ــت ع ــن م ـل ـي ــارات
الـ ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي تـسـتـلــزمـهــا إع ــادة
اإلعـ ـم ــار ف ــي س ــوري ــا .ل ـكــن امل ـفــارقــة
أن الـكــام عــن إع ــادة اإلعـمــار بــدأ من
لبنان ومــن أط ــراف لبنانيني ،منهم
م ــن ه ــم ع ـلــى خ ـصــومــة ش ــدي ــدة مع
ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،ق ـبــل أن تـتـحــدث
بــه الـهـيـئــات املـخـتـصــة ف ــي املجتمع
الــدولــي .وهـنــا تـســأل جـهــات معنية،
رافـ ـق ــت ع ـم ـل ـيــة إع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار فــي
ل ـب ـنــان« ،أن إعـ ــادة اإلع ـم ــار تسلتزم
دفــع أم ــوال طــائـلــة ،فمن ال ــذي ّ
يؤمن
األم ـ ــوال إلع ـمــار س ــوري ــا ،وم ــن الــذي
ً
ي ــري ــد أن ي ــدف ــع أمـ ـ ـ ــواال لــاسـتـثـمــار

تقرير

االنتخابات «بدأت» في الشمال!
محمد خالد ملص
ف ـي ـمــا يـ ـب ــدو أن قـ ـط ــار االن ـت ـخ ــاب ــات
النيابية وضــع على سكة االنـطــاق،
بعيد إق ــرار مجلس ال ـ ــوزراء للهيئة
املشرفة على االنتخابات ،وبالتزامن
مع التأكيدات اليومية بأن انتخابات
ستجرى في موعدها ،ال يزال العديد
م ــن امل ــرش ـح ــن وال ـ ـنـ ــواب ،يــرفـضــون
ال ــدخ ــول فــي س ـجــاالت انـتـخــابـيــة أو
إعالمية ،ويفضلون التريث إلى بداية
الـ ـع ــام ال ـج ــدي ــد إلط ـ ــاق مــاكـيـنــاتـهــم
االنتخابية.
غـ ـي ــر أن م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـشـ ـم ــال دائـ ـم ــا
مـ ـ ــا تـ ـ ـك ـ ــون س ـ ـبـ ــاقـ ــة فـ ـ ــي ف ـ ـتـ ــح بـ ــاب
االسـتـحـقــاقــات االنـتـخــابـيــة .عـشــرات
الـ ـ ـص ـ ــور الـ ـعـ ـم ــاق ــة ب ـ ـ ـ ــدأت ت ـج ـت ــاح
الطرقات وسطوح األبنية وشرفاتها،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى امل ـ ـحـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة
ولـ ــوحـ ــات اإلع ـ ــان ـ ــات ،ح ـت ــى يـخـيــل
للداخل إلى طرابلس بأن االنتخابات
تجري اليوم!
كـ ـ ــل م ـ ــرش ـ ــح يـ ـ ـح ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى ت ــأم ــن
أماكن لصوره ،و«األشطر» من يرفع

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

يتبارى المرشحون في
تكبير الصور ،و«األشطر»
من يرفع صورة أكبر

صــورة أكبر فــي املـكــان األفـضــل ،قبل
ال ـط ـح ـشــة ال ـك ـب ــرى .ل ــذل ــك ،ب ــات ــت كل
األمـ ـكـ ـن ــة مـ ـب ــاح ــة ،ب ـ ـ ــدءًا مـ ــن ج ـســور
ً
امل ـشــاة ،وص ــوال إل ــى إغ ــاق شبابيك
الشقق ،كما في البداوي ،حيث ترحب
ب ــزائ ــره ــا ،ع ـنــد مــدخ ـل ـهــا ،ص ــورت ــان
عمالقتان متجاورتان ،األولى للوزير
ال ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل كـ ــرامـ ــي ،وال ـثــان ـيــة
لـلــوزيــر الـســابــق أش ــرف ريـفــي ذيلت
ب ـع ـب ــارة« :ه ـي ــدا أشـ ــرف ري ـفــي ع ـ ّـدوا
للعشرة».
وبحسب املناصرين واملحازبني ،فإن
كلفة كــل صــورة مــن صــور املرشحني
ت ــراوح بــن  250و 700دوالر« ،هدية
ل ـل ـم ـنــاصــر» م ـقــابــل تـعـلـيـقـهــا ،فيما
الـطـبــاعــة عـلــى ح ـســاب امل ــرش ــح ،ومــا
على املستفيد إال أن يذيلها باسمه
الشخصي فقط.
في الطريق نحو املنية ،يبدو أنصار
الـنــائــب كــاظــم الـخـيــر واملــرشــح كمال
الـ ـخـ ـي ــر األن ـ ـشـ ــط فـ ــي رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــور.
وي ـح ــرص ال ـفــري ـقــان ع ـلــى الـتـنــافــس
فـ ــي عـ ـ ــرض ص ــورهـ ـم ــا وأح ـج ــام ـه ــا
واخـ ـتـ ـي ــار الـ ـعـ ـب ــارات ال ـط ـن ــان ــة .لـكــن
الـ ـ ــافـ ـ ــت فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـيـ ــة ،غـ ـ ـي ـ ــاب صـ ــور
الرئيس سعد الحريري ،على عكس
ان ـت ـخ ــاب ــات  2005و ،2009إذ إن ـهــا
ال ـيــوم ال تتخطى ع ــدد أصــابــع اليد
الــواحــدة .كذلك تغيب صــور الرئيس
ميقاتي عن الساحة املنياوية غيابًا
شبه كلي ،باستثناء صــورة وحيدة
يرفعها أحــد مناصريه منذ سنوات
عديدة ،فيما يتقدم اللواء ريفي على
االثنني ،بفارق ال يتعدى عشر صور.
الـحـمــاوة االنـتـخــابـيــة إعــامـيــا بــدأت

تنعكس سـخــونــة عـلــى األرض .ففي
املـ ـنـ ـي ــة ،أطـ ـل ــق م ـج ـه ــول ال ـ ـنـ ــار ،قـبــل
أس ــابـ ـي ــع ،ع ـل ــى إحـ ـ ــدى ص ـ ــور ك ـمــال
الـ ـخـ ـي ــر ،ال ـ ـ ــذي دع ـ ــا م ـن ــاص ــري ــه إل ــى
ال ـهــدوء .أمــا «ال ـحــرب األع ـنــف» ،التي

تمتد فصولها من طرابلس إلى املنية
والضنية وعـكــار ،فتدور رحاها بني
أنصار الرئيس الحريري ومناصري
ري ـفــي ،وآخ ــر صــورهــا ك ــان أم ــس في
إشـ ـك ــال س ــرع ــان م ــا ع ــول ــج ،عـنــدمــا
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اإلعمار

عامر محسن

ال ـيــوم فــي ســوريــا ،إذا ك ــان املجتمع
ال ــدول ــي ال يـ ــزال مـتــريـثــا ف ــي ال ـكــام
عــن انتهاء الـحــرب فيها وينتظر ما
سـ ـت ــؤول إلـ ـي ــه مـ ـف ــاوض ــات الـ ـس ــام،
وأي مستقبل يرسم لنظام الرئيس
السوري بشار األسد ،وال سيما بعد
عودة الكباش األميركي مع إيــران؟».
وبصرف النظر عن الجهة اللبنانية
الـتــي تــريــد اإلفـ ــادة مــن اإلع ـم ــار ،فال
املسؤولون اللبنانيون الغارقون في
الديون قادرون على مثل هذه املهمة،
وال حتمًا إيران أو روسيا وهما أيضًا
منشغلتان فــي تــرتـيــب أوضــاعـهـمــا
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وم ـ ــن امل ـب ـك ــر ال ــره ــان
على دول أوروبـيــة ،كفرنسا وأملانيا
وبــريـطــانـيــا ،وال سـيـمــا فــي املــرحـلــة
التي تشهد فيها هذه الدول ضغوطًا
مالية واقـتـصــاديــة .وع ــودة شركات
ومصالح اقتصادية الــى إي ــران بعد
إلغاء العقوبات عليها تختلف تمامًا
ب ـظــروف ـهــا ع ــن ق ـ ــرار ب ــامل ـش ــارك ــة في
إعمار سوريا ،في ظل غياب الرعاية
ً
األميركية الضامنة أوال وأخيرًا ملثل
ه ــذا الـ ـق ــرار ،ك ـمــا ك ــان ــت ال ـح ــال بعد
الـتــوصــل ال ــى االت ـفــاق ال ـن ــووي .فمن
يملك ق ــرار اإلع ـمــار يشبه أيـضــا من
يـمـلــك ال ـس ــاح ،وم ــن املـبـكــر الـتـســرع
في الكالم عن إعادة اإلعمار ،وتأمني
الــراعــي الرسمي لهذه العملية ،قبل
أن تتضح عملية السالم في سوريا
(والـشــرق األوس ــط) ،وهوية املناطق
واالتجاه الذي يحكمها وتحتاج الى
عملية بناء شاملة ،ومن الذي سيكون
شريكًا من الجانب السوري في هذه
العملية ،التي خبرها لبنان وكانت
فيها الــدولــة اللبنانية والحكومات
امل ـت ـعــاق ـبــة ش ــري ـك ــة رس ـم ـي ــة ف ـي ـه ــا...
ومعها النظام السوري نفسه؟

كلفة كل صورة من
صور المرشحين تراوح
بين  250و 700دوالر
(مروان طحطح)

اعترض شبان محسوبون على ريفي
على رفــع ص ــورة للرئيس الحريري
مهددين بتمزيقها ،ما يعطي مؤشرًا
عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـمـ ــاوة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـش ـهــدهــا
االنتخابات املقبلة.

حني صدر القرار ّ
السعودي بـ«السماح» للنساء بقيادة السيارات ،وبدأت
ردود الفعل عليه في بالدنا تتوارد ،الحظ أسعد ابو خليل األسلوب الذي
ّ
اإلعالمية في لبنان ،حني تحاول الترويج لسياسات ّ
ّ
معينة
تعتمده النخب
ّ
أو خدمة ّ
«موقف صحيح» ،كل من
مموليها ،في «خلق ّاإلجماع» وطــرح
ٍ
ٌ
ٌ
ّ
سبب هو متخلف ومجرم وبال أخالق ،وتكراره بحرفيته
يختلف معه ألي ٍ
ّ
ّ
ـاق واســع وبـنـبــر ٍة عدائية فــارضــة حتى يـتـكــرس .املــوضــوع هنا
على نـطـ ٍ
ّ
امللكية ،واملساهمة في «حملة عالقات ّ
عامة على
الخطوة
«مباركة»
كان
ٌّ
مستوى كوني» لصالح الحكم السعودي ،كما ّ
وصف محلل غربي لوكالة
«بلومبرغ» السياسات األخيرة ّ
ـى» في
ملحمد بن سلمان.
«الخطوة األولـ ّ
ّ
ّ
ّ
ٌ
سعي في الطريق
العملية هي في أن تؤكد على فوائد الـقــرار وأنــه
هــذه
ّ
الصحيح وأن ــه يجب أن نكون ايجابيني وننظر الــى الجانب املـشــرق من
املــوضــوع ،ونـشـ ّـجــع مثل هــذه امل ـبــادرات ّ
التقدمية (وهـ ّـمـنــا هنا فقط هو
النساء السعوديات ،طبعًا) .الخطوة الثانية هي في أن تربط بني القضيةّ
ّ
ملحمد بــن سلمان ،بــل هــو فـ ٌ
الشعب ،فالكالم هنا ليس مديحًا ّ
ـرح
وبــن
ّ
ّ
ّ
ّ
اليهن ّ
ونضالهن ـ ـ مع أني لم ّ
مرة
أتطرق
السعوديات
النتصار الناشطات
ّ
في حياتي من قبل ـ ـ والذي كان القرار امللكي ثمرته (فلو شككت في هذه
ّ
ّ
الشعبي،
تصدق ّأن امللك قد اتخذ القرار مجبرًا تحت الضغط
الرواية ،ولم
ّ
ّ
ّ
قضاياهن) .لحسن الحظ ّأن
فأنت ال تحترم النساء السعوديات وتبخس
ّ
إعالميًا مواليًا لقطر ،وهو في هذه ّ
األيام ّ
يتربص
في بالدنا ،ايضًاّ ،فريقًا
ّ
ّ
للسعوديني لدى ّكل منحنىّ ،وهو ما منع تحقق «اإلجماع» ـ ـ كما جرى مع
ّ
ّ
قضايا أخرى ـ ـ وال لكنا نتكلم الى اليوم عن نسوية امللك سلمان.
ٌ
كالم مكرور
الس ّ
املسألة هي أن هــذا الخطاب عن امللك الــذي يريد أن «يـحـ ّـدث» ّ
عودية
ّ
ـ ـ بمفرده ـ ـ ويعصرنها ليس جــديـدًا ،بــل استخدم فــي حــالــة كــل امللوك
السابقني :أال تذكرون ّأن عبد الله كان رائــد «التحديث» وبناء الجامعات
مكانة عاملية؟
والبنى التحتية ،ومن سيرفع السعودية الى
ٍ
ّواملدن الجديدة ّ
الس ّ
مثل عهد «النهضة» ّ
عودية ،فيما امللك خالد هو «باني
أما امللك فهد ،فقد
ً
ّ
اليمينية على
السعودية الحديثة» ،وفيصل قاد نظامًا رجعيًا وموغال في
ّ
ّ
ويحب الشباب .بمعنى آخر ،هذه السردية ـ ـ
سمعة أنه تحديثي وعروبي
ّ
حتى يثبت العكس ـ ـ ليست شيئًا جديدًا ّ
يميز سلمان وابنه ،بقدر ما هي
ّ
ّ
ٌ
ّ
دائريّ ،
ويشكل جزءًا من بناء صورة امللك
منطق
يتكرر مع كل ٍ
عهد جديد ّ
باملعنى األعمق ،فكرة «الطاغية التحديثي» الرؤيوي ،الذي
وتشريع حكمهً .
ّ
يتسلم دولــة موغلة في التقليد فينقلها الــى «العصر الجديد» بمبادرته
ّ
الفردية ،ويبني الطرقات وسكك الحديد ويفتح البلد على الخارج ،ليست
نموذجًا واقعيًا أو صالحًا للعالم الحديث (ونحن لم نعد في القرن التاسع
ً
عـشــر) .الـ ّـسـعـ ّ
ـوديــة هــي ،أص ــا ،بـلـ ٌـد حــديـ ٌـث ومـنــدمــج فــي الـســوق العاملي
بالكامل ،املشكلة هي في نمط الحداثة القائم وليست في «الوصول» اليها.
ّ
سردية شائعة تقول ّ
ّ
يتبنى ّ
بأن
محمد بن سلمان
في كالمه عن «رؤيته»،
ّ
ّ
بشكل ال يمكن
السعودية عمومًا ،منذ اكتشاف النفط فيها ،كانت تتطور
ٍ
تفريقه عن حال ّأي دولة أخرى في االقليم ،من البيروقراطية الى التلفزيون
والفنون وأسـلــوب الحياة ،ولــم يكن ّ
التدين الوهابي عائقًا اشكاليًا أمام
ٌ
نشوء هذا «القطاع الحديث»ّ .ثم حصل «انعطاف حاسم» عام  ،1979مع
ّ
ّ
للمتطرفني وأعطت السلطات
تمرد جهيمان العتيبي« ،تنازلت» بعده الدولة
ّ
ّ
الدينية حق رقابة و«فيتو» على مناحي الحياة (يتجنب بن سلمان الكالم
على حــادثــة جهيمان ومشكلة الشرعية ،فيلوم الخميني وث ــورة ايــران،
ّ
بشكل ما ـ ـ الى تغيير
التي قامت في السنة ذاتها ،معتبرًا أنها ّقد ّأدت ـ ـ
ٍ
عكس هذه العمليةّ
القوانني واملؤسسات في السعودية) .الحل ،اذًا ،هو في
و«تصحيح التاريخ» وتجاوز آثار تلك املرحلة ،وفهم ّأن ّ
ّ
املتطرفني
املتدينني
أقلية ،ال يمكن أن ّ
تهدد الحكم أو ّ
تشن «ثورة دينية» ،كما ّ
هم ّ
يتخيل بعض
ّ
املراقبني األجانب .عندها ،فقط ،ستعود اململكة الى سكة التاريخ.
املشكلة هنا ليست فقط فــي ّأن التحديات ّ
امللحة فــي السعودية ليست
مرتبطة بالحريات االجتماعية وافتتاح دور السينما ّ ،بل هي ايضًا في
املسافة بــن الخطاب والــواقــعّ .
محمد بــن سلمان يتكلم على سـ ّـد عجز
ّ
ّ
شيوعي تنقصه الحرية
بلد
الدولة واستنهاض القطاع
الخاص ،كأننا في ٍ
ّ
االقتصادية وسيختبر ـ ـ للمرة األولــى ـ ـ سحر الــســوق .القطاع الخاص
ً
ٌ
ـوق كبير ٍة لألسهم وباقي
مــوجــود أص ــا فــي السعودية وفــاعــل ،مــع س ـ ٍ
املنتجات املالية ،وأنت لن «تخلق» رساميل جديدة ،بل ستنقل استثمارها
من
املستثمرين األجانب الى البلد ،مع
مكان الى آخر (ودعوة
من
ٍ
ٍ
سنوات ً
ّ
املحلي وال ّ
تقويه)ّ .أمــا أن تخلق قيمة
الخاص
القطاع
تضعف
ـود،
ـ
ك
الــر
ً
ّ ّ
ّ
ّ
انتاج توظف الناس والرساميل ،فهذا هو التحدي
وأعماال جديدة
وشبكات ّ ٍ
ّ
الحقيقي وهو (كما ّ
شعارات
سعودي سابق) ال يأتي عبر
عهد
جرب كل ٍ
ٍ
تحديثية وقرارات ملكية.
ّ
تقشف واسراف
في الواقعّ ،
ّ
سيتغير ،لو ّ
طبقت «اصالحات» بن
فإن األمر األساسي الذي
ّ
سلمان ،هو مستوى حياة السعوديني .الدولة ّ
السعودية انفتحت ـ ـ لتغطية
ّ
ّ
عجز املوازنة ـ ـ على أسواق ّالدين ،لتجنب تجفيف االحتياطات املالية .في
ّ
دين في السوق العاملية بقيمة 12.5
الشهر املاضي ،باعت اململكة سندات ٍ
مليار دوالر ،بعد أن أصدرت ـ ـ قبلها بأشهر ـ ـ صكوكًا اسالمية بقيمة
ّ
املحلية
تقارب الـ 10مليارات دوالر ،واستدانت مثلها من البنوك السعودية

ـدار دولـ ّـي سابق بــ 17.5مليار دوالر
لتغطية االنفاق العام؛ وهذا بعد ّ إصـ ٍ
السعودية ،اذًا ،قد استدانت ما يقارب الـ50
في تشرين  ّ .2016الحكومة
دوالر في أقــل من سنة ،أي أكثر من ثلثي الدين العام الــذي راكمه
مليار
لبنان على ٍمدى عقودّ .الدولة ّ
السعودية ،بمعنى ما ،هي ماكينة ضخمة
لتوزيع ّالدعم الحكومي ،للشعب السعودي كما للمستفيدين الخارجيني،
وإن كانت الحكومة ال تنوي تخفيض اإلنفاق العسكريّ ،
فإن عبء موازنة

املالية السعودية سيقع حصرًا على املــواطـنــن .كما يحاجج الكثيرون،
ّ
فإن املصدر الحقيقي لشرعية الحكم السعودي ودوام ّ
السلم االجتماعي
ليس في ّالدين أو االيديولوجيا (وهو بالطبع ليس في كاريزما الحاكم)،
ً
الرعاية الذي ّ
موله ّالنفط ،والذي ّأمن ألكثر ّ
بل في نظام ّ
السعوديني حياة
ّ
ّ
ـاد الضرائب فيها شبه معدومة،
مستقرة وضمان الحد األدن ــى .في بـ ٍ
ّ
والخدمات والطاقة رخيصة ،واالستيراد سهل ،فإن األسعار واإليجارات
وكلفة االستهالك اليومي تكون منخفضةّ ،
وألن الطبابة والتعليم ّ
باملجان،
ً
حياة
فقد ًكان في وسع املواطن السعودي ـ ـ في ٍّعصر الوفرة ـ ـ أن يعيش ّ
ّ
حكومي بسيط .هذه العناصر كلها
براتب
مرفهة ومطمئنة نسبيًا ،ولو
ٍ
ّ
مهددة في «رؤيــة» ّ
محمد بن سلمان ،وهــذه الـقــرارات ـ ـ وإن ّتم تأجيلها
ّ
سياق
وتقسيطها ـ ـ ستعني دخــول السعوديني من الجيل الصاعد في
ٍ
جــدّيــد ،البطالة فيه شائعة واألسـعــار مرتفعة ،ومستوى الخدمات التي
تتلقاها يعتمد على قدرتك ّ
املالية.
ّ
تبرير اج ــراءات التقشف هــذه يصبح أصعب حني ال يطال هــذا التغيير
ّ
حياة األم ــراء والحكام ،وحــن يدفع األمير أكثر من نصف مليار دوالر
ّ
حماسية ،حني رآه في جنوب فرنسا (بحسب
ليخت في اندفاعة
ثمنًا
ٍ
ّ
«نيويورك تايمز») فأعجبه وأصر على شرائه على الفور ،عارضًا على
كتاب يجب
مالكه الروسي سعرًا يفوق قيمته بكثير .على الهامش ّ :هناك ٍ
أن ُيكتب عن أسلوب حياة آل سعود وفنون الترفيه وامللذات في قصورهم.
ّ
«التقدمي» يميل ،منذ بداية الطفرة النفطية ،الى استفظاع
الخطاب العربي

نمط حياة األمراء النفطيني واعتباره نموذجًا لإلسراف والخالعة .ولكنهم
ال ينتبهون الى ّ
ّ
املستمر في أسلوب حياة األمراء والبطانة ،فبعد ان
التطور
ً
ً
ّ
كان الثراء ،في بداية عهد النفط ووصوال الى الستينيات ،يتلخص ـ ـ مثال
ـ ـ في بناء القصور ،أصبح ّ
السفر في السبعينيات والثمانينيات (الى لندن
ّ
واميركا ،وليس الى مصر والبصرة وبيروت) هو عالمة املال النفطي؛ وحني
شاهدت صورًا في الوكاالت الدولية لـ«قصر االجازة» ّ
ملحمد بن سلمان،
أيقنت ّ
بأن االسراف والترف هو املجال الحقيقي الذي ّ
تميز فيه آل سعود
وبــرعــوا (االم ــارات ،من جهتها ،تبني حاليًا «قصرًا رئاسيًا» ،أو ّ
مجمع
العب ّ
قصور ،في أبــو ظبي يكفي إلدارة دولـ ٍـة بحجم االمبراطورية ّ
اسية،
ويمكن بسهولة وضع كامل البيروقراطية االماراتية ومؤسساتها فيه؛
ّ
ـام
ولـكــن أك ـثــره ،على األغ ـلــب ،سيكون عـبــارة عــن غــرف استقبال وطـعـ ٍ
وضيافة).
خاتمة
في ّ
خدمة أو سلعة،
السوق العاملي اليوم ،يمكنك شــراء أو استيراد أي
ٍ
ّ
ّ
«واجهة»
ولكن التنمية ال يمكن شراؤها ،واالنفاق النفطي ال يؤمن غير
ٍ
ً
ّ
تشبه التنمية ،وتدوم بدوامه .حكومة االمــارات ،مثال ،التي تقد ّم نفسها
شركة
ـ«نموذج» للتنمية والنجاح االقتصادي ،وتفتح كيس املــال لكل
ٍ
ك ّ ٍ
أجنبية تقترح بـنــاء مـشــاريــع فيها تــوحــي بــ«الـحــداثــة» ،مــن املعماريني
العامليني الــى ايـلــون مــاســك ،تـعــاقــدت منذ سـنــوات (وس ــط حملة دعــايـ ٍـة
كبيرة) على انشاء مفاعالت نووية النتاج الطاقة في ابــو ظبي .الخبر
بكلفة ضخمة،
الذي لن تسمعه هو ّأن ّأول املفاعالت ،التي بناها الكوريون
ٍ
ّ
ّ
قد اكتمل منذ أشهر ولكنه لم يشغل بعد ،ولن يدخل الخدمة قبل نهاية
السنةّ ،
ألن الشركة االماراتية لم تتمكن من تحضير الـكــوادر البشرية
ـروع كهذا ،وهــو من املـجــاالت القليلة في العالم اليوم التي ال
إلدارة مـشـ ٍ
ّ
شركة أجنبية وأن تطلب من الكوريني
الى
لها
توك
أن
ببساطة،
يمكنك،
ٍ
إدارة املفاعل الذي بنوه .في الوقت ذاته ،تنشر الوكاالت العاملية خبرًا عن
عــزم االم ــارات استيطان املـ ّـريــخ وبناء مــدن فيه (هــذا ٌ
خبر جـ ّـاد ،نشرته
ٍ
ّ
ٌ
بريطانية مؤخرًا).
صحف
ّ
ّ
الجيل الجديد من حكام الخليج ليس «حداثيًا» يقطع
النموذج الذي يمثله
ٌ
متطرفة عن آبائهمّ :
ٌ
ّ
تقارب
ألميركا،
أكبر
ة
تبعي
نسخة
مع سابقيه ،بل هو
ً
وثقة
علني مــع ّالصهيونية (وتـجــاوز التطبيع الــى الـتـعــاون والـتـحــالــف)ّ ،
بالسوق العاملي .لحسن حظنا ،نحن أهل املنطقة التي تعيش في ظل
مطلقة
مشروع الهيمنة األميركي ـ ـ السعوديّ ،أن ّ
أميرًا
وليس
سلمان،
بن
د
محم
ّ
ّ
محنكًا ّ
مدربًا ،خبيرًا بواقع بالده وبالعالم ،هو أمل هذه الساللة واملكلف
بتجديدها .الصدام مع املتدينني أو الليبراليني لن ّ
يهدد النظام السعودي،
ّ
وال االحـتـجــاجــات فــي املنطقة الـشــرقـ ّـيــة ،أو حــتــى السياسات الخارجية
ّ
وخدمة املستعمرين .أمثوالت التاريخ تقول بـ ّ
ّ
مستقرًا مرفهًا
ـأن شعبًا
من الصعب أن يخرج في حركة احتجاجية أو يخاطر بما يملك ويبادله
جهة أخ ــرى ،يقول دارس ــو الـثــورات (كثيدا سكوتشبول
باملجهول .مــن ٍ
وبارينغتون مــور) إن مــا يفقد النظام شرعيته هــو تالقي عــوامــل مثل
األزمة االقتصادية والهزيمة الخارجية وتغييرات اجتماعية ال يقدر النظام
على احتوائها وضبطها .سياسات محمد بن سلمان ،من «االصالحات»
االقتصادية الى حرب اليمن الى الحرب على الناشطني في الداخل ورفض
ّ
الكالم على التمثيل الشعبي ،تبدو ّ
وكأن األمير يحضر مملكته ـ ـ قصدًا ـ ـ
ّ
لكل عوامل االنحدار.
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مجتمع وإقتصاد
للمرة الثانية يفشل استدراج عروض استقدام معامل توليد الكهرباء بسبب بقاء عارض وحيد .هذه ّ
ّ
تقرير
المرة ،ثالث
شركات من أصل أربع ّ
قدمت عروضهاٌ ،فشلت في اجتياز أول امتحان ،أي امتحان التقييم اإلداري الذي يليه امتحان
التقييم الفني ،ثم التقييم المالي .فشل يحسب على مجلس الوزراء ووزارة الطاقة اللذين ّ
أصرا على تضمين دفتر
الشروط بنودًا صعبة بالمهل القصيرة المفروضة

َ
لم يبق إال عارض وحيد

استدراج عروض «معامل الكهرباء» يسقط مجددًا
محمد وهبة
ح ـس ـم ــت ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات مـصـيــر
«اسـ ـت ــدراج ع ــروض اس ـت ـقــدام معامل
توليد الكهرباء» مــن الجولة األولــى.
تـ ـ ـب ـ ـ ّـن ل ـ ـهـ ــا أن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـث ــاث ــة
األولـ ـ ــى ال ـت ــي ب ـ ــدأت ب ــدراس ـت ـه ــا غير
مطابقة للشروط اإلداري ــة ،ما يوجب
ّ
اس ـت ـب ـع ــاده ــا ل ـك ــون ـه ــا غ ـي ــر م ــؤه ـل ــة
لالنتقال إلى مرحلتي دراســة امللفات
التقنية واملالية ،وبالتالي بات لزامًا
ّ
إعالن بطالن استدراج العروض لعلة
«بقاء عارض وحيد» ،وذلك سندًا لرأي
ديــوان املحاسبة ،وبالتالي التوصية
بـعــدم الـسـيــر بالتلزيم وإعـ ــادة امللف
إلى إدارة املناقصات تمهيدًا إلعادته
إلى وزارة الطاقة.
هــذه النتيجة لها داللــة واضحة على
أسباب الفشل في جذب شركات قادرة
على اإلي ـفــاء بــالـشــروط املـطـلــوبــة .فال
ّ
شك أن جزءًا أساسيًا من ُالفشل يكمن
ِّ
فــي دفتر الـشــروط الــذي ضــمــن بنودًا
ص ـع ـبــة ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي م ـه ــل قـصـيــرة
لـلـغــايــة ،ف ـجــاءت النتيجة أس ــوأ مما

ّ
لم تفض اللجنة العرض
الرابع لكونه أصبح وحيدًا

ح ـصــل ف ــي ال ـت ـلــزيــم ال ـس ــاب ــق عـنــدمــا
ّ
قدمت  8شركات عروضها ،فيما عدد
ال ـعــارضــن ال ـي ــوم ب ـلــغ أربـ ــع شــركــات
ف ـق ــط ،وال ي ـم ـكــن الـ ـج ــزم بـ ــأن األربـ ــع
ّ
قدمت عروضًا ّ
جدية رغــم أن مجلس
ّ
الــوزراء حدد شرط كفالة الــ 50مليون
ّ
ـ«جدية».
دوالر لضمان هذه ال
ّ
إذًا ،ب ـ ـ ــدأت ل ـج ـن ــة املـ ـن ــاقـ ـص ــات ف ــض
ال ـ ـعـ ــروض ودراسـ ـتـ ـه ــا م ــن ال ـنــاح ـيــة
اإلداريـ ــة عند التاسعة صـبــاحــا ،وقد
ب ــدأت بــدراســة ال ـعــروض بحسب رقم
تسجيلها في قلم إدارة املناقصات:
ـ ـ تحالف شركتي «بــي بــي إينرجي»
(لبنانية مملوكة من آل البساتنة) مع
شركة «السويدي» املصرية .وقد ّ
تبي
لـلـجـنــة امل ـنــاق ـصــات ،أن ه ــذا ال ـعــرض
مـقـ ّـدم للمنافسة على املــوقــع الثاني،
أي م ـع ـمــل ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي ال ــزه ــران ــي،
ل ـكــن ت ـشــوبــه م ـخــال ـفــة ج ــوه ــري ــة هي
عـلــى الـنـحــو اآلتـ ــي« :ي ــوج ــد اخـتــاف
بني نموذج توكيل املصنع األساسي
الـ ــوارد فــي دفـتــر ال ـشــروط والـنـمــوذج
امل ـق ــدم م ــن ق ـبــل الـ ـع ــارض لـجـهــة عــدم
وجـ ــود عــاقــة ت ـعــاقــديــة إل ــزام ـي ــة بني

ال ـع ــارض وامل ـص ـنــع األس ــاس ــي ،كــذلــك
لجهة ع ــدم إرف ــاق ن ـمــوذج ص ــادر عن
غ ــرف ــة ال ـت ـج ــارة ي ـف ـيــد بـ ــأن الـشـخــص
املــذيــل توقيعه على املستند مفوض
بالتوقيع عن الشركة املصنعة».
ويظهر في اإلفادة الخاصة بالهيكلية
اإلداري ــة لشركة «السويدي الكتريك»
أن ـه ــا تــأس ـســت ف ــي عـ ــام  ،2005فيما
يذكر في خانة الخبرة أن لديها خبرة
ـان ،وهـ ــذان أم ــران
 14سـنــة كـمـلـتــزم ثـ ـ ٍ
متناقضان.
وتـبـ ّـن أيـضــا أن الـعــارضــن لــم ُيرفقا

أي شهادات أو مستندات من املراجع
الصالحة الـتــي تثبت ب ــراءة ذمتهما
عن أي دعاوى مقامة بحقهما ،وأرفق
العارضان إفــادة موقعة منهما تفيد
بأنهما ليس قيد التصفية أو اإلفالس
من دون أي مستندات أو شهادات من
امل ــراج ــع الـصــالـحــة تـثـبــت ه ــذا األم ــر.
ك ــذل ــك تـ ـب ـ ّـن أن ـ ــه ال ي ــوج ــد أي دل ـيــل
خبرة للتقنية املقترحة (معامل ذات
م ــول ــدات ط ــاق ــة ع ـك ـس ـيــة) ،وال يــوجــد
دليل خبرة التشغيل والصيانة كما
هو منصوص عنه في دفتر الشروط...
إل ــى جــانــب أخ ـطــاء فــي تعبئة بعض
الجداول وأخطاء أخرى أقل جسامة.
ـ ـ ـ ـ ال ـع ــرض ال ـث ــان ــي ي ـع ــود إل ــى شــركــة
«يونس بروس» بالتحالف مع شركة
ّ .STX Heavy Industries
تبي أن هذا
العرض ّ
مقدم للقسم األول ،أي محطة
دير عمار ،ولم يتضمن أي مستندات
أص ـل ـي ــة ك ـم ــا ه ــو م ـط ـل ــوب ف ــي دف ـتــر
الشروط.
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـع ــرض ال ـثــالــث ي ـعــود إل ــى شــركــة
MEP/OEG/india/Arkay IBPIL/
 ،Navtek/Erkalوهـ ــو م ـق ــدم للقسم
ّ
وتبي أن
الثاني ،أي محطة دير عمار.
كتاب الضمان املصرفي يغطي لغاية
ّ
 ،2018/3/22أي ال يغطي فترة الـ180
ي ــوم ــا امل ـط ـلــوبــة ف ــي دف ـت ــر الـ ـش ــروط،
ّ
التقدم ّ
مذيلة
وتـبـ ّـن أيضًا أن رســالــة
ّ
بـتــوقـيــع ال ـش ـخــص امل ـف ــوض م ــن قبل
الـ ـتـ ـح ــال ــف وغـ ـ ـي ـ ــر م ـ ـم ـ ـهـ ــورة ب ـخ ـتــم
الـ ـش ــرك ــات امل ـت ـح ــال ـف ــة خ ــاف ــا لــدف ـتــر
الشروط.
فــي ض ــوء ه ــذه الـنـتــائــج ،ق ـ ّـررت لجنة
الـ ـتـ ـل ــزي ــم رف ـ ــض ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ال ـث ــاث ــة
مل ـخ ــال ـف ـت ـه ــا دف ـ ـتـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـروط ب ـن ـحــو
ج ــوه ــري م ــن دون أن ت ـفــض الـعــرض
األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ــون ــه ب ـق ــي وح ـ ـي ـ ـدًا ،إذ إن
الــرأي االستشاري الصادر عن ديوان
امل ـح ــاس ـب ــة ت ـح ــت ال ــرق ــم  11ب ـتــاريــخ
 1979/3/14ي ـت ـض ـم ــن عـ ـ ــدم األخـ ــذ

كان الفتًا أن ّ
ً
أخطاء جسيمة (هيثم الموسوي)
تقدم إحدى الشركات مستندات غير أصلية وأخرى ارتكبت

ب ــال ـع ــرض ال ــوح ـي ــد ،م ــا ي ــوج ــب على
اللجنة «عــدم السير بالتلزيم وإعــادة
ك ــام ــل املـ ـل ــف إل ـ ــى إدارة امل ـنــاق ـصــات
التخاذ اإلجراء املناسب».
إذًا ،هذه ّ
املرة الثانية التي يصل فيها
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض م ـعــامــل الـكـهــربــاء
إل ـ ـ ــى ُح ـ ــرم ـ ــة «الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض الـ ــوح ـ ـيـ ــد».
اس ـتــدراج الـعــروض السابق ّأدى إلى
ب ـقــاء ع ــرض وح ـي ــد ،رغ ــم الـتـعــديــات

التي أجرتها لجنة التلزيم والشركة
االستشارية على دفتر الشروط أثناء
ً
تنفيذ املناقصة .وقد أخذ األمر جدال
واسعًا في مجلس الوزراء الذي أجرى
تعديالت على دفتر الشروط ،على أن
يؤخذ رأي إدارة املناقصات بها .ومن
أبرز التعديالت أنه فصل التلزيم إلى
قسمني :األول ّ
يخص محطة دير عمار،
ّ
يخص محطة الــزهــرانــي ،ثم
والثاني

ح ـ ّـدد مـهــل التسليم عـلــى أن تـكــون 3
أشـهــر للقسم األول و 6أشـهــر للقسم
الـ ـث ــان ــي ،وت ـ ـشـ ـ ّـدد ف ــي وضـ ــع ض ـمــان
مؤقت بقيمة  50مليون دوالر عن كل
قـســم ...وبعد جــدل طويل بني الــوزراء
حــول فتح الخيارات للسماح بتقديم
عروض على اليابسة وعروض ملعامل
بواسطة الغاز وليس بواسطة الفيول
والديزل ،أتاح املجلس تقديم عروض

استحقاق

انتخابات الجامعة األميركية :النادي العلماني رقمًا صعبًا
فاتن الحاج
عـ ــزز ال ـ ـنـ ــادي ال ـع ـل ـمــانــي م ــوق ـع ــه فــي
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـط ــال ـب ـي ــة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
األميركية في بيروت ،إذ استطاع أمس
أن ينتزع  6مقاعد من أصل  19مقعدًا
في الحكومة الطالبية ،مقابل  7مقاعد
لتحالف  8آذار املؤلف من حركة أمل
وحزب الله والحزب السوري القومي
االج ـت ـمــاعــي وت ـي ــار املـ ـ ــردة وجـمـعـيــة
املشاريع ،و 6مقاعد لتحالف  14آذار

والتيار الوطني الحر.
مـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ،لـ ـ ــم يـ ـنـ ـج ــح الـ ـ ـن ـ ــادي
ال ـع ـل ـم ــان ــي فـ ــي إحـ ـ ـ ــداث خ ـ ــروق عـبــر
إيصال بعض مرشحيه إلى الحكومة
الـطــالـبـيــة فـحـســب ،بــل ف ــرض ال ـنــادي
ن ـف ـســه ط ــرف ــا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي امل ـع ــادل ــة
وخيارًا ثالثًا للطالب ،بعدما كــان قد
ّ
رشــح نحو  80طالبًا فــي كــل الكليات
وال ـس ـن ــوات ال ــدراس ـي ــة ،وظ ـهــر كأكبر
قوة انتخابية بني الخيارات الثالثة.
وك ــان ــت االن ـت ـخ ــاب ــات هـ ــذا الـ ـع ــام قــد

س ـج ـل ــت ت ـ ـطـ ــوريـ ــن :سـ ـح ــب م ـن ـظ ـمــة
الـ ـشـ ـب ــاب الـ ـتـ ـق ــدم ــي مل ــرش ـح ـي ـه ــا مــن
االستحقاق وانضمام التيار الوطني
الحر إلــى تحالف  14آذار ،في خطوة
الستنساخ التقارب بني تيار املستقبل
والتيار الوطني الحر على املستوى
السياسي العام .وبقي مرشحو التيار
يـصــرون عـلــى الـتــأكـيــد أن الـحـلــف مع
حزب الله ال يزال قائمًا وال ُي َم ّس.
يــذكــر أن ال ـطــاب اقـتــرعــوا إلكترونيًا
وراء ستار ع ــازل ،وسجلت الجمعية

اللبنانية لديموقراطية االنتخابات
ضغوطًا مارسها مندوبو التحالفات
عـ ـل ــى املـ ــرش ـ ـحـ ــن عـ ـل ــى أب ـ ـ ـ ـ ــواب ق ـلــم
االق ـت ــراع .أمــا االنـتـخــابــات ،فقد جرت
وفــق الـنـظــام النسبي ،إذ اقـتــرع نحو
 %62.3من الناخبني الذين بلغ عددهم
نحو  8000طالب.
وكانت العملية االنتخابية قد شهدت
ع ــزوف طــاب عــن الـتـصــويــت ،نتيجة
مــوقــف مسبق مــن االسـتـحـقــاق نفسه
اتـ ـ ـخ ـ ــذوه ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـج ــرب ــة ال ـع ــام

ُ
املــاضــي .قالوا إنهم «خــدعــوا» بعدما
اخـ ـت ــاروا مـمـثـلـيـهــم ال ــذي ــن تــرشـحــوا
تحت خانة املستقلني ،ليكتشفوا بعد
ي ــوم واح ــد مــن االنـتـخــابــات مجاهرة
هؤالء بانتمائهم الحزبي.
ّ
إل أن ع ـم ـي ــد ال ـ ـطـ ــاب طـ ـ ــال ن ـظ ــام
الــديــن ،يعرب عــن اعتقاده بــأن معظم
املرشحني والناخبني غير منتمني إلى
أح ــزاب سياسية ،والـطــاب يقترعون
وفــق حسابات الصداقات والعالقات
ال ـش ـخ ـص ـيــة .وي ـل ـفــت إلـ ــى أن ال ـن ـظــام

السبت  14تشرين األول  2017العدد 3298

مجتمع وإقتصاد

7

تقرير

التعليم المهني :فساد بماليين الدوالرات
محضر بال تحفظات
ترأس لجنة التلزيم املهندس جورج
السيقلي من املديرية العامة للتنظيم
املدني ،وعاونه جمال التكلي من املديرية
العامة للبيئة ،ونزار طراد من مديرية
املالية العامة بصفة أعضاء .كذلك،
حضر جلسة فض العروض ،املهندس
جان باسيلي من املديرية العامة للتنظيم
املدني ،واملهندس علي حسني من املديرية
العامة للطرق واملباني .وحضر بصفة
مندوبني ،أربعة أشخاص ّ
سماهم وزير
الطاقة سيزار أبي خليل ،هم :مستشار
وزير الطاقة روبرت سفيري ،املهندس
بشارة عطية ،واملهندس حازم عاشور،
وهبة الله حاطوم من مؤسسة كهرباء
لبنان .وقد جاء محضر لجنة التلزيم
موقعًا من الجميع من دون أي تحفظات.

على اليابسة ،على أن تـكــون املعامل
بواسطة الفيول والــديــزل حـصـرًا ،ثم
م ـ ـ ّـدد م ـه ـلــة ت ـقــديــم الـ ـع ــروض لـثــاثــة
ً
أسابيع بدال من أسبوعني!
في الواقع ،اعترضت إدارة املناقصات
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـ ـشـ ــروط الـ ـت ــي تـ ـح ـ ّـد مــن
املنافسة ،وطلبت توسيعها وجعلها
أكـ ـث ــر ت ــاؤم ــا م ــع ق ــان ــون امل ـحــاس ـبــة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،إال أن إص ـ ـ ـ ــرار مـجـلــس
ال ـ ـ ــوزراء ووزي ـ ــر ال ـطــاقــة ع ـلــى الـسـيــر
بهذه الـشــروط ،دفــع إدارة املناقصات
إلى فتح استدراج العروض واستقبال
ال ـع ــروض .لـكــن النتيجة ج ــاءت على
قدر البنود املطلوبة ،فقد كان الفتًا أن
ّ
تقدم إحــدى الشركات مستندات غير
ّ
أصلية ،رغــم أن دفتر الـشــروط ينص
على أن تكون كــل املستندات أصلية،
وك ـ ــان الف ـت ــا أن ت ـك ــون ه ـن ــاك أخ ـطــاء
إدارية جسيمة في عروض أخرى ،وأال
تتمكن الـشــركــات مــن إثـبــات ّ
جديتها
في املنافسة .هذا األمــر يعزى أساسًا
إلــى مهلة تقديم ال ـعــروض القصيرة
الـ ـت ــي ت ــرك ــت ان ـط ـب ــاع ــا س ـل ـب ـيــا ل ــدى
الشركات الدولية واملحلية الراغبة في
ال ـفــوز بصفقة قيمتها مـئــات ماليني
الـ ـ ــدوالرات ،فامتنعت ه ــذه الـشــركــات
ّ
عن املشاركة ،فيما شكل عنصر الوقت
ً
ع ــام ــا ضــاغـطــا عـلــى ال ـشــركــات الـتــي
أخ ــذت ق ــرارًا بــاملـشــاركــة ...باختصار،
املـنــافـســة لــم تـفـتــح عـلــى مصراعيها،
ال لجهة مهل التقديم والتسليم ،وال
لجهة املعامل ونوعية الوقود إلنتاج
ال ـك ـهــربــاء م ــن ف ـحــم ح ـجــري إل ــى غــاز
ب ــأن ــواع ــه وفـ ـي ــول ودي ـ ـ ــزل ،وال لجهة
الشروط اإلدارية التي جرى تشديدها
بنحو ال يتالءم مع طبيعة املناقصة،
إذ كان يمكن تخفيف بعض الشروط
الـتــي ال تـعـ ّـد جــوهــريــة ،لـكــن تأمينها
ً
يتطلب وقتًا طويال.

الـنـسـبــي س ـلــك طــري ـقــه إل ــى الـتـنـفـيــذ،
وباتت املراجعات واألخـطــاء ال تذكر،
ف ـي ـم ــا ن ـس ـب ــة االق ـ ـت ـ ــراع تـ ـب ــدو ج ـيــدة
بــالـنـظــر إل ــى أن االن ـت ـخ ــاب ــات تـجــري
يوم الجمعة حيث يذهب الطالب إلى
قراهم.
ف ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،شـ ـك ــا م ـم ـث ـل ــو الـ ـق ــوى
السياسية من إجــراء االستحقاق في
هذا النهار ،إذ ليس هناك دروس في
بـعــض الـكـلـيــات ،وال سيما فــي إدارة
األعمال.

فقدان معدات
وتجهيزات طبية باهظة
الثمن في مخازن
معهدين مهنيين
وإعطاء تعويضات
خيالية للجان االمتحانات
الرسمية المهنية للدورة
األولى .هذا غيض من
فيض الفضائح في أروقة
المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني
فاتن الحاج
الكالم على صفقات وسمسرات تجري
ف ــي ق ـط ــاع ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـه ـنــي والـتـقـنــي
الرسمي والخاص يكاد يكون الحديث
ال ـ ـيـ ــومـ ــي مـ ـن ــذ س ـ ـن ـ ــوات ل ـل ـم ــدي ــري ــن
واألسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ف ـ ــي أروق ـ ـ ــة
امل ـعــاهــد وامل ـ ـ ــدارس امل ـه ـن ـيــة الـخــاصــة
وال ــرس ـم ـي ــة ،ل ـكــن يـصـعــب ف ــي أح ـيــان
ك ـث ـي ــرة ام ـ ـتـ ــاك م ـس ـت ـن ــدات ووث ــائ ــق
تــدعــم هــذا الـكــام وتـفـضــح املخالفات
القانونية .فاملديرية الـعــامــة ،بحسب
مصادر إدارية مواكبة ألحوال القطاع،
ل ــدي ـه ــا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى إص ـ ـ ــدار ف ـت ــاوى
قانونية في أي ملف تربوي أو إداري.

ّ
معدات لوزارة
فضيحة فقدان
الصحة

لـ ـك ــن مـ ــا ي ـط ـف ــو عـ ـل ــى الـ ـسـ ـط ــح قـبـيــل
اق ـ ـتـ ــراب م ــوع ــد خـ ـ ــروج امل ــدي ــر ال ـع ــام
أحمد دياب في  19كانون األول املقبل
إلى التقاعد ،يعطي بعض اإلشــارات،
منها فقدان معدات وتجهيزات طبية
باهظة الثمن قدرت بماليني الدوالرات
ت ـع ــود لـ ـ ــوزارة ال ـص ـحــة ال ـع ــام ــة ،بـعــد
إيداعها في مخازن معهدين مهنيني
في الجنوب بالتنسيق مع ديــاب ،في
آخ ــر أي ــام والي ــة وزي ــر الـصـحــة آن ــذاك
عـ ـل ــي حـ ـس ــن خ ـل ـي ــل ف ـ ــي عـ ـ ــام .2013
ي ــومـ ـه ــا ،ح ـ ـضـ ــرت ل ـج ـن ــة مـ ــن وزارة
الـصـحــة لـتــأكـيــد اس ـت ــام امل ـع ــدات من
البائع ودفع ثمنها.
فــي الـتـفــاصـيــل الـتــي تــرويـهــا مـصــادر

ّ
إدارية أنه في أيار املاضي ،طلب املدير
العام من مدير أحد املعهدين املذكورين
إخراج املعدات من املخازن .إال أن مدير
امل ـع ـهــد ،بـحـســب امل ـص ــادر ،رف ــض هــذا
الطلب الشفهي بسبب مــا قــد يترتب
عليه شخصيًا من مسؤولية إذا فقدت
املعدات ،وطلب من املدير العام تزويده
بهذا الخصوص .لكن ما
بكتاب خطي
ُ
حصل أن املــديــر نـقــل إلــى معهد آخــر،
وجرى استبداله بمديرة جديدة تبدي
تعاونًا أكثر في هذه املسألة .وهذا ما
حـصــل .وك ــان املــديــر الـســابــق قــد أصــر
عـلــى وج ــوب إج ــراء اجـتـمــاع التسليم
والتسلم بــإشــراف اللجنة املكلفة في
مبنى املعهد املذكور ،وليس في مبنى
املديرية في الدكوانة ليتسنى ألعضاء
ال ـل ـج ـن ــة إجـ ـ ـ ــراء الـ ـ ـج ـ ــردة ع ـل ــى أرض
ال ــواق ــع وع ــدم االك ـت ـفــاء فـقــط ب ـجــداول
وبيانات ال يمكن التأكد من صحتها
أو مطابقتها الفعلية .وعندما رفض
ال ـط ـلــبّ ،
دون امل ــدي ــر ال ـســابــق تحفظه
ع ـل ــى ص ـف ـح ــات امل ـح ـض ــر ول ـ ــم يــوقــع
ّالصفحة األخيرة .وقد تبني في ما بعد
أنه جرى تحوير في نص البند الرابع
من املحضر ،ففي النص األول ورد أن
املــديــر السابق لــم يتقدم بـجــردة تبني
م ــوج ــودات امل ـع ـهــد ك ــون ــه ل ــم يستطع
ال ـ ــذه ـ ــاب إل ـ ــى ح ـ ــرم امل ـع ـه ــد ألس ـب ــاب
خــاصــة ،فـتـعــذر عـلــى اللجنة التحقق
من املطابقة .وكان املدير قد أصر على
عدم جواز التوقيع على الجردة بعيدًا
ع ــن امل ـع ـهــد وم ــن دون الـتـحـقــق منها
بحضور أعـضــاء لجنة اإلش ــراف على
التسليم والتسلم التي شكلها ديــاب،
وال سيما أن هناك أسبابًا أمنية حالت
دون تمكينه من إعداد جداول مفصلة
بــاملـعــدات وامل ــوج ــودات قـبــل مـغــادرتــه
املـ ـعـ ـه ــد (ك ـ ـمـ ــا ه ـ ــو ثـ ــابـ ــت ف ـ ــي إف ـ ـ ــادة
امل ـغــادرة املــوقـعــة مــن املــديــرة املكلفة).
وهنا تشير املـصــادر إلــى أن األسباب
األمـ ـنـ ـي ــة ت ـت ـع ـل ــق بـ ــدخـ ــول م ـج ـمــوعــة
أشخاص حزبيني إلى املعهد والعبث
باملستودعات.
وقد استكمل االجتماع من دون املدير
ّ
الـســابــق ول ــم يـتـســن لــه الـتــوقـيــع على
ال ـص ـف ـحــة األخـ ـي ــرة م ــن امل ـح ـضــر وتــم
تـغـيـيــر م ـض ـمــون ال ـب ـنــد  4واالك ـت ـف ــاء
ب ــالـ ـت ــدوي ــن «ب ـ ـ ــأن امل ـ ــدي ـ ــرة الـ ـج ــدي ــدة
ل ـل ـم ـع ـهــد ت ـس ـل ـمــت ال ـت ـج ـه ـي ــزات عـلــى
مختلف أنواعها وفقًا لـجــردات معدة
ومــوقـعــة مــن أمــن الـصـنــدوق ورئيس
ال ــدروس التطبيقية ورئـيـســة مختبر
امل ـع ـلــومــات ـيــة وأح ـ ــد امل ـت ـع ــاق ــدي ــن ،من
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دون أن يــذكــر فــي املحضر مــا إذا كان
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة واألع ـ ـضـ ــاء املـكـلـفــون
مـهـمــة الـتـسـلـيــم والـتـسـلــم ق ــد اطـلـعــوا
ع ـل ــى جـ ـ ــداول الـ ـج ــردة ال ـت ــي صــرحــت
املديرة الجديدة بأنها تسلمت املعدات
والتجهيزات استنادًا إليها.
املـ ـ ـف ـ ــارق ـ ــة أن ق ـ ـ ـ ــرار ت ـك ـل ـي ــف املـ ــديـ ــرة
الـ ـج ــدي ــدة ب ـم ـه ـم ــات املـ ــديـ ــر ال ـس ــاب ــق
حـ ـص ــل بـ ـع ــد إع ـ ـفـ ــاء األول فـ ــي شـهــر
أيـ ـ ـ ــار ،ومـ ـ ــن ثـ ــم صـ ـ ــدر ق ـ ـ ــرار آخـ ـ ــر فــي
نـهــايــة الـعـطـلــة الصيفية ب ــإع ــادة نقل
هــذه املــديــرة إلــى مركز آخــر قبل بداية

حظي دياب بنحو
 129مليونًا و 226ألف
ليرة كتعويضات
للجان االمتحانات
العام الحالي ،ما يطرح أسئلة كثيرة؛
منها :هل اكتشفت الجهة التي نقلت
املديرة إلى املعهد أيضًا سوء إدارتها،
فبادرت إلى إعادة نقلها ،أم أن الغاية
م ــن تـكـلـيـفـهــا اإلدارة ب ـعــد الـتـخـلــص
مـ ــن املـ ــديـ ــر الـ ـس ــاب ــق ك ــان ــت مـ ــن أج ــل
تحقيق هدف وحيد ومهم يتمثل في
املوافقة واإلشراف على إخراج املعدات
والتجهيزات الطبية الغالية الثمن من
مـخــازن املعهد إلــى جهة مجهولة من
دون أن تطرح أي أسئلة أو تبدي أي
اعتراض؟
ال ــاف ــت أيـ ـض ــا أن يـ ـج ــري ف ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـســه إعـ ـف ــاء ال ـن ــاظ ــر ف ــي امل ـع ـهــد مــن
ً
مـهـمــاتــه وتـعـيــن نــاظــرة جــديــدة بــدال
ً
م ـنــه ،كــونــه م ـس ــؤوال ع ــن الـتـجـهـيــزات
ّ
وامل ـع ــدات وال يـمـكــن إخـ ــراج أي منها
مـ ــن دون م ــوافـ ـقـ ـت ــه .وبـ ـع ــد االن ـت ـه ــاء
مــن تـحـقـيــق امل ـه ـمــة ،تــم إبـ ــدال املــديــرة
ال ـجــديــدة بــال ـنــاظــرة ال ـج ــدي ــدة ،وه ــذه
املفاجأة الثالثة .كل ذلك حصل خالل
العطلة الصيفية.

تعويضات خيالية للجان االمتحانات
ومـ ـ ـ ــن ال ـ ـت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،إع ـ ـطـ ــاء
تـعــويـضــات خيالية لــرئـيــس وأعـضــاء
اللجنتني الفاحصتني في االمتحانات
الــرسـمـيــة املـهـنـيــة ل ـل ــدورة األول ـ ــى في

 .2017ه ــي امل ـ ــرة األول ـ ـ ــى ال ـت ــي ي ــوزع
فـيـهــا امل ــدي ــر ال ـع ــام امل ـه ـم ــات املـتـعـلـقــة
بـ ــاالم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـســب
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات امل ـ ـع ـ ـطـ ــاة ،عـ ـل ــى لـجـنـتــن
عـلـيـيــن ت ـضــم ك ــل مـنـهـمــا  15عـضـوًا
ً
بــدال مــن لجنة واح ــدة كــانــت تهتم في
العادة بكل الشهادات ،بهدف مضاعفة
التعويضات.
ّ
ف ـف ــي  25أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،وق ـ ــع وزي ــر
الـتــربـيــة م ــروان حـمــادة قــراريــن حمال
الرقم  184و 185إلعطاء التعويضات
ألع ـض ــاء الـلـجـنـتــن ال ـل ـتــن يــرأسـهـمــا
ّ
دي ــاب ،إذ إن األول ــى تعنى بـشـهــادات
اإلجـ ـ ـ ـ ــازة ال ـف ـن ـي ــة واالم ـ ـت ـ ـيـ ــاز ال ـف ـنــي
واملـ ـ ـش ـ ــرف املـ ـهـ ـن ــي ،وتـ ـهـ ـت ــم ال ـث ــان ـي ــة
ب ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــادات الـ ـ ـبـ ـ ـك ـ ــال ـ ــوري ـ ــا املـ ـهـ ـنـ ـي ــة
والثانوية املهنية والتأهيلية الفنية
التحضيرية والتكميلية املهنية .ففي
ال ـق ــان ــون ،ي ـنــال امل ــدي ــر ال ـع ــام ضعفي
أعـ ـل ــى تـ ـع ــوي ــض ن ــال ــه رئـ ـي ــس لـجـنــة
الـتـصـحـيــح ،وف ــي ه ــذه ال ـحــالــة حظي
دي ــاب ف ــي ال ـق ــرار األول بـ ـ  49مليونًا
و 842ألــف لـيــرة لبنانية ،وفــي الـقــرار
الثاني ب ـ  79مليونًا و 384ألــف ليرة،
أي م ــا م ـج ـمــوعــه  129م ـل ـيــونــا و226
ألف ليرة لبنانية للدورة األولى فقط،
فيما نال نائب الرئيس في اللجنتني
ج ـ ــوزي ـ ــف يـ ــونـ ــس م ـ ــا مـ ـجـ ـم ــوع ــه 97
م ـل ـي ــون ــا و 380أل ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة .ي ــذك ــر أن
هـنــاك  7أسـمــاء تـكــررت فــي اللجنتني
وتراوحت التعويضات بني  19مليون
ليرة و 130مليونًا .وسيستفيد أعضاء
ال ـل ـج ـن ـتــن أن ـف ـس ـهــم م ــن ت ـعــوي ـضــات
ال ــدورة الثانية .وإذا مــا احتسبنا أن
الراتب الشهري لكل منهم ال يتجاوز
 4ماليني ليرة ،فمعنى ذلك أن مجموع
رواتبهم ال يتعدى  48مليون ليرة ،في
حني أنهم يحصلون على تعويضات
خيالية في شهر واحد.
ت ـض ـي ــف امل ـ ـصـ ــادر أن ديـ ـ ــاب م ـطــالــب
بــأخــذ إج ــازات ــه اإلداريـ ــة قـبــل خــروجــه
إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،ب ـح ـس ــب ال ـب ـن ــد  4مــن
امل ـ ـ ــادة  35م ــن املـ ــرسـ ــوم االشـ ـت ــراع ــي
( 1969/112نـ ـظ ــام امل ــوظـ ـف ــن) ال ـتــي
تـنــص عـلــى اآلت ــي« :ال يـســري مفعول
ال ـص ــرف م ــن ال ـخــدمــة أو اإلح ــال ــة إلــى
التقاعد إال بعد انتهاء مدة اإلجــازات
اإلداري ـ ـ ــة ال ـت ــي يـسـتـحـقـهــا امل ــوظ ــف».
وتقول املصادر إن لدى دياب  60يومًا
إج ـ ـ ــازة ل ــم ي ــأخ ــذه ــا ،ولـ ــو احـتـسـبـنــا
امل ـ ــدة ل ـك ــان ع ـل ـيــه أن ي ـن ـهــي خــدمــاتــه
قبل أيــام قليلةّ .ديــاب رفــض ،بحسب
املـصــادر ،وأكــد أنــه سيبقى في مكانه
ّ
من دون تقاضي أي بــدل مالي .إال أن
املادة  68من نظام املوظفني تنص في
بندها الرابع على« :ينقطع حكمًا عن
العمل املوظف املنتهية خدمته بسبب
بلوغه السن القانونية أو قضائه في
الخدمة املــدة القانونية .وإذا استمر
ف ــي ال ـع ـم ــل ال ي ـت ــرت ــب ل ــه أي أجـ ــر أو
رات ــب أو تـعــويــض أو ب ــدل أت ـعــاب عن
الخدمات التي يؤديها بعد بلوغه حد
السن أو حد املدة القانونية ويتعرض
للمالحقة الجزائية» .وملا أرسل وزير
التربية استشارة إلى مجلس الخدمة
املدنية بشأن بقاء ديــاب فــي مهماته
م ــن دون أن ي ـت ـقــاضــى أتـ ـع ــاب ــا ،أت ــاه
ال ـجــواب بــالــرفــض .وحـتــى يــوم أمــس،
كــان ديــاب ال يــزال يــداوم في املديرية،
فيما ال يعرف ما سيكون قرار حمادة
ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن .ل ـكــن ي ـجــدر الـتــذكـيــر
بالقانون هنا وال سيما املــادة  14من
نظام املوظفني التي تنص في بندها
الثاني على اآلتي« :أن يخضع املوظف
لـ ـل ــرئـ ـي ــس امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ويـ ـنـ ـف ــذ أوام ـ ـ ـ ــره
وتعليماته إال إذا كانت هــذه األوامــر
والتعليمات مخالفة للقانون بصورة
صــريـحــة واض ـحــة .وف ــي ه ــذه الـحــالــة،
ع ـلــى امل ــوظ ــف أن ي ـل ـفــت ن ـظــر رئـيـســه
خ ـط ـيــا إل ـ ــى امل ـخ ــال ـف ــة ال ـح ــاص ـل ــة وال
يلزم بتنفيذ هذه األوامر والتعليمات
إال إذا أكــدهــا الــرئـيــس خـطـيــا ،ولــه أن
يرسل نسخًا عن املراسالت الى إدارة
التفتيش املركزي».
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مجتمع وإقتصاد

ائتالف واحد
في رقعتين!
رفعت هيئة إدارة قطاع البترول إلى وزارة
الطاقة واملياه ،تقريرها األولي عن تقديم
عروض املزايدة في دورة التراخيص
اختتمت في ،2017/10/12
األولى التي
ّ
إذ ّقدم االئتالف املؤلف من شركة Total
 SAالفرنسية ،وENI International BV
ّ
ّ
الروسية طلب
اإليطالية ،وJSC Novatek
مزايدة للحصول على رخصة بتروليةّ
في الرقعة رقم ( 4في الوسط اللبناني)،
وطلبًا آخرًا في الرقعة رقم ( 9في
الجنوب اللبناني) .خالل شهر ،يفترض
بهيئة إدارة البترول ،أن تدرس العرضني
ّ
املقدمني على الرقعتني رقم  4و ،9من
ّ
ّ
ّ
الناحية التقنية ،قبل فض العروض املالية،
ورفع تقريرها الثاني مرفقًا بمجموعة
توصيات إلى وزير الطاقة ،إلحالته على
مجلس الوزراء التخاذ القرار بشأن منح
البترولية .على الرغم من ّ
ّ
تقدم
الرخصة
ائتالف واحد ،إال أن الهيئة وجدت هذه
ّ
«إيجابية» ألن لبنان استطاع
النتيجة
ّ
«جذب شركات عاملية الستكشاف
حقول الغاز وتطويرها ،في حني أن العدو
اإلسرائيلي ّأجل دورة املزايدة لديه ثالث
ّ
مرات».
ّ
إمكانية كبيرة لخسارة األسواق إذا لم نسارع في عمليات االستكشاف والتنقيب (أ ف ب)
شباط :هناك

ندوة

هيئة إدارة قطاع البترول:

قلوب مليانة من االنتقادات

على الرغم من كل المعطيات
المثارة ،التي تتهم المعنيين
بالتفريط بحقوق اللبنانيين
ومصالح الدولة في قطاع
النفط والغاز وتعيد لبنان إلى
زمن االمتيازات الغابر ،إال أن
هيئة إدارة قطاع البترول ال
تمتلك حجة للدفاع سوى
«الشخصنة» واتهام المنتقدين
بأنهم يسعون إلى عرقلة
مسار هذا القطاع .ما حصل
في ندوة نقابة المهندسين،
أول من أمس ،عن «الغاز
ً
والبترول في لبنان» ليس إال مثاال
على محاوالت قمع أي سجال
علمي يحرص على تأمين
المصلحة العامة
فيفيان عقيقي
يـ ّ
ـوج ــه خ ـب ــراء نـفـطـيــون م ـش ـهــود لهم
ب ــال ـك ـف ــاءة واملـ ـع ــرف ــة وسـ ـع ــة االط ـ ــاع
تـحــذيــرات جـ ّـديــة مــن النتائج املترتبة
عـ ــن ط ــري ـق ــة ال ـت ـع ــاط ــي ال ــرسـ ـم ــي مــع
ق ـط ــاع ال ـن ـفــط ف ــي ل ـب ـن ــان .ف ــي مـقــدمــة
ه ـ ـ ــؤالء ال ـخ ـب ـي ــر املـ ـتـ ـخـ ـص ــص ،ن ـق ــوال
س ــركـ ـي ــس ،ال ـ ـ ــذي رفـ ـ ــع ال ـ ـصـ ــوت مـنــذ
سـ ـن ــوات ،وال ي ـ ــزال ،م ــن أجـ ــل ال ــدف ــاع
عــن مصالح الــدولــة واملجتمع وفضح
اآلل ـ ـيـ ــات امل ـع ـت ـم ــدة الـ ـت ــي تـ ـه ــدف إل ــى
خ ــدم ــة م ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة
واملحاصصة والفساد ،إذ تــؤدي هذه
اآلليات إلى جعل لبنان «البلد الوحيد
فــي العالم الــذي يقبل بتخلي الــدولــة،
رسـ ـمـ ـي ــا ،ع ــن دورهـ ـ ـ ــا امل ـ ـحـ ــوري وع ــن
م ـســؤول ـيــات ـهــا ف ــي اس ـت ـث ـمــار ثــروتـهــا
النفطية املــوعــودة ،والــدولــة الوحيدة
التي تقبل بقفزة إلى الوراء لتعود إلى

نظام االمتيازات القديمة التي نبذتها
كل الدول النامية وجرى تأميم آخرها
فـ ــي م ـط ـل ــع ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات مـ ــن ال ـق ــرن
املاضي ،والدولة الوحيدة التي ترضى
لنفسها بأدنى دخل بترولي وبشروط
استثمار مــن األس ــوأ فــي العالم ،إن لم
تكن أسوأها على اإلطالق».
على الرغم من أهمية هذه التحذيرات
ّ
تصر
واملخاوف الكثيرة التي تثيرهاّ ،
الجهات الرسمية على التعامل بخفة
ً
واضـحــة معها ،وب ــدال مــن السعي إلى
تصحيح امل ـســار بـمــا يــؤمــن املصلحة
ال ـ ـعـ ـ ّـامـ ــة ،ت ــذه ــب ه ـي ـئ ــة إدارة ق ـطــاع
ال ـب ـت ــرول إل ــى ال ــدف ــاع ع ــن ه ــذا امل ـســار
واع ـت ـب ــاره ،ك ــال ـع ــادة ،امل ـس ــار الــوحـيــد
املتاح.
في هذا السياق ،انفجرت «قلوب هيئة
ّ
البترول املليانة» خالل نــدوة نظمتها
نـ ـق ــاب ــة املـ ـهـ ـن ــدس ــن ،أول م ـ ــن أم ـ ــس،
بـعـنــوان «ال ـغ ــاز وال ـب ـتــرول فــي لـبـنــان:
ال ـق ــدرات واملـخــاطــر وف ــرص الـنـجــاح»،
إذ عمد رئـيــس الهيئة ،وس ــام شباط،
إلى الهروب من املواجهة مع سركيس
بشخصنة الـسـجــال واتـهــامــه بالكذب
وخ ــدم ــة م ـصــالــح دول م ـ ـجـ ــاورة ...ما
دفع ّنقيب املهندسني ،جاد تابت ،إلى
الـتــدخــل ،والـطـلــب مــن شـبــاط االعـتــذار
من سركيس.
ان ـط ـل ـقــت الـ ـن ــدوة ب ـم ـح ــاض ــرة أل ـقــاهــا
س ــرك ـي ــس ع ــن امل ـخ ــاط ــر الـ ـت ــي تـحـيــط
بــال ـق ـطــاع الـنـفـطــي ف ــي ل ـب ـنــانُ ،م ـع ـ ّـددًا
ّ
مــاحـظــاتــه عـلــى امل ـســار ال ــذي يتحكم
بــإدارة هذا القطاع وتنظيمه وقوننته
منذ الـبــدايــة ،األم ــر ال ــذي جعل شباط
يخرج عن طوره ويستهل محاضرته،
ُ
امل ـخـ ّـصـصــة لـلـحــديــث ع ــن «اح ـت ـمــاالت
ال ـع ـث ــور ع ـلــى ن ـفــط ف ــي ل ـب ـنــان وط ــرق
الـتـنـقـيــب» ،بالتهجم الـشـخـصــي على
س ــركـ ـي ــس ،ق ـب ــل أن يـ ـتـ ـط ـ ّـور ال ـن ـق ــاش
وي ـت ـح ـ ّـول إل ــى ش ـج ــار وص ـ ــراخ داخ ــل
القاعة.
ب ــدأ ش ـبــاط حــدي ـثــه ب ــاإلش ــارة إل ــى أن
ّ
ك ــل مــا عــرضــه ســركـيــس «ال يـمـ ّـت إلــى
الـحـقـيـقــة ب ـص ـلــة ،وأن ال ـق ــوان ــن الـتــي

ّ
النفطية
ينتقدها هــي غ ّـيــر ال ـقــوانــن
ّ
اللبنانية» ،فتدخل سركيس طالبًا منه
ّ
«احترام عقول الحاضرين» ،ليرد عليه:
«أنـ ــا م ـح ـتــرم ال ـع ـق ــول إن ــت ال ـل ــي مش
ّ
محترمهم .ألن كـ ّـل مــا تقوله هــو كذب
مــوصــوف!» .فتدخل نقيب املهندسني
طالبًا من شباط االعتذار من سركيس،
فرفض الثاني ُم ّ
هددًا بإلغاء املحاضرة
ّ
بحجة أن «هناك نصوصًا
وامل ـغــادرة،
واضحة ومنشورة ،وال يجوز تحريف
األم ـ ـ ـ ــور ل ـل ـت ــأث ـي ــر س ـل ـب ــا فـ ــي الـ ـن ــاس،
ودفعهم إلى املطالبة بوقف مسار هذا
القطاع وعرقلة انطالقته».
ت ـث ـب ــت هـ ـ ــذه الـ ــواق ـ ـعـ ــة ،مـ ــا ُي ـ ـثـ ــار عــن
م ـحــاوالت هيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول

سركيس :المنظومة ّ
ّ
للنفط تسلم أمرنا
ة
التشريعي
للشركات ّ
لتكدس ثرواتها
ّ
ّ
كيفية
االزدراء بكل اآلراء التي تنتقد
إدارة قـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز فــي لبنان،
وال ـس ـعــي إل ــى تسخيفها وتهميشها
وم ـن ــع وصــول ـهــا إل ــى م ـســامــع ال ـنــاس
واملهتمني.
تأتي الندوة بالتزامن مع إقفال دورة
األولى للتنقيب عن النفط،
التراخيص ّ
ُ
حيث من املتوقع أن تجري هيئة إدارة
ُ
الـ ـبـ ـت ــرول ت ـق ـي ـيــم ال ـ ـعـ ــروض املـ ـق ـ ّـدم ــة،
وت ــرف ــع ت ـق ــري ــره ــا إل ـ ــى وزيـ ـ ــر ال ـطــاقــة
خالل شهر ،قبل إحالتها على مجلس
ال ــوزراء إلعـطــاء التراخيص للشركات
الفائزة.
ت ـم ـح ــورت املـ ـح ــاض ــرة الـ ـت ــي أل ـقــاهــا
ســركـيــس ح ــول «املـخــاطــر عـلــى الـغــاز
والبترول في لبنان» ،عارضًا مسارًا
ً
ط ــوي ــا م ــن ال ـت ــداب ـي ــر ال ـت ــي وصـفـهــا
ب ــ«امل ــري ـب ــة» ،راف ـق ــت والدة املـنـظــومــة
ّ
ّ
اللبنانية .يقول سركيس إن
النفطية
«م ــا يـحـصــل فــي لـبـنــان مـنــذ سـنــوات
ال يشبه مــا يـحــدث فــي أي بـلــد آخــر،
وهــو مفاجئ واستثنائي .وهــا نحن

ندخل مرحلة التفاوض مع الشركات
ّ
ستمتد حتى  40عامًا
لتوقيع عقود
قد تؤدي إلى نتائج كارثية» .ويتابع
ســركـيــس« :الـبــدايــة مــع قــانــون النفط
الذي ّ
أقر عام  ،2010ويحتوي بأغلبه
ّ
على مبادئ عامة ،والقليل من املبادئ
ّ
األساسية .يليه ّتشكيل هيئة إلدارة
قطاع البترول تمثل الطوائف ليكون
ّ
أشـبــه بمجلس مــلــة ،وم ــن ث ـ ّـم صــدور
ّ
ّ
التطبيقية ّللقانون متضمنة
املراسيم
السياسة التي ستنفذها الهيئة دون
ال ـع ــودة إل ــى ال ـب ــرمل ــان ،وم ــن ضمنها
اتـبــاع نـظــام تقاسم اإلن ـتــاج بطريقة
م ـ ـشـ ـ ّـوهـ ــة تـ ـجـ ـم ــع ب ـ ــن االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات
وتقاسم اإلنتاج ،وتقضي في النهاية
بتقاسم األرباح ،مع ما يعني ذلك من
ت ـنــازل الــدولــة عــن م ــوارده ــا ملصلحة
ً
الـشــركــات األجـنـبـ ّـيــة ،فـضــا عــن إقــرار
مرسومي تقسيم البلوكات ونموذج
عـ ــن ع ـق ــد االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف وت ـفــاص ـي ـلــه
ّ
ّ
التقنية (مؤلف من مئات الصفحات)
دون إع ـط ــاء ال ـ ـ ــوزراء ال ــوق ــت الـكــافــي
لقراءتها» .ويضيف سركيس أن كل
م ــا ت ـق ـ ّـدم يـ ــؤدي إل ــى «تـسـلـيــم أمــرنــا
للشركات ّ
لتكدس ثرواتها ،خصوصًا
الدورة األولى
أن الدولة لن تشارك في
ّ
حني لها حق بتعيني
من التنقيب ،في ّ
مـ ــراقـ ــب واح ـ ـ ــد ي ـم ــث ـل ـه ــا ل ـل ـم ـشــاركــة
فــي اجـتـمــاعــات هيئة إدارة الـشــركــة،
ً
ف ـض ــا ع ــن إقـ ــرارهـ ــا ش ــروط ــا مــالـ ّـيــة
ّ
وضريبية تخدم مصالح الشركات».
وشــرح سركيس بالتفصيل مكونات
حصة لبنان من استثمار ثروته من
الـ ـغ ــاز ،أي إت ـ ــاوة  %4ت ـض ــاف إلـيـهــا
 %30من األربــاح وضريبة  %20على
أرب ــاح الـشــركــة الـعــامـلــة ،وي ـقــول« :إن
ه ــذه الـحـصــة لــن تـتـجــاوز فــي أفضل
الحاالت  %47في مقابل نسب تراوح
بــن  65و٪85 فــي أكـثــر مــن  70دولــة
تطبق نظام تقاسم اإلنتاج في العالم.
ال بل إن نسبة الـ  %47املذكورة تبقى
أدنى بكثير مما كان يؤمنه في القرن
املــاضــي نـظــام االم ـت ـيــازات فــي ال ــدول
العربية وغيرها من البلدان النامية،
الذي كان يتكون من إتاوة  %12.5من

قيمة اإلن ـتــاج ،تـضــاف إليها ضريبة
 %50ع ـلــى األرب ـ ـ ــاح .ه ــذه ال ـفــروقــات
الكبيرة بالنسبة إلى ما تحصل عليه
الــدول املنتجة ستترجم بخسائر قد
ترتفع إلى املليارات من الدوالرات في
لبنان».
ما كشفه سركيس أثار حفيظة شباط،
ال ـ ــذي كـ ــان م ــدعـ ـوًا إلـ ــى الـ ـن ــدوة إلل ـقــاء
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان «ف ـ ـ ـ ــرص ن ـج ــاح
عمليات االستكشاف في لبنان» ،فأشار
إلى أن «التفاوض مع الشركات ينحصر
بالعرض الفني لتحسني شــروطــه ،في
حني أن املراسيم ّ
تحدد املــدة القصوى
للعروض بـ 25عامًا مرتبطة بكبر الحقل
ّ
وخــطــة اإلن ـتــاج املـعــروضــة واملشروطة
ً
بموافقة الحكومة .فضال عن أن مرحلة
ّ
ستمتد لخمس سنوات قد
االستشكاف
ُ
ّ
تـضــاف إليها سنة واح ــدة إذا تبي أن
هناك استكشافًا تجاريًا .وهي تنقسم
إل ــى مــرحـلـتــن :األول ــى لـثــاث سـنــوات،
ّ
تجاريًا
وإذا تبني أن هناك استكشافًا
تـتـنــازل الـشــركــة عــن  %25مــن مساحة
ال ــرق ـع ــة ال ـن ـف ـطـ ّـيــة لـ ـل ــدول ــة ،وفـ ــي حــال
ّ
ّ
البترولية
العكس تتخلى عن الرخصة
امل ـم ـنــوحــة ل ـه ــا .وف ــي املــرح ـلــة الـثــانـيــة
إذا نجحت الشركة فــي استكشافاتها
ّ
ّ
التجارية تتخلى عــن  %25مــن الرقعة
ّ
ّ
ّ
النفطية للدولة ،وتقدم خطتها لإلنتاج
ّ
لتحديد م ــدة الـعـقــد» ،ويـتــابــع شـبــاط:
«لبنان ال يقارن مع دولــة لديها خبرة
في التنقيب ،بل مع دولة جديدة في هذا
املـجــال ،علمًا أن الهيئة أنـجــزت الكثير
من املسوح والدراسات لتحسني شروط
الدولة ،ودورنا محصور فقط في اإلدارة
واإلشــراف ،لكون وضع السياسات هو
من مسؤولية الحكومة .مع اإلشارة إلى
ّ
ّ
يتضمن تفاصيل كل مراحل
أن القانون
ّ
العملية الـنـفـطـ ّـيــة ،وبــالـتــالــي ال يجوز
ّ
تسطيحه ،لكون أهميته في محتواه ال
بعدد صفحاته ،وكذلك األمــر بالنسبة
إل ـ ــى امل ــراسـ ـي ــم الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت دراس ـت ـه ــا
م ـنــذ ع ــام  2013ق ـبــل إق ــراره ــا ف ــي عــام
ّ
 .2017وفي ما يتعلق بتقاسم اإلنتاج،
ّ
تــرمــي الصيغة املـطــروحــة كــل املخاطر
على الـشــركــات ،فيما تقاسمها الدولة
ّ
وطنية
املداخيل ،على أن تتأسس شركة
ب ـعــد ح ـص ــول أول عـمـلـ ّـيــة اسـتـشـكــاف
تجاري» .ويضيف شباط أن «الحوض
املشرقي يحتوي على كميات من الغاز
والـنـفــط ،وهـنــاك اكتشافات مثبتة في
ال ـق ـل ـمــون والـ ـح ــوض ال ـت ــدم ــري ،ودول
أطلقت دورة تراخيص ثالثة ،وبالتالي
ّ
إمكانية خسارة األس ــواق كبيرة إن لم
نسارع في إطالق عمليات االستكشاف
والتنقيب».
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علوم

ّ
مواد مشعة تحوم فوق أوروبا
ّ
أوروبية عدة،
شهدت دول
خالل األسبوع الماضي،
ارتفاعًا مفاجئًا في معدالت
ّ
األشعة في أجوائها ،ما طرح
العديد من التساؤالت حول
السبب والمصدر ومدى
خطورة ذلك على الصحة
العامة وسالمة الناس ،ولم
ّيغب عن وسائل اإلعالم
كمصدر لها
اتهام روسيا
ٍ
عمر ديب
ت ــوج ــد امل ـئ ــات م ــن امل ـ ــواد والـنـظــائــر
املـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ّـع ـ ـ ــة ،سـ ـ ـ ـ ـ ــواء املـ ـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ـ ــودة ف ــي
ال ـط ـب ـي ـع ــة أو تـ ـل ــك ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـج ـهــا
اإلن ـس ــان لـتـطـبـيـقــات مـعـ ّـيـنــة أو في
اخـ ـتـ ـب ــارات ع ـل ـمـ ّـيــة ف ــي امل ـخ ـت ـبــرات
املـخـتـ ّـصــة ،ويـمـكــن أن يـصــل الكثير
مـنـهــا إل ــى الـ ـه ــواء ،وأن يـنـتـشــر مع
ّ
الـ ــريـ ــح مـ ــن دولـ ـ ــة إل ـ ــى أخـ ـ ـ ــرى .ل ـكــن
ً
األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،ش ـهــد ف ـ ــورة في
إحـ ـ ـ ــدى نـ ـظ ــائ ــر ( )isotopesم ـ ــادة
«الروثينيوم»  ،Rutheniumوتحديدًا
الــروث ـي ـن ـيــوم  106الـ ــذي ي ـحــوي في
نواته  106جزيئات من البروتونات
والـنـيــوتــرونــات .وق ــد ت ـ ّـم رص ــد هــذه
ّ
امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـادة املـ ـش ـ ّـع ــة فـ ــي أجـ ـ ـ ــواء ك ـ ــل مــن

أملانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا
ّ
وفــرن ـســا .وبــالـنـظــر إل ــى تـ ــوزع هــذه
الدول ،يمكن االستنتاج أن االنتشار
الرئيسي لــه كــان فــي أج ــواء أوروب ــا
ال ـغــرب ـيــة وال ــوسـ ـط ــى .وب ـع ــد إجـ ــراء
تبي أن ّ
الدراسات ّ
معدالت انتشاره
في الجو لم تصل إلى مرحلة الخطر
ّ
ّ
الحد األقصى املسموح
وظلت تحت
ّ
ّ
به في كل هــذه ال ــدول ،مما ال يشكل
خ ـط ـرًا طــارئــا عـلــى الـصـحــة الـعــامــة،
ّ ّ
إل أن مـسـتــوى األش ـعــة يـبـقــى أكـثــر
ّ
املسجل على مدى
مــن املـعـ ّـدل الـعــام
ّ
السنوات املاضية بأضعاف عدة.

مصادر محتملة

ّ
مـ ــن امل ـ ـعـ ــروف أن ه ـ ــذا ال ـن ـظ ـي ــر مــن
ال ــروث ـي ـن ـي ــوم ي ـس ـت ـع ـمــل ف ــي بـعــض
ال ـ ـ ـعـ ـ ــاجـ ـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ـ ّـي ــة ملـ ــرض
السرطان ،وتحديدًا لسرطان العني،
ول ـ ـ ــأورام الـسـطـحـ ّـيــة ال ـتــي ال يــزيــد
ع ـم ـق ـهــا ع ــن  7م ـي ـل ـل ـي ـم ـتــرات .وه ــذا
يـعـنــي ّأن ه ــذه امل ـ ـ ّ
ـادة ي ـتـ ّـم إنـتــاجـهــا
ّ
ف ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـخ ـت ـبــرات الـطـبــيــة
وشركات الــدواء املنتشرة في معظم
ّ
األوروبية من أجل استخدامه
الدول
ّ
في تلك العالجات .كما يتم استعمال
ه ــذه امل ـ ــادة ف ــي امل ــول ــدات ال ـحــراريــة
الكهربائية التي تعتمد على املــواد
ّ
املشعة لتوليد الطاقة ،وهــذا النوع
ُ
مــن املـحــركــات يستعمل تحديدًا في
األقمار االصطناعية التي ال يمكنها
حمل أو نقل الوقود التقليدي إليها.
أم ــا امل ـص ــدر ال ـث ــال ــث ف ـهــو يـمـكــن أن
ّ
ّ
تسربات
يتشكل نتيجة حــوادث أو

ف ـ ـ ــي م ـ ـح ـ ـطـ ــات الـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـ ّـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ــج ع ـش ــرات
األنـ ـ ــواع م ــن امل ـ ــواد امل ـشـ ّـعــة وبـيـنـهــا
ّ
الروثينيوم .لكن املصدر الثالث ،في
هذه الحالة تحديدًا يمكن استبعاده
ّ
بـشـكــل قــاطــع ألن االرتـ ـف ــاع الــوحـيــد
الـ ـ ــذي ج ـ ــرى رصـ ـ ــده ك ـ ــان ف ــي م ــادة
الــروثـيـنـيــوم ،فيما ت ــؤدي ال ـحــوادث
النووية داخل املفاعالت إلى تسرب
ال ـع ـشــرات مــن املـ ــواد املـشــابـهــة مـعــا.
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ال ي ـب ـق ــى غ ـيــر
ّ
م ــت ـه ـم ــن ع ـل ـم ـ ّـي ــن اث ـ ـنـ ــن :ش ــرك ــات
الدواء العمالقة املنتجة لهذه املادة،
أو املـ ـص ــان ــع امل ـن ـت ـج ــة ل ـل ـم ـح ـ ّـرك ــات
املستعملة في األقمار االصطناعية،
ّ
وكلها ليست كثيرة كي يبقى الفاعل
ً
مجهوال.

ّ
أوروبا تتهم روسيا وروسيا تنفي

ً
رب ــط اإلع ـ ــام ال ـغــربــي م ـب ــاش ــرة بني
ه ـ ــذا االرت ـ ـف ـ ــاع املـ ـف ــاج ــئ فـ ــي نـســب
اإلش ـعــاع ونـشــاطــات محتملة تقوم
بـ ـه ــا روسـ ـ ـي ـ ــا ،كـ ـم ــا ص ـ ـ ـ ّـرح «م ـك ـتــب
الـحـمــايــة مــن اإلش ـع ــاع ــات» األملــانــي
ّ
أن تـحـلـيــات مـكـتـبــه تـشـيــر إل ــى أن
مصدر هذه االنبعاثات التي رصدت
فــي ستة مــواقــع مختلفة فــي بــاده،
يــأتــي مــن مناطق جـنــوب األورال أو
من مناطق أخرى في جنوب روسيا.
وذه ـبــت بـعــض وســائــل اإلع ــام إلــى
ّ
فرضية قيام روسيا بتجربة
وضــع
سالح نووي جديد قد يكون سالحًا
نـ ـ ــوويـ ـ ــا ت ـك ـت ـي ـك ـي ــا ص ـ ـغ ـ ـي ـ ـرًا جـ ــرى
اخ ـت ـب ــاره ف ــي ال ـق ـطــب ال ـش ـمــالــي ،ما

أدى إلى انتشار االنبعاثات الناجمة
ّ
عنه فــي دول ال ـق ـ ّ
ـارة .لـكــن االحتمال
ذلك يبقى أيضًا خارج دائرة التقدير
العلمي ،إذ سينجم عــن ّ
أي انفجار
نووي ،كما عن أي حادث في محطة
ـوويــة ،باقة ّ
طاقة نـ ّ
منوعة من املــواد
املـ ـش ـ ّـع ــة الـ ـت ــي ي ـس ـه ــل رصـ ــدهـ ــا مــن
قـبــل ّ
أي بــاحــث م ـب ـتــدئ ،ك ـمــا يمكن
مالحظة تأثيراته من خــال األقمار
ّ
االص ـط ـنــاع ـيــة أو م ــن خ ــال ال ـه ــزات
ّ
ّ
االرتدادية التي يولدها أي انفجار.
ع ـلــى امل ـق ـلــب الـ ــروسـ ــي ،ن ـفــت وكــالــة
ال ـطــاقــة ال ـ ّ
ـذري ــة الــروس ـيــة الــرسـمـ ّـيــة
ّ
«روس أتوم» كل تلك املزاعم ،وقالت

الدواء
المتهمون شركات
ّ
أو المصانع المنتجة لمحركات
األقمار االصطناعية
ّ
إن نـشــاط ك ــل املـنـشــآت ال ـنــوويــة في
روس ـي ــا يـسـيــر بـشـكــل طـبـيـعــي وأن
م ـس ـتــويــات األش ـ ّـع ــة ف ــي ب ــاده ــا لم
َّ
تتخط مستوى اإلش ـعــاع الطبيعي
الـ ـخـ ـلـ ـف ــي (natural background
 .)radiationوفي الوقت عينه كشفت
ت ـ ـس ـ ـج ـ ـيـ ــات م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة األرصـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ّ
ّ
ّ
األشعة
الروسية أن مستوى
الجوية
وم ـع ـ ّـدالت انـتـشــار الــروثـيـنـيــوم كــان
مـسـتـقـرًا فــي كــل األراضـ ــي الــروسـ ّـيــة
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ارت ـ ـفـ ــاع ط ـف ـيــف لــوحــظ
ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة س ـ ـ ــان بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ فــي

األسبوع األخير من شهر أيلول ،ولم
يتجاوز مستواه ربع ّ
املعدل األقصى
املسموح به.
وف ــي حــن رص ــدت ه ــذه االنـبـعــاثــات
ف ــي دول ع ــدة ف ــي أوروب ـ ــا الـغــربـيــة،
ل ـ ــم تـ ـحـ ـص ــل تـ ـسـ ـجـ ـي ــات م ـش ــاب ـه ــة
سواء في روسيا أو في دول أوروبا
الـ ـش ــرق ـ ّـي ــة ،مـ ــا ي ـش ـي ــر إل ـ ــى م ـص ــادر
انبعاثات محتملة داخــل تلك الدول
نفسها بحسب مــا أش ــارت دراس ــات
أخرى.

انبعاثات شبيهة منذ بضعة أشهر
فـ ــي م ـط ـل ــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي رصـ ــدت
مـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــايـ ــة مـ ـ ــن األش ـ ـ ّـع ـ ــة
ّ
الفرنسية ارتفاعًا
والسالمة النووية
ّ
م ـف ــاج ـئ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـ ــادة مـ ـش ــع ــة أخـ ــرى
ه ــي «األيـ ــوديـ ــن  ،»131 Iodineوقــد
انـتـشــرت تلك امل ــادة إلــى دول أخــرى
مثل إسبانيا وفنلندا في سيناريو
م ـش ــاب ــه ل ـل ـح ــدث األخ ـ ـيـ ــر مـ ــع فـ ــارق
ف ــي امل ـ ـ ـ ّ
ـادة امل ـت ـس ـ ّـرب ــة ،وقـ ــد خلصت
ّ
التقديرات فــي املـ ّـرة السابقة إلــى أن
املصدر يعود إلى احتمال من اثنني:
انبعاثات قادمة من روسيا أو شرق
أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،أو ان ـب ـع ــاث ــات مـ ــن إحـ ــدى
شـ ــركـ ــات الـ ـ ـ ـ ــدواء الـ ـت ــي ت ـن ـت ــج ه ــذه
امل ــواد الستعمالها فــي التطبيقات
ّ
ّ
يتوسع ّ
أي مرجع علمي
الطبية .لم
أو قضائي لتحديد دقيق للمصدر
ّ
الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن أن يـ ـك ــون الـ ـي ــوم ي ـبــث
ّ
إشـ ّعــاعــات أق ــل مــن مـعــدالت الخطر،
ّ
لـ ـك ــن ــه ق ـ ــد يـ ـتـ ـخ ــط ــاه ــا ف ـ ــي حـ ــادثـ ــةٍ
مشابهة.

Monochrome

هذا البحر لي

(مروان طحطح)

ُ
ُ ُ ِّ
َ ُ
ُ
َ
ُ
الهواء َّ
هذا ُ
ُ
الر ْط ُب لي .هذا الرصيف وما َعل ْي ِه ...لي .واسمي ـ وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت ـ لي .أما أنا ـ وقد امتألت بكل أسباب الرحيل ـ فلست لي .أنا لست لي.
البحر لي .هذا
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أسعد أبو خليل *
خبر ع ـ ٌّ
مـ َّـر ٌ
ـادي قبل ّأي ــام فــي صحف العالم:
ّ
ّ
أميركية في دولة النيجر في إفريقيا
«قوات
ّ
ّ
تعرضت لكمني أدى إلــى مقتل ثالثة جنود
ّ
أميركيني» .لم يكترث الــرأي العام األميركي
لـلـخـبــر ،ول ــم يـكـتــرث اإلعـ ــام ل ـشــرح طبيعة
امل ـهـ ّـمــة ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة األم ـي ــرك ـ ّـيــة ف ــي الـنـيـجــر.
ّ
باتت الـقـ ّـوات األميركية منتشرة فــي معظم
ّ
أنحاء أفريقيا ،وقد أنشات ّ
القوات املسلحة
ّ
ّ
األفريقية» في عام ٢٠٠٧
األميركية «القيادة
ّ
األميركية في قــارة لم تقع
لتعزيز السيطرة
بالكامل تحت نفوذها كما قارات أخرى .قبل
ذل ــك كــانــت الـعـمـلـ ّـيــات الـعـسـكـ ّ
ـريــة األمـيــركـ ّـيــة
فــي إفريقيا منوطة بـقـيــادات مناطق أخــرى
ف ــي الـ ـع ــال ــمَ .واإلعـ ـ ـ ــان ع ــن إنـ ـش ــاء ال ـق ـي ــادة
املذكورة ترافق ،كالعادة ،بكالم معسول عن
ّ
ّ
منظمة
اإلنسانية» ،كما حظيت
«املساعدات
ّ
«الشباب» الصومالية بعناية خاصة كهدف
ُ
مــن أه ــداف الـقــوى األمـيــركـ ّـيــة .وعـمــل «قيادة
ّ
ّ
أفــري ـق ـيــا» ف ــي الـ ـق ـ ّـوات امل ـســل ـحــة األم ـيــركــيــة
ّ
ّ
األفريقية ،باستثناء مصر
يغطي كل الــدول
ّ
ّ
ألن عمل الـقــوات األميركية فيها يقع ضمن
اخـتـصــاص الـقـيــادة «الــوسـطــى» .وقــد اتسع
نطاق عمل ّ
ّ
األميركية في إفريقيا ،كما
القوات
«فايس» في
كشفت وثيقة حصل عليها موقع
ّ
أيار  .٢٠١٧وبينما كانت التقديرات املتحفظة
السرية ّ
ّ
ّ
ّ
للقوات
العسكرية
العمليات
عن عدد
ّ
ّ
األميركية الخاصة — على أنواعها — حول
ّ
العالم بـ  ١١٦عملية في أي لحظة من اليوم،
ف ــإن تـقــديــر ع ــدد الـعـمـلـ ّـيــات الـسـ ّ
ـريــة لـلـقـ ّـوات
ّ
ّ
الخاصة في أفريقيا وحدها هو
األميركية
ّ
 ١٠٠عملية فــي أي لحظة مــن الـيــوم .وكانت
نـسـبــة ع ــدد قـ ـ ّـوات ال ـكــومــانــدوس األمـيــركـ ّـيــة
في إفريقيا تصل في عام  ٢٠٠٦إلى  ٪١فقط
م ــن مـجـمــل قـ ـ ّـوات ال ـكــومــانــدوس األمـيــركـ ّـيــة
ف ــي ال ـع ــال ــم ،وزادت ال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أك ـث ــر مــن
 ٪١٧ال ـيــوم .وي ـقــول املــوقــع املــذكــور إن عــدد
ق ـ ّـوات الـكــومــانــدوس األمـيــركـ ّـيــة فــي إفريقيا
ّ
ه ــو األكـ ـب ــر م ـق ــارن ــة ب ـك ــل امل ـن ــاط ــق األخـ ــرى
ف ــي ال ـعــالــم — بــاسـتـثـنــاء ال ـش ــرق األوسـ ــط،
ّ
ّ
ّ
حيث ّ
األميركية
العسكرية
العمليات
تتركز
ّ
ّ
الـسـ ّ
ـريــة (والـعـلـنــيــة على حــد س ــواء) .وليس
مــن امل ـفــارقــات ّأن تـنــامــي الـعـمـلـ ّـيــات الـسـ ّ
ـريــة
ّ
ّ
األميركية ،أو الحروب عبر التحكم عن بعد،
ّ
ازداد فــي إفــريـقـيــا فــي عـهــد أول رئ ـيــس ذي
ّ
إفريقية .كان هو من أنصار هذا النوع
أصول
ّ
من الحروب ألنه ذو كلفة سياسية أقل (ولو
بشرية كبيرة لألعداء ّ
ّ
امللونني).
كان ذا كلفة
لكن الخبر العادي املذكور أعــاه عن الكمني
تعرضت له ّ
ّ
الذي ّ
األميركية في دولة
القوات
ّ
ّ
ّ
يتضمن معلومة مهمة :إن القوات
النيجر،
تلك كانت مــن «ذوي القبعات الـخـضــر» ،أي
ّ
ّ
العسكرية
العمليات
تلك التي تقوم بمهام
ال ـس ـ ّ
ـري ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،ب ــال ــرغ ــم م ــن أن ال ـب ـيــان
ّ
ال ــرس ـم ــي لـ ــ«قـ ـي ــادة أف ــري ـق ـي ــا» ي ـت ـح ــدث عن
وج ــود ال ـقـ ّـوات األمـيــركـ ّـيــة فــي إفريقيا تحت
ّ
األميركية في
العنوان املعهود :بــأن الـقـ ّـوات
النيجر مــوجــودة مــن أجــل «توفير التدريب
ّ
واملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدة األمـ ـ ـن ـ ـ ّـي ـ ــة» لـ ـلـ ـق ــوات امل ـس ــل ـح ــة
ّ
ّ
األميركية نحو
النيجرية .وتحصي الحكومة
ّ
ّ
ّ
 50منظمة إرهابية تتولى هي ،بالنيابة عن
ّ
ّ
اإللهية ،محاربتها في
اإلنسانية وعن اإلرادة
ّ
أكثر من  ٢٣دولة إفريقية.
ّ
تتغير أميركا بالرغم من النظرة املثالية
لم
الـتــي ينظر إلـيـهــا الـكـثـيــر مــن ال ـعــرب .كانت
ّ
ّ
الرسمية وغير
العربية في أميركا،
املحاججة
ّ
ّ
تتحدث دومًا عن ضرورة التناسق
الرسمية،
ّ
ّ
بني السياسة الداخلية األميركية والسياسة
ّ
ّ
ّ
مبنية
الداخلية
الخارجية .أي أن السياسة
ّ
— ح ـســب ال ـن ـظــرة ال ـعــربــيــة — ع ـلــى ال ـعــدل
ّ
الخارجية
والــديـمــوقــراطـ ّـيــة فيما السياسة
مبنية على ْ
ّ
الجور والقهر .وال ينسى العربي،
ّ
عندما كانت هناك مناشدة عربية من أجل
تـحـقـيــق م ــا ُس ـ ِّـم ــي ذات يـ ــوم ب ــالـ ـت ــوازن في
الـسـيــاســة األمـيــركـ ّـيــة نـحــو ال ـصــراع العربي
ِّ
 اإلســرائـيـلــي ،بــأن يــذكــر بموقف أيــزنـهــاورف ــي ال ـ ـعـ ــدوان ال ـث ــاث ــي ع ـلــى م ـصــر ف ــي عــام
 ١٩٥٦عندما أجـبــر ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي على
ّ
ّ
االن ـس ـحــاب مــن األراضـ ــي امل ـصــريــة املـحـتــلــة.
ِّ
حتى اإلعالم الناصري كان يذكر بذلك رغبة
في عودة أميركا إلى صوابها .لكن حسابات
ّ
أيزنهاور كانت غير ما سجلها العرب له.
تحاول أميركا أن تفصل بني تاريخها وبني
حــاضــرهــا ،وبــن تــاريــخ االستعمار الغربي
الطويل .هي ترى نفسها في صــورة البراءة
الـ ـقـ ـص ــوى .وألن ال ـن ـخ ـب ــة ال ـح ــاك ـم ــة (ك ـب ــار

ُ
ّ
ستعبدين
والتجار املتحالفون مع امل
املــاك
ِ
األث ـ ــري ـ ــاء فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب) فـ ــي امل ـس ـت ـع ـمــرات
ّ
البريطانية السابقة فــي أمـيــركــا ث ــارت ضد
ّ
األميركية
االستعمار البريطاني ،فإن النظرة
ال ــذات ـ ّـي ــة ن ــزع ــت ع ــن حــروب ـه ــا وسـيــاســاتـهــا
ص ـفــة االس ـت ـع ـم ــار :وص ـف ــة اإلم ـب ــري ــال ـ ّـي ــة أو
اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة تـصـيــب األم ـي ــرك ــي بــالـنـفــور
ّ
الشديد .والحكومة األميركية في تعاطيها
مع العرب عبر العقود ّ
أصرت على أنها براء
مــن تــركــة االسـتـعـمــار األوروب ـ ــي فــي بــادنــا.
لـكــن ه ــذه الـنـظــرة تختلف مــع ال ــواق ــع ،ومــع
ت ــاري ــخ االس ـت ـع ـمــار األم ـي ــرك ــي — الــداخ ـلــي
والخارجي .تعامل املستعمرون البيض مع
ّ
الـســكــان األصـلـ ّـيــن كما تعامل املستعمرون
ّ
ّ
األوروب ـ ــي ـ ــون م ــع س ــك ــان إف ــري ـق ـي ــا وآسـ ـي ــا.
ّ
ت ـن ــاق ــص عـ ــدد الـ ـس ــك ــان األصـ ـل ـ ّـي ــن بـســرعــة
ّ
مـ ــذه ـ ـلـ ــة :بـ ـع ــض امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـس ــك ــان ـي ــة
والقبائل ف ُـقــدت  ٪٩٠مــن أبنائها وبناتها.
ّ
لــم يــوفــر املستعمرون طريقة وحـشـ ّـيــة :لكن
ّ
ّ
ت ـع ــري ــض الـ ـس ــك ــان األصـ ـل ــي ــن ل ـف ـيــروســات
ال ـج ــدري والـحـصـبــة وغ ـيــرهــا مــن األم ــراض
ّ
ّ
األصليني أيــة مناعة
والتي لم يكن للسكان
ّ
ضدها ،ساهمت بصورة كبيرة في تخفيض
ّ
ّ
عدد السكان األصليني .والذين لم تفتك بهم
األمــراض التي زرعها بينهم البيض ،ماتوا
بــامل ـجــازر والـتـجــويــع وال ـح ــرق .وامل ـ ّ
ـؤرخ ــون
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــون ي ـت ـس ــاه ـل ــون ك ـث ـي ـرًا ف ــي ت ـع ــداد
ْ
والصيني
النظامي السوفياتي
«ضحايا»
ّ
(املــاوي) ،لكنهم يعتمدون حسابات مخففة
وانـتـقــائـ ّـيــة فــي ت ـعــداد ضـحــايــا جــرائــم دول
الـ ـغ ــرب .يـنـجــو م ــن ال ـح ـســاب األم ـي ــرك ــي كل
َمـ ــن مـ ــات نـتـيـجــة ال ـح ـص ــار وال ـت ـج ــوي ــع في
ّ
اإلمبراطورية
حروب الرجل األبيض (تعمد
ّ
األميركية إلى التالعب نفسه بالحسابات في
تبرئة نفسها من قتل نحو مليون عراقي في
غزوة .)٢٠٠٣
ّ
ـف الـبـيــض بـقـتــل ال ـســكــان األصـلـ ّـيــن
لــم يـكـتـ ِ
ّ
املتطور ،بل هم اعتبروا
بامليكروبات والسالح
أن حرقهم (كـمــا جــرى فــي بـلــدة «بـيـكــو» في
عام  ،١٦٣٧عندما أحــرق املهاجمون البيض
ّ
كل سكان البلدة البالغ عددهم نحو  )٤٠٠في
«فرن الغضب (اإللهي)» هو إرادة ّ
إلهية.1
ّ
كانت ذرائ ــع الـحــروب والحمالت العسكرية
األمـيــركـ ّـيــة دوم ــا مــزيـجــا مــن لـغــو عــن الــديــن
ّ
الحرية (بالتعريف األميركي الخاص).
وعن

يعتمد ّ
خون حسابات
المؤر
ّ
ّ
وانتقائية في تعداد
مخففة
ضحايا جرائم دول الغرب
َ
وسهل على الرجل األبيض ،في أوروبــا كما
ُفي أميركا ،تسويغ االستعباد واالستعمار:
املـ ـسـ ـتـ ـع ـ َـم ــرون هـ ــم وح ـ ـ ـ ــوش .ح ــاك ــم واليـ ــة
ّ
جورجيا أكــد فــي الـقــرن التاسع عشر أن كل
ّ
ّ
مــا يملكه الـســكــان األصـلــيــون يحق للبيض
االستيالء عليه ألنهم جهالء ووحوش.2
لـكــن الــرئ ـيــس أنـ ــدرو جــاك ـســون (وه ــو املـثــل
ّ
التاريخيني عند دونالد
األعلى بني الرؤساء
ّ
وتتصدر صورته املكتب البيضاوي
ترامب
ّ
فــي ّ البيت األبـيــض فــي العهد الـجــديــد) عبر
ب ــدق ــة ع ــن م ــوق ــف ال ـب ـيــض م ــن ج ــرائ ــم طــرد
ّ
ّ
ّ
األصليني وقتلهم كلهم إن أمكن :إن
السكان
ّ
ّ
ّ
وحشية البيض ضد السكان األصليني هي
ّ
ّ
سخية».3
ليبرالية بل
«ليس فقط سياسة
ّ
ّ
ويمكن اإلشــارة إلى عدد السكان األصليني
في كاليفورنيا للتدليل على حجم الجرائم
ّ
نحو مئة
ضدهم :كان عددهم في عام َ ١٨٤٨
ألف .وبحلول القرن العشرين ،لم يبق منهم
ّ
يكتف البيض بــاإلبــادة :بل
إل  .١٥٠٠٠ولــم
ِ
ّ
كانوا يعقدون اتفاقيات سالم واحترام حدود
ّ
ّ
األصليني ،لكن كان يسهل عليهم
مع السكان
ّ
خرق اتفاقياتهم ونبذها عندما يريدون ،أو
كانوا يعمدون لتحكيم السلطات البيضاء
للفصل في النزاعات ،وكان التحكيم لصالح
ّ
الـبـيــض دومـ ــا .وحـ ــاول ال ـســكــان األص ـلـ ّـيــون
ّ
خارجية عبر التحالف
االستعانة بسياسة
ْ
مع بريطانيا أو فرنسا ،لكن الدولتي كانتا
تخذالنهم بسهولة .ال نعلم العدد بالتحديد،
لـكــن مــن األك ـيــد أن مــايــن منهم أب ـيــدوا من

ّ
األصليين بل اعتبروا أن حرقهم هو إرادة ّ
ّ
إلهية (أ ف ب)
يكتف البيض بقتل السكان
لم
ِ

قبل املستوطنني البيض .والتعامل األبيض
ً
ّ
مــع ال ـســكــان األص ـلـ ّـيــن ك ــان وال ي ــزال دلـيــا
ّ
للتعامل مــع الشعوب التي تعرضت للغزو
واالستعمار من قبل أميركا عبر التاريخ.
إن س ـيــاســة «امل ـص ـيــر ال ـج ـلـ ّـي » َ
(«مـ ِـنـ ِـف ـســت
ّ
باإلنكليزية) هو مقياس التعامل
دستيني»
ّ
األميركي مع الشعوب امللونة حــول األرض.
اجترح هــذا املصطلح الصحافي األميركي،
ّ
جـ ـ ــون أوسـ ـلـ ـيـ ـف ــون ،فـ ــي مـ ـق ــال ــة فـ ــي م ـجــلــة
دي ـم ــوق ــراط ـ ّـي ــة كـ ــان يـ ـح ـ ّـرره ــا .4عـ ــام ،١٨٤٥
أص ـب ــح املـصـطـلــح اس ـم ــا لـعـقـيــدة الـسـيــاســة
الــداخ ـلـ ّـيــة وال ـخــارجـ ّـيــة عـلــى حــد سـ ــواء .في
م ـق ــال ـت ــه ،اس ـت ـع ـم ـل ـهــا أوسـ ـلـ ـيـ ـف ــون ل ـتــأي ـيــد
السيطرة األمـيــركـ ّـيــة (الـبـيـضــاء) على واليــة
ت ـك ـس ــاس .واالسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى ت ـك ـســاس ك ــان
ّ
الجلي
عـنــد أوسـلـيـفــون «تحقيقًا ملـصـيــرنــا
لالنتشار بشكل واســع في الـقـ ّـارة املمنوحة
مـ ــن ال ـ ـقـ ــدر ل ـت ـن ـم ـيــة مــاي ـي ـن ـنــا امل ـت ـضــاع ـفــة
ّ
سنويًا».5
ّ
وع ــاد الـكــاتــب وك ــرر املصطلح نفسه لدعم
االستيالء على والية أوريغون ،وقال إن ذلك
م ــن ض ـ ــرورات «ال ـت ـجــربــة الـعـظـيـمــة لـلـحـ ّ
ـريــة
والحكم الذاتي ُامل َف َ
درل واملمنوح لنا» .وكان
ّ
تـعـبـيــر ال ـق ــدر («ب ــروف ــدن ــس» ،بــاإلنـكـلـيــزيــة،
ُيستعمل فــي إش ــارة لله فــي الـقــرنـ ْـن الثامن
والـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر) .وأصـ ـب ــح امل ـص ـط ـلــح ه ــذا
رس ـمـ ّـيــا بـعــدمــا اعـتـنـقــه الــرئ ـيــس األم ـيــركــي،
جـيـمــس ب ــول ــك ،فــي األربـعـيـنـيــات م ــن الـقــرن
الـ ـ ـت ـ ــاس ـ ــع عـ ـ ـش ـ ــر .ولـ ـلـ ـمـ ـصـ ـطـ ـل ــح م ـض ـم ــون
ع ـن ـص ــري ال جـ ـ ــدال ف ـي ــه :أص ـب ـح ــت الـ ـ ــوالدة
ّ
األميركية بداية لتاريخ جديد ،وإعالنًا عن
عــرق «انكلوسكسوني» جــديــد ،كما وصفه
سام هيوسنت بعد معركة «استقالل» والية
ّ
الجلي» اكتسب
تكساس .ومفهوم «املصير
ّ
م ـب ــك ـرًا ص ـف ــة الـ ـتـ ـف ـ ّـوق ال ـع ـن ـص ــري ،ب ــزي ــادة
مـنـســوب الـثـقــة بــالـنـفــس ال ــذي طـبــع تجربة
ال ـب ـي ــض فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء صـ ـف ــاء ع ــرق ــي ان ـج ـلــو
سكسوني خاص.6
ل ــم ت ـك ــن ال ـس ـي ــاس ــات األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ــداخ ـل ـ ّـيــة
ب ـع ـيــدة ع ــن ت ـقــريــر ال ـس ـي ــاس ــات ال ـخــارجـ ّـيــة
ومـ ـص ــائ ــر ش ـ ـعـ ــوب مـ ـل ـ ّـون ــة حـ ـ ــول الـ ـع ــال ــم.
اإلي ـم ــان ب ــال ــدور ال ــري ــادي وال ـق ـيــادي الفريد
ّ
للجمهورية األمـيــركـ ّـيــة كــان عميقًا لــدى كل
أطــراف الحكم في التاريخ األميركي .أمــا ما
ّ
ُي ّ
االنعزالية» في السياسة
سمى بـ«النزعات
ّ
ّ
الـخــارجــيــة األمـيــركــيــة فـهــذه تـعـ ّـرضــت لسوء
فهم حول العالم ،خصوصًا في عاملنا العربي.
ّ
ّ
ّ
األميركية
الخارجية
االنعزالية في السياسة
ّ
تعن يومًا االنكفاء عن التدخل األميركي
لم
ِ
شؤون الدول األخرى ،أو عدم نشر ّ
قوات
في
ّ
أميركية في بقع مختلفة من العالم .كان لها
ّ
ّ
معنى مـحــدد يتعلق باالبتعاد عــن مشاكل
ال ـ ـقـ ــارة األوروبـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة .تـ ــرك جـ ـ ــورج واش ـن ـطــن

تحذيرًا بهذا املعنى عندما أوصى بانتهاج
«ح ــال ــة ن ــأي واب ـت ـع ــاد» ع ــن م ـشــاكــل ال ـق ــارة.
ّ
التوسع
يعن يومًا احترام
هذا املبدأ لم ِ
لكن ّ
وال ـتــدخــل األوروبـ ـ ــي عـلــى ح ـســاب املـصــالــح
ّ
األميركية .وعقيدة «مونرو» ّ
(املسماة نسبة
ّ
لـلــرئـيــس جـيـمــس م ــون ــرو) تـتـعــلــق بـمــوقــف
ال ـ ـ ــدول األوروب ـ ـ ّـي ـ ــة م ــن ال ـح ــال ــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة
فــي أمـيــركــا الشمالية والـجـنــوبـ ّـيــة .للعقيدة
ت ـف ـس ـيــران م ـخ ـت ـل ـفــان :ال ـت ـف ـس ـيــر ال ـ ــذي درج
ّ
عبر
رسميًا (منذ عام )١٩٣٣
لجأ إلى الخداع ّ
ّ
الزعم أن الحكومة األميركية ترفض التدخل
ّ
األميركية ،وأنها
الخارجي في شؤون القارة
ّ
تــدعــم اسـتـقــال دول أمـيــركــا الــاتـيـنــيــة .لكن
ّ
األميركية
التفسير األصوب هو أن الحكومة
رفضت أن تحاول الــدول األوروبـ ّـيــة توسيع
ّ
ّ
األميركية
الشهية
نطاق نفوذها على حساب
ّ
ّ
ملد النفوذ والسيطرة في كل القارة األميركية.
إن ع ـق ـيــدة «مـ ــونـ ــرو» ه ــي ف ــي ج ــان ــب منها
تـفـسـيــر ّعـقـيــدة االن ـعــزالـ ّـيــة بــأنـهــا منفصلة
ّ
األميركية في شؤون
عن التدخل والهيمنة
ّ
ّ
الحكومة األميركية
اعتبرت
األميركية.
القارة
ّ
في عقيدة «مونرو» أن التدخل األوروبي في
ّ
الالتينية هو عمل «غير ودود» نحو
أميركا
أميركا.
لـكــن الـتـعــريــف األم ـيــركــي لـعـقـيــدة «مــونــرو»
ّ
ّ
األهلية
عسكرية بعد الحرب
اكتسب أبعادًا
ّ
ّ
ّ
األميركية عندما قــاومــت الـقــوات األميركية
ال ــوج ــود ال ـفــرن ـســي ف ــي امل ـك ـس ـيــك .وف ــي عــام
ّ
األميركية
 ،١٨٩٥بعدما عــارضــت الحكومة
م ــوق ــف ب ــري ـط ــان ـي ــا مـ ــن ن ـ ـ ــزاع حـ ـ ـ ــدودي فــي
ّ
الخارجية األميركي أنه
فنزويال ،أعلن وزير
ّ
«ابـتــداء من اليوم إن أميركا هي عمليًا ذات
سيادة في (كل) هذه القارة».7
وفي مطلع القرن العشرين ،تنامى اإلعجاب
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي (بـ ـشـ ـخ ــص الـ ــرئ ـ ـيـ ــس م ـك ـن ـل ــي)
ب ـت ـجــارب االس ـت ـع ـمــار األوروب ـ ـ ــي .وف ــي هــذه
الحقبة الـتــاريـخـ ّـيــة ،زاد االرت ـبــاط األميركي
ّ
منظمات الصداقة
الرسمي والشعبي (عبر
بـ ــن الـ ـشـ ـعـ ـب ـ ْـن ،م ـث ــل «الـ ــراب ـ ـطـ ــة األن ـج ـل ــو-
ّ
أميركية») مع بريطانيا وإرثها االستعماري
من الصني إلى ما بعد .لم تعد أميركا تتعامل
مع التاريخ البريطاني بنفور .على العكس،
أصـبــح ذلــك الـتــاريــخ بوصلة نحو مستقبل
أميركي فاعل واستعماري .وعبر السناتور
ألـبــرت بـفــردج عــن ذلــك التناغم بــن التاريخ
البريطاني وبني املستقبل األميركي عندما
قــال عــن أميركا إنـهــا «بريطانيا عظمى مع
ّ
توهجًا» .االستعمار األميركي
مصير أكثر
لكوبا كان التطبيق العملي لهذا االسترشاد
باالستعمار البريطاني .الـحــاكــم األميركي
ّ
ّ
التحضيرية
املهمة
للجزيرة قال يومها عن
ـرق لم
ـ
ع
ـ
ب
ـك
ـ
س
ـ
م
ـ
ي
«
ـه:
لــا ّسـتـعـمــار الـجــديــد إن ـ
ٍ
يتوقف عن االنحدار على مدى قرن من الزمن
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رأي

ــلي»ّ
وضخ حياة جديدة فيه».8
أمـ ــا االس ـت ـع ـم ــار األمـ ـي ــرك ــي لـلـفـيـلـيـبــن فــي
آخـ ــر الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،ف ـك ــان ذا مهمة
مـمــاثـلــة .حـمــل ه ــذا االسـتـعـمــار عـلــى كاهله
م ـه ـ ّـم ــة ت ـح ــوي ــل «شـ ـع ــب ب ــاس ـت ـي ـك ــي» إل ــى
ّ
جمهوريات .والرئيس ولسون ،الــذي ارتبط
اسمه فــي بــادنــا بحق تقرير املصير ،أثنى
على مساعدة «الشعوب غير النامية ،الذين
ال ي ــزال ــون ف ــي ط ـفــولــة ن ـمـ ّـوهــم ال ـس ـيــاســي».
وال يختلف الـخـطــاب األمـيــركــي عــن الشعب
الكوبي أو الفيليبيني عن الخطاب األميركي
فــي ال ـقــرن ال ــواحــد والـعـشــريــن عــن الشعوب
ال ـع ــرب ـ ّـي ــة واإلس ــام ـ ّـي ــة وعـ ــن ن ـشــر ال ـح ـ ّ
ـري ــة.
الــرئـيــس ث ـيــودور روزف ـلــت وصــف استعمار
كــوبــا بــأنــه حملة «مــن أجــل تحرير البرابرة
مــن ق ـيــودهــم» وأن «تـحـطـيــم ال ـبــربـ ّ
ـريــة» هو
ضــرورة (لـهــم) .أمــا عن استعمار الفيليبني،
فقد وصفه روزفـلــت (بعدما أصبح رئيسًا)
ب ــأن ــه «ان ـت ـص ــار ل ـل ـح ـضــارة ع ـلــى ال ـفــوضــى
ّ
ّ
والبربرية».9
للوحشية
السوداء
ّ
ّ
وال ـع ــاق ــة ب ــن إخ ـض ــاع ال ـس ــك ــان األص ـلــيــن
فــي أميركا وبـ ًـن نشر االستعمار األميركي
كــانــت مـتــرابـطــة .وال ـج ـنــراالت الــذيــن حكموا
وس ــادوا وأخـضـعــوا شعب الفيليبني كانوا
ف ــي أك ـث ــره ــم م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـغــربـ ّـيــة وذوي
ّ
ّ
األصليني.
خبرة في إخضاع قبائل السكان
ّ
األميركيون بسرعة حججًا وذرائــع
وابتدع
فـ ــي دع ـ ــم ن ـش ــر االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار األمـ ـي ــرك ــي فــي
الفيليبني والصني وكوبا بعناوين مختلفة:
من فوائد جمع الشعب األميركي (أي البيض
ال ــذك ــور الــذيــن عــانــوا مــن الـفــرقــة بـعــد حــرب
أهلية ّ
ّ
ّ
العاملية أمام
مدمرة) إلى فتح األسواق
ّ
البضائع األميركية إلى حماية األمن القومي
األم ـي ــرك ــي (وح ـ ّـج ــة ح ـمــايــة األم ـ ــن ال ـقــومــي
األم ـيــركــي سـتـكـ ّـرر عـلــى م ــدى ح ــروب الـقــرن
العشرين والواحد والعشرين ،خصوصًا في
مرحلة «ال ـحــرب على اإلرهـ ــاب» (وحـتــى في
مرحلة «الحرب ضد البرابرة» كان الدفاع عن
ّ
ّ
حق ّ
الحجة
األميركية
حرية التجارة للسفن
ّ
الرسمية ،مع أن جيفرسون استعان بخطاب
ل ــوم ال ـق ــرآن إذ أن ــه روى أن سـفـيــر طــرابـلــس
ال ـ ـغـ ــرب شـ ـ ــرح أس ـ ـبـ ــاب الـ ـ ـن ـ ــزاع مـ ــع ال ـس ـفــن
ّ
األميركية بالقول إنه «مكتوب في القرآن أن
ّ
بنبوة محمد هي
كــل البلدان التي ال تؤمن
واقعة في الخطيئة».10

العالقة بين ّإخضاع
ّ
األصليين ونشر
السكان
االستعمار كانت مترابطة

ّ
األميركية
واستعمار الفيليبني زعــزع الثقة
ّ
ّ
ّ
ّ
واإللهية.
األخالقية
بأحقية مهمتها
الذاتية
ّ
ف ـق ــراء الـفـيـلـيـبــن ع ـلــى ض ـعــف إمـكــانــيــاتـهــم
ّ
وم ـ ــوارده ـ ــم ،ش ــك ـل ــوا م ـق ــاوم ــة وط ـن ـ ّـي ــة ضد
ّ
األميركيني .واستعان الغزاة البيض
الغزاة
ب ـق ــام ــوس اس ـت ـب ـع ــاده ــم ل ـل ـس ــود ووصـ ـف ــوا
شعب الفيليبني بلقب التحقير نفسه الذي
أطلقوه على السود .لم يعترض الكونغرس
األمـ ـي ــرك ــي ي ــوم ـه ــا ع ـل ــى وس ــائ ــل ال ـت ـعــذيــب
والـ ــوح ـ ـشـ ـ ّـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ل ـ ـجـ ــأت إلـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـقـ ـ ّـوات
ّ
ّ
األميركية .مكمن االعتراض تركز على الكلفة
ّ
الباهظة (ماليًا) لالستعمار .بدأ االستعمار
األم ـيــركــي بــاسـتـعـمــال مـصـطـلـحــات نظيفة
ّ
وتقنية لالحتالل والقتل على نطاق واسع:
دخل مصطلح
اإلخـ ـ ـض ـ ــاع» إل ـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ــر ّسـ ـمـ ـي ــة ،ووسـ ــم
ّ
ّ
الحربية األميركية مذاك».11
األعمال
ّ
ّ
ك ــم ق ـتــل األمـ ـي ــرك ــي ــون م ــن الـفـيـلـيـبـيـنــيــن؟
ك ــالـ ـع ــادة ،ال ت ـع ـتــرف ال ـح ـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة
رسـمـ ّـيــا بـعــدد ضـحــايــاهــا .هــي تحتفظ ّسـ ّـرًا
ّ
عسكرية لعدد ضحاياها ،لكنها
بتقديرات
ال تـعـلـنـهــا ع ـلــى امل ـ ــأ .لــدي ـهــا أرقـ ـ ــام دقـيـقــة
ع ــن عـ ــدد ق ـت ــاه ــا ٤٢٣٤ :ج ـن ــدي ــا أم ـي ــرك ـ ّـي ــا.
لكن الـتـقــديــرات حــول الضحايا مــن الشعب
ّ
الفيليبيني تختلف كثيرًا .مــات على األقــل
ّ
 ٢٠,٠٠٠فيليبيني بالنيران األميركية ،كما أن
أكثر من  ٢٠٠,٠٠٠ماتوا جــراء املجاعة التي
ّ
تسببت بـهــا ال ـحــرب .لـكــن تـقــديــرات جــديــدة
ّ
تعتبر أن رقم الضحايا من الفيليبينيني هو

أعلى بكثير :ألن نحو ثالثة أرباع املليون من
شعب الفيليبني البالغ تعداده يومها سبعة
ماليني (أو ثمانية في تقديرات أخــرى) مات
بني سنوات  ١٨٩٩و ،١٩٠٣وهذه النسبة أعلى
ّ
ّ
العادية.12
الوفيات
بكثير من نسبة
كانت الحرب الستعمار الفيليبني تحضيرًا
ّ
ّ
الوحشية في فيتنام.
األميركية
ّأوليًا للحرب
ّ
التوسع األميركي في الغرب األميركي فتح
شـهـ ّـيــة الــدولــة عـلــى االسـتـعـمــار .ال ـحــرب في
الـفـيـلـيـبــن كــانــت ُي ـف ـتــرض أن ت ـكــون سهلة
وس ـل ـســة .الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي أط ـل ــق عليها
اس ـم ــا رس ـم ـ ّـي ــا« :االن ـ ــدم ـ ــاج الـ ـخـ ـي ــري» .كــان
ّ
ّ
األميركية
التوسع األميركي خــارج الحدود
ّ
امتدادًا للتوسع األميركي الديموقراطي في
ال ـغــرب األمـيــركــي .وتـقـ ّـبــل الـشـعــب األمـيــركــي
ال ـحــرب تـلــك كـمــا تـقـ ّـبــل ح ــروب الـبـيــض ضد
ّ
ّ
األصليني .وحــروب االستعمار ،كما
السكان
ّ
ّ
األميركية ،كانا
االقتصادية
فرض السيطرة
ْ
متالزمي في التاريخ األميركي .االستعمار
الرسمي واالستعمار األميركي غير الرسمي
ّ
نتحدث عن الرسمي كما في حرب
— حتى ال
«االن ــدم ــاج ال ـخ ـيــري» — ه ــو نـمــط أمـيــركــي
ّ
ّ
تسوق
مميز من السيطرة التي تعرف كيف
تصبح سيطرتها عقيدة
لنفسها ،ال بل كيف
ُ
َ
ستعمرين .وكبار
معتنقة من قبل بعض امل
أصحاب املال في أميركا من الذين عارضوا
ّ
األميركية في مطلع القرن العشرين،
الحروب
ّ
ّ
مثل أندرو كارنيجي ،13نظروا لفكرة حتمية
وضـ ــع ال ـع ــال ــم ت ـح ــت ال ـس ـي ـط ــرة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة
ب ــواسـ ـط ــة ال ـ ـقـ ــوة االق ـ ـت ـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة ومـ ـ ــن دون
الـحــاجــة «ألع ـبــاء ال ـغــزو الـعـسـكــري واإلدارة
ّ
االستعمارية».14
ّ
كانت أميركا تهدف مبكرًا لوراثة االستعمار
البريطاني ،وكانت هناك دعوات ّ
ملحة للبدء
بعملية بناء ّ
ّ
ّ
ّ
العاملية .رصد
العسكرية
القوة
ّ
الكونغرس األميركي املــال إلنـشــاء البحرية
ّ
ّ
ّ
وتأسست
العاملية في عام ،١٨٨٣
األميركية
ّ
ك ـل ـ ّـي ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة ب ـع ــد ع ـ ــام مـ ــن ذل ـ ـ ــك .لـيــس
التاريخ األميركي على البراءة التي يقرأها
الكثير من العرب عنه .ولــم تكن السياسات
ّ
ّ
الخارجية منفصلة عن
األميركية
والحروب
حروب الداخل ّذات املنحى العرقي واإلثني،
والـ ـت ــي ل ــم ت ـت ــوق ــف م ـنــذ إنـ ـش ــاء ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة
ناقشت في مؤتمرات التأسيس الدستوري
إذا كــان الـســود هــم بـشـ ٌـر أم ال ،قبل أن ّ
تقرر
ّ
ّ
رسميًا أن الواحد منهم ال يساوي إال ثالثة
أخـ ـ ـم ـ ــاس رجـ ـ ــل أبـ ـ ـي ـ ــض .وح ـ ـ ـ ــروب اإلبـ ـ ـ ــادة
ّ
ض ــد ال ـس ــك ــان األص ـل ـ ّـي ــن ّأس ـس ــت لــوحـشـ ّـيــة
ّ
«عادية» اتصفت بها كل الحروب والغزوات
ّ
األميركية .وتحقير العنصر اآلخر تالزم مع
ّ
األميركية عبر
هدير املدافع في كل الحروب
التاريخ .أما الحروب والنزاعات بني الواليات
املتحدة وبني العنصر األوروبــي في الحرب
الـعــاملـ ّـيــة األول ــى والـثــانـيــة فكانت جانبًا من
ّ
األرضية
اإلصرار األميركي على وراثة الكرة
ّ
ّ
الجلي»
أوروبيني .لكن «املصير
من منافسني
ّ
ّ
ّ
بديهية ُوأقــل حتمية في بالدنا.
يصبح أقل
ّ
ّ
اإللهية (املفترضة) خذلته.
لعل اإلرادة

املراجع
[ ]1راجــع كتاب مايكل هنت« ،الصعود األميركي:
ّ
العاملية» ،دار
كيف حازت أميركا وأشهرت السيطرة
ّ
الشمالية ،ص.١٥ .
نشر جامعة كارولينا
[ ]2املرجع نفسه.
[ ]3املرجع نفسه ،ص.١٦ .
[ُ ]4يـخـطــئ مــايـكــل هـنــت فــي كـتــابــه املــذكــور أعــاه
(ص )٣٤ .أن تاريخ املصطلح يعود لعام .١٨٣٩
ّ
الجلي» ،لشني ماونتجوي،
[ ]5راجع كتاب «املصير
ص.١٠ .
[ ]6راجع كتاب ريجنلد هورسمان« ،العرق واملصير
ّ
ّ
ّ
سكسونية».
العرقية لألنغلو
الجلي :األصول
[ ]7كتاب ماكيل هنت ،ص.٢٢ .
[ ]8املرجع نفسه ،ص.٥٠ .
نفسه ،ص.٥٠ .
[ ]9املرجع ّ
[ ]10راجع مجلة «أتالنتك منثلي» ،أكتوبر .١٨٧٢
ّ
العربية ألن
[ ]11الكلمة صعبة الترجمة إلــى اللغة
الكلمة تحمل معنى التهدئة ،أو إع ــادة الــوضــع إلى
السالم— بتعريف الغزاة.
[ ]12راجع بعض األرقام في كتاب هنت ،ص.٥٤ .
ـؤسـســة «وق ــف كــارن ـغــي» تـ ّ
[ ]13مـ ّ
ـأسـســت بتركة
أمواله.
[ ]14راجع الكتاب املرجع في هذا الصدد،
ستيوارت كراينت ميلر« ،االندماج الخيري :الفتح
األميركي للفيليبني ،»١٩٠٣-١٨٩٩ ،ص.٤ .
*كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ماذا عن مركزية
الدولة السورية
معتز حيسو*
ظاهريًا ،تكشف التحوالت امليدانية واملواقف
السياسية الدولية عن نجاح النظام في تجاوز
أزمته ،لكنها في اللحظة ذاتها ال تشير إلى
أنــه سيكون ق ــادرًا على إع ــادة إنـتــاج أدوات
وآليات السيطرة املركزية التي ّميزت حكمه
طــوال عقود ماضية .وي ــدرك حلفاء النظام
مكامن الضعف لديه ،لذلك فإنهم يلجأون إلى
إنـشــاء مناطق خفض التوتر واملصالحات
وال ـت ـس ــوي ــات والـ ـه ــدن ،عـلـمــا ب ــأن جميعها
وبشكل خاص املتعلقة منها بمناطق خفض
التوتر يكتنفها الهشاشة وعدم االستقرار،
إضافة إلى غموض مستقبلها .ويفاقم من
ذلــك اسـتـمــرار التباين بــن ال ــدول الضامنة،
وتمكني دورهــا ومناطق وجودها ً
بناء على
موقفها من النظام واملعارضة .وبالنظر إلى
أوض ــاع ال ـصــراع ال ـس ــوري ،يمكن أن تــؤدي
تلك اآللـيــات إلــى اعتماد سياسات توفيقية
تــؤســس لتهميش امل ـعــارضــات السياسية،
وتقليص سلطة الــدولــة املــركــزيــة ،علمًا بأنه
بــال ـتــوازي مــع ذل ــك يـتــم تـحــويــل مـفــاوضــات
جنيف إلى ثقب أسود يبتلع جهود السوريني
وأهدافهم.
فــاملـعــارضــة السياسية ،وتـحــديـدًا مــن ركب
منها مــوجــة ال ـصــراع وتـمــاهــى مــع فصائل
إس ــام ـي ــة م ـقــات ـلــة ب ـه ــدف إس ـق ــاط ال ـن ـظــام،
ّ
التحول إلى ُّ
تجمع
أظهرت عجزًا واضحًا في
منسجم ومتماسك ،كما عجزت عن توليد
قـ ـي ــادات س ـيــاس ـيــة ق ـ ــادرة ع ـلــى اسـتـقـطــاب
ال ـس ــوري ــن املـعـنـيــن بــالـتـغـيـيــر الـسـيــاســي.
ومثلما بات واضحًا ،فإن التغيير السياسي
يحتاج إلى مشروع سياسي شامل وعميق،
وإل ـ ــى م ـن ـظــومــات ف ـكــريــة وآلـ ـي ــات اش ـت ـغــال
وتـفـكـيــر سـيــاسـيــة تختلف عـمــا هــو سائد
حاليًا .وهــذا مــا عجزت عــن إنـجــازه أطــراف
املعارضة السورية بأطيافها املتنوعة نتيجة
ِّ
املتبصرة
افتقادها القدرة التنظيمية والقيادة
وال ــرؤي ــة الـبــرنــامـجـيــة الـسـيــاسـيــة الـشــامـلــة
واالسـتــراتـيـجـيــة ،وأيـضــا تشرذمها .وفاقم
من عجز تيارات املعارضة ومن تناقضاتها
البنيوية والبينية ،تعويلها على دعم غير دولة
تحمل مصالح وأهدافًا وخطابات متضاربة.
ذلك أسس إلى استبدال الشرعية املستمدة
م ــن ال ـســوريــن ب ــأخ ــرى خــارج ـيــة خاضعة
لتناقضات وتجاذبات املواقف الدولية.
أم ــا ف ــي م ــا ي ـخــص أوض ـ ــاع ال ـن ـظــام ،فـيـبــدو
أنـ ــه س ـي ــواج ــه ص ـع ــوب ــات ك ـث ـيــرة ت ـح ـ ّـد من
قــدرتــه عـلــى إعـ ــادة أوضـ ــاع املـجـتـمــع املــدنــي
والسياسي السوري إلى ما كانت عليه قبل
«الثورة السورية» .ورغبة إيران وروسيا في
إعـ ــادة إنـتــاجــه وتـمـكــن سلطته السياسية
وأدوات اشتغاله ،تخالف ميول غير دولة لها
مصالح مختلفة ،وأيضًا األوضاع واملتغيرات
الطارئة على املجتمع السوري بفعل عناصر
وحـيـثـيــات ال ـصــراع وآل ـيــاتــه ،وأخ ــرى تتعلق
بـتــراجــع قـ ــدرات الـنـظــام املــالـيــة والـعـسـكــريــة
والبشرية.
نصل إلى إعادة إعمار البنى التحتية املادية،
وأي ـضــا الـطــاقــات الـبـشــريــة .ه ــذا يـحـتــاج إلــى
إم ـك ــان ــات غ ـيــر م ـت ــواف ــرة لـلـنـظــام ال ـس ــوري،

وتتقاطع مع ذلــك هجرة الرساميل الوطنية
والكفاءات العلمية خــارج البالد ،إضافة إلى
األعباء االقتصادية املالية والعسكرية التي
ّ
تحملها حلفاء النظام .وجميعها عوامل تحول
ّ
دون ذلك .لكنها تفتح األبواب أمام الرساميل
وشركات االستثمار فوق الوطنية .هذا يعني
أن مـسـتـقـبــل س ــوري ــا وال ـس ــوري ــن سيبقى
رهينة تناقضات وتدخالت خارجية ،وأيضًا
يـحـمــل إمـكــانـيــة تـحــويــل ســوري ــا املنقسمة
على ذاتها إلــى مجاالت الستثمار شركات
كبرى ودول تتسابق لالستحواذ على عقود
إعــادة اإلعـمــار واستخراج الـثــروات واملــوارد
النفطية وال ـغــاز وغـيــر ذل ــك .ونشير إلــى أن
ذلك سوف يدفع إلى تقليص مركزية سلطة
الدولة وتراجع دورهــا االجتماعي ،ما يعني
ً
أننا سنشهد تحوال نيوليبراليًا سيكون فيه
لزعماء الحرب ومن اغتنى من النهب وغير
ذلك دور واضح وخطير.
فــي الـسـيــاق ،نشير إلــى أن انــدفــاعــة الـقــوات
الـكــرديــة املــدعــومــة أميركيًا «قـســد» ،إضافة
إل ـ ــى ف ـص ــائ ــل أخـ ـ ــرى ي ـع ـت ـمــدهــا ال ـت ـحــالــف
الــدولــي كـ ــأدوات متنقلة ،وأي ـضــا مــا يجري
م ــن ت ـح ـض ـيــرات سـيــاسـيــة ملـسـتـقـبــل إدل ــب
والغوطة والجنوب الـســوري ،ســوف يساهم
ّ
ويحد من سلطة
في تقليص مركزية الدولة
ال ـن ـظــام ،ويـعـيــق اس ـت ـعــادتــه لـلـسـيـطــرة على
كــامــل الجغرافيا السياسية .ويـتــزامــن ذلك
م ــع اش ـت ـغــال غ ـيــر دولـ ــة لـضـبــط وتــوضـيــب
مستقبل سوريا واإلقليم ضمانًا لنفوذها
م ـث ــل «روسـ ـ ـي ـ ــا ،واشـ ـنـ ـط ــن ،إيـ ـ ـ ــران ،تــركـيــا
والــريــاض ،»...ما يدلل على إمكانية تكريس
أوضــاع جهوية وطائفية وفئوية ،علمًا بأن
ت ـجــاوز أس ـبــاب ال ـص ــراع يـحـتــاج إل ــى وضــع
خطط تغيير شاملة وعميقة تلحظ أوضاع
الـســوريــن ومصالحهم وتــراعــي تمايزاتهم
السياسية .ويحتاج أيضًا إلى اعتماد آليات
اش ـت ـغــال دي ـمــوقــراط ـيــة ت ـشــارك ـيــة ،وبــرامــج
محاسبة ومصالحة شاملة وعميقة .ويبدو
حتى اللحظة َّأن أطــراف الـصــراع ال يريدون
تحقيق ذلــك .ويفاقم مــن مخاطر األوضــاع
السورية وتداعياتها ،استمرار تأثير حركات
التشدد اإلسالمي ،العاجزة بداهة عن قيادة
امل ـج ـت ـمــع ال ـ ـسـ ــوري ،م ــا ي ـع ـنــي أن ـن ــا س ــوف
نواجه إشكاليات متعددة؛ بعضها يتجاوز
ح ــدود األزم ــة السياسية للنظام ومكونات
املـعــارضــة ،إلــى أخــرى ثقافية تتعلق بالقيم
واملفاهيم التي يخضع لها اإلنسان السوري
ف ــي ت ـحــركــاتــه الـسـيــاسـيــة وآلـ ـي ــات تـفـكـيــره
النمطية السائدة.
إن غياب الجهود الحقيقية لتمكني مشاريع
سـيــاسـيــة ديـمــوقــراطـيــة وطـنـيــة ،سـيـكــون له
دور واضح في تمكني االنقسامات العمودية
اإلثـنـيــة والـطــائـفـيــة والـعـشــائــريــة ،مــا يفضي
ف ــي ظ ــل األوضـ ـ ــاع وامل ـع ـط ـيــات ال ــراه ـن ــة إلــى
فــرض حكم توفيقي يحمل إمكانية نشوء
تحوالت إشكالية تساهم في تفاقم التناقض
والـتـبــايــن داخ ــل مـكــونــات املجتمع الـســوري
وبينها .ويزيد من خطورة التحوالت املذكورة
تراجع تأثير هيئات املجتمع املدني واألحزاب
السياسية الديموقراطية اليسارية والعلمانية.
* باحث وكاتب سوري
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العراق

حكومة بغداد ألربيل:
التراجع إلى «الخط األزرق» ...أو المعركة

ّ
يبدو أن مساعي بغداد غير
العسكرية الستعادة السيطرة
كركوك
على حقول ّمدينة ً
النفطية تتقدم ،تاركة
في الوقت نفسه بابًا أمام
احتماالت التصعيد
بغداد ــ محمد شفيق

حتى ساعة متأخرة من مساء أمس،
ك ــان ــت ال ـض ـبــاب ـيــة وتـ ـض ــارب األن ـب ــاء
س ـيـ َـدي املــوقــف .فـبــن حــديــث يتتابع
عــن تـحـشـيــدات عسكرية وع ــن إمـهــال
«الـبـشـمــركــة»  48ســاعــة لـلـخــروج من
مــديـنــة ك ــرك ــوك ،بـقـيــت ب ـغــداد مـصـ ّـرة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـن ـ ـفـ ــي «الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي» لـ ــوجـ ــود
تحشيدات أو نية للصدام العسكري،
وذلـ ــك ب ـخــاف م ــا ي ـجــري ع ـلــى أرض
الواقع.
أخـ ــذ ال ـت ـص ـع ـيــد ب ــن بـ ـغ ــداد وأرب ـي ــل
مسارًا جديدًا منذ إعالن «مجلس أمن
كــردس ـتــان» ،مـســاء األرب ـع ــاء املــاضــي،
ّ
أن بـ ـغ ــداد ت ـح ـشــد ق ــوات ـه ــا (ال ـج ـيــش
والشرطة والحشد الشعبي) للهجوم
على كركوك واستعادة السيطرة على
اآلبــار النفطية ،وهو األمــر الــذي نفته
بـغــداد عبر املـتـحــدث بــاســم الحكومة
ّ
س ـع ــد الـ ـح ــديـ ـث ــي ،ال ـ ــذي أض ـ ــاف أنـ ــه
«ل ـي ــس ف ــي ن ـيــة امل ــرك ــز» ال ـق ـي ــام بــأي
عملية حاليًا.
في املقابل ،عادت «البشمركة» ،صباح
ّ
أم ــس ،لـتــؤكــد مــوقـفـهــا ب ــأن ق ــوات من
ّ
الـجـيــش و«ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» تتجه
نحو مواقع تمركز قوات «البشمركة»،
وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي األم ـ ــاك ـ ــن امل ـح ـي ـطــة
بكركوك .ورأت قوات اإلقليم ،في بيان
ّ
رسمي ،أن تلك التحركات «بدأت بعد
تصريحات وتهديدات أطلقها عدد من
املـســؤولــن العسكريني والسياسيني

العراقيني ضد الشعب الكردستاني،
م ــا يـشـيــر إل ــى إش ـع ــال فـتـيــل ال ـحــرب
واالع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداء عـ ـل ــى ً كـ ـ ــردس ـ ـ ـتـ ـ ــان» .فــي
السياق ،بدت الفتة لغة التراجع التي
«البشمركة» في بيانها،
استخدمتها
ّ
إذ أش ـ ــارت إل ــى أن ـه ــا «ض ــد االق ـت ـتــال
وإراق ـ ــة ال ــدم ــاء( ،داعـ ـي ــة) م ـج ــددًا إلــى
ّ
حـ ــل امل ـش ــاك ــل ال ـس ـيــاس ـيــة ع ــن طــريــق
ّ
الحوار» ،وذلك رغم تشديدها على أن
«ق ــوات البشمركة جــاهــزة ومستعدة
للدفاع عن الشعب الكردستاني».
لكنها في الوقت نفسه ،أفــادت بأنها
أرسلت آالفًا من القوات اإلضافية إلى
كركوك
مل ــواجـ ـه ــة «ت ـ ـهـ ــديـ ــدات» مـ ــن ال ـج ـيــش
العراقي .وقال نائب رئيس «اإلقليم»،
كــوســرت رسـ ــول ،إن «ع ـش ــرات اآلالف
من قوات البشمركة متمركزون داخل
كركوك وحولها ،وإن ستة آالف آخرين
وصلوا منذ أمــس الخميس» .وكانت
«قوات األمن الكردية» قد ّ
صرحت بأن
«البشمركة نقلت خطوطها الدفاعية
بمسافة ثالثة كيلومترات إلى عشرة
كـيـلــومـتــرات جـنــوبــي كــركــوك لتقليل
اح ـ ـت ـ ـمـ ــاالت نـ ـش ــوب اشـ ـتـ ـب ــاك ــات مــع
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة» ال ـتــي انـتـقـلــت إلــى
امل ـنــاطــق ال ـتــي ت ــم إخ ــاؤه ــا م ــن دون
وقوع أي أحداث.
ه ــذا املـشـهــد املـشـحــون ع ــادت لتنفيه
الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـ ـص ـ ــادرة عــن
«ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات املـشـتــركــة» (تضم
مـسـتـشــاريــن أم ـيــرك ـيــن) وع ــن وزارة
ّ
الــداخـلـيــة ،إذ أكــدتــا أن مــا يـجــري هو
إعـ ــادة ان ـت ـشــار ل ـل ـقــوات عـقــب تحرير
مدينة الحويجة جنوبي كركوك.
ول ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ انـ ـ ــدالع األزم ـ ــة،
ً
وجهت أربيل نـ ً
ّ
ـداء عاجال إلى املرجع
األع ـ ـ ـلـ ـ ــى فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـجـ ــف ال ـ ـس ـ ـيـ ــد ع ـلــي
الـسـيـسـتــانــي ،م ـش ــددة ع ـلــى ض ــرورة
التدخل ،وذلك في مبادرة نادرة ،إذ لم
ُي ّ
سجل سابقًا للقوى الكردية اللجوء
إلى السيستاني حتى في أشد حاالت
التوتر والتصعيد مع بغداد وغيرها.

قوات عراقية
داخل موقع
في طوز
خورماتو على
حدود كركوك
بعد انسحاب
«البشمركة»
منه (أ ف ب)

شرط التراجع فرضته
بغداد في الساعات
القليلة الماضية
وال ــاف ــت أن الـ ـن ــداء ج ــاء ع ـبــر رئـيــس
حـكــومـ ُـة اإلقـلـيــم نـجـيــرفــان ال ـبــرزانــي،
الــذي كثر الحديث في اآلونــة األخيرة
عن خالفاته العميقة مع ّ
عمه ،رئيس
اإلقليم مسعود الـبــرزانــي ،ومــع نجل
األخير ،مسرور.
ّ
وقــال نجيرفان ،في بيان ،إنــه ُيطالب
السيستاني وجميع األطراف العراقية

وامل ـن ـظ ـمــات املــدن ـيــة واألم ـ ــم املـتـحــدة
والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
وال ـ ـ ـ ــدول األع ـ ـضـ ــاء ف ــي الـ ـح ــرب ض ـ ّـد
«داع ــش» ،إضافة إلــى الــدول األعضاء
فــي مجلس األمــن الــدولــي ،كما الــدول
الجارة ،بـ«التدخل وأن يكون لهم دور
إلبعاد املنطقة عن حرب جديدة».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت «األخ ـب ــار»
ب ــوص ــول «رسـ ــالـ ــة ت ـط ـمــن حـكــومـيــة
ل ـل ـمــرج ـع ـيــة ال ــدي ـن ـي ــة ب ـخ ـص ــوص مــا
ّ
ي ـجــري م ــن ك ــرك ــوك» .وتـشـيــر إل ــى أن
بـغــداد «ال تسعى لـلـصــدام املسلح أو
اس ـت ـه ــداف ال ـش ـعــب الـ ـك ــردي» ،لكنها
ت ــري ــد ف ـق ــط «ف ـ ـ ــرض ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
حقول النفط ومؤسسات الدولة».

وفيما لم يصدر ّ
أي موقف أو تعليق
م ــن رئ ـي ــس «اإلقـ ـلـ ـي ــم» ،ن ـش ــرت ق ـنــاة
«ال ـع ـهــد» الـتــابـعــة لـحــركــة «عـصــائــب
أه ـ ــل ال ـ ـحـ ــق» (ف ـص ـي ــل فـ ــي «ال ـح ـش ــد
الـشـعـبــي») الـتــي تــوجــد قــواتـهــا على
ُ
ّ
تـ ـخ ــوم كـ ــركـ ــوك ،أخ ـ ـبـ ــارًا ت ـف ـي ــد بـ ــأن
«الـ ـب ــرزان ــي ط ـلــب م ــن وس ـي ــط خــاص
إم ـ ـهـ ــالـ ــه  48سـ ــاعـ ــة ل ـت ـس ـل ـي ــم آب ـ ــار
ن ـف ــط ك ــرك ــوك ل ـل ـق ــوات االتـ ـح ــادي ــة».
ّ
ووفـ ـ ــق الـ ـقـ ـن ــاة ،فـ ـ ــإن «ال ــوسـ ـي ــط نـقــل
ق ــرار الـحـكــومــة االت ـحــاديــة لـلـبــرزانــي
ب ـض ــرورة تسليم آب ــار الـنـفــط ومـقــار
ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ف ــي كـ ــركـ ــوك» .في
ّ
هـ ــذه األث ـ ـنـ ــاء ،ع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن
بغداد رفعت من سقف مطالبها قبل
الشروع في أي حوار مع أربيل .فحتى
أيــام قليلة ،كــان شــرط بغداد الوحيد
نتائج االستفتاء للشروع
هــو إلـغــاء
ّ
ف ــي ح ـ ـ ــوار ،إال أنـ ـه ــا ف ــرض ــت شــرطــا
جديدًا و«قاسيًا» ،يتمثل في انسحاب
«البشمركة» إلى «الخط األزرق» الذي
رسمته األمم املتحدة في عهد الحاكم
املدني األميركي بول برايمر.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد م ـص ــدر حـكــومــي
ّ
لـ«األخبار» أن هذا الشرط «غير املعلن
رسـ ـمـ ـي ــا ،ف ــرض ـت ــه ب ـ ـغـ ــداد فـ ــي خ ــال
ال ـســاعــات الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة» ،مـشــددًا
على عــدم نية بـغــداد الــدخــول فــي ّ
أي
ّ
صدام مسلح مع «اإلقليم» .ولفت إلى
ّ
أن «ه ـن ــاك تــراج ـعــا واض ـح ــا م ــن قبل
األطراف غير االنفصالية (يقصد بها
ّ
حــزب الــراحــل جــال طالباني) ،إال أن
األطراف االنفصالية (حزب البرزاني)
ّ
مصرة على مواقفها».
ما زلت
بـ ـ ــدوره ،ق ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـيــركــي
جيم ماتيس إن بالده «تراقب عن كثب
الـتــوتــر حــول كــركــوك وتعمل لضمان
ع ــدم ت ـصــاعــده» .وأض ــاف «نـعـمــل من
أج ــل ذلـ ــك .وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة (ري ـكــس
تيلرسن) يقود (الجهود) ...لكن قواتي
تـعـمــل أي ـضــا عـلــى ض ـمــان أن ـنــا نبقي
ّ
أي احـتـمــال لـنـشــوب ن ــزاع بـعـيـدًا عن
الطاولة».

تقرير

سلطات البشير تطالب قيادات «إخوانية» بالرحيل
دخلت العالقة بين حكومة
عمر البشير و«اإلخوان
المسلمين» مرحلة جديدة
من التضييق والمالحقة،
خصوصًا بعد كشف
االستخبارات السودانية «خلية
تابعة للتنظيم تقوم بتدريبات
على تصنيع المتفجرات
وعلى حمل السالح» ،لتلقي
القبض على العشرات منهم
إسطنبول ــ محمود علي
ك ـشــف قـ ـي ــادي م ــن ج ـمــاعــة «اإلخـ ـ ــوان
امل ـس ـل ـم ــن» ،ي ـق ـيــم ف ــي ال ـ ـسـ ــودان مـنــذ
إط ــاح ــة ال ــرئ ـي ــس م ـح ـمــد م ــرس ــي ،أن
السلطات السودانية «بــدأت تستشعر
الـحــرج فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة مــن وجــود
اإلخــوان على أراضيها» ،وهــو ما دفع
االستخبارات السودانية إلى مخاطبة
البعض منهم بضرورة رفع هذا الحرج
والرحيل فورًا عن أراضي البالد.
وسـ ـ ـب ـ ــق أن طـ ـ ـ ـ ــردت االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
الـ ـس ــودانـ ـي ــة ع ـض ــو م ـج ـل ــس ال ـش ـعــب
ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي مـ ـص ــر وال ـ ـق ـ ـي ـ ــادي فــي
«اإلخوان» ،ياسر حسانني ،إلى أوغندا

ع ـقــب ال ـق ـبــض ع ـل ـيــه وح ـب ـســه خمسة
أشـ ـه ــر إث ـ ــر ات ـه ــام ــه ب ـتــرت ـيــب ت ــدري ــب
ش ـبــاب «اإلخ ـ ــوان» ف ــي ال ـس ــودان على
العمليات املسلحة ،وذلــك عقب عثور
ق ــوات األم ــن ال ـســودان ـيــة ،ف ــي شـبــاط/
ف ـبــرايــر مــن ال ـعــام ال ـج ــاري عـلــى مــواد
ل ـص ـن ــع مـ ـتـ ـفـ ـج ــرات وج ـ ـ ـ ـ ـ ــوازات سـفــر
أجنبية ،خالل مداهمتها شقة جنوبي
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـخ ــرط ــوم ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فــي
مالبسات انفجار صغير ،إال أنــه عاد
م ــرة أخـ ــرى إل ــى الـ ـس ــودان ب ـعــد ه ــدوء
األوضاع.
وأعلن بيان لوزارة الداخلية السودانية
ف ــي ح ـي ـنــه ،أن قـنـبـلــة ان ـف ـج ــرت أث ـنــاء
محاولة شخص تجميعها ،ما أدى إلى
إصابته بجروح .وأدى انفجار القنبلة
إلــى القبض على عشرات من املنتمني
إلــى «اإلخ ــوان» وبعض القيادات ،قبل
أن ت ـشــرف االس ـت ـخ ـبــارات الـســودانـيــة
على التحقيق معهم وتتهمهم بتهديد
األم ــن ال ـقــومــي ودف ـع ـهــا إل ــى مــواجـهــة
سياسية مع القاهرة.
ال ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ـج ــدي ــد فـ ــي الـ ـع ــاق ــة بــن
«اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» واإلدارة ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة
يربطه البعض بالتنسيق السوداني
ـ ـ ـ ـ ـ األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي ف ـ ـ ــي م ـ ـلـ ــف اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب،
وبالتنسيق مع السعودية واإلمــارات،
وه ــو م ــا نـتــج مـنــه رف ــع إدارة دونــالــد
ت ــرام ــب ال ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة عــن
السودان التي استمرت  20سنة كاملة.

وهو ما ربطه البعض برغبة السودان
في تقليل الضغط عليه دوليًا من خالل
تحجيم دور «اإلخوان» على أراضيها.
ويـقـيــم اآلالف مــن أع ـضــاء «اإلخ ـ ــوان»

ّ
مثل السودان معبرًا
لـ«اإلخوان» إلى سوريا
وليبيا والعراق
ق ـ ـيـ ــادات وش ـب ــاب ــا ف ــي ال ـ ـسـ ــودان مـنــذ
أربـ ــع سـ ـن ــوات ،ت ــاري ــخ إط ــاح ــة محمد
مــرســي ،ويـ ــدرس ال ـع ـشــرات مــن طــاب
«الـجـمــاعــة» فــي الـجــامـعــات وامل ــدارس
هـ ـن ــاكُ .
ويـ ـ َـعـ ـ ّـد ال ـ ـسـ ــودان امل ـع ـبــر ال ــذي
يرى البعض أن الرئيس البشير يحاول تخفيف الضغط
الدولي من خالل «تحجيم» اإلخوان (أ ف ب)

يـنـطـلــق م ـنــه «اإلخ ـ ـ ـ ــوان» إلـ ــى قـبــرص
وتركيا وأوغندا وماليزيا والسعودية
وقطر والصومال.
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ب ــال ــرحـ ـي ــل مـ ــن ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان اس ـت ـج ــاب ــة
لضغوط االستخبارات ،كشف قيادي
«إخواني» رفض الكشف عن اسمه في
حديث إلى «األخبار»« ،تجنبًا للحرج
ٍ
مع قـيــادات االخ ــوان في ال ـســودان» ،أن
ُ
عـشــرات الـقـيــادات طلب منها الرحيل،
ومن خرج منهم حتى اآلن إلى أوغندا
وم ــال ـي ــزيــا ه ــم ي ــاس ــر ح ـس ــان ــن ،وهــو
خـ ــروج سـي ـكــون ن ـهــائـيــا ،وال ـق ـيــاديــان
أح ـمــد ع ـبــاس وع ــاص ــم عـبــد ال ــوه ــاب،
وسـيـتـبـعــه وف ـق ــا ل ـل ـق ـيــادي اإلخ ــوان ــي
«خ ـ ـ ـ ــروج الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات فــي
القريب العاجل».
وس ـبــق أن ات ـه ـمــت ق ـي ــادات محسوبة
عـ ـل ــى الـ ـجـ ـن ــاح الـ ـ ــذي ي ـت ـب ـن ــى ال ـع ـمــل
املسلح في «الجماعة» ،ويمثلها محمد
كـ ـم ــال ال ـ ــذي ق ــام ــت وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة
املـصــريــة بتصفيته قـبــل ع ــام ،قـيــادات
محسوبة على «جبهة محمود عزت»
بتسليم بـعــض شـبــاب «اإلخ ـ ــوان» في
السودان لالستخبارات بسبب قيامهم
بالتدريب على حمل السالح وصناعة
املـتـفـجــرات ،وهــو مــا نفته جبهة عزت
في حينه.
باتت الخرطوم بالنسبة إلى السلطات
امل ـ ـص ـ ــري ـ ــة م ـ ـع ـ ـب ـ ـرًا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــروب شـ ـب ــاب

«اإلخوان» إلى بعض الدول التي تشهد
حروبًا حاليًا ،سواء ليبيا أو سوريا أو
العراق .وسبق أن اتهم وزير الداخلية
املصري ،مجدي عبد الغفار ،السودان
ب ــإيـ ــواء امل ـت ـه ــم ع ــن ت ـف ـج ـيــر الـكـنـيـســة
البطرسية في كانون األول /ديسمبر
 ،2016محمود شفيق محمد مصطفى،
الذي أعلن َ
اسمه الرئيس املصري عبد
الفتاح السيسي في جنازة الضحايا
بحضور البابا تواضروس الثاني.
وف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،ق ــال ق ـي ــادي في
«اإلخوان» يقيم في الدوحة ،إن األزمة
ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ك ـش ـفــت مــوقــف
«ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــة» مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـقـ ـط ــري،
خصوصًا أن «اإلخ ــوان» لم تصدر أي
مــواقــف رسـمـيــة داع ـمــة لقطر وتركيا
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وهـ ـ ــو مــا
فـهـمــت مـنــه ال ــدوح ــة أن «اإلخـ ـ ــوان» ال
ترغب في افتعال أزمة سياسية علنية
ضــد الـسـعــوديــة طمعًا فــي لـعــب امللك
سلمان دورًا في حلحلة األزمة املجمدة
ف ــي م ـصــر ب ــن ال ــدول ــة واإلس ــام ـي ــن.
وقــال القيادي املحسوب على «جبهة
م ـح ـم ــود ع ـ ــزت» فـ ــي «اإلخ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان» ،إن
ال ـن ـظــام ال ـق ـطــري «قـ ــرر ع ــدم الـتـعــامــل
سياسيًا مع اإلخــوان والتأكيد عليهم
بـ ـع ــدم ال ـت ـع ــام ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـع ـل ـنــي
فــي ال ــدوح ــة» ،مــؤك ـدًا أن «م ــن يخالف
سي َّ
ذلــك ُ
رحل إلــى تركيا أو أوغـنــدا أو
ماليزيا على الفور».
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سوريا

جولة االحتالل التركي الثانية:

ّ
أنقرة «تسور» عفرين من الجنوب

مبادرة الساعات
األخيرة؟
فــي وقــت متأخــر مــن أمــس ،طرحــت «حكومــة
اإلقليــم» مبــادرة تضمنــت خمســة بنــود لحــل
املشــاكل املاليــة والنفطيــة مــع بغــداد ،أبرزهــا
تخصيص نسبة  17في املئة من نفط العراق
لإلقليــم .واقترحــت وزارة الثــروات الطبيعيــة
فــي حكومــة االقليــم ،فــي بيــان ،أن «تدفــع
الحكومــة العراقيــة رواتــب املوظفــن والعاملــن
فــي إقليــم كردســتان مــن قــوات البيشــمركة
والشــرطة واألســايش واملتقاعديــن ،والبالغــة
شــهريًا  915مليــار دينــار عراقــي (نحــو 782
مليــون دوالر أميركــي)» .ودعــت الــوزارة فــي
بيانهــا إلــى «تخصيــص نســبة  17فــي املئــة
مــن املنتجــات النفطيــة لإلقليــم لالســتخدام
الداخلــي ومحطــات الكهربــاء ،إضافــة إلــى
تخصيــص نســبة  17فــي املئــة مــن املوازنــة
التشــغيلية واملوازنــة املخصصــة للرواتــب».
وطالبــت ،أيضــا ،بضمانــات مــن الحكومــة
بتوفيــر االســتحقاقات املاليــة للشــركات
العامليــة التــي تســتثمر فــي قطــاع النفــط فــي
اإلقليــم وفــق العقــود التــي تــم إبرامهــا.
وأشــارت إلــى أن «بإمــكان الحكومــة االتحاديــة
تخصيــص نســبة  17فــي املئــة مــن مجمــل
املنتجــات النفطيــة العراقيــة إلقليــم كردســتان،
علــى أن تقــوم حكومــة اإلقليــم بتنفيــذ
الفقــرات األخــرى املتعلقــة بتخصيــص
الرواتــب واملوازنــة».

فرضت أنقرة وجودها
العسكري ضمن جيب
آخر من أراضي الشمال
السوري ،عبر دخول
وحداتها العسكرية إلى
ريف حلب الغربي تحت
غطاء «اتفاق أستانا» ،على
أن تستكمل االنتشار تدريجًا
في باقي «نقاط المراقبة»
المتفق عليها ،في إدلب
ومحيطها
بدأت تركيا عمليتها العسكرية الثانية
ضـمــن األراضـ ــي ال ـســوريــة ،بـعــد «درع
الفرات» ،مع دخول وحدات من قواتها
الخاصة خــال الـســاعــات األخـيــرة من
ليل أول من أمــس ،إلــى نقاط في ريف
حلب الغربي ،كخطوة أولــى النتشار
أوسع يشمل مناطق إدلب ومحيطها
ضمن اتفاق «تخفيف التصعيد» املقر
خــال محادثات أستانا .التحرك أتى
بعدما تم التمهيد له على األرض ألكثر
مــن أس ـبــوعــن ،عـبــر ح ـشــود عسكرية
ضخمة على طول الشريط الحدودي،
ووف ــود «استطالعية» دخلت مناطق
التماس مع «و َحــدات حماية الشعب»
ال ـكــرديــة .وس ـبــق ذل ــك كـلــه ،مـحــادثــات
طويلة غير معلنة مــع «هيئة تحرير
الـ ـش ــام» ،لـتـجـنــب أي اش ـت ـبــاك مـعـهــا،
وتحييد وجــودهــا عن واجهة املشهد
فــي إدلــب على حساب «إدارة مدنية»
يجري الترتيب لها.
ووفق ما كان متوقعًا ،توجهت الدفعة
األول ـ ــى م ــن وح ـ ــدات ال ـج ـيــش الـتــركــي
إلــى املناطق املـحــاذيــة ملنطقة عفرين.
وتـ ـم ــرك ــزت ـ ـ ـ وف ـ ــق مـ ــا ن ـق ـل ــت م ــواق ــع
م ـعــارضــة ـ ـ فــي ع ــدة مــواقــع بــن جبل
الشيخ بركات املحاذي لبلدة دارة عزة،

وقــريـتــي ف ــدرة وسـلــوة فــي ريــف حلب
الـغــربــي .وضـمــت نـحــو  100مــن أف ــراد
الــوحــدات الخاصة التركية ،مع قرابة
 30عــربــة مــدرعــة وعـسـكــريــة .وأعلنت
رئـ ــاسـ ــة األركـ ـ ـ ـ ــان ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي ب ـيــان
رس ـم ــي ،أن قــوات ـهــا بـ ــدأت ف ــي إن ـشــاء
نـقــاط مــراقـبــة داخ ــل منطقة «تخفيف
التصعيد» فــي منطقة إدل ــب ،التي تم
االتـ ـف ــاق عـلـيـهــا ف ــي خ ــال م ـحــادثــات
أستانا .وأوضحت وكالة «األناضول»
أن هذا التحرك هو املرحلة األولى من
االن ـت ـش ــار ،الـ ــذي س ــوف يـشـمــل الحـقــا
نقاطًا (نحو  10مواقع) في ريفي حلب
وإدلب نحو الجنوب ،على أن يستكمل
تعزيز النقاط في محيط عفرين بشكل
تدريجي .ومن املتوقع أن تقيم القوات
ال ــروس ـي ــة ف ــي م ـ ـ ــوازاة هـ ــذا االن ـت ـشــار
الـ ـت ــرك ــي ،نـ ـق ــاط م ــراقـ ـب ــة فـ ــي مـحـيــط
منطقة «تخفيف التصعيد».
وترافق التحرك مع إعــان رسمي جاء
عن طريق الرئيس التركي رجب طيب
أردوغــان ،الذي قال خالل مشاركته في
اج ـت ـمــاع رؤسـ ــاء أف ــرع «ح ــزب الـعــدالــة
والتنمية» ،أمس ،إنه «كما قلنا سابقًا

مــن املمكن أن نأتي فجأة (إلــى إدلــب)،
بدأت قواتنا املسلحة ـ هذه الليلة ـ مع
الجيش السوري الحر بتنفيذ العملية».
وأضاف أن «إدلب محافظة حدودية مع
تــرك ـيــا ،ول ـنــا ح ــدود مــع ســوريــا تمتد
عـلــى ط ــول  911كـيـلــومـتـرًا ،ون ـحــن من
يتعرض للتهديد في كل لحظة ،لذلك ال
يحق ألحد أن يحاسبنا على اتخاذنا
التدابير األمنية» .وفــي تلميح واضح
إلــى الــواليــات املتحدة األميركيةّ ،
عبر
أردوغــان عن انزعاج بــاده من «أولئك
الــذيــن ُيـظـهــرون (داع ــش) كأكبر هدف
لهم في مكافحة اإلرهــاب ،ويتعاونون
مــع منظمات إرهــابـيــة أخ ــرى مـثــل (ب
ي د ـ ـ ح ــزب االتـ ـح ــاد الــدي ـمــوقــراطــي)
و(ي ب ك ـ ـ وح ــدات حماية الـشـعــب)».
وبــال ـتــوازي ،ق ــام رئـيــس هيئة األرك ــان
التركية ،خلوصي أكار ،بزيارة تفقدية
لعدد من املخافر الحدودية والوحدات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة امل ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــرة فـ ـ ــي م ـن ـط ـقــة
الــريـحــانـيــة ومـعـبــر ب ــاب ال ـهــوى .وكــان
الفـتــا مــا نقله مــراســل وكــالــة «فــرانــس
ب ــرس» عــن إج ـ ــراءات اتـخــذتـهــا «هيئة
تحرير الشام» ملنع أي تحرك من قرى

من مسيرات ّ
«رحبت» بدخول وحدات الجيش التركي في ريف حلب الغربي (األناضول)

ريف حلب الغربي باتجاه نقاط تمركز
ال ـق ــوات الـتــركـيــة ،فــي مــا ب ــدا أن ــه طــوق
أمني لعزل وحماية مواقع تلك القوات،
وال سيما أن القافلة العسكرية التركية
تحركت من محيط بلدة كفرلوسني إلى
مواقعها النهائية بمواكبة من مسلحي
«تحرير الشام».
ومــع غياب أي دور لقوات من فصائل
«درع ال ـف ــرات» فــي الــدفـعــة األولـ ــى من
ال ــوح ــدات الـتــركـيــة ال ـتــي انـتـشــرت في
محيط عـفــريــن ،خ ــرج العقيد املنشق
رياض األسعد ،املرشح لتولي مهمات
عسكرية قيادية ضمن اإلدارة الجديدة
املرتقبة في إدلــب ،ليوضح في حديث
الــى صحيفة «يني شفق» التركية ،أن
«مـعـظــم الـسـكــان فــي إدل ــب ال يــريــدون
دخــول جماعات (الجيش الحر) ،التي
ش ــارك ــت ف ــي ع ـم ـل ـيــة (درع ال ـ ـفـ ــرات)،
إل ــى مـنــاطـقـهــم» ،مـضـيـفــا أن «عليهم
أن ي ـب ـقــوا ف ــي مـنـطـقـتـهــم (ريـ ــف حلب
الـشـمــالــي) وي ـحــاربــوا ضــد (ب ي د)،
ونحن سنحمي إدلب بدعم من تركيا».
الــرفــض ال ــذي أورده األسـعــد على أنه
مطلب «غالبية» سكان إدلب ،كان أحد
الشروط التي فرضتها «هيئة تحرير
الشام» ضمن مفاوضاتها مع الجانب
التركي لتأمني «دخول آمن» للوحدات
العسكرية إلــى نقاط املراقبة ،وفــق ما
نـقـلــت عـ ــدة م ــواق ــع م ـع ــارض ــة ســابـقــا.
وحـ ـ ــول دور ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـحــة في
إدلب ومحيطها خالل املرحلة املقبلة،
اع ـت ـبــر األسـ ـع ــد أن ـه ــا سـ ــوف «تـتـمـكــن
م ــن ق ـت ــال (ب ي د) والـ ـنـ ـظ ــام بشكل
أفـضــل تحت ق ـيــادة مدنية ومنظومة
عسكرية مرتبطة ب ـهــا» ،الفـتــا إل ــى أن
«(هيئة تحرير الشام) ستحل نفسها
بعد إنـشــاء اإلدارة املــدنـيــة ،والــوجــود
ال ـع ـس ـكــري لـلـهـيـئــة س ـت ـت ــواله اإلدارة
املدنية» .ولفت إلى أن «تركيا ستكون
أقوى بعد قيام اإلدارة املدنية ،ألن (ب
ي د) سيضعف في عفرين ولن يشكل
أي تهديد».
(األخبار)

فلسطين

رهان إسرائيلي على إخفاق المصالحة 3 :أو  4أشهر وينهار االتفاق
قوبل اتفاق املصالحة الذي أنجزه جهاز «املخابرات العامة» املصرية ،بني
حركتي «فتح» و«حماس» فجر أول من أمس ،بتقدير إسرائيلي ظهر في
جملة من التحليالت السياسية والعسكرية التي انتشرت في الصحف
العبرية أم ــس ،وغالبيتها راهـنــت على إخـفــاق املصالحة ج ــراء ظــروف
فلسطينية ذاتية تتعلق بطبيعة العالقة بني الحركتني وبرنامج كل منهما،
فيما صدرت بيانات ترحيب من جهات ومؤسسات عربية ودولية.
في هذا السياق ،قال املحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»،
أليكس فيشمان ،إن «مـحــادثــات الـقــاهــرة أبـقــت بــأيــدي حـمــاس األنـفــاق
واملختبرات ومصانع السالح والطائرات من دون طيار وكتائب عز الدين
القسام (الذراع العسكرية للحركة) والكوماندوس البحري» ،مضيفًا أنه
«عمليًا بقيت كتائب القسام كما كانت وتحت قيادة مباشرة وحصرية
لحماس ...لذلك يتعاملون في إسرائيل مع االتـفــاق على أنــه ال احتمال
بتطبيقه( ،ما يعني أنه) ال ينبغي إهدار طاقة على تشويشه» ،ومستدركًا
فــي الــوقــت نـفـســه« :اإلدارة األمـيــركـيــة ومـصــر طلبتا مــن إســرائ ـيــل أال
تتدخل».
وفــق فيشمان ،تــرى إســرائـيــل أن مــوافـقــة رئـيــس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ،على اتفاق املصالحة «ال تمنحه سيطرة على السالح في
القطاع» ،بل أتى ذلك من «حاجته إلى أن يستعرض أمام اإلدارة األميركية
صورة حاكم لديه تفويض بالعمل باسم الشعب الفلسطيني ...الواليات
املتحدة على وشــك طــرح خطة سياسية للتسوية فــي الـشــرق األوســط،
وتـصــويــره كشريك شــرعــي هــي غــايــة عليا بالنسبة إلــى ع ـبــاس» .كما
أوضح أن تل أبيب ال تؤمن بأن «حماس» ستوافق على التزامات السلطة
معها ،وأن «التقديرات تفيد بأن االتفاق سينتهي باالنهيار في غضون
ثالثة أو أربعة أشهر».
أيـضــا ،أكــد فيشمان أن إســرائـيــل لــن تـكــون ق ــادرة على العيش مــع هذا

االتفاق حتى لو شمل تعهدًا من «حماس» للسلطة بخفض التوتر في
غزة ،ألن االتفاق سيلزم تل أبيب بالتنازل عن سياسة الفصل بني غزة
والـضـفــة ،وه ــذا مــا كــان يسمح لتل أبـيــب بالتهرب مــن عملية سياسية
(شاملة) بادعاء أن «أبــو مــازن» ال يمثل األمــة الفلسطينية كلها .سبب
آخر يجعل اتفاق املصالحة عرضة للفشل ،وفق املحلل العسكري نفسه،
هو أن «إسرائيل ال تحصل في املقابل على أي إنجاز مضمون على شكل
اعتراف حماس بإسرائيل أو تعهد بوقف أعمال العنف».
كــذلــك ،نـشــرت صحيفة «مـعــاريــف» مقالة للمحلل العسكري ،أل ــون بن
دافيد ،قال فيها إن «اتفاق املصالحة يبدو جديًا أكثر من السابق ،لكنه
ال يالمس مجموعة األلغام التي بإمكان كل واحد منها أن يفجره ،وهي
السيطرة األمنية في غزة وإجراء انتخابات وإعادة عقد البرملان واندماج
حماس في منظمة التحرير» ،مضيفًا« :األمر املذهل أن من يقدم تنازالت
في االتفاق هي حماس فقط ،وأبو مازن لم يتنازل عن فاصلة ولم يقرر
بعد إذا كان سيزيل العقوبات التي فرضها على غزة وأيًا منها».
وشرح بن دافيد أن «بذور االنفجار تكمن في اللقاء املقبل (في القاهرة)
حول من سيسيطر أمنيًا في غزة .وال أمل بأن تتنازل حماس في هذه
النقطة ،ويصعب رؤي ــة أبــو م ــازن يـتــراجــع عــن تصريحه حــول السالح
الواحد في الضفة وغزة» .كما أشار إلى أن القيادي املفصول من «فتح»،
محمد دحــان ،يقف جانبًا ومتربصًا« ،فهو يعرف مــدى هشاشة هذا
ّ
وسيسره أن يقدم دور املخلص بعد انهيار االتفاق .وربما هذا
االتفاق،
كان قصد املصريني منذ البداية».
أما املحلل السياسي في صحيفة «هآرتس» ،باراك رافيد ،فوصف البيان
الصادر عن مكتب رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو ،بعد إعالن اتفاق
املصالحة ،بأنه كان «منضبطًا ...أكثر من تصريحات نتنياهو في خطابه
في حفل يوبيل االحتالل في مستوطنة غوش عتصيون» ،الذي قال فيه،

«لــن نقبل مصالحة مزيفة يتصالح فيها الفلسطينيون على حساب
وجــودنــا» .وكــان نتنياهو قــد قــال فــي وقــت سابق إن املصالحة «تعقد
عملية السالم مع إسرائيل ،وتجعله أكثر صعوبة» ،متهمًا «حماس» بأنها
«تشجع العنف ...التصالح مع القتلة جزء من املشكلة ،وليس جزءًا من
الحل .قولوا نعم للسالم وال لالنضمام إلى حماس» .هنا ،ربط بن دافيد
هذا التغير في لهجة نتنياهو بالعالقة الوطيدة بينه وبني الرئيس املصري،
عبد الفتاح السيسي ،وكذلك بإدارة دونالد ترامب ،إذ إن «البيت األبيض لم
ينتقد الخطوة املصرية للمصالحة بني فتح وحماس ،وإنما منحها دعمًا
علنيًا أيضًا» .أما السبب الثالث ،وفق املحلل السياسي في «هآرتس» ،فهو
ضبط النفس اإلسرائيلي« ،وسيرفض املستوى السياسي بالتصريح به،
لكن جهاز األمن يشدد عليه في مداوالت داخلية ،وهو أن عودة السلطة
إلــى غ ــزة ،حتى لــو كــان ذلــك جزئيًا فـقــط ،مــن شــأنــه أن يـخــدم املصلحة
األمنية اإلسرائيلية ،وينطوي على فرصة».
مــن جـهــة ثــانـيــة ،قــالــت وزيـ ــرة الـخــارجـيــة الـســابـقــة ،تسيبي لـيـفـنــي ،إن
«التدخل املصري ودخول السلطة إلى غزة هي فرصة ،ولكن طاملا بقيت
حماس منظمة إرهابية مسلحة فإن املصالحة هي منح الشرعية لحماس
واإلره ــاب ولـيــس إع ــادة سـيـطــرة» .وأضــافــت ليفني« :عـلــى إســرائـيــل أن
تتصرف بطريقة تجعل العالم ال يقبل نموذج حزب الله في لبنان :حكومة
لطيفة ومنظمة مسلحة تواصل اإلرهاب».
فــي املـقــابــل ،ردت «ح ـمــاس» على اش ـتــراط الحكومة اإلسرائيلية أربعة
مطالب للقبول بــاتـفــاق املصالحة بــالـقــول إن هــذا الـتــدخــل «ســافــر» في
الشأن الفلسطيني الداخلي .وقال املتحدث باسم «حماس» ،عبد اللطيف
الـقــانــوع« ،نــواجــه االحـتــال بمزيد مــن اإلرادة وتحقيق الــوحــدة الوطنية
ووحدة الصف ،فوحدتنا الوطنية تؤزم االحتالل وتضعفه».
(األخبار)
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ّ
تفرق الثوار...
عادت بريطانيا

أربعة وخمسون عامًا على انطالق ثورة جنوب اليمن ضد االستعمار البريطاني .أربعة وخمسون عامًا
وتغيرت الشخصيات ّ
تكاثرت فيها األحداث ّ
وتبدلت املعادالت ،إال أنها عادت لتستقر عند النقطة الصفر:
ّ
اليمن الجنوبي تحت االحتالل من جديد .يبدو األمر أشبه ما يكون بإعادة عرض لشريط ظن كثيرون أنه
بات ّ
«غاز» أمني لسلفه ،مخلص ملصالحه ،حتى
طي الذاكرة .كل ما في تفاصيل واقع اليوم يتحدث عن ٍ
ً
ُ
ّ
منفي ومقصى وعاجز وشريك
مقاومو األصيل فما بني
ليظهر أحيانًا أنه ليس أكثر من وكيل له ،أما ِ
لالحتالل .تتعدد مظاهر عودة «الغازي» البريطاني ،ومعه وريثه األميركي ،عبر «شريكهما» اإلماراتي .ما
ّأسست له بريطانيا من هويات مصطنعة عن طريق دعمها حكم السلطنات الذي كان قائمًا إبان استعمارها
جنوب اليمن ،يعود اليوم في صورة تشكيالت وتسميات تعزز االنتماءات املناطقية واملشيخية .حتى إن
التسمية التي كاد البريطانيون يمنحونها للجنوب أثناء مفاوضات االستقالل (الجنوب العربي) ـ لوال

عودة اإلنكليز :العين على القواعد والجزر
خليل كوثراني
لــم يـخــرج اإلنكليز مــن اليمن راضــن
مرضيني .عام  ،1967أجبرتهم جبهة
ال ـت ـحــريــر وال ـج ـب ـهــة ال ـق ــوم ـي ــة ،بــدعــم
ي ـم ـن ــي ش ـم ــال ــي وم ـ ـصـ ــري ن ــاص ــري،
ع ـل ــى ال ـ ـخـ ــروج ق ـب ــل امل ــوع ــد املـ ـح ــدد،
ت ـح ــت وط ـ ــأة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة،
ومقاومة رفاق راجح لبوزة ،وقحطان
محمد الـشـعـبــي ،وعـبــدالـلــه األصـنــج.
مـقــاومــة تــأخــرت انـطــاقـتـهــا بـصــورة
الـكـفــاح املـسـلــح ال ـشــامــل ،املـتــدفــق من
ج ـبــال ردفـ ــان ف ــي  14تـشــريــن األول/
أك ـت ــوب ــر  ،1962أك ـث ــر م ــن  120عــامــا،
فــي ظــل استعمار هــو مــن األط ــول في
ت ــاري ــخ امل ـن ـط ـق ــة .ق ـ ـ ّـدم ال ـي ـم ــن وقـتـهــا
انتصارًا حاسمًا ملصلحة املعسكرين
االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــري ،إال أن
الجغرافيا االستراتيجية ظلت محل
أط ـمــاع ال ـقــوى الـغــربـيــة ،فــي مقدمها
املستعمر الـقــديــم :بريطانيا نفسها.
ال ـ ـيـ ــوم ،وف ـ ــي ل ـح ـظــة إعـ ـ ـ ــادة تـشـكـيــل
امل ـن ـط ـق ــة ،ال ي ـك ـت ـفــي ال ـب ــري ـط ــان ـي ــون
ب ـق ــواع ــده ــم ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي الـخـلـيــج
الـعــربــي .تتطلع اململكة املـتـحــدة إلــى
ح ـجــز م ـكــان ـهــا ،ب ـجــانــب األم ـيــرك ـيــن،
واس ـت ـعــادة مــوطــئ ق ــدم إضــافــي عند
تقاطع املنافذ االستراتيجية املائية
من حول باب املندب.
ت ـت ـح ــدث م ـ ـصـ ــادر أم ـن ـي ــة ي ـم ـن ـيــة عــن
مسعى بريطاني حثيث للعب دور في
تلك املنطقة ،وال سيما في ملف املالحة
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،يـ ـك ــون مـنـطـلـقــه
ق ــاع ــدة دائـ ـم ــة ف ــي ع ــاص ـم ــة ال ـج ـنــوب
اليمني ع ــدن .وتــرصــد «أن ـصــار الـلــه»،
وفـ ــق م ـص ــادر ف ــي ال ـح ــرك ــة ،ت ـحــركــات
بريطانية «مشبوهة» ،منذ أشهر ،في
املـيــاه اإلقليمية واملنطقة املـمـتــدة من
البحر األحمر إلى الخليج ،مرورًا ببحر
العرب .تتضافر الــدالالت على اهتمام
بريطاني باستعادة أدوار قديمة عند
املنافذ البحرية االستراتيجية في أكثر
من نقطة ،من بينها اليمن .وفي جنوب
اليمن تـحــديـدًا ،يعتقد البريطانيون،

على ما يبدو ،أنها اللحظة «املثالية»
الستعادة شيء من املكاسب السابقة.
فــي املـعـلــن ،تـبــرز بـعــض األخ ـبــار التي
ت ـعــزز امل ـخ ــاوف الـيـمـنـيــة م ــن املـطــامــع
الـبــريـطــانـيــة وإم ـكــان ـيــة ب ـنــاء الـقــاعــدة
الـعـسـكــريــة .منها زي ــارة وفــد عسكري
بريطاني ،برفقة آخر سعودي ،لعدن،
ق ـب ــل أس ــابـ ـي ــع ،وق ـي ــام ـه ـم ــا ب ــ«ج ــول ــة

تظهر المقارنة
التاريخية استعادة
اإلماراتيين األوراق
البريطانية نفسها

اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع ـ ـيـ ــة» .حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،لـ ـ ــم ت ـق ـنــع
الكثيرين تصريحات رسمية خرجت
عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان قـ ــائـ ــد ال ـ ـقـ ــوى ال ـب ـح ــري ــة
والــدفــاع الساحلي في القوات املوالية
ل ـلــرئ ـيــس امل ـن ـت ـه ـيــة واليـ ـت ــه ع ـب ــد رب ــه
منصور هادي ،عبدالله سالم النخعي،
وضعت الجولة في إطار تقديم الدعم
العسكري الــازم وإعــادة بناء وتأهيل
وت ــدري ــب مـنـتـسـبــي الـ ـق ــوى ال ـب ـحــريــة
«وخ ــاص ــة املـجـنــديــن ال ـج ــدد املــرقـمــن
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،والـ ـب ــال ــغ ع ــدده ــم ق ــراب ــة أل ــف
مـجـنــد ،للقيام بمهمات تــأمــن خليج
عــدن وبــاب املـنــدب واملـيــاه اإلقليمية».
وأكــد الجنرال النخعي «تلقي القوات
الـبـحــريــة الـيـمـنـيــة وعـ ــودًا بــالــدعــم من
بريطانيا» ،مضيفًا أن «وفـدًا عسكريًا
من اململكة املتحدة زار القوى البحرية
مطلع الشهر املــاضــي ،وع ــرض تقديم
مساعدات إلعادة بناء وتأهيل القوات
البحرية اليمنية».
ب ــال ـع ــودة إل ــى املـ ـص ــادر األم ـن ـي ــة ،فــإن
القوات املشار إليها يراد لها أن تكون

جزءًا من ترتيبات أمنية وعسكرية على
طول املنطقة البحرية االستراتيجية،
تـخـضــع إلدارة بــريـطــانـيــة ي ــرج ــح أن
تـعـمــل مــن مـقــر الـبـحــريــة الـيـمـنـيــة في
منطقة الـتــواهــي بـعــدن .وفــي األخـبــار
املعلنة كذلك ،تحرص بريطانيا على
الـتـحــذيــر مــن «الـخـطــر امل ـتــزايــد» على
سفن الشحن التجاري في باب املندب
وخ ـل ـيــج عـ ــدن .أح ــد ه ــذه ال ـت ـحــذيــرات
ت ـض ـ ّـم ــن عـ ـب ــارة ت ـل ـ ّـم ــح إلـ ــى امل ـســاعــي
البريطانية تلك ،عبر القول إن «هناك
حاجة إلــى تخطيط صــارم للعمليات
في املياه املحيطة باليمن».
هذه األطماع ،إن صحت املساعي إليها
ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن ،ظـلــت عـلــى الـ ــدوام
مطلبًا بريطانيًا حتى لحظة الخروج
مــن الـيـمــن .يـقــال إن البريطانيني غــداة
خ ــروج ـه ــم م ــن ال ـي ـم ــن ال ـج ـن ــوب ــي قبل
 50ع ــام ــا (ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر
 ،)1967ألـ ـ ّـحـ ــوا ع ـلــى ال ـ ـثـ ــوار بـتــوقـيــع
ات ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى إب ـ ـقـ ــاء قـ ــواعـ ــد ع ـس ـكــريــة
«ولـ ــو رم ــزي ــة» ،مـقــابــل خـمـســة مــايــن
دوالر ل ـخ ــزي ـن ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ـش ـك ـلــة
حــديـثــا م ــن ق ـي ــادات جـبـهــة الـ ـث ــورة .إال
أن مـطـلـبـهــم أج ـه ــض وق ــوب ــل بــرفــض
ص ــارم مــن حـكــومــة «جـمـهــوريــة اليمن
الديموقراطية الشعبية» كما ستعرف
الحقًا .وظلت العني على الجزر اليمنية
االسـتــراتـيـجـيــة ،مــع م ـحــاوالت النـتــزاع
بعضها من اليمن ،كما تؤكد الوثائق
التاريخية (منها :جزيرة كمران وجزر
بريم وكوريا موريا).
ي ـ ـصـ ــر س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــون ي ـ ـم ـ ـن ـ ـيـ ــون ع ـل ــى
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــر ال ـ ـ ـ ــدائ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ــن املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـب ــاده ــم ،وم ـ ــن بـيـنـهــا
التقسيم ،ويؤكدون أن اإلنكليز لديهم
«تـ ــركـ ــات» ف ــي ال ـي ـم ــن ،أب ــرزه ــا رعــايــة
بعض الزعامات السياسية أو القبلية
التي كانت متعاونة معهم ،وللمفارقة
أن من بني هؤالء والد الرئيس اليمني
امل ـس ـت ـق ـيــل ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ــادي،
الشيخ القبلي النافذ في أبني (الالفت
أن مـ ـ ـص ـ ــادر تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن م ـس ــاع ــدة
املـ ـخ ــاب ــرات ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـه ــادي فــي

هـ ــروبـ ــه مـ ــن ال ـع ــاص ـم ــة ص ـن ـع ــاء ع ــام
 ،2015والجدير بالذكر أن هادي درس
في بريطانيا بعد حصوله ،إبان عهد
االستعمار ،على منحة دراسة عسكرية
ه ـن ــاك ،ب ـعــد أن ع ـمــل مــراف ـقــا لـضــابــط
عسكري بريطاني في اليمن).
الواقع األمني والسياسي في الجنوب
اليمني ال ـيــوم ،يـشـبــه ،بحسب حديث
س ـي ــاس ـي ــن ي ـم ـن ـي ــن ،ت ـم ــام ــا خــري ـطــة
األوضــاع إبــان االستعمار البريطاني.
وتظهر املـقــارنــة التاريخية استعادة
اإلم ـ ــارات ـ ـي ـ ــن األوراق ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة
نـفـسـهــا فــي تـلــك الـحـقـبــة ،وخـصــوصــا
أسلوب تفريخ التشكيالت العسكرية
ومـجــالــس الـحـكــم املـنــاطـقـيــة املـتـفــرقــة،
وإح ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــزر
االستراتيجية .وتجزم مصادر يمنية
أمنية بصحة معلومات حــول وجــود
ضباط ومستشارين في عدن ،يلعبون
دور الــدعــم اللوجستي واالسـتـشــاري
واإلش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ن ـش ــاط «ال ـت ـح ــال ــف»
الـسـعــودي اإلم ــارات ــي ،وال يـصــرح عن
نشاطهم علنًا كما هــي حــال املشاركة
األميركية في الحرب.
ب ــن  14أك ـت ــوب ــر  ،1962و 14أكـتــوبــر
 ،2017م ـت ـشــاب ـهــات وفـ ـي ــرة ،وف ـ ــوارق
شــاسـعــة فــي آن .انقلبت ال ـصــورة في
الـيـمــن ال ـج ـنــوبــي ،وانـقـلـبــت مـفــاهـيــم،
وت ـب ــدل ــت أدوار ،وب ـق ــي امل ـش ـت ــرك بني
زمنني :الخاصرة الجنوبية للجزيرة
الـعــربـيــة ،بما تـتــوافــر عليه مــن موقع
اسـتــراتـيـجــي وثـ ـ ــروات ،ســاحــة لعبث
ال ـغ ــرب ــاء ،وم ـس ــرح ــا ل ــأط ـم ــاع ونـهــب
املهيمنني ،القدماء والجدد.
«ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل» آلخـ ـ ـ ــر ج ـب ـه ــات
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــر وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرر م ـ ـ ـ ــن أط ـ ـ ـ ــول
االستعمارات في املنطقة ( 128عامًا)،
ذهـ ــب م ــع ان ـح ـس ــار امل ــدي ــن ال ـي ـس ــاري
وال ـن ــاص ــري .مــا بـقــي مــن تـلــك الحقبة
مـسـمـيــات وش ـع ــارات ونـجـمــة ح ـمــراء،
أعيد «تــدويــرهــا» الـيــوم تحت املسمى
نفسه« :املقاومة الجنوبية» ،ولو كانت
«مقاومة» من خندق املحتلني الجدد.
وامل ـح ـت ـلــون هـ ــؤالء «م ـ ـحـ ـ ِّـررون» ،وفــق

مـقـتـضـيــات انـ ـق ــاب امل ـفــاه ـيــم وت ـبــدل
األدوار .بــالـعــودة إلــى عــام  ،1962عام
ان ــدالع الـثــورة اليمنية ضــد املستعمر
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،يـ ـتـ ـك ــرر م ـش ـه ــد الـ ـي ــوم
املتمثل بـطــابــور طــويــل مــن املنتفعني
واملـ ـه ــادن ــن لـلـمـسـتـعـمــر م ــن إمـ ـ ــارات

أين «رفاق» األمس؟
ّ
مـ ـش ــتـ ـت ــا ي ـ ـبـ ــدو جـ ـي ــل ال ـ ـ ـثـ ـ ــورة ضــد
االس ـت ـع ـم ــار ال ـبــري ـطــانــي ف ــي جـنــوب
اليمن .وجوهه التي حاربت كتفًا إلى
كتف لنيل االستقالل ،تقف اليوم في
مـعـسـكــرات مـتـضــادة يـمـثــل بعضها
ان ـقــابــا ج ــذري ــا وكـلـيــا عـلــى الـثــوابــت
الـتــي ُبـنـيــت عليها «الـجـبـهــة القومية»
ومن ثم «الحزب االشتراكي» .نموذج
مــن هــذا األخـيــر يجليه بــوضــوح تيار
الرئيس الجنوبي السابق علي سالم
البيض .قـ َـاد البيض ،في خمسينيات
القرن املاضي ،مجموعة من املتطوعني
والـفــدائـيــن وأب ـنــاء القبائل ،ضمن ما
سـ ّـم ـيــت «املـيـلـيـشـيــا الـشـعـبـيــة» الـتــي

يقبع البيض
في اإلمارات شبه
ممنوع من الحركة
والعمل السياسي

ّ
شــك ـلــت الـ ـق ــوة الــرئ ـي ـســة ف ــي ال ـك ـفــاح
املـسـلــح ضــد االسـتـعـمــار البريطاني،
قبل أن تتحول إلى النواة األولى لجيش
دولة الجنوب السابقة.
وعقب جالء االستعمارُ ،عـ ّـن البيض
كـ ــأول وزيـ ــر ل ـلــدفــاع ف ــي «جـمـهــوريــة
الـيـمــن الـجـنــوبـيــة الـشـعـبـيــة»ُ ،لي ّ
سجل
ل ــه ،خ ــال ت ـلــك ال ـح ـق ـبــة ،أن ــه ك ــان أول
من رفــض مـحــاوالت بريطانيا البقاء
ف ــي ال ـج ـن ــوب ع ـبــر ق ــواع ــد عـسـكــريــة
ومـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن .أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،فـيـقـبــع
الـ ـبـ ـي ــض ف ـ ــي دولـ ـ ـ ــة اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ش ـبــه
ممنوع مــن الـحــركــة ومـمــارســة العمل
السياسي (باستثناء بضعة بيانات

يصدرها برضى اإلمــارات ـيــن) ،فيما
م ـس ـت ـش ــاروه يـقـتـصــر دورهـ ـ ــم على
ً
تـمـلــق أب ــو ظـبــي أم ــا فــي نـيــل حصة
م ــن «ال ـك ـع ـكــة» .وع ـلــى ض ـفــة الـجـنــاح
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي امل ـ ـح ـ ـسـ ــوب ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،أي
«املجلس االنتقالي الجنوبي» ،يظهر
الـجـمــود والـعـجــز سـيـ َـدي املــوقــف ،من
دون أن يتمكنا ،على ضخامتهما ،من
تبديد أوهام «االنتقالي» بأن اإلمارات
تتعامل معه بما يتجاوز حدود كونه
«ورقة للتداول».
في املقابل ،يبرز تيار الزعيم الجنوبي
حـســن ب ــاع ــوم ،ال ــذي ك ــان ل ــه ب ــاع في
املعارك ضد االستعمار ،قبل أن ُي ّ
عي

فــي عـهــد الــرئـيــس الـجـنــوبــي الـســابــق،
ســالــم ربـيــع عـلــي (س ــامل ــن) ،محافظًا
ل ـش ـب ــوة .ي ـم ـكــث ب ــاعـ ــوم ،ح ــال ـي ــا ،فــي
سـلـطـنــة ع ـم ــان ،م ــن دون أن ت ـبــرز له
م ــواق ــف أو ت ـحــركــات سـيــاسـيــة ،لكن
الـشـخـصـيــات وامل ـجــالــس «الـحــراكـيــة»
املحسوبة عليه ،وكذلك القوى ّ
املقربة
من تيارهّ ،
تصعد حاليًا نشاطها ضد
اإلم ــارات والتيارات املوالية لها ،سواء
عبر الفعاليات الجماهيرية أو العمل
اإلعالمي والدبلوماسي.
َ
ما بني َ
املتقدمني يقف الرئيس
التيارين
الجنوبي السابق علي ناصر محمد،
ال ـ ــذي ت ــول ــى ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ،إلــى
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إصرار قائد املفاوضات حينها ،الرئيس قحطان الشعبي ،على تسمية «جنوب اليمن»
ّ
ـ تتسع راهنًا ،يومًا بعد يوم ،بقعة انتشارها ،مصحوبة برفض نزق لكل ما له صلة
باليمنّ .
ّ
على خط مواز ،يتكثف االشتغال البريطاني على إعادة إحياء فكرة القواعد العسكرية،
التي لم تتمكن اململكة املتحدة من ترجمتها ،مباشرة ،عقب خروجها من جنوب اليمن.
لكنها اليوم تجد الفرصة سانحة لتحقيق الحلم الذي راود أسالفها ،بالسيطرة على
السواحل والجزر اليمنية .أما الواليات املتحدة ،فإن كل ما تطمع فيه ،خصوصًا في املواقع
(كأرخبيل سقطرى) ،بات ،عمليًا ،تحت سيطرتها بـ«فضل» حليفها
االستراتيجية ً
فضال ّ
عما يوفر عليها األخير من جهد استخباري وبشري على مستوى
اإلماراتي،

العالم
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ّ
تماه ال يكاد رافضو االحتالل في جنوب اليمن،
حربها «املقننة» ضد تنظيم
«القاعدة»ٍ .
ّ
في ظلهّ ،
يميزون بني «الشريكني» (أنى تجد اإلماراتيني تجد من خلفهم األميركيني).
هذا الفهم لطبيعة ما يدور في املحافظات الجنوبية «املحررة» يبدو أنه آخذ في التنامي،
شيئًا فشيئًا ،على الرغم من أن «شركاء» الثورة على االستعمار البريطاني يظهرون كمن
ّ
«تفرقوا أيادي سبأ» .بعضهم بات مدافعًا شرسًا عن االحتالل ،مزايدًا عليه في «التنظير»
لوجوده ،في مفارقة أقرب إلى إثارة اإلشفاق منها إلى السخط ،وبعضهم اآلخر يحاول
عبور حقول األلغام تلك بأقل قدر من التكاليف من دون أن تفلح جهوده إلى اآلن ،فيما
بعضهم الثالث يسير في طريق املواجهة التي تشي التطورات األخيرة في مدينة عدن،
والتي برزت خاللها لهجة غير مسبوقة ضد االحتالل ،بأنها آتية على األرجح.

على «حصان طروادة» ...األميركيون هنا!
دعاء سويدان

يتكرر مشهد
اليوم المتمثل
في طابور
طويل من
المنتفعين
والمهادنين
للمستعمر
(أرشيف)

وسـلـطـنــات ومـشـيـخــات وميليشيات.
لكن مــع استعادة تــاريــخ ليس بقديم،
فإن الطامعني ليسوا بمأمن من خروج
مقاومة جدية ،تالقي ثورة حقيقية في
الشمال ،ولو بعد عشرات السنني ،وهو
ما يشهد عليه  14أكتوبر من كل عام.

لم تكن الواليات املتحدة األميركية،
قـ ـبـ ـي ــل عـ ـ ـ ــام  ،2014تـ ـ ــواجـ ـ ــه ب ــال ــغ
صعوبة فــي النفاذ إلــى اليمن؛ ذلك
َ
بوجهيه
أن النظام الذي كان قائمًا،
األصيل (قبيل  )2011والبديل (عقب
 ،)2011ل ــم ي ـحــل بـيـنـهــا وبـ ــن أداء
املهمات «االستراتيجية والحيوية»
ملا تسميه «أمنها القومي» و«األمن
الـ ـع ــامل ــي» ع ـل ــى األراضـ ـ ـ ــي الـيـمـنـيــة
(ضــربــات الـطــائــرات مــن دون طيار،
ال ـح ـض ــور ف ــي ال ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ــواح ـ ــل) ،لـ ـك ــن م ـ ــا ك ــان
يـتـطـلــب ات ـفــاق ـيــات «ب ـيــروقــراط ـيــة»
وجـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـدًا اسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــا وب ـ ـشـ ــريـ ــا
وح ـمــات إعــامـيــة دوري ــة لـ «تلميع
الصورة» بات أيسر بكثير بـ «فضل»
ال ـح ـل ـيــف اإلمـ ــاراتـ ــي امل ـس ـي ـطــر على
جنوب اليمن ،بل إن «الرجل القوي»
في أبو ظبي ،كما تسميه الصحافة
الغربية ،أوصل واشنطن إلى حيث
ما لم تكن تحلم به حتى إبــان عهد
ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـلــه
صالح.
يـبــدو األم ــر أشـبــه مــا يـكــون بقضية
شـ ــركـ ــة «بـ ـ ــاكـ ـ ــووتـ ـ ــر» وال ـ ـشـ ــركـ ــات
ال ـخ ــاص ــة األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي اس ـت ـعــانــت
بها الــواليــات املـتـحــدة ،عقب غزوها
ل ـل ـع ــراق عـ ــام  .2003أرادت اإلدارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــن وراء ذلـ ــك ،تقليص
كـلـفــة عـمـلـيــاتـهــا ف ــي ب ــاد الــرافــديــن
والـتـخـفــف مــن األع ـب ــاء «األخــاق ـيــة»
التي تالحقها جــراء تلك العمليات.
اليوم ،يتكرر السيناريو نفسه ،إنما
على أرض عربية أخــرى هي جنوب
ً
اليمن ،وبأدوات عربية هذه املرة بدال
من الكولومبية والجنوب أفريقية.
فــي حربها «املفترضة» ضــد تنظيم
«ال ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــدة فـ ـ ــي جـ ـ ــزيـ ـ ــرة ال ـ ـ ـعـ ـ ــرب»،
تستعني ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،راه ـنــا،
باإلماراتيني ،الذي شكلوا لهم جهازًا
اسـتـخـبــاراتـيــا بــالــغ ال ـق ــوة والـنـفــوذ
ف ــي امل ـحــاف ـظــات ال ـج ـنــوب ـيــة .يـتــولــى

وحده عبد ربه منصور
هادي ال يزال في الخندق
نفسه (أرشيف)

جــانــب محمد علي هيثم ،أول رئيس
وزراء جنوبي بعد االستقالل ،قيادة
جبهة جبل فحمان في محافظة أبني،
قبل أن توكل إلـيــه ،إثــر تعيينه وزيـرًا
للدفاع خلفًا لعلي سالم البيض ،مهمة
تأسيس الجيش الجنوبي بالتعاون
مــع الــرئـيــس ال ـس ــوري ال ــراح ــل حافظ
األس ــد .ي ـحــاول نــاصــر ،ال ـيــوم ،إيـجــاد
مـســاحــة وسـطـيــة تـتـيــح ل ــه املـشــاركــة
فــي الديناميات الــرافـضــة ملــا آلــت إليه
األوض ــاع فــي الجنوب ،مــع االحتفاظ،
في الوقت نفسه ،بمرونة ال تزال َ
تواجه
بالسلبية من قبل الرياض وأبو ظبي.
وحده عبد ربه منصور هادي ال يزال

فــي الخندق نفسه .الــرجــل ال ــذي لعب
وشقيقه ناصر منصور هــادي ،إبان
املرافق للحاكم
عهد االستعمار ،دور ِ
الـعـسـكــري الـبــريـطــانــي ف ــي السلطنة
ال ـف ـض ـل ـي ــة ،ي ـق ـيــم ال ـ ـيـ ــوم فـ ــي ف ـن ــادق
منافحًا ،بأريحية ،عن الحرب
الرياض ّ ِ
ال ـتــي تـشــنـهــا ال ـس ـعــوديــة وحـلـفــاؤهــا
على بالده .يقال إنه لدى تعيني هادي
مديرًا للكلية العسكرية في عدن مطلع
السبعينياتّ ،
سجل الرئيس الجنوبي،
ح ـي ـن ـه ــا ،س ـ ــامل ـ ــن ،اع ـ ـتـ ــراضـ ــه ع ـلــى
ذل ــك ،مـحـتـ ّـجــا بــارت ـبــاط عــائـلــة هــادي
باالستعمار البريطاني.
دعاء...

هــؤالء عملية تجنيد العمالء داخــل
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ،وك ــذل ــك عملية
َ
ستهدف من
زرع «الـشــرائــح» الـتــي ُي
طريقها عناصر التنظيم بضربات
الطائرات من دون طيار ،والتي كان
آخــرهــا مطلع الشهر الـحــالــي ،حيث
اسـتـهــدفــت ضــربــة «درون» الـقـيــادي
ف ـ ــي «أن ـ ـ ـصـ ـ ــار ال ـ ـشـ ــري ـ ـعـ ــة» ،ص ــاح
ال ـ ـجـ ــوهـ ــري ،فـ ــي م ـن ـط ـقــة ي ــاف ــع فــي
مـحــافـظــة ل ـحــج دون أن تـتـمـكــن من
قتله.
إلـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ــان ـ ـ ــب مـ ـ ـ ــا ت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ،ي ـع ـت ـم ــد
األم ـ ـي ـ ــرك ـ ـي ـ ــون ع ـ ـلـ ــى اإلمـ ـ ــارات ـ ـ ـيـ ـ ــن
ف ـ ــي امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ
«إنـ ـ ــزاالت ـ ـ ـهـ ـ ــم» ض ـ ــد مـ ـ ـق ـ ـ ّ
ـار ق ـ ـيـ ــادات
ف ـ ــي ت ـن ـظ ـي ــم «ال ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» يـ ـ ـ ــرون أن
بـقــاء هــا «تـهــديــد اسـتــراتـيـجــي» لهم
(وف ــق الـتـعــريــف األمـيــركــي ملصطلح
التهديد) .هذا ما حدث في محافظة
الـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــاء ،ق ـ ـبـ ــل أشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر ،عـ ـن ــدم ــا
اسـتـهــدف إنـ ــزال أم ـيــركــي ،بمشاركة
قوات خاصة إماراتية ،منزل قيادات
مــن «الـقــاعــدة» فــي منطقة يكال ،وما
ت ـكــرر ف ــي آذار /مـ ــارس امل ــاض ــي في
محافظة أبــن ،حيث استهدف إنزال
مـمــاثــل مــواقــع للتنظيم فــي منطقة
موجان.
أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ي ـت ـكــئ األم ـي ــرك ـي ــون،
فـ ـ ــي عـ ـمـ ـلـ ـي ــة االسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدرار املـ ـب ــاش ــر
للمعلومات (االستجواب والتحقيق

الوجود األميركي
األبرز واألكثر
داللة هو في
جزيرة سقطرى

والـتـعــذيــب) ،على العصا اإلماراتية
أيـ ـض ــا ،س ـ ــواء ف ــي ال ـس ـجــن الــرئ ـيــس
ل ــ«ال ـت ـحــالــف ال ـع ــرب ــي» ف ــي مــديــريــة
البريقة في مدينة عدن ،أو في سجن
ال ــري ــان بـمــديـنــة امل ـكــا .ات ـكــاء يحقق
لــواش ـن ـطــن ه ــدف ــن مـتـصـلــن ف ــي آن
واحد :استحصال ما يرضي هوسها
بالتجسس ،ولــو أدى األمــر إلــى ظلم
أبرياء (تمامًا مثلما كان يحدث في
غ ــوان ـت ــان ــام ــو) ،وال ـ ـهـ ــروب م ــن وجــه
الـعــدســة الــاقـطــة النـتـهــاكــات حقوق
ً
اإلنسان (وهــو ما يتحقق لها فعال؛
إذ تتركز اتهامات املنظمات الدولية
عـلــى الـ ــدور اإلم ــارات ــي فــي التعذيب
الوحشي للمعتقلني).
ـواز ،ي ــدور ال ـحــديــث عن
عـلــى خــط م ـ ـ ٍ
مـ ـش ــروع ت ــدي ــره اإلمـ ـ ـ ــارات ف ــي عــدن
لـتـبـ ّـن نــوعـيــة األسـلـحــة املستخدمة

ضـ ــد ق ــواتـ ـه ــا فـ ــي ج ـب ـه ــات ال ــوس ــط
والشمال ،وتحديدًا الساحل الغربي.
إذ تـ ـح ــاول أبـ ــو ظ ـب ــي ال ـت ـع ــرف إل ــى
الـ ـسـ ـب ــب الـ ـك ــام ــن وراء عـ ـ ــدم تـمـكــن
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـ ـ ــ«ب ـ ـ ــات ـ ـ ــري ـ ـ ــوت» ،ف ـخــر
ال ـص ـنــاعــة األم ـيــرك ـيــة ،م ــن اع ـتــراض
ـه» ،وال سيما
صــواريــخ «أن ـصــار ال ـلـ َ
فـ ـ ــي جـ ـبـ ـه ــة املـ ـ ـخ ـ ــا ُ(يـ ـ ـن ـ ــق ـ ــل حـ ـط ــام
الصواريخ إلى عدن ومن ثم تفحصه
هـ ـ ـن ـ ــاك) ،والـ ـتـ ـثـ ـب ــت مـ ـم ــا إذا ك ــان ــت
تـلــك ال ـصــواريــخ روس ـيــة وكــوريــة أو
أنـهــا إيــرانـيــة الـصـنــع .وبــالـنـظــر إلــى
الـهــدفــن امل ــذك ـ َ
ـوري ــن ،ال يستبعد أن
يكون للواليات املتحدة دور في ذلك
امل ـش ــروع ،خـصــوصــا أن بـنــك أه ــداف
صواريخ «أنصار الله» اتسع ،أخيرًا،
ل ـي ـش ـمــل أبـ ـ ــو ظـ ـب ــي ،وإن كـ ـ ــان ه ــذا
التطور لم يأخذ نصيبه من االهتمام
ّ
بفعل التكتم األميركي واإلماراتي.
عـلــى مـسـتــوى ال ـح ـضــور الـعـسـكــري
املباشر ،يبرز العنصر األميركي في
املواقع ذات األهمية االستراتيجية،
تحت ستار دعــم الـقــوات اإلمــاراتـيــة
والـتـشـكـيــات املـحـلـيــة فــي مــواجـهــة
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» .قـبــل نـحــو سنة
ونـصــف سـنــة ،أعلنت وزارة الــدفــاع

األميركية إرسال ما قالت إنه «عدد
صغير جدًا» من الجنود األميركيني
إلــى مــديـنــة املـكــا الساحلية (حيث
ي ـقــع م ـي ـنــاء املـ ـك ــا ،أحـ ــد امل ـي ـنـ َ
ـاء يــن
َ
الوحيدين في محافظة حضرموت
َ
امل ـط ــل ــن ع ـل ــى ب ـح ــر ال ـ ـعـ ــرب) ،لــدعــم
ال ـح ـم ـل ــة ال ـ ـهـ ــادفـ ــة إلـ ـ ــى «تـ ـح ــري ــر»
امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة مـ ـ ــن ع ـ ـنـ ــاصـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم.
وف ــي أغ ـس ـطــس /آب امل ــاض ــي ،أعـلــن
البنتاغون مـشــاركــة قــوات أميركية
خـ ـ ــاصـ ـ ــة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ُوصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت ب ــأنـ ـه ــا
حـمـلــة ل ـ «ت ـط ـه ـيــر» مـحــافـظــة شـبــوة
مـ ــن عـ ـن ــاص ــر «الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة» ،ب ـق ـي ــادة
اإلمارات ،وذراعها املحلية« ،النخبة
ال ـش ـبــوان ـيــة» .وال ــاف ــت ف ــي الـحـمـلــة
األخ ـيــرة أنـهــا تــركــزت عـلــى املناطق
الـ ـس ــاحـ ـلـ ـي ــة ح ـ ـيـ ــث ت ـ ـقـ ــع املـ ـنـ ـش ــآت
ال ـح ـيــويــة كـمـنـشــأة ب ـل ـحــاف إلن ـتــاج
الـغــاز امل ـســال ،و 3مــوانــئ (املـجــدحــة
والبيضاء وقـنــا) ،بإمكانها ،إذا ما
اتـصـلــت بـمــواقــع أخ ــرى عـلــى البحر
الـعــربــي واملـحـيــط ال ـه ـنــدي ،تشكيل
بديل من مضيق هرمز.
أما الوجود األميركي األبرز واألكثر
داللة ،فهو في جزيرة سقطرى ،التي
تـشـكــل مـطـمـحــا م ـت ـقــادمــا ل ـلــواليــات
املتحدة .بحسب املعلومات ال ــواردة
م ــن األرخـ ـبـ ـي ــل ،فـ ــإن ع ـم ـل ـيــات ش ــراء
األراض ـ ـ ــي ال ـت ــي ت ـق ــوده ــا اإلم ـ ـ ــارات،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي مـنـطـقــة ح ـج ـهــر ذات
األه ـم ـي ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،مـسـتـمــرة
عـ ـل ــى ق ـ ـ ــدم وسـ ـ ـ ـ ــاق ،م ـ ــا ي ـش ـي ــر إل ــى
إم ـك ــان ـي ــة ت ـح ــول هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة إل ــى
قاعدة عسكرية أميركية ،خصوصًا
أن األميركيني يــرافـقــون اإلمــاراتـيــن
فــي معظم تحركاتهم طبقًا ملصادر
م ـح ـل ـي ــة .ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـع ـل ــوم ــات ،ف ــإن
منطقة حجهر ُت ّ
عد أكبر مرتفع جبلي
ف ــي س ـق ـط ــرى ،ولـ ـ ــذا ف ـ ــإن ال ـس ـي ـطــرة
عـلـيـهــا تـضـمــن سـيـطــرة ن ــاري ــة على
املـمــر الــدولــي للمالحة البحرية بني
شرق آسيا وأفريقيا ،وكذلك التحكم
بــأرب ـعــة مـضــائــق رئـيـســة هــي هرمز
وباب املندب والسويس وملقا.
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ّ
ّ
أوروبا تحذر واشنطن ّ:إلغاء االتفاق مع إيران يهدد أمنكم وأمن حلفائكم

ّ
ترامب لم يمزق «النووي» ...ويتوعد بالجنون

كما كان متوقعًا ،أدلى
الرئيس األميركي دونالد
ترامب بدلوه ،أمس ،منذرًا
باستراتيجية أميركية جديدة
تجاه إيران .وفيما تبقى
خطوته تجاه «االتفاق
النووي» حاليًا ضمن أروقة
الكونغرس الذي يدرس
كيفية تعديله ،بدأ ترامب
استراتيجيته بتفعيل
عقوبات جديدة ضد طهران
تستهدف الحرس الثوري
والبرنامج البالستي في
سياق مواجهة مجنونة
مع نفوذ إيران وحلفائها
المتعاظم في المنطقة

األميركي دونالد
لم يخرج الرئيس ّ
ّ
ترامب عن النص املتوقع .لم «يمزق»
االت ـفــاق ال ـنــووي كـمــا ك ــان ي ـهـ ّـدد في
حملته االنتخابية .لكنه ،في الوقت
عـيـنــه ،فـتــح ال ـب ــاب أم ــام إل ـغــائــه ،من
خالل عدم تصديقه على التزام إيران
ّ
املطول
باالتفاق .خالل إلقائه خطابه
بـ ـش ــأن االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
الـجــديــدة تـجــاه إي ــران ،الـتــي لــم تنتهِ
إدارت ـ ـ ـ ــه مـ ــن م ــراج ـع ـت ـه ــا ،ع ـل ـ ُـى ح ـ ّـد
ت ـع ـب ـيــره ،ق ــال ب ـكــل ح ـمــاســة« :أع ـل ــن
الـ ـي ــوم أنـ ـن ــا ال ي ـم ـك ـن ـنــا ول ـ ــن نـمـنــح
ت ـصــدي ـقــا (الل ـ ـتـ ــزام إيـ ـ ــران بــاالت ـفــاق
النووي) ،لن نواصل مسارًا نعرف أن
نهايته املزيد من العنف واإلره ــاب،
والتهديد الحقيقي في اختراق إيران
النووي».
ت ــرام ــب ّ
وج ـ ــه ،ب ــذل ــك ،ض ــرب ــة كـبــرى
لالتفاق الـنــووي مع إي ــران ،في ّ
تحد
ـرى .ورغ ـ ــم أنـ ــه لــم
ل ـق ــوى ع ــامل ـي ــة كـ ـب ـ ّ
ُيـسـقـطــه ،إال أن ــه حـ ــذر م ــن أن ب ــاده
قد تنسحب منه بالكامل في نهاية
املـطــاف .وأعـلــن سياسته فــي خطاب
فـ ّـصــل فـيــه نـهـجــا أك ـثــر مــواج ـهــة مع
إيـ ـ ـ ــران ،ب ـس ـبــب ب ــرام ـج ـه ــا ال ـن ــووي ــة
والـصــاروخـيــة ودعـمـهــا لـ«جماعات
في الشرق األوسط».
ـراره ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــزام طـ ـه ــران
وب ـ ـ ـعـ ـ ــدم إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ب ــاالتـ ـف ــاق ،املـ ــوقـ ــع ف ــي ت ـم ــوز 2015
ب ــن إيـ ـ ــران وال ـ ـ ــدول ال ـس ــت ال ـك ـبــرى،
فـ ــإن ت ــرام ــب ي ـض ــع ال ـك ــون ـغ ــرس فــي
خــط املــواجـهــة ملعالجة «الـعــديــد من
نقاط الضعف العميق في االتفاق».
وتـ ــدارك الــرئـيــس األمـيــركــي بــالـقــول:
ّ
«ل ـكــن إذا لــم نتمكن مــن إي ـجــاد حــل

مـ ــن خـ ـ ــال ال ـع ـم ــل مـ ــع ال ـك ــون ـغ ــرس
وحـلـفــائـنــا ،ف ــإن االت ـفــاق سينتهي»،
مضيفًا أنه «يخضع للتدقيق الدائم،
ويمكنني كرئيس إلـغــاء مشاركتنا
في أي وقت».
عمليًا ،ما قصده الرئيس االميركي
في جملة االتهامات إليــران هو دور
طهران في دعم حلفائها في املنطقة.
ّ
أصر على االشارة الى قوى املقاومة
مــن حـمــاس الــى حــزب الـلــه ،مــن دون
ً
إغـ ـف ــال ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،مـتـعــامــا
م ـ ــع فـ ـش ــل جـ ـم ــاع ــات ــه ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
نتائج على االرض فــي دول الشرق
االوسط بمثابة انتصار أكيد إليران
وحلفائها .ولم يكن اختياره الحرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـن ــوان ــا ج ــدي ـدًا
ل ـل ـمــواج ـهــة وف ـ ــرض ال ـع ـق ــوب ــات ،إال
لتأكيد أن اهـتـمــام واشـنـطــن يتركز
الـ ـي ــوم ع ـلــى ال ـس ــاح ــات ال ـت ــي يعمل
فيها الحرس الثوري ،وهي بالتأكيد
خـ ــارج اي ـ ــران ،عـلـمــا ب ــأن ك ــل حديثه
ع ــن تـفــاصـيــل االت ـف ــاق ال ـن ــووي بقي

قلق فرنسي ــ ّألماني
ــ بريطاني :متمسكون
بحزم باالتفاق

ع ــام ــا ،وم ــن دون دالئـ ــل ،االم ــر ال ــذي
أكدته مواقف بقية العواصم الدولية
ّ
املوقعة على االتـفــاق ،والتي رفضت
تقييم إدارة البيت االبـيــض لتعامل
إيران مع بنود االتفاق.
مـ ــواقـ ــف تـ ــرامـ ــب الـ ـق ــوي ــة ضـ ــد دور
إي ــران فــي املنطقة تـصـ ّـب فــي سياق
التصعيد الذي بدأ من بضعة أشهر،
ع ـنــدمــا ان ـط ـلــق ق ـط ــار إنـ ـه ــاء وج ــود
تنظيم «داع ــش» وبقية املجموعات
االرهابية ،وبدء استعادة دول وقوى
محور املقاومة املبادرة على أكثر من
ص ـع ـيــد ،وح ـي ــث تـعــاظـمــت الـخـشـيــة
لــدى اســرائـيــل مــن جهة والسعودية
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،ع ـل ـمــا بـ ــأن تــرامــب
أخــذ على االدارة االميركية السابقة
أن ـهــا لــم تـكـبــح ج ـمــاح اي ـ ــران ،إال أنــه
يـعــرف أن إي ــران رفـضــت على ال ــدوام
رب ـ ــط ال ـ ـحـ ــوار ح ـ ــول املـ ـل ــف الـ ـن ــووي
بكل ملفات املنطقة الخالفية .وهذه
َ
سيواجه تــرامــب برفض ايــران
امل ــرة،
ّ
التفاوض على أي من ملفات املنطقة،
والـ ـت ــي ت ـب ـقــى ه ــي االس ـ ـ ــاس ف ــي كــل
سياسات االدارة االميركية.
وف ــي سـيــاق مــواقـفــه أم ــس ،لــم َ
ينس
ت ــرام ــب ال ـت ــذك ـي ــر بــأه ـم ـيــة الـسـلـطــة
املعطاة له كرئيس حيث يمكنه إلغاء
االتـفــاق ال ـنــووي .لكن خطوته تترك
الجميع بــانـتـظــار ق ــرار الـكــونـغــرس.
وهـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـ ــى إطـ ـ ـ ـ ــاق الـ ـعـ ـن ــان
ل ـع ـق ــوب ــات «ق ــاسـ ـي ــة» جـ ــديـ ــدة ضــد
ال ـحــرس ال ـث ــوري .وق ــال إن «الـحــرس
ي ـ ـس ـ ـت ـ ـحـ ــوذ ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ــزء كـ ـبـ ـي ــر م ــن
االقتصاد اإليــرانــي ،لتمويل الحرب
واإلرهـ ـ ــاب ف ــي الـ ـخ ــارج» ،طــالـبــا من

«عقوبات أشد»
وزارة الخزانة اتخاذ
ّ
ّ
ب ـح ــق ــه ،م ــن دون أن ي ـصــن ـفــه ضمن
«امل ـن ـظ ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة» .وف ــي إط ــار
تــأكـيــد «حـفـلــة ال ـج ـنــون» الـتــرامـبـيــة،
أع ـلــن الـجـيــش األم ـيــركــي أن ــه ُيـجــري
م ــراج ـع ــة شــام ـلــة ألن ـش ـطــة ال ـت ـعــاون
األمـ ـن ــي ،ووض ـ ــع الـ ـق ــوات وال ـخ ـطــط
لــدعــم استراتيجية الرئيس دونــالــد
ترامب الجديدة تجاه إيران.
الـ ـ ــرد األب ـ ـ ــرز ع ـل ــى ت ــرام ــب أت ـ ــى مــن

ُ
ّ
ب:
رح
ت
إسرائيل
َ
اإلعالن األميركي أنتج فرصة لتعديل االتفاق
علي حيدر
تناغم املوقف الرسمي اإلسرائيلي مع
ما ورد في خطاب الرئيس األميركي
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــع مــا
اع ـت ـبــر إســرائ ـي ـل ـيــا فــرصــة لتصحيح
االت ـ ـفـ ــاق .ف ـهــي ب ــات ــت م ــوات ـي ــة إن تـ ّـم
ال ـب ـنــاء عـلـيـهــا بـشـكــل ج ـي ــد ،وس ــارت
األم ــور كـمــا هــو مخطط لـهــا مــن دون
عراقيل ،وإن تأمنت ظروفها وتجاوب
املجتمع الــدولــي مــع ه ــذا امل ـســار .في
هــذه الـحــالــة ،قــد ت ــؤدي الـفــرصــة التي

ّ
إسرائيل اطلعت
على مضمون خطاب
ترامب مسبقًا

تحدث عنها رئيس ال ــوزراء بنيامني
نتنياهو ،تعقيبًا على االتفاق ،إلى ما
تطمح اليه إسرائيل .هذه هي خالصة
املوقف اإلسرائيلي الرسمي.
وحــاول نتنياهو أن يقدم في تعقيبه
خـ ــاصـ ــة ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات ال ـ ـتـ ــي س ــوف
ت ـتــرت ــب ،بـنـظــر إس ــرائ ـي ــل ،ع ـلــى بـقــاء
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ع ـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه،
ب ــال ـق ــول «إذا ب ـقــي االتـ ـف ــاق م ــن دون
تغيير ،فهناك أمر واحد أكيد :سيكون
لـلــداعـمــة األك ـبــر ل ــإره ــاب فــي الـعــالــم
تــرســانــة أسـلـحــة ن ــووي ــة ،وه ــذا ضــرر
كبير ملستقبلنا املشترك».

ّ
حاول نتنياهو أن يقدم خالصة التهديدات التي تترتب على بقاء االتفاق النووي (أرشيف)

ثم انتقل نتنياهو إلــى تقييم املوقف
الــذي أعلنه ترامب ،بالقول إنه «خلق
ّ
السيئ
فرصة لتصحيح هــذا االتفاق
ولـكـبــح الــوحـشـيــة اإليــران ـيــة وإي ـقــاف
دعمها لإلرهاب» .في ضوء ذلك ،كان
م ــن الـطـبـيـعــي وص ـفــه ل ـق ــرار الــرئـيــس

االميركي بـ«الجريء» .وختم تعقيبه
الذي أدلى به قبل كلمة ترامب ،بسبب
دخول عطلة يوم السبت وفق الديانة
الـيـهــوديــة ،بالتحدث بــاســم إسرائيل
الـ ـت ــي «ت ـ ـبـ ــارك ه ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة» ال ـتــي
َ
وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه إلـ ــى «ك ــل
أوجـ ــدهـ ــا تـ ــرامـ ــب.

ح ـكــومــة م ـســؤولــة وك ــل ش ـخــص قلق
على أمنه وســامــة العالم ،عليه فعل
ذلك».
وب ــالـ ـطـ ـب ــع ل ـ ــم يـ ـف ــت ديـ ـ ـ ـ ــوان رئ ـي ــس
الحكومة التأكيد على أن «إســرائـيــل
ّ
اطلعت على مضمون خطاب ترامب

ق ـب ــل االتـ ـ ـص ـ ــال ال ـه ــات ـف ــي بـ ــن وزيـ ــر
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
ّ
ون ـت ـن ـيــاه ــو .وأض ـ ــاف أن ت ـي ـلــرســون
اتصل بنتنياهو «هذا املساء وأطلعه
بـصــورة ّ
مفصلة على االستراتيجية
األم ـي ــرك ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ف ــي امل ــوض ــوع
اإليراني».
ف ـ ــي امل ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــل ،ذه ـ ـ ـ ــب ت ـ ـقـ ــديـ ــر وزي ـ ــر
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات ي ـ ـسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ك ــات ــس
لخطاب ترامب في اتجاه آخر ،ويبدو
أن ــه أراد التعبير عــن حقيقة الــرهــان
اإلسرائيلي عندما رأى أنه «قد يقود
الى حرب» .واستند كاتس في تقديره
لهذه النتيجة إلى أن ذلك قد يتحقق
«بـمــوجــب الـتـهــديــدات اإليــران ـيــة» ،في
إشــارة إلى التصلب اإليراني املتوقع،
فـ ــي م ـق ــاب ــل ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـ ــذي ي ـبــديــه
الــرئـيــس تــرامــب على مــواصـلــة نهجه
امل ـع ـل ــن عـ ـن ــه ،وهـ ــو م ــا سـ ــوف ي ــؤدي
بــالـنـتـيـجــة – بـحـســب ه ــذا ال ـت ـصــور ـ
إلى الصدام العسكري املباشر .وليس
ّ
م ــن امل ـبــال ـغــة ال ـق ــول إن م ــا ت ـق ــدم هو
أحــد الرهانات اإلسرائيلية على هذا
املسار ،عبر وضع إيران بني خيارين،
إم ــا الـقـبــول بتعديل االت ـفــاق وتقديم
التنازالت التي تطمح إليها إسرائيل،
أو أن ت ـ ــؤدي ديـنــامـي ـكـيــة الـتـصـعـيــد
امل ـ ـت ـ ـبـ ــادل وال ـ ـس ـ ـقـ ــوف امل ــرت ـف ـع ــة بــن
الـطــرفــن إلــى نقطة الــاعــودة ،بحيث
يصبح ال بديل من الصدام.
فــي السياق نفسه أتــى ترحيب وزيــر
األم ــن الــداخـلــي غلعاد أردان بموقف
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العالم
علمًا بــالـقــرار ال ــذي اتـخــذه الرئيس
ترامب بعدم اإلقرار أمام الكونغرس
ب ــاح ـت ــرام اي ـ ـ ــران" ل ــات ـف ــاق ،و"ن ـحــن
قلقون حيال التداعيات التي يمكن
أن تنجم عنه» .وتابعت في بيانها:
«ن ـ ـش ـ ـجـ ــع االدارة وال ـ ـكـ ــون ـ ـغـ ــرس
االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن عـ ـل ــى أن ي ـ ــأخ ـ ــذا فــي
االعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــار ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات امل ـح ـت ـم ـل ــة
لقرارهما على أمن الواليات املتحدة
وحلفائها قبل اتخاذ أي إجــراء من
شأنه التعرض» لالتفاق ،على غرار
إعـ ـ ــادة فـ ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى ايـ ــران
سبق أن رفعت.
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،أكـ ـ ــدت ال ـ ـ ــدول ال ـث ــاث
أنـ ـه ــا «ت ـش ــاط ــر ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
قـلـقـهــا» حـيــال "بــرنــامــج الـصــواريــخ
الـبــالـسـتـيــة إلي ـ ــران وأن ـش ـط ـت ـهــا في
املنطقة" ،مبدية استعدادها التخاذ
"إجـ ــراء ات جــديــدة مــائـمــة للتعامل
مع هذه القضايا بتعاون وثيق مع
الــواليــات املـتـحــدة وجميع الشركاء
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن» .وخـ ـل ــص الـ ـبـ ـي ــان ب ــأن ــه
"نتوقع من إيــران أن تخوض حوارًا
ّ
بن ً
اء لوقف أنشطة زعزعة االستقرار
والعمل من أجل حلول تفاوضية».
وأع ـ ـ ـل ـ ـ ـنـ ـ ــت ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــا أن رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ي ــدرس الـتــوجــه
إل ــى إيـ ــران ،تلبية لــدعــوة روحــانــي،
بـحـيــث ت ـكــون ،إذا تـ ّـمــت ،أول زي ــارة
يـقــوم بـهــا رئـيــس دول ــة ،أو حكومة
ف ــرن ـس ـي ــة ،إلي ـ ـ ــران م ـن ــذ عـ ــام .1971
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة إن
ّ
الــرئ ـي ـســن تـ ـش ــاورا هــات ـف ـيــا ،وذك ــر

ّرحبت السعودية واإلمارات والبحرين باستراتيجية ترامب (أ ف ب)

شــركــائــه فــي التوقيع على االتـفــاق،
فـ ــي بـ ــاريـ ــس وبـ ــرلـ ــن ول ـ ـنـ ــدن ال ـتــي
أعلنت فــي بيان مشترك عــن "قلقها
ح ـ ـيـ ــال ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات" قـ ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس
االمـ ـي ــرك ــي رف ـ ــض اإلق ـ ـ ـ ــرار ب ــال ـت ــزام
ايـ ـ ــران ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ،م ـش ــددة
ع ـلــى "تـمـسـكـهــا الـ ـح ــازم" بــاالت ـفــاق.
وقــالــت ال ــدول الـثــاث" :نحن رؤســاء
الدولة والحكومة في كل من فرنسا
وأمل ــان ـي ــا وامل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة ،نــأخــذ

ّ
«تمسك فرنسا» باالتفاق
ماكرون بـ
النووي.
بـ ـ ــدورهـ ـ ــا ،قـ ــالـ ــت وزي ـ ـ ـ ــرة خ ــارج ـي ــة
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي فـ ـي ــدي ــريـ ـك ــا
موغريني إنــه ال سلطة لــدى ترامب
ل ــوض ــع حـ ـ ّـد ل ـه ــذا االتـ ـف ــاق «فـ ــي أي
وقـ ـ ــت» .وب ـع ــد دق ــائ ــق ع ـلــى كـلـمـتــه،
ق ــال ــت إن االت ـ ـفـ ــاق حـ ــول ال ـبــرنــامــج
ال ـ ـنـ ــووي «ي ـع ـم ــل وي ــؤت ــي ثـ ـم ــاره».
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت« :ال يـ ـمـ ـك ــن أن ن ـس ـمــح
ألنفسنا ،بوصفنا مجتمعًا دوليًا،
وأوروب ـ ــا بــالـتــأكـيــد ،بتفكيك اتـفــاق
يـعـمــل وي ــؤت ــي ثـ ـم ــاره» .وأوض ـحــت
أن «رئ ـيــس ال ــوالي ــات املـتـحــدة لديه
س ـل ـطــات ع ــدي ــدة ،ول ـك ــن ل ـيــس هــذه
ال ـس ـل ـط ــة» .وش ـ ـ ـ ّـددت ع ـلــى أن «ه ــذا
االت ـف ــاق لـيــس ات ـفــاقــا ثـنــائـيــا ،ليس
معاهدة دولـيــة» ،مضيفة« :بحسب
علمي ،ال يستطيع ّ
أي بلد في العالم
بمفرده قرارًا ملجلس األمن
أن يلغي
ّ
الدولي تم تبنيه باإلجماع».
م ــن جـهـتــه ،أع ـلــن الــرئ ـيــس اإلي ــران ــي
ح ـســن روح ــان ــي أن خ ـط ــاب تــرامــب
يظهر أنه «ضد الشعب اإليراني أكثر
مــن أي وقــت مـضــى» .وقــال فــي كلمة
متلفزة ،بعد خطابه« :اليوم ،ترفض
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة االت ـف ــاق ال ـنــووي
أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى ،وهــي ضد
الـشـعــب اإلي ــران ــي أك ـثــر مــن أي وقــت
م ـض ــى» .ورأى أن «م ــا ق ــال ــه تــرامــب
أثـبــت أن االت ـفــاق ال ـنــووي ب ــات أكثر
رسوخًا ،وأن أميركا باتت وحیدة في
موقفها أكثر من أي وقت آخر» .وأكد

«أننا سنلتزم باالتفاق طاملا یضمن
مصالحنا ،وسنواصل تعاوننا مع
الــوكــالــة الــدولـیــة للطاقة الــذریــة ،في
إط ــار مصالحنا الــوطـنـیــة» ،مضيفًا
أن «م ــا سـمـعـنــاه م ــن ت ــرام ــب م ــا هو
إال تكرار ملا سمعناه من املسؤولنی
األميركيني على مدى  40عامًا».
أمــا نائب وزيــر الخارجية الــروســي،
سيرغي ريابكوف ،فرأى أن من «املقلق
للغاية» أن يثير الرئيس األميركي
تساؤالت ُس ّويت عند توقيع االتفاق
الـنــووي .وأكــد ريابكوف أن «روسيا
تـ ــرى أن مـهـمـتـهــا األس ــاسـ ـي ــة ،اآلن،
هــي مـنــع انـهـيــار االت ـف ــاق ال ـن ــووي»،
ّ
التمسك
داع ـيــا جميع األطـ ــراف إل ــى
باالتفاق.
ّ
اس ـت ـن ـك ــار األطـ ـ ـ ـ ــراف املـ ــوق ـ ـعـ ــة عـلــى
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق مل ـ ــواق ـ ــف تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،خ ــال ـف ــه
ترحيب سـعــودي بـ«االستراتيجية
ال ـ ـحـ ــازمـ ــة» تـ ـج ــاه إيـ ـ ـ ـ ــران .وأع ـل ـن ــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة "ت ــأيـ ـي ــده ــا
وترحيبها باالستراتيجية الحازمة
التي أعلن عنها ترامب تجاه إيــران،
ونهجها ال ـعــدوانــي» .كــذلــك ،أعلنت
كل من اإلم ــارات والبحرين دعمهما
لالستراتيجية األمـيــركـيــة الجديدة
تـجــاه إي ــران .وأعـلـنــت أبــو ظبي عبر
حـ ـس ــاب وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء اإلم ــاراتـ ـي ــة
عـ ـل ــى «ت ـ ــويـ ـ ـت ـ ــر» دعـ ـمـ ـه ــا «الـ ـك ــام ــل
الستراتيجية» ترامب« ،للتعامل مع
السياسات اإليرانية ّ
املقوضة لألمن
واالستقرار».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

استراحة
2701 sudoku
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ت ــرام ــب ع ــدم امل ـص ــادق ــة ع ـلــى االت ـفــاق
النووي.
مــن جهتها ،لــم تنتظر القناة الثانية
انـتـهــاء عطلة الـسـبــت ،ورأى معلقها
ّ
للشؤون العربية إيهود يعري أن «ما
فعله ترامب اآلن لم يعالج في الوقت
الـحــالــي االت ـفــاق ال ـن ــووي» ،الفـتــا إلــى
ّ
أن مــا فعله بخطابه وبجملة واحــدة
«وضــع إن ــذارًا» ،ســواء للديمقراطيني
الكونغرس أو للشركاء األوروبيني
في
ّ
الذين وقعوا على هــذا االتفاق أيضًا.
وخلص يعري إلى أن «االتفاق النووي
بـقــي ول ـَـم ُيـ َـمــس ،وف ــي الــوقــت الحالي
لـ ــم ُيـ ــدخـ ــل ت ـع ــدي ــل ع ـل ـي ــه .هـ ــو يــريــد
الـقـيــام ببعض التحسينات وتعديل
ال ـث ـغ ــرات ،ول ــذل ــك يــريــد فـعــل ذل ــك مع
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن ،ح ـي ــث هـ ــو ب ـحــاجــة
إليهم في مجلس النواب ،ويريد فعل
ذلك بمشاركة األوروبيني لكي ال تبقى
الواليات املتحدة وحدها».
ف ـ ــي اإلط ـ ـ ـ ـ ــار نـ ـفـ ـس ــه ،ت ـ ـطـ ــرق امل ـع ـل ــق
السياسي فــي الـقـنــاة نفسها ،أمنون
ام ـب ــرم ــوف ـي ـت ــش ،إلـ ــى خ ـط ــاب ت ــرام ــب
الذي وصفه بأنه «أقل من دراماتيكي
وأب ـع ــد م ــن الـ ـح ــرب» ،مـشـيـرًا إل ــى أنــه
ل ـ ــم يـ ـم ــس ب ـ ــاالتـ ـ ـف ـ ــاق .ورأى أن مــن
الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة ،مــا ق ــام بــه تــرامــب
هــو «مــواصـلــة الـتـغــريــد» ،مضيفًا أنه
«ي ـغ ـ ّـرد عـلــى تــويـتــر وحـ ــده ،ولـكـنــه ال
يقرر وحده ،وهو عمليًا معزول يتجه
نحو تعديالت تقنية ،وهو لم يتحدث
بأي شيء جوهري».
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أفقيا
 -1زعيم ليبي ُمجاهد إشتهر بمقاومة اإلستعمار اإليطالي في طرابلس الغرب فأعتقل
ّ
وأعدم – ُ -2يستعمل في املنقوشة – ُ
ويسويه
كبر وزاد النبات –  -3ضجر – يصقل الحجر
ويصلحه – ّ -4
ُ
ُ
يقدم لهم بدون مقابل – إمــارة عربية –  -5نبع إشعاعي يستعمل في علم
األغراض الحربية – إله مصري –  -6خالف غرب – لقب أباطرة الرومان –  -7من
وفي
الحياة
ُ
ّ
وشح املاء – طبق لبناني
األلوان – إسم كانت تعرف به بحيرة مالوي قديمًا –  -8ثرى – ندر
معروف ّ
ّ
مكون من أصناف عديدة من الخضر والخبز املحمص – ّ -9معبد ومسجد – عملة
ّ
آسيوية –  -10موسيقار مصري راحل صاحب مدرسة تأثر بها فن الغناء والتلحني

عموديًا
 -1مفكر ونــاشــط وكــاتــب سياسي فلسطيني ونــائــب ســابــق ومــديــر عــام املــركــز العربي
لألبحاث ودراس ــة السياسات –  -2مـ ّ
ـدرس – مستودع الجنني في أحشاء الحبلى – -3
ّ
خنزير بـ ّـري – نضع القهوة في املــاء املغلي – بئر عميقة –  -4مدينة فلسطينية تحت
سطح البحر أقدم مدينة ّ
مسورة في العالم – نوم –  -5صوت الحمار – حرف جزم – -6
مرض –  -7جنب الطريق املبلط بصفائح
فنان ومطرب لبناني ونجم سوبر ستار واحد –
الحجارة –  -8أخرج الرجل َ ُ
ّ
مده حزنًا أو ِأملًا – ّ
فوت القطار باألجنبية –  -9والدة
نفسه بعد ِ
– إحسان – ّ
ّ
حمام بخاري –  -10فنان ومطرب لبناني خريج استديو الفن

أفقيا

شروط اللعبة

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

حلول الشبكة السابقة
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مشاهير 2701
1

 -1السي فرنيني –  -2نمر – هوالكو –  -3طس – إدمان – ُ  -4بن – أساسي –  -5أسوان
– نيدو –  -6نب – كان – أمس –  -7رينو – شحن –  -8هنا – شاري –  -9مرادهما –
ّ
بص –  -10يسرا – كشمير

عموديًا

 -1انطوان ريمي –  -2ملس – سبي – رس –  -3سر – بو – نهار –  -4اناكوندا –  -5فهد –
نا – آه –  -6روما – نش – مك –  -7نالسن – حشاش –  -8يانا يانا –  -9نك – سدم – ربي
–  -10يوليوس قيصر

حل الشبكة 2700

إعداد
نعوم
مسعود
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عــالــم أملــانــي متخصص فــي علم األح ـيــاء القديمة ( .)1952-1870قــام ببناء
متحف في مدينة ميونيخ عرض فيه عظام الديناصورات ُدمر خالل الحرب
العاملية الثانية
 = 1+10+9+2عاصمة إيطاليا ■  = 8+5+3+4مــركــز تـجــاري باألجنبية ■
 = 11+1+7+6رداء املسرح

حل الشبكة الماضية :رامي أبو صالح
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◄ وفيات ►

مصر

«عودة كبار رجال األعمال»
اختبار لقدرات الحكومة ...في االقتصاد
تعكس عودة كبار المستثمرين
إلى السوق المصرية الثقة وعودة
الروح إلى االقتصاد المصري المأزوم،
إال أنها تضع النظام المصري في اختبار
أمام الموازنة بين حقوق الدولة
ومصالح المستثمرين حتى ال تعود
سيطرة دولة رجال األعمال
ّ
ترى الحكومة أن عودة كبار رجال األعمال انتصار لـ«برنامج اإلصالح»

القاهرة ــ آية الغريب
منذ أن ّ
أقرت الحكومة املصرية قانون
االستثمار ،والئحته التنفيذية في 17
آب /أغسطس ،ال ّ
يمر يوم إال وتتصدر
عناوين الصحف املحلية تصريحات
م ـس ــؤول ــن ح ـك ــوم ـي ــن ،ع ـل ــى رأس ـه ــم
وزيــرة االستثمار ،سحر نصر ،تشير
إلى مذكرات تعاون أو اتفاقات وعقود
استثمارية من شأنها ضخ مليارات
الجنيهات إلى السوق املصرية.
أب ـ ـ ـ ــرز األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار كـ ــانـ ــت ع ـ ـ ـ ــودة ك ـب ــار
امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوق امل ـص ــري ــة
بـعــد هــربـهــم مـنــذ األزم ــة االقـتـصــاديــة
ف ــي أع ـق ــاب «ثـ ـ ــورة ي ـن ــاي ــر»  ،2011إذ
أعلن رجــل األعـمــال السعودي ،الوليد
ب ــن طـ ــال ،ض ــخ اس ـت ـث ـم ــارات تـتـعــدى
 800م ـل ـي ــون دوالر فـ ــي م ـش ــروع ــات
اسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ف ـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـس ـي ــاح ــة
بشرم الشيخ والعلمني بالتعاون مع
مجموعة طلعت مصطفى والتي تصل
استثماراتها إلى ما يقارب  1.8مليار
دوالر ،بينما أعلن رجال األعمال فهد
الشوبكشي ،وعبد الرحمن الشربتلي،
ضــخ استثمارات بقيمة  2.150مليار
دوالر ف ــي م ـص ــر ،أغ ـل ـب ـهــا ف ــي ق ـطــاع
ال ـس ـيــاحــة والـ ـعـ ـق ــارات؛ أي ـض ــا ،إع ــان
رجل األعمال املصري ،ياسني منصور،
في أيـلــول /سبتمبر ،بعد تبرئته من
تهم النصب في كانون الثاني /يناير
 ،2017ع ــن اس ـت ـث ـم ــارات بـقـيـمــة 150
مليار جنيه في أحد املشاريع العقارية
أكتوبر.
الضخمة بمدينة 6
ّ
مـ ــن ج ـه ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ف ــإنـ ـه ــا تـعـتـبــر

المشاكل االقتصادية تحتاج
إلى سياسات نقدية جادة وليست
مرهونة باالستثمارات
ع ــودة ك ـبــار رج ــال األع ـم ــال انـتـصــارًا
ل ــ«ب ــرن ــام ــج اإلصـ ـ ــاح االقـ ـتـ ـص ــادي»،
وال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــات الـ ــواس ـ ـعـ ــة امل ـم ـن ــوح ــة
لـ ـلـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن ،إذ تـ ـ ـق ـ ــول وزيـ ـ ـ ــرة
االسـتـثـمــار والـتـعــاون الــدولــي ،سحر
ّ
نـصــر ،فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار» ،إن
كــل ذل ــك يــأتــي فــي ظــل «ام ـتــاك مصر
مـ ــزايـ ــا وم ـ ـقـ ــومـ ــات ت ــؤه ـل ـه ــا ل ـت ـكــون
م ــرك ـزًا ل ـجــذب االس ـت ـث ـمــارات املحلية
والعربية واألجـنـبـيــة ،مثل مــا تحقق
مع االستقرار األمني والسياسي ،إال
ّ
أن الحكومة أيضًا تتبنى برامج جادة
ـائــم وال ـج ــاذب لكل
لتهيئة امل ـنــاخ املـ ً
االستثمارات ،بداية من تطوير اإلطار
ال ـت ـش ــري ـع ــي وامل ـن ـظ ــوم ــة املــؤس ـس ـيــة
وتيسير وتوحيد اإلجراءات والقضاء
على البيروقراطية ،وهــو مــا انعكس
في رفع ثقة املستثمرين في االقتصاد
املصري».
وعــن رؤي ــة الحكومة لتوظيف قطاع
االستثمار في اإلصــاح االقتصادي،
ّ
تـقــول نـصــر إن «الـحـكــومــة تستهدف
رفع معدالت نمو من خالل جذب مزيد
مــن االسـتـثـمــارات املحلية واألجنبية
وتحقيق التنمية املستدامة» ،مضيفة:
«لدينا رسالة واضحة للمستثمرين،

ّ
ه ــي أن م ـصــر اآلن م ـف ـتــوحــة للعمل
واالس ـت ـث ـم ــار ب ـعــد إزالـ ـ ــة ال ـع ــدي ــد من
ال ـق ـي ــود وم ـن ــح ح ــواف ــز وض ـم ــان ــات»،
ّ
مــوض ـحــة أن «اإلص ـ ـ ــاح الـتـشــريـعــي
ُ
لـبـيـئــة االس ـت ـث ـم ــار يـ ـل ــزم امل ـســؤولــن
الـحـكــومـيــن بــوقــت م ـحــدد ل ـلــرد على
املستثمرين ،ويضعهم تـحــت طائلة
املساءلة في حالة تعطيل العمل ،وهو
مــا يخلق مــزيـدًا مــن الثقة فــي النظام
وي ـس ـ ّـه ــل ب ــداي ــة األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة،
فالعمل اآلن تحت شعار (ال مزيد من
التأخيرات غير املنتهية)».
وتوقعت وزيــرة االستثمار والتعاون
الــدولــي ،بلوغ االستثمارات الخاصة
خــال الـعــام املــالــي 267 ،2017/2016
مليار جنيه ،أي بــزيــادة  27فــي املئة
عــن الـعــام الـســابــق ،كما ارتـفــع صافي
تدفقات االستثمار األجنبي املباشر
إل ــى  6.6م ـل ـيــارات دوالر خ ــال الــربــع
األول م ــن ال ـع ــام امل ــال ــي ،2017/2016
وتــوق ـعــت أن ي ـصــل إل ــى  8.7بـنـهــايــة
الـعــام املــالــي ليرتفع بنسبة  14.5في
املئة عن العام املالي السابق.
وكــانــت الحكومة املصرية قــد أطلقت
برنامج موسعًا لإلصالح االقتصادي
فــي تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر ،2016
قائمًا على «سـيــاســات مــرنــة» أهمها
ت ـ ـحـ ــريـ ــر س ـ ـعـ ــر الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف ،وي ـ ــراه ـ ــن
ع ـلــى تـحـقـيــق إص ــاح ــات اقـتـصــاديــة
ط ـم ــوح ــة مـ ــن خ ـ ــال خ ـف ــض اإلنـ ـف ــاق
ورفع الضرائب .لكن منذ بداية تنفيذ
البرنامج ،وبخاصة مع زيادة أسعار
ال ـ ــوق ـ ــود وانـ ـخـ ـف ــاض ق ـي ـم ــة ال ـج ـن ـيــه
املصري أمــام العمالت األجنبية ،بلغ
التضخم أعـلــى مستوى فــي  30عامًا
والذي وصل إلى  35في املئة ،بحسب
تقديرات البنك املركزي.
ورغ ـ ــم م ــا ت ـح ـت ـفــي ب ــه ال ـح ـك ــوم ــة مــن
تـحـســن تصنيف مـصــر فــي الـتـقــاريــر
الدولية ،مثل تقرير التنافسية وبيئة
األع ـم ــال ال ــذي أق ـ ّـر بــارت ـفــاع تصنيف
م ـص ــر ف ــي مـ ــؤشـ ــرات ت ــوف ـي ــر الـبـنـيــة
األســاس ـيــة وبـيـئــة األع ـمــال ومـحــاربــة
ّ
الفساد وسيادة القانون ،باعتبار أن
هذه التقارير تعكس نجاح البرنامج
ّ
االقتصادي ،فإن األرقــام الرسمية عن
حجم االستثمارات القائمة واملتوقعة
ال يمكنه الدفع بمعدل النمو.
يوضح الباحث املتخصص في الشأن
االقتصادي واملستشار األسبق لوزير
منصور كامل ،في حديث
االستثمار،
ّ
إلـ ــى «األخ ـ ـب ـ ــار» ،أن ـ ــه «ح ـت ــى تـتـمـكــن
الحكومة من تحقيق معدل نمو يبلغ
 5ف ــي امل ـئ ــة ،أي ض ـعــف م ـعــدل الـنـمــو
الـسـكــانــي امل ـح ــدد بـ ـ  2.5ف ــي امل ـئ ــة ،ال
بد أال تقل قيمة االستثمارات عن 10
مليارات دوالر سنويًا ،بينما توقعات
ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام تـ ـق ــف عـ ـن ــد حـ ـ ـ ــدود 8.7
مليارات دوالر».
ّ
وي ــرى كــامــل أن «اس ـت ـمــرار سياسات
الحكومة بــاتـخــاذ إجـ ــراءات مشجعة
لـلـمـسـثـمــريــن ،وف ــي مـقــدمـهــا تـســويــة
م ـن ــازع ــات االس ـت ـث ـمــار ال ـقــدي ـمــة دون
الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى ال ـت ـح ـك ـي ــم املـ ـحـ ـل ــي أو
الدولي ،سوف ُيسهم في استعادة ثقة
املـسـتـثـمــريــن ،وبـخــاصــة مــن ك ــان لهم
مساهمات قوية في الدفع باالقتصاد

ّ
امل ـص ــري قـبــل  ،»2010مـسـتــدركــا ب ــأن
«الدولة قبل  2010ارتكبت خطأ فادحًا
ب ـت ـش ـج ـيــع كـ ـب ــار امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن دون
ضــوابــط ،إذ أعطت مساحات ضخمة
لألراضي بمقابل مادي ّزهيد لخدمة
ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ،إال أنـ ـه ــا تـحــولــت
إل ـ ــى م ـن ـت ـج ـعــات ومـ ـش ــاري ــع ع ـقــاريــة
وسياحية ،لذلك يجب أن تكون عودة
رج ـ ــال األعـ ـم ــال م ـش ــروط ــة ب ـضــوابــط
ومـ ـع ــايـ ـي ــر ث ــابـ ـت ــة تـ ـحـ ـق ــق الـ ـع ــدال ــة
وال ـش ـفــاف ـيــة ف ــي االس ـت ـث ـمــار لـضـمــان
جدية التشغيل».
مــن جـهــة أخ ــرى ،ت ــرى عــالـيــة املـهــدي،
أستاذة االقتصاد والعلوم السياسية
في «جامعة القاهرة» ،في حديث إلى
ّ
«األخ ـبــار» ،أن «توجيه االستثمارات
ل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة وت ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
االقـتـصــاديــة ال يمكن تحقيقه بــإقــرار

انتفلت الى رحمته تعالى
الحاجة أمينة أحمد عنيسة
(ام نزار)
ودفنت في بلدتها الوردانية
أرملة املرحوم الحاج علي درويش
أبو درويش
أوالدها :املهندس نزار زوجته وفاء
كشلي
املهندس حسني زوجـتــه نــاديــا أبو
درويش
سهام زوجة االستاذ علي بشارة
اب ـ ـت ـ ـسـ ــام زوجـ ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاج ص ـب ـحــي
القصار
لينا زوجة املهندس محمد ابراهيم
أشقاؤها :املرحومان علي وحسن ,
محمد وخليل
يتقبلون التعازي في مقر الجمعية
االســامـيــة للتخصص و التوجيه
العلمي  ,قرب أمن الدولة وذلك يوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فــي 2017/10/17
مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة حـتــى الـســاعــة
السادسة مساء

ق ــان ــون االس ـت ـث ـمــار أو وض ــع حــوافــز
وضمانات للمستثمر فقط ،إنما يجب
إقــرار قوانني للتأمينات االجتماعية
وال ـع ـم ــل ل ـخ ـلــق ب ـي ـئــة ع ـمــل م ـتــوازنــة
تضمن حقوق الجميع».
وال ت ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع املـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــدي أن تـ ــأتـ ــي
االس ـت ـث ـم ــارات املـعـلـنــة م ــن الـحـكــومــة
اآلن بنتائج سريعة ملصلحة الوضع
ّ
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي امل ـ ـتـ ــدهـ ــور ،مـ ــؤكـ ــدة أن
«ال ـ ـن ـ ـتـ ــائـ ــج س ـت ـظ ـه ــر ع ـ ـلـ ــى املـ ــديـ ــن
املتوسط والطويل إذا مــا استطاعت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى م ـ ـعـ ــدالت
ا ّلــزيــادة فــي تــدفــق االسـتـثـمــارات» .إال
ّ
أن ـهــا تـسـتــدرك فــي الــوقــت نـفـســه بــأن
«املـ ـش ــاك ــل االقـ ـتـ ـص ــادي ــة كــالـتـضـخــم
والــركــود وزي ــادة نسب الفقر بحاجة
إلـ ـ ـ ــى س ـ ـيـ ــاسـ ــات ن ـ ـقـ ــديـ ــة جـ ـ ـ ـ ــادة مــن
الدولة وليست مرهونة بزيادة حجم
االستثمارات».
وم ـ ـ ـ ــع ان ـ ـف ـ ـت ـ ــاح شـ ـ ـه ـ ـ ّـي ـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
لــاس ـت ـث ـمــارات ال ـك ـب ــرى ،واس ـت ـهــداف
كـ ـب ــار رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ب ـش ـكــل خ ــاص
وتشجيعهم على العودة إلى السوق
وض ــخ رؤوس أمـ ــوال ضـخـمــة ،يبقى
تحد كبير وهو تفعيل
أمام الحكومة ٍ
الرقابة وتوجيه االستثمارات لخدمة
مـ ـص ــال ــح الـ ـ ــدولـ ـ ــة ول ـ ـيـ ــس امل ـص ــال ــح
الخاصة للمستثمرين وحدهم حتى
ال تـ ـع ــود دائ ـ ـ ــرة امل ـص ــال ــح وس ـي ـطــرة
واحـتـكــار رجــال األعـمــال للسوق مثل
مــا كــان عليه االقـتـصــاد املـصــري قبل
«يناير» .2011

البروفسور حازم شاهني
يتقدم من إمام بلدة حبوش
سماحة املفتي السيد علي مكي
وعائلته وأنسبائهم ببالغ التعازي
واملواساة بوفاة ولده فقيد الشباب :
املهندس محسن علي مكي
للفقيد جنات الخلود وألهله
مزيد الصبر والسلوان

دعوة لمساهمي
شركة الشرق األوسط للمستشفيات ش.م.ل
لحضور الجمعية العمومية غير العادية لتحويل جميع األسهم التي يتألف
منها رأسمال الشركة من اسهم لحامله او ألمر الى اسهم إسمية عمالً
بأحكام القانون رقم  75تاريخ 2016/10/27
عمالً بأحكام القانون رقم  75تاريخ  ،2016/10/27املنشور يف الجريدة الرسمية العدد  52تاريخ
 2016/11/3الذي يوجب عىل الرشكات املساهمة التي تشتمل اسهمها عىل اسهم لحامله او ألمر
استبدالها بأسهم اسمية  ،خالل مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون ،ويتوجب عليها تعديل نظامها
األسايس وفقاً لألحكام الواردة اعاله يف مهلة اقصاها تاريخ أول اجتامع للجمعية العمومية للمساهمني .
واستنادا ً للقرار الصادر عن جانب املحكمة اإلبتدائية املدنية يف بريوت “ الغرفة التجارية” بتاريخ
 2017/10/10الذي ق ّرر تجديد تعيني الخبري السيد عبدالله حسن زين مفوض للمراقبة عن العام . 2017
وتطبيقاً ألحكام القانون املذكور اعاله  ،يترشف مفوض املراقبة يف رشكة الرشق األوسط للمستشفيات
ش.م.ل الخبري عبدالله حسن زين بدعوة املساهمني الكرام لحضور الجمعية العمومية غري العادية التي
ستعقد يف الساعة الثانية عرشة من ظهر يوم األثنني الواقع يف الثالثني من شهر ترشين األول 2017
يف مركز الرشكة الكائن يف بريوت – الرملة البيضاء – مكاتب مستشفى الرشق األوسط وذلك للتداول
بجدول األعامل التايل :
123-

اتخاذ كافة القرارات الالزمة لتحويل جميع األسهم التي يتألف منها رأسامل الرشكة اىل اسهم
اسمية .
تعديل املواد من نظام الرشكة األسايس املرتبطة واملتعلقة باألسهم لحامله.
امور متفرقة او طارئة .

ويف حال عدم اكتامل النصاب يف هذه الجمعية  ،فإن مفوض املراقبة يدعو املساهمني الكرام اىل
حضور جمعية عمومية غري عادية ثانية بنفس جدول األعامل تعقد يف متام الساعة الثانية عرش من
ظهر يوم األثنني الواقع يف العرشين من شهر ترشين الثاين  2017يف مركز الرشكة املذكورة .
علامً انه يحق للمساهمني الذين ال يستطيعون حضور الجمعية ان يتمثلوا فيها رشط ان يكون
ممثليهم من املساهمني انفسهم ويستثنى من ذلك املمثلون الرشعيون لفاقدي األهلية  ،اما األشخاص
املعنويون املساهمون يف الرشكة فإنهم يشرتكون يف الجمعيات العمومية بواسطة ممثليهم القانونيني .

مفوض املراقبة  -عبدالله حسن زين
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ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
انـ ـتـ ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـمـ ـت ــه تـ ـع ــال ــى ي ــوم
الـخـمـيــس  12ت ـشــريــن األول 2017
املرحوم
عبد الرضا الشيخ زين ّ
مروة
زوجته سلوى بزي
أوالده :وســام زوجـتــه راوي ــة سعد،
ب ــاس ـم ــة ،ه ــا زوج ـ ــة ان ـ ــدي فــريـكــر
وهيثم
شقيقاه :املرحوم عبد الحسني (أبو
محمد) وعبد اللطيف (أبو ميالد)
شقيقاته :هنا أرملة املرحوم الحاج
م ـح ـم ــد مـ ــوسـ ــى ،الـ ـط ــاه ــرة أرم ـل ــة
املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج أح ـم ــد س ـل ـي ـمــان،
مريم (أم منذر) زوجة أحمد ناصر
(الرئيس العاملي الفخري للجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـث ـق ــاف ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم)
وج ـن ــان (أم ح ـس ــن) زوج ـ ــة ال ـحــاج
غازي بزي
صلي على جثمانه الطاهر وووري
الثرى في بلدته حاريص
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي الـ ـي ــوم ال ـس ـبــت 14
تشرين األول  2017في منزل الفقيد،
الجناح ،بناية بيم ،مقابل السفارة
الصينية ،الطابق األول.
ويوم االثنني  16الجاري في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي،
الرملة البيضاء ،من الساعة الثالثة
بعد الظهر حتى السابعة مساء.
ولكم من بعده طول البقاء
اآلسـ ـف ــون :آل مـ ـ ـ ّ
ـروة ،بـ ــزي ،نــاصــر،
سعد وسليمان.
ان ـت ـق ــل ب ــال ــوف ــاة إل ـ ــى رحـ ـم ــة ال ـلــه
الكريم املأسوف عليه املرحوم
السيد محمد بن السيد أمني مصطفى
مرتضى
أوالده :ســامــر ،رام ــي ،رشــا (زوجــة
السيد هاني بريش)
أش ـقــاؤه :د .محمد يــاســر (زوجـتــه
س ـي ـل ـف ــا عـ ـل ــي ج ـ ــاب ـ ــر) ،امل ـه ـن ــدس
أس ــام ــه (زوج ـ ـتـ ــه ن ـس ــري ــن ص ــاح
البابا)
شـقـيـقــاتــه :جـمــانــه (زوجـ ــة د .عبد
ال ـغ ـنــي م ــرت ـض ــى) ،زي ـن ــب (زوجـ ــة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ال ـ ـسـ ــابـ ــق م ـح ـم ــد ب ـس ــام
مرتضى)
غـ ـ ـ ـ ــادة (زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة املـ ـ ـهـ ـ ـن ـ ــدس فـ ـ ــؤاد
االشقر) ،علياء.
أعـمــامــه :املــرحــومــان محمد حسن
وبشير مرتضى
وسيوارى الثرى يوم األحد الواقع
فيه  ،2017/10/15الساعة الثانية
عشرة والنصف ظهرًا بعد صالة
الظهر ،في مدافن مدينة بعلبك.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
في منزله الكائن في مدينة بعلبك
أيام االثنني ،الثالثاء ،األربعاء في
 17 ،16و 18تشرين األول،
وفــي بـيــروت يــوم الجمعة املوافق
 20منه ،في الجمعية التخصصية
اإلس ــامـ ـي ــة م ــن ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
حتى السابعة بعد الظهر.
الراضون بقضاء الله وقدره
اآلسـفــون :آل مرتضى ،آل منصور
وعموم أهالي بلدة بعلبك

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
ي ـص ــادف ن ـه ــار األحـ ــد ال ــواق ــع فيه
 2017/10/15ذكرى أسبوع
فقيدتنا الغالية
الحاجة نوال أحمد سعد
والدتها :املرحومة الحاجة مقبولة
علي رشيد.
إخــوتـهــا :الـحــاج عـلــي ،الـحــاج عبد
ال ـل ـط ـي ــف ،الـ ـح ــاج ن ــاص ــر ،ال ـح ــاج
عصام ،الحاج أكرم ،الحاج كريم.
صهرها :الحاج ّ
عباس زهر.
ستقام ذكرى األسبوع في حسينية
بـلــدتـهــا عـيـتــا ال ـج ـبــل ن ـهــار االح ــد
 2017/10/15ف ــي ت ـم ــام ال ـســاعــة
 10:30صباحًا.
كـمــا ستقبل ال ـت ـعــازي عــن روحـهــا
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة ن ـ ـهـ ــار االثـ ـ ـن ـ ــن الـ ــواقـ ــع
فـ ـي ــه  2017/10/16مـ ــن ال ـس ــاع ــة
ال ـث ــال ـث ــة ب.ظ )3( .ح ـت ــى ال ـســاعــة
الخامسة والـنـصــف ( )5:30عصرًا
ف ــي ح ـس ـي ـن ـيــة الـ ـب ــرج ــاوي (ن ـس ــاء
ورجال).
ول ــروحـ ـه ــا وروح أخ ـت ـه ــا وأرواح
والديها واملؤمنني واملؤمنات نهدي
ثواب السورة املباركة (الفاتحة).
ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل سعد ،آل رشيد ،آل زهر
وعموم اهالي بلدة عيتا الجبل

ي ـصــادف ن ـهــار الـسـبــت ال ــواق ــع فيه
 14تشرين االول  2017م .املوافق 24
محرم  1439هـ.
ذك ـ ـ ــرى م ـ ـ ــرور اس ـ ـبـ ــوع ع ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الكبير الغالي املرحوم
الدكتور سعيد حسيب األسعد
زوج ـ ـتـ ــه الـ ـسـ ـي ــدة ب ـه ـي ـجــة ريـ ــاض
الصلح
أوالده :املـهـنــدس ري ــاض وزوج ـتــه
نـ ـ ــدى بـ ــولـ ــس واوالدهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا سـعـيــد
وفيصل وعلياء
املـ ـهـ ـن ــدس ح ـس ــن وزوج ـ ـتـ ــه ف ــدوى
الـخـلـيــل واوالدهـ ـم ــا بـهـيـجــة وع ــزة
وعلي
نائلة وولداها رضا وراية الشلبي
دياال وولداها رامي وطارق ناصيف
اشقاؤه :املرحومون محمود وعادل
وحيدر وهزاع
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة االل ـي ـمــة ستتلى
عــن روحــه الطاهرة آيــات مــن الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس عـ ـ ــزاء حـسـيـنــي
وذل ــك تـمــام الـســاعــة الــرابـعــة عصرًا
للرجال في النادي الحسيني لبلدة
الزرارية ،وللنساء في منزل الفقيد.
للفقيد الــرحـمــة ولـكــم عظيم االجــر
والثواب
اآلس ـ ـفـ ــون :آل األسـ ـع ــد ،آل الـصـلــح
وآل ال ـضــاهــر وع ـم ــوم أه ــال ــي بـلــدة
الزرارية

«كم مؤلم حضورك في القلب وغيابك
عن العني»
الذكرى السنوية الثامنة لرحيل أمنا
الحبيبة
الحاجة وسيله الشيخ يوسف الفقيه
أرم ـ ـ ـلـ ـ ــة امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج م ـح ـم ــود
زهرالدين ّ
الجمال
بناتها :سلوى وزوجها سليم الخليل
وفــاء وزوجها املهنس حسني حاج ـ ـ
رديب
فاطمة (في ميشيغن)
احفادها :رانية الفقيه ،محمد صفا،
طارق الخليل
يارا وعلي عاصي
ـت
ن ــذك ــرك دائـ ـم ــا ف ــي ص ـل ــوات ـن ــا ...ان ـ ِ
الخالدة في قلوبنا إلى األبد.

ذكرى األربعني
قداس وجناز
لراحة نفس املأسوف عليه املرحوم
املربي األستاذ عمون يوسف مسعد
ف ــي ت ـمــام ال ـســاعــة ال ـثــان ـيــة عـشــرة
مـ ــن ظـ ـه ــر االح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي 15
ت ـشــريــن االول  2017ف ــي كنيسة
ال ـق ـل ــب األقـ ـ ـ ــدس ـ ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ــدارو عــائ ـلــة
الفقيد وأنـسـبــاؤهــم يـشـكــرون كل
مــن واســاهــم فــي مصابهم األلـيــم،
وي ــدع ــونـ ـه ــم ،ك ـم ــا ي ــدع ــون األه ــل
واألصــدقــاء للمشاركة في الصالة
لراحة نفسه.

إعالن تلزيم
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع
في 2017/10/27
ت ـج ــري وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات /
املــديــريــة ال ـعــامــة ل ــأح ــوال الشخصية،
اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدراج ع ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـت ـ ـلـ ــزيـ ــم ت ــأم ــن
مطبوعات مختلفة لزوم املديرية العامة
ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة ،ال ـكــائــن ف ــي مقر
وزارة الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات  /منطقة
الحمراء  /مقابل مصرف لبنان.
التأمني املــؤقــت 3.000.000 :ل.ل( .ثالثة
ماليني ليرة لبنانية)
التأمني النهائي %10 :عشرة باملائة من
قيمة ما يرسو على امللتزم.
طريقة التلزيم :تقديم الـعــرض بمغلف
مقفل.
ت ـق ــدم الـ ـع ــروض وف ـق ــا ل ـن ـصــوص دفـتــر
ال ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ــذي يـمـكــن االط ــاع
وال ـح ـص ــول عـلـيــه م ــن امل ــدي ــري ــة الـعــامــة
لألحوال الشخصية  /قلم املدير العام.
 9ـ ـ تشرين األول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد املشنوق
التكليف 1955
إعالن
تـعـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
امل ـغ ـف ـلــة ـ ـ ـ ـ ال ـق ــادي ـش ــا ع ــن ت ـمــديــد مهلة
اسـتــدراج الـعــروض العائد لشراء 7650
ل ـي ـت ــر مـ ــن م ـ ـ ــادة  Resineل ـ ـ ــزوم مـحـطــة
تنقية املياه في معمل الحريشة ،وذلك
وفـ ـ ــق املـ ــواص ـ ـفـ ــات ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـشـ ــروط
االدارية املحددة في دفتر الشروط الذي
يـمـكــن الـحـصــول عـلــى نـسـخــة عـنــه لقاء
خمسماية ال ــف لـيــرة لبنانية (تـضــاف
 )TVAم ــن ق ـســم الـ ـش ــراء ف ــي املـصـلـحــة
االدارية في مركز الشركة في البحصاص
ما بني الساعة  8صباحًا و 12ظهرًا من
كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ي ــوم
الخميس الــواقــع فيه  2تشرين الثاني
 2017الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا باالنابة
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1930
دعوة
صادرة عن دائرة تنفيذ املنت القلم االول
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/335
الـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيــه مـ ـ ــروان مـحـمــد سليم
غنيم مجهول محل االقامة
ب ـ ـتـ ــاريـ ــخ  2017/4/12تـ ـ ـق ـ ــدم ط ــال ــب
التنفيذ فــرســت نــاشــونــال بـنــك ش.م.ل.
بــوكــالــة املـحــامــي منصور ادي ــب بريدي
باستدعاء يطلب بموجبه تنفيذ طلب
ً
فـتــح ح ـســاب وك ـشــف ح ـســاب تحصيال

ملبلغ  /11236.49/د.أ .والفائدة.
لذلك
تدعوك هذه الدائرة للحضور الى قلمها
بــالــذات او بواسطة وكيل قانوني عنك
لتبلغ االنذار وطلب التنفيذ ومربوطاته
خ ــال مـهـلــة عـشــريــن يــومــا عـلــى النشر
واال اعتبرت مبلغًا وقلم الــدائــرة مقامًا
م ـخ ـت ــارًا ل ـي ـصــار ال ــى م ـتــاب ـعــة الـتـنـفـيــذ
ً
أصوال.
مأمور التنفيذ
سيمون فارس
فقرة حكمية
ت ـب ـل ــغ لـ ـ ـ الـ ـف ــري ــد ج ــرج ــس بـ ــو ع ــاص ــي
امل ـج ـه ــول املـ ـق ــام .ب ـت ــاري ــخ 2017/5/30
ص ـ ــدر ح ـك ــم ن ـه ــائ ــي فـ ــي الـ ــدعـ ــوى رق ــم
 2013/83امل ـقــامــة م ــن مـ ــاري سـعــدالـلــه
كساب ورفاقها وسجل برقم 2017/71
وقضى بــالــزام املــدعــى عليهم بتسجيل
العقار  738العبادية واألقسام  1ـ ـ  2ـ ـ 3
ـ ـ  4مــن الـعـقــار  739الـعـبــاديــة على اسم
املدعية ماري سعدالله كساب في السجل
ال ـع ـقــاري وبـشـطــب اشـ ــارة ال ــدع ــوى عن
الصحيفة العينية للعقار  738العبادية.
ً
ابتداء من اليوم
تسري املهل القانونية
الذي يلي النشر.
الكاتب لطفي عبدالله

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية
ENATAGEGNEHU DAWIT HAILU
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـت ـه ــا ،ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا االتصال على الرقم
03/451248
غادرت العاملة البنغالدشية
Mst rehena
من عند مخدومها ،الرجاء ممن
يعرف عنها شيئا االتصال على الرقم
03/141933
غادر العامالن البنغالدشيان
JAKIR
MANUL AKON
من عند مخدومهما ،الرجاء ممن
يعرف عنهما شيئا اإلتصال على
الرقم 70/331175
غادر العمال البنغالدشيون
Md shahadat
Mohammad rubel howlader
Kawsar
Abdul kuddus
من عند مخدومهم ،الرجاء ممن
يعرف عنهم شيئا اإلتصال على الرقم
76/174455

><DONOR LOGO

Tender Advertisement
Tender Reference: CWL/LVH/1017/2270
Concern Worldwide Lebanon, intends to purchase materials for the construction of keyhole
gardens under the funding of BMZ/WHH and invites bids from registered professional firms
and companies in Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 19/10/2017, 1200 Hrs at the latest.
Tender bids should be received at the Concern Lebanon Office on or before 19
October 2017 at 1400 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.

Tender Advertisement

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01

Tender Ref: CWL/WSH/1017/2268 - Daher
Concern Worldwide invites tenders for the rehabilitation of Daher borehole in Qobayat,
Akkar, Lebanon.
The tender dossiers are available in hard copy from Concern Worldwide, HDYS
Building (Opposite Abdel Karim Rifai Petrol Station), Halba, Akkar or request via
email to lebanon.sd@concern.net or by downloading the tender pack from
http://daleel-madani.org Tender documents should be collected by interested bidders
before 24/10/2017, 1200 Hrs at the latest.
Tender bids should be received on or before 25/10/2017 at 1200 Hrs
Concern retains the right to accept or reject any offer/proposal prior to the award of
contract and to cancel the bidding process and reject all offers at any time.
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

ال صوت يعلو على صوت «دربي إنكلترا»
ال يزال «دربي» ليفربول ومانشستر
يونايتد أهم مباراة في الدوري اإلنكليزي
اتساع رقعة
الممتاز لكرة القدم رغم ْ
الكبار وتزايد مباراة القمة ،لكن للقاء
فريقي شمال إنكلترا دائمًا طعم خاص
شربل ّ
كريم
ّ
تغير «دربــي» ليفربول ومانشستر
يونايتد عما كــان عليه في املاضي
البعيد ،عندما كان أكبر فريقني في
إنكلترا فــي منافسة ح ــادة على كل
األل ـق ــاب ،لـكــن رغ ــم كــل ش ــيء ال يــزال
هـ ــذا ال ـل ـق ــاء م ـن ـت ـظ ـرًا بــالـنـسـبــة الــى
متابع للفوتبول حول العالم.
اليوم ،يعود الكبيران للوقوف وجهًا
لوجه في لقاء منتظر أيضًا بعدما
ّ
قدما نفسيهما على أنهما منافسان
طموحان لكل فريق يسعى الى لقب
«البريميير ليغ».
ويـعــود الـيــوم الكثير مــن الــذكــريــات
التي عــززت الكراهية بني الفريقني،
فــاإلشــادات التي يلقاها مانشستر
يونايتد حاليًا بعد بدايته القوية ال
بد أن تكون قد أثارت غيرة ليفربول
وأعــادت الى ذاكرته تلك األيــام التي
عاش فيها في ظل غريمه التقليدي.
في تلك األيام ،كان سكان مانشستر
يمثلون األثــريــاء فــي شـمــال الـبــاد،
إن كان من خالل ما يرتدونه أو من
خــال طريقة عيشهم .وهــذا املشهد

يعود اليوم الكثير من
الذكريات التي عززت الكراهية
بين الفريقين
تــرافــق مــع غـنــج إعــامــي ليونايتد،
فمهما فعله ليفربول لم يكن ليصل
عند اإلعالم الى نصف ما كان يكيله
ملــان ـش ـس ـتــر وجـ ـمـ ـه ــوره م ــن م ــدي ــح.
وه ــذه الـنـقـطــة تــركــت كــرهــا انعكس
ش ــراس ــة ف ــي املـ ــدرجـ ــات ع ـلــى أرض
امللعب.
تـ ـل ــك الـ ـضـ ـج ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـي ــط ب ـه ــذا
«الـ ـ ــدربـ ـ ــي» لـ ــم ي ـت ـم ـكــن مــان ـش ـس ـتــر
سـيـتــي م ــن خــرق ـهــا ،فـبـقــي الـشـمــال
تـ ـح ــت سـ ـلـ ـط ــة الـ ـف ــريـ ـق ــن األشـ ـه ــر
وخـصــوصــا ليفربول ال ــذي اتسعت
رقـ ـع ــة جـ ـمـ ـه ــوره ل ـت ـش ـمــل ال ـ ـقـ ــارات

حنين كبير إلى أيام جايمي كاراغر (ليفربول) وغاري نيفيل (مانشستر يونايتد) (أرشيف)

املختلفة.
أما على أرض امللعب ،فكانت الحدة
ت ــزداد موسميًا ومـشــادات الالعبني
تصل الــى حــدود غير مقبولة ،وهو
األمر الذي سقط في املواسم األخيرة
بفعل تراجع مستوى الفريقني وعدم
وقوفهما كمنافسني مباشرين على
الـلـقــب .أض ــف أن ــه فــي امل ــاض ــي ،كــان
ال ــاعـ ـب ــون امل ـح ـل ـي ــون أكـ ـث ــر بـكـثـيــر
فــي تشكيلتيهما ،وشـعــورهــم الــذي
يستمدونه من الـشــارع كــان الوقود
الـ ــذي يــؤجــج ال ـن ــار بـيـنـهــم .أم ــا في
األلفية الجديدة ،فبدأ عدد العناصر
املحلية يتقلص ملصلحة األجــانــب
الــذيــن ال يملكون روحـيــة «الــدربــي»
إال ب ـعــد قـضــائـهــم أك ـث ــر م ــن مــوســم
فــي ال ـنــادي ،لتبدأ الـنــديــة تنمو في
نفوسهم.
فــي املــاضــي البعيد ،وصـلــت األمــور
ال ـ ـ ـ ــى ح ـ ـ ــد اضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد أي م ـش ـج ــع
ف ــي «ان ـف ـي ـلــد رود» ي ـت ـحــدث بلكنة
مانشستر ،واألمر عينه ألي مشجع
«ليفربولي» يــزور «أولــد تــرافــورد»،
وهي أمور لم نعد نراها اليوم ،حيث
يتنقل مشجعو الفريقني جنبًا الى
جنب في محيط امللعبني من دون أي

مـشــاكــل ،بحسب مــا تنقله املشاهد
التلفزيونية قبل املباريات وبعدها.
حنني كبير الى أيام جايمي كاراغر
(ليفربول) وغاري نيفيل (مانشستر

يونايتد) اللذين اعتبرا رأس الحربة
ف ــي تــأج ـيــج ال ـص ــراع ب ــن الـفــريـقــن
ف ــي ال ـع ـصــر ال ـحــديــث ،وه ـمــا الـيــوم
يـ ـعـ ـم ــان عـ ـل ــى ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ف ـ ــي كــل

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا
إنكلترا (المرحلة )8

إيطاليا (المرحلة )8

 السبت:ليفربول × مانشستر يونايتد ()14,30
م ــان ـش ـس ـت ــر س ـي ـت ــي × سـ ـت ــوك سـيـتــي
()17,00
توتنهام × بورنموث ()17,00
بيرنلي × وست هام يونايتد ()17,00
كريستال باالس × تشلسي ()17,00
سوانسي سيتي × هادرسفيلد ()17,00
واتفورد × أرسنال ()19,30

 السبت:يوفنتوس × التسيو ()19,00
روما × نابولي ()21,45

 األحد:برايتون  -إفرتون ()15,30
ساوثمبتون  -نيوكاسل ()18,00
 االثنني:ليستر سيتي × وست بروميتش ألبيون
()22,00

 األحد:فيورنتينا × أودينيزي ()13,30
بولونيا × سبال ()16,00
كروتوني × تورينو ()16,00
سمبدوريا × أتاالنتا ()16,00
كالياري × جنوى ()16,00
ساسوولو × كييفو ()16,00
إنتر ميالنو × ميالن ()21,45
 االثنني:فيرونا  -بينيفنتو ()18,45

إط ــال ــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة أو اس ـت ـضــافــة
لتحليل املباريات .وهــذان الالعبان
ً
أصـ ـ ــا ع ـك ـســا م ـنــاف ـســة أخـ ـ ــرى بــن
ال ـنــاديــن وتـتـمـثــل بأكاديميتيهما
اللتني تنافستا على تخريج أفضل
املــواهــب ،فتخرج نيفيل مــع الجيل
الذهبي الذي قاده املدرب األسطوري
«الـ ـسـ ـي ــر» االسـ ـك ــوتـ ـلـ ـن ــدي أل ـي ـكــس
ف ـيــرغ ـي ـســون ،وأط ـ ــل ك ــاراغ ــر العـبــا
م ـت ـع ـص ـبــا ب ـق ـم ـيــص ل ـي ـف ــرب ــول ول ــم
يــرحــم أي العــب انتقل مــن «الحمر»
الى «الشياطني الحمر» حتى مايكل
أوي ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذي ح ـص ــد األل ـ ـقـ ــاب م ـعــه،
والذي اعتبر يومًا مفخرة أكاديمية
ليفربول.
 ١٨ل ـق ـب ــا فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
املـمـتــاز و ٥ك ــؤوس أوروب ـي ــة تجعل
م ــن ل ـي ـفــربــول الـ ـن ــادي ال ــوح ـي ــد في
إنكلترا بقيمة مانشستر يونايتد،
وه ــذا مــا يجعل مــن «ال ــدرب ــي» ذات
قيمة كبيرة ال تتوقف عند العبني
معينني أو ترتيب معني للفريقني،
ف ــا ص ــوت يـعـلــو ع ـلــى ص ــوت هــذه
املوقعة الـتــي تشغل إنكلترا وعالم
الكرة مهما كانت الظروف املحيطة
بها.

الكرة العالمية

«الفيفا» يحقق أيضًا مع الخليفي

ناصر الخليفي وجيروم فالك (أ ف ب)

دخل االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
ع ـل ــى خ ــط ال ـت ـح ـق ـي ـقــات م ــع ال ـق ـطــري
نــاصــر الـخـلـيـفــي ،الــرئـيــس التنفيذي
مل ـج ـمــوعــة «بـ ــي أن» ون ـ ـ ــادي ب ــاري ــس
س ــان ج ـيــرمــان ال ـفــرن ـســي ،ح ـيــث قــرر
أولي في أعقاب التحقيق
فتح تحقيق ّ
السويسري بحقه حول شبهات فساد
ت ـت ـع ـلــق ب ـح ـق ــوق الـ ـب ــث ال ـت ـل ـفــزيــونــي
ملباريات كأس العالم ،بحسب ما أفاد
متحدث باسم الـ»فيفا».
وأوضـ ــح امل ـت ـحــدث بــاســم االت ـح ــاد أن
غــرفــة الـتـحـقـيـقــات فــي لـجـنــة األخ ــاق
التابعة للفيفا «فتحت مساء الخميس
تحقيقًا أوليا بحق ناصر الخليفي»،
وذلـ ــك بـعــد س ــاع ــات م ــن كـشــف مكتب
املدعي العام السويسري فتح تحقيق
بحق الخليفي واألمــن العام السابق
ل ـل ـف ـي ـفــا جـ ـي ــروم ف ــال ــك ،املـ ــوقـ ــوف عــن

مــزاولــة أي نـشــاط ك ــروي عـلــى خلفية
قضايا فساد أخرى.
وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت ال ـشــرطــة
ّ
اإليطالية أن الخليفي وضــع فيل في
سردينيا بتصرف فــالــك ،حيث قامت
بتفتيشها ومصادرتها.
وأوضـحــت الشرطة أن الفيال الواقعة
في منطقة بورتو تشيرفو والتي تقدر
قـيـمـتـهــا بـنـحــو سـبـعــة م ــاي ــن ي ــورو
«ش ـك ـل ــت وس ـي ـل ــة ف ـس ــاد اسـتـخــدمـهــا
نــاصــر الخليفي» ملصلحة فــالــك «مــن
أج ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى حـ ـق ــوق ال ـن ـقــل
التلفزيوني الـعــائــد إلــى كــأس العالم
لكرة القدم بني  2018و.»2030
وأش ـ ــارت ال ـش ــرط ــة إل ــى أن ـه ــا فـتـشــت،
ب ـ ـح ـ ـضـ ــور «م ـ ـم ـ ـثـ ــل ع ـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة
السويسرية»« ،فيال بيانكا» اململوكة
من شركة عقارات دولية ،موضحة أنه

تــم االس ـت ـمــاع إل ــى ع ــدد مــن مـســؤولــي
هذه الشركة.
إال أن محامي فالك ستيفان سيكالدي
ش ـ ـ ـ ـ ّـدد ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات إل ـ ـ ــى وك ــال ــة
ّ
«فــرانــس ب ــرس» على أن مــوكـلــه «دفــع
إيجار الفيال بنفسه».
وأضـ ـ ـ ــاف« :لـ ــوجـ ــود فـ ـس ــاد ،ي ـح ــب أن
ي ـك ــون ث ـمــة ب ـ ــدل ،إال أن ال ـس ـيــد فــالــك
ً
ل ــم ي ـك ــن م ـ ـسـ ــؤوال ع ــن م ـن ــح ال ـح ـقــوق
اإلعالمية لطرف أو آلخر».
وأك ـ ـ ــد املـ ـح ــام ــي أن ف ــال ــك «ق ـ ـ ــرر ع ــدم
ال ـت ـع ـل ـيــق ب ـع ــد اآلن» ع ـل ــى األح ـ ــداث
«الـيــومـيــة» فــي هــذه املـســألــة ،مضيفًا:
«لقد أجــاب عــن أسئلة محققي مكتب
املدعي العام السويسري بشأن مجمل
ال ـن ـق ــاط امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـنــاصــر الـخـلـيـفــي.
سـيـحـتـفــظ ب ـه ــذه األج ــوب ــة ف ــي عـهــدة
ّ
املدعي العام».
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ّ
ّ
موسم سلوي جديد وسط تراجع فني
السلة اللبنانية

عبد القادر سعد
غد األحد
ستكون الخامسة من عصر ٍ
الساعة الصفر للكرة البرتقالية التي
سـ ـت ــدور مـ ـج ــددًا م ــع انـ ـط ــاق بـطــولــة
لـبـنــان لـكــرة الـسـلــة ،حـيــث ستتصارع
الـ ـ ـف ـ ــرق ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة عـ ـل ــى لـ ـق ــب ي ـح ـم ـلــه
الرياضي وسيكون املنافس الرئيسي
على إحرازه واالحتفاظ به.
ّ
م ــوس ــم س ــل ــوي ج ــدي ــد ي ـب ـصــر ال ـن ــور
فــي ظــل حــالــة مــن الـتـنــاقــض تعيشها
اللعبة؛ فمن جهة هـنــاك تــراجــع كبير
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ،س ـ ـ ـ ــواء فــي
بـطــولــة آس ـيــا ال ـتــي أقـيـمــت ف ــي لبنان
وحـلــول لبنان فــي املــركــز الـســادس ،أو
ع ـلــى صـعـيــد ال ـتــرت ـيــب ال ــدول ــي ال ــذي
ش ـهــد ت ــده ــورًا ك ـب ـي ـرًا وت ــراج ــع لـبـنــان
عـشــر مــرت ـبــات لـيـحـتــل امل ــرك ــز الـثــالــث
وال ـخ ـم ـســن .ت ــراج ــع طـبـيـعــي ف ــي ّظل
الـنـتــائــج املـتــواضـعــة وامل ــرك ــز املـتــأخــر
في بطولة آسيا .لكن النتائج السيئة
ل ــم تـنـسـحــب ع ـلــى الـ ـن ــادي الــريــاضــي
ً
الذي لم يدخل الى بطولة لبنان بطال
آلسيا في إنجاز جاء من رحم املعاناة
االدارية التي يعيشها الفريق.
ال شـ ــك ان ن ـت ــائ ــج امل ـن ـت ـخ ــب تـعـكــس
ان ـخ ـف ــاض امل ـس ـت ــوى ال ـف ـن ــي لــاعـبــن
اللبنانيني ،مــا ينعكس على املالعب
املحلية التي لم تعد قادرة على إنجاب
النجوم .فنجد فــادي الخطيب ال يزال
الـنـجــم األبـ ــرز رغ ــم تـقــدمــه فــي الـعـمــر،
وف ـ ــي ال ــوق ــت ع ـي ـنــه ت ـ ــرى ان األن ــدي ــة
تتنافس على ضــم الــاعــب املـصــري –
اللبناني اسـمــاعـيــل احـمــد الـبــالــغ من
الـعـمــر  41عــامــا ،فــي اش ــارة ال ــى نــدرة
النجوم اللبنانيني في كرة السلة.
ق ـ ــد ي ـ ـقـ ــول الـ ـبـ ـع ــض إن ه ـ ـنـ ــاك وائ ـ ــل
عــرق ـجــي وإي ـل ــي ش ـم ـعــون وغـيــرهـمــا،
لكن هــؤالء ال يتجاوز عددهم أصابع
ال ـيــد ال ــواح ــدة ،م ــا دف ــع بــاألنــديــة الــى
ال ـل ـج ــوء الـ ــى الـ ـس ــاح األج ـن ـب ــي عـبــر
تعاقدات من العيار الثقيل ،خصوصًا
ف ــي هــومـنـتـمــن وال ـشــان ـف ـيــل .فــاألخـيــر
استغل دورة هنري شلهوب الكتشاف
الثغرات األجنبية ،فرفع مــن مستوى
التعاقد عبر األميركي براندون يونغ
أفضل العبي الــدوري السويسري في
املوسم املاضي ،كما أعاد روبرت أبشو
ال ــى لـبـنــان ،فــي حــن نـجــح هومنتمن
في التعاقد مع سام يونغ الذي يعتبر
أهــم الالعبني األجانب في لبنان على
صعيد السيرة الذاتية.
تدعيمات فريقي الشانفيل وهومنتمن
ت ــأت ــي مل ــواج ـه ــة قـ ــوة ال ــري ــاض ــي ال ــذي
أثبت أنه ال يتأثر برحيل العب بحجم
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل احـ ـ ـم ـ ــد ،حـ ـي ــث نـ ـج ــح فــي
تتويج نفسه ملكًا آلسيا .فالشانفيل
وهومنتمن هما املنافسان الرئيسيان

ل ـل ــري ــاض ــي ،خ ـص ــوص ــا م ــع اس ـت ـقــدام
ال ـش ــان ـف ـي ــل ل ـل ـق ــائ ــد ف ـ ـ ــادي ال ـخ ـط ـيــب
وأحـ ـ ـم ـ ــد ابـ ـ ــراه ـ ـ ـيـ ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـص ـع ـي ــد
اللبناني.
ل ـك ــن مـ ــا يـ ـتـ ـف ـ ّـوق ف ـي ــه الـ ـف ــريـ ـق ــان هــو
االس ـت ـقــرار االداري بعكس الــريــاضــي
ال ـ ــذي ي ــدخ ــل الـ ــى ال ـب ـط ــول ــة م ــن دون
ل ـج ـنــة اداريـ ـ ــة ب ـعــد اس ـت ـقــال ـت ـهــا عـلــى
خلفية رغبة الرئيس هشام جــارودي
فـ ــي االب ـ ـت ـ ـعـ ــاد ،ق ـب ــل ان يـ ـت ــراج ــع عــن
استقالته ،ما خلط األوراق في أروقــة
ال ـق ـل ـعــة الـ ـصـ ـف ــراء .اال أن الـض ـبــابـيــة
االدارية لن تنعكس على الفريق ،وهو
ما ظهر في بطولة آسيا ،ما يعني انه
مهما كان االختالف في وجهات النظر
تبقى مصلحة الفريق فوق كل اعتبار.

عدم االستقرار االداري يظهر بقوة في
الحكمة؛ فــاألخـضــر لــم ينجح فــي رأب
الـصــدع االداري فيدخل ايـضــا بغياب
عدد من ادارييه واألهــم بغياب ّ
املمول
ال ـقــادر عـلــى خـلــق فــريــق مـنــافــس على
البطولة .اال ان هذا ال يعني ان الحكمة
خـ ــارج ال ـح ـســابــات ،ف ـهــذا ه ــو ال ـنــادي
الجماهيري الذي مهما أصابه املرض
ال يموت.
املوسم الجديد سيشهد أمرين الفتني؛
األول غياب هوبس للمرة األولــى منذ
سـ ـن ــوات ب ـع ــد س ـق ــوط ــه ال ـ ــى ال ــدرج ــة
الثانية ،وظهور الثنائي فريق بيروت
واملـعـهــد األن ـطــونــي لـلـمــرة األول ــى في
تاريخهما في بطولة األضواء.
ب ـي ــروت ت ـحــدي ـدًا ي ـب ــدو أن ــه ل ــن يـكــون

هومنتمن والصفاقسي في النهائي العربي
سيتنافس فريقا هومنتمن انطلياس والصفاقسي التونسي على لقب
بطولة االندية العربية لكرة السلة للسيدات ،التي يستضيفها االول على
ملعبه في مزهر ،حني يلتقيان في النهائي اليوم بعد فوز هومنتمن على
االوملبي املصري  67 – 96في نصف النهائي األول .وكانت جسيكا بيرالند
أفضل املسجلني في هومنتمن مع  17نقطة ،وأضافت كاميل ليتل  14نقطة،
وكل من ساندرا نجم ونتالي سيفاجيان  12نقطة وربيكا عقل  11نقطة.
ومن الفريق املصري سجلت مي حلوة  22نقطة.
على
بصعوبة
التونسي
وفي نصف النهائي الثاني ،فاز الصفاقسي
ً
ّ
الفحيص االردني بفارق  3نقاط  .67 – 70وكانت أنا بويك األفضل تسجيال
بـ 18نقطة ،ومن الفريق االردني تألقت ألكسي كايري مع  26نقطة و14
متابعة و 8تمريرات حاسمة.

ضيفًا خفيفًا في البطولة ،خصوصًا
بعد العروض الكبيرة في دورة هنري
ش ـل ـهــوب ووص ــول ــه ال ـن ـهــائــي ق ـبــل أن
يخسر من هومنتمن الذي بدا موسمه
بلقب معنوي يعكس قوته التنافسية.
فـ ـ ــرق اخ ـ ـ ـ ــرى سـ ـتـ ـك ــون ح ـ ــاض ـ ــرة فــي
البطولة مع حظوظ أقل للمنافسة على
اللقب كبيبلوس واملتحد والتضامن
وال ـ ـلـ ــويـ ــزة نـ ـظـ ـرًا لـ ـلـ ـف ــارق ال ـف ـن ــي عــن
الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاضـ ـ ــي وه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن
والشانفيل.
تبقى مسألة أخيرة تتعلق بالحضور
الـجـمــاهـيــري وم ــدى االن ـض ـبــاط الــذي
سـتـشـهــده امل ــدرج ــات ف ــي ظ ــل اح ــداث
عــديــدة شهدتها املــاعــب قبل انطالق
املوسم ،سواء في دورة هنري شلهوب
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي ال ـن ـه ــائ ــي واملـ ـب ــاري ــات
الــوديــة ،وآخــرهــا امل ـبــاراة بــن الحكمة
وهومنتمن الـتــي لــم تستكمل بسبب
اشكاالت من جمهور الحكمة.
وتنطلق غ ـدًا املــرحـلــة األول ــى بلقاءي
املعهد األنطوني مع ضيفه الرياضي
على ملعب املعهد عند الساعة ،17.00
وفي التوقيت عينه يستضيف املتحد
فريق الحكمة في مجمع الصفدي.
وت ـس ـت ـك ـم ــل امل ــرحـ ـل ــة اإلث ـ ـنـ ــن ب ـل ـقــاء
ال ـت ـضــامــن م ــع ضـيـفــه بـيـبـلــوس على
م ـل ـع ــب م ـج ـم ــع نـ ــوفـ ــل عـ ـن ــد ال ـس ــاع ــة
 ،20.30على ان تختتم املرحلة الثالثاء
بلقاءي هومنتمن مــع ضيفه بيروت
على ملعب مزهر عند الساعة ،20.30
والشانفيل مع ضيفه اللويزة في ديك
املحدي.

سيلقى الرياضي منافسة قوية من الشانفيل وهومنتمن (أرشيف)

أصداء عالمية

إينييستا قد ُينهي مشواره
الدولي بعد المونديال

خف صانع ألعاب منتخب إسبانيا
لم ُي ِ
املخضرم أندريس إينييستا ،إمكانية اعتزاله
دوليًا بعد مونديال روسيا  ،2018مشيرًا
إلى أن ذلك يعتمد على إحساسه في األشهر
املقبلة.
وقال العب برشلونة البالغ من العمر  33عامًا
في مقابلة مع صحيفة «سبورت» الكاتالونية:
«أنا واقعي .الحظوظ مرتفعة بأن يكون هذا
املونديال آخر مشاركة كبرى لي مع املنتخب».
وتابع« :أنا مدرك جدًا للحظة التي أعيشها،
لعمري ،لكل ذلك ،لكن سنرى كيف تتطور
األمور .تبقى أشهر عديدة قبل املونديال ،وآمل
أن تجري األمور جيدًا ألكون في روسيا .بدءًا
من هذه اللحظة ،سنقوم بتقييم كل ذلك».
وأحرز إينييستا الذي خاض  121مباراة
دولية ،لقبي كأس أوروبا أيضًا مع إسبانيا
في  2008و ،2012وكان ضمن التشكيلة
األساسية للمدرب جولن لوبيتيغي التي
ضمنت تأهلها إلى املونديال الروسي.

تشلسي يفتقد كانتي  3أسابيع

تأكد غياب العب وسط منتخب فرنسا
وتشلسي اإلنكليزي نغولو كانتي ،عن
املالعب نحو ثالثة أسابيع بعد تعرضه
إلصابة في عضالت فخذه الخلفية السبت
املاضي ،بحسب ما ذكر أمس مدربه اإليطالي
أنطونيو كونتي.
وقال كونتي في مؤتمر صحافي قبل مواجهة
كريستال باالس اليوم« :سيخضع كانتي
لتصوير جديد باألشعة املقطعية األسبوع
املقبل للتأكد من ّ
تحسن حالته .بحسب
التصوير األخير ،سيغيب بني  20و 21يومًا».
وتعرض كانتي لإلصابة في الدقيقة  34من
مواجهة بالده مع بلغاريا في صوفيا في
تصفيات مونديال روسيا .2018

إيقاف  5العبين
في منتخب اإلكوادور

أوقف االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم خمسة
العبني في املنتخب «إلى أجل غير مسمى»
ملغادرتهم َّ
مقر إقامتهم مساء الجمعة املاضي
قبل الجولة األخيرة من تصفيات كأس العالم.
ولم يكشف االتحاد اإلكوادوري عن أسماء
الالعبني الخمسة املتهمني بمغادرة ّ
مقر
إقامة املنتخب بني مساء الجمعة وصباح
السبت ،لكن وسائل اإلعالم املحلية ذكرت
أنهم :روبرت أربوليدا وجيفرسون أوريخويال
وغابرييل كورتيز وإينير فالنسيا وجواو
بالتا.
وأوضح االتحاد في بيان له« :بهذه الطريقة،
ِّ
يوجه االتحاد رسالة قوية جدًا إلى العبني
َ
ُ
سيستدعون إلى املنتخب».

ّأرينا يترك تدريب منتخب أميركا

الكرة اللبنانية

فوز دراماتيكي للصفاء وأول للتضامن

ألحق التضامن صور بالشباب العربي خسارته الثانية هذا الموسم (هيثم الموسوي)
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انطلق األسبوع الرابع من الــدوري
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم بـ ـف ــوزي ــن
مهمني ،األول للتضامن صور على
ّ
مضيفه الشباب العربي  0 - 1على
ملعب بـحـمــدون ،والـثــانــي للصفاء
ّ
مضيفه الــراسـيـنــغ  0 - 2على
على
ملعب صيدا.
فـ ــوز ال ـت ـض ــام ــن ه ــو األول ل ــه ه ــذا
املـ ـ ــوسـ ـ ــم ،وه ـ ـ ــو ج ـ ـ ــاء ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
ضعيفة املـسـتــوى فـنـيــا ،خصوصًا
فــي شــوطـهــا األول .لـكــن الـتـضــامــن
حقق األهــم وعــاد الــى صــور بنقاط
املـ ـب ــاراة ب ـعــد فـ ــوزه ب ـه ــدف ال ـبــديــل
محمود سبليني في الدقيقة .68
ورفع التضامن رصيده إلى  4نقاط
ف ــي امل ــرك ــز ال ـخ ــام ــس م ــؤق ـت ــا ،فـيـمــا
توقف رصيد الشباب العربي عند
 4نقاط أيضًا في املركز السادس.

ً
ل ـ ـيـ ــا ،كـ ـ ــان الـ ـصـ ـف ــاء ي ـح ـق ــق فـ ــوزًا
ع ـ ــزي ـ ــزًا عـ ـل ــى الـ ــراس ـ ـي ـ ـنـ ــغ ب ـه ــدف ــن
ج ـ ـ ـ ــاء ا ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــوط ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـبــر
م ـح ـمــد ج ـع ـفــر أحـ ــد أفـ ـض ــل الع ـبــي
ال ـف ــري ــق م ــن رك ـل ــة جـ ــزاء وإرن ـس ــت،
مـلـحـقــا بــالــراس ـي ـن ـغــاويــن خ ـســارة
غ ـيــر مـسـتـحـقــة ع ـلــى االط ـ ــاق ،بعد
العرض الــذي قدموه ،وتحديدًا في
ال ـش ــوط األول الـ ــذي ك ــان يـسـتـحــق
فـ ـي ــه ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ رك ـ ـلـ ــة ج ـ ـ ــزاء ب ـعــد
ملـســة يــد ،لـكــن الـحـكــم عـلــي رضــا لم
يحتسبها .
الـصـفــاء رف ــع رص ـيــده فــي الـتــرتـيــب
الـ ـ ـ ــى س ـ ـبـ ــع نـ ـ ـق ـ ــاط م ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــا م ــع
األنـ ـص ــار وال ـن ـب ــي ش ـي ــت ،ف ــي حــن
بـ ـق ــي ال ــراسـ ـيـ ـن ــغ ت ــاسـ ـع ــا بــرص ـيــد
ثالث نقاط ومن دون فوز ،في رابع
مباراة له في الدوري.

قدم مدرب منتخب الواليات املتحدة لكرة
القدم بروس أرينا استقالته من منصبه بعد
ثالثة أيام من الفشل في التأهل الى نهائيات
مونديال روسيا  2018وذلك للمرة األولى منذ
عام .1986
وكان أرينا قد قاد املنتخب األميركي إلى
الدور ربع النهائي من كأس العالم 2002
في كوريا الجنوبية واليابان وأشرف عليه
في نهائيات مونديال  ،2006وقد وصف
عدم التأهل إلى العرس الكروي بأنه «صدمة
كبيرة».
وأضاف« :إنه امتياز كبير ألي مدرب أن
يشرف على منتخب بالده الوطني ،وأنا اليوم
أترك منصبي وأشعر بفخر وامتنان كبيرين
ملنحي هذه الفرصة مرتني في مسيرتي».
ّ
وتسلم أرينا منصبه في تشرين الثاني
املاضي خلفًا لألملاني يورغن كلينسمان بعد
خسارة املنتخب األميركي مباراتيه األوليني
في التصفيات أمام املكسيك وهندوراس.

22

السبت  14تشرين األول  2017العدد 3298

ثقافة وناس

فنون معاصرة

عروض أدائية ومسرحية ورقص ومعارض ...وفيديو آرت

«بينالي الشارقة  »13يختتم في بيروت:

معرض «ثمار النوم»

روان عز الدين
سيختتم «بينالي الشارقة  :13تماوج»
فعالياته في بيروت .هذه السنة ،فاقت
مواعيد البينالي الشارقة ،لتصل إلى
داكار واسطنبول ورام الله ضمن برامج
موازية ،قبل أن تحط أخيرًا في العاصمة
اللبنانية .لم يغب ّ
هم املشاركة والتبادل
الفني عن القيمة الفنية ومديرة جمعية
«أش ـكــال ألـ ــوان» كريستني طعمة التي
ّ
ت ــول ــت تـنـسـيــق «بـيـنــالــي ال ـشــارقــة :13
تماوج» ،بدورة واسعة ومميزة امتدت
مواعيدها طوال العام ،وجمعت حوالي
سبعني فنانًا عامليًا وعربيًا حول ثيمات
املاء ،واألرض واملحاصيل والطهي .أما
بيروت التي شهدت في األعوام الفائتة
مواعيد مثل منتدى «أشـغــال داخلية»
(أشـ ـك ــال ألـ ـ ـ ــوان) ،فـتـسـتـعــد السـتـقـبــال
برنامج ال يقل أهمية وتأثيرًا وتنوعًا
عنه.
اب ـت ــداء م ــن ال ـي ــوم ،س ـت ـشـ ّـرع ف ـضــاءات
ع ـ ّـدة فــي املــديـنــة أبــوابـهــا أم ــام املـســرح
وامل ـحــاضــرات األدائ ـي ــة والـفـيــديــو آرت
وال ـ ــرق ـ ــص وال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـت ـج ـه ـي ــزات
الفنية واللقاءات املتنوعة ،سنشاهدها
ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي مــن
«بينالي الشارقة  :13تماوج»« .مسرح
دوار الشمس» ،و«مركز بيروت للفن»،
و«م ـســرح املــدي ـنــة» ،و«أش ـك ــال أل ــوان»،
و«متحف سرسق» ،و«مسرح بيريت»،
و«س ـت ـي ـشــن» ،و«م ـتــروبــول ـيــس أمبير
صــوفـيــل» ستستقبل أكـثــر مــن أربعني
موعدًا لفنانني عامليني ومحليني ابتداء
«بينما كنت أنتظر» لعمر أبو سعدة

م ــن صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم ح ـت ــى  22ت ـشــريــن
األول (أكـ ـت ــوب ــر) .سـيـلـقــي امل ـشــاركــون
األسئلة ،ويقدمون طروحاتهم الفنية
واألسلوبية ،في محاولة للدخول إلى
أمــاكــن وإشـكــالـيــات تعنى بالسياسة
وال ـ ـب ـ ـي ـ ـئـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــم ال ـ ـن ـ ـفـ ــس والـ ـ ــراهـ ـ ــن
والـ ـبـ ـي ــول ــوجـ ـي ــا والـ ـ ـ ــذاكـ ـ ـ ــرة الـ ـف ــردي ــة
والجماعية والتطرف واألزمة السورية
وواق ـ ــع أوروب ـ ــا ب ـكــافــة أش ـك ــال ــه .هـكــذا
ي ـعــرض الـبـيـنــالــي االن ـت ــاج ــات الفنية
امل ـع ــاص ــرة أم ـ ــام ال ـج ـم ـهــور الـلـبـنــانــي
مـ ـج ــان ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـس ـت ـع ـيــد ب ـع ـض ــا مــن
األعمال الراسخة في الذاكرة الجماعية
مثل شريطي «خرج ولم يعد» (،)15/10
و«موعد على العشاء» ( )20/10ملحمد
خان .هناك برنامجان متتاليان .األول
ّ
يستمر ملدة
«على طبق مخاتل» الــذي
يــومــن .املـطـبــخ واألكـ ــل والـطـهــي كلها
م ـص ـط ـل ـحــات سـتـفـقــد ح ـيــادي ـت ـهــا ،أو
وقعها الـبــديـهــي .لكن هــل كــانــت يومًا
كـ ــذلـ ــك؟ فـ ــي لـ ــوحـ ــات ع ـص ــر ال ـن ـه ـضــة
الــزي ـت ـيــة ،ل ــم ت ـكــن ال ـل ـح ــوم واألس ـم ــاك
وامل ـ ــأك ـ ــوالت الـ ـف ــاخ ــرة سـ ـ ــوى إشـ ـ ــارة
إلـ ــى ال ـغ ـن ــى وامل ـل ـك ـي ــة الـ ـف ــردي ــة ،ش ــأن
األراضي واملجوهرات .وفي بداية القرن
العشرين ،شغل الطعام مكانة أساسية
ل ــدى ال ـحــركــة املـسـتـقـبـلـيــة الـفـنـيــة ،مع
«مانيفستو الطهي» الذي أطلقه الفنان
اإليـطــالــي فيليبو توماسو مارينيتي
عام  .1932كشف املانيفستو عن حياة
م ــوازي ــة ل ــأك ــل وم ــوس ـي ـق ــاه وهـيــاكـلــه
ومـلـمـســه فــي دع ــوة مـلـ ّـحــة إل ــى إطــاق
ّ
الخيال .األكل أيضًا شكل قناعًا أساسيًا

في الفن املعاصر .صار أداة للمراوغة،
تسمية ملا ال يــراد له أن يقال ،للتعبير
عن املواقف اإلقتصادية ،واإلجتماعية،
والـسـيــاسـيــة ل ــدى ال ـحــركــات النسوية
ت ـح ــدي ـدًا ل ـف ـنــانــات ك ـم ـيــريــام شــابـيــرو
وإل ـيــزاب ـيــث مـ ــوراي .مــن هـنــا سـتـحـ ّـول
فـعــالـيــة «ع ـلــى ط ـبــق م ـخــاتــل» املـطـبــخ
إلــى ورشــة فنية تنفذ بنا إلــى الــذاكــرة
الجمعية ،وأسئلة ّ
ملحة تتعلق بأكثر
األحداث دموية في تواريخنا الحديثة
وامل ـعــاصــرة ،وب ـطــرق تجميع الـطـعــام،
وتأثيره على ذائقتنا كما فــي الرحلة
ال ـب ـي ــروت ـي ــة «ت ــآك ــل م ـ ــاض ـ مـسـتـقـبــل

فعالية «على طبق مخاتل»
ّ
تحول المطبخ إلى ورشة فنية تنفذ
بنا إلى الذاكرة الجمعية
الـ ـك ــونـ ـي ــة» الـ ـت ــي ت ـن ـظ ـم ـهــا مـجـمــوعــة
«سـ ـب ــورس» م ــن ب ــن ع ــدد م ــن أنـشـطــة
الطهي التي ّ
تقدمها في البينالي .في
محاضرتها «جــوع وهــذيــات :حكايات
م ــن زم ــن امل ـجــاعــة ال ـك ـب ــرى» ،تستعيد
ل ـي ـنــا م ـن ــذر ح ـكــايــا م ــن زمـ ــن امل ـجــاعــة
الكبرى في لبنان خالل الحرب العاملية
الثانية كي تنقب عن درجات الهلوسة
املقرونة بالجوع .على البرنامج موائد
م ـس ـت ــوح ــاة مـ ــن أزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
لـبـنــان كـمــا فــي «حـكــايــة جـبــال الــزبــالــة
وأن ـه ــار الـقـمــامــة وال ـط ـيــور امل ـهــاجــرة»
ل ـف ــران ـس ـي ـس ـك ــا بـ ـيـ ـي ــروس وس ـ ــان ـ ــدرا

تيتجي .أما جيمس ت .هونغ ،فيقطع
امل ـم ــرات ال ـتــي تـصــل األم ـع ــاء وال ــدم ــاغ
ان ـطــاقــا م ــن م ـقــولــة نـيـتـشــه «األم ـع ــاء
أم األه ــواء» فــي محاضرته «عــن دمــاغ
نيتشه الثاني» .األهم في هذه املواعيد
وفعاليات البرنامج األخرى هي إخراج
الفن من دائرته وأطره وأمكنته املتوقعة.
هــذا مــا يفعله ضـيــوف الـبــرنــامــج مثل
إي ـمــان مــرســال ال ـتــي ت ـقــدم ســرديــاتـهــا
حــول اللغة فــي لــوائــح الطعام وبرامج
الطهيّ ،وسـحــر مـنــدور الـتــي تستعيد
جرائم نفذت بأدوات املطبخ من األفالم
وال ـ ّـوق ــائ ــع الـحـقـيـقـيــة .ه ـن ــاك مــواعـيــد
يتعذر إحصاؤها تستكمل حضورها
أي ـضــا ف ــي بــرنــامــج «ال ـف ـصــل ال ـثــانــي».
الجسد بطابعه الجثثي وقابليته إلى
اإلختفاء والتفسخ والتحلل هو الذي
ّ
يحرك األعمال التي سنشاهدها ابتداء
مــن اإلث ـنــن  16تـشــريــن األولّ .
املنسق
املغربي هشام خالدي سيرينا تأثيرات
عصر الفوضى وسلطاته على أجساد
الالجئني واملهاجرين واملــواطـنــن ،في
معرض «تعبير ال يمكن التنبؤ به عن
ق ــدرة اإلن ـس ــان» ال ــذي دع ــا فـيــه أعـمــال
مجموعة من الفنانني املعاصرين إلى
«مركز بيروت للفن» .تعبر بنا األعمال
املـ ـش ــارك ــة ع ـل ــى كـ ــل ح ـ ـ ــاالت ال ـج ـس ــد؛
ت ــواج ــده ف ــي شـ ــارع عـنـيــف ف ــي ق ــراءة
وتجهيز «مباشر مــن الـغــرب» لبيدرو
بــرت ـيــرو وك ــوي ــن لـتـيـمــر ،وعــاق ـتــه مع
امل ـكــان فــي الـطــريــق إل ــى األصــول ـيــة في
فيديو «املعروف أيضًا باسم جهادي»
ل ـل ـفــرن ـســي إي ــري ــك ب ــودلـ ـي ــر .ت ــأث ـي ــرات

لينا مجدالني في «وقت قليل»

التخطيط اإلجتماعي على سلوكيات
الناس وتحركاتهم ،سنراها في فيديو
«مدينة طوباوية جــديــدة» لإلنكليزي
كريستوفر إيــان سميث .من منطلقات
سياسية وثقافي واجتماعية ،تكشف
املنسقة الفنية ري ــم فـضــة عــن الجسد
في حاالت النوم والسبات في معرض
«ث ـمــرة ال ـن ــوم» الـجـمــاعــي فــي «متحف
سـ ــرسـ ــق» ،ال ـ ــذي ج ـم ـعــت ف ـيــه فـنــانــن
مـ ـع ــاص ــري ــن عـ ــربـ ــا وأجـ ـ ــانـ ـ ــب (راج ـ ـ ــع
الـ ـب ــرن ــام ــج) .س ـن ـشــاهــد «ب ـي ـن ـمــا كنت
أن ـت ـظــر» لـعـمــر أب ــو س ـعــدة ح ــول حــالــة
الكوما التي تصيب بطل املسرحية تيم
وبـلــده ســوريــا على ال ـســواء .كما يقدم
كــريـسـتــوفــر كـيـلــر م ـحــاضــرة «ســومــا»
حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــاج ال ـن ـف ـس ــي ال ـج ـس ـمــانــي
ون ـظ ــري ــة ال ـن ـب ـض ــان لـفـيـلـهـلــم رايـ ــش،
ل ـي ــزي ــل الـ ـ ـح ـ ــدود بـ ــن الـ ـف ــن وال ـع ـل ــوم
والـتـجــريــب .ويـعــايــن الـفـنــان اللبناني
رب ـيــع م ـ ـ ّ
ـروة جـثــة أول شـهـيــد لبناني
سقط من أجل القضية الفلسطينية عام
 1968في مسرحيته «وقت قليل» .على
البرنامج عروض أخرى وتواقيع كتب
ومحاضرات أخرى ستستمر حتى 22
تشرين األول (اكتوبر) في بيروت.
* الفصل الثاني مــن «بينالي الـشــارقــة :13
ت ـمــاوج» 11:00 :مــن صـبــاح الـيــوم حتى 22
تـشــريــن األول (أك ـتــوبــر) ـ ـ ـ ـ «مــركــز بـيــروت
للفن»« ،اشكال ألوان»« ،سنايشن»« ،متحف
سرسق»« ،متروبوليس»« ،مسرح بيريت»،
«مـســرح دوار الـشـمــس»« ،مـســرح املــديـنــة» ـ
لالستعالمashkalalwan.org 01/423879 :
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صورة
وخبر

ُ
كشـفت «كريسـتيز» أخيـرًا النقـاب عـن لوحـة «سـالفاتور منـدي» (ّ 1506ـــ  )1516التـي سـتعرض فـي مـزاد سـتجريه الـدار النيويوركيـة فـي  15تشـرين
ّ
الموجودة
ومخصـص للفـن المعاصر وفن ما بعد الحرب .إنهـا اللوحة الوحيدة لإليطالي ليوناردو دا فينشـي ( 1452ــ )1519
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل،
ّ
مجموعـة خاصـة .ومـن المتوقـع أن تبـاع لقـاء مئـة مليـون دوالر أميركـي .العمـل الـذي كان مفقـودًا لفتـرة طويلـة قبـل عـام  ،2011يمثل
ضمـن
ّ
ُ
المسـيح «مخلـص العالـم» ،إذ يظهـر وهـو يرفـع يـده اليمنى وفي يده اليسـرى كرة زجاجية ،وقد رسـمت اللوحة ألجل ملك فرنسـا لويس الثاني عشـر.
قبـل المـزاد ،تجـري «سـالفاتور منـدي» حاليـا جولـة بدأتهـا مـن هونغ كونـغ أمس الجمعـة ،قبـل أن تنتقل إلى سـان فرانسيسـكو ولنـدن لتحط الحقًا
فـي نيويـورك( .جول صمد ـــ أ ف ب)

36 ABBAS ST, HAIFA
WRITTEN & PERFORMED BY RAEDA TAHA
DIRECTED BY JUNAID SARIEDDINE
_

اللجوء الفلسطيني
على مسرح «النمر»

دالين ّ
جبور
سهرة مع سيد درويش

تدعو «دار النمر للفن والثقافة»
يوم الجمعة املقبل إلى حضور
عرض «خطوات ،إيقاع ومخيم»
الذي ُيعتبر نتاج األعمال التي
أنجزها «محترف القنديل
الصغير للمسرح والرقص ـ
مركز أجيال» خالل السنوات
السبع املاضية .من خالل
املوسيقى والكلمة املغناة
والحركة على اإليقاع واألداء
املسرحي والخيال ،يبحث
العمل (بدعم من مؤسسة
التعاون ـ لبنان) في قضية
اللجوء الفلسطيني وتحديدًا
في لبنان ،واألفق الفلسطيني
والعربي ،فيما يبحث ّ
املؤدون
عن حريتهم وعن مصير
مختلف في كل لحظة.

تعود الفنانة اللبنانية دالني
ّ
جبور (الصورة) يوم الجمعة
املقبل إلى «أونوماتوبيا
ـ امللتقى املوسيقي» حيث
ّ
مخصصة
ستحيي حفلة
ألعمال الراحل ّ
سيد درويش
( 1892ـ  .)1923الصبية الحائزة
إجازة في التربية املوسيقية
من «الجامعة اللبنانية»
ودبلومًا في الغناء العربي
املشرقي من املعهد العالي
للموسيقى في «الجامعة ً
األنطونية» ،لن تكون وحيدة
في هذا املوعد ،إذ سيرافقها
السوري تمام سعيد على
العود .يعود ريع هذه السهرة
لدعم برنامج «أونوماتوبيا»
لتطوير املهارات املوسيقية.

«خطوات ،إيقاع ومخيم» :الجمعة
 20تشرين ّ
األول (أكتوبر) الحالي
ـ  19:00ـ «دار النمر للفن والثقافة»
(شارع أميركا ـ كليمنصو ـ
الحمرا /بيروت) .الدخول مجاني.
لالستعالم01/367013 :

ّ
تغني ّ
دالني ّ
سيد درويش:
جبور
ّ
الجمعة  20تشرين األول (أكتوبر)
الحالي ـ  20:30ـ «أونوماتوبيا ـ
امللتقى املوسيقي» (السيوفي ـ
األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
01/398986

«محيط» زيد حمدان
انتظروا المفاجأة!
يضرب زيد حمدان ( 1976ـ
الصورة) يوم الجمعة املقبل
موعدًا مع الجمهور في Beirut
 .Open Spaceفي هذه الحفلة،
ُ
سيطلق ّ
عراب األندرغراوند
اللبناني فيديو كليب أغنيته
الجديدة «محيط» الذي
يحمل توقيع املخرج زين
الشيخ ،كما سيؤدي مجموعة
صغيرة من أعماله الحديثة
ً
احتفاال باملشروع الجديد .دعا
العضو املؤسسة لفرقة Soap
 Killsبكثافة لحضور هذه
السهرة عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،حيث نشر ثواني
معدودة من الشريط الذي بدا
ّ
متحمسًا جدًا له ووصفه بالـ
ّ
«رائع» .علمًا بأن بوستر األغنية
ُيظهر طفلة ترتدي سترة نجاة!
إطالق كليب أغنية «محيط»:
الجمعة  20تشرين ّ
األول (أكتوبر)
الحالي ـ  21:00ـ Beirut Open
( Spaceشارع أرمينيا ـ بيروت).
لالستعالم78/996611 :

ﻛﺘﺎﺑﺔ وﺗﻤﺜﻴﻞ راﺋــﺪة ﻃﻪ
إﺧـــﺮاج ﺟــﻨﻴﺪ ﺳــﺮي اﻟﺪﻳﻦ

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

SEP 28-29

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

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

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

Proceeds from these shows will go to
اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﺮوض ﺗﺬﻫﺐ اﱃ
)United Lebanon Youth Program (ULYP
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كلمات

أدونيس سالمًا أيتها األرض

ّ
«نقلب صفحات هذا الكتاب ،فيما نصغي إلى سوريا ،إلى هذه الجغرافيا الحمراء ،كيف تشهق ،وتزفر على «حقيقتها» و«مجازها» ،على فضائها وتباريحه .ونشهق معها ونزفر :سالمًا أيتها األرض
األم» .بهذه املقدمة يفتتح أدونيس كتاب «سوريا وسادة واحدة للسماء واألرض» (دار الساقي ــ  .)2017الكتاب عبارة عن صور (بعدسة فادي مصري زاده) مرفقة بنصوص شعرية لـ «مهيار» ،تعيدنا
ً
ً
تتآخى كذلك الصورة والكتابة في حوار مع األشياء ،ومع البشر .أطفاال ونساء ورجاال .بيوتًا
إلى «الجوانب املضيئة في سوريا ،إنسانًا ومادة وإبداعًا» .هنا« ،يتآخى البصر والبصيرة .املرئي والالمرئي.
ً
ً
ً
ً
وشوارع .حقوال ،سهوال ،جباال ،ثقافة وتاريخًا».

2

كلمات
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ملف
لكنه ذلك المبدع الموهوب جدًا الذي لم يكن بمقدور المجتمع أن يفهمه.
لقد اعتاد دارسو األدب على إطالق مفهوم اللعنة
بتصرف مثير
والملعونين على تجارب كتاب أنهوا حياتهم بشكل عنيف ،منتحرين في
وهو في المقابل كثيرًا ما يرفض أو يناصب العداء قيم المجتمعّ ،
ومستفز لمحيطه ،ويسعى بخطورة قصوى وبقوة إلى دماره الشخصي.
ظروف ّإما مأساوية أو غامضة .كان ّأول من صاغ هذا المفهوم الشاعر
وفي العموم ،تخترمه يد المنون وهو في ميعة الصبا قبل أن تدرك قيمته
الفرنسي بول فيرلين في كتابه  Les Poètes mauditsسنة  .1884وبحسب
فرلين ،يعتبر الشاعر أو الكاتب ملعونًا سواء أقدم على االنتحار أم لم يقدم عليه ،اإلبداعية والفكرية من قبل المجتمع .تحضر في أدبنا المغربي تجارب إبداعية

ّ
كتاب مغاربة
مهووسون بالنهايات
(:)1984-1946
حوري ّالحسين
الفقير ّ
تفرع كغصن
ابن الحي
			
كبير
حـ ــوري ال ـح ـســن واس ـم ــه الحقيقي
م ـ ــذن ـ ــب ال ـ ـح ـ ـسـ ــن كـ ـ ـ ــان مـ ـ ــن أوائـ ـ ـ ــل
امل ـب ــدع ــن املـ ـغ ــارب ــة ال ــذي ــن ص ــدم ــوا
املشهد الثقافي بانتحاره املفاجئ
والصادم في صيف  1984في شقته
في املحمدية .عانى كثيرًا من الفقر
وال ـ ـ ـبـ ـ ــؤس ف ـ ــي ط ـف ــول ـت ــه وشـ ـب ــاب ــه.
هـ ــو اب ـ ــن كـ ــاريـ ــان (ح ـ ــي ص ـف ـي ـحــي)
س ـي ــدي ع ـث ـمــان ف ــي ال ـ ــدار الـبـيـضــاء
مــن مــوالـيــد سـنــة  ،1946لــم يستطع
إك ـم ــال دراس ـت ــه حـيــث غـ ــادر مقاعد
ال ــدرس فــي املــرحـلــة اإلع ــدادي ــة .لكن
ّ
تعلقه باملسرح أداء وقــراءة وتأليفًا
وإخـ ـ ــراجـ ـ ــا فـ ــي مـ ــا ب ـ ـعـ ــد ،أبـ ـ ـ ــان عــن
ّ
ع ـصــام ـيــة نـ ـ ــادرة أه ـل ـت ــه ألن يـكــون
واح ـدًا مــن أه ـ ّـم رواد مـســرح الـهــواة،
ّ
ب ــل م ـن ــظ ـرًا مل ــا أسـ ـم ــاه ه ــو بـمـســرح
ّ
املــرحـلــة ذي الـتــوجــه الــواضــح نحو
ّ
املسرح التحريضي .وظــف أساليب
ّ
قلما تجتمع في األعـمــال املسرحية
املغربية من البحث الدرامي الرصني
وتجريب أشكال مسرحية نابعة من
خـبــرة وموهبة ح ــوري الحسني في
العمل املسرحي ،مع مسحة شعرية
ف ــي األداء وال ـت ـص ـ ّـور ال ـع ــام لـلـبـنــاء
املسرحي .كتب عــن حــوري الحسني
الـ ـك ــات ــب املـ ـغ ــرب ــي ح ـس ــن بـ ـح ــراوي
مـقــالــة رائ ـعــة تـحــت ع ـنــوان «العيش
ع ـل ــى ح ــاف ــة الـ ـه ــاوي ــة» ف ــي ج ــري ــدة
«االت ـ ـحـ ــاد االشـ ـت ــراك ــي» ف ــي ملحق
«فكر وإب ــداع» أبــان فيها عن الكثير
من أسرار حياة الفقيد وحجم الغنب
والـخــذالن الــذي تـعـ ّـرض لــه قــاده ّفي
الـن ـهــايــة إل ــى االن ـت ـح ــار كـمــا ل ــو أن ــه
يؤدي آخر أدواره االحتجاجية ،لكن
هذه ّ
املرة على مسرح الحياة.
ترك حوري الحسني خلفه ريبرتوارًا
م ـســرح ـيــا رف ـي ـع ــا .ت ـع ـ ّـد مـســرحـيـتــه
«ال ـ ـحـ ــربـ ــاء» أفـ ـض ــل ن ـ ـمـ ــوذج يـمـثــل
م ـ ـسـ ــرح حـ ـ ـ ــوري الـ ـحـ ـس ــن ،إض ــاف ــة
إل ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـكـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــر مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــات
ّ
املتميزة مثل «سمفونية الغضب»
و«ال ــزم ــن األح ـ ــدب» و«ام ـبــراطــوريــة
ال ـ ـش ـ ـحـ ــاذيـ ــن» ...و«فـ ــري ـ ـفـ ــرة» ال ـتــي
ً
تـعــد تـسـجـيــا لـسـيــرتــه الشخصية
م ــع ال ـب ــؤس وال ـض ـي ــاع ،إض ــاف ــة إلــى
ت ـن ـظ ـيــراتــه امل ـســرح ـيــة ال ـت ــي قــدمـهــا
ع ـل ــى ش ـك ــل أوراق ف ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
م ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات ومـ ـلـ ـتـ ـقـ ـي ــات مـ ـس ــرح
ّ
ال ـ ـ ـهـ ـ ــواة .امل ـ ــؤس ـ ــف ه ـ ــو أن ح ـ ــوري
ّ
ال ـح ـس ــن ت ـ ـ ّـم اغ ـت ـي ــال ــه م ـ ـ ــرة ثــان ـيــة
ف ـ ــي شـ ـخ ــص أعـ ـم ــال ــه وإنـ ـت ــاج ــات ــه
املسرحية ،ووصيته األخـيــرة ،إذ لم
تـنـشــر أو ت ــوث ــق ،وت ــرك ــت ل ـتــذروهــا
ري ــاح اإله ـم ــال ،ليبقى كـمــا ق ــال عن
ن ـف ـس ــه« :يـ ــا ابـ ــن الـ ـح ـ ّـي ال ـف ـق ـي ــر ،يــا
اس ـم ــا م ـج ـل ــودًا...م ـع ــروف ــا ،ي ــا شكل
اإلنسان األسير ،يا حلمًا ..يا شرفًا..
يا شهمًاّ ،
تفرع كغصن كبير» .اآلن،
وبعد مضي العديد من العقود ،ما
زال ح ـ ــوري ال ـح ـســن ي ـم ـثــل جــرحــا
كبيرًا في جسد املسرح املغربي.

(:)1997-1972
كريم حوماري
ّ
روحه هناك ...في كل مكان
يـنـتـمــي كــريــم ح ــوم ــاري إل ــى أولـئــك
الشعراء املهووسني بالنهايات .ما
ّ
الـ ــذي ك ــان يـ ــدور ف ــي رأسـ ــه مل ــا أق ــدم
على شنق نفسه قريبًا مــن الفوهة
املسماة «بــاب امل ــوت» قبالة املحيط

ال ـ ـهـ ــادر ف ــي م ـي ـن ــاء م ــدي ـن ــة أصـيـلــة
ـوديـ ـ ـع ـ ــة .هـ ـ ــذا ال ـش ــاب
ال ـ ـهـ ــادئـ ــة وال ـ ـ ّ
اليافع الــذي فضل مـغــادرة الوجود
ً
بطريقة قاسية ،كان فاعال جمعويًا
ّ
وحــتــى سياسيًا .كتاباته الشعرية
مفعمة باالحتجاج والــرفــض ،فيما
ص ـ ــوت الـ ـش ــاع ــر ال ــداخـ ـل ــي يـهـجــس
بـ ــن الـ ـح ــن واآلخـ ـ ـ ــر بـ ـظ ــال املـ ــوت
الجاثمة على روحــه .في رسالة إلى
ّ
القاص مصطفى حيران قبل
صديقه
انتحاره بقليل ،كتب« :عني األشباح
تطاردني صباح مساء ،داخل عروق
أصـيـلــة املـتـشــابـكــة فــي جـســد إيـقـ ُ
ـاع
دمــعــه بـطــيء ،وقـلـ ُـبــه لــه دق ـ ٍ ُ
ـات طبل،
ِ
لكن ال أحــد يسمع» .هــل هــي صدفة
أن يكتب عنه صديقه الشاعر إدريس
عـلــوش والـقــريــب منه نـ ّـصــا بعنوان
وبضمير يعود على كريم حوماري
«ي ـح ـفــر ال ـل ـيــل ق ـبــري ويـ ـن ــام»؟ وفــي
م ـقــالــة ع ـنــه ف ــي ج ــري ــدة «األخـ ـب ــار»،
ّ
يـ ـ ــروي ال ـش ــاع ــر ي ــاس ــن ع ــدن ــان أن
ّ
مخبرين زاروا بيت الشاعر وفتشوه
ّ
واقـتــادوه إلى مركز الشرطة ،ثم في
مــا بعد أطلقوا ســراحــه« ،لكن يبدو
أنهم أطلقوا جسده فقط ،فيما ظلت
روحــه معتقلة لديهم» .ربما تركها
ّ
ه ـن ــاك ،وف ــي ك ــل م ـكــان أي ـض ــا ،وفــي
ديوانه الذي سيرى النور بعد موته
«تـقــاسـيــم عـلــى آل ــة ال ـج ـنــون» حيث
س ـن ـقــرأ امل ـس ــار ال ـجــانــح لـ ــروح قلقة
ف ــي م ـغــرب ّ
رب ـم ــا ال ي ـســع م ـثــل هــذه
ّ
التجارب الحادة في قولها الشعري
ومصيرها الوجودي.
مقاطع من «تقاسيم على آلة الجنون»

1
األقالم تسيء نطق كالمي
الكالم يسيء نطق اشراقي.

 - 2مشهد

ً
رأيــت الشعب مشغوال بدفع العربة
إلى األمام
رأيــت العربة مشغولة بدفع الشعب
إلى الوراء
رأيت شعبًا من العشاق ينتحر
رأيت راهبًا يحمل مقصلة
حاكمًا يحمل مشنقة
رأيت الجميع يحارب الجميع
وأنا لم أشارك في املهزلة.

 - 3نبوة
ليست لي
األرض
التي تحملني
وال السماء
التي تحصرني،
ّ
ما أنا إل ورقة خريف
بني خيط الريح
أو نبي آخر ساعة
تحت شمس باردة
في بحر معشوشب
أستريح صحبة باقي األنبياء.

4
من رمادي تنهض العنقاء
يذهبان سويًا
وتخطئني بنادق الصحو
وال أنتعل حذاء هذا الجنرال
حني أدوخ.

5
يسقط الكالم من شرفات صمتي
ت ــرح ــل طـ ـي ــور أحـ ــامـ ــي مـ ــن س ـمــاء
غضبي
ت ـس ـق ــط زهـ ـ ـ ــرات ال ـع ـم ــر فـ ــي ض ـيــاع

الساعات جنازات...

الوقت،
من يدري أنني غازل خيوط أملي؟
أغني و أبكي ،لست أدري
فلتنهض حروفي من نوم حبرها،
ول ـي ـس ـقــط ح ـب ــري دم ـع ــة ف ــي رح ــاب
الوجد
ضيعت نفسي وهلكت آخر أنفاسي،
هذي يدي املمدودة صوتا في العراء
وهـ ـ ـ ــذا جـ ــرحـ ــي الـ ـث ــاب ــت ف ـ ــي ج ـ ــدار
الهواء،
متى تأتون؟
لكم أجنحتي من صالبة الوجد
ولكم رقتي
تترك خطوتي آثار فرسان
وأشكو عابر سبيل ضللني،
حتى يأتي املاء من جهة القلب؟
ثم أين أضع هذا القلب ونبضه؟
فقدت صوابي وأخطائي،
فـ ـلـ ـت ــأت ح ـ ـ ــروب كـ ــي أدف ـ ـ ــن شـ ـه ــادة
نفسي.

هل رأيت؟
هذه الشمس
ساعة بال أرقام،
وأنت تسأل عن الوقت.
هذا الليل
أتى فقط
كيف تشعل األنوار
وتمشي مسافة االحتراق،
ضائعًا بني أرصفة الجليد
وخدعة األمكنة.
هل رأيت هذا الهدوء العليل
املنتشر في القصور،
وأعراس الحزن
املقامة في القبور
وهذا الهواء التافه
من عنف العاصفة
املرعوب ّ
وصمت النجوم
امللتزمة بالحياد
رغم عنف املرحلة ،هل رأيت؟
هل رأيت شحوب النباتات
والحمق املنتشر مثل الطاعون
في سائر الجهات
وتلك الفراشات القادمة
من ضفة االنهيار املرتقب؟
عليك
أن تختار
أو
تنهار...

ـفــاضــلــي (-1960
ســعــيــد الـ ّ
 :)2004محقق الرحالت في
رحلته األخيرة
وض ــع الـكــاتــب القصصي والـبــاحــث
األك ــاديـ ـم ــي س ـع ـيــد ال ـفــاض ـلــي ح ـ ّـدًا
ل ـح ـي ــات ــه عـ ــن عـ ـم ــر ج ـ ـ ــاوز ال ـث ــال ـث ــة
واألربـ ـ ـع ـ ــن ف ــي أحـ ــد فـ ـن ــادق الـ ــدار
الـبـيـضــاء ،بطريقة حـ ّـيــرت الجميع،
خ ـص ــوص ــا أصـ ــدقـ ــاءه املـ ـق ــرب ــن .إذ
كان الرجل في ّ
قمة عطائه اإلبداعي،
وأوج مساره األكاديمي الناجح إثر
ف ــوزه بـجــائــزة ابــن بطوطة الرفيعة
ف ــي إط ــار م ـش ــروع «ارتـ ـي ــاد اآلف ــاق»
اإلماراتي الذي يعنى بأدب الرحلة،
عــن تحقيقه ل ـ «الــرحـلــة األوروب ـيــة»
مل ـ ـح ـ ـمـ ــد بـ ـ ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــن ال ـ ـح ـ ـجـ ــوي
ال ـث ـعــال ـبــي .انـطـلـقــت ت ـجــربــة سعيد
الـ ـف ــاضـ ـل ــي ال ـق ـص ـص ـي ــة م ـ ــن خ ــال
مجموعته «إرم ذات العناد» ()1997
ذات الـ ـعـ ـن ــوان ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى الـلـعــب
ال ـل ـغــوي واإلح ــال ــة عـلــى مــرجـعـيــات
تراثية وتاريخية ،كاشفًا عن اقتدار
ف ــري ــد ف ــي ال ـك ـت ــاب ــة ال ـق ـص ـص ـيــة ،إذ
يـعـمــد كـثـيـرًا إل ــى كـســر أف ــق انـتـظــار

كلمات
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يمكن تصنيفها ضمن أدب الملعونين مع درجات مختلفة ومتفاوتة ،قد
تصدق على البعض بشكل كامل أو جزئي .لكن الجامع المشترك بينهما هو
نقدم
إنجاز فعل االنتحار لعدة أسباب مدركة أو ما زالت شديدة االلتباس .هناّ ،
حوري الحسين مسرحيًا ،وكريم حوماري شاعرًا ،وسعيد الفاضلي كاتب قصة...
كلهم كانوا انتحاريين من أجل الحياة مغايرين ومنخرطين في معركة يائسة
ّ

3

همها الركض السريع إلى األشياء
ومنذورة لفشل فظيع ،ومنتسبين إلى ساللة ّ
معلقة وال جدوى من
كل األسئلة تبقى ّ
في وضعها األخير ،أي الموت .لذلكّ ،
طرحها .وكما قال الشاعر الفرنسي روني شار عن هذا النوع اإلرادي للموت« :ليس
الموت سابقًا وال الحقًاّ ،إنه إلى جانبنا حاذق وتافه»

إعداد وتقديم سعيد الباز

ليت العقارب معطلة
صادق كويش الفراجي
«يمكنك أخذ استراحة»
(حبر هندي وفحم وورق
على كانفاس ـــ )2012

عين األشباح تطاردني
صباح مساء ،داخل
عروق أصيلة
جسد
المتشابكة في
ٍ
ُ
دمعه ُبطيء،
إيقاع ِ
ُ
وقلبه له دقات طبل،
لكن ال أحد يسمع
(كريم حوماري)
أمضى سعيد الفاضلي
يوم األحد في غرفته
ّ
يرد على مكالمات
أصدقائه ويمازحهم
أحيانًا ،ليعثر عليه خدم
الفندق صبيحة يوم
االثنين منتحرًا

ّ
ال ـقــارئ ،والتحكم البالغ فــي البنية
ّ
ال ـ ـح ـ ـكـ ــائ ـ ـيـ ــة ل ـ ـل ـ ـقـ ــصـ ــة .املـ ـجـ ـم ــوع ــة
الـقـصـصـيــة ال ـثــان ـيــة «أي ـ ــام مـغـلـقــة»
ّ
( )1999ت ـعـ ّـم ـقــت ت ـجــرب ـتــه واتـ ـج ــه
ب ـهــا ن ـحــو األق ـص ــوص ــة والـتـكـثـيــف
لعناصر البناء القصصي أشبه ما
ي ـك ــون بـتـجــربــة ال ـكــاتــب الـقـصـصــي
املصري يحيى الطاهر عبد اللهّ .هذا
مع الكثير من األعـمــال التي حققها
أو ش ــارك فيها مـثــل تحقيق دي ــوان
ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ال ـف ــاس ــي س ـن ــة ،1999
وتحقيق «وادي الجواهر ومجموع
املكنون من الذخائر» لعالل الفاسي
ّ
سـنــة  .2000إن ه ــذا امل ـســار الناجح
عـ ـل ــى ع ـ ـ ـ ـ ّـدة مـ ـسـ ـت ــوي ــات ك ـ ـ ــان ي ـعــد
بمستقبل بــاهــر لكاتب مثل سعيد
الـ ـف ــاضـ ـل ــي ذي الـ ـثـ ـق ــاف ــة امل ـت ـن ــوع ــة
ّ
وال ــذك ــاء املــتـقــد والـحـيــويــة الفكرية
واإلب ــداعـ ـي ــة ،عـ ــاوة ع ـلــى طـمــوحــه.
لكن في لحظة غامضة جـ ّـدًا وبعيدًا
عن الرباط ّ
مقر عمله وسكناه ،وفي
الـ ـ ــدار ال ـب ـي ـض ــاء ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي أحــد
فنادقها أمضى يوم األحد في غرفته
يـ ّ
ـرد على مـكــاملــات أصــدقــائــه ويكاد
ي ـم ــازح ـه ــم أح ـ ـيـ ــانـ ــا ...ل ـي ـع ـثــر عـلـيــه
خ ــدم الـفـنــدق صبيحة ي ــوم االثـنــن

منتحرًا ،ولينتشر الخبر الصاعق
وال ــدرام ــي بــن أحـبــائــه وأصــدقــائــه.
لذلك يمكن أن نتساءل مع الروائي
امل ـغــربــي حـســن ري ــاض ال ــذي حــاول
تفسير هــذا الغياب املــأســاوي« :هل
شعر سعيد الفاضلي في لحظة ما
ـدة،
وه ــو يسير بــاتـجــاه تـجــربــة فــريـ ّ
إن لم أقل نحو نضج فني أرقى ،أنه
عـلــى مــوعــد م ــع املـ ــوت ت ــارك ــا حــرقــة
البياض وسواد األسئلة ،ابتسامته
املـقـتـضـبــة ،صـمـتــه الـبـلـيــغ وه ــدوءه
النادر».
ّ
هـنــا ن ـمــوذج مــن قصصه لـعــلـنــا نعيد له
بعض الذكرى بعدما جرفه النسيان إلى
ّ
حـ ّـد أنـنــا بحثنا عــن صــورة شخصية له
فلم نعثر عليها:
¶¶¶
ال ـ ـج ـ ـ ّـو قـ ــائـ ــظ وال ـ ــرط ـ ــوب ـ ــة خ ــان ـق ــة
وال ـ ـ ـسـ ـ ــراب ي ـم ـت ـ ّطــي مـ ــن اإلس ـف ـل ــت
متأللئًا كثوب شفاف .ال هناك ،على
الــرص ـيــف األي ـس ــر م ــن ه ــذا ال ـش ــارع
ّ
املمتد املــوحــش ،هـنــاك ...يبدو رجل
يمشي فريدًا شارد الذهن.
على نفس الرصيف ،أعني الرصيف
األي ـس ــر ،خـلــف ال ـ ّـرج ــل أع ـنــي الــرجــل
الـ ـش ــارد ال ــذه ــن ،ع ـلــى ب ـعــد مـســافــة
م ـح ـتــرمــة ن ـس ـب ـيــا ،م ــع اس ـت ـح ـضــار
مـحـتــرمــي ه ــذه ّ
األيـ ـ ــام ،ه ـنــاك يـبــدو
كلب يمشي فريدًا يشغله لهاثه ّ
عما
حوله.
رفـ ـ ــع الـ ــرجـ ــل ع ـي ـن ـي ــه إلـ ـ ــى ال ـس ـم ــاء
ماسحًا جبينه ّ
ثم نظر إلى الرصيف
األيـمــن هنا حيث األش ـجــار الــوارفــة
الظليلة تتعانق على طــول الشارع.
ّ
ردد بصره بني الرصيفنيّ ،
فتنبه إلى
ّ
أنه يمشي على الرصيف الخالي من
األشجارّ .
قرر أن يعبر إلى الرصيف
ذي األشجار ،أعني الرصيف األيمن،
ّ
ّ
ات ـقــاء ألشـعــة الشمس الــافـحــة .بدأ
ال ـع ـب ــور ب ـت ـثــاقــل ،وب ـس ـبــب شـ ــروده
أو ل ــوق ــع ال ـش ـم ــس ع ـل ــى رأس ـ ـ ــه ،أو
ل ـت ـف ـك ـي ــره ف ـ ــي ش ـ ـ ــيء أو أشـ ـ ـي ـ ــاء ال
ن ــدريـ ـه ــا ،أو ب ـس ـب ــب ذل ـ ــك ج ـم ـي ـعــا،
وكـمــا يـحــدث فــي مثل تلك الـحــاالت
املـتـهــورة الـتــي اعتدنا على رؤيتها
فـ ــي حـ ـم ــات ال ــوق ــاي ــة مـ ــن ح ـ ــوادث
ال ـس ـي ــر ،وخ ـص ــوص ــا م ـن ـهــا م ــا كــان
لـلـتـحــذيــر م ــن اإلف ـ ــراط ف ــي الـســرعــة،
ّصدمته سـ ّـيــارة مــرقــت كالسهم ،بل
إنها ازدادت سرعة بعد صدم ّ
الرجل
ومضت قدمًا ال تلوي على ْ
شي.
س ـقــط ال ـ ّـرج ــل أرضـ ــا وب ـق ـيــت جثته
م ـ ـل ـ ـقـ ــاة وسـ ـ ـ ــط ال ـ ـطـ ــريـ ــق املـ ــوحـ ــش
وال ـش ـم ــس ت ــرس ــل ع ـل ـي ـهــا أشـعـتـهــا
ّ
الـ ــاف ـ ـحـ ــة غـ ـي ــر ّع ــابـ ـئ ــة بـ ـم ــا جـ ــرى.
وبـ ـخ ــافـ ـه ــا ،تـ ــوقـ ــف ال ـك ـل ــب لـحـظــة
ق ـص ـي ــرة ل ـس ـم ــاع ّــه ض ـ ّـج ــة ال ـفــرم ـلــة
القاسية .كما توقف لنفس اللحظة
القصيرة عن اللهاثّ ،
تتبعت عيناه
مـصـ ّـدر الـضـ ّـجــة ومـشــى مقتربًا من
الـجــثــة ،فــي مـهــل ح ــذر ،اشـتـ ّـمـهــا بال
مـ ـب ــاالة كـلـبـيــة ك ـب ـي ــرة ،ثـ ـ ّـم ع ـبــر في
ه ـ ــدوء إلـ ــى ال ــرص ـي ــف اآلخـ ـ ــر ،أعـنــي
إلـ ـ ــى ال ــرصـ ـي ــف األيـ ـ ـم ـ ــن ،ال ــرص ـي ــف
ذي األش ـجــار الــوارفــة الـتــي تتعانق
ع ـلــى ط ــول الـ ـش ــارع ،وت ــاب ــع طــريـقــه
وقد فارقه اللهاث ،وأمل سراب املاء
يتألأل في عينيه.

عبد القادر الحاوفي (-1965
 :)2014نوم تنقصه األحالم

ّ
شــكــل رح ـيــل ال ـشــاعــر امل ـغــربــي عبد
الـ ـ ـق ـ ــادر الـ ـح ــاوف ــي املـ ـف ــاج ــئ أي ـضــا
للمشهد الثقافي واإلبداعي
صدمة
ّ
في املغرب ،ألنه وضعنا مباشرة أمام

املوقف التراجيدي للكاتب املغربي
والشاعر تحديدًا في وجــه اإلقصاء
والتهميش ،ليس من قبل املؤسسات
ّ
الثقافية ،بل حتى من قبل املجتمع.
لـ ـق ــد صـ ـ ــار فـ ـع ــل الـ ـكـ ـت ــاب ــة امل ـب ــدع ــة
ً
الخارجة عن السائد واملألوف ،فعال
ّ
يتهدد ســوى مبدعه .قال
خطيرًا ال
عبد القادر الحاوفي« :جاثمّ /بثقل
فقري /على صدر الحياة» ملخصًا
مـعــانــاتــه االجـتـمــاعـيــة والــوجــوديــة.
وب ــإح ـس ــاس ــه ال ـف ـجــائ ـعــي بــال ـح ـيــاة
ّ
واملصير ،لم نلتفت إلى صوته يمزق
أفقنا الشعري« :الساعات جنازات/
ّ
ليت العقارب معطلة» ،والكثير من
شـ ــذراتـ ــه ال ـخ ــاط ـف ــة ل ـي ـن ـت ـهــي ب ـهــذه
ُ
«أخفقت
الجملة في رسالته األخيرة:
ف ـ ّـي الـشـعــر وال ـك ـتــابــة وال ــرس ــم ،ولــم
أوف ــق حـتــى فــي حـمــاقــاتــي الجميلة
ف ــي حـضــن ال ـح ـيــاة )…( .وأمـ ــام كل
اإلخفاقات التي واجهتني في الحياة
سأقف اليوم قويًا في وجــه املــوت...
وداع ـ ـ ـ ــا» .مـ ــات ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر ال ـش ــاب
املرهف اإلحساس الذي لم يؤمن إال
بجنون الشعر .عاش متأملًا يحتضن
ّ
كتبه وأوراقه ،يرعى وحده ظل نخلة
ف ــي ص ـح ــراء يــدعــوهــا ال ــوط ــن .مــات
هو اآلخر في غرفة فندق في مدينة
س ـي ــدي ب ـن ــور امل ـغــرب ـيــة ،ب ـع ـي ـدًا عن
مدينته بمئات الكيلومترات ،تاركًا
ّ
مطولة معتذرًا للجميع عن
رســالــة
مـجـيـئــه ال ـخــاطــف إل ــى ه ــذا ال ـعــالــم،
ّ
وح ــت ــى ل ــرج ــال ال ـش ــرط ــة مـخـتـصـرًا
ّ
ّ
عليهم عناء البحث وأن األمر يتعلق
بانتحار شاعر.
ع ـبــد الـ ـق ــادر ش ــاع ــر ذو ن ـب ــرة قــويــة
ّ
يــتـجــه دون م ــوارب ــة إل ــى أق ـصــى ما
يمكن أن يمنحه ال ـصــوت الشعري
مــن مساحة للتعبير ،خذلته قسوة
الــواقــع وم ــرارت ــه ...شــاعــر مغربي لم
يملك ما يحمي به نفسه من كوارث
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ...م ـس ــاح ــة ال ــرف ــض كــانــت
ّ
لديه كبيرة لكن املسافة كانت أمامه
ّ
ّ
تـتـقــلــص يــومــا بـعــد ي ــوم فــي ات ـجــاه
ّ
جــدار املــوت ،هو الــذي ظــل يـ ّ
ـردد في
قراءاته الشعرية:
يجب
أن تقول ال
حيث تقول نعم
كي ال تصحو على وطن من ندم.
¶¶¶

شذرات
 - 1إصرار
جاثم
بكل ثقل فقري
على صدر الحياة.
¶¶¶

 - 2الشاعر

ّ
يسوي
أوتار أضلعه
ليندلق الخلود...
¶¶¶

 - 3طلل

ّ
أنقب
ّ
في الصحراء عن ظل نخلة
أدعوه وطن..
¶¶¶

 -4أمنية
الساعات
مشاريع جنازات.....
ليت العقارب معطلة
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ترجمة

القصيدة هي أنت

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر

في أحد اللقاءات التلفزيونية ،تسأل المذيعة جون أشبري :هل أنت بالفعل أهم شاعر
أميركي على قيد الحياة؟ فيجيبها :ال أظن .لكن كثيرين يظنون أن جون أشبري الذي
ولد في روتشستر في نيويورك عام  ،1927وتوفي في  4أيلول (سبتمبر) 2017
عن تسعين ّعامًا ،هو بالفعل ّواحد من أهم الشعراء األميركيين المعاصرين .كان
أشبري أكاديميًا وناقدًا وصحافيًا ومترجمًا (عن ّالفرنسية) ،وشاعرًا .هو واحد من
شعراء مدرسة نيويورك؛ الجماعة األدبية التي تكونت في الستينيات ،وجمعته ّبفرانك
أوهارا وجيمس سكايلر وكينيث كوك وآخرين .ترك أشبري نحو ثالثين كتابًا شعريًا؛
نشر أولها عام « 1953توراندو وقصائد أخرى» ،وتاله «بعض األشجار» و«أنهار وجبال»
و«كما نعلم» ،و«كانت النجوم المعة» ،و«اسمك هنا» وغيرها .أما أبرزها فهو ما صدر
عام « 1975بورتريه شخصي في مرآة محدبة» ويحوي قصيدة طويلة تحمل اسم

الكتاب ،وفاز بثالث جوائز حال صدوره؛ منها جائزة «بولتزر» و«جائزة الكتاب الوطني».
استمر أشبري في الكتابة ،وفي  2016نشر كتابه الشعري األخير «هياج الطيور» ال يمكن
ببساطة مقارنة أشبري بأي من شعراء مدرسة نيويورك ،وأظن أنه ليس في إمكاننا
مقارنته بأي شاعر آخر ،وليس غريبًا أن تصادفنا مقالة نقدية بعنوان «دليل التعليمات
لقراءة جون أشبري» ،وأن تتساءل ناقدة أخرى :كيف أمكن لهذا الشاعر المعقد
الغامض أن يحتل هذه المكانة في المشهد األدبي األميركي؟! فما عنده من الشعر
يختلف كثيرًا عما عند اآلخرين ،وتصوره لما ينبغي أن تكون عليه القصيدة أمر يخصه
وحده ،فال يبحث أحد عن معنى واضح مباشر ّ ،ألنه إن فعلت فلن تجد .يستمر أشبري
شخصيًا يحب اللعب ،ويرى أن ما يفعله ليس
قصائده ،وهو
في تفكيك الحياة في
ّ
غموضًا من أجل التعقيد بحد ذاته ،بل من أجل السخرية واللعب

عمل
لجيني
مورغان
(نيويورك)

قصيدتك،
وهو ما ال يمكن أن يحدث،
ما املستوى العادي؟
إنه هذا وأشياء أخرى،
تشرك نظامهم في اللعب ،اللعب؟
حـسـنــا ،فــي ال ــواق ــع أن ــا أعـتـبــر اللعب
شيئًا خارجيًا أعمق،
نمط حالم،
كما هو الحال في تقسيم عطايا أيام
أغسطس الطويلة دون برهان مطلق،
وق ـبــل أن ت ـعــرفــه يـضـيــع ف ــي الـبـخــار
وثرثرة اآلالت الكاتبة،
ُ
ها هو قد لعب مرة أخرى،
أظ ـ ــن أن ـ ــك مـ ــوجـ ــود ف ـق ــط لـتـغـيـظـنــي
بفعلك ذلك،
على مستواك،
وبعدها تختفي،
أو تتبنى موقفًا مختلفًا،
وال ـق ـص ـيــدة أجـلـسـتـنــي ع ـلــى األرض
بجوارك،
القصيدة هي أنت.

نوافذ رطبة ()1977

فلسفتي في الحياة ()1995

جون أشبري
ترجمة
عـنــدمــا فـكــرت أن لـيــس ثـمــة حـيــز في
أسماء ياسين عقلي لفكرة أخرى،

خطر ببالي فـكــرة عظيمة أسميتها
فلسفتي في الحياة،
بــاخـتـصــار ،ه ــذا يــورطــك فــي العيش
مثلما يعيش الفالسفة،
وفقًا لحزمة من املبادئ،
أوكيه ،لكن أيها؟
أع ـتــرف أن ال ـجــزء األص ـعــب ك ــان أنــي
كنت أملك نوعًا من املعرفة املسبقة ملا
سيكون عليه األمر،
كــل ش ــيء ،أك ــل الـبـطـيــخ ،الــذهــاب إلــى
ّ
الحمام ،أو حتى مجرد الوقوف على
رصيف املترو،
غارقًا في التفكير لدقائق ،أو قلقًا أن
الغابات املطيرة ربما تتأثر،
ب ـت ـع ـب ـي ــر أدق ،م ـن ـح ـن ـي ــا ب ـم ــوق ـف ــي
الجديد.
لن أتحول واعظًا ،وأقلق على األطفال
وكبار السن ،اللهم إال بطريقة عامة
حددها كوننا املتناغم،
ً
بــدال مــن ذلــك ،ســأتــرك األش ـيــاء ،نوعًا
ما ،لتكون ما هي عليه،
بينما أحقنها بمصل املناخ األخالقي
الجديد الذي أظن أنني ً تعثرت به،
ك ـغــريــب ي ـض ـغــط خ ـط ــأ ل ــوح ــة خـلــف
خزانة للكتب،
ّ
ليكتشف ُسلمًا مضاء بضوء أخضر
في مكان ما باألسفل،
فيخطو تلقائيًا إليه ،وتنغلق خزانة
الكتب،
وكما هو الحال في مثل هذه املواقف،
يجتاحه العطر على الفور،
ل ـيــس ال ــزع ـف ــران وال ال ـخ ــزام ــى ،لكنه
شيء بينهما،
ّ
فــكــر فــي الــوســائــد الـتــي يتكئ عليها
كلب عمه في بوسطن،
ً
بينما يـنـظــر إل ـيــه مـتـســائــا ،وأذن ــاه
مطويتان فوق رأسه،
وهنا حدث االنفجار العظيم ،الذي ال

فكرة واحدة منه تكفي لجعلك تشمئز
من التفكير،
ثــم تتذكر شيئًا كتبه ويليم جيمس
في كتاب لم تقرأه قط،
كــان لطيفًا ،امتلك اللطف كلهّ ،
غبره
مسحوق الحياة ،مصادفة بالطبع،
وع ـل ــى رغـ ــم ذل ـ ــك ،ال زال ي ـب ـحــث عــن
دالئل بصمات األصابع،
أحدهم استطاع التعامل مع األمر،
حتى قبل أن يصوغه ،رغم أن التفكير
كان تفكيره هو فقط،
ال بأس ،في الصيف ،إن أردت أن تزور
الشاطئ،
هناك رحالت كثيرة يمكن القيام بها،
بـسـتــان مــن ال ـحــور الـيــافـعــات يرحب
باملسافر،
وبالقرب منه املراحيض العامة ،حيث
َّ
الحجاج الضجرون أسماءهم
نحت
وعناوينهم،
وربما كتبوا رسائل أيضًا،
رسـ ـ ــائـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،بـ ـيـ ـنـ ـم ــا هــم
جــالـســون يـفـكــرون فـيـمــا سيفعلونه
بعد استخدام ّ
الحمام،
الحوض ،قبل
ويغسلون أياديهم في
ً
أن يخرجوا إلى العراء ثانية،
هل كانوا مقتنعني باملبادئ؟
هل كانت كلماتهم فلسفة ،أو نوعًا ما
مادة خام لها؟
أعترف أني ال أستطيع الحركة أبعد
من قطار التفكير هذا،
شيء ما يعوق حركتي،
شـ ـ ـ ــيء ل ـ ـسـ ــت نـ ــاض ـ ـجـ ــا ب ـ ـمـ ــا ي ـك ـفــي
الكتشافه،
بصراحة ،ربما أكون خائفًا،
ماذا كانت مشكلة الطريقة التي كنت
ً
أتصرف بها قبال؟
ربـ ـم ــا أس ـت ـط ـي ــع الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى حــل
وسط،
نــوعــا مــا ،ســأتــرك األش ـيــاء لتكون ما
هي عليه،
فــي الـخــريــف ســأصـنــع الـجـيـلــي ،ضد
برودة الشتاء وعبثه،

وهو ما سيكون أمرًا إنسانيًا ،وذكيًا
كذلك،
لــن تحرجني تـصــريـحــات أصــدقــائــي
ال ـ ـغ ـ ـب ـ ـيـ ــة ،وال ح ـ ـتـ ــى ت ـص ــري ـح ــات ــي
الشخصية،
رغـ ــم ال ـت ـس ـل ـيــم بـ ــأن هـ ــذا ه ــو ال ـج ــزء
األصعب،
م ـث ـل ـمــا تـ ـك ــون فـ ــي مـ ـس ــرح م ــزدح ــم،
وت ـق ــول شـيـئــا ي ــزع ــج امل ـشــاهــد ال ــذي
ً
أمــامــك ،ال ــذي ال يحب أص ــا فـكــرة أن
يتحادث شخصان بالقرب منه،
ح ـس ـنــا ،عـلـيــه أن ي ـتــدفــق ح ـتــى يجد
الصيادون فجوة للوصول إليه،
كـمــا تـعـلــم ،ه ــذا األمـ ــر يـعـمــل ف ــي كال
االتجاهني،
ال يمكنك دائمًا أن تقلق على اآلخرين،
وتـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى مـ ـس ــارك ف ــي ال ــوق ــت
نفسه،
سيكون هذا مسيئًا،
لـكـنــه يـشـبــه ن ــوع ــا م ــن امل ـ ــرح ،ف ــي أن
ً
تـ ـحـ ـض ــر م ـ ـثـ ــا زف ـ ـ ـ ــاف شـ ـخـ ـص ــن ال
تعرفهما،
مع ذلك فإن هناك الكثير من املرح في
أن تظل في الفجوة بني األفكار،
هذا ما خلقوا ألجله،
اآلن ،أري ـ ـ ــدك أن تـ ـخ ــرج ،وت ــرف ــه عــن
نفسك،
نـعــم ،استمتع بفلسفتك فــي الحياة
أيضًا،
إنها ال تأتي كل يوم..
انتبه ..هناك واحدة كبيرة!

مفارقات ومتناقضات ()1981
هـ ـ ــذه الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ت ـه ـت ــم ب ــال ـل ـغ ــة فــي
مستواها العادي جدًا،
انظر إليها وهي تكلمك،
وأنت تنظر خارج النافذة،
أو تتظاهر بالتململ،
أنت تملكها لكن ال تملكها،
أنت تفتقدها وهي تفتقدك،
كالكما يفتقد اآلخر،
القصيدة حزينة ألنها تريد أن تكون

عندما أتى إدوارد رابان ماشيًا بطول
املـمــر إل ــى املــدخــل املـفـتــوح ،رأى أنها
كانت تمطر ،لم تكن تمطر كثيرًا..
كافكا ..اإلعداد لزفاف في الريف
املفهوم مثير لالهتمام؛
أن ترى األشياء كما لو كانت منعكسة
على زجاج نوافذ مشرعة،
نظرة اآلخرين عبر عيونهم هم،
خــاصــة انـطـبــاعــاتـهــم الحقيقية عن
اتجاهات تحليالتهم الذاتية ،املموهة
بوجهك الشبحي الشفاف،
أنت في فيلم فالباالس،
فــي حقبة قــديـمــة ،لـكــن ليست بالغة
ال ِقدم،
مستحضرات تجميل
وأحذية مدببة تمامًا،
ت ـ ـن ـ ـجـ ــرف (إل ـ ـ ـ ـ ــى أي م ـ ـ ـ ــدى ي ـم ـك ـنــك
االن ـ ـ ـجـ ـ ــراف ،إل ـ ــى م ـت ــى أس ـت ـط ـي ــع أن
أنجرف بعيدًا في هذه املسألة)
مثل عفريت العلبة الــذي يتجه نحو
سـطــح ال ــذي ال يمكنه االق ـت ــراب منه
أبدًا،
ال تخترق الطاقة األزلية للحاضر،
الذي سيكون له وجهة نظره الخاصة
في هذه األمور،
وهي أن اللقطة املعرفية لتلك العملية
املركبة ،كانت حني ذكــر اسمك للمرة
األولــى في حشد أثناء حفل كوكتيل
منذ وقت طويل،
وأن ش ـخ ـص ــا مـ ــا (ل ـ ـيـ ــس ال ـش ـخــص
املـ ـخ ــاط ــب) س ـم ــع ذلـ ــك وأخـ ـ ــذ االس ــم
فوضعه في محفظته لسنوات حتى
ب ـل ـيــت امل ـح ـف ـظــة وان ــزل ـق ــت ال ـفــوات ـيــر
منها،
اليوم ،أريد هذه املعلومات بشدة،
ال أستطيع الحصول عليها،
وهذا يغضبني جدًا،
ي ـجــب أن أس ـت ـغــل غـضـبــي ف ــي صنع
جسر ،مثل جسر أفنيون،
ال ـ ـ ـ ــذي يـ ــرقـ ــص ال ـ ـن ـ ــاس فـ ــوقـ ــه ف ـقــط
ليشعروا بالرقص فوق جسر،
ي ـجــب ف ــي ال ـن ـهــايــة أن أرى انـعـكــاس
ً
وجهي كامال،
ليس على املاء ،لكن على حجر أرضي
رث من جسري،
سأحترم نفسي،
ولن أكرر تعليقات اآلخرين عني.

الرسام ()1956
يجلس بني البحر واملباني،
يستمتع برسم بورتريه للبحر،
وكما يتخيل األطفال أن الصالة هي
مجرد صمت،
ي ـت ــوق ــع هـ ــو أن م ــوض ــوع ــه يـتـحـقــق
بــاملـشــي عـلــى ال ــرم ــال ،وال ـع ـثــور على
فـ ـ ــرشـ ـ ــاة ،ول ـ ـصـ ــق ال ـ ـبـ ــورتـ ــريـ ــه ع ـلــى
القماش.
ل ــذل ــك ل ــم ي ـك ــن هـ ـن ــاك أي رس ـ ــم عـلــى
قماشه،
حتى قاطعه الـنــاس الــذيــن يسكنون
املـبــانــي قــائـلــن« :ج ـ ّـرب أن تستخدم
الفرشاة وسيلة لتحقيق هدفك ،اختر
للبورتريه شيئًا أقل غضبًا واتساعًا،
أكثر مالءمة ملزاج الرسام ،وربما أكثر
مالءمة للصالة،
ل ـك ــن ك ـي ــف يـ ـش ــرح ل ـه ــم أن ص ــات ــه،
لـلـطـبـيـعــة ،ال ل ـل ـفــن ،ق ــد تـسـطــو على
القماش؟
اخـ ـ ـت ـ ــار زوجـ ـ ـت ـ ــه م ــوض ــوع ــا ج ــديـ ـدًا
للرسم،
جعلها هائلة ،كمبان مدمرة،
كما لــو أنــه ينسى نفسه ،البورتريه
عبر عن نفسه بال فرشاة،
ً
تـشـجــع ق ـل ـيــا ،وغ ـم ــس فــرشــاتــه في
البحر،
وت ـم ـتــم ب ـص ــاة ق ـل ـب ـيــة« :يـ ــا روحـ ــي،
عندما أرسم البورتريه التالي ،كوني
أنت من يدمر القماش»
ِ
انتشرت األخـبــار عبر املباني كالنار
في الهشيم؛ لقد ذهب إلى البحر من
أجل موضوعه.
َّ
تخيل الرسام مصلوبًا على عمله
غير قادر حتى على رفع فرشاته،
اسـتـفــز بـعــض ال ـف ـنــانــن ،ف ـمــالــوا من
املباني في مرح خبيث« :ليس عندنا
صـ ـ ــاة اآلن ،لـ ــوضـ ــع أن ـف ـس ـن ــا عـلــى
الـ ـقـ ـم ــاش ،أو ل ـج ـعــل ال ـب ـح ــر يـجـلــس
أمامنا من أجل بورتريه»
آخرون أعلنوا أنه بورتريه شخصي،
في النهاية ،كل الدالئل على املوضوع
بدأت تتالشى،
تركوا القماش أبيض تمامًا،
فوضع فرشاته،
فورًا انتشر عواء،
كانت هذه أيضًا صلوات انهالت من
املباني املكتظة،
ومـ ــن فـ ــوق أع ـل ــى م ـب ـنــى ألـ ـق ــوا عليه
البورتريه،
التهم البحر القماش والفرشاة،
كأن موضوعه قد قرر أن يظل صالة!

ما الشعر؟ ()2007
مدينة مــن ال ـقــرون الــوسـطــى برسوم
جدارية لفتيان كشافة من ناجويا؟
ثلج يتساقط حني نريد له يتساقط؟
صور جميلة؟
محاولة لتالفي األفكار ،كما في هذه
القصيدة؟
لـكــن أن ـعــود إلـيـهــا ،مثلما نـعــود إلــى
الزوجة ،تاركني العشيقة املشتهاة؟
اآلن عليهم أن يصدقوه ،كما صدقناه،
في املدرسة مشطنا كل األفكار،
ً
وما تبقى منها كان حقال،
اغـمــض عينيك ،وستشعر بــه ممتدًا
حولك ألميال،
واآلن افتحهما ،على طريق عمودية
رقيقة،
ربما يمنحنا ...ماذا؟
بعض الزهور قريبًا.

كلمات
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قصة

عن صوفي التي لم تتسع لها الحقيبة
نوار جبور *
إل ــى بسمة ال ـع ـب ًــاس ال ـتــي جعلت
حياتي نصًا جميال وال ينتهي.
تـ ـب ــدو الـ ـب ــاد عـ ــاديـ ــة ،م ــا ل ــم تـمـلــك
سمات شخصية خاصة ،لكي تلتقط
ٍ
أن هذا العادي الذي يشوب املناطق
اآلمـنــة مــن الـحــرب ق ـ ٌ
ـذر ج ـدًا ،فـقــذارة
ُ
ه ـ ــذه الـ ـب ــاد ت ـخ ـت ـلــف ح ـس ــب ق ــدرة
كــل شـخــص فـيـنــا فــي تــأمــل الــرجــال
وال ـن ـس ــاء خ ــاص ــة ،وهـ ــن ي ـس ــرن في
الشارع ذليالت ،وفي أحسن األحوال
ـاف حــانـيــة .فــي عــام  2014كان
بــأكـتـ ٍ
األل ــم كــافـيــا عـبــر الـفـيــس ب ــوك ،وألن
رص ــاص ــة م ــن رصـ ــاصـ ــات األبـ ـط ــال
ال ــذي ــن يـتـقــاتـلــون ع ـلــى ه ــذه ال ـبــاد
ل ـ ــم ت ـص ـب ـن ــي اس ـت ـط ـع ــت ت ـل ـق ــي كــل
الخيبات الخالية من املعدن ،هجران
األص ـ ــدق ـ ــاء وال ـق ـت ـل ــة .أمـ ـ ــان املــدي ـنــة
الـ ـت ــي اس ـك ـن ـه ــا ،فـمـقـتـلـهــا الــوح ـيــد
بقاؤها آمنة ،بكل جذورها النفسية
وال ـتــاري ـخ ـيــة ،وح ـتــى م ــذاق الـطـعــام
فيها ،إال أن األصدقاء قدر رحلوا في
غالبهم أو تغيروا .في املــدن اآلمنة،
ُ
ي ــؤم ــن ال ـح ـجـ ُـر ذاك ـ ــرة ح ـيــة طــويـلــة.
تقتاتك الجذور النفسية لتعوي في
داخـلــك .كثيرًا مــا حلمت أنـنــي أملك
فمًا كبيرًا باتفاق الجميع ،فلماذا ال
أبلع به كلبًا ذا صوت مرتفع ألعوي؟
لكن دون أن أضع يدي على األرض،
السير على الطرفني السفليني رائع.
ع ـب ــر ص ـف ـح ــات ال ـف ـي ــس ب ـ ـ ــوك ،ك ــان
خجل النسوة مبالغًا بــه ،وجرأتهن
أيضًا ،السنني األولى من عمر املوت
فــي ســوريــا ك ــان شــاقــا ،وال ـخــافــات
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـن ـت ـه ــي ع ـلــى
الـ ـصـ ـفـ ـح ــات والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــور واألرداف
وكـ ـ ـ ـ ــؤوس الـ ـخـ ـم ــر املـ ــوضـ ــوعـ ــة فــي
ال ـصــور ،وال مـبــاالة ســاســة الفنادق
ً
ـح م ـمــا،
والـ ـب ــواري ــد ،ك ــل هـ ــذا أص ـب ـ ٌ
ويسود األحاديث بيننا خالف دائم:
أيـ ــن ال ـق ـت ـلــى م ــن ص ــورن ــا وفــرح ـنــا.
بـ ــاتـ ــت الـ ـ ـص ـ ــورة ُمـ ـكـ ـلـ ـف ــة ،ون ـق ــده ــا
ٌ
مستساغًا( .اآلن كلنا أصــابـنــا ملل
من صور الحرب).
ُ
كنت أبحث عن النسوة األكثر هدوءًا،
أو األك ـث ــر ت ــوه ـجــا ،أن ــا اب ــن الـبـيـئــة
نفسها الـتــي تنمو فيها املبالغات
وم ــن أج ــل امل ـبــال ـغــات ذات ـه ــا يعيش
ال ـب ـشــر .وج ـ ـ ُ
ـدت صــوفــي ف ــي صــدفــة
لـيـســت م ـح ـضــة ،ف ــي ص ــدف ــة م ـعــادة
وم ـك ــررة ،لكنها فــي ه ــذه امل ــرة ،عبر
الـفـيــس بـ ــوك ،الـ ــذي يـمـلــك صـنــدوقــا
بريديًا أكثر سرعة ومباشرة ،ويتيح
بما فيه الهروب واإلغــاق والرفض.
ُ
الفتاة الجميلة التي ترخي شعرها
على عينيها ،وتضع جسدها داخل
حـقـيـبــة س ـفــر ،ك ــان امل ـش ـهــد ُمــدهـشــا
لـ ــي ،ال ـ ـصـ ــورة ت ـت ـح ــدث ع ـن ـهــا وع ــن
ال ـح ــرب ،ف ـتــاة طــويـلــة ج ـدًا ال تتسع
لها الحقيبة.
ك ــان عـلــي أن أف ـعــل شـيـئــا ،هــي املــرة
األولى التي ال تنتابني رغبة في أن
ـاب ش ـبــق ،أم ــر على
أك ــون م ـجــرد ش ـ ٍ
صور فتاة وأحاول رمي شغفي لها.
هــي امل ــرة الــوحـيــدة الـتــي كنت أســأل
فيها نفسي ،ملاذا علي أن أنظر إليها
وأعرفها؟ ينتابني شبق عبر الصور
لكي أفعل شيئًا ،لقد أيقظت النسوة
عقول ذكورنا ،ما إن وضعت اإلناث
ً
صــورهــن ،حتى تغيرنا قـلـيــا ،وما
إن تأخر وقــت الحرب حتى وصلنا
ل ـل ـح ــب .ب ـشــري ـت ـنــا ت ـح ـت ـمــل ال ـح ــرب
لوقت قليل .أو أن صوفي أخرجتني
ٍ
مــن ال ـحــرب ألن ــام عـلــى مــا تبقى من
نقص قدميها في الصورة.
ُ
لوقت طويل ،كنت أستجدي األرقــام
ٍ
ال ـتــي ت ــدل عـلــى تــاريــخ ال ـصــور لكي
أعرفها أكـثــر .ذاتـنــا فــي الـصــورة بال
ٌ
ُ
والوقت كفيل بتذكر الصورة
ُحراس،
وال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـنـ ـه ــا .كـ ــانـ ــت ص ــوف ــي
جميلة ،مبدعة في جعل فمها مالئمًا
ألسنانها ،هــذا البياض الكالسيكي

الـ ــائـ ــق ل ـق ـت ــل الـ ـشـ ـه ــوة ال ـج ـن ـس ـيــة،
وج ـع ــل ال ـع ــن أك ـث ــر اس ـت ـم ـتــاعــا فــي
التقاط تراصف األسنان .أملك عينًا
م ــوصـ ـل ــة بـ ـ ـي ـ ــدي ،وم ـ ـ ــا أن ت ـح ـصــل
دهشتي على نشوتها أفرغ في القلم،
ل ـي ــس ألنـ ــي ك ــات ـ ٌـب فـ ـق ــط ،ب ــل ألن ـنــي
خــائــف أي ـض ــا .عـلـيـنــا أن ال ننتصر
ألج ـســادنــا كـلـهــا ،ال ـي ـ ُـد الـ ُـيـمـنــى هي
الـ ـت ــي ت ـح ـمــي م ــن ال ـص ـف ـع ــات ،ال ـيــد
ه ــي ال ـت ــي ت ـج ـ ُّـر األخ ال ـص ـغ ـيــر إل ــى
رش ــده ،ال ـيـ ُـد هــي الـطــريـقــة الــوحـيــدة
التي تضع بها إشارة الصليب على
الجسد كله .كان لصوفي أن تجعلني
أكتب بيدي التي أحبها.
هـنــاك خ ــداع فــي تــأمــل ال ـصــور ،لكي
أحتمي منها جعلتني أقترب أكثر،
ُ
عرفت حينها
قالت لي إنها في دبي.
أنـ ـه ــا تـ ـب ـ ّـدد وق ـت ـه ــا ع ـب ــر ال ـش ــاش ــة،
وتـنـتـظــر كـطـفـلــة أب ــاه ــا ال ـعــائــد من
الـعـمــل ،لـكــي تــأكــل مـعــه ،أو تـمــارس
ً
فـعــا بـشــريــا تفتقده كـمــا فــي بلدي
ككتل
أن ــا ال ــذي يجتمع فـيــه الـبـشــر
ٍ
متراكمة علهم يفعلون شيئًا.
لـقــد ب ــدأت اكـتـشــاف صــوفــي وب ــدأت
تعلم الـضـحــك ،بعد مـسـيــر ٍة طويلة
م ــن ال ـخ ـي ـبــة وال ـ ـحـ ــزن ،كـ ــان ال ـعــالــم
ٌ
قاسيًا كما اآلن وأنا حزين من الحرب
ٌ
والقتلى واملـظـلــومــن ،حــزيــن ألنني
فتحت مـســاحــات قلبي لـكــل عــابــرة،
وه ـ ٌ
ـوس جنسي أصابني لكي أبــدو
ش ـي ـطــانــا .أو ص ـي ــادًا جـنـسـيــا بعني
مـحـتــرفــة .ف ــي ال ـح ــرب ي ـبــدو الشبق
ال ـج ـن ـســي مــائ ـمــا لـطـبـيـعــة ال ـكــآبــة،
وطبيعة الخوف ،ال أعرف كيف أبرر
للنساء طمعنا الــذكــوري النقي في
ُ
نشعر
االرتجاف أمامهن ،هنا حيث
بــأن جسدنا عثرة الـحــرب الوحيدة
فـنــدفـعـهــا بــات ـجــاه أس ـهــل الــرغ ـبــات.
من هنا أسأل نفسي أنا مقتنع بقول
جـبــريــل مــرسـيــل« .ال ُيـمـكــن أن أقــول
إنه جسمي أنا ،وال إن جسمي ليس
لي ،وال إن جسمي لغيري» ،إال أنني
مــا إن رأي ــت صــوفــي داخ ــل الحقيبة
حـتــى قـلــت إن ج ـســدي هــو جسدها
سأتسع معها في حقيبتها.
ُ كــان مبكرًا أن أقــول لها هــذا لكنني
قـلـتــه .كــانــت صــوفــي ت ــوزع صــورهــا
داخ ـ ــل الـحـقـيـبــة ع ـبــر ال ـف ـيــس ب ــوك،
تـ ــوزعـ ـهـ ــا عـ ـل ــى أعـ ـيـ ـنـ ـن ــا ،ل ـ ــم ت ــرف ــع
ص ــوف ــي حـقـيـبـتـهــا ع ــال ـي ــا ،أبـقـتـهــا
لتحتوي جسدها ،هذه اإلشارة التي
لم تصلني إال مؤخرًا .صوفي تضع
جـســدهــا دومـ ــا ف ــي حـقـيـبــة لـتــرحــل،
ُ
عـلـهــا ت ـجــد نـفـسـهــا ك ـمــا ت ـح ــب ،فال
يحميها منا ومن أملها إال حقيبتها..
هــذا ال يعني أنني لــم أســافــر مثلها
لكن بعضنا ُيعبر عن سفره ِبشعره،
وبعضنا يخرج من البالد ويصور
ق ــدم ـي ــه أم ـ ـ ــام الـ ـبـ ـح ــر ،وب ـع ـض ـن ــا ال
ُي ـ ـصـ ــور شـ ـيـ ـئ ــا ،ف ـك ـث ـي ـرًا مـ ــا ي ـك ــون
اكتشاف الذات خارج البالد ال يعني
تخارج الذات نحو اآلخرين .صوفي
التي أصبحت أعرفها أكثر أحبت أن
تضع جسدها داخ ــل حقيبة لكنها
تملك أكـثــر مــن هــذا لتقوله .الصور
ُ
ال تعبر عن أمكنتنا ولحظاتنا فقط،
بـعــض ال ـص ــور ه ــي الــرغ ـبــات كلها.
ٌ
ُ
صورة حية واحدة ،قد تشبه صورة
ُ
املقبرة التي ينقش عليها اسم امليت
وسنه ومــولــده ،صــورة تتحدث عن
املــوت يساويها صــورة تتحدث عن
ال ـح ـيــاة أي ـضــا .ص ــورة لـصــوفــي في
الـحـقـيـبــة كــانــت أنـطــولــوجـيــا كاملة
لها .هذا ال يعني أن وقت كتابة هذا
النص هو نفس وقت هذا االكتشاف
لقد تأخرت كما دومًا.
كانت صورتها تتحدث ،وحقيبتها
أي ـض ــا ،ال ـض ــوء خ ــاف ــت ،أن ــا املـصــاب
بحمى الضوء اضطررت ألن أضغط
عـ ـش ــرات امل ـ ـ ــرات ل ـك ــي أرى وج ـه ـهــا
ب ـش ـك ــل أفـ ـ ـض ـ ــل .ف ـ ـتـ ــاة ت ـج ـل ــس فــي
حقيبة ،قدماها طويلتان جدًا .إنها
الـحــرب .هــذا تفسير شــائــع ألجساد
ال ـ ـب ـ ـشـ ــر ،لـ ـتـ ـح ــرك ــاتـ ـه ــم ،ال ـح ـق ــائ ــب

ل ـل ـه ـج ــرة ،واأللـ ـ ـ ــم ل ـل ـم ــوت ــى ،وامل ـ ــاء
لـلـطـهــارة ،والـبـكــاء كبحث عــن حقد
يليق بالقاتل.
ُ
أحببت وجهها ما إن رأيته يتحرك
أمامي على سكايب ،سريعًا ما قلت
ل ـهــا أسـتـطـيــع أن أت ــزوج ــك م ــن هــذه
اللحظة .لقد دفعت ثمن هذا ،سأقول
لكم شيئًا أنا مهووس بانتقاد البشر
لضعف شخصي هائل ،لكن صوفي
ٍ
رممتني بيسر .ببرود شديد أعادت
ترتيب هــوســي ،وكثيرًا مــن جنوني
ً
ب ــات جـمـيــا .كــانــت بـ ــاردة وتـتـحــرك
ب ـ ـب ـ ــطء ،كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــا ف ـ ــرك ـ ـ ُـت وج ـه ــي

بالبيض املـسـلــوق لـكــي تـضـحــك ،أو
ُ
لـعـقــت أصــاب ـعــي أمــام ـهــا ،هــي تحب
الـسـيـنـمــا ك ـث ـي ـرًا ،وت ـخ ــاف م ــن وجــه
امل ـ ـهـ ــرج وأنـ ـ ـ ــا تـ ـح ــول ــت إلـ ـ ــى م ـه ــرج
دون أن أضـ ــع إال ب ـعــض امل ــأك ــوالت
ُ
وال ـســوائــل .كــآبـتــي املـقــرفــة حـ ّـولــتـهــا
ُّ
لدمية لكي تضحك صوفي التي تمل
في انتظار وقت قدوم أبيها.
ُ
كنت أرى وجهها ،دون أن أفهم أنها
أق ــوى مـنــي ،أكـثــر ق ــدرة على التأمل
البارد ،كنت مخطئًا ،أظنها بلهاء ال
تعرف كيف تشق وجهي وتعرف كل
ما في داخلي ،كنت أبلهًا حقيقيًا ،لم

أعلم حينها أنها صامتة ،وصعبة
ون ـص ــف رغ ـبــات ـهــا ت ـمـلــك ص ـنــاديــق
ُ
ال تـ ـفـ ـت ــح بـ ـسـ ـه ــول ــة .كـ ـن ـ ُـت م ـهــرجــا
ً
ب ـس ـي ـط ــا ،م ـه ــرج ــا خـ ـج ــوال ص ـغ ـي ـرًا
وناعمًا وكانت صوفي املالحة تعفن
جــروحــي ّسريعًا أو هــذا مــا ظننته.
ّ
ص ــوف ــي عــف ـنــت ج ــروح ـ ّـي ،قــلـمـتـهــا،
بقدميها الطويلتني ،قشرت الصدأ
ع ــن ب ــاب ــي ،الـتـهـمـتــه ،وألن ـه ــا تــرســم
ب ــدق ــة ،ل ــم ت ــر خـ ـط ــوط وجـ ـه ــي ،وال
س ــذاج ـت ــي .ل ـقــد حـ ّـدث ـت ـنــي ع ــن ن ــوار
الذي تراه.
* كاتب سوري

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

عمل
لبهرام
حاجو
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دراسات جندرية

ّ
المرأة في زمن الحرب :اغتصاب وعنف وتشرد
حين صدر كتاب «المرأة والحرب» (تحرير كارول كوهن)
باإلنكليزية عام ّ ،2012
ضم نصوص  12باحثة ّ
نسوية تناوبن
على رصد الرضوض العميقة التي تواجهها المرأة في
الحرب ،جسدًا وروحًا .العمل انتقل أخيرًا إلىّ المكتبة العربية
عن «دار الرحبة» (دمشق) ،ليظهر كيف أن المرأة لن تنتهي
ستتحول إلى أنثى
معاناتها مع حلول زمن السلم .فالضحية ُ
منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف ،وغالبًا ما ترجم بالحجارة
حتى الموت!
خليل صويلح
وفقًا ملفهوم «الـهــويــات املـجـنــدرة» ،فإن
واقـ ــع امل ـ ــرأة ف ــي ال ـح ــرب يـسـتــدعــي دفــع
ً
فــاتــورة مــزدوجــة .هويتها كأنثى أوال،
وإظـ ـه ــاره ــا كـ ـف ــاءة عـمـلـيــة ف ــي امل ـي ــدان
ث ــان ـي ــا .ب ــن ه ــذي ــن ال ـق ـط ـبــن ،ت ـتــأرجــح
أس ـ ـئ ـ ـلـ ــة عـ ــال ـ ـقـ ــة ف ـ ـ ــي تـ ـفـ ـسـ ـي ــر م ـع ـن ــى
«ال ـ ـج ـ ـنـ ــدر» ،رغ ـ ــم ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ــدراس ـ ــات
ال ـن ـســويــة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال .ل ـكــن كـتــاب
«املــرأة والحرب» (تحرير كارول كوهن)
الــذي صــدر باإلنكليزية عــام  2012قبل
أن يـنـتـقــل أخ ـي ـرًا إل ــى املـكـتـبــة الـعــربـيــة
(دار الرحبة ـ ـ دمشق ـ ـ ترجمة ريم ّ
خدام
الجامع) ،يتجاوز هــذا املفهوم بمعناه
الـ ـض ـ ّـي ــق نـ ـح ــو وقـ ــائـ ــع ت ـت ـع ـل ــق ب ــآث ــام
الحروب وآثارها التدميرية على املرأة،
بـ ـق ــراءات بــانــورام ـيــة ل ـخــرائــط ال ـب ـلــدان
ال ـت ــي ش ـه ــدت ح ــروب ــا أه ـل ـيــة ون ــزاع ــات
ّ
ونـ ـ ــزوحـ ـ ــات قـ ـس ــري ــة ،أدت إلـ ـ ــى ت ـفــكــك
ّ
وتمزق الروابط العائلية ،وتاليًا إعادة
إنتاج إيديولوجيا جندرية حتى داخل
مخيمات اللجوء.
 12بــاحـثــة نـسـ ّ
ـويــة تـنــاوبــن عـلــى رصــد
الـ ــرضـ ــوض ال ـع ـم ـي ـقــة الـ ـت ــي تــواج ـه ـهــا
املـ ــرأة فــي ال ـح ــرب ،ج ـس ـدًا وروحـ ــا .وإذا
بحكايات االغتصاب أو العنف الجنسي
ت ـت ـف ــوق ع ـل ــى مـ ــا ع ـ ــداه ـ ــا ،ف ــالـ ـح ــرب ال
تكتمل فصولها إال بحوادث االغتصاب
وانتهاك أجساد نساء املحاربني لدمغ
ت ــاري ــخ ال ـخ ـص ــوم ب ــالـ ـع ــار .ل ــن تـنـتـهــي
املشكلة هنا ،فالضحية ستتحول إلى
أنثى منبوذة بسبب فعل ذكوري صرف،
ُ
وغالبًا ما ترجم بالحجارة حتى املوت.
التقسيم الجندري إذًا ،يهيمن على كل

أدت
النسويات
دورًا
أساسيًا
في
كشف
العالقة
بين
الجيوش
الحكومية
والبغاء

املهن حتى في الـحــرب ،فهوية الجندي
ذكورية ،ما يضع املرأة في زاوية حرجة
في حال حاولت أن تؤدي «دور الجندي»،
ّ
«ألن ّ
أي
آن واحد
ودورهــا الجندري في ٍ
شـكــل م ــن أش ـك ــال األن ــوث ــة تـبــديــه امل ــرأة
ّ
يهدد بوصمها على أنها ليست جنديًا

حقيقيًا ،وف ــي ح ــال أخـفـقــت فــي إظـهــار
أن ــوث ـت ـه ــا ،فــإن ـهــا تـعـتـبــر ل ـي ـســت امـ ــرأة
حقيقية» .تتوقف باميال ديالجي عند
قضية العنف الجنسي وصحة املرأة في
الحرب والتحديات التي تواجه النساء
اإلنجاب ،فيما تعتني وينونا جيلز
في
ّ
ف ــي تـعــقــب أح ـ ــوال «ن ـس ــاء أج ـب ــرن على
الـهــرب :الالجئات والنازحات داخليًا»،
مـعـتـبــرة أن ال ـن ــزوح ج ــزء مــن تكتيكات
الحرب ،لتجد املرأة نفسها نازحة داخل
وط ـن ـهــا ،أو مـجـبــرة عـلــى ع ـبــور ح ــدود
ُ
بــادهــا كالجئة ،وفــي الحالتني «تدمغ
بهوية جديدة بوصفها :نازحة».
اإلجـ ـ ـب ـ ــار عـ ـل ــى الـ ـهـ ـج ــرة ال ي ـخ ـل ــو مــن
عملية سـخــرة وخــدمــات جنسية تطال
الرجال والنساء واألطفال ،وإذا بمعظم
الالجئات يتحولن إلى «عرائس حسب
الطلب بالبريد» كجزء من عملية اإلتجار
بالبشر .تستعرض الباحثة املختصة
بقضايا الــاجـئــن ،ح ــوادث عينية من
ت ـشــاد ودارف ـ ــور وســريــانـكــا كحصيلة
ل ـح ــروب إث ـن ـيــة ف ــي امل ـق ــام األول ،األم ــر
الذي أدى إلى أنواع من النزوح القسري،
وإع ــادة التوطني ،والـعــودة إلــى الوطن،
أو اللجوء طــويــل األم ــد ،وهـنــا «تصبح
العملة الوحيدة التي تملكها الفتيات
في أوضــاع اللجوء الطويلة وامليئوس
مـنـهــا ه ــي أجـ ـس ــاده ــن» .وت ـخ ـلــص إلــى
أن ج ـح ـي ــم ال ـ ـحـ ــرب ي ـع ـن ــي «جـ ـن ــدري ــا»

امل ــوت وال ـف ـق ــدان واالغ ـت ـص ــاب والـعـنــف
ّ
والتشرد وانـعــدام الجنسية ،باإلضافة
إل ــى تـقــويــض ح ـيــوات أع ــداد هــائـلــة من
الـبـشــر وتــدمـيــرهــا فــي ب ـلــدان الـجـنــوب.
مـ ــن ضـ ـف ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـس ـت ـك ـشــف كـ ـ ــارول
ك ــوه ــن وروث ج ــاك ــوبـ ـس ــون األشـ ـك ــال
املختلفة من عمل النساء الجماعي في
ال ـح ــرب ض ــد ال ـع ـس ـكــرة ،وم ـحــاوالت ـهــن
االن ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ــراط ف ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي
امل ـبــاشــر رغ ــم الـعـقـبــات ال ــذك ــوري ــة الـتــي
تسعى إلــى إقـصــاء امل ــرأة جانبًا ،وربــط
نـشــاطـهــا بـمـنــاهـضــة ال ـح ــرب وال ـهــويــة
األم ــوم ـي ــة .ل ـكــن أم ـث ـلــة ك ـث ـيــرة ت ــورده ــا
الباحثتان تنسف هذه الركائز بوجود
منظمات نسوية تدعم اإليديولوجيات
العسكرية وبـعــض ال ـحــروب ،وتـعــددان
بعض اآلثــار السلبية التي تترتب على
رب ــط ال ــرج ــل بــال ـحــرب واملـ ـ ــرأة بــالـسـلــم.

وتــالـيــا فــإن نــزع الصفة السياسية عن
س ـي ــاس ــة امل ـ ـ ــرأة ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى كــونــه
مـهـيـنــا ،إنـمــا تـتــرتــب عليه آث ــار سلبية
وخ ـي ـمــة ت ـضــع امل ـ ــرأة ف ــي م ـجــال خــاص
ّ
وضيق هو «املنزل ،بجانب املوقد» .من
جهتها ،تؤكد جينيفر ماذرز في «املرأة
والـ ـ ـق ـ ــوات ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة» أن
وجــود النساء فــي الجيوش الحكومية
يزعزع الــروايــات التقليدية عن الحرب.
وتـ ـعـ ـي ــد هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـظ ــرة املـ ـسـ ـتـ ـق ــرة إل ــى
«جـنــدرة املؤسسات العسكرية ذاتـهــا»،
ّ
ذلك أن تجارب النساء اللواتي يخدمن
جـ ـن ــدي ــات فـ ــي الـ ـجـ ـي ــوش ال ـح ـك ــوم ـي ــة،
ت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـ ـلـ ــى ه ـ ـ ــوي ـ ـ ــات مـ ـتـ ـض ــارب ــة
بوصفهن نساء وجنديات ،ما أدى إلى
التمييز وسوء املعاملة من قبل الذكور،
باالتكاء على التحليل الجندري ألسئلة
ُ
مــن ن ــوع :كـيــف تــدفــع املـ ــرأة لالنضمام

إل ـ ــى ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة ،أو تـخـتــار
االنضمام إليها ،ومل ــاذا؟ كما تلفت إلى
ً
فئة مــن النساء يعتبر وجــودهــا مكمال
لتشغيل مـعـظــم ال ـج ـيــوش الـحـكــومـيــة،
هي «فئة العامالت في الجنس» .إذ بقي
مصطلح «تــابـعــة للمعسكر» ُيستخدم
للتعبير عن االحتقار ،وباعتباره مرادفًا
لـكـلـمــة «ع ــاه ــرة» .وق ــد أدت الـنـســويــات
دورًا أساسيًا في كشف أن العالقة بني
ال ـج ـي ــوش ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـب ـغ ــاء ليست
ع ـ َـرض ـي ــة أبـ ـ ـدًا .ل ــذل ــك ن ـجــد أن ال ـح ــاالت
التي ُسمح فيها للمرأة بالقيام ببعض
األدوار القتالية «لم تفعل سوى القليل
لتغيير فـكــرة الـقـتــال عـلــى أن ــه الجوهر
ّ
املحدد للجيش ،مع ما يستتبع
الذكوري
ذلك من امتيازات ورفع لقيمة الذكورة».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ـت ـن ــاول ديـ ـ ــان مـ ــازورانـ ــا
أح ــوال «الـنـســاء والفتيات والجماعات
امل ـع ــارض ــة املـسـلـحــة غ ـيــر الـحـكــومـيــة»،
م ـش ـي ــرة إلـ ــى ان ـت ـس ــاب عـ ـش ــرات اآلالف
مــن الـنـســاء والـفـتـيــات إل ــى املجموعات
امل ـع ــارض ــة امل ـس ـل ـحــة ،وم ـشــارك ـت ـهــن في
الـ ـ ـص ـ ــراع ـ ــات امل ـس ـل ـح ــة ف ـ ــي  59دول ـ ـ ــة،
ألس ـب ــاب مـخـتـلـفــة ،مـنـهــا ال ـح ـمــايــة ،أو
االنـتـقــام ،أو اإليديولوجيا السياسية،
وال ـع ـنــف وال ـظ ـل ــم ،وح ـت ــى الـ ـه ــروب من
الــزواج القسري .ال تكتفي «املجموعات
ّ
املتمردة» بمشاركة النساء في املعارك
ب ــل اسـتـخــدامـهــن كــان ـت ـحــاريــات بقصد
تـحـســن ف ــرص ن ـجــاح املـهـمــة .لـكــن هــذا
األمـ ــر ال يـعـنــي املـ ـس ــاواة ب ــن ال ــذك ــورة
واألنــوثــة ،فلطاملا تم نبذ هــذه النماذج
من محيطهن ،باإلضافة إلى تعرضهن
باب آخر ،تتناول مالذي
لالغتصاب .في ٍ
دي أولبز ،وجولي ميرتوس ،وتازرينا
س ـج ــاد ،وق ــائ ــع م ــن م ـشــاركــة امل ـ ــرأة في
عـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـس ـ ــام ب ــانـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـحـ ــرب،
وصعودها إلى مناصب سياسية عليا،
كما حــدث في سريالنكا بانتخاب أول
رئيسة دول ــة فــي الـعــالــم ( .)1960إال أن
بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات ال تعني حـضــورًا
ً
فاعال للمرأة في هذا املجال ،على عكس
ح ـض ــوره ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــات نـ ــزع ال ـس ــاح
والـ ـتـ ـس ــري ــح وإع ـ ـ ـ ــادة الـ ــدمـ ــج فـ ــي ب ـنــاء
ً
الـســام ،وص ــوال إلــى عملها الـفـ ّـعــال في
مرحلة ما بعد الحرب.

لمحات

جورج كدر

سالمة كيلة

سميح حمودة

ّ
يقدم جورج كدر معجمًا ملعبودات
وآل ـه ــة ال ـع ــرب ال ـقــدمــاء ف ــي مؤلفه
«معجم آلهة العرب قبل اإلســام»
ال ــذي ص ــدرت الطبعة الثانية منه
عــن «دار الـســاقــي» أخ ـي ـرًا .يجمع
ال ـب ــاح ــث الـ ـس ــوري أسـ ـم ــاء مـئــات
األص ـنــام وامل ـع ـبــودات الـتــي تظهر
تنوعًا حضاريًا وعقائديًا وثقافيًا
راكـمـتــه «ج ــزي ــرة ال ـع ــرب» بفضل
م ــوق ـع ـه ــا الـ ـجـ ـغ ــراف ــي وم ـك ــان ـت ــه
السياسية والـتـجــاريــة .هناك آلهة
كــوك ـب ـيــة ،وآل ـه ــة ال ـخ ـصــب وامل ــوت
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن آلـ ـه ــة ال ـ ـعـ ــرب قـبــل
اإلسالم.

يبحث سالمة كيلة في البيئة التي
أنتجت الجهاديني في كتابه «صورة
ال ـج ـه ــاد :م ــن تـنـظـيــم ال ـق ــاع ــدة إلــى
داع ـ ـ ــش» (مـ ـنـ ـش ــورات امل ـت ــوس ــط).
يركز املفكر الفلسطيني اليساري
على ظــروف الفقر والتهميش التي
ّ
وظـ ـف ــت واس ـت ـغ ـل ــت ض ـم ــن م ـســار
سياسي أشـمــل .ال يكتفي الكاتب
بــال ـن ـظــر إلـ ــى ظ ــاه ــرة ال ـت ـط ـ ّـرف من
م ـن ـط ـل ــق دي ـ ـنـ ــي فـ ـحـ ـس ــب ،ب ـ ــل مــن
م ـس ـت ــوي ــات وت ـ ــداخ ـ ــات سـيــاسـيــة
واستراتيجية توازي مقدرة دول ال
مجتمعات فقيرة.

فــي «رام الله العثمانية :دراس ــة في
تاريخها االجتماعي 1517 :ـ »1918
(مؤسسة الدراسات الفلسطينية)،
يتناول سميح حمودة تاريخ رام الله
العثمانية باالستناد إلــى سجالت
امل ـح ـك ـم ــة الـ ـش ــرعـ ـي ــة فـ ــي الـ ـق ــدس،
ودفــاتــر الـتـحــريــر املتعلقة ب ــاإلدارة
العثمانية لـلـضــرائــب الـتــي فرضت
على األراضي والسكان .كذلك يعيد
الباحث الفلسطيني النظر في تطور
النسيج االجتماعي لسكان رام الله
من نواح عدة أهمها عالقة العائالت
الزراعية باإلقطاعيني.

ّ
إياد الجلد

هانس غيورغ غادامير

أميمة الخميس

بـعــد «الـحـقـيـقــة امل ـف ـق ــودة» ،صــدرت
رواي ـ ـ ــة «نـ ــذيـ ــر» (ن ــوف ــل ـ ـ ـ هــاشـيــت
ّ
أنـطــوان) إليــاد الـجــاد .ينال اليأس
مــن بطل الــروايــة نــذيــر ،وهــو يطارد
وعـ ـ ـدًا ك ــاذب ــا .األح ـ ـ ــداث ت ـك ـمــن في
خلفية الــروايــة التي تـحــاول تظهير
عمق الشخصيات والنفس البشرية.
هناك سرقة وقتل داخل عالم الرواية
املنسي الذي يأخذنا إلى قرية نائية
ي ـس ـك ـن ـهــا ب ـش ــر ه ــامـ ـشـ ـي ــون .أم ــا
ال ـس ـكــان فـتـهـ ّـددهــم أمـ ــراض فتاكة
أهمها الوهم وضالل الطريق.

ّ
يشكل «فلسفة التأويل ـ األصــول،
امل ـ ـبـ ــادئ ،األه ـ ـ ـ ــداف» («مـ ـنـ ـش ــورات
ضـ ـف ــاف» و«االخ ـ ـ ـتـ ـ ــاف») لـهــانــس
غ ـيــورغ غــادامـيــر ( 1900ـ ـ )2002
ً
مدخال أساسيًا إلى الفكر التأويلي.
الكتاب الذي ترجمه ّ
وقدم له محمد
ش ــوق ــي ال ـ ــزي ـ ــن ،يـ ـتـ ـن ــاول ال ـت ــأوي ــل
الـفـلـسـفــي وم ـب ــادئ ــه وأص ــول ــه وفــق
الـفـيـلـســوف األمل ــان ــي ال ــراح ــل ال ــذي
ألهمت كتبه أعالم التأويل املعاصر
مـ ـث ــل اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي جـ ـي ــان ــي فــات ـي ـمــو
والفرنسي بــول ريكور واألميركي
ريتشارد رورتي وغيرهم.

«مسرى الغرانيق في مدن العقيق»،
ّ
م ــؤل ــف ج ــدي ــد لـلـكــاتـبــة ال ـس ـعــوديــة
أمـيـمــة الـخـمـيــس ،ص ــدر حــديـثــا عن
«دار الساقي» .العمل يحكي قصة
األعــرابــي مزيد الحنفي ،التي تدور
فــي الـقــرن الــرابــع الـهـجــري ،ورحلته
من بغداد الى القدس ،فالقاهرة ،ثم
ث ـيــروان فــاألنــدلــس .رحـلــة يسردها
ال ـح ـن ـف ــي ب ـص ـي ـغــة األن ـ ـ ــا عـ ــن ه ــذه
الرحلة وتفاصيلها ،ال سيما سفره
الـ ـ ــى صـ ـح ــراء الـ ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة،
ومــواجـهـتــه مهمة خـطـيــرة ومكلفة
هناك.

كلمات
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مراسالت

رسائل كافكا إلى ميلينا :الكتابة عقارًا ضد الهشاشة
جوان تتر
بغرائبية كافكا ( 1883ـ ـ  )1924وطريقته
املـ ـعـ ـت ــادة ،تـ ـب ــدو رس ــائ ـل ــه إلـ ــى مـيـلـيـنــا
ً
دخوال في سرداب طويل معتمّ ،
لشدة ما
ٍ
يغلب على الرسائل من سوداوية مفرطة
ال تغيب معها الخيوط األولى لرغبةٍ ما
َّ
خفية في االنتحار وإنـهــاء املهزلة .هذا
َّ
مــا ي ـبــدو جـلــيــا ل ـل ـقــارئ .مـهــزلــة الـحـيــاة
وه ـشــاشــة كــاف ـكــا ذاتـ ــه الـ ــذي ي ـغــرق في
ـاد لتلك الهشاشة.
ـار م ـضـ ٍ
الـكـتــابــة كـ ِـعـقـ ٍ
وع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخـ ـ ــر ،ي ــاح ــظ ال ـق ــارئ
تـلــك الــرتــابــة فــي حـيــاة كــافـكــا ل ــوال هــذه
الرسائل.
في «رسائل إلى ميلينا» ( )1952الصادر
بـتــرجـمـتــه ال ـعــرب ـيــة ع ــن «دار األه ـلـ َّـيــة»
هبة حـمــدان ومراجعة
( 2017ـ ـ ترجمة
ّ
وت ــدق ـي ــق م ـح ـمــد حـ ــنـ ــون) ي ـب ــدو كــافـكــا
م ــرح ــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،ك ـمــا يظهر
ال ـب ــؤس ع ـلــى ال ــوت ـي ــرة عـيـنـهــا بـطــريـقــةٍ
يمكن وصفها بالـ «عجيبة» .ذاك التواتر
ُ
نوع من
في املزاج ،التواتر الكفيل بخلق ٍ
االستفزاز لــدى الـقــارئ .عمومًا ،فجميع
أعمال كافكا تخلق ذاك االستفزاز اللذيذ
ّ
الذي يجعلك متأهبًا ألمور غريبة قادمة
ستحصل ّفــي الـصـفـحــات املـقـبـلــة .عالم
ّ
ّ
مركب ،معقد ،مكون من أمزجة متعددة
داخل املزاج الواحد ،وتأتي الرسائل إلى
َ
املحبوبة لتكمل الـصــورة القاتمة ألكثر
ً
ّ
الكتاب إثارة للنقاش والتفسير.
ميلينا ،هــي الحلم ليس فقط بالنسبة
لكافكا ،كــاتــب الـيــومـيــات ،بــل هــي كذلك
ّ
لكل الـكــتــاب «الـكـبــار» إن جــاز التعبير.
ّ
تـلــك ال ـصــراعــات ال ـتــي ي ـمــر فـيـهــا كافكا
ويـ ـ ّ
ـدون ـ ـهـ ــا ع ـل ــى ش ـك ــل رسـ ــائـ ــل ،ت ـغــدو
ّ
نصوصًا مقدسة مكتوبة بتعب لحظات
ّ
فعل
االن ـت ـظــار ال ـتــي تـحـيــل ال ـتــأمــل إل ــى ٍ
إدمــانـ ّـي ي ـ ُ
ـدأب عليه كــاتـ ُـب الــرســائــل كي
يـحــافــظ عـلــى مــزاجــه الـسـيــئ مهما كــان
الثمن! نصادف كافكا تمامًا كما عرفناه

ف ــي أع ـمــالــه ال ـخ ــال ــدة .نـشــاهــد االن ـقــاب
املــزاجــي بــن رســالــة وأخ ــرى ،مما يترك
القارئ نفسه حائرًا أمامها.
ت ـب ــدأ ال ــرس ــائ ــل بــال ـت ـحــديــد ف ــي نـيـســان
(أبريل)  .1920الرسالة األولى من ميلينا
املتعبة مــن زواجـهــا فــي فيينا ،حيث ال
ارت ـب ــاط بينها وب ــن كــافـكــا إال روحـ َّـيــا.
ال ـتــواصــل ال ــروح ــي ال ــذي يـعـطــي البعد
األوسع ملعنى كتابة تلك الرسائل ،حيث
َّ
يخيل للقارئ أن الكتابة ستكون نوعًا
م ــن الـ ـخ ــاص امل ــرت ـج ــى .ي ـم ـكــن اع ـت ـبــار
ال ــرس ــائ ــل ن ــوع ــا م ــن الـ ـت ــدوي ــن ال ــذات ــي،
ّ
َّ
الذاتية يمكن أن تأخذ
بحيث أن السيرة
القارئ في رحلةٍ عميقة نحو حياة كافكا
ّ
َّ
الداخلية ،مخاوفه ،وهذا ما يتجلى في
الــرســائــل بمجملها ،الـتــي تــأخــذ منحىً
َّ
َّ
ووجدانيًا.
عاطفيًا ،فكريًا،
ّ
«كـ ــان أول م ــن ن ـشــر ك ـت ــاب رس ــائ ــل إلــى
ميلينا هو ويلي هــاس صديق مشترك
بني ميلينا وكافكا ،ائتمنته ميلينا على
َّ
األملانية ،فقام هاس
الرسائل قبل الحرب
بـنـشــرهــا ع ــام  .»1952ح ـيــاة مـيـلـيـنــا ال
تقل صعوبة ومعاناة عــن حياة كافكا:
اإلدم ـ ـ ــان ،ال ـع ــاق ــات ،ال ـت ـه ـ ّـرب وال ـك ـســل.
ل ـك ــن إل ـ ــى ج ــان ــب ك ــل ذلـ ـ ــك ،ث ـم ــة ك ـتــابــة
كانت ميلينا تحرص على املضي قدمًا
فـيـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى الـعـمــل عـلــى كتب
كافكا ،إلــى أن أصيبت على إثــر حملها
ّ
تسببت
من زواجها الثاني بمضاعفات
في َشلل جزئي في رجلها اليسرى .ولم
تتعاف منه إطالقًا ،ما ّأدى إلى إدمانها
على املــورفــن الــذي أوقفها عن الكتابة،
ناهيك بتسبب اإلدمــان بإنهاء عالقتها
الزوجية الثانية.
ـرف اآلخـ ـ ــر ال ـخ ـف ــي ،رس ــا ّئ ــل
ي ـب ـقــى الـ ـط ـ ُ
ميلينا التي أتلفت .ربما كــان ليتسنى
لنا الـتـعـ ّـرف أكـثــر على الـحــب وفلسفته
َّ
الروحية ،ولن نخوض
العميقة ،العالقة
هنا في التصنيف ،فما كتبه كافكا عبر
ه ــذه ال ــرس ــائ ــل ه ــو ش ـح ـنــات ق ــد نسمع

عالم
ّ
مرك ّب،
معقد،
ّ
مكون
من أمزجة
ّ
متعددة
داخل
المزاج
الواحد

ص ــوت ت ـنـ ّـفــس املـ ـ ـ ّ
ـدون أث ـن ــاء تــدويـنـهــا.
بتلك الطريقة الـســاحــرة ،يمضي كافكا
في شــرح يومياته مليلينا واالسترسال
في األسئلة واالطمئنان .كما أن القارئ
ُ
سـ ـي ــاح ــظ أن الـ ــر ّسـ ــائـ ــل كـ ـتـ ـب ــت لـيــس
بغرض البوح ،ملا
بغرض النشر ،وإنما
ّ
فيها من خصوصيات تدخل فيها ويلي
هاس ّالحقًا حذفًا لبعض الفقرات التي
ّ
توقع أنها قد تؤذي بعض الناس الذين
كانوا على قيد الحياة آنذاك.
ّ
«ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة أن ــا مـشــتــت وحــزيــن،
أضـ ـع ــت ب ــرق ـي ـت ــك ،ك ـي ــف حـ ـ ــدث ذلـ ـ ــك ال
يمكنها أن تضيع! إن ذلــك سـيــئ ،إنني

أب ـح ــث ع ـن ـه ــا ،إنـ ــه خ ـط ــؤك أن ـ ــت ،ل ــو لــم
تكوني بمثل ذلك الجمال ،ملا اضطررت
أن أح ـم ـل ـهــا ط ـ ــوال ال ــوق ــت مـ ـع ــي» ،هــذا
مجتزأ مــن رســالــة بعثها كافكا فــي 31
ت ـمــوز (يــول ـيــو)  1920إل ــى ميلينا فــور
سـمــاعــه بـنـبــأ مــرضـهــا ،وفـيـهــا يـتـحـ ّـدث
كــافـكــا عــن امل ــرض ،مسهبًا بـعــد املقدمة
امل ـج ـت ــزأة آن ـفــة ال ــذك ــر« :واآلن مـ ـ ّـاذا قــال
عــن االلـتـهــاب على رئـتـيــك ،ال أتــوقــع أنه
نصحك بالصيام أو حمل األمتعة ،وهل
ّ
تتحسني ألجلي،
نصحك بــأن عليك أن
ّ
أم إنــه لم يذكرني إطــاقــا؟» .كــم األسئلة
في الرسائل ّ
املدونة عظيم .ال تكاد تخلو

ّ
رسالة من سؤال .صحيح أنه أمر بديهي
ف ــي أي رسـ ــالـ ــة ،ل ـك ــن م ــع ك ــاف ـك ــا ت ـغــدو
املسألة أعمق .فأسئلة كافكا تدور حول
أش ـيــاء يعتقد ال ـق ــارئ ألعـمــالــه األخ ــرى
أنــه ُمـقـ ٌ
ـدم على كتابة األجــوبــة على تلك
ٍّ
الرسائل فــي شكل نــص س ــردي .هــذا ما
يجعل الـتـ ّ
ـأمــل فــي لحظات كتابة كافكا
َّ
لتلك الــرســائــل وحالته النفسانية أمـرًا
ملغزًا ودونما فائدة من دون استعمال
ال ـت ـخـ ّـيــل واس ـت ـح ـض ــار ج ـم ــال مـيـلـيـنــا!
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي ال ـت ـق ــاه ــا ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
فــي فيينا ،لتصبح فيما بـعــد املتنفس
والـحـلــم األك ـبــر لـكــافـكــا أو رب ـمــا مخزنًا
يحافظ على أسراره ّ
وحبه الال منتهي.
ّ
املـ ـ ـ ــزاج امل ـت ـق ــل ــب ل ـك ــاف ـك ــا بـ ــن ال ــرس ــال ــة
واألخــرى هو السمة األكبر املضافة إلى
ال ــرس ــائ ــل ،ه ــذا ل ـيــس غــري ـبــا ع ـلــى رائ ــد
ال ـس ــوداوي ــة وال ـكــابــوسـ َّـيــة ف ــي الـكـتــابــة.
الكوابيس واضحة في الرسائل وضوحًا
شــدي ـدًا .الـهــذيــانــات الـ ــواردة تفصح عن
الـحــالــة «ال ـكــاف ـكـ َّ
ـاويــة» امل ـع ـتــادة« :دائـمــا
ّ
تــريـ ّـديــن مـعــرفــة إن كـنــت أحــبــك ميلينا،
ولـكــنــه س ــؤال صـعــب ال ـج ــواب .ال يمكن
ّ
اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ــه ف ــي رسـ ــالـ ــة ،ل ـي ــس حــتــى
فــي رســالــة األح ــد املــاضــي .أضـمــن أنني
ـواب ح ــن نـتـقــابــل امل ــرة
س ــأق ــول ل ــك ال ـج ـ ُ
الـقــادمــة ،إن لــم تخني عـبــاراتــي ،لكن ال
ي ـج ــب أن تــراس ـل ـي ـنــي ع ــن ق ــدوم ــي إل ــى
ّ
فيينا ،فلن أتمكن من ذلك ،فكلما ذكرت
ذلك ،أشعر كأنك تشعلني نارًا في جلدي،
ً
والتي هي أصــا محرقة ،ودائمًا تحرق
ُ
وتحرق لكنها ال تحرق ،بالحقيقة أشعر
كأن الشعالت تزداد ،وأنا واثق من أنك ال
تريدين ذلك».
أن تكون الكتابة ،الكتابة وحدها ،مركز
الـتـفـكـيــر ل ــدى اإلنـ ـس ــان ،ه ــذا م ــا حــاولــه
كافكا أثناء كتابة تلك الرسائل .املركزية
َّ
الشعورية هي الكتابة ،أو ّ
ربما نسيان
ّ
ك ـ ــل أم ـ ــر ح ـي ــات ــي وال ـ ـخـ ــوض ف ــي غ ـمــار
خالص ما.
التدوين ألجل
ٍ

رواية

ّ
محسن الوكيلي ...المغرب في مهب «ريح الشركي»
سومر شحادة
في روايتهِ «ريح الشركي» (دار الساقي)،
يسرد الكاتب املغربي محسن الوكيلي
حـ ـي ــاة الـ ـن ــاس أواخ ـ ـ ــر ح ـك ــم ال ـس ـعــديــن
لـلـمـغــرب ،مكتفيًا بـتـحــديــده لـلــزمــن ،من
دون ب ـن ــاء ع ــامل ــه الـ ـ ّـروائـ ــي ع ـلــى وقــائــع
تاريخية حقيقية .إنـمــا نــزع إلــى ّ
تخيل
األح ـ ـ ــداث ،لـتـعـبــر ال ـح ـكــايــة زمــان ـهــا إلــى
أزمنة ال تتوقف عن تكرار ذاتها!
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ــواجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا
العقدة
الشخصيات ،لتشكل بمجموعها ّ
التي ال يسعى الكاتب إلــى حلها وإنما
إلى بلورتها فقط .وفي ذلك تكمن مقولة
ّ
ّ
الفنية .إذ إن الطاعون واملخزن
الــروايــة
هـمــا األم ــر ذات ــه ،ويــرمــزهـ ّمــا الـكــاتــب في
ع ـن ــوان روايـ ـت ــهِ «ريـ ــح ال ــش ــرك ــي» ،وهــي
إحــدى تسميات الــريــاح املحلية الجافة.
بالتالي ،يــأخــذ الـعـنــوان الشكل الــرمــزي
للمعاناة التي تجسدها الرواية.
ت ـب ــدأ الـ ــروايـ ــة م ــن م ـش ـهــد اس ـت ـعــراضــي
ل ـش ــاب ي ـت ـبــول ع ـلــى ال ـن ــاس املـجـتـمـعــن
فــي إحــدى ســاحــات مدينة فــاس ،رافضًا
ّ
االرتهان العام إلرادة البالط ،ال سيما أن
أخــاه ُيخصى في ذلــك الوقت كي يصير
م ــن غـلـمــان الـخـلـيـفــة .يــاحــق الـ ّجـمـهــور
الـشــاب بغضب ع ــارم ،كما لــو أن ــه سبب
امل ــآس ــي ال ـت ــي ت ـحــل ب ــال ـب ــاد .وتـنـتـحــي
ع ـجــوز تـتـقــاســم ط ـعــام ال ـك ــاب والـقـطــط
ّ
جانبًا ،مبررة ذلك ،بأن مصاحبة الكالب
الشاردة خير من مصاحبة كالب املخزن،
في حني يعبر أحمد بالنكو شوارع فاس
ُ
نفسه« :هل يوجد في هذا الزمن
ويسأل
ّ
األغ ـب ــر سـلـعــة أرخ ــص م ــن ال ـب ـش ــر؟» .إن
تحليل الصفحات األولــى يقود إلى فهم
ال ـســرد املنضبط ال ــذي اعـتـمـ ُ
ـده الـكــاتــب.

إذ تتابع األح ــداث فــي بــاقــي الصفحات
وفــق املعالجة السردية ذاتها للمشاهد
التي يأخذها الكاتب من حياة شخوصه
لتصوير طبيعتهم .ويستخدم ال ــراوي
مفردات توحي بطبيعة زمن الحدث مثل:
البغايا والغلمان والبالط والطاعون ،في
جــو مــن الـتــآمــر والـفــن واملـكــائــد ،إضافة
إل ــى امل ـخ ــزن وه ــو الـتـسـمـيــة ال ـتــي كــانــت
ت ـط ـلــق ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي آن ـ ــذاك.
ّ
بالرعية التي ما لبثت تفتك
نظام يفتك
ببعضها الـبـعــض .يـصـيــر ،امل ـخــزن أهــم
من األخ بالنسبة لرجالهِ  .ويصير الوالء
للخليفة مقترنًا بــالــوالء لله ،إلــى درجــة
ّ
أن الحجر الصحي ُيفرض على مرضى
الطاعون وعلى العصاة كذلك!
يبني الكاتب حبكته وفق منطق الزمن
ال ـ ـ ـ ـ ــرديء .يـ ـك ــون ه ـ ـ ــروب ح ـس ــن امل ـق ــري
مــن فــاس الـحــدث األب ــرز ال ــذي تـبــدأ منه
الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ــال ـت ـص ــاع ــد الـ ـ ــدرامـ ـ ــي .ي ـنــذر
ال ـص ــراف امل ـقــري ب ـض ــرورة ال ـه ــروب .ثـ ّـم
يقع بعد هروب املقري في شرك الخليفة.
يتعرض املـقــري للسلب فــي طريقه إلى
مراكش ،في مسعى إليصال معاناة أهل
فــاس إلــى السلطان ،والــد الخليفة ،لكي
يجيء ويرفع الظلم عنهم .ينقذ املقري
أحــد الــذيــن كــان قــد أعتقهم فــي السابق.
يصير حسن الناجي بعدما كــان حسن
الثائر .يصل نبأ هروبه إلى مراكش قبل
وصــولــهُ .يقتل الـصــراف مـنــذرًا الخليفة
ـوت يـشـبــه م ــا ح ـكــم ع ـل ـيــهِ ب ــه .يـتــوه
ب ـم ـ ٍ
ح ـس ــن ع ــن غ ــاي ـت ــه ف ــي مـ ــراكـ ــش ،مـثـلـمــا
ت ــاه مــن بـقــي مــن أه ـلــه فــي ف ــاس .يهرب
حامد وتقاد زهــرة إلى الخليفة .تضيع
أمـ ــوالـ ــه ف ــي مـ ــراكـ ــش .ي ـت ـع ـلــق ب ـع ــاه ــرة.
بالده .يختارها
تضع نفسها في مقابل
ِ

لغة شاعرية
عند حديثه
عن المدن ،ال
سيما فاس
ومراكش

ويـنـطـلــق مـعـهــا إل ــى إس ـبــان ـيــا .وه ـنــاك
تتكشف الصفقة التي عقدها مــع شهد
ع ـلــى قـ ــدر ك ـب ـيــر م ــن ال ـخ ـي ـبــة .يـحــاصــر
ج ـي ــش ال ـس ـل ـط ــان الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــن م ــراك ــش
مدينة فاس .يتخلى قائد جيش الخليفة
ـده ،ليترصد مــن موقعه معركة
عــن س ـيـ ِ
األب واالب ــن طمعًا بالنيل منهما .تبرز

بني االبن وأبيه وقائد الجيش مجموعة
من الثوار يعرضون على السلطان فتح
أبواب فاس أمامه ،على أن يعيد الحقوق
ألصحابها .لكن السلطان يعيد لهم رأس
ّ
رسولهم إليهِ  .ويدخل فاس منتصرًا .إن
املـصــائــر فــي ال ــرواي ــة بــرمـتـهــا قــد بنيت
وفـ ــق ق ــاع ــدة ال ـس ـبــب وال ـن ـت ـي ـجــة .حتى

بـ ــدت مـ ـق ــادة ب ـم ـعــادلــة ثــاب ـتــة وحـتـمـيــة
جـعـلــت الـشـخـصـيــات تـفـتـقــد للتناقض
رغم الدراما التي اتسمت بها الرواية .إذ
كانت شخصيات تتسم بروح مستقرة.
إلــى جانب ذلــك ،تلفت في الــروايــة اللغة
الشاعرية التي ينقلب إليها الراوي عند
حديثه عن املدن ،ال سيما فاس ومراكش.
إذ تـصـيــر لـغــة بــن مـحـبــن ،إل ــى جــانــب
تـلــك الــرغ ـبــة بــأنـسـنــة هــاتــن املــديـنـتــن،
اللتني لم تتوقفا عن تحويل سكانهما
إلــى رعــايــا وأصـنــاف غير متساوية من
البشر .إن ذاك التضاد الــذي يبرز جليًا
يجعل
في حديثه عن املــدن وعن أهلهاّ ،
م ــن فـ ــاس م ــا يـ ـف ــوق ال ـج ـغ ــراف ـي ــا .إن ـه ــا
الـشـخـصـيــة األب ـ ــرز ال ـ ّت ــي ت ـت ــوال ــد ّمنها
حياة ناسها ،كما لو أنهم أوالد عاقون.
في الربض ،وهــو مكان الحجر الصحي
امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى امل ــرض ــى واملـ ـع ــارض ــن
لـلـحـكــم ،ي ــزف أح ـمــد بــان ـكــو إل ــى زه ــرة
املقري ،ويحمل زفافهما دالالت متعددة.
بينما يـتـقــاتــل الـســاطــن وال ـق ــادة على
الحكم ،يستمر معارضوهم في ممارسة
الحياة .بينما يخصى الغلمان ويستلم
املخصيون قيادة الجيش ،يكمل الناس
العاديون حياتهم أصحاء في مكان آخر.
رغ ــم صــابــة املـنـطــق ال ــذي ق ــاد املـصــائــر
املـخـتـلـفــة ،ويـ ــودي إل ــى ف ـكــرة تــدعــو إلــى
ال ـيــأس؛ إذ يـمــوت الـشــريــر ويبقى الشر،
ي ــذه ــب طــاغ ـيــة ل ـيــأتــي آخـ ــر أك ـث ــر دهـ ـ ً
ـاء
وج ـب ــروت ــا ،ل ـكــن ،ه ـنــالــك ،ف ــي ال ـهــوامــش
ي ـن ـمــو رفـ ــض دائ ـ ــم وي ــول ــد أح ـ ـ ـ ٌ
ـرار أكـثــر
حــزمــا وأك ـثــر ص ـب ـرًا ودرايـ ــة عـلــى قـيــادة
معارك الخير .لم تخرج الرواية عن هذه
الـثـنــائـيــات البسيطة رغ ــم رغـبــة كاتبها
بجعلها ّروايــة ملحمية .ال تقول الشيء
وعكسه ،إنما تتضمنه في األمر ذاتهِ .
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ثمرات أيروتيكية
استحدثنا ركنا شهريًا جديدًا سنخصصه لمنتخبات ْ نثرية وشعرية من نشيد الجسد الذي جربه الشعراء ،والشاعرات بدرجة أقل ،في مديح اللذة
ومتاهاتها الخطيرة ،حيث التناول الفني وحده ينقذ األيروتيكا من الپورنوغرافيا .سيقدم الركن نصوصًا من كل التراث األدبي العالمي ومن
المشهد المعاصر أيضًا ،في شكل نص متوسط الطول أو شذرات ،في لغتها العربية األصلية أو منقولة إليها.

هربرت زبكنييفُ :أذن ّ
وردية

شارل بودلير :نصف كرة في ضفيرة

ْ
ّ
أفكرْ ،
أعرفها جيدًا مع ذلك :لسنوات عديدة نعيش
كنت
ْ
ْ
ْ
ّ
معًا .أعرف رأس الط ْير ،ال ْ
كتفي ال ْبلقني والبطن.
وذات ّ
مرة ،مساء شتاء ،جلست قربي؛ وعلى ضوء قنديل،
ّ
من إهاب في غاية ْالغرابة،
آتيًا من خلف ،رأيت أذنًا وردية ،بتلة
محارة تنضح ّ
ّ
بالدماء في داخلها ،لم ْأن ْ
بس ساعتها ببنت شفة
ْ
ّ
ّ
قصيدة عن األذن الــورديــة ،لكن ال
— سيكون من الجيد كتابة ّ
ً
الش ّ
عري ،يريد أن يبدو أصيال؟ فال
املوضوع
لكي يقولوا :ما هذا
ّ
ْ
ّ
ًا.
ر
س
شي
أف
هنا
ي
أن
وليعلموا
يتبس ْمن أحد،
ّ
ً
ساعتها ْببنت شفة ،لكن ليال ،عندما كنا مضطجعني
أنبس
ّ
لم ّ ّ
ّ
الوردية.
معًا ،تلذذت برقة الذاق املستجلب لألذن

ّ
ً
ً
دعيني أتنفس طويال طويال عبق شعرك ،أغمر فيه وجهي بكامله ،كرجل
ارت ــوى مــن عــن مــاء ،أحـ ّـركــه بيدي كمنديل عطر ،كــي أزح ــزح ذكــريــات في
ّ
الهواء .لو تستطيعني معرفة كل ما أراه! كل ما ّ
أحس به! كل ما أسمعه في
شعرك! روحي تسافر عبر العطر كما روح الرجال اآلخرين عبر املوسيقى.
شعرك يحتوي حلمًا بكامله ،مفعمًا باألشرعة ّ
والصواري؛ يحتوي بحارًا شاسعة
ّ
املوسمية نحو مناخات ساحرة حيث الفضاء أكثر زرقــة وأكثر
تحملها رياحها
ّ
عمقًا ،حيث ّ
الجو معطر بالفواكه ،باألوراق وبإهاب البشر .في أوقيانوس ضفيرتك،
ّ
ّ
ّ
ّ
برجال أشــداء من كل األقــوام وبسفن من كل
أملح ميناء ّيزدحم بأنشاد ّسوداويةّ ،
تزهو الحرارة
حيث
فسيحة
سماء
على
دة
واملعق
األشكال تجزئ معماراتها الدقيقة
ّ
األبـ ّ
الساعات الطويلة املقضاة فوق
ـاءات
ـ
خ
ـ
ت
الر
ـود
ـ
ع
ـديــة .في مداعبات جديلتك ،أ
ّ
ّ
الرتخاءات يهدهدها الترنح الال محسوس للميناء،
أريكة ،في غرفة سفينة بديعة،
ّ
ّ
ـن أصيص الــزهــور وأبــاريــق الفخار املــرطـبــة .فــي الـبــؤرة املضطرمة لضفيرتك،
بـ ّ
ّ
ّ
أتنفس عبق التبغ ممزوجًا باألفيون والسكر ،وفي ليل ضفيرتك أرى ال منتهى
ّ
ّ
املخملية لضفيرتك ،أنتشي بالروائح
ال ــازورد االسـتــوائــي يلمع ،على الشطآن
ً
املختلطة من قار ،ومسك وزيت جوز هندي .دعيني أقرض طويال جدائلك الثقيلة
ّ
والسوداء .أعضعض شعرك املطاط والحرون كأني ألتهم ذكريات.

هربرت زبكنييف [ :]1998-1924من أهــم األسماء في املشهد الشعري
الپولوني الحديث .إلى جانب الشعر ،مـ َـارس النقد الفني .ذو نظرة ثاقبة
َّ
الثقافة األوروپية ،مع ملسة ساخرة ملوضوعاته ،التي
للحديقة املحرمة في ْ
عليها وصف سقط املتاع اليومي واأليروتيكا .القصيدة مجتزأة من
يطغى َ ٌ
َ
«ح ْبل من ض ْو ٍء» [.]1956
ديوانه

ّ
األوروبية بال جــدال .بديوانه ّ
األول
بودلير ،شاعر حداثي بامتياز ،هذا إن لم يكن أب الحداثة
«أزه ــار الشر» ( ،)1857يكون قد ّأســس لثورة كوبيرنيكية في الشعر بتأسيسه ملا أسمي
ّ
بجمالية البشاعة .فاملوضوعة األثيرة لهذه املجموعة هي وصف الجثث واملجتمعات
فيما بعد
ّ
ّ
ّ
ّ
السفلية والشوارع الخلفية لباريس ،في قصائد وجيزة الطول ،إذ أن بودلير ،أسوة بإدغـار أالن
ّ
ّپو الذي ترجمه وتأثر بنظرياته في الكتابة ،لم يكن يؤمن بشعر يستند للحكي من أجل الحكي،
ّ
ّ
ّ
تالزمي
إيحائية شفيفة .ربط بودلير بشكل
فالطاغي عنده وصف أو سرد مكثف في لغة
ّ
الحداثة ّ
ّ
املرجعي ،كان ال ّبد
التحول الجديد في العالم
بتوسع املدن في القرن  .19وملواكبة هذا
ً
ّ
ّ
ْ
من خلق شكل شعري جديد ،فالواقع املحدث ال يستوطن إال شكال محدثًا :قصيدة النثر .هذا
الشكل الذي ّ
كرس له ديوانه الثاني واألخير ،الذي بقي مشروعًا وجمع بعد وفاته «سأم باريس:
ّ
قصائد نثر صغيرة» ( ،)1862وقد اجتزءنا منه النص أعاله.

يوج ْينيو دي َأ َ
ندر ِادي:
ِ
ِ
ثالث قصائد

ّ
فتية هي اليد فوق الورقة أو فوق األرض!
ّ
ّ
فـتــيــة و ّمـتـمــهـلــة :حينما تكتب وعـنــدمــا،
تحت الشمس ،تستحيل مداعبة.
¶¶¶
ّ
التي
األشياء
اليد،
تغطس
مثل هذه النظرة التي
ّ
تصنع بهجتنا ألألة تحت شمس جسدها غض
دومًا.
¶¶¶
ْ
األصــابــع تــلـهــو بـضــوء آذار — ّال سـطــوة للموت
على الجسد عندما نحضن الــشـمــس نائمة بني
ْ
ذرعانينا.

َ
يعتبر يوجينيو ِدي أنــدرادي ،رفقة فرناندو بيسوا ،أهم
صوتني في املشهد الشعري البرتغالي الحديث ،مع توفق
خاص ألندرادي ،وطنيًا وعامليًا ،بلغة ِح ِّس َّية وموضوعات
تتمحور في غالبيتها ْ ُحــول ِّ ّنشيد الجسد .القصيدتان
مجتزأتان من ديوانه « ِثقل الظل» [.]1982

مارسيل بيالي :أسطورة

َ
َ
صــار عاشقان شجرتني ،إذ أدارا ظهريهما للزمان .نمت
ّ
أرجلهما فــي األرض .ص ــارت أذرعـهـمــا أغـصــانــا .كــل هذه
ْ
ّ
البـزرات التتطاير ،إن هي إال أفكارهما متشابكة .ال املطر
ّ
ّ
وال الــريــح وال الـجـلـيــد يستطيع فصلهما .ال يـشــكــان إال جذعًا
ْ
ومعرقًا ّ
ّ
منطبقي بنى له
كالرخام .وعلى فاهيهما
واح ـدًا ،صلبًا
زهر العسل عشًا.

[ ]1993-1908عـلــى هــاَمــش كل
ع ــاش الـكــاتــب الـفــرنـســي مــارس َّـيــل بـيــالــي ً
لكن لشعره نفحة سريالية جعلته ُمــقـ َّـربــا من
الـتـيــارات وامل ــدارس األدب ـيــة،
الحركة السريالية وشعراء على هامشها مثل ماكس جاكوب وجون فوالن.
ّ
«الحب يواريني» [.]1962
القصيدة مجتزأة من ديوانه

الصور والرسومات
للسريالي األميركي َمان راي
( 1890ــــ )1976
ترجمة وتحشية رشيد وحتي

