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أميركا تحارب حزب الله ...باالحتقان المــ
«يجب ان تعرقل الواليات المتحدة قدرة حزب الله على القيام بعمليات دولية من خالل زيادة الصراع المذهبي الداخلي
في لبنان» .هذا ما ورد حرفيًا في دراسة ضابط في وزارة الدفاع األميركية يعمل اليوم في احد أكبر أجهزة جمع وتحليل
معلومات استخبارية في العالم
عمر نشابة
ج ــاء ف ــي ش ـه ــادة مــديــر االب ـح ــاث في
معهد بروكينغز دنيال بايمن ،أمام
مجلس الشيوخ االميركي يوم  22آذار
املاضي« ،ان الطبيعة املذهبية للحرب
االهـلـيــة ّ الـســوريــة وضـعــت حــزب الله
فــي ص ــف اقـلـيــة ال تتمتع بالشعبية
فــي العالم العربيُ .ي ّ
شهر بنصرالله
وبحزب ّالله اليوم من خالل نعته من
قبل السنة بحزب الشيطان» .وأضاف
فــي خاتمة حديثه «يـجــب ان تشجع
الواليات املتحدة الرياض على اعادة
دعمها ألشخاص ومؤسسات مناوئة
ل ـحــزب ال ـلــه ف ــي ل ـب ـن ــان» .وف ــي ال ـيــوم
نـفـســه ق ــدم مــديــر بــرنــامــج «سـتــايــن»
ل ــاس ـت ـخ ـب ــارات وم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب
فــي مـعـهــد واش ـن ـطــن ،مــاثـيــو ليفيت،
ّ
شـهــادتــه أم ــام الـكــونـغــرس رك ــز فيها
على دور دول التعاون الخليجي في
زي ـ ــادة االح ـت ـق ــان املــذه ـبــي م ــن خــال
تصنيفها حزب الله منظمة ارهابية
ومن خالل سياستها تجاه لبنان «في

تزويد األميركيين الحكومة
ومادي لمنع
اللبنانية بدعم مالي
ّ
تكريس شرعيته
الله من
حزب
محليًاّ
ّ
وشعبيته
اطار التوتر املذهبي بني ايران ودول
ال ـخ ـل ـيــج» .وش ــدد لـيـفـيــت ،وه ــو أحــد
مهندسي قانون العقوبات املصرفية
واجـ ـ ــراءات ال ـخــزانــة االمـيــركـيــة بحق
حــزب الـلــه ،على زي ــادة الضغط على
لبنان لعزل الحزب.
أحد القادة في االستخبارات االميركية
كان قد وضع دراسة عام  2008خلصت
الى ان حزب الله سيكون دائمًا الرابح
االول اذا اسـ ـتـ ـه ــدف ــه االمـ ـي ــركـ ـي ــون
وحلفاؤهم بــأي عمل مباشر ،أمــا اذا
اسـتـهــدفــوا شــرعـيــة وجـ ــوده ومــوقـعــه
على نحو غير مباشر ،فيمكن آنــذاك
ت ـس ـج ـيــل ال ــرب ــح االكـ ـب ــر لــام ـيــرك ـيــن
وحلفائهم .ويـبــدو أن هــذه الخالصة
انـتـقـلــت ال ــى الـتـنـفـيــذ مـنــذ ع ــام 2010
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــد ب ـ ـ ــدء الـ ـ ـح ـ ــرب فــي
سوريا في السنوات التي تلت ،حيث

استخدام األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المحلية غير الحكومية لمنع حزب الله من استقطاب الشباب (هيثم الموسوي)

من هو دوغالس فيليبوني؟
دوغالس فيليبوني هو مندوب وزارة الدفاع االميركية لدى شركة «باالنتير تكنولوجيز»
ّ
الخاصة ،وهي أكبر مصدر لجمع املعلومات االستخبارية في العالم .وكان
االميركية
ُّ
قد كلف قبل ذلك بمهمات استخبارية في باكستان والعراق وافغانستان ،حيث قاد
«عمليات ّ
خاصة للقوات املشتركة» ( .)Joint Special Operations Commandوفي
ّ
عام  2005تولى مهمات استخبارية على الحدود العراقية ـ ـ السورية وكان له دور في
االنتخابات التي جرت في العراق خالل العام نفسه .وجاء في تقرير مشترك وضعته
ثالث شركات للرصد االستخباري (باالنتير تكنولوجيز وبيريكيو تكنولوجيز
وايتش بي غاري فيديرال) عام  2010ان فيليبوني بصفته القيادية «يدير العمليات
ّ
كل مراحلهاّ :
يتعرف على ابرز االرهابيني ويخطط ملهمات قتلهم او
االستخبارية في
القبض عليهم ،وينفذ املهمات بنفسه ،ومن ثم يستثمر املعلومات االستخبارية التي
تمكن من جمعها ليستهدف من خاللها الشبكات االرهابية» .ويضيف التقرير انه عمل
مع هيئات محلية وبعض قادة العشائر في منطقة الرمادي في العراق وساهم في بناء
مدارس ودعم مستشفيات وبعثات املساعدات الطبية.

بلغت ذروة االسـتـهــداف غير املباشر
ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وم ـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـت ـم ــوي ــل
ُ
االميركي للجهود التي تبذل من أجل
«منع حزب الله من استقطاب الشباب
ال ـل ـب ـن ــان ــي» (ب ـح ـس ــب اف ـ ـ ــادة الـسـفـيــر
جيفري فيلتمان امام مجلس الشيوخ
االميركي يــوم  8حزيران  ،)2010ومن
خ ــال ال ـح ــرب الـنـفـسـيــة ال ـتــي تشنها
وســائــل اع ــام عــربـيــة ولبنانية بحق
الحزب .ولم يتردد فيلتمان في االعالن
جهارًا أمام مجلس الشيوخ االميركي
ان ال ــوالي ــات املـتـحــدة انـفـقــت أكـثــر من
 500م ـل ـيــون دوالر م ــن خ ــال بــرامــج
ي ــو اس آيـ ــد  USAIDوم ـي ــدل ايـســت
بــارت ـنــرشــب انـيـشـيــاتـيــف  MEPIفي
لبنان لتحقيق ذلك.

استراتيجية من خالل الرياضيات
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي وض ـ ـع ـ ـهـ ــا ض ــاب ــط
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات ف ـ ــي وزارة الـ ــدفـ ــاع
االم ـيــرك ـيــة دوغ ـ ــاس فـيـلـيـبــونــي هي
اطــروحــة جامعية لنيله شـهــادة عليا
ف ــي «ال ـت ـح ـل ـيــل ال ــدف ــاع ــي» (Defense
 ،)Analysisوه ـ ــي بـ ـعـ ـن ــوان« :حـ ــزب

الـلــه :الشبكة ونـظــام الــدعــم ،هــل يمكن
ايقافهم؟» (Hezbollah: The Network
and its Support Systems, Can They
 . ”be Stoppedام ـ ــا ال ـج ــام ـع ــة فـهــي
م ــدرس ــة الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة االمـيــركـيــة
للدراسات العليا (Naval Postgraduate
 ،)Schoolإحدى اعرق املدارس الحربية
في الواليات املتحدة ،وقد اسست عام
 1909ويرأسها حاليا االميرال رونالد
روت ،ال ـ ـ ــذي ت ــول ــى م ـن ـص ــب امل ـف ـتــش
الـعــام لـقــوات الـبـحــريــة االمـيــركـيــة بني
 2004و .2007وكان الرئيس االميركي
السابق جورج بوش (االب) قد وصف
م ــدرس ــة الـ ـق ــوات ال ـب ـحــريــة االمـيــركـيــة
ّ
«تخرج أفضل
للدراسات العليا بأنها
ض ـبــاط ال ـج ـيــش االم ـي ــرك ــي وأك ـثــرهــم
ً
ذكاء».
فـيـلـيـبــونــي ،الـحــائــز ش ـهــادة جامعية
ف ــي ال ــري ــاض ـي ــات ،اس ـت ـخــدم التحليل
ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي ت ـح ــدي ــد اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي مــواجـهــة حــزب
ال ـل ــه م ــن خـ ــال ق ـي ــاس ق ـي ـمــة امل ـنــافــع
او ال ـخ ـس ــائ ــر ال ـت ــي تـجـنـيـهــا االدارة
االمـيــركـيــة عـبــر الـخـطــوات الـتــي تقدم

عـلـيـهــا ف ــي ل ـب ـنــان .وتـعـتـمــد الخلفية
النظرية لهذا التحليل العلمي «نظرية
األل ـ ـعـ ــاب»  GAME THEORYوه ــي
ت ـح ـل ـي ــل ري ـ ــاض ـ ــي ب ـ ـغـ ــرض اإلشـ ـ ـ ــارة
إلــى أفـضــل الـخـيــارات املمكنة التخاذ
قرارات في ظل الظروف املعطاة ،تؤدي
إلى الحصول على النتيجة املرغوبة.
وتـ ـح ــدد الـ ـخـ ـي ــارات بــال ـت ـس ـل ـســل مــن
ّ
االكثرها فائدة الــى األقلها لكل فريق
من خالل الظروف القائمة .وبالتالي،
ح ــدد فيليبوني خ ـيــارات االميركيني
وحلفائهم من االفضل الى األسوأ على
النحو اآلتي:
الخيار االفضل ( 4نقاط) :يتوقف حزب
ال ـلــه ع ــن ال ـق ـيــام بــأع ـمــال ارهــاب ـيــة من
دون ان يستدعي ذلــك تدخال مباشرا
ح ـي ــث ان الـ ـت ــدخ ــات غ ـي ــر امل ـب ــاش ــرة
(نـ ــزع شــرع ـيــة ال ـح ــزب وشـعـبـيـتــه من
دون اص ــاب ــة مــدنـيــن وتــدم ـيــر البنى
التحتية) تؤتي بثمارها.
ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي ( 3ن ـ ـقـ ــاط) :يـتــوقــف
حــزب الله عن القيام بأعمال ارهابية
بسبب قيام االميركيني بتدخل مباشر
(تــدمـيــر حــزب الـلــه عسكريًا مــا يــؤدي
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ـذهبي
الـ ــى اص ــاب ــة مــدن ـيــن وت ــدم ـي ــر الـبـنــى
التحتية).
الخيار الثالث (نقطتان) :يستمر حزب
الله بالقيام بأعمال ارهابية بعد قيام
االميركيني بتدخل مباشر (استهداف
حزب الله عسكريًا ما يؤدي الى اصابة
مدنيني وتدمير البنى التحتية).
الخيار األسوأ (نقطة واحدة) :يستمر
ح ــزب ال ـلــه بــالـقـيــام بــأع ـمــال ارهــابـيــة
بـ ـع ــد ق ـ ـيـ ــام االم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــن بـ ـت ــدخ ــات
غ ـيــر م ـب ــاش ــرة (ن ـ ــزع شــرع ـيــة ال ـحــزب
وشـعـبـيـتــه م ــن دون اص ــاب ــة مــدنـيــن
وت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة) .وي ـش ــرح
فـيـلـيـبــونــي أن ذلـ ــك ق ــد ي ـك ــون سـبـبــه
ب ــطء ات ـيــان ال ـتــدخــات غـيــر املـبــاشــرة
بثمارها.
أمـ ـ ــا خـ ـ ـي ـ ــارات حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ف ـح ــدده ــا
فيليبوني على النحو اآلتي:
الخيار االفضل ( 4نقاط) :يقوم حزب
الله بأعمال شرعية (من خالل الهيئات
االجتماعية واالقتصادية واالنخراط
فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة والـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ـش ـ ــروع عــن
النفس) بينما تقوم الواليات املتحدة
ب ـت ــدخ ــل ع ـس ـك ــري ي ـس ـت ـهــدف ال ـح ــزب
مباشرة.
الخيار الثاني ( 3نـقــاط) :يقوم حزب
الـلــه بــأعـمــال ارهــابـيــة الفـتـعــال تدخل
أمـ ـي ــرك ــي عـ ـسـ ـك ــري مـ ـب ــاش ــر وي ــرع ــب
مناوئيه.
الخيار الثالث (نقطتان) :يقوم حزب
الـ ـل ــه ب ــأعـ ـم ــال ش ــرع ـي ــة ب ـي ـن ـمــا ت ـقــوم
الواليات املتحدة بتدخل غير مباشر
ملكافحته (وف ــي ه ــذه الـحــالــة يتخلى
ال ـحــزب عــن قــدرتــه لـتــرهـيــب مناوئيه
وعليه ان يعتمد على شعبيته بينما
م ـ ـ ــوارده ت ـقــل ع ــن مـ ـ ــوارد االم ـيــرك ـيــن
وحلفائهم الخليجيني).
الخيار األســوأ (نقطة واحــدة) :يخسر
حزب الله شرعيته وشعبيته ويستمر
بــال ـق ـيــام بــأع ـمــال اره ــاب ـي ــة ب ـعــد قـيــام
االميركيني بتدخالت غير مباشرة.
بـعــد عــرض خ ـيــارات كــل مــن الفريقني
ينتقل فيليبوني الى القياس الرقمي
(الـ ــرقـ ــم االول لــأم ـيــرك ـيــن وال ـث ــان ــي
ل ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه) .وي ـ ـط ـ ـلـ ــق ع ـ ـلـ ــى هـ ــذا
القياس اســم «معادلة ن ــاش» NASH
 ،EQUILIBRIUMويـتـبــن مــن خالله
اآلتي:
ـ ـ التدخل العسكري املباشر لالميركيني
مقابل االعمال «االرهابية» لحزب الله
هو ملصلحة الحزب بفارق نقطة.
ـ ـ التدخل االميركي غير املباشر مقابل
االع ـم ــال «االره ــاب ـي ــة» ل ـحــزب ال ـلــه لن
يــأتــي ب ــأي نتيجة يـمـكــن ان يستفيد
منها اي من الطرفني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ـت ـ ــدخ ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري امل ـ ـبـ ــاشـ ــر
ل ــأمـ ـي ــركـ ـي ــن مـ ـق ــاب ــل ق ـ ـيـ ــام الـ ـح ــزب
بــأعـمــال شــرعـيــة هــو ملصلحة الـحــزب
بفارق نقطة.
ـ ـ التدخل االميركي غير املباشر مقابل
قـ ـي ــام ال ـ ـحـ ــزب ب ــأعـ ـم ــال ش ــرعـ ـي ــة هــو
ملصلحة االميركيني وحلفائهم بفارق
نقطتني.
يشرح فيليبوني العناصر األساسية
ال ـت ــي ت ـج ـ ّـســد ال ـت ــدخ ــل غ ـي ــر امل ـبــاشــر
ً
ب ـ ــاآلت ـ ــي :أوال ت ـ ــزوي ـ ــد االمـ ـي ــركـ ـي ــن
الحكومة اللبنانية بدعم مالي ومادي
ملـنــع ح ــزب الـلــه مــن تـكــريــس شرعيته
وشـعـبـيـتــه م ـح ـل ـيــا ،ثــان ـيــا اس ـت ـخــدام
مـنـظـمــة االم ـ ــم امل ـت ـح ــدة وغ ـي ــره ــا مــن
امل ـن ـظ ـم ــات امل ـح ـل ـيــة غ ـي ــر ال ـح ـكــوم ـيــة
لـتــأمــن خــدمــات اجـتـمــاعـيــة وتــربــويــة
ومهنية ملنع حزب الله من استقطاب
الـ ـشـ ـب ــاب ،ث ــال ـث ــا م ـن ــع حـ ــزب ال ـل ــه مــن
القيام بأعمال دولية من خــال زيــادة
الـ ـ ـص ـ ــراع امل ــذهـ ـب ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي وذلـ ــك
ـف تـحــالــف دول ــي ضـ ّـد
مــن خ ــال تــألـيـ ّ
ح ــزب ال ـلــه امل ـصــنــف مـنـظـمــة ارهــابـيــة
والتشديد على أن الـحــزب هــو مجرد
ع ـم ـي ــل اره ـ ــاب ـ ــي الي ـ ـ ـ ــران ومـ ـ ــن خ ــال
اغتيال قادته العسكريني (صفحة 48
من الدراسة).
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ّ
عشر سنوات على «األخبار»… إنها البداية فقط!
بيار أبي صعب
أمس ،في إحدى قاعات ّ
مقر «األخبار» في
ّ
بناية «الكونكورد» ،تحلقت أسرة التحرير
ومعظم الزميالت والزمالء من محررين
ّ
وإداريني ،حول الزميل إبراهيم األمني ،لقص
ّ
ُ
قالب الحلوى الذي نقشت عليه شجرة تتدلى
منها أسماؤنا .هؤالء نحن ،نقف اليوم على
ّ
الخضم الهائج ،نضحك
منت السفينة في
ّ
ّ
ونعبث وننشد ونخرب ،رغم مأسوية الراهن،
وخطورة املوقف .كانت لحظة مؤثرةّ ،
وقوية،
ّ
على ّ
عفويتها :رغم كل شيء نحن هنا،
نحصي إنجازات املاضي (وإخفاقاته)،
ّ
ممن ّ
ونتهيأ للمستقبل .كثيرون ّ
تنبأوا
بموتنا املبكر ّ
غيروا اليوم رأيهم ،ومنهم
من اختفى هو ،تمامًا ،من املشهد ،أو من
ينازع للبقاء .كثيرون راهنوا على هزيمة
مشروع املقاومة التي رفعنا لواءها في عقدنا
التأسيسي وال نزال ،وها هم يحصون ،أكثر
من أي وقت مضى ،هزائمهم وخساراتهم.
كثيرون تأثروا بناّ ،
وطوروا تجاربهم ،أو
مسخوا تجربتنا بال خيال وبال قدرة على
االبتكار .فات هؤالء أن املسألة ليست مسألة
قالب أو شكل ،أو تخمة ّ
مادية ،أو أسماء
ّ
ُصنعت في مختبرنا الصاخب ،لكنها تذوي
وصفة ّ
خارجه… بل إن هناك روحًاْ ،
سرية،
ّ
معادلة مركبة تجمع بني الخيال واملوهبة
واالطالع والتجربة ،والصدق والجرأة والوعي
النقدي ورفض مماألة السلطة ،والوضوح
الحاسم في اختيار األولويات وتحديد العدوّ،
وفضح االستغالل والظلم ،ومحاسبة الذات
والصديق قبل الخصم ،وخدمة قضايا العدالة
ّ
والتقدم.
كما يعرف الجميع ،انطلقت هذه الجريدة
املغايرة ،قلبًا وقالبًا ،قبل عشر سنوات،
تحت هدير الطائرات املغيرة التي راحت تفرغ
ّ
والهمجية على الشعب اللبناني،
أطنان الحقد
في الضاحية وبيروت ومدن الجنوب وقراه
وسائر أنحاء لبنان ،برضى «العالم ّ
الحر»
ومباركته وتواطؤ أعداء الداخل والخارج .كنا
هنا نعرف أننا سننتصر .رحنا نهزأ من
القصف اإلسرائيلي على طريقة الفنان مازن
كرباج الذي ّ
خص «األخبار» برسومه ،وفي
إحداها ّ
يمد للطائرات إصبعه الوسطى ،والذي
أنجز «عرضًا أدائيًا» تحت القصف شاهرًا
ّ
آلته الترومبيت بوجه الـ«إف  .»16هكذا كنا
تمامًاّ .
تمسكنا بالحلم ،طوال هذه السنوات،

رغم األنواء واألعاصير ،ورغم وعورة الطريق.
واصلنا اإلبحار عكس ّتيار الصحافة
السائدة التي نخرتها العادة واملجامالت،
ّ
ّ
والتعصب ،والكسل املهني
والتبعية والرياء
والخوف والتزوير ،واملصالح ّ
الضيقة
والحسابات الصغيرة .لم نكن نعرف كم
ّ
سنستمر ،وضمن ّأي ظروف .لم نكن نعرف
ّ
أننا سنجتاز األعاصير واملطبات ،لنقف
هنا اآلن ،في الصالة نفسها التي وقف فيها
جوزف سماحة وإبراهيم األمني ومعهما
خالد وإميل وعمر وهال وصباح واآلخرون،
ممسكني بالعدد ّ
األول من جريدة «األخبار»،
حلم حياتنا ّ
املهنية…

ّ
وتتوسع.
ستتجدد «األخبار»
قد تكون المرحلة اآلتية
صعبة ،لكننا سنواجهها بمزيج
من السخرية والصبر

في القاعة الكبرى التي يشغلها حاليًا
«القسم العربي والدولي» ،احتشد الجميع
أمس بحثًا عن أسباب لالعتزاز باملاضي،
وعن مصادر حماسة لأليام اآلتية .كنا
هنا ثالثة أجيال :الرعيل املؤسس ،الجيل
الوسيط والوافدون الجدد من زميالت وزمالء
كانوا في ّ
سن املراهقة عندما أبصرت َ
النور
ُ
جريدة «األخبار» .ثالثة أجيال يجمع بينهم
رابط مهني وعاطفي وأخالقي ،يختلفون
تحت سقف مشترك ،يطرحون تساؤالتهم
ّ
الوجودية ،ويطلبون كثيرًا من الواقع الصعب
ّ
املكبل بالقواعد واألعراف القديمة .هذا الواقع
ّ
نلتف عليه كما نستطيع ،ويغلبنا أحيانًا،
فنعاود ّ
الكرة من دون التنازل عن مبادئنا
وطموحاتنا .عقد كامل ّ
مر ،تزاحمت فيه
األحداث واملفاجآت ،وانهالت التحديات
واالمتحانات ،كما في املالحم القديمة.
ّ
واجهت الجريدة ّ
هزات عنيفة وملا تبلغ
ّ
سن الرشد .عبرت من هنا «ثورات كاذبة»
وحروب وفنت ،تركت على جسدنا بعض
الندوب .حدثت ّ
تحوالت كثيرة ،في لبنان

واملنطقة والعالم .وال تزال املعركة في أوجها.
حققت الجريدة انتصارات ،وفرضت لغتها
ّ
وأخالقياتها وجرأتها على كشف
وأسلوبها
ّ
املسكوت عنه واملس باملحظورات السياسية
ّ
ّ
واالجتماعية.
واأليديولوجية
لدينا إذًا أسباب كثيرة للشعور بالفخر
والثقة واالعتزاز .نستمد ّقوتنا ممن رحلوا
مثل جوزف سماحة الذي يحاسبنا كل يوم
ويطالبنا بإنجازات تشبهنا ،ومثل ّ
عساف
ّ
ّ
بورحال الذي يذكرنا بأن البوصلة تتجه
ُ
جنوبًا ،حيث استشهد عند الحدود مع
ّ
فلسطني .نفكر أيضًا في الذين انتقلوا إلى
ّ
خيارات أخرى .نفكر في الوجوه الجديدة
التي تبحث عن مرجع ومعنى ويقني ،في
ّ
التشوش والضياع .نتساءل كيف
أزمنة
نحمي مشروعنا الوطني والقومي واإلنساني
ّ
املصيرية التي تشهدها
في ّدوامة الحروب
املنطقة ،واألوبئة القاتلة التي تتهددها :من
ّ
أجنبية وخيانة
استبداد وفساد ووصاية
ّ
ّ
وتعصب ومذهبية وانغالق
بعض النخب،
وتكفير ،واستسالم ملشروع العدو وفلسفة
الخراب العظيم .لدينا أسباب كثيرة للقلق،
لن نتجاهلها في هذه املناسبة الخاصة،
ّ
علمًا منا أن السنوات العشر املقبلة قد
تكون أصعب من سابقاتها .أصعب بسبب
ّ
اإلقليمية املقلقة .أصعب بسبب
الظروف
ّ
ّ
األزمة االقتصادية واالجتماعية ،والتصدعات
الكيانية التي تتهدد النظام اللبناني .أصعب
بسبب األزمة القاسية التي تحاصر صناعة
الصحافة واإلعالم وتمويلهما في لبنان
والعالم العربي ،ولن نستطيع أن نتجاوزها إال
بأنماط إنتاج جديدة ،وذهنيات جديدة ،ودعم
واضح من القطاعني العام والخاص ،وإعادة
النظر في أدواتنا وأساليبنا ،واستيعاب
التقنيات ووسائل التواصل الجديدة .علينا
إذًا استعادة شريحة واسعة من ّ
القراء،
خارج الغيتوات واملتاريس والخنادق .نعي
تمامًا اليوم أننا ال نزال عند الخطوات األولى
من هذه «املغامرة املحسوبة» التي ّ
تحدث
عنها جوزف سماحة قبل عشر سنوات.
ّ
وتتوسع ،وتطلق موقعها
ستتجدد «األخبار»
الجديد .قد تكون املرحلة اآلتية صعبة ،لكننا
سنواجهها كدأبنا طوال هذه السنوات ،بمزيج
من السخرية والصبر .تحيا األزمة! عزيزي
ّ
القارئ ،املاضي بعض منا… واملستقبل لنا!

تصفية قادة المقاومة
بالتزامن مع األعمال غير املباشرة
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـه ــدف ح ـ ــزب الـ ـل ــه عـبــر
مـحــاوالت نــزع شرعيته وشعبيته،
ال تـغـفــل اإلدارة األم ـيــرك ـيــة خـيــار
تصفية قادة الحزب جسديًا.
إن هذا املوقف األميركي يأتي بعدما
ت ـبــن ف ــي دراس ـ ــات ع ــدة أن نسبة
ن ـجــاح تـنـفـيــذ االغ ـت ـيــاالت مرتفعة
بسبب توفر امل ــوارد االستخبارية
وب ـس ـب ــب ح ــرف ـي ــة املـ ـنـ ـف ــذي ــن ،وأن
ت ـلــك الـعـمـلـيــات يـمـكــن أن تضعف

امل ـن ـظ ـمــات «اإلره ــابـ ـي ــة» .أبـ ــرز تلك
الــدراســات وضعها إيــدوارد كابلن
وألكس منتز وشــاول ميسال عام
( 2005نشرت في مجلة الدراسات
بشأن النزاعات واإلرهــابStudies
in Conflict and Terrorism
عــدد  )28جــاء فيها أن «إسرائيل
نفذت  75عملية اغتيال تمكنت من
خاللها من تصفية  65مستهدفًا
بمعدل  86%نجاح» وكانت النتيجة
تــراجــع أداء املـنـظـمــات «اإلرهــابـيــة»

ال ـت ــي يـنـتـمــي إل ـي ـهــا امل ـس ـت ـهـ َـدفــون
لــوجـسـتـيــا وعـسـكــريــا وتنظيميًا.
وش ــرح دان ـي ــال بــايـمــن (ف ــي مـقــال
ن ـش ــر فـ ــي م ـج ـل ــة فـ ــوريـ ــن اف ـي ــرز
ع ــام  )2006أن «ن ـس ـبــة ضـحــايــا
العمليات االنتحارية ارتفعت من
معدل  3.9قتلى خــال كل هجوم
ع ــام  2001ال ــى م ـعــدل  5.4قتلى
جــراء كــل هجوم عــام  .2002لكن
هــذه النسبة انخفضت الــى معدل
 0.98قتيل خــال كــل هـجــوم عام

 2003وإل ـ ــى م ـع ــدل  0.33قـتـيــل
خ ـ ـ ــال ك ـ ــل ه ـ ـجـ ــوم ع ـ ـ ــام 2004
لتصل الــى معدل  0.11قتيل لكل
هـ ـج ــوم ع ـ ــام  .»2005وب ــال ـت ــال ــي
فـ ــإن األم ـي ــرك ـي ــن ي ـع ـت ـق ــدون ب ــأن
عـمـلـيــات تـصـفـيــة ال ـق ــادة ال ـس ــادة:
عماد مغنية ومصطفى بدرالدين
ّ
وحسان اللقيس وسمير القنطار
سـتـضـعــف ق ــدرة ح ــزب ال ـلــه على
إيـقــاع األذى بــالـعــدو اإلســرائـيـلــي.
للحديث صلة.
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سياسة

وجهة نظر

مسح حدود أم وجود؟
أياد المقداد
مرة أخــرى تطفو مشكلة املسح العقاري في بلدة السا إلى سطح
التجاذبات اإلعالمية والسياسية على الرغم من كونها قضية قانونية
ذات أبـعــاد فائقة الحساسية ينبغي أن تعالج بـهــدوء وروي ــةّ .
لكن
تسارع وتيرة الضخ اإلعالمي يكاد يضفي على املوضوع أبعادًا غير
مستحبة في التوقيت ،وفي الظروف الحالية التي قد تدفع باملوضوع
ك ـلــه م ـحــل ال ـخ ــاف إل ــى مـ ـس ــارات ال يــريــدهــا ال ـج ـم ـيــع .فــالـقـضـيــة،
باختصار ،هي موضع ّ
تعرض لغير مختصني ،ومكان جدل لهواة،
في غفلة عن صعوبة التعامل مع حقيقة قد تفتح صفحات التاريخ
على مصراعيه أمام آالف من الوثائق والحجج الدامغة التي قد تعيد
برمجة الواقع وصياغته من جديد .فالقضية موضع الخالف ليست
ّ
وكأن هناك مجموعة
بالبساطة التي يحلو للكثيرين التعامل معها،
من املشاغبني الخارجني على القانون يمنعون األبرشية املارونية من
تنفيذ خرائط مسح عقاري رسمي قانوني بحوزتها ،في الوقت الذي
ال يتساءل فيه «الهائجون» عن مدى شرعية وقانونية الخرائط ذاتها
وعلى أي أســس وأدل ــة قــامــت .كــل مــا هــو مــوجــود هــي خــرائــط تعود
لعملية مسح جرت في سنة  1939على عجل ،وفي غفلة من الزمن،
من دون أن تأخذ في اإلعتبار حجم اإلحتجاجات الواسعة التي قامت
آنــذاك من املتضررين واملنهوبني ،والذين لم يكونوا من لون طائفي
واحد .بل إن احتجاجات ميفوق جبيل املارونية فاقت مثيلتها السا
الشيعية ،وكانت احتجاجات دموية وسقط فيها ضحايا ،مع اإلشارة
إلى أن ّ
املساح الذي قام باملسح هو نفسه في البلدتني.
ما يجري اليوم ،وببساطة ،هو محاولة إعدام بلدة .فبعد فصلها عن
ّ
بعدها الجغرافي تستكمل عملية املسح قضم ما تبقى لتجعل منها
ّ
جــزرًا مقطعة األوصــال وغير قابلة للنمو السكاني والعمراني ،في
عملية تبدو مبرمجة للبعض الذين عاينوا تاريخا موثقا من املظالم
التاريخية .فلم يكن اإلستيالء على قطاعات واسعة من األراضــي
يجري بطرق قانونية ،بل بفعل مصادرة أو إبتزاز .ومثال بسيط هو
ما ورد في حجة تاريخية نادرة ،ولكنها ليست وحيدة ،عن «مليحة
حـمــادة» الـتــي تنازلت عــن بيت أبيها وعـقــاراتــه للدير مقابل «غــداء
وكسوة» ،في صفحات من تاريخ أسود لم يكن باستطاعة املالكني
الشرعيني أن يمتلكوا من الوسائل ما يكفي لتثبيت وجــودهــم في
زمن املتغيرات الديمغرافية.
إن الـتـطــرق إلــى املـتـغـيــرات الــديـمـغــرافـيــة أمــر شــديــد الـ ــرداءة فــي هــذا
الوقت بالذات ،وإعادة نبش األرشيف العثماني ومراسالت القناصل
األجــانــب إلثـبــات أحقية مــواطـنــي الســا فــي أرضـهــم ليس فــي محله
ّ
مطلقًا ،ألنــه قد يفتح أبــواب التاريخ على مصراعيه إلعــادة صياغة
جديدة لألحداث .وهي أحداث تنتهي بالتأكيد أن أول وجود مسيحي
في بالد جبيل وكسروان ـ ـ والتي كانت تعرف بخسروان نسبة إلى
الداعية الشيعي اإلسماعيلي ناصر خسرو ـ ـ يعود لسنة  ،1712وأن
أول كنيسة أقيمت هي كنيسة حراجل ،وأن الحضور الشيعي كان
هو السائد باملطلق في قرى وحواضر املنطقة .فهل هناك أي معنى
اليوم لكي يطالب أحدهم األبرشية بأدلة ووثائق عن كيفية حيازتها
ألمالكها وعلى أي أسس قامت؟
ّ
بالتأكيد املوضوع ليس محل جدل وليس مطروحًا للنقاش في ظل
الكوارث التي تحيط بنا وفي دوامــة الصراعات املذهبية في املنطقة
واملحيط.
ّ
إن التعامي عن الحقائق بكليتها وإدراجـهــا في خانة أن هناك من
يقوم بعرقلة أعمال املسح وممارسة البلطجة على أمالك األبرشية
مستندا إلــى بــأس الثنائية الشيعية هو أمــر مغاير تمامًا للحقيقة.
فــالـثـنــائـيــة الـشـيـعـيــة ،وب ــاألخ ــص ح ــزب ال ـلــه ه ــو مــوضــع مــامــة من
مواطني الســا لعدم إعارته اإلهتمام الكافي في ما يتعلق باملسألة
ّ
الجليةّ .ثم أن
وبمداراته الفائقة للطرف اآلخر .وهذه إحدى الحقائق
العزف على هــذا الوتر كجزء من ممارسة ضغوط لترهيب الوعي
الجمعي املسيحي ليس من السهولة أن ينطلي على أحد في الوقت
ّ
واملضحي من
الــذي يظهر فيه حــزب الله بصورة الحامي لألقليات
أجل وجودها اآلمن.
مقاربة أزمــة املسح العقاري يجب أن تأخذ منحى مختلفًا على أن
يـكــون كــل شــيء قــابــا للبحث والـنـقــاش بما ذلــك شرعية الخرائط
العقارية التي بحوزة األبرشية .فليس من شيء أقدس من شرعية
الوجود ذاته .والسا مهددة في وجودها ،ومن الطبيعي أن ّ
نتفهم من
هو في وجوده مهدد.

في الواجهة

قطار التمديد لقهوجي ينطـ
لم يعد الوقت يتسع
لمفاجآت فيالتعيينات
العسكرية التي آن أوانها.
آخر محطاتها في أيلول
ستكون على صورة
محطتها األولى األسبوع
المقبل .ما يقرره مجلس
الوزراء في األمين العام
للمجلس األعلى للدفاع
ّ
يشق طريقه إلى
قائد الجيش
نقوال ناصيف
ليل السبت ـ األحد املقبلني ( 21/20آب)
يـنـتـهــي تــأجـيــل تـســريــح األم ــن الـعــام
للمجلس األعلى للدفاع اللواء محمد
خ ـيــر ،مــا يجعله بــرســم اإلح ــال ــة على
التقاعد ما لم يصر إلى تأجيل تسريح
ثالث له .يضيق الوقت ،ولم يعد أمام
مجلس الوزراء الذي ُيفترض انعقاده
الخميس  18آب ،ســوى اتـخــاذه قــرارًا
ّ
يبت مصير خير بتعيني خلف له ،أو
وضــع امل ـبــادرة مـجــددًا بــن يــدي وزيــر
مقبل.
الدفاع سمير ّ
رغم أن مقبل وقع السنة املاضية ،في
مــوعــد واح ــد هــو  6آب  ،2015ثــاثــة
ق ـ ـ ــرارات مـنـفـصـلــة ب ـتــأج ـيــل تـســريــح
خ ـي ــر وق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ال ـع ـم ــاد ج ــان
قهوجي ورئيس األركــان اللواء وليد
سلمان ،إال أنــه ّ
ميز تاريخ إحالة كل
منهم على التقاعد ،فجعل خير في
 21آب وق ـه ــوج ــي وس ـل ـم ــان ف ــي 30
أي ـل ــول .حـيـنــذاك أث ــار ه ــذا االخـتــاف
عالمة استفهام قبل أن يتضح مغزاه
ف ــي االس ـت ـح ـق ــاق ال ـح ــال ــي الــوش ـيــك،
وه ــو اإلي ـح ــاء ب ــأن ق ــرار خـيــر مؤشر
الى قرار قهوجي.
واقـ ـ ــع األمـ ـ ــر أن ل ـي ــس أمـ ـ ــام مـجـلــس

الـ ـ ـ ــوزراء سـ ــوى االل ـت ـئ ــام ف ــي املــوعــد
ال ـي ـت ـيــم ،ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ،لـتـحــديــد
خ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
ب ــدءًا مــن أول ـهــا الـحـتـمــي :إم ــا تعيني
خـلــف لخير بثلثي أص ــوات مجلس
الوزراء ،أو تجاهل التعيني والتظاهر
بالخالف على اســم الخلف ،ومــن ّ
ثم
ت ـع ــري ــض امل ـن ـص ــب إمـ ــا ل ـل ـش ـغــور أو
وضـ ّـع امل ـبــادرة بــن يــدي مقبل الــذي
يتحضر ،على مــا يـبــدو ،لـقــرار ثالث
ب ـت ــأج ـي ــل تـ ـس ــري ــح .إخـ ـ ـف ـ ــاق جـلـســة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـخ ـم ـي ــس يـحـمــل
ال ـ ــوزي ـ ــر ع ـل ــى ت ــوق ـي ــع ق ـ ـ ــرار تــأج ـيــل
ت ـســريــح خ ـيــر ف ــي خـ ــال س ــاع ــات ال
تـتـعــدى ظـهــر الـسـبــت ،مــوعــد انتهاء
الدوام الرسمي.
االثـ ـ ـن ـ ــن ال ـ ـفـ ــائـ ــت ،ت ـب ـل ــغ م ـق ـب ــل مــن
رئيس الحكومة تمام سالم تفضيله
تأجيل تسريح األمني العام للمجلس
األع ـلــى لـلــدفــاع فــي الــوقــت الـحــاضــر،
وخ ـص ــوص ــا ف ــي ظ ــل ش ـغ ــور رئــاســة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،نــاه ـيــك ب ــرب ــط تعيني
ال ـخ ـل ــف ب ـس ـلــة ت ـع ـي ـي ـنــات عـسـكــريــة
سـ ـ ـ ــواه .مـ ـس ــاء الـ ـي ــوم ن ـف ـس ــه ،ســافــر
مقبل ،على أن يـعــود غ ـدًا األح ــد .من
االحـ ـتـ ـم ــاالت املـ ـت ــداول ــة ط ــرح ــه على
مجلس الوزراء ثالثة أسماء الختيار
ّ
ّ
أحــدهــا يـحــل مـحــل خـيــر ،مــن دون أن
ي ـ ــؤول ذلـ ــك ح ـت ـمــا الـ ــى ت ـع ـيــن أح ــد،
وإنما تكريس الخالف لتبرير تأجيل
التسريح.
ال تـكـمــن املـشـكـلــة ف ــي مـنـصــب خـيــر،
وال يفضي ّ
خلوه ـ متى أخفق تعيني
خ ـل ــف لـ ــه ـ ـ ـ الـ ـ ــى ف ـ ـ ــراغ فـ ــي امل ـج ـلــس
العسكري الذي صار الى ملء الشغور
فـيــه ،واكـتـمــل فــي  28كــانــون الثاني
الـفــائــت بتعيني ثــاثــة مــن أعـضــائــه.
بل ُينظر الى ّ
بت مصير هذا املنصب
ُ
ـ ـ وخـصــوصــا عـنــدمــا يــرتــأى تأجيل
تسريحه ـ على أنه مؤشر مباشر الى
ما سيكون عليه قهوجي.
ما يجري الحديث عليه في األروقــة
الضيقة أحد خيارين:
 1ـ سلة متكاملة ،وإن تبعًا ملرجعي
اختصاص مختلفني :تعيني مجلس

تأجيل تسريح خير مؤشر إلى تأجيل
تسريح قهوجي (هيثم الموسوي)

ال ـ ــوزراء الـعـمـيــد حــاتــم م ــاك رئيسًا
لألركان خلفًا لسلمان بثلثي أصوات
مجلس ال ــوزراء ـ وكــان النائب وليد
جنبالط قد أبلغ الى الوزير وقيادة
ال ـج ـي ــش تــرج ـي ـحــه ك ـف ـتــه ـ ـ ـ ع ـل ــى أن
ي ـص ـي ــر الـ ـ ــى إصـ ـ ـ ــدار وزي ـ ـ ــر ال ــدف ــاع
قــراريــن منفصلني بتأجيل تسريح

سالم أبلغ
تأجيل تسريح خير،
مقبل
ّ
وجنبالط سمى مالك
رئيسًا لألركان

تقرير

في الذكرى العاشرة لحرب تموز :لبنان
يحيى دبوق
حلت الذكرى العاشرة لحرب عام 2006
م ـبـكــرة ف ــي إس ــرائ ـي ــل .اح ـت ـلــت وســائــل
اإلعالم العبرية في الشهرين املاضيني،
م ــع تـنــافــس امل ـســؤولــن اإلســرائـيـلـيــن
والخبراء ومراكز الدراسات في البحث
وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـب ـح ــث ،ت ـق ــاري ــر ع ــن الـفـشــل
و»ال ـ ـ ـ ــدروس وال ـع ـب ــر» وال ـ ـقـ ــدرات على
خ ـ ــوض الـ ـح ــرب امل ـق ـب ـلــة وتــوق ـعــات ـهــم
لها .إال أن الجامع املشترك في املقاربة
اإلسرائيلية ،على أنواعها ،يشهد على
إقـ ـ ــرار غ ـيــر م ـبــاشــر ب ـم ـح ــدوديــة ق ــدرة
الجيش اإلسرائيلي على تنفيذ املهمة،
عبر اإلق ــرار واملطالبة بـضــرورة إبعاد
الحرب املقبلة ،واالمتناع عن التسبب
بـهــا .اتسمت املـقــاربــة اإلســرائـيـلـيــة في
أي ـ ــام ال ــذك ــرى بــال ـت ـجــاذب ب ــن اإلق ـ ــرار
بالفشل ومحاولة ترميمه .كانت العني
اإلسرائيلية مركزة على الداخل ،لطمأنة
املستوطنني ،وعلى حزب الله والساحة
اللبنانية ،بهدف ال ــردع .كــان أهــم هذه
املحاوالت حديث رأس الهرم السياسي
ف ــي ت ــل أبـ ـي ــب ،رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ـعــدو
بنيامني نتنياهو ،الــذي أقــر باملعادلة
القائمة وقــواعــد االشتباك البينية مع
حزب الله ،رغم تشديده على أن إسرائيل
اس ـت ـطــاعــت أن ت ـف ــرض «هـ ـ ـ ــدوءًا» على
الجبهة الـلـبـنــانـيــة .وبـحـســب تعبيره:
الهدوء مقابل الهدوء.

إال أن معادلة ال ـهــدوء ،كما تفاخر بها
نتنياهو ،هي محاولة تعمية للحقائق
وت ـجــاهــل وتـ ـج ــاوز أله ـ ــداف إســرائ ـيــل
االسـتــراتـيـجـيــة مـمــا قـصــرت يــدهــا عن
تـحـقـيـقــه ع ــام  ،2006وم ــا ق ـص ــرت عن
تحقيقه أيضًا فــي الـحــرب غير املعلنة
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر الـ ـت ــي أع ـق ـبــت
ال ـح ــرب امل ــاض ـي ــة :أولـ ــويـ ــات إســرائ ـيــل
تجاه الساحة اللبنانية كانت ،وال تزال
وستبقى ،مــركــزة على تغيير الوضع
االستراتيجي على الجبهة الشمالية
مــن ج ــذوره ،وإنـهــاء تهديد حــزب الله،
ول ـيــس فـقــط «هـ ـ ــدوءًا» ،يــوصــف أيـضــا
فــي إسرائيل ـ ـ للمفارقة ـ ـ بأنه «هــدوء
وه ـمــي» .اجـتـثــاث حــزب الـلــه وتهديده
ومــا يمثله هــو مــا سعت إليه تــل أبيب
من خالل عملية التسوية السياسية في
تسعينيات القرن املاضي ،وسعت إليه
خــال اعـتــداءاتـهــا املـتـكــررة على لبنان
في فترة الحزام األمني و 1993و،1996
وأيضًا خالل حرب عام  ،2006وهو ما
تسعى إليه من خالل الحرب في سوريا،
كـ ــإحـ ــدى أه ـ ــم ال ـن ـت ــائ ــج اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
املنتظرة للحرب الدائرة هناك .تعددت
ال ـح ــروب وال ـس ـي ـنــاريــوهــات واألدوات
املباشرة وغير املباشرة ،وبقي الهدف
غير املحقق واح ـدًا :اجتثاث حــزب الله
وت ـهــديــده .ت ــدور بــن إســرائ ـيــل وحــزب
ال ـل ــه حـ ــرب م ــن نـ ــوع آخـ ــر ب ـعــد انـتـهــاء
الحرب املباشرة عام  .2006وهي إحدى

فشلت إسرائيل في
الحرب وفي سنوات ما
بعد الحرب
أهم نتائج الحرب وفشل إسرائيل فيها.
حـ ــرب يـسـمـيـهــا ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي
«امل ـعــركــة ب ــن الـ ـح ــروب» ،وت ـه ــدف الــى
منع أو تأجيل الحرب املقبلة ،عبر صد
وإحباط تعاظم حزب الله عسكريًا :لم
يعد الحسم في مواجهة حزب الله هو
امل ـط ـلــوب ،بـعــد عـجــز تحقيقه؛ لــم تعد
الحرب هي األداة املركزية إلزالة تهديد
حــزب الله ،بعد ثبوت الفشل؛ ونتيجة
للفشل ،تطلعت إســرائـيــل الــى تحقيق
املهمة بأدوات ووسائل بديلة ،وإحداها
ك ــان الــدفــع بــاتـجــاه األزم ـ ــات الــداخـلـيــة
فــي لبنان لتطويق حــزب الـلــه ،أو عبر
محاولة ضرب سوريا وتغيير هويتها،
باعتبارها الـشــريــان الحيوي لقدراته
وتعاظمه العسكري.
انـسـحــب الـفـشــل فــي ال ـحــرب املـبــاشــرة،
عام  ،2006على الحرب الجديدة .زادت
قدرات حزب الله أضعافًا مضاعفة ،كمًا
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خير وقهوجي في الساعات التالية،
ّ
بــذري ـعــة أن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء تخلف
عن أداء مسؤوليته في تعيني بديل
م ـن ـه ـم ــا ،وتـ ـف ــادي ــا لـ ــوقـ ــوع ش ـغ ــور،
وخصوصًا على رأس قيادة الجيش.
 2ـ ـ ـ ت ـق ـس ـيــط ال ـت ـع ـي ـي ـنــات ب ـ ــأن ت ـقـ ّـر
ب ــال ـق ـط ـع ــة فـ ـحـ ـس ــبُ :يـ ـ ـب ـ ـ ّـت ت ــأج ـي ــل
تسريح خير قبل الــوصــول الــى ليل
ال ـس ـب ــت ،وي ــؤج ــل اس ـت ـح ـقــاقــا قــائــد
الجيش ورئيس األركان الى أوانهما،
عشية  30ايلول.
ع ـلــى أن م ــا يـنـتـظــر ج ـل ـســة مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـخـ ـمـ ـي ــس املـ ـقـ ـب ــل ب ـضــع
مالحظات:
ً
ً
أوالهــا ،أن تأجيال محتمال لتسريح
خير لن ُي ّ
فسر فحسب على أنه إشارة
جدية الى الخطوة التالية التي هي
تأجيل تسريح قهوجي ،بل استفزاز
الرئيس ميشال عــون مــا إن يتلقفه،
واستعجال مواجهته حكومة سالم،

م ــن غ ـيــر أن تـتـضــح ت ـمــامــا ب ـعــد أي
خيارات سلبية بني يديه.
ثانيتها ،وفقًا ملراجعة مــواقــف كتل
مجلس الــوزراء ،يمتلك الفريق الذي
يدعم تعيني خلف لرئيس األرك ــان ـ
وليس ثمة خيار سواه تجنبًا لفراغ
املنصب رفضه جنبالط سلفًا ـ أكثر
من ثلثي األصــوات ،بينما ال يتوافر
ل ـل ـف ــري ــق ال ـ ـ ــذي ي ــدع ــم ت ـع ـي ــن قــائــد
لـلـجـيــش الـ ـك ـ ّـم ن ـف ـســه م ــن األص ـ ــوات
ل ـ ـفـ ــرضـ ــه .األص ـ ـ ـ ــح أن مـ ـ ـح ـ ــور هـ ــذا
االشـتـبــاك هــو تسعة وزراء يمثلون
ال ـث ـلــث  :1+الـتـسـعــة ال ـ ـقـ ــادرون على
تـعـطـيــل ت ـع ـيــن رئ ـي ــس ل ــأرك ــان ما
لم يقترن بتعيني قائد للجيش .في
املـقــابــل ،ثـمــة أكـثــر مــن تسعة وزراء،
بل أكثر من الثلثني ،ال يحبذون ـ كل
ألسباب مغايرة ـ تعيني قائد جديد.
ال ــواق ــع أن ــه لـيــس فــي جعبة مــؤيــدي
خـيــار تعيني خـلــف لـقـهــوجــي ســوى
صــوتــن ،هما وزي ــرا التيار الوطني
الـ ـح ـ ّـر ،إذا ك ــان ال ب ــد م ــن األخـ ــذ في
ال ـح ـس ـب ــان فـ ـح ــوى الـ ـبـ ـي ــان األخ ـي ــر
ل ـن ــواب ح ــزب ال ـل ــه الـ ــذي أط ـ ــرى ،في
فقرة مستقلة ،الجيش على إنجازاته
فــي جبه اإلره ــاب ،مــا يجعل توقيت
ال ـف ـقــرة ه ــذه ب ــال ــذات ـ ـ بــال ـتــزامــن مع
أكثر من زيارة لحزب الله لليرزة ـ ذا
مغزى.
ث ــال ـث ـت ـه ــا ،أن م ـع ـظ ــم كـ ـت ــل مـجـلــس
الــوزراء تجزم بال أدنى تردد بتأييد
تــأج ـيــل ت ـســريــح ق ـ َه ــوج ــي ،وتـفـصــل
بينه وبني استحقاقي رئيس األركان
وخير .أفصح رئيس مجلس النواب
نبيه بري ،كما رئيس الحكومة تمام
ســام ،كما الرئيس ميشال سليمان
والنائبان وليد جنبالط وسليمان
فرنجية ،وتيار املستقبل َ
ومن تبقى
م ــن وزراء ح ــزب الـكـتــائــب وال ـ ــوزراء
املستقلني عن حجة مزدوجة يتسلح
بها وزراؤه ــم :رفضهم شغور قيادة
الـجـيــش ،وع ــدم ص ــواب تعيني قائد
ق ـب ــل ان ـت ـخ ــاب رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة
امل ـع ـن ــي بـ ـ ـ ــدوره بـ ـه ــذا االس ـت ـح ـق ــاق
وصاحبه.

تداعيات بوتين إردوغان من القرم إلى بيروت
جان عزيز
ال يزال االنقالب التركي يتحكم باألوضاع اللبنانية .وذلك
بقبول واضح من غالبية القوى اللبنانية ،وبارتباط أوضح
للتطورات بني بيروت وجوارها.
اهتز عرش إردوغــان ذات ليلة صيف من منتصف تموز.
اكـتـشــف الــرجــل الحـقــا ،أو ظــن أو ت ــذرع ،بــأن الـغــرب كــان
متواطئًا ،أو على األقــل متفرجًا أو متمنيًا سقوط حكمه.
فـقــرر السلطان الـجــديــد تغيير قــواعــد أكـثــر مــن قــرن من
سياسات بالده ،واالنكفاء غربًا واالتجاه شرقًا .ذهب إلى
موسكو .فكانت بداية إعــادة حسابات كل الالعبني فوق
األرض السورية ،وطبعًا على األراضي اللبنانية.
ساعة كــان القيصر الروسي يطرق أرض مكتبه منتظرًا
دخــول السلطان املــروض ،كان كل املراهنني على تطورات
حلب يضربون أخماسًا بــأســداس .النتيجة الدنيا للقاء
سانت بترسبورج هدنة في املـيــدان .والهدنة العمالنية ال
يمكن أن تقوم إال نتيجة هدنة في النيات واإلرادات .أكثر
من ذلــك ،بــدا واضحًا أن شيئًا ما قد طبخ في ذلــك اللقاء
االع ـت ــذاري بــن ضفتي الـبـحــر األسـ ــود .بــدلـيــل أن حركة
مـكــوكـيــة نــاشـطــة مــا لـبـثــت أن أعـقـبـتــه .زي ـ ــارات مـتــداخـلــة
متشابكة بني موسكو طهران وأنقرة ...ورابعتها الحاضرة
فــي ال ـبــال عــاصـمــة األم ــوي ــن ،وخــامـسـتـهــا الـجــاثـمــة على
الصدر :عاصمة الشمال السوري.
من بقي على األرض هناك خلف من يقاتل حكم دمشق؟
عمليًا وعلنيًا طرف واحد :الخليج .حتى قطر بدت وكأنها
انسحبت أو ُسحبت ،بعد زيارة تركية .لم يعد في املواجهة
إال الـسـعــوديــة ،وفــي الخلفية حـســابــات أميركية ملتبسة
ملتوية متقاطعة متناقضة.
منذ اللحظة األولــى التي تلت االنقالب التركي ،ذهب جون
كيري إلى موسكو .ربما ليبلغ شريكه في عملية جنيف،
بأال يتسرع في استثمار الشغور اإلردوغاني الحاصل في
ســوريــا .ال شك في أن األميركي قــال لنظيره :صحيح أن
الساحة الحلبية خلت لك اآلن .لكن "نتمنى" عليك أال تحاول
فــرض حــل أح ــادي لـلـصــراع هـنــاك .فــي كــل األحـ ــوال ،كان
واضحًا أن واشنطن لن تقبل بذلك .هنا انطلقت القراءات
اإلقليمية للحسابات الدولية الكبرى .اعتقد املتضررون من
قمة لينينغراد سابقًا ،أن إردوغــان لن يجرؤ على الذهاب
بعيدًا في انعطافته .ثم إن الغرب ال يمكن أن يقعد متفرجًا
على تبديل موازين منطقة أوراسيا بكاملها .بدءًا بخروج
جيش أتاتورك من منظومة األطلسي ،بعدما تحول جيشه
ً
الوحيد في هــذه املنطقة .فضال عن أن صــراع الغاز الذي
أشارت إليه القمة الروسية التركية ،يمكن أن يشكل عامل
تفجير أكبر لتلك القمة .فال الخليج يمكن أن يسكت عن

رئيسًا للرهبنة
الهاشم
ّ
 ...والمعارضة ترد باألوراق البيضاء

بات «الحلقة األقوى»
ونوعًا ودقــة إصابة وخبرة قتالية ،ما
نقل مقاتلي الحزب من األطر الدفاعية
ال ــى األط ــر الـهـجــومـيــة .فــي أوج ــه عــدة،
ّ
يعد فشل «املعركة بني الحروب» أقسى
م ــن ف ـشــل الـ ـح ــرب ق ـبــل ع ـشــر س ـن ــوات،
وتداعياته السلبية أوسع وأشمل ومن
شــأنــه أن ي ـحـ ّـد مــن إم ـكــانــات إســرائـيــل
على تفعيل قدراتها العسكرية في وجه
حزب الله ،والساحة اللبنانية.
منذ قيام إسرائيل ،عام ّ ،1948
عد لبنان
ســاحــة مفتوحة ومـتــاحــة لــاعـتــداءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى أن ــواع ـه ــا ،ب ــا ردع
وارت ـ ـ ـ ــداع وتـ ـبـ ـع ــات .ج ــل م ــا ي ـم ـكــن أن
تتلقاه إســرائ ـيــل ،نتيجة العـتــداءاتـهــا
ه ــو ش ـجــب دولـ ــي أو ب ـيــان صـ ــادر عن
األمــن العام لألمم املتحدة .لبنان كان
الحلقة األضعف ،واألشد ضعفًا ،من كل
ساحات املواجهة العربية ـ ـ اإلسرائيلية،
رغ ــم أن ــه ل ــم يـكــن ج ــزءًا أســاس ـيــا فيها.
بتعبير عامي ،تحول لبنان الى ساحة
«فش خلق» للقادة اإلسرائيليني ،وإلى
ساحة هروب من أزماتها الداخلية.
ه ــذا ال ــواق ــع لــم يـعــد قــائـمــا .وإذا كانت
إســرائ ـيــل فــي املــاضــي تتطلع ال ــى ردة
ال ـف ـعــل امل ـم ـكــن أن ت ـصــدر ع ــن ســاحــات
وجـبـهــات أخ ــرى محيطة بـلـبـنــان ،بما
يتعلق بنشاطها االعتدائي فيه ،كميزان
إلقدامها على الفعل أو االمتناع عنه ،إال
أنها اآلن تنظر الى ردة الفعل اللبنانية،
وتـ ـح ــديـ ـدًا حـ ــزب الـ ـل ــه ،ل ـت ــزن أفـعــالـهــا

واعـتــداءاتـهــا فــي الـســاحــات األخ ــرى .ال
شــك ،وهــو خــارج عن النقاش املنطقي،
أقله في امليزان الحالي بني الجانبني ،أن
رد فعل حزب الله حاضر وردعي تجاه
أي اع ـتــداء يــوضــع على طــاولــة البحث
والقرار في تل أبيب ،سواء كان ذلك في
لبنان أو خارجه .انقلبت اآلية .إسرائيل
ل ـي ـس ــت مـ ـ ــردوعـ ـ ــة فـ ـق ــط ع ـ ــن ال ـس ــاح ــة
اللبنانية ،بــإقــرارهــا ،بــل هــي مــردوعــة
فــي ســاحــات أخـ ــرى ،ربـطــا ب ــردع حــزب
الله .وهــذه أهم نتائج الحرب املاضية،
والحرب الحالية غير املباشرة« :املعركة
بني الحروب».
جديد إسرائيل الــى جانب تهديداتها
في الذكرى العاشرة لحرب عــام ،2006
هو «اكتشاف املكتشف» ،وهو محاولة
تظهير الــواقــع القائم الــردعــي املتبادل
كإنجاز لحرب مر عليها عقد من الزمن،
ـاس م ـق ـصــود أله ـ ـ ــداف ال ـحــرب
م ــع تـ ـن ـ ٍ
املعلنة والفشل في تحقيقها :اكتشفت
إسرائيل أنها تردع حزب الله عن االبتداء
بحرب ضدها .مواقف وكتابات عبرية
أك ـ ــدت هـ ــذه «ال ـن ـت ـي ـجــة االسـتـثـنــائـيــة»
للحرب املــاضـيــة ،رغ ــم أن االستثنائي
ليس أن تردع إسرائيل حزب الله ،ربطًا
بميزان القوى العسكرية بني الجانبني،
ب ــل االس ـت ـث ـنــائــي ه ــو ردع حـ ــزب الـلــه
إلس ــرائ ـي ــل ،ب ــإق ــراره ــا .أبـ ــرز م ــن تهكم
على مقولة الــردع اإلسرائيلي في وجه
ح ــزب ال ـلــه ،كنتيجة لـلـحــرب املــاضـيــة،

عزله عن خطوط أوروبا الغازية ،مقابل ربط عدوته الكلية،
إي ــران ،بمسار السيل الــروســي جنوبًا .وال أميركا يمكن
أن تسلم بخسارتها معركة شرايني الدم االقتصادي في
العالم الـجــديــد ...وبالفعل لــم تتأخر الـتـطــورات فــي تأكيد
"النقزة" ،على مختلف الصعد وفي معظم ساحات الصراع
دفعة واحدة:
بعد أي ــام ،تسارعت الـتـطــورات امليدانية فــي حلب ،بعكس
ات ـجــاهــات الـنـصـيـحــة األم ـيــرك ـيــة ملــوس ـكــو .ت ـقــدم تحالف
الــروس على األرض ،حتى كــاد ينجز طوقه القاتل هناك.
لكن رد الفعل املعترض جاء فوريًا .موجات من املسلحني،
وب ـق ـيــادة رمــزيــة ملـتـشــدد س ـعــودي ت ـحــدي ـدًا ،فــي مـحــاولــة
لكسر الحصار .وفي شكل متزامن وال يخلو من الدالالت،
سقوط طائرة روسية جديدة ،وبسالح أميركي هذه املرة.
في الكويت تعطلت املحادثات اليمنية وعــادت لغة الحرب
لتخيم سماء صنعاء .في بغداد تعددت اللهجات ،بني إقفال
ّ
ملفات الشركاء السنة في حكم املركز ،وبني عودة السجال
حول كيفية مقاربة املوصل بعد إنجاز الفلوجة .حتى في
أوكرانيا خطوة غير مسبوقة في توغل غربي ضد القرم
الــروسـيــة ،للمرة األول ــى منذ رســو خطوط التماس هناك،
على القبول بما فرضته موسكو ...وفــي بيروت ،لم تكن
املوجة مغايرة!
بالسرعة االنقالبية واملفاجئة نفسها ،غاب سعد الحريري
أو غيب ومعه أصواته .وصدح صوت فؤاد السنيورة ،وحده
ضد الجميع .ضد عــون طبعًا .لكن أيضًا ضد حــزب الله
ً
ً
قطعًا .وصوال إلى وقوفه ضد بري فعال ،وضد الحريري
ضـمـنــا .حـتــى تـمــام ســام صــار يتخطى مــا ي ــدور داخــل
الـفــريــق ال ــذي سـ ّـمــاه فــي موقعه وعينه فــي مــركــزه .حتى
راح ينظر لستة أو سبعة أسماء مرشحة لضرب الطرح
الــرئــاســي املـيـثــاقــي الــوحـيــد .حـســابــات اللهجة البيروتية
املــرت ـف ـعــة ،تـقــاطـعــت م ــع مـعـلــومــات ع ــن الـعـطـلــة الصيفية
ال ـطــوي ـلــة .ل ـيــس ال ـح ــري ــري وحـ ــده م ــن سـيـغـيــب .الـسـفـيــر
السعودي أيضًا .في ظل معلومات عن أن عودته لن تكون
قبل مطلع أيلول .وملهمة محددة هي تسهيل معامالت الحج
وشؤون الحجاج .بعدها قيل إن دبلوماسيًا سعوديًا آخر،
مركزه حاليًا في القاهرة ،قد ينتقل إلى العاصمة اللبنانية،
في مؤشر قــرأه أهــل االعـتــراض ،على أنــه رسالة سعودية
إلى طي امللف اللبناني في كل املرحلة املقبلة ،وإعادته إلى
درج أو رف أو مكان آخر أكثر قدرة على االنتظار الطويل
األمد...
هـكــذا بــاإليـحــاء املـبــاشــر أو بــاالسـتـنـتــاج مـ ــداورة ،أدرك ــت
جبهة املعترضني على مختلف الجبهات ،أن اللقاء الروسي
التركي يمكن أن يشكل فرصة لتسعير اعتراضهم ومددًا
لذخيرة قتالهم .فلننتظر نهاية الرهان!

ك ـ ـ ــان عـ ـض ــو ل ـج ـن ــة فـ ـيـ ـن ــوغ ــراد ال ـت ــي
حـقـقــت فــي فـشــل الـجـيــش اإلســرائـيـلــي
عــام  ،2006يحزقيلي درور .في مقابلة
أجرتها معه صحيفة «إسرائيل اليوم»
( ،)2016/07/29رف ـ ــض درور ال ــذي
ت ـج ـم ـعــت ل ــدي ــه ك ــل م ـع ـط ـيــات ال ـح ــرب
وأه ــدافـ ـه ــا وخ ـط ـط ـهــا وم ـج ــري ــات ـه ــا...
وفشلها ،أن تكون إسرائيل قــد حققت
ردع ــا اسـتــراتـيـجـيــا فــي مــواجـهــة حــزب
ال ـل ــه نـتـيـجــة الـ ـح ــرب امل ــاض ـي ــة ،وإن ـمــا
اقتصر إنجازها على «ردع تكتيكي»،
ونتيجة لذلك اعتبر أن الهدوء السائد
ع ـلــى الـ ـح ــدود ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــو «هـ ــدوء
تكتيكي»« :لقد تم تحقيق ردع تكتيكي،
ك ــان يمكن تحقيقه خ ــال أول خمسة
أيـ ـ ـ ــام مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب مـ ــن دون ض ـحــايــا
وم ــن دون إص ــاب ــة الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة.
الـطـبـقــة ال ـق ـيــاديــة ل ـحــزب ال ـل ــه ،ناهيك
ع ــن ال ــزع ــام ــة ،ل ــم ت ـت ـض ــرر .كـ ــان يجب
ال ـتــوقــف بـعــد خـمـســة أي ـ ــام ،وكـ ــان ذلــك
سيعتبر إنجازًا جيدًا ،من دون تعريض
الجبهة الداخلية للضعف .لــم يتحقق
ذلـ ــك .أن ــا أرى أن ح ــرب لـبـنــان الثانية
ت ـت ــراوح بــن الـفـشــل امل ـبــاشــر وتـفــويــت
ال ـفــرصــة» .يضيف درور« :ال ـه ــدوء مع
لبنان هــدوء تكتيكي ،وال يوجد هدوء
في املواقف املعلنة هناك ضد إسرائيل
وال في عمليات التسلح القائمة .الهدوء
مـحـلــي ومــوض ـعــي وتـكـتـيـكــي ،ولـيــس
استراتيجيًا».

ليا القزي
بات للرهبانية اللبنانية املارونية رئيس عام جديد.
فــي جــامـعــة «الـ ــروح ال ـقــدس» ـ ـ الكسليك ،انتخب
الرهبان أمس األب نعمة الله الهاشم« ،مدبرًا عامًا»
لهم« .الراهب اإلداري» نال  211صوتًا (من أصل
صوت
 320راهبًا ملزمني باالقتراع) ،أي بفارق
ٍ
واحد عن الحد األدنى من األصوات ( )210الالزم
للفوز باملنصب .النتيجة لم تكن مفاجئة ،فاسم
ابــن بلدة حاصبيا املتنية ُيـتـ َ
ـداول به منذ أشهر،
ق ـبــل أن تــرت ـفــع أس ـه ـمــه ف ــي األس ــاب ـي ــع األخ ـي ــرة.
الالفت للنظر كــان فــوزه ّ بفارق صــوت واحــد عن
الحد األدنــى« ،وهــو إن دل على شــيء فعلى ّ
حدة
املـعــركــة» ،استنادًا إلــى املـصــادر التي تشرح بــأنّ
«الرقم كان مفاجئًا ألنه كان هناك شبه اتفاق على
ُ
األسماء التي ستنتخب .إضافة إلى ّأن الهاشم زار
السفارة البابوية والتقى السفير البابوي غابريال
كاتشيا عشية االنتخاب ،الــذي أبلغه أن رومــا ال
تضع فيتو على أي من األسماء املطروحة».
ما حصل أن أحد «منافسي» الهاشم ،األب أيوب
شـهــوان ،كــان رافـضــا للتسوية املـطــروحــة ،وقــرر
االنـسـحــاب مـ ُـن املـ َعــركــة .تـقــول امل ـصــادر إن «85
ورقة بيضاء أس ِقطت في صندوق انتخاب املدبر
ال ـع ــام ،وه ــي ســابـقــة فــي انـتـخــابــات الــرهـبـنــة .من
املتوقع أن تكون هذه األوراق لرهبان يدورون في
فلك شهوان قرروا تسجيل اعتراضهم باألبيض».
«التسوية» التي توصل إليها الرهبانّ ،أدت أيضًا
إلى انتخاب رئيس جامعة الــروح القدس السابق

وعـمـيــد كلية اآلداب فيها ك ــرم رزق نــائـبــا عامًا
للرئيس (أي مدبرًا أول) ،ورئيس «الــروح القدس»
الحالي هــادي محفوظ مدبرًا ثانيًا ،الوكيل العام
للرهبانية جــوزف قمر مدبرًا ثالثًا ،واملدير العام
لـلــرهـبــانـيــة ف ــي ال ـش ـمــال ودول االن ـت ـشــار طــونــي
ف ـخ ــري م ــدبـ ـرًا رابـ ـع ــا .ان ـت ـخ ــاب ه ـ ــؤالء ل ــم يـكــن
« ُسـلـســا» ،وقــد انتخبوا فــي دور ٍة ثــانـيــة .السبب
املعلن «وجود خطأ في احتساب األصوات» .ولكن
عدد األوراق البيضاء كان أيضًا مرتفعًا« ،ما دفع
إلى ّ
الشك في ّأن هناك نية لتطيير التسوية ،على
الرغم من أن أحدًا لم يترشح ضد املدبرين الثالثة
األوائل» ،كما تقول املصادر .أما في حالة فخري،
«املقرب من شهوان» ،فقد ترشح للمنصب نفسه
األب ريـمــون كـيــروز «مــن أجــل محاولة إسقاطه،
املطلوبة».
ولكنه تمكن من الحصول على األصوات ُ
أج ــراس ديــر ال ــروح الـقــدس فــي الكسليك قــرعــت
ّ
ً
(الرئيس،
احتفاء
أمس
بمجلس املدبرين الجديد ُ
ّ
أو ّ
املدبر العام ،واملدبرون األربعة) .املرحلة املقبلة
هي متابعة كيفية توزيع رئاسات األديرة التابعة
لـلــرهـبـنــة .ل ــم ُيـك ـشــف الـكـثـيــر ف ــي م ــا خ ــص هــذا
الـقـســم ب ـعــد .إال ّأن م ـصــادر «األخـ ـب ــار» توقعت
تعيني نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون
الـفــرانـكــوفــونـيــة األب ج ــورج حبيقة رئـيـســا لها.
وبالنسبة إلى أمانة سر الرهبنة« ،فقد ّ
عبر كلود
نــدرا عن عــدم رغبته في شغل هــذا املنصب مرة
جــديــدة» .أمــا فــي مــا خــص األبــاتــي طنوس نعمة،
فقد اختار بعد تسليم الشعلة لخلفه الهاشم أن
ينتقل إلى دير مار شربل ـ عنايا.
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق وافق مجلس بلدية طرابلس مؤخرًا على صفقة تزفيت بمبلغ مليار و 800مليون ليرة كان قد تم إيقافها
في جلسة سابقة ألسباب تتعلق بارتفاع السعر وتدني المواصفات ُ ،إضافة لتوافر معلومات عن وجود
تتعدى قيمتها الـ  200مليون ليرة! الموافقة حصلت بعدما اتفق مع المتعهد على تعديل بعض
سمسرات ّ
المواصفات ،إل أن هذا االتفاق غير ملزم قانونًا ألنه لم يتم إدخاله ضمن دفتر الشروط

صفقات الزفت في طرابلس :أين تذهب المليارات؟
ناريمان الشمعة
لم يكد يمر شهران على تسلم مجلس
ُ
بلدية طرابلس مهامه حتى استبدلت
أم ــان ــي الـطــرابـلـسـيــن ب ــاالن ـت ـق ــادات،
تلتها موجة من االستهجان وصلت
ع ـنــد ال ـب ـعــض إل ــى ح ــد س ـحــب الـثـقــة
مـبـكـرًا ،لـيــس بـسـبــب ع ــدم ات ـخــاذ أي
ّ
بالحد مــن تدهور
قــرار جـ ّـدي يسهم
أح ــوال املــديـنــة فـحـســب ،إنـمــا بسبب
اإلص ـ ـ ــرار ع ـلــى م ـل ـفــات م ــوروث ــة عن
املجلس السابق ّ
ردها املحافظ إلعادة
النظر فيها لشبهة الـفـســاد .مــن تلك
الـ ـق ــرارات ،ال ـق ــرار املـتـعـلــق بمناقصة
تزفيت ّ
غب الطلب بمبلغ ناهز املليار
و 800مليون ليرة ،كان املجلس نفسه
أوق ـف ـهــا ف ــي جـلـســة ســابـقــة لسعرها
املـبــالــغ فـيــه ومــواصـفــاتـهــا املـتــدنـيــة،
ولورود معلومات عن سمسرات فيها
تتعدى ال ـ  200مليون لـيــرة ،بحسب
تـصــريــح أع ـضــاء مــن املـجـلــس .وكــان
من مبررات رفض الصفقة أيضًا عدم
وجــود كشف ّ
مفصل بحاجة املدينة
من الزفت ليتم التلزيم على ضوئه،
فــالـتـلــزيــم ف ــي ح ــال إت ـمــامــه ال يمكن
الرجوع عنه ويجب تنفيذ ما ال يقل
عن  %90منه .كما أن البلدية ستكون
ُم ـج ـ َـب ــرة ع ـلــى دفـ ــع  % 75م ــن قـيـمــة
الـتـلــزيــم خ ــال عـ ــام ،م ــا يـعــد إرهــاقــا
للميزانية ،إضافة إلــى عــدم إمكانية
تنفيذ رقابة على التنفيذ!

رفض ثم إقرار

رفـ ــض ال ـص ـف ـقــة  12ع ـض ـوًا وت ـغـ ّـيــب
عضوان من أصل  ،24وطالبوا بإعداد
دفتر شروط جديد ومناقصة جديدة.
ُ َ
ل ـكــن ت ـلــك امل ـطــال ـبــة ل ــم ت ــت ــوج ب ـقــرار
مـطـبــوع ،فـقــد ت ــرك الــرئـيــس الجلسة
م ـف ـتــوحــة إلت ــاح ــة ال ـف ــرص ــة لـلـمــزيــد
مــن ال ــدراس ــة .فــي ه ــذا ال ــوق ــتّ ،ادع ــى
املتعهد أن املجلس أراحــه من صفقة
خاسرة ،ثم عــاد وعــرض التنازل عن
مبلغ  100ألــف دوالر كمقابل إلتمام
الـصـفـقــة ،بحسب امل ـصــدر .بـعــد أيــام
قـلـيـلــة واف ـ ــق امل ـج ـلــس ع ـلــى الـتـلــزيــم
بمبلغ مليار و 800مليون و 933ألف
لـيــرة ،بموافقة  20عـضـوًا واعـتــراض
ثالثة وتغيب واحد بداعي املرض.
ج ــاء ال ـق ــرار بـعــد تـســريــب معلومات
عن ضغوطات مورست على أعضاء
امل ـج ـلــس امل ـع ـت ــرض ــن ،م ـن ـهــا م ــا هو
س ـي ــاس ــي وم ـن ـه ــا م ــا ه ــو م ـ ـ ــادي ،إذ
قيل إن مبلغ  100ألــف دوالر ُعــرض
ع ـلــى بـعـضـهــم ُ
وو ِجـ ـ ــه ب ــال ــرف ــض .تم
ت ـبــريــر امل ــواف ـق ــة ب ــأن الـصـفـقــة ُجـيــدة
بــاملــواصـفــات الحالية بعد أن فـ ِـرض
ع ـلــى املـتـعـهــد تـغـيـيــر ن ــوع الـبـحــص
املستخدم من البلدي إلى العرسالي،
واالتفاق على شراء خدمات مهندس
استشاري على نفقة البلدية مقابل
نسبة مئوية من قيمة االلتزام ملراقبة
ّ
أعمال املتعهد واالستالم منه .يعلق
أحــد املقاولني على هــذا التبرير بأن
«االتـفــاق ال يمكن تطبيقه عمليًا ،إذ
ال يـمـكــن م ـعــرفــة ن ــوع ال ـب ـحــص بعد
غليه مــع الــزفــت والـقـيــام بالتزفيت،
إض ــاف ــة إل ــى أن الـبـحــص الـعــرســالــي
يـتــم اسـتـخــراجــه مــن ج ــرود عــرســال،
وهذا ما يستحيل الحصول عليه في
الوقت الحالي نظرًا للظروف األمنية
ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وإن تـ ــوفـ ــر س ـت ـك ــون
تكلفته أكثر بخمس مــرات مــن سعر
البحص البلدي ،فمن سيتحمل فرق
ال ـس ـع ــر؟ بــال ـتــأك ـيــد ل ـيــس امل ـت ـع ـهــد».
يضيف م ـقــاول آخ ــر ان ــه «ف ــي الــواقــع
ال يـمـكــن لــاس ـت ـشــاري مــراق ـبــة كــافــة
أع ـم ــال ال ـتــزف ـيــت ع ـلــى األرض ،إنـمــا
ي ـتــم ك ـيــل األمـ ـت ــار وس ـم ــاك ــة ال ــزف ــت،

أين تقع تلك الشوارع التي تم تزفيتها بسبعة مليارات ليرة؟ (مروان طحطح)

إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـعــض األمـ ـ ــور الـتـقـنـيــة
وه ــي أه ــم بـكـثـيــر م ــن ن ــوع الـبـحــص
الــذي ال يشكل فرقًا ُيذكر» ،الفتًا الى
ان «مراقبة أعمال التنفيذ أحد مهام
مـصـلـحــة ال ـه ـنــدســة ف ــي ال ـب ـلــديــة ،ما
يدفع للسؤال :هل هو باب آخر للهدر
وال ـت ـن ـف ـي ـعــات؟» .ه ــذا ال ـت ـســاؤل أب ــرز
ُجــانـبــا آخ ــر مــن الـقـضـيــة ،فاملهندس
املعني في مصلحة الهندسة كمراقب
على تنفيذ املشاريع بواسطة مجلس
الـخــدمــة املــدنـيــة ،مـحــال منذ سنوات
لقسم متابعة مخالفات البناء ،التي
ال يستطيع اتخاذ أي إجــراء بشأنها
بطبيعة الحال ،ويشغل مكانه موظف
غير متخصص ،ليس مهندسًا!

االتفاق غير ُملزم

م ــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة لــات ـفــاق ،ال
يمكن إل ــزام املتعهد بـمــا لــم ي ــرد في
دفـ ـت ــر الـ ـ ـش ـ ــروط ال ـ ـ ــذي رسـ ـ ــت عـلـيــه
املـ ـن ــاقـ ـص ــة ،ول ـت ـغ ـي ـي ــر امل ــواصـ ـف ــات
يجب إج ــراء مناقصة جــديــدة ضمن
الروتني اإلداري املعروف ،الــذي يبدأ
بــإعــداد دفتر شــروط جديد بواسطة
مصلحة الهندسة ثــم بــأخــذ موافقة
رئـ ـي ــس وأع ـ ـضـ ــاء امل ـج ـل ــس ال ـب ـل ــدي،
ُليحال بعدها إلــى املحافظ ومــن ثم
تحصل هذه
إلى ديوان املحاسبة .لم
ُ
العملية في التغييرات التي «فرضت»
على املتعهد ،وبالتالي أي كــام عن
اتفاق بتعديل أو تغيير املواصفات
هـ ــو غ ـي ــر مـ ـل ــزم ق ــان ــون ــا ل ـل ـفــري ـقــن،
امل ـت ـع ـهــد وال ـب ـل ــدي ــة ،ف ـك ـيــف سـيـكــون
اإلل ــزام وكـيــف ستتم املحاسبة وهل
تمت سابقًا؟

 7مليارات ..أين؟
فــي الــواقــع ،لــم تحصل محاسبة في
أي م ـلــف س ــاب ــق ،وخ ــاص ــة ف ــي ملف
ال ــزف ــت رغـ ــم ك ــل م ــا أث ـي ــر ح ــول ــه مــن

رفض الصفقة
ّ
األخيرة  12عضوًا وتغيب
عضوان من أصل 24
شبهات على مدى السنوات املاضية.
فـصـفـقــة ال ــزف ــت هـ ــذه ل ـي ـســت األولـ ــى
التي تثار الشكوك حولها ،إذ سبقها
تلزيم بقيمة  5مليارات و 600مليون
ل ـي ــرة ب ــداي ــة ع ــام  ،2015وح ـج ــز لها
املجلس البلدي حينها احتياط مبلغ
 3مليارات و 400مليون ليرة .آنــذاك،

حــالــت ب ـعــض ال ـت ــدخــات دون رســو
السعر األولي الوارد في
التلزيم على
ُ
دف ـتــر الـ ـش ــروط ،فــأق ـصــي مـتـعـهــدون
م ـت ــوق ــع ت ـقــدي ـم ـهــم ال ـس ـع ــر األدن ـ ـ ــى،
ب ـح ـس ــب ت ـص ــري ــح أح ـ ــد امل ـت ـع ـهــديــن
املـ ـتـ ـض ــرري ــن ،م ــا دفـ ـع ــه إلـ ــى ال ـت ـقــدم
ـام حينها،
بـشـكــوى إل ــى امل ــدع ــي ال ـع ـ ُ
وتــم اعـتـمــاد الـحــد األدن ــى امل ـقـ ّـدم من
أحـ ــد امل ـت ـع ـهــديــن ال ــدائ ـم ــن لـلـبـلــديــة
والبالغ  5مليارات و 600مليون ليرة.
لم يكد يمضي ثالثة أشهر على ذلك
الـتـلــزيــم ،حـتــى أعـلــن رئـيــس البلدية
الـســابــق عــامــر الــرافـعــي ،فــور تسلمه
م ـه ــام ــه ،زيـ ـ ــادة ق ـي ـمــة ال ـت ـلــزيــم %25
لتصبح  7مليارات ليرة من دون أي
تـبــريــر ،ســوى أن املبلغ الـســابــق غير
كاف!
مــن املـفـتــرض أن يمتد التلزيم الــذي

زفت انتخابي
يقول أحــد املطلعني أن قــرار املجلس البلدي األخـيــر (صفقة املليار و800
مليون لـيــرة) أتــى بعد اجتماع  13عضوًا مــن «الئـحــة الـقــرار» بــوزيــر العدل
أشــرف ريفي (عــراب البلدية) قبل الجلسة بيومني .فقد تمنى ريفي عليهم
املوافقة على التلزيم تمهيدًا لالنتخابات النيابية القادمة ،خاصة أن تزفيت
شــوارع مناطق التبانة والقبة ،ذات الكثافة في األصــوات ،ستحدث فرقًا في
االنتخابات .في حني صرح مصدر آخر بأن الوزير ترك األمــر لهم التخاذ
الخيار املناسب عندما علم بتحفظهم ،ولكنهم اختاروا إقرارها ّ
كرد للجميل
لدعمهم في االنتخابات البلدية.

انطلق في أيار  2015حتى أيار ،2017
وق ــد أضـيــف لــه ق ــرار آخ ــر فــي شباط
 2016لـحـجــز احـتـيــاطــي بـغـيــة شــراء
مادة الزفت لتأهيل الحفر في املدينة
بقيمة  70مليون ليرة.
كل هذه املليارات ُصرفت ولم تلحظ
امل ــديـ ـن ــة أي ت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي ش ــوارعـ ـه ــا
املـحـفــرة .بـعــض ال ـش ــوارع تــم تزفيت
بقع منها ثم ُجرفت ولم يعد تزفيتها
مـ ــن دون مـ ـع ــرف ــة الـ ـسـ ـب ــب ،كـ ـم ــا أن
مشاريع البنية التحتية تغزو معظم
شـ ـ ـ ــوارع امل ــديـ ـن ــة وت ـت ـض ـم ــن دف ــات ــر
شروطها التزفيت بعد االنتهاء من
أعمال الحفر والتمديدات ،ما يطرح
ً
تـ ـس ــاؤال ك ـب ـي ـرًا ل ــدى امل ــواط ـن ــن :أيــن
تقع تلك ال ـشــوارع الـتــي تــم تزفيتها
بسبعة مليارات ليرة؟
ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤال س ـ ـبـ ــق وأن ح ـم ـل ــه
نــاشـطــون للمجلس الـبـلــدي السابق
مـ ــرات ع ــدة م ــن دون ال ـح ـصــول على
إجابةُ ،
ويضاف إليه سؤال آخر :ملاذا
ال تملك املــديـنــة كـشــوفــات تفصيلية
بالحاجة الفعلية للزفت مــع جدولة
برنامج زمني يراعي امليزانية؟ وعلى
أي ُأ ُسس ُت ّ
حدد الحاجة؟
يــروج بعض أعضاء املجلس البلدي
هـمـســا ،كــأحــد م ـبــررات املــوافـقــة على
الصفقة األخيرة ،بأن الصفقة األولى،
ذات السبعة مـلـيــارات ،تــم تحويلها
لبلدية البداوي بناء على ضغوطات
مــارس ـهــا امل ـحــافــظ رمـ ــزي ن ـهــرا على
رئيس البلدية السابق عامر الرافعي
قـبـيــل تسليمه مـنـصـبــه ،وه ــو مــا لم
ن ـت ـم ـكــن م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى رد مــن
املحافظ بشأنه.
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مسلخ بيروت الحديث:
الكلفة التقديرية  39مليون دوالر!
راجانا حمية
ّ
على ما يبدو أن «سعر» األرض التي
اش ـتــرت ـهــا ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ف ــي مــديـنــة
الشويفات إلنـشــاء «املسلخ الحديث»
لن تكون وحدها املفاجئة ،فالخمسون
م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر الـ ـ ـت ـ ــي ُح ـ ـس ـ ـمـ ــت مــن
صندوق «الناس» ألجل تسييل أمالك
بعض الزعماء ومؤسسات الطوائف،
سـتـتـبـعـهــا عـ ـش ــرات امل ــاي ــن األخـ ــرى
ّ
عملية «التنفيعات» ،وإن
الستكمال
ّ
كانت هــذه امل ـ ّـرة تحمل عنوانًا جديًا،
ّ
ي ـت ـع ــل ــق بـ ــإعـ ــداد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات إلن ـش ــاء
مسلخ حديث ،إضافة إلى تكاليف هذا
اإلنشاء واإلشراف على التنفيذ.
ف ـفــي ال ـثــال ــث وال ـع ـشــريــن م ــن نـيـســان
املــاضــي ،أودع ــت بـلــديــة ب ـيــروت وزيــر
الداخلية والـبـلــديــات ،نـهــاد املشنوق،
«القرار رقم  273القاضي باملوافقة على
م ـشــروع عـقــد االت ـف ــاق بــالـتــراضــي مع
مكتب املـهـنــدس خــالــد شـهــاب لوضع
الــدراســات الهندسية الــازمــة إلنشاء
م ـس ـل ــخ حـ ــديـ ــث (…) ووضـ ـ ـ ــع دف ـت ــر
الشروط واملوافقات الفنية واإلشــراف
على تنفيذ األعمال لقاء مبلغ إجمالي
قدره مليونان و 950ألفًا ومئتا دوالر
أميركي ،بما فيه الضريبة على القيمة
املضافة» .وقد أرفق الطلب في حينها
مع «تفصيل» باألرقام ملا ّ
قدرته شركة
خالد شهاب.
بعد يومني من اإليداع ،عاد الطلب من
الداخلية مــع املــوافـقــة ،ليسلك طريقه
إلى ديوان املحاسبة إلبداء رأيه ،وإلى
ّ
ويخمن البعض أن
اآلن ما يزال هناك،
خروجه سيكون «كما كان خروجه من
املوافقة» ،وإن كان هؤالء
الداخلية مع
ّ
يبدون بعض التحفظات حول الكلفة.
ّ
يخص كلفة الدراساتّ ،
تقسم
ففي ما
شــركــة خــالــد شـهــاب (وه ــو للمناسبة
نقيب املهندسني أيضًا) الكلفة على 3
عناصر «املصاريف البالغة 402,000
ّ
وتضم تكاليف ورسوم النقابة
دوالر،
ملـ ـل ــف الـ ــرخ ـ ـصـ ــة ،وكـ ـلـ ـف ــة ال ـ ــدراس ـ ــات
امل ـقـ ّـس ـمــة إل ــى أربـ ــع م ــراح ــل والـبــالـغــة
مـ ـل ـ ـي ــون و 140ألـ ـ ـ ــف دوالر وك ـل ـف ــة
اإلشــراف والبالغة أيضًا مليون و140
ألف دوالر ،ويضاف إلى هذه التكاليف

تسري عقود التراضي في بلدية بيروت عن «بو طرف وجنب» (مروان طحطح)

مـبـلــغ  268أل ـفــا و 200دوالر لتسديد
الضريبة على القيمة املـضــافــة» .وقد
جــرى تقدير الكلفتني األخيرتني بناء
ع ـل ــى «احـ ـتـ ـس ــاب ال ـك ـل ـف ــة ال ـت ـقــديــريــة
إلن ـشــاء املـسـلــخ ال ـحــديــث» ،الـتــي على
أساسها «يجري احتساب نسبة .»%3
مـلـيــونــان و 950أل ــف دوالر هــي قيمة
الدراسات .أما كيف جرى تقدير ذلك؟
فهنا «املـفــاجــأة» ،يقول أحــد املتابعني
للملف .وهذه املفاجأة تتأتى من تقدير
شركة شهاب كلفة إنشاء املسلخ بـ38
مليونًا و 87ألفًا و 500دوالر أميركي.
وبـ ـحـ ـس ــب ج ـ ـ ــدول «األسـ ـ ـع ـ ــار» الـ ــذي
وضعته الـشــركــة ،تضع «كلفة ترميم
وإعــادة تأهيل مبنى اإلدارة والبالغة
مساحته  675م 337 ،2ألفًا و 500دوالر،
يضاف إليها  10ماليني و 800ألف كلفة
إنشاء طابق أرضي للهنغار ( )...و20
مليونًا و 250ألف دوالر كلفة الطابق
ال ـع ـل ــوي ( ،)...إض ــاف ــة إلـ ــى  3مــايــن
و 250ألفًا كلفة استحداث طابق سفلي
ملواقف السيارات ومليونني و 750ألفًا

كلفة استحداث طابق أرضــي حظائر
للحيوانات وتوابعها و 700ألف دوالر
مناظر طبيعية».
 38مليون دوالر هي الكلفة التقديرية.
وال ـك ـل ـمــة األخـ ـي ــرة تـعـنــي «أن األم ــور
س ـت ـش ـط ــح ول ـ ـ ــن ي ـن ـت ـه ــي األمـ ـ ـ ــر ق ـبــل
الوصول إلــى خمسني مليونًا» ،يقول
املتابع .ينتقد هذا األخير كيف يمكن
أن «ت ـصــل ال ـت ـقــديــرات إل ــى ه ـن ــا» .مع
ذل ــك ،يـجــد الــرجــل م ـبـ ّـررًا لـهــذه الكلفة

العقد مخالف للقانون
كونه ال يستوفي
شروط اإلتفاق
بالتراضي

تشهير بمؤسسات تصرف ّ
العمال
ّ

وهو استكمال «التنفيعات التي بدأت
م ــع ش ـ ــراء األراض ـ ـ ــي وان ـس ـح ـبــت إلــى
هنا» .أما كيف؟ يفند األخير هذا األمر
خطوة خطوة ،فيبدأ بالخطوة األولى
التي تتعلق بعقد «االتفاق بالتراضي
م ــن دون إجـ ـ ــراء م ـن ــاق ـص ــة ش ـف ــاف ــة».
ه ـنــا ،بـيــت الـقـصـيــد ،ف ـهــذه املـنــاقـصــة
ب ــال ــذات «ت ـخــالــف ال ـق ــان ــون كــون ـهــا ال
تستوفي ش ــروط االت ـفــاق بالتراضي
ال ـ ــذي ي ـنــص ع ـلــى أن ي ـك ــون صــاحــب
عقد االتفاق بالتراضي هو وحده من
يملك االختصاص للقيام بهذا األمر».
باختصار «ما في غيرو بيقدر يعمل
هيدا الـشــي» .فــي حالة املسلخ «فثمة
شركات كثيرة تملك القدرة واإلمكانية
لعمل ه ــذه ال ــدراس ــات ولـيـســت شركة
خ ــال ــد شـ ـه ــاب هـ ــي حـ ـب ــل الـ ـخ ــاص،
ولـكــن يتعلق بــاألمــر بخط سياسي».
ً
هــذا أوال ،أمــا ثــانـيــا ،فقد بــاتــت عقود
االتفاقات بالتراضي تسري في بلدية
بيروت عن «بــو طــرف وجنب ،وهناك
حوالى  5اتفاقات بالتراضي مخالفة
لـلـقــانــون ولـكـنـهــا لــزمــت عـلــى طريقة
جهاد العرب ستايل» .ويسأل املتابع
ً
«م ـ ـ ــاذا ي ـع ـنــي مـ ـث ــا أن ن ـع ـقــد ات ـفــاقــا
ب ــال ـت ــراض ــي م ــن أج ـ ــل غـ ـ ــاردن ح ــرش
بيروت التي تكلف دراستها لوحدها
 700ألــف دوالر كانت  900ألــف دوالر
قبل اعـتــراض بعض األعـضــاء؟ ومــاذا
يعني أن تكلف دراسة أخرى  900ألف
هي في األساس ال تكلف أكثر من 100
ألف بحسب الخبراء؟».
هذا في املقام األول من املخالفات .أما
األم ــر ال ـثــانــي ،فيتعلق بـكـلـفــة إنـشــاء
املسلخ ،فماذا يعني أن يكون صاحب
املصلحة هــو االسـتـشــاري وهــو الــذي
يـ ـق ـ ّـدر ال ـك ـل ـف ــة؟ ف ــي امل ـ ـبـ ــدأ ،وب ـح ـســب
امل ـتــابــع «هـ ــذا األمـ ــر ي ـعــد م ـخــال ـفــا ،إذ
يـفـتــرض ب ـ ــإدارة الـبـلــديــة تـقــديــر هــذه
الـ ـكـ ـلـ ـف ــة» ،ول ـك ـن ـه ــا «لـ ــأسـ ــف لـيـســت
كـفــوءة ،خصوصًا أن كل ما تستطيع
تقديره هو كلفة إنشاء باركينغ» .أما
امل ـخــال ـفــة ال ـثــال ـثــة ف ـهــي ف ــي اإلشـ ــراف
على عمل الــدراســات مــن قبل شركات
مستقلة تراجع وتراقب االستشاريني
«وهو ما لم يحدث في هذه الدراسات
ً
وأصال ما بدهن ياه».

تقرير

الفرصة األخيرة إلنصاف منال العاصي
ب ـع ــد ث ــاث ــة أي ـ ـ ــام ،ف ــي  16آب امل ـق ـبــل،
تـنـتـهــي ُمـهـَّلــة ب ـ ّـت طـلــب ق ـبــول تمييز
الحكم املخفف الــذي أصدرته محكمة
جنايات بيروت في  14تموز املاضي
بحق قاتل منال العاصي ،الذي قضى
بـسـجـنــه  45ش ـه ـرًا ف ـقــط ،أن ـهــى منها
ال ـق ــات ــل  30شـ ـهـ ـرًا .ال ـف ــرص ــة األخ ـي ــرة
لتمييز الحكم تحملها النيابة العامة
االستئنافية في بيروت  -بعد إسقاط
أهـ ــل م ـن ــال الـ ــدعـ ــوى -م ــن أجـ ــل فـســخ
الحكم وإع ــادة املحاكمة .لــذلــك ،تدعو
منظمة "ك ـفــى" إل ــى وقـفــة إحتجاجية
ثــانـيــة أم ــام قـصــر ال ـعــدل ي ــوم الثلثاء
املـقـبــل لـلـضـغــط عـلــى الـنـيــابــة الـعــامــة
لتمييز الـحـكــم ،بعد م ــرور  3اسابيع
ع ـل ــى ال ــوقـ ـف ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة األول ـ ــى
وأكثر من أسبوع على إرسال املجلس
الـنـســائــي الـلـبـنــانــي عــريـضــة مطلبية
ّ
ّ
جمعية من دون
تضمنت تواقيع 157
أي استجابة.
ذكر الحكم ان تقرير الطبيب الشرعي
افـ ــاد ب ــأن م ـن ــال ع ــان ــت جـ ــراء ال ـضــرب
ّ
املبرح من كدمات في الجبني والعينني
والـخــديــن وجــرح بعرض  7سنتم في
الـ ـف ــم ،وجـ ـ ــروح ف ــي ال ـك ـت ـفــن والــرق ـبــة
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والـ ـث ــدي ــن والـ ـخ ــاص ــرت ــن وامل ــؤخ ــرة
وأصابع اليدين ،كما أقدم املجرم على
سحلها من شعرها ورماها بطنجرة
الضغط ،ليقوم أخيرًا بامتصاص الدم
ّ
من فمها وبصقه في وجه والدتها .إل
ان الحكم الصادر عن محكمة جنايات
ب ـيــروت تـفـ ّـهــم كــل هــذا عـلــى أنــه "ثــورة
غضب" .فقد اعتبرت القاضية هيالنة
ّ
اسكندر في حكمها أن املجرم يستفيد
مــن امل ــادة  252مــن قــانــون الـعـقــوبــات،
ـص ع ـل ــى أنـ ــه «ي ـس ـت ـف ـيــد مــن
ال ـت ــي ت ـن ـ ّ
ال ـع ــذر امل ـخــفــف فــاعــل ال ـجــريـمــة ال ــذي
أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج
من
مــن عـمــل غـيــر مـحــق وعـلــى جــانــب ً
الخطورة أتــاه املجني عليه» ،حاكمة
عـلــى مـنــال فــي قـبــرهــا بــارتـكــاب "عمل
غير محق وعلى جانب من الخطورة"
ألنـ ـه ــا ًت ـع ــرض ــت "ل ـش ــرف ــه وك ــرامـ ـت ــه"،
متبنية بـهــذا انـهــا تحكم فــي جريمة
شرف!
وعـلـيــه إذا لــم يـتــم تمييز الـحـكــم فلن
ُ
تعاد محاكمة القاتل ،كما يقول بيان
"كفى" ،والنتيجة ستبقى على حالها
إذ ُي ـع ـ ّـد ال ـح ـكــم م ـب ــرم ــا .م ــا يـعـنــي أن
ال ـن ـح ـي ـلــي ال ـ ـ ــذي ت ـم ـ ّـع ــن فـ ــي ت ـعــذيــب

العريضة الموقعة
من  157جمعية بقيت
دون استجابة

زوج ـتــه عـلــى م ــدى سـنــن وعـلــى مــدى
الساعات السبع األخيرة من حياتها،
س ـي ـخ ــرج ب ـع ــد س ـن ــة وب ـض ـع ــة أش ـهــر
ل ـي ـن ـع ــم ِّب ــالـ ـح ــري ــة؛ مـ ــا ي ـع ـن ــي أي ـض ــا
أن امل ـع ــن ـف ــن س ـي ـس ـت ـع ـي ـنــون بـحـجــة
ـب" الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـخـ ـتـ ـب ــئ خ ـل ـف ـهــا
"ال ـ ـغ ـ ـض ـ ـ
"شــرفـهــم" ُامل ّ
تخيل الرتـكــاب جرائمهم
وفظاعاتهم ّ والتخفيف من العقوبات
التي يستحقونها.
لــذلــك تــرى "كـفــى" ان أحكاما كـهــذه لن
تـســاهــم فــي ردع مـجــرمــن ُمحتملني،
ُ
ُ
وقد تريح وتطمئن مجرمني سابقني،
ّ
كمحمد الطحش الــذي لم يرتدع منذ
أيام قليلة عن قتل زوجته ميمونة أبو
الـعــائـلــة .أح ـكــام ك ـهــذه تـضــع العصي
بالدواليب أمام كل من يعمل من أجل
تعزيز حماية الـنـســاء والـحـفــاظ على
ّ
ّ
أمـنـهــن وتحقيق الـعــدالــة لـهــن .أحكام
ّ
ّ
ك ـهــذه ت ـهــدد أم ــن الـنـســاء وحـيــواتـهــن
على نحو مباشر.
(األخبار)
تمييز
إذا لم يتم ُ
الحكم فلن تعاد
محاكمة القاتل (هيثم
الموسوي)

ل ـجــأ وزيـ ــر ال ـع ـمــل س ـج ـعــان قـ ــزي إل ــى الـتـشـهـيــر
بــاملــؤسـســات الـتــي تـصــرف الـعـمــل مــن دون إنــذار
مسبق وتستبدلهم ّ
بعمال ســوريــون .فقد أصدر
أمس بيانًا اشار فيه إلى أن العمال يتعرضون في
بعض املؤسسات والشركات في القطاع الخاص في
محافظات البقاع وبعلبك -الهرمل ولبنان الشمالي
وعكار ومناطق لبنانية أخرى إلى عمليات صرف
مــن دون سابق ان ــذار ومنها" :مستشفى تعنايل
ال ـعــام"" ،مطاعم ك ــرم"" ،شــركــة الخمور اللبنانية"،
"شــركــة ضــاهــر الــدول ـيــة"" ،شــركــة ترانسميد" في
مـحــافـظــة ال ـب ـق ــاع .وك ــذل ــك ال ـح ــال ف ــي مـحــافـظـتــي
الشمال وعكار حيث صرف مستخدمون يعملون
فــي "الشركة اللبنانية لـلـعــدادات"" ،صيدلية علم"،
"مــؤسـســة تـسـنـيــم"" ،شــركــة " ،"b.to.bمـطـعــم ابــو
سعيد"" ،مــركــز اليوسف االسـتـشـفــائــي"" ،مستر
ك ـلــن" .وبـحـســب الـبـيــان ف ــإن مصلحة الـعـمــل في
ال ـ ــوزارة عـلـمــت "أن ه ــذه املــؤس ـســات وال ـشــركــات
استبدلت املصروفني بعمال سوريني ،ولذلك كلفت
الوزارة مفتشيها بالتعاون مع قوى االمن الداخلي
ملكافحة هذه االعمال الشائنة وإقفال املؤسسات
غ ـي ــر امل ــرخـ ـص ــة الـ ـت ــي ت ـن ــاف ــس أصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل
اللبنانيني دون وجه حق".

 3022مخالفة سير في  10أيام

واص ـلــت م ـفــارز الـسـيــر فــي ق ــوى األم ــن الــداخـلــي
مهمات ضبط املخالفات من احتجاز دراجات آلية،
" فانات" ،سيارات ،سرعة زائــدة ،عدم وضع حزام
أمان ،التحدث على الهاتف ...وبحسب بيان صادر
عن شعبة العالقات العامة في قوى األمن الداخلي،
ّ
فقد سطرت هذه املفارز في صيدا وصور وحلبا
وأميون ،خالل أول عشرة ايام من الشهر الجاري،
ّ
على النحو اآلتــي :نظمت مفرزة سير صيدا 868
محضرًا ،مفرزة سير صور  402محضر ،مفرزة
سـيــر حلبا  1433مـحـضـرًا ،م ـفــرزة سـيــر أمـيــون
 319محضرًا .أي أما مجموعه  3022محضرًا.

متضررون من حرب تموز بال
تعويضات

بعد  10سنوات على حــرب تموز ،ال يــزال بعض
امل ـت ـضــرريــن يـحـمـلــون ه ــذه الـصـفــة م ــن دون أي
تـعــويـضــات .وبحسب بـيــان ص ــادر عــن أصحاب
املؤسسات التجارية في بنت جبيل وضواحيها
املتضررين من العدوان االسرائيلي ،فإن معاناتهم
مستمرة بسبب "مرارة االنتظار والوعد الصادق،
وما زال جرحنا ينزف نتيجة املماطلة والتسويف
وعـ ـ ــدم دفـ ــع ال ـت ـعــوي ـضــات
املـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ــودة واملـ ــوضـ ــوعـ ــة
ف ــي أدراج ال ـه ـي ـئــة الـعـلـيــا
ل ــاغ ــاث ــة ،وبــان ـت ـظــار ق ــرار
من مجلس وزراء مشلول
إال لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـص ـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وحـ ـي ــث ان ـنــا
وصلنا الى حافة اإلنهيار
وإغالق أكثرية املؤسسات
ووق ـ ــوعـ ـ ـن ـ ــا ت ـ ـحـ ــت ديـ ـ ــون
البنوك والشركات الكبرى وبيعنا ورهننا كل ما
نملك لسد الديون املترتبة علينا" .ويطالب هؤالء
بـ "االهتمام الجدي للتسريع في دفع التعويضات".

انتخابات نقابة واتحاد عمال
الفنادق

دع ــا ات ـح ــاد مــوظ ـفــي وع ـم ــال ال ـف ـن ــادق وامل ـطــاعــم
والـتـغــذيــة والـلـهــو فــي لـبـنــان إل ــى انـتـخــابــات عامة
ملـجـلـســه ال ـت ـن ـف ـيــذي ي ــوم الـجـمـعـيــة 2016/8/26
فــي مـقــر االت ـحــاد الـعـمــالــي ال ـعــام ،وإذا لــم يكتمل
النصاب في الجلسة األولى تجرى االنتخابات بعد
اسبوع بمن حضر في املكان والزمان نفسيهما،
علمًا بــأن بــاب الترشيح يقفل قبل ثالثة ايــام من
موعد االنتخاب .كذلك دعت نقابة موظفي وعمال
الفنادق واملطاعم والتغذية واللهو في جبل لبنان
إلى انتخابات عامة للمجلس التنفيذي يوم الجمعة
 2016/8/19في مقر االتحاد أيضًا ،وإذا لم يكتمل
ال ـن ـصــاب ت ـج ــرى االن ـت ـخ ــاب ــات ب ـعــد اس ـب ــوع بمن
حضر في املكان والزمان نفسيهما على أن يقفل
باب الترشيح قبل ثالثة ايام من موعد االنتخاب.
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مجتمع وإقتصاد
قضية

ّ
المرورية
السالمة
ّ
ّ

«بزق ولزق»!

يفترض إطالق دفاتر
ّ
البيومترية في
السوق
أيلول المقبل ،والهدف
منها بحسب هيئة إدارة
السيرّ ،
الحد من التزوير.
يمكن لهذه التقنية أن
تكون ّ
مقدمة لتطبيق
نظام النقاط لتطوير
ّ
معايير السالمة المرورية.
لكن يبقى كل ذلك ّ
مجرد
ّ
ّ
نظريات .عمليًا ما تحقق
هو تكبيد خزينة الدولة
تكاليف إصدار دفاتر
أهدافه غير قابلة
جديدةّ ،
ّ
للتحقق ،أقله في المدى
المنظور
فيفيان عقيقي
ال شيء ينطبق على موضوع السالمة
ّ
املرورية في لبنان بقدر املثل الشعبي
ّ
ّ
ّ
"ب ـ ــزق ول ـ ـ ــزق" ،ف ـمــا ي ـطــبــق م ــن قــانــون
السير الـجــديــد ال ــذي صــدر عــام 2012
وبـ ــدأ الـعـمــل فـيــه مـنــذ نـيـســان ،2015
يمكن حصر نتائجه ،األكثر مالحظة،
بـ ــزيـ ــادة الـ ـغ ــرام ــات ع ـل ــى امل ـخ ــال ـف ــات
وت ـن ـف ـي ـعــات م ــال ـ ّـي ــة ل ـش ــرك ــات خـ ّ
ـاصــة
ّ
ف ـ ــازت ب ـم ـنــاق ـصــات وزارة الــداخ ـلــيــة
ّ
وال ـب ـل ــدي ــات ،وكـ ــل ذل ــك ب ـع ـي ـدًا م ــن أي
ّ
ّ
وطنية لتطوير معايير
استراتيجية
ّ
السالمة املرورية ،وتنفيذ اإلصالحات
التي لحظها قانون السير الجديد.

مـ ـب ــدئـ ـي ــا ،س ـت ـن ـط ـل ــق مـ ـطـ ـل ــع أيـ ـل ــول
امل ـق ـبــل عـمـلـ ّـيــة إص ـ ــدار دف ــات ــر ال ـســوق
الـ ـبـ ـي ــومـ ـت ـ ّ
ـري ــة ل ـل ـم ـت ـق ـ ّـدم ــن ال ـ ـجـ ــدد،
ّ
كـمــرحـلــة أولـ ــى تـمـهـيـدًا لـتـحــويــل كــل
الــدفــاتــر (يـبـلــغ عــددهــا نـحــو مليوني
ونـ ـص ــف م ـل ـي ــون دفـ ـت ــر) إلـ ــى ال ـن ـظــام
الـجــديــد .نـظــريــا تـهــدف ّه ــذه الخطوة
إلى ّ
ّ
عمليات الغش والتزوير
الحد من
ورف ــع درج ــة األم ــان فــي إص ــدار دفاتر
ال ـس ــوق ،وق ــد ت ـكــون خ ـطــوة أول ــى في
تطبيق نظام النقاط املنصوص عنه
ف ــي ق ــان ــون ال ـس ـيــر ال ـجــديــد رق ــم .243
لـكــن عمليًا ،ال تـعــدو الـخـطــوة كونها
ّ
تغيير شكلي لدفاتر سوق عبر
مجرد ُ
ّ
مـنــاقـصــة فــص ـلــت ع ـلــى ق ـيــاس شــركــة
"إنكريبت" ،إذ ال شيء يوحي بإبصار
نظام النقاط النور بعد.
ُي ّ
عد نظام النقاط من أبرز اإلصالحات
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ق ــان ــون السير
ال ـج ــدي ــد .ب ـح ـســب ال ـخ ـب ـيــر ف ــي إدارة
ال ـســامــة امل ـ ّ
ـروري ــة ف ــي  LIRSAكــامــل
إبــراهـيــم" :الـهــدف منه ردع الـنــاس عن
ارتـكــاب املخالفات ،وتحقيق املساواة
بــن املــواط ـنــن عـبــر سـحــب الــرخـصــة،
إضافة إلى تأهيل السائقني املخالفني
(امل ـس ـح ــوب ــة رخ ـص ـه ــم) ع ـبــر مـ ــدارس
الـ ـس ــوق ت ـم ـه ـي ـدًا ل ـت ـغ ـي ـيــر س ـلــوك ـهــم.
ّ
ويبدأ بإنشاء سجل مروري لكل سائق
ُي ّ
بي املخالفات التي ارتكبها ووتيرة
تكرارها" .ويضيف" :دفــع الغرامة هي
آلية املحاسبة الوحيدة في املنظومة
ال ــراه ـن ــة ب ـعــد ح ـص ــول ال ـس ــائ ــق على
رخ ـصــة ال ـق ـي ــادة ،ل ـكــن ب ــطء تبليغها
ّ
لتسريع الـعـقــوبــة لــم يـشــكــل ق ــوة ردع
فـ ّـعــالــة ،لــذلــك مكننة محاضر الضبط
ّ
فعاليتها
وسحب الرخصة يزيدان من
ّ
املتهور للسائقني
والـحـ ّـد من السلوك
وتاليًا التخفيف من حوادث السير".
مـ ـ ـ ـ ـ ّـرت أربـ ـ ـ ـ ــع س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ــدور
ق ــان ــون ال ـس ـي ــر الـ ـج ــدي ــد ول ـ ــم ي ـت ـقـ ّـدم

لطالما كان
ّ لألمن
أفضلية على
موضوع المرور
السياسات
في
ّ
الحكومية
(مروان
طحطح)

يبلغ عدد دفاتر
السوق نحو مليونين ونصف
مليون دفتر
نـظــام الـنـقــاط خ ـطــوة .والـسـبــب غياب
القرار السياسي والتمويل والخبرات
ّ
االستشارية ،إذ لطاملا كان
والجهات
لــأمــن أفـضـلـ ّـيــة عـلــى مــوضــوع امل ــرور
الحكومية .لقد ّ
ّ
في السياسات
حددت
املواد ( 364حتى  )372من القانون 243
أطر تطبيق هذا النظام؛ بداية بإنشاء
ّ
سجل مــروري ُممكنن لكل سائق لدى
ّ
قوى األمن الداخلي ،يتضمن  12نقطة
ُ
رص ـي ـدًا ل ــه ،ت ـس ـحــب م ـنــه بــالـتـنــاســب
مع املخالفات املرتكبة ،وعندما يفقد
السائق مجموع نقاطه ،تفقد رخصة

ُ
السوق صالحيتها وتسحب منه ملدة
س ـتــة أش ـه ــر ،يـخـضــع خــال ـهــا ل ــدورة
ّ
متخصصة في إحدى مدارس السوق،
وع ـنــد ت ـك ــرار ف ـق ــدان مـجـمــوع الـنـقــاط
ُ
خالل ثالث سنوات ،تسحب الرخصة
مل ــدة س ـنــة ،ع ـلــى أن يـخـضــع املـخــالــف
لـ ـ ـ ـ ــدورة الـ ـت ــأهـ ـي ــل وإع ـ ـ ـ ـ ــادة ام ـت ـح ــان
ّ
ال ـس ــوق ،وت ـطـ ّـبــق ه ــذه ال ـقــاعــدة كلما
سحبت كامل النقاط.
م ــا ّه ــي آل ـي ــة تـطـبـيــق ال ـن ـظ ــام؟ وم ــاذا
ت ـحــقــق م ـنــه؟ لـتـسـيـيــر ن ـظــام ال ـن ـقــاط،
ع ـلــى مـكـتــب تـنـفـيــذ أح ـك ــام ال ـس ـيــر أن
ّ
يـتــولــى مـهــام أع ـمــال الـسـجــل امل ــروري
ّ
لكل مخالفات السير وسحب النقاط
ُ
ح ـس ــب امل ـخ ــال ـف ــة امل ــرتـ ـكـ ـب ــة ،ع ـل ـمــا أن
بـعــض امل ـخــال ـفــات يـبـلــغ بـهــا الـســائــق
م ـب ــاش ــرة ،وأخ ـ ــرى (م ـث ــل رصـ ــده عبر

رادارات السرعة) ال يعلم بها مباشرة
فيستوجب تبليغه بـهــا قــانــونــا على
عـنــوانــه أو إعــامــه بـهــا عـبــر الــرســائــل
ال ـن ـصـ ّـيــة( ،م ــا ي ـقــوم ب ــه املـكـتــب راهـنــا
هــو تنفيذ مخالفات ممنوع الوقوف
ّ
غير املدرجة في سجل سحب النقاط).
وترتبط هذه املكاتب إلكترونيًا بقاعدة
امل ـع ـل ــوم ــات فـ ــي ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـيــر
وامل ــركـ ـب ــات واآللـ ـ ـي ـ ــات ،ح ـي ــث تــوضــع
إشـ ـ ــارة ع ـلــى م ـلــف امل ــرك ـب ــة امل ـخــال ـفــة،
ف ـي ـتــوقــف ع ـن ــده ــا إنـ ـج ــاز امل ـع ــام ــات
الخاصة بها حتى تسديد الغرامات
وخ ـل ــو امل ـل ــف م ــن أي أح ـك ــام مـخــالـفــة
ّ
األمنية
لقانون السير .بحسب املصادر
"بــدأ العمل على النظام بالتعاون مع
مشروع االتحاد األوروبــي لدعم قوى
األمــن الداخلي فــي ملف إدارة السير،

مؤشر

البطالة في لبنان:
نحتاج الى  6أضعاف الوظائف المتاحة
ّ
يــواجــه لـبـنــان تـحــديــا كـبـيـرًا فـيـمــا يـتـعــلــق بــأزمــة
البطالة ،خصوصًا أن االقتصاد اللبناني خالل
الـعـقــد األخـيــر لــم يـتــرجــم مــا يكفي مــن مـقـ ّـومــات
ل ـخ ـل ــق ف ـ ــرص ع ـم ــل جـ ــديـ ــدة وت ـح ـس ــن ن ــوع ـ ّـي ــة
الوظائف .إن نسبة البطالة مرتفعة في لبنان ومنذ
ّ
مدة طويلة ،وخصوصًا بني الشباب والنساء ،وقد
تفاقمت هــذه النسبة بعد أزمــة الـنــزوح السوري.
هذا ما خلصت له دراسة ّ
البنك
أعد
تها «مجموعة ّ
ّ
اتفاقية الشراكة املوقعة
الدولي» وأدرجتها ضمن
ّ
ّ
ّ
اللبنانية للفترة الزمنية املمتدة بني
مع الحكومة
 .2022-2017بـحـســب أرقـ ــام «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي»،
يدخل  23ألف فرد سوق العمل اللبناني سنويًا،
والستيعابهم يحتاج االقـتـصــاد إلــى خلق أكثر
مــن  6أضـعــاف عــدد الوظائف املــوجــودة أساسًا،
علمًا أن متوسط صافي فرص العمل التي كانت
املـتــاحــة بــن  2007 – 2004يبلغ  3400وظيفة
فقط.

ّ
السورية ،كان هناك  %11من
قبل ظهور األزمــة
ال ـقــوى الـعــامـلــة عــاطـلــة عــن الـعـمــل فــي لـبـنــان ،ما
يجعل مــن متوسط فـتــرة البطالة طــويــل نسبيًا،
ويـبـلــغ  13ش ـه ـرًا ل ـلــرجــال و 10أش ـهــر لـلـنـســاء،
فيما تبلغ ّ
ّ
الخاصة بالنساء نسبة
معدالت البطالة
ّ
ّ
الخاصة بالشباب نسبة
ومعدالت البطالة
%18
.%34
ت ـش ـيــر ه ــذه ال ــدراس ــة إل ــى ارتـ ـف ــاع ه ــذه الـنـسـبــة
فــي شـكــل كبير بسبب ب ــطء الـنـمــو االقـتـصــادي
وتأثيرات النزوح السوري على االقتصاد ،وزيادة
نـسـبــة ال ـع ـمــالــة غ ـيــر الــرس ـمـ ّـيــة ،إذ ارت ـف ـعــت قــوة
الـعـمــل بنسبة  %35نتيجة تــدفــق أع ــداد كبيرة
مــن الـنــازحــن( ،وصــل عــدد النازحني إلــى مليون
ُونصف مليون نازح) ،علمًا أن معظم قوة العمل
املضافة تفتقر إلى املهارة بسبب تدني مستوى
التعليم ،فيما  %50من ّ
العمال النازحني يعملون
ف ــي ال ــزراع ــة وال ـخ ــدم ــات امل ـنــزلـ ّـيــة ،و %12منهم

يعملون في قطاع البناء ،ما يجعل املنافسة بني
ال ـع ـمــال الـلـبـنــانـيــن وال ـســوريــن عـلــى مـسـتــويــات
مختلفة مــن امل ـهــارات مرتفعة ،وت ــؤدي إلــى رفع
ّ
االجتماعية.
نسبة البطالة ونمو التوترات

إعداد سنان عيسى
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مجتمع وإقتصاد
ّ
نفذت بعض اإلجراءات ّ
وطورت بعض
التكنولوجيات قبل أن يتوقف قبيل
استكماله .ومن ضمنها تجهيز غرفة
ّ
إصدار محاضر مخالفات السرعة بكل
مستلزماتها بانتظار القرار السياسي
وتفريغ فريق عمل لتشغيلها".
ّ
األساسية في تطبيق
تكمن املشكالت
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام بـ ـحـ ـس ــب االس ـ ـت ـ ـش ـ ــاري فــي
ّ
املعلوماتية وأم ــن املعلومات
ش ــؤون
ً
العميد املتقاعد جــاك باكاييف" :أوال
ف ــي ع ـن ــاوي ــن حــام ـلــي رخ ــص ال ـســوق
غير الدقيقة مــا يمنع تبليغ الضبط
ب ـص ــورة ســري ـعــة .ثــان ـيــا ج ـهــوز نحو
 %50من تجهيزات النظام التي تتيح
لعناصر قوى األمن الداخلي تشغيله
ب ــدءًا مــن تــدويــن املـحــاضــر إلكترونيًا
ع ـن ــد ارتـ ـ ـك ـ ــاب امل ـخ ــال ـف ــة وإي ـص ــال ـه ــا
مباشرة إلى قاعدة البيانات في مكتب
تنفيذ األحكام .وثالثًا عدم ربط قاعدة
بـيــانــات ق ــوى األم ــن الــداخـلــي بقاعدة
بيانات هيئة إدارة السير التي تسمح
ّ
املرورية
بدفع غرامات كافة املخالفات
عـ ـن ــد دفـ ـ ــع رسـ ـ ـ ــوم امل ـي ـك ــان ـي ــك أسـ ــوة
ببدالت التوقف اإلضافي".
ت ـ ـت ـ ـبـ ــع ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ــرح ـ ـل ـ ــة (أي س ـح ــب
الــرخ ـصــة) تـحــويــل ال ـســائــق املـخــالــف
إلى مــدارس التأهيل بحسب ابراهيم،
إذ يكمن "األسـ ــاس فــي تغيير سلوك
السائق ورفع مستوى قيادة املركبات
وم ـس ـت ــوى االم ـ ـت ـ ـحـ ــان" .تـ ـن ــدرج ه ــذه
امل ـهـ ّـمــة ضـمــن م ـســؤولـ ّـيــة هـيـئــة إدارة
السير واملــركـبــات واآللـيــات بالتعاون
مــع نقابة مكاتب تعليم الـســوق التي
ل ــم ت ـط ـ ّـور عـمـلـهــا أو تـكــافــح عـمـلـ ّـيــات
الغش فيها ،وذلك عبر "وضع معايير
ت ـحــويــل م ـكــاتــب ال ـس ـيــر إلـ ــى مـ ــدارس
تعليم ،وتطوير تعليم قيادة املركبات،
ووضع منهج جديد للتعليم ،وتطوير
االمـ ـتـ ـح ــان ــن الـ ـنـ ـظ ــري وال ـت ـط ـب ـي ـقــي،
وتــأهـيــل املــدربــن فــي مكاتب الـســوق،
ووض ـ ــع م ـن ـهــج لـ ـل ــدورة املـتـخـ ّـصـصــة
التي على السائق الخضوع ّلها عند
سحب الرخصة منه .مــا تحقق منها
حتى اليوم هو وضع بعض املسودات
ّ
تتحول
فقط" .ويضيف" :في الواقع لم
ّ
متخصصة
مكاتب السوق إلى مدارس
ـدورة الـتــأهـيـلـ ّـيــة .وأي من
لـلـقـيــام ب ــال ـ
ّ ّ
ذل ـ ــك لـ ــن ي ـت ـح ــق ــق إل ب ـت ـف ـع ـيــل عـمــل
املـجـلــس الــوط ـنــي والـلـجـنــة الــوطـنـ ّـيــة
لـلـســامــة املـ ـ ّ
ـروريـ ــة املــول ـجــن قــانــونــا
ب ـت ـح ــدي ــد دقـ ــائـ ــق الـ ـنـ ـظ ــام وامل ــوافـ ـق ــة
ع ـلــى امل ـن ــاه ــج ،وذلـ ــك ع ـبــر أم ــان ــة سـ ّـر
(ت ـن ـت ـظــر ص ـ ــرف م ـي ــزان ـي ــة تـشـكـيـلـهــا
ال ـتــي أقــرت ـهــا ال ـح ـكــومــة) ت ـضـ ّـم فــريــق
ّ
متخصصًا ملراقبة عمل اإلدارات
عمل
املعنية واملـســاعــدة فــي وضــع الخطط
والدراسات واملناهج وتنفيذها".

رحيل

أنطوان بشارة
«آخر» رؤساء االتحاد العمالي العام
فاتن الحاج
ي ـ ـق ـ ـفـ ــز ع ـ ـ ـ ــام  1987إل ـ ـ ـ ــى ذاك ـ ـ ـ ــرة
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــن م ـ ــع رح ـ ـيـ ــل أن ـ ـطـ ــوان
ب ـ ـشـ ــارة .ي ــومـ ـه ــا ،ن ـ ـ ــزع االتـ ـح ــاد
ال ـع ـمــالــي الـ ـع ــام ب ــرئ ــاس ــة ب ـشــارة
م ـت ــاري ــس امل ـت ـح ــف «ب ــال ــرف ــوش».
نظم القائد النقابي أكبر إضــراب
ضد الحرب األهلية امتد لخمسة
أيــام وتــرافــق مــع تظاهرات شــارك
فيها أطباء ومحامون ومعلمون
وهيئات أهلية ونسائية وشبابية
وطــال ـب ـيــة ش ـه ــدت م ــواج ـه ــات مع
امليلشيات وانتهت بلقاء األهالي
من «الشرقية» و«الغربية».
يـ ـت ــذك ــر الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــون هـ ـ ــذا الـ ـ ــدور
الــوطـنــي لــاتـحــاد بـقـيــادة بـشــارة
ت ـمــامــا ك ـمــا ي ـت ــذك ــرون ال ـبــرنــامــج
املـطـلـبــي ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مـصــالــح
الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال واالحـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــاج عـ ـل ــى
األوض ـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـي ــة .ف ـمــراج ـعــة
بسيطة ملراسيم تصحيح األجور
الصادرة في فترة الحرب ،تظهر،
بحسب النقابي أديب أبو حبيب،
كـيــف أن الـتـصـحـيــح ك ــان يحصل
بـصــورة دوريــة وتلقائية ،وحــدث
ف ــي ب ـع ــض الـ ـسـ ـن ــوات أن صـ ّـحــح
األجر مرتني في السنة الواحدة.
ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف اإلرب ـ ـ ـ ـ ــاك والـ ـخـ ـض ــوع
ط ــري ـق ــه إل ـ ــى ب ـ ـشـ ــارة ،ك ـم ــا ي ـقــول
رف ـي ـقــه ال ـن ـقــابــي غ ـس ــان صـلـيـبــي،
«إذ ك ــان اجـتـمــاعـيــا ديـمــوقــراطـيــا
ذا ن ــزع ــة شـ ـه ــابـ ـي ــة ،ق ـ ـ ـ ــادرًا عـلــى
ادمــاج اليمني واليسار في العمل
الـ ـنـ ـق ــاب ــي وش ـ ـجـ ــاعـ ــا ف ـ ــي اتـ ـخ ــاذ
الـ ـق ــرارات بـصـحـبــة رف ــاق ــه الـيــاس
الـ ـهـ ـب ــر وحـ ـسـ ـي ــب عـ ـب ــد ال ـ ـجـ ــواد
ـدان» .األه ــم ،بالنسبة
وحبيب زي ـ ّ
ً
إلى صليبي ،أنه كان مساجال في
أحوال املال واالقتصاد والقضايا
ال ـن ـق ــاب ـي ــة واسـ ـتـ ـط ــاع أن يـنـشــئ
مركز دراسات توقف مباشرة بعد
استبعاده عن رئاسة االتحاد.
فـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــام  1992ك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـحـ ـط ــة
«نضالية» ثانية في حياة بشارة.
ف ــي ذلـ ــك الـ ـت ــاري ــخ ،دعـ ــا االت ـح ــاد
العمالي الــى التظاهر واالضــراب
ملــدة  3اي ــام ضــد حـكــومــة الرئيس

ال ــراح ــل ع ـم ــر ك ــرام ــي ،اس ـت ـن ـكــارًا
لتدهور سعر صرف الليرة .عشية
اإلض ـ ــراب ،حـضــر وف ــد مــن اتـحــاد
ع ـم ــال س ــوري ــا إل ــى م ـن ــزل ب ـشــارة
ونقل له دعوة من رئيس االتحاد
لــزيــارة دم ـشــق .ي ــروي ب ـشــارة في
أحاديث صحافية سابقة الحادثة
فيقول« :التقينا قيادة االتحاد من
دون أن نـتـطــرق ال ــى أي مــوضــوع
جدي حتى العاشرة مساء عندما
ُ
سألت رئيس االتحاد السوري :إذا
لــم تـكــن ه ـنــاك مــواض ـيــع للنقاش

في أيام بشارة كان
تصحيح األجور يحدث
دوريًا وتلقائيًا

كان بشارة إجتماعيًا ديموقراطيا
ذا نزعة شهابية

فلماذا نحن هنا؟ الى أن فوجئنا
بــوصــول نــائــب الــرئـيــس الـســوري
ع ـبــد الـحـلـيــم خ ـ ــدام» .دخ ــل خ ــدام
مباشرة في املوضوع وقال« :هذا
االض ــراب لـيــس لــه مـعـنــى ،ويجب
أن ُي ـل ـغــى .وإذا ك ــان مــوجـهــا ضد
الحكومة فإنها باقية حتى موعد
االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة املـقـبـلــة».
أج ــاب ــه أمـ ــن س ــر االتـ ـح ــاد آنـ ــذاك
حبيب زيدان« :وصلتنا الرسالة»،
فقال ّ
خدام« :لو كنت أريد توجيه
رســائــل لكنت أرسلتها مــع خفير
من الجيش السوري».
ب ـق ــي الـ ـسـ ـج ــال دائـ ـ ـ ـرًا ب ــن ق ـي ــادة
االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي وخ ـ ــدام حـتــى
ال ـف ـجــر وعـ ــاد ال ــوف ــد إل ــى ب ـيــروت
أك ـ ـ ـثـ ـ ــر تـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــا عـ ـ ـل ـ ــى ت ـن ـف ـي ــذ
االضــراب .نجح االضــراب ،وعكس
ثقة الناس باالتحاد العمالي في
ذلك الحني ،اال ان االمور ذهبت في
اتجاهني قاتلني:
االول ،هـ ــو نـ ـ ـ ــزول قـ ـ ــوى ح ــزب ـي ــة
واس ـت ـخ ـبــاريــة الس ـت ـخ ــدام حــركــة
ال ـ ـشـ ــارع االح ـت ـج ــاج ـي ــة م ــن اج ــل
ت ـم ـه ـيــد ال ـط ــري ــق ل ــوص ــول رف ـيــق
ال ـح ــري ــري الـ ــى ال ــرئ ــاس ــة الـثــالـثــة
واطـ ـ ـ ـ ــاق امل ـ ــوج ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة مــن
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ف ــي ح ـك ــم ال ـب ــاد
وت ــوزي ــع الـ ـث ــروة .وال ـث ــان ــي ،تنبه
اص ـحــاب امل ـش ــروع الـنـيــولـيـبــرالــي
الهـمـيــة تــدمـيــر االت ـحــاد العمالي
ال ـ ـعـ ــام .س ــرع ــان م ــا جـ ــرى تـعـيــن
األمـ ـ ـ ــن الـ ـقـ ـط ــري ل ـ ـحـ ــزب ال ـب ـع ــث
العربي االشتراكي آنذاك عبد الله
األمــن وزي ـرًا للعمل ،الــذي ساهم
مــع الـقــوى السياسية والطائفية
ف ـ ــي ت ـف ـت ـي ــت ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة
وتــأسـيــس الـنـقــابــات واالت ـح ــادات
العمالية الوهمية الحكام القبضة
على االتحاد العمالي العام ،وهو
م ــا ن ـجــح ن ـجــاحــا ب ــاه ــرا ،ويــدفــع
العمال ثمنا باهظا له ،واخر هذه
االثمان قيام الحكومة بتخفيض
ال ـحــد االدنـ ــى لــاجــر ال ـيــومــي من
دون اي اعـ ـ ـت ـ ــراض مـ ــن االتـ ـح ــاد
العمالي.
رحــل انـطــوان بـشــارة ،آخــر رئيس
لالتحاد العمالي العام.
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أخبار

إقرار آلية تشكيل هيئة
سالمة الغذاء
… وفــي «الخميس ال ــراب ــع» ،واف ــق مجلس
الــوزراء ،في جلسته األخيرة ،على «إطالق
آلـيــة تعيني رئـيــس ونــائــب رئـيــس وأعـضــاء
مجلس إدارة الهيئة اللبنانية لسالمة الغذاء
امللحوظة فــي قــانــون ســامــة ال ـغــذاء ،وذلــك
عن طريق وزارة التنمية اإلداريــة ومجلس
الخدمة املدنية».
ه ــذا اإلق ـ ــرار ،ال ــذي ي ـعـ ّـده املـنـتـظــرون لهذه
ال ـخ ـطــوة بـمـثــابــة «اإلنـ ـج ــاز ّ
األول» ،وضــع
ّ
تشكيل هذه الهيئة على «السكة وبات على
الدولة إقرارها واختيار ممثليها في أقرب
وقت ممكن ألن هناك قضايا طارئة جدًا ال
ٍ
تحتمل االنتظار ،ومنها على سبيل املثال
ال الحصر أزمة ّ
تلوث مياه نهر الليطاني»،
يقول رئيس جمعية حماية املستهلك في
لبنان ،الــدكـتــور زهـيــر ب ــرو .ويضيف برو
ّ
إلــى أنــه «بعد انتهاء الجلسة ،جــرى تزويد
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ت ـمــام س ــام ووزي ــر
ال ـ ـص ـ ـح ـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
وائ ـ ـ ـ ــل أب ـ ـ ــو ف ــاع ــور
ب ـ ــأسـ ـ ـم ـ ــاء خ ـم ـس ــة
م ــن ال ـخ ـب ــراء الــذيــن
كـ ــانـ ــوا امل ـس ــاه ـم ــن
األس ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ف ــي
ك ـ ـت ـ ــاب ـ ــة ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون
وح ــارب ــوا مــن أج ـلــه ،عـلــى أن ت ـكــون مهمة
هـ ـ ــؤالء امل ـس ــاه ـم ــة ف ــي اخـ ـتـ ـي ــار األسـ ـم ــاء
السبعة في الهيئة» .وفي هذا اإلطار ،يلفت
برو إلى ّأن «أبو فاعور طلب السير الذاتية
لهؤالء ،على أنه يجري التحضير الجتماع
وقت الحق».
معهم في مجلس الوزراء في ٍ
ّ
إذًا ،الـخـطــوة األولـ ــى بــاتــت عـلــى «ال ـســكــة»،
ول ـك ــن ال ـت ـح ـ ّـدي األكـ ـب ــر ه ــو ف ــي «اخ ـت ـيــار
ّ
األع ـض ــاء» ،يـقــول ب ــرو ،مــؤك ـدًا ّأن «املطلب
ً
ّ
األســاس هو أن يتمتع هؤالء بالكفاءة أوال
واالسـتـقــالـيــة ثــانـيــا ،وهـمــا ش ــرط أســاس
لـنـجــاح الـهـيـئــة ،إذ ال يـجــوز أن يـكــون أحــد
ال ـشــرطــن م ـتــوف ـرًا دون اآلخ ـ ــر ،فــالـكـفــاءة
واالرتهان للخط السياسي يعني أن الهيئة
سقطت وكذلك العكس» .وهــذا األمــر «خط
أحمر كي ال تتعطل الهيئة وينتصر التجار
الفاسدون».
(األخبار)

مال وأسواق

هل تخسر صناعة السيارات سباق القيادة الذاتية؟
«سـيـشـهــد ال ـقــرن الــواحــد والـعـشــرون
أول م ــوج ــة ن ـمــو ف ــي ق ـط ــاع ال ـق ـيــادة
الــذات ـيــة ،وم ــن املـتــوقــع ان يحقق هــذا
السوق نموا بحجم  560مليار دوالر
ب ـح ـلــول ع ــام  ،»2035ه ــذا م ــا خلص
الـيــه تـقــريــر جــديــد عــن س ــوق الـقـيــادة
ال ــذات ـي ــة ن ـشــرتــه ش ــرك ــة الس ـت ـش ــارات
اإلداري ـ ـ ــة ال ـعــامل ـيــة «.»A.T. Kearney
فمنذ أيــام قليلة أعلنت شركة BMW
خططها للتعاون مــع كــل مــن «إنـتــل»
و»م ــوب ــاي ـل ــي» .قــالــت املـجـمــوعــة إنـهــا
تــرغــب ف ــي إطـ ــاق أول س ـي ــارة ذاتـيــة
الـ ـقـ ـي ــادة ف ــي األس ـ ـ ـ ــواق ب ـح ـل ــول ع ــام
 ،2021مــا يشير الــى أول ــى الخطوات
الجدية لتطور قطاع السيارات.
ف ـقــد اش ـ ــار ال ـت ـق ــري ــر ،ب ـع ـن ــوان «كـيــف
يمكن لصناع السيارات أن يستمروا
في زمــن القيادة الــذاتـيــة» ،الــى ظهور
سـلـسـلــة جــدي ــدة لـصـنــاعــة ال ـس ـيــارات
ذات الـ ـقـ ـي ــادة الـ ــذات ـ ـيـ ــة ،ت ـت ـك ــون مــن
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ــاعـ ـب ــن ،ب ــداي ــة مــن
موردي املكونات ،مقدمي البرمجيات،
وحـ ـت ــى م ـق ــدم ــي وم ــؤسـ ـس ــي الـبـنـيــة
التحتية ومقدمي البيانات .معظم تلك

الـشــركــات وه ــؤالء امل ــوردي ــن يعملون
حــال ـيــا ف ــي م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة ،ولـكــن
التقرير يتوقع أن يعمل ويتنافس كل
هــؤالء في السوق نفسها مع انطالق
ثورة القيادة الذاتية.
ي ـقــول مــايـكــل روم ـ ــر ،رئ ـيــس األع ـمــال
الرقمية في أوروبــا والـشــرق األوســط
وأف ــريـ ـقـ ـي ــا ب ــالـ ـش ــرك ــة ،إن «ن ـ ـمـ ــاذج
األعـمــال فــي مجال مقدمي السيارات
املـتــوسـطــة مـثــل «تــويــوتــا»« ،فولكس
واغن»« ،سيات» و»سيتروين» سوف
تتعرض ملشكلة .واقتداء بما قامت به
الشركات الــرائــدة مثل «جــي ام»« ،بي
ام ّدبليو» و»فــورد» ،فإنه يتعني على
صناع السيارات أن يقيموا شراكات
وتحالفات استراتيجية مع شركائهم
من خــارج الصناعة إذا أرادوا تقديم
حلول اتـصــاالت معلوماتية جذابة».
فـحـتــى ص ـنــاع ال ـس ـي ــارات الـنـخـبــويــة
مثل «أودي»« ،بورشيه»« ،مرسيدس
بنز» ،و»بي ام دبليو» يعتمدون على
خبراء خارجيني.
ي ـق ـت ــرح ال ـت ـق ــري ــر أن ع ـص ــر ال ـق ـي ــادة
الذاتية ســوف يفتح املجال ملجموعة

عصر القيادة
الذاتية سيفتح
المجال لخيارات
مربحة

مــن ال ـخ ـيــارات املــربـحــة ملـجـمــوعــة من
املوردين مثل «بورشيه»« ،زد اف /تي
ار دابليو»« ،كونتيننتال» و»شافلر».
وت ـش ــق ه ــذه ال ـش ــرك ــات طــريـقـهــا إلــى
قمة هرم املوردين ويمكنها أن تحتل
مكان املصنعني األساسيني كموردين

لألجهزة أو تقديم أنفسها كموردين
مستقلني للبرمجيات ومكوناتها.
في الوقت نفس ،فإن الالعبني الجدد
من املجموعات الرقمية مثل «غوغل»،
«آب ـ ـ ـ ـ ـ ــل»« ،فـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــوك»« ،سـ ـيـ ـسـ ـك ــو»
و»م ـي ـكــروســوفــت» ،وك ــذل ــك مصنعي

األجهزة مثل «سامسونغ»« ،سيمنز»،
و»دوتـشــي تليكوم» يشقون طريقهم
بثبات في السوق.
ّ
ّ
ي ــذه ــب ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ــى تـ ــوقـ ــع «ت ـفــكــك
صـنــاعــة ال ـس ـيــارات بشكلها الـحــالــي،
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا س ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــوم م ـ ـ ـقـ ـ ــدمـ ـ ــو خـ ـ ــدمـ ـ ــات
التصنيع بالنمو السريع واالستقالل
ب ـص ـنــاع ـت ـهــم» ،وب ـح ـل ــول عـ ــام 2025
س ـت ـت ـخ ـط ــى عـ ــائـ ــدات ـ ـهـ ــم م ـ ــن م ـج ــال
ال ـتــرف ـيــه وامل ـع ـل ــوم ــات م ــا يـحـصـلــون
عليه من عوائد الصناعة التقليدية.
وعـ ـلـ ـي ــه ،س ـت ـن ـق ـســم س ـ ــوق امل ــرك ـب ــات
نـفـسـهــا إلـ ــى ثـ ــاث ش ــرائ ــح مختلفة
وهي :النخبوية ،املنخفضة التكاليف،
والطائرات بدون طيار.
عـلــى صعيد آخ ــر يشير الـتـقــريــر إلــى
ّ
أن ع ــدد ال ـح ــوادث امل ــروري ــة يمكن أن
ينخفض بنسبة  ،%70فيما تخفيف
الضغط امليكانيكي يمكن أن يخفف
م ــن تـكــالـيــف الـصـيــانــة بـنـسـبــة .%35
وأخ ـي ـرًا ف ــإن اس ـت ـخــدام أنـظـمــة قـيــادة
بديلة وكــذلــك السير فــي مــواكــب على
الـطــريــق يمكن أن يقلل مــن استهالك
الوقود بنسبة الثلث تقريبًا.
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أسعد أبو خليل *
عــالــم السياسة األمـيــركــي ه ــاري اكشتاين،
كـ ـت ــب فـ ــي مـ ــوضـ ــوع الـ ـثـ ـق ــاف ــة ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة
وع ــاق ـت ـه ــا بــال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـي ــاس ــي (راج ـ ــع
مـقــالــة اكـشـتــايــن وه ــرب ــرت ورلـ ــن« ،الـثـقــافــة
الـسـيــاسـ ّـيــة والـتـغـيـيــر ال ـس ـيــاســي»« ،مجلة
ّ
ّ
ة» ،آذار ،)١٩٩٠
العلوم السياسية األميركي ّ
وآمــن برسوخ القيم التي يتلقاها املــرء في
ّ
نظريته على
السنوات األولــى (معتمدًا في
ّ
مفهوم لفرويد بات غير موثوق به علميًا).
ّ
إن الـتـلـقــن الـسـيــاســي ّ
األول ـ ــي لـيــس ثابتًا
ومـ ــا ك ـت ـبــه اك ـش ـتــايــن ع ــن م ــرون ــة الـتـغـيـيــر
ف ــي املـجـتـمـعــات امل ـت ـقـ ّـدمــة ل ــم يـعــد معتمدًا
ّ
إذ إن تـغـيـيــرات هــائـلــة حــدثــت فــي الثقافة
ّ
ّ
السياسية فــي أفريقيا وأمـيــركــا الالتينية
ّ
وفي الشرق األوســط .إن نظرة خاطفة على
ّ
ّ
السياسية في
الهوية
العالم العربي ،وعلى
مـصــر أو عـلــى مـفـهــوم الــوطــن وحـ ــدوده في
لـبـنــان أو عـلــى اسـتـطــاعــات ال ــرأي للشعب
الفلسطيني يكشف مدى سرعة التغيير في
ّ
السياسية
غضون عقود معدودة ،والثقافة
ّ
الفرنسية تحت االحتالل النازي كانت غير
ما أصبحت عليه بعد هزيمة األملان.
فــي ذك ــرى كـســر شــوكــة ال ـعـ ّ
ـدو فــي مواجهة
عدوان ّ
تموز ،تعود الذكرى إلى جانب آخر
ّ
ّ
(لم يتوقف أو ينتهِ ) من الثقافة السياسية
ف ــي ل ـب ـنــان .ه ــذا ال ـجــانــب م ــن ت ــاري ــخ لبنان
ّ
الصهيونية
املعاصر واكب صعود الحركة
وراف ـ ـ ــق إنـ ـش ــاء ال ـك ـي ــان الـ ـغ ــاص ــب .ل ــم يـكــن
ّ
العدو
التحالف بــن البعض فــي لبنان مــع
اإلسرائيلي ّ
سرًا من األسرار :إميل ّإدة الذي
ّ
تـحــالــف مــع ال ـع ــدو ون ــاص ــره ك ــان املـنــافــس
األك ـب ــر ف ــي ث ـنــائـ ّـيــة ال ــزع ــام ــة امل ــارون ـ ّـي ــة في
لبنان لعقود مــا قبل االسـتـقــال .واملـطــران
اغ ـن ــاط ـي ــوس مـ ـب ــارك ل ــم ي ـكــن هــام ـشـ ّـيــا في
ّ
السرية بني
الكنيسة ،كما ان توقيع املعاهدة
ّ
ّ
ّ
املارونية والحركة الصهيونية
البطريركية
ف ــي ع ــام  ١٩٤٦ت ــم ب ــاس ــم أك ـب ــر كـنـيـســة في
لبنان (واملشرق) .حتى ميشال شيحا التقى
ّ
إسرائيليني في باريس في عام
بمسؤولني
 ،١٩٤٩ون ـفــى ف ــي ال ـل ـقــاء ان ي ـكــون مـعــاديــا
ّ
ّ
للسامية (تولد االنطباع عنه
إلسرائيل أو
ّ
ّ
فــي لـقــاءات سابقة مــع إسرائيليني) .وعبر
ش ـي ـحــا ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن ت ـص ـبــح إســرائ ـيــل
وريثة فرنسا في حماية لبنان (راجع مقالة
إيال زسر« ،املوارنة ولبنان ودولة إسرائيل:
االتـصــاالت املبكرة» ،مجلة «ميدل إيسرتن
ّ
ستديز» ،مجلد  ،٣١عدد  ،٣أكتوبر .)١٩٩٥
ّ
كي تفهم (أو تفهمي) ظروف تمرير اتفاقية
ّ
األهلية
ّ ١٧أيار عليك أن تفهم سياق الحرب
االجتياح اإلسرائيلي
في السنة التي سبقت
ّ
فــي عــام  .١٩٨٢االجـتـيــاح تحضر قبل أكثر
م ــن س ـنــة م ــن ح ــدوث ــه .ال ـث ـقــافــة الـسـيــاسـ ّـيــة
ال ـســائــدة فــي لـبـنــان ك ــان تعمل عـلــى إيـقــاع
ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي :بـيــروت الـغــربـ ّـيــة كانت
ّ
ت ـش ـهــد ح ـم ـلــة ق ــوي ــة م ــن وك ـ ــاء آل س ـعــود
ّ
ّ
اللبنانية
الوطنية
فــي لبنان ضــد الحركة
ّ
الفلسطينية ،فيما كانت القيادات
واملقاومة
ّ
ّ
التقليدية وحركة «أمــل» (ومحمد
الشيعية
م ـهـ ّـدي شـمــس ال ــدي ــن وع ـبــد األم ـي ــر قـبــان)
ي ـش ــن ــون حـمـلــة ج ــائ ــرة ُ
وم ـغ ــرض ــة ض ــد ما
ّ
منظمة التحرير لـ«التوطني
أسموه بسعي
ف ــي ل ـب ـن ــان» .ك ـمــا ان زع ـ ــران األحـ ـي ــاء ،مثل
أبــو عريضة فــي صـيــدا ،كــانــوا (بــإيـعــاز من
ّ
االسرائيلية أو مخابرات جوني
املخابرات
ع ـب ــده —ال فـ ـ ــرق) ي ـف ـت ـع ـلــون االش ـت ـب ــاك ــات
وال ـن ــزاع ــات وال ـح ــرائ ــق .ك ــان ه ـنــاك تمهيد
ّ
ُمـ ـخ ــط ــط ل ـل ـت ــرح ـي ــب ب ــاالجـ ـتـ ـي ــاح .وح ـجــم
ّ
الـ ــدعـ ــايـ ــة الـ ـ ـع ـ ــدو فـ ــي جـ ـن ــوب لـ ـبـ ـن ــان ك ــان
ً
هائال ،وكــان دور «صــوت لبنان» (واإلعــام
الـكـتــائـبــي ك ــان يـعـمــل ب ــإش ــراف إســرائـيـلــي
كما كشف التحقيق مع توفيق الهندي) ال
ُيستهان به.
ّ
الجميل ،عاملًا بقرار إسرائيل باجتياح
كان
ّ
لبنان وع ــول عليه كــي يصل إلــى الرئاسة.
ّ
وك ـ ـ ــان ال ـ ـيـ ــاس س ــرك ـي ــس قـ ــد س ــل ــم مـعـظــم
ّ
ّ
الجميل
املتبقية للدولة إلى بشير
السلطة
ّ
بحلول  .١٩٨٠وكان وليد جنبالط يتحضر
سرية مع ّ
ّ
القوات
للمرحلة عبر مفاوضات
ّ
ّ
اللبنانية ،وك ــان ي ـ ّ
ـذم الفلسطينيني فيها،
كما روى بولس نعمان .وأصـبــح تلفزيون
لبنان آن ــذاك مطواعًا لبشير بعد أن وضع
شــارل رزق (هــل ال يــزال مــوعــودًا بالرئاسة
من قبل آل الحريري؟) في صندوق ّ
سيارة
وأف ـه ـم ــه أن ـ ــه اآلمـ ـ ــر والـ ـن ــاه ــي .واس ـت ــد ّع ــى
ال ـج ـمـ ّـيــل ال ــراح ــل ع ــرف ــات ح ـج ــازي لـيـبــشــر

ال ـش ـعــب ال ـل ـب ـنــانــي ب ـ ــ«ال ـ ـقـ ــرار» —الـ ـ ــذي لم
يـفـصــح ع ـنــه -وأرس ـ ــل ع ـبــره ش ـتــائــم نــابـيــة
وبذيئة إلــى رئيس الحكومة آن ــذاك ،شفيق
ّ
الوزان (كما أخبرني حجازي).
ّ
ومـ ــا إن أط ـ ــل االجـ ـتـ ـي ــاح امل ـ ـشـ ــؤوم ومـ ــا إن
ّ
ّ
العدو
تسلمت ميلشيات اليمني املتحالفة مع
اإلسرائيلي السلطة ،حتى ّ
تغير الكثير من
ّ
السياسية في لبنان .وياسر
معالم الثقافة
ّ
عرف كيف يحفظ معنويات مقاتليه
عرفات ّ
وكيف يحفزهم أثناء حصار بيروت ،فيما
ّ
الوطنية لم
أعلن وليد جنبالط أن الحركة
تعد مــوجــودة بـمـجـ ّـرد أن وصـلــت الكتائب
إل ــى الـسـلـطــة ،ال بــل إن جـنـبــاط ط ـمــأن من
يريد االطمئنان أن «ال تفكير فــي أي شكل
مــن أش ـكــال الـتـحــالــف فــي الــوقــت الـحــاضــر»
ّ
الوطنية («النهار»،
كإطار بديل عن الحركة
 ٦تشرين الـثــانــي .)١٩٨٢ ،إن دور التعبئة
مــن قبل الـقــادة —حتى لــو كــانــوا مــن طينة
جـنـبــاط— يلعب دورًا مـحــوريــا فــي حفظ
ّ
املعنويات وفي تثبيط الهمم :حدث فراغ في
املناطق التي كانت تخضع لنفوذ املقاومة
ّ
ّ
واللبنانية ،وانقسمت حركة
الفلسطينية
أم ــل بــن الـقـيــادة فــي ب ـيــروت (وال ـتــي كانت
معادية لالحتالل اإلسرائيلي) وبني بعض
مسؤوليها املحليني في الجنوب الذين لم
ّ
يـنـتـفـضــوا بــوجــه االحـ ـت ــال .وحـ ــل الـحــركــة
ّ
الوطنية ترك كل مقاتلي ومناضلي األحزاب
ع ــرض ــة لـلـتـنـكـيــل م ــن ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
ّ
اللبنانية ،خصوصًا
وأعــوانــه فــي السلطة
ف ــي ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي .أم ــا جـ ــورج ح ــاوي
ف ـن ـ ّـادى ب ـن ــزع ال ـس ــاح الـفـلـسـطـيـنــي ك ــي ال
ُ
«يوفر ذريعة لتبرير االحتالل اإلسرائيلي»
(«النهار» ١٨ ،تشرين الثاني ،)١٩٨٠ ،فيما
ّ
بالتريث قبل الحكم
طالب محسن إبراهيم
ّ
الجميل.
على سلطة أمني
ّ
ّ
ولبنانية لدعم
سياسية
وتسابقت قيادات
ّ
االج ـت ـي ــاح اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـط ــرق ش ــت ــى .أبــو
اي ــاد اتـهــم صــائــب ســام بمحاولة «تجيير
ال ـعــدوان الصهيوني» («ال ـن ـهــار» ٨ ،تـ ّـمــوز،
 .)١٩٨٢وخ ــرج أعـ ــوان إســرائ ـيــل فــي ُ لبنان
ّ
ِّ
م ــن ج ـحــورهــم لـلـهـتــاف لـلـمـحـتــل ،ونــظـمــت
ّ
شعبية» (بحسب جريدة «النهار»
مسيرات
ّ
فــي  ٧أي ـل ــول )١٩٨٢ ،فــي املـنــاطــق الـشــرقــيــة
والـبـقــاع الـغــربــي وعــالـيــه وال ـشــوف وجبيل
لـتـنـظـيــم «لـ ـق ــاء ش ـك ــر وف ـ ــرح مل ـنــاس ـبــة ب ــدء
ّ
الفلسطينيني عــن ل ـب ـنــان» ،وألـقــى
تــرحـيــل
ال ـنــائــب (ع ــن كـتـلــة ك ــام ــل األسـ ـع ــد) ،حميد
دكـ ـ ـ ــروب ك ـل ـمــة «ت ــرح ـي ـب ـي ــة» ،ك ـم ــا ال ـش ـيــخ
فريد حمادة وسليم زرازي ــر وطوني ّ
مفرج
(اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي) ولـ ـيـ ـل ــى سـ ـ ـع ـ ــادة وجـ ــوزيـ ــف
ت ــوت ـن ـج ــي (صـ ـه ــر ب ـش ـي ــر) وخ ـل ـي ــل أس ـطــة
وال ـش ـي ــخ غ ـ ّـس ــان ال ـل ـق ـيــس (م ـف ـت ــي جـبـيــل)
وغيث خوري .ومحمد مهدي شمس الدين
ّ
الفلسطينية إلى
انتقد زيارات قادة املقاومة
البقاع والشمال («النهار» ١١ ،أيلول،)١٩٨٠ ،

ّ
السياسية السائدة
الثقافة
كانت تعمل على
في لبنان ّ
إيقاع العدو اإلسرائيلي

ً
بــدال من دعــم فكرة مقاومة االحـتــال (وهو
ّ
أفـتــى فيما بعد بـجــواز «املـقــاومــة املــدنــيــة»
ّ
االحتجاجية،
—أي وسيلة قــرع الطناجر
عـلــى طــريـقــة الـنـضــال الــديـبـلــومــاســي الــذي
انتهجه ف ــؤاد السنيورة فــي تحرير مــزارع
ش ـب ـعــا وتـ ـ ــال ك ـف ــرش ــوب ــا وق ــري ــة ال ـغ ـج ــر).
وبلغ الجنون ّ
حده في تلك الحقبة ان كميل
شمعون وضع برنامجًا لحل مشكلة الشرق
األوسـ ــط ضـ ّـمـنــه ال ـح ـفــاظ عـلــى نـسـبــة عــدد
ّ
ّ
وإسرائيلي ّني إلى معادلة
السكان من عرب
ْ
الـثـلــث إل ــى ثـلـثــن ،كــي يـتـســنــى للصهاينة
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ــدول ــة ال ـي ـه ـ ّ
ـودي ــة («ص ــوت
األحرار» ١ ،آب.)١٩٨٢ ،
وعمل النظام الـسـعــودي ،مــن خــال صائب
سـ ـ ـ ــام ،عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـ ّـي ــل
ومـ ـش ــروع ــه ب ــن امل ـس ـل ـمــن (لـ ـك ــن امل ـنــاطــق
ّ
السنية كــانــت بـصــورة عامة
ذات األغـلـبـ ّـيــة
ّ
ّ
أق ـ ــل اسـ ـتـ ـع ــدادًا ل ـل ـت ـقــبــل م ــن امل ـن ــاط ــق ذات
األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة الـ ـشـ ـيـ ـع ـ ّـي ــة ،حـ ـي ــث راج ـ ـ ــت فـيـهــا

ّ
العدو في مواجهة عدوان ّ
تموز ،تعود الذكرى إلى جانب آخر
شوكة
في ذكرى
الثقافةكسر ّ
السياسية في لبنان (هيثم الموسوي)
من

ّ
ّ
الكتائبية املقيتة ضد
العنصرية
مفاهيم
ّ
الفلسطينيني ،وس ــارت تـظــاهــرة فــي صور
ّ
املخيمات بقيادة داوود داوود
أثناء حرب
ّ
ه ـت ـف ــت ف ـي ـه ــا الـ ـحـ ـش ــود« :ال إل ـ ــه إل ال ـل ــه،
والفلسطيني ع ـ ّ
ـدو الـلــه» (راج ــع «الـنـهــار»،
ّ ٢٩أيار .)١٩٨٥ ،صحيح أن وفدًا من البسطة
ّ
الجميل ،لكن قائد
زار بكفيا للتعزية ببشير
ال ــوف ــد ف ـ ــاروق ش ـ ُهــاب ال ــدي ــن ،اخ ـت ـطــف من
منزله فيما بعد وقتل .وكانت عليا الصلح
ُ
جاهرة بدعم بشير
من األصــوات القليلة امل
ّ
ّ
الجميل ومـشــروعــه بــن السنة وقــالــت« :إن
ُ
اآلم ــال التي عقدتها على الرئيس الشهيد
الـشـيــخ بـشـيــر الـجـمـ ّـيــل بــاقـيــة مــع الــرئـيــس
الشيخ أمــن ّ الـجـمـ ّـيــل» («ال ـع ـمــل»ّ ١٧ ،أي ــار،
 .)١٩٨٣وشــذ ف ــاروق املـقـ ّـدم ،قائد ميليشيا
ّ
الجميل
 ٢٤تشرين عن اإلجماع ضد بشير
في طرابلس وزار قبر األخير بعد اغتياله
ودع ـ ــم ح ـكــم أمـ ــن ال ـج ـمـ ّـيــل (ف ــاج ــأ فـ ــاروق
املـقـ ّـدم الكثيرين بعد اجتياح  ١٩٨٢عندما
ت ـحـ ّـول راف ــع ش ـعــارات الـيـســار الفلسطيني
املتطرف في  ١٩٦٩إلى ّ
ّ
مؤيد لحزب الكتائب
ّ
ّ
وتعرض منزله العتداء مما دفعه
اللبنانية،
ّ
الشرقية في بيروت
إلى االنتقال إلى املنطقة
التي أوت مسلمني اعتنقوا أفكار امليلشيات
ّ
اليمينية).
ّ
ّ
ّ
وأطل بشير الجميل من خالل مجلة «النهار
ْ
ال ـع ــرب ــي وال ـ ــدول ـ ــي» ف ــي ح ـل ـق ـتــن ( ٩و١٥
آب) لـلـحــديــث ع ــن م ـشــروعــه —أو مـشــروع
راعيه اإلسرائيلي .وفــي هــذه املقابلة حيث
ّ
ّ
ّ
بالجميل،
تجمع كل كتاب املجلة للترحيب
اعترض الشاعر طالل حيدر على قول «نحن
املـسـيـحـ ّـيــن» ف ــي خ ـطــاب الـجـمـ ّـيــل واق ـتــرح
ً
ب ــدال منها «نـحــن الـلـبـنــانـ ّـيــن» ألن ال ـقـ ّـوات
ّ
اللبنانية تضم مقاتلني شيعة ،حسب زعم
حيدر .أما نهاد املشنوق فقال لبشير« :أنا
كمواطن لبناني ّ
يهمني االقتناع بثورتك،
بأفكارك ،وأن أسير معك ألســاعــدك ،ألنــك ال
تستطيع ان تكون وحدك» — وقال املشنوق
ّ
اللبنانية تحكم
كــامــه فيما كــانــت ال ـقـ ّـوات
ّ
الـحـصــار على بـيــروت الـغــربــيــة وتمنع عن
ّ
سكانه ربطات الخبز ،فيما كانت راجمات
ّ
ّ
ّ
الـ ـع ــدو ت ـ ــدك ال ـب ـي ــوت ال ـس ـك ـنــيــة بــالـقـنــابــل
والصواريخ على مدار الساعة.
آخر سنواته أنه
وكامل األسعد
الذي زعم في ّ
ّ
ّ
التفاقية ّ ١٧أيار ،وقع على قانون
يصوت
لم
االتـ ـف ــاق وأرسـ ـل ــه إل ــى ال ـق ـصــر الـجـمـهــوري
(راجع «النهار» ٢٣ ،حزيران .)١٩٨٣ ،والشيخ
عبد األمير قبالن كان من األصوات الداعمة
ّ
الجميل ،حينما كان املفتي حسن
لحكم أمني
ّ
خالد ينتقد تعديات الجيش اللبناني على
اآلمـنــن فــي بـيــروت الـغــربـ ّـيــة .قــال قـبــان إن
ّ
الجميل «غـيــر متجه بــاتـجــاه سـ ّـيــئ»،
أمــن
ُ
ّ
وأض ـ ــاف «أنـ ــا أح ـب ـبــت الـفـلـسـطـيـنــيــن يــوم

ّ
كــانــوا ثــائــريــن مــن أج ــل حــقـهــم ،وأصـبـحـ ُـت
ض ـ ّـده ــم ع ـن ــدم ــا أقـ ــامـ ــوا دولـ ـ ــة ل ـه ــم ضـمــن
ّ
ّ
(«الصياد» ١٢ ،آب.)١٩٨٣ ،
اللبنانية»
الدولة
ّ
لــم يـكــن ك ــام الــزع ـمــاء الـشـيـعــة التقليديني
ّ
التقليديني مختلفًا عن خطاب
ورجال الدين
الكتائب يومها .املفتي الجعفري املمتاز لم
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي،
يتورع عن تأييد مطالب
ف ـقــال فــي خـطـبــة بـمـنــاسـبــة عـيــد الـفـطــر في
 ١١تـ ّـمــوز ١٩٨٣ ،ما يلي ،بعد أن أثنى على
ج ـهــود حـكــم أم ــن الـ ّجـمـ ّـيــل فــي مـفــاوضــات
ّ ١٧أي ـ ــار« :إن لـنــا حــقــا ف ــي الـعـيــش بـحـ ّ
ـريــة
ٌّ
وس ـ ــام ،وق ــد ي ـكــون لـجـيــرانـنــا ح ــق علينا
فــي أال نستعمل أراضـيـنــا منطلقًا ألعـمـ ّـال
عدائية ّ
ّ
ضدهم ،سوف نحفظ لهم هذا الحق،
ّ
فـلـيـحـفـظــوا لـنــا حـقـنــا عـلـيـهــم» ( ١١تــمــوز،
« ،١٩٨٣السفير») .كما عارض املفتي قبالن
أعـمــال املـقــاومــة ضــد االح ـتــال اإلسرائيلي
وق ــال بــال ـحــرف« :إن الـعـمــل الـعـسـكــري ،من
ّ
اللبنانية ال
أي فريق كــان في هــذه املرحلة
يمكن أن ينفع أحدًا ،وال يستفيد منه أحد...
علينا أن نحافظ على أرضنا ونبعدها ّعن
كــل إجـ ــرام وعـمــل عـسـكــري ،علينا أن نكف
عن كل هذه األعمال لنرحم أنفسنا ويرحم
بعضنا بعضًا» ( ،١٧أيلول .)١٩٨٣ ،واملفتي
ق ـبــان زار بـصـحـبــة ال ـش ـيــخ مـحـمــد مـهــدي
شـمــس الــديــن ب ـيــار الـجـمـ ّـيــل وفـ ــادي أف ــرام،
ّ
قائد ّ
ّ
اللبنانية في حينه .وعلق أفرام
القوات
ّ
على اللقاء بالتنديد بـ«األيدي الشيوعية»،
ّ
مضيفًا أن «الشيوعي يريد إحباط مخطط
َ
ُ
الـسـلــم ال ــذي وض ــع لـلـبـنــان» («ال ـع ـمــل»١٥ ،
كانون الثاني .)١٩٨٣ ،كما أن املفتي قبالن
رف ــض أي ان ـت ـق ــادات ع ــرب ـ ّـي ــة لـلـمـفــاوضــات
ّ
ّ
اإلسرائيلية وطالب أن «يعيرنا
اللبنانية ـ
الـ ـع ــرب س ـكــوت ـهــم» («الـ ـنـ ـه ــار» ٢٨ ،كــانــون
الثاني.)١٩٨٣ ،
والطريف أن اسم رفيق الحريري لم يرد في
ّ
اللبنانية إال في حقبة املفاوضات
الصحافة
ّ
ّ
وص ـف ـتــه كــانــت
ال ـل ـب ـنــانــيــة ـ ـ ـ االس ــرائ ـي ـل ــي ــةِ ،
«مساعد املــوفــد الـسـعــودي األمـيــر بـنــدر بن
ً
س ـل ـط ــان» .وك ـ ــان الـ ـ ــدور ال ـس ـع ــودي مـكـمــا
ل ـل ــدور األم ـيــركــي لتسهيل تـمــريــر اتـفــاقـ ّـيــة
ّ ١٧أيـ ــار عــربـ ّـيــا .وكــانــت اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة
ّ
ّ
اللبنانية في
تشدد أنها متفقة مع الحكومة
ّ
ّ
طلبها لـ«دمج قوات سعد حداد في الجيش
الـلـبـنــانــي» («ال ـن ـه ــار» ١٦ ،ش ـب ــاط.)١٩٨٣ ،
وق ــرار الــدمــج هــذا جــاء بعد تــوالــي حــوادث
ج ــرائ ــم الـ ـح ــرب الـ ـت ــي ك ــان ــت ق ـ ـ ـ ّـوات ح ـ ـ ّـداد
ترتكبها في أنحاء مختلفة من لبنان .وكانت
ّ
ّ
اإلسرائيلية
اللبنانية ـ ـ
أخـبــار املـفــاوضــات
ّ
اللبنانية من دون عالمات
ترد في الصحف
ّ
تعجب أو استنكار ،بما فيها تلك األخبار
الـتــي كــان الـنــاطـقــان بــاســم الــوفــد اللبناني
(أم ــن مـعـلــوف وداود ال ـصــايــغ) يـصــرحــان
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اإلسرائيلي

بها لــإعــام ،بما فيها الـتـعــاون بــن لبنان
ّ
املخدرات» (راجع
وإسرائيل على «مكافحة
أخبار الجولة السابعة عشرة للمفاوضات
ّ
في ناتانيا في فلسطني املحتلة« ،النهار»،
ّ
 ٢٢شـ ـب ــاط .)١٩٨٣ ،وكـ ـ ــان أن ـ ـطـ ــوان ف ــت ــال
ُ
ه ــو رئ ـيــس ال ــوف ــد الـلـبـنــانــي املـ ـف ــاوض وال
نـعـلــم ظ ــروف اخ ـت ـيــاره ه ــو الــديـبـلــومــاســي
ُ
واملـحــاضــر الــذي انتقاه على األرج ــح حزب
ّ
اللبنانية بالتفاهم مع ،أو بتزكية
الكتائب
ّ
ِمن ،حكومة العدو —التي كان مستشرقوها
على علم بكتاباته املعادية لإلسالم -ألن له
ّ
مؤلفًا ضد التعامل اإلسالمي التاريخي مع
ّ
ّ
املسيحيني والـيـهــود ،والـغــريــب أن أح ـدًا لم
ّ
فتال ّ
ربما ألن
يعترض في حينه على تعيني
ّ
أح ـدًا لــم يتكلف عناء ق ــراءة كتابه الصادر
ّ
في عــام  ١٩٥٨بالفرنسية بعنوان «الوضع
القانوني لغير املسلمني في بلدان اإلسالم»،
وه ــذا ال ـك ـتــاب ال ي ــزال مــرجـعــا ُمـعـتـمـدًا في
كــل كتابات الكراهية ضــد اإلس ــام مــن قبل
اليمني الغربي ،ويرد في الكتاب املبني على
ّ
تـعـمـيـمــات مـبـتــذلــة غـيــر ُمـتـعــلـمــة تخويف

ّ
سياسية
تسابقت قيادات
ّ
االجتياح
ولبنانية لدعم
ّ
اإلسرائيلي بطرق شتى

من استمرار «اإلس ــام» (كأنه اســم لطاغية
ّ
ّ
االسالمية) في شن الحرب
يجول في البلدان
ّ
ض ــد ك ــل غـيــر املـسـلـمــن ف ــي ال ـعــالــم .وفــتــال
سعى لطمأنة الوفد اإلسرائيلي بانتظام —
ّ
الرسمية عن
حسب ما كان يرد في التقارير
امل ـفــاوضــات— أن االن ـت ـقــادات (القليلة) ّفي
ّ
اللبنانية للمفاوضات «لن تؤثر
الصحافة
على املحادثات».
ّ
ْ
وكم تنافس معلقو تلك الحقبة على تبجيل
ّ
ّ
ّ
اتفاقية  ١٧أيار .واملحلل االقتصادي مروان
ّ
اللبنانيني
إسـكـنــدر أثـنــى على املـفــاوضــن
الذين انتزعوا اتفاقًا يحافظ على املصلحة
ّ
اللبنانية («ال ـن ـهــار»ّ ١٢ ،أيـ ــار .)١٩٨٣ ،أمــا
الياس الــديــري فكتب« :حسنًا فعل مجلس
ّ
ّ
األكثرية
النواب اللبناني حني قــال ،بلسان
ّ
ّ
وبمسؤولية تاريخية ،نعم التفاق انسحاب
ّ
ّ
األجنبية من لبنان» («النهار العربي
القوات
والدولي» ٢٠ ،حزيران .)١٩٨٣ ،وفي مناسبة
ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ـ ــدور أمـ ـ ــن م ـع ـل ــوف ك ـم ـس ــؤول

إعــامــي فــي الــوفــد الـلـبـنــانــي الــرسـمــي إلــى
مـفــاوضــات ّ ١٧أي ــار (الـطــرفــة أن كاتبًا زعم
ُ
أخيرًا أن أمني معلوف «استدعي» كي يشارك
ّ
في املفاوضات ،أي أن حكومة أمني الجميل
مسدسًا في صدغه ّ
ّ
مهددًا،
أرسلت من يضع
مما اضـطـ ّـره إلــى املـشــاركــة) يعود الحديث
إلــى دور جــوزيــف سماحة .وهـنــاك َمــن زعم
أخـ ـيـ ـرًا أن ج ــوزي ــف س ـمــاحــة زار فلسطني
ّ
املحتلة أو أنه شارك في املفاوضات .لم يكن
ذلك صحيحًا :لكن جوزيف (وهو ليس حيًاّ
كي ّ
يرد) شارك في الوفد اإلعالمي اللبناني
ّ
الــذي غطى املفاوضات (التي كانت تجري
ّ
دوري ـ ــا ف ــي ل ـب ـنــان وف ــي فـلـسـطــن املـحـتــلــة،
ّ
ّ
اللبنانية واالسرائيلية
وكــانــت الـطـ ّـوافــات
ّ
ّ
تنقل املراسلني اللبنانيني واالسرائيليني)
وه ـ ــو اخـ ـت ــار أال ي ـح ـجــم ع ــن الـ ــذهـ ــاب إل ــى
ّ
ف ـل ـس ـط ــن املـ ـحـ ـت ــل ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة املـ ـف ــاوض ــات
ّ
(يحاول البعض أن يدلل على خرق املقاطعة
من أحد على أنه دحض للمقاطعة من قبل
الجميع) .هذا كان خياره .وكتابات الراحل
سـمــاحــة فــي تـلــك ال ـف ـتــرة لــم ت ـكــن ،كـمــا قيل
ّ
أخيرًاّ ،
لالتفاقية ،لكنها كانت ّلينة
مؤيدة
ّ
وتـقـنـ ّـيــة ج ــدًا فــي نـقــدهــا لـخـيــار حـكــم أمــن
ً
ّ
الجميل .كان جوزيف مثال ينتقد التعويل
الـلـبـنــانــي الـكـبـيــر ع ـلــى امل ــوق ــف األم ـيــركــي،
وكتب ذات مـ ّـرة في ضــرورة عــدم «إضعاف
املوقف اللبناني في املفاوضات» («السفير»،
 ٢٥كانون ّ
األول ،)١٩٨٢ ،مما يوحي بأنه لم
َ
يكن رافضًا ملبدأ املفاوضات .لكن من قال إن
موقف جوزيف كان يجب أن يكون محتذى؟
ّ
والحق ُيقال ،العودة إلى كتابات تلك الفترة
ّ
من أشجع
تذكر بــأن قلم طــال سلمان كــان ّ
ّ
األقــام على اإلطــاق ،ولم يكن متأثرًا البتة
ب ـج ــو اإلرهـ ـ ـ ــاب وال ـت ــره ـي ــب (ال ـ ـ ــذي فــرضــه
ّ
الجميل املتحالف مــع االحـتــال
حكم أمــن
ّ
اإلسرائيلي) -مما عرضه ملحاولة اغتيال.
ّ
اتفاقية ّ ١٧أيار بقليل
وفي هذه األجواء َم ّرت
من االعتراض ،وبكثير من التأييد .ينسى
ْ
نائبي فقط (نجاح واكيم وزاهر
البعض أن
الخطيب) ّ
ّ
صوتا ضد االتفاقية وأن رشيد
الحسيني
الصلح وألبير منصور وحسني
ّ
امتنعا عن التصويت (ملاذا؟) فيما «تحفظ»
ن ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـب ـع ــث ال ـع ــرب ــي االش ـت ــراك ــي
(املـ ــوالـ ــي ل ـل ـن ـظــام الـ ـع ــراق ــي) ،ع ـبــد املـجـيــد
الــراف ـعــي .وح ـتــى رئ ـيــس الـحــركــة الــوطـنـ ّـيــة
ّ
ول ـيــد ج ـن ـبــاط ،ل ــم ي ـع ــارض االت ـفــاقـ ّـيــة إل
بعد تبلور موقف معارض (بعضه بإيعاز
ً
م ــن ال ـن ـظــام ال ـس ــوري الـ ــذي ك ــان مـتـســاهــا
في البداية مع مبدأ املفاوضات بني لبنان
وإسرائيل ،كما ّ
صرح في حينه عبد الحليم
َ
أولم لشمعون بيريز
خـ ّـدام) .جنبالط الذي
فـيـمــا ك ــان صـبـيــة فـلـسـطـيـنـ ّـيــون ي ـقــارعــون
ّ
قوات االحتالل اإلسرائيلي في عني الحلوة،
ّ
صرح بعد عودته من لقاء تشاور مع امللك
األردن ـ ـ ــي أنـ ــه «مـ ــع املـ ـف ــاوض ــات الـلـبـنــانـ ّـيــة
 االس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة  -األم ـي ــرك ـ ّـي ــة إذا ّأدت إلــىالكامل» («النهار»،
االنسحاب اإلسرائيلي
ُ
«امل ِّ
نسق العام
 ٧كانون الثاني .)١٩٨٣ ،أما
ل ـل ـم ـف ــاوض ــات» غ ـ ّـس ــان ت ــوي ـن ــي ،فــأع ـلــن أن
الـهــدف هــو «إقــامــة وضــع أم ــان دول ــي على
ّ
اللبنانية ـ ـ االســرائـيـلـ ّـيــة املعترف
ال ـحــدود
بها دولـ ّـيــا» («الـنـهــار» ،١٤ ،كــانــون الثاني،
.)١٩٨٣
ليست هذه نكئًا لجراح اندملت .هذه جراح
لــم تـنــدمــل ب ـعــدّ .ه ـنــاك فــريــق سـيــاســي في
لبنان دومــا يتحفز للمجاهرة بالتحالف
م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـنــد ّأول فــرصــة
ّ
سانحة .ولو أن عدوان تموز نجح في كسر
شوكة حزب الله ،لكانت السلطة في لبنان
قد أعادت فتح مكتب االتصال اإلسرائيلي
فــي ضبيه َ(مــن يذكر هــذا الـعــار فــي تاريخ
ّ
السياسية
لـبـنــان؟) .املــواقــف واالتـجــاه ّــات
ل ـل ـطــوائــف ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة —ك ــاف ــة— ال ُي ـع ـ َّـول
ّ
مبنية عـلــى حـســابــات الــربــح
عليها ألنـهــا
والـ ـخـ ـس ــارة ل ـل ـط ــوائ ــف .وح ــده ــا ال ـع ـقــائــد
تحمي مــن املــرونــة والـلـيــونــة فــي التعاطي
م ــع الـخـطــر اإلســرائ ـي ـلــي ،وه ــذا ال ـن ــوع من
ال ـع ـق ــائ ــد ي ـخ ـض ــع هـ ــو أيـ ـض ــا ل ـح ـس ــاب ــات
ّ
اتفاقية ّ ١٧أيــار ُعقدت
املرنة .إن
الطوائف ّ ِ
قبل أن توقع ومناخها رافق كل يوم قصف
من قبل الـعـ ّ
ـدو .ومناخ ّ ١٧أيــار أعــاد رفيق
ال ـحــريــري ت ـجــديــده ب ـم ـجـ ّـرد ان وص ــل إلــى
السلطة ،مستعينًا بالناطق الرسمي للوفد
اللبناني في مفاوضات ّ ١٧أيار ،مستشارًا
ّ
خاصًا به.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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أبعد من خطر غولن
سقوط المشروع التركي اإلقليمي
سعدالله مزرعاني *
ال شك أن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــان
ي ـخ ـت ـبــر اآلن س ـي ــاس ــات وعـ ــاقـ ــات وم ـق ــارب ــات
جديدة .لم يكن ذلك ليحصل لوال النكسة الكبيرة
ال ـت ــي أصــاب ـتــه بـسـبــب م ـش ــروع االنـ ـق ــاب ال ــذي
داهمه أواسط الشهر املاضي ،وكاد يطيح بحكمه
وحلمه لــوال «مـســاعــدة قــريــب» ونـقــص وارتـبــاك
فــي اسـتـعــداد االنـقــابـيــن .كــان الــرئـيــس التركي
أحيانًا،
الجموح ،إلى حد عدم التوازن أو االتــزان
َّ
يحسب أنــه ما زال رجــل واشنطن األول واملدلل
كما كان األمر منذ أكثر من دزينة من السنوات.
احتضنته واشنطن وشجعته وراهنت عليه
آنذاك
ّ
ُّ
والتطرف في «الشرق األوسط
ملواجهة التخلف
الكبير» الــذي فشل أسـلــوب «املحافظني الجدد»
فــي الـتـعــامــل مــع أزم ــات ــه ومـشــاك ـلــه ،أي أسـلــوب
استخدام القوة والغزو واإلخضاع .فشل أسلوب
الغزو والعدوان وكانت كلفته عالية بكل املقاييس:
اإلخفاق العسكري ،والنفقات الهائلة التي بلغت
حد تهديد مجمل املنظومة االقتصادية العاملية
الـتــي تقف على رأسـهــا االح ـت ـكــارات األميركية:
شبه مطلقة الهيمنة وال ـقــوة على ام ـتــداد العالم
ً
أجمع .هذا فضال ،قبل ذلك ،عن الخسائر البشرية
والسياسية واألخالقية التي ال حصر لها.
بــدعــم م ــن واش ـن ـطــن وبــالـتـنـسـيــق مـعـهــا أشـهــر
أردوغ ـ ــان س ــاح الــديـمـقــراطـيــة فــي وج ــه أجــاف
الـعـسـكــر ال ـتــركــي ال ــذي ــن ح ـس ـبــوا أن ال ـت ـحــوالت
االجتماعية الكبرى يمكن فرضها أو استمرار
فــرضـهــا بــالـقــوة واإلك ـ ــراه .وأش ـهــر فــي مواجهة
تـخـلــف أن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم الـحـلـيـفــة لــواش ـن ـطــن (فــي
اململكة السعودية خصوصًا) شعار «مصالحة
اإلسالم والديمقراطية» .أشارت التقارير الرسمية
األميركية بعد هجمات  11أيلول ،قبل  15سنة،
إلى تنامي خطر التطرف وتحوله إلى وباء عاملي
َّ
فعال ومقلق .ولفتت أيضًا إلى مسؤولية بعض
املؤسسات الرسمية السعودية في توليد التطرف
والتشدد ،ومن َّثم اإلرهــاب ،بحكم ما هو معتمد
فيها من عقائد وفقه ومناهج ،وما هو متاح لها
من إمكانيات تجعلها في موقع السلطة املوازية
املتحكمة بإدارة مجمل الحياة االجتماعية اليومية
لسواد املواطنني ،بكل ما في الكلمة من معنى.
واش ـن ـط ــن الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت ب ـن ـش ــاط ف ــي إط ــاق
«الجهاد» ضد الجيش السوفياتي في أفغانستان
(ف ــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي) وأعـطـتــه دورًا
سياسيًا دول ـيــا ،ب ــدأت ت ــدرك خـطــر هــذا الـســاح
عندما يخرج عن السيطرة ويشق لنفسه طريقًا
خــاصــا على غ ــرار مــا بــدأ يحصل مــع «طالبان»
في أفغانستان ،ومع «القاعدة» في بلدان عديدة.
ال ــواق ــع أن ــه م ـنــذ أواس ـ ــط الـتـسـعـيـنـيــات ،تـقــريـبــا،
أصبحت سياسات واشنطن وسفاراتها ورموز
قــوتـهــا الـسـيــاسـيــة واألم ـن ـيــة واالق ـت ـصــاديــة هي
ال ـه ــدف امل ـف ـضــل ل ـت ـف ـج ـيــرات إره ــاب ـي ــة مـجـنــونــة
ومصممة َّ
وفعالة.
كـ ــان أردوغ ـ ـ ـ ــان وح ــزب ــه اإلسـ ــامـ ــي «امل ـع ـت ــدل»
و«الــديـمـقــراطــي» هــو الـحــل ،إذًا ،ملعالجة التخلف
والتطرف في البلدان والبيئات التي باتت أساليب
ح ـكــم سـلـطــاتـهــا الـحـلـيـفــة عـبـئــا ع ـلــى واشـنـطــن
يكتف أردوغان ببسط نفوذه
بالدرجة األولى .لم
ِ
ً
ع ـلــى تــرك ـيــا وت ـق ــدي ــم حـكـمــه ن ـم ــوذج ــا وم ـث ــاال.
ً
ه ــو اق ـت ــرح ع ـلــى واش ـن ـطــن م ـشــروعــا مـتـكــامــا
«للشرق األوسط الواسع» بعد أن احترقت نسخة
«املحافظني الـجــدد» مــن هــذا املـشــروع فــي حرب
الـ ـع ــراق بـشـكــل خـ ــاص .ك ــان ص ـعــود «اإلخ ـ ــوان
امل ـس ـل ـمــن» إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة ف ــي عـ ــدد م ــن ال ـب ـلــدان
العربية ،هــو األداة األســاسـيــة ملـشــروع أردوغ ــان
الـ ــذي ت ـب ـنــاه األم ـيــرك ـيــون ت ـحــت ع ـن ــوان م ـخــادع
هــو «الربيع الـعــربــي» .جــرى استخدام االحتقان
واالحتجاجات الشعبيني مــن أجــل قطع الطريق
على التغيير السليم ومــن أجــل إقــامــة حكومات
مرتبطة بالقيادة التركية ومنسجمة مع املشاريع
والـسـيــاســات واألســالـيــب واالدع ـ ــاءات األميركية
ّ
(تحول الربيع العربي املوعود إلى نقيضه برفض
أبسط مطالبه من قبل فريق ،وبتزوير أهدافه من

قبل الفريق اآلخر) .نجح ذلك في مصر ،وجزئيًا
في تونس واملغرب .كان من املفترض أن يستمر
تطور األحــداث بما يعزز سيطرة «اإلخ ــوان» في
هــذهُّ ال ــدول ،واالنـتـقــال مــن ثـ َّـم إلــى بـلــدان أخــرى.
التعثر في مصر كان هو الحلقة األخطر في دفع
واشنطن نحو خيارات جديدة أهمها :العسكر!
من جهته ،النظام السعودي املــذعــور واملـهـ ّـدد لم
يقف مكتوب األيدي أيضًا .قاوم بضراوة مشروع
ص ـع ــود «اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن» .قـ ـ َّـدم لــواشـنـطــن
ت ـنــازالت ووع ــودًا تحقق بعضها فــي عهد امللك
وس ـل ـم ــان وول ـ ــي ولـ ــي عـ ـه ــده .ك ــذل ــك ف ـقــد تعثر
املشروع اإلخواني التركي األميركي في سوريا
وتحولت سوريا ،سريعًا ،إلى أحد أخطر مراكز
نـشــاطَّ اإلرهـ ــاب فــي الـعــالــم .أم ــا املــوقــف التركي
فقد ظل يشدد على شعار إزاحة الرئيس بشار
األس ــد ،بـصــرف النظر عــن أولــويــات وسياسات
أخرى ،مغايرة ،فرضها على حلفاء تركيا تعاظم
خطر اإلره ــاب وتأسيس دولــة «خــافــة» خاصة
بــه على مناطق واسـعــة فــي ســوريــا وال ـعــراق .أي
أن أردوغ ــان واص ــل سياساته السابقة نفسها
التي تستهدف إيـصــال «اإلخ ــوان» إلــى السلطة،
ولو عبر دعم الجماعات اإلرهابية التي استفحل
خطرها وضررها في العالم أجمع.
إزاء هذه التطورات غير املالئمة ،مارس أردوغان
س ـي ــاس ــة ال ـ ـهـ ــروب إلـ ــى األمـ ـ ـ ــام .خـ ــاض ح ــروب ــا
متواصلة في حزبه ومع رفاقه ومع حلفائه .دخل
في نزاع مع واشنطن حول األولويات في سوريا
واملنطقة .مــارس سياسة االبتزاز حيال أوروبــا.
وهو ،في موضوع العسكر ودوره ،بالغ في الحذر
ً
والشكوك وصوال إلى تحضير انقالب شامل في
الجيش وعلى الجيش ،بذريعة منع نشاط حليفه
السابق الداعية غولن فيه ،ولضرب ما تبقى من
دوره السابق فــي الهيمنة على السلطة بذريعة
حماية الدستور العلماني ...هذه األحداث وسواها
جعلت ص ــورة أردوغـ ــان تهتز :فــي االنـتـخــابــات،
وفي تجدد الصراع مع األكراد ،وفي بروز نزاعات
التفرد والهيمنة واالعـتــداء على الحريات العامة
واإلعالم واملعارضني وفي اإلخفاقات الخارجية...
واكتشف أردوغان ،أخيرًا ،أن لواشنطن ربًا واحدًا
هو املــال .لذلك كــان يراقب بقلق تطبيع عالقتها
مع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر،
وتخليها عن شعار إسقاط الرئيس بشار األسد
(«اآلن»!) في سوريا ،ودعمها املتصاعد لألحزاب
الكردية وتطلعاتها االنفصالية في أكثر من بلد،
وتراجعها باملقارنة مع التقدم الروسي.
بـكــام آخ ــر ،أدرك الرئيس التركي أن مشروعه
مــع واشنطن قــد انتهى وأن واشنطن لــن تتورع
عن دعم خصومه ،ليس في املنطقة فحسب بل
في تركيا أيضًا! استبق ذلك بحملة ضارية ضد
غولن والجيش لتصفية نفوذ األول وإبعاد الثاني،
نهائيًا ،عن مواقع التأثير والفعالية في السياسة
ال ـتــرك ـيــة .طـبـعــا ك ــان ي ـظــن أن ــه ي ـخــوض مـعــركــة
مــن طــرف واح ــد .اكتشف العكس فــي منتصف
ت ـمــوز امل ــاض ــي ح ــن لـفـتــه قــريــب ل ــه إل ــى أن ثمة
انقالبًا يجري (ليست األجـهــزة املعنية هــي من
كشف االنـقــاب) .حجم االعتقاالت واملالحقات
وتناولها نخبًا في املجتمع السياسي والعسكري
وال ـق ـضــائــي وال ـت ـع ـلـيـمــي ...تـشـيــر إل ــى حـجــم ما
كــان يعتمل فــي الكواليس مــن نقمة وصــراعــات
وم ـت ـضــرريــن ...زاد فــي ال ـطــن بـلــة أن واشـنـطــن
بدت متريثة بل ومتواطئة ،وهو ما دفع السلطان
ً
املـخــدوع إلــى البحث مكرهًا وذلـيــا فــي خيارات
أخــرى منها االعتذار من موسكو والتوسط من
أج ــل زيــارت ـهــا والـتـنـسـيــق مـعـهــا (ل ـيــس كخيار
جديد بل لفرض تغيير في السياسة األميركية
حياله وحيال دوره في تركيا واملنطقة).
أردوغ ــان بعد االنـقــاب رجــل أكثر واقعية وأقــل
تشاوفًا وطموحًا .هو اآلن جاهز لتقديم تنازالت
ملن يقدم له ضمانات ومساعدات أكثر .انتقل من
الهجوم إلى الدفاع .بيد أن واقعيته املستجدة تلك
ال تلغي فيه ملكة الـغــدر واالس ـتــذآب وقــت تلوح
فرص أو تطرأ متغيرات!
* كاتب وسياسي لبناني
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ذكرى تموز 2006

هنا قاومنا وانتصرنا كاترين كاتاروزا تعود
جان ميشال فيكيه *

جاءت كاترين كاتاروزا إلى لبنان في عمر تسعة أشهر .كان
ّ
المصورة والفنانة البصرية
ذلك قبل زمن الحروب .عمل هذه
يتمحور حول مفهوم األرض والحدود ...حدود بلدها
كما حدود ذاك البلد الذي صار حكمًا وطنها .مشروعها
األخير رحلة فوتوغرافية تمتد على طول الحدود اللبنانية
الفلسطينية .كانت كاترين قد عثرت على أفالم قديمة
تنتهي صالحيتها بتاريخ اندالع حرب تموز  ،2006فانخرطت
في مشروع يرمي إلى القبض على تلك الحدود بعد مرور

عشر سنوات على انتصار المقاومة على إسرائيلّ .هكذا ،جابت
المتشابكة ،و«المنفصمة» التي تشكل الشريط
تلك المعالم ّ
الحدودي ،بما أن ال سالم!
ما وراء الهدنة الهشة ،تدور عجلة الحياة هناك .بينما تواظب
الحكومات الغربية على أبلسة جنوب لبنان حتى حدود
ّ
المصورة الفوتوغرافية إعادة الوجه
الكاريكاتورية ،قررت
الحقيقي لهذه البقعة ،عبر التقاط يوميات األهالي .هكذا،
جاء جنوب لبنان على صورة عمل الفنانة ،إنسانيًا ،حكمًا إنسانيًا!

ّ
والمصور وفنان الفيديو الفرنسي
* المقدمة وتعليق الصور بقلم المخرج
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 :)1بين مروحين ورامية ،تقف مزارعة في حقل التبغ ،أمام الخط األزرق الذي
رسمته الـ «يونيفيل» .الحدود تكاد تكون غير مرئية لوال جهاز التنصت المرفوع
زاريت
عند القاعدة العسكرية االسرائيلية بالقرب من بلدة ّ
 )2كما في زمن الستار الحديدي الذي شطر برلين ،تذكر هذه اللوحة السياحية
على مدخل بلدة طربيخا ،بالرعب الذي عاشه أهل القرى ،وبذلك الجرح المتمثل
في تلك األراضي المحتلة ،أراض مشطورة نصفين.
مارون الراس ،واحة لعب لألطفال .مسار المحارب الذي
« )3حديقة إيران» في ّ
يحاذي حواجز القفز ،يذكر بعمليات التدريب التي كان يخضع لها ّالمقاومون.
 )4في «حديقة إيران» المطلة على الحدود في مارون الراس ،يقلد أحد ّ
السياح كما
فعل كثيرون قبله ،حركة التمثال الذي يشير إلى هناك ...إلى فلسطين المحتلة.
 )5والد وابنه يقفان أمام الجدار االسمنتي الذي بنته اسرائيل قرب بوابة فاطمة،
«تساحال» ّ عام  2000وانتهاء االحتالل االسرائيلي .على الجدار ،اسم
رمز انسحاب
ّ
«برلين» الذي يذكرنا بأن الجدران ستسقط يومًا ما.
 )6بين بوابة فاطمة وكفركال ،تظهر الحدود ،وأجهزة المراقبة والتنصت
االسرائيلية .هنا يمكن ّ
تلمس حالة الحرب.
ّ
 )7نظرات هذه المرأة المسمرة ّعلى زوجها الشارد في ما وراء الحدود ،تقول كل
شيء .من موقعهما عند مطل كفركال ،يتراءى في البعيد جبل الشيخ والسهل
الخصيب الذي سرقته اسرائيل من لبنان.
ّ )8يأتون إلى ّكفركال كما يزورون مناطق سياحية أخرى في لبنان .يأتون كي
ويتذكروا ،كي ال ينسوا.
يفكروا،
ّ
 )9عند المطل المشرف على الجليل المحتل ،رجل يشير ألبيه صوب البعيد ،هناك
حيث القرية التي ال يستطيع الذهاب إليها بعد اليوم.
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إلى أرض المعركة
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سوريا

الحدث ّ
مر نحو أسبوعين على إطــاق «جيش الفتح» لمعركة «فك الحصار عن أحياء حلب
الشرقية» .ال الهدف تحقق وال الجيش السوري كسر المسلحين المرابطين على تخوم
المدينة .في المحصلة ،يستعد الطرفان لمعركة قريبة تكون نتيجتها واضحة للعيان.
نتيجة تطغى في مآالتها على الحراك السياسي ُ
المقبل ال كالذي يدور اليوم على خط
تركيا ـ روسيا أو إيران ـ تركيا...

حلب تفرض «أجندتها»:

الموعد في الميدان
إيلي حنا

طهران ــ أنقرة :متفقون
على وحدة سوريا
والشراكة ضد اإلرهاب
أعلن وزيــر الخارجية التركي ،مولود جاويش
أوغلو ،اتفاق بالده وإيران على وحدة األراضي
الـ ـس ــوري ــة وض ـ ـ ـ ــرورة م ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
اإلرهابية .وأوضــح أنــه «رغــم اختالف وجهات
نظرنا حــول بعض القضايا ،لــم نقطع قنوات
الحوار وتبادل األفكار ،كما ّأكدنا منذ البداية
البناء إليران من أجل التوصل إلى
أهمية الدور ّ
حــل دائــم فــي ســوريــا» .وأش ــار الــوزيــر التركي
بـعــد اسـتـقـبــالــه نـظـيــره اإلي ــران ــي مـحـمــد جــواد
ظريف ،إلى ضــرورة إيجاد شراكة مع طهران
ملكافحة «منظمات راديكالية في املنطقة مثل
تنظيمي داعش والنصرة» ،مضيفًا أن «منظمة
(بــي كــا كــا) اإلرهــابـيــة وامـتــداداتـهــا فــي إيــران
(بيجاك) وفي سوريا (ب ي د)» تشكل تهديدًا
مشتركًا لتركيا وإيران.
ب ــدوره ،رأى ظريف أن «لدينا كثيرًا مــن نقاط
ال ـتــوافــق واالخ ـت ــاف ح ــول األزمـ ــة ال ـســوريــة»،
مضيفًا أن الجانبني اتفقا على «وحدة األراضي
السورية ومكافحة اإلرهاب ،فيما يمكن تقريب
بـعــض نـقــاط الـخــاف مــع الـجــانــب الـتــركــي عن
طريق مواصلة الحوار».

ّ
ت ـ ـ ــدل ّم ـ ــؤش ـ ــرات املـ ـ ـي ـ ــدان ال ـح ـل ـبــي
ُ
على أنــه مقبل على اشتعال كبير.
حالة املراوحة السائدة بعد نجاح
املـسـلـحــن فــي إحـ ــداث ث ـغــرة تصل
الريف الجنوبي باألحياء الشرقية
للمدينة ثم إقفالها بالنار ال تناسب
حسابات الفريقني املتصارعني.
ف ــامل ـس ــأل ــة ت ـت ـع ــدى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ـن ـط ـقــة ُي ـم ـك ــن غ ــض ال ـن ـظ ــر عـنـهــا
باملعنى العسكري :املعارضة تريد
طريقًا صريحًا بني املدينة وريفها،
بينما الـجـيــش ال ـســوري والحلفاء
يعمالن على تثبيت إنجاز «الطوق»
وإبعاد الخطر الكلي عن املدينة.
ه ـ ــذه الـ ــرؤيـ ــة ال ت ـت ـن ــاس ــب م ــع أي
حــديــث عــن هــدنــة طويلة األم ــد ،أو
أي حراك سياسي أممي أو إقليمي
ُيـ ـج ــري ال ـح ـس ــاب ــات ت ـب ـعــا لـلـبـيــدر
الحلبي كما هو اليوم.
كذلك ال ّ
يعبر االنـفــراج في العالقة
التركية ـ الروسية عن أي تغيير في
مسار «معركة حلب» .جملة عوامل
تـجـعــل املـ ـي ــدان ال ـح ــاك ــم الــرئـيـســي
ل ـل ـت ــوازن ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وم ـي ــزان
الربح والخسارة يقوم على حساب
النتائج على األرض.
وفي هذا السياق ،تأتي زيارة وزير
الـخــارجـيــة اإلي ــران ــي مـحـمــد جــواد
ظ ــري ــف ألنـ ـق ــرة أمـ ـ ــس .فــال ـت ـعــويــل
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـ ـقـ ـ ــارب مـ ـ ــا فـ ـ ــي امل ـ ــوض ـ ــوع

الـســوري ســابــق ألوان ــه ،وفــي الحد
األقصى يأتي ممثل الدبلوماسية
ً
اإليراني للتشديد أوال على وقوف
ب ــاده إلــى جــانــب «الـشــرعـيــة» ضد
«االنقالبيني» والبحث عن وسائل
لتقوية عــاقــة الـجــانـبــن ،وه ــذا ما
تطلبه أنـقــرة أيـضــا .على الصعيد
ال ـ ـسـ ــوري ،ت ــأت ــي الـ ــزيـ ــارة ف ــي هــذا
التوقيت الكتشاف مالمح الهامش
ّ
تتحرك فيه تركيا
الجديد الذي قد
ت ـحــت ال ـس ـقــف األم ـي ــرك ــي بــالـطـبــع.
هــذا الـهــامــش وحجمه قــد يكونان
ً
عــامــا مـســاعـدًا فــي إي ـجــاد أرضـيــة
مشتركة في ملفات عديدة.
لكن ،رغم الحراك على خط موسكو
ـ أنقرة ـ طهران واألجواء اإليجابية
املبثوثة بني العواصم ،يدور صراع
مــن ن ــوع آخ ــر فــي عــاصـمــة الشمال
السوري.
هـنــاك تختلط «األرض ـيــة التركية»
ً
املــوجــودة أص ــا دون الـحــاجــة إلى
رعــايــة دائ ـمــة إل ــى جــانــب الــريــاض
وواش ـن ـط ــن ف ــي ج ـهــة امل ـجـمــوعــات
امل ـس ـل ـحــة ،وأي ك ــام ع ــن اس ـت ــدارة
تركية هو أوهام تحتاج إلى عوامل
مادية لكي تصبح حقيقة .فأنقرة
ُ
لــن تـخـلــي ســاحــة خلفية تشغلها
بـبـســاطــة ،ال ب ــل مـنـطـقــة تعتبرها
جزءًا من أمنها القومي.
التغيير املمكن اإلضاءة عليه هو ما
ظهر من الحدود التركية ـ السورية
منذ ليل أول مــن أم ــس .فقد علمت

المؤشرات تدل على اقتراب موقعة يريدها الطرفان (األناضول)

ّ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ال ـس ـل ـط ــات عـ ّـمـمـ ــت
ع ـلــى املــوظ ـفــن ع ـلــى الـ ـح ــدود منع
دخول السيارات (مثل «البيك آب»)
التي تستخدم لتثبيت الرشاشات
الثقيلة عليها ،خصوصًا من ناحية
معبر بــاب الهوى على الحدود مع
محافظة إدلب ،فيما القرار يختلف
مــن جــانــب معبر ب ــاب الـســامــة في
ري ـ ــف ح ـل ــب ال ـش ـم ــال ــي ح ـي ــث ت ــرى
ف ـي ــه أن ـ ـقـ ــرة ج ـب ـه ــة ضـ ــد «داع ـ ـ ــش»

لن ُي َ
سمع اليوم
في حلب أي صدى
لحراك الخارج

و«وحــدات حماية الشعب» الكردية
أيضًا.
هذا «الرسالة» التركية تأتي ضمن
خ ـط ــوط عــري ـضــة ات ـف ــق عـلـيـهــا مع
الـجــانــب الــروســي منذ بــدء تطبيع
الـعــاقــات ،لكنه فعليًا ال يعد أكثر
م ــن ب ـ ـ ــادرة ح ـس ــن ن ـي ــة أم ـ ــام ط ــرف
واظ ــب خ ــال ش ـهــور عـلــى القصف
العنيف لنقاط حدودية بني سوريا
وتـ ــرك ـ ـيـ ــا ،خ ـص ــوص ــا ل ـل ـشــاح ـنــات
املـ ـح ـ ّـمـ ـل ــة ب ــالـ ـنـ ـف ــط واملـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات
للمسلحني.
مــا حـصــل هــو ف ــرض أم ــر واق ــع في
امليدان من جانب دمشق وحلفائها
أجبر الفريق املقابل على التراجع
ف ــي االش ـت ـبــاك ال ـس ـيــاســي .وتــركـيــا
ُ
«ما بعد االنقالب» لن تشبه ُمكابرة
رجـ ـ ــب طـ ـي ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ال ـس ــاب ـق ــة،
ّ
لكنها حتمًا ستظل عضوًا أساسيًا
في حلف شمال األطلسي وأميركية
الهوى.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــودة إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ــراك ـ ــات
الــدبـلــومــاسـيــة املـكــوكـيــة عـلــى خط

اليمن

صنعاء ال تزال تقاوم ...وأهلها يترقبون األصعب
عــاد ال ـعــدوان الـسـعــودي إلــى «معاقبة»
صنعاء وأهلها عبر الغارات العشوائية التي
استهدفت مــواقــع أشبعتها قصفًا من
قبل ،لكن المحال التجارية في العاصمة ال
تــزال أبوابها مفتوحة ،وقد ابتكر السكان
وهم
طرقًا كثيرة ليخففوا أعباء الحرب،
ً
يتوقعون أن تزدادالعمليات الجوية ضراوة
في األيام المقبلة
صنعاء ــ جمال جبران
اعـ ـتـ ـق ــد أهـ ـ ــل صـ ـنـ ـع ــاء أن الـ ـط ــائ ــرات
السعودية قد تعبت من قصفهم بعد
ت ــوق ــف دام ن ـحــو ث ــاث ــة أش ـه ــر ،خــال
فترة الهدنة التي فرضتها مفاوضات
الكويت ،لكن اعتقادهم لم يكن صائبًا،
إذ عادوا إلى ليالي القصف من جديد
بعد ســاعــات قليلة مــن انسحاب وفد
الــريــاض مــن تـلــك امل ـفــاوضــات وع ــودة
أعضائه إلى مساكنهم في اململكة.
ويبدو أن البرقية التي أرسلها «مركز
عـمـلـيــات ال ــدف ــاع الــوط ـنــي» فــي وزارة
ال ــدف ــاع الـسـعــوديــة إل ــى مـكــاتــب األمــم
ّ
املعنية باملعونات اإلنسانية
املتحدة
في اليمن ،وتضمنت تأكيد نية تعليق
العمل فــي مـطــار صنعاء الــدولــي ملدة

 72ســاعــة قــاب ـلــة لـلـتـمــديــد بــاعـتـبــاره
«م ـن ـط ـق ــة غ ـي ــر آم ـ ـنـ ــة» ،ك ــان ــت إن ـ ـ ــذارًا
حاسمًا بعودة عمليات العدوان على
صنعاء من نقطتها األولى.
ـت ك ـ ــان ف ـي ــه أه ــل
ح ـص ــل ذل ـ ــك ف ــي وقـ ـ ـ ٍ
صـنـعــاء ق ــد بـ ــدأوا بـتـطـبـيــع عالقتهم
عـلــى نـحــو عـمـلــي م ــع األوض ـ ــاع الـتــي
ه ـي ـم ـن ــت عـ ـل ــى حـ ـي ــاتـ ـه ــم مـ ـن ــذ آذار
 .2015وكانت بعض إج ــراءات «أمانة
العاصمة» قد بعثت األمــل في نفوس
أب ـن ــاء صـنـعــاء خ ــال األش ـه ــر الـثــاثــة
امل ــاض ـي ــة .فـبـعــدمــا تــوق ـفــت «األم ــان ــة»
مــع بــدايــة ال ـع ــدوان عــن مـهـمــاتـهــا في
إصــاح الجسور واألنفاق في شوارع
ال ـع ــاص ـم ــة ،ك ـ ــان ملـ ـج ــرد اس ـت ـئ ـنــاف ـهــا
أعمال الصيانة أن ترك شعورًا إيجابيًا
في نفوس األهالي الذين رأوا الحياة
تـعــود لـســابــق عـهــدهــا عـلــى الــرغــم من
رمزية املسألة بالنظر إلى حجم الدمار
الذي لحق بكل أشكال البنى التحتية
في املدينة.
إال أن كل شــيء عــاد إلــى سابق عهده،
مــع ع ــودة ال ـعــدوان الـسـعــودي الـجـ ّـوي
بشكل أكثر هجمية من ذي قبل ،حيث
ب ــدا الـطـيــران الـحــربــي وكــأنــه لــم ينتهِ
مــن أعـمــال التدمير التي قــام بها منذ
عـ ــام ون ـص ــف ع ـ ــام ،ف ــي وقـ ــت ل ــم يعد
لديهم ما يقصفونه بعدما استهدفوا
كــل ش ــيء قـبــل الـهــدنــة املــاضـيــة .ولعل

قـ ـص ــف مـ ـصـ ـن ــع األغ ـ ـ ــذي ـ ـ ــة ال ـخ ـف ـي ـف ــة
شمالي صنعاء قبل ثالثة أيام إشارة
واضحة إلى شكل األيــام املقبلة حيث
م ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـك ــون ال ـق ـصــف أكـثــر
ض ـ ــراوة .وك ــانــت طــائــرة س ـعــوديــة قد
قصفت ذلك املصنع الواقع في منطقة
آهـلــة بالسكان وبـعـيــدة عــن أي موقع
عسكري ،ما أوقع نحو  14شهيدًا ،من
ضمنهم نساء وأطفال أظهرت الصور
احتراقهم بنحو كامل .هــذه الجريمة
دفعت كثيرين من املوالني للسعودية
أو من املتخذين موقف «املراقب» بحكم
عملهم في املجال الحقوقي إلى اعتبار
ذل ــك الـقـصــف مــن جــرائــم ال ـحــرب التي
ُ
ت ـض ــاف إل ــى سـجــل ال ـجــرائــم الـكـثـيــرة
التي ارتكبها العدوان .وكتب الناشط
ال ـح ـق ــوق ــي ال ـي ـم ـنــي امل ـق ـي ــم ف ــي ل ـنــدن
ب ــراء شـيـبــان عـلــى مــوقــع «فــايـسـبــوك»
أن ال ـضــربــات ال ـجــويــة داخ ــل صنعاء
واملـ ـن ــاط ــق امل ــأه ــول ــة ب ــال ـس ـك ــان «ه ــي
عمليًا خ ــارج نـطــاق االشـتـبــاك وليس
ل ـهــا م ـب ــرر ع ـس ـكــري أو ق ــان ــون ــي وإن
نتيجتها الحتمية هــو سـقــوط مزيد
م ــن األبـ ـ ــريـ ـ ــاء» .وأضـ ـ ـ ــاف ش ـي ـب ــان أن
الـ ـ ـح ـ ــرب لـ ـه ــا ن ـط ــاق ـه ــا وض ــواب ـط ـه ــا
ومناطق اشتباكها «وال يمكن تبرير
قصف املــدن املأهولة بالقول إن البلد
في حرب».
مــع ذلــك كــان الفـتــا بـقــاء حــركــة الناس

ّ
على حالها واستمرار املحال التجارية
لـفـتــح أب ــواب ـه ــا ح ـتــى وق ــت ق ــري ــب من
منتصف الليل على العكس من السنة
األول ـ ــى ل ـل ـع ــدوان ،وي ـب ــدو أن الـسـبــب
عــائــد إل ــى اب ـت ـكــار م ـشــاريــع امل ــول ــدات
الكهربائية الـتـجــاريــة الـخــاصــة التي
ِّ
ُرك ـ ـ َـب ـ ــت ف ــي م ـن ــاط ــق ع ـ ــدة م ــن م ــراك ــز
ال ـت ـســوق ف ــي الـعــاصـمــة وم ــا حــولـهــا،
وتـبـيــع الـطــاقــة الكهربائية ألصـحــاب
املـ ـح ــال م ــن ط ــري ــق ع ـ ـ ـ ـ ّـدادات خ ــاص ــة.
أمــا املـنــازل ،فقد صــارت أل ــواح الطاقة
الشمسية تهيمن على غالبيتها ،فلم
يعد معظم الـسـكــان ينتظرون ّ
التيار

الكهربائي حتى يعود.
لكن هناك عالمة الفتة في سلوكيات
غالبية الـنــاس .فعلى الرغم من مرور
ك ــل ه ــذا ال ــوق ــت وه ــم يـعـيـشــون تحت
نيران العدوان ،ال يزال ّ
حس السخرية
عــالـيــا ،خصوصًا تـجــاه التصريحات
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن إع ــام ـي ــن س ـعــوديــن
ويمنيني مقيمني في الرياض ويعمل
غالبيتهم في «قناة اليمن» التي تبث
مــن ه ـنــاك ،وجميعهم «ي ـغــرفــون» من
املطبخ اإلعــامــي الـسـعــودي الرسمي
ذات ـ ـ ـ ـ ــه .واح ـ ـ ـ ــد م ـ ــن تـ ـل ــك ال ـت ـع ـل ـي ـق ــات
الـ ـس ــاخ ــرة ت ـخ ــص م ــا ق ــال ــه امل ـت ـحــدث
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مشهد ميداني

ُ
«تحالف واشنطن» يقفل «مرحلة» سورية:
منبج في يد األكراد وحلفائهم

ُ
األزم ــة الـســوريــة ،تفصح السنوات
امل ــاضـ ـ ّي ــة ع ـ ــن عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـلـ ـق ــاءات
التي بشرت بقرب الحل السياسي
وبمناخ دولي وضع أسسًا مشتركة
إلنهاء الحرب السورية .أما عمليًا،
إلـ ــى ج ــان ــب امل ـس ــار الــدب ـلــومــاســي،
فكان امليدان املشتعل ُيفشل لقاءات
ويلغي أخ ــرى ،لتعود على أســاس
النتائج التي ُيفرزها.
واليوم في حلب ،لن ُيسمع أي صدى
لحراك الـخــارج .الطرفان يستعدان
لخوض جولة قتال جديدة ستكون
ضارية ،وسيكون وقعها أساس أي
مسار سياسي ُمقبل.
ف ـ ــال ـ ـح ـ ـش ـ ــد والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـش ـ ـ ــد امل ـ ـ ـضـ ـ ــاد
ي ـتــواصــان ،وامل ــؤش ــرات ت ــدل على
اقـ ـت ــراب مــوق ـعــة ي ــري ــده ــا ال ـطــرفــان
ش ـب ــه ح ــاس ـم ــة ملـ ـس ــار امل ـع ــرك ــة فــي
املدينة وريفيها الجنوبي والغربي.
ّ
ه ـ ــذا «الـ ـحـ ـس ــم» ل ــن ي ـش ــك ــل ن ـهــايــة
ال ـ ـحـ ــرب ،ل ـك ـنــه س ـي ـك ــون أح ـ ــد أه ــم
املـ ـف ــاص ــل ال ـ ـتـ ــي س ـت ــرت ـك ــز عـلـيـهــا
املراحل الالحقة ،ميدانيًا وسياسيًا.

سقطت مدينة منبج أخـيـرًا بيد «قــوات
سوريا الديموقراطية» .أكثر من شهرين
اح ـتــاجــت املــدي ـنــة الـحـلـبـيــة لتنتقل من
ّ
رب ـ ــوع «الـ ـخ ــاف ــة» إلـ ــى ظـ ــل واش ـن ـط ــن،
بعد اشتباكات ومــواجـهــات عنيفة بني
ال ـطــرفــن ،ج ــاءت عـلــى أكـثــر مــن مرحلة
وت ـك ـت ـيــك م ـت ـب ــع .وم ـ ــع ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ّ
م ـن ـبــج ،ت ـقــل ـصــت امل ـس ــاح ــة ال ـج ـغــراف ـيــة
ل ــ«واليــة حـلــب» ملصلحة األك ــراد الــذيــن
ّ
«تمددهم» سعيًا إلى تحقيق
يواصلون
حلمهم في «اإلدارة الذاتية».
وسـ ـيـ ـط ــرت «ق ـ ـسـ ــد» أمـ ـ ــس ع ـل ــى كــامــل
املدينة في ريف حلب الشمالي الشرقي،
إثــر انسحاب مسلحي تنظيم «داعــش»
منها.
ونقلت وكــالــة «األنــاضــول» ّعــن مصادر
محلية قولها إن «قـســد» شــنــت صباح
أمــس هجومًا عنيفًا على َّ
حيي السرب
وطــريــق جرابلس ،شمالي املدينة ،آخر
ً
مـعــاقــل التنظيم ه ـنــاك ،مـشـيــرة إل ــى أن
مـسـلـحــي الـتـنـظـيــم ان ـس ـح ـبــوا بــات ـجــاه
مدينة جرابلس ،عند الحدود السورية
ـ التركية.
وخـ ـ ـط ـ ــف مـ ـسـ ـلـ ـح ــو الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ،أث ـ ـنـ ــاء
انـسـحــابـهــم ن ـحــو أل ـف ــي م ــدن ــي بحسب
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاط ـ ـ ــق بـ ـ ــاسـ ـ ــم «م ـ ـ ـج ـ ـ ـلـ ـ ــس مـ ـنـ ـب ــج
ّ
العسكري» ،شــرفــان دروي ــش ،الــذي أكــد
فــي حــديـثــه لــوكــالــة «ف ــران ــس ب ــرس» أن
ً
مــن بــن املـخـطــوفــن ن ـسـ ً
ـاء وأط ـف ــاال من
ح ــي الـ ـس ــرب .وأش ـ ــار إل ــى أن «داعـ ــش»
استخدم املدنيني كـ«دروع بشرية خالل
انسحابهم باتجاه جرابلس ،ما منعنا
ّ
من استهدافهم» ،الفتًا إلى «تمكن قسد
م ــن انـ ـق ــاذ ن ـح ــو  2500آخـ ــريـ ــن ،ك ــان ــوا
محتجزين لدى التنظيم».
أما «األناضول» فنقلت عن مصادرها أن
«التنظيم أجبر ،خــال انسحابه ،مئات
مرافقته بواسطة رتل كبير
املدنيني على
ً
مــن الـعــربــات» ،الفـتــة إلــى أن «التحالف
الـ ــدولـ ــي» اس ـت ـه ــدف ع ــرب ــات الـتـنـظـيــم
الخارجة من املدينة ،ما أدى إلى سقوط
ً
ً
أكـثــر مــن  20قتيال ،مــن املــدنـيــن ،فضال
عن عشرات الجرحى.

ّ
بـ ــدوره ،أك ــد «املــرصــد ال ـســوري لحقوق
اإلنسان» ،املعارض ،أن اختطاف املدنيني
ّ
ج ــرى بــواس ـطــة رتـ ـ ٍـل ك ـب ـيــر ،م ــؤل ــف من
 500سـيــارة ،انطلقت من منبج باتجاه
وقت سقط فيه أكثر من 50
جرابلس ،في ٍ
مدنيًا في قصف لـ«التحالف» على قرية
الغندورة ،شمالي منبج.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذلـ ـ ـ ــك ،سـ ـيـ ـط ــرت وح ـ ــدات
الجيش السوري على النقطة العسكرية
األخيرة ،للمجموعات املسلحة ،في جبل
الزويقات املشرف على بلدة كباني ،في
ريــف الالذقية الشمالي ،إثــر اشتباكات
يعنيفة معهم أوقـعــت ع ــددًا مــن القتلى

سيطر الجيش
على كامل جبل
الزويقات في ريف
الالذقية الشمالي

ّ
تصدت
والجرحى في صفوفهم .كذلك،
ّ
القوات لهجوم شنه املسلحون باتجاه
نقاطها في محيط بلدة كنسبا ،في ريف
َّ
ـت كــثــف فيه
الــاذقـيــة الـشـمــالــي ،فــي وق ـ ٍ
سالح الجو السوري غاراته على نقاط
املسلحني فــي ريــف الــاذقـيــة الشمالي،
ً
إض ــاف ــة إل ــى ب ـلــدة ت ـل ـعــادة ،بــال ـقــرب من
الحدود التركية ،ومدينة سراقب ،وبلدة
ســرمــدا فــي ريــف إدل ــب .أمــا فــي الجبهة
الشرقية ،فقد استهدفت الغارات مراكز
وتجمعات لتنظيم «داع ــش» في أحياء
ٍ
الـجـبـيـلــة ،والـحـمـيــديــة ،وال ــرش ــدي ــة ،في
مدينة دير الزور.
ب ــالـ ـت ــوازي ،تـشـهــد الـجـبـهــة الـجـنــوبـيــة
مل ــدي ـن ــة داري ـ ـ ـ ــا ،ف ــي ال ـغ ــوط ــة ال ـغ ــرب ـي ــة،
اش ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــاكـ ـ ــات ع ـ ـن ـ ـي ـ ـفـ ــة بـ ـ ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش
وامل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة ،وسـ ــط قصف
ج ــوي ومــدف ـعــي عـلــى ن ـقــاط املـسـلـحــن،
فيما أفادت «سانا» عن مصدر عسكري
بـ ــأن «وح ـ ـ ــدة م ــن ال ـج ـي ــش ق ـض ــت عـلــى
مـعـظــم أف ـ ــراد مـجـمــوعــة مـسـلـحــة كــانــت
تقوم بنقل الذخيرة على محاور ونقاط
تسللهم إلى الجنوب الشرقي من مدينة
درعا».
(األخبار)

خطف مسلحو «داعش»  2500مدني أثناء انسحابهم إلى جرابلس (أ ف ب)

مطالبة بإغالق
الحدود
السورية ـ التركية
طلب وفــد مــن الدبلوماسيني
وال ـع ـس ـكــريــن الـ ـ ــروس أث ـنــاء
مباحثات مع نظرائهم األتراك
إغ ـ ـ ــاق الـ ـ ـح ـ ــدود ال ـت ــرك ـي ــة ـ ـ
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ح ـس ـب ـم ــا نـقـلـتــه
ص ـح ـي ـف ــة «إي ــزفـ ـيـ ـسـ ـتـ ـي ــا»،
الـ ـ ــروس ـ ـ ـيـ ـ ــة ،اس ـ ـت ـ ـن ـ ــادًا إلـ ــى
مـ ـ ـص ـ ــادره ـ ــا فـ ـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان
الروسي.
وقـ ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ل ـج ـنــة
الـ ــدفـ ــاع ف ــي م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
ال ــروس ــي (الـ ــدومـ ــا) فـيـكـتــور
فودوالتسكي ،إننا «طرحنا
م ـ ـسـ ــألـ ــة م ـت ـع ـل ـق ــة بـ ــإغـ ــاق
ال ـح ــدود الـتــركـيــة ـ ـ الـســوريــة
لـ ــوقـ ــف تـ ــدفـ ــق اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــن
ّ
واألسـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة» ،مـ ـ ـ ــؤك ـ ـ ـ ـدًا أن
«مــوسـكــو تستطيع أن ّ
تقدم
لـلـجــانــب ال ـتــركــي صـ ــورًا من
أقمار صناعية تظهر معابر
لتهريب األسلحة واملسلحني
إلى سوريا».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ذكـ ــرت وســائــل
إع ــام تــركـيــة أن أن ـقــرة تنزع
إل ــى اجـتـيــاز املـســائــل املعلقة
ف ــي ال ـش ــأن الـ ـس ــوري ،وأن ـهــا
ق ــد تـقـبــل امل ـق ـتــرح ال ــروس ــي،
م ـض ـي ـف ــة أن أن ـ ـ ـقـ ـ ــرة بـ ـ ــدأت
بدراسته.
(روسيا اليوم)

مجزرة في الجوف ...وفشل هجمات جديدة لـ«التحالف» على نهم
تهيمن ألواح
الطاقة الشمسية
على غالبية المنازل
في العاصمة

الرسمي باسم العدوان أحمد عسيري
حـ ــول «اس ـت ـئ ـن ــاف ع ـم ـل ـيــات عــاصـفــة
الحزم» .قال أحدهم ردًا عليه« :مسكني
ه ــذا ال ـع ـس ـيــري وس ــادت ــه يـحــرجــونــه،
هل نسي أن عاصفة الحزم قد انتهت
وأص ـب ـحــت إع ـ ــادة األمـ ـ ـ ــل؟!»ّ .أمـ ــا أحــد
اإلعالميني اليمنيني في الرياض ،فكان
ممتلكًا لقدر كبير من الـجــرأة ليطلب
مــن أهــالــي صـنـعــاء م ـغ ــادرة منازلهم
«فـســاعــة الحسم العسكري اقـتــربــت»،
وقال« :كل واحد معاه بيت في القرية
فليذهب إليه» ،لكن الطريف في قوله،
بحسب تعليق أح ــد الصحافيني في
صنعاء ،أن ذلك اإلعالمي على علم تام
بــأحــوال غالبية الـنــاس فــي العاصمة
حـ ــن ك ـ ــان م ـق ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم «ف ـ ــي بـيــت
ّ
يتحول دخله الشهري
إيجار» قبل أن
إلى الريال السعودي.

في اليوم السادس على بدء هجمات
القوات الموالية للرياض من مناطق
نهم شرقي صنعاء في محاولة
للتقدم باتجاهها ،ال تزال المواجهات
مشتعلة مع الجيش و«اللجان الشعبية»
الذين نجحوا حتى اللحظة في إفشال
كل الهجمات ،على الرغم من الغطاء
الجوي الكثيف
صنعاء ـ رشيد الحداد
يبدو أن «معركة صنعاء» انتهت قبل أن تبدأ بشكل
ج ـ ــدي .ف ـع ـش ــرات ال ـه ـج ـم ــات وآالف ال ـج ـن ــود ال ــذي ــن
حشدهم التحالف السعودي خالل األيام املاضية ،لم
يتمكنوا من إحــداث أي تغيير في مسار املواجهات
ملصلحة «التحالف» .ومهلة الــ 72ساعة التي منحها
الــرئـيــس عبد ربــه منصور ه ــادي وحكومته للقوات
املوالية لهم الجتياح العاصمة انتهت أيضًا من دون
تقدم لتلك القوات ،في وقت كان فيه الجيش و«اللجان
الشعبية» يتقدمان في داخل املناطق السعودية.
وبالرغم مــن شـ ّـن طـيــران «التحالف» سلسلة غــارات
ع ـن ـي ـفــة اس ـت ـه ــدف ــت طـ ــوق ص ـن ـع ــاء ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ال ـط ــرق ــات ال ــراب ـط ــة ب ــن ال ـعــاص ـمــة وامل ـح ــاف ـظ ــات مــن

ثالثة اتجاهات في محاولة منها لقطع اإلمــدادات عن
العاصمة وفــرض حصار على أربعة ماليني مواطن
يقطنونها .ومـنــذ الـســاعــات األول ــى لفجر يــوم أمــس،
ش ــن ط ـي ــران «ال ـت ـحــالــف» أك ـثــر م ــن  100غـ ــارة على
مناطق متفرقة في محافظات يمنية عدة ،دشنت تلك
الغارات باستهداف معسكرات «الحرس الجمهوري»
في الصمع والفريجة في مديرية أرحب بأكثر من 15
غارة جوية.
واستهدف طيران «التحالف» عددًا من املناطق داخل
صـنـعــاء وضــواحـيـهــا ،حـيــث شــن أعـنــف غ ــارات على
منطقة الصباحة فــي مــديــريــة بــن مطر وجـبــل الريد
في وادي األجبار في سنحان ومنطقة ضبوة ،وجبل
عيبان ،وجبل الصمع ومنطقتي فريجة وشــراع في
مــديــريــة أرح ــب .وبــالـتــزامــن مــع تـلــك ال ـغ ــارات ،مضى
«التحالف» في محاولة عزل العاصمة عبر استهدافه
ج ـس ــر م ـك ـح ـلــة ف ــي م ــدي ــري ــة ب ـن ــي س ـع ــد ف ــي طــريــق
صنعاء ـ ـ الحديدة بغارتني أدتــا الــى تدميره وتوقف
حــركــة امل ــرور فــي الـطــريــق الــدول ـيــة ،وش ــن غ ــارة على
جسر صعفان في طريق الحديدة ،ما أدى إلى إصابة
ستة مواطنني؛ بينهم نساء وأطفال ،وشن غارة جوية
أخرى على طريق صنعاء املحويت.
ووفق مصدر عسكري ،شن طيران «التحالف» أكثر
من  25غــارة على مناطق متفرقة على مديرية نهم،
عقب فشل هجوم للقوات املوالية للرياض في إحراز
ت ـق ــدم ش ـمــالــي وادي م ـلــح ف ــي مــديــريــة ن ـهــم ومـقـتــل

العشرات منهم برصاص الجيش و«اللجان الشعبية».
وم ـســاء أم ــس ،قـتــل  24مــدنـيــا وأص ـيــب آخـ ــرون في
سلسلة غارات شنها طيران «التحالف» على مديرية
املتون في الجوف .ووفــق مصدر محلي ،فإن طيران
«ال ـت ـح ــال ــف» اس ـت ـه ــدف «س ـ ــوق االثـ ـن ــن» ف ــي امل ـتــون
بغارات عــدة ،باإلضافة إلى استهداف شاحنة وقود
مركونة على جانب الطريق.
إلــى ذلــك ،تستمر املواجهات العنيفة في جبهات بني
الجيش و«اللجان الشعبية» وبني القوات املوالية لهادي
ف ــي مـنــاطــق امل ـجــاوحــة وال ـن ـحــريــن وامل ـن ـصــاع وجـبــل
ووادي املنارة ،وسط تحليق مكثف لطيران «التحالف»
الذي يساند القوات املوالية للرياض بعشرات الغارات،
إال أن املواجهات في يومها السادس لم تسفر عن أي
تقدم على الرغم من الفارق الكبير في العتاد ،وهو ما
أصــاب جبهة املــوالــن للرياض بالتصدع واالنقسام.
وي ـت ـهــم ع ـنــاصــر ح ــزب «اإلص ـ ـ ــاح» الـ ـق ــوات املــوال ـيــة
لـهــادي والـتــي يقودها الـلــواء محمد املقدشي ب ـ «الــزج
باملئات من عناصر الحزب إلى الهالك في نهم» ،وفي
ظل تلك النزاعات ،أكــدت مصادر محلية في مديرية
نهم أن حــزب «اإلص ــاح» دفــع باملئات مــن عناصره
إلى فرضة نهم وطالب بفتح جبهات خاصة بهم.
على الجبهات الحدودية ،استهدفت القوة الصاروخية
التابعة للجيس و«الـلـجــان الشعبية» محطة كهرباء
ن ـجــران ب ـصــواريــخ الـكــاتـيــوشــا ،مــا أدى إل ــى انـقـطــاع
التيار الكهربائي عن املدينة.
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المقابلة

«ده انت مجنون!» ،هكذا باح ياسر عرفات لمستشاره بسام أبو شريف عندما أخبره األخير
بأن هجومًا سيشن على الدبابات اإلسرائيلية في مهرجان سباق الخيل عام .1982
الرجل صاحب فكرة «مؤتمر مدريد للسالم» سابقًا ،يدعو اليوم محمود عباس إلى
الرحيل وترك الشعب يحدد خياراته ،وهو يرى أن عجز التنظيمات أحد أسباب وراء ّ
الهبة
الشعبيةّ .أما أزمــات المنطقة ،فال يقف على الحياد منها ،بل يرى أن كل ما يحدث
هدفه القضاء على القضية األساسية ...فلسطين

بسام
أبو شريف

أجرتها | بيروت حمود
لو رشح سالم فياض نفسه يمكن أن يفوز بالرئاسة (مروان طحطح)

• للسلطة عمل منهجي في القضاء على المقاومة
ً
• تحالف مصر والخليج يرى في إسرائيل صديقا
• ما يجري في حلب والغوطة هو معركة فلسطين
¶ رح ـيــل ّ«ال ـخ ـت ـيــار» أب ــو ع ـمــار ،وم ــن ب ـعــده جــورج
حبش ،خلف فراغًا لناحية القائد «الــرمــز» بالنسبة
إلى الشعب الفلسطيني .اليوم من بقي للفلسطينيني؟
بقي للفلسطينيني أنفسهم! لكن ذلك ال ينفي
أن ـهــم ق ـ ــادرون عـلــى إن ـج ــاب ق ـ ــادة ،سـ ــواء من
املـيــدان أو الطالئع ،أو الــذيــن يعتقدون أنهم
س ـي ـخــدمــون ال ــوط ــن وي ــواج ـه ــون الـ ـع ــدو .إذا
ً
عدنا قليال إلى الــوراء نجد أن ذلك حقيقة ،برغم أنه يأخذ
بعض الــوقــت ،فاملرحلة ما بعد النكبة ألغت قيادة النكبة
ومــا قبلها (ثــورة ال ــ ،)36ولكن لم تنجب قيادة حقيقية إال
بعد سـنــوات ،كذلك لم تأخذ موقعها الطبيعي إال بعد 20
سنة من النكبة.
ل ـن ـف ـتــرض أن الـفـلـسـطـيـنـيــن واجـ ـه ــوا ال ـ ـفـ ــراغ ،ولـنـفـتــرض
أنـنــا واجـهـنــا واقـعــا لــن يـعــود فيه رئـيــس السلطة ،محمود
عباس ،مــوجــودًا ...وفــق النظام الداخلي ،هناك مــدة معينة
يتسلم فيها رئيس املجلس الوطني منصبه حتى تحدث
ان ـت ـخــابــات رئ ــاس ـي ــة ،ث ــم ي ـجــب ان ـت ـخــاب مـجـلــس تشريعي
جديد .أساسًا ،نعيش في وضع غير شرعي ،ألنه كان يجب
أن تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية منذ سـنــوات ،لكن
بما أن الـقــانــون غير س ــاري املـفـعــول فــي فلسطني ،وبـمــا أن
الدكتاتورية هــي التي تحكم ،وأقـصــد دكتاتورية األخ أبو
مــازن الـتــي يــراهــا قــانــونــا ،وتتجلى فــي سعيه ال ــدؤوب إلى
إنشاء محكمة دستورية ،حتى يعطي تبريرًا لتمديد واليته
الرئاسية.
األعـمــار فــي يــد الـلــه ،وقــد تأتي االنتخابات برئيس جديد،
ومن الطبيعي أن يرشح عضو ما في اللجنة املركزية نفسه،
كما من الطبيعي أن ترشح «حماس» زعيمًا منها.
¶ هل يمكن أن يترشح رامي الحمدالله ...أو حتى سالم فياض؟
لو رشح سالم فياض نفسه يمكن أن يفوز بالرئاسة ،ألنه
يكسب احترام غالبية جيدة من الفلسطينيني ،وألنه حاول
قــدر اإلم ـكــان الـحـفــاظ عـلــى حـقــوق الـشـعــب .كــذلــك يمكن أن
يــأتــي رام ــي الـحـمــدالـلــه رئـيـســا ،فـهــو أيـضــا يكسب احـتــرام
الشعب نتيجة جهوده ملصلحته .االثنان كرئيسي وزراء،
ك ــل م ــا ل ــم يـسـتـطـيـعــا فـعـلــه ه ــو نـتـيـجــة تــوقـيــف أب ــو م ــازن
قراراتهما املتعلقة بمشاريع أعدت ملصلحة الشعب .الحكم
الــدكـتــاتــوري ألبــو م ــازن منع بـلــورة بــدائــل قـيــاديــة ،وكلما
كـســب أح ــده ــم (نـتـيـجــة مــوق ـفــه) بـعــض الـشـعـبـيــة ،يقصيه
ويـضـعــه جــان ـبــا .حـتــى فــي الـلـجـنــة املــركــزيــة ،كــل مــن يـبــرز
ليصبح فــي يــوم مــن األي ــام مـشــروع قــائــد محتمل ،يحاول
إقصاء ه .حكم الفرد هذا ال يمكنه االستمرار ،خصوصًا أن
الفلسطينيني شعب ثائر ،يصبر وينتظر ويهمل ،لكنه ال
يسكت عن حقه ،ألنه شعب صنع ديموقراطيته بالبندقية،
دافعًا دمه في سبيل نيلها.
¶ منذ أشهر ،تشهد فلسطني ّ
هبة أفراد إذا أردنا تسميتها بعيدًا عن

تخرج من الجامعة
األميركية في بيروت
عام  ،1967وكان من بني
القيادات الطالبية الناشطة
سياسيًا ،وهو السبب الذي
ّ
رحل ألجله من لبنان قبل
أن يعيده كمال جنبالط.
انضم إلى حركة القوميني
العرب عام  .1963في
العام نفسه ،انضم إلى
«شباب الثأر» ـ التنظيم
العسكري للحركة .وفي
 ،1965انتخب عضوًا
قياديًا في الحركة ،وبعد
ثالثة أعوام اختاره جورج
حبش ووديع حداد ليكون
عضوًا في اللجنة املمهدة
إلنشاء «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني» .استقال
من «الشعبية» عام ،87
ليصير بعدها مستشارًا
خاصًا لياسر عرفات .عاد
إلى فلسطني بعد عام من
عودة عرفات ،وما زال في
الداخل بعيدًا عن السلطة.

العواطف ،برأيك إلى أين ستقود هذه الحالة؟
الحقيقة أن معظم تلك العمليات نوع من رد الفعل الفردي
طفل
نتيجة االضطهاد والظلم ،يعني مــاذا ينتظرون من
ٍ
عـمــره أرب ــع س ـنــوات حــرقــوا أم ــه وأب ــاه وأخ ــاه الــرضـيــع أن
يفعل؟ هذا الطفل سيكبر ويعبأ كي ينتقم لعائلته .وهذه
الــردود ستستمر ما دام هناك ظلم وقهر ،وأيضًا تقصير
من التنظيمات الفلسطينية التي لم ترتق حتى اللحظة إلى
مستوى مواجهة التصعيد اإلسرائيلي.
¶ كيف يمكن تنظيم هذه ّ
الهبة ليشارك فيها جميع الفلسطينيني،
ً
وملاذا لم نشهد تدخال فعليًا للتنظيمات؟
ُ
ً
التنظيمات تسمعنا كالمًا وال ترينا أفـعــاال ،لذلك نجد أن
الشعب الفلسطيني اختار طريقًا ثالثًا .ال نحصر املوضوع
هـنــا بــالـكـفــاح امل ـس ـلــح ،لـكــن إذا اس ـت ـطــاع أح ــد التنظيمات
تسيير تظاهرة سلمية ضد الحواجز اإلسرائيلية إلزالتها،
فهذا املوضوع أكثر ّ
فعالية ،لكن بشرط أن يستمر وال يتوقف
مهما بلغت العنجهية اإلسرائيلية ،ألنه في النهاية سيقف
الـعــالــم مــع الـشـعــب الفلسطيني ،خـصــوصــا أن الـجــو ّ
مهيأ
لــذلــك .الـيــوم ال نقاتل وحــدنــا ،بالطبع الــدائــرة الفلسطينية
ً
مهمة ،لكن السلطة تمارس عمال منهجيًا للقضاء على أي
عمل مقاوم عبر أجهزتها األمنية واملخابراتية وتنسيقها
مع إسرائيل.
السلطة أنها عن املواجهة ،لكنها ال يمكن أن تواجه الشعب
الفلسطيني عندما يتظاهر سلميًا ،بل قد ينضم رجال األمن
إلى الناس ،ألنهم لن يستطيعوا إطالق النار على فلسطيني
ينادي من أجل الحرية واالستقالل.
ُ
¶ أح ــرق الطفل أبــو خضير ومــن بـعــده عائلة بأبويها ورضيعها،
ملــاذا تأجلت محاكمة إسرائيل ،أليس التغاضي عنه ضــوءًا أخضر
للمستوطنني لتنفيذ جرائمهم؟
أبو مازن هو من يمنع وضع أي قضية ملحاكمة إسرائيل في
محكمة الجنايات الدولية .أعتقد أن اإلسرائيليني يهددونه،
ولكن في أسوأ األحوال فليعمل على صناعة رأي عام عاملي
ضد القوانني الالإنسانية ،خصوصًا أن إسرائيل ال يوجد

أبو مازن هو من يمنع وضع أي قضية
لمحاكمة إسرائيل دوليا
أتحدى أن يصوت الناس في أي بلدية
بأكثر من  50%من الناخبين
فيها دستور وال قانون مكتوب .يجب أن يعرف العالم ذلك،
والسبب أنها تريد إبقاء حدودها مفتوحة للسيطرة على

مناطق أكثر والتمدد فيها.
¶ كيف ستنعكس االنتخابات البلدية على الشارع ،خصوصًا أنها
تجري في ظل انقسام وأيضًا بمشاركة حماس ،وهــل فتح جاهزة
لها؟
االنـتـخــابــات الـبـلــديــة فــي فلسطني هــي ن ــوع مــن بــارومـيـتــر
يــدل على توجه الـنــاس ،لكنه باروميتر غير دقيق .أساسًا
ال ـب ـلــديــات ال ت ـق ــدم أي خ ــدم ــات ،وه ـن ــاك ف ـس ــاد واضـ ــح في
أروقتها .هذه املرة لن تكون االنتخابات مقياسًا لتوجه رأي
ال ـنــاس .أتـحــدى أن يـصــوت الـنــاس فــي أي بلدية بأكثر من
 %50من الناخبني .السلطة دفعت الناس إلى االهتمام بلقمة
العيش ونسيان األم ــور الثانية واملـهـمــة ،خاصة الحق في
العيش الكريم على أســاس حقوق املواطنة .وليست «فتح»
وحدها غير جاهزة ،بل باقي التنظيمات أيضًا ...في النهاية
من يحكم هو التزوير والغش.
¶ هناك تحالف قوى بني إسرائيل ومصر والخليجُ ،وي َع ّد للمنطقة
نظام إقليمي جديد .فما الذي ينتظر القضية الفلسطينية؟
أساسًا ملاذا هذا التحالف؟ وملاذا كل هذه الحروب لتفتيت
الـ ـع ــراق وس ــوري ــا ،وم ـص ــر وال ـي ـمــن ول ـي ـب ـيــا؟ الـ ـج ــواب هو
لـلـقـضــاء عـلــى الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .إن ن ـجــاح بنيامني
ً
نتنياهو حــدث ألن هناك فشال عربيًا ،وهــو بــزالت لسانه
استبق نتائج املخطط ،وأعلن أن الجوالن إسرائيلي ولن
ي ـعــود إل ــى س ــوري ــا ،والـضـفــة الـغــربـيــة إلســرائ ـيــل واسـمـهــا
ً
يـهــودا وال ـســامــرة .لكن هـنــاك تحالفات تمس دوال أخــرى
خارج نطاق فلسطني التاريخية ،خاصة األردن .هل سمع
أحــدهــم بـنـهــر ذو ضـفــة واحـ ــدة؟ يـجــب أن نـتــابــع جـي ـدًا ما
يحدث في درعا جنوب سوريا ،ونستذكر ما رد به الراحل
حافظ األســد على اإلسرائيليني عندما قــالــوا إن الجوالن
شمال إسرائيل ،فقال لهم إن فلسطني كلها جنوب سوريا،
الذي يبدأ بدرعا والجوالن والقنيطرة والسويداء .اآلن هم
ُي ّ
عدون لدرعا مخططًا شبيهًا بمخطط حلب الذي يريدون
به انتزاع شريط شمالي من سوريا تحت الهيمنة التركية
واألميركية واإلسرائيلية ،كي يكون نوعًا من الحاجز املانع
في وجه أي سلطة سورية.
ه ــذا الـتـحــالــف ي ــرى بــاإلســرائـيـلــي صــديـقــا ل ــه ،ويــؤمــن بــأن
لإلسرائيلي الـحــق ب ــأرض شعب عــربــي ...ال نفرقه أب ـدًا عن
الصهاينة أنفسهم.
¶ هل للمعركة في سوريا ارتباط بفلسطني؟
نعم ،يجب أن ال تبقى عالقاتنا بحزب الله عالقة استحياء.
مــا يـجــري فــي حلب وفــي القلمون وفــي غــوطــة دمـشــق هو
م ـع ــرك ــة ف ـل ـس ـطــن .هـ ــذه م ـع ــرك ــة ك ـس ــر ع ـظ ــم ب ــن املـخـطــط
االس ـت ـع ـمــاري لـكــل املـنـطـقــة ال ـتــي نـحــن ج ــزء مـنـهــا .ب ــل إن
تفتيت سوريا هدفه املركزي أال يبقى على حدود فلسطني
ً
أي دولــة تقول "ال" إلسرائيل ،بل يريدون دوال تقول "نعم"
وتتبع آل سعود الوهابيني.
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بورتريه
«أنا ماركسي لينيني ،وسأبقى حتى آخر يوم في حياتي» ،يقول الزعيم الكوبي ،فيديل كاسترو ،الذي
يحتفل اليوم بعيد ميالده التسعين

الرفيق فيديل...
« »90شوكة في حلق واشنطن
رنا حربي
فــي شـهــر نـيـســان امل ــاض ــي ،أل ـقــى فـيــديــل كــاسـتــرو،
ال ــذي لـطــاملــا آم ــن بــأنــه سـيـمــوت وه ــو يلبس «الـبــوط
العسكري» ،كلمة وصفتها الصحافة بكلمة وداع.
قــال فيها ،وســط هتافات الحضور باسمه« :قريبًا
سـيـكــون عـمــري  90ع ــام ــا ...الـكــل يــأتــي دوره ...قد
تكون هذه املرة األخيرة التي أتحدث خاللها في هذه
القاعة ،ولكن األفكار الشيوعية الكوبية ستبقى إلى
األبد».
اختار زعيم الثورة الكوبية عدم الظهور إلى العلن في
سنواته األخيرة ،وهو الذي كان يقول دائمًا« :ال أعتقد
أن اإلن ـســان يـجــب أن يعيش إل ــى أن يـهــرم وإل ــى أن
تخفت الشعلة التي أضاءت أملع لحظات حياته» .لكن
التراجع عن الظهور ،لم يمنعه من مواصلة مقارعة
العدو األول ،أي «اإلمبراطورية األميركية» ،ففي آذار
املاضيّ ،
وجه انتقادًا الذعًا إلى الواليات املتحدة بعد
«الزيارة التاريخية» للرئيس ،بــاراك أوباما ،لهافانا.
قال إن «االستماع إلى كلمات الرئيس األميركي كانت
ستسبب أزمــة قلبية ألي شخص» ،مضيفًا« :لسنا
بحاجة ألن تقدم لنا اإلمبراطورية هدايا من أي نوع
كان» ،مذكرًا بالئحة طويلة من الخالفات بني البلدين.
يــرى الـكـثـيــرون أن كــاسـتــرو ك ــان وال ي ــزال «شــوكــة
في حلق الــواليــات املتحدة» التي حاولت مخابراتها
اغـتـيــالــه «أك ـثــر مــن  634م ــرة» (ك ـمــا ذك ــر مـســؤول
كوبي) ،لكنها فشلت وحكم كاسترو البالد قرابة 50
عــامــا ،شهد فيها رحيل وصـعــود نحو  10رؤســاء
أميركيني ،جميعهم حــاولــوا إطاحته بشتى الطرق
بهدف القضاء ،أو على األقــل احتواء ،فكر مناهض
لإلمبريالية والهيمنة األميركية.
ولد كاسترو في  13آب عام  1926ألحد املزارعني،
وسرعان ما ّ
تمرد على الحياة املترفة التي وجد فيها

حاولت مخابرات واشنطن اغتيال كاسترو أكثر من  600مرة (أ ف ب)

تناقضًا كبيرًا مــع حــالــة الفقر والـحــرمــان السائدة
ف ــي مـجـتـمـعــه .ت ـخ ـ ّـرج كــاس ـتــرو ف ــي كـلـيــة الـحـقــوق
بجامعة «هــافــانــا» عــام  ،1950وبـعــد حصوله على
درجة الدكتوراه في القانون ،رفع قضية ضد رئيس
ال ـب ــاد حـيـنـهــا ،فــولـغـنـيـســو بــاتـيـسـتــا ،اتـهـمــه فيها
بــانـتـهــاك الــدس ـتــور .وبـعــد رف ــض دع ــواه القضائية،
اختار كاسترو حمل السالح وهاجم ثكنات مونكادا
ال ـع ـس ـكــريــة ،ف ــي م ـح ــاول ــة فــاش ـلــة إلس ـق ــاط الـنـظــام
املدعوم من الواليات املتحدة .سجن كاسترو ثم ُعفي
ُ
عنه ،ونفي ،إال أنه عاد إلى كوبا في عام  ،1956بعدما
ّ
شكل مجموعة ثورية برفقة تشي غيفارا ،ونجحت

الثورة التي قادها مع «الثوار امللتحني» تحت شعار
خونة ،ال تدخل خارجيًا! هذه املرة
«ال لصوص ،ال ُ
ال ـثــورة حقيقية» ،وأط ـيــح باتيستا ،ال ــذي ه ــرب في

ال يزال كاسترو صامدًا
بعدما طبعت سيرته ذاكرة
القرن العشرين
كانون الثاني من عام .1959
فــي ظــل ت ـقـ ّـرب كــاسـتــرو مــن االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي،

ً
أصبحت كوبا معقل للحرب الباردة ،وفي عام 1961
اجتاح كوبا ّنحو  1,400من املنفيني الكوبيني ،الذين
ّ
دربتهم وسلحتهم وكالة االستخبارات املركزية ،في
خليج الخنازير في محاولة فاشلة إلطاحة النظام.
وكشف أرشيف األمن القومي األميركي في ما بعد
أن الواليات املتحدة بدأت التخطيط إلطاحة كاسترو
في وقت مبكر من تشرين األول عام .1959
ّ
حول كاسترو ،الذي اشتهر باللحية السوداء والبزة
العسكرية ،كوبا إلى دولــة اشتراكية يحكمها حزب
واح ــد ،هــو الحكم األول مــن نــوعــه فــي نصف الكرة
الغربي .يقول الزعيم الكوبي إن «الرأسمالية بغيضة
وقـ ـ ــذرة وم ـق ــرف ــة ،ألن ـه ــا ت ـس ـبــب الـ ـح ــروب وال ـن ـفــاق
واملنافسة» ،ويؤمن بأنه ال بد لتناقضات الرأسمالية
األميركية من أن تدمر نفسها .ويعتقد أن «إيــرادات
الشركات الكوبية التي تديرها الدولة يجب أن تصرف
حصرًا على مصالح الشعب».
بعد انهيار االتحاد السوفيتي في عام  ،1991نجح
كــاسـتــرو بالسيطرة على الحكومة خــال األوق ــات
االقتصادية العصيبة ،وفي عام  2008استقال من
الرئاسة بسبب مرضه ،تاركًا الحكم ألخيه راؤول.
ّ
تــوقــع الكثيرون أن يسير راؤول على خطى أخيه،
لكن كوبا كما أرادهــا كاسترو بــدأت تتغير بالفعل،
ً
وباتت البالد تعرف تحوال من النظام االشتراكي إلى
نـظــام اقـتـصــادي مختلط ،وتتبنى سياسات «أكثر
انفتاحًا» على القطاع الـخــاص ،فيما يجري خفض
عدد الوظائف في القطاع العام وكذلك إعانات الدولة.
ّ
ولعل الخطوة األهم تمثلت ببدء تطبيع العالقات مع
الواليات املتحدة.
قد يصعب التكهن اليوم بمستقبل الجزيرة الكوبية،
لكن «الثوري األحمر» ال يزال صامدًا بعدما طبعت
سـيــرتــه ذاك ــرة ال ـقــرن ال ـع ـشــريــن ...الـغـنـيــة بــاملــراحــل
الجميلة (والقاتلة).

روسيا

منظومات الـ«اس ــ »400
تصل إلى القرم
أعـلــن الـجـيــش ال ــروس ــي ،أم ــس ،نشر
منظومة "إس "400-لـلـصــواريــخ في
ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم ،ال ـت ــي ت ـع ـ ّـد من
األس ـل ـحــة األك ـث ــر فـعــالـيــة ف ــي الـعــالــم
ّ
لصد أي هجوم جوي.
ّ
وقالت "روسـيــا الـيــوم" إن "نشر هذه
املنظومة في القاعدة العسكرية قرب
ً
إجراء مخططًا
مدينة فيودوسيا ،كان
له من قبل ،لكن هذه الخطوة تزامنت
مع األزمة الجديدة في العالقات بني
موسكو وكييف على خلفية الكشف
عن مخطط تخريبي أوكراني تمكنت
االس ـت ـخ ـب ــارات ال ــروس ـي ــة أخ ـي ـرًا من
إحباطه في القرم".
وج ـ ـ ـ ــاء ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان عـ ـسـ ـك ــري ن ـق ـل ـتــه
ّ
وك ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ال ــروس ـي ــة أن "ف ــوج
ال ـصــواريــخ امل ـضــادة للجو فــي قــوام
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ــراب ـ ــع لـ ـلـ ـس ــاح الـ ـج ــوي
والـ ّـدفــاع الجوي واملنتشر في القرم،
تسلم منظومة إس 400-الـتــي تقدر
على حماية أراض ــي الـقــرم برمتها".
وأوض ـ ـ ــح ال ـب ـي ــان أن "أفـ ـ ـ ــراد األط ـق ــم
الـتــي سـتـتــولــى الـتـحـكــم باملنظومة،

خضعوا للتدريبات الالزمة في مركز
ال ـتــدريــب ال ـخــاص بــال ـقــوات الجوية
والفضائية في مقاطعة لينينغراد،
ومن ثم تدربوا في ميدان كابوستني
يـ ــار ف ــي م ـقــاط ـعــة أسـ ـت ــراخ ــان عـلــى
الــرمــايــة بــاسـتـخــدام املـنـظــومــة التي

تزامن نشر المنظومة
مع بروز األزمة الجديدة
بين موسكو وكييف
تـ ـض ــم وحـ ـ ـ ــدة ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة وك ـت ـي ـب ـتــن
للصواريخ".
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،اتـهـمــت أوكــران ـيــا،
أمـ ـ ــس ،روسـ ـي ــا بــال ـت ـخ ـط ـيــط إلثـ ــارة
اضـطــرابــات فــي أراضـيـهــا ،وذل ــك في
وقت يبدي فيه املجتمع الدولي قلقه

من تصعيد التوتر بني البلدين .وقال
فــرع االستخبارات في وزارة الدفاع
األوكــران ـيــة إن "ال ـعــدو يـعـتــزم القيام
بــاسـتـفــزازات واسـعــة على طــول خط
الجبهة فــي شــرق أوكــرانـيــا ،يعقبها
ات ـ ـهـ ــام الـ ـج ــان ــب األوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي ب ـع ــدم
احترام اتفاقات مينسك".
وك ــان ــت مــوس ـكــو ق ــد ات ـه ـمــت كييف
بـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات تـ ـ ــوغـ ـ ــل ع ـ ــدة
لـ"مخربني إرهابيني" في بداية الشهر
الجاري في القرم ،انتهت بمواجهات
مسلحة وأدت بحسب موسكو إلى
م ـق ـت ــل ع ـن ـص ــر ف ـ ــي االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
وجـ ـ ـن ـ ــدي روسـ ـ ـ ـ ــي .وص ـ ـ ـ ــرح رئ ـي ــس
الوزراء الروسي ،ديمتري مدفيديف،
بـ ـ ــأن مـ ــا ت ـت ـه ــم م ــوسـ ـك ــو ك ـي ـي ــف بــه
يشكل "جريمة بحق روسيا والشعب
الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي" .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف أن ال ــرئـ ـي ــس
الروسي ،فالديمير بوتني ،قد يقطع
العالقات الدبلوماسية مع أوكرانيا
إن لم تتوافر "وسائل أخــرى للتأثير
في الوضع".
(األخبار ،أ ف ب)
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تقرير

«المنتدى االجتماعي» ...نموذج للصراع ضد العولمة النيوليبرالية
تناقضاتها (وتضارب مصالحها في
كثير من األحـيــان) بــدل محوها ،كما
تفعل العوملة النيوليبرالية .ودون أن
يهدف ذلك إلى ّ
تقبل وتنمية العالقات
بني الثقافات واإلثنيات وما إلى ذلك،
ب ـح ـســب نـ ـم ــوذج «ال ـت ـع ــاي ــش وتـقـبــل
اآلخر» الليبرالي الذي يتجاهل ،على
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ط ـب ـي ـعــة ال ـع ــاق ــة بــن
الـطـبـقــة الـعــامـلــة الـلـبـنــانـيــة والطبقة

ناصر األمين
أص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع ال ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوت
االق ـت ـص ــادي ب ــن ال ـط ـب ـقــات والـ ـ ــدول،
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوى الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـش ـ ــف ،وسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات
نيوليبرالية أخ ــرى فــي صلب محور
الحديث االقـتـصــادي الـيــوم ،ولــم يعد
األم ـ ــر م ـق ـت ـص ـرًا ف ـقــط ع ـلــى ي ـســاريــن
«منفصلني عــن الــواقــع» يـحــذرون من
مخاطر العوملة النيوليبرالية.
في هذا اإلطــار ،ومن منطق أقرب إلى
ال ـي ـس ــار ،ي ــأت ــي امل ـن ـت ــدى االج ـت ـمــاعــي
الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ال ـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق عـ ـ ــام ،2001
ف ــي ب ــورت ــو أل ـي ـغــري ،كـمـســاحــة للقاء
مجموعات وأحــزاب وحركات نقابية
وم ـف ـكــريــن وأك ــاديـ ـمـ ـي ــن ،...م ــن حــول
العالم ،مجتمعني على معاداة العوملة
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ،لـيـتـعــرفــوا مـشـكــات
بعضهم ،ومناقشة أطروحات مختلفة
ّتتعلق بمخاطر العوملة النيوليبرالية.
ّ
مل ــا اع ـت ـبــر «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي» أن 1.25
ّ
دوالر في اليوم هي عتبة خــط الفقر،
وم ـع ـي ـ ُـار م ــا يـتـيــح ل ـل ـمــرء أن يعيش
«بكرامة» ،سمح للمدافعني عن العوملة
الـنـيــولـيـبــرالـيــة االدعـ ــاء أن ـهــا ّ
حسنت
حـيــاة ال ـن ــاس ،وانـتـشـلــت املــايــن من
اقتصاديي
الفقر .بينما ينبري أحــد
ً
«ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي» (األكـ ـث ــر واق ـع ـي ــة)،
النت بريتشيت ،للقول إنه «ربما من
األف ـض ــل ت ـحــديــد خ ــط ال ـف ـقــر ع ـنــد 10
دوالرات ف ــي الـ ـي ــوم» .ول ـكــن ف ــي حــال
اعتماد معيار الـ 10دوالرات في اليوم،
وب ـح ـس ـبــة ب ـس ـي ـطــة س ـن ـجــد أن %88
مــن سكان العالم يــرزحــون تحت هذا
الخط .وبحسب دراسة قام بها معهد
«م ــاك ـي ـن ــزي الـ ـع ــامل ــي» ل ــاس ـت ـش ــارات
(املـ ـ ـع ـ ــروف بـ ـت ــرويـ ـج ــه ل ـل ـس ـي ــاس ــات
الـنـيــولـيـبــرالـيــة) ف ــإن  %70مــن سكان
ال ــدول املتقدمة ش ـهــدوا ،خــال العقد
املـ ــاضـ ــي ،جـ ـم ــودًا أو ان ـخ ــاف ـض ــا فــي
دخولهم ،متوقعًا استمرار ذلك خالل
العقد املقبل.
تظهر األرقــام واملــؤشــرات والدراسات
أن السياسات النيوليبرالية لم تنجح
في خفض نسبة الفقر في العالم ،بل
عززتها ّ
وكرستها بذريعة أن مشكلة
الـشـعــوب الـفـقـيــرة هــي ع ــدم دخــولـهــم
في الرأسمالية ،أي إنهم فقراء لكونهم
ُ
«م ـ ـقـ ـ َـصـ ــن» م ـن ـه ــا .غ ـي ــر أن نـتـيـجــة
إدراجهم في النظام الرأسمالي ،كانت
نتائجها معاكسة ملا وعد به منظرو
ما حدث
النيوليبرالية ومؤسساتها.
في الواقع ّأن الشعوب الفقيرة ُأ َ
درجت
فــي عملية اإلن ـتــاج املـعــوملــة ،لتصبح
جزءًا أساسيًا من منظومة اقتصادية
تـعـيــد إن ـت ــاج فـقــرهــم بـشـكــل مستمر،
لـ ـلـ ـحـ ـف ــاظ ع ـ ـلـ ــى م ـ ـصـ ــالـ ــح شـ ــركـ ــات
ت ـس ـت ـغ ـل ـه ــم ب ـش ـت ــى الـ ـ ـط ـ ــرق لـ ــزيـ ــادة
إنتاجها وما تجنيه من أرباح.
ال ت ـ ـ ـق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــر أخـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـعـ ـ ــوملـ ـ ــة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع نـســب
ال ـف ـقــر ،فـتــأثـيــرهــا ال ي ـقــع ف ــي امل ـجــال
االق ـت ـصــادي فـحـســب ،بــل ي ـشــارك في
تـشـكـيــل املـ ـج ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة بما
ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع م ـص ــال ــح رأس املـ ـ ــال.
كــذلــك إن ضــررهــا يـطــاول البيئة ،لذا
ن ـجــد ع ــاق ــة م ـب ــاش ــرة ،ي ـش ـيــر إلـيـهــا
الناشطون في مجال حماية البيئة،
بني تحقيق حماية البيئة واالنتقال
إلى نمط انتاج «ما بعد الرأسمالية»،
م ــا ي ـت ـيــح اخ ـت ـص ــار اإلش ـك ــال ـي ــة بــأن
ال ـ ـعـ ــوملـ ــة الـ ـنـ ـي ــولـ ـيـ ـب ــرالـ ـي ــة عـ ـمـ ـي ــاء،
بفطرتها ،عن املصلحة العامة .ومن
ه ـن ــا ي ــأت ــي دور ن ـ ـمـ ــوذج «امل ـن ـت ــدى
االجتماعي الدولي» في خلق روابط
ب ــن ش ـت ــى امل ـ ـجـ ــاالت ال ــواقـ ـع ــة تـحــت
ت ــأث ـي ــر ال ـع ــومل ــة ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ،مــن
االقـتـصــاد إل ــى البيئة إل ــى السياسة
والـظــواهــر االجتماعية املتعلقة بها
كــالـعـنـصــريــة وال ـت ـفــرقــة ال ـج ـنــدريــة...
إل ـ ـ ــخ ،دون تـ ـج ــاه ــل أي م ـن ـه ــا عـلــى
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ـ ـ ـ ــع م ــاحـ ـظ ــة
خ ـ ــاص ـ ـ ّـي ـ ــات املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق الـ ـ ـت ـ ــي ت ــأت ــي
مـنـهــا املـجـمــوعــات امل ـشــاركــة ،وتـقـ ّـبــل

ومستدامة على املستوى السياسي
واالق ـت ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي .إال أنــه
يمكن اعتبار النموذج الذي تطرحه،
ً
ً
ببدائيته ،شكال بديال لهندسة البنى
ال ـت ـح ـت ـيــة ل ـع ــومل ــة م ـ ـضـ ــادة ل ـل ـعــوملــة
النيوليبرالية ،أي تنظيم ،أو حــراك
عــاملــي المــركــزي ،يستغل مــا أنتجته
ال ـعــوملــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة م ــن تقليص
املسافات بني أقطاب العالم ،وتسهيل
تـبــادل املـعـلــومــات ،دون أن يعتبرها
الـنـمــوذج ال ــذي ينبغي بـنــاء العوملة
البديلة على أســاســه .تكمن ضــرورة
ال ـب ـح ــث عـ ــن ن ـ ـمـ ــاذج ف ـ ّـع ــال ــة ل ـعــوملــة
ال ـصــراع ضــد الـعــوملــة النيوليبرالية
ف ـ ــي االض ـ ـم ـ ـحـ ــال ال ـ ـشـ ــديـ ــد ألدوار
ال ــدول والـحـكــومــات أم ــام املؤسسات
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة واالتـ ـ ـح ـ ــادات
والتحالفات واالتفاقيات والشركات
املـتـعــددة الجنسية ،مــا يــربــط جميع
الـ ـقـ ـض ــاي ــا ،مـ ــن أزم ـ ـ ــة الـ ـنـ ـف ــاي ــات فــي
لبنان إلى معضلة الضمان الصحي
واالجتماعي ،مــرورًا بقضايا العدالة
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال ـت ـفــرقــة الـعـنـصــريــة
واإلث ـ ـن ـ ـيـ ــة وال ـ ـج ـ ـنـ ــدريـ ــة ،ب ــال ـس ــاح ــة
ال ــدولـ ـي ــة م ــن خـ ــال ال ـش ـب ـك ــات ال ـتــي
تعمل ملصلحة رأس املال.

لم تنجح السياسات
النيوليبرالية في خفض
نسبة الفقر في العالم
العاملة املهاجرة من أفريقيا وجنوب
ش ـ ــرق آس ـ ـيـ ــا ،وس ـ ــوري ـ ــا وف ـل ـس ـطــن،
وال ـت ــي ه ــي ع ــاق ــة طـبـقـيــة عـنـصــريــة
بامتياز ،ال يمكن اختزالها بشعارات
رنانة لخلق حالة مغايرة.
بـ ـحـ ـك ــم المـ ــركـ ــزي ـ ـتـ ــه وع ـ ـ ـ ــدم اتـ ـب ــاع ــه
أيــديــولــوجـيــة م ـ ّ
ـوح ــدة تـجـمــع جميع
األطـ ـ ـ ــراف املـ ـش ــارك ــة ،ت ـت ـع ــرض بـنـيــة
«املـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي»
لــان ـت ـقــاد م ــن ق ـبــل ال ـب ـعــض ،لكونها

ال تقتصر أخطار العولمة النيوليبرالية على ارتفاع نسب الفقر (أ ف ب)

ّ
تحد مــن قــدرتــه على مقارعة العوملة
النيوليبرالية ،وطــرح آليات ونماذج
بـ ــدي ـ ـلـ ــة لـ ـ ـه ـ ــا ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـج ـنــب
«املـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــدى» إطـ ـ ـ ــاق م ـ ــواق ـ ــف ح ـي ــال
أح ــداث سياسية واقـتـصــاديــة عاملية
ً
(ك ــالـ ـح ــرب ع ـل ــى ال ـ ـعـ ــراق م ـ ـثـ ــا) ،أو
لتشديد املنظمني عـلــى أن ــه ال يمكن

اع ـت ـب ــار «املـ ـنـ ـت ــدى» ج ـهــة سـيــاسـيــة.
ولـ ـ ـع ـ ــل ذلـ ـ ـ ــك صـ ـحـ ـي ــح لـ ـن ــاحـ ـي ــة أن
«امل ـ ـن ـ ـتـ ــدى االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي الـ ـ ــدولـ ـ ــي»،
وامل ـن ـت ــدي ــات االج ـت ـمــاع ـيــة بـفــروعـهــا
حول العالم (التي انبثقت من املنتدى
العاملي دون أن تتصل به وببعضها
إداري ــا) ،ليس لديها فعالية حقيقية
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أفقيا

 -1شاعر وأديــب لبناني راحــل من قصائده املشهورة « آثــار بعلبك « –  -2مدينة
روسية في سيبيريا – مضيق في املحيط الهندي بني ماليزيا وسومطره –  -3أغلظ
أوتــار العود – نوع من األسماك –  -4يحرك سرير الطفل – ماء عذب سهل املساغ
–  -5أخو األب – أدخل البيت –  -6راحة اليد – منطقة في ايطاليا على األدرياتيك
عاصمتها بولونيا –  -7مدينة إيطالية عاصمة إقليم بوليا تشتهر بمينائها – في
القميص – نفر من الظلم بلغة العامة –  -8فريق موسيقي وغنائي سويدي معتزل –
من الخضر –  -9رداء ذو ّ
كمي يتصل به غطاء للرأس ُيلبس بعد اإلستحمام – رتبة
عسكرية –  -10خاصتي وملكي – طعم الحنظل – من الحيوانات

عموديًا

 -1جـ ّـرة عظيمة – أكبر وأشهر مــدن الشرق القديم –  -2عاصمة توغو على خليج
بينني – جزيرة إيطالية في شواطئها خلجان وكهوف أهمها مغارة آزور –  -3من
أسماء البحر – صبغ أصفر زاهي اللون يضيف نكهة طيبة للطعام –  -4لدغ العقرب
– مادة قاتلة – ّ -5
مقدس ومخصص للعبادة –  -6فنان لبناني شارك في برنامج
سوبر ستار وتألق بشكل كبير بــأدائــه أغاني وديــع الصافي –  -7قبور – يرصد
العدو من بعيد –  -8موسيقي ضــارب على الطبل – ماء الفم واللعاب – ّ -9
صوت
الضفدع – يأتي بعده – إحسان –  -10املواظبة على الطلب بإصرار وعناد وإلحاح

شروط اللعبة

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

1

أفقيا

 -1سجنجل – روما –  -2يمام – مشروم –  -3غجريات – ثري –  -4فم – لوفر – ون –  -5راح – زل –
صنم –  -6يلدز – س ت و ي ش –  -7السفير –  -8جدار – حق –  -9بر – لوغانو –  -10ثور – نورا

عموديًا
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مشاهير 2364

حلول الشبكة السابقة

 -1سيغفريد – بث –  -2جمجمال – جرو –  -3نار – ّ
حداد –  -4جميل – زالل –  -5اوز – سرور
–  -6متفلسف –  -7رش – تيران –  -8ورث – صور – نو –  -9موروني – حور –  -10امني مشرق

حل الشبكة 2363

إعداد
نعوم
مسعود
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(ُ )2016-1939يعتبر أول من أوجــد الدبلجة في
مخرج ومنتج لبناني
ً
الـعــالــم الـعــربــي وق ـ ّـدم أع ـمــاال خــالــدة .صــاحــب شــركــة فيلملي اللبنانية
وقناة املرأة العربية «هي»
 = 7+2+1+4+5صـحــراء فــي فلسطني ■  = 11+3+10+9غـفــور ■ = 6+8
للندبة

حل الشبكة الماضية :جون لوجي بيرد

السبت  13آب  2016العدد 2960

إعالنات
◄ وفيات ►
أوالد الفقيدة هشام عجور
داني عجور وعائلته
اب ـن ـت ـهــا غ ــري ــس ع ـج ــور زوجـ ــة إيـلــي
شاهني مقبل وعائلتها
وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوم ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات دي ـ ـ ـ ـ ــب ،ع ـ ـجـ ــور،
بخعازيّ ،
صديّ ،
كساب ،بدران ،بدره،
فرنسيسّ ،
كيال ،شويري ،مجاعص،
تبشراني ،شفتري ،صليبي ،بولس،
مقبل وعموم عائالت بعبدات ينعون
إلـيـكــم عـلــى رج ــاء الـقـيــامــة فقيدتهم
الغالية
وداد سعيد ديب
أرملة املرحوم جان جرجي عجور
امل ـن ـت ـق ـلــة إل ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـعـ ــة  12آب  2016م ـت ـم ـم ــة
واجباتها الدينية.
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
الساعة الــرابـعــة مــن بعد ظهر اليوم
الـ ـسـ ـب ــت  13ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ف ـ ــي ك ـن ـي ـســة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــديـ ـ ــس جـ ـ ــاورج ـ ـ ـيـ ـ ــوس لـ ـ ـل ـ ــروم
األرثوذكس ،برمانا.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ق ـب ــل ال ــدف ــن وب ـع ــده
ويــوم األحــد  14الـجــاري فــي صالون
الكنيسة من الساعة الحادية عشرة
ً
مساء
قبل الظهر ولـغــايــة الـســادســة
ويوم االثنني  15الجاري في صالون
الـكـنـيـســة مــن الـســاعــة ال ــواح ــدة بعد
ً
مساء.
الظهر ولغاية السادسة

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم:
الدكتور جمال علي علو
(رئيس رابطة أطباء النبطية)
والدته :الحاجة مريم حمد غندور.
أش ـ ـق ـ ــاؤه :األسـ ـ ـت ـ ــاذ ن ـب ـي ــل ،ال ـع ـم ـيــد
امل ـت ـقــاعــد ال ــدك ـت ــور أح ـم ــد ،املـهـنــدس
ال ـ ـح ـ ــاج بـ ـهـ ـي ــج ،األسـ ـ ـت ـ ــاذ م ـح ـم ــد،
األستاذ حسن والدكتور عادل.
يجري الدفن اليوم السبت في جبانة
بلدته زوطر الغربية الساعة الواحدة
بعد الظهر.
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ال ـي ــوم
ال ـس ـب ــت  13آب ح ـت ــى ال ـج ـم ـع ــة 19
م ـن ــه ،ف ــي م ـن ــزل والـ ـ ــده الـ ـح ــاج علي
علو الكائن في النبطية الفوقا ،حي
املنزلة ،من الساعة الخامسة عصرًا
حتى التاسعة مساء.
وتـصــادف نـهــار الجمعة الــواقــع فيه
 19آب ذكرى مرور أسبوع على وفاته
فــي حسينية بـلــدتــه زوط ــر الغربية
الساعة الخامسة عصرًا.
اآلسـفــون :آل علو ،آل غـنــدور وعموم
أهالي زوطرالغربية والنبطيةالفوقا.

◄ ذكرى أسبوع ►
تـصــادف غ ـدًا األحــد فــي  14آب 2016
ذكرى مرور أسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي املرحوم
رفيق حيدر علوية
(أبو حيدر)
زوجـ ـت ــه :امل ــرح ــوم ــة ال ـحــاجــة ف ــدوات
سعيد شاهني
أوالده :الدكتور حيدر ،الحاج حسن
وعباس
أشـ ـق ــاؤه :األسـ ـت ــاذ م ـح ـمــد ،الــدك ـتــور
عنان علوية واملرحوم محمود فواز
فـتـتـلــى ف ــي امل ـنــاس ـبــة آي م ــن الــذكــر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـل ــس ع ـ ــزاء ع ــن روح ــه
الطاهرة في الساعة الخامسة عصرًا،
في حسينية بلدته أرنون
اآلسفون :آل علوية وشاهني وعموم
أهالي أرنون والنبطية

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
غــادر العامل املصري سيد عبد العظيم
ع ـب ــد ال ـ ـبـ ــاري ح ـس ــن ع ـ ــوض مـ ـق ـ ّـر عـمـلــه
ولــم يعد .الــرجــاء ممن يعرف عنه شيئا
االتصال على 03/659844

إلعالناتكم ّ
المبوب
في صفحة
والوفيات

03/662991

من أي منطقة في لبنان،
يوميًا من  7:30صباحًا
لغاية ً
 10:30ليال
نختصر المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

ي ـصــادف ن ـهــار األح ــدال ــواق ــع فـيــه ١٤
آب م ــرور أس ـبــوع عـلــى وف ــاة فقيدنا
الغالي:
ّ
املرحوم األستاذ محمود حسني معلم
ّ
الصباح
زوجته :هدى
أوالده :إيهاب ،أشرف ،ألحان و أماني
و بهذه املناسبة سيقام مجلس عزاء
ع ــن روحـ ـ ــه الـ ـط ــاه ــرة ف ــي حـسـيـنـيــة
ب ـلــدتــه ع ـبــاو ذل ــك ف ــي ت ـمــام الـســاعــة
العاشرة صباحًا.
ّ
اآلس ـف ــون :آل مـعــلــم ،صـ ّـبــاح و عموم
أهالي ّ
عبا و النبطية.
و لكم من بعده طول البقاء.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
باملعاملة الرقم 2012/860
املنفذ :بنك عوده ش.م.ل
وكيله املحامي آندره نهرا
امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ــه :أن ـ ــور ن ـص ــر ب ــو انـ ـط ــون ـ ـ ـ ـ
القعقور ـ ـ شارع سانت ايلي ـ ـ بناية نصر
بو انطون.
السند التنفيذي :عقد قــرض وكشوفات
ً
حـســاب تحصيال ملبلغ  /66630/دوالر
أميركي والفائدة واللواحق.
تاريخ قرار الحجز.2013/2/19 :
تـ ــاريـ ــخ ت ـس ـج ـي ـلــه لـ ـ ــدى امـ ــانـ ــة ال ـس ـجــل
العقاري.2013/3/13 :
ال ـع ـق ــار امل ـ ـطـ ــروح ل ـل ـب ـيــع :ك ــام ــل ال ـع ـقــار
رق ــم  766زرع ـ ــون قـطـعــة ارض مـنـحــدرة
ضمنها اشجار الصنوبر ونباتات برية
مـســاحـتــه  1915م.م .ي ـحــده غــربــا الـعـقــار
ً
رقم  768شرقًا مجرى ماء شتوي شماال
العقار رقم  779جنوبًا طريق عام اظهرت
حــدود هــذا العقار وفقًا ملصور التحديد
وال يــوجــد ت ـجــاوز بــاملـحـضــر الـفـنــي رقــم
.2011/809
قيمة التخمني /345000 :دوالر أميركي.
قيمة الطرح /207000/ :دوالر أميركي.
امل ــزاي ــدة :سـتـجــري ي ــوم االرب ـع ــاء الــواقــع
فيه  2016/10/19الساعة الحادية عشرة
ق ـبــل ال ـظ ـهــر امـ ــام رئ ـيــس دائ ـ ــرة التنفيذ
فــي محكمة امل ــن .فعلى راغ ــب الـشــراء ان
يــودع قبل املـبــاشــرة بــاملــزاد قيمة الطرح
أو ت ـقــديــم ك ـفــالــة م ـعــادلــة واتـ ـخ ــاذ محل
اقــامــة ضمن نطاق الــدائــرة وخــال ثالثة
ايام تلي االحالة ،عليه ايداع كامل الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
واال فـعـلــى عـهــدتــه فـيـضـمــن الـنـقــص وال
يستفيد من الزيادة وعليه خالل عشرين
يومًا دفع الثمن والرسوم والنفقات بما
فيه رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إنذار عام
للمكلفني بموجب جداول تكليف أساسية
إن رئيس بلدية برج البراجنة
بـنــاء على اإلع ــان املـنـشــور فــي الجريدة
الــرسـمـيــة عــدد  /31/تــاريــخ2016/6/9 :
املتعلق بوضع جداول التكليف االساسية
قيد التحصيل.
ُي ـط ـل ــب ال ـ ــى ج ـم ـيــع امل ـك ـل ـف ــن ب ــال ــرس ــوم
البلدية بموجب جــداول تكليف اساسية
عن سنة  /2016/وما قبل الذين تخلفوا
عــن الــدفــع ان يـبــادروا فــورًا الــى تــأديــة ما

يـتــوجــب عـلـيـهــم م ــن رس ــوم بـلــديــة وذل ــك
خالل مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ
نشر هذا االنذار في صحيفتني يوميتني
وفي االذاعة على مرتني متتاليتني وذلك
تحت طائلة حجز اموالهم املنقولة وغير
املنقولة وبيعها باملزاد العلني الستيفاء
ً
الـبـلــديــة الــرســوم املـتــوجـبــة عليهم عمال
بـنــص املـ ــادة  /112/مــن قــانــون الــرســوم
البلدية رقم  ،88/60وإعتبار هذا االنــذار
بمثابة انذار شخصي قاطع ملرور الزمن.
 9ـ ـ آب 2016
رئيس بلدية برج البراجنة
املحامي عاطف حسن منصور
التكليف 1554
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )11.30تـ ــاريـ ــخ ،2016/9/6
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
إطارات للشاحنات نوع كاماز .للراغبني،
االطالع على دفتر الشروط الخاص على
املوقع  www.isf.gov.lbوتقديم العروض
لغاية الساعة ( )13.00تاريخ .2016/9/5
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )10.00تـ ــاريـ ــخ ،2016/9/6
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
م ـن ــاق ـص ــة ع ـم ــوم ـي ــة ل ـت ـل ــزي ــم م ـق ـط ــورات
اس ــاك شــائ ـكــة .ل ـلــراغ ـبــن ،االطـ ــاع على
دفتر الشروط الخاص على املوقع www.

 isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية الساعة
( )13.00تاريخ .2016/9/5
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )10.30تـ ــاريـ ــخ ،2016/9/7
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مـنــاقـصــة عـمــومـيــة لـتـلــزيــم م ــواد نـظــافــة.
ل ـلــراغ ـبــن ،االط ـ ــاع ع ـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الـ ـخ ــاص ع ـلــى امل ــوق ــع www.isf.gov.lb
وتقديم العروض لغاية الساعة ()13.00
تاريخ .2016/9/6
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551
إعالن عن مناقصة عمومية
الـ ـس ــاع ــة ( )9.00ت ـ ــاري ـ ــخ ،2016/9/7
س ـت ـجــري امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ـق ــوى األم ــن
الــداخـلــي فــي مكتب التلزيم ـ ـ املقر العام
مناقصة عمومية لتلزيم تقديم وتركيب
دف ــاع ــات ل ــآل ـي ــات نـ ــوع ري ـن ــو داسـ ـت ــر و
 MICROVANCADDYامل ــرك ــب عليها
رادارات ســرعــة .لـلــراغـبــن ،االط ــاع على
دفتر الشروط الخاص على املوقع
 www.isf.gov.lbوتقديم العروض لغاية
الساعة ( )13.00تاريخ .2016/9/6
بيروت في 2016/8/10
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1551

تعلن عن حاجتها لصحافيني
بدوام عمل كامل.
للراغبني ,الرجاء إرسال السيرة الذاتية على
البريد اإللكتروني اآلتي:

Jobs@al-akhbar.com
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حققت
األثيوبية ألماظ
أيانا ذهبية
سباق  10آالف
متر محطمة
الرقم القياسي
العالمي
(أ ف ب)

ّ
ّ
الصين تزيد غلتها الذهبية ورقم قياسي ألثيوبيا
ارتفع عدد ميداليات
الذهب للصين الى 12
ذهبية ،من دون النجاح
في العبور فوق الواليات
المتحدة المتصدرة بـ 16
ذهبية .من ناحية أخرى،
كان الفتًا الرقم القياسي
الذي حققته العداءة
األثيوبية أيانا حين أحرزت
ذهبية سباق  10آالف متر،
وذهبية كوريا الشمالية
األولى التي حازتها جونغ
سيم ريم ضمن رياضة
رفع األثقال

برنامج اليوم

وزعت في اليوم التاسع من
م ـن ــاف ـس ــات أوملـ ـبـ ـي ــاد 2016
ف ــي ري ـ ــو دي ج ــانـ ـي ــرو21 ،
ميدالية على النحو اآلتي:

ّ
واص ـل ــت ال ـص ــن تــأل ـق ـهــا ف ــي دورة
األلـ ـع ــاب األومل ـب ـي ــة امل ـق ــام ــة ف ــي ريــو
دي جانيرو ،وأحــرز العداء الصيني
جني وانغ الذهبية ،ومواطنه زي لني
كاي الفضية في سباق  20كلم مشيًا
لـلــرجــال ضمن ألـعــاب ال ـقــوى .وقطع
وانــغ مسافة السباق بزمن 1.19.14
ساعة ،متقدمًا على كاي الذي سجل
 1.19.26ساعة ونــال الفضية ،فيما
عــادت البرونزية لألوسترالي دايــن
ب ـيــرد سـمـيــث الـ ــذي س ـجــل 1.19.37
ساعة
ب ــدوره ــا ،حققت ال ـع ــداءة األثيوبية
أملــاظ أيانا ذهبية سباق  10آالف م،
محطمة الــرقــم القياسي العاملي في
م ـنــاف ـســات ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى .وقـطـعــت
أيانا مسافة السباق بزمن 29.17.45
دقيقة ،ماحية الرقم القياسي العاملي
الـ ـس ــاب ــق وهـ ـ ــو  29.31.78دق ـي ـق ــة،
ً
ال ــذي ك ــان مـسـجــا بــاســم الصينية
ج ــون جـيــا وان ــغ مـنــذ ع ــام  1993في
بـكــن .وع ــادت الفضية إل ــى الكينية
فيفيان جيبكيموي تشيريوت التي
س ـج ـلــت  29.32.53د ،وال ـب ــرون ــزي ــة
لألثيوبية األخرى تيرونيش ديبابا
بـ  29.42.56د.

 أل ـعــاب ق ــوى ( 10 :)5آالفم والـ ـ ـق ـ ــرص وال ـ ــوث ـ ــب ال ـط ــوي ــل
(رج ـ ـ ـ ــال)  100م وال ـس ـبــاع ـيــة
(سيدات)
 تجذيف ( :)4ثماني وسكيف(رجـ ـ ـ ـ ـ ــال) وث ـ ـمـ ــانـ ــي وس ـك ـي ــف
(سيدات)

ك ـ ــذل ـ ــك ،رب ـ ـحـ ــت ال ـ ـ َّ
ـرب ـ ــاع ـ ــة الـ ـك ــوري ــة
الشمالية جونغ سيم ريم أول ذهبية
لـ ـب ــاده ــا ،فـ ــي وزن  75ك ـل ــغ ضـمــن
ري ــاض ــة رف ــع األثـ ـق ــال ،بـيـنـمــا ح ــازت
البيالروسية داريا ناومافا الفضية،
واإلسبانية ليديا فالنتني البرونزية.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ح ـ ـ ـ ـ ــازت ال ـ ـك ـ ـنـ ــديـ ــة روزان ـ ـ ـ ـ ــا
ماكلينان ذهبية فردي السيدات في
الـتــرامـبــولــن .وتـقــدمــت روزانـ ــا على
ال ـبــري ـطــان ـيــة ب ــري ــون ــي ب ــاي ــج ،فـيـمــا
اكتفت حاملة اللقب فــي لندن 2012
ال ـص ـي ـن ـيــة دان ل ــي ب ــامل ــرك ــز ال ـثــالــث
والبرونزية.
وف ـ ـ ــي ل ـع ـب ــة ال ـ ـفـ ــروس ـ ـيـ ــة ،اس ـت ـع ــاد
م ـن ـت ـخ ــب أمل ــانـ ـي ــا ذهـ ـبـ ـي ــة ت ــروي ــض
َّ
الـجــائــزة الـكـبــرى .وحــلــت بريطانيا
ثــانـيــة وأخـ ــذت الـفـضـيــة ،فـيـمــا أزاح
املنتخب األميركي نظيره الهولندي
ع ـ ــن امل ـ ــرك ـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث وان ـ ـ ـتـ ـ ــزع م ـنــه
البرونزية.
وأحــرز الفرنسي تيدي رينر ذهبية
الـجــودو فــي وزن فــوق  100كلغ ،أما
الفضية ،فكانت من نصيب الياباني
هيسايوشي هاراساوا ،والبرونزية
للبرازيلي رافائيل سيلفا.
م ــن جـهــة أخـ ــرى ،أحـ ــرزت اإليـطــالـيــة

ديــانــا ب ــاك ــوزي ذهـبـيــة الـسـكـيــت في
ريــاضــة الــرمــايــة .وحـصــدت بــاكــوزي
الــذه ـب ـيــة ب ـف ــوزه ــا ع ـلــى مــواطـنـتـهــا
كاينيرو كيارا .أما البرونزية فعادت
لألميركية الشهيرة وحاملة الذهب

حازت الكندية روزانا
ماكلينان ذهبية
فردي السيدات في
الترامبولين

األوملـ ـب ــي ف ــي ل ـنــدن  2012كيمبرلي
روده.
وب ــرز فـجــر أم ــس ،مــواصـلــة الـسـبــاح
األمـيــركــي مايكل فيلبس أسطورته
األومل ـب ـيــة ب ــإح ــرازه مـيــدالـيـتــه ال ـ ــ،26
م ـع ــززًا رق ـم ــه ال ـق ـي ــاس ــي ،وذل ـ ــك بعد

 دراجات ( :)2املطاردة فرقوسباق كيرين (سيدات)

 رفع أثقال ( :)1وزن  94كلغ(رجال)

 ك ـ ــرة مـ ـض ــرب ( :)1فـ ــردي(سيدات)

 مـبــارزة ( :)1الحسام فرق(سيدات)

 سـبــاحــة ( 1500 :)4م حــرةوالتتابع  4مرات  100م متنوعة
(رجــال) و 50م حرة والتتابع 4
مرات  100م متنوعة (سيدات)

 رماية ( :)2سكيت ومسدسسريع  25م (رجال).

 ج ـم ـب ــاز ف ـن ــي تــرام ـبــولــن(( :)1رجال)

تتويجه في سباق  200م متنوعة.
وهذه امليدالية الذهبية الـ  22لفيلبس
( 31عامًا) في مشواره ضمن األلعاب.
كما هي الذهبية الرابعة لفيلبس في
ري ــو ب ـعــد األول ـ ــى ف ــي س ـب ــاق  4م ــرات
 100م حرة ،والثانية في سباق  200م
فراشة والثالثة في  4مرات  200م حرة.
وس ـت ـك ــون ال ـف ــرص ــة م ـتــاحــة لفيلبس
ب ـت ـح ـق ـي ــق ذهـ ـبـ ـي ــة خ ــامـ ـس ــة ع ـن ــدم ــا
يخوض سباق  100م فراشة.
ون ــال فيلبس فــي ال ــدورات السابقة 6
ذهبيات فــي أثينا  2004و 8ذهبيات
فــي بكني  2008و 4ذهبيات فــي لندن
 ،2012وف ـض ـي ـت ــن فـ ــي لـ ـن ــدن 2012
وبرونزيتني في أثينا .2004
وسـ ـج ــل ف ـي ـل ـبــس ( 1,54,66دق ـي ـق ــة)،
م ـت ـق ــدم ــا ع ـل ــى الـ ـي ــاب ــان ــي ك ــوس ــوك ــي
هاغينو ( 1,56,61د) ،والصيني شون
وانغ ( 1,57,05د).
وب ـ ـ ـ ــات ف ـي ـل ـب ــس املـ ـلـ ـق ــب بـ ــ"ال ــدلـ ـف ــن
الـبـشــري" فــي طريقه إلــى فــرض نفسه
س ـي ـدًا لــأل ـعــاب األومل ـب ـي ــة م ــرة أخ ــرى
وهو الــذي عاد قبل عامني عن اعتزال
بـ ـع ــد األومل ـ ـب ـ ـيـ ــاد األخ ـ ـيـ ــر فـ ــي لـ ـن ــدن،
واضعًا نصب عينيه أوملبياد ريو دي
جانيرو.
وتقاسمت األميركية سيمون مانويل
وال ـك ـنــديــة بـيـنــي أولـيـكـسـيــاك ذهـبـيــة
سباق  100م حرة في رياضة السباحة.
وسجلت كل من مانويل واوليكسياك
( 52,70ث ــانـ ـي ــة) ،وه ـ ــو رق ـ ــم أوملـ ـب ــي،
وحـلــت الـســويــديــة س ــارة سيوستروم
ثالثة ( 52,99ث).
وهذه أول مشاركة ملانويل ( 20عامًا)
ف ــي األوملـ ـبـ ـي ــاد ،وهـ ــي ح ـلــت ســادســة
فـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ـع ــال ــم  .2015وح ـق ـقــت
ميداليتها الثانية في ريو بعد فضية
 4مرات  100م حرة.
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جدول الميداليات
البلد

أحرز الفرنسي تيدي رينر ذهبية الجودو في وزن فوق  100كلغ (أ ف ب)

ربحت الكورية
الشمالية
جونغ سيم ريم
ذهبية رفع
االثقال
(أ ف ب)

اإليطالية ديانا باكوزي تقبل ذهبية السكيت في رياضة الرماية (أ ف ب)
ونــال الصيني لونغ مــا ذهبية فــردي
الرجال في رياضة كرة الطاولة.
وانـحـصــرت املنافسة على اللقب بني
ل ــون ــغ مـ ــا وم ــواطـ ـن ــه جـ ــي كـ ــي جــانــغ
املصنفني األول ــن فــي العالم وانتهت
بفوز سهل لألول  12-14و 5-11و4-11
و 4-11في  32دقيقة.
وفـ ــي مـ ـب ــاراة امل ــرك ــز ال ـث ــال ــث ،تغلب
الـ ـي ــاب ــان ــي جـ ـ ــون مـ ـي ــزوت ــان ــي عـلــى
الـ ـبـ ـي ــاروس ــي امل ـخ ـض ــرم فــادي ـم ـيــر
سمسونوف ( 40عــامــا)  4-11و9-11
و 11-6و 12-14و 8-11في  43دقيقة.

األلعاب الجماعية
ب ـ ـلـ ــغ ال ـ ـبـ ــري ـ ـطـ ــانـ ــي أنـ ـ ـ ـ ــدي مـ ـ ـ ــوراي

املصنف ثانيًا الدور نصف النهائي
بصعوبة بعد تغلبه على األميركي
س ـت ـي ــف جـ ــون ـ ـسـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي ع ـشــر
0-6و 6-4و.6-7
كذلك ،تأهل اإلسباني رافايل نادال
بـ ـ ـف ـ ــوزه عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي ت ــوم ــاس
بيلوتشي  6-2و 4-6و.2-6
ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــدات ،تـ ـ ــأه ـ ـ ـلـ ـ ــت
ال ـبــورتــوري ـك ـيــة مــون ـي ـكــا ب ــوي ــغ الــى
نـهــائــي بـطــولــة ك ــرة امل ـضــرب لـفــردي
ال ـس ـي ــدات ب ـفــوزهــا ع ـلــى الـتـشـيـكـيــة
ب ـتــرا كـفـيـتــوفــا ال ـحــاديــة ع ـشــرة 4-6
و 6-1و.3-6
كــذلــك بـلـغــت ايـكــاتـيــريـنــا مــاكــاروفــا
وي ـل ـي ـن ــا ف ـي ـس ـن ـي ـنــا ن ـه ــائ ــي زوجـ ــي

الـسـيــدات بــالـفــوز عـلــى التشيكيتني
ل ـ ـ ــوس ـ ـ ــي سـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــاروفـ ـ ـ ــا وب ـ ـ ـ ــارب ـ ـ ـ ــورا
ستريكوفا  6-7و.4-6
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،حـ ـج ــز امل ـن ـت ـخــب
األوس ـت ــرال ــي مـقـعــده فــي الـ ــدور ربــع
ال ـن ـهــائــي مل ـســاب ـقــة ك ــرة ال ـس ـلــة عند
الرجال في أوملبياد ريو  2016بفوزه
ال ـس ـهــل ع ـلــى ن ـظ ـيــره ال ـص ـي ـنــي -93
 68الجمعة فــي الـجــولــة الــرابـعــة من
منافسات املجموعة األولى.
ول ـ ـ ــم يـ ـج ــد رج ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـ ـ ــدرب أن ـ ـ ــدري
لـيـمــانـيــس أي ص ـعــوبــة ف ــي إق ـصــاء
ال ـص ــن وإس ـقــاط ـهــا ل ـل ـمــرة الــراب ـعــة
في هذه املجموعة ،إذ سيطروا على
املـ ـب ــاراة م ــن ال ـب ــداي ــة ح ـتــى الـنـهــايــة
وحـ ـسـ ـم ــوا الـ ــربـ ــع األول  14-17ثــم
دخـلــوا الــى الـشــوط الـثــانــي وهــم في
املقدمة بفارق  10نقاط .34-44
وفجر أمس ،أبقى املنتخب اإلسباني
وص ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـظ ــوظ ــه
بالتأهل الى الــدور ربع النهائي من
مـســابـقــة ك ــرة الـسـلــة لـلــرجــال بـفــوزه
الصعب ج ـدًا على نيجيريا ،87-96
ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــال ـثــة م ــن مـنــافـســات
املجموعة الثانية.
وف ــي واح ـ ــدة م ــن أقـ ــوى امل ــواج ـه ــات
حتى اآلن ،إن لم تكن أقواها ،خرجت
ليتوانيا فائزة من موقعتها النارية
مع األرجنتني وحققت فوزها الثالث
عـلــى الـتــوالــي بـعــدمــا تغلبت عليها
 ،73-81ملحقة بها هزيمتها األولى
ح ـت ــى اآلن ،ف ـي ـم ــا ض ـم ــن امل ـن ـت ـخــب
األوروب ــي "منطقيًا" مقعده فــي ربع
النهائي.
ول ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،ح ـس ــم امل ـن ـت ـخــب
األميركي ،الساعي الى لقبه السادس
على التوالي ،والثامن في مشاركته
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة ،صـ ـ ــدارتـ ـ ــه ل ـل ـم ـج ـمــوعــة
الـثــانـيــة ب ـف ــوزه عـلــى ج ــاره الـكـنــدي
بفارق  30نقطة  51-81في منافسات
كرة السلة.
وبعدما كان األداء متقاربًا في الربع
األول ،الذي انتهى ملصلحة املنتخب
األمـيــركــي  ،16-18حسمت املواجهة
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي ألن حــامــل اللقب
حـسـمــه  6-18ث ــم اب ـت ـعــد ف ــي الـثــالــث
الـ ـ ــذي تـ ـف ــوق ف ـي ــه بـ ـف ــارق  10ن ـقــاط
إض ــاف ـي ــة  14-24وواص ـ ـ ــل م ـش ــواره
ح ـت ــى أنـ ـه ــى ال ـل ـق ــاء بـ ـف ــارق ثــاثــن
نقطة ،لكنه عجز عن تجاوز حاجز
امل ـئ ــة نـقـطــة ل ـل ـم ـبــاراة ال ــراب ـع ــة على
التوالي.
كــذلــك لحقت فــرنـســا ،وصـيـفــة بطلة
 ،2012بــأوسـتــرالـيــا إل ــى الـ ــدور ربــع
النهائي وأقصت البرازيل املضيفة
بــال ـفــوز عـلـيـهــا  ،64-74ف ــي الـجــولــة
الــرابـعــة قبل األخ ـيــرة مــن منافسات
املجموعة األولى.
وكــانــت الـبــرازيــل بحاجة إلــى الفوز
مـ ــن أجـ ـ ــل اإلبـ ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى ح ـظــوظ ـهــا
بالدور ربع النهائي بعد خسارتها
م ـبــاريــات ـهــا الـ ـث ــاث األول ـ ـ ــى ،لكنها
ع ـ ـجـ ــزت عـ ــن ت ـخ ـط ــي ف ــرنـ ـس ــا ال ـت ــي
ح ـق ـق ــت ف ـ ــوزه ـ ــا الـ ـثـ ــالـ ــث وض ـم ـن ــت
بطاقتها الى ربع النهائي.
وأه ـ ـ ـ ــدى م ـن ـت ـخ ــب ف ـي ـج ــي ل ـل ــرج ــال
فــي ريــاضــة الــركـبــي  7العـبــن بــاده
ذهبية تاريخية بفوزه على نظيره
البريطاني  7-43في نهائي املسابقة.
وحـ ـصـ ـل ــت ج ـ ـنـ ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ع ـلــى
البرونزية بفوزها في مباراة املركز
الثالث على اليابان .14-54
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رياضة

في قلب األلعاب

َّ
مجنسون بالجملة والمفرق في ريو 2016
هادي أحمد
إن ــه أومل ـب ـي ــاد الـتـجـنـيــس الـ ــذي تسخر
م ـنــه ص ـفـحــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي،
إذ م ـنــذ بـ ــدء دورة األلـ ـع ــاب األومل ـب ـيــة
فــي ريــو دي جــانـيــرو ،بــدأ الحديث عن
املنتخبات القطرية .السخرية لــم تكن
حول مستواها الضعيف من عدمه ،بل
حول الجنسيات األصلية التي تشارك
تحت العلم القطري.
بلغ هــذا البلد الخليجي الــذي تساوي
م ـســاح ـتــه  11.437ك ـي ـلــوم ـت ـرًا مــرب ـعــا،
بـ ـع ــدد سـ ـك ــان ي ـص ــل إل ـ ــى 1.963.124
ن ـس ـمــة ،م ــا ل ــم يـبـلـغــه أح ــد ف ــي مـقــابــرة
التجنيس في الرياضة أجمع.
دانـيــال ساريتش والـيــدر ميميسيتش
م ـ ــن ال ـ ـبـ ــوس ـ ـنـ ــة والـ ـ ـه ـ ــرس ـ ــك ،غ ـ ـ ـ ــوران
سـتــوغــانــوفـيـتــش م ــن صــرب ـيــا ،رافــايــل
كابوتي مــن كــوبــا ،زارك ــو ماركوفيتش
من مونتينغرو ،بيرتران روان وبورخا
فيدال من فرنسا ،كمال الدين مالش من
ســوريــا ،ولــي بينغ مــن الـصــن .أسماء
مــن دول مختلفة تـنـضــوي تـحــت لــواء
وفد "العنابي" األوملبي.
في مباراتها األولى في كرة اليد ،لعبت
ق ـط ــر أمـ ـ ــام ك ــرواتـ ـي ــا وت ـغ ـل ـبــت عـلـيـهــا
 ،23-30لـكــن ال ي ـبــدو أن ال ـف ــرح وقتها
ع ـ ـ َّـم ف ــي ق ـط ــر وحـ ــدهـ ــا ،ب ــل ف ــي ب ـل ــدان
ع ــدة و 4قـ ــارات أي ـضــا .طـبـعــا ،ال يمكن
العبور فوق اإلنجاز الذي حققه املدرب
اإلس ـبــانــي لـلـمـنـتـخــب ،حـيــث نـجــح بج
wم ــع الع ـبــن م ــن مـخـتـلــف الجنسيات
ومختلف الـثـقــافــات وتشكيل منتخب
وصــل ال ـعــام املــاضــي إل ــى نـهــائــي كــأس
العالم حــن خسر أمــام فرنسا .لــم تكن
كرة اليد هي اللعبة الوحيدة التي أطلق
منها الـقـطــريــون العـبــن مجنسني ،بل
تعدى ذلك إلى ألعاب القوى التي ضمت
العبني من جنسيات مغربية ،سودانية،
كينية ،ونيجيرية.
لكن من املجحف أن تنال قطر وحدها
ال ـس ـخ ــري ــة ف ــي ق ـض ـيــة ال ـت ـج ـن ـيــس ،إذ
س ــارت عـلــى نـفــس امل ـنــوال دول أخ ــرى،
ً
ع ــرب ـي ــة وغـ ـي ــر ذل ـ ـ ــك .ال ـب ـح ــري ــن م ـث ــا،
وهــي أكـبــر دول ــة عربية مــن حيث عدد
ال ــري ــاض ـي ــن امل ـش ــارك ــن ( 25ريــاض ـيــا
وريــاضـيــة) ،تضم  16مجنسًا مشاركًا
ف ـ ــي ألـ ـ ـع ـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــوى م ـ ــوزع ـ ــن عـ ـل ــى 6
إث ـي ــوب ـي ــن 5 ،ك ـي ـن ـيــن 3 ،نـيـجـيــريــن،

ومغربي واحد.
الع ـ ــب ال ـ ـجـ ــودو اإلم ـ ــارات ـ ــي سـيــرجـيــو
تــومــا ،نجح بالحصول على امليدالية
الـ ـب ــرون ــزي ــة ،م ـت ـغ ـل ـبــا ع ـل ــى ال ـي ــاب ــان ــي
تــاكــانــوري نــاغــاســي بـطــل الـعــالــم لعام
 .2015توما هو العب من أصل مولدوفي
شارك في بطولة العالم للجودو 2011
ت ـحــت ع ـلــم بـ ــاده األص ـل ـي ــة ،ث ــم تـحــول
إلى إماراتي ليشارك في األيــام القليلة
املــاض ـيــة تـحــت راي ــة اإلم ـ ـ ــارات .ل ــم تنل
ه ــذه امل ـيــدالـيــة رغ ــم إه ــدائ ــه إيــاهــا إلــى
ً
منحى إيجابيًا .على
الشعب اإلماراتي
سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر ،انـتـقــد نــائــب
قائد شرطة دبي ،ضاحي خلفان تميم
تجنيس ال ــدول الخليجية الرياضيني

املختلفة،
للمشاركة في املحافل الدولية
ّ
مـ ـغ ـ ّـردًا" :امل ــول ــدوف ــي األصـ ــل واملـجــنــس
إمــاراتـيــا .مبروك لسيرجيو نفسه هذا

سارت البحرين بقوة
على خطى قطر في
مجال التجنيس

اإلنجاز .لن نتباهى إال بإنجاز أوالدنا.
ٌ
أما إنجاز غير أوالدنا فهو إنجاز لهم".
آخـ ـ ـ ــرون أع ـ ـ ـ ــادوا ال ـت ــذك ـي ــر بــامل ـيــدال ـيــة
الــذهـبـيــة الـتــي حــازهــا أحـمــد بــن حشر
آل مكتوم في الرماية في أوملبياد أثينا
عام  ،2004طالبني من الجميع املقارنة
بالحد األدنى ،بني االسمني.
حتى أوروبا نفسها لم تبتعد عن هذه
املـ ـس ــأل ــة .ت ـج ـن ـيــس بــال ـج ـم ـلــة لــاعـبــي
رياضة كرة الطاولة .من أملانيا ،النمسا،
أوكرانيا ،بولونيا ،وآخرين .وباألسماء
يـتـبــن أن معظمهم م ــن أص ــل صيني:
األملــان ـيــة ه ــان يـيـنــغ ،لـعـبــت تـحــت علم
ال ـصــن حـتــى ع ــام  ،2010ثــم بــاتــت مع
أملــانـيــا فــي ري ــو  .2016األملــان ـيــة زيــانــو

ش ــان ،النمسوية لـيــو جـيــا ،اإلسبانية
شــن يــانـفــي ،الـبــولــونــي وان ــغ زيـنـغــي،
ال ـهــول ـنــديــة ل ــي ج ـي ــاو ،األوكـ ــرانـ ــي كو
ل ـ ــي ،والـ ـس ــوي ــدي ــة لـ ــي ف ـ ــن .امل ـي ــدال ـي ــة
الذهبية مطلوبة في لعبة كرة الطاولة،
وتجنيس اآلسيويني ،وتحديدًا ملوك
اللعبة ،أي الصينيني ،كان من أجل هذا
الهدف.
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة ض ـمــن
امل ـن ـت ـخ ـب ــات ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة ،بـ ـ ــات ت ـحــديــد
امل ـن ـت ـخ ـبــات الــوط ـن ـيــة وم ـف ـهــوم ـهــا في
مكانة التعريف من جديد ،بعدما صار
ه ـ ــذا األوملـ ـبـ ـي ــاد ي ـض ــم ب ـع ـث ــات كــأنـهــا
مــن األم ــم امل ـت ـحــدة ،متشكلة مــن قــوات
متعددة الجنسيات.

ً
قطر أكثر البلدان تمثيال بالمجنسين في ريو ( 2016جيم واتسون ــ أ ف ب)

أخبار أولمبية
حاالت التنشط تضرب األولمبياد

أكد االتحاد الصيني للسباحة أن مواطنته شني
كشينيي التي حلت رابعة في سباق  100م فراشة
في أوملبياد ريو  ،2016سقطت في فحص للمنشطات
وذلك بحسب ما نقلت عنه وكالة الصني الجديدة
الرسمية "شينخوا".
وذكرت الوكالة أن عينة البول التي أخذت من السباحة
األحد في يوم السباق بالذات ،كانت تحتوي على آثار
مادة "هيدروكلوروثيازيد" املدرة للبول ،التي تستخدم
ّ
كمنتج إخفاء للتنشط ومحظورة بالتالي من قبل
الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات "وادا".
وأضافت أن السباحة تقدمت بطلب إلى اللجنة األوملبية
الدولية من أجل فحص عينة أخرى ،أو ما يعرف
بالعينة -باء ،-واإلستماع إليها.
ونقلت "شينخوا" عن اإلتحاد الصيني للسباحة
معارضته بحزم استخدام مواد محظورة ،مضيفًا:
"اإلتحاد الصيني للسباحة يأخذ هذه القضية
على محمل الجد ويطالب شني بالتعاون الكامل مع
التحقيق".
كذلك ،أعلنت العداءة البلغارية سيلفيا دانيكوفا التي
تخوض سباق  3آالف م موانع بأنها خضعت لفحص

عن املنشطات جاءت نتيجته إيجابية.
وقالت العداءة في تصريح إلذاعة "بي أن تي" البلغارية:
"لقد أبلغت أن الفحص الرابع الذي خضعت له كان
إيجابيًا .الصدمة بالنسبة الي ال تصدق".
وقد أوقفت العداءة مؤقتًا بانتظار نتيجة العينة الثانية
علمًا بأنها عادت إلى بالدها.
إلى ذلك ،أبعد الرباع البولوني أدريان زينلينسكي
عن األوملبياد إثر ثبوت تعاطيه ستيرويد ناندرولون
املنشط ،وذلك بعد ثالثة أيام من مالقاة شقيقه توماس
املصير عينه ،بحسب ما ذكرت اللجنة البولونية
ملكافحة املنشطات.
وظهرت املادة املنشطة عندما كان ابن السابعة
والعشرين يستعد لخوض منافسات وزن  94كلغ،

والتي تسجل شقيقه توماس ( 25عامًا) لخوض
منافساتها قبل اندالع الفضيحة.

توقيف رجلين لالشتباه بتورطهما
بأنشطة إرهابية

أفادت الشرطة البرازيلية أنها احتجزت رجلني
لإلشتباه بتورطهما بأنشطة إرهابية في ظل سعيها
لضبط األمن خالل األوملبياد.
وبقي خمسة آخرون قيد االحتجاز بتهم معلقة ،فيما
أطلق سراح شخصني بعد التحقيق معهما ،حسب ما
ذكرت الشرطة املحلية في بيان ،التي عادت وأكدت أن
املتهمني الخمسة برازيليو الجنسية .وتأتي التوقيفات
كجزء من عملية "هاشتاغ" التي أطلقتها الشرطة،
وأفضت إلى اعتقال  12شخصًا في تموز املاضي.

إغالق حوض الغطس األخضر

جرى إغالق حوض الغطس الذي ّ
تسبب بمشكلة
للجنة املنظمة لألوملبياد لعدة أيام بسبب اللون
األخضر غير املعتاد الذي كان دائمًا ما يظهر مع إبالغ
الرياضيني بوجود رائحة كريهة في موقع املنافسة.
ونشر الغطاس األملاني ستيفان فيك على صفحته في

"فايسبوك" صورة له بجوار حمام السباحة ،وهو يغلق
ً
أنفه وعلق عليها قائال" :اللحظة التي تريد فيها عمل
بعض التدريبات وحمام السباحة مغلق ...رائحة أجواء
مكان إقامة منافسات الغطس غير طيبة".

فرحة الجزيرة باالنتصار
على المستعمر

عاش الفيجيون فرحة جنونية بعد إحراز منتخبهم في
رياضة "الركبي  "7الذهبية األوملبية األولى في تاريخ
البالد باكتساحه نظيره البريطاني  7-43في النهائي.
وتوقفت الحياة في األرخبيل الصغير الواقع على
املحيط الهادئ منذ املباراة النهائية ضد بريطانيا،
والسكان لم ينتظروا حتى وصول اللقاء إلى نهايته
لالحتفال ،بل بدأت املفرقعات النارية منذ نهاية الشوط
األول وذلك ألن بالدهم كانت متقدمة  0-29وبالتالي
الذهبية كانت محسومة.
وحاملا انطلقت صافرة النهاية تهافت الناس إلى
الشوارع من أجل اإلحتفال بهذا اإلنجاز اآلتي من ريو
و"بأعظم يوم في تاريخ فيجي .الجميع يحتفل" بحسب
ما قال املصور فيروز كاليل الذي تابع النهائي على
شاشة عمالقة وضعت في امللعب الرئيسي في سوفا.
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رياضة
البطوالت األوروبية الوطنية

أصداء عالمية

صراع األدمغة في الموسم اإلنكليزي الجديد
حسن زين الدين
لم يسبق أن شهد الدوري اإلنكليزي
املـمـتــاز ل ـكــرة ال ـقــدم تــرقـبــا النـطــاقــه
ب ــال ـق ــدر ال ـ ــذي ح ـصــل بــالـنـسـبــة إلــى
امل ــوس ــم ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـب ــدأ ال ـي ــوم.
عناوين عديدة بارزة في الـ"بريميير
ل ـيــغ" ه ــذا امل ــوس ــم س ـي ـكــون الجميع
ب ــان ـت ـظ ــاره ــا وس ـت ـج ـعــل لـلـمـنــافـســة
ً
ش ـك ــا آخ ــر مـخـتـلــف ع ـلــى األقـ ــل عن
املوسم املاضي الذي حسمه املفاجأة
ليستر سيتي.
أول ه ــذه ال ـع ـنــاويــن ط ـب ـعــا ،وص ــول
الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األس ـ ـمـ ــاء بـ ــن م ــدرب ــن
والعبني ،ما زاد البطولة اإلنكليزية
غـنـ ًـى ،والـحــديــث هنا عــن البرتغالي
ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو وال ـف ــرن ـس ــي بــول
بــوغ ـبــا (ي ـغ ـيــب ع ــن امل ـ ـبـ ــاراة األولـ ــى
لتلقيه بطاقتني صفراوين في نهائي
ك ــأس إي ـطــال ـيــا) وال ـس ــوي ــدي زالت ــان
إبراهيموفيتش واألرمـيـنــي هنريك
مخيتاريان فــي مانشستر يونايتد
واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي ج ــوس ـي ــب غـ ــوارديـ ــوال
واألمل ـ ــان ـ ـي ـ ــان إيـ ـلـ ـكـ ــاي غـ ــونـ ــدوغـ ــان
ولـيــروي ســانــي واإلسـبــانــي نوليتو
وج ـ ـ ـ ـ ــون س ـ ـتـ ــونـ ــز ف ـ ـ ــي م ــان ـش ـس ـت ــر
سيتي واإليـطــالــي أنطونيو كونتي
والـبـلـجـيـكــي مـيـتـشــي بــات ـشــواي في
ت ـش ـل ـســي ال ـ ـ ــذي ح ـص ــل أيـ ـض ــا عـلــى
الفرنسي نغولو كانتي مــن ليستر،
فـ ـيـ ـم ــا يـ ـنـ ـتـ ـظ ــر أن يـ ـ ـب ـ ــرم أرسـ ـ ـن ـ ــال
صفقة أو صفقتني قـبــل إغ ــاق بــاب
االن ـت ـق ــاالت بـعــد ضـ ّـمــه الـســويـســري
غرانيت شاكا.
ه ـ ــذه ال ـت ـغ ـي ـي ــرات ت ـح ـي ـل ـنــا ع ـل ــى أن
املنافسة على القمة ستكون محتدمة
هـ ــذا امل ــوس ــم ب ـن ـحــو ق ــد يـ ـك ــون غـيــر
مـسـبــوق ،خصوصًا مــع وج ــود أبــرز
املدربني في العالم الذين سيخوضون

ً
"حرب أدمغة" ال نظير لها ،إذ فضال
عن األسماء املذكورة هناك الفرنسي
أرســن فينغر فــي أرسـنــال واألملــانــي
يورغن كلوب في ليفربول واإليطالي

كالوديو رانييري في ليستر سيتي
واألرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو
في توتنهام.
ال ـع ـن ــوان ال ـثــانــي يـتـعـلــق بــالـتـحــدي

يتجدد الصراع بين مورينيو وغوارديوال (أ ف ب)

برنامج الـ{ويك أند»
إنكلترا (المرحلة األولى)
 السبت:هال سيتي × ليستر ()14,30
بيرنلي × سوانسي ()17,00
كــري ـس ـتــال بـ ــاالس × وس ــت بــرومـيـتــش
()17,00
إفرتون × توتنهام ()17,00
ميدلسبره × ستوك سيتي ()17,00
ساوثمبتون × واتفورد ()17,00
مانشستر سيتي × سندرالند ()19,30

 األحد:بورنموث × مانشستر يونايتد ()15,30
أرسنال × ليفربول ()18,00
السوبر اإلسبانية (ذهاب)
 األحد :إشبيلية × برشلونة ()23,00السوبر األلمانية
 األحــد :بوروسيا دورتموند × بايرنميونيخ ()21,30

الثنائي بــن مورينيو وغــوارديــوال
وال ــذي عــاد إلــى املــاعــب مــن البوابة
اإلنكليزية ،وبات حتى على مستوى
مــدي ـنــة واح ـ ــدة تـجـمــع الـ ـع ــداوة بني
ق ـط ـب ـي ـهــا ب ـع ــد أن شـ ـه ــدت امل ــاع ــب
ً
اإلسبانية فـصــوال مثيرة كثيرة من
الصراع بني اثنني من أفضل املدربني
ف ــي ال ـعــالــم ،وهـ ــذا م ــا يــزيــد الـ ــدوري
اإلنكليزي متابعة وتشويقًا.
العنوان الثالث هو فينغر ،إذ إن هذا
املوسم يبدو مصيريًا بالنسبة إلى
املـ ــدرب األقـ ــدم ف ــي الــ"بــريـمـيـيــر لـيــغ"
بـعــد اع ـتــزال "الـسـيــر" اإلسـكــوتـلـنــدي
ألـ ـيـ ـك ــس فـ ـي ــرغـ ـيـ ـس ــون .ف ـج ـمــاه ـيــر
"الغانرز" قبل اإلدارة لن ترضى ببقاء
ف ـي ـن ـغــر ل ــدق ـي ـق ــة واحـ ـ ـ ــدة فـ ــي مـلـعــب
"اإلم ـ ــارات" إن لــم يحقق اللقب الــذي
طال انتظاره ،وبالتالي فإن موسمه
"حياة أو موت" وال غير ذلك.
ال ـع ـنــوان ال ــراب ــع هــو ليستر سيتي،
إذ إن فريق "الثعالب" الذي حقق في
املــوســم املــاضــي أضـخــم مـفــاجــأة في
ت ــاري ــخ ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي سيكون
م ــع م ــدرب ــه ران ـي ـيــري مـحــط األن ـظــار
ملعرفة ما سيقدمه في املوسم الذي
س ـي ــداف ــع ف ـي ــه ع ــن ل ـق ـب ــه ،خـصــوصــا
أنـ ــه ف ـق ــد ك ــان ـت ــي ،وقـ ــد ي ـف ـقــد نـجـمــه
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ري ـ ـ ــاض م ـ ـحـ ــرز ،أف ـض ــل
العب في إنكلترا في املوسم املاضي،
خصوصًا أن الفرق الكبرى تحديدًا
ُت ّ
عد العدة مجتمعة للثأر منه بعد أن
اقتحم مملكتها وانتزع الحكم.
ه ــي ع ـن ــاوي ــن ك ـث ـي ــرة وع ــري ـض ــة إذًا
ل ـب ـطــولــة ل ـط ــامل ــا وصـ ـف ــت بــاألف ـضــل
واألروع ب ــن نـظـيــراتـهــا ف ــي "ال ـق ــارة
الـ ـعـ ـج ــوز" ،وألنـ ـه ــا ب ـط ــول ــة م ــن ه ــذا
ال ـ ـن ـ ــوع ،فـ ـم ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن ت ـك ــون
ب ــداي ــات ـه ــا ن ــاري ــة م ــع ق ـم ــة أرسـ ـن ــال
وليفربول األحد.

الكرة اللبنانية

سالمي إلى النجمة وثالثي الصفاء خط أحمر
عبد القادر سعد
اش ـت ـع ــل س ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ال ـك ــروي ــة
أمــس ،إمــا بالصفقات أو بالشائعات،
أو ح ـتــى ب ــاالس ـت ـغ ـن ــاءات .فــالـنـجـمــة
حقق صفقة مهمة بضم ّالعب الصفاء
حـمــزة ســامــي ،حـيــث وق ــع عـقـدًا معه
ألربـ ــع س ـن ــوات ،وه ــو يـنـتـظــر وص ــول
بطاقته الدولية كي يوقع اتحاديًا .في
املقابل ،لم ينتقل بعد وليد إسماعيل
إلـ ـ ــى الـ ـصـ ـف ــاء وفـ ـ ــق ات ـ ـفـ ــاق الـ ـتـ ـب ــادل
ال ــذي ُحـكــي عـنــه فــي ال ـش ــارع ال ـكــروي
وتـضــاربــت املـعـلــومــات عنه أمــس بني
نــاديــي الـصـفــاء والـنـجـمــة .فــأمــن سر
الصفاء هيثم شعبان ،قال لـ"األخبار"
إن االتـ ـف ــاق ي ـنــص ع ـلــى ال ـت ـب ــادل ،في
حــن أن نــائــب رئ ـيــس الـنـجـمــة صــاح
عسيران ،أشار لـ"األخبار" إلى أنه كان
ه ـن ــاك كـ ــام واضـ ـ ــح م ــع ال ـص ـفــاويــن
حـ ــول ف ـصــل ان ـت ـق ــال ال ــاع ـب ــن وع ــدم
ربطهما ببعضهما .فهناك رأي فني
فــي الـنـجـمــة مــا زال غـيــر مــوافــق على
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن إس ـمــاع ـيــل ،وتـحــديـدًا
املــديــر الفني الــرومــانــي تيتا فاليريو
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـمـ ـس ــك ب ــإسـ ـم ــاعـ ـي ــل لـ ـع ــدم
انكشاف خط الظهر .وبالتالي يحتاج
املـســؤولــون فــي ال ـنــادي لحلحلة هذه
املسألة قبل منح إسماعيل استغناءه.
وإال فسيضطرون إلى دفع مبلغ مالي
لـلـصـفــاء مـقــابــل ســامــي ،هــو  30ألــف
دوالر كـمــا أش ــار الـنـجـمــاويــون ،فيما
ش ــدد م ـصــدر ص ـفــاوي عـلــى أن املبلغ
هو خمسون ألفًا.
ن ـج ـمــاويــا أيـ ـض ــا ،ف ـتــح ال ـن ـج ـمــة بــاب
ال ـعــودة أم ــام مدافعهم بــال نجارين،

العهد يشطب المويهبي في خطوة متوقعة (عدنان الحاج علي)

الذي قد يكون هو الهدف املنشود ّ
لسد
الثغرة الدفاعية ،وبالتالي االستغناء
عــن فكرة ضــم مــدافــع أجنبي ملصلحة
م ـه ــاج ــم غ ـي ــر ل ـب ـن ــان ــي .هـ ــذا إذا أراد
نـجــاريــن ال ـعــودة وال ـن ــادي لــن يمانع،
وإال فسيكون املدافع أجنبيًا.
أما على صعيد الالعب محمد جعفر،
ّ
مؤكد أن الالعب ُ
سيعار ملدة
فما هو
عـ ــام ،وق ــد ي ـكــون نـ ــادي ال ـن ـبــي شيت
األقرب ،مع وجود بوادر إيجابية في
املوضوع .لكن قد يكون الالعب يرغب
ـاد آخ ــر،
أك ـث ــر ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إلـ ــى نـ ـ ـ ٍ
لكن املشكلة فــي املبلغ امل ــادي الكبير
املطلوب لذلك.
ف ــي ال ـص ـفــاء ،م ــا زالـ ــت إدارة ال ـنــادي
ت ـس ـعــى إل ـ ــى ت ــدع ـي ــم الـ ـف ــري ــق ،حـيــث
تنتظر وصول خمسة العبني أجانب
مــن أفريقيا مــن املـفـتــرض أن يكونوا
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لم يحسم النجمة أمره
بالنسبة إلى االستغناء
عن وليد إسماعيل

بـمـسـتــوى رف ـيــع ،لـكــن عـلــى الصعيد
املحلي ،وتحديدًا مــوضــوع الحارس
م ـهــدي خـلـيــل ،ف ــإن أم ــن س ــر ال ـنــادي
هيثم شعبان ،كان واضحًا في كالمه
لـ ــ"األخـ ـب ــار" ح ــن اع ـت ـبــر أن ال ـثــاثــي
مهدي خليل وعلي السعدي ومحمد

زيــن طـحــان خــط أحـمــر ،وال يمكن أن
ينتقلوا إلى فريق آخر .ولعل ما يعزز
موقف شعبان ارتباط خليل بتوقيع
ه ــواة مــع ال ـص ـفــاء ،إذ إن عـقــده الــذي
ان ـت ـهــى ل ــم ي ـكــن مــوث ـقــا ف ــي االت ـح ــاد،
ناد
وبالتالي ال يمكن أن ينتقل إلــى ٍ
آخــر إال باستغناء من الصفاء .وهذا
ما قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم
انضمام خليل إلى العهد .لكن األمور
ليست مـتــوتــرة بــن الــاعــب ونــاديــه،
الثاني،
فخليل يعتبر الصفاء بيته ّ
واملـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــون فـ ــي الـ ـ ـن ـ ــادي ي ـك ــن ــون
ّ
م ـع ــزة ك ـب ـيــرة لـخـلـيــل ،وبــال ـتــالــي قد
يصلون إلى صيغة ترضي الطرفني،
خـصــوصــا عـلــى صـعـيــد تــأمــن مبلغ
ـرض لـخـلـيــل .لـكــن ه ــذا األم ــر دون ــه
مـ ٍ
عقبات ،في ظل األزمة املالية التي ّ
يمر
ْ
بها النادي ،لكن هناك مصدر لتأمني
م ـب ـل ــغ مـ ـحـ ـت ــرم ،وه ـ ــو الـ ــاعـ ــب ع ــاء
ال ـبــابــا .فـهــو الــوح ـيــد ال ــذي يـمـكــن أن
يستغني عنه الصفاء ،إن كان الثمن
مرضيًا للناديَ ،وهو يتجاوز الــ120
ألف دوالرُ ،
فيستغل هذا املبلغ للدفع
لخليل وحـســن عــواضــة ال ــذي انضم
إل ــى ال ـفــريــق آت ـيــا م ــن ال ـع ـهــد ،وولـيــد
إسماعيل فــي حــال استغناء النجمة
عنه.
ع ـه ــداوي ــا ،ك ــان الف ـتــا (ل ـكــن مـتــوقـعــا)
الكتاب الــذي أرسلته اإلدارة أول من
أمــس إلــى االت ـحــاد تطلب فيه شطب
َ
العبيها األجنبيني التونسي يوسف
املويهبي والسنغالي محمدو درامي،
مــا أدى إلــى شغور مقعد أجنبي في
الفريق قد يكون من نصيب السنغالي
المني فاني.

حب األرجنتين يعيد ّ
ّ
ميسي
إلى المنتخب

عاد نجم برشلونة األرجنتيني ليونيل ميسي
الى منتخب بالده العبًا بعدما اعتزل أواخر
حزيران املاضي ،إثر خسارة نهائي كوبا
أميركا أمام تشيلي بركالت الترجيح .وقال
ميسي في بيان كشفت عنه الشركة التي تدير
أعماله« :لقد فكرت جديًا باالعتزال ،ولكن حبي
لوطني وهذا القميص عظيم جدًا» .والتقى مدرب
منتحب األرجنتني إدغاردو باوزا مع ميسي
األربعاء املاضي في برشلونة سعيًا الى إقناعه
بالعودة عن اعتزاله ،ويبدو أنه نجح في ذلك.

مذكرة توقيف بحق
«االنقالبي» سوكور

أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق
نجم كرة القدم السابق هاكان سوكور ،الذي
يقيم خارج البالد ،على خلفية محاولة االنقالب
على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان .كابنت
تركيا سابقًا ،وصاحب أسرع هدف في تاريخ
املونديال ،متهم بأنه كان "أحد أعضاء مجموعة
إرهابية مسلحة" ،باإلشارة إلى املنظمة التي
يديرها رجل الدين فتح الله غولن املقيم في
الواليات املتحدة وتتهمه أنقرة بأنه كان وراء
محاولة االنقالب ،بحسب ما ذكرت وكالة
األناضول الرسمية.

يانوزاي معارًا إلى سندرالند

استعار سندرالند اإلنكليزي جناح مانشستر
يونايتد البلجيكي عدنان يانوزاي ملوسم واحد
على سبيل اإلعارة .وبات يانوزاي ثالث العب
ينضم إلى سندرالند منذ تعيني اإلسكوتلندي
ديفيد مويز مدربًا له الشهر املاضي ،علمًا بأن
َ
الالعبني اآلخرين ق ِدما من مانشستر يونايتد،
وهو فريق مويز السابق ،وهما املدافعان
اإليرلنديان بادي ماكنير ودونالد الف .كذلك
أعلن ساوثمبتون أنه جدد عقد ظهيره الصربي
الدولي دوجان تاديتش ألربع سنوات إضافية
حتى عام .2020

عقد جديد لجيمس
بـ  100مليون دوالر

اتفق نجم كرة السلة األميركي ليبرون جيمس،
على تمديد عقده مع كليفالند كافالييرز حامل
لقب الدوري األميركي الشمالي للمحترفني
لثالث سنوات إضافية مقابل  100مليون
دوالر أميركي .وصرح جيمس ( 31عامًا) ملوقع
"انتيرابتيد"" :أود إطالعكم على أنني سأمدد
عقدي مع كليفالند كافالييرز ،فريق مدينتي
األم" .وسبق لجيمس ،الذي منح فريقه باكورة
ألقابه في الدوري األميركي املوسم املاضي على
حساب حامل اللقب غولدن ستايت ووريرز
( 3-4في سلسلة نارية) ،أن صرح في وقت
سابق بأنه بوارد تمديد عقده مع الفريق الذي
أطلقه في عالم كرة السلة عام  .2003وذكرت
شبكة "أي أس بي أن" األميركية املتخصصة أن
جيمس سيتقاضى  -وفق شروط العقد الجديد
  31مليون دوالر أميركي في املوسم األول،و 33في الثاني و 36في الثالث ،ما يجعل منه
العب السلة األعلى أجرًا في الدوري األميركي
ملحترفي كرة السلة والعالم على ٍّ
حد سواء.

سيرينا حاضرة في سينسيناتي

أكد منظمو دورة سينسيناتي الدولية األميركية
لكرة املضرب مشاركة املصنفة األولى عامليًا
األميركية سيرينا وليامس في البطولة .وغادرت
وليامس ،حاملة اللقب مرتني تواليًا في والية
أوهايو األميركية ،أسوار أوملبياد ريو 2016
بخفي حنني إثر سقوطها املفاجئ في الدور
الثالث لفردي السيدات أمام األوكرانية إيلينا
سفيتولينا املصنفة  20بواقع  6-4و.6-3
وذكر منظمو البطولة الكامنة في والية أوهايو:
"تغمرنا السعادة إلعالن مشاركة سيرينا بغية
الدفاع عن لقبيها املتعاقبني".
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صورة
وخبر

شـارفت االسـتعدادات علـى نهايتهـا اسـتعدادًا للمـزاد الـذي سـتحتضنه دار «سـوذبيز» اللندنيـة فـي  7أيلـول (سـبتمبر) المقبـل ،ويضـم عـددًا كبيـرًا
مـن ّ
السـيارات القديمـة المملوكـة لمشـاهير ،مـن بينهـم الموسـيقي البريطانـي الراحـل جون لينـون ،والممثـل البريطانـي الراحل جيمس مايسـون.
(دانايـال ليـل أوليفـاس ـــ أ ف ب)

«ضيعة الشنب»
… في إهدن

طروب ومحمد جمال
عناق في المترو

ليزا سيمون
تضيء معبد باخوس

يدعو «اللقاء الثقافي» في
قضاء زغرتا ـ الزاوية (شمال
البنان) إلى عرض مسرحية
«ضيعة الشنب» اليوم وغدًا
في مبنى «الكبرى» في
«إهدن» .املسرحية من كتابة
زاهي سهلي وإخراج كيندا
حنا ،وهي من بطولة شربل
ّ
معوض وليابيل سيدة وتيريزا
الدويهي وجوي سيدة وكاتيا
الدويهي .تدور األحداث حول
حاكم خمول ،يدير شؤون
ّ
قرية كل سكانها من النساء.
يقارب العمل عالقة الحاكم
ّ
السيئ بالناس الذين يحاولون
االنقالب عليه ،ضمن قالب
عالقة الرجل باملرأة.

استحضارًا ألرشيف اإلذاعة
اللبنانية القابع في املستودعات
ولجزء من التاريخ الغنائي
اللبناني املنسي واملهمل ،أطلق
«مترو املدينة» في ّأيار (مايو)
املاضي مشروع «متروفون».
البداية كانت مع حفلة «بتندم»،
تحية للمطربة اللبنانية وداد.
في  24و 31آب (أغسطس)
ُ
الحالي ،ستخصص السهرتان
لطروب ومحمد جمال ،على
أن تحييهما فرقة مؤلفة من:
ياسمينا فايد وإيلي رزق
الله (غناء) ،وسماح أبي املنى
(أكورديون) ،وبهاء ضو (إيقاع)،
وفرح ّ
قدور (بزق) ،وجورج
ّ
حسن (غيتار) ،علمًا بأن هشام
جابر سيتولى تقديم الحفلتني.

بعد زيارة أسطورة الغناء
نينا سيمون ( 1933ـ )2003
«مهرجانات بعلبك الدولية»
وإحيائها حفلة مميزة في معابد
مدينة الشمسّ ،
تقدم ابنتها ليزا
سيمون ( 1962ـ الصورة) حفلة
في  21آب (أغسطس) الحالي
في معبد باخوس في الذكرى
الستني للمهرجان العريق.
ستؤدي ليزا أغاني والدتها
التي كانت صوت الوجع األفرو ـ
أميركي ،ومجموعة من أعمالها
الخاصة .هي مغنية وممثلة
أميركية معروفة لعملها في
«برودواي» ،في رصيدها ثالثة
ألبومات منفردة ،هيSimone :
 ،Superstarو،Simone on Simone
و .All Is Well

«طروب ومحمد جمال» 24 :و31
آب ـ الساعة التاسعة والنصف ـ
«مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حفلة ليزا سيمون 21 :آب ـ الساعة
ً
مساء ـ معبد
الثامنة والنصف
باخوس في قلعة بعلبك.
لالستعالم01/999666 :

عرض مسرحية «ضيعة الشنب»:
اليوم وغدًا ـ الساعة السابعة
ً
مساء ـ مبنى «الكبرى» في
والنصف
إهدن (شمال لبنان) .الدعوة عامة.
للحجز 03/155828 :او 78/886745

كلمات
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أندريه مالرو ...أجمل اإللتماعات

ّ
ّ
القرن العشرين .مغامر استقر في الهند
لم يثبت أندريه مالرو ( 1901ـ ـ  )1976فقط أنه «أعظم كاتب في هذا القرن» كما قال مرة ،بل صارت حياته تأريخًا ألبرز تحوالت ّ
لالستعمار الفرنسي ،و«صحافي» مناضل ضد الفاشية ،ومدافع عن الحريات ،رأى أن الشيوعية أعادت «الخصوبة» للفرد،
الصينية حيث شارك في تأسيس صحيفة مناهضة
ّ
ّ
ومعايشات ورؤى استوطنت
ومجسد رؤيا خاصة عن الثقافة واألدب ،هو الذي قال إن «الثقافة هي الجواب حين يسأل االنسان نفسه ما الذي يفعله على األرض» .تجارب ّ
أعماله أبرزها روايته «الوضع البشري» (غونكور  )1933التي قاربت الثورة الصينية وحروبها األهلية ،وصعود الفاشيات والحرب األهلية اإلسبانية .إنها رواية عن «األفراد وهم
يجابهون قسوة التاريخ ،كما يجابهون األجهزة العسكرية والسياسية في آن» .صاحب القلم الذي «يثب وثبًا» على حد وصف أندريه جيدّ ،يعود إلى الواجهة مع اقتراب
صدرت «أجمل التماعات أندريه مالرو» (غاليمار) التي جمعتها ونسقتها سيلفي هوليت وترافقت
ذكرى رحيله األربعين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) .في هذه المناسبة،
ً
مع رسمات فكاهية وظريفة للواك سيشريس .تغطي هذه األنطولوجيا أعماال ومراسالت ،وخطابات كاتب ملتزم ،مستعرضة ضمن ثالثين تيمة ألمع العبارات التي قالها
المسيح؟) ،والوضع البشري (نختبر الحرب مرة واحدة ،والحياة مرات عديدة) ،والعصيان
صاحب «قدر اإلنسان» مثل الالأدرية (ماذا نفعل بالروح ،إن لم يكن هناك ال الله وال
ّ
ّ
والثورات ،وطبعًا األدب .أنطولوجيا قد ال تروي العارفين بمالرو وأدبه ،لكنها تقدم للقارئ العادي إحاطة بعالم «الغريب األطوار» العصامي!
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حوار
يمضي الروائي المصري محمد عبد النبي ( )1977في مشروع
سردي طويل ،بدأه قبل سنوات بنشر مجموعات قصصية عدة،
منها «وردة للخونة»« ،شبح أنطون تشيخوف»« ،بعد أن يخرج األمير
للصيد» ،قبل أن يصدر روايته األولى «رجوع الشيخ» ،ثم مجموعته
القصصية «كما يذهب السيل بقرية نائمة» ،وأخيرًا روايته األحدث
«في غرفة العنكبوت» .إلى جانب هذا المنتج اإلبداعي ،ينشط
«نيبو» – كما يناديه أصدقاؤه – في حقل الترجمة ،إذ أصدر ترجمات
عدة لروايات عن اللغة اإلنكليزية ،وأخيرًا حاز ّ جائزة الدولة المصرية
التشجيعية في مجال الترجمة ،بخالف عدة جوائز أخرى ،منها

«ساويرس» في القصة والرواية .كما وصلت روايته «رجوع الشيخ»
إلى القائمة الطويلة بالجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر).
أضف إلى ذلك إدارته لمحترف الكتابة (الحكاية وما فيها) ،الذي
يشرف عليه منذ سنوات.
ّ
يميل الكاتب المصري إلى التجريب ،يفضل تقديم بناء سردي مخاتل،
أو فكرة المعة ال تجنح لألنماط الكالسيكية المعتادة والمتراكمة.
ربما يفعل ذلك إيمانًا بمقولته التي كررها في أكثر من مناسبة
«الكتابة هي اللعب بمنتهى الجدية» .لكن ،وعلى الرغم من ذلك،
جاءت «في غرفة العنكبوت» (العين للنشر  ،)2016خالية من

محمد عبد النبي :لم أتعامل مع بطل روايت
أحمد مجدي همام
¶ ف ــي رواي ـ ـتـ ــك «فـ ــي غ ــرف ــة ال ـع ـن ـك ـبــوت»
مـحــاولــة للحفر فــي منطقة شــائـكــة على
املستوى املجتمعي ...هل شعرت أنك مقدم
على مخاطرة بالنبش في هذا املوضوع؟
ـ ـ لم تكن هناك مخاطرة على املستوى
املجتمعي ،الرواية موضوعها صادم
عمومًا – غير
لكنها – من حيث األداء
ّ
صادمة ،نستطيع أن نقول إنها كانت
مـغــامــرة مـحـســوبــة .كـنـ ُـت أدرك أنني
أنجز شيئًا مختلفًا ومهمًا بالنسبة
ّ
إلي ولتجربتي مع الكتابة ،لكني لم
أشعر به كمخاطرة باملرة.
¶ يبدو هاني محفوظ ،أيقونة ورمزًا للقمع
املجتمعي ليس حيال املثليني فقط ،وإنما
ح ـيــال االخ ـت ــاف ع ـمــومــا ..ه ــل نستطيع
القول إن هذه رواية (األقلية) املقموعة أمام
األغلبية القامعة؟
ُ
تجنبت قدر ما استطعت أن أتعامل
ــ
م ــع ش ـخ ـص ـي ـتــي ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ،هــانــي
محفوظ ،كأيقونة أو رمــز ألي شيء،
مــن شــأن هــذا أن يمنع ه ــواء الحياة
عنه .تعاملت معه كإنسان يتعرض
ل ـظ ــروف خ ــاص ــة ،تـضـعــه ف ــي قـفــص.
باختصار هذه رواية هاني محفوظ
الذي صادف أنه جزء من أقلية قمعها
ّ
املجتمع ،لكنه ال يمثل إل نفسه .ليت
املعادلة هي أن هناك أقلية مقموعة
أم ــام أغلبية قــامـعــة ،لكنها أعـقــد من
ذلك كثيرًا ،ربما هي أقليات تضطهد
بعضها بـعـضــا ،ورب ـمــا هــي أغلبية
واحـ ـ ـ ــدة ت ـض ـط ـهــد ب ـع ـض ـهــا ب ـع ـضــا،
لست مـتــأكـدًا .التشبث باالختالفات
بني الناس ومحاكمتهم بناء عليها
حـيـلــة ك ــل مـجـتـمــع ع ــاج ــز ،وتــذويــب
ت ـل ــك االخـ ـت ــاف ــات أي ـض ــا خ ـط ــر آخ ــر
قائم .بعيدًا عن الكالم الكبير يجدر
بنا أن نبحث وراء ســؤال أي تهديد
يـمـثـلــه لـنــا اخ ـت ــاف اآلخ ــر ع ـنــا؟ هل
هناك تهديد حقيقي أم أنها أوهامنا
وبضاعة ّ
تجار السياسة والعقائد؟
م ـ ـجـ ــرد ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل ق ـ ــد ي ـف ـض ــي إل ــى
اكتشافات كثيرة.
¶ اس ـت ـنــدت ع ـلــى ح ــادث ــة «ك ــوي ــن ب ــوت»،
ورغ ــم ذلــك أك ــدت أنـهــا خلفية بعيدة وأنــك
ال تـنـشــد م ـحــاكــاة الـ ــواقـ ــع ...ف ـمــا ال ــداع ــي
الستحضارها هنا؟
ً
ـ ـ ـ ال ــدرام ــا هــي ال ــداع ــي ،أوال وأخ ـي ـرًا،
رب ـمــا أردت أن أج ـعــل مـنــه ج ــزءًا من
حــدث أكـبــر مــن حكايته ،حــدث صار
اآلن مـهــددًا بالنسيان طـ ّـي التقارير
الـحـقــوقـيــة واألوراق الــرس ـم ـيــة رغــم
م ــا ت ــرك ــه م ــن أثـ ــر ف ــاج ــع ف ــي نـفــوس
ً
أكثر من خمسني رجــا .حدث ما زال
بصور مصغرة،
يتكرر حتى اآلن ولو
ٍ
لـكـنـهــا م ـتــواص ـلــة ،ب ـع ـي ـدًا ح ـتــى عن
مباحث اآلداب ،إذ استطاعت إحدى
املــذيـعــات فــي برنامجها قبل شهور
أو ربما سنة أن تشن غــزوة مباركة
على حـ ّـمــام بـخــار بـلــدي وأن تقبض
بمعاونة الشرطة على كل املوجودين
بــه وأن تـصـ ّـورهــم وأن تشعل الدنيا
ث ـ ــم انـ ـتـ ـه ــت ال ـق ـض ـي ــة إل ـ ــى ال ش ــيء
وخــرجــوا بـ ــراءة ...مــا معنى ه ــذا؟ ما
طـبـيـعــة املـجـتـمــع وامل ــؤس ـس ــات الـتــي

سمحت لهذه املذيعة بأن تلعب دور
الشرطة األخالقية واملخبر والقاضي
والجالد معًا؟
¶ ت ـعـ ّـرض هــانــي مـحـفــوظ وآخ ـ ــرون معه
لـظـلــم وم ـحــن كـ ـب ــرى ...انـعـكــس ذل ــك على
ن ـف ـس ـي ـتــه وصـ ــوتـ ــه (صـ ــوتـ ــه ال ـف ـيــزي ـقــي،
َ
وصوته في عملية السرد)ْ ...
ألم تخش أن
يتحول هذا الصوت إلى عملية عويل ونواح
ممتدة؟
ـ ـ ـ ـ ـ ـ هـ ـ ـ ــذا خـ ـ ـ ــوف دائـ ـ ـ ـ ــم ع ـ ـنـ ــد ت ـ ـنـ ــاول
أي مـ ــوضـ ــوع لـ ــه هـ ـ ــذه ال ـ ــدرج ـ ــة مــن
حـ ـس ــاسـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاعـ ــر وال ـ ـصـ ــدمـ ــات
النفسية والشعور بأنك ضحيةَ .
وزاد
هــذا الـخــوف مــع استخدامي لصوت
الضمير األول والسرد بلسان هاني
محفوظ نفسه ،وربما تكون الرواية
انـ ــزل ـ ـقـ ــت ب ــالـ ـفـ ـع ــل إل ـ ـيـ ــه ف ـ ــي ب ـعــض
املــواضــع ،لكن كانت عملية التحرير
وإعــادة الكتابة هي طوق النجاة في
اسـتـبـعــاد كــل شبهة ازديـ ــاد عاطفي
ق ــدر اإلم ـك ــان .املـشـكـلــة لـيـســت فــي أن
ّ
وتفجع،
تنصت لصوت رثــاء لـلــذات
بـ ــل أن ت ـس ـت ـط ـيــب االس ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـهــذا
الصوت ،وأال يخدش أذنيك صراخه،
أال تـشـعــر أن ــه مـبـتــذل وم ـك ــرور مثل
أغـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـنـ ــواح الـ ـع ــاطـ ـف ــي؟ وت ـلــك
كـلـهــا أسـئـلــة يــواجـهـهــا ال ـكــاتــب مــرة
بـعــد أخ ــرى ،وي ـحــاول اإلجــابــة عنها
عمليًا في سياق لعبته ،وإجابته مرة
تصيب ومرة تخيب.
¶ تناقل صوت الراوي عبر خط الزمن في
الحاضر واملاضي البعيد والقريب ...ملاذا
اخترت تقطيع خط الزمن بهذا الشكل؟ ما
الذي أردت أن تقوله عبر هذه التقنية؟
ـ ـ اخترت تقطيع الزمن بهذا الشكل،
ً
ألن ـنــي بـبـســاطــة ل ــم أج ــد ش ـكــا آخــر
أنـ ـس ــب .ورغـ ـ ــم ه ـ ــذا ح ــرص ــت – ق ــدر
ّ
املـسـتـطــاع – أل تـكــون الـنـقــات أزيــد
مما يجب أو مـحـ ّـيــرة ومــربـكــة ،صار
الـ ـ ـق ـ ــارئ مـ ـعـ ـت ــادًا عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـل ـعــب
ب ـ ـخـ ــط الـ ـ ــزمـ ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــرد األدبـ ـ ـ ــي
وف ـنــون ال ــدرام ــا املــرئـيــة عـمــومــا ،فلم
ت ـعــد بــالـنـسـبــة ل ــه عـقـبــة ف ــي الـتـلـقــي
أو مـصــدر للدهشة .أحـيــانــا ال يجب
أن تـقــول التقنية شـيـئــا ،يكفي أنها
تؤدي الغرض ،وكان من بني أغراض
الـتـقـسـيــم ال ــزم ـن ــي ل ـل ــرواي ــة ه ــو شد
خـ ـي ــط ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ،ب ـم ـع ـن ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
القضية والحبس واملحاكمة كخيط
ً
يـنـقـطــع وي ـت ـصــل مـ ـغ ــزوال م ــع بقية
خطوط العمل ،خلفية حياة الــراوي
وقصصه الشخصية حتى وصوله
إلى لحظة القبض عليه .بالنسبة ّ
إلي
األمر بسيط للغاية :الرواية متواصلة
من طفولة الرواي وحتى خروجه من
الـسـجــن واس ـت ـعــادتــه ص ــوت ــه ،يقطع
ً
هــذا الخيط فـصــوال تتصل بتجربة
ال ـس ـجــن .ف ــي ك ـتــابــات ســاب ـقــة ،كــانــت
هناك تصورات أكثر تشابكًا وتعقيدًا
للبنية تم استبعادها كلها.
¶ هل نستطيع القول إنــك اتخذت مسارًا
مختلفًا في الرواية األخيرة ،وانحزت للمرة
االولـ ــى فــي كـتــابــاتــك إل ــى بـنــاء كالسيكي
خــال مــن أالعـيــب الـســرد وتقنياته لصالح
عمق الشخصية واملوضوع؟

ـ ـ عندي قصص قصيرة كثيرة تخلو
ت ـمــامــا م ــن أي أالعـ ـي ــب ت ـق ـن ـيــة ،وإن
ك ــان ــت تـعـتـمــد ع ـلــى أالعـ ـي ــب أخـ ــرى.
ربما نكون قد حبسنا فكرة الحرفة
بمعناها الواسع داخل علبة صغيرة
اس ـم ـهــا أالعـ ـي ــب الـ ـس ــرد ،ث ـمــة حــرفــة
م ـع ـق ــدة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى إخـ ـف ــاء آث ــاره ــا
بحيث يظهر العمل بريئًا وبسيطًا
ك ــأن ــه ك ـتــب ن ـف ـســه ب ـن ـف ـســه ،هـ ــذه من
أعـلــى درج ــات الـحــرفــة فــي ظـنــي ،وال
أدعــى أنني بلغتها في «العنكبوت»
ولـكـنـهــا ك ــان ــت م ــن ب ــن طـمــوحــاتــي.
ط ـب ـعــا ،ان ـح ــزت لـلـبـســاطــة ،ول ـكــن ما
هو البناء الكالسيكي؟ هل هو بناء
فلوبير أم أغاثا كريستي أم تشارلز
ديكنز أم دان بــراون أم جــون إرفينغ

أم...؟ ال أظن أنه يوجد بناء كالسيكي
واح ــد نـهــائــي ،هــي فقط فـكــرة يرتاح
لـهــا األكــادي ـم ـيــون .ق ـصــدي ببساطة
ّ
كــان أل أربــك الـقــارئ لكي يتجه بكل
كيانه وحــواســه ووعيه نحو حكاية
شخصيتي ،يعيش فيها ويتماهى
بها ،حتى يكاد ينسى أنه يقرأ رواية.
إل ــى أي م ــدى نـجـحــت ف ــي هـ ــذا؟ الـلــه
أعلم.
¶ كـيــف ت ـشــرح املـقــولــة ال ـتــي رددت ـه ــا في
أكثر من حوار صحافي «الكتابة هي اللعب
بمنتهى الجدية»؟
ـ ـ أظن أن شرح مقولة بسيطة وظريفة
ك ـ ـهـ ــذه يـ ـحـ ـت ــاج إل ـ ــى ت ــألـ ـي ــف ك ـت ــاب
صغير ،نذهب فيه وراء ظاهرة اللعب

عند األطفال والحيوانات ثم البالغني
والفنانني ،ثم نختبر معنى الجدية
وه ـ ــل هـ ــي ت ـع ـنــي وال ب ـ ـ ّـد ال ـج ـهــامــة
وال ـت ـح ـج ــر أم اإلخ ـ ـ ــاص وال ـت ـ ّ
ـوح ــد
بما نـقــوم بــه .ثــم سنحاول بعد ذلك
أن نستكشف أفــق تلك األفـكــار داخل
كتابة نراها لعوبًا أو ّ
تدعي هي أنها
لعوب.
¶ ت ـن ـح ــاز ل ـل ـق ـصــة ال ـق ـص ـي ــرة أكـ ـث ــر مــن
انـحـيــازك ل ـلــروايــة ،ه ــذا مــا تـقــولــه سيرتك
الذاتية ،كيف ترى مساحة اللعب وإمكانات
السرد في كال الحقلني؟
ـ ـ ـ ـ كـتـبــت ق ـصــص ق ـص ـيــرة أك ـث ــر مما
كتبت روايــات ،وأظن أن هذا طبيعي
في ظل ظــروف كثيرة ال تتيح للمرء
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المناورات واللعب (على األقل على مستوى التقنية) ّ .فالرواية
التي تغوص بلغة رائقة ،وبصوت سردي سلس ومتدفق ،في
عالم المثليين في مدينة القاهرة ،تحفر عميقًا في تفاصيل هذا
العالم المبهم ،وتقدم مرآة عاكسة لواقع هذه الفئة المهمشة
هاني محفوظ،
والمقموعة في المجتمعات العربية ،عبر حكاية ً
المثلي المصري الــذي دخل السجن ضمن  50رجــا آخرين في
بوت» عام  2001بدعوى أنهم
أحداث الواقعة المعروفة «كوين
ّ
مثليون جنسيًا ،وبتهمة قانونية نصها «ممارسة الفجور» .أثارت
تلك الحادثة لغطًا شديدًا في حينه ،وشهدت جلسات المحاكمة
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متابعة مكثفة أمنيًا وإعالميًا وشعبيًا ،وكذلك على مستوى
المؤسسات والجمعيات الحقوقية محليًا ودوليًا .وانتهت تلك
المحاكمات بعد عامين من التداول ،بقرار بحبس  23متهمًا لفترات
تراوح من السنة وحتى الخمس سنوات.
بالكثير من الجرأة ،وبمجهود بحثي وافر ،اقتحم عبد النبي هذه
المنطقة في روايته األخيرة ،منتجًا نصًا يحتفي بسيرة القمع
وثمن االختالف في مجتمعات مسطحة وأحادية األبعاد« .كلمات»
التقت الروائي المصري ،وحاورته حول «في غرفة العنكبوت»
المحاور:
وغيرها من
ِ

ّ
تي المثلي كأيقونة أو رمز

الكتابة (على كــل املستويات) بــن الجيل
ّ
األحدث من الكتاب املصريني وبني األجيال
السابقة؟
ـ ـ ـ ال أرتـ ــاح ل ـهــذا امل ـف ـهــوم ،رب ـمــا ألنــه
أق ــرب إلــى تقسيم الــرتــب والــدرجــات
واملناصب في املؤسسات الحكومية
والـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة .م ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن ه ـن ــاك
اختالفات تمليها اللحظة والظرف
ب ــن األجـ ـي ــال امل ـخ ـت ـل ـفــة ول ـك ــن تظل
هـ ـن ــاك خـ ـي ــوط م ـم ـت ــدة عـ ــابـ ــرة لـكــل
األجيال ،وهو ما ينتج مفهومًا أقرب
ّ
إلي هو مفهوم العائالت الفنية ،ليس
بمعنى صـلــة ال ــدم وأب ـن ــاء الفنانني
ط ـب ـعــا ،ول ـكــن بـمـعـنــى ش ـعــور كــاتــب
ما بانتمائه لعائلة فنية ممتدة من
أوائل تاريخ األدب وحتى اآلن ،وهي
ليست مدرسة أو مذهب أدبي كذلك،
وم ــع ذل ــك فـثـمــة م ــا يـجـمــع مــارسـيــل
ب ــروس ــت بـجـمـيــس ج ــوي ــس وإدوار

ما هو البناء الكالسيكي؟ هل هو
بناء فلوبير أم أغاثا كريستي أم
تشارلز ديكنز أم دان براون أم جون
إرفينغ؟
ال ـخــراط ،مــا هــو هــذا الخيط املمتد؟
هــذا دور النقاد والباحثني بطبيعة
الحال.

ال ـ ـت ـ ـفـ ــرغ وت ـ ـكـ ــريـ ــس نـ ـفـ ـس ــه ل ـل ـع ـمــل
ل ـس ــاع ــات ع ــدي ــدة وهـ ــو م ــا يـتـطـلـبــه
إن ـجــاز أي عـمــل روائـ ــي مـهـمــا بلغت
بـســاطـتــه .الـقـصــة ،فــي املـقــابــل ،تحب
تـلــك ال ـف ـجــوات الـصـغـيــرة الـتــي تولد
فجأة خــال زحــام الـيــوم وضجيجه.
هل هــذا انحياز للقصة أم استجابة
ل ـ ـل ـ ـظـ ــروف؟ ال يـ ـقـ ـل ــل ه ـ ـ ــذا م ـ ــن ق ــدر
محبتي لـفــن الـقـصــة ،لكنني لــم أعــد
أفـ ـص ــل بـ ـح ــدة ب ــن الـ ـن ــوع ــن ،ال مــن
ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ـن ـي ــة وال مـ ــن نــاح ـيــة
ال ـت ـل ـقــي .امل ـســاحــة املـ ـح ــدودة ف ــي فن
القصة قــد تتيح ،وه ــذا هــو املدهش
في الحقيقة ،فــرص أعلى للتجريب،
لكن القماشة الواسعة للعمل الروائي
تفرض قدرًا أكبر من التعقل والتريث

قـبــل ات ـخــاذ قـ ــرارات قــد ت ــودي بجهد
سنوات في ملح البصر .وفي النهاية
م ــا أك ـث ــر ال ـق ـص ــص ال ـت ـق ـل ـيــديــة وم ــا
أكـثــر ال ــرواي ــات الـتــي تشطح وتلعب
وتـ ـج ــرب ،ب ـصــرف ال ـن ـظــر ع ــن نـجــاح
هذه أو تلك .وربما ال أكون الشخص
األنسب للحديث عن هذا.
¶ ومـ ـ ـ ــاذا عـ ــن الـ ـت ــرجـ ـم ــة؟ ق ـل ــت م ـ ــرة إن
الترجمة هي «التبرع بدم الكتابة للغرباء»..
ملاذا تتبرع به؟
ـ ـ األمر أوضح من أن يحتاج للسؤال،
أنا أعيش من الترجمة وليس عندي
وسيلة أخرى غيرها ألكل العيش.
¶ حـ ـصـ ـل ــت ع ـ ـلـ ــى جـ ـ ــائـ ـ ــزة ال ـ ــدول ـ ــة
التشجيعية فــي حـقــل الـتــرجـمــة ،بـ َـم

ت ـخ ـت ـلــف هـ ـ ــذه ال ـ ـجـ ــائـ ــزة عـ ــن بــاقــي
الجوائز األخرى التي حصدتها ؟
ـ ـ ـ كــانــت فــرحـتـهــا ك ـب ـيــرة ،ألن ـهــا أول
جــائــزة فــي الـتــرجـمــة ،واملـنــافـســة في
هذا الحقل جديدة وغريبة ّ
علي ،رغم
أنه عملي األساسي ،ثم إنني كنت قد
نسيت تقدمي لها تقريبًا منذ نحو
ع ــام ــن ق ـبــل إع ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج .وك ــان
لها أيضًا مغزى آخــر مهم بالنسبة
لــي وه ــو أن تعبي وحــرصــي (أغـلــب
الــوقــت على األق ــل) على إنـتــاج عمل
مـتــرجــم جـيــد لــم يــذهــب ه ــدرًا تمامًا
ُ
ُ
وأنه لوحظ وكوفئ.
¶ ه ــل تــؤمــن بـمـفـهــوم األج ـي ــال األدب ـي ــة؟
هــل هـنــاك اخـتــافــات جوهرية فــي عملية

¶ قـ ــدمـ ــت عـ ـل ــى مـ ـ ـ ــدار سـ ـ ـن ـ ــوات ورش ـ ــة
«الـ ـحـ ـك ــاي ــة وم ـ ــا ف ـي ـه ــا» ل ـك ـت ــاب ــة ال ـس ــرد
الــروائــي والـقـصـصــي ..كيف تــرى جــدوى
تلك الــورشــات؟ كيف ّ
تقيم التجربة؟ وما
هي أبــرز مالمح التدريبات أو املمارسات
العملية في الورشة؟ وماذا عن كتابك الذي
حمل نفس االسم (الحكاية وما فيها)؟
ـ ـ أرى بكل تأكيد أن لها قيمة كبيرة،
وأن ـهــا كــانــت مــن بــن األح ـجــار التي
حركت املياه الراكدة في الواقع األدبي
خالل السنوات القليلة املاضية ،لكني
ما زلت أؤكد أنها ال يمكن أن تصنع
كاتبًا ،غــايــة مــا هنالك أن تــدلــه على
الطريق ،وعليه وحده أن يصنع هذا
الطريق ويقطعه بالكتابة واملمارسة
واملحاولة .شخصيًا استفدت الكثير
من تجربة الــورشــات ،على املستوى
الفني واملستوى اإلنساني والنفسي
وأتمنى أن أكون قد تركت أثرًا
كذلكّ ،
ول ــو ه ـيــنــا ف ــي وع ــي ون ـفــس ك ــل من
شــاركــوا فــي هــذه الــورشــات .األمثلة
على التدريبات واملمارسات العملية
كثيرة ،قــد ال يتسع لها املـجــال هنا،
وقـ ــد ت ـج ــد م ـن ـهــا ال ـك ـث ـيــر ف ــي ك ـتــاب
«الـحـكــايــة وم ــا فـيـهــا» ال ــذي أعـتـبــره
ورشــة مكتوبة ومـقــروءة ،وإن كانت
تفتقد لـطــابــع الـتـعــامــل املـبــاشــر بني
املدرب واملتدربني.
¶ خضت تجربة اإلقامة الفنية ملدة ثالثة
شهور فــي جامعة آي ــوا ..كيف تقيم هذه
ّ
ال ـت ـجــربــة؟ وه ــل تـنـصــح ال ـكــتــاب الـشـبــان
العرب بخوضها؟
ـ ـ كانت الفترة شهرين ونصفًا ،املدة
األك ـبــر منها فــي والي ــة آي ــوا ،وبقية
األيــام موزعة على واليــات مختلفة،

الـسـفــر تـجــربــة مـثــريــة إنـســانـيــا بال
ّ
شــك ،واالحتكاك بكتاب من ثقافات
ولـ ـغ ــات وخ ـل ـف ـي ــات م ـخ ـت ـل ـفــة يــزيــد
التجربة ث ـ ً
ـراء ،مــن ناحية هــي حالة
ت ـغ ـي ـي ــر جـ ـ ــو وإنـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاش لـ ـلـ ـح ــواس
وابـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد ع ـ ــن ال ـ ـ ــروت ـ ـ ــن املـ ـعـ ـت ــاد،
وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى فيها درج ــة من
اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف الـ ـط ــاق ــة غـ ـي ــر املـ ـب ــاش ــر،
استنزاف طاقة اإلبداع الذي يتغذى
(عـ ـن ــد ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــاس ،وف ـ ــي بـعــض
األوق ـ ــات) عـلــى االس ـت ـقــرار واإلي ـقــاع
الـيــومــي وال ـن ـظــام .ع ــاوة عـلــى ذلــك،
فـ ـه ــم ه ـ ـنـ ــاك س ـي ـن ـت ـظ ــرون مـ ـن ــك أن
ً
تـكــون ممثال لبلدك ومجتمعك ،قد
ي ـس ـتــدرجــونــك ألح ــادي ــث سـيــاسـيــة
ال تميل لـخــوضـهــا ،لـيــس ألن ــك غير
مهتم ولكن ألنك قد ال تكون الشخص
األنسب للحديث عنها ،لست خبيرًا
سياسيًا أو ناشطًا أو أي شــيء من
هذا ،لكنهم – وخصوصًا إذا كنت من
دولــة عربية أو منطقة مضطربة أو
عالم ثالث – يتوقعون منك أن تلعب
أدوارًا شبيهة بـهــذه .فــإذا كــان ال بد
من نصيحة ال أشجع هذا النوع من
السفريات ملــن ال يحب الـخــوض في
ّ
أحاديث السياسة ّ
عمال على بطال،
ّ
ّ
وملن ال يمثل شيئًا إل ذاته .عدا ذلك
فالسفر مفيد.
¶ ُع ـ ــرف ـ ــت بـ ـك ــون ــك ح ـ ــاصـ ـ ـدًا ل ـل ـج ــوائ ــز
األدب ـيــة .وصـلــت إلــى قــوائــم البوكر وفــزت
بجائزة ساويرس أكثر من مــرة ،وجائزة
مـعــرض الـقــاهــرة الــدولــي للكتاب وغيرها
مــن الـجــوائــز ..أي قيمة تضيفها الجوائز
لـلـمـبــدع وإلب ــداع ــه؟ وك ـيــف ت ــرى الـضـجــة
املصاحبة للجوائز العربية مع كل إعالن
للنتائج؟
ـ ـ كــل جــائــزة ،فــي األدب أو الترجمة،
صغيرة أو كبيرة ،هي دفعة تشجيع
ُ
وقبلة إنعاش ،على املستويني املادي
واملـ ـعـ ـن ــوي .ومـ ــع ذل ـ ــك ،ف ـهــي ليست
املعيار الوحيد أو النهائي للكاتب،
تسليط الضوء على كاتب في لحظة
غ ـيــر م ــوات ـي ــة ق ــد ي ـع ـنــي ف ـضــح أدق
ع ـيــوبــه أي ـض ــا ،وبــال ـتــالــي ل ــن يـكــون
شيئًا إيجابيًا على طــول الخط ،مع
الوقت سوف تنتهي ضجة الجائزة
ويبقى العمل نفسه وال ّ
بد أن يكون
قـ ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وم ـح ــارب ــة
الـنـسـيــان ،حـتــى بـعــد رح ـيــل مــؤلـفــه.
ال ـج ــوائ ــز امل ـص ــري ــة مـعـظـمـهــا ت ـقـ ّـدم
لـلـمـصــريــن ف ـق ــط ،رب ـم ــا بــاسـتـثـنــاء
جائزتني أو ثــاث ،وهــذه نقطة قـ ّـوة
لـصــالـحـهــا ل ـتــرك ـيــزهــا ع ـلــى محيط
ث ـقــافــي مـ ـح ـ ّـدد وت ــوج ـي ــه الـتـشـجـيــع
ن ـح ــوه .صـحـيــح أن بـعــض الـجــوائــز
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة الـ ـضـ ـخـ ـم ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
استقطاب االهتمام والرغبة ،لكنها
مــا زال ــت فــي سبيلها لـخـلــق رصيد
معنوي في املحيط الثقافي ،ويبدو
أن أم ــام ـه ــا ب ـعــض ال ـع ـق ـبــات عليها
ت ـج ــاوزه ــا لـتـحـقـيــق هـ ــذا الــرص ـيــد،
ب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن ال ـق ـي ـمــة امل ــادي ــة
لها .أعتقد أن بعض الجوائز ّ
املهمة
تـ ّ
ـوجــه اآلن ألن ــواع أدبـيــة أخــرى غير
ال ــرواي ــة ،ولـكــن تبقى ال ــرواي ــة محط
األنظار ألسباب كثيرة ،بعضها فني
وبعضها تجاري.

4

كلمات

السبت  13آب  2016العدد 2960

نصوص

قمة بيضاء ...بيضاء

أنطوان
أبو زيد

ّ
ّ
أحتاج وأنا أتكلم إلى قليل من الرقة.
صوتي سليم .ولكنني منذ خروجي
م ــن املـ ـنـ ـش ــرة امل ـق ــاب ـل ــة ،وم ـح ــاول ـت ــي
َ
ـاول ،أنــا
ع ـبــور ال ـطــريــق ال ـطــويــل ،أح ـ ـ َ
ال ـص ــرص ــار ال ـح ــدي ــد ،أن أنـ ـف ــض عن
جـ ـن ــاح ـ ّـي شـ ـب ــه ال ـ ــدائ ـ ــري ـ ــن ال ـغ ـب ــار
األص ـف ــر امل ـتــراكــم عـلـيـهـ ّمــا ه ـنــالــك .ال
أخ ـفـيــك أن ـنــي ب ـل ـغـ ُـت ســنــا عـتـ ّـيــة بني
ُ
وكنت خطيبهم
صحبي في املنشرة.
ّ
أيام الصمت ،ونوم اآلالت ،وعز النقاء.
وكانت أيامًا عظيمة .كنت أستند الى
ّ
نشيرة مستطيلة فــوق حجر العلية.
أرف ـ ـ ُـع رأس ـ ــي ،وأض ـ ـ ّـم ُج ـن ــاح ـ ّـي ضمًا
َ
يهبني ّ
الصالبة ،وينفخ ّ
في االعتزاز.
ُ
وك ـنـ ُـت أجـ ــول ب ـن ـظــري ،مــن ع ـ ٍـل ،على
جـمــاعــة الـصــراصـيــر املـتـلـ ّـويــة ،وغير
امل ـن ـض ـب ـطــة وال ـ ـنـ ــافـ ــدة الـ ـصـ ـب ــر .وإذ
يــرفــع بعضهم قوائمهم ويتركونها
ّ
م ــرف ــوع ــة وم ـه ـت ــزة كـ ــأن ل ــاع ـت ــراض،
ّ
يــأتــي صــراصـيــر آخ ــرون مــع حــمــاالت
ويرفعونهم عليها ،ويـخــرجــون بهم
ال ــى ج ـبــل ال ـ ـقـ ــاذورات خ ـلــف املـعـمــل،
غير البعيد ،كما أسلفت لكّ .
ثم أعاود
النظر ،فأرى الغالبية منصتة .عندئذ،
كــان يصعد نـحــوي أحــد الصراصير
الذين يشارفون
العجزة ،ومن أولئك
ّ
ع ـلــى املـ ـ ــوت ،ف ـي ـكــاد ي ـت ـعــثــر ب ــال ــرداء
األزرق الذي يحمله بني يديه ،فيضعه
منكبيّ ،
ّ
ثم أراه يهوي ميتًا على
على
الدرج.
ّ
ّ
وهـ ـك ــذا ،ظ ــل ي ـقـ ّـدم ـنــي ك ــل الـخـطـبــاء
ال ـصــراص ـيــر ال ـع ـجــزة ،قـبـيــل مــوتـهــم،
ّ
ع ـ ــارف ـ ــن أن ه ـ ــذا ش ــرفـ ـه ــم األخ ـ ـ ّيـ ــر،
ّ
ورسالتهم يسلمونها من يستحقها.
ف ـ ــأق ـ ــول« :يـ ـ ــا إخ ـ ــوان ـ ــي ال ـص ــراص ـي ــر
الـ ـح ــدي ــدي ــة .إنـ ـن ــا نـ ـع ــرف ت ـم ــام ــا كــم
ّ
يكلفنا ال ّـحـفــاظ عـلــى نــوعـنــا ال ـنــادر.
وكم تتمنى أنواع الصراصير األخرى
ّ
ّ
مستقرين
أن تــرانــا مضمحلني ،غير
فــي مـكــان ،وعــاجــزيــن عــن احـتــال ّ
أي
ف ـجــوة ،أو الـصـعــود ال ــى ّ
أي بـنــاء أيــا
ّ
يكن انخفاضه ،ظــانــن أننا ال نقوى
على الحركة بسهولة .وأنه ال يسعنا
الطيران الى مستوى النوافذ والكوى.
ولكنهم خـسـئــوا» .وهـنــا ك ــان يرتفع
ص ـف ـي ــر مـ ــن الـ ـجـ ـم ــع ،وأروح أس ـمــع
ْ
الحديد،
هتافات ،من مثل« :صرصار
ع ـم ــرو م ــا ب ـي ـح ـيـ ْـد» ،وأق ـ ـ ــوال أخ ــرى،
ّ
ّ
ح ــت ــى أملـ ــح رؤوس ك ـث ـيــريــن تـتـفــكــك
وت ــرت ـف ــع ع ــن األكـ ـت ــاف الـ ـع ــاري ــة .فــي
حني يروح يعلو أنني أولئك املنزوعة
منهم األجنحة ،عبثًا ،ومثل الخفوت
الذي ال أثر بعده ،وال صدى .ومن ّ
ثم
تتعالى غبائر الهاتفني والضاربني
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على طبول بطونهم بعضهم البعض،
والرافعني أثوابهم الى فوق رؤوسهم،
وق ـ ـ ــد ع ـل ـق ــت ف ـي ـه ــا بـ ـع ــض األش ـ ـ ــاء
والعظام ،الى أن تحجب عني الغبائر
ال ـن ـظ ـ َـر ال ـي ـه ــم ،ك ـمــا ت ـح ـجــب ال ـغ ـيــوم
ّ
ال ـش ـ ّت ــائ ـي ــة ،فـ ــي ع ـ ــز املـ ـط ــر وال ـث ـل ــج،
ح ــواف الـطــريــق املـسـنـنــة ال ــى وكــرنــا،
ت ـح ــت امل ـص ـط ـب ــة ،ت ـح ــت بـ ــاب مـعـمــل
ال ـكــراســي الـكـبـيــر .وك ـنـ ُـت أرفـ ـ ُـع يــدي،
ّ
آن ـئ ـ ٍـذ ،مستجمعًا ك ــل م ــا أوت ـي ـ ُـت من
قــوة صــوت ،وهالة وسطوة ،فأصرخ
ب ـه ــم مـ ـ ـه ـ ـ ّـددًا« :إيـ ــاكـ ــم والـ ـف ــوض ــى!».
فيهدأ الحضور في الصفوف األولى،
وي ـ ـشـ ــرعـ ــون فـ ــي إس ـ ـكـ ــات اآلخـ ــريـ ــن،
م ـس ـت ـخ ــدم ــن ف ـ ــي ردعـ ـ ـه ـ ــم ع ـص ـ ّـي ــا،
وع ـي ــدان كـبــريــت ضـخـمــة ،ودبــابـيــس
ذات رؤوس حـ ـ ـ ّ
ـادة ل ـل ـغــايــة ،الـ ــى أن
ي ـت ــراج ــع الـ ـع ــدد األكـ ـب ــر م ـن ـهــم خلف
كــومــة ال ـن ـشــارة الـسـفـلــى ،مجرجرين
قتالهم وجــرحــاهــم الــى بقعة ناشفة
نسبيًا ،ويكتفون بالنظر الـفــارغ من
االهتمام ،وعيونهم مسلوبة الضوء،
م ـط ــرف ــة الـ ــى األعـ ـل ــى وك ــأن ـه ــا ع ــادت
ّ
فجأة من أرض سحيقة للغاية ،وكأن
امل ـن ـظــر ب ــات نـقـطــة اإلنـ ـق ــاذ والــره ـبــة
الوحيدة .وهكذاُ ،
كنت أتابع كالمي،
الذي اعتبره غاية وجــودي كخطيب،
ف ـ ــأق ـ ــول« :يـ ـ ــا إخ ـ ــوان ـ ــي ال ـص ــراص ـي ــر
الـ ـح ــدي ــد ..إن ـن ــا الـ ـي ــوم ن ـع ــان ــي أزم ــة
ّ
عـظـيـمــة ،ت ـهــون أمــام ـهــا ك ــل مآسينا
الـســابـقــة والــاح ـ ّقــة .فـقــد جعلنا قــوم
ال ـصــراص ـيــر ال ـبــن ـيــة ،ذوو األجـنـحــة
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرة م ـ ـحـ ــرومـ ــن م ـ ــن م ـج ــال ـن ــا
ال ــذي لـطــاملــا كـنــا نحقق فـيــه ذوات ـنــا،
نـحــن املــوهــوبــون لــأمــاكــن النظيفة،
والطوابق العليا ذات البالط ّ
اللماع.
ّ
ن ـحــن املـ ـع ــروف ــون ب ـت ــأن ــي خـطــواتـنــا
واستغراقنا فــي الـتـ ّ
ـأمــل ،مما يعزوه
ً
هــؤالء خـطــأ الــى بطئنا فــي تصريف
ّ
ّ
حياتنا واتكالنا على متاع الظرفاء
ّ
النظيفة! ال.ال .يا إخواني الصراصير
ّ
ننجر الى ما يريده هؤالء،
الحديد ،لن
أو ننقاد الى مخططهم الذي وضعوه
ّ
مسبقًا لنا .نحن نعرف أن عددنا أقل
بـكـثـيــر م ــن ّ
أي مـجـمــوعــة صــراصـيــر
ساكنة فــي أبعد نقطة ،فــي ضواحي
ّ
ه ـ ّـذه ال ـبــاد املـعـتـمــة .ن ـعــرف أن آالفــا
منا سقطوا وهم يبحثون عن املسكن
الالئق بأجنحتهم الحديد ،امللتمعة
فــي شـهــري تـمــوز وآب ،والـقــاتـمــة في
أوان األم ـ ـطـ ــار ،ق ـبــل أن ن ـص ـيــر على
ّ
يقني فــي أن مــا نحمله على ظهورنا
أراض
ه ــو ق ــدرن ــا ال ــذي يــدفـعـنـ ّـا ال ــى ُ ٍ
تخص فجواتها
جديدة ،وأبنية قد ال

أح ـدًا مــن ه ــذه الـصــراصـيــر الخفيفة.
إذ ط ــامل ــا ت ـتـ ّـب ـعـ ْـت هـ ــذه ال ـصــراص ـيــر
تـ ـح ــرك ــاتـ ـن ــا ،وانـ ــدف ـ ـعـ ــت ب ـســرع ـت ـهــا
املعهودة الى احتالل املداخل ّ
املؤدية
ّ
وأخصها
الــى الـفـجــوات واألع ـشــاش،
تلك القائمة في خزائن الخشب ودرف
الشبابيك الضخمة .ولطاملا ّ
ترصدت
دخ ــول ـن ــا هـ ــذه ال ـف ـج ــوات م ـتــأخــريــن،
فتضع عــوائــق أمــامـنــا ،وت ــروح تلقي
ُ
بــنــوى البلح وقـشــور الليمون وقطع
ّ
الخشب ونثار الزجاج على أجنحتنا
املفلوشة ،بشكل أغطية دائرية لدوى
ال ـح ـبــر ،فـتـثـقــل أجـنـحـتـنــا ،فــا نـعــود
قادرين على التراجع وال على الدخول
الفجوات .وهذا ما كان
الى أي من هذه
ّ
يودي بالكثيرين منا ،ويورث الباقني
ّ
مــنــا م ــرض ال ـك ـبــد ،ه ــذا امل ــرض الــذي
ّ
ال يصيب إال ذوي الهمم الكبيرة.»..
ف ـت ـت ـع ــال ــى الـ ـهـ ـت ــاف ــات مـ ــن ال ـج ـم ــوع
املحتشدة« :لتسقط الهموم الكبيرة،
ال ـك ـب ـيــرة .ل ـي ـس ـق ــط .»..وع ـنــدمــا يـهــدأ
الـســامـعــون ثــانـيــة ،أروح أرف ــع خرقة
مـلـ ّـونــة بــالــزهــري وال ــرم ــادي مــن تلك
األعـ ــام الـخــاصــة بـفــرقــة الـصــراصـيــر
أعلى ذروة
التي استطاعت أن تبلغ ُ
لها ،في أبنية املــدن ،منذ أن أنشئت،
أي ق ـب ــل ّم ـئ ــات الـ ـسـ ـن ــوات .ف ـت ـصــدر،
ٌ
عندئذ ،أن ٌ
ات متالحقة ،وعويل غريب
عن طبيعة الصراصير ذوي األجنحة
ّ
الحديد الرصينة ،في الغالب .ذلك أن
عناصر هذه الفرقة القالئل ،ملا بلغوا
ّ
الـ ـ ــذروة امل ــذك ــورة ،الـكــائـنــة ف ــي أعـلــى
ّ
بـنــاء فــي الــوســط امل ـ ّطــل عـلــى املدينة
امل ـشـ ّـعــة ،وأط ــال ــوا الــن ـظــر ف ــي األم ــداء
الشاسعة املفتوحة أمــامـهــم ،أدركهم
ّ
ال ـ ـخ ـ ــوف ،وتـ ـس ــل ــط عـ ـل ــى رؤوس ـ ـهـ ــم
ٌ
امللتصقة بجسومهم نوع من الغبطة
واالح ـت ـج ــاج امل ـ ـ ّـر ،ف ــي آن م ـعــا .إذ لم
ي ـك ــن بــوس ـع ـهــم أن ي ـخ ـ ّـم ـن ــوا م ـق ــدار
ّ
االتساع بينهم وبني أضــواء الشارع،
وبـيـنـهــم وب ــن أضـ ــواء ال ـن ـجــوم الـتــي
ظهرت طاغية في قربها .ورغــم أنهم
ش ـعــروا بــاالع ـتــزاز يغمر نفوسهم –
حتى لم يتوانوا عن الرفرفة البطيئة
بــأجـنـحـتـهــم ال ـحــديــد – لـكــونـهــم من
الــرع ـيــل ّ
األول م ــن ن ــوع الـصــراصـيــر
ّ
الذين تغلبوا على صعاب املنافسة،
ّ
والفتك بهم ،واملوت مرضًا ،والتيه في
ّ
مبنية ّ
خصيصًا لهذا الغرض.
شعاب
ورغـ ـ ــم ذلـ ــك ج ـع ـل ــوا ي ـت ـس ــاء ل ــون عــن
السبب األول الــذي اندفعوا من أجله
إلى أعلى ذروة في املدينة .وكان هذا
مقتلهم.
إذ بـ ـ ـ ـ ـ ــادر حـ ـ ــامـ ـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــم األحـ ـ ـم ـ ــر

وال ــرم ــادي ،ذات ــه ،الــى رمــي نفسه من
ّ
ضامًا جناحيه على جسمه،
األعلى،
ّ
ومـ ــوف ـ ـرًا ب ــذل ــك ال ـس ـق ــوط ال ـخ ــال ــص،
ّ
املـ ـ ـ َ
ـوت األكـ ـي ــد .وهـ ـك ــذا ،ل ـحــق ب ــه كــل
العناصر الــذيــن اعتبر بعضهم ،في
البدء ،عمل حامل العلم وكأنه محض
دعابةّ ،
تنم عن امتالئه غرورًا وغبطة.
ّ
إال أن ـه ــم س ــرع ــان م ــا أدرك ـ ـ ــوا صــحــة
موقفه حــن ثبت لهم وضــع الغرابة
املطلقة بــن انتصارهم العظيم على
ج ـمـ ّـاعــة ال ـصــراص ـيــر ذوي األجـنـحــة
الـبــنـيــة ،وب ــن كـبــر ه ــذه األب ـن ـيــة ،وال
ن ـهــائ ـيــة هـ ــذا األفـ ـ ــق امل ـح ـ ِـب ــط لـبـعــده
وان ـق ـطــاع األن ـف ــاس دونـ ــه .والحقيقة
ّ
أن شيئًا كــان يفوق التقدير ما جعل
ّ
هــؤالء الصراصير املتسلقني األوائــل
ينتحرون بهذه الالمباالة واالبتسامة
تعلو فكوكهم العليا .ربما كان التعب
املفاجئّ .وربما كان شعورهم بأنهم
ســوف يكفون عن كونهم قريبني من
أنـسـبــائـهــم وأصــدقــائ ـهــم وزوجــاتـهــم
وأب ـنــائ ـهــم ،ألن ـهــم خ ــاض ــوا مـســافــات
مـهـلـكــة .امل ـســافــة يـمـكــن أن تـمـيــت .أال
ّ
ت ـ ــرى ذلـ ـ ــك؟ والـ ـغ ــري ــب فـ ــي األمـ ـ ــر أن
قـهـقـهــات راح ــت تـتـعــالــى م ــن رؤوس
األب ـن ـي ــة ،م ــن ح ـيــث ه ــوى صــراصـيــر
ّ
الـ ـح ــدي ــد ،وس ـق ـط ــوا ص ــرع ــى .وك ـ ــأن
ّ
هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة م ــا ّ كـ ــان يـسـكـنـهــا إل
ذوو األجـنـحــة الـبــنـيــة الـخـفــاف .إذن،
ُ
كنت ّكلما ذكـ ُ
ـرت لهم أحـدًا من هؤالء
ّ
املنتحرين ،أو أل ــوح بالعلم الــزهـ ّ
ـري
وال ـ ـ ــرم ـ ـ ــادي ،ف ــأل ـب ــث هـ ـك ــذا م ـن ـت ـظ ـرًا
انـفـجــارًا صوتيًا مــن أولـئــك ّ
امللوحني
ً
به بما يعتبرونه احتفاال سنويًا لهم،
وال أسـمــع صــدى لـكــامــي .ال صــدى.
فقط تلويح وأصوات وضجيج عميق
وه ـتــافــات غـيــر مـفـهــومــة .أروح أقــول
ّ
للجموع إن هــذا الـنــوع مــن االنتحار
ّ
ال يـ ّ
ـؤدي الى نتيجة ،بدليل أن أعداد
ّ
ّ
الصراصير الحديد صارت أقل فأقل،
ّ
حتى اتسعت بهم االوكار والفجوات،
بحيث يكاد يوجد ثالثة أو أربعة في
كل منها .ولكي أجعلهم يتحسسون
خطورة منحى االنتحار على ّ
تطور
نـ ـ ــوع الـ ـص ــراصـ ـي ــر الـ ـح ــدي ــد ن ـف ـســه،
اس ـت ـض ـف ـ ُـت صـ ــرصـ ــورة ب ـي ـض ــاء .أي
نعم ،بيضاء ّبالكامل ،إال ما يظهر من
أظالفها املوشحة بالسواد ،وعينيها
وشاربيها الطويلني ،وآمر لها بعصا
خشبية تتكئ عليها لتمشي.
فهذه كانت عجوزًا ّبل أصابها العجز
ب ــاكـ ـرًا ل ـف ــرط م ــا ت ـنــق ـلــت ب ــن امل ـنــابــر
والـســاحــات الجوفية ،وراح ــت تــروي
أفضال الزمن القديم الــذي كانت فيه
ّ
ك ــل جــدائـلـهــا بـيـضــاء ،وكــانــت تـقــول:
«ل ــن أسـ ّـم ـي ـكــم أب ـن ــائ ــي ،ف ــي الـ ـب ــدء ،ال
ً
ُ
لست فعال في منزلة والدتكم،
ألنني
وال لـكــونــي أك ــره اسـتـعـطــافـكــم .إنـمــا
ّ
ألن ـ ــي تـ ـع ــلـ ـم ـ ُـت ،ع ـل ــى م ـ ــدى ال ـس ـنــن
ّ ّ
ّ
الـطــوال ،أن أميز كــل تـصــرف ،وأقيس
ّ
ردود الفعل منه قياسًا دقيقًا .غير أن
هذا ما كان ّ
يتم من دون ألم .ومع ذلك
كـنـ ُـت ،أنــا املصابة بشلل فــي قائمتي
ّ
ّ
أسجل كــل ما يقوم به أبناء
اليمنى،
ّ
جنسي البيض – وهم قلة قليلة – من
خدمات الى ذوي الحاجة واملصابني
بأمراض ال شفاء منها .أما املنتحرون
فال ُيحسبون في سجالتنا ،وال نقبل
أن نـ ـق ـ ّـدم خ ــدم ــات ل ـع ــائ ــات ـه ــم .ومل ــا
ُ
كنت امــرأة أحــد الصراصير البيض،
ٍّ
العصية
املخابئ
وهــو مغن في أحــد ّ
تظنوا أنني ُف ُ
تنت
على األعــداء ال ،ال
بمصيره ،وال بمواهبه .كــان تـ ّـم ذلك
بالصدفة القاسية ،تلك التي حكمت
ّ
حياة كل من هو أبيض .ورغم إصرار
ال ـب ـقـ ّـيــة ع ـلــى إع ـ ــاء الـ ـل ــون األب ـي ــض،
ل ـ ـ ــون أط ـ ــرافـ ـ ـن ـ ــا وأع ـ ــام ـ ـن ـ ــا ،وح ـت ــى
أوقات فراغنا .إذًا ،ملا ُ
كنت امرأة أحد
ّ
الصراصير البيض فقد كــان علي أن
ّ
أسعىَ ،
فجر ّأول كــل شهر ،مع مئات
الزوجات األخريات ،الى جمع الغذاء
ال ـضــروري لقلوب أزواج ـنــا مــن أعلى
قمة جبل قريب.
ً
ّ
وأذكـ ــر كـيــف كـنــا نـتـســلــق ،وهـ ــدة إثــر
وهــدة ،وصخرة بعد صخرة ،بعد أن

نـكــون قــد اجـتــزنــا املستنقعات حــول
امل ــدي ـن ــة .آه ،ك ــان يـحـمـلـنــا ع ـلــى ذلــك
ّ
حـمــاس خــالــص ،لـكــونـنــا لــم نتخلف
يومًا عن إرسال الكالم الرطب والناعم
لذلك الجبل األشد ّبياضًا من الجبال
ّ
ّ
كــلـهــا ،أشـبــه بـمــا كــنــا نـبـ ّـث صـغــارنــا،
وأحفادنا ،قبل النوم .وكنا على يقني
َ
ّ
ب ــأن الـجـبــل امل ـخــاطــب ه ــذا ك ــان أنبل
ال ـج ـب ــال ،وأعـ ــاهـ ــا ،ولـ ــم ن ـق ـصــد الــى
مـعــرفــة ج ـبــال أخ ــرى غ ـي ــره .الشمس
ُ
ال ـت ــي ا ّخ ـت ـفــت م ــن م ـجـ ّـرت ـنــا ،وك ــوان ــا
املـسـتــدقــة هــا هــي تصعد مــن الجبل
ً
ّ
األشد بياضا ،وتلتمع التماعًا هائال
ّ
من أعاله ،وكأنها اتخذته عرشًا فاقد
مفرغًا لها َ
الوزنّ ،
ومصنوعًا
وحدهاّ ،
َ
مــن م ـ ّ
ـادة ال ــدفء وح ــده ــا .كــنــا نسير
َ
ثـ ــاث ل ـيــال ونـ ـه ــارات عـلــى ال ـتــوالــي،
اثنتني ،خيوطًا
حامالت معنا ،اثنتني
ً
ً
مـشـبـعــة بــال ـش ـمــع وث ـق ـي ـلــة وأس ــاك ــا
من حديد مرسوم على خواتمها في
الطرفني صورة القمر وكواكب أخرى
َ
وشـ ـك ــل أع ــظ ــم م ـن ــام ــة ف ــي مـحـيـطـنــا
الـســابــق ،لئال نغفل عــن املـســار الــذي
سلكناه وال ن ـتــوه .ث ـ ّـم اعـتــدنــا ،فيما
ّ
بعد ،ملزيد من الحيطة ،أن تجرح كل
منا باطن قائمتنا الخلفية ،مــن أول
ّ
املتقدم
املوكب الصرصوري األبيض،
أف ــواج ــا أف ــواج ــا ،فـنـحــدث بــذلــك خطًا
م ــن الـ ــدم مـتـنــاهـيــا بـتـنــاهــي املــوكــب،
يكون عالقة له تعصمه عن الضالل.
إذ ت ــروح تـصــدر عــن شـكــل ال ــدم هــذا،
رائ ـ ـحـ ــة ح ـ ــادة ولـ ــذيـ ــذة فـ ــي آن ،هــي
خليط من طعم امللح الصخري ونثار
املوز والجوز الهندي ،ونكهة الخشب
الصنوبري.
وربما يطيب لك أن تسألني اآلن عما
كنا نفعله فــوق قمة ذلــك الـجـبــل .في
ّ
الحقيقة ،ورغــم كــل مــا أشيع حولنا،
ك ـن ــا ن ـل ـب ــث بـ ــا ح ـ ـ ـ ــراك ،ن ـص ــف م ــدة
وج ــودن ــا ف ــوق ت ـلــك ال ـق ـمــة ،فــاتـحــات
أجنحتنا البيضاء على مداها ،حتى
نـغــدو جــزءًا مــن تلك الكتلة البيضاء
ال ـهــائ ـلــة ،مـطـلـقــات ذل ــك ال ـن ـغــم ال ــذي
نـعــرفــه ،وراج ـيــات أن يحملنا الجبل
األب ـي ــض ال ـيــه ب ـجــاذبــه الـبــاطـنــي كي
ن ــرق ــد ف ــي س ــام ــه وأب ـي ـض ــه ال ـغــامــر.
أم ـ ــا امل ـ ـ ــدة امل ـت ـب ـق ـيــة ف ـك ـن ــا نـقـضـيـهــا
ســاعـيــات فــي إث ــر الـفـطــر غ ــذاء قلوب
أزواجنا املتعبني .ولكن اليوم… كما
ت ـ ــرون ،ه ــا أن ــا أمــام ـكــم آخ ــر م ــن بقي
م ــن ال ـس ــال ــة ال ـب ـي ـض ــاء .بــالـحـقـيـقــة،
هناك أمر في غاية األهمية ،بل يفوق
بأهميته ما عــداه .اإلصـغــاء .إذ حاملا
ّ
شرعت جموعنا البيضاء تتخلى عن
ّ
سمعها ،وتولي أهمية كبيرة لحسها
امل ــاث ــل ف ــي قــوائ ـم ـهــا ،وق ـع ــت فــريـســة
سهلة ألعدائها مــن حولها .أمــا أنتم
…» .وأدركها بغتة التعب ،فأحجمت
عــن ال ـكــام ،واس ـت ــدارت على عقبيها
مستعينة بالعصا.
ّ
ال ـ ـيـ ـ َ
ـوم ،وب ـع ــد أن أي ـق ـن ـ ُـت أن جـمــوع
الصراصير الحديد ،قومي وأقاربي،
لن تأخذ على محمل من ّ
الجد موعظة
هـ ــذه ال ـع ـج ــوز ،وأنـ ـه ــا سـ ــوف تـتــابــع
االن ـت ـحــار بطريقتها الـ ُعـجـيـبــة التي
تـ ــروق ل ـنــزوع ـهــا الـ ــذي ف ـط ــرت عـلـيــه،
بـ ـ َ
ـات ل ــزام ــا أن أخـ ــرج اآلن ،بهيئتي
ّ
الحاضرة ،وهندامي العكش ،وبمكبر
ال ـص ــوت الــوح ـيــد ال ــذي احـتـفـظــت به
زمــن امتهاني الـكــام العالي .ينبغي
أن أق ـ ـفـ ــز ،أنـ ـ ــا الـ ـص ــرص ــور ال ـح ــدي ــد
ال ـنــاجــي ق ـبــل أوان ال ـن ـج ــاة ،أو على
األقـ ــل ،يـجــب أن أج ـت ــاز ال ـبــاحــة الـتــي
تفصلني عــن الـطــريــق .هــا أنــا أجتاز
ال ـب ــاح ــة ب ـخ ـط ــوات ب ـط ـي ـئــة ،وم ـكـ ّـبــر
ّ
الصوت يتدلى تحت جسمي بخيط
م ــن ح ــدي ــد .ث ـ ّـم أن أراك ،أي ـه ــا املـ ــاردُ
ُ
القائم أمــامــي ،خاللك تنبسط البالد
ف ـس ـي ـحــة ،ك ــأن ـه ــا ج ـب ــل أسـ ـم ــر ،عـلــى
الـطــريــق حـيــث أسـيــر وعـلــى الشاطئ
ّ
أتوجه.
حيث
أيـهــا امل ــارد ،فــي يــدك حقيبة ،وقدمك
ثابتة في التراب .فماذا تفعل بي ،أنا
الواصل الى نهاية نسلي؟
* شاعر وكاتب لبناني
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ثالث قصائد
عدنان الزيادي *
الصعود إلى المكتبة

ِّ
ُ
عما ُي َّ
تبحث ّ
عب ُر عنه بكل قو ٍة
وأنت
ْ
َ
خارجًا ِمن معقلك ببقيةٍ ِمن حواس
ِّ
ُ
واجبات اليوم
لم تعطلها
ُ
وما ينبغي تسديده لذلك املخلوق
ُ
الذي يصرخ بك
ّ
ويطلق َمسب ُاتهِ
َ
صفحات أري ــد لها أن تـكــون ِمن
فــي
ٍ
أمجاد طاغيةٍ
ِ
يجيئ م َن َ
ُ
العماء
َ ِ
َ
ازه
بره ِ
وينتصب.

َس ُي ِرينا ُم ْمتلكاته
هنا
على ِخوانهِ
وق ــد تـجـ َّـمــع ح ـشـ ٌـد ج ـيـ َ
ـئ بــه ُمـنـقــادًا
ِ
بهبوب الريح
ُ ِ
وكنت بينهم
ُ
ُ
َّ
ّ
ُ
بحبل
أنا املزود بفكر ٍة مطوقةٍ
ٍ
ومسحوبةٍ في الطريق
َ
ُ
بامتنان
تنبح
السطوح
وألجلها ِمن
ٍ
ِ
ت َ
لك الكالب .
ِ ُ
َّ
َ
ُ
زان
لبنت
ر
يتنك
ن
م
ابن
زانيةٍ
ِ
ٍ
ُ
منهج يطيل لحيته
في َ َ ٍ
يا سل َّ
في متاهتي.
ُ
وال ت ِه ّمني ممتلكاته
ُّ
ُّ
األهم هو ذلك الحظ
َ
ليل
بأن ُتخرج ِمن حانةِ ٍ
َ
صاب بسالحه
غير م
ٍ
رغم أنهم سمعوا اإلطالقة
َ
رت الدماء
وج َ ِ
الحادثة.
يارواة
َ
ّ
ْ
ميتًا لتعرف أنك ِعشتها كلها
فكن ْ َ
بال ِمنقصةٍ
ْ ْ
سوى أنها ُ لم تكن ِملكك
فقد تصادف موتى في الطريق
لهم ٌ
كتب على رفوفك
كتبوها وذهبوا
بمؤلفات
ومن موتهم سيزودونك
ِ
ٍ
عن شؤونهم في املقبرة.

ُ
وردة إيكــو

ْ
لم يكن إليكو غير التمتمات
حب
في
ذلك الوقت من َ ٍ
ُ
حرب األساطير
ُله شكل البطولةِ قبل
ِ
ولم يكن للمرايا ذلك الحظ ألن
ّ
تدلها على ّ
غمازتيها
عندما ابتسمت له
َ
ثم قالت ُه ْ َي َت لك يا خيال
َّ
عر حركتها الريح
يا
خصلة ش ٍ
ْ
فألقت روحها
عينني غافيتني
على
ِ
مياه
في إصبوحةٍ من
ٍ
صيده نرسيس
لم يرها في طريقهِ الى
ِ
ُ
فأصابته بوردتها
َّ
ُ
فتأجل ّيومه وغده
ُ ِّ
مستقبل متعث ٍر بني
ومــا تبقى ِمــن
ٍ
نهدين في متناولهِ
ِ
لو ْأنه ينظرً .
ُ ِّ
ِ
كي تخلدك َ
صر لها نرجسة ُ
صيري له كلماته امللقاة فوق املاء
ِ
َ
تتحطم املوجة
كي
ومـ ــا ِمـ ــن أح ـ ـ ٍـد َيـ ـل ـ ُّـم ش ـظ ــاي ــا وج ـه ــهِ
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العاشق
...
َ
َ
يعود لك
ما عشت ُه لن
ٌ
ستأخذه ذاكرة سعيده
ّ
تجر ُه ِمن يده
وتلقيه في بئر نسيانه
ُ
طعم هذا الليل ما نكهته
ما
النادل
ها
ّأي
َ
حاذق
ببهار
غسق
هات لي طبق
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ـق ب ـ ـ ّـر ٍّي بـصـ ّـيــاديــه
ـ
ف
ـ
ش
ـات جـفـنــة
هـ ـ
ِ
ٍ
ّ
َ
املسلحني بمالعقهم،
ـأس َسـ ـ َـحـ ــر أطـ ــالـ ـ ُـه ال ـخ ـ ّـي ـ ُ
هـ ـ ــات كـ ـ ـ َ
ـام
ِ
ٍ
ساهرًا في مناجاتهِ
َ
غيب ُه
ُ
ِّ
فـلــربـمــا فــي سـكــرتــي س ـ ــأردد أواخ ــرَ
الكلمات
الحذرات
للعاشقات
مما قالته إيكو
ِ
ِ
من غد ال َ
غد بعده
ِ
ٍ
...
َ
َّ
أوراق ُممزقةٍ على أرضي
تعال وانظر أية
ٍ
ّ
كلما أكتب
حرب تلكم األوراق
كجنود في ساحةِ
ٍ
ٍ
بعضها ْلن أجدها
ّملا أراها أن َ
سب هذا اليوم
أمس ال تناسبه
ِمن
ٍ
أين جنود معركتي يا أوراق
أين أوراق معركتي يا جنود
....
لعذوبتهِ
َ
كاد يقتلني
ُ
فقتلته في ملهاته
َ
وجاء ليقتلني في ملهاتي
ُ
يتساقط ُ
منه الب َّلورُ
ّ ِ
كضحك يتهشم
ٍ
ُ
ُ
وينبت في سريري الق ّر ُ
اص
َ
كي أتألم في النوم
يا حارسني
ُ
ْ
ْ
سهرت بي
ضاقت بي فساتني
ٌ
النهر
وتهاوى نجم ِمن خاصرتي الى
ِ
َ َّ
لعل ُ ُه سيراني في املاء
ختك يا أوفيليا
أنا أ ِ
محفوف برعا ٍة
نعش
في
ٍ
ٍَ
بنبات ينعى أزهاره
ن
م
جاؤوا
ِ
الفجر ُ ٍ
ِ
ُ
كنت أتباطأ
ألجلهِ
ُْ ُ
َّ
عيني بدموعه
أغرق
َ
يسبح بانتظاري
كي ُ ْ
أنا املغرورقة.
ُ
وجدته في موتي
يا ما
موته
في
ووجدني
ٌ
َ
تصاعد بينهما عرش
كاثنني
ِ
أعلى ّ
عليني
الى
ُ
ُ
نتماوت
ليراقبنا ونحن

أجل بقائه
من ِ
ُ
نتثاءب
ومن فمهِ
ِ
نـتـهــادى قـبــل ال ـنــوم بــزعــانـفـنــا على
مقربةٍ من
ُ
الدمع
في
لم
قارب ُح َ ٍ
ِ
ُ ِ
ويتأهب من يتأهب لإلبحار
األين
الى
ِ
يا أينك.

يوم ُح ِّر َّيه
في ِ

َّ
ُ
رأسه لقصيد ِة النثر
يا ما ّهز
َ
ُ
وت ـغ ــن ــى ب ــم ـش ـ َّـر ِدي ـه ــا ال ــذي ــن يسكن
معهم

ُ
يطلب أجرًا ِمن صاعديه
الهواء الذي ال
في
ِ
أسرة النوم ُامل ِّ
الى ّ
غيمه
والشراشف الشبيهة ُّ
بالسحب
ُ ِ
ُ
ُ
يتبرع بها الصقيع
واألغطية الوفيرة
ُ
الهبوط الى االرض
مظالت
ّأما
ِ
تبدأ صباحًا
الحمالت ِمن أجل الحرية
لتنظيم
ِ
وتـ ـحـ ـطـ ـي ــم الـ ـق ــا ُفـ ـي ــة عـ ـل ــى رؤوس
َ
الجالسني الى الخوان
بانتظار املائده
ِ
وكـ ـس ـ ِـر وزن ه ـ ــذه الـ ـس ــاس ـ ِـل ال ـتــي
يجرها َمن ُ
يقع في ْ
ُّ
األسر
ُ
ِّ
َّ
وال يريدها املحرر ِمن حبلهِ السري
ٍّ
بمقص يحمله
ُ
مذ نسته ُالقابله
وانشغلت أ ُ
ْ
مه بالسعادة
ْ َ
التي ّأساقطت ِمن السقف
َ
لطرد الشرور
مكانس ُيحتفى بها
ِ
وجعل الفضاء سالكًا للعائدين
ِ
بال مشقةٍ الى أعشاشهم
َ
أو ال ــذاهـ ـب ــن وق ـ ــد ت ــأبـ ـط ــوا وج ـب ــة
الغداء لرحلةٍ سياحيه
ِّ
دفتي ِسجل النفوس
ْبني
ُ ُّ
واحد اآلخر
إذ سيعرف كل
ٍ
وال يقول ِمن أين هذا
وذاك من أين
َ
َ
صدر وال عجز
ال
أيتها الدولة
َ
عمود
وال
َ
َ
كي ننصب كل مــر ٍة خيمة للمعزين
بمصاب
ُ ٍ
يحدث عندما نريده
نتذكره عندما ننسى الكثير
ُّ
يهز رأسه وال يريد بيتًا في الجنان
فهاهنا بيته
َ ّ
َ
ومــشــائ ـيـ ُـه الــذيــن ِم ــن ال ــدراي ــةٍ حيث
َ
قلب
يحفظون عن ظهر ٍ
ً ً
آية آية ,
ً
َ
وطن لم يزنه ميزان
يم
ٍ
سورة في ر ِق ِ
الذهب
وال يمكن نسخه
يبدأ وال ينتهي
ُ
يعثر على إنسانهِ اآلخر
بني الذئاب
َّ
ُ
ويدعوه الى التسلية
بأعواد الثقاب
ِ
الى أن تحترق الغابة
ومن تلقائها تأتي إلينا الصرخات
ِ
لم يفاجئني بصخبه
َ ً
غيوم
ساحبًا معه َرتال ِمن
ٍ
ُّ
ويحط عندي
بمظلته
ـاب ،هــل ك ــان ثـ ّـمـ َـة بـ ٌ
لــم ي ـطــرق ال ـب ـ َ
ـاب
ِ
البيت
لهذا
َ
ٌ
لحكايته
األصل،
إن كان ثمة بيت ،في
ِ
ِ
ُ
وسائد النوم ُفوق املطر
تطفو
َ
ِّ
تطفو ثيابي قبل أن ألب َي دعوته
سأخرج ُ
معه عاريًا
هكذا يقول
َ
البياض
ن
م
أننا
ِ
ِ
ويقول ُ
بحيث ال نرى
ُ
َّ
كلماتنا تسمع
لكن
ِ
كالشهداء
ِ
في يوم ّ
حرية.
ِ
* شاعر عراقي

فوبيـ ـ ـ ــا
سالم العوكلي *
أخاف من طرقة على الباب
أخاف من املطر
من دمعة تترقرق في القلب
أخاف من لعب أطفالي
ومن علبة التبغ
أخاف من زحام الظهيرة
من أعداء ال أعرفهم
وأصدقاء يقرأون حدسي.

5

¶¶¶

أخاف
من شفق املساء
من النوم
ومن الضحك
أخاف
من وقدة الروح
ومن كل ثقب
من سكينة البيت
آخر الليل
من أشباح النهار

تتنزه في شوارع الصمت
من عيون تحدق في السماء
ً
خطى خلفي.
ومن
¶¶¶
أخاف
من بياض السقف
من أصابعي ..
ُ ِّ
تقلب الشواء
وتكتب الشعر
أخاف
من املوسيقى

تشيع نعش األغنية.
من كل صبح
يلمع في مرآة الغرفة
ومن أحذية تمشي على ورقي.
¶¶¶
أخاف
من وشم أمي
وعكاز أبي
أخاف..
من حرائق
تتهيأ في علب الثقاب

من أسماء ال أذكرها
ومن ذكريات الغد.
¶¶¶
أخاف..
من أرض تتجعد
وسماء تتوعد
من نسيم ّ
مر بضفة الجرح
أخاف من نفسي
أخاف من وطني.
* شاعر ليبي
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فكر
ّ
أحمد دلباني معاينًا عناصر التخلف الشرقي
في كتابه «مفاتيح طروادة :كتابات في أزمنة الهويات المغلقة» ً(دار
التكوين -دمشق) ،يطرح الباحث الجزائري أكثر األسئلة الراهنة إشكالية
على رأسها اإلرهاب والتطرف واإلسالموفوبيا
خليل صويلح
ي ــام ــس أحـ ـم ــد دل ـب ــان ــي ف ــي كـتــابــه
«مفاتيح طــروادة :كتابات في أزمنة
ال ـه ــوي ــات امل ـغ ـل ـقــة» (دار ال ـت ـكــويــن-
دمـ ـ ـش ـ ـ ًـق) أك ـ ـثـ ــر األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ال ــراهـ ـن ــة
إشكالية ،في محاولة ّ
جدية لتشريح
ت ـض ــاري ــس ال ـج ـغ ــراف ـي ــات املــري ـضــة،
ّ
واكتشاف مكمن العلة التي يجدها
فــي «االن ـغــاق الـهــويــاتــي» مــن جهة،
وأفول ميراث عصر األنوار األوروبي
من جهة ثانية .وإذا بحصان طروادة
يتخذ أقنعة متعددة بقصد «احتكار
م ـع ـنــى الـ ـت ــاري ــخ» .أس ـئ ـل ــة اإلره ـ ــاب
وال ـت ـط ــرف واإلس ــام ــوف ــوب ـي ــا ،وفـقــا
ملا يــراه هذا الباحث الجزائري ،أتت
بقوة الهيمنة في املقام األول ،وتاليًا
ف ـ ــإن م ــا ن ـع ـي ـشــه الـ ـي ــوم م ــن أح ـ ــوال
ال ـع ـن ــف هـ ــو ن ـت ـي ـجــة ولـ ـي ــس سـبـبــا
ّ
«ي ـت ـح ــك ــم ب ـخ ـي ــوط ال ـف ــوض ــى ال ـتــي
تـصـنــع تــراجـيــديــا ال ـعــالــم» .بعدسة
مـ ـك ـ ّـب ــرة ،ي ـف ـحــص ص ــاح ــب «قـ ـ ـ ّـداس
ّ
السقوط» عناصر التخلف الشرقي
بـ ــدءًا م ــن م ـف ـهــوم ال ـحــريــة بمعناها
املعاصر ،فهي على وجه العموم نبتة
غــري ـبــة ف ــي تـ ــراب املـ ـ ــوروث ال ـعــربــي،
ّ
مما ع ــزز فـكــرة االسـتـبــداد بوصفها
ســاحــا فــي مــواجـهــة الفتنة ،ونوعًا
م ــن «الـ ــاهـ ــوت ال ـس ـي ــاس ــي» .وب ـهــذا
ّ
املـعـنــى ،ظــلــت الـحــريــة فــي الدساتير
ال ـعــرب ـيــة «ذات ح ـض ــور مـحـتـشــم»،
وهو ما ّ
غيب فكرة املواطنة وحقوق
الفرد وواجباته والتعددية الحزبية
ملصلحة شــرعـيــة اإلخ ـضــاع هــرمـ ّـيــا.
ّ
وحتى حــن تمكنت «ث ــورات الربيع

الـ ـع ــرب ــي» مـ ــن ّإزاحـ ـ ـ ــة امل ـس ـت ـب ــد ،لــم
ت ـس ـت ـطــع أن ت ــدش ــن ع ـه ـدًا مـخـتـلـفــا
ّ
فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ــل ــق ب ـم ـس ــائ ــل ال ـح ـقــوق
والحريات والــدولــة املدنية ،إذ خرج
«مارد األصولية» من قمقمه ،ناسفًا
أي مسعى لـلــديـمـقــراطـيــة ،ومــرتــديــا
«عـبــاءة املـقـ ّـدس» فــي مواجهة خطر
التغيير.
لم تسقط الـجــدران العربية إذًا ،كما
س ـقــط جـ ــدار ب ــرل ــن ،إي ــذان ــا بـنـهــايــة
ّ
«ال ـع ـق ــائ ــدي ــات امل ـت ـص ــل ـب ــة» .ذلـ ــك أن
ال ـجــدران العربية اسـتـعــادت حــروب
املــاضــي وذكــريــات ال ـصــراع الــدمــوي
عـلــى الـسـلـطــة «ب ـع ـي ـدًا عــن ال ـق ــراءات
التفكيكية امل ـحـ ّـررة مــن ثقل الــذاكــرة
الطائفية» ،فانتصرت «مدينة الله»
عـلــى «مــدي ـنــة اإلنـ ـس ــان» ،مـمــا أع ــاق
أي ثـ ــورة مـعــرفـيــة لـتـقــويــض «دول ــة
الــوصــايــة» فــي غ ـيــاب «احـتـجــاجــات
العقل الـنـقــدي» .هـكــذا تـبــدو «بالغة
الراهن» ترجيعًا ألوجاع قديمة نائمة
منذ ال ـقــرون الــوسـطــى ،وك ــأن جرعة
ال ـح ــداث ــة ،وأس ـئ ـلــة الـنـهـضــة الـلـتــن
راف ـق ـتــا مــرحـلــة م ــا بـعــد االس ـت ـقــال،
ّ
مجرد مسكن مؤقت لــأورام املقيمة
في العمق .وهذا ما يؤكده الدلباني
في «كتاب املخاطبات» ،قبل أن يشير
إلــى «هزيمة الثقافة الحديثة» أمام
ّ
مــوجــة الـتـطـ ّـرف الـتــي شــكـلــت عالمة
اخ ـتــال صــريـحــة فــي بـنـيــة التفكير
الـعــربــي .إذ تسللت إلــى حياتنا من
«ال ـش ـقــوق وال ـت ـصـ ّـدعــات فــي ج ــدران
مــدي ـن ـت ـنــا الـ ـح ــديـ ـث ــة» .وم ـ ــا ت ـنــامــي
مقولة الهوية وانفجار األصوليات
بــأنــواعـهــا إال ص ــورة تــدشـيـنـيــة في

ّ
ينبه إلى
معضلة
أخرى
منسية
هي
مشكلة
القمع
الجسدي
والحرية
الجنسية

الـ ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى «أس ــاطـ ـي ــر الـ ـ ًب ــداي ــات
الـسـعـيــدة» بــاعـتـبــارهــا مـلـجــأ لـلــذات
الخائبة.
الراهنة ،وفقًا لفصول هذا
املعضلة
ّ
ال ـك ـتــاب ،تـتـمــثــل فــي تـشــويــه صــورة
اآلخـ ـ ـ ــر ع ـ ــن طـ ــريـ ــق ت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ــى
ّ
«فزاعة في الفضاء العام» سواء عن
طــريــق «اإلســامــوفــوب ـيــا» أوروب ـي ــا،
أم لجهة عــدم قــدرة املجتمع العربي
واإلس ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــي ع ـ ـمـ ــومـ ــا االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط
بفعالية في خلخلة رواسب «البنيات
البطريركية وثقافتها القائمة على
ّ
اإلخضاع وهيمنة الذكورة» ،ذلك أن
«نرسيس» املسلم ال يلجأ اليوم إلى
م ــرآة املــاضــي إال كــي يـعـيــش ال ـعــزاء

في عالم يشعر فيه باليتم من أبـ ّـوة
الـتــاريــخ .مــن هنا يبدو أن استثمار
الذاكرة على جانبي املتوسطي أتى
ً
لتعزيز «استراتيجية الهيمنة» أوال،
وإق ـ ـصـ ــاء اآلخـ ـ ــر م ــن دون مــراج ـعــة
عـ ـق ــانـ ـي ــة ثـ ــان ـ ـيـ ــا ،ن ـ ـظ ـ ـرًا الن ـش ـغ ــال
الغرب األوروبي بهويته الحضارية
ّ
املهددة من قبل «املتوحش الدموي»
وتحصينها بـقــوة املـيــديــا املـضــادة
ل ـت ـب ــري ــر ال ـس ـي ـط ــرة االس ـت ـع ـم ــاري ــة.
ولكن كيف تعامل املثقف العربي مع
امليديا الوافدة؟ يجيب صاحب «رمل
ال ـي ـق ــن» بـ ــأن ال ـع ــومل ــة ق ـ ّـدم ــت هــديــة
ثمينة إلى الدول الوطنية في صورة
«ح ـ ـصـ ــان طـ ـ ـ ـ ــروادة» أت ـ ــاح اخـ ـت ــراق

الـ ـ ـق ـ ــاع ال ـح ـص ـي ـن ــة إي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا
وأمـ ـن ـ ّـي ــا ،ع ـب ــر فـ ـض ــاء افـ ـت ــراض ــي ال
يـخـضــع لــأنـظـمــة امل ـعــرف ـيــة املغلقة
أو رقــابــة الـسـلـطــة ،عـلــى أن مساحة
الحرية هــذه ،أزاحــت املثقف النقدي
جـ ــان ـ ـبـ ــا ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة امل ـ ـث ـ ـقـ ــف ال ـن ـج ــم
واستدراجه  -بعد ترويض خطابه-
نحو واجـهــة السلطة ومــراكــز القرار
وجـمــاعــات الضغط لتبرير أفعالها
بقوة الشرعية األدبـيــة والتاريخية
واألخــاقـيــة .لن نستغرب أن يصعد
إلــى الــواجـهــة فيلسوف مـ ّ
ـدجــن مثل
ب ــرن ــار ه ـن ــري ل ـي ـفــي ،أو أن يتخلى
ريجيس دوبريه عن خطابه الكوني
ملتفتًا إل ــى «مــديــح ال ـح ــدود» ،وفقًا
لعنوان أحد كتبه ،فيما يغيب املفكر
العربي الرصني في صناعة خطاب
ّ
يحطم الصورة النمطية عن العربي
أو املـسـلــم ،مثلما ستغيب صــورتــه
ع ــن تـمـثـيــل ال ـه ــام ــش بــامل ـقــارنــة مع
ّ
دفاعه عن شرعية املركز ،متخليًا عن
«وجاهة املعنى داخل أتون الفوضى
ال ـك ــون ـي ــة» .ك ـمــا أنـ ــه ل ــم يـتـمـكــن مــن
حماية «مــديـنــة اإلن ـســان» مــن عــودة
ال ـب ــراب ــرة الـ ـج ـ ّـدد .م ــن ض ـفــة أخ ــرى،
ي ـن ـ ّـبــه أح ـم ــد دل ـب ــان ــي إلـ ــى مـعـضـلــة
أخرى ما زالت خارج اهتمام التفكير
العربي ،وهي مشكلة القمع الجسدي
ّ
والحرية الجنسية ،إذ «ظــل الجسد
يتأوه في دهاليز النسيان ،ويعاني
م ــن االس ـت ـب ـعــاد ال ـق ـســري م ــن دائ ــرة
املشكالت الحيوية للفرد واملجتمع»،
م ــا جـعــل ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي املـكـبــوت
والـتــائــه يلجأ إلــى املــواقــع اإلباحية
الـ ـت ــي ح ـ ّـولـ ـه ــا ال ـ ـغـ ــرب إل ـ ــى ت ـج ــارة
ت ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي «ب ـ ـ ــؤس امل ـق ـم ــوع ــن»
فــي مجتمعات لــم تصنع حداثتها
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وإن ـ ـمـ ــا كـ ـ ّـرسـ ــت «ث ـق ــاف ــة
االح ـتــراس مــن الخطيئة» فــي غياب
خطاب «فرويد عربي» يزعزع ثبات
الثمرة املحرمة من جذورها الصلبة.

مقاالت

هاني فحص ...العابر للطوائف
جمال جبران
ُ
ُ
فــي املـقــدمــة الـتــي افــتـتــح بـهــا كتاب
«هاني فحص -في األلفة والقربى»
(ج ــامـ ـع ــة ال ـب ـل ـم ـنــد  -ك ـل ـي ــة اآلداب
والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم اإلنـ ـ ـس ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة) ،ي ـح ــرص
األب ج ـ ـ ــورج مـ ـ ّـسـ ــوح ع ـل ــى إع ـ ــادة
ّ
التذكير بحقيقة أنــه «قلما اجتمع
الـ ـلـ ـبـ ـن ــان ـ ّـي ــون م ـ ــن ك ـ ــل ال ـ ـطـ ــوائـ ــف،
الشباب منهم بخاصة على تقدير
أحد رجال الدين كما اجتمعوا على
ّ
ّ
السيد هاني فحص» .معادلة
محبة
ن ـج ــح ف ــي تـحـقـيـقـهــا ذلـ ــك «ال ـع ــاب ــر
للطوائف» .رغم تلك السهولة التي
يـمـتـلـكـهــا ّ
أي رجـ ــل ديـ ــن ف ــي أب ـنــاء
ّ
مــلـتــه ،إال أن ــه مــن الـعـسـيــر عـلـيــه أن
ّ
يحصل على «إجماع كل املواطنني،
م ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن ومـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـح ـ ـ ّـي ـ ــن وغ ـ ـيـ ــر
متدينني».
ه ـك ــذا ي ـم ـكــن ف ـه ــم إصـ ـ ــرار «ال ـس ـ ّـيــد
هاني فحص» ( 1946ـ ـ  ،)2014على
ّ
املسيحية
اختيار «مركز الدراسات
االســام ـيــة» فــي «جــامـعــة البلمند»
ك ــي يـنـشــر فـيـهــا مـجـمــوعــة م ـقــاالت
ّ
«األرثوذكسية»،
أطلق عليها صفة
وه ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـصـ ـ ــدر الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ع ــن
ال ـج ــام ـع ــة ن ـف ـس ـه ــا .أطـ ـل ــق ال ــراح ــل
صفة «األرثــوذكـسـ ّـيــة» على مقاالته
ألن ما يجمع بينها هو «رجال دين
ّ
ّ
ومفكرون وكتاب أرثوذكس يتناول
ّ
الـ ـس ــي ــد هـ ــانـ ــي فـ ـك ــره ــم ب ــال ـع ــرض
وال ـن ـق ــاش وال ـت ـح ـل ـيــل وال ـت ـقــريــب».
كما أنها مقاالت تأتي على السياق
نفسه الذي سار عليه فحص «داعية
لــاعـتــدال لـيــس فــي أوس ــاط مذهبه
ّ
فحسب ،بل كان يحث الجميع على

انتهاج سبيل االع ـتــدال» ،هو الذي
ق ــال فــي حـيــاتــه «هـ ّ
ـويـتـنــا تـحـ ّـددهــا
ّ
نظرة اآلخر إلينا ،وتشكلها أيضًا».
وعـلـيــه فــا ي ـجــوز «أن نـغـفــل نـظــرة
اآلخ ــر املختلف إلـيـنــا ،فــاآلخــر ثــراء
ل ـنــا وق ـي ـمــة م ـضــافــة» بـحـســب األب
ّ
مسوح الذي يضيف« :هاني فحص
الــودود ،الدمث ،الصادق ،الصريح،
ال ـثــائــر ،امل ـشــاكــس ،امل ـن ـف ـعــل ...ليكن
ِذكره مؤبدًا».
ب ـه ــذه امل ـح ـ ّـب ــة يـفـتـتــح هـ ــذا ال ـك ـتــاب
كمعبر مناسب للدخول في املقاالت
ال ـتــي ح ــواه ــا وه ـ ّـي ت ـبــدو مؤسسة
ّ
املحبة ذاتها واملكنوزة في قلب
على
صــاحـبـهــا .ه ـكــذا نـجــد امل ـقــال األول
«الـبـشــارة كفعل خــاص» واعـتــراف
فحص بأنه لم يذق حالوة اإلسالم
ّ
والتشيع «كما ذقتها بعدما شرعت
ف ـ ّـي امل ـن ــاول ــة ال ــروح ـي ــة وإثـ ــر ق ــراء ة
النص املسيحي ومعاناة الشخص
امل ـس ـي ـح ــي» .م ــن ه ـنــا ي ـم ـكــن قـ ــراء ة
املقاالت التالية التي خصها فحص
للحديث عن البطريرك أغناطيوس
الــرابــع هزيم «عناق األفـكــار والقيم
ف ــي م ـقــام وق ــام ــة ب ـيــزن ـطـ ّـيــة» .حكى
ع ـن ــه م ـع ـتــرفــا وبـ ـت ــواض ــع «ب ـعــدمــا
اقتربنا منه لم نحسده على نعمه
وتـ ـن ـ ّـعـ ـم ــه بـ ـت ــواضـ ـع ــه وش ـف ــاف ـ ّـي ـت ــه
وع ـل ـم ــه ،ك ـمــا ن ـغ ـب ـطــه ونـ ـغ ــار م ـنــه،
ـرى حديث
فــإذا ارتفع الحجاب ،وجـ ّ
ال ـق ـلــوب ،وج ــدن ــاه ي ـغــار مــنــا ،ألنـنــا
نـجــد وق ـتــا ل ـل ـقــراء ة والـكـتــابــة أكـثــر
منه».
وع ــن امل ـطــران ج ــورج خـضــر ،يكتب
فـ ـح ــص مـ ـشـ ـيـ ـرًا إل ـ ـ ــى «أيـ ـق ــونـ ـتـ ـن ــا
ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ...م ـ ــا أج ـ ـمـ ــل وج ـ ـهـ ــي فــي

مرور على
عالقته
بحركة
«فتح»
والقضية
الفلسطينية

ً
وج ـه ــك!» ،ســارحــا وم ـتــأمــا حالته
مـ ـع ــه .ف ـع ـن ــدم ــا تـ ـك ــون م ــع املـ ـط ــران
ج ــورج «أن ــت ت ـقــرأ ال تـكـتــب،عـنــدمــا
تكتب ّ
نصك يصبح ما تكتبه وكأنه
ّ
حـ ــرام عـلـيــك ،يـصـبــح م ـشــاعــا» .أم ــا
حــن ت ـقــرأ نـصــا «فــإنــه ي ـقــرأك كلما
ّ
ق ــرأت ــه ،ي ـتــلــون بـلـحـظـتــك ،تـجــد فيه
ذاتك ...وهذا الرجل كتاب».
وفي هذا الجزء املخصص للمطران
خضر ،جــاء حــوار أجــرتــه مجموعة
ّ
مـ ـ ـ ــن ط ـ ـ ـ ـ ـ ــاب «م ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ــة الـ ـقـ ـلـ ـب ــن
األق ـ ـ ــدس ـ ـ ــن» ل ـي ـح ـك ــي فـ ـي ــه ف ـحــص

عــن امل ـطــران والـخـيــوط الـتــي تجمع
بينهما وقد كانت فرصة قال فحص
فيها شاكرًا الدعوة «التي تجعلني
ألـتـقــي نـفـســي الـتــي أح ـب ـهــا»ّ .وق ــال:
«أن ــا أنــانــي لـكــن أنــانـيـتــي مـهــذبــة ال
تتحقق إال باآلخر».
فــي فـصــل «ش ـهــادات وك ـتــب» ،تأتي
ّ
السيد هاني حول الصحافي
سيرة
ّ
غ ـس ــان تــوي ـنــي «ال ـق ــام ــة ال ـقــي ـمــة أو
ل ـب ـن ــان ال ـ ـ ــذي ي ـس ـه ــر فـ ــي ال ـن ـه ــار»
وال ــذي «أحـ ــاول أن أحـ ّـبــه أكـثــر مما
أكتب فيه أو عنه».

وت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل م ـ ـحـ ـ ّـبـ ــة ه ـ ــان ـ ــي ف ـحــص
س ـي ــره ــا ل ـت ـصــل م ـح ـطــة ال ـي ـس ــاري
وال ـط ـب ـيــب امل ـص ــري م ـح ـجــوب عمر
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـه ــوى وع ـبــر رســالــة
كان فحص قد كتبها له شاكيًا «إذا
لــم يأتني الــوجــع أفـتـقــده وأبتئس،
يا محجوب ضع أذنك على صدري
واعتني بقلبك واف ــرح ،لتتيح لهذا
ال ـق ـلــب أن يـعـمــل مل ــدة أط ـ ــول ،قلبك
لـ ـي ــس لـ ـ ــك ،إنـ ـ ــه مـ ـش ــاعـ ـن ــا الـ ـ ـ ــذي ال
ينقسم» .هذه الرسالة التي انجزها
فـ ـح ــص ب ـم ـق ــدم ــة تـ ـ ـ ــروي م ـنــاس ـبــة
كـتــابـتـهــا وال ـطــري ـقــة ال ـتــي أخــذتـهــا
لتصل إلــى الـقــاهــرة ،تحكي قصته
مــع محجوب نفسه وامل ـطــارح التي
وصال إليها معًا وعالقتهما بحركة
«فتح» والقضية الفلسطينية «فأنا
يـ ــا م ـح ـج ــوب رج ـ ــل الـ ــديـ ــن امل ـس ـلــم
ّ
الشيعي أرجــو أن تكون رفيقي في
ّ
الـجــنــة ،ال مــن أجــل الـحــور العني بل
من أجل فلسطني».
ّأما في خاتمة الكتاب ،فجاء ت كلمة
قدمت سابقًا
للمطران جورج خضر ِ
في سياق احتفالية تكريمية لهاني
ف ـح ــص عـ ــام  .2004ت ـص ــف الـكـلـمــة
الطريقة الـتــي يسير عليها فحص
فــي ح ـيــاتــه ،فـهــو ال ــذي «ال يضيره
أن يـمـشــي وحـ ــده أح ـيــانــا ف ــي هــذه
الحارة أو تلك ألنه يسعى دائمًا مع
الله».
ّأم ـ ـ ــا عـ ــن ك ـت ــاب ـت ــه فـ ـيـ ـق ــول املـ ـط ــران
خـضــر« :تـسـكــرنــي هــذه الـلـغــة ليس
لجمالها ومتانتها وحـســب ،ولكن
ألن ـ ـهـ ــا تـ ـ ـح ـ ــوي ،تـ ـح ــت األسـ ـ ـل ـ ــوب،
الـسـعــي إل ــى الـحـقـيـقــة فــي هــدوئـهــا
وإلى النضال في ّ
قوته».
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رواية

أنطونيو تابوكي ...هدية من «وراء القبر»
رامي طويل

رواية عن
البرتغال بعد
انتهاء حقبة
الديكتاتورية

«إن ـ ـنـ ــا ن ـن ـش ــر ال ـ ـيـ ــوم هـ ـ ــذا ال ـك ـت ــاب
ّ
ب ـف ـخ ــر ومـ ـحـ ـب ــة ،ونـ ـح ــن ن ـ ـ ــدرك ك ــل
اإلدراك أن ـنــا ن ـحــرس ون ــدي ــر تــراثــا
م ـت ــروك ــا ل ـل ـج ـم ـيــع» ب ـه ــذه ال ـع ـب ــارة
تـ ـخـ ـتـ ـت ــم امل ـ ــاحـ ـ ـظ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ك ـت ـب ـهــا
الناشر اإليطالي كارلو فلترينيلي،
وزوج ـ ــة ت ــاب ــوك ــي ،م ــاري ــا خــوسـيــه
دي النكستر حول روايــة «إيزابيل»
( )2013للروائي اإليطالي أنطونيو
تابوكي ( 1943ـ  )2012وقــد نشرت
بعد وفاته ،قبل أن تنقل أخيرًا إلى
العربية (دار الساقي ـ بيروت 2016
ـ ترجمة نبيل رضا املهايني) .تذكر
ّ
املالحظة أن صاحب «بيريرا يدعي»
ك ـ ـتـ ــب عـ ـمـ ـل ــه هـ ـ ـ ــذا خـ ـ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات
ع ــدي ــدة ،وتـ ـح ــدث ع ـن ــه ب ـث ـقــة خــال
العديد مــن املـقــابــات ،وسـ ّـمــاه نصًا
خـيــالـيــا «روايـ ـ ــة غــري ـبــة ،ومـخـلــوقــا
غــري ـبــا كـمـسـتـحــاثــة غــري ـبــة الـشـكــل
بقيت متعثرة داخل صخرة».
مـ ـ ـن ـ ــذ ص ـ ـيـ ــاغ ـ ـتـ ــه ل ـ ـ ـ ــإه ـ ـ ـ ــداء ،ع ـل ــى
الصفحة األول ــى مــن الـكـتــاب ،يضع
تابوكي قارئه أمام فرضية الغرابة
ً
التي وصف بها روايته ،جاعال من
«املــانــداال» املــدخــل لـقــراء ة الحكاية.
وبـ ــذلـ ــك يـ ـع ــود ص ــاح ــب «هـ ــذيـ ــان»
لـ ـلـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى انـ ـشـ ـغ ــال ــه ب ـف ـك ــرة
األرواح امل ـت ـعــددة ،واملـيـتــافـيــزيـقـيــا.
يبني رواي ـتــه وف ــق دوائ ــر املــانــداال،
ّ
التي تعمل كل دائرة منها على نقل
الحكاية إلى دائرة أخرى ،على هيئة
سلسلة متتابعة ّتسعى للوصول
إل ـ ـ ــى امل ـ ــرك ـ ــز (ي ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــة
الهندية مركز الكون امليتافيزيقي)
حيث الحقيقة .ال تختلف «إيزابيل»
ع ــن أعـ ـم ــال ت ــاب ــوك ــي ال ـس ــاب ـق ــة مــن
ح ـ ـيـ ــث قـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـ ـ ــزج ،حـ ـ ّـد
الـتـمــاهــي ،بــن الــواق ـعــي واملـتـخـيــل.
صاحب «تريستانو يحتضر» رأى

ع ـلــى الـ ـ ــدوام أن ال ـح ـيــاة ال تقتصر
فقط على ما نعيشه ،بل تتعدى ذلك
لـتـكــون فــي مـكــان مــا كـثــافــة حـيــوات
ك ـث ـي ــرة ،م ــا ي ـج ـعــل ال ــزم ــان وامل ـك ــان
مفهومني قابلني للتبدل بعيدًا عن
منطق الحياة املجردة .من هنا نجد
ت ــادي ــوس ،راوي «إيــزاب ـيــل» ،ينتقل
من دائرة إلى أخرى ،في رحلة بحثه
عــن حقيقة مــوت إيــزابـيــل ،صديقته
ال ـق ــدي ـم ــة ،م ـج ـت ــازًا أم ـك ـن ــة وأزمـ ـن ــة
ال يــربـطـهــا إل ــى ال ــواق ــع غـيــر يقينه
بـ ــأن اجـ ـتـ ـي ــازه لـ ـل ــدوائ ــر سـيــوصـلــه
للحقيقة.
م ــن ح ـي ــث ال ـش ـك ــل ،ي ـب ـنــي تــابــوكــي
رواي ـت ــه اس ـت ـنــادًا لـنـظــريــة امل ــان ــداال،
م ـق ـس ـم ــا إي ـ ــاه ـ ــا إل ـ ـ ــى تـ ـس ــع دوائ ـ ـ ــر
تضيق تدريجيًا باتجاه املركز ،بما
يتشابه إلى ّ
حد ما ّمع بناء الرواية
ال ـب ــول ـي ـس ـي ــة .ت ـت ـك ــش ــف م ــاب ـس ــات
الــوقــائــع تــدري ـج ـيــا ،مــا يـتـيــح حـيـزًا
ك ـب ـي ـرًا لـلـتـشــويــق ،م ــن دون الـسـهــو
عــن العمق الــذي سعى تابوكي في
مختلف أعماله لسبر أغواره.
قارئ فيرناندو بيسووا ،ومترجمه
ّ
إل ـ ــى اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ال ـ ـ ــذي ق ـ ــرر ت ـعــلــم
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــال ـ ـيـ ــة حـ ـ ــن أسـ ـ ــره
سـ ـح ــر ب ـ ـي ـ ـسـ ــووا ،لـ ـيـ ـغ ــدو م ــدرس ــا
لـلـغــة واألدب الـبــرتـغــالـيــن ،يختار
الـبــرتـغــال مـســرحــا ألح ــداث رواي ـتــه.
يصلها تــاديــوس بحثًا عــن حقيقة
مـ ـ ــوت إيـ ــزاب ـ ـيـ ــل ،بـ ـع ــدم ــا قـ ـ ــرأ خـبــر
وفـ ــات ـ ـهـ ــا ف ـ ــي ال ـ ـص ـ ـحـ ــف .م ـ ــن دون
ال ـ ـحـ ــاجـ ــة إل ـ ـ ــى أي تـ ـمـ ـهـ ـي ــد ،ي ـضــع
تــابــوكــي ق ــارئ ــه ف ــي خـضــم ال ـحــدث،
ف ـح ــن ي ـك ــون ال ـح ـل ــم ج ـس ــد ال ــواق ــع
تنتفي الحاجة إلى الزمان املنطقي،
وهو ما يتيح لتاديوس املضي في
ّ
بحرية مــن يتحرك في
رحلة بحثه
ال ـح ـلــم .ه ــي ال ـبــرت ـغــال ب ـعــد انـتـهــاء
حقبة الــديـكـتــاتــوريــة ،الـتــي فرضها
سـ ـ ــاالزار ع ـلــى م ــدى  40ع ــام ــا ،غير

ّ
أن إي ــزاب ـي ــل ،امل ـنــاض ـلــة الـشـيــوعـيــة
زمــن الــديـكـتــاتــوريــة قـضــت ،بحسب
الـ ـخـ ـب ــر الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،م ـن ـت ـح ــرة فــي
سجنها ،وهــو مــا يحتاج تــاديــوس
الى التأكد منه ،ومعرفة مالبساته،

رغم أنه لن ّ
يعرف بنفسه بأكثر من
صــديــق قــديــم إليــزاب ـيــل ،األم ــر الــذي
ي ـتــواطــأ تــابــوكــي م ـعــه ويـكـتـفــي به
طيلة ال ـســرد .بــن مونيكا ،صديقة
إيــزابـيــل ،فــي لشبونة ،الـتــي تفتتح

دوائـ ــر الـبـحــث بــاس ـت ـعــادة ذكــريــات
قــديـمــة ،تـتــداعــى إل ــى ح ـ ّـد التشكيك
ً
بـحــادثــة امل ــوت ،وص ــوال إلــى محطة
ال ــرف ـي ـي ــرا ،ح ـيــث ي ـج ـلــس ت ــادي ــوس
إل ــى جـ ــوار م ــات ـي ــو ،عـ ــازف ال ـك ـمــان،
ّ
لـيـسـمــع م ـنــه أن «امل ــاض ــي الـبـعـيــد،
املاضي القريب ،الحاضر ،املستقبل،
أس ـت ـم ـي ـحــك الـ ـع ــذر ل ـك ـنــي ال أع ــرف
ّ
األزمان ،ال أعرف الزمن ،كل األشياء
م ـت ـس ــاوي ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـ ــي» ،يـ ــروي
تــابــوكــي تـفــاصـيــل حـقـبــة مـهـ ّـمــة من
تاريخ البرتغال ،من دون أن يكتب
رواية تاريخية ،ومكتفيًا بالسياسة
ّ
سيتحول رويدًا رويدًا
خلفية لحدث
ّ
إلـ ــى ن ــظ ــارة ت ــوض ــح ل ـل ـق ــارئ كـيــف
ّ
يكون اإلنسان انعكاسًا لكل مفردات
الـ ـحـ ـي ــاة ،وكـ ـي ــف ي ـ ّم ـكــن ل ـل ـم ــوت أال
ي ـكــون ن ـهــايــة .بـخــفــة ش ـعـ ّ
ـريــة النثر
املـمــزوج بالفلسفة ،يمكن إليزابيل
أن ت ـ ـكـ ــون م ـ ــاغ ـ ــدا ،الـ ـط ــالـ ـب ــة ال ـت ــي
اعتقلت من الجامعة ،وانتحرت في
الـسـجــن عـبــر ابـتــاعـهــا كـمـيــات من
الزجاج املكسور ،كما يمكن أن تكون
فتاة أخــرى استمدت بقايا حياتها
ّ ّ
مــن امل ــوت .غير أن كــل تلك الفلسفة
واألجـ ـ ــواء املـيـتــافـيــزيـقـيــة ل ــن تـكــون
غير املعنى الحقيقي للحياة ،الذي
س ـت ـض ـيــق دوائ ـ ـ ــر ت ــاب ــوك ــي ال ـت ـســع
حـتــى ال ــوص ــول إل ـيــه حــن سيسمع
تاديوس ملرة أخيرة صوت إيزابيل
وهــي تقول لــه« :وداعــا يا تاديوس،
هذه املرة األخيرة ،لن نجتمع ثانية
بكل تأكيد .وداعًا».
«إيــزاب ـيــل» الـتــي وصفتها صحيفة
«لومند» بأنها «هدية رائعة وغير
مـتــوقـعــة» تعتبر واح ــدة مــن روائــع
تــابــوكــي ،ال ـتــي تـغـلــق ال ــدائ ــرة على
إبـ ــداعـ ــات واح ـ ــد م ــن أب ـ ــرز روائ ـي ــي
ال ـع ـص ــر ،اع ـت ـب ــر الـ ـس ــرد وسـيـلـتـنــا
ل ـف ـهــم م ــن ن ـك ــون ومـ ــا ن ــري ــد ،طــاملــا
الحياة ّ
ّ
عصية على الفهم.
برمتها

مجلة

اليمن تحتل «بدايات»
ّ
م ــا زالـ ـ ــت م ـج ــل ــة «ب ـ ــداي ـ ــات» ت ـق ــاوم
ّ
مصرة على البقاء وسط صعوبات
كثيرة أجبرت مجالت ثقافية عديدة
على التوقف عــن الـصــدور .بيروت،
ع ــاص ـم ــة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة دائـ ـم ــا،
ص ـ ــارت ب ــا مـجـلــة ث ـقــاف ـيــة فصلية
أو شـ ـه ــري ــة عـ ـل ــى نـ ـح ــو ت ـق ــري ـب ــي.
«بـ ــدايـ ــات» واحـ ـ ــدة م ــن اإلص ـ ـ ــدارات
ال ـتــي نـجـحــت حـتــى اآلن فــي الـبـقــاء
على قيد الحياة وهــي تدخل اليوم
ع ــام ـه ــا الـ ـخ ــام ــس .ومـ ـث ــل األع ـ ـ ــداد
السابقة ،نلقى في إصدار «بدايات»
ّ
ُالجديد الشغل نفسه حــول امللفات
ّ
العربية
املـكـ ّـرســة لفكرة «ال ـث ــورات»
مـ ـن ــذ الـ ـ ـع ـ ــدد األول .ف ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات
ب ـ ـش ـ ـبـ ــاب ـ ـهـ ــا» ب ـ ـح ـ ـسـ ــب الـ ـتـ ـب ــوي ــب
ال ــدائ ــم امل ــوج ــود ف ــي ك ــل «ب ــداي ــات».
م ــن ه ـن ــا ي ـم ـكــن الـ ــدخـ ــول ف ــي ف ـكــرة
الـ ـ ـع ـ ــدد ال ـ ـجـ ــديـ ــد م ـ ــن ه ـ ـ ــذه امل ـج ـل ــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـ ـ ــرأس تـ ـح ــري ــره ــا الـ ـك ــات ــب
اللبناني ّ
فواز طرابلسي .إنها فكرة
«ال ـ ـث ـ ــورة» ب ــداي ــة وعـ ـب ــر حـ ـ ــوار مــع
جلبير األشقر الباحث واألكاديمي
اللبناني وصــاحــب كـتــاب «الشعب
يــريــد ـ ـ بحث ج ــذري فــي االنتفاضة
ّ
ال ـعــرب ـيــة» .ف ــي ال ـح ــوار م ـعــه ،يحلل
األشـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر «امل ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــارات امل ـ ـت ـ ـفـ ــاوتـ ــة
وامل ـت ــاق ـي ــة لـ ـلـ ـث ــورات ال ـع ــرب ـي ــة فــي
ع ــامـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــامـ ــس» .سـ ـي ـك ــون ه ــذا
الـ ـح ــوار ع ـلــى هـيـئــة ُم ـق ــدم ــة لـلـعــدد
املقبل من «بدايات» الذي سيأتي في
جــزء كبير منه ـ ـ بحسب افتتاحية
املجلة ـ لـ «مواصلة النقاش وتقييم
ت ـل ــك امل ـ ـسـ ــارات وال ـ ـ ـ ـ ّـردات املـخـتـلـفــة
ّ
وتتعرض (الثورات)
التي تعرضت
لها» ،والحقًا مقاربة فكرة «الثورة»

نفسها متجاورة مع فكرة «اليمن»
ّ
مخيلة فـ ّـواز طرابلسي،
التي تحتل
كأنه اليمني األخير ،أو كأنه ال يريد
أن ينسى «مــواطـنـتــه» اليمنية ،هو
الـ ــذي كـتــب كـثـيـرًا ع ــن الـيـمــن وأق ــام
فيه.
هكذا نجد فــي الـعــدد ثالثة مقاالت
ع ــن ال ـي ـم ــن :ت ـك ـتــب وزيـ ـ ــرة ال ـث ـقــافــة
ال ـي ـم ـن ـي ــة أروى عـ ـثـ ـم ــان (رفـ ـض ــت
الذهاب إلى السعودية مع الحكومة
الـيـمـنـيــة املـقـيـمــة ه ـن ــاك) ،عــن أرام ــل
الحرب .تقول أروى« :مع كل فاتحة
وص ـبــح وان ـس ــدال ق ـمــر ،يـخـفــت دلــع
األمهات والزوجات ،ما بعد الحرب.
لن نسمع :يا نظر عيوني ،ويا كش
من عيني ،ويجعل يومي قبل يومك،
ّ
وقوي عظامك ،فديتك ،صح بدنك».
ه ـن ــا ،ت ـب ــدو ك ـتــابــة ال ــوزي ــرة نــابـعــة
مــن قلبها ،هــي الـتــي تقيم فــي قلب
مشروع املوروث الشعبي اليمني.
ف ــي سـ ـي ــاق م ـقــال ـهــا الـ ـط ــوي ــل ،ن ــرى
تلك املفردات التي لن يفهمها قارئ
غ ــري ــب .كـ ــأن ط ــراب ـل ـس ــي ه ـن ــا ،يـثــق
في مقدرة القارئ على فهم اللهجة
اليمنية ،كأنها لغة العرب .أتت لغة
عثمان محمولة على نـبــرة سردية
ج ــاءت خليطًا بــن نـبــرة ُشخصية
ي ـس ــاري ــة م ـل ـتــزمــة ،ون ـب ــرة أم ت ــدرك
تمامًا معنى أن تفقد األم أبناءها.
فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ك ـ ـتـ ــب ال ـ ـبـ ــاحـ ــث فــي
ال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ب ـي ــروت
اليمني فــارع املسلمي دراس ــة قــارن
فيها بــن ات ـفــاق الـطــائــف اللبناني
وامل ـب ــادرة الخليجية اليمنية «بما
هما إط ــاران لحل النزاعات األهلية
وحدثان فاصالن في حياة الشعبني

استحضار
المطران
غريغوار
ّ
حداد
وحسين آيت
أحمد

ال ـي ـم ـنــي وال ـل ـب ـن ــان ــي» ،إلـ ــى جــانــب
مـقــال ثــالــث لـصــاحــب ه ــذه السطور
عن «الغناء في السياق االجتماعي
الـصـنـعــانــي» عـبــر قـ ــراءة ف ــي كـتــاب
الباحث الفرنسي جان المبير «طب
ال ـن ـفــوس -فــي الـغـنــاء الـصـنـعــانــي».
عمل يقدم فيه المبير تعريفًا هامًا
لــذلــك ال ـغ ـنــاء وط ـقــوســه املـصــاحـبــة
التي منحته تلك الخصوصية التي
يتسم بها.
وفي زواية «حضور الغياب» ،تذهب
«بدايات» الستحضار حياة وأعمال

راحـ ـ ـل ـ ــن هـ ـم ــا امل ـ ـ ـطـ ـ ــران غ ــريـ ـغ ــوار
حـ ّـداد ( 1924ـ ـ  )2015الــذي حذر في
م ـقــال لــه فــي مـطـلــع ال ـحــرب األهـلـيــة
اللبنانية «مــن دور تنامي الفوارق
االجـتـمــاعـيــة ف ــي تـفـجـيــر ال ـنــزاعــات
ّ
ّ
األهلية املسلحة» ،في حني يحضر
الغياب الثاني في شخصية حسني
آيت أحمد ( 1926ـ ـ  ،)2015أحد القادة
التاريخيني للثورة الجزائرية الذي
ع ــاش حـيــاتــه حــاملــا بــاعـتـمــاد اللغة
ّ
رسمية في الجزائر
األمازيغية لغة
«لكن شاءت مفارقة قاسية أن يبادر

ال ــرئـ ـي ــس ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز
ب ــو تـفـلـيـقــة إل ــى إق ـ ــرار ه ــذا املـطـلــب
األســاســي بالنسبة إلــى قسم كبير
من مواطني الجزائر تكريمًا للراحل
بعد وفاته».
ّ
ولـعــلــه مــن ال ــازم هـنــا اإلشـ ــارة إلــى
ّ
سمة ظلت «بدايات» مستمرة عليها
وتظهر على الشكل اإلخراجي .تبدو
مساحات واسعة من صفحاتها وقد
ّ
اهتمت بالتشكيل على نحو ثابت
وأع ـم ــال ال ـج ــداري ــات والـغــرافـيـكــس
الـ ـت ــي ارتـ ـبـ ـط ــت عـ ـل ــى نـ ـح ــو وط ـي ــد
ب ـثــورات «الــربـيــع ال ـعــربــي» ،وكــانــت
ضـ ــرة مـ ـن ــذ شـ ــرارت ـ ـهـ ــا األولـ ـ ـ ــى.
حـ ــا ُ
جانب
ـي
ـ
ف
ـدد
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـذا
ـ
ه
ـص
ـ
ص
ـ
خ
وقــد
ّ
التشكيل والجداريات في آن للفنان
امل ـك ـس ـي ـكــي دي ـي ـغ ــو ري ـف ـي ــرا (1886
ـ ـ ـ  )1957الـ ــذي اش ـت ـهــر اس ـمــه بتلك
الجداريات امللحمية وبأشغاله التي
حاولت املزاوجة بني إعادة االعتبار
للثقافة األهلية املكسيكية العائدة
إل ــى ح ـض ــارات م ــا قـبــل االسـتـعـمــار
اإلس ـب ــان ــي ،وب ــن تـمـجـيــد ال ـحــداثــة
الغربية وعلى وجه الخصوص ذلك
ال ـجــزء الـحــامــل إلمـكــانـيــات الـعــدالــة
وال ـ ـت ـ ـقـ ــدم .وامل ـ ـ ـعـ ـ ــروف عـ ــن ري ـف ـي ــرا
كـمــا زوج ـت ــه الـفـنــانــة ف ــري ــدا كاهلو
ح ـضــوره ـمــا ك ـي ـســاريــن مـنــاضـلــن
وم ـ ـ ـل ـ ـ ـتـ ـ ــزمـ ـ ــن بـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاي ـ ــا ال ـ ـش ـ ـعـ ــب
واالنـســان .إطــار كتبت فيه الباحثة
والـ ـن ــاق ــدة وامل ـت ــرج ـم ــة املـكـسـيـكـيــة
إيرمغالد أملهاينز التي نالت درجة
الدكتوراه من «جامعة تورنتو» عن
رسالتها «جان لوك غودار والقضية
الفلسطينية».
جمال...
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كتابي األول

ُ
في ّ
الجديدة التي ّتحتل واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة ،نفتح هذه الصفحة
حمى اإلصدارات
ّ
لالحتفاء بالكتب األولى لكتاب تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان
شخصي أول في الكتابة.

عبدالهادي سعدون
اليوم يرتدي بدلة ملطخة باألحمر

أتذكرها ألنني سأنتشلها فيما بعد ألضمها
إلــى ديــوان قصائدي األول «تأطير الضحك».
غيرها لم أنشر أو أتجرأ على النشر ،لذا كنت
أمرر كتاباتي عبر غطاء الترجمة املنتحلة.
عندما وصلت إلى إسبانيا نهاية عام ،1993
لــم أك ــن أعـتـبــر نفسي صــاحــب نـتــاج قصصي
غـ ــزيـ ــر ،بـ ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،لـ ــم أك ـ ــن قـ ــد كـتـبــت
واقـتـنـعــت إال ب ـثــاث مـنـهــا مــن مـجـمــوع عشر
ّ
قصص هــي جــل نتاجي الـبـغــدادي ،وبالتالي
لــم يضم الكتاب منها ســوى اثنتني ،والبقية
كلها كتبت فــي مــدريــد وإن لــم ت ـفــارق بـغــداد
وال ـع ــراق ك ـحــدث وم ـكــان وش ـخ ــوص .فــي هــذا
ال ـك ـت ــاب ك ـم ــا س ـت ـك ــون ع ـل ـيــه أغ ـل ــب قـصـصــي
وروايـ ــاتـ ــي ال ـق ــادم ــة ،س ـت ـكــون م ــدري ــد مـســرح
الـ ـح ــدث ال ــرئ ـي ـس ــي ،وبــال ـف ـعــل س ـت ـكــون هـنــاك
ثـ ــاث ق ـصــص ت ـ ــدور أح ــداث ـه ــا ل ـعــراق ـيــن في
مــدريــد وإسـبــانـيــا فــي ه ــذا الـكـتــاب األول ،مع
التأكيد على أن املوضوعة األساس هي العراق
والـ ـع ــراق ــي امل ـه ــاج ــر او امل ـن ـفــي ف ــي إس ـبــان ـيــا.
القصتان اللتان سلمتا من الفترة البغدادية
هما قصة عنوان الكتاب نفسه والثانية قصة
«الــولــد والبنت فــوق الطني» وهــذه تم نشرها
فــي مجلة عــراقـيــة قـبــل خــروجــي بسنة ضمن
ملف أعده الناقد املعروف حاتم الصكر ،وهو
يبشر فيه بــأصــوات قصصية شــابــة سيكون
ل ـهــا مــوقــع م ـهــم ف ــي ال ـق ـصــة ال ـعــراق ـيــة .وهـمــا
قصتان على أية حال لن تختلفا كثيرًا عن بقية
قـصــص الـكـتــاب ،فـهـنــاك الـطـفــولــة وذكــريــاتـهــا
الـغــامـضــة وال ـعــوالــم الـسـحــريــة املـتــأثــرة قطعًا
بالواقعية السحرية األميركية الالتينية أكثر
من واقعية العراق الالسحرية! والسبب يدركه
ّ
وتمرنا وحلمنا
أغلب أبناء جيلنا ،فقد وعينا

أتاح لي وجودي في مدريد
فسحة من الحرية كي أكتب
ما لم أكن أجرؤ على كتابته
أو مجرد التفكير بكتابته في
زمن الدكتاتورية الصدامية

ّ
فــي عــام  ،1996ق ــررت أن أجـمــع جــل مــا كتبته
من قصص مقنعة لنشرها في كتاب سيكون
األول لي .كنت حائرًا وقلقًا ّ
أي القصص أضم
ّ
وأيـ ـه ــا أزي ـ ــح ل ـس ـبــب غ ـيــر واض ـ ــح ل ــي آن ـ ــذاك.
على أي حــال ،لم أكن آنــذاك قد كتبت أكثر من
عشرين قصة قصيرة اعتقدت أنـهــا ناضجة
وتستحق الـنـشــر .الـشــيء الــوحـيــد ال ــذي كنت
على توافق تام معه هو العنوان «اليوم يرتدي
بدلة ملطخة باألحمر» ،وهو عنوان واحدة من
أربعة عشر قصة ضمها الكتاب .كان العنوان
تـعـبـيـرًا ع ــن عـشــق غــريــب لـلـعـنــاويــن املـطــولــة
ومقت للعناوين القصيرة الشائعة في وقتها،
ٍ
ً
وكأني بذلك أردت للعنوان أن يستمر طويال
بـقــدر طــول كلماته فــي ذهنية ال ـقــارئ .وكنت
ً
قررت مع نفسي جهال بالنشر وعوالم النشر
ُ
(التي ستشغلني وتدخلني عواملها منذ تلك
اللحظة حتى اليوم) أن أنشر الكتاب خلوًا من
عالمة دار النشر حتى لو كان النشر حقًا تم عن
طريق دار اسمها «املتحدة للنشر» في دمشق.

الناشر الذي استغرب قراري لم يعترض طاملا
أنني دفعت له كلفة طباعة األلف نسخة كاملة
وبالدوالر ،فكان أن ظهر كتابي القصصي بال
أيــة إش ــارة ل ــدار نشر تميزه وال حتى إشــارة
ملكان الطبع.
الـ ـغ ــري ــب أنـ ـن ــي ل ــم أبـ ـ ــدأ م ـث ــل ك ــل ال ـع ــراق ـيــن
بــالـشـعــر ،بــل ج ــاء الـشـعــر والـكـتــابــة فـيــه فيما
بعد .كان همي الخالص آنــذاك كما هو اليوم
أن أكتب قصة متميزة .أما الشعر فلم أقصده
إال ف ـي ـمــا ب ـع ــد ول ـل ـت ـنــويــع وم ـش ــاغ ـل ــة الـ ــروح
بمسائل أخــرى .كنت أعــرف أنني أمضي إلى
الـقـصــة وعــواملـهــا بعينني مغمضتني كأنني
واث ــق ت ـمــام ال ــوث ــوق بـكــونــه ملعبي ورغـبـتــي
الـحـمـيـمــة بــال ـتــواصــل م ــع ال ـك ـتــابــة .م ــع ذل ــك،
كنت قد نشرت بعض القصائد في الصحف
العراقية ّ
مدعيًا أنها مترجمة عن اإلسبانية.
واحـ ـ ــدة ع ـلــى ال ـخ ـص ــوص أت ــذك ــره ــا ب ـع ـنــوان
«ص ـ ـ ــاة فـ ــي ح ــديـ ـق ــة» ل ـش ــاع ــر اب ـت ــدع ـت ــه مــن
مخيلتي من البارغواي اسمه نــوداس لودبا،

بعوالم ماركيز وكابنتير ويــوســا وفوينتس
وبورخس وغيرهم ،وحاولنا بناء نموذجنا
ع ـلــى ه ــذه االعـ ـتـ ـب ــارات دون أن نـ ــدرك الـخـلــل
وال ـف ــوارق إال فيما بعد فـتــرة طويلة مــن تلك
املحاوالت األولى.
إض ــاف ــة إل ــى الـسـحــريــة وم ـفــردات ـهــا وعــواملـهــا
التي حاولت أن أقلدها وأستفيد من نموذجها
بـش ـكــل وآخـ ـ ــر ،أت ـ ــاح ل ــي وجـ ـ ــودي ف ــي مــدريــد
فسحة مــن الحرية كــي أكتب مــا لــم أكــن أجــرؤ
عـلــى كـتــابـتــه أو م ـجــرد الـتـفـكـيــر بـكـتــابـتــه في
زمن الدكتاتورية الصدامية .من هنا كنت في
صراع ذاتي وخوف ال مفر منه دام معي ألشهر
مــع ت ـســاؤل ه ــو :هــل أط ــرد ال ـخــوف وأن ـشــر ما
كتبته عن العراق والحروب واملوت ،أم أتركها
لزمن آخــر؟ .تــرددي قطعه المباالة الشباب أو
الرغبة باملشاركة والـقــول والـتـحــدي ،أو لنقل
بشكل مبسط :الحلم باإلشارة إليك على كونك
أحد الكتاب األوائل من جيلك الذين كتبوا في
هـجــاء التسلط الـصــدامــي ودمــوي ـتــه .مــن هنا

ج ـ ــاءت ف ــي أغ ـل ــب ق ـصــص امل ـج ـمــوعــة إشـ ــارة
مـبــاشــرة بــالــوصــف واالس ــم لـصــدام وعبثيته
وطغيانه فــي قصص «نــار إبــراهـيــم» و»كلمة
معذبة» و»خـبــر مــؤجــل» ،وأخ ــرى عــن الحرب
واملوت والدمار في العراق كما في «قبة زرقاء»
و»صخرتان قــرب الحائط) و»أزمـنــة عائمة»،
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا قـ ـص ــص الـ ـهـ ـج ــرة وال ـ ـخـ ــوف
واملطاردة وعدم االستقرار لشخصيات عراقية
ف ــي م ــدري ــد م ـث ــل ق ـص ــص «جـ ــريـ ــدة امل ــزب ـل ــة»
و»اخ ـ ـضـ ــرار ال ـع ـشــب ف ــي ال ـع ـي ـنــن» و»مـقـهــى
عصير الكيوي» ،أو تلك املغرقة برمزية تتخذ
من الشعرية غطاء لغموضها كما في «حجر
الحسيس» أو «رداء بلون الزبد».
التفكير اليوم بهذا الكتاب بعد مرور  20عامًا
على إصداره يقودني بشكل صريح إلى جملة
من االعتبارات لصالح الكتاب أو بالضد منه:
ّ
لــم يطلع على الكتاب إال القليل مــن الصحب
ّ
والكتاب .أما العراق نفسه فقد وصلته نسخ
مشوهة وأج ــزاء مقطعة حشرتها في ُرسائل
شخصية كــي ال يتم كشفها فيما لــو أرسلت
ككتاب كامل .الرغبة الجارفة العمياء لكاتب
شــاب كــي يقول إنــه يمكن أن يتحدى ويكتب
ما يريده ولن يدرك األمر إال بعد مرور العديد
من السنوات واألحداث كي يرى نفسه حقيقة
دون رت ـ ــوش ،وأن ك ــل م ــا فـعـلــه ه ــو أن ــه نشر
خطيرة في زمن خطير دون ان
كتابًا ملواضيع ُ
يدرك خطورته املــرة .ثم هناك اإلهمال الكبير
بتشكيل أسلوب شخصي خاص بك وبأسلوب
الكتابة ،ال اعتناء بلغة صلبة وال سالسة في
ـان
الـطــرح أو الـشــروع بــاملــوضــوع بـصــدق وتـفـ ٍ
وتمرين دائم .مع ذلك يمكن القول إن قصة أو
قصتني يمكن أن تسلما من كتابي األول هذا،
ويـمـكــن أن تـشـكــا ب ــذرة مبسطة ملــا ستكون
ع ـل ـيــه ع ــوامل ــي ال ـق ـص ـص ـيــة ال ــاحـ ـق ــة ،وال ـت ــي
ستكون أكثر نضجًا وخبرة ودراية بالحكاية
وخـبــايــاهــا كما عليه فــي كتابي القصصيني
«انتحاالت عائلة» و»توستاال».
كــل كتبي بما فيها كتابي األول هــي إحــاالت
لـعــوالــم وتــزامــن أح ــداث أســرتـنــي لــأبــد داخــل
مــا ج ــرى مـعــي فــي ال ـع ــراق وم ــا ي ـجــري الـيــوم
فيه حتى وأنا خارجه .دورة أحــداث أراجعها
وأسـتــل منها مــا يساعدني على فهم كــل تلك
السنني التي مضت علي وأنــا أتصفح وأكتب
عن البالد ومصاعبها وأهوالها ،كما لو أنني
أراج ـ ـ ــع ص ـف ـحــاتــي املـ ـن ــزوع ــة واح ـ ـ ــدة واحـ ــدة
ّ
لتشكيل مــا يـمــكـنـنــي أن أف ـهــم ذات ــي ومـغــزى
كـتــابــاتــي .لـهــذا فكتابي األول على الــرغــم من
مساوئه الكثيرة ،تبقى لــه حسنة التنبه من
خالله ملا يجب أن تكون عليه القصة الناجحة
بالنسبة لي ،والكتاب وإن كتب عنه الكثير من
املقاالت واإلشادات ،يبقى كتابًا أول كحب أول
قد نتجاوزه مع مــرور الوقت إلــى أنــه حاضر
حني وآخر.
فينا وينبهنا على وجوده بني ُ
في مرة من املــرات ،قلت في حــوار أجــري معي
أن ـن ــي ال أت ــذك ــر م ــن ك ـتــابــي األول غ ـيــر غــافــه
األحمر (داللــة على نسياني له وعــدم عودتي
لقراءته أو التذكير به) ،وهذا بحد ذاته قسوة
ال تـفـسـيــر ل ـهــا ،وه ــي ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه نـبــرة
واع ـت ــراف غـيــر ص ــادق وإن ك ــان ال يـمـيــل إلــى
الكذب.
واح ــدة مــن قصص الفترة البغدادية املنسية
هــي قصة «ال ـثــورة» القصيرة ،الصارخة بكل
أوجاعنا واملخيفة بمسؤوليتها والتي بقيت
إل ــى الـخـلــف ،لــم يضمها أي كـتــاب فيما بعد
ح ـتــى ض ــاع ــت م ـن ــي .الـ ـي ــوم أت ــذك ــره ــا كــورقــة
ُ ّ
ويذكرني
جافة أحتفظ بها في ثنايا الــرأس،
بـهــا ف ــي ك ــل مـنــاسـبــة صــديـقــي ال ـق ــاص جــال
نعيم ،وربما كان له الحق بالقول :إنها القصة
الوحيدة التي كانت جديرة بأن تنشر من بني
كل قصص كتابي «اليوم يرتدي بدلة ملطخة
باألحمر».

