السبت  2آذار 2019

العدد  3701السنة الثالثة عشرة
Samedi 2 Mars 2019 n o 3701 13ème année

 32صفحة
 1000ليرة

كلمات
ُ● وديع سعادة
طبع في فلسطين
● الحبيب السالمي
لم أغادر الريف
التونسي

ِّ
السنيورة يضلل
«طابق ّ
المر» مجددًا« :تركيب طرابيش» لتمويل اإلسكان

[]6

[]2

العراق

قاعدتان
جديدتان
األنبار
في
ّ
األميركيون
ّ
يتمددون

05

تقرير

18

الحدث

إدارة النفط
الفنزويلي
في يد موسكو

19

السودان

حزب جديد
خال
للبشير ٍ
من االسالميين

22

ميديا

Netflix
دراما عن «معاناة»
الجنود الصهاينة

6

باإلعدام
جئناكم!
[ 16ـ ]17

ً
تبدو «دولة السيسي» قوية في مواجهة أي تحركات مناهضة ،لكن المؤكد أن الرغبة في الثأر التي تتزايد يومًا بعد آخر ستكون لها تبعات مستقبال (أ ف ب)

 1,3مليار دوالر
كلفة اعتراض
صواريخ حزب
الله ...يوميًا

«دولة السيسي»

2

السبت  2آذار  2019العدد 3701

السبت  2آذار  2019العدد 3701

سياسة

سياسة
قضية اليوم

في الواجهة

«انفخ باللبن يطلعلك» ...سنيورة
محمد نزال
في مؤتمره الصحافي ،أمس،
ً
وفي سياق ضربه مثال ،قال فؤاد
ً
السنيورة« :مثال ،كل واحد فيكم
ـ(.»)...
عنده دفتر شيكات وبتعرفوا ،ف ّ
باختصار ،هذا هو السنيورة .كل
الناس عنده يتداولون الشيكاتَ .من
ال يفعل ،فهو في ّ
حيز العدم .هو
السنيورة ،الذي ما ارتبط الصيت
ّ
السيئ بشخص ،بني الناس ،كما
ّ
ارتبط به في جمهورية ما بعد
سيكون عليه ،إلى آخر
«الطائف»ّ .
حياته ،أن يظل يخرج ليقول« :أنا
آدمي ،والله ،أنا بريء» .راح ُيغادر
ً
ّ
كرسيه ،أمس ،ثم يعود إليه ،مواصال
ّ
ّ
كالمه .بدا متوترًا .ليست املرة األولى
املتورطّ .
التي ُيمارس فيها سلوك ّ
مرة

جديدة يخرج السنيورة ليقول :أنا
بريء في حكاية الـّ 11مليار الشهيرة،
وغيرهاِ .من سوء حظه أن ّ
مقر نقابة
الصحافة ،حيث عقده مؤتمره ،يشهد
أعمال ترميم .الدرج إلى الطبقة األولى
ّ
مخلع .الجدران ،التي كانت ّ
ملونة،
أصبحت كالحة باهتة .يا للفقر!
يبدو أن أحدهم ،في زمن ما ،نجح في
ّ
زرع ّ
الشعبية والتشابيه
حب األمثال
ّ
اللغوية في نفس السنيورة .تفجرت
موهبته ،أمس ،بتشبيه« :ما فيك
ّ
تجمع ليمون وتفاح»َ .من قال له
ّ
ذلك؟ ّ
كررها مرارًا وكأنها ثابتة
ّ
علمية .ذوقه الشخصي هو قاعدة
للجميع ،ويفترض ،بسذاجة ،أن الناس
يعتاشون ِمن ّ
حاسة ذوقهّ .
تطرق
إلى الصحف الصفراء ،فكانت عبارة
«الصحف الزرقاء» أسرع إلى لسانه،

ّ
وصحح ّ .راح صوت املذياع،
ثم عاد
الذي يحمله ،يتقطع .نصف كلمته لم
يسمعها الحاضرون .قالت إحداهن:
«ما عم نسمع يا دولة الرئيس» .لم
يسمعها هو .خالد الضاهر يبتسم،
نديم قطيش يعبث بأنفه ،فارس
ّ
سعيد ال يكف عن التلفت إلى الوراء،
ّ
ّ
متصفحًا الوجوه ،ونوفل ضو فضل
الوقوف في آخر القاعة البائسة .الوزير
السابق إبراهيم ّ
نجار غادر املؤتمر
قبل أن ينتصف .راح السنيورة
يعرض ،عبر شاشة ،جداول أرقام
ليس باستطاعة الجالس في الصفوف
األمامية أن يقرأها .ال يبدو أن
الحاضرين فهموا ِمنها شيئًا ،بدليل
ّ
أن ّهم لم يصفقوا ،إذ كانوا يفعلون مع
كل «مثل شعبي» يطلقه الرجل ،مثل
ّ
ّ
تبع «الليمون والتفاح» .صفقوا له

ّ
مرة عندما قال« :بس أنا بخاف الله».
ّ
ّ
أطلق مقولة إضافية« :سمى الجيرة
وسمى الحي ولوال شوي ّ
ّ
سماني».
هنا «فرط» كثيرون ِمن الضحك.
ّ
ومنهم
صفقوا له .بدا الحاضرونِ ،
ّ
«مستقبلية» قديمة ،بحاجة
وجوه
إلى زعيم يقودهم ولو كان ...سنيورة.
يعني «القرقشة ّوال الجوع» .بالنسبة
إلى السنيورة كل ما أثير حوله ِمن
شبهات ّ
مجرد «زوبعة في فنجان».
ّ
صفقوا له مجددًا .مروان حمادة
ّ
يجلس في املقدمة ،يصفق.
في جوابه على سؤال إن كان سيذهب
ملقابلة النائب العام املالي ،إن استدعاه
األخير فرضًا ،أجاب« :هذا أمر يحتاج
إلى بحث» .الذهاب إلى القضاء،
ّ
الوطنية» ّإياها،
بالنسبة إلى «القامة
و«رجل الدولة» وما شاكل ،تحتاج

إلى بحث .ثم استدركّ :
«بدي شوف
ّأول شي إدارة القضاء ،بعدين بصير
عندي ثقة ...امللدوع من الشوربا
بينفخ ع اللنب» .في لحظة «النفخ» هذه،
ّ
صفقوا له ،علمًا أن اللقطة هنا بدت
ناقصة ،وكانت ستكتمل لو خرج
أحدهم وأكملها له« :بيطلعلك بوالني».
ّ
صحافية« :ماذا يريد حزب الله
سألته
ِمن مكافحة الفساد الذي ِمن الواضح
ّ
صحافية،
أنه غير موجود» .هناك
تعيش على كوكب األرض ،برأيها أنّ
الفساد في بالدنا غير موجود .هذا
صنف ِمن الكائنات موجود ،علينا
أن نتعايش معه ،وأن نحذر أيضًا ِمن
كونه يتكاثر .وعلى سيرة تشبيهاته
الفظيعة ّإياها ،نجد في أرشيف
الصحف ،قبل  20عامًا ،هذا القول
املأثور للسنيورة« :يرى البعض أن

(ال) مكافحة الفساد:
تراث لبناني منذ بشارة الخوري
سائق الباص يجب أن ينظر باستمرار
في املرآة ،ليستكشف ما وراء الباص
وال ينظر إلى االمام .أما أنا فأعتبر
هذا الوضع خطيرًا ،ألنني أعترف ّأن
من األفضل تمضية  90في املئة أتطلع
إلى األمام وأترك  10في املئة ألنظر
خلفي باملرآة» .آه يا شاطر آه .هذا
ّ
الفالجية،
الرجل ،صاحب هذه املقولة
كان رئيس حكومة ،ووزيرًا للمال أكثر
ِمن ّ
مرة ،وكان أحد رؤوس النظام الذي
صاغ لنا املستقبل ،حاضرنا ،وما
سيأتي.
هل عرفت السياسة في لبنان ّأرق
وألطف ِمن سليم الحص؟ السنيورة
«كان عندو قلب» ليسيء إليه .قبل 10
سنوات ،زعم السنيورة ّأن «أكبر زيادة
طرأت على َّالدين العام كانت خالل
حكومة الحص»ّ .
رد عليه الحص:

ّ
«إن هذا الدين كانت أرقامه مضخمة
بقيمة املستحقات التي ورثناها من
حكومات سابقة ،كان زمام املال في
يده هو ،الحكومات التي درجت على
عدم إدخال املستحقات غير املدفوعة
ضمن َّالدين العام املعلن ألسباب ال
تخفى على أحد» .لدى السنيورة ِمن
ّ
«السم السياسي» ما يكفي لدفع مثل
الحص إلى أن يغضب .األخير تابع
ّ
رده ،على طريقة للحقيقة والتاريخ،
ً
َّ
قائال« :كان الدين العام أقل ّمن
ملياري دوالر في  1992عندما تولى
السنيورة حقيبة املال للمرة األولى،
نحن اليوم؟ ثم أين أصبح َّالدين
فأين ّ
بعد توليه رئاسة الحكومة ألربع
دولة الرئيس
ّ
سنوات؟ عبثًا ّتحاول يا ّ
املوقر أن تتستر على سجلك الطويل
بالتطاول زورًا على الغير».

ّ
السنيورة يهرب من تحمل المسؤولية :اسألوا بيفاني عن التجاوزات!
قد يكون البيان الختامي لمؤتمر
الرئيس فؤاد السنيورة هو المادة
األساسية التي استعان بها للرد على
تهمة نسبها إلى نفسه قبل أن ينسبها
إليه أي أحد في قضية الحسابات المالية.
في وجه
خرج السنيورة شاهرًا سيفه ِّ
أطراف التسوية الرئاسية ،مغلفًا دفاعه
عن نفسه بمجموعة أرقام ال وجهة
قانونية لها ...وحصر ًكل القضية بمبلغ
الـ 11مليار دوالر ،محاوال رفع المسؤولية
عن كاهله وتحميلها للمدير العام
لوزارة المالية!
ميسم رزق
َ
ك ــان يـكـفــي ف ــؤاد الـسـنـيــورة أن يعلو
ُ
صوت التصفيق في نقابة الصحافة،
وي ـ ـلـ ـ ّـوح لـ ــه ال ـب ـ َع ــض ب ـ ــأن مـ ــا ي ـقــولــه
ّ
التحدي.
«عظيم» حتى يرفع سقف
َ
ُرب ـ ـم ـ ــا اخ ـ ـت ـ ـلـ ــط األم ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى رئ ـي ــس
ّ
الـح ـكــومــة األس ـب ــق .زلـ ــة ل ـســان نقيب
الصحافة عوني الكعكي ،باستبدال
ً
كـلـمــة «شـ ـه ــاب» بـ ــدال م ــن ال ـس ـن ـيــورة
ّ ً
أحـ ــالـ ــت ب ـع ــض الـ ـح ــاض ــري ــن ت ـخ ــي ــا
إلـ ـ ــى زمـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ف ـ ـ ـ ــؤاد شـ ـه ــاب.
استأنس نائب صيدا السابق بالفكرة
ّ
وصدقها ،فحاول تقديم نفسه ُ
كرجل
َ
حشر
دولــة ومؤسسات .لكنه سريعًا

وضع السنيورة قضية الحسابات
المالية في إطار الهجوم على كل
حكومات الرئيس رفيق الحريري
َ
ّ
رده امل ــال ــي بـ ــن خ ــان ـت ــن :سـيــاسـيــة
وطــائ ـف ـيــة ،ل ـيــوحــي أن الـحـمـلــة الـتــي
ّ
يـتـعـ ّـرض لـهــا م ــؤام ــرة كــونـيــة ،مــذك ـرًا
َ
حني كادَ
بحقبة «الوصاية السورية»
أن ي ـ ّ
ـزج بــه فــي السجن بعد فضيحة
ّ
ُ
محرقة بــرج حمود .قــدم مطالعة هي
عبارة عن أرقام بال وجهة حقيقية أو
قانونية ،متداخلة في سياق سياسي.
واسـتـعــاض عــن ص ــورة التسعينيات
ب ـص ــورة ج ــدي ــدة ُيـمـثـلـهــا ح ــزب الـلــه
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غاب عن بال السنيورة أن بيفاني لم يكن مديرًا عامًا بين عامي  93و( 98هيثم الموسوي)

والـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـحـ ــر ورئـ ـي ــس
ً
ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عـ ــون ،بـ ــدال من
«النظام السوري» ورئيس الجمهورية
السابق إميل لحود .ولالستناد أكثر
إلى املظلومية املذهبية ،وضع قضية
الـحـســابــات املــالـيــة فــي إط ــار الهجوم
ع ـلــى ك ــل ح ـكــومــات الــرئ ـيــس ال ــراح ــل
رفيق الحريري.
هـ ـ ـك ـ ــذا ُي ـ ـم ـ ـكـ ــن اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار امل ــؤتـ ـم ــر
الـصـحــافــي لـلـسـنـيــورة أم ــس ،ال ــذي
استكمل عملية التضليل من خالل

التركيز على مبلغ الـ 11مليار دوالر
التي أنفقتها حكومته األولى (2005
  )2008مـ ــن دون سـ ـن ــد ق ــان ــون ــيً
ل ـج ـه ـت ــن :أوال ،ألنـ ـه ــا أنـ ـفـ ـق ــت مــن
دون ق ــان ــون م ــوازن ــة ،وثــان ـيــا ألنـهــا
ت ـج ــاوزت ال ـق ــاع ــدة االث ـن ــي عـشــريــة.
ومكمن التضليل أن امللف املطروح
ف ـ ــي ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ،مـ ـن ــذ جـ ـلـ ـس ــات ال ـث ـق ــة
للحكومة الحالية الشهر الفائت ،هو
ملف الحسابات املالية للدولة ،منذ
عــام  ،1993وإعــادة تكوينها بسبب

ُّ
ّ
الجمة التي تعتريها.
الثغرات
ن ـ ــواب ووزراء س ــابـ ـق ــون وح ــال ـي ــون
مــن الــذيــن كــانــوا صـقــورًا ي ـ َ
ـوم كــان ما
ّ
ُي ّ
سمى فريق  ١٤آذار في عزه ،حضروا
إل ــى قــاعــة نـقــابــة الـصـحــافــة .بعضهم
«شـهــود» على سياسة السنيورة في
وزارة املالية ورئاسة الوزراء ،تحديدًا
عـ ــام  .2006وب ـع ـضـ ُـهــم مـسـتـقـبـلـيــون
كــانــوا فــي صلب جناحه حــن َ
انقسم
التيار بــن مؤيد للتسوية الرئاسية
ومعارض لها .في الشكلّ ،
تبرع هؤالء

بعراضة تضامن ،و«قادتهم» رئيسة
كتلة املستقبل النائبة بهية الحريري
َ
التي غادرت املؤتمر قبل انتهائه.
ّ
في السياسة ،استغل الوزير األسبق
للمال منبر النقابة للتصويب على
شـ ــركـ ــاء ال ـت ـس ــوي ــة ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ال ـتــي
ك ــان مــن أش ــد امل ـعــارضــن لـهــا .طــاول
الرئيس عــون حــن تـحــدث عــن الذين
«ي ـ ـعـ ـ ّـدلـ ــون ال ــدسـ ـت ــور ب ــاملـ ـم ــارس ــة».
«ل ـ ـطـ ــش» ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد ال ـح ــري ــري
بــالـقــول إن ف ــؤاد الـسـنـيــورة «ال يقدم

ال ـت ـن ــازالت» .وخ ـلــص ت ـقــريــره ببيان
ختامي ضد حزب الله يلخص النزاع
السياسي في لبنان منذ  ١٤عامًا .وقد
ّ
ضم إليهم رئيس مجلس النواب نبيه
ّ
بري ،األمر الذي يدل على عمق األزمة
التي ّ
يمر فيها ،والتي دفعته أمس إلى
تحويل األنظار عن القضية الحقيقية
«فضيحة الحسابات املالية للدولة»،
وحصر املوضوع بمبلغ الـ  ١١مليار
ً
دوالر ،أوال .ومــن ثــم رفــع املسؤولية
ً
عن كاهله ،محاوال تحميلها للمدير
ربما ألن األخير كان
العام في الوزارةُ .
على رأس الفريق املساعد فــي إعــداد
املستندات التي تدين إدارة السنيورة
لوزارة املال ،وخاصة بني عامي 1993
و.1998
ّ
فتبي أن األخـيــر في
أمــا فــي األرق ــام،
م ـع ــرض رده ع ـلــى امل ـس ـت ـن ــدات الـتــي
أثارها النائب حسن فضل الله ،خلط
الـحــابــل بــالـنــابــل ،عــن ســابــق إص ــرار،
بهدف تضييع الــرأي العام .فما قاله
فــي املــؤت ـمــر وح ـصــره بـمـســألــة مبلغ
ال ــ 11مليار دوالر ،ال عالقة لــه بملف
ال ـح ـســابــات املــال ـيــة الـ ــذي أص ـبــح في
عـهــدة الـقـضــاء .ولـيــس أدل عـلــى ذلــك
من استغرابه كيف وصل تقرير وزير
املالية إلى النائب فضل الله ،علمًا أن
مــا قدمه األخـيــر إلــى القضاء أول من
أم ــس ه ــو مـسـتـنــدات ت ـعــود إل ــى عــام
 ،2010ال التقرير الذي لم ّ
يقدمه وزير
املال ألحد بعد.
أول خ ـطــأ وق ــع ف ـيــه ال ـس ـن ـيــورة حني
ت ـح ــدث ع ــن إعـ ـ ــداد ق ـط ــوع ح ـســابــات
امل ــوازن ــة وح ـســاب الـخــزيـنــة مـنــذ عــام
 ١٩٧٩ولغاية عام  ،١٩٩٢أي ملدة ثالثة
عشر عــامــا ،نظرًا لفقدان املستندات،
ما أدى حينها إلى إصــدار قانون في
مـجـلــس ال ـن ــواب يـجـيــز ص ــرف النظر
عـنـهــا ،عـلـمــا أن وزارة املــال ـيــة ،خــال
إع ـ ــداد ال ـت ـق ــاري ــر اس ـت ـطــاعــت إن ـجــاز
بعض منها!
ح ـ ـ ـ ـ ــاول الـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــورة اخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــار كــل
ً
القضية بمبلغ ال ــ ١١مليارًا ،محاوال
ّ
إقناع الجميع بــأن هــذا املبلغ يتعلق
بالقاعدة االثني عشرية لإلنفاق ،إذ
إن مجموع اإلنـفــاق بــن عــامــي 2006
ّ
و 2009ت ـخــطــى امل ـج ـم ــوع امل ـس ـمــوح
بــه عـلــى أس ــاس ه ــذه الـقــاعــدة بمبلغ
قدره  11مليار دوالر ،وهو عبارة عن
ف ــروق ــات فــي عـجــز الـكـهــربــاء والـ َّـديــن
الـ ـع ــام .ول ــم ي ـ ِـج ــد ال ـس ـن ـيــورة تـبــريـرًا

لـ ـه ــذا ال ـ ـصـ ــرف غ ـي ــر الـ ـق ــان ــون ــي ،إال
بالقول إن املوازنات كانت ترسل إلى
مجلس ال ـنــواب ،لكن رئـيــس املجلس
ّ
ك ــان يــرفــض تـســلـمـهــا ،وإن ال ـصــرف
ع ـلــى ال ـق ــاع ــدة االثـ ـن ــي ع ـش ــري ــة ،كــان
وفــق موازنة عــام  ،٢٠٠٥مع فــارق هو
الزيادة في النفقات.
أم ــا األمـ ــر اآلخـ ــر وال ـ ـبـ ــارز ،ف ـك ــان في
مـحــاولـتــه التجني عـلــى املــديــر الـعــام
لوزارة املالية أالن بيفاني .إذ قال إنه
«كان موجودًا في موقعه هذا منذ عام
 ،1999وهو الذي كان وما زال مشرفًا
ً
وم ـ ـسـ ــؤوال وب ـش ـك ــل ك ــام ــل وم ـبــاشــر
ّ
عــن كــل أم ــر يـمــت بصلة إل ــى مديرية
املالية العامة املسؤولة عن مديريات
املوازنة واملحاسبة العامة والواردات
وال ـص ــرف ـي ــات وال ـخ ــزي ـن ــة والـ ــديـ ــوان
وال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة،
وبالتالي هــو الــذي ينبغي أن ُيسأل
عـ ــن الـ ـحـ ـس ــاب ــات وع ـ ــن ت ـل ــك ال ـق ـي ــود
الـتــي أش ــار إليها أحــدهــم» (املقصود
النائب فضل الله) .وإذا جاز للوزير،
أي وزير ،صاحب السلطة في الوزارة
ورأس ال ـ ـهـ ــرم فـ ـيـ ـه ــا ،الـ ـتـ ـن ـ ّـص ــل مــن
مسؤولياتها ورميها على موظفني
فـيـهــا ،ول ــو ك ــان ــوا بــرتـبــة مــديــر ع ــام،
يـبــدو أنــه غــاب عــن بــال السنيورة أن
بيفاني لم يكن موجودًا في الفترة ما
بــن عامي  93و ،98حــن كــان الفريق
اإلداري واالس ـت ـش ــاري كـلــه خاضعًا
بالكامل لوزير الدولة للشؤون املالية
حينذاك ،أي السنيورة نفسه ،ولوزير
امل ـ ـ ــال األصـ ـ ـي ـ ــل ،أي ال ــرئـ ـي ــس رف ـي ــق
ال ـحــريــري .وق ــد كــانــت ه ــذه الـسـنــوات
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،هـ ــي ال ـس ــاح ــة
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة لـ ـك ــل االرتـ ـ ـك ـ ــاب ـ ــات ال ـت ــي
حصلت فــي عهد السنيورة مــن دون
محاسبة ،واستمرت فيما بعد.
بعد ذلك استفاض السنيورة بجداول
ـصــل إل ــى الـخــاتـمــة،
وأرق ـ ــام ،قـبــل أن يـ ِ
وه ــي ع ـبــارة عــن ب ـيــان سـيــاســي ضد
حزب الله هدف من خالله إلى تعبئة
ك ــل املـ ـع ــارض ــن ل ـل ـح ــزب ب ــال ـق ــول إن
األخير «يحاول من خالل هذه القضية
التستر على مأزقه السياسي وتورطه
ف ــي الـ ـن ــزاع ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة،
مـعـ ِّـرضــا مـصــالــح لـبـنــان واللبنانيني
ً
لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،م ـ ـع ـ ـطـ ــا م ــؤس ـس ــات ـه ــا
ومواعيدها الدستورية ومنع دوران
الـ ـعـ ـجـ ـل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ب ـص ــورت ـه ــا
الطبيعية»!

غالبًا ما ّ
واملناصب الرئيسية .مع العهد الجديد يأتي رجاالته،
عبارة
الصلح
سامي
الرئيس
د
رد
ّ
ويذهبون بانطواء واليته .يفسر هذا التصرف من دون
أن ّ
«السمكة تفسد من رأسها» .عنى بها -
يبرره بالضرورة ،أن الرئيس الخلف كان خصم
والكثيرون الذين ّ
ّ
الرئيس السلف ،وأحيانًا عدوه وليس منافسه فقط ،كما
أن
بعده
من
دوها
رد
ً
ّ
تتحول غداة انتخاب
أن الغالبية النيابية املوالية للسلف
الفساد ُيستأصل أوال في الرؤوس الكبيرة
بسحر ساحر إلى مواالته .بذلك ،راحت صفحات
الخلف ّ
قبل الصغيرة التي تقتدي بأولئك
العهود تتقلب من غير خضات.
وحدها ،على ّ
مر العقود املاضية ،لبثت ُفي الذاكرة
حاسبون
سابقة التطهير في عهد حلو ،ولم يكن امل ِ
نقوال ناصيف
رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب
منذ أول رئيس استقاللي ،هو الشيخ بشارة الخوري - ،على غرار ما يبدو اآلن  -بل هيئتني إحداهما قضائية
ظهر تعبير «الفساد» وشاع .قيل إنه سمح بالسابقة ،وأخرى إدارية ،أمرتا بصرف املشمولني بالتطهير .أولى
منذ واليته الثانية عام  ،1948ثم راحت لعنتها تالحق الخطوات الحتمية والضرورية كانت رفع الحصانة عن
املوظفني ،فآلت إلى إخراج عشرات القضاة ومئات من
العهود التالية.
ثمة ما هو أول أيضًا مع الشيخ بشارة بعيد استقالته السفراء واألطباء واملهندسني واملوظفني من مناصبهم.
ّ
وتردد آنذاك أن من أسباب إرغامه على ما تشهده التجربة الحالية في مرحلة ما بعد اتفاق
عام ،1952
ُ
ّ
االستقالة  -والواقع أنه هو الذي ّ
قرر التنحي ولم يرغم الطائف ،ال يشبه التجربة املنصرمة.
ّ
تفشي الفساد .منذ منذ عام  1992الذي ِأذ َن بالبدء الفعلي ِّ
املقرر للحقبة
عليه وإلى جانبه غالبية نيابية -
عام  1950كان مألوفًا أن ُيسمع أن في لبنان «سرايا السورية ،طبقة سياسية واحدة أحكمت السيطرة على
البرج» مقر رئاسة الحكومة ،و«سرايا فرن الشباك» الحياة السياسية اللبنانية وسلطاتها واملؤسسات ،هم
ّ
امللقب رجاالت الحقبة السورية .هي نفسها استمرت بعد
بيت شقيق الرئيس الشيخ سليم الخوري
ّ
بـ «السلطان» .عندما خلفه الرئيس كميل شمعون ،أول جالء السوريني ،وال تزال نفسها اآلن .تغير رئيسان
ّ
املتنحي .للجمهورية في ظل السوريني ،ورئيسان للجمهورية
خالفه مع حليفه كمال جنبالط سببه الرئيس
جنبالط يريد محاكمته وسجنه ،وشمعون بعدما بعدهم ،وستة برملانات ،و 15حكومة على رأسها سبعة
ّ
تحمس ملحاسبته قبل انتخابه عدل وأعاد التفكير رؤساء حكومة ،ومئات من النواب والوزراء ،إال أن الطبقة
في مغزى املوافقة عليها .رفض محاكمة سلفه بتهمة السياسية ال تزال نفسها برموزها .رموزها األولى في
ّ
الفساد ،استنادًا إلى وجهة نظر صارت قاعدة نموذجية الحقبة السورية الزعماء األولون في طوائفهم (السنة
بل مثالية للعهود املتعاقبة :ألن كل عهد قد يكون والدروز والشيعة) .بعد مغادرة الجيش السوري،
ً
مفطورًا على تجاوزات وارتكابات ومخالفة القوانني ،وصوال إلى ما بعد اتفاق الدوحة ،دخل رمز مسيحي
ً
وصوال إلى استغالل السلطة ،وكانت تعني كلها آنذاك مؤثر وفاعل هو التيار الوطني ّالحر ،بعدما كانت القوات
قرر شمعون أن ال ّ
فسادًاّ ،
يكرس السابقة ،فال يأتي من اللبنانية وحزب الكتائب قد تظلال بتيار املستقبل عام
ُ
بعده عهد يحاكمه أو يحاكم أي رئيس الحق .مذذاك 2005 ،لدخول السلطة اإلجرائية للمرة األولى منذ عام
.1992
قبل أن تبصر النور ،سقطت نهائيًا
لم تحتج الطبقة السياسية الحالية إلى
فكرة املحاسبة واملحاكمة .عندما أتى
شعار «عفا الله ّ
عما مضى» لسبب
الرئيس فؤاد شهاب قال املحيطون به
بسيط بديهي ،أن أفرقاءها  -وإن في ظل
إن سلفه  -وكانا خصمني لدودين -
تناحرهم على التفاصيل  -متحالفون،
جمع من حوله فاسدين ،فلم يتخذ قرار
حينما قال
أرسوا أكثر من معادلة بغية تبرير
املحاسبة وال التحقيق حتى في ما
حدث حلو إن أول اإلصالح
تماسك هذا التحالف والبقاء داخل
جراء استمرار نفاذ القاعدة النموذجية
رفع الحصانة
السلطات واملؤسسات :أوالها في الحقبة
تلك .مع الرئيس شارل حلو كان ثمة َمن
ّ
السورية أنهم جميعًا تحت سقف
يتهم الشعبة الثانية ،ملجرد تدخلها في
دمشق في كل خياراتها االستراتيجية
السياسة وشؤون السياسيني ،بالفساد
ّ
ايضًا ،فلم ّ
توزع عليهم الحصص
وهي التي
توجه إلى ٍّأي من ضباطها
واملكاسب .ثم معادلة ثانية منذ عام
لدى محاكمتهم عامي  1971و1973
 2005طرفاها فريقا  8و 14آذار قبل
تهمة اإلثراء .في عهد حلو اقترن اإلصالح بالتطهير
عام  1965بإقالة موظفني كبار من مناصبهم ،بينهم أن ينطفئا من تلقائهما .ثم معادلة ثالثة قضت بتوازن
ً
ّ
قضاة بارزون ،أحدهم رئيس مجلس الشورى ،واآلخر النزاع السني  -الشيعي منذ عام  ،2008وصوال إلى
ّ
فضل القول املعادلة الرابعة الحالية ،وهي تسوية  2016بني الرئيسني
رئيس ديوان املحاسبة ،وسفراء ،مع أن حلو
إنه إصالح وليس تطهيرًا .لم يسلم الرئيس سليمان ميشال عون وسعد الحريري وثالثهما ثنائي حزب الله
فرنجية من التهمة نفسها ،مذ قال العميد ريمون إده وحركة أمل .وألنها منبثقة من اتفاق الطائف ،أصبحت
 وهو أحد َمن اقترعوا بحماسة له وناوأه الحقًا  -إنه الطبقة السياسية الحالية القائدة الفعلية ،والجماعية،«عهد كول واشكور» .حينذاك قيل إن الزغرتاويني للدستور والنظام وآلة الحكم ومصالح الدولة.
اجتاحوا اإلدارة اللبنانية وأصبحوا أقوى النافذين منذ عام  1992أنشأت الطبقة السياسية هذه ،طبقة موازية
فيها .باندالع الحرب في السنة ما قبل األخيرة من عهد من املوظفني املوالني لها ،املنتسبني إلى شخصياتها أو
فرنجية ،سقط تعبير الفساد من االصطالح السياسي أحزابها ،في اإلدارة واألسالك العسكرية واألمنية والقضاء
وفي املناصب الرئيسية ،وفرضت مرجعياتها صاحبة
مذ باتت امليليشيات هي املسيطرة.
ُ
حتى الحرب استعيض عن املحاسبة واملحاكمة في كل الحقوق الصارمة في تقاسم الوظائف والحصص على
ما هو فاسد بعبارة «عفا الله ّ
عما مضى» .كان أيضًا الطوائف ،ومن خاللها على أحزابها .على نحو كهذا،
ّ
ثمة عقاب مستتر يتبع شفاعة العبارة تلك في غض وألنهم واحد ،يصعب العثور على عهد خلف خصم
ً
النظر عن ارتكابات العهد السابق ،بتوجيه األنظار أوال لعهد سلف كي يحاسبه ويحاكمه ،مقدار ما يصعب
إلى رئيس الجمهورية على أنه «سيد العهد» ،بسبب على املرجعيات معاقبة رجالها في مؤسسات الدولة،
تمركز معظم الصالحيات والتعيينات الرئيسية عنده خصوصًا أن السجال األكثر رواجًا لدفن ملف الفساد
ّ
تتحول تدريجًا «ميثاقية»:
ونفوذه القوي ،من غير أن يؤتى على ذكر فساد رئيس واالرتكابات ،ينبثق من فكرة
ّ
يتحول للتو إلى معاقبة طائفة برمتها
حكومة أو وزير أو نائب حتى يحظى بحماية الرئيس .معاقبة موظف
ُ
كاف وحتمي كي ال يفتح أبدًا.
إذذاك ،كان على كل عهد جديد يخلف «العهد الفاسد» واستهدافها .سبب ٍ
قدم على إطاحة رجاالته في اإلدارة إذذاك يكمن مغزى ما قاله حلو يومًا عن اإلصالح الذي
الذي سبقه ،أن ُي ِ
واألسالك العسكرية واألمنية والقضاء والسفارات توخاه ،وأوله رفع الحصانة.
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سياسة

سياسة

ً
ً
«ال أهال وال سهال» ...بسفير «سيدر»!
المشهد السياسي

خالله
أنهى المسؤول عن تنفيذ مقررات مؤتمر
«باريس ( »4سيدر) أمس جولته في لبنان ،بمؤتمر صحافي أعاد ّ
ُ
المطلوبة من لبنان ،مقابل «كسب ثقة» المانحين ،واستمرار المشاريع «اإلصالحية» .لكنه
تالوة اإلمالءات
الغربية ّ
ّ
ُ
ّ
كان مسكونًا بهم التكرار أنهم ال يوجهون «إنذارًا» إلى لبنان .أما في االجتماع المغلق مع سفراء الدول المانحة،
فشكا المسؤولين اللبنانيين ،متهمًا إياهم «بتضييع وقت شعبهم ووقتنا»
ً
ً
ب ـيــار دوك ـ ـ ــان« ...ال أهـ ــا وال سـهــا»
ُ
ف ــي ل ـب ـنــان .ه ـك ــذا ك ـت ــب ع ـلــى إح ــدى
ال ــافـ ـت ــات الـ ـت ــي رف ـع ـه ــا م ـطــال ـبــون
بإطالق سراح املقاوم جورج إبراهيم
ع ـبــد ال ـل ــه م ــن ال ـس ـج ــون الـفــرنـسـيــة،
اعـتـصـمــوا أم ــام ال ـس ـفــارة الفرنسية
فــي ب ـيــروت ،فيما ك ــان امل ـســؤول عن
ت ـن ـف ـي ــذ مـ ـ ـق ـ ــررات م ــؤتـ ـم ــر «سـ ـي ــدر»
السفير الفرنسي بيار دوك ــانُ ،ي ّ
عد
لعقد مؤتمره الصحافي أمــس .على
ّ
ُ
الفتة أخــرى ،كتب أن «مؤتمر سيدر
وأس ــر ج ــورج عـبــد ال ـلــه ،وج ـهــان من
ُوجــوه سياسات الـخــارج» .صرخات
املطالبة بإطالق سراح عبد الله ،التي
ُ
ـدوب
ي ـجــب أن ت ـط ـلــق ب ــوج ــه أي م ـنُـ َّ
فــرن ـســي يـ ــزور ل ـب ـنــان إل ــى أن يـنــفــذ

ّ
عبر دوكان ،في لقائه
السفراء ،عن استيائه من
عدم جدية المسؤولين
اللبنانيين
القانون ُ
وي َّ
يسمعها
حرر جــورج ،لم
ّ
ب ـي ــار دوك ـ ـ ــان .ف ــرج ــال األم ـ ــن فــضــوا
ّ
التجمع ،بعد أن افترش املعتصمون
األرض ،مـ ــان ـ ـعـ ــن ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات مــن
الـ ــدخـ ــول ّإلـ ــى الـ ـسـ ـف ــارة ال ـفــرن ـس ـيــة.
كــذلــك ت ـ ُـأخ ــر امل ـن ــدوب الـفــرنـســي عن
املــوعــد امل ـحـ ّـدد ُمسبقًا قــرابــة ساعة،
بسبب تحديد اجتماع له مع رئيس
الحكومة سعد الحريري.
على مدى يومني من لقاء املسؤولني
فــي ب ـيــروت ،كــان بـيــار دوك ــان ُي ـ ّ
ـردد
ال ـك ــام ن ـف ـســه« :ال ُبـ ـ ّـد م ــن  ،...يجب
عـلــى لـبـنــان أن يـقــوم بـ ـ  ،...ال ُيمكن
أن» .اس ـت ـخــدم امل ـس ــؤول ع ــن تنفيذ
مـ ـق ــررات مــؤت ـمــر «سـ ـي ــدر» تـعــابـيــر
فــوقـيــة فــي ال ـحــديــث عــن اإلجـ ــراء ات
الـ ـت ــي ت ــري ــد ف ــرن ـس ــا وأص ــدق ــاؤه ــا
ال ــدول ـي ــون ،أن ُيـطـ ّـبـقـهــا ل ـب ـنــان ،في

منع المعتصمون المطالبون بإطالق سراح جورج عبد الله السيارات من دخول ّ
مقر السفارة الفرنسية لبعض الوقت (مروان طحطح)

ّ
حزب الله يعلق على القرار البريطاني:
حكومتكم تابعة في خدمة السيد األميركي
ّ
رد حزب الله أمس على قــرار الحكومة البريطانية إدراجــه على «الئحة املنظمات اإلرهابية»،
ّ
ّ
بالتأكيد أنه «مقاومة ضد االحتالل اإلسرائيلي وال يحق ألي دولة في العالم تحتضن اإلرهاب
ّ
ّ
ـان اعتبر ّأن
وتـمــولــه وتدعمه أن تتهم ّحــزب الله أو أي مقاومة بــاإلرهــاب» .ال ــرد أتــى عبر بـيـ ٍ
األميركي،
القرار البريطاني «يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد ُ
تستجلب العداء مع شعوب املنطقة ،إرضـ ًـاء لحكام واشنطن» .فتهم اإلرهــاب التي تفبركها
بريطانيا« ،ال يمكنها أن تخدع األحرار في العالم ،الذين يعرفون جيدًا من صنع اإلرهاب في
منطقتنا ّ
وموله ودعمه وما زال يغطي جرائمه في سوريا والعراق واليمن ،أي الواليات املتحدة
ّ
«إهانة
األميركية وأدواتها الدولية واإلقليمية» .وقد وجهت الحكومة البريطانية بتبنيها القرار،
ً
إلى مشاعر الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى ،منحها تمثيال
واسعًا في املجلس النيابي والحكومة العتيدة ،وهو يلعب دورًا هامًا ورئيسيًا في مخلف جوانب
الحياة اللبنانية االجتماعية والسياسية واالقتصادية ...ولن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع
عن لبنان وحريته واستقالله» .وفي اإلطــار نفسه ،تـ ّ
ـرددت معلومات عن ّأن وزيــر الخارجية
البريطاني جيرمي هنت قد يزور لبنان األسبوع املقبل ،سعيًا للتخفيف من آثار قرار حكومته
على العالقة مع لبنان.

ُ
م ـق ــاب ــل ال ـ ـقـ ــروض (ت ـ ـسـ ـ ّـمـ ــىَ ،مـ ـكـ ـرًا،
ُمـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات واسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات) ال ـت ــي
سـيـسـتــديـنـهــا م ـن ـهــم .ول ـك ــن دوك ــان
وجد طريقة لـ ُ
«ي ّ
حصن» بها نفسه،
ُ
وي ـل ـقــي بـعـيـدًا عـنــه تـهـمــة «الـتــدخــل
بـ ــال ـ ـشـ ــؤون الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» .اس ـت ـع ــان
بــال ـب ـيــان ال ـ ـ ــوزاري ل ـل ـح ـكــومــة ،على
ّ
اعـ ـتـ ـب ــار أن «اإلصـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــات» ال ـت ــي
ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـن ـهــا واردة ف ـي ــه« .لـعـبــة
شكلية» غير مقنعة ،مــا دام البيان
ً
ال ـ ـ ـ ـ ــوزاري ك ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف م ـن ــه أصـ ــا
خـطــب ّ
ود «املـجـتـمــع ال ــدول ــي» ،ولــم
ّ
يتضمن أي إجراء ات جدية للخروج
مــن األزمــة االقتصادية واملــالـيــة ،بل
أت ـّـى ت ـك ــرارًا مل ــا يـطـلـبــه «امل ــان ـح ــون»
منا .دوكان أيضًا خالل جولته ،أعاد
الـتــذكـيــر بـ ـ «اإلص ــاح ــات» املطلوبة
والقائمة أساسًا على ّ
املس بالقطاع
ال ـعــام ،وإط ــاق عـقــود «الـشــراكــة مع
القطاع ال ـخــاص» ،أي الخصخصة.
هو ُيطالب بتحسني الكهرباء واملاء
وإيـ ـج ــاد خ ـطــة مل ـعــال ـجــة ال ـن ـفــايــات،

ف ـي ـمــا امل ـش ـك ـلــة ف ــي م ـك ــان آخ ـ ــر :فــي
املصارف التي ال يريد أحد تحميلها
كلفة إضافية ملواجهة األزم ــة ،وفي
ُض ــرب ال ـق ـطــاع ال ـع ــام واالس ـت ـهــداف
املمنهج ألبـنــاء الطبقات املتوسطة
واملـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة الـ ـ ــدخـ ـ ــل فـ ـ ــي ُمـ ـق ــاب ــل
ح ـم ــاي ــة ك ـب ــار امل ــودع ــن وال ـه ـي ـئــات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وف ـ ــي فـ ــائـ ــدة ال ــدي ــن
العام التي تستنزف املالية العامة.
ّ
ص ـ ـح ـ ـيـ ـ ٌـح أن ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات
األس ــاس ـي ــة واملـ ـب ــاش ــرة لـلـمــواطـنــن
مطلوبة ،ولـكــن ال يمكن تقديم هذا
األمر كإصالح للنموذج االقتصادي
الـ ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـبـ ـق ــى يـ ـخـ ـل ــق االزم ـ ـ ـ ـ ــات.
األس ـ ـ ــاس ي ـك ـمــن ف ــي إع ـ ـ ــادة هـيـكـلــة
ال ـ َّـدي ــن ال ـعــام وتـخـفـيــض فــائــدتــه .ال
ي ــأت ـ ّـي «سـ ـي ــدر» ع ـلــى ذكـ ــر ذل ـ ــك ،بــل
ُ
بديون إضافيةّ .واألنكى
«يبشرنا»
ٍ ُ
ّ
أن ال ـ ــدول املــان ـحــة ت ـه ــدد بــأن ـهــا لن
تـكــون «فــاعــل خ ـيــر» .فــأمــوال سيدر
«مــوجــودة ،ولـكــن ليس للتوزيع أو
الصرف مجانًا ...ليس لدي أي سبب

ل ـل ـشــك (ف ـ ــي ت ـط ـب ـيــق اإلصـ ــاحـ ــات)
ع ـنــدمــا أقـ ــرأ ال ـب ـي ــان الـ ـ ـ ــوزاري ،لكن
ع ــددًا مــن املــانـحــن لــديــه شــك .هناك
ض ــرورة للقيام بـخـطــوات ملموسة
ول ـ ــإص ـ ــاح» ،ك ـم ــا قـ ــال دوكـ ـ ــان فــي
مؤتمره الصحافي أمس.
بعد أربعة أشهر من زيارته السابقة
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وجـ ـ ـ ــد دوكـ ـ ـ ـ ـ ــان ضـ ـ ـ ــرورة
ّ
ل ـل ـعــودة بـعــد أن تـشــكـلــت الـحـكــومــة
«ألقـ ـ ــوم ب ـج ــول ــة أفـ ــق م ــع ال ـح ـكــومــة
اللبنانية ورئـيــس الـحـكــومــة وعــدد
مــن الـ ــوزراء والـجـهــات املــانـحــة .لقد
استخلصت مــن هــذه الــزيــارة أن ما
ُّ
اتفق عليه في  6نيسان في باريس
ال ي ــزال قــائـمــا .هـنــاك اتـفــاق مــن قبل
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة للسير قــدمــا في
املجاالت اآلتية :املشاريع والتمويل
ّ
واإلص ــاح ــات» .وأض ــاف دوك ــان أن
«الـحـكــومــة ال تـمـلــك ت ــرف االنـتـظــار.
ع ـ ـنـ ــوان الـ ـبـ ـي ــان الـ ـ ـ ـ ــوزاري هـ ــو إل ــى
العمل ،ويجب العمل ّبسرعة» ،نافيًا
ُ
أن يـكــون قــد ه ـ ّـدد بــأنــه إذا لــم تـجـ َـر
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كلفة اعتراض صواريخ حزب الله 1.3 :مليار دوالر… يوميًا!
يحيى دبوق

اإلصـ ــاحـ ــات خـ ــال ُم ـه ـل ــة شـهــريــن
ُ
فستلغى أموال املشاريع« ،لقد قلت
ّ
إن األمـ ــور يـجــب أن ت ـجــري بسرعة
خــال ثالثة أو أربعة أشـهــر ...هناك
الكثير من األمــور السهلة املوجودة
في البيان الوزاري يمكن القيام بها
ف ــي األم ـ ــد ال ـق ـص ـيــر ،وهـ ــي إش ـ ــارات
إيجابية ّللمجموعة الدولية» .ولكن
تكراركم أنه يجب العمل بسرعة ،أال
ُيـ َـعـ ّـد تهديدًا؟ ّ
رد دوكــان على سؤال
ّ
«األخبار» بالترداد بقوله« :ال نوجه
إنـ ـ ــذارًا إل ــى ل ـب ـن ــان» .ع ـب ــارة ك ـ ّ ّـرره ــا
ّ
م ــرارًا خــال املــؤتـمــر .وعــلــل بــأنــه «ال
يوجد وقت إلضاعته .االستثمارات
ه ــي م ــن م ـص ـل ـحــة لـ ـبـ ـن ــان .األمـ ـ ــوال
مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،ول ـ ـكـ ــن لـ ـي ــس ل ـل ـت ــوزي ــع
مجانًا».
تـ ـح ـ ّـدث دوك ـ ـ ــان خـ ــال امل ــؤت ـم ــر عــن
«ال ـ ـت ـ ــوازن ب ــن ت ـط ـب ـيــق املـ ـش ــاري ــع،
واإلصالحات اإلقطاعية ،والتمويل
ثم ّ
من قبل املجموعة الدولية»ّ .
قدم
«الـتـعـلـيـمــات» ملــا يـجــب عـلــى لبنان
القيام بــه« :تسمية املــراكــز الشاغرة
فـ ـ ــي ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــات ال ـ ـنـ ــاظ ـ ـمـ ــة ل ـل ـط ــاق ــة
واالتصاالت والطيران املدني ،إعطاء
مجلس الخصخصة والـشــراكــة بني
القطاعني العام والخاص الوسائل
الالزمة للقيام بالعمل ،إقرار موازنة
عـ ــام  2019ف ــي ن ـهــايــة آذار أو أول
نيسان .في هذه املوازنة ،ال شك في
أن هناك قرارات صعبة ،وهي واردة
فــي الـبـيــان الـ ــوزاري ،ومـنـهــا خفض
ال ـع ـج ــز (ع ـج ــز امل ـ ــوازن ـ ــة) ن ـح ــو %1
(مــن الـنــاتــج املـحـلــي) .وهـنــاك أيضًا
ع ـم ــل ي ـج ــب ال ـق ـي ــام ب ــه ف ــي ال ـق ـطــاع
الـ ـ ـع ـ ــام لـ ـجـ ـه ــة عـ ـمـ ـل ــه وإنـ ـت ــاجـ ـيـ ـت ــه
ومــوظ ـف ـيـ ّـه» .وأك ـمــل ت ــاوة «أوام ــر»
دولـ ـت ــه ب ــأن ــه ي ـجــب «إصـ ـ ــاح قـطــاع
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ف ـم ــن دون كـ ـه ــرب ــاء مــن
ال ـ ـص ـ ـعـ ــب االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار» .أمـ ـ ـ ــا ف ــي
مــوضــوع مكافحة الـفـســاد« ،فيجب
أن يكون من خالل أمور تقنية ،منها
ال ـت ـحــول نـحــو اإلدارة اإللـكـتــرونـيــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ال ــوسـ ـيـ ـل ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف
الفساد»ّ .
وردًا على سؤال «األخبار»
ّ
ب ــأن ت ـكــرار الـحــديــث عــن اإلجـ ــراء ات
ّ
ُ
الــواجــب على لبنان اتخاذها يعبر
عــن الــرؤيــة الفرنسية ،ال اللبنانية،
وهــو تدخل بشؤون محلية ،وصف
دوكان كالمه بـ «النقاش الطبيعي»،
ففي النتيجة «ال لبنان وال املانحون
ُمـ ـل ــزم ــون ب ـ ـشـ ــيء .هـ ـن ــاك عـ ـق ــد ،إذا
ك ــان أح ــد ال ي ــري ــدهّ ،ي ـقــوم بـمــا يــراه
مناسبًا» .وأضــاف أنــه يتحدث ّ
عما
ورد في البيان الوزاري «الذي كتبته
ُ
ال ـح ـك ــوم ــة ،ال امل ــانـ ـح ــون .ه ــل ك ـتــب
إرضـ ً
ـاء ألحــد؟ كال ،بل ليسير لبنان
بشكل أفضل».
وكـ ـ ـ ــان دوكـ ـ ـ ــن قـ ــد اخـ ـتـ ـت ــم زيـ ــارتـ ــه
ّ
أمــس بلقاء كــل من رئيس الحكومة
س ـعــد ال ـح ــري ــري ،ووزي ـ ــر املـ ــال علي
ح ـس ــن خ ـل ـي ــل ،ووزيـ ـ ـ ــر االت ـ ـصـ ــاالت
محمد شـقـيــر ،ووزي ـ ّـر الـبـيـئــة فــادي
جريصاتي .كذلك فإنه عقد اجتماعًا
في قصر الصنوبر مع سفراء الدول
املــانـحــة فــي «س ـي ــدر» ،وممثلني عن
املؤسسات الدولية في لبنان .ورغم
ّأن دوكان ّ
كرر بعد لقاء اته مع الوزراء
ّ
أنــه وجــد اسـتـعــدادًا لبنانيًا «للبدء
بــاإلصــاحــات واالس ـت ـث ـم ــارات» ،إال
ّ
أن م ـص ــادر اج ـت ـمــاع الــدبـلــومــاســي
الفرنسي مع سفراء الــدول املانحة،
ّ
أبـلـغــت «األخ ـب ــار» أن دوك ــان «عـ ّـبــر،
ب ـع ــد ج ــول ـت ــه ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،عــن
استيائه مــن عــدم جــديــة املسؤولني
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ،وع ـ ــدم ق ــدرتـ ـه ــم عـلــى
ت ـن ـف ـي ــذ اإل ّص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة»،
مـ ـعـ ـتـ ـبـ ـرًا أنـ ـ ـه ـ ــم ُ
«ي ـ ـض ـ ـي ـ ـعـ ــون وق ــت
شعبهم ووقتنا».
(األخبار)

يصعب إخفاء املعطيات والحقائق،
ً
ط ــوي ــا ف ــي م ــواج ـه ــة عـ ــدو يـتـعــاظــم
تـهــديــده الـعـسـكــري ،مــن دون الـقــدرة
ال ـف ـع ـل ـيــة ع ـلــى ال ـل ـح ــاق ب ــه وإي ـج ــاد
ح ـل ــول ل ـت ـه ــدي ــده .هـ ــذه ه ــي حـقـيـقــة
م ـي ــزان ال ـق ــوة ب ــن إس ــرائ ـي ــل وح ــزب
الله ،التي تتكشف تباعًا ،وتظهر ما
حاولت تل أبيب إخفاءه ،ليس فقط
عن عدوها ،بل عن جمهورها أيضًا.
بـ ـع ــد اإلق ـ ـ ـ ـ ــرار ب ـت ـخ ـل ــف قـ ـ ـ ــدرة س ــاح
الـ ـ ـب ـ ــر عـ ـ ــن خـ ـ ـ ــوض ّاملـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارك الـ ـب ــري ــة
والـ ـ ـت ـ ــوغ ـ ــات وتـ ـ ــدنـ ـ ــي ثـ ـق ــة الـ ـقـ ـي ــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ك ـمــا ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي هــذا
ال ـســاح (إل ــى حــد االن ـت ـفــاء) ،يتكشف
وج ــه جــديــد م ــن تـخـلــف قـ ــدرة الــدفــاع
ال ـ ـجـ ــوي اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ال ـت ـص ــدي
واعـتــراض الـصــواريــخ ،ضمن طبقاته
ال ـثــاث :القصير واملـتــوســط والبعيد
املـ ــدى .الـكـشــف ال ــذي ورد عـلــى لسان
خ ـبــراء إســرائ ـيــل وأه ــم مــن لــديـهــا في
الـصـنــاعــات العسكرية ،يــؤكــد وجــوب
ال ـق ـلــق وال ـخ ـش ـيــة (إســرائ ـي ـل ـيــا) ،ومــن
شأنه «منع إسرائيل من النوم» جراء
التهديد املحدق بها.
ف ـ ـ ــي مـ ـ ـق ـ ــال ـ ــة ن ـ ـ ـشـ ـ ــرت عـ ـ ـل ـ ــى م ــوق ــع
«ن ـي ــوز  »1ال ـع ـب ــري ،يـكـشــف رئـيــس
ق ـس ــم األب ـ ـحـ ــاث ف ــي االس ـت ـخ ـب ــارات
العسكرية السابق ،عاموس غلبوع،
أن «ق ـ ــدرة إس ــرائ ـي ــل ع ـلــى مــواجـهــة
الـ ـص ــواري ــخ مـتـخـلـفــة ع ــن ال ـت ـهــديــد
الصاروخي املـعــادي» .ينقل غلبوع
ع ـ ـ ــن أح ـ ـ ـ ــد أه ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـب ـ ـ ــراء م ــؤسـ ـس ــة
رفائيل للصناعات العسكرية ،دان

(أرشيف)

روغـ ـ ـ ــل ،وج ـ ـ ــوب ال ـق ـل ــق مـ ــن ضـعــف
املنظومة الدفاعية اإلسرائيلية في
اعـ ـت ــراض الـ ـص ــواري ــخ ال ـق ــادم ــة مــن
الـشـمــال (لـبـنــان) ،عــارضــا حقيقتني
ح ـســاب ـي ـتــن غ ـيــر قــاب ـل ـتــن لـلـنـقــض
تؤكدان رأيه:
ً
وبناء على الحقائق التي
في املقام األول،
ترد من املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
نفسها «ال يوجد لدى إسرائيل حاليًا،
ً
ولــن يـكــون مــوجــودًا لديها مستقبال،
مــا يكفي مــن الـصــواريــخ االعتراضية
ل ـل ـت ـص ــدي ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ال ـك ـَب ـي ــر مــن
الصواريخ ،التي ُي َّ
قدر أن ُيطلق منها
ألفا صاروخ يوميا» .ويشير روغل إلى
أن «جزءًا من صواريخ العدو قد تسقط

ف ــي م ـنــاطــق غ ـيــر مـبـنـيــة ،ل ـكــن امل ـئــات
منها ،وتحديدًا الدقيقة ،ستسقط في
أمــاكــن مبنية تــوجــب اع ـتــراض ـهــا ،أي

لن يكون لدى العدو
ما يكفي من الصواريخ
االعتراضية للتصدي
لصواريخ المقاومة

إط ــاق ص ــاروخ ــن اعـتــراضـيــن تجاه
كــل ص ــاروخ منها ،بما يصل بعملية
حـســابـيــة بسيطة إل ــى  1400ص ــاروخ
يوميًا ،وهو ما ال قدرة إلسرائيل عليه
عمليًا».
املقام الثاني يتعلق بالكلفة املالية،
الـتــي يـقــول عنها إنـهــا «تقشعر لها
األب ـ ــدان» .فــالـحـسـبــة هـنــا ف ــي تقدير
ي ــوم ق ـتــالــي واحـ ــد م ــع إطـ ــاق 1400
صـ ـ ـ ـ ــاروخ اع ـ ـتـ ــراضـ ــي (ب ـ ـمـ ــا ي ـش ـمــل
صواريخ «القبة الحديدية» و«مقالع
داوود» و«حيتس») إلى ما يقرب من
 1.3مليار دوالر .وفــي حساب أطول
ً
قليال ،فــإن كلفة خــوض مواجهة من
عشرة أيــام فقط ،تكلف إسرائيل 13
مـلـيــار دوالر ،مــن دون حـســاب كلفة
نـفـقــات ال ـح ــرب األخـ ــرى وأض ــراره ــا.
وماذا عن الوضع إن استمرت الحرب
عشرين يومًا ،أو ثالثني يومًا؟
ي ـق ــول روغ ـ ــل  -وهـ ــو ل ـل ــدالل ــة حــائــز
مرتني أرفــع جائزة تقديرية رسمية
ف ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ل ـل ـت ـم ـي ــز ف ـ ــي م ـج ــال
االخ ـت ـص ــاص (ج ــائ ــزة إس ــرائـ ـي ــل) -
إن «عـلــى رئـيــس الـحـكــومــة بنيامني
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،وعـ ـل ــى رؤس ـ ـ ــاء األركـ ـ ــان
الـ ـث ــاث ــة (الـ ـس ــابـ ـق ــن)  -فـ ــي إش ـ ــارة
إل ــى بـنــي غــانـتــس ومــوش ـيــه يعلون
وغ ــاب ــي أش ـك ـن ــازي ال ــذي ــن ي ـق ــودون
الئـ ـح ــة «أزرق أبـ ـي ــض» ف ــي مـعــركــة
االنـتـخــابــات البرملانية االسرائيلية
ً
ملواجهة نتنياهو ،أن يقدموا حلوال
ل ــإس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ك ـ ــي ي ـت ـم ـك ـن ــوا مــن
ً
النوم ليال من دون قلق ،إزاء تهديد
صواريخ الشمال (لبنان) ،ال وعــودًا
دعائية وكليشيهات فقط».

تقرير

«ستاندر أند بورز» :تصنيف لبنان ما قبل «الخردة»
أصدرت وكالة التصنيف
«ستاندر أند بورز» تقريرًا عن لبنان
يخفض ما ُيعرف بـ«النظرة
المستقبلية» من «مستقر» إلى
«سلبي» وأبقت على تصنيفه
( ،)B-ما يعني أن الوكالة ال
تزال لديها شكوك في قدرة
لبنان على الخروج من األزمة
االقتصادية  -المالية التي
ضربته
محمد وهبة
خـ ـ ـل ـ ــص تـ ـقـ ـيـ ـي ــم وك ـ ـ ــال ـ ـ ــة ال ـت ـص ـن ـي ــف
«ستاندر أند بورز» إلى خفض النظرة
املستقبلية لـلـبـنــان مــن «مـسـتـقـ ّـر» إلــى
«س ـل ـب ــي» ،م ــع ال ـح ـفــاظ ع ـلــى تصنيف
لبنان ( .)B-هذا يعني أن الوكالة منحت
لبنان فرصة قبل خفض التصنيف إلى
مـسـتــويــات «الـ ـخ ــردة» ال ـتــي بـلـغـهــا مع
وكالة التصنيف «موديز» مطلع العام
الجاري.
اك ـت ـفــاء «س ـت ــان ــدر أن ــد ب ـ ــورز» بخفض
النظرة املستقبلية إلــى سلبي من دون
تـنــزيــل رتـبـتــه م ــن مـسـتــويــات ( )Bإلــى
مستويات ( ،)Cلم يمنعها من اإلشــارة
بــوضــوح إلــى العناصر الـتــي يمكن أن
تدفعها إلى خفض التصنيف .فالوكالة
أشارت إلى أن الدين العام في لبنان لم
يعد على مسار االستدامة ،وكأنها تقول
إنه بات خارج السيطرة نسبيًا .ولفتت
إلى أن ارتفاع َّ
الدين العام وكلفته تزامن
م ــع ت ــدف ـق ــات رأس ـم ــال ـي ــة ضـعـيـفــة ج ـدًا
م ــن ال ـخ ــارج ون ـم ـ ّـو م ـتــواضــع لـلــودائــع
امل ـصــرف ـيــة .ك ــذل ــك أوض ـح ــت «س ـتــانــدر

أن ــد ب ـ ــورز» أن ل ـب ـنــان سـيـقــع ف ــي عجز
كـبـيــر ف ــي ه ــذه ال ـس ـنــة لـجـهــة حــاجــاتــه
م ــن ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة ،ف ــي ظ ــل ه ــذا
الضعف مــن التدفقات الرأسمالية في
السنة املاضية ومـقــارنــة مــع الحاجات
التجارية وحاجات الخزينة.
مــا تـقــولــه الــوكــالــة ،أن اسـتـمــرار العجز
التجاري بمستوى مرتفع بلغ في نهاية

 2018نحو  17مليار دوالر ،باإلضافة
إلى العجز الكبير في الخزينة واملتوقع
أن يـبـلــغ  6.7م ـل ـيــارات دوالر ،يعنيان
أن حــاجــات لـبـنــان لـلـعـمــات األجنبية
ستبقى ضخمة وال يمكن تمويلها من
خ ــال الـتــدفـقــات الـضـعـيـفــة .وبالنسبة
إلى الوكالة ،فإن هذا األمر يعني املزيد
من استنزاف احتياطات مصرف لبنان

«ستاندر أند بورز»َّ :
الدين العام في لبنان لم يعد على مسار االستدامة (مروان طحطح)

بالعمالت األجـنـبـيــة ،إذ سيضطر هذا
األخير إلى تمويل الحاجات من دون أن
يتمكن من تعويضها .ال بل إن الوكالة
ت ـح ـ ّـدث ــت ع ــن ص ـعــوبــة ال ـح ـص ــول على
العمالت األجنبية من خالل الهندسات
امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ي ــواص ــل م ـص ــرف لـبـنــان
ً
تنفيذها ،فضال عن تشكيكها في تنفيذ
اإلص ـ ــاح ـ ــات ب ــال ـس ــرع ــة امل ـط ـل ــوب ــة مــن
لبنان من الــدول املانحة التي اجتمعت
في مؤتمر «سيدر» في باريس.
ّ
تتخوف من أن تعمد
وكانت املصارف
«س ـ ـتـ ــانـ ــدر أنـ ـ ـ ــدر بـ ـ ـ ـ ــورز» إل ـ ــى خ ـفــض
تصنيف لـبـنــان إل ــى مـسـتــوى (،)CCC
وه ــي أول رتـبــة ضـمــن مـسـتــوى الـ ــ(،)C
ألن ذلك يعني أن هناك وكالتي تصنيف
خفضت تصنيف لبنان إلــى املستوى
امل ـعــروف ب ــ«ال ـخ ــردة» ،وه ــو مــا يفرض
على املـصــارف أن ترفع قيمة املــؤونــات
ال ـت ــي ت ــأخ ــذه ــا ف ــي م ـيــزان ـيــات ـهــا تـجــاه
س ـنــدات ال ـيــوروبــونــدز فــي محفظتها،
ً
فـضــا عــن أن ــه يـفــرض عليها أيـضــا أن
ترفع معدل تغطية املالءة املالية ،إذ إن
مصرف لبنان ّ
حدد معدل املالءة املالية
لـلـمـصــارف بـنـسـبــة  ،%15وه ــي نسبة
بلغتها غالبية املصارف ،إال أن خفض
الـتـصـنـيــف وامل ــؤون ــات ال ـتــي ستترتب
عنه ،سيخفض املعدالت لدى املصارف
إلى  ،%12ما يعني أن عليها أن تقتطع
نحو  1.5مليار دوالر مــن أمــوالـهــا من
أجل رفع نسبة املالءة إلى  %15مجددًا.
عـلــى أي ح ــال ،إن امل ـت ـعــارف عـلـيــه لــدى
وكــاالت التصنيف أن تقييمها للنظرة
ّ
يمتد على أكثر من سنة
املستقبلية ال
واح ـ ــدة ،وه ــي مـجـبــرة بـعــدهــا عـلــى أن
تعيد النظرة املستقبلية إلى «مستقر»،
أو أن تـخـفــض ال ـت ـص ـن ـيــف ،ول ـك ــن هــذا
ال يـحــول دون أن تـكــون هـنــاك تـطــورات
ً
فــي التقييم ال ــدوري تستوجب تعديال
سريعًا في التصنيف.
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مجتمع
قضية تبحث لجنة األشغال النيابية في حل مشكلة تأمين تمويل للمؤسسة العامة لالسكان عبر مشروع قانون
ّ
التشوه العمراني واالكتظاظ السكاني والضغط على البنى التحتية ،ويضرب بعرض الحائط السالمة العامة.
يزيد
ُ
ُ
مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة يجيز إضافة طابق جديد على االبنية الموجودة والمستحدثة ،في ظل
معارضة نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لسياسة «تركيب الطرابيش»

على الحافة

«المياه والسياحة» ...الهدر المسكوت عنه
حبيب معلوف

مشروع تعديل قانون البناء على حساب التنظيم المدني والسالمة العامة

تمويل «اإلسكان» بـ«تركيب الطرابيش»!
هديل فرفور
بـ ـه ــدف ت ــأم ــن اي ـ ـ ـ ــرادات لـلـمــؤسـســة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ــإس ـ ـكـ ــان ،ت ـ ـ ـ ــدرس ل ـج ـنــة
األشـ ـغ ــال ال ـع ــام ــة وال ـن ـق ــل الـنـيــابـيــة
مـ ـش ــروع ق ــان ــون ي ــرم ــي إلـ ــى تـعــديــل
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـبـ ـنـ ــاء رق ـ ـ ــم ( 646تـ ــاريـ ــخ
 )2004/12/11وت ـع ــدي ــل امل ــرس ــوم
التطبيقي لقانون البناء رقم 15874
(ت ـ ــاري ـ ــخ ُ .)2005/12/12
وي ـج ـي ــز
ال ـقــانــون إض ــاف ــة طــابــق ُ جــديــد على
األبـ ـنـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة واملـ ـسـ ـتـ ـح ــدث ــة
ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة م ــن دون
اح ـت ـســابــه ف ــي مـ ـع ـ ّـدالت اإلس ـت ـث ـمــار
وع ــدد الـطــوابــق واإلرت ـف ــاع األقـصــى.
ويشترط أن يكون الطابق اإلضافي
ّإما ذا سقف منحدر على شكل ثكنة
ّ
ُمغطاة بالقرميد في املناطق الريفية
أو تشجير  %40مــن سـطــح الطابق
ف ــي املـ ـ ــدن .ف ـي ـمــا يـسـتـثـنــي امل ـنــاطــق
التي تفرض شروطًا خاصة للبناء،
وامل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـف ـي ــات او لـلـسـكــن
الـ ـخ ــاص ،واألب ـن ـي ــة ال ـتــي اس ـت ـفــادت
مــن قــوانــن اسـتـثـنــائـيــة بــارتـفــاعــات
أو بعدد طوابق ،وتلك التي خضعت
ل ـق ــوان ــن ت ـســويــة م ـخــال ـفــات ال ـب ـنــاء
سابقًا.
ّ
ورغم أن الصيغة النهائية للمشروع
لـ ـ ــم تـ ـتـ ـبـ ـل ــور بـ ـ ـع ـ ــد ،وفـ ـ ـ ــق عـ ـ ـ ــدد مــن
املعنيني وأعضاء في لجنة األشغال
النيابية تواصلت معهم «األخبار»،
ّ ّ
إل أن «الثابت» هو تقسيم العائدات
ال ـت ــي سـتـسـتــوفــى ف ــي حـ ــال إقـ ـ ــراره،
وت ــوزي ـع ـه ــا ك ــاآلت ــي %10 :لـحـســاب
ال ـب ـلــديــات امل ـع ـن ـيــة ،و %10لـحـســاب
صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة امل ــرك ــزي و%80
لحساب املؤسسة العامة لإلسكان.
نـقـ ّـابــة املـهـنــدســن ف ــي ب ـي ــروت الـتــي
ح ــذر نقيبها املعمار جــاد تــابــت في
ت ـق ــري ــر ل ــه م ــن ت ــداعـ ـي ــات االق ـ ـتـ ــراح،
دع ــت املـعـمــاريــن املهتمني ال ــى لقاء
في بيت املهندس أمس للنقاش فيه.
تابت أشار في تقريره الى «تداعيات
ك ـث ـي ــرة» ل ـل ـم ـشــروع «م ــن شــأن ـهــا أن
ت ــؤث ــر ت ــأث ـي ــرا بــال ـغــا ع ـلــى الـتـنـظـيــم
امل ــدن ــي واس ـت ـع ـم ــاالت األراضـ ـ ــي في
كافة املناطق ،كما يمكن أن تؤدي الى
املزيد من التشويه للبيئة وللطابع
املـعـمــاري للمدن ولـلـقــرى» .وأوضــح
ّ
أن األث ـ ــر امل ـب ــاش ــر األول ه ــو زيـ ــادة
معدالت اإلستثمار في كافة األراضي

الـلـبـنــانـيــة «م ــا سـيـنـتــج عـنــه ضغط
إضافي على شبكات البنى التحتية
واملـ ـ ــواصـ ـ ــات ،وي ــزي ــد م ــن امل ـشــاكــل
ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـك ـه ــرب ــاء
واملـ ـي ــاه وش ـب ـكــات ال ـط ــرق والـنـقــص
ف ــي م ــواق ــف الـ ـسـ ـي ــارات» .ول ـفــت إلــى
أن «الــزيــادة فــي مـعـ ّـدالت اإلستثمار
سـ ـت ــؤدي الـ ــى م ــزي ــد م ــن اإلك ـت ـظ ــاظ
في أحياء مدننا وقــرانــا ،ومزيد من
اإلخـتـنــاق فــي املـنــاطــق املبنية التي
ت ـع ــان ــي أص ـ ــا مـ ــن ك ـث ــاف ــة س ـكــان ـيــة
مرتفعة» .ناهيك عما يمكن أن ينتج

عنه مــن مشاكل حقوقية وقانونية
بــن ّ مالكي الحصص واالنتفاعات.
وح ــذر مــن أن مثل هــذا التدبير «قد

نقابة المهندسين :المشروع
يأتي في وقت هناك أكثر من
 150ألف شقة ال تجد من يشتريها
ت ـك ــون ل ــه ت ــداع ـي ــات خ ـط ـيــرة ف ــي ما
يـتـعـلــق بــال ـســامــة ال ـعــامــة وال ـق ــدرة
ّ
على مقاومة الزالزل والهزات».

الـ ـتـ ـق ــري ــر أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ــى أن ال ـت ـن ـظ ـيــم
امل ــدن ــي يـ ـح ـ ّـدد ف ــي ب ـع ــض امل ـنــاطــق
عـ ــدد ال ـط ــواب ــق واالرت ـ ـفـ ــاع األق ـصــى
لـل ـب ـنــاء ب ـه ــدف ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى طــابــع
الـ ـ ـق ـ ــرى واألري ـ ـ ـ ـ ـ ــاف وع ـ ـلـ ــى امل ـن ــاظ ــر
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،وإض ــاف ــة ط ــاب ــق جــديــد
سيكون له «تأثير أكيد على الطابع
العمراني فــي كــل املـنــاطــق بما فيها
املناطق الريفية واألراضــي الزراعية
واألح ـ ــراج ،وتعميم ن ـمــوذج األبنية
الـتــي يبلغ ارتـفــاعـهــا أرب ـعــة طــوابــق
عـ ـل ــى أغـ ـل ــب املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة».

أم ــا تـبــريــر زيـ ــادة الـطــابــق االضــافــي
ب ـح ـجــة «األث ـ ـ ــر ال ـت ـج ـم ـي ـلــي» لـثـكـنــة
ال ـق ــرم ـي ــد ف ـس ـي ـع ـنــي «ف ـ ـ ــرض طــابــع
م ـع ـمــاري واحـ ــد عـلــى كــافــة املـنــاطــق
ب ـم ـع ــزل ع ــن خ ـصــائ ـص ـهــا ونــوع ـيــة
البناء فيها» .ولفت التقرير ،في هذا
السياق ،الى ضرورة «احترام تراثنا
امل ـع ـمــاري الـحــديــث ال ــذي أشـ ــاده في
الخمسينيات والستينيات من القرن
املاضي أعالم العمارة اللبنانية مثل
الـنـقـبــاء أن ـط ــوان تــابــت وفــريــد طــراد
وه ـنــري إده وأم ــن ال ـبــزري وعــاصــم

س ـ ــام وبـ ـي ــار ال ـ ـخـ ــوري وغـ ـي ــره ــم».
ُ ّ
وســأل« :هــل ُيعقل أن تغطى األبنية
الـتــي أش ــاده ــا ه ــؤالء بـطــرابـيــش من
القرميد تناقض طابعها املعماري؟
وهــل يعقل أن تعمم ثكنات القرميد
ع ـلــى ال ـب ـن ــاي ــات املــرت ـف ـعــة واألبـ ـ ــراج
الـتــي تـشــاد فــي بـيــروت وبقية املــدن
اللبنانية؟».
عضو لجنة األشغال النيابية محمد
ّ
خواجة قال لـ «األخـبــار» إن «البحث
ال يــزال جــاريــا ،ومـشــروع القانون لم
ُي ّ
ولفت الى أن بعض أعضاء
قر بعد».
ّ
ال ـل ـج ـنــة ي ـت ـحــفــظ ع ــن م ـب ــدأ إض ــاف ــة
طابق على االبنية القديمة في املدن
لتداعيات ذلــك على السالمة العامة
واالكـ ـتـ ـظ ــاظ وال ـض ـغ ــط ع ـلــى الـبـنــى
ّ
ال ـت ـح ـت ـيــة واملـ ــواقـ ــف ،إل أن «ه ـنــاك
ح ـمــاســة ي ـبــدي ـهــا غــال ـب ـيــة االع ـض ــاء
لجهة الشق التجميلي الــذي يرسيه
امل ـشــروع مــن جـهــة ،ولتسيير أعمال
املــؤسـســة الـعــامــة لــاسـكــان مــن جهة
أخرى».
مصادر في مديرية التنظيم املدني
«ناقض
قالت لـ«األخبار» إن املشروع
ً
كــل م ـبــادئ التنظيم امل ــدن ــي» ،الفـتــة
ّ
إل ــى أن ال ــداف ــع األس ـ ــاس وراءه هو
ت ــأم ــن ت ـم ــوي ــل ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة
لـ ــإس ـ ـكـ ــان .ف ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـغ ــرب ت ـقــريــر
نـقـيــب امل ـه ـنــدســن ذلـ ــك ،م ـش ـي ـرًا الــى
أن الــدراســات التقديرية الـتــي قامت
بـهــا الـنـقــابــة ف ــي ب ـي ــروت بــالـتـعــاون
م ــع ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن ف ــي ال ـش ـمــال
والتنظيم املدني تشير الى أن إقرار
املشروع لن يدخل الى الخزينة أكثر
من  150الى  300مليون دوالر سنويا
كـحـ ّـد أقـصــى« ،ه ــذا اذا ارتـكــزنــا على
معدل مساحات رخص البناء خالل
السبع سنوات األخيرة .فهل نخاطر
باعتماد قانون يــؤدي الــى مزيد من
ال ـت ـشــويــه لـبـيـئـتـنــا ول ـط ــاب ــع مــدنـنــا
وقرانا ويهدد السالمة العامة مقابل
هذا املبلغ الذي ال يمثل سوى نسبة
ضئيلة من واردات الخزينة؟» .ولفت
ال ــى أن امل ـفــارقــة أن امل ـش ــروع «يــأتــي
في وقت يشهد فيه السوق العقاري
تــراجـعــا مـلـحــوظــا بــوجــود أك ـثــر من
 150أل ــف ش ـقــة سـكـنـيــة ال ت ـجــد من
ي ـش ـت ــري ـه ــا ،ف ـه ــل ي ـع ـقــل أن نـضـيــف
مساحات بناء جــديــدة فيما السوق
غير قــادر على استيعاب املساحات
املوجودة؟».

امل ـ ـ ــادة ال ــرابـ ـع ــة :ف ــي الـ ـعـ ـق ــارات غـيــر
املبنية يتوجب على طالبي الترخيص
االستفادة من مــواد مشروع القانون
تنفيذ تركيب محطة تكرير للصرف
الصحي ،تأمني خــزانــات لجمع املياه
ومعالجتها بمعدل متر مكعب وما
ف ـ ــوق ل ـك ــل ش ـق ــة س ـك ـن ـيــة .ف ــي ح ــال
االس ـت ـفــادة مــن اح ـكــام املـ ــادة الثانية
يفترض معالجة الواجهة الخامسة او
السطح ولحظ حديقة بنسبة ال تقل
ع ــن  40بــامل ـئــة م ــن م ـســاحــة الـسـطــح
االخير.
املــادة الخامسة :يتوجب على مالكي

العقار الذين يرغبون باالستفادة من
احكام هذا القانون دفع رسم ما يعادل
 30في املئة من قيمة االرض الوهمية
امل ـط ـلــوبــة ل ـتــأمــن امل ـس ــاح ــة املـطـلــوبــة
عـنــدمــا ال يـتـجــاوز عــامــل االستثمار
 1في املئة بعد الــزيــادة ،و 40في املئة
عندما يكون عامل االستثمار اعلى
مــن واحــد ال يتجاوز  2فــي املئة بعد
الــزيــادة ،و  50فــي املـئــة عندما يكون
عــامــل االسـتـثـمــار أع ـلــى مــن  2تقوم
اللجنة اللجان املعتمدة بتخمني سعر
املـتــر الع ـطــاء رخ ــص للبناء بتخمني
سعر املتر لتحديد الرسم املتوجب.

ّ
ّ
حذرت نقابة المهندسين من تداعيات خطيرة للمشروع على السالمة العامة والقدرة على مقاومة الزالزل والهزات (هيثم الموسوي)

ّ
مسودة المشروع
امل ـ ــادة االولـ ـ ــى :اق ــام ــة طــابــق اضــافــي
ذي سـقــف مـنـحــدر ال يحتسب في
م ـعـ ّـدالت اإلسـتـثـمــار وع ــدد الـطــوابــق
واإلرتـ ـف ــاع األق ـص ــى ،وف ــق ال ـشــروط
التالية:
 أوال :أال يزيد ارتـفــاع الحد للطابقاملـ ـنـ ـح ــدر عـ ــن ال ـس ـق ــف مـ ـت ــرا و80
س ـن ـت ـي ـم ـتــرا ،وعـ ــن االرت ـ ـفـ ــاع أرب ـع ــة
أمـ ـت ــار ونـ ـص ــف .أمـ ــا ف ــي ال ـع ـق ــارات
املبنية وامل ـفــرزة الــى حقوق مختلفة
يجب ضم املستندات االضافية الى
م ـل ـفــات ال ـت ــرخ ـي ــص :م ــواف ـق ــة كــامــل
مالكي الحقوق على البناء املضاف

واملـ ـس ــاح ــة امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـخــدمــات
املشتركة ومصدقة لدى كاتب العدل،
افادة صادرة عن مكتب تدقيق فني
ف ـئ ــة اول ـ ــى ع ــن ق ـ ــدرة ت ـح ـمــل ال ـب ـنــاء
ل ــاض ــاف ــات امل ـط ـلــوبــة وفـ ــق ش ــروط
السالمة العامة من الناحية االنسانية
 ث ــانـ ـي ــا :ي ـج ــب أال ت ـق ــل امل ـســاه ـمــةاملتخصصة للخدمات املشتركة عن
 35م ـتــرا مــربـعــا وان ت ـكــون معطاة
ب ـص ــورة كــام ـلــة م ــن مـ ــواد التكسية
ذات ـ ـهـ ــا ومـ ـ ــن ال ـ ـلـ ــوحـ ــات ال ـش ـم ـس ـيــة
وان يــؤمــن ال ــوص ــول الـيـهــا بـصــورة
مستقلة.

 ثالثا :ان يكون سقف الطابق بشكلكامل بالقرميد او بمواد اخرى يجري
ت ـحــديــدهــا م ــن ق ـبــل امل ـج ـلــس االع ـلــى
للتنظيم املدني ،وان يتضمن ما ال يقل
عــن  15فــي املئة مــن مساحة الطابق
لوحات شمسية لتوليد الطاقة مدمجة
بالكامل مــن مــواد التكسية .ويعتبر
جسم البناء الخارجي املقام بموجب
هــذا التعديل كــوحــدة متكاملة لجهة
م ــواد التكسية والتلبيس املستعملة
في الخارج وذلك في االقسام العمودية
اذا وجدت واالقسام املتعددة
املــادة الثانية ،في املناطق غير املحدد

فيها عــدد الـطــوابــق واالرت ـفــاع ،يمكن
الــزيــادة على عــامــل االسـتـثـمــار العام
 25مـتــرا فــي املـئــة حـصــرا والـشــروط
نفسها للمادة السابقة.
املادة الثالثة ،يستثنى من احكام هذا
القانون املناطق التي تفرض شروط
الـبـنــاء فـيـهــا شــروطــا خــاصــة لشكل
ث ـك ـنــة ال ـق ــرم ـي ــد ،م ـنــاطــق مخصصة
ل ـلـف ـيــات او لـلـسـكــن الـ ـخ ــاص ،كــافــة
االب ـن ـي ــة ال ـت ــي اس ـت ـف ــادت م ــن قــوانــن
استثنائية بارتفاعات او بعدد طوابق،
واالبنية التي خضعت لقوانني تسوية
مخالفات البناء سابقا.
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نــدوة غرفة التجارة والصناعة والــزراعــة ،بالتعاون مع
«مؤسسة إبراهيم عبد الـعــال للتنمية املستدامة» ،في
 21الشهر املاضي حــول «املـيــاه والسياحة» ،لم تكسر
الصمت عن استهالك القطاع السياحي للمياه .ال أرقام
جديدة ،وال مسوحات حقيقية ،إن لجهة انــواع املرافق
الـسـيــاحـيــة وال أع ــداده ــا وال حـجــم اسـتـهــاكـهــا للمياه
العذبة ،وطريقة هذا االستهالك الشرعية وغير الشرعية
من املياه السطحية أو الجوفية...إلخ .والــى هــذا النقص
فــي املعلومات ،فــإن كــل االرق ــام التي ذكــرت فــي الندوة
تحتاج الــى تدقيق ،كــاالدعــاء أن منطقة بـيــروت وجبل
لبنان تحتاج الــى نصف مليون متر مكعب من املياه،
مع العلم بأن مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان كانت قد
أعلنت أن عدد مشتركيها يقارب  392ألفًا .وإذ يفترض
األخــذ فــي االعتبار الـفــروقــات األكـيــدة بــن االشتراكات
املنزلية (ما يقارب مترًا مكعبًا) وغير املنزلية التي تفوق
هــذا الــرقــم ،فــإن أح ـدًا ال يعلم ما هو حجم السحب من
ُ
اآلبــار الجوفية ،وال كمية املياه التي تنقل بالصهاريج
من املناطق املحيطة بالعاصمة ،خصوصًا للمؤسسات
املصنفة سياحية ،والتي يصل استهالك الواحدة منها
أحيانًا الــى ما يعادل استهالك أحياء سكنية ضخمة
بكاملها! كما أن بعض اإلح ـصــاءات يؤكد أن السائح
يستهلك أربعة أضعاف ما يستهلكه املواطن العادي من
املياه ،وأن غرفة في فندق يمكن أن تستهلك بني 800
ً
و 2000ليتر يوميًا ،فضال عن الكميات الضخمة التي
تذهب الى املسابح واملنتجعات صيفًا ،أي في وقت الشح

وحاجة املواطنني ّ
املاسة الى املياه!
رغم ذلك ،ال وجود الستراتيجية سياحية مستدامة ،من
ضمن استراتيجية شاملة للتنمية املستدامة يفترض
أن تدمج بــن القطاعات وفــي طليعتها قطاع املـيــاه .وإذ
يتحدث البعض في وزارة السياحة أو في نقابة أصحاب
الفنادق عن «أهداف استراتيجية» الستقبال مليون سائح
في السنة ،فــإن املفترض إقــرار مثل هــذه االستراتيجية
لوضع ضوابط على استهالك الطاقة واملياه في القطاع
السياحي.
ي ـجــزم الـبـعــض ب ــأن ال ـق ـطــاع الـسـيــاحــي ال ــذي يـسـهــم في
 %20مــن الــدخــل الــوطـنــي مرتبط بقطاع املـيــاه مــن نــواح
عديدة .وهذا صحيح .إال أن هذا البعض ال يزال يعتبر ان
مشاريع السدود السطحية يمكن أن تسهم في تشجيع
وتنشيط االستثمارات السياحية حول بحيرات السدود
االصطناعية .ويبدو أن هؤالء لم يتعلموا أي درس بعد من
ُ
تجربة سد القرعون ،وكيف ضربت «السياحة» حوله بعد
تلوث مياه بحيرة ّ
ّ
السد ،والنهر عمومًا!
كـمــا ي ـبــدو واض ـحــا مــن امل ـشــاريــع امل ـقــدمــة لـلـتـمــويــل من
ضـمــن «س ـيــدر» ،ال سيما االسـتــدانــة مــن أجــل مشاريع
السدود ومعالجة مياه الصرف ،فإن من ّ
أعد هذه الالئحة
ال يعرف حجم االرتـبــاط العضوي بني كلفة تأمني مياه
الشرب وكلفة معالجة مياه الصرف ،وما ينجم عن ذلك
من أضــرار وكــوارث صحية واقتصادية وسياحية .كما
ً
يبدو أن العقل الذي يخطط إلدارتهما ليس واحدًا وشامال.
ليست املشكلة في ســوء إدارة قطاعي املياه والسياحة،
وال هي ناجمة عن تدخالت أصحاب املصالح ،او االدارات
الــرسـمـيــة الـعـفـنــة ،او مــن خـصــوصـيــات الـقـطــاع الـخــاص

وطمعه فقط ...بل في أنها باتت تدار ايضًا من جمعيات
ً
غطاء
تأخذ من مفاهيم عامة مثل «التنمية املستدامة»
لها ،وتروج ملشاريع ،أقل ما يقال فيها إنها تتناقض مع
كل مبادئ االستدامة .وإال ،ما الذي يفسر إصرار هؤالء
على اعتبار السدود السطحية جزءًا من السياسات املائية
الحميدة واملكابرة بعدم االعتراف بموت بحيرة القرعون
بسبب التلوث ووجود السد؟!
ال ــدرس األول ال ــذي ُيـفـتــرض اسـتـخــاصــه ،فــي موضوع
املياه ،هو أن هذا القطاع جزء ال يتجزأ من نظام إيكولوجي
متكامل ،وأن ضــرب أي عنصر من عناصر هــذا النظام
يؤدي حتمًا الى تدهوره ومن ثم موته ،وأن من الخصائص
األساسية ملياه االنهار هو جريانها (وتجددها) الذي ال
يفترض أن يتوقف اال في البحر .وهذا (البحر) ايضًا جزء
من هذا النظام ،ويمكن أن يموت بدوره إذا لم تتدفق اليه
االنهر مع كل ما تحمله من مغذيات ،وليس من ملوثات،
كما أن لألنهار حرمًا ،وضفافها تعتبر أمالكًا عامة ال
يفترض استباحتها بحجة تنشيط السياحة ،وال قطع
جريانها بحجة دعم الزراعة.
وب ــاملـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ل ـي ــس ب ــاملـ ـي ــاه وحـ ــدهـ ــا ت ـع ـي ــش الـ ــزراعـ ــة
والسياحة .بل بسياسات تنموية متكاملة في ما بينها
بكل عناصرها ،مع التشديد على دور الدولة في حماية
املـصــادر مــن التلوث واالسـتـنــزاف ،وترشيد االستخدام
فــي القطاعات كــافــة ،ال سيما الــزراعــة والسياحة ،ودعــم
ّ
الــزراعــات العضوية والبعلية املــوفــرة والسياحة البيئية
واالجـتـمــاعـيــة املـسـتــدامــة .وه ـنــاك دائ ـمــا امـكــانـيــة لتنمية
املناطق ،واالستفادة املعتدلة من املياه الجارية ،من دون
استنزاف هذا املورد وتلويثه أو االعتداء على مجاريه.

تقرير

ادخال «البرمجة» في المناهج :المطلوب قرار سياسي ...وتمويل
فاتن الحاج
هل ّأمن عضو تكتل لبنان القوي ،النائب
نـقــوال صـحـنــاوي ،اإلج ـمــاع السياسي
والتمويل من أجل إقرار اقتراح القانون
ال ــذي ت ـقــدم ب ــه ،فــي  30كــانــون الـثــانــي
املاضي ،إلدخال «البرمجة ،الروبوتيك
والــذكــاء االصـطـنــاعــي» كـمــادة إلزامية
فـ ــي م ـن ــاه ــج ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـ ـعـ ــام مـ ــا قـبــل

ال ـج ــام ـع ــي واالم ـ ـت ـ ـحـ ــانـ ــات الــرس ـم ـيــة
للثانوية العامة؟
ص ـح ـن ــاوي أكـ ــد ف ــي مــؤت ـمــر صـحــافــي
مجلس الـنــواب
عـقــده فــي قــاعــة مكتبة
ّ
لإلعالن عن اقتراح القانون أنه يراهن
ع ـلــى ت ـمــويــل م ــن مــؤت ـمــر «س ـ ـيـ ــدر،»1-
ّ
مشيرًا إلى أن نصف مليار دوالر تكفي
النطالقة املشروع خالل سنتني ومليار
دوالر خــال  4سنوات .واقترح للغاية

تأليف وفد مشترك من املهتمني للقاء
رئيس الحكومة سعد الحريري قريبًا.
وب ـعــض هـ ــؤالء املـهـتـمــن ش ــارك ــوا في
املؤتمر ال سيما وزيــر الــدولــة لشؤون
تكنولوجيا املعلومات عــادل أفيوني،
رئ ـيــس لـجـنــة تـكـنــولــوجـيــا املـعـلــومــات
النيابية نديم الجميل ،النائبة عناية
عز الدين ،النائبة السابقة غنوة جلول.،
عز الدين شددت في مداخلة لها على أن
املشروع يتطلب توافر القرار السياسي
لتجهيز الـبـنــى التحتية ،كــي ال يلقى
مصير استراتيجية الـتـحـ ّـول الرقمي
ال ـتــي طــورت ـهــا وزارة ال ــدول ــة ل ـشــؤون
التنمية اإلداري ـ ــة وبـقـيــت فــي األدراج.
ووافقت رئيسة املركز التربوي للبحوث
واالنماء بالتكليف ،ندى عويجان ،على
ّ
أن «الـقــرار السياسي مهم ،باعتبار أن
تطوير املناهج لم يندرج في أولويات
الـحـكــومــات املـتـعــاقـبــة عـلــى م ــدى ال ــ22
سنة املــاضـيــة ،فــآخــر تعديل للمناهج

حصل عــام  ،1997فيما ال زلنا نواجه
تحدي التمويل ،إذ لم يصلنا فلس من
القرض والهبات التي خصصت أخيرًا
للقطاع التربوي»،
وكان الفتًا حضور القطاع الخاص من
جمعيات وشركات للبرمجة أعربت عن
استعدادها للمساعدة لتسريع انتقال
الـتــامــذة إل ــى الـعـصــر الــرقـمــي ،ومنها
جمعية يهتم بـهــا صـحـنــاوي وشــركــة
تــديــرهــا ج ـلــول وتـسـتـقـطــب كـمــا قالت
متخرجي الجامعات لتدريبهم.
صـحـنــاوي اسـتـعــان ايـضــا بجامعة الـ
 AUSTملساعدته في تحديد تفاصيل
محتوى منهج امل ــادة املـنــوي ادخالها
إل ـ ــى ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـعـ ــام ،وال ـ ـتـ ــي أرف ـق ـه ــا
باقتراح القانون .وشرح الدكتور عزيز
بربر من الجامعة العناوين واملحاور
التعليمية ال ـتــي يـمـكــن أن تتضمنها
املـ ـ ـ ــادة الـ ـت ــي س ـ ـتـ ــدرس ل ـل ـت ــام ــذة مــن
السابع أساسي وحتى الثانوي الثالث.
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سياسة

سياسة

كتاب

«نصف قرن في سياسة أميركا الشرق أوسطية» لعبدالله بوحبيب

نشرت «االخبار» ،أمس حلقة ثانية من الكتاب الجديد لسفير لبنان السابق
الق َيم واملصلحة ،نصف
في واشنطن الدكتور عبدالله بوحبيب «اميركا ِ
قرن من السياسات الخارجية في الشرق االوسط» .يتناول الكتاب مراجعة
للسياسة االميركية في دول الشرق االوسط ،ومن بينها لبنان ،طوال نصف
قرن خلت منذ عهد الرئيس ريتشارد نيكسون وصوال الى عهد الرئيس باراك

اوباما ،مع خاتمة تعرض قواعد السياسة الخارجية للرئيس الحالي دونالد
ترامب .لكن مع استفاضة في تحديد معالم سياستي الرئيسني جورج بوش
االبن وأوباما ،والخيارات والقرارات ومظاهر النجاح والفشل التي رافقتاها.
حلقة أمس تناولت عالقة الرئيس باراك اوباما بالسعودية التي ترجحت بني
طرفي التحالف والصداقة ،وكانت مشوبة بكثير من التناقض والتنافر.

9

[]3

ّ
الحلقة األخيرة اليوم تتناول عالقة الرئيس االميركي بيل كلينتون بالرئيس املتوخاة .كما تتناول هذه الحلقة املفاوضات الفلسطينية  -االسرائيلية
في كامب ديفيد التي أخفقت هي األخرى ،بعد رفض الزعيم الفلسطيني
السوري حافظ االسد ،الذي التقاه ثالث مرات ،وقيادته مساعي انجاز سالم
دائم بينه واسرائيل ،اخفقت حتى اللحظات االخيرة في حياة الرئيس السوري ياسر عرفات التخلي عن «حق العودة» لالجئني الفلسطينيني الى قراهم
وبلداتهمّ ،
وتشبث رئيس الحكومة االسرائيلية ايهود باراك بضم  %9من
الذي ربط توقيعه باالستجابة لشروطه بالعودة الى خط الرابع من حزيران
اراضي الضفة الغربية املتاخمة السرائيل
 .1967خالف على مئات األمتار حال دون وصول املفاوضات الى النتائج

ُ ّ
بيل كلينتون :األسد الذي ال يــوقع
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«ﻻ ينحصر التأثير اﻻميركي على كل من بلداننا في العالم العربي باهمية سياساتها وديبلوماسيتها وحروبها
واستخباراتها وجيوشها ومساعداتها المادية والثقافية ،انما ـ باهمية اكبر ربما ـ بمنتوجاتها اﻻستهﻼكية التي
من ِ
منا غريب عن افﻼم السينما الهوليودية ،وهاتف اﻻيفون
اصبحت جزءا ً ﻻ يتجزأ من حياتنا اليوميةَ .
وخدماته ،ومرطبات الكوﻻ ومشتقاتها ،وبنطلون البلوجينز ،وسندويش الهامبرغر ،وقهوة الستارباكز،
ودخان المارلبورو ،وغيرها وغيرها من السلع اﻻميركية التي نعيشها يومياً ويصعب العيش من دونها».

عبداﷲ بوحبيب

ت مرة في زمن كان اليأس يسيطر على اللبنانيين جميعاً ،ان اتحدى المسؤولين عن لبنان والمنطقة
«قرر ُ
في الخارجية اﻻميركية .سألتهم مشككاً عن فعالية الموقف (المعلن في شأن سيادة لبنان واستقﻼله)
وامكان ترجمته عملياً .كان ذلك في منتصف ثمانينات القرن الماضي ،وكنت سفيرا ً للبنان لدى واشنطن.
ي بتهكم« :سعادة السفير ،هل تريدنا ان نقول ان
ما كان من احد الديبلوماسيين في اﻻجتماع ان رّد عل ّ
ت ماذا سيحدث للبنان من جراء
واشنطن ليست معنية باستقﻼل لبنان وسيادته وسﻼمة اراضيه؟ هل فكر َ
تصريح كهذا؟».

«ثمة محدودية ﻻستعمال القوة .في استطاعة الوﻻيات المتحدة ان تربح كل حرب تخوضها .وﻻنها ﻻ
تستطيع دائماً ان تربح السﻼم ،تنقلب اﻻوضاع عليها من رابح الى خاسر... .منطق السيادة في العالم
والمقاومات الشعبية التي انتشرت منذ منتصف القرن الماضي ،ناهيك باﻻرهاب ،يمنع اﻻنتصار الكامل
والشامل في حروب هذا القرن».

من المقدمة

عبداﷲ بوحبيب
باشر مسيرته المهنية في البنك الدولي (واشنطن) في ايار  1976مسؤو ً
ﻻ في دائرة الشرق اﻻوسط حتى
ايار  ،1983عندما ُعّين سفيرا ً للبنان لدى الوﻻيات المتحدة اﻻميركية حتى شباط .1990

في شباط ُ 1992عّين مستشارا ً رئيسياً لنائب رئيس البنك الدولي في منطقة الشرق اﻻوسط وشمال افريقيا.

في آذار  2001عاد الى لبنان مستشارا ً رئيسياً للشؤون الدولية للرئيس عصام فارس نائب رئيس مجلس الوزراء.

عام  2007اسس وادار «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية» طوال عشر سنوات .منذ ايلول  1998كتب
دورياً في جريدة «السفير» ،ثم افتتاحيات منتظمة ما بين عامي  2013و.2016
حاضر في جامعة ڤندربيلت اﻻميركية ،وفي جامعتي الحكمة وسيدة اللويزة في لبنان.
درس العلوم اﻻقتصادية في الجامعة اﻻميركية في بيروت ،وتخّرج فيها عام .1967
حاز الدكتوراه في اﻻقتصاد من جامعة ڤندربيلت اﻻميركية عام .1975
له:
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أميركـا الِقَيــم والمصلحـة

«ما ارجوه ان انقل الى القارئ اللبناني والعربي الرؤية اﻻميركية المرئية الظاهرة للعﻼقات بين القوة العظمى
هذه وعالمنا العربي .لعل ذلك يحضهم على اتخاذ مواقف توصف بالعزة والكرامة التي ربما تقود الى ان
يصبح مصيرنا بين ايدينا نحن ،ﻻ من صنع اﻵخرين».
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الدكتور عبد اﷲ بوحبيب
سفير لبنان سابقﴼ في واشنطن

أ ِميركـــا
القَيــم والمصلحـة
نصف قرن من السياسات الخارجية

في الشــــرق اﻷوســــط

 «الضوء اﻻصفر ،السياسة اﻻميركية تجاه لبنان» ،صدرت طبعته اﻻولى عام  1991عن شركة المطبوعاتللتوزيع والنشر.
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سـ ـ ــاءت االحـ ـ ـ ــوال ب ـم ـج ــيء بـنـجــامــن
ن ــاتـ ـنـ ـي ــاه ــو ال ـ ــى رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة
االسرائيلية ،خصوصًا انه كان يعتبر
م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر غ ـي ــر ص ــادق ــة فــي
سعيها الى السالم ،وان اتفاق اوسلو
 بــالـنـسـبــة ال ـي ــه  -خ ـطــة فلسطينيةمــرح ـل ـيــة ل ـتــدم ـيــر اس ــرائـ ـي ــل ،م ــن ثــم
أبطأت حكومته في تنفيذ االتفاقات
امل ـع ـق ــودة .ل ـكــن ال ـض ـغــوط االمـيــركـيــة
والــدول ـيــة حملته عـلــى تــوقـيــع اتـفــاق
ال ـخ ـل ـي ــل فـ ــي اي ـ ـل ـ ــول  ،1997والـ ـ ــذي
خرجت بموجبه القوات االسرائيلية
من مدينة الخليل في الضفة الغربية
ّ
وحلت مكانها قوات أمن فلسطينية.
اسـ ـت ــدع ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـيــة ال ـس ــام
خالل فترة حكومة ناتنياهو التزامًا
ّ ً
وتدخال اميركيًا ،من كلينتون بالذات،
ب ــأن دع ــا ال ــى خـلــوة فــي «واي ريـفــر»،
القريبة مــن واشـنـطــن ،مــع ناتنياهو
ويـ ــاسـ ـ َـر عـ ــرفـ ــات فـ ــي تـ ـش ــري ــن االول
َ
 ،1998قـ ِـبــل بموجبها رئيس ال ــوزراء
االس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــان ـس ـح ــاب ق ــوات ــه مــن
ب ـع ــض م ـن ــاط ــق الـ ـضـ ـف ــة ،فـ ــي م ـقــابــل
قـيــام عــرفــات بجهد لــوقــف الهجمات
االن ـت ـحــاريــة االرهــاب ـيــة وش ـطــب فقرة
«تدمير اسرائيل» من امليثاق الوطني
الفلسطيني.
تـلـبـيــة ل ــوع ــده ع ــرف ــات ،زار الــرئ ـيــس
االميركي قطاع غــزة في كانون االول
 1998بعد اجـتـمــاع املجلس الوطني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وش ـط ـب ــه فـ ـق ــرة تــدمـيــر
اسرائيل .اال ان هذه االتفاقات لم تعثر
على طريقها الى التنفيذ .اذ ان بعض
حلفاء تكتل الليكود املتطرف رفضها،
م ــا ح ـمــل نــاتـنـيــاهــو ع ـلــى االسـتـقــالــة
والدعوة الى انتخابات نيابية في ايار
 ،1999أع ــادت ح ــزب الـعـمــل وحـلـفــاءه
الــى الـحـكــم .تـفــاءل كلينتون وادارت ــه
مرة اخرى بهذا الحدث ،فاتحة سعي
حثيث ال ــى ارج ــاع الــزخــم ال ـضــروري
الى مسيرة السالم.
بـ ـ ـ ــازاء امل ـ ـسـ ــار الـ ـ ـس ـ ــوري ،زار رئ ـيــس
ف ــري ــق الـ ـس ــام دنـ ـي ــس روس دم ـشــق
ً
ف ــي اوائـ ـ ــل ت ـم ــوز  ،1996ح ــام ــا معه
اق ـتــراحــا مــن نــاتـنـيــاهــو بــال ـعــودة الــى
املفاوضات «من دون شروط مسبقة»،
ّ
مصرة على استمرار
رفضته سوريا
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــن حـ ـي ــث ت ــوقـ ـف ــت مــع
اسـحــق راب ــن ووديـعـتــه املحتفظ بها
كلينتون ،وانهاء البحث في الترتيبات
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االمنية عند حدود البلدين .الحقًا ،في
ايـلــول ،وجــه كريستوفر رسالة ّ
سرية
الى ناتنياهو يعفي فيها اسرائيل من
كل االتفاقات املبدئية ،غير الرسمية،
ال ـت ــي وص ـل ــت ال ـي ـهــا امل ـف ــاوض ــات بني
ســوريــا وحكومة راب ــن .كــان ذلــك قبل
ستة أسابيع من االنتخابات الرئاسية
االميركية (تشرين الثاني  ،)1996فيما
كلينتون مرشح لوالية ثانية.
ث ـم ــة ح ـك ــاي ــات ث ـ ــاث ع ــن نــات ـن ـيــاهــو
ٓ
ذكــرهــا ارون ميللر فــي كتابه ،وقعت
خالل فترة حكمه القصير:
اولها ،انه في اول اجتماع له بكلينتون
صيف  1996ألـقــى عليه «مـحــاضــرة»
عــن الـشــرق االوس ــط ،فكانت مالحظة
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس مل ـ ـعـ ــاون ـ ـيـ ــه ب ـ ـعـ ــد انـ ـتـ ـه ــاء
االجتماع َ
«من (اللعنة) يعتقد نفسه؟
هــل هــو رئ ـيــس ال ـقــوة ال ـع ـظ ـمــى؟» .لم
تكن العالقة الشخصية بينهما على
ما يرام ،اال ان عالقة الرئيس االميركي
برابني وبيريز وباراك كانت ممتازة.
ث ــان ـي ـه ــا ،ال ـت ـق ــى ن ــات ـن ـي ــاه ــو ع ــرف ــات
وصــافـحــه بـعــدمــا وعــد االسرائيليني
خ ـ ــال ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ان ـ ــه لــن
يجتمع به ،ناهيك بمصافحته.
ثــالـثـهــا ،ان ات ـفــاق «واي ري ـفــر» الــذي
فـ ــرضـ ــه ك ـل ـي ـن ـت ــون ع ـل ـي ــه عـ ـ ّـجـ ــل فــي
اس ـت ـقــالــة ح ـكــومــة ال ـل ـي ـكــود وم ـجــيء
ح ــزب ال ـع ـمــل ال ـل ـي ـبــرالــي ال ــى الـحـكــم.
كذلك ،فإن االتفاق ،وإن لم ينفذ ،منع
االنفجار الذي وقع بعد اقل من عامني.
لـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـفـ ــاؤل الـ ـ ـ ــذي رافـ ـ ـ ــق م ـج ــيء
اي ـه ــود بـ ــاراك ال ــى رئ ــاس ــة الـحـكــومــة
ـأت ب ــال ـث ـم ــار امل ـ ــرج ـ ــوة .اع ـت ـقــد
ل ــم يـ ـ ـ ِ
ب ــاراك ان ال ـظــروف مـتــوافــرة لتنفيذ
اسـتــراتـيـجـيــا سـلـفــه رابـ ــن ،الــداعـيــة
الى البدء بسوريا ،كون السالم معها
ي ـســاعــده عـلــى ان ـس ـحــاب سـلـمــي من
لبنان .كان وعد ناخبيه خالل حملة
االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة بــاالنـسـحــاب
الكامل من لبنان ،معتبرًا ان السبيل
عبر اتفاق سالم مع سوريا،
الى ذلك ّ
في ظل تعذر اتفاق كهذا مع لبنان ما
لم يسبقه التفاهم مع جارته.
ذكـ ـ ـ ــر مـ ـيـ ـلـ ـل ــر فـ ـ ــي كـ ـ ـت ـ ــاب «االرض
املوعودة كثيرًا» ان بــاراك رأى نفسه
ً
رجال فرض عليه التاريخ مهمة انهاء
ّ
تصرف
ص ــراع اســرائـيــل مــع ال ـعــرب.
كـ ــأن غـ ـي ــره ،وه ـن ــا االس ـ ــد وع ــرف ــات،
ل ــن يـتـمـســك بـمــوقـفــه ع ـنــدمــا يسمع
منطقه وع ــروض ــه .راح االمـيــركـيــون
يــدعــون الــى اجتماعات مــع الرئيس
السوري او الزعيم الفلسطيني جراء
تفكير باراك في مبادرة جديدة .لكنه
ك ـ ــان ي ـع ـطــي م ــا عـ ـن ــده ف ــي الـلـحـظــة
االخيرة لكلينتون ،ومن ثم ال يفسح
ف ــي امل ـج ــال امـ ــام ال ـخ ـب ــراء تحليلها
واالشــارة الى ما قد ُيقبل او ال ُيقبل
منها.
بدأت اجتماعات باراك مع عرفات في
تـمــوز  ،1999وتـ ّ
ـوصــا فــي ايـلــول الى
اتفاق يقضي باستمرار اعادة انتشار
الـ ـ ـق ـ ــوات االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة مـ ــن ال ـض ـف ــة،
واالتـ ـف ــاق ع ـلــى اطـ ــار ب ـحــث الـقـضــايــا
ال ـعــال ـقــة خـ ــال س ـتــة اشـ ـه ــر .م ــا لبث

باراك في الخريف ان أعلم االميركيني
بــأنــه سيعمل عـلــى ات ـفــاق نـهــائــي مع
سوريا ،تاركًا الفلسطينيني وشأنهم.
وافــق كلينتون على اقتراحه ،معتبرًا
ان من السهل لرئيس حكومة اسرائيل
اق ـ ـنـ ــاع ش ـع ـب ــه ب ــاتـ ـف ــاق مـ ــع س ــوري ــا
مـ ـق ــارن ــة ب ــآخ ــر مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن،
خصوصًا ان االتفاق مع دمشق يتبعه
آخــر مع لبنان .منذ عــام  ،1978سعت
الحكومات االسرائيلية املتعاقبة الى
االن ـس ـح ــاب م ــن ل ـب ـن ــان ،ش ــرط تــوافــر
االمــن حسب توصيفها على الحدود
الشمالية.
بـ ـ ــدا ب ـ ـ ـ ــاراك كـ ــأنـ ــه ل ـ ــم يـ ـ ـ ــدرس م ـس ــار
املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات م ـ ــع سـ ـ ــوريـ ـ ــا .عـ ـق ــدت
اجـتـمــاعــات عــدة ثنائية وثــاثـيــة بني
االميركيني والسوريني واالسرائيليني
مـ ــن دون ن ـت ـي ـج ــة .اج ـت ـم ـع ــت وزي ـ ــرة
الخارجية االميركية مادلني اولبرايت
بفاروق الشرع في دمشق ونيويورك
وواشنطن ،واتصل كلينتون باالسد
مرات ،كما اجتمع بالشرع اكثر من مرة.
عقدت اجتماعات بني خبراء سوريني
واســرائـيـلـيــن بــرعــايــة امـيــركـيــة ،كما
عقد اجـتـمــاعــان اســاسـيــان بــن بــاراك
وال ـ ـشـ ــرع ف ــي حـ ـض ــور ك ـل ـي ـن ـتــون و/
او اول ـبــرايــت ،االول فــي كــانــون االول
 1999في قصر الضيافة بلير هاوس،
والـثــانــي خــارج واشنطن فــي منتجع
شبردزتاون في والية وست فرجينيا
في كانون الثاني  .2000كان كلينتون
يفتتح االجتماعات فــي حضورهما،
ويترك ادارتها الولبرايت ،وهي دارت
حول نقطتني اساسيتني:
ً
اوال  -تــرسـيــم ال ـح ــدود بــن الـبـلــديــن.
بـيـنـمــا اصـ ــرت س ــوري ــا عـلــى «ودي ـعــة
راب ـ ـ ــن» ال ـت ــي ت ــؤك ــد ق ـب ــول اس ــرائ ـي ــل
ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـك ــام ــل ال ـ ــى ح ـ ــدود 4
حـ ــزيـ ــران  ،1967اراد بـ ـ ـ ــاراك ت ـن ــازل
سوريا عن بضعة امتار على بحيرة
طـبــريــا امتلكتها مـنــذ  1926بــاتـفــاق
فرنسي  -بريطاني.
ثــانـيــا  -مـحـطــة إنـ ــذار ارض ـي ــة .بينما
اص ــرت اســرائ ـيــل عـلــى وج ــود محطة
إن ـ ــذار ع ـلــى الـ ـج ــوالن ،ارت ـ ــأت ســوريــا
انه ال حاجة الى محطة كهذه بوجود
ت ـق ـن ـي ــات ح ــديـ ـث ــة ي ـم ـك ـن ـه ــا م ــراق ـب ــة
الـ ـ ـج ـ ــوالن م ـ ــن ال ـ ـج ـ ــو .بـ ـع ــد اص ـ ـ ــرار
ك ـل ـي ـن ـتــون ع ـل ــى اي ـ ـجـ ــاد ح ـ ــل ،اق ـت ــرح
ال ـشــرع نـقـطــة مـشـتــركــة عـلــى ال ـحــدود
السورية  -اللبنانية  -االسرائيلية لم
ترتح اليها الدولة العبرية.
ُبحث التطبيع وس ــواه مــن املواضيع
كتحسني الـعــاقــات .اقـتــرح كلينتون
اك ـثــر مــن م ــرة عـلــى ال ـشــرع مصافحة
بــاراك ،بيد انه كان يرفض ،واعدًا بها
ّ
التوصل الــى اتفاق .كــان لكل من
بعد
الوفدين في بلير هاوس وشبردزتاون
ج ـ ـنـ ــاح خ ـ ـ ـ ــاص .ي ـل ـت ـق ـي ــان فـ ـق ــط فــي
االج ـت ـم ــاع ــات ،ع ـكــس م ــا ك ــان يـحــدث
ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات م ــع الفلسطينيني
وامل ـ ـص ـ ــري ـ ــن فـ ـ ــي امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات مــن
مـشــاركــة حقيقية ال ــى مــوائــد الطعام
وم ـشــاهــدة اف ــام سينمائية وفـتــرات
استراحة مشتركة.

األسد
وكلينتون:
لقاءات ثالثة
(أ ف ب)

ب ـح ـس ــب ت ـق ـي ـي ــم الـ ـ ـش ـ ــرع ف ـ ــي ك ـتــابــه
«ال ـ ــرواي ـ ــة املـ ـفـ ـق ــودة» ،ك ــان ــت مــواقــف
امل ـ ـشـ ــاركـ ــن االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن ،امل ـع ـن ـيــن
مباشرة باملفاوضات ،مختلفة .بينما
ً
ب ـ ــدا دنـ ـي ــس روس م ـ ـيـ ــاال ومـتـيـقـظــا
وحارسًا للموقف االسرائيلي ،حاولت
اول ـبــرايــت ان تـلـعــب دور الـ َـحـكــم غير
املـنـحــاز .ب ــدوره كلينتون عمل دائمًا
ع ـل ــى اقـ ـن ــاع االسـ ـ ــد وال ـ ـشـ ــرع بـتـفـ ّـهــم
م ــوق ــف بـ ـ ـ ــاراك ،م ــع انـ ــه كـ ــان مـقـتـنـعــا
بوجهة النظر السورية.
عمل باراك على احراج الشرع بسؤاله
عن امكان اجــراء اسرائيل مفاوضات
مع لبنان متزامنة مع املفاوضات مع
ســوريــا ،فــأجــابــه كلينتون ف ــورًا« :لــن
نتمكن من توقيع اتفاق مع لبنان ما
لم ّتوافق عليه سوريا».
عـ ــقـ ــب ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـس ـ ــوري ب ـح ـم ــاس ــة:
«يتشجع الـلـبـنــانـيــون فــي االنـضـمــام
الــى املـحــادثــات عندما ي ــرون املوافقة
على االنسحاب من كل الجوالن».
ّ
كن االسد لكلينتون مودة خاصة منذ
لقائهما الطويل عام  1994في جنيف،
وم ـحــادث ـت ـه ـمــا ال ـق ـص ـي ــرة ف ــي ع ـمــان
فــي اثـنــاء جـنــازة املـلــك حـســن .عندما
اتصل به الرئيس االميركي في  7آذار
 2000واقـ ـت ــرح عـلـيــه االج ـت ـم ــاع بعد
يومني ،رحب بعدما لفته الى انه  -منذ
اتصاله االخير به ( 18كانون الثاني)

 ه ــو عـلــى ات ـص ــال مــع بـ ــاراك لتلبيةّ
«التحدث
حاجات سوريا ،وال يسعه
فــي ه ــذا امل ــوض ــوع عـلــى ال ـهــاتــف ،ألن
لــديــه مـعـلــومــات م ـح ـ ّـددة يــريــد نقلها
شخصيًا اليه وبالتفصيل لئال ينشأ
اي سوء فهم».
مل ـ ــا كـ ـ ــان االسـ ـ ـ ــد ف ـ ــي خـ ـض ــم تـشـكـيــل
حكومة جديدة لـبــاده ،اتفقا على ان
يجتمعا بعد زي ــارة كلينتون جنوب
آسيا في  26آذار في جنيف.
ف ــي امل ـكــاملــة الـهــاتـفـيــة ف ــي  18كــانــون
الـ ـث ــان ــي ،قـ ــال ل ــاس ــد ان اج ـت ـمــاعــات
ش ـي ـبــردزتــاون كــانــت مـخـ ّـيـبــة لــآمــال
ألن االسرائيليني لــم يظهروا مرونة.
ث ــم ن ـق ــل الـ ـي ــه ط ـل ـبــا م ــن ب ـ ـ ــاراك ب ـبــدء
املـ ـح ــادث ــات م ــع ل ـب ـن ــان ،فـ ـك ـ ّـرر االس ــد
مــا قــالــه الـشــرع لــه عــن هــذا املــوضــوع،
واضــاف« :تجارب لبنان مع اسرائيل
لم ُت َ
نس بعد».
موعد االجتماع في جنيف العاشرة
ص ـب ــاح ــا .ل ـك ـنــه ت ــأخ ــر ال ـ ــى م ــا بـعــد
الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر بـسـبــب انـتـظــار
ال ــرئ ـي ــس االمـ ـي ــرك ــي مـ ـج ــيء دن ـيــس
روس من اسرائيل ملعرفة ما يحمله
م ــن رئ ـيــس وزرائـ ـه ــا .ك ــان كلينتون
ينتظر من بــاراك ،من الليلة السابقة
او في الصباح الباكر ليوم االجتماع،
اقتراحًا .اال ان روس اتى به ظهر ذلك
اليوم.

قضى االتـفــاق بــأن يحضر االجتماع
م ـ ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن وزي ـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
وامل ـ ـتـ ــرج ـ ـمـ ــان .عـ ـن ــدم ــا دخـ ـ ــل االسـ ــد
وكلينتون قاعة االجتماعات معًا ،كان
روس ال يــزال هـنــاك .استفسر االســد،
فــأجــابــه كلينتون ان ــه يحمل خــارطــة
ل ـل ـج ــوالن وس ـي ـخ ــرج ب ـع ــد شــرح ـهــا.
كــان الرئيس الـســوري معجبًا بروس
عندما التقى به على انفراد عام 1993
كــي ي ـشــرح لــه ودي ـعــة رابـ ــن .لـكــن مع
الوقت خسر روس ثقته.
اسـتـهــل كـلـيـنـتــون ال ـك ــام مـشـيـرًا الــى
انه «كــان للتو على اتصال مع ايهود
ب ـ ـ ــاراك الـ ـ ــذي ابـ ـ ــدى م ــرون ــة وت ـف ـهـ ّـمــا
ملـطــالـبـكــم .هــو عـلــى اس ـت ـعــداد الع ــادة
ك ــل الـ ـج ــوالن ال ــى س ــوري ــا بــاسـتـثـنــاء
شريط يبعد عن بحيرة طبريا حوالى
 500متر وربما  400حسبما تتفقون
عليه» .خسر وقتذاك كلينتون انتباه
االس ـ ــد ال ـ ــذي م ــا ل ـبــث ان اقـ ـت ــرح تــرك
بحث التفاصيل الى وزراء الخارجية
وخرج من االجتماع.
اع ـت ـقــد ال ـش ــرع ان ت ـص ـ ّـرف كـلـيـنـتــون
وب ـ ــاراك رب ـمــا انـطـلــق م ــن معرفتهما
ب ــال ــوض ــع ال ـص ـحــي املـ ـت ــردي لــاســد،
كـمــا لــو ان ــه يــريــد ان ـهــاء املـشـكـلــة قبل
مغادرته الحياة .ربما كان ذلك سبب
ً
تأخير االجـتـمــاع كــونــه يشكل عامال
مهمًا وفــي ظنهما ان الرجل قد يقبل

ب ـمــا رف ـض ــه ســاب ـقــا ومـ ـ ــرات .ل ـكــن بــدا
ان الشخصية امل ـتــرددة ل ـبــاراك كانت
ال ـعــامــل االه ـ ــم .ال ي ـعــرف مـ ــاذا يــريــد،
والــواثــق ج ـدًا بنفسه العـتـقــاده ان ما
يـقـ ّـدمــه سيقنع م ـح ــاوره ،كـمــا وصفه
ارون م ـي ـل ـل ــر .ب ـ ــدا ك ـ ــأن ت ــأخ ـي ــر ب ــدء
اجتماع الرئيسني في جنيف سببه ان
كلينتون لم يكن يعرف ماذا سيقترحه
رئيس حكومة اسرائيل عليه عندما
طـلــب مـنــه االجـتـمــاع بــاالســد وعــرض
اقتراحه.
وص ــل اق ـت ــراح بـ ــاراك م ــع روس ال ــذي
ّ
ح ــط ف ــي جـنـيــف م ـت ــأخ ـرًا .جـ ــراء ذلــك
وجـ ـ ــب ت ــأخـ ـي ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع اكـ ـث ــر مــن
خ ـمــس س ــاع ــات .ك ــان ع ـلــى كلينتون
ان يـنـقــل االق ـت ــراح كـمــا ه ــو ،ويـحــاول
تسويقه لدى الرئيس السوري .االهم
َمن ذلك ،ال يسعه انتقاد باراك بعدما
قب َل بدوره هو ك ّ
ـ«ميسر» لالقتراحات
ِ
االســرائ ـي ـل ـيــة ،وخ ـصــوصــا تـلــك الـتــي
صــدرت عــن رابــن وبيريز وب ــاراك .لم
َ َ
َ
الحكم
يسع ايضًا الى االضطالع بدور
او الوسيط النزيه كما كانت الحال من
َنيكسون الى بوش االب.
ق ـ ِـب ــل االسـ ــد دعـ ــوة ن ـظ ـيــره االم ـيــركــي
العـ ـتـ ـق ــاده ان ـ ــه ي ـح ـم ــل م ـع ــه م ــواف ـق ــة
اسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط الـ ـت ــي
وض ـع ـهــا م ـنــذ الـ ـب ــدء ،وش ـ ــدد عليها
ف ــي ك ــل االج ـت ـمــاعــات م ــن م ــدري ــد الــى

ش ـي ـب ــردزت ــاون .ل ــذل ــك ،رغ ــم مـكــابــدتــه
ال ـص ـح ـي ــة ،ت ـ ّ
ـوج ــه الـ ــى ج ـن ـيــف وه ــو
يـن ـتـظــر اق ـت ــراح ــا ي ـع ـيــد الـ ـح ــدود مــع
اس ــرائ ـي ــل ال ــى م ــا كــانــت عـلـيــه عشية
حرب حزيران  .1967كان االسرائيليون
ي ـعــرفــون ب ـتــدهــور ص ـح ـتــه ،م ــا حمل
باراك  -ربما  -على عدم تغيير موقفه.
رفض الرئيس السوري اقتراح رئيس
الحكومة االسرائيلية تبعًا ملــا ّ
تقدم
بــه الرئيس االمـيــركــي ،مــن ثــم توقفت
تنقض
امل ـفــاوضــات بــن الـبـلــديــن .لــم
ِ
اش ـه ــر قـلـيـلــة ت ــوف ــي ف ــي  10ح ــزي ــران
.2000
انـتـخــب خـلــف لـحــافــظ االس ــد فــي 10
ت ـم ــوز بــاس ـت ـف ـتــاء ش ـع ـبــي ومــراق ـبــة
دول ـيــة ،ونـجــح نجله الــدكـتــور بشار
االسد بأكثرية شعبية كبيرة .انتهت
والي ـ ــة كـلـيـنـتــون ب ـعــد ح ــوال ــى ستة
اش ـهــر م ــن تـسـلــم االسـ ــد االبـ ــن زم ــام
الرئاسة السورية ،وكانت االتصاالت
بني الدولتني في شأن مسيرة السالم
ان ـق ـط ـعــت م ـنــذ اج ـت ـم ــاع ج ـن ـيــف .لم
تجر اتصاالت جديدة بني كلينتون
ِ
وب ـش ــار االس ـ ــد ،اذ ان ـش ـغــل الــرئـيــس
االميركي بمفاوضات باراك وعرفات.
ك ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــون االمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــون،
واالوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـح ـت ــرم ــون
حافظ االسدّ ،
وعبر عن ذلك كلينتون
اذ ص ــرح ف ــي وف ــات ــه« :ك ــان ــت لــديـنــا
خالفاتنا ،لكنني كنت دائمًا احترمه
ألنـ ـن ــي شـ ـع ــرت ب ــأن ــه ك ـ ــان صــري ـحــا
ومباشرا» .اضاف الرئيس االميركي
الـ ــذي ال ـت ـقــى ن ـظ ـيــره ال ـس ــوري ثــاث
مـ ــرات« :ان ـنــي آس ــف عـلــى ان الـســام
لــم يتحقق فــي حـيــاتــه ،وآم ــل فــي انه
ال يـ ــزال م ــن امل ـم ـكــن تـحـقـيـقــه بسبب
االلتزام الذي قطعه على نفسه».
حمل فشل التوصل الى اتفاق سالم
مــع ســوريــا رئيس حكومة اسرائيل
ع ـلــى االن ـس ـح ــاب م ــن ل ـب ـنــان ف ــي 25
ايار ،من دون تنسيق حتى مع حليفه
«جـيــش لبنان الـجـنــوبــي» .بعد ذلك
ع ــاد بـ ــاراك ال ــى الـتــركـيــز عـلــى اتـفــاق
مع السلطة الفلسطينية ،وطلب من
كلينتون الدعوة الى عقد قمة ثالثية
فــي املنتجع الــرئــاســي االمـيــركــي في
ّ
تضمه
كامب دايفيد في تموز ،2000
وص ــاح ــب ال ــدع ــوة ورئ ـي ــس السلطة
الفلسطينية ياسر عرفات.
ح ـ ـ ـ ـ ــاول كـ ـلـ ـيـ ـنـ ـت ــون اقـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاع ب ـ ـ ـ ــاراك
بــال ـت ـح ـض ـيــر امل ـش ـت ــرك ق ـب ــل ان ـع ـقــاد
القمة الثالثية ،خصوصًا ان عرفات
ّ
متحمسًا للذهاب الى
لم يكن ايضًا
كــامــب داي ـف ـيــد ،بـعــد تـجــاهــل رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء االس ــرائ ـي ـل ــي لـ ــه ،وتــرك ـيــزه
عـلــى س ــوري ــا .لـكــن بـ ــاراك اص ــر على
االجـ ـتـ ـم ــاع ،زاعـ ـم ــا ان ل ــدي ــه افـ ـك ــارًا
ج ــدي ــدة لـلـتـ ّ
ـوصــل ال ــى ح ــل دائـ ــم مع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن .رض ـ ـ ــخ ك ـل ـي ـن ـتــون
إللحاحه وأقنع الزعيم الفلسطيني
بالحضور.
ك ـ ــان ع ــرف ــات يـ ـع ــرف ان بـ ـ ـ ــاراك ،بـعــد
فشله مع سوريا ،في حاجة الى اتفاق
سالم معه لتبرير بقاء حكومته .ذهب
ّ
مصممًا على عدم
الــى كــامــب دايـفـيــد

التساهل حـيــال رســم ال ـحــدود .كانت
حدود اسرائيل مع مصر قد عادت الى
مــا كــانــت عـلـيــه عـشـيــة ح ــرب حــزيــران
 ،1967وأخفقت املفاوضات مع سوريا
ج ــراء اص ــرار االس ــد على ال ـعــودة بها
ايضًا الى حدود ذلك الوقت .اذذاك لم
يعد يسع عرفات القبول بما هو دون
ذلك ،رغم العرض الذي ّ
قدمه له باراك،
وك ــان االف ـضــل مـنــذ ب ــدء امل ـفــاوضــات.
اال ان الـظــروف تـغـ ّـيــرت ،خصوصًا ان
رئيس الوزراء االسرائيلي كان عرض
على االسد اعادة  %99من الجوالن من
دون تطبيع كامل للعالقات ،في وقت
كانت سوريا تدعم حزب الله ملحاربة
العبرية في جنوب لبنان.
الدولة ّ
بسبب تعنت تبادله الفريقان ،أخفقت
ق ـم ــة ك ــام ــب دايـ ـفـ ـي ــد .رف ـ ــض ع ــرف ــات
الـتـخـلــي عــن «ح ــق ال ـع ــودة» لالجئني
الفلسطينيني ال ــى قــراهــم وبـلــداتـهــم،
وتـشـ ّـبــث ب ــاراك بضم  %9مــن اراضــي
الـضـفــة الـغــربـيــة املـتــاخـمــة الســرائـيــل.
م ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،انـ ـ ـط ـ ــوى مـ ـ ـش ـ ــروع رئ ـي ــس
الـحـكــومــة االســرائـيـلـيــة عـلــى عناصر
ايجابية منها:
• عـ ـ ـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدس ال ـ ـشـ ــرق ـ ـيـ ــة الـ ــى
الـفـلـسـطـيـنـيــن ك ــي ت ـص ـبــح عــاصـمــة
دولتهم العتيدة.

• عـ ـ ــودة فـلـسـطـيـنـيــي الـ ـشـ ـت ــات ال ــى
الضفة وغزة.
• ازالـ ـ ـ ــة م ـس ـت ــوط ـن ــات غ ـ ــزة وم ـع ـظــم
مستوطنات الضفة.
• رعاية السلطة الفلسطينية املسجد
االقصى.
تـ ـش ـ ّـوق ب ـ ـ ــاراك التـ ـف ــاق ف ـي ـمــا ع ــرف ــات
متردد .لم تكن لدى كلينتون خطة او
اجندة للمساهمة في انجاح املؤتمر،
كما فعل فــي واي ريـفــر .رفــض بــاراك
مفاوضات ثنائية مباشرة مع عرفات،
او ثالثية في حضور كلينتون ،فعمل
االخير مع معاونيه ّ
ميسرًا االقتراحات
االسرائيلية .مقارنة باجتماع كامب
دايـفـيــد ع ــام  ،1978لــم يتمثل عــرفــات
ب ــأن ــور الـ ـ ـس ـ ــادات ،وال ايـ ـه ــود بـ ــاراك
بمناحيم بيغن ،ولم تكن بني يدي بيل
كلينتون مـســودة مـشــروع اتـفــاق وال
استراتيجيا مسبقة النجاح املؤتمر
كما فعل جيمي كارتر.
ّ
* ي ــوق ــع ال ـس ـف ـيــر ال ـس ــاب ــق ف ــي واش ـن ـطــن
الــدكـتــور عبد الله بوحبيب كتابه «أميركا
ال ِق َيم واملصلحة ،نصف قرن من السياسات
الـخــارجـيــة فــي ال ـشــرق االوسـ ــط» غـ ـدًا ،في
اط ــار املـهــرجــان اللبناني للكتاب فــي مقر
الحركة الثقافية في انطلياس.

البنك الدولي
لم يكن نشوء السلطة الفلسطينية ومؤسساتها في الضفة الغربية وقطاع
غزة قرارًا سياسيًا فحسب .انما كانت ثمة جهود مكثفة من املنظمات
الدولية واملؤسسات االنمائية للدول املانحة ملساعدة بنائها وانطالقها.
من هذه املنظمات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واالمم املتحدة
ومؤسساتها املختلفة واالتحاد االوروبي والوكالة الدولية (االميركية)
للتنمية والنروج وغيرها .جميعها شاركت في دعم السلطة الفلسطينية
الجديدة لبناء مؤسساتها االقتصادية واملالية واالجتماعية .كانت املساعدات
مالية ،وتقنية ،وعينية ،واستشارية لدعم بناء االدارة الفلسطينية وانطالق
العمل االداري واالنمائي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كنت َأتلقى من االعالميني في واشنطن ،بعد االعالن عن اتفاق اوسلو
ُ
سيوقع في البيت االبيض صباح  13ايلول ،اتصاالت كثيرة تطلب معلومات
عن التقرير االقتصادي للبنك الدولي ،وكانت سياسة البنك تقضي بعدم
االفصاح عن اي معلومات من تقاريره ،وترك ذلك الى الدولة املعنية .لكن
فلسطني لم تكن دولة في اعتراف االمم املتحدة ،من ثم ال يمكنها االنضمام
الى عضوية البنك الدولي او صندوق النقد الدولي ،وال يمكنها االستفادة من
خدمات البنك املحصورة بالدول االعضاء.
فكرت كثيرًا في طلبات االعالمينيُ ،
ُ
وبت مقتنعًا بأن من مصلحة
الفلسطينيني اعطاء معلومات عن التقرير الى وسائل االعالم ،وذلك ال يضر
بالبنك الدولي .كنت اعرف ان نائب الرئيس لن يقبل بتجاوز قوانني املؤسسة
وأعرافها إن تقدمت اليه باقتراح كهذا .لذلك ،قررت بعد التشاور مع زميل
فلسطيني ،اعطاء مؤشرات عن التقرير إلعالمي في احدى وكاالت االخبار
االميركية .لم أنم ليلتذاك .صباح اليوم التالي كانت املؤشرات الخبر الرئيسي
واملانشيت في صحيفة «واشنطن بوست» ،فاستدعي نائب الرئيس على
عجل الى مكتب رئيس البنك ،وعاد الى مكتبه بعد نهاية الدوام .كنت
انتظره بحرارة وحذر .قال لي انه امضى النهار يجيب عن اسئلة ويشرح
وكان يعرفه
ويفسر للمعنيني من كل الدول واالعالميني الكبار عن التقريرُ ،
بشموليته .اخبرني ان مكتب الرئيس كان مسرورًا لالهمية التي أعطيت
سرب املعلومات الى «واشنطن بوست» ،فكان ّ
للتقرير ،وانه سئل عمن ّ
رده
انه ليس من مكتبه .ابتسمت ،ثم قلت له بعد تردد ،ردًا على استغرابه ،انني
اعمل بما اقتنع انه ملصلحة البنك والدولة املعنية .كان ذلك في  12ايلول
 ،1993قبل يوم من احتفال البيت االبيض باتفاق اوسلو.

اقترح
كلينتون
اكثر من
مرة على
الشرع
مصافحة
باراك
فوعد
بأن يفعل
بعد
ّ
التوصل
الى
اتفاق
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رياضة

رياضة
إيسكو قد
يفقد الكثير من
مستواه على
مقاعد البدالء
(أرشيف)

ال ليغا

نجوم برشلونة ومدريد على مقاعد البدالء

إيسكو وكوتينيو وكثير من عالمات االستفهام
يستضيف نادي ريال مدريد اإلسباني نادي برشلونة على
أرضية ميدانه في الـ«سانتياغو بيرنابيو» (الليلة الساعة
 21:45بتوقيت ب ـيــروت) ،فــي م ـبــاراة هــي الثالثة بين
الفريقين خــال أقــل من شهر .مباراة الــدوري يريد من
خاللها الريال الثأر بعد خروجه من نصف نهائي الكأس
أمام برشلونة .مباراة من المتوقع أن يستمر خاللها غياب
العــب الريال فرانشيسكو إيسكو ،والعــب البرشا فيليبي
كوتينيو ألسباب ّ
عدة
غاريث تائه في البيرنابيو
بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ،وأفضل العب في تاريخ
النادي امللكي ّ
ربما ،إلى مدينة تورينو ،بدأت الصحف اإلسبانية بطرح
سيخلف رونالدو؟ هل هو بايل؟ أسنسيو؟ بنزيما؟
األسئلة الصعبة ،من
ّ
كلها أسماء كان من املتوقع أن تحمل راية «امليرينغي» وتسير قدمًا بعد
ّ
رحيل هداف الفريق التاريخي .لكن ،كان االسم املفضل بالنسبة للكثيرين،
غاريث بايل ،النجم الويلزي السابق لنادي توتنهام اإلنكليزي .أفضل العب
في الدوري اإلنكليزي ،أغلى صفقة في تاريخ ريال مدريد ،والتي وصلت
إلى  100مليون يورو .املفاجأة كانت ،بأن ما حدث كان غير متوقع تمامًا ،لم
يكن بايل هو رأس الفريق ،أو قائده ،أو حتى نصف رونالدو ،بل من ّ
تحمل
العبء كله ،هو الفرنسي كريم بنزيما .وهنا تكمن املشكلة .بايل غائب
تمامًا عن قيادة الفريق ،بل إنه بعيد كل البعد عن أي شيء تعنيه كلمة
ّ
«قيادة» .العب فاقد لروح املنافسة ،حتى
أن مارسيلو ،قد ّ
تحدث عن إمكانية عدم
تأقلم بايل مع مدريد« ،ست سنوات في
إسبانيا ،وال يجيد التحدث باإلسبانية،
هذه مشكلة كبيرة ،هو العب يحب
االنفراد بنفسه» .مشكلة الـ«صاروخ
الويلزي» نفسية قبل أن تكون فنية ،وهنا
الشق األصعب من املشاكل ،تمامًا كما
الحال مع صانع األلعاب اإلسباني إيسكو.

حسن رمضان
عـ ـن ــدم ــا ك ـ ـ ــان امل ـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري-
ال ـف ــرن ـس ــي زي ـ ــن ال ــدي ــن زي ـ ـ ــدان عـلــى
رأس الـ ـجـ ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـ ـن ــادي ري ــال
مدريد ،وتحديدًا في السنة األخيرة
له مع الـ«ميرينغي» ،كانت الصحف
اإلس ـبــان ـيــة ،تـطــالــب الـنـجــم الـســابــق
مل ـ ــدري ـ ــد بـ ــإع ـ ـطـ ــاء صـ ــانـ ــع األل ـ ـعـ ــاب
اإلسباني فرانشيسكو إيسكو أكثر
ع ـ ــددًا مـمـكـنــا م ــن دق ــائ ــق ال ـل ـع ــب .ال
ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان ع ـل ــى ق ـي ـمــة إيـسـكــو
الـفـنـيــة ،وم ــا يمتلكه ه ــذا الـنـجــم من
إم ـكــان ـيــات عــالـيــة ومـ ـه ــارات ف ـ ّ
ـردي ــة،
ّ
إل أن زيدان لم يكن يشركه في كثير
مــن املناسبات .انـصــاع امل ــدرب الــذي
ت ـ ّـوج بـثــاثــة أل ـقــاب لـ ــدوري األب ـطــال
م ــع ري ـ ــال م ــدري ــد ل ـط ـلــب ال ـج ـم ـهــور،
وبدأ في املراحل األخيرة من املوسم،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي املـ ــراحـ ــل ال ـح ــاس ـم ــة،
بــإشــراك إيسكو كصانع ألـعــاب ّأول
ل ـل ـف ــري ــق ،خ ـل ــف ك ــل م ــن امل ـهــاج ـمــن
الفرنسي كريم بنزيما ،والبرتغالي
كــريـسـتـيــانــو رونـ ــالـ ــدو .س ـطــع نجم
ّ
إيسكو ،وبــدأ الجميع يتكلم عن أنه
بــالـفـعــل ،إنـيـيـسـتــا ال ـجــديــد ف ــي كــرة
ال ـق ــدم اإلس ـب ــان ـي ــة .اسـتـثـمــر إيـسـكــو
ال ـف ــرص ال ـتــي ُم ـن ـحــت ل ــه ،وكـ ــان من
بني نجوم الفريق في املوسم املاضي
والذي سبقه.

أصبح من نجوم املنتخب اإلسباني،
ومــن الــاعـبــن الــذيــن يعتمد عليهم
لوبيتيغي بـصــورة أســاسـيــة .ولكن
األخـيــر أطــاح بعمله بـصــورة غريبة
ج ـ ـ ـ ـدًا ،قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة م ـ ــن ب ــداي ــة
املــونــديــال ال ــروس ــي ،وب ـعــد أن أعلن
ال ـنــادي امللكي ري ــال مــدريــد التعاقد
م ـع ــه ،م ــا ّأدى إل ــى اع ـت ـبــار االت ـح ــاد
اإلس ـ ـبـ ــانـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـسـيـئــة
ج ـدًا إلسبانيا وللمنتخب الوطني
الـ ـ ــذي ك ـ ــان أمـ ـ ــام تـ ـح ـ ٍّـد ك ـب ـي ــر ،وق ــام
بــإقــال ـتــه م ـب ــاش ــرة وع ـ ـ ّـن ف ـيــرنــانــدو
ه ـي ـي ــرو .هـ ــذا الـ ـح ــدث ،كـ ــان بـمـثــابــة
اإلنـ ـ ـ ـ ـ ــذار ،الـ ـ ـ ــذي بـ ـ ــدأ ب ـ ـعـ ــده إي ـس ـكــو
بــال ـتــراجــع ،وبـنـسـيــان مــا ك ــان يقوم
بــه .بعد املــونــديــال ،وال ـخــروج املبكر
أم ــام املنتخب الــروســي ،عـ ّـن املــدرب
الـســابــق لـبــرشـلــونــة لــويــس انريكيه
على رأس الجهاز الفني للمنتخب.
لم تكن العالقة بني إيسكو وانريكيه
ط ـي ـبــة ،ب ــل وفـ ــي ك ـث ـيــر م ــن األح ـي ــان
كانت مقاعد البدالء تحبس إيسكو.
زادت دقــائــق الــاعــب اإلسباني َعلى
م ـقــاعــد ال ـ ـبـ ــدالء ،وفـ ــي م ــدري ــد ،قـ ـ ِـدم
امل ــدرب لوبيتيغي ،فـ ــازدادت األمــور
سوءًا بالنسبة للنادي امللكي ،نتائج
س ـل ـب ـيــة وأداء ي ـف ـت ـقــر ل ـ ــإب ـ ــداع ،أي
ملسة من كل من زيــدان وكريستيانو

الخالفات تطيح بالعب الوسط
أداء إيسكو واستقراره في التشكيلة
األســاسـيــة ملــدريــد ،انـعـكــس بطريقة
إي ـج ــاب ـي ــة ع ـل ــى أدائـ ـ ـ ــه مـ ــع مـنـتـخــب
ّ
تحدثت
ب ــاده .الصحف اإلسـبــانـيــة
عــن أن الــاعــب سيكون النجم األول
في «الروخــا» ،وأنه سيقود املنتخب
فـ ــي كـ ـ ــأس ال ـ ـعـ ــالـ ــم .ك ــان ــت إلي ـس ـكــو
ع ــاق ــة م ـم ـ ّـي ــزة م ــع م ـ ــدرب املـنـتـخــب
اإلسباني غولني لوبيتيغي ،املــدرب
السابق لبورتو البرتغالي .إيسكو

ال يبدو الالعب
البرازيلي فيليبي
كوتينيو منسجمًا
مع المجموعة في
برشلونة

رون ــال ــدو .إيـسـكــو ،كــان مــن بــن أشد
املدافعني عن مدربه لوبيتيغي ،حيث
ّ
نتحمل
إذ ق ــال فــي ت ـصــريــح« :كـلـنــا
مسؤولية هــذا املوسم السيئ ،ليس
ل ــوب ـي ـت ـي ـغ ــي ،بـ ــل ن ـح ــن ال ــاعـ ـب ــن».
ت ـص ــري ــح ف ـي ــه كـ ــام ش ــدي ــد الـلـهـجــة
ل ــرئ ـي ــس ال ـ ـنـ ــادي ب ـي ــري ــز ،ول ــزم ــائ ــه
ف ــي ال ـف ــري ــق .أق ـي ــل لــوبـيـتـيـغــي بعد
خماسية الكامب نــو ،ومــن بعد ذلك
ّ
الـ ـح ــدث ،ل ــم ي ـعــد ي ـتــذك ــر املـتــابـعــون
الع ـب ــا ي ــدع ــى إي ـس ـك ــو ،دفـ ــع الــاعــب
ثمن دفاعه عن مدربه السابق .فتارة
ي ـع ـلــن ال ـ ـنـ ــادي أن ـ ــه مـ ـص ــاب ،وت ـ ــارة
أخ ــرى يـجـلــس عـلــى مـقــاعــد ال ـبــدالء.
ل ــإن ـص ــاف ،يـعـتـبــر إي ـس ـكــو م ــن بني
أف ـضــل صــانـعــي األل ـع ــاب فــي الـعــالــم
حاليًا ،وفي الوقت عينه ،يعتبر عملة
ن ــادرة ،إذ إن هناك فقرًا واضـحــا في
هــذا املــركــز فــي الــدوريــات األوروبـيــة.
ص ـح ـيــح ب ـ ــأن ال ـص ـغ ـي ــر ال ـب ــرازي ـل ــي
ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس ج ــون ـي ــور يـ ـق ـ ّـدم ً
أداء
جيدًا في املباريات التي يخوضها،
ّ
إل أن اللمسة األخيرة غائبة تمامًا،
ّ
وه ـ ـ ــذا مـ ــا ك ـ ــان ي ـت ـم ــي ــز بـ ــه إي ـس ـك ــو،
حـ ـس ــم املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات .بـ ـع ــد الـ ـخـ ـس ــارة
أم ــام الـبــرســا فــي إي ــاب ال ــدور نصف
ال ـن ـه ــائ ــي مـ ــن ك ـ ــأس م ـل ــك إس ـبــان ـيــا
بثالثية نظيفة ،على املــدرب الحالي
األرجنتيني سانتياغو ســوالري أن
ّ
يـلــطــف األج ـ ــواء بـيـنــه وب ــن إيـسـكــو.
الريال يحتاج إليسكو كما أن إيسكو
يحتاج ملــدريــد ،ألن الــاعــب قــد يفقد
الـكـثـيــر م ــن م ـس ـتــواه ف ــي ح ــال تـكــرر
مشهد جلوسه على مقاعد الـبــدالء،
أو أك ـث ــر م ــن ذلـ ـ ــك ،عـ ــدم اس ـتــدعــائــه
للمباريات من األساس.

خطوة غير موفقة!
ع ـلــى ال ـج ــان ــب اآلخ ـ ــر م ــن إس ـبــان ـيــا،
وتحديدًا في إقليم كاتالونيا ،العب
آخ ــر فـقــد الكثير مــن مـسـتــواه .أغلى
صفقة في تاريخ برشلونة ،البرازيلي
فيليبي كــوتـيـنـيــو .بـعــد االنـخـفــاض
الكبير فــي أداء الصغير البرازيلي،
بـ ــدأت الـصـحــف الـكــاتــالــونـيــة بنشر
ب ـع ــض األخـ ـ ـب ـ ــار الـ ـت ــي ت ــدع ــم فـيـهــا
كوتنينيو ،كــأن «الـنـجــم على درايــة
بـ ـت ــراج ــع أدائ ـ ـ ـ ــه ،والـ ـف ــري ــق مـسـتـعــد
ملساعدته وغرفة مالبس البالوغرانا
ج ـ ــاه ـ ــزة لـ ـتـ ـق ــدي ــم ك ـ ــل ال ـ ــدع ـ ــم ل ـ ــه».
فالفيردي ،ورغم كل مساوئه كمدرب،
ّ
إل أنــه يعلم بــأن كوتينيو هو ليس
الــاعــب الــذي قضى أول شهرين في
بـيـتــه ال ـكــاتــالــونــي ال ـج ــدي ــد ،ب ــل إنــه
العب مختلف تمامًا .يعطيه الفرصة
تـلــو األخـ ــرى ،وع ـلــى ح ـســاب العبني
متألقني كمالكوم وعثمان ديمبيلي
ّ
على وجه التحديد ،إل أن البرازيلي
ال يقدم أيــة ّ
رد فعل ،بل إن املتابعني
ال ي ـش ـعــرون ب ــوج ــوده ع ـلــى أرض ـيــة
امللعب .كوتينيو العــب كبير ،ولديه
ّ
ّ
ّ
التحول
ليقدمه ،إل إن نقاط
الكثير
ال ـتــي غ ـ ّـي ــرت م ــن شـكــل ه ــذا الــاعــب،
ه ــي اإلصـ ــابـ ــة الـ ـت ــي أب ـع ــدت ــه ق ــراب ــة
الـشـهــر ون ـصــف الـشـهــر ع ــن املــاعــب
في بداية املوسم الحالي .مما ال شك
ف ـيــه ،أن الـبـيـئــة الـكــاتــالــونـيــة ليست
السبب ،أو حتى ليو ميسي ،فلطاملا
ك ــان ــت إدارة ب ــرش ـل ــون ــة تـسـتـقـطــب
العـبــن مــن أميركا الالتينية ،وهــذه
األج ــواء تعتبر كالعائلية بالنسبة
إل ـ ــى ك ــوت ـي ـن ـي ــو .ل ـك ــن مـ ــا هـ ــو سـبــب
تراجع الصغير فيليبي؟ الجواب بني
أقدامه وفوق كتفيه ،هو من سيجيب
ع ــن ه ــذا الـ ـس ــؤالّ ،
رب ـم ــا ي ـك ــون ال ــرد
إيـجــابـيــا ،وتـكــون سحابة صيف قد
ّ
مرت فوق البرازيلي ،ولكن في الوقت
عينه ،قــد يـكــون الــاعــب ،لــم يستطع
ال ـتــأقـلــم ف ــي أج ـ ــواء مـلـعــب «ال ـكــامــب
نو» ،وهنا األمر يصبح خطيرًا جدًا،
بالنسبة إل ــى كوتينيو ،أو للبرسا
وإدارتـ ـ ـ ــه .فــرب ـمــا ان ـت ـقــال ال ـبــرازي ـلــي
مــن لـيـفــربــول إل ــى بــرشـلــونــة لــم يكن
الخطوة الصحيحة في مسيرته.
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فرانكفورت يستعيد نغمة االنتصارات
ّ
ثالثي هجومي «خارق» يضع النادي على الخارطة األوروبية
بعد تتويجه العام الماضي بلقب كأس ألمانيا تحت قيادة
المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش على حساب «كبير ألمانيا»
نادي بايرن ميونخ ،يتجه نادي إينتراخت فرانكفورت هذا
الموسم لتحقيق إنجاز على الصعيد األوروبي وتحديدًا من
بوابة الـ«يوروبا ليغ» ،يعيد به اسمه إلى الواجهة العالمية من
جديد ،بعد فترة من التراجع
حسين فحص
ي ـمــر ن ـ ــادي إي ـن ـت ــراخ ــت فــران ـك ـفــورت
ّ
مستقر على الصعيد
بموسم
األملاني
ٍ
امل ـح ـلــي ،إذ ال يـ ــزال ب ــن ال ـ ــ 8األوائـ ــل
فــي ال ـ ــدوري ،كـمــا ال ـحــال فــي املــوســم
السابق .على الصعيد األوروبي ،األمر
مـخـتـلــف .رغ ــم وقــوعــه فــي مجموعة
صعبة نسبيًا في ال ــدوري األوروبــي
«يــوروبــا لـيــغ» ضـ ّـمــت فــريــق التسيو
اإليـ ـط ــال ــي وم ــارس ـي ـل ـي ــا ال ـف ــرن ـس ــي،
وبدرجةٍ أقل نادي أبولون ليماسول
الـقـبــرصــي ،تمكن ن ــادي فــرانـكـفــورت
من تحقيق العالمة الكاملة في دور
امل ـج ـم ــوع ــات م ـح ـق ـقــا االنـ ـتـ ـص ــار فــي
املــواجـهــات الـســت .فــي ال ــدور الثاني
ٌ
تعادل إيجابي في أوكرانيا بنتيجة
( )2-2أمام شاختار الذي لعب بعشرة
العبني في دور الــ ،32لم يمنع األملان
مــن التأهل إلــى دور ال ــ 16وذل ــك بعد
الفوز في لقاء اإليــاب بأربعة أهــداف
لهدف على أرضــه ،ليكمل إينتراخت
ع ــروض ــه ال ـك ـب ـيــرة أوروب ـ ـيـ ــا .ب ـفــوزه
ثالثية الصربي األخـيــر أم ــام شــاخـتــار ،تــأهــل الـنــادي
لوكا
يوفيتش األملــانــي إلــى دور ال ــ 16للمرة األولــى
والكرواتي
ٌ
م ـن ــذ م ــوس ــم  .1995-1994ام ـت ـح ــان
أنتي ريبيتش
والفرنسي
جديد ينتظر رجال املدرب آدي هوتر،
سيباستيان هالر يتمثل باملواجهة املرتقبة أمام نادي
من األفضل
أوروبيًا (دانيال إنتر ميالنو األسبوع املقبل ،في قمة
رونالد ـ أ ف ب)

ّ
أملانية هي األولــى تاريخيًا
إيطالية
بني الفريقني.
ال ـع ــروض ال ـك ـب ـيــرة لـلـفــريــق األملــانــي
ليست مفاجئة ،إذ إن النتائج ّ
الجيدة
ما هي إال حصاد للعمل الكبير الذي
قام به املدرب السابق نيكو كوفاتش
ال ـعــام امل ــاض ــي .راك ــم املـ ــدرب الـحــالــي
آدي هـ ــوتـ ــر عـ ـل ــى م ـ ــا ب ـ ـنـ ــاه املـ ـ ــدرب
الـســابــق ،فتمكن مــن تسخير ق ــدرات
الفريق ملساندة ثالثي املقدمة الذين
يعدون باألرقام من أفضل املهاجمني
في الدوريات الخمس الكبرى.
ّ
بعد التألق الكبير لثالثي برشلونة
ال ـ ـه ـ ـجـ ــومـ ــي امل ـ ـ ـكـ ـ ــون مـ ـ ــن ل ـي ــون ـي ــل
م ـي ـس ــي ،ل ــوي ــس س ـ ــواري ـ ــز ون ـي ـم ــار
دا س ـي ـل ـفــا ،ك ـثــر ال ـتــرك ـيــز اإلع ــام ــي
ع ـل ــى أب ـ ـ ــرز الـ ـث ــاثـ ـي ــات ال ـه ـجــوم ـيــة
ف ــي الـ ـع ــال ــم .بـ ـ ــرزت ب ـع ــده ــا ثــاث ـيــة
الـ ـ ـ ــ« »BBCال ـخــاصــة ب ــري ــال مــدريــد،
ثـ ــم ث ــاث ــي بـ ــاريـ ــس س ـ ــان ج ـي ــرم ــان
ً
الـ ـ ـف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ــي وص ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ــى ث ــاث ــي
ليفربول الـحــالــي ،ال ــذي قــاد الـنــادي
إلـ ــى ن ـه ــائ ــي دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ــا
ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي .ت ــزام ـن ــت هــذه
املــوجــة ،مــع ظـهــور ثالثية هجومية
أخرى خطفت االنتباه على األراضي
األملانية ،تشكلت من الصربي لوكا
يوفيتش ،والكرواتي أنتي ريبيتش،
والفرنسي سيباستيان هالر ،الذين

ّ ً
ـويــة لكبار الفرق
أصبحوا اليوم أولـ
األوروبية.
بدأ نجم يوفيتش يسطع بسن الـ،21
بـ ـع ــدم ــا أص ـ ـبـ ــح أول العـ ـ ــب ص ــرب ــي
ف ــي ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري األمل ــان ــي يسجل
خ ـم ـســة أهـ ـ ــداف ف ــي مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة.
كــان ذلــك أمــام فــورتــونــا دوسـلــدورف
ف ـ ــي اف ـ ـت ـ ـتـ ــاح مـ ـن ــافـ ـس ــات األس ـ ـبـ ــوع
الثامن مــن البوندسليغا .مــع توالي
املهاجم الصربي أن
املباريات ،أثبت ً
ما فعله ليس صدفة ،إذ استمر أداؤه
ـق مـتـصــاعــد ليخطف أنـظــار
فــي ن ـسـ ٍ
بــرشـلــونــة وبــاي ــرن مـيــونــخ .تسجيل
ال ـ ـشـ ــاب الـ ـص ــرب ــي ل ـغــال ـب ـيــة أه ـ ــداف
الـنــادي هــذا املــوســم ،لــم يكن ليحدث
ل ــوال وج ــود مـمــولــه الــرئـيـســي هــالــر،
الــذي ساهم حتى اآلن بــ 24هدفًا في
مختلف املسابقات ،جــاء  5منهم في
الــدوري األوروبــي ،في حني يستكمل
ريبيتش أداءه الالفت الذي يمتد منذ
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ح ــن ق ــاد املنتخب
ال ـكــرواتــي إل ــى نـهــائــي ك ــأس الـعــالــم،
كـمــا ك ــان بـطــل مــوقـعــة نـهــائــي كــأس
بشكل رئيسي
أملانيا ،عندما ساهم
ٍ
فــي تـتــويــج إيـنـتــراخــت بــالـلـقــب على
حساب بايرن ميونخ.
ب ـف ـضــل الـ ـث ــاث ــي ال ـه ـج ــوم ــي ،أح ــرز
النادي األملاني  23هدفًا في الــدوري
األوروب ـ ـ ــي ه ــذا الـ ـع ــام ،كــأك ـثــر فــريــق
ً
تـسـجـيــا فــي امل ـســاب ـقــة ،كـمــا يحظى
الـثــاثــي بـ ــ 44هــدفــا فـيـمــا بينهم في
كافة املسابقات هذا املوسم.
بالنظر إلى بطولة الدوري األوروبي
كبطولة تعيش في ظل دوري أبطال
ً
أوروبـ ــا ،تعمد الجماهير ع ــادة إلــى
تـجــاهــل م ـبــاريــات الـ ــ«ي ــوروب ــا لـيــغ»
حتى املراحل املتقدمة .في إينتراخت
األم ــر مـخـتـلــف .رغ ــم أهـمـيــة الـثــاثــي
الهجومي في مسار الفريق أوروبيًا،
ل ـع ـب ــت ال ـج ـم ــاه ـي ــر دورًا بـ ـ ـ ــارزًا فــي
تحقيق هذا اإلنجاز نظرًا لوجودها

ب ـك ـثــرة ف ــي املـ ـب ــاري ــات ،وال ـت ــي مــأت
 47000م ـق ـعــد ف ــي امل ـ ًـبـ ــاراة األخ ـي ــرة
أمام شاختار ،مقارنة بنصف العدد
ت ـق ــري ـب ــا ل ـج ـم ــاه ـي ــر لـ ـيـ ـف ــرك ــوزن فــي
مواجهتها لنادي كراسنودارً .
لطاملا شكلت الجماهير عالمة فارقة
ً
ف ــي الـ ـن ــادي ،إذ كــانــت ش ــاه ــدة على
ـق انـتـهــى فــي تسعينات
ـخ عــريـ ٍ
ت ــاري ـ ٍ
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،بـعــدمــا ك ــان منافسًا
جـ ـ ّ
ـديـ ــا ع ـل ــى األل ـ ـقـ ــاب ب ـف ـعــل كــوك ـبــة
النجوم التي ضمها آنذاك ،على غرار
أندرياس مولر وجاي جاي أوكاشا.
تراجع الفريق بعدها تدريجيًا حتى
ابتعد عــن املنافسة فــي أغلب فترات
األلفية الجديدة.
س ـب ــق لـ ـف ــرانـ ـكـ ـف ــورت أن ح ـق ــق لـقــب
الدوري األملاني عام  ،1959كما حقق
لقب كــأس أملانيا أع ــوام ( 1974ـ  75ـ
ً
 81ـ  88ـ  .)2017عـ ـ ــاوة ع ـلــى ذل ــك،
حـقــق إيـنـتــراخــت لـقــب ك ــأس االتـحــاد
األوروبـ ــي (ي ــوروب ــا لـيــغ حــالـيــا) عــام
 .1980فــي منتصف ال ـقــرن املــاضــي،
ٌ
ك ـ ــان لـ ـف ــرانـ ـكـ ـف ــورت وزن فـ ــي ال ـك ــرة
األوروب ـ ـيـ ــة ،إذ تـمـكــن ع ــام  1960من
ال ــوص ــول إل ــى ن ـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبـ ـ ـ ــا ،غ ـيــر أنـ ــه خ ـســر أم ـ ــام ري ــال

تأهل نادي إينتراخت
فرانكفورت إلى دور
الـ 16من الدوري
األوروبي للمرة األولى
منذ موسم 1995-1994

مدريد بقيادة ألفريدو دي ستيفانو.
عـ ــام  ،2016س ــاه ــم املـ ـش ــروع ال ـجــديــد
لـلـنــادي بـقـيــادة امل ــدرب الـســابــق نيكو
ك ــوف ــات ــش ،وامل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي فــريــدي
بوبيك ،في إعادة الفريق إلى الواجهة
مــن جــديــد ،وذل ــك بعد أن حققا اللقب
األول لـل ـنــادي مـنــذ ع ــام  .1988ساهم
بــوب ـيــك ف ــي ب ـن ــاء األسـ ـ ــاس الـصـحـيــح
ل ـل ـنــادي الـ ــذي تـمـثــل ف ــي ح ـســن إدارة
األمور املالية ،إذ صرف املدير الرياضي
ال ـج ــدي ــد  3.8م ـل ـي ــون ي ـ ــورو ف ـق ــط فــي
الالعبني الجدد ،في حني كسب النادي
 12.5مـلـيــون ي ــورو فــي الـصـيــف الــذي
ت ـ ــاه .ص ـيــف  ،2017اس ـت ـث ـمــر بــوبـيــك
األرباح في سوق انتقاالت يعد األنشط
للنادي األملــانــي تاريخيًا ،إذ استثمر
مـبـلــغ  18.5مـلـيــون ي ــورو السـتـقـطــاب
 17العبًا جديدًا ،بينهم العبون عادوا
من اإلعارة ،وكان أبرز املنتدبني الجدد
لــوكــا يــوفـيـتــش ،هـ ــداف ال ـفــريــق األول
ه ــذا املــوســم .فــي ظــل ج ــودة الــاعـبــن،
والتمتع بقاعدة جماهيرية ضخمة،
سيتوجب على فــرانـكـفــورت الــوصــول
إلى مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا
ـار
إذا مــا أراد اس ـت ـعــادة وزن ــه بــن كـبـ ً
األن ــدي ــة األملــان ـيــة ،إذ يـقــف امل ــال عقبة
وحـيــدة أمــام مـشــروع الـنــادي الحالي،
الـ ـ ــذي س ـي ـتــأمــن م ــن ال ـف ـي ـفــا ف ــي ح ــال
املشاركة بدوري األبطال.
مع
ميونخ
ـرن
بعد تــراجــع فريق بــايـ
ً
مدربه الجديد نيكو كوفاتش ،إضافة
إل ــى ع ــدم اس ـت ـمــرار نـســق بــوروسـيــا
دورتـمــونــد كما كــان الـحــال عليه في
بــدايــة املــوســم ،قــد يشكل إينتراخت
فــرانـكـفــورت أمــل أملانيا الوحيد هذا
املــوســم عـلــى الصعيد األوروب ـ ــي إذا
تـمـكــن م ــن ال ـف ــوز ف ــي ال ـي ــوروب ــا لـيــغ،
ً
غ ـيــر أن ذلـ ــك ل ــن ي ـك ــون س ـه ــا نـظـرًا
إل ــى سـجــل إنـتــر الــافــت أم ــام األمل ــان،
املتمثل بفوزه في  24مباراة وتعادله
في  9من  49مباراة لعبها أمامهم.
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ّ
ما بعد االتفاق :خيارات إيرانية في مواجهة أميركا
أسعد أبو خليل *
ـأت اسـتـقــالــة مـحـمــد ج ــواد ظــريــف من
لــم ت ـ ِ
َ
عـ ـ ــدم .ه ــي ت ـ ــأخ ـ ــرت .ارت ـ ـبـ ــط اس ـ ــم ظــريــف
ب ــاالت ـف ــاق الـ ـن ــووي الـ ــذي ل ــم ي ـس ـتـمـ ّـر أكـثــر
م ــن أش ـهـ َـر م ـع ــدودة ف ــي اإلدارة ال ـجــديــدة.
وقد ّ
تعرض ظريف النتقادات داخــل إيران
ّ
لثقته املفرطة بالنوايا األميركية .ولم يكن
االت ـف ــاق ال ـن ــووي م ــن ص ـنــع ظــريــف وح ــده
ّ َ
ف ـقــد ش ــك ــل ظ ــري ــف م ــع ال ــرئ ـي ــس روح ــان ــي
ث ـنــائـ ّـيــا َ
أراد أن ي ـع ـكـ َـس م ـس ــار الـسـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة مل ـح ـمــود أح ـم ــدي ن ـج ــاد ،بـنــاء
على نظرية ّأن ّ
ّ
مضر إليران،
تحدي الغرب
وم ـهــادن ـتــه م ـف ـيــدة .كــانــت حـمـلــة روحــانــي
االنـتـخــابـ ّـيــة فــي  ٢٠١٣فــي مجملها وعــودًا
اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة مــرت ـب ـطــة بـتـحـســن ال ـعــاقــات
مع دول الغرب ورفــع العقوبات عن إيــران.
وروحـ ــانـ ــي  -ظ ــري ــف ه ــو ال ـث ـنــائــي امل ـع ـتـ ّـد
بفهمه للغرب وسياساته ،وذلك في إشارة
ن ـخ ـبـ ّ
ـويــة إل ــى أح ـم ــدي ن ـج ــاد ذي الـثـقــافــة
ّ
ّ
التعليمية (الـعــالـيــة) املـحـلــيــة .وإذا كانت
ّ
الخارجية تنطلق
سياسات أحمدي نجاد
م ــن ع ــدم ال ـث ـقــة ب ـنــوايــا ال ـغ ــرب وب ـض ــرورة
بناء وتدعيم جبهة املمانعة التي تقودها
إيـ ــران ،ف ــإن سـيــاســات الـثـنــائــي روح ــان ــي -
ظريف تغدق على الشعب اإليــرانــي وعــود
ال ــرخ ــاء واالزده ـ ـ ــار ل ـكــن م ـقــابــل التخفيف
م ــن ع ــدائ ـ ّـي ــة ال ـخ ـطــاب الــرس ـمــي اإلي ــران ــي،
ل ـكــن م ــن دون تــوج ـيــه ان ـت ـقــاد صــريــح إلــى
مـحــور املـمــانـعــة .لـكــن الـنـظــام اإليــرانــي في
ع ـهــد روح ــان ــي بـ ــات شـبـيـهــا ب ـع ـهــد رفـيــق
ال ـحــريــري فــي لـبـنــان :يـنـصــرف روح ــان ــي -
ظــريــف إل ــى الـتـفــاوض مــع ال ـغــرب مــن أجــل
ّ
التوصل إلــى اتفاق نــووي يزيل عن كاهل
إيران عبء العقوبات الثقيلة ،فيما يندرج
ّ
ملف املقاومة ومتطلباتها في اختصاص
الحرس الثوري اإليراني والفريق املرتبط
به في الحكم (لكن هناك مفاوضات تدور
بــن الـطــرفـ ْـن ،وصــراعــات ،مثل ملف إلقاء
الـقـبــض عـلــى ال ـب ـ ّـح ــارة األم ـيــركـ ّـيــن الــذيــن
ّ
اإلقليمية إليران في عام ،٢٠١٦
خرقوا املياه
وكان ظريف يريد إنهاء امللف بسرعة ومن
دون إذالل أمـيــركــا) .وكــان رهــان روحــانــي
 ظ ــري ــف ،م ـثــل ره ـ ــان الـ ـح ــري ــري ،ع ـلــى أنّ
ّ
شعبية
ستقوض من
الــرخــاء والبحبوحة
الجناح اآلخر .أي إن التذاكي كان يفترض
ُ
راهن
أن الغرب لن يقبل بإضعاف الفريق امل ِ
على التفاهم مع الغرب ،وأن الغرب ال يريد
إال إنهاء الصراع.
إن مقولة أن التفاوض مع الغرب يحتاج إلى
أشخاص درسوا وعاشوا في الغرب أثبتت
ّ
العربية مع
بطالنها في مسار املفاوضات
ال ـغــرب عـلــى م ـ ّـر ال ـع ـقــود .لـقــد اخ ـتــار ياسر
عرفات ومحمود ّ
عباس أفرادًا ّ
تخرجوا من
ّ
جامعات الغرب وقربوهم من سلطة صنع
الـقــرار مــن أجــل تحقيق املــزيــد مــن املكاسب
ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ومـ ــن أجـ ــل ف ـهــم «عـقـلـيــة»
ال ـ ـغـ ــرب .ل ـك ــن الـ ــذيـ ــن انـ ـت ــزع ــوا مـ ــن ال ـغ ــرب
ّ
ت ـنـّـازالت فــي الـتــاريــخ املـعــاصــر كــانــوا األقــل
تأثرًا وانبهارًا بــه ،مثل جمال عبد الناصر
ّ
الثمانينيات) أو ثـ ّـوار
وص ـ ّـدام حسني (فــي
فيتنام األب ـط ــال .خـ ّـريـجــو جــامـعــات الـغــرب
 ف ــي م ـســار م ـف ــاوض ــات م ـصــر أو السلطةالفلسطينية أو األردن أو الـسـعـ ّ
ّ
ـوديــة  -هم
ّ
األكثر رغبة في نيل إعجاب الغرب ،واألقــل
ح ــرص ــا ع ـلــى ال ـت ـمـ ّـســك ب ـثــوابــت سـيــاسـ ّـيــة.
كــانــت حــركــة الـتـحـ ّـرر الــوطـنــي الفلسطيني
أكثر استقاللية قبل أن تدخل في مفاوضات
ّ
تنازلية مع دول الغرب.
تـ ـ ـت ـ ـ ّ
ّ
ـردد تـ ـ ـس ـ ــاؤالت مـ ـتـ ـك ــررة ع ـل ــى م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي أمـيــركــا مــن قبل
خـبــراء فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة عــن سبب
عــداء تــرامــب الشديد إلي ــران ّ
ووده الشديد
نحو كــوريــا الشمالية .السبب فــي ذلــك أن
حاكم كوريا الشمالية ّ
تود َد بدوره لترامب
ّ
ودخ ـ ــل م ـعــه ف ــي م ـف ــاوض ــات ب ـ ــدأت ســريــة
ّ
علنية .إي ــران لم
وتـحـ ّـولــت إلــى مـفــاوضــات
تبدأ باملفاوضات الـسـ ّ
ـريــة مــع تــرامــب بعد
ّ
ّ
يتودد حكامها في العلن لترامب .ومن
ولم
ّ
املعروف أن أميركا تحتفظ تاريخيًا بخط
م ـف ــاوض ــات سـ ـ ّـري م ــع ك ــل أع ــدائ ـه ــا .كــانــت
ً
ّ
املخابرات
األميركية ،مثال ،صلة وصل بني
ّ
األميركية وبني «منظمة التحرير
الحكومة
الفلسطينية» فيما كان القانون األميركي
ُ
(ول ــد مـلـحــق س ـ ّ
ـري فــي م ـفــاوضــات سيناء

الوفد اإليراني برئاسة محمد جواد ظريف واألميركي برئاسة جون كيري ــ توقيع دخول اتفاقية النووي اإليراني ّ
حيز التنفيذ ــ فيينا في كانون الثاني 2016

 ٢فــي  ١٩٧٥بــإصــرار مــن كيسنجر) يـحـ ّـر ُم
أي تــواصــل بــن أي م ـســوؤل أمـيــركــي وأي
ّ
منظمة التحرير،
مـســؤول أو «عـضــو» فــي
ك ــأن ــه ك ــان ــت ه ـن ــاك ع ـض ـ ّ
ـوي ــة ف ــي املـنـظـمــة.
إن حــالــة ال ـع ــداء واإله ــان ــات املـتـبــادلــة بني
ت ــرام ــب وك ـي ــم ج ــون أون وص ـل ــت إل ــى حـ ّـد
لــم يصله الـخـطــاب بــن أي رئـيــس أميركي
وأي رئـيــس إيــرانــي .لـقــد ه ـ ّـد َد كـيــم أميركا
ب ــال ـس ــاح الـ ـن ــووي ّ
ورد ت ــرام ــب ع ـلــى كيم
ّ
بتهديد ن ــووي أكـبــر .والـقـنــاة ُ الـســريــة بني
ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة وأم ـي ــرك ــا ف ـت ـحــت حـتــى
ف ــي خ ـضـ ّـم ال ـت ـه ــدي ــدات ،واس ـت ـعــان تــرامــب
ّ
األميركية (يومها) مايك
بمدير املخابرات
ً
بومبيو لبدء الـتـفــاوض الرسمي بــدال من
ّ
الخارجية (يومها) الذي لم يكن يثق
وزير
به بتاتًا.
ارتـكــب الـثـنــائــي روحــانــي  -ظــريــف سلسلة
من األخطاء في املفاوضات مع إدارة باراك
الجمهورية ّ
ّ
يعبر عن
أوباما .لم يكن ُمرشد
ثقة في تلك املفاوضات لكن خيارات النظام
ّ
ف ــي ظ ــل ال ـع ـقــوبــات ال ـص ــارم ــة والــوح ـشـ ّـيــة
كــانــت - ،وال تــزال  -م ـحــدودة ،وأع ــداء إيــران
مـنـخــرطــون ف ــي ح ــروب س ـ ّ
ـري ــة ُمـعـلـنــة ضد
ال ـن ـظ ــام .وزاد ال ـت ـب ــادل امل ــال ــي اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
التطبيق واملالحقة
األميركية في
والصرامة
ّ
(يـعـلــم ذل ــك َم ــن أرس ــل أو تـلــقــى مـئــة دوالر
ع ـبــر «وسـ ـت ــرن ي ــون ـي ــون» ب ـعــد  ١١أي ـل ــول)
مـ ــن ف ـع ــال ـي ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ح ــول
العالم والتي تخيف الحكومات والشركات
واألف ـ ـ ــراد ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء .ب ـعــد  ١١أي ـل ــول،
ج ـ َـال مـنـ ٌ
ـدوب (صهيوني حكمًا) عــن وزارة
الـخــزانــة األمـيــركـ ّـيــة والـتـقــىّ بمعظم أثــريــاء
فـلـسـطــن ف ــي ال ـش ـتــات وح ــذره ــم م ــن ّ
مغبة
ّ
بفلس ملـنـظـ ّـمــة الـتـحــريــر أو لياسر
ال ـت ـبــرع ّ
ّ
ّ
عرفات .توقف التبرع فــورًا« .البورجوازية
ّ
الوطنية» أحــرص على الــربــح مــن حرصها
ُ
على الوطن .واملفاوض اإليراني ،بالرغم من
ّ
عربية في
األخطاء ،أفضل بكثير من تجارب
املـفــاوضــات (بـصــرف النظر عــن املــوقــف من
هــدف هــذه امل ـفــاوضــات) مــن حيث اإلص ــرار

على تفاصيل في املفاوضات وعلى املشاركة
ال ـف ــاع ـل ــة فـ ــي وضـ ـ ــع أج ـ ـنـ ــدة املـ ـف ــاوض ــات:
املـ ـ ـف ـ ــاوض امل ـ ـصـ ــري فـ ــي ك ــام ــب دي ـف ـي ــد أو
الفلسطيني في كل مسار مفاوضات أوسلو
وم ــا تــاهــا بـقـيــت فــي الـعـمــومـيــات وتــركــت
الـتـفــاصـيــل إلصـ ــرار امل ـف ــاوض اإلســرائـيـلــي
(أم ـ ــا املـ ـف ــاوض األردن ـ ـ ــي ف ـقــد كـ ــان ال ـشــوق
للتوقيع عند النظام كبيرًا إلى درجة أنه ال
يمكن لنا الحديث عن مفاوضات ،ال مضنية
وال سهلة).

إسرائيل ـ إيران ـ الواليات المتحدة

َ
ل ـكــن ال ـث ـنــائــي روح ــان ــي  -ظ ــري ــف ت ـف ــاوض
مـ ــع أوبـ ــامـ ــا فـ ــي آخ ـ ــر س ـن ـت ـ ْـن مـ ــن ح ـك ـمــه.
هـمــا امل ـع ـت ـ ّـدان بمعرفتهما بــال ـغــرب ،كيف
يتفاوضان مع رئيس في آخر واليته فيما
ُيـسـ َّـمــى هـنــا بمرحلة يتصف بـهــا الرئيس
بـ«البطة الـعــرجــاء» ،فــي إش ــارة إلــى ضعف
ّ
يصر
الرئيس في آخر واليته؟ والثنائي لم
ع ـلــى رفـ ــع مــرت ـبــة االت ـف ــاق ـ ّـي ــة أم ـي ــرك ـ ّـي ــا إلــى
ّ
ّ
رسمية» حيث تحتاج إلى موافقة
«اتفاقية
ثـلـثــي أع ـضــاء مـجـلــس ال ـش ـيــوخ .وال ـقــانــون
الــدولــي في أميركا أدنــى دائمًا من القانون
األميركي ،حتى في اتفاقات جنيف لوضع
األسرى وجرائم الحرب .عدم تحويل االتفاق
ال ـنــووي إل ــى اتـفــاقـيــة أمـيــركـ ّـيــة رسـمـ ّـيــة هو
ّ
الــذي جعل ترامب قــادرًا على التملص منه
بـسـهــولــة ،أو خــرقــه ،ب ــاألح ــرى ،ألن االتـفـّـاق
أصبح جزءًا من القانون الدولي بعد تبنيه
ل ـيــس ف ـقــط م ــن ح ـكــومــات ال ـ ــدول ال ـســت بل
أيضًا من مجلس األمــن .وأوباما لم يخض
فــي االت ـفــاق ال ـنــووي مــع إي ــران ول ــم يـســارع
إليه في واليته األولى ألنه أراد ضمان إعادة
انتخابه وهــو علم أن املوضوع كــان يسهل
ّ
الجمهوريني .أي
استخدامه ضـ ّـده من قبل
أن أوبــامــا خــاض غـمــار املـفــاوضــات عندما
كــان أضعف في رئاسته ألنــه لم يعد هناك
ما يمكن أن يخسره .لكن ،مجلس الشيوخ
ك ــان تـحــت سـيـطــرة الـجـمـهـ ّ
ـوريــن ول ــم يكن
ْ
ّ
الثلثي في حال عرض
أكثرية
ممكنًا ضمان

االتـفــاقـ ّـيــة عليه فــي عهد أوبــامــا ،ألن زعيم
ّ
األكثرية في مجلس الشيوخ ،ميتش أوكنل،
ك ــان صــري ـحــا جـ ـدًا ف ــي ب ــداي ــة ع ـهــد أوبــامــا
عـنــدمــا ق ــال إن ــه لــن ي ــدع أوب ــام ــا يـنـجــح في
واليته وإنه سيعرقل له مشاريعه .وهل كان
على الثنائي االنتظار حتى الوالية التالية
ّ
االتفاقية؟
قبل إتمام
استثمر النظام اإليراني منذ التسعينيات،
فــي عهد رفسنجاني ،فــي عالقة حسنة مع
الواليات املتحدة .تعاونت إيــران ،أو هي لم
تـعــرقــل ،الـحــرب األمـيــركـ ّـيــة على ال ـعــراق في
 .١٩٩١قد ُيقال إن الحرب كانت في صالحها،
ّ
الشعبية
لكنها أيضًا لــم تدعم االنتفاضة
في جنوب العراق ،وهي نالت ثناء أميركيًاّ
ّ
ّ
متغيرات
تتكيف مع
على ذلك .ثم إن إيــران
ّ
األميركية عبر العقود ،وهي صبرت
اإلدارة
عـلــى إدارة ب ــوش ال بــل هــي تعاملت معها
في حسن ّ
نية بعد خطاب بوش الشهير في
ّ
 ٢٠٠٢عن «محور الشر» .والخطاب أتى بعد
تنسيق بــن إي ــران وأمـيــركــا (عـبــر وسـطــاء)
حول أفغانستان ،حيث كانت إيران متعاونة
م ــع اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة ض ــد عـ ـ ّ
ـدو مـشـتــرك.
وي ــروي كنيث ب ــوالك فــي كـتــابــه عــن تــاريــخ
ال ـعــاقــات األمـيــركـ ّـيــة اإلي ــران ـ ّـي ــة« ،األحـجـيــة
ّ
الفارسية :الصراع بني إيــران وأميركا» ،أن
إيــران تعاونت أيضًا مع أميركا في العراق
خ ـصــوصــا ف ــي مــرح ـلــة اإلعـ ـم ــار ب ـعــد غــزو
( ٢٠٠٣ص .)٢٥٥-٣٥٤
وقــد شعر النظام اإليــرانــي بخطر أميركي
ُ -إس ــرائ ـي ـل ــي وش ـي ــك ب ـعــد خ ـط ـبــة «امل ـهـ ّـمــة
أن ـجــزت» الـتــي ألـقــاهــا بــوش فــي ّأي ــار ٢٠٠٣
م ــن ع ـل ــى م ــن ح ــام ـل ــة طـ ــائـ ــرات أم ـي ــرك ـ ّـي ــة.
وبعد ّأي ــام فقط مــن الخطبةّ ،
تقدمت إيــران
ُ
فــي مـشــروع شامل ورسـمــي (وغـيــر معلن)
باقتراحات لتحسني العالقات مــع أميركا.
وق ــد أع ـ ّـد ص ــادق خ ــرازي م ـس ـ ّ
ـودة االق ـتــراح
وراجعها محمد جــواد ظريف (كــان سفيرًا
ف ــي األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ف ــي نـ ـي ــوي ــورك آنـ ـ ــذاك)
ُ
ونالت موافقة املرشد األعلى .وحمل السفير
ال ـســوي ـســري إل ــى ط ـه ــران ه ــذه املـقـتــرحــات

إل ــى واش ـن ـطــن .وتـفــاصـيــل ه ــذه املـقـتــرحــات
ّ
ضمنها تــرســا بــارســي فــي كتابه «خـســارة
ّ
ّ
الديبلوماسية»
عدو :أوباما إيران وانتصار
عن املسار التفاوضي الذي قاد إلى االتفاق
النووي .ويرأس بارسي «املجلس األميركي
 اإلي ــران ــي ال ــوط ـن ــي» ف ــي واش ـن ـط ــن ،وهــوأص ــدح داع ـيــة لـلـســام بــن إي ــران وأمـيــركــا،
ّ
ويتمتع بعالقة ّ
جيدة مع خبراء السياسة
ّ
الخارجية في واشنطن (وبعض املسؤولني
ّ
الديموقراطيني) ،وقد لعب دورًا في ترطيب
ْ
البلدين (وك ــان على تواصل
العالقات بــن
في عمله مع ظريف ،كما ُكشف في دعوى ذمّ
ّ
تقدم بها بارسي ضد شخص اتهمه بالعمل
ل ـل ــوب ــي املـ ـب ــاش ــر ب ــال ـن ـي ــاب ــة ع ــن ال ـح ـكــومــة
اإليـ ــرانـ ـ ّـيـ ــة ،).وقـ ــد اس ـت ـخ ــدم إع ـ ــام الـنـظــام
السعودي كتاب بارسي ّ
األول (املبني على
أطــروحــة دكـتــوراه تحت إشــراف فرانسيس
ّ
الدولية
فوكوياما فــي «مــدرســة الــدراســات
املـ ـتـ ـق ـ ّـدم ــة» ف ــي ج ــام ـع ــة ج ــون ــز هــوب ـك ـنــز)،
ّ
السري
بعنوان «التحالف الغادر :التواصل
بــن إســرائـيــل وإي ــران والــواليــات املـتـحــدة»،
ّ
ّ
ألن املـ ــؤلـ ــف  -ألسـ ـب ــاب س ـيــاس ـيــة تـتـعــلــق
بعمله فــي املـجـلــس امل ــذك ــور أع ــاه  -يبالغ
في التقليل من دور األيديولوجيا في صنع
ّ
البراغماتية  -أي مصلحة
القرار ويجعل من
الــدولــة والـنـظــام  -عنصرًا أوح ــد فــي تقرير
الـسـيــاســات اإليــرانـ ّـيــة .طبعًا ،ال يمكن عزل
عنصر عن اآلخر في تقرير السياسات ،كما
ّ
البراغماتية يرتفع أو ينخفض
أن عنصر
ّ
بـ ـن ــاء ع ـل ــى الـ ـع ــاق ــات الـ ــدولـ ــيـ ــة وال ــوض ــع
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي وب ـ ـنـ ــاء أيـ ـض ــا عـ ـل ــى ش ـخ ـصـ ّـيــة
ً
ّ
اإليرانيني (كان رفسنجاني مثال
املسؤولني
ّ
نجاد).
أحمدي
من
ة
براغماتي
أكثر
ُ
ّ
اإليرانية التي ق ِّدمت
أما مضمون املقترحات
تستثن موضوعًا ،من
إلــى إدارة بــوش فلم
ِ
حزب الله وحماس والجهاد اإلسالمي إلى
ال ـصــراع الـعــربــي  -اإلســرائـيـلــي والـبــرنــامــج
ال ـن ــووي .يـقــول بــارســي إن إي ــران «وضـعــت
كل أوراقها على الطاولة» («خسارة ّ
عدو»،
ص  .)٥٣صحيح أن إيران  -خالفًا ألسلوب

ت ـف ــاوض األن ـظ ـمــة ال ـعــربـ ّـيــة  -أص ـ ـ ّـرت على
ت ـف ــاوض أنـ ــداد وب ــاح ـت ــرام ،لـكــن ال ـت ـنــازالت
ُ
اإليــرانـ ّـيــة املـقـ َّـدمــة تـعــارضــت مــع ثــوابــت في
ّ
ّ
السياسة الخارجية اإليرانية .عرضت إيران
وقــف دعــم «حـمــاس» و«الجهاد اإلسالمي»
والـضـغــط عليهما لــوقــف «الـهـجـمــات على
إس ــرائـ ـي ــل» (ص  ،)٥٤ك ـمــا ع ــرض ــت تــأيـيــد
ن ــزع س ــاح ح ــزب الـلــه وتـحــويـلــه إل ــى حــزب
سياسي مـحــض .وعــرضــت أيـضــا التعاون
فــي مـحــاربــة «ال ـقــاعــدة» .ويـقــول بــارســي إن
إي ــران قـ ّـدمــت أيضًا غصن زيـتــون إلــى دولــة
االحـتــال من خــال عــرض لقبول «املشروع
ّ
ـروع
الـعــربــي» للسالم مــع ال ـعــدو .وفــي املـشـ ً
النووي عرضت فتح املنشآت النووية كاملة
أم ــام لـجــان تفتيش والـتــوقـيــع على امللحق
اإلضـ ــافـ ــي مل ـع ــاه ــدة م ـن ــع ان ـت ـش ــار ال ـس ــاح
الـنــووي( .وكــانــت إيــران آنــذاك ال تملك أكثر
من  ٢٠٠جهاز طــرد مركزي ،مقابل ٢٢,٠٠٠
بعد عقد واحد) .مقابل كل ذلك طلبت إيران
إقامة عالقة طويلة املــدى مع أميركا ورفع
ك ــل ال ـع ـق ــوب ــات واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق ال ـس ـيــادة
ُ
واألمــن لدولة إيــران .لم تبهر الوثيقة إدارة
ب ــوش املـنـتـشـيــة حينها بـنـصــر وه ـمــي في
الـ ـع ــراق ،م ــع أن كــولــن بـ ــاول وكــونــدولـيـســا
رايــس رأيــا فيها تـنــازالت مهمة تستوجب
النظر فيها .قطع دونــالــد رمسفيلد ود ّيــك
تشيني في املوضوع .كانت اإلدارة متيقنة
في حينه أنها في طريقها إلى تغيير النظام
السوري واإليراني بعد نصرها في بغداد.
لم ّ
تقدم طهران عرضًا كهذا إلدارة أوباما.
كــان موقفها الـتـفــاوضــي أق ــوى بكثير ألن
م ــوق ــع أم ـي ــرك ــا االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ــط ك ـ ــان أضـ ـع ــف ب ـك ـث ـيــر مـ ــن ٢٠٠٣
والحديث عن تغيير سهل لألنظمة كان قد
َ
خفت بعد الهزائم التي ُمنيت بها أميركا
فــي ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ولـبـنــان .عرضت
إدارة أوبــامــا ،ربما في محاولة الستعادة
ال ـع ــرض اإلي ــران ــي م ــن ع ــام  ،٢٠٠٣إضــافــة
م ــوض ــوع الـقـضــايــا اإلقـلـيـمـ ّـيــة والـسـيــاســة
الـ ـخ ــارج ـ ّـي ــة إل ـ ــى م ـل ــف املـ ـف ــاوض ــات ح ــول

إيران ّ
تتكيف
ّ
رات
متغي
مع
ّ
اإلدارة األميركية
عبر العقود،
وهي صبرت
على إدارة بوش
ال بل تعاملت
معها ّفي
حسن نية بعد
خطاب
٢٠٠٢الشر»ّ
عن «محور
هناك
هل ّ
من يظن
أن ترامب قرأ
ــ أو قرأ عن ـ
االتفاق النووي
السابق أو أن
اعتراضه كان
على مضمونه
وليس على
الشكل وعلى
اسم أوباما؟

ّ
اإليرانية
البرنامج الـنــووي لكن الحكومة
ك ــان ــت قــاط ـعــة ب ــرف ــض ذلـ ــك .ل ـكــن الـثـنــائــي
ْ
عنصري
روحاني  -ظريف ،باإلضافة إلى
ال ـض ـعــف امل ــذك ـ ْ
ـوري ــن أعـ ــاه (غ ـي ــاب مــرتـبــة
ّ
ّ
«االتفاقية الرسمية» لالتفاق والتفاوض
ْ
مع إدارة «بطة عــرجــاء») لم يضع في منت
االتـفــاقـ ّـيــة أي ضـمــانــات أو مـكــافــآت إليــران
ّ
تملصت اإلدارة املقبلة من ّ
تعهدات
في حال
كــانــت قــد قـطـعـتـهــا .ك ــان يـمـكــن لـلـمـفــاوض
أن يـطــالــب بـمـكــافــآت مــالـيــة كـبـيــرة مقابل
ان ـس ـحــاب أم ـيــركــا م ـن ـهــا ،مـثـلـمــا تـضـ ّـمـنــت
االت ـفــاقـ ّـيــة عـقــوبــات ف ـ ّ
ـوري ــة عـلــى إي ــران في
حال عدم تنفيذها لبنودها.

عهد ترامب ولعبة «حافة الهاوية»
لـعــب الـحــاكــم ال ـكــوري الـشـمــالــي مــع تــرامــب
لـعـبــة «ح ــاف ــة ال ـه ــاوي ــة» ب ـن ـجــاح .لـ ّيــس هــذا
ّ
بتهور الدعاية التي تضخها عنه
الحاكم
ّ
م ـخــابــرات كــوريــا الـجـنــوبــيــة (وتـنـقـلـهــا بال
كيف وسائل إعالم لبنان والعالم العربي).
لقد َجـ َّـر الرئيس األمـيــركــي إلــى مفاوضات
ال ـنـ ّـد-ل ـل ـنـ ّـد ون ـج ــح ف ــي رم ــي م ـلــف «ح ـقــوق
اإلنـ ـس ــان» (ال ـ ــذي ك ــان ف ــي ص ـلــب الـخـطــاب
 فـقــط الـخـطــاب  -األم ـيــركــي الــرسـمــي ضدك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة) .وف ــي م ــوض ــوع ع ـنــوان
«ن ـق ــض امل ـس ـي ــرة الـ ـن ـ ّ
ـووي ــة» (ه ـ ــذه تــرجـمــة
ص ـع ـبــة مل ـص ـط ـلــح «دي ـن ـي ــوك ـل ـي ــراي ــزي ـش ــن»
ال ـ ــذي تـسـتـعـمـلــه ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة بــذكــاء
ف ــي مـفــاوضــاتـهــا م ــع أم ـي ــرك ــا) ،ف ــإن كــوريــا
الشمالية ترفض منح هذا التنازل بالكامل
ً
مـ ـ ّـرة واحـ ـ ــدة ،ب ــل ت ـصـ ّـر ع ـلــى جـعـلــه ت ـنــازال
ع ـل ــى مـ ــراحـ ــل م ــرت ـب ـط ــا ب ـت ـق ــدي ــم تـ ـن ــازالت
م ـتــوازيــة مــن قـبــل الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة .لو
أن إيــران أصـ ّـرت على هــذا العنصر في نزع
التسليحية الـنـ ّ
ّ
ـوويــة لـكــان موقعها
الـقــدرة
التفاوضي مــع أميركا أق ــوى .إي ــران ،خالفًا
ل ـك ــوري ــا ،س ــارع ــت إلـ ــى تـنـفـيــذ شـ ــرط إزالـ ــة
ال ـ ـقـ ــدرة ال ـت ـس ـل ـي ـحـ ّـيــة الـ ـن ـ ّ
ـووي ــة ب ـع ــد وق ــت
قصير من التوقيع الرسمي( .يجب من باب
اإلنـصــاف في املقارنة بني كوريا الشمالية
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وإي ــران التذكير بــأن كوريا الشمالية تملك
ما ُي ّ
قدر بـ ٣٠سالحًا نوويًا  -أو أكثر أو أقل
 مقابل صفر ســاح نــووي عند إي ــران ،أيّ
ّ
الكورية أقوى بوجود
التفاوضية
إن القدرة
هذا السالح).
ّ
اإليرانية مع رئيس أميركي
تتعامل الحكومة
من طراز مختلف .هذا رئيس يهتم لإلطراء
ّ
التودد نحوه أكثر
(لشخصه) واإلفــراط في
مما يكترث لثوابت األمن القومي األميركي.
وهذا قد يكون في صالح إيران ،كما كان في
صــالــح كــوريــا الشمالية على مــدى األشهر
املاضية .الرئيس الذي ّ
هدد كوريا الشمالية
(ال ـت ــي ف ـق ــدت  -لـلـتــذكـيــر دائ ـم ــا  -أك ـث ــر من
ّ
ّ
األميركية
 ٪٢٠من سكانها نتيجة الحرب
ّ
ال ــوح ـش ـ ّـي ــة ع ـل ـي ـهــا ف ــي الـ ـح ــرب الـ ـك ــوري ــة)
بـ«النار والغضب (اإللهي)» ،بات يشير إلى
كـيــم بــ«صــديـقــي ك ـيــم» .لـيـســت املـفــاوضــات
ّ
األميركية هي الخيار اإليراني الوحيد ،لكن
ّ
إيران تصر على االلتزام باتفاق نووي فقد
جـ ــدواه ب ـم ـجـ ّـرد خ ــروج أم ـيــركــا م ـنــه ،ليس
ألنها هي وحدها تملك عناصر املكافأة بل
ألنها تستطيع أن ترهب الخصوم والحلفاء
لالبتعاد عن إيران .والتعويل اإليراني على
إنـقــاذ أوروب ــي لالتفاق لــم ي ـ ِّ
ـؤد إلــى نتيجة
ّ َ
بعد .صحيح أن االتـحــاد األوروب ــي توصل
إلى استحداث مالي بديل كي ّ
تتم املقايضة
ّ
بالتبادل مع إيران ،لكن الشركات األوروبية
ّ
بمجرد أن خرجت
هربت من إيــران بسرعة
ّ
ّ
االتفاقية .والدول األوروبية باتت
أميركا من
تنطق بــاعـتــراض الـحــزب الـجـمـهــوري على
ّ
تتضمن حـظــر النشاط
االتـفــاقـ ّـيــة ،أنـهــا لــم
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي إلي ـ ـ ـ ــران أو ت ـس ـل ـي ــح «حـ ـم ــاس»
و«حــزب الله» أو اختبار وصنع الصواريخ
ّ
البالستية (إدارة ترامب ّ
قررت من عندها أن
ّ
صنع الصواريخ هو مخالفة لالتفاقية التي
ّ
البالستية).
لم تمنع صنع إيران للصواريخ
ي ـم ـك ــن لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي أن يـ ــدخـ ــل فــي
مفاوضات مع أميركا ،إذا كان األمل بإنقاذ
ّ
ّ
يتفوق على أي خيار إيراني آخر.
االتفاقية
ّ
والعدو اإلسرائيلي يسعى حثيثًا الستدراج
ّ
إيــران إلى مواجهة عسكرية في سوريا في
حقبة لــن تمنع فيها اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة أي
مستوى من التصعيد من ِقبل إسرائيل (لم
تمنع إدارات سابقة التصعيد اإلسرائيلي
ل ـك ــن ه ـن ــاك م ـس ـت ــوى ج ــدي ــد م ــن الـتـغـطـيــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة لـ ـع ــدوان إس ــرائـ ـي ــل) .تـتـحــاشــى
ّ
العدو يريدها ألغراضه،
إيران املواجهة ألن
ّ
ل ـك ـن ـهــا لـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ت ـحــاش ـي ـهــا فـ ــي ظ ــل
ّ
تعطش إسرائيلي دم ــوي للمواجهة ،وفي
ّ
ظــل تجاهل  -أو تغطية  -روسـ ّـيــة للعدوان
اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى س ــوري ــا .إن تــرامــب أكثر
قدرة من أي من أسالفه على رفض ّ
توجهات
اإلج ـ ـ ـمـ ـ ــاع الـ ـعـ ـسـ ـك ــري  -االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي
ّ
ّ
األميركية وقد أثبت ذلك في
لإلمبراطورية
االن ـس ـحــاب (امل ــزم ــع) م ــن أفـغــانـسـتــان وفــي
االنسحاب (املزمع) من سوريا .وهذه القدرة
قــد تـكــون فــي صــالــح إي ــران ال ــذي أمل ــح أكثر
مــن مـ ّـرة إلــى أن إي ــران يمكن أن تنال أفضل
مـمــا نــالــه أوب ــام ــا .ه ــذا رئـيــس ال يــدخــل في
تفاصيل االت ـفــاقــات  -كـمــا أن ــور ال ـس ــادات.-
ّ
ترامب ال يريد إل دغدغة غروره والحصول
عـلــى نــوبــل ل ــ«ال ـســام» ومـهــر اسـمــه خــالـدًا
ّ
عـلــى اتـفــاقـ ّـيــات دول ـ ّـي ــة .هــل هـنــاك مــن يظن
أن ترامب قرأ  -أو قرأ عن  -االتفاق النووي
السابق أو أن اعتراضه كان على مضمونه
وليس على الشكل وعلى اسم أوباما الذي
ارتبط به؟
وافقت إيــران على نقل  ٪٩٧من اليورانيوم
ُامل ّ
خصب خــارج إيــران وعلى منع التسليح
النووي حتى عام  .٢٠٣٠أي إن التزام إيران
ب ــاالت ـف ــاق  -م ــن دون وجـ ــود م ـكــافــآت على
االل ـت ــزام ،أو بــوجــود مـكــافــآت صـغـيــرة جـدًا
ّ
 يـقــلــل م ــن قــدرت ـهــا عـلــى ال ـت ـفــاوض وعـلــىّ
ال ـص ـمــود بــوجــه ال ـت ـهــديــدات اإلســرائ ـي ـلــيــة
واألم ـي ــرك ـ ّـي ــة .ق ــد ي ـكــون خ ـيــار ال ـخ ــروج من
ّ
االتفاقية أفضل مــن البقاء فيها فــي غياب
ّ
بــديــل أوروبـ ــي فعلي عــن االتـفــاقــيــة ناقص
ّ
االتفاقية مثل تطبيع أنظمة
أميركا .باتت
ال ـخ ـل ـي ــج مـ ــع الـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـدو :ال ـت ـط ـب ـي ــع والـ ـس ــام
ـيء .وإي ــران تلتزم بها مقابل ال
مقابل ال شـ ّ
شــيء تستحقه .الخيارات اإليــرانـ ّـيــة ليست
ّ
مجانيًا في
محصورة بااللتزام الذي أصبح
ضوء الضعف األوروبي.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil

14

السبت  2آذار  2019العدد 3701

السبت  2آذار  2019العدد 3701

العالم

العالم

العراق يعود الحراك النيابي إلخراج القوات األجنبية من العراق إلى الواجهة ّ
مجددًا ،مع بداية الفصل التشريعي
ّ
الثاني .وفي مقابل هذا الحراك ،يواصل األميركيون ّ
تمددهم في محافظة األنبار ،في ظل إنشائهم قاعدتين عسكريتين
جديدتين ،على الخط الدولي الرابط بين بغداد والعاصمتين السورية واألردنية ،ضاربين عرض الحائط بمطالبة القوى
السياسية بخروجهم .أما الحكومة االتحادية ،فتغيب عن التعليق سلبًا أو إيجابًا على خطوة تحمل صبغة احتالل جديد

قاعدتان جديدتان في األنبار

ّ
األميركيون يتمددون
نور أيوب
أن ـ ـهـ ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي إج ـ ـ ــازة
ّ
العد
فصله التشريعي األول ،ليبدأ
ال ـع ـك ـســي أمـ ـ ــام الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
املناوئة لواشنطن إلثبات جديتها
فـ ــي إقـ ـ ـ ــرار قـ ــانـ ــون إخـ ـ ـ ــراج الـ ـق ــوات
ال ـع ـس ـك ــري ــة األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،وتـ ـح ــديـ ـدًا
األميركية ،مــن بــاد الــرافــديــن .وهو
قانون تبدو إمكانية سلوكه طريقه
إلـ ــى ال ـت ـن ـف ـيــذ م ــره ــون ــة بـ ـق ــدرة تـلــك

حاولت واشنطن إقناع
بغداد بإشراكها في التنقيب
عن الغاز في غرب العراق
ال ـق ــوى ع ـلــى ف ــرض ش ــروط ـه ــا على
واشنطن وحلفائها املحليني .وفي
انـتـظــار مــا س ـيــؤول إل ـيــه االشـتـبــاك
املرتقب تحت قبة البرملان ،يواصل
األمـ ـي ــركـ ـي ــون تـ ـم ـ ّـدده ــم ال ـع ـس ـكــري
فــي املـحــافـظــات الـغــربـيــة ،عـلــى رغــم
إع ــان الـحـكــومــة االت ـحــاديــة املتكرر
أنه ما من «قواعد عسكرية خالصة
لألميركيني» ،بــل وجــود استشاري
فقط ال يتجاوز عشرة آالف جندي،
ضـمــن ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة الـتــابـعــة
للقوات العراقية.
ل ـكــن امل ــؤك ــد ،وف ــق م ـص ــادر مـتـعــددة
(رس ـم ـي ــة وغ ـي ــر رس ـم ـي ــة) ،أن الـحــد
األدن ــى لتلك الـقــوات يتجاوز عشرة

آالف ج ـ ـ ـنـ ـ ــدي ،مـ ـ ــوزعـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى 13
قـ ــاعـ ــدة عـ ـسـ ـك ــري ــة ،أضـ ـيـ ـف ــت إل ـي ـهــا
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا قـ ـ ــاعـ ـ ــدتـ ـ ــان ف ـ ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى مـ ـش ــارف
املثلث الـحــدودي العراقي ـ ـ السوري
ـ ـ ـ ـ ـ األردنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وبـ ـحـ ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ــإن إح ــداثـ ـي ــات هــاتــن
القاعدتني هي على النحو اآلتي:
 -1ال ـقــاعــدة األولـ ــىN»34.0›04°33 :
 ،E»43.2›35°39أو مــا ُيـعــرف سابقًا
ب ــ«م ـط ــار  ،»H3ت ـقــع ش ـمــالــي الـخــط
الدولي الرابط بني بغداد ودمشق.
 -2الـقــاعــدة الثانيةN»37.4›55°32 :
 ،E»49.1›44°39تقع جنوب القاعدة
األول ـ ـ ـ ــى ،وتـ ـح ــديـ ـدًا ج ـن ــوب ــي ال ـخــط
الدولي الرابط بني بغداد ّ
وعمان.
وكـ ــانـ ــت وسـ ــائـ ــل إعـ ـ ــام م ـح ـل ـيــة قــد
ذك ــرت أن ال ـق ــوات األمـيــركـيــة تعتزم
إنشاء قاعدة عسكرية ثابتة بالقرب
مـ ــن املـ ـثـ ـل ــث ال ـ ـ ـحـ ـ ــدودي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ـ ـ ـ
السوري ـ ـ األردني ،مضيفة أن آليات
نـقـلــت أس ـل ـحــة ومـ ـع ـ ّـدات م ــن األردن
بــات ـجــاه األراض ـ ــي ال ـعــراق ـيــة إلنـشــاء
ق ــاع ــدة ت ـش ــرف ع ـلــى هـ ــذه امل ـنــاطــق.
ونـقـلــت وس ــائ ــل اإلعـ ــام نـفـسـهــا عن
مـصــادر عسكرية عراقية أن الـقــوات
األم ـيــرك ـيــة ت ـصــول وت ـج ــول بــالـقــرب
من الحدود العراقية ـ ـ السورية ،ولها
قواعد عسكرية في مناطق مختلفة
من صحراء األنبار الغربية ،غير أنها
تـطـمــح إل ــى إن ـش ــاء ق ــاع ــدة عسكرية
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة تـ ـ ـك ـ ــون مـ ـ ـج ـ ـ ّـه ـ ــزة ب ــأن ـظ ـم ــة
ع ـس ـك ــري ــة مـ ـتـ ـق ــدم ــة ،الفـ ـت ــة إلـ ـ ــى أن

واشنطن ّ
تهدد األكراد:
نحن أو اإلرهاب!

مصادر «الحشد» :األميركيون يسعون إلى اإلمساك بالخط الدولي ألنه ّ
يسهل مراقبة
«خط امتداد محور المقاومة :طهران ــ بغداد ــ دمشق ــ بيروت» (تصميم :سنان عيسى)
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يأمل طيف واسع من القوى السياسية أن ينجح ،مطلع األسبوع املقبل ،في
إقرار قانون يدعو إلى إخراج القوات العسكرية األجنبية من البالد ،أو في
ّ
الحد من تنظيم وجودها بموجب إطار قانوني .ووفقًا ملصادر سياسية،
ّ
إن قوى «البيت الشيعي» على اختالف توجهاتها َ ،إلى جانب «سنة البناء»،
تجمع على تمرير القانون املقترح من ِقبل تحالفي «ســائــرون» و«الفتح»،
ّ
فيما ال يزال التردد مخيمًا على ّ«سنة اإلصالح» وقوى «البيت الكردي».
وترى املصادر ،أن القانون ،في ظل هذا اإلجماع على تمريره ،من شأنه على
ّ
ّ
«يحد من الوجود األميركي برًا وجوًا ...وسيمنع الواليات املتحدة
األقل أن
من استخدام األجــواء العراقية ألغــراض عسكرية» .وتضيف ،في حديثها
إلى «األخبار» ،أن إحالة القانون على التنفيذ هي «التحدي الحقيقي» ،ألنها
ستدفع إلى «خسارة» األميركيني جميع قواعدهم.
وفي مسعى إلى كسر التوافق املحلي على القانون املرتقب ،تكشف املصادر
أن القنصلية األمـيــركـيــة فــي أربـيــل ه ـ ّـددت الـقــوى الـكــرديــة بــأنــه «فــي حال
التصويت على القانون ،سنرفع حمايتنا عن اإلقليم ،وسنترككم معرضني
للهجمات اإلرهابية ،وسنتخلى عن قواعدنا في كردستان أيضًا» ،وهو ما
أدى إلى فتور في موقف تلك القوى.
أمــا الحكومة االتحادية ،وتحديدًا وزارة الــدفــاع ،فلها موقف مغاير ملوقف
معظم القوى السياسية؛ إذ تفضل «اإلبقاء على بعض املستشارين» ،وقد
بينت ذلك في تقرير ُرفع إلى رئاسة الــوزراء يدعو إلى «اإلبقاء على بعض
املستشارين ،ملساعدة القوات ألسباب عدة ،منها صيانة دبابات األبرامز،
وطائرات الـ.»F16
(األخبار)

«حكومة األنبار املحلية غير معنية
برفض هــذه القاعدة أو قبولها ،ألن
ُ
جميع االتفاقيات تبرم مع الحكومة
املركزية والجانب األميركي».
ووفـ ـق ــا مل ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ف ــإن
الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة األول ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـ ــدأ ت ـش ـغ ـي ـل ـهــا
بالفعل ،وتـحــديـدًا جهتها الغربية.
ـار على
أم ــا ال ـثــان ـيــة ،ف ــإن ال ـع ـمــل جـ ـ ٍ
تجهيزها .وتــؤكــد مـصــادر ميدانية
مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» أن «األميركيني
أنشأوا قاعدتني جديدتني في منطقة
الــرط ـبــة ،إال أن ــه ـ ـ ـ حـتــى اآلن ـ ـ ـ وبعد
املراقبة ،ال يبدو أن وجهة استخدامها
ستكون للطائرات الحربية» ،مضيفة
أن «القوات األميركية تتردد إليها في
الفترة الحالية ،ويـبــدو أن مشروعًا
ُي ـ َـع ـ ّـد هـ ـن ــاك» .وفـ ــي ال ـس ـي ــاق عـيـنــه،
تـلـفــت م ـصــادر ق ـيــاديــة فــي «الـحـشــد
ْ
ال ـش ـع ـب ــي» إل ـ ــى أن ل ـي ــس هـ ـن ــاك أي
«ح ــراك جــدي على األرض ،والحركة
ه ــي ح ــرك ــة أرت ـ ـ ــال ع ـس ـكــريــة ف ـق ــط»،
متابعة في حديثها إلى «األخبار» أن
«الحشد تحرك فــي تلك املناطق مع
بدء الحراك األميركي هناك» ،مشيدة
بـ ـجـ ـه ــود «اس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ال ـح ـش ــد»
التي تراقب «القواعد ال ــ 13بكثافة».
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وت ـقــول« :لــديـنــا تسجيالت مـصــورة
عن تحركاتهم يوميًا ،وتقرير خاص
عن الوجود العسكري األميركي في
البالد».
وتعزو املصادر املساعي األميركية في
تثبيت نقاط هناك إلى رغبة واشنطن
في اإلمساك بالخط الدولي الرابط بني
ب ـغــداد ودم ـشــق ،وب ــن ب ـغــداد وعـ ّـمــان
ً
أوال ،ألن ذل ــك يـسـ ّـهــل عـمـلـيــة مــراقـبــة
«خــط امـتــداد محور املـقــاومــة :طهران
ـ ـ بـغــداد ـ ـ دمـشــق ـ ـ ب ـيــروت» ،ومــن ثم
السيطرة «على كميات الغاز الكبيرة
امل ــوج ــودة ه ـنــاك» ثــانـيــا ،وخصوصًا
أن «األمـيــركـيــن حــاولــوا تقديم خطة
لـلـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة لـلـمـســاهـمــة في
عمليات البحث والتنقيب عــن الغاز
في غرب البالد» .وعلى رغم املخاوف
م ــن تــوســع ال ـت ـمـ ّـدد األم ـي ــرك ــي ،إال أن
املصادر نفسها ،التي ترى في مساعي
واشـنـطــن مـحــاولــة لحماية وجــودهــا
في املنطقة الخاضعة لسيطرة حلفاء
طهران (راجع «األخبار» ،العدد ،)3667
تصف املشهد بالقول إن «األميركيني
اليوم أضعف ما يكونون» ،مؤكدة أن
تحرك «الحشد» سيحول دون تشغيل
القواعد الجديدة.

3

4

ُ
تقع القاعدة األولى ( 1و )2شمالي الخط الدولي ،الرابط بني بغداد ودمشق .تعرف سابقًا بـ«مطار  ،»H3وقد بدأ
ّ
جنوبي القاعدة األولى،
األميركيون بتشغيلها ،وتحديدًا في جهتها الغربية .أما القاعدة الثانية ( 3و ،)4فتقع
جنوبي الخط الدولي ،الرابط بني بغداد ّ
ّ
وعمان ،حيث يستمر األميركيون في العمل على تجهيزها
وتحديدًا
(خاص «األخبار»)

سوريا

عودة النار إلى جبهات الباغوز :آمال بـ«نصر قريب» على «داعش»
أعلنت «قوات سوريا
الديموقراطية» استئناف
الهجوم على آخر معاقل
«داعش» في بلدة الباغوز،
بعد توقف تخلله إخراج
اآلالف من الجيب المحاصر.
هي مرحلة جديدة من
العمليات التي يراهن عليها
الرئيس األميركي ،دونالد
ترامب ،لمنحه «النصر الكامل»
على «الخالفة» ،بعدما ادعى
ّ
تحققه غير مرة
أعلنت األمم المتحدة وفاة  84شخصًا ثلثاهم من األطفال في الطريق إلى مخيم الهول (أ ف ب)

ع ـ ـلـ ــى خـ ـ ـ ــاف مـ ـ ــا أعـ ـ ـل ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،فــي
ع ــدة م ـنــاس ـبــات (آخ ــره ــا الـخـمـيــس
املــاضــي) ،ال يــزال «داع ــش» موجودًا
فـ ــي بـ ـل ــدة الـ ـب ــاغ ــوز فـ ــي ش ـ ــرق دي ــر
ال ـ ـ ــزور ،ع ـلــى رغـ ــم خ ـ ــروج آالف من
امل ــدنـ ـي ــن واملـ ـق ــاتـ ـل ــن (ال ـس ــاب ـق ــن)
ف ـ ــي صـ ـف ــوف ــه إل ـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق ن ـف ــوذ
«ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي» .وم ــع انـتـهــاء
عملية اإلجـ ــاء ت ـلــك ،وف ــق مــا قالت
«قــوات سوريا الديموقراطية» ،بدأ
الحديث عن إطالق «هجوم نهائي»
عـلــى «آخ ــر مـعــاقــل ال ـخــافــة» مساء
أم ــس (ال ـج ـم ـعــة) .ال ـب ـلــدة الـصـغـيــرة
املحاصرة بني نهر الفرات وخطوط
ال ـت ـمــاس مــع «ق ـس ــد» ،بــاتــت الـهــدف
الوحيد لقصف «التحالف» املدفعي
والجوي ،وينتظر أن تشهد أطرافها

م ـعــارك عـنـيـفــة م ــع اح ـتــوائ ـهــا ع ــددًا
غير مـعــروف مــن عناصر «داع ــش»،
الــذيــن تـعـ ّـهــدوا ،وفــق آخــر «إص ــدار»
ّ
مصور لوكالة «أعماق» ،وبحسب ما
نقل عنهم الـخــارجــون مــن الباغوز،
بالقتال حتى املوت.
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم غـ ـي ــاب أي م ـع ـلــومــات
دق ـي ـق ــة ع ــن عـ ــدد امل ــدن ـي ــن ال ـبــاقــن
داخـ ــل ال ـج ـي ــب ،ال ُي ـن ـت ـظــر أن يــوفــر
«التحالف» أي قوة نارية للتعجيل
ف ــي ح ـســم املـ ـع ــارك وت ـل ـب ـيــة أج ـنــدة
ت ـ ــرام ـ ــب .ووفـ ـ ـ ــق الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ال ـت ــي
رش ـ ـحـ ــت عـ ــن بـ ـع ــض قـ ـ ـ ــادة «قـ ـ ــوات
سوريا الديموقراطية» على األرض،
ف ــإن األن ـفــاق الـتــي حـفــرهــا التنظيم
ُ
ف ــي ال ـب ـل ــدة ،واألل ـ ـغـ ــام ال ـت ــي زرعـ ــت
ّ
ستصعب كثيرًا
حولها وضمنها،
مـهـمــة ال ـت ـقــدم الـ ـب ــري ،وه ــو م ــا بــدا

واضـحــا خــال املرحلة السابقة من
املـعــارك ،حينما تمكن التنظيم من
اس ـت ـع ــادة م ـنــاطــق واس ـع ــة بـغـيــاب
الـ ـغـ ـط ــاء ال ـ ـجـ ــوي مـ ــن «ال ـت ـح ــال ــف»
بـسـبــب األح ـ ــوال ال ـجــويــة .وشـهــدت
آخ ــر االش ـت ـبــاكــات ه ـنــاك اسـتـخــدام
«داعش» املكثف للصواريخ املضادة
للدروع ،التي ّ
كبدت «قسد» خسائر
بشرية كبيرة .وتمكن التنظيم ،رغم
الحصار ،من تنفيذ عمليات أمنية
في بلدة الشحيل ،ونشر «إصــدار»
مصور عن معارك الباغوز .وبينما
ل ـ ــم ي ـ ـخـ ــرج أي ب ـ ـيـ ــان رس ـ ـمـ ــي مــن
«التحالف» عن عودة املعاركّ ،
قدرت
«قـســد» أنـهــا قــد تعلن النصر على
«داعش» في غضون أسبوع.
التصعيد املعلن جــاء عقب تسليم
ً
«داعش»  24مقاتال في «قسد» ِم َّمن
ُ
اخ ــت ـط ـف ــوا خـ ــال ج ـ ــوالت امل ـع ــارك

املـ ــاض ـ ـيـ ــة .وك ـ ـمـ ــا س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا مــن
صفقات «داع ــش» مــع «التحالف»،
لـ ــم تـ ـخ ــرج أي ت ـف ــاص ـي ــل عـ ــن تـلــك
العملية أو الـشــروط الـتــي فرضها
الـتـنـظـيــم إلت ـمــام ـهــا .وأتـ ــت عملية
الـتـسـلـيــم ف ــي إطـ ــار الـصـفـقــة الـتــي
أتــاحــت خ ــروج مــدنـيــن ومصابني
ومقاتلني مستسلمني من الباغوز.
وهـ ــي خ ـط ــوة حـ ــرص «ال ـت ـحــالــف»
عـلــى تـظـهـيــرهــا ك ــإب ــراء ذم ــة تـجــاه
الرأي العام ،واستباقًا ألي اتهامات
بمقتل مــدنـيــن قــد تـطــاولــه الحـقــا.
ورغ ـ ـ ــم ه ـ ــذا «اإلخـ ـ ـ ـ ـ ــراج» ل ـل ـحــرص
عـلــى ح ـيــاة املــدن ـيــن ،أعـلـنــت األمــم
ّ
امل ـت ـح ــدة وفـ ـ ــاة م ــا ال يـ ـق ــل ع ــن 84
شخصًا ،ثلثاهم من األطفال ،وهم
في طريقهم إلــى مخيم الهول بعد
نزوحهم من الباغوز.

«نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة داعـ ـ ـ ـ ـ ــش» الـ ـ ـت ـ ــي يـ ــراهـ ــن
الـ ـ ـجّ ـ ــان ـ ــب األم ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ع ـ ـلـ ــى قـ ــرب
تـحــقـقـهــا ،س ـت ـكــون م ـف ـتــاح تــرامــب
للبدء بسحب الــوحــدات العسكرية
ال ـت ــي ل ــن تـ ـش ــارك ف ــي «قـ ـ ــوة حـفــظ
السالم املشتركة» املفترضة ،فيما

شهدت ُإدلب تفجيرًا
انتحاريًا قتل إثره عدد من
«الجهاديين» األجانب
لــم تـصــدر أي مــواقــف واض ـحــة من
ح ـل ـفــاء واش ـن ـطــن ب ـخ ـصــوص تلك
القوة ،عدا الرفض التركي املتكرر.
وبـ ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع اسـ ـتـ ـم ــر ل ـيــومــن
لـ ــ«مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـم ــل امل ـش ـت ــرك ــة»
األمـيــركـيــة ـ ـ الـتــركـيــة فــي أن ـقــرة ،لم

يخرج ما يشير إلى توافقات جديدة
َّ
في ملفي منبج و«املنطقة اآلمنة».
وتــدفــع تركيا نحو تسريع عملية
«ال ـت ـح ـقــق» املـشـتــركــة م ــن األس ـمــاء
ال ـ ـتـ ــي سـ ـتـ ـنـ ـض ــوي ف ـ ــي امل ـج ــال ــس
املحلية املسؤولة عــن إدارة منبج،
لـتـضـمــن ع ــدم إش ـ ــراك أي عـنــاصــر
م ـح ـســوبــة ع ـلــى «وح ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب» الكردية .وهــي تؤكد أنها
ال ـ ـطـ ــرف ال ــوحـ ـي ــد ال ـ ـ ــذي ي ـج ــب أن
يتولى إدارة «املنطقة اآلمنة» .وفي
تماه مع املوقف التركي بشأن تلك
ٍ
املـنـطـقــة امل ـف ـتــرضــة ،رأى «امل ــراق ــب
ال ـعــام لـجـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املسلمني
فــي ســوريــا» ،محمد حكمت وليد،
َ
شعب سوريا أن يأمن
أنه «ال يمكن
ألي طرف إال إلى أخوة الجوار في
ّ
تركيا» .وأكد أن جماعته غير ممثلة

ف ــي ق ــوائ ــم «ال ـل ـج ـنــة الــدس ـتــوريــة»
ب ـع ــدم ــا ان ـس ـح ــب م ـم ـث ـل ـهــا م ـن ـهــا،
مـضـيـفــا أن «أي اج ـت ـيــاح عسكري
إلدل ـ ــب سـيـسـبــب مـ ـج ــزرة ومــوجــة
نـ ــزوح م ـخ ـي ـفــة ...ك ـمــا أن ــه سـيـ ّ
ـدمــر
العملية السياسية».
وف ــي تـصـعـيــد أم ـن ــي ج ــدي ــد داخ ــل
إدلـ ـ ـ ــب ،اسـ ـتـ ـه ــدف انـ ـتـ ـح ــاري أح ــد
املـطــاعــم داخ ــل املــديـنــة ،حيث ّ
فجر
ن ـف ـس ــه ب ـع ــد إط ـ ـ ــاق ن ـ ـ ــار ،مـ ــا أدى
إل ــى مـقـتــل ع ــدد م ــن «ال ـج ـهــاديــن»
غ ـيــر ال ـس ــوري ــن ،ووق ـ ــوع ضـحــايــا
ف ــي ص ـف ــوف م ــدن ـي ــن ك ــان ــوا ق ــرب
موقع التفجير .وحتى مساء أمس
َّ
ال ـج ـم ـع ــة ،لـ ــم تـ ـت ــن أي ج ـه ــة ه ــذا
الـهـجــوم ،ال ــذي أتــى بعد تفجيرات
م ـمــاث ـلــة اس ـت ـهــدفــت امل ــدي ـن ــة خــال
األشهر القليلة املاضية.
(األخبار)
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على الغالف
قبل أشهر ،تحديدًا في
تشرين األول /أكتوبر
الماضي ،كان واضحًا أن
مصر ،الجمهورية الثالثة وما
بعدها ،تدخل نفقًا مظلمًا،
جراء إقرار رزمة قوانين تعود
بها إلى ما هو أسوأ من
عهد الملكية (راجع العدد
 :3582السيسي على عرش
«مملكة الخوف») ،لكن أحدًا
لم يكسر جدار الخوف آنذاك،
ما دفع الدولة والمنظومة
ّ
التغول
القائمة اآلن إلى
أكثر في قمع الحريات،
وأحكام السجن الطويلة ،بل
أحيانًا القتل باسم «اإلعدام»،
إن لم يكن بالتصفية
الباردة .ال داعي الستجالب
َّ
المكرر عن المقارنة
الحديث
بين الطريقة التي عومل
بها أتباع نظام المخلوع
محمد حسني مبارك ،والتي
َ
يعامل بها اإلسالميون على
تصنيفاتهم ،أو المنتمون
إلى األحزاب اليسارية على
امتداد طيفها ،أو حتى
من ال ينتمي إال إلى بلده.
ّ
كله ًصار معروفًا ،لكن
عقال خبيثًا وماكرًا يعمل
يومًا بيوم ،وساعة بساعة،
لوضع أسس قوية لبقاء
حكمه ،مستفيدًا من أخطاء
ومن
مبارك ،ومحمد مرسيّ ،
سبقهما ،واضعًا البيض كله
في سلة األمن والقمع،
فهل سيبقى صامدًا؟

«دولة السيسي»:
باإلعدام جئناكم!
القاهرة ــــ األخبار
عـ ـل ــى رغ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ال ـح ـق ــوق ـي ــة
امل ـصــريــة مـنــذ نـحــو عـقــديــن إليـقــاف
عقوبة اإلع ــدام ،إال أنـهــا لــم ت ـ ّ
ـؤد إلى
نتيجة في البلد الذي يعتمد اإلسالم
ّ
ويصدر
مـصــدرًا أساسيًا للتشريع،
بطريقة أو أخرى مفهوم كون اإلعدام
«ركـ ـن ــا أس ــاس ـي ــا» ال ي ـم ـكــن إلـ ـغ ــاؤه.
مــع ذل ــك ،أفـضــت تلك امل ـحــاوالت إلى
تخفيض معدالت تنفيذ اإلعدام على
نحو ملحوظ حتى قبل  ،2011وهو
تراجع ارتبط بـ«االستقرار األمني»
واقـتـصــار تنفيذ هــذه العقوبة على
املـتـهـمــن ف ــي ق ـضــايــا ق ـتــل جـنــائـيــة،
وفــق سـجــات الـقـضــاء .لكن املرحلة
ال ـت ــي ت ـلــت  ،2013وم ــا ت ـعـ ّـرضــت له
قـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش والـ ـ ـش ـ ــرط ـ ــة ،س ـ ــواء
ب ــاس ـت ـه ــداف امل ـب ــان ــي أو ال ــوح ــدات
ّ
الـعـسـكــريــة وق ـيــادات ـهــا ،شــكــل نقطة
فارقة في ملف اإلعدام.
ُ ّ
ف ــي اإلعـ ــدامـ ــات األخـ ـي ــرة ،ال ـتــي نــفــذ
ف ـي ـه ــا الـ ـحـ ـك ــم بـ ـح ــق ت ـس ـع ــة ش ـب ــان
متهمني بــاملـشــاركــة فــي قـتــل النائب
الـ ـع ــام ه ـش ــام ب ــرك ــات ف ــي مـنـتـصــف
 ،2015ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إنـ ــه ل ــم تـصــدر
بيانات إدانــة إال عن «منظمة العفو
الدولية» وبعض الجهات الحقوقية،
ف ــي «ص ـم ــت م ــري ــب» داخ ـل ـي ــا ،وإل ــى
ح ـ ّـد م ــا خ ــارج ـي ــا ،بــاسـتـثـنــاء ال ــدول
القريبة مــن أفـكــار جماعة «اإلخ ــوان
املسلمون» املحظورة وفــق تصنيف
ال ــدول ــة .صحيح أن ال ـقــرار وتنفيذه
جاءا في قضية تعتبر «أعنف عملية
اغـتـيــال ملـســؤول مـصــري» منذ نحو
عقدين ،وفي توقيت بدا ردًا انتقاميًا
ع ـل ــى م ـق ـتــل ش ــرط ـي ــن ف ــي ال ـق ــاه ــرة
و 16ج ـنــديــا ف ــي س ـي ـن ــاء ،ك ـمــا تــرى
أوس ــاط فــي الــدولــة ،لكن الخطير أن
األخ ـيــرة تتجه إلــى تنفيذ مــزيــد من
اإلعــدامــات .إذ خــال شـبــاط /فبراير
 2019وح ــده ،جــرى تنفيذ  15حكمًا
بــاملـجـمــل ،جميعها بـمــوجــب أحـكــام

تبدو «دولة السيسي»
قوية لكن الرغبة في
الثأر تتزايد يومًا بعد آخر

ق ـض ــائ ـي ــة نـ ـه ــائـ ـي ــة ،وه ـ ــو م ـ ــا ت ــرى
فـيــه تـلــك األوس ـ ــاط «ض ـ ـ ــرورة» ،وإال
انتهت هيبة الدولة وقوتها ،ومن ثم
االستقرار.

اإلجراءات تغيرت

ً
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراء قـ ـلـ ـي ــا ،ك ــان
ي ـف ـتــرض ،وف ــق إج ـ ـ ــراءات الـتـقــاضــي
ق ـب ــل ن ـح ــو أرب ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،أن ت ـمـ ّـر
ال ـق ـض ـيــة ع ـل ــى ت ـس ـعــة ق ـض ــاة خ ــال
ثالث مراحل آخرها محكمة النقض.
كما يشترط القانون لتنفيذ اإلعدام
إجماع آراء املحكمة ،ثم تأتي األحكام
َّ
لتؤيد
مــن الــدرجــة األول ــى بــاإلعــدام،
الحقًا من آخــر درجتني .كل ذلــك كان
ي ـس ـت ـغــرق وق ـت ــا ي ـ ـتـ ــراوح ب ــن ث ــاث
وست سنوات ،وفق طبيعة القضية
وأوراق ـهــا وانتظام العمل بالتوازي
ً
مــع مـئــات الـقـضــايــا األخـ ــرى .فمثال،
عقوبة اإلع ــدام بحق أربـعــة متهمني
بــاغـتـصــاب سـيــدة فــي محافظة كفر
ا ُل ـش ـي ــخ ف ــي دلـ ـت ــا م ـص ــر ف ــي ،2006
نفذت في  2016بعد استنفاد مراحل
التقاضي ،أي أن القضية استغرقت
عشر سنوات.
ً
لكن تعديال أدخله البرملان الحالي،
بسبب الشكاوى من طــول القضايا،
اختزل مراحل التقاضي إلــى اثنتني
ً
فقط بــدال من ثــاث .وفي كل مرحلة،
ي ـن ـظ ــر ث ــاث ــة قـ ـض ــاة فـ ــي ال ـق ـض ـيــة.
ًّ
ص ـح ـيــح أن االخ ـ ـتـ ــزال ي ـب ــدو م ـخــا

بمزيد من الضمانات ،لكنه اختصر
الوقت كما تريد الدولة ومؤيدوها.
هـ ـ ـك ـ ــذا ،مـ ـن ــذ  ،2011ب ـ ـ ــدأ «م ـج ـل ــس
ال ـق ـضــاء األع ـل ــى» تـخـصـيــص دوائ ــر
مل ـح ــاك ـم ــة امل ـت ـه ـم ــن فـ ــي «ال ـق ـض ــاي ــا
املهمة» بتشكيل قضائي اعتيادي،
فـتـ ّـم تـفــريــغ دوائ ــر جنائية ملحاكمة
املتهمني مــن أجــل سرعة الفصل في
القضية ،كي ال ينشغل القاضي في
قضايا أخرى مقابل التي فيها أعداد
كبيرة من املتهمني.
هذه السياسة ّ
تم التوسع فيها بعد
أح ـ ــداث « 30ي ــون ـي ــو» ،م ــع اس ـت ـمــرار
الـنـظــر ف ــي جـلـســات الـتـقــاضــي على
نـ ـح ــو اس ـت ـث ـن ــائ ــي فـ ــي «أك ــاديـ ـمـ ـي ــة
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة»؛ لـ ـع ــوام ــل م ـث ــل ص ـعــوبــة
تأمني جميع املتهمني ضمن عملية
النقل ،والسعة االستيعابية ألقفاص
االحتجاز ،وغيرها من اللوجستيات
ّ
التي حتمت انتقال القضاة من «دار
القضاء العالي» وســط القاهرة إلى
األكاديمية استثنائيًا.
أمــا في االعـتــداءات التي وقعت على
أقسام الشرطة ّإبان «ثورة  25يناير»،
ف ـ ـحـ ــوكـ ــم ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون
األمنيون بتهمة استخدام القوة في
وج ــه املـتـظــاهــريــن الــذيــن سـعــوا إلــى
إسقاط النظام وتغييره .لكن بعد «30
يونيو» لم ُت َّ
وجه أي اتهامات إليهم،
ب ــل إل ــى امل ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن تنتمي
غالبيتهم إل ــى الـتـيــار اإلس ــام ــي أو
يــوص ـفــون بــأنـهــم مـتـعــاطـفــون مـعــه،
وكان أهمها «السعي إلى قلب نظام
الحكم» و«القتل العمد».

منها ،بل ألن الخسائر في الحالتني
مختلفة كليًا .ففي « 25يـنــايــر» كان
الـضـحــايــا مــن الـشـبــاب املـتـظــاهــريــن،
ف ــي ح ــن أن ال ـض ـبــاط فـ ــروا هــاربــن
تاركني أسلحتهم ومالبسهم بعدما

ُ
اســتـنــزفــت قــواتـهــم وف ـقــدوا االتـصــال
 ،2013ك ــان العنف
بــال ـق ـيــادات .وف ــي
َّ
ً
متبادال بني الدولة ُممثلة في الشرطة
ومدعومة ُ بوحدات من الجيش ،وبني
مواطنني قتل منهم املئات.
ّ
هكذا ،خلفت املصادمات التي أعقبت
« 30يــون ـيــو» ،ب ــن ال ــدول ــة الـجــديــدة
بقيادة عبد الفتاح السيسي ،وبني
أن ـصــار الــرئـيــس اإلس ــام ــي امل ـعــزول
م ـح ـم ــد مـ ــرسـ ــي ،ع ـم ـل ـيــة دمـ ــويـ ــة لــم
يستطع أحــد إيقافها حتى اآلن ،وال
يبدو أن هناك أي دالالت على السعي
إلـ ــى ذل ـ ــك .وهـ ـن ــا ،ي ـس ـت ـخــدم ال ـن ـظــام
الحالي اإلخـفــاء القسري والتعذيب
والتصفية خــارج القانون للرد على
مـ ــا يـ ـق ــول إنـ ـه ــا «حـ ـ ــرب ع ـص ــاب ــات»
يـشـنـهــا م ـت ـطــرفــون ضـ ــده ف ــي امل ــدن
امل ـصــريــة عــامــة ،بـجــانــب ال ـحــرب مع

«والية سيناء» وتنظيمات أخرى في
سيناء.
ج ـ ــراء ذل ـ ــك ،بـ ــات امل ـج ـت ـمــع امل ـصــري
ً
أك ـثــر ت ـق ـبــا مل ـســألــة تـنـفـيــذ اإلع ـ ــدام،
وحتى أحكام املؤبد والسجن املشدد
لشباب في بداية حياتهم ،إذ صارت
قضاياهم تفتقد التعاطف على األقل
ظ ــاه ــري ــا ،رب ـم ــا خ ــوف ــا م ــن الـتـقــاريــر
األمـنـيــة مــع وج ــود مخبرين فــي كل
مـكــان ،وربـمــا تــأثـرًا بــاآللــة اإلعالمية
ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ب ـ ـشـ ــدة عـ ـل ــى تــرس ـيــخ
صـ ــورة ذه ـن ـيــة ل ــدى امل ــواط ـن ــن بــأن
عــودة األمــن والقضاء على الفوضى
لن يحدث إال بهذه الطريقة.
وب ـ ـشـ ــأن ت ـن ـف ـيــذ اإلع ـ ـ ــدام ـ ـ ــات ،ي ـبــدو
الـ ـسـ ـي ــاق ال ــرسـ ـم ــي م ـ ـبـ ــررًا إل ـ ــى حــد
كبير بحجة «تنفيذ القانون بجميع
خـ ـطـ ــواتـ ــه م ـ ــن دون أي اس ـت ـث ـن ــاء،

ـاض عــاديــة وغير
وع ـبــر درجـ ــات ت ـقـ ٍ
استثنائية» .وعلى املديني املتوسط
والبعيد ،يواصل النظام تنفيذ هذه
اإلع ــدام ــات ،إضــافــة إل ــى املـمــارســات
األمنية املنظمة ملواجهة اإلسالميني
ّ
وتـحـجـيـمـهــم ،وهـ ــو م ــا ي ــول ــد طــاقــة
غضب تجاهه تتزايد يومًا بعد آخر،
خصوصًا مع فقدان األمل في القدرة
على التغيير .أيــا يـكــن ،تـبــدو «دولــة
الـسـيـســي» قــويــة عـسـكــريــا ونظاميًا
فــي مــواجـهــة أي تـحــركــات مناهضة
لها ،لكن املــؤكــد أن حالة الرغبة في
ـأر ال ـت ــي ت ـتــزايــد ي ــوم ــا ب ـعــد آخــر
ال ـث ـ ُ
لدى أسر هؤالء وأصدقائهم ستكون
ً
لها تبعات مستقبال ،خصوصًا أن
ً
العامل األمني وحده لن يكون كفيال
بــال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـت ـحــركــات ال ـفــرديــة
املناهضة للدولة.

ً
بات المجتمع المصري أكثر تقبال لمسألة تنفيذ اإلعدام (أ ف ب)

ح ـتــى ه ــذه امل ـقــارنــة ب ــن املـحــاكـمــات
بعد « 25يناير» و« 30يونيو» قد ال
تكون «منصفة»؛ ليس ألنه في ثورة
 2011ل ــم ُي ـق ـصــد ع ـم ـدًا ق ـتــل ضـبــاط
الشرطة وتصفيتهم ،وكذلك ضباط
الجيش الذين حموا أقسام الشرطة
بعد اقتحامها وفرار ضباط األخيرة

َ َ
األحزاب المعارضة ...في النفس األخير
القاهرة ــــ جالل خيرت

ّ
ُينتهك القانون يوميًا على أيدي من ُيفترض بهم أن ينفذوه (أ ف ب)

ق ـبــل أيـ ــام قـلـيـلــة ،م ـ ّـر ع ــام ع ـلــى تــوقـيــف
املعارض اإلسالمي البارز ،رئيس حزب
«مـصــر الـقــويــة» ،عبد املنعم أبــو الفتوح،
من دون أن يحال على محاكمة حقيقية
أمام القضاء ،بل ّ
يتجدد حبسه احتياطيًا
على ذمــة اتـهــامــات وع ـبــارات فضفاضة
من بينها «السعي إلى قلب نظام الحكم».
حالة أبو الفتوح تتكرر حاليًا مع ناشطني
مــن ت ـيــارات مـعــارضــة للنظام ،وتحديدًا
حـ َ
ـزبــي «الـكــرامــة» و«الــدسـتــور» .صحيح
أن اســم األول ارتـبــط باملرشح الرئاسي
السابق حمدين صباحي ،والثاني بنائب
الرئيس املستقيل محمد البرادعي ،لكن
ال ــرج ـل ــن ل ـيــس ل ـه ـمــا ع ــاق ــة بــالـحــزبــن
حاليًا ،فيما يتعرض الشباب املنتمون

وليد شرارة
ُ
منطق واحد يحكم اإلعدامات التي نفذت في مصر بعد محاكمات صورية استندت إلى اعترافات
متهمني ّ
تعرضوا لتعذيب وحشي ،وخنق الحريات السياسية واإلعالمية والنقابية ،واالعتقاالت
ُ
ّ
العشوائية ،وهو منطق ما سمي «الحرب على اإلرهاب» .نحن أمام نسخة محلية وإقليمية ملنطق
ّ
الحرب العاملية على اإلره ــاب التي شنتها إدارة بــوش االبــن بذريعة عمليات  11أيلول .2001
قدمت الواليات املتحدة آنذاك تعريفًا فضفاضًا ومطاطيًا لإلرهاب ،ليشمل عمليًا جميع أعدائها
وخصومها على صعيد الكوكب .بقية القصة باتت معروفة :غزو العراق بعد غزو أفغانستان،
دعــم مطلق لسياسة آريـيــل ش ــارون حيال الفلسطينيني ،الـعــدوان اإلسرائيلي على لبنان عام
ُ
 ...2006أمــا على املستوى األمـنــي والـقــانــونــي ،فقد ط ـ ِّـو َرت ترسانة قانونية قمعيةُ ،وو ِّسـ َـعــت
صالحيات أجـهــزة األمــن إلــى درجــة فــرض حالة استثناء حقيقية تسمح للحكومة األميركية
باللجوء إلــى اإلج ــراءات التي تراها مناسبة لترويع خصومها في داخــل أراضيها وخارجها،
والتنكيل بهم إذا استطاعت ذلك.
كنا أمام مسعى العتماد إدارة أمنية وعسكرية للصراعات السياسية واالجتماعية التي يشهدها
الـعــالــم ،فــي جــزء مــن مـشــروع املحافظني الـجــدد لـفــرض «ق ــرن أمـيــركــي جــديــد» على بقية دول
املعمورة وشعوبها بالقوة .هذا املسعى العتماد اإلدارة األمنية والعسكرية للصراعات السياسية
واالجتماعية ،التي تشهدها بــدرجــات حــدة متفاوتة جميع مجتمعات العالم ،يشكل نموذجًا
إرشاديًا ملنظومة القوى املحافظة العربية ،أي محور السعودية ـ ـ اإلمــارات ـ ـ مصر .االنفجارات
االجتماعية الكبرى التي وقعت في البلدان العربية مع بدايات عام  ،2011والتي ّ
سماها البعض
ـ ـ نتيجة بالدته الفكرية أو انحيازاته األيديولوجية ـ ـ «ربيعًا عربيًا» ّ
تيمنًا بربيع بــراغ ،1968
راعت أطراف املنظومة املحافظة إلى ّ
حد دفعها إلى تبني نهج االستئصال حفاظًا على استقرار
ّ
األوضاع القائمة ،وعدم الشروع في ّأي إصالحات جدية تحد من احتكارها للسلطة ،وللمغانم
الهائلة الناجمة عنه.

االستئصال واالستقرار

ّ
«حمام دم» لن يتوقف؟

إليهما ،رغم أنهم يعملون على استحياء
ف ــي الـ ـش ــارع ،لـحـمـلــة ش ــرس ــة ت ــؤك ــد أنــه
لــم يـعــد ه ـنــاك م ـجــال مل ـمــارســة أي عمل
سياسي يعارض الدولة ورئيسها.
مع ذلــك ،خــاض أعضاء «الدستور» قبل
أسابيع انتخابات نــادرًا ما تحدث داخل
األحـ ـ ـ ــزاب املـ ـص ــري ــة ،ارت ـب ـط ــت بــرئــاســة
الـحــزب ،وفــاز فيها عــاء الخيام ،بعدما
ق ــرر األعـ ـض ــاء تـنـحـيــة ال ـخ ــاف ــات الـتــي
نشبت بينهم جانبًا ،والتركيز على العمل
السياسي حاليًا ،إلى جانب املشاركة في
ح ـمــات م ـيــدان ـيــة ملـنــاهـضــة الـتـعــديــات
الدستورية املـقــررة .لكن ســرعــان مــا ّتم
القبض على خمسة من أعضاء الحزب
ً
ال يزال مكانهم مجهوال.
رســالــة واضـحــة يـقــول فيها عبد الفتاح
السيسي إنــه لــن يسمح بخلق أي كيان

استراتيجية السيسي
حالة الحرب الدائمة

ّ
منظم قــادر على انـتـقــاده .يتبع الرئيس
س ـي ــاس ــة ال ــرع ــب وال ـت ــره ـي ــب امل ـب ــاش ــرة
لألعضاء ،وأي شخص يتعاطف معهم،
فــي وقــت باتت فيه جميع األح ــزاب التي
تـحـمــل تــوج ـهــات امل ـعــارضــة ف ــي قبضة
الــدولــة على نحو غير قانوني .وقــد كان
املــدخــل إل ــى ذل ــك إث ــارة خــافــات داخلية
بني قيادات تلك األحزاب ،وإطالق حمالت
ت ـش ـك ـي ــك فـ ــي ش ــرع ـي ـت ـه ــا ،بــاس ـت ـث ـنــاء
«الــدسـتــور» الــذي نجا مــن هــذا األسلوب
حتى اآلن.
أما «الكرامة» ،فألقي القبض على أربعة
من أعضائه الشباب ،من بينهم طالب
ف ــي ال ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة ،ب ـعــد خــروج ـهــم
م ــن م ـق ـ ّـر الـ ـح ــزب ،ع ـقــب مـشــاركـتـهــم
فــي احتفالية أقـيـمــت بمناسبة ذكــرى
«ث ــورة يـنــايــر» ،فيما جــاء القبض على

َ
امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ي ـح ـي ــي ح ـس ــن عـبــد
ال ـ ـهـ ــادي والـ ــدك ـ ـتـ ــور رائـ ـ ــد ســامــة
مــن مـنــزلـيـهــا تـحــت بـنــد اتهامهما
بــ«االنـتـمــاء إل ــى جـمــاعــة مـحـظــورة،

تسعى األجهزة
األمنية إلى خلق
الفتنة داخل األحزاب
وضرب سمعة
قياداتها

والسعي إلى قلب نظام الحكم».
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم أن ال ـ ـس ـ ـي ـ ـسـ ــي يـ ـتـ ـح ــدث
باستمرار عــن «دول ــة الـقــانــون» ،فإن
هذا القانون ُينتهك يوميًا على أيدي
مــن ُيـفـتــرض بـهــم أن ي ـن ـفــذوه ،ليس
بتقييد الحريات فقط ،بل باستخدام
عبارات فضفاضة لصياغة ُتهم ّ
تزج
باملعارضني فــي السجون ،مــن دون
إحالتهم على القضاء ،خاصة عندما
تـعـجــز األج ـه ــزة األمـنـيــة عــن توفير
أدل ــة إدان ــة لـعــدد كبير مــن املتهمني،
وعلى رأسهم الذين ال يظهرون في
ق ـن ــوات تـلـفــزيــونـيــة ت ـبــث م ــن خ ــارج
مصر .وفي «دولــة القانون» نفسها،
يلقي جهاز «األمــن الوطني» القبض
على املعارضني من منازلهم أو في
الشارع ،ويعمل على احتجازهم أليام

ق ـبــل أن ي ـظ ـهــروا الح ـق ــا ويــواج ـهــوا
قـ ــائ ـ ـمـ ــة جـ ـ ــاهـ ـ ــزة مـ ـ ــن االتـ ـ ـه ـ ــام ـ ــات
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــداي ــة م ــن «اإلسـ ـ ــاءة إلــى
ً
الرئيس وانتقاد النظام» ،وصوال إلى
«االنتماء إلى جماعة محظورة تعمل
على قلب نظام الحكم».
في هذه املعامالت ،كما تفيد شهادات
كثيرة ،يواجه املعارضون أسوأ أنواع
اإلهانة ،كما ال يستطيعون التواصل
مع ذويهم أو محاميهم مطلقًا ،بينما
تبقى أماكن احتجاز غالبيتهم سرية.
وإن صــار ُيسمح ملحامني بــن حني
وآخ ــر بلقائهم ،لكن النيابة تماطل
ف ــي ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ،وت ــرف ــض اإلفـ ــراج
عـنـهــم حـتــى إش ـعــار آخ ــر ،مستغلة
صالحية قانونية باستمرار الحبس
االحتياطي على ذمة االتهامات.

لم يكن لـ«اإلخوان املسلمني» ،الذين انضموا إلى االنتفاضات الشعبية في تونس ومصر بعد
انطالقتها ،مشروع ثــوري تغييري في ٍّأي من البلدين .لقد قــدم هــؤالء مجموعة من أوراق
والطبقات املسيطرة محليًا ،لتأكيد
االعتماد ورسائل حسن النيات إلى القوى الدولية املهيمنة
احترامهم لجميع التعهدات التي قطعتها املجموعات الحاكمة التي ُأ َ
زيحت بفضل االنتفاضات.
وفي مصر تحديدًا ،حرص «اإلخــوان» الذين كانوا أكبر قوة شعبية منظمة في البالد ،على
تظهير أنفسهم باعتبارهم الطرف األكثر قدرة على حكم البالد ،مع االستمرار في سياسات
االنـفـتــاح االقـتـصــادي والنيوليبرالية ،واالسـتـعــداد للمضي فــي التحالف االستراتيجي مع
ّ
الواليات املتحدة ،وعدم ّ
املس باتفاقيات كمب ديفيد .جل ما أعلنه «اإلخوان» أنهم سيكافحون
الفساد ،ويطبقون تعاليم البنك الدولي الخاصة بـ«الحوكمة الرشيدة» ،ويلتزمون قواعد اللعبة
الديمقراطية .البرنامج السياسي واالقـتـصــادي ـ ـ االجتماعي الــذي أعلنوه أوضــح أنهم في
أحسن األحوال أحد أحزاب يمني الوسط ،وأنهم يتخذون من تجربة «حزب العدالة والتنمية»
في تركيا نموذجًا ُيحتذى .لكنهم اصطدموا ،منذ فوز مرشحهم محمد مرسي باالنتخابات
َّ
الرئاسية ،بعداء «الدولة العميقة»ُ ،ممثلة أساسًا بمؤسسة الجيش ،لهم.
لم ينجحوا في السيطرة على أجهزة الدولة األمنية والعسكرية والقضائية ،وال على املؤسسات
اإلعالمية ،وعارضتهم غالبية طبقة رجــال األعـمــال ،وقطاعات معتبرة من الطبقات الوسطى
ً
الوثيقة االرتـبــاط بالدولة ومؤسساتها .فشل «اإلخ ــوان» فشال ذريعًا في بناء تحالف شعبي
ّ
عريض من أجل اإلصالح ،ألنهم تطلعوا في الحقيقة إلى نوع من الشراكة مع املؤسسة العسكرية
في حكم مصر .إال أن هذه األخيرة ،وهي القوة األخرى األعظم تأثيرًا ونفوذًا في البالد ،والتي
ُّ
كانت تسيطر في تلك الفترة على نحو  %40من االقتصاد ،لم تكن راغبة في الشراكة .اتهم
«اإلخوان» بمحاولة «أخونة» الدولة ،وأطيحوا بانقالب عسكري بعد احتجاجات شعبية ضخمة
ّ
ُ
ضدهم .ومنذ تلك اللحظة ،اعت ِم َدت سياسات استئصال بكل ما للكلمة من معنى بحقهم ،اتسعت
تدريجًا لتشمل قسمًا واسعًا من القوى السياسية واالجتماعية التي شاركت في انتفاضة 25
ّ
وبحجة الحرب على اإلرهــاب ،أجهز النظام املصري على مساحات الحرية التي ازدهرت
يناير.
بعد االنتفاضة ،وعاد إلى سياسات القمع والتنكيل باملعارضني.
وقد أصبحنا نعرف اليوم أن االنقالب في مصر حظي بتشجيع ودعم سخي جدًا من النظامني
اإلماراتي والسعودي ،اللذين شعرا بتهديد وجودي بعد االنتفاضات الشعبية العربية ،وعمال منذ
لحظاتها األولى على محاربتها وتنظيم الهجوم املضاد للقضاء عليها .وعلى عكس ما اعتقده
الكثيرون ،لم تعارض الواليات املتحدة االنقالب العسكري في مصر ،بل حظي هذا األخير بتأييد
غالبية أعضاء إدارة الرئيس األميركي السابق باراك أوباما ،وبدعم الـ«بنتاغون» ،كما كشف كبير
مراسلي «نيويورك تايمز» في كتابه املهم «بني أيدي العسكر» .استند الكتاب إلى مقابالت عديدة
أجراها ديفيد كيركباتريك مع أعضاء في تلك اإلدارة ،أكدوا له أن الرسائل الودية لـ«اإلخوان» لم
َ
تلق آذانًا صاغية ،النعدام الثقة بهم ،بحجة أنهم يبطنون غير ما يظهرون .حتى إن االستخبارات
األميركية ،بحسب كيركباتريك ،عرفت باالنقالب قبل شهرين ،ولم تحرك ساكنًا ملنعه.
من البديهي أن تستدعي سياسات االستئصال ردود فعل عنيفة عليها .هذا الكالم ليس تبريرًا
ُّ
ً
منحى طائفيًا ضد األقباط املصريني بهدف إثــارة الفتنة
لإلرهاب الــذي اتخذ في حــاالت عــدة
وتهديد وحدة املجتمع .املجموعات التي لجأت إلى العنف متعددة الخلفيات ،وبعضها تكفيري
ً
لم يكن يؤمن أصال بضرورة املشاركة في العملية السياسية ،والوصول إلى السلطة باالنتخاب.
غير أن ّ
شن حرب حقيقية على تنظيم عريق كـ«اإلخوان» ،يمتلك قاعدة شعبية عريضة اكتسبها
عبر عقود طويلة من العمل السياسي واالجتماعي والثقافي ،ما كان ّ
ليمر بسالم .لقد تجذرت
بعض أوساط هذه القاعدة ،ولجأت بدورها إلى العنف ردًا على سياسة االستئصال .بعد أكثر
من خمس سنوات ،يبدو أن النظام املصري تمكن من الخروج منتصرًا من املواجهة مع التنظيم،
ومن إحكام قبضته الحديدية ـ ـ بذريعة هذه املواجهة ـ ـ على الحياة السياسية .االنتصار لم يوقف
اإلمعان في السياسات القمعية ،واالستخدام املمنهج للتعذيب ،وتنفيذ إعدامات بعد محاكمات
صورية .يبدو أن إدامة دوامة العنف والعنف املضاد ،مع ما ّ
تسببه من خوف بني املواطنني ،هي
ّ
يستمد منها مشروعيته كضامن لالستقرار الهش.
غاية بذاتها للنظام املصري،
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العالم

العالم

ً
تقرير لم تكد واشنطن تواجه فشال متجددًا في
مجلس األمــن ،حتى انتقلت ّ إلى لعب ورقة
أخرى في وجه كاراكاس ،علها بذلك تحفظ
بعضًا من مــاء وجهها ،ففرضت عقوبات
مالية على مسؤولين عسكريين قريبين من
نيكوالس مادورو ،في وقت ّ
وسعت موسكو
دائرة دعمها للحكومة الفنزويلية

السودان

البشير يتخلى عن «المؤتمر الوطني»:

خال من «اإلسالميين»؟
نحو حزب جديد ٍ

ُيقرأ في تخلي الرئيس
السوداني عن رئاسة الحزب
ٌ
تمهيد لتشكيل
الحاكم،
حزب جديد يستقطب من
خالله القيادات المؤيدة له
بعيدًا عن رموز اإلسالميين،
ما يشي بأنه ال يزال ّ
يتشبث
بالسلطة ،وقد يتجه إلى
تعليق العمل بالدستور قبل
انتخابات 2020

مرحلة متقدمة من الدعم الروسي

إدارة نفط فنزويال
إلى موسكو
غـ ــداة إخ ـفــاق ـهــا ف ــي ت ـمــريــر قـ ــرار ضـ ّـد
ف ـن ــزوي ــا ف ــي م ـج ـلــس األم ـ ــن ،فــرضــت
الواليات املتحدة ،أمس ،عقوبات مالية
على مـســؤولــن عسكريني فنزويليني
قريبني من الرئيس نيكوالس مادورو،
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت ح ـ ـ ّـرك ـ ــت م ــوسـ ـك ــو دع ـم ـه ــا
لكاراكاس على مستوى أعلى ،من خالل
فتح أبوابها لنقل مكتب شركة النفط
اململوكة للدولة (بي .دي .في .سي .إيه)
ً
مــن لـشـبــونــة إل ــى مــوسـكــو ،ف ـضــا عن
توسيع التعاون في استخراج النفط
مع الشركات الروسية.
وأع ـل ـنــت نــائ ـبــة الــرئ ـيــس الـفـنــزويـلــي،
ديلسي رودريـغـيــز ،أمــس ،أن الرئيس
م ــادورو أصــدر أم ـرًا بنقل مكتب «بــي.
دي.ف ـ ــي.س ـ ــي.إي ـ ــه» إلـ ــى م ــوس ـك ــو ،فــي
ّ
تحرك قالت إنه يهدف إلى املساهمة في
حماية أصول بلدها .وقالت رودريغيز،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي مـ ـشـ ـت ــرك فــي
موسكو مــع وزيــر الخارجية الروسي
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،إن أوروب ـ ــا أظـهــرت
أنها لم تعد قادرة على ضمان سالمة

ً
أصول فنزويال .وضربت مثاال إحجام
بنك إنكلترا املركزي عن تسليم بعض
م ــن اح ـت ـي ــاط ـي ــات ب ـل ــده ــا م ــن ال ــذه ــب
املودعة لديه ،معلنة أن كراكاس عازمة
ع ـلــى تــوس ـيــع ت ـعــاون ـهــا م ــع مــوسـكــو.
كذلك ،ذكرت أن نقل مكتب «بي.دي.في.
ســي.إيــه» ينسجم مــع خطط لتوسيع
التعاون الفني في استخراج النفط مع
َ
شركتي النفط الروسيتني «روسنفت»
و«غــازبــروم» ،مضيفة «(أنـنــا) سنقوم
بــاسـتـثـمــارات صناعية إلن ـتــاج كــل ما
نحتاجه في بلدنا بمساعدة االتحاد
الـ ــروسـ ــي ،ن ـحــن (ف ـن ــزوي ــا وروسـ ـي ــا)
شركاء استراتيجيون».
الفـ ـ ــروف أك ـ ــد ،م ــن ج ـه ـتــه ،أن روس ـيــا
سـتــواصــل دعـمـهــا لـحـكــومــة فـنــزويــا.
وق ــال إن «روس ـيــا سـتــواصــل مساعدة
ّ
السلطات الفنزويلية في حل املشكالت
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،ب ـمــا في
ذلـ ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــال ت ــوفـ ـي ــر مـ ـس ــاع ــدات
إنـســانـيــة م ـش ــروع ــة» .وع ـ ّـب ــر الفـ ــروف،
في مستهل محادثاته مع رودريغيز،

الفروف :نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة خطواتنا على المسرح الدولي (أ ف ب)

عــن «الــدعــم والـتـضــامــن» الــروســي مع
الــرئ ـيــس م ـ ــادورو ،.الف ـتــا إل ــى «(أن ـن ــا)
نقوم بالتعاون الوثيق وتنسيق كافة
خطواتنا على املسرح الدولي» ،متابعًا
أن ذل ــك «اك ـت ـســب أهـمـيــة ألن فـنــزويــا
ً
تواجه هجومًا مباشرًا وتدخال سافرًا
في شؤونها الداخلية».
ي ــأت ــي املـ ــوقـ ــف ال ـ ــروس ـ ــي األخ ـ ـيـ ــر فــي
وقــت كــانــت تــواصــل الــواليــات املتحدة
ّ
ل ـعــب أوراق ـ ـهـ ــا ،عــل ـهــا تـفـلــح م ــن خــال
ال ـع ـقــوبــات ف ــي الـتـعــويــض ع ــن الفشل
الــذي ُمنيت بــه فــي مجلس األم ــن ،أول
من أمس .وفي هذا السياق ،أعلن وزير
الـ ـخ ــزان ــة ،س ـت ـي ـفــن م ـن ــوت ـشــن ،ف ــرض
عـ ـق ــوب ــات «عـ ـل ــى عـ ـن ــاص ــر فـ ــي قـ ــوات
األمن التابعة ملادورو ،ردًا على العنف

القمعي ،والوفيات املأسوية ،وإحــراق
مـ ـ ــواد غ ــذائ ـي ــة وأدوي ـ ـ ـ ــة م ــوج ـه ــة إل ــى
فنزويليني مــرضــى وج ـيــاع» .وقــال إن
منع مادورو «شاحنات وسفنًا محملة

قد يتم توقيف
غوايدو فور عودته
إلى فنزويال إذ كان
ممنوعًا من المغادرة

مساعدة إنسانية هــو آخــر مثال على
استغالل نظامه غير الشرعي ،إيصال
املواد الغذائية الضرورية ،للتحكم في
الفنزويليني الضعفاء» .ومن بني هؤالء
املـ ـس ــؤول ــن ،ق ــائ ــد الـ ـح ــرس الــوط ـنــي
الفنزويلي الجنرال ريتشارد هيسوس
لــوبـيــز ف ــارغ ــاس ،وقــائــد وح ــدة مكلفة
من مــادورو تعزيز األمن على الحدود
ال ـبــرازي ـل ـيــة هـيـســوس م ــاري ــا مانتيال
أوليفيرو .وتتضمن العقوبات تجميد
أي أصــول للمسؤولني العسكريني في
الــواليــات املـتـحــدة ،وكــذلــك التعامالت
املالية معهم.
في غضون ذلك ،أعلن االنقالبي خوان
غـ ــوايـ ــدو ،أنـ ــه س ـي ـعــود إلـ ــى ف ـنــزويــا
«اإلثـ ـن ــن ع ـلــى أب ـع ــد ح ـ ـ ّـد» ع ـلــى رغــم

«الـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات» ،وذلـ ـ ـ ــك بـ ـع ــدم ــا ك ــان
ق ــد غ ــادره ــا ف ــي  22ش ـب ــاط /ف ـبــرايــر،
ع ـلــى رغـ ــم ق ـ ــرار ق ـضــائــي بـمـنـعــه من
ال ـس ـفــر .ب ـن ــاء ع ـل ـيــه ،ق ــد ي ـتــم تــوقـيـفــه
ف ـ ـ ــور عـ ـ ــودتـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ــا ك ـ ـ ــان قــد
أعلنه م ــادورو .وفــي هــذا اإلط ــار ،قال
غــوايــدو« :تلقيت تهديدات شخصية
ض ــد ع ــائ ـل ـت ــي ،ل ـك ـن ـنــي مـ ـه ــدد أي ـضــا
بالسجن مــن قـبــل الـنـظــام» .وأض ــاف:
«لكن هذا لن يمنعني من العودة إلى
فنزويال ،اإلثنني على أبعد ّ
حد» .وقبل
ل ـقــائــه بــالــرئ ـيــس ال ـب ــرازي ـل ــي ،اجـتـمــع
غوايدو مع دبلوماسيني من االتحاد
األوروبي.
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
سياسي
منذ دعــوة واشنطن إلــى حــل ّ
داخ ـل ــي ،ت ـبــدو الـ ـق ــرارات ال ـتــي دشـنـهــا
ال ــرئ ـي ــس ع ـم ــر ال ـب ـش ـيــر ب ـخ ـط ــاب ي ــوم
ال ـج ـم ـع ــة املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،بـ ـع ــد يـ ــومـ ــن مــن
م ـ ـغـ ــادرة امل ـس ــاع ــد الـ ـخ ــاص لـلــرئـيــس
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي وك ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــاريـ ــه
ل ـ ـشـ ــؤون أف ــري ـق ـي ــا فـ ــي م ـج ـلــس األمـ ــن
الـ ـق ــوم ــي س ـي ــري ــل سـ ــارتـ ــر ال ـعــاص ـمــة
الـخــرطــوم ،أكثر منهجية فــي مواجهة
االحـتـجــاجــات املـسـتـمــرة ،وال ـتــي تركز
على مطلب ّ
تنحي البشير« .الوصفة»
ّ
التي يتبناها األخير تتضمن عسكرة
ّ
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ـ ـحـ ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة امل ــرك ــزي ــة
وحـكــومــات الــواليــات ،وتعيني أعضاء
ووالة عـسـكــريــن ،وتـغـلـيــف إج ـ ــراءات
القمع ّ
ضد املتظاهرين بحالة طوارئ.
ّ
وهي إجراءات تبعها ،أمس ،تخليه عن
رئاسة حزب «املؤتمر الوطني» الحاكم،
فــي قــرار غير مفاجئ ،سبق وأن أعلن
ع ـنــه م ــدي ــر ج ـه ــاز األمـ ــن وامل ـخ ــاب ــرات،
صالح قوش ،قبيل ساعات من خطاب
الـبـشـيــر .لـكــن ضـغــوطــا م ــورس ــت على
الــرئـيــس فــي اجـتـمــاع املـكـتــب الـقـيــادي
لـ«املؤتمر» (والذي سبق الخطاب) أدت
إل ــى تـعــديــل الـفـقــرة املتصلة بالتخلي
عــن ال ـح ــزب ،واالس ـت ـعــاضــة عـنـهــا بــأن
الـبـشـيــر سـيـكــون عـلــى مـســافــة واح ــدة

تحليل إخباري

أعاد اتهام رئيس حكومة العدو ،بنيامني
ن ـت ـن ـيــاهــو ،خ ـلــط األوراق ال ــداخ ـل ـي ــة في
إســرائ ـيــل عـشـيــة ان ـت ـخــابــات الـكـنـيـســت.
وباتت حالة الاليقني أكثر حضورًا إزاء
سـيـنــاريــوات مــا بـعــد تــوجـيــه املستشار
القانوني للحكومة اإلسرائيلية ،أفيحاي
م ـنــدل ـب ـل ـيــت ،االتـ ـ ـه ـ ــام ،وارتـ ـ ــدادهـ ـ ــا عـلــى
مجمل القوس السياسي اإلسرائيلي بال
استثناءات.
ً
ابتداء اإلشــارة إلى ثالث نقاط
من املفيد
قانونية تحكم النتائج املباشرة لتوجيه
الئحة االتهام:
ً
أوال :ال انـعـكــاس قانونيًا مـبــاشـرًا لسلة
االت ـهــام عـلــى منصب نتنياهو بوصفه
رئيسًا لحكومة إسرائيل .يعني ذلــك أن
االتهامات ال تسقطه من منصبه ،كذلك
فإنه غير ملزم باالستقالة .هــذا الوضع
يـبـقــى عـلــى حــالــه إل ــى مــا بـعــد املحاكمة
وصـ ـ ـ ــدور ال ـح ـك ــم امل ـ ـبـ ــرم ،ب ـع ــد م ـ ــروره
ً
بـمــراتــب الـتـقــاضــي ،وص ــوال إلــى النقض
ل ــدى مـحـكـمــة ال ـع ــدل الـعـلـيــا ،األم ــر ال ــذي
ً
يستغرق وقتًا طويال.
ثانيًا :ال أثر قانونيًا مباشرًا على ترشيح

من كل األحزاب ،في إطار تحقيق البعد
ال ـق ــوم ــي ال ـ ــذي ي ـن ـشــده ال ــرئ ـي ــس ،بما
يجعل نظامه يتوافق أكثر مع الواليات
املتحدة وحلفائها الخليجيني.

حزب جديد
ال يـنـفـصــل ق ـ ــرار ال ـب ـش ـيــر ال ـت ـخ ـلــي عن
الـ ـح ــزب ال ـح ــاك ــم ع ــن خ ــاف ــات ل ــم تـعــد
«ص ــامـ ـت ــة» ت ـع ـصــف ب ــداخ ــل «امل ــؤت ـم ــر
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ،ب ـ ـ ــن الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ك ـم ـم ـث ــل
للعسكريني الذين أتى بهم إلى السلطة
وعـ ّـن منهم والة وأعضاء في الحكومة
(يـسـيـطــر ال ـحــزب عـلــى مـقــالـيــد السلطة
منذ  1989عبر ذراع ــه العسكرية داخــل
ال ـج ـيــش) ،ومــدن ـيــن «إص ــاح ـي ــن» من
أعضاء الحزب يرفضون إعــادة ترشيح
الـبـشـيــر ،وي ـس ـعــون إل ــى اخ ـت ـيــار قـيــادة
جديدة ،وربما تغيير اسم الحزب .وفي
هــذا اإلط ــار ،تبرز تقديرات بــأن البشير
يسعى إلى إنشاء حزب جديد ،لكن األمني
السياسي للحزب الحاكم ،عمر باسان،
يستبعد األمر في حديث إلى «األخبار»،
مشيرًا إلى أن «كل هذه التطورات محل
نظر وفق املرحلة الجديدة التي دخلتها
ال ـبــاد عـقــب خـطــاب الــرئ ـيــس» ،مضيفًا
أن «حــزب املؤتمر الوطني يمر بمرحلة
تغيير انتقالي».
في املقابل ،ذهــب القيادي في «املؤتمر
ال ــوطـ ـن ــي» ،قـطـبــي املـ ـه ــدي ،إلـ ــى تــوقــع
تخلي البشير عن الحزب الحاكم وليس
رئاسة الجمهورية ،ومن ثم تكوين حزب
جديد منفصل عن «املؤتمر الوطني»،
ع ــازي ــا ذلـ ــك إلـ ــى أن «ال ــرئ ـي ــس ل ــم يعد
مقتنعًا باملؤتمر الوطني ،وبات ُي ّ
حمله
معظم فشل املرحلة املاضية» ،مرجحًا
أن «تـ ــذهـ ــب بـ ـع ــض قـ ـ ـي ـ ــادات امل ــؤت ـم ــر
الــوط ـنــي م ــع ح ــزب الـبـشـيــر ال ـجــديــد»،
وف ــي االت ـج ــاه نـفـســه ،ذه ــب إســامـيــون
كثر أيضًا ،من بينهم مؤسس «الحركة
الــوطـنـيــة لـلـتـغـيـيــر» ،فـتــح الـعـلـيــم عبد
الحي ،الــذي قال إن «االتجاه الغالب أن
الرئيس سيكون له حزبه الخاص» ،في
حني بـ ّـرر القيادي في الحزب ،والخبير

فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــؤون الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة ،إس ـمــاع ـيــل
الـ ـح ــاج م ــوس ــى ،ال ـ ـقـ ــرار امل ـح ـت ـمــل ب ــأن
«املؤتمر الوطني لم يستطع مناهضة
حركة الشارع ودعــم الرئيس البشير»،
معتبرًا أن تكوين الرئيس لحزب جديد
«سيضعف املؤتمر الوطني ج ـدًا ،ألنه
يـعـتـمــد ع ـلــى س ـل ـطــاتــه بــوص ـفــه حــزب
الرئيس» .وتساءل القيادي في الحزب،
السفير حاج ماجد سوار ،من جهته ،عن
إمكانية أن «تشهد الفترة املقبلة تصفية
امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي وقـ ـي ــام حـ ــزب جــديــد
بعيدًا عن رموز وإرث اإلسالميني؟».

تعليق العمل بالدستور؟
خ ـطــوات الـبـشـيــر ال تـنـبــئ بــأنــه يهيئ
مل ـغ ــادرة ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة .فـهــو لم
يـظـهــر إشـ ـ ــارات إل ــى أن ــه س ـي ـخــرج من
ال ـس ـل ـط ــة ،وال يـ ـ ــزال ب ــال ـت ــال ــي يـتـطـلــع
إل ــى دورة رئــاسـيــة أخ ــرى .صحيح أن
دعوته البرملان إلى تأجيل التعديالت
ال ــدس ـت ــوري ــة ال ـت ــي سـتـسـمــح ل ــه بـمــدة
ح ـكــم إضــاف ـيــة ت ـشــي ب ــأن ــه ل ــن ي ـشــارك
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال أن إع ــان ــه حــالــة
ّ
ال ـط ــوارئ مل ــدة ع ــام يـمــكـنــه مــن تعليق
العمل بالدستور ،ومالحقة خصومه
السياسيني وإقصائهم تحت عناوين
شتى أورده ــا في أربعة أوامــر طــوارئ
تبرز تقديرات بأن البشير يسعى إلى
إنشاء حزب جديد (أ ف ب)

أعلن عنها اإلثنني املاضي.
وم ــا يـعــزز احـتـمــال ات ـجــاه البشير إلى
تعليق الـعـمــل بــالــدس ـتــور ،أن ــه لــم ُيبد
اكتراثًا بنسبة الثلثني التي يحتاجها
ف ــي أي ع ـم ـل ـيــة ت ـع ــدي ــل ل ـل ــدس ـت ــور .إذ
إن ع ـس ـكــرة ال ـس ـل ـطــة ،وإقـ ـص ــاء الـتـيــار
املعارض لترشح البشير داخــل الحزب
الحاكم ،يزيدان من فرص تحالف أحزاب
املـ ـع ــارض ــة ونـ ـ ـ ــواب آخ ــري ــن مـسـتـقـلــن
مــع ن ــواب ينتمون إلــى الـحــزب الحاكم
ويــرف ـضــون م ـبــدأ إعـ ــادة الـتــرشـيــح ،ما
يمنحهم القدرة في البرملان على رفض
أي مقترح تعديل للدستور ،خصوصًا
أن معارضي الفكرة كثر ،لكنهم يخشون
اإلع ـ ــان ع ــن ذل ــك لـتـجـنــب فـصـلـهــم من
الـحــزب مــن ِقـ َـبــل مــؤيــدي البشير الذين
يمسكون بزمام األمور.
وهذا ما عبر عنه األمني العام السابق
للحزب الحاكم ،الشفيع أحمد محمد،
بــال ـقــول إن « 90ف ــي امل ـئــة مـنـهــم (مـمــن
ي ــؤي ــدون ال ـف ـك ــرة) ه ــم ض ــده ــا ،لكنهم
ال يـسـتـطـيـعــون امل ـجــاهــرة ب ــذل ــك ،فقط
ألن ـهــم ي ــري ــدون حـفــظ حـظــوتـهــم عنده
(ال ـب ـش ـيــر)» ،خـشـيــة أن يـحـصــل معهم
م ــا ح ـصــل م ــع األم ـ ــن الـ ـع ــام األس ـب ــق،
غ ــازي ص ــاح ال ــدي ــن ،ال ــذي ق ــاد حملة
إصالحية منذ عام  2011وحتى ،2013
انتهت بفصله وكــل من كــان معه .لكن
ثمة مجموعة معارضني داخل الحزب
ارتأت إفشاء الخالف ،كالوزير السابق
وع ـضــو ال ـبــرملــان ال ـحــالــي ،أم ــن حسن
عـ ـم ــر ،الـ ـ ــذي أعـ ـل ــن م ـع ــارض ـت ــه إع ـ ــادة
تــرشــح الـبـشـيــر فــي أك ـثــر مــن مناسبة
(سـبــق أن ع ــارض ترشيح البشير في
ع ــام  ،)2015وجـ ــال م ــن ال ـلــه جـبــريــل،
الرئيس السابق للمجلس التشريعي
لوالية الجزيرة ،والــذي أصــدر البشير
قـ ــرارًا بـحـلــه عـلــى خلفية خــافــات بني
املـجـلــس ووالـ ــي ال ــوالي ــة مـحـمــد طاهر
إيــا ،الــذي عينه الرئيس أخيرًا رئيسًا
مل ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،مـ ــن دون مـ ـش ــاورة
الحزب.
(األخبار)

الجزائر

سيناريوات ما بعد اتهام نتنياهو
يحيى دبوق

19

ن ـت ـن ـيــاهــو الن ـت ـخ ــاب ــات ن ـي ـس ــان امل ـق ـبــل.
الترشيح يبقى قــائـمــا ،والـحــائــل الوحيد
دون ـ ــه ،أن ُي ـ ــدان نـتـنـيــاهــو ،وأن ت ــرد في
الحكم عـبــارة «وصـمــة عــار» التي تحول
دون الترشح ،وهــذا ما سيستغرق فترة
طويلة.
ثــالـثــا :يــوجــد مــوجــب للتنحي ،لكن على
خلفية مــا يصطلح عليه اإلسرائيليون
بـ ــ«ال ــواج ــب األخـ ــاقـ ــي» ،وهـ ــو م ــا طلبه
نتنياهو نفسه لــدى اتهام سلفه ،إيهود
أوملــرت ،باالتهامات عينها املوجهة إليه.
يـتـحــرك ه ــذا «ال ــواج ــب» بــوصـفــه إج ـ ً
ـراء
طبيعيًا وضروريًا ،كما توحي به مواقف
أقطاب سياسية تستفيد من االستقالة،
لكن ال إلــزام قانونيًا بذلك .كذلك ال يبدو
أن نـتـنـيــاهــو ،عـلــى نـقـيــض مــواقـفــه ضد
غيره ،في وارد االستجابة ،حتى اآلن على
األقل ،لألصوات التي دعته إلى التنحي.
مع ذلك ،إن كان نتنياهو غير ملزم قانونًا
بالتنحي ،إال أن سـيـنــاريــوات دفـعــه إلــى
ذلك غير منتفية ،وإن كانت في معظمها
متعلقة ب ـ ّ
ـرد الفعل مــن داخ ــل الـبـيــت ،أي
م ــن حـ ــزب «ال ـل ـي ـك ــود» وأق ـط ــاب ــه األك ـثــر
تأثيرًا فيه .كل الشخصيات ذات املكانة
ف ــي «ال ـل ـي ـكــود» تـتــرقــب ان ـت ـهــاء نتنياهو

السياسي ،إذ يـ ّ
ـؤمــن لها ذلــك فــرصــة ،ال
ّ
ي ـبــدو أن ـهــا مـتــاحــة فــي ظ ــل وج ـ ــوده ،في
املداورة على رئاسة الحزب وعلى رئاسة
الحكومة .ولئن كان الجميع في «الليكود»
(تقريبًا) ينتظر السقوط ،إال ْأن ال أحد
س ـي ـب ــادر (ح ـت ــى اآلن ع ـلــى األقـ ـ ــل) إلــى
تحريك هذه املطالبة ،على خلفية الخشية
من ارتداد الطلب على صاحبه ،من خالل
اتهامه بالشراكة في «املؤامرة» ،كما يرد
على لسان نتنياهو في أكثر من مناسبة.
فــي مــا يـتـصــل بــالـتــداعـيــات عـلــى اليمني
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ف ــاألم ــر مـخـتـلــف بحسب
االصـطـفــاف ،وإن كــانــت معظم األح ــزاب
الـيـمـيـنـيــة مـعـنـيــة ب ــأن يــؤثــر االت ـه ــام في
نــاخـبــي ال ـي ـمــن ،ويــدفـعـهــم إل ــى االنــزيــاح
عن «الليكود» باتجاهها هي ،األمر الذي
يعني مزيدًا من املقاعد لدى قسم منها،
وإمـكــانـيــة الـنـجــاح فــي االن ـت ـخــابــات لــدى
ق ـســم آخ ـ ــر ،خ ـصــوصــا ت ـلــك ال ـت ــي كــان
ُي ّ
شك في إمكانية تجاوزها نسبة الحسم
(الـعـتـبــة االنـتـخــابـيــة) ،وبــالـتــالــي عودتها
إلــى الكنيست املـقـبــل .مــن هــذه األح ــزاب
ح ــزب «إســرائ ـيــل بـيـتـنــا» بــرئــاســة وزيــر
األمــن السابق أفيغدور ليبرمان ،وحزب
«ك ــوالن ــو» بــرئــاســة وزي ــر املــالـيــة موشيه

االحتجاجات تربك محيط الرئيس

ك ـح ـل ــون ،وحـ ـ ــزب «ش ـ ـ ــاس» لـلـمـتــديـنــن
الشرقيني .هــؤالء كــان يــرجــح سقوطهم
بالكامل ،لكن اتهام نتنياهو عزز آمالهم
في البقاء السياسي .على هــذه الخلفية،
ال يمتنع أقطاب تلك األحزاب عن التركيز
ع ـل ــى االتـ ـه ــام ــات ،وت ـع ـظ ـيــم تــداع ـيــات ـهــا
وتأثيرها في الوعي الجمعي لدى ناخبي
«ال ـل ـي ـك ــود» ،ب ـهــدف اإلض ـ ــرار بنتنياهو
وإبعاد ناخبيه عنه.
لكن م ــاذا عــن أح ــزاب الــوســط والـيـســار؟
الــواضــح أن األم ــل فــي إم ـكــان تشكيلها
ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــات م ــرج ـح ــا أك ـث ــر م ــن ذي
قبل ،وتحديدًا قائمة «أزرق أبيض» التي
يقودها رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي

ظهرت االتهامات
ّ
كيفية إدارة شؤون
«الدولة» في إسرائيل

السابق بيني غانتس ،وهي التي تصدرت
اس ـت ـط ــاع ــات الـ ـ ــرأي بـ ـف ــارق ك ـب ـيــر ج ـدًا
مــا إن ت ــردد أن االت ـهــامــات سـتــوجــه إلــى
نتنياهو .لكن هل هذه القائمة ،التي تجمع
ثــاثــة رؤسـ ــاء أركـ ــان ســابـقــن (إضــافــة
إل ـ ــى غ ــان ـت ــس ،م ــوش ـي ــه ي ـع ـل ــون وغ ــاب ــي
أش ـك ـن ــازي) ،تــراكــم أع ـ ــدادًا م ـتــزايــدة من
املقاعد مــن رصيد أحــزاب اليمني أو من
رصيد أحزاب الوسط واليسار؟ الواضح
أكثر أن التراكم الكمي لم يكن ّ
يغير من
املـيــزان بــن اليمني ومــا يقابله مــن وسط
ويسار ،حيث كانت الئحة «أزرق أبيض»
تأكل مقاعد أحزاب مصطفة إلى جانبها،
فيما عــدد املقاعد لــدى اليمني على حاله
دون تـغـيـيــر ،وإن ج ــرى انـتـقــال ناخبني
داخــل اليمني نفسه نتيجة التنافس بني
أقطابه.
مــع ات ـهــام نتنياهو ،قــد تـحــدث تغييرات
ت ــرت ـب ــط ب ـك ـت ـلــة ع ــائ ـم ــة ت ـت ـح ــرك م ــا بــن
يسار اليمني ويمني الوسط ،ومن شأنها
أن تـتــأثــر بــات ـهــام نـتـنـيــاهــو وتـبـتـعــد عن
«الـلـيـكــود» .ونتيجة تموضع هــذه الكتلة
مــا بــن الـيـمــن والــوســط ،سـتـنــزاح بنحو
طبيعي إلى يمني الوسط األقرب إليها بعد
ابتعادها عن «الليكود» ،أي إلــى غانتس

وحــزبــه ،حـيــث مــن اليمينية فــي القائمة
(املختلطة فعليًا) ما يكفي إلرضــاء هذه
ً
الشريحة (موشيه يعلون مـثــا) .يعني
ذلك انتقال مقاعد من اليمني إلى الوسط،
وه ــو يـشـكــل م ـع ـطـ ًـى ج ــدي ـدًا م ــن شــأنــه
التأثير على نتيجة االنـتـخــابــات ،ويزيد
من فــرص الوسط في تشكيل الحكومة
املقبلة.
مع ذلك كله ،يفصل الناخب اإلسرائيلي
عن االنتخابات ما يقرب من أربعني يومًا،
ُيقدر أن تكون حبلى بتطورات وتغييرات.
وإذا كانت السيناريوات املوضوعة هنا
مـبـنـيــة ع ـلــى فــرض ـيــة م ـعــانــدة نتنياهو
وامتناعه عن االستقالة ،وهي األرجح ،إال
أن تطورًا مغايرًا مبنيًا على االتهامات قد
يطرأ على املشهد السياسي خالل الفترة
املقبلة ،خاصة إن اشترك في «مؤامرة»
إس ـق ــاط نـتـنـيــاهــو أق ـط ــاب م ــؤث ــرون من
ً
«الليكود» ،وهو ما يفتح مجاال على كل
االحتماالت.
في املحصلة ،االتهامات تخدم مصلحة
بيني غانتس والئحته «أزرق وأبـيــض»،
وتـسـتـفـيــد مـنـهــا أي ـضــا أح ـ ــزاب يمينية
ك ــان ُي ـش ـ ّـك ف ــي ف ــوزه ــا ب ــأي مـقـعــد في
االنتخابات ،وفي الوقت نفسه تزيد األمل

الــذي كــان مفقودًا لــدى أقطاب «الليكود»
في خالفة نتنياهو ،الذي تربع على رأس
الـ ـح ــزب ب ــا م ـنــافــس حـقـيـقــي ل ـس ـنــوات
طويلة .أمــا مــن ناحية نتنياهوُ ،فيرجح
ّ
أل يتراجع ،وأن يستميت في الدفاع عن
بقائه السياسي باستخدام كل اإلمكانات
املـتــاحــة لــديــه ،وت ـحــدي ـدًا مــا يتعلق ب ــأداء
دور ال ـض ـح ـي ــة ،الـ ـت ــي س ـت ـك ــون ع ـن ــوان
حملته االنتخابية ،وهــو مــا بــدأه بالفعل
قبل اتهامهّ ،
ضد القضاء واالدعــاء العام
وال ـي ـســار وال ــوس ــط و«االن ـت ـه ــازي ــن» من
اليمني ،وكذلك وسائل اإلعالم التي تقود
«املؤامرة» عليه ،بحسبه.
مــع كــل مــا ورد ،ورغ ــم تسجيل سابقة
جديدة من شأنها خدمة صورة إسرائيل
كما يراد لها أن تكون في الوعي الجمعي
ل ـش ـعــوب امل ـن ـط ـقــة ،ومـ ــن دون أن يعني
ذل ــك الـتـقـلـيــل مــن ف ـســاد الـ ــدول املحيطة
وفساد حكامها ،إال أنــه ال يمكن إغفال
ّ
ما تكشف من مضمون االتهامات ،التي
ظـ ّـهــرت كيفية إدارة شــؤون «الــدولــة» في
إسرائيل ،من خالل تلقي الرشى وتوجيه
ال ـع ـط ــاءات ،م ــع شـ ــراء امل ــواق ــف واإلعـ ــام
والتلزيمات ،التي تستتبع تغيير والءات
وخدمة مصالح شخصية.

بوتفليقة نحو االنسحاب؟
في إطار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البالد منذ عشرين
عــامــا ،يــواصــل الجزائريون احتجاجاتهم على مضي الرئيس
عبد العزيز بوتفليقة فــي الترشح لــواليــة رئاسية خامسة في
االنتخابات املقررة في  18نيسان /أبريل ،وهو القابع في السلطة
منذ عــام  .1999وبلغت االحـتـجــاجــات ُذروتـهــا أم ــس ،وأصيب
خاللها  56من عناصر الشرطة ،فيما أوقــف  45متظاهرًا في
مسيرات حاشدة شهدتها العاصمة ،بحسب ما نقل التلفزيون
الــرسـمــي .وس ــرتّ ،فــي م ــوازاة ذلــك ،أنـبــاء غير مــؤكــدة عــن وفــاة
شخص ،بعدما تخللت االحتجاجات مواجهات في مكان غير
بـعـيــد مــن الـقـصــر الــرئــاســي ،بــن شــرطـيــن وش ـبــان رشـقــوهــم
بــال ـح ـجــارة .وش ـهــد نـحــو ثـلـثــي واليـ ــات ش ـمــال ال ـب ــاد ،األكـثــر
اكتظاظًا ،أيـضــا ،تجمعات احتجاجية ،فيما لــم تتمكن قنابل
الغاز املسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة بكثافة من وقف تقدم
املتظاهرين.
وع ـلــى إث ــر تـصــاعــد االح ـت ـجــاجــات ،تــزامـنــا مــع غ ـيــاب الــرئـيــس
املوجود في جنيف إلجراء «فحوصات روتينية» ،أصيب املحيط
ّ
مسرب
الرئاسي باالرتباك ،وهو ما ظهر في تسجيل صوتي
ملحادثة بني مدير الحملة االنتخابية لبوتفليقة ،عبد املالك سالل،
ورئيس منتدى رؤساء املؤسسات ،علي حداد ،شكا فيه األول
مــن أن املحسوبني على الرئيس اعتراهم الـخــوف ،وأن ال ــوزراء
أخ ـلــوا مكاتبهم .وكـشــف التسجيل عــن تـهــديــدات باستعمال
السالح وإطالق النار على املتظاهرين.
لـكــن االرتـ ـب ــاك ب ــدا أك ـثــر ف ــي طـلــب ح ــداد م ــن س ــال ،بحسب
التسجيل ،ض ــرورة الـصـمــود ثــاثــة أي ــام ،حتى منتصف ليل

األحد املقبل ،آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية للمجلس
الــدسـتــوري .لكن طــائــرة الرئيس عــادت مــن جنيف أمــس دون
وج ــوده عـلــى متنها ،كـمــا أبـلــغ مـصــدر رسـمــي جــزائــري قناة
«يــورونـيــوز» ،مشيرًا إلــى أن الرئيس استدعى ،أول من أمس،
مـسـتـشــاره الــدبـلــومــاســي ووزي ــر الـخــارجـيــة الـســابــق ،رمـطــان
لـعـمــامــرة ،إلــى جنيف ،للتفاوض فــي إمكانية تعيينه رئيسًا
لوزراء البالد.
لكن يـبــدو أن الـجـيــش ،صــاحــب الكلمة العليا فــي ال ـبــاد ،دخل
على خط األزم ــة؛ إذ طلب قائد الجيش ،أحمد قايد صالح ،من
الرئيس ،البقاء في جنيف حتى يوم األحد ،بحسب مصدر القناة
األوروبية ،ما يضع احتمال عدم حضور بوتفليقة قبل املوعد
النهائي لتقديم الطلبات أمــام املجلس الدستوري واردًا .إال أن
عضو أمانة اإلعالم املركزية في حزب «جبهة التحرير الوطني»
الـحــاكــم ،مــالــك بلقاسم أي ــوب ،أك ــد أم ــس أن الــرئـيــس بوتفليقة
سيعود يوم َاألحد ويقدم ترشحه.
ُ
سحب تهديد كان قائد
ويعزز دخــول الجيش على خط األزمــة
املؤسسة العسكرية قد أطلقه ضد املتظاهرين قبل أيــام ،بفعل
تحرك غير مسبوق لوزارة الدفاع ،التي طلبت في وقت الحق من
كــل وســائــل اإلع ــام عــدم نشر تهديد صــالــح .وبالفعلُ ،سحب
مقطع التهديد من خطاب صالح من كل املواقع ،بما فيها موقع
اإلذاعة والتلفزيون الحكوميني .لكن حتى اآلن ،لم يتضح ما إذا
كانت لدى الجيش خطة بديلة ملرحلة ما بعد بوتفليقة ،وتبقى
املؤشرات على تحركه محصورة في أنباء غير مؤكدة.
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات

تقرير

بيونغ يانغ متمسكة بمطالبها:

عرضنا هو األفضل

واصـ ـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي،
دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ،ل ـل ـي ــوم ال ـثــانــي
على التوالي ،الترويج لـ«لنتائج
إيجابية» لقمة هانوي مع الزعيم
الكوري الشمالي ،كيم جونغ أون،
وال ـتــي انـتـهــت أول مــن أم ــس ،من
دون ال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ،ومــن
ّ
دون إصدار بيان مشترك ،وحتى
مــن دون خـطــة لعقد لـقــاء جــديــد،
ُ
لــت ـتــرجــم ب ــذل ــك ال ـت ــوق ـع ــات الـتــي
سبقتها بعدم تحقيق أي اختراق.
أمــس ،أعلن ترامب أنه هو «الذي
أن ـه ــى الـ ـلـ ـق ــاء» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن
«بـ ـ ـي ـ ــون ـ ــغ ي ـ ــان ـ ــغ ل ـ ـ ــن ت ـس ـت ــأن ــف
تجاربها النووية ،وأن العالقات
مـ ــع ك ـي ــم ال ت ـ ـ ــزال داف ـ ـ ـئـ ـ ــة» .وم ــن
ع ـل ــى م ـن ـص ــة «تـ ــوي ـ ـتـ ــر» ،وص ــف
الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ،بـعــد عــودتــه
إلـ ــى واش ـن ـط ــن ،عــاق ـتــه م ــع كيم
ب ــأن ـه ــا «ج ـ ـيـ ــدة ج ـ ـ ـ ـدًا» ،م ـض ـي ـفــا:
«أجــري ـنــا م ـحــادثــات مــوضــوعـيــة
مـ ــع ك ـي ــم ج ــون ــغ أون ،ن ـع ـل ــم مــا
يريدون ويعلمون ما الــذي يجب
أن نحصل عليه» ،في إشــارة إلى
نقطة ال ـخــاف الـتــي كــانــت سببًا
في قطع الرجلني قمتهما الثانية،
وهي مطالبة بيونغ يانغ بتقديم
حــوافــز لـهــا مـثــل رف ــع الـعـقــوبــات،
م ـ ـقـ ــابـ ــل اشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراط واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ـ ـ ـ ـ
لتحقيق ذلك ـ ـ وقف األولى جميع
أنشطتها النووية.
مــن جــانـبــه ،أكــد وزي ــر الخارجية
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،مــا
جــاء على لسان رئيسه فــي شأن
ط ـل ــب كـ ــوريـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة «رف ـع ــا
ً
ك ــام ــا لـلـعـقــوبــات» خ ــال الـقـمــة،
األمـ ــر الـ ــذي تـنـفـيــه بـيــونــغ يــانــغ.
وكـ ـ ــان ت ــرام ــب ق ـ ــال إن ك ـي ــم أراد
رفع العقوبات «كليًا» ،لكن وزير
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـ ـكـ ــوري ال ـش ـم ــال ــي،
ري يـ ــونـ ــغ ،نـ ـف ــى ال ـت ـص ــري ـح ــات
ً
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ق ــائ ــا إن بـ ـ ــاده لــم
ت ـط ـل ــب سـ ـ ــوى «رف ـ ـ ــع ج ــان ــب مــن

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

كاتالونيا (أ ف ب)

تضاربت تصريحات الجانبين
األميركي والكوري
الشمالي حول قمة
هانوي .وبينما أكد األول أن
الثاني أراد رفع العقوبات
«كليًا» ،نفت بيونغ يانغ
ذلك ،موضحة أنها لم
تطلب سوى «رفع جانب
من العقوبات»
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ال ـع ـقــوبــات» .وذك ــر بــومـبـيــو ،في
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي خـ ـ ــال زيـ ـ ــارة
قصيرة إلــى العاصمة الفلبينية
مـ ــان ـ ـيـ ــا أم ـ ـ ـ ـ ــس ،إن ال ـ ـكـ ــوريـ ــن
«ك ـ ــان ـ ــوا ص ــريـ ـح ــن ل ـل ـغ ــاي ــة فــي
م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـم ــا ه ــم م ـس ـت ـعــدون
ل ـف ـع ـل ــه فـ ــي مـ ــوقـ ــع ي ــون ـغ ـب ـي ــون،
ل ـكــن ل ــم ي ـكــن ه ـن ــاك وض ـ ــوح تــام
بـ ـش ــأن الـ ـنـ ـط ــاق الـ ـك ــام ــل ملـ ــا هــم
مستعدون لتقديمه» ،مضيفًا أن
بــاده «حريصة على العودة إلى
الطاولة ملواصلة تلك املحادثات».
وأشـ ــار إل ــى أن ك ــوري ــا الشمالية
«طـلـبــت ب ـصــورة أســاسـيــة إعـفــاء
ً
ك ــام ــا م ــن ال ـع ـق ــوب ــات» ،مـتــابـعــا
أن ب ــاده عــرضــت تفكيك مجمع
«ي ــون ـغ ـب ـي ــون» الـ ـ ـن ـ ــووي ،مـقــابــل
الـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــزئـ ـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـق ــوب ــات
االقتصادية.
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ت ـ ـع ـ ـهـ ــدت كـ ــوريـ ــا
الشمالية ،أمــس ،إجــراء مزيد من
املحادثات مع الــواليــات املتحدة،
في وقت سعى الجانبان إلى ترك
ال ـب ــاب مـفـتــوحــا أمـ ــام ال ـت ـفــاوض.
لـكــن فــي إي ـجــاز لـيـلــي ،ق ــال وزيــر
الـخــارجـيــة ال ـك ــوري الـشـمــالــي إن
ب ـ ــاده ط ــال ـب ــت بـتـخـفـيــف بـعــض
ال ـع ـقــوبــات ،وإن عــرض ـهــا إغ ــاق
ج ـم ـي ــع امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت ال ـ ـنـ ــوويـ ــة فــي
مجمع «يونغبيون» كان األفضل
ال ــذي يمكن تـقــديـمــه .وعـلــى رغــم
وصول األمور إلى طريق مسدود،
أف ـ ــادت «وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـكــوريــة
الشمالية» بــأن الزعيمني أجريا
«م ـ ـشـ ــاورات صــري ـحــة وبـ ـن ــاءة».
لـكـنـهــا أشـ ــارت إل ــى أن الـعــاقــات
بني البلدين «طبعها انعدام الثقة
والعداء» على مدى عقود ،مؤكدة
وج ــود «صـعــوبــات ال مفر منها»
فــي طــريــق إقــامــة عــاقــة مــن نــوع
جديد .ووصفت اجتماع هانوي
ب ــ«ال ـن ــاج ــح» ،الف ـت ــة إل ــى أن كيم
تعهد بعقد لقاء آخر مع ترامب.
ف ــي غ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،س ـع ــى رئ ـيــس
كـ ــوريـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ـ ــون ج ــاي
إن ،ال ـ ــذي دع ـ ــم امل ـ ـحـ ــادثـ ــات بــن
واشـ ـنـ ـط ــن وبـ ـي ــون ــغ يـ ــانـ ــغ ،إل ــى
إشاعة أجواء إيجابية .وقال ،في
خطاب من سيول ،إن املحادثات
حـقـقــت «ت ـقــدمــا م ـه ـمــا» م ــع بـنــاء
ت ــرام ــب وك ـي ــم «م ــزيـ ـدًا م ــن الـثـقــة
والتفاهم املتبادلني» .أما الصني
فــدعــت ،ب ــدوره ــا ،إل ــى أن يـتــم في
األم ــم امل ـت ـحــدة بـحــث رف ــع جزئي
ل ـل ـع ـق ــوب ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـت ــي
تطاول كوريا الشمالية.
(األخبار ،أ ف ب)

ان ـت ـق ــل إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
والدته املرحومة خزنة رمضان
زوجته فاطمة كنعان
اوالده ال ــدكـ ـت ــور ربـ ـي ــع زوج ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ّ
مايا زوجة وليد حالسو
ديما زوجة شارل سميث
اشـ ـق ــاؤه امل ـه ـنــدس رض ــا زوج ـتــه
جميلة نصار
امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم ع ـ ـلـ ــي زوج ـ ـ ـتـ ـ ــه زي ـن ــب
الدرسا
شقيقاته املرحومة فاطمة زوجة
املرحوم احمد رمضان
خ ــديـ ـج ــة زوجـ ـ ـ ــة املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ع ـلــي
رمضان
زينب زوجة املرحوم محمد كمال
كالكش
الـ ـح ــاج ــة س ـ ـعـ ــاد زوجـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق عبدالله
يصلى على جثمانه الطاهر في
بلدته بالط ،مرجعيون في جبانة
العائلة اليوم السبت  2آذار 2019
بعد صالة الظهر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده
وطـيـلــة اي ــام االس ـب ــوع فــي منزله
في بلدة بــاط ،ويــوم الخميس 7
آذار  2019في الجمعية االسالمية
للتخصص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي،
الــرمـلــة الـبـيـضــاء ق ــرب مــركــز امــن
ال ــدول ــة مــن الـســاعــة الـثــانـيــة بعد
الـظـهــر ولـغــايــة الـســاعــة السابعة
ً
مساء.
اآلس ـ ـف ـ ــون آل كـ ــاكـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
ب ـ ــدوي ،رم ـض ــان ،ع ـبــدال ـلــه ،عـيــد،
ّ
ح ــاس ــو ،سـمـيــث وع ـم ــوم اهــالــي
بلدة بالط.

ب ـم ــزي ــد م ــن ال ــرض ــى وال ـت ـس ـل ـيــم،
ننعى فقيدنا الغالي
فاروق علي سليمان
والــدتــه املرحومة الحاجة عفيفة
بدر الدين
زوجته سهاد أحمد سليمان
أوالده :املرحومة فرح ،النا وأحمد
أشـ ـق ــاؤه :ح ـســن ،أكـ ــرم ،املــرحــوم
املهندس رفيق واملهندس حسن.
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :نـ ـه ــا زوج ـ ـ ـ ــة خ ــال ــد
خــالــد ،مـكـ ّـرم زوجــة سمير رحــال،
امل ــرح ــوم ــة خـ ـت ــام ،ومـ ـن ــى زوج ــة
حسن الخنسا.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن 4
آذار فــي مقر جمعية التخصص
وال ـ ـتـ ــوج ـ ـيـ ــه ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــي ،ال ــرمـ ـل ــة
ال ـب ـي ـضــاء ،ق ــرب أم ــن ال ــدول ــة من
ال ـســاعــة الـثــالـثــة حـتــى الـســادســة
ً
مساء
لـلـفـقـيــد الــرح ـمــة ول ـكــم م ــن بـعــده
طول البقاء.
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى
ّ
الحاجة رحمة حسني درويش
(أم شوقي حرب)
أوالده ــا :املــرحــوم الـحــاج شوقي،
الـ ـح ــاج غـ ـس ــان ،عـ ــدنـ ــان ،ال ـح ــاج
محمد والحاج ماجد
بـنــاتـهــا :ال ـحــاجــة نـهـلــة ،الـحــاجــة
فـ ـ ــاط ـ ـ ـمـ ـ ــة ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــاجـ ـ ــة جـ ــومـ ــانـ ــة
والحاجة ماجدة
أش ـق ــاؤه ــا :يــوســف وامل ــرح ــوم ــان
يحيى ومحمود درويش
أص ـه ــرت ـه ــا :امل ــرح ــوم ــون ال ـح ــاج
مالك بدران ،معروف زبيب وعادل
فردون
تقبل الـتـعــازي فــي بـيــروت اليوم
ال ـس ـبــت  2آذار ف ــي م ـنــزل ولــدهــا
ع ــدن ــان ح ــرب ف ــي ب ـي ــروت – بئر
ح ـســن – ب ـنــايــة حـ ــرب إل ـك ـتــريــك،
للرجال الطابق الــرابــع ،وللنساء
في الطابق الثالث،
ويـ ــوم غ ــد األحـ ــد  3آذار ف ــي مقر
جـمـعـيــة ال ـت ـخ ـصــص وال ـتــوج ـيــه
العلمي ـ ـ الرملة البيضاء ـ ـ جنب
أم ــن ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة
ً
مساء.
حتى السادسة
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل حـ ـ ـ ــرب ،درويـ ـ ـ ــش،
ب ـ ـ ـ ــدران ،زبـ ـي ــب ،فـ ـ ـ ــردون وع ـم ــوم
َ
أهــالــي بلدتي البابلية وكوثرية
السياد.

◄ ذكرى ►
ذكرى أسبوع
ت ـص ــادف غـ ـدًا األحـ ــد 2019/3/3
ذكـ ــرى مـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى وف ــاة
املرحومة:
ّ
الحاجة مريم دياب ماجد (أم حسن)
حرم املرحوم الحاج محمد حسن
فتوني
أبـنــاؤهــا :الـحــاج األس ـتــاذ حسن،
حسني ،الـحــاج يــوســف ،إبراهيم،
األستاذ الحاج ّ
حسان (أمــن ّ
سر
نقابة خبراء املحاسبة املجازين)،
عماد وجهاد.
ّ
الحاجة إحسان،
بناتها :حسنة،
ّ
الحاجة سناء ،أمال وندى.
ليلى،
أصهرتها :املرحوم أحمد حمود،
املرحوم حبيب بزي ،أحمد سلوم،
ال ـ ـح ـ ـ ّ
ـاج حـ ـس ــن مـ ــاجـ ــد وال ـ ـحـ ــاج
محمود شري.
شقيقها :املــرحــوم ال ـحــاج محمد
دياب ماجد
شقيقتاها املــرحــومـتــان :الحاجة
فاطمة والحاجة خديجة.
ابن شقيقتها :الزميل علي أحمد
ّ
حمود
ول ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة ،سـتـتـلــى آي ــات
ّ
بينات ومجلس عــزاء عن روحها
ال ـ ـ ـطـ ـ ــاهـ ـ ــرة ،ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـع ــاش ــرة
ص ـب ــاح ــا ،ف ــي حـسـيـنـيــة بـلــدتـهــا
خ ــرب ــة س ـل ــم .ك ـم ــا ت ـت ـقـ ّـبــل عــائـلــة
ال ـف ـق ـي ــدة الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي ب ـي ــروت
االثـ ـن ــن  2019/3/4ف ــي مـجـ ّـمــع
املجتبى /الـحــدث ,السانت تريز
ً
مساء.
من الساعة  4حتى 6
اآلسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــون :آل فـ ـت ــون ــي وم ــاج ــد
وأهالي خربة سلم

بمناسبة مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
سعدا صفوات سعيد
زوجة مخايل فلفله
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
الساعة الحادية عشرة قبل ظهر
ي ــوم غ ــد االحـ ــد  3آذار  2019في
كنيسة ســانــت رب ـتــا ،ســن الفيل،
حرش تابت.
عائلة الفقيدة وأنسباؤهم يدعون
األه ـ ـ ــل واألصـ ـ ــدقـ ـ ــاء مل ـشــارك ـت ـهــم
الصالة لراحة نفسها

اعالن
تــدعــو املحكمة الـشــرعـيــة الجعفرية في
جباع املدعى عليها دنيا ابراهيم احمد
ابراهيم لتسلم اوراق الدعوى املقامة من
عـبــد الـلــه م ـعــروف خـطــاب ب ـمــادة اثـبــات
رجوع بالطالق اساس  2019/2/35وقد
ع ــن مــوعــد لـلـنـظــر فـيـهــا ي ــوم الخميس
الواقع في 2019/3/14
رئيس قلم محكمة جباع
الشرعية الجعفرية
احمد فرحات
إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان الـشـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لتزويد آلـيــات القاديشا بـمــادة البنزين
واملازوت ملدة سنة ،وذلك وفق املواصفات
الـفـنـيــة وال ـش ــروط االداري ـ ــة امل ـح ــددة في
دف ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ال ـح ـصــول
على نسخة عنه لقاء مبلغ خمسون الف
لـيــرة لبنانية (تـضــاف  )TVAمــن دائــرة
الـشــؤون املشتركة في مركز الشركة في
الـبـحـصــاص مــا بــن الـســاعــة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
تـ ـق ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض فـ ــي أمـ ــانـ ــة الـ ـس ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
ت ـن ـت ـه ــي م ـ ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  14اذار 2019
الساعة  12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 340
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2011/1186
اسـ ـتـ ـن ــاب ــة دائ ـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـي ــذ ب ـ ـيـ ــروت رق ــم
2001/3141
(الرئيسة ندين مشموشي)
طالب التنفيذ :بنك بيروت ش.م.ل .وكيله
املحامي خليل غريب
املنفذ عليه :ورث ــة املــرحــوم رام ــز فياض
وهم:
خــالــدة الـعــريـضــي وهــانــي وهـبــة وهــالــة
وهنادي فياض بيروت شارع مار الياس
السند التنفيذي :سـنــدات ديــن مــع عقد
تــأمــن وش ـه ــادة تــأمــن وك ـشــف حـســاب
وع ـق ــد رفـ ــع اعـ ـم ــال امل ـب ـل ــغ امل ـط ــال ــب هــو
/165409321.58/ل.ل .و/142080/د.أ.
عدا اللواحق والفوائد.
تــاريــخ ق ــرار الـحـجــز 2004/7/9 :تــاريــخ
تسجيله2004/8/4 :
امل ـطــروح للبيع 2400 :سـهــم مــن العقار
 353الشبانية:
ق ـط ـعــة ارض ب ـع ــل مـشـتـمـلــة ع ـل ــى ب ـنــاء
م ــن ح ـج ــر م ـس ـت ــودع ل ـل ـب ـيــع وش ـجــرتــي
جــوز وشجرة دلــب  -ارض مبنية ولدى
ال ـك ـشــف ت ـبــن ان ال ـع ـق ــار ي ـح ـتــوي على
بـ ـن ــاء مـ ــن ح ـج ــر ك ـ ــان م ـع ــد ك ـم ـس ـتــودع
للثلج باالضافة الى اشجار جوز ودلب
 تــأمــن درج ــة اول ــى  -اسـتـحـقــاق وحــقفائدة حسب شــروط العقد الدائن بيمو
البنك االوروب ــي للشرق الــوســط ش.م.ل.
املدين رامــز سعيد فياض قيمة التأمني
/10.000/د.أ .استمالك بموجب املرسوم
رق ــم  10628ت ــاري ــخ  92/9/18بـمـلــف 8
حمانا  -اسـتـمــاك بــاملــرســوم رقــم 4968
تــاريــخ  1982/3/13بملف  172صوفر-
ت ـص ــدي ــق ت ـعــديــل تـخـطـيــط ات ــوس ـت ــراد
بـ ـي ــروت ال ـ ـحـ ــدود الـ ـس ــوري ــة ب ــامل ــرس ــوم
 3420تــاريــخ  93/4/22ملف  8حمانا -
تخطيط باملرسوم  97/10267بملف 10
حمانا  -ضريبة تحسني قرار املالية رقم

◄ خرج ولم يعد ►
غ ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـع ـ ـمـ ــال م ـ ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة
البنغالدشية
MD BIYJED
MOHAMMAD NAZMUL HASAN
MOHAMMAD SHIDUL ISLAM
MD KAMRUL ISLAM ROBIN
MOHAMMAD HALIM HOWLADER
الــرجــاء ممن يعرف عنهم شيئا
اإلتصال على الرقم 70/201303

 98/406بملف  8حمانا يمتنع املقترض
عــن تركيب اي حــق عيني عليه  -حجز
احتياطي صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
رق ــم  2001/1205ال ـحــاجــز بـنــك بـيــروت
الرياض ش.م.ل .ضد رامز سعيد فياض
ً
وسواه تحصيال لدين بملفه.
 طـلــب تـنـفـيــذ صـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة تنفيذب ـيــروت رق ــم  2001/3141ملصلحة بنك
بـ ـ ـي ـ ــروت ال ـ ــري ـ ــاض ش.م.ل .ض ـ ــد رام ـ ــز
فـيــاض ورك ــة فـيــاض ف ــودز ش.م.م .جهة
ال ـح ـجــز تــأمـيـنــا ل ــدي ــن بـمـلـفــه  -تـحــويــل
ال ـح ـجــز االح ـت ـي ــاط ــي رقـ ــم 2001/1205
الــى حجز تنفيذي باملعاملة التنفيذية
رقم  2001/3141صادر عن دائــرة تنفيذ
ب ـ ـيـ ــروت  -ط ـل ــب اش ـ ـتـ ــراك فـ ــي امل ـعــام ـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2001/3141ط ــال ــب
االشتراك بنك بيروت ش.م.ل .صادر عن
دائرة تنفيذ عاليه رقم .2001/431
مساحته/1256/ :م 2تقريبًا.
ح ــدوده :غربًا  2281و 354وشرقًا امالك
ً
عامة شماال امالك عامة و 2281وجنوبًا
 354امالك عامة.
الـ ـتـ ـخـ ـم ــن/282600/ :د.أ - .ال ـ ـطـ ــرح:
/169560/د.أ.
تــاريــخ وم ـكــان امل ــزاي ــدة :تـجــري املــزايــدة
ن ـهــار االرب ـع ــاء ال ــواق ــع فــي 2019/3/20
ال ـس ــاع ــة الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــر ص ـب ــاح ــا ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر عدل
بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـب ــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مــواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او م ـصــرف مـقـبــول بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثــاثــة
ايام من صدور قرار االحالة ايــداع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
انطوان الحلو

بالعقار  158مريجات.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ـب ــت م ـن ــى ج ــرج ــس س ـم ـي ــا مل ــورث ـه ــا
جــرجــس نـقــوال سميا سـنــد تمليك بــدل
ضائع بالعقار  2351قب الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب م ـح ـمــود م ـحــي ال ــدي ــن صــالـحــانــي

مل ــورث ــه م ـحــي ال ــدي ــن سـعـيــد صــالـحــانــي
شـ ـ ـه ـ ــادة قـ ـي ــد ب ـ ـ ــدل ضـ ــائـ ــع ب ــال ـق ـس ــم 9
و 18بــالـعـقــار  503ح ــوش االم ـ ــراء بـنــاء
وبـحـصـتــه بــالـعـقــار  417ح ــوش االم ــراء
اراضي.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت حفيظة هاني طالب سند تمليك
بدل ضائع بحصتها بالعقار  729علي
النهري.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
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إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الى املنفذ عليه غسان خليفه
مجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام امل ــادة / 409أ.م.م .تفيدكم
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة بـ ــأن ل ــدي ـه ــا ف ــي امل ـعــام ـلــة
التنفيذية رقم  2018/2773انذارًا اجرائيًا
موجهًا اليكم من طالب التنفيذ يوسف
ال ـيــاس ح ـيــدر ونــاتـجــا عــن طـلــب تنفيذ
الحكم الـصــادر عــن محكمة االستئناف
املدنية في بيروت غرفتها الثالثة قرار
 2018/929تــاريــخ  2018/7/3تصديق
الحكم املستانف واملتضمن الزام املدعى
عليه بــاخــاء املــأجــور الكائن فــي القسم
رق ــم  13م ــن ال ـع ـقــار رق ــم  942االشــرفـيــة
فـ ــورًا ودون مـهـلــة وبـتـسـلـيـمــه للمدعي
شاغرًا من اي شاغل تحت طائلة غرامة
اكراهية قيمتها  100الف ل.ل .عن كل يوم
تأخير في التنفيذ وتضمني املدعى عليه
الرسوم والنفقات القانونية.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقة به علمًا
بــأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وع ـلــى تعليق نـسـخــة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنذار البالغة خمسة أيام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم اصوال حتى
الدرجة االخيرة.
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب م ـع ـمــر م ـح ـمــد الـ ـنـ ـخ ــاوي مل ــورث
موكلته محمد ابراهيم الحاراتي سندات
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقارات 16
و 17تل االخضر و 647و 728قب الياس.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلبت نزهة يوسف رابيه ملورثها انيس
نـجـيــب ك ـســاب سـنــد تمليك ب ــدل ضائع
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أفقيا

 -1مدينة مصرية بالدلتا عاصمة محافظة ُ
البحيرة – مدينة أردنية في سفح جبل
عجلون –  -2ذكــر النحل – ماركة سـيــارات –  -3إلــه – فتى أسـطــوري يوناني رائع
الجمال عشق صورته املنعكسة في املاء –  -4تيهان النظر والفكر وعدم اإلنتباه –
جبل في شبه جزيرة سيناء تجلى فيه ّ
الرب ملوسى ومن بعده إليليا النبي على ما
ّ
جاء في الكتاب املقدس –  -5هاتفك الخليوي – نوتة موسيقية  -6 -يساهم باألرباح
 ّتهور مبعثرة –  -7ماركة ساعات شهيرة – ّ
مس الشيء –  -8قلب الثمرة – ُيدرج
امليت باألكفان –  -9بذر األرض – قناة تربط املحيط الهادي بالبحر الكاريبي – -10
منتج ومخرج مسرحي سينمائي أميركي راحل من أصول يونانية

عموديًا

 -1مجلة أسبوعية أملانية مـصـ ّـورة إحــدى أشهر املجالت اإلخبارية األملانية – -2
ّ
ممر – من األلوان –  -3يبس اللحم أو الخبز – جحر الضبع – من األزهار –  -4دولة
ّ
في أميركا الوسطى –  -5يغطي جلد معظم الحيوانات – ثبت املوعد – منخفض
باألجنبية – ّ -6
جر الشخص على األرض حتى املوت – أغنية لفريد األطرش – -7
جزيرة بركانية في غينيا اإلستوائية – خاصتنا –  -8من فراعنة الساللة الثالثة
ّ
شيد هرم سقارة قبرًا له – اإلسم ّ
املعرب لجهاز التلفزيون –  -9سقي النبات – يعلم
ويعرف ويدرك األمر – إسم موصول –  -10أديب وسياسي لبناني راحل من أمراء
لبنان ومن أعالم النهضة

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.
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مشاهير 3102

حلول الشبكة السابقة

1

 -1قسطاس – جالو –  -2يعبر – قدموس –  -3سر – بودابست –  -4بي – أرياف –  -5نا – الم – ر
ك ر –  -6سلب – مسخ – أج –  -7عراقي – فر –  -8دنيزلي – وسن –  -9ميازاكي –  -10قناة الدنيا

عموديًا
ُ
دامس
 -1قيس بن سعد –  -2سعر – الرنني –  -3طب – باي –  -4اربيل – قزمة –  -5اميليا –  -6ق ِ
– يال –  -7جدار – خف – زد –  -8امبير – ُروان –  -9لوساكا – سكي –  -10وست فرجينيا

حل الشبكة 3101

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

أم ـيــرة وكــاتـبــة ونــاشـطــة إعــامـيــة سـعــوديــة تلقت تعليمها اإلبـتــدائــي
واملتوسط في لبنان وأكملت دراستها في بريطانيا حيث تعيش حاليًا.
تهتم بشكل خاص بقضايا املرأة والطفل
 = 4+3+8+5ضحكة خفيفة ■  = 6+10+11+7تكتب على الدفتر ■ 9+1+2
= من أسماء األسد

حل الشبكة الماضية :ألبيرت األول
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السبت  2آذار  2019العدد 3701

ثقافة وناس

السبت  2آذار  2019العدد 3701

ثقافة وناس

ميديا
فنون مشهدية

ستريمينغ

ٌ
عقد ّ
ونيف مضى على ذلك
الصيف الذي فيه ّ
غيرت المقاومة
المتواضعة،
اللبنانية ،بإمكاناتها ّ
وجه التاريخ .صحيح أن الحرب انتهت،
لكن آثارها النفسية والعقلية ال
تنتهي؛ إذ تستمر في شكل كوابيس ،أو
ّ
تبول ليلي في الفراش ،أو في
صراخ وزعيق ،وقد تصل إلى حد شم
رائحة األجساد المحترقة ...وأكثر .ما
سبق ،هو حال آالف الجنود الصهاينة
ممن ّشاركوا في الحروب العدوانية
التي شنتها إسرائيل على لبنان وغزة .لكن
لم يسبق أن ّ
تحول موضوع اضطرابات
ما بعد الصدمة ُ عند هؤالء إلى مادة
ّ
درامية متلفزة تعرض على Netflix

عرض «هي هو أنا» عن المثلية والجندر في فيينا

آمال خوري ...هويات ضاقت بها األمكنة

بيروت حمود
«إنها املـ ّـرة الثانية التي أحــارب فيها
ف ــي ل ـب ـن ــان .س ـن ـع ـيــد ل ـب ـن ــان ع ـشــريــن
ع ــام ــا إلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوراءُ .ال داع ـ ــي ل ـل ـق ـلــق...
س ـن ـعــود» .ه ــذا ب ـعــض م ــا ك ــان جـنــود
جيش العدو يقولونه ملراسلة «القناة
 »2اإلسرائيلية في مقابالت ميدانية
أجريت معهم خالل استدعائهم لشن
الـ ـح ــرب ع ـلــى ل ـب ـنــان عـ ــام  .2006كــان
ّ
يتوعدون
هؤالء الجنود ومسؤولوهم
بـتــدمـيــر الـبـنــى الـتـحـتـيــة ،وال ـع ـمــارات
السكنية ،وقتل املواطنني اللبنانيني
ان ـت ـقــامــا ألسـ ـ ِـر «حـ ــزب ال ـل ــه» جـنــديــن
إسرائيليني وقتل سبعة آخــريــن .لكن
م ــا حـصــل آلالف ال ـج ـنــود إث ــر ع ــدوان
تموز ،أو الحقًا بعد الحروب العدوانية
على غزة لم يكن في حسبان هؤالء.
اضـ ـط ــراب ــات م ــا ب ـعــد ال ـص ــدم ــة أو ما
ُيـعــرف اخـتـصــارًا بـ ـ ــ« »PTSDهــو أحــد
ّ
اآلث ــار الشهيرة الـتــي خلفتها حــروب
إس ــرائـ ـي ــل خـ ــال ال ـع ـق ــد األخـ ـي ــر عـلــى
جـ ـن ــوده ــا .ص ـح ـيــح أن ال ـح ــدي ــث عــن
هؤالء داخل املجتمع اإلسرائيلي بات
أمـ ـرًا مــألــوفــا ،لـكــن لــم يسبق قـبــل اآلن
أن تـحـ ّـول املــوضــوع إلــى م ــادة درامـيــة
ُ
ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة ت ـ ـعـ ــرض عـ ـل ــى Netflix
ّ
مترجمة إلى لغات عدة.

الجندي الصهيوني «إنسان»
 whenه ـ ـ ــو م ـس ـل ـس ــل
ّ heroes fly
إســرائ ـي ـلــي ت ـبــثــه  Netflixم ـنــذ أشـهــر
ب ـع ــدم ــا اشـ ـت ــرت ــه ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي مــن
«الـ ـقـ ـن ــاة  »12اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة .ي ـعــرض
الـعـمــل تــأثـيــر ال ـح ــرب نـفـسـيــا وعقليًا
ع ـل ــى حـ ـي ــاة أرب ـ ـعـ ــة جـ ـن ــود مـ ــن لـ ــواء
«غــوالنــي» (لــواء النخبة األول)؛ حيث
يتعرض ه ــؤالء خــال انسحابهم من
قرية عيتا الشعب ،نهاية عدوان تموز،
ل ـه ـج ــوم م ــن «ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،ف ـي ـصــاب
قــائــد الـفــرقــة بـجــروح بــالـغــة ،ويضطر
ب ـقـ ّـيــة ال ـج ـنــود لــان ـس ـحــاب ألن غــرفــة
ّ
ستفجر املوقع
العمليات اإلسرائيلية
في غضون دقيقة.
عقب مقتل قائد الكتيبة «النخبوية»،
وانتهاء الـحــرب ،تفتح االستخبارات
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ت ـح ـق ـي ـق ــا ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــادث
ل ـ ـلـ ــوقـ ــوف عـ ـل ــى أسـ ـ ـب ـ ــاب م ـ ــا ح ـص ــل.
الـجـنــود األرب ـع ــة الــذيــن كــانــوا «رف ــاق
سـ ــاح ح ـق ـي ـق ـيــن» ي ـخ ـت ـل ـفــون ف ــي مــا
بينهم أثناء إدالئهم بحقيقة ما جرى
ٌ
لقائدهم .يذهب كــل منهم في طريقه،
وي ـ ـصـ ــاب أحـ ــدهـ ــم (بـ ـط ــل امل ـس ـل ـس ــل)
بــاضـطــراب مــا بـعــد الـصــدمــة .تتحول
حياة األخير إلى جحيم حقيقي ،بدءًا
م ــن ع ــراك ــه امل ـتــواصــل م ــع أمـ ــه ،م ــرورًا
ً
ب ـت ـك ـســر أث ـ ـ ــاث غ ــرفـ ـت ــه ،وصـ ـ ـ ــوال إل ــى

خ ـ ــال سـ ـن ــوات ع ـي ـش ـهــا ف ــي بـ ـي ــروت،
وحـ ــاولـ ــت ج ــاه ــدة ت ـق ــدي ــم ال ـع ـم ــل فــي
الـعــاصـمــة اللبنانية .كــان يـفـتــرض أن
تقدمه مخرجة لبنانية بدعم من املعهد
الفرنسي في لبنان الذي أبدى اهتمامًا
ب ــال ـن ــص ،ل ـك ــن ل ـس ـبــب م ــا فـ ـق ــدت تـلــك
املخرجة حماسها للعرض وانسحبت
أو ربـمــا ت ــرددت لحسابات شخصية.
فـ ــي ح ــدي ـث ـه ــا إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ت ـبـ ّـن
خ ـ ــوري« :ال أعـ ــرف ال ـس ـبــب بــالـضـبــط،
لـكــن أعـتـقــد أن املـخــرجــة تــراجـعــت ألن
هناك جزءًا من النص يتناول األمن في
لبنان ،فــإحــدى الشخصيات جزائرية
أت ــت إل ــى لـبـنــان وت ـعــرضــت لــاعـتـقــال
واإلسـ ــاءة» .وربـمــا لهذا السبب أيضًا

زينة حداد

الجنود األربعة الذين يتحدث المسلسل عنهم

 when heroes flyعلى :Netflix
دراما استعطافية عن «معاناة» الجنود الصهاينة
االنفصال عن حبيبته.
ما الهدف من إظهار هذه الحقيقة؟ أن
يتفرج الـنــاس وبينهم مــن تعتبرهم
إس ــرائ ـي ــل أعـ ـ ــداء ل ـهــا ع ـلــى «م ــأس ــاة»
جنود النخبة؟ وماذا يعني أن ُي َّ
صور
الجندي الصهيوني كإنسان له حبيبة
مستعد ألن يـخــاطــر بـحـيــاتــه ألجلها
وأن يـطـيــر إل ــى أق ـص ــى ب ـق ــاع األرض
بـحـثــا عـنـهــا؟ ال ش ــك ف ــي أن املسلسل
كـمــواد تلفزيونية إسرائيلية عديدة،
ُمـ َـو ّجــه الستعطاف املـشــاهــديــن ســواء
كـ ــان ه ـ ــؤالء م ــن ال ـغــرب ـيــن أو ال ـعــرب
(ب ـمــا أن ــه م ـتــرجــم ع ـلــى األقـ ــل إل ــى 12
لغة) .والهدف من هــذا العمل تحديدًا
هو أنسنة قاتل مجرم ،وإزالــة وصمة
لخلق حالة
اإلجــرام عنه ،في محاولة
ُ
من البلبلة حول شخصيته «املعقدة»
والح ـ ـقـ ــا فـ ــي ك ـي ـف ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـع ــه.
وب ـك ــام آخ ــر ،م ـع ـ ّـدو املـسـلـســل أرادوا
ِّ
الـقــول« :فــكــر بهذا الجندي ،هــو أيضًا
إنسان يشعر مثلك ،ويحب ،ولديه أم
تقلق عليه ،هو أيضًا يكتئب ويصاب
باإلحباط ،وربما بالجنون».
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــة ،ي ـ ـقـ ــول ك ــات ــب
س ـي ـنــاريــو  ،when heroes flyعـمــري
غفعون ،في مقابلة أجرتها معه «القناة
 »12اإلسرائيلية ،إن رواية «ألجلها طار
األبـطــال» (أمير غوتفرويند) تتحدث
عــن أربـعــة أصــدقــاء تــرعــرعــوا فــي أحد
أحياء حيفا ،وكبروا سويًا وخاضوا
التجارب منذ نهاية الستينيات (بعد
ً
النكسة العربية الكبرى) ،وصوال إلى
اغ ـت ـيــال رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي،
إس ـح ــاق راب ـ ــن .ول ـك ــن غ ـف ـعــون يــأخــد
ّ
ليحوله إلى
جــزءًا واح ـدًا مــن الــروايــة،
السلسلة الـحــالـيــة .السبب كما يقول
أن «القصة قريبة إلــى شخصيته من
ح ـيــث ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـص ــداق ــة وحــب
السفر .ليس هناك شــيء مشترك بني
اإلسرائيليني أكثر من رفقة الجيش».
ويـضـيــف أن ــه «تـخـطــى ســن األرب ـعــن،
لكنه مــا زال يشعر أن قصة املسلسل
هي قصة جيل إسرائيلي كامل ...هذه
أمور إسرائيلية ،ليس فقط في الجيش
وإنما في املجتمع أيضًا».
ي ـ ـح ـ ـي ـ ـل ـ ـنـ ــا ك ـ ـ ــام ـ ـ ــه ه ـ ـ ـ ـ ــذا إل ـ ـ ـ ـ ــى أحـ ـ ــد
امل ـش ــاه ــد ف ــي ن ـه ــاي ــة امل ـس ـل ـســل حـيــث
يـ ـق ــول ال ـج ـن ــدي «بـ ـيـ ـن ــدا» لـصــديـقـتــه
الكولومبية «ماريا» ،إنه «يريد العودة
إل ــى إس ــرائ ـي ــل لـلـمـشــاركــة ف ــي ج ـنــازة
رف ـيــق س ــاح ــه» .وع ـنــدمــا تـخـبــره أنــه
لـيــس عليه فـعــل ذل ــك بسبب إصابته
وأن رف ـي ـقــه امل ـ ّـي ــت «لـ ــن ي ـع ـت ــب» ،يــرد
لست إسرائيلية ...لهذا
«بيندا»« :أنت
ِ
لــن تفهمي م ــاذا يعني ذلــك (التخلف
عن جنازة رفيق السالح)».
في مقابلة أخرى مع صحيفة «ماكور
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ريـ ـش ــون» ي ـق ــول غ ـف ـعــون« :ل ــم أش ــارك
وال م ـ ّـرة واح ــدة فــي ج ـنــازة عسكرية.
صحيح أنني حاربت في حرب لبنان
الثانية (عــدوان تموز  ،)2006ولكنني
ل ــم أمـ ــر ب ـت ـجــربــة م ـمــاث ـلــة وب ــاألخ ــص
ُ
تحدثت عنها في املسلسل».
تلك التي
ً
وي ـ ـس ـ ـتـ ــدرك ،قـ ــائـ ــا إن ـ ــه «م ـث ـل ــي مـثــل
آخرين سمعت قصصًا كثيرة مشابهة
ع ــن ج ـن ــود إســرائ ـي ـل ـيــن ي ـعــانــون من
اض ـط ــراب ــات م ــا ب ـعــد ص ــدم ــة ال ـح ــرب.
مـعــانــاتـهــم ه ــذه ال تــؤثــر فـقــط عليهم
ولكن أيضًا على عائالتهم».
كاتب السيناريو هو جندي سابق في

الهدف من العمل هو أنسنة
قاتل ،وإزالة وصمة اإلجرام عنه
ل ــواء «غـفـعــاتــي»ُ ،يشير إلــى أنــه «بعد
ُ
عرض السلسلة في إسرائيل ،كثر قالوا
لي إن ما حصل ألفيف (البطل) حصل
معنا أيضًا في الواقع .نحن ال نتحدث
ً
عــن ع ـشــرات بــل عــن آالف .هـنــاك مثال
مــن قــال لــي إنـنــي كنت أعــامــل والــدتــي
كنكرة ،كنت أرفع صوتي وأصــرخ في
وجهها دون أن أع ــرف الـسـبــب» .وفي
س ـ ــؤال ُو ّجـ ـ ــه ل ــه ع ــن ال ـف ـك ــرة املــركــزيــة
ال ـت ــي ت ـقــف وراء الـسـلـسـلــة ،وإن كــان
ج ـنــود الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي يـعــانــون

جـمـيـعــا آثـ ــارًا نـفـسـيــة ج ــراء خدمتهم
فــي الجيش ،أج ــاب« :ال أعــرف إذا كنا
جميعًا نعود من الخدمة بخدوش في
الروح .ولكنني أتحدث عن أمر واقعي.
لـكــل ال ـح ــروب أث ـمــان ُي ـســددهــا ال ـكــل...
الجميع فــي كــل املـسـتــويــات .وأحيانًا
نحتاج إلى وقت طويل لنفهم ذلك».

ُ
صــدمــات جــنــود الــعــدو تعالج
بالمخدرات

امل ـم ـثــل اإلســرائ ـي ـلــي الـ ــذي ل ـعــب دور
«أفـ ـي ــف» كـ ــان ف ــي واق ـ ــع األم ـ ــر ي ــؤدي
دور شـ ــاي كــوزلــوب ـس ـكــي ( 49عــامــا)
أح ــد ض ـبــاط س ــاح الـهـنــدســة الـتــابــع
لـ ـل ــواء «الـ ـن ــاح ــال» .وهـ ــو ك ـمــا تـحــدث
فـ ــي مـ ـق ــاب ــات ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــةُ ،مـ ـص ــاب
بــاض ـطــراب م ــا ب ـعــد ال ـصــدمــة نتيجة
ق ــذي ـف ــة أط ـل ـق ـت ـهــا «ك ـت ــائ ــب ع ــز الــدي ــن
الـ ـقـ ـس ــام» ع ـل ــى م ـس ـتــوط ـنــة «ن ــاح ــال
ع ــوز» جـنــوبــي فلسطني املـحـتـلــة عــام
 2006وقـتــل فيها إســرائـيـلـيــان اثـنــان.
وبـمــراجـعــة بـيــانــات «كـتــائــب القسام»
(الـ ـ ــذراع امل ـس ـل ـحــة ل ـح ـم ــاس) ف ــي تلك
ال ـف ـت ــرة ،يـتـضــح أن ـه ــا ك ــان ــت «مـعــركــة
الـ ــوفـ ــاء لـ ــأحـ ــرار ت ـت ـص ــدى ل ـل ـع ــدوان
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ال ـ ـغـ ــاشـ ــم ضـ ـ ــد ق ـط ــاع
غـ ــزة وهـ ــي ج ـ ــاءت ردًا ع ـلــى ال ـجــرائــم
امل ـت ــواص ـل ــة ل ـل ـع ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي فــي
فلسطني ولبنان».

كولومبيا« ...استراحة» ما بعد المجازر؟
يلقي املسلسل الضوء على الوجهة السياحية (الرائجة) للجنود اإلسرائيليني عقب
ّ
نهاية خدمتهم العسكرية .وقد ّ
الكولومبية
صور الجزء األكبر من املشاهد في العاصمة
بوغوتا ،حيث تدور بني أشجار غاباتها حياة جنديني إسرائيليني قاتال خالل اجتياح
لبنان عام  ،1982أحدهما ينتج مادة مخدرة واآلخر يستعبد مجموعة من الكولومبيني
لتعبئتها من أجل اإلتجار بها .إلى جانب ذلك ،يتحدث املسلسل عن الفساد الذي ينخر
ً
هيكل املؤسسات اإلسرائيلية عامة .مثال ،داخــل السفارة اإلسرائيلية في كولومبيا،
هناك موظف رفيع املستوى لديه عالقات متشابكة مع شرطيني محليني ومع مافيات
تجارة املخدرات اإلسرائيلية في كولومبيا.
قصص املافيات ّ
وتجار املخدارت التي تحدث عنها املسلسل ليست بعيدة عن الواقع
اإلسرائيلي .قبل أيام فقط ،نشر موقع «تايمز أوف إسرائيل» تقريرًا عن اعتقال السلطات
الكولومبية لـ 14إسرائيليًا بتهمة القوادة واملتاجرة باألطفال بغرض الجنس .وبحسب
التقرير ،كــانــت الشبكة اإلسرائيلية مسؤولة عــن الــرحــات السياحية لــرجــال أعمال
إسرائيليني وأثرياء وجنود في جيش االحتالل أنهوا خدمتهم العسكرية ،حيث كان
هؤالء يقيمون في ُ منتجعات داخل العاصمة بوغوتا ،ثم يقومون برحلة في السفينة،
ً
وهناك يجبرون القصر واألطفال على ممارسة الجنس معهم لقاء مبلغ زهيد ،فضال
ُ
عن إقامة حفالت خاصة يتعاطون فيها املخدرات .هذه الحادثة تذكر بترحيل السلطات
الكولومبية قبل عامني واحدًا من كبار رؤساء املافيات اإلسرائيلية في الخارج ،ويدعى
ُّ
آسي بن موش .وقد اتهم بأنه يستعبد فتيات وطفالت كولومبيات ومن دول أخرى من
أميركا الالتينية ويشغلهن في الدعارة لصالح جنود إسرائيليني أنهوا خدمتهم.

ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة «إس ــرائ ـي ــل
الـيــوم» ،يقول كوزلبسكي إن «األلــم ال
ُيـمـحــى ب ـمــرور الــوقــت .كـنــت أستيقظ
ً
لـيــا فــأضــرب زوجـتــي ظـنــا مـنــي أنها
«م ـخ ـ ّـرب ــة» ...إل ــى يــومـنــا ه ــذا ،مــا زلــت
أشتم رائحة اللحم البشري املحترق.
إنني أحيا في الجحيم» .نتيجة ذلك،
ل ــم يـسـتـطــع ال ـخ ــروج م ــن بـيـتــه لفترة
ط ــوي ـل ــة ،ح ـتــى جـ ــاء عـ ــام  2016ال ــذي
فـيــه انـضــم إل ــى جمعية (لــو مفكيريم
َ
بـتـســوعـيــم بـشـيــطــح) «ال نـتـخـلــى عن
ُ
ُ
جــرحــى ف ــي املـ ـي ــدان» .ي ـش ــار ه ـنــا إلــى
أن أبطال املسلسل نظموا مهرجانات
وحـ ـ ـف ـ ــات دائـ ـ ـم ـ ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ال ـت ــي
تشكو اإلفــاس .إسرائيليًاُ ،ينظر إلى
كوزلوبسكي على أنه واحد من الذين
ساهموا في نشر فكرة تشريع القنب
الـهـنــدي فــي إســرائـيــل لالستخدامات
ال ـط ـب ـيــة؛ ب ـعــدمــا ط ــال ــب ل ــوق ــت طــويــل
السلطات املختصة بتشريعه ملساعدة
ال ـج ـنــود امل ـصــابــن ب ـصــدمــات الـحــرب
ّ
ع ـ ـلـ ــى «ت ـ ـخـ ــطـ ــي م ـ ـعـ ــانـ ــات ـ ـهـ ــم» وهـ ــو
م ــا ح ـص ــل ع ـ ــام  .2017ف ــي م ـقــابــات
تلفزيونية كثيرة ،تحدث كوزلوبسكي
عن النبتة التي بواسطتها «استطاع
أن يـصــل إل ــى أمــاكــن األل ــم فــي ذاكــرتــه
ً
والـتـعــامــل مـعـهــا ب ــدال مــن ب ـنــاء جــدار
ّ
حـ ــول ـ ـهـ ــا» ،وكـ ـي ــف ط ــب ــق ذلـ ـ ــك أي ـض ــا
ع ـلــى ج ـن ــود آخ ــري ــن م ـصــابــن مـثـلــه.
فــي املـسـلـســل ،يمثل ه ــذا الـجــانــب من
شخصية شاي وهو شخص آخر غير
«أف ـيــف» هــو «األب الـشــاحــب -أليشع»
ال ــذي يــديــر «جـمــاعــة سـ ّ
ـريــة» فــي قلب
الغابات الكولومبية.
ُي ـ ـشـ ــار إل ـ ــى أن الـ ـجـ ـن ــود امل ـص ــاب ــن،
ونسبتهم من عديد الجيش  16.5في
املـئــة ،بحسب معطيات موقع «هيلم
كـ ـي ــرف» (ص ــدم ــة ال ـ ـحـ ــرب) ،يـشـكــون
دومًا إهمال سلطاتهم بحقهم ،ومنذ
ّ
مدة ليست بعيدة تحدث موقع Mako
ال ـت ــاب ــع ل ــ«ال ـق ـن ــاة  »12ع ــن االن ـت ـقــاد
ال ــذي وج ـهــه مــراقــب ال ــدول ــة ،يوسف
شــابـيــرا ،ل ــوزارة األم ــن وتعاملها مع
قضية الـجـنــود املـصــابــن بـ ــ«»PTSD
واإلج ـ ـ ــراءات الـبـيــروقــراطـيــة ال ـتــي لم
ت ـث ـمــر ف ــي م ـعــال ـجــة ح ــاالت ـه ــم وإن ـمــا
زادتـ ـه ــا س ـ ــوءًا .وق ـب ــل أس ـب ــوع واح ــد
فـ ـق ــط ،نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـف ــة «هـ ــآرتـ ــس»
ً
الـعـبــريــة تـقــريـرًا م ـطــوال تـحــدثــت فيه
ع ــن أن وزارة ال ـص ـحــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
وافقت على استخدام أقراص MDMA
ُ(ي ـشــار إلـيــه بــاســم حـبــوب الـسـعــادة)
ف ـ ــي ع ـ ـ ــاج امل ـ ـصـ ــابـ ــن بـ ــ«الـ ـب ــوس ــت
ت ــروم ــا» ،وذك ـ ــرت أن م ــن ب ــن اآلالف
الذين ينتظرون االنضمام إلى املسار
العالجي الجديد يــوجــد  600جندي
إسرائيلي مصاب.

رغ ــم اكـتـنــاز ال ـتــراث األدب ــي اإلســامــي
باملعالجات شعرًا ونثرًا ملسألة املثلية،
ّ
إال أن ث ـم ــة م ـن ـع ـط ـفــا ت ـح ــول ــت ع ـنــده
ال ـن ـظ ــرة إلـ ــى امل ـس ــأل ــة .ش ـي ـئــا فـشـيـئــا،
ّ
حولها املـبــدعــون أنفسهم فــي العصر
الحديث إلــى مــا يشبه التابو تجاوبًا
مع الكيفية التي تفكر بها مجتمعاتهم
فــي هــذه القضية .ليس مــن املستغرب
إذن أن ال ن ـج ــد ف ــي املـ ـس ــرح ال ـعــربــي
تـ ـج ــارب تـ ـتـ ـن ــاول امل ـث ـل ـي ــة وامل ـث ـل ـي ــن،
وقضاياهم ومسألة الهوية الجنسية
والـجـنــدريــة فــي ال ـع ـمــوم ،بــالـنـظــر إلــى
ّ
أن املسرح حديث في الثقافة العربية،
وبدايته انطلقت في أجــواء ال تحتفي
بــأي عمل يقترب مما يعتقد املجتمع
أن ــه «م ـحــرمــات» وت ـج ــاوزات ال تغتفر
ال مـ ــن الـ ـسـ ـم ــاء وال فـ ــي األرض .مــن
هـنــا ،تـعــد تـجــربــة ا ًملـســرحـيــة األردن ـيــة
آمـ ــال خ ـ ــوري ،وق ـف ــة ل ـق ــول م ــا ل ــم يكن
يـقــال على الخشبة فــي عــرض أبطاله
مـثـلـيــون ت ـحــت ع ـن ــوان «ه ــي ه ــو أن ــا»
ع ـلــى خـشـبــة «م ـس ــرح ك ــوزم ــوس» في
فيينا في النمسا ،ليتواصل حتى 16
آذار (مارس).
تـ ـق ــول خ ـ ـ ــوري لـ ـ ـ «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار»« :ب ـ ــدأت
ال ـع ـمــل ع ـلــى ه ــذه امل ـســرح ـيــة ف ــي عــام
 2012وكــانــت مــونــودرامــا تتحدث عن
املتحولني الذي كانوا إناثًا وأصبحوا
ذكـ ــورًا ،ثــم ق ــررت أن أوسـعـهــا لتشمل
الــرجــال املتحولني ومــن يطلق عليهم
ال ـ  non-binaryالــذيــن يطرحون أسئلة
م ـخ ـت ـل ـفــة عـ ــن الـ ـجـ ـن ــدر وال ي ـع ـ ّـرف ــون
أنفسهم مــع أي فـئــة ،فأصبح العرض
يضم ثالث شخصيات».
كــانــت خ ــوري تـعـمــل عـلــى ه ــذا الـنــص

إحدى الشخصيات جزائرية أتت إلى
لبنان وتعرضت لالعتقال واإلساءة

من عرض
«هي هو أنا»

«ال يمكن للعرض أن يـقــدم فــي لبنان
ً
حتى مستقبال» ،تستدرك خوري.
حـ ــول ت ـقــديــم الـ ـع ــرض ف ــي أي مــديـنــة
ع ــربـ ـي ــة؛ ت ـ ـقـ ــول« :أس ـ ـعـ ــى إل ـ ــى ت ـقــديــم
طلب للعرض فــي مهرجان «شفتهن»
(املـهــرجــان الــدولــي للفن الـنـســوي) في
تونس ،وليس هناك أي شي إلى اآلن،
ً
فــالـعــرض فــي مـصــر يـبــدو مستحيال،
مــع أن «مـعـهــد غــوتــه» نـظــم مـهــرجــانــا
للفنون النسوية التي تتناول قضايا
الـجـنــدر فــي تشرين الـثــانــي (نوفمبر)
املاضي ،لكن لم تتح لي فرصة تقديم
الـ ـع ــرض ،رغـ ــم أن هـ ــذا امل ـه ــرج ــان هو
مكانه املناسب ،وجرت دعوتي كضيفة
ال كـم ـشــاركــة» .وتـكـمــل« :األمـ ــر ج ــارح،
لكن ال أحد يريد الصدام مع املؤسسات

األمـنـيــة فــي مـصــر ،غير أنـنــي أتـســاءل
كـيــف يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن ال ـج ـنــدر في
غياب الحديث عن الترانس جندر».
لـكــن هــل الــوصــول إل ــى خشبة املـســرح
فــي أملــانـيــا أمــر أقــل تعقيدًا مــن بالدنا
ً
فـعــا ،ال سيما أن خ ــوري انتقلت إلى
ال ـع ـيــش ف ــي م ـيــون ـيــخ ف ــي 2016؟ عن
ذلــك ،توضح« :في أملانيا كان صراعي
م ــن ن ـ ــوع م ـخ ـت ـلــف ،والـ ــدتـ ــي أمل ــان ـي ــة،
ل ـك ــن ال ي ــوج ــد م ــن ي ـع ـت ـبــرنــي أملــان ـيــة
ّ
ت ـمــامــا ،أصــدقــائــي يـتـهــكـمــون أحـيــانــا
وي ـن ــادون ـن ــي «صــدي ـق ـت ـنــا ال ــاج ـئ ــة».
كــان لــدي مشكلة أنني أجنبية ولست
أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،ومـ ـ ــع الـ ــوقـ ــت اك ـت ـش ـف ــت أن
ال ـف ــرص ال ـت ــي ت ـق ــدم لــأجــانــب يــذهــب
م ـع ـظ ـم ـهــا إل ـ ــى ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،وص ـع ـبــة
لـغـيــر الــاج ـئــن ،وال ب ــد م ــن أن يـكــون
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع امل ـ ـسـ ــرح ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن الـ ـهـ ـج ــرة
وال ـل ـج ــوء والـ ـح ــرب .أكـ ــاد أن أقـ ــول إن
هذا هو الشباك الوحيد املفتوح لغير
األملانيني .لست سورية ولــم أصــل إلى
أملــانـيــا عبر الـبـحــر ،لــذلــك لــم أكــن أملك
الـصـفــات املـطـلــوبــة ألحـصــل عـلــى دعــم
حقيقي ملسرحي ،من يهتم للمتحولني
جنسيًا الـعــرب؟ اكتشفت من التجربة
ً
أن ال أحد يهتم فعال؟ حاولت تقديمها
مل ـس ــارح ون ــاش ــري ــن ،ألن ال ـع ــادة جــرت
أن الناشر يرسل النصوص الجديدة
للمسارح املختلفة لكن بال فائدة».
ق ـصــة طــوي ـلــة سـبـقــت ال ـح ـص ــول على
إن ـ ـتـ ــاج ل ـل ـم ـســرح ـيــة فـ ــي ال ـن ـم ـس ــا ،لــم
ت ـخــل م ــن ع ـن ـصــريــة الـ ـع ــرق وال ـج ـنــدر
أي ـ ـضـ ــا ،ل ـك ـن ـه ــا رحـ ـل ــة ش ــاق ــة ان ـت ـهــت
أخيرًا بوصول النص إلــى أول خشبة
يـ ـع ــرض ع ـل ـي ـه ــا .ت ـم ـشــي خـ ـ ــوري فــي
فيينا ،وفجأة ترى ملصق مسرحيتها
ً
على واجهة محل .وبــدال من أن تشعر
بالسعادة ،ينتابها االرتـبــاك ،هل كان
ال بــد مــن كــل هــذا األل ــم والـحــواجــز من
 2012إلى اليوم لتتمكن هذه الحكاية
م ــن أن ت ـح ـك ــى؟ ت ـق ــول خ ـ ـ ــوري« :م ـنــذ
ع ـشــريــن ع ــام ــا وأنـ ــا أح ـ ــاول ال ــوص ــول
إلى هذه اللحظة ،منذ أن بدأت حياتي
تتعقد ،فــي البداية مــع عائلتي ،حيث
مـنـعــت م ــن االش ـت ـغــال ف ــي امل ـس ــرح ،ثم
سافرت .كنت أعمل نهارًا في كل مكان
ذهبت إليه في الترجمة أو الصحافة،
ً
وأحــاول االلتحاق ليال باملسرح ،كنت
أتمحك تقريبًا باملسرح بأي شكل ،لكي
أظل بالقرب من الفن الذي أحبه وأشعر
بانتمائي الفعلي إليه ،فعلت ذلــك في
أميركا وفي بيروت وما زلت أفعل ذلك
في كل مكان».
«هي هو أنا» :حتى  16آذار (مارس) ـ «مسرح
كوزموس» (فيينا) ـ kosmostheater.at/

شهر الفرنكوفونية
ينطلق في لبنان
انطلقت أمس فعاليات «شهر الفرنكوفونية» ،املساحة االحتفائية
ّ
ومحبي اللغة الفرنسية حــول العالم،
املخصصة للفرنكوفونيني
ضمن إطــار مــن التعددية الثقافية .فــي لبنان ،بــدأت هــذه الفعالية
التي ترعاها «وزارة الثقافة» ،وتنتهي في  6نيسان (أبريل) تاريخ
موعد اللبنانيني ،مع «ليلة املتاحف» التقليد السنوي لجميع محبي
املتاحف ،عبر جولة مجانية عليها .هذا العام ،استحدث ـ كما أعلن
وزيــر الثقافة اللبنانية محمد داوود ـ ما أطلق على تسميته «لقاء
الخميس» :بدءًا من  11آذار (مارس) املقبل ،سيعقد لقاء مع وجوه
ثقافية فرنكوفونية فــي «املكتبة الوطنية» .أمــا «الــوكــالــة الجامعية
للفرنكوفونية في الشرق األوسط» ( ،)AUFفتشارك في هذا الحدث
ضمن شراكتها مع الوزارة ،الى جانب السفارات الفرنكوفونية في
لبنان عبر سلسلة فعاليات ،تبدأ يوم الثالثاء املقبل (س-16:00 :
 ،)3/5مــع طــاولــة مستديرة تعقد فــي «بـيــت بـيــروت» (السوديكو)
بعنوان «الـهـجــرة فــي لبنان والـشــرق األوس ــط :مــن االستيطان الى
الـعــودة» حــول قضايا املهاجرين والـنــازحــن فــي لبنان ،مــن وجهة
نظر قانونية ،واقتصادية ،واجتماعية وثقافية ،يشارك فيها خبراء
فرنسيون وأردنـيــون وأيضًا لبنانيون .ويخاض نقاش آخر (3/9
ـ ـ ـ س ،)16:00 :يعقد فــي «مــركــز الـصـفــدي الـثـقــافــي» (طــرابـلــس)
بعنوان «نظرة متعددة االختصاصات الــى الكوكب الفرنكوفوني
في العصر الرقمي :التحديات واالبتكار» .كذلك ،تشارك الوكالة في
إطالق «البطولة الدولية ملناظرة الفصاحة» (بني  11و ،)3/15بتنظيم
من «جامعة القديس يوسف» في حرم الجامعة .في هذه املسابقة،
يخوض طــاب حــول العالم مـبــاراة في الفصاحة باللغتني العربية
والفرنسية .وفي مناسبة مرور مئة عام على «لبنان الكبير» ،تعقد
ندوة دولية (21و  )3/ 22حول هذه املئوية ،تحت عنوان« :مجتمعات
دول ــة لـبـنــان الـكـبـيــر خــواطــر وآف ـ ــاق» ،فــي «جــامـعــة الـ ــروح ال ـقــدس»
(الكسليك) ،على أن يكون الختام ( )3/28في الـ  ،USEKأيضًا ،مع
«جائزة كلمة الفرنكوفونية الذهبية» ،التي تنظمها الوكالة بالتعاون
مع «املعهد الفرنسي» ،و«معهد باسل فليحان املالي» ،و«وكالة العمل
لنشر اللغة الفرنسية الخاصة باألعمال» ،وهي عبارة عن مسابقة
يخوضها طالب (دون الــ 27عامًا) بهدف توظيف اللغة الفرنسية
في قطاع األعمال.
شهر الفرنكوفونية في لبنان :حتى  6نيسان (أبريل) ـ ـ
auf.org/moyen-orient

فالش

برنامج «المهرجان اللبناني للكتاب ـ أنطلياس»
ندوات
اليوم السبت
س17:00 :
ن ـ ــدوة حـ ــول «تـ ــوأمـ ــة ب ـل ــدي ــة أن ـت ــون ــي (ف ــرن ـس ــا)
وبلدية أنطلياس ـ ـ النقاش (لـبـنــان) ،بمشاركة
إيلي فرحات أبو جودة وإيزابيل روالن وكاترين
دوبـ ــوي وج ــاك ل ــوغ ــران ووسـ ــام نـعـمــة ،عـلــى أن
تديرها نجاة صليبي طويل.

غدًا األحد
س16:00 :
ن ـ ــدوة حـ ــول ك ـت ــاب «أم ـي ــرك ــا ال ـق ـيــم وامل ـص ـل ـحــة،
نـ ـص ــف قـ ـ ــرن مـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة فــي
ال ـش ــرق األوس ـ ــط» للسفير عـبــد ال ـلــه ب ــو حبيب
(الصورة) .يشارك فيها وزير الخارجية السابق

ع ــدن ــان م ـن ـصــور ،وال ـص ـحــافــي ســركـيــس نـعــوم،
فيما يديرها األمــن الـعــام لـ«الحركة الثقافية ـ
أنـطـلـيــاس» أن ـط ــوان سـيــف .يـلــي ال ـن ــدوة توقيع
الكتاب في جناح «دار سائر املشرق».

بعد غد اإلثنين
س16:00 :
نــدوة حــول كتاب «قــانــون اإلنترنت واملعامالت
اإللكترونية» ،بمشاركة صاحبه شربل مجدي

ال ـق ــارح وامل ـحــام ـيــن م ـ ــارون امل ــال ــوح ــي وغ ـســان
ّ
خـ ــوري .أم ــا مـهـ ّـمــة اإلدارة ،فـتـتــولهــا بريجيت
ّ
كساب .يلي النشاط توقيع اإلصدار الجديد في
جناح «مكتبة صادر ناشرون» (س.)17:00 :

ي ــدع ــو م ـعــن ّ
رح ـ ــال إل ــى ح ـض ــور تــوق ـيــع كـتــاب
«منجز املذيعني واملحررين» في جناح املنفردين
في منصة الحركة.

تواقيع

س19:00 :

غد اإلثنين
بعد ٍ
س10:00 :

ّ
توقع جيهان فارس كتابها  A Tiny Blue Dotفي
ّ
منصة .Self Publisher

س16:00 :

ّ
يوقع الكاتب والسيناريست مروان ّ
نجار كتابه
«تجربتي مع الشاشة :هشاشة أو بشاشة» في
جناح «دار سائر املشرق»

س17:00 :

«… وما دق ّ
مرة الباب» ،هو عنوان الديوان الذي
ّ
يوقعه الشاعر جوزيف أبي ضاهر (الصورة) في
جناج املنفردين في منصة الحركة.
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زياد الرحباني انطلق من برلين بأمسية ملؤها المفاجآت
برلين ــ األخبار
حضروا باملئات وانتظروا منذ السادسة ،أمام باب قاعة  Kesselhausفي العاصمة األملانية .وقفوا ساعات
ّ
كأنهم غير مصدقني ،وهتفوا .فلسطينيون ،سوريون ،لبنانيون ،وبرلينيون… كثافة الحضور أخرت انطالق
الحفلة .كان البرد قارسًا في الخارج ،وفي الداخل موسيقى زياد الرحباني تصدح على أرض برلني للمرة
األولــى .الجمهور ّ
املتلهف الــذي أمطر الفرقة سمعًا وتقديرًا .سفراء عرب وأجانب كانوا على املوعد ،على
ّ
تصرفه .جلس هؤالء على
رأسهم السفير اللبناني الذي زار زياد على هامش التمارين ،ووضع السفارة في

فيرونيك ديكير:
«أصوات» لبنانية

ً
معمال للبيرة «في حياة سابقة» ،قبل أن ّ
يتكرس لإلبداع واملوسيقى.
شرفة في هذا الفضاء الخاص الذي كان
ّ
برنامج هذه االمسية األولى ،تحت عنوان «تحية إلى جو سامبل» ،كان بمعظمه للسميعة والذواقة الجديني
الذين مألوا القاعة .العمل في لبنان سيكون أصعب بعد هذه التجربة .وقد كان للجميع مفاجأته في حفلة
ً
األمس ،ولزياد واحدة لم يتوقعها فعال :ظهور ريما شقيقته من دون علم أحد في الكواليس .أتت لتحضر
وتدعم ،وربما لتنقل الصورة «ملن ّ
يهمها األمر».
املحطة التالية في جولة األوروبية هي بروكسل.
(تصوير :ميرنا معكرون)
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ضمن جولتها العاملية ( Voicesأصوات)
املستمرة منذ سنواتّ ،
تقدم الفنانة
الكندية فيرونيك ديكير ( 1976ـ الصورة)
عرضًا مميزًا في  14نيسان (أبريل)
املقبل في «كازينو لبنان» الذي يتشارك
التنظيم مع «ستار سيستم» و.2U2C
في هذه السهرة ،تمزج ديكير بني
الغناء والرقص والتقليد ،لتجمع على
املسرح مجموعة من أبرز النجمات ،بدءًا
من مادونا وتينا ترنر ،مرورًا بسيلني
ديون (احتضنت موهبتها وشاركت في
ً
إنتاج أعمالها) وليدي غاغا ،وصوال إلى
بريتني سبيرز ،وشاكيرا ،وكريستينا
أغيليرا ،وسوزان بويل ،وغيرهن.

15/10/2009 3:42:50 PM
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حفلة فيرونيك ديكير :األحد  14نيسان ـ
ً
مساء ـ صالة السفراء
الساعة الثامنة والنصف
في «كازينو لبنان» (جونيه ـ شمال بيروت).
لالستعالم01/999666 :
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كلمات

يبيع كتابه األول «ليس للمساء إخوة» في الشارع في بيروت عام ( 1973عن صفحة الشاعر تالفايسبوكية)

ُ
وديع سعادة طبع في فلسطين
والسعادة.»...
يحكي وديع سعادة ( )1948عن شعر للغياب« ،غياب الطفولة وبراءتها .غياب الطمأنينة
ّ
حنينه هو إلى ذلك الغياب ،إلى ما لن يعود أبدًا .بعد الجيل ّ
األول للحداثة اللبنانية والعربية املتمثلة في
ّ
ّ
ّ
مجلة «شعر» ،استهل الشاعر اللبناني تجربته مع «ليس للمساء إخوة» ( )1973الذي نشره ووزعه مكتوبًا
ّ
بخط يده قبل أن يطبع سنة  .1981صنع باكورته بالتأمل املتمهل والهادئ الذي راكمه على قلق ّ
وتوجس
من العالم ،مستعينًا بمعجم الريف والطبيعة ،وقد رافقه أيضًا في ديوانه الثاني «املياه املياه» (،)1983
ٌ
هواء مستعمل يقعد ويفكر في الحيوانات»
قبل أن تنغمس قصيدته في اليومي واملديني مع «رجل في ٍ
ّ
( .)1985في هذه املجموعات الثالث األولى صقل مناخاته الشعرية القلقة واملتوترة في مواجهة العالم،
َ
من قريته شبطني (شمال لبنان) التي قضى فيها طفولة صلفة ،إلى بيروت ،ثم هجرتيه باتجاه فرنسا
َّ
ً
اش ألرواح
واليونان وصوال إلى أستراليا التي يقيم فيها حتى اليوم« .في رحلة
الصيد الطويلة لم أكن غير كش ٍ
ِّ
ُ
سراب ُّ
النصوص حمائم جافلة تطير من أمام املؤلفنيٌ /.
يمد دربًا ال بيت على جوانبها ،وال شيء
الكلمات.
ّ
ُّ
في خاتمة املطاف .يمد حبال مشانق للسائرين» ،كتب في «نص الغياب» ( )1999الذي تال «مقعد راكب
غادر الباص» ( ،)1987و«بسبب غيمة على األرجح» ( ،)1992ثم «محاولة وصل ضفتني بصوت» ( .)1997هذه

ّ
املتفردة ،التي كان آخرها «ريش في الريح» ( )2014كلها انضمت إلى األعمال الشعرية
األعمال بمناخاتها
الكاملة لسعادة الصادرة أخيرًا عن «دار راية للنشر» في حيفا ورام الله ،وفرعها العربي في القاهرة .صدور
أعمال الشاعر اللبناني بطبعتها الفلسطينية (كان التعاقد على إنجازها قد ّتم منذ منتصف ،)2018
ّ
املتجدد بتجربته
تزامن مع فوزه أخيرًا بـ«جائزة األركانة العاملية للشعر» من املغرب ،واالحتفاء العربي
الشعرية ،ذات الحضور الخاص في الشعرية العربية املعاصرة .في تعقيبه على صدور أعماله في فلسطني،
قال سعادة« :في أي وطن تصدر أعمالي الشعرية ،فإنها تصدر في وطني .العالم كله واألوطان كلها وطني،
فكيف إذا كان هذا الوطن فلسطني! أعمالي هذه الصادرة في فلسطني هي رسالة محبة ألهلي في وطني
ّ
هناك» .من جهته ،رأى الشاعر بشير شلش ،مدير «دار راية للنشر» ،أن صدور أعمال سعادة في حيفا «إضافة
الكتاب
نوعية ملنشورات «دار راية» وحضورها» ،مشيرًا إلى أن «أعمال وديع ّسعادة وعدد آخر من كبار ّ
واملبدعني الفلسطينيني والعرب ،التي سيعلن عن صدورها تباعًاّ ،تشكل الوالدة الثانية للدار ،بعد توقف
ّ
اضطراري خالل السنة األخيرة» ،والفتًا إلى أن الدار «تحتفل أيضًا بتحقق إنجاز فرعها العربي الذي انطلق من
القاهرة ،وبالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسها» التي تصادف في الشهر الحالي.
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السالمي ()1951
مرئية ،ينسج الحبيب
وبخيوط ال
مهل،
على
ٍ
ٍ
ً
ّ
سجادته الروائية .يلتقط ثيمة صغيرة ،سوف نشك بقدرته
على استكمالها ،لفرط صعوبة حياكتها سرديًا ،لكنه
سيتمكن من جذبنا ـــ بمراوغات مباغتة ـــ إلى فضاءات
رحبة ،متكئًا على مهارة البساطة في بناء موزاييك حكائي
ينمو في الهوامش المهملة .وإذا باالقتصاد اللغوي
المراقبة
ينطوي على اكتناز روائي مدهش عن طريق
ّ
واالقتراب بحذر من محيط الدائرة ّ
الضيقة ،قبل أن ينقض
ّ
بمجسات حادة ،وتهشيمها على دفعات ،في دوائر
عليها

ّ
متوازية ،ستشكل ،في نهاية المطاف ،عالمًا ثريًا من
اإلحاالت .إقامته الباريسية الطويلة ،لم تغره باالبتعاد عن
أرضه األولى ،لغته األم ،في نصوص مرتحلة ،تردم المسافة
بين الصحراء التونسية النائية وأضواء باريس ،ذهابًا وإيابًا.
من «جبل العنز» ( )1988روايته األولى إلى «بكارة» (،)2016
ّ
شيد صاحب «روائح ماري كلير» عمارته الروائية بإزميل ّنحات،
لطالما أحال الطين والبازلت إلى أشكال ّ
حية تضج باألشواق،
اكتشاف ما هو مشع
وما يعتمل في الداخل ،باإلضافة إلى
ً
في العتمة .كتابة موشورية ال تهمل تفصيال ،مهما بدا
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3

ً
ً
ونافالّ ،
«البكارة» ليختزل مشكالت المجتمع الشرقي في معنى
تعول على الحقائق الصغيرة في المقام
ضئيال
الشرف ،ومعتبرًا إياها ّلب المشكلة للخروج من نفق األعراف
األول ،بوصفها جوهر سردياته .هذه التقنية الروائية،
ّ
ّ
ّ
المتخلفة ،بالتوازي مع قراءة التحوالت الدينية وأحوال
ستميز تجربة الحبيب السالمي ،سواء في عالقته باللغة،
النفاق في المجتمع التونسي كما في «نساء البساتين»،
أم لجهة االعتناء بالمنمنمات الحكائية التي تنبثق بجرعات
مدروسة ومضبوطة ،لالنتقال إلى طبقة أخرى من الحكي وسيعالج معضلة ُازدواجية الهوية في المنفى في
ستقود شخصياته إلى مصائر أخرى وقلق أكبر في مواجهة «عواطف وزوارها» .ترجمت أعمال الحبيب السالمي إلى ّ
أكثر من لغة عالمية ،مؤكدًا حضورًا استثنائيًا في المدونة
أقدارها ،على غرار ما يفعله اآلثاريون في فحص التربة
الكتشاف الكنوز المدفونة في العمق .في روايته األخيرة الروائية العربية اليوم .التقيناه في الحوار اآلتي
تقديم وحوار خليل صويلح
«بكارة» ( 2017ـــ دار اآلداب) ،يشتبك مع مفردة شائكة هي

عن الثورة و«البكارة» والمجتمع الشرقي وعوالمه الروائية

الحبيب السالمي :لم أغــادر الريف التونسي
■ تـعـيــدنــا رواي ـت ــك األخ ـي ــرة «ب ـك ــارة» إلــى
املـ ــرض ال ـشــرقــي ال ـقــديــم ملـعـنــى ال ـشــرف،
كأن الثورة التونسية لم تنجز مشروعها
ف ــي إزاح ـ ـ ــة م ـفــاه ـيــم ال ـت ـخ ـلــف ال ــراس ـخ ــة
فــي املجتمع الــريـفــي ال ــذي مــا زال ينتمي
إل ــى زم ــن ال ــرادي ــو ،فـهــل ال ـثــورة التونسية
بــالـنـسـبــة ل ــك ت ـبــدأ م ــن مــواج ـهــة مخلفات
غشاء البكارة؟
ـ املــرض الشرقي ملعنى الشرف ليس
في تقديري قديمًا ،بل إنه لم يختف
أبـدًا من حياتنا .هــذا ال ينطبق على
املجتمع الريفي فحسب ،وإنما على
امل ــدن فــي كــل الـبـلــدان العربية أيضًا.
قليلة جـدًا هي الشرائح االجتماعية
التي استطاعت أن تتجاوز إلــى حد
ما هذه املسألة وهي الشرائح املثقفة
ع ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة وامل ــرف ـه ــة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــا .أقـ ـ ــول إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،ألن
هذه الشرائح ال تتجرأ على التحدث
عــن ه ــذا عـلـنــا .لــم أسـمــع م ــرة واح ــدة
ف ــي حـيــاتــي ذكـ ـرًا عــربـيــا ي ـص ـ ّـرح في
ً
التلفزيون مـثــا أنــه ت ــزوج مــن امــرأة
غـيــر عـ ــذراء .ه ــذا يعني أن ــه قــد يقبل
ذل ــك ل ـظــروف ع ــدة .لكنه يبقي األمــر
س ـرًا دفـيـنــا بـيـنــه وب ــن زوج ـت ــه .إذن
ال يـتـمـثـلــه وال ي ــري ــد أن يـسـتـبـطـنــه
ً
لـيـجـعــل مـنــه ع ــام ــا يـمـكــن أن يـطــور
ذاتــه ويثريها ،ويعيد ترتيب حياته
في أمور أساسية مثل مفهومه للحب
وللمرأة وعالقته بجسده .كل املشكلة
ت ـك ـم ــن فـ ــي تـ ـق ــدي ــري هـ ـن ــا .فـ ــي ه ــذه
االزدواج ـيــة املقيتة وفــي هــذا النفاق
وفي هذا االنفصام املدمر .املوضوع
األســاســي في «بـكــارة» ليس البكارة
ّ
بحد ذاتها وال في ما ترمز إليه من
شرف وعفة وطهارة ،إنما في البكارة
كــدلـيــل عـلــى ه ــذا ال ـن ـفــاق الـ ــذي نــرى
ت ـج ـل ـيــاتــه ع ـل ــى ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات فــي
حياتنا العربية الكئيبة .السياسة.
ال ـث ـقــافــة .مــؤسـســة ال ـ ــزواج حـتــى في
ال ـحــب ذات ـ ــه .وال ـن ـف ــاق الـ ــذي أت ـحــدث
ع ـنــه ه ـنــا ل ـيــس ال ـن ـفــاق االجـتـمــاعــي
ف ــي م ـع ـنــاه ال ـش ــائ ــع والـ ـ ــذي يتجلى
في سلوكنا اليومي التلقائي ،وإنما
الـنـفــاق كموقف فـكــري واع وتركيبة
ذهنية عميقة تعمد دومًا إلى تشويه
حـ ـق ــائ ــق ال ـ ــواق ـ ــع أو م ــراوغـ ـتـ ـه ــا أو
تغييرها هربًا مــن وجــع مواجهتها
كـ ـم ــا هـ ـ ــي .حـ ـت ــى ع ــاق ـت ـن ــا ب ــال ــدي ــن
م ـغ ـل ــوط ــة وس ـط ـح ـي ــة ألنـ ـه ــا ع ــاق ــة
نفعية انـتـهــازيــة .حــن تـســأل عربيًا
مسلمًا مل ــاذا أن ــت مـتــديــن ،ال يجيبك
في أغلب الحاالت بأنه ينزع بتدينه
ه ـ ــذا إل ـ ــى إثـ ـ ـ ــراء ت ـج ــرب ـت ــه ال ــروح ـي ــة
وإغناء ذاتــه .إنما يقول لك إنــه يريد
أن يدخل الجنة أو إنه يخشى عقاب
اآلخرة .مأساتنا هي أننا نعتقد أننا
نـتـحــايــل ع ـلــى ال ـح ـي ــاة .ال ـح ـيــاة كما
الطبيعة قوية وحقيقية وال تخطئ.
و ال أحد بإمكانه أن يتحايل عليها.
نحن في الحقيقة ال نتحايل إال على
أنفسنا .نــدمــر ذوات ـنــا دون حتى أن

نعي ذلك .واألمر كما ترى ال عالقة له
مباشرة بــالـثــورة التونسية .الثورة
ّ
ُجعلت منها خلفية للرواية .وظفتها
ألق ــارب هــذه املـســألــة مـقــاربــة جديدة
مختلفة .أمــا أن الثورة التونسية لم
تنجز مشروعها فــي إزاح ــة مفاهيم
الـ ـتـ ـخـ ـل ــف الـ ــراس ـ ـخـ ــة ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ــع
الــريـفــي ،فهذا طبيعي ج ـدًا بالنسبة
إلـ ّـي وال أستغربه إطــاقــا ألن الثورة
كما كتبت أكثر من مرة هي صيرورة
ت ــاري ـخ ـي ــة ت ـح ـت ــاج إلـ ــى زمـ ــن طــويــل
لـكــي تـحـقــق أهــداف ـهــا .وأص ـعــب هــذه
األهداف تغيير املفاهيم.
َ
■ ألــم تخش اتهامك بالذهاب إلــى منطقة
اسـتـشــراقـيــة فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ـق ــراءات
السوسيولوجية للمجتمع العربي بمعنى
ّ
مشهيات
مخاطبة اآلخ ــر بما يرغبه مــن
سردية؟
ً
ّ
ـ أوال أنا ال أكتب لآلخر وال أفكر فيه
إطــاقــا حــن أكـتــب .أنــا أكـتــب باللغة
العربية وقارئي عربي ،وإن ترجمت
العديد من رواياتي إلى لغات عدة .ثم
إن مــا تسميه «منطقة استشراقية»
ً
يشكل في رأيي مدخال أساسيًا لفهم
طـبـيـعــة الـعـقـلـيــة ال ـعــرب ـيــة والـقـبــض
ع ـل ــى ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـع ـم ـي ـق ــة .أع ـت ـق ــد أن
العطب يــوجــد هنا  .أغـلــب مشاكلنا
ت ـن ـب ــع مـ ــن هـ ـ ــذه امل ـن ـط ـق ــة الـ ـح ــرج ــة.
ص ـح ـيــح .ه ـنــاك ع ــوام ــل ع ــدي ــدة أدت
إلـ ــى م ــا ن ـحــن ف ـي ــه .وقـ ــد ك ـتــب عنها
الروائيون العرب كثيرًا .أنا شخصيًا
ق ـم ــت بـ ـه ــذا فـ ــي ع ـ ــدد مـ ــن روايـ ــاتـ ــي
ً
(«ن ـســاء الـبـســاتــن» م ـثــا) .ومــن أهم
ه ــذه ال ـعــوامــل ال ـخ ـيــارات السياسية
الـ ـخ ــاطـ ـئ ــة واالس ـ ـت ـ ـب ـ ــداد والـ ـفـ ـس ــاد
والـجـهــل واألم ـي ــة .لـكــن الـعـفــن األكـبــر
ي ـخ ـت ـفــي ف ــي رأيـ ـ ــي داخـ ـ ــل س ــرادي ــب
ال ـ ــذات امل ـع ـت ـمــة .ال ب ــد م ــن أن ن ـعـ ّـري
هـ ــذه ال ـ ـ ــذات .ال ب ــد م ــن أن ننفضها
ب ـق ــوة وج ـ ـ ــرأة ل ـك ــي ن ــزي ــل م ــا ت ــراك ــم
عليها مــن غـبــار ووحـ ــول .طبعًا من
حــق أي قــارئ أن يقول مــا يشاء وأن
يبدي رأيه في ما أكتب .أحترم كثيرًا
آراء النقاد وال ـقــراء .لكن شخصيًا ال
أرى م ــا ه ــي ال ـعــاقــة ال ـتــي يـمـكــن أن
تــوجــد بــن «االسـتـشـتــراق» ومقاربة
واحـ ـ ــد م ــن أخـ ـط ــر م ـظ ــاه ــر ان ـف ـصــام
ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـعــرب ـيــة وهـ ــو ال ـن ـفــاق.
وعلى أي حال ،لم أعثر حتى اآلن في
كــل املـقــاالت الـتــي كتبت عــن الــروايــة،
مــا يشير مــن بعيد أو مــن قريب إلى
«منطقة اسـتـشــراقـيــة» .الـكـتــابــة كما
أتمثلها هي فعل حرية بامتياز .وإذا
بــدأ الـكــاتــب يفكر وهــو يكتب فــي ما
يمكن أن يحبه ال ـقــارئ أو ال يحبه،
فــإنــه يرتكب خيانتني .األول ــى لذاته
والثانية للكتابة نفسها.
■ في روايتك هذه قمت بدورة التفافية نحو
ما بدأته في روايتك األولــى « جبل العنز»
عـلــى نـحــو خ ــاص فــي مـعــالـجــة مشكالت

الــريــف التونسي ،لكن مــن بــاب آخــر ،ملــاذا
ه ــذه ال ـع ــودة امل ـتــأخــرة وبـمـعـنــى آخ ــر ،هل
كانت الرواية األولــى مسودة ّ
ملدونة الريف
التي تحتاج إلــى كتابة ثانية نظرًا لتراكم
الوقائع املهملة هناك؟
ـ ك ـ ــل روائ ـ ـ ـ ـ ــي ي ـش ـت ـغ ــل عـ ـل ــى ث ـي ـمــة
واح ـ ــدة وي ـت ـحــرك داخـ ــل مـنــاخــاتـهــا.
ال ـفــرن ـس ـيــون ال يـسـتـعـمـلــون صيغة
الـجـمــع حــن يـتـحــدثــون عــن مؤلفات
الـ ـك ــات ــب ،إن ـم ــا ص ـي ـغــة املـ ـف ــرد أي ال
يـ ـق ــول ــون «أع ـ ـم ـ ــال» الـ ـك ــات ــب وإن ـم ــا
«عمل» الكاتب .هذا ّ
يعبر في تقديري
بـشـكــل أف ـضــل ع ــن عــاقــة الـنـصــوص
ببعضها .هذه الثيمة قد تتفرع إلى
ً
ثيمات صـغــرى عــدة وتتخذ أشـكــاال
مـخـتـلـفــة .ك ــل رواي ـ ــة ل ـهــا ع ــاق ــة بما
س ـب ـق ـهــا وبـ ـم ــا س ـي ـل ـي ـهــا .ك ــل رواي ـ ــة
ج ــدي ــدة تـ ـض ــيء ال ـ ــرواي ـ ــات األخـ ــرى
وتمنحها بعدًا جــديـدًا ،بــل يمكن أن
نقول تكملها بمعنى ما .هذا ال يعني
أن ال ـت ــي سـبـقـتـهــا ه ــي مـ ـس ــودات .ال
ً
شيء يمكن أن نعتبره نهائيًا وكامال
تـمــامــا ح ــن يـتـعـلــق األمـ ــر ب ــاإلب ــداع.
ه ـ ـنـ ــاك تـ ــداخـ ــل وتـ ـق ــاط ــع وتـ ــواشـ ــج
ب ـ ــن األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال .ه ـ ـ ــذا يـ ـظـ ـه ــر ب ـش ـكــل
واضـ ــح ف ــي ال ــرس ــم .ه ـن ــاك رس ــام ــون
يرسمون الشيء ذاته عدة مرات وفي

الشعب التونسي نجح في وضع
حد لالستبداد ،لكن الثورة لم تمنع
صعود اإلسالميين إلى سدة الحكم
الحظت أن الحديث عن دقة
اللغة يكاد يكون غائبًا في
الكثير من النقد العربي
ل ــوح ــات م ـخ ـت ـل ـفــة .وكـ ــل واح ـ ــدة مــن
ه ــذه الـلــوحــات مستقلة بــذاتـهــا لكن
ل ـهــا عــاقــة م ــا ب ـمــا سـبـقـهــا .الــرســام
الفرنسي بــول سـيــزان أنـجــز لوحات
ك ـث ـيــرة ت ـم ـثــل ك ـل ـهــا «ج ـب ــل ال ـســانــت
فـ ـيـ ـكـ ـت ــوار» .م ــواطـ ـن ــه كـ ـل ــود مــون ـيــه
ف ـع ــل الـ ـش ــيء ذاتـ ـ ــه م ــع «ك ــات ــدرائ ـي ــة
روان»« .جبل العنز» ليست الــروايــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـك ــس م ـن ــاخ ــات
ال ــري ــف .ه ـن ــاك «ع ـش ــاق ب ـي ــة» أي ـضــا.
وفــي الحقيقة ،الريف لم يختف أبدًا
من عاملي الروائي .هو موجود حتى
في الروايات التي تدور أحداثها في
ب ــاري ــس م ـثــل «روائ ـ ـ ــح م ـ ــاري كـلـيــر»
أو «ع ــواط ــف وزوارهـ ـ ـ ـ ــا» .ه ـن ــاك في
أع ـم ــال ــي م ــا أس ـم ـي ــه «ح ــرك ــة ذه ــاب
وإيــاب» دائمة بني مكانني أساسيني
فــي حـيــاتــي .األول هــو قــريـتــي العال
فــي عمق الــريــف الـتــي أمضيت فيها
كل مرحلة الطفولة وجــزءًا مهمًا من
مرحلة املراهقة ،والثاني هو باريس
التي أقيم فيها منذ أعوام كثيرة.

■ ال أعلم ملــاذا حضرت رســوم الواسطي
ف ــي ذه ـنــي وأنـ ــا أت ــأم ــل خ ـيــوط سـجــادتــك
ال ــروائ ـي ــة واش ـت ـغــالــك عـلــى املـنـمـنـمــات في
تـشـكـيــل ف ـض ــاءات رواي ــات ــك ،ك ـيــف تنمو
بــذرة روايــة ما لديك ،من فكرة صغيرة أم
تـصــورات مسبقة ،أرغــب بــزيــارة مطبخك
الروائي؟
ـ ال ــرواي ــة ل ــدي تـبــدأ دائ ـمــا مــن فـكــرة.
وأنـ ــا ال أؤمـ ــن كـكــاتــب ب ــوج ــود فـكــرة
كبيرة مهمة وفـكــرة صغيرة تافهة.
في اإلبداع ،كل األفكار يمكن أن تكون
كبيرة ومهمة .املعيار الــذي يفاضل
بــن األف ـك ــار ونـسـتـنــد إلـيــه ع ــادة في
أغلب املجاالت ،يفقد في رأيي قيمته
حـ ــن ن ــدخ ــل ع ــال ــم الـ ـكـ ـت ــاب ــة والـ ـف ــن
ع ـم ــوم ــا .م ــن م ـن ــا ل ــم يـ ـق ــرأ ويـعـجــب
بقصة «م ــوت مــوظــف» لتشيخوف؟
لقد تمكن بحسه الفني القوي من أن
يبني عاملًا انطالقًا من فكرة «تافهة»:
عطسة موظف بسيط .شخصيًا أميل
إل ــى ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـك ـتــابــة .أخـتــار
فـ ـك ــرة مـ ــا وأشـ ـتـ ـغ ــل ع ـل ـي ـه ــا .أن ـســج
حــول ـهــا .أراكـ ــم الـحـقــائــق ال ـتــي تـبــدو
بسيطة للوهلة األول ــى .لكن عندما
يكتمل العمل ،ينبجس املعنى األكبر
وتتضح الــداللــة .الــروايــة لــدي ليست
«حــدوتــة» وال كيس أح ــداث .طبعًا ال
يمكن أن نكتب رواي ــة ب ــدون حكاية.
لكن الحكاية هــي الطبقة األول ــى .ما
يهمني هــو مــا يوجد وراء الحكاية.
الرواية هي ما نجده خلف األحــداث.
أي ف ــي ك ــل م ــا ي ـن ـجــح الـ ــروائـ ــي فــي
ن ـس ـجــه م ــن أح ــاس ـي ــس وان ـط ـبــاعــات
ورؤى وت ــأم ــات ح ــول مـســألــة م ــا .ال
أستسيغ أيضًا «الزخارف» اللغوية.
أرى أن ـ ـهـ ــا تـ ـعـ ـي ــق ال ـ ـنـ ــص وت ـث ـق ـل ــه
وتـغــرقــه فــي اإلنـشــائـيــة .وف ــي بعض
األحيان ،تسيء إليه وتشوهه .أحاول
قــدر املستطاع أن أقتصد فــي اللغة.
أرى في العديد من الروايات العربية
«أورامـ ــا لـغــويــة» .اللغة العربية لغة
خطرة ألنها لغة غواية .إنها تجتذبنا
ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة ملـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــاهـ ــا وعـ ـ ــذوبـ ـ ــة
أص ــواتـ ـه ــا وإي ـق ــاع ـه ــا ال ـج ـم ـي ــل .ل ــذا
أحــرص وأنــا أكتب على أال أستسلم
ل ـهــا ت ـمــامــا .ه ــدف ــي أن ت ـك ــون دقـيـقــة
إضــافــة إلــى جماليتها طبعًا .أي أن
تحيل املفردة التي اختارها مباشرة
إلــى املعنى .لقد الحظت أن الحديث
عـ ــن دق ـ ــة ال ـل ـغ ــة يـ ـك ــاد يـ ـك ــون غــائ ـبــا
ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـنـقــد ال ـعــربــي .حني
ّ
يقيمون اللغة ،يفضلون الحديث عما
يـسـمــونــه «ال ـج ـم ــال» .وهـ ــذا الـجـمــال
ه ــو ف ــي الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان مـجــرد
غ ـن ــائ ـيــة س ـط ـح ـيــة تـ ـط ــرب األذن .ال
أميل أيضًا إلــى ما أسميه «اإلبـهــار»
الــذي يلجأ إليه بعض الكتاب للفت
انتباه الـقــارئ .كل ما أطمح إليه هو
أن أخ ـل ــق ف ــي ال ــرواي ــة ال ـت ــي أكـتـبـهــا
ً
عاملًا متكامال ،لكن بأقل ما يمكن من
األحداث ومن دون االتكاء على الحيل
األسلوبية الشائعة .أمــا بخصوص

في كل
المجتمعات
التي شهدت
تطورًا فكريًا
وقيميًا
وأخالقيًا،
هناك حضور
قوي للمرأة

ط ـق ــوس ال ـك ـتــابــة ،ف ــأن ــا أع ـم ــل دائ ـمــا
في الصباح .وال أكتب أكثر من أربع
س ــاع ــات ف ــي ال ـي ــوم .ل ـســت م ــن كـتــاب
«الــدفــق األول» الــذيــن يكتبون كــل ما
يــرد في أذهانهم .ثم يشتغلون على
ذلك فيما بعد .ال أستطيع أن أواصل
الكتابة في عمل ما إن لم أكن راضيًا
إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد ع ـمــا كـتـبـتــه ســاب ـقــا.
وعندما أنجز العمل ،أتركه لفترة ثم
أعود إليه .هناك أشياء أعيد كتابتها
وأخرى أحذفها.
■ تباغتنا رواي ـتــك «روائـ ــح م ــاري كلير»
بـنـســف ال ـت ـص ــورات ال ـجــاهــزة ع ــن عــاقــة
الشرق بالغرب كما عالجها الطيب صالح
ً
فــي «مــوســم الـهـجــرة إل ــى ال ـش ـمــال» مـثــا،
هل اختلفت النظرة حقًا اليوم؟ هنا أيضًا
تشتغل عـلــى حـفــريــات الـجـســد ،شـهــوات
الشرقي وأمراضه.
ـ ف ــي ال ـب ــداي ــة يـنـبـغــي أن أقـ ــول إنــي
أعتبر «موسم الهجرة إلى الشمال»
روايـ ـ ــة م ـم ـت ــازة .وهـ ــي م ــن األع ـ ّم ــال
األدب ـي ــة الـتــي قــرأتـهــا مـبـكـرًا وأث ــرت
ّ
في تأثيرًا عميقًا .صدرت الرواية في
كتاب سنة  1966إن لم تخني الذاكرة،
لكنها كتبت قـبــل ذل ــك .وق ــد نشرت
سابقًا في مجلة «حوار» .كان العالم
ال ـعــربــي ق ــد خ ــرج ل ـتــوه م ــن مــرحـلــة
االستعمار القاسية .لذا كانت نظرة
الشرق للغرب سيئة جدًا« .مصطفى
سـعـيــد» أراد أن يـتـصــدى لسيطرة
الـغــرب وتفوقه بفحولته االفريقية
القوية التي ّ
دوخــت كل نساء لندن.
وفــي هــذه النقطة بــالــذات (فحولة/
ت ـ ـفـ ـ ّـوق) ي ـك ـمــن الـ ـف ــرق ب ــن «م ــوس ــم
الهجرة» و«روائح ماري كلير» التي
ن ـش ــرت ع ــام  2008أي ب ـعــد حــوالــى
نصف قــرن .أتفهم موقف مصطفى
سعيد ال ــذي جعل مــن ذك ــره سالحًا
فتاكًا يتباهى به .وطبعًا الذكر هنا
ل ــه ح ـمــولــة رم ــزي ــة .ل ـكــن «م ـح ـفــوظ»
الـشـخـصـيــة الــرئـيـسـيــة ف ــي «روائـ ــح
مـ ــاري كـلـيــر» ع ــاش ف ــي عـصــر آخ ــر.
عالقته بماري كلير هي عالقة حب
حقيقي .لم يتكئ أبـدًا على فحولته
لـغــزوهــا كــأنـثــى لـسـبــب بـسـيــط ،هو
أن هذه «الفحولة» معطوبة إلى حد
م ــا .ثـقــافــة الــذكــر الـعــربــي الجنسية
ضـعـيـفــة ،وتـجــربـتــه فــي ه ــذا املـجــال
محدودة جدًا مقارنة بالذكر الغربي
الـ ــذي ي ـش ــرع ف ــي م ـمــارســة الـجـنــس
بعمق وبحرية وب ــدون عقد نفسية
منذ بلوغه مع بنات من عمره .وفي
الـكـثـيــر م ــن األحـ ـي ــان داخـ ــل تـجــربــة
ع ـش ــق .ل ـقــد أردت أن أك ـس ــر ص ــورة
الفحل العربي الكامنة في ال وعينا.
ً
ملاذا نتصور دائمًا العربي فحال؟ ال
أدري من أين أتت هذه الفكرة؟ إنها
مجرد وهم وفانتازم نستعيض به
عــن ضعفنا .هـنــاك إل ــى حــد اآلن ما
يـمـكــن أن نـسـمـيــه «ب ــؤس ــا جنسيًا»
ل ــدى الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـبــاب ف ــي أغـلــب

الـبـلــدان الـعــربـيــة .مـمــارســة الجنس
خـ ـ ـ ــارج م ــؤسـ ـس ــة ال ـ ـ ـ ـ ــزواج ال ت ـ ــزال
مـمـنــوعــة .حـتــى إن حــدثــت ،فبشكل
س ــري .الـعــديــد مــن الـشـبــاب يحلون
مشكالتهم الجنسية إلى يومنا هذا
في املواخير .أي يمارسون الجنس
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي ح ـيــات ـهــم (وه ــو
ف ـعــل م ــؤس ــس لـنـشــاطـهــم الـجـنـســي
وت ـ ــوازن ـ ــه) م ــع م ــوم ـس ــات بـعـضـهــن
في عمر أمهاتهم ،وليس مع البنات
اللواتي يعشقونهن .بل إن البعض
ال يستطيع أن يذهب إلــى املواخير
ألنه يقيم في الريف ،فيحل مشاكله
بامتطاء الحمير أو املاعز .شخصية
«مـ ـحـ ـف ــوظ» ال ت ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ـرًا عــن
ه ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب .لـ ــذا فـ ــإن عشيقته
ال ـف ــرن ـس ـي ــة م ـ ـ ــاري ك ـل ـي ــر هـ ــي ال ـتــي
تعلمه وتقوده وتدربه على التعامل
م ــع ج ـس ــد األن ـ ـثـ ــى ،واأله ـ ـ ــم م ــن كــل
ذلــك على اكتشاف جسده الــذي كان
يجهل ح ــدوده .لقد أردت ــه أن يكون
نقيضًا ملصطفى سعيد ليعبر عن
واقعنا العربي كما هو.
■ «ع ــواط ــف وزوارهـ ـ ـ ــا» ،و«روائـ ـ ــح م ــاري
كلير» ،و«نـســاء الـبـســاتــن» ...هــذه األنوثة
املعلنة هل هي نــوع من مواجهة استبداد
ذكوري مزمن؟
ـ ه ـ ــذه عـ ـن ــاوي ــن ل ـب ـع ــض رواي ـ ــات ـ ــي.
وال ـ ـع ـ ـن ـ ــوان ال يـ ـعـ ـك ــس ك ـ ــل م ـ ــا فــي
ال ـ ــرواي ـ ــة .هـ ـن ــاك ع ـن ــاوي ــن ل ــرواي ــات
أخـ ــرى ال تـحـيــل إل ــى ن ـس ــاء ،و إنـمــا
ً
إلى رجــال («أســرار عبد الله» مثال).
م ــع ذلـ ــك ،أع ـت ــرف بــأنــي مـنـحــاز إلــى
حــد مــا لـلـمــرأة .أحــب صــداقــة النساء
ّ
ومخالطتهن .أتـعــلــم منهن الكثير،
ح ـتــى م ــا يـسـمـيــه ال ـب ـعــض «ث ــرث ــرة»
لـ ــدى ال ـن ـس ــاء أج ـ ــده ف ــي ال ـك ـث ـيــر من
األح ـ ـيـ ــان أكـ ـث ــر أه ـم ـي ــة م ـم ــا ي ـقــولــه
الــرجــال ألنها تتمحور عمومًا حول
مسائل تبدو لنا نحن الذكور تافهة
وما هي بتافهة .إنها تتصل مباشرة
بــالـحـيــاة ف ــي تـجـلـيــاتـهــا الـصـغـيــرة.
امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ــرب ـي ــة تـ ـط ــرد امل ـ ــرأة
م ــن م ـج ــاالت عـ ــدة .إن ـهــا مجتمعات
رج ــالـ ـي ــة ب ـه ــا «فـ ــائـ ــض» ذك ـ ـ ـ ــورة .ال
أت ـح ــدث ه ـنــا ع ــن ح ـضــور امل ـ ــرأة في
الـتـعـلـيــم واإلدارة وامل ــؤس ـس ــات .في
أغـ ـل ــب الـ ـبـ ـل ــدان ال ـع ــرب ـي ــة ن ـج ــد اآلن
نساء في وظائف مهمة .أتحدث عن
حـضــورهــا فــي املـقـهــى وف ــي الـشــارع
وفي كل ما يتصل بحياتنا اليومية.
فـ ــي كـ ــل امل ـج ـت ـم ـع ــات الـ ـت ــي ش ـهــدت
تطورًا فكريًا وقيميًا وأخالقيًا ،هناك
حضور قوي للمرأة.
■ في «نساء البساتني» ،تزيح الغطاء عن
الجسد املحتجب وتأثير النبرة اإلسالمية
عـلــى سـلــوكـيــات الـشـخـصـيــات بــالـتــوازي
مع استبداد السلطة كأن ال مفر من هذه
الثنائية؟
ـ حاليًا ال أرى لألسف أفقًا آخر للعرب

عدا هذه الثنائية .انظر ما حدث في
ت ــونــس ال ـت ــي انـطـلـقــت مـنـهــا ش ــرارة
«الربيع الـعــربــي» .الشعب التونسي
نجح في وضــع حد لالستبداد .لكن
ال ـثــورة (وأن ــا أعتقد أن مــا حــدث في
تونس ثورة خالفًا ملا يقول البعض)
لم تمنع صعود اإلسالميني إلى سدة
الحكم .واملفارقة املؤملة أن من أتى بهم
إلى الحكم هو الشعب الذي ثار على
االستبداد .اإلسالميون لم يستولوا
على السلطة بانقالب وإنما وصلوا
إليها بواسطة الديموقراطية.
■ ما هي روايتك املؤجلة؟ أقصد تلك التي
ترددت في كتابتها إلى اآلن بفعل املحرم
أو الخشية من هتك بعض األسرار؟
ـ ليست لــدي اآلن أي رواي ــة مؤجلة.
ل ــو ط ــرح ــت ع ـل ــي هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال قـبــل
أع ــوام ،ألجبتك روايـتــي املؤجلة هي
«بكارة» .منذ فترة طويلة كنت أرغب
في الكتابة عن هذا املوضوع .إال أني
كنت أؤجل هذا باستمرار لحساسية
املــوضــوع ،وأيضًا ألن الحكاية التي
أري ــد أن أجـ ّـســد بـهــا ه ــذه ال ـف ـكــرة لم
تكن ناضجة بما فيه الكفاية.
■ كـيــف تنظر إل ــى ه ــذه الـحـمــى الــروائـيــة
العربية؟ هل ترى أن هناك قصورًا نقديًا
في فرز ما هو روائي عما عداه؟
ً
ـ إن ـهــا ف ـعــا حـ ّـمــى ك ـمــا ت ـق ــول .وأن ــا
أنظر إليها نظرة إيجابية ألني أؤمن
بأن الكم يؤدي إلى الكيف .ال يهم إن
كانت هناك رواي ــات رديـئــة .على أي
ح ــال فــي كــل ال ـب ـلــدان حـتــى الغربية
حيث حققت الرواية إنجازات كبرى
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـق ـن ـي ــات أو عـلــى
مـسـتــوى الـثـيـمــات ،نـجــد الـكـثـيــر من
الــروايــات الــرديـئــة .هــذا اإلقـبــال على
ك ـتــابــة الـ ــروايـ ــة ف ــي ال ـع ــال ــم الـعــربــي
ليس ناتجًا برأيي عن الجوائز التي
ت ـكــاثــرت ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة فـقــط،
وإنما أيضًا عن أمر آخر هو أن الذات
ً
ف ــي ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي ت ـش ـهــد ت ـح ــوال.
ال ـ ـ ـ ــذات ال ـج ـم ــاع ـي ــة بـ ـ ـ ــدأت تـنـحـســر
وأخــذت الــذات الفردية تحل محلها.
ّ
تغير نمط حياة العربي ربما تحت
ت ــأث ـي ــر الـ ـع ــومل ــة ،ف ـص ــار أك ـث ــر وع ـيــا
بــذاتــه الـفــرديــة .والــروايــة كما نعرف
هــي فــن الـفــرد بامتياز .ليس صدفة
أنها ازدهرت بداية من القرن التاسع
ع ـش ــر ق ـ ــرن س ـي ـط ــرة الـ ـب ــورج ــوازي ــة
التي تقوم على الـفــرد وتمجد عقله
وتحتفي بمغامراته .صحيح هناك
قـصــور نـقــدي فــي ف ــرز ه ــذه األعـمــال
الروائية ،لكن هذا ال يؤثر كثيرًا على
تطورها .أعتقد أن ما يدفع الرواية
إلى التطور هو إقبال القارئ عليها.
ال أنكر هنا قيمة النقد أو أنفي دوره.
ل ـكــن ال ــرواي ــة ال تـحـيــا إال بــال ـقــارئ.
وفي العالم العربي بدأنا اآلن نلمس
حضورًا لهذا القارئ رغم كل ما يقال
عن غيابه.
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نثر فني

قصائد

بيكاسو ،دون كيخوته الرسم

خارج الكيمياء ،تمامًا

غرترود ستاين
ترجمة يزن الحاج

غرترود ستاين
في إقامتها
الباريسية ()1930
يعتلي الجدران
بورتريه لها
بتوقيع بيكاسو
مع رسومات
تكعيبية أخرى
له

لــم ُيـ َ
ـوجــد الــرســم فــي الـقــرن التاسع
ع ـ ـشـ ــر إال فـ ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا وعـ ـ ـل ـ ــى يــد
ال ـفــرن ـسـ ّـيــن ،وب ـم ـعــزل ع ــن هـ ــذا ،لم
ُ
وج ــد في
يـكــن لـلــرســم وج ــود ،وقــد أ ِ
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ف ــي فــرن ـســا ولـكــن
على يد اإلسبان.
ك ــان وال ــد بـيـكــاســو أس ـت ــاذًا لـلــرســم
ّ
يتهجى
في إسبانيا وكان بيكاسو
الرسم حني كــان أقــرانــه من األطفال
يـتـهـ ّـجــون األب ـجـ ّ
ـديــة .لـقــد ول ــد وهــو
ُينجز اللوحات ،ليست لوحات طفل
بــل لــوحــات ّ
رسـ ــام .لــم تـكــن لوحاته
ُ
عــن األش ـيــاء الـتــي ت ــرى بــل األشـيــاء
ُ
التي ت َحس ،وباختصار كانت [تلك
األشياء] كلمات بالنسبة إليه وكان
الرسم على الدوام وسيلته الوحيدة
للكالم وقد كان كثير الكالم.
استقر بيكاسو مذ كان في التاسعة
عـ ـش ــرة فـ ــي بـ ــاريـ ــس حـ ـي ــث عـ ـ ــاش ـ
باستثناء زي ــارات ن ــادرة وقصيرة
جدًا إلى إسبانيا ـ حياته كلها.

ّ
كـ ــان أصـ ــدقـ ــاؤه ف ــي ب ــاري ــس كــتــابــا
ول ـي ـس ــوا ّ
رسـ ــامـ ــن ،إذ لـ ـ َـم ع ـل ـيــه أن
ْ
ّ
ي ـص ــادق ال ــرس ــام ــن إن ك ــان يــرســم
ك ـمــا ي ــرس ــم .وب ـ ــذا ك ــان ــت ال ـصــداقــة
الـحـمـيـمــة م ـنــذ ال ـب ــداي ــة م ــع مــاكــس
ً
ي ـ ــاك ـ ــوب وبـ ـ ـع ـ ــده م ـ ـبـ ــاشـ ــرة غ ـ ُّـي ــوم
أبولينير وأنــدريــه ســاملــون ،والحقًا
ّ
تعرف ّ
إلي وبعد فتر ٍة طويلة أخرى
ج ــان كــوكـتــو وبـعــدهــا بـفـتــرة أطــول
الـ ـس ــوري ــال ـ ّـي ــن ،ذاك هـ ــو ت ــاري ـخ ــه
األدبـ ـ ـ ّـي .أم ــا أص ــدق ــاؤه الـحـمـيـمــون
من ّ
الرسامني ،وهذا كان في مرحلة
الح ـق ــة ،ب ـعــد ف ـتــرة طــوي ـلــة جـ ـدًا من
صداقته مــع مــاكــس يــاكــوب وغـ ّـيــوم
أب ــول ـي ـن ـي ــر ومـ ـ ــع أن ـ ــدري ـ ــه س ــامل ــون
وم ـ ـعـ ــي ،ف ـق ــد ك ــان ــا ْب ـ ـ ــراك ودي ـ ـ ــران،
وك ــان لكليهما ج ــان ـ ٌـب أدبـ ـ ّـي وك ــان
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب األدب ـ ـ ـ ـ ـ ّـي ه ـ ــو س ـبــب
صداقتهما مع بيكاسو.
ّ
أفكار ّ
األدبية ال تشابه أفكار
الرسام
ّ
ـال مــن األ ٌح ــوال.
الـكــاتــب ّاألدبــيــة بـحـ ٍ
ـرســام هــي أنــا متباينة كليًا
وأن ــا الـ
عــن أنــا الـكــاتــب .فــالـ ّ
ـرســام ال يعتبر
نفسه موجودًا في نفسه ،بل يعتبر

نفسه انعكاسًا لألشياء التي ّ
حولها
إلى لوحات ويعيش في انعكاسات
ّ
الحقيقي،
لوحاته ،والكاتب ،الكاتب
ّ
يعد نفسه مــوجــودًا في نفسه ومن
خ ــال ـه ــا ،وال ي ـع ـيــش ف ــي ان ـع ـكــاس
ك ـت ـبــه ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،ف ـل ـكــي يـكـتــب
ينبغي عليه بادئ ذي بدء أن يوجد
ف ــي نـفـســه ،أم ــا لـكــي ي ـكــون ال ـ ّ
ـرس ــام
قـ ــادرًا عـلــى ال ــرس ــم ،يـجــب أن تـكــون
ُ َ ً
ـزة ق ـبــل أن ي ـكــون ّ
أي
ال ـلــوحــة م ـن ــج ـ
شيء... .
ّ
اإلفريقي عــام  1907يلعب
بــدأ الفن
دورًا ف ــي ت ـع ــري ــف م ــا ك ـ ــان يـخـلـقــه
بيكاسو ،ولكن في نتاجات بيكاسو
ّ
األفريقي فعليًا كما باقي
كان الفن
الـ ـت ــأثـ ـي ــرات األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي حــرفــت
بيكاسو في هذه املرحلة أو تلك عن
أس ـلــوب ال ــرســم ال ــذي ك ــان ال يشبه
أس ـلــوب س ــواه ،ك ــان الـفــن األفــريـقـ ّـي
ورف ــاق ــه الـتـكـعـيـبـ ّـيــون الـفــرنـسـ ّـيــون
ُ ِّ
بمثابة أشياء تلطف رؤيا بيكاسو
أك ـثــر م ــن كــونـهــا ت ـســاعــدهــا ،فــالـفــن
األف ــري ـق ـ ّـي وال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة الـفــرنـسـ ّـيــة
والحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا ال ـ ـ ـتـ ـ ــأث ـ ـ ـيـ ـ ــران اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ـ ّـي

والـ ـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ـ ـ ّـي كـ ـ ــانـ ـ ــت مـ ـثـ ـلـ ـم ــا ك ـ ــان
ســانـتـشــو بــانـثــا مــع دون كيخوته،
كــانــت [ت ـلــك ال ـتــأث ـيــرات] ت ـ ّ
ـود حــرف
ّ
التي
بيكاسو عــن رؤيــاه
الحقيقية ّ
ّ
اإلسبانية الحقة.
كانت هــي رؤيــاه
كانت األشياء التي بوسع بيكاسو
رؤي ـت ـهــا ه ــي األش ـي ــاء ال ـتــي تمتلك
واق ـع ـهــا ال ـخ ــاص ،واق ـع ــا ال يــرتـبــط
ُ
بــاألش ـيــاء ال ـتــي ت ــرى ب ــل بــاألشـيــاء
الـتــي تــوجــد .مــن الـصـعــب أن تكون
مــوجــودًا لــوحــدك مــن دون أن تكون
لــديــك ال ـقــدرة عـلــى أن تبقى وحـيـدًا
ّ
األشـ ـي ــاء ،ولـ ــذا ت ـعــكــز بـيـكــاســو
م ــع ً
بــدايــة عـلــى الـفــن األفــري ـقـ ّـي وم ــن ثم
على التأثيرات األخرى الحقًا... .
ول ـ ــد بـ ـيـ ـك ــاس ــو ف ـ ــي مـ ـلـ ـق ــا ،ف ـ ــي 25
تشرين األول/أكتوبر .1881 ،استقر
والداه استقرارًا دائمًا في برشلونة
ع ــام  1895وجـ ــاء ب ـي ـكــاســو ال ـشــاب
إلى باريس للمرة األولى عام 1900
حيث بقي ستة أشهر.
خــال هــذه الفترة ،بني عامي 1901
و ،1904رسـ ـ ـ ــم لـ ـ ــوحـ ـ ــات امل ــرحـ ـل ــة
ال ـ ــزرق ـ ــاء ،ال ـص ــاب ــة والـ ــواقـ ــع ال ــذي
لـيــس هــو الــواقــع ال ــذي ُي ــرى ،وهما
ما ّ
يعبران عن إسبانيا ،دفعاه إلى
ّ
رسـ ــم ت ـل ــك الـ ـل ــوح ــات ال ـت ــي شــكـلــت
ّ
األساس لكل ما أنجزه الحقًا.
وفـ ــي عـ ــام  1904عـ ــاد إلـ ــى فــرن ـســا،
ّ
ّ
ون ـ ـسـ ــي ك ـ ـ ــل م ـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــالـ ـح ــزن
اإلسـبــانـ ّـي والــواقــع اإلسـبــانـ ّـي ،ترك
ل ـن ـف ـس ــه ال ـ ـع ـ ـنـ ــان ،حـ ـي ــث عـ ـ ــاش فــي
ُ
ّ
ّ
جمالية
جمالية األشياء التي ترى،
ّ
ّ
السنتمنتالية الفرنسية .عــاش في
أشعار أصدقائه ،أبولينير ،ماكس
جـ ــاكـ ــوب ،وس ـ ــامل ـ ــون ،وب ـح ـس ــب مــا
اع ـت ــاد خـ ــوان غ ــري ــس ال ـق ــول دوم ــا،
فرنسا تغويني وال تــزال تغويني،
ّ
ّ ّ
وأظ ـ ــن أن ه ــذا ه ــو األم ـ ــر ،إذ تـمــثــل
فرنسا بالنسبة إلى اإلسبان مصدر
إغواء ال مصدر تأثير.
وبـ ـ ـ ـ ــذا ك ـ ــان ـ ــت مـ ــرح ـ ـلـ ــة اآلرل ـ ـي ـ ـكـ ــن
[امل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــرج] أو املـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـ ّ
ـوردي ـ ـ ــة
ُ
ف ـت ــرة إنـ ـت ــاج غ ــزي ــر ،ح ـ ـ َّـرض ج ـمــال
فــرن ـســا م ـس ـتــوى غ ـيــر م ـس ـبــوق من
الـخـصــوبــة .مــن املــذهــل مـعــرفــة عــدد
وحجم اللوحات التي رسمها خالل
ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ال ــوجـ ـي ــزة بـ ــن عــامــي
 1904و.1906
اخـ ُـت ـت ـمــت امل ــرح ـل ــة الـ ـ ّ
ـورديـ ــة بــرســم
لــوح ـتــي ال ـب ــورت ــري ــه ،ك ــان مـسـتــوى
رسمه قد ّ
تغير وباتت لوحاته أقل
ّ
خفة ،وأقل بهجة .ففي نهاية املطاف
إسـ ـب ــانـ ـي ــا هـ ــي إسـ ـب ــانـ ـي ــا ول ـي ـســت
فــرن ـســا وكـ ــان ال ـق ــرن ال ـع ـش ــرون في
ّ
ّ
ليعبر
إسباني
فرنسا بحاجة إلــى
عــن حياتها وكــان ُم ـقـ َّـدرًا لبيكاسو
أن يكون هو املنشود في هذا األمر.
ً
حقًا وفعال.
ّ
ّ
حني أقول إن املرحلة الوردية كانت
ّ
ّ
ّ
تتسم بالخفة والفرح فإن كل شيء
ّ
ـت
نـ ـسـ ـب ــي ،ف ــامل ــواضـ ـي ــع الـ ـت ــي ك ــان ـ ً
م ــواضـ ـي ــع م ـب ـه ـجــة ك ــان ــت ح ــزي ـن ــة
بدرجة مــا ،عائالت اآلرليكني كانت
عائالت بائسة ولكن من وجهة نظر
بيكاسو كــانــت تلك مرحلة بهيجة
سعيدة خفيفة وكانت مرحلة اقتنع
ف ـي ـهــا ب ــرؤي ــة األش ـ ـيـ ــاء ك ـم ــا ي ــراه ــا
ال ـج ـم ـي ــع .ومـ ــن ثـ ـ ّـم م ــع ح ـل ــول ع ــام
 1906كانت املرحلة قد انتهت.
عام  1906عمل بيكاسو في لوحتي
الـ ـب ــورت ــري ــه طـ ـ ــوال ف ـص ــل ال ـش ـت ــاء،
وبــدأ يــرســم أشخاصًا بــألــوان تكاد
ت ـك ــون رت ـي ـب ــة ،ال ي ـ ــزال ف ـي ـهــا شــيء
ّ
ّ
ـوردي ول ـكــن ـهــا ف ــي معظمها
م ــن الـ ـ ـ
ّ
ترابي ،باتت خطوط األجساد
بلون
أقـســى ،كانت بــدايــة رؤيــاه الخاصة
قد ترافقت مع ًمقدار كبير من القوة.
ك ــان ــت م ـشــاب ـهــة ل ـل ـمــرح ـلــة ال ــزرق ــاء
ّ ُ
ْ
ولكنها ت َحس بقدر أكبر وإن كانت
ّ
ّ
أقل لونًا وأقل سنتمنتالية .بدأ فنه

ً
صفاء.
يصبح أكثر
ّ
ولــذا جـ َّـدد رؤيــاه التي كانت تتمثل
ُ
ف ــي األش ـي ــاء ال ـتــي ت ــرى كـمــا يــراهــا
هو.
ّ
وال ينبغي للمرء أن ينسى أب ـدًا أن
واقـ ــع ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ل ـيــس واق ــع
الـقــرن التاسع عشر ،ليس هــو على
اإلطــاق وكــان بيكاسو هو الوحيد
فـ ــي ع ــال ــم الـ ــرسـ ــم م ـ ّـم ــن أحـ ـ ـ ّـس ب ــه،
كـ ــان ه ــو ال ــوحـ ـي ــد .وش ـي ـئ ــا فـشـيـئــا
َّ
ت ـكــثــف ال ـن ـضــال م ــن أج ــل الـتـعـبـيــر.
كان ماتيس واآلخــرون يــرون القرن
ّ
الـعـشــريــن بــأعـيـنـهــم ولـكــنـهــم كــانــوا
يـ ـ ــرون واقـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـشــر
ف ـع ـل ـي ــا ،ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ب ـي ـك ــاس ــو هــو
الــوحـيــد فــي عــالــم الــرســم ال ــذي رأى
القرن العشرين بعينيه ورأى واقعه
وبــالـنـتـيـجــة كــانــت نـضــالــه مـ ّ
ـروعــا،
مـ ّ
ـروع ــا بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ــه وبــالـنـسـبــة
إل ــى اآلخ ــري ــن ،إذ ل ــم ي ـكــن ل ــدي ــه ما
يعينه ،فاملاضي لــم يساعده ،وكــذا
ّ
الـحــاضــر ،وكــان عليه أن يـقــوم بكل
ش ــيء ل ــوح ــده ،وبــالــرغــم مــن وجــود
ّ
قدر كبير من القوة إال أنه كان شديد
ّ
الضعف معظم األوقات ،فكان يعزي
نفسه ويسمح لنفسه بــأن يخضع
إلغواء األشياء األخرى التي َح َرفته
عن بصمته بهذا القدر أو ذاك.
إث ــر ع ــودت ــه م ــن رح ـلــة ق ـص ـيــرة إلــى
إسبانيا ،قضى فيها فترة الصيف
فــي غــوســول [ف ــي كـتــالــونـيــا] ،رجــع
ل ـي ـت ـع ـ ّـرف إل ـ ــى م ــات ـي ــس الـ ـ ــذي ك ــان
وسـ ـيـ ـلـ ـت ــه لـ ـلـ ـتـ ـع ـ ّـرف إل ـ ـ ــى ال ـن ـح ــت
األفـ ــري ـ ـقـ ـ ّـي .ف ـف ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـط ــاف ال
ّ
يـ ـج ــب لـ ـلـ ـم ــرء أن ي ـن ـس ــى أب ـ ـ ـ ـدًا أن
ّ
األفريقي ليس ساذجًا ،على
النحت
ّ
ّ
تقليدي ،يستند
اإلطالق ،بل إنه فن
ّ
ّ
مستمدة من
إلى األعراف وإن أعرافه
ّ
العربية .كان العرب خالقي
الثقافة
ّ
حضارة الزنوج وثقافتهم ولذا فإن
ال ـف ــن األف ــري ـق ـ ّـي الـ ــذي ك ــان ســاذجــا
وإكــزوتـيـكـيــا بالنسبة إلــى ماتيس
ك ــان بــالـنـسـبــة إل ــى ب ـي ـكــاســو ،وهــو
إس ـبــانـ ّـي ،أمـ ـرًا يـمـتــاز بــالـطـبـيـعـ ّـيــة،
ُّ
َ
واملباشرة والتحضر.
وبـ ــذا ك ــان م ــن الـطـبـيـعـ ّـي أن يسهم
ه ــذا ال ـفــن ف ــي إعـ ــادة ت ـعــزيــز رؤي ــاه
ويـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــده عـ ـل ــى إدراكـ ـ ـ ـ ـ ــه ل ـت ـك ــون
النتيجة هي الدراسات التي دفعته
إلى إنجاز لوحة «آنسات أفينيون».
م ـجــددًا وم ـج ــددًا هــو لــم يـكــن يعيد
انطالقاته بل كان يواصل االنطالق
بعد انقطاع .تلك هي حياته.
وفي تلك الفترة تقريبًا بدأ تواصله
م ــع دي ـ ـ ــران ْ
وبـ ـ ـ ــراك وش ـي ـئ ــا فـشـيـئــا
ّ
ّ
بدأت التكعيبية الصرفة بالبزوغ.
ف ــي ال ـب ــدء ك ــان ه ــذا ال ـج ـهــد ،األش ــد
ص ـع ــوب ــة مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـصــام ـتــة
ّ
الطبيعية ،مــن أجــل خلق
واملـنــاظــر
ب ـش ــر مـ ــن مـ ـك ـ ّـعـ ـب ــات ،ع ـم ــل م ــره ــق،
ّ
ف ــأف ــرغ ب ـي ـكــاســو ك ــل م ــا ف ــي داخ ـلــه
خ ــال ع ــام  1907وأراح نـف ـســه من
ّ
ّ
خ ــال ال ــن ـح ــت .ف ـفــي الــن ـحــت لــديـنــا
الـعــبء ال ــذي يمكن لـلـمــرء االلـتـفــاف
ّ
ح ــول ــه ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوام ك ـم ــا أن املـ ــواد
التي تقوم عليها املنحوتات تعطي
ّ
ّ
النحات
انطباع الشكل قبل أن يبدأ
العمل عليه.
وكان بيكاسو الذي بذل جهدًا ّ
جبارًا
لخلق لوحاته باالعتماد على فهمه
ل ـل ـن ـحــت األف ــريـ ـق ـ ّـي ق ــد وقـ ــع ل ـف ـتــرة
وجيزة بعد عام  1908أسيرًا إلغواء
ً
انـشـغــالــه بشكل املـنـحــوتــة ب ــدال من
الــرؤيــا التي ّ
ّ
األفريقي
تميز النحت
ول ـك ــن ح ـتــى ب ــرغ ــم هـ ــذا ك ــان ــت تـلــك
خ ـطــوة بـمـثــابــة مـحـطــة وس ـطــى في
ّ
التكعيبية
الطريق املفضية باتجاه
في نهاية املطاف.
ّ
ّ
اليومية
التكعيبية جزء من الحياة
ف ــي إس ـب ــان ـي ــا ،إنـ ـه ــا مـ ــوجـ ــودة فــي
ال ـع ـمــارة اإلس ـبــانـ ّـيــة .فــالـعـمــارة في

الـ ـبـ ـل ــدان األخـ ـ ـ ــرى ت ـق ـت ـفــي خ ـطــوط
امل ـش ـهــد امل ـح ـيــط ع ـلــى ال ـ ـ ــدوام ،هــذا
َ
ّ
ّ
اإليطالية
يصح في حالت ْي العمارة
ّ
ّ
والعمارة الفرنسية ،ولكن العمارة
اإلس ـب ــان ـ ّـي ــة ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـهــد
ّ
ّ
املحيط بها دومًا وإن هذا بالتحديد
ّ
التكعيبية ،أن يكون عمل
هو أساس
اإلنسان غير متناغم مع املحيط ،بل
يـتـعــارض مـعــه وه ــذا بــالـضـبــط هو
ّ
ّ
ماهية
التكعيبية وتلك هي
أســاس
ّ
ال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة اإلسـ ـب ــان ــي ــة .الـطـبـيـعــة
واإلنسان متعارضان في إسبانيا،
وه ـمــا م ـتــواف ـقــان ف ــي فــرنـســا وه ــذا
ّ
ّ
الفرنسية
التكعيبية
هو الفارق بني
ّ
ّ
اإلسبانية وهــذا فــارق
والتكعيبية
ّ
جوهري.
ع ــاد بـيـكــاســو م ــن إي ـطــال ـيــا وبـفـعــل
تـحـ ّـرره بسبب باليه «استعراض»،
ال ـ ــذي ان ـت ـه ــى ت ـ ـوًا م ــن ال ـع ـم ــل ف ـيــه،
أص ـبــح ّ
رس ــام ــا واق ـع ـيــا ،ب ــل وأنـجــز
بورتريهات كثيرة باالعتماد على
وج ــود م ــودي ــل ،بــورتــري ـهــات كــانــت
ْ
واقـ ـع ـ ّـي ــة صـ ــرفـ ــة .مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن
ال ش ــيء ق ــد ت ـغـ ّـيــر فـعـلـيــا ول ـكــن في
ّ ّ
تغير كــل شــيء وقد
الــوقــت ذاتــه قــد
م ـن ـح ــت إيـ ـط ــالـ ـي ــا و«اس ـ ـت ـ ـعـ ــراض»
نحو
ونهاية الـحــرب بيكاسو على
ٍ
م ــا مــرحـلــة آرل ـي ـكــن أخـ ــرى ،مرحلة
ّ ً
ّ
فتوة ،لو
واقعية ،ليست كئيبة ،أقل
ّ
ش ـئــت ،ولـكــنـهــا مــرحـلــة هـ ــدوء ،كــان
راض ـي ــا ب ــرؤي ــة األش ـي ــاء كـمــا يــراهــا
الجميع ،ال كما يراها الجميع على
ن ـح ـ ٍـو ك ـل ـ ّـي ول ـك ــن ك ـل ـيــا ع ـل ــى ن ـحـ ٍـو
ّ
ـاف .إنها املرحلة بني عامي 1917
كـ ٍ
و.1920
دائـ ـم ــا م ــا كـ ــان ب ـي ـكــاســو م ـهــووســا
بـضــرورة إف ــراغ نفسه ،إف ــراغ نفسه
ّ
كليًا ،إفراغ نفسه على الــدوام ،وإنه
ّ ّ
م ـف ـعـ ٌـم ب ـهــذا بـحـيــث أن ك ــل وج ــوده
عـبــارة عــن تـكــرار إلف ــراغ كـلـ ّـي ،ال بدّ
لــه مــن إفـ ــراغ نـفـســه ،هــو عــاجــز عن
ّ
إسبانيته باملطلق،
إفراغ نفسه من
ْ
ول ـ ـكـ ــن ب ــإم ـك ــان ــه إفـ ـ ـ ــراغ ن ـف ـس ــه مــن
ّ
اإلب ــداع ال ــذي أن ـجــزه .إذن يـقــول كل
ّ
ْ
ّ
يتغير ولكن ليست تلك
شخص إنه
حـقـيـقــة األم ـ ــر ،ب ــل ه ــو ي ـف ــرغ نفسه
وإثر اللحظة التي ينتهي فيها من
إفــراغ نفسه كليًا ال ّ
بد له من إعادة
البدء بإفراغ نفسهُ ،
فيترع نفسه من
جديد بسرعة شديدة.
كان اللون الذي يستخدمه بيكاسو
عـنـصـرًا مـهـمــا عـلــى ال ـ ـ ّـدوام ،شــديــد
األهـ ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــة بـ ـحـ ـي ــث ك ـ ــان ـ ــت مـ ــراحـ ــل
ُ
عمله تـسـ َّـمــى تبعًا لـلــون ال ــذي كــان
يستخدمه .فلنبدأ منذ البداية.
كان التأثير األول لزياراته القصيرة
األول ــى إلــى بــاريــس ،عــام  ،1900قد
م ـن ـحــه لـ ــون ت ــول ــوز ل ـ ــوت ـ ـ ِـر ْك ،وك ــان
َّ
املميز الــذي يسم لوحات
هو اللون
تـ ـل ــك امل ـ ــرحـ ـ ـل ـ ــة .وق ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـم ــر ه ــذا
الـتــأثـيــر لـفـتــرة قـصـيــرة ج ـدًا وحــن
ع ـ ــاد إل ـ ــى بـ ــاريـ ــس وم ـ ــن ثـ ــم ســافــر
إلـ ــى إس ـبــان ـيــا ب ــات ــت األل ـ ـ ــوان الـتــي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا إسـ ـب ــان ـ ّـي ــة مـ ــن حـيــث
الـجــوهــر ،ال ـلــون األزرق ،وق ــد كانت
ل ــوح ــات ت ـلــك املــرح ـلــة زرق ـ ــاء دوم ــا.
وحني عاد إلى فرنسا مجددًا وحني
ج ـع ـل ـت ــه بـ ـهـ ـج ــة ف ــرنـ ـس ــا م ـب ـت ـه ـجــا
ـوردي ُ
ّ
وس ـ ّـم ـي ـ ْـت مــرحـلـتــه
رس ــم بـ ــالـ ـ
تـلــك ال ـ ّ
ـوردي ــة .وف ــي الـحـقـيـقــة كانت
ال ت ــزال هـنــاك آث ــار باقية مــن اللون
األزرق فــي ه ــذه املــرحـلــة ولـكــن كــان
ّ
ورديــة فعليًا أكثر من
لــأزرق سمة
صرفًا ،وبــذا فهي كانت
كونه ًأزرق ّ ً
ورديــة تمامًا ،تبعتها بداية
مرحلة
ّ
ال ــن ـض ــال م ــن أجـ ــل ال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة ،أي
ّ
املرحلة األفريقية التي كانت فيها
ّ
ّ
ـوردي ول ـكــنــه ت ـحـ َّـول
مـسـ ًحــة م ــن ال ـ ـ
ّ
البني
بداية إلى البيج ،والحقًا إلى
واألحمر كما في لوحتي البورتريه
ومن ّ
ثم جــاء ت محطة وسطى ،قبل

ال ـت ـك ـع ـي ـبـ ّـيــة ال ـح ـق ـي ـ ًقـ ّـيــة وقـ ــد كــانــت
ّ
تـلــك املــرحـلــة مــرحـلــة خ ـضــراء .إنـهــا
ً
أقـ ــل شـ ـه ــرة [مـ ــن امل ــراح ــل األخ ـ ــرى]
ّ
ّ
ولـ ـك ــنـ ـه ــا ضـ ــمـ ــت ل ـ ــوح ـ ــات م ـن ــاظ ــر
ّ
ولوحات
طبيعية جميلة جدًا جدًا،
ً
طبيعة صامتة ضخمة ،إضافة إلى
ب ـع ــض الـ ـب ــورت ــريـ ـه ــات .وب ـع ــد ذل ــك
ّ
ج ــاء ت لــوحــات الـطـبـيـعــة الــشــاحـبــة
الـتــي تبعتها شيئًا فشيئًا لوحات
ط ـب ـي ـعــة ص ــام ـت ــة رم ـ ـ ّ
ـادي ـ ــة .وخ ــال
َّ
هــذه املــرحـلــة الــرمـ ّ
ـاديــة بــالــذات قــدم
بيكاسو نفسه للمرة األولــى فعليًا
كـمـلـ ِّـون عـظـيــم .ثـمــة ت ـنـ ّـوع النـهــائـ ّـي
مـ ــن ال ـ ــرم ـ ـ ّ
ـادي فـ ــي تـ ـل ــك الـ ـل ــوح ــات
ّ
حيوية الرسم تصبح درجــات
ومــع
ّ
ال ــرم ـ ّ
ـادي أل ــوان ــا فـعـلــيــة .وب ـعــد ذلــك
ّ
وحينما بات بيكاسو معلمًا بارعًا
ّ
فــي األل ــوان لــم تـعــد مــراحـلــه الفنية
ُت ّ
سمى تبعًا أللوانها.
ّ
وشيئًا فشيئًا وفيما كــان الــصــراع
من أجل عدم ّ
الرضوخ للرؤية التي
ً
لـ ــم ت ـك ــن رؤي ـ ـتـ ــه م ـ ـتـ ــواصـ ــا ،بـ ــدأت
األلــوان تميل ألن تصبح هي ذاتها
ّ
االعتيادية التي يستخدمها
األلوان
الـ ّ
ـرســامــون اآلخ ــرون ،أل ــوان تـتــواء م
م ــع ال ــرس ــم وف ــي نـهــايــة األم ــر وبــن
عــامــي  1927و 1935ب ــات بيكاسو
ً
مـ ّـيــاال إلــى مــؤاســاة نفسه مستعينًا
ُّ
بتصور ماتيس حيال األلــوان ،وقد
حدث هذا حينما كان هو في أقصى
ّ
ّ
حـ ــاالت ي ــأس ــه ألن ه ــذه ال ــن ــزع ــة قد
ّ
داخله وقد انتهت هذه النزعة
باتت ّ
الرسم عام .1935
عن
ف
توق
حني
ّ
ّ
وفــي الــواقــع فــإنــه تــوقــف عــن الرسم
طـ ــوال ع ــام ــن ل ــم ُي ـن ـجــز فـيـهـمــا ّ
أي
رسم أو لوحة.
وفــي نهاية املطاف اندلعت الحرب
في إسبانيا.
ّ
ً
أوال ومن ّ
ثم الحرب.
الثورة
ول ـ ــم ت ـك ــن األحـ ـ ـ ــداث الـ ـت ــي ت ـق ــع فــي
ـاظ
إس ـب ــان ـي ــا هـ ّــي ال ـس ـب ــب فـ ــي إي ـق ـ ُ
بحد ذاتها بل هي حقيقة
بيكاسو
ّ
أنها تحدث في إسبانيا بالذات ،كان
قد أضاع إسبانيا وها هي إسبانيا
َ
ّ
ضع ،إنها موجودة ،وإن وجود
لم ت ِ
إسبانيا هو ما أيقظ بيكاسو ،وهو
ّ
كــان مــوجــودًا أيـضــا ،أمــا كــل مــا كان
م ـف ــروض ــا ع ـل ـيــه م ــن ق ـب ــل ف ـل ــم يـعــد
م ــوج ــودًا ،ه ــو وإس ـب ــان ـي ــا ،كــاهـمــا
م ــوج ــودان ،لـقــد ُوجـ ــدا بـكــل تــأكـيــد،
ّ
ّ
إنـهـمــا م ــوج ــودان ،إنـهـمــا عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة ،وشـ ــرع بـيـكــاســو بــالـعـمــل،
ّ
ّ
يتحدث طوال
يتحدث كما كان
بدأ
ّ
حياته ،يتحدث مستخدمًا الرسوم
واأللـ ـ ـ ـ ــوان ،ي ـت ـح ـ ّـدث ع ـب ــر ال ـك ـتــابــة،
كتابة بيكاسو.
طـ ــوال ح ـيــاتــه ل ــم ي ـت ـح ـ ّـدث إال على
ّ
هــذا النحو ،ولــم يكتب إال على هذا
ّ
النحو ،وقد كان بليغًا.
ولــذا بــدأ عــام  1937يستعيد نفسه
ً
من جديدً .
ضخمة عن إسبانيا وقد
لوحة
رسم
ً
ّ
ّ
تتطور
بكاليغرافية
كانت مشغولة
بــاسـتـمــرار وق ــد كــانــت تـلــك الـلــوحــة
ّ
للتطور الهائل الذي بدأه
استمرارًا
عام  ،1922بات اآلن في حالة غليان
ت ــام ،وف ــي ال ــوق ــت ذات ــه وج ــد لــونــه.
كانت ألوان اللوحات التي ًيرسمها
اآلن ًعــام  1937ألــوانــا بـ ّـراقــة ،ألــوانــا
ّ
فاتحة ولكنها تمتلك مزايا األلوان
ُ
ال ـتــي لــم تـكــن قــد وجـ ــدت حـتــى تلك
الـلـحـظــة إال فــي لــوحــاتــه الــرمـ ّ
ـاديــة،
ي ـم ـك ــن ل ـ ــأل ـ ــوان أن تـ ـتـ ـع ــارض مــع
الرسم ،ويمكن لها أن تتوافق معه،
ّ
بإمكانها فعل مــا يحلو لها ،ولكن
ّ
إمكانية توافقها مع الرسم
مسألة
أم ال ل ـي ـســت ه ــي س ـب ــب وج ــوده ــا،
ّ
ب ــل ن ـج ــده ــا ه ـن ــاك ألنـ ـه ــا ت ــري ــد أن
تـكــون مــوجــودة ،وبـكــل تأكيد وجد
ّ
الحقيقي
بيكاسو لــونــه اآلن ،لــونــه
عام .1937
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سعيد الباز *
في السابق
كان بإمكانك أن تكون ّ
جديًا
وصالحًا لشيء
ّ
مثل فزاعة الحقل
حني هجرها الحصادون
وعادت ملهاة لألوالد.
اآلن،
صرت أعمى القرية
الذي يتمتم
فيما يقعي بجانبه املساء.
¶¶¶
ّ
لم أكن ّ
الحد
سيئًا إلى ذلك
كانت يدي
قد ألفت ّ
لي عنق الفطنة
قبل مصافحة اليأس
ّ
األسرة
وزرع الشكوك في
قبل
انهيار النوم
من الطابق العاشر لليقظة.
ففي الغرف املنسية
عادة ما نصادف الشخص
الذي يدير وجهه
ّ
باتجاه الجدار
ّ
وبمودة رفيق الطريق
يديم
النظر ّ
ّ
فيما ُيظن أنه النافذة
أو ّ
أي مكان آخر
في حاجة إلى األفق.
¶¶¶
م ــن ي ــرش ــدن ــي إلـ ــى ت ـلــك املـ ــرآة
ال ـتــي تـعـكــس صـ ــورة شخص
غيري؟
لقد ّ
تربصت كثيرًا بالضوء
في غرفة ّ
الرسام الهولندي.
ً
أغفيت قليال
وم ـث ــل م ـس ــاء مـفـعــم بخطيئة
اليأس
جمعت أغــراضــي بــدربــة عابر
محترف
ورحت ّ
أتأمل من نافذة األفق
ماذا يعنيه
ّ
انكسار الظل
في ّ
املمر الخالي من الخطوات.
¶¶¶
في هذه الحرب
قاس كجرح قديم
أنا
ٍ
نسيه
السكني.
¶¶¶
ّ
الحياة قد ال تعلمك
كيف ّ
تروض األفعى
في ّ
أسرة اآلخرين.

باشو ــ «فزاعة» َ ّ
(حبر على ورق األ ُرز،
)1682

ّ
الحياة قد ال تعلمك
ّ
كيف ّ
السم
تعب
من أقداح اآلخرين.
الحياة خطيرة
يا صديقي
ّ
ال تعلمك
سوى شحذ مزيد من السكاكني
في شريان الوقت.
الحياة يا صديقي
خطيرة ّ
جدًا
ّ ّ
حد أن املوت
إلى
قد يصادفك في أحد
ّ
املمرات
على هيئة شخص أليف
وقد صار أكثر أمانًا.
¶¶¶
كن حليفًا للضوء
ّ
تصدق حكاية أجنحة الفراش
ال
ّ
في عز الصيف
ّ
هي في أغلب الظن
ضغينة قنديل صدئ
قد توارى في الحوش املهجور
خلف البيت.
¶¶¶
سأعود بالثمرة إلى الشجرة
والشجرة إلى البذرة

والبذرة إلى التربة
والتربة إلى يد املزارع ّ
الطيب،
ّ
وسأترك الحطاب
بعيدًا هناك
يفرك وحيدًا أصابع العزلة.
¶¶¶
شاعر)
(عن موت
ّ
مهشم ّ
الرأس
مثل مشجب
ترك قميصه هنا
يحمل ذكريات باهتة
يفوح منها
عرق قديم.
¶¶¶
ّ
الحد
أأنت سيئ إلى هذا
تواري مراياك بالشراشف،
وما من ميت
في الغرفة سواك.
¶¶¶
ويكون بداخلي
حياد الزجاج ،وبالهشاشة
ذاتها
أخشى من العطب.
¶¶¶
ال ّ
تربت على كتفي

ال تقد يدي إلى وجهة الغد
ال تسدد ّ
سبابتك نحو ورود األمل
ال ّ
تحرك شفاهك بالكلمات املرتبة
ّ
جيدًا بورق السوليفان
ّ
ال تقوس حاجبيك
ّأو تغمز
ّ
عيني
إني أغلقت
منذ أمس
¶¶¶
هكذا
ّ
الشعر
لت
تخي
ٍّ
فالحًا بقبعة قش
يزرع من أجل اآلخرين
أرضًا ليست له!!
¶¶¶
بمواعظ الهواء
وقليل من رجفة التراب
بالكثير من دوخة النار
والقليل أيضًا من رطانة املاء،
هناك
كنت تمامًا
خارج الكيمياء.
* املغرب
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فكر

العالقات التي جمعت «أمير» مكيافيللي والعالم اإلسالمي
يمكن الـقــول إن ق ــراء كـتــاب «مكيافيللي
واإلس ــام وال ـشــرق :إع ــادة توجيه أسس
ال ـف ـكــر ال ـس ـيــاســي ال ـح ــدي ــث» (مـجـمــوعـ ًـة
مؤلفني ـ ـ  )2018 palgrave macmillanكافة،
س ـم ـعــوا ب ـمــؤلــف مـكـيــافـيـلـلــي «األمـ ـي ــر».
ّ
ولـ ـع ــل كـ ـثـ ـرًا ق ـ ـ ــرأوه أيـ ـض ــا وربـ ـم ــا أك ـثــر
مــن م ــرة ،لكن مــن املــؤكــد أن قلة فقط من
قرائه انتبهت إلى مجموعة من «التهم»
ّ
املوجهة للكاتب .املقصود هــو الـقــول إن
ثـمــة مجموعة مــن األف ـكــار املسبقة التي
ّ
تـحـيــط بــاملــؤلــف وصــاح ـبــه ،ولـ ــذا وجــب
ت ـصــويــب بـعـضـهــا مـعـتـمــديــن ع ـلــى آراء
بعض أهل االختصاص ،حتى نتمكن من
قراءة «األمير» قراءة مجردة من األحكام
املسبقة ،وهــذا املؤلف موضوع عرضنا.
ك ـثــر م ــن أهـ ــل االخ ـت ـص ــاص ي ـق ــول ــون إن
آراء مـكـيــافـيـلـلــي ( )1527-1469كـثـيـرًا
ّ
م ــا ت ــم تــأويـلـهــا عـلــى نـحــو خ ــاط ــئ ،وأن
كثيرًا من القراء يشعرون باالنزعاج من
ت ـلــك اآلراء .ل ـكــن ه ــذه امل ـشــاعــر السلبية
ّ
متمعنة للمؤلف
نــاتـجــة مــن ق ــراءة غـيــر
الـشـهـيــر .إذ يـتـهـمــون صــاحـبــه بــأنــه أقــر
بمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» (وهو مبدأ
جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن بــاملـنــاسـبــة)،
ّ
وأن «على القائد الكذب على شعبه» ،وأن
«عـلــى الـقــائــد الحكم بــاسـتـخــدام الـقــوة».
االدع ـ ـ ــاء بـ ــأن هـ ــذه مـ ـب ــادئ مـكـيــافـيـلـلــي،
ن ــات ــج م ــن ق ـ ــراءة سـطـحـيــة ل ـك ـتــابــه .فكل
ّ
مــا قــالــه مكيافيللي ف ــي املــؤلــف إن ثمة
ظــروفــا تكون فيها املصلحة العامة أهم
من الوسائل ،وأهم من فضائل تصرفات
الحاكم أو أخالقياته.
قـ ــال م ـك ـيــاف ـي ـل ـلــي ف ــي «األم ـ ـيـ ــر» إنـ ــه مــن
غير املمكن أن يـكــون «الـحــاكــم» محبوبًا
مــن قـبــل كــل األف ـ ــراد .ل ــذا فعليه مـحــاولــة
أن ي ـك ــون م ـح ـبــوبــا وم ـه ــاب ــا ف ــي ال ــوقــت
نـفـســه ،لـكـنــه يـنـصـحــه بــاخـتـيــار املـهــابــة
ألن األخيرة تضمن أن يخاف أعــداءه من
ال ـع ـقــاب ف ــي ح ــال خ ـس ــروا امل ـعــركــة .على
القائد أال يظهر أي ضعف ،وإال فإنه لن
يهاب وستتم اإلطاحة به.

وم ـك ـيــاف ـي ـل ـلــي ي ـع ـت ــرف ب ــأه ـم ـي ــة ال ـق ــوة
الـعـسـكــريــة ،وأنـ ــه عـلــى ال ــدول ــة أن تـكــون
منظمة ،حتى لو كان ذلك يتم عبر الكذب
ع ـل ــى الـ ـن ــاس م ــن أجـ ــل دف ـع ـه ــم مل ـحــاربــة
ال ـع ــدو امل ـش ـت ــرك .ط ــرح مـكـيــافـيـلـلــي هــذا
امل ـب ــدأ األخ ـي ــر ألن الـكـنـيـســة ف ــي أوروبـ ــا
كانت مرتبطة بالسياسة في عصره ،ما
يعني التزام «الطهارة» ،مثل عدم الكذب
وما إلى ذلــك .لكن مبدأ مكيافيللي الذي
ي ــرى أن ــه يـحــق لـلـقــائــد ال ـكــذب يـعـنــي أنــه
كان يطالب بدولة ِعلمانية ال مكان فيها
للمؤسسات الدينية.
إن الـغــايــة ال تـبــرر الــوسـيـلــة ،لكن الغاية
تعني أيضًا أنها قد تكون مهمة من أجل
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع واس ـت ـمــراري ـتــه.
عـ ـن ــده ــا ال ت ـ ـكـ ــون ال ــوسـ ـيـ ـل ــة م ــرت ـب ـط ــة
ب ــاألخ ــاقـ ـي ــات .وألن الـ ـق ــائ ــد ال يـمـكـنــه
إرضــاء كل فرد في كل األوقــات ،فعليه أن
يكون بارعًا كي يتمكن من املحافظة على
الـسـيـطــرة عـلــى ال ــدول ــة .ول ــذا ،فـقــد تنشأ
ظــروف يكون فيها القائد ملزمًا بالكذب
على الشعب ،من أجل تحقيق هدف عظيم
لصالح املجتمع ككل.
كما يرى مكيافيللي وجــوب فصل حياة
الحاكم الخاصة من الدولة .فمهما كانت
أخ ــاق الـحــاكــم خليعة ،فــإن صــورتــه في
املجتمع عـلــى جــانــب كبير مــن األهـمـيــة.
فــال ـحــاكــم ق ــد ي ـك ــون مـهـلـهــل الشخصية
فــي حـيــاتــه ال ـخــاصــة ،لـكــن عـنــدمــا يكون
مــرتـبـطــا بــاألع ـمــال الـسـيــاسـيــة وال ــدول ــة،
فمن غير املقبول تعريض صورته للجرح
والتشهير ألن ذلك سيؤدي إلى الفوضى
وإلى انهيار الدولة.
اآلن وق ــد قــدمـنــا ص ــورة مـخـتـصــرة ألهــم
أقـ ـ ــوال مـكـيــافـيـلـلــي ذات ال ـص ـل ــة ،ننتقل
إل ــى ق ـ ــراءة ه ــذا امل ــؤل ــف املــرت ـبــط بحلقة
بـحــث عـلـمــي ع ـقــدت ف ــي «س ـك ــوال نــورمـ ِـا
سوبريور» في مدينة بيزا اإليطالية يوم
السادس من أيار (مايو)  ،2013في ذكرى
مرور خمسمئة عام على صدور «األمير».
ه ــذا امل ــؤل ــف م ــوض ــوع ال ـع ــرض يتضمن

استعمال «األمير»
إلساءة تأويل
اإلسالم والشرق ّ لم
تقتصر على الكتاب
األوروبيين

بـعــض األب ـحــاث الـتــي قدمتها مجموعة
من العاملات والعلماء في الندوة.
مــن امل ـعــروف أن األدي ــب الـهـنــدي سلمان
رشدي قدم مكيافيللي على نحو إيجابي
في روايته The Enchantress of Florence
(عرافة فلورنسا) ،وربط في الوقت نفسه
بني الغرب وأواسط آسيا ،وهو ما يفتتح
بـ ــه ل ــوت ـش ـي ــو بـ ـي ــاسـ ـي ــوري وج ـي ـس ـي ـبــي
ماركوتشي ّ
محررا هذا الكتاب .وهذا هو
الهدف األهم للمؤلف كما سيرى القارئ.
لكن املـحـ ّـرريــن يـشــددان على أن مكونات
«األمير» يمكن قراءتها على أنها موزايك
أورآسيوي واسع .فطبيعة الفترة الواقعة
بني العصور الوسطى املتأخرة والعصور
الحديثة املبكرة ،تتسم بتواصل مستمر
على حــدود اللغة والثقافة والدين .لذلك
ف ــإن ه ــدف ه ــذا امل ــؤل ــف امل ـث ـيــر اإلضـ ــاءة
على إمكانية القراءة املتعددة ملا يرد في
صفحات مؤلف مكيافيللي ،وأبـعــد مما
ج ــرى ومـمــا اق ـتــرح فــي ال ـقــرون املــاضـيــة.
وه ــذا يتطلب ال ــذه ــاب إل ــى مــا أب ـعــد من

التبسيطات ،بل حتى محاوالت التقليل
من قيمة فكر مكيافيللي ،وتحويلها إلى
مقتطفات من قواعد السلوك في الحكم،
أو حتى محاوالت تقديمه على أنه مفكر
يعكس ُعلوية القيم الغربية التي يهددها
«ص ــدام الـحـضــارات» والـتــي مثل تنظيم
إبراهيم البدري أحط صورها.
مـ ــن أج ـ ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ه ـ ــدف الـ ـن ــدوة
وبالتالي هذا املؤلف ،فقد قسمه املحرران
إلــى ثــاثــة أج ــزاء يـحــوي كــل منها ثالثة
فصول.
ُ
ال ـجــزء األول «م ــن ال ـق ــراءات إل ــى ال ــق ـ َّـراء»
ي ـس ـب ــر الـ ــراب ـ ـطـ ــة بـ ــن خ ـل ـف ـي ــات تـعـلـيــم
م ـك ـي ــاف ـي ـل ـل ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـقـبــل
ذل ـ ــك ل ـ ــدى كـ ـت ــاب ت ـع ــام ـل ــوا م ــع اإلس ـ ــام
واإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة .ف ـمــؤلــف
«األم ـ ـ ـيـ ـ ــر» م ــدي ــن كـ ـثـ ـيـ ـرًا لـ ـ ـ «ك ـ ـتـ ــاب ســر
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ال ـ ـ ـ ًــذي ك ـ ـ ــان أك ـ ـثـ ــر امل ــؤلـ ـف ــات
املنسوبة خطأ إلى أرسطو ،املكتوب في
القرن الثامن في سوريا وتمت ترجمته
إلى الالتينية وإلى لغات أوروبية أخرى.

إعداد زياد منى

وك ــات ــب ال ـف ـص ــل ل ــوت ـش ـي ــو ب ـي ــاس ـي ــوري
(«جـ ــذور إســامـيــة ألف ـكــار مكيافيللي»،
«األمير» و«كتاب سر األسرار» من بغداد
إلى فلورنسا والعودة») يقول إن وجود
مرجع إســامــي لــدى مكيافيللي يوضح
التشابه بــن «األمـيــر» والفكر السياسي
العربي ،والــذي ساهم في انتشار أفكاره
وكتاباته وتقبلها في العالم اإلسالمي.
املـ ـ ــادة الــرئ ـي ـســة ل ـل ـجــزء ال ـث ــان ــي «أدي ـ ــان
وإم ـبــراطــوريــات» تــركــز عـلــى االسـتـعــادة
الـخــاقــة لـكـتــابــات لــوتـشـيــو بـيــاسـيــوري
التي تمت ـ ـ دومــا وفــق الكاتب ـ ـ على يد
مـفـكــريــن إنـســانـيــن ومـبـشــريــن ورحــالــة،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــأسـ ـي ــس م ـ ـقـ ــارنـ ــة م ـ ــع الـ ـق ــوى
اإلسالمية.
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء ال ـ ـث ـ ــال ـ ــث «م ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو أب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ــن
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق» م ـخ ـصــص ل ـت ــوض ـي ــح أن
إســاءة استعمال مؤلف «األمير» لتأويل
اإلسـ ـ ــام والـ ـش ــرق أو إس ـ ــاءة تــأويـلـهـمــا
ل ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب األوروبـ ـ ـي ـ ــن.
ويوضح هذا الجزء وجــود فكر سياسي
عــابــر لـلـثـقــافــات ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة .ودلـيــل
ذلك التشابه (واالختالفات) بني كتابات
جــال مصطفى ( )1567-1490وكتابات
م ـك ـي ــاف ـي ـل ـل ــي ،ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ي ـن ـت ـب ــه إل ـي ـه ــا
الـبـحــاثــة بسبب دراس ــة كــل منهما على
نـحــو مـنـفـصــل ،دوم ــا وف ــق قــايــا شــاهــن
األسـتــاذ املساعد للتاريخ العثماني في
جــام ـعــة إن ــدي ــان ــا ،صــاحــب ف ـصــل «قـصــة
م ـس ـت ـش ـ َـار ْي ــن :مـكـيــافـيـلـلــي وج ـ ــال زاده
مصطفى والثقافات السياسية املترابطة
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـخـ ــامـ ــس ع ـ ـشـ ــر /ال ـع ــاش ــر
هجري» .نكتفي بهذا العرض املختصر،
ونوصي بقراءته ألهميته ،عسى أن تتم
ترجمته إلى اللغة العربية.
Machiavelli, Islam and the East: Reorienting the Foundations of Modern
Political Thought. palgrave macmillan
2018. 268 pp. Edited by Lucio Biasiori
and Giuseppe Marcocci.

تاريخ

كريس هارمن :التاريخ من تحت
من َبنى طيبات البوابات السبع؟
يـقــول ،فــي صفحات الكتب ستعثر على
أسماء امللوك؟
فهل كانوا امللوك من َجر كتل الصخور؟
وبابل ،التي دمرت مرات كثيرة
من الذي رفعها مرات كثيرة؟
وفي أي منازل مدينة ليما ذهبية التأللؤ
عاش سكانها؟
ّ
وبــنــاؤو ســور الـصــن ،إلــى أيــن توجهوا
عشية انتهائهم من العمل؟
وروما العظيمة ،املليئة بأقواس النصر.
من بناها ،وعلى من انتصر القياصرة؟
وبـ ـي ــزنـ ـط ــة ،ال ـ ـتـ ــي كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــا مــدح ـت ـهــا
األغاني ،هل كان لساكينها قصور فقط؟
وحتى فــي أطلنطس الخرافية ،فــي ليلة
ابـتـلـعـهــا املـحـيــط ،ال ـغــرق مــا زال يصرخ
على عبيدها
اإلسكندر الشاب غزا الهند.
فهل كان وحده؟
وقيصر هــزم الـغــال؟ ألــم يصطحب حتى
طباخًا معه؟
وفيليب ،ملك إسبانيا ،بكى عندما غرق
أسطوله .هل كان هو وحده من بكى؟
وف ــري ــدري ــك ال ـث ــان ــي ربـ ــح حـ ــرب الـسـنــن
السبع .من كان الرابح اآلخر؟
في كل صفحة نصر؟
من طبخ في احتفاليات املنتصرين؟
ومن دفع الفاتورة؟
تقارير كثيرة
وأسئلة كثيرة.
--هــذه ترجمتي لقصيدة برتولد بريشت
«أسئلة عامل يعرف القراءة» ،التي افتتح
الكاتب كريس هارمن بها كتابه املوسع
«تــاريــخ العالم من العصر الحجري إلى
األل ـف ـي ــة ال ـج ــدي ــدة م ــن م ـن ـظــور شـعـبــي»

( versoـ ـ ـ ّ ،)2017وقد ارتأينا أن نوردها
ألنـهــا تـلــخــص فـكــرتــه فــي جـمــل قصيرة.
امل ـق ـص ــود أن الـ ـت ــواري ــخ الـ ـت ــي عـ ـ ــادة مــا
ن ـق ــرؤه ــا ف ــي امل ـن ــاه ــج امل ــدرس ـي ــة وحـتــى
ال ـجــام ـع ـيــة ،لـيـســت س ــوى «ال ـت ــاري ــخ من
فـ ــوق» ك ـمــا ُي ـق ــال .ك ـتــب ال ـت ــاري ــخ م ــا هي
ســوى أخـبــار الحكام واملـلــوك واألبــاطــرة
والخلفاء ،ال تــواريــخ الشعوب التي هي
م ــن تـصـنــع ال ـت ــاري ــخ .ل ــذل ــك ،ف ــإن أسـئـلــة
األديـ ــب األمل ــان ــي املــارك ـســي ال ـتــي تصرخ
م ـطــال ـبــة ب ــإج ــاب ــات ،م ـس ــوغ ــة .مــوضــوع
ال ـت ــاري ــخ سـلـسـلــة م ــن األحـ ـ ــداث تتابعت
حـ ـت ــى أوصـ ـلـ ـتـ ـن ــا إل ـ ـ ــى م ـ ــا نـ ـح ــن ع ـل ـيــه
ِّ
اآلن ،يـقــول ال ـكــاتــب ،وه ــو مـنــظــر الـحــزب
التروتسكي في بريطانيا (حزب العمال
االشـتــراكـيــن) .إنــه قصة كيف استحلنا
نحن ،البشر ،إلــى ما عليه اآلن .فهم ذلك
مفتاح ما إذا كان بمقدورنا تغيير العالم
الـ ــذي نـعـيــش ف ـيــه ،وكـيـفـيــة إن ـج ــاز ذل ــك.
فــالــديـكـتــاتــور فــي رواي ــة ج ــورج أوروي ــل
« »1984يـقــول« :مــن يملك املــاضــي يملك
ال ـح ــاض ــر» ،الـ ــذي ه ــو ه ــدف ال ـط ـغــاة في
األوقــات كافة .قبل أكثر من عشرين قرنًا
ً
مثال ،أصــدر إمبراطور الصني أمـرًا بقتل
كــل مــن يستخدم املــاضــي لنقد الحاضر.
واألزتيك قاموا في القرن الخامس عشر
بتدمير وثائق املمالك التي سبقتهم في
وادي املكسيك ،ثــم قــام اإلسـبــان بتدمير
كل الوثائق في املنطقة عندما احتلوها.
وكذلك فعل العباسيون بآثار األمويني،
وحتى بقبورهم.
انطالقًا مما سبق ،يؤكد الكاتب أن هدف
عمله تقديم خطوط عامة لتاريخ العالم،
ً
وليس أكثر من ذلك ،لكن آمال أن يساعد
بعض الناس في تقبل املاضي والحاضر.
قال الكاتب إنه على علم بأنه سيتعرض

الديكتاتور في رواية
« »1984يقول :من
يملك الماضي يملك
الحاضر

إلج ـح ــافــن نــات ـجــن ع ــن أح ـك ــام مسبقة
أولها أن التغير املستمر في املجتمعات
املـتـعــاقـبــة ن ـتــاج الـطـبـيـعــة غـيــر املتغيرة
للبشر .اإلجحاف الثاني أن البشرية التي
تـغـيــرت ف ــي امل ــاض ــي وص ـلــت إل ــى نهاية
التاريخ ،وفق حكم فرنسيس فوكوياما،
مستشار وزارة الخارجية فــي الــواليــات
املتحدة ،صاحب مقولة «نهاية التاريخ»،
علمًا بأنه تخلى عنها.
ن ـك ـت ـفــي بـ ـه ــذا الـ ـع ــرض ألفـ ـك ــار امل ــؤل ــف،
وننتقل اآلن إلى سرد محتواه.
ق ـســم ال ـكــاتــب مــؤل ـفــه إل ــى سـبـعــة أق ـســام
يـحــوي كــل منها مجموعة فـصــول ،على
النحو اآلتي:
 )1صـعــود املـجـتـمـعــات الـطـبـقـيــة :مدخل
وخمس فصول هي:

مدخل :ما قبل الطبقات:
« )1ثورة» العصر الحجري الحديث؛ )2
الحضارات األول ــى؛  )3التقسيم الطبقي
األول؛  )4اضـطـهــاد املـ ــرأة؛ « )5الـعـصــور
املظلمة» األولى.
 )2الـعــالــم الـقــديــم وي ـحــوي سـتــة فصول
هي:
 )1الـحــديــد واإلم ـب ــراط ــوري ــات؛  )2الهند
ال ـقــدي ـمــة؛  )3اإلم ـب ــراط ــوري ــات الصينية
الـ ـق ــديـ ـم ــة؛  )4أول ـ ـ ــى امل ـ ـ ــدن اإلغ ــريـ ـقـ ـي ــة؛
 )5صـ ـع ــود اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــان ـي ــة
وانهيارها؛  )6صعود املسيحية.
« )3ال ـع ـصــور الــوس ـطــى» وي ـح ــوي ستة
فصول هي:
 )1قرون من الفوضى؛  )2الصني :انبعاث
اإلمبراطورية؛  )3بيزنطة :الحفرية الحية؛

 )4الـ ـث ــورات اإلس ــام ـي ــة؛  )5ال ـح ـضــارات
اإلفريقية؛  )6اإلقطاع األوروبي.
 )4التغير العظيم ويحوي أربعة فصول
هي:
 )1إخ ـض ــاع إس ـبــان ـيــا ال ـج ــدي ــدة؛  )2من
النهضة إلــى اإلص ــاح؛  )3اآلالم الـحــادة
ل ـ ـ ــوالدة ال ـن ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد؛ آخ ـ ــر ازدهـ ـ ــار
إلمبراطوريات آسيا.
 )5ان ـت ـش ــار ن ـظ ــام ج ــدي ــد وي ـح ــوي ستة
فصول هي:
 )1زمن السالم االجتماعي؛  )2من الخرافة
إلـ ــى ال ـ ِـع ـل ــم؛  )3ال ـت ـن ــوي ــر؛  )4ال ـع ـبــوديــة
والعمل املــأجــور الـعـبــودي؛  )5العبودية
والعنصرية؛  )6اقتصاد «العامل الحر».
 )6العالم ينقلب رأسًا على عقب ويحوي
ً
 11فصال هي:
 )1مدخل أميركي؛  )2الثورة الفرنسية؛ )3
اليعقوبية خارج فرنسا )4 :تراجع العقل؛
 )5الثورة الصناعية؛  )6والدة املاركسية؛
1848 )7؛  )8الحرب األهلية األميركية؛ )9
احتالل الشرق؛  )10االستثناء الياباني؛
 )11اقتحام الفردوس :كومونة باريس.
 )7ق ــرن األمـ ــل وال ــرع ــب وي ـح ــوي عـشــرة
فصول هي:
 )1عــالــم رأس املـ ــال؛  )2ال ـحــرب العاملية
والـ ـث ــورة ال ـعــامل ـيــة؛  )3أوروب ـ ــا ف ــي حــالــة
َ
ه ـيــاج؛  )4ث ــورات فــي الـعــالــم املـســتـعـ َـمــر؛
« )5الـعـشــريـنـيــات الــذهـبـيــة»؛  )6الــركــود
العظيم؛  )7األمــل املخنوق1936-1934 :؛
 )8منتصف الليل في أوروبــا؛  )9الحرب
الباردة؛  )10الفوضى العاملية الجديدة.
استنتاجات :أوهام العصر.
A People›s History of the World From
the Stone Age to the New Millennium.
verso (2017). 752 pp. chris harman.
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سياسة
ّ
أمين صيقل :تحديات تواجه «إيران الصاعدة»
أربـ ـع ــون ع ــام ــا م ـضــت ع ـلــى االن ـت ـفــاضــة
الشعبية العارمة في إيران ،التي يعرفها
بعضهم بأنها ث ــورة ،والـتــي قضت على
ح ـك ــم ال ـ ـشـ ــاه امل ــرتـ ـب ــط ب ــاالس ـت ـع ـم ـ َـاري ــن
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،آخـ ــذيـ ــن فــي
االعتبار أن األخيرين هما من أعاداه إلى
س ــدة ال ـح ـكــم ب ـعــد ثـ ــورة مـحـمــد مـصــدق
ف ــي مـطـلــع خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي.
قليلة هي الــدول التي تعرضت ملثل هذا
الحصار من الغرب ،وعدد أقل من الدول
تمكنت من تجاوز آثار الحصار ،من دون
الـتـخـلــي ع ــن مـبــادئـهــا أو االنـ ـح ــراف عن
أهدافها .فالنبض الـثــوري ما زال يحدد
سـيــاســات الـبــاد الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة،
لكن من دون نفي أن النظام اضطر أحيانًا
إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول عـمـلـيــة /نفعية
لبعض املشاكل.
هل من سبب للخوف من «أطماع» إيران،
كما ّ
يدعي الرئيس األميركي وغلمانه في
الخليج الـفــارســي والـعــدو الصهيوني؟!
ُ
للتذكير ،إيــران لم تغز أي دولــة منذ عام
.1798
ي ـنــاقــش أم ــن صـيـقــل ف ــي ك ـتــابــه «إيـ ــران
ال ـصــاعــدة :بـقــاء الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
ومستقبلها» (princeton university press
 )2019ت ــاري ــخ إي ـ ــران ،وي ــوض ــح كـيــف أن
الـظــروف الداخلية والخارجية ساهمت
في توحيد األمة اإليرانية في االنتفاضة
الشعبية عام  ،1979ويوثق تاريخ الدولة
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ــدخ ــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
املـسـتـمــر ف ــي شــؤون ـهــا ،آخ ــره ــا تدخلها
ال ـســافــر وتـحــريـضـهــا ع ـلــى ال ـن ـظــام عــام
 ،2017ه ــي وم ـع ـهــا م ـش ـي ـخــات الـخـلـيــج
ال ـف ــارس ــي الـسـيـبــريــانـيــة وم ـع ـهــم ال ـعــدو
الصهيوني.
لـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف ال ي ـ ـح ـ ـكـ ــي ق ـص ــة
االنـتـفــاضــة /ال ـث ــورة عـلــى ال ـش ــاه ،وإنـمــا
ي ـن ــاق ــش امل ـع ـض ــات والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
واج ـ ـهـ ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـبـ ــاد الـ ـج ــدي ــدة بـعــد
انتصار القيادة اإلسالمية الجديدة.
يـتـعــرض الـكــاتــب أيـضــا ملختلف منابع
قـ ــوة الـ ـنـ ـظ ــام ،س ـ ــواء م ــا ي ـس ـمــى «ال ـق ــوة
الناعمة» ،أي عالقات النظام مع مختلف
ال ـقــوى الــوطـنـيــة وم ــع الـشـبـكــات الـعــابــرة
ل ـل ـق ــوم ـي ــات ،وال ـ ـتـ ــي س ــاه ـم ــت إل ـ ــى حــد
كبير« ،في تعزيز تأثير إيران في اإلقليم
وتوسيعه» ،وكذلك ما يسمى القوة غير
الـنــاعـمــة أو ال ـقــوة الـغـلـيـظــة ،أي الجيش
املكلف بحماية البالد والـحــرس الثوري
املكلف بحماية الثورة والنظام اإلسالمي

واألمن القومي.
كــذلــك يـبـحــث الـكــاتــب فــي عــاقــات إي ــران
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ــاق ــاتـ ـه ــا مــع
روسيا ،رغم مخاوفها التاريخية منها،
ودعمها سوريا والتدخل في أفغانستان
وغير ذلك ،ويعثر فيها ـ ـ كما يقول ـ ـ على
أسباب عــداوة واشنطن للنظام .كما من
غ ـيــر امل ـم ـكــن ت ـجــاهــل أن تـشـكـيــل أع ــراب
ال ـخ ـل ـيــج ال ـف ــارس ــي «م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون»
فــي الـخـلـيــج ك ــان بــأمــر أنـغـلــو ـ ـ ـ ـ أمـيــركــي
مل ــواج ـه ــة ال ـن ـظ ــام ال ـ ـثـ ــوري ف ــي طـ ـه ــران.
فـتـشـكـيــل ذل ــك الـتـحــالــف ال ـهــش عـنــى أن
أعـ ـض ــاءه ي ـ ــرون أن إيـ ـ ــران ال ـث ــوري ــة هي
العدو الواجب التوحد ملواجهته ،وليس
كيان العدو الصهيوني ،وهو ما يصرح
به حاليًا غلمان الخليج ليل نهار.
أمـ ــر آخـ ــر وجـ ــب اإلش ـ ـ ــارة إل ـي ــه ه ــو دعــم
واشنطن وتوابعها من مشيخات الخليج
السيبريانية لحرب نظام صــدام حسني
على إيــران وإم ــداده باألسلحة املتطورة
ودفع غلمانها إياهم لدعمه ماليًا.
ف ــي ظ ـن ـنــا ،أن ال ـكــاتــب ل ــم يـمـنــح م ـعــاداة
ال ـن ـظــام لـكـيــان ال ـع ــدو ورفـ ــض أي صلح
معه وع ـ ّـد فلسطني أرض ــا مقدسة وجب
تـحــريــرهــا ،فــي قـلــب املــوقــف ال ــذي يزعج
واشنطن وغلمانها في املنطقة بمن فيهم
نـظــام العسكر فــي مـصــر ،فيما األسـبــاب
األخرى تفرعات من األساس.
ّ
يذكر الكاتب أن إيران تمكنت من التحول
إلــى قــوة وسطى ،رغــم الحصار ومعاداة
ً
ال ــدول امل ـج ــاورة ـ ـ وأوال وقـبــل كــل شــيء
معاداة واشنطن ـ ـ لكنه يستعني بكتابات
أه ـ ــل االخـ ـتـ ـص ــاص ف ــي م ـع ـنــى «ال ــدول ــة
الــوسـطــى» .ويستخدم التعريف التالي
ً
لـ«القوة الوسطى» مدخال لتحليل مكامن
ق ـ ــدرات إي ـ ــران الـحـقـيـقـيــة ض ـمــن اإلطـ ــار
الـتــاريـخــي والـسـيــاســي :ال ـقــوة الوسطى
قــوة تتمتع بمثل هــذه الـقــدرة العسكرية
واملـ ـ ــوارد وامل ــوق ــع االس ـتــرات ـي ـجــي ،حيث
تسعى القوى العظمى في وقت السلم إلى
دعـمـهــا ،وفــي زمــن ال ـحــرب ،بينما ال أمل
لها في الفوز في حرب على قوة عظمى،
يمكنها أن تأمل في إلحاق كلفة على قوة
عظمى تفوق مــا يمكن أن تأمل األخيرة
في تحقيقه من خالل مهاجمتها.
يستنتج الكاتب من ذلك أن هذا التعريف
ي ـس ـت ـح ـضــر م ــرك ــزي ــة الـ ـع ــوام ــل امل ــادي ــة
ف ــي كـيـفـيــة إدراكـ ـن ــا وت ـقــوي ـم ـنــا الـنـقــدي
ّ
للعظمة والـحـجــم وال ـق ــوة ،ويـضـيــف إن
املـقــاربــة الهرمية ملفهوم الـقــوة الوطنية
تــدعــم الـتـحـقـيــق التحليلي والـتـجــريـبــي

يبحث في عالقات
إيران الدولية،
وخصوصًا عالقاتها
مع روسيا ،رغم
مخاوفها التاريخية
منها

لهذا املؤلف لـقــدرات إيــران املــاديــة .سبب
ذل ــك أن ه ــذا ال ـن ـهــج ي ـق ــدم ال ـف ـهــم األك ـثــر
تماسكًا وبديهية لـ«قوة وسطى» ويظل
متحررًا نسبيًا من االفتراضات التقليدية
واأليديولوجية التي من شأنها أن تعوق
ب ــالـ ـض ــرورة ال ـت ـقــويــم ال ـح ـك ـيــم للقضية
املثيرة للجدل مثل قضية إيران.
إن طـ ــرح ت ـع ـق ـيــدات ت ـط ــور ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة يـثـيــر عـ ــددًا م ــن األس ـئ ـل ــة :ما
ط ـب ـي ـعــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ــديـ ـن ــي ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية وهيكله؟ وملــاذا أثار وجودها
كثيرًا من املعارضة اإلقليمية والدولية،
وخ ــاص ــة م ــن ق ــوة عــاملـيــة مـثــل ال ــوالي ــات
ّ
امل ـت ـح ــدة؟ ومـ ــا ال ـ ــذي م ــك ــن ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلســام ـيــة م ــن ال ـخ ــروج ســاملــة م ــن هــذه
امل ـعــارضــة ال ـشــرســة؟ وم ــا ال ــذي ق ــاد إلــى
س ـل ــوك ـه ــا الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي غـيــر
الـتـقـلـيــدي ،ال ــذي ك ــان ي ـغــذي ،عـلــى األقــل
جــزئ ـيــا ،خ ــوف ال ـغ ــرب م ــن الـجـمـهــوريــة؟
وإلى أي مدى تقدمت في استخدام قدرات
م ــوارده ــا؟ وإل ــى أي مــدى سمح لها هذا
الـتـقــدم بالحفاظ على الـنـظــام الــداخـلــي،
وض ـم ــان ق ــاع ــدة دع ــم شـعـبـيــة مـنــاسـبــة،
ووضعها العبًا رئيسًا في املنطقة ،وربما
أبعد من ذلــك؟ ومــا الطرق التي اتبعتها
ل ـض ـم ــان م ـصــال ـح ـهــا ف ــي وجـ ــه مـصــالــح
جيرانها وقــوى الـعــالــم ،فــي الــوقــت الــذي
قدمت فيه نفسها كقوة ودية واستقرارية
داخـ ـ ـ ــل الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ــدولـ ـ ــي؟ هـ ــل س ـت ـكــون
ق ــادرة عـلــى ت ـجــاوز مــوقــف إدارة تــرامــب

الـ ـع ــدوان ــي ،ك ـمــا فـعـلــت ت ـج ــاه ال ـق ـي ــادات
األميركية السابقة؟
منهج املــؤلــف فــي معالجة هــذه األسئلة
وغ ـي ــره ــا ،ه ــو ف ــي امل ـق ــام األول تحليلي
وت ـج ــري ـب ــي ولـ ـي ــس ال ـت ـف ـس ـيــري ن ـظــريــا.
بـعـبــارة أخ ــرى ،هــو يسعى إلــى توضيح
وتحليل القضايا التي ركــزت على نحو
بارز على تأسيس الجمهورية اإلسالمية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وتـ ـط ــوره ــا واس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا
وم ــواط ــن ضعفها فــي كــل مــن معرضها
ال ـس ـيــادي والـتـفـسـيــري ال ـخــارجــي داخــل
املنطقة اإلقليمية واملـتـغـيــرة ،والـظــروف
الــدول ـيــة .وه ــو يـفـتــرض أن للجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة قـ ـص ــة فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوع ـه ــا،
م ـت ـع ــددة األبـ ـ ـع ـ ــاد ،وأحـ ـي ــان ــا م ــأس ــوي ــة،
ُ
س ـيــاس ـيــة ث ـيــوقــراط ـي ــة ي ـجــب أن تـ ــروى
وت ـس ـمــع ،إذا ك ــان عـلــى امل ــرء أن يكتسب
رؤى واق ـع ـي ــة وص ـح ـي ـحــة حـ ــول كـيـفـيــة
ّ
املضي قدمًا في وجه
عملها وتمكنها من
الخصوم الكثيرين.
ي ـقـ ّـر الـكــاتــب ب ــأن بـعــض مــا ي ــرد فــي هــذا
املــؤلــف يمكن الـعـثــور عليه فــي مؤلفات
أخــرى عن إيــران ،لكن ما ّ
يميز مؤلفه في
امل ـق ــام األول ع ــن اآلخ ــري ــن ه ــو التحليل
الـتـفـصـيـلــي ال ـ ــذي ي ـقــدمــه ل ـل ـت ـفــاعــل بني
السياسة الداخلية والعالقات الخارجية
إليـ ـ ـ ــران ،وط ــري ـق ــة ال ـت ـفــاع ــل م ــع تـقـلـبــات
الوضع اإلقليمي والــدولــي لضمان بقاء
النظام اإلسالمي .وبعبارة أخرى ،مع أن
سلوك النظام اتخذ في كثير من األحيان

رد عـلــى االس ـت ـف ــزازات الـخــارجـيــة،
شـكــل ٍ
فقد مــارس في الوقت نفسه دورًا رئيسًا
في توليد هذه االستفزازات واالستجابة
لها.
قسم الكاتب مؤلفه إلــى ثمانية فصول،
بما في ذلك الخاتمة.
يـحــدد الفصل الثاني املشهد عــن طريق
ش ــرح مـفـهــوم ال ـث ــورة وتـحـلـيــل ال ـظــروف
الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة الـتــي ســاعــدت في
انــدالع الـثــورة اإليرانية ومهدت الطريق
لصعود الخميني إلى السلطة.
الطبيعة والبنية والعمليات الـتــي أقــام
بها الخميني النظام اإلســامــي ومكنت
م ــن ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى امل ـع ــارض ــة الــداخ ـل ـيــة،
واألعمال العدائية والخصومة الخارجية
تشكل موضوع الفصل الثالث.
وي ـنــاقــش ال ـف ـصــل ال ــراب ــع بـشـكــل حــاســم
ت ـطــور ن ـظــام الـخـمـيـنــي ف ــي ظ ــل خليفته
خــام ـن ـئــي ،الـ ــذي تـمـكــن م ــن مــراك ـمــة قــدر
من السلطة يساوي ما كان لسلفه ،إن لم
يكن أكثر ،في مسائل السياسة الداخلية
والـخــارجـيــة .ويـنــاقــش الفصل الخامس
بالتفصيل مسألة وفرة موارد الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة ودورهـ ـ ــا ف ــي ت ـحــديــد قــوتـهــا
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـص ـل ـبــة وال ـل ـي ـنــة قــاعــدة
أساس لتقويم مقدرة إيران على أن تكون
العبًا إقليميًا رئيسًا .ويقدم الفصالن 6
ً
و 7تحليال نـقــديــا لـعــاقــات الجمهورية
اإلسالمية مع جيرانها والقوى العاملية
على التوالي.
الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش ب ـع ــض
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه
الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة وي ـطــرح الـســؤال
م ــا إذا ك ــان ال ـن ـظــام اإلس ــام ــي اإلي ــران ــي
سيستطيع البقاء خارج تقاليد الخميني
الجهادية أو ما إذا كان التقليد سيتوقف
في وقت ما ،ما يزيد من احتماالت اتخاذ
إيــران اتجاهًا مختلفًا .لــذلــك ،فإنه يولي
أهمية لتأثير املوقف السياسي املتشدد
لرئاسة ترامب على العالقات األميركية
ومصير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ّ
نفسها .يوفر هــذا املؤلف صــورة شاملة
ل ـل ـت ـغ ـي ـي ــر واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــراري ـ ــة ف ـ ــي ت ـط ــور
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ويـ ـع ـ ّـد أح ــدث
دراســة للجمهورية اإلسالمية على مدى
السنوات األربعني املاضية ،وفق ما يقول
الكاتب.
Iran Rising: The Survival and Future of
the Islamic Republic. princeton university press 2019. 344 pp. Amin Saikal

اقتصاد

الفساد أقدم آفة في التاريخ
ال شــك فــي أن الـفـســاد ينخر فــي أجساد
كثير مــن بــادنــا ومجتمعاتنا العربية،
كـمــا فــي دول ومـجـتـمـعــات أخـ ــرى .ربما
الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا ،فـ ــي ع ــاملـ ـن ــا غـيــر
املـ ـصـ ـن ــع ،ل ـي ــس بـ ـخـ ـط ــورة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
الــدول الصناعية ،لكننا نعرف ،جميعًا،
مدى خطورته ،االقتصادية واملجتمعية
واألخ ــاق ـي ــة وال ـف ـكــريــة وغ ـي ــره ــا علينا
أفــرادًا ومجتمعات .ليس الفساد باألمر
الـ ـج ــدي ــد ،إذ ي ــوض ــح كـ ـت ــاب «م ـح ــارب ــة
ال ـف ـس ــاد ع ـب ــر الـ ـت ــاري ــخ  -م ــن ال ـع ـصــور
القديمة إلــى العصر الحديث» (Oxford
 )2018 university pressأن امل ـس ــأل ــة
ت ــاري ـخ ـي ــة وهـ ـن ــا ت ـك ـمــن أه ـم ـي ـت ــه حـيــث
يوضح النقاط اآلتية:
 يقدم املؤلف أول عرض تاريخي مديدللفساد ومحاربة الفساد في أوروبا.
 ي ـن ــاق ــش الـ ـفـ ـس ــاد ومـ ـح ــاربـ ـت ــه ضـمــنق ـ ــرائ ـ ــن ت ــاريـ ـخـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي ب ــاد
اإلغـ ــريـ ــق واإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــان ـي ــة،
وفــي آسيا األوروبـيــة وإيطاليا وفرنسا
وبــريـطــانـيــا وال ـبــرت ـغــال ،كـمــا الــدراســات
املرتبطة بمحاربة الفساد فــي رومانيا
واإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة وه ــول ـن ــدا
وأملــانـيــا والــدان ـمــارك والـســويــد وأملــانـيــا

الشرقية (سابقًا) ضمن املراحل الحديثة
املبكرة واملراحل الحديثة.
 ي ـع ــرض ت ـق ــدي ـرًا ن ـقــديــا ل ـل ـخ ـطــاب عــنالفساد السائد فــي مختلف التهذيبات
األك ــادي ـم ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى األصـ ـ ــوات في
اإلع ـ ــام الـشـعـبــي أو ت ـلــك الـ ـص ــادرة عن
سياسيني.
 يـنــاقــش امل ـقــاربــات امل ــؤث ــرة فــي دراس ــةالـ ـفـ ـس ــاد ومـ ـح ــاربـ ـت ــه ضـ ـم ــن س ـي ــاق ــات
تاريخية وجغرافية مختلفة ،ويختبرها.
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـررو املـ ـ ــؤلـ ـ ــف (رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــروزي،
وأندريه فيتوريا ،وغي غيلتنر) ّ
قسموا
مساهمات املشاركني إلــى خمسة أجــزاء
على النحو اآلتي:
 )1العصور القديمة :يضم ثالثة فصول
ت ـغ ـطــي ال ـع ـص ــور امل ـم ـت ــدة م ــن ال ـع ـهــود
اإلغ ــريـ ـقـ ـي ــة ال ـق ـي ــاس ـي ــة (أي مـ ــن ال ـق ــرن
الخامس قبل التأريخ السائد (ق ت س)
إلــى الـقــرن الــرابــع (ق ت س) ،إلــى العهد
ال ــروم ــان ــي (الـ ـق ــرن ال ــراب ــع م ــن ال ـتــأريــخ
ال ـس ــائ ــد (ت س) إل ـ ــى الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس
(ت س)) .ومـ ـ ــن اإلس ـ ـهـ ــامـ ــات فـ ــي ه ــذا
الفصل توضيح دور الفساد في انهيار
الجمهورية الرومانية.
 )2العصور الوسطى :فترة هذه العصور

َّ
تمتد خمسة قرون ،دومًا بحسب املؤلف.
ك ـم ــا ي ـن ــوه املـ ـش ــارك ــون ف ــي هـ ــذا الـقـســم
إل ــى أن ال ـع ـصــور الــوس ـطــى ،فــي أوورب ــا
والشرق األوســط وفق تعبير املشاركني،
تعد مهد مــؤسـســات حديثة كـثـيــرة ،من
املـصــارف إلــى املستشفيات وإلــى الــدول،
وهو ما يشرح مرونة التعاطي مع سوء

التصرفات في الحيزين العام والخاص،
أو ان ـعــدام امل ـقــدرة على التعاطي معها.
لكن الصورة املتولدة من اإلسهامات في
هذا القسم ،توضح أن األمر أعقد بكثير
مــن امل ـتــوقــع بـمــا يـعـنــي ذل ــك مــن تبعات
على صورة التقسيم بني ما قبل الحديث
وال ـح ــدي ــث .وم ــا ي ـهــم الـ ـق ــارئ ه ـنــا على
نحو خــاص أن فهم الفساد واإلج ــراءات
ملـحــاربـتــه مـثــل تـقــديــم ال ـعــرائــض وال ــرد
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وإعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وم ــدقـ ـق ــي
الـحـســابــات مــن وظــائـفـهــم ،بـقـيــت ثابتة
فــي ظــل حـكــم الـعـبــاسـيــن والبويضيني
وال ـس ـل ـج ــوق ـي ــن بـ ــن الـ ـق ــرن ــن ال ـت ــاس ــع
وال ـح ــادي عـشــر .لـكــن فـجــوة وج ــدت بني
إجــراءات محاربة الفساد وتطبيقها ،أي
بني منع الفساد ومعاقبته.
 )3ال ـع ـص ــور ال ـح ــدي ـث ــة املـ ـبـ ـك ــرة :امل ـ ــادة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـس ــم ب ـف ـص ــول ــه
الثالثة ،هي العالقة بني محاربة الفساد
والسياسة .كما يوضح القسم دور بنية
املجتمع السياسية وديناميتها ،ووزن
امل ـح ـس ــوب ـي ــة ووظ ـي ـف ـت ـه ــا االج ـت ـمــاع ـيــة
وأش ـك ــال ال ــوص ــول إل ــى ال ـث ــروة وتفشي
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات غـ ـي ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وضـ ــوابـ ــط
الحكومات العملية فــي تشكيل املوقف
من الفساد واستجابة الحكومة له.

 )4م ــن ال ـع ـص ــور ال ـحــدي ـثــة امل ـب ـك ــرة إلــى
العصور الحديثة :موضوع هذا القسم،
بفصوله السبعة النقاش في ما إذا فهم
الفساد ومحاربته مــن العصر الحديث
املـبـكــر إل ــى الـعـصــر ال ـحــديــث ق ــد حـصــل.
امليزة البارزة واألساس في هذا االنتقال
امل ـف ـتــرض ه ــي س ـي ــادة ال ـق ــان ــون وفـصــل
رسمي -قانوني بني الفضاءات الخاصة
والعامة ودمقرطة بيروقراطية املجتمع
والسياسة التي تعد أساسًا في التقليل
من تفشي الفساد .هذه الفترة تمتد من
أوائ ـ ــل ال ـق ــرن ال ـســابــع ع ـشــر إل ــى أواخ ــر
القرن التاسع عشر.
 )5الـتــاريــخ الحديث واملـعــاصــر :يناقش
ه ــذا ال ـف ـصــل ب ـف ـصــولــه ال ـث ــاث ــة الـفـســاد
وم ـحــارب ـتــه ف ــي املـجـتـمـعــات األوروبـ ـي ــة
الـحــديـثــة .ومــن القضايا الـتــي تناقشها
ْفصول هذا القسم قضية لوكهيد وقضية
فـ ـ ِـلـ ـ ّْـك وفـ ـس ــاد الـ ــدولـ ــة ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
األملانية الديمقراطية السابقة.
Anti-corruption in History, From Antiquity to the Modern Era. Oxford university press 2018. 454pp. Ronald Kroeze
(Editor), Andre Vitoria (Editor), Guy
)Geltner (Editor
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ُ َ
ِّ
مضرط الحجارة
زكريا محمد *
ُ َ
«م ـ ــض ـ ـ ِّـرط الـ ـحـ ـج ــارة» واح ـ ــد م ــن أغ ــرب
األل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـتـ ـ ــي حـ ـمـ ـلـ ـتـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــة
جــاهـلـيــة عـلــى اإلط ـ ــاق .أم ــا الشخصية
ال ـتــي حـمـلـتــه ،فـهــو امل ـلــك الـشـهـيــر ،شبه
األس ـ ـط ـ ــوري :عـ ـم ــرو ب ــن املـ ـن ــذر ب ــن م ــاء
الـسـمــاء الـلـخـمــي صــاحــب ال ـح ـيــرة .وهــو
يـنـســب إل ــى أم ــه أي ـض ــا :ع ـمــرو ب ــن هـنــد،
مضرط الحجارة .وهــي هند بنت عمرو
بــن حـجــر الـكـنــدي آك ــل املـ ــرار ،الـتــي يقال
إنها عمة امرئ القيس بن حجر الشاعر.
ّ
باملحرق ،لكنه محرق
وعمرو يلقب أيضًا
الـثــانــي .فمحرق األكـبــر واألول هــو امــرؤ
القيس اللخمي .وألننا أمام محرقني ،في
ما يزعم ،فقد نراهما يختلطان معًا في
بعض اللحظات.
وتـشـتـبــك حـكــايــة م ـضــرط ال ـح ـجــارة مع
قصص ثالثة من أشهر شعراء الجاهلية:
عمرو بن كلثوم ،طرفة بن العبد ،وخاله
املتلمس .وعـمــرو بــن كلثوم بــالــذات هو
قاتل مضرط الحجارة في ما يزعم« :فتك
بــه عمرو بــن كلثوم فقتله» (ابــن سعيد،
نشوة الطرب) .أما قصة طرفة واملتلمس،
فمعروضة في قصة «صحيفة املتلمس».
إذ أرسل عمرو الشاعرين إلى عامله على
البحرين ،ومعهما صحيفة -رسالة تأمر
بقتلهما .ففتحها املـتـلـمــس ون ـجــا ،أمــا
طرفة فأصر على أن ال يفتحها،
فقتلِّ .
ُ
وهناك شبه إجماع على أن صاحبنا لقب
بمضرط الحجارة لشدته وعنفه« :يلقب
مضرط الـحـجــارة لتجبره وشــدة ملكه»
(نشوان الحميري ،الحور العني) .يضيف
امل ـ ـيـ ــدانـ ــي« :ك ـ ـ ــان عـ ـم ــرو ال ي ـب ـت ـســم وال
يضحك ،وكــانــت الـعــرب تسميه مضرط
الحجارة لشدة ملكه» (املـيــدانــي ،مجمع
األم ـث ــال) .أمــا أبــو الـبـقــاء الـحـلــي ،فيزيد:
«كــانــت الـعــرب تسميه مضرط الحجارة
لـهـيـبـتــه ،وتـسـمـيــه م ـحــرقــا أي ـض ــا» (أب ــو
البقاء الحلي ،املناقب اليزيدية).
وهكذا ،فلقب «مضرط الحجارة» تعبير
مجازي ال غير ،حسب املصادر العربية.
إذ هو من شدته وهيبته وضراوته يكاد
يجعل الحجارة تضرط من الخوف.
والـ ـ ـح ـ ــق أن ـ ـن ـ ــا ن ـ ـشـ ــك ب ـ ـش ـ ــدة ف ـ ــي هـ ــذا
التفسير .فعمرو بن هند هــذا شخصية
أس ـ ـطـ ــوريـ ــة .وحـ ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان هـ ـن ــاك فــي
األصــل ملك واقـعــي بهذا االس ــم ،فإنه قد
تلوث باألسطوري تلوثًا تامًا .واألبطال
األسطوريون ال يحملون ألقابهم مجازًا.
فألقابهم تعكس فعالياتهم األسطورية،
إنـهــا فــي الحقيقة وص ــف جــوهــري لهم.
أو اختصار لطبيعتهم .وهــذا يعني أنه
من دون فهم األلقاب ،ال يمكن فهم طبيعة
هؤالء األبطال.
إذن ،فما الــذي يعنيه هذا اللقب الغريب
حقًا؟
ربـ ـم ــا ك ـ ــان ع ـل ـي ـنــا كـ ــي ن ـص ــل إل ـ ــى فـهــم
معنى ه ــذا الـلـقــب أن نــذهــب إل ــى واح ــدة
م ــن ال ـق ـص ــص ال ـت ــي ت ـ ــروى ع ــن م ـضــرط
ال ـح ـجــارة هـ ــذا .وال ـق ـصــة تــرب ـطــه بكبش
م ـحــدد ،لـكـنــه كـبــش غــريــب يـحـمــل سكني
ذبـحــه فــي فـمــه .وهــو ال ــذي قيل فيه مثل
(كــالـكـبــش يـحـمــل ش ـفــرة وزنـ ـ ــادًا) ،ال ــذي:
«يـ ـض ــرب مل ــن ي ـت ـعــرض ل ـل ـه ــاك .وأص ـلــه
ّ
أن ك ـســرى بــن ق ـبــاذ مــلــك ع ـمــرو بــن هند
امل ـل ــك ال ـح ـيــرة وم ــا ي ـلــي م ـلــك فـ ــارس من
أرض ال ـ ـعـ ــرب ،فـ ـك ــان ش ــدي ــد ال ـس ـل ـطــان
والبطش ،وكانت العرب تسميه «مضرط
الحجارة» ،فبلغ من ضبطه الناس وقهره
لـهــم واق ـت ــداره فــي نفسه عليهم أن سنة
اشتدت على الناس حتى بلغت بهم كل
مبلغ من الجهد والشدة ،فعمد إلى كبش
فـسـمـنــه ،حـتــى إذا امـتــأ سـمـنــا عـلــق في
عنقه شفرة وزنــادًا ،ثم ّ
سرحه في الناس
لينظر هــل يجترئ أحــد على ذبـحــه .فلم
يـتـعــرض لــه أح ــد حـتــى مــر ببني يشكر،
فقال رجــل منهم ،يقال له علباء بن أرقم
اليشكري :مــا أران ــي إال آخــذ هــذا الكبش
فــآكـلــه .فــامــه أصـحــابــه فــأبــى إال ذبـحــه،

منمنمة فارسية ّ
تصور النبي إبراهيم (حبر وألوان ّ
مائية وذهب على ورق ــ القرن السادس عشر ميالدي)

فذبحه» (امليداني ،مجمع األمثال).
إذن ،فعمرو بــن هند على عالقة بكبش.
وه ـ ـ ــذا الـ ـكـ ـب ــش ح ـ ّـم ــل فـ ــي ع ـن ـق ــه ش ـف ــرة
وزنــادًا ثم أرســل .أي أنه ذهب ،بشكل ما،
كأضحية قد تذبح وتحرق .وال بد لنا أن
نربط بني «الزناد» ،زناد النار ،وبني لقب
ّ
«املحرق» الذي يحمله مضرط الحجارة.
ويـبــدو أن ثمة عالقة مــا بــن قصة كبش
مضرط الحجارة وقصة إبراهيم الخليل
واب ـن ــه إس ـح ــق .فـفــي قـصــة إبــراه ـيــم ثمة
كبش وشفرة وذبح نار .وما يدعم وجود
هذه الصلة أن بعض الروايات اإلسالمية
تخبرنا أن الكبش الذي فدي به إسماعيل
ابــن إبراهيم كــان يحمل شفرة ذبحه في
ف ـم ــه ،ت ـمــامــا م ـثــل ك ـبــش ع ـم ــرو ب ــن هند
م ـض ــرط الـ ـحـ ـج ــارة .أك ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،ف ــإن
إسماعيل الذبيح هو من حمل املدية التي
سيذبح بها« :ملا رأى إبراهيم في املنام أن
يذبح ابنه ،وتحقق أنه أمر ربه ،قال البنه:
يا بني ،خذ املدية والحبل ،وانطلق بنا
إلــى هــذا الشعب لنحتطب ألهلنا ،فأخذ
املدية والحبل وتبع والــده» (العصامي،
س ـمــط ال ـن ـج ــوم الـ ـع ــوال ــي) .وه ـ ــذا يعني
أن إسماعيل كــان كالكبش يحمل شفرة

ذبحه .كالهما ذبيحان.
بـنــاء عليه ،ربـمــا حــق لنا أن نفترض أن
م ـض ــرط ال ـح ـج ــارة ي ـش ـبــه إب ــراه ـي ــم وأن
كبشه يشبه كبش إسماعيل أو إسحق.
وف ــي ال ـن ـهــايــة ،ف ــإن إس ـمــاع ـيــل والـكـبــش
شــيء واح ــد .فالكبش يمثله ،ويــرمــز له.
من أجل هذا سمي إسماعيل بالذبيح مع
أن الكبش هو الذي ذبح ال هو .وإذا كان
االبن كبشًا ،فمن املفترض أن يكون األب
كبشًا أيضًا .أي يفترض أن يكون إبراهيم

حق لنا أن نفترض أن
مضرط الحجارة يشبه
إبراهيم وأن كبشه يشبه
كبش إسماعيل أو إسحق

وعمرو كبشني .والحق أن هــذا ما تشير
إليه قصيدة طرفة التي هجا فيها عمرو
بن هند:
فليت لنا مكان امللك عمرو
رغوثا حول قبتنا تخور
من الزمرات أسبل قادماها
ّ
ودرتها مركنة درور
يشاركنا لنا رخالن فيها
وتعلوها الكباش فما تنور.
وك ـمــا نـ ــرى ،ف ـطــرفــة يـتـمـنــى ل ــو أن ــه كــان
ممكنًا اسـتـبــدال عـمــرو بــن هند بــرغــوث،
أي بنعجة مرضع( ،تعلوها الكباش فما
تثور) .والسؤال هو :كيف أمكن لطرفة أن
يتمنى تحويل عمرو بن هند إلى نعجة؟
إنها ألمنية غريبة حقًا؟ كان بإمكانه أن
يتمنى موته ،أو أن يتمنى تغيير طبعه.
لكن أن يتمنى استبداله بنعجة ،فهذا أمر
غريب حقًا .لكن الغرابة تــزول بناء على
ّ
فرضيتنا التي تقول إن عمروًا كبش في
الواقع.
ان ـط ــاق ــا م ــن ه ــذه ال ـفــرض ـيــة ق ــد يصبح
بــإم ـكــان ـنــا أن ن ـصــل إل ــى ف ــك ل ـغــز الـلـقــب
الـغــريــب« :مـضــرط ال ـح ـجــارة» .فاملضرط
تعني الـسـمــن الـضـخــم فــي الـلـغــة .يـقــال:

َ ْ
ٌ َ
ٌ
َ
أيُ :ض ــخ ـ ٌـم ٌ»
ـض ـ ـ َّـر ْوط ضـ ـ ـ ـ ـ ُـروط،
«إنـ ـ ــه ل ـ ـ ِ
َ ْ َ ٌ َّ ْ َ
ضــريــطــة،
ـوس املـْحـ ٌيــط).
(الـقــامـ
و«نــعــجــة ٌ َ
ٌ
َ
ُ َّ ْ َ َ َ
ض َّر ْوط ض ُروط،
كجمَيز ْ ٍة :ضخمة .وإنه ل ِ
أي :ضخ ٌم» (ابن سيدة ،املخصص).
عليه ،يجب أن يكون لقب عمرو بن هند
َ
«م ــض ـ َّـرط ال ـح ـج ــارة» بـ َفـتــح راء مـضــرط
ِ
وليس بكسرها ،أو ُ
ـضـ َّـرط الحجارة»
ـ
«م
ْ
«مض َرط الحجارة»
بفتح الراء أيضًا ،أو ِ
بـتـسـكــن ال ـض ــاد وك ـســر ال ـ ــراء ،وبمعنى
ك ـب ــش الـ ـحـ ـج ــارة ال ـس ـم ــن .أي أن األم ــر
يتعلق بالسمنة والضخامة ال بالضراط
الذي هو ريح األمعاء.
ح ـســن ج ـ ـدًا ،ع ـمــرو ب ــن ه ـنــد ك ــان ف ــي ما
يـ ـب ــدو ك ـب ـش ــا س ـم ـي ـن ــا ،ب ـش ـك ــل م ـ ــا ،لـكــن
كيف يكون كبشًا للحجارة؟ ومــا عالقة
الحجارة باملوضوع؟
ال ـ ـجـ ــواب :ي ـقــع ف ــي أن ال ـح ـج ــارة ه ـنــا ال
تعني ال ـص ـخــور ،وإن ـمــا الـحـظــائــر .فهي
جمع ِح ْجر بكسر الحاء وتسكني الجيم،
ال َحـ َـجــر بفتحهما .وف ــي ال ـحــديــث« :مــن
نام على ظهر بيت ليس عليه ِح ٌ
جار فقد
ِ
َ
ْ
بــرئــت مـنـ َـه الــذمــة؛ الـحـجــار جـمــع ِحــجـ ٍـر،
َُ
بــالـكـســر ،أو مــن الـ ُـحـ ْـجـ َـر ِة وه ــي َحـ ِـظـيــرة
اإلب ـ ـ ـ ــل» (اب ـ ــن مـ ـنـ ـظ ــور ،لـ ـس ــان ال ـ ـعـ ــرب).
ِ
و«الـ ـحـ ـج ــار ج ـمــع ِح ـج ــر بــال ـك ـســر وهــو
الـحــائــط ،أو ِم ــن الـ ُـحـ ْـجــرة وه ــي َحـ ِـظـيــرة
اإلبـ ـ ـ ــل» (اب ـ ــن األث ـ ـيـ ــر امل ـ ـحـ ــدث ،ال ـن ـهــايــة
ف ــي غ ــري ــب ال ـح ــدي ــث واألثـ ـ ـ ــر) .بــال ـتــالــي،
فنحن مــع الكبش السمني ِّللحظيرة ،أو
الحظائر .وهــذا يذكرنا بالذبح العظيم
ال ـ ــذي افـ ـت ــدي ب ــه إس ـم ــاع ـي ــل« :وف ــدي ـن ــاه
ب ـ ِـذب ــح ع ـظ ـي ــم» (الـ ـص ــاف ــات .)107 :فـقــد
فـســرت الجملة على أنـهــا تعني الكبش
السمني« :وفديناه بذبح عظيم :أي ضخم
الجثة سمني» (تفسير القرطبي) .كبش
إسماعيل سمني ضخم ،وكبش عمرو بن
هند كذلك.
أما كلمة الحجارة ،جمع حجر ،فتعيدنا
أي ـض ــا إل ــى ق ـصــة إس ـمــاع ـيــل وإب ــراه ـي ــم.
إذ امل ـعــروف أن ِحـ ْـجــر الكعبة ،ال ــذي يقع
إل ــى شـمــالـهــا ،مــرتـبــط بــإسـمــاعـيــل الــذي
ف ـ ـ ــدي ب ــالـ ـكـ ـب ــش .وه ـ ـ ــو ي ـ ــدع ـ ــى« :ح ـج ــر
إسماعيل» .وهــو فــي الــواقــع يأخذ شكل
تحويطة من الحجارة ،أي شكل حظيرة
ما حواه
«الح ْج ُر ِح ْج ُر الكعبة،
ماِ :
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ـط ،فهو ِح ْج ٌر»
وكــل ما حــجـ ْـرتــه من حــائـ ٍ
(لسان العرب) .ويقال أن الحجر هو قبر
إسماعيل« :وقال ابن عباس :في املسجد
الـ ـح ــرام ق ـب ــران ل ـيــس ف ـيــه غ ـيــره ـمــا ،قبر
إسماعيل وقبر شعيب عليهما السالم؛
فقبر إسماعيل في الحجر ،وقبر شعيب
مقابل الحجر األسود» (القرطبي ،تفسير
القرطبي).
بناء على كل هذا ،فلقب مضرط الحجارة
ي ـع ـنــي :ك ـبــش ال ـح ـظ ـيــرة ال ـس ـمــن .وألن ــه
كبش ،فإن الكبش الذي أرسله وفي عنقه
ش ـف ــرة وزنـ ـ ــاد ه ــو رمـ ـ ــزه .ول ـع ـلــه أرس ـلــه
ً
ليذبح بديال عن ابنه كما فعل إبراهيم.
بذا فمضرط الحجارة طــراز من إبراهيم
ال ـخ ـل ـي ــل ،وال ـك ـب ــش الـ ـ ــذي ح ـم ـلــه ش ـفــرة
وزنـ ـ ــادا ه ــو فـ ــداء اب ـن ــه ،أو ق ــل ه ــو اب ـنــه.
فالكبش بديل لالبن ،وبديل االبن اإللهي
يكون إلهيًا في الحقيقة.
ول ـعــل تـسـمـيــة ع ـمــرو ب ــن ه ـنــد بــامل ـحـ ّـرق
آتية من هنا ،أي من تشابهه مع إبراهيم
الخليل .فإبراهيم حــرق ابنه رمزيًا ،قبل
أن ي ـحــرق الـكـبــش ف ــي م ـكــانــه .وق ــد ســأل
إسحق أبــاه« :فقال هو ذا النار والحطب
ولـكــن أيــن ال ـخــروف للمحرقة؟» (تكوين
 .)8 :22ولم يكن يعرف أنه هو الخروف.
لكن إبراهيم جعل حطب املحرقة وضع
ف ـ ــوق إس ـ ـحـ ــق« :فـ ــأخـ ــذ إب ــراهـ ـي ــم حـطــب
املحرقة ووضعه على إسحق ابنه وأخذ
بيده النار والسكني» (تكوين  .)6 :22بذا،
فالتحريق ج ــزء مــركــزي مــن األس ـطــورة،
أسـ ـط ــورة إب ــراه ـي ــم وم ـض ــرط ال ـح ـجــارة.
ع ـل ـيــه ،ف ــإب ــراه ـي ــم ذات ـ ــه ي ـم ـكــن أن يــدعــى
ّ
(محرقًا) أيضًا ،مثله مثل عمرو بن هند.
* شاعر فلسطيني

