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على الغالف
«إلى الشارع» ،يعود
المواطنون اليوم وغدًا،
مع انطالق تظاهرة
في بيروت ،واعتصامات
من
محلية في ٍ
عدد ُ
ّ
المناطق ،على أن تتوج
هذه التحركات ُ
المنسقة،
بتظاهرة مركزية في
بيروت يوم  20كانون
الثاني .البداية اليوم
مع التظاهرة التي
دعت إليها مجموعات
«مدنية» واتحاد الشباب
الديموقراطي ،من أمام
وزارة العمل في المشرفية
إلى وزارة الصحة في بئر
حسن .أما غدًا ،فيدعو
الحزب الشيوعي اللبناني
والتنظيم الشعبي الناصري
والحزب الديموقراطي
الشعبي ،وغيرهم من
القوى والمجموعات،
إلى اعتصامات في
المناطق .الالفت أن األحزاب
اليسارية والمجموعات
«المدنية» التقت على
رؤية اقتصادية واضحة،
ّ
حددت فيها المسؤول
عن األزمة الحالية،
والسياسات التي سمحت
بتراكم ثروات أصحاب
المصارف وكبار المودعين
وشركائهم السياسيين.
ّ
«التجمع» الخطوات
وحدد
الواجب اتخاذها للخروج من
األزمة ،وأبرزها وضع نظام
ضريبي جديد يتيح إعادة
التوزيع بصورة تحمي ّ
الفئات الضعيفة وتحفز
االقتصاد ،إضافة إلى
معالجة أزمة الدين العام،
تحميل
على مبدأ رفض
ً
اللبنانيين أكالفه ،فضال
عن تأمين ّ
الحد المنطقي
من متطلبات التعليم
والصحة ...فهل تكون
تحركات اليوم وغدًا بداية
ضغط لتغيير جدي؟

«الشيوعي» لم يعد وحيدًا:
إلى الشارع لتغيير السياسات االقتصادية

االعتصامات المناطقية غدًا ،غير محصورة بالحزب الشيوعي والمؤيدين له (هيثم الموسوي)

ليا القزي
تـظــاهــرة  16كــانــون األول املــاضــي،
الـتــي دع ــا إلـيـهــا ال ـحــزب الـشـيــوعــي
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي وشـ ـ ــاركـ ـ ــت فـ ـيـ ـه ــا ق ــوى
حــزبـيــة ومــدنـيــة ونـقــابـيــة وثـقــافـيــة
ّ
مـتـنــوعــة ،شــكـلــت املــدمــاك الرئيسي
ف ـ ــي خـ ـط ــة املـ ــواج ـ ـهـ ــة املـ ـتـ ـص ــاع ــدة
ض ـ ّـد سـيــاســة االن ـه ـيــار .وق ــد أعـلــن،
حينها ،األمــن العام لـ «الشيوعي»
ٌ
حنا غريب ،عن تحركات مناطقية،
ُ
تـ ـض ــاف إلـ ــى ال ـت ـظ ــاه ــرة امل ــرك ــزي ــة،
م ـ ـ ــن أج ـ ـ ـ ــل «خ ـ ـ ـلـ ـ ــق ك ـ ـت ـ ـلـ ــة ش ـع ـب ـي ــة
دي ـ ـم ـ ــوق ـ ــراط ـ ـي ـ ــة م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ،وذات

ق ـي ــادة وب ــرن ــام ــج لـتـغـيـيــر م ــوازي ــن
ال ـ ـقـ ــوى» .يـ ــوم غـ ــد ،ف ــي  13ال ـش ـهــر
ال ـج ــاري ،سـتـكــون عـكــار وطــرابـلــس
وجونية وعاليه والـشــوف وصيدا
وال ـن ـب ـط ـي ــة وزح ـ ـلـ ــة وب ـع ـل ـب ــك ،هــي
و«إلى الشارع» ،سيتداعى
الحدث.
املواطنون ُامل ّ
تضررون من النموذج
ُ
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي امل ـ ـع ـ ـت ـ ـمـ ــد ،وال ـ ــذي ـ ــن
ّ
بـ ــدأ ي ـت ـش ــك ــل ل ــدي ـه ــم وعـ ــي ط ـب ـقــي،
وف ـ ـهـ ــم مل ـك ـم ــن الـ ـخـ ـط ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي،
ّ
ب ــأن الـسـلـطـتــن املــالـيــة (امل ـص ــارف)
والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة (مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء)
تــرفـضــان أي إج ــراء ات تصحيحية
إذا كـ ــانـ ــت سـ ـت ــأت ــي عـ ـل ــى ح ـس ــاب

أماكن التحرك غدًا
الدعوة إلى اعتصام «إلى الشارع» ،ظهر الغد ،شملت مناطق ّ
عدة:
 صيدا :من أمام فرع مصرف لبنان حتى ساحة النجمة، زحلة :أمام السرايا الحكومية، عاليه :من أمام السرايا الحكومية ،حتى فرع مصرف لبنان، جونيه  -الذوق :أمام معمل الذوق الحراري، النبطية :من أمام ثانوية حسن كامل الصباح القديمة حتى السرايا الحكومية، عكار :ساحة حلبا،بعلبك :أمام مبنى مؤسسة الكهرباء،
 اللبوة ّ - الشوفُ :مثلث بلدات مزبود  -شحيم  -دلهون أمام مركز شركة الكهرباء(الساعة العاشرة والنصف صباحًا)،
 طرابلس :أمام مبنى الضمان االجتماعي القديم ،بولفار طرابلس ،بداية شارععزمي.

ُ
م ــراكـ ـمـ ـتـ ـهـ ـم ــا األرب ـ ـ ـ ـ ــاح امل ـك ـت ـس ـب ــة
ُ
م ـ ــن املـ ـ ـ ــال ال ـ ـع ـ ــام .وتـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـران ع ـلــى
اسـتـهــداف مصالح األســر والقطاع
الـعــام ،وتحميلهما فقط نتائج أي
تصحيح يمنع االنهيار.
خ ـ ـ ــوف الـ ـ ـن ـ ــاس عـ ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات
نـهــايــة ال ـخــدمـ ُـة ،وزيـ ــادة الـضــرائــب
ع ـلــى الـقـيـمــة امل ـض ــاف ــة ،وان ـخ ـفــاض
الـ ـق ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ،وت ـحـ ّـمــل ال ـجــزء
األكبر من مديونية الدولة ،وانهيار
القطاعات الخدماتية األساسية…
ّأدت إل ــى إي ـج ــاد نـقـطــة ال ـت ـقــاء بني
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
وامل ــدن ـي ــة ،ال ـتــي كــانــت ف ــي مــوقـعــن
ـ ـ ـ ـ اقـتـصــادي وسـيــاســي ـ ـ ـ ـ مختلف،
ولـ ـك ــن ت ـم ـك ـنــت م ــن الـ ـت ـ ّ
ـوح ــد ح ــول
ال ـه ــدف األك ـب ــر :تـغـيـيــر الـسـيــاســات
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة.
ح ـ ـصـ ــل االل ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــد ت ـ ـظـ ــاهـ ــرة
 16كـ ــانـ ــون األول ،ودعـ ـ ـ ــوة غــري ــب
«األحـ ـ ـ ــزاب والـ ـح ــرك ــات ال ـع ـقــائــديــة
غ ـ ـيـ ــر ال ـ ـطـ ــائ ـ ـف ـ ـيـ ــة» إل ـ ـ ــى امل ـ ـش ــارك ــة
ف ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ــوار ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــالـ ــف م ــرحـ ـلـ ـي ــا
ح ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ــا يـ ـجـ ـمـ ـعـ ـه ــم ،م ـ ـ ــع وضـ ــع
امل ـس ــائ ــل ال ـخــاف ـيــة ج ــان ـب ــا .أهـ ّمـيــة
االعـتـصــامــات املـنــاطـقـيــة غ ــدًا ،أنـهــا
غير محصورة بالحزب الشيوعي
والـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـنـ ــاصـ ــري
وح ـل ـف ــائ ـه ـم ــا وامل ــؤي ــدي ــن لـ ـه ـ ًـم ،بــل
ّتشمل مــروحــة واسـعــة .إضــافــة إلى
أن ـه ــا ج ــزء م ــن ب ــرن ــام ــج ت ـصــاعــدي
واض ــح ،بـعـنــاويــن ُم ـح ـ ّـددة ُ
ومـتـفــق
ّ
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ولـ ـيـ ـس ــت ُم ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـرد تـ ـح ــرك
عبثي وعـشــوائــي .وتفعيل الحركة
ّ
املناطقية يعكس صورة أن الوضع
االقتصادي السلبي ونقمة الشعب،
ّ
غـيــر مـحـصــورة بــالـعــاصـمــة ،والـكــل

شريك بمواجهتها .في هذا اإلطار،
ت ـق ــول ع ـضــو ال ـل ـج ـنــة ّ امل ــرك ــزي ــة فــي
ّ
«الـشـيــوعــي» جـنــى نــخــال إن قـيــادة
الـحــزب أطلقت دعــوة عــامــة ،للقوى
ال ـي ـس ــاري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة وامل ــدن ـي ــة
والشخصيات املستقلة للمشاركة،
«والنقاشات حاليًا أشمل من قبل،
ُ
ومـتـفـقــون عـلــى تـغـيـيــر الـسـيــاســات
ال ـح ــال ـي ــة ،ول ــدي ـن ــا أه ـ ــداف قـصـيــرة
املدى وبعيدة ،موجودة في البيان
الــوزاري البديل الــذي ّ
قدمه الحزب
الشيوعي في الـ .»2017
ال ـت ـح ـض ـي ــرات العـ ـتـ ـص ــام ــات ال ـغــد
ُم ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات
وال ـ ـ ـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي تـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوم بـ ـه ــا
ش ـخ ـص ـيــات ُوم ـج ـم ــوع ــات مـحـلـيــة.
يـقــول أحــد املـنـظـمــن لالعتصامات
ّ
إن «ع ـن ــوان ال ــدع ــوة غـيــر مـحـصــور
بالشيوعي .نريدها أن تكون حالة
ُ ّ
أوس ـ ــع ،وت ـش ــك ــل زخ ـم ــا لـلـتـظــاهــرة
املركزية في  20كانون الثاني ،لذلك
ّ
تــدعــو إلـيـهــا ك ــل ال ـقــوى السياسية
واملـ ــدن ـ ـيـ ــة والـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة وال ـط ــاب ـي ــة
ّ
املـسـتـقـلــة وامل ـع ـن ـيــة» .إال أن ُ ذل ــك ال
ّ
يـعـنــي تـشــتــت ال ـش ـعــارات« ،ن ـحــاول
أن نـ ـ ـض ـ ــع مـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــون ـ ــا واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا،
ي ـ ــدور حـ ــول م ــواج ـه ــة ال ـس ـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة ،وال ـت ـم ـه ـيــد ملــواج ـهــة
االستحقاق الحقيقي ،حني ينطلق
ت ـط ـب ـيــق ُمـ ـ ـق ـ ــررات م ــؤت ـم ــر ب ــاري ــس
( ُ 4س ـ ـ ـيـ ـ ــدر)» .يـ ـق ــول ريـ ـ ـ ــاض ،أح ــد
املـنـظـمــن لــاعـتـصــام فــي طــرابـلــس،
ّ
إن «الـجـمـيــع ُم ـنــزعــج مــن الـسـلـطــة،
وال ــوض ــع ف ــي طــراب ـلــس يـقـتــرب من
ّ
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار» .مـ ــا ي ـع ـن ــي أن ال ـن ــاس
«ل ـي ـس ــت ب ـح ــاج ــة إلـ ــى م ــن يــدفـعـهــا
ّ
حــتــى تـنــزل إلــى ال ـشــارع» .مــع ذلــك،
يـ ـق ــوم الـ ـشـ ـب ــاب ب ـ ــزي ـ ــارات األحـ ـي ــاء
وتـ ـ ــوزيـ ـ ــع امل ـ ـنـ ــاش ـ ـيـ ــر ،تـ ـم ــام ــا ك ـمــا
ي ـح ـصــل ف ــي ب ـق ـيــة األقـ ـضـ ـي ــة .وف ــي
ـازر،
اإلطـ ــار ن ـف ـســه ،ي ـقــول مـحـمــد ه ـ ّ
م ــن ب ـل ــدة أنـ ـص ــار ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،إن ــه
ف ــي ال ـع ــادة ي ـنــزل م ــن الـنـبـطـيــة بني
ال ـ ـ  4و 5ب ــاص ــات إل ــى ال ـت ـظــاهــرات
ّ
ال ـتــي ُيـنــظـمـهــا «ال ـش ـيــوعــي» .خــال

سيتم اإلعالن الخميس
المقبل ،عن «الحركة
الطالبية الوطنية»

ت ـظــاهــرة  16ك ــان ــون األول« ،ارت ـفــع
الـ ـ ــرقـ ـ ــم ،وك ـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ُم ـ ـشـ ــاركـ ــون
غ ـ ـيـ ــر حـ ــزب ـ ـيـ ــن وال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدورون ف ــي
ف ـل ـك ـنــا .ال ـع ــال ــم ق ــرف ــان ــة ،وال سـ ّـيـمــا
بـ ـع ــد الـ ـع ــاصـ ـف ــة ومـ ـ ــا نـ ـج ــم ع ـن ـهــا
م ــن خ ـ ــراب» .ي ـجــري ال ـت ـعــويــل على
األزمـ ـ ــة ال ـت ــي بـ ــدأ الـ ـن ــاس الـتـعـبـيــر
عنها ،من أجل إنجاح االعتصامات
امل ـنــاط ـق ـيــة« ،ول ـك ــن ي ـجــب أي ـضــا أن
نعمل على خطابنا».
ـث
«ال ـ ـخ ـ ـطـ ــاب» ك ـ ــان مـ ــوضـ ــوع ب ـح ـ ٍ
خ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرة األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،دا ّخ ـ ـ ــل
ُ
«الـ ـشـ ـي ــوع ــي» .ت ـخ ـب ــر ج ـن ــى ن ــخ ــال
ّ
أن ال ـحــزب «غـ ّـيــر فــي طــريـقــة تقديم
ّ
الـخـطــاب إل ــى ال ـنــاس ،عـبــر الـتـقــرب

ابراهيم األمين

أي قاعدة إجتماعية تفرض التغيير؟
يجدر بنا النظر ّ
بجدية إلى مبادرة الحزب الشيوعي اللبناني
والتنظيم الشعبي الناصري والقوى واملجموعات السياسية
ّ
التحرك في الشارع،
واملدنية املشاركة معهما في تنظيم
وممارسة الضغط على السلطة من اجل فرض التغيير على
جدول االعمال في مواجهة االوضاع القائمة واملخاطر التي
تهدد فئات اجتماعية واسعة .ومهما كانت املآخذ على هذه
املبادرة ،فهي تنبع من الحاجة إلى تعزيز منطق االعتراض
والرفض الحقيقي لكل سياسات الدولة .ويستحق العاملون
على انجاح املبادرة وتوسيع دائرتها وقواعدها االجتماعية،
املساعدة في تحويل مبادرتهم الى حركة قادرة على فرض
اولويات مختلفة على من بيده القرار.

أن نكون إلى جانب التحرك يعني بالضرورة
أال نتوهم ما يفوق طاقة المحتجين
إذا كانت التصورات ستظل متعددة حول الوسيلة األنجع
إلقناع أهل السلطة بالتنحي ،وافساح املجال أمام قوى وأفكار
وآليات جديدة ،تساهم في اعادة بناء الدولة واالقتصاد ،وترعى
عقدًا اجتماعيًا جديدًا يقوم على مبادئ املساواة والعدالة
االجتماعية واملصالح ّ
العامة والوطنية ،فإن تجاهل التحركات
الجارية في سياق املبادرة املذكورة ،فيه الكثير من اإلجحاف.
ومثل هذا التجاهل سيكون متعارضًا مع النزعة النقدية
الضرورية ،سواء من قبل الذين يعتبرون أن كل احتجاج
الطائفية ،أو من الذين
محكوم بالفشل في ظل االنقسامات
ّ
ً
ال يرون سبيال إلى التغيير إال بالعنف املنظم النهاء عهد
السالالت املتناسلة بقوة االكراه ،ونهب املال من جيوب الناس.
يعتقد املحتجون في الشارع أن أسلوبهم مالئم لالنطالق في
عملية التغيير ،وهدفهم الفعلي (الواقعي ضمنًا) هو ارغام
السلطة على تغيير سياساتها التي تودي بنا الى الهالك .ولكن
املواكبة الداعمة ال تمنع النقاش حول آليات العمل وشعارات
التحرك وأدوات التنفيذ.

مـنـهــا ،لـ ُـيـحـفــزهــا عـلــى ال ـن ــزول إلــى
واملطالبة بحقوقها» .وجد
الشارع
ّ
«ال ـش ـي ــوع ــي» أن ـ ــه ي ـجــب «الـ ـخ ــروج
مــن عــزلـتـنــا ونـنــاقــش ال ــرأي ال ـعــام.
ن ـحــن ب ـح ــاج ــةٍ ُإل ــى أن نـنـ ّتـمــي إلــى
الـبـيـئــات ال ـتــي نـمـثـلـهــا ألن ـنــا حــزب
ُم ـت ـج ــذر ب ــن الـ ـن ــاس» .ل ــذل ــك ،أع ــاد
امل ـســؤولــون فــي ال ــوت ــوات «صـيــاغــة
الـخـطــاب ،بعد فهم مصالح الناس
ورب ـط ـهــا بـعـضـهــا بـبـعــض بطريقة
اقتصادية»
بالنسبة إلى عضو اللجنة املركزية،
«ت ـج ــرب ــة األم ـ ــن الـ ـع ــام ح ـنــا غــريــب
الـنـقــابـيــة ســاعــدتـنــا فــي ذل ــك .ومـنــذ
انـعـقــاد املــؤتـمــر الـحــزبــي قـبــل ثــاث
س ـن ــوات ،ون ـحــن فــي ورش ــة داخـلـيــة
وخـ ــارج ـ ـيـ ــة مـ ــن أجـ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة ب ـن ــاء
الحزب .ما نقوم به ،مع التظاهرات،
عمل تراكمي لنصل إلى التغيير».
يـتـطـلــب الـتـغـيـيــر ُم ـشــاركــة شريحة
ك ـب ـي ــرة م ــن الـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ،وال ـق ــوى
املدنية والسياسية« .تنظيم حراك،
أص ـعــب مــن عـقــد تـحــالــف ا ُنـتـخــابــي
بــن ح ــزب ــن» ،ي ـقــول أح ــد املـنـظـمــن
لـتـظــاهــرة الـغــد .ولـكــن ،هـنــاك رهــان
ّ
عـلــى أن األم ــر هــذه امل ـ ّـر ّة أفـضــل من
الـ ـتـ ـج ــارب ال ـس ــاب ـق ــة ،ألنـ ـن ــا نـجـمــع
قــوى مــن خلفيات مختلفة ،بقيادة
وع ـن ــاوي ــن واضـ ـح ــة ،ول ـي ــس حـصــر
الحراك بشخصيات أو تركه عرضة
ل ـل ـف ــوض ــى» .ال ـت ـن ـس ـيــق ب ــن ال ـقــوى
ل ــن ي ـك ــون م ـح ـصــورًا بــاعـتـصــامــات
األحـ ــد ،ب ــل ي ـجــري ال ـع ـمــل لتشكيل
ج ـب ـه ــة وطـ ـنـ ـي ــة .أح ـ ــد أشـ ـك ــال ه ــذه
ال ـج ـب ـه ــة ،س ـ ُـي ـع ـل ــن ع ـن ــه ال ـخ ـم ـيــس
املـ ـقـ ـب ــل ،وه ـ ــو «الـ ـح ــرك ــة ال ـطــاب ـيــة
الوطنية».

ّ
وفي هذا السياق ،يجب أن نتذكر دائمًا أننا في مواجهة
طبقة حاكمة سبق لها أن حصلت قبل شهور قليلة فقط،
على تفويض جديد في االنتخابات النيابية ،من قبل غالبية
كبيرة جدًا من اللبنانيني الذين شاركوا في االقتراع .وبمعزل
عن أسباب التصويت ،والشعارات التي استقطبت الناخبني
باسم الطائفة واملذهب والعصبية والزعامة ،فإن هذه الطبقة
نجحت في اعادة انتاج نفسها .وحتى التغييرات التي طرأت
على مستوى بعض الوجوه ،ال تعكس تغييرًا جوهريًا ،بقدر
ما تعكس حاجة أهل الحكم إلى تغييرات في الشكل تحاكي
بعض تطلبات الجمهور.
هذا يعني أن الحركة املنظمة في مواجهة هذه الطبقة ،تظل
قاصرة شعبيًا عن تحقيق توازن ضروري إلرغام أهل الحكم
على التفكير بطريقة مختلفة .ولكي يتحقق هذا التوازن،
ُيفترض باملحتجني ابتداع الوسائل والخطابات والشعارات
والشخصيات واألطر املناسبة ّ
لهز القواعد االجتماعية للطبقة
الحاكمة واختراقها .وهذا بالضبط ما يفرض التعامل بواقعية
مع مهمة مركزية قوامها اقناع فئات اجتماعية ومهنية
مختلفة بجدوى املشاركة في الحركة االحتجاجية .وبالتالي
جذب قواعد اجتماعية تمثل أطراف العقد االجتماعي املطلوب
الذي يعيد االعتبار إلى الدولة والقانون وحقوق الناس على
اختالفها.
إذا سرنا في هذا االتجاه من التفكير ،فهذا يعني أن على
أصحاب املبادرة أن يدركوا أنهم ال يمثلون إال جزءًا يسيرًا من
هذا التشكيل االجتماعي الكبير ،وبالتالي عليهم ان يسعوا
إلى بناء مراكز قوة مؤثرة في السياسة واالدارة واالقتصاد.
من دون ذلك ،لن يكونوا قادرين على تهديد مصالح املتحكمني
بالبالد .وبالتالي ،فإن املهمة األساسية أمام من يقود التحرك
ومن يشارك فيه ،إيجاد أشكال من الحوار الحقيقي مع
ّ
القواعد املشكلة لعناصر اقتصاد الدولة واجتماعها .وبشكل
أوضح ،لن يزيد تأثير املحتجني ،إذا لم يقنعوا فئات واسعة
بوجود مصلحة لها في اإلنخراط بحركة اإلحتجاج والضغط،

صيدا تدعو الجنوب
إلى التظاهر
تنتظر صيدا يــوم غــد األحــد أن تستعيد دوره ــا الطليعي فــي النضال
امل ـط ـل ـبــي ،وف ــي كــون ـهــا عــاص ـمــة ال ـج ـن ــوب .دعـ ــوة ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة إلــى
التظاهر «مــن أجــل اإلنـقــاذ» ،تستحضر دعــوات الشهيد معروف سعد
والتيار الوطني واليساري لتحصيل الحقوق النقابية والعمالية وانتزاع
املكتسبات املعيشية للفقراء والصيادين واملزارعني .قبل أسبوعني ،وجه
األمــن العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد ،نـ ً
ـداء إلى
الصيداويني والجنوبيني وأبناء إقليم الخروب للتجمع في صيدا يوم غد
األحــد تحت شعار «من أجل اإلنقاذ ووضــع لبنان على سكة الخالص
من النظام الطائفي ،وتأييدًا للمطالب الشعبية ورفضًا إلمالءات مؤتمر
سـيــدر وك ـس ـرًا لـسـيــاســات املـحــاصـصــة والتبعية االقـتـصــاديــة والظلم
االجتماعي» .التنظيم الناصري والحزب الديموقراطي الشعبي والقوى
الوطنية والهيئات األهلية شكلت لجنة تنسيقية ملواكبة تظاهرة الغد
التي تنطلق ظهرًا من أمام مصرف لبنان ً في املدينة إلى ساحة النجمة.
سعد الذي جدد الدعوة أول من أمس ،قائال« :نعلن حالة تمرد على الواقع
والنظام» ،نادى أبناء الجنوب والنبطية وجزين والزهراني وصور وإقليم
الخروب للتظاهر ورفــع الصوت .يــدرك املنظمون أن التظاهرة لن تقلب
املعايير بسبب اإلحباط العام وأزمــة القوى الوطنية وارتباط الجماهير
باملصالح النفعية واملذهبية مع زعماء الطوائف« ،لكن التغيير مرتبط
بمقدار الوعي الذي تتمتع به الحركة الشعبية وقدرتها على االستمرار
وتظهير أهدافها بشكل واضح» ،قال سعد.
تولى الحزب الشيوعي اللبناني تحفيز الدعوة إلى املشاركة من الجنوب
واإلقليم .فيما تولى التنظيم الناصري و«الديموقراطي الشعبي» التعبئة
داخ ــل ص ـيــدا .سـعــد زار األح ـيــاء وص ـيــدا الـقــديـمــة واملــديـنــة الصناعية
وال ـص ـي ــادي ــن وامل ــؤس ـس ــات ال ـت ـجــاريــة وال ـه ـي ـئــات ال ـث ـقــاف ـيــة وال ـتــربــويــة
واالجتماعية والطبية والنقابية ،داعيًا إلى املشاركة في التظاهرة الجامعة
لــاحـتـجــاج عـلــى تــراجــع األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة واملـعـيـشـيــة فــي صيدا
وتحسني الخدمات العامة املتردية.
(األخبار)

ً
كاألطباء مثال واملهندسني واملحامني والعاملني في قطاعات
املال واملصارف واالتصاالت والصناعة على ضعفها .وكذلك
العاملون في القطاع العام ،الذين يشكلون القاعدة االجتماعية
األكبر في لبنان ،من حيث كونهم يعملون جميعًا عند رب
عمل واحد هو الدولة ،وباعتبار انهم اليوم عرضة ملخاطر
الصرف من العمل ،وتخفيض األجور ومعاشات التقاعد
بحجة إنقاذ املالية العامة للدولة.
وحده هذا ّ
التحول يجعل األسلوب والهدف املطروحني مجديني.
مجرد إقرار القائمني على التحرك بضرورة وأهمية الحوار
مع هذه الكتل االجتماعية املنتجة ،هو مدخل لتوسيع قاعدة
ً
التحرك .لكن ،لن يكون األمر سهال من دون إعداد خطة عمل
واضحة وسهلة ،تشكل اإلطار املشترك بني الجميع ،وال
تحتوي على أي مخزون من الخطاب القائم على أسس طائفية
أو مذهبية أو مناطقية .وال يمكن أن يكون اإلطار محصورًا
في التطلعات ّ
الضيقة .إن الحوار يستوجب اإلقرار مسبقًا بأن
التجربة والتحرك واملثابرة والتقويم الدائم ،هي التي تقود إلى
أرضية مشتركة فيها الخطاب ،وفيها املطالب ،وفيها خطة
العمل ،وفيها البديل .وإال ،سينتهي االمر بهذا التحرك ،إلى
ما انتهى إليه غيره من التحركات ،أي مجرد صرخة تحبط
الناس ،أكثر مما تزعج السلطان وحرسه.
إن املأساة التي يعيشها لبنان اليوم ،ال تترك أحدًا من ّ
شرها.
حتى القتلة والسارقون بدأوا يشعرون بالضيق .وهم على
معرفة تامة ،وقناعة ،بأن عليهم التنازل ،لكنهم لن يفعلوا ذلك
طواعية وال بسهولة .بل سيفعلون ذلك إن شعروا بأن الشارع
لن يتركهم يفلتون هذه املرة .وهي املهمة األكثر صعوبة على
يمتلك مشروعًا طموحًا هو الدعوة إلى حركة احتجاج واسعة،
ال تقف عند خاطر طائفة أو منطقة أو حزب أو زعامة ،بل
تعرف أنها قد تضطر إلى اإلصطدام بهؤالء في لحظة ما...
أن نكون إلى جانب التحرك ،وأن ندعمه بكل ما نملك من
جهد ،يعني بالضرورة أال نتوهم ،وأال نتوقع ما يفوق طاقة
املحتجني.

فرص وظيفية يف دولة الكويت
مدرســة خاصــة ثنائيــة اللغــة يف دولــة الكويــت تقــدم تعلي ـاً
ممي ـزا ً ولهــا مكانــة مرموقــة يف قطــاع التعليــم املحــي تســعى
إىل اســتقطاب كفــاءات أكادمييــة عاليــة مــن جميــع التخصصــات
إىل كوادرهــا مــن ذوي الخــرة يف جميــع املراحــل لالنضــام إىل
أرستهــا للعــام الــدرايس القــادم  2019/2020حيــث ســيعملون
جنب ـاً إىل جنــب مــع فريــق متميــز مــن املعلمــن ذوي الخــرة
واملهنيــة العاليــة.
رشوط التقديم:
 1الحصول عىل مؤهل جامعي يف التخصص املطلوب 2خربة ال تقل عن ثالث سنوات يف مجال التدريس 3إجــادة اللغــة االنكليزيــة ق ـراءة وكتابــة ومحادثــة (ملعلمــياملــواد العلميــة).
 4إجادة استخدام الحاسوب وتطبيقاته األساسية 5معرفة يف أساليب التعليم الحديثة والتعليم التفاعيلعــى مــن يجــد يف نفســه الرغبــة والقــدرة إرســال الســرة الذاتية
عــى اإلمييــل التايل:
Job.kuwait.98@gmail.com
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على الغالف

من «العمل» إلى «الصحة» اليوم« :مدنيون» يلتقون على «خطــاب الشيوعي»
«كلنا متضررون ،يعني كلنا مسؤولون» .تحت هذا الشعار ،تخرج مجموعات «مدنية» اليوم للتظاهر في مسيرة تبدأ من
وزارة العمل وتنتهي عند وزارة الصحة :الوزارتان المسؤولتان عن الملفين األكثر ارتباطًا بفساد السلطة الحاكمة .فيما
تنسق هذه المجموعات مع الحزب الشيوعي لتحركات أوسع تتبنى عناوين إصالح اقتصادية واجتماعية وضريبية ،فيما
يبقى التباين السياسي حاضرًا حول شعار «كلن يعني كلن»

م ـســاء أم ــس ،تـعــرضــت نــاشـطــات في
ح ــرك ــة « ِل ـح ـ ّـق ــي» ل ــاع ـت ــداء بــالـضــرب
مــن قبل أحــد موظفي بلدية الجديدة
 الشوف ،في سوق بقعاتا التجاري،أثـنــاء توزيعهن مـنـشــورات تــدعــو إلى
املشاركة الواسعة فــي تظاهرة اليوم.
وقـ ــد نـ ـش ــرت نـ ــدى ن ــاص ـي ــف ،ال ـف ـتــاة
ال ـتــي تـعــرضــت لـلـضــرب ،فـيــديــو على
صفحتها على فايسبوك ،تشرح فيه
ما حصل داخل البلدية ،مسمية الذي
اعتدى عليها وطلب منها مرافقته إلى
املـخـتــارة .إلــى ذل ــك ،أص ــدرت « ِلـحـ ّـقــي»
بيانًا على األثر استنكرت فيه الحادثة،
داعية املعتدين شخصيًا وكل موظفي
الـقـطــاع الـعــام وال ـخــاص إلــى املشاركة
أوال بحقوق
في التظاهرة التي تنادي ً
الـعـمــال .ودع ــت الـقــوى السياسية في
الـ ـش ــوف إلـ ــى ال ـت ـمــاهــي م ــع مــواقـفـهــا
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـح ــريـ ـص ــة عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
ال ـس ـي ــاس ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،مـحـتـفـظــة
بحقها بمالحقة املعتدين قضائيًا.
(األخبار)

رلى إبراهيم
مــن أم ــام وزارة الـعـمــل ،تنطلق اليوم
ف ــي الـ ـس ــاع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة ب ـع ــد ال ـظ ـهــر،
بعض املجموعات التي سبق لها أن
تـعــاونــت خــال االنـتـخــابــات النيابية
السابقة تحت مظلة تحالف «وطني»،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــى اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـشـ ـب ــاب
الديموقراطي واتحاد نقابات العمال
وامل ـس ـت ـخ ــدم ــن وبـ ـع ــض ال ـنــاش ـطــن
املـسـتـقـلــن ،ف ــي ت ـظــاهــرة نـحــو وزارة
الصحة .ملــاذا؟ «من أجل نظام صحي
واستشفائي متكامل ،تفعيل قانون
الـعـمــل الـلـبـنــانــي املـتـعـلــق بتصحيح
سـنــوي ل ــأج ــور ،ف ــرض الـحــد األدن ــى
ل ـ ــأج ـ ــور وال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
للعمال» .التظاهرة استكمال للتحرك
الــذي بــدأ فــي عيد االستقالل املاضي
«اسـتـقــالـنــا عــن اسـتـغــالـكــم» ويــأتــي
ض ـ ـمـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة نـ ـ ـش ـ ــاط ـ ــات الحـ ـق ــة

يرى أحد الناشطين المستقلين أن
ابتعاد بعض المجموعات الليبرالية
ساعد في الوصول إلى عناوين
مشتركة مع الشيوعي
ت ـ ـت ـ ـشـ ــارك فـ ـيـ ـه ــا ه ـ ـ ــذه املـ ـجـ ـم ــوع ــات
(أبـ ــرزهـ ــا امل ــرص ــد ال ـش ـع ـبــي لـلـفـســاد،
ـروت مدينتي ،ح ــراك املــن األعـلــى،
بـيـ ّ
ِل ـ ـحـ ــقـ ــي ،ط ـل ـع ــت ريـ ـحـ ـتـ ـك ــن ،ل ـب ـل ــدي،
كافح ،الحركة الشبابية للتغيير) مع
الحزب الشيوعي اللبناني بعناوين
إصالحية واضحة ترتكز على العدالة
االقتصادية واالجتماعية واإلصــاح
الضريبي.
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام  ،2015اخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــت ه ـ ــذه
املجموعات على بعض العناوين ،وال
سيما أن بعضها أراد الـتــركـيــز على
أزم ــة الـنـفــايــات ح ـص ـرًا ،دون التطرق
ال ـ ــى م ـل ـف ــات أخـ ـ ـ ــرى .ف ـح ـصــل ت ـبــايــن
على مصطلح «العدالة االجتماعية»
وص ــواب ـي ــة امل ـ ـنـ ــاداة ب ـف ــرض ضــرائــب
تـصــاعــديــة عـلــى األفـ ــراد وأخ ــرى على
ً
امل ـ ـصـ ــارف ،ف ـض ــا ع ــن أزم ـ ــة اح ـت ــال
األمـ ــاك ال ـعــامــة الـبـحــريــة وال ــوك ــاالت
الحصرية ،إضــافــة الــى خطة لتوزيع
ال ـخ ـس ــائ ــر وم ـع ــال ـج ــة الـ ــديـ ــن الـ ـع ــام.

اعتداء
على نشاطات
في بقعاتا

االختالف في السياسة موجود ،لكنه ال يؤثر على المعركة االقتصادية التي يضعها الجميع اليوم في سلم أولوياتهم (مروان طحطح)

ل ـك ـن ـه ــم ال ـ ـي ـ ــوم «يـ ـسـ ـبـ ـق ــون الـ ـح ــزب
الشيوعي الــى هــذه العناوين ،بعدما
ع ـ ـ ّـدل خ ـط ــاب ــه ،ف ـي ـمــا اب ـت ـع ــدت بعض
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـم ــل أف ـ ـكـ ــارًا
ل ـي ـب ــرال ـي ــة ،مـ ــا س ـم ــح ب ــال ـت ــاق ــي بــن
ه ـ ـ ــذه امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات و«ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي».
وأت ــت الـتـجــربــة االنـتـخــابـيــة لتوضح
أزمــة النظام وتدفعنا الى البحث عن
حلول لهذه األزمة .فالتفاوت الطبقي
والتهرب الضريبي باتا أكثر وضوحًا
لدى غالبيتنا» ،يقول أحد الناشطني

امل ـس ـت ـق ـل ــن .إال أن ه ـ ــذا ال ي ـع ـنــي أن
التوافق هنا يلغي التباين السياسي
بــن املـجـمــوعــات وال ـحــزب الشيوعي،
ح ـي ــث ال تـ ـ ــزال هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة مــوضــع
ن ـق ــاش ،وال سـيـمــا م ــن نــاحـيــة شـعــار
«كلن يعني كلن» الذي ّ
يحمل رافعوه
ك ــل ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـش ــارك ــة في
مجلس النواب والحكومة املسؤولية
عن أزمات البالد.
مــاهــر أب ــو ش ّـقــرا ،أح ــد الـنــاشـطــن في
«لـ ـح ــق ــي» ،يـ ــرى أن «ت ـظــاهــرة
ح ــرك ــة ِ

الـ ـي ــوم والـ ـتـ ـظ ــاه ــرات ال ــاح ـق ــة تــأتــي
ل ـت ـك ـم ــل الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ــذي
ش ـكــل أسـ ــاس بــرنــامـجـنــا االنـتـخــابــي
الـســابــق ،وتـحــديـدًا امل ـن ــاداة بالعدالة
االقـتـصــاديــة والـضــريـبــة التصاعدية
التي نريدها ّتصاعدية جدًا» .ويشير
«لـ ـ ـح ـ ــق ـ ــي» سـ ـتـ ـك ــون داعـ ـم ــة
ال ـ ــى أن ِ
لتظاهرات يوم األحــد التي ستتم في
املناطق ،على أن تشارك في التظاهرة
الشاملة يوم األحــد  20كانون الثاني
املـقـبــل» .تـحــرك يــوم غــد واألح ــد الــذي

يليه والــذي ينظمه الحزب الشيوعي
والتنظيم الشعبي الناصري والحزب
الــدي ـمــوقــراطــي الـشـعـبــي ،بالتنسيق
م ــع ب ــاق ــي امل ـج ـم ــوع ــات ،يـلـتـقـيــان في
ال ـع ـنــاويــن االق ـت ـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة
أدرجـ ـ ــت ف ــي ب ـي ــان املـجـمــوعــات
ال ـت ــي ِ
«املــدن ـيــة» .وه ــذا الـبـيــان يـبــدو شديد
الـ ـشـ ـب ــه ب ــالـ ـب ــرن ــام ــج امل ـط ـل ـب ــي الـ ــذي
أعلنه الـحــزب الشيوعي قبل أن يبدأ
تحركاته في الشارع قبل نحو شهر،
وخ ــاص ــة ل ـج ـهــة امل ـط ــال ـب ــة ب ـ ــ«إعـ ــادة

ال ـن ـظ ــر ج ــذري ــا ب ــال ـن ـظ ــام ال ـضــري ـبــي
لـتـحـمـيــل ث ـمــن األزم ـ ــة ل ـل ـف ـئــات ال ـتــي
استفادت منذ التسعينيات مــن هذه
امل ـن ـظــومــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــائ ـمــة من
مصارف وكبار مودعني ،وغيرهم من
أربــاب االقتصاد الريعي» ،و«اعتماد
س ـيــاســات إعـ ــادة ت ــوزي ــع قـ ــادرة على
حماية الفئات األضعف اجتماعيًا»...
«لسنا شيوعيني بطرحنا» ،يقول أبو
شقرا« ،إنما الحزب الشيوعي يحمل
طروحات واقعية» .نقطة االختالف قد
تكون «فــي موضوع شمل كل أطــراف
السلطة باملسؤولية عن األزمــة ،وهو
مـ ــا ن ـع ـت ـب ــره أمـ ـ ـرًا أس ــاسـ ـي ــا؛ نــرفــض
تنزيه أحد أو وضع اليد مع أشخاص
م ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــض أحـ ـ ـ ـ ــزاب
السلطة».
إش ـك ــال ـي ــة «كـ ـل ــن ي ـع ـن ــي كـ ـل ــن» ال ـتــي
طــرح ـهــا أبـ ــو شـ ـق ــرا ،ل ـي ـســت هــاجـســا
بــال ـن ـس ـبــة الـ ــى ال ـن ــاش ــط ف ــي امل ــرص ــد
ال ـش ـع ـب ــي مل ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـس ــاد واصـ ــف
الحركة .بالنسبة الى األخير« ،ال نملك
رفاهية طاملا أن ما يجمعنا هو وجود

أزمة نظام وغياب العدالة االجتماعية
واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة وتـ ـحـ ـك ــم امل ـ ـصـ ــارف
بالدولة» .لذلك «نحن نشارك بتظاهرة
الـ ـي ــوم ال ـت ــي ش ــارك ـن ــا ف ــي تـنـظـيـمـهــا
وت ـ ـظـ ــاهـ ــرات األح ـ ــدي ـ ــن امل ـق ـب ـل ــن ألن
ج ــزءًا مــن عناوينها يناسبنا؛ شرط
عــدم تبرئة أي جهة مــن السلطة وأال
يتحول التحرك الى تصفية حسابات
للسلطة في ما بينها» .من هنا ،تنزل
املجموعات اليوم حاملة شعار «كلنا
ّ
مـتـضــررون ،يعني كلنا مـســؤولــون».
َ
أمــا ملــاذا التركيز على وزارت ــي العمل
والصحة ،فألن «هذين القطاعني هما
األكثر ارتباطًا بفساد النظام وعنوانا
مواجهة أساسية مع السلطة».
وب ـعــد انـقـطــاع عــن امل ـشــاركــة ،إن كــان
رسميًا في االنتخابات النيابية أو في
الـتـحــركــات الشعبية ،تـعــود «بـيــروت
مدينتي» لتضع يدها بيد اآلخــريــن.
وت ـق ــول نــايـلــة جـعـجــع ،الـنــاشـطــة في
هذه املجموعة ،إن «تجربة االنتخابات
كانت بمثابة صفعة لتذكيرنا بأنه ال
أمل من دون التحالف معًا واستيعاب
ب ـع ـض ـنــا ب ـع ـض ــا .مـ ــا ي ـح ـصــل ال ـي ــوم
إي ـج ــاب ــي ج ـ ـدًا ،وي ـف ـت ــرض أن يـشـكــل
وسيلة ضغط حقيقية على السلطة».
ف ـي ـمــا ي ــوض ــح زم ـي ـل ـهــا ف ــي «ب ـي ــروت
م ــديـ ـنـ ـت ــي» ب ـ ـيـ ــار خ ـ ـ ـ ــوري أن ه ـن ــاك
لجنة مشتركة تعمل عـلــى التنسيق
ب ـ ــن ك ـ ــل ال ـ ـت ـ ـحـ ــركـ ــات وعـ ـن ــاويـ ـنـ ـه ــا،
وسيتم اإلع ــان عــن تـحــركــات الحقة؛
م ـن ـه ــا ط ــال ـب ـي ــة ومـ ـنـ ـه ــا ف ـ ــي م ـل ـفــات
مـتـخـصـصــة» .طـبـعــا «االخـ ـت ــاف في
السياسة الضيقة موجود ،وال ننكره،
لكنه ال يؤثر على املعركة االقتصادية
التي يضعها الجميع اليوم في سلم
أولوياتهم».
فـ ــي سـ ـي ــاق آخ ـ ـ ــر ،تـ ـ ــرى م ـ ـصـ ــادر فــي
الحزب الشيوعي أن لتعدد التحركات
إيـ ـج ــابـ ـي ــاتـ ـه ــا وسـ ـلـ ـبـ ـي ــاتـ ـه ــا ح ـســب
طــري ـقــة ال ـت ـعــاطــي م ـع ـهــا .فـ ــإذا كــانــت
نتاج تراكمات نشملها بعنوان عام،
ف ــذل ــك ج ـي ــد ومـ ـطـ ـل ــوب ،وخ ـص ــوص ــا
أن هـنــاك مـجـمــوعــات معنية بملفات
معينة مرتبطة باملشكلة السياسية
االقـتـصــاديــة الـشــامـلــة .أم ــا إذا تحول
ال ـع ـمــل الـ ــى ف ــوض ــى وكـ ـث ــرة م ـطــالــب،
فـيـضـيــع «ال ـش ـن ـكــاش» وت ـض ـيــع معه
أهــداف ـنــا .ويــوضــح امل ـصــدر أن شعار
«كلن يعني كلن» يبسط املسألة .فعلى
ّ
سـبـيــل املـ ـث ــال ،ال يـمـكــن ال ـق ــول «كــلــن
ضــد الـ ــزواج امل ــدن ــي ،ألن فــي السلطة
أط ــراف ــا م ـعــه .وال يـمـكــن أي ـضــا الـقــول
إنهم كلهم فــاســدون أو طائفيون ألن
هـنــاك بـعــض االس ـت ـث ـنــاءات» .يتطلب
األمر هنا «تحديد معنى هذا الشعار،
ورب ـ ـمـ ــا ال ـ ـقـ ــول «ك ـ ـلـ ــن» ي ـع ـن ــي كـلـهــم
مسؤولون ويحمون النظام الطائفي
واملحاصصة وهو ما نوافق عليه».

نقابيون يتحركون من خارج روابطهم ...وهيئة التنسيق غير موجودة
فاتن الحاج
م ـ ـجـ ــددًا ،ت ـج ــان ــب «ه ـي ـئ ــة الـتـنـسـيــق
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة» ال ـ ـح ـ ــراك ـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة
وامل ــدنـ ـي ــة .ال ـه ـي ـئــة ال ـت ــي ل ــم تجتمع
فعليًا منذ أكثر من سنة ،لن تجتمع
ل ـت ـق ــرر م ــا إذا ك ــان ــت س ـت ـش ــارك فــي
ت ـظ ــاه ــرات الـ ـي ــوم أو ال ـغ ــد أم ال ،أو
لتتخذ مــوقـفــا مـنـهــا بــالـحــد األدن ــى.
ب ــالـ ـطـ ـب ــع ،لـ ـيـ ـس ــت املـ ـشـ ـكـ ـل ــة ف ـ ــي أن
«رابـطـتــي التعليم الـثــانــوي واملهني
م ـن ـش ـغ ـل ـت ــان ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ـه ـم ــا ه ــذا
ّ
الشهر ،أو فــي أن املنظمني يــأخــذون
الـ ـتـ ـح ــرك إل ـ ــى عـ ـن ــاوي ــن ت ـح ــرف ــه عــن
م ـ ـسـ ــاره» ،ك ـمــا ي ـق ــول رئ ـي ــس راب ـطــة
معلمي التعليم األســاســي الرسمي
بهاء تــدمــري .ويضيف« :نحن أوالد

الدولة وال يهمنا سوى انتظام عمل
املؤسسات وتطبيق الدستور واتفاق
ال ـط ــائ ــف ،وال دخ ــل ل ـنــا ف ــي تشكيل
الـحـكــومــة والـعـهــد ال ـقــوي وغـيــر ذلــك
من الشعارات التي ترفعها األحــزاب
ال سـ ـيـ ـم ــا حـ ـ ـ ــزب سـ ـبـ ـع ــة والـ ـ ـح ـ ــزب
الشيوعي» .ليست املشكلة أيضًا في
ّ
أن «امل ـن ـظ ـمــن غ ـيــر مـنـفـتـحــن على
ه ـي ـئــة ال ـت ـن ـس ـيــق ولـ ــم ي ــدع ــوه ــا إل ــى
االنـ ـ ـخ ـ ــراط» ،ب ـح ـســب رئ ـي ــس راب ـطــة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـث ــان ــوي ال ــرسـ ـم ــي نــزيــه
ج ـبــاوي .املـســألــة أن هيئة التنسيق
ً
ب ــات ــت ه ـي ـك ــا عـ ــاج ـ ـزًا عـ ــن تـسـجـيــل
ولــو مــوقــف مــن أي قضية نقابية أو
اقتصادية  -اجتماعية .ثمة اجتماع
أخير يتيم عقد قبل ثالثة أشهر حني
انـتـشــر ك ــام عــن ام ـكــان تجميد دفــع

السلسلة .في الواقع ،سقط «تحالف
الـ ـ ـض ـ ــرورة» ب ــن أصـ ـح ــاب امل ـصــالــح
املتقاطعة عمليًا منذ إق ــرار سلسلة
ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ف ــي  21آب ،2017
وس ـق ـطــت م ـعــه ك ــل األوهـ ـ ــام بـتـحـ ّـول
الهيئة إل ــى إط ــار نـقــابــي بــديــل .على
ال ـع ـكــس ،شـكـلــت األح ـ ــزاب امل ـشــاركــة
فــي السلطة ائـتــافــات فــي مــا بينها،
وأط ـ ـب ـ ـقـ ــت عـ ـل ــى روابـ ـ ـ ـ ــط األس ـ ــات ـ ــذة
وامل ـع ـل ـم ــن وامل ــوظـ ـف ــن ف ــي ال ـق ـطــاع
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ،وع ــطـ ـل ــت كـ ــل ف ـع ــال ـي ــة فـيـهــا
ت ـت ـج ــاوز اس ـت ـج ــداء ال ـح ــق وتـسـلـيــم
ّ
أمر بته ملمثلي هذه األحزاب والقوى
في املجلس النيابي والحكومة .بات
القادة النقابيون «معقبي معامالت»
أو «وسطاء» بني املسؤول السياسي
وال ـف ـئ ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة ب ـ ــدل أن ي ـكــونــوا

ممثلني لها ،بل إن بعض هذه الفئات
ت ـش ـعــر أن األط ـ ــر ال ـن ـقــاب ـيــة الـحــالـيــة
ت ـح ــارب ـه ــا وتـ ـق ــف ض ــد م ـصــال ـح ـهــا،
كما هي حال األساتذة املتمرنني في
ً
التعليم الثانوي الرسمي مثال.
تقول النقابية يانا السمراني ،عضو
مـجـمــوعــة «ن ـقــاب ـيــات ون ـقــاب ـيــون بال
ّ
قـ ـ ـي ـ ــود» ف ـ ــي ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،إن
«املراهنة على هيئة التنسيق النقابية
بــاتــت مـسـتـحـيـلــة ،إذ ك ـيــف يـمـكــن أن
نطلب من نقابة أو رابطة أن تقف ضد
نـفـسـهــا ،ف ــي ح ــن أن الـعـمــل الـنـقــابــي
ف ـ ــي ط ـب ـي ـع ـت ــه مـ ـ ـع ـ ــارض ل ـل ـس ـل ـط ــة».
وفيما تعزو السمراني تراجع العمل
ال ـن ـقــابــي إلـ ــى أزم ـ ــة ال ـي ـس ــار وال ـق ــوى
العلمانية والديموقراطية التي تشكل
ّ
عصب هذا العمل ،تلفت إلى أن هناك

مبادرات من وأصواتًا بدأت تخرج من
الـقــواعــد الشعبية والقطاعية لتعبر
عن غضبها وحقوقها من خارج األطر
الـنـقــابـيــة وه ــي ت ـح ـتــاج إل ــى تجميع
(ال ـت ـيــار ال ـن ـقــابــي امل ـس ـت ـقــل ،نـقــابـيــات
ونقابيون بال قيود ،تجمع األساتذة
املستقلني في التعليم املهني ،تجمع
املـهـنــدســن الــديـمــوقــراطـيــن ،موظفو
املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة ،ال ـحــراكــات
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي امل ـن ــاط ــق ال س ـي ـمــا في
طــراب ـلــس و...م ـس ـت ـق ـل ــون) .ت ـس ـتــدرك:
«الحقوق هي ملك ألصحابها وليست
ـأدوات الـنـقــابـيــة املـسـيـطــرة»،
مـلـكــا ل ـ ـ
ّ
مشيرة إلــى أنها ستنزل إلــى الشارع
رف ـض ــا ألن ي ــدف ــع ال ـش ـع ــب الـلـبـنــانــي
فاتورة الخروج من أزمة البلد.
الـقـيــادي فــي الـتـيــار النقابي املستقل

جـ ـ ـ ــورج س ـ ـعـ ــادة يـ ــرفـ ــض هـ ــو اآلخـ ــر
أن يــدفــع ال ـف ـق ــراء وم ـتــوس ـطــو ال ـحــال
تبعات أزمة نظام فاسد سرق أموالهم
وحـقــوقـهــم .وق ــد دع ــا الـتـيــار أنـصــاره
إلــى املـشــاركــة فــي املـظــاهــرة الـتــي دعا
إل ـي ـه ــا الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي الـلـبـنــانــي
والتنظيم الشعبي الـنــاصــري وقــوى
نقابية ومجتمعية مـتـعــددة ،غ ـدًا في
الجاري مركزيًا في
املناطق ،وفــي 20
ّ
العاصمة بيروت .وقال إنه يقف ضد
سياسات اإلفقار «لنكون من املدافعني
عــن الـقـطــاع الـعــام والتعليم الرسمي
والـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة واألس ـ ــات ـ ــذة
واملعلمني واملتقاعدين الذين تنهشهم
الضرائب السابقة والالحقة من %15
(  )TVAإلـ ــى ال ـت ـلــويــح ب ــرف ــع الــدعــم
عــن امل ـحــروقــات وال ـخ ـبــز نــاهـيـكــم عن

ّ
الفواتير واألقساط» .ويرى سعادة أن
أولى عالمات تنفيذ مقررات «سيدر»
كان االلتفاف على املادة  18من قانون
سـلـسـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب ال ـخــاصــة
ب ــاملـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــن تـ ـمـ ـهـ ـيـ ـدًا ل ـل ـم ـس ــاس
باملعاش التقاعدي واالنقضاض على
ال ـت ـقــدي ـمــات الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
وت ــوح ـي ــده ــا ع ـن ــد ال ـس ـق ــوف ال ــدن ـي ــا،
مــن دون أن يستبعد أن تـكــون هناك
نية لعدم تثيتت األســاتــذة املتمرنني
فــي مــاك التعليم الـثــانــوي الــرسـمــي.
كذلك ثمة إعادة طرح لتقييم الرؤساء
لـلـمــوظـفــن لـتـحـقـيــق هـ ــدف الـتـعــاقــد
الــوظـيـفــي .ب ــرأي س ـعــادة ،ال بــديــل عن
حماية القطاعات الشعبية الواسعة
ف ـ ــي مـ ــواج ـ ـهـ ــة جـ ـش ــع حـ ـيـ ـت ــان امل ـ ــال
واملصارف وحلفائهم في السلطة.

االتحاد العمالي ال يتحرك من دون دعوة!
سيكون االتحاد العمالي
العام الغائب األكبر عن
التحركات التي يشهدها
لبنان بدءًا من اليوم .لكن
رئيسه يجزم بأنه يدعمها
كلها قلبًا وقالبًا .أما لماذا لم
مرتبطة
يشارك ،فتلك قضية
ً
بصراعات خبرها لبنان طويال
بين «من ّ
يدعي تمثيل
العمال» والعمال أنفسهم
إيلي الفرزلي
ما الــذي يمنع االتحاد العمالي العام
م ــن أن ي ـك ــون ف ــي ص ـلــب ال ـت ـظــاهــرات
امل ـطـلـبـيــة ال ـت ــي تـنـطـلــق الـ ـي ــوم وغ ـ ـدًا،
وتـصــل إلــى ذروتـهــا فــي العشرين من
الـشـهــر ال ـج ــاري؟ وكـيــف يـكــون رئيس
االتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـشـ ــارة األس ـ ـمـ ــر «مـ ـ ــع ه ــذه
ال ـت ـظ ــاه ــرات ق ـل ـبــا وق ــالـ ـب ــا» ،ك ـمــا قــال
ل ـ ــ«ألخ ـ ـبـ ــار» ،وال ي ـك ــون ج ـ ــزءًا مـنـهــا؟
بالنسبة إلى األسمر ،يبدو أن القصة
شكلية ،وهي تتعلق بعدم دعوته إلى
املشاركة وعدم التنسيق معه .لكنه ،مع
ذلك ،ال يتردد بتأكيد دعمه ألي تحرك
شعبي أو عمالي ،متمنيًا لــو وجهت
إليه الدعوة.
يعرف األسمر أن التباعد بني االتحاد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــي والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي أو
النقابات الشيوعية أكبر من أن ُيــردم
بــدعـ ّ ٍـم كــامــي .وه ــو حكمًا ي ــدرك أنهم
يتجنبون الـتـعــاون معه ألنهم يرونه
ً
«ممثال للسلطة ،ال للعمال».
ال ي ــزال االت ـح ــاد الـعـمــالــي فــي مرحلة
تقييم تجربة «إض ــراب امل ـنــازل» الــذي

ّ
ن ــف ــذه مـنــذ ع ـشــرة أي ـ ــام .ك ــان الــرســالــة
األولــى بالنسبة إلى األسمر ،وستليه
ت ـحــركــات قــريـبــة ي ـجــري اإلعـ ـ ــداد لـهــا،
ً
آمــا أن يصل قبل هذه التحركات إلى
ع ــاق ــة ج ـي ــدة م ــع الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
الــذي «يشكل مع النقابات الشيوعية،
تاريخيًا ،جزءًا أساسيًا من أي تحرك».
بالنسبة إلى الشيوعيني ،القضية أكبر
من ذلك ،وال يمكن اختصارها بخالف
شكلي مع االتحاد أو رئيسه .هو خالف
ّ
عمره سنوات ،ويتعلق باتهام هؤالء
لقيادة االتحاد بالتواطؤ مع السلطة
ضــد الـعـمــال .لــذلــك ،فإنهم ال يمكن أن
يـنــزلــوا إل ــى ال ـشــارع بـخـطــاب االتـحــاد
العمالي العام ،الذي يبدع في تجهيل
الـ ـف ــاعـ ـل ــن ،ويـ ـج ــاه ــر ب ـ ــأن ت ـحــركــاتــه
ليست سياسية ،وال هي موجهة ضد
أحــد مــن أط ــراف السلطة .تلك املطالب
الـ ـفـ ـضـ ـف ــاض ــة ال تـ ــريـ ــح ال ـش ـي ــوع ـي ــن
ومجموعة كبيرة من الذين يتظاهرون
اليوم .هؤالء ينزلون إلى الشارع «من
أج ــل إرجـ ــاع امل ــال ال ـعــام املـنـهــوب إلــى
الخزينة العامة ،وإلـغــاء خدمة َّ
الدين
ال ـع ــام املـقـتـطـعــة س ـنــويــا م ــن امل ــوازن ــة
لجيوب أصحاب املصارف والشركات
املالية الكبرى ،وفــرض نظام ضريبي
ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي عـ ـل ــى ال ـ ــدخ ـ ــل واألرب ـ ـ ـ ـ ــاح
والــريــوع ،ورفــع السرية املصرفية عن
الـحـســابــات املــالـيــة للمسؤولني الذين

بشارة األسمر:
التحرك قلبًا وقالبًا،
مع ُ َ
لكن لم أدع إليه

تـ ـع ــاقـ ـب ــوا عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة وم ـح ــاك ـم ــة
املرتكبني الفاسدين».
رئـ ـي ــس االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي ل ـل ـن ـقــابــات
كاسترو عبد اللهُ ،يطلق على االتحاد
العمالي العام تسمية «اتحاد أحــزاب
الـسـلـطــة» ،وي ـت ـســاءل مــا ال ــذي يمنعه
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــدخ ـ ـ ــول فـ ـ ــي ص ـ ـلـ ــب الـ ـقـ ـض ــاي ــا
املطلبية للعمال؟ مــا الــذي يمنعه من
أن ي ـق ــود م ـعــركــة حـقـيـقـيــة لتصحيح
األج ــور فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،الـتــي لم
تصحح مـنــذ ع ــام  ٢٠١٢ب ــدل االكـتـفــاء
بــامل ـطــال ـبــة ع ــرض ــا ب ـه ــذا الـتـصـحـيــح؟
بــالـنـسـبــة إل ــى ع ـبــدال ـلــه ،الـ ــذي اتـصــل
باألسمر متضامنًا معه بعد الدعوى
الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا ع ـل ـيــه وزيـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
رائ ـ ـ ــد خـ ـ ـ ــوري ،وم ـس ـت ـن ـك ـرًا االع ـ ـتـ ــداء
على الـحــريــات النقابية ،فــإن التباعد
الكبير ال ينتهي بالكلمات .وبالرغم
من أن االتحادين التقيا على أكثر من
قضية مطلبية ،منها اعـتـصــام عمال
دباس واعتصام املستأجرين القدامى،
إال أن ذلـ ــك ال يـلـغــي حـقـيـقــة ســاطـعــة
بــالـنـسـبــة إل ــى الـشـيــوعـيــن ،عـنــوانـهــا
تغطية رئيس االتحاد لعملية تفريخ
النقابات الوهمية ،التي ال مهمة لها
سوى ضرب الحركة العمالية وضرب
النقابات الفاعلة.
«الـ ـص ــراع م ــع ه ــذه الـطـغـمــة الـحــاكـمــة
صــراع مــريــر ،ولكن نحن مستمرون».
ذلـ ـ ــك كـ ـ ــام لـ ـي ــس ل ـن ـق ــاب ــي ش ـي ــوع ــي،
ب ـ ــل ل ـ ـب ـ ـشـ ــارة األسـ ـ ـم ـ ــر نـ ـفـ ـس ــه ،ال ـ ــذي
ي ــرى أن «تـلــك السلطة الـحــاكـمــة التي
اعـتـمــدت على االقـتـصــاد الــريـعــي منذ
األرب ـع ـي ـن ـي ــات ّ
دم ـ ـ ــرت لـ ـبـ ـن ــان» .ي ــدرك
األسمر أن الخالف مع الشيوعي قديم،
لـكـنــه ي ـثــق ب ــأن الـ ـح ــوار الـ ــذي ب ــدأ مع
الـحــزب ،على ما قــال ،كفيل بالوصول
إلـ ــى ق ــواس ــم م ـش ـتــركــة ص ـ ــارت مـلـ ّـحــة
إذا مــا أردن ــا تغيير ال ــواق ــع .بالنسبة
إليه ،كل حركة منفردة لن تتمكن من
التغيير ،واملطلوب تضافر كل الجهود.

أحزاب في السلطة تهرب إلى اتهام حزب الله!
ميسم رزق
ّ
َ
يشهد فيها لبنان تحركًا
في كــل مــرة
ُ
شعبيًا في الشارع ،يطرح السؤال عن
م ــدى ق ــدرة ه ــذا الـتـحــرك عـلــى إح ــداث
تغيير أو خــرق ،أو حتى انـقــاب على
م ـن ـظــومــة ال ـف ـس ــاد ال ـق ــائ ـم ــة .وفـ ــي كل
م ـ ّـرة تـتـ ّـدخــل فـيــه «ال ـق ــدرة الـسـحــريــة»
ً
ّ
لتخربه أو تجعله هــزيــاُ ،يـســأل ملــاذا
أي تـ ـح ــرك ش ـع ـب ــي فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد ل ـيـ َـس
ّ
مـكـتــوبــا لــه ال ـن ـجــاح؟ طـبـعــا ال يتعلق
ّ
األم ــر وح ــده ب ــأن الـتـحــركــات املطلبية
ال ـت ــي تـحـمــل شـ ـع ــارات م ـح ـقــة ،تفتقر
فــي أحـيــان كثيرة إلــى مساندة أولئك
الذين يجلسون في منازلهم ويكتفون
بمتابعة ما يحصل .علمًا أن املطالبة
بــاملــاء وال ـك ـهــربــاء ورف ــض امل ــوت على
أبـ ـ ــواب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وال ـش ـك ــوى من
ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ورب ـط ــة
ال ـخ ـبــز ال ت ـح ـتــاج إل ــى اس ـت ـئ ــذان .وال
ّ
يـتـعــلــق األم ــر أي ـضــا ب ـســوء تنظيم أو
ّ
ال ــوص ــول إل ــى نـقـطــة ت ـفــجــر تـتـصــادم
فيها الشعارات بني القوى «التغييرية»
امل ـش ــارك ــة .األمـ ــر اآلخـ ــر الـ ــذي يـتــوافــر،
ت ــدخ ــل ال ـسـل ـطــة ف ــي لـحـظــة شـعــورهــا
بالخطر .فــالــدولــة تتصرف فــي بداية
األمــر وكأنها جــزء من التحرك املوجه
القوى
ضدها .ويصل األمر عند
بعض ّ
السياسية ،ال بل أغلبها ،إلى ّ
حد تبني
ال ـش ـع ــارات واالع ـ ـتـ ــراف بــأن ـهــا مطلب
محق ،لكن كأنها ليست الجهة املعنية
َ
باالتهام ،قبل أن تبدأ بشيطنة التحرك
وتـعـمــل عـلــى تفكيكه .كــل ذل ــك يحدث
تحت شعار «الحفاظ على االستقرار

فـ ــي م ـن ـط ـقــة م ـش ـت ـع ـل ــة»! وتـ ـح ــت ه ــذا
الـشـعــار ،ت ـ ّ
ـرد السلطة على س ــؤال عن
مــوقـفـهــا م ــن ال ـت ـحــرك الـ ــذي دع ــا إلـيــه
الحزب الشيوعي ومجموعات مدنية
ويسارية بدءًا من اليوم ،في ظل توتر
عال تشهده البالد على خلفية املواقف
ٍ
مــن الـقـمــة االقـتـصــاديــة املــزمــع عقدها
في بيروت بعد أيــام .ومع أن الحديث
عــن هــذا الـتـحــرك يـكــاد يـكــون معدومًا
من جهة السلطةَ ،
غير أن في كواليس
املـ ـن ــاهـ ـض ــن ل ـ ــه ك ـ ـ ــام ك ـث ـي ــر ي ـس ـعــى
إل ــى «ت ـشــوي ـهــه» .فـفــي ت ـيــار املستقبل
ّ
ّ
يصر مسؤولون
الحر
والتيار الوطني
على ربط التحرك بالوضع السياسي
الـ ــراهـ ــن ،وت ـف ـس ـيــره ع ـلــى أنـ ــه رســائــل
موجهة إلى كل من رئيس الجمهورية
العماد ميشال عون ورئيس الحكومة
سعد الحريري .وتربط هذه األوساط
الـ ـتـ ـح ــرك فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع ب ــامل ـف ــاوض ــات
املـ ـت ــوقـ ـف ــة بـ ـش ــأن ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
والـ ـثـ ـل ــث املـ ـع ــط ــل وت ـف ــاص ـي ــل أخ ـ ــرى.

حزب الله :لسنا في
وارد استخدام أحد،
والذين يتحركون ال
ينتظرون إيعازًا منا

والغريب أن هــذه األوس ــاط ّ
تلمح إلى
وقوف حزب الله وراء هذه التحركات،
بهدف اإلمـســاك بالشارع ،وهــي تهمة
يرفضها الحزب ،مؤكدًا أن «من يعتقد
ذلـ ـ ــك ،ال ي ـق ــرأ ش ـي ـئــا ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة».
فحزب الله «ليس فــي وارد استخدام
أحـ ـ ـ ــد ،كـ ـم ــا أن ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـتـ ـح ــرك ــون ال
ينتظرون إي ـعــازًا مــن ال ـحــزب» .وفيما
تكتفي حركة أمل بتأكيد أن «التظاهر
ح ــق ألي م ــواط ــن وال ُي ـم ـكــن م ـنــع أي
جـهــة تـقــرر ال ـت ـحــرك» ،تعتبر مـصــادر
سياسية أن «أح ــزاب التسوية ال ترى
نـفـسـهــا مـعـنـيــة بــال ـت ـظــاهــرات ،لكنها
تنتظر لتحدد حجم ال ـحــراك ،بـعـ َـد أن
أف ــرزت االنـتـخــابــات النيابية األخـيــرة
األحجام الفعلية لألحزاب» .وفي هذا
الـ ـص ــدد اس ـت ـغ ــرب ــت امل ـ ـصـ ــادر «ب ـي ــان
امل ـط ــارن ــة امل ــوارن ــة األخ ـي ــر الـ ــذي ألول
ّ
م ـ ـ ّـرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ ي ــؤك ــد ت ـفـ ّـهــم ن ــزول
الناس إلى الشارع ،وكأنه يحثهم على
الـتـظــاهــر .وه ــذا األم ــر لــم يـحـصــل وال
ّ
حـتــى فــي ع ــز االن ـق ـســام بــن فــريـقــي 8
و 14آذار».
ب ـم ـع ــزل ع ــن االتـ ـه ــام ــات والـ ـ ـ ـ ــردود ،ال
بـ ّـد مــن الـتــوقــف عـنــد الـتـعــاطــي الـبــارد
للسلطة مــع ه ــذا الـتـحــرك .وه ــو الــذي
يأتي في لحظة داخلية ّ
حساسة جدًا.
فــالـقـمــة االق ـت ـصــاديــة ومـشـكـلــة الــوفــد
الليبي والعالقة مع سوريا ،وبينهما
ّ
تـعــثــر تــألـيــف الـحـكــومــة ،كـلـهــا ملفات
تشغل بال السياسيني أكثر من «تحرك
قــد يـكــون مـحــدودًا فــي شكله وحجمه
ول ــن يــؤثــر عـلـيـهــا» ح ـســب م ــا تعتقد
القوى السياسية!
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سياسة

ّ
أحوال المقيمين في لبنان كيف لهذا المجتــمع أل يثور؟!
على الغالف

 %36من المقيمين
في لبنان محرومون

ثروة  3آالف لبناني تساوي
ما يملكه نصف اللبنانيين!

٢٩٫٨

٢٠

٢٢٫٣

٢٤٫٦

١٠

١٣٫٨

٠

اﻹ
ﻗﺘ
ﻳﺔ

ﺼﺎد

ﻜﻦ

ﻟﺴ

ﺎع

وﺿ

تا
ﺪﻣﺎ

اﻷ

ﺧ

ا
ﺤﺔ
ﻟﺼ

اﻟ
ﻜﻦ

ﻤﺴ

اﻟﺘ
ﻴﻢ
ﻌﻠ

ﻮل ﻟﻌ
أﺣ ﺔ ا
ﻴﻞ ﻴﺸ
دﻟ ﻤﻌ
اﻟ
ﺎم

اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  - ٢٠١٥اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ

ماذا نبني وكيف ولمن؟
ُ
ﻫﻜﺬا ﺗﺪﻋﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
٦٫٥

٥٠,٨٥٧

٤٧,٠٨٢

٪٦٤

ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
)ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات(
ﺣﺼﺔ ﺑﻴﺮوت

٣٫٢
٪٤٧

٪٤٥

٠٫٩٥
٪٢٩
اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
* إﺣﺼﺎءات ٢٠١٥

ّ
ّ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ

٧٠٠٠

٪١٤
٪١١
ﻣﺼﺮف اﻹﺳﻜﺎن

إن س ـي ــاس ــة ربـ ــط ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري
بــال ـق ـطــاع امل ــال ــي م ـنــذ ن ـهــايــة ال ـحــرب
اللبنانية ،التي واكبت مرحلة إعادة
ّ
اإلعـ ـ ـم ـ ــار ومـ ـ ــا ت ـخ ــل ـل ـه ــا مـ ــن فـ ـ ــورات
ُم ـت ـتــال ـيــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـب ـن ــاء وت ـج ــارة
العقاراتّ ،أدت إلى تحويل العقار إلى
سلعة يجري تبادلها واملضاربة بها
بعيدًا من قيمته االجتماعية ودوره
ف ــي تــوفـيــر امل ـســاكـ ّـن .وب ــال ـت ــوازي مع
ّ
ذلكّ ،أدى حصر حق السكن بالتملك،
ومن خالل الرهن العقاري بعد إلغاء
وزارة اإلسـكــان والتعاونيات وإلغاء
قانون اإليجارات القديم ،إلى القضاء
ّ
عـلــى ك ــل الـسـبــل ال ـتــي تـسـمــح ّ بسكن
ذوي ال ــدخ ــل امل ـح ــدود وامل ـت ــدن ــي في
ب ـيــروت الـكـبــرى وجـبــل لـبـنــان ،حيث
ّ
ـاط االق ـت ـصــادي
ي ـت ــركــز مـعـظــم ال ـن ـش ـ ُ
وفرص العمل القليلة املتاحة.
ف ــي رس ــال ــة ال ــدكـ ـت ــوراه ال ـت ــي أع ـ ّـده ــا
ّ
ال ـب ــاح ــث وامل ـخ ــط ــط امل ــدي ـن ــي بــرونــو

مــارو عن القطاع العقاري في لبنان،
يعرض فــي أحــد الفصول التداعيات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ال ـ ـنـ ــاج ـ ـمـ ــة عـ ـ ــن هـ ــذه
الـ ـسـ ـي ــاس ــة مـ ــن خـ ـ ــال عـ ـ ــرض أعـ ـ ــداد
املـسـتـفـيــديــن م ــن ال ـق ــروض السكنية
والـ ـ ـش ـ ــرائ ـ ــح ال ـ ـتـ ــي ي ـن ـت ـم ــون إل ـي ـه ــا،
ً
ف ـض ــا ع ــن رسـ ــم ص ـ ــورة ل ـ «مـجـتـمــع
ّ
اإليـجــار» في لبنان ،بحيث يتبي أن
مجمل ال ـقــروض السكنية اسـتـفــادت
م ـن ـهــا ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى واألغ ـن ـي ــاء
فــي ســوق بـيــروت الـكـبــرى ،فيما ذوو
ال ــدخ ــل امل ـن ـخ ـف ــض والـ ـفـ ـق ــراء ك ــان ــوا
خــارج املعادلة .فوفقًا للبنك الدولي،
 %47مـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن فـ ـق ــط لــدي ـهــم
حسابات مصرفية ،و %27من الـ%40
األكـ ـث ــر فـ ـقـ ـرًا ف ـق ــط ل ــدي ـه ــم ح ـســابــات
م ـصــرف ـيــة ،وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن شـخـصــا
ّ
م ــن ب ــن ك ـ ــل ش ـخ ـصــن ال يـسـتـطـيــع
ّ
االقتراض لتملك مسكنه .وباإلضافة
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،تـ ـب ـ ّـن اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات ال ـتــي

يوردها الباحث ،أن  %42من ّ
العمال
ال ـن ـظــام ـيــن ال ي ــوج ــد لــدي ـهــم الــدخــل
ال ـ ـكـ ــافـ ــي وال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــم لـ ـلـ ـحـ ـص ــول ع ـلــى
ال ـقــرض الـسـكـنــي ،كــذلــك ف ــإن الـعـ ّـمــال
الالنظاميني هم بحكم الــواقــع خارج
املـعــادلــة ُمسبقًا ،وبــالـتــالــي يلجأ كل
ّ
ه ـ ــؤالء إلـ ــى اإليـ ـج ــار ل ـل ـس ـكــن .إل أن
ّ
ّ
ســوق اإليـجــارات غير املنظمة تشكل
عـبـئــا عـلــى األس ــر ،إذ تـسـتـحــوذ على
 %28.5من دخل األسرة على الصعيد
ال ــوطـ ـن ــي و %36فـ ــي بـ ـ ـي ـ ــروت .ه ــذه
ّ
املنظمة ُت ّ
شجع ،بطريقة
السوق غير
ّ
غير مـبــاشــرة ،على التملك مــن خالل
ال ـ ــره ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم مــن
أعبائه املرتفعة ومخاطره على األسر
ال ـف ـق ـي ــرة ،ب ــدل ـي ــل أن سـ ــوق اإليـ ـج ــار
تراجعت بني عامي  1970و ،2014من
 %48عـلــى الـصـعـيــد الــوط ـنــي و%77
فــي ب ـيــروت ،إلــى  %23عـلــى الصعيد
الوطني و %49في بيروت.

أزمة التشغيل في لبنان ليست أزمة
ّ
فمعدالت البطالة بقيت عند
طارئة.
م ـس ـتــويــات مــرت ـف ـعــة ط ـ ــوال ال ـف ـتــرة
ّ
كمتوسط
( 2010 -1997نحو %10
س ـن ــوي) .وأخ ــذ ه ــذا امل ـع ـ ّـدل يرتفع
بـعــد  ،2010وي ـق ـ ّـدره الـبـنــك الــدولــي
ح ــالـ ـي ــا ب ـن ـح ــو  %20مـ ــن م ـج ـمــوع
القوى العاملة في لبنان ،فيما يصل
ّ
الشابة وذات
إلى  %35لدى الفئات
املستويات التعليمية املرتفعة.
هـ ـ ــذه األرقـ ـ ـ ـ ــام ي ـع ــرض ـه ــا ال ـب ــاح ــث
ن ـج ـي ــب ع ـي ـس ــى ف ــي ك ـت ــاب ــه «س ــوق
العمل وأزم ــة التشغيل فــي لبنان»
الـصــادر أخـيـرًاّ ،إل أنها ال ّ
تعبر إال
عن جزء من أزمة الشباب اللبناني.
فـفــي مـقــابــل ه ــذه الـنـسـبــة املـتــزايــدة
مــن البطالة ،ارتـفــع عــدد املهاجرين
اللبنانيني أيـضــا بنسبة  %58بني
ً
عامي  1990و ،2015وصوال إلى 800
ألف عامل مهاجر ،وفقًا للجنة األمم
املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا (اإلسكوا).
ت ـعـ ّـبــر األرقـ ـ ــام امل ــذك ــورة ع ــن إح ــدى
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـمـ ـ ــات ال ـ ــرئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ل ـ ـل ـ ـن ـ ـمـ ــوذج

ّ
االقتصادي اللبناني ،املولد للبطالة
ُ
واملــرت ـكــز فــي تمويله عـلــى تصدير
ال ـب ـشــر ول ـي ــس ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات.
إذ ّأدت ت ـ ـحـ ــويـ ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
الـعــامـلــن فــي ال ـخ ــارج ط ــوال عـقــود
دورًا مـحــوريــا فــي تــوفـيــر الـعـمــات
األجنبية وزيادة الودائع املصرفية
من دون عمل أو إنتاج في االقتصاد
ّ
ال ـح ـق ـي ـقــي املـ ـح ــل ــي ،وأسـ ـهـ ـم ــت فــي
ت ـم ـكــن ال ـك ـث ـيــر م ــن األس ـ ــر املـقـيـمــة
على االق ـتــراض واالسـتـهــاك بأكثر
م ـم ــا ي ـت ـي ـحــه ل ـه ــا دخ ـل ـه ــا ال ـف ـع ـلــي.
ّ
إل أن انـ ـ ـس ـ ــداد م ـ ـسـ ــارب ال ـه ـج ــرة
تدريجًا منذ سنوات ،بحيث لم تعد
مـفـتــوحــة أم ــام الـشـبــاب اللبنانيني
كـمــا كــانــت فــي ال ـســابــق ،ي ـ ّ
ـؤدي إلــى
مفاقمة مشكلة البطالة فــي لبنان،
ب ــدل ـي ــل أن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ال
ّ
ي ـخ ـل ــق إل وظ ـي ـف ــة واحـ ـ ـ ــدة ل ـك ــل 6
وافدين جدد إلى سوق العمل ،وهي
بأغلبها وظــائــف فــي األنشطة ذات
اإلن ـت ــاج ـي ــة وامل ـ ـهـ ــارات املـنـخـفـضــة،
وف ـ ــي ال ـع ـم ــل ال ــان ـظ ــام ــي املـ ـح ــروم
الحماية االجتماعية والقانونية.

٪٩٥
٪٤٣

٪٤٥

٪٤٨

٪٥٠

نـجــم عــن عـمـلـيــات بـيــع سـلــع نهائية)
عـ ــام  2015ن ـحــو  45.6م ـل ـيــار دوالر،
تكون الشركات املحتكرة تسيطر على
نـحــو  27.36مـلـيــار دوالر مــن فــاتــورة
االستهالك ،أي أكثر من ضعف ما كانت
عليه عام  .2003هذه األرقــام ّ
تعبر عن
أرب ــاح فاحشة يجنيها عــدد قليل من
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ال تتوافر التغطية الصحية
إال ل ـن ـح ــو  %50مـ ــن مـجـمــل
اللبنانيني املقيمني ،وفــق ما
ت ـبـ ّـن دراس ـ ــة «أحـ ـ ــوال األس ــر
املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة» الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة عــن
املركز االستشاري للدراسات
والتوثيق الصادرة في نهاية
ّ
عام  .2017إل أن هذه النسبة
ترتفع أكثر إذا ما أضفنا إليها
الــاجـئــن وال ـعـ ّـمــال األجــانــب
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وه ـ ــو مـ ــا يـعـنــي
أن أك ـثــر م ــن نـصــف املقيمني
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ي ـن ـع ـمــون ب ــأي
تـغـطـيــة صـحـ ّـيــة ويـتـحـ ّـمـلــون
تـ ـ ـ ـك ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء
والطبابة وشــراء األدوي ــة من
ميزانتيهم الـخـ ّ
ـاصــة ،بحيث
تـقـ ّـدر ال ــدراس ــات املختلفة أن
اإلنـ ـف ــاق ال ـص ـحــي ف ــي لـبـنــان
يـسـتـنــزف أك ـثــر مــن  %15من

م ـيــزان ـيــة األس ـ ــر ،ع ـلــى الــرغــم
م ــن أن ــه ال يـتـضـ ّـمــن تـكــالـيــف
بعض اإلجراءات التي يجري
ال ـ ـت ـ ـغـ ــاضـ ــي عـ ـ ــن الـ ـحـ ـص ــول
عليها نظرًا لكلفتها العالية.
وأكثر من ذلــك ،تشير بيانات
وزارة الصحة الـعـ ّ
ـامــة إلــى أن
األف ـ ـ ــراد ي ـت ـحـ ّـم ـلــون  %69من
كـلـفــة االسّـت ـش ـفــاء والـطـبــابــة،
فيما تتكفل امليزانية العامة
بنحو  %31مــن ه ــذه الكلفة،
وال ـ ـتـ ــي ق ـ ّـدرتـ ـه ــا ب ـن ـح ــو 3.1
مليارات دوالر في عام ،2012
ووص ـل ــت إل ــى  4.32مـلـيــارات
دوالر فـ ــي عـ ـ ــام  2018وف ـقــا
ّ
ُ َ ّ
ـذه
مل ـ ــؤش ـ ــر  .BMIوت ـ ـ ـ ّـع ـ ـ ــد ه ـ ً
النسبة مرتفعة ج ــدًا مقارنة
ّ
ببلدان أخ ــرى ،فوفقًا ملنظمة
ّ
الصحة العاملية ،تبلغ الكلفة
ّ
التي تتحملها ميزانية الدولة

 %38ف ــي مـ ـص ــر ،و %70فــي
األردن ،وهــي تصل إلــى %78
ف ــي فــرن ـســا ون ـح ــو  %85في
النرويج.
ّ
إل ــى ذلـ ــك ،ي ـبـ ّـن م ــؤش ــر BMI
ح ـ ـ ـ ــول األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
ال ـص ـح ـيــة ،أن ن ـص ـيــب ال ـفــرد
من الرعاية الصحية بلغ 681
دوالرًا ف ــي عـ ــام  ،2017فيما
ي ـش ـي ــر ن ـق ـي ــب امل ـس ـت ـش ـف ـيــات
ف ــي ل ـب ـنــان سـلـيـمــان ه ـ ــارون،
إلــى أن حـ ّـصــة الـفــرد مــن كلفة
االستشفاء بلغت  400دوالر
في عــام  ،2017وهــو ما يعني
ّ
يتكبد نحو
أن الـفــرد الــواحــد
 1100دوالر سـنــويــا لإلنفاق
على صحته ،وهو ما يساوي
امل ـعـ ّـدل الــوسـطــي لــأجــور في
لبنان ،وأكثر من ضعفي ّ
الحد
األدنى لألجور.
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اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ اﻹﺷﺒﺎع

٣٥٫٧٠٠

على الــرغــم مــن طغيان الخطاب ُامل ّ
مجد
ّ
ّ
لحرية األســواق في لبنان ،إل أن الواقع
ّ
ي ـبــن الـعـكــس ت ـمــامــا ،ويـشـيــر إل ــى أنـهــا
أس ـ ـ ــواق اح ـت ـك ــاري ــة ب ــام ـت ـي ــاز (بـعـضـهــا
م ـح ـمــي ب ـق ــان ــون ال ـ ــوك ـ ــاالت ال ـح ـصــريــة
ال ـق ــائ ــم م ـنــذ م ــا ق ـبــل الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة)،
تـقــوم على رفــع األسـعــار وكلفة املعيشة
في لبنان ،وتجني األربــاح الطائلة لقاء
خضوعها ألدنــى ّ
معدل ضريبة .هــذا ما
ّ
تعبر عنه دراســة بعنوان «املنافسة في
السوق الللبنانية» صادرة في عام ،2003
وهي الدراسة الوحيدة في هذا املوضوع،
ّ
نفذها الخبير االقتصادي توفيق كسبار
ّ
ومؤسسة البحوث واالستشارات بعدما
ف ــرض ــت ع ـل ــى ل ـب ـن ــان م ــن ق ـب ــل االتـ ـح ــاد
األوروبي وبتمويل منه أيضًا.
ت ـت ـن ــاول الـ ــدراسـ ــة  288س ــوق ــا للسلع
والـخــدمــات فــي لبنان ،وتـبـ ّـن أن %52
من األســواق احتكارية ،بحيث تهيمن
ّ
ع ـل ـي ـه ــا  5ش ـ ــرك ـ ــات وأق ـ ـ ـ ـ ــل ،وت ـح ـت ـكــر
 %60مــن املبيعات ،وبالتالي األرب ــاح.
وتذكر الــدراســة أن نحو  %36من هذه
األس ــواق تهيمن عليها شــركــة واحــدة
ّ
حصتها على األقل  .%40ووفق األرقام
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة االق ـت ـص ــاد ،كــان
ّ
ح ـج ــم االسـ ـتـ ـه ــاك ع ـ ــام  2003يـشــكــل
ّ
نحو  20.47مليار دوالر ،ما يعني أن
الشركات االحتكارية كــان لها نصيب
بـنـحــو  12.2مـلـيــار دوالر مـنـهــا .وإذا
اعتبرنا أن نسبة االحتكار في األسواق
اللبنانية بقيت على حالها ،فيما كان
حـجــم االس ـت ـهــاك الـنـهــائــي (أي ال ــذي

ﺗﺤﺘﻜﺮ

ﻋﺔ

نصف اللبنانيين ّال يملكون
أي تغطية صحية!

س ـ ـ ـ ــوء ال ـ ـ ـتـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ي ـن ـح ـص ــر
ب ــامل ــداخ ـي ــل وال ـ ـثـ ــروات ال ـفــرديــة
ال ـخ ــاص ــة ،ب ــل ب ـس ـيــاســة إن ـف ــاق
األم ـ ـ ــوال والـ ـ ـث ـ ــروات ال ـع ـمــوم ـيــة
وت ــوزيـ ـعـ ـه ــا أي ـ ـضـ ــا ،مـ ــا ي ـسـ ّـبــب
تــراج ـعــا مـسـتـمـ ّـرًا ف ــي األوض ــاع
امل ـ ـع ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــة مل ـ ـخ ـ ـت ـ ـلـ ــف األسـ ـ ـ ــر
الـلـبـنــانـيــة .فـبــاسـتـخــدام الــدلـيــل
ّ
امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــب ل ـ ـ ــأح ـ ـ ــوال امل ـع ـي ـش ـي ــة
ل ـ ـق ـ ـيـ ــاس درج ـ ـ ـ ــة اإلشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاع مــن
الحاجات األساسية لدى األسر
اللبنانية املـقـيـمــة ،وف ــق دراس ــة
أع ـ ـ ـ ّـده ـ ـ ــا املـ ـ ــركـ ـ ــز االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاري
ّ
يتبي أن
للدراسات والتوثيق،
نسبة الذين يعيشون في حالة
من الحرمان ارتفعت من %29,7
إلى  %36,3خالل الفترة  2004ـ
 .2015وحتى األســر التي كانت
ّ
ت ـت ـمــتــع ب ـن ـس ـبــة إشـ ـب ــاع عــال ـيــة
بلغت  %26,8سنة  2004نجدها
قـ ـ ــد انـ ـخـ ـفـ ـض ــت إلـ ـ ـ ــى الـ ـنـ ـص ــف
تقريبًا ( )%13,2سنة  ،2015ما
يـشـيــر إل ــى ت ــده ــور مـسـتـمـ ّـر في
األوضاع املعيشية لهذه األسر.

ّ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن

ّ
من ينعم بكل االمتيازات واألرباح؟

ﻟﺰرا

ّ
يحتل لبنان املرتبة الخامسة
ّ
عامليًا على ســلــم الــامـســاواة
فـ ــي تـ ــوزيـ ــع ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة .فــوف ـقــا
لـ ـتـ ـق ــري ــر «الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــروة ال ـع ــامل ـي ــة
 »2018ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ـ ـ ــنCredit
 ،Suisseيـمـتـلــك  3.3مــايــن
بـ ــالـ ــغ ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ()%77.4
ّ
ثـ ـ ـ ـ ــروات ب ـ ــأق ـ ــل م ـ ــن  10آالف
دوالر ،فـ ــي مـ ـق ــاب ــل  12أل ــف
بالغ ( )%0.3يمتلكون ثروات
بأكثر من مليون دوالر.
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ي ـم ـك ــن
استخراجها مــن هــذه األرقــام
عن ّ
حدة الالمساواة في توزيع
الــدخــل وال ـث ــروة فــي لـبـنــان ال
تختلف عن الخالصات التي
تـ ّ
ـوص ـلــت إلـيـهــا الـبــاحـثــة في

كلية باريس لالقتصاد ليديا
ّ
أســود ،في دراستها عن تركز
ال ــدخ ــل والـ ـ ـ ُث ـ ــروة ف ــي ل ـب ـنــان
فــي الفترة املمتدة بــن عامي
 2005و ،2014ال ـتــي ت ـبـ ّـن أن
ّ
 %10مــن ال ـســكــان يحصلون
على  %55مــن الــدخــل ،و%70
من الثروة ،وأن  %1يحصلون
عـلــى  %25مــن الــدخــل و%40
م ــن الـ ـث ــروة .وأك ـث ــر م ــن ذل ــك،
ّ
تبي أن ( %0.1أي  3آالف فرد)
ي ـس ـت ـح ــوذون ع ـلــى  %11من
الدخل ،وهي تساوي الحصة
نـفـسـهــا ال ـتــي يـحـصــل عليها
نصف اللبنانيني.
وف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات،
هـ ـن ــاك «ص ـع ــوب ــة ف ــي ال ـج ــزم

ّ
ف ــي أسـ ـب ــاب ال ـت ــرك ــز ال ـشــديــد
للدخل فــي لبنان ،إذا مــا كان
ناتجًا من الخلل البنيوي في
االقتصاد ،الــذي ينتج فــوارق
اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ،أو م ــن األزم ـ ــات
االقتصادية والسياسية التي
مـ ـ ّـر ب ـه ــا ل ـب ـن ــان ب ـع ــد ان ـت ـهــاء
الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـنــان ـيــة كـنـتـيـجــة
م ـبــاشــرة لـلـسـيـ ُـاســات املــالـيــة
واالق ـت ـصــاديــة املـتـبـعــة» .لكن
األك ـ ـيـ ــد أن «االزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ــذي
ي ـن ـع ــم بـ ــه الـ ـقـ ـط ــاع ــان امل ــال ــي
والعقاري ال ينعكس إال على
قسم صغير جدًا من السكان،
ف ــي ح ــن أن الـ ـس ــواد األع ـظــم
ي ـع ـيــش ف ــي ح ــال ــة م ــن الـفـقــر
املدقع».

ه ـ ــذا الـ ـح ــرم ــان ال ي ـق ـت ـصــر فــي
الحقيقة على منطقة دون أخرى،
ف ـه ــو ي ـ ـطـ ــاول ح ـت ــى ال ـع ــاص ـم ــة
ب ـي ــروت ال ـت ــي ت ـضــاع ـفــت نسبة
الحرمان فيها من  %9سنة 2004
إلى  %27,4سنة  .2015فيما بلغ
الـ ـح ــرم ــان ف ــي ال ـس ـن ــة األخـ ـي ــرة
ح ـ ـ ـ ـ ّـده األق ـ ـص ـ ــى ف ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة
ال ـب ـق ــاع ب ـن ـس ـبــة  .%53,8كــذلــك
تــرت ـفــع ه ــذه ال ـن ـس ـبــة إل ــى نحو
 %56و %49كمتوسط عــام لكل
امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة س ـنــة 2015
أيضًا فيما لو اعتمدنا مؤشري
األوضــاع االقتصادية وخدمات
السكن على التوالي .كذلك بات
أك ـثــر مــن ثـلــث األس ــر اللبنانية
( )%33,1يعاني الـحــرمــان على
صـعـيــد االحـتـيــاجــات الصحية.
وف ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــؤش ـ ـ ــر ع ـ ـ ـلـ ـ ــى تـ ـ ــدهـ ـ ــور
مستوى الخدمات العامة خالل
ال ـف ـت ــرة  2004ـ ـ ـ  ،2015ن ـجــد أن
نسبة األســر التي تعاني تدني
ن ـس ـب ــة اإلشـ ـ ـب ـ ــاع فـ ــي مـ ــا خ ـ ّـص
خدمات السكن ،بما فيها املياه

سياسة

إعداد فيفيان عقيقي

 1من  6أشخاص فقط
يحصلون على وظيفة
والكهرباء ومعالجة النفايات،
ارت ـف ـعــت كـثـيـرًا م ــن  %29,8إلــى
 ،%49كما سبقت اإلشارة.
وبـ ـ ــاالس ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاد إل ـ ـ ـ ــى مـ ـت ــوس ــط
مـ ــداخ ـ ـيـ ــل األس ـ ـ ـ ـ ــرة امل ـح ـس ــوب ــة
ع ـلــى أسـ ــاس إج ـمــالــي ال ــروات ــب
الـ ـشـ ـه ــري ــة لـ ـ ــأفـ ـ ــراد ال ـع ــام ـل ــن
ضـمــن األس ــرة كـمـصــدر رئيسي
ولـيــس الوحيد للدخل ،بمعنى
أن الـ ــدراسـ ــة ال ت ـل ـحــظ م ـصــادر
ثانوية أخــرى ُمحتملة للدخل،
ي ـ ـت ـ ـبـ ـ ّـن أن ن ـ ـحـ ــو ث ـ ـلـ ــث األسـ ـ ــر
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة امل ـق ـي ـم ــة ()%33,6
مستوى خط الفقر
يعيش تحت ُ
األع ـل ــى ،والـ ــذي قـ ـ ِّـدر بـنـحــو 6,3
دوالرات ل ـل ـفــرد ال ــواح ــد يــومـيــا
ح ـتــى ع ــام  .2013ه ــذا ف ــي حني
ت ـص ــل ف ـي ــه ن ـس ـب ــة األسـ ـ ــر ال ـتــي
تعيش تحت خــط الفقر األدنــى
ّ
املقدر بنحو  4,1دوالرات للفرد
يــومـيــا إلــى  .%15,2وتـبـلــغ هــذه
ال ـن ـســب أع ــاه ــا ف ــي مـحــافـظــات
ال ـج ـن ــوب وال ـن ـب ـط ـيــة وال ـش ـم ــال
والبقاع.
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املستوردين املحتكرين ،الذين يتفنون
ف ـ ــي أس ــالـ ـي ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ـ ّـرب م ـ ــن الـ ــرسـ ــوم
الجمركية وإغراق األسواق بالبضائع
الفاسدة ،ويتفنون أيضًا في أساليب
الـ ـتـ ـه ـ ّـرب م ــن ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى الـقـيـمــة
ّ
والتهرب من ضريبة األربــاح
املضافة
املتواضعة جدًا.

البنية التحتية ّالمتهالكة
ّ
الذل المستمر للبنانيين
ّ
ّ
م ــع كـ ــل ه ـ ّـب ــة ري ـ ــح ،وأم ـ ـ ــام كـ ــل ح ــدث
ط ـب ـي ـع ــي أو اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي ،ي ـت ـع ـ ّـرض
ّ
اللبنانيون واملقيمون في لبنان للذل،
نتيجة االح ـت ـبــاس عـلــى ال ـطــرقــات أو
الـغــرق فــي املستنقعات الـتــي تتركها
األمطار الغزيرة ،وهو ما ّ
يبي حجم
تهالك البنية التحتية في لبنان .هذا
ال ــواق ــع يـعـ ّـبــر عـنــه تـقــريــر التنافسية
ّ
العاملية لعام  ،2018إذ يحل لبنان في
املرتبة  113من بني  137دولة لناحية

جاهزية بناه التحتية .عمليًا ،يعود
ذلك إلى عوامل ّ
عدة ّ
أهمها ،أن %6.5
ف ـقــط م ــن م ـج ـمــل اإلنـ ـف ــاق ال ـ ُح ـكــومــي
ال ـب ــال ــغ  216م ـل ـي ــار دوالر ،خ ـ ّـص ــص
ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـي ــة،
ف ــي م ـقــابــل  %36ل ــدف ــع ف ــوائ ــد الــديــن
ال ـع ــام ،وف ـقــا لـلـبـيــانــات ال ـص ــادرة عن
ً
ّ
وزارة امل ــال .فـضــا عــن تــركــز الكثافة
السكانية فــي بـيــروت الـكـبــرى وجبل
ّ
لـ ـبـ ـنـ ــان ،م ـ ــع م ـ ــا يـ ـش ــك ـل ــه م ـ ــن ض ـغــط

إ ُض ــاف ــي ع ـل ــى ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة غـيــر
ّ
امل ـصـ ّـم ـمــة لـتـحـ ّـمـلــه ،وهـ ــذا م ــا تــؤكــده
إح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي واألمـ ـ ــم
ّ
امل ـت ـحــدة ،إذ تـضــاعـفــت نـسـبــة ســكــان
امل ـن ــاط ــق ال ـح ـضــريــة ف ــي ل ـب ـنــان أكـثــر
مــن مـ ّـرتــن فــي خــال أقــل مــن  7عقود،
فارتفعت من  %32إلى  %89بني عامي
ّ
 1950و ،2018في مقابل تراجع سكان
األري ــاف مــن  %68إلــى  %11.41خالل
الفترة نفسها.

اإلنفاق على الخدمات األساسية :من األكالف األعلى في العالم
ﺣﺼﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺳﺮ
٪١٥٫٦

٪١٥

٪٤٫٥

اﻹﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﻣﻴﺎه
وﺻﻴﺎﻧﺔ

اﻟﺘﻨﻘﻞ

تستحوذ كلفة الخدمات األساسية (النقل
واالت ـصــاالت والكهرباء وامل ــاء) على نحو
رب ــع مـيــزانـيــة األس ــر املعيشية فــي لبنان،
وف ــق مــا تـبـ ّـن إح ـص ــاءات إدارة اإلحـصــاء
امل ــرك ــزي ،وه ــي ت ـعـ ّـد م ــن أسـ ــوأ ال ـخــدمــات
وأغالها في العالم ،ويعود ذلك إلى عوامل
ع ـ ّـدة تــراكـمــت عـبــر ال ـس ـنــوات ،بحيث ّ
تعد
االح ـت ـك ــارات امل ـفــروضــة عـلــى تـقــديــم هــذه
ّ
الخاص
الخدمات بعد تجييرها للقطاع
العامل األبرز ضمنها.
ّ
في الــواقــع ،يقوم نظام تنقل األفــراد على
استعمال السيارة الشخصية ،بحيث إن
 %68م ــن ال ــرح ــات الـيــومـيــة ت ـجــري عبر
ال ـس ـيــارات ال ـخـ ّ
ـاصــة ،ن ـظ ـرًا لـلـغـيــاب شبه
ّ
الـتــام لنظام نقل مشترك فــعــال فــي املــدن
ّ
التجمعات السكانية ،وهو
الكبرى وبني

م ــا أس ـه ــم ب ــرف ــع كـلـفــة ال ـن ـقــل إل ــى م ــا بني
 10و %15من ميزانيات األســر املعيشية.
وه ـ ــذه ال ـك ـل ـفــة املــرت ـف ـعــة ب ـكــل امل ـقــاي ـيــس،
تترافق مع تزايد «رداء ة» الطرق املصنفة
في املرتبة  121بني دول العالم ،إذ إن %15
مــن مـجـمــل ال ـطــرقــات الـلـبـنــانـيــة فــي حــال
ّ
جيدة فقط.
ً
فضال عن ذلك ،تستحوذ كلفة االتصاالت
في لبنان على  %4.5من ميزانية األسرة،
وف ـقــا لــإح ـصــاء امل ــرك ــزي ،وه ــي مــدفــوعــة
بكلفة االتـصــاالت الخلوية التي تنطوي
ع ـلــى م ـك ـ ّـون ــات ش ـبــه ضــري ـب ـيــة .إذ ت ـبـ ّـن
مـيــزانـيــات شــركـتــي تـشـغـيــل الـخـلــوي في
لـبـنــان أن ــه ب ــن عــامــي  2012و 2016دفــع
م ـس ـت ـخــدمــو ال ـخ ـل ــوي  7م ـل ـي ــارات دوالر
مقابل أســوأ الخدمات وبأغلى األسـعــار،

ّ
إذ إن كلفة الـجـيـغــابــايــت دات ــا والـتـخــابــر
ّ
املعدالت في املنطقة.
تبلغ  3أضعاف
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ،تـسـتـحــوذ خــدمــات
امل ـنــزل (الـكـهــربــاء وامل ــاء والـصـيــانــة) على
أك ـثــر م ــن  %15مــن مـيــزانـيــة األسـ ــرة وفـقــا
ل ــإحـ ـص ــاء امل ـ ــرك ـ ــزي .وي ـ ـعـ ــود ذل ـ ــك وف ـقــا
لدراسة «األحوال املعيشية لألسر» إلى أن
 %41من املساكن تعتمد على مياه الشبكة
الـعــامــة ،فــي مــا يعكس حـجــم تــراجــع هــذه
الخدمة .واألمر نفسه ينطبق على الطاقة
الكهربائية .فعلى الرغم من اتصال %99
ّ
مــن املـســاكــن بالشبكة الـعــامــة ،إل أن عدم
كفايتها يــدفــع األس ــر إل ــى االع ـت ـمــاد على
مصادر أخــرى ّ
لسد حاجاتها ،تــراوح بني
نسبة  %54.5من اشتراك املولد ،و%35.1
من الـ ،UPSو %6.5من مولدات ّ
خاصة.
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سياسة
قضية اليوم

المشهد السياسي

ّ
وزير المال «يعدل» خطوات التصحيح:

إعادة جدولة الدين بالتعاون مع مصرف لبنان والمــصارف
لليوم الثاني ،أثارت تصريحات وزير المال علي حسن خليل ردود فعل سلبية في السوق المالية .بعد التصريح األول لـ«األخبار»،
قبل يومين ،تراجعت أسعار التأمين على سندات الدين اللبنانية بالعمالت األجنبية المتداولة في السوق الدولية نحو 6
وبعد التصريح الثاني ،أمس ،تراجعت األسعار بنحو  4نقاط .الخطير في التصريح األخير أنه أتى بمثابة تصحيح
نقاط مئويةّ ،
للتصريح األول ،وأكد أن الوزارة تتعاون مع مصرف لبنان والمصارف للقيام بإعادة جدولة للدين العام
محمد وهبة
بـعــد الـصــدمــة الـتــي تلقتها األس ــواق
املالية أول من أمس ،إثر تصريح وزير
املال علي حسن خليل لـ«األخبار» عن
ّ
إعداد الوزارة خطة للتصحيح املالي
الطوعي تشمل «إع ــادة هيكلة الدين
ال ـع ــام» ،أطـلــق خليل أم ــس تصريحًا
تصحيحيًا حــاكــى لهجة املصرفيني
وأصـ ـح ــاب ال ــرس ــام ـي ــل ،ف ــي مـحــاولــة
ملـحــو األث ــر الـسـلـبــي ال ــذي تـسـ ّـبــب به
ت ـصــري ـحــه األول .إال أن وقـ ـع ــه ك ــان
أكـثــر ش ـ ّـدة على األسـ ــواق .وزي ــر املــال
ّ
أك ـ ــد ل ــ«ب ـل ــوم ـب ــرغ» أن الـ ـ ـ ــوزارة تـعـ ّـد
ّ
خــطــة لــإصــاحــات فــي مالية الــدولــة
وم ــوازن ـت ـه ــا تـتـضـمــن م ـج ـمــوعــة من

استمرار الهلع في السوق
المالية يخفض اسعار سندات
اليوروبوندز  4نقاط مئوية
السوق تنظر إلى إعادة
الجدولة وإعادة الهيكلة
على أنها إشعار باإلفالس
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات إلع ـ ـ ــادة الـ ـ ـت ـ ــوازن امل ــال ــي
وتـنـفـيـذًا لـلـتــوجـهــات ال ـتــي أقـ ـ ّـرت في
م ــؤت ـم ــر «س ـ ـي ـ ــدر» ،وب ـي ـن ـه ــا «إدارة
الدين واعــادة جدولته بالتنسيق مع
املصرف املركزي واملصارف».
لم يلتفت تجار السندات واملودعون
ملــا سبق هــذه العبارة ومــا تالها في
ال ـب ـيــان ن ـف ـســه ،ب ــل ص ــدم ــوا م ــن أنـهــا
ج ــاءت بـعــد لـقــاء الــوزيــر وف ـدًا مؤلفًا
م ــن رئـ ـي ــس ال ـه ـي ـئ ــات م ـح ـمــد شـقـيــر
ورئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة امل ـ ـصـ ــارف ج ــوزف
طربيه ورئيس جمعية تجار بيروت
املـ ـص ــرف ــي نـ ـق ــوال شـ ـ ّـمـ ــاس .ب ـ ــدا ك ــأن
ال ـ ـهـ ــدف ال ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى اس ـت ـب ــدال
ع ـب ــارة «إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدي ــن ال ـعــام»

أين الحسابات المالية للدولة؟
أنجزت فرق وزارة املال املكلفة بإعادة تكوين الحسابات املالية النهائية للدولة أعمالها ضمن
املهل املحددة ،وأحالت تقاريرها الى وزير املال علي حسن خليل في أيلول املاضي ،إال أن هذه
التقارير لم يتسلمها مجلس الوزراء وديوان املحاسبة حتى اآلن.
تشمل هذه التقارير كل الفترة من  1993حتى  ،2017وهي تتضمن ميزان الدخول لسنة ،1993
إذ إن تصفير الحسابات في حينه منع ديوان املحاسبة من إعطاء املوافقة النهائية على جميع
قطوعات الحساب حتى عام  ،2003ليتوقف بعدها وضع قوانني املوازنة وقطوعات الحساب
كليًا.
وكان مجلس النواب قد أقر قانون موازنة عام  2017بعد انقطاع  12سنة ،في مخالفة ألحكام
الدستور التي تنص على إقرار قطع حساب السنة السابقة قبل إقرار قانون موازنة السنة
الالحقة ،ووضع مجلس النواب مهلة انتهت في  20تشرين األول /أكتوبر املاضي إلعداد
الحسابات املالية النهائية ،إال أن هذه الحسابات ال تزال نائمة في األدراج على الرغم من إنجازها،
بحجة عدم تأليف الحكومة ،في حني انتهت املهلة الدستورية إلصدار قانون موازنة عام ،2019
ما يطرح تساؤالت ّ
جدية عن مصيرها.
(األخبار)

(هيثم الموسوي)

بعبارة «إع ــادة جــدولــة الــديــن العام»
بل التلميح إلى أن إعادة الجدولة هي
الخطوة الـتــي يــوافــق عليها مصرف
لبنان واملصارف.
ففي قــامــوس تـجــار الـسـنــدات ،إعـ ّـادة
الهيكلة أو إعادة الجدولة هما مؤشر
واضـ ـ ــح ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األزم ـ ـ ــة ال ـتــي
يعيشها لبنان ،والتي تستدعي القيام
بــإجــرائــن يـعـكـســان م ـس ــارًا إفــاسـيــا
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ويـ ــرف ـ ـعـ ــان م ـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت
ّ
ال ـت ـخ ــل ــف عـ ــن ال ـ ـس ـ ــداد .ص ـح ـي ــح أن
هـنــاك فــرقــا بــن إع ــادة الهيكلة التي
ق ــد ت ـن ـط ــوي ع ـل ــى م ـ ـصـ ــادرة ال ــدول ــة
لنسبة مــن قيمة الـسـنــدات لتخفيف
مــديــون ـي ـت ـهــا ،أو م ــا ي ـس ـ ّـم ــى «ق ـ ّـص ــة
الشعر» ،وبني إعادة الجدولة التي ال
تتضمن عملية مـصــادرة ،بل تفرض
على حاملي السندات تجديدًا قسريًا
فــي اكـتـتــابــاتـهــم عـلــى ف ـتــرات طويلة.
إال أن ه ــذا ال ـف ــرق ال يـلـغــي الخلفية
التي يمكن أن تدفع بلدًا ما إلى طرح
إجراءات قسرية من هذا النوع .األسوأ
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فــي التصريح الـثــانــي ،أنــه يشير إلى
وجود رغبة وتنسيق بني وزارة املال
ومصرف لبنان للقيام بعملية إعادة
الجدولة في ظل سكوت هــذا األخير.
بكل بساطة هذه اإلجــراءات املتنوعة
تعكس مخاطر مرتفعة ماليًا ،وهي
تــدفــع اي مستثمر لــانـسـحــاب فــورًا.
واملـخــاوف التي يثيرها هــذا االمــر ال
تـقـتـصــر ع ـلــى خ ـســائــر ال ـس ـن ــدات في
التداوالت ،بل إن فقدان الثقة انعكس
سلبًا عـلــى حـجــم تـحــويــات الــودائــع
م ــن ال ـل ـي ــرة إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدوالر ،وت ـحــويــل
الدوالرات إلى خارج لبنان.
ك ـ ــذل ـ ــك ،ك ـ ـ ـ ــان امل ـ ـح ـ ـل ـ ـلـ ــون املـ ــال ـ ـيـ ــون
ف ــي الـ ـس ــوق ي ـت ـع ـ ّـم ـق ــون ف ــي تـفـسـيــر
تـ ـص ــريـ ـح ــات الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مــن
استحقاقات سـنــدات الــديــن املترتبة
عـ ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة بـ ــالـ ــدوالر
األم ـيــركــي (ي ــوروب ــون ــدز) .فـقــد نقلت
«بـلــومـبــرغ» عــن مؤسسة «أمــونــدي»
إلدارة األصول ،أن السلطات اللبنانية
س ـ ـت ـ ـسـ ــارع ال ـ ـ ــى حـ ـم ــاي ــة امل ـ ـصـ ــارف

اللبنانية في حال ّ
قررت تنفيذ عملية
إع ــادة هيكلة للدين ال ـعــام ،مــا يعني
أن الضرر سيقع على حاملي سندات
ال ـيــوروبــونــدز .كــذلــك أشـ ــارت إل ــى أن
ّ
م ــا ي ـح ـصــل ي ـع ـكــس «ق ــل ــة الـتـنـسـيــق
الواضح بني أعضاء الحكومة ،بعيدًا
عــن اي اسـتــراتـيـجـيــة م ـ ّ
ـوح ــدة ترسم
كيفية التعامل مع الوضع املالي على
بـعــد أشـهــر مــن اسـتـحـقــاقــات سـنــدات
بقيمة  2.65مليار دوالر (مع الفوائد
ت ـص ـبــح االس ـت ـح ـق ــاق ــات  4م ـل ـي ــارات
ً
دوالر) ،ف ـضــا ع ــن أن وزارة امل ــال ال
يمكنها القيام بــأي هيكلة للدين من
دون ات ـفــاق مــع م ـصــرف لـبـنــان الــذي
يحمل  %40من مجموع الدين العام».
ع ـم ـل ـي ــا ،بـ ـع ــد ك ـ ــل تـ ـص ــري ــح ل ــوزي ــر
املـ ــال ،سـ ّـجـلــت أسـ ــواق امل ــال تــدهــورًا
دراماتيكيًا ّأدى إلى خفض األسعار
وارت ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاع أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـ ـت ـ ــأم ـ ــن ع ـلــى
السندات ،فيما زاد حجم التحويالت
مــن الـلـيــرة إل ــى الـ ــدوالر ،وم ــن لبنان
إلى الخارج ،بحسب مصادر مطلعة.

ّ
امل ـ ـ ّصـ ــادر أك ـ ـ ــدت أن مـ ـص ــرف لـبـنــان
تــدخــل بـعــد الـتـصــريــح األول شــاريــا
ل ـ ـل ـ ـس ـ ـنـ ــدات ،وضـ ـ ـغ ـ ــط ع ـ ـلـ ــى ب ـعــض
امل ـص ــارف املـحـلـيــة واألج ـن ـب ـيــة الـتــي
ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ل ـب ـن ــان ـي ــون إلق ـنــاع ـهــم
ب ـ ـجـ ــدوى ش ـ ـ ــراء ال ـ ـس ـ ـنـ ــدات أو ع ــدم
بيعها ،ما أوقف انهيار االسعار في
ف ـتــرة بـعــد ال ـظ ـهــر .وب ـعــد الـتـصــريــح
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،ف ـق ــد ال ـ ـسـ ــوق ال ـث ـق ــة ال ـتــي
ك ــان يــولـيـهــا ل ـ ــوزارة امل ــال و ّملـصــرف
ل ـ ّب ـن ــان ،وب ـ ــات ال ــوض ــع الـ ـه ــش أكـثــر
دقة وهشاشة .أما عمليات التحويل
م ــن ال ـل ـيــرة إل ــى ال ـ ــدوالر وم ــن لبنان
إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،ف ـق ــد ت ـس ــارع ــت تـبـعــا
الس ـت ـح ـقــاقــات ّال ــودائ ــع ف ــي الـقـطــاع
املصرفي ولتوفر السيولة بالدوالر
الـ ـ ـت ـ ــي ع ـ ـمـ ــل مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ع ـلــى
تجفيفها خالل األشهر املاضية.
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــوق قـ ـ ـ ــد تـ ـج ــاهـ ـل ــت
الـ ـش ــق الـ ـث ــان ــي مـ ــن ت ـص ــري ــح خـلـيــل
ل ــ«ب ـل ــوم ـب ــرغ» وال ـ ـ ــذي ي ـت ـطــابــق مــع
تصريح وزيــر االقـتـصــاد ،املصرفي،
رائد خوري (راجع «األخبار» أمس).
اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد خـ ـلـ ـي ــل لـ ـهـ ـج ــة أص ـ ـحـ ــاب
امل ـصــارف الــذيــن يــرفـضــون أي شكل
من أشكال إعادة الهيكلة والجدولة،
ويربطون موافقتهم عليها بمشروع
واضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح لـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــة ق ـ ـطـ ــاعـ ــي
االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء وت ـش ــري ــد
مــوظ ـفــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام .خـلـيــل قــال
بوضوح «إن الخطة تتضمن خفض
االنـ ـف ــاق وإص ـ ــاح ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء
وخـ ـف ــض ع ـ ـجـ ــزه ،وإش ـ ـ ـ ــراك ال ـق ـطــاع
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وإص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات ض ــري ـب ـي ــة
وت ـح ـف ـي ــزي ــة ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ،وت ـع ــزي ــز
الواردات ،ال سيما الجمركية ،ووقف
ّ
التهرب ( )...كما ال نية العادة الهيكلة
واملـ ّـس بحقوق حاملي أدوات الدين
السيادي بأي شكل من االشكال .كما
انه ليس من ضمن املقترحات اعادة
النظر بتثبيت قيمة العملة اللبنانية
التي يشكل استقرارها عامال مهمًا.
وال ـت ــأك ـي ــد ع ـلــى الـ ـت ــزام وزارة امل ــال
بكامل حقوق حاملي سندات الدين
الـصــادرة باسمها وبقيمتها وكافة
املترتبات املتوجبة عليها».
ول ـ ـ ــم ي ـق ـت ـص ــر مـ ــوقـ ــف خ ـل ـي ــل ع ـلــى
اسـ ـتـ ـع ــادة خ ـط ــاب خـ ـ ــوري فـحـســب،
ب ــل كـ ــال امل ــدي ــح ل ـل ـق ـطــاع امل ـصــرفــي،
شاطبًا مــن بياناته أي كــام يتعلق
بإعادة هيكلة الدين العام .فبحسب
البيان الصادر عن املكتب اإلعالمي
لــوزيــر املـ ــال ،زاره وف ــد مــن الهيئات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـ ـه ــدف «اس ـت ـي ـض ــاح
الـ ـك ــام امل ـن ـس ــوب الـ ــى وزي ـ ــر املــال ـيــة
أم ــس فــي اح ــدى الـصـحــف املحلية».
وق ـ ـ ــد «أثـ ـ ـن ـ ــى الـ ـ ــوزيـ ـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـ ــدور
ال ــوطـ ـن ــي وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـ ــذي يـ ـق ــوم بــه
القطاع املصرفي اللبناني في تنمية
االقتصاد الوطني وإمــداد القطاعني
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ــامل ـ ــوارد امل ــال ـي ــة
وان ـت ـظــام ال ـ ــدورة املــالـيــة فــي ال ـبــاد،
وأكد أنه ينبغي على جميع املعنيني
املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى سـ ــامـ ــة وص ــاب ــة
الـ ـنـ ـظ ــام املـ ـص ــرف ــي ملـ ــا لـ ــه مـ ــن دور
مـحــوري فــي تأمني االسـتـقــرار املالي
واالقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي .وبـعــد
ج ــول ــة م ـن ــاق ـش ــات ح ـ ــول الــوض ـعــن
امل ـ ــال ـ ــي واالق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي املـ ـ ــأزومـ ـ ــن،
أش ـ ــاد ال ــوف ــد ب ـج ـهــود وزي ـ ــر املــال ـيــة
فــي اسـتـنـبــاط حـلــول مــالـيــة لخفض
ال ـن ـف ـقــات وزي ـ ـ ــادة االي ـ ـ ـ ــرادات لكسر
ال ـح ـل ـقــة امل ـف ــرغ ــة امل ـت ـم ـث ـلــة بــارت ـفــاع
عجز املــوازنــة وتـنــامــي الــديــن الـعــام.
وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على
اس ـت ـمــرار ال ـتــواصــل والـتـنـسـيــق بني
الجانبني إليـجــاد الـحـلــول املناسبة
ل ـت ـح ـق ـيــق الـ ـه ــدف امل ـش ـت ــرك بــإن ـقــاذ
الوضعني املالي واالقتصادي».

ّ
ّتوتر بين بعبدا وعين التينة
بري« :ما حدا يمزح معنا»
ّ
عنوان التوتر في البلد
هذه األيام هو القمة
التنموية االقتصادية العربية،
وقطباه رئاسة الجمهورية
ورئاسة مجلس النواب .دعوة
ليبيا إلى ّ
القمة كانت الفتيل
الذي أشعل المواجهة،
وفتحت المجال لبيانات الردّ
بين بعبدا وعين التينة،
واستدعت اجتماعًا طارئًا
للمجلس اإلسالمي الشيعي
تأييدًا للرئيس نبيه ّبري
لم تعد ُمشاركة سوريا من عدمها ،في
ّ
القمة التنموية االقتصادية العربية ،هي
ّ
ّ
الــواجـهــة للتوتر الــداخـلــي .فقد تحولت
القمةُ ،
دعوة ليبيا إلى ّ
ومشاركتها عبر
وفد برئاسة رئيس حكومة الوفاق فايز
ٍ
الـ ـس ـ ّـراج ،ه ــي ال ـح ــدث األس ــاس ــي .أم ــس،
ّ
ُبلغ التوتر الداخلي أوجـ ُـه ،مع البيانني
امل ـت ـبــادلــن ب ــن الـلـجـنــة املـنـظـمــة للقمة
االقتصادية (يرأسها املدير العام للقصر
ال ـج ـم ـهــوري أنـ ـط ــوان ش ـق ـي ــر) ،واملـكـتــب
اإلعــامــي لــرئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
ّ
معلومات واردة في
ّبري ،الذي اعتبر أن
ٍ
الـبـيــان ال ـصــادر مــن الـقـصــر الجمهوري
«مختلقة وع ــاري ــة مــن الـصـحــة تـمــامــا».
ل ـيــس بـ ـ ّـري «وحـ ـيـ ـدًا» ف ــي مـعــركـتــه ملنع
الوفد الليبي من الوصول إلى البلد ،طاملا
ّ
أن قضية اإلمام موسى الصدر ورفيقيه
الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد يـ ـعـ ـق ــوب وال ـص ـح ــاف ــي
ُ ّ
عـبــاس ب ــدر الــديــن لــم ت ـح ــل .فـقــد حصل
رئيس املجلس أمــس على غطاء ملوقفه
مــن املجلس اإلســام ُــي الشيعي األعلى،
الــذي ّأسسه اإلمــام امل ّ
غيب .املجلس عقد
اج ـت ـمــاعــا ط ــارئ ــا ب ــرئ ــاس ــة ال ـش ـيــخ عبد
األم ـيــر ق ـبــان ،وأصـ ــدر بـيــانــا أع ـلــن فيه
رفض«دعوة السلطات الليبية للمشاركة
كان
في مؤتمر القمة االقتصادية،
فيما ّ
ُ
املطلوب من الدولة اللبنانية أن تسخر
ّ
ك ــل إمـكــانــاتـهــا للضغط عـلــى السلطات

الليبية لكشف مصير اإلمــام وأخــويــه».
ّ
الـلـقــاء حـضــره ك ــل ن ــواب ح ــزب ال ـلــه ،في
ّ
إشـ ـ ــارة أخ ـ ــرى إلـ ــى تــأي ـيــد م ــوق ــف ب ــري
ودعمه.
ّ
وأوضـ ــح ب ـ ّـري أم ــس أن الـشـعــب الليبي
«ليس املستهدف ،فاملواطنون الليبيون
ّ
يتعرض
موجودون بكثرة في البلد ولم
ّ
أحـ ـ ــد م ـن ـه ــم لـ ـ ـ ـ ــأذى»ُ ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن
«مــوق ـف ـنــا ن ــاب ــع م ــن ك ــون قـضـيــة اإلم ــام
موسى الصدر ورفيقيه مبدئية .اإلمــام
لــم يـقــم بــزيــارة ليبيا بـهــدف السياسة،
بــل كــان مــوجــودًا هـنــاك مــن أجــل حماية
ّ
لبنان» .وقال ّبري ،أمام زواره ،إن «النظام
الليبي الـحــالــي ال يـتـعــاون للكشف عن
مصير اإلمام الصدر» ،مستغربًا «موقف
بعض القوى السياسية من هذا امللف».
وتضمن كالم ّبري تصعيدًا ،مع تأكيده
ّ
أن «املوضوع مش مزحة .ما حدا يمزح
معنا ،وإذا كان البعض قد أشار الى أننا
سنقوم بـ  6شباط سياسي ،فنحن نقول
إنـنــا سنقوم ب ـ  6شـبــاط سياسي وغير
سـيــاســي»ّ .
وردًا على الــربــط بــن موقفه
ّ
من دعوة دمشق إلى القمة االقتصادية،
ّ
وك ـس ــب ّ
ود الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،قـ ــال إن
«عــاقـتــي مــع ال ـســوريــن لــم تتغير منذ
خـمـســن ع ــام ــا .ط ــرأ عـلـيـهــا الـكـثـيــر من
الـتـبــايـنــات فــي الـســاحــة الـلـبـنــانـيــة ،لكن
موقفنا االستراتيجي فــي الــوقـ ّـوف إلى
جــانـبـهــا ل ــم يـتـغـيــر ،وال ــدل ـي ــل أن ـن ــا كنا
في كل خطاباتنا».
نستحضرها
وكانت اللجنة ُاملنظمة ّ
للقمة قد أصدرت
ب ـي ــان ـ ُـا« ،ه ــدف ــه تــوض ـيــح ب ـعــض الـنـقــاط
الـتــي أث ـيــرت ،ولـيــس الــدخــول فــي سجال
م ــع رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي» ،بحسب
مصادر بعبدا .وورد في البيان ّأن ّ
«بري
أبلغ رئيس اللجنة العليا املنظمة للقمة
الــدكـتــور أن ـطــوان شقير ورئـيــس اللجنة
التنفيذية الدكتور نبيل شديد موافقته
على دعــوة ليبيا ،على أن ّ
توجه الدعوة
ّ
ع ـبــر ال ـق ـن ــوات الــدب ـلــومــاس ـيــة ،ف ـت ــم ذلــك
ب ــواس ـط ــة مـ ـن ــدوب ل ـي ـب ـيــا ل ـ ــدى جــامـعــة
الــدول العربية .أمــا في ما يتعلق بدعوة
سوريا ،فقد أوضح عضوا اللجنة لدولة
ّ
الــرئ ـيــس ب ــري أن ه ــذه امل ـســألــة مرتبطة
بقرار مجلس جامعة الدول العربية على
وزراء الـخــارجـيــة ،ولـيــس ق ــرارًا
مستوى
ُ
لـبـنــانـيــا» .وخ ـت ــم ال ـب ـيــان ب ــاإلش ــارة إلــى

ّ
أنه «خالل القمة العربية التي ُعقدت في
بيروت عام  ،2002شاركت ليبيا في القمة
بوفد رفيع املستوى (ترأسه أمني شؤون
االت ـح ــاد األفــري ـقــي فــي اللجنة الشعبية
ال ـعــامــة لــات ـصــال ال ـخ ــارج ــي ،عـلــي عبد
السالم التريكي)» .وسرعان ما أتى ّ
الرد
ّ
من املكتب اإلعالمي ّ
لبريُ ،مكذبًا ما ورد،
ّ
كاشفًا أن «وزير املال زار فخامة الرئيس
َ
ُ
ب ـنــاء عـلــى طـلــب الــرئـيــس ب ــري ،محتجا

ستضغط حركة
أمل لمنع حصول
الوفد الليبي على
تأشيرات الدخول

على توجيه دعــوات إلــى الليبيني» .وفي
هذا اإلطــار ،تقول مصادر مواكبة للملف
ّإن «الظرف ّ
تبدل بني الـ  2002وال ـ ،2019
وأهمه عدم التجاوب والتعاون في كشف
ّ
مصير اإلمــام الـصــدر» .وتؤكد أن األمــور
ُمتجهة إلــى مزيد من التصعيد من قبل
باسيل :لن نكون مجرد تابع لغيرنا
نلحق به إلى سوريا (مروان طحطح)

ح ــرك ــة أمـ ـ ــل .ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ـ ــى ،سـتـكــون
الضغط ملنع حصول الوفد الليبي على
تــأش ـيــرات ال ــدخ ــول .وإذا حــاولــت وزارة
الخارجية منح الليبيني تأشيرات دخول،
عبر السفير اللبناني لدى ليبيا أو البعثة
ف ــي الـ ـق ــاه ــرة (فـ ــي حـ ــال قـ ـ ـ ّـرر الـلـيـبـيــون
ال ــدخ ــول إل ــى ل ـب ـنــان ع ــن ط ــري ــق م ـصــر)،
«فمن املتوقع أن يتم توقيفهم في املطار
وإع ــادت ـه ــم إل ــى ب ــاده ــم» .م ــع اسـتـبـعــاد
امل ـص ــادر أن ُي ـقــدم السفير الـلـبـنــانــي في
طرابلس الغرب ،محمد سكينة ،على هذه
الخطوة ،كونه ُم ّ
قربًا سياسيًا من حركة
أمل .أما إذا لم يتخذ األمن العام موقفًا من
الوفد الليبي ،وش ــارك األخير في القمة،
فيجري التحضير لتحركات في الشارع.
مــن جـهـتــه ،اتـهــم الــوزيــر ج ـبــران باسيل
رئ ـي ــس امل ـج ـلــس ّال ـن ـي ــاب ــي ،م ــن دون أن
ً
ُي ـسـ ّـم ـيــه ،ق ــائ ــا إن ــه «ال يـمـكــن أن تـكــون
ال ـع ــاق ــات م ــع س ــوري ــا م ــوض ــع م ــزاي ــدة
داخـلـيــة يستخدمها ط ــرف مــا يــريــد أن
يحسن عالقته الخاصة ّبهاُ ،فيزايد على
ح ـســاب ل ـب ـنــان» .وأك ــد أن ــه ف ــي «طليعة
املـطــالـبــن ب ـعــودة ســوريــا إل ــى الجامعة
العربية ولــن نـكــون مـجــرد تــابــع لغيرنا
نـلـحــق بــه إل ــى ســوريــا عـنــدمــا يـقــرر هو
ذل ــك .نـحــن اعـتــرضـنــا مــن األس ــاس على
تـجـمـيــد عـضــويــة س ــوري ــا ف ــي الـجــامـعــة
العربية وحافظنا على أفضل العالقات
معها ،ومــن الطبيعي أن نساعد اليوم
على عودتها» .وربط باسيل املوقف من
سوريا ،بإعادة اإلعمار هناك« ،فهل من
املعقول أن نعاقب أنفسنا وال نشارك ألن
هناك دولة تمنعنا وتفرض عقوبات إذا
شاركنا؟».
ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـ ـخ ــاف ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ح ــول
ال ـق ـم ــةُ ،يـسـتـكـمــل الـتـحـضـيــر ل ـه ــا ،وقــد
وص ـ ــل أم ـ ــس إل ـ ــى ل ـب ـن ــان األمـ ـ ــن ال ـع ــام
املساعد لجامعة الــدول العربية السفير
ّ
حـســام زك ــي ،ال ــذي أك ــد أن «الـتـجــاذبــات
السياسية داخلية وال تخص الجامعة
العربية ،فالجامعة معنية بانعقاد القمة
ّونحن هنا» .وتقول مصادر قصر بعبدا،
إنه ُ
سيعقد يوم االثنني مؤتمر صحافي
«إلطـ ــاع الـ ــرأي ال ـعــام عـلــى الـتــرتـيـبــات،
وال ـخ ـطــة األم ـن ـيــة وخ ـطــة الـسـيــر اللتني
ُ
ستعتمدان».
(األخبار)

تقرير

ّ
سجال قضية القذافي مستمر :ما حكاية الوثيقة المسربة؟
رضوان مرتضى
لـ ـ ــم ي ـ ـتـ ــوقـ ــف الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــال الـ ـ ـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق
عـلــى خـلـفـيــة إح ــال ــة وزيـ ــر ال ـع ــدل سليم
جريصاتي قضية هنيبعل القذافي إلى
الـتـفـتـيــش للتثبت م ــن قــانــونـيــة املـســار
القضائي بعد دخول توقيف ابن الزعيم
الـلـيـبــي امل ـخ ـلــوع مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي عــامــه
الرابع .ودخلت على خط السجال ،عائلة
اإلم ـ ــام امل ـغـ ّـيــب ال ـس ـيــد م ــوس ــى ال ـص ــدر.
أمــا جــديــد القضية ،فقبول وزي ــر العدل
سـلـيــم جــريـصــاتــي ت ـحـ ّـدي ال ـنــائــب علي
بزي له بإثبات تلقيه مراسلة من جنيف
ً
تـتـضـمــن س ـ ــؤاال ع ــن مــاب ـســات ُتــوقـيــف
رسلت
القذافي .وجرى أمس نشر وثيقة أ ِ
إل ــى وزي ــر ال ـع ــدل ،وتـكـشــف ع ــن وص ــول
وفـ ــد ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ق ــادم ــا من
جنيف للقاء جريصاتي .وقد ّ
وجه وزير
العدل ،عبر «األخبار» ،دعوة إلى النائب
ّ
بــزي لحضور هــذا الـلـقــاء .وقــد تـبـ ّـن أن
الوثيقة مــؤرخــة فــي الـســابــع مــن الشهر
ال ـح ــال ــيُ ،
وم ــرس ـل ــة م ــن جـمـعـيــة «ألـ ــف»
ومــركــز «الـحـقــوق املدنية والسياسية»،
ّ
ُيبلغ فيها وزيــر العدل أن موفدًا يرغب
في زيــارة لبنان بني  28و 30من الشهر

ال ـ ـج ـ ــاري .وذكـ ـ ـ ــرت ال ــوث ـي ـق ــة أن ال ــوف ــد
سيضم السيدة أيلز كاريس (عضو في
لجنة حـقــوق اإلن ـســان) والسيد باتريك
م ــوزم ـب ــرغ (م ــدي ــر املـ ــركـ ــز) .أمـ ــا ال ـهــدف
مــن الــزيــارة فهو متابعة املباحثات مع
السلطات املحلية حــول تطبيق مراقبة
توصيات لجنة حقوق اإلنسان والبنود
ُ
التي اتفق عليها في االجتماع السابق.
ُ
وذك ــر أن الــوفــد طلب لقاء مــع السلطات
املحلية ،وبشكل خاص وزير العدل سلم
جريصاتي.
ُ
ّ
غير أن هذه الوثيقة لم تكسب وزير العدل
الرهان .فقد رد الطرف املقابل أن املراسلة
ّ
التي تناقلتها مواقع إلكترونية تؤكد أن
أي جـهــة رسـمـيــة لــم ت ـســأل عــن هنيبعل
ّ
الـ ـق ــذاف ــي ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك نـحــو
 ٣٥٠٠جمعية غير حكومية فــي جنيف.
وبالتالي ،ال مفاعيل لطلب هذه الجمعية.
وكرر الرئيس نبيه ّبري موقفه من قضية
ً
توقيف هنيبعل القذافي ،قائال «صحيح
ً
أن الرجل كان طفال حني اختطف اإلمــام،
ّ
لكنه عاد وتسلم في ما بعد منصبًا أمنيًا،
وهو يملك معلومات عن القضية» .ولفت
رئيس مجلس النواب إلى «مذكرة صدرت
أمــس تقضي بمالحقة ريــم الــدبــري ،ابنة

ضابط رفيع في نظام معمر القذافي ،التي
تتجول مع حقيبة خضراء وتوقيفها أو
ترحيلها من البالد».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــدل س ـل ـيــم
جريصاتي لــ«األخـبــار»« :جمعية «ألــف»
هــي املنظمة غير الحكومية الـتــي ترفع
الـ ـتـ ـق ــري ــر ل ـل ـج ـن ــة حـ ـق ــوق اإل ّن ـ ـس ـ ــان فــي
ّ
األمــم املتحدة» ،مشيرًا إلــى أنها «مكلفة
بــاالس ـت ـق ـصــاء وج ـم ــع امل ـع ـلــومــات لــرفــع
الـتـقــريــر للجنة حـقــوق اإلن ـس ــان» .وذكــر
ّ
ّ
جــريـصــاتــي أن «املـنــظـمــة ،وه ــي جمعية
غير حكومية تعمل لــدى األم ــم املتحدة.

كشف الرئيس
بري عن صدور مذكرة
توقيف أمس تقضي
بمالحقة ريم الدبري

ّ
وفـ ــي امل ــراسـ ـل ــة ،أش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن املـهـمــة
اس ـت ـك ـم ــال املـ ـس ــائ ــل الـ ـع ــالـ ـق ــة .ف ـم ــا هــي
ُ
ه ــذه امل ـســائــل الـعــالـقــة مـعـنــا ال ـتــي تــريــد
اسـتـكـمــالـهـ ّـا؟ ل ـيــس ه ـنــاك س ــوى قضية
ّ
هنيبعل القذافي» .غير أن املدير التنفيذي
لجمعية « »Alef Libanجورج غالي ّ
غرد
ً
عبر موقع تويتر قائال« :طلب الزيارة من
السلطات اللبنانية يتعلق بملف الحقوق
السياسية واملدنية بشكل عام وليس بأي
ملف خاص بموقوفني معينني».
وفــي هــذا السياق ،قالت مصادر متابعة
ّ
لقضية تغييب اإلمام الصدر إن «الليبيني
اشـتـكــوا ل ــدى األم ــم املـتـحــدة أن هنيبعل
مــوقــوف تعسفيًا» .وفــي أي ــار عــام ،٢٠١٨
أرسلت األمم املتحدة من جنيف مراسلة
خطية عـبــر وزارة الـخــارجـيــة اللبنانية
إلى وزارة العدل مستفسرة بشأن قضية
القذافي وما يتردد عن ّ
تعرضه للتعذيب،
وسـ ــألـ ــت إن ت ـم ــت م ـح ــاك ـم ــة خــاط ـف ـيــه،
وأع ـطــت مهلة شـهــريــن لــإجــابــة .عندها
ّرد لبنان س ــاردًا تفاصيل املـلــف لتبيان
قانونية التوقيف في مراسلة مؤرخة في
 ١٧أيــار عبر وزارة الخارجية اللبنانية.
ّ
وتقول املـصــادر إن أح ـدًا منذ ذلــك الحني
لم يسأل عنه.
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االمتحان األصعب أمام السعودية

لبنان يدخل مباراته الثانية متسلــحًا بالتاريخ
تاريخ
المواجهات
ّ
ت ــاريـ ـخـ ـي ــا ،تـ ـغ ــل ــب امل ـن ـت ـخــب
الـ ـ ـلـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان ـ ــي ع ـ ـل ـ ــى نـ ـظـ ـي ــره
السعودي في أربع مناسبات،
وخ ـ ـسـ ــر أم ـ ــام ـ ــه أي ـ ـضـ ــا فــي
أرب ــع م ـبــاريــات ،فـيـمــا تـعــادل
امل ـن ـت ـخ ـبــان ف ــي مــواج ـه ـتــن.
النتائج التاريخية بــن لبنان
والسعودية متساوية ،ولكن
ت ـب ـق ــى األف ـض ـل ـي ــة ملـصـلـحــة
املنتخب اللبناني ،إذ إنه كان
ق ــد ح ـق ــق ف ـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا عـلــى
املـنـتـخــب ال ـس ـعــودي ف ــي أول
لقاء جمع املنتخبني بنتيجة
(7ـ )1وهي النتيجة األكبر في
تــاريــخ املــواج ـهــات السعودية
اللبنانية عـلــى مـسـتــوى كــرة
ال ـقــدم .ربـمــا هــي لـغــة األرق ــام
ال ـتــي ال تـعـتــرف بـهــا امل ـب ــاراة
املقبلة ،ولكن يبقى هذا األمر
ح ـ ــاف ـ ـزًا مـ ـعـ ـن ــوي ــا مل ـص ـل ـحــة
امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي والع ـب ـيــه
فــي مـبــاراتــه األه ــم فــي بطولة
آسيا  .2019املنتخب اللبناني
يمتلك العناصر القادرة على
ت ـح ـق ـي ــق امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة ،وك ــذل ــك
امل ـن ـت ـخــب ال ـس ـع ــودي ش ــارك
في مونديال روسيا ويمتلك
أسـ ـم ــاء ك ـب ـي ــرة .ل ـغــة األرق ـ ــام
سـتـبـقــى ع ـلــى الـ ـ ــورق ،وعـلــى
لسان املحللني على الشاشات
ح ـت ــى م ــوع ــد امل ـ ـب ـ ــاراة ،ال ـتــي
سـ ـيـ ـكـ ـت ــب ب ـ ـهـ ــا الـ ــاع ـ ـبـ ــون
النتيجة الحقيقية على أرض
امليدان.

ّ
متوق ّعًا
ليس
أن ُيغير
رادولوفيتش
كثيرًا في
طريقة اللعب
(موقع االتحاد
اآلسيوي)

علي زين الدين
قـ ـب ــل أكـ ـث ــر مـ ــن أرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات ك ــان
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ــي ي ـ ـمـ ـ ّـر ب ـح ــال ــة
تحضير استثنائية .لـلـمــرة األول ــى
ٍ
تــواجــد مــن يعمل على قــاعــدة الهرم
ال رأس ــه .فــاملــدرب الـســابــق اإليطالي
ج ـيــوس ـي ـبــي ج ـي ــان ـي ـن ــي ،ع ـل ــى رغ ــم
ـاز
أن ــه ك ــان األق ــرب إل ــى تحقيق إنـجـ ٍ
تـ ــاري ـ ـخـ ــي ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم ال ـل ـب ـنــان ـي ــة
ّ
ٓ
بــا ّلــتــأهــل إل ــى نـهــائـيــات ك ــأس اسـيــا،
لكنه فشل ،وبعد اإلخفاق مع املنتخب
األول ،أراد ال ـع ـمــل م ــن ح ـيــث يجب
أن تـعـمــل لـجـنــة املـنـتـخـبــات ومعها
االتحاد اللبناني لكرة القدم ،أي من
ّ
العمرية ُ .لم يدم مشوار «أمير
الفئات
ً
روما» طويال ،فأقيل من منصبه بعد
أشهر على اإلخفاق اآلسيوي،
ثمانية
ٍ
خالل فترة التحضير لالستحقاقات
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،وجـ ـ ـ ـ ــاءت اإلقـ ـ ــالـ ـ ــة ب ـس ـبــب
ال ـن ـتــائــج واألعـ ـب ـ ُـاء امل ــادي ــة لـلـمــدرب
وجـهــازه الفني ،فـعـ ّـن املونتنيغري
ميودراغ رادولوفيتش خلفًا له قبل
شهر واحـ ٍـد على انطالق التصفيات
ٍ
امل ــزدوج ــة املــؤهـلــة إل ــى ك ــأس الـعــالــم
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خ ـ ــال ت ـل ــك األشـ ـه ــر ال ـث ـم ــان ـي ــة ،ق ــاد
مباريات
جيانيني املنتخب في ثالث
ٍ
ٌ
وديـ ـ ـ ـ ــة ،واح ـ ـ ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا كـ ــانـ ــت أم ـ ــام
املنتخب السعودي ،واستطاع فرض
التعادل على أرضه في افتتاح ملعب
«الجوهرة» ،حيث كان يخوض اللقاء
ب ـت ـش ـك ـي ـلــةٍ م ــن ال ـش ـب ــاب امل ــدع ــوم ــن
ب ـب ـعــض ع ـنــاصــر ال ـخ ـب ــرة ،ف ــي حني
ـدد مــن
ضـ ــر» ال ـل ـق ــاء بـ ـع ـ ٍ
دخـ ــل «األخ ـ ـ ّ
نـ ـج ــوم ال ـ ـصـ ــف األول ،ومـ ـنـ ـه ــم مــن
املستدعيني إلــى بطولة كــأس آسيا،
كيحيى ال ـش ـهــري ،ســالــم ال ــدوس ــري،
ّ
نــاصــر الـشـمــرانــي وفـهــد امل ــول ــد ،إلــى
جـ ــانـ ــب ت ـي ـس ـي ــر ال ـ ـجـ ــاسـ ــم ون ـ ـ ــواف
العابد وتيسير جابر ونايف هزازي
وم ـخ ـتــار فــاتــة وغ ـيــرهــم م ــن نـجــوم
ّ
بالتفوق
الخليج ،الذين لم ينجحوا
لقاء معه.
على منتخب لبنان في آخر ٍ
الـلـيـلــة ،يـلـتـقــي املـنـتـخـبــان اللبناني
وال ـس ـعــودي م ـجــددًا (ال ـســاعــة 18:00
ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـ ـي ـ ــروت) ،ولـ ـك ــن ب ــن ذاك
التاريخ وه ــذاّ ،
تغير الكثير ،وأغلب
الـعـنــاصــر الـشــابــة لــم يستمر العمل
م ـع ـه ــا ومـ ـعـ ـظ ــم األس ـ ـم ـ ــاء تـ ـغ ـ ّـي ــرت.
رادول ــوف ـي ـت ــش س ـي ـحــاول أن يـفــرض
التعادل مجددًا على املنتخب العائد

مونديالية ،أو أن ُيحقق
من
مشاركةٍ
ً
ً
مفاجأة ليست غريبة على البطولة
اآلسـ ـي ــوي ــة ف ــي نـسـخـتـهــا ال ـحــال ـيــة.
تنطلق مـبــاراة الليلة على ملعب آل
م ـك ـتــوم ف ــي دبـ ــي .ه ــي املـ ـب ــاراة شبه
ال ـح ــاس ـم ــة بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى مـنـتـخــب
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ف ـ ـم ـ ـبـ ــاريـ ــات املـ ـجـ ـم ــوع ــات
الـ ـ ـخـ ـ ـم ـ ــس األخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى لـ ـ ـه ـ ــا دورهـ ـ ـ ـ ـ ــا،
ُ
وال ـن ـت ــائ ــج امل ـف ــاج ـئ ــة ال ـت ــي تحققت
ّ
غيرت املعادالت .سيرضى الجمهور
الـلـبـنــانــي ال ـي ــوم بـنـتـيـجــةٍ إيـجــابـيــة
ملنتخبه ،وسلبية باملصطلح العام
( .)0-0فــالـهــدف هــو ع ــدم الـخـســارة،
ّ
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـحـ ـظ ــوظ ب ــالـ ـت ــأه ــل قـبــل
الجولة األخيرة من دور املجموعات
بمواجهة كــوريــا الشمالية (املـبــاراة
األسهل للبنان على الورق).

ّ
ال تغييرات كبيرة متوقعة

ّ
لـ ـي ــس مـ ـت ــوقـ ـع ــا أن ُي ـ ـغـ ـ ّـيـ ــر امل ـ ـ ــدرب
رادولوفيتش في الرسم التكتيكي أو
خطة اللعب أمام املنتخب السعودي.
ً
الـ ــدفـ ــاع أوال ،ح ـت ــى إيـ ـج ــاد ال ـث ـغــرة
واستغاللها لتسجيل هدف السبق،
وم ــن ب ـعــدهــا ال ــدف ــاع ث ــم ال ــدف ــاع ثم
الــدفــاع .كــان هــذا األم ــر لينجح أمــام

املـنـتـخــب ال ـق ـطــري لــو لــم يـلــغ الحكم
ال ـهــدف ال ــذي سـ ّـجـلــه عـلــي حـمــام في
الـشـ ًـوط األول ،ويحتسب مــن بعدها
موجود ُس ّجل عبره الهدف
خطأ غير
ٍ
األول في املباراة.
ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ــوحـ ـي ــد قـ ــد ي ـ ـكـ ــون عـلــى
صـ ـعـ ـي ــد األس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاء ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
ال ـخــط ال ـه ـجــومــي ،إذ م ــن امل ـم ـكــن أن
ُيـ ـش ــارك أح ــد الع ـب ــي ال ــوس ــط ك ـنــادر

ّ
قد يتمكن العبو منتخب لبنان
من استغالل الكرات الثابتة
وتسجيل هدف السبق أو إزعاج
المدافعين بالهجمات المرتدة
م ـط ــر ع ـل ــى ال ـج ـه ــة ال ـي ـم ـن ــى ،وذلـ ــك
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى مـ ـس ــان ــد ٍة دف ــاع ـي ــةٍ
ـادر على
أكـبــر ،واإلب ـقــاء على الع ـ ٍـب ق ـ ٍ
ق ـيــادة الـهـجـمــات املــرتــدة والتنسيق
مع زميله على الجهة املقابلة ،حسن
مـ ـعـ ـت ــوق ،وم ـ ـعـ ــه هـ ـ ــال الـ ـحـ ـل ــوة أو
بــاســل ج ـ ــرادي .املـنـتـخــب الـسـعــودي
من جهته ،يختلف في طريقة اللعب

عن نظيره القطري .هو يعتمد على
بشكل كبير ،ودور هيثم
خط الوسط
ٍ
ف ــاع ــور وفـلـيـكـيــس ومـعـهــم الـطــرفــان
سيكون ُمهمًا في تضييق املساحات
والضغط على مستلمي الكرة ،وهو
مــا نجحا فيه فــي الـلـقــاء ّ
األول ،وقد
ي ـكــون مـهـمــا ت ـق ـ ّـدم أح ــد الع ـبــي قلب
ال ــدف ــاع ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أن ال ـخ ـصــم ال
يملك املهاجمني ،ويلعب على األرض،
ّ
لكنه سيكون مضطرًا من بعدها إلى
لـعــب ال ـك ــرات الـطــويـلــة ال ـتــي يـتـفـ ّـوق
فيها الدفاع اللبناني.
ّ
هجوميًا ،قد يتمكن العبو منتخب
لبنان مــن استغالل الـكــرات الثابتة
وتـسـجـيــل ه ــدف ال ـس ـبــق ،أو إزع ــاج
املــداف ـعــن بــالـهـجـمــات امل ــرت ــدة ،لكن
مـهـمـتــه ل ــن ت ـكــون أك ـثــر س ـهــولــة من
امل ـب ــاراة املــاض ـيــة ،ف ـمــدرب املنتخب
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ،األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي خ ـ ــوان
أن ـط ــون ـي ــو ب ـي ـت ــزي ،ي ـع ـت ـمــد بـ ــدوره
عـ ـل ــى الع ـ ـبـ ـ َـي ارتـ ـ ـك ـ ــاز أم ـ ـ ــام أربـ ـع ــة
م ــدافـ ـع ــن .غـ ـي ــاب ال ـظ ـه ـي ــر األي ـس ــر
ي ــاس ــر ال ـش ـه ــران ــي ب ـس ـبــب اإلص ــاب ــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـع ـ ـ ّـرض لـ ـه ــا أمـ ـ ـ ــام كـ ــوريـ ــا،
ّ
سيسهل املهمة أكثر أمام املهاجمني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ع ـل ــى الـ ـط ــرف األيـ ـم ــن،

ّ
ح ـيــث ت ــرك ــزت أغ ـل ــب ال ـه ـج ـمــات في
املباراة املاضية.

غياب صانع األلعاب

ّ
على رغــم قلتها ،قــاد العبو املنتخب
ً
ـات مــرتــدة أ ّم ــام قطر
اللبناني هـجـمـ ٍ
ف ـ ــي الـ ـج ــول ــة األول ـ ـ ـ ـ ــى ،إال أنـ ـ ـه ـ ــم لــم
يـسـتـفـيــدوا م ــن ٍّ
أي مـنـهــا ،وذلـ ــك ألن
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات تـ ـمـ ـح ــورت حـ ـ ــول ث ــاث ــة
الع ـب ــن ف ـق ــط ،ه ــم جـ ـ ـ ــرادي ،مـعـتــوق
والحلوة ،من دون مساند ٍة فعليةٍ ّ من
خــط الــوســط أو الظهيرين ،فتوقفت
معظمها أمـ ــام ال ــدف ــاع ال ـق ـطــري ،في
ح ــن ح ـ ــاول ال ـل ـب ـنــان ـيــون ال ـح ـصــول
ّ
ـات ثــابـتــةٍ مــن خــالـهــا .قلة
عـلــى ركـ ـ ٍ
مـ ـش ــارك ــة ه ـي ـثــم فـ ــاعـ ــور وفـيـلـيـكــس
م ـل ـكــي ف ــي ال ـه ـج ـمــات امل ــرت ــدة يــأتــي
ب ـس ـبــب خ ـطــة ال ـل ـعــب امل ــرس ــوم ــة من
امل ــدرب ،فالالعبان قــادا خــط الوسط
إل ــى ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـق ـطــريــن وع ــدم
ّ
السماح لهم بالوصول إلى الدفاع إال
عبر التمريرات الطويلة للمهاجمني.
ّ
غـيــاب صــانــع األل ـع ــاب املـتـكــرر حتى
ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـ ّ
ـودي ــة ،ع ـلــى أس ــاس
أن الرسم التكتيكي املعتمد في هذه
املـ ـب ــاري ــات سـ ُـي ـع ـت ـمــد ه ــو ع ـي ـنــه فــي

ّ
البطولة اآلسيوية ،أثــر في الفاعلية
ال ـه ـج ــوم ـي ــة ل ـل ـم ـن ـت ـخــب ،مـ ــا ســاعــد
فــي ع ــدم تسجيل أي ه ــدف فــي ست
ُ
مباريات متتالية .إال أن هذه املشكلة،
ٍ
ً ّ
إذا كانت ُمشكلة فعال ،حلها موجود،
على عكس مشكلة املهاجم الصريح،
فمركز صانع األلعاب يشغله ٌ
عدد من
الــاع ـبــن امل ـتــواجــديــن فــي املـنـتـخــب،
كباسل ج ــرادي ،الــذي يشغل مركزي
الـجـنــاح ورأس الـحــربــة تـحــت قـيــادة
ّ
متوسط ميدان
رادولوفيتش ،ومعه
العهد محمد حـيــدر ،والعــب النجمة
نادر مطر.
قد يكون من الصعب اعتماد صانع
األلعاب في مباراة السعودية ،إذ إن
الـخـصــم أقـ ــوى م ــن نـظـيــره الـقـطــري،
ّ
ضرورية،
والنتيجة اإليجابية باتت
ـاف ل ـت ـعــزيــز
وال ـ ـت ـ ـعـ ــادل ال ـ
س ـل ـب ــي ك ـ ـ ـ ٍ
ّ ّ
الحظوظ بالتأهل إلى الــدور الثاني،
ول ـك ــن ف ــي ح ــال أراد ال ـج ـهــاز الـفـنــي
ت ـح ـق ـيــق الـ ـف ــوز األول ف ــي ال ـب ـطــولــة
بمواجهة كوريا الشمالية ،فحضور
صــانــع األل ـعــاب بــات ضــروريــا ،حتى
ّ
ولـ ــو ب ـق ـيــت ال ـخ ــط ــة دف ــاعـ ـي ــة ،وذل ــك
يـحـصــل ف ـقــط إذا ت ــم االع ـت ـم ــاد على
أربعة العبني في الخط الخلفي.

على أرضية ميدان استاد مكتوم في دبي يلتقي لبنان عصر اليوم المنتخب السعودي.
مواجهة أصعب من األولى أمام المنتخب القطري في مدينة العين والتي انتهت
بالخسارة بهدفين دون رد .هذه المباراة أصبحت خلف ظهر الجميع في دبي .العين
على مباراتي السعودية وكوريا الشمالية لحصد النقاط على أمل التأهل إلى الدور الثاني.
المهمة صعبة جدًا لكن األمل ال يزال موجودًا

هدوء في تدريبات المنتخب

ّ
واقعية وتغييرات لتحقيق مفاجأة
دبي ــ عبد القادر سعد
وض ـ ـ َـع امل ـن ـت ـخــب ال ـل ـب ـنــانــي بــاعـبـيــه
وجـهــازه الفني واإلداري مـبــاراة قطر
خلف ظهرهم .انتهت املـبــاراة وخسر
لبنان ،لكن مـشــوار لبناني اآلسـيــوي
لم ينتهِ بعد .ما زال األمــل قائمًا رغم
تـضــاؤل الـفــرص .كــانــت املهمة األولــى
أمــام القيمني على املنتخب وتحديدًا
املــديــر الفني املونتينيغري مـيــودراغ
رادولـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـتـ ـ ــش إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ال ــاعـ ـب ــن
م ــن ال ـح ــال ــة ال ـن ـف ـسـ ّـيــة ال ـص ـع ـبــة بـعــد
ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة .ال ي ـم ـل ــك رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش
ّ
السعودية.
الكثير من الوقت قبل لقاء
فاملنتخب اللبناني قد يكون الوحيد
في البطولة الــذي يلعب مباراتني في
ظ ــرف  72ســاعــة .أم ـ ٌـر الف ــت بـحــد ذاتــه
وي ـش ـكــل ضـغـطــا ع ـلــى ال ــاع ـب ــن .فهم
غ ـيــر مــؤه ـلــن لـلـعــب م ـب ــارات ــن خــال
ثــاثــة أيـ ــام ،أض ــف إل ــى ذل ــك العنصر
النفسي بعد الـخـســارة ،فـكــان الهدف
ط ــي صـفـحــة قـطــر واالس ـت ـع ــداد للقاء
ّ
السعودية .أول ما قاله رادولوفيتش
فــي لـقــائــه مــع الــاعـبــن أول مــن أمــس
قبل التوجه من العني إلى دبي «انسوا
مـبــاراة قطر .لم تنتهِ األمــور بعد وما
زلـنــا قــادريــن على الـتــأهــل» .قــد يكون
هـ ــذا ه ــو عـ ـن ــوان ال ـس ــاع ــات الـثـمــانــي
واألربعني املاضية.
ال ش ــك أن م ــا ح ــدث ف ــي مـ ـب ــاراة قطر
ّ
ل ــن ُي ـن ـس ــى ب ــال ـك ــام ــل .ف ـه ــو سـيـشــكــل
مـ ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــة االن ـ ـ ـط ـ ـ ــاق نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة
ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة عـلــى الـصـعـيــد الـفـنــي من
جـهــة ،وبالنسبة إلــى التشكيلة التي
س ـت ـخــوض ال ـل ـق ــاء .ال يـمـكــن الـتـخـلــي
عن األسلوب الدفاعي الذي بنى عليه
رادولوفيتش منظومته خــال الشهر
ّ
ّ
يتمسك
فالواقعية تفرض أن
املاضي،
باستراتيجيته مع بعض التعديالت.
أمـ ٌـر يبدو واضحًا في أروقــة املنتخب
اللبناني في دبي والتي وصلها ظهر
أول م ــن أمـ ــس .ص ـب ــاح ال ـي ــوم الـتــالــي
ل ـل ـم ـبــاراة م ــع ق ـطــر ك ــان ه ـن ــاك حصة
ت ــدري ـب ـ ّـي ــة خ ـف ـي ـفــة إلراح ـ ـ ــة ال ــاع ـب ــن.
ان ـت ـق ــال إلـ ــى دبـ ــي وح ـص ــة تــدري ـبـ ّـيــة
ّ
مسائية لالعبني الــذيــن لــم يـشــاركــوا،
مع بعض التمارين الخفيفة لالعبني
الباقني.
هـ ــاجـ ــس الـ ـلـ ـي ــاق ــة ال ـ ـبـ ــدنـ ـ ّـيـ ــة وق ـ ـ ــدرة
الــاع ـبــن ع ـلــى ال ـت ـح ـمــل تـطـغــى على
تـفـكـيــر رادول ــوف ـي ـت ــش .فـمــن الــواضــح

أن الالعبني متعبون ،والخصم اليوم
م ــن امل ـف ـت ــرض أن يـ ـك ــون أصـ ـع ــب مــن
خصم األمس .بعد ّمباراة قطر تعالت
األص ــوات حــول تحفظ رادولــوفـيـتــش
وخـ ـي ــارات ــه .اس ـم ــان جـ ــرى تــداول ـه ـمــا
ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر :م ـح ـمــد حـ ـي ــدر ورب ـي ــع
ُ
عطايا .أسئلة كثيرة طــرحــت .ملــاذا لم
يشاركا كأساسيني؟ ملــاذا دخل حيدر
ّ
م ـت ــأخ ـرًا؟ ملـ ــاذا ل ــم يـلـعــب ع ـطــايــا رغــم
ال ـحـ ّـاجــة إل ــى الـنـفــس الـهـجــومــي بعد
التأخر مع القطريني؟ أسئلة مشروعة
لكنها تأتي من مكان بعيد عن معسكر
امل ـن ـت ـخــب .أس ـئ ـلــة ت ـب ـقــى ف ــي إط ــاره ــا
النظري ،لكن على أرض الواقع هناك
مـعـطـيــات وأج ــوب ــة ع ــدي ــدة .ال شــك أن
رادولوفيتش سيتخلى بعض الشيء
عن حذره وقد يدفع بحيدر كأساسي
ٍ
لـتـفـعـيــل ال ـه ـجــوم .ت ـعــديــات ل ــن تقف
عـنــد إمـكــانـيــة م ـشــاركــة ح ـيــدر ب ــل قد
تـطــال أكـثــر مــن العــب بسبب اإلره ــاق.
تبقى األس ـمــاء رهـنــا باملعطيات قبل
انطالق املباراة.
أس ـئ ـل ــة الـ ـ ـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـكـ ــروي الـ ــذي
يـنـظــر م ــن بـعـيــد ق ــد ت ـجــد أج ــوب ــة من

لم يشارك ربيع
عطايا في المباراة
األولى ألنه كان يعاني
من إصابة في الفخذ

داخ ـ ـ ــل امل ـع ـس ـك ــر .ق ـب ــل لـ ـق ــاء ق ـط ــر لــم
ي ـكــن مـحـمــد ح ـي ــدر ج ــاه ـزًا بــالـكــامــل.
أص ـي ــب ق ـبــل مـعـسـكــر ال ـب ـحــريــن لكنه
ش ــارك فـيــه بـشـكــل خـفـيــف .لــم يـشــارك
ف ــي ل ـقــاء الـبـحــريــن ال ـ ـ ّ
ـودي ب ـن ـ ً
ـاء على
طلبه واقتناعًا مــن الجهازين الطبي
والفني بضرورة إراحته لبطولة آسيا.
ع ــاد ح ـيــدر لـكـنــه م ــا زال غ ـيــر جــاهــز.
مشاركته في لقاء قطر لم تكن بهدف
تعديل النتيجة ،بل بهدف تحضيره
لـلـقــاء الـسـعــوديــة وإدخــالــه فــي أجــواء
امل ـب ــاري ــات ب ـعــد غ ـيــاب ي ـنــاهــز الـشـهــر
تقريبًا .فدخول حيدر جاء بعد تأخر
لبنان بهدفني ،وأصبحت هناك قناعة

تدريبات المنتخب في العين ودبي كانت جيدة (عدنان الحاج علي)

بــأن اللقاء انتهى وال بــد مــن التفكير
بــالـلـقــاء الـثــانــي حـتــى قـبــل أن ينتهي
األول .وه ــذا مــا حـصــل .لـكــن م ــاذا عن
ربيع عطايا؟
العـ ــب ف ــري ــق ال ـع ـه ــد وأحـ ـ ــد امل ـفــات ـيــح
ُ
الــرئـيـسـ ّـيــة فــي املـنـتـخــب ،ط ــرح اسـمــه
كثيرًا كمطلب للجمهور اللبناني كي
ي ـكــون فــي ل ـقــاء قـطــر س ــواء كــأســاســي
ْ
أو بــديـ ٍـل .لـكــن كـثـيــرون ال يعلمون أن
ع ـطــايــا مـ ـص ــاب .ن ـظ ــرة ل ــاع ــب خــال
ال ـت ـمــريــن أول م ــن أم ــس تـكـشــف ذل ــك.
ٌ
شريط الصــق على الفخذ من الخلف
ت ـش ـي ــر إل ـ ــى وجـ ـ ـ ــود إص ـ ــاب ـ ــة .ب ـعــض
تكشف أن عطايا
األسـئـلــة للمعنيني َ
مـصــاب ،وهــو لــم يتعاف مــن اإلصابة
التي تـعـ ّـرض لها فــي لقاء أوستراليا
وت ـحــامــل عـلـيـهــا ف ــي الــدقــائــق العشر
األخيرة الستنفاذ التبديالت.
خ ــال فـتــرة الـتـحـضـيــرات ك ــان عطايا
ض ـم ــن خ ـ ـيـ ــارات امل ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب األس ــاس ـي ــة.
عملية مداورة بينه وبني هالل الحلوة
وباسل جرادي كانت غالبًا حاضرة في
التحضيرات .ما ال يعلمه الرأي العام
الـكــروي أن عطايا أبلغ رادولوفيتش
والـجـهــاز الطبي قبل يــومــن مــن لقاء
ّ
يؤكد ّ
القيمون
قطر أنــه يشعر باأللم.
أنه صادق فإصابته واضحة وعطايا
مــن الالعبني املتفانني الــذيــن يسعون
ل ـل ـع ــب ش ــأنـ ـه ــم شـ ـ ــأن ج ـم ـي ــع الع ـب ــي
ّ
املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب .ك ـ ـ ــام عـ ـط ــاي ــا قـ ــلـ ــص مــن
ّ
خـ ـي ــارات رادول ــوف ـي ـت ــش ال ـه ـجــومــيــة،
وأفقده مفتاحًا رئيسيًا في اللقاء مع
قطر.
تـشـيــر املـعـلــومــات مــن داخ ــل املعسكر
إل ــى أن األم ــور سـتـكــون مختلفة أمــام
الـسـعــوديــة عـلــى الصعيد الهجومي.
طبعًا ليس بنسبة كبيرة .فإمكانيات
املنتخب هــي ذاتـهــا ،وجميع األسماء
ال ـتــي يـطــالــب ال ـ ــرأي ال ـع ــام بـهــا سبق
ولعبت مع املنتخب .من محمد حيدر
إلى حسن معتوق وربيع عطايا ونادر
مـطــر وحـســن شعيتو «مــونــي» سبق
ولعبت مع بعضها أمام منتخبات أقل
مستوى مــن القطريني والـسـعــوديــن.
حـيـنـهــا ل ــم ت ـكــن ال ـن ـتــائــج وال ـع ــروض
م ـ ـم ـ ـتـ ــازة .م ـ ــن م ــالـ ـي ــزي ــا إل ـ ــى ه ــون ــغ
كــونــغ وع ـم ــان وال ـكــويــت وأس ـتــرال ـيــا.
نتائج املنتخب وعــروضــه كانت على
قـ ــدر م ـس ـتــوى كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ل ـب ـنــان.
بعض الواقعية قد تكون مفيدة أمام
السعودية حتى ال تكون الصدمة أكبر.
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ّ
البطولة القارية تخفف من وطأة الحرب!
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إبراهيم يبدأ مهمته

منتخبات «تقاتل» رغم العدوان واالحتالل
زهراء ّرمال
ـام
مـنــذ ان ـط ــاق بـطــولــة ك ــأس آس ـيــا عـ ً
 ً ،1956لــم تشهد نهائياتها مـشــاركــة
ً
عــرب ـيــة ح ــاش ــدة ك ـمــا ت ـش ـهــده نسخة
 .2019ال ـعــرس اآلس ـي ــوي ال ــذي سجل
م ـ ـشـ ــاركـ ــة  9م ـن ـت ـخ ـب ــات عـ ــرب ـ ـيـ ــة ،لــم
ت ـت ـم ـك ــن ج ـم ـي ـع ـه ــا م ـ ــن االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد
بشكل مناسب ،ملا تعيشه بالدها من
ظ ـ ــروف ص ـع ـب ــة .م ـن ـت ـخ ـبــات س ــوري ــا،
ال ـي ـم ــن ،ف ـل ـس ـطــن والـ ـ ـع ـ ــراق ال ـغ ــارق ــة
فــي ال ـن ــزاع ــات ،تــأمــل عـبــر مشاركتها
الـحــالـيــة فــي رس ــم الـبـسـمــة مــن جديد
ّ
ـوب شــتـتـهــا ال ـحــرب،
عـلــى وج ــوه ش ـعـ ٍ
وأتعبها االحـتــال .وهــا هي شعوبها
ّ
تثبت أن إرادة الحياة لديها أقوى من
ك ــل ن ــزع ــة ع ــدوان ـي ــة لـطـمــس هــويـتـهــا
ودفنها في املآسي.

«الفدائي» حاضر على رغم
التضييقات
يـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارك امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
املجموعة الثانية مع نظيره السوري.
إال أنــه في مشاركته الثانية في كأس
آسـ ـي ــا ،ل ــن ي ـم ـثــل «الـ ـف ــدائ ــي» الـشـعــب
الفلسطيني ف ـقــط ،بــل كــل املـظـلــومــن
ف ــي ال ـع ــال ــم .املـنـتـخــب الـ ــذي ف ـشــل في
ت ـ ــرك ب ـص ـمــة ف ــي ك ـ ــأس آسـ ـي ــا ،2015
يحظى بتعاطف ودعــم كبيرين نظرًا
ّ
الفلسطينية من
ملــا تشهده األراض ــي
احـتــال ،وشعبها مــن تنكيل مــن قبل
الصهاينة .يعاني املنتخب من ظروف
ص ـع ـبــة وم ـش ــاك ــل ف ــي ال ـتـح ـضـيــر في
ظل االحتالل اإلسرائيلي الذي يعرقل
انتظام منافسات الكرة في فلسطني،
وي ـحــرم الع ـبــي املـنـتـخــب مــن التجمع
وال ـت ــدري ــب ف ــي ظـ ــروف مـنــاسـبــة قبل
مبارياته .وال يجب نسيان استهداف
ّ
التحتية
الـكـيــان الـصـهـيــونــي للبنية
في قطاع غزة واستشهاد الرياضيني
خالل املعارك ،في الوقت الذي ُيواصل
فـ ـي ــه مـ ـن ــع الـ ـبـ ـعـ ـث ــات ال ــري ــاضـ ـي ــة مــن
ّ
للحد من
الدخول إلى فلسطني املحتلة
تطور الـكــرة الفلسطينية .إلــى جانب
ذل ــك ،يستمر مسلسل حــرمــان الكثير

مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن مـ ــن االحـ ـ ـت ـ ــراف خـ ــارج
ُ
األراضي املحتلة ،حتى أنه تمنع عنهم
التبرعات مثل املعدات الرياضية .كما
يواجه املنتخب تعقيدات كثيرة تحرمه
أحـيــانــا مــن الـسـفــر لـخــوض املـبــاريــات
والبطوالت ،أو تدفعه للتأخر في هذه
ال ــرح ــات ومــواج ـهــة مـحـطــات صعبة
خالل تنقالته .ويعتمد املنتخب على
مجموعة من الالعبني الذين ينشطون
في األندية املحلية ،األمر الذي ال يوفر
ّ
لهم استعدادًا جيدًا ،إال أن وجود أكثر
م ــن الع ـ ــب م ـح ـت ــرف خـ ـ ــارج فـلـسـطــن
يمنحهم األم ــل بــإس ـعــاد مــواطـنـيـهــم،
ع ـل ــى رغـ ـ ــم عـ ـ ــدم احـ ـ ـت ـ ــراف ٍّ
أي مـنـهــم
ف ــي أن ــدي ــة أوروبـ ـي ــة ك ـب ـيــرة .والــافــت
ف ــي ال ـت ـش ـك ـي ـلــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وج ــود
ال ــاع ــب س ــام ــح م ــراع ـب ــة ال ـ ــذي يـمـثــل
أحــد األسـمــاء األكـثــر شهرة فــي قائمة
املنتخب ،إذ إنه صاحب قصة مختلفة
عن العديد من الالعبني املشاركني في
ال ـب ـطــولــة اآلس ـي ــوي ــة .وي ـع ــود مــراعـبــة
لتمثيل ب ــاده بـعــدمــا قـضــت محكمة
تابعة للكيان الصهيوني بسجنه 8
شهور ودفع غرامة مالية قدرها 1100
ُ
دوالر عام  ،2014بعدما اعتقل الالعب
خ ـ ــال ع ــودت ــه م ــن م ـع ـس ـكــر خ ــارج ــي
مـ ـ ــع امل ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب .وع ـ ـ ـ ـ ــادت ال ـس ـل ـط ــات
ال ـص ـه ـيــون ـيــة الح ـت ـج ــازه مـ ــرة أخ ــرى
أثـ ـن ــاء ت ــوج ـه ــه إلـ ــى ت ــون ــس م ــن أج ــل
إقــامــة معسكر تــدريـبــي مــع املنتخب،
ليمضي عامًا بني االعتقال واملنع من
السفر .وعـلــى رغــم الـظــروف العسيرة
ّ
وال ـت ـض ـي ـي ـقــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،إال أن
م ـشــاركــة «ال ـف ــدائ ــي» تـبـقــى مــن جديد
بارقة أمل للفلسطينيني.
تعود سوريا إلى الساحة القارية من
ّ
جديد ،بعدما حلق «نسور قاسيون»
للمرة األخـيــرة في البطولة اآلسيوية
التي كانت مقامة في قطر عــام ،2011
قبل أسابيع على األزمـ ٌـة التي ال تــزال
مستمرة حتي اليوم .أزمة فتكت بالكرة
الـ ـس ــوري ــة .ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـ ـحـ ــال ،تــوقـفــت
منافسات ال ــدوري تــأثـرًا بــالـحــرب ،إال
أنها عــادت بشكل خجول إلى مناطق
بقيت بعيدة عن أعمال العنف كدمشق

وم ـ ــدن ســاح ـل ـيــة ،و ب ـش ـكــل تــدري ـجــي
الح ـ ـقـ ــا إلـ ـ ــى مـ ـ ــدن اسـ ـتـ ـع ــاد ال ـج ـيــش
الـ ـس ــوري ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا كحمص
وحلب .الحرب التي ولــدت انقسامات
س ـيــاس ـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي سـ ــوريـ ــا ،أل ـقــت
بـثـقـلـهــا ع ـلــى ال ـك ــرة ال ـس ــوري ــة أي ـضــا،
إذ ش ـه ــد امل ـن ـت ـخــب اب ـت ـع ــاد ع ـ ــدد مــن
الالعبني عنه ألسباب سياسية ،وعلى
رأس ـه ــم فـ ــراس الـخـطـيــب الع ــب ن ــادي
ّ
ال ـســامل ـيــة ال ـك ــوي ـت ــي .إال أن الـخـطـيــب
ع ـ ــاد الح ـ ـقـ ــا إل ـ ــى ص ـ ـفـ ــوف الـ ـنـ ـس ــور،
ول ـكــن اإلص ــاب ــة أب ـعــدتــه ع ــن الـبـطــولــة
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة (س ـ ـي ـ ـعـ ــود إذا
تأهلت سوريا للدور الثاني) .يحاول
ال ــاعـ ـب ــون االبـ ـتـ ـع ــاد عـ ــن ال ـخ ــاف ــات
السياسية وإبقائها خــارج املستطيل
ّ
األخـضــر ،عــل توحدهم كــرويــا يخفف

اعتقلت سلطات االحتالل الالعب
الفلسطيني سامح مراعبة عام
 2014وأمضى عامًا بين االعتقال
والمنع من السفر

المنتخب
اليمني غير
قادر على
الذهاب بعيدًا
في البطولة
(عن موقع
االتحاد
اآلسيوي
لكرة القدم)

وطـ ــأة م ـعــانــات ـهــم ،ويـنـسـيـهــم ضـيــاع
فــرصــة الـتــأهــل إل ــى مــونــديــال روسـيــا
املاضي في األمتار األخـيــرة .املنتخب
تعثر في أول مباراتني لــه ،خسر أمام
األردن بـهــدفــن مــن دون رد ،وتـعــادل
أم ــام فلسطني ،وتـبـقــى أم ــام املنتخب
السوري مباراة صعبة أمام أستراليا.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي ال ت ـ ـ ــزال س ــوري ــا
ممنوعة من استضافة املباريات على
أراض ـي ـه ــا ،إال أن ـه ــا ت ــأم ــل بتصحيح
األخ ـطــاء والـتــأهــل إلــى األدوار املقبلة
في البطولة الرسمية األولــى لها بعد
أكثر من  8سنوات من الحرب ،إذ فشل
امل ـن ـت ـخــب ال ـ ـسـ ــوري ف ــي ت ـخ ـطــي دور
املجموعات خــال مشاركاته الخمس
في كأس آسيا سابقًا.

اليمن يدخل التاريخ
ف ـ ــي س ــابـ ـق ــة غـ ـي ــر م ـ ـع ـ ـهـ ــودة ،نـســي
ّ
ودوي
ال ـي ـم ـن ـي ــون صـ ـ ــوت امل ـ ــداف ـ ــع

الـ ـ ـق ـ ــذائ ـ ــف .بـ ـع ــدم ــا دخـ ـ ــل الـ ـ ـع ـ ــدوان
الـسـعــودي على اليمن عــامــه الــرابــع،
عادت الفرحة ولو مؤقتًا ،إلى قلوب
الشعب املقهور ،بعدما تمكن منتخب
الـيـمــن مــن الـتــأهــل لـلـمــرة األول ــى في
تــاريـخــه إلــى كــأس آسـيــا .فعلى رغم
ويالت الحرب والحصار الذي يعاني
منه الشعب اليمني ،تمكن املنتخب
م ــن ص ـنــاعــة ال ـح ــدث وامل ـش ــارك ــة في
البطولة ،بعدما ضاعفت األزمــة في
ال ـب ــاد آالم ال ـك ــرة الـيـمـنـ ّـيــة .وتشهد
ً
الـحـيــاة الــريــاضـ ّـيــة ش ـلــا فــي اليمن
ج ــراء ال ـعــدوان ال ــذي تشهده الـبــاد،
ال سيما بـعــد تــوقــف عجلة ال ــدوري
مطلع العام  .2015التقدم الالفت الذي
ً
حققه «اليمن السعيد» لم يكن سهال،
إذ اض ـط ــر امل ـن ـت ـخــب الـ ـع ــام املــاضــي
قبل مباراته األخـيــرة مع الفيليبني،
أن يعبر برًا من صنعاء إلى سلطنة
ُع ـ ـمـ ــان ،فـ ــي رحـ ـل ــة ش ــاق ــة اس ـت ـمــرت
أرب ـعــة أي ــام ،بسبب الـحـصــار الـبــري
وال ـج ــوي ال ــذي يـفــرضــه «الـتـحــالــف»
بقيادة السعودية على مطار صنعاء
الـ ــدولـ ــي! وفـ ــي ظ ــل ص ـعــوبــة الـلـعــب
ف ــي ال ـي ـم ــن ،اس ـت ـف ــاد ب ـعــض العـبـيــه
مــن االح ـتــراف فــي قطر الستثنائهم
من الحد األقصى لالعبني األجانب،
عـلــى غـ ــرار نـجـمـهــم ع ــاء الـصــاصــي
الع ــب السيلية الـقـطــري وال ــذي بــات
أبرز نجومه منذ اعتزال علي النونو.
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب ظ ـ ـ ـ ـ ــروف االس ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــدادات
الـصـعـبــة وق ـلــة امل ـبــاريــات اإلع ــدادي ــة
التي خاضها املنتخب اليمني ،فإن
م ـشــارك ـتــه س ـت ـكــون رم ــزي ــة واألك ـي ــد
أن ــه ل ــن ي ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا ف ــي الـبـطــولــة،
تحت قيادة املــدرب السلوفاكي جان
كوسيان ،الذي يشرف على املنتخب
مـنــذ بــدايــة تـشــريــن الثاني/نوفمبر
ً
املــاضــي ب ــدال مــن اإلثـيــوبــي أشنافي
بيكيلي.

«أسود الرافدين» حاضرون
ت ـ ـصـ ــدر م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق ع ـن ــاوي ــن
الـصـحــف الـعــاملـيــة ع ــام  2007بـعــد أن
سجل يونس محمود الهدف الوحيد

فــي امل ـب ــاراة الـنـهــائـ ّـيــة لـبـطــولــة آسيا
ضـ ــد امل ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ،لـيـحـقــق
املنتخب العراقي بذلك املجد القاري.
ويبحث «أسود الرافدين» عن مفاجأ ٍة
م ــدوي ــة ج ــدي ــدة ك ـت ـلــك ال ـت ــي حـقـقـهــا
ّ
وتعول تشكيلة مدربه
منذ  12عامًا.
الـسـلــوفـيـنــي ســريـتـشـكــو كاتانيتش
عـلــى ظـهـيــر أتــاالن ـتــا اإلي ـطــالــي علي
ع ــدن ــان ،الع ــب وس ــط بيرسيبوليس
اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي بـ ـ ـش ـ ــار رسـ ـ ـ ــن وامل ـ ـهـ ــاجـ ــم
ال ـي ــاف ــع مـهـنــد ع ـل ــي .وع ــان ــى ال ـع ــراق
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ك ـث ـي ـرًا ج ــراء
م ـمــارســات تـنـظـيــم داعـ ــش اإلره ــاب ــي
فــي أك ـثــر مــن مـحــافـظــة ،ال سـ ّـيـمــا في
املــوصــل ،كما تــأثــرت الــريــاضــة كثيرًا
ف ــي ب ــاد ال ــراف ــدي ــن ،بـسـبــب ال ـظــروف
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـصـ ـعـ ـب ــة ،والـ ـ ـح ـ ــرب ال ـت ــي
خــاضـتـهــا ال ـق ــوات األم ـن ـيــة الـعــراقـيــة
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات الـ ـ ـحـ ـ ـش ـ ــد ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــي ع ـل ــى
الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ف ــي أك ـثــر من
مـنـطـقــة .كـمــا أن سلسلة التفجيرات
الـطــويـلــة ال ـتــي ضــربــت ال ـع ــراق أثــرت
في الحياة الرياضية في البالد .خالل
األش ـه ــر الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة اسـتـعــادت
الــريــاضــة جــزءًا مــن رونـقـهــا ،ال ّ
سيما
ك ــرة الـ ـق ــدم ،فـبـعــد تـحـســن األوضـ ــاع
األمـ ـنـ ـي ــة وإعـ ـ ـ ـ ــادة س ـي ـط ــرة ال ـج ـيــش
عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،اف ـت ـت ـحــت
وزارة ال ـش ـبــاب وال ــري ــاض ــة ع ــددًا من
مــاعــب ك ــرة ال ـقــدم الـجــديــدة فــي عــدد
مــن املـحــافـظــات بينها كــربــاء ،وهــي
مالعب بمواصفات عاملية استفادت
منها كــرة الـقــدم العراقية والالعبون
خـ ــال ف ـت ــرة اإلع ـ ـ ــداد ل ـب ـطــولــة آس ـيــا.
ال ـ ـعـ ــراق يـ ـش ــارك ف ــي ال ـب ـط ــول ــة وه ــو
م ــرش ــح ل ـل ــذه ــاب ب ـع ـي ـدًا ع ـلــى عـكــس
بقية املنتخبات التي تعاني بالدها
مــن ظ ــروف صـعـبــة ،وه ــي غـيــر ق ــادرة
عـلــى تـقــديــم امل ـس ـتــوى ال ــذي يؤهلها
إلى املراحل املتقدمة في البطولة.
يلتقي منتخبي ال ـعــراق والـيـمــن عند
ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة وال ـن ـص ــف بـتــوقـيــت
بـيــروت الـيــوم الـسـبــت ،فــي م ـبــاراة من
املتوقع أن تذهب للمنتخب العراقي،
ويحسم تأهله للدور الثاني.

ّ
قصة جميلة يكتبها منتخب األردن في بطولة آسيا  2019لكرة القدم .حقق «النشامى» مفاجأتني من العيار الثقيل ،األولى تمثلت بالفوز على املنتخب األسترالي حامل لقب
ً
البطولة املاضية بهدف من دون رد ،والثانية بتخطي املنتخب السوري بهدفني نظيفني .واألهم أن األردن يفوز ويقدم أداء مقنعًا في مبارياته .وقال العب املنتخب األردني
موسى التعمري« ،إلى جميع الذين قالوا إن املنتخب األردني ليس على مستوى هذه البطولة ،لقد فزنا على أستراليا وسوريا بجدارتنا .طموحنا هو التأهل إلى النهائي».
ّ
معنوية عالية( .عدنان الحاج علي)
سيواصل املنتخب األردني مشواره في الكأس األغلى آسيويًا ،وهو يمتلك روحًا
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بدأ مدرب منتخب سوريا الجديد فجر
إبراهيم مهمته مع املنتخب السوري في
بطولة آسيا خلفًا للمدرب األملاني برند
شتانغه .وأشرف إبراهيم على تدريبات
املنتخب السوري تحضيرًا ملباراته املقبلة
املصيرية أمام منتخب أستراليا ،والتي
سيكون فيها نسور قاسيون أمام مهمة
صعبة للعبور إلى دور الـ .16بعدما تجمد
رصيدهم عند نقطة من مباراتني بعد
خسارة أمام األردن ،والتعادل افتتاحًا
مع فلسطني من دون أهداف.
وأقال االتحاد ّ
السوري لكرة القدم مدرب
املنتخب السوري ،األملاني برند شتانغه
بعد الخسارة أمام األردن بنتيجة ()0-2
ليل الخميس في الجولة الثانية من دور
املجموعات لكأس آسيا  2019املقامة
في اإلمارات .وذكر االتحاد في صفحته
الرسمية على موقع التواصل االجتماعي
«فايسبوك»« ،قرر االتحاد العربي
السوري لكرة القدم إقالة املدير الفني
للمنتخب الوطني للرجال ،األملاني برند
شتانغه ،وتعيني املدرب الوطني فجر
إبراهيم عوضًا عنه» .وبات شتانغه ثاني
مدرب يقال من منصبه في النهائيات
الحالية بعد الصربي ميلوفان رايفاتش
مدرب تايالند ،بعد الخسارة االفتتاحية
القاسية ضد الهند ( )4-1في الجولة
األولى.

داليتش :اإلمارات في القلب
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أفقيا
 -1املكان الذي يجتمع فيه ممثلو األمة –  -2جزيرة بركانية في املحيط الهندي تتبع
جزيرة موريس –  -3مقياس مساحة – حرف نصب – من يعطي بدون مقابل –  -4من
صفح عن ذنب – حرف عطف أو
الحيوانات الداجنة – تناولوا الطعام –  -5غزال – ُ
الجنوبية تعتبر أعلى عاصمة في العالم
لإلستدراك –  -6عاصمة دولة في اميركا
ُ
– عائلة رسام فرنسي راحل –  -7آلة من حديد تقلع بها الحجارة – قطع الشيء – -8
األعمى وفاقد البصر–  -9خالف ليل – عاصمة أوروبية –  -10ممثل لبناني شهير
لعب دورًا مميزًا في مسلسل « حبيبي اللدود «

عموديًا

ّ
التفرغ للعبادة –
 -1سلطان عثماني تنازل عن الحكم إلبنه محمد الفاتح لغاية
 -2إحدى الواليات املتحدة األميركية عاصمتها اتالنتا – لعب ومرح –  -3خاصم
ّ
أشد الخصومة – من اآلالت املعروفة ذات ساقني لرسم الدوائر –  -4إناء ُيجعل فيه
ُ
زيت وله فتيلة فيستضاء به – خال من العمل –  -5ظرف مكان – شارع معروف في
طرابلس –  -6عكسها حقد وغش – للتأفف – طائر ليلي –  -7مرفأ إنكليزي – أخرج
التراب من البئر –  -8أزهار صفراء تكثر في بلدان املتوسط جميلة الشكل – صلف
وكـبـ ْـر –  -9عاصمة جــزيــرة تسمانيا فــي أوستراليا – عاصفة بحرية –  -10مرفأ
ِ
روسي على بحر قزوين من مدن اإلسالم التاريخية

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1أبو الهول –  -2الفاييت – فا –  -3ابا – ماردين –  -4حل – مات – قرأ –  -5قاسمه – ول –
 -6دم – لو – برزخ –  -7فيلنوف –  -8متز – جب – زي –  -9رافينا – جمل –  -10بيت الدين

عموديًا

4

9

2

3

6

5

1

8

7

1

6

5

9

8

7

2

4

3

8

3

7

1

4

2

5

6

9

5

8

1

6

7

9

4

3

2

9

7

6

4

2

3

8

5

1

3

2

4

8

5

1

7

9

6

2

1

8

5

9

6

3

7

4

7

4

9

2

3

8

6

1

5

6

5

3

7

1

4

9

2

8
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حلول الشبكة السابقة

 -1األحمدي – رب –  -2بابل – ماي –  -3وفا – فتفت –  -4ا ا – ماليزيا –  -5ليماسول – لن –
 -6هياتم – نجاد –  -7وتر – هبوب –  -8دق – رف – جن –  -9فيروز – زم –  -10خان الخليلي

حل الشبكة 3060
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مغن وشاعر وملحن وعــازف غيتار وممثل أميركي مواليد عام .1950
ٍّ
تحدر من ثقافة البوب في الغناء وله عدد كبير من األلبومات الناجحة
إعداد
نعوم
مسعود

 = 2+3+7+6+8+7صانع األحذية ■  = 9+5+4+1العب كرة قدم برازيلي
راحل ■  = 10+11كف

حل الشبكة الماضية :جعفر النميري

أكد زالتكو داليتش املدير الفني ملنتخب
كرواتيا ،أن اإلمارات لها مكانه خاصة
وكبيرة في قلبه ،مشيرًا إلى أنه سيعود
لها مرة أخرى في السنوات املقبلة .وقال
داليتش في تصريحات صحافية« ،دائما
أشعر بأن اإلمارات بيتي الثاني ،وأملك
عالقات طيبة مع الكثير من األشخاص
في هذه الدولة الجميلة» .وزار مدرب
منتخب كرواتيا اإلمارات بعد دعوة
من جانب محمد بن ثعلوب رئيس
اتحاد املصارعة والجودو باإلمارات،
وكان حاضرًا أيضًا في مباراة منتخب
اإلمارات أمام املنتخب الهندي .يذكر أن
زالتكو داليتش قاد منتخب كرواتيا إلى
الحصول على املركز الثاني في بطولة
كأس العالم املاضية في روسيا ،2018
بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا في
نهائي البطولة .وكان داليتش قد أشرف
على تدريب نادي العني اإلماراتي في
وقت سابق ،لذلك فهو يعرف اإلمارات
ّ
جيدًا.
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مئة يوم على حكومة عبد المهدي

في اشتقاق صيغة
جديدة للمعارضة

عالء الالمي*
اكـتـمـلــت قـبــل أي ــام قـلـيـلــة مـئــة ي ــوم م ــن عمر
حكومة عادل عبد املهدي الناقصة حتى اآلن.
وه ــي نــاقـصــة بـسـبــب الـتـنــافــس والـخــافــات
الـ ـش ــدي ــدة ع ـل ــى ح ـق ـي ـب ـتــي وزارت ـ ـ ـ ــي ال ــدف ــاع
والداخلية الدسمتني ،والعقود التسليحية
الـ ـت ــي ي ـس ـي ــل ل ـه ــا لـ ـع ــاب ال ـك ـت ــل واألحـ ـ ـ ــزاب
املتنافسة في البرملانَّ .
مرت مئة يوم ،وملفات
الخدمات السيئة ،القديمة والجديدة ،والبنية
التحتية املحطمة ،لم ّ
تمس ،فال يــزال أهالي
البصرة التي تنتج ثالثة أربــاع نفط العراق
ي ـشــربــون املـ ــاء األجـ ـ ــاج ،وت ــزدح ــم ال ـش ــوارع
بشبابهم من حملة الشهادات املعطلني من
العمل .وفي شمال العراق وغربه ال يزال أكثر
من مليوني نــازح ومـشـ ّـرد من املــدن والقرى
امل ـ ـحـ ــررة م ــن س ـي ـط ــرة ع ـص ــاب ــات «داعـ ـ ــش»
يخوضون في أوحال املخيمات على مشارف
مدنهم املدمرة.
أم ـ ـ ــا املـ ـح ــاصـ ـص ــة الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة وال ـع ــائ ـل ـي ــة
والـعــرقـيــة والـحــزبـيــة ،الـتــي انتقدها وتـبـ ّـرأ
م ـن ـه ــا الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وت ـ ـع ـ ـهـ ــدوا ب ـم ـكــاف ـح ـت ـهــا
وإب ـطــال ـهــا خ ــال االن ـت ـخــابــات التشريعية
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،فـ ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــت أك ـ ـثـ ــر رس ــوخ ــا
وفـ ـ ـج ـ ــورًا ،ووصـ ـ ــل شـ ـ ــراء وبـ ـي ــع امل ـنــاصــب
وال ـح ـق ــائ ــب ال ـ ــوزاري ـ ــة وان ـ ـتـ ــزاع ال ــدرج ــات
الخاصة والتعيينات الضخمة إلــى درجــة
استعمال السالح الناري في مقار الوزارات،
وم ــا ح ــدث بـخـصــوص تـعـيــن نــائــب املــديــر
العام لـ«سلطة الطيران املــدنــي» خير مثال
بائس على ما نقول ،وقــد انتهى املوضوع
بتشكيل لجنة تحقيق كاملعتاد.
وال ت ــزال املــؤامــرة عـلــى الـنـفــط الـعــراقــي عبر
«قانون شركة النفط الوطنية» الــذي يعتبر
ط ــري ـق ــا غ ـي ــر م ـب ــاش ــر ل ـخ ـص ـخ ـصــة الـ ـث ــروة
النفطية والغازية تنتقل من تأجيل إلى آخر
في قاعات املحكمة االتحادية العليا ،بعد أن
ُر ِفـ َـعــت ضدها دعــوى طعن قضائية من قبل
مجموعة مــن الـخـبــراء النفطيني الوطنيني.
ول ـك ــن أنـ ـص ــار ع ـبــد املـ ـه ــدي ي ـن ـش ـطــون س ـرًا
وعلنًا لتطبيق القانون املطعون فيه رغم ذلك؛
فقبل أيــام قليلة ّ
وجــه الــوزيــر السابق وأحد
رعاة هذا القانون املريب ومنظريه ،إبراهيم
بحر العلوم ،رسالة الــى رئيس الجمهورية
الجديد ،برهم صالح ،لتطبيق هذا القانون،
رغــم أنــه رئيس فخري ال صالحيات لــه كما
يقول دستور مرحلة بريمر ،وقبلها أصدر
وزيــر النفط السابق جبار لعيبي ،وهــو من
رعــاة القانون املطعون فيه ،سلسلة قــرارات
بتعيني نفسه رئيسًا لشركة النفط الوطنية
وف ــك ارت ـبــاط ثـمــانــي شــركــات وطـنـيــة تابعة
لوزارة النفط وإلحاقها بـ«شركته الوطنية»،
فقام عبد املهدي ،بعد الحرج واالحتجاجات
ال ـت ــي أث ــارت ـه ــا هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات الـشـخـصـيــة،
بإبطال قرارات فك االرتباط ،ولكنه لم يقترب
من منصب «رئيس شركة النفط» الذي ّ
عي
الوزير السابق نفسه فيه قبل أيام من انتهاء
مهامه الوزارية وإحالته على التقاعد!
م ــن إنـ ـج ــازات ع ـبــد امل ـه ــدي خ ــال امل ـئــة يــوم
الفائتة ،أنه أطلق فكرة خطرة ومضرة لحل
أزمـ ـ ــة ال ـس ـك ــن ع ــن ط ــري ــق ت ــوزي ــع األراضـ ـ ــي
السكنية بالجملة واملـفــرد في جميع أنحاء
ال ـع ــراق! سـكــن أفـقــي واس ــع الـنـطــاق فــي زمــن
ي ـكــاد يـنـتـهــي ف ـيــه ال ـس ـكــن األف ـق ــي واع ـت ـمــاد
السكن العمودي في كل أرجــاء العالم .وهذا
مــا يهدد بتحويل الـعــراق إلــى بلد عشوائي
ال زراعة وال صناعة فيه ،يكتظ بالتجمعات
الـسـكــانـيــة الـعـشــوائـيــة األف ـق ـيــة ال ـتــي تفتقر
إلــى أي تخطيط أو خــدمــات أو بنية تحتية
ضرورية .ويبدو أن فكرة عبد املهدي بقيت
حبرًا على حبر لحسن الحظ ،رغــم أن تجار
ال ـع ـقــارات واألراضـ ــي الجشعني سيحركون
ملفها عــن طــريــق عالقاتهم املافيوية داخــل
اإلدارات الحكومية.
عـلــى صعيد تــرشـيــد االسـتـثـمــارات وترميم
الصناعة والــزراعــة لــم يـحــدث شــيء إنـقــاذي
أبـ ـدًا ،بــل اسـتـمــر الـتـحــرش العلني والـســري
بما تبقى من مصانع ومعامل ومؤسسات
صـ ـن ــاعـ ـي ــة عـ ــراق ـ ـيـ ــة حـ ـت ــى الـ ــراب ـ ـحـ ــة م ـن ـهــا
ومحاولة خصخصتها وعرضها للبيع على
املستثمرين املحليني واألجــانــب لتحويلها
إلى «موالت» أو منشآت استهالكية يملكها
حـيـتــان ال ـف ـســاد ف ــي األح ـ ــزاب واملـيـلـيـشـيــات

ّ
جنديان أميركيان على متن مروحية عسكرية تقلهما من السفارة األميركية في بغداد إلى مطار العاصمة (أ ف ب)

ال ـن ــاف ــذة .ي ـجــري ذل ــك تـنـفـيـذًا ل ـف ـقــرة غــريـبــة
وردت ف ــي امل ـ ــوازن ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـع ــام ــة لـسـنــة
 2019وت ـ ـنـ ــص عـ ـل ــى «خ ـص ـخ ـص ــة ج ـم ـيــع
املــؤسـســات الـتــابـعــة ل ـلــدولــة» ،وال ـتــي ذهبت
س ــدى اح ـت ـجــاجــات ب ـعــض الـ ـن ــواب ضــدهــا،
ولم ُي َ
ستجب ملطالبتهم بحذفها .وآخر مثال
عـلــى مـشــاريــع تــدمـيــر وبـيــع ودف ــع املصانع
واملؤسسات الوطنية التابعة للقطاع العام
إلى اإلفالس ومن ثم الخصخصة هي شركة
الصناعات النسيجية والجلدية في بغداد،
الـ ـت ــي اع ـت ـص ــم ع ـمــال ـهــا ف ـي ـهــا دف ــاع ــا عـنـهــا
لعدة أيــام ،وشركتا «سومر» و«أور» اللتان
تطرقنا إلى محاولة خصخصتهما في عدد
 20تشرين الثاني  2018من «األخبار».
وقـ ـ ــد تـ ـف ــاق ــم ت ـض ـخ ــم امل ــدي ــونـ ـي ــة واس ـت ـم ــر
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراض األجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــي ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـعــد
انخفاض أسعار النفط مجددًا .وأطلق بعض
الـخـبــراء االقـتـصــاديــن الـعــراقـيــن تحذيرات
َّ
ش ــدي ــدة الـلـهـجــة م ــن ال ـخ ـطــر ال ــداه ــم ،وذك ــر

ّ
التصدي
ال يمكن
لألخطار ّالمحدقة
بالعراق إل بإخراج القوات
األميركية والتركية

أحدهم ،وهــو الخبير االقتصادي واألستاذ
الـ ـج ــامـ ـع ــي د .عـ ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن املـ ـشـ ـه ــدان ــي،
ب ــال ــورق ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا نــائــب
رئـيــس ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي فــي «مؤتمر
الكويت الــدولــي إلعـمــار ال ـعــراق» عــام ،2018
ُ
صاحب
والــذي كان مشاركًا فيه ،حيث حذر
الــورقــةِ الحكومة العراقية مــن «التوسع في
االق ـ ـتـ ــراض ألن ال ـ ـعـ ــراق ف ــي ظ ــل املــديــون ـيــة
ال ـحــال ـيــة فــإنــه سـيـعــانــي ف ــي ع ــام  2022من
فجوة تمويل تقدر ب ــ 35مليار دوالر تشكل
 %48مــن الـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي ،أم ــا في
حالة التوسع في االقتراض ،من دون تحديد
سقف التوسع ،فإن فجوة التمويل سترتفع

إلــى  85مليارًا ،وهــي تشكل  %60من الناتج
املـحـلــي االج ـمــالــي ،عـنــد ذل ــك سـيـقــع ال ـعــراق
في فخ املديونية» ،ويكون عرضة لإلفالس
ك ــدول ــة فــاش ـلــة .وي ـض ـيــف امل ـش ـه ــدان ــي« :أم ــا
امل ــوازن ــة امل ـعــدلــة ل ـعــام  2019فـتـحـتــوي أم ـرًا
كارثيًا لم يشر إليه أغلب املحللني والخبراء،
ً
وهو إن وزارة املالية رسمت جدوال بالعجز
املخطط للسنوات  2019ـ ـ  ،2021وفيه نجد أن
العجز املخطط لسنة  2019هــو  27ترليون
دينار يرتفع في عام  2020إلى  34,5ترليون
ث ــم الـ ــى  45ت ــرل ـي ــون ديـ ـن ــار ف ــي عـ ــام ،2021
ّ
سيمول العجز في
السؤال املهم هو :من أين
ظــل توقعات استقرار أسـعــار النفط بــن 60
و 70دوالرًا إن لم ينخفض السعر؟ الجواب
ه ــو بــالـتــوســع ف ــي االقـ ـت ــراض ال ـخ ــارج ــي» (
رسالة شخصية من د .املشهداني إلى كاتب
هذه السطور).
وعـ ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـب ـي ـئــة والـ ـ ـث ـ ــروة ال ــزراع ـي ــة
املـ ـ ــوروثـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن م ـ ـجـ ــازر ت ـج ــري ــف ال ـن ـخ ـيــل
وال ـب ـس ــات ــن ال ـع ــراق ـي ــة ال ـعــري ـقــة لـتـحــويـلـهــا
إل ــى أراض سكنية تـتـفــاقــم بـشـكــل انتقامي
ومسعور ،وقد بلغت درجة العمل العصابي
ال ـ ـسـ ــري املـ ـنـ ـظ ــم ،ك ـم ــا ح ـ ــدث ق ـب ــل أي ـ ـ ــام فــي
بساتني نخيل مدينة خانقني حيث جرفت
عصابة مجهولة أع ــدادًا كبيرة مــن النخيل
ثم اختفت! وما حدث في منطقة الــدورة في
ضــواحــي ب ـغــداد ،ونقلته قـنــوات التلفزيون
املحلية ،حيث ُج ِرفت وأبيدت غابات نخيل
كاملة ،طـ ٌّ
ـري في الــذاكــرة ،من دون أن يصدر
أي رد فعل من رئيس مجلس الــوزراء أو من
وزرائه املعنيني باألمر.
عـلــى صـعـيــد املـشـهــد الـسـيــاســي والـحـيــاتــي
اليومي ،نرى أحداثًا ال سابقة لها في العراق،
يمكن أن ُيفهم منها الكثير إذا ربطت ُبشكل
َّ
صحيح ووضعت في سياقها العميق امل َعلل
مــوضــوع ـيــا ،وال ـ ــذي خــاص ـتــه أن ال ــوالي ــات
املتحدة أصبحت في عجلة من أمرها لحسم
الحالة الـتــي أمـســى فيها الـعــراق معلقًا بني
احتاللها القلق والهيمنة اإليرانية الهادئة
واملتفاقمة ،ما يدفع إلى االعتقاد أن ترامب،
وعلى خالف ما تشيعه حاشيته ،ربما يفكر
ً
فـعــا فــي االنـسـحــاب مــن ال ـعــراق ،ليس زهـدًا
ف ـيــه وف ــي مــوق ـعــه االس ـتــرات ـي ـجــي والـنـفـطــي
الحاسم ،بل تطبيقًا الستراتيجية التخبط
واالبـتــزاز التي يعتمدها بنجاح حتى اآلن.
أمـ ٌـر قــد يـهـ ّـدد بــإغــراق الـعــراق فــي مــا هــو فيه
وأكثر من فساد وفشل وإنهاء حالة التعليق

ل ـت ـت ـح ــول إل ـ ــى ح ــال ــة الـ ـسـ ـق ــوط الـ ـح ــر ،وق ــد
يستدعي هذا االنسحاب األميركي املحتمل
ّ ً
تــدخــا عسكريًا إيــرانـيــا ال يمكن استبعاده
ع ـل ــى ص ـعــوب ـتــه وعـ ـل ــى خ ـش ـيــة طـ ـه ــران مــن
ردود ال ـف ـع ــل ال ـع ــراق ـي ــة ع ـل ـي ــه ،ب ـه ــدف م ــلء
الفراغ وحماية حلفائها اإلسالميني الشيعة
الفاسدين في الحكم.
إن جملة هذه األمور والتحديات هي التي قد
تكون أجبرت السفارة األميركية واألوســاط
الـنــافــذة فــي «الـبـنـتــاغــون» والـخــارجـيــة على
ال ـق ـيــام ب ـم ـحــاولــة ج ــدي ــدة وج ــذري ــة لتقديم
ّ
نظام الحكم العراقي في ُحلة أخرى مختلفة:
ُحـلــة يـظـهــر فـيـهــا ال ـج ـنــراالت والـعـسـكــريــون
األميركيون بقيادة الجنرال أوسنت رينفورت،
وهــم يتجولون فــي ش ــارع املتنبي املـعــروف
ع ــراق ـي ــا ب ـك ــون ــه ش ـ ــارع ال ـث ـق ــاف ــة وامل ـث ـق ـفــن،
وغالبيتهم ممن كانوا ّ
يسمون غزو بالدهم
«تحريرًا» أو «تغييرًا» ،وقد ّ
رحب البعض من
ً
هؤالء فعال بالزائرين العسكريني األميركيني
«املـ ـس ــامل ــن» وال ـت ـق ـط ــوا م ـع ـهــم الـ ـص ــور ولــم
يرتفع بينهم إال صــوت شــاب شجاع واحــد
هتف بسقوط دولة االحتالل ثم اختفى!
وب ـع ــد ي ـ ــوم ،واح ـ ــد م ــن ه ـ ــؤالء الـعـسـكــريــن
ُ َ
وعـلــى ص ــدره ط ـ ـ ّـرزت ش ــارة «،»US RAMY
ظ ـه ــر فـ ـج ــأة وم ـ ــن غ ـي ــر س ــاب ــق مـ ــوعـ ــد ،فــي
ش ـ ــارع ال ــرش ـي ــد لـيـلـتـقــط ص ـ ــورة شخصية
«سيلفي» مــع رئـيــس مجلس الـ ــوزراء عــادل
عبد املـهــدي ال ــذي كــان يـقــوم فــي ذلــك الفجر
ـ ـ ويــا للمصادفة السعيدة ـ ـ بجولة تفقدية
على أســواق الخضر والسمك برفقة السيدة
أمينة العاصمة وبعض حاشيته .ولم َ
ينس
َ
امل ـص ــور امل ـح ـت ــرف إظ ـه ــار ِحـ ـ ــزم م ــن الـفـجــل
األحـمــر الـطــازج واملـسـتــورد مــن دول الجوار
على األرجح في إحدى صور الجولة!
وفــي بغداد أيضًا ،تمادى السفير األميركي
أكـثــر مـمــا ينبغي ،وتـ ــرددت أن ـبــاء عــن طلبه
من وزير العمل والشؤون االجتماعية ،وهو
من كتلة «صادقون» التابعة لـ«عصائب أهل
الحق» ،باسم الربيعي ،أن يستقبله في مقر
عمله ،فما كــان مــن الــوزيــر إال أن رفــض ذلك
وطلب من رئيس مجلس الــوزراء أن يضبط
حــركــة الـسـفــراء األجــانــب ويطلب منهم عدم
التدخل في الـشــؤون الداخلية ،فأصدر عبد
املهدي توجيهًا إلــى وزيــر الخارجية محمد
ع ـل ــي ال ـح ـك ـيــم ل ـي ـض ـبــط ح ــرك ــة ال ـس ـف ـيــر أو
«املندوب السامي»! وفي املناسبة ،فقد سبق
للسفير األميركي أن اجتمع بالوزير السابق

للعمل محمد شياع السوداني في شهر آذار
مــن الـعــام املــاضــي ،مثلما اجتمع بغيره من
وزراء ورؤساء السلطات اجتماعات مباشرة
ع ــدي ــدة ،خ ــارق ــا بــذلــك ال ـع ــرف الــدبـلــومــاســي
امل ـع ـمــول ب ــه ،ومـتـصــرفــا كــامل ـنــدوب الـســامــي
«غير القابل للضبط».
وبعد جولة عبد املهدي والضابط األميركي
فــي ش ــارع الــرش ـيــد ،أي بـعــد ي ــوم واح ــد من
ج ــول ــة أخ ـ ــرى قـ ــام ب ـهــا ن ــائ ــب ق ــائ ــد ال ـق ــوات
األميركية الجنرال أوســن رينفورت والوفد
امل ــراف ــق ل ــه ف ــي شـ ـ ــوارع بـ ـغ ــداد ،وب ـع ــد أي ــام
ق ـل ـي ـلــة ع ـل ــى اع ـ ـتـ ــراف م ـح ـمــد ع ـل ــي الـحـكـيــم
بدولة «إسرائيل» اعترافًا ضمنيًا في سابقة
تاريخية لم تألفها الدبلوماسية العراقية،
فــي بـيــانــه ال ــذي ق ــال فـيــه إن «ال ـع ــراق يؤمن
بـحــل ال ــدول ـت ــن» ،بـعــد كــل مــا س ـبــق ،أعلنت
دولة العدو الصهيوني
وزارة الخارجية في
ّ
أن «ثــاثــة وف ــود مــن ســنــة ال ـعــراق وشيعته
زارت تل أبيب خالل العام املاضي وتفاوضت

سيندم الساسة الذين
تورطوا في إيصال عادل
عبد المهدي إلى رئاسة
مجلس الوزراء

معها حــول أمــور ع ــدة» .ثــم مــا لبث محرض
صهيوني معروف هو إيدي كوهني أن أشعل
مواقع التواصل بذكر عدد من أسماء النواب
ال ـع ــراق ـي ــن ،اخ ـت ــاره ــم جـمـيـعــا م ــن خـصــوم
ال ــزع ـي ــم ال ـ ـكـ ــردي م ـس ـعــود بـ ــرزانـ ــي ،والـ ــذي
أص ــدر أم ـرًا باعتقال بعضهم بعدما وقفوا
ضد محاولته االنفصالية األخـيــرة .وقــد رد
بعض أصحاب األسماء التي ذكرها كوهني
عليه بإهانات قاسية ومــن الــوزن الثقيل له
ولدولته التي وصفها أحدهم باملجرمة.
وف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة نفسها،
وفـ ــي واليـ ـ ــة مـيـشـيـغــن تـ ـح ــديـ ـدًا ،ع ـق ــد ع ــدد
مــن البعثيني العراقيني «املـعــارضــن» لقاء،

يقودهم أيهم السامرائي ،املتهم باختالس
أكثر من مليار ونصف مليار دوالر حني كان
وزيرًا للكهرباء.
ُ
وك ــان الـســامــرائــي قــد ق ــدم إلــى املحاكمة في
عـهــد حـكــومــة ن ــوري املــال ـكــي ،فـتــدخـلــت قــوة
خاصة أميركية واختطفته من قاعة املحكمة
ونقلته ف ــورًا الــى الــواليــات املـتـحــدة بصفته
مواطنًا أميركيًا.
ه ــذا امل ــواط ــن األم ـيــركــي مــن أص ــل عــراقــي أو
ال ـع ـكــس ،وامل ـت ـهــم بــال ـف ـســاد وال ـس ــرق ــة ،عقد
مؤتمرًا سياسيًا أشاد فيه بالطاغية امللطخ
ب ــدم ــاء ال ـع ــراق ـي ــن صـ ـ ــدام ح ـس ــن وح ــزب ــه،
ف ــي إه ــان ــة بــال ـغــة مل ـئ ــات اآلالف م ــن ش ـهــداء
وذوي شهداء العراق الذين أعدمهم نظامه.
والغريب أن هذا املؤتمر دعا علنًا إلى القيام
بــان ـقــاب ع ـس ـكــري ،ب ــل أع ـلــن حـتــى ع ــن اســم
قــائــد االن ـقــاب وه ــو الـجـنــرال املـتـقــاعــد عبد
الواحد رباط آل شنان رئيس أركان الجيش
فــي عـهــد الـنـظــام ال ـســابــق ،والـ ــذي لــم يسمع
ع ـنــه أنـ ــه ت ـص ــدى لـ ـق ــوات الـ ـغ ــزو األم ـي ــرك ــي.
فـهــل يــدخــل ه ــذا املــؤت ـمــر ف ــي إط ــار االب ـت ــزاز
ال ــذي ت ـمــارســه إدارة ت ــرام ــب ض ــد حلفائها
مــن ساسة نظام املحاصصة الطائفية لكي
يكونوا أقــرب إليها من إيــران ،وإال فالسوط
البعثي الصدامي قادم؟
الطريف ،أن الشخص الذي أريد له أن يكون
زع ـي ـمــا ل ــان ـق ــاب ،أص ـ ــدر الح ـق ــا ب ـيــانــا في
العاصمة األردنية التي يقيم فيها ،تبرأ فيه
من املؤتمر ،وقال إنه «لن يلتقي باألميركيني
إال بشرط أن يعيدوا العراق إلى ما كان عليه
قـبــل  2003وي ـع ـيــدوا ال ـح ـقــوق أله ـل ـهــا» ،من
دون أن يبالغ أكثر ويطلب منهم أن يعيدوا
صـ ــدام ح ـســن إل ــى ال ـح ـيــاة وال ـح ـك ــم! وخـتــم
الجنرال آل شنان بيانه بنصيحة ظريفة ملن
رشحه لهذه املهمة ولغيرهم ممن يتابعون
َّ
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،ق ــال فـيـهــا إن عـلـيـهــم أن
«يـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــادروا صـ ـفـ ـح ــات ف ـي ـس ـب ــوك ووس ــائ ــل
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ألنـ ـه ــا أم ــرض ـت ـك ــم
نفسيًا فأصبحتم كاذبني ومراوغني دون أن
ً
تعلموا ...غادروها وانتبهوا لعوائلكم أوال».
خالصة القول ،هي أن األيام ،وربما األسابيع
ً
القليلة املقبلة ،ستكون حاسمة فعال لتحديد
مــا سيحصل فــي ال ـعــراق .وسيندم الساسة
الذين تورطوا في إيصال عــادل عبد املهدي
إلى رئاسة مجلس الوزراء ،ولن يكون أمامهم
أي خيار سوى اإلصــرار على إخــراج القوات
األم ـيــرك ـيــة م ــن ال ـع ــراق ب ـق ــرار نـيــابــي عــاجــل
ومحدد بسقف زمني ،حتى ال يكون مصيره
م ـص ـيــر ق ـ ــرار ن ـيــابــي آخـ ــر أصـ ـ ــدره املـجـلــس
النيابي منقضي العهدة وتــم إهماله .وفي
مقدمة هؤالء الساسة وتلك الجهات تحالف
«البناء» الذي يضم تحالفي «دولة القانون»
و«الفتح» .أما الذين شاركوا في إيصاله الى
الحكم عن سابق قصد وتصميم ،ويطبقون
ه ـ ــذه األي ـ ـ ــام ت ـك ـت ـيــك «اعـ ـم ــل ن ـف ـســك م ـي ــت»،
ف ـهــم يـتـحـمـلــون م ـبــاشــرة م ـســؤول ـيــة ك ــل ما
سـيـحــدث لـلـعــراق وفـيــه قــريـبــا .وم ــن ه ــؤالء،
وفــي مقدمتهم ،تحالف «ســائــرون» وكتلته
النيابية «اإلص ـ ــاح» .وستكشف لنا األيــام
ع ــن امل ــزي ــد م ــن الـتـخـبــط واألخـ ـط ــار املـحــدقــة
بــالـعــراق وشـعـبــه ،وال ـتــي ال يمكن التصدي
لها إال بــإخــراج الـقــوات األميركية والتركية
َُ
وليسهل
رسميًا ونهائيًا ،كما قلنا قبل قليل،
بعدها التصدي الحقيقي للهيمنة اإليرانية
في األمن والسياسة واالقتصاد .وكل هذا ال
عالقة له ببرنامج حكومة عبد املهدي التي
جيء بها إلتمام مرحلة التشطيبات ووضع
الـعــراق نهائيًا في السلة األميركية مع ترك
بعض الفتات إليران وحلفائها املحليني.
إن حكومة عبد املـهــدي مشؤومة وخطيرة،
وف ــي عـهــدهــا ق ــد يـسـقــط ال ـع ــراق ف ــي هــاويــة
التبعية الكاملة واألزمــات الكارثية ،وأوالها
أزمــة اإلف ــاس االقـتـصــادي كــدولــة وسيعجز
عن تسديد الديون والقروض الخارجية ،كما
حــذرت نائبة رئيس صـنــدوق النقد الدولي
نفسها قبل فترة .أمــا اإلنجاز الوحيد الذي
سيسجل لهذه الحكومة ـ ـ لإلنصاف وتوخي
ّ
«الصبات»
الدقة ـ ـ فهو استكمالها عملية رفع
(ال ـح ــواج ــز االسـمـنـتـيــة) م ــن ش ـ ــوارع بـغــداد
وفـتــح املنطقة الـخـضــراء جــزئـيــا للجمهور،
وهو اإلنجاز الذي دفع بعض الظرفاء إلى أن
ّ
الصبات»!
يطلقوا عليها اسم «حكومة رفع
* كاتب عراقي

سعد الله مزرعاني*
بشكل عام ،عبر مؤسساتهما املختلفة :التشريعية والتنفيذية واملالية
ال تفعل الحكومة ،والسلطة
ٍ
والقضائية والرقابية ...سوى مفاقمة األزمــة العامة والحادة التي تتهدد لبنان واللبنانيني .العنوان
ّ
الراهن هو تمادي تعثر التأليف الحكومي للشهر الثامن على التوالي .لكن ذلك ليس العنوان الوحيد وال
ّ
ً
هو األخطر ،فضال عن أنه نتيجة وليس سببًا .مع هذا التعثر يستمر الفشل والعجز والهدر والنهب...
في حقول عديدة تشمل قطاعات أساسية بعضها ذو طابع سيادي كاالتصاالت ،والكهرباء ،وملف
النفط ،وملف املديونية ،وملف التجنيس ،وملف حقوق املواطنني َّ
ومدخراتهم وتعويضات نهاية
ً
خدمتهم ...وصوال إلى انتظام تلقي رواتبهم وخطر تخفيضها ،وكذلك خطر تدهور سعر صرف
ً
الليرة اللبنانية ،ومعها كوارث انهيار الرواتب والتعويضات إلى مستويات كابوسية .هذا فضال عن
ملفات بيئية وصحية وتلوث شامل ،وقبل ذلك وبعده فضيحة النفايات املرشحة ،قريبًا ومجددًا،
إلغراق البالد باألوبئة والقاذورات...
ً
استياء غير مسبوق في أوسع أوساط الرأي العام اللبناني .وجذب تردي
لقد أثار هذا الواقع املزري
األداء الرسمي وما نجم عن ذلك من الخسائر واملخاطر ،املحققة واملتوقعة ،عددًا من املتضررين إلى
ساحة االحتجاج .األكثرية ما زالت تكتفي بالترقب القلق لكن أعــدادًا ال بأس بها قد استجابت إلى
دعوات ممارسة فعل االحتجاج في الشوارع .إال أن هذه األعــداد ليست بالحجم الضروري للتعبير
عن اتساع املتضررين ،من جهة ،وال هي بالتأثير والزخم الكافيني ملمارسة ضغط قادر على فرض
مسار مختلف على أركان السلطة .صحيح أن هؤالء األركان يتناكفون كثيرًا ،ويتنافسون أكثر ،على
توازنات السلطة وتوزيع املغانم واملكاسب واملواقع السياسية واإلدارية والتنفيذية ...لكنهم متحدون،
ُ
اتـحــادًا راسخًا و«مـقـ ّـدســا» ،في مواجهة أي تغيير قد ينال من منظومة املحاصصة ،مهما صغ َر
َّ
حجمه وتدنت تأثيراته .وهم من خالل هذا التضامن ،معطوفًا على إتقانهم وإدمانهم تعبئة املواطنني
ً
بالعصبيات املتنوعة :الطائفية واملذهبية واملناطقية والعشائرية ،فضال عن الزبائنية املستشرية
فــي عملية شــراء ال ــوالء والضمائر وإشــاعــة الـفـســاد ...هــم يتمكنون مــن احـتــواء حــاالت االعـتــراض
وامتصاص آثــار ما يتولد من مناخات االستياء والنقمة ...بما رســخ ،في الــرأي الـعــام ،معادلة من
نــوع« :فالج ال تعالج» .والــواقــع أن توليد وتكريس ذهنية تيئيس املتضررين وخصوصًا املحتجني
منهم ،هو هدف كبير لدى أطراف السلطة لتصوير الوضع الشاذ املفروض على اللبنانيني بأنه أمر
ناجم «طبيعة» اللبنانيني أنفسهم! واملحتجون ،عادة ،هم َح َملة مشاريع التغيير ذات الطابع الجذري
غالبًا والجزئي أحيانًا :ممثلة بأحزاب سياسية وهيئات نقابية وتشكيالت أهلية ...دخلت الساحة
منذ عـشــرات السنني دون أن تتمكن ،إال ن ــادرًا ،مــن أن تحجز لنفسها مكانًا راسـخــا ومــؤثـرًا في
الخارطة السياسية العامة .بل أن بعضها قد تحول ،طوعًا ،أو كرهًا ،إلى تابع وملحق ألركان السلطة
وتشكيالتهم التحالفية السياسية ووالءاتهم الخارجية .ذلك هو الواقع السلبي الذي ينبغي تفحصه،
اآلن ،بمسؤولية وموضوعية كاملتني .وال أبالغ إذا قلت ،أيضًا ،بنفس ثوري :يستعيد نقاوة البدايات
(لجهة التجرد والصدق مع الذات ومع املجتمع) ،من جهة ،ويستوعب حجم املتغيرات املتراكمة على
ِّ
ويقيم أسباب الفشل والتراجع ،من ناحية ثالثة.
مر العقود ،من جهة ثانيةٍ ،
إن اللحظة الراهنة ،هي ،موضوعيًا ،لحظة مفتوحة على احتماالت انعطافية :تغييرية أو حتى ثورية.
طرفها الفاعل ،على األقل ،والذي هو السلطة القائمة ،لم يعد قادرًا على االستمرار بالطريقة السابقة
نفسها .آخــر من اعترف بذلك ،منذ أيــام ،وزيــر املالية بقوله لــ«األخـبــار»« :ال يمكن االستمرار بهذا
السياسي (وهــو أحــد كبار أركــان السلطة والنظام) قد تبنى ،فجأة،
االتـجــاه» .وكذلك فــإن مرجعه ُ
مطلب «الدولة املدنية» بوصفها املنقذ من األزمة الراهنة .مع ذلك ،ورغم الشعور بتعاظم األزمة فإن
ُ
لغ اإلمعان في الهدر املبرمج والبنيوي ،وفي النهب التحاصصي املقترن بالفجور والوقاحة
ذلك لم ي ِ
واالستفزاز...
ال شك أن ذلك دفع ويدفع منسوب النقمة والشعور بالخطر إلى مستويات أعلى وأوســع .لكن ،في
املقابل ،ال تتوفر للمتضررين صيغة َّ
فعالة للتعبير عن احتجاجهم ونقمتهم وخسائرهم .واملشكلة
ليست فقط في ضعف وتشتت قــوى التغيير وتــوزع والءات الكثيرين منها على تحالفات أطــراف
تجمعت ،عن إنتاج وحدة ّ
السلطة .إنها ،أيضًا ،في عجز هذه القوى ،حتى لو َّ
فعالة بسبب أن ما تتطلبه
اللحظة الراهنة هو أكثر من وحدة هشة عانى ويعاني أطرافها من الغربة عن هموم األكثرية الشعبية
مكتفني باملراوحة في شـعــارات مستهلكة لم يعد يربطها بالعصر وباملرحلة وبــأولــويــات املواطن
وهمومه ...أي رابط جدي .وليس بالصدفة ،في هذا السياق ،أن العمل الجبهوي غائب ألن ،ما يوجه
مواقف وعالقات أحــزاب التغيير ،بشكل عام ،إنما هو الشعاراتية الجامدة التي يلعب فيها التكرار
األيديولوجي الببغائي دورًا سلبيًا مانعًا الشتقاق البرامج امللموسة ذات الطابع املرحلي التي تعبر
عن مطالب وحاجات األكثرية الشعبية وتجعلها معنية تمامًا باالنخراط في الصراع ،من هذا املوقع،
وليس من موقع نظري شعاراتي عام يتجاوز ،تعسفًا ،الحاضر من قبيل االنقطاع عنه (ال من قبيل
ماض بات بعضه بعيدًا وسحيقًا إلى حد بعيد!
االستباق واالستشراف) ،فيما هو ،فعليًا ،يقبع في
ٍ
يتردد اآلن شعار بناء تيار وطني واسع من شأنه تعبئة كتلة شعبية سياسية قادرة على ممارسة
ضغط منظم من أجل إحــداث التغيير .تبني هذا الشعار جيد .لكن هذا الشعار لن يتحقق بمجرد
التجميع الذي أشرنا إلى ضعف وخلل كبير في مكوناته .إنه ،في األساس ،عمل تأسيسي ركيزته
قناعة بنشوء (أو إنـشــاء) صيغة جديدة للعمل الوطني تشارك فيها أحــزاب التغيير ومستقلون
فاعلون فــي املجتمع والقطاعات واألنشطة املــدنـيــة ...أمــا جوهرها فاشتقاق صيغة جــديــدة تؤمن
وتتخطاها إلى استحثاث ّ الكتلة الشعبية األكبر على االنخراط ،من موقع الشريك الفاعل
املشاركة ّ
والقادر واملسلح ببرنامج وإطار منظم ،من أجل صنع الحدث التغييري بكل ما يتطلبه ذلك من تدبير
ورشاقة وشجاعة وتضحية وريادة وإخالص ومثابرة.
إن االنتقال من التجميع إلى التأسيس يمر ،حكمًا ،بتعزيز القناعة بهذا التحول في األحزاب نفسها،
بحيث تصبح ،من خالل إعادة التقييم واملراجعة وحسن االستنتاج ،قوة َّ
حية متفاعلة ،في البرامج
والصيغ واألولويات واإلرادات والوسائل ،مع العصر والوضع امللموس واألولويات الفعلية ال املفتعلة...
وسيكون من شروط هذا العبور ،من حالة إلى أخرى ،إدارة نقاش خاص وعام بهذا الشأن ،والتوصل
إلى استنتاجات موضوعية وثورية بعيدة عن الفئوية واالستئثار والغرضية .وبديهي أن ذلك ال يمنع
املضي في التحركات شــرط أن تكون محسوبة ومستوفية للحد األدنــى من فــرص النجاح بحيث
ً
تصبح مكمال ضروريًا ،في وهج الشارع والتحرك ،من أجل بلورة التيار املذكور في مكوناته النظرية
والعملية والبرنامجية والتنظيمية.
يبقى مــن ال ـضــروري الـقــول بــأن هــذا الـنــوع مــن إع ــادة التأسيس ،ال ينطبق على الشق االجتماعي
فحسب ،بل على الشق الوطني التحرري أيضًا.
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

سوريا

السعودية

الجديدة»:
«العوامية
ّ
ٌ
رقص «سلماني» على أنقاض «المسورة»

وفود تركية إلى واشنطن مجددًا

«البنتاغون» بدأ سحب
«العتاد» العسكري
في موازاة إعالن إجراء زيارات تركية
مرتقبة للعاصمة األميركية ،للوصول
إلى «تفاهمات ترضي الطرفين» في شأن
ّ
شرقي الفرات ،أكد «التحالف الدولي»،
كما أوساط «البنتاغون» ،إطالق عملية
«االنسحاب» ،بدءًا بالعتاد العسكري ال الجنود
بعد أقل من شهر على إعالن الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ق ـ ـ ــراره
سحب ق ــوات ب ــاده مــن ســوريــا ،خرج
«التحالف الدولي» ليؤكد بدء عملية
االنسحاب أمــس ،رغــم كــل التجاذبات
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة بني
م ـســؤولــن رس ـم ـيــن أم ـيــرك ـيــن حــول
ش ـ ـ ـ ــروط ه ـ ـ ــذا االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب وجـ ــدولـ ــه
الــزمـنــي .إع ــان «الـتـحــالــف» ه ــذا ،جاء

عبر بــريــد إلكتروني أرسـلــه املتحدث
ب ــاسـ ـم ــه شـ ـ ــون راي ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،إلـ ـ ــى وك ــال ــة
«أسوشييتد بــرس» األميركية ،يقول
فيه إن الواليات املتحدة «بدأت عملية
االنـ ـسـ ـح ــاب امل ـ ـ ـ ــدروس م ــن س ــوري ــا»،
م ــن دون ال ـخ ــوض ف ــي تـفــاصـيــل تلك
الـعـمـلـيــة وم ــداه ــا الــزم ـنــي امل ـف ـتــرض.
وبـعــد ســاعــات عـلــى نـقــل الــوكــالــة نبأ
ب ــدء «س ـحــب الـ ـق ــوات» ،عـ ــادت لحذفه
ّ
ومعرفاتها الرسمية على
من موقعها
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،ونقل
نسخة جديدة منه عن لسان مسؤول
عسكري أمـيــركــي ،تفيد بــأن مــا جرى
حتى اآلن هو سحب كمية من العتاد
العسكري ،ال العسكريني .وبمعزل عن
اللغط الذي انتقل من التصريحات
هذا
ِ
الـسـيــاسـيــة إل ــى األوسـ ــاط العسكرية،
ن ـش ــرت عـ ــدة وس ــائ ــل إع ـ ــام أمـيــركـيــة
تأكيدات من مصادر في وزارة الدفاع
األم ـيــرك ـيــة ،ل ـبــدء عـمـلـيــة االن ـس ـحــاب.
وأش ــارت تلك األوس ــاط اإلعالمية إلى

إيطاليا تدرس فتح سفارتها في دمشق
أعلنت الحكومة اإليطالية أنها بدأت نقاشات حول إعادة فتح سفارتها في
دمشق ،وذلك بعد تسريبات عدة أشارت إلى قرب حدوث مثل هذه الخطوة.
وأكد وزير الخارجية إنزو موافيرو ميالنيزي ،في حديث نقلته وكالة «أنسا»
اإليطالية ،أن بالده تعمل على تقويم مثل هذه الخطوة
وتوقيتها املحتمل ،معتبرًا أن هذا التحرك طبيعي
ومهم في ظل «انتقال الوضع في سوريا نحو الحالة
الطبيعية».
ويأتي اإلعالن من روما ،بعدما خرجت تصريحات
من باريس ولندن هذا األسبوع ،تؤكد أن العاصمتني
ال تدرسان حاليًا إعادة العالقات الدبلوماسية مع
دمشق .وعلى خالف ما تعلنه معظم الدول األوروبية،
فقد احتفظت إيطاليا بعالقات أمنية جيدة مع دمشق،
تخللتها لقاءات متواترة بني مسؤولني أمنيني كبار من
البلدين.
(األخبار)

وصول تعزيزات عسكرية إلى سوريا،
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي ت ـي ـس ـيــر االن ـس ـح ــاب
وضـمــان أمــن ال ـقــوات .هــذه التأكيدات
العسكرية زادت من ضبابية املقاربة
األميركية الرسمية حيال قرار «البيت
األب ـ ـي ـ ــض» ،غ ـي ــر أن ص ـح ـي ـفــة «وول
ـدر
سـتــريــت ج ــورن ــال» نـقـلــت ع ــن مـصـ ّ
عسكري قوله إن «البنتاغون» لم يتلق
أي أوامـ ــر جــديــدة (ب ـعــد ق ــرار تــرامــب)
ولحني تلقيه أي جديد ،إن ّ
تم ،سيتابع
العمل وفــق خطط االنسحاب .وأكــدت
ال ـصـح ـي ـفــة أن ق ـط ـعــا ت ـت ـبــع الـبـحــريــة
األميركية بدأت التحرك للمساهمة في
نقل الـجـنــود وامل ـعــدات الـتــي ستغادر
الـشــرق الـســوري .وفــي تعليق املصدر
نـفـســه لـلـصـحـيـفــة ،عـلــى م ــا ص ــدر عن
مستشار األمن القومي جون بولتون،
مــن ش ــروط مـقــرونــة بــاالنـسـحــاب ،قال
ّ
يتغير شيء حتى اآلن ...نحن
إنه «لم
ال نتلقى أوامر من بولتون».
ومع دخول اإلجراءات العسكرية ّ
حيز
التنفيذ ،كشف بولتون أن وفدًا تركيًا
سـ ـي ــزور واش ـن ـط ــن األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـبــل،
لبحث ملف االنـسـحــاب األمـيــركــي من
سوريا .وقــال في حديث إذاعــي أمس،
«إن م ــا ن ـتــاب ـعــه ف ــي ه ــذه امل ـح ــادث ــات
العسكرية ،هو الضمانات واإلجراءات
الالزمة حتى يشعر الجميع باالرتياح
إزاء الكيفية التي سيحدث بها ذلك»،
م ـع ــرب ــا ع ــن أمـ ـل ــه ف ــي أن ت ـس ـفــر ه ــذه
النقاشات «عن نتائج مقبولة من كال
ّ
الطرفني» .وأك ــدت وكالة «األنــاضــول»
ال ــرس ـم ـي ــة وج ـ ـ ــود زي ـ ـ ـ ــارة م ــرت ـق ـب ــة ـ ـ ـ
وإن كــانــت قــد ذك ــرت أن مــوعــدهــا هو
الـخــامــس مــن شـبــاط ولـيــس األسـبــوع
امل ـق ـبــل ـ ـ ـ ـ ي ـف ـتــرض أن ي ـق ــوم ب ـهــا وفــد
تــركــي يــرأســه نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة
س ـ ــادات أونـ ـ ـ ــال؛ وهـ ــي تـ ـن ــدرج ضـمــن
إطـ ـ ــار «م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـم ــل امل ـش ـتــركــة»
بــن تركيا وال ــوالي ــات املـتـحــدة .وجــاء
الـحــديــث عــن تـلــك ال ــزي ــارة فــي م ــوازاة
ج ــول ــة قـ ــادة ال ـج ـيــش ال ـتــركــي ووزي ــر
ال ــدف ــاع خـلــوصــي أكـ ــار ،عـلــى ال ـحــدود
ال ـس ــوري ــة ـ ـ ـ ـ ال ـت ــرك ـي ــة ،وال ـت ــأك ـي ــد مــن
هناك الستعداد أنقرة إلطــاق عملية
عـسـكــريــة ف ــي ال ــوق ــت امل ـن ــاس ــب .وك ــان

تحتفي السلطات
السعودية ،في هذه األيام،
بانتهاء ما ّ
تسميه مشروع
ّ
المسورة،
تطوير حي
ّ
«مبشرة» بتدشينه خالل
أسابيع .احتفاء يخفي وراءه
الكثير من حيثيات هذه
القضية التي بدأت منذ قرابة
عامين ،فاتحة الباب على
ستطمس
عملية انتقامية ُ
ّ
معالم المنطقة ،وتغربها
عن نفسها

ّ
أكدت أوساط «البنتاغون» أنه لم يتلق أي أوامر جديدة بعد قرار ترامب باالنسحاب (أ ف ب)

الفـتــا أم ــس ،تــأكـيــد مــوسـكــو شكوكها
فــي نيات االنسحاب األمـيــركــي ،برغم
اع ـت ـبــارهــا إيـ ــاه «خ ـط ــوة ف ــي االت ـجــاه
الصحيح» إن حصل .وقالت املتحدثة
ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة،
مــاريــا زخ ــاروف ــا ،إن مــن امل ـهــم انـتـقــال
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي ي ـف ـتــرض أن تنسحب
منها ال ـقــوات األمـيــركـيــة إل ــى سيطرة
الحكومة السورية ،مثنية على أهمية
الـحــوار بني دمشق والـقــوى املسيطرة
في شرقي نهر الفرات.
أمــا فــي إدلــب ومحيطها ،وبعد إتمام
االتـ ـف ــاق ب ــن «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام»،
و«حـ ـ ــركـ ـ ــة أحـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـ ـشـ ـ ــام» وصـ ـق ــور
ال ـ ّـشـ ــام» ،ف ــي م ـن ــاط ــق ج ـب ــل الـ ــزاويـ ــة،
وقـعــت «تحرير الـشــام» اتفاقًا شبيهًا
مع «جيش األحــرار» ،لتسليم عدد من
ال ـن ـقــاط ف ــي ري ــف ال ــاذق ـي ــة الـشـمــالــي
ال ـشــرقــي وريـ ــف إدلـ ــب الـ ـح ــدودي مع
ل ـ ـ ــواء إسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدرون .وكـ ــانـ ــت «ك ـت ـي ـبــة
ال ـه ـجــرة» الـتــابـعــة لــ«جـيــش األح ــرار»
قد أعلنت قبل أيام ،حيادها في القتال

الجاري بني «تحرير الشام» و«الجبهة
الوطنية» .وفي موازاة سيطرة «تحرير
ال ـشــام» على تلك املـنــاطــق الـحــدوديــة،
أرسلت تركيا أمس تعزيزات عسكرية
إلــى ح ــدود ل ــواء اسـكـنــدرون مــع إدلــب
والــاذقـيــة ،ضمن دبــابــات ومــدرعــات،
على حد ما نقلت وكالة «األناضول».
وفي مقابل الدعوات إلشراك «الجبهة
الــوطـنـيــة» فــي «حـكــومــة اإلن ـقــاذ» ،قال
عضو «مجلس الشورى» في «تحرير
ال ـشــام» ،املـصــري أبــو الفتح الفرغلي،
إن «تحرير الشام» عرضت ذلك سابقًا
على قادة فصائل «الجبهة الوطنية»،
ّ
ل ـ ـكـ ــن «األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء والـ ـتـ ـبـ ـعـ ـي ــة لـ ـل ــداع ــم
وم ـشــاريــع االس ـت ـســام كــانــت الـعــائــق
أمــام التوحد» .وأوضــح الفرغلي عبر
حـســابــه عـلــى «ت ـل ـغ ــرام» ،أن «م ـشــروع
الـهـيـئــة م ـش ــروع واض ــح جـلــي يتمثل
فــي إع ــاء كلمة الـلــه فــي مــا ُي ـحــرر من
مناطق ،والحكم بشرعه والجهاد في
سبيله كخيار استراتيجي للتحرير،
ف ـم ــن ك ـ ــان ه ـ ــذا مـ ـش ــروع ــه ،ف ـه ــو مـنــا

أكد الفرغلي أن
مشروع «تحرير الشام»
هو «الحكم بشرع الله»

ً
عقال وشرعًا ونحن منه» ،مضيفًا أن
«م ــن ك ــان م ـشــروعــه دي ـمــوقــراط ـيــة ،أو
انهزامية واستسالم إلمــاءات الداعم،
أو نـبــذ الـحــل ال ـج ـهــادي ،فــا مـكــان له
بيننا» .وخـتــم بانتقاد واق ــع مناطق
سيطرة الجيش التركي في ريف حلب
الـشـمــالــي «حـيــث تعلو كلمة الـقــانــون
الــوضـعــي ال ـس ــوري وتـنـتـشــر الــرذيـلــة
والفساد» على حد تعبيره.
(األخبار)

ب ـقــوة الـحــديــد وال ـن ــار فــرضــت السلطات
الـ ـس ـع ــودي ــة إرادتـ ـ ـه ـ ــا ع ـل ــى أهـ ــالـ ــي ح ـ ّـي
امل ـس ــورة ،فــي مـنـطـقــة الـعــوامـيــة الـتــابـعــة
ملحافظة القطيف ،فــي املنطقة الشرقية.
ّ
ّ
ّ
الحي بأكملها ،لتحل محلها
أزيلت معالم
ـراج وأسـ ــواق ومـتـنــزهــات ،فــي نـمــوذج
أب ـ ّ
مـصــغــر ملــا يحلم بــه ول ــي الـعـهــد ،محمد
بــن سـلـمــان ،بتحويل اململكة إل ـيــه .إنها
«ال ـعــوام ـيــة ال ـج ــدي ــدة»« .مــركــز حـضــاري
وثـ ـق ــاف ــي واج ـت ـم ــاع ــي ي ـس ـت ـه ــدف ج ــذب
االس ـت ـث ـمــارات وال ـس ـيــاح ،وخــدمــة سكان
ّ
املستمر
القطيف» وفق الترويج الرسمي
م ـن ــذ م ـط ـل ــع األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،حـيــث
أعلنت «أمانة املنطقة الشرقية» االنتهاء
مــن «م ـش ــروع تـطــويــر وس ــط الـعــوامـيــة».
هـ ـك ــذا ،ت ـس ــدل ال ـس ـع ــودي ــة ال ـس ـت ــار على
م ـش ــروع اس ـت ـئ ـصــالــي ،اس ـت ـهــدف طمس
مــآثــر املنطقة ،وتـبــديــل هويتها ،وإنـهــاء
أي طابع ثوري فيها .إنه مجددًا الثأر من
الضارب في تاريخ اململكة ،ولكن
األماكنَ َ ،
هذه املرة بنفس نيوليبرالي «سلماني».
بـ ــدأت رح ـلــة ال ـث ــأر ت ـلــك ف ــي أوائ ـ ــل أي ــار/
م ــاي ــو  ،2017ع ـنــدمــا أط ـل ـقــت الـسـلـطــات
حملة محمية عسكريًا لهدم ّ
حي املسورة،
الـعــائــد ب ـنــاؤه إل ــى مــا ي ـقــارب  400سنة.
ح ـي ـن ــذاك ،ل ــم ي ـكــن ك ــل أه ــال ــي الـ ـح ـ ّـي قــد
اسـتـجــابــوا لــدعــوة الـحـكــومــة إيــاهــم إلــى
إخ ــاء منازلهم مقابل تـعــويـضــات .على
ال ـع ـك ــس م ــن ذل ـ ــك ،ت ـش ـ ّـبــث األهـ ــالـ ــي بـمــا
يعتبرونها ج ــذوره ــم ،معلنني رفضهم
التخلي عنها ،حتى وصل األمــر إلى ّ
حد
اندالع مواجهات أدت إلى سقوط عشرات
الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى ،ب ـعــد ح ـصــار محكم
استمر قرابة  90يومًا .وعلى الرغم من أن
مفوضية األمــم املتحدة السامية لحقوق

اإلن ـ ـسـ ــان عـ ـ ـ ّـدت م ــا تـ ـق ــوم ب ــه ال ـس ـل ـطــات
«ان ـت ـهــاكــا» ،مـطــالـبــة إيــاهــا بــوقـفــه ف ــورًا،
إال أن الـسـعــوديــة أدارت األذن الـطــرشــاء،
وواص ـلــت تدمير ال ـحـ ّـي ،حتى أتــت عليه
بالكامل.
إثـ ــر ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت امل ـم ـل ـكــة «االنـ ـتـ ـص ــار»،
وت ـف ــاخ ــر وزي ـ ــر إع ــام ـه ــا (آنـ ـ ـ ــذاك) ع ــواد
الـ ـع ــواد بــ«تـطـهـيــر ح ـ ّـي املـ ـس ــورة» .وفــي
أع ـ ـقـ ــاب ه ـ ــذا «الـ ـفـ ـت ــح» ب ـخ ـم ـســة أش ـه ــر،
انطلقت عمليات «تـطــويــر» ال ـحـ ّـي ،الــذي
كانت السلطات قد ادعت أنه «ال يحتوي
على آثــار ،وهــدم املـنــازل فيه ال يتناقض
مــع ال ـقــوانــن الــدول ـيــة واملـحـلـيــة لحماية
ال ـ ـتـ ــراث واآلث ـ ـ ـ ـ ــار» .املـ ـف ــارق ــة أن اإلع ـ ــام
ال ــرسـ ـم ــي ع ـ ــاد ،خ ـ ــال األيـ ـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة،
ليشدد على الطابع التراثي لـ«املسورة»،
التي حرص على محو اسمها ،واستبدال
«الـعــوامـيــة ال ـجــديــدة» ب ــه ،مـلـ ّـحــا عـلــى أن
األخ ـ ـيـ ــرة «تـ ـح ــاك ــي الـ ـت ــاري ــخ امل ـع ـم ــاري
للمنطقة» ،وهو ما يؤكد أن السلطات لم
تفارق فعل التضليل الذي دأبت عليه منذ
ٌ
اندالع هذه األزمة .فعل اشتغلت «املنظمة
األوروبـيــة ـ ـ السعودية لحقوق اإلنسان»
ً
ّ
ُ
صدرة في الذكرى
على تفنيد تجلياته ،م ِ
ّ
الحي
األول ــى إلعــان االنتهاء مــن تدمير
تقريرًا تناول عدة مغالطات في السردية
ّ
الـسـعــوديــة ،لـعــل أهمها مــا يــأتــي :زعمت
السلطات أن «املخطط يهدف إلى التقليل
مــن املـخــاطــر االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
واألمنية» ،على اعتبار أن «حـ ّـي املسورة

تؤكد مصادر
مطلعة أن «العوامية
الجديدة» ال تشتمل على
ّ
مبان سكنية
أي ِ

تستخدمه الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة إلدارة
أنشطتها» .لكن الحقيقة أن الـحـ ّـي ،وإن
كان يؤوي بالفعل عددًا من املطلوبني ،إال
أن هؤالء كانوا يتوارون في أزقته الضيقة
الـ ـت ــي ال ت ـس ـت ـط ـيــع اآلل ـ ـيـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة
دخ ــولـ ـه ــا ،خ ـش ـيــة م ــواج ـه ــة م ـص ـيــر مــن
سبقهم من مطلوبني بتهمة «التظاهر»،
لــم يخضعوا لـ«تحقيقات شـفــافــة» ُ ،ولم
َّ
ُيـمــكـنـ ُـوا مــن «محاكمة عــادلــة» ،بــل ش ِّهر
ِّ
بهم وشــوهــت سمعتهم ،وهــو مــا يحمل
آخ ــري ــن ع ـلــى رفـ ــض املـ ـث ــول أم ـ ــام ج ـهــاز
قضائي معطوب في ّ
الحد األدنى.
تـعـتـقــد ال ـس ـل ـطــات أن ـه ــا بـقـضــائـهــا على
ّ
حي املسورة ،معقل املطلوبني ،ستتمكن
مــن إط ـفــاء آخ ــر ج ــذوة لـلـحــراك الشعبي،
ّ
ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت قـ ــد ت ـم ــك ـن ــت مـ ــن إض ـع ــاف ــه

واشنطن :تلويح «ديمقراطي» بالتحرك ضد الرياض
َ
طالب أكثر من ّ 12
مجلسي الشيوخ والنواب ،بتحميل
مشرعًا أميركيًا ،من أعضاء
ّ
ُ
السلطات السعودية املسؤولية عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي ،مهددين
بالتحرك ما لم تبادر إدارة الرئيس دونالد ترامب باالستجابة لهم .وخالل فعالية
ُ ّ
ً
«احتفاء بحرية الصحافة» ،وصف أكبر عضو
نظمت في مجمع الكونغرس
جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ،مايك ماكول ،مقتل
خاشقجي بأنه «انتكاسة كبرى» في العالقات مع الرياض ،معتبرًا أنه «يتعني
إحداث تغييرات» .وأعلن رئيس اللجنة نفسها ،الديمقراطي إليوت إنجيل ،أنه يعتزم
عقد جلسات في شأن العالقات مع السعودية في األسابيع املقبلة .وكان مجلس
أقر ،في كانون األول /ديسمبر املاضي ،تشريعني ّ
الشيوخ قد ّ
يحمل أحدهما
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية مقتل خاشقجي ،ويدعو اآلخر
إلى إنهاء الدعم األميركي لتحالف العدوان على اليمن .لكن مجلس النواب لم ّ
يقر
َ
املذكورين بسبب سيطرة الجمهوريني عليه حينذاك ،وهو ما لم يعد
التشريعني
عليه الحال اليوم ،حيث يعتزم الديمقراطيون الذين فازوا بأغلبية مجلس النواب،
في انتخابات التجديد النصفي األخيرة ،إثارة القضية مجددًا.
(األخبار)

ً
بالترهيب والـقـمــع ،وص ــوال حتى إعــدام
زع ـي ـمــه األبـ ـ ــرز (املـ ـتـ ـح ـ ّـدر م ــن ال ـعــوام ـيــة
ّ
أي ـض ــا) ،ال ـش ـيــخ ن ـمــر ال ـن ـمــر ،الـ ــذي حــلــت
هذا الشهر الذكرى الثالثة لتنفيذ الحكم
بـحـقــه .يـشــابــه ذل ــك مــا اعـتـقــدتــه سلطات
ال ـب ـح ــري ــن م ــن أن ق ـيــام ـهــا ب ـه ــدم «دوار
الـلــؤلــؤة» ،رمــز انتفاضة شـبــاط /فبراير
 ،2011سيسهم في «التخلص من ذكرى
سـيـئــة» ،عـلــى حـ ّـد تعبير وزي ــر خارجية
املـمـلـكــة خــالــد ب ــن أح ـمــد آل خـلـيـفــة .لكن
االعـتـقــاد الـسـعــودي يـبــدو ،كما االعتقاد
البحريني ،نوعًا من الوهم ليس إال ،إذ إن
ّ
«حي
ما أقدمت عليه سلطات اململكة في
املسورة» أدى إلى مضاعفة شعور أهالي
الـعــوامـيــة خـصــوصــا ،واملنطقة الشرقية
عمومًا ،بالغنب ،وتزكية الغضب الكامن
في نفوسهم على التعامل معهم بمنطق
«الفئة الضالة» ،و«العناصر اإلرهابية»،
ّ
وفق التوصيفات التي استخدمها كتاب
ال ـبــاط أخ ـي ـرًا فــي تـنــاولـهــم حــادثــة بلدة
ال ـجــش ال ـتــي وق ـعــت االث ـنــن املــاضــي في
القطيف .هذه الحادثة نفسها ،التي راح
ضحيتها  6شبان ليسوا مـ َ
ـدرجــن على
ّ
ُ َ
«الـقــوائــم ال ـســوداء» املـعــلـنــة ،تجلي واقــع
الحلقة املفرغة التي يــدور فيها النظام،
ّ
ّ
والتي ستظل مولدة لالضطرابات ما لم
يطرأ ّ
تغير على السياسات الرسمية.
يـ ـع ــزز ال ـت ـق ــدي ــر املـ ـتـ ـق ــدم ،أن ـ ــه ح ـت ــى فــي
م ــا ي ـت ـصــل ب ــال ـح ـ ّـد األدنـ ـ ــى ُم ــن ال ـح ـقــوق
املـفــروضــة ألهــالــي املنطقة املـ َّ
ـدمــرة ،تبني
أن الكالم الرسمي ّ
مجرد وعود عرقوبية.
تـ ـعـ ـه ــدت ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــات ،م ـ ــع بـ ـ ــدء ت ـن ـف ـيــذ
امل ـشــروع ،ب ــ«إع ــادة تــوطــن الـسـكــان» ،إال
أن مـصــادر مطلعة أك ــدت ل ــ«األخ ـبــار» أن
«العوامية الـجــديــدة» ال تشتمل على ّ
أي
ـان سكنية ،بــل تقتصر على الصروح
مـبـ ٍ
ذات ال ـط ــاب ــع ال ـت ـج ــاري واالس ـت ـث ـم ــاري.
وف ــي م ــا يـتـصــل بــالـتـعــويـضــات ،أش ــارت
امل ـ ـصـ ــادر إل ـ ــى أن «أي ج ــدي ــد لـ ــم ي ـطــرأ
ُعـلـيـهــا» ،بـعــدمــا قـ ـ ّـدرت الـحـكــومــة مـنــازل
امل َّ
هجرين بأثمان بخسة ،وأجبرتهم على
م ـغــادرت ـهــا ق ـبــل أن ي ـع ـثــروا ع ـلــى بــديــل،
وهــو ما أدى إلــى ّ
تشرد الكثيرين منهم،
بحسب ما أفــادت به «املنظمة األوروبية
ـ ـ السعودية لحقوق اإلنسان» ،التي لفتت
كــذلــك إل ــى أن ــه ل ــم ُي ـع ـ َّـوض إال عـلــى عــدد
محدود من الخاسرين .ووصفت املصادر
ن ـف ـس ـه ــا ال ـ ـهـ ــرج وامل ـ ـ ـ ــرج ال ـ ــدائ ـ ـ َـري ـ ــن فــي
اإلع ــام الـسـعــودي حاليًا بأنهما «حفلة
كـ ــذب» ،مــوضـحــة أن «امل ـبــانــي الـتـجــاريــة
واالسـتـثـمــاريــة سيعود ريعها لـلــدولــة»،
ّ
فـيـمــا سـتـظــل اح ـت ـيــاجــات أب ـن ــاء املنطقة
على مستويات متعددة في أسفل قائمة
األولويات.
(األخبار)

تحليل إخباري

ّ
هامش نتنياهو في قرار الحرب :ضيق ...لكن
علي حيدر
مع كل حملة انتخابية في إسرائيل،
تـ ـتـ ـص ــدر الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
والـ ـ ـخ ـ ــارج إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـش ـك ــل ه ــذه
املحطة مناسبة ودافعًا لقيادة العدو
من أجل شن عمليات عسكرية واسعة
في املنطقة لحسابات داخليةُ .يضاف
إلى هذه االعتبارات ،في هذه املحطة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ب ـ ــال ـ ــذات ،قـ ـل ــق رئ ـي ــس
ح ـكــومــة الـ ـع ــدو ،بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو،
على مستقبله السياسي والشخصي
ب ـف ـع ــل م ـل ـف ــات الـ ـفـ ـس ــاد امل ـت ـه ــم ب ـهــا،
وخـ ــاصـ ــة أن ـ ــه ي ـس ـعــى إل ـ ــى مــواج ـهــة
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ال ـق ـض ــاء ب ـت ـح ـصــن م ـكــان ـتــه شـعـبـيــا
وسياسيًا عبر االنتخابات.
مـ ــن الـ ــواضـ ــح فـ ــي ض ـ ــوء ال ـن ـص ــوص
الـقــانــونـيــة وال ـت ـجــارب الـتــاريـخـيــة أن
لــرئـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة دورًا
أساسيًا في صناعة القرار السياسي،
لكن املــؤكــد أن هــذا ال ــدور غير مطلق،
إن ـم ــا ي ــأتــي ف ــي س ـي ــاق مـجـمــوعــة من
ال ـع ــوام ــل وال ـج ـه ــات األخ ـ ــرى املــؤثــرة
فــي بـلــورة الـقــرار السياسي واألمـنــي.
ومــن املعطيات املستجدة التي تعزز
ّ
وجــود قيود عليه التعديل الــذي ُسن
قبل أشـهــر ،إذ نقلت صالحية اتخاذ
قـ ــرار ال ـح ــرب إل ــى «امل ـج ـلــس الـ ــوزاري

املـصـغــر» (الكابينت) بعدما كــان من
صالحية الحكومة حصرًا .في بداية
الـتـعــديــل ،أضـيـفــت م ــادة فــي الـقــانــون
الجديد تمنح رئـيــس ال ــوزراء ووزيــر
األمن في حاالت استثنائية صالحية
ات ـخــاذ ق ــرار ال ـح ــرب ،لـكــن ه ــذه امل ــادة
أثــارت ردود فعل داخلية ،األمــر الذي
أدى إلـ ــى الـ ـت ــراج ــع ع ـن ـهــا وإل ـغــائ ـهــا
وإبـ ـق ــاء ق ـ ــرار ال ـح ــرب م ـح ـص ــورًا بيد
«الكابينت».
مــع ذل ــك ،الـشـخـصـيــات األك ـثــر تــأثـيـرًا
في أي قرار عسكري هم رئيس الوزراء
ووزي ــر األمــن ورئـيــس أرك ــان الجيش،
ل ـكــن األول يـبـقــى الـشـخـصـيــة األك ـثــر

تأثيرًا ،مع أن هذا األمر مرتبط بأكثر
م ــن عــامــل وال يـقـتـصــر عـلــى منصبه
الــرسـمــي فـقــط .وقــد تضيق أو تتسع
مـســاحــة تــأثـيــره فــي الــدفــع نـحــو قــرار
الحرب بلحاظ مجموعة من العوامل
املتصلة بتاريخه وخـبــرتــه ومكانته
في الواقع اإلسرائيلي ،وثقة الجمهور
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات بـ ـ ــه ،وأيـ ـ ـض ـ ــا ب ـت ـنــاغــم
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة واالسـتـخـبــاريــة
م ـع ــه .وق ـب ــل ك ــل ذلـ ــك ومـ ـع ــه ،املــوقــف
األميركي من الخيار الحربي املطروح.
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ثـ ـ ـق ـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــور
وامل ــؤس ـس ــات ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة الـتــي
ي ـ ـمـ ــر ب ـ ـهـ ــا نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـيــة

قضايا الفساد املتهم بها كونه بات
تـحــت مجهر مــراقـبــة وســائــل اإلع ــام
والـسـيــاسـيــن وال ـج ـم ـهــور ،لـجـهــة إن
ك ــان سـيــدفــع نـحــو خ ـي ــارات عسكرية
وس ـي ــاس ـي ــة ت ـخ ــدم ــه ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الشخصي أو ال.
عـلــى مـسـتــوى ال ـت ـجــارب الـتــاريـخـيــة،
يؤكد تــاريــخ الكيان اإلسرائيلي منذ
م ــا ب ـع ــد ح ـ ــرب  1948أن ـ ــه ل ــم يـسـبــق
أن فـ ــرض امل ـس ـت ــوى ال ـس ـيــاســي على
الجيش حربًا كان يعارضها ،رغم أنه
من الناحية القانونية يمكن فعل ذلك،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن ــه سـبــق أن فــرض
املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــي تـ ـح ــت ضـغــط

ّ
تتسع مناورة
رئيس الوزراء عندما
تتالقى توصيات
العسكر مع مصالحه

امل ـقــاومــة ،عـلــى املــؤسـســة الـعـسـكــريــة،
انسحابات كــان يعارضها ،وأبــرزهــا
تحرير  ،2000واألم ــر نفسه ينسحب
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب م ــن ق ـطــاع غـ ــزة .في
امل ـقــابــل ،بــإم ـكــان الـجـيــش أن يــوصــي
بـعـمـلـيــات ع ـس ـكــريــة أو بـ ـح ــرب ،لكن
املستوى السياسي يرفضها ويحول
دون ت ـح ـق ـق ـه ــا بـ ـفـ ـع ــل ص ــاح ـي ــات ــه
املنصوص عليها في قانون الحكومة
والجيش.
هـ ـك ــذا ،ي ـت ـضــح أن م ـس ــاح ــة املـ ـن ــاورة
لـ ــدى رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ت ـت ـســع عـنــدمــا
تتالقى توصيات املؤسسة العسكرية
وتقديراتها مع مصالحه السياسية

والحزبية ،األمر الذي يوفر له هامشًا
ف ــي أص ــل ال ـق ــرار وتــوقـيـتــه وأسـلــوبــه
بـ ـم ــا ي ـم ـن ـح ــه ه ــامـ ـش ــا مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا فــي
توظيفه مصالحه ،فتتداخل املصالح
الشخصية واالستراتيجية .في ضوء
ذلــك ،يصبح رئيس الحكومة ،في أي
خـيــار حــربــي يـتـخــذه ،حـتــى لــو كانت
خلفياته فــي العمق ذاتـيــة أو مركبة،
م ـح ـص ـن ــا مـ ــن أي مـ ـس ــاء ل ــة وخـ ـ ــارج
أي ات ـ ـهـ ــامـ ــات ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء امل ــواق ــف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة واإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة امل ـن ـت ـق ــدة
ّ
واملشككة التي ال أثر فعليًا لها.
م ــع ذلـ ـ ــك ،ال ي ـم ـكــن اس ـت ـب ـع ــاد تــأثـيــر
مـجــريــات التحقيق مــع نتنياهو في

خلفية قــراراتــه السياسية واألمـنـيــة،
رغــم أن مــن املستبعد ج ـدًا أن يتمكن
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ب ـ ـم ـ ـعـ ــزل عـ ـ ــن ت ــوصـ ـي ــات
ال ـج ـيــش وت ـقــديــراتــه م ــن ال ــدف ــع نحو
حـ ــرب أو م ــواج ـه ــة واس ـ ـعـ ــة .وي ـ ــزداد
هامشه ضيقًا عندما تكون الخيارات
العمالنية املطروحة هي في مواجهة
حــزب الـلــه والجبهة الشمالية ،بفعل
إدراك القيادتني السياسية واألمنية
األثمان الهائلة واالستراتيجية التي
ستدفعها في أي مواجهة واسعة.
ورغـ ــم أن ت ـطــور ق ـ ــدرات امل ـقــاومــة في
غ ـ ــزة ،وامل ـ ـ ـعـ ـ ــادالت الـ ـت ــي اس ـت ـطــاعــت
إرسـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـ ــا ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا بـ ـع ــد الـ ـج ــول ــة

األخيرة ،دفعت قادة العدو كي يكونوا
أكـثــر ح ــذرًا فــي مــواجـهــة الـقـطــاع ،فإن
ذل ـ ــك ال ي ـل ـغــي ح ـق ـي ـقــة أن نـتـنـيــاهــو
سيكون أكثر تطرفًا في كل ما يتعلق
ب ــال ـق ـض ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،مـ ــن أج ــل
استنهاض الشارع اليميني وتعزيز
التفافه حوله ،وبهدف االلتفاف أيضًا
عـلــى م ــزاي ــدات منافسيه مــن الـيـمــن،
وتوفير غطاء سياسي شعبي يواجه
به اإلجــراءات القضائية ّ املقدرة ،التي
بــات من املؤكد أنها تقض مضاجعه
وتسيطر على أدائه وتكمن في خلفية
الكثير مــن املــواقــف والـخـطــوات التي
أقدم وقد يقدم عليها الحقًا.
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السودان
مقالة

البشير يقمع «جمعة الغضب» الثالثة

أميركا وتحالفاتها «الرخوة»

أسبوع «االنتفاضة الشاملة» ينطلق غدًا

ُيبدي منظمو االحتجاجات الشعبية
عزمًا على مواصلة التظاهرات
المطالبة بإسقاط نظام البشير،
بالدعوة إلى أسبوع تصعيد جديد،
فيما ال يزال األخير مكتفيًا باالعتماد
على حنكته السياسية ،تارة ،وإحكام
قبضته األمنية وتحميل المحتجين
مسؤولية العنف ،تارة أخرى
بينما يمضي الحزب الحاكم قدمًا في
خـطــط لـتـعــديــل الــدس ـتــور بـمــا يسمح
ل ـلــرئ ـيــس ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،بــال ـب ـقــاء في
السلطة إل ــى مــا بـعــد فـتــرتــه الحالية،
التي تنتهي عام  ،2020يسعى األخير
الى احتواء أكبر تهديد يواجه حكمه
منذ ثالثة عقود ،بأساليب وتبريرات
عدة ،بدءًا من استخدام العنف املفرط
تجاه املتظاهرين ،واعتقال املعارضني
وال ـن ـش ـطــاء وال ـص ـحــاف ـيــن ،وتـخــويــن
امل ـح ـت ـجــن ب ــأن ـه ــم ي ــأتـ ـم ــرون ب ــأوام ــر
«سفارات وجهات خارجية» ،وإطالق

ّ
يحمل حزب الرئيس «الشيوعيين
والبعثيين» مسؤولية
«األعمال التخريبية»
ال ـ ــوع ـ ــود ب ـت ـح ـس ــن أداء ال ـح ـك ــوم ــة،
وتحميل واشـنـطــن مـســؤولـيــة األزم ــة
االقـتـصــاديــة .لكن مـحــاوالتــه ه ــذه ،لم
تتمكن حتى اليوم ،بعد ثالثة أسابيع
ع ـلــى ال ـت ـظ ــاه ــرات امل ـنــدل ـعــة إثـ ــر ق ــرار
ح ـكــوم ـتــه رفـ ــع أسـ ـع ــار ال ـخ ـب ــز ثــاثــة
أض ـ ـعـ ــاف ،م ــن ت ـه ــدئ ــة االح ـت ـج ــاج ــات

شبه اليومية ،املطالبة بتنحيه ،وسط
األزم ـ ـ ــة ال ـخ ــان ـق ــة ال ـت ــي ي ـع ــان ــي فـيـهــا
ال ـش ـع ــب م ــن ن ـق ــص ال ـخ ـب ــز وال ــوق ــود
والسيولة.
أس ـ ـبـ ــوع ج ــدي ــد مـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
ب ــانـ ـتـ ـظ ــار الـ ـبـ ـشـ ـي ــر ،بـ ـ ـ ــدءًا م ـ ــن ي ــوم
األحـ ـ ــد املـ ـقـ ـب ــل ،ب ــدع ــوة م ــن «ت ـج ـمــع
املـه ـن ـيــن ال ـس ــودان ـي ــن» الـ ــذي يضم
قطاعات عدة؛ بينها أطباء وأساتذة
ج ــام ـع ـي ــون ومـ ـهـ ـن ــدس ــون ،وي ـك ـســب
تأييد أحزاب املعارضة ،للخروج في
مـسـيــرات فــي أنـحــاء الـبــاد األسـبــوع
امل ـق ـب ــل ،ف ــي م ــا أط ـل ــق ع ـل ـيــه أس ـبــوع
«االنتفاضة الشاملة» .وتدشينًا له،
خ ــرج املـحـتـجــون أمـ ــس ،ف ــي «جمعة
غ ـ ـضـ ــب» جـ ـ ــديـ ـ ــدة ،تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــارات
«حرية ،ســام ،عــدالــة» ،في العاصمة
الخرطوم ،ومدينة أم درمان ،الواقعة
ع ـلــى ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة ل ـن ـهــر ال ـن ـيــل،
ومدينة بارا ،في والية شمال كردفان
(ج ـنــوب) ،عقب صــاة الجمعة .ففي
ال ـعــاص ـمــة ،شـمـلــت ال ـت ـظــاهــرات حي
جـ ـب ــرة ،ح ـي ــث خـ ــرج امل ـح ـت ـج ــون مــن
مسجد «خاتم املرسلني» ،الذي يؤمه
الداعية عبد الحي يوسف ،املحسوب
على جماعة «أنصار السنة» ،ومدينة
الـجـيـلــي ،شـمــالــي الـعــاصـمــة .أم ــا في
أم درم ــان ،فقد شملت االحتجاجات
أحياء بيت املال ،وودنوباوي ،معقل
أنـ ـ ـص ـ ــار ح ـ ــزب «األم ـ ـ ـ ـ ــة» املـ ـ ـع ـ ــارض.
وكعادتها ،تصدت الشرطة واألجهزة
األم ـن ـيــة للمحتجني بــال ـغــاز املسيل
ل ـلــدمــوع ،قـبــل وصــول ـهــم إل ــى ش ــارع
رئـ ـيـ ـس ــي ي ـ ــرب ـ ــط الـ ـ ـخ ـ ــرط ـ ــوم ب ـم ــدن
شـ ـم ــال الـ ـ ـس ـ ــودان ،ف ــي ح ــن ال ت ــزال
تــداع ـيــات الـهـجــوم ال ــذي نـفــذتــه ،أول
مــن أم ــس ،عـلــى مستشفى أم درم ــان
الحكومي خالل تظاهرة جرت حوله
(س ـق ــط ف ـي ـهــا  3ق ـت ـلــى و 12مـصــابــا
بطلقات في الــرأس والصدر والبطن
واألرج ــل) ،تلقى صـ ً
ـدى محليًا ولدى
مـنـظـمــات ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان .ووص ــف
وزيـ ــر الـصـحــة ف ــي واليـ ــة ال ـخــرطــوم،

وليد شرارة

وصلت أعداد المعتقلين إلى أكثر من ألف شخص منذ اندالع االحتجاجات (أ ف ب)

مــأمــون حـمـيــدة ،الـهـجــوم بــأنــه «غير
مـ ـقـ ـب ــول» ،ف ـي ـم ــا أعـ ـل ــن وال ـ ـ ــي واليـ ــة
الـخــرطــوم ،الـفــريــق أول فــي الشرطة،
هاشم عثمان الحسني ،تشكيل لجنة
لتقصي الحقائق حوله.
لـ ـك ــن رد ال ـب ـش ـي ــر ال ي ـق ـت ـص ــر عـلــى
استخدام العنف وإطــاق الرصاص
الحي بوجه املتظاهرين ،بل يذهب،

ت ــارة ،إلــى اعتقال املـعــارضــن ،الذين
وص ـلــت أعـ ــداد املــوقــوفــن مـنـهــم إلــى
أك ـث ــر م ــن ألـ ــف ش ـخــص م ـنــذ انـ ــدالع
االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ،حـ ـس ــب م ـ ــا ت ـش ـيــر
مجموعات مؤيدة لحقوق اإلنسان،
بينهم قادة في املعارضة وناشطون
وصحافيون إلى جانب املتظاهرين.
وت ــارة أخ ــرى ،يشهر س ــاح تخوين

املحتجني ،باتهامهم بأنهم يأتمرون
ب ــأوام ــر خ ــارج ـي ــة .وب ــن ه ــذا وذاك،
يـسـعــى ح ــزب الـبـشـيــر ،ف ــي الـيــومــن
املاضيني ،إلــى تحميل «الشيوعيني
والـ ـبـ ـعـ ـثـ ـي ــن» و«أحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب الـ ـيـ ـس ــار»
م ـســؤول ـيــة «األع ـ ـمـ ــال ال ـت ـخــري ـب ـيــة»،
وهــو مــا أشــار إليه كــل مــن مساعده،
فيصل حسن إبراهيم ،أول من أمس،

وأمـ ــن «أم ــان ــة الـفـكــر وال ـث ـقــافــة» في
ح ــزب ــه ،ال ـف ــات ــح ع ــز ال ــدي ــن ،ورئ ـيــس
لـجـنــة م ـنــاصــرتــه ،خ ــال ل ـقــاء نظمه
ال ـ ـحـ ــزب ،مـ ـه ــددًا ب ــ«ق ـط ــع رؤوس...
الـشـيــوعـيــن والـبـعـثـيــن وامل ــارق ــن».
وبينما أكــد إبــراهـيــم ،أول مــن أمــس،
حق التظاهر السلمي ،أوضح الفاتح
عز الدين ،أمس ،أن «رايتنا لن تسقط

ولو خرج أهل األرض جميعًا».
ويحاول البشير تهدئة احتجاجات
الخبز بوعود بتحسني أداء الحكومة
وحل األزمــة التي يقر بوجودها هو
ومسؤولون سودانيون آخرون ،لكنه
يـلـقــي بــال ـلــوم فـيـهــا عـلــى واشـنـطــن،
الـ ـت ــي ف ــرض ــت حـ ـظـ ـرًا ت ـج ــاري ــا عـلــى
الـبــاد منذ عــام  1997حتى تشرين
األول /أكـ ـت ــوب ــر ع ـ ــام  .2017وه ــي
ق ـي ــود ف ــي م ـج ــال ال ـت ـج ــارة الــدول ـيــة
والـتـعــامــات املــالـيــة .لـكــن معارضي
البشير يشيرون إلــى أن ســوء إدارة
حكومته للقطاعات األهــم ،وإنفاقها
ً
أمــواال ضخمة ملحاربة تمرد أقليات
عــرق ـيــة ف ــي مـنـطـقــة دارفـ ـ ــور (غـ ــرب)،
وفي املناطق القريبة من الحدود مع
جنوب الـســودان ،تتسبب بمشكالت
اقتصادية منذ سنوات.
وعن مدى إمكانية تحقيق التظاهرات
أهدافها ،أشــارت الخبيرة في شؤون
ال ـســودان ،املــؤرخــة البريطانية ويلو
بيريدج ،في مقابلة مع وكالة «فرانس
بـ ــرس» ،إل ــى أن االن ـت ـفــاضــة الـحــالـيــة
ت ـش ـبــه إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر االن ـت ـفــاض ـتــن
الشعبيتني اللتني أطاحتا النظامني
األولني في تاريخ السودان (املستقل)
في  1964و ،1985الفتة إلى أن الثورة
األخـ ـي ــرة بـ ــدأت م ــن ع ـط ـبــرة (شـ ــرق)،
كما هو شــأن االحتجاجات الحالية.
وب ـ ـشـ ــأن احـ ـتـ ـم ــال ان ـ ـقـ ــاب ال ـج ـيــش
والشرطة على البشير ،كما حصل في
األزمتني السابقتني ،رأت أنه «ال يمكن
ال ـجــزم بأنهما لــن ينقلبا يــومــا ضد
البشير» ،لكنها أشارت إلى أن األخير
ي ـح ـظــى ف ــي امل ـق ــاب ــل «ب ــدع ــم الـكـثـيــر
م ــن امل ـي ـل ـي ـش ـيــات املـ ـ ــوازيـ ـ ــة ...ال ـقــويــة
وامل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــه ش ـخ ـص ـي ــا وبـ ـح ــزب
ً
امل ــؤت ـم ــر» الـ ــذي ي ـتــزع ـمــه ،ف ـض ــا عن
أنه «كان منخرطًا بقوة في انتفاضة
 ،1985وي ـ ـعـ ــرف تـ ـم ــام ــا كـ ـي ــف تـمــت
األمـ ــور .وه ــو لــذلــك ع ــزز رقــابـتــه على
أجهزة األمن».
(األخبار)

العراق

تحذيرات من انتقال المواجهة إلى الشارع« :حرب بيانات» بين «العـــصائب» و«الحكمة»
حرب بيانات محمومة اندلعت ،خالل
الساعات الماضية ،بين «عصائب أهل
بمفاقمة
الحق» و«تيار الحكمة» ،منذرة ّ
التوتر السياسي في البالد ،في ظل دعوة
ّ
كل من الطرفين جمهوره إلى االحتشاد
في وجه اآلخر
ف ـجــأة وم ــن دون ســابــق إن ـ ــذار ،انــدلــع
ال ـتــوتــر ب ــن «ت ـي ــار الـحـكـمــة» بــزعــامــة
عمار الحكيم ،و«عصائب أهل الحق»
بزعامة قيس الخزعلي ،بعدما نشرت
قـنــاة «ال ـف ــرات» ،الـتــابـعــة لــ«الـحـكـمــة»،

استطاع برهم صالح «وقف إطالق
البيانات» وتثبيت هدوء إعالمي
خبرًا مفاده «إلـقــاء القبض على قاتل
ص ــاح ــب م ـط ـعــم ل ـي ـمــونــة ف ــي مــدي ـنــة
ال ـ ـصـ ــدر ،وبـ ـح ــوزت ــه بـ ـط ــاق ــات تـثـبــت
انتماءه للعصائب» ،وتــزامــن ذلــك مع
ع ـ ــرض ت ـس ـج ـي ــات مـ ـص ــورة مل ــا قـيــل

إنها تهديدات ّ
وجهها أحد املنتسبني
لـ«العصائب» إلــى أستاذ جامعي في
مدينة البصرة الجنوبية.
وع ـ ـلـ ــى رغ ـ ـ ــم نـ ـف ــي وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
ال ـع ــراق ـي ــة ،ف ــي ب ـي ــان م ـق ـت ـضــب ،إل ـقــاء
قــوات ـهــا ال ـق ـبــض ع ـلــى قــات ـلــي صــاحــب
«مطعم ليمونة» ،إال أن خبر «الفرات»
ً
ك ــان كـفـيــا بتفجير غـضــب دف ــن بني
ال ـط ــرف ــن .أزمـ ــة مـسـتـجــدة س ــرع ــان ما
ّ
دخــل على خطها رئـيــس الجمهورية،
ب ــره ــم ص ــال ــح ،ال ـ ــذي اس ـت ـط ــاع «وق ــف
إط ـ ـ ــاق الـ ـبـ ـي ــان ــات» ،وت ـث ـب ـي ــت هـ ــدوء
إعــامــي ،مــع إع ــان الـقـيــادي فــي «تيار
الحكمة» ،صالح العرباوي ،أن «األمور
تتجه للحل ...العقالء أكبر من املشاكل»،
في وقت تسود فيه الخشية من انتقال
املــواج ـهــة إل ــى ال ـش ــارع ،فــي ظــل رفــض
ال ـق ـي ــادت ــن س ـحــب دع ـ ـ ــوات الـتـجـمـهــر
والتجمع في املكان والتوقيت عينه.
ودع ـ ــت «ال ـع ـص ــائ ــب» أنـ ـص ــاره ــا إل ــى
الـتـظــاهــر الـيــوم عـنــد الـســاعــة الثالثة،
أمـ ـ ـ ــام مـ ـق ــر «ال ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة» ،ف ـ ــي مـنـطـقــة
ال ـ ـجـ ــادريـ ــة ،وذلـ ـ ــك ل ـ ــ«وقـ ــف ه ـج ـمــات
قناة الفرات اتجاه الحشد واملرجعية
الــدي ـن ـيــة ،وم ـح ــارب ــة اس ـت ـغــال أم ــاك
الـ ــدولـ ــة ل ـل ـم ـصــالــح ال ـش ـخ ـص ـيــة مـنــذ
ع ــام  ،2003ول ـغــايــة الـ ـي ــوم» ،ف ــي حني

واشنطن لبغدادّ :
تحملوا تكلفة احتاللنا!
تحاول الواليات املتحدة تحميل الحكومة العراقية تكلفة وجودها في بالد
الــرافــديــن ،بما ينسجم مــع استراتيجية الرئيس األمـيــركــي ،دونــالــد ترامب،
القائمة على ّ
الحد من اإلنفاق العسكري في الشرق األوسط .وفي هذا اإلطار،
رفع مستشار لرئيس الــوزراء العراقي ،عــادل عبد املهدي ،خطة ُم ّ
قدمة من
أحد قادة القوات األميركية في العراقّ ،
ّ
تتضمن املوازنة
تنص على ضرورة أن
املالية االتحادية بندًا لتغطية تكاليف الوجود األميركي ،بدعوى أن «واشنطن
ضد
قدمت الكثير من الخدمات إلى الشعب العراقي ،في إطار التحالف الدولي ّ
داعــش» .ولفت هذا املستشار ،في تقريره ،إلى أن «الواليات املتحدة تخطط
لزيادة وجودها العسكري في العراق على نفقة الحكومة العراقية» ،بذريعة
عدم قدرة األخيرة على حفظ األمن في البالد.
(األخبار)
ّ
التجمع اليوم في المكان ذاته (أ ف ب)
دعت «العصائب» و«الحكمة» جماهيرهما إلى

دع ـ ــا «الـ ـحـ ـكـ ـم ــة» ،ع ـل ــى لـ ـس ــان عـضــو
مكتبه التنفيذي أحمد الساعدي ،إلى
االنـ ـط ــاق ف ــي «ت ـظ ــاه ــرة ح ــاش ــدة في
ســاحــة الـحـسـنــن ف ــي ب ـغ ــداد ،تـشــارك
فيها قوى شعبية من أطياف مختلفة،
للدفاع عن قدسية الحشد ،والتنديد
باستغالل اسمه للتغطية على جرائم

االغتيال والسرقة».
ه ــذه االت ـه ــام ــات ،ال ـتــي تـعـيــد تسليط
الـ ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى الـ ـ ـه ـ ــوة ال ـع ـم ـي ـق ــة بــن
الحزبني ،يسود الترقب النعكاساتها
املحتملة على املشهد السياسي ،في
ّ
ظ ــل ال ـخ ــاف امل ـت ــواص ــل ب ــن تـحــالــف
«الـ ـبـ ـن ــاء» ال ـ ــذي ت ـن ـض ــوي ف ــي إطـ ــاره

«العصائب» ،وبني تحالف «اإلصالح»
الــذي يمثل «الحكمة» جــزءًا منه .وفي
انـ ـتـ ـظ ــار اتـ ـض ــاح م ــوق ــف ال ـت ـحــال ـفــن
ال ـل ــذي ــن ل ــزم ــا ـ ـ ـ ـ ح ـت ــى مـ ـس ــاء أم ـ ــس ـ ـ ـ
الصمت إزاء تعارك حليفيهما ،يبدو
أن ثمة قلقًا من أن يضع هــذا الخالف
عقبة جديدة أمام مسار إتمام تشكيل

ً
الحكومة املتعثر أصال ،وعجز رئيس
ال ــوزراء ع ــادل عبد املـهــدي عــن التقدم
ف ـيــه .ك ــذل ــك ،تـعـيــد «حـ ــرب ال ـب ـيــانــات»
إح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ـت ــوصـ ـ ُيـ ـف ــات
امل ـت ـض ــادة ،م ــن قـبـيــل االت ـه ــام امل ـ ّ
ـوج ــه
إلى «العصائب» بانتهاج «سلوكيات
منافية ألداء الفصيل امل ـق ــاوم» ،وفــي

امل ـق ــاب ــل وسـ ــم «ال ـح ـك ـمــة» ب ـ ــ«اإلغـ ــراق
فــي بــث اإلش ــاع ــات ،ومـحــاولــة إح ــداث
ّ
الـبـلـبـلــة» ،فــي ظ ــل حــديــث مـتـجــدد عن
تلقي وســائــل اإلع ــام التابعة للتيار
م ـســاعــدات مــالـيــة بـمــايــن الـ ــدوالرات
من السعودية.
(األخبار)

من عالمات االنحدار املستمر لإلمبراطورية األميركية
على الصعيد العاملي ،التراجع املتزايد في قدرتها على
التحكم بالحلفاء ،وعلى إلزامهم بسياسات تتناقض مع
مصالحهم القومية الحيوية .وما يضاعف من التبعات
السلبية لهذا التطور بالنسبة إلى استراتيجيتها العامة
وغايتها العليا ،إدام ــة هيمنتها العاملية املـنـفــردة ،بناء
حلفاء مـحــوريــن ،كتركيا والـهـنــد ،شــراكــات وازن ــة مع
خـصــومـهــا املـتـهـمــن بــالـسـعــي إل ــى تـقــويــض زعامتها
العاملية أو اإلقليمية ،كروسيا والصني وإيران .لم ينجح
التهديد والوعيد تجاه الحلفاء من جهة ،وال «العروض
ال ـس ـخ ـيــة» واإلغ ـ ـ ـ ــراءات م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ف ــي حملهم
على وقــف الـشــراكــات املــذكــورة والـعــودة إلــى سياسات
معادية للقوى الصاعدة الجديدة دوليًا وإقليميًا .وما
يضاعف من الحنق األميركي ،إمكانية ّ
تحول سلوك
هؤالء الحلفاء إلى مثال يحتذى من قبل حلفاء آخرين
باتوا يضيقون ذرعــا بطريقة تعامل واشنطن معهم،
التي ترى أن من حقها الزامهم بأولويات جدول أعمالها
االستراتيجي من دون أن تعير ألولوياتهم أي اعتبار.

تركيا وصفقة  ...S400واإليغور
سعت الواليات املتحدة دائمًا إلى فرض ما يشبه احتكار
الـســاح على حلفائها ،وهــي سياسة قديمة سبقتها
إليها الــدول االستعمارية األوروبـيــة ،أي إجبارهم على
شــراء الـســاح األمـيــركــي حـصـرًا ،خــاصــة فــي مجاالت
كالطيران وأنظمة الدفاع الجوي وال ــرادارات واالتصال
واملراقبة ،لتعميق تبعيتهم العسكرية حيالها .االتجاه
لـكـســر اح ـت ـك ــار الـ ـس ــاح ف ــي هـ ــذه املـ ـج ــاالت م ــن قبل
بعض الحلفاء حاليًا يؤشر بنظرها على إرادة للحد
من تبعيتهم العسكرية والسياسية لها تثير غضبها
ّ
وتسبب ردود فعل من قبلها تفاقم من تأزم العالقات
بينها وبـيـنـهــم .آخ ــر مـثــال عـلــى ذل ــك ،طــريـقــة تعاملها
مع تركيا بعد قرارها شــراء منظومة صواريخ S400
الروسية .بدأت التهديدات بفرض عقوبات على تركيا،
وصلت إلى ذروتها مع التلويح باحتمال إلغاء صفقة
طــائــرات  ،35-Fعلى الــرغــم مــن أن تركيا شــريــك «من
ال ــدرج ــة الـثــانـيــة» فــي م ـشــروع إنـتــاجـهــا ،وأن ـهــا تعتزم
ش ــراء  111طــائــرة تـصــل كلفة ال ــواح ــدة منها إل ــى 85
مليون دوالر .لم تأبه أنقرة لتهديدات واشنطن ،فانتقلت
األخ ـيــرة إل ــى م ـحــاوالت «اإلغ ـ ــراء» عـبــر اق ـتــراح لبيعها
منظومة صواريخ «باتريوت» األميركية ّقدمها وفد من
«البنتاغون» زارهــا األسبوع املاضي .جاء الرد التركي
واضـحــا على لـســان وزي ــر الـخــارجـيــة مــولــود جاويش
أوغلو« :تركيا قد تشتري نظام باتريوت في املستقبل،
ً
لكن األمــر سيكون مستحيال إن كــان الشرط املسبق
إلغاء صفقة  .»S400حاولت واشنطن قبل الزيارة زرع
بذور الشك بني روسيا وتركيا عبر تسريب معلومات
عن اقـتــراح تركي ســري لألميركيني بعرض املنظومة
الصاروخية الروسية على خبرائهم ليقوموا بدراستها،
ما استدعى تكذيبًا مباشرًا للمعلومات من وزير الدفاع
خلوصي أكار.
ت ـطــور آخ ــر يـسـهــم ف ــي تـ ّعـمـيــق أزم ــة الـثـقــة األمـيــركـيــة
 الـتــركـيــة ،هــو الـنـمــو امل ــط ــرد فــي ال ـعــاقــات الـتــركـيــة -الصينية الذي كان بني نتائجه املهمة توقف تركيا عن
إثــارة قضية أقلية اإليغور في الصني واتهام هذا البلد
باعتماد سياسة تنكيل بحقهم وصلت إلى حد حديث
الرئيس رجب طيب أردوغــان عام  2015عن تعرضهم
لعملية إبادة منهجية .وبمعزل عن مدى صحة اعتماد
ال ـص ــن ل ـس ـيــاســات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع ،فـ ــإن االس ـت ـن ـكــار
األمـيــركــي «لـصـمــت» ال ــدول اإلســامـيــة عنها هــو األمــر
الالفت .الكونغرس ووسائل اإلعالم أول من ّ
عبروا عن
«يقظة الضمير» األميركي حيال هــذا املــوضــوع ،فرأى
عضو الكونغرس براد شيرمان ،خالل جلسة استماع،
أن «م ــن املـعـيــب أن تـتـجــاهــل دول كـبــاكـسـتــان وتركيا
وبلدان الخليج ،التي قادت الجهود العاملية لدعم الالجئني
الروهينغا ،قمع اإليغور املسلمني في الصني» .وسائل
اإلع ــام األمـيــركـيــة قــدمــت تفسيرها لـهــذه «الـخـيــانــة»،
مشيرة إلى أن تعاظم االستثمارات الصينية في تركيا
في ظل أوضاعها االقتصادية الصعبة وتأزم عالقاتها

مــع الــواليــات املتحدة هما االعـتـبــاران الرئيسيان الــذان
يـقـفــان خـلـفـهــا .اع ـت ـب ــارات اق ـت ـصــاديــة أي ـضــا مرتبطة
بالوزن املتزايد للمصالح املشتركة بني الصني من جهة،
ودول الخليج وباكستان من جهة أخرى ،حكم مواقفها
مما يدور في غرب الصني حسب وسائل ًإعالم وخبراء
أميركيني .ما يغيظ الواليات املتحدة حقيقة ،رهانها على
تبني الدول اإلسالمية «قضية اإليغور» وتوظيفها ضد
الصني ،على غرار ما فعلت هذه الدول في الثمانينيات
أيام الجهاد األفغاني ضد السوفيات بتشجيع وإشراف
ّ
ينصب الغضب على
منها ،وفشل هــذا الــرهــان الـيــوم.
تركيا نتيجة عالقاتها التاريخية مع اإليغور ودعمها
لهم منذ عــام  1949وقــدرتـهــا لــو رغـبــت فــي ذلــك على
الـتـحــول إل ــى مــركــز قـيــادة ملـعــركــة انفصالية فــي غــرب
ال ـص ــن .ل ـكــن أه ـم ـيــة امل ـصــالــح امل ـش ـتــركــة بـيـنـهــا وبــن
الصني تحول دون ذلك ،إلى جانب رفضها االنجرار في
مخططات رسمتها أميركا خدمة ملصالحها حصريًا.
ل ـقــد حـصـلــت تــرك ـيــا ع ـلــى ق ــرض صـيـنــي بـقـيـمــة 3,6
مليارات دوالر ،وتتوسع االستثمارات الصينية فيها
بـنـحــو كـبـيــر .فـقــد اش ـتــرى  ،ZTEع ـمــاق االت ـصــاالت
الصيني %49 ،من أسهم شركة ،Turkish Telecom
وأكبر بنك في الصني والعالم ،بنك الصناعة والتجارة،
اشترى بنك  ،Turkish Textilbankوتجري مباحثات
بني مصارف ومجموعات مالية صينية وتركية أخرى
لبناء شراكات ،وبينها  AK BANKوHALK BANK
املحسوبان على حزب «العدالة والتنمية» .تعتزم شركة
الـسـكــك الـحــديــد الـتــركـيــة الــرسـمـيــة مــن جهتها تطوير
شـبـكـتـهــا ل ــوص ــل ش ــرق ال ـب ــاد ب ـغــرب ـهــا ،وخـصـصــت
مـيــزانـيــة بقيمة  45مـلـيــار دوالر لــذلــك ،بــالـتـعــاون مع
شركات صينية.

الهند وروسيا وإيران
خـضـعــت الـهـنــد مل ـح ــاوالت اب ـت ــزاز مـشــابـهــة لـتـلــك التي
تعرضت لها تركيا لثنيها عن اقتناء منظومة 400-S
ال ـصــاروخ ـيــة ال ــروس ـي ــة .يـشـيــر الــدب ـلــومــاســي الـهـنــدي
الـســابــق م.ك .بــدراكــومــار فــي مـقــال نـشــره على موقع
«إنــديــان بــونـشــايــن» بـعـنــوان «مل ــاذا ينبغي أن يحظى
ال ـخــاف ال ـتــركــي  -األم ـيــركــي ح ــول  400-Sبــاهـتـمــام
الهند» ،إلى أن «جماعات الضغط األميركية شنت حربًا
نفسية إلثارة الذعر بني صناع القرار في الهند من مغبة
توقيع االتـفــاق مــع الـ ــروس ...لقد أظـهــرت هــذه التجربة
أن األميركيني خبراء في عملية الـخــداع .لم ُت َ
فرض أية
ً
عقوبات ،ولم يكن هذا األمر خيارًا واقعيًا أصال .هدف
الضغوط كان اإلساءة إلى العالقات الهندية  -الروسية.
وال ـق ـصــة الـشـبـيـهــة ال ـتــي ج ــرت ب ــن واش ـن ـطــن وأن ـقــرة
ينبغي أن تـكــون درس ــا للمعنيني بــالـشــؤون الدفاعية
ّ
واالستراتيجية في الهند .لقد حذر األميركيون تركيا
ّ
من عواقب وخيمة ،لكن أردوغان لم يرف له جفن».
ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري ال ـه ـنــدي  -اإلي ــران ــي
مــوضــوع خــافــي آخ ــر بــن واشـنـطــن ونـيــودلـهــي .فقد
وقــع اتفاق في  24كانون األول املاضي بني حكومات
ّ
إيران والهند وأفغانستان تشغل الهند بموجبه قسمًا
من ميناء شبهار اإليــرانــي .يفتح هــذا االتـفــاق الطريق
أمام السلع واملنتجات الهندية نحو إيــران وأفغانستان
وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبــا .األخطر في االتفاق
من منظور أميركيّ ،أن بني نتائجه آلية مالية للتعامل
بني البلدين ال تتضمن استخدامًا للدوالر .وقد تال هذا
االت ـفــاق اجـتـمــاع بــن وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي محمد
جواد ظريف ،ووزير النقل الهندي نيتكني غدكاري في
الثامن من الشهر الحالي ،تمحور حول تطوير العالقات
االقتصادية وإيجاد صيغ للتبادل التجاري ،كاعتماد
ً
ن ـظــام املـقــايـضــة م ـث ــا ،تـتـيــح ت ـج ــاوز عـقـبــة اسـتـخــدام
الدوالر .وفي ختام اللقاء ،قال الوزير اإليراني إن «البلدين
متكامالن ،ونستطيع التعاون في شتى املجاالت ،على
الرغم من العقوبات األميركية املنافية للقوانني الدولية،
ملا فيه مصلحة شعبينا».
رفـ ــض اع ـت ـب ــار الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مـ ـص ــدرًا حـصــريــا
لألسلحة النوعية ،وعــدم الـتــزام ثــوابــت استراتيجيتها
الدولية واإلقليمية من قبل دول محورية حليفة تحوالن
ي ـن ــدرج ــان ض ـمــن امل ـت ـغ ـيــرات ال ـك ـبــرى ال ـت ــي تـشـهــدهــا
العالقات الدولية في عالم «ما بعد الغرب».
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إعالنات
◄ وفيات ►
مقابلة

بارتيليمي كورمون:
ّ
إدارة ترامب لم تغير ميزان القوة بين بكين وتايبيه
لينا كنوش
تـفـ ّـســر أغ ـلــب الـتـحـلـيــات ال ـســائــدة ،ع ــودة الـتــوتــر بني
تايبيه وبكني ،بعامل إعادة تأكيد القوة الصينية ،التي
ُ
من شأنها تبرير رغبة التوحد مع تايوان .تعلي هذه
القراءة ،دور العامل الداخلي ،املرتبط بأزمة أيديولوجية
لـنـظــام «س ـل ـطــوي» ،يـبـحــث عــن شــرعـيــة ،ت ـعــزز موقع
الرئيس شي جني بينغّ ،
املتنبه ألمنية األمــة الصينية،
وال ــذي جـعــل إع ــادة الـتــوحــد مــع ت ــاي ــوان ،أح ــد شــروط
«نهضة» الصني.
يـ ـ ــرى ب ــارت ـي ـل ـي ـم ــي كـ ـ ــورمـ ـ ــون ،امل ـ ـشـ ــرف عـ ـل ــى قـطــب
آس ـيــا-امل ـح ـيــط الـ ـه ــادئ ،ف ــي «مـعـهــد ال ـعــاقــات الــدولـيــة
واالستراتيجية» في باريس ،ورئيس التحرير املساعد،
لنشرة «آسيا فوكيس» ،أن هذه التفسيرات للنزاع بني
تايوان والصني ،تتجاهل البعدين التاريخي والهيكلي
للصراع ،ولعبة الضغط السياسي ،اللذين يندرجان فيه.
وهي لعبة تشددت اليوم ،بفعل سياق الصدام الصيني-
األميركي ،واألولــويــة االستراتيجية ،التي توليها إدارة
الرئيس دونالد ترامب الحتواء بكني.
بداية ،وكما يذكر بارتيليمي ،إن كانت الصني قد دخلت
في مرحلة تأكيد قوتها ،من خالل تعزيز انخراطها في
امللفات العاملية ،إلى جانب ملف تايوان ،فإن ذلك ال ُيعد
تغيرًا ُيذكر .برز العداء عام  ،1949عندما اصطدم الوعد
بدمج تايوان في جمهورية الصني الشعبية ،باملقاومة
املسلحة لـلـجــزيــرة ،وبـمـيــزان ال ـقــوى ،ال ــذي جـعــل األمــر
ً
التاريخ ،لم يطرح قط حل للصراع،
مستحيال .منذ ذلك َ
ووف ـق ــا لـلـمـحـلــل ،ح ــاف ــظ ش ــي ج ــن بـيـنــغ ،عـلــى مــوقــف
سابقيه نفسه.
يقول بارتيليمي كورمون« :هكذاّ ،
يعد تأويل كالم شي
جني بينغ حول إعـ ًـادة التوحيد باعتباره تأكيدًا جديدًا
ً
للقوة الصينية ،خطأ من الناحية التاريخية ،ودليال على
فقر حــاد فــي معرفة العالقة بــن طرفي املضيقُ .ســنَّ

قــانــون مناهضة االن ـف ـصــال ،ال ــذي يـفـتــرض أن يحول يمكن أن توفر إجابات لبكني» .في هذا السياق ،تسمح
ال ـع ــودة إل ــى اسـتـعـمــال ال ـق ــوة ،فــي ح ــال إع ــان تــايــوان إعادة ّ
التوحد مع تايوان بدفع هذا القلق ،لكن مرة أخرى،
استقاللها ،في عام  ،2005أي قبل وصول شي جني بينغ هذا النزاع ليس وليد اليوم» .يدقق كورمون ،أنه وإن كانت
إلــى السلطة .ومنذ أربـعــن عــامــاُ ،يضاعف املسؤولون الواليات املتحدة تؤدي دورًا أساسيًا في ميزان القوى،
الصينيون تصريحاتهم لشعب تــايــوان ،مستخدمني إال أن ه ــذا الــوضــع لـيــس ج ــدي ـدًا« :م ـنــذ الخمسينيات،
دائ ـ ـمـ ــا الـ ـخـ ـط ــاب ال ـع ـس ـك ــري
قامت سونغ مايلني ،زوجة
وال ــودي نفسه فــي ذات الوقت
شيانغ كــاي شيك ،بضغط
(تحرير التايوانيني) .لم تنتظر
مـ ـ ـش ـ ـ َّـدد ل ـ ـ ـ ــدى ب ــرمل ــانـ ـي ــن
الـصــن شــي جــن بينغ لتهدد
أمـيــركـيــن ،واس ـت ـفــادت من
ت ــاي ــوان واسـتـقــالـهــا الـفـعـلــي،
دعم ثابت من الجمهوريني.
القائم منذ ستني عامًا».
لـقــد تـغـيــر ال ــزم ــن ب ــا شــك،
من ناحية أخرى ،يرى الباحث
ل ـك ــن يـ ــواصـ ــل الـ ـع ــدي ــد مــن
أن قدوم إدارة ترامب ،لم يغير
الـنــواب األميركيني فــي دعم
ميزان القوة بني بكني وتايبيه
تــايــوان فــي مواجهة الصني
بعمق ،لكنها مع ذلــك ،صارت
الـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة» .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،ي ــرى
ع ـلــى ن ـحــو م ـق ـلــق ،ج ـ ــزءًا مــن
عــدد مــن املــراقـبــن تسارعًا
ال ـع ــداوة بــن ال ــوالي ــات املتحدة
ف ــي ال ـت ـق ــارب ب ــن ال ــوالي ــات
وال ـ ـصـ ــن .وي ـ ـقـ ـ ِّـدر أنـ ــه تــوجــد
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة وت ـ ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ــوان ،م ـنــذ
أج ـن ــدت ــان م ـطــروح ـتــان ال ـيــوم
وص ــول دونــالــد تــرامــب إلــى
بارتيليمي كورمون ،المشرف على قطب
عـلــى ط ــاول ــة ب ـكــن :تــوجــد من
الـسـلـطــة ،م ــا ط ــرح شـكــوكــا
آسيا-المحيط الهادئ في «معهد العالقات
الدولية واالستراتيجية»
نــاح ـيــة عــاق ـت ـهــا م ــع ت ــاي ــوان،
حـ ــول مـ ـب ــدأ وجـ ـ ــود «ص ــن
ال ـتــي ت ـســودهــا أهـ ــداف ثــابـتــة،
واح ـ ــدة» ،وأدخـ ــل اضـطــرابــا
ويـعــاد تأكيدها بــا كلل ،وهــي ملصلحة إع ــادة التوحد على الـتــوازن الدبلوماسي بقبول ترامب بإجراء حوار
الـتــي تـجــري عـلــى نـحــو أح ــادي ينحي جــانـبــا تطلعات هاتفي مع الرئيسة التايوانية ،تساي إنغ ون.
التايوانيني (ما يجعل األمر يبدو بالنسبة إلى كورمون بالنسبة إل ــى بارتيليمي ك ــورم ــون ،تمكن تــرامــب من
كـ«عزم على اإللحاق»).
خالل هذه الحركة ،من اإليهام بأنه سيكون مساندًا وفيًا
من ناحية ثانية ،ينشغل الصينيون بالعالقة مع الواليات لتايوان ،في حال تصادمها مع بكني« ،لكن الحقيقة ،أن
املتحدة ،والتفاوض حول مجال النفوذ« ،ال شك في أن الرئيس األميركي ،يرى تايوان رافعة تسمح له بالضغط
الصني قلقة من أن ُت َّ
طوق ،لكنّ ،
مرة أخرى ،لم تولد هذه عـلــى ال ـص ــن ،ف ــي إطـ ــار م ـقــاربــة الـصـفـقــة ال ـك ـبــرى ،أو
املـخــاوف بــاألمــس ،فهي تمثل هوسًا للنظام الصيني ،املساومة الكبرى ،التي يبدو منخرطًا فيها».
وقد كانت موجودة قبل قــدوم شي جني بينغ .الجديد ،يذكر الباحث أنــه إلــى جانب استمرار بيعها األسلحة،
هو القدرات العسكرية الصينية ،التي ،بعيدًا عن القلق ،تسلط اإلدارة الجديدة ضغوطًا على عــدد من البلدان،

للحفاظ على عالقاتها الدبلوماسية مع الجزيرة .وقد
ص ــوت مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،فــي ش ـبــاط/ف ـبــرايــر املــاضــي،
ملصلحة قــانــون ي ـعــزز ال ــرواب ــط بــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وت ــاي ــوان ،م ــا يـعـنــي ع ــدم وجـ ــود قـطـيـعــة ب ــن واش ـطــن
وتايبيه ،منذ قدوك ترامب ،الذي كرر ،على غرار أسالفه،
دعمه لـتــايــوان .ويضيف« :نتذكر أنــه فــي بــدايــة األلفية،
في ظل إدارة بوش ،تلقى الرئيس التايواني ،شان شوي
بـيــان ،وهــو استقاللي صــريــح (عـلــى عكس تـســاي إنغ
وون) ،جــائــزة ح ـقــوق اإلن ـس ــان مــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة،
للتدليل بشكل أوضــح ،على دعــم واشنطن لتايبيه .ما
تغير مع ترامب ،ميالد نوع من الفظاظة في التعامل مع
ً
ً
هذا امللف الحساس ،ما يعكس دون شك ،جهال كامال
به ،واستخفافًا كبيرًا بالقضية التايوانية».
ي ــرى امل ـح ـلــل أن االع ـت ـق ــاد ف ــي دع ــم ال ــوالي ــات املـتـحــدة
لتايوان ،على نحو غير مشروط ،في حال تصادمها مع
الصني ،أمر ساذج .ووفقًا له «من سوء الحظ ،أن الرئيسة
التايوانية ،تبدو شديدة الثقة .ومن املؤكد ّأن من الحكمة
أن تلتفت تايوان في اتجاه شركاء آخرين ،حتى تتجنب
مــا قــد يـحــدث ،إذا ثبت أن واشنطن ال يمكن االعتماد
عليها ،وتتعظ من نموذج بلدان أخرى في املنطقة ،على
غرار اليابان».
ال يــزال احتمال قيام صــراع مسلح بني واشطن وبكني
موضوعًا ُيسيل الكثير من الحبر ،ويشير بارتيليمي
كورمون ،إلى أهمية هذه العداوة بني القوتني ،وأثرها في
العالقات الدولية املعاصرة .لكنه يرى أن خطر قيام نزاع
ً
مسلح سيزول بسرعة« ،أوال ألن آثاره ستكون مدمرة
لـكــا الـبـلــديــن ،وم ــن ثــم ألن ش ــروط مـثــل ه ــذا ال ـصــراع،
ليست مستوفية .ما بقي ،ليس إال خطابًا وضغوطات
ل ــوب ـي ــات ع ـس ـكــريــة-ص ـنــاع ـيــة تـبـحــث ع ــن ال ـل ـعــب على
املخاوف والهوامات ،لتبرير مبيعات أسلحة مهمة .على
الشاكلة نفسها ،تبقى فرضية قـيــام نــزاع مسلح بني
الصني وتايوان ضعيفة للغاية ،ألسباب مشابهة».

تقرير

الشارع غاضب والساسة يريدون التعويض

ميركل في اليونان بعد سنوات القطيعة
رغم «النية الحسنة»
التي عادت بها أنجيال
ميركل إلى اليونان ،بعد
أربع سنوات من القطيعة،
ورغم تصريحها بأن
بالدها «تتحمل بالكامل
مسؤولية الجرائم» التي
ارتكبها النازيون ،القت
المستشارة غضبًا شعبيًا
كبيرًا ّ
عبرت عنه تظاهرات
جابت أثينا
اختتمت املستشارة األملانية أنجيال
ميركل ،أمس ،زيــارة ألثينا استمرت
يومني ،التقت خاللها رئيس الوزراء
ألكسيس تسيبراس ،الذي كان يطلق
تـصــريـحــات مـتـشــددة ضــدهــا ،فيما
بــدا اليوم مختلفًا جـدًا بعد التحول
ال ــذي أحــدثــه بــوصــولــه إل ــى السلطة
ّ
وتعد هذه
وزيارته برلني عام .2015
الزيارة األولــى للمستشارة منذ عام
 ،2014حني كانت البالد تمر بظروف
اقتصادية وسياسية صعبة .وبدت
ال ـ ــزي ـ ــارة ب ـم ـثــابــة دع ـ ــم ل ـت ـس ـي ـبــراس
لدوره في عملية التقشف ومتطلبات
«اإلص ــاح ــات» ال ـتــي أجــرت ـهــا أثينا
خالل األعوام املاضية.

ُ
واس ـت ـق ـب ــل م ـي ــرك ــل آالف املـحـتـجــن
في أثينا تنديدًا بالزيارة ،واندلعت
اشـتـبــاكــات عنيفة بــن املـتـظــاهــريــن
وال ـش ــرط ــة .واس ـت ـخ ــدم امل ـت ـظــاهــرون
العصي ملهاجمة أفراد الشرطة الذين
ك ــان ــوا يـ ـس ـ ّـدون الـ ـش ــوارع ف ــي وســط
أث ـي ـن ــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ك ــان ــت فيه
ميركل في اجتماع مع تسيبراس في
مكتبه .وعلى الرغم من أن الحكومة
منعت التجمعات والـتـظــاهــرات في
أثينا في فترة الزيارة ،فإن املحتجني
ّ
تحدوا هذا القرار ونظموا مسيرات
م ـنــاوئــة ل ـلــزائــرة األملــان ـيــة ،مــؤكــديــن
أنـهــا غـيــر مــرغــوب فيها فــي بــادهــم
ألنـهــا ّأدت «دورًا قـيــاديــا» فــي إفـقــار
الشعب اليوناني.
وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـق ـ ـ ــابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ـ ــع ص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة
«كــاثـيـمـيــريـنــي» ال ـيــونــان ـيــة ،أعــربــت
م ـي ــرك ــل عـ ــن ت ـق ــدي ــره ــا ملـ ــا م ـ ـ ـ ّـرت بــه
اليونان مــن صعوبات جــراء تدابير
ال ـت ـق ـشــف ال ـت ــي فــرض ـهــا ال ــدائ ـن ــون،
م ـع ـت ـب ــرة أن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـص ــارم ــة
«كــانــت ض ــروري ــة» مــن أج ــل تحقيق
االس ـت ـقــرار امل ــال ــي .ورأت مـيــركــل أنــه
مــع استكمال حــزمــة اإلن ـقــاذ الثالثة
ف ـ ــي أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس /آب املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،ف ــإن
ً
اليونان قطعت طريقًا طويال ،ودعت
إلـ ــى أن ي ـك ــون هـ ــذا ح ــافـ ـزًا للمضي
قدمًا .وسعت املستشارة خــال هذه
الــزيــارة إلــى تهدئة األج ــواء املتوترة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن الـ ـت ــي ان ــدل ـع ــت أث ـن ــاء
األزم ـ ــة ال ـيــونــان ـيــة ( 2010ـ ـ ـ ،)2014
إذ إن أمل ــانـ ـي ــا ارتـ ـبـ ـط ــت ف ــي أذه ـ ــان

ال ـي ــون ــان ـي ــن ب ـس ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـشــف
الصارمة التي فرضت على اليونان
ّ
ل ـت ـجــنــب تـخـلـفـهــا ع ــن دفـ ــع ديــونـهــا
الضخمة وتفكك منطقة اليورو .كما
أجــرت ميركل محادثات مع الرئيس

سعت المستشارة األلمانية
إلى تهدئة األجواء المتوترة
بين البلدين

ّ
تحدى
المتظاهرون قرار
ّ
الشرطة ونظموا
مسيرات مناوئة
لميركل (أ ف ب)

اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس،
وم ــع زع ـيــم امل ـع ــارض ــة الـيـمـيـنــي في
ح ـ ــزب «ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـج ــدي ــدة»
كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وخ ـ ـ ـ ــال اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال ــه م ـ ـيـ ــركـ ــل ،قـ ــال
بافلوبولوس إن بالده مستمرة في
مطالبتها أملانيا بتقديم تعويضات
ُ
ع ــن الـ ـج ــرائ ــم الـ ـت ــي ارتـ ـكـ ـب ــت خ ــال
االح ـتــال ال ـنــازي ،مضيفًا إن بــاده
«ال ت ـف ـكــر ف ــي مـسـتـقـبــل ل ـهــا خ ــارج
ال ـع ــائ ـل ــة األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وإن ع ــاق ــات

ب ــاده م ــع أملــان ـيــا م ـم ـتــازة ،إال أنـهــا
م ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ف ـ ـ ــي طـ ـلـ ـبـ ـه ــا املـ ـنـ ـطـ ـق ــي
ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى تـ ـع ــويـ ـض ــات عــن
الـ ـ ـج ـ ــرائ ـ ــم ضـ ـ ــد اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي
شـهــدتـهــا خ ــال االح ـت ــال ال ـن ــازي».
ب ــدوره ــا ،قــالــت م ـيــركــل بـخـصــوص
االحـتــال الـنــازي لليونان «نتحمل
م ـس ــؤول ـي ـت ـن ــا الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة ك ــام ـل ــة،
ونـ ـ ـ ـ ــدرك ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ال ـ ـتـ ــي ارت ـك ـب ـه ــا
القوميون االشتراكيون (النازيون)
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــان ،لـ ـ ـه ـ ــذا فـ ـ ـ ــإن ت ـق ــدي ــم
الــدعــم ألثينا هــو ملصلحة البلدين.
وأض ــاف ــت إن أملــان ـيــا ت ــدع ــم املــوقــف
ال ـ ـيـ ــونـ ــانـ ــي ،وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي م ـس ــأل ــة
الــاجـئــن ،وتــدعــم سياسة أوروبـيــة
مشتركة بخصوصهم.
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2016شـ ـك ــل الـ ـب ــرمل ــان
ال ـي ــون ــان ــي ل ـج ـنــة إلحـ ـص ــاء خـســائــر
الـ ـ ـب ـ ــاد املـ ـ ــاديـ ـ ــة وال ـ ـب ـ ـشـ ــريـ ــة ج ـ ــراء
االحـ ـ ـت ـ ــال ال ـ ـ ـنـ ـ ــازي ،وخـ ـلـ ـص ــت إل ــى
مـطــالـبــة أملــان ـيــا ب ـس ــداد تـعــويـضــات
قيمتها  278.7مليار دوالر .وتشمل
الـ ـخـ ـس ــائ ــر قـ ـت ــل آالف املـ ــواط ـ ـنـ ــن،
واالستيالء على مخزون البالد آنذاك
م ــن ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـي ــة واح ـت ـيــاطــي
ال ــذه ــب ال ــذي حـصـلــت عـلـيــه ال ـقــوات
الـنــازيــة قـسـرًا تحت بند ق ــرض ،ولم
تـ ـس ــدده أمل ــانـ ـي ــا .وتـ ـق ــول ال ـس ـل ـطــات
األمل ــانـ ـي ــة إنـ ـه ــا دفـ ـع ــت  115مـلـيــون
مـ ـ ــارك أمل ــان ــي ع ـ ــام  ،1960وت ــرف ــض
دفع تعويضات جديدة عن حرب مر
عليها أكثر من  70عامًا.
(األخبار ،أ ف ب)

زوجة الفقيد زكية يوسف الحربية
ابنه رئيف العريجي وعائلته
بـنــاتــه حـنــان زوج ــة ش ــادي خنيزير
وعائلتهما
جـ ـ ـن ـ ــان زوج ـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـس ـ ــن الـ ـحـ ـس ــن
وعائلتهما
سـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــى زوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ش ـ ـع ـ ـبـ ــان
وعائلتهما
ش ـق ـي ـق ــه ال ـع ـم ـي ــد الـ ــركـ ــن امل ـت ـق ــاع ــد
غسان رئيف العريجي زوجته هدى
الزغزغي وعائلتهما
شقيقاته سلمى زوجة منير مخلوف
وعائلتهما
م ـ ــي زوج ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ــوزي الـ ـجـ ـعـ ـيـ ـت ــان ــي
وعائلتهما
صــونـيــا أرم ـلــة املــرحــوم ولـســن ديــب
وعائلتهما
أبناء حميه سعيد يوسف الحربية
وعائلته
سركيس يــوســف الحربية وعائلته
(في املهجر)
ب ـنــات حـمـيــه ه ــدى زوجـ ــة سركيس
الرهبان وعائلتهما
كليمانس زوج ــة طــونــي فنيانوس
وعائلتهما
عـ ّـمــه عــائـلــة امل ــرح ــوم ق ـبــان طنوس
العريجي
عـمـتــه امل ــرب ـيــة م ــاي أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
بدوي قبشي وعائلتها
خــالــه عــائ ـلــة امل ــرح ــوم سـمـيــر نـقــوال
عبدو
خاالته عائلة املرحومة سارة زوجة
املرحوم مخائيل الغريب
كريمة أرمـلــة املــرحــوم شفيق هاني
وعائلتها
الحزب السوري القومي االجتماعي
وعموم األهــل واألنسباء في الوطن
واملهجر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ع ـلــى رج ـ ــاء الـقـيــامــة
وال ـح ـي ــاة األب ــدي ــة ف ـق ـيــدهــم ال ـغــالــي
املرحوم
األمني جبران رئيف العريجي
الرئيس األسبق للحزب السوري القومي
االجتماعي
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األرب ـعــاء  9كــانــون الـثــانــي  2019عن
 67عامًا ،متممًا واجباته الدينية.
تقبل التعازي يومي السبت واألحد
 12و  13الجاري من الساعة الثالثة
ً
مساء في
بعد الظهر حتى السابعة
قاعة كنيسة مار يوسف ،زغرتا.
يـحـتـفــل بــالــذب ـي ـحــة اإلل ـه ـي ــة لــراحــة
نفسه يوم السبت  12الجاري الساعة
ال ـخ ــام ـس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء ف ــي ك ـن ـي ـســة م ــار
يوسف ،زغرتا.

◄ ذكرى ►
ذكرى ثالث
تـصــادف الـيــوم السبت 2019/1/12
ذكـ ــرى مـ ــرور ثــاثــة أيـ ــام ع ـلــى وف ــاة
املرحوم
الحاج منير أحمد حيدر قانصو
( أبو غازي)
زوجـ ـت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـح ــاج ــة سكنة
عبد الرؤوف شعيب
اوالده :غـ ــازي ،أح ـم ــد ،هـيـثــم ،عـلــي،
حسان ،والشهيد حسني قانصو.
بناته :فاطمة ،رندا ،هيفاء ،وريمان.
شقيقاه :طلعت وحكمت
شقيقتاه :صباح واملرحومة جواهر.
اصـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاره :ابـ ــراه ـ ـيـ ــم صـ ـ ـب ـ ــرا ،ع ـلــي
ش ـع ـي ــب ،ج ـع ـفــر ت ــرح ـي ـن ــي ،وج ـه ــاد
شعيب
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ت ـت ـل ــى آي ـ ـ ــات مــن
ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء عــن
روحه الطاهرة في النادي الحسيني
لبلدته الــدويــر ،الـســاعــة الثالثة من
بعد الظهر.
كما وتقبل التعازي في بيروت يوم
األربـ ـع ــاء  2019/1/16ف ــي جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـم ــي-
الرملة البيضا ،مــن الساعة الثالثة
عصرا وحتى السادسة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
االس ـ ـفـ ــون :آل ق ــان ـص ــو ،آل شـعـيــب،
وع ـ ـ ـمـ ـ ــوم أهـ ـ ــالـ ـ ــي ب ـ ـلـ ــدتـ ــي ال ـ ــدوي ـ ــر
والشرقية.

من آمن بي وإن مات فسيحيا
زوجـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :هـ ـ ــدى ط ــان ـي ــوس
حبيب
ولده :فيليب
اب ـن ـت ــاه :الرا زوج ـ ــة سـيـبـيـسـتـيــان
كالين
مود
أوالد ش ـق ـي ـق ـتــه املـ ــرحـ ــومـ ــة نـجــا
الخوري سالمه:
شربل سالمه وعائلته
رمزي سالمه وعائلته
وعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ـ ــات :الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــوري،
ح ـب ـيــب ،ال ـح ــوي ــك ،ك ــاي ــن ،ســامــه
وعـمــوم عــائــات عيناب والـخــاربــة
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألس ــى فقيدهم الـغــالــي املــأســوف
عليه املرحوم
الصحافي
مراد فيليب الخوري
امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ــواق ــع ف ـيــه  10كــانــون
الـ ـث ــان ــي  2019م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت 12
الـ ـج ــاري ف ــي ص ــال ــون كـنـيـســة مــار
جرجس الرعائية ،ساحة الدكوانه
اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـحـ ــاديـ ــة
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

رقد على رجاء القيامة املرحوم
نخلي حبيب جعلوك
زوجـ ـت ــه امل ــرح ــوم ــة إيـ ـف ــون أس ـعــد
سعد
أبـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاؤه :حـ ـبـ ـي ــب وزوج ـ ـ ـتـ ـ ــه روال
معلوف وعائلتهما
جورج
الـ ـي ــاس وزوجـ ـت ــه س ـل ــوى جـعـلــوك
وعائلتهما
أش ـ ـقـ ــاؤه :ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ري ــاض
جعلوك
عائلة املرحوم الياس جعلوك
عائلة املرحوم ياسر جعلوك
شـقـيـقــاتــه :أن ـج ــول أرم ـل ــة املــرحــوم
يـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــف جـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوك وأوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
وعائالتهم
جانيت أرملة املرحوم أسعد سعد
وأوالدها وعائالتهم
منى زوجة األستاذ شوكت فتوش
وأوالدها وعائالتهم
سلوى أرملة املرحوم جورج خوري
وابنتها
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـســه
الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم
األح ــد  13كــانــون الـثــانــي  2019في
كنيسة مار الياس ،شدرا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
ً
مساء ويوم السبت
لغاية الخامسة
 12ال ـجــاري فــي مـنــزل ابـنــه حبيب
الـكــائــن فــي أدون ـي ــس ،ش ــارع حقلة
الـ ــدهـ ــب ،ب ـن ــاي ــة ج ـع ـل ــوك ،ال ـطــابــق
األول ق ــرب الليسه دو فـيــل اب ـتـ ً
ـداء
من الساعة العاشرة صباحًا.
وي ـ ـ ــوم ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء  15الـ ـ ـج ـ ــاري فــي
ك ـن ـي ـســة الـ ـصـ ـع ــود اإلل ـ ـهـ ــي ل ـل ــروم
األرثـ ـ ـ ــوذكـ ـ ـ ــس ،كـ ـف ــرحـ ـب ــاب ،غ ــزي ــر
ً
ابتداء من الساعة العاشرة صباحًا
ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ي ـقــام قـ ــداس وج ـن ــاز ل ــراح ــة نفسه
ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة م ــن ب ـعــد ظهر
يوم السبت  19الجاري في كنيسة
الصعود اإللهي للروم األرثوذكس،
كفرحباب ،غزير.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اس ـتــدراج ع ــروض لنقل مـحــوالت الـقــدرة
في محطات التحويل الرئيسية.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/2/15عند
نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 54
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـت ــدراج عـ ــروض الجـ ــراء م ــزاي ــدة لبيع
مواد غير صالحة لالستعمال في مديرية
االنتاج.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /20 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/2/22عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في  8كانون الثاني 2019
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 53
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ي ـن ـفــذ ان ـ ـطـ ــوان وال ـ ـيـ ــاس مـ ـي ــاد الـعـضــم
باملعاملة  2018/746بوجه كلير وافلني
العضم وهيفاء وم ــاري وك ــارول وميرنا
وت ــري ــز وش ــرب ــل س ـم ـع ــان ال ـه ــاش ــم ق ــرار
محكمة االستئناف املدنية في جبل لبنان
ال ـغ ــرف ــة ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة رقـ ــم 2016/173
ت ــاري ــخ  2016/9/8والـ ــذي قـضــى بــازالــة
الـشـيــوع فــي الـعـقــار /18صــربــا مساحته
 5132م.م .وهو بموجب االفــادة العقارية
ارض سليخ بعل تزرع حبوب ومغروسة
ت ـ ـ ــوت وش ـ ـجـ ــر صـ ـن ــوب ــر ض ـم ـن ـه ــا ب ـن ــاء
م ــن ح ـجــر ي ـح ـتــوي ع ـلــى غ ــرف ــة للحطب
وبجانبها بئر ماء جمع وبناء من حجر
م ــؤل ــف مـ ــن ط ــابـ ـق ــن ال ـس ـف ـل ــي ي ـح ـتــوي
على قبوين ودرج مــن حجر يصعد منه
للطابق االول املحتوي على غرفة واحدة
للسكن.
ي ــوج ــد اسـ ـتـ ـم ــاك ووضـ ـ ــع ي ــد  800م.م.
واملساحة املتبقية  4332م.م.
وبالكشف تبني ان الواقع مطابق نسبيًا
لالفادة العقارية اذ تبني وجود غرفة من
حجر خفان اضيف الى البناء من طابقني
والعقار مهمل يتضمن اشـجــار صنوبر
وتوت ونبات بري ويقع على مساحة 500
م.م .تقريبًا من اتوستراد جونيه جبيل.
تاريخ محضر الوصف وتاريخ تسجيله
2018/6/19
بـ ــدل ت ـخ ـمــن وط ـ ــرح ال ـع ـق ــار /18ص ــرب ــا
/5198400/د.أ .او م ــا ي ـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
اشــارة دعــوى رقــم  71/1456من فكتوريا
العضم
ي ـجــري الـبـيــع ب ـيــوم ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فيه
 2019/2/12الساعة  11:00قبل الظهر في
قــاعــة محكمة ك ـســروان .للراغب بالشراء
دف ــع ب ــدل ال ـط ــرح بـمــوجــب ش ــك مصرفي
منظم الم ــر حـضــرة رئـيــس دائ ــرة تنفيذ
ك ـســروان او تقديم كفالة وافـيــة مــن احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن ال ــدول ــة ويتحمل
رس ــوم التسجيل والــداللــة وعليه اتخاذ
محل اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة واال عد
قلمها مقامًا مختارًا له كما عليه االطالع

عـلــى ق ـيــود الـصـحـيـفــة الـعـيـنـيــة الـعــائــدة
للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الـ ــى امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم م ـنــه وزهـ ـ ــرة يــوســف
خــواجــه ونــديــم يوسف خــواجــه ويوسف
خ ــواج ــه م ــن ج ــرج ــوع وم ـج ـهــولــي محل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هذه الدائرة بأن لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2018/755واملتكونة بني
عباس حسن دويك وبينكم ورفاقكم انذارًا
تـنـفـيــذيــا ب ـمــوضــوع الـحـكــم ال ـص ــادر عن
القاضي املنفرد املــدنــي فــي النبطية رقم
 2018/74تاريخ  2018/6/18واملتضمن
مـنــح عـقــار املــدعــي رقــم  1411مــن منطقة
جرجوع العقارية حقًا باملرور عبر العقار
/1409جـ ـ ــرجـ ـ ــوع وف ـق ــا القـ ـت ــراح الـخـبـيــر
ف ــي ت ـقــريــره امل ـبــرز ب ـتــاريــخ 2018/1/22
والـ ـ ـ ــزام ال ـج ـه ــة امل ــدع ـي ــة ب ـ ــان ت ــدف ــع لـكــم
ولــرفــاقـكــم مبلغ  7200دوالر امـيــركــي او
م ــا ي ـع ــادل ــه بــال ـل ـيــرة الـلـبـنــانـيــة بـتــاريــخ
الــدفــع كتعويض عــن امل ــرور عبر عقاركم
وتضمينكم الرسوم والنفقات القانونية.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـ ــاء
قانونيني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقـكــم اص ــوال
بــان ـق ـضــاء  20يــومــا ت ـلــي ال ـن ـشــر مـضــافــا
اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن
صادر عن محكمة صور املدنية
غرفة الرئيس محمد مازح
ب ـتــاريــخ  2018/12/20ت ـقــدم املـسـتــدعــي
نــاصــر داود وك ـيــل جـهـيـنــة عـجـمــي ام ــام
ه ــذه امل ـح ـك ـمــة بـطـلــب ح ـصــر ارث سجل
برقم  2018/655للمرحومه خديجه امني
طعان بورثتها من زوجها املتوفى قبلها
عـلــي عجمي وه ــم حـســن وراش ــد ورضــا
وروش ـنــة وعـقـيــل وال وارث لـهــا ســواهــم،
يطلب مـمــن لــديــه اع ـت ــراض ان يـتـقــدم به
ام ــام ه ــذه املـحـكـمــة ضـمــن اوقـ ــات ال ــدوام
الــرس ـمــي وخـ ــال خ ـمــس ع ـشــر يــومــا من
تاريخ نشر هذا االعالن.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب طاني عنتر بالوكالة بدل عن ضايع
ع ــن س ـن ــد ت ـم ـل ـيــك ي ــوس ــف ان ـطــون ـيــوس
اسطفان في العقار  925راسكيفا.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلــب رف ـيــق ان ـطــون ـيــوس جــرجــس حــرب
سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار  5364تـنــوريــن
الفوقا.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت املـحــامـيــة سـ ــوزان لـيـشــع ســاســن
بــالــوكــالــه عــن اح ــد ورث ــة ت ــراز العريجي
سند بدل ضائع للعقار  3658اهدن.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طـلـبــت امل ـحــام ـيــة سـلـمــى بـشـيــر ع ـيــروت
بالوكاله عن احد ورثة نزهه انطون سند
بدل ضائع للعقار  484كرمسده.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب احمد ابــو شاكر بالوكاله عــن احد
ورث ــة سـعـيــد ال ـخ ــوري سـنــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  247بوسيط.

للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
ط ـلــب امل ـح ــام ــي م ـي ـشــال ج ــرج ــس ال ـحــاج
بــالــوكــالــه ع ــن س ــاي ــد ح ــات ــم س ـن ــدي بــدل
ضائع للعقارين  1871و 1878داربعشتار.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن
ألمانة السجل العقاري بالكورة
طلب املحامي داني رزق بالوكاله عن حنا
بشاره سند بدل ضائع للعقار  1051مرح
كفرصغاب.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري
إعالن من أمانة السجل العقاري في راشيا
طلب محمد سيف الدين الـقــادري ملورث
مــوكـلـيــه اح ـمــد مـحـمــد الـ ـق ــادري ش ـهــادة
ق ـي ــد ب ـ ــدل ض ــائ ــع ب ـح ـص ـتــه بــال ـع ـقــاريــن
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الرفيد.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد
إعالن
صادر عن السجل التجاري في بيروت
ب ـمــوجــب م ـح ـضــر ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
غير العادية بتاريخ  2009/12/31تقرر
بتاريخ  2019/1/8حل شركة
& AFRICAN POLYMERS
)CHEMICALS CO-SAL (off shore
رئ ـي ــس مـجـلــس ادارت ـ ـهـ ــا م ــدي ــره ــا ف ــادي
نـبـيــه نــاصــر وش ـطــب قـيــدهــا مــن السجل
الـتـجــاري حيث هــي مسجلة تحت الرقم
 1801600ورقم تسجيلها في وزارة املالية
.1460051
فعلى كــل ذي مصلحة تـقــديــم اعـتــراضــه
ومــاحـظــاتــه خ ــال مهلة عـشــرة اي ــام من
تاريخ آخر نشر.
أمني السجل التجاري
بالتكليف مارلني دميان

◄ مطلوب ►
مطلوب معلم ذو خربة
لتشغيل مكنات صناعية.
مطلوب سائق بيك آب
لديه دفرت توت مارك .
للمراجعة 01/455000

◄ مفقود ►
ف ـقــدت ت ــذك ــرة سـفــر ب ـحــري بــاســم
بالل خالد ريداني ما بني بيروت
وط ــراب ـل ــس ال ــرج ــاء م ـمــن يـجــدهــا
االتصال على الرقم70/352591 :

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العامل البنغالدشي:
MOHAMMOD MUKTER HOSSAIN
مكان عمله في شركة:
R.B.S GROUP
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :
غادر العامل البنغالدشي:
MD ARIFUL ISLAM BAPARY
مكان عمله في شركة:
FREE LINE TRD
ولم يعد ،فالرجاء ممن يعرفه
اإلتصال على الرقم70 863150 :
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أحوال المهنة

ّ
«المستقبل» :صحافة تنتهي ...وباب مشرع على المجهول
ميسم رزق

من
المعرض

فنون بصرية

ّ
ّ
التجريد المشهدي بحث تائه في كيفية تمثيل المناظر الطبيعية

حاتم إمام« :عتبة» إلى (معنى) المكان وتجلياته
ليس على زائر معرض الفنان
غاليري ( Letitiaالحمرا ـ
اللبناني في ّ
ّ
بيروت) ،أن يتوقع رؤية مناظر طبيعية
مألوفة .في موازاة أعماله ّ
المجردة
التي استخدم فيها أنماطًا مختلفة من
الطباعة اليدوية على الرخام والمعدن
والورق والبالستيكّ ،
يقدم ممارسة
مفاهيمية تبحث في أساليب وأطر
العرض .يتداخل المعرض (تنسيق أماندا
فضاءات حقيقية مادية
أبي خليل) بين
ّ
وأخرى ّ
متخيلة تتوقف عند معنى
المكان وتمثيالته وسلطاته

روان عز الدين
ل ـ ـ ــدى الـ ـ ــدخـ ـ ــول م ـ ــن ب ـ ـ ــاب غ ــال ـي ــري
( Letitiaال ـح ـمــرا ـ ـ ب ـي ــروت) ،سنقع
ّ
عـلــى أش ـك ــال هـنــدسـ ّـيــة مـتــدلـيــة من
السقف ،بأحجام وأشكال متفاوتة،
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة ع ـل ــى
األرض .ف ــي ك ــل الـ ـح ــاالت ،سـتـبــدو
هــذه الـلــوحــات فــي مـعــرض «عتبة»
( )Thresholdلحاتم إمــام (تنسيق:

أسئلة يثيرها نص لـ و.ج .ت
ميتشلّ حول ّتمثيالت المناظر
الطبيعية بصريًا ،وعالقتها
ّ
بالقوة واالستعمار في فلسطين
ونيوزيلندا وبريطانيا
أم ــان ــدا أب ــي خ ـل ـيــل) ،م ـج ـ ّـرد هـيــاكــل
ف ــارغ ــة أديـ ــرت خـلـفـيــاتـهــا إل ــى بــاب
ّ
الزجاجية .ما
الغاليري وواجهتها
إن نـجـتــاز الـشــريــط األزرق امللصق
ّ
فــي منتصف الصالة ،حتى نتمكن
م ــن ال ــرؤي ــة ،لـكـنـهــا رؤي ــة محكومة
ّ
يقل تجريدًا ّ
عما كان قد ظهر
بما ال
ّ
مسبقًا .إذ إن الفنان اللبناني ،خط
م ـش ـه ـ ّ
ـدي ــات ــه ك ـت ـم ــوج ــات ب ــاألس ــود
واألبـ ـ ـي ـ ــض ،وبـ ـخـ ـط ــوط ت ـص ـن ــع مــا

ّ
طبيعية.
يـفـتــرض أن يـكــون مـنــاظــر
اسـتـخــدم إم ــام أنـمــاطــا مــن الطباعة
ال ـ ـيـ ــدويـ ــة (م ــون ــوتـ ـي ــب وح ـ ـفـ ــر )...
بالحبر على م ــواد مـتـعـ ّـددة :الــورق
وأل ــواح الزينك والبليكسي غــاس،
وب ــاألسـ ـي ــد وال ـح ـب ــر ع ـل ــى ال ــرخ ــام.
ت ـق ـن ـي ــات ال ـط ـب ــاع ــة ال ت ـف ـض ــي إل ــى
ن ـق ــل م ـش ـهــد مـ ـع ـ ّـن ب ــذات ــه ف ـح ـســب.
الـ ـتـ ـج ــري ــد امل ـ ـش ـ ـهـ ــدي ،يـ ـب ــدو بـحـثــا
ت ــائ ـه ــا ف ــي ك ـي ـفـ ّـيــة ت ـم ـث ـيــل امل ـنــاظــر
ّ
الطبيعية ،واملعاني التي يكتسبها
ّ
املنظر خــال الـتـحــول مــن الحضور
ّ
املتخيل (املكان نفسه،
الحقيقي إلى
ورؤي ـ ـ ــة الـ ـفـ ـن ــان وأس ـ ـلـ ــوبـ ــه ،وطـ ــرق
العرض.)...
فـ ـ ــي م ـ ـعـ ــرضـ ــه الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــردي ّ
األول فــي
لـبـنــان ،لـيــس علينا أن ننتظر رؤيــة
مساحات طبيعية عادية أو مألوفة.
ال ن ـع ــرف ك ــم ي ـش ـبــه إم ـ ــام مـجــايـلـيــه
مـ ـ ــن ف ـ ـنـ ــانـ ــن لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن انـ ـفـ ـتـ ـح ــوا
بـ ـك ــاف ــة وس ــائـ ـطـ ـه ــم عـ ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج،
على املـســاحــات اللبنانية الطبيعية
ّ
فردية
واملدينية ،كجزء من هواجس
وج ـم ــاع ـ ّـي ــة ،رأي ـن ــاه ــا ف ــي ص ــور الرا
ت ــاب ــت ،ورش ـ ــا ك ـح ـيــل ون ــدي ــم أصـفــر
وميريام بولس وغيرهم .وقبلهم في
اللوحة ،وفق دوافع مختلفة بالطبع،
مــع عـمــر األن ـســي وصليبا الــدويـهــي
ومـ ـصـ ـطـ ـف ــى فـ ـ ـ ـ ـ ّـروخ وآخـ ـ ــريـ ـ ــن م ـمــن
تــذكــرهــم أمــانــدا خليل فــي مقالتها/
دليليها عن املعرض داخل الكاتالوغ
بــال ـل ـغــة اإلن ـك ـل ـي ــزي ــة .ي ــأت ــي مـعــرض
إمــام ليستكمل تجاربه ومشاركاته
ّ
ال ـج ـم ــاع ـ ّـي ــة ف ــي م ـج ــل ــة «ال ـس ـم ـن ــدل»
ال ـت ــي أس ـه ــم ف ــي تــأس ـي ـس ـهــا .وفـيـهــا
ّ
التجريبية في مجال
عرض أساليبه
ال ـكــوم ـي ـكــس ،خ ـصــوصــا اخ ـت ـبــاراتــه
ّ
التجريدية واملطبوعة خالل السنوات
األخ ـي ــرة .رأي ـنــا اشـتـغــالــه عـلــى ثيمة
املـ ـن ــاظ ــر ال ـط ـب ـي ـع ـيــة وامل ــديـ ـن ّـ ّـي ــة فــي
«الناظر» التي اشتق منها
سلسلته
ِ
أع ـ ـمـ ــال م ـع ــرض ــه الـ ـح ــال ــيُ .ع ـ ِـرض ــت
الـسـلـسـلــة ف ــي ك ـتــاب لـل ـ «الـسـمـنــدل»
ّ
مجددًا
بعنوان «جغرافيا» ،ونشرت
في دليل املعرض .وإذ يحضر املشهد
ف ــي الـسـلـسـلــة ب ـخ ـطــوط ضـئـيـلــة ،إال
أنــه يكاد يتالشى تمامًا أمــام عينيه
اللتني تحاوالن عبثًا تسوية اللحظة
ّ
امل ـنــاس ـبــة ل ـل ــرؤي ــة .مـ ـح ــاوالت ،كــلـمــا
تضاعفت ،تفضي إلى عالقة ّ
مشوشة
مــع الفضاء الـخــارجــي .عالقة تــراوح

ب ــن االنـ ـغـ ـم ــاس إل ـ ــى درجـ ـ ــة ال ـع ـمــى
وبني افتقار التفاصيل لدى االبتعاد.
وبــال ـعــودة إل ــى أع ـمــال امل ـعــرض ،فــإن
إمام ،ينحو إلى مزيد من اإلقالل هنا
ف ــي لــوحــاتــه ال ـتــي ت ـت ــراءى كـخــرائــط
ّ
طوبوغرافية لوديان وأنهار وجبال
ومنحدرات ،وأحيانًا كمشاهد قريبة
ّ
جـ ـ ّـدًا .أم ــام ك ــل ه ــذا ال ـت ـجــريــد ،لدينا
ط ــري ـق ــة ال ـ ـعـ ــرض ،ال ـت ــي ت ـف ـتــح آف ــاق ــا

ّ
ّ
ّ
الطبيعية .كأن
وآنية ملناظره
مادية
م ــا أف ـل ــت م ــن عـيـنـيــه ف ــي ال ـل ــوح ــات،
يـسـتـعـيــض عـنــه بـبـنــاء م ـكــان م ـ ّ
ـادي
وم ـل ـمــوس ف ــي ال ـغ ــال ـي ــري .ك ــم يمكن
فصل العمل الفني عن أطره املتمثلة
فـ ـ ــي ال ـ ـغـ ــال ـ ـيـ ــري وطـ ـ ـ ـ ــرق الـ ـ ـع ـ ــرض؟
ال ـت ـنـ ّـبــه إلـ ــى س ـل ـطــة ال ـغ ــال ـي ــري على
امل ـت ـفـ ّـرج وعـلــى معنى الـعـمــل الفني،
يدفعان إمــام إلى التخلي عن الطرق

ّ
الجماعية
معرض حاتم إمام ليستكمل تجاربه ومشاركاته
يأتي ّ
في مجلة «السمندل» التي أسهم في تأسيسها (تانيا طرابلسي)

التقليدية ،وإلــى التدخل في الفضاء
ً
املـ ّ
ـادي للعرضّ .أوال ،يصنع الشريط
األزرق فــي منتصف الصالة بــابــا أو
ـرض ،مغايرًا
عتبة ،وفــق عـنــوان ّامل ـعـ ّ
األساسية املتمثلة بباب
عن الحدود
ّ
الزجاجية .هكذا
الغاليري وواجهتها
يضيف ح ــدودًا أخــرى إلــى الغاليري
التي ّ
تعد هي نفسها إطــارًا خارجيًا
ً
لــأعـمــال ،مفصوال عنها ،ويفصلها
ع ــن ال ـخ ــارج ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه .وفــي
إدارتـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـخ ـ ّل ـف ـي ــات ال ـ ـلـ ــوحـ ــات إل ــى
الواجهة ،يكثف إمام من العزل الذي
تفرضه الغاليريهات .لكنه في الوقت
نـفـســه يضعنا أم ــام مـشـهــديــن ،حني
ن ـقــف ل ـن ــرى الـ ـل ــوح ــات ،ه ـمــا خلفية
ّ
املتحرك في الوراء ،ومناظره
الشارع
فــي الـلــوحــات .أمــام املشهد الحقيقي
فـ ــي الـ ـخـ ـل ــف ،ي ـم ـك ــن قـ ـ ـ ــراءة ت ـجــريــد
ال ـلــوحــات عـلــى أن ــه سـ ــؤال مـتــواصــل
عــن مـعـنــى امل ـكــان وتـجـلـيــاتــه املــاديــة
وامل ـفــاه ـي ـم ـيــة .أس ـئ ـلــة ي ـث ـيــرهــا نص
طويل للكاتب واألكاديمي األميركي لـ
و.ج .ت ميتشل حول تمثيالت املناظر
ّ
ّ
ّ
بالقوة
بصريًا ،وعالقتها
الطبيعية
واالس ـت ـع ـم ــار ف ــي م ـشــاهــد فلسطني
ّ
امل ـح ـتــلــة ون ـي ــوزي ـل ـن ــدا وبــري ـطــان ـيــا.
يمكننا أن نـقــرأ املـقــالــة الـتــي نشرت
بداية عام  ،1994في كتالوغ املعرض،
ح ـي ــث ي ـن ـط ـلــق م ـي ـت ـشــل م ــن امل ـنــاظــر
الـطـبـيـعـيــة بــوصـفـهــا ق ـ ّـوة ثـقــافـيــة ال
ّ
مشهدًا ُي ــرى ُ
وي ـقــرأ ،بــل ق ـ ّـوة يتشكل
فيها املعنى السياسي واالجتماعي.
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدار الـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي املـ ـق ــاب ــل
ل ـل ـغ ــال ـي ــري ،ح ـي ــث ركـ ـن ــت سـ ـي ــارات
على جانب النزلة املؤدية إلى شارع
ال ـح ـم ــرا ،رسـ ــم إم ـ ــام م ــا ي ـش ـبــه م ــرآة
ألعمال الغاليري املعلقة في الداخل.
أيـهـمــا امل ـكــان الـحـقـيـقــي؟ يـضــع إمــام
املـ ـتـ ـف ـ ّـرج أمـ ـ ــام حـ ـ ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ّ
واملتخيل،
األمكنة ،بني الحقيقي منها
وب ــن ال ـف ـضــاءات الـعـ ّ
ـامــة والـخــاصــة،
والثابتة داخل أطر متفاوتة األحجام
ّ
املتحركة التي يدعونا املعرض
وتلك
إلــى إعــادة التفكير في الـحــدود التي
تفصلها ،وتجعلها متقاربة إلى هذا
الحد في الوقت نفسه.
معرض «عتبة» ( )Thresholdلحاتم إمام:
حتى  2شباط (فبراير) الحالي ـ غاليري
( Letitiaس ــاروال ـ ـ الـحـمــرا) .لالستعالم:
01/353222

ّ
ُ
ق ـضــي األم ـ ـ ُـر ،واتـ ـخ ــذ الـ ـق ــرار بـتــوقــف
ص ـح ـي ـفــة «امل ـس ـت ـق ـب ــل» ع ــن ال ـص ــدور
ورقـ ـي ــا اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن األول م ــن ش ـبــاط
(فبراير) املقبل .إدارة الصحيفة أعلنت
عن ذلك أول من أمس في بيان رسمي
ن ـش ــرت ــه ع ـل ــى مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي،
ب ـعـ َـدمــا أب ـلــغ مــديــر تـحــريــرهــا ج ــورج
بكاسيني الـقــرار إلــى رؤس ــاء األقسام
خــال اجـتـمــاع التحرير الـيــومــي عند
ال ـس ــاع ــة ال ـس ــادس ــة مـ ـس ــاء .وســري ـعــا،
أعـلــم املـ ــدراء املــوظـفــن بــالـخـبــر ،الــذي
ّ
ل ــم ي ـشــكــل بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــم م ـفــاجــأة،
ّ
ال سيما أن الـحــديــث عــن هــذه الفكرة
ان ـت ـشــر داخـ ــل أروق ـ ــة الـصـحـيـفــة منذ
شهرين .وكانت «األخـبــار» قد كشفت
فــي األول مــن كــانــون األول (ديسمبر)
املـ ــاضـ ــي عـ ــن قـ ـ ـ ــرار تـ ــوقـ ــف صـحـيـفــة
«امل ـس ـت ـق ـب ــل» ورق ـ ـيـ ــا وت ـح ــول ـه ــا إل ــى
جــريــدة رقـمـيــة بــالـكــامــل بـعــد عشرين
عامًا من الصدور ،متسائلة عن مصير
عشرات املوظفني ،وناقلة قلقهم على
تعويضاتهم .هذا املصير هو تحديدًا
ما يشغل الصحافيني واإلداريني ،علمًا
أنهم ُوعــدوا من ِقبل اإلدارة بأن «دفع
ال ـت ـع ــوي ـض ــات سـ ــوف ي ـب ــدأ ف ــي شـهــر
أي ــار (م ــاي ــو)» .عـلــى أن «يـتـقــاضــى كل
موظف داخــل الصحيفة منذ أكثر من
 10سنوات ،تعويض خدمة  12شهرًا
و 4أشهر طرد تعسفي .أما من هم في
ال ـجــريــدة مـنــذ أق ــل مــن عـشــر س ـنــوات،
فسيحصلون على راتــب عن كل شهر
و 3أش ـهــر ط ــرد تـعـسـفــي ،وط ـب ـعــا مع
تسديد كل املستحقات السابقة .إذ إن
العاملني في الصحيفة لهم في ذمتها
أكـثــر مــن  12ش ـه ـرًا» .غـيـ َـر أن أكـثــر ما
يثير قلق املــوظـفــن هــو «ع ــدم اإليـفــاء
بهذه الوعود ليكون مصيرهم شبيهًاَ
ّ
بما حل بزمالئهم السابقني من الذين
ُ
طردوا أو قدموا استقاالتهم ،وما زالوا
حتى اليوم من دون تعويضات».
وال ـغ ــري ــب أن إدارة ال ـص ـح ـي ـفــة الـتــي
أعلنت عن تحولها إلى صحيفة رقمية
نـظـرًا إل ــى «ال ـت ـحــوالت الـتــي تشهدها
الصناعة الصحافية في لبنان والعالم،
والـ ـت ــراج ــع املـ ـت ــواص ــل الـ ـ ــذي تـشـهــده
السوق املحلية في املبيعات واملداخيل
اإلع ــان ـي ــة» ك ـمــا أشـ ــار ب ـيــان ـهــا ،لـيـ َـس
لديها خطة جاهزة لشكل هــذا املوقع

أو فريق عمله أو إدارتــه .وفق مصادر
إداريـ ــة« ،ه ـنــاك حــالــة ضـيــاع وارت ـبــاك
بشأن مــا بعد التوقف عــن الـصــدور».
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،ق ــال ــت املـ ـص ــادر إن
األفكار التي نسمعها ،تتحدث
«بعض
ّ
م ـ ــرة عـ ــن تـ ــوقـ ــف ال ـص ـح ـي ـفــة وم ـع ـهــا
املــوقــع اإللـكـتــرونــي الـخــاص بها على
أن ي ـخــرج كــل املــوظ ـفــن مـنـهـمــا ،ومــن
ث ـ ّـم ي ـتـ ّـم تــأسـيــس مــوقــع جــديــد يعمل
بــه فــريــق ج ــدي ــد» .كـمــا ُس ـمــع فــي هــذا
اإلطــار أنــه «باإلمكان أن يحصل دمج
ّ
الخاص بالصحيفة
للمواقع أي املوقع
والتلفزيون وتيار «املستقبل» ككل».
إذا مــا صـ ّـح كــام املـصــادر ،يعني ذلك
الكثير مــن التجني على فريق املوقع
الـحــالــي ،والـظـلــم بـحـقــه .إذ حـقــق هــذا
الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ق ـل ــة عـ ــدده

(خمسة أفراد :مدير وموظفني ثابتني
وم ــوظـ ـف ــن غـ ـي ــر ث ــابـ ـت ــن) ن ـق ـل ــة فــي
ّ
يتضمن فــي كثير من
املــوقــع ،إذ كــان
األح ـيــان م ــواد غنية بــاملـقــارنــة مــع ما
كانت تنشره الصحيفة في السنوات
ّ
املاضية .فكيف إذا ُيمكن التخلي عن

دمج المواقع
أحاديث عن
ّ
اإللكترونية الخاصة بالصحيفة
والتلفزيون والتيار
فــريــق م ــوج ــود وأث ـب ــت نـفـســه ويعمل
فــي املــوقــع منذ س ـنــوات ،وهــو األخبر
بكيفية التعامل مع الصحيفة الرقمية
لصالح فريق جديد؟ وحتى إذا تقرر

إغــاق املــوقــع الحالي وتأسيس آخــر،
أل ـيـ َـس األق ــرب ــون هــم األولـ ــى؟ كــل هــذه
األس ـئ ـلــة ال تـ ــزال ت ـت ــوال ــى ،مصحوبة
ب ـم ـخ ــاوف م ــن دخـ ـ ــول امل ـح ـســوب ـيــات
على خط التوظيفات الجديدة .وهنا،
يهمس كثر باسم املسؤول السابق عن
صفحة «مخافر ومحاكم» ،الذي تحول
فــي مــا بـعــد إل ــى رئ ـيــس فـعـلــي للقسم
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ــن دون ت ـك ـل ـيــف قــاســم
خليفة .ويطلق على هــذا األخـيــر اسم
«الجندي املجهول» الذي أصبح «الكل
بالكل» .فهو كان من املقربني جدًا من
الصحافي الراحل نصير األسعد الذي
ّ
َ
وبعد وفاة «البيك»،
«عزز له وضعه».
أصبح مقربًا جدًا من بكاسيني ،فكان
يـقــرر «م ــن يبقى وم ــن ي ـغ ــادر ،ويـقــوم
بــامل ـنــاقــات داخـ ــل ال ـص ـح ـي ـفــة» .وفــي

انتظار الـبـ ّـت باملصير املجهول الــذي
ّ
سوف يواجهه حوالى  90موظفًا ،يظن
بـعـضـهــم أن إق ـف ــال الـصـحـيـفــة ســوف
يـعــود بالخير على قـنــاة «املستقبل»
وينعشها عـلــى اعـتـبــار أن ــه «سيكون
لها نصيب من موازنة الصحيفة».
َ
غير أن من يعلم بخفايا املؤسسات
اإلعــامـيــة لتيار «املـسـتـقـبــل» ،يــدرك
تـ ـم ــام ــا بـ ـ ــأن املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
ّ
مخصصة للصحيفة هي األقــل بني
املـ ــوازنـ ــات األخـ ـ ــرى .وهـ ــذه امل ــوازن ــة
ُ
لم تكن تصرف في السنوات األربــع
األخ ـ ـيـ ــرة ،م ـم ــا كـ ــان ي ـض ـطــر امل ــدي ــر
الـ ـع ــام لـلـصـحـيـفــة س ـع ــد ال ـعــاي ـلــي
إلــى االستعانة بــاإلعــانــات وأم ــوال
ض ـ ـمـ ــان املـ ــوظ ـ ـفـ ــن لـ ـت ــأم ــن ب ـعــض
السلف لهم!
(مروان طحطح)

ستريمينغ

ُ
 ...YOUحين تضفي الدراما رومانسية على أمراض المجتمع
نادين كنعان
«لست قلقًا .شاهدت أفالمًا رومانسية
ـ ـ كــوم ـيــديــة ب ـمــا ف ـيــه ال ـك ـفــايــة ألع ــرف
ّ
بأن شبابًا مثلي دائمًا ما يقعون في
م ــآزق ك ـهــذه» .جملة قــد تـبــدو عــاديــة
يقولها املمثل بني بادلي الذي ّ
يجسد
شخصية «جو غولدبرغ» في مسلسل
ـت) ال ــذي انطلق عــرضــه في
( YOUأن ـ ِ
أي ـلــول (سـبـتـمـبــر) املــاضــي عـلــى قناة
 Lifetimeاألميركية قبل أن ّتستحوذ
عليه شبكة «نتفليكس» وتوفره على
ّ
منصتها الخاصة بالـ «ستريمينغ»
ّ
فـ ــي بـ ــدايـ ــة ع ـ ــام  .2019لـ ـك ــن ال ـش ــاب
الثالثيني يقول كالمه أثناء استلقائه
على سرير «غوينيفير بيك» (إليزابيث
اليـ ــل) ـ ـ ـ ال ـف ـتــاة ال ـت ــي ص ــار مـهــووســا
بـهــا ـ ـ وه ــو ي ـقــرأ رســائـلـهــا املــوجــودة
على جهاز الكومبيوتر الخاص بها
لـيـعــرف املــزيــد عـنـ ّهــا .تجهل الصبية
املــولـعــة ّ بالكتابة أن ــه مــوجــود هناك،
ال ب ــل إنـ ـه ــا ت ـج ـهــل وجـ ـ ــوده أس ــاس ــا.
ّ
ل ـع ــل أك ـث ــر م ــا ي ـمـ ّـيــز املـسـلـســل املـثـيــر
َّ
امل ــؤل ــف م ــن ع ـشــر ح ـل ـقــات واملـسـتـنــد
إل ــى رواي ـ ــة ب ــاالس ــم نـفـســه ل ـكــارولــن

كيبنيس صادرة في عام  ،2015يكمن
ف ــي كـيـفـيــة مـعــالـجـتــه لـلـطــريـقــة الـتــي
يتعامل بها املجتمع مع السلوكيات
املـسـيـئــة ف ــي كـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان ،عبر
إضفاء الرومانسية عليها .في تعليق
«جـ ــو» الـكـثـيــر م ــن ال ــده ــاء ،وإن كــان
ه ــو غ ـي ــر م ـ ــدرك مل ـض ـمــونــه ال ـس ـل ـبــي،
ّ
ّ
كما أن سلوكه املـخـتــل مشابه غالبًا
للعديد من أبطال األفــام التي تمزج
بني الرومانسية والكوميديا .البطل

يصبح «جو
غولدبرغ»
مهووسًا بـ
«غوينيفيف
بيك» ويحاول
السيطرة
على حياتها

ّ
بأنه شاب ِّ
خير،
شديد ّالذكاء ،ومقتنع
حتى أنــه ينجح في نقل هذا الشعور
إلـ ـ ــى املـ ـش ــاه ــد أي ـ ـضـ ــا فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
األح ـيــان :يعير كتبًا لـجــاره الصغير
ال ـ ــذي يـلـجــأ إل ـي ــه ه ــارب ــا م ــن مـشــاكــل
ّأمــه ّ املدمنة على امل ـخـ ّـدرات وحبيبها
ُ
املعنف .تــروى األحــداث بلسان «جو»
ّ ّ
ـذي يـخـبــرنــا ب ــأن ك ــل مــا يفعله من
ال ـ ّ
تدخل وتالعب في مسار حياة «بيك»
(يـصــل إل ــى درج ــة ارت ـكــاب جــرائــم من

بـيـنـهــا ال ـخ ـطــف وال ـت ـعــذيــب وال ـق ـتــل)
هــو ل ـ «حـمــايـتـهــا» ،مــن نفسها حينًا
وم ــن حـبـيـبـهــا ال ـســابــق وأصــدقــائ ـهــا
املقربني أحيانًا أخرى ،وللفوز ّ
ّ
بحبها
امل ـط ـلــق! ف ــي م ـك ــان آخـ ــر ،ي ـب ــدو مــديــر
امل ـك ـت ـبــة ال ـ ّن ـيــويــورك ـيــة امل ـيــزوج ـي ـنــي
مقتنعًا بــأنــه «الـنـســوي» الــوحـيــد في
ح ـي ــاة ال ـص ـب ـيــة ال ـش ـق ــراء ال ـت ــي يـصـ ّـر
على رؤيتها بصورة من نسج خياله
وم ـغ ــاي ــرة ل ـل ــواق ــع :كــات ـبــة مــوهــوبــة،
وامـ ـ ـ ــرأة م ـم ـي ــزة ،وصـ ــادقـ ــة و ّضـحـيــة
املحيطني بها .على الرغم من أنها في
الحقيقة أنــانـيــة وانتقامية وخائنة.
بطبيعة الحال ،ال شيء من هذا ّ
يبرر
الـ ـسـ ـل ــوك املـ ــرضـ ــي ل ـل ـب ـطــل امل ـس ـت ـعــد
لفصل «بيك» عن محيطها مهما كان
الـثـمــن .وه ــذا هــو بيت القصيد .على
ّ
يتعي على املشاهد
امتداد الحلقات،
إجـ ـ ـ ــراء «فـ ـح ــص ذاتـ ـ ـ ــي» ب ــاس ـت ـم ــرار،
إذ يـجــد نـفـســه أح ـيــانــا معجبًا بهذه
الشخصية! هــذا التباين يظهر جليًا
في حجم االنقسام في اآلراء بني ّ
رواد
مواقع التواصل االجتماعي ،حيث ال
ي ــزال امل ـئــات ي ـحــاولــون الـتــوفـيــق بني
ّ
معرفتهم بــأن «جــو» مضطرب عقليًا

ّ
وب ــن أن شـخـصـ ّـيـتــه يـمـكــن أن تـكــون
س ـ ــاحـ ــرة .بـ ــن بـ ــادلـ ــي ال ـ ـ ــذي اش ـت ـهــر
 Gossip Girlبشخصية
فــي مسلسل ُ
«دان هامفري» ،ذهل شخصيًا بكمية
اآلراء اإلي ـج ــاب ـي ــة وحـ ـج ــم اإلعـ ـج ــاب
االفتراضي بالشخصية التي يلعبها،
ّ
ّ
فـ ــراح ي ــذك ــر ال ـن ــاس عـلــى تــوي ـتــر ب ــأن
«جو غولدبرغ» قاتل ،كما رفض طلب
إحداهن بخطفها!
تختلف النسخة امل ـصـ ّـورة عــن YOU
عن تلك املكتوبة ،ال ّ
سيما على صعيد
النهاية ،لكن النتيجة واحدة .يأخذنا
العمل إلى أماكن غير مريحة ،يضعنا
أم ّــام مــواقــف قاسية قــد يواجهها أي
منا في حياته اليومية بفعل املواعدة
اإللكترونية على سبيل املثال ،أو إبقاء
الشبابيك مفتوحة ،أو حتى مشاركة
الكثير مــن املـعـلــومــات وال ـصــور على
ّ
مواقع التواصل االجتماعي (يستغل
البطل هذه املعلومات للسيطرة على
«بـ ـي ــك» وال ـ ـغـ ــوص ف ــي شـخـصـ ّـيـتـهــا،
باإلضافة إلى استثمارها في ارتكاب
ت ـج ــاوزات ــه) .ي ـبـ ّـن ه ــذا املـسـلـســل إلــى
أي م ــدى يـمـكــن أن ت ـكــون امل ـمــارســات
العادية خطيرة في بعض الظروف.
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صورة
وخبر

ُ
عشـية عيـد الميلاد الشـهر الماضـي ،ولـد الدغفل «سـانتوش» فـي حديقة «هاغنبيـك تيربـارك» للحيوانات التي تأسسـت فـي هامبورغ عام
 .1863وأمـس الجمعـة ،رصـدت عدسـات الكاميـرا الفيـل الصغيـر ّ
للمـرة األولى إلـى جانب والدته «الي سـينه» .الحديقة التي تكتسـب شـهرة
عالميـة ،تضـم أكثـر مـن  210فصيلـة من مختلـف أنحاء العالم ،باإلضافة إلى حوض اسـتوائي ،وقسـم مخصص لحيوانات القطب الشـمالي.
(جـورج ويندت ــ أ ف ب)

ّ
المتوجة في «صالون الخريف»
هذه األسماء

لقاء تضامني
مع صدقي سليمان المقت
ّ
«تحوالت» واللجنة
يدعو منتدى
الدولية للتضامن مع املناضل
صدقي سليمان املقت (الصورة)،
عميد األسرى السوريني في سجون
االحتالل اإلسرائيلي ،إلى لقاء يوم
الثالثاء املقبل لإلعالن عن انطالق
أنشطة اللجنة .تشارك في اللقاء
الصحافية ثريا عاصي (تحرير
الجوالن قدر محتوم) ،واألكاديمي
واإلختصاصي القانوني حسن
جوني (الوضع القانوني للجوالن
السوري) ،والصحافي والباحث
حسن حماده (عن املناضل صدقي
سليمان املقت واللجنة الدولية
للتضامن معه) .تدير الندوة
اإلعالمية رنا أبي جمعة.
الثالثاء  15كانون الثاني (يناير) الحالي
ً
مساء ـ «مركز ألف»
ـ الساعة السادسة
(شارع البصرة ـ مقابل مركز «دراسات
الوحدة العربية» ـ الحمرا /بيروت).
لالستعالم01/740495 :

هبة ّ
القواس...
ْ
«براس السنة» قريبًا
أنهت السوبرانو اللبنانية هبة
القواس ( 1972ـ الصورة) تصوير
فيديو كليب أغنيتها املنفردة
الجديدة ْ
«براس السنة» ُفي روما
ولبنان وبرلني ،على أن تطلقه
األسبوع املقبل ،بحسب ما ورد في
بيان صدار عنها .العمل من إنتاج
«مؤسسة هبة ّ
القواس الدولية»،
ومن أشعار السورية سهام
الشعشاع ،تناجي فيه ّ
القواس
«الوجد والحبيب والوحدة
والفراق والحياة والحنني» ،ضمن
قالب غنائي ـ موسيقي يحمل
توقيعها ،بمشاركة «أوركسترا
روما سيمفونيتا» ،في محاولة
من هبة ملواكبة القوالب الغنائية
الحديثة .فكرة الكليب ّ
وقصته
ّ
املصورة ريما كريمة،
وضعتها
ّ
فيما تولى املخرج األملاني
أندرياس موريل ّ
مهمة اإلخراج،
بمشاركة طوماس فريشهوت
كمدير تصوير.

مساء ّأول من أمس ،أعلن
عن أسماء الفائزين بجوائز
الدورة الثالثة والثالثني من
«صالون الخريف» في «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت).
سرسق»
ّ
من بني  31فنانًا توزعوا على
ّ
الفنية من
مختلف الوسائط
الفيديو والصورة واللوحات
ّ
الفنية ،فازت
والتجهيزات
ّ
املصورة اللبنانية الرا تابت
(الصورة) بـ «جائزة متحف
سرسق»ُ ،
ومنحت «جائزة
الفنانني الشباب املبدعني»
للفنانتني نور سخن وهال
عزالدين .اختارت الفائزات
ّ
تضم
الثالث لجنة تحكيم

املنسق الفني طارق أبو
الفتوح ،ومديرة «أشكال ألوان»
كريستني طعمة ،والفنانة
اللبنانية رانيا اصطفان،
والفنان نزار ضاهر إلى جانب
الكاتب جالل توفيق .أما «جائزة
اختيار الجمهور» ،فقد ذهبت
ّ
اللبنانية ماريا ّ
كساب.
للفنانة
وقد ّ
نوهت اللجنة بالفنانني
بلسم أبو الزور ،والنحات
أالن فاسويان .علمًا أن حفلة
التتويج ،جاء ت قبل أيام من
اختتام «صالون الخريف» مساء
االثنني  14كانون الثاني (يناير)
الحالي .باإلضافة إلى ّ
تنوع
الوسائطّ ،
ظهر الفنانون في
واهتماماتهم
املعرض مشاغلهم ّ
وثيماتهم الفنية املتعلقة باللغة
ّ
االفتراضية ،و«اآلثار
والعوالم
الناتجة عن مرور الزمن مثل
ّ
االضمحالل والتفكك» كما
جاء في بيان لجنة التحكيم
التي اختارت األعمال الـ  31من
بني مجموعة كبيرة ّ
تقدمت
للمشاركة.
«صالون الخريف ـ  :»33حتى 14
كانون الثاني (يناير) ـ «متحف
ّ
(األشرفية ـ بيروت).
سرسق»
لالستعالم01/202001 :

مهدي منصور:
قصائد جنوبية
في  16كانون الثاني (يناير)
الحالي ،تحتضن مدينة النبطية
نشاطًا جديدًا ضمن فعاليات «لقاء
األربعاء األدبي» في منزل الشيخ
فضل مخدر .على مدى  75دقيقة،
يحيي الشاعر واألكاديمي اللبناني
مهدي منصور (الصورة) أمسية
شعرية مفتوحةّ ،
يقدم خاللها
قصائد سيختارها من دواوينه
«فهرس االنتظار» و«أخاف الله
والحب والوطن» و«األرض حذاء
مستعمل» ،وفق ما يؤكد في اتصال
مع «األخبار» .ويشير مهدي ّ إلى
سعادته بهذا اللقاءّ ،
سيما أنه في
«قبلة الشعر».
النبطية ِ
أمسية شعرية مع مهدي منصور :األربعاء
ً
مساء
 16كانون الثاني ـ الساعة السابعة
ـ منزل الشيخ فضل مخدر (قرب تمثال
ّ
الصباح ـ خلف التكميلية ـ بناية جابر ـ
النبطية /جنوب لبنان /ط  .)7لالستعالم:
70/111805

السبت  12كانون الثاني  2019العدد 3660

كلمات

ّ تحية كاريوكا
الغاوية العا ِلمة
مذكرات ِ

الشيوعية ،انحازت ّ
ّ
تحية كاريوكا إليها بال مواربة .انغمست بالعمل السياسي مع
بالتزامن مع بداية الحركة
ّ
ّ
«الحركة الديمقراطية للتحرر الوطني» (حدتو) ،فوجدت نفسها وراء القضبان مرات عدة .واصلت نضاالتها
الشابة تدعى ّ
رغم أنها كانت قد صارت أيقونة في الرقص الشرقي في مصر والعالم العربي .كانت ّ
بدوية محمد
ّ
اللبنانية بديعة مصابني ّ
ّ
بتحية ،بعدما التحقت بفرقتها
كريم النيراني ( 1919ــ  )1999إلى أن لقبتها الراقصة
ّ
تعلمتها ّ
ّ
ّ
وقدمتها أمام الجمهور.
املكسيكية التي
املسرحية .ستضاف إلى اسمها الحقًا رقصة الكاريوكا
ّ
استمرت تجربة كاريوكا حوالى  60سنة .منذ انطلقت من «كازينو بديعة» بجوار النيل ،عاصرت حقبات وتحوالت
ً
ّ
سياسية واجتماعية مختلفة بدءًا من امللك فاروق ،وجمال عبد الناصر ،وأنور السادات وصوال إلى حكم حسني
والسير واملسلسالت ،حتى نقول إنها عادت .كتب عنها إدوارد
الراقصة الفاتنة عن الكتب
مبارك .لم تغب
ّ
ّ
ّ
«العالة» التي تنتمي
سعيد الذي زارها في شقتها عام  ،1989ووصفها بأنها املرأة الفاتنة املغوية ،لكن أيضًا
ِ
«إلى عالم النساء التقدميات» .ال ّ
ّ
ّ
واملحبب على املسرح
السياسية لكاريوكا ،وحضورها املثير
شك في أن التجربة

ً
فعال سياسيًا ّ
بتحديها للتقاليد املحافظة لعائلتها في محافظة اإلسماعيلية ،ضاعفا
والشاشة الذي كان
ّ
ّ
اهتمام الكتاب بها من بينهم سليمان الحكيم الذي كتب «تحية كاريوكا بني الرقص والسياسة» عام .2002
ّ
ّ
شخصية كاريوكا وسيرتها ستصدر قريبًا في كتاب «مذكرات كاريوكا» عن «دار نهضة
جوانب جديدة من
ّ
ّ
مصر» .تحمل املذكرات توقيع كاتب أدب الجاسوسية صالح مرسي ،وقد اهتدى إليها الباحث املصري محمد
ّ
توفيق أخيرًا .تشتمل السيرة على  30حلقة ،كان مرسي ،الذي كتب سيرة ليلى مراد أيضًا ،قد نشرها في «مجلة
الكواكب» بداية السبعينيات .رحلة بحث طويلة قادت الباحث توفيق إلى هذه السلسلة التي ّ
تغطي حياة
ً
كاريوكا منذ ميالدها وصوال إلى «ثورة يوليو» ،جامعة تفاصيل ومالمح السيرة الشخصية مع املناخ املصري
ُ
السياسي والثقافي ،مرورًا بعالقة كاريوكا برؤساء مصر الذين لم تنج من السجن في أي من فترات حكمهم .يأتي
الكتابّ ،
ّ
ّ
الثقافية املصرية في مؤلفات «أيام صالح جاهني»،
البحثية لتوفيق في سير أهم الرموز
ليتوج الرحلة
و«الخال ــ عن سيرة عبدالرحمن األبنودي» وكتب أخرى.

2

كلمات
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أباطرة ومحظيات وحكماء ،أهدوا الشعر الصيني القديم معجمًا إيروتيكيًا ُمشبعًا بالشهوانية والعرفانية في ٍآن واحد .كان
كونفوشيوس من أوائل الذين اعتنوا بهذا الطراز من الشعر ،بوصفه عالجًا ّ
الذي
األغاني»
«كتاب
في
سنجد
العطشى.
لألجساد
ًا
روحي
ّ
ّ
ّ
يعود تاريخه إلى  600سنة قبل الميالد ،الوصفة المبكرة للشعر اإلباحي الصيني .نصوص مرهفة بضربات إيقاعية مكثفة ،كان المغنون
الجوالون ّ
ّ
يرددونها في أروقة قصور األباطرة في المقام األول ،لكنها بتواتر األزمنة ،ستقفز خارج األسوار كجزء أساسي من الفولكلور
الصيني القديم .فالجسد ـ ـ وفقًا لموسوعة «قصائد إيروتيكية صينية» التي قام بترجمتها وتحريرها إلى اإلنكليزية الشاعران تشاو بينغ،
وتوني بارنستون (دار إيفري مانز ليبرري ـ ـ  )2008ـ ـ يفيض بكنوزه المخبوءة بمجرد مالمسته ،كدورة حياة ّ
أزلية ،وهنا تلتقي الحكمة
رعشة كونية واحدة ،بعيدًا عن أقنعة اللياقة.
الكونفوشيوسية بالفلسفة الطاوية لتتوحد الطاقة والشهوة في
ٍ
ال يمكننا عزل هذه النصوص ّ
واألوزان اإليقاعية كوعاء لمعنى
الفلسفية
باإلحاالت
تحتشد
إذ
الكالسيكي،
الصيني
الشعر
في
سبقها
ا
عم
ّ
ّ
الوصال والرغبة والتوق إلى الطيران عاليًا ،خارج قضبان األقفاص .رغم محاوالت تحريم هذا الشعر المتفلت من القيود ،ومعاقبة مروجيه

ملف

كلمات
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3

ً
الشوارع الخلفية للثقافة الصينية ،إذ ساهم أدباء
في
أزدهر
أنه
إال
الصارمة،
الشيوعية
الحقبة
إلى
وصوال
بالسجن والجلد ،في الحقب الالحقة،
ّ
المنفى في انتشاره عالميًاً ،
سواء بتواقيع مجهولة ،أو بأسمائهم الصريحة ،عبر رسم خرائط اللذة من دون أقنعة أو مجازات .في «ايروتيكا
الشعر الصيني» حسب النسخة العربية التي ستصدر قريبًا عن «دار التكوين» في دمشق (ترجمة عابد إسماعيل)ّ ،
نتعرف إلى نماذج من هذا
الشعر ،في خشونته وجرأته ،عذوبته وشهوانيته ،والمسافة ّ
الحسية التي قطعها نحو صبوات الجسد ومكابداته ،بلمسة معاصرة تعانق
نبرة األسالف لجهة تأجج العاطفة واإلباحية والمكاشفات الصريحة .يقول مانك كي (« :)1951إذا ّ
جسدك ترابًا /أنا مستعد ألن أتخلى
تحول
ِ
ّ
ّ
ً ُ
جسدك كله» ،فيما تهتك سايريل وونغ ( )1977المحرمات والقيود بالتوغل
أروي
يتي/
بكل
يشربني
لمن
أتوق
عن هيئتي وأصير ماء/
ّ ُ ِ
ّ
ّ
قفل عنيد تحت جلدي ،فتسترخي العضالت
عميقًا في مجاهل الجسد« :أتكلم عن لسانك ،وكيف تدوره بذكاء ُكمفتاح ،لتفتح به كل ٍ
مثل مائة باب ينفتح في تلك البالد النائية المغلقة من جسدي ،فتطلق الرغبة إلى العراء» .هنا مختارات من المجموعة:

تقديم خليل صويلح

«ايروتيكا الشعر الصيني» بالعربية :مئة باب ينفتح في جسدي
حرير
مسافر أتى من بعيد
وأحضر لي ثوب حرير
بيني وبينه ثالثة آالف ميل
لكن قلب حبيبي ال ّ
يتبدل
قلدت نسق بطتني اثنتني
وقصصت الحرير لحافًا لشخصني
اثنني
ثم حشوته بذكرى حبيبي الضائع
ُ
وأحكمت عقد جميع الخيوط.
حني تضيف صمغًا للدهان
من ذا بإمكانه أن يفصل بينهما؟
(مجهول)

َ
مهلك ،ال تكن عنيفًا
أنثى
في البريةِ
ٌ
ميتة
النهر
ّأي ِل
ِ
ٌ
ّ
النهر ميتة.
في
البريةِ أنثى أي ِل ّ ِ
ٌ
اهتزازات ُبيضاء تدثرها.
ّ ُ
عزيز.
للقاء
سيدة تتوق
ِ
ٍ
ٌ
ٌ
وسيم يغويها.
رجل
ٌ
ٌ
الغابات أغصان متشابكة،
في
ِ
وف ـ ًـي ال ـب ـ ّـري ــةِ ت ــرق ـ ُـد أن ـثــى ّأي ـ ـ ِـل الـنـهـ ِـر
ميتة،
ّ ً
باهتزازات بيضاء.
رة
متدث
ٍ
ٌ
ّ ٌ
سيدة جميلة مثل مهرة.
َ
مهلك ّ ،ال تكن عنيفًا،
ٍآه!
ال ّ
َ
تفك زنار ثوبي.
ّ
ُ
ُ
َ
ينبح.
الكلب
ال تتكلم! سوف تجعل
مجهول ( 600ق.م)

ُ
ّ
زهرة خوخها مبللة

ُ
الـ ـب ــاب املـ ــزخـ ــرف ي ـت ــأأل ع ـل ــى ض ــوء
املصباح
وأنوار الزهور
ف ـي ـم ــا ي ـف ـي ــض ال ـ ـحـ ـ ّـب ع ـم ـي ـقــا خـلــف
ستائر العقيق
بالكاد تستطيع أن تتمالك نفسها
ّ
ُ
زهرة خوخها مبللة
بقطرات املطر
َ
ُ
رمقته بنظرة
وقلبها اشتعل لحظة
هي تخجل أن تطلب منه
أن يفعل ما يفعله بلطف
ّ
تكز على أسنانها بني الحني والحني
ُ
ّ
وتهدل كالقبرة
مجهول (ساللة يوان)

جوهرتي الممهورة
سيأتي يوم أتقاسم فيه معك
ّ
ّ
مرة أخرى اللحاف والوسائد
ُ
التي أرجعها إلى مخازنها اآلن
َ
ّ
سأدعك ،على استحياء
مرة أخرى
تعريني من مالبسي
ُ َ
تفتح قفل
متناه
وبلطف
ٍ
ٍ
املمهورة
جوهرتي
َ
ال أستطيع أن أصف
تلك العشرة آالف من الوضعيات
الشهوانية الجميلة
ّ
الحب
التي سنمارس فيها
هوانغ إي ()1569 -1498

عذوبة

ُ
استند إلى الصخرة

ُ ُ
كنت أقف
حيث
أرضًا،
رماني
ّ
وأطراف العقيق توهجت في الشمس
غصن وغصن
بني ُ ٍ
تنورتي ٍ ّ
املطرزة
نشرت
ّ
كي تحجب عنا عيون السماء
وقف الزمن ساكنًا
بعدئذ
ٍ
ً
ُ
ذقنا عذوبة تعجز عنها الكلمات
تانغ خيان زو ()1616 -1550

ال تخلد للنوم

ُ
تشبه الزورق
العالقة العاطفية
وتخوض في املوج
ترفع الشراع
ُ
امل ــرأة تـقــول لــه «أعـ ــرف كـيــف أتعامل
مــع ه ــذه الـعــواصــف الحبلى بالريح
واملطر:
ّ
َ
قبضتك على الــدفــة ،وال تخلد
أحـ ِـكـ ْـم
للنوم»
(مجهول)

ً
النظر خلسة

َ
من ُ أحدث ثقبًا في نافذتي الورقية؟
رمش ُيأتي،
تذهب
وحدقة
ً
ّ
ُ
تنظر خلسة
كلها
َ ّ
ال أريد أن أبادل حبك بأقل منه
ُ
َ َ ّ
أريد أن أعتصرك بقو ٍة ُ
ّ
لكن عيونًا كثيرة تحملق
هكذا أكتفي بالنظر إليك ،يا حبيبي
وهكذا تكتفي بالنظر ّ
إلي.
(مجهول)

مثل سمكتين

ٌ
ذهبية ُت ُّ
ُ
فك على استحياء
أزرار
ّ
ُ
مصباح فضي يطفأ بضحكة
ب ـعــد ك ــل هـ ــذه ال ـع ــواص ــف واألن ـ ـ ــواء،
الليلة،
ُ
نخلد للنوم ،مـعــا ،مثل سمكتني في
ماء
(مجهول)

بأحابيل ماكرة

ً
ك ـن ـ ُـت س ـم ـكــة ت ـج ــوب األعـ ـم ــاق تحت
املوج
َ
وكنت ّ
ماكرة،
بأحابيل
سمك
اد
صي
ّ
ُ
َ
وضعت لي طعمًا لذيذًا في الصنارة
ابتلعتهُ
األوان
كان قد فات ْ َ
بصق ُه
أستطع
ولم َ َ
قلبي َعلق في اإلبرة.
واآلن ال ّ
مفر
َ
أدعك تتركني وتذهبُ
لن
(مجهول)

دفتر حساب

ُ
َ
ـاب ع ــن شــوقــي
ابـ ـتـ ـك ــرت دفـ ـت ــر حـ ـس ـ ٍ
لحبيبي:
ٌ
شوق قديم،
ٌ
شوق جديد،
ّ ُ
أبدًا أدون ليل نهار
سطرًا ،سطرًا،
وحرفًا ،حرفًا،
ّكل شيء ّ
مدون بوضوح

وقبل أن أحسب شوقي القديم َ
إليك
ُّ
الحساب.
أسجل عجزًا جديدًا في ّ
ُ
أحـمــل دفتر حسابي ألصــفــي حسابًا
معك
سد ُ
كم ّ
دت لك؟
ّ
تبقى َ
لك في ّ
ذمتي؟
وكم
(مجهول)

أغالل الضوء

ُ
ُ
ُ
الطالع
القمر األبيض
ُ
جمال ِك البهيّ
هو
ّ
عنات،
يأسرني بالل
ِ
ّ
ّ ُ
ممز ُقًا قلبيُ .
القمر الخفيف يحلق
ّ
دتي،
متأللئًا مثل سي ّ
ّ
وء
بأغالل الض ِ
يقيدني ّ َ ِ
ّ
يتمزق قلبي.
حتى
ّ ُ
ٌ
بمجد أبيض
قمر متلفع ُ ٍ
وحدك،
أنت الجميلة
ِ
ِ
ووحدك منَ يجرحني،
ِ
ّ
ّ
حتى يتمزق قلبي.
مجهول ( 600ق.م)

ٌ
ٌ
أعشاب طويلة في الحقول

ٌ
ٌ
أعشاب طويلة
الحقول
ِ
في ُ
بالندى.
تتألأل
ُ
ٌ
ها قد ْ
أتت ّفتاة مدهشة
ّ
افي.
بع الص ً
كالن ِ
عيناها ّ
ُ
أقابلها كأنما مصادفة،
ّ ُ
ُ
مثلما كنت أخط
ط تمامًاٌ .
ٌ
أعشاب طويلة
في ّ ُ ِ
الحقول ّ
دى.
بالن
تتوهج
ُ
ُ
ها هي الفتاة الجميلة ً،
ُ
أقابلها ّ
كأنما مصادفة.
ُ
نختبئ كي ال يرانا أحد»
«دعنا
(مجهول)

ّ
أتوسل إليك

ُ
أتوسل َ
إليك ،زهونغزي،
ّ ُ
َ
أتوسل إليك ،زهونغزي،
ّ
ال تأتي إلى حينا،
تكسر ُغصينات ّ
ْ
الصفصاف.
ال
ً ِ
ُ
ّ
فصاف،
أنا لست ٌخائفة على الص
ِ
خائفة من أهلي.
أنا ُ
أشتاق َ
إليك
ٌ
ّ
لكنني خائفة
لوم أهلي.
من
أتوس ُ ِل َ
ّ
إليك ،زهونغزي،
ّ ْ
ال تتسلق حائط بيتنا،
َ
ْ
شجر ِة التوت.
أغصان
تكسر
ال
ً
َ
ّ
ُ
َ
وت،
أنا لست ٌخائفة على شج ِر الت ِ
خائفة من أخوتي.
أنا ُ
أشتاق َ
إليك
ٌ
ّ
لكنني خائفة،
كلمات أخوتي.
من
أتوس ُل ِ َ
ّ
إليك ،زهونغزي،
ْ
تدخل َ
كرمنا،
ال
َ
ّ
ْ
شجر ِة الصندل،
أغصان
تكسر
ال
ً
ُ
َ َ
ّ
ندل
أنا لست ٌخائفة ّعلى شج ِر الص ِ
أنا خائفة من الشائعات.
مجهول ( 600ق.م)

إياك أن تنساني
لـيـســت ب ــذور الـبـطـيــخ األح ـم ــر شيئًا

تمثال قديم
المرأة صينية
من الرخام

نادرًا
ّ
بمنديل صغير من
صررتها
ني
لكن
ٍ
أجل حبيبي
ُ
كل بذرة منها ملستها بطرف لساني،
هـ ـ ـ ــدايـ ـ ـ ــا حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة مـ ـثـ ـقـ ـل ــة تـ ـم ــام ــا
بالعواطف
وهل يضير ُ
نذر يسير من كل شيء؟
حبيبي ،حبيبي ،حبيبي
َ
إياك أن تنساني.
(مجهول)

ال وصفة ال عالج
داء وداء
مائة ٍ
ولكن ال شيء يضاهي وجع الشوق
ال وصفة،
ال عالج،
وحتى أفضل األطباء -بال جدوى.
ُ
سئمت من الشاي،
وسئمت من الطعام،
مصابًا باإلعياء كأنني ثمل.
أعلم أن اآلخرين يهزأون بي،
وأنا أهزأ أيضًا من بالهتي.
ّ
ل ـقــد ك ـنــت ذات ي ــوم أت ـحــلــى بــالــذكــاء
والنباهة
ّ
طور
كل
عن
خرجت
اآلن
لكنني
ٍ
(مجهول)

ُ
ضفة النهر

ّ
النهر العاليةِ
قرب ُ ضفةِ َ ِ
َ
َ
أقطع األغصان والفروع الصغيرة.
حني ال ُ
أجد حبيبي
ُ
ٍّ
عارم.
صباحي
بتوق
ٍ
أشعر ّ ٍ
َ
النهر العاليةِ
قرب ُ ضفة َ ِ
َ
َ
أقطع األغصان والفروع الصغيرة.
ُ
ها ّ
إني أقابل حبيبي
ولن َ
أدع ُه يذهبُ.
ُ
ذيل ّ
السمكةِ ُأحمر.
ّ
ُ
تتأجج نارًا.
غرفتي ّامللكية ُ
ُ
أنها تحترق
أعرف
ّ
لكن أبواي قريبان جدًاّ
مجهول ( 600ق.م)

جنادب

ّ
جنادب تغني،
ُ
ٌ
ٌ
صغير يقفز،
وجراد
قبل ُأن أرى حبيبي
يخفق قلبي اضطرابًا،
لكننا نلتقي اآلن،
ُ
ّ
الحب،
ونمارس
وقلبي يستسلمُ.
ّ ُ
َ
أتسلق الجبل الجنوبي
َ
ألجمع ّ
السرخس،
قبل أن أرى ُحبيبي
قلبي يرتعش حزنًا
لكننا نلتقي اآلن
ُ
َّ
الحب
ونمارس
ً
ُ
وقلبي يطير نشوة.
ّ ُ
َ
أتسلق الجبل الجنوبي
َ
الس َ
ألجمع ّ
رخس،
أرى ُحبيبي
قبل أن ّ
قلبي يتشقق أملًا
ّ
لكننا نلتقي اآلن
ُ
ّ
الحب:
ونمارس
ُ
يصير سالمًا.
قلبي

مجهول ( 600ق.م)

اشتياق

ُ
إذا َ
كنت تشتاق لي،
مالب َسكَ
ْ
اخلع َ
ْ
وخض في نهر «زهني» ،سابحًا ّ
إلي،
ِ ُ
وإذا َ
كنت ال ُتشتاق لي،
ُ
ٌ
ثمة فتيان كثر في ُ الجوار.
ّ
ّ
متوحشًا
املتوحش ،ال تكن
أيها الفتى
ّ
جدًا!
ُ
إذا َ
كنت تشتاق لي
مالب َسكَ
ْ
اخلع َ
ْ
وخض في نهر «وي» ،سابحًا إليّ،
ِ ُ
وإذا َ
كنت ال ُتشتاق لي،
ٌ
ُ
ثمة فتيان كث ٌر في ُ الجوار.
ّ
ّ
متوحشًا
املتوحش ،ال تكن
أيها الفتى
ّ
جدًا!
مجهول ( 600ق.م)

ُ
ْ
وصلت
الرسالة
قبل أن أفتحها
ُ
تنهمر دموعي
ّ
حاملا أتذكر أوقاتي معك.
َ
مشيت تبعتك
حني
ّ
حني نمت تبعتك الى النوم
خوفًا أن نفترق في الحلم
ّ
يتصور أن يأتي هذا اليوم
من كان
وانا هنا أنتظر رسالتك
حـتــى لــو أرس ـلـ َـت لــي أل ــف رســالــة في
اليوم،
َ
حضورك أنت.
فإنها لن تضاهي
(مجهول)

ال تطرق بابي

ُ
ُ
ّ
أحدهما
مشتاق استيقظ للتوّ
ّ
واآلخر متقد الشهوة ،فائر النيران
إنها حطب جاهز لنيرانه،
تستحم ببروقهً ،
وتشتعل صاعقة في جسدها.
ّ
البتة إن سمعهما ُ
أحد من
ال يأبهان
الجيران
طــاملــا أنـهـمــا فــي أم ــان خـلــف األب ــواب
املقفلة
مــا الحاجة إلــى املـقـ ّـدمــات والطقوس
اآلن
َ
اتحد بالجسد؟
مادام الجسد
كاملاء بالنسبة للمسافر الظمآن
ارتواء الشهوة
يكون َ
ّ
الحب ذروته،
ما إن يبلغ
تولد ُ
روح من مواتها.
لينغ مينغ تشو ()1644-1580

ُ
تقول املرأة« :حبيبي
أتيت في منتصف الليل،
إذا ْ
ال تطرق بابي الخلفي،
ولـ ـك ــن أمـ ـس ــك دجـ ــاجـ ــة فـ ــي ال ـب ــاح ــة
ريشها.
وانتف ُ
حني تقوق كأن قطة هاجمتها
ع ـن ــدئ ـ ٍـذ أس ـت ـط ـيــع الـ ـخ ــروج بـثـيــابــي
الداخلية
ّ
ُ
ّ
البرية بعيدًا».
وأطرد القطة
قبلة بريدية
بحذر
ُّ ٍ
أفض الرسالة الورقية القرمزية اللون
ّ
ُّ ّ
أفض كل سطر ،وكل حرف،
وبحذر أقرأها سطرًا ،سطرًا ،وحرفًا
ٍ
حرفًا.
ّ
ليس ألنني ُّ
أحب شارة البريد الغائمة
ليس ألنني ُّ
أحب ختم البريد املمهور،
ّ
لكنني ببطء
بلطف
وبحذر
األخضر
أرفع
ُ
الختم ّ
ّ
ألنني أعرف أنه تحت هذا الختم
ّ
ثمة قبلة سرية خبأتها لي.
لو داياي ()1932 -1880

على متن زورق

كالب مسعورة

بين الشراشف

ّ
الرجل ّ ُ
الزورق
يوجه سارية ً
ُّ
املرأة تهز الزورق ،يمنة ويسرة.
يا لها من رحلة متأرجحة
يتناهبها ُّ
ُ
املد والريح
ُ
املرأة هي املجذاف
ّ
الذي يعتمد على البحار
كي يالمس املاء.
وك ـل ـم ــا أكـ ـث ــر مـ ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام ع ـمــود
السارية
ّ
بفرح أكبر
شعرت
كلما
ٍ
(مجهول)

ال تجعلني استجوبك
يوجد أثر عضة على كتفك
قل لي فقط من تسبب بها
ولن يجن جنوني.
ال تجعلني أستجوبك
النهار ّ تلو النهار
َ
جسدك
هي عضت
لكنها آملت روحي
أية عشيقة قاتلة هي؟
ّ
ّ
متوحشة جدًا
عضتها تلك
(مجهول)
*استالم رسالة

أت ـ ـ ــدري أنـ ـن ــي ح ُــن ب ـل ـغ ـ ُـت ال ـن ـش ــوة،
تخي ُ
ّ
كهف مظلم،
لت حوضي أفرغ في
ٍ
يمكنك أن تــزحــف ن ـحــوه ،وتستلقي
هناك ،مالئًا جسدي بنومك.
ّ
َ
لسانك،
مع هذا يمكنني أن أتكلم عن
وكيف ّ
َ
تدوره بذكاء كمفتاح ،لتفتح به
ّ
عنيد تحت جلدي ،فتسترخي
قفل
ٍ
كل ٍ
ـاب ينفتح في
العضالت مثل مــائــة ب ـ ٍ
تلك البالد النائية املغلقة من جسدي،
فتنطلق الرغبة إلى العراء.
َ
يديك ،والكالب
يمكنني أن أتحدث عن
املسعورة تحت أصابعك ،وهي تنبش
ّ
ّ
ّ
حلمتي
الــلــذة مــن كــل زاوي ــة ،تـقــرص
بنهايات أظافرك.
ّ
يمكنني أن أكتب كيف أنك هويت من
ّ
أعــالــي جــوعـ َـك ،وظــلــت يــداك راسيتني
ّ
حـ ـ ــول ح ـل ـم ـت ـ ّـي ،ك ــأن ـم ــا ل ـك ــي َتــت ـقــي
الـغــرق ،كأنما تريدني أن أع ــرف هذا
َ
أفارقك ،أريـ ُـد َك
فحسب« :حتى عندما
ّ
هناُ ،
أريد َك أن تظل معي».
سايريل وونغ ()1977
• م ـقــاطــع م ــن ك ـت ــاب «اي ــروت ـي ـك ــا الـشـعــر
الصيني» ال ــذي سيصدر قريبًا عــن «دار
التكوين» في دمشق
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ُ َْ
َ ْ َْ
ُ
َ
ريف
تريد السقوط ِمن ِتلقا ِئها ،ورقة الخ ِ
ْب َّك ْ
اي َق ْط َباش *

بعد القصف
تكفي قطعة فحم
لرسم املدينة
■■■
ّ
واللوز يزهر:
ّ
هناك من يؤلف األغاني
وهناك من يقطع ّ
الرقاب
■■■
«في هذا الوادي
مات اإلمبراطور العظيم» -
وال كلمة واحدة عن الجند
■■■
العائد من الحرب بنصف فم
ّ
كلما قال كلمة
ّ
مزقتها نفس القذيفة
■■■
خبر عاجل،
أوقفوا األرض
أريد أن أنزل
■■■
بساقه ُ
َ
اليمنى
َ
ُ
َيقفز الجندي الفتي
إلى َساقه الخشبية
■■■
َ ُ
ّ
يف ْ
راق التوت
حف
أو ِ
َ َِ َ َ ْ
بينما تخلع
ُ َ َ
قفطان َها
■■■
َ َ
َ
ُ ْ ْ َ
وض ن َعناع
َم َستلَ ِقية ِفي ح ِ
قد َماها ِفي ّ
اقية
الس ِ
َ
ُتذ َ
يبان الق َمر
ِ
■■■
َ َ
ُمنذ شفتيك
ْ
َح ّبات الفراولة
ّ ََ
ْ ّ
ال تكف عن الثرثرة
■■■
م َ
روح ُت َها َ َ
انية
ِ
الياب ِ
ّ
ُ َ َ
َ
واويس ،ذهابًا وإيابًا،
الط
ّ َ
َ ُ ِ ُ ْ
الت الذه ْب
تلهو ِبخص ِ
■■■
ُ ُ
َ َ َ
الذي َيقول ال
َعلى ف ِم ّها ِ
ْ
ض ْو ُء الشمس
ُ ُ َ
َيقول ن َعم

فريد بلكاهية
ـ «القدس»
(أصباغ على
جلد)1994 ،

■■■
َ ُ ُ َ
ان َها،
ح ِفيف قفط ِ

ّ ّ
َ ُ
َأب ًدا ل ْم َيكن ِب َهذا التوهج
ُ َُ ُ ََ
َ
املائدة!
البرتقال على ِ
■■■
َُ
َأ َ
وراق الزيزفون،
ُُ
َْ
ِفي قل ِبي قلوب كثيرة
ْ ٌ
وامرأة واحدة
■■■
َ
َ
ُ
ْ
أش ُّد ُحزنًا من غ ْص ِن الخريف
ّ
تنهيدة َ
الع ُجوز الث ِمل
ّ َ
َو َراء َت ّن َ
ور ِة الن ِادلة
■■■
تجر َ
َم َ
األلعاب،
ٌْ َ َ ُ
ِطفل يح ِمل زرافة
َْ َ
َ
ْ
الثني َعامًا
ث
واب ِت َسام ِتي قبل ِ
■■■
ْ
َ ُ
ِعن َد َما أض ّيق َع ْيني
َ ّ َُ
الجرافة البعيدة البعيدة
ّ
ُ ُ
ُ َ
خنف َساء تك ّو ُر الثلج
■■■
ّ
َوح ٌ
يد َ
كهذه الزهرة
ِ
ّ
ْ َ
ُ
نق الضيق امللت ِوي
الع
ي
ِف
َ
َ
زه ّ
رية ِ ْ
املستشفى
ِل
■■■
َ ُ َ ُ
ازينو،
باب الك
َ ُ َ َِ
رك ُل ّ
الريح
امر ي
املق ِ
يح َت ْص ُ
والر ُ
ّ
فعه

■■■
ََ َ َ َ َ َ ّ
الهشة
أمام بتال ِتها
ُّ
َ َ ْ ُ ُ َ ّ ََ
الن ْطق ب ْ
اس ِم َها
ى
ل
ع
ى
ال أجرؤ حت
ِ ِ
َ ْ ُ ْ
زه َرة الـ
■■■
هذا ّ
الصباح
َ
َ
ْ
َ
ّ
اختفى كوكب هائل ِفي املجرة
ُ
َ
َ
صفيحة القمامة أيضًا
ِ
■■■
ْ َ َ
َ ُ
ِكاله َما ِمن خش ْب
َ َّ َّ
وت َت ٌاب ٌ
الت ُاب َ
وت
ل ِكن
َ ْ َ َ ُ ُ َ ِّ ْ
والبيانو يحلق
■■■
ُم ّ
نبه ّ
السامسونغ
َ ً
ّ
ياح الديك
ص
بدال ِمن ِ
ِّ
َيا ّ
للصباح امللفق!
■■■
َّ
َيا ل ِقلتي
َ
هذا الكث ْ
ير
أمام
ِ َ
َ
الحديقة!
ل
ظل
من
ِ
ِ
■■■

5

ٌ
سرد

قصائد

َ َ َْ
َ
ائدًا ِمن املكت ْب
ع ِ
ُْ َُ َ ٌ ْ ُ
ِّ
برتقالة ِمن أمي
الص َالهْ
يب َّ
َأ َع َاد ْت َت ْر ِت َ
■■■
َ ٌ
يف ٌي-
م َساء ِخر ِ
في ُص ْن َد ِوق ْال َبريدْ
َِ َ َ ُ ِ ِ
ورقة بتوال
■■■
ّ
َ
توقف املطر
ّ
َ
ُ
واملظلة مفتوحة ال تزال
َ
ُ
العجوز
رأس
فوق
ِ
■■■
َح ّتى َ
الهايكو
ً
ّ
َ
َ
َيبدو طويال جدًا أمامك
ّ
َ ّ
تن َ
ورة النادلة!
يا
■■■
ُقبلتها في َ
الهواء!
ِ
َ ُّ
ْ
ازي
ف
ق
ع
أنز
بسرعة
ِ
َ
َ
ِللتقاطها
■■■
َ
َ
صرت ِمثلنا َيا ِريح املدينة:
ِ
َ
َع َجزت َعن املعطف
ُ
َ
ذت الق ّبعة
فأخ ِ
■■■
ّ َ ّ
الت ّف َ
احة
أيتها
َ َ
ُ َ
ُ
ّأيك َما َينضج اآلن ِفي الح ِقيقة
َ
َ
ُ
نت أ ْم َسقوطك؟
أ ِ
■■■
ِم َثل َ
ابعي
أص ِ
َ
ُ
ْ
َ
مرتعشًا يزحف شعاع الخ ِريف
َ
َ
َ
اتيح
على لوحة املف ِ
■■■
َ َ َ ُ
َ َ َ
ِلاذا تنفش ِريشك هكذا
ّ
ّأي َها الطاووس
َ َ
َ ّ َ
وكأنك ت ْع ِرف الح ِقيقة؟
■■■
ّ
ْ
ََ
جرة َ
ارية
الع
على ِجذ ِع الش َ ِ
ِ
ُ ّ ً
ً َ َ
مبلال قليال باملطر
ْ ٌ َ ْ
إعالن ِطفلة مفقودة
■■■
َ
َ
ض َباب الفجر-
من الالنهاية
ْ
َ
َ
ّ
يخرج ِقطار السادسة
■■■
َ َ
مضة ّ
الص ِليب
و
َ َ َ ْ َ
ِفي فتحةِ صدرها-
َّ
َ َ ّ
ُ َّ
اك التذ ِاكر
أبانا ال ِذي ِفي شب ِ
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■■■
َ
َ
الب َر ُ
اعم األولى ـ
َ
َ
بفرح َ
تتح ّس ُس ابن ِتي
ّ ٍَ ّ َ
ِسنها الن ِابتة
■■■
َ َ َ
ال ْأدنى ن َأمة ـ
َ َ
َ ْ ُ ُ ُ
وحده سقوط ورقة
ْ ُ َ َ َ ً
الحقل قليال
يرفع
■■■
َ َ
َ
كفى فلسفة!
ْ
َ
هرة َي َ
ُقل ز َ
اس ِمني
ْ
ض
وام ِ
■■■
ُص ُعدًا
ّ
ُي ّ
عرش اللبالب
َ ّ ُ ّ
ّ ُ
حتى عش السنونوة
■■■
َ َ َ
ِفي هذا املساء
َ
َ َ
شيء ِمن صال ِة ِأبي
ّ َ
َ
وض النعناع
ِفي ح ِ
■■■
ُ
قبلة ِفي الثلج-
َ
ُ ُ
ول َها إلى ْ
األرض
قبل وص ُ َ ِ ِ
ُ
تذوب الندف
■■■
َت َ
جرة َ
حت َش َ
البتوال
َ ُ َ َ ّ َ َ
حيث دفنا الكناري
ّ
ّ
ُ
العجوز
ُيغني السكير
■■■
ُ َ ّ
َ
كفي
مدو َران ِب َما ي ِ
َ َ َ
ِلكي ال أنام
َ ُ َ
مر ّ
َق ُ
هدها
الصيف ون
■■■
ُ ُ
دخل َي ِدي
أ ِ
ّ
َ َ
قب في َ
الجيب
هذا الث ُ ِ
ّ
َ
َ
ليت ُه ِفي الذ ِاك َرة
■■■
َ
َ
َيا ل َه ِذه الغ َج ِر ّية!
َُ ّ ّ َ
تفك ِزرًا آخر
ْ َ
َ
اتف ْ
املس ُروق
ألشت ِري اله ِ
■■■
ُذ َب َاب ٌة َوح َ
يدة
ِ
َ َُ
قرأ َم ِعي
ت
ّ
َ
وس ُم اله َ
جرة إلى الشمال
م
ِ
ِ
■■■
َ ّ ُ
ّ
ك ِسكير ق ِذف ِبه للت ّو
َ
َ َ
ارج الحانة
خ ِ

ُ
وجهها
لقمة من خبز ِ

َ
َي ْب ُدو الق َمر

■■■
ُ ْ َ
َب َ
عد ُ
ود املستشفى
ور َ ِ
ُ
ُو ُرود القبر
َ ُ َ ُ
َ
ودائمًا األبيض ذاته
■■■
ّ
الذي ُت ِث ُ
يره
الص ِفير ِ
َ ّ ُ
َ
َ
َ
تنورتها الحمراء
ْأيضًا ْ
أح َمر
■■■
ْ َ ْ
َ
َح َ
مراء ْأم َبيضاء أم صفراء
َ
ّ
َما هم ِني
َ َ َ ْ َ َّ
ما دامت تتفتح
■■■
ِفي ِح َذاء ُامل ّ
تشرد
ُ ٌ َ
ارغ َم ِليء
ثقب ف ِ
ب َ
نظرات املارة
ِ
■■■
َ
َباب َامل َ
درسة املهت ِرئ
ّ
َ
ّ َ
سدها
الثقوب ت
ْأع ُي األطفال
■■■
الص َ
ال أحد من ّ
بيان
ْ ُ َ ً
أطول ق َامة
ّ ّ
َُ َ
أشعلوها
ار ال ِتي
ِمن الن ِ
■■■
ُ
ُب َ
حيرة الغروب-
َْ
ُ
َ
َ
قل ِبي ومالك الح ِزين
َعلى َس َ
احدة
اق و ِ
ٍ
■■■
ّ
وفر عليك الرثاء
تريد السقوط من تلقائها
ورقة الخريف
■■■
ّ
ليست أقل كآبة
من سترة َ
الع ُجوز املقلوبة
َسماء اليوم
■■■
سيأتي من يقول
كانت هناك بحيرة
وكان هناك بجع في البحيرة
■■■
في فمه عشبة خضراء
الغريب الذي ال يسأله أحد
كيف حالك
* املغرب

زياد خداش *
التي هربت من بيتي في الواحدة
البنت ّ
ً
لـيــا ،حــدثــت صديقاتها عني مفزوعة:
«ي ـ ــا لـ ـغ ــراب ــة ه ـ ــذا الـ ــرجـ ــل ،ب ـي ـن ـمــا كـنــت
أفتش في شفتيه عن نبيذ أو قرون غزال
ّ
تعثرت بمدينة!!».
■■■
ذه ـب ــت إلـ ــى ال ـب ـن ــك ل ـغ ــرض أخـ ــذ ق ــرض
ّ
صغير ،سلمني املوظف طلبًا لتعبئته،
حني هممت بكتابة اسمي فوجئت أني
نسيته هناك ،لم يصدقني موظف البنك
حــن قلت لــه إنــي نسيت اسـمــي بالقرب
من موجة على شاطئ عكا أمس ،ظنني
مجنونًا.
 ج ـل ـســت ع ـلــى صـ ـخ ــرة ،وقـ ـ ــررت فـجــأةأن أسـ ـب ــح ب ـم ــاب ـس ــي ألن ـ ــي أخـ ـج ــل مــن
بدانتي ،أخرجت بطاقة هويتي واسمي
ووضعتهما على حجر صغير بالقرب
من موجة صغيرة خفيفة ،وحني خرجت
من البحر ،كانا قد اختفيا.
اسـتـغــرب املــوظــف  -لكنك تـبــدو سعيدًا
وتتكلم وأنت مبتسم .كأنك غير غاضب
على البحر الذي ابتلع هويتك واسمك.
 بحر عكا لم يبتلع هويتي واسمي ،هواسترجعهما فقط
■■■
ً
ثمال جدًا في طريقي إلى جنازة صديق
بال مال أو حساب على الفيس بوك ،بال
موهبة ومهنة وحبيبة.
هـكــذا أوصــانــي صديقي ال ــذي ال يعرفه
أحــد س ــواي ،صديقي الــذي لــم يصاحب
في حياته سوى الكالب ودستويفسكي
ً
وال ـفــودكــا :إذا حــدث أن م ـ ّـت ،تـعــال ثمال
جـ ـ ـدًا إل ـ ــى جـ ـن ــازت ــي ،ال ت ـق ــف فـ ــي صــف
ّ
ً
املعزين القليلني ،اضحك قليال إن شئت،
ولكن بعيدًا عن عيون أمــي ،ال تفزع من
وجود الكالب في الجوار ،كن جدًا بعيدًا
عني حتى أراك ،ودافع عن كالبي فيما لو
ّ
تم زجرها ،وال تصافح إل ّأمي.
■■■
ّ
قبل سبعة وعشرين
اشتقت لستي مريمّ ،
متأثرة بحريق شبّ
عامًا ،ماتت أمامي
فــي ذكرياتها ذات صيف ،آخــر كلماتها
لحظة صحو مهولة كانت« :دير
لي في
ّ
ّ
ستي»ّ ،
ثم سقطت
بالك على النعنعات يا
ّ
ّ
في الغياب .ولم أعرف حتى اللحظة هل
كانت ،تقصد نعنعات قريتها املسروقة
«بـ ـي ــت نـ ـ ـب ـ ــاال» ،أم ن ـع ـن ـع ــات حــوض ـهــا
ّ
الت ّ
رابي الخفيف على سطح غرفتها في
ّ
املخيم.
■■■
دون قصد وقعت على وجهي لقمة من
خبز وجهها .فقفز من قلبي كل جوعى
العالم.
■■■
ح ــن ت ــرى ام ـ ــرأة تــرقــص وح ــده ــا تحت
ً
الثلج ليال ،ابــدأ فــورًا بالشك في جدوى
الفنون.
■■■
ح ـ ــن ت ـ ـقـ ــول ل ـ ــك ص ــدي ـق ـت ــك ال ـس ـع ـي ــدة،
املجنونة - :أين مرحاضك ،أريد أن أقوم
بشؤوني الجسدية الخاصة.
تذكر أن الدموع قد تكون من ضمن هذه
الشؤون الخاصة.
■■■
وح ـيــد مـثــل ق ـشــة .وال يكفيني أن أضــع
رأسي على كتفكُ ...
كتفك.
أريد أن أصبح
ِ
■■■
ألن غيمة قالت لي وهي تلعب الغميضة
مع الشمس على سطح بيتي - :ال تذهب
ال ـيــوم إل ــى امل ــدرس ــة .ك ــان ه ــذا ردي على
سـ ــؤال م ــدي ــري ع ـلــى ال ـه ــات ــف - :ملـ ــاذا لم
تحضر اليوم يا زياد إلى املدرسة.
تعودت منذ طفولتي البعيدة أن أصدق
كائنني اثنني فقط :أمي والغيمة .أمي ألن
لها قلب نبي ،والغيمة ألن لها قلب إله.
أغلق املدير الهاتف في وجهي غاضبًا،
وفتحت الغيمة لي قلب العالم.
■■■
ف ــي مــركــز لـتــأهـيــل أط ـف ــال االحـتـيــاجــات
الخاصة ،بينما كنت أزور أختي غــادة،
الح ـظــت صـبـيــة فــي الـخــامـســة عـ ًشــر من
عـمــرهــا ،ت ــروح وت ـجــيء ضــاحـكــة بشكل
ه ـس ـت ـيــري ف ــي امل ـم ــر وت ـط ـلــق م ــن فمها

بول غيراغوسيان ـــ «سوق» (زيت على قماش)1993 ،

أصــوات قبالت موجهة إلى الفراغ ،حني
ح ــاذتـ ـن ــي اس ـت ــوق ـف ـت ـه ــا وس ــألـ ـتـ ـه ــا :ملــن
تطلقني قـبــاتــك يــا صـغـيــرتــي؟ فنظرت
إل ـ ّـي ن ـظــرات مـخـنــوقــة ،مــذهــولــة ومضت
دون ك ــام ،ســألــت املــرشــدة عنها فقالت
لي إن ال أحد يزورها من العائلة ،وأنها
تمضي وقتها ّ
تقبل املــوظـفــات ،وتطلب
مــن املــوظ ـفــات أن يقبلنها .مضيت إلــى
بيتي ،مؤمنًا بأن مرض العالم يتلخص
ف ــي غ ـي ــاب ال ـق ـب ــات ،رح ــت ف ــي الـطــريــق
أطـلــق فــي ال ـه ــواء قـبــات ك ـث ـيــرات ،رأيــت
الناس ينظرون إلـ ّـي ضاحكني ،لكني لم
أكترث وواصلت رمي قبالتي في الفراغ،
ّ
فثمة خــد ب ــارد وحــزيــن يـطــل مــن شباك
بعيد بانتظار حركة شفاه خفيفة.
■■■
عشرون رسالة قصيرة إلى أجمل النساء
املنتحرات:
[إلى سليفيا بالث الفلسطينية]
 .1مـ ــاذا أف ـع ــل بـجـثـتــك أي ـت ـهــا املـنـتـحــرة
العزيزة ،املـمــددة على بــاط حمامي في
ه ــذا امل ـســاء الفلسطيني ال ـب ــارد؟ ثــم ما
هذه الجوارب الجديدة التي تلبسينها؟
ألم نتفق على التقشف؟
 .2م ـ ــاذا ي ـع ـنــي ي ــا ع ــزي ــزت ــي أن تـتــركــي
بجانب جثتك دمية أطفال نائمة أو ميتة
مثلك؟
 .3ملاذا انتحرت؟ قلت لي إنك ذاهبة لتفقد
األنفاس األخيرة ألنثى النسر الجريحة
ال ـتــي دخ ـلــت بـيـتـنــا بــالـخـطــأ فــارتـطـمــت

بالزجاج ووقعت شبه ميتة .حني جئت
أبحث عنك في الغرفة السفلية ،كنت أنت
ميتة ول ــم تـكــن هـنــاك أنـثــى الـنـســر أب ـدًا،
الغريب أن الغرفة نفسها اختفت أيضًا.
 .4ثم ما هي الخيانة يا عزيزتي املنتحرة؟
أنا ال أفهم غضبك ،أنا لم أفعل سوى أني
دعــوت صديقتك إلى نصي لتقيم هناك.
كــانــت صديقتك تشعر بــالـبــرد ،ففرشت
ع ـ ـبـ ــاءة ن ـص ــي ع ـل ــى ج ـس ـم ـه ــا .إي ـ ــاك أن
تقولي لي إنك انتحرت بسبب ذلك .يا له
من سبب سخيف ومطروق.
 .5لــم أعــرف أن الشخص اللطيف الــذي
رب ــت عـلــى كـتـفــي ال ـحــزيــن ف ــي الكنيسة
امل ـ ـه ـ ـج ـ ــورة هـ ـ ــو يـ ـ ـ ـه ـ ـ ــودي .ك ـ ـنـ ــت أقـ ــف
يـ ــا ع ــزي ــزت ــي امل ـن ـت ـح ــرة ت ـح ــت اس ـم ـي ـنــا
امل ـح ـف ــوري ــن ق ـب ــل ع ـش ــري ــن ع ــام ــا ،أع ـلــى
الجدار العتيق والسميك ،أتذكرين؟ يوم
ً
حشرنا منديال أبيض فــي شــق الـجــدار،
وف ـج ــأة طـ ــارت أن ـث ــى ال ـن ـســر م ــن ال ـشــق،
وس ـق ـط ــت م ـي ـتــة ع ـل ــى ك ـت ـف ــك ،ابـتـسـمــت
أن ــا ،وخـفــت أن ــت .مـنــذ تـلــك اللحظة أنــت
تغيرت .لم أكن ساحرًا صدقيني.
 .6جميل مـنـظــرك وأن ــت ميتة عزيزتي
على األقل بهذا الشكل الصامت والثابت،
أستطيع أن أعد شعر رأسك كما أقسمت
أن أفعل دون أن تضجري مني .وأن أقبلك
في املناطق التي ال تحبني أن أقبلك فيها.
 .7من سيقرأ قصصي بعد اآلن بطريقتك
الغريبة التي أحبها أيتها الجثة األنيقة
امل ـ ـمـ ــددة ف ــي ح ـم ــام ــي .ح ــن أسـ ـق ــط فــي
اإلنـشــاء تطردينني مــن البيت ،فاضطر

إلى النوم في غرفة مهيب املجنون .تحت
خارطة العقارب القتيلة املتجمدة .وحني
اصطاد فراشات املعنى في برية الكلمات
ال ـهــاربــة ،تعانقيني بـقــوة وتـبـكــن على
قمر كتفي.
 .8ســأتـصــل بــال ـشــرطــة ،ال ال ل ــن أتـصــل
ألن ـ ـهـ ــم سـ ـي ــزعـ ـج ــونـ ـن ــي بـ ــال ـ ـسـ ــؤال عــن
عالقتي بك وستعرف عائلتك بوجودك
ً
لـيــا فــي بـيــت رج ــل ع ــازب ،سيغضبون
كثيرًا وسيقتلونك مرة أخرى ،لن اتصل.
اطمئني أيتها الجثة املمددة في حمامي.
 .9ســأخ ـبــرك ب ـمــا ح ــدث م ـنــذ ان ـت ـحــارك:
ق ـب ـض ــت س ـل ـف ــة بـ ــألـ ــف شـ ـيـ ـك ــل ،أص ـب ــت
بــرصــاصــة فلسطينية طــائـشــة بـقــدمــي.
م ـح ـمــود درويـ ـ ــش أص ـ ــدر ك ـتــابــا جــدي ـدًا
اسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــه« :ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـض ـ ــرة الـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب» .ل ــم
تبتسمني؟
 .10اآلن ع ـ ــرف ـ ــت لـ ـ ـ ـ َـم ك ـ ـنـ ــت ت ـح ـل ـمــن
بـفــرجـيـنـيــا وولـ ــف وه ــي ت ـهــديــك حـجـرًا
كبيرًا وسليفيا بــاث وهــي تهديك فرنًا
ف ــاخ ـرًا؟ وبـحـثــك املـحـمــوم فــي االنـتــرنــت
ع ــن س ـي ــرة امل ـن ـت ـحــرات ال ـج ـم ـيــات ،اآلن
عرفت .لم كانت لفظة النسر ترجف بدنك
وتشوش يومك.
 .11بــامل ـنــاس ـبــة ،أن ــا ل ــم أس ــأل ــك ب ـعــد لم
انتحرت؟ ألم نتفق على السفر إلى ُ قصر
الحمراء فــي األنــدلــس لنعرف مــن أســود
ال ـن ــواف ـي ــر ك ــم ه ــي ال ـس ــاع ــة اآلن؟ دائ ـمــا
كانت مشكلتنا أننا ال نعرف في أي زمن
نعيش.
 .12اآلن تــذكــرت .قلت لي مــرة إن النسر

ك ــان قـبــل آالف الـسـنــن دودة وإن ــه ثابر
وناضل حتى صار نسرًا .ولكن ما عالقة
هــذا بانتحارك أيتها الجثة املـمــددة بال
ملل في حمامي.
 .13ماذا أفعل بجثتك اآلن؟ فقد نعست،
وأريد أن أنام.
ً
 .14ابتعدي قليال عن حمامي يا جثتي
العنيدة أريد أن أبول.
 .15مدي يدك يا صغيرتي امليتة أريد أن
أسرق قرطك وأهديه لصديقتي التي لم
تنتحر بعد.
 .16واو .تــذكــرت كــم هــو جميل غيابك
املفجع هــذا ،سيكون هناك متسع لنص
ج ــدي ــد ع ــن ج ـثــة ونـ ـس ــر .ف ــأن ــت تعلمني
ج ـي ـدًا ك ــم ه ــي شــاح ـبــة ب ــادن ــا وم ـك ــررة
وفقيرة األفكار والتجارب.
 .17أتذكرين صديقنا الذي كان يكثر من
الحديث عن فوكو؟ ُيقال إنه انتحر أمس
تــاركــا سطرًا واحـ ـدًا :لــم أستطع أن أعثر
على قلب لذهني الشاسع؟
 .18هل أحسب حسابك في كــأس شاي
أخضر يا أحلى الجثث؟
 .19عــزيــزتــي ثـمــة مــن يـطــرق ال ـبــاب ،لن
أفـتــح ،ســأطــل مــن الـنــافــذة .إلـهــي أســراب
هائلة من النسور تنقر بابي .نسر واحد
وهــو أكبرهم يحمل فــوق جناحيه جثة
أنثى النسر التي ارتطمت ببيتنا.
 .20سأنهض من نومي ،ال ال لست أحلم،
هناك جثة في مكان ما المرأة عزيزة على
قلبي .لكني ال أتذكر أين.
* فلسطني
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تاريخ

ألكسندر بيفيالكوا :هؤالء رسل «جمهورية األدب العربي»
ت ـعـ ّـرف املــوســوعــة ال ـحــرة «ويـكـيـبـيــديــا»
ع ـص ــر ال ـت ـن ــوي ــر /األنـ ـ ـ ــوار ع ـل ــى الـنـحــو
اآلتي« :عصر التنوير الذي ُيعرف أيضًا
بــاســم «عـصــر األن ـ ــوار» ،حــركــة سياسية
واجتماعية وثقافية وفلسفية واسعة،
تـ ـط ــورت تـ ـط ــورًا م ـل ـحــوظــا خـ ــال ال ـقــرن
الـ ـث ــام ــن ع ـش ــر فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،نـ ـش ــأت فــي
إنـكـلـتــرا ،لكن الـتـطــور الحقيقي كــان في
فــرنـســا .ت ـحـ ّـول مـفـهــوم الـتـنــويــر ليشمل
على نحو عام كل شكل من أشكال الفكر
ال ـ ــذي ي ــزي ــد ت ـنــويــر ال ـع ـق ــول م ــن ال ـظــام
وال ـج ـهــل والـ ـخ ــراف ــة ،مـسـتـفـيـدًا م ــن نقد
العقل ومساهمة للعلوم» .هذا التعريف
املقتبس سيقودنا إلى تعريف املقصود
بـ ـ ـ «جـ ـمـ ـه ــوري ــة األدب» ،و«ج ـم ـه ــوري ــة
األدب العربي ـ ـ ـ اإلســام وعصر التنوير
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي» (ي ـ ـ ـحـ ـ ــوي مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
املـصــورات بــاأللــوان ـ ـ منشورات جامعة
ه ــارف ــرد ـ ـ ـ  )2018آخ ــر أع ـم ــال ألـكـسـنــدر
بـيـفـيــاكــوا ،األس ـت ــاذ امل ـســاعــد ف ــي م ــادة
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،واملـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ــي الـ ـت ــاري ــخ
الثقافي والتاريخ الفكري الحديث املبكر
في أوروبــا ( .)1800-1450تصب أبحاث
بـيـفـيــاكــوا ف ــي ت ـفـ ّـحــص ال ـف ـهــم الـغــربــي
ل ـل ـت ـن ــوع اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي وكـ ــذلـ ــك ال ـت ـقــال ـيــد
الــديـنـيــة والـفـكــريــة غـيــر األوروب ـي ــة ،وقــد
قدم كتابات عديدة في مجال تخصصه
نشرها في عدد من املجالت العلمية في
أوروبا والواليات املتحدة.
أمــا مــوضــوع كتابه الـجــديــد ،فهو شرح
أسـبــاب تـحـ ّـول الفهم األوروب ــي لإلسالم
وث ـقــافــاتــه م ــن مـنـتـصــف ال ـق ــرن الـســابــع
عشر إلــى منتصف الـقــرن الـثــامــن عشر،
وك ـي ـف ـي ــة ح ـ ـ ــدوث ذل ـ ــك الـ ـتـ ـح ــول .ي ـقــول
ّ
ال ـكــاتــب إن مــؤل ـفــه ي ــوض ــح ـ ـ ـ ع ـبــر ستة
ّ
فـ ـص ــول ومـ ـق ــدم ــة وت ـت ـم ــة ـ ـ ـ ـ ـ أن ال ـج ـهــد
الغربي لفهم اإلســام وتقاليده الدينية

والفكرية لم ينبثق من أجندة ِعلمانية،
وإنـمــا مــن الـتــزام أكــاديـمــي ملجموعة من
الكاثوليك والبروتستانت الذين نبذوا
اآلراء املـتــوارثــة وقــدمــوا للغرب الحديث
فهمًا جديدًا لإلسالم.
فــي مــا يـخــص اآلراء امل ـت ــوارث ــة ،يـعــرض
الكتاب مجموعة من أصحابها في كتابه
من بينهم ادوارد بوكوك ( 1604ـ ـ )1691
ال ـ ــذي كـ ــان ق ـس ـيــس ش ــرك ــة «ال ـل ـي ـفــانــت»
اإل ُنـكـلـيــزيــة ف ــي ح ـلــب ،وص ــاح ــب مــؤلــف
‹«لـ ـ ـ ــع مـ ــن أخ ـ ـبـ ــار ال ـ ـعـ ــرب» Specimen
 ،historiae Arabumإلى جانب لودوفيكو
مراتشي ( 1612ـ ـ  )1700مترجم القرآن إلى
الالتينية ،والفرنسي بارتليمي ديربولو
( )1695-1625صاحب العمل املوسوعي
«املـ ـكـ ـتـ ـب ــة امل ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة» Bibliothèque
 Orientaleالــذي اعتمد فيه على معارفه
باللغات العربية والفارسية والعثمانية،
واملـ ـسـ ـتـ ـش ــرق وعـ ــالـ ــم اآلثـ ـ ـ ــار ال ـفــرن ـســي
أن ـطــوان غ ــاالن ( )1715-1646ال ــذي كــان
أول من ترجم «ألف ليلة وليلة» إلى لغة
أجنبية ،واألكــاديـمــي الهولندي أدري ــان
ريــانــد ( )1718-1676صــاحــب الــرســالــة
األكــاديـمـيــة «عــن الــديــن املـحـمــدي» الــذي
ً
ً
قــدم فيه تعامال معقوال إلــى حــد مــا مع
الدين اإلسالم .أضف إلى ذلك اإلنكليزي
سـيــومــن أوك ـل ــي ( )1720-1679صــاحــب
مؤلف «تــاريــخ الـعــرب» الــذي نقل أخبار
الـفـتــوحــات الـعــربـيــة لـلـقــارئ اإلنـكـلـيــزي،
إضافة إلى مونتسكيو وفولتير ،وأخيرًا
وليس آخرًا إدوارد غيبون ()1794-1737
ص ــاح ــب امل ــوس ــوع ــة ال ـك ـب ـي ــرة «ص ـع ــود
اإلم ـب ــراط ــوري ــة الــرومــان ـيــة وسـقــوطـهــا»
حيث خصص املجلد الخامس لصعود
اإلسالم.
ل ـقــد أس ـه ـمــت أع ـم ــال ال ـع ـل ـمــاء الـســابـقــن
وغ ـيــرهــم مـمــن أش ــار إلـيـهــم ال ـكــاتــب ،في
ت ـغ ـي ـيــر ال ـف ـك ــرة ع ــن اإلس ـ ـ ــام وت ـقــال ـيــده

المعرفة
الجديدة لإلسالم
كانت نتاج دراسات
قام بها رجال دين
مسيحيون
وفكره التي كانت سائدة قبل ذلك ،وقادت
إل ــى تصحيح الـكـثـيــر مــن األح ـك ــام التي
ثبت خطؤها وكانت سائدة في العصور
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ــوس ـ ـطـ ــى .هـ ـ ــذه امل ـف ــاه ـي ــم
ال ـج ــدي ــدة قـ ــادت إل ــى ن ـشــاط ف ــي تــرجـمــة
مــؤلـفــات إســامـيــة وب ــروز أفـكــار وم ــدارك
وت ــأوي ــات ج ــدي ــدة ع ــن اإلس ـ ــام ،م ــا قــاد
أيضًا إلى تغيير في النظرة إلى املسلمني.
أعـ ـم ــال أولـ ـئ ــك امل ـس ـت ـشــرقــن قـ ـ ــادت إل ــى
اكتشاف الغرب الكثير عن املسلمني ،ومن
ذلــك تواريخهم وحــروبـهــم وموسيقاهم

وع ـ ـمـ ــارت ـ ـهـ ــم وع ـ ــادات ـ ـه ـ ــم وتـ ـق ــالـ ـي ــده ــم
وشـ ـع ــره ــم وج ـ ـمـ ــال ل ـغ ــة ال ـ ـق ـ ــرآن ،دومـ ــا
حسب الكاتب .وهو ما جعل األوروبيني
ينظرون إلى بالد اإلسالم على نحو كلي
وبـصـفـتـهــا بـنـيــة تـقــالـيــد ديـنـيــة وفـكــريــة
وأدبية تستحق االحترام واالهتمام بها،
فيما دراس ـت ـهــا ستعطي مـ ــردودًا فكريًا
وجماليًا وحـتــى إث ــراء أخــاقـيــا فــي عدد
من الحقول املعرفية والفكرية.
ه ــذا االن ـف ـتــاح الـجــديــد والـعـقــانــي على
اإلسـ ـ ـ ــام ،قـ ــاد إلـ ــى ب ـ ــروز ات ـج ــاه ــن فــي
دراس ـ ــة اإلس ـ ــام أول ـه ـم ــا ت ــوس ــع دائـ ــرة
األب ـح ــاث ف ــي اإلس ـ ــام ،وثــانـيـهـمــا ب ــروز
اتـ ـج ــاه ع ـقــانــي م ـت ـعــاطــف إلـ ــى ح ــد مع
اإلسالم ،لكنه كان االستثناء ،في أحسن
األح ـ ــوال ،دوم ــا وف ــق مــا سجله صاحب
هذا املؤلف املوسوعي واملهم.
ّ
م ـل ـخ ــص ال ـ ـقـ ــول :إن املـ ـع ــرف ــة ال ـج ــدي ــدة
ل ــإس ــام كــانــت ن ـتــاج دراسـ ـ ــات ق ــام بها
كــاثــولـيــك وبــروتـسـتــانــت مــن رج ــال ديــن
أو أكاديميني أو أعضاء في اإلخوانيات
الدينية .لقد أسهموا جميعًا فــي تقليد
إدراك ــي اسـتـحــدث فــي مــا أسـمــاه الكاتب
ال ـح ــرك ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ال ـت ـن ــوي ــر ،الـتــي
ام ـ ـتـ ــدت فـ ــي أوروبـ ـ ـ ـ ــا وب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا .لـقــد
تـنــافـســت ه ــذه الـشـخـصـيــات ع ـلــى نحو
حــاد ،واختلفت واحتدمت في ما بينها.
هؤالء جميعهم ـ ـ بحسب الكاتب ـ ـ يمكن أن
يطلق عليهم «جمهورية األدب العربي».
وهــي ،وفــق تعريفه ،حشد ()community
من األكاديميني يتكلمون لغات مختلفة
وينتمون إلــى مــذاهــب وتقاليد إيمانية
عديدة وذوي آراء سياسية متباينة.
مــن أجــل فهم اإلس ــام على نحو جديد،
اعتمد األكاديميون والعلماء األوربيون
على أعـمــال علماء مسلمني فــي مختلف
املجاالت ومنها النحو واللغة والتعليق
وال ـت ـص ـن ـي ــف واإلي ـ ـ ـجـ ـ ــاز وامل ـن ـت ـخ ـب ــات

إعداد زياد منى

وال ـت ــأري ــخ وال ـس ـيــر وغ ـيــرهــا ،وال ـعــائــدة
إل ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـع ـل ـمــاء واإلخ ـب ــاري ــن
ال ـ ـعـ ــرب وغـ ـي ــر ال ـ ـعـ ــرب م ـث ــل األن ــدل ـس ــي
ابـ ـ ــن أبـ ـ ــي زم ـ ـنـ ــن ( ،)1008-936وابـ ــن
العبري ( ،)1286-1226/1225وأبــو الفدا
وال ـب ـي ـض ــاوي والـ ـف ــارس ــي م ـي ــر خ ــوان ــد
والعثماني كاتب شلبي.
أسـهـمــت امل ـع ــارف ال ـجــديــدة عــن اإلس ــام
فـ ــي أوروب ـ ـ ـ ــا فـ ــي ت ـق ــوي ــم ج ــدي ــد لـ ــأدب
ّ
بتمرسه ،وهو أمر
اإلسالمي واالعتراف
غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي ت ــاري ــخ أوروب ـ ـ ــا .ومــن
هذا املنظور ،فإن هذا املؤلف روايــة لهذا
التغير؛ تــاريــخ جــديــد لــإســام واألن ــوار
حـ ـي ــث ابـ ـ ـت ـ ــدأ ف ـ ــي ت ـج ـم ـي ــع ال ـن ـص ــوص
اإلســامـيــة وابـتـيــاعـهــا وتصنيفها عبر
م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاط ــق أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .ك ـم ــا درس
ص ــاح ــب هـ ــذا امل ــؤل ــف مـخـتـلــف امل ــراج ــع
األوروبـ ـ ـي ـ ــة املـ ــذكـ ــورة آن ـف ــا ع ــن اإلسـ ــام
وم ـن ـهــا «امل ـك ـت ـبــة امل ـش ــرق ـي ــة» ،م ــا أسـهــم
ف ــي ف ـهــم أع ـمــق ل ــإس ــام وتــأث ـيــرهــا في
الـكـتــابــات الــاحـقــة عــن اإلس ــام الـعــائــدة
ملونتسكيو وفولتير وغنب.
انـتـقــل امل ــؤل ــف بـعــدهــا ل ــدراس ــة أسـبــاب
الـ ـت ــراج ــع ف ــي األب ـ ـحـ ــاث األوروبـ ـ ـي ـ ــة فــي
اإلسـ ـ ـ ـ ــام ،مـ ــا ي ـع ـط ــي االنـ ـطـ ـب ــاع بــأن ـهــا
كــانــت «عــاصـفــة فــي فـنـجــان» كـمــا يـقــال.
لكن تلك «الـجـمـهــوريــة» تــركــت لنا آثــارًا
مهمة وفي مقدمتها أول ترجمات للقرآن
إلــى لـغــات أوروب ـي ــة .لقد كــان عـطــاء تلك
«ال ـج ـم ـه ــوري ــة» م ـ ـحـ ــدودًا ،ل ـكــن ال ـكــاتــب
يستعني بمقولة أبــي الفدا ( )1321التي
اسـتـهــل بـهــا مــؤلـفــه« :م ــا ال ُيـعـلــم كـلــه ال
ُيـتــرك كله ،فــإن العلم بالبعض خير من
الجهل بالكل».
The Republic of Arabic Letters .Harvard University Press 2018. 386 pp.
Alexander Bevilacqua.

فلسفة

الرس سفندسن ...ما تخفيه الوحدة
ال ش ــك ف ــي أن م ــوض ــوع الـ ـ َـو ْحـ ـ َـدة مـهــم،
وفي الوقت نفسه حساس ألنه يتناول
ب ــال ـب ـح ــث م ـس ــأل ــة عـ ــواطـ ــف شـخـصـيــة.
ي ـق ــول الرس س ـف ـنــدســن ،م ــؤل ــف كـتــاب
«فـلـسـفــة ال ـ ـ َـو ْح ـ ـ َـدة» (Reaktion Books
ـ ـ ـ ـ تــرج ـمــه ع ــن ال ـن ــروج ـي ــة كـ ــري بـيــرس
ّ
ـ  )2017إن ال ــوح ــدة ق ــد ت ـك ــون مشكلة
عويصة ملن يصابون بها ،وستؤثر في
نوعية حياتهم وفــي صحتهم الذهنية
والجسدية .لكن الـ َـو ْحـ َـدة مشكلة أيضًا
ألنها ترتبط بمسألة الخجل .في الوقت
نفسه ،قد تشكل َ
الو ْح َدة أفضل األوقات
ال ـت ــي نـقـضـيـهــا .ف ــاالخ ـت ــاء /االن ـع ــزال
يخبرنا الكثير عن أنفسنا وعن مكاننا
في هذا العالم.
انـطــاقــا مــن هــذه الـنـقــاط ،يـقــول الكاتب
وال ـ ـف ـ ـي ـ ـل ـ ـسـ ــوف الـ ـ ـن ـ ــروج ـ ــي واألس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ
امل ـح ــاض ــر ف ــي «ج ــام ـع ــة بـ ــرغـ ــن» ،ال ــذي
ُ
أصدر العديد من املؤلفات التي ترجمت
ّ
إلى  24لغة ،إن هذا املؤلف نتاج محاولته
َ
َ
ْ
اكتشاف ماهية الوحدة ،وفي من تؤثر،
وأسـ ـب ــاب ظ ـه ــور اإلحـ ـس ــاس ب ــال ـ َـو ْح ـ َـدة
واخـ ـتـ ـف ــائ ــه ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـم ـك ـن ـن ــا ،أف ـ ـ ــرادًا
ومجتمعات من الحديث عن َ
الو ْح َدة.
لـ ـك ــن مـ ــا سـ ـب ــب إطـ ـ ـ ــاق الـ ـك ــات ــب صـفــة
الـفـلـسـفــة عـلــى مــؤل ـفــه؟ وم ــا ال ـف ــرق بني
مــؤلــف غـيــر فلسفي وآخ ــر فـلـسـفــي؟ قد
ي ــرى بعضهم أن اإلج ــاب ــة سهلة تكمن
في حقيقة أن كاتب هذا املؤلف فيلسوف
وي ـع ـت ـم ــد ف ـي ــه ع ـل ــى كـ ـت ــاب ــات فــاس ـفــة
ّ
آخ ــري ــن! ل ـك ــن لـلـمـســألــة أبـ ـع ــادًا أخـ ــرى،
بحسب الكاتب.
َ
الو ْح َدة موضوع ّ
تبصر ألننا ،جميعنا،
نعرفها مــن تـجــاربـنــا الشخصية ،لكن
هذا ال يكفي لفهم أسبابها .عندما نود
الحديث عن أمر ذي قيمة أكبر من مجرد
ن ـقــل ت ـجــارب ـنــا الـشـخـصـيــة بـخـصــوص
الـ ـ ـ َـو ْحـ ـ ـ َـدة ،ع ـل ـي ـنــا االس ـت ـع ــان ــة بـنـتــائــج
البحوث العلمية في مجاالت أخرى هي:

عـلــم االج ـت ـمــاع والـسـيـكــولــوجـيــا وعـلــم
األمراض العصبية ،والتقصي الفلسفي
لـلـ َـو ْحـ َـدة ،مع األخــذ في االعتبار نتائج
تقصيات الـعـلــوم األخ ــرى ذات الصلة،
وهذا ما يفعله هذا املؤلف.
ب ـنــاء عـلــى م ــا س ـبــق ،فـقــد قـســم الـكــاتــب
مؤلفه إلى ثمانية أجزاء هي:
الـفـصــل األول« :جــوهــر ال ـ َـو ْح ـ َـدة» يقدم
عــرضــا ل ـل ـ َـو ْح ـ َـدة بــاالع ـت ـمــاد أك ـثــر على
العلوم االجتماعية والسيكولوجيا منه
عـلــى الفلسفة .وف ــي ه ــذا الـفـصــل ،يميز
املؤلف بني مجموعة من املفاهيم ومنها
الفروق بني َ
الو ْح َدة واالنفراد أو الخلوة،
ً
َ
َ
ْ
ويعرض أشكاال مختلفة للوحدة.
ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي« :الـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ــدة ك ــون ـه ــا
انفعال /عاطفة» يقدم عرضًا مختصرًا
لـلـنـقــاشــات ال ــدائ ــرة بـخـصــوص طبيعة
االنفعاالت مع التركيز على كون الوحدة
تندرج تحت هذا املفهوم .الفصل الثالث:
«من هم الذين يعانون الــوحــدة؟» يلقي
نظرة على الذين يعانون الوحدة وعلى
مـخـتـلــف ال ـع ــوام ــل ال ـتــي ت ـنـ ّـمــي تـجــربــة
الوحدة .يقول الكاتب إن فقدان الثقة أو
عدم االطمئنان هو العامل األساس في
شرح الوحدة الفردية ومدى انتشارها
في مختلف البلدان.
الـ ـفـ ـص ــل الـ ـ ــرابـ ـ ــع «ال ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة والـ ـثـ ـق ــة/
االطمئنان» :انطالقًا من الفصل األسبق،
هـ ــل ي ـم ـك ــن ع ـ ـ ّـد ال ـ ــوح ـ ــدة ع ـك ــس ال ـحــب
والصداقة؟
الـفـصــل ال ـخــامــس «ال ــوح ــدة وال ـصــداقــة
وال ـ ـحـ ــب» :ي ـس ـتــرســل ال ـك ــات ــب ه ـن ــا فــي
عرض التضاد املفترض بني الوحدة من
جهة والحب والصداقة من جهة أخرى،
ودور األخ ـيـ َـر ْيــن فــي حـيــاتـنــا .ويــوضــح
ّ
فــي ه ــذا الـفـصــل أن ال ـفــرديــة املـعــاصــرة
ّ
تشكل أحد مسببات الوحدة.
الـفـصــل ال ـســادس «ال ـفــرديــة وال ــوح ــدة»:
يكمل الكاتب بحثه منطقيًا بااللتفات

األشخاص الذين
يعانون الوحدة
المزمنة ،هم
اجتماعيون
إلى درجة فائقة
إلى مسألة الفردية في حياتنا املعاصرة.
الفصل السابع ‹«االخ ـتــاء /االنـعــزال»:
خ ـ ّـص ــص ال ـك ــات ــب هـ ــذا ال ـف ـصــل لـعــرض
النقاشات كون االختالء /االنعزال أحد
ّ
األشكال اإليجابية للوحدة .ويضيف أن
املشكلة األول ــى التي تواجهنا فــي هذه
األيـ ــام ال تـكـمــن ف ــي ال ــوح ــدة وإن ـم ــا في
ندرة االختالء /االنعزال.
الـفـصــل الـثــامــن «ال ــوح ــدة واملـســؤولـيــة»
خصصه الكاتب للحديث في املسؤولية
الـشـخـصـيــة لـلـتـعــامــل مــع ال ــوح ــدة التي
يعانيها الفرد.

بعد هذا العرض العام ،ال بد من عرض
ب ـعــض ال ـن ـق ــاط الــرئ ـي ـســة ال ـت ــي ذكــرهــا
الكاتب:
 ان ـف ـع ــاالت املـ ــرء وع ــواط ـف ــه لـهــا مـهــام.فاالنفعاالت والعواطف «السيئة» مثل
ال ـغ ـضــب والـ ـخ ــوف والـ ـح ــزن تـســاعــدنــا
على تجاوز ِمحن.
 الوحدة تدفع املــرء لـ «محاولة» كسبأص ــدق ــاء ،وال ـت ـحــدث م ــع ال ـغ ــرب ــاء ،فمن
دون الـشـعــور بــالــوحــدة سـيـعــانــي املــرء
ً
وحدة إضافية.
 االنفعاالت والعواطف مهمة ومفيدة،لكن في حال تجاوزها الحدود وفقدان
الـسـيـطــرة عليها ،ستتحول إل ــى لعنة.
ً
َمـثــا ،يمكن للحزن أن يتطور ليصبح
غ ّمًا أو اكتئابًا .في هذه الحالة ،تصبح
ً
ال ــوح ــدة انـ ـع ــزاال ،وه ــو م ــا ي ـعــرف بــأنــه
الوحدة املزمنة .أمر لن يتغير لدى املرء
ال ــذي يـعــانــي ال ــوح ــدة حـتــى لــو تغيرت
ظـ ـ ــروف ح ـي ــات ــه ،م ــا ي ـع ـنــي أن وح ــدت ــه
عريكة أو مزاج فردية.
ّ
 هــذا يعني بالتالي خطأ الظن أن كلما ينبغي للمرء فعله لتجاوز الشعور
بالوحدة ،هو تغيير األجواء املحيطة به
مثل االنتقال إلى عمل آخر أو إلى مدينة
أخرى أو ممارسة نشاطات جديدة.
 مشكلة الــذيــن يعانون الــوحــدة تكمنف ــي تــوقــع ارت ـب ــاط غـيــر قــابــل للتحقق.
املـ ـقـ ـص ــود ه ـن ــا أن األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ــذي ــن
يعانون الوحدة املزمنة ،هم اجتماعيون
إل ــى درج ــة فــائـقــة ،ولــذلــك يـظـنــون أنهم
ّ
غ ـي ــر م ـح ـب ــوب ــن وأن ال أح ـ ــد سـيـقـبــل
مصادقتهم ،أو ربما يكمن السبب في
أنهم يثقلون الصداقة والحب بتوقعات
ت ـع ـج ـيــزيــة ،إلـ ــى درجـ ـ ــة أنـ ـه ــم أنـفـسـهــم
غـ ـي ــر ق ـ ــادري ـ ــن عـ ـل ــى حـ ــب اآلخ ـ ــري ـ ــن أو
مصادقتهم.
 يقول الكاتب إن مصدر التوقعات آنفةالذكر يكمن في روايات وأفالم وقصص

الحب والصداقة املثالية .هذا يعني أنه
ليس بإمكان املرء الذي يعاني الوحدة،
العثور على حب يطابق توقعاته.
 لـ ـي ــس ثـ ـم ــة عـ ــاقـ ــة ب ـ ــن األش ـ ـخـ ــاصاملحيطني جسديًا بــالـفــرد ال ــذي يعاني
ال ــوح ــدة وم ـش ــاع ــر الـ ــوحـ ــدة .امل ـق ـصــود
ّ
أن الــوحــدة ليست مقتصرة فـقــط على
االنفراد.
 األف ـ ـ ــراد امل ـن ـعــزلــون ل ـي ـســوا أق ــل ذك ـ ًـاء
مــن بقية الـبـشــر ،وال أكـثــر ذك ـ ً
ـاء منهم،
ونشاطهم اليومي ال يختلف عن رديفه
لدى اآلخرين.
 أحد معاني الحياة هو الشعور بحاجةاآلخ ــري ــن ل ــك ،وهـ ــذا يـعـنــي بــال ـضــرورة
وجود ثقة متبادلة في أي عالقة.
 ع ـن ــدم ــا ي ـظ ـه ــر امل ـ ـ ــرء ث ـق ــة ب ــأح ــد م ــا،فـ ــإنـ ــه ي ـ ـكـ ــون هـ ـش ــا أو سـ ــريـ ــع ال ـع ـطــب
( ،)vulnerableوعـنــدمــا يظهر امل ــرء ثقة
مـطـلـقــة ب ـش ـخــص م ـهــم لـ ـ ًـه ،ف ــإن ــه يـكــون
ه ـش ــا ب ــامل ـط ـل ــق ،وعـ ــرضـ ــة ل ــرف ـض ــه فــي
ح ـ ــال م ـح ــاول ـت ــه إقـ ــامـ ــة تـ ــواصـ ــل م ـعــه.
بالتالي ،فــإن الــريــب بشخص مــا ،يقود
إل ــى ري ــب مـطـلــق ،وه ــذا يعني أن الـفــرد
املنعزل يشعر بــأن محيطه االجتماعي
مصدر تهديد له ،ما يجعله يمتنع عن
التواصل اإلنساني.
 األفـ ــراد الــذيــن يـعــانــون الــوحــدة ال هملهم سوى أنفسهم ،وهو تحديدًا سبب
انعزالهم.
ل ـكــن ه ــل ك ــل م ــا س ـبــق يـعـنــي أن سبب
الشعور بالوحدة لــدى الفرد ما هو إال
ّ
ذن ـب ــه؟! ه ـنــاك رأي ب ــأن ثـمــة سـبـبــا آخــر
َ َّ
يـكـمــن ف ــي أن ال ـن ــاس ع ــل ـم ــوا الـشـخــص
الذي يعاني الوحدة التفكير على نحو
خاطئ.
A Philosophy of Loneliness. Reaktion
Books 2017. 146 pp. lars svendsen.
English translation by Kerri Pierce.
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لغات
ّ
مارك بوليزوتي :في الترجمة ومشقاتها
بــدايــة ن ــود لـفــت االن ـت ـبــاه إل ــى أن عـنــوان
كـ ـت ــاب «ال ـت ـع ــاط ــف م ــع الـ ـخ ــائ ــن» (ب ـيــت
بــرس ـ ـ  )2018للمترجم األمـيــركــي مــارك
ب ــول ـي ــزوت ــي ،ل ـعــب ع ـلــى األلـ ـف ــاظ بــالـلـغــة
اإلي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة حـ ـي ــث يـ ـقـ ـت ــرب لـ ـف ــظ ك ـل ـمــة
«مترجم» ( )Traduttoreمن كلمة «خائن»
ّ
( .)Traditoreوال شك في أن بعض الناس
ي ــرون أن تــرجـمــة بـعــض الـنـ َصــوص إلــى
ُ
لـغــات أخ ــرى ،ال بــد مــن أن تــضـ ِّـيــع بعض
امل ـعــان ــي .ه ـنــا أذكـ ــر أن األدي ـ ــب ال ـســوري
ً
ال ــراح ــل نـ ــزار قـبــانــي ق ــال مـ ــرة ف ــي ن ــدوة
أق ـي ـم ــت ل ــه ف ــي ب ــرل ــن «ت ــرجـ ـم ــة ال ـش ـعــر
خ ـي ــان ــة» ،م ــا أثـ ــار ح ـنــق مـنـظـمــة الـحـفــل
سلمى الخضراء الجيوسي ألنها كانت
ح ـص ـل ــت عـ ـل ــى م ــوافـ ـقـ ـت ــه عـ ـل ــى تــرج ـمــة
بعض نصوصه إلى األملانية قبل دقائق
قليلة من الحفل ،مما دفعها إلى مغادرة
املنصة!
ك ـمــا إنـ ــي أن ـظ ــر إلـ ــى هـ ــذا امل ــوض ــوع من
مـنـظــور كــونــي نــاشــر مــؤل ـفــات مترجمة
إلــى العربية ،مــع أن أغلبية مــا نشر كان
فــي مـجــال الـعـلــوم اإلنـســانـيــة ال األدب ـيــة.
لـكـنـنــي أش ــرف ـ ُـت أي ـضــا عـلــى نـشــر بعض
امل ــؤل ـف ــات األدبـ ـي ــة م ــن مـخـتـلــف ال ـل ـغــات
ومنها الفرنسية والتركية والفنلندية،
واكتسبت تجربة مهمة فــي هــذا املجال،
خـصــوصــا عـنــد حـ ــدوث ت ـع ــارض بيني،
ك ــون ــي م ــراجـ ـع ــا ،وب ـ ــن امل ـت ــرج ـم ــن ،مــع
احـتــرامــي الـشــديــد للمبدعني واملـبــدعــات
منهم.
دعنا من ذلك ،ولنلتفت إلى مادة املؤلف
الــدسـمــة ال ــذي يستحق االس ـتــرســال في
عــرضــه ،ألنــه أث ــار ردودًا كثيرة فــي عالم
النقد والترجمة ،إيجابية وسلبية .مما
يوضح مدى أهمية هذا املوضوع ،علمًا
بأن بالد الكاتب األميركي ال تصدر سوى
عدد محدود من املؤلفات املترجمة .أذكر
في هــذا املجال املقولة السخيفة «العرب
ال يقرأون» التي كثيرًا ما تتردد في مجال
السعي إلحباط العرب وتحقير أنفسهم
خــدمــة ألج ـنــدات مـعــروفــة .الـكــاتــب نفسه
ي ـق ـ ّـر بـ ــأن بـ ـ ــاده ،أي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية ،نادرًا ما تصدر مؤلفات أدبية
ّ
مترجمة ،فــاألخـيــرة تشكل فقط  %3من
اإلص ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـس ـن ــوي ــة هـ ـن ــاك مـتــرجـمــة
ع ـ ــن ل ـ ـغـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى؛ فـ ـي ــا أي ـ ـهـ ــا ال ـ ـسـ ــادة

املـتـخـصـصــون فــي جـلــد الـ ــذات الـعــربـيــة:
ه ــل م ـق ــدار ال ـتــرج ـمــات حـقــا مـقـيــاس من
مقاييس التقدم؟!
ك ـم ــا إنـ ــي ق ـ ــرأت ف ــي هـ ــذا امل ــؤل ــف املـثـيــر
شـ ـك ــاوى ع ــدي ــدة ك ـن ـ ُـت أس ـم ـع ـهــا ،كــونــي
نــاشـرًا ،منها أن املترجم العربي يعاني
ضـ ـي ــق الـ ـ ـح ـ ــال وأن م ـه ـن ـت ــه ال ت ـح ـظــى
بــاالح ـتــرام ،وأن مــا يكسبه مــن دخــل من
ال ـت ــرج ـم ــة ال ي ـك ـف ـيــه ل ـل ـع ـي ــش ،فـيـضـطــر
للعمل في وظيفة أخرى كي يحصل على
دخ ــل ك ــاف يــؤمــن لــه ال ـح ـيــاة .ه ــذا تمامًا
مــا يقوله هــذا املـتــرجــم الشهير عــن عمل
املـتــرجـمــن ف ــي ديـ ــار الـ ـغ ــرب ...ه ــو ال ــذي
ن ـقــل إل ــى اإلن ـك ـل ـيــزيــة أك ـث ــر م ــن خمسني
ً
عـمــا أدب ـيــا بالفرنسية تـعـ ّـد مــن أمـهــات
مــا نـشــر ه ـنــاك ،ومـنـهــا ال ـعــائــدة إل ــى كل
مــن باتريك مــوديــانــو ،وريـمــون روسـيــل،
ومــارغــريــت دوراس ،وغوستاف فلوبير
صاحب الرواية الشهيرة «مدام بوفاري».
ال ـكــاتــب /املـتــرجــم يـقــول عــن نـفـســه« :أنــا
مارك بوليزوتي .مهنتي مترجم ،وكاتب
وناشر بالتعاون مع أكبر متاحف مدينة
نيويورك الشهير Metropolitan Museum
 of Artالذي يؤمه سنويًا أكثر من سبعة
مــايــن زائـ ــر .أع ـمــل فــي م ـجــال الـتــرجـمــة
منذ أربعني عامًا ،وفي مجال النشر منذ
نحو ثالثني عامًا ،وكاتبًا للفترة نفسها».
ويتحدث عن تجربته األولى في الترجمة
األدبية تورطًا وكانت من الفرنسية إلى
اإلنكليزية ألديب فرنسي اسمه موريس
ك ــول ـي ـن ــز .ي ــومـ ـه ــا ،اك ـت ـش ــف أن «ال ـع ـمــل
غير قابل للترجمة إطــاقــا» لكنه أنجزه
بالتعاون مــع الـكــاتــب ،فأمضيا ساعات
طـ ــوال ســويــة حـيــث ك ــان األخ ـي ــر يعطيه
ملعان مقصودة في العمل الذي
مؤشرات
ٍ
نشر ،مع أنه كان أول مؤلف له.
ي ـش ـي ــر الـ ـك ــات ــب إل ـ ــى بـ ـع ــض امل ـص ــاع ــب
ّ
الـتــي تــواجــه املـتــرجــم منها أن الترجمة
ّ
مستحيلة ،وأن الترجمة الصحيحة هي
من املستحيالت ،والترجمة هي حرية.
وعـ ــن ال ـتــرج ـمــة األدب ـ ـيـ ــة ،ي ـق ــول ال ـكــاتــب
إن ـه ــا ت ـخ ــدم ه ــدف ــا مـ ـج ــاورًا إلـ ــى ح ــد ما
ألدوار إعادة التربية الثقافية ،أو َ
الو ْح َدة
العاملية التي نكلفها بها .لكنه يــرى في
الــوقــت نـفـســه أن عـلــى الـتــرجـمــة صيانة
ُ
املـســافــات الـتــي ُيـفـتــرض أنـهــا ت َج ِّسرها،

ينبغي
للترجمة
صيانة
المسافات
التي ُ
فترض
ي
ُ
أنها ت َج ِّسرها

ل ـيــس ع ـبــر ال ـح ـفــاظ ع ـلــى امل ـس ــاف ــات بني
ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات وإن ـ ـمـ ــا ج ـع ــل االحـ ـتـ ـك ــاك/
التالصق ينتج شرارة وليس اختناقًا.
ويقول إن النص املترجم هو تعاون .إنه
ليس مثل النص األصلي ،لكنه بالضرورة
َإعادة تأويل ،إنه قراءة كاتب آخر وإعادة
ْ
خلف جمل الكاتب األول بكلمات أخرى،
ضمن عملية ذاتية بالضرورة .ويضيف:
«ع ـلــى الـتــرجـمــة نـقــل املـعـنــى ،وأن تكون
سـهـلــة ع ـلــى الـ ـق ــارئ ل ـق ــراء ت ـه ــا .أريـ ــد أن
تـسـتــدر الـتــرجـمــة ثـقــافــة اآلخ ــر وحـيــاتــه،
لـكــن مــن دون أن يــاحــظ ق ــارئ الترجمة
اإلنكليزية ذلك».
يضم املؤلف تسعة فصول تغطي النقاش
النظري في مسألة ما إذا كانت الترجمة
ممكنة ،وإل ــى أي م ــدى ،وهــل هــي ِعـلــم أم
فن؟ أما الفصول التسعة فهي اآلتية:
ً
 «هل الترجمة ممكنة (وما هي أصال)»؟ «قــديـســون وشـهــداء وجــواسـيــس» :هذاال ـف ـصــل ي ـت ـن ــاول ت ــاري ــخ ال ـتــرج ـمــات من
السبعونية /السبتواغنت (.)LXX

 «ل ـغ ــة ص ــاف ـي ــة» :ي ـت ـن ــاول هـ ــذا الـفـصــلفـكــرة أن الـتــرجـمــة هــي اق ـتــراب مــن اللغة
الصافية.
 «خائنة على نحو جميل». «الـ ـصـ ـم ــت ب ـي ـن ـه ــم» :يـ ـتـ ـن ــاول ال ـف ـصــلتحديات التفاهم العابرة للثقافات.
 «الـ ـتـ ـع ــاط ــف مـ ــع ال ـ ـخـ ــائـ ــن» :خـصــصالكاتب هذا الفصل للحديث عن تجاربه
فــي الترجمة ،إضــافــة إلــى تـجــارب بعض
معاصريه ،مجيبًا على أسئلة من قبيل:
هل لغة غارسيا اإلسبانية جيدة؟ وماذا
كونديرا؟
عن ِّلغة
«الشعر ُامل َ
رسل والجدلية» :هذا الفصل
يناقش إمكانية ترجمة الشعر.
 «في الحاشية» :مادة هذا الفصل تركزعلى ترجمة النصوص التجريبية.
 «خوخة آدم أو هل الترجمة مسألة ذاتشأن؟».
ل ـك ـن ـنــا ن ـض ـي ــف ه ـن ــا ب ـع ــض امل ــواض ـي ــع
ال ـتــي يـنــاقـشـهــا ال ـكــاتــب ف ــي مــؤل ـفــه هــذا
وهـ ـ ـ ــي :ال ـ ــدع ـ ــاوة وال ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــة ،األق ـل ـم ــة

(التكيف ،التهايؤ) في الترجمة ،الكتاب
امل ـقــدس والـتــرجـمــة ،ال ـتــرافــد (الـتـضــافــر)
ف ــي ال ـت ــرج ـم ــة ،اإلص ـ ــاح ف ــي ال ـتــرج ـمــة،
اإلبـ ــداع وال ـتــرج ـمــة ،الـثـقــافــة والـتــرجـمــة،
تعريف الترجمة واشتقاقها ،الترويض
(التأنيس) في الترجمة ،تأثير الترجمة
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــارئ ،املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوازاة ف ـ ــي الـ ـت ــرجـ ـم ــة،
التجسس والـتــرجـمــة ،آداب (أخــاقـيــات)
عناوين
الترجمة ،األمــانــة فــي الترجمةَ َ ،
األف ــام والـتــرجـمــة ،األجنبية (الــفـ ْـرنـ َـجــة)
ف ــي ال ـتــرج ـمــة ،اإلم ـبــريــال ـيــة وال ـتــرج ـمــة،
ت ـح ـســن ال ـن ــص األصـ ـل ــي ف ــي ال ـتــرج ـمــة،
الـتــأويــل والـتــرجـمــة ،الـتــرجـمــة الحرفية،
مـ ـع ــاداة ال ـتــرج ـمــة ،ال ـت ــأدي ــة (الـتـطـبـيــق)
والـتــرجـمــة ،الـشـعــر والـتــرجـمــة ،إمكانية
ال ـت ــرج ـم ــة ،مـ ـم ــارس ــة ال ـت ــرج ـم ــة ،ال ـن ـشــر
وتــدب ـيــر ال ـتــرج ـمــة ،الـ ـق ــراءة وال ـتــرج ـمــة،
األصوات والترجمة ،األسلوب والترجمة،
نظرية الترجمة ،الثقة والترجمة ،منفعة
الترجمة.
ص ــاح ــب هـ ـ ــذا املـ ــؤلـ ــف ال يـ ـع ــرف ال ـل ـغــة
العربية ورأي الكتاب العرب القدماء في
ال ـتــرج ـمــة .لــذلــك نـسـمــح ألنـفـسـنــا وضــع
هــذا االقتباس من الجاحظ (ت عــام 868
ت س)« :ال ب ــد لـلـتــرجـمــان م ــن أن يـكــون
بيانه فــي نفس الترجمة ،فــي وزن علمه
ف ــي ن ـف ــس املـ ـع ــرف ــة ،وي ـن ـب ـغــي أن ي ـكــون
أع ـلــم ال ـن ــاس بــالـلـغــة امل ـن ـقــولــة وامل ـن ـقــول
إلـيـهــا ،حتى يـكــون فيهما س ــواء وغــايــة،
ومتى وجــدنــاه أيضًا قــد تكلم بلسانني،
علمنا أنــه قــد أدخــل الضيم عليهما ،ألن
ك ــل واح ـ ــدة م ــن الـلـغـتــن ت ـجــذب األخ ــرى
وتــأخــذ مـنـهــا ،وتـعـتــرض عليها ،وكيف
ي ـكــون تـمـكــن ال ـل ـســان مـنـهـمــا مجتمعني
فيه ،كتمكنه إذا انفرد بــالــواحــدة ،وإنما
ل ــه ق ــوة واحـ ـ ــدة ،ف ــإن تـكـلــم بـلـغــة واح ــدة
استفرغت تلك القوة عليهما ،وكذلك إن
تكلم بأكثر من لغتني ،وعلى حساب ذلك
تكون الترجمة لجميع اللغات ،وكلما كان
الباب من العلم أعسر وأضيق ،والعلماء
به أقل ،كان أشد على املترجم ،وأجدر أن
يخطئ فيه ،ولن تجد البتة مترجمًا يفي
بواحد من هؤالء العلماء».
Sympathy for the Traitor: A Translation Manifesto (The MIT Press- 182 pp.
Mark (Polizzotti

سيرة

شرميال سن :العنصرية كما عشتها في أميركا
شــرم ـيــا سـ ــن ،مــؤل ـفــة ك ـت ــاب «صــوتــي
مرتفع ،وبشرتي ليست بيضاء :فقدان
ال ـب ـشــر ف ــي أم ـي ــرك ــا وال ـع ـث ــور عـلـيـهــم»
(بـنـغــويــن بــوكــس ـ ـ  ،)2018ال ــذي يـعـ ّـد
أشبه بمانيفستو واستعادة لذكريات
ع ــن حـيــاتـهــا ف ــي كـلـكـتــا وح ـيــات ـهــا (أو
لـنـقــل ح ـيــوات ـهــا) ف ــي وط ـن ـهــا ال ـجــديــد،
ت ـ ـت ـ ـحـ ــدث بـ ـ ـص ـ ــراح ـ ــة عـ ـ ــن تـ ـج ــاربـ ـه ــا،
ب ــأس ـل ــوب ال ي ـخ ـلــو أح ـي ــان ــا م ــن املـ ــرح،
رب ـمــا إلخ ـف ــاء املـ ـ ــرارة ال ـتــي الق ـت ـهــا في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .الـكــاتـبــة البنغالية
التي تنتمي إلــى ما يسمى في بالدها
«الـ ـطـ ـبـ ـق ــات الـ ـعـ ـلـ ـي ــا» ،غ ـ ـ ـ ــادرت ال ـه ـنــد
ً
مـ ـه ــاج ــرة م ــع وال ــديـ ـه ــا إلـ ــى ال ــوالي ــات
املتحدة فــي ثمانينيات الـقــرن املاضي
عندما كان عمرها اثني عشر عامًا.
درس ـ ـ ــت واج ـ ـت ـ ـهـ ــدت ،إل ـ ــى أن حـصـلــت
ع ـلــى ش ـه ــادة ال ــدكـ ـت ــوراه م ــن «جــامـعــة
ييل» ،التي تعد ّ
مقر نخبة النخب في
ّ
ّ
الــواليــات املــتـحــدة .وهــي تتمتع الـيــوم
ب ــوظ ـي ـف ــة ي ـت ـم ـن ــاه ــا ك ـث ــر مـ ــن ال ـب ـيــض
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـ ـب ـ ــاد ،أي مـ ــديـ ــرة مـتـنـقـلــة
( )editor-at-largeل ــدار نـشــر «جــامـعــة
هارفارد» .التقيتها ومعها والدتها في
بـيــروت بـنــاء على طلب عــاملــة أميركية
وص ــديـ ـق ــة ،مل ـس ــاع ــدت ـه ــا ف ــي ال ــوص ــول
إلــى دمـشــق ،وسـ ّـرنــي التعرف إلــى هذه
ال ـس ـي ــدة ال ـف ــاض ـل ــة ،م ـم ــا أضـ ـف ــى عـلــى
قراء تي مؤلفها تأثرًا شخصيًا .وللعلم
ـدت هــذا املــؤلــف عندما ُ
وج ـ ُ
كنت أبحث

عــن عـنــاويــن جــديــدة لعرضها فــي هــذا
امل ـن ـب ــر ،ولـ ــم أخ ـب ــره ــا ب ـنـ ّـي ـتــي ع ــرض ــه،
ُ
وخالفًا للعادة ابتعته من السوق.
ال شــك فــي أن كـثـرًا لــديـهــم روايـ ــات عن
ت ـج ــارب ـه ــم مـ ــع ال ـع ـن ـص ــري ــة بـمـخـتـلــف
مـظــاهــرهــا :على سبيل امل ـثــال ،بشرتي
الـبـيـضــاء ســاعــدتـنــي ف ــي ع ــدم مـعــانــاة
أي مـشـكـلــة عـنـصــريــة عـنــدمــا ك ـنـ ُـت في
أملــان ـيــا ،لـكـنـنــي ل ــن أن ـســى تـعـلـيــق أحــد
األساتذة األملــان الــذي كان مشرفًا على
رســالــة الــدكـتــوراه عندما قــال« :عظيم،
أنت أول عربي يفكر على نحو منطقي.
أه ـن ـئ ــك ع ـل ــى هـ ــذه ال ــرس ــال ــة» .أج ـب ـتــه:
شكرًا على هذه الشتيمة.
على هذا النحو ،يسير هذا املؤلف الفذ،
الجميل واملـحــزن في الوقت نفسه .إنه
نظرة حميمية للمسألة العنصرية في
أميركا ،والثمن الذي يدفعه املهاجرون
م ــن غ ـيــر ال ـب ـيــض ع ـنــد م ـحــاول ـت ـهــم أن
ي ـك ــون ــوا ب ـيــض ال ـب ـش ــرة ،واالب ـت ـســامــة
محياهم .تـقــول الكاتبة فــي هذا
تعلو
ّ
الـخـصــوص إن ــه فــي مقصف الجامعة،
اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت أن الـ ـ ـط ـ ــاب والـ ـط ــالـ ـب ــات
بـ ـي ــض ال ـ ـب ـ ـشـ ــرة يـ ـفـ ـضـ ـل ــون ال ـج ـل ــوس
إل ـ ـي ـ ـهـ ــا وإلـ ـ ـ ـ ــى زمـ ـيـ ـلـ ـه ــا ذي الـ ـبـ ـش ــرة
الـ ـ ـس ـ ــوداء ،ل ـك ـن ـهــا ب ـ ـ ـ ّـددت اس ـت ـغــراب ـهــا
بالقول« :إنهم يفضلوننا ألن وجوهنا
بشوشة ونحن دائمو االبتسام .هدف
االبتسامة التي تعلو وجوهنا إخفاء
غـضـبـنــا .دع ـيــت م ــرة إلل ـق ــاء مـحــاضــرة

تجارب حميمية
مواجهة
في
ّ
العنصرية تقدمها
امرأة ذات بشرة
ملونة
في طالب «جامعة ييل» عن العنصرية،
فقررت التحدث بصراحة؛ وإال ما فائدة
شهادة الدكتوراه التي حصلت عليها

إن لم تكن صادقة!» .قالت إنها خاطبت
ال ـطــاب بــال ـقــول إن ـهــا جـلـســت فــي يــوم
مــا على مقاعد هــذه الغرفة وابتسمت
حتى آملت خديها ،وأنها كانت تتحدث
إل ـ ــى زم ــائـ ـه ــا خ ـل ــف قـ ـن ــاع ك ــوم ـي ــدي،
وأنها كانت تأمل لو أنها كانت قادرة
ع ـل ــى أن ت ـك ــون غ ــاض ـب ــة م ـث ــل ال ـط ــاب
بيض البشرة الذين كانوا يتظاهرون
ضد العنصرية املؤسساتية.
هــل مــن املـمـكــن أن ل ــون «ب ـشــرة الـشــاب
الـ ـ ـغ ـ ــاض ـ ــب» س ـ ـ ـ ـ ـ ــوداء؟ أو ام ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة؟ أو
ّ
مهاجر؟ تجيب الكاتبة بالنفي ألن ثمة
مـصـطـلـحــات مـخـتـلـفــة ل ــإش ــارة إلـيـهــم
م ـث ــل :س ــود غ ــاض ـب ــن ،ام ـ ــرأة غــاضـبــة،
مـهــاجــر غــاضــب! وألن هــذه املخلوقات
تـهــديــديــة ،كــان عليها اخـتـيــار مـفــردات
أح ــاديـ ـثـ ـه ــا ،وإيـ ـم ــاء اتـ ـه ــا وح ــرك ــات ـه ــا
ومالبسها ،كي ال تبدو ملحيطها بأنها
مصدر تهديد ،أو غير طبيعية ،أو غير
شكورة ملنحها اإلقامة في البالد! ففور
وصــولـهــا إل ــى وطـنـهــا ال ـجــديــد ،عملت
على اسـتـبــدال لهجة لغتها األميركية
بــاإلنـكـلـيــزيــة ،وك ــذل ــك عـ ــادات تـنــاولـهــا
الطعام ولباسها ،وما إلى ذلك.
تعدد الكاتبة أسـبــاب غضبها ،فتقول
إنها ُتشعر بالغضب عندما ُيـقــال لها
إن ـهــا قـبـلــت ف ــي الـكـلـيــة فـقــط ألن ـهــا من
األقـ ـلـ ـي ــات ،وع ـن ــدم ــا ي ـع ـل ـم ـهــا الـخـبـيــر
ّ
بـ ــأن عـلـيـهــا تـعـلــم س ــت ل ـغ ــات أجـنـبـيــة
كــي تنجح فــي امتحان ثــاث لغات في

الـكـلـيــة ،وعـنــدمــا يـخـبــرهــا عــامــل زميل
بــأن ـهــا ال تـسـتـحــق ال ـع ـمــل ف ــي املـكـتــب،
وع ـن ــدم ــا ي ـخ ـطــئ ال ـ ـ ــزوار ف ـي ـظ ـنــون أن
مساعدها أبيض البشرة هو مديرها...
وت ـش ـعــر بــالـغـضــب م ــن نـفـسـهــا عـنــدمــا
تضطر للتظاهر بأنها جاهلة ،وعندما
ت ـض ـطــر إلخـ ـف ــاء م ــؤه ــات ـه ــا ،وع ـنــدمــا
تلطف حدة نقاشاتها والتظاهر بعدم
امتالكها قناعات ،وهــي مباراة تبتدع
م ــن أج ــل أن ت ـب ـقــى ع ـض ـوًا ف ــي األق ـل ـيــة
التي تجلب تنوعًا ملكان العمل املليء
بــاملــوظـفــن بـيــض الـبـشــرة .وهــي أيضًا
غاضبة ألنها تزجر ابنها الــذي يشكو
م ــن أن مـعـلــم ال ـصــف يـخـطــئ ف ــي نطق
أسـمــاء التالميذ ذوي الـبـشــرة امللونة.
ه ـ ـ ــذه ن ـ ـبـ ــذة مـ ـخـ ـتـ ـص ــرة ع ـ ــن م ـح ـت ــوى
ّ
ه ـ ـ ــذا املـ ـ ــؤلـ ـ ــف ،وال ش ـ ــك ف ـ ــي أن ك ـث ـرًا
م ــن امل ـه ــاج ــري ــن ذوي ال ـب ـش ــرة امل ـلــونــة
سـيـجــدون أن ــه يـتـحــدث بـلـســانـهــم .لكن
األه ـم ـيــة األك ـبــر لـلـمــؤلــف تـكـمــن فــي أن
الـكــاتـبــة أطـلـعــت ال ـق ــراء عـلــى تجاربها
ال ـح ـم ـي ـم ـيــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـع ـن ـصــريــة،
كونها امرأة في بالدها ،وكونها امرأة
وذات بشرة ملونة في وطنها الجديد،
رغم وصولها إلى أعالي سلم الوظائف
في عالم األكاديميا.
Not Quite Not White, Losing and
Finding Race in America. penguin
books 2018. 224 pp
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أوراق

«كن ِّ
كيسًا
وكريمًا وكليمًا
وكتومًا» للفنان
السوري منير
الشعراني

َ
ُّ
وعد الكمون
زكريا محمد *
يقول املثل عندنا« :ع الوعد يا ّ
كمون».
وث ـم ــة أصـ ــل ف ـص ـيــح ل ـه ــذا امل ـث ــل ي ـعــود
إل ــى الـعـصــر الـعـبــاســي عـلــى األقـ ــل .لكن
لعله أقــدم من ذلــك ،كما قد تشير بعض
ال ــدالئ ــل .وه ـن ــاك ع ــدة ص ـيــغ لـلـمـثــل في
املصادر العربية :أماني الكمون ،مواعيد
الـ ـكـ ـم ــون ،وأخـ ـل ــف م ــن ش ـ ــرب ال ـك ـم ــون.
وال ي ـعــرف بــدقــة ل ــم تـ ـ ّ
ـورط ال ـكـ ّـمــون في
املــواعـيــد .لكن الشائع أن الكمون يوعد
بالسقي وال يسقى .تـقــول صيغة املثل
العراقية« :أواع ــدك بالوعد ،واسقيك يا
كمون» .أي أنني سأعدك وأفــي بوعدي.
أم ــا ف ــي الـشـعــر ال ـعــربــي ،فـقــد ك ــان وعــد
الكمون بالسقيا شهيرًا جدًا:
ْ
«سقيتموني كؤوس املطل مترعة
حتـى الثمالة والـسكـران عـربـيد
ال تـتـركـونـي ككـمـون بمزرعة
إن خانه الغيث أحيته املـواعيد».
وقال بشار بن برد عن ّ
حماد:
«إذا جـئتـه يومـًا أحال إلى غـد
كما يوعد الكمون ما ليس يصدق».
ويقدم الشيخ القرني تفسيرًا غريبًا حول
الكمون ووع ــوده .وحسبه ،فــإن الكمون
يسقى بالوعود ،وينمو ويخضر عليها:
«العرب تتلذذ بالوعود إذا ضمنت ولو
ت ــأخ ــرت .ول ـ ــذا ك ــان ــوا ي ـس ـقــون ال ـك ـمــون
ب ــال ــوع ــود .ي ـقــولــون :غـ ـدًا نـسـقـيــك وبـعــد

غــد نكفيك .فــزعـمــوا أنــه يخضر وينمو
يــربــو عـلــى املــواع ـيــد» (ال ـش ـيــخ عـلــي بن
عبد الخالق القرني ـ ـ «عــرف العبير في
تواضع البشير النذير») .بــذا ،فالوعود
ُ
التي تخلف أمر طيب بالنسبة للكمون.
بــل إن بــه شهوة للوعود املخلفة .وهــذا
ما يؤيده بيت الشعر الشهير بشكل ما
ربما:
َ
ُ
«فأصبحت كالك ُّم ّون ماتت عروقه
وأغصانه مما يمنونه خضر»
كـمــا يــؤيــده الـبـيــت ال ــذي أوردنـ ــاه أعــاه
أيضًا« :إن خانه الغيث أحيته املـواعـيد».
ف ــاألم ـن ـي ــات وال ـ ــوع ـ ــود ت ـح ـفــظ خ ـضــرة
ال ـك ـم ــون ح ـتــى ب ـعــد مـ ــوت ج ـ ـ ــذوره .أمــا
الصيغة العراقية للمثل ،والتي ذكرناها
أعـ ــاه ،فــا تــؤيــد ه ــذا الـتـفـسـيــر :فهناك
وعد ،وهناك سقي ،أي التزام بالوعد.

الكمون والعصا
لكن هناك ما قد يشي بعدم صحة هذه
التفاسير املضطربة واملتناقضة .أو ما
قد يشير على األقل إلى أن مسألة الكمون
أكثر تعقيدًا .فالبخيل عندنا يدعى «أبو
ّ
كمونة» .فما الــذي جعل الكمون يرتبط
بالبخل؟ لقد كنا مع وعود السقي التي
ُ
تخلف ،فما الذي نقلنا إلى بخل الكمون؟
فهل يكون الكمون قد ربط بالبخل ألنه
ه ــو الـ ــذي يـعــد وال يـفــي ب ــوع ــده؟ ربـمــا.
وإن كان األمــر كذلك ،فالكمون طــراز من

عرقوب الشهير:
ً
«كانت مواعيد عرقوب لها مثال
وما مواعيدها إال األباطيل»
وال ـحــق أن ه ـنــاك صـيـغــة مـغــربـيــة للمثل
عــرف ـت ـنــي ب ـهــا صــدي ـقــة ْع ـلــى الـفـيـسـبــوك
تـقــول« :ه ــذا خــاصــو ي ـ ّـدق ْابـحــال الكمون
ع ــاد يـعـطــي ال ــري ـح ــة .ه ــذا ك ــام ــون ــي» .أي
هــذا ّالشخص مثله مثل الكمون ينبغي
أن يدق ،أي أن يضرب ،كي يعطي رائحته
الكمون يعد وعوده
الطيبة .عليه ،يبدو أن ّ
لكنه ال يفي بها إال بالدق على رأسه.
ي ــؤي ــد هـ ــذا م ــا جـ ــاء ف ــي «س ـف ــر أش ـع ـيــا»
ف ــي ال ـع ـهــد ال ـق ــدي ــم .ف ـفــي ال ـس ـفــر ،يتضح
أن امل ـش ـك ـلــة ع ـنــد ال ـك ـم ــون ف ــي الـحـقـيـقــة،

في «سفر أشعيا»
في العهد القديم،
يتضح أن المشكلة عند
الكمون في الحقيقة،
وليست عند اآلخرين!

ول ـي ـســت ع ـنــد اآلخ ــري ــن .ذل ــك أن الـكـمــون
م ــع ال ـشــون ـيــز م ــن ب ــن ال ـح ـب ــوب كـلـهــا ال
ي ـ ْـدرس ــان بــالـطــريـقــة ال ـع ــادي ــة .فــأحــدهـمــا
ي ـخ ـب ــط ب ــال ـق ـض ـي ــب واآلخـ ـ ـ ـ ــر ب ــال ـع ـص ــا:
«الـشــونـيــز ال ي ــدرس بــال ـنــورج ،وال تــدار
بكرة العجلة على الكمون ،بل بالقضيب
ي ـخ ـبــط ال ـش ــون ـي ــز ،والـ ـكـ ـم ــون بــال ـع ـصــا»
(أشعيا  .)27 :28أما الشونيز فهو «الحبة
السوداء» أو «القزحة» كما تسمى أيضًا،
وال ـتــي يــدعــى أن ـهــا مـعـجــزة طـبـيــة .وكما
نــرى :فبكرة العجلة ال تــدار على الكمون
ك ــي ي ـ ــدرس ،ب ــل ت ـ ــدار ع ـل ـيــه ال ـع ـص ــا كــي
يخبط بها خبطًا .والعصا ملن عصا .فهل
الكمون عاص ال يقدم ما هو مطلوب منه
إال بالضرب؟ يبدو أن األمــر كذلك بشكل
ما .وهذا التفسير يتوافق مع فكرة البخل
عــن الكمون فــي صيغة املثل عندنا .فهو
بخيل ال يـقــدم شيئًا إال بالعصا فــي ما
يبدو.
غ ـيــر أن ه ــذا ل ـيــس م ــؤك ـدًا ت ـمــامــا .إذ من
املحتمل أن كلمة «الوعد» في املثل تعني
التهديد والــوعـيــد .ذلــك أن الـجــذر (وعــد)
يـعـطــي املـعـنـيــن ،ال ــوع ــد بــالـشــر والـ َـوعــد
َ
بالخير« :كالم العرب ْ
الرجل خيرًا
وعد ُت
َ
َ َ ْ ُ
ُ
ووعــدتــه ش ـ ّـرًا ،وأ ْو َع ـ ْـدت ــه خـيـرًا وأوع ــدت ــه
ش ـ ّـرًا ،ف ـ ِـإذا لــم َيــذكــروا الشر قــالــوا :وعدته
وإذا لــم يــذكــروا َ الشر
ول ــم يـ َـدخـلــوا أل ـفــاِ ،
َ
نشد
وأ
لف؛
األ
يسقطوا
ْ َ َ ُ َ
قالوا :أوعدته ولم ّ
وع ـ ْـدت ــه ،أو
وإن ــيِ ،إن أ
لعامر بــن الطفيلِ :

َ َ ْ ُ ُ ْ ُ
ُْ ُ
ـادي وأنـ ِـجــز َمـ ْـو ِعـ ِـدي
وعــد َتــه ،ألخـ ِـلــف ِإيـعـ ِ
وإذا أدخ ـَل ــوا ال ـبــاء لــم يـكــن ِإال فــي الـشــر،
ِ
َ ُ
وعـ ـ ـ ُـدتـ ـ ــه ب ــالـ ـض ــرب؛ وقـ ـ ــال اب ــن
ك ـق ــول ــكَ :أ
َ
َ ُ
وع ْدته خيرًا ،وهو نادر» (لسان
األعرابي :أ
العرب)
ان ـطــاقــا مــن ه ــذا االح ـت ـمــال ،رب ـمــا يـكــون
وعــد الكمون في املثل وعيدًا له وتهديدًا
ب ــال ـض ــرب بــال ـع ـصــا إن ل ــم ي ـق ــدم م ــا هــو
مطلوب منه ،كما في سفر أشعيا ،وكما
في صيغة املثل املغربية .بذا فالوعد في
املـثــل «ع الــوعــد يــا ك ـمــون» وعـيــد وليس
وع ـ ـ ـدًا .أي أنـ ــه ت ـهــديــد ل ـل ـك ـمــون الـبـخـيــل
بالضرب إذا لم يعط ما عنده.
لـ ـك ــن لـ ــو صـ ــح هـ ـ ــذا فـ ـم ــا ع ــاق ــة ال ـس ـقــي
باملوضوع؟ ما عالقة املاء بهذا كله؟
ليس لدي إجابة على هذا .لكن لعل كلمة
«السقي» هنا ال تعني اإلرواء بــاملــاء ،بل
والطعن فــي الشخص:
االستغابة
تعني
َ
«يقال َس َقى ٌ
وأ ْس ُ
قاه إذا اغتابه
ًا
ر
عم
زيد
ً
َ ً
َ َ
غ ْيبة خبيثة .الجوهري :أ ْسق ْيته إذا ِع ْبته
ْ
واغتبته» (لسان العرب).
فهل تكون معنى النسخة العرقية للمثل:
(أواعـ ـ ــدك ب ــال ــوع ــد ،واس ـق ـي ــك ي ــا ك ـم ــون):
أه ــددك بالضرب وأستعيبك وأستغيبك
يا كمون؟ ربما.
وهكذا ينتهي لغز الكمون لدينا بربما.
وه ــذا غــايــة مــا لــدي عـنــه .فمن كــان يملك
غير هذا فليفدنا ،أفاده الله.
* شاعر فلسطيني

