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مقالة

أعيدوا إلى العاصمة ذاكرتــها!
«خليج مار جرجس» أم خليج «الزيتونة باي»؟
الخالف يعود إلى سنوات قليلة ،لكنه لم يظهر إلى
العلن إال منذ نحو أسبوعني ،مع تعليق محافظ بيروت
الفتات إرشادية تعيد إلى الخليج البيروتي تسميته
التاريخية :خليج مار جرجس .خطوة املحافظ جديرة
بالشكر ،فهي تعيد إلى بيروت القليل من هويتها
التاريخية ،من خالل استعادة األسماء  -الذاكرة التي
محتها «سوليدير» ،حتى بات وسط املدينة ُيعرف

باسم شركة! مجلس بلدية بيروت الغارق  -للعام
الثالث على التوالي  -في فشله ،وجد في هذه الخطوة
سببًا لتضييع وقت إضافي من واليته .بعض أعضائه
استنفروا ،على خلفية مذهبية ،وجهل تام بتاريخ
مدينتهم ،للحفاظ على الهوية التجارية («االستيالئية»
على ّ
الحيز العام) للواجهة البحرية للمدينة .اعترضوا
على التسمية ،وقرروا ممارسة هواية «التعايش»
الطائفي الكاذب ،مطالبني بإضافة عبارة «الخضر

عليه السالم» إلى عبارة «مار جرجس» على الالفتات!
في املقابل ،خرج املطران إلياس عودة لـ«يفتي» بأن
ً
اعتداء على املسيحيني وقع يوم ُس ِّمي خليج القديس
جاورجيوس ،باسم «الزيتونة» املرتبط ببيوت الدعارة
في بيروت ما قبل الحرب األهلية .نشب سجال غير
مباشر بني الطرفني ،تحت رايات مذهبية ،إحدى
نتائجه رفع جدار يحول دون إعادة البحث في ما
ُ
جرى للعاصمة بعد الحرب ،يوم اعتدي عليها ،ال على

خليج «مار جرجس ـ الخضر عليه السالم»:

«التعايش» باإلكراه
مروان(
)طحطح

أعضاء المجلس ...كالرئيس والمحافظ
ال تختلف العالقة بني أعضاء املجلس البلدي عن تلك التي تجمع رئيس املجلس باملحافظ.
يتعامل هؤالء مع عقود التلزيم واملشاريع املطروحة وفق طريقة الكيل بمكيالني .أبرز مثال
على ذلك ما حصل خالل تلزيم تزيني العاصمة وإقامة مهرجان ميالدي فيها وحفلة رأس
السنة نهاية العام املاضي .يومها صدر القرار األول بمنح جمعية  Beastsمليوني دوالر
مقابل هذه الخدمات .اعترض بعض األعضاء على عدم إجراء مناقصة ،ونجحوا في وقف
إال على حصر املبلغ بجهة واحدة أو بطريقة أوضح تنفيع
القرار ،ليتبني أن اعتراضهم ليس ُ
«جماعتهم» ،ال «جماعتنا» .لذلك ق ِّسم املليونان ما بني الجمعية ورئيس غرفة التجارة
والصناعة محمد شقير (وزير االتصاالت الحالي) الذي منحه «املعارضون» جزءًا من املبلغ،
لكونه «جهة موثوقة» ،من دون إجراء أي مناقصة! يومها ّ
سرب الفريق األول عقد شقير
بعد تسريب الفريق الثاني عقد رئيس الجمعية رشا جرمقاني .تكررت الحادثة عند تجديد
العقد لشركة  noiseأخيرًا مقابل تقديم خدمات إعالنية من دون إجراء أي مناقصة .وجد
بعض األعضاء الفرصة مناسبة لتسريب القرار لـ «ضرب جبهة» خصومهم املفترضني في
املجلس وتسجيل نقطة إضافية.

رلى إبراهيم
منذ نحو أسبوعني ،ظهرت الفتات
إرشــاديــة فــي ال ـشــوارع املــؤديــة إلــى
ما ُيسمى مشروع الـ «زيتونة باي»،
تـحـمــل اســم «خـلـيــج مــار جــرجــس».
ُوض ـ َـع ــت ت ـل ــك ال ــاف ـت ــات بـ ـق ــرار مــن
م ـحــافــظ ب ـي ــروت زيـ ــاد ش ـب ـيــب ،مــن
منطلق «إعادة تسمية هذا الخليج
إل ــى مــا كــانــت عـلـيــه ســابـقــا قـبــل أن
يفتتح مـشــروع الــزيـتــونــة ُ
ويعتمد
اسمه» ،وفق مصادر بلدية بيروت.
طـبـعــا ،أمــر مـمــاثــل ال يمكن أن ّ
يمر
مرور الكرام في عاصمة «التعايش
املـسـيـحــي  -اإلس ــام ــي» .لــذلــك ،هـ ّـب
بـ ـع ــض أعـ ـ ـض ـ ــاء املـ ـجـ ـل ــس ال ـب ـل ــدي
املـنـتـمــن إل ــى ال ـطــائ ـفــة اإلســام ـيــة،
ب ـمــن ف ـي ـهــم رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة ج ـمــال
ع ـي ـتــانــي (ن ـف ــى الح ـق ــا أي ص ـلــة لــه
بـ ــاملـ ــوضـ ــوع) ب ـم ـس ــان ــدة أح ــزاب ـه ــم
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ل ـل ـم ـط ــال ـب ــة ب ــإس ـق ــاط
التعايش على الالفتة ،عبر إضافة

عـ ـ ـب ـ ــارة «الـ ـخـ ـض ــر ع ـل ـي ــه ال ـ ـسـ ــام»
إل ـ ــى عـ ـب ــارة «مـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس» ،ذل ــك
ألن ش ـخ ـص ـيــة «م ـ ــار ج ــرج ــس عـنــد
املـسـيـحـيــن ه ــي نـفـسـهــا شخصية
الخضر عند املـسـلـمــن» ،وبالتالي
مــا املــانــع مــن إج ــراء تـعــديــل صغير
ع ـلــى الــاف ـتــة اإلرش ــادي ــة ك ـ ـ «ب ــادرة
حسن نية تساوي بني الطائفتني»؟
ً
ل ـ ــم ي ـ ـ ــدم االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح طـ ـ ــويـ ـ ــا ،وه ــو
بــاملـنــاسـبــة حـصــل فــي الـصــالــونــات
املغلقة ،ال رسميًا .قطع متروبوليت
بـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــروت وتـ ـ ـ ــواب ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ـل ـ ـ ــروم
األرثــوذوكــس املـطــران الـيــاس عــودة
الـ ـط ــري ــق ع ـل ــى «يـ ـل ــي ب ـي ـت ـف ـل ـس ـفــوا
بالتساوي والسماح» كما سماهم
ف ــي عـظــة ل ــه ،طــالـبــا م ــن مستمعيه
أال ي ـصــدقــوهــم« :ه ــول ي ـلــي سـمــوه
خـلـيــج الــزي ـتــونــة ب ـي ـعــرفــوا ب ـيــروت
أكـتــر مـنــي بــس بـيـسـمــوه الــزيـتــونــة
حتى لــو اسـمــه اســم قــديــس .هــودي
ب ـي ـع ـم ـلــوا س ـي ــاس ـي ــن ع ـل ــى راس ـن ــا
وعلى ضهرنا» ،قبل أن يرفع نبرة

صوته مهددًا« :إذا بيتغير هاالسم
رح يـشــوفــوا شــو رح نـعـمــل .اسـمــو
خـلـيــج ال ـقــديــس جــاورج ـيــوس ()...
ال خـلـيــج ال ــدع ــارة ،والــذيــن يحيون
بقرب الدعارة» .هو تهديد قد يصل
إلى ّ
حد إشعال معركة قد تبدأ هذه
املرة من الالفتة .يبدو املطران جادًا
في ما يقوله ،إذ يضيف في العظة:
«أص ـحــاب ـنــا ل ــي س ـمــوهــا الــزيـتــونــة
ما بيعرفوا تاريخ بيروت أو رادوا
يعملو هالشي نكاية باملسيحيني.
ي ـغ ـيــروا اس ــم م ــار جــرجــس ليصير
ّ
خـلـيــج الــزيـتــونــة» ،مــذكــرًا ب ــأن أحــد
شوارع العاصمة قبل الحرب ،وكان
ُي ــدع ــى «ال ــزيـ ـت ــون ــة» ،كـ ــان م ـعــروفــا
ببيوت الدعارة التي فيه.
هـكــذا أعـلـنـهــا امل ـطــران ع ــودة حــربــا،
وما زالت ترددات كالمه تثير ردود
الفعل داخل البلدية وخارجها .في
البلدية ،يتسلح البعض بالناحية
الـقــانــونـيــة ال ـتــي تـحـصــر صــاحـيــة
تسمية الشوارع باملجلس البلدي،

أوقفوا «صيد الساحرات»…
اعتقونا من محاكم االستثناء!
بيار أبي صعب

طائفة بعينها من أبنائها .ثمة خليج اسمه ،عبر التاريخ،
خليج مار جرجس ،قررت شركة تجارية محوه ،بصورة
همجية ،لتستبدل به اسمًا مسخًا (ال أحد يعلم ملاذا
ُيكتب االسم «زيتوناي باي») .وبصرف النظر عن نيات
املحافظُ ،ي ّ
صر بعض أبناء الشركة التجارية على تشويه
تاريخ املدينة التي يزعمون تمثيلها .الخليج اسمه «مار
جرجس» .أعيدوا إلى املدينة ذاكرتها وأسماءها!
(األخبار)

ف ـي ـم ــا يـ ـب ــرر مـ ــؤيـ ــدو ق ـ ـ ــرار ش ـب ـيــب
ُ
ض ــع
امل ــوض ــوع م ــن نــاح ـيــة أن م ــا و ِ
الف ـ ـ ـتـ ـ ــات إرشـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة ال غـ ـ ـي ـ ــر ،وأن
تـ ـسـ ـمـ ـي ــة «خ ـ ـل ـ ـيـ ــج مـ ـ ـ ــار جـ ــرجـ ــس»
تاريخية ،وتظهر في وثائق القرن
الـتــاســع عـشــر ،واملـحــافــظ لــم يصدر
قرارًا جديدًا .وحتى الساعة ،ال يزال
الـ ـق ــرار ي ـن ــام ع ـلــى ج ـم ــر ،بــان ـت ـظــار
ال ـج ــول ــة ال ـثــان ـيــة م ــن الـ ـح ــرب .وقــد
آث ـ ــر امل ـ ـطـ ــران خ ـ ــال ال ـع ـظ ــة إع ـط ــاء
املحافظ جرعة دعم معنوية كبيرة
عبر اإلشادة بقراره وحسن إدارته.
فعليًا ،إعادة أسماء شوارع بيروت
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة أم ـ ــر ج ـ ّـي ــد وم ـط ـل ــوب،
لـكــن ال ـس ــؤال هـنــا عــن تــوقـيــت قــرار
امل ـح ــاف ــظ وع ـ ّـم ــا حـ ــال دون وض ـعــه
ه ــذه الــاف ـتــات عـنــد إط ــاق تسمية
«الزيتونة بــاي» على الخليج منذ
سـ ـن ــوات .ه ــل ت ــدخ ــل ه ــذه الـخـطــوة
ضـ ـم ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة ال ـت ــي
يـ ـق ــوم ب ـه ــا ش ـب ـي ــب إلع ـ ـ ــادة تــرم ـيــم
صورته أمام الرأي العام ،وال سيما
ب ـعــد فـضـيـحــة م ـج ــرور «إيـ ــدن بــاي
ريـ ــزورت» ،وقـبـلـهــا الـتـعــديــات على
الشاطئ العام؟ فشبيب انطلق منذ
ف ـتــرة فــي جــولــة عـلــى األحـ ــزاب ،وال
سيما التيار الوطني الحر ،من أجل
توفير غـطــاء لــه بعد مـغــادرة وزيــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ل ـ ــوزارة
الداخلية ،علمًا أن عالقة الرجلني لم
تكن على ما يرام في األيام األخيرة
م ــن ع ـمــر ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة .وفــي
األصـ ـ ــل ،ع ـ ــادة م ــا ي ـت ـظ ـلــل م ـحــافــظ
مدينة بيروت باملطران عودة ،إذ ال
يمكن أن يصل إلى ذلك املنصب من
دون مباركته .لكن ذلك ال يغنيه عن
ضـ ــرورة تـحـصــن نـفـســه سـيــاسـيــا.
وآتــت الزيارة للتيار الوطني الحر
ثمارها ،حيث طلب منه مسؤولون
فــي ال ـت ـيــار ،عـلــى مــا ت ـقــول مـصــادر
ّ
التقيد بالقانون في الفترة
عونية،
املـقـبـلــة لـكـســب غ ـطــائ ـهــم .وأوعـ ــزوا
إلـ ـي ــه الـ ـطـ ـل ــب مـ ــن ل ـج ـن ــة األشـ ـغ ــال

يقول بعض األعضاء إن
السبب الرئيسي لعدم
إنجاز أي مشروع هو
أداء المحافظ
تضارب الصالحيات بين
التنفيذية
السلطتين
ّ
والتقريرية ،بات شماعة
ّ
يعلق عليها رئيس
المجلس فشله
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الـعــامــة النيابية تـحــديــد مــوعــد لــه،
إلطالع النواب على كامل تفاصيل
م ـ ـشـ ــروع «اإلي ـ ـ ـ ــدن ب ـ ــاي ريـ ـ ـ ــزورت»
واإلجابة عن أسئلتهم.
أسطوانة املحافظ ورئيس املجلس
الـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـل ــى ال ـ ـصـ ــاح ـ ـيـ ــات بــن
رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي ل ـب ـيــروت
ومحافظها ليس جديدًا ،بل يتكرر
في كل والية .هي األسطوانة ذاتها،
ت ـب ــدأ بــان ـس ـجــام ت ــام ل ـت ـت ـحــول إلــى
ع ــداوة بـعــد أشـهــر قليلة .ويـصــدف
أن ل ـب ـي ــروت وض ـع ــا خ ــاص ــا ،حـيــث
تـنــاط الـصــاحـيــات الـتـنـفـيــذيــة بيد
امل ـ ـحـ ــافـ ــظ ،ف ـي ـم ــا ي ـح ـظ ــى امل ـج ـلــس
الـ ـبـ ـل ــدي ب ـ ـ ــدور تـ ـق ــري ــري .مـ ــن ه ــذا
املـنـطـلــق ،يـصـبــح بــإم ـكــان املـحــافــظ
ع ـ ــرقـ ـ ـل ـ ــة قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس م ـت ــى
أراد ،وت ـس ـه ـيــل أم ـ ــوره ح ــن يـشــاء
أي ـ ـض ـ ــا .ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،امل ـ ـحـ ــافـ ــظ ش ـب ـيــب
ورئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي ج ـم ــال
عيتاني ال يشذان عن تلك القاعدة
الـبـيــروتـيــة .بـعــض أعـضــاء املجلس
املـقــربــن مــن عـيـتــانــي ي ـبــررون عــدم
ت ـن ـف ـيــذ ال ـب ـل ــدي ــة ألي م ـ ـشـ ــروع فــي
ال ـ ـعـ ــام املـ ــاضـ ــي ب ـ ـ ـ «ب ـ ــطء امل ـح ــاف ــظ
واالخـتــاف فــي طريقة العمل بينه
وبني رئيس البلدية .يؤدي ذلك في
مـعـظــم األح ـي ــان إل ــى تــأخـيــر دفــاتــر
الـشــروط الخاصة باملشاريع ،التي
يطلب املحافظ من االستشاريني أو
املهندسني إعدادها ،بحيث ال يخرج
أي دفتر شروط من املحافظة قبل 6
أش ـهــر ،لـيـصــل بـعــدهــا إلــى املجلس
ال ـب ـل ــدي ح ـي ــث ي ـخ ـضــع ل ـت ـعــديــات
ويعاد إلى املحافظ للموافقة عليه.
ع ـنــدهــا ُي ــدخ ــل امل ـح ــاف ــظ ت ـعــديــات
أخ ـ ـ ـ ــرى ويـ ــرس ـ ـل ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى امل ـج ـل ــس
ً
بناء على
مـجــددًا .وهكذا دوالـيــك».
مــا سـبــق ،يـتـقــاذف كــل مــن عيتاني
وشبيب املسؤولية عن عــدم تنفيذ
أي م ـشــاريــع ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،س ــواء
كــانــت جــديــة أو «ت ــاف ـه ــة» .مـشــروع
إن ـ ــارة امل ــدي ـن ــة ب ـم ـصــاب ـيــح «»LED
مـثــال على ذلــك« :يــرى املـحــافــظ أنه
ي ـج ــب ت ـج ــزئ ــة امل ـ ـشـ ــروع إل ـ ــى ع ــدة
أق ـ ـسـ ــام ،وإع ـ ـ ــداد عـ ــدة م ـنــاق ـصــات،
فيما يتمسك رئيس البلدية بتلزيم
املشروع ملتعهد واحد».
ص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات م ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــظ ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت
ّ
الواسعة باتت شماعة يعلق عليها
رئيس البلدية كسل مجلسه وفشله
في إنجاز أي مشروع ،ولو صغيرًا
ف ــي ال ـعــاص ـمــة .ل ـكــن ل ــو ك ــان ال ـقــرار
ب ــال ـع ـم ــل م ـت ـخ ــذًا ح ـق ـي ـق ــة ،يـصـعــب
على شبيب عرقلته .ذلك ألن ّ
عراب
الـ ــرج ـ ـلـ ــن ح ـ ـتـ ــى األم ـ ـ ـ ــس الـ ـق ــري ــب
لـ ـي ــس إال رئـ ـي ــس الـ ـح ـك ــوم ــة سـعــد
الـ ـح ــري ــري .غ ـي ــر أن خ ـط ــة املـجـلــس
الـبـلــدي تـقــرأ منذ عــامــه األول الــذي
كــان مليئًا بـهــدر األم ــوال والــوعــود
ال ـفــارغــة .فـبـلــديــة ب ـيــروت بالنسبة
إل ــى مــن ائـتـمـنـهــم الـبـيــارتــة عليها،
لــم تكن يــومــا ســوى صـنــدوق مالي
ُ
كـبـيــر ت ـغــرف مـنـهــا األم ــوال لبعض
املـ ـحـ ـظـ ـي ــن ،ولـ ـتـ ـم ــوي ــل الـ ـحـ ـم ــات
االنتخابية.

ما ّ
تعرض له باألمس ّزميلنا آدم شمس
الدين ،املراسل في محطة «الجديد» ،غير
مقبول ،بل ومثير للغضب واالستنكار
والذهول!
ّ
يتصور ّأن يومًا سيأتي نجد
من كان
أنفسنا عند أحط دركات االنحطاط،
ّ
ّ
قضائية رازحة
ونتفرج على سلطة
ّ
تحت نير الوصايات املختلفة ،تتخبط في
ّ
املتحركة لجمهورية املحسوبيات
الرمال
والفساد ،وكل ما تملكه هو اضطهاد
املواطنني األبرياء والشرفاء بسبب
مواقفهم وأخالقهم؟ ال نعمم وال يجوز
أن نفعل ،لكن حاالت تجاوز روح القانون
ّ
ّ
متنوعة،
ونصه ،تتراكم ،على خلفيات
لتطاول االعالم أساسًا ،ولتتجاوزه
إلى كل من يصرخ قهره ،أو ّ
يعبر عن
سخريته في الفضاء االفتراضي .نحاول
أن نعكس هنا االنطباع العفوي الذي
يالزم الكثيرين في هذا البلد ،تحديدًا
الجيل الشاب الباحث عن نفسه ومكانه
ومستقبله وصوته ،في بلد يتهاوى .إلى
بتحويل «دولة
أي مدى يمكننا أن
نقبل ّ
ّ
«ديكتاتورية» ملطفة ،تحتقر
القانون» إلى
ّ
والحريات والعدالة؟
الشعب
إن ظاهرة ترهيب الناس في لبنان ،وإحكام
قبضة القانون على خناقهم ،ومنعهم من
التعبير عن أفكارهم وهواجسهم ونقدهم
وسخريتهم ،أخذت في السنوات واألشهر
ً
مخجالّ ،
ّ
حول
كاريكاتوريًا
األخيرة بعدًا
هذا «القانون» إلى أداة قمع وتنكيل ،بشكل
لم يكن من املمكن أن ّ
نتخيله قبل أقل من
عقد! لقد تخطت التجاوزات كل الحدود
املقبولة ،بدءًا بجهاز مكافحة الجرائم
املعلوماتية الذي انحرف تمامًا عن ّ
مهمته،
ّ
وحور مفهوم «الجرائم االلكترونية» ،فإذا
ّ
به يستحيل «مطاوعًا» مهمته مطاردة
كتاب البوستات والتغريدات ،واذالل رواد
العالم االفتراضي ،ومحاولة ترهيبهم
وتكميمهم… من أجل أن ّ
«يعم النظام»
على مواقع التواصل االجتماعي! هذا
ّ
املتنفس الرقمي الذي يقوم بطبيعته
ّ
ّ
فوضوية هالمية ،تخترق الجدران
على
الحديدية للخطاب الرسمي والسلطة
ّ
نتحدث طبعًا ،وحصرًا ،عن
املهيمنة!
ّ
املطاردات الرسمية للرأي واملوقف ،للنقد

والتفكير ،ملجادلة السائد وإن بأدوات
ّ
نتحدث عن تضخيم
صادمة أحيانًا…
جنحة «القدح والذم» املكروهة واملرفوضة
حكمًا ،واالسراف في استخدامها في
غير مكانها ،أو تحويلها إلى «جريمة»،
الضطهاد الناس واسكاتهم.
ّ
قضية آدم شمس الدين تذهب أبعد
لكن
من ذلك ّبكثير .والحكم الغيابي الصادر
أمس بحقه ،عن قاض عسكري ،هو ٌ
حكم
ٍ
ّ
عبثي وظالمي واستبدادي .بل هو اساءة
لكل أهل املهنة ،وترهيب لهم ،واعتداء
ّ
الديمقراطية وحرية
موصوف على
االعالم« .السجن ثالثة أشهر» بسبب
منشور ّدونه على ّ حسابه الفايسبوكي،
ينتقد األداء املتعثر لجهاز أمني بات
ّ
«قضية زياد
حديث البلد منذ مآثره في
عيتاني»! ما يثير االستغراب بالدرجة
األولى هو ّ الحكم بحد ذاته ،بحق صحافي
مارس حقه وواجبه في الرقابة واملحاسبة
والنقد ورفع االلتباس وفضح املغالطات
واألفكار املسبقة .لم يفعل مراسل
«الجديد» سوى التعبير عن رأيه ،وأشار
بأسلوبه إلى حقائق عليها اجماع واسع.
ّ
بديهيات كتبناها وقتذاك في «األخبار»،
ّ
وها نحن نتبناها من جديد بحرفيتها:
من غير القانوني ،اعتقال شخص يعمل
في مجال التزيني والوشم بـ«تهمة» كونه
يحمل «فيروس نقص املناعة املكتسبة»
(االيدز)! هذا مخالف للقوانني والحقائق
ّ
العلمية واملصلحة العامة والكرامة
ّ
ّ
األخالقية .كما تنمّ
االنسانية واألعراف
هذه املمارسات عن جهل مطبق غير
مقبول من جهاز رسمي مؤتمن على
حياتنا وأمننا وكرامتنا ،وعن جانب مظلم
ومقلق يجمع بني رهاب الغريب (فاملوقوف
غير لبناني) ،ورهاب مرضى اإليدز مع
كل االحكام املسبقة التي يختزنها.
لكن األخطر في قضية آدم شمس
الدين هو صدور الحكم عن «محكمة
ّ
عسكرية»! املبدأ القانوني الذي تقوم عليه
املحاكم العسكرية ،وهي محاكم يفترض
ّ
استثنائية ،وأن تحل مكانها
بها أن تكون
محاكم ّ
مدنية متخصصة ،هو النظر في
ّ
قضايا داخل املؤسسة العسكرية .وفي
كل األحوال ،من الصادم واملهني أن تنظر
في ّ
قضية اعالمي يعمل في الشأن العام،
ضمن اطار ممارسته عمله .ال أحد فوق

القانون :إذا كان زميلنا قد ارتكب خطأ
مهنيًا (وهو برأينا لم يفعل على االطالق)،
فهناك مرجع واحد ُيحاسب أمامه هو
محكمة املطبوعات .غير ذلك مهني ومذل
ّ
ّ
املهنية .غير ذلك يذكر
ومسيء لكرامتنا
ّ
بالديكتاتوريات البشعة التي تحاصر
املواطنني ،وتسحقهم ،وتمنع عنهم
ّ
والحرية .غير ذلك هو
الهواء والتفكير
ترهيب مباشر لنا كصحافيني ،وتهديد،
ممارسة
ومحاصرة ،ومنع معلن من
ّ
حقنا في الرقابة والنقد حني يتعلق
ّ
عسكرية أو جهاز أمني
األمر بمؤسسة
يخالف القانون لدى ممارسة صالحياته،
ويسيء إلى حقوق االنسان والكرامة
االنسانية وسائر الحقوق والحريات .أم أن
هذه األجهزة واملؤسسات معصومة عن
الخطأ ،وفوق النقد واملحاسبة؟ إذا كانت
ّ
الديمقراطية التي تريدونها للبنان،
تلك
ّ
فلتعلنها السلطة السياسية ،ولنعد
صياغة قوانني الجمهورية الجديدة على
أساس هذه الفلسفة!
في انتظار ذلك نحن نعيش في نظام
ّ
ّ
التوافقية
دستوي وديمقراطي ،على علته
ّ
ّ
يصح أن يملي القاضي
والطائفية .وال
العسكري ،أو بتعبير آخر محكمة
االستثناء ،على االعالم ما يجوز أو ال
يجوز أن يفعله ويقوله ويكتبه ،في إطار
ممارسة مهنته .إذا أخطأ الصحافي ،وفي
انتظار تأسيس نقابة حقيقية تحمي
املهنة وتؤطرها وتحاسب ممارسيها،
هناك محكمة املطبوعات.
خالل خمسينيات القرن املاضي،
استعار الكاتب األميركي هنري ميلر
من القرون الوسطى املسيحية في الغرب،
عبارة «صيد الساحرات» ليطلقها على
حمالت االضطهاد والتنكيل واملحاكمات
التي ّ
تعرض لها املثقفون واملبدعون
املعارضون في الواليات املتحدة .كان ذلك
ّ
ـ«املكارثية»
خالل املرحلة التي عرفت ب
نسبة إلى السيناتور جوزف مكارثي .هذا
الصباح في لبنان ،بعد «الحكم العسكري»
الصادر بحق صحافي انتقد جهازًا أمنيًا
ّ
تعثر في أداء مهمته ،يمكننا أن ّ
نعبر عن
ّ
خشيتنا من ّ
والحريات
تعرض االعالم
ّ
«مكارثية» من نوع جديد ،إلى حملة
إلى
تنكيل وترهيب يمكن أن نطلق عليها
تسمية «صيد الساحرات».

علم
و خبر
المعتقلون في اإلمارات
ُ
ُع ـ ـقـ ــدت فـ ــي  27شـ ـب ــاط ال ـج ـل ـس ــة ال ـث ــان ـي ــة مل ـحــاك ـمــة
اللبنانيني الثمانية املعتقلني فــي اإلم ــارات العربية
ّ
املتحدة منذ شباط  .2018وتقول مصادر متابعة إنه
ُو ّجـهــت إليهم تهم اإلره ــاب واالنـتـمــاء إلــى حــزب الله
ّ
والعمل لحساب إي ــران ،وبأنهم ُيشكلون خلية .أنكر
ُ
ُّ
اللبنانيون الثمانية التهم املوجهة إليهم ،وستعقد في
 13آذار جلسة ثالثةُ ،ت ّ
خصص للدفاع« ،ومن املفترض
أن تكون جلسة الحكم بعدها بفترة قصيرة».

ال اتفاق على التعيينات
ت ـق ــول م ـص ــادر ُمـطـلـعــة إن ــه ال ات ـف ــاق تـفـصـيـلـيــا بني
ّ
الحر وتيار املستقبل على التعيينات
التيار الوطني
ْ
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة ،لـ ـك ــن ث ـم ــة اتـ ـف ــاق ع ـ ــام ع ـل ــى امل ـحــاص ـصــة
ُ
ّ
وت ّ
رجح املصادر أن تــؤول كل
الطائفية والسياسية.

امل ـقــاعــد املـخـصـصــة لـلـطــائـفــة املـسـيـحـيــة إل ــى الـتـيــار
الوطني ّ
الحر .أما تيار املردة« ،فمن املفترض أن تكون
هناك وساطة يقوم بها حزب الله ،من أجل أن يكون
خيار التعيينات في وزارة األشـغــال للوزير يوسف
ّ
فـنـيــانــوس ،ش ــرط أل ُي ـضـ ّـيــق امل ــدي ــرون ال ـ ُـج ــدد على
ّ
خدمات التيار العوني ،وأل يكون هناك استئثار في
الخدمات لفريق واحد».

تعديل التشكيالت الدبلوماسية
ُ
ت ـع ـي ــد وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن دراس ـ ـ ــة ق ــرار
تشكيل قــرابــة  45دبـلــومــاسـيــا مــن الـفـئــة الـثــالـثــة من
اإلدارة املركزية إلــى البعثات في الـخــارج ،إذ ستطرأ
تـعــديــات على تــوزيــع الدبلوماسيني فــي الـسـفــارات
والقنصليات اللبنانية .ويعود السبب في ذلــك إلى
ان ـت ـهــاء ف ـتــرة خــدمــة ال ـعــديــد مــن الــدبـلــومــاسـيــن في
ً
الخارج (هي إجماال سبع سنوات) ،وضرورة عودتهم
إلى اإلدارة املركزية.
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سياسة

سياسة

ّ
واشنطن تمهد لـ«مغامرة» عسكــرية؟
المشهد السياسي

ُ
تعكس الحركة األميركية ــ البريطانية تجاه لبنان تعاظم التهويل الخارجي عليه .ويشي مجمل هذا الحراك بأن التهديدات
ِ
التي يحملها الموفدون جدية وتهدف إلى ضرب فريق المقاومة بأي ثمن ،ولو أدى ذلك إلى زعزعة االستقرار
ب ـ ـعـ ـ َـد زيـ ـ ـ ـ ــارة نـ ــائـ ــب مـ ـس ــاع ــد وزي ـ ــر
الخارجية األميركي لـشــؤون الشرق
األدنى ديفيد ساترفيلد للبنانَ ،
صار
مـفـهــومــا أك ـثــر أن ال ـق ــرار الـبــريـطــانــي

األخ ـي ــر ب ــوض ــع م ــا ُي ـس ـ ّـم ــى الـجـنــاح
ال ـس ـيــاســي ل ـح ــزب ال ـل ــه ع ـلــى الئـحــة
اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،ه ـ ــو ن ـت ـي ـج ــة ل ـل ـض ـغ ــوط
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .وبـ ـ ــات واضـ ـح ــا وج ــود

قـ ــرار أم ـيــركــي ب ــزي ــادة الـضـغــط على
حلفاء الواليات املتحدة للدخول في
مواجهة مع الحزب .وال يقتصر هذا
ال ـض ـغــط ع ـلــى ح ـل ـفــاء واش ـن ـط ــن في

الـخــارج ،بل أيضًا على حلفائها في
َ
فبعد أن سعى األميركيون إلى
لبنان.
ض ــرب امل ـقــاومــة فــي لـبـنــان مــن خــال
التوتير املذهبي َ
بعد اغتيال الرئيس

رف ـي ــق الـ ـح ــري ــري ،ومـ ــن ث ــم الـ ـع ــدوان
اإلسرائيلي في تموز  ،2006وفشلوا
ف ــي ذلـ ــك ،ي ـح ــاول ــون ال ـي ــوم ف ــي عهد
الرئيس األميركي دونالد ترامب رفع

ً
الرئيس عون مستقبال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط أليستر بيرت في بعبدا أمس (داالتي ونهرا)

ساترفيلد
«خائف» على
المال العام!
علمت «األخبار» أن مساعد وزير
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ل ـش ــؤون
الـشــرق األدن ــى ديفيد ساترفيلد
ع ـ ّـب ــر فـ ــي زي ـ ــارات ـ ــه ل ـل ـم ـســؤولــن
اللبنانيني الرسميني عــن خشية
ب ـ ــاده م ــن أن «ي ـس ـت ـخــدم حــزب
الله وجوده في الحكومة من أجل
إيـ ـج ــاد مـ ـص ــادر ت ـمــويــل جــديــدة
لــه فــي وق ــت نـعـمــل عـلــى تجفيف
مـصــادر تمويله وتـمــويــل اي ــران».
وهــو سمع من أكثر من مسؤول
لبناني رفـيــع تــذكـيـرًا بــأن الحزب
ي ـس ـت ـمــد ش ــرع ـي ـت ــه اسـ ــاسـ ــا مــن
م ـقــاوم ـتــه الس ــرائ ـي ــل واالرهـ ـ ــاب،
وه ــو يـمـثــل شــريـحــة واس ـع ــة من
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ،ول ــه تـمـثـيـلــه الـنـيــابــي
والــوزاري ،وبالتالي ال يمكن عزله
عــن الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة الـتــي ّ
يعد
أحـ ــد الع ـب ـي ـهــا الــرئ ـي ـس ـيــن .كـمــا
ّ
مصر
سمع تأكيدات بأن الحزب
على االنخراط في عملية مكافحة
الفساد« ،وليس في وارد استخدام
موارد الدولة لتمويل نفسه .ال هو
يريد ذلك وال نحن نقبل به» كما
ّ
أكد أحد املسؤولني الذين التقاهم
الزائر األميركي.

مستوى العدائية ضد فريق املقاومة
في لبنان واملنطقة ،ولو أدى ذلك إلى
ضرب االستقرار في الداخل اللبناني.
ويـ ـب ــدو أن كـ ــام ســاتــرف ـي ـلــد يعكس
قـ ــرار اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة ،وال سيما
أن امل ـســؤولــن األمـيــركـيــن يقولونه
فـ ــي م ـج ــال ـس ـه ــم ،ومـ ـنـ ـه ــم ال ـس ـف ـي ــرة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت إل ـي ــزاب ـي ــت
ُ
ري ـت ـشــارد .وه ــي ال ـتــي كــانــت ت ـصـ َّـور
في لبنان من قبل الذين يتواصلون
معها على أنها من فريق «الحمائم»
ف ــي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة .فــري ـت ـشــارد
باتت ّ
تعبر عــن مــواقــف أكثر عدائية
ّ
في األيام األخيرة ،وتؤكد أن «بالدها
لــن تقبل الـيــوم بـعــدم مــواجـهــة حزب
الله بذريعة الحفاظ على االستقرار،
حيث تـحـ ّـول الحديث عــن االستقرار
حـ ّـجــة عـنــد ال ـح ــزب لـتـعــزيــز مــواقـعــه
العسكرية والسياسية داخــل لبنان،
ً
وصـ ـ ــوال إل ــى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـق ــرار
ً
السياسي اللبناني مستقبال».
كذلك ُي َعد كــام وزيــر الــدولــة لشؤون
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط ووك ـ ــال ـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
الــدول ـيــة ،الـبــريـطــانــي أليستر بـيــرت،
الذي زار لبنان في اليومني املاضيني
عن «استمرار الدعم البريطاني للبنان
ال ـب ــال ــغ  200م ـل ـيــون دوالر أم ـيــركــي
ّ
س ـن ـ ّ
ـوي ــا .ل ـكــن ي ـجــب أل ي ـك ــون هـنــاك
وه ــم ف ــي ش ــأن قـلـقـنــا ال ـشــديــد تـجــاه
ّ
املهددة لالستقرار»
أعمال حزب الله
بمثابة شرط لضرب واقع االستقرار
الحالي ،كما بات واضحًا قــرار بالده
رفض عــودة النازحني السوريني إلى
بالدهم.
وم ـ ـنـ ــذ أك ـ ـثـ ــر مـ ــن س ـ ـنـ ــة ،لـ ــم ي ـتــوقــف
التهويل األميركي – البريطاني ضد
ما يسمونه اندفاعة للرئيس ميشال
عـ ـ ــون ت ـ ـجـ ــاه روس ـ ـي ـ ــا .وقـ ـ ــد وص ـل ــت
َ
ذروة غضبهم قـبــل أي ــام مــن تشكيل
ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري،
نـتـيـجــة تــوق ـيــع ال ــوزي ــر سـ ـي ــزار أبــي
خليل اتفاقًا باسم الــدولــة اللبنانية
مـ ــع ش ــرك ــة «روس ـ ـن ـ ـفـ ــت» ال ــروسـ ـي ــة.
ّ
ويــوم ـهــا ت ــول ــت الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة
ف ـ ــي ب ـ ـي ـ ــروت إل ـ ـيـ ــزاب ـ ـيـ ــت ريـ ـتـ ـش ــارد
والسفير البريطاني كريس رامبلنغ
التعبير عن غضب بالدهما ،وتحركا
بوقاحة َ
عبر إجرائهما اتصاالت مع
م ـس ــؤول ــن ل ـب ـنــان ـيــن ،م ـن ـهــم رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ،ل ــاع ـت ــراض ع ـلــى تــوقـيــع
االتفاق ،ومارسا التهويل على الدولة

تقرير

فـ ــي الـ ـشـ ـك ــل ،ي ــري ــد الـ ـق ـ ّـيـ ـم ــون عـلــى
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـق ــول إن جلسته
أمــس كانت «عــاديــة» ،وإنـهــا شهدت
«إنـجــازات» كتعيني أمني عام جديد
ملـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء .ل ـكــن ال ـتــدق ـيــق في
مقرراتها ُيظهر استمرار الحكومة
ف ــي س ـي ــاس ــات ســاب ـقــات ـهــا ال ـت ــي لــم
ُ
تنتج ســوى الـضــرر على االقتصاد
الــوطـنــي وخــزيـنــة الــدولــة ومختلف
ال ـق ـط ــاع ــات .ف ـج ـل ـســة أمـ ــس ش ـهــدت
املــواف ـقــة عـلــى تـمــديــد عـمــل شركتي
«زيـ ـ ـ ـ ــن» و«أوراس ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوم» ل ـت ـش ـغ ـيــل
ش ـب ـك ـتــي الـ ـخـ ـل ــوي امل ـم ـل ــوك ـت ــن مــن
ال ــدول ــة« ،م ـي ــك ( »2ت ــات ــش) و«م ـيــك
( »1أل ـف ــا) ،مــن دون إج ــراء مناقصة
عمومية ،وملــدة عام كامل .وال يمكن
الـحـكــومــة ال ـت ــذرع ب ـض ــرورة تسيير
ّ
املرفق العام وعدم تمكنها من إجراء

مقالة

حزب الله:
الضغوط األميركية على ّ
أين آلية التنفيذ ،ومن ينفذ؟
هيام القصيفي

لم يتوقف
التهويل األميركي
ــ البريطاني ضد ما
يسمونه اندفاعة
للرئيس عون
تجاه روسيا

ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق .وعـلــى
الــرغــم مــن أن فرنسا تـحــاول التمايز
عــن املــوقـفــن األمـيــركــي والبريطاني
بــوضــع الـحــزب على الئـحــة اإلره ــاب،
وت ــرى أن ال ــدع ــوات األمـيــركـيــة تفتح
الباب أمام مخاطر زعزعة االستقرار،
إال أنها تبدو بال حيلة .وتتقاطع كل
هذه التطورات مع خطوات إسرائيلية
على الجانب الفلسطيني من الحدود
مع لبنان ،مع ارتـفــاع مستوى الدعم
األميركي املباشر للعدو ،خاصة في
مجال منظومات الدفاع الصاروخي.
وقد باتت هذه الوقائع تفرض أسئلة
ك ـث ـي ــرة ب ـش ــأن ال ـس ـي ــاس ــة األم ـيــرك ـيــة
الجديدة في لبنان ،التي لطاملا ّ
سوق
مسؤولون أميركيون ولبنانيون أنها
تقوم على «الحفاظ على االستقرار»،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن أي قـ ـ ـ ـ ــرار أمـ ـي ــرك ــي
باملواجهة يحتاج إلى أدوات داخلية،
ف ـهــل ث ـ ّـم ــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي من
َ
أظهر استعداده للتورط في مغامرة
ّ
ال شك في أنه سيخرج منها مهزومًا؟
وإذا ل ـ ـ ــم ت ـ ـت ـ ــواف ـ ــر ه ـ ـ ـ ــذه األدوات
لـ ـض ــرب االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ،ف ـه ــل مـ ــا ي ـقــوم
ب ــه األم ـي ــرك ـي ــون ي ــدخ ــل ض ـمــن إط ــار
التمهيد ملـغــامــرة عــدوانـيــة عسكرية
إسرائيلية ما؟
وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــد األمـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــون
والبريطانيون أن بإمكانهم الدخول
فــي ه ــذه املــواجـهــة مــن دون تعريض
مصالحهم في لبنان والخارج لضرر
شديد؟
(األخبار)

منذ أن تألفت الحكومة وهناك نزعة
الى تصوير الوضع الداخلي على
أنه سيشهد قفزة نوعية على كل
املستويات ،وكأننا في بداية عصر
ذهبي وعهد رئاسي جديد .فجأة
بتنا امام ورشة تشريعية وحكومية،
يتبارى فيها النواب والوزراء في فتح
ملفات الفساد وتشكيل املجلس االعلى
ملحاكمة الرؤساء والوزراء .وبدأت تتوالى
االقتراحات من اجل نظام مالي ّ
منزه
عن الشبهات ،حتى وصلت «الشفافية»
الى املطالبة برفع السرية املصرفية،
ويتسابق الوزراء الى تبيان إنجازاتهم
السريعة ،وكذلك النواب الذين باتوا في
مقدمة املشهد السياسي لكسب ّ
ود
ناخبيهم وزعمائهم ،ليلحقهم تباعًا
مسؤولون إداريون في هيئات رقابية
ّ
ملوحني بعقوبات ونفض الغبار عن
ملفات الفساد ومحاكمة املتورطني .لكن
املبالغة في تحول كثير من افراد الطبقة
السياسية واالدارية بني يوم وآخر من
مرتكبني أو شهود زور الى محاسبني،
تجعل من الصعب تقبل هذا الواقع
العبثي في التفتيش عن املدينة الفاضلة،
وسط كميات الفضائح التي خبر لبنان
مثيالت لها وانطفأت في مهدها.
هذا االنفصام الذي يعيشه لبنان بني
محاولة تجميل الوضع الداخلي وحقيقة
التحديات التي يواجهها جديًا ،يبدو في
مكان ما وكأنه مقصود في عملية إلهاء
حقيقية عما يدور حول الوضع الداخلي
وارتداد التجاذبات االقليمية عليه .ليس
بسيطًا أن يكون لبنان محور االهتمام
ّ
الدولي واالقليمي حاليًا ،في ملفي
النازحني السوريني واالرهاب ،فيما هو
ضائع بينهما ألسباب انتخابية ومصالح
سياسية .ففي وقت تنشغل فيه اوروبا
ّ
في تلقي انعكاسات إنهاء تنظيم الدولة
االسالمية واملقاتلني االجانب وزوجاتهم
الغربيات وفتح ملف مجرمي الحرب
بني الالجئني الى دولها ،وخوفها من

تقرير

تمديد لـ«الخلوي» بال مناقصة ...وإرجاء تعيينات «العسكري»
مناقصة قبل نهاية الشهر الجاري
(م ــوع ــد ان ـت ـهــاء ال ـع ـقــديــن امل ـمـ ّـدديــن
خــافــا لـلـقــانــون) .إذ كــان فــي مقدور
الحكومة تكليف وزارة االتـصــاالت
ً
إدارة الشبكتني ،بــدال مــن دفــع نحو
 17م ـل ـيــون دوالر ل ـشــرك ـتــي «زّيـ ــن»
و«أوراس ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــوم» الـ ـلـ ـت ــن تـ ـش ــغ ــان
شبكتي الخلوي ،بـ 6موظفني ال أكثر!
ام ــا بــاقــي املــوظ ـفــن ،الـبــالــغ عــددهــم
نحو  1600موظف ،فهم موظفون في
شركتي «تاتش» و«ألفا» اململوكتني
للدولة ،ويمكنهم بالتالي االستمرار
ـوزارة ،من
ف ــي ع ـم ـل ـهــم ،ب ــإش ــراف الـ ـ ـ ـ ّ
دون أي حاجة للشركتني املشغلتني.
وسـبــق أن أدارت وزارة االت ـصــاالت
إح ــدى الـشـبـكـتــن ،ل ـعــام كــامــل ،قبل
ّ
 7سـ ـن ــوات .وغ ــل ــف مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ق ــراره بمنح أعـضــائــه مهلة لــدراســة

ال ـع ـق ــدي ــن ب ـه ــدف «ت ـح ـس ــن ش ــروط
الدولة».
من جهة أخــرىّ ،
عي مجلس الــوزراء
أم ــس الـقــاضــي مـحـمــود مكية أمينًا
ع ــام ــا ل ـل ـم ـج ـلــس ،وال ـع ـم ـي ــد ال ـي ــاس
الـبـيـســري م ــدي ـرًا عــامــا لــأمــن الـعــام
ب ــال ــوك ــال ــة ملـ ــدة س ـن ــة (وه ـ ـ ــذا إجـ ــراء
روتـ ـيـ ـن ــي يـ ـتـ ـك ــرر فـ ــي األمـ ـ ـ ــن الـ ـع ــام
واألمــن الداخلي ليحل الوكيل مكان
األص ـيــل فــي ح ــاالت الـسـفــر) .وبحث
ف ــي ج ـ ــدول أعـ ـم ــال م ــن  33ب ـن ـدًا في
غــالـبـيـتـهــا تـتـعـلــق بـهـبــات وس ـفــرات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ــوزراء لـ ـحـ ـض ــور مـ ــؤت ـ ـمـ ــرات فــي
الـخــارج .وفيما كــان من املفترض أن
ُيـقــر مجلس الـ ــوزراء التعيينات في
امل ـج ـل ــس ال ـع ـس ـك ــري ،س ـ ــارع رئ ـيــس
الحكومة سعد الحريري إلى سحب
الـبـنــد مــن الجلسة «بـسـبــب حصول

تـبــايــن بـيـنــه وب ــن ع ــون عـلــى االســم
الذي يريده الحريري ملنصب األمني
العام للمجلس األعلى للدفاع ،وهو
الـعـ ّمـيــد مـحـمــود األس ـم ــر ،لـكــن عــون
تـحــفــظ عـلــى االسـ ــم ،ألن األس ـمــر من
دورة عام  1986في املدرسة الحربية،
فـيـمــا زم ـ ــاؤه امل ــرش ـح ــون لعضوية
امل ـج ـلــس ه ــم م ــن دورة ع ــام .»1985
وك ــان مــن الــواضــح بحسب أكـثــر من
وزيــر أن «الـحــريــري ال يريد حصول
س ـج ــاالت داخـ ـ ّـل الـجـلـســة أو تــوتـيــر
ّ
الجو ،وهو يفضل حل املسألة بينه
وب ـ ــن رئـ ـي ــس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة» .وأكـ ــد
رئـيــس الحكومة سعد الـحــريــري أن
عالقته برئيس الجمهورية ميشال
ع ــون «تـ ـم ــام» ،مـعـتـبـرًا أن «ال شــيء
ج ــديـ ـدًا ف ــي م ــا ق ــال ــه م ـس ــاع ــد وزي ــر
الخارجية األميركي لشؤون الشرق

تباين بين عون
والحريري على
منصب األمين العام
لمجلس الدفاع

الحريري يتخلى عن حايك
األدنـ ــى ديـفـيــد ســاتــرفـيـلــد عــن حــزب
الله» .وكــان الحريري قد غــادر أمس
إل ــى اململكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة في
زيارة تستمر عدة أيام.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،اخـ ـتـ ـت ــم م ـج ـلــس
الـ ـن ــواب أم ــس الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة
التي انطلقت أول من أمس  ،بعد أن
أنهى البحث في بنود جدول أعماله
ال ـ ـ ــ .36وأع ـل ــن رئ ـي ــس امل ـج ـلــس نبيه
بري ،عقد جلسة رقابية في النصف
الثاني من آذار .وقد ّ
أقر املجلس في
الجلسة  17مشروعًا واقتراح قانون،
وأعاد إلى اللجان  18اقتراحًا ،وطلب
م ــن ال ـح ـك ــوم ــة «م ــراجـ ـع ــة االقـ ـت ــراح
امل ـت ـع ـل ــق بـ ـ ــاملـ ـ ــوارد الـ ـبـ ـت ــرولـ ـي ــة فــي
األراضــي اللبنانية في غضون شهر
ال أكثر».
(األخبار)
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وافـ ــق الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري على
استقالة األمني العام للمجلس األعلى
للخصخصة زيــاد حــايــك ،بعدما كان
األخير قد ّ
تقدم بها على خلفية قرار
الـحـكــومــة اللبنانية سـحــب ترشيحه
لرئاسة البنك الدولي.
وعلمت «األخـبــار» أن حايك لم يتبلغ
ب ـس ـحــب ال ـت ــرش ـي ــح رس ـم ـي ــا ،ب ــل عـلــم
ب ــه ع ـبــر اإلع ـ ـ ــام ،ع ـل ـمــا أن هـ ــذا األم ــر
ك ـ ــان الـ ـح ــري ــري قـ ــد ب ـح ـث ــه م ـع ــه قـبــل
أيـ ـ ـ ـ ــام ،بـ ـع ــد أن تـ ـع ــرض ــت ال ـح ـك ــوم ــة
لـضـغــوط أمـيــركـيــة كـبـيــرة لثنيها عن
قـ ــرار ال ـتــرش ـيــح .وألن ح ــا ّي ــك ك ــان قد
ق ـ ــرر املـ ـض ــي ق ــدم ــا ب ــال ـت ــرش ــح بـشـكــل
مستقل ،فقد وضع استقالته بتصرف
ال ـح ــري ــري ،ل ـعــدم إح ــراج ــه ولتجنيب
لـبـنــان امل ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــوط املــرتـبـطــة
بإصراره على استكمال ما بدأه.

وع ـل ـيــه ،ف ــإن ح ــاي ــك ،ال ــذي ال ي ــزال في
واش ـن ـطــن ،مستمر بـتــرشـحــه لرئاسة
ال ـب ـنــك الـ ــدولـ ــي .وي ـق ــوم ل ـه ــذه الـغــايــة
بسلسلة اتصاالت مع أعضاء مجلس
إدارة ال ـب ـنــك ،ال ــذي ــن ي ـحــق ألي منهم
ترشيحه ،بعدما تخلت عنه الحكومة
الـلـبـنــانـيــة .وف ــي حــديـثــه ل ــ«األخ ـبــار»،
أسـ ـ ــف حـ ــايـ ــك السـ ـتـ ـس ــام ال ـح ـك ــوم ــة
للضغوط التي تعرضت لها ،مؤكدًا أنه
كان األولى أن تتصدى لهذه الضغوط،
خاصة أن األمر يتعلق بمجرد ترشيح
إلـ ــى م ـن ـصــب دولـ ـ ــي ي ـم ـكــن الـ ـف ــوز بــه
أو خ ـســارتــه .وسـ ــأل :هــل حـقــا لــم يكن
باإلمكان أن نستمر بترشيح ال يشكل
تهديدًا ملصالح أحــد ،كما ال يمكن أن
يؤدي إلى خفض مستوى التعاون أو
الدعم للبنان ،كما يعتقد البعض؟
(األخبار)

تسربهم اليها عبر دول الجوار السوري،
يعيش لبنان وكأنه في معزل عن تصفية
مسلحي التنظيم وتسربهم .في لقاءات
أميركية أمنية عقدت اخيرًا في بيروت
جرى التحذير مرارًا من هذا التسرب
وضرورة ّ
التحوط منه.
في الوضع السوري ايضًاـ ال يزال لبنان
في قلب الحدث ،ألن تسارع الخطوات
العربية تجاه النظام السوري ،أوحى
لبعض القوى السياسية بأن طريق
دمشق فتحت مجددًاـ ،وأن عودة التطبيع
العربي مع سوريا سائرة بخطى حثيثة.
لكن سرعان ما لجم االميركيون هذا
املسار ،وأوقفوا االندفاعة العربية .وهذا
من شأنه ان يضاعف االرباكات اللبنانية،
في ضوء خريطة طريق تريد واشنطن
وضعها امام لبنان أسوة بالعالم العربي
الذي يأتي اليه وزير الخارجية االميركي
مارك بومبيو في جولة شرق اوسطية
ثانية في فترة زمنية قصيرة.
من الواضح حجم الضغط الغربي
على لبنان ،في ظل عجقة املوفدين
الفرنسيني ،ملؤتمر سيدر وغيره،
واالملان والبريطانيني الذين دخلوا بقوة
على خط تطويق حزب الله ،واالميركيني،
في جوالت استطالع متتالية ،ولتوجيه
رسائل بعضها باملباشر وبعضها
متروك للبنانيني فك شيفرتها .لكن
اذا كانت زيارة بومبيو املنتظرة الى
بيروت معروفة العناوين مسبقًا،
وقد سبق أن أبدى مخاوف من تزايد
نفوذ حزب الله في الحكومة واملجلس
النيابي العام املاضي ،بعدما سبقه اليها
مساعده لشؤون الشرق االوسط دايفيد
ساترفيلد ،اال أن ما هو غير معروف هو
ما الذي يريده االميركيون حقيقة من
لبنان ،وآليات تطبيق ما يريدونه فعليًا
في ظل السلطة الحالية القائمة .الن ما
يريده االميركيون من اإلقليم لم يتبلور
بعد في شكل واضح ،بعد ما جرى
إثر اعالن انسحابهم من سوريا ،ما
ينعكس التباسات ايضًا على رؤيتهم
للوضع اللبناني ،خصوصًا انهم في

عز مواجهتهم مع ايران ،املفتوحة على
احتماالت كثيرة سلبية او ايجابية
لكليهما.
ومن غير املعروف ايضًا كيف يمكن
للبنان ان يواجه هذا الضغط املتزايد،
اميركيًا وعربيًا ،وما يقابله ايرانيًا
بطبيعة الحال ،عبر سياسة الهروب
املتزايد الى االمام بفتح ملفات اقتصادية
ومالية ،وملهاة مكافحة الفساد .ومن
الذي سيرسم حقيقة سياسة التعامل
مع املطالب االميركية املالية واالقتصادية
واالمنية والسياسية ،مجلس الوزراء
مجتمعًا أم رئيس الجمهورية ،أم ان كل
قطاع معني سيتعامل مع املطالب على
حدة ،كمصرف لبنان والجيش اللبناني
والقوى السياسية؟
من طبيعة االميركيني ان يمارسوا
ضغوطًا لتنفيذ خريطة طريق مرسومة
للمنطقة ،لكن خصوم واشنطن من
العهد وحزب الله وحلفائهما معروفة
مواقفهم من السياسة االميركية وما
يمكن ان يطلب منهم .اما حلفاء واشنطن
الحقيقيون فليسوا قادرين على
التماهي مع رغباتهم .فقسم من املوالني
لهم واملؤيدين لسياستهم هم خارج
السلطة الفعلية ،والباقون كالرئيس سعد
الحريري والحزب التقدمي االشتراكي
والقوات اللبنانية ليسوا في وارد تجاوز
التركيبة الحالية التي تتحكم في إدارة
امللف الداخلي .والحريري تحديدًا ـ ـ
وهو االكثر قدرة على االمساك بمفتاح
املواجهة كونه رئيسًا للحكومة ـ ـ ال يعطي
أي إشارة ولو بسيطة عن نيته التحول
مجددًا عن املسار الحالي الذي اعتمده
منذ التسوية الرئاسية ،وتأليف الحكومة.
وهذا يضعه حكمًا في الخندق نفسه مع
العهد والحزب وحلفائهما كشركاء في
السلطة التي تريد منها واشنطن الكثير
لتقدمه على طريق طرحها عناوين من
دون آليات فعلية للعمل .وهذا هو التحدي
الحقيقي أمام الحريري ،إذ بات متعذرًا
عليه استخدام لغتني مختلفتني أمام كل
من الغرب وشركاء الداخل.

الصناعة ومتويل استخدام الطاقة املستدامة
و«فرنســبنك» ورشــة عمــل يف معهــد البحــوث الصناعيــة عــن
نظّمــت وزارة الصناعــة
َ
«الحلــول املقرتحــة لتمويــل اســتخدام الطاقــة املســتدامة يف الصناعــة» حرضهــا عــدد مــن
وفرنســبنك ومعهــد البحــوث الصناعيــة
الصناعيــن والبيئيــن وموظّفــون يف وزارة الصناعــة
َ
وممثّلــون عــن الــوزارات واإلدارات العامــة وأكادمييــون.
القصــار إىل خطــورة
يف الكلمــة التــي ألقاهــا باملناســبة لفــت املديــر العــام
لفرنســبنك نبيــل ّ
َ
تغــر املنــاخ واالحتبــاس الحـراري وتأثريهــا عــى مســتقبل األجيــال القادمــة ،مؤكــدا ً جاهزيــة
فرنســبنك لتحفيــز الصناعيــن إلدراج كفــاءة الطاقــة والطاقــة املتجــددة يف أنشــطتهم اليوميــة.
فرنســبنك خــال الســنوات الثــاث املاضيــة بلــغ مــا قيمتــه أكــر
وأشــار القصــار إىل أن «متويــل َ
مــن مئــة وعرشيــن مليــون دوالر ملشــاريع كفــاءة الطاقــة ،والطاقــة املتجــددة ،ومشــاريع
األبنيــة الخـراء .ووصــل عــدد هــذه املشــاريع ألكــر مــن مئــة وخمســة وســبعني مرشوعـاً.
وقــد ســمحت املشــاريع التــي تــم متويلهــا خــال الســنوات الثــاث املاضيــة بانخفــاض
ملحــوظ يف انبعاثــات ثــاين أكســيد الكربــون (أكــر مــن ســبعة آالف طــن) وتوفــر أكــر مــن
أحــد عــر مليــون كيلــوواط مــن الطاقــة يف الســنة».
وكانــت كلــات للمشــاركني تحدثــت عــن أهميــة االبتــكار يف اإلنتــاج الصناعــي ورضورتــه
لدميومــة القطــاع الصناعــي اللبنــاين وازدهــاره ،كــا عــن أهميــة التو ّجــه إىل اســتعامل
الطاقــات البديلــة توف ـرا ً لكلفــة اإلنتــاج وحفاظ ـاً عــى البيئــة وترســيخاً ملفهــوم الصناعــة
الخـراء ضمــن رؤيــة الــوزارة التكامليــة «لبنــان الصناعــة  »2025التــي تتض ّمــن يف أهدافهــا
العمالنيــة اعتــاد اقتصــاد املعرفــة.
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مجتمع

مجتمع

قضية

تقرير

يوم المرأة العالمي

ّ
سودانيو ّلبنان لباسيل:
ّ
«المفوضية» وعدتنا بالتوطين!

المساواة بين الجنسين تحتاج  200عام!
طوال عشرين عامًا ،لم تشهد
الفجوات بين الجنسين في ميدان
العمل ّ
تحسنًا ُيذكر ،وال ّتزال نسبة النساء
في المناصب العليا متدنية ،من دون
تغيير في السنوات الثالثين الفائتة.
هذه أبرز خالصات تقرير منظمة
العمل الدولية عشية يوم المرأة
العالمي ،والذي اعتبر أن العائق
االساس أمام تحقيق المساواة في
العمل يعود الى االعمال الرعائية غير
المأجورة التي تقوم بها النساء

ق ــد يـحـتــاج تـحـقـيــق امل ـس ــاواة بني
الـجـنـســن ف ــي ال ــوق ــت املـسـتـغــرق
فــي أعـمــال الــرعــايــة غير املــأجــورة
في
والعمل املنزلي نحو مئتي عامً .
السنوات العشرين املاضية ،مثال،
لم يرتفع الزمن الذي ينفقه الرجل
ف ــي ال ـي ــوم ع ـلــى ال ــرع ــاي ــة والـعـمــل
املنزلي إال ثماني دقائق فقط فيما
بالكاد تراجع ما تنفقه املــرأة من
وقت على الرعاية.
اإلنـ ـط ــاق م ــن هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ُي ـعـ ّـد
ضروريًا لإلشارة الى أن أحد أهم
ع ــوام ــل عــرق ـلــة تـحـقـيــق امل ـس ــاواة
في العمل بني الجنسني هو عامل
الرعاية غير املأجورة ،وفق تقرير
«قفزة نوعية نحو تحقيق املساواة

بــن الجنسني :مــن أجــل مستقبل
ع ـ ـمـ ـ ٍـل أف ـ ـضـ ــل لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـي ــع» ال ـ ــذي
أص ــدرت ــه مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة،
أمس ،عشية يوم املرأة العاملي.
بـحـســب ال ـت ـقــريــر ،فـ ـ ّ
ـإن ال ـف ـجــوات
ب ــن الـجـنـســن ف ــي م ـي ــدان الـعـمــل
لــم تشهد أي ّ
تحسن ُيــذكــر طــوال
ّ
 20عاما ،وأن الفارق في معدالت
توظيف املــرأة والــرجــل لم يتراجع
فـ ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـ ـ ـ ــ 27امل ـن ـصــرمــة
س ــوى أق ــل مــن نقطتني مئويتني،
فيما كان احتمال عمل املــرأة يقل
بنسبة  %26عــن الــرجــل فــي عام
.2018
الالفت هو ما ُيشير ُإليه التقرير
لجهة ما أسماه «عدم املساواة في

7

تشغيل األمهات» ،وهو الفارق في
نسبة األم ـهــات الـعــامــات اللواتي
لديهن أطـفــال دون الـســادســة من
عـمــرهــم مــع بقية األم ـه ــات .إذ أن
ه ــذا ال ـف ــارق ارت ـف ــع خ ــال الـفـتــرة
املمتدة بــن عامي  2005و2015
بنسبة  .%38وفي سياق ّ
متصل،
يشير التقرير الــى ّأن  %25فقط
مــن املــديــريــن الــذيــن لديهم أطفال
دون سن السادسة من النساء
إل ــى ذلـ ــك ،ال تـ ــزال نـسـبــة الـنـســاء
في املناصب العليا متدنية« ،وهو
وضــع لــم يطرأ عليه تغيير يذكر
في ّالسنوات الثالثني الفائتة» ،إذ
أن أقـ ــل م ــن ث ـلــث امل ــدي ــري ــن نـســاء
«وإن ك ـ ـ ّـن ع ـل ــى األغ ـ ـلـ ــب أف ـضــل

تـعـلـيـمــا م ــن ن ـظــرائ ـهــن ال ــذك ــور».
ويلفت التقرير الى أن التعليم ليس
السبب الرئيسي لتدني معدالت
عمل املرأة وانخفاض أجرها« ،بل
إن امل ــرأة ال تحصل عـلــى الـفــوائــد
عينها التي يحصل عليها الرجل
ذو املستوى التعليمي نفسه».
ف ــي امل ـج ـمــل ،ال ت ــزال ال ـف ـجــوة في
األج ــور بــن الجنسني تبلغ %20
عــامل ـيــا ،وتـ ُـرت ـفــع م ـعــانــاة األم ـهــات
من عــدم املـســاواة في أجرهن في
حني يحصل اآلباء على عالوة في
األجر.
ّ
وتخلص املنظمة الى أنه على رغم
أن الـ ـفـ ـج ــوات ب ــن ال ـج ـن ـســن فــي
م ـجــال الـعـمــل ال تـ ــزال قــائ ـمــة ،إال

المرأة
اللبنانية
باألرقام:
ال «مناصفة»
حتى اآلن
إيلده الغصين

بوليغان ــ
المكسيك

الجهود املــراكـمــة للدفاع عــن حقوق
املرأة وتحقيق املساواة بني الجنسني،
سجلت في السنوات األخيرة ّ
ّ
تطورًا
ّ
إيجابيًا يصب فــي تغيير التعاطي
م ــع «ص ـ ــورة املـ ـ ــرأة» .تـغـيـيــر يطالب
ّ
والتوعوية
عبر الحمالت اإلعالمية
وحمالت املناصرة بالسعي إلى إبراز
ً
صورة املرأة القوية ،بدال من تسليط
ّ
الـ ـض ـ ّـوء ف ـقــط ع ـلــى املـ ـ ــرأة الـضـحــيــة
واملعنفة والـخــاضـعــة .هــذه الجهود
ً
أزاحـ ـ ـ ــت ال ـ ـضـ ــوء ق ـل ـي ــا عـ ــن صـ ــورة
املــرأة «املكسورة» ،املستسلمة لحكم
املجتمع واملستجدية لحقوقها.
ل ـكــن م ـحــاولــة تـغـيـيــر «ال ـ ـصـ ــورة» ال
ّ
الفعلية
تعني أن تحقيق امل ـس ــاواة
ً
ب ـ ــات وشـ ـيـ ـك ــا .فـ ــي ل ـب ـن ــان م ـ ـثـ ــا ،ال
ي ـق ـت ـصــر ال ـت ـم ـي ـيــز ض ـ ـ ّـد امل ـ ـ ــرأة عـلـ ّـى
ّ
الشخصية ،والـحــق
قــانــون األح ــوال
ف ــي مـنــح الـجـنـسـ ّـيــة ألوالده ـ ــا ورف ــع
ّ
س ــن ال ـ ــزواج وس ــواه ــا م ــن الـقـضــايــا
ّ
امل ـث ــارة بـشـكــل م ـس ـت ـمـ ّـر ،ب ــل ي ـت ـعــداه
إلـ ــى ال ـت ـبــايــن ال ـك ـب ـيــر ف ــي امل ـنــاصــب
السياسية واملراكز اإلدارية والقيادية
ً
داخـ ــل األح ـ ــزاب وال ـن ـقــابــات وص ــوال
إلــى املؤسسات العامة والخاصة4 .
وزي ــرات في حكومة من  30وزي ـرًا6 ،

محمد نزال
ّأن الـحـلــول الكفيلة بــإحــراز ّ
تقدم
ملموس باتت واضـحــة .فتحقيق
امل ـ ـ ـسـ ـ ــاواة بـ ــن ال ـج ـن ـس ــن يـعـنــي
تعديل السياسات واتخاذ إجراءات

الفجوات بين
الجنسين في
ميدان العمل ّ لم
تشهد أي تحسن
طوال  20عامًا

نــائـبــات فــي بــرملــان مــن  128نــائـبــا...
ه ــي أرقـ ـ ــام ت ـب ـ ّـن ح ـجــم ال ـف ـج ــوة في
التمثيل السياسي ال ـعــادل للنساء،
ّ
امل ـتــأتــي عــن نسبة مـتــدنـ ّـيــة ملشاركة
املـ ـ ـ ــرأة فـ ــي األحـ ـ ـ ـ ــزاب .ت ـم ـث ـيــل امل ـ ــرأة
فـ ــي املـ ـك ــات ــب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ــأح ــزاب
ّ
الرئيسية يتخطى لــدى بعضها 30
فــي املـئــة ويـنـخـفــض إل ــى  5فــي املئة
فــي أخـ ــرى ،فـيـمــا يـبـلــغ مـتـ ّ
ـوســط في
املكاتب السياسية لــأحــزاب  17في
املئة.
ضعف تمثيل املرأة يظهر ،أيضًا ،في
نسب مشاركة النساء في االتحادات
والنقابات ،وفقًا الحصاءات جمعت
ضمن دراسة «النساء اللبنانيات في
املــواقــع الـقـيـ ّ
ـاديــة :مسح للتصورات
الــوط ـن ـيــة» أع ـ ـ ّـدت ع ـلــى م ــدى عــامــن
ّ
لجمعية «هيفوس»
ونشرت حديثًا،
بالتعاون مــع جمعيات أخ ــرى .ففي
ن ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت عـلــى
سبيل املثال ،هناك امــرأة واحــدة من
أصــل  12عضوًا في مجلس النقابة،
وام ـ ـ ـ ــرأة واح ـ ـ ــدة أيـ ـض ــا ف ــي مـجـلــس
نـقــابــة امل ـحــامــن فــي ال ـش ـمــال .نقابة
امل ـح ــام ــن ف ــي بـ ـي ــروت ش ـه ــدت عـبــر
تــاريـخـهــا وص ــول امـ ــرأة واحـ ــدة الــى
رئ ــاس ـت ـه ــا ع ـ ــام  ،2011ف ــي ح ــن لــم
تبلغ منصب رئــاســة نقابة الشمال
أي امرأة .ومن أصل  31لجنة (بينها
لجنة املرأة واللجنة التشريعية) في
مـجـلــس ن ـقــابــة بـ ـي ــروت ،ف ــإن  17في
امل ـئــة فـقــط م ــن امل ــواق ــع ال ـق ـيــاديــة في
ّ
الـلـجــان تحتلها نـســاء .هــذه االرق ــام
ت ــأت ــي فـ ــي وق ـ ــت ب ـل ــغ ع ـ ــدد ال ــرج ــال
املسجلني في النقابة  5031محاميًا
(عام  ،)2016مقابل  3031امرأة ،علمًا
ّ
املتدرجات يفوق
أن عدد املحاميات
عدد املحامني لتبلغ نسبة النساء 55
باملئة مــن أصــل املحامني املتدرجني
وفقًا للدراسة نفسها.

نقابة الممرضات
والممرضين وحدها
تتخطى المناصفة
والسلك القضائي األكثر
اقترابًا من المساواة

فـ ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت املــرت ـبــط
ببعضها ،الفتة الى امكانية وضع
أجندة لقياس تحقيق املساواة بني
الجنسني ولتحديد مسار الحقوق
«الــذي هو األســاس لعالم منصف
م ــن ال ـع ـمــل» ب ـمــا فـيـهــا ال ـح ــق في
تكافؤ الـفــرص ،الحق في التحرر
مــن التمييز والـعـنــف والـتـحــرش،
عمل ذي
واملساواة في األجر عن ٍ
قيمة متساوية .ويدعو التقرير إلى
ٍ
وضع سياسات وهياكل للرعاية
تـشـمــل الـجـمـيــع« ،ف ــزي ــادة أعـمــال
الرعاية في مستقبل العمل تعني
أيضًا خلق فرص عمل كثيرة».
(األخبار)

في نقابة األطباء ليس الوضع أفضل
َّ
ً
حـ ــاال ،إذ لــم ت ـتــول أي امـ ــرأة رئــاســة
الـنـقــابــة فــي ب ـيــروت مـنــذ تأسيسها
ع ــام  ،1946وك ــذل ــك األمـ ــر ف ــي نقابة
طـ ــراب ـ ـلـ ــس .م ـج ـل ــس ن ـق ــاب ــة ب ـي ــروت
الـحــالــي يـضــم ام ــرأت ــن مــن أص ــل 16
عـض ـوًا ،فيما ال تــوجــد أي ام ــرأة في
مجلس نقابة طرابلس ،علمًا أن نسبة
ّ
املسجالت في النقابة تقل
الطبيبات
ً
قليال عن  30في املئة .النسبة نفسها
ت ـقــري ـبــا تـبـلـغـهــا ط ـب ـي ـبــات األس ـن ــان
املسجالت فــي نقابة أطـبــاء األسنان
الـ ـت ــي ي ـض ــم م ـج ـل ـس ـهــا فـ ــي ب ـي ــروت
امـ ــرأة واح ـ ــدة ،وتـ ــرأس إمـ ــرأة نقابة
أطـ ـب ــاء األسـ ـن ــان ف ــي ال ـش ـم ــال .فيما
ّ
يضم امرأة
مجلس نقابة الصيادلة
واح ــدة مــن أصــل  12عـضـوًا ،رغــم أن
نسبة النساء الصيدليات تبلغ نحو
 62فــي املـئــة مــن إجـمــالــي الصيادلة
املسجلني!
ف ــي م ـج ـلــس ن ـق ــاب ــة امل ـه ـن ــدس ــن فــي
بيروت ،أيضًا ،امرأة واحدة من أصل
ّ
 16عضوًا ،ولم تتول أي امرأة رئاسة
هذه النقابة عبر تاريخها ،في حني
أن أقل من  20في املئة من املهندسني
العاملني في املهنة نساء.
مشاركة املرأة في السلطة القضائية
هي األكثر جنوحًا إلى قلب املوازين
وتحقيق املناصفة ،إذ قاربت نسبة
الـ ـنـ ـس ــاء مـ ــن الـ ـقـ ـض ــاة  48فـ ــي امل ـئــة
(املفكرة القانونية  -عدد آذار )2018
ّ
ويرجح أن يــزداد العدد الحالي لهن
ليتجاوز املناصفة مــع نهاية العام
 ،2019لـكــن املـنــاصـفــة فــي األعـ ــداد ال
ت ـن ـط ـبــق ع ـل ــى امل ـن ــاص ـف ــة ف ــي م ـجــال
القضايا التي تحكم فيها نـســاء ،إذ
ال تتجاوز نسبة النساء في القضايا
الجزائية  40باملئة بينما تفوق 60
باملئة في القضايا املدنية.
ف ــي م ـج ـلــس ن ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـمــن امـ ــرأة
ّ
واحدة من أصل  12عضوًا ،ولم تتول
أي امـ ــرأة رئ ــاس ــة الـنـقــابــة تــاريـخـيــا.
فــي حــن تـنــاهــز نسبة املـعـلـمــات في
التعليم الــرسـمــي االب ـتــدائــي  84في
املئة ،وفي التعليم الثانوي الرسمي
ّ
الجندرية
 66في املئة .تنميط األدوار
والــوظــائــف الـتــي ي ـحـ ّـددهــا املجتمع
واألنـ ـ ـ ـث ـ ـ ــى ،ي ـف ـ ّـس ــر
لـ ـك ــل م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ّ
االختالف الذي يحققه مجلس نقابة
املـ ـم ــرض ــات واملـ ـم ــرض ــن ف ــي لـبـنــان
مقارنة بغيره من النقابات ،إذ ترأسه
ّ
ويضم  8أعضاء من النساء من
امرأة
أصــل مقاعد املجلس ال ــ ،12إذ يفوق
ع ــدد األط ـب ــاء املـسـجـلــن فــي النقابة
ّ
الــ 15ألفًا يتوزعون بني نحو  62في
املئة نساء و 38في املئة من الرجال.

ُ
ل ــم ت ـم ـ ِـط ــر ال ـس ـم ــاء ،ط ـ ــوال يـ ــوم أم ــس،
إال ع ـنــدمــا اح ـت ـش ــدوا ل ــاع ـت ـص ــام .لم
ّ
ّ
ي ـك ــن ل ــدي ـه ــم م ـ ـظـ ــات .يـ ـب ــدو أن عـلــى
الــاجـئــن ال ـســودان ـيــن ،فــي لـبـنــان ،أن
يضيفوا السماء إلى الئحة معاناتهم.
ّ
مفوضية
رف ـعــوا الفـتــاتـهــم ،أم ــام م ـقـ ّـر
ّ
األمـ ــم امل ــت ـح ــدة ل ـش ــؤون الــاج ـئــن في
بيروت ،وفيها بعض مطالبهم :إعادة
ال ـ ـتـ ــوطـ ــن ،فـ ـت ــح املـ ـلـ ـف ــات املـ ـغـ ـلـ ـق ــة ،ال
ّ
التعسفية ...والفتات أخرى
لالعتقاالت
ّ
ّ
ّ
باإلنكليزية «حتى يسمع العالم كله».
دول الـعــالــم «الـعـظـمــى» الـتــي شــاركــت
بـجـعـلـهــم الج ـئ ــن ،بـفـعــل سـيــاســاتـهــا
تجاه بالدهم ،تبخل عليهم بأن تفتح
أمــامـهــم أبــواب ـهــا .بخلت ســابـقــا واآلن
تـبـخــل أك ـثــر .كــانــت األمـ ــور أسـهــل قبل
سـ ـن ــوات ،ق ـبـ ّـل «ال ـت ــرام ـب ـ ّـي ــة» ال ــدول ـ ّـي ــة،
واآلن مــع تفشي نـبــرة «الـغــريــب» بات
األم ـ ــر أق ـ ــرب إل ـ ــى امل ـس ـت ـح ـي ــل .لـيـســت
هــذه جولة االحتجاج األولــى لالجئني
ال ـس ــودان ـي ــن ف ــي ل ـب ـن ــان .واك ـب ـن ــا هــذا
املـ ـسـ ـلـ ـس ــل عـ ـل ــى م ـ ـ ــدى سـ ـ ـن ـ ــوات .هــم
عــال ـقــون ّف ــي ل ـب ـنــان ،ل ـيــس ح ـ ّـب ــا بـهــذه
الـبــاد ،إنما لكونها أرض «ترانزيت»
ف ـقــط ،إذ ال ل ـجــوء بــاملـعـنــى الـقــانــونــي
لــدي ـهــا ،وه ــم ي ـن ـت ـظــرون إي ـف ــاء «األم ــم
امل ـت ـ ّـح ــدة» بــوعــودهــا ل ـهــم :نـقـلـهــم إلــى
بلد ثالث .ليس أمامهم إال أن ينتظروا.
بعضهم مــا زال ينتظر مـنــذ نـحــو 20
عامًا .إبراهيم أحد هؤالء .باتت لكنته
ل ـب ـنــانـ ّـيــة ب ــام ـت ـي ــاز .ل ــو كـ ــان ف ــي ب ــاد

ّ
الجنسية .هم يعرفون
أخرى لربما نال
ً
أن ال تـجـنـيــس ف ــي ل ـ ّب ـنــان ،ف ـض ــا عن
ال لـجــوء ،ولـهــذا يـظــنــون أن ّ
املفو ّ
ضية
الــدولـ ّـيــة تـكــذب عليهم .يـتـ ّ
ـوجــه مهند،
ً
ّ
ح ــام ــا الف ـت ـتــه ،إل ــى وزيـ ــر ال ـخــارجــيــة
جـبــران بــاسـيــل« :نـعــرف لبنان تمامًا،
ولـ ـك ــن ال ـغ ــري ــب أن امل ـف ــوض ـ ّـي ــة أخ ـي ـرًا
بعضنا بــالـتــوطــن فــي لبنان،
وع ــدت ّ
في حني كنا ننتظر أن تنقلنا إلى بلد
ثــالــث .أســأل باسيل :هــل هــذا صحيح،
ّ
ّ
املفوضية تكذب علينا؟» .هؤالء
ّأم أن
ّ
يعيشون يومياتهم ّبــ«الـخـفــاء» على
ّ
ّ
اللبنانية .إنـهــم ب ــاآلالف .كل
األراض ــي
ّ
واحـ ــد فـيـهــم يـحـتـمــل ،ف ــي ظ ــل وضـعــه
غ ـيــر ال ـق ــان ــون ــي ،ل ـنــاح ـيــة ع ـ ّـدم وج ــود
إقامة وبانتظار ّ
البت في ملف لجوئه،
ّ
أن تلقي الـقــوى األمنية القبض عليه.
أكثرهم عاش هذه التجربة .حكايات ما
ّ
يتعرضون له ِمن إذالل ّ كثيرة .بعضهم،
وإث ــر تــوقـيـفـهــم ،تـتــدخــل «املـفــوضـ ّـيــة»
إلخ ــراج ـه ــم ِم ــن ال ـس ـج ــن ،ك ــون لــديـهــم
ّ
مــلـفــات لــم يـ ّـبــت بها بـعــد ،ثــم يـعــودون
ملـمــارســة االنـتـتـظــار بــالـخـفــاء ...إلــى أن
ُيلقى القبض عليهم ُمـجـ ّـددًا .هــذه هي
دورة حياتهم هنا .أكثر ِمــن معتصم،
أمس ،كانوا يحملون أطفالهم .بعضهم
ّ
معيشية قليلة
يحصل على مساعدات
ّ
«املفوضية» املذكورة ،فيما بعضهم
ِمن
اآلخ ـ ــر ال ي ـح ـصــل ع ـل ــى ش ـ ــيء ،فـكـيــف
يعيش ه ــؤالء؟ بــاملـنــاسـبــة ،الــاجـئــون
ال ـس ــودان ـ ّـي ــون ف ــي لـبـنــان ه ــم ِم ــن أكـثــر
الــاج ـئــن «س ـل ـمـ ّـيــة» .نـ ــادرًا مــا تسمع
ً
مثال ،أو ّ
أي
عن ارتكابهم جرائم سرقة،

ّ
األمنية
جــرائــم أخ ــرى .بـيــانــات الـقــوى
ّ
تؤكد ذلك.
ال ج ــدي ــد ف ــي اعـ ـتـ ـص ــام هـ ـ ــؤالء أم ــس،
باستثناء أن بالدهم ،اليومّ ،
تمر بأزمة
ّ
سياسية تزيد ِمن تعقيد األمور ،إضافة
إل ــى جــديــد آخ ــر هــو مــا نـقـلــه أك ـثــر ِمــن
ّ
املفوضية لهم بالتوطني
معتصم :وعد
ّ
في لبنانّ .
ربما على وزارة الخارجية
في لبنان ،أو األمن العام ،التواصل مع
ّ
«املفو ّ
ضية» وكذلك مع طالبي اللجوء،
وفتح تحقيق في هذه املسألة ملعرفة ما
يجري .هل ثمة ما ُيطبخ ّ
دوليًا في هذا
امللف؟ األكيد أن الذين اعتصموا ،أمس،
ال ّ
يودون البقاء في لبنان ،وال يريدون
إال «الصرفة» .أحدهم يقول« :اللبناني
ما مرتاح بلبنان ،فكيف نحن؟» .حاولت
«األخـ ـب ــار» ال ـتــواصــل مــع «املـفــوضـ ّـيــة»
ملعرفة ما يجري ،فجاءنا شخص اسمه
حسام الـشــامــي ،ووعــد بــاالتـصــال بعد
أخــذ رقــم الهاتف .لم يحصل االتصال.
ّ
الحر» أبوابه أمام
هكذا ،يقفل «العالم
الج ـئ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،ب ـعــد امل ـش ــارك ــة في
ن ـهــب ث ـ ــروات ت ـلــك ال ـب ــاد ،وع ـلــى مــدى
ُ
ق ــرون ،لــتـحــال أخـيـرًا املشكلة إلــى دول
ً
صغيرة هي أصال غارقة في مشاكلها.
ً
ّ
حاليًا فــي فنزويال ،مثال،
يحصل هــذا
ّ
حيث تفرض الواليات املتحدة عقوبات
تـجــويـعـ ّـيــة عـلـيـهــا ،ث ــم ع ـنــدمــا ي ـحــاول
بعض الــاجـئــن دخ ــول أراضـيـهــا عبر
بالد أخرى ،لفرصة عيش أفضل ،ترفع
البنادق في وجوههم وتقفل الحدود.
ّ
شــيء ِمــن هــذا القبيل يحصل في ملف
ّ
اللبنانية.
الالجئني على األراضي

األكيد أن الذين اعتصموا أمس ال ّ
يودون البقاء في لبنان (هيثم الموسوي)

متايعة

ّ
هل يرد الرئيس قانون المتمرنين؟
ص ـ ّـدق ،أم ــس ،املجلس النيابي اقـتــراح
القانون املعجل املكرر املتعلق بإعطاء 6
درجات استثنائية لألساتذة املتمرنني
امللحقني بالتعليم الـثــانــوي الــرسـمــي.
إال أن األجـ ــواء ال ت ــزال ضـبــابـيــة حيال
وصــولــه إلــى بــر األم ــان ،إذ ثمة شكوك
ح ـ ـيـ ــال ت ــوقـ ـي ــع رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
ل ـ ـ ــه ،وهـ ـ ـن ـ ــاك ك ـ ـ ــام عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه
صالحياته الدستورية لــرده ،وبعدها
يحتاج إلى أكثرية  65نائبًا إلقراره في
املجلس النيابي مجددًا .على خط مواز،
علمت «األخ ـبــار» أن مــرســوم الــدرجــات
ال ــذي أق ــره مجلس الـ ــوزراء ال ي ــزال في
رئاسة الحكومة ولم يرسل إلى القصر
الـجـمـهــوري .أم ــا لجنة متابعة قضية
األساتذة املتمرنني فقد لوحت بالعودة
إل ـ ــى اإلضـ ـ ـ ـ ــراب ق ــري ـب ــا ري ـث ـم ــا ي ـصــدر
القانون الجديد في الجريدة الرسمية.

وف ــي مـنــاقـشــات الـجـلـســة الـتـشــريـعـيــة،
وصــف وزيــر الخارجية جبران باسيل
إق ــرار القانون بالقرار السياسي الــذي
سـ ـي ــؤدي إل ـ ــى إفـ ـ ــاس الـ ــدولـ ــة بـسـبــب
عدم ّدراســة كلفة هذه القوانني ،مشيرًا
إلـ ــى أنـ ـ ــه جـ ــرى إعـ ـط ــاء م ـف ـه ــوم لـلـحــق
خ ـ ـ ــارج سـ ـي ــاق ــه ،و«ه ـ ـ ـ ــذا س ـي ـف ـت ــح لـنــا
أب ــواب ــا مـقـفـلــة ،فـيـمــا نـحــن اتـفـقـنــا على
توقيف التقديمات لنوقف الدولة على
ق ــدم ـي ـه ــا» .أمـ ــا وزي ـ ــر الـ ــدولـ ــة ل ـش ــؤون
رئــاســة الجمهورية سليم جريصاتي
ّ
فقال إن «هناك فرقًا بني الحق واملطلب،
ونحن في صدد تعديل قانون سلسلة
ال ــرت ــب والـ ـ ــرواتـ ـ ــب ،وهـ ـ ــذا ل ـي ــس نـصــا
تـفـسـيــريــا ،بــل ن ـعــدل قــانــون السلسلة،
وع ـل ـي ـنــا أن نـتـحـمــل م ـســؤول ـيــات ـنــا او
سنفتح الباب على السلسلة».
وق ــد داف ــع عــن اق ـتــراح الـقــانــون كــل من

ال ـن ــائ ــب ب ـه ـيــة ال ـح ــري ــري ال ـت ــي أعــدتــه
ووزي ـ ــر املـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل ال ــذي
أوضح أن النص موجود بغض النظر
عن رأي مجلس الخدمة املدنية .وأشار
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش
ّ
املشرع هو اعطاء الدرجات
إلى أن «نية
الست ،ولكن حصل التباس في صياغة
ق ــان ــون الـسـلـسـلــة ،وكـ ــان ه ـنــاك خــاف
ح ــول تـفـسـيــر ال ـن ــص ،ل ــذا ك ــان اق ـتــراح
القانون الزالة التباس ،وبالتالي نحن
ال ننشئ حقًا وال نقر سلسلة ،هــؤالء
األساتذة لديهم حق».
م ــن ج ـه ـت ــه ،أك ـ ــد وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة أك ــرم
ش ـه ـيــب أن لـلـمـتـمــرنــن ح ـقــا بــال ـســت،
ول ــو لــم يـكــن لـهــم ه ــذا الـحــق لــم تؤخذ
محسوماتهم التقاعدية وهم في كلية
التربية.
(األخبار)
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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الكرة

عالمات استفهام كبيرة طرحها تصرف حارس نادي تشيلسي اإلنكليزي كيبا أريزاباالغا خالل مباراة فريقه مع نادي
مانشستر سيتي قبل ّأيام .الحارس صغير السن رفض قرار ّ
مدربه بالخروج من الملعب ،ومع ذلك فإن قائد الفريق لم
ّ
تمرد كيباّ ،
تصرف الالعب أثر على زمالئه وعلى الفريق ّ
وأدى إلى خسارتهم كأس الرابطة اإلنكليزيةّ .
يتدخلّ .
بوضوح
نم
ٍ
عن عدم احترامه لقرار ّ
ّ
حقيقيًا .هذا األمر
المدرب ،ولزمالئه وبالتالي كان يجب على القائد أن يحسم األمور ،لو كان قائدًا
فتح الباب على القائد اليوم ودوره في الفريق

مراهقون بـ«رؤوس حامية»

قائد الفريق مطالب باستعادة دوره
حسين فحص
بـعــد ت ـصـ ّـرف كـيـبــا غـيــر املـقـبــول في
مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي،
سـئــل قــائــد الـفــريــق الـلـنــدنــي سـيــزار
أزبيلكويتا وقتها عن الحادثة وما
ال ـت ـب ــري ــر امل ـن ــاس ــب ل ـه ــا ،ف ــأج ــاب أن
ليست له دعــوى بما حــدث ،في حني
قال قائد الفريق السابق جون تيري،
الذي كان ضيفًا لتحليل املباراة على
قناة «سكاي سبورتس» ،إن ما حدث
م ـشــن ،إذ ال ب ـ ّـد م ــن خ ــروج الــاعــب

بأمور
ُيعنى قائد الفريق
ٍ
كثيرة داخل الملعب وخارجه
تتخطى قطعة القماش التي
تربط زنده األيسر
فور رؤية رقمه على اللوحة الرقمية
للتبديالت.
ً
بعد أن كــان ال ــ«كــابــن» ممثال لفكر
املـ ـ ــدرب وق ــائـ ـدًا لـخـطـتــه ع ـلــى أرض
امللعب ،باتت مهامه محصورة اليوم
باختيار الجهة التي سيلعب فيها
فريقه قبل بداية املباراة.
هذه القصة الصغيرة ،تأخذنا على
م ـك ــان آخـ ــر ،وه ــو األزم ـ ــة ّالحقيقية
التي تعيشها املالعب وتتمثل بندرة
قـ ـ ــادة ال ـ ـفـ ــرق ،إذ ب ـ ــات م ــن ال ـص ـعــب
العثور على قــائــد بشخصية قـ ّ
ـويــة،

كـمــا أصـبـحــت املحسوبية الـجــديــدة
في اختيار القائد تحول دون بروز
قــائــد فـعـلــي ل ـل ـفــريــق .ب ـعــد أن كــانــت
ً
مسؤولية تضع ثقال على حاملها،
باتت شارة القيادة تقليدًا غير مهم
ت ـع ـطــى ل ــاع ـب ــن غ ـي ــر ك ـف ــوئ ــن .فــي
أغلب األندية ،يحظى الالعب األكثر
ق ــدم ــا ب ـش ــرف ح ـمــل شـ ــارة ال ـق ـي ــادة،
تـكــريـمــا لـعـطــائــه ط ــوال الـفـتــرة التي
ق ـض ــاه ــا داخ ـ ــل ال ـ ـنـ ــادي .ت ـح ــل ه ــذه
الـطــريـقــة الـكـثـيــر مــن امل ـشــاكــل ،منها
تنافس بعض الالعبني على خالفة
الـ ـق ــائ ــد الـ ـس ــاب ــق ،ك ـم ــا ت ـع ـم ــل عـلــى
تحفيز الالعبني الصغار للبقاء أكثر
في النادي بغية الحصول على هذه
ال ـش ــارة .غـيــر أن نـقـطــة الـضـعــف في
ه ــذه امل ـســألــة ه ــي أن ش ــارة الـقـيــادة
ليست جــائــزة مرهونة بالوقت ،وال
يجب أن تكون متاحة للجميع ،فمن
ـاد ما لفتر ٍة
السهل جـدًا البقاء في نـ ٍ
ط ــويـ ـل ــة ،غ ـي ــر أن ال ـص ـع ــوب ــة تـكـمــن
ب ــأن يـمـلــك ال ــاع ــب شـخـصـيــة قــائــد.
وه ـن ــا ال ـح ــدي ــث ع ــن ق ــائ ــد حـقـيـقــي.
بسبب ه ــذه الـسـيــاســة ،خـلــف غــاري
ك ــاهـ ـي ــل م ــواطـ ـن ــه جـ ـ ــون ت ـ ـيـ ــري فــي
قيادة الفريق ،على رغم عدم تحليه
بسمات الـقــائــد ،وال حتى بالقدرات
الفنية الـتــي تجعل مـنــه مبعث ثقةٍ
لالعبني والجماهير.
ـور ع ــدة تتخطى
يـعـنــى ال ـقــائــد ب ــأم ـ ٍ
ق ـط ـعــة الـ ـقـ ـم ــاش الـ ـت ــي ت ــرب ــط زنـ ــده
األي ـ ـسـ ــر ،إذ إن ع ـل ــى ال ـق ــائ ــد ضـبــط
الــاع ـبــن داخـ ــل امل ـل ـعــب ،تـحـفـيــزهــم

قبل بــدايــة كــل مـبــاراة ،وخلق أجــواء
مثالية داخــل غــرفــة مــابــس الفريق.
ال ـقــائــد ال يـكـتـســب ص ـفــات ال ـق ـيــادة،
القائد يولد قائدًا.
يعكس القائد حالة الفريق ،إذ يعد
ّ
املــؤشــر األول لوضع الالعبني حتى
إن ل ــم ي ـن ـطــق ،ل ـغــة ال ـج ـســد وحــدهــا
كفيلة بــذلــك .كـمــا يـقــال فــي إنكلترا،
«إن أردت أن تـعــرف حــالــة ليفربول،
أنـظــر إل ــى ستيفن ج ـي ــرارد» ،الـيــوم،
ال يمكن األخذ بهذه املقولة مقياسًا
ل ـن ـجــاح ال ـف ــري ــق م ــن ع ــدم ــه ،إذ يـمـ ّـر
لـيـفــربــول ب ـمــوسـ ٍـم اسـتـثـنــائــي ،ومــع
ذلك ،ال يمكن النظر إلى قائد الفريق
جـ ـ ــوردان ه ـن ــدرس ــون مل ـعــرفــة مـســار
الـ ـ ـن ـ ــادي ،إذ س ـي ـظ ـهــر س ـي ـئــا دائ ـم ــا
بحسب تلك املقولة.
التسرع فــي إعـطــاء الـشــارة ألحدهم،
ق ــد يـ ــودي بـمـصـيــر الـ ـن ــادي بــأكـمـلــه
نحو املجهول ،إذ إن اختيار الشخص
يـ ـج ــب أن يـ ـت ــم ب ـح ـس ــب ش ـخ ـصـ ّـيــة
الالعب وأدائ ــه على حـ ٍّـد ســواء .ظهر
جـلـيــا ال ـخ ـطــأ الـكـبـيــر الـ ــذي وق ــع به
إن ـت ــر م ـيــانــو ،ب ـعــد أن ع ــن ال ـن ــادي
م ــاورو إي ـك ــاردي قــائ ـدًا للفريق منذ
أن كــان بعمر ال ــ 19عامًا .الشخصية
ال ـك ـب ـي ــرة ل ـل ـش ــاب األرج ـن ـت ـي ـن ــي فــي
امللعب والثبات الدائم في املستوى،
نـ ّـمــا عــن بـعــض خـصــال ال ـق ــادة ،غير
أن ال ـج ــان ــب امل ـظ ـل ــم م ــن شـخـصـيـتــه
ظ ـهــر شـيـئــا فـشـيـئــا لـيـكـلــف الـفــريــق
ّ
الكثير ،مولدًا أجواء سلبية في غرف
امل ــاب ــس .ب ـعــد ت ـه ــدي ــده لـلـجـمــاهـيــر

ب ــإرس ــال ــه ع ـصــاب ــات م ــن األرج ـن ـتــن
العام املاضي ،ظهر تمرد الالعب في
اآلونة األخيرة بعد أن رفضت وكيلة
أعـمــالــه االج ـت ـمــاع مــع إدارة الـنــادي
لتجديد عقدهٌ .
أمر قسم غرفة املالبس
بـ ــن م ــؤي ــدي ــن ومـ ـع ــارض ــن مل ــوق ــف
الـ ــاعـ ــب ،ل ـي ــأت ــي ت ـج ــري ــد إي ـ ـكـ ــاردي
م ــن شـ ــارة ال ـق ـي ــادة واس ـت ـب ـعــاده من
ًّ
مباريات الفريق األخيرة حل وسطًا
للسيطرة على غرف املالبس.
املــوه ـبــة وح ــده ــا ال تـكـفــي لـلـقـيــادة،
تشهد على ذلك موهبة األرجنتيني
لـيــونـيــل مـيـســي ال ـفــذة ال ـتــي لــم تكن
ك ــافـ ـي ــة إلنـ ـ ـج ـ ــاز ش ـ ـ ــيء يـ ــذكـ ــر ع ـلــى
الـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ــي .ي ـ ـعـ ــد م ـي ـســي
أح ــد أف ـض ــل الــاع ـبــن ف ــي ال ـتــاريــخ،
ٌ
إنجازات كثيرة عرفها مع برشلونة
محليًا وأوروبيًا ،على رغم ذلك ،فشل
األرجنتيني بالتتويج مــع منتخب
بــاده بعد خسارته ثالثة نهائيات.
ّاملنظومة لم تخدم الالعب ربما ،غير
أن ـه ــا ســاعــدتــه ل ـلــوصــول إل ــى ثــاث
م ـب ــاري ــات ن ـه ــائ ـ ّـي ــة .ثـ ــاث م ـبــاريــات
كانت لتعطي ميسي ثــاث بطوالت
رفـقــة منتخبه ،لكنه فـشــل ،وه ــو ما
ان ـت ـق ــده ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـتــاب ـعــي ال ـكــرة
عـلـيــه ،أب ــرزه ــم أس ـط ــورة األرجـنـتــن
دي ـي ـغ ــو أرمـ ــانـ ــدو مـ ـ ــارادونـ ـ ــا ،ال ــذي
ال ي ـن ـفـ ّـك ع ــن الـ ـخ ــروج بـتـصــريـحــات
بعدم تمتع ميسي بصفات القيادة،
خصوصًا بعد إعالنه اعتزال اللعب
الـ ــدولـ ــي ب ـع ــد ك ــوب ــا أم ـي ــرك ــا ،2016
ليتراجع بعد ذلك عن هذا القرار.

ك ــرة ال ـق ــدم جـ ـ ٌ
ـزء م ــن ال ـح ـي ــاة ،دائ ـمــا
في تـطـ ّـو ٍر وتـقـ ّـدم .مع الطفرة املالية
الـ ـت ــي ًش ـهــدت ـهــا ك ـ ــرة الـ ـق ــدم أخـ ـيـ ـرًا،
إض ــاف ــة النـصـيــاعـهــا لـلـعــوملــة ،زادت
ق ـي ـمــة ال ــاع ـب ــن ووزنـ ـهـ ــم ف ــي غ ــرف
امل ـ ــاب ـ ــس ،مـ ــا انـ ـعـ ـك ــس س ـل ـب ــا عـلــى
امل ــدرب ــن وال ـ ـقـ ــادة ع ـلــى حـ ـ ٍّـد سـً ــواء.
خ ـل ـقــت األج ـ ـ ــور ال ـع ــال ـي ــة ح ــال ــة مــن
ال ـت ـس ــاوي ب ــن الع ـب ــي الـ ـف ــرق ،حتى
أن ــه ب ــات ال ـك ــام مـمـكـنــا ع ــن اقـتـنــاع
الالعبني بأهمية الــاعــب أكثر كلما
ارتـفــع راتـبــه الـشـهــري .أم ـ ٌـر ّأدى إلى
ان ـك ـم ــاش دور الـ ـق ــادة ف ــي األن ــدي ــة،
ك ـ ـمـ ــا أن ب ـ ـعـ ــض الـ ــاع ـ ـبـ ــن صـ ـغ ــار
الـســن ،والــذيــن ال يتمتعون بموهبة
استثنائية بــاتــت رؤوس ـهــم حامية،
وال يلتفتون ملــاحـظــات مـ ـ ّ
ـدرب ،وال
ك ــام قــائــد ال ـفــريــق .الـجـمـيــع يتذكر
قـصــة الـسـيــر ألـيـكــس فـيــرغـســون مع
ال ـن ـجــم اإلن ـك ـل ـيــزي داي ـف ـيــد بـيـكـهــام.
م ـ ــدرب مــان ـش ـس ـتــر ي ــونــاي ـتــد ض ــرب
بـيـكـهــام ب ــال ـح ــذاء ،وأصـ ــاب جبينه،
لكن األخير لم يــرد على مدربه ،ولم
يتحدث لإلعالم .كان املــدرب بعبعًا،
كـ ــان رئ ـي ـســا وقـ ــائ ـ ـدًا .ه ــل يستطيع
سـ ـ ــاري أن يـ ـض ــرب ك ـي ـبــا ف ــي غــرفــة
املالبس اليوم ،بالتأكيد ال.
ف ــي الـجـيــل ال ـحــالــي ،ل ــم يـظـهــر قــائــد
ّ
ح ـق ـي ـقــي ف ــي كـ ــرة الـ ـق ــدم إل أخ ـي ـرًا.
هـ ـن ــاك ،ف ــي بـ ــاد الـ ـط ــواح ــن ،أظ ـهــر
مــاتـيــس دي ليخت تحليه بصفات
ال ـقــائــد عـلــى رغ ــم صـغــر س ـنــه ،إذ لم
تقف الـ 19عامًا التي عاشها الالعب
عريق
لفريق
الهولندي أمام قيادته
ٍ
ٍ
ّ
ك ــأي ــاك ــس ،ل ـي ـث ـبــت أن ال ـع ـم ــر لـيــس
م ـق ـي ــاس ــا لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة .مـ ــع تـ ـق ــدم قـ ــادة
الـجـيــل ال ـســابــق بــالـعـمــر ،وانـصـيــاع
تصنيف األهمية تبعًا لعامل املــال،
تتجه ك ــرة ال ـقــدم إل ــى أزم ــةٍ حقيقية
ف ــي ظ ــل عـ ــدم وج ـ ــود ق ــائ ــد حـقـيـقــي
ي ـض ـبــط ب ـق ـيــة ال ــاع ـب ــن ع ـلــى أرض
امللعبٌ .
أمر قد يظهر حاالت مشابهة
لحادثة كيبا من حيث عدم انضباط
السلوكيات في املستقبل القريب .كرة
القدم اليوم بحاجة إلى القائد ،لكي
يتم وضــع حــد لبعض «املنفوخني»
إعــامـ ّـيــا خـصــوصــا فــي إنـكـلـتــرا .من
ع ــاي ــش ج ـي ــل فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي،
وباولو ماليدني ،وغاتوزو الالعب،
وحتى ستيفني جيرارد ،يدرك ّ
جيدًا
أن صـ ـف ــات الـ ـق ــائ ــد غـ ـي ــر م ــوج ــودة
بمعظم قــادة الجيل الـحــالــي .فليس
م ــن امل ـن ـط ـقــي أن ي ـق ــود أزبـيـلـكــويـتــا
تـشـيـلـســي ،أو أن ي ـقــود ه ــاري كاين
املنتخب اإلنكليزي ،وغيرهم الكثير
م ــن األس ـ ـمـ ــاء .ك ــل ق ــائ ــد م ــن الـجـيــل
ال ـقــديــم ،ك ــان يـقــف عـلــى رأس فــريــق
مــدجــج بــالـنـجــوم ،ولـكــن كلمته كــان
مسموعة ،ألن االحترام كان موجودًا،
وك ــل الع ــب ك ــان ي ـعــرف قـيـمــة نفسه
وقيمة زمالئه ،ألن امليديا لم تكن قد
أفسدت رؤوس الالعبني.

الكرة المعولَمة

حياة الالعبين على «السوشال ميديا»...
ماليين طائلة و«شوفيني يا منيرة»
زهراء ّرمال
َ
خ ـ ـطـ ــف ال ـ ــاع ـ ــب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي م ــاري ــو
بــالــوت ـي ـلــي ،م ـهــاجــم ن ـ ــادي أومل ـب ـيــك
مــارس ـي ـل ـيــا ،األنـ ـظ ــار ع ـنــد تسجيله
هــدفــا فــي شـبــاك ســانــت إيـتـيــان على
مـلـعــب «ف ـي ـل ــودروم» األح ــد املــاضــي.
ّ
إال أن بالوتيلي لــم يـجــذب االنتباه
ب ـس ـبــب ال ـ ـهـ ــدف ،ب ــل ب ـس ـبــب طــريـقــة
ّ
احتفاله .وألن النجم اإليطالي دائمًا
ّ
مــا يبتكر طــرقــا الفـتــة لـشــد األنـظــار
إلـ ـي ــه ،ت ــوج ــه ن ـح ــو أحـ ــد امل ـص ــوري ــن
وأخـ ـ ــذ م ـن ــه ه ــات ـف ــه املـ ـحـ ـم ــول الـ ــذي
تــركــه مـعــه ،وق ــام بتصوير احتفاله
م ــع زم ــائ ــه وح ـ ّـم ـل ــه ع ـل ــى خــاصـيــة
حسابه الخاص على
«الستوري» في ٌ
االنستغرام .لقطة طريفة من النجم
ّ
تحول مواقع
اإليطالي تظهر كيفية
ـزء ال
ـ
ـ
ج
ـى
ـ
ل
إ
ـي
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعـ
ٍ
يتجزأ من حياة الالعبني.
لـ ـي ــس ب ــال ــوتـ ـيـ ـل ــي أول الع ـ ـ ــب ك ــرة
قـ ــدم يـسـجــل ه ــدف ــا ويـ ـص ـ ّـور فـيــديــو
ً
م ـب ــاش ــرة م ــن امل ـل ـعــب وي ـن ـشــره على
حسابه الـخــاص ،إذ سبق أن التقط
ف ــران ـش ـي ـس ـك ــو ت ـ ــوت ـ ــي ،قـ ــائـ ــد روم ـ ــا
ً
السابق ،صورة له وهو يحتفل بعد
تسجيله أم ــام التسيو فــي الديربي
عــام  .2015الــافــت فــي هــذا األمــر هو
حرص العبي كرة القدم في السنوات
األخـ ـي ــرة ع ـلــى االه ـت ـم ــام بــالـطــريـقــة
ال ـ ـتـ ــي يـ ـظـ ـه ــرون بـ ـه ــا عـ ـل ــى م ــواق ــع
ّ
التواصل االجتماعي ،بعدما حطمت
األخـيــرة الـجــدران والـحــواجــز بينهم
وبـ ــن ج ـمــاه ـيــرهــم .ب ــات ــت املـنــافـســة
بني العبي كرة القدم ال تقتصر على
م ــا يـفـعـلــونــه م ــع أنــدي ـت ـهــم فـحـســب،
بل وصــل األمــر إلــى حساباتهم على
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،التي
أصبحت مقياسًا لحجم الشهرة التي
يتمتعون بها .سابقًا ،كان نجوم كرة
القدم يعتمدون على وكاالت خاصة

ّ
إلدارة صـفـحــاتـهــم ال ـخــاصــة ،إال أن
هــذا األمــر ّ
تغير الـيــوم بعدما اختار
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن ال ـت ـح ـك ــم فــي
حساباتهم بأنفسهم ،لينتج منها
ً
م ـح ـتـ ًـوى أك ـثــر ع ـفــويــة وت ـف ــاع ــا مع
الجمهور .أصبح الالعبون يشاركون
تفاصيل حياتهم اليومية وصورهم
الشخصية والعائلية بشكل يومي
ّ
مع ماليني املتابعني ،إال أن هذا األمر
ّ
ال يـعـنــي أن صـفـحــاتـهــم مخصصة
إلطالع املعجبني على الجانب اآلخر
مــن حـيــاتـهــم فـقــط ،بــل لــديـهــا جانب
تجاري وإعالني يـ ّ
ـدر عليهم ماليني
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات س ـن ــوي ــا ،وهـ ـ ــذا يـتــوقــف
طبعًا على عدد املتابعني لديهم.
أه ـ ـم ـ ـي ـ ــة ظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــور الـ ـ ــاع ـ ـ ـبـ ـ ــن ع ـل ــى
«ال ـســوشــال مـيــديــا» لــم تـتــوقــف عند
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ـ ّـد ،إذ أصـ ـب ــح ال ـع ــدي ــد مــن
ّ
شخصية
األندية يأخذ في الحسبان
ال ــاع ــب والـ ـص ــورة ال ـتــي يـظـهــر بها
على صفحته الـخــاصــة ،قبل اإلقــدام
عـلــى الـتـعــاقــد م ـعــه .ط ـ ـ ّـورت األنــديــة
ِفــرقــا داخـلـيــة إلجـ ــراء أب ـحــاث قائمة
عـلــى رص ــد ومــراق ـبــة ن ــوع املـحـتــوى
ال ــذي ينشره الــاعــب ،والــوقــت الــذي
يتصفح فيه حسابه ،وطريقة تفاعله
م ــع ال ـج ـم ـه ــور أو م ــع زمـ ــائـ ــه ،إل ــى
جانب العديد من العناصر األخرى.
والهدف من ذلك يكمن في الحصول
على ص ــورة عــامــة لــاعــب ،وعـ ّـمــا إذا
كـ ــان ت ـع ــاق ـدًا م ـنــاس ـبــا وقـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
االندماج مع الفريق الجديد.
إلـ ــى ج ــان ــب ذل ـ ــك ،أص ـب ـحــت األن ــدي ــة
ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى وضـ ـ ــع حـ ـ ـ ــدود مـعـيـنــة
أو ن ــوع مــن الــرقــابــة عـلــى اسـتـخــدام
الع ـب ـي ـه ــا ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وم ــواق ــع
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،ال سـيـمــا
ب ـع ــدم ــا دف ـ ــع ب ـع ــض ال ــاع ـب ــن ثـمــن
ت ـه ــوره ــم وس ـ ــوء اس ـت ـخــدام ـهــم لـهــا.
ت ـج ـلــى ذل ـ ــك ف ــي ح ــال ــة الع ـ ــب ن ــادي
غـلـطــة سـ ــراي ال ـتــركــي س ـ ــردار عــزيــز

كان احتفال بالوتيللي الفتًا (جيرارد جوليان ـ أ ف ب)

ال ــذي تظاهر بــاإلصــابــة ،فأعفي من
خوض مباراة مع فريقه في الدوري،
ل ـت ـقــوم زوج ـت ــه بـنـشــر ص ــورت ــه بعد
 12ســاعــة مــن امل ـبــاراة وهــو فــي جزر
املــالــديــف ،مــا أدى إل ــى وض ـعــه على

اختار الكثير من الالعبين التحكم
في حساباتهم على وسائل
التواصل االجتماعي بأنفسهم
قائمة االنـتـقــاالت ،على رغــم ارتباط
الــاعــب بعقد مــع ال ـنــادي حـتــى عــام
!2020
ّ
لكن الحال ليست هكذا مع الجميع،
إذ ن ـجــح ال ـع ــدي ــد م ــن ال ــاع ـب ــن فــي

ترجمة نجاحهم على أرض امللعب
نجاح أيضًا في الفضاء الرقمي.
إلى
ٍ
وي ّ
ُ
عد النجم البرتغالي كريستيانو
رون ــال ــدو «م ـل ــك» م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـ ًمـ ــاعـ ــي وأكـ ـ ـث ـ ــر ال ــري ــاضـ ـي ــن
مـتــابـعــة عـلــى جـمـيــع امل ــواق ــع ،بعدد
مـ ـت ــابـ ـع ــن ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز  355م ـل ـي ــون
ّ
بفارق شاسع بقية
شخص ،متخطيًا
ٍ
نجوم الكرة .يملك حساب رونالدو
عـ ـل ــى ت ــويـ ـت ــر مـ ـت ــابـ ـع ــن أك ـ ـثـ ــر مــن
حسابات برشلونةً ،وري ــال مــدريــد،
ويــوفـنـتــوس مجتمعة ،ولــذلــك فهو
يتقاضى على التغريدة الواحدة ما
يفوق  300ألف دوالر .كما أنه نجح
في أن يصبح الشخص األكثر
أخيرًا ً
م ـتــاب ـعــة ع ـلــى اإلن ـس ـت ـغــرام بــرصـيــد
ّ
 157م ـ ـل ـ ـيـ ــون مـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــع .ويـ ـسـ ـتـ ـغ ــل

رونـ ــالـ ــدو ق ـ ـ ّـوة حـ ـض ــوره ع ـلــى هــذه
املـ ــواقـ ــع ل ـج ـنــي أرب ـ ـ ــاح ه ــائ ـل ــة عـبــر
ال ـت ـس ــوي ــق والـ ـت ــروي ــج ل ـل ـعــديــد مــن
ال ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ،لـتـبـلــغ قـيـمــة
املـنـشــور الــواحــد مــن رون ــال ــدو على
إنـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام  750ألـ ـ ــف دوالر ،فــي
ح ــن يـجـنــي ال ـبــرازي ـلــي نـيـمــار 600
أل ــف دوالر ،واألرج ـن ـت ـي ـنــي ليونيل
مـيـســي  500أل ــف دوالر .فــايـسـبــوك
وت ـ ـ ــويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر وانـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرام لـ ـيـ ـس ــت
املـ ـنـ ـص ــات ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـحـضــر
فيها الــاعـبــون ،إذ يبرز اإلنكليزي
رحيم ستيرلينغ ،مهاجم مانشستر
مختلف عــن زمــائــه،
بشكل
سيتي،
ٍ
ٍ
ب ـعــدمــا أن ـش ــأ ق ـنــاتــه ال ـخــاصــة على
ي ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــوب .وي ـ ـ ـشـ ـ ــارك س ـت ـي ــرل ـي ـن ــغ
م ـقــاطــع ف ـيــديــو م ــع مـتــابـعـيــه تضم
ت ـح ــدي ــات كـ ــرة قـ ــدم م ــع أص ــدق ــائ ــه،
ـوالت فــي سـيــارتــه مع
إلــى جــانــب ج ـ
ٍ
بطابع
تتميز
معروفة،
شخصيات
ٍ
ٍ
فكاهي ومرح.
ّ
إال أن الــاع ـبــن ل ـي ـســوا وح ــده ــم من
يـعـمـلــون عـلــى تـحـســن ص ــوره ــم في
العالم الرقمي ،فالحسابات الرسمية
لـ ــأنـ ــديـ ــة ت ـع ـت ـم ــد اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــات
تسويقية ـ ـ إعــامـيــة أيـضــا لتوسيع
قــاعــدة املـعـجـبــن ،مــن خ ــال الـحــرص
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـحـ ــديـ ــث م ـ ـح ـ ـتـ ــواهـ ــا ب ـش ـك ـ ٍـل
دائـ ـ ـ ـ ــم وإنـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاء أكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن حـ ـس ــاب
ب ـ ـل ـ ـغـ ــات م ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــددة .أص ـ ـب ـ ــح هـ ـن ــاك
ثـ ـق ــاف ــة رقـ ـمـ ـي ــة أوسـ ـ ـ ــع وإملـ ـ ـ ـ ــام أك ـب ــر
بـمـسـتـلــزمــات ال ـح ـضــور عـلــى مــواقــع
التواصل االجتماعي ،لجذب الرعاة
وامل ـس ـت ـث ـم ــري ــن إل ـ ــى الـ ـ ـن ـ ــادي .يـمـكــن
اعتبار هذه املنصات سالحًا ذا ّ
حدين،
فهي تساعد األنــديــة والــاعـبــن على
الـتـحـكــم ب ـصــورت ـهــم أمـ ــام الـجـمـهــور
والتقرب منهم إلى جانب االستفادة
املــاديــة ،فــي حــن أنـهــا قــد تسبب لهم
العديد مــن املتاعب فــي حــال أســاؤوا
استخدامها.

حول العالم
من دوري أبطال أوروبا ملصلحة أياكس الهولندي .وذكرت صحيفة «موندو
ديبورتيفو» اإلسبانية ّأن كورتوا الحظ متابعة أحد الصحافيني لتحركاته،
بشيء صلب من أجل إبعاده عنه،
لينفعل الحارس البلجيكي ،ويقذف سيارته
ٍ
ليتسبب بأضرار في السيارة .وحرص الصحافي على مطاردة كورتوا من
أجل نقل رقم لوحة سيارة الحارس البلجيكي ،وإبالغ الشرطة بها .لكن في
ّ
النهاية فضل الصحافي عدم تقديم شكوى ،واالكتفاء بما حدث دون افتعال
أي أزمات جديدة.

◄ شروط غريبة لميسي

◄ عقوبة قاسية لنيمار؟
أصبح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ،مهاجم باريس سان جرمان ،في مأزق،
بعدما خــرج بتصريحات غاضبة تجاه طاقم تحكيم تقنية الفيديو ملباراة
فريقه أمــام «الشياطني الحمر» .ونشر نيمار صــورة على إنستغرام لزميله
كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة دالوت ،وهي اللقطة التي احتسبها الحكم
ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو .وكتب «من العار أن نضع  4أشخاص ال
يفهمون شيئًا في كرة القدم ملتابعة اإلعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات
التلفزيون» ،وتساءل نيمار« ،أين يضع الالعب يده ،في مكان آخر؟» .وذكرت
صحيفة «سبورت» ّأن نيمار مهدد باإليقاف ملدة  2أو  3مباريات من النسخة
املقبلة من دوري أبطال أوروبــا بسبب تصريحاته املسيئة للحكام ،إذا رأى
مسؤولو «يويفا» ّأن هذه التصريحات سلوك غير رياضي.

◄كورتوا يعتدي على صحافي
كان مالديني
يقود فريقًا
مدججًا بالنجوم
(أرشيف)
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واصل البلجيكي تيبو كورتوا ،حارس مرمى ريال مدريد ،إثارة الجدل ،بعدما
اعتدى على أحــد الصحافيني في العاصمة اإلسبانية مدريد ،عقب الخروج

وضع االتحاد األرجنتيني لكرة القدم ،شروطًا ُوصفت بـ«الغريبة» ،تتعلق
بـمـشــاركــة قــائــد املنتخب ليونيل ميسي فــي امل ـب ــاراة الــوديــة الـتــي تجمعه
باملنتخب املغربي ،في وقــت الحــق من شهر مــارس الـجــاري .وذكــر موقع
«فوكس سبورتس» ّأن االتحاد األرجنتيني طلب من العبي «أسود األطلس»
تجنب االحتكاك الخشن بليونيل ميسي ،وعدم طلب صور شخصية معه
«سيلفي» ،أو املطالبة بتبادل القمصان ،إلــى جانب حــرص املنظمني على
إبعاد الجماهير املغربية عن نجم برشلونة ،ومنع طلبات الحصول على
صور «سيلفي» مع ميسي طوال فترة وجوده في املغرب .ومن بني الشروط
أيضًا عدم إجراء أي حوار صحافي مع ميسي سواء كان قبل اللقاء أو بعده.
وفي املقابل ،اشترط الجانب املغربي مشاركة النجم األرجنتيني في املباراة
ملدة  60دقيقة على األقل.

◄ لوبيتيغي يقاضي الريال
قرر جولني لوبيتيغي ،املدير الفني السابق لريال مدريد ،الذهاب إلى املحكمة
من أجل الحصول على تعويض من النادي امللكي ،عقب إقالته املفاجئة في
تـشــريــن األول/أك ـت ــوب ــر املــاضــي .وذك ــرت صحيفة «س ـب ــورت» اإلسـبــانـيــة ّأن
لوبيتيغي قرر رفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد من أجل الحصول على
تعويض يبلغ  28مليون يــورو ،وهــي القيمة الكاملة لعقد املــدرب اإلسباني،

الذي كان يمتد إلى  3سنوات بداية من الصيف املاضي .وأشار لوبيتيغي في
تصريحات ّ
إذاعية نقلتها الصحيفة إلى أنه ال يحمل أي ضغينة تجاه رئيس
ريــال مدريد فلورنتينو بيريز ،رغم أنه لم يبلغه بقرار اإلقالة ،كما أنهما لم
يتحدثا بعد هذا القرار.

◄ فيدرر ليس جاهزًا لالعتزال
قــال الـســويـســري روج ــر فـيــدرر إنــه يتطلع إلــى حــريــة أكـبــر ووق ــت أط ــول مع
عائلته ،عندما يعتزل التنس ،وهي الرياضة التي هيمن عليها لسنوات .ونال
الالعب املخضرم اللقب الــ 100في بطولة اتحاد الالعبني املحترفني في دبي
هذا األسبوع ،لكنه أبلغ الصحافيني أنه غير جاهز لالعتزال .وقال السويسري
في مؤتمر صحافي على هامش بطولة إنديان ويلز املفتوحة« :أريــد التمتع
بــالـحــريــة بـقــدر اإلم ـك ــان عـنــدمــا يـحــن مــوعــد االعـ ـت ــزال» .وأضـ ــاف «عائلتي
وزوجتي وأطفالي سيظلون األولوية بالنسبة لي كما هو الحال اآلن .أريد أن
نكون أكثر حرية في حياتنا» .وستكون مؤسسته ،التي تدعم برامج تعليم
األطفال حول العالم ،من بني األمور التي ستستحوذ على أولوياته.
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محمد شقير*
ّ
ّ
يصح الـقــول إن النظام القائم فــي لبنان
قــد
هـ ــو نـ ـظ ــام ط ــائ ـف ــي ولـ ـي ــس ن ـظ ــام ــا م ــدن ـي ــا،
ّ
وإن ال ــدول ــة املــدنـيــة هــي مطلب لـلـعــديــد من
ّ
الفئات والــتـيــارات ،بما فيها التيار الديني
ّ
فــي مجمله ،ال ــذي يرتضي نـمــوذجــا محليًا
ّ
وواقعيًا للدولة املدنية ،بعيدًا من أي إسقاط
ُ
ّ
ن ـم ــوذج ــي ق ــد ي ـ ـمـ ــارس ،ي ـت ـضــمــن أك ـث ــر مــن
استالب ،أو اغتراب عن الذات واالنتماء.
وقـ ــد ي ـص ـ ّـح أن ي ـق ــوم هـ ــذا امل ـف ـه ــوم ل ـلــدولــة
امل ــدن ـي ــة ع ـل ــى األس ـ ــس ال ـت ــال ـي ــة :ال ـع ـل ـمــويــة،
والعقالنية ،والعدالة ،والديموقراطية كآلية
إلنتاج السلطة ،واملصلحة الوطنية كمعيار
ملمارستها ،والكفاءة كميزان مللئها ،وتلبية
حاجاتها البشريةّ ،
مما يفضي إلى مواجهة
ال ـط ــائ ـف ـي ــة فـ ــي م ـج ـمــل م ـف ــردات ـه ــا وج ـم ـيــع
ّ
ومؤدياتها ،بما فيها املحاصصة
أشكالها
الــوظ ـي ـف ـيــة ،وال ـف ـس ــاد ،والـ ـه ــدر ،واس ـت ـغــال
السلطة...
وقـ ــد ت ـك ــون ه ـن ــاك ح ــاج ــة ألك ـث ــر م ــن نـقــاش
علمي في مفهوم تلك الدولة ،ومجمل أسسها
ووظائفها وأهدافها؛ لكن من أهــم القضايا
الـتــي يحسن الــوقــوف عـنــدهــا ،أن هـنــاك من
يسعى إلى توجيه مفهوم الدولة املدنية إلى
منحى تطهري من الدين ،وليس من الطائفية
– أو منحى ّ
تطهري من كليهما معًا  ،-وهو
مــا يـحـتــاج إل ــى ش ــيء مــن الـنـقــد والتحليل،
حتى ال يخرج ذلك املسعى إلى الدولة املدنية
عن مساره الواقعي والعقالني ،إلى مسار ال
ّ
الواقعية والصحيحة.
يوصل إلى غاياته
وهنا ال ّ
بد من تسجيل املالحظات التالية:
 .1يوجد خلط في تلك املقاربة بني الدين
وال ـطــائ ـف ـيــة ،وه ــو خ ـلــط غ ـيــر ص ـح ـيــح ،ألن
جــوهــر الــديــن ومــاهـيـتــه يختلف عــن جوهر
الطائفية وماهيتها.
 .2قد تؤدي تلك املقاربة إلى حرف األنظار
عن جوهر املشكلة التي تعاني منها الدولة
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ب ــل االج ـت ـم ــاع ال ـل ـب ـنــانــي ال ـعــام
ّ
برمته ،وهي الطائفية وامتداداتها.
ّ
 .3قــد ت ــؤدي إلــى إعــاقــة ذلــك املسعى إلى
الدولة املدنية ،ألن العمل على إقصاء الدين،
سوف يصطدم بشرائح واسعة من املجتمع
اللبناني تلتزم قيمها الدينية ،خصوصًا ما
ّ
يتصل منها باألحوال الشخصية ،وهي لن
تــرتـضــي أي مـفـهــوم لـلــدولــة ت ــرى فـيــه إلـغــاءً
لـخـصــوصـيـتـهــا ،وع ــدوان ــا عـلــى قـيـمـهــا ،بل
تهديدًا لحصانتها االجتماعية واألسرية.
ـوص ــل إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدي ــد مــن
 .4ال ت ـ ِ
امل ـصــالــح الــواق ـع ـيــة لـلـمـجـتـمــع – ول ــو ب ـنـ ً
ـاء
على قناعة تلك الشرائح – إذ إن العديد من
الـتـجــارب الدينية فــي مـجــال أو آخــر أثبتت
بحسب التجربة العملية قدرتها على إنجاز
ّ
العامة للمجتمع ،وتزويده بالعديد
املنفعة
من أسباب النجاح والخير والـصــاح .ومن
ّ
ـإن إقـصــاء الــديــن يعني الـحــرمــان ّ
مما
هنا ف ـ
ّ
ّ
يمكن أن يــوفــره الــديــن فــي قــراءاتــه الـبــنــاءة،
وتـجــاربــه الناجحة مــن إيجابيات ،تستفاد
من تلك األسباب ومفاعيلها.

(هيثم الموسوي)

 .5قد يكون في تجيير املسعى إلى إقامة
الدولة املدنية نحو إقصاء الدين ،وتحديدًا
إل ـغ ــاء ق ــان ــون األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة الــديـنــي؛
تعطيل لذلك املسعى ،ألن هناك من يدرك أن
إلغاء ذلــك القانون لن يكون محل قبول من
الـتـيــار الــديـنــي ،والـعــديــد مــن فـئــات املجتمع
اللبناني.
َ
وع ـل ـي ــه ،ع ـنــدمــا ُي ـث ــقــل امل ـس ـعــى إل ــى ال ــدول ــة
املــدن ـيــة بــإل ـغــاء قــانــون ّ األح ـ ــوال الشخصية
الــدي ـنــي ،ف ـهــذا يـعـنــي أن ــه ُيـ ــراد اإلب ـق ــاء على
الطائفيةُ ،
ويراد تاليًا الحؤول دون الوصول
ّ
إلــى الــدولــة املدنية ،وإل لو كــان املــراد الدفع
َ
ن ـحــو ال ــدول ــة امل ــدن ـي ــة ،مل ــا ُع ـ ِـم ــل ع ـلــى إعــاقــة
الــوصــول إلـيـهــا مــن خ ــال إثـقــالــه بـشــرط قد
يستحيل تحقيقه.
وقــد يكون مفيدًا اإللـفــات هنا إلــى أن قانون
األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة املـعـمـ ّـول بــه فــي لبنان
ل ـي ــس ق ــان ــون ــا ط ــائ ـف ـ ّـي ــا ،وإن ـ ـمـ ــا ه ــو ق ــان ــون
(ديـ ـن ــي) ،تـعـمــل فـيــه ك ــل طـ ّـائـفــة بـمــا يــراعــي
خصوصيتها الدينية .إذ إنه فرق بني قانون
ي ـكــون مـنـتـجــا طــائ ـف ـيــا ،وب ــن ق ــان ــون يـكــون
ً
منتجًا ديـنـيــا .فـمـثــا لــو أردت الـحــديــث عن
(قانون) األحوال الشخصية اإلسالمي ،فهذا
ّ
كمكون اجتماعي،
القانون لم تنتجه الطائفة

ّ
وإن ـم ــا هــو نـتــاج دي ـنــي ،وإن عملت بــه هــذه
ّ
ّ
يتكون
ذاك القانون لم
الطائفة أو تلك ،أي إن ّ
وإنـمــا هــو نتيجة فهم
نتيجة عقد طائفيّ ،
علمي مــن الـقــرآن والـســنــة ،كمصادر تشريع
في اإلسالم.
ّ
ذلك القانون الديني
توصيف
ـإن
ومن هنا فـ
ّ
ل ــأح ــوال الـشـخـصـيــة ب ــأن ــه ق ــان ــون طــائـفــي
ّ
ه ــو تــوص ـيــف م ـضــلــل ،إذ ق ــد ي ـكــون ال ـهــدف
منه توظيف مصطلح (طائفي) وقبحه في
الوعي اللبناني إللصاقه بالدين وتشريعه
ف ــي األح ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة وغـ ـي ــره ــا ،وذل ــك

القانون الديني
لألحوال الشخصية ليس
سببًا للطائفية ،وهي لن
تنتفي تاليًا بانتفائه

للوصول إلــى غــايــات م ـحـ ّـددة ،يسعى إليها
م ــن ي ـم ــارس ذل ــك ال ـتــوظ ـيــف؛ وه ــي مـقــاربــة
تفتقر إلى الصحة والصدقية.
ّ
ولذلك ،فإن تطهير الدولة من الطائفية ال يعني
إل ـغ ــاء ق ــان ــون األح ـ ــوال الـشـخـصـيــة الــديـنــي،
ألن ه ــذا ال ـقــانــون ينتمي إل ــى مـقــولــة أخــرى
ال تتنافى مــع الــدولــة املــديـنــة – الالطائفية
– ،إذ قــد يبقى ه ــذا الـقــانــون (الــدي ـنــي) على
حــالــه ،ومــع ذلــك يمكن الــوصــول إلــى الــدولــة
ّ
ّ
املدنية ،وقد ُيلغى هذا القانون ،ويحل محله
قانون وضعي لألحوال الشخصية ،من دون
ّ
تتقدم التجربة اللبنانية خطوة واحــدة
أن
إلى مدنية الدولة ،وذلك ألن القانون الديني
لــأحــوال الشخصية ليس سببًا للطائفية،
وهي لن تنتفي تاليًا بانتفائه.
ّ
بــل يمكن ال ـقــول فــي املـقــابــل ،إن أي مـشــروع
قـ ــانـ ــون وضـ ـع ــي لـ ــأحـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـيــة لــن
يخرج عن كونه قانونًا طائفيًا في نتائجه
ومـفــاعـيـلــه ،وذل ــك لـسـبــب بـسـيــط جـ ـ ّـدًا ،وهــو
ّأن هــذا املـشــروع لو ّ
قانون فعلي
تحول إلــى
ّ
معمول به في الــواقــع اللبناني ،فإنه سوف
ّ
يؤدي إلى إنتاج الطائفة التاسعة عشرة ،أي
ّ
ّ
أنه سوف يؤدي إلى زيادة طائفة جديدة على
الـطــوائــف املــوجــودة فــي لبنان ،وهــي طائفة

الــوض ـع ـيــن ال ــذي ــن ال ي ـل ـتــزمــون بـمــرجـعـيــة
دينية ّ
محددة في األحوال الشخصية.
ّ
ّ
وعليه ،فــإن تلك املشاريع وإن تــم ّ تسويغها
بما يتنافى والبعد الطائفي ،فإنها سوف
تؤول إلى تكريس الواقع الطوائفي في لبنان
ف ــي جـمـلــة م ــن نـتــائـجـهــا ،م ــن ح ـيــث إضــافــة
طائفة جديدة على ذاك الواقع ،وبالتالي لن
تكون عالجًا لــذاك الــواقــع – كما ُيـ ّـدعــى – بل
ً
تعميقًا له ،وإيغاال في العديد من اختالالته
وعيوبه.
وم ــن هـنــا يـنـبـغــي ال ـق ــول إن ال ــدول ــة املــدنـيــة
فــي الــواقــع اللبناني تعني – بشكل أســاس
– الدولة الالطائفية ،وإن نقيض املدنية في
ّ
وإن ال ــذي يـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
لـبـنــان هــو الـطــائـفـيــة،
ارت ـكــاس الــدولــة فــي التجربة اللبنانية هو
الطائفية فــي ثقافتها ،وقيمها ،ونظامها،
وجـمـيــع مفاعيلها مــن مـحــاصـصــة ،وه ــدر،
وفساد ،وزبائنية...
الـطــائـفـيــة مـقــولــة غـيــر عـقــانـيــة ،ال يـبـ ّـررهــا
ال ـع ـلــم ،وال ت ـســاعــد عـلـيـهــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة،
وتتنافى مــع الـعــدالــة ،وال يشرعنها الــديــن،
ّ
ألن ـهــا ن ــوع مــن الـعـصـبـيــة (عـنـصــريــة) الـتــي
تتنافى وجوهر الدين وقيمه ،وإن عملت على
تسويغ نفسها بمرتكز ديـنــي ،حالها حال

أي عصبية تسعى إلــى االرتـكــاز على منشأ
مــا ،قــد يـكــون جغرافيًا ،أو عــرقـيــا ،أو قبليًا،
أو عائليًا ،أو ديـنـيــا ...لكنها حتى فــي هذه
الحال – عندما تسعى إلى تبرير ذاتها دينيًا
ّ
– فهي تــوظــف الــديــن بما يتنافى مــع قيمه،
وتستخدمه بما ينافي جوهره ،شأنها شأن
أكثر مــن سلطة زمنية فــي الـتــاريــخ الديني،
عندما سعت إلــى اسـتـغــال الــديــن لتحقيق
مصالح خاصة ،وإن كــان هــذا االستغالل ال
ترتضيه قيم الدين وال تساعد عليه.
كذلك األمــر عندما نأتي إلى الطائفية ،فهي
نوع عصبية (عنصرية) تسعى إلى استغالل
الدين لتبرير نفسهاّ ،
ومدها بأسباب ّ
القوة
واالستمرار ،لكن هــذا االستغالل ال يحيلها
إل ـ ــى م ـق ــول ــة دي ـن ـي ــة ،وال ي ـك ـس ـب ـهــا شــرعـيــة
الــديــن ،وإن نجحت فــي كسب تأييد أي من
ّ
ومؤسساته ،لكن هــؤالء عندما
رجــال الدين
ّ
يدعمون الطائفية في تجلياتها االجتماعية
أو الـسـيــاسـيــة ،فـهــم ال ي ـصــدرون فــي فعلهم
ه ــذا م ــن ال ــدي ــن ف ــي قـيـمــه وم ـعــان ـيــه ،ب ــل من
ُ
ّ
وتشوهاتها.
الطائفية في لبسها
ُ
َ
ال ـطــائ ـف ـيــة – ك ـم ــا تـ ــمـ ــارس – ه ــي نـ ــوع مــن
ً
ال ـع ـن ـص ــري ــة الـ ـت ــي ت ـن ـجــز ت ـض ـل ـي ــا ثـقــافـيــا
وسياسيًا غير مقبول ،والتي ّتعني تعظيم
األنا الطائفية ،وتقديمها على أنها أعلى من
أي «أنــا» أخــرى ،مــع مــا يمكن أن يـ ّ
ـؤدي إليه
ذلك من مضاعفات ونتائج خطيرة على أكثر
من مستوى ،ال تقف عند حــدود إلغاء فكرة
الدولة أو إضعافها ،والتأسيس لديناميات
مـ ـسـ ـت ــديـ ـم ــة م ـ ــن االحـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي،
والتوترات االجتماعية والسياسية ،سببها
شعور فئات كثيرة بالغنب والـظـلــم ،نتيجة
التمييز الطائفي في أكثر من مجال ،ولربما
ّ
وتصدعات ونزاعات
التأسيس إلنتاج أزمات
ذات مـضـمــون طــائ ـفــي ،ول ــو بـعــد ع ـقــود من
ً
الزمن ،فضال عن إيجاد بيئة مساعدة على
الــزبــائ ـن ـيــة ،وال ـف ـس ــاد ،والـ ـه ــدر ،واس ـت ـغــال
السلطة...
وهذا يعني أن من يريد بناء الدولة ،عليه أن
يسعى
يــرفــض الطائفية ويلفظها ،وأن مــن
ّ
إلى اإلصالح في تلك الدولة ،عليه أن يجفف
جميع مصادر الطائفية لديها في القانون
واألعـ ـ ـ ـ ــراف وامل ـ ـمـ ــارسـ ــة ،وسـ ـ ــوى ذلـ ـ ــك؛ ه ــذا
ً
فضال عن أن تكون تلك الدولة املنشودة هي
ّ
الــدولــة املــدنـيــة .أمــا الــدعــوة إلــى بناء الدولة
وإصالحها مع العمل على تعزيز الطائفية
وقيمها ،فهو نــوع مــن التهافت ،والتضليل
ّ
يصح أن يمارسه مــن يحترم عقول
الــذي ال
ّ
مستمعيه ويقدر أفهامهم.
ّ
إن الـطــائـفـيــة هــي نقيض مجمل تـلــك القيم
التي تقوم عليها الدولة املدنية ،ولذلك سوف
يكون املدخل إلى بناء تلك الدولة في كنس
الـطــائـفـيــة فــي جميع أشـكــالـهــا وتـعــابـيــرهــا،
ّأم ــا الــديــن فـقــد ي ـكــون فــي ال ـعــديــد مــن قيمه
وقــراءاتــه ِنـ ْـعـ َـم املعني على بلوغ تلك الدولة
ف ــي ع ـقــان ـي ـت ـهــا ،وع ــدال ـت ـه ــا ،وعـل ـمــوي ـت ـهــا،
وت ـق ــدي ـم ـه ــا ل ـل ـب ـعــد اإلنـ ـس ــان ــي ،والـ ـكـ ـف ــاءة،
واملصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر.
*كاتب لبناني

ّ
هل من عالج للفساد في ظل دولة طائفية؟
يوسف عبد الرضا*
ال ـ ـسـ ــؤال حـ ــول م ـعــال ـجــة ال ـف ـس ــاد ف ــي لـبـنــان
يــراود الكثيرين ممن يــرون أن تغيير النظام
الـلـبـنــانــي هــو ال ـحــل الــوحـيــد لــوقــف الـفـســاد،
وآخ ـ ــرون ي ــرون بـبـســاطــة أن سـلـطــة الـقــانــون
واسـتـقــالـيــة الـقـضــاء ق ــادرت ــان عـلــى محاربة
ال ـف ـســاد أو وض ــع ح ـ ّـد ل ــه .فـيـكـفــي أن نـحـ ّـيــد
ال ـق ـض ــاء ع ــن ال ـت ـق ــاس ــم ال ـط ــائ ـف ــي واملــذه ـبــي
والسياسي فتستقيم األمور.
ّأدت ت ـط ـب ـي ـقــات اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف إلـ ــى نـشــوء
ّ
دويـ ــات طــائـفـيــة تـشــكــل فــي مــا بينها شكل
ّ
دولــة مـ ّ
ـوحــدة ،وهــي أتــت كــرد فعل على حكم
ّ
ّ
ّ
ّ
املارونية السياسية التي تمسكت وتسلطت
عـلــى ك ــل م ــراف ــق ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا ،على
رغ ــم تـنــاقــص ع ــدد امل ــوارن ــة م ـقــارنــة مــع زمــن
ّ
دولة لبنان ،فولدت الحرب األهلية التي
قيام ّ
لم تتوقف معاركها إال بإنتاج دستور مسخ
ولد في مدينة الطائف .فانتقل لبنان من زمن
ّ
ّ
السياسية التي حافظت على هيبة
املارونية

ّ
الــدولــة وشـكـلـهــا ،إل ــى دس ـتــور الـطــائــف ال ــذي
ّ
رف ــع عـنـهــا الـهـيـبــة ووزعـ ـه ــا عـلــى ال ـطــوائــف،
فانهارت دولة القانون.
ّ
املؤسس
هذا الشكل للدولة كان هو العنصر
للفساد ،فكل طائفة أخ ــذت ّ
حصتها وبــدأت
بالنظر إلى ّ
حصة الطوائف األخرى والتطاول
عـلـيـهــا ،فـكــانــت تـسـتـبــاح حـصــص الـطــوائــف
ً
بحسب قــوة الطائفة األخــرى ما أحــدث خلال
إض ــاف ـي ــا يـمـكــن اع ـت ـب ــاره ب ـمــا يـشـبــه ال ـحــرب
ّ
األهـ ـلـ ـي ــة ،ولـ ـك ــن مـ ــن دون س ـ ـ ــاح .ف ـت ــول ــدت
وتوالت اإلحباطات عند الطوائف الخاسرة،
ً
مــا حـ ّـول لبنان فـعــا مــن دولــة الــدويــات إلى
دول ــة املعسكرات املذهبية القابلة لالنفجار
ف ــي أي وق ــت ل ــوال الـ ـق ــرار ال ـخ ــارج ــي بضبط
وقوة من يملك ّ
األمن ّ
القوة في الداخل في عدم
إدخ ــال ال ـبــاد فــي ح ــروب .وكــانــت كــل طائفة
منتصرة «في االستيالء» تفتخر بحصولها
ع ـلــى م ـغــانــم م ــن طــائ ـفــة أخـ ـ ــرى ،م ــع حـمــايــة
مطلقة مــن املــرجـعـيــات الدينية الـتــي تضفي
عليها شرعيتها.

ه ــذه املـنـظــومــة جعلت مــن رؤس ــاء الــدويــات
ّ
ملوكًا في طوائفهم ،وكلما زادت سيطرتهم
داخلها أصبحوا أقوى على الطوائف األخرى
وداخــل السلطة ،ما جعل جماهير كل طائفة
ّ
تـفـخــر ب ـقــوة زعـيـمـهــا حـتــى لــو مـلــك ك ــل املــال

لم يصل لبنان بعد إلى
مرحلة يقبل فيها ابن
الطائفة أو المذهب
الخروج عن زعيمه

ّ
ويتحول هذا الفخر
واألنفس والثمرات فيها،
إلــى حصانة تـضــاف إلــى الحصانة الدينية
الراعية.
ّ
ّ
السياسية كان
املارونية
ال يعني ذلك أن زمن
ناصعًا ،فقد كان املوارنة يتعاطون على أنهم
هــم ال ــدول ــة وال ــدول ــة ه ــم ،ف ـقــامــوا بحمايتها
ولم يتناتشوها ،إذ ال شريك لهم فيها ،إال أن
املشكلة األســاسـيــة كــانــت ،ع ــدا عــن االحـتـكــار
ّ
ال ـس ـيــاســي ،أن ه ــذه ال ــدول ــة غــطــت الـسـيـطــرة
االقـتـصــاديــة املــارون ـيــة عـلــى الـبـلــد مــن خــال
ال ـت ـشــري ـعــات ،فـقــونـنــت االح ـت ـكــار واإلم ـس ــاك
ّ
ب ــاالق ـت ـص ــاد ،وب ـع ــد ال ـط ــائ ــف ل ــم ي ـق ـ َـو حــتــى
الــرئ ـيــس رف ـي ــق ال ـح ــري ــري ،ع ـلــى رغ ــم قــدرتــه
الكبيرة ،على خرقها.
هذه هي حال لبنان بعد الطائف ،قبل دخول
َ
عاملني أساسيني عليه ّ
يؤمل منهما إحــداث
تغييرات جذرية يمكن أن تنقذ البلد ،وهما
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب ال ـلــه ،ولـكــن مع
فارق كبير بني الطرفني.
فالتيار الوطني الحر ينطلق في حربه على

ال ـف ـس ــاد م ــن خ ـل ـفـ ّـيــة دولـ ــة م ــا ق ـبــل ال ـطــائــف،
ً
ّ
حقوق املسيحيني أوال،
مركزًا على استعادة
ّ
ليصبح هـنــاك ت ــوازن يـحــفــزه للحلم بـعــودة
ّ
ّ
السياسية ،مستفيدًا من فشل
املارونية
نظام
الطائف ببناء دولــة الـقــانــون ،ومضيئًا على
إيـجــابـيــات تـلــك الـحـقـبــة مــن دون أن يـتـنــاول
سـلـبـيــاتـهــا ال ـت ــي ّأدت إل ــى اش ـت ـعــال ال ـحــرب
األهـ ـلـ ـي ــة ع ـ ــام  ،1975وهـ ـن ــا ي ـك ـم ــن ال ـخ ــوف
ّ
والخطر من طروحاته التي ال تدل على النضج
السياسي وأخذ العبرة من التاريخ ،وهو ما
ّ
يتوجب عليه توضيحه للرأي العام وللطبقة
ّ
ّ
السياسية لتقبل مشروعه اإلصالحي.
أما حزب الله ،فصحيح أنه يحمي ويحتمي
ّ
بدويلة طائفته ،إل أنه يعي تمامًا أن املشكلة
ال تـحــل ب ـعــودة الـنـظــام الـقــديــم إنـمــا بأمرين
اثنني:
• تحييد القضاء عن سلطة الدويالت ليكون
رادع ـ ـ ــا ق ـ ّ
ـوي ــا ألي ع ـم ـل ـيــة ف ـس ــاد م ـم ـك ـنــة فــي
املستقبل.
• تقديم النموذج ّ
املميز في إدارات الدولة من

ّ
ّ
ّ
الصحة.
خالل توليه مؤخرًا وزارة
ويمكن حينها أن ّ
يؤدي ذلك إلى تشكيل رأي
ّ
عام كبير من كافة مكونات املجتمع اللبناني
ّ
ي ـمــكـنــه م ــن م ـحــاس ـبــة ك ــل امل ـف ـســديــن ويـعـيــد
االنتظام العام إلى البلد.
إن املانع األساسي لتغيير النظام في لبنان
هــو تكوينه املــذهـبــي والـتـفــاف الشعب حول
قـيــاداتــه املــذهـبـيــة الـتــي يعتبرها حــامـيــة لــه،
ولــم يصل لبنان بعد إلــى مرحلة يقبل فيها
ابــن الطائفة أو املــذهــب ال ـخــروج عــن زعيمه،
وهو يقبل فقط في خــروج أبناء الطوائف أو
املــذاهــب األ ّخ ــرى عــن زعـمــائـهــم ،وم ــا التفاف
الطائفة السنية حول الرئيس فؤاد السنيورة
ّ
ال دليل على ما ذكر.
لذلك ،يحتاج لبنان إلى خطوات أولية يمكنها
ّ
إذا ن ـج ـحــت م ــن أن ت ـش ــك ــل رأيـ ـ ــا ع ــام ــا ع ــاب ـرًا
لـكــل ال ـطــوائــف وامل ــذاه ــب يـقـلــب ال ـطــاولــة على
املفسدين ،ويعيد إنتاج نظام املواطنة والقانون
بدل نظام املذاهب وحماية الفساد واملفسدين.
*كاتب لبناني
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معًا «نساء ورجال»
لمجتمع أفضل
يانا السمراني
ّ
افتتاحية مجلة «النداء» اللبنانية في يوم املرأة العاملي
َ َ
لـشـهــر آذار ع ـطـ ٌـر مـمـيــز ،ن ــف ـ ُـس األرض هــي األنـثــى
األصل ،رحيق ّ
تجدد الزهر .لشهر آذار رائحة تفوح
ُ
ّ
ّ
مــع ك ــل وردة ت ـهــدى للنساء الـجـمـيــات ،الـقــويــات،
ّ
ال ـق ــادرات ،املـفــكــرات ،املـنــاضــات ،وامل ـقــاومــات .إنها
َ
ذكرى نضال شرس ،حيث خط ْت نساء العالم أولى
الخطوات نحو املساواة في العمل والحقوق .وهذا
النضال يقع في صلب الصراع الطبقي السياسي،
من مواقع الفكر املاركسي ،فالنضال من أجل ّ
تحرر
ال ـن ـس ــاء ال يـنـفـصــل ع ــن ال ـن ـض ــال إللـ ـغ ــاء املـجـتـمــع
الـطـبّـقــي .فـهــو ال يـنـحـصــر فـقــط بـتـحـقـيــق املـطــالــب
ّ
املـحــقــة بــل يـتـعـ ّـداهــا إل ــى كــونــه ج ــزءًا ال يـتـجــزأ من
الصراع السياسي ضد املجتمع الذكوري والنظام
البطريركي والتقاليد الدينية والنظام الرأسمالي.
ب ـ ــات ن ــوع ــا م ــن ال ـن ـم ـط ـيــة امل ـق ـل ـق ــة ،ت ـع ـم ـيــم ي ـ ــوم 8
ّ
آذار ،فــي ك ــل سـنــة ،كعيد تكريمي لـنـســاء مميزات
وإب ــرازه ــن ك ـظــاهــرات ف ــري ــدات ف ــي املـجـتـمــع ضمن
احتفالية يشوبها اللون الزهري داللة على الجنس
ّ
ّ
اللطيف .فإننا ال نحتفل الـيــوم لكي نــؤكــد املــؤكــد،
ّ
ّ
فالنساء كــل الـنـســاء مــن كــل الطبقات االجتماعية
ّ
ُوف ــي ك ــل املـ ـج ــاالت ،إذا م ــا تـحـقـقــت ل ـهــن ال ـش ــروط
ّ
َامل َنصفة والـقــوانــن الـعــادلــة ،هــن ق ــادرات على فهم
ن ــف ــس ومـ ـح ـ ّـرك ه ــذه ال ـح ـيــاة واس ـت ـي ـعــاب ل ـ ّـب هــذا
صــارات الـحــركــة
الـ ـص ــراع .إن ــه ي ــوم احـتـفــالــي بــان ـت ـ ّ
النسوية وبمتابعة ال ـصــراع فــي شقيه السياسي
ّ
واالج ـت ـمــاعــي .مــن هـنــا تــأتــي الـتـحـيــة ل ـكــل الـنـســاء
ّ
املناضالت في كل الحراكات والثورات ،من كندكات
السودان اليوم حيث يرفعن الصوت عاليًا في وجه
الظلم بعد أن عانني صنوفًا من االعتقال والتعذيب؛
إلى جفرا فلسطني وآخرها خالدة جرار التي خرجت
إلــى الحرية مــن سجون االحـتــال اإلسرائيلي؛ إلى
ّ
مناضالت تونس ومصر ،واليمن ،وسوريا؛ إلى كل
من حملت سالحًا وأطلقت الصوت عاليًا من أجل
العدالة واملساواة والحرية.
م ــن ه ـنــا ال ب ــد م ــن ال ـتــوقــف وال ـت ــأم ــل مـلـيــا بــوضــع
ال ـن ـس ــاء الـ ـي ــوم ،ب ـ ــدءًا م ــن قـ ـ ــراءة الـ ـه ـ ّـوة ب ــن أج ــور
النساء وأج ــور الــرجــال على الصعيد العاملي التي
بلغت بنحو  %22فــي ع ــام  .2018مــا ي ــدل عـلــى ما
تعانيه النساء في البلدان العربية وباقي العالم من
منظومة تمييزية واسعة ّ
ضد الحقوق االقتصادية
للنساء .ال يقتصر هــذا التمييز على العمل خــارج
املنزل بل يتعداه أيضًا إلى التقسيم غير العادل في
الواجبات املنزلية حيث تسيطر العقلية الذكورية.
أما على الصعيد السياسي ،فال بد من االعتراف
ب ــأن تــوزيــر أرب ــع ن ـســاء فــي الـحـكــومــة اللبنانية
تـعـتـبــر ب ـشــرى خ ـيــر ،لـكـنـهــا ال تـ ــزال ع ــاج ــزة عن
تـحـقـيــق املـ ـس ــاواة الـسـيــاسـيــة امل ـط ـلــوبــة ،خــاصــة
ف ــي مـســألــة م ـشــاركــة ال ـن ـســاء ال ـفـ ّـعــالــة ف ــي ال ـقــرار
الـسـيــاســي .فنحن بـحــاجــة إل ــى قــانــون انتخابي
خ ـ ـ ــارج ال ـق ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي ي ــرت ـك ــز ع ـل ــى الـتـمـثـيــل
ال ـن ـس ـبــي ،ع ـلــى أسـ ــاس ل ـب ـنــان دائـ ـ ــرة انـتـخــابـيــة
واح ــدة واعـتـمــاد نـظــام الـكــوتــا النسائية بنسبة
 %30عـلــى األق ــل ،كخطة مرحلية ومــؤقـتــة .فمن
غير املقبول في لبنان ،حيث تشكل النساء حوالى
 %50مــن إجـمــالــي الـقـضــاة ،أن تـحــرم الـنـســاء من
حق املشاركة في التشريع والحكم.
املـ ـع ــرك ــة ال ت ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى الـ ـشـ ـق ــن االقـ ـتـ ـص ــادي
والـسـيــاســي ،بــل تـتـجــاوزهـمــا إل ــى مــا هــو أبـعــد من
ذل ــك ،إذ تـطــالـعـنــا الـصـحــف يــومـيــا بــأبـشــع أنـمــاط
العبودية الحديثة التي تجلت في أسواق النخاسة
فــي املــوصــل واعتقال وسبي اإليــزيــديــات ومختلف
أشـ ـك ــال ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـس ــي ،ال ي ـم ـكــن أن نـطــالــب

ب ــال ـع ــدال ــة امل ـن ـق ــوص ــة ،وال نـ ــرى ح ـجــم وت ــداع ـي ــات
املـ ـش ــاك ــل االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي ن ـت ـجــت ع ــن الـ ـن ــزوح
والهجرة بسبب الحروب والقتل والتطرف الديني.
لــن أط ـيــل ال ـكــام عــن كـمـيــة اإلج ـح ــاف عـلــى صعيد
الـقــوانــن غير املنصفة للنساء فــي لـبـنــان ،لكن من
الضروري التوقف في بداية شهر آذار ،عند حادثة
مقتل فـتــاة فــي الـســادســة عشر مــن عمرها على يد
زوجها وأخيها ،بحجة الدفاع «عن شرف العائلة».
إنــه ليس بجديد ،تزويج األطـفــال كجزء من صفقة
صفوف الالجئني،
تجارية ،أرقام مقلقة
انتشرت ّفي ُ
ُ
وامل ّ
شرع .أصبحت
إنه شكل من أشكال البغاء املقنع
الفتيات الصغيرات هدفًا تجاريًا وجنسيًا رخيصًا،
باإلضافة إلــى كونه وسيلة لضمان جهل وتبعية
ال ـن ـس ــاء وح ــرم ــان ـه ــن م ــن ح ــق ت ـقــريــر مستقبلهن
وال ــوق ــوف أمـ ــام أي ش ـكــل م ــن أش ـك ــال ت ـح ـ ّـرر امل ــرأة
اجتماعيًا واقـتـصــايــا وتـكــريــس التبعية الــذكــوريــة
تحت غطاء ديني .من هنا ،ظهرت الضرورة امللحة
للضغط بهدف استكمال تعديل قانون العقوبات
اللبناني وتنزيهه مــن امل ــواد املجحفة بحق املــرأة،
ّ
فـكــل عملية قـتــل مــدانــة .يـضــاف إل ــى ذل ــك ،ض ــرورة
إقرار التعديالت على قانون حماية املرأة من العنف
ّ
األس ــري وإق ــرار قــانــون يـحـ ّـدد ِس ــن ال ــزواج ويحمي
القاصرات.
ّ
ف ــي خ ـضــم ك ــل ه ــذه امل ـشــاكــل االج ـت ـمــاع ـيــة ال ت ــزال
أب ـس ــط ح ـق ــوق ال ـن ـســاء مــرت ـب ـطــة ب ـقــوانــن طــائـفـيــة
تخضع لسلطة محاكم دينية مستقلة ،حيث يوجد
 15قانونًا مختلفًا لــأحــوال الشخصية باختالف
الطائفة ،في ظل غياب قانون مدني ّ
موحد لتنظيم
قضايا الـطــاق وامللكية ورعــايــة األطـفــال والــواليــة
على القاصر وغيرها .والالمساواة هنا ال تختلف
فقط بني حقوق الرجل واملرأة بل بني حقوق النساء
أنـفـسـهــن وف ـقــا لـقــوانــن املـحــاكــم الــديـنـيــة الـخــاصــة
ّ
بـكــل طــائـفــة .وه ــذا ال يـعــود إلــى نـصــوص التشريع
وحـســب ،إنما ملمارسات يــدأب عليها بعض رجــال
الــديــن بـمــا يـتـجــاوز ح ــدود الـنـصــوص إل ــى تمييز
فعلي ي ـطــاول ال ـن ـســاء .مــن هـنــا ال ـض ــرورة املـلـحــة -
وه ــي أم امل ـعــارك  -ال ـيــوم السـتـحــداث قــانــون مدني
ّ
وموحد لألحوال الشخصية ُي ّ
طبق على جميع
ملزم
الـلـبـنــانـيــن .وم ـنــح ال ـحــق ل ـل ـمــرأة الـلـبـنــانـيــة بمنح
الجنسية ألطفالها إذا كانت متزوجة من أجنبي.
جبهات النضال النسوي عديدة ،منها الفلسفي
وال ـف ـكــري واالج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي ،وه ــي ج ـ ٌ
ـزء
ال يتجزأ مــن املطالب االقتصادية واالجتماعية
ّ
يتوجب التعاطي
والسياسية للحزب .لذلك كله،
ّ
مع القضايا النسوية بشكل كلي .فالنواة األولى
الن ـت ـصــار ه ــذه امل ـعــركــة تـنـطـلــق م ــن ال ــداخ ــل ،من
القواعد الحزبية ،عبر إفساح املجال أمام املساواة
ف ــي امل ـه ــام وامل ـس ــؤول ـي ــات .إن الـعـمــل عـلــى زي ــادة
أع ـ ــداد ال ـن ـســاء ف ــي م ــواق ــع الـ ـق ــرار داخـ ــل ال ـحــزب،
لهو من املهمات الرئيسية ملكتب ّشــؤون النساء،
م ــن خ ــال تــوف ـيــر الـ ـظ ــروف امل ـح ــف ــزة وامل ـشـ ّـج ـعــة
ّ
لتولي الرفيقات املناضالت املسؤوليات الحزبية
والـ ـسـ ـع ــي القـ ـ ـت ـ ــراح أن ـظ ـم ــة وق ـ ــواع ـ ــد تـنـظـيـمـيــة
تشجيعية من خــال اعتماد املناصفة .ومــن أهم
شروط تحقيق ذلك :زيادة الوعي الحزبي النسوي
ّ
وتبني الرفاق املفاهيم النسوية كقضايا أساسية
ّ
للنضال الحزبي .من هنا نعلن عن إطالق املدونة
النسوية قمرية في  8آذار كفسحة للنقاش الفكري
النسوي.
«إن ال ـث ــورة أم ــر ض ـ ــروري ،لـيــس فـقــط ألن الطبقة
الحاكمة ال يمكن اإلطــاحــة بها بــأي طريقة أخــرى،
ولكن ألن الطبقة التي ستطيح بها يمكنها فقط ،في
ّ
قلب الـثــورة ،أن تنجح في تخليص نفسها من كل
الحماقات القديمة لتصبح جاهزة إلقامة املجتمع
الجديد» .كارل ماركس...
(موني شارما  -أ ف ب)
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أهل الشام
وجوه
من الصفر ...إلى واجهة «سوق التنك» في الحسكة

ريبورتاج
ُيشكل ملف نقل القبور العشوائية من حدائق حلب إلى مقابر ّ
رسمية ّ
تحديًا كبيرًا ،يشتمل
على مخاطر وصعوبات وتعقيدات .قبل أيام دعت «دائرة دفن الموتى» ذوي المدفونين
ّ
والمنصفات إلى مراجعتها سريعًا ،للبدء بإجراءات النقل .فيما تبرز مخاوف
في الحدائق
مشروعة عند بعض العائالت الموجودة خارج البالد حول مصائر جثامين أقاربها

َ
ُ
«اإلرادة هــي مــا حــافــظ على رزق ــي».
ّ
نهوضه
بهذا يلخص أبو عبدو أسباب
ّ
بـعـمـلــه م ـ ـجـ ـ ّـددًا ،ب ـعــد أن خ ـســر كــل
شيء .ورغم ّأنه لم ّ
يتعرف إلى «سوق
ّ
السمكرية» وسط مدينة الحسكة إال
قبل سـنــوات م ـعــدودة ،فقد أفـلــح أبو
عبدو الحلبي فــي انـتــزاع لقب «شيخ
ك ــار س ــوق الـتـنــك» .ح ــاز الــرجــل هــذه
املكانة بفضل براعته ،وإتقانه املهنة
ّ
بحرفية عالية نقلها من أسواق حلب،
ال ـتــي ن ــزح مـنـهــا ف ــي بــواك ـيــر الـحــرب
التي تعيشها البالد .يقول أبو عبدو
لـ«األخبار» إن ظروف الحرب الصعبة
أج ـبــرتــه ع ـلــى ت ــرك مــدي ـن ـتــه ،ب ـعــد أن
خسر رزقــه ،إثر خروج منطقة عمله
عن سيطرة الحكومة السورية .قصد
أبــو عبدو مدينة الحسكة التي بقيت

الموتى «يغادرون»
حدائق حلب ...قريبًا؟
صهيب عنجريني
ّ
«كأنو خلصت الحرب ،وزبــط كل شي
بالبلد ،وما بقي غير األموات معطلني
الـ ـشـ ـغ ــل» ،يـ ـق ــول أحـ ـم ــد لـ ــ«األخـ ـب ــار»
بـ ـغـ ـض ــب .قـ ـب ــل أرب ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات د ّف ــن
ّ
الخمسيني الحلبي والــدتــه املـتــوفــاة
في إحــدى الحدائق التي ّ
تحولت إلى
ّ
م ـق ــاب ــر ع ـش ــوائ ـ ّـي ــة م ــؤق ـت ــة ف ــي ح ـلــب،
ّ
وســط ظــروف ّ
وإنسانية بالغة
أمنية
ال ـ ـ ّـس ـ ــوء .ال ـ ـيـ ــوم ،ي ـج ــد الـ ــرجـ ــل نـفـســه
مطالبًا بمراجعة «دائرة دفن املوتى»،
وجـهــت ن ـ ً
التي ّ
ـداء يطلب ّ
ممن هــم في
م ـثــل حــال ـتــه مــراج ـع ـت ـهــا «ف ــي أقـصــى
سـ ــرعـ ــة مـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،ل ـل ـع ـم ــل عـ ـل ــى ن ـقــل
جثامني ذويهم املدفونة في الحدائق
ّ
رغم
واملنصفات ضمن املدينة» .على ّ
االنفعال الذي يسيطر على أحمد ،فإنه
ّ ّ
بأن استمرار الواقع ّ
الراهن «شي
يقر
مو منطقي» ،ويضيف« :بــس كل شي
بوقتو».

خطوة «ال ّبد منها»؟

إذا كــان التوقيت «غـيــر مناسب» وفقًا
ّ
ّ
الشخصية ،فإن األمر
لحسابات الرجل
سيبدو مختلفًا لدى توسيع الصورة،
ّ
واألخـ ــذ فــي االع ـت ـبــار أن عــديــد القبور
العشوائية في أحياء حلب يــراوح بني
ّ
 5000و 5500قبر ،تتوزع على الحدائق

ّ
واملنصفات ،وبعض ساحات املساجد،
وبعض الساحات الفارغة ،وحتى داخل
ّ
بـعــض الـ ــدور واملـ ـن ــازل! وع ـلــى رغ ــم أن
ال ـج ـهــات الـحـكــومـ ّـيــة كــانــت قــد تـ ّ
ـريـثــت
ّ
فــي نـقــل الـجـثــامــن ،ف ــإن املـســألــة تبدو
ّ
محسومة الـيــوم ألن «اسـتـمــرار األمــور
ٌ
على هــذا امل ـنــوال أم ــر غير منطقي وال
ّ
ّ
العاملية،
الصحية
يتطابق مع املعايير
كما يتعارض حتى مــع مصلحة ذوي
امل ــوت ــى ،فـمــن غـيــر الــائــق اإلب ـق ــاء على
ـات وف ــي مـنـ ّـصــف وس ــط ش ــارع عــام
رفـ ـ
ًٍ
م ـ ـثـ ــا» ،وف ـق ــا ملـ ـص ــادر ف ــي «م ـحــاف ـظــة
ح ـلــب» .وتستند اإلجـ ـ ــراءات الوشيكة
ّ
شرعية» صدرت عن «مفتي
إلى «فتوى
ّ
حلب» محمود عكام قبل عام ،خالصتها
«ج ــواز فتح الـقـبــور قبل انـقـضــاء املــدة
ّ
ال ــازم ــة لـتـحــلــل ال ـج ـثــث وامل ـ ـقـ ـ ّـدرة في

عديد القبور العشوائية
في أحياء حلب يراوح
بين  5000و 5500قبر

سوريا بثمانية أعوام ،شريطة اشتداد
الحاجة ملثل هذا اإلجراء».

عقبة الفقر
ي ـق ــول «ن ــائ ــب رئ ـي ــس م ـج ـلــس مــديـنــة
ّ
حلب» أحمد رحماني ،لــ«األخـبــار» إن
«إجـ ـ ــراءات الـنـقــل سـتـتــم عـلــى مــراحــل،
واألول ــوي ــة لـنـقــل الـجـثــامــن املــوجــودة
ف ــي ال ـح ــدائ ــق وامل ـن ـ ّـص ـف ــات»ّ ،أمـ ــا تلك
امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي م ـن ــاط ــق ط ــرف ـ ّـي ــة مـثــل
«م ـقــابــر م ـن ـيــان» ال ـع ـشــوائـ ّـيــة (ام ـت ــداد
«حـلــب الـجــديــدة») فــ«لــن يتم التعامل
ّ
م ـع ـهــا ح ــال ـ ّـي ــا» .ي ــوض ــح رح ـم ــان ــي أن
«مـ ــديـ ـ ّ
ـريـ ــة أوقـ ـ ـ ــاف حـ ـل ــب» خـ ّـص ـصــت
ل ـهــذه ال ـغــايــة « 1700ق ـبـ ٍـر ف ــي املـقـبــرة
اإلس ــام ـ ّـي ــة ال ـح ــدي ـث ــة (ط ــري ــق ح ـلــب،
الـبــاب) ،في املرحلة األول ــى» .ويضيف
ّ
«امل ـقــابــر الـقــديـمــة (ع ــدده ــا  15مــوزعــة
على أحياء حلب) بمعظمها ال تحوي
مـســاحــات ف ــارغ ــة» .وتـبـيــح اإلجـ ــراءات
للعائالت التي تمتلك مدافن في إحدى
املقابر القديمة نقل جثامني موتاهم
إلى تلك املدافن« ،شريطة تسديد أجور
يكون
فتح القبر ونقل الجثمان» .ولن
ً
مـسـتـغــربــا أن تـشـكــل «األج ـ ــور» عـقـبــة
شريحة
أســاس ـيــة ف ــي طــريــق ت ـجــاوب
ً
ُ
ّ
الحلبيني ،إذ تـعـ ّـد التكلفة باهظة
مــن
عائالت تجهد لتحصيل
في حسابات
ٍ
لـقـمــة ع ـي ـش ـهــا .ت ـق ــول أم ع ـب ــدو ،وهــي

ّرماح زوان

كـبـيــرة مــن مسقط رأس ــه ،قــريــة «كـفــريــة» (منطقة
ّ
الحفة ،ريف الالذقية الشمالي) ،التي ّ
تعد حاضنة
ّ
أساسيًا في
للتراث .لعبت هــذه املــزيــة للقرية دورًا
توجيه اهتمامات نعيسة ،عالوة على دور أساسي
ً
لذاكرة والده ّ
الحية ،الذي عاش قرنًا كامال وكان من

لقطة

ّ ّ
ّ
السياسية» (أ ف ب)
جليًا أن صعوبات الملف «عابرة للجغرافيا والمواقف
يبدو

ُ
س ـيــدة أربـعـيـنـيــة تـعـيــل ثــاثــة أط ـفــال،
وس ـب ــق ل ـه ــا دفـ ــن زوجـ ـه ــا ف ــي إح ــدى
ّ
ال ـحــدائــق «ع ــم يـقــولــو الـقـصــة بتكلف
شــي  100ألــف (ل ـيــرة) ،إذا بشق حالي
 100ألف شقفة ما بيتأمن املبلغ معي».
يعادل املبلغ املذكور  200دوالر ،فيما
ّ
الحكومية
ال يتجاوز متوسط الرواتب
حــاجــز ال ـ ــ 60دوالرًا ،ويـ ــرزح أك ـثــر من
 %80مــن ال ـســوريــن تـحــت خــط الفقر
الـ ـع ــامل ــي (ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ـ ّـدر ح ــاج ــة ال ـف ــرد
اليومية ب ــ 1.9دوالر) .يوضح «رئيس
ّ
دائـ ــرة دف ــن امل ــوت ــى» أح ـمــد الـصــطــوف
ّ
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن «ن ـقــل ودفـ ــن جـثــامــن
ّ
الشهداء وذوي االحتياجات الخاصة
يـكــون مـجــانـ ّـيــا» ،فيما يـتـ ّ
ـوجــب الــدفــع
على بقية الفئات.

مخاطر الضياع

ّ
الصطوف صعوبة ّ
املهمة امللقاة
يعي
ع ـل ــى ع ــات ــق دائ ـ ــرت ـ ــه« .مـ ـل ــف امل ـق ــابــر

ال ـع ـش ــوائ ـي ــة ي ـش ـك ــل ض ـغ ـط ــا ك ـب ـي ـرًا،
ونعمل بحذر شديد نظرًا لحساسيته.
ال ـت ـح ـ ّ
ـدي ــات ل ـي ـســت س ـه ـلــة ،ال سـ ّـيـمــا
ّ
مخاطر ضياع رفات أو قبر» .وتعول
«ال ـ ـ ــدائ ـ ـ ــرة» ع ـل ــى «ت ـ ـعـ ــاون األهـ ــالـ ــي،
ف ـم ــراج ـع ـت ـه ــم ل ـن ــا خـ ـط ــوة أس ــاس ـ ّـي ــة
لـلــداللــة عـلــى ق ـبــور أقــارب ـهــم ،ونقلها
بمعرفتهم» .وعـلــى رغــم عــدم تحديد
ّ
سقف زمـنــي ،فــإن النوايا تتجه لنقل
ٌ
القبور التي لن يراجع أحد في شأنها،
بشكل جـمــاعــي فــي نـهــايــة امل ـطــاف .ال
ّ
ينفي الصطوف احتمال «وجود قبور
دالالت أو عالمات تشير
عشوائية بال
ّ
إليها ،وهذا قد يتكشف معنا عند بدء
أعمال الحفر ،خصوصًا في املساحات
ّ
ّ
املكتظة» .ويشكل هــذا التفصيل أحد
ّ
ّ
أب ــرز مـخــاطــر الـعـمـلــيــة ،ال ســيـمــا في
ّ
ظــل انـعــدام إمكانية التوثيق الدقيق
املستند إلى تحاليل الحمض النووي
( .)DNAيتحدث «نائب رئيس مجلس

بورتريه
حيدر نعيسة :التراث لتأليف القلوب
«ال يمكن أن تحب بــادك إن لم تعرفها» .بدت هذه
الجملة أشبه بقاعدة من قواعد حياة ابن الالذقية،
الباحث حيدر نعيسة ،أكثر مــن كونها جــوابــا عن
سؤال «األخبار» حول سبب تكريس حياته للبحث
وتوثيق التراث الشعبي في محافظته .يقول نعيسة
ّ
«لدي ثالثة أوالد ،والرابع هو التراث .سيكبر أوالدي
الـثــاثــة ،ومــن املــؤكــد أنـهــم سيشيخون ،أمــا الـتــراث
ً
فيبقى في َّ
عيني طفال» .على عكس النظرة السائدة
ّ
ماض» ،يراه نعيسة حاضره
«أمر
ه
أن
إلى التراث على
ٍ
ومستقبله أيضًا ،لذلك يوليه اهتمامًا خاصًا كالذي
يوليه ألبنائه .يقول «أوالدنا يحافظون على نسلنا،
وال ـت ــراث يحفظ هــويـتـنــا» .ب ــدأ حـيــدر نعيسة (56
عامًا) بحثه في التراث منذ أواخر ثمانينيات القرن
ّ
تخرجه في ّ
املاضي بعد ّ
السياسية»
«كلية العلوم
بجامعة دمـشــق ع ــام  ،1985واسـتـفــاد إل ــى درجــة

آمنة نسبيًا ،قياسًا بغيرها من املدن،
وبدأ من «الصفر» .ورغم أن عمله في
حلب كــان قائمًا على اآلالت الحديثة
ّ
فــي أحــد املـصــانــع املـهـ ّـمــة ،فقد دشــن
ً
أبــو عبدو عمال جديدًا في الحسكة،
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـ ـيـ ـ ّ
ـدويـ ــة.
وبــرع الــرجــل فــي إنـتــاج قطع معدنية
وخزانات ،تشبه ما كان ينتجه املعمل
في حلب .يرى أبو عبدو أن ما حصل
في عمله «هو تمامًا ما أريد للبلد ،أن
نعود عصورًا إلى الوراء .لكن إرادتي
حافظت على رزقي ،كما حفظت إرادة
َ
البالد من السقوط» .يؤكد
السوريني
ّ
أبو عبدو أنه سيرجع إلى حلب عندما
تسنح الفرصة ،وسيعاود عمله وراء
اآلالت ،ويـسـهــم فــي بـعــث الـحـيــاة في
ّ
الحلبية العريقة.
الصناعة

حفظة ال ـتــراث ُ
ورواتـ ــه .كــذلــك ،اسـتـفــاد نعيسة من
ُ
وجــود ّ
للتراث
معمرين كثر في القرية ،وهــم حملة
ٌ
ّ
ّ
رغــم أنـهــم أمــيــون .ويــرى الباحث أن «األمـ ّـي حــافــظ
جـ ّـيــد لـقـصــص ال ـت ــراث ،الع ـت ـقــاده بــأنــه لــن يسمعه
مــرة أخ ــرى ،باعتبار السماع واملشافهة وسيلتيه
الوحيدتني للمعرفة».
ع ـلــى امـ ـت ــداد رب ــع ق ــرن م ــن ال ـع ـمــل ،أن ـج ــز نعيسة
«م ــوس ــوع ــة الـ ـت ــراث ال ـش ـع ـبــي ف ــي ال ــاذقـ ـي ــة» ،وقــد
بــاشــرت «وزارة الثقافة» طباعة أجزائها الخمسة.
في رصيد نعيسة أيضًا خمسة عشر كتابًا آخر،
إض ــاف ــة إل ــى  45مـخـطــوطــة ف ــي «الـبـيـبـلــوغــرافـيــا»
وأدب الحياة واالنسان ،لكنها لم تجد طريقها إلى
النشر بعد ،بسبب الظروف املادية الصعبة .ورغم
افتقار الحي الذي يسكنه إلى الخدمات ،واكتظاظه
بالسكان والــوافــديــن مــن مناطق الـحــرب فــي إدلــب
وح ـلــب ،فـقــد نـجــح حـيــدر فــي كـسـ ِـب إقـبــالـهــم على
ملتقى ثقافي استحدثه تحت عنوان «قنديل» .تهتم

ّ
أنشطة امللتقى بتراث الساحل ،وعالقته بتراث كل
مــن املناطق الـســوريــة األخ ــرى ،فــي دعــوة لــ«الـعــودة
إلــى الجذور السورية األصيلة التي تنادي باملحبة
وال ّـت ـعــاون» .يـقــول نعيسة «ال ـتــراث هــو نـتــاج وطني
ُيؤلف القلوب ،لكونه خالصة شعب وفكر» .كذلك
ّأســس نعيسة «مهرجان عرامو التراثي» السنوي
ف ــي قــريــة ع ــرام ــو ،ب ـهــدف إح ـي ــاء ت ــراث ق ــرى ريــف
الالذقية الشمالي املـجــاورة ،التي ّ
تعرضت لهجوم
ّ
مسلحي «جبهة النصرة» قبل حوالى ست سنوات،
ما تسبب في تخريب معالم القرى ،ومقتل وخطف
معظم سـكــانـهــا .وي ـهــدف امل ـهــرجــان إل ــى «مـقــاومــة
ثقافة املوت التي حاول املسلحون نشرها».
يـهـتــم نـعـيـســة ب ــاألم ـث ــال الـشـعـبـيــة ال ـت ــراث ـي ــة ،لكنه
يرفض املثل القائل «ما بيجي من الغرب شي بيسر
القلب» ،بل يؤيد فكرة االستفادة مما هو نافع من
تــراث الـغــرب ُ ،مع الحفاظ على هوية تراثنا ،لتهيئة
مستقبل يأمل للسوريني أن يعيشوه بسالم.
ٍ

املدينة» أحمد رحماني عن «مشروع
ل ـت ــوث ـي ــق ال ـج ـث ــام ــن امل ـج ـه ــول ــة بـعــد
إج ــراء التحاليل املطلوبة ،مــا يحفظ
ال ــرف ــات امل ــدف ــون م ــن ال ـض ـيــاع إذا ّ ما
راجـ ــع ف ــي ش ــأن ــه أح ــد ذوي امل ـتــوفــى
ً
ّ
مـسـتـقـبــا» .ل ـكــن «رئ ـي ــس دائـ ــرة دفــن
ّ
املوتى» يؤكد أن «هــذا اإلجــراء مكلف
ّ
ّ
الصحة تكلفة
وتقدر مديرية
للغاية،
ال ـت ـح ـل ـيــل الـ ــواحـ ــد ب ـ ـ ـ ــ 600أل ـ ــف ل ـيــرة

ُت ّ
نقل
تكلفة
عد
ً
الجثامين باهظة في
عائالت تجهد
حسابات
ٍ
لتحصيل لقمة عيشها
( 1200دوالر)» .األمر الذي ّ
يرجح عدم
تنفيذ اإلجـ ــراء ،ويحيل إلــى أساليب
ّ
ّ
موثوقية لــدى التعامل
ووســائــل أقــل
ّ
مع الجثامني املجهولة الهوية .يشرح
ّ
ال ـصــطــوف تـلــك ال ــوس ــائ ــل« :ل ــن ننقل
ال ـج ـث ــام ــن ع ـش ــوائ ـ ّـي ــا .س ـن ـح ــدد لـكــل
حديقة موقعها فــي املقبرة الحديثة.
نرسم مخططًا للمقبرة املؤقتة وتوزع
الـقـبــور فيها ،ونمنح الـقـبــور الـتــي ال
ن ـعــرف أس ـم ــاء أصـحــابـهــا أرق ــام ــا .ثم
ننقل إلى املقبرة الحديثة مع تحديد
عــائـ ّ
ـديــة ك ــل جـثـمــان (وف ـق ــا للحديقة
التي جاء منها) ورقمه على املخطط».
ً
ويـضـيــف« :مـسـتـقـبــا ،حــن تراجعنا
ع ــائ ـل ــة م ـ ــا ،س ـن ــراف ـق ـه ــا إل ـ ــى امل ـق ـب ــرة
املــؤقـتــة لــاسـتــدالل عـلــى مــوقــع القبر
السابق ،فنعرف موقع القبر الجديد».
ّ
تـ ـفـ ـت ّــرض هـ ـ ـ ــذه الـ ـط ــريـ ـق ــة أن ذوي
املتوفني يحفظون مواقع قبور ذويهم
ّ
بــدقــة ،بما يسمح لهم أن يهتدوا إلى
ّ
القبور بمقارنة ذهنية ملواقع القبور
فــي الـحــدائــق ،ونظائرها فــي «املقبرة
ّ
ال ـحــدي ـثــة» اع ـت ـم ــادًا ع ـلــى مـخــطـطــات
وأرق ـ ـ ـ ــام! وت ـش ـك ــل ت ـحــال ـيــل الـحـمــض
ً
الـ ـ ـن ـ ــووي ع ـ ـقـ ــدة أس ــاس ـ ّـي ــة فـ ــي مـلــف
املقابر في جميع أنحاء سوريا (راجع
ّ
«األخ ـبــار» 1 ،آذار  .)2019ويـبــدو حل
هذه العقدة من دون جهود منظمات
إنسانية ّ
ّ
دولية أمرًا بالغ الصعوبة.

ّ
ملف «عابر للمواقف السياسية»
ث ـم ــة م ـص ــاع ــب ك ـث ـي ــرة أخـ ـ ــرى تـجـعــل
مـهـمــة «دائـ ـ ــرة دف ــن امل ــوت ــى» عـسـيــرة،
ع ـل ــى رأسـ ـه ــا االفـ ـتـ ـق ــاد إلـ ــى الـ ـك ــوادر
الـبـشـ ّ
ـريــة الـكــافـيــة .ويــؤكــد الـصـطــوف
ّ
جهات
لـ«األخبار» أن الدائرة خاطبت
ٍ
ّ
عدة طلبًا للعون ،ومن بينها «الصليب
األح ـم ــر» .ووع ــدت املـنـظـمــة ب ــ«إرســال
م ـعـ ّـدات ،وألـبـســة ،وكـ ّـمــامــات ،للكوادر
ستقوم بالنقل ،وأكياس
البشرية التي ّ
للجثث» .كما تلقت «الــدائــرة» وعــودًا
ب ـم ـ ّـده ــا بـ ــ«ف ــرق ش ـبــاب ـيــة م ـت ـطـ ّـوعــة»
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــات ال ـن ـق ــل .وال
ّ
ي ـت ـج ــاوز ع ــدي ــد م ــوظ ـف ــي «ال ـ ــدائ ـ ــرة»
حـ ــاجـ ــز ال ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،33م ـع ـظ ـم ـه ــم س ــائـ ـق ــون
ل ـ ـس ـ ـيـ ــارات دفـ ـ ــن امل ـ ــوت ـ ــى ،ومـ ـش ــاي ــخ،
ومـغـ ّـسـلــون .أمــا أف ــراد ال ـكــادر اإلداري
والعمل املكتبي فأقل من  .10وعــاوة
ّ
اللوجستية ،تبرز
على كــل املصاعب
صعوبات كثيرة أخــرى ،تجعل إنجاز
ّ
العملية «على أفضل وجه» مهمة شبه
ّ
مستحيلة ،مــا لــم يـتــم التعامل معها
ب ـخ ـصــوص ـيــة ب ــال ـغ ــة .وع ـل ــى ام ـت ــداد
ّ
العامني املاضيني اتهم عدد من وسائل
اإلعالم (املعارضة) الحكومة السورية
بـ«وضع خطط ممنهجة لجرف جثث
ّ
امل ـعــارضــن» .وتشير الــوقــائــع إلـ ّـى أن
عـ ــددًا ال ب ـ ُـأس ب ــه م ــن امل ـقــابــر املــؤق ـتــة
ً
فــي حـلــب أنـشـئــت أص ــا فــي أحـيــاء لم
ّ
تخرج عن سيطرة الحكومة السورية
(الـتـلـيـفــون ال ـهــوائــي ،امل ـعـ ّـري ،املـيــدان،
أوت ــوس ـت ــراد ال ـح ـمــدانـ ّـيــة ،األشــرفـ ّـيــة).
وع ـل ــى ن ـحــو م ـم ــاث ــل ،تـحـضــر املـقــابــر
فــي «األح ـي ــاء ال ـشــرقـ ّـيــة» مـثــل بستان
ّ
الـقـصــر ،ص ــاح الــديــن ،الـهــلــك .ويـبــدو
ّ
ج ـل ـ ّـي ــا أن صـ ـع ــوب ــات املـ ـل ــف «ع ــاب ــرة
ّ
للجغرافيا واملــواقــف الـسـيــاســيــة» ،إذ
ّ
ت ـت ـهـ ّـدد م ّـخــاطــر ال ـض ـيــاع ك ــل الـقـبــور
غـيــر امل ــوث ـق ــة ،ب ــا اس ـت ـث ـنــاء .وتـتــزايــد
ت ـل ــك املـ ـخ ــاط ّــر ف ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم وج ــود
أقارب للمتوفى يعيشون داخل البالد،
ليقوموا بمواكبة ّنقل جثمانه .يقول
عماد لـ«األخبار» إنه قد دفن اثنني من
ّ
ّ
ترابية في «الهلك»،
إخوته في ساحة
قبل أن يـغــادر مــع بقية أف ــراد عائلته
إلى ّ
تركيا ،مع دخول الجيش السوري
إلــى املنطقة .ويضيف« :ال بقدر أروح
أنـ ـق ــل ال ـج ـث ـت ــن ،وال ب ــاق ــي ح ـ ــدا مــن
العيلة بحلب ،إشو الحل برأيك؟ وإشو
بيضمن ما يجرفوهن؟ وال شي».

مسرح «خيال الظل» يحيا في حلب
تستعرض سونا تاتويان كنزها العائلي الوطني بسعادة
غ ــام ــرة« .ال ـك ـنــز» ال ـتــراثــي ال ــذي خـ ّـبــأتــه الـعــائـلــة األرمـنـيــة
السورية منذ عقود ،هو صندوق خشبي يحوي  150دمية
من دمى «مسرح خيال الظل» النادرة ،صنعها ّ
جد سونا،
أبكر كناجيان ( .)1940 – 1895كان أبكر من الصانعني
ُ
امل ـه ــرة لــدمــى م ـســرح «خ ـي ــال ال ـظ ــل» ،وه ــي دم ــى تصنع
من جلد الجمل ،بعد معالجته بما يسمح بنفاذ الضوء
ّ
مــن خــالــه ،ثـ ّـم يتم قـ ّـصــه فــي أشـكــال بـشـ ّ
وحيوانية
ـريــة
ّ
مختلفةُ ،ليصار إلــى تلوينها يـ ّ
ـدويــا .كــان جــد سونا قد
هــرب بأسرته وصندوقه الخشبي من «مـجــازر األرمــن»
التي طرقت أبــواب مدينته أورفــا في العام  ،1915لينتهي
حلب .بعد وفــاة أبكر انتقل الصندوق إلى
به املطاف في ّ َ
ورثه بدوره البنه بيدروس ،وبوفاة األخير
ابنه أرتني ،الذي
وصــل الصندوق إلــى ولــده أرتــن (حامل اســم جــده) .في
وقــت مبكر مــن عمر الـحــرب الـســوريــة ّ
تفجرت األوضــاع
األمنية في أريحا (ريــف إدلــب) التي تمتلك فيها العائلة
ّ
فانضمت العائلة إلى قافلة النازحني
مطعمًاّ ،ثم في حلب،

عن البالد .أخيرًا ،عادت السيدة تاتويان إلى حلب ،وعلى
رأس أهدافها إيجاد صندوق الدمى ،بعد أن أثار حماستها
نجاح «األمانة السورية للتنمية» في إدراج «مسرح خيال
ّ
الـظــل» ال ـســوري على الئـحــة «ال ـتــراث الثقافي الــامــادي»
الـعــاملــي .كــان فــي وســع سونا التفكير فــي نقل «كنزها»
ّ
خ ــارج ال ـبــاد بـصـمــت ،لـكــنـهــا ت ـقــول« :لـقــد ت ـضـ ّـرر تــراث
حلب بما فيه الكفاية ،وحتمًا لن أكون شريكة في مفاقمة
ّ
ّ
واألميركية،
الضرر» .تحمل سونا الجنسيتني األرمينية
ّ
سينمائية محترفة ،وال يمنعها ذلك
وهي ممثلة ومخرجة
ّ
ّ
من التأكيد ببساطة ٌوتلقائية« :نحن سوريون».
لدى سونا اليوم خطط ملشروع طموحُ ،
قوامه إنشاء مركز
ّ
يختص بـ«إعادة إحياء التراث» ،تستنسخ عبره
في حلب،
مركزًا تديره في برلني ّاسمه «حكواتي» .ومن املفترض أن
يضم املركز أقسامًا ُتعلم ّ
ّ
فن «الحكواتي» وفن «صناعة
ّ
دم ــى مـســرح ال ـظــل» وف ــن «تـحــريــك ال ــدم ــى» .إضــافــة إلــى
تخصيص غرفة لتكون «متحفًا دائـمــا للدمى» ،وأخــرى
ّ
مسرحيات «خيال الظل».
تكون مسرحًا لعرض
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العالم

العالم

تقرير

أظهرت االحتجاجات في الجزائر مدى عجز النظام عن احتواء
تناقضاته الداخلية ،المرتبطة ّ
بتوجهات جماعات المصالح
الـخــارجـيــة ،السياسية واالق ـت ـصــاديــة ّ،مــا دفــع بعضها إلى
في شق من مطالبها ،كسبيل
التذبذب في دعم التظاهرات ّ
نحو ما يعارضها ،وأخرى إلى التصلب في وجهها والدعوة
إلى قمعها

في خلفيات أزمة الجزائر:

َّ
صراع توزيع الريع
والتحالفات الدولية
لينا كنوش
ّ
ت ـ ـح ـ ـتـ ــل م ـ ـسـ ــألـ ــة ت ـ ـقـ ــاسـ ــم ال ـس ـل ـط ــة
السياسية واالقتصادية بني جماعات
املـصــالــح املــدنـيــة والـعـسـكــريــة موقعًا
مركزيًا في األزمة السياسية املستعرة
في الجزائر حاليًا .يتساءل املراقبون
عـ ــن ال ـ ـعـ ــوامـ ــل الـ ـت ــي تـ ـف ـ ّـس ــر انـ ـع ــدام

ّ
ق ـ ــدرة الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ،امل ـت ـحــكــم
بموارد الدولة النفطية ،على احتواء
ت ـنــاق ـضــاتــه ال ــداخ ـل ـي ــة ح ـف ــاظ ــا عـلــى
توازناته .الفشل الذريع للفريق الحاكم
ّ
في إيجاد حل دستوري ومؤسساتي
ذي صدقية لعجز الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة عن ممارسة مهماته ،وعدم
ال ـتــوصــل إل ــى تـســويــة ب ــن أجـنـحـتــه،

ّ
بوتفليقة يحذر من «الفتنة»
ّ
في رسالته الثانية من جنيف ،حيث يمضي يومه الثالث عشر لتلقي العالج ،حذر الرئيس عبد العزيز
بوتفليقة ،املتظاهرين ضد ترشحه لوالية خامسة ،من «الفتنة» و«الفوضى» .وجاء هذا التحذير عشية
تظاهرة جديدة رافضة لبقاء بوتفليقة في الحكم ،تنطلق غدًا في اليوم العاملي للمرأة ،وتستعد النساء
للمشاركة فيها بقوةُ ،ويعتقد أنها ستكون األكبر ،وال سيما أن الجمعة يوم عطلة أسبوعي.
الرسالة التي ّذيلها الرئيس بالتوجه إلى النساء لدعوتهن «إلى الحرص على صون الوطن عامة وأبنائه
بالدرجة األولى» ،أتبعها مدير حملته لالنتخابات ،عبد الغني زعالن ،بقوله إن وضع الرئيس املوجود في
مستشفى في سويسرا منذ  24شباط /فبراير املاضي «ال يدعو للقلق» ،ردًا على تقارير تحدثت عن
أن حياته باتت مهددة بشكل دائم.
ّ
وذكــر الرئيس الثمانيني ،في رسالته أمــس ،بوجود «طــوق من األزم ــات واملــآســي بفعل اإلره ــاب عند
البعض من جيراننا» ،ملمحًا إلى أن األزمة التي وصفها بـ«الزوبعة» يفتعلها «الكثير من الحاقدين من
خارج البالد» ،الذين «تحسروا على مرور الجزائر بسالم وأمان ...عبر أمواج ما يسمى الربيع العربي».
(األخبار)

المطالبة بديموقراطية تهدف إلى إزاحة العائلة الثورية من موقع القرار (أ ف ب)

يــرت ـب ـطــان أس ــاس ــا ،بـحـســب الـبــاحــث
واالقتصادي الجزائري عبد اللطيف
ربـ ـ ــاح ،بـ ــ«الـ ـخـ ـي ــارات امل ـت ـم ــاي ــزة إلــى
حـ ّـد التناقض فــي مـيــدان التحالفات
الدولية» .يوضح الباحث أن «بعض
ّ
األوس ــاط املتحلقة حــول علي حــداد،
رئ ـيــس مـنـتــدى أربـ ــاب ال ـع ـمــل ،بــاتــت
تنتمي إلى دائرة حلفاء الرئيس ،مع
ما يترتب على ذلك من امتيازاتّ .
وتم
تهميش إيـسـعــد رب ــراب ومجموعته
(سيفيتال) ،املهيمنة على الصناعات
ُ
الـ ـ ـغ ـ ــذائـ ـ ـي ـ ــة .وتـ ـ ـح ـ ــال ـ ــف ربـ ـ ـ ـ ـ ــراب مــع
ال ــرأس ـم ــال ال ـفــرن ـســي بـشـكــل خ ــاص،
واألوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام ،مـ ـع ــروف،
بينما نسج حــداد عالقات وثيقة مع
ال ـص ـي ـن ـيــن» ،الف ـت ــا إل ــى أن «تـحـكـيــم
الــرئــاســة امل ـن ـحــاز إل ــى ح ــداد ه ــو في
الحقيقة دعــم للتوجه نحو العمالق
الصيني».
يـ ـ ــرى رب ـ ـ ــاح أن ـ ـ ــه ،عـ ـل ــى رغـ ـ ــم ت ــواف ــق
ك ــل ج ـمــاعــات امل ـصــالــح عـلــى اعـتـمــاد
الـ ـخـ ـي ــار الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي ورفـ ـ ـ ــع ال ـق ـي ــود
املفروضة على الرساميل األجنبية،
إال أن الخلفية الفعلية لخالفاتهم هي
التنافس املتزايد بني القوى الكبرى،
وتـحــديـدًا بــن الصينيني والغربيني
عـلــى األسـ ــواق فــي أفــريـقـيــا« .إيسعد
رب ـ ـ ـ ـ ـ ــراب ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال م ــرشـ ـح ــه ع ـلــي
غديري ،يسعى ألن يكون حجر زاوية

املشروع الغربي ،الستعادة السيطرة
النيوكولونيالية على إفريقيا ،وأن
تــؤدي الجزائر دور رأس الجسر في
إطــاره ،باعتبارها بوابة القارة التي
تــزخــر ب ــال ـث ــروات الـنـفـطـيــة واملـنــاجــم
واألراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادرة الـ ـخـ ـص ــوب ــة»،
يضيف رباح.
االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزائ ـ ـ ـ ــري ،ع ـم ــر
بـ ـن ــدرة ،يـتـفــق م ــع ه ــذا الـتـحـلـيــل عن
ظــام
ال ـت ـحــوالت ال ـتــي طـ ــرأت عـلــى الـنـ ّ
ال ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،الـ ـ ـ ــذي أص ـ ـبـ ــح ي ـت ـبــنــى
بشكل حــاســم استراتيجية ليبرالية
تـهــدف إلــى «شــرعـنــة» عملية السطو
املـ ّ
ـؤسـســاتـيــة عـلــى الــريــع ،الـتــي تقوم
ب ـه ــا جـ ـم ــاع ــات املـ ـص ــال ــح فـ ــي داخـ ــل
ال ـس ـل ـط ــة ،وامل ـن ـس ـج ـمــة م ــع أج ـن ــدات
أج ـن ـب ـي ــة ،ل ـك ــن غــاي ـت ـهــا ال ـن ـهــائ ـيــة ـ ـ ـ ـ
ب ــرأي ــه ـ ـ ـ ـ ال ــرب ــط ال ـتــدري ـجــي لـلـجــزائــر
ب ــال ـف ـل ــك ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي مل ـج ـمــوعــة
الــدول السبع« .ستتحقق هذه الغاية
عندما تتم خصخصة السوناطراك،
شركة النفط الوطنية ،وفتحها أمام
االس ـت ـث ـم ــارات األج ـن ـب ـيــة .ه ــذا هــدف
ُمعلن منذ عدة سنوات للقوانني التي
صد َرت حول النفط .سيتعزز في ذلك
أ ِ
ال ـحــن الـتـحــالــف االس ـتــرات ـي ـجــي بني
النظام والغربيني».
االقـ ـتـ ـص ــادي أحـ ـم ــد ه ـن ــي يـ ـ ــرى ،مــن
ج ـه ـت ــه ،أن الـ ـ ـص ـ ــراع بـ ــن ال ـت ـي ــاري ــن

يتمحور حول إشكالية إعادة التوزيع
العامة لعائدات الريع .يحاول أحدهم
تـثـبـيــت س ـي ـطــرة «ال ـعــائ ـلــة ال ـثــوريــة»
مع عملية إعادة توزيع قليلة الكلفة،
وي ـع ــارض بــالـتــالــي ال ـتــراكــم ال ـفــردي
وال ــام ـح ــدود ل ـل ـثــروة ،بينما يعتزم
اآلخ ــر رفــع أي قـيــود عــن هــذا التراكم
عـ ـب ــر إلـ ـ ـغ ـ ــاء الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
للقيادة القديمة ،التي ما زالت تتمسك
بـ«الشرعية الـثــوريــة» َ
ومــن سيليها،
وإدخ ـ ــال تـغـيـيــر جـ ــذري عـلــى عملية
إعادة التوزيع« .بالنسبة إلى الهدف
األول ،الـتـيــار األخـيــر املــذكــور حليف
للمتظاهرين ،لكنه يـعــارض هدفهم
الثاني الخاص بإعادة توزيع الثروة.
ل ــذل ــك ،ه ــو يـ ـت ـ ّ
ـردد ب ــن دع ــم الـحــركــة
الشعبية وبــن قمعها .لقد رأيـنــا في
آخر شباط /فبراير مشاركة مجموعة
سيفيتال فــي االع ـت ــراض عـلــى واليــة
خامسة لبوتفليقة ،وتعبير رئيسها
عن تعاطفه مع املتظاهرين .من جهة
أخ ــرى ،انـقـســم مـنـتــدى أرب ــاب العمل
إلــى معسكرين :األول يدعو إلــى قمع
أشد للمتظاهرين ،والثاني يعرب عن
تضامنه مع الشعب» ،يضيف هني.
ف ــي خ ـض ــم امل ــواجـ ـه ــة ب ــن ج ـمــاعــات
املـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح« ،وهـ ـ ـ ـ ــي ش ـ ـب ـ ـكـ ــات تـ ـض ـ ّـم
جـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــراالت مـ ـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش واألم ـ ـ ـ ـ ــن
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ورج ـ ـ ـ ــال األع ـ ـ ـمـ ـ ــال» كـمــا

علي غديري ،مرشح
إيسعد ربراب ،يسعى
ألن يكون حجر زاوية
المشروع الغربي

يذكر عمر بـنــدرة ،ال تنطوي الحملة
االنتخابية والـتـقــاطـعــات السياسية
بـ ــن ت ـ ـي ـ ــارات إس ــامـ ـي ــة ول ـي ـب ــرال ـي ــة
وع ـل ـمــان ـيــة ع ـلــى أه ـم ـيــة ك ـب ـي ــرة .هو
ي ـع ـت ـق ــد أن ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــارات ت ـش ـكــل
بمجملها مـعــارضــة «كــرتــون ـيــة» ،أي
شبيهة بالرسوم املتحركة« .تقاطعهم
وخـ ــافـ ــات ـ ـهـ ــم شـ ـكـ ـلـ ـي ــة ،ون ـس ـت ـط ـي ــع
الـ ـق ــول إن ـه ــم يـ ـن ــدرج ــون ج ـم ـي ـعــا فــي
ال ـتــوجــه الـلـيـبــرالــي االنـفـتــاحــي الــذي
يرعاه النظام» .أما أحمد هني ،الذي
يـمـيــز ب ــوض ــوح ب ــن ال ـفــريــق الـحــاكــم
الـحــالــي والـتـيــار الــداعــي إل ــى انفتاح
م ــن دون م ـق ــاب ــل وم ـ ــن دون إش ـ ــراف
ال ــدول ــة ،ف ـي ــرى أن الـتـغـيـيــر س ـيــؤدي
إل ــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى ال ــري ــع ب ــا أي

تحكم جماعي من «العائلة الثورية».
سيصبح هــذا االسـتـحــواذ أو السطو
«خاضعًا للمصالح الفردية األنانية
واملـتـنــاقـضــة ،وخ ـطــوة صـغـيــرة نحو
ال ـحــداثــة الــرأسـمــالـيــة ،لـكـنــه سـيــؤدي
إل ــى ردة كـبـيــرة عـلــى مـسـتــوى إع ــادة
التوزيع العامة للريع ،التي سمحت
ب ـ ـب ـ ـنـ ــاء املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات
واملساكن املمولة من الخزينة العامة،
وت ــأم ــن ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي لجميع
أن ـ ـحـ ــاء ال ـ ـب ـ ــاد» .وي ـ ـجـ ــزم ه ـن ــي ب ــأن
«املطالبة بديموقراطية حقيقية من
ِق ـ َـب ــل امل ـت ـظــاهــريــن ت ـهــدف إل ــى إزاح ــة
ال ـعــائ ـلــة ال ـث ــوري ــة م ــن م ــوق ــع الـ ـق ــرار.
ل ـك ــن ح ـي ـلــة الـ ـت ــاري ــخ ت ـت ـم ـثــل ف ــي أن
ال ــدي ـن ــام ـي ــة الـ ـف ــردي ــة ف ــي ال ـس ـيــاســة،
ك ـم ــا ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد ،س ـت ـق ــود حـتـمــا
إلــى إزالــة الهيمنة الجماعية لقدامى
املجاهدين ،ولكنها في الوقت نفسه،
ول ـســوء ال ـحــظ ،سـتــزيــل أس ــس إع ــادة
التوزيع الجماعي للثروة».
ضعف املنظمات واألحزاب السياسية
الـ ـح ــالـ ـي ــة وتـ ـن ــاقـ ـض ــاتـ ـه ــا ،ال ي ـل ـغــي
إم ـك ــان ـي ــة قـ ـي ــام س ـي ــاس ــة ب ــدي ـل ــة فــي
الوطني
تـقــديــر عـمــر ب ـن ــدرة« .ال ـت ـيــار ّ
ال ـ ـ ـ ــذي بـ ـق ــي مـ ـتـ ـم ـ ّـسـ ـك ــا بـ ـم ــا م ــث ـل ـت ــه
ج ـب ـهــة ال ـت ـح ــري ــر ال ــوطـ ـن ــي وال ـب ـي ــان
التأسيسي للثورة ،الــداعــي إلــى بناء
جمهورية ديـمــوقــراطـيــة واجتماعية
فــي إط ــار امل ـبــادئ اإلســام ـيــة ،مــا زال
يـتـمـتــع ب ـح ـضــور ق ــوي ف ــي املـجـتـمــع.
لـكــن الــديـنــامـيــة السياسية للتيارات
االش ـ ـت ـ ــراك ـ ـي ـ ــة ،بـ ـجـ ـمـ ـي ــع ت ــاويـ ـنـ ـه ــا
ف ــي ال ـج ــزائ ــر وف ــي ب ـل ــدان أخ ـ ــرى ،قد
تراجعت كثيرًا .الشيوعيون ،بسبب
دع ـم ـهــم ال ـن ـق ــدي ل ـل ـن ـظــام ،وم ـســانــدة
ال ـعــديــد مـنـهــم س ـيــاســة االسـتـئـصــال
ال ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا ح ـي ــال اإلس ــام ـي ــن،
تـ ـح ـ ّـول ــوا إلـ ــى م ـج ـم ــوع ــات م ـح ــدودة
العدد بعدما كانوا الحزب الرئيسي
للنخب ،خــاصــة تـلــك الفرنكوفونية.
التروتسكيون بفعل سياسة اختراق
األح ـ ـ ــزاب األخـ ـ ــرى ال ـت ــي اع ـت ـمــدوهــا،
فـقــدوا صدقيتهم .الـتـيــارات القومية
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء حـ ـ ــزب جـبـهــة
ال ـت ـح ــري ــر ،ض ـع ـي ـفــة .أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ال ـحــالــة
اإلسالمية التي ترفع الصوت أحيانًا
دفاعًا عن املستضعفني ،يهيمن على
مـقــاربــاتـهــا ن ــوع مــن الـلـيـبــرالـيــة التي
تفترض أن املسألة االجتماعية قابلة
للمعالجة مــن خــال العمل الخيري،
ً
بــدال من املعالجة السياسية الهادفة
ّ
إل ـ ــى الـ ـح ــد م ــن الـ ـ ـف ـ ــوارق ال ـط ـب ـق ـيــة».
االنـ ـفـ ـت ــاح ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي الـحـقـيـقــي
وحده هو الكفيل ،برأي بندرة ،بإتاحة
فرصة تحديد املواقع الفعلية للقوى
السياسية ،وم ــدى تجذرها الشعبي
وقــدرت ـهــا عـلــى اإلس ـه ــام فــي التغيير
املنشود.

مصر

حادثة القطار توقظ الحكومة على «المدمنين»!
تتجه الحكومة المصرية إلى تفعيل
مواد قانونية توصي بفصل
الموظفين الذين يتعاطون المواد
المخدرة بأنواعها المختلفة ،وهو ما
يثير مخاوف في شأن عدد األشخاص
ّ
سيتضررون من القرار
الذين
القاهرة ـــ جالل خيرت
ت ـن ــوي ال ـح ـك ــوم ــة ف ــي م ـص ــر تـفـعـيــل
م ــواد قانونية منصوص عليها في
ما يتعلق بموظفي الدولة ،تتيح لها
فصل العامل أو املوظف الــذي َيثبت
تعاطيه املــواد املـخــدرة ،سـ ٌ
ـواء أكانت
ّ
نـ ـب ــات ــات أم أدويـ ـ ـ ــة ُم ـص ــن ـف ــة ضـمــن
جــدول املـخــدرات مثل الــ«تــرامــادول»،
ف ــي وق ــت ُي ـت ــوق ــع ف ـيــه أن ي ـصــل رقــم
امل ـت ـض ـ ّـرري ــن م ــن تـفـعـيــل هـ ــذه املـ ــواد
إلى عشرات اآلالف ،في بلد تبلغ فيه

نسبة اإلدم ــان عــامــة  ،%2.5مــن دون
احتساب نسبة املدمنني لألدوية.
وعـ ـمـ ـل ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة خ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرة
املاضية على تصفية أعداد املوظفني،
ّ
ووضع خطط متنوعة للتخلص من
غــالـبـيـتـهــم ،م ــن أج ــل تـقـلـيــل األمـ ــوال
املرصودة لألجور في املوازنة العامة.
أمــا تفعيل هــذه امل ــادة تحديدًا ،التي
ُ
ستضاف إلى التعديالت الدستورية
املــرت ـق ـبــة ،ف ـيــأتــي ب ـعــد ح ـ ــادث قـطــار
العاصمة قبل أيــام .وفي هذا اإلطــار،
تقول مصادر رسمية إن التحقيقات
أثـبـتــت أن ال ـســائــق الـ ــذي ت ــرك ج ـ ّـرار
العربات يصطدم بالرصيف وغادره،
ك ـ ــان ت ـح ــت ت ــأث ـي ــر ال ـ ـ ــ«تـ ـ ــرامـ ـ ــادول».
وس ـب ــق أن طـ ّـب ـقــت «م ــدي ـن ــة اإلن ـت ــاج
اإلع ــام ــي» ،وهــي جهة تمثل شراكة
بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،وف ـص ـلــت ن ـحــو %10
م ــن ال ـعــام ـلــن ف ـي ـهــا ب ـعــد تـحـلـيــات
مفاجئة ،ولم تقبل التماساتهم.
ك ــذل ــك ،ج ــرت م ـنــاق ـشــات ف ــي مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ـ ــول آل ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـع ــام ــل مــع

ُف ّعلت المادة القانونية بعد حادث القطار الذي ّ
سببه سائقه المدمن (أ ف ب)

املوظفني املدمنني ،خاصة أن أسرهم
س ـت ـت ـض ـ ّـرر م ــن قـ ـ ــرار ف ـص ـل ـه ــم ،وأن
ُ َ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ســت ـعــلــن وتــوضــع
فــي صياغة قانونية لــن تكون هناك
إم ـكــان ـيــة ل ـل ـتــراجــع ع ـن ـهــا .وعــرضــت
وزي ــرة الـتـضــامــن االجـتـمــاعــي ،غــادة
والـ ـ ــي ،ع ـ ــددًا م ــن ال ـن ـق ــاط حـ ــول هــذه
القضية ،مشيرة إلــى أنها تتوقع أن
تـكــون نسبة املــدمـنــن فــي الــوظــائــف
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ن ـح ــو  ،%10مـ ــع وض ــع
توقعات بنسبة أعلى في بعض املدن
ال ـت ــي يـ ـ ــزداد ف ـي ـهــا ت ـعــاطــي األدوي ـ ــة
امل ـخــدرة .لــذلــك ،رأت والــي أن الوضع
الحالي بحاجة إلى إصالح تدريجي،
ال إل ــى «ق ـ ـ ــرارات ع ـن ـي ـفــة» ت ـك ــون لها
تبعات اقتصادية على أسرهم.
ّ
َ
االجتماع
وفق مصادر ُمطلعة ،تخلل
الـ ـ ـ ــوزاري ع ـ ــرض ت ـقــريــر ع ــن املــوقــف
ال ـقــانــونــي ،خــاصــة أن قــانــون بعض
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات ي ـم ـن ــع الـ ـفـ ـص ــل وي ـك ـت ـفــي
بالوقف عن العمل ،وفي أحيان أخرى
يفرض جزاءات متنوعة وفق طبيعة
كــل هـيـئــة ،وه ــو مــا يتطلب مراجعة

حذرت وزيرة التضامن
االجتماعي من «قرارات
عنيفة» ومتتالية

ال ـ ـلـ ــوائـ ــح فـ ـ ــور صـ ـ ـ ــدور ال ـت ـع ــدي ــات
الـقــانــونـيــة الـتــي سـيـمـ ّـررهــا الـبــرملــان
خـ ــال األس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـل ــة .ومـ ــن بــن
ال ـت ـق ــاري ــر ،ال ـت ــي تـضـ ّـمـنـهــا اج ـت ـمــاع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،مـ ـقـ ـت ــرح ب ـم ـن ــح ف ــرص ــة
للمدمنني للتعافي خالل ستة أشهر،
وال س ـي ـمــا أن دراس ـ ـ ــة غ ـي ــر رسـمـيــة
ذك ـ ــرت أن ن ـحــو  %30م ــن املــوظ ـفــن
ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي وردي ـ ـ ــات ليلية
ّ
ً
دواء أو م ـخــدرًا ليمكنهم
يـتـعــاطــون
من القدرة على العمل ساعات أطول،
ل ـك ــن ال ـص ـي ـغــة ال ـت ــي جـ ــرت امل ــواف ـق ــة
ّ
عليها ،أن تكون فترة التعافي أقل من
شهرين فقط.

وي ـب ــدو أن ال ــدول ــة ت ــري ــد االس ـت ـفــادة
من حالة عــدم التعاطف مع املدمنني
لـتـقـلـيــص مـ ــدد عـمـلـهــم ف ــي ال ـج ـهــاز
اإلداري ،وإل ـغــاء املـكــافــآت والـحــوافــز
ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـص ــل ع ـل ـي ـه ــا َمـ ـ ــن تـنـتـهــي
خدمته منهم ،على أن يكون التفعيل
عـمـلـيــا خ ــال األســاب ـيــع املـقـبـلــة بعد
االنـ ـتـ ـه ــاء م ــن ال ـص ـي ــاغ ــة ال ــرس ـم ـيــة.
وه ـن ــا ،سـتـنـ ّـســق وزارة ال ـص ـحــة مع
ج ـه ــات عـ ــدة ل ـب ــدء ع ـم ـل ـيــات تحليل
الــدم على نحو مفاجئ ،مــع ضــرورة
خ ـ ـضـ ــوع امل ــوظـ ـف ــن ل ـل ـت ـح ــال ـي ــل فــي
ُ
قرر الحقًاُ .
ست َّ
ويدرس
املواعيد التي
ح ــالـ ـي ــا وقـ ـ ــف امل ــدمـ ـن ــن عـ ــن ال ـع ـمــل
مؤقتًا ،وعدم منحهم أي أجور خالل
تــوقـفـهــم لـلـعــاج ،وه ــي خ ـطــوة حــذر
مـنـهــا بـعــض ال ـ ــوزراء فــي املـنــاقـشــات
ُ
الـتــي تـقـ ّـرر أن تستكمل عـبــر تقارير
رسـمـيــة تــرفــع إل ــى رئـيــس الحكومة،
مصطفى مــدبــولــي ،التـخــاذ ق ــرار في
شــأن ـهــا خ ــال األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل على
أقصى تقدير.

15

السودان

تمهيد للحوار واسترضاء للخارج:
البشير ُواإلسالميون
 ...من يقصي اآلخر؟
ّ
تصب قرارات الرئيس السوداني
في اتجاه الطالق بينه وبين
اإلسالميين ،في خطوات
تطغى عليها الدوافع
الخارجية ،فيما يرى آخرون
الجديدة تفرضها
أن العالقة
ّ
تيارات إسالمية انشقت عن
حزب الرئيس ،وأخرى حصرت
دورها في اإلطار الدعوي
فاطمة المبارك
يــرتـبــط مستقبل عــاقــة الــرئ ـيــس عمر
البشير باإلسالميني ،في أحد أبعاده،
ّ
بعامل خارجي أكثر منه داخليًا .ولعل
ّ
تـخــلـيــه ع ــن ح ــزب «امل ــؤت ـم ــر الــوط ـنــي»
ُ
الحاكم ،أوض ــح خطواته نحو الطالق
الـنـهــائــي ،ال ــذي يــريــد مــن خــالــه القفز
ّ
عن تعقيدات املشهد ،في ظل أزمــات ال
تبدو قابلة للحل سريعًا ،وفق تقديرات
املراقبني ،إال بدعم خارجي اقتصادي
وسياسي.
ول ـ ـ ـيـ ـ ــس خ ـ ــافـ ـ ـي ـ ــا ص ـ ـ ـ ـ ــراع م ـ ـحـ ــوريـ ــن
إقليميني على «بوابة إفريقيا» :األول
تـقــوده الـسـعــوديــة واإلم ــارات ومصر،
ـان ت ـ ـقـ ــوده دول م ـث ــل قـطــر
م ـق ــاب ــل ث ـ ـ ـ ٍ
وتركيا ،مناصرة لإلسالميني .وفيما
حرص البشير على اللعب على حبال
ال ـت ـقــاط ـعــات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخــارج ـيــة،
تبدو سياسة حمل العصا من الوسط
غـيــر نــاجـحــة ف ــي حـفــظ الـ ـت ــوازن هــذه
املرة .إذ رهن محور الرياض ،وفق ما
يــؤكــد م ــراق ـب ــون ،م ـســاعــداتــه للبشير
بـ ـف ـ ّـك ارتـ ـب ــاط ــه مـ ــع اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ،مــا
دف ــع الــرئ ـيــس إل ــى إعـ ــان «قــوم ـي ـتــه»،
وتفويض سلطاته في الحزب الحاكم
لنائب الـحــزب الجديد أحمد هــارون،
وإق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــض اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــن م ــن
السلطة.
ولــم تكن هــذه املــرة األول ــى التي حــاول
فـيـهــا الـبـشـيــر إب ـع ــاد اإلس ــام ـي ــن عن
الـسـلـطــة .فـقــد شـهــد ع ــام  1999عملية
فصل شهيرة بينه وبني عراب الحركة
اإلس ــامـ ـي ــة ح ـس ــن ال ـ ـتـ ــرابـ ــي ،حـيـنـمــا
دفـ ـع ــت بـ ـع ــض ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات اإلس ــامـ ـي ــة
ب ـ ــ«مـ ــذكـ ــرة ال ـ ـع ـ ـشـ ــرة» الـ ـت ــي ن ــاص ــرت
م ــن خــال ـهــا ال ــرئ ـي ــس .ونـتـيـجــة لــذلــك،
استقوى األخير باملؤسسة العسكرية،
وأدخل الترابي ومجموعته املعتقالت،
وتـ ـمـ ـخ ــض ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ع ـ ــن ح ــزب
«املــؤت ـمــر الـشـعـبــي» امل ـع ــارض .وت ـكـ ّـرر

املـشـهــد نـفـســه فــي األم ــس ال ـقــريــب ،مع
رئ ـيــس حــركــة «اإلص ـ ــاح اآلن» ،غ ــازي
صالح الدين ،ومجموعة من مناصريه،
عندما احتجوا على قتل املتظاهرين
في أيلول /سبتمبر  ،2013واعترضوا
على تعديل الدستور لترشيح الرئيس،
إلى جانب مطالبتهم بإجراء إصالحات
حقيقية داخل «املؤتمر الوطني» ،وقد
أدى هـ ــذا الـ ـخ ــاف إلـ ــى خ ـ ــروج غ ــازي
ومجموعته من الحزب.
ّ
ال ـي ــوم ،ثـمــة إش ـ ــارات تـ ــدل عـلــى مضي
البشير في طريق االنعتاق الكامل من
اإلسالميني ،أكدها نائب رئيس حركة
«اإلصالح اآلن» ،حسن رزق ،في حديث
إلى «األخـبــار» ،بقوله إن الرئيس «بدأ
ت ــدريـ ـج ــا فـ ــي إب ـ ـعـ ــاد اإلس ــامـ ـي ــن عــن
الـسـلـطــة ،بــاخـتـيــار والة ال ــوالي ــات من
املؤسسة العسكرية .وبـهــذه الخطوة،
حــاول الرئيس تمكني أصحاب الــوالء،

تبرز معارضة قوية
في صفوف اإلسالميين
الستمرار البشير
في السلطة

وإن كان بعضهم إسالميني» .وأوضح
رزق أن هـ ــذا اإلج ـ ـ ــراء أتـ ــى ف ــي سـيــاق
ال ـت ـم ـه ـيــد ل ــان ـف ـص ــال ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن
«ب ـ ــدي ـ ــل اإلسـ ــام ـ ـيـ ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
البشير أصبح جــاهـزًا ،وهــو املؤسسة
العسكرية» .في املقابل ،أشــار رزق إلى
أن «اإلســامـيــن شـعــروا بــأن املساندة
ّ
وتضر بالبلد،
أصبحت غير متكافئة،
ل ــذل ــك بـ ـ ــدأوا ك ـم ـج ـمــوعــات يـنـسـلـخــون
منه ،واآلن (هـنــاك) معارضة قوية في
ص ـف ــوف اإلس ــام ـي ــن ض ــد اس ـت ـم ــراره
في السلطة ،ســواء كانوا سياسيني أو
أع ـض ـ ً
ـاء فــي ال ـبــرملــان أو صـحــافـيــن أو
أكاديميني».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ـتــوقــع ال ـكــاتــب ع ـلــي عبد
الرحيم علي ،أن يكون اإلسالميون «آخر
ّ
يلمز
قرابني البشير ،وليس سرًا أنه ظل ِ
في املجالس باعتبارهم مسؤولني عن
ال ـف ـســاد ،وأن يــديــه مـغـلــولـتــان بحلفه
مـعـهــم ،فـهــو بــالـنـسـبــة إلـيـهــم عسكري
ولـيــس إســامـيــا» ،مشيرًا إلــى أن «هــذا
الحلف يقف اآلن على منسأة سليمان

ّ
يلمز في المجالس باعتبار اإلسالميين مسؤولين عن الفساد (أ ف ب)
ظل البشير ِ

(عـصــا مـتــآكـلــة)» ،جــازمــا ب ــأن «تــاثـيـرًا
خارجيًا فــي الساعة األخـيــرة طــرأ قبل
إجراءاته األخيرة أمسك هذا الحلف عن
يخر ،ولكن هذا ال يعدو أن يكون ّ
أن ّ
مدًا
ألجل محتوم».
من جهة أخرى ،يرى مدير مكتب الراحل
ح ـســن الـ ـت ــراب ــي ،والـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حــزب
«املؤتمر الشعبي» املعارض ،تاج الدين
بانقا ،أن «اإلسالميني في السودان لم
يصبحوا على قلب رجل واحــد .فهناك
عدة أحزاب وتيارات إسالمية انشطرت
مــن حــزب الرئيس منذ فـتــرة ،ولــم تعد
تــربـطـهــا عــاقــة بــالـبـشـيــر ،أم ــا الحركة
اإلســامـيــة التابعة للمؤتمر الوطني،
فقد حصرت دورها في اإلطار الدعوي،
واآلن ف ـ ّـك الـبـشـيــر ارت ـب ــاط ــه بــاملــؤتـمــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،إال مـ ــن ش ـ ـعـ ــرة مـ ـع ــاوي ــة».
وي ـش ــاط ــر بــان ـقــا ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـقــربــن
مــن «املــؤتـمــر الــوطـنــي» فــي اعـتـبــاره أن
اإلســام ـيــن أنـفـسـهــم أصـبـحــت لديهم
قناعات مختلفة ،وأن بعضهم بــات ال
ي ــرى مـشـكـلــة فــي الـتـعــامــل مــع مـحــاور
خ ــارج ـي ــة ت ـس ـعــى إلـ ــى إبـ ـع ــاد اإلسـ ــام
السياسي عــن السلطة .ولـهــذا السبب،
ال يستبعد مراقبون أن يأتي التشكيل
ال ـح ـك ــوم ــي امل ــرتـ ـق ــب وفـ ـق ــا ل ـت ـفــاعــات
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــراع اإلقـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــي ،ل ـ ـكـ ــن آخـ ــريـ ــن
ي ـس ـت ـب ـع ــدون أن يـ ـق ــدم ال ـب ـش ـي ــر عـلــى
إطــاحــة اإلسالميني فــي الــوقــت الــراهــن،
بـ ـمـ ـب ــرر أن الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي تــرب ـط ـه ـمــا
معقدة ،وأن الرئيس يدرك أن إطاحتهم
نهائيًا ليست مضمونة الـعــواقــب ،بل
تحتاج إلى ترتيب أكبر وبديل أقوى.
في ضوء ذلك ،يضع الكاتب والصحافي
خــالــد ال ـت ـجــانــي ،ق ـ ــرارات الـبـشـيــر ،في
إط ــار بحثه عــن مـخــرج لــأزمــة ،لكون
ال ـح ــزب ال ـحــاكــم وال ـح ــرك ــة اإلســام ـيــة
ظ ـ ــا يـ ـحـ ـتـ ـك ــران ال ـ ـسـ ــاحـ ــة لـ ـسـ ـن ــوات.
ويـ ــرى ف ــي حــديــث إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» ،أن
«اإلسالميني يريدون احتكار السلطة
بالكامل ،فيما يريد البشير أن يطرح
حوارًا يستوعب الجميع» ،كما فعل في
األزمات السابقة .وهو ما جدد تأكيده
أم ــس ،خ ــال تــرؤســه اجـتـمــاع اللجنة
التنسيقية العليا لـ«الحوار الوطني»،
ب ــال ـق ــول إن الـ ـح ــوار س ـي ـكــون املــرت ـكــز
األساسي خالل الفترة املقبلة ،ملعالجة
أزمة البالد الحالية .وأوضح التجاني،
رئ ـ ـيـ ــس تـ ـح ــري ــر ص ـح ـي ـف ــة «إي ـ ـ ـ ــاف»
املحلية ،أن خطوات البشير «يمكن أن
تعتبر انقالبًا ناعمًا» إذا اكتملت ،لكنه
ّ
ي ــرى أن مــن املـبـكــر حـســم م ــآل عالقته
بــاإلســامـيــن ،الـتــي «تعتمد بالدرجة
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى ع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل األوض ـ ـ ـ ـ ــاع
االق ـت ـص ــادي ــة واالسـ ـتـ ـق ــرار الـسـيــاســي
واتجاهات السياسية الخارجية».
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ّ
االحتجاجات:
يحيي
م
المنظ
القتل
ّ
َ َ

َّ
العراق :مسودة أولية لقانون إخراج القوات األجنبية

انتفاضة «عدنية» متجددة ضد «التحالف»

شهدت عدة مديريات
في مدينة عدن ،أمس،
مواجهات بين األهالي
والميليشيات التابعة
لإلمارات ،في ّ
تفجر لغضب
متراكم منذ أشهر على
عمليات القتل الممنهجة
التي ترتكبها تلك
تستثن
الميليشيات ،والتي لم
ِ
المخفين قسرًا .في هذا
الوقت ،تحاول «الشرعية»
استثمار الغضب في تعزيز
أوراقها ،وهو ما ال يبدو في
متناولها إلى اآلن
أحمد الحسني
ّ
تجددت في مدينة عدن (جنوب) ،خالل
األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،ال ـت ـظــاهــرات
املـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ّـددة ب ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات «الـ ـتـ ـح ــال ــف»
واملـيـلـيـشـيــات الـتــابـعــة ل ــه .ه ــذه امل ــرة،
كــان إق ــدام «ق ــوات مكافحة اإلره ــاب»،
املــوالـيــة ألبــو ظـبــي ،على قتل املــواطــن
رأفــت دنبع ،بعدما قـ ّـدم شهادته ّ
ضد
جنود تلك القوات في قضية اغتصاب
طفل في مديرية املعال ،السبب املباشر
في ّ
تفجر االحتجاجات .الالفت أن فعل
االحتجاج اتخذ ،بــدءًا منذ يــوم أمس،

طــاب ـعــا أك ـث ــر حـ ــدة ،تـمـثــل ف ــي ان ــدالع
م ــواج ـه ــات ب ــن امل ـت ـظــاهــريــن وقـ ــوات
«الحزام األمني» و«مكافحة اإلرهاب»
فــي مــديــريــات خــور مكسر ودار سعد
وامل ـع ــا وال ـت ــواه ــيّ ،أدت إل ــى سـقــوط
جرحى من الجانبني ،وتدمير عدد من
العربات العسكرية التابعة لإلمارات.
ويشكل مقتل دمبع حلقة جديدة من
سلسلة عمليات تصفية أميط اللثام
عــن بـعــض مـنـهــا فــي كــانــون الـثــانــي/
يناير املــاضــي ،حيث ّ
تبي مقتل عدد
مــن املخفني قـسـرًا ،ومــن بينهم ياسر
الكلدي ،وزكريا قاسم .منذ ذلك الحني،
ّ
ينظم األهــالــي وقـفــات شبه أسبوعية
ف ــي ع ـ ــدن ،ت ـط ــال ــب ب ـم ـحــاك ـمــة ال ـق ــادة
األمنيني التابعني لــإمــارات ،وتسليم
ج ـث ــث ال ـض ـح ــاي ــا .وف ـ ــي م ـ ـ ـ ــوازاة تـلــك
الوقفات ،بدأت تتشكل «رابطة األسرى
وامل ـع ـت ـق ـل ــن» و«امل ـ ـب ـ ــادرة الـجـنــوبـيــة
ل ـق ــوى امل ـج ـت ـمــع وال ـ ـحـ ــراك الـجـنــوبــي
لشؤون القتلى واملخفيني واملعتقلني»،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي ن ـق ــل ال ـس ـخ ــط ال ـش ـع ـبــي
ال ـع ـفــوي ض ـ ّـد س ـيــاســات «ال ـت ـحــالــف»
ّ
إل ــى دائـ ـ ــرة ال ـع ـمــل امل ـن ــظ ــم وال ـش ــام ــل،
ب ـم ـشــاركــة مـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي
وقوى الحراك السياسي.
وعـلــى الــرغــم مــن أن حـكــومــة الرئيس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه مـنـصــور
ّ
ه ـ ــادي ،ش ــك ـل ــت ل ـج ـنــة لـلـتـحـقـيــق فــي
مقتل الـشــاهــد فــي قضية االغـتـصــاب،
وأن هـ ـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ـ ـ ّ
ـوصـ ـ ـل ـ ــت إلـ ــى
ت ـفــاه ـمــات م ــع الـ ـق ــوات امل ــدع ــوم ــة من
اإلمــارات لتسليم القتلة ،إال أن ذلك لم
ينهِ االحتجاجات ،بل إن املتظاهرين
رفعوا سقف مطالبهم إلى إقالة قائد

«جـ ـه ــاز م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب» ي ـس ــران
ـورط ــت ق ــوات ــه فــي
املـ ـقـ ـط ــري ،الـ ـ ــذي ت ـ ّ
عمليات تصفية بحق املخفني .وهي
مـطــالــب يــرفـعـهــا أي ـضــا ن ــزالء السجن
األكـثــر شـهــرة فــي ع ــدن ،وال ــذي تديره
اإلم ـ ــارات ،سـجــن بـئــر أح ـمــد ،تضامنًا
مع املحتجني ،إذ ينفذ هؤالء عصيانًا
واس ـع ــا ،وي ـح ــاول ــون إحـ ــداث فــوضــى،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى الـ ـق ــوات
اإلمــاراتـيــة .ووفقًا ملصادر «األخـبــار»،
فــإن القائد اإلمــاراتــي في عــدن ،سعيد
امل ـه ـي ــري (أب ـ ــو خ ـل ـي ـفــة)« ،أرسـ ـ ــل قــوة
إلـ ــى ال ـس ـجــن ل ـق ـمــع امل ـع ـت ـق ـلــن ،وف ــور

وص ــول ـه ــا ق ــام ــت بـتـعــذيـبـهــم ق ـبــل أن
تـنـقـلـهــم إل ــى ال ــزن ــازي ــن وتـمـنــع عنهم
الطعام والشراب».

فشل االئتالف الجنوبي
الجديد في عقد مؤتمره
األول في القاهرة
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـ ـقـ ــول عـ ـض ــو «راب ـ ـطـ ــة
األسـ ــرى وامل ـع ـت ـق ـلــن» ،عـبــد الجليل
أحـ ـم ــد ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «األخ ـ ـبـ ــار»،

إن ال ـت ـح ــرك ــات ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـت ـجــددة
«انـتـفــاضــة لــن تـتــوقــف حـتــى خــروج
التحالف ومحاكمة قادة امليليشيات
الـ ــذيـ ــن س ـف ـك ــوا دم ـ ـ ــاء األب ـ ــري ـ ــاء مــن
املعتقلني واملـخـفــن ق ـس ـرًا» ،معتبرًا
أن «ان ـ ــدالع املــواج ـهــات يــأتــي ضمن
ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن الـ ـنـ ـف ــس»،
داع ـيــا املـكــونــات السياسية وال ـقــادة
الوطنيني والناشطني والصحافيني
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــن إلـ ـ ـ ـ ـ ــى «ال ـ ـ ـ ــوق ـ ـ ـ ــوف
وال ـ ـت ـ ـعـ ــاطـ ــف مـ ـ ــع ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا ضــد
م ـم ــارس ــات اإلم ـ ـ ــارات واملـيـلـيـشـيــات
التابعة لها».

أرسل القائد اإلماراتي في عدن قوة إلى سجن بئر أحمد لقمع العصيان (عن الويب)

تقرير

يزيد
للمرة األولى منذ ما ّ
على عشرة أعوام ،تلقت
السعودية توبيخًا في
مجلس حقوق اإلنسان،
شاركت في توقيعه دول
االتحاد األوروبي كافة .لكن
هذا التوبيخ ،الذي يأتي على
خلفية تصاعد االعتقاالت
ورفض التعاون في قضية
جمال خاشقجي ،يقابله
ّ
تشبث بإبقاء صفقات األسلحة
مع الرياض ،ورفض متواصل
ألي خطوة عقابية ضد
المملكة
ت ــوازي ــا م ــع رفـضـهــا إدراج الـسـعــوديــة
على قائمة الدول املتهاونة في مكافحة
تمويل اإلرهــابّ ،أيدت الدول األوروبية
بـ ـي ــان ــا فـ ــي م ـج ـل ــس حـ ـق ــوق اإلنـ ـس ــان
يدعو اململكة إلــى إطــاق ســراح عشرة
نـ ـشـ ـط ــاء ،وي ـط ــال ـب ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مــع
التحقيق األمـمــي فــي مقتل الصحافي
ّ
جمال خاشقجي .مفارقة تجلي طبيعة
التكتيكات األوروب ـيــة فــي التعامل مع
الـ ــريـ ــاض ،ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى رفـ ــض ات ـبــاع
خ ـط ــوات م ــن شــأن ـهــا ت ـهــديــد املـصــالــح

التي تجمع تلك الدول بالسعودية ،وفي
الوقت نفسه عدم ممانعة اتخاذ مواقف
ّ
ك ــام ـي ــة ال ت ـك ــل ــف ح ـك ــوم ــات االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي ثـمـنــا .م ــع ذلـ ــك ،يـبـقــى لهذه
املواقف دورها في عرقلة جهود اململكة
ملحو آثــار مقتل خاشقجي ،خصوصًا
أنها تتوازى مع تصاعد املزاج املناوئ
للرياض داخل الكونغرس األميركي.
يوم أمس ،وللمرة األولى منذ تأسيس
ـان الـتــابــع لألمم
مجلس حـقــوق اإلن ـس ـ ّ
امل ـت ـحــدة ع ــام  ،2006تـلــقــت الـسـعــوديــة
ّ
أول تــوبـيــخ لـهــا ،ســطــرتــه أكـثــر مــن 30
دولة ،بينها كل دول االتحاد األوروبي
الـ ــ .28ودع ــا الـبـيــان ،ال ــذي تــاه مبعوث
أيسلندا إلى مكتب األمم املتحدة هارالد
أسـبـيـلــونــد ،إل ــى اإلف ـ ــراج عــن النشطاء
لجني الهذلول ،إيمان النفجان ،عزيزة
اليوسف ،نسيمة السادة ،سمر بدوي،
ن ـ ــوف ع ـب ــد الـ ـع ــزي ــز ،هـ ـت ــون ال ـف ــاس ــي،
محمد الـبـجــادي ،أمــل الـحــربــي ،وشــدن
العنزي .وتأتي هذه الدعوة في أعقاب
إعـ ـ ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي،
اعـتــزامـهــا إحــالــة املعتقلني املــذكــوريــن
ّ
املختصة» بعد «انتهاء
على «املحكمة
ّ
التحقيقات» ،الـتــي تخللتها عمليات
ً
تعذيب بالكهرباء والـجـلــد ،فـضــا عن
انتهاكات جنسية .وج ــددت السلطات
ُ
ات ـه ــام ال ـن ـش ـطــاء ،ال ــذي ــن اعــت ـق ـلــوا على
خلفية حراكهم الحقوقي ،خصوصًا في
مجال الدفاع عن حقوق املرأة ،بـ«العمل
امل ـن ـظ ــم ع ـل ــى ال ـن ـي ــل مـ ــن أم ـ ــن املـمـلـكــة
واسـ ـتـ ـق ــراره ــا وس ـل ـم ـهــا االج ـت ـمــاعــي،
واملساس باللحمة الوطنية».

واشنطن :منطق دول االتحاد
ّ
تغلب على الموقف الدوغمائي
للمفوضية األوروبية
واالت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي» ،علمًا أن إدراج
السعودية على القائمة املــذكــورة كان
سـيـلــزم امل ـصــارف األوروب ـي ــة بتشديد
القيود على التعامالت املالية لألفراد
واملــؤس ـســات املــالـيــة فــي املـمـلـكــة .ومــن
هنا ،يتضح أن الهاجس الرئيس لدى
العواصم األوروبية هو كيفية الحفاظ
ع ـلــى امل ـصــالــح ال ـقــائ ـمــة م ــع ال ــري ــاض،
بغض النظر عــن أي اعـتـبــارات أخــرى،
وه ــذا مــا ب ــدا واض ـحــا فــي محاولتها
املـحـمــومــة لثني بــرلــن عــن ق ــرار وقــف
تصدير األسلحة للسعودية.
هــذه املــراوغــة األوروب ـيــة ،التي سرعان
مــا تلقت إش ــادة مــن الــواليــات املتحدة
بـقــول السفير األمـيــركــي ل ــدى االتـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ـ ــوردون س ــون ــدالن ــد إن ــه

بغداد ـــ األخبار
يدخل البرملان العراقي ،غدًا السبت ،فصله
الـتـشــريـعــي ال ـثــانــي ،لـتـعــود ال ـح ـيــاة إلــى
قاعته في أولى جلسات ما بعد اإلجــازة،
بـعــد تـعـلـيــق دام أك ـثــر م ــن ش ـهــر .ج ــدول
األعمال ّ
حددته رئاسة البرملان بـ«مناقشة
توحيد جهود السلطات ملكافحة الفساد
ٌ
اإلداري واملـ ــالـ ــي» .ج ـ ــدول يــأخــذ طابعًا
مـحـلـيــا ،ويـثـيــر ع ــام ــات اسـتـفـهــام حــول
الـ ـح ــدي ــث املـ ـتـ ـك ــرر لـ ـلـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
َ
املـخـتـلـفــة ،وت ـحــدي ـدًا كـتـلــتــي «س ــائ ــرون»
(املــدعــومــة مــن زعـيــم «ال ـت ـيــار ال ـصــدري»
مقتدى الصدر) و«الفتح» (بزعامة األمني
الـعــام لـ«منظمة ب ــدر» ه ــادي الـعــامــري)،
منذ مطلع العام الـجــاري ،عن أن الفصل
التشريعي الجديد سيشهد إصدار قانون
إخ ــراج ال ـقــوات األجـنـبـيــة مــن ال ـع ــراق ،أو
ّ
عـلــى األقـ ــل تنظيم وج ــوده ــا وف ــق رؤيــة
ّ
ّ
تقرها الحكومة ،التي جدد رئيسها ،عادل
عبد املهدي ،أول من أمــس ،خــال اتصال
ت ـل ـق ــاه م ــن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
مايك بومبيو ،التشديد على أن «اإلطــار
القانوني لعمل قــوات التحالف الــدولــي،
ّ
ومـنـهــا ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ،ي ـتــركــز على

أثناء تشييع مقاتلين من «الحشد الشعبي» سقطوا في كمين لـ«داعش» (أ ف ب)

محاربة تنظيم داع ــش ،وتــدريــب القوات
ال ـعــراق ـيــة ،وعـ ــدم إق ــام ــة ق ــواع ــد أجـنـبـيــة،
ّ
وذلك كله حسب املوافقات العراقية».
م ـ ـصـ ــادر «ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» تـ ــؤكـ ــد ،فـ ــي ح ــدي ــث
إل ــى «األخ ـب ــار» ،أن ه ــذا ال ـحــراك «ج ـ ّـدي،
وقـ ــد أع ـل ـن ــت م ـع ـظــم ال ـك ـت ــل الـسـيــاسـيــة
ً
تأييدها لنا» ،مشيرة إلى أن اجتماعات
«سائرون» ـ ـ «الفتح» مستمرة ،موضحة
أن «الجانبني ناقشا النقاط املشتركة...
وخلصا إلــى مـســودة أولـيــة للمشروع».
وتضيف املصادر أن «واح ـدًا من األمــور

مصادر «الفتح» :إبقاء أي
سيكون
قوة عسكرية
ّ
مرهونًا بقضايا محددة

ال حرب إسرائيلية على غزة ...رغم التهديد بها؟

أوروبا تدين حليفتها وال تعاقبها!

إج ـ ـ ـ ــراءات ،وت ـح ـت ــرم ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
حقها في عرض وجهة نظرها» ،وفقًا
ملا جاء في بيان صادر عن دول التكتل.
ل ـك ــن ت ـل ــك ال ــذريـ ـع ــة ي ـم ـك ــن ت ـف ـن ـيــدهــا
بسهولة ،بالرجوع إلــى الرسالة التي
بعث بها ملك الـسـعــوديــة ،سلمان بن
عبد العزيز ،إلــى الزعماء األوروبـيــن،
م ـح ــذرًا إي ــاه ــم م ــن أن خ ـطــوة م ــن هــذا
ّ
«ستسبب مصاعب في تدفقات
النوع
الـ ـتـ ـج ــارة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار بـ ــن امل ـم ـل ـكــة

في املقابل ،تحاول «الشرعية» استغالل
املطالب الشعبية مــن أجــل الــدفــع نحو
ّ
حـ ــل امل ـل ـي ـش ـيــات ال ـتــاب ـعــة ألبـ ــو ظـبــي،
وتسليم املؤسسات األمنية والعسكرية
َ
لوزارتي الدفاع والداخلية في حكومة
هادي ،في الوقت نفسه الذي تعمل فيه
عـلــى تشكيل ائ ـتــاف سـيــاســي جديد
ف ــي ج ـنــوب الـيـمــن ملـجــابـهــة «املـجـلــس
االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي» املــدعــوم مــن أبو
ظبي ،والذي يتهمه األطراف الجنوبيون
باالستئثار بتمثيل قضيتهم .ووفقًا ملا
ّ
ّ
(يضم
عرف به االئتالف الجديد نفسه
عددًا من القيادات السياسية والقبلية
وال ــدي ـن ـي ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة) ،ف ـه ــو «ي ــؤم ــن
بــالـشــراكــة الوطنية ويــرفــض اإلقـصــاء
وال ـت ـه ـم ـيــش» .وكـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
ينعقد أم ــس املــؤتـمــر األول لالئتالف
ف ـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة امل ـ ـصـ ــريـ ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،
«استجابة للمتغيرات التي أفضت إلى
قضايا تعصف بــالــوطــن وتـهــدد أمنه
واسـتـقــراره» .لكن املنظمني فشلوا في
ذلــك ،وأعلنوا تأجيل املؤتمر إلــى أجل
غـيــر مـسـ ّـمــى بـسـبــب «ظ ـ ــروف خــارجــة
عن إرادتهم» ،وهو ما ُيعتقد أنه رفض
السلطات املصرية استضافتهم .رفض
ال ُي ـس ـت ـب ـعــد أن يـ ـك ــون ق ــد ج ـ ــاء ب ـن ـ ً
ـاء
ع ـلــى ط ـلــب م ــن أبـ ــو ظ ـب ــي ،خـصــوصــا
أن نائب «االنتقالي» ،هاني بن بريك،
امل ـقـ ّـرب مــن دوائ ــر ال ـقــرار فــي اإلم ــارات،
اعتبر أن «االئـتــاف مخطط إخــوانــي»
ت ـشــرف عـلـيــه شـخـصـيــات ق ـيــاديــة في
حزب «اإلصــاح» وفي مكتب الرئاسة،
مضيفًا أن «أج ـهــزة األم ــن املصرية لن
تكون بعيدة» ،متحدثًا عن «تعاون تام
مع األمن املصري».

مع قرب دخول البرلمان
فصله التشريعي الثاني ،يؤكد
طارحو مشروع قانون إخراج
القوات األجنبية من العراق
أن حراكهم ّ
«جدي» ،لكن
الصيغة النهائية للمشروع
«تحتاج مزيدًا من الوقت»،
مع األخذ باالعتبار وجهة نظر
الحكومة االتحادية

تحليل إخباري

أول توبيخ للسعودية في مجلس حقوق اإلنسان:
وفـ ــي ّرده ـ ــا ع ـلــى ذل ـ ــك ،أع ــرب ــت الـ ــدول
املوقعة على بيان األم ــس ،ال ــذي أيدته
كندا وأوستراليا دون الواليات املتحدة،
عــن «الـقـلــق فــي ش ــأن اسـتـخــدام قــانــون
مـكــافـحــة اإلره ـ ـ ــاب ،وغ ـي ــره م ــن األم ــور
الـخــاصــة بــاألمــن ال ـقــومــي ،بـحــق أف ــراد
يـمــارســون حقوقهم وحرياتهم بشكل
سـ ـلـ ـم ــي» .وح ـ ـ ــول ق ـض ـيــة خــاش ـق ـجــي،
ج ــدد ال ـب ـيــان إدان ـ ــة ح ــادث ــة القنصلية
الـ ـسـ ـع ــودي ــة فـ ــي إسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،مـطــالـبــا
مستقل وموضوعي وشفاف
بـ«تحقيق ّ
فيها» ،وحاضًا السعودية على التعاون
مــع التحقيق الــذي تـقــوده مـقــررة األمــم
امل ـت ـح ــدة ال ـخ ــاص ــة ل ـع ـم ـل ـيــات اإلع ـ ــدام
خــارج نطاق القانون ،أغنيس كاالمار.
وهو ما رأت فيه كاالمار «خطوة مهمة
لضمان املحاسبة» ،الفتة إلى أن «على
املـجـتـمــع ال ــدول ــي مـســؤولـيــة مشتركة
لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق
اإلنـ ـس ــان ،ف ــي بـلــد اس ـت ـطــاع حـتــى اآلن
ّ
التملص من هذا النوع من التدقيق».
وف ـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه الـ ـ ــذي ص ـ ــدر فـيــه
التوبيخ الدولي للسعوديةً ،كانت دول
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،مجتمعة ،ترفض
اقـ ـت ــراح ــا مـ ــن امل ـف ــوض ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
بـ ـ ـ ــإدراج امل ـم ـل ـكــة ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة سـ ــوداء
ل ـلــدول ال ـتــي ُيـشـتـبــه فــي تـهــاونـهــا مع
تمويل اإلرهــاب وغسل األمــوال .رفض
جـ ــاء ب ـعــد ض ـغ ــوط مـكـثـفــة مــارسـتـهــا
ال ـس ـعــوديــة م ــن أج ــل إس ـق ــاط املـقـتــرح،
األم ــر ال ــذي جــرى تغليفه بــأن مسودة
القائمة لــم تستند إلــى «عملية تتسم
بالشفافية ،تشجع الــدول على اتخاذ
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ّ
«ألم ــر مشجع أن يـتـغــلــب املـنـطــق لــدى
الدول األعضاء على املوقف الدوغمائي
لـلـمـفــوضـيــة» ،تـظـ ّـهــر ب ــوض ــوح ج ــدول
أولــويــات الـعــواصــم الغربية .لكن ،رغم
ّ
ذلــك ،تظل لـ«الجعجعة» الدولية حول
أداء السعودية السيئ في مجال حقوق
اإلنـســان «فــائــدتـهــا» فــي إبـقــاء الضغط
على اململكة قائمًا ،وتبطيء جهودها
الس ـت ـع ــادة الـ ـص ــورة ال ـت ــي ح ـ ــاول ابــن
س ـل ـم ــان رس ـم ـه ــا لـ ـ ـب ـ ــاده .وم ـ ــا ي ـعــزز
«الفائدة» املذكورة استمرار «الهجمة»
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـك ــونـ ـغ ــرس
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي م ـ ـ ــن ِق ـ ـ ـ َـب ـ ـ ــل ت ـ ـي ـ ــار ي ـش ـمــل
جمهوريني وديمقراطيني على السواء.
وفي هذا اإلطارّ ،
جدد أعضاء في مجلس
الشيوخ ،خــال جلسة للتصديق على
ترشيح جــون أبــي زيــد لتولي منصب
سفير الواليات املتحدة في السعودية،
هـجــومـهــم ع ـلــى اب ــن س ـل ـمــان .ووص ــف
الـ ـسـ ـيـ ـن ــات ــوران ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي م ــارك ــو
روب ـيــو ،والـجـمـهــوري رون جــونـســون،
ولي العهد بأنه «مجرم عتيد» .وصف
أضــاف إليه روبيو قوله إن ولي العهد
«م ـت ـهــور عــديــم الــرح ـمــة ،ول ــدي ــه ن ــزوع
للتصعيد واملـخــاطــرة» .وشــدد العضو
الديمقراطي الـبــارز فــي لجنة الشؤون
الـخــارجـيــة ،بــوب منينديز ،مــن جهته،
على «(أننا) ال يمكننا أن ندع املصالح
تعمينا عــن قيمنا ،أو عــن مصالحنا
على األمد الطويل» .لكن
في االستقرار ّ
أبي زيد ،الذي رشحه الرئيس األميركي
دونالد ترامب ،رأى أن «من مصلحتنا
ضمان قوة العالقة».

يحيى دبوق
ي ـ ـق ـ ـتـ ــرب م ـ ــوع ـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ــراء االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فـ ــي الـ ـت ــاس ــع مـ ــن ال ـش ـهــر
املقبل ،وتتزايد في سياق ذلك التهديدات
ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن إس ــرائ ـي ــل ب ــال ـح ــرب على
قطاع غزة ،إذا لم يستسلم الفلسطينيون
أو يرضوا بالحصار ،من دون أي حراك
م ـق ــاب ــل .ب ــات ــت ت ـلــك ال ـت ـه ــدي ــدات تـتـصـ ّـدر
الحمالت االنتخابية ،بعدما ّ
تحول التطرف
ض ـ ّـد الفلسطينيني إل ــى ه ــدف ف ــي ذات ــه،
يـتــراكــض إلـيــه املــرشـحــون طلبًا ألصــوات
الناخبني؛ إذ كلما ازدادت املواقف تطرفًا
م ــع وعـ ــود بــاملــزيــد مـنـهــا ،حـظــي املــرشــح
بقبول الناخبني وأصواتهم في صناديق
االقتراع.
ومــن بــن مــا صــدر عــن تــل أبـيــب ،فــي هذا
اإلطار ،تصريحات لرئيس لجنة الخارجية
واألمـ ــن الـتــابـعــة لـلـكـنـيـســت« ،ال ـل ـي ـكــودي»
آفي ديختر ،أكد فيها أن ال حل سياسيًا
للوضع فــي غــزة ،مطالبًا بــإعــادة احتالله
ووضع خطة لنزع سالحه وتفكيك بنيته
التحتية العسكرية .تصريحات ديختر
هــي واح ــدة مــن سلسلة تتابعت فــي املــدة
األخ ـي ــرة عـلــى خـلـفـيــة االن ـت ـخــابــات ،رغــم
اإلدراك الجمعي ل ــدى اإلســرائـيـلـيــن بــأن
خ ـي ــارات ـه ــم ال ـع ـس ـكــريــة ض ـي ـقــة ج ـ ـدًا في
اللجوء إلى القرارات املتطرفة ،ليس باتجاه
إع ـ ــادة االحـ ـت ــال ال ـب ــري ال ـكــامــل لـلـقـطــاع
كــون الكلفة تزيد على الفائدة ،بل مطلق
املواجهات الواسعة ،مع أو من دون الغزو

البري الذي يهدد به ديختر.
يرتبط ال ـصــراع بــن الجانبني بتموضع
ك ــل مـنـهـمــا وه ــوي ـت ــه ،ب ـم ـعــزل ع ــن هــذه
االن ـت ـخــابــات ،وإن تـسـ ّـبـبــت األخ ـي ــرة في
زيادة ّ
حدة التطرف على خلفية املزايدات
ـاصــر
ب ــن امل ـت ـنــاف ـســن .ث ـمــة مـحـتــل يـحـ ِ
وي ـعــانــد ف ــي اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ح ـص ــاره في
ّ
ان ـت ـظ ــار اس ـت ـس ــام ي ـ ــدرك أنـ ــه م ـت ـع ــذر،
مــع خشية مــن أن يتسبب حـصــاره في
مــواج ـهــة مـنـفـلـتــة ي ـخــاف تـبـعــاتـهــا وقـلــة
ج ــدواه ــا .وف ــي امل ـقــابــل ط ــرف مـحـ َ
ـاصــر
الجائر عنه ،أو
يسعى إلــى فك الحصار
ّ
ما أمكن منه ،مع انتباهه إلى أل يتسبب
ذلك في مواجهة شاملة ،على رغم إدراكه
أن املواجهة قد تكون األمل األخير في ّ
فك
الحصار.
ّ
على خلفية هذا التموضع ،تركزت قواعد

اش ـت ـبــاك يــربــط ب ـهــا ال ـجــان ـبــان أفـعــالـهـمــا
االب ـتــدائ ـيــة أو ردود أفـعــالـهـمــا ،وتـحــديـدًا
مــا ي ـقـ ّـدره كــل جــانــب مــن رد فعل اآلخــر،
وأقـ ـص ــى م ــا ي ـم ـكــن أن ي ـت ـحـ ّـم ـلــه ،ضمن
ضابطة حاكمة :االمتناع عن التسبب في
مواجهة شاملة أو ما قد يقود إليها .إال أن
ترسيم قواعد االشتباك ال يلغي حدوث
استثناء على خلفيات متداخلة لــدى هذا
ال ـجــانــب أو ذاك ،أو نـتـيـجــة س ــوء تقدير
مــوقــف الـطــرف آخــر ومـسـتــوى ّ
رد فعله.
لكن الثابت أنه ال إرادة حرب ،وتحديدًا لدى
الجانب اإلسرائيلي ،صاحب املبادرة عادة
ربـطــا بـقــدراتــه وإمـكــانــاتــه؛ إذ ك ــان يمنع،
وإن بمساعدة شركائه في حصار غزة،
التدحرج إلى املواجهة الشاملة.
أما اآلن ،فدخول االنتخابات اإلسرائيلية
على خط الـصــراع ،والتسليم بأنها تمنع

يسعى الطرف المحاصَر إلى فك الحصار من دون أن يجرّ ذلك مواجهة شاملة (أ ف ب)

التصعيد اإلســرائ ـي ـلــي خـشـيــة تــداعـيــاتــه
ع ـلــى األم ـ ــن ون ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،لهما
تأثير فــي اتجاهني اثـنــن :دفــع املرشحني
إلــى التنافس على الصورة األكثر تطرفًا
وكــرهــا وإي ـ ً
ـذاء للفلسطينيني ،فــي مــوازاة
الـسـعــي إل ــى إف ـهــام غ ــزة أن االم ـت ـنــاع عن
املواجهة ،وتحديدًا قبل االنتخابات ،ال يمنع
إسرائيل باملطلق مــن مباشرة الخيارات
العسكرية على اخـتــافـهــا .إذًا ،هــي إرادة
ّ
منع تقلص الــردع في وجه الفلسطينيني،
ومنع استغاللهم فرصة االنتخابات للدفع
باتجاه تصعيد أمني تكون إسرائيل غير
معنية بمجاراته ،حتى وإن كانت تداعياته
محصورة بأيام قتالية محدودة ،ال حربًا
شاملة.
م ــن شـ ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ح ـتــى م ــن دون
موقف ابتدائي أو رد فلسطيني ،أن تزيد
املواقف املتطرفة والتهديدات اإلسرائيلية
كـ ّـمــا ،مــن دون أن تــوازيـهــا أو أن تواكبها
أفعال واعـتــداءات في مستواها .واملعادلة
هنا باتت على هذا النحو ،إلى حني إجراء
االنـتـخــابــات فـ ّـي حـ ّـد أدن ــى :عندما تشدد
إسرائيل على أل حــل سياسيًا مــع غــزة،
فهذا إشارة منها إلى أنها ما زالت مصرة
عـلــى حـصــارهــا ،حـتــى وإن أقــدمــت (قبل
االن ـت ـخــابــات وم ــا ب ـعــدهــا) عـلــى جــرعــات
«تسهيل اقـتـصــادي» ال تنهي الحصار.
ولكن عندما تــؤكــد ،فــي امل ــوازاة ،أن الحل
يكمن فــي عملية عسكرية واسـعــة تنهي
الوضع الحالي بما يؤول إلى األحسن من
ناحيتها ،فهي تكذب.

املتفق عليها وضع آلية إلخــراج القوات
األج ـن ـب ـيــة بــاس ـت ـث ـنــاء ت ـلــك ال ـعــام ـلــة في
َ
مـجــالــي ال ـتــدريــب وت ـب ــادل املـعـلــومــات»،
عسكرية يكون
بحيث إن إبـقــاء أي قــوة
ّ
مرهونًا بقضايا ّ
محددة ومشخصة من
ِق َبل القائد العام للقوات املسلحة (رئيس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء) .وتـ ــأمـ ــل امل ـ ـصـ ــادر أن ت ـل ـتــزم
واش ـن ـطــن م ــا عـ ّـبــر ع ـنــه ال ـقــائــم بــأعـمــال
الـسـفــارة األمـيــركـيــة فــي ال ـع ــراق ،جــودي
ه ــود ،مــن أن «قــوات ـنــا وقـ ــوات التحالف
ال ــدول ــي وال ـن ــات ــو س ـت ـغ ــادر الـ ـع ــراق إذا
طلبت الحكومة ذلك».
وبمعزل عــن مــدى صدقية التصريحات
األم ـيــرك ـيــة وقــابـلـيـتـهــا لـلـتـنـفـيــذ ،تـشــدد
املـصــادر على أن ثمة توجهًا لـ«الحفاظ
على التوازنات القائمة» ،مؤكدة «(أننا) ال
نريد إحراج الحكومة في تطبيق القانون
املرتقب» ،موضحة أن «القانون لن يشكل
ض ـغ ـطــا ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة ...ب ــل س ـنـ ّ
ـوجــه
الـضـغــط نـحــو أن يـكــون الـقــانــون منظمًا
ل ـه ــذا الـ ــوجـ ــود ،واإلب ـ ـقـ ــاء ف ـقــط ع ـلــى ما
تقتضيه حاجة القوات املسلحة» ،متوقعة
أن «تحاول الحكومة ،بدورها ،تقليل هذا
العدد قدر اإلمكان ،فال تكون محرجة مع
الداخل أو الخارج على ّ
حد سواء».
ّ
فـ ـ ــي امل ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ت ـ ـشـ ــكـ ــك ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـقـ ــوى
ّ
وال ـش ـخ ـص ـي ــات ف ــي إم ـك ــان ـي ــة أن ي ـم ــرر
ً
الـقــانــون أصــا داخــل الـبــرملــان .وفــي هذا
اإلط ــار ،بــرز تصريح الفــت لزعيم «تيار
الحكمة» عمار الحكيم ،تساءل فيه ّ
عما
إذا كانت «هذه الكتل ستمضي بمواقفها
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي
ال ـج ــاري» .مــن جـهـتــه ،رأى نــائــب رئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق ،بـ ـه ــاء األعـ ــرجـ ــي ،أن
«مطالبات بعض الكتل السياسية ببقاء
القوات األميركية في العراق ،ومطالبات
أخرى بضرورة إخراجها ،ستكون نقطة
الشروع في الخالفات السياسية املرتقبة
بني بعض الكتل ورئيس الــوزراء ،أو في
ما بني الكتل السياسية نفسها».

تقرير

نتنياهو ّ
يلوح للغزيين
ّ
بـ«رد حازم»
بينمــا عــاد الوفــد األمنــي املصــري ،عصــر
أمــس ،إلــى غــزة ،الســتكمال لقاءاتــه مــع
الفصائــل الفلســطينية وحركــة «حمــاس»
خاصــة ،قادمــا مــن تــل أبيــب التــي بقــي فيهــا
يومــن ،يشــهد القطــاع توت ـرًا منــذ خمســة
أيــام بــن املقاومــة والعــدو اإلســرائيلي .إذ
قصفــت مدفعيــة االحتــال ،مســاء أمــس،
نقطــة رصــد للمقاومــة شــرقي مدينــة غــزة،
إثــر إعــان جيــش االحتــال أن فلســطينيني
أطلقــوا النــار علــى موقــع عســكري علــى
الشــريط الفاصــل شــمالي القطــاع ،وذلــك
بعــد يــوم مــن قصــف الطيــران الحربــي مواقــع
للمقاومــة بقــوة علــى مــدى األيــام املاضيــة.
وبينمــا تترافــق املباحثــات مــع تكثيــف
النشــاطات الشــعبية لـ«مســيرات العــودة»،
كإطــاق البالونــات الحارقــة و«وحــدات
اإلربــاك الليلــي» ،هـ ّـدد رئيــس حكومــة العــدو،
بنيامــن نتنياهــو ،مســاء أمــس ،بـ ّ
ـ«رد
مضاعــف علــى اســتمرار الهجمــات علــى
الحــدود» .وقــال نتنياهــو ،فــي كلمــة مصــورة
قــرب الحــدود املصريــة ،إنــه ســيلتقي مــع
قيــادات عســكرية لتــدارس الوضــع علــى
الحــدود وســبل الـ ّ
ـرد عليــه ،مضيفــا« :نالحــظ
ازديــاد هجمــات حمــاس ...وعليهــا أن
ـتقابل بـ ٍّ
تفهــم أن أي هجمــات سـ َ
ـرد حــازم
ومضاعــف مــن جانبنــا».
(األخبار)
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العالم

العالم
قضية

تقرير

الصناعات العسكرية ّالتركية:

«الوطن األزرق  :»2019في مواجهة «تحالفات الغاز» شرق المتوسط

طموح متصاعد تغذيه السياسة
تبدي تركيا في اآلونة األخيرة
اهتمامًا غير مسبوق بالصناعات
العسكرية .يظهر ذلك جليًا في ازدياد
مشاريع هذه الصناعات ،وفي الدعاية
والتسويق لها تجاريًا .وإن كانت ّدوافع
بعض هذه البرامج سياسية ،وتتعلق
أساسًا بالخالف مع الحليف األميركي
و«الناتو» عمومًا ،فإن حجمها اآلخذ
باالزدياد وتنوعها يؤشران على طموح
َّ
المسيرة ،وال
متصاعد يبدأ بالطائرات
ينتهي بإنتاج الصواريخ

 5آالف متر ،وعلى بعد  8كلم .يضاف
إلــى ذلــك الطائرة الهجومية بال طيار
ُ
«أقـيـنـجــي» ( ،)AKINCIالـتــي تـعــد من
أه ــم املـشــاريــع الـتــي تعمل تــركـيــا على
إن ـجــازهــا ف ــي م ـجــال ال ـط ــائ ــرات ب ــدون
طيار املسلحة ،وهــي مــن إنـتــاج شركة
«بايكار» .ومن املتوقع أن تنفذ الطائرة
أول ــى طـلـعــاتـهــا خ ــال ال ـعــام ال ـجــاري،
وأن تـبــدأ الخدمة فــي الجيش التركي
عام .2020

مشاريع طموحة

إسطنبول ــ عامر سليمان
ّ
ّ
السيئ يدفع جــاره إلــى تملك
«الـجــار
األشياء» .مثل شعبي شائع في تركيا،
ك ـث ـي ـرًا م ــا يـ ـ ـ ـ ّ
ـردده ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي،
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان ،فــي خـطــابــاتــه،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا حـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـت ـ ـط ـ ـ ّـرق إلـ ــى
موضوع الصناعات الدفاعية ،ليشير
إلـ ــى أن رفـ ــض ب ـع ــض الـ ـ ـ ــدول ،وع ـلــى
رأس ـهــا ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة،
بـ ـي ــع ت ــركـ ـي ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األسـ ـلـ ـح ــة،
وف ـ ــرض ش ـ ــروط قــاس ـيــة ع ـلــى أن ـق ــرة،
يدفع إلى العمل الدؤوب على تصنيع
ت ـلــك األس ـل ـح ــة ب ــاإلم ـك ــان ــات املـحـ ّلـيــة.
في السنوات القليلة املاضية ،حققت
الصناعات العسكرية التركية طفرات
كبيرة ،وتمكنت الشركات التركية من
إنجاز العديد من املشاريع ،إضافة إلى
قطعها أشواطًا في مشاريع أعلنتها
أخيرًا .وارتفع عدد املشاريع في قطاع
الصناعات الدفاعية في تركيا من ،22
ع ــام  ،2002ليصل إل ــى  600مـشــروع،
بقيمة  60مليار دوالر.

الصواريخ

ُ
ت ـ ـعـ ـ ّـد ش ــرك ــة «روكـ ـيـ ـتـ ـس ــان» امل ـص ـنــع
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـص ًــواري ــخ ال ـتــرك ـيــة ،وقــد
تــأس ـســت ش ــرك ــة مـســاهـمــة ع ــام 1988
بـ ـم ــوج ــب ق ـ ـ ـ ــرار ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن ال ـل ـج ـن ــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ــدف ــاعـ ـي ــة.
وك ـ ــان أول مـ ـش ــروع ل ـهــا ت ــول ــي مهمة
إن ـت ــاج م ـن ـصــات اإلط ـ ــاق ف ــي م ـشــروع
«ستينغر» األوروب ــي املشترك .تصنع
الشركة وتـطـ ّـور أنــواعــا من الصواريخ
واملقذوفات املوجهة ومنصات اإلطالق
والـ ـنـ ـق ــل ،وأن ـظ ـم ــة ال ـت ـح ـكــم ع ــن ب ـعــد،
وأنظمة التكامل مع منصات اإلطــاق
الـبــريــة والـبـحــريــة ووق ــود الـصــواريــخ،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى أن ـظ ـم ــة إط ـ ـ ــاق األقـ ـم ــار
الـصـنــاعـيــة .واح ـت ـلــت ال ـشــركــة املــرتـبــة
الـ ـ ــ 75ف ــي قــائ ـمــة أك ـبــر  500شــركــة في
ت ــرك ـي ــا ،وأدرج ـت ـه ــا م ـجـلــة «ديـفـيـنــس
ن ـي ــوز» ف ــي امل ــرك ــز ال ـ ـ  96ف ــي تـقــريــرهــا
السنوي الذي يضم أكثر من  100شركة
مرموقة في مجال الصناعات الدفاعية
حول العالم .وتنتج الشركة منظومات
صاروخية عديدة منها:
ـ منظومة صــواريــخ «ب ــورا» (،)BORA
وهي صواريخ أرض ـ أرض متوسطة
املــدى ( 610مــم) ،يبلغ مداها  280كلم،
وتستطيع حمل رؤوس حربية يصل
وزنـ ـه ــا إلـ ــى  450ك ـل ــغ ،وت ـم ـت ــاز بــدقــة
التوجيه .بــدأ استخدامها عــام ،2017
وتعمل «روكيتسان» حاليًا على إنتاج
الجيل الـثــانــي منها ورف ــع مــداهــا إلى
أكثر من  1000كلم.
ـ ـ صــواريــخ «س ــوم» ( :)SOMصــواريــخ
ك ــروز (ج ــو ـ ـ س ـطــح) مـتــوسـطــة امل ــدى،
ُ
تـطـلــق م ــن خ ــال ط ــائ ــرات مـقــاتـلــة (-F
 )32-F، 16لـتــدمـيــر األه ـ ــداف املـعــاديــة
مــن دون دخــول املـجــال الـجــوي للعدو،
ولـتــدمـيــر األه ـ ــداف ال ـبــريــة والـبـحــريــة

من أبرز الطائرات بال طيار التي تنتجها تركيا طائرة « »ANKAأو «العنقاء» (األناضول)

الـشــديــدة التحصني .يصل مــداهــا إلى
 185كلم (وفق املوقع الرسمي لرئاسة
الـ ـصـ ـن ــاع ــات الـ ــدفـ ــاع ـ ـيـ ــة) ،وي ـم ـك ـن ـهــا
التخفي عــن ال ـ ــرادارات .وتتميز بدقة
التوجيه ،ويمكن إعادة توجيهها بعد
اإلطالق وتغيير الهدف أو تغيير زاوية
إصــابــة ال ـهــدف نـفـســه .ويمكنها حمل
رؤوس حــربـيــة خ ــارق ــة ل ـل ــدروع يصل
وزنها إلى  140كلغ.
ـ منظومة الدفاع الصاروخي البعيدة
املدى «سيبر» ( .)SİPERأعلن أردوغان
في تشرين األول /أكتوبر املاضي بدء
العمل على إنتاجها كــأول نظام دفاع
جــوي طويل املــدى محلي الصنع ،من
دون اإلفصاح عن مميزات املنظومة أو
قدراتها.
ويـ ـش ــارك ف ــي إن ـت ــاج املـ ـش ــروع ك ــل من
هيئة األبحاث العلمية والتكنولوجية
«ت ــوب ـي ـت ــاك» ،وش ــرك ـت ــي «أ َّس ـي ـل ـســان»
و«روكـيـتـســان» ،ومــن املتوقع االنتهاء
من إنتاج النموذج األولي عام .2021
ـ ـ «ح ـصــار» ( :)HİSARمنظومة دفــاع
صــاروخــي أرض ـ ـ جــو قـصـيــرة امل ــدى،
منخفضة ومتوسطة االرتفاعّ .
طورتها
شــرك ـتــا «روك ـي ـت ـس ــان» و«أس ـي ـل ـســان»
ب ـغ ــرض ح ـم ــاي ــة الـ ـق ــواع ــد الـعـسـكــريــة
واملوانئ واملواقع العسكرية الحساسة
ض ــد أي ت ـه ــدي ــدات ق ــادم ــة م ــن ال ـجــو،
وهي فعالة ضد صواريخ جو ـ أرض،
والطائرات بال طيار ،واملروحيات.
ـ ـ ـ ـ راج ـ ـم ـ ــة ال ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ «ج ـ ــوب ـ ــاري ـ ــا»
( ،)jobariaطورتها شركة «روكيتسان»
ال ـت ــرك ـي ــة ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء ع ـل ــى ط ـل ــب مـ ــن دولـ ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وه ـ ـ ــي راجـ ـ ـم ـ ــة صـ ــواريـ ــخ
مـتـعــددة املـنـصــات مــن عـيــار  122ملم.

وأدرجتها موسوعة «غينيس» لألرقام
ال ـق ـي ــاس ـي ــة ع ـ ــام  2018فـ ــي تـصـنـيــف
امل ــرك ـب ــات ال ـع ـس ـكــريــة ،ك ــأق ــوى راج ـمــة
صــواريــخ مــن عـيــار  122ملم مــن حيث
عدد الفوهات.

َّ
المسيرة
الطائرات

ت ــول ــي تــرك ـيــا حــدي ـثــا اه ـت ـمــامــا كـبـيـرًا
ُ
ّ
املسيرة ،حيث ت َع ّد الدرونز
بالطائرات
الـ ـ ـق ـ ــادرة ع ـل ــى ح ـم ــل أس ـل ـح ــة ،وال ـت ــي
ُيـطـلــق عـلـيـهــا األت ـ ــراك اخ ـت ـصــارًا اســم

ارتفع عدد المشاريع
من  ،22عام ،2002
إلى  600بقيمة
 60مليار دوالر

« ،»SİHAأبـ ـ ــرز امل ـن ـت ـج ــات الــدفــاع ـيــة
التي حققت فيها تركيا نجاحًا خالل
السنوات الخمس املاضية .وكثيرًا ما
يشير أردوغــان إلى أن رفض واشنطن
ّ
ـرة ب ـحـ ّـجــة
ب ـي ـع ـه ــا ال ـ ـطـ ــائـ ــرات امل ـ ـسـ ــيـ ـ َ
رف ــض الـكــونـغــرس ،هــو مــا دف ــع أنـقــرة
إلــى العمل على إنـتــاج هــذا الـنــوع من
ّ
والتفوق فيه .ومن
الطائرات بنفسها
أبــرز الطائرات بال طيار التي تنتجها
تركيا طــائــرة « »ANKAأو «العنقاء»،

وه ـ ـ ــي ط ـ ــائ ـ ــرة اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـت ــوس ـط ــة
االرت ـفــاع مــن إنـتــاج شــركــة الصناعات
ال ـج ــوي ــة وال ـف ـض ــائ ـي ــة (تـ ـ ـ ــاي) .تـتـمـيــز
بقدرتها على التحليق لفترات طويلة
والعمل فــي مختلف الـظــروف الجوية
ورصـ ــد األه ـ ــداف الـثــابـتــة واملـتـحــركــة.
وهـ ــي م ـ ـ ــزودة ب ــأج ـه ــزة رصـ ــد ورؤيـ ــة
ليلية ،ونظام ليزر لتحديد املسافات،
إضافة إلى جهاز رادار من صنع شركة
«أسيلسان» .بدأ استخدام الطائرة عام
ُ
 ،2010ثم ط ـ ِّـو َرت الحقًا لتصبح قــادرة
على التحليق بارتفاعات أعلى تصل
إلى  10كلم ،كذلك أصبحت قادرة على
حمل أسلحة وإطــاق ذخائر ذكية من
طــراز « ،»MAM-Lعبر التحكم بالقمر
ُ
ال ـص ـنــاعــي امل ـح ـلــي .وز ِّو َدت بـقــذائــف
« »UMTASو« »Ciritمــن إنـتــاج شركة
«روكيتسان» لصناعة الصواريخ.
ّ
ووق ـع ــت تــركـيــا ات ـفــاقــا مــع الـسـعــوديــة
ل ـ ـب ـ ـي ـ ـع ـ ـهـ ــا ط ـ ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ـ ّــرات «الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــاء»
االس ـت ـطــاع ـيــة ،ووق ـع ــت أي ـضــا اتـفــاقــا
م ـش ــاب ـه ــا م ـ ــع مـ ـص ــر ع ـ ــام  ،2013إال
أن ـ ـ ــه أل ـ ـغـ ــي عـ ـق ــب ت ـ ــده ـ ــور الـ ـع ــاق ــات
ب ــن ال ـب ـلــديــن .إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،تـقــدم
الـصـنــاعــات الــدفــاعـيــة الـتــركـيــة طــائــرة
«بـيــراقــدار تــي بــي  »2مــن إنـتــاج شركة
«بــايـكــار» لصناعة الـطــائــرات املسيرة
التي يرأسها سلجوق بيراقدار ،صهر
ُ
أردوغان .وتصنف «بيراقدار بي تي »2
ضمن الـطــائــرات التكتيكية ،ويمكنها
التحليق على ارتفاع  27ألف قدم ملدة
 24ساعة كاملة .وهــي مــزودة بقذائف
صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة بـ ـعـ ـي ــدة امل ـ ـ ـ ــدى مـ ـض ــادة
للدبابات تــزن  37كـلــغ ،فــي كــل جناح.
ويمكن إطالقها مــن ارتـفــاع يصل إلى

ه ـ ـ ـ ــذا بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إل ـ ـ ـ ــى ّامل ـ ــروح ـ ـي ـ ــات
ـات الـ ـت ــي ت ـصــن ـع ـهــا تــرك ـيــا.
والـ ــدبـ ــابـ ـ ِّ
وبالفعلُ ،وق َعت اتفاقات تصدير لها.
وم ـن ـه ــا م ــروح ـي ــة «أت ـ ـ ــاك ت ــي – »129
املتعددة املهمات ،التي أبدت العديد من
الدول اهتمامًا بها ،وطلبت شراءها من
تركيا .ومنتصف العام املاضي ،وقعت
تركيا وبــاكـسـتــان اتـفــاقــا مبدئيًا على
شراء  30مروحية هجومية ،إضافة إلى
 4سفن حربية في صفقة ُت َع ّد ،إن ّ
تمت،
األكبر في تاريخ الصناعات الدفاعية
التركية ،إذ تبلغ قيمتها أكثر ُمن 1.5
َ
م ـل ـيــار دوالر .إال أن ال ـص ـف ـقــة أ ِّج ــل ــت
حاليًا بسبب رفض الجانب األميركي،
إذ ي ـح ـتــم االت ـ ـفـ ــاق املـ ـب ــرم ب ــن تــركـيــا
والشركة األميركية املصنعة للمحرك،
عـلــى الـجــانــب الـتــركــي ،الـحـصــول على
إذن رسـ ـم ــي مـ ــن الـ ـج ــان ــب األم ـي ــرك ــي
إلتمام أي عملية بيع للطائرات لجهات
أو دول خارج تركيا.
وت ـ ّ
ـروج تركيا أنـهــا تعمل على إنتاج
م ـق ــات ـل ــة م ـح ـل ـيــة ال ـص ـن ــع مـ ــن ال ـج ـيــل
ً
ال ـخ ــام ــس ت ـك ــون ب ــدي ــا م ــن م ـقــاتــات
«إف  »16األميركية الـتــي يستخدمها
الجيش الـتــركــي منذ عــام  .1988وبــدأ
م ـشــروع إن ـتــاج ال ـطــائــرة فــي منتصف
الـ ـ ـع ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي .وكـ ـ ـ ــان فـ ـخ ــر ال ــدي ــن
أوزتورك ،رئيس اإلدارة االستراتيجية
والتكنولوجية فــي شــركــة «تــوســاش»
املنتجة للطائرة ،قــد أعـلــن أن املقاتلة
« »TFXسـ ـتـ ـج ــري أول ـ ـ ـ ــى ط ـل ـعــات ـهــا
ّ
التجريبية عام  ،2023وأن من املتوقع
أن تـ ـب ــدأ الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـس ـل ـح ــة ال ـتــرك ـيــة
استخدام املقاتلة املــذكــورة فــي الفترة
م ــا ب ــن ع ــام  2028وعـ ــام ّ  .2030وفــي
نيسان /أبريل املاضي ،وقعت شركتا
«أسيلسان» و«تــوســاش/تــاي» ()TAI
مــذكــرة تفاهم مــن أجــل تـبــادل األنظمة
التكنولوجية املتعلقة بمشروع إنتاج
امل ـق ــات ـل ــة ،ب ـي ـن ـمــا أع ـل ـن ــت ال ـش ــرك ــة فــي
ك ــان ــون األول /دي ـس ـم ـبــر امل ــاض ــي أن
م ـش ــروع املـقــاتـلــة بـلــغ مــرحـلــة اخـتـبــار
نـ ـف ــق ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاح .وب ـ ـخ ـ ـصـ ــوص م ـح ــرك
الـ ـط ــائ ــرة ،ال ـع ـن ـصــر األه ـ ــم ف ــي إن ـت ــاج
مماثل ،عقدت تركيا اتفاقات مبدئية
مـ ــع عـ ـ ــدة جـ ـه ــات خ ــارجـ ـي ــة مـ ــن أج ــل
الـحـصــول عـلــى امل ـح ــرك ،إال أن رئـّـاســة
الـصـنــاعــات الــدفــاعـيــة الـتــركـيــة وقـعــت
اتفاقية تعاون مع شركة «»TRMotor
التركية ،فــي تشرين الـثــانــي /نوفمبر
املاضي لتطوير محرك للمقاتلة محليًا
ً
ـدال مــن اسـتـيــراده مــن ال ـخــارجُ .
ويعد
بـ
مشروع املقاتلة املحلية الصنع ،إضافة
إلـ ــى م ـش ــاري ــع ي ـج ــري ال ـح ــدي ــث عنها
كـحــامـلــة ال ـط ــائ ــرات ()TCG Anadolu
وغ ـ ــواص ـ ــة ون ـ ـظـ ــام دفـ ـ ــاع ص ــاروخ ــي
بعيد املدى ...أكثر مشاريع الصناعات
العسكرية طموحًا ،لكنها تحتاج إلى
وق ــت الت ـضــاح م ــدى جديتها وال ـقــدرة
عـ ـل ــى ت ــرج ـم ـت ـه ــا ،وال س ـي ـم ــا بـشـكــل
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،خـ ـص ــوص ــا م ـ ــع ح ـســاس ـيــة
إنجازات مماثلة تنعكس على استقالل
القرار التركي والثقل السياسي للبالد.

على الموقع :من أتاتورك إلى
أردوغان« ...اصنع سفينتك بنفسك»

حسين األمين
املـنــاورات البحرية التي شهدتها البحار املحيطة بتركيا
ِّ
ّ
شمالي
وانـتـهــت منذ يــومــنُ ،رتـ َـبــت وفـقــا ملعايير حلف
األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) ،ال ــذي ت ـت ـشــارك مـعــه تــركـيــا مهمات
عسكرية بحرية واسعة .وقد شهدت املـنــاورات مشاركة
أكثر من مئة قطعة بحرية ،باإلضافة إلــى آالف الجنود،
وعدد من املروحيات والطائرات بدون طيار ،التي ّ
تميزت
تركيا أخيرًا بصناعتها .وقد أشرف قادة الجيش التركي
على مراقبة املناورات في يومها السابع واألخير (أول من
أم ــس) ،عبر طــائــرة التحكم واإلن ــذار املبكر .وش ــارك في
املراقبة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وعدد من قادة
الجيش.
قد تساعد العودة إلى مراجعة موجزة للوضعية العسكرية
هذه
فــي البحار الثالثة املحيطة بتركيا ،فــي فهم أه ــداف ّ
املناورات وسياقها .في البداية ،إن البحر األسود الذي تطل
ً
عليه تركيا شـمــاال ،أصبح بعد قــرار موسكو ضـ َّـم شبه
جزيرة القرم ،بداية عــام  ،2014بمثابة «بحيرة روسية»
تسيطر عليها القوات البحرية الروسية بنحو شبه كامل،
ســواء عبر الحضور املباشر أو عبر «مـظــات» الحماية
أنشأتها حــولــه ،وهــي عـبــارة عــن منظومة متكاملة
الـتــي
ّ
ّ
تشكل مظلة محمية بواسطة أسلحة الحرب اإللكترونية
وأسلحة دفاعية صاروخية .أما بالنسبة إلى بحر إيجة،

نتائج اللوتو اللبناني
28 38 37 35 22 20 6
جـ ــرى م ـس ــاء أمـ ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  ،1698وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 38 - 37 - 35 - 22 - 20 - 6 :الرقم
اإلضافي28 :
امل ـب ـل ــغ املـ ـت ــراك ــم ل ـس ـح ــوب ــات ال ـف ـئ ــة األول ـ ـ ــى:
 333,562,465ل.ل.
¶ املرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
 قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة0 : عدد الشبكات الرابحة0 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة0 :¶ امل ــرت ـب ــة ال ـثــان ـيــة (خ ـم ـســة أرقـ ـ ــام م ــع الــرقــم
اإلضافي):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:205,060,675
 عدد الشبكات الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل شبكة205,060,675 :¶ املرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 57,497,130ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة16 :شبكة الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3,593,571 :ل.ل.¶ املرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة ح ـس ــب امل ــرت ـب ــة:
 57,497,130ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 891 :شبكة. الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 64,531 :ل.ل.¶ املرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
 قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة: 118,552,000ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 14,819 :شبكة. الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولةللسحب املقبل484,492,431 :
 املبالغ املتراكمة للمرتبة الثانية واملنقولةللسحب املقبل0 :
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1698وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح31667 :
¶ الجائزة األولى
 قيمة الجوائز اإلجمالية 75,000,000 :ل.ل. عدد األوراق الرابحة1 : الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75,000,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.1667 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.667 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.67 :
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.املبالغ املتراكمة للسحب املقبل25,000,000 :
ل.ل.
نتائج يومية
ج ــرى م ـســاء أم ــس سـحــب «يــوم ـيــة» رق ــم 786
وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة041 :
• يومية أربعة7486 :
• يومية خمسة75310 :

ّ
غربي تركيا ،واملشترك مع اليونان ،فهو قد شهد
الواقع
توترًا عسكريًا حقيقيًا بني البلدين ،وصل في عام 1996
إلــى شفير الـحــرب ،ولكنه يشهد ه ــدوءًا نسبيًا منذ ذلك
الـحــن .وأخـيـرًا ،بالنسبة إلــى املنطقة األكـثــر تــوتـرًا اليوم،
وهــي البحر املتوسط ،الــذي يزدحم بالوجود العسكري،
فباإلضافة إلــى التنافس املحموم على الـثــروات ّالطبيعية
التي يختزنها ،فإنه يخضع ملعادالت عسكرية معقدة تبدأ
عند إسرائيل التي تسعى إلى توسيع سيطرتها البحرية،
وال تنتهي عند حدود مظلة الحماية الروسية التي أقيمت
مقابل السواحل السورية.
إذًا ،تعاني أنقرة من نهاية التفوق البحري النسبي الذي
أقــامـتــه فــي البحر األس ــود وش ــرق املـتــوســط ،بعد الحرب
الباردة ،وهي تسعى بمثابرة إلى رفع قدراتها العسكرية
السـتـعــادة ال ـت ــوازن ،إن لــم يـكــن الـتـفــوق فــي تـلــك الـبـحــار.
ُويذكر ،أنه رغم التأزم التاريخي بني اليونان وتركيا ،فإن
األوضاع في بحر إيجة ليست متوترة بنحو صارخ اليوم.
وهي ال تشكل تهديدًا فعليًا ،وليست مصدر قلق لتركيا
باإلضافة
التي تملك قدرات عسكرية جيدة مقابل اليونانّ ،
إلى أن الثروات الحقيقية تتمركز في املتوسط .ويدل على
انتفاء النيات التصعيدية فــي إيـجــة ،إش ــارة وزيــر الدفاع
الـتــركــي ،فــي الـيــوم األخـيــر لـلـمـنــاورات ،إلــى حــرص بــاده
ً
على تحسني عالقات «حسن الجوار» مع اليونان ،قائال:
«فــي إط ــار الـلـقــاءات الـتــي أجريتها مــع نظيري اليوناني،

اتفقنا على زيارات متبادلة بني البلدين من أجل الوصول
بعالقاتنا إلى مستوى متقدم».
ـواز ،ومع إعــادة ترميم العالقات الروسية
وعلى صعيد مـ ٍ
ـ ـ ـ ال ـتــرك ـيــة» ،ب ــدواف ــع امل ـصــالــح امل ـش ـتــركــة ف ــي م ــا يـخـ ّـص
الحرب في سوريا ،يتراجع خوف أنقرة من الخطر الذي
ّ
تـمــثـلــه سـيـطــرة مــوسـكــو عـلــى الـبـحــر األسـ ــود .ويـضــاف
إل ــى ذل ــك أس ـبــاب أخ ــرى تــدفــع تــركـيــا إل ــى ع ــدم اسـتـفــزاز
روسيا هناك ،أهمها القدرات العسكرية الروسية الهائلة
فــي تثبيت سيطرتها على البحر األس ــود .ولطاملا كانت
الهيمنة على منطقة البحر األســود بالنسبة إلــى روسيا
ُ
ت َع ّد مسألة «أمــن قومي» .إذ كانت موانئ البحر األســود
الروسية ،املوانئ املائية «الدافئة» الوحيدة (يضاف إليها
مـيـنــاء طــرطــوس فــي ســوريــا ال ـي ــوم ،حـيــث تــوجــد قــاعــدة
بحرية روسية) ،وهي تخدم املصالح االقتصادية لروسيا.
على سبيل املثال ،عشية الحرب العاملية األولىَّ ،
مر 50٪
مــن مجموع ال ـصــادرات الــروسـيــة ،و 90٪مــن الـصــادرات
الــزراع ـيــة الــروس ـيــة ،عـبــر مضيق الـبــوسـفــور (يــربــط بني
البحر األسود وبحر مرمرة) .واليومّ ،
تمر ناقلة نفط عبر
مضيق البوسفور كل  15دقيقة تحمل النفط الروسي أو
الكازاخستانيّ .
تتفهم أنقرة أهمية البحر األسود بالنسبة
ُ
إلــى روسـيــا ،وهــي ال تسعى إلــى اسـتـفــزازهــا ،وال تظهر
نيات عدوانية هناك.
ومع غياب التنافس الحقيقي في البحر األسود بني روسيا
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وتركيا ،وانخفاض مستوى التحدي بني اليونان وتركيا
في بحر إيجة ،يبقى امليدان الوحيد الذي يشهد تصعيدًا
واضحًا هو البحر األبيض املتوسط .مع أن هذه املناورات
كانت ّ
مقررة من قبل ،إال أنها تتزامن مع تصاعد التوتر
بني تركيا ودول حــوض املتوسط ،بسبب التنافس على
الـغــاز .وتــأتــي هــذه امل ـنــاورات بعد تزخيم تركيا عمليات
البحث والتنقيب عن الغاز في شرق البحر املتوسط منذ
أواخــر العام املاضي ،بالتزامن مع إطــاق تهديدات جدية
نحو اليونان وقـبــرص الجنوبية (اليونانية) ،إذ تتهمها
أن ـقــرة بـمـحــاولــة االسـتـئـثــار بــال ـغــاز ،وخـصــوصــا مقابل
س ــواح ــل ق ـبــرص الـشـمــالـيــة (ال ـتــرك ـيــة) .ويـعـتـقــد خـبــراء
عسكريون أن املناورات األخيرة هدفت أساسًا إلى إظهار
قوة القوات البحرية التركية في إطار التنافس على الغاز
ش ــرق املـتــوســط ،حـيــث تــواجــه أن ـقــرة هـنــاك جـهــات تعمل
بنحو مـشـتــرك فــي قـطــاع الـطــاقــة ،هــي إســرائـيــل ومصر
واليونان وقبرص.
بــاإلضــافــة إل ــى كــل مــا س ـبــق ،ت ـهــدف املـ ـن ــاورات إل ــى رفــع
الـجــاهــزيــة الـقـتــالـيــة لـلـجـيــش ال ـتــركــي ،وت ـجــربــة األسـلـحــة
املحلية الصنع التي دخلت الخدمة أخـيـرًا ،خصوصًا أن
تركيا تـخــوض غـمــار الصناعة الــدفــاعـيــة الـبـحــريــة ،وفي
الفترة األخيرة حققت قفزة كبيرة في موضوع تصنيع
ســاحـهــا ذات ـي ــا ،وتـشـكــل املـ ـن ــاورات فــرصــة الخـتـبــارهــا
والتأكد من جاهزيتها.
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حلول الشبكة السابقة

 -1غزال – كيغام –  -2ون – وا – هر –  -3اوراسيا – دم –  -4مبارك – ّبراد –  -5ي ي – يقابلك –
ّ
 -6ما – ّ
كمون – ور –  -7فلوس – يزد –  -8رجيم – ّأرخ –  -9يدل – بيت مال –  -10ديمورا – دبي

حل الشبكة 3106

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مغنية وكاتبة أغاني بوب وممثلة أميركية .عام  2008تجاوزت مبيعات ألبوماتها
 4مليون نسخة وعام  2009اختارتها مجلة بيلبورد الفنانة األولى في العالم
 = 2+3+7+5+6دولة عظمى ■  = 6+11+3+8+1شبكة تواصل إجتماعي ■ 4+9+10
= حيوان ضخم

حل الشبكة الماضية :ستيفان روستي
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الجمعة  8آذار  2019العدد 3706

الجمعة  8آذار  2019العدد 3706

إعالنات

إعالنات
◄ وفيات ►

ان ـت ـق ـل ــت إلـ ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة
الحاجة سهام حسني جعفر
زوجة األخ كمال شاتيال
(رئيس املؤتمر الشعبي اللبناني)
ابناها :ناصر وخضر
ابنتاها :فداء واملرحومة إيمان
شقيقاها :املرحومان نديم ومحمد
جعفر
تقبل التعازي اليوم الجمعة  8آذار
 2019للرجال والنساء ،من الساعة
ال ـث ــال ـث ــة ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة مـ ـس ـ ً
ـاء،
فــي قــاعــة د .خليل الـهـبــري ،جامع
ال ـخــاش ـق ـجــي ،ويـ ــوم غ ــد ال ـس ـبــت 9
آذار للرجال والـنـســاء ،مــن الساعة
الثالثة حتى الـســادســة مـسـ ً
ـاء ،في
قاعة د .محيي الدين برغوت ،جامع
الخاشقجي.
لـ ـلـ ـفـ ـقـ ـي ــدة الـ ــرح ـ ـمـ ــة ول ـ ـكـ ــم األج ـ ــر
والثواب
اآلسـفــون آل شاتيال ،جعفر ،جمال
الدين ،واملؤتمر الشعبي اللبناني .

الرحمن ّ
بسم الله ّ
الر
حيم َّ ُ
َّ ْ ُ ُْ ْ
َ َّ ُ َ
َ
ْ
ج ِعي
س
َ«يا َأي ِّتها َ النف َ ً
الطم َِّئ ًنة َ ْار ِ ُ
َ
ْ
ضــيــة فادخ ِلي
إلــى رب ـ ِـك ر ِ
اضــي ُــة مــر ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي َجن ِتي»
ّ
العلي العظيم
صدق الله
بمناسبة مــرور أربـعــن يومًا على
وفاة فقيدتنا الغالية
الحاجة ذيبة علي خلف
حرم املرحوم ّ
السيد محمود محمد
عاشور (أبو حاتم)
(رئيس بلدية شقرا ودوبية سابقًا)
ُ
أوالدهـ ـ ـ ــا :امل ــرح ــوم ح ــات ــم ،زوج ـتــه
هويدا العلي
عـ ـب ــد الـ ـ ـل ـ ــه ،زوجـ ـ ـت ـ ــه س ـ ـ ــام خ ـلــف
(عضو مجلس إدارة فينيسيا بنك)
عبد اإلله ،زوجته ثريا عاشور
املرحوم عبد ّ
الرؤوف
ّ
عـبــد ال ـســتــار ،زوج ـتــه زيـنــة صالح
(رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ــال ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
الكونغو الديمقراطية سابقًا)
ّ
عـبــد الـ ـ ــرزاق ،زوج ـتــه ن ــدى يوسف
(رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة فـيـنـيـسـيــا
بنك)
ُ
بناتها :هال ،زوجة الدكتور عاصم
صفي الدين
هنا ،زوجة املهندس علي سعد
سالم ،زوجة سليم ناصر
شـ ـقـ ـيـ ـق ــاه ــا :املـ ـ ــرحـ ـ ــومـ ـ ــان م ـح ـمــد
وخليل خلف
ُ
بهذه املناسبة ستتلى عن روحها
ال ـطــاهــرة آي ــات مــن الــذكــر الحكيم،
ُ
ويـ ـق ــام مـجـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي في
بـلــدتـهــا ش ـقــرا فــي الـســاعــة الثالثة
والنصف من بعد ظهر يــوم األحد
ال ـ ــواق ـ ــع فـ ـي ــه  10آذار  ،2019فــي
حسينية البلدة.
للفقيدة الرحمـة ولكـم عظيم األجر
والثواب
ال ــراض ــون ب ـق ـضــاء ال ـلــه وقـ ـ ــدره :آل
ع ـ ــاش ـ ــور ،خـ ـل ــف ،الـ ـعـ ـل ــي ،ص ــال ــح،
يوسف ،صفي الدين ،سعد ،ناصر
وعموم أهالي بلدة شقرا.

◄ ذكرى ►
تصادف يــوم األحــد  10آذار 2019
ذك ـ ــرى م ـ ــرور أسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي املرحوم
العميد الركن
فايز عبد اللطيف كالكش
والـ ــدتـ ــه امل ــرح ــوم ــة خ ــزن ــة مـحـمــد
حمد رمضان
زوج ـت ــه املــرب ـيــة ال ـفــاض ـلــة فــاطـمــة
كنعان
ابـ ـ ـن ـ ــاه :ال ــدكـ ـت ــور رب ـ ـيـ ــع ،زوج ـت ــه
الدكتورة مريم عيد
علي
ابنتاه :الدكتورة مايا والدكتورة
ديما
ّ
ص ـ ـهـ ــراه :ولـ ـي ــد ح ــاس ــو وش ـ ــارل
سميث
أش ـق ــاؤه :امل ـه ـنــدس رض ــا ،زوجـتــه
املربية الفاضلة جميلة نصار
امل ـ ـ ــرح ـ ـ ــوم عـ ـل ــي زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه ،زي ـن ــب
الدرسا
املرحوم محمد
شقيقاته :املرحومة فاطمة ،أرملة
املرحوم أحمد أفندي رمضان
خديجة أرملة املرحوم علي سليم
محمد رمضان
زينب زوجــة املرحوم محمد كمال
كامل كالكش
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة س ـ ـعـ ــاد زوج ـ ـ ـ ــة الـ ـح ــاج
صادق سعيد عبدالله
وب ـ ـهـ ــذه املـ ـن ــاسـ ـب ــة س ـ ُـيـ ـق ــام حـفــل
تأبيني عن روحه الطاهرة للرجال
والنساء الساعة العاشرة صباحًا
في منزله الكائن في بالط.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل كـ ــاكـ ــش ،ك ـن ـع ــان،
رمـ ـض ــان ،ع ـب ــدال ـل ــه ،بـ ـ ــدوي ،عـيــد،
ّ
ح ــاس ــو ،س ـم ـيــث وعـ ـم ــوم أهــالــي
بلدة بالط.
ل ــه الــرح ـمــة ول ـك ــم م ــن ب ـع ــده طــول
البقاء.

بمناسبة مرور أربعني يومًا على
وفاة املأسوف عليها املرحومة
جانني بدري املعوشي
زوجة الدكتور بشارة حاطوم
يقام قداس وجناز لراحة نفسها
عـنــد الـســاعــة الـحــاديــة عـشــرة من
قـبــل ظـهــر ي ــوم األح ــد ال ــواق ــع في
 10آذار في كنيسة املخلص للروم
امللكيني الكاثوليك ـ ـ شارع مونو .
عائلة الفقيدة وأنسباؤها يدعون
األهل واألصدقاء إلى مشاركتهم
الصالة لراحة نفسها.
الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة
خاصة .

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة اإلثيوبية

ALEMNESH SOLOMON SEBOKA

م ــن ع ـنــد مـخــدومـتـهــا روي ـ ــده حسن
ف ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات ,ال ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــاء مـ ـ ـم ـ ــن ي ـ ـعـ ــرف
ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال ع ـل ــى ال ــرق ــم
03/811565
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيس ميرنا كالب
في املعاملة التنفيذية رقم 2017/155
املنفذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل .وكيله
املحامي سامي نحاس
املـنـفــذ عـلـيـهــم :عـبــد الــرح ـمــن ال ـخ ـيــاط –
ش ــرك ــة الـ ـ ــوارد ل ـل ـت ـجــارة ال ـعــامــة – منى
عاطف حمزة سنو – احمد عبد الرحمن
خياط.
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :ع ـق ــد ف ـت ــح اع ـت ـمــاد
وك ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب وع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ـ ــرض
مـجـمــوعـهــا بقيمة /645.354.026/د.أ.
و /895.894.013/ل.ل .ع ـ ــدا ال ـف ــوائ ــد
واللواحق.
تاريخ التنفيذ2017/1/24 :
تاريخ تبليغ االنذار 2017/2/15 :
تاريخ قرار الحجز2017/5/8 :
تاريخ تسجيله2017/5/24 :
تاريخ محضر الوصف2018/2/26 :
تاريخ تسجيله2018/4/11 :
بيان مواصفات العقار املـطــروح للبيع:
القسم رقم  B/34من العقار رقم /3291/
راس بيروت مؤلف من مدخل وصالون
وطعام وغرفتي جلوس وممرين وموزع
واربـ ـ ـ ــع غ ـ ــرف وم ـط ـب ــخ وغـ ــرفـ ــة خ ــادم ــة
ض ـم ـن ـهــا حـ ـم ــام وغ ــرف ــة غ ـس ـيــل وث ــاث
حمامات وخــاء وثــاث شرفات وشرفة
مقفلة وزهور .لدى الكشف الحسي تبني
ان املواصفات مطابقة ملندرجات االفادة
العقارية ،وأن القسم املذكور مشغول من
املنفذ عليه عبد الرحمن خياط وعائلته.
مساحة القسم/400/ :م2
حدود العقار :من الغرب امالك عامة ومن
الشرق العقار رقم  /3290/ومن الشمال
امـ ــاك عــامــة وم ــن ال ـج ـنــوب ال ـع ـقــار رقــم
./3306/
ق ـي ـمــة ال ـت ـخ ـم ــن /2.000.000/ :دوالر
أميركي
قـيـمــة ال ـط ــرح امل ـح ــدد م ــن رئ ـي ــس دائ ــرة
ت ـن ـف ـيــذ بـ ـ ـي ـ ــروت/1.129.080/ :دوالر
اميركي.
م ــوع ــد امل ـ ــزاي ـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا ي ــوم
االثـنــن الــواقــع فيه  2019/4/15الساعة
العاشرة صباحًا في مكتب رئيس دائرة
تنفيذ بيروت في قصر عدل بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
للمرة الثالثة القسم رقم  B/34من العقار
رقـ ــم  /3291/رأس بـ ـي ــروت امل ــوص ــوف
اع ــاه .فعلى الــراغــب فــي ال ـشــراء تنفيذًا
الحـ ـك ــام امل ـ ـ ــواد  973و  978و  983مــن
اصول املحاكمات املدنية ،أن يودع باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت قبل املباشرة
باملزايدة لدى صندوق الخزينة أو احد
امل ـص ــارف املـقـبــولــة مبلغًا م ــوازي ــا لبدل
الـطــرح أو يـقــدم كفالة مصرفية تضمن
ه ــذا املـبـلــغ ،وعـلـيــه ات ـخــاذ م ـقــام مختار
لــه فــي نـطــاق الــدائــرة ان لــم يكن لــه مقام
فيه او لم يسبق له ان عني مقامًا مختارًا
فـيــه واال عــد قـلــم ال ــدائ ــرة مـقــامــا مختارًا
له وعليه ايضًا في خــال ثالثة ايــام من
تــاريــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع كامل
الـثـمــن بــاســم رئ ـيــس دائـ ــرة الـتـنـفـيــذ في
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـخ ــزي ـن ــة او اح ـ ــد املـ ـص ــارف
امل ـق ـب ــول ــة ت ـح ــت ط ــائ ـل ــة اع ـ ـ ــادة امل ــزاي ــدة
بزيادة العشر ،واال فعلى عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه
كذلك دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم داللة  %5من دون حاجة إلنذار
أو طـلــب ،وذل ــك خ ــال عـشــريــن يــومــا من
تــاريــخ ص ــدور ال ـقــرار بــاالحــالــة ،للراغب
في الشراء االطالع لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني

/45000/د.أ .والفوائد واللواحق
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـقــرر احـ ــالـ ــه :س ـن ــد دي ــنبقيمة /30000/د.أ .والفوائد واللواحق.
تاريخ محضر الوصف:
 -1ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  386/8امل ـ ـ ــروج
 2014/6/3وسجل بتاريخ 2014/6/30
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
 2011/2/24وسجل بتاريخ 2011/3/28
املطروح:
 – 1ال ـق ـســم رق ــم  8م ــن ال ـع ـقــار رق ــم 386
املـ ــروج يـشـتـمــل عـلــى مـمــر ودار وطـعــام
ومطبخ وغرفتان وخــاء وحمام وثالث
شرفات وشرفتني منها مقفلتني واحدة
منها مفتوحة على الدار والشرفة الثانية
مفتوحة على احــدى الغرفتني بالكامل
مع واجهتني الومنيوم وزجاج والشرفة
ال ـثــال ـثــة ال ــواق ـع ــة لـجـهــة امل ـط ـبــخ اضـيــف
الـيـهــا مـســاحــة اضــافـيــة وذل ــك بــاملـقــارنــة
مع خريطة االفراز والقسم مجهز بتدفئة
مــركــزيــة مستقلة وي ـقــع ه ــذا الـقـســم في
الطابق الثالث واالخير املؤلف من شقة
س ـك ـن ـيــة واح ـ ـ ــدة والـ ـبـ ـن ــاء دون مـصـعــد
كهربائي ويـقــع مقابل مــدرســة الرهبنة
االنطونية بمحاذاة الطريق العام املؤدي
ال ــى ســاحــة امل ـ ــروج ال ــى ال ــزع ــرور لجهة
الشمال ،مساحته  144م.م.
 – 2الـقـســم رق ــم  10مــن الـعـقــار رق ــم 315
م ــزه ــر ي ـش ـت ـمــل ع ـل ــى م ــدخ ــل وص ــال ــون
ومطبخ وغــرفــة غسيل واوفـيــس وغرفة
خادمة وخــاء وحمام وثــاث غــرف نوم
اح ــداه ــم ضمنها حـمــام وث ــاث شــرفــات
ويقع القسم في الطابق الثالث واالخير
الذي يحتوي على شقة سكنية صغيرة
اخــرى والبناء مجهز بمصعد كهربائي
والقسم مجهز بتدفئة تمديداته معطلة
واملنجور الخارجي من االملنيوم العادي
الفضي مع منوبلوك ويقع البناء الذي
يحتوي القسم املحجوز بعد مستودعات
عـبــدالـلــه م ـقــري ص ـع ــودًا لـجـهــة الـشـمــال
والبناء معروف باسم بناية العبد.
مساحته  196م.م.
قيمة التخمني:
 -1بــالـنـسـبــة للقسم رق ــم  386/8امل ــروج
/144000/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/176400/د.أ
قيمة الطرح:
 -1ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـق ـس ــم  386/8امل ـ ـ ــروج
/86400/د.أ.
 -2بالنسبة للقسم رق ــم  315/10مزهر
/100548/د.أ بعد التخفيض
املزايدة:
ستجري املزايدة يوم االربعاء الواقع فيه
 2019/4/3عند الساعة الحادية عشرة
من قبل الظهر امام حضرة رئيس دائرة
تنفيذ املنت في قاعة املحكمة في جديدة
املــن ،فعلى راغــب الشراء وقبل املباشرة
بــاملــزايــدة ان ي ــودع بــاســم رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ املنت لدى صندوق الخزينة او احد
املصارف املقبولة قيمة الطرح او تقديم
كـفــالــة مـصــرفـيــة م ـعــادلــة وات ـخ ــاذ محل
اقامة ضمن نطاق دائرة تنفيذ املنت اذا لم
يكن له مقام فيه واال اعتبر قلمها مقاما
مـخـتــارًا لــه وعـلــى املـشـتــري خ ــال ثالثة
ايــام تلي االحالة ايــداع كامل الثمن واال
ً
يعد ناكال وتعاد املــزايــدة حكمًا بزيادة
العشر واذا لم يتقدم احد للشراء وجبت
اعادة املزايدة فورًا على عهدته فيضمن
النقص وال يستفيد مــن الــزيــادة وعليه
خــال عشرين يومًا تسديد كامل الثمن
ويتوجب على الشاري رسم الداللة %5
ورسم التسجيل.
رئيس قلم دائرة تنفيذ املنت
جان انطون

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة التنفيذية رقم 999/1032
امل ـن ـف ــذ :ي ـع ـقــوب م ـل ـكــي ال ـس ـع ـيــد وكـيـلــه
املحامي انطوني سكاف الذي حل محل
املنفذين االساسيني ورثة املرحوم عبدو
سليم البشعالني.
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :ن ـص ـيــر م ـي ـش ــال ب ـ ـ ــارود –
املـ ــروج ق ــرب كـنـيـســة م ــار تـقــا بـمـلـكــه –
وكيله املحامي زياد بيطار.
املـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات :ت ـ ـق ـ ــرر ال ـ ـح ـ ـجـ ــز بـ ـت ــاري ــخ
 1999/11/2وسجل بتاريخ .1999/11/9
السند التتنفيذي :بالنسبة للمنفذين
االس ــاس ـي ــن :ث ــاث س ـن ــدات دي ــن بقيمة

تبليغ قضائي
من محكمة الدرجة االولى في جبل لبنان
بعبدا الغرفة الثالثة الناظرة بالقضايا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
املرتضى تقدم املستأنف جرجس عزيز
نجم باالستئناف رقم  2019/146يطلب
فيه تسلم سندات تمليك بدل عن ضائع
لـكــل مــن ال ـع ـقــارات رق ــم  44و 86رشميا
و 1200س ـه ــم ف ــي الـ ـعـ ـق ــار رق ـ ــم /1573
رشميا وتصحيح اســم املــالــك مــن عزيز
جرجس نجم ليصبح عزيز جرجي نجم
مواليد  1921رشميا والدته خزما عباس
عـلــى الـعـقــاريــن  44و 86رشـمـيــا و1200
س ـهــم ف ــي ال ـع ـق ــار  /1573رش ـم ـيــا وفــق

الـبـيــانــات الـثــابـتــة بـمــوجــب ب ـيــان القيد
الـعــائـلــي ل ــدى دائـ ــرة ال ـن ـفــوس إليــرادهــا
على السجل الخاص بالعقارات  44و86
و 1200سهم و /1573رشميا.
لكل ذي مصلحة إبداء مالحظاته ضمن
مهلة  15يومًا تلي النشر امــام قلم هذه
املحكمة.
رئيس القلم
جمانة عويدات املصري
دعوة إلجراء انتخابات تكميلية
تعلن نقابة خبراء السير في لبنان عن
دعــوة الج ــراء انتخابات تكميلية لستة
اع ـض ــاء وذلـ ــك ي ــوم االحـ ــد 2019/3/24
في مركز النقابة الكائن في الدكوانه من
الساعة التاسعة صباحًا ولغاية الساعة
الـثــالـثــة مــن بـعــد الـظـهــر وف ــي ح ــال عــدم
اكـتـمــال الـنـصــاب تـعـقــد ال ـ ــدورة الثانية
ب ـت ــاري ــخ  2019/3/31ف ــي ن ـفــس امل ـكــان
والتوقيت.
ي ـ ــذك ـ ــر املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس ال ـ ـ ـ ــزم ـ ـ ـ ــاء بـ ـتـ ـس ــدي ــد
اشـتــراكــاتـهــم خــال ال ــدوام الــرسـمــي ،ملن
ي ــرغ ــب ف ــي ال ـتــرش ـيــح ال ـت ـقــدم م ــن أمــانــه
الـســر م ــزودًا بسجل عــدلــي وص ــورة عن
بيان قيد افرادي ،يقفل باب الترشيح ليل
االربعاء الساعة  24تاريخ .2019/3/21
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
الرئيس
فؤاد ميشال فهد
إعالن
صادر عن محكمة جزاء طرابلس االولى
غرفة القاضي زياد الدواليبي
ص ــدر حـكــم عــن محكمة ج ــزاء طــرابـلــس
االولى بتاريخ  2019/2/11تحمل الرقم
 2019/127بـجــرم امل ــواد  383ع و 554ع
و 578ع وبحبسها مدة شهرين ويوقف
تـنـفـيــذ ع ـقــوبــة ال ـح ـبــس ف ــي ح ــال أوف ــت
االل ــزام ــات املــدنـيــة للمدعية ربــى بيسار
واملـ ـ ـح ـ ــددة ب ـم ـب ـلــغ ث ــاث ــة م ــاي ــن ل ـيــرة
لبنانية وبعد نشر خالصة هــذا الحكم
فـ ــي ج ــري ــدت ــن م ـح ـل ـي ـتــن ع ـل ــى يــومــن
متتاليني وتضمينها الرسوم والنفقات
القانونية كافة.
رئيس قلم محكمة جزاء طرابلس االولى
االستاذة فاطمة بريدي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
ط ـلــب اح ـمــد سـعـيــد ال ـح ــاج وك ـيــل اده ــم
سـلـيــم ال ــدن ــف س ـنــد مـلـكـيــة ب ــدل ضــائــع
للعقار  1988بعلشميه.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في بعبدا
طلب حسني اسعد قانصوه سند ملكية
ب ـ ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار  D 64 /205ب ــرج
البراجنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بعبدا
نايفه شبو
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طلبت مــاغــالــي بشير الــزغـبــي املفوضه
بموجب محضر اجـتـمــاع مجلس ادارة
شركة التبريد الحديث ش.م.ل .املنعقدة
ب ـتــاريــخ  2019/1/30سـنــد تـمـلـيــك بــدل
ضائع للعقار  885القبة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
ال ـع ــروض ال ـعــائــد الج ـ ــراء م ــزاي ــدة لبيع
مواد غير صالحة لالستعمال في مخزن
البوشرية ،موضوع استدراج العروض
رقم ث4د 3115/تاريخ  ،2018/12/17قد
م ــددت لـغــايــة يــوم الجمعة 2019/3/29
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00
قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة

 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /20 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/1
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 373
إعالن
تـعـلــن ك ـهــربــاء ل ـب ـنــان ب ــأن مـهـلــة تـقــديــم
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروض الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــد لـ ـت ــأهـ ـي ــل ان ـظ ـم ــة
ال ـح ـمــايــة وال ـت ـح ـكــم وال ـ ـقـ ــراءة ال ـعــائــدة
ل ـخ ــاي ــا الـ ـت ــوت ــر الـ ـع ــال ــي  66ك.ف .فــي
م ـح ـط ــة امل ــريـ ـس ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة مـ ــع شـ ــراء
قـطــع ال ـغ ـيــار ال ـض ــروري ــة ل ـهــا ،مــوضــوع
اسـ ـ ـت ـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رق ـ ــم ث4د5056/
تاريخ  ،2018/5/18قد مددت لغاية يوم
الـجـمـعــة  2019/4/5عـنــد نـهــايــة ال ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
ال ـعــروض املــذكــور اع ــاه الـحـصــول على
نـسـخــة مــن دف ـتــر ال ـش ــروط مــن مصلحة
الديوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /150 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بعض املــورديــن ال ت ــزال ســاريــة املفعول
وم ــن املـمـكــن فــي مـطـلــق االح ـ ــوال تقديم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم الـ ـع ــروض بــال ـيــد الـ ــى أم ــان ــة سر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
بيروت في 2019/3/4
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 375
تبليغ فقرة حكمية
قــررت محكمة إيـجــارات بيروت برئاسة
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي س ـي ـس ـي ــل س ـ ــرح ـ ــال ب ـت ــاري ــخ
 2018/11/29بـ ــال ـ ـقـ ــرار 2018/1235
بــالــدعــوى  2017/1101املـقــامــة مــن نــور
الحايك ،إسقاط حق املدعى عليها شركة
الـتـضــامــن "مــؤسـســة أ .بـ ــدران وشــركــاه"
بــالـتـمــديــد ال ـقــانــونــي وإل ــزام ـه ــا بــإخــاء
القسم  /3/من العقار  /406/األشرفية.
مـهـلــة االس ـت ـئ ـنــاف  15ي ــوم ــا ت ـلــي مهلة
النشر.
رئيس القلم
سامر طه
تبليغ قضائي
م ــن م ـح ـك ـمــة الـ ــدرجـ ــة األول ـ ـ ــى ف ــي جـبــل
لبنان بعبدا الناظرة بالقضايا العقارية
برئاسة القاضي محمد وسام املرتضى
تقدم املستأنف أحمد كركه باالستئناف
 2019/137يطلب فيه االستحصال على
س ـنــد تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ع ــن سند
التمليك للعقار  3013القسم  8بلوك /A
بشامون.
لكل ذي مصلحة اب ــداء موقفه أم ــام قلم
هــذه املحكمة ضمن مهلة  15يومًا تلي
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
طلبت سمر محمد فؤاد فياض ملوكلتها
فــريــال محمد ف ــؤاد فـيــاض سـنــد تمليك
بدل ضائع للعقار  346مزرعة شلبعل.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
ط ـلــب غ ـســان ع ـلــي خـلـيـفــه بــوكــال ـتــه عن
ش ــادي عـلــي خليفه ملــورثــه عـلــي محمد
ع ـبــد الـ ـ ــرؤوف خـلـيـفــة ش ـه ــادة ق ـيــد بــدل
ضائع للعقار  41جباع.

للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
طلب عبدالله محمد حريري شهادة قيد
بدل ضائع للعقار  1382كفردونني.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السلج العقاري في النبطية
طـلــب مـحـمــد ح ـيــدر حــامــد بــوكــالـتــه عن
بالل يوسف بو خالد ملوكله ناجي نمر
قبيسي شـهــادة قيد بــدل ضائع للعقار
 3072زبدين.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في النبطية
محمد طراف
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طـلــب مـيـشــال فــريــد خليفة سـنــد تمليك
بـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـق ــار  3152مــن
منطقة عمشيت العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب نبيل عبدالله ابي عاد بوكالته عن
كرين روال حنا مصري بصفتها احدى
ورثــة املرحوم حنا الياس املصري سند
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 498
من منطقة حبوب العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلبت نورما الياس الياس رزق بصفتها
وكيلة الـيــاس حافظ حافظ الـيــاس رزق
سـ ـ ـن ـ ــدات ت ـم ـل ـي ــك ب ـ ـ ــدل ع ـ ــن ضـ ــائـ ــع فــي
العقارين  856و 857من منطقة عني كفاع
العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا

أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـب ــت ص ــوف ـي ــا ال ـ ـيـ ــاس ش ـ ـهـ ــوان سـنــد
تمليك بدل عن ضائع في العقار رقم 149
من منطقة ادما والدفنة العقارية قضاء
كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلبت كــرمــن جــرجــي كــرم بوكالتها عن
جرجي بولس كرم سند تمليك بدل عن
ضــائــع فــي الـعـقــار رق ــم  850مــن منطقة
يحشوش العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة األمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طـلـبــت سـمـيــة اح ـم ــد تــرحـيـنــي ملــوكـلـهــا
ق ــاس ــم مـحـمــد غـ ــدار بــوكــال ـتــه ع ــن مــريــم
م ـح ـمــد غ ـ ــدار شـ ـه ــادة ق ـي ــد بـ ــدل ضــائــع
للعقار  870مجدل سلم.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
طلب زهير عبد املنعم طرابلسي ملوكلته
وجيها محمد عجمي شـهــادة قيد بدل
ضائع للعقار  861الخيام.
للمعترض  15يومًا للمراجعه
أمني السجل العقاري في مرجعيون
وحاصبيا
يوسف شكر
إعالن
من أمانه السجل العقاري في بيروت
طـلــب ك ــل م ــن كــابــي فـيـلـيــب خـلــف ورل ــى
ب ـه ـيــج ج ـ ــورج ش ــام ــات سـ ـن ــدات تمليك
بدل عن ضائع باسم /رلى بهيج جورج

شــامــات بالقسم  B 35مــن الـعـقــار 1790
أشرفية وبأسمي  /كــابــي فيليب خلف
ورلى بهيج جورج شامات بالقسم D 9
من العقار  1790منطقة األشرفية.
للمعترض مراجعه األمانه
خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في بيروت
جويس عقل
دعوة
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـيــوف ـل ـنــت ش.م.م .ال ــى
حـ ـ ـض ـ ــور جـ ـلـ ـس ــة "م ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة"
مـخـصـصــة ل ـعــرض دراسـ ــة تـقـيـيــم األث ــر
البيئي ملشروع انشاء واستثمار منتجع
سـيــاحــي ومــركــز تـجــاري & Soul Hotel
 Resort Mallف ــي مـنـطـقــة ذوق مـكــايــل
الـعـقــاريــة  -ك ـســروان .تعقد الجلسة في
الساعة  11:00صباحًا من يوم االربعاء
املوافق  2019/3/20في مبنى بلدية ذوق
مكايل.
إعالن بيع صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2019/59
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ :رمـ ـض ــان ع ـبــد ال ـعــزيــز
سياال.
امل ـن ـفــذ ع ـل ـيــه :مـحـمــد ح ـســن ع ـلــي احـمــد
ورفيقه
السند التنفيذي :استنابة دائــرة تنفيذ
صيدا رقم  2015/398تاريخ 2019/1/28
ملتابعة التنفيذ على أسهم املنفذ عليه
محمد حسن علي أحمد في العقار 2974
من منطقة حاروف العقارية.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/6/16 :
تاريخ تبليغ االنذار2015/6/22 :
تـ ــاريـ ــخ قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـج ــز2018/10/11 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري
2018/10/12
تاريخ محضر وصف العقار2019/2/4 :
وتاريخ تسجيله2019/2/7 :
العقار املوصوف:
 2400سهم من العقار  2974من منطقة
ح ــاروف العقارية عـبــارة عــن ارض بعل
س ـل ـي ــخ ال ي ــوج ــد ع ـل ـي ــه بـ ـن ــاء وي ـح ـيــط
بكامل العقار تصوينة من حجر الخفان
يتراوح ارتفاعه ما بني 1م و1.5م.
مساحة العقار 955 :م2
التخمني 81400 :د.أ.
الطرح 48840 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فـيــه  2019/4/18الـســاعــة 11:00
ظهرًا امــام رئيس دائــرة النبطية .تطرح
هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني العقار
املــوصــوف اعــاه ،فعلى الــراغــب بالشراء
ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة بموجب
شيك مصرفي منظم المــر رئيس دائــرة
تنفيذ النبطية وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة له
ض ـم ــن ن ـطــاق ـهــا واال عـ ـ ّـد ق ـل ـم ـهــا مـقــامــا
ً
م ـخ ـت ــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا بـمـحــام،
وع ـل ـيــه االطـ ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
العينية للعقارات املطروحة ودفع الثمن
والــرســوم ضمن املهلة القانونية تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
تبليغ مجهول مقام
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
بـعـبــدا بــرئــاســة ال ـقــاضــي مـحـمــد وس ــام
امل ــرتـ ـض ــى ت ــدع ــو امل ــدع ــى ع ـل ـيــه مـحـمــد
عـلــي نــاصــر ال ــدي ــن وامل ـط ـلــوب ادخــالـهــا
فــاطـمــة عـلــي نــاصــر الــديــن لتبلغ اوراق

الدعوى  2016/6971املقدمة من املدعية
سـهــى عـلــي نــاصــر الــديــن والــرام ـيــة الــى
ال ـ ــزام امل ــدع ــى عـلـيــه مـحـمــد ع ـلــي نــاصــر
الــديــن ابـطــال عـقــود البيع املسجلة لدى
دائ ـ ـ ــرة ك ــات ــب الـ ـع ــدل ف ــي بـ ـي ــروت تـحــت
االرق ــام  12881و 12882و2013/12883
ت ــاري ــخ  2013/8/27واالرق ـ ـ ـ ــام 33028
و 2015/33029تـ ــاريـ ــخ 2015/9/28
واع ــان صــوريــة هــذه الـعـقــود واملتعلقة
بالعقارات  270و 234و 417و 746و1052
و/1643ديــر انطار والعقار /1384خربة
س ـلــم وال ـ ــى اشـ ـت ــراك امل ـط ـل ــوب ادخــال ـهــا
فــاطـمــة عـلــي نــاصــر الــديــن الج ــل سماع
الحكم.
يـجــب حـضــوركــم ال ــى قـلــم ه ــذه املحكمة
لتبلغ االوراق خــال مهلة عشرين يومًا
من تاريخ النشر واال فكل تبليغ لكما في
قلم املحكمة ولصقًا على بــاب ردهتها
يعتبر صحيحًا.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الى املنفذ عليهما نجال وعباس محمد
جــابــر م ــن الـنـبـطـيــة الـتـحـتــا ومـجـهــولــي
ً
محل االقــامــة ،وعمال بأحكام املــادة 409
أ.م.م .تنبئكما ه ــذه ال ــدائ ــرة ب ــأن لديها
ب ــامل ـع ــام ـل ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رق ـ ــم 2019/95
وامل ـت ـك ــون ــة ب ــن ع ـب ــدال ـل ــه ح ـس ــن جــابــر
وب ـي ـن ـك ـمــا ان ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـيــذيــا ب ـم ــوض ــوع
ع ـقــد ب ـيــع م ـم ـســوح رقـ ــم 2010/13827
و 2010/13823ت ــاري ــخ 2010/11/12
منظمة ل ــدى كــاتــب ال ـعــدل فــي النبطية
االس ـ ـتـ ــاذ احـ ـم ــد شـ ـك ــرون وعـ ـق ــد ال ـب ـيــع
املـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــوح رق ـ ـ ـ ــم  2007/201تـ ــاريـ ــخ
 2007/1/10املنظم لــدى الـكــاتــب العدل
في النبطية االستاذ محمود نبهان وفقًا
ملضمونها ونقل ملكية  2000سهم في
القسمني رقم  5و 13من العقار رقم /597
النبطية التحتا على اسم املنفذ عبدالله
حسن جابر.
وعليه تدعوكما هــذه الــدائــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا او بـ ــواس ـ ـطـ ــة وك ـي ــل
قانوني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طائلة متابعة التنفيذ بحقكما أصــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
اليها مهلة االنذار واملسافة.
مأمور التنفيذ
فاطمة سلهب
إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي امل ـ ـ ـ ــن ،ال ـ ـغـ ــرفـ ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة،
ال ـنــاظــرة بــالــدعــاوى ال ـعـقــاريــة ،بــرئــاســة
القاضي سيلفر أبــو شـقــرا ،والقاضيني
مـحـمــد ف ــرح ــات واوج ـي ـنــا نـصـيــر ،تـقــدم
املستدعيان انطوان وجان شما بواسطة
وك ـي ـل ـت ـه ـمــا امل ـح ــام ـي ــة ش ـه ـي ــدة مـخــايــل
بــاس ـتــدعــاء س ـجــل بــالــرقــم 2015/1764
بــوجــه املـسـتــدعــى ضــدهــم مــرســال واالن
ومــاتـيــو شـمــا املـجـهــولــي مـحــل االقــامــة،
يـطـلـبــان ف ـيــه ازال ـ ــة ال ـش ـيــوع ف ــي الـعـقــار
 1817بسكنتا العقارية ،على املستدعى
ضـ ــدهـ ــم الـ ـحـ ـض ــور ال ـ ــى قـ ـل ــم امل ـح ـك ـمــة
لتبلغ االستدعاء وفي حال تخلفهم عن
ً
الحضور يعتبر التبليغ حاصال ويعد
كــل تبليغ الـيـهــم بــواسـطــة رئـيــس القلم
صحيحًا باستثناء الحكم النهائي مهلة
امل ــاح ـظ ــات واالع ـ ـتـ ــراض خـ ــال خمسة
عشر يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ذكرى

فنون مشهدية

باسل األعرج...
الثقافة درع المجتمع الفلسطيني المقاوم

جدارية تخليدًا
للشهيد باسل
األعرج في
الناصرة

عبدالرحمن جاسم
ً
يشكل باسل األع ــرج حــالــة خاصة في
ال ـت ــاري ــخ الـفـلـسـطـيـنــي ال ـح ــدي ــث .قبل
استشهاده يوم  6آذار (مــارس) ،2017
لم يكن الشاب الذي ولد عام  1984في
قرية الولجة (جنوبي الضفة الغربية)
بالنسبة إل ــى كـثـيــريــن أكـثــر مــن حالة
«شعبية صوتية» .قد يعتقد بعضهم
ً
ّ
هنا أن في األمر تقليال من قيمة الشهيد
امل ـش ـت ـبــك ،ل ـكــن ال ـح ـق ـي ـقــة أنـ ــه ل ــم يـكــن
أوساط معينة ،مرتبطة
معروفًا خارج
ٍ
ارتباطًا جــذريــا بفكرة املقاومة  -على
أشكالها  -داخــل فلسطني وخارجها.
أذكر يوم التقينا للمرة األولى بباسل،
ب ـ ــدا ال ـ ـشـ ــاب الـ ــواثـ ــق ب ـن ـف ـس ــه ،مـثـقـفــا
عــارفــا س ــواء بــالـتــاريــخ أو الجغرافيا
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة .اخ ـت ـل ـف ـن ــا عـ ـل ــى أم ـ ـ ٍـر
مرتبط بفلسطيني ٌالــداخــل والـخــارج،
ٌ
وهـ ــي ع ـ ـ ــادة ع ــربـ ـي ــة /فـلـسـطـيـنـيــة أن
ي ـخ ـت ـلــف سـ ـك ــان ال ـب ـل ــد الـ ــواحـ ــد عـلــى
ـور داخلية .لم يكسر االختالف أبدًا
أمـ ٍ
عــاقـتـنــا ،بــل بــالـعـكــس ق ـ ّـواه ــا؛ وخلق
ـات أكـثــر أفــادتـنــا مـعــا .م ــاذا قـ ّـدم
نـقــاشـ ٍ
بــاســل األعـ ــرج لـلـثـقــافــة الفلسطينية؟
لـطــاملــا اعـتـبــر الفلسطينيون املثقفني
طليعتهم املقاتلةَ .فكان جــورج حبش
ووديــع حــداد مثقفني على طريقتهما
الـخــاصــة ،كــذلــك كــان مــاجــد أبــو شــرار،
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كمال ناصر ،كمال عدوان ،وائل زعيتر،
محمود الهمشري ،وبالتأكيد الكاتب
الفلسطيني األشهر  -ضمن مجايليه
 غـســان كنفاني ورس ــام الكاريكاتورال ـ ـفـ ــريـ ــد مـ ـ ــن ن ـ ــوع ـ ــه ن ـ ــاج ـ ــي الـ ـعـ ـل ــي.
استشهدت معظم األسماء املذكورة هنا
بعمليات «اغتيال» قامت بها «وحــدة
كـيــدون» (أي الحربة) املتخصصة في
االغ ـت ـي ــاالت ف ــي امل ــوس ــاد اإلســرائـيـلــي
(م ـع ـظــم هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات اعـ ـت ــرف بها
امل ــوس ــاد ال بــل تـبــاهــى بـهــا فــي بعض
األحيان كما حدث بعد عملية ميونخ
التي قامت بها منظمة أيلول األســود
فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة الصيفية
في مدينة ميونخ األملانية عــام ،1972
وأعقبتها عمليات «انتقام» صهيونية
من مثقفني/قادة فلسطينيني تحت ما
سـمــي «قــائـمــة غ ــول ــدا» نسبة لرئيسة
وزراء الـ ـع ــدو آن ـ ـ ــذاك ،غ ــول ــدا مــائ ـيــر).
كــان الفلسطيني يباهي الشعوب بأن
«مثقفيه» ليسوا بمثقفني «قــاعــديــن»
إن ـم ــا ك ــان ــوا م ــا ك ــان يـسـمـيــه الـشـهـيــد
غـســان كنفاني ب ـ «املـثـقــف املوضعي»
ً
إك ـ ـمـ ــاال ل ـل ـف ـك ــرة الـ ـت ــي ك ـت ـب ـهــا امل ـف ـكــر
اإلي ـطــالــي أنـطــونـيــو غــرامـشــي «املـفـكــر
ال ـع ـض ــوي» .ه ـنــا يـصـبــح دور املـثـقــف
طليعيًا وجــب عليه أن يـكــون متقدمًا
عـلــى شـعـبــه لـجـهــة ال ـن ـضــال ،ال خلفه.
بـ ـلـ ـغ ــةٍ م ـ ـبـ ــاشـ ــرة :ال ي ـج ـل ــس امل ـث ـق ــف

الـ ـعـ ـض ــوي /امل ــوضـ ـع ــي فـ ــي امل ـق ــاه ــي
ّ
لـيـنــظــر سـيــاسـيــا أو ثـقــافـيــا للمعركة،
بــل يـقــودهــا مــن الـخـنــادق .يكتب وهو
ّ
يـمـســك بـبـنــدقـيـتــه ال س ـي ـجــاره ،ينظر
ملــا سيحدث وهــو بــن املقاتلني ال بني
أكــواب وكــؤوس املشروب في حانةٍ ما.
هذا ما أعاده باسل إلى الواجهة.
ٌ
قبل أعــوام ،انتشرت صــورة ملواجهات
ـان ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن والـ ـ ـع ـ ــدو
بـ ـ ــن ش ـ ـ ـبـ ـ ـ ٍ
الصهيوني .كانت صورة باسل األعرج
هــي أب ــرز صـ ــور ٍة فــي املــواج ـهــة :شـ ٌ
ـاب
يغطي نصف وجهه بالعلم الفلسطيني

لم تغتله إسرائيل إال لكونه
مثقفًا عضويًا قبل أي شيء،
ومشتبكًا في كل اللحظات
وتظهر نظارته فوقه وشعره الطويل
ب ـعــض الـ ـش ــيء ،م ــرت ــدي ــا حـقـيـبــة ظهر
وي ــرش ــق ال ـع ــدو بـحـجــر كـبـيــر ف ــي يــده
بكل ق ٌــوة .لم يكن أحـ ٌـد خــارج فلسطني
إال قلة قليلة يعرفون هذا الشاب الذي
ي ـع ـمــل ف ــي مـ ـج ــال «الـ ـصـ ـي ــدل ــة» .عـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن ب ــاس ــل كـ ــان آنـ ـ ــذاك أحــد
رموز الحراك عبر تنظيمه للعديد من
األنشطة داخل فلسطني للمقاومة على
طــريـقـتــه :تــوثـيــق أه ــم م ــراح ــل ال ـثــورة

الفلسطينية «شفويًا» (منذ ثالثينات
ً
ال ـقــرن املــاضــي وصـ ــوال إل ــى الـسـنــوات
األخيرة الستشهاده) ،زيــارات ألماكن
عـمـلـيــات ض ــد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي مع
ـروح وافـيــة وأدل ــة دقيقة وتفاصيل
شـ ٍ
حول العمليات وأبطالها؛ محاضرات
ت ــوع ـي ــة ح ـ ــول ال ـع ـم ــل امل ـ ـقـ ــاوم ت ـشــرح
أس ــاسـ ـيـ ـت ــه وض ـ ــروري ـ ــات ـ ــه ،دراسـ ـ ـ ــات
كـثـيــرة ح ــول م ــا يـجــب أن ت ـكــون عليه
ً
حـ ــركـ ــات املـ ـق ــاوم ــة وال ـ ـت ـ ـحـ ــرر ،ف ـضــا
ـاالت كثيرة ت ــؤرخ للفكرة بحد
عــن مـقـ ٍ
ذاتـ ـه ــا ال ريـ ــب أن أب ــرزه ــا كـ ــان «عــش
نيصًا وقاتل كالبرغوث» .وهنا تظهر
ع ـب ـق ــري ــة ب ــاس ــل الـ ـخ ــاص ــة وم ـعــرف ـتــه
بالبيئة الـتــي أتــى منها ويـقــاوم فيها
حني استخدم كائنني من ذات البيئة:
الـنـيــص وال ـبــرغــوث أض ــاف إل ــى لعبة
«املـ ـي ــدي ــا /اإلعـ ـ ـ ــام» م ــن خـ ــال طــرقــه
ب ــاب الـكــائـنــن بـحــد ذات ـه ـمــا (الـنـيــص
وال ـبــرغــوث) واسـتـخــدامـهـمــا للحديث
يكتف باسل بذلك
فعل مـقــاوم .لم
ِ
عن ٍ
كـلــه .بحسب مــا يــذكــر أح ـ ٌـد األصــدقــاء
ً
أنــه قــام مــرة بإنشاء حاجز احتجاجًا
عـلــى ق ـيــام الـصـهــايـنــة بـحــاجــز مماثل
قريب مــن منزله .يومها ،أوقــف باسل
وحــده العديد مــن سـيــارات الصهاينة
وط ـل ــب ب ـطــاقــات ركــاب ـهــا إل ــى أن جــاء
الـعــدو وأوق ـفــه .كــان بــاســل مبتكرًا في
خـلــق «اإلزع ـ ــاج املـمـنـهــج» لـلـعــدو بكل

ما أوتــي من قــوة .كان يعرف أن العدو
يكره «الثقافة» و«املثقفني املنخرطني»
املـ ـق ــاوم ــن ،ح ـت ــى إن ـ ــه خ ـل ــق تـعـبـيــره
الـخــاص «املـثـقــف املـشـتـبــك»؛ إذ اعتبر
أن االشتباك مع العدو يجب أن يكون
«سمة» املثقف ،خصوصًا عبر جملته
الـشـهـيــرة ال ـتــي بــاتــت بـمـثــابــة أيـقــونــة
كالمية لــه وعـنــه« :مــا بــدك مشتبك ،ال
منك وال من ثقافتك».
مــاذا بعد استشهاده؟ مــا يميز باسل
املواجهة األخيرة،
أنه حتى في لحظات ً
قــرر أن يجعلها مـقــاومــة حتى النفس
األخـيــر .تــرك رســالــة خاصة تحمل في
طـيــاتـهــا الـكـثـيــر م ــن أف ـك ــاره الـخــاصــة
واملـ ـب ــاش ــرة :تـحـيــة ال ـع ــروب ــة وال ــوط ــن
والـتـحــريــر .اعـتـبــر األع ــرج أن الـعــروبــة
جـ ٌ
ـزء ال يتجزأ مــن معركة الـصــراع مع
ال ـع ــدو ال ـص ـه ـيــونــي ،أضـ ــاف إل ــى هــذا
البعد البعدين الرئيسيني :الوطن على
خصوصيته والتحرير على مركزيته
في أي قضية .إذًا هذه األبعاد الثالثة
تجعل املعركة مع العدو أكثر مباشرة
من دون لبس .هو كتب رسالة مباشرة
خـ ــاطـ ــب فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــدان واملـ ـخـ ـي ــال
الشعبي املـبــاشــر« :ه ــل هـنــاك أبـلــغ أو
أفصح من فعل الشهيد» ،و«نحن أهل
الـقـبــور ال نـبـحــث إال عــن رحـمــة الـلــه».
وختم بالتحفيز على عــادتــه« :فلماذا
أجيب أنــا عنكم ،فلتحثوا أنـتــم» .هنا
يدرك باسل بحنكته كمثقف وكمشتبك
آن أن فعله «االستشهادي» سيكون
في ٍ
ـال سـتــأتــي من
ـ
ي
ـ
ج
أل
ـا
ـ
ي
ـ
س
ـا
ـ
س
أ
ًا
ز
ـ
ف
«مـحـ
ٍ
ـوك
ب ـعــده ،فـلـمــاذا ال يـ ٌقــرن الـفـعــل بـسـلـ ٍ
ثقافي مـمــاثــل :جـمــل مـبــاشــرة ،تمتلئ
ً
بــامل ـقــاومــة ب ـكــل أش ـكــال ـهــا ،ف ـض ــا عن
الـفـعــل االس ـت ـف ــزازي لـنــاحـيــة «قــومــوا»
و«افعلوا» و«اشتبكوا» .إذا ترك باسل
في رسالته القصيرة والعميقة حكمته
ال ـت ــي ت ـف ـتــرض ال ـع ـمــل ق ـبــل أي ش ــيء.
ب ــدا كـمــا لــو أن ــه يــريــد أن يـغــرس فكرة
امل ـق ــاوم املـثـقــف ال ــذي يـخـتــار لحظات
اسـ ـتـ ـشـ ـه ــاده ،وال ريـ ـ ــب أنـ ـ ــه كـمـثـقــف
م ـت ـع ـمــق ال ـ ـق ـ ــراءة ق ـ ـ ــارب ش ـخ ـص ـيــات
األبـ ـط ــال ف ــي امل ــاح ــم اإلغــري ـق ـيــة حني
يواجهون باألخطار املميتة :يواجهون
ب ـث ـبــات وص ــاب ــة ث ــم ي ـتــركــون خلفهم
ً
جمال يحفظها الناس إلى األبد كونها
ج ـ ــاءت ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ـ َّـات ال ـح ــرج ــة.
ه ــو ك ــان يـ ــدرك تـمــامــا بــأن ـنــا حـضــارة
تـمـجــد أبـطــالـهــا حـتــى فــي خـســاراتـهــم
ٌ
ألرواحـهــم .حـضــارة ترتكز إلــى الكلمة
زلزال هو اآلخر.
فعل
التي تزلزل بعد ٍ
ٍ
ف ــي امل ـح ـص ـلــة ،أدرك ب ــاس ــل ،كـمـثـقــف
مشتبك أن الثقافة هــي درع املجتمع،
ٍ
وت ـحــدي ـدًا املـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي قبل
أي ش ــيء ،فعمل عليها بـكــل مــا أوتــي
م ــن قـ ــوة؛ وك ــان ــت ه ــي مـقـتـلــه ك ـمــا كل
من حملها باشتباك /بعضوية قبله:
هكذا كانت نهاية غرامشي وكنفاني
وسـ ــواه ـ ـمـ ــا .ل ــذل ــك ك ـي ــف ك ـ ــان مـمـكـنــا
لباسل أن تكون نهايته مختلفة؟ هو
كان يدرك الطريق هذا ويعرف نهايته.
ل ــم تـغـتــل إس ــرائ ـي ــل ب ــاس ــل األع ـ ــرج إال
لـكــونــه مـثـقـفــا عـضــويــا قـبــل أي ش ــيء،
ومشتبكًا في كل اللحظات .هنا محط
الرحال ،ومربط الفرس.
ف ــي ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـثــان ـيــة السـتـشـهــاد
باسل األعرج ،تقيم «دار -املجمع اإلبداعي»
و«دار امل ــودة للتحقيق والـتــرجـمــة والنشر»
حـلـقــة نـقــاشـيــة ب ـع ـنــوان «م ـف ـهــوم «املـثـقــف
املشتبك» :بــاســل األع ــرج نـمــوذجــا» .الحلقة
التي تقام يوم الثالثاء  12آذار (الساعة 5.00
بعد الـظـهــر) فــي مـقـ ّـر «دار» (ح ــارة حريك،
شارع السيد عباس ،سنتر الضاحية ،الطابق
الخامس) يشارك فيها كل من :القائد العام
للحرس القومي العربي ذو الفقار العاملي،
والزميل بيار ابي صعب.

«المهرجان المسرحي لمونودراما المرأة» :تحية إلى سهام ناصر
روان عز الدين
ّ
النبطية ،وقبلها
«سينما ستارز» في
«م ـس ــرح ال ـح ـم ــرا» ف ــي صـ ــور ،واج ـهــا
م ـص ـيــر اإلقـ ـف ــال ن ـف ـســه .كـ ــان ي ـم ـكــن لـ
«جمعية تيرو للفنون» التي يرأسها
ّ
قاسم اسطنبولي ،أن تتخلى عن حلم
إقــامــة مـســرح فــي الـجـنــوب إل ــى األب ــد.
ل ـك ــن ش ـه ــر ت ـش ــري ــن ّ
األول (أك ـت ــوب ــر)
امل ــاض ــي ،كـ ــان م ــوعـ ـدًا إلعـ ـ ــادة إح ـيــاء
م ـس ــاح ــة ث ـق ــاف ـي ــة وف ـن ـي ــة أخ ـ ـ ــرى فــي
مــدي ـنــة صـ ــور ه ــي «املـ ـس ــرح الــوطـنــي
ال ـل ـب ـنــانــي» ،ف ــي م ـحــاولــة للتعويض
عــن الـغـيــاب ال ـتــام ألي اهـتـمــام ثقافي
فــي املـنــاطــق الـبـعـيــدة عــن ب ـي ــروت .ما
ّ
يهم القائمني على املشروع ،هو عالقة
ّ
املحيط بهذا الفضاء ،وتطورها خالل
السنوات الفائتة ،رغم اإلقفال .ال تزال
ورش الـعـمــل فــي امل ـســرح والـتـصــويــر
والــرســم مـسـتـمـ ّـرة لــأطـفــال فــي صــور
والـنـبـطـ ّـيــة .مــع الــوقــت ،تـضــاعــف عــدد
الـنــاس واملـ ــدارس الــذيــن يقبلون على
امل ـســرح .ص ــار مـكــانـهــم ،خـصــوصــا أن
الـفــريــق يـحــرص على إبـقــاء الـعــروض
مـ ـج ــانـ ـي ــة .وف ـ ـ ــي ان ـ ـت ـ ـظـ ــار املـ ـه ــرج ــان
املوسيقي الشهر املقبل ،يطلق «مسرح
ّ
و«جمعية تيرو للفنون»
اسطنبولي»،
الدورة األولى من «املهرجان املسرحي
ملــونــودرامــا امل ـ ــرأة» .اخ ـتــار املنظمون
يــوم امل ــرأة الـعــاملــي كمناسبة الفتتاح
امل ـه ــرج ــان ع ـنــد ال ـخــام ـســة م ــن مـســاء
ّ
ويستمر طوال خمسة أيام حتى
اليوم
 12آذار (مارس) الحالي .الدورة األولى
هــي تـحـ ّـيــة إل ــى األس ـت ــاذة واملسرحية
الـلـبـنــانـيــة س ـهــام نــاصــر ال ـتــي رحـلــت
ب ــداي ــة هـ ــذه ال ـس ـن ــة .هـ ـن ــاك ف ـي ـلــم عــن
ناصر التي ّ
خرجت معظم املسرحيني
الـ ـشـ ـب ــاب ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن م ـع ـه ــد ال ـف ـن ــون
ّ
املسرحية في الجامعة اللبنانية ،قبل
إطالق املهرجان بعرض دبكة لـ «أطفال
بيت الصمود» .أما افتتاح العروض،

فسيكون مــع «بــا معنى» ( 4/8ـ ـ س:
ّ
املصرية منار الزين
 )18:00للمخرجة
التي تستعيد نصًا مسرحيًا للكاتب
املـ ـص ــري الـ ــراحـ ــل م ـي ـخــائ ـيــل روم ـ ــان
بـعـنــوان «عــزيــزي رج ــب» (أداء :وســام
أســامــه) .يستمر الـعــرض لـحــوالــى 20
دقيقة ،حول العالقة بني الرجل واملرأة
ّ
وتــأثــرات املــرأة بها .في الليلة نفسها
ّ
التونسية
ستقدم
( 4/8ـ س،)19:00 :
ّ
ّ
مسرحية «كيف أنــك؟»
آمــال العويني
ال ـ ـتـ ــي ك ـت ـب ـت ـه ــا وأخ ــرجـ ـتـ ـه ــا أيـ ـض ــا.
ه ـنـ ّـا ،تـتـطـ ّـرق الـفـنــانــة الـتــونـسـيــة إلــى
ّ
تتكبدها املــرأة
املشقة املــزدوجــة التي
الفلسطينية تـحــت سـلـطــة االح ـتــال،
ولـكــونـهــا امـ ــرأة أي ـض ــا .عـلــى بــرنــا ّمــج
امل ـهــرجــان أي ـضــا ،مـســرحـ ّـيــة «ع ـلــدقــة»
( 4/9ـ س )17:00:للبنانية فاطمة ذياب
(كتابة وإخــراج وأداء) ،التي كانت قد

ّ
«جمعية
شاركت في ورشات عمل مع
تيرو للفنون» قبل التحاقها بمعهد
الفنون فــي الجامعة اللبنانية .تلجأ
ّ
لتجسد
ذيــاب إلــى الرقص والتمثيل،
ص ــراع زم ــرد بــن حقيقتها واملجتمع
الذي تعيش فيه .من إقليم الباسك في

تشارك  7عروض من لبنان
وتونس ومصر والبرتغال
وإسبانيا والمكسيك
إسبانياّ ،
تقدم مارين تيرابو كواتوزيا
(إخ ــراج وأداء) مسرحية «مانيفستو
ب ــات» ( 45د ـ ـ  4/9ـ ـ س )18:00 :التي
تصقل فيها شخصية البطلة باللجوء
إل ــى الـســوريــالـيــة واالنـتــروبــولــوجـيــا.
ال ـف ــرق وال ـف ـنــانــون األج ــان ــب وال ـعــرب

املـشــاركــون فــي املـهــرجــان ،ج ــاؤوا إلى
ل ـب ـن ــان ع ـل ــى ن ـف ـق ـت ـهــم الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،مــن
بينهم املـخــرجــة الـبــرتـغــالـيــة آن ــا باملا
ال ـتــي ت ـش ــارك بـمـســرحـ ّـيـتـهــا «ال ت ــزال
ع ـلــى ال ـط ــري ــق» ( 4/10ـ ـ س.)17:00 :
ت ــؤدي ال ـعــرض ( 45د) املـمـثـلــة مــاريــا
ج ـ ــواو فـيـسـيـنـتــي ال ـت ــي ت ـت ـبــع رح ـلــة
أم راقـ ـص ــة ،ف ــي م ـحــاوالت ـهــا لتخطي
ع ـجــزهــا ع ــن ال ــرق ــص .ي ـل ـي ـهــا ،عــرض
ح ـك ــوات ــي ب ـع ـن ــوان «حـ ـك ــاي ــات» (س:
 )18:00للبناني ف ــراس حـمـ ّـيــة .هناك
أي ـض ــا مـســرحـيــة «مـ ـش ــروع الـسـمـكــة»
ال ـقــادمــة مــن املـكـسـيــك ،ال ـتــي أخــرجـهــا
ويؤديها لوسيرو هيرنانديز أريويال،
حــول بطلة السباحة السورية يسرى
مــاردي ـنــي ال ـتــي ش ــارك ــت ف ــي األل ـعــاب
األولومبية لعام  .2016يقوم العرض
على مقارنة جسد مارديني الهارب من

ّ
تقدم اإلسبانية مارين تيرابو كواتوزيا مسرحية «مانيفستو بات»

الـحــرب الـســوريــة مــع بعض الكائنات
املــائـيــة ال ـتــي تـهــاجــر مــن أج ــل الـبـقــاء.
أم ــا ال ـخ ـت ــام ،فـسـيـكــون م ــع مـســرحـيــة
«داندو آيل كانت» ( 4/12ـ س)17:00 :
لـلـمـخــرجــة اإلس ـبــان ـيــة إل ـي ـســا نينيو
(أداء :نيريا غوميز) التي تلجأ فيها
إلــى األغاني الهزلية لتقديم بورتريه
فـكــاهــي المـ ــرأة فــي مـنـتـصــف عـمــرهــا.
علمًا أن األعـمــال املشاركة ستتنافس
ع ـل ــى ج ــوائ ــز أفـ ـض ــل عـ ـ ــرض ،ون ــص،
وسينوغرافيا وتمثيل ،تختارها لجنة
تحكيم مؤلفة مــن املـســرحــي العراقي
عبد الكريم العامري ،واإلسبانية آنا
أل ـف ــاري ــس ،وال ـل ـب ـنــان ـيــن س ـ ــوزان أبــو
ع ـلــي وصـ ــاح ع ـط ــوي .ال ش ـ ّـك ف ــي أن
املـهــرجــان ال ي ــزال فــي مــراحـلــه األول ــى
لناحتي التنظيم والعروض املشاركة،
لكن ال يمكن أن ننسى حقيقة أنه أنجز
ّ
متطوعني،
بفريق من شابات وشبان
وبــإمـكــانـيــات م ـ ّ
ـادي ــة مـتــواضـعــة ج ـدًا،
رغ ــم أن وزارة ال ـث ـقــافــة تـظـهــر كــاســم
ف ـقــط ف ــي ن ــص اإلع ـ ــان .ع ـلــى هــامــش
ال ـحــدث ،هـنــاك ن ــدوات ول ـق ــاءات حــول
واقــع املـســرح فــي لبنان وأهمية كسر
ّ
ّ
الثقافية ( 4/10ـ س)10:00 :
املركزية
التي تعاني منها الكثير من التجارب
الـثـقــافـيــة والـفـنـيــة خ ــارج ب ـيــروت ،من
بـيـنـهــا «املـ ـس ــرح الــوط ـنــي الـلـبـنــانــي»
فــي صــور .دور امل ــرأة فــي املجتمع هو
مـ ــوضـ ــوع ل ـ ـنـ ــدوة ت ـف ــاع ـل ـ ّـي ــة تـقـيـمـهــا
«ج ـم ـع ـيــة ح ـق ــوق امل ـ ـ ــرأة ف ــي ل ـب ـن ــان»،
و«جـمـعـيــة لجنة األم ـهــات فــي صــور»
( 4/11ـ س ،)16:00 :كما سيكون هناك
م ـعــرض ل ـل ـحــرف واألشـ ـغ ــال ال ـيــدويــة
لجمعية «بيت املــرأة الجنوبي» طوال
أيام املهرجان.
«امل ـه ــرج ــان امل ـســرحــي مل ــون ــودرام ــا امل ـ ــرأة»:
 17:00عصر اليوم حتى  12آذار (مــارس)
ـ ـ «املسرح الوطني اللبناني» (مدينة صور ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم81/870124 :

زياد الرحباني ...جمع المتباعدات
باريس ـــ ألمى أبو سمرة
ساعة من الوقت مللء الشارع الباريسي الذي
بحاجة إلى
لم يكن األمر
ٍ
ٍ
يحتضن صالة  New Morningمساء االثنني  4آذار (مــارس) حتى
ساعة أخرى لتستوعب الصالة ذاتها هذا الجمع
نهايته ،وال إلى نصف
ٍ
ّ
ّ
ّ
ووترية
ونفخي ٍة
إيقاعية
آالت
ـام
ـ
م
أ
ًا
ر
متسم
مكانه
الغفير الــذي أخــذ
ٍ
ٍ
ٌ
ٌ
هجني من اللهجات اجتمع
مزيج
وبيانو وكيبورد ينتظرون العازفني.
ّ
ّ
الخلفية
املسجلة في
تحت سقف واحد وإنار ٍة خافتة وموسيقى الجاز
تحاول ضبط اإليقاعات املختلفة لهذه اللهجات .بعدما عجزت هذه عن
ّ
مجانسة تمايالتهم ،إذا بأغنية «بعتلك يا حبيب الــروح» التي أخذت
ِ
مكانها بــن مقطوعات الـجــاز بكل انسيابية ،تـ ّ
ـوحــد إيـقــاع نبضهم
وذبذبات حناجرهم على ّ
السواء ،ما عجزت عن فعله كل الروابط التي
جمعتهم
عبر التاريخٌّ .
ُ
أعضاء الفرقة كل مكانه ،تاركًا لزياد مكانه الطبيعي املنسجم
أخذ
ّ
جدلية ،يسار ّ
َ
ويسار
املنصة،
مع خياراته وفكره بكل ما يحمله من
الـجـمـ ِـع الـهـجــن« .بــون ـســوار» تعقبها «مًـســا الـخـيــر» بمنتهى الـجـ ّـد ّيــة
ُ
ابتسامة مــن زي ــاد كــانــت كفيلة ِّبإشعال الـحـضــور .لــم يكن
ودونـمــا
ٍ
الحضور أو سوئه ،ال فرق،
حظ
لحسن
األمسية،
في
ممنوعًا
التصوير
ُ
ٌّ
َ
الواقفون منهم
إذ ارتفعت على الفور األيادي عاليًا كل يحمل هاتفه،
والجالسون ،وإن فاق عدد الواقفني منهم الجالسني بأشواط.
ـورات ت ـ ـ َّ
ل ــم تـكــن ه ـن ـ َ
ـاك م ـن ـش ـ ٌ
ـوزع جــريــا عـلــى ال ـع ــادة ف ــي األمـسـيــات
ُ ِّ َ
اليسار» ـ في
املوسيقية لتعرف ببرنامجها ،فاقتصرت كلمات
ِ
«نجم ِّ
القسم ّ
مقطوعة
كل
باسم
التعريف
األول من الحفل على األقل ـ على
ٍ
ِ
ِ
ـذه موسيقى مــن مسرحية
عقب االنـتـهـ ِـاء مــن عزفها مــع الـفــرقــة ،فـهـ ِ
«أمرك سيدنا» ألنطوان كرباج من عام  ،1987تالها بعض الجازّ ،ثم
« All my mindأو روح َخ ِّبر» .وكما اسم املقطوعة ،فقد ّ
ضمت مزيجًا
ّ
لجو
من الكالم بالعربية واإلنكليزية .سبق أن أسمع زياد هذه ُاملقطوعة ُ
سامبل حني التقيا في بيروت عام  ،2010فكيف ال يبدأ بها والحفل
ّ
كله ،ال بل الجولة األوروبية كلها ،تحية لروح عازف الجاز هذا الذي كان
له وملوسيقاه عميق ُ األثر في أعمال زياد؟
َ
كانت هــذه املقطوعة ً
استمرت
التي
إبراهيم
لهبة
مجرد
غناء
ٍ
ً
مقدمة ُ
ُّ
«أسعد الله مساءكم» .تقول في نهايتها «هــذا كل
مرافقة الفرقة في ّ
ّ
شيء بالنسبة لهذه الليلة ،وتصبحون على خير» ،لكن هذه الجملة لم

تكن في مكانها مطلقًا ،إذ كان هذا ٌ
غيض من فيض ،وما زال في جعبة
ألمسيات وأمسيات.
زياد الكثير الكثير
ٍ
غلب على األمسية التناوب شبه الدوري بني معزوفات من «ريبيرتوار»
ََ
س
زيــاد ،كمقدمة «لــوال فسحة األمــل»
( ّ ،)1994وأخــرى لسامبل بنف ِ
زيــاد كـ «  »The Song Lives Onوالتي َعــرفــت عنها مقدمة الحفل
أنها ليست من معزوفات سامبل املعروفة ،إال أن الفرقة ً تستطيع أن
تستمر بعزفها ساعة من الزمن ،إال أنها لن تفعل ذلك رأفة بالحضور.
بات معروفًا ّأن زياد وصل إلى مرحلة من التسليم ّ
َ
بأن السواد األعظم
ٍ
من املستمعني ينحو باتجاه املقطوعات التي يتخللها كالم ،ولم تكن
ً
استثناء في هــذا السياق ،إذ عـ ّـرف عنها
معزوفة «مــا تفل» ()1983
بالجدية ،أو ّ
ّ
جديته املشبعة بالتهكم -ال فــرق-
زيــاد بتهكمه املشبع
ً
قائال« :فيها جملة وحدة ،حطيناها فيزا ليسمعوا موسيقى ،ما كان
في شينغن وقتها ،فيزا».
بدأت أيادي الحاضرين املرتفعة تنوء بحمل كاميرات هواتفها عاليًا
فوق الرؤوس ،وأخذت تنزل تباعًا ،لكن أيادي العازفني كانت قد أنهت
اإلح ـمــاء لـلـتــو ،فـكــان أن أتـبـعــوا ب ـ ّ« » 71 Jamاملـعــروفــة أيـضــا باسم
وشنط»...
«مهووس»« ...باملوسيقى طبعًا!» عقب زياد .تلتها «أكياس
ّ
«ما لقيناال ترجمة إال  ...»Bags and Bagsبرغم الضحك الذي ولده
تعليق زياد هذا على اسم املقطوعة ،إال أنها اتسمت بطابع من الهدوء
ً
قياسًا لسابقاتها ،كيف ال وقد كانت آلة البزق حاضرة بقوة بني اآلالت

النفخية والنحاسية ،فتولت بذلك اإلمضاء باسم الشجن الذي يترافق
مــع حــزم األمتعة والــرحـيــل .ولــن يكون خــارجــا عــن السياق أن تليها
ً
مباشرة معزوفة  Middle Eastأو «الشرق األوسط» ،مع حرص زياد
على ربطها بخطوط طـيــران الـشــرق األوس ــط ،فــي دعــابـ ٍـة تحمل في
ثناياها الكثير من املعاني Middle East Airlines« :هيك منشوفها
نحنا ألنو».
أما معزوفة َ«وصلو عبيتو» ( ،)1984فقد وجدت طريقها إلى برنامج
واللي
األمسية« .هيي طويلة شــوي» قال زيــاد« :ألنــو مش ذاكــر بيتو،
ٌ
عم يوصلو مش أحسن منو ،»..وكان أن ارتسمت على وجهه ابتسامة
بسيطة لجزء من الثانية في الثواني األخيرة للمعزوفة ،لعلها أيقظت
ذكرى محببة عن أشخاص وأوقات رحلوا من دون عودة ،أو أنه الرضى
عن األداء وقد اقتربت األمسية من نهايتها .عادت ذكرى جو سامبل
 .Spiralهتف الجمهور في
لتحضر ،وإن لم تغب ،من خالل معزوفته
ٌّ
ّ
تاريخية بني باريس وبرلني،
نهايتها مطالبًا بـ «بال وال شي» ،فالن ّدية
ولن يقبلوا أن يؤثر زياد حضور برلني بغنائها حسب ما شاهدوه من
فيديوهات« .جايي الحديث» جاء ّ
رده ،فما زال على برنامجه معزوفته
كتحية منه لهذه األيقونة املوسيقية أيضًا.
To Bach
ٍ
غنى الحضور كما تمنى «بال وال شي» مع هبة إبراهيم ،التي حاولت
أن تسرق األضواء بداللها ،بينما انزوى النجم منهمكًا في عمله يسار
املـنـ ّـصــة ،وأستطيع أن أج ــزم أن البعض لــم ُيـ ِـشــح بناظري ِه عنه طيلة
األمسية رغــم املشتتات .وحــاول البعض اآلخــر بعناء التقاط صــور ٍة
املكتوبة بخط يده.
واضحة لنوتاته
ّ ٍ
ِ ّ
مصفي ،أو  Our Salmaكما ّ
أحبت مقدمة الحفل
ولعل ظهور سلمى
أن تطلق عليها ،كان مفاجئًا للبعض ومتوقعًا من قبل البعض اآلخر،
فاستعادت بذلك ،وبعد ما يقارب  20عامًا ،ثالثًا من أغنياتها في ألبوم
«مونودوز»« :مش بس تلفنلي» Un verre chez-nous ،و«دعوى ضد
األلبوم حني صــدوره ،قد تتضارب
مجهول» .وكما الجدل الذي أثــاره ً
اآلراء حول ما إذا كانت سلمى موفقة في إطاللتها أو ال ،لكن ال يهم
ٌ
ٌ
وجمع للمتباعدات.
ملاض مضى،
استرجاع
طاملا أن األمسية
ٍ
ّ
ّ
يصح اآلن ،وليس آنفًا ُّ ،تــرداد العبارة الشهيرة في نهاية أغنية
ولعله
«أسعد الله مساءكم» «:هذا كل شيء بالنسبة لهذه الليلة ،وتصبحون
على خير» ،فقد أسعد الله مساءنا بالفعل بهذا النجم الــذي ما خبا
وإن اختبا.
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

صورة
وخبر

ٌ
ليل وليل...

للفرنسي موريس رونوما
( 78عامًا) تاريخ طويل
في مجال تصميم األزياء
وتنسيق اإلطالالت ،وهو
صاحب الفضل األكبر
في تغيير طريقة اختيار
الرجال لمالبسهم .في
ستينيات وسبعينيات
القرن الماضي ،أحدثت
تصاميمه األيقونية
ً
ثورة ،وكسرت المعايير
السائدة ،قبل أن ّ
يوسع
نطاق عمله ليشمل
التصوير الفوتوغرافي
وتصميم األثاثArt .
( Tributeتحية فنية)
هو عنوان المعرض
االستعادي الذي يفتح
ّ
أبوابه أمام زوار Espace
( Bernard Palissyقرب
باريس) ،بدءًا من اليوم
الجمعة لغاية  24آذار ً
(مارس) الحالي ،محاوال
إعطاء فكرة وافية عن
إنجازات هذا االسم الكبير،
ً
احتفاء بستين عامًا
من ّالشغل المتواصل
والخلق (مارتان بورو ــ
أ ف ب)

ّ
ّ
ُ
صوص يقولون« :الليل! »...ويبتسمون.
الل
ّ
َ ّ
ّ
ُ
«الليل!َ »...في َت َـح ّس َ
سون
طرق الحيا ِة يقولون:
الجالدون وقطاع َ ِ
خناجرهم وأعناق ّ
َ
مسدسا ِتهم ،ويبتسمون.
ُ
ّ
ّ ُ
َ
ُ
ُ
وقلوبهم ،ويبتسمون.
فتضيء أحداقهم
يقولون« :الليل!»...
العشاق
َ ّ
البغايا (ناص ُ
عات القلوب ،كا ِل ُ
يقلن« :الليــل »...فتمتلئ
حات املصائر)
ِ
ِ
ُ ّ ّ
بالليل ،ويبتسمنَ.
قلوبهن
ِ
ُ َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
التعاسة والخوف ،يقولونها فتعــتـصر قلوبهم
الشعراء ،أرباب
ِ
ُ
ُ
الظالم والدمع.
أحداقها
ويفيض ِمن
ِ
ُ
ُ
األرامل ،الواق ُ
قرعة
العجائز الخائفون ِمن
الطلق،
عات في
الثكالى،
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
عصا املوت ،األيتام والتائهون واملرضى واليائسون والواقعون في
ِّ َ
َ
ُ َ
َ
صباح أو قطر ِة أمل ،..يقلنها ويقولونها
والجائعون إلى قطر ِة
الضيق ِة
ٍ
َ
ّ
ّ
ُ ّ
َفت ُ
قلب الليل.
نخلع
قلوبهم وقلوبهن ِمن ّ وطأ ِة الل ِ
يل وقساو ِة ِ
ُ
الكروانات َت ُ
نتحب ِمن ِش ّد ِة الليل،
ً ّ
ِّ
ُ
ُ
ُ
الثعالب والضباع تصدح ُمحتفية بالليل،
ّ
َ
ِّ
ّ
ً
ُّ
ْ
ُ
ُ
َ
يل حتى قبل أن ينتهي
الخيانات ،تبش ُر
والديوك ـ ديوك
ِ
ِ
بنهاية الل ِ
ّ
الليل...
ّ
ّ ُ
والليل هو :الليـ ــل.
.. .. .. ..
ّ
أيا ّأيها الليل!
ّ ُ
ّ ُ
ُ
ّ ُ
ُ
ُ
الغامض ُّ
األبكم
البهي
يا أيها الليل الجليلّ ،أيها الليل األعمى ،الليل
ُ
الحنون القاسي:
ما َ
أنت و َمن أنت؟!...
..
كنت كن!ْ
ال بأسّ .أيًا ما َ
َ
النبيذ
وعطر
والوحشة،
الحنني ،واألسى،
اللحظة ِمن
أنت ،في هذه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
واملوسيقى:
ُ
َ
َ
ُ
مأواي ،ومتاهتي ،وبابي ،ومسقط دمعتي ،وجدار قلعتي وقبري.
أنت
َ ّ
أنت« :اللي ـ ــل.»...
2019/1/6

«علي معزة وابراهيم»
عرض صيداوي
مساء اليوم الجمعة ،تحتضن
«سينما إشبيلية» عرض فيلم «علي
معزة وابراهيم» ( 92د ـ تأليف
أحمد عامر وإبراهيم البطوط ـ
إخراج شريف البنداري /بطولة
علي صبحي وأحمد مجدي).
الشريط املصري الحائز جوائز
في مهرجاني «البندقية» و«ماملو»
وغيرهما ،يدور حول الشاب
«علي» الذي يحب معزاة ،ويواجه
انتقادات وسخرية من مجتمعه
ُ
بسبب ذلك ،فترغمه أمه على زيارة
أحد املعالجني الروحانيني .هناك،
يلتقي بـ «إبراهيم» الذي يعاني
من اكتئاب حاد ويسمع أصواتًا
غامضة ال يستطيع فك رموزها.
ينطلق الثنائي في رحلة عبر البالد
ملساعدة بعضهما في التغلب على
محنتهما وإيجاد أمل يدفعهما
للتمسك بالحياة مجددًا.
15/10/2009 3:42:50 PM

www.antoineticketing.com
Untitled-1 1

عرض «علي معزة وابراهيم» :اليوم ـ
 19:30ـ «سينما إشبيلية» (صيدا ـ ـ
جنوب لبنان) .لالستعالم71/270090 :
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مارس

َ
صدق أراغون ...المـرأة مستقبل الرجل
كلمات

في «يوم المرأة العالمي» ( 8آذار /مارس) ،نكتب هذه السنة عن مشاكل مناطقنا المختلفة من العالم العربي ،عن ّ
تحديات النساء على اختالف
محاوالت التركيز على األكثر تهميشًا .بدءًا من التحديات التي يواجهنها ،نرى خطوطًا متشابكة ومتشابهة بين المجتمعات
مجتمعاتهنً ،
من أجل البقاء في أدوار
المختلفة،
وحاجة الستبدال الواقع بما يمكن أن نسميه عدالة ّاجتماعية لمجموعة كاملة ،وقع عليها االختيار ً
ّ
اجتماعية محددة ومحدودة .وفي مواجهتنا لمستويات عدة من القمع واالستغالل ،نصطدم بالتهميش ،شكال أقسى وأكثر لؤمًا .بين

كلمات
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ّ
ّ
أكثر من األخريات ،ألسباب يخلقها النظام األبوي ويغذيها .نعالج في هذا الملف واقعهن في فلسطين،
تهميشًا
تعاني
من
أنفسهن
النساء
ّ
ّ
واألكثر تهميشًا بينهن في األردن .نؤطر أزمة تمثيلهن في اإلعالم اللبناني ،والتحديات التي يواجهنها في تونس ،كما نطرح خطة طريق لتغيير
الواقع السياسي للنساء المهمشات .لكننا نكتب اليوم هذه المواد ،ونرسم ونصنع المواد البصرية ،كنساء أقل تهميشًا من غيرنا ،آمالت أن يأتي يوم
ونجلس كمستمعات ،لقصص األكثر تهميشًا ورسوماتهن وخطواتهن القادمة للتغيير ،آمالت أن نقف وراءهن ،كمتآمرات.

ّ
الحاجة إلى انتقال سياسي فلنترك مقعد المثقفات ولنقف معًا كمتآمرات
ّ
منا .ليس في مدارس علوم االجتماع التقدمية ،ما يثبت أن ّ
«تخيل» أنفسنا مكانهن،
من الصعب أن نفهم ما يعشنه األكثر تهميشًا
ّ
اإلبيستيمولوجيا النسوية استحالة «تمثيلهن» ( )1من قبل من يملكن
د
وتؤك
يعشنه.
يمكن أن ينتج تجربة حقيقية أو واقعية لما
ّ
عنهن .الحل إذًا ،هو في إعطاء المساحة لألكثر تهميشًا ،ليتكلمن عن واقعهن وكيف يرينه .ولكي يكون ذلك ممكنًا ،علينا
امتيازات
ُ
بتحطيم نظم المنافسة وموازين القوى ّالموجودة ،أي أن ننتقل من مواقعنا كأفراد في مجتمعات إلى داعمات ألخريات أكثر
أن نبدأ ّ
تهميشًا منا .علينا حينها أن ننتقل من مقعد المثقفات الذي فرضته علينا أجندات المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية ،إلى
مقعد المتآمرات اللواتي يستخدمن امتيازاتهن لفتح الطريق من أجل من ال يملكن اليوم ،صوتًا.

جنى نخال
في كتابها املرجعي «مــا خلقته املــرأة ،التطور
ال ـج ـن ـس ــي وت ـش ـك ـي ــل امل ـج ـت ـم ــع» ( ،)2ت ـعــالــج
إليزابيث فيشر ( ،)1979للمرة األولى موضوعًا
أساسيًا بالنسبة إلينا« :فعلى عكس مــا كان
ي ـقــولــه دارويـ ـ ـ ــن ،ب ـ ـ «ال ـب ـق ــاء األق ـ ـ ــوى» املـعـتـمــد
عـلــى املـنــافـســة ،عـمــل بـعــض أنـتــروبــولــوجـيــي/
ات الـحـيــوانــات فــي ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن املــاضــي
على تصميم أبحاثهم مسائلني بالذات غياب
مفاهيم كالتضامن والتقاسم واملساعدة .أول
عالم يجري هذا البحث ،قام بأول بحث ّ
مطول
( 15شهرًا) في األدغــال مراقبًا نوعًا من القردة
فــي أمـيــركــا الــوس ـطــى ،فــأثـبـتــت أبـحــاثــه ّ
صحة
ه ــذه الـنـظــريــة :اكـتـشــف أن ال ـقــردة ه ــذه تعيش
في جماعات غير عدائية ،وهي ال تملك هرمية
سلطوية ،وال يتنافس الــذكــور منها مــن أجل
اإلناث ،بينما تتزاوج اإلناث مع ّ
عدة ذكور من
اختيارها .فــي العموم هــي جماعات تعاونية
الطبع تعمل في حماية أفرادها والدفاع عنهم
كلهم».
كتاب فيشر،
عليها
يعتمد
التي
األسس
أحد
إن
ُ َ
هو أن النظرة اإلنسانية الذكورية ف ِرضت منذ
ال ـبــدايــة عـلــى الـشـكــل االجـتـمــاعــي لـلـحـيــوانــات
ّ
وعلى التصرفات الحيوانية ،فأصبحنا نظن
أن ه ــذه الـتـفـسـيــرات الـعـلـمـيــة ـ ـ ـ أي التعليالت
الذكورية لألدوار االجتماعية الحيوانية ـ ـ هي
«الـطـبـيـعــة» ،هــي الـشـكــل الـطـبـيـعــي لـلـعــاقــات.
وامل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ه ـ ــي ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،ج ـ ـ ــزء م ـ ــن ه ــذه
«الـطـبـيـعــة» الـتــي تـهــدف إل ــى تــدمـيــر األخ ــرى/
اآلخر.
ل ــم ي ـس ــأل ع ــامل ــو اإلت ــول ـج ـي ــا (أن ـتــروبــولــوج ـيــا
الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان) ح ـي ـن ـه ــا أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم« :ك ـ ـيـ ــف نـبـنــي
م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا إذًا؟ كـ ـي ــف تـ ـبـ ـن ــى الـ ـع ــاق ــات
االجـتـمــاعـيــة داخ ــل مـنـظــومــة تـنــافـسـيــة؟ كيف
وبأي طريقة يستطيع الفرد أن يشعر بأمان في
ظل عالقات اجتماعية هدفها انتصار فرد على
آخر؟» .لذا ،صارت مفاهيم كالتضامن واملؤازرة
ووقـ ـ ــوف امل ـج ـت ـم ـع ــات واألفـ ـ ـ ـ ــراد م ــع بـعـضـهــم
البعض خاصة في املحن ،مفاهيم ليست فقط
رجعية أو غير براغماتية ،لكنها في األســاس،
ال تنتمي للطبيعة اإلنسانية .يعتمد هذا النوع
من األبحاث على قواعد ّ
ثبتها تشارلز داروين
عـبــر قـ ــراءات تـنــاقــش فيشر أنـهــا بنفس قصر

ّ
«هـــن»

ليوبشكا ــ «لن نرقد
بسالم» (زيت على
قماش ــــ  ٢٠١٩ــــ
العراق)

ّ
عند السابعة مــن مساء الـيــوم ،تطلق «مجلة
الـسـمـنــدل» كـتــابــا جــدي ـدًا ب ـع ـنــوان «ه ــن» إلــى
ـرض ل ـل ـق ـصــص املـ ـ ـص ـ ـ ّـورة ال ـتــي
ج ــان ـ ّـب مـ ـع ـ ّ
يتضمنها املؤلف .تخصص مجلة الكوميكس
اللبنانية هذا الكتاب للمرأة في عيدها ،إذ دعت
مجموعة من الكاتبات للمشاركة بورشة عمل
تحت إشراف ثالث فنانات هن :نور حيفاوي
وكــارن كيروز وترايسي شـهــوان .في «هــن»،
سنقرأ قصصًا مـصـ ّـورة عن نساء عربيات
واجهن مجتمعاتهن من أجل التغيير ،كتبتها
كل من ليا جريج ،ونور نحاس ،وهدى بركات،
وآنا أوباكس ،وجيرالدين كورمان ،ونيفني ك،
وجايد برنارد ،وثارا كابتان ،وروزي نشأت،
وكريستني عياد ،وكــارال ع ـ ّـواد .اللقاء سيتم
ّ ّ
«تعاونية الــضـ ّـمــة» (األشــرفـيــة ـ ـ بـيــروت)،
فــي
حيث ستعرض األع ـمــال أيـضــا ،وستتحدث
الكاتبات عن «هن» ورحلة إنجازه ،باإلضافة
إلــى نقاش وســرد قصصي ،يليه عشاء من
«مطبخ مريم».

النظرة اإلنسانية الذكورية
ُ َ
ف ِرضت منذ البداية على الشكل
االجتماعي للحيوانات ،فأصبحنا
ّ
نظن أن هذه التفسيرات
العلمية هي الشكل الطبيعي
للعالقات

نـظــر ال ـق ــراءات الـتــي أثـبـتــت األب ـحــاث املــذكــورة
أعــاه ،خطأها« .البقاء لألقوى» يقول دارويــن،
أي أن املنافسة وإلغاء اآلخر ،ال بل القضاء على
األضعف ،هي السمة الطبيعية ملجتمعاتنا.
ومــن هنا ،فمفهوم «الـقــوة» أيضًا يعتمد على
القوة الجسدية ،بما يعني أن النصر ليس ملكًا
للقادرين على غلبة األخرى /اآلخر الضعيف/
ة فقط ،بل هو في األســاس ملك القادرين على
تدميرهن/م «ألنهن/م» ضعفاء :تصبح ّ
مهمة
ّ
املجتمع هــي الـبـحــث عــن األض ـعــف ،والتشفي
بــإضـعــافــه/ا أكـثــر واالن ـت ـقــام م ـنــه/ا لضعفه/ا.
ه ــي ع ـلــوم وم ـفــاه ـيــم وق ــواع ــد ـ ـ ـ ع ـلــوم الـنـظــام
الرأسمالي ـ ـ تريد لنفسها أن تكون «علمية» أي
غير منحازة.
لكن أعمال فيشر وغيرها تثبت االنحياز الوقح
لهذه العلوم ،كما ّ
تظهر أن املجتمعات ليست
محكومة بالتنافس ،وأن النساء لسن «طبيعيًا»
سلعة املجتمعات ،وأنهن لسن فاقدات ّاإلرادة.
وبـ ـم ــا أن امل ـن ــاف ـس ــة وركـ ـ ــل األضـ ـع ــف م ــن ــا فــي
ط ــري ــق ت ـقـ ّـدم ـنــا ،لـيـســا ب ــال ـض ــرورة «قـسـمـتـنــا
ون ـص ـي ـب ـنــا» كـجـنــس ب ـش ــري ،ف ـمــن ال ـض ــروري
البحث عن أساليب أخرى للتفاعل والعمل معًا
كمجتمعات.
فــي ه ــذا اإلط ــار وم ــن مـنـظــار إبيستمولوجي،
ً
يمكن مقاربة املــوضــوع على أنــه ليس تبديال
مل ــواق ــع الـ ـق ــرار ف ـق ــط ،ب ــل ه ــو تـغـيـيــر لـلـمـقــاعــد
األمــام ـيــة ف ــي امل ـشــاركــة ف ــي ال ـن ـقــاش ،وف ــي من
يسمع الناس ّ
قصتهن :في َمن ينتجن السردية،
ّ
سرديتهن.
ّ
ّ
نتكلم عن تضامن األكثر امتيازًا مع املهمشات،
ّ
نتكلم عن فهمنا للنسوية كقلب ملوازين القوى،
ّ
ع ـل ــى ك ــل املـ ـسـ ـت ــوي ــات .ف ــي ل ـب ـن ــان ب ــاألخ ــص،
ّ
نـتـكــلــم ع ــن ال ـت ـضــامــن م ــع الــري ـف ـيــات ،م ــع غير
ّ
املتعلمات ،مع غير اللبنانيات ،مع العامالت،
مــع املـحـ ّـجـبــات فــي امل ــدن وغ ـيــر املـحـجـبــات في
ّ
نتكلم ّ
عمن نراهن في صفوف الجامعة
القرى،
ومعنا في العمل ،وبجانبنا في املظاهرات وفي
االجتماعات ،ونفهم بأن هناك شيئًا ما يجعل
ّ
الرجال في الغرفةّ ،
يهمشون آراءهن ويطلبون
منهن الصمت .يظهر التضامن هذا في أشكال
ً
ع ــدي ــدة ،مـنـهــا أوال ال ـت ـع ـ ّـرف إل ــى ام ـت ـ ّيــازات ـنــا.
ً
ب ـ ــدال م ــن ن ـشــرهــا كـمـمـتـلـكــات وال ـت ـغ ــن ــي بـهــا،
علينا استغاللها للدفع باألخريات .في مكان
ً
م ــا ،نستطيع مـثــا اسـتـغــال امـتـيــازاتـنــا هــذه
ّ
لفرض أن يكون رأي املهمشات بقيمة رأينا في
االجتماعات واملجالس.
نتقرب من النساء ّ
من املهم أيضًا أن ّ
املهمشات،
ّ
ك ـم ـت ــواط ـئ ــات ب ـم ـع ـنــى داعـ ـ ـم ـ ــات ومـ ـص ــدق ــات
ّ
ل ـس ــردي ــات ـه ــن وتـ ـج ــاربـ ـه ــن وم ـع ــان ــات ـه ــن .مــن
الضروري أن نعيد بناء هذا الجسر مع النساء
األخــريــات وبــالــذات مــع املـهـمـشــات .مــا ّ
نسميه
«جـ ـسـ ـرًا» ه ـنــا ،ه ــو ت ـلــك الــوص ـلــة ال ـتــي تجمع
أفــراد أي مجموعة تتقاسم الظروف واملشاكل

واألدوار االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ك ـم ــا ه ــي الـ ـح ــال بــن
ً
أع ـضــاء حــرفــة مــا م ـثــا أو عـ ّـمــال مـصـنــع .هــذا
الـجـســر ال ــذي مـشــت عـلـيــه األب ــوي ــة بـثـقــل آالف
السنني فكسرته ومحت دعائمه ،هو ما نعيد
بناءه اليوم .إذ ننتقل ببطء وصعوبة من دور
قامعات لبعضنا بعضًا ،كنائن وجارات يغرن
ّ
من بعضهن ،وموظفات يتنافسن نحو وظيفة
ّ
يتم استغاللهن فيها في كل األحوال ،وحموات
يفرضن سلطة الرجال وقمعهم على الزوجات،
نريد أن نتواطأ كشريكات في الجريمة ،ضد كل
أشكال االستغالل .ونقول بأن االنتقال يحصل
ببطء وصعوبة ،ألن طبقات (و«الطبقات» هنا
ال تـسـتـخــدم بــاملـعـنــى امل ــارك ـس ــي ،لـكــن بمعنى
«امل ـس ـتــويــات») االسـتـغــال عــديــدة ومـتــداخـلــة،
يصعب الخروج منها لرؤيتها ،يصعب فهمها
أحـيــانــا إن لــم نـكــن بــداخـلـهــا ،ويـصـعــب فهمها
أحيانًا ألننا بداخلها.
ّ
ربـمــا يبدو الـكــام هنا بعيدًا جـدًا عــن واقعنا،
أو صـعـبــا عـلــى الـفـهــم فــي س ـيــاق الـشـكــل الــذي
تبدو عليه مجتمعاتنا اليومّ .
ربما من األسهل
أن نــراه بهذا الشكل :نحن اليوم أمــام خيارين:
ّإمــا أن ننهش لحم بعضنا بعضًا في محاولة
لـتـصــديــق رج ــل أثـبــت الـعـلــم خ ـطــأه ،كـمــا أثبت
ّ
خطأ كثيرين غيره ألن عمل البشر غير منزل،
أو ن ـب ــدأ ب ـم ـس ــاء ل ــة أس ــاسـ ـي ــات هـ ــذه ال ـحــاجــة
لتدمير األخ ــري ــات ،والـبـحــث عــن بــديــل .أخـيـرًا،
يأخذ هذا التضامن شكل البقاء في الخلف ،أو
التحركات التي تعنى بمطالب
قبول عدم قيادة
ّ
من هـ ّـن ّ
مهمشات أكثر منا ،ما يعني أن تقود
ّ
األك ـثــر تهميشًا ال ـحــراك ال ـت ـحــرري .بمعنى أن
نأخذ موقعنا كداعمات مــرة أخــرى ،وأن نترك
ّ
حينها ،مساحة الـقـيــادة لـهــن .ليس التنافس
مصيرنا األوحدّ ،
مسيرات نحوه على مضض.
ّ
ه ــو م ــرك ــب اج ـت ـمــاعــي ،تـمــامــا مـثــل أي مفهوم
يمكن استبدال وجوده بمفهوم آخر .واالنتقال
ّ
من التنافس نحو «شيء آخر» يتطلب حركتني:
األولى هي في محاولة ّ
تخيل ما يمكن أن يكون
وكيف يكون هذا «الشيء اآلخــر» ،والثانية في
البدء بتحطيم التركيبات التي تجعل وجودنا
تنافسيًا.
فــي هــاتــن الحركتني ،خـطــوات ال مـحــدودة من
الـ ـتـ ـح ـ ّـرر ،خـ ـط ــوات م ــن تـحـطـيــم ال ـت ـنــافــس في
منظارنا لإلنتاج واالقتصاد والعمل السياسي
والعالقات االجتماعية .فيهما تبرير لتظاهرنا
ّ
كطلب جامعات مع أســاتــذة التعليم الثانوي
سنة  2014في حــراك هيئة التنسيق النقابية،
فـيـهـمــا تـفـسـيــر ل ـل ـت ـظــاهــرات ض ــد تــدم ـيــر مــرج
بسري واملحارق ،فيهما تبرير للتحركات ضد
ال ـح ـ ّـرب اإلم ـبــريــال ـيــة ع ـلــى ف ـن ــزوي ــا ،وتـفـسـيــر
لتدخل كوبا في الكونغو ،ووقوفنا ضد رجل
ي ـط ــرد الج ـئ ــا س ــوري ــا ي ـع ـمــل ب ــائ ــع جـ ــوز على
الرصيف فــي الحمرا .فيهما تبرير ألي حركة
نـ ـق ــوم ب ـه ــا ألج ـ ــل نـ ـص ــرة م ــن نـ ـ ــراه م ـق ـمــوعــا/
مـهـ ّـمـشــا/ة مـسـحــوقــا/ة .فــي هــاتــن الحركتني،
تفسير ملعنى التضامن وال ـخــروج مــن قوقعة
األن ــا التنافسية .فيهما ـ ـ كما يـقــول البعض ـ ـ
الطريق الوحيد الستمراريتنا كجنس بشري،
ولبقائنا كنساء.
 -1عـمـلــت غــايــاتــري سـبـيـفــاك عـلــى مـفـهــوم التمثيل
خاصة من منظار نسوي ،كما ّ
فسرت كيف يسائل
ّ
ّ
املـثــقـفــون /ات ق ــدرة املجتمعات املهمشة على الكالم
وتمثيل نفسها
Spivak, Gayatri. Can the Subaltern Speak? in
)C. Nelson and L. Grossberg (eds
Marxism and the Interpretation of Culture.
Basingstoke: Macmillan.1988
2- Fisher, Elizabeth. Woman’s Creation.
Sexual Evolution and the Shaping of Society.
(1979).

أنشطة
مقاومة
سهى أيقونة
ِ

ّ
األميركية في بيروت»
تحت عنوان «نساء في املقاومة» ،يحتفي «نــادي السنديانة الحمرا» في «الجامعة
باليوم العاملي للمرأة عند السابعة من مساء اليوم الجمعة في قاعة راجي بطحيش في الجامعة .يفتتح
اللقاء بمحاضرة للباحثة واألكاديمية اللبنانية نهلة الشهال ،يليه عرض فيلم «سهى :صمود في الجحيم»
ّ
الشهال ( 1953ـ  .)2008يرافق الفيلم ( 56د) واحــدة من أبــرز املناضالت
للمخرجة اللبنانية الراحلة رنــدة
ّ
ّ
الشيوعية سهى بشارة ،في عودتها إلى قريتها دير ميماس بعد تحرير الجنوب
اللبنانيات في املقاومة
اللبناني عام  .2000حاولت بشارة ،حني كانت ال تزال في بداية العشرينيات من عمرها ،اغتيال قائد جيش
لبنان الجنوبي العميل أنطوان لحد في بيته ،فسجنت عشر سنوات في معتقل الخيام ،الذي تعود إليه في
الفيلم أيضًا ،كما تزور بيت لحد الذي نجا من املــوت .تستعيد بشارة تلك التجربة في السجن االنفرادي،
ّ
وتحت التعذيب في املعتقل الذي ّ
تتحدث عن جوانب أخرى من
تحرر مساجينه في  24أيار (مايو) .لكنها
تجربتها في السجنّ ،
ّ
بالتحرر رغم مرارة املكوث هناك.
أهمها الشعور العميق
¶¶¶

«كرمال اقتصاد عادل ...بدنا نمشي»

ّ
ّ
نهار األحد  10آذار (الساعة  11صباحًا) ،تنظم أكثر من  15مجموعة وناديًا طلبيًا مسيرة في مناسبة يوم
املرأة ،انطالقًا من بشارة الخوري حتى عني املريسة ،تحت عنوان «العدالة االقتصادية قضية نسوية» .تضع
املسيرة نفسها في إطار التحركات الحاصلة ضد السياسات االقتصادية واملصارف التي تزيد من تهميش
العدد األكبر من النساء ،حارمة ّإياهن من العمل والتغطية الصحية والتعليم واملسكن والبدل املادي للعمل
املنزلي.
¶¶¶

ورشة كتابة إبداعية

ّ
تنظم «قرميد» و«سايدواك بيروت» ورشة كتابة إبداعية تديرها ميسان ناصر ،عن املواضيع التي تعانيها
ً
النساء في حياتهن اليومية .الورشة التي تقام يوم السبت  9آذار (الساعة  4حتى  7مساء) في مركز «قرميد»
َّ
ستقدم باللغتني العربية واإلنكليزية.
(فرن الشباك)،
¶¶¶

موعد مع اآلنسة سيمون

ّ
ينظم «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» (فرع طرابلس) عرضًا لفيلم «»?What happened, Miss Simone
عن حياة أيقونة الجاز ،نينا سيمون .الشريط الوثائقي الــذي يستعرض حياة مناضلة من أجل املساواة
والعدالة االجتماعية ،يعرض يوم األحد  17آذار (الساعة السادسة مساء) في «ورشة( »13املينا ،طرابلس).
¶¶¶

ّ
الماركسية تكون نسوية
ّلما
ّ
ّ
ّ
املاركسية تكون نسوية» يوم
ينظم مكتب شــؤون النساء في الحزب الشيوعي اللبناني نشاطًا بعنوان «ملــا
ً
مساء) في مركز الحزب الشيوعي اللبناني في بيروت( ،الوتوات) .ويأتي هذا النشاط
الجمعة  15آذار (الساعة 6
في إطار النقاش الذي يطلقه املكتب حول ماهية املاركسية النسوية وكيفية تطبيقها في لبنان واملنطقة.
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نقاش «جيليت» و«الذكورة السامة»:
أبعد مما «يستحقه الرجال»
جوي سليم

«من أجل ثورة ظافرة ال محالة» لحسن بزون

صورة المرأة في البرامج التلفزيونية
ّ
اإلعالم اللبناني ...كوميديا األخطاء النمطية
ربى الحلو *
ّ
تؤكد لنا مراجع لها عالقة بتاريخ
الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــام أن ال ـ ـصـ ــور
الـ ـنـ ـمـ ـط ـ ّـي ــة الـ ـ ـج ـ ــام ـ ــدة ،ت ـم ـن ــع امل ـ ــرء
ك ـمــا املـجـتـمــع م ــن ال ـت ـقــدم سياسيًا
واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا .لــو أخــذنــا
ً
مـ ـث ــاال وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ف ــي ل ـب ـنــان،
نلحظ أنـهــا عــوضــا عــن مساهمتها
ّ
املجتمعي
فــي دف ــع عـجـلــة التغيير
م ــن خـ ــال م ـضــامــن ت ـع ـكــس ثـقــافــة
ش ـع ـب ـ ّـي ــة أك ـ ـثـ ــر ن ـض ـج ــا ونـ ـ ـقـ ـ ـدًا ،أو
ّ
عـبــر تــوجـهــات تـحــث عـلــى املــواطـنــة
ّ
ّ
ومبنية على فكر الحرية
السليمة
ّ
والـشــراكــة املجتمعية ،غير أنــه على
ّ
ّ
عكس كــل مــا ذكــرنــاه سابقًا ،تشكل
هذه الوسائل مضمونها وفق توجه
نفوذ ما ،أو رأس مال معني ّ
يحدد ما
ٍ
ُيسمح بالتحدث به وكيفيته ،ضمن
ّ
التبعية
إطار أسهم في تعميق فكرة
والـطـبـقـ ّـيــة لـثـقــافــة غــوغــائـ ّـيــة تبغى
الربح من دون العطاء.
ّ
الحوارية
تشتهر في لبنان البرامج
سواء على شاشة التلفزيون أو عبر
ال ــرادي ــو ،وتـتـخــذ بمعظمها طابعًا
ج ــدال ـي ــا ب ــن ض ـيــف أو أك ـث ــر خــال
ال ـح ـل ـقــة ،وإن ك ــان ــت ب ـعــض بــرامــج
ال ــرادي ــو تـعـتـمــد ع ـلــى الـ ـح ــوار عبر
الهاتف مــع مستمعات ومستمعني
وه ـ ــم ي ـت ـج ـهــون إل ـ ــى ع ـم ـل ـهــم خ ــال
فـ ـت ــرة الـ ـصـ ـب ــاح األول ـ ـ ـ ــى؛ ٍوت ـن ـط ـلــق
ّ
ّ
التلفزيونية
الحوارية
أغلب البرامج
املـ ـس ــائ ـ ّـي ــة مـ ــن مـ ـب ــدأ ج ـع ــل امل ـج ــال
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،عـ ــامـ ــا لـ ـلـ ـغ ــاي ــة .وب ــذل ــك
ُيستعاض بالعمل على كشف حقيقة

ّ
ّ
اجتماعية والتحقق من سببها
أزمة
عالقات حميمة
ونتائجها ،بقصص
ٍ
ّ
ومؤثرة تحت عناوين مختلفة:
هــي ليلة ل ـيــاء ،سنكتشف خاللها
امل ـس ـتــور وغ ـي ــر امل ــرغ ــوب بـسـمــاعــه،
سنقضي على الحقيقة بتجاوزها،
ون ـعــرف سـبــب ال ـخــاف بــن أخـتــن،
كـيــف اكـتـشـفــت إح ــدى ال ـن ـســاء أنـهــا
م ـث ـلـ ّـيــة .ف ــي هـ ــذه ال ـح ـل ـقــة سننتقد
ثوبًا وسنتحدث عن إطاللة إلحدى
الـشـهـيــرات (ال ـش ـهــرة هـنــا وف ــق أداة
قياس املحطة وميزانها) ،عن حياة
ّ
ّ
جنسية وعن أكلة مفضلة...
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج خ ـ ــواصـ ـ ـه ـ ــا ،ف ـهــي
تـخــدم املستهلك مــن خــال التسلية
بالعواطف والـجــذب عبر ما ُيسمى
ّ
ب ـ ــال ـ ــ ،Emotainmentفـيـســلــط الـضــوء
عـ ـل ــى تـ ـج ــرب ــة ش ـخ ـص ـ ّـي ــة ل ــإي ـح ــاء
امل ـت ــاب ـع ــات وامل ـت ــاب ـع ــن ل ـل ـبــرنــامــج
بـحـقـيـقــة ال ـق ـ ّـص ــة ال ـت ــي يـتـشــاركـهــا
الضيف/ة مع املضيف/ة مع إضافة
ّ
الحميمية حينًا أو االنفعال
صبغة
أحيانًا أخرى على الحديث.
ول ــن نـسـتـغــرب عـنــدمــا تـمـتـ ّـد حلقة
نحو نصف ساعة (أو أكثر) ،يحاول
ف ـي ـهــا امل ـض ـي ــف أن ي ـق ـنــع املـضـيـفــة
بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة املـ ـص ــالـ ـح ــة بـ ـع ــد ط ــول
انقطاع بني شقيقتني! أو أن تخضع
ّ
ّ
العلنية من
سيدة لنوع من املساءلة
ّ
ثــاثــة رج ــال عــن حياتها الجنسية
وعـ ــدد عــاقـتـهــا ف ــي ال ـي ــوم ال ــواح ــد!
وأخ ـ ـ ــرى ت ـت ـح ــدث ع ــن ج ــرأت ـه ــا فــي
العالقات مع الرجال كما انفتاحها،
وي ــأت ــي الـ ـس ــؤال امل ـن ـت ـظــر« :ه ــل أنــت
مرتبطة بعالقة حاليًا؟» و«مل ــاذا ما

زلت عزباء أو من دون زوج؟» لنصل
إلــى ال ـســؤال األكـثــر ج ــرأة« :هــل أنت
ّ
الجنسية قبل الزواج؟».
مع العالقات
ّ
كأن املسائل الشخصية هي قصص
ج ـ ــدي ـ ــرة (م ـ ـ ــع أه ـم ـي ـت ـه ــا ل ـ ــأف ـ ــراد)
بــامل ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ،كـ ــأن الـحـقـيـقــة
تخضع وتتبع للتجارب واملشاعر
ّ
الخاصة.
تنسج وسائل اإلعالم رسائلها التي
ســرعــان مــا تنتشر ب ـطــرق مختلفة
ّ
اليومية؛ فتشارك
كجزء من حياتنا
عــن قـصــد أو غـيــر قـصــد فــي تكوين
وجـهــة نـظــرنــا تـجــاه اآلخ ــر وتأطير
هذا التكوين .وقد يخلق هذا الواقع
ّ
نمطية كأفكار ثابتة
صورًا ومفاهيم

ّ
يقبل المضيف ضيفته ويعلن أنه
يقوم بذلك ً
بناء على طلب المخرج
كونها جميلة جدًا
موروثات أو معتقدات .وقد ال يظهر
ال ـت ـن ـم ـيــط م ــن ال ش ـ ــيء ،وقـ ــد يـكــون
نتاج نواة حقيقة ما ،لكن أغلب الظن
أن ه ــذه الـ ـن ــواة ت ـت ـحــول ف ــي معظم
ّ
(سلبية أو
األحـيــان إلــى افـتــراضــات
ّ
كأساس في تشكيل صور
إيجابية)
ٍ
ّ
منمطة.
ون ـ ـس ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص بـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــرد مـ ـت ــابـ ـع ــة
ّ
اللبنانية الـتــي ّ
يتم
بعض الـبــرامــج
وضعها محليًا ضمن فئة البرامج
ّ
االجتماعية ،وجود تمييز قائم على
النوع االجتماعي ،مع غياب لتمثيل
حـقـيـقــي لـ ــدور ال ـن ـســاء كـمــا الــرجــال

ونزف كبير للحقيقة التي تغيب عن
الشاشة كأن اإلعالم في لبنان يلعب
دورًا سلبيًا فــي تقديم سيناريو ال
يعكس الــواقــع بــل هــو فــي الحقيقة
وه ــم ك ـب ـيــر .ونـنـتـهــي كــأن ـنــا نـتــابــع
حديثًا خاصًا في دار بني صديقات
وأصدقاء نعتقد أنهم من أهل الثقة.

النساء في الحقل العام

في أحد البرامج التلفزيونيةّ ،
يقبل
املـضـيــف ضيفته ويـعـلــن أن ــه يفعل
ً
بناء على طلب املخرج كونها
بذلك
ّ
جميلة جدًا .ويستمر الحديث لتعلن
ال ـض ـي ـفــة أن ج ـمــال ـهــا ُي ـم ـث ــل نـعـمــة
للمجتمع ،ويسأل املقدم ما لم يكن
متوقع أب ـدًا في
في الحسبان وغير
ٍ
برامج مماثلة« :هل ساعدك جمالك
ّ
الفنية؟».
في مسيرتك
ي ـ ـبـ ــدو ك ـ ـ ــأن تـ ـبـ ـن ــي ه ـ ـ ــذه ال ـص ـي ـغ ــة
الـخـطــابـ ّـيــة فــي قــالــب ثــرثــرة خـ ّ
ـاصــة
ض ـم ــن نـ ـظ ــام م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات ووس ــائ ــل
ّ
إع ــام يملكها ويـتـحــكــم بـهــا رج ــال
ـوري هي لترويض الـ ّ
أو فكر ذك ـ ّ
ـرأي
ً
ال ـع ــام أوال ،وال ـس ـي ـطــرة ثــانـيــا على
شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـتـ ــواصـ ــل عـ ـب ــر م ـخ ــاط ـب ــة
ج ـم ـهــور ن ـص ـفــه م ــن الـ ـسـ ـي ــدات .هو
سـ ـي ــاس ــة ع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا
الـتــواصـلـ ّـيــة «ال ـتــرف ـيــه ال ـتــافــه» مثل
كوميديا مأساوية شعارها األخطاء
ّ
املتكررة وال تقدم شيئًا سوى إعادة
ّ
إنتاج قوالب نمطية للمرأة.
كـ ـت ــب الـ ـش ــاع ــر الـ ــرومـ ــانـ ــي ال ـق ــدي ــم
جوفينال« :شيئان يرغب الجمهور
بــالـحـصــول عليهما ب ـفــارغ الصبر:
ال ـخ ـبــز وح ـل ـبــة ال ـس ـي ــرك» .ك ــان ذلــك

تعليقًا عـلــى سـيــاســة أب ــاط ــرة رومــا
ال ـقــدي ـمــة ،ال ــذي ــن اع ـت ـم ــدوا سـيــاســة
تشتيت البوصلة وإل ـهــاء الشعوب
عبر تقديم التسلية والطعام خالل
مهرجانات الكولوسيوم ملواطنات
ومـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن ن ـ ـ ـسـ ـ ــوا أو ت ـ ـنـ ــاسـ ــوا
ّ
الوطنية.
واجباتهم
أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا وب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى بـ ــرامـ ــج
ال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي ل ـب ـنــان ،ت ـمـ ّـيــز عــاملــة
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع والـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل األملـ ــانـ ـ ّـيـ ــة
إلـ ـي ــزابـ ـي ــث كـ ـ ـ ــاوس فـ ــي تـحـلـيـلـهــا
ملعنى وجود املرأة في وسائل إعالم
وبرامج شبيهة بالتي ذكرناها بني
مـفـهــوم «ال ـن ـســاء فــي الـحـقــل ال ـعــام»
و«الـ ـنـ ـس ــوي ــات فـ ــي ال ـح ـق ــل الـ ـع ــام»
وش ـ ـتـ ــان بـ ــن االث ـ ـنـ ــن فـ ــي ال ـح ـي ــاة
الـ ـي ــوم ـ ّـي ــة .تـ ـتـ ـن ــاول ك ـ ـ ــاوس ف ـكــرة
ّ
تواصلية،
«العام» كعملية تفاوض
ال تـهــدأ وال تستكني .وتـسـعــى هــذه
ّ
البرامج إلى بناء واقع مركب ضمن
معايير وقواعد للعيش معًا ال تشبه
الـحـقـيـقــة :فــا ي ـتـ ّـم بــالـفـعــل الـتـطــرق
لـلـعــاقــات ال ـج ـنـ ّ
ـدريــة كـمــا ه ــي ،وال
واع،
نسمع عن تبادل األدوار بشكل ٍ
ُ
وال ت ـق ــدم ت ـج ــارب ح ـيــاتـ ّـيــة يــومـ ّـيــة
ّ
تؤكد أن املرأة جزء من هذا املجتمع
ـرار مــا .بــل نكتفي
ال فعل إضــافــة بـقـ ٍ
ّ
نسائية خــارج
بــوصــف مجموعات
إطـ ـ ــار ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـح ـق ـي ـق ـ ّـي كــوضــع
عــام للنساء كتجسيد لنزعةٍ أبوية
للسيطرة ،وكفعل إلهاء عن املشاركة
ال ـح ـق ـي ـقـ ّـيــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع وتـحـقـيــق
املواطنة.
* باحثة وطالبة دكتوراه في «جامعة
إيرفورت» ،أملانيا

قـ ـب ــل ش ـ ـهـ ــريـ ــن ،أطـ ـلـ ـق ــت «ج ـي ـل ـي ــت»
إع ــان ــا ض ـمــن ح ـم ـلــة ،We Believe
ّ
السامة Toxic
للتوعية ضد «الذكورة
 .masculinityلــم تخفت ح ـ ّـدة الـجــدل
ح ــول إع ــان امل ــارك ــة الـعــاملـيــة ألدوات
ومـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــرات ال ـ ـحـ ــاقـ ــة ،وال ـ ـ ــذي
وضعه كثيرون فــي قائمة اإلعــانــات
«التي أخطأت جمهورها املستهدف»
.Target audience
ن ـحــو م ـل ـيــون وأرب ـع ـم ـئ ــة ألـ ــف «ع ــدم
إعـ ـ ـج ـ ــاب» ع ـل ــى ي ــوتـ ـي ــوب بـ ــن نـحــو
 29مـ ـلـ ـي ــون م ـ ـشـ ــاهـ ــدة مـ ـق ــاب ــل 777
أل ــف إع ـج ــاب ،وب ــن آالف التعليقات
وعشرات املقاالت املستاءة من محتوى
اإلع ـ ـ ـ ـ ــان ،عـ ـل ــت األص ـ ـ ـ ـ ــوات مل ـقــاط ـعــة
«جـيـلـيــت» ومطالبتها بــاعـتــذار عما
اعتبروه «إهانة للرجال».
اإلع ـ ــان ه ــو ع ـب ــارة ع ــن فـيـلــم قصير
ُي ـظ ـهــر م ـشــاهــد تـمـثـيـلـيــة لـلـتـحــرش،
التنمر ،العنف وغـيــرهــا مــن السمات
ال ـ ـتـ ــي ت ــرتـ ـب ــط بـ ـمـ ـفـ ـه ــوم «الـ ـ ــذكـ ـ ــورة
ال ـســامــة» .نسمع فــي الخلفية صــوت
رجـ ـ ٍـل ي ـت ـســاءل إذا ك ــان ه ــذا «أف ـضــل
ما يستحقه الــرجــال» ،في إحالةٍ على
ال ـج ـم ـل ــة اإلع ــانـ ـي ــة ال ـش ـه ـي ــرة ال ـتــي
راف ـق ــت مـنـتـجــات «ج ـي ـل ـيــت» لـثــاثــن
ً
عــامــا .قبل أن نــرى رج ــاال (باملناسبة
ك ـل ـه ــم ح ـل ـي ـق ــو ال ـ ــذق ـ ــن!) ي ـت ــدخ ـل ــون
ل ـث ـنــي امل ـت ـح ــرش وامل ـت ـن ـمــر وامل ـع ـنــف
ع ــن أف ـعــال ـهــم ،م ــع دعـ ـ ــو ٍة ل ـلــرجــل كي
يحاسب الرجل اآلخر ،وليكن نموذجًا
للصبية «ال ــذي ــن سيصبحون رجــال
ال ـغ ــد» ،بـحـســب اإلع ـ ــان .فــي بيانها
الـتــرويـجــي للحملة ،قــالــت «جيليت»
إن األخبار تدل اليوم على أن الرجال
«ليسوا في أفضل حال» ،وأن كثيرين
عصر
يجدون أنفسهم محجوزين بني
ٍ
ماض من الذكورة وعصر جديد منها.
ٍ
ودع ــت املــاركــة الـعــاملـيــة إلــى التغيير،
ً
مـشـيــرة إل ــى أن ــه آن األوان لــاعـتــراف
بـ ــأن املـ ــاركـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة ت ـ ــؤدي دورًا
ف ــي الـتــأثـيــر عـلــى ال ـث ـقــافــة .وشجعت
«جيليت» الرجال كي يكونوا «أفضل
مــا يمكنهم أن يـكــونــوا» .كما تعهدت
ت ـح ـ ّـدي الـتـنـمـيـطــات وال ـتــوق ـعــات من
ً
معنى أن تكون رجــا ،عبر إعالناتها
والصور التي تنشرها على منصات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،وفــي الكلمات
ال ـت ــي ت ـخ ـت ــاره ــا .وذكـ ـ ــرت «جـيـلـيــت»
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــان ب ــأنـ ـه ــا تـ ـلـ ـت ــزم ال ـت ـب ــرع
بمليون دوالر فــي السنة خــال ثالث
سـ ـن ــوات مل ـن ـظ ـمــات غ ـي ــر رب ـح ـي ــة فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة «ت ـســاعــد ال ــرج ــال
ك ــي ي ـح ـق ـقــوا أف ـض ــل م ــا لــدي ـهــم وكــي
ً
يصبحوا مثاال أعلى للجيل املقبل».
رئيس الشركة األم لـ «جيليت» ،غاري
ك ــوم ــب ،قـ ــال إنـ ــه ع ـبــر ج ـعــل ال ــرج ــال
ّ
معرضني للمحاسبة ،وإلغاء األعــذار
لـلـتـصــرف الـسـيــئ ودع ــم جـيــل جديد
يعمل بــاتـجــاه أفـضــل مــا لــديــه ،يمكن
املساعدة في خلق تغيير إيجابي في
السنوات اآلتية ،مؤكدًا أن «االلتحاق
بالحوار عن الرجولة الحديثة يعني
تغيير كيفية تفكيرنا حــول تصوير
الرجل».

نعي «الرجولة»

ً
أثــار اإلعــان سجاال حادًا لم ينفصل
عن النقاش األكبر الذي أشعلته حركة
 Me tooملكافحة التحرش التي ظهرت
ف ــي ت ـشــريــن األول (أكـ ـت ــوب ــر) .2017

يـكـفــي إل ـق ــاء ن ـظ ــرة ع ـلــى الـتـعـلـيـقــات
أسفل اإلعالن على «يوتيوب» ملعاينة
الغضب الذي أحدثته املاركة العاملية.
معظم اآلراء املعارضة ملحتواه ،اتفقت
على كون «جيليت» غامرت بقاعدتها
الجماهيرية األســاسـيــة ،فقط لتركب
مــوجــة  Me tooف ــي م ـنــاخ الـصــوابـيــة
الـسـيــاسـيــة الـطــاغــي عـلــى املــؤسـســات
الـكـبــرى واملـيــديــا فــي ال ـغــرب .البعض
دع ــا إل ــى مـقــاطـعــة مـنـتـجــات الـشــركــة،
والبعض اآلخر رأى أن املاركة تسعى
ً
فعال إلى مخاطبة النساء لرفع نسبة
ّ
زبــائ ـن ـهــا بـيـنـهــن (ن ـس ــي ك ـث ـيــرون أن
ّ
الـنـســاء أيـضــا بمعظمهن يستعملن
ش ـ ـفـ ــرات ال ـ ـحـ ــاقـ ــة)« .ه ـ ـ ــذا جـ ـ ــزء مــن
الحرب على الرجال»« ،كراهية الرجل
ال ت ـق ــل س ـ ـ ــوءًا عـ ــن ك ــراهـ ـي ــة املـ ـ ـ ــرأة»،
«إنـ ـ ــه ت ـم ـي ـيــز ج ـن ـســي مـ ـقـ ـل ــوب» ،هــي
بعض الحجج التي قدمها أشخاص
ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ملهاجمة إعــان «جيليت» .واحــدة من
املـقــاالت املعارضة لــه (فــي «ذي ديلي
ميل») استعانت بمذكرة صــدرت عن
«جامعة برنستون» ،توصي الطالب
بــاسـتـعـمــال لـغــة «مـحــايــدة جـنــدريــا»:
فعوضًا عن استخدام كلمة mankind
يـجــب ق ــول  Humankindلـلــداللــة على
ال ـب ـش ــري ــة .أم ـ ــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـك ـنــديــة
املحافظة ،إي ــزرا ليفنت ،فاعتبرت أن
كــون مخرجة إع ــان «جيليت» امــرأة
ن ـس ــوي ــة (األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ك ـي ــم ك ـي ــري ــغ)،
يشبه أن يـكــون مـخــرج إع ــان مــا عن
الفوط الصحية هو رجل في منتصف
ال ـع ـم ــر .األكـ ـي ــد أن «ج ـي ـل ـيــت» أرادت
مــواكـبــة مـفـهــوم جــديــد ل ـلــذكــورة آخــذ
ّ
في التشكل في موازاة صراع النموذج
ال ـقــديــم ل ـل ـب ـقــاء .ل ـقــد أص ـب ــح مـعــروفــا
أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،وم ــع
ارت ـف ــاع ص ــوت ال ـن ـســويــات ومجتمع
املـيــم أكـثــر فــأكـثــر ،اتـســع الـحــديــث عن
أن ـم ــاط ج ــدي ــدة م ــن ال ــذك ــورة ،بـعـيــدة
عن فكرة «الــرجــولــة» التقليدية أو ما
بـ ــات ُيـ ـع ــرف حــال ـيــا ع ـلــى مـسـتــويــات
واس ـعــة بـ ـ «ال ــذك ــورة ال ـســامــة» Toxic
 .masculinityأرادت «جيليت» ،املاركة
املــرتـبـطــة تــاريـخـيــا بــالــرجــل ،بــدورهــا
نعي «الرجولة».
ف ـ ــي الـ ـشـ ـه ــري ــن األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن ،ت ـن ــام ــى
الـحــديــث بـ ُكـثــرة عــن مـفـهــوم الــذكــورة
ال ـســامــة ،وأف ـ ــرد ال ـعــديــد م ــن امل ـقــاالت
ملقاربته ال سيما بعد نشر «جيليت»
ّ
املوحد
إعالنها .ومع غياب التعريف
لهذا املفهوم ،يمكن القول باالستناد
إلــى بعض املقاالت التي تطرقت إليه
فــي الـشـهــريــن األخ ـيــريــن ،إن الــذكــورة
السامة تعني السلوك املؤذي واملواقف
املرتبطة عمومًا ببعض الرجال ،مثل
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ق ـم ــع الـ ـع ــواط ــف خ ــال
املواقف املشحونة ،والتصرف بطريقة
ع ــدوان ـي ــة تـتـســم بــالـهـيـمـنــة .بحسب
مقال عن املوضوع في «اإلندبندنت»،
إن هــذا السلوك هــو واح ــد مــن أنماط
مـتـعــددة ل ـلــذكــورة ،وه ــو ينتهي إلــى
ال ـع ـن ــف ،وه ـ ــذا ال ـع ـن ــف إمـ ــا يـنـعـكــس
عـلــى ه ــؤالء الــرجــال أنفسهم أو على
أشخاص آخرين .ويضيف أن الذكورة
ال ـ ـسـ ــامـ ــة ه ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
الـصـغـيــرة ال ـتــي تـتـصــاعــد إل ــى نقطة
يـصـبــح فـيـهــا ال ـع ـنــف مـنـعـكـســا على
العالم.
م ــن جـهـتــه ،ي ـع ـ ّـرف الـطـبـيــب النفسي
األمـ ـي ــرك ــي تـ ـي ــري كـ ــوبـ ــرز الـ ــذكـ ــورة
الـ ـس ــام ــة «ك ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـس ـم ــات
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ال ــذك ــوري ــة ال ــرج ـع ـي ــة ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
االج ـت ـمــاعــي ال ـت ــي تـسـهــم ف ــي تـعــزيــز
الهيمنة ،امليزوجينية (كــره النساء)،
الهوموفوبيا والعنف الـجــائــر» .قبل
شهرين ،أصــدرت الجمعية األميركية
ل ـع ـلــم الـ ـنـ ـف ــس ،م ـج ـم ــوع ــة إرشـ ـ ـ ــادات
تــديــن ال ــذك ــورة الـتـقـلـيــديــة وتصفها
بـ ــ«الـ ـض ــارة» .وح ـ ــددت أن «ال ـس ـمــات
ال ــذك ــوري ــة م ـثــل ع ــدم إب ـ ــداء امل ـشــاعــر،
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة ،اإلن ـ ـجـ ــاز ،االم ـت ـن ــاع عن
إظهار الضعف ،املغامرة واملخاطرة،
هي صفات سيئة ويجب شطبها».
بني املبادرات التي تعمل على مكافحة
«ال ــذك ــورة الـســامــة» ،مـشــروع «الــرجــل
ال ـ ـج ـ ـيـ ــد» ،وهـ ـ ــي تـ ـش ــرح أن ال ــرج ــال
الــذيــن يستعرضون سلوكًا متماهيًا
مــع ال ــذك ــورة ال ـســامــة ،ي ــرون السمات
األن ـث ــوي ــة ال ـن ـم ـط ـيــة ،م ـثــل الـهـشــاشــة
ال ـع ــاط ـف ـي ــة ،ب ـش ـك ـ ٍـل س ـل ـب ــي .وت ـن ـقــل
«اإلنــدبـنــدنــت» عــن املـبــادرة اعتبارها

«أدلجة» السلعة لتحميلها
مجموعة أفكار جذابة وعصرية
أن الــذكــورة الـســامــة ال تــؤثــر فقط في
الصبية الــذيــن يستعرضون سلوكًا
مــؤذيــا ،ولـكــن أيـضــا على مــن حولهم
مـمــن يــرتـبـطــون بــالـسـمــات الــذكــوريــة
املتفق عليها.
ُ
استخدم هذا املصطلح للمرة األولى،
م ـ ــن قـ ـب ــل أخـ ـص ــائـ ـي ــة عـ ـل ــم ال ـن ـف ــس،
سـ ـيـ ـف ــرد ب ـل ـي ــس بـ ــن ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات
وال ـس ـع ـي ـن ـي ــات .ل ـك ــن مـ ــا ك ـ ــان ي ـبــدو
ف ــي ال ـس ــاب ــق «رجـ ــولـ ــة» أي ال ـص ــورة
التقليدية املتوقعة عن الذكور ،أصبح
اليوم «ســامــا» ،لسبب وهــو أن نضال
العقود املاضية والعديد من الحركات
ال ـن ـســويــة ســاه ـمــت ف ــي ت ـب ـيــان تـعــدد
أنماط الــذكــورة وعــدم توقف األخيرة
عـلــى نـمــط واح ــد يـتـغــذى بقمع امل ــرأة

وبالسلوك العدواني تجاهها وتجاه
األنـ ـم ــاط األخ ـ ــرى (امل ـث ـل ـيــون جنسيًا
على سبيل املثل).
ولكن ما عالقة اإلعــان بهذا املفهوم؟
يضع اإلع ــان لنفسه «رســالــة» وهي
ب ـصــورة رئـيـسـيــة ال ــدع ــوة إل ــى تربية
األط ـ ـفـ ــال الـ ــذكـ ــور ب ـط ــري ـق ــةٍ م ـغ ــاي ــرة
عما تربى عليه غالبية رجــال اليوم.
تنشئتهم عـلــى فـكــرة تـعــدديــة أنـمــاط
الــذكــورة ،وعلى قيم مختلفة عن تلك
املــرتـبـطــة بــالــرجــولــة الـتـقـلـيــديــة ،تلك
التي يرزح تحت ضررها الرجال كما
النساء.

أدلجة السلعة
مـ ــن الـ ـب ــديـ ـه ــي الـ ـ ـق ـ ــول ،إن غ ــاي ــة أي
ـان هــو تـنـمـيــة مـبـيـعــات املـنـتــج ال
إع ـ ّ
الـ ـح ــض ع ـلــى ال ـت ـغ ـي ـيــر االج ـت ـمــاعــي.
ّ
لكن املاركات العاملية باتت تعتمد في
أحيان كثيرة على «تسليع» القضايا
ٍ
االج ـت ـمــاع ـيــة ب ـهــدف ب ـنــاء هــويــة لها
وإضفاء قيمة ومعنى على منتجها،
حتى أصبح هناك شبه ظاهرة يمكن
أن ّ
نسميها «نشاط املــاركــات» .فكلما
ّ
ّ
ت ـب ــن ــى امل ـن ـت ــج ق ـض ـيــة تـ ـخ ــص امل ـ ــرأة
أو األق ـل ـي ــات ع ـم ــوم ــا ،خ ـصــوصــا في
ّ
ظــل الـطـفــرة الـتــي شهدتها سياسات
ّ
الـهــويــة فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،كلما
جــذبــت املستهلك أك ـثــر .هـكــذا أطلقت
 Nikeق ـبــل عـ ــام ح ـم ـلــة إع ــان ـي ــة ضد
التمييز العنصري ،فيما أطلقت ماركة
 Just for menحـمـلــة تـشـجــع الــرجــال
ع ـلــى أال ي ـكــونــوا «اعـ ـت ــذاري ــن» حــول
الـعـنــايــة بـمـظـهــرهــم ،إلزالـ ــة الــوصـمــة
واملـســاهـمــة فــي إن ـهــاء مــا يعيب على
الــرجــال االهـتـمــام بمظهرهم .الحملة
اإلعالنية بحسب موقعها تقول« :إنه
ل ـيــس ه ـن ــاك طــري ـقــة وحـ ـي ــدة لـتـكــون
ً
رجال ،وإن العناية باملظهر هي طريقة
لـلـتـعـبـيــر ع ــن هــويـتــك ال ـفــريــدة تـجــاه
الـعــالــم» .كذلك األمــر بالنسبة ل ــDove
التي أطلقت قبل فترة حملة إعالنية

ّ
ت ـ ـحـ ــض ال ـ ــرج ـ ــال عـ ـل ــى «االه ـ ـت ـ ـمـ ــام»
ً
ب ــاآلخ ــري ــن أكـ ـث ــر ،مـ ــؤكـ ــدة ف ــي ب ـيــان
ال ـح ـم ـلــة أنـ ــه «ل ـي ــس ه ـن ــاك شـ ــيء من
قبيل الرجل النموذجي .دوف للرجال
تحتفل بالرجال كما هم حقًا .متعددو
األوجه .أقوياء ومهتمون».
االحتفاء بحملة «جيليت» واملاركات
األخــرى يأتي ممن يرون فيها خطوة
مؤثرة ضمن سياق ثقافي ضاغط من
أجــل تغيير مفاهيم رجعية ،وزي ــادة
الـ ــوعـ ــي ب ـق ـض ــاي ــا م ـح ـق ــة .ولـ ـك ــن فــي
امل ـقــابــل ،تـفـتــح ه ــذه الـحـمــات نقاشًا
متعلقًا بما يمكن تسميته على وجه
الـتـحــديــد بـ«تسليع الـنـســويــة» الــذي
بشكل ملحوظ في
تنامى الحديث عنه
ٍ
السنوات األخـيــرة .على سبيل املثال،
أطلقت «ديــور» قبل عامني ،مجموعة
قمصان كتب عليها We Should All
( Be Feministsعلينا جميعًا أن نكون
ن ـســويــن) .الـقـمـيــص الق ــى رواج ــا من
قـبــل مـمـثــات ومـغـنـيــات مـثــل ريهانا
وجينفر لــورانــس وغيرهما .املفارقة
أن ق ـي ـمــة ال ـ ًق ـم ـيــص ب ـل ـغــت  ،$710ما
يعني أن قـلــة قليلة مــن الـنـســاء حول
ً
العالم بإمكانهن شراؤه أصال .خطوة
«دي ـ ـ ـ ـ ــور» وش ـ ــرك ـ ــات مـ ــابـ ــس أخـ ــرى
اسـتـخــدمــت ع ـب ــارات مـثــل «ن ـســويــة»،
«قــوة الفتاة» وغيرهما من العبارات
التي يمكننا أن نالحظها في متاجر
امل ـ ــارك ـ ــات ال ـع ــامل ـي ــة فـ ــي أي عــاص ـمــة
ً
حول العالم ،تثير ســؤاال قديمًا حول
مــا ُي ـعــرف بــالـنـســويــة النيوليبرالية
أو نـســويــة «املــؤس ـســة» ،وإذا مــا كــان
هناك إمكانية حقًا أن تكون الشركات
الكبرى «نسوية» حقًا.
ّ
وأبعد من النسوية نفسها ،لعل أكثر
ما يثير لالهتمام في حملة «جيليت»
والحمالت الشبيهة ،هو املسعى إلى
«أدل ـجــة» الـسـلـعــة .فمنذ زمــن لــم يعد
كــاف ـيــا ف ــي اإلعـ ــانـ ــات تـ ـع ــداد م ـيــزات
املنتج أو كيفية اإلفادة منه ،بل أصبح
واجـ ـب ــا اب ـت ـك ــار أي ــدي ــول ــوج ـي ــا حــولــه
تجعله جزءًا من مجموعة أفكار جذابة
وع ـصــريــة ،مــع ب ــروز مــؤخ ـرًا ض ــرورة
تمتع هذه األفكار بصفة «امتصاص
ُ
ال ــذن ــب» م ــن ف ـعــل االسـ ـتـ ـه ــاك .ت ـعـ ّـد
ً
«سـتــاربــاكــس» مـثــاال شهيرًا فــي هذا
املـجــال ،فهي تخبرنا منذ سنوات أن
شــراء كوب قهوة من محالتها بسعر
أكثر ارتفاعًا مــن غيرها ،يمثل شــراء
«أخ ــاق ـي ــات ال ـق ـه ــوة» ،ل ـكــون الـشــركــة
«مـ ـنـ ـخ ــرط ــة ف ـ ــي بـ ــرنـ ــامـ ــج الـ ـتـ ـج ــارة
ّ
العادلة ،ومزارعو النب الذين يعملون
لديها يتقاضون أج ــورًا عــادلــة» إلــخ.
ي ـم ـك ــن الـ ـ ـع ـ ــودة ه ـن ــا إل ـ ــى مـ ــا س ـ ّـم ــاه
املنظر االقتصادي األميركي جيريمي
ري ـف ـكــن ب ـ ـ «ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـث ـقــاف ـيــة»،
حيث أصبحت الـشــركــات الكبرى في
الـعـقــود األخ ـي ــرة تـهـتــم بــإضــافــة بعد
ثقافي على الترويج لنفسها ،ما يمثل
ن ـق ـطــة ف ــي ص ــال ـح ـه ــا ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـت ـنــافــس ،وت ـب ــري ـرًا أخ ــاق ـي ــا يجعل
املـسـتـهـلــك راض ـي ــا ع ــن نـفـســه عـنــدمــا
يختار هذه السلعة دونًا عن غيرها.
ّ
فربما تمامًا مثلما نستهلك القهوة
بال كافيني واألكل األورغانيك عمومًا،
فـ ــي م ـس ـع ــى صـ ـح ــي عـ ـل ــى امل ـس ـت ــوى
الـ ـجـ ـس ــدي ،وإبـ ــرائـ ــي ع ـل ــى امل ـس ـتــوى
ال ـن ّـف ـســي ،ه ـكــذا أرادت «ج ـي ـل ـيــت» أن
تكفر عن ذنبها التاريخي بأنها منتج
ّ
وتتنصل من النموذج
خاص بالرجل
ّ
ال ـس ــائ ــد ل ـه ــذا األخ ـ ـيـ ــر ،ض ـم ــن حــمــى
الصوابية السياسية في العالم.
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مارس

َ
صدق أراغون ...المـرأة مستقبل الرجل
كلمات

الفلسطينية في مواجهة التمييز القومي واالجتماعي والطبقي
أيلين كتاب *
في مناسبة الثامن من آذار (مارس)،
ال ب ــد م ــن أن ن ـت ـقــدم بـتـحـيــة إج ــال
وإك ـب ــار لـجـمـيــع ش ـه ـيــدات وق ـي ــادات
الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـس ــائ ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
ال ـل ــوات ــي ق ـضــن ف ــي س ـب ـيــل ال ـحــريــة
ّ
ونثمن عاليًا دور كل من
واالستقالل.
امل ـنــاضــات واملــداف ـعــات عــن وطنهن
املسلوب ،واملتضامنات مع األســرى
واألسيرات اللواتي يعانني االعتقال
وال ـ ـب ـ ـطـ ــش فـ ـ ــي سـ ـ ـج ـ ــون االحـ ـ ـت ـ ــال
الـعـنـصــري .كـمــا نــوجــه تحية تقدير
ألمـهــات وزوج ــات وأخ ــوات الشهداء
ّ
واألسرى املتحديات لظروف أسرهن
املـشـتـتــة بـسـبــب اإلبـ ـع ــاد وال ـح ـصــار
وال ـج ــدار الـعـنـصــري ،وأم ــام همجية
املستوطنني ،والـصــامــدات فــي بؤس
الـقـصــف والـتـهـجـيــر ف ــي ق ـطــاع غ ــزة.
ت ـح ـيــة ل ـل ـن ـس ــاء الـ ـل ــوات ــي اسـت ـط ـعــن
بنضاالتهن املستمرة تعزيز املقاومة
وامل ـ ـسـ ــاه ـ ـمـ ــة فـ ـ ــي صـ ـ ـم ـ ــود األسـ ـ ـ ــرة
الفلسطينية عـلــى أرض ـهــا ،ملواجهة
امل ـ ـشـ ــاريـ ــع االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ال ـه ــادف ــة
ل ـت ـه ــويــد الـ ـق ــدس وشـ ــرذمـ ــة ال ـض ـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة وف ـص ـل ـه ــا مل ـن ــع ال ـت ــواص ــل
ال ـج ـغ ــراف ــي .وأخـ ـيـ ـرًا ت ـح ـيــة لـلـنـســاء
اللواتي يواصلن النضال بكل أشكاله
من أجل تحقيق الدولة ثابتة املبادئ
والحقوق في العودة وتقرير املصير
وإقــامــة الــدولــة املستقلة وعاصمتها
القدس ،ومن أجل إرساء مبدأ املساواة
وتـحـقـيــق ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة على
أساس وثيقة االستقالل الفلسطينية
ل ـع ــام  ،1988ومـ ـب ــادئ ح ـق ــوق امل ــرأة
الفلسطينية الـتــي أعلنها «االتـحــاد
العام للمرأة الفلسطينية» في  2آب
(أغسطس) عــام  1994لتتبوأ املكانة
التي تستحقها.
م ــع أن املـ ـ ــرأة الـفـلـسـطـيـنـيــة تـقــدمــت
وأنجزت في مناحي عدة في الحياة
العامة ،إال أن أغلبية النساء يواجهن
ً
أش ـ ـك ـ ــاال م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ــن االضـ ـطـ ـه ــاد
والتمييز بدءًا من االضطهاد القومي
م ــن ق ـبــل االس ـت ـع ـم ــار الـكــولــونـيــالــي
الصهيوني املغتصب ألرضها ،مما
يميزها بخصوصية عن بقية نساء
ً
امل ـن ـط ـقــة ال ـع ــرب ـي ــة .ف ـض ــا ع ــن أن ـهــا
تشترك معهن فــي أشـكــال أخــرى ّمن
االضطهاد األبوي والطبقي املتجذر
في النظم االجتماعية واالقتصادية
والـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة .فـ ـجـ ـمـ ـيـ ـعـ ـه ــا ت ـق ــف

عــائ ـقــا أم ـ ــام ن ـهــوض ـهــا ،وت ـط ــوره ــا،
ومـشــاركـتـهــا وتمثيلها الـسـيــاســي،
وانـ ـ ــدمـ ـ ــاج ـ ـ ـهـ ـ ــا االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي .ف ــي
مــواج ـه ـت ـهــا ل ـه ــذه األشـ ـك ــال املــركـبــة
م ـ ـ ــن اضـ ـ ـطـ ـ ـه ـ ــاد ق ـ ـ ــوم ـ ـ ــي ،وت ـم ـي ـي ــز
ج ـن ـس ــي ق ــائ ــم ع ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـن ــوع
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،واس ـ ـت ـ ـغـ ــال ط ـب ـق ــي،
ّ
فـ ـ ـ ــإن املـ ـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ت ــواج ــه
تمييزًا مركبًا يستحيل فك ارتباطه
ألنـ ــه ي ـش ـكــل ك ـت ـلــة ع ـض ــوي ــة جــدلـيــة
ّ
مـتــرابـطــة .وألن االضـطـهــاد القومي
هـ ــو صـ ـ ـ ــراع وج ـ ـ ـ ــودي بـ ــن ال ـش ـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ،فهو
يــؤثــر جــدلـيــا عـلــى األش ـك ــال األخ ــرى
مـ ــن ال ـت ـم ـي ـيــز واالض ـ ـط ـ ـهـ ــاد .ل ــذل ــك،
فـ ـمـ ـخ ــاطـ ـب ــة قـ ـضـ ـي ــة املـ ـ ـ ـ ـ ــرأة خـ ـ ــارج
ال ـس ـي ــاق ال ـق ــوم ــي وال ـط ـب ـق ــي ،يمثل
توجهًا ليبراليًا مسلوخًا عن سياقه
ال ـت ــاري ـخ ــي واملـ ــوضـ ــوعـ ــي ،وي ـف ـقــده
الـ ـبـ ـع ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ل ـق ـض ـي ــة امل ـ ـ ــرأة
لتصبح قضيتها قضية مغتربة عن
ّ
محتواها وواقعها .إن هذا النضال
املـ ـشـ ـتـ ـب ــك وامل ـ ـع ـ ـقـ ــد ف ـ ــي ش ـمــول ـي ـتــه
الـ ـق ــوم ــي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـط ـب ـق ــي،
يـ ـف ــرض عـ ـل ــى امل ـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
مواجهة هــذه الــرزمــة مــن التحديات
الـ ـكـ ـب ــرى م ـ ـعـ ــا .فـ ـف ــي هـ ـ ــذه امل ــرح ـل ــة
ال ـح ــرج ــة م ــن نـ ـض ــال ش ـع ـب ـنــا ال ــذي
يواجه وحشية االحتالل العنصري
من جانب ،ومن جانب آخر مشاريع
اإلمبراطورية األميركية ،السياسية
م ـن ـهــا الـ ـت ــي اع ـت ـم ــدت خ ـط ــة صـفـقــة
القرن وأعلنت مدينة القدس عاصمة
لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي ،واالقـتـصــاديــة
منها بإشراف البنك الدولي إلرساء
النموذج املعولم ،الذي تماشت معه
السلطة الفلسطينية وفــي أولويته
ت ـه ـم ـي ــش ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
وتعزيز وتعميق التبعية لالقتصاد
ال ـك ــول ــون ـي ــال ــي ،م ـمــا وسـ ــع الـبـطــالــة
وزاد الفقر ....باإلضافة إلى التمويل
األج ـن ـب ــي الـ ـ ــذي ي ـس ـعــى إل ـ ــى ح ــرف
مـسـيــرة الـنـضــال الــوطـنــي مــن خــال
أج ـن ــدة تـمــويـلـيــة حـقــوقـيــة مسلوبة
م ــن ب ـع ــده ــا ال ــوط ـن ــي وال ـس ـي ــاس ــي،
وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال م ـ ـسـ ــاعـ ــدات إن ـس ــان ـي ــة
غـ ّـيـبــت ال ـحــق الــوط ـنــي واالس ـت ـغــال
الطبقي فــي املـســألــة الفلسطينية....
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات م ـ ــن ت ـش ــاب ــك
الوطني واالجتماعي والطبقي تتم
ِّ
مواجهتها بـكــرامــة وث ـبــات ،وتشكل
املـ ـ ـ ــرأة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي ن ـضــال ـهــا
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اليومي جزءًا ال يتجزأ منها.
مع أن املــرأة الفلسطينية مثل الرجل
تواجه االضطهاد القومي باختالف
أش ـكــالــه ودرجـ ــاتـ ــه ،إال أن ـه ــا تــواجــه
ي ــوم ـي ــا ت ـح ــدي ــات داخ ـل ـي ــة إضــاف ـيــة
تــرتـبــط بـمــواجـهــة االس ـت ـع ـمــار ال ــذي
س ـل ــب ح ــري ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـح ــرك ــة جـ ــراء
اإلغ ــاق والـحـصــار وزاد مــن عزلتها

مبدأ المحاصصة الحزبية أفرغ
العمل النسوي من مضمونه
المكافح
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وم ـع ــان ــات ـه ــا ال ـيــوم ـيــة
بسبب مسؤوليتها األسرية املباشرة
ف ـ ــي ظ ـ ــل غ ـ ـيـ ــاب املـ ـعـ ـي ــل األسـ ــاسـ ــي
بـسـبــب ال ـش ـهــادة أو االع ـت ـقــال .وهــي
تـ ـ ــواجـ ـ ــه أيـ ـ ـض ـ ــا ن ـ ـتـ ــائـ ــج سـ ـي ــاس ــات
ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ـت ـن ـمــويــة
ال ـتــي اع ـت ـمــدت ال ـعــوملــة االقـتـصــاديــة
وأف ـ ــرغ ـ ــت ال ـع ـم ـل ـي ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة مــن

معناها املقاوم ،وأفقدت املرأة دورها
اإلنتاجي الزراعي ألنها ارتكزت إلى
مـبــدأ خصخصة الـخــدمــات الرئيسة
(التعليم والصحة) ،ما زاد من أعباء
املقهورين بمن فيهم النساء ،تاركني
املرأة ملواجهة هذه الظروف وحدها.
فاملرأة تكيفت بأشكال مختلفة لدعم
صـمــود األس ــرة إمــا مــن خــال إنشاء
تـ ـع ــاونـ ـي ــات إن ـت ــاج ـي ــة صـ ـغـ ـي ــرة ،أو
مشاريع اقتصاد منزلي لزيادة دخل
األسرة ومواجهة الفقر ،أو االنخراط
فـ ــي االقـ ـتـ ـص ــاد غ ـي ــر ال ــرسـ ـم ــي غـيــر
املحمي الذي تواجه فيه املرأة ظروف
عمل غير الئقة وشديدة االستغالل،
ّ
خ ـصــوصــا أن نـسـبــة انـ ـخ ــراط امل ــرأة
ف ــي االق ـت ـصــاد الــرس ـمــي ل ــم تـتـجــاوز
 .%17ج ـ ـم ـ ـيـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
وس ـعــت مــن ظــاهــرة الـفـقــر والـبـطــالــة
وح ــول ـت ـه ـم ــا إلـ ـ ــى ظـ ــواهـ ــر ب ـن ـيــويــة
مـ ــع غـ ـي ــاب ش ـب ـك ــة أم ـ ـ ــان اج ـت ـمــاعــي
وإيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاف الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
مشروع الضمان االجتماعي بسبب
االحتجاجات والحراك الشعبي الذي

رأى فيه افـتـقــارًا للمساواة والعدالة
االجتماعية.
كــذلــك ،تــواجــه امل ــرأة مجتمعًا أبــويــا
فــي نـظــامــه الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
يحول دون نهوضها لتأخذ موقعها
امل ـنــاســب وامل ـت ـكــافــئ م ــع نـضــاالتـهــا
وتضحياتها وكفاءاتها .فــاملــرأة في
األسـ ــرة ت ــواج ــه تـمـيـيـزًا عـلــى أس ــاس
ال ـن ــوع ّاالج ـت ـمــاعــي ،وف ــي الـسـيــاســة
ت ـب ـ ّـن أن ـ ــه ل ـيــس ه ـنــالــك ق ـنــاعــة لــدى
السلطة واألحزاب السياسية بقضية
املرأة كقضية استراتيجية وبنيوية.
ويـ ـظـ ـه ــر ه ـ ـ ــذا ب ـ ــوض ـ ــوح ف ـ ــي ن ـســب
تمثيل املــرأة وفعاليتها في السلطة
واألحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب .أم ـ ــا األم ـ ـ ــر اآلخـ ـ ـ ــر ،فـهــو
تحول أغلبية أطر الحركة النسائية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إل ـ ــى ح ــرك ــة نـخـبــويــة
مـغـتــربــة عــن حــاجــات ال ـنــاس بسبب
إلحاقها بأجندات التمويل األجنبي
من جانب ،ومن جانب آخر عدم إتاحة
الفرصة الحقيقية للنساء وخصوصًا
الـ ـش ــاب ــات ل ـل ـم ـش ــارك ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
معتمدين مبدأ املحاصصة الحزبية
ال ـ ـ ـ ــذي أف ـ ـ ـ ــرغ الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـن ـ ـسـ ــوي مــن
م ـض ـمــونــه املـ ـك ــاف ــح .وهـ ـن ــا نـخـلــص
إل ـ ــى أن ت ـض ـح ـيــات وصـ ـم ــود امل ـ ــرأة
لــم تـتــرجــم عـلــى املـسـتــوى التمثيلي
فـ ــي املـ ــراكـ ــز ال ـح ـي ــوي ــة وال ـق ـط ــاع ــات
ّ
األساسية مع أن دورها كان أساسيًا
فـ ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاض ـ ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة
املختلفة خصوصًا أنها كانت تشكل
الـهـيـكــل األس ــاس ــي ل ـص ـمــود األس ــرة
ومقاومتها لالحتالل.
وأخـيـرًا ،فــي ظــل التغيرات الجذرية
التي تواجهها املنطقة العربية التي
ت ــدع ــم ،وتـ ــؤثـ ــر ،وت ـخ ـل ـخ ــل م ــوازي ــن
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة وت ـ ـحـ ــول ـ ـهـ ــا إلـ ــى
قطبية مـتـعــددة ،واس ـت ـمــرار الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي ون ـس ــائ ــه ف ــي امل ـقــاومــة
والـ ـصـ ـم ــود ،ي ـب ـقــى األم ـ ــل ك ـب ـي ـرًا في
ال ـت ـحــرر واالس ـت ـق ــال الـ ــذي سـيـعــود
خ ـ ـي ـ ـرًا عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع ف ـ ـئـ ــات ال ـش ـعــب
وخصوصًا املقهورين منهم« .عاش
الـثــامــن مــن آذار ي ــوم امل ــرأة الـعــاملــي»
و«الـ ـح ــري ــة ألس ـي ــرات ـن ــا وأس ـ ــران ـ ــا»،
و«م ـع ــا وس ــوي ــا م ــن أج ــل غ ــد أفـضــل
تـســوده الـحــريــة وامل ـس ــاواة والـعــدالــة
االجتماعية»
* أستاذة مشاركة في «معهد دراسات
املرأة» في جامعة بيرزيت ومنسقة
«مكتب التواصل للمجلس العربي للعلوم
االجتماعية»

كلمات

صبا الصدر
بـ ــدأ هـ ــذا املـ ـش ــروع ال ـف ـنــي م ــع دع ــوة
لـتـقــديــم م ـق ـتــرحــات ال ـط ــاب ملـعــرض
فــي الـجــامـعــة األمـيــركـيــة فــي بـيــروت:
.ART / WORLD ّ / DISASTER
ُ
عـنــدمــا ط ـلــب مــنــي وض ــع «ال ـكــارثــة»
فــي سياق عالم الـفــن ،ذهبت أفكاري
ع ـل ــى ال ـ ـفـ ــور إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب ال ـس ــوري ــة
السورية
ومئات اآلالف من العائالت ّ
امل ـش ــردة ف ــي ل ـب ـنــان .ع ـنــدهــا ،كــنــا قد
شهدنا عــامــن مــن الـحــرب الـســوريــة،
ُ
ورغبت باستخدام الطريقة البصرية
األكـ ـث ــر ص ـلــة بــال ـت ـعــامــل م ــع ال ـن ـســاء
واألسـ ــر ال ــذي ــن ي ـهــربــون م ــن ال ـحــرب،
ك ـم ــا م ـعــال ـجــة مـ ـ ــرور ال ــوق ــت بـيـنـمــا
يعيشون «ف ــي املـنـفــى» لـكــن مــن دون
استغاللهم .باإلضافة إلى ذلك ،أردت
أن أجد طريقة لنقل /للتعريف بشيء
مــا (رغــم أنــه صغير على األرج ــح في
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النسوية في تونس :مراوحة بين النضال وجندرة السياسة
منيرة البلغوثي *
تتميز قيمة الحركة االجتماعية ،كما
حــددهــا أالن تــوريــن ،Alain Touraine
بقدرتها على التنظيم واالستمرارية
بما هما عنصران تسعى من خاللهما
ال ـف ــاع ـل ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة إل ـ ــى إع ـ ــادة
ت ـش ـك ـيــل األن ـ ـسـ ــاق االج ـت ـم ــاع ـي ــة مــن
خالل التأثير في الرأي العام وتغيير
ّ
ال ـس ـيــاســات .ال أح ــد يـنـكــر أن تــونــس
ال ـي ــوم ت ـخ ــوض غ ـم ــار م ـس ــار يحتكم
إلى فاعلية نسوية تراهن على تطوير
م ـن ـظــومــة حـ ـق ــوق الـ ـنـ ـس ــاء .م ــع ذل ــك،
ّ
فــإنــه مــن الــواضــح أن للنسوية ـ ـ رغم
انـتـصــاراتـهــا ـ ـ ـ عـ ــداءات تـتــربــص بها
وتفتح منافذ الـصــراع على واجهات
عــدة :سياسية أيديولوجية أصولية
ثقافية ...فخطاب كره النسوية املعلن
واملـسـتـبـطــن لـلـتـمـثــات االجـتـمــاعـيــة
ال ـج ـنــدريــة الــدون ـيــة لـلـنـســاء ـ ـ بغض
النظر عن مكانتهن وموقعهن سواء
ك ــان فــي ال ـشــأن الـسـيــاســي أو فــي أي
م ـجــال آخ ــر ـ ـ يـسـعــى بــاس ـت ـمــرار إلــى
عزلها عــن بــاقــي الـحــركــات التحررية
وال ـن ـض ــال ـي ــة وحـ ـص ــره ــا فـ ــي زاوي ـ ــة
التوظيف الذرائعي.
لقد ولدت الحركة النسائية في تونس
مــن رحــم الحركة الوطنية ورافقتها،
فقد كان النخراط النساء في املقاومة
الوطنية والنضال من أجل االستقالل،
استمرار في مرحلة ما بعد االستقالل،
م ــا أس ـه ــم بــال ـتــأك ـيــد ف ــي تسييسهن
وتشكيل وعيهن بالتفاوت والتمييز
الذي ّ
يتعرضن له باعتبارهن أكثر فئة
ً
عرضة للتضرر منه ،فكان هذا الوعي
ال ـن ـقــابــي وال ـس ـي ــاس ــي واالج ـت ـمــاعــي
مـحـفـزًا لـلـعــديــد مــن الـنــاشـطــات نحو
تأسيس جمعيات نسوية ( .)1لكن،
على الرغم من التاريخ الحافل للحركة
ال ـن ـس ــوي ــة ،وال ـت ــرس ــان ــة ال ــدس ـتــوري ــة
والتشريعية لصالح النساء ،فإن هذه
املكتسبات ما زالت تتحصن بالثقافة
البطريركية الذكورية .واقع يسحبنا
إلى مساءلة مدى فاعلية الديناميكية
ال ـن ـســويــة ف ــي ظ ــرف تــاري ـخــي يـطــرح
ع ـل ـي ـهــا خـ ــوض ال ـع ــدي ــد م ــن امل ـع ــارك
واألول ـ ــوي ـ ــات املـتـعـلـقــة ب ـع ـن ــوان مهم
لالنتقال الديمقراطي في تونس وهو
حقوق النساء .والحال أننا اليوم أمام
ت ــراج ــع لـلـقـيــم ال ـتــي ك ــان يـفـتــرض أن
تبنى عليها سياسات ما بعد الثورة،
وهــو تراجع تتعمق فيه دونية املــرأة

ولدت الحركة النسائية في تونس من رحم الحركة الوطنية ورافقتها
الصراع ضد عنف الدولة ،والتضامن
بـشـكــل يـسـهــم ف ــي امل ــزي ــد م ــن انـتـشــار
الـعـنــف .إذ تــرتـهــن ال ـبــاد لــاقـتــراض
مـ ـ ــع حـ ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـه ـ ــوي ـ ــات الـ ـجـ ـن ــدري ــة
الخارجي وترضخ البتزاز السياسات
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا ف ـ ــي خـ ـل ــق م ـس ــاح ــات
الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة املـ ـت ــوحـ ـش ــة ال ـت ــي
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـحـ ــرر واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة أج ـ ـسـ ــادهـ ــا
ت ـق ـضــي ع ـلــى ال ـح ـق ــوق االق ـت ـصــاديــة
املـضـطـهــدة .عـلــى الــرغــم مــن تحصيل
االجتماعية ،وما ينتج عن ذلك من ثقل
املـ ـكـ ـس ــب الـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــي املـ ـتـ ـمـ ـث ــل فــي
يقع على كاهل الفئات األكثر هشاشة،
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خصوصًا املزيد من تفقير النساء ،في
ملناهضة العنف املسلط على النساء،
ّ
ظل انعدام اإلرادة السياسية والبدائل
فإن النسويات اليوم – باإلضافة إلى
النضالية الـتــي تجعل ملف التنمية
معركة تفعيله – يخضن معركة سد
ّ
أح ــد أهـ ــم أول ــوي ــات ـه ــا لـلـتـخـفـيــف من
ثغرات مجلة األحوال الشخصية التي
االح ـت ـقــان االج ـت ـمــاعــي وال ــوق ــاي ــة من
مخاطر اإلرهاب.
ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن مـ ــا ي ـ ـطـ ــرح عـ ـل ــى ال ـح ــرك ــة
الـ ـنـ ـس ــوي ــة الـ ـ ـي ـ ــوم إذًا ه ـ ــو ص ـي ــاغ ــة
مقترحات وبدائل سياسية تستجيب
لـ ـح ــاج ــات الـ ـنـ ـس ــاء وتـ ــرفـ ــض مـنـطــق
ـدة
ال ـع ــومل ــة ،واب ـت ـك ــار م ـق ــارب ــات جــديـ ً
تحفز على مشاركة أكثر عمقًا وفاعلية
لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ف ـ ــي ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة،
تعتبر متخلفة عن واقــع الحقوق في
ف ـف ـســاد ال ـس ـيــاســات يـهـيــئ األرض ـي ــة
تونس اليوم« .إن األخــذ في االعتبار
النتهاك الحقوق .وعليه فإن الفاعلية
الشأن السياسي يحدد بقوة املشروع
النسوية كـجــزء مــن املجتمع املــدنــي ـ
الـنـســائــي» كما تـقــول الـهــام املــرزوقــي
وبحكم انخراطها العضوي في واقع
(.)2
ّ
الـصــراع الطبقي ـ هي املؤهلة لحسم
علينا أن نعترف أن القوانني وحدها

نحن اليوم أمام تراجع للقيم
التي كان يفترض أن تبنى عليها
سياسات ما بعد الثورة

النول منذ  2013حتى اليوم
نطاق احتياجاتهم) يكون مفيدًا لهم،
وع ـلــى األق ــل لـ ــزوار امل ـع ــرض ،يـغــرس
ش ـع ــورًا ب ــاألم ــل ف ــي ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
ً
االس ـت ـب ــاق ـي ــة ب ـ ــدال م ــن عـ ــرض امل ــوت
الوشيك لهذه العائالت .بعدما علمت
ً
أن ن ــوال لحياكة السجاد قــد أعطيت
ل ـل ـن ـســاء الـ ـس ــوري ــات الـ ـن ــازح ــات فــي
تركيا ،قررت استخدام مواردي لتعلم
نـســج الـسـجــاد وب ـنــاء نــول مــع املعلم
يــوســف الـ ـل ــه-ف ّــردي ــزاده ،واس ـت ـخــدام
شـبـكــة م ــن مـمــثـلــي املـجـتـمــع املـحـلــي
الذين زاروا املعرض لنقل هذه املهارة
و /أو م ــوارده ــا لـلـنـســاء ال ـســوريــات
امل ـه ـت ـم ــات ب ـت ـع ـلــم ح ـي ــاك ــة ال ـس ـج ــاد.
تبنت ذلك ورشتان منفصلتان لنسج
الـسـجــاد مــع مـجـمــوعــة مــن  10نساء
سـ ــوريـ ــات وف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــات مـ ــن ب ــرج
البراجنة .خالل هذا الوقت ،كان هناك
العديد من التحديات ،خاصة بسبب
بــدء امل ـشــروع ب ـمــوارد شبه معدومة.
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ً
أوال وقـ ـب ــل ك ــل شـ ـ ــيء ،م ــن ال ـص ـعــب
ح ـقــا ع ـلــى طــال ـبــة أن ت ـب ــدأ مـشــروعــا
بنفسها من دون الحاجة إلى تفسير
أو إقناع أفــراد املجتمع املحلي الذي
تعمل معه بما يجب أن تـكــون عليه
النتيجة النهائية ،مــن دون الحاجة
إل ـ ــى ج ـع ـل ــه ي ـك ـل ــف ش ـي ـئ ــا لـتـحـقـيــق
الــربــح ،وفــي بعض األحـيــان مــن دون
إش ــراك الــذكــور املـعـنـيــن .ثــانـيــا ،كــان
ال ـت ــواص ــل م ــع امل ـش ــارك ــن ال ـســوريــن
والفلسطينيني خالل ورشتي العمل
صعبًا ،خاصة مع مهاراتي اللغوية
ال ـض ـع ـي ـفــة ف ــي ال ـل ـغــة ال ـع ــرب ـي ــة .كــان
أح ـي ــان ــا أك ـث ــر ص ـعــوبــة م ــن تصميم
وتنفيذ كل ورشة عمل .لحسن الحظ،
كــان لـ ّ
ـدي أصــدقــاء أقــويــاء عــرفــوا أين
يأخذوني للعثور على النساجني من
الـسـجــاد ،وكــان لــدي بالفعل معرض
م ـ ـق ـ ـ ّـرر وإقـ ـ ــامـ ـ ــة فـ ـنـ ـي ــة ف ـ ــي م ـع ــرض
إلطــاق املـشــروع ،وبــدون ذلــك لم أكن

ألستطيع الحفاظ على استمرار هذا
املشروع ملدة عــام .مع الوقت ،ساعد
ال ـج ـلــوس م ــع ال ـن ـســاء ف ــي مـســاحــات
خاصة ونقل مهارة بصرية وجسدية
إل ـ ــى حـ ــد م ـ ــا ،فـ ــي خ ـل ــق م ـس ـتــويــات
م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن الـ ـت ــواص ــل .ب ــداي ــة مــن
األساسيات ،كان األمر يتعلق بتعلم
الحفاظ على الخيط ،وإنشاء العقدة
امل ـثــال ـيــة ،واإلفـ ـ ــادة املـثـلــى م ــن الـنــول
الذي أعطيته لهن .من ناحية أخرى،
كــان األمــر يتعلق بمدى سرعة تعلم
الـنـســاء للحياكة ،إذا عــرفــن مـهــارات
فنية /حرفية أخ ــرى ،وكيف يمكننا
تطبيق ذلــك في ورشــات مماثلة .من
جهة أخــرى ،كــان الحديث عنهن ،من
أيــن أتــن ،وكيف انتهى بهن املطاف
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،ومـ ـ ــا ه ـ ــي قـ ـصـ ـت ــي .مــن
الــواضــح أن ه ــذا ســاعــدنــي فــي تعلم
الكثير من العربية العامية ،وبالذات
من اللهجتني السورية والفلسطينية!

ال يمكن أن تضمن الحقوق اإلنسانية
للنساء ،فقد شــاهــدنــا قبل أي ــام على
شاشة التلفزيون كيف تم التعريض
ب ــال ـن ـس ــاء ت ـح ــت ق ـب ــة الـ ـب ــرمل ــان وم ــن
ّ
ط ـ ــرف املـ ـش ــرع ــن أن ـف ـس ـه ــم .إن ه ــذا
الـ ـسـ ـل ــوك امل ـت ـح ـي ــز ذك ـ ــوري ـ ــا أله ـل ـيــة
ال ــذك ــور ف ــي م ـمــارســة ال ـس ـيــاســة ،هو
انعكاس ملشهد عام ِّ
مطبع مع تمثالت
اجتماعية جـنــدريــة ممتهنة للنساء
ومتظننة على حقهن في املشاركة في
ال ـشــأن ال ـعــام وجــاحــدة لرغبتهن في
الـتـحــرك فــي مـســاحــات آمـنــة تؤهلهن
للنشاط بكثافة في الحياة السياسية،
عبر مـحــاوالت االستثمار السياسي
لقضية تحرر امل ــرأة ،وسحب الحركة
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة إل ـ ـ ــى دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ــوظ ـي ــف
اإليــديــولــوجــي .العقلية نفسها التي
تؤبد واقــع استنقاص النساء بنفس
التركة املــوروثــة لسياسات متعاقبة،
أحـكـمــت اسـتـعـمــال واح ـت ـكــار قضايا
ت ـ ـحـ ــرر الـ ـنـ ـس ــاء ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ت ــوظ ـيــف
سـ ـي ــاس ــي ض ـ ـيـ ــق ،فـ ــي م ـش ـه ــد ق ــدي ــم
م ـت ـجــدد لـلـتــوظـيــف ال ـس ـيــاســي الـفــج
لقضايا النساء واستعمالهن كورقة
انتخابية للدعاية والحشد .بعد تسع

س ـنــوات مــن ال ـثــورة الـتــي رفـعــت على
إثــرهــا النسويات شعار «ثــرنــا سويًا
فلننب سويًا» ،ما زلنا لم نبرح العقلية
السياسية األبوية نفسها.
لـقــد ب ــات مــن ال ــازم ال ـي ــوم ،اسـتــدعــاء
«حق الذاكرة» ( .)3فبعد هذا التاريخ
الطويل مــن النضال النسوي ـ ـ ورغــم
ترسانة الحقوق والقوانني املكتسبة ـ
ما زالــت املــرأة التونسية في مواجهة
مــع عقليات الــوصــايــة على جسدها،
وأمـ ـ ــام ت ـه ــدي ــدات مـ ـص ــادرة حــريـتـهــا
م ـ ــن ط ـ ـ ــرف الـ ـ ـق ـ ــوى ال ــرجـ ـعـ ـي ــة ال ـت ــي
تسحبها إلــى مـعــارك تعود بها قرنًا
إل ــى الـ ــوراء .يلزمنا حــق ال ــذاك ــرة بما
هـ ــو حـ ــق ي ـس ـت ــدع ـي ــه ح ـف ــظ الـ ــذاكـ ــرة
الوطنية فــي بلد مــا ،كآلية مــن آليات
ال ـع ــدال ــة االن ـت ـقــال ـيــة ك ـمــا ي ـش ـيــر إلــى
ذل ــك ب ــول ريـ ـك ــور .ي ـلــزم ـنــا اس ـتــدعــاء
تــاريــخ الحركة النسائية فــي تونس،
وتنزيلها في إطــار «الــذاكــرة امللزمة»
الـ ـت ــي ي ـم ـي ــزه ــا ري ـ ـكـ ــور عـ ــن صـنـفــن
آخرين من الذاكرة« :الذاكرة املمنوعة»
ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـع ـل ــق ،فـ ــي س ـ ـيـ ــاق ال ـح ــرك ــة
الوطنية ،بعوائق التذكر وهي عوائق
منعت التأريخ للحركة النسائية إما
بـسـبــب الـعـقـلـيــة ال ــذك ــوري ــة املهيمنة
عـ ـل ــى كـ ـت ــاب ــة ال ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ ،أو ب ـس ـبــب
ضـعــف الـتــوثـيــق الـنـســوي بـحــد ذاتــه.
أمـ ــا ال ـص ـنــف ال ـث ــان ــي ف ـهــو «ال ــذاك ــرة
املـ ـ َّ
ـوج ـ ـهـ ــة» امل ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي مـ ـح ــاوالت
االسـتـثـمــار الـسـيــاســي لقضية تحرر
املـ ــرأة ،عـبــر سـحــب الـحــركــة النسائية
إل ــى دائ ــرة الـتــوظـيــف اإليــديــولــوجــي،
وهــو مــا تجسد فــي كـتــابــات التاريخ
املغالية في تثمني األساطير الصانعة
لحرية املرأة في تونس مقابل التنكر
لنضاالت الحركة النسوية.
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المرأة مستقبل الرجل

األميرة نورجاهان تصطاد النمور
أدركـ ــت األم ـي ــرة نــورجــاهــان قـبــل ال ـثــورة
ّ
اإلشـهــاريــة ب ــأن االسـتـيــاء على السلطة
ّ
ّ
يمر عبر سحر الكلمات .ولذلك ،فإن أول
عمل قامت به بعدما أصبحت إمبراطورة
ه ــو تـغـيـيــر اس ـم ـهــا .كــانــت قـبــل زواج ـهــا
من اإلمبراطور املغولي جاهانجير سنة
 1611تدعى نــور املحل (أي نــور القمر)،
أما في ما بعد ،فقد أصبحت نورجاهان
ـم) .هكذا شــاءت أن يعرف
(أي نــور الـعــالـ ّ
العالم بأسره بأنها متفوقة في اقتناص
ال ـن ـم ــور« :اش ـت ـه ــرت ن ــورج ــاه ــان بــأنـهــا
قناصة نمور ممتازة ،تتفوق على ميرزا
رس ـتــم أف ـضــل ص ـيــاد ف ــي جــاهــانـكـيــر لو
تــذكــرنــا ب ــأن ه ــواي ــة أن ـجــر كــانــت الـعــزف
على الكمان...
ل ـ ــم ت ـ ـكـ ــن الـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــور ال ـ ـت ـ ــي اصـ ـط ــادتـ ـه ــا
نورجاهان أفضل انتصاراتها ،بل إن هذه
األخيرة تتمثل في نجاحها حني تمكنت
من التأثير على الفنانني .وهناك إحدى
املنمنمات التي تجسد ثورة حقيقية في
مجال فــن الــرســم ،حيث تــرى نورجاهان
في حفل إلــى جانب جاهانجير واألمير
خـ ـ ــرام ،وهـ ــي م ـع ــروض ــة ف ــي رواق Free
 Gallery of artفي واشنطن .والــواقــع أن
هذا العمل يشكل منعطفًا هامًا في الفن
ال ـشــرقــي ع ـمــومــا ،وف ــي طــري ـقــة تـصــويــر
نساء الحريم خصوصًا ،ويعود ذلك إلى
ثالثة أسباب على األقل.
يتمثل األول منها في أن الوجوه املرسومة
ت ـعــرب ع ــن م ـج ـهــود جــديــد بــذلــه الـفـنــان
إلض ـفــاء صـبـغــة الــواقـعـيــة عـلـيـهــا .كانت
املنمنمات وخاصة منها الفارسية حتى
ذل ــك ال ـح ــن ،ت ـجـ ّـســد وج ــوه ــا أس ـطــوريــة
مـسـتـمــدة مــن املــاحــم كــالـشــاهـنــامــة ،وال
عالقة لها بالواقع .كانت األميرة شيرين
بطلة دورة «نـظــامــي» الـشـعــريــة ،وكانت
شـخـصـيـتــا م ـل ـكــة س ـبــأ واملـ ـل ــك سـلـيـمــان
مستمدتني من التوراة.
إن املغول هم أول من أدخل رسم الوجوه
بــاملـعـنــى ال ـغــربــي ،أي رس ــم ينقل مالمح
الشخص بأكبر قــدر مــن الــوفــاء .ويعود
ال ـف ـض ــل إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ـج ــدي ــد ف ــي تــدعـيــم
«شــرع ـيــة الـسـلـطــان ال ـح ــاك ــم» .وبتعبير
ّ
آخـ ــر ،فـ ــإن امل ـغ ــول ه ــم أول م ــن اسـتـعـمــل
الـ ـص ــورة امل ــرس ــوم ــة كــوس ـي ـلــة لـلــدعــايــة،
ال ـشــيء ال ــذي ك ــان يـعـ ّـد حـتــى ذل ــك الحني
رغـ ـب ــة ف ــي ال ـظ ـه ــور ونـ ـ ــزوة ل ـ ــدى م ـلــوك
املـسـيـحـيــة الـ ــذي يـتـسـمــون بــالـغـمــوض.
أما التجديد الثاني في املنمنمة نفسها،
فـيـتـمـثــل ف ــي أن اإلمـ ـب ــراط ــور ُي ـ ــرى إل ــى
على أن
جانب زوجته ،الشيء الــذي يــدل
ّ
ه ــذه اإلم ـب ــراط ــورة ال ـتــي يـفـتــرض بــأنـهــا
سجينة كــانــت تـقــدم نفسها ســافــرة إلى
مــن يشاهد الـلــوحــة .لنتخيل بــأن بعض
ال ـق ــادة املـسـلـمــن ال ي ـظ ـهــرون زوجــاتـهــم
ّ
إل ــى ال ـي ــوم ،بـحـيــث أن ـنــا ال ن ــراه ــن البتة
في حفالت االستقبال الرسمية ...حينها
ً
ندرك بأن نورجاهان قلبت األمور فعال.
أمــا السبب الـثــالــث ال ــذي يجعل مــن هذا
املشهد رمزًا سياسيًا ،فهو أن امللكة تقدم
كضيفة ش ــرف« .ورغ ــم ّ كــون جاهانجير
يظل الوجه السائد ...فإنه أصبح يتقاسم
إثارة انتباه املشاهد مع نورجاهان التي
ت ـبــدو ب ــوض ــوح مـحــاطــة بـفــرقــة حرسها
ّ
املشكلة من النساء» .نستخلص من خالل
ه ــذه املــاحـظــة أن املـلـكــة لــم تتسلم زمــام
األمور فحسب ،لكنها أمرت فناني البالط
بأن يحتفوا بانتصارها الذي وصل إلى
قمته في ذلك الحفل الذي كانت صاحبة
فكرته ،حيث أنها نظمته لتكريم األمير
خ ــرام ،ابــن اإلمـبــراطــور مــن زوجــة أخــرى،
إث ــر عــودتــه املـظـفــرة مــن فتحه «لــدكــان».
ك ــان الـحـفــل ذا طــابــع سـيــاســي بــامـتـيــاز،
ح ـيــث ح ـض ــره س ـف ــراء ال ـق ــوى األجـنـبـيــة
ال ـك ـب ــرى ،وم ـن ـهــم «ال ـس ـي ــر ت ــوم ــاس رو»
م ـم ـثــل الـ ـت ــاج ال ـبــري ـطــانــي .إن تـفــاصـيــل
الحفل تستحق االنتباه :كــؤوس الخمر،
واألقمشة ،واألحجار الثمينة ،والفساتني
ذات الـ ـص ــدور امل ـف ـتــوحــة ،كـلـهــا عـنــاصــر
تنتمي إلى حياة النساء اليومية ،الشيء

لوحة تجسد
األميرة
نورجاهان

ً
ال ــذي يـشـكــل دل ـي ــا عـلــى أن ـهــن ل ــم يـعــدن
ّ
المرئيات بشكل كامل كما كن من قبل.
إن أس ــس الـتـمـيـيــز الـجـنـســي فــي الـشــرق
هشة في الواقع ،ألنها ترتكز إلى تقسيم
ً
املـجــال ارت ـكــازًا كــامــا .وإذا مــا اجتاحت
ال ـن ـس ــاء إلـ ــى املـ ـج ــال الـ ـع ــام ،فـ ــإن ركــائ ــز
السيادة الذكورية تتزعزع .وذلــك هو ما
يحصل اليوم ،إذ إن ولوج النساء بكثافة
إلــى املهن العلمية يقضي على الهيمنة
التي كانت للرجال في الشرق.
■■■
( )...في سنة  ،1612وبعد سنة من زواج
نورجاهان ،رسم أبو الحسن ،وهو أشهر
ف ـن ــان ف ــي اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ص ـ ــورة امـ ــرأة

تفاصيل دقيقة
تزعزع التصور الخاطئ
الذي يقول بأن الحضارة
اإلسالمية معادية
للنساء

حاملة بندقية تمثل حسب املتخصصني:
ّ
«صـ ــورة ن ــورج ــاه ــان ذات ـه ــا .إن واقـعـيــة
مــامــح الــوجــه ،وال ـقــوة الـتــي تنبثق من
التعبير ،واإلطار الطبيعي الذي يختلف
ع ــن داخـ ـ ــل الـ ـح ــري ــم ،وكـ ـ ــذا إمـ ـض ــاء أب ــو
ال ـح ـس ــن ....كــل ذل ــك يــدعــو إل ــى االعـتـقــاد
بأن األمــر يتعلق بتصوير حقيقي مللكة
ً
م ـغــول ـيــة» .إال أن رس ـمــا م ـمــاثــا للوجه
ً
يطرح ســؤاال آخــر :هل كانت نورجاهان
هي الوحيدة التي تبيح لنفسها مطاردة
النمور؟ وهل كان الصيد هواية نسوية
اعتيادية في الهند أيام املغول؟
ل ـقــد كـ ــان ه ـ ــؤالء املـ ـغ ــول م ـن ـحــدريــن من
ال ـ ّ
ـرح ــل ال ــذي ــن ي ـعــود أص ـل ـهــم إل ــى آسـيــا

*

الـ ــوس ـ ـطـ ــى ،وال ـ ــذي ـ ــن يـ ــدعـ ــون ب ــامل ـغ ــول
«امل ـ ـتـ ــأتـ ــركـ ــن» ،ك ـم ــا أن ج ــان ـك ـي ــز خ ــان
ك ــان مــن أســاف ـهــم .اسـتـمــر أب ـنــاء الــريــف
واألدغ ــال هــؤالء فــي إع ــادة خلق املناظر
الطبيعية ملاضيهم التائه .لقد احتفظوا
من ثقافتهم القديمة باألنشطة التي كان
يـمــارسـهــا ال ــرج ــال وال ـن ـســاء ف ــي ال ـهــواء
الطلق :مارست النساء خالل عقود لعبة
البولو والرماية ،وتبرز أوصاف الحريم
الـ ـق ــدي ــم ل ـ ــدى امل ـ ـغـ ــول نـ ـس ــاء مــدج ـجــات
بــاألس ـل ـحــة ي ـحــرســن أبـ ـ ــواب «ال ــزن ــام ــا»
وهي لفظة مرادفة لدى املغول للوصيفة
التركية.
لقد أده ــش حـضــور الـنـســاء لــدى املغول
وال ـ ـتـ ــرك ال ـ ّ
ـرح ــال ــة الـ ـع ــرب دائ ـ ـمـ ــا ،وه ــم
الــذيــن ص ـ ّـوروه ــم فــي شـهــاداتـهــم كأكثر
امل ـم ــارس ــن لـلـقـهــر م ــن س ــائ ــر ال ـش ـعــوب
ال ـش ــرق ـي ــة .وفـ ــي س ـن ــة  ،1334ق ـط ــع اب ــن
بطوطة آسيا الصغرى حتى الصني ،وقد
فــاجــأه تعظيم مـلــوك األتـ ــراك لنسائهم:
«ورأيـ ــت بـهــذه ال ـبــاد عجبًا مــن تعظيم
ّ
ال ـن ـس ــاء ع ـن ــده ــم ،وه ـ ــن أع ـل ــى ش ــأن ــا من
ال ـ ــرج ـ ــال» .وك ـم ـغ ــرب ــي أصـ ـي ــل ،ان ــده ــش
ابــن بطوطة على األخ ــص للتحية التي
يوجهها سلطان تركي إلــى زوجـتــه...« :
وي ـق ـعــد ال ـس ـل ـطــان ع ـلــى ال ـس ــري ــر ،وعـلــى
ي ـم ـي ـنــه ال ـ ـخـ ــاتـ ــون ط ـي ـط ـغ ـل ــي ،وت ـل ـي ـهــا
ال ـخــاتــون ك ـبــك ،وع ـلــى ي ـســاره الـخــاتــون
بيلون ،وتليها الخاتون أرودجــا ،ويقف
أسفل السرير على اليمني ولد السلطان...
وتـجـلــس ب ــن يــديــه ابـنـتــه اي ــت كججك.
وإذا أت ــت إح ــداه ــن ،ق ــام ل ـهــا الـسـلـطــان
وأخــذ بيدها حتى تصعد على السرير.
وأم ــا طيطغلي ،وه ــي املـلـكــة وأحـظــاهــن
ع ـنــده ،فــإنــه يستقبلها إل ــى ب ــاب الـقـبــة،
ّ
ف ـي ـس ــل ــم ع ـل ـي ـه ــا ويـ ــأخـ ــذ بـ ـي ــده ــا ،فـ ــإذا
ص ـعــدت إل ــى ال ـســريــر ،وجـلـســت حينئذ
يجلس السلطان ،وهـكــذا كله على أعني
الناس دون احتجاب».
م ــن شـ ــأن هـ ــذه ال ـت ـفــاص ـيــل ال ــدق ـي ـق ــة أن
تزعزع التصور الخاطئ الذي يقول بأن
ال ـح ـضــارة اإلســام ـيــة م ـعــاديــة لـلـنـســاء.
ويـ ـق ــدم ابـ ــن ب ـطــوطــة ال ــدل ـي ــل ع ـلــى عــدم
وجود ثقافة واحدة في العالم املسلم .إذ
إن القاعدة هي التعدد والتسامح تجاه
االخ ـت ــاف ــات ال ـث ـقــاف ـيــة .ل ـقــد ك ــان ال ـعــرب
يـحـجـبــون ن ـســاء هــم ويـسـجـنــونـهــن .أمــا
األتــراك واملغول فال .كان املغول ّ
يقدرون
فــن الــرســم ،ويـظـهــرون ملكاتهم ،وكانت
هـ ـ ـ ــؤالء يـ ـظـ ـه ــرن أمـ ـ ـ ــام األن ـ ـ ـظـ ـ ــار ك ـش ــأن
نــورجــاهــان ،ويـطـلــن منمنمات تضمن
لهن نوعًا من الخلود ،وتشهد بعبورهن
على هذه األرض بعد موتهن .أما العرب،
ف ـكــانــون ي ـج ـهــدون ف ــي إخ ـف ــاء نـســائـهــم،
ويـتـصــرفــون بطريقة تجعل الـتــاريــخ ال
يحتفظ ب ــأي شــاهــد عـلــى سلطتهن .إال
ّ
أن ه ـنــاك امـ ــرأة اس ـتــولــت عـلــى السلطة
فــي الـقــرن ال ـســادس عشر فــي مـكــان غير
بعيد عن طنجة ،وهــي املدينة التي ولد
بها ابن بطوطة ،حيث أصبحت من أكبر
قراصنة املتوسط وأكـثــرهــم خـطـرًا .وقد
وص ـل ــت ب ــامل ــزاح إل ــى مـ ــداه األب ـع ــد حني
جعلت شمال املغرب املشهور بمحافظته
ّ
الشديدة (إنـنــي أقــول ذلــك عــن دراي ــة ألن
أصلي لوالدتي ريفي) ّ
يلقبها بـ «حاكمة
تطوان» .لن تجدوا أي أثر لهذه املرأة في
تاريخ املغرب الرسمي« :إننا ال نعثر في
املصادر العربية على معلومات عن هذه
امللكة التي مارست السلطة خالل ثالثني
سنة (مــن  916ه ـ ـ  )1542وهــو التاريخ
الــذي تسلم فيه زوجـهــا املنظري الحكم
إلــى سـنــة ( 949ه ـ ـ  )1540الـتــي أزيـحــت
فيها عن السلطة.
* فاطمة املرنيسي ( 1940ـ ـ  )2015ـ ـ مقتطفات
من كتاب «شهرزاد ترحل إلى الغرب» ـ املركز
الثقافي العربي ـ ـ  2002ـ ترجمة فاطمة الزهراء
أزرويل
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