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سياسة
المشهد السياسي

َ
ّ
عودة التيارين إلى «التأهيلي» تجمد نقاش «مجلس
ّ
إلى مادة للمزايدة ،مع محاوالت إفراغه عبر لصقه بقانون «التأهيل
إصالحي
طرح
من
الشيوخ
مجلس
ل
تحو
يسجل أي اختراق ّ
الطائفي» .وفيما لم ّ
جدي في مفاوضات قانون االنتخاب ،عادت المشاورات إلى مربعها
االول :البالد على حافة أزمة كبرى
فراس الشوفي
ل ــم ت ـكــن ال ـع ــاق ــة ب ــن ال ـن ــائ ــب ولـيــد
جـنـبــاط والــرئ ـيــس سـعــد الـحــريــري
يــومــا ب ـهــذا ال ـس ــوء .م ــع أن جنبالط
ً
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،وت ـ ـحـ ــت ت ــأثـ ـي ــر «الـ ـقـ ـمـ ـص ــان
السود» ،سار خلف حكومة يرأسها
ّ
نجيب ميقاتي ومنح ثقته لها ،إل أن
«البيك» كان دائمًا السند للحريرية
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،فـ ــي م ــرحـ ـل ــة ال ــرئ ـي ــس
الــراحــل رفـيــق الـحــريــري ،ومــن بعده
اب ـنــه س ـعــد ،كـ ــرأس حــربــة ل ـقــوى 14
آذار.
كيف وصلت الـحــال بوليد جنبالط
ليقول إنه ال حليف له سوى الرئيس
ّ
نبيه بري؟ ال ّ
املهم أن الحريري
يهم،
ّ
ن ـف ـســه اخـ ـت ــار ال ـت ـخــلــي ع ــن تـحــالــف
استراتيجي مع جنبالط ،مستعيضًا
عنه بانسياق خلف الرئيس ميشال
ع ـ ـ ــون ،وانـ ـسـ ـي ــاق م ـس ـت ـش ــاره نـ ــادر
الحريري مع الوزير جبران باسيل،
ح ـت ــى كـ ــاد االشـ ـت ــراكـ ـي ــون وآخـ ـ ــرون
ف ــي ع ــن ال ـت ـي ـنــة ي ـخ ـط ـئــون بــاسـمــه،
ّ
معتقدين أنه الرئيس شفيق الــوزان
في زمانه.
ّ
وربـ ـم ــا كــانــت ال ــرس ــال ــة االش ـتــراك ـيــة
ال ــواض ـح ــة ل ـل ـحــريــري ق ـ ّبــل بــاس ـيــل،
أن «ال أحـ ــد يـ ـف ــاوض ع ــن ــا وال أحــد
يـ ـف ــاوض ع ـل ـي ـنــا» ،وراء ال ـل ـق ــاء بني
بــاسـيــل وال ــوزي ــر غـ ــازي الـعــريـضــي،
ث ـ ّـم زيـ ــارة بــاسـيــل لكليمنصو ،قبل

ّ
هم االشتراكيون الحريري
يت
ّ
بالتخلي عن تحالفه مع جنبالط
واالنسياق خلف عون
اجتماع ّالخارجية أمس لم
ّ
يحقق أي اختراق بعد عودة
النقاش إلى «التأهيلي»
أن ي ـن ـضـ ّـم ال ـعــري ـضــي إل ــى ل ـق ــاء في
وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة أمـ ــس (ضـ ــم إلـيــه
باسيل والنائبني أالن عون وجورج
عدوان ،والحاج حسني الخليل ونادر
الحريري) .ولم يلمس االشتراكيون
أي ّ
خالل لقاء أمس ّ
تحول في موقف
الـحــريــري ،ســوى وقــوفــه أكـثــر فأكثر
ّ
وتشدده حيال «القانون
خلف باسيل
محاولة
في
ومساهمته
التأهيلي»،
ّ
انتزاع ما يعتبره االشتراكيون حقًا
مكتسبًا لـطــائـفــة املـ ّ
ـوحــديــن ال ــدروز
بــرئــاســة مجلس الـشـيــوخ املفترض.
بالنسبة إلــى االشتراكيني وغيرهم،
م ـ ــوق ـ ــف الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري «غـ ـ ـي ـ ــر م ـف ـه ــوم
وغير مـبـ ّـرر» تجاه الـحــزب التقدمي
االش ـت ــراك ــي ،ح ـتــى وإن كــانــت غــايــة
الحريري تحييد نفسه عن املواجهة
ّ
مع باسيل ،عل املواجهة تستعر بني
ع ــون وبـ ـ ّـري وح ــزب ال ـلــه وجـنـبــاط،
ّ
ّ
محيدًاُ .إل أن
فيبقى تيار املستقبل
هؤالء ال يذكرون سوى حكاية «أكلت
يــوم أكــل الـثــور األب ـيــض» .ولــم َ
ينس
الـعــريـضــي أم ــس تــذكـيــر املجتمعني
بأن االشتراكي ،في حكومة ّالرئيس
نجيب ميقاتي الثانية ،تحفظ على
طرح النسبية ألن تيار املستقبل غير
مــوافــق عـلـيــه ،فـيـمــا ي ـتــرك الـحــريــري
االش ـتــراك ـيــن وح ــده ــم ف ــي مــواجـهــة
باسيل.
ومـ ـ ــع أن ب ـ ـ ـ ـ ّـري ،ال ـح ـل ـي ــف ال ــوح ـي ــد
ل ـج ـن ـبــاط اآلن ،ه ــو ص ــاح ــب ط ــرح
تشكيل مجلس الـشـيــوخ بــالـتــوازي

يرى «االشتراكي» أن عدم منح رئاسة مجلس الشيوخ إلى درزي طعنة التفاق الطائف (أرشيف)

ّ
مع قانون االنتخاب ،إل أن ما يثير
اعتراض االشتراكيني هو «التحريف
ال ـ ــدائ ـ ــم» لـ ـط ــروح ــات ب ـ ــري مـ ــن قـبــل
ً
ب ــاس ـي ــل .ف ـم ـث ــا ،ع ـنــدمــا طـ ــرح ب ـ ّـري
«ال ـ ّقــانــون الـتــأهـيـلــي» ووض ــع عتبة
قلق التيار
تــرشــح
نسبية لتخفيف ّ
الوطني ّ
الحر من وصول مرشحني ال
يحظون بأي تأييد داخــل طوائفهم،
عمل باسيل على تحريف القانون،
ً
ح ـ ـ ّـوال ّإيـ ـ ـ ــاه إلـ ـ ــى قـ ــانـ ــون يـح ّـصــر
مـ ـ ـ ّ
املرشحني باثنني ،أي الذين يمثلون
ع ـ ـصـ ــب ال ـ ـ ـطـ ـ ــوائـ ـ ــف .وكـ ـ ــذلـ ـ ــك األمـ ـ ــر
بالنسبة إلى طرح مجلس الشيوخ،
الذي طرحه رئيس املجلس من زاوية
تخفيف سـمــوم العصبية الطائفية
وامل ــذهـ ـبـ ـي ــة فـ ــي قـ ــانـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب
وحـ ـص ــره ــا فـ ــي م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ.
وب ـ ـ ــدل ذل ـ ـ ــك« ،حـ ـ ـ ـ ّـول ب ــاس ـي ــل وم ـعــه
الـ ـح ــري ــري طـ ـ ــرح م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
م ــن «سـ ـج ــن» ل ـل ـطــائ ـف ـيــة ،إلـ ــى م ــادة

للمزايدة والـتـفــاوض ،تستهدف في
املقام األول الــوجــدان الــذي نشأ عند
ال ــدروز منذ اتـفــاق الـطــائــف ،بعد أن
ّ
التوصل خالل مــداوالت اتفاق
جرى
م ــا ب ـع ــد الـ ـح ــرب ع ـل ــى م ـن ــح رئ ــاس ــة
املـجـلــس لـطــائـفــة املــوحــديــن الـ ــدروز،
كــدلـيــل عـلــى إشــراك ـهــم ف ــي رئــاســات
ّ
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــا ّس ــي ،املـ ـ ــوزعـ ـ ــة بــن
املسيحيني والسنة والشيعة» ،فيما
تــؤكــد مـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي الحر
أن القوى التي تفاوضه على قانون
ل ــان ـت ـخ ــاب واف ـ ـقـ ــت ع ـل ــى أن ي ـكــون
رئيس مجلس الشيوخ مسيحيًا.
وبـ ـ ـق ـ ــدر م ـ ــا ه ـ ــو تـ ـ ـح ـ ـ ّـول الـ ـح ــري ــري
ّ
مـ ـسـ ـتـ ـف ــزًا ،ت ـس ـت ـن ـفــر ال ـج ـن ـبــاط ـيــن
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت ب ــاسـ ـي ــل ف ـ ـ ــرض ق ــان ــون
انتخاب مــن خــارج الـتــوافــق .فهؤالء
ال يجدون ّ
مبررًا ملحاوالت التصويب
الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ع ـل ـي ـه ــم م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـت ـي ــار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،و«كـ ـ ـ ــأن هـ ـن ــاك مــن

ّ
ي ـظ ــن أن بــاسـتـطــاعـتــه أن يستثني
طائفة بعينها ،أو الـحــزب التقدمي
االش ـتــراكــي ت ـحــدي ـدًا» .نـســي باسيل
أن جنبالط منح أصواته لعون (في
انـتـخــابــات رئــاســة الـجـمـهــوريــة) من
دون م ـقــابــل ،خــافــا لــرغـبـتــه وهــربــا
من القول إن جنبالط يقف في وجه
خ ـ ـيـ ــارات امل ـس ـي ـح ـي ــن ،وأن رئ ـيــس
االشـ ـت ــراك ــي أوعـ ـ ــز إل ـ ــى م ـســؤول ـيــه،
م ـنــذ م ــا ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب ع ـ ــون ،بـفـتــح
ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة م ــع ال ـت ـي ــار ،طــالـبــا
منهم التعاون الكامل مــع العونيني
في الشوف وعاليه .حتى في مرحلة
ّ
م ــا ق ـبــل ت ــول ــي عـ ــون ال ــرئ ــاس ــة ،كــان
ج ـن ـب ــاط أكـ ـث ــر ال ــداعـ ـم ــن ل ــوص ــول
ال ـع ـم ـي ــد شـ ــامـ ــل روكـ ـ ـ ــز إلـ ـ ــى قـ ـي ــادة
الجيش ،وهــو عاتب الحريري مــرارًا
عـ ـل ــى رف ـ ـضـ ــه وص ـ ـ ـ ــول صـ ـه ــر ع ــون
إل ــى ق ـيــادة الـجـيــشّ .أم ــا فــي مرحلة
اإلعداد لذكرى اغتيال كمال جنبالط

األخيرة ،فحرص جنبالط على العمل
خالل األسبوعني السابقني لالحتفال
ع ـلــى ال ـتــأكــد شـخـصـ ّـيــا م ــن أن سير
ّ
والتجمعات االشتراكية لن
املــواكــب
ّ
تستفز املسيحيني في الـشــوف ،كما
عمل في مرحلة االنتخابات البلدية
عـلــى مـنــح املـسـيـحـيــن م ــا يطلبونه
في البلديات ،في الشوف وعاليه ،ال
ّ
سيما في ّبلديات الغرب األعلى ،التي
ّ
ت ــاب ــع م ـلــف ـهــا ال ـعــري ـضــي شـخـصــيــا.
ح ـت ــى ف ــي الـ ـخ ــدم ــات ف ــي الـ ـ ـ ــوزارات
ّ
ال ـت ــي ت ـســل ـم ـهــا االشـ ـت ــراكـ ـي ــون ،نــال
الـعــونـيــون مــا طـلـبــوه وأك ـثــر ،إن في
وزارة األشغال أو في وزارة الصحة.
ّ
وم ــن امل ــؤك ــد أن ع ــون ل ــم ي ـنـ َـس حني
طلب من الــوزيــر وائــل أبــو فاعور أن
ّ
يخالف القانون لحل ّأزمة مستشفى
ال ـبــوار الـحـكــومــي ،ونــفــذ أب ــو فــاعــور
االشتراكيون« :ملاذا
إكرامًا له .ويسأل
ٌ
استفزازنا بما هــو حــق لـنــا؟» ،علمًا
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في الواجهة

الشيوخ»
ّ
بــأن مصادر نيابية اشتراكية أكــدت
ل ــ«األخ ـبــار» أن «اّل ـحــزب االشـتــراكــي
ال يــريــد فـتــح مـلــف مجلس الشيوخ
اآلن ،وأبلغنا حتى حليفنا الرئيس
بري بذلك ،ألن هذه املسألة مرتبطة
ّ
بـســلــة واح ـ ــدة ه ــي تـطـبـيــق الـطــائــف
وإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل
ً
مـجـلــس نـ ــواب وط ـن ــي» ،مـعـتـبــرة أن
«الـ ـط ــرح اآلن ب ـه ــذه الـصـيـغــة هــدفــه
الـ ـت ــوتـ ـي ــر ووضـ ـ ـ ــع امل ـس ـي ـح ـي ــن فــي
مواجهة الدروز من دون سبب».

اجتماع الخارجية «عقيم»

ّ
على الرغم من الرفض الكلي من قبل
بري وجنبالط للقانون «التأهيلي»،
ّ
إل أن ال ـ ـقـ ــانـ ــون كـ ـ ــان حـ ــاض ـ ـرًا فــي
ّ
اج ـت ـمــاع أمـ ــس ،م ــع ت ـص ــدر م ـشــروع
النسبية الذي طرحه ّ
بري ،إلى جانب
ال ـن ـق ــاش حـ ــول م ــا إذا كـ ــان الـبـحــث
ف ــي تـشـك ـيــل م ـج ـلــس ش ـي ــوخ يـسـيــر
ب ــال ـت ــوازي م ــع ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب أو
يـتـ ّـم الـفـصــل بــن املـســألـتــن .وأسـهــم
غـيــاب الــوزيــر علي حسن خليل عن
ً
االجـتـمــاع ،ال ــذي ّ
ربـمــا كــان مشغوال
َ َ
أو «تـ ــشـ ــاغـ ــل» ،ف ــي ت ـظ ـه ـيــر مــوقــف
الرئيس بـ ّـري املعترض ،بعد أن كان
بـ ّ
ـري قد تلقى أول من أمــس إشــارات
إيجابية بعد لقاء الحريري مع عون.
ّ
لكن اإليجابية سرعان ما تالشت مع
تصريحات لباسيل اعتبرها رئيس
املجلس سلبية.
غياب وزير املال عن االجتماع ّ
عوضه
حـ ـض ــور ال ـع ــري ـض ــي الـ ـ ــذي زار عــن
التينة أمــس ،واضعًا بـ ّـري في أجواء
ّ
االجـ ـتـ ـم ــاع .وأك ـ ـ ــد أك ـث ــر م ــن م ـصــدر
ش ــارك فــي اجـتـمــاع الـخــارجـيــة أمس
أنه لم ّ
ّ
التوصل إلى أي اتفاق ولم
يتم
ّ
يحدد اجتماع مقبل .ففي حني كان
ّ
هــدف بــري من طــرح تشكيل مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ املـ ـس ــاع ــدة لـ ـل ــوص ــول إل ــى
قــانــون انـتـخــاب عـلــى أس ــاس نسبي
وتخفيف ّ
حدة الطائفية فيه ،ال يزال
بــاس ـيــل وم ـع ــه ال ـح ــري ــري يـطــالـبــان
بالقانون «التأهيلي» ،ومعه تشكيل
مجلس الشيوخ ،بما ّ
يفرغ الخطوة
مـ ــن م ـع ـن ــاه ــا .وقـ ــالـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إن
«الـ ـع ــريـ ـض ــي س ـ ــأل الـ ـح ــاض ــري ــن إن
كـ ــان خ ـي ــار ال ـت ـصــويــت ع ـلــى قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ي ـ ــزال م ـط ــروح ــا أم أن
سيتم بالتوافق» ،فـ ّ
ّ
ـرد النائب
األمــر
أالن ع ــون ب ــأن «األمـ ــر يـجــب أن يـتــمّ
ب ــالـ ـت ــواف ــق لـ ـك ــن الـ ـتـ ـص ــوي ــت خ ـي ــار
ّ
م ـط ــروح» .وب ـعــد أن ذك ــر العريضي
ب ــأن قــانــون االن ـت ـخــاب أم ــر مصيري
ويـجــب أن يـتـ ّـم بــالـتــوافــق ،قــال عــون:
«كنتم ذاهبون ّإلى التمديد من دون
ت ـ ــواف ـ ــق» ،وتـ ــدخـ ــل ب ـع ــده ــا املـ ـع ــاون
الـسـيــاســي لــأمــن ال ـعــام لـحــزب الله
السيد حسن نصرالله الحاج حسني
ّ
الخليل ،مؤكدًا أن «قانون االنتخاب
أمــر كبير ال يـجــوز أن يحصل عليه
شرخ وطني».
ّ
ولــخ ـصــت م ـص ــادر م ـشــاركــة نتيجة
امل ـ ـش ـ ــاورات ب ـ ــأن «أول ن ـت ـي ـجــة هــي
سقوط جلسة التمديد ،أما النتيجة
الثانية فهي أن الجميع بــاتــوا أمــام
حتمية التوصل إلى قانون انتخاب،
ألن ال ـ ـفـ ــرص بـ ـ ـ ــدأت تـ ـضـ ـي ــق» .ه ــذا
ف ــي م ــا ُي ــرت ـج ــى م ــن االجـ ـتـ ـم ــاع .أمــا
فــي الــوقــائــع ،فبعد اإليـجــابـيــة التي
ظ ـهــرت نـتـيـجــة ق ـبــول جـمـيــع الـقــوى
بـمـشــروع الــرئـيــس ب ــري الـقــائــم على
إنشاء مجلس شيوخ وإق ــرار قانون
اان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة وفـ ــق ال ـن ـظــام
النسبي ،عــاد «التأهيلي» من بوابة
ال ـ ـت ـ ـيـ ــاريـ ــن ،املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل وال ــوطـ ـن ــي
الـ ـح ــر ،ل ـت ـعــود االزمـ ـ ــة إلـ ــى مــربـعـهــا
األول ،ولـتـصـبــح ال ـبــاد أم ــام أربـعــة
خـيــارات :االتفاق على مشروع بري،
إق ــرار «التأهيل الـطــائـفــي» ،التمديد
(بقانون أو بالعودة إلى «الستني»)،
أو الـ ـف ــراغ .وف ــي ال ـخ ـي ــارات الـثــاثــة
األخيرة ،أزمة وطنية كبرى.

ّ
ّ
بري :يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجربوا
في األيام االخيرة وضع
الرئيس نبيه بري على طاولة
التداول مشروعين :أحدهما
قانون انتخاب يعتمد النسبية
وفق دوائر مرنة تكبر او
تصغر تبعًا للتوافق الذي
يمكن ان تحوزه ،واآلخر
تطبيق المادة  22من
الدستور .مذذاك كل حوار
وتشاور خارجهما قليل
االهمية
نقوال ناصيف
م ــا ب ــات يـقــولــه رئ ـيــس مـجـلــس ال ـنــواب
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري ان ـ ـ ــه ذاه ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ــى ت ـط ـب ـيــق
ال ــدسـ ـت ــور ،ولـ ـي ــس ال ـ ــى وض ـ ــع ق ــان ــون
ج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب ف ـح ـســب .ب ـيــد ان ما
اف ـص ــح ع ـنــه ي ـف ـتــح الـ ـب ــاب ع ـلــى ورش ــة
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا ال ـ ـخـ ــوض فــي
تـقـسـيــم دوائـ ــر ق ــان ــون ان ـت ـخــاب جــديــد،
ّ
لب املناقشات واملشاورات واالتصاالت
واالقتراحات املتطايرة من فوق رؤوس
االفرقاء جميعًا.
ليست املرة االولى يطرح بري استحداث
م ـج ـلــس ل ـل ـش ـي ــوخ م ـق ـت ــرن ــا بــان ـت ـخــاب
مـجـلــس نـيــابــي خ ــارج الـقـيــد الـطــائـفــي.
املــرة االخـيــرة كانت الــى طــاولــة الحوار
الوطني ابــان الشغور الــرئــاســي ،وكــان
ينتظر أجوبة الجالسني اليها عن هذه
الخطة ،قبل ان تطيح الخالفات الطاولة
وتنسف أعمالها نهائيًا .طــرح الفكرة
ن ـف ـس ـهــا ف ــي م ــا م ـض ــى ال ــرئ ـي ــس سـعــد
الحريري في مرحلة غيابه عن البالد.
لــم تختلف مقاربة بــري انـشــاء مجلس
الـ ـشـ ـي ــوخ اآلن عـ ـم ــا كـ ـ ــان ط ــرح ــه قـبــل
سـنـتــن ،مجتهدًا فــي تفسير امل ــادة 22
من الدستور التي ترعى في آن انتخاب
ب ــرمل ــان وط ـن ــي ال طــائ ـفــي واس ـت ـح ــداث
مجلس للشيوخ ،على نحو مغاير ملا
نصت عليه املادة:
ً
ف ـ ّـس ــر اوال ك ـل ـم ــة «م ـ ــع» ب ــأن ـه ــا تـعـنــي
ال ـحــاضــر واملـسـتـقـبــل ف ــي وق ــت واح ــد،
كي يقول ان في االمكان حصول هذين
االجراءين بالتزامن ،من غير ان يسبق
انتخاب البرملان الوطني غير الطائفي

استحداث مجلس الشيوخ بالضرورة.
بــل يسير الــوصــول اليهما فــي امل ــوازاة
ف ـي ـن ـب ـث ـق ــان م ـ ـعـ ــا .مـ ــع ان مـ ــا قـ ـي ــل فــي
ه ــذا امل ــوض ــوع مـنــذ اقـ ــرار االصــاحــات
ال ــدس ـت ــوري ــة ع ــام  1990ان اس ـت ـحــداث
مجلس الـشـيــوخ يلي انـتـخــاب مجلس
نواب وطني ال طائفي.
فـ ّـســر ثــانـيــا ان ـت ـخــاب ال ـبــرملــان الــوطـنــي
عـ ـل ــى انـ ـ ــه م ـن ــاص ـف ــة ب ـ ــن امل ـس ـي ـح ـيــن
واملـسـلـمــن ،مــن دون أن يلحظ توزيعًا
مــذهـبـيــا داخـ ــل ك ــل مـنـهـمــا ،ع ـلــى نحو
م ـغ ــاي ــر ملـ ـغ ــزى اقـ ـ ـت ـ ــران هـ ـ ــذا ال ـب ــرمل ــان
بــاسـتـحــداث مجلس للشيوخ ،وهــو ان
يكون املجلس املنتخب وطنيًا بكل ما
للكلمة من معنىُ ،
فينتخب بال حساب
امل ـن ــاص ـف ــة ال ـط ــائ ـف ـي ــة ،وانـ ـم ــا ت ـب ـعــا ملــا
تفضي اليه نتائج االنتخابات النيابية
الـعــامــة .على ان يصير فــي املـقــابــل الى
ضـمــان حـقــوق الـطــوائــف وامل ــذاه ــب في
مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـ ــذي يـلـحــظ ب ــدوره
ً
تمثيال متساويًا لها فيه.
منذ اقــراره ،ما خال احاديث عابرة غير
ذات مـغــزى ،لــم يصر مــرة الــى الخوض
ف ــي اج ـ ــراء ي ـ ــن م ــؤج ـل ــن ال ـ ــى ام ـ ــد غـيــر
ُ
ـصــغ ات ـفــاق ال ـطــائــف سبل
م ـحــدد ،لــم يـ ِ
ال ــوص ــول الـيـهـمــا وتـنـظـيــم انتخابهما
وآل ـي ـت ـه ـمــا ،وال بــال ـتــأك ـيــد تــوقـيـتـهـمــا،
فأجريت اربع دورات انتخابات نيابية
ع ــام ــة ( 1992و 1996و 2000و2005
و )2009مذذاك دونما التفكير في وضع
املــادة  ،22بشقيها املتالصقني ،موضع
الـتـنـفـيــذ .نــاهـيــك بــواليــة تـمــديــد كاملة
للبرملان ( 2013ـ ـ  .)2017بيد ان وضع

بــري اآلن امل ــادة  22فــي ص ــدارة الحدث،
ومن ثم التالزم في تطبيق شقيها على
انـهــا ال ـبــاب الــوحـيــد الن ـقــاذ انـتـخــابــات
ّ ،2017
عول على بضعة معطيات كشف
عنها رئيس املجلس:
اولـ ـه ــا ،تـلـمـيـحــه ال ــى ان ت ـمــديــد والي ــة
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب سـ ـن ــة ك ــامـ ـل ــة ص ــار
م ــن امل ــاض ــي .ورغ ـ ــم ات ـه ــام ــه ب ــأن ــه اول
املشجعني على هذه املــدة ،يقول رئيس
امل ـج ـلــس ان ــه ل ــم ي ــواف ــق عـلـيـهــا مـ ــرة ،ال
فــي الجلسة الـتــي كــانــت م ـقــررة فــي 13
ن ـي ـس ــان ،ولـ ــن ي ـك ــون ك ــذل ــك ف ــي جلسة
 15ايـ ـ ـ ــار .ي ـض ـي ــف« :ل ـ ــم اوافـ ـ ـ ــق س ــوى
على تمديد مقترن بقانون جديد ملدة
مـحــددة ترتبط باملهلة الكافية الجــراء
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ع ـل ــى اس ــاس ــه،
وه ــي فــي احـســن االحـ ــوال ارب ـعــة اشهر
لـيــس اك ـثــر» .اال انــه يفصل بــن دعــوتــه

الحريري عن بري :لن
تجدوا شيعيًا سواه
يوافق على التخلي
عن صالحيات أساسية
لمجلس النواب

بري :تطبيق المادة  22لمصلحة العهد .ليس عهدي وال عهد
الرئيس الحريري ،بل عهد الرئيس عون (هيثم الموسوي)

مجلس النواب الى االنعقاد في جلسة
 13نيسان كما في جلسة  15ايار ،وبني
واج ــب توجيه الــدعــوة مــرة بعد اخــرى
قبل ان تنقضي مــدة الــواليــة القانونية
للبرملان الحالي تجنبًا لوقوع السلطة
االشتراعية في الفراغ .فعل االمر نفسه
عـنــدمــا دع ــا املـجـلــس ال ــى االن ـع ـقــاد 45
مرة النتخاب رئيس الجمهورية ،وكان
متيقنًا من تعذر االنتخاب آنذاك ،اال انه
تمسك بصالحياته الدستورية.
ثانيها ،جزمه بأنه لن يكون في فريق
تـمــديــد ال ــوالي ــة ف ــي الـجـلـســة املـقـبـلــة ال
يقترن بقانون جديد لالنتخاب .يقول:
«يـ ــراه ـ ـنـ ــون ّعـ ـل ــى ت ــأيـ ـي ــدي ال ـت ـم ــدي ــد،
حتى اذا تـعــذر يظنون ان فــي وسعهم
استدراجي الــى القانون الــذي يريدون.
ي ـل ـع ـبــون ل ـع ـبــة ح ــاف ــة الـ ـه ــاوي ــة؟ ان ـهــا
شغلتي القديمة .ليجربوا؟».
ثــالـثـهــا ،اع ـت ـقــاده ب ــان ك ــل االق ـتــراحــات
املـ ـت ــداول ــة ل ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ت ـه ــاوت
تباعًا ،واحدًا بعد آخر ،وآخرها مشروع
التأهيل بعدما نعاه نهائيًا قبل ايــام.
مــن ثــم قــول بــري انــه ذاهــب الــى تطبيق
الــدسـتــور ،مــع تأكيده ان مــن الـضــرورة
الـ ــذهـ ــاب ال ـ ــى ق ــان ــون ان ـت ـخ ــاب وط ـنــي
واس ـ ـت ـ ـحـ ــداث م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ بـغـيــة
انـ ـق ــاذ ال ـع ـه ــد وفـ ــي س ـب ـيــل مـصـلـحـتــه:
«ال ي ـت ـص ــورن اح ــد ان ــه ع ـه ــدي انـ ــا ،او
عهد الرئيس سعد الـحــريــري .انــه عهد
الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون فـحـســب» .وضــع
بـ ـ ــري املـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ــن خ ـ ـيـ ــاري ق ــان ــون
النسبية بــدوائــر مــرنــة وتطبيق املــادة
 .22لـكــل مـنـهـمــا مـهـلــة م ـح ــددة تــوجــب
ت ــأخ ـي ــر اج ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
املـقــررة قبل  20حــزيــران املقبل «بيد ان
ال تأجيل لها او تـمــديـدًا فــي مـعــزل عن
اي منهما».
راب ـ ـع ـ ـهـ ــا ،ي ـق ـي ـن ــه مـ ــن حـ ـص ــول خـطـتــه
الـجــديــدة املــزدوجــة الـهــدف على تأييد
اوسع شريحة بني االفرقاء «بما في ذلك
اولئك الذين يناقشون ما بــات معروفًا
اننا نرفضه» .سمع من رئيس الحكومة
تــأي ـيــده خـطـتــه ت ـل ــك ،وب ـل ــغ ال ـي ــه ايـضــا
م ــا ق ــال ــه ال ـح ــري ــري ع ـنــه ف ــي االوس ـ ــاط
اللصيقة به وهــو يشجع على انتخاب
ال ـبــرملــان الــوطـنــي واس ـت ـحــداث مجلس
ل ـل ـش ـي ــوخ« :لـ ــن تـ ـج ــدوا ش ـي ـع ـيــا س ــواه
ي ــواف ــق ع ـل ــى ال ـت ـخ ـلــي ع ــن صــاح ـيــات
اســاس ـيــة ملـجـلــس الـ ـن ــواب» ،ف ــي اش ــارة
الــى املـســودة الـتــي اعــدهــا بــري ملشروع
اسـتـحــداث مجلس الـشـيــوخ وتنظيمه
وصالحياته.

مقال

مناقشات قانون االنتخاب :سلطة تهددنا بالخراب لتثبيت وجودها
محمد عبيد
قال اإلمام السيد موسى الصدر بتاريخ :24/11/1969
«يجب أن نميز بني صيغة املجتمع التي هي «التعايش»
بني مجموعات حضارية في وطن واحد على أساس
الحرية ،ذلك أن التعايش أقدم من امليثاق الوطني ،وبني
النظام القائم على الطائفية السياسية التي تكرس
االنعزال والقوقعة والتي تهدد التعايش ...والتجارب
التي مر بها لبنان منذ «لبنان الصيغة» أكبر دليل».
تـبــدو املرحلة الـتــي نعيش اآلن شبيهة إلــى حــد كبير
بمرحلة ما قبل الحرب األهلية من حيث عودة اللبنانيني
إل ــى الـبـحــث عــن الـصـيـغــة ال ـتــي يـجــب أن ي ـقــوم عليها
هذا اللبنان وعالقات مكوناته االجتماعية ـ ـ الطائفية
بعضها مع بعض ،وما تختزنه نياتهم من محاوالت
إلنكار املتغيرات االجتماعية ـ ـ السياسية الكامنة التي
تتراكم والتي تحفر عميقًا ًفي قلب النظام وتؤسس
لخواء يهزه فيسقطه مــرة ويعدله مــرات أخــرى أو
فيه
ٍ
يــزرع فيه فوضى مقوننة مستدامة كالتي شهدناها
ونشهدها منذ االنتخابات النيابية عام .1992
لكنها املــرة األولــى منذ إقــرار اتفاق الطائف وتعديله
عرفيًا بتسوية الدوحة وقف اللبنانيون فيها بعضهم
بـمــواجـهــة الـبـعــض اآلخ ــر م ــن دون وس ـيــط «غــريــب»
اعـتــادوه .فسارعوا الستنهاض سالحهم التقليدي:

ال ـطــائ ـف ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا الــوس ـي ـلــة ال ـت ـع ـبــويــة الــوح ـيــدة
ُ
شعر اآلخر أو باألصح الشريك
لتحشيد اصطفافات ت ِ
املفترض بالجهوزية للذهاب إلى املجهول مهما كلف
الثمن.
هي لعبة قديمة ـ ـ جديدة ممجوجة يدخل عليها بني
الحني واآلخ ــر العـبــون جــدد ،يقدمون أنفسهم بأنهم
من خــارج نــادي التقليديني السياسيني الذين أمعنوا
فــي الـفـســاد ،وأنـهــم يسعون إلــى اإلص ــاح واملــواطـنــة.
وألن السياسة ُتقوم على الوقائع واألفعال ،وليس على
النيات مهما َصل َحت ،يلجأ هؤالء إلى استعارة اآلليات
واألساليب ذاتها التي بنى عليها التقليديون إماراتهم
الطائفية ،علهم بذلك يجارونهم طائفية ومحاصصة
ونفوذًا.
ل ــذا ،لــم يعد خفيًا على املتابعني واملهتمني أن منطق
النقاش حول إنتاج قانون جديد لالنتخابات النيابية
َ
ُيستهلك باملناورة الرخيصة التي تقوم على اإلحساس
بــاالمـتــاء لــدى كــل طــرف عندما ينجح فــي رمــي كرة
التعطيل فــي ملعب اآلخ ــر ،أو حينما ُي ـحـ ِـرج الـطــرف
اآلخــر باملزايدة «الوطنجية» من خــال طــرح شعارات
براقة حول سعيه إلحقاق تــوازن وطني عبر تمسكه
بقانون طائفي أو مذهبي ،واألده ــى يتجلى بمحاولة
الـتــذاكــي على الـنــاس حــن يـقــول إنــه مــع قــانــون وطني
يـجـمــع وال ي ـف ــرق ،وإن ــه ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه سيصوت

لقانون طائفي إذا نال تأييد أكثرية األطراف األخرى!
الــواقــع الـيــوم أننا أمــام قـ ً
ـوى لديها الرغبة فــي تكريس
انقسام طائفي عمودي وقوننته ،لكن ليس لديها القدرة
لتحقيق ذلــك وحدها ،فتتكل ضمنًا على قــوى قــادرة
على إحداث نقلة نوعية في النظام السياسي من خالل
اإلصــرار على إقــرار قانون عصري لالنتخابات .غير
أنها ال ترغب في ذلــك ،بحجة أنها ال تريد أن تختلف
مع أحد ،وهذا أيضًا يندرج في إطار املناورة التي تلزم
أصحابها فيصبحون أسرى تفاصيلها!
اآلن ،تفصلنا أيــام عن موعد التجديد للنظام الحالي
امل ـت ـهــالــك ،أي ــا ك ــان ق ــان ــون االن ـت ـخــاب ال ــذي ُ
سيعتمد،
«ستيني» أو «تأهيلي طائفي» ،وإال نذهب نحو املجهول
في حال انتهاء الوالية َّ
املمددة للبرملان.
لكن الذي يجري فعليًا ،هو وضع اللبنانيني في مواجهة
معضلة مـفـتــرضــة مــن قـبــل ق ــوى الـسـلـطــة مجتمعة،
حول الفراغ وعدم الفراغ والنقاش في مواد دستورية
مختلفة .لكن الهدف الفعلي هو إغراق اللبنانيني بالقلق
على املصير والــوجــود ،وتـهــديــد الـتــوازنــات الطائفية،
وإشغال الناس بأخبار اجتماعات الطبقة السياسية
وج ـه ــوده ــا ل ـلــوصــول إل ــى ت ـســويــة تــواف ـق ـيــة .فـتـكــون
النتيجة أن هذه الطبقة نجحت مرة جديدة في تجنيب
لبنان واللبنانيني السقوط ،بينما الحقيقة هي أن قوى
ّ
السلطة جنبت نفسها ،ومتحدة ،السقوط!
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ميريام سكاف :ال لعزل زحلة عن محيطها ...وال خالص سوى
بعد أكثر من سنة على وفاة الياس سكاف،
والمحطات الصعبة التي ّ
مرت بها ،والعالقة المتوترة مع
عدد من القوى السياسية ،فرضت ميريام سكاف نفسها
كوريثة لرئاسة الكتلة الشعبية .هذا ما أظهرته نتائج البلدية
واإلحصاءات .وهي تطمح حاليًا إلى إعادة إحياء الكتلة
النيابية التي كان يرأسها جوزف طعمة سكاف .انطالقًا
من هنا ،ترفض عزل زحلة عن محيطها
ليا القزي
«زحـلــة هــي شــريــان البقاع واالنفتاح
ع ـل ــى ال ـس ـه ــل .ك ـي ــف يـ ـط ــرح ال ـب ـعــض
س ـح ـب ـهــا مـ ــن م ـح ـي ـط ـه ــا؟» .الـ ـس ــؤال
ل ــرئ ـي ـس ــة ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـيــة م ـي ــري ــام
سـ ـك ــاف ،ب ـعــد دع ـ ــوة املـ ـط ــران عـصــام

دروي ــش ال ـقــوى السياسية والبلدية
في مدينة زحلة في  ١٩نيسان الحالي،
إلى اجتماع من أجل البحث في قانون
االنتخابات .ليس من املتوقع أن يؤدي
ُ
ـان فــي ٢٧
االجـتـمــاع (ع ـقــد اجـتـمــاع ث ـ ٍ
نتيجة جــديــة ،ولكن
نيسان) إلــى أي
ُ
ال ـخ ـط ـيــر ه ــو ال ـط ــرح املـ ـق ـ َّـدم امل ــواك ــب

سكاف :هدفنا االنطالق من زحلة الى المستوى الوطني (هيثم الموسوي)

لحفلة الـجـنــون الـسـيــاســي فــي البلد.
ف ــي زح ـل ــةُ ،دقـ ــت األجـ ـ ــراس للتحذير
مــن «خ ـطــر ال ـشــريــك» فــي املــدي ـنــة ،في
خ ــال اال ّن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة .وال ـي ــوم
أيضًاُ ،ي َدق «ناقوس الخطر» بأسلوب
آخر عبر الدعوة إلى سلخ املدينة عن
محيطها عبر جعلها دائرة ّ انتخابية
«مستقلة» ،و«حل أزمة املجنسني» في
ّ
البقاع األوسط .يبدو أن البعض يريد
إحياء مفهوم «جمهورية زحلة» ،الذي
برز في منتصف القرن التاسع عشر،
ّ
خــاصــة بعد أن ســلــم دروي ــش الــوزيــر
م ـل ـحــم ري ــاش ــي م ـش ــروع ــه ل ـل ـقــانــون،
ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد طـ ــريـ ــق الـ ـش ــام
لــوضــع حـ ــدود ج ــدي ــدة ل ــدائ ــرة زحـلــة
االنتخابية.
ُالكتلة الشعبية كانت الطرف الوحيد
امل ـغ ـ َّـي ــب ع ــن االج ـت ـم ــاع «رب ـم ــا ألنـهــم
ي ـ ـنـ ــوون ات ـ ـخـ ــاذ ق ـ ـ ـ ــرارات ال ي ــري ــدون
ّ
أن نــطـلــع عـلـيـهــا» .وتـنـفــي س ـكــاف أن
ّ
يـكــون وج ــود ابــن عــم زوجـهــا ميشال
سـ ـك ــاف ،ال ـ ــذي ال تــرب ـط ـهــا ب ــه عــاقــة
ثابتة ،في اللقاء دليال على تمثيلها،
ّ
ألن «االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ح ـص ــل خ ـل ـس ــة عــن
الكتلة» .لذلك ،تسأل سكاف املطرانية:
«أل ـي ــس م ــن امل ـف ـتــرض أن ت ـكــون على
مسافة واحدة من الجميع؟ هل يرغب
امل ـط ــران فــي أن يـلـعــب دورًا سياسيًا
أو دور رجــل أعمال؟ يريد أن تتقوقع
ّ
زح ـ ـلـ ــة؟» .وع ـ ــوض الـ ـب ــدء ب ـط ــرح حــل
مـســألــة املـجـنـســن« ،األول ــوي ــة ملــن هو
َ
مـســتــورد وسـمــح لنفسه بــأن يتحول
ال ــى وزيـ ــر ل ـلــداخ ـل ـيــة» .تـتـهــم سـكــاف
«س ـ ـيـ ــدنـ ــا» بـ ــأنـ ــه «مـ ـ ــش مـ ـل ـ ّـح ــق بــن
سياسة وأعـمــال دنيوية وسماوية».
ف ــالـ ـت ــدخ ــل «ل ـ ـ ــم يـ ـع ــد ي ـق ـت ـص ــر ع ـلــى
االنتخابات واملجنسني بل وصل إلى
التهديد على مذبح الكنيسة ملوظفة
قامت بواجبها الوظيفي» .املقصودة
هــي امل ــدي ــرة الـعــامــة لـلـتـعــاونـيــات في
ُ
وزارة الزراعة غلوريا أبو زيــد .تخبر
س ـك ــاف ع ــن «ش ـ ـ ــروع بــال ـق ـتــل حـصــل
ع ـلــى مـ ــرأى امل ــؤم ـن ــن ع ـنــدمــا ح ـ ّـرض
رجــل ديــن (أحــد كهنة الرعية ،ترفض
سـ ـك ــاف ذك ـ ــر اس ـ ـمـ ــه) ع ـل ــى أبـ ـ ــو زي ــد
ألنـهــا رفـضــت التوقيع على مشاريع
إسكانية تعود لسيدنا .أنا هنا أدعو

إلى محاسبة منتحل صفة رجل الدين
هذا ولتصل الرسالة الى أعلى املراجع
في الفاتكيان التي حتمًا لن ترتضي
ت ـح ــوي ــل ال ـك ـن ــائ ــس إل ـ ــى م ـن ــاب ــر لـبــث
الحقد على الناس .أدافــع عن غلوريا
ليس ألنها من طائفة معينة ،بل ألنها
ُ
مــوظـفــة ك ــان يـجــب أن تـمـنــح وســامــا
على وقوفها في وجه الفساد».
ُ
بالعودة إلى لقاء سيدة النجاة ،تدافع
س ـكــاف ف ــي حــديَّـثـهــا إل ــى «األخـ ـب ــار»
عــن قـضـيــة املـجــنـســن ألن ـهــا «مـســألــة
ُ
إنسانية ،تبحث فــي وزارة الداخلية
وعـلــى مستوى كــل لـبـنــان» ،نافية أن
يـكــون السبب رغبتها فــي االستفادة
مـ ـ ــن أص ـ ــوات ـ ـه ـ ــم فـ ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات،
«انتخبوا ضدنا في الـ ٢٠٠٥والـ.»٢٠٠٩
ال خ ـ ــاص ،بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـه ــا ،إال فــي
ال ـن ـس ـب ـيــة« ،وغـ ـي ــر ص ـح ـي ـحــة م ــزاع ــم
األحـ ـ ـ ـ ــزاب ب ــأنـ ـه ــا ال ت ـس ـم ــح ب ــإع ــادة
التمثيل الـصـحـيــح للمسيحيني .بل
هدف األحــزاب الكبرى السيطرة على
ّ
كل املقاعد».
أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة م ـض ــت ع ـل ــى «ش ـلــح
الـ ـعـ ـب ــاءة» حـ ــول ك ـت ـفــي سـ ـك ــاف ،بعد
وفــاة زوجـهــا ،النائب السابق الياس
سكاف .ليس من السهل االستمرار في
العمل السياسي وفق طريقة العائلة
ال ـب ـق ــاع ـي ــة ،ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـت ــواص ــل
املباشر مع الناس والخدمات .فكيف
إذا كانت «الزعيمة» الجديدة ،امــرأة،
في مجتمع يتفاخر بذكوريته ،أصلها
ُ َّ
من مدينة ّ
بشري ،وتت َهم بأنها ترفع
األس ـ ـ ـ ـ ــوار ب ـي ـن ـه ــا وب ـ ـ ــن ال ــزح ــالـ ـن ــة؟
تستغرب أن تكون لدى البعض نظرة
سلبية تجاهها ،فعلى الـعـكــس ،أهل
زحلة «أشعروني بأنهم يحبونني».
ولكن ،ربما السبب أنهم «لم يعرفوني،
واليوم تأكدوا أنني أريــد استمرارية
نهج آل سكاف».
ال ـ ـف ـ ـت ـ ــرة امل ـ ـق ـ ـب ـ ـلـ ــة ه ـ ـ ــي ال ـت ـح ـض ـي ــر
ُ
لالنتخابات النيابية .تظهر غالبية
ّ
استطالعات الرأي في زحلة أن سكاف
ّ
هي األولى عن الكاثوليك ،إال أن أرقام
الكتلة الـشـعـبـيــة ،ك ـحــزب ،منخفضة.
تــرفــض س ـكــاف ال ـف ـصــل بـيـنـهــا وبــن
الكتلة ،أو اعتبار نتائج االستطالعات
ً
ّ
دليال على أن حجمها االنتخابي مقعد

واحــد فقط« ،النسبة التي أنالها هي
بفضل الكتلة .والبرهان على قدرتنا
التجييرية هو حصولنا وحدنا على
ّ
ق ــراب ــة  ٩٠٠٠ص ــوت (ع ـل ـمــا أن مـعــدل
الالئحة بلغ قرابة الــ ٨٠٠٠صوت) في
االنتخابات البلدية األخـيــرة» .ولكن،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن «خ ـصــوص ـيــة زحـ ـل ــة» ،ما
الذي قد يدفع الزحالوي إلى مناصرة
الكتلة؟ «ألننا نعيش وجدانهم ،ونريد
استمرار القضية عبر برنامج إنمائي
ـ ـ ـ اقـ ـتـ ـص ــادي» ،تـ ـق ــول .ب ــاق ــي األفـ ـ ــراد
الذين ينتمون إلــى االحــزاب «زحالنة
نحترمهم ،ولكن قرارهم ليس بيدهم.
نحن مرجعنا البقاع» .واألمل موجود
بــأن «ننطلق مــن زحـلــة إلــى املستوى
الــوطـنــي .كــان جــوزف سكاف مــن أهم
األق ـطــاب ،ولــديــه كتلة نيابية كبيرة.
هذا هدفنا في السياسة».
ُ
لــم تـحـســم بـعــد الـتـحــالـفــات بانتظار
االت ـف ــاق عـلــى قــانــون جــديــد وتـحــديــد
م ــوع ــد ل ــان ـت ـخــاب ــات .ال ــازم ــة ذات ـهــا
ت ـت ـك ــرر« :نـ ـم ـ ّـد ي ــدن ــا لـلـجـمـيــع ،شــرط
الـحـفــاظ على خصوصيتنا ،وتأمني
مصلحة زحلة والبقاع األوسط» .وإذا
كانت هذه املصلحة تقتضي التحالف
مــع آل ف ـتــوش ،الــذيــن يـتـشــاركــون مع
ال ـك ـت ـلــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـح ـل ـف ــاء؟ تــوضــح
ّ
فتوش ليسوا أعدائي.
سكاف أن «آل
ّ
ّ
ولـ ـك ــن ،م ـق ـت ـن ـعــة ب ــأن ـه ــم ال ي ــؤم ـن ــون
ً
مصلحة القضاء» .هي أصال تخوض
ّ
«ضد أي مشروع يلوث البيئة
معركة
وسوف تبقى املعركة قائمة من زحلة
ً
إل ــى ع ــن دارة وصـ ــوال إل ــى أرمـنـيـنــا.
فــاألرمــن أصــدقــاؤنــا ونـتـش ُــارك معهم
الوطن الواحد .ال نريد أن ن ّ
صدر لهم
قــذارت ـنــا» .ع ــادت أخـيـرًا إلــى الواجهة
الدعوى القضائية التي رفعها فتوش
ضد الياس سكاف ،بتهمة عدم تسديد
عـ ــدد م ــن ال ـش ـي ـك ــات .ت ـت ـ ّ
ـوج ــه سـكــاف
ّ
إلــى فتوش بــأن «ال يصفي حسابات
سياسية قديمة على حساب أوالدي.
ه ــو ت ـج ــرأ أن ي ـق ـيــم دع ـ ــوى قـضــائـيــة
على أطـفــال الـيــاس سـكــاف وهــم دون
الـســن الـقــانــونـيــةّ .اد ِع عـلـ ّـي أن ــا .مــاذا
تريد من أوالدي؟» .وعــن خبر ترشح
الطبيب مـيـشــال فـتــوش مــدعــومــا من
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ،ت ـشــك س ـكــاف في

تقرير

القوات تحشر التيار في البقاع االوسط 3 :مرشحين ...والمقعد
رلى إبراهيم
ينتظر قـضــاء زحـلــة ات ـضــاح صــورة
القانون االنتخابي ،بما فيه طريقة
ت ــوزي ــع امل ـق ــاع ــد وت ـق ـس ـيــم الـ ــدوائـ ــر،
واألهـ ــم الـنـظــام ال ــذي سـيـقـتــرع على
أســاســه .فـبـقــاء دائ ــرة زحـلــة (الـبـقــاع
االوس ـ ـ ــط) ك ـمــا ه ــي ش ـ ــيء ،وضـمـهــا
إلى البقاع الغربي شيء آخر .العمل
بنصيحة البطريرك املاروني بشارة
الــراعــي بالبقاء على قــانــون الستني
شــيء ،واعتماد النسبية شــيء آخــر.
ورغ ـ ـ ــم ع ـ ــدم ج ـ ــاء ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،إال أن
أسماء مرشحي األحــزاب باتت شبه
مكتملة ،علمًا أن زحلة اليوم تتمثل
ب ــ 7ن ــواب :مــارونــي (إيـلــي مــارونــي)،
 2كــاثــولـيــك (ن ـق ــوال ف ـتــوش وطــونــي
ب ــو خ ــاط ــر) 1 ،أرث ــوذك ــس (جــوزيــف
امل ـع ـلــوف) ،أرم ــن أرث ــوذك ــس (شــانــت
جنجنيان) ،سني (عــاصــم عــراجــي)
وشيعي (عقاب صقر).
على مقلب حزب القوات ،قرار الحزب
واض ـ ـ ــح ب ـت ـغ ـي ـيــر وجـ ــوهـ ــه ال ـث ــاث ــة
(امل ـ ـع ـ ـلـ ــوف ،ب ــوخ ــاط ــر ،ج ـن ـج ـن ـيــان)
الــذيــن لــم ينجحوا فــي التشريع وال
فــي ال ـخــدمــات وال فــي حـســن تمثيل
الزحليني .قــرار تغيير ال ـنــوابُ ،ي ّ
عد
بحسب سياسيني زحـلـيــن ،خطوة

مل ـص ـل ـحــة الـ ـ ـق ـ ــوات وت ـخ ــدم ـه ــا أمـ ــام
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،إذ ت ــزي ــل ج ـ ــزءًا كـبـيـرًا
مــن مفاعيل «كـســل ال ـنــواب» .وتقول
مـصــادر قواتية إن مرشحي معراب
عـ ــن امل ـق ـع ــدي ــن ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــن هـمــا
الـقــاضــي ج ــورج عقيص واب ــن أخــي
الـ ـن ــائ ــب فـ ـ ـت ـ ــوش ،مـ ـيـ ـش ــال فـ ـت ــوش.
وامل ــرش ــح ع ــن امل ـق ـعــد األرث ــوذك ـس ــي
هــو الـعـمـيــد املـتـقــاعــد ســامــي نبهان
الـ ـ ـ ــذي يـ ـص ــدف أن يـ ـك ــون مـ ــن ق ــرى
شرق زحلة .وخيار تبني مرشح من
ه ــذه ال ـق ــرى يــدخــل ضـمــن تــوجـهــات
الـ ـق ــوات لـتـمـثـيــل الـ ـق ــرى ال ـص ـغ ـيــرة،
ُ
التي كانت ت َع ّد معقل التيار العوني،
ولــه فيها مــرشــح يــدعــى توفيق أبو
رجـ ـيـ ـل ــي ،ورب ـ ـمـ ــا مـ ــن ش ـ ــأن ذل ـ ــك أن
يـثـيــر حـســاسـيــة ال ـعــون ـيــن .أرمـنـيــا،
تـ ـع ـ ّـد الـ ـ ـق ـ ــوات م ــرش ـ َـح ــن (ب ـي ـن ـه ـمــا
سيدة) لتختار أحدهما ملقعد األرمن
األرث ـ ــوذك ـ ــس .ويـ ـن ــذر ذلـ ــك بمشكلة
م ــع ح ـ ــزب ال ـط ــاش ـن ــاق الـ ـ ــذي ت ـجــزم
م ـصــادره بــأنــه سـيـكــون لــه مرشحه،
وهــو لــن يقبل «بخطف مقعده زورًا
كما املرة السابقة ،ال في زحلة وال في
غيرها».
تــرش ـيــح الـ ـق ــوات ل ــأس ـم ــاء ال ـســابــق
ذكـ ــرهـ ــا ي ـح ـص ــر ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـع ــون ــي
بــاملـقـعــد امل ــارون ــي .إذ ت ــرى امل ـصــادر

الـ ـق ــواتـ ـي ــة أن ح ـج ــم ال ـع ــون ـي ــن فــي
زحلة يترجم بمرشح واحــد ،وهناك
ات ـفــاق مـسـبــق عـلــى ال ـنــائــب الـســابــق
سليم عــون ،مرشحًا عونيًا للمقعد
املـ ــارونـ ــي ،ع ـل ـمــا أن مـ ـص ــادر أخ ــرى
تتحدث عن املرشح القواتي إبراهيم
الصقر لهذا املقعد مقابل كاثوليكي
للتيار .ينفي العونيون ذلك ،وتؤكد
مصادرهم أن سليم عون ثابت.
وي ــرى عــونـيــون زحـلـيــون أن الحصة
ال ـت ــي تـمـلـيـهــا ال ـ ـقـ ــوات ع ـل ــى ال ـت ـيــار
اليوم ال يمكنه رفضها ،بعد أن فشل
فــي تثبيت أعـمــدة قــويــة فــي القضاء
الـ ــذي ت ــراج ــع تـمـثـيـلــه ف ـيــه ب ـعــد عــام
 .2005ل ــذل ــك ،ي ــول ــي ال ـت ـي ــار أهـمـيــة

ترى القوات ان
حجم التيار مقعد
واحد يترشح إليه النائب
السابق سليم عون

كبيرة لدخول زحلة مجددًا ،ولو عبر
مــرشــح واح ــد بـعــد أن فـشــل ف ــي شـ ّـد
عصبه فــي الـقـضــاء وب ـنــاء حــالــة من
امل ـنــاصــريــن .ذل ــك رغ ــم خــص الـعـمــاد
مـيـشــال ع ــون املــديـنــة بـثــاث زي ــارات
اسـتـثـنــائـيــة (ق ـبــل الــرئــاســة) والحـقــا
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـ ـبـ ــران ب ــاس ـي ــل.
ويــذكــر فــي هــذا اإلط ــار سعي باسيل
أخيرًا إلى طرق باب زحلة من زاوية
ترشيح العميد الياس ساسني مديرًا
ملخابرات الجيش ،من دون أن ينجح
في إيصاله .ولكن ،في تقويم عوني
ذات ــي ،يشير أكـثــر مــن حــزبــي إلــى أن
«القيادة فعلت ما عليها وأكثر ،فيما
املسؤولون املحليون يتحملون الجزء
األك ـب ــر م ــن ال ـف ـشــل ال ـش ـع ـبــي بـغـيــاب
النشاطات السياسية واالجتماعية
والتفاعل اليومي مع الزحليني».
ّ
يضيق خيارات باسيل في
ما سبق
أي انتخابات مقبلة ،فإما التفاهم مع
القوات للفوز بمقعد واحد من أصل
 5مقاعد مسيحية ،وإما التفاهم مع
س ـك ــاف ل ــرف ــع حـصـتــه إل ــى مـقـعــديــن
فــي أق ــل تـقــديــر ،وامل ـغــامــرة بخسارة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .ف ــرغ ــم رف ـ ــض رئـيـســة
ال ـك ـت ـل ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة وصـ ـ ــف بــاس ـيــل
املسيحيني املستقلني بـ «الفرافيط»
ّ
ورده ـ ــا عـلـيــه ،ال ت ــزال عــاقــة الـتـيــار

بـ ـسـ ـك ــاف ج ـ ـيـ ــدة .والق ـ ـ ــى ات ـص ــال ـه ــا
بقصر بعبدا في عيد الفصح ترحيبًا
ً
حــارًا وإيجابيًا ،فضال عــن مواصلة
باسيل إرس ــال رســائــل امل ــودة إليها.
وفي هذا السياق ،يرى العونيون أن
إمكانية التحالف مع سكاف كبيرة
جـ ـ ـدًا .ل ـكــن م ـ ــاذا ع ــن م ــوق ــف ال ـق ــوات
م ــن ه ــذا ال ـت ـحــالــف وم ــوق ــف سـكــاف
مـ ــن ال ـ ـقـ ــوات وس ـع ـي ـه ــم الـ ــدائـ ــم إل ــى
استفزازها؟ تجيب املصادر العونية
بأن «العقدة تكمن في هذا التفصيل،
ّ
ولـ ـ ـك ـ ــن ن ـ ــأم ـ ــل ال ـ ـ ــوص ـ ـ ــول إلـ ـ ـ ــى حـ ــل
إيـجــابــي يــرضــي الـجـمـيــع» .أم ــا «فــي
ُّ
ح ــال تمكننا مــن الـتـمـثــل بــأكـثــر من
مرشح بحكم مبادلة بعض املقاعد
ف ــي أقـضـيــة أخ ــرى وف ـشــل الـتـحــالــف
مــع س ـكــاف ،فــاألفـضـلـيــة ،حـتــى اآلن،
للوزير السابق غابي ّليون (للمقعد
الكاثوليكي) على وزير العدل الحالي
سـلـيــم جــريـصــاتــي لتفضيل رئـيــس
ال ـت ـي ــار ال ـح ــزب ــي ع ـل ــى ال ــاح ــزب ــي».
ذلــك علمًا أن حــزب الله ليس بصدد
التخلي عــن رئيسة الكتلة الشعبية
سكاف ،وال النائب فتوش ،ما يجعل
ترشيح كاثوليكي عوني من خارج
هــذيــن االس ـمــن أمـ ـرًا مــربـكــا للحزب
وللتيار في آن واحد.
على الضفة األخــرى ،لحزب الكتائب
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سياسة

بالنسبية
تقول سكاف
معالجة أزمة
إن
َ
«المستوردين»
معالجة
أولى من
ّ
«مشكلة المجنسين»

أن «يترشح أحــد من العائلة من دون
بركة (الشقيق األكبر) بيار» فتوش.
فــي مــا خ ـ ّـص ال ـق ــوات« ،ن ـحــن ض ـ ّـد أن
ي ـل ـغــي أي طـ ــرف اآلخ ـ ـ ــر .وس ـيــاس ـيــا،
لــديـنــا نـظــرة شمولية غـيــر طائفية».
تفصل سكاف في حديثها بني رئيس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون ال ــذي تثق
بخياراته ،والتيار الوطني الحر «الذي
نـتـقــارب وإي ــاه فــي عــدد مــن القضايا.
كان الحلف متينًا في الــ ٢٠٠٥و،٢٠٠٩
ولكن ربما للتيار حسابات خاصة».
ّ
يحز في نفس سكاف أنها سمعت من
الـعــونـيــن الــذيــن كــانــوا يفاوضونها
في «البلدية» ،كالمًا عن «إما أن تقبل
البلدي ،أو أن
بــ ٤مقاعد فــي املجلس ُ َ
دار الكتلة الشعبية ستقفل» .العالقة
مع الرئيس نبيه بري «تحسنت بعد
االنتخابات البلدية» .ترفض سكاف
أن ُ
«يسيطر» أي كان عليها سياسيًا،
ُ
ول ـك ــن يـ ـق ــال إن ـه ــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
تحاول فرض شروطها للتحالف مع
حــزب الكتائب عبر استبعاد النائب
إيـلــي مــارونــي ،وفـتــح قـنــوات تواصل
م ــع ش ـخ ـص ـيــات كـتــائـبـيــة أخ ـ ــرى في
ُ
زحلة .تنكر ذلك« ،ال مشكلة لدينا مع
مــارونــي ،بــل هــو ال ــذي ال يـتــوانــى عن
مـهــاجـمــة الـكـتـلــة .وه ــل إذا كـنــت على
ع ــاق ــة ج ـي ــدة م ــع ال ـك ـتــائ ـب ـيــن أك ــون
أل ـع ــب ع ـلــى ال ـت ـن ــاق ـض ــات؟» .رغـ ــم كل
املالحظات السياسية لسكاف« ،إذا تم
االعتراف بتمثيل كل فريق ،فال شيء
يمنع تشكيل الئحة توافقية».

األرمني
عقدة أساسية تتمثل بالنائب إيلي
مـ ــارونـ ــي :إن ت ـح ــال ــف ال ـك ـت ــائ ــب مــع
ال ـق ــوات وال ـت ـيــار ،فــا مـكــان ملــارونــي
مع إعطاء القوات كلمتهم لعون ،وإن
ت ـحــالــف م ــع س ـك ــاف ال ـت ــي تجمعها
ّ
الجميل عالقة جيدة،
والنائب سامي
ف ــا م ـك ــان مل ــارون ــي أيـ ـض ــا ،ع ـلــى ما
تــؤكــده م ـصــادر س ـكــاف .األم ــر الــذي
ي ــرف ــع ح ـظ ــوظ رئ ـي ــس إق ـل ـي ــم زح ـلــة
السابق روالن خــزاقــة ،وســط تمسك
الكتائب بالقرار الـصــادر عن مكتبه
السياسي عشية تقديم الترشيحات
فــي ع ــام  ،2013أي تــرشـيــح مــارونــي
عـ ــن امل ـق ـع ــد امل ـ ــارون ـ ــي وخـ ــزاقـ ــة عــن
امل ـق ـعــد ال ـكــاثــول ـي ـكــي .ف ـي ـمــا ال ت ــزال
ص ـ ــورة ت ــوج ـه ــات س ـك ــاف غــام ـضــة.
فرغم انفتاحها على كل األفرقاء ،إال
أن تـحــالـفــاتـهــا الـسـيــاسـيــة وأس ـمــاء
م ــرش ـح ـي ـه ــا ل ـ ــم ت ـت ـض ــح ب ـ ـعـ ــد .أم ــا
فـتــوش ،فكانت تربطه عــاقــة جدية
ب ــال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ــر ،وف ــري ــق 8
آذار .وم ــن غـيــر امل ـعــروف مــا إذا كــان
ّ
قانون التمديد
تبرعه بتقديم اقتراح ّ
للمجلس الـنـيــابــي قــد أث ــر سلبًا في
عالقته بالتيار .وفي مطلق األحوال،
فـ ـ ـ ــإن ح ـ ـظـ ــوظـ ــه قـ ـلـ ـيـ ـل ــة فـ ـ ــي الئـ ـح ــة
مشتركة بني القوات والتيار ،بسبب
الفيتو املتبادل بني فتوش ومعراب.
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ّ
الشرقية
صندوق النقد في بلغراد :سقوط اوروبا
عامر محسن
تعتمد األمم أساليب طريفة في التأريخ لنفسها وتفسير ماضيها ،وبخاصة على
ّ
سردية تجعله «ضحية»،
املستوى الشعبي ،ومن الطبيعي أن ينحو اإلنسان الى
ّ
وتبرر فشله وعجزه عبر تعداد ظلم اآلخرين له ،وتبالغ في التأثير السلبي ألفعال
ّ
ّ
سردية
اآلخرين والتأثير االيجابي ألفعاله هو (حتى األتراك واألميركيون لديهم
عن كونهم ضحايا لآلخرينّ ،
وطيبون أكثر مما يجبّ ،
ويتم استغاللهم وظلمهم
ّ
بسبب حسن نواياهم) .الحقيقة هنا ثانوية الــى حــد بعيد وأنــت تبني صورتك
عن نفسك ،تمامًا كما يحصل حني «يخترع» األفــراد شخصيتهم على وسائل
التواصل االجتماعي .على الهامش :لــدى سالفوي جيجك نظرة فريدة الــى هذا
ّ
املوضوع والــى مفهومنا عن «حقيقتنا» وشخصياتنا .هو يقول أنــه ،حني تجد
شخصًا عدائيًا وبذيئًا على وسائل التواصل ،وتحكمه عقد الدونية والفوقية ،فال
ٌ
ً
ٌ
شخص بسيط ومتواضع ووديــع ،مثال؛
تستمع ملن يخبرك بأنه «في الحقيقة»
فالشخص الذليل والبسيط والخجول الذي يشيرون اليه في «الواقع» قد ال يكون
«حقيقتك» ،بل هو الشخصية التي أجبرك املجتمع على ارتدائهاّ ،أما حني ّ
تعبر عن
نفسك على وسائل ّالتواصل ،فهذه هي أناك «الحقيقية» ،تعبيرك األصدق والحرّ
عن نظرتك عن نفسك.
ً
ّ
يحتج أهل اوروبــا الشرقية ،الى اليوم ،من الهيمنة
عــودة الى موضوعنا ،أفهم أن
ً
ّ
السوفياتية عليهم طوال عقود ما بعد الحرب العاملية ،وأن يتهموا روسيا ـ ـ مثال
ّ
ـ ـ بعرقلة تطورهم السياسي والديمقراطي .ولكن أن تسود نسخة من التاريخ،
ّ
ٌ
شعوب «أوروبية»
يحملها الكثير من األوكرانيني والبولنديني وغيرهم ،عن أنهم
منعها «االحتالل» السوفياتي من ّ
التقدم وأخذ مكانها في العالم ،فهذه أكثر من
مبالغة .من دون عنصرية ،ولكن أقاليم مثل غرب اوكرانيا وشرق البلقان والقوقاز
ّ
ـارات للحضارة والتكنولوجيا،
لم تكن بالضبط ،في أي مرحلة من التاريخ ،مـنـ ٍ
ً
الصعب أن ّ
ومن ّ
نصدق ّأن جورجيا وبولندا وبلغاريا كانت ستصبح اليوم دوال
ّ
ّ
ّ
صناعية متقدمة لوال أن املرحلة االشتراكية «قمعتها» (وأعادت بناءها بعد الحرب،
ّ
وأعطتها قاعدة صناعية وعلمية ،وشعبًا متعلمًا ،ومدنًا حقيقية ،الخ).
حني تقرأ في التاريخ القريب لشرق اوروبا ،تكتشف أن ماضي هذه املنطقة ،والكثير
ّ
سرديات املنتصر الغربي ،واألوهــام القومية،
من أحداثها اليوم ،يجري طمسه بني
ّ
وسياق اجتماعي واقتصادي مضطرب منذ نهاية الحرب الـبــاردة .كل هذا جرى
ً
ّ
شعبية حصلت ـ ـ فجأة ـ ـ في أواخر
اختزاله في رواي ٍة سائدة مقتضبة عن «ثورات»
ّ
الثمانينيات ،وأسقطت األنظمة الشيوعية فــي دول حلف وارس ــو الـســت؛ وانتهى
ّ
جديد خــال أسابيع .هــذه ّ
ّ
القصة
ديمقراطي
عهد
كــل شـ ٍ
ٍ
ـيء ودخلت املنطقة في ٍ
الرومانسية يصعب تصديقها مع مرور ّ
الزمن ،ليس فقط ّ
ّ
ألن األحداث التي تلتها
تناقضها (كما تقول الباحثة الفرنسية كاثرين ساماري في دراس ٍة عن اإلصالحات
ً
في شرق اوروبــا ،فـ ّ
مثال ،استخدمت االنتخابات ّ
الحرة في
ـإن شعوب هذه الــدول،
أوائــل التسعينيات إلعــادة الكوادر الشيوعيني أنفسهم ،الذين يفترض ًأن الشعوب
قد «ثــارت» عليهم ،الى الحكم) ،بل ّ
ألن ترتيب أحــداث املاضي ينتج روايــة مختلفة.
ً
ّ
حني تضع انهيار أواخر الثمانينيات في سياقه التاريخي تكتشف ،مثال ،أن اوروبا
الشرقية قــد وقعت فــي أزمــة ديـ ٍـن هائلة فــي السبعينيات ،مــع فتح بــاب االقـتــراض
مــن امل ـصــارف والـحـكــومــات الـغــربـيــة .تكتشف ايـضــا ّأن ّأول تجربة «إصــاحــات
ّ
بنيوية» و«تقشف» يفرضها صندوق النقد الدولي في املرحلة النيوليبرالية لم تكن
في بوليفيا ،أو في دول ـ ٍة افريقية ،بل في يوغوسالفيا عــام  ،1981خلف «الستار
ٌ
الحديدي» ،حني عجزت الحكومة عن دفع دينها الخارجي وأفلست (وتبعتها دول
ّ
ّ
أخرى) .تكتشف ّأن ّالدين وكلفته ،والتقشف والركود ،كانت العناصر التي شكلت
األزمة في أواخر الثمانينيات ،وأسقطت الحكومات «االشتراكية» وأوصلت ،في حالة
ّ
يوغوسالفيا ،الى الحرب واالقتتال االثني وتفتت البلد.
أزمة َّ
الدين في شرق اوروبا
كما يـقــول كــريــس ميلر فــي كتابه عــن االقـتـصــاد السوفياتي ،فقد صـعــدت في
السبعينيات موجة إعجاب بالتجربة االقتصادية لدول ّ
معينة في اوروبا الشرقية،
ٍ
ٍ
كهنغاريا ويوغوسالفيا وبولندا ،انفتحت على الغرب واختبر مواطنوها مستوىً
استهالكيًا عاليًا ،وقــد ساهم االع ــام الغربي فــي مديح تجربة هــذه ال ــدول التي
ابتعدت عن النمط السوفياتي وأوجدت «توازنًا» مثاليًا بني االشتراكية واقتصاد
ّ
السوق.
ّ
ّ
ّ
املـشـكـلــة كــانــت فــي أن ه ــذا اإلزده ـ ــار الــظــاهــري قــد بـنــي ،عـلــى عـكــس الـنـمــو في
متزايد
واعتماد
الخمسينيات والستينيات ،على االستدانة من املصارف الغربية
ٍ
ٍ
ٌ
على االستيراد .كما هو معروف ،كانت املصارف الغربية بعد عام  1973مألى
قنوات لتصريف هذه الرساميل ،فلجأت الى إقراض
بعائدات النفط ،وتبحث عن
ٍ
الحكومات في جنوب اميركا واملكسيك ،وفي اوروبا الشرقية ايضًا ـ ـ حيث بدأ عهدٌ
ظاهري من التقارب مع الغرب إثر تدشني مرحلة «التعايش السلمي» بني القوى
العظمى في أوائل السبعينيات .استخدمت أنظمة حلف وارسو القروض الغربية
لزيادة استقاللها عن موسكو ،والستيراد ّ
معد ٍات وسلع استهالك ،واالستثمار
تشاوشسكو قد جعل رومانيا ،عام  ،1971عضوًا
في مشاريع طموحة (بل ّأن
ِ
ً
كامال في صندوق النقد الدولي) .وقد ً راهن هؤالء القادة على ّأن فتح باب التصدير
ّ
سيدر عليهم عملة صعبة ،تسمح بدفع الديون وتحقيق املزيد
الى اوروبا الغربية
ّ
من االستيراد والنمو في املستقبل.
ّ
يتحسب له هــؤالء هو ّأن االستدانة قد ترافقت مع األزمــة االقتصادية في
ما لم
ّ
ّ
ّ
الغرب ،فحل الركود وانحسر االستيراد في أواسط السبعينيات ،وارتفعت معدالت
بشكل صــاروخـ ّـي .أصبحت حكومات اوروبــا الشرقية تنوء تحت عبء
الفائدة
ٍ
ّ
ّ
بتسارع شديد ،حتى وصل (في أوائل الثمانينيات)
دين بالعملة الصعبة يتضخم
ٍ
ٍ
الى أكثر من عشرين مليار دوالر في يوغوسالفيا ،و 24مليار دوالر في بولندا،
وحوالي عشرة مليارات دوالر في رومانيا واملانيا الشرقية (للمقارنة ،كان كامل
الــديــن الـخــارجــي لالتحاد السوفياتي ،فــي الفترة ذاتـهــا ،يبلغ أقــل مــن  12مليار
دوالر) .يقول ٌ
كتاب نشره صندوق النقد الدولي عن تاريخه عام ّ 2001أن كلفة

تحملته هذه الدول قفز من ّ
ّالدين ّ
بالدوالر الذي ّ
معدل فائدة  9في املئة عام 1979
ّ
الى  16في املئة عام  ،1981وقد حصل هذا بالترافق مع ارتفاع أسعار النفط ،التي
ّ
أثقلت على امليزان التجاري وضخمت فاتورة االستيراد.
ً
ّ
القسم األكبر من هذه الديون الهائلة لم يكن ،حتى ،ماال استلفته هذه الحكومات
ّ
الحكومات عن تجديد ديونها
رات وغرامات ،لعجز
واستثمرته في
بالدها ،بل متأخ ٍ
ٌ
ّ
أو دفع تلك املستحقة ،وفوائد على فوائد الديون (وهي حالة يمكن تشبيهها بتطور
ّ
دوالر
الدين العام في لبنان) .ترتب على رومانيا في اواخر  1981أكثر من مليار
ٍ
كقيمة ملتأخرات وغــرامــات للبنوك األجنبية ،تقول أرقــام صندوق النقد الدولي.
ّ
وكــان مجمل الدين الخارجي الروماني عــام  1976أقــل من نصف مليار دوالر
ّ
مقال لالقتصادي كورنيل بان) ،تضخم الى  10.4مليار دوالر بحلول
(بحسب ٍ
ً
عام  ،1981وقد أصبح على رومانيا ،فجأة ،أن تدفع فوائد سنوية قدرها ثالثة
ّ
مليارات دوالر (بعد أن كانت خدمة الدين تكلف أقل من  8ماليني دوالر قبل ذلك
بست سنوات).
حني عجزت الحكومات عن الـ ّـدفــع ،بــدأت أول موجة نيوليبرالية في اوروب ــا ،قبل
ً
الستار الحديدي بسنوات .حركة «تضامن» في بولندا ،مثال ،كانت في
سقوط
ً
ّ
ّ
حركة ّ
تحتج على إجراءات التقشف ،التي أجبر الدائنون األجانب
عمالية
أساسها
الحكومة على فرضها (أي بما يشابه حركات االحتجاج في اليونان واسبانيا
ّ
فــي الـسـنــوات األخ ـي ــرة ،واملـطـلــب ك ــان زي ــادة دور الــدولــة وخــدمــاتـهــا ،ولـيــس حــل
ّ
االشتراكية) .في يوغوسالفيا ،التي ســارت على خــط التبادل مع الغرب باكرًا،
تحولت (تكتب الباحثة اندريا زيفكوفيتس) من أكثر دول العالم ّ
فهي قد ّ
نموًا
ّ
ً
فــي الستينيات ،وأكـثــرهــا اعـتـمــادًا على االب ــداع التقني ،الــى أق ــل ال ــدول تسجيال
ل ـبــراءات االخ ـتــراع بحلول الثمانينيات .أصبحت املـصــانــع اليوغوسالفية تنتج
ّ
لصالح شركات اوروبية ،وتشتري منها رخصًا النتاج السلع ،من دون أن يحق
فتجمد ّ
النمو في انتاجية ّ
ّ
العمال .كما
لليوغوسالف امتالك التقنية أو تعديلها،
ً
ّ
تفسر زيفكوفيتس ،بدال من أن تنافس يوغوسالفيا عبر التكنولوجيا ،أصبحت
ّ
ّ
ّ
تنافس عبر خفض أجور العمال (بل أن الحكومة بدأت ،حرفيًا ،بتصدير عمالها
الى اوروبا الغربية بغية الحصول على العملة الصعبة)ّ .
ولكن األثر األخطر لهذه
ّ
ّ
التطورات كان على املستوى السياسي ،اذ ترافق التقشف مع زيــادة قمع الدولة،
ّ
ّ
ّ
ّ
سواء ضد العمال املحتجني أو ضد املناطق الطرفية (مثل كوسوفو) التي ضاعفت
سياسات صندوق النقد من حرمانها.
ّ
ّ
ّ
ّ
النظام الفيديرالي اليوغوسالفي ،الذي لم يستقر يومًا في كل األحوال ،وقد ظلت
مصالح الـجـمـهـ ّ
ـوريــات االثنية فيه متضاربة منذ توحيد الـبــادّ ،
فجرته األزمــة
االقـتـصـ ّ
ّ
ـاديــة .كــان مــن الــصـعــب ،منذ الخمسينيات ،إقـنــاع الـجـمـهــوريــات الثرية
فــي الـشـمــال الـغــربــي (سلوفينيا وكــروات ـيــا) بــالـتـعــاون مــع بــاقــي االت ـحــاد ،وكــان
ّ
ّ
فيديرالي لتحقيق تنمية عادلة باعتباره
يحتجون على ّأي إجــراء
السلوفينيون
ّ
ّ
«نزعة مركزية» مرفوضة .أما بعد أزمة الدين ،فقد تجاهلت سلوفينيا كليًا قواعد
ّ
االت ـحــاد ،وانفصلت عنه اقتصاديًا باملعنى العملي ،وبــدأ باقي البلد باالنحدار
صوب التفكك والحرب األهلية (حني تستمع الى آراء سالفوي جيجك ـ ـ السيئة ـ ـ
عن بلده األصلي يوغوسالفيا ،يجب أن تتذكر أنه سلوفيني).

تشاوشسكو
ِ
ّ
ّ
يمكن القول بأن نيقوالي تشاوشسكو ،الديكتاتور الروماني األخير الذي تحول
ُ
رمز لـ«الطاغية» الذي أسقطته الثورات األوروبية ،قد «ظلم» في اإلعــام وفي
الى ٍ
ّ
مرويات التاريخ .تشاوشسكو لم يكن ديمقراطيًا ،هذا صحيح ،ولكنه ايضًا لم
ً
يكن مجرمًا قاتال أو فاسدًا يسرق أمــوال شعبه ،كما ّقدمته السردية الرائجة.
نحن نعلم الـيــوم ّأن «امل ـجــازر» التي قــال اإلع ــام الغربي ـ ـ وقتها ـ ـ إنها تجري
ّ
في مدينة تيميشوارا لم تحصل ،وأن «صــوت اميركا» و«بــي بي سي» ضخمتا
ّ
األحداث وتكلمتا عن مشاهد مرعبة ومئات (أو آالف) من الضحايا لم يسقطوا
ـ ـ وإن كانت هذه التقارير هي التي ّأدت الى االحتجاجات الكبرى في بوخارست.
ّ
نحن نعرف ايضًا ،بسبب التحقيق الــذي أجــري بعد إعــدام تشاوشسكو ،أنــه لم
فساد أو إثــراء أو رشــاوى أو
تثبت عليه شخصيًا أو على أفــراد عائلته أي تهم
ٍ
ّ
حتى املجموعة ّ
الفنية التي يمتلكها ابنه األكبر ،وهو كان ـ ـ مثل
استغالل نفوذ.
أخته ـ ـ باحثًا أكاديميًا مرموقًا ،والتي جرت حولها الكثير من الشائعات واألقاويل،
ّ
ّ
شرعي ،ومع ذلك
وبشكل
أثبت التحقيق الحقًا أنه اشترى كل قطع ٍة فيها بنفسه
ٍ
صادرتها الحكومة ولم ترجعها اليه حتى اليوم.
ّ ُ
ّ
ما جرى هو ّأن تشاوشسكو ،بعد أن نهل من القروض الغربية ،أصيب بالذعر
ستحكم اقتصاده بالوكالة،
حني ملس كلفة
االستدانة ،وفهم أن املؤسسات املالية ّ ً
ّ
ـرد فعل جـ ّ
ـذري وعنيف .أقـ ّـر تشاوشسكو خطة إلطفاء الــديــون بكاملها
فقام بـ ّ ٍ
خــال أقــل من عشر سـنــوات ،والتوقف النهائي بعد ذلــك عن االقـتــراض؛ وأجبر
ّ
ّ
استمرت طوال الثمانينيات .كان
الشعب في رومانيا على مرحلة تقشف قاسية
يجري تقنني الغذاء للناس حتى ّ
يتم تصدير ما أمكن من االنتاج الروماني الى
ّ
الخارج ودفع القروض .بتعبير أكاديمي أميركي ،حاول تشاوشسكو أن يسدد
ّ
الديون على ظهر شعبه ،وهذا كان مصدر االحتجاج؛ ّثم ّقررت ثلة من العسكريني
ّ
ّ
التخلص منه حني وصلت التظاهرات الى حافة الغليان وأصيب النظام بالذعر .كما
ّ
يحكم فالديمير كوريتشيا في دراسته عن البلقانّ ،
فإن هؤالء الحكام لم يكونوا
ّ
ديكتاتوريني عسكريني عنيفني ،وال حتى شيوعيني ثوريني ،بل هم أساسًا كوادر
ً
نظرة أبوية فوقية الى املجتمع ،وتفترض أن ّ
مهمتها هي في
بيروقراطية تحمل
تحديث وتحضير هذه الـ ّـدول (أي نخبة «تنويرية» باملعنى الكالسيكي) .قل ما
ّ
شئت عن تشاوشسكوّ ،
ولكن نظامه بنى في رومانيا (أكثر أقاليم اوروبا تخلفًا)،
ّ
ّ
نظامًا للتنمية نجح
عال،
ٍ
لعقود ،وجامعات ومراكز علمية وطبية على مستوى ٍ
ّ
ّ
وأمة متعلمة واثقة من نفسها (كان الرومانيون ،الى جانب الكوريني الشماليني،
ملوك االستعراضات الجماعية والفنية في الساحات واملالعب) .املقارنة مع املرحلة
«الليبرالية» هي قضية أخرىّ .
ّ
التراجيدية في ّ
قصة تشاوشسكو
ولكن املفارقة
ّ
ّ
هي ّأن الشعب قد فاض كيله ،ولم يعد يحتمل التقشف ،وأطاح به تحديدًا في السنة
التي ّ
قرش من ديونها.
أتمت رومانيا فيها دفع آخر
ٍ
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مجتمع وإقتصاد
ّ
مجددًا ،نحن أمام حالة يتغاضى فيها القضاء عن «جرم مشهود» ،ويستنكف عن القيام بواجباتهّ ،
عدل
بحجة أن
من ارتكب الجرم هو فوق القانون ،هو يمثل سلطة أعلى بكثير .بطل ّ
المرة ،هو كاهن ّ
القصة ،هذه ّ
رعية «مار
الياس» في «خربة قنفار» ،األب طوني فحل ،الذي اعتلى «مذبح الكنيسة» يوم «الجمعة العظيمة» ،ووجه
ّ
العامة للتعاونيات ،غلوريا أبو زيد ،ألنها ــ بحسب مزاعمه ــ أوقفت مشروعًا سكنيًا
تهديدات علنية إلى المديرة
مناسبة آالم المسيح ،لكسو الصورة بتراجيديا مضاعفة،
للمطران عصام درويش .استغل «الفحل» المناسبة،
ّ
وإسقاطها على ما يعانيه مسيحيو األطراف من «آالم» تتمثل بالتهميش والتهجير

رجال دين ِّفوق القانون:
الفحل يهدد والقضاء ساكت
فيفيان عقيقي
نحن في عــام  ،2017لكن ما زال هناك
رج ـ ـ ـ ــال دي ـ ـ ــن يـ ـعـ ـيـ ـش ــون ف ـ ــي ال ـ ـقـ ــرون
ال ــوسـ ـط ــى ،ت ـل ــك ال ـح ـق ـبــة ال ـت ــي كــانــت
شــاهــدة على استعباد القائمني على
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـك ـن ـسـ ّـيــة ل ـل ــرع ــاي ــا ،بــاســم
الـ ـل ــه ،واس ـت ـغ ــال م ــا ل ـهــم م ــن سـلـطــة
ّ
ّ
ومعنوية على العباد لتطويع
روحية
ال ـع ـقــول .مــا ق ــام بــه كــاهــن رع ـيــة «مــار
الياس» للروم امللكيني الكاثوليك في
بلدة «خربة قنفار» في البقاع الغربي،
األب طوني فحل ،مثال على ذلك ،فيما
القضاء اللبناني يمعن في ّ
صم أذنيه،
ّ
نائيًا بنفسه عن التدخل في أي قضية
ّ
ّ
ي ـكــون رج ــل دي ــن أو مــؤس ـســة ديـنــيــة
أحــد أطــرافـهــا ،وكــأن حقوق املواطنني
وسالمتهم وأمنهم في دولة ،ارتضاها
ال ــدسـ ـت ــور م ــدن ـ ّـي ــة ،ال تـ ـن ــدرج ضـمــن
اختصاصه عندما يتعلق االمر برجل
دين.

بالجرم المشهود
فــي  14نـيـســان ال ـحــالــي ،وف ــي خــال
رتبة دفن املسيح بمناسبة «الجمعة
العظيمة» ،استغل األب فحل ،املنبر
ال ـك ـن ـس ــي ل ـت ـه ــدي ــد املـ ــديـ ــرة ال ـع ـ ّ
ـام ــة
ل ـل ـت ـع ــاون ـي ــات فـ ــي وزارة الـ ــزراعـ ــة،
غلوريا أبو زيد ،وكأنه أحد ّ
القوامني
على «محاكم التفتيش» ُفي القرون
الوسطىُ ،ينزل أحكامه املبرمة غير

القابلة للدحض .لم ّ
يتردد فحل بكيل
ّ
جـمـلــة م ــن ال ـع ـب ــارات الـتـحــريـضــيــة،
ً
ق ـ ــائ ـ ــا« :ه ـ ـيـ ــدي اإلنـ ـس ــان ــة إس ـم ـهــا
غ ـل ــوري ــا أبـ ــو زي ـ ــد ،وهـ ــي مـسـيـحـ ّـيــة
يمسح إتــرهــا( ،أي ُيمحى أثرها من
الــوجــود) يــا عيب الـشــوم عليها ،عم
تـتـهـ ّـجــم عـلــى الـكـنـيـســة وع ـلــى رأس
ال ـك ـن ـي ـس ــة!» ،وت ــاب ــع ع ـظ ـتــه« :قــري ـبــا
سيصدر قرار من روماُ ،يسقط عليها
ال ـ ُـح ــرم ،ألنـهــا عملت ض ـ ّـد ضميرها
يكتف الفحل
وض ـ ّـد الكنيسة» .ولــم
ِ
بــذلــك ،بــل أك ـمــل الـتـحــريــض ،مشيرًا
إل ـ ــى أنـ ـه ــا (أي أب ـ ــو زيـ ـ ــد) ُم ـش ــارك ــة
«فــي مؤامرة ُمفبركة ضد الكنيسة»
وأنها بقرار إداري اتخذته في إطار
ّ
سكنية في
عملها «أوقفت بناء شقق
صغبني وال ـف ــرزل وأب ـلــح ،وساهمت
ف ـ ــي رم ـ ـ ــي ع ـ ــائ ـ ــات مـ ـسـ ـيـ ـح ـ ّـي ــة مــن
بـيــوتـهــا» ،وتــابــع الـفـحــل التحريض
ً
قائال« :بدها تجيب جماعة ليقعدوا
بالشقق تبعنا ،بس طويلة ع رقبتها
ورقـبــة الزعيم الـلــي حاميها ،وبدنا
ندعسلها رقبتها».

املـلـكـيــن الـكــاثــولـيــك ،ع ـصــام يوحنا
ّ
درويش ،في كل من صغبني والفرزل
وأبـ ـل ــح ،ب ـه ــدف «إع ـ ـ ــادة املـسـيـحـيــن
البقاعية»ّ .
ّ
رد
وتمكينهم في ضيعهم
وزيــر الزراعة غــازي زعيتر على قرار
أبو زيد بعزلها عن منصبها! متذرعًا
بــأن قــرار تعيينها ُمخالف للقانون،
وهو ما ّ
ّ
املارونية إلى
حولته الرابطة
قضية «ح ـقــوق مسيحيني» لتأليب
رأي ع ـ ـ ـ ّ
ـام ط ــائـ ـف ــي داع ـ ـ ــم ألبـ ـ ــو زي ــد
ّ
بــاعـتـبــارهــا «مـسـيـحــيــة يضطهدها
وزي ــر مـسـلــم» ،أي إن الــرابـطــة ذهبت
بـ ـعـ ـك ــس مـ ـ ــا ذهـ ـ ـ ــب إلـ ـ ـي ـ ــه ف ـ ـحـ ــل مــن

ّ
ّ
سياسية
خلفيات القصة
ُيستغل فيها الدين والطائفة تحت
شعار «حقوق المسيحيين»

خلفية ّ
ّ
القصة!

تعود القضية إلى شهر مضى ،عندما
أوق ـف ــت أب ــو زي ــد م ـش ــروع «تـعــاونـيــة
سـ ـ ّـيـ ــدة الـ ـنـ ـج ــاة» ال ـس ـك ـن ــي ،ب ـحـ ّـجــة
«ت ـضـ ّـم ـنــه م ـج ـمــوعــة م ــن امل ـخــال ـفــات
ّ
القانونية ،وهو مشروع يشرف عليه
مطران زحلة والفرزل والبقاع للروم

قضائية على رجل الدين ،وارتكابه ألي جرم يفترض ّ
ّ
ّ
العامة عفوًا (مروان بو حيدر)
تحرك النيابة
ال حصانة

ات ـ ـهـ ــامـ ــات ،واعـ ـتـ ـب ــرت أن قـضـيـتـهــا
تـ ـجـ ـس ــد «حـ ـ ـق ـ ــوق املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن» ،ال
ّ
«التعدي على كنيستهم»!.
أبـطــل «مجلس ش ــورى الــدولــة» قــرار
زعيتر ،وأعــاد أبو زيد إلى وظيفتها
ب ـكــامــل صــاح ـيــات ـهــا .إال أن زعـيـتــر
أم ـع ــن ف ــي ق ــراره ــا ورفـ ــض التسليم
بحكم القضاء.
إال أن ل ـل ـق ـصــة خ ـل ـف ـ ّـي ــات س ـيــاسـ ّـيــة
ان ـت ـخ ــاب ـ ّـي ــة ،ي ـت ـس ــاب ــق ط ــرف ــاه ــا (آل

سكاف في زحلة ومن معهم من جهة،
واملطران دوريش ومن يقف خلفه من
ّ
ّ
سياسية من جهة أخرى)
مرجعيات
ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ال ــدي ــن وال ـت ـحــريــض
ال ـط ــائ ـف ــي ،ع ـلــى أكـ ـت ــاف املـسـيـحـيــن
املـهـ ّـمـشــن كـمــا غـيــرهــم مــن مــواطـنــي
ال ــدول ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،وذلـ ــك عـبــر حمل
ش ـع ــار «ص ـ ــون ح ـق ــوق ـه ــم» ،وكــأن ـهــا
حـ ـق ــوق مـ ـحـ ـص ــورة ب ـت ــوظ ـي ــف أح ــد
ّ
ّ
الطائفية
واملرجعيات
أتباع األحزاب
ّ
أو بناء شقق تستفيد منها مؤسسة
ّ
دينية.

القضاء الساكت
بـعـيـدًا مــن الـقـضـيــة ال ـتــي هــي أســاســا
م ـســألــة مـتـص ـلــة بــأن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل فــي
ّ
العامة ،وأبدى مجلس شورى
اإلدارات
الدولة رأيه فيها ،يبقى استغالل رجال
الــديــن فــي لبنان ملواقعهم فــي شــؤون
غير ّ
دينية ،غير محصور بهذه الواقعة
ُ
فـحـســب ،بــل هــو ال ـقــاعــدة ،الـتــي يلجأ
ّ
إلـيـهــا لــلـعــب عـلــى ُ ال ـغــرائــز الـطــائـفـ ّـيــة
َّ
وتجييش الناس املهيئني في األساس
الب ـتــزاز مـمــاثــلُ ،
فيستغل فيها الدين
ُ
ل ـت ــروي ــض الـ ـعـ ـق ــول ،وي ـس ـت ـع ـمــل فـيــه
التوكيل الديني للتحريض الرخيص.
ف ـفــي ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،ان ـت ـشــر على
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي فيديو
لـلــرئـيــس الـفـخــري ل ـنــادي «الـحـكـمــة»،
األب ج ــان ب ــول أب ــو غ ــزال ــة ،ي ـبـ ّـرر فيه
ّ
«همجية» الجمهور في خالل مباراة

ك ـ ــرة ال ـس ـل ــة بـ ــن ف ــري ـق ــي «ال ـح ـك ـم ــة»
ً
و«الرياضي» ،قائال إن زجاجات املياه
التي رماها هؤالء هي «مياه مصالية»
ً
تــرمــى على «الـتــانـيــن» ،م ـحـ ّـوال لعبة
ري ــاض ـ ّـي ــة إل ـ ــى خـ ـص ــام ط ــائ ـف ــي بــن
امل ـس ـي ـح ـيــن (مـ ــن ج ـم ـه ــور ال ـح ـك ـمــة)
واملـسـلـمــن (م ــن جـمـهــور الــريــاضــي).
ّ
البلدية
كــذلــك فــي خ ــال االنـتـخــابــات ّ
ف ــي ربـ ـي ــع  2016ت ـع ـ ّـرض ــت مــرش ـحــة
ح ــرك ــة «مـ ــواط ـ ـنـ ــون ومـ ــواط ـ ـنـ ــات فــي
دولة» في جبيل ،كلود مرجي ،لحملة
تحريض مــن داخ ــل الكنيسة ،عندما
ّ
خصها كاهن رعية «مــار يوحنا» في
جـبـيــل األب ج ــان ب ــول ال ـح ــاج ،بعظة
شيطنها فيها ،فــي مـحــاولــة للتأثير
بـ ـ ــرأي ال ـن ــا ّخ ـب ــن ،وذلـ ـ ــك ف ـق ــط ألن ـهــا
م ـ ّـارس ــت حــق ـهــا ال ـس ـيــاســي وأع ـل ـنــت
تــرشـحـهــا ديـمـقــراطـيــا ،حــارمــة الئحة
رئ ـيــس الـبـلــديــة ال ـحــالــي زي ــاد ح ـ ّـواط
الـ ـف ــوز ب ــال ـت ــزك ـ ّـي ــة .هـ ــذه ال ـع ـظ ــة ،كـمــا
غيرها من فتاوى التحريم والتهديد
وال ـت ـحــريــض ،شــاهــد عـلـيـهــا الـقـضــاء
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،وه ـ ــو ل ــم يـ ـح ــرك ســاك ـنــا،
على الــرغــم مــن القوانني التي تفرض
ّ
التحرك من أجل حماية حقوق
عليها
املــواطـنــن وحــريــاتـهــم .كــذلــك صمتت
الكنيسة إزاء هــذه األفـعــال الجرمية،
وبدت غالبًا في دور الغطاء ال املانع.
ي ـش ـيــر امل ـح ــام ــي ودي ـ ــع ع ـق ــل ،إلـ ــى أن
«ال حـ ـص ــان ــة قـ ـض ــائ ـ ّـي ــة عـ ـل ــى رج ــل
الــديــن» ،وتاليًا إن «ارتكابه ألي جرم،
م ـث ــل ال ـت ـه ــدي ــد بــال ـق ـتــل وال ـت ـحــريــض
وإثـ ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـنـ ـ ـع ـ ــرات ،عـ ـلـ ـن ــا ،ي ـف ـت ــرض
تـ ـح ـ ّـرك ال ـن ـي ــاب ــة الـ ـع ـ ّ
ـام ــة عـ ـفـ ـوًا ،دون
إذن مرجعيته الــديـنـ ّـيــة ،الستجوابه،
ويكفي تقديم إخبار أو االدع ــاء عليه
مـبــاشــرة ،لـكــون ال ـجــرم قــائـمــا بحسب
ال ـتــوص ـيــف ال ـق ــان ــون ــي ب ـغــض الـنـظــر
عــن الـحـســاسـ ّـيــات وال ـح ـســابــات الـتــي
ً
ق ــد تـعــرقــل ت ـحـ ّـركــا م ـم ــاث ــا» ،ويـتــابــع
عقل« :يـنــدرج هــذا الفعل ضمن خانة
ّ
الدينية لغايات غير
استغالل املنابر
ّ
ّ
دينية ،فرجل الدين وظيفته محددة،
ً
وتحديدًا رجــل الدين املسيحي ،عمال
بـ ـن ـ ّـص اإلن ـج ـي ــل الـ ـق ــائ ــل :اتـ ــركـ ــوا مــا
لقيصر لقيصر وما لله لله».

غطاء كنسي
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـ ـ ــاذا عـ ـ ــن م ـ ــوق ـ ــف ال ـك ـن ـي ـس ــة؟
ات ـص ـل ــت «األخ ـ ـب ـ ــار» ب ـم ـط ــران زح ـلــة
وال ـف ــرزل وال ـب ـقــاع ل ـلــروم الـكــاثــولـيــك،
عـ ـص ــام ي ــوح ـن ــا دروي ـ ـ ـ ــش( ،ي ـت ـب ــع لــه
ً
األب ف ـحــل) ال ــذي رف ــض ال ـ ـ ّ
ـرد ،قــائــا:
«ما بدي إحكي باملوضوع خصوصًا
مـ ـعـ ـك ــم ،ألن ـ ـكـ ــم م ـ ــش أمـ ـيـ ـن ــن بــال ـلــي
بتقولوا ،بدكم تزبطوا وضعكم قبل
ّ
مطرانية الروم
إلحكي» .كذلك رفضت
الـكــاثــولـيــك الـتـعـلـيــق عـلــى املــوضــوع،
واكتفت مصادر داخلها باإلشارة إلى
أن «رجل الدين هو رجل ّ
محبة وسالم
ومسامحة ،ويفترض به أن يعظ بما
ينسجم مع هذه القيمّ ،أما محاسبته
عـلــى أي مخالفة لـهــذه الـقـيــم ،فتبقى
ّ
ّ
الهرمية
متعلقة باملسؤول عنه وفــق
ّ
ّ
الكنسية ،الذي يقدر العقوبة بحسب
املعطيات املتوافرة واملتالزمة مع أي
قضية».
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مجتمع وإقتصاد
بلغ عدد الجرائم
المرتكبة عام ،2016
 134جريمة (هيثم
الموسوي)

 20جريمة قتل في  3أشهر

فتش عن
«العدالة
االنتقائية»

في خالل ُاألشهر الثالثة
الماضية ُ،قتل  23شخصًا بجرائم فردية،
«قوى األمن
وفق ما تشير أرقام ُ
الداخلي» .بمعنى آخر ،ارتكبت في أثناء
هذه الفترة جريمتان أسبوعيًا .وفيما
يجري الحديث عن «انخفاض معدالت
الجريمة في لبنان» ،مقارنة بالدول األخرى،
يشير بعض العارفين إلى غياب معايير
اإلحصاء الجنائي التي تسمح بتحديد موقع
لبنان الفعلي من معدالت الجريمة .أما
السبب الرئيسي لتزايد عدد الجرائم الفردية
في اآلونة األخيرة ،فهو ما ُيسمى
«العدالة االنتقائية»
هديل فرفور
ُ
مـ ـن ــذ نـ ـح ــو أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع ،ق ـ ـتـ ــل م ـ ُح ـمــد
سعيد الـضـنــاوي على أي ــدي شبان
م ــن بـ ـل ــدة أمـ ـي ــون (قـ ـض ــاء الـ ـك ــورة)
بـعــدمــا انـهــالــوا عليه ضــربــا بسبب
انزعاجهم من أصوات السيارة التي
يستقلها .قـبــل هــذه
كــان الـضـنــاوي ُ
ال ـح ــادث ــة ب ــأي ــام ،ق ـت ــل ك ــل م ــن طــال
عوض وخليل القطان ،بعدما أطلق
عليهما شــاب عشريني فــي منطقة
قب الياس في البقاع الرصاص من
س ــاح ــه ،عـلــى خـلـفـيــة إش ـك ــال حــول
ك ـ ــوب «ن ـس ـك ــاف ـي ــه» (وفـ ـ ــق الـ ــروايـ ــة
األمنية).
فـ ـ ــي األ ُسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع األول مـ ـ ــن ال ـش ـه ــر
ن ـف ـس ــه ،قـ ـت ــل أديـ ـ ــب م ـح ـم ــد ح ـي ــزان
ف ـ ــي الـ ـض ــاحـ ـي ــة الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،وه ــو
ك ــان مــوظـفــا فــي أح ــد امل ـطــاعــم ،على
ي ــد زبـ ــون ش ـهــر س ــاح ــه ف ــي وجـهــه
وأطلق الرصاص عليه.
في أقــل من شهرُ ،س ّجل «إعالميًا»،
ث ـ ــاث جـ ــرائـ ــم فـ ــرديـ ــة ع ـل ــى خـلـفـيــة
أسباب تافهة ،أدت إلى مقتل أربعة
بحسب إح ـصــاء ات قوى
أش ـخــاص.
ُ
الشهر
خالل
في
تل
ق
الداخلي،
األمن
ُ
الـفــائــت سبعة أش ـخــاص ،فيما قتل
ث ـمــان ـيــة أشـ ـخ ــاص ف ــي خـ ــال شـهــر
أشخاص
شـبــاط املــاضــي ،وثمانية
ُ
ف ــي خـ ــال ك ــان ــون ال ـث ــان ــي .أي قـتــل
فـ ــي خ ـ ــال الـ ـث ــاث ــة أشـ ـه ــر ال ـفــائ ـتــة
شـ ـ ـخـ ـ ـص ـ ــان ك ـ ـ ــل أسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع بـ ـمـ ـع ــدل
وسطي!
س ـ ـن ـ ــوي ـ ــا ،وب ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب ق ـ ـ ـ ــوى األم ـ ـ ــن
الــداخ ـلــي أي ـض ــا ،بـلــغ ع ــدد الـجــرائــم
املــرت ـك ـبــة ع ــام  134 ،2016جــري ـمــة،

بـمـعــدل نـحــو  11جــريـمــة شـهــريــا أو
جريمتني أسبوعيًا ،فيما بلغ عدد
ال ـج ــرائ ــم املــرت ـك ـبــة ع ــام 154 ،2015
جريمة ،أي بمعدل نحو  12جريمة
شهريًا ،أو ثالث جرائم أسبوعيًا!
تقول مصادر القوى األمنية إن عدد
الجرائم انخفض من عام  2015إلى
ً
عــام  2016بمعدل ُ ،%12.98مشيرة
إلـ ــى أن ن ـس ـبــة ال ـج ــرائ ــم ف ــي لـبـنــان
مقارنة ببقية الدول ُت ّ
عد منخفضة،
والفتة إلى أن عملية احتساب هذه
الـنـسـبــة تـجــري عـلــى اعـتـبــار وجــود
ن ـح ــو  7م ــاي ــن ش ـخ ــص ُم ـق ـي ــم فــي
الـ ـب ـل ــد .ه ـ ــذا الـ ـك ــام ي ـت ـن ــاق ــض وم ــا
يقوله الدكتور في العلوم الجنائية
وال ـع ـقــاب ـيــة ال ـع ـم ـيــد ف ـضــل ضــاهــر،
ال ـ ــذي ُي ـش ـي ــر إلـ ــى أن ل ـب ـن ــان يـفـتـقــر
إل ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ــود إحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاء ات ج ـن ــائ ـي ــة
تحتسب مـعـ ّـدل الجريمة ،الفتًا إلى
أن األرق ــام املــوجــودة هــي عـبــارة عن
«ن ـ ـشـ ــرة ب ـن ـت ــائ ــج ت ـح ـق ـي ـق ــات ق ــوى
األمن الداخلي» ،ومشيرًا إلى غياب
معايير اإلحصاء الجنائي .ينطلق
ضاهر مــن هنا ،ليقول إن التحليل
ال ـق ــائ ــم ع ـل ــى أرق ـ ـ ــام هـ ــذه ال ـن ـش ــرات
ي ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــل املـ ـطـ ـل ــوب
لدراسة األرقام التي تعتمد معايير
اإلح ـ ـصـ ــاء ال ـج ـن ــائ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي ال
صحة للمقارنات مع بقية البلدان.
يـ ـ ــوضـ ـ ــح ضـ ـ ــاهـ ـ ــر وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ن ــوع ـ ّـن
م ــن الـ ـج ــرائ ــم :الـ ـن ــوع األول يـتـمــثــل
ّ
بــال ـجــرائــم ض ـ ّـد األمـ ـ ــوال واملـتـعــلـقــة
بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد واالخ ـ ـ ـتـ ـ ــاس
وال ـس ــرق ــات وغ ـي ــره ــا« ،وهـ ــي غــالـبــا
مـ ــا تـ ـك ــون مـ ــن سـ ـم ــات امل ـج ـت ـم ـعــات
ّ
املتقدمة» ،والنوع الثاني
الصناعية

املـتـمـثــل بــالـجــرائــم ض ـ ّـد األشـخــاص
التي أخذت تتزايد في لبنان أخيرًا.

استنسابية المحاسبة تزيد من
الجرائم

ب ـ ـ ـ ـ ـ ــرأي ضـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــر ،الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرائ ـ ـ ــم ض ـ ـ ّـد
األشخاص تزيد الشعور بالالأمان
فـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى ال ـع ــاق ــة
الـجــدلـيــة بــن ارت ـف ــاع ع ــدد الـجــرائــم
ضــد األشـخــاص وهــذا الـشـعــور .أما
أسباب تزايد هذا النوع من الجرائم،
ف ـه ــو ـ ـ ـ ب ـح ـســب ض ــاه ــر ـ ـ ـ م ــا س ـ ّـم ــاه
«الـعــدالــة االنـتـقــائـيــة» .بمعنى آخــر،
االستنسابية فــي تطبيق القوانني
والعدالة واالنتقائية في االلتزام في

الجرائم ّ
ضد األشخاص
تزيد الشعور بالالأمان
في المجتمع
يفتقر لبنان إلى معايير
اإلحصاء الجنائي ،ما
يجعل مسألة مقارنته
مع بقية البلدان
غير دقيقة

املحاسبة ،وبالتالي «هذا النوع من
الــواقــع يخلق أنـمــاطــا عنفية تــؤدي
ً
إلى هذه الجرائم» ،فضال عن توافر
ّ
وســائــل الـقـتــل بـنـحــو م ـبــاح وتـفــلــت
ال ـس ــاح ،إضــافــة إل ــى االصـطـفــافــات
ال ـح ــزب ـي ــة وح ـم ــاي ــة األحـ ـ ـ ــزاب ال ـتــي
ت ــؤمـ ـنـ ـه ــا لـ ـبـ ـع ــض ال ـ ـخـ ــارجـ ــن عــن
القانون.
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا ،ي ـ ـطـ ــرح ضـ ــاهـ ــر ضـ ـ ــرورة
وضـ ـ ــع خـ ـط ــط اج ـت ـم ــاع ـي ــة وط ـن ـيــة
تـ ـلـ ـح ــظ وس ـ ــائ ـ ــل فـ ـع ــال ــة ل ـل ـتــوع ـيــة
وآل ـي ــات واض ـح ــة تـسـتـهــدف خفض
معدالت هذه الجرائم ،عبر معالجة
ً
أسباب تزايدها أوال.
م ــن ج ـه ـت ــه ،ي ـن ـت ـقــد أحـ ــد األس ــات ــذة
في العلوم االجتماعية ،السياسات
املنتهجة ملعالجة مرتكبي الجرائم،
الفـ ـ ـت ـ ــا إل ـ ـ ــى ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـول آلـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـق ــاب
ع ـبــر ال ـس ـجــن م ــن دون مـحــاكـمــة أو
غ ـي ــره ــا م ــن ال ـس ـل ــوك ـي ــات الـعـنـفـيــة
إل ـ ــى عـ ــوامـ ــل ت ــزي ــد مـ ــن ح ـ ــدة عـنــف
مرتكبي الجرائمُ ،
ومشيرًا إلى غياب
ّ
اإلصالحات في هذا املجال .أمــا عن
ازدياد عدد الجرائم الفردية ،فيلفت
إلى أن الجرائم املرتكبة في البيئات
الـغـنـيــة ،ت ـكــون دواف ـع ـهــا انـحــرافــات
سلوكية فردية ،أما الجرائم املرتكبة
ف ــي ال ـب ـي ـئ ــات ال ـف ـق ـي ــرة ،ف ـغــال ـبــا مــا
ي ـك ــون س ـب ـب ـهــا س ـي ــاس ــة الـتـهـمـيــش
ال ـت ــي تـخـلــق م ــا س ـ ّـم ــاه ال ـع ـمــل غير
املـنـظــم وال ـب ـطــالــة وغ ـي ــاب الـحـمــايــة
االجتماعية واالنـخــراط بالزبائنية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـل ــق ب ــدوره ــا
أنماطًا وسلوكيات عنفية.
ُ
الــافــت هــو مــا تشير إليه األسـتــاذة
ف ــي ع ـلــم ال ـن ـفــس االج ـت ـمــاعــي هيفا

س ـ ــام ،وه ـ ــو الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى ال ـق ـي ــام
ب ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ع ـ ــن ن ــوعـ ـي ــة الـ ـج ــرائ ــم
امل ــرت ـك ـب ــة ،ال أعـ ــدادهـ ــا ف ـق ــط ،الف ـتــة
إل ــى ضـ ــرورة ال ـت ـعـ ّـمــق ف ــي ال ـحــاالت
ورص ــده ــا عـبــر ال ـتــدخــل بـسـيــاســات
وطـنـيــة ت ـكــون عـلــى مـسـتــوى األســر
واملـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة .ت ـط ــرح
سالم هنا إشكالية غياب الدراسات
املـ ـعـ ـمـ ـق ــة ح ـ ـ ــول ط ـب ـي ـع ــة ال ـج ــري ـم ــة
املــرتـكـبــة ف ــي ل ـب ـنــان« ،عـلـمــا أن هــذا
النوع من الدراسات هو أساسي من
أجــل الـقـيــام بــإصــاحــات ،وبالتالي
ُ َ
تعالج أسباب الجريمة بغية خفض
أعدادها».

إحصاءات  :2014جرائم القتل
يرتكبها لبنانيون
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ع ــدد املــوقــوفــن
السوريني لــدى قــوى األمــن الداخلي
ّ
يعد مرتفعًا( ،تجاوزعدد املوقوفني
ً
ال ـســوريــن م ـثــا ع ــام  2014خمسة
ُآالف مـ ــوقـ ــوف) ،إال أن االت ـه ــام ــات
املـ ـ ـس ـ ــوق ـ ــة ض ـ ـ ّـده ـ ــم ت ـ ـن ـ ــدرج ض ـمــن
م ــا ُي ـس ـم ــى «ج ــرائ ــم م ـخ ـت ـل ـفــة» ،أي
ت ـل ــك امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـم ـخ ــال ـف ــات ش ــروط
ُ
اإلقامة أو جنح بسيطة .تظهر آخر
اإلحـصــاء ات التفصيلية املعدة عام
 2014أن  %66مــن الجرائم املرتكبة
ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا ل ـب ـن ــان ــي بـ ـح ــق ل ـب ـن ــان ــي،
وأن ه ــذه الـنـسـبــة بـلـغــت ع ــام 2011
 .%80أمــا الجرائم املرتكبة مــن قبل
سوري بحق سوري ،فقد بلغت عام
 2014نحو  ،%12فيما بلغت نسبة
ال ـج ــرائ ــم املــرت ـك ـبــة م ــن ق ـبــل س ــوري
بـحــق لبناني فــي ع ــام  2014أيـضــا،
 %5فقط.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير

تقول جمعية المستهلك،
في تقريرها األخير عن
مؤشر األسعار ،أن ّ
التجار
ّ
استغلوا محفزين رئيسين
لرفع األسعار :األول كمية
األموال التي ضخها مصرف
لبنان إلى المصارف ،والثاني
مناقشات مجلس النواب
والرواتب
لسلسلة الرتب ُ
والضرائب التي لم تسفر عن
أي نتيجة

جمعية المستهلك

األسعار ارتفعت
 %3.13في
الفصل األول
مؤشر جمعية المستهلك الستهالك األسر في الفصل االول من 2017
عدد السلع مقارنة الفصل االول  2017مع الفصل الرابع 2016

نوع الصنف
خضار

15

ارتفاع

% 13.32

فواكه

12

انخفاض

% 0.81

لحوم

11

انخفاض

%1

البان واجبان
مواد منزلية
وشخصية
معلبات
وزيوت وحبوب
الخبز
مشروبات
غازية وعصير
محروقات

21

ارتفاع

% 0.96

20

ارتفاع

% 0.17

43

ارتفاع

% 0.59

9

-

-

5

-

-

3

ارتفاع

% 8.69

اتصاالت

4

-

-

مواصالت

2

ارتفاع

3%

المجموع

145

ارتفاع

3.10%

ّ
سجلت جمعية املستهلك ارتفاعًا في
أس ـعــار الـفـصــل األول مــن ع ــام 2017
بـنـ ّسـبــة  .%3.13االرت ـ ـفـ ــاع م ـصــدره
محفزات مالية وتجارية بدأت تظهر
ابـ ـت ــداء م ــن ال ـف ـصــل ال ــراب ــع م ــن عـ ّـام
 2016حــن كــان مصرف لبنان ينفذ
هندسات مالية ،أدت في تلك الفترة
إلى تقديم "هدايا" للمصارف (أرباح
مـتـكــررة واسـتـثـنــائـيــة) بقيمة تصل
إلى  8مليارات دوالر ،أما في الفصل
ّ
األول من  ،2017فإن ّ
التجار استغلوا
م ـنــاق ـشــات امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي بـشــأن
سلسلة الرتب والــرواتــب والضرائب
لرفع األسعار.
يشير تقرير لجمعية املستهلك إلى
أن الـ ـتـ ـط ــورات امل ــال ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
ف ــي األشـ ـه ــر األخ ـ ـيـ ــرة تـ ـع ـ ّـد م ــؤش ـرًا
ّ
التشوه البنيوي
أساسيًا على حجم
لالقتصاد اللبناني وحجم املخاطر
واتساع رقعة الفقر .ويضيف التقرير
أن املصارف حصلت على " 5.6مليار
دوالر من األرباح االستثنائية ،علمًا
ب ــأن ب ـعــض ال ـخ ـب ــراء ي ـت ـحــدث ع ــن 8
مليارات دوالر ،وهي عبارة عن هدايا
صــافـيــة تـســاقـطــت عليها مــن سماء
السياسة" .كذلك ،أظهرت هذه الفترة
أن ال ـت ـج ــار "رك ـ ـضـ ــوا ل ــرف ــع أس ـع ــار
السلع املخزنة بذريعة أن نواب األمة
نــاقـشــوا ،وهــو مـجــرد نـقــاش لــم يـ ّ
ـؤد
إلى أي نتيجة ،احتمال رفع ضريبة

ّ
رفع األسعار في ظل هندسات مصرف لبنان ومناقشات الضرائب (مروان طحطح)

الـقـيـمــة املـضــافــة بنسبة  ."%1تقول
ال ـج ـم ـع ـيــة" :إن ـ ــه م ـش ـهــد م ـق ــزز يثير
ح ـف ـي ـظــة م ـع ـظــم ال ـل ـب ـنــان ـيــن ال ــذي ــن
يـ ـ ــزدادون ف ـق ـرًا وب ـطــالــة وانـخـفــاضــا
لقدرتهم الشرائية ويأسًا وهجرة".
ّ
ف ــي ظ ــل ه ــذا ال ــوض ــع ،سـ ّـجــل مــؤشــر
جمعية املستهلك ،ال ــذي يـطــال 145
س ـل ـعــة وخـ ــدمـ ــة ت ـسـت ـه ـل ـك ـهــا األسـ ــر

املقيمة في لبنان ،ارتفاعًا في أسعار
الفصل األول لعام  2017بلغ %3.13
م ـق ــارن ــة م ــع ال ـف ـص ــل الـ ــرابـ ــع .2016
تقول إن هذا االرتفاع جاء
الجمعية
ّ
مــدفــوعــا بـضــخ األم ــوال الناتجة عن
ال ـه ـنــدســات امل ــال ـي ــة" .ك ـم ـيــة األم ـ ــوال
ال ـ ـت ـ ــي ض ـ ـخـ ــت دف ـ ـع ـ ــة ّواح ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ف ــي
االقـتـصــاد اللبناني الـهــش سـتـ ّ
ـؤدي

مؤشر

البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الصناعية
ت ــوق ــع ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
ال ـس ـلــع ال ـص ـنــاع ـيــة ،ال س ـي ـمــا ال ـطــاقــة
وامل ـ ـعـ ــادن ،ف ــي ه ــذا ال ـع ــام  2017وفــي
العام املقبل .وثبت البنك توقعاته في
ش ــأن أس ـعــار الـنـفــط ال ـخ ــام ،فــي نشرة
"آفــاق أســواق السلع األولـيــة" الصادرة
ّ
عـنــه أخ ـي ـرًا ،مـتــوقـعــا أن تـظــل عـنــد 55

دوالرًا للبرميل في هذا العام ،على أن
تزيد فــي املتوسط إلــى  60دوالرًا عام
.2018
وقالت النشرة إن ارتفاع أسعار النفط،
بــدعــم مــن خـفــض اإلن ـتــاج فــي الـبـلــدان
األعـ ـض ــاء بـمـنـظـمــة ال ـب ـل ــدان امل ـص ــدرة
للنفط (أوبــك) والبلدان غير األعضاء،

سيتيح لألسواق أن تتوازن تدريجيًا.
وتـ ـ ـت ـ ــوق ـ ــف ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــؤات بـ ـش ــأن
أس ـع ــار الـنـفــط عـلــى مـخــاطــر تـهــددهــا
بــاالنـخـفــاض إذا مــا انتعشت صناعة
النفط الصخري في الواليات املتحدة
بمعدل أكبر من املتوقع.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار السلع

ّ
المعدلة
مؤشرات االسعار االسمية (فعلي وتقديري) والتوقعات
التسجيل 2
2018ت 2017ت

التغير()%
17-2016 18-2018

مؤشرات االسعار ()100=2010
2018ت2017 1ت2013 2014 2015 2016 1

0.0
0.4
0.44.40.20.50.0
0.0
1.2
1.02.3
5.0
0.0

0.0
0.7
0.44.70.20.50.0
0.0
1.4
1.13.0
5.5
0.0

8.2
0.7
1.2
0.6
1.2
1.4
2.1
0.2
1.5
2.2
0.81.39.1

25.7
4.0
0.1
6.40.1
2.5
3.20.23.9
0.8
15.6
1.428.5

75
84
90
86
94
93
81
105
85
78
72
95
60

69
84
89
85
92
92
79
105
83
76
73
96
55

0.0
68.3

0.0
75.0

9.1
1.5-

28.5
1.9-

55
60
1.225 1.206

55
80
89
91
92
90
82
105
80
75
63
97
43

65
82
89
94
91
85
89
100
83
95
67
91
51

118
97
103
102
107
109
104
108
92
100
85
101
96

127
102
106
83
116
116
128
104
95
114
91
115
104

الطاقة
خالف الطاقة3
الزراعة
املشروبات الخفيفة
االغذية
الزيوت واللحوم
الحبوب
مواد غذائية أخرى
مواد خام
اسمدة
معادن وفلزات
معادن نفيسة3

بنود توضيحية

(املصدر :البنك الدولي)

يتوقع أن تنخفض
أسعار البن والكاكاو
والشاي أكثر من
 %6عام 2017

51
43
1.161 1.249

96
1.266

104
1.411

النفط الخام (دوالر/برميل)
الذهب (دوالر/اونصة)

األولية من الطاقة ،والتي تشمل أيضًا
الغاز الطبيعي والفحم ،ستقفز %26
هــذا الـعــام و %8عــام  .2018وتماشيًا
مع التوقعات الخاصة بأسعار النفط،
م ــن املـنـتـظــر أن تــرت ـفــع أس ـع ــار ال ـغــاز
الطبيعي  %15هذا العام ،وتقود هذه
الـطـفــرة أسـعــار الـغــاز األمـيــركــي .ومن
املـتــوقــع أن تــرتـفــع أس ـعــار الـفـحــم %6
عــام  ،2017وذلــك بسبب قيود سابقة
على العرض في الصني التي تستهلك
نصف إنتاج الفحم في العالم.
أما أسعار السلع األولية غير الطاقة،
وال ـ ـتـ ــي ت ـش ـم ــل الـ ـ ــزراعـ ـ ــة واألس ـ ـمـ ــدة
والـ ـفـ ـل ــزات وامل ـ ـعـ ــادن ،ف ـي ـتــوقــع الـبـنــك
الــدولــي زيادتها عــام  ،2017وهــي أول
زيادة منذ خمس سنوات .ومن املتوقع
أن تقفز أسعار الفلزات  %16هذا العام
بسبب قوة الطلب ،ال سيما من الصني،
والقيود املفروضة على الـعــرض ،بما
فــي ذلــك تعطل العمل فــي املناجم في
شيلي وإندونيسيا وبيرو.

ب ـ ـح ـ ـسـ ــب ن ـ ـ ـشـ ـ ــرة ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك ،أسـ ـهـ ـم ــت
اإلضـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـع ـم ــال ـي ــة واملـ ـن ــازع ــات
ال ـت ـع ــاق ــدي ــة ب ــامل ـن ــاج ــم ال ـض ـخ ـمــة فــي
ارتفاع أسعار النحاس .ومع ذلك ،من
امل ـتــوقــع أن تـنـخـفــض أس ـعــار امل ـعــادن
الـثـمـيـنــة  %1ه ــذا ال ـع ــام و %1ال ـعــام
امل ـق ـب ــل مـ ــع ارت ـ ـفـ ــاع أس ـ ـعـ ــار ال ـف ــائ ــدة
املرجعية وتراجع عمليات شراء املالذ
اآلمن.
ومــن بــن مـكـ ّـونــات السلع األولـيــة غير
ال ـطــاقــة ،م ــن امل ـتــوقــع أن يـبـقــى مــؤشــر
أس ـع ــار ال ــزراع ــة م ـس ـت ـق ـرًا ه ــذا ال ـع ــام،
حـيــث ُي ـتــوقــع لــانـخـفــاض فــي أسـعــار
الحبوب أن يقابله ارتـفــاع فــي أسعار
الزيوت والطحني واملواد الخام.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ــون ب ـ ـ ــاف ـ ـ ــس ،وه ـ ـ ـ ــو خ ـب ـي ــر
اقـ ـتـ ـص ــادي أول وامل ـ ــؤل ـ ــف الــرئ ـي ـســي
لنشرة "آفــاق أســواق السلع األولية" أن
"ظــروفــا مواتية دفعت نسبة األرصــدة
إلى االستخدام ألعلى مستوياتها في
 15عامًا للقمح والــذرة واألرز .وتشير
التقييمات إلى تحقق فائض هذا العام
والعام املقبل في اإلمدادات العاملية من
الحبوب الرئيسية".
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع ألس ـ ـعـ ــار املـ ـش ــروب ــات
الـ ـخـ ـفـ ـيـ ـف ــة ،ومـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـ ــن وال ـ ـكـ ــاكـ ــاو
وال ـ ـشـ ــاي ،أن تـنـخـفــض أك ـث ــر م ــن %6
عام  2017بسبب زيادة املعروض عما
ك ــان مـتــوقـعــا .وتـشـيــر ال ـتــوق ـعــات إلــى
ارت ـفــاع أس ـعــار امل ــواد ال ـخــام الــزراعـيــة
 .%4فنهاية دورة ظاهرة النينيو تقيد
امل ـخــاطــر ال ـت ــي ت ــواج ــه أس ـع ــار الـسـلــع
األولية الزراعية في موسم .2018-2017
(األخبار)

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

مجتمع وإقتصاد
حتمًا إلى تضخم وارتفاع كبير في
األسعار خــال األشهر التالية" وفق
الجمعية .وبالفعل ،ما حصل الحقًا
ه ــو أن األسـ ـع ــار ارت ـف ـع ــت .وحــدهــم
امل ـس ـت ـه ـل ـكــون م ــن دفـ ــع هـ ــذه الـكـلـفــة
الباهظة التي "سـتــؤدي إلــى تدهور
خـطـيــر ف ــي ق ــدرات ـه ــم ال ـش ــرائ ـي ــة ،أي
س ـيــزدادون فـقـرًا .أمــا هجمة التجار
فهي طــالــت السلع الـغــذائـيــة الـتــي ال
تخضع للضريبة املـضــافــة" .الالفت
أن سـلـسـلــة ال ــروات ــب "س ـق ـطــت فيما
تـ ـك ـ ّـرس ــت نـ ـت ــائ ــج هـ ــذيـ ــن ال ـح ــدث ــن
(ال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــات وال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات ب ـش ــأن
الـسـلـسـلــة وال ـض ــرائ ــب) ارت ـف ــاع ــا في

ارتفاع األسعار ال عالقة
له بأي تطور اقتصادي
خارجي أو داخلي

أسعار السلع والخدمات األساسية
ال ـتــي ارت ـفـعــت بـشـكــل فـجــائــي كبير.
ول ـل ـم ـق ــارن ــة فـ ـ ــإن االش ـ ـهـ ــر ال ـت ـس ـعــة
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـه ــذي ــن الـ ـح ــدث ــن ،كــانــت
تشهد تراجعًا ملحوظًا في األسعار.
وتستنج الجمعية" :نحن أمام ارتفاع
خطير فــي األسـعــار ال عالقة لــه بـ ّ
ـأي
تطور اقتصادي خارجي أو داخلي.
سببه سياسات منظمة تشترك فيها
ال ـف ـئــة ال ـحــاك ـمــة م ــع ال ـق ـط ــاع املــالــي
والـ ـتـ ـج ــاري .لـ ــذا ي ـح ـتــاج االق ـت ـصــاد
اللبناني إلى مراجعة شاملة تعتمد
ت ـن ـش ـيــط كـ ــل الـ ـقـ ـط ــاع ــات وامل ـن ـت ـجــة
منها بشكل خاص (زراعــة ،صناعة،
تـكـنــولــوجـيــا وأب ـ ـحـ ــاث) إلـ ــى جــانــب
قطاعي املصارف والتجارة .ويحتاج
لبنان إلــى قــانــون للمنافسة والـحـ ّـد
من االحتكارات املمنوع من الصدور
مـنــذ أك ـثــر مــن  12س ـنــة .هــل ستقوم
أحزاب الطوائف بهذه املراجعة؟".
(األخبار)
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إضاءة

ّ
عن الكآبة الحكومية
محمد نزال
وزي ــر الـصـ ّـحــة اللبناني ال ُيـعــانــي الـكــآبــة .مــديــر عام
الوزارة ال ُيعانيها أيضًا .بدوره مدير البرنامج الوطني
ّ
ّ
النفسية ،فــي الـ ــوزارة ،ليس مكتئبًا .دامــت
للصحة
ُ
ّ
كمل الئحة املجتمعني أخيرًا في بيروت...
صحتهم .لن ّ ِ
ّ
ّ
ّ
فممثلة منظمة الصحة العاملية فــي لبنان ،غبريال
ّ
ّ
نفسية سليمة .مــديــر املنظمة
ريــدنــر ،لديها صـ ّـحــة
ّ
ّ
(العاملية ذاتها) إلقليم شرق املتوسط ،محمود فكري،
لسبب
ليس كئيبًا .النائب اللبناني قاسم عبد العزيز،
ٍ
ما ،كان بني الحاضرين .اجتمع هؤالء بمناسبة اليوم
ّ
ّ
للصحة ،الــذي ،كما قـ ّـررت املنظمة ،أن َيحمل
العاملي
ّ
لـهــذا ال ـعــام شـعــار "االك ـت ـئــاب :دعــونــا نـتـحــدث عـنــه".
ّ
سنتحدث عنه .املجتمعون أسهبوا في حديث
حسنًا،
َ
ّ
ّ
ّ
النظريات ،حتى أن الوزير في كلمته كشف سرًا ،إذ
ّ
النفسية منتشرة أكثر بكثير مماّ
قال" :االضطرابات
يعتقد معظم الناس" .لم نكن نعلم .شكرًا للمعلومة.
إطالق الوعود جزء ِمن طبيعة عمل الوزراء .لم يكسر
وزيرنا القاعدة" :اعتبارًا ِمن عام  2018ستبدأ الوزراة
ّ
ّ
النفسية كجزء ِمن مشروع التغطية
الصحة
بتغطية
ّ
ّ
الصحية الـشــامـلــة" .يكفي أن تتحقق هــذه التغطية
الشاملة ،يا معالي الوزير ،ولو ِمن غير تغطية الصحةّ
ّ
ّ
ّ
تلقائيًا نسبة الـكــآبــة في
النفسية ،حــتــى تنخفض
ّ
َ
ّ
لبنان .هل يعلم املجتمعون ِمن أجل الصحة النفسية،
ً
ّ
ّأن ّ
الصحة ،مثال،
توجه املواطن إلى اإلدارة في وزارة
ّ
ّ
ّ
إلجـ ــراء مـعــامـلــة تـغـطــيــة عـمـلــيــة جــراحــيــة م ــا ،يكفي
ّ
اإلداري ــة
وح ــده ألن ُيـصــاب بــالـكــآبــة؟ الـبـيــروقــراطـ ّـيــة
ومنها التي فــي وزارة الـصـ ّـحــة ،هــي وحدها
الـعــامــةِ ،
مرض نفسي .هل َيقبل الوزير ،غسان حاصباني،
أن ُيشاهد تجربة واقـعـ ّـيــة؟ هــل ُيمكنه ،ملـ ّـرة واحــدة،
ً
ّ
شخصيته قليال ،فــي لباسه ومـظـهــرهّ ،ثم
أن ُيـمـ ّـوه
ُيرافقنا كمواطنني "عاديني" في رحلة إنجاز "معاملة

ال ــوزارة" ِمــن األلــف إلــى الياء؟ ُيمكن ّ
للسيدة غبريال
ُ
ريــدنــر أن تــرافـقـنــا أيـضــا .ال ب ــأس .لـكــن ،فــي إشــارة
َ ّ ُ ّ
ّ ّ
شرطية ،نحذر وزارة الصحة أننا غير مسؤولني عن
ّأي ضرر نفسي ُيمكن أن ُيصيب الوزير بعد انتهاء
الـجــولــة .إنـجــاز ُاملعاملة "ي ـ ّ
ـؤدي إلــى أم ــراض خطيرة
ومميتة".
ّ
تحدث حاصباني ،في كلمته ،عن "العامل األساسي"
لعدم وصــول الذين ُيعانون االضـطــراب النفسي إلى
ُ
ّ
بالصحة
الــرعــايــة الــازمــة ،وه ــو" :الــوصـمــة املــرتـبـطــة
ّ
ّ
العاملية
الـنـفـسـ ّـيــة" .ه ــذه ينقلها عــن تـقــريــر املـنــظـمــة
ّ
السنوي .هذا تفصيل .فات الوزير أننا في بالدنا ال

ّ
يكفي أن تتحقق هذه
الشاملة،
التغطية الصحية ّ
الوزير ،حتى
يا معالي
ّ
تنخفض تلقائيًا نسبة
الكآبة في لبنان
ّ
سيكولوجية
نملك ،اآلن ،تــرف الغوص في تحليالت
ّ
سوسيولوجية ،فاألولى أن ّ
نتمكن ،كمواطننيِ ،من
ُ ّ
ُ
إنجاز معاملة ّ
إداري ــة ِمــن غير أن نهان ونــذل ونفقد
ّ
ّ
لألولوية ،عليه كمسؤول،
اإلنسانيةُ .يمكن
كرامتنا
أن تبدأ ِمــن أال نموت على أبــواب املستشفيات ،التي
ّ ّ
ّ
نعد كل
تطردنا ،ألننا ال نملك ما يكفي ِمن املال .هل
أسباب الكآبة املسؤولة عنها الحكومة (الحكومات)
ً ّ
في لبنان؟ لسنا في السويد وال النرويج ،مثال ،حتى
نـتـحـ ّـدث عــن أسـبــاب "وج ـ ّ
ـودي ــة" للكآبة .ليس "ســؤال
املـعـنــى" هــو مــا يـشـغــل ع ـمــوم ال ـن ــاس ،كـمـنـطـلــق ،في
بالدنا .هذه ،عندما توجد عندنا ،فهي حاالت ّ
فردية.
ما لدينا ليس تلك "املالينخوليا" التي وصفها فيكتور

ّ
هيغو يومًا بأنها "حالة السعادة بأن تكون حزينًا".
ّ
هنا نــريــد أن نحيا بــأقــل قــدر ِمــن ال ــذل االجتماعي.
ّ
ّ
ّ
العاملية نفسها تنقل ،في
الصحة
هكذا فقط .منظمة
مقال مطلع العام الجاريّ ،أن "الذين عانوا ِمن أحداث
ّ
حياتية صعبة ،كالبطالة والفقر وأحداث الحياة ،أكثر
ّ
تعرضًا لالكتئاب" .وفــي مقابلة مع الدكتور فيكرام
ّ
ّ
ّ
العاملية نفسها ،والتي
باتل ،أجرتها معه مجلة املنظمة
ّ
ّ
النفسية،
الصحية
وصفته بالرائد في توفير الرعاية
ّ
ُ
ّ
ّ
العاملية املتعلقة باالكتئابِ ،من
األدبيات
يقول" :ت ّبي
خــال اسـتـقــراء حــاالت مئات املــايــن ِمــن الـنــاس في
جميع أنحاء العالمّ ،أن عوامل الخطر الشائعة ترتبط
بالتهميش االجـتـمــاعــي وال ـح ــرم ــان ،مـثــل انـخـفــاض
م ـس ـتــوى ال ـت ـع ـل ـيــم ،وفـ ـق ــدان الــوظ ـي ـفــة ،واالس ـت ــدان ــة،
واالستبعاد االجتماعي ،أو التهميش والـعـنــف"َ .من
ُيـسـبــب ه ــذا لـلـنــاس أك ـثــر ِم ــن ال ـح ـكــومــات؟ ثــم تأتي
ّ
الحكومات لتعالجنا! خفف ِمن الفساد ،الالمعقول،
ّ
نفسية .أليست
فتضاءل الحاجة إلــى بــرامــج رعــايــة
بديهية!
ّ
ّ
املتوسط ،محمود فكري،
املنظمة إلقليم شرق
مدير
ذكــر في كلمته ّأن اختيار لبنان لالحتفال اإلقليمي
ّ
ّ
الصحة العاملي "يعود إلــى أنــه ِمــن البلدان التي
بيوم
قـطـعــت أش ــواط ــا كـبـيــرة فــي تـعــزيــز خــدمــات الــرعــايــة
ّ
الصحية الـنـفـسـ ّـيــة" .غــريــب! أيــن يعيش فـكــري؟ في
ّ ّ
اإلمـ ــارات الـعــربــيــة املــتـحــدة .هــذه هــي .يـبــدو أن علينا
ّ
امليدانية ّإياها ،بعيدًا عن التقارير
إشراكه في الجولة
ُ
الـتــي تــرســل إلـيــه ،أو نستخدم معه آلــة الــزمــن لنعود
ً
إلــى ال ــوراء قليال فنجول سـ ّ
ـويــا بــن أك ــوام النفايات
ّ
فــي ش ــوارع ب ـيــروت .بــاملـنــاسـبــة ،رب ـمــا تـكــون النظرة
"الكالس" إلى اللبناننيِ ،من الخارج ،أحد أسباب زيادة
كآبتهم ،نظرًا إلى معاناتهم في املجهود املبذول منهم
لترقيع صورتهم .هذا االنفصام الرهيب .هذه وحدها
ّ
مرضية تحتاج إلى تحليل.
آفة كآبة

Monochrome

ّرد

توضيح من البنك
الدولي
تعليقًا على املـقــال املنشور أول
م ــن أمـ ــس ف ــي ج ــري ــدة األخ ـب ــار
ّ
ب ـع ـنــوان «ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ي ـح ــذر:
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج الـ ـنـ ـق ــدي غـ ـي ــر ق ــاب ــل
لـ ــاس ـ ـت ـ ـمـ ــرار» واملـ ـسـ ـتـ ـن ــد إل ــى
تـ ـق ــري ــر املـ ــرصـ ــد االقـ ـتـ ـص ــادي
الـلـبـنــانــي لــرب ـيــع  2017بـعـنــوان
«ن ــداؤن ــا ل ـك ــم» ،أوض ـح ــت إدارة
الـبـنــك فــي لـبـنــان اآلت ــي« :ل ــم يــأت
البنك الدولي في تقريره املذكور
أع ــاه عـلــى ذك ــر أي تـحــذيــر من
أن الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـن ـق ــدي الـلـبـنــانــي
غير قابل لالستمرار ،بل تطرق
إلــى املـخــاطــر املـحــدقــة بالنموذج
االق ـت ـص ــادي ك ـكــل غ ـيــر الـقــابــل
لالستمرار ما لم تتخذ السلطات
املـعـنـيــة اإلج ـ ـ ــراءات اإلصــاح ـيــة
الـ ـض ــروري ــة ال ـت ــي ت ـط ــرق إلـيـهــا
املرصد في تقرير خاص».

(مروان بو حيدر)

معلقًا بحبال الفراغ
كل األبواب مقفلة ،والنوافذ ليست إال مرايا ملدينة
"مياومة" تعيش بال أمل .عامل يائس من طرق
ّ
األبواب ،يتعلق بحبال الفراغ ،يمسح املرايا بحثًا عن

نوافذ تطل على مدينة أخرى ،عادلة ،حبالها تشبه
حبال الشمس ال حبال املشانق.
هديل فرفور
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أسعد أبو خليل *
ال جـ ــدوى م ــن ال ـحــديــث ع ــن الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
ف ــي ب ــادن ــا .ه ــي م ـم ـنــوعــة ب ــأم ــر ص ـ ــارم من
ال ــدول الـغــربـ ّـيــة .تشهد واشـنـطــن هــذه األيــام
االستخبارات ،ضد ما
ثورة تقودها وكــاالت
ّ
ُيطلق عليه مصطلح «الـتــدخــل الــروســي في
ّ
ّ
بحجة أن تسريبات
األميركية»
االنتخابات
«وي ـك ـل ـي ـكــس» ك ــان ــت ب ــإي ـع ــاز م ــن الـحـكــومــة
ال ــروس ـي ــة ،عـلـمــا ب ــأن ــه ل ـيــس م ــن دل ـي ــل على
ّ
األميركية
ذلــك ،كما أن تقرير االستخبارات
ً
كــان هــزيــا فــي حججه وخــالـيــا مــن إثباتات
وقرائن .وكأن هيالري كلينتون كانت ستفوز
ِ
بالرئاسة لوال تسريبات «ويكليكس».
تاريخيًا ،تتدخل دول الـغــرب فــي انتخابات
بالدنا ،كما تتدخل في كل دول العالم .ويمول
الغرب َمــن يشاء ،وإقـصـ َ
تشاء (وحتى
ـاء مــن ّ
قتل َمــن تشاء) .وهــي ّ
تحد من تدخالت دول
أخــرى منافسة كــي تخلو لها ّالـســاحــة .أكثر
ِمــن ذلــك ،فــإن دول الغرب تتدخل في توقيت
إج ــراء االنـتـخــابــات .ونـحــن لــديـنــا مـثــال غير
بـعـيــد ،عـنــدمــا ف ــرض ال ـغــرب مجتمعًا إج ــراء
ان ـت ـخــابــات ن ـيــابـ ّـيــة ف ــي ل ـب ـنــان ب ـعــد اغـتـيــال
الحريري مباشرة لقطف ثمار الحدث لصالح
حلفائها ،وكيف عارض الغرب تمديد والية
ال ــرئ ـي ــس إم ـي ــل ل ـ ّـح ــود ألن ـه ــا م ـع ـت ــادة عـلــى
الـ ـح ــرص ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـ ّـي ــة فــي
كــل دول الـخـلـيــج واألردن وامل ـغ ــرب ومـصــر،
وغيرها من االستبدادات املعتدلة.
األثــريــاء الـعــرب فــي ال ــدول الـتــي تـجــرى فيها
ري ــة أو أقــل ُص ـ َـو ّ
(صـ َـو ّ
انتخابات ُ
ري ــة) ،باتوا
يسعون للدخول إلى عالم السياسة عبر غزو
ً
دول الـغــرب ّأوال (أو الـشــرق عندما
عــواصــم ّ
ت ـكــون م ــؤث ــرة) .ورف ـيــق ال ـحــريــري ب ــدأ عمله
ال ـس ـيــاســي ف ــي ل ـب ـنــان خـ ــارج ل ـب ـنــان :أي أنــه
ّ
مهد لدخوله إلى السياسة عبر نسج عالقات
ّ
قوية مع الحكم السعودي ثم مع املخابرات
ّ
ّ
األميركية املتعاقبة.
السورية ومــع اإلدارات
رفـيــق ال ـحــريــري افـتـتــح ّمكتبًا فــي واشنطن
فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات وجـ ــنـ ــد ف ـي ــه س ـيــاسـ ّـيــن
وديـبـلــومــاسـ ّـيــن أمـيــركـ ّـيــن مـتـقــاعــديــن (مــن
السناتور شارل برسي إلى ريتشارد ميرفي
ـ ـ وزوج ــة األخـيــر عملت مــديــرة فــي ّ
مؤسسة
ّ
ال ـحــريــري ف ــي واش ـن ـط ــن) .وه ـن ــاك َم ــن يـعــزز
موقعه السياسي الداخلي عبر تقديم خدمات
ّ
ّ
وميليشاوية ل ــدول ال ـغــرب ،كما
مخابراتية
ّ
فعل وليد جنبالط في سنوات الحرب األهلية
حتى عندما كان حليفًا لالتحاد السوفياتي.
وكل أثرياء لبنان لم يدخلوا عالم السياسة
ّ
خارجية (الـحــاج حسني
فيها إال عبر بـ ّـوابــة
ع ــوي ـن ــي كـ ـ ــان نـ ـم ــوذج ــا عـ ــن ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ّ
السعودية قبل رفيق الحريري،
عالقاته مع
كما كتب عنه ف ـ ّـواز طرابلسي ،كما أن إميل
ّ
اللبنانية عبر
بستاني كان يسعى للرئاسة
ّ
ّ
وغربية).
عربية
شبكة عالقات
ّ
اللبنانيون اآلخــرونِ ،من أصحاب
واألثــريــاء
املـيـلـيــارات ،ال يختلفون .ك ــان عـصــام فــارس
يتبرع للحزب الجمهوري في أميركا .وفؤاد
مـخــزومــي أنـفــق مـئــات اآلالف مــن الـ ــدوالرات
فــي ّ
تبرعات (باسمه أو باسم زوجـتــه) على
ُ
ســمــه
ال ـحــزب املـحــافــظ فــي بــريـطــانـيــاّ ،وب ــرز ا ّ
مالية للمرشح
أخـيـرًا فــي فرنسا حــول منح
ف ـي ــون (س ـع ـيــا ل ـل ـقــاء ب ــوت ــن ،ح ـســب اإلع ــام
ال ـف ــرن ـس ــي) ،ف ـي ـمــا بـ ــدأ الـ ـث ــري اآلخـ ـ ــر نـعـمــه
ف ـ ــرام ب ــال ـت ـق ـ ّـرب م ــن ال ـ ـ ــذراع ال ـف ـكــريــة لـلــوبــي
ّ
«مؤسسة واشنطن لدراسات
اإلسرائيلي (أي
الـشــرق األدنـ ــى») .والـتـقـ ّـرب مــن مــراكــز الـقــرار
ّ
عمليًا في واشنطن.
سهل
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـنــانـ ّـي الـ ـكـ ـس ــروان ــي ،ه ـنــري
ّ
اللبنانية
صـفـيــر ،أراد أن يـتــرشــح لـلــرئــاســة
فــي الـثـمــانـيـنـيــات ف ــزار واشـنـطــن واسـتـطــاع
ّ
الخارجية
أن يلتقي برئيس لجنة العالقات
فـ ــي الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـ ـب ــر شـ ــركـ ــات ال ـل ــوب ـي ــات
ّ
العامة
العديدة .تستطيع شركات العالقات
ّ
فــي واشـنـطــن أن تــرتــب مـقــابــات مــع أعضاء
في الكونغرس وفــي اإلدارة ِلــن يدفع .واملــال
يـ ـشـ ـت ــري ع ـ ـضـ ـ ّ
ـويـ ــة ف ـ ــي مـ ـج ــال ــس ع ــاق ــات
ّ
خــارجـ ّـيــة وف ــي مـنـتــديــات اق ـت ـصــاديــة ،حيث
يلتقي الثري اللبناني (أو العربي) بصانعي
الغربيني ورجــال اإلعــامّ .
ّ
هدية لولف
القرار
بلتزر الصحافي اإلسرائيلي في «سي.إن.إن»
(كــان اسمه زئيف بــارات عندما كانت يكتب
ف ــي الـصـحــافــة اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة) تـضـمــن دع ــوة
ملقابلة فــي «س ـ ــي.إن.إن» َ(م ــن قــال إن الفساد
ال ي ـعـ ّـم ف ــي إعـ ــام الـ ـغ ــرب ...رف ـيــق الـحــريــري
ّ
الغربيني كما يشتري
كان يشتري املراسلني
ُ
ال ـسـ ّـجــاد ال ـف ــاخ ــر) .وال ـث ــري يـمـكــن أن يــدعــى
ّ
ّ
وتجمعات لكن بشروط
لعضوية في نوادي

ّ
صهيونية (فؤاد مخزومي ،هو عضو مجلس
إدارة «املشروع األميركي ـ الشرق األوسطي»،
الذي يرأسه دانييل ليفي ،املستشار السابق
ّ
اإلسرائيلية).
لرئيس الحكومة
لم ُيفصح بهاء ،االبن البكر لرفيق الحريري
ّ
السياسية بعد .لكن هناك دالئل
عن مقاصده
ّ
سياسية له .هو أراد أن يخلف
عن طموحات
أباه في قيادة العائلة ،لكن آل سعود اختاروا
وابتعاده
أخــاه سعد .فشل سعد السياسي،
ّ
ع ــن لـبـنــان ل ـس ـنــوات ،بــاإلضــافــة إل ــى تـعــثــره
ّ
ّ
السياسية .هناك
املالي عــزز طموحات بهاء
ّ
إشـ ــارات فــي الـصـحــافــة اللبنانية عــن عالقة
بينه وبــن أشــرف ريفي (منافس أخيه على
ال ــزع ــام ــة) ،لـكــن دخ ــول ب ـهــاء عــالــم السياسة
ّ
شـنـطــن ،بعيدًا
يظهر جـلــيــا فــي الـعــاصـمــة وا ّ
ع ــن ل ـب ـنــان .فـفــي ع ــام  ،٢٠١١دشـ ــن «مجلس
كونسل») «مركز رفيق
أتالنتيك» («أتالنتيك
ِ
الحريري للشرق األوس ــط» .واملركز ُيفترض
أن يعنى بشؤون الشرق األوســط .لكن كذبة
التمويل من «دون خيوط» (أي من دون شروط
ّ
سياسية) باتت كذبة مفضوحة .اختار بهاء
الـحــريــري ميشيل دان (خـبـيــرة شــرق أوســط
ّ
أميركية متعاقبة ،وكانت زميلتي
في إدارات
ّ
في الجامعة في واشنطن مع أنها تخصصت
فــي اآلداب وتجاهلت السياسة فــي سنوات
ّ
ّ
التخصص
دراس ـت ـهــا ،وكــانــت مــن الـقــلــة فــي
ّ
ال ـتــي ل ــم تـنــاصــر ال ـحــق الـفـلـسـطـيـنــي) ك ــأول
مديرة للمركز .لكن إدارتها لم تطل :عارضت
علنًا انقالب عبد الفتاح السيسي في مصر،
ما دفع بهاء الحريري لالتصال بـ«املجلس»
لالعتراض ،وتم إقصاؤها عن املركز في عام
 ،٢٠١٣حسب رواية «نيويورك تايمز».
واالع ـت ـم ــاد عـلــى تـمــويــل م ــراك ــز األب ـح ــاث لم
ي ـع ــد ش ــأن ــا م ـح ـص ــورًا ب ــال ـش ــرك ــات ال ـك ـبــرى
كـمــا ف ــي امل ــاض ــي (ش ــرك ــات الـنـفــط وشــركــات
ّ
متخصصة في ذلــك)،
صناعة السالح كانت
ّ
ب ــل تـ ـع ـ ّـدى ذلـ ــك إلـ ــى ال ـح ـك ــوم ــات األج ـن ـبــيــة
الـتــي تسعى للتأثير الـســريــع .والـحـكــومــات
«الصغيرة» هي التي باتت تستسهل طريق
ت ـم ـ ّـوي ــل مـ ــراكـ ــز األب ـ ـحـ ــاث بـ ـه ــدف ال ـت ــروي ــج
املؤثر في العاصمة واشنطن .هذا ما فعلته
حكومة النروج في تمويلها ملركز الدراسات
االس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة وال ــدول ـ ّـي ــة وهـ ــذا م ــا فعلته
ّ
حكومة قطر فــي تمويلها لبرامج شتى في
ّ
مؤسسة «بروكنغز» (آخــر تمويل لقطر كان
يـفــوق العشرة مــايــن دوالر ولصالح مركز
«ص ــاب ــان» اإلســرائ ـي ـلــي) .ووزارة الـخــارجـ ّـيــة
ال ـق ـط ـ ّ
ـري ــة زهـ ــت ف ــي عـ ــام  ٢٠١٢ب ـعــد تــوقـيــع
ّ
ع ـق ــد س ـخ ــي مـ ــع م ــؤسـ ـس ــة «ب ــروكـ ـنـ ـغ ــز» أن
املــركــز سيعكس ال ـصــورة الــزاهـيــة لقطر في
اإلع ــام الـعــاملــي» (ذك ــرت «ن ـيــويــورك تايمز»
ذلــك في مقالة في  ٦أيلول من عــام  ٢٠١٤عن
ال ـن ـفــوذ األج ـن ـبــي فــي مــراكــز األبـ ـح ــاث) .كما
أن اإلســرائ ـي ـلــي ـ ـ األم ـيــركــي ،حــايـيــم صــابــان
(مـمـ ّـول املــركــز الصهيوني الـشــرق األوسطي
ف ــي م ـ ّ
ـؤس ـس ــة ب ــروك ـن ــز وال ـن ــاف ــذ ف ــي تـمــويــل
الحزب الديموقراطي) كان قريبًا من حكومة

في
ينقل المركز
ّ
واشنطن أولويات اللوبي
اإلسرائيلي

قـطــر وع ــرض ش ــراء محطة «ال ـجـ ّـزيــرة» (كــان
ذلـ ــك ع ـنــدمــا ك ــان ــت امل ـح ـطــة مـ ــؤثـ ــرة ،وتـثـيــر
اعتراضات اللوبي اإلسرائيلي).
ولـقــد تـغـ ّـيــر دور مــراكــز األب ـح ــاث .كــانــت تلك
ّ
يتفرغوا
املــراكــز تستضيف أكــاديـمـ ّـيــن كــي
لشؤون النشر األكاديمي (نشر هشام شرابي
ً
ّ
الفلسطينية في
مـثــا دراس ـتــه عــن املـقــاومــة
ّ
ّ
مــركــز ال ــدراس ــات االس ـتــرات ـي ـجــيــة والــدولــيــة
ف ــي أوائـ ـ ــل ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات) ،ك ـمــا أن وي ـل ـيــام
كوانت أشرف في السبعينيات على دراسات
ع ــن ال ــوط ـن ـ ّـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ف ــي مـ ّ
ـؤس ـســة
«بــروك ـن ـغــز» ،وكــانــت املـ ّ
ـؤس ـســة األول ــى التي
اع ـ ـتـ ــرفـ ــت ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ش ـه ـي ــر ف ـ ــي م ـن ـت ـصــف
السبعينيات بالحق الفلسطيني .وكــان ذلك
ّ
ّ
«مؤسسة الشرق األوسط»
املحرمات .أما
من
ّ
فقد رعت دراسات متنوعة عن شؤون الشرق
األوســط مع حرص على رعاية «مستعربي»

رعاية بهاء الحريري لمركز رفيق الحريري في واشنطن تؤشر إلى طموح سياسي أكيد

وزارة الـخــارجـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة .كــل ذل ــك ّ
تغير.
سياسيًا ولوبيًاّ
ّ
بات دور ّ
مؤسسات األبحاث
ّ
فقط ،وضمن مظلة اللوبي اإلسرائيلي.
لكن هناك ما هو أبعد من ذلك في عمل مراكز
األبحاث وعالقتها باللوبي اإلسرائيلي .كان
ّ
تاريخيًا فــي حالة عــداء
اللوبي اإلسرائيلي
مــع مــراكــز األب ـحــاث املـعـنـ ّـيــة ب ـشــؤون الـشــرق
األوس ــط :كــان ذلــك بسبب أن شــركــات النفط
ّ
والتسلح كانت (وال تزال) قريبة من مصالح
أنـظـمــة الـخـلـيــج .الــذيــن كــانــوا فــي تـضــاد مع
اللوبي اإلسرائيلي الذي عارض كل صفقات
ّ
ال ـت ـس ــل ــح األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـصــال ـح ـهــم .ل ـك ــن ع ــام
ّ ١٩٩١
غير هــذه الحسابات ُوقـ ّـرب بني مراكز
األبحاث القريبة من نفوذ املستعربني (بعد
القضاء عليهم من قبل النافذين الصهاينة
م ــن الـ ـح ــزب ـ ْـن) ،وبـ ــن ال ـل ــوب ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي.
أصبحت كــل مــراكــز األبـحــاث تلك (بـمــا فيها
«مـ ّ
ـؤس ـســة ال ـشــرق األوس ـ ــط») ت ــدور فــي فلك
ّ
ّ
الـلــوبــي اإلســرائـيـلــي ال ــذي يـحــدد األولــويــات
واألجندات واالنتقادات للسياسات الجارية
ّ
(وفي هذا هو ّ
الخليجية
ينسق مع السفارات
فــي واشـنـطــن ،والـتــي أنـشــأت بــدورهــا مراكز
أبحاث ولوبيات ّ
خاصة بها حتى أن السفارة
ّ
ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة أن ـش ــأت لــوبـيــا قــلــد اس ــم الـلــوبــي
اإلسرائيلي الرسمي «إيباك»).
ّ
أمــا دكانة بهاء الحريري في واشنطن فكان
واضحًا أنه يريدها أن تكون لصيقة باللوبي
ّ
األميركية.
اإلسرائيلي من أجل زيادة حظوته
فمركز رفيق الحريري (الذي كان قد قال عنه
ّ
إنه سيحمل رسالة رفيق الحريري) ليس إال
ّ
يتخصص
ذراعـ ــا لـلــوبــي اإلســرائ ـي ـلــي وه ــو
ّ
ّ
السياسية السعودية
فقط في نشر الدعاية
واإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء .وال ــاف ــت أن
موقع اللوبي على «تويتر» ونشراته تتعاطى
مع مختلف جوانب الشرق األوسط باستثناء
أي شيء على عالقة بفلسطني .هذا ال يعني
ّ
ّ
قضية
حياديًا من
أبدًا أن املركز يتخذ موقفًا
ّ
العدو اإلسرائيلي
فلسطني .ال ،هو في صف
م ــن دون لـبــس م ــن خ ــال الـتـعـيـيـنــات (وهــي
صهيونية ال بــل لـيـكـ ّ
ّ
ـوديــة ،ومــن خالل
كلها
ّ
أشـ ـخ ــاص ي ـ ـتـ ــداورون ال ـت ـنــقــل ب ــرش ــاق ــة بني
ّ
اإلسرائيلية الهوى) .والتقرير
مختلف املراكز
األخ ـي ــر لـلـمـجـلــس ،ب ـع ـنــوان «ت ــاس ــك ف ــورس
الشرق األوس ــط» ،كــان تطبيق ألجندة لوبي
إســرائـيــل بـحــذافـيــره ،وتـضـ ّـمــن إش ــارات على
ّ
«تشجيع» ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي ،مــن بــاب حل
الصراع العربي ـ اإلسرائيلي).

وإن ـتــاج مــركــز رفـيــق الـحــريــري متماسك من
حيث نقل أولـ ّ
ـويــات الـلــوبــي اإلســرائـيـلــي)١ :
ّ
التحريض املستمر على إيــران و«حــزب الله»
والتهويل من الخطر اإليراني )٢ .نقل صورة
ّ
ّ
السورية املسلحة.
ّبراقة وناصعة للمعارضة
ّ
 )٣التحريض اليومي من أجل حث الحكومة
ّ
األميركية (في عهد أوباما وفي عهد ترمب)
ّ
عـلــى شــن ح ــرب م ــدم ــرة عـلــى ســوريــا (طبعًا
ب ــاس ــم ال ـق ـيــم ال ـســام ـيــة والـ ـح ـ ّ
ـري ــات وم ـحـ ّـبــة
ال ـش ـعــب ال ـس ــوري الـ ــذي ال يـخـلــد صهيوني
ل ـل ـن ــوم ه ـن ــا ق ـب ــل االطـ ـمـ ـئـ ـن ــان إل ـ ــى صـحـتــه
وســامـتــه) )٤ .النطق بــاســم مصالح أنظمة
الخليج لكن مع انحياز أكثر نحو آل سعود
وآل زاي ــد (ب ــدأ ال ـخــاف بــن الـنـظــام القطري
وال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي واإلم ـ ــارات ـ ــي م ــن جـهــة
ي ـت ـع ــاظ ــم ،خ ـص ــوص ــا مـ ــع اخ ـ ـتـ ــاف ال ــرؤي ــة
حـ ــول اإلخ ـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن وال ــوض ــع الـلـيـبــي
والتحالف السعودي ـ اإلسرائيلي) )٥ .دعم
ّ
الديموقراطية في الشرق األوســط لكن فقط
في تلك الــدول التي ال تتماشى مع املصالح
ّ
ّ
الرأسمالية واملصالح
األميركية )٦ .نشر قيم
ّ
األميركية في املنطقة.
ّ
وتـتـجــلــى طــريـقــة عـمــل مــراكــز األب ـح ــاث هــذه
ف ــي ال ـك ـتــاب الـ ــذي ص ــدر ه ــذا ال ـع ــام لجنيف
عـ ـب ــده ،وهـ ــي ص ـح ــاف ـ ّـيــة ع ـم ـلــت ف ــي تـغـطـيــة
ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط (م ـ ــن دون أن تـ ـت ــرك أث ـ ـرًا
َ
ُي ــذك ــر ف ــي عـمـلـهــا بــاسـتـثـنــاء دف ــق هــائــل من
ّ
ّ
الكليشيهات الصحافية الغربية) وهي اآلن
«زميلة أبحاث» في مركز رفيق الحريري ّإياه.
ّ
األكاديمية
وعبده ،جاهلة للتاريخ والكتابات
عن املنطقة ولهذا فهي تعتمد على الصحف
وع ـلــى ال ـك ـتــابــات «ال ـســري ـعــة» وع ـلــى مــواقــع
االن ـت ــرن ــت (ب ــاإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزيــة) وع ـل ــى إص ـ ــدارات
مراكز األبحاث .ومعرفتها باإلسالم ضحلة
لـكــن ذل ــك ال يمنعها مــن إط ــاق التعميمات
ّ
«الطائفيات
عن اإلسالم واملسلمني في كتاب
ّ
العربية وإعادة والدة
االنتفاضات
الجديدة:
ّ
االن ـق ـســام الـســنــي—الـشـيـعــي؟» (وب ــات ــت دار
نشر جامعة أوكسفورد في نيويورك تنشر
كتبًا تـجـ ّ
ـاريــة خالية مــن القيمة األكــاديـمـ ّـيــة
بسبب حالة الضغط املالي الذي تعاني منه
ّ
األكاديمية) .وتنطلق الكاتبة من
دور النشر
زعمها أن األم ــر ال ــذي يشغل الـعــالــم العربي
هو تعريف املؤمن والكافر( .ص .)١ .ويبدو
ّ
أن امل ــؤل ـف ــة ال ت ـتــابــع ال ـن ـقــاشــات الـسـيــاسـ ّـيــة
ّ
ّ
تصر على أن األمل
والدينية الدائرة إذ أنها
الـشــاغــل للجميع هــو «تـعــريــف اآلخ ــر» (ص.
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رأي

واشنطن
 .)٢وتــريــد الكاتبة أن تـخــدم أجـنــدة ّ
ممولي
«مجلس أتــانـتـيــك» (ومــركــز الـحــريــري فيه)
إلــى درجــة أنها تقول إن العالم العربي كان
ي ـعـ ّـج «ب ـقــومـ ّـيــات مــن ال ـط ــراز ال ـغــربــي» (ص.
 )٤إل ــى أن أت ــت الـ ـث ــورة اإلي ــران ـ ّـي ــة بـنـمــوذج
ّ
علمانيتها
ث ـيــوقــراطــي خ ـ ّـرب عـلــى املـنـطـقــة
ّ
(أي أن ســاالت الخليج كانت تعمم نموذج
ّ
ّ
املدنية الحديثة وتفصل بني الدين
القوميات
ّ
ّ
والدولة حتى عكر اإليرانيون عليهم حكمهم
ّ
تصر فيه وسائل
الفاضل) .وفي الوقت الذي
اإلع ــام الـغــربـ ّـيــة على عــدم رؤي ــة إال الجانب
الــدي ـنــي م ــن ال ـث ـقــافــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة ف ــي الـعــالــم
ال ـعــربــي ،ف ــإن عـبــده تعتب عـلــى ه ــذا اإلع ــام
ّ
ّ
الدينية بما فيه
ألنــه ال يركز على الحركات
الكفاية (ص .)٧-٦ .ال ،وهــي تزيد وتـقــول إن
ّ
تـحـلـيــات ال ـغــرب عــن ال ـشــرق األوسـ ــط تقلل
ّ
وتضيف عبده أن
أهمية الدين (ص.)٩ .
من
ُ
ّ
ّ
الخوف من الديموقراطية عند املستبدين هو
ُمـبـ َّـرر بحكم حقيقة «الخطر الشيعي» (ص.
 ،)٨في بالد مثل لبنان والبحرين :هل تقترح
ً
عبده مثال أن يقوم حكم ا ّسـتـبــدادي طائفي
ـوال آلل سـعــود كــي يتجنب لـبـنــان الخطر
مـ ٍ
الـشـيـعــي؟ ه ــذا مــا تــوحـيــه .وف ــي تعميماتها
عــن آراء وم ــزاج الشيعة ،ال تـتـ ّ
ـورع عبده عن
اال ّس ـت ـش ـه ــاد ب ـك ـت ــاب ل ــإس ــرائ ـي ـل ــي اس ـحــق
الـنــقــاش ال ــذي ي ــدرس شيعة الـعــالــم العربي
م ــن دون أن ي ـك ــون ق ــد زار الـ ـ ــدول ال ـعــربـ ّـيــة،
وتعتمد تعميماته عن الشيعة على ما يقول
إنه «مقابالت» أجراها مع شيعة في املهاجر
(وهو كتب كتابًا عن شيعة العراق من دون أن
ّ
العدو
يكون قد زار العراق ،على غرار خبراء
اإلسرائيلي في شؤون العالم العربي الذي ال
ّ
ي ــزورون منه إل مصر أو لبنان أو فلسطني
ّ
وضباط غزاة).
كجنود
ً
ً
ّ
وال ـطــريــف أن ع ـبــده خــصـصــت ّف ـصــا كــامــا
للبنان في كتاب عن الصراع السني ـ الشيعي،
ً
والفصل يكاد يكون نقال مترجمًا عما يجده
ال ـقــارئ فــي «ال ـش ــراع» أو «املـسـتـقـبــل» أو في
غـيــرهــا مــن أبـ ــواق آل س ـعــود وآل ال ـحــريــري.
ً
وت ــروي عـبــده قـ ّـصــة عــرســال نـقــا عــن رواي ــة
ن ـب ـيــل ال ـح ـل ـبــي م ـ ّ
ـؤس ــس «ت ـن ـس ـي ـقـ ّـيــة لـبـنــان
لــدعــم ال ـث ــورة ال ـس ـ ّ
ـوري ــة» ،لـكــن ع ـبــده تصفه
بأنه «محامي حقوق إنسان» (ص .)٩١ .وفي
تغطيتها لـتـفــاصـيــل الـسـيــاســة ف ــي الـبـلــدان
ّ
ّ
تتخبط عبده ويختلط األمر عليها.
العربية،
ّ
فهي تقول إنها أجــرت مقابلة مــع «مؤسس
ّ
الـ ـق ــوات امل ـســل ـحــة ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـيــة» ،أي الـجـيــش
ّ
تأسس في
اللبناني .لكن الجيش اللبناني
سنة  ،١٩١٦عندما أنشأ االستعمار الفرنسي
ّ
املؤسس كان في
«فرق الشرق» .لنفترض أن
ً
ســن العشرين ،أي أن عـبــده قابلت رجــا في
سن العشرين بعد املائة من عمره ـ على أقل
تقدير .وفــي تغطيتها للصراع في طرابلس
تعتمد عبده على تأريخ املـ ّ
ـؤرخ أحمد فتفت
الــذي تصفه بـ«نائب في البرملان اللبناني»،
دون ذك ــر صفته الـسـيــاسـ ّـيــة .وتـنـقــل عن
مــن
ّ
ع ـلــي ف ــض ــة ،ال ـنــاطــق بــاســم ال ـح ــزب الـعــربــي

ضحالة معرفة جنيف
تجعلها بوقًا مناسبًا
عبده
ّ
للدعاية الحريرية

الــدي ـمــوقــراطّــي ،تـصــريـحــا خـ ّـصـهــا ب ــه يـقــول
فيه إن «السنة هم أدوات الـغــرب» (ص.)٩٨ .
وعندما ُ
بضعة
قرأت
الكتاب عند صدوره قبل ّ
ُ
أشهر ،استغربت هذا الكالم عن لسان فضة
ال ــذي لــم يـنـجـ ّـر إل ــى تـصــريـحــات طــائـفـ ّـيــة من
قبل ،فاستوضحته على «فايسبوك» ونفى
نفيًا قــاطـعــا أن يـكــون قــد أدل ــى بـهــذا الـكــام،
وأصـ ــدر بـيــانــا ب ـهــذا ال ـش ــأن .وتـضـيــف عبده
ّ
ف ــي ك ــام ي ــذكــر بــالـخـطــاب الـطــائـفــي لعلماء
ّ
الوه ّ
دليل ،ان كل الشيعة
ابية ،ومن دون أي
ّ
ّ
ّ
ال ـع ــرب ال ي ـمــيـّـزون ب ــن ال ـســنــة والــوهــابــيــن
(وهي تتهم فضة بذلك من دون دليل أيضًا)
(ص.)٩٧ .
وضحالة معرفة عبده تجعلها بوقًا مناسبًا
ل ـل ــدع ــاي ــة ال ـح ــري ـ ّ
ـري ــة (م ـم ــا ي ـف ـ ّـس ــر مــوقـعـهــا
كــ«بــاحـثــة زمـيـلــة» فــي مــركــز رفـيــق الحريري
ّ
املعمقة فــي واشـنـطــن) .فهي
لـلــدراســات غير

تروي ّ
قصة ّ ٧أيار (أي «مجازر ّ ٧أيار ،حسب
وص ــف ال ـكــات ـبــة) وتـنـقــل ع ــن ال ـنــائــب محمد
ّ
اني قوله إن ّ ٧أيــار هي «مثل كربالء عند
قب ّ
ّ
السنة» (ص .)١٠١ .وتقول عبده (التي تتحدث
ّ
ّ
العامة املنحلة لـ14
ّ
ّكأنها عضو في األمــانــة ّ
دقة توقع أحمد فتفت
أيار) أن األحداث أثبتت ّ
(ص )١٠٢-١٠١ .الــذي توقع بــأن «حــزب الله»
سيترك إســرائـيــل وشــأنـهــا وسيسيطر على
لبنان بالنيابة عن إيران.
ّّ
ع ـبــده عــن تـنــامــي ال ـص ــراع الـطــائـفــي مشتتة
ّ
ومشوشة وتعكس عدم فهم عبده للمواضيع
ّ
ّ
املطروحة واعتمادها الكلي على محدثيها في
ّ
السلفية التي تتعاطف
 ١٤آذار ومــع الحركة
ّ
ّ
معها في الكتاب .وهــي تتحدث عن السلفية
كأنها فقط ّ
ردة فعل على «حزب الله» ودوره
ّ
في لبنان وسوريا ،وكأن الحركة السلفية ليس
لـهــا ج ــذور تـسـبــق إن ـشــاء ن ـظــام الـجـمـهـ ّ
ـوريــة
ّ
اإلسالمية في إيــران ونشوء «حــزب الله» في
ّ
لبنان .وتتجاهل الــدعــم الخليجي ملنظمات
ّ
ّ
العربية ،خصوصًا في
السلفية فــي املنطقة
ّ
لبنان وسوريا .وتتحدث عن عدنان العرعور
عـلــى أن ــه فـقــط ّ
ردة فـعــل ع ـفـ ّ
ـويــة بــريـئــة على
ظــاهــرة «الـشـ ّـبـيـحــة» فــي ســوريــا (ص.)١٠٩ .
ُ
لكنها ال تــام ألن كل ما تدلي به من آراء هو
ّ
صحافيو  ١٤آذار (هي،
ترجمة ملا يقوله لها
ً
م ـثــا ،تـلــوم «ح ــزب ال ـلــه» عـلــى ظــاهــرة أحمد
األسـيــر بناء على مــا قاله لها الصحافي في
ّ
جريدة «البلد»« ،علي األمير» (لعلها تقصد
ّ
علي األم ــن) (ص .)١١١ .أكثر مــن ذلــك ،تــردد
كــذبــة أحـمــد األس ـيــر عـلــى أن الـشـيـعــة نـشــروا
ّ
طائفيةّ (ص .)١١٢ .لكنها
لعبة تهتف بشتائم
ُ
طمئن الـقـ ّـراء بــأن كل السنة يـعــادون «حزب
ت ِ
من التململ تسود في صفوف
الله» وأن حالة ّ
الشيعة ضــد تــدخــل الـحــزب فــي ســوريــا (ص.
( )١١٤مـصــدرهــا هـنــا الـصـحــافــي فــي جــريــدة
«البلد»).
ّ
وي ـظ ــن املـ ــرء أن ال ـكــات ـبــة س ـت ـت ـطـ ّـرق — ولــو
بـكـلـمــة ع ـلــى األق ـ ــل — األق ـ ــل إلـ ــى ال ـق ـمــع في
البحرين وإل ــى مـســؤولـ ّـيــة الـنـظــام هـنــاك عن
ال ـت ـحــريــض ال ـطــائ ـفــي وامل ــذه ـب ــي وعـ ــن قمع
حــركــة طالبت بــإصــاحــات ديـمــوقــراطـ ّـيــة من
ً
دون ع ـنــاويــن طــائ ـفـ ّـيــة .وه ــي أف ـ ــردت فـصــا
عــن الـبـحــريــن لكنها تـتـعــاطــف مــع اسـتـبــداد
ال ـن ـظ ــام ال ـب ـحــري ـنــي ف ـت ـقــول إن ح ــال ــة خــوف
تسود بني األنظمة من النفوذ اإليراني .وهي
تـقـبــل ف ـك ــرة أن والء الـشـيـعــة لـلـبـحــريــن هو
ّ
ّ
دينيًا ،مراجع
غير وطني ألن بعضهم يقلد،
ّ
ّ
بحرينية (كأن الوالء الكاثوليكي
شيعية غير
الديني للكاثوليك العرب يجعل من والئهم
ً
مشكوكًا) .وعندما ال تجد دليال على اتهامات
النظام البحريني ضد املعارضة ،تلجأ عبده
ّ
ومسؤوليني
إلــى الـكــذب ،فتزعم أن خامنئي
ّ
إيرانيني «اعترفوا» بأنهم هم وراء االنتفاضة
ّ
البحرينية (ص .)١٢٣ .وتقول عبده إن هناك
خ ــوف ــا حـقـيـقـيــا م ــن أن ه ــدف «الـ ــوفـ ــاق» هو
«إق ــام ــة ج ـم ـهـ ّ
ـوريــة إســامـ ّـيــة ف ــي الـبـحــريــن»
(مصدرها هنا هو ليس صحافي في جريدة
«البلد» وإنما «ناشطة» ،ص .)١٢٤ .وتعترف
عـبــده ب ــأن ال دلـيــل عـلــى سـيـطــرة إي ــران على
حــركــة املـعــارضــة فــي الـبـحــريــن ،لكنها تقول
ّ
أميركيني» أخبروها أن هناك
إن «مسؤولني
ّ
إيرانية» (ص .)١٢٦ .وتزعم عبده أن
«روابط
وسائل «املـنــار» و«الـعــالــم» تقول إن الصراع
في املنطقة هو صراع بني طوائف( .ص.)١٢٧ .
وهكذا ّ
فسرت عبده للقراء في الغرب حقيقة
الصراع الطائفي ـ املذهبي في بالدنا.
ال نعرف مــاذا يريد بهاء الحريري .ال نعرف
م ــا ه ــو م ـش ــروع ــه .ل ـكــن رعــاي ـّتــه ملــركــز رفـيــق
ال ـح ــري ــري ف ــي واش ـن ـطــن ت ــؤش ــر إل ــى طـمــوح
سياسي أكيد .واالستعانة بالغرب للدخول
ال ـس ـلّ ـطــة ف ــي ا ُلـ ـش ــرق ل ـيــس ج ــديـ ـدًا أب ـ ـ ـدًا .إن
ستعمر من أجل حسم صراع
التدخل لدى امل
ِ
سالالت
في
ًا
د
جدي
ليس
العم
األخــوة وأوالد
ّ
ا ُل ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي .ال ـش ـيــخ زاي ـ ــد ط ـلــب تــدخــل
املستعمر البريطاني من أجل حسم الصراع
ضد شخبوط ،كما أن الحكم البريطاني دعم
انقالب قابوس ضد أبيه .ومحمد بن سلمان
ي ـع ـمــل ح ـث ـي ـثــا م ــن أج ـ ــل ط ـل ــب دع ـ ــم اإلدارة
األمـيــركـ ّـيــة فــي صــراع ضــد ولــي العهد ،الــذي
يحظى بتقدير في واشنطن (خصوصًا من
أجهزة املخابرات) .ويبدو أن بهاء الحريري
ّ
سياسيًا عبر تقديم
يستعجل وراث ــة أخـيــه
خ ــدم ــات دع ــائ ـ ّـي ــة ل ـل ـت ـحــالــف اإلس ــرائ ـي ـل ــي-
السعودي.
َمــن ي ــدري ،قــد يصبح حليف اللوبي رئيسًا
لوزراء لبنان!
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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تنته األتاتوركية؟
ألم ِ
محمد سيد رصاص *
سيقترن يومان ببعضهما في التاريخ التركي:
 29تشرين أول  1923و 16نيسان  .2017األول
هو يوم إعــان مصطفى كمال (أتــاتــورك) قيام
الـجـمـهــوريــة ال ـتــرك ـيــة ،وال ـثــانــي ه ــو ي ــوم إج ــراء
االسـتـفـتــاء ال ــذي ف ــاز فـيــه م ـشــروع رج ــب طيب
أردوغان لتعديل الدستور.
اق ـتــرنــت ج ـم ـهــوريــة أت ــات ــورك بــإل ـغــاء السلطنة
الـعـثـمــانـيــة وال ـخــافــة اإلســام ـيــة وبــالـعـلـمــانـيــة.
لم تكن علمانية أتــاتــورك تعني «حيادية الدولة
كفضاء عــام تجاه األدي ــان والطوائف والعقائد
السياسية» ،بل كانت ًمثل املاركسية السوفياتية
املتزامنة معها ،محاولة إلعادة صياغة املجتمع
واألف ـ ـ ــراد ع ـبــر الـسـلـطــة ال ـحــاك ـمــة ف ــي م ـجــاالت
الثقافة واالعـتـقــادات وفــي املظاهر االجتماعية
مـثــل ال ـ ّ
ـزي (مـنــع الـطــربــوش ومـنــع الـحـجــاب في
املــؤس ـســات الــرس ـم ـيــة ...إلـ ــخ) .اعـتـمــد أتــاتــورك
فــي ذل ــك عـلــى رص ـيــده كـمـحــرر وطـنــي لــأرض
الـتــركـيــة م ــن ج ـيــوش الـحـلـفــاء املـنـتـصــرة على
العثمانيني فــي الـحــرب العاملية األول ــى ،واستند
اجـتـمــاعـيــا عـلــى ال ـف ـئــات الـحــديـثــة املـتـعـلـمــة في
املدن الثالث :اسطنبول وإزمير وأنقرة عاصمة
الدولة الجديدة ،ومؤسساتيًا على الجيش .اقترن
املشروع األتاتوركي بنزعة قومية تركية قمعت
األك ــراد الــذيــن انتفضوا عــام  1925تحت رايــة
إسالمية بقيادة الشيخ سعيد بيران ،مطالبني
ب ـع ــودة ال ـخ ــاف ــة ث ــم ات ـج ـه ــوا ف ــي انـتـفــاضـتـهــم
الثانية فــي جبل أغ ــري  1926ـ  1930والثالثة
فــي محافظة ديرسيم  1938-1937إلــى الــرايــة
القومية الكردية ملواجهة النزعة القومية التركية
األتــاتــوركـيــة الـتــي مــارســت الـطــاق مــع الجامعة
ال ـع ـث ـمــان ـيــة اإلس ــام ـي ــة واالف ـ ـتـ ــراق م ــع ال ـنــزعــة
القومية الطورانية التي تــرى عاملًا تركيًا يمتد
مــن بحر إيجه حتى تركستان الصينية .مزج
أتاتورك العلمانية مع نزعة ال دينية تحاول نزع
الدين من الفضائني االجتماعي والسياسي ،ومع
نزعة قومية تركية لم تعترف بالتنوع القومي
في الجمهورية التركية ،وحاولت تذويب األكراد
والعرب (كالهما  %20من مجموع السكان).
كــان أول أع ــراض اعـتــال األتاتوركية هــو فوز
الحزب الديموقراطي بزعامة عدنان مندريس
فــي أول انـتـخــابــات برملانية بــاالقـتــراع السري
عام  1950ضد حزب أتاتورك :حزب «الشعب
الجمهوري» ،بعد  12عامًا من وفــاة أتــاتــورك.
أعاد مندريس السماح باألذان بالعربية بعدما
منع ذلك أتاتورك ،وأعاد فتح الكثير من املساجد
املغلقة بعهد أت ــات ــورك .اق ـتــرن عـهــد مندريس
ب ــال ــدخ ــول ف ــي ح ـلــف «األط ـل ـس ــي» ،وب ــازده ــار
 %9سنويًا
اق ـت ـصــادي بـلــغ فـيــه حـجــم الـنـمــو ً
خالل عشر سنوات حكمه .كانت الفتة القاعدة
االجتماعية لفوزه بانتخابني برملانيني أيضًا
بعامي  1954و 1957خارج املدن الثالث الكبرى:
اس ـط ـن ـبــول وأنـ ـق ــرة وإزمـ ـي ــر ،ع ـنــد األن ــاض ــول
وم ــدن البحر األس ــود .لــم يستطع العلمانيون
األتاتوركيون هزيمة مندريس صاحب النزعة
الليبرالية االقتصادية املمزوجة بنزعة محافظة
اجتماعيًا وبـشــيء مــن الـنــزعــة اإلســامـيــة في
ال ـث ـقــافــة م ــن خـ ــال صـ ـن ــدوق االق ـ ـتـ ــراع .لــذلــك
اختاروا خيار االنقالب العسكري يوم  27أيار
 1960ثــم شـنــق مـنــدريــس بــالـعــام الـتــالــي ،ولــم
يسلموا الحكم للمدنيني أواخــر عــام  1961إال
بعد اسـتـحــداث (مجلس األم ــن الـقــومــي) ،عبر
اس ـت ـف ـتــاء لـتـعــديــل الــدس ـت ــور ف ــي ت ـمــوز جــرت
انتخابات تشرين األول البرملانية على أساسه،
حيث حكم العسكر عبر هذا املجلس من وراء
ستارة األحزاب املدنية .وعندما كان يتم تجاوز
ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــراء ق ــام ــوا ب ــان ـق ــاب ــات 1971
و 1980ضد خطر اليساريني ثم في  28شباط
 1997ضــد رئـيــس الـ ــوزراء اإلســامــي النزعة
نجم الــديــن أرب ـكــان .كــان شعار «حماية تــراث
أتاتورك» هو شعار هذه االنقالبات األربعة.
في السبعينيات ،ظهرت شيخوخة األتاتوركية
أمــام يسارية ماركسية صاعدة انتشرت بقوة
وســط األك ــراد والـعـلــويــن (الــذيــن هــم  %25من

ال ـس ـك ــان وي ـض ـم ــون أت ــراك ــا وأكـ ـ ـ ــرادًا وع ــرب ــا).
وفــي الـحـيــاة األكــاديـمـيــة وبــن الطلبة واملثقفني
وفي حركة عمالية قوية ،ثم بعد انقالب 1980
أمــام حركة كردية قومية ممزوجة باملاركسية
تزعمها عبدالله أوجالن ،قبل أن تظهر عالمات
على ٍّ
مد إسالمي بــدأت أول معامله مع توركوت
أوزال بعد عودة الحياة الحزبية عام ،1987ثم مع
حزب «الرفاه» اإلسالمي النزعة بزعامة أربكان
ّ
ً
الــذي حــل حزبه أوال فــي انتخابات  ،1995قبل
أن يكون أول رئيس وزراء إسالمي النزعة في
جمهورية أتاتورك فيما كان مندريس ليبراليًا
ف ــي االق ـت ـص ــاد وم ـحــاف ـظــا يـمـيـنــي ال ـنــزعــة في
السياستني الداخلية والخارجية مع شــيء من
الـنــزعــة الـثـقــافـيــة اإلســام ـيــة .أم ــا أرب ـك ــان فمن
مــدرســة «اإلس ــام السياسي» أي إســامـيــا .لم
َ
يـطــغ امل ــد اإلســامــي وي ـســود إال مــع انـتـخــابــات
برملان  2002عبر رجب طيب أردوغــان وحزبه
«العدالة والتنمية» الذي فاز في  15عامًا الحقة
بكل االنتخابات البرملانية والبلدية والرئاسية
واالستفتاءات.
كان واضحًا منذ انتخابات الثالث من تشرين
الثاني  2002أن األتاتوركية قد دخلت مرحلة
االحتضار :حزب إسالمي يأخذ غالبية أصوات
أنقرة ،عاصمة الجمهورية األتاتوركية ،ومعها
غالبية أصــوات اسطنبول ومــدن ساحل البحر
األس ـ ــود ،مــع غــالـبـيــة كــاسـحــة فــي وس ــط إقليم
األن ــاض ــول بـمـثـلــث م ــدن (قــون ـيــة ـ قـيـصــريــة ـ
م ــاط ـي ــة) ح ـي ــث ن ـش ــأت ب ــرج ــوازي ــة صـنــاعـيــة
وت ـج ــاري ــة أص ـب ـحــت ت ـف ــوق ب ــرج ــوازي ــة أزم ـيــر
وبرجوازية األحياء األوروبية من اسطنبول في
الثروة ،ولكن من دون علمانيتهما األتاتوركية
ومـ ــع تـ ــاق م ــع هـ ــذا الـ ــوافـ ــد ال ـج ــدي ــد ل ـل ـبــرملــان
ولــرئــاســة ال ــوزارة ال ــذي اسـمــه أردوغـ ــان ،بعدما
كــان فــي السجن إثــر قــراءتــه لقصيدة اعتبرها
األت ــات ــورك ـي ــون مـ ّـســا بــالـعـلـمــانـيــة وقـبـلـهــا كــان
رئيسًا لبلدية اسطنبول.عاش أردوغان في حرب
بــاردة مع املؤسسة العسكرية حتى عــام2007
ثم مالت الكفة نسبيًا لصالحه ولكن بأرجحية
بـسـيـطــة .لــم يستطع إض ـعــاف الـعـسـكــر كثيرًا
فيما كــان العلمانيون األتــاتــوركـيــون املــدنـيــون
في حــزب «الشعب الجمهوري» دائمًا في حالة
هزيمة بصندوق االقتراع أمــام حزب أردوغــان.
بـعــد إدارة واش ـن ـطــن ظـهــرهــا مـنــذ ع ــام 2013
لحلفها فــي عــامــي  2011ـ ـ  2012مــع النموذج
اإلسالمي اإلخواني في مصر وتونس كان من
املتوقع كثيرًا أن يتكرر سيناريو انقالب الثالث
من تموز  2013املصري في أنقرة .حصل هذا
مساء  15تموز  2016ولكن أردوغ ــان لــم يكن
محمد مرسي برغم إشــارات كثيرة إلى رضى
ضمني فــي الغربني األمـيــركــي ـ األوروب ــي عما
حــاولــه العسكر األت ــراك بــذلــك ال ـيــوم ،فيما كان
أكـثــر املــؤيــديــن ألردوغ ــان اثـنــان هما فالديمير
بوتني وعلي خامنئي.
مـنــذ ص ـبــاح  16ت ـمــوز  2016أش ـهــر أردوغـ ــان
خنجره تقطيعًا وذبـحــا للمؤسسة العسكرية
إثــر فشل محاولة االنـقــاب .بعد تسعة أشهر،
وفي يوم  16نيسان أراد عبر االستفتاء من أجل
تعديالت دستورية تتيح لرئيس الجمهورية أن
يكون بصالحيات مثل تلك التي لألميركي ،أن
يقول بأن رئيس الجمهورية اإلسالمي في تركيا
قد أصبح الحاكم القوي األوحد في البلد بما فيه
«القائد العام للقوات املسلحة» التي كانت قلعة
األتاتوركية منذ العشرينيات .كانت نسبة الفوز
( )%51,41ال تــدل على قــوة عند األتاتوركيني
تـ ـ ــوازي ك ـل ـمــة «ال» ال ـت ــي قــال ـهــا  %48,59من
املـشـتــركــن فــي االسـتـفـتــاء مــا دام قـســم كبير
منهم ،من األكراد ومن طورانيي حزب «الحركة
ال ـقــوم ـيــة» ال ــذي ــن رف ـض ــوا ت ـحــالــف حــزب ـهــم مع
أردوغـ ــان فــي االسـتـفـتــاء ،ومــن أصــولـيــي حزب
أربكان «حزب السعادة» ،قد قالوا (ال) .واألرجح
أن هؤالء ككتلة تصويتية تفوق كتلة أتاتوركيي
حـ ــزب «ال ـش ـع ــب ال ـج ـم ـه ــوري» .هـ ــذا يـ ــدل على
انقسام اجتماعي تركي كبير ولكن ال يدل على
عدم موت األتاتوركية ،ولو أنها لم تدفن بعد.
* كاتب سوري

12

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

العالم

على الغالف

أمسّ ،
أتم
ترامب ّ
عداد
المئة يوم في
البيت األبيض
(أ ف ب)

دونالد ترامب
مئة يوم ...من الهزل!

ّ
ُ
ومعاد
وصف دونالد ترامب عندما ترشح لالنتخابات الرئاسية بأنه ُ«شعبوي» ُ ٍ
للنظام ( .)Establishmentورأى كثيرون في مواقفه ما ينبئ بأنه سيدخل
الواليات المتحدة في حقبة جديدة من المقاربات السياسة المختلفة
للداخل والخارج .أيضًا ،في فترة حملته االنتخابيةُ ،
بتصريحاته
ترامب
رف
ع
ّ ً
تحوال مهمًا
المثيرة للجدل ،من دون أن يخرج عن إطار وعوده العامة .إال أن
طرأ على مواقفه بعد دخوله إلى البيت األبيض في  20كانون الثانيّ .وربما
المتكرر في تنفيذ قرارات ّ
ّ
عدة اتخذها ،إلى ارتفاع نسبة التقلبات
أدى فشله
الصارخة التي طاولت مواقفه ،ومن بعدها وعوده االنتخابية ،بينما سعى
إنجازاته القليلة مستخدمًا عبارات
إلى التغطية على هذا الفشل بتقديم
ُ
تضخيمية ،حفلت بها المقابالت األخيرة التي أجريت معه
نادين شلق
«يـ ـ ـ ــذخـ ـ ـ ــر ع ـ ـه ـ ــد دون ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب
ب ـ ــاإلنـ ـ ـج ـ ــازات» ...ط ـب ـعــا ه ــي م ــزح ــة،
ولكن إذا أشار إليها الرئيس الحالي
لـ«أقوى دولة في العالم» ،فسيعنيها
بحرفيتها .منذ حفل تنصيبه رئيسًا
ل ـلــواليــات امل ـت ـحــدة  ،قـبــل  100ي ــوم،
ت ـض ــاف ــرت ج ـه ــود ت ــرام ــب وعــائـلـتــه
ً
وإدارته على الحركة يمينًا وشماال،
بغية الظهور بمظهر ال ــدؤوب على
العمل ،والحريص على عدم تضييع
دق ـي ـق ــة م ــن وق ـت ــه م ــن دون تـحـقـيــق
ّ
وع ــوده االنتخابية .ظــن كثيرون أن
ه ــذا الــرئ ـيــس س ـي ـكــون مـخـتـلـفــا عن
ً
غـيــره ،وسيلعب ،فـعــا ،خــارج األ ّطــر
ّ
األميركية العامة .وفكر كل متصفح
ل ـل ـم ــواق ــع اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة (خ ـصــوصــا
مــوقــع الـبـيــت األب ـي ــض) ،بـمــا تحمله
مــن خطب وتصريحات ص ــادرة عن
«ترامب وشركاه» ،أنه أنجز في خالل
هذه الفترة (نحو ثالثة أشهر) ما لم
ّ
يتمكن من إنجازه ٌّ
أي من أسالفه في
أربع أو ثماني سنوات.
أم ـ ــس ،أت ـ ـ ّـم ت ــرام ــب ع ـ ـ ـ ّـداد امل ـئ ــة ي ــوم
ف ــي ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ،ووف ـ ــق تـقـلـيــد
ُمـتـبــع مـنــذ عـهــد فــرانـكـلــن روزف ـلــت،
ع ــادة م ــا ت ـقــاس ن ـجــاحــات ال ــرؤس ــاء
وإنجازاتهم ،في هذا املوعد .النظرة
التي تعمل وسائل اإلعالم األميركية
على تكوينها هي أنه لم ُينجز شيئًا.
وليس من املستغرب أن ُت ِّ
روج لفكرة
ك ـهــذه ،وال سـيـمــا أن الـعــاقــة بينها
ّ
وبني ترامب شهدت توترًا كبيرًا ،منذ
ترشحه ،وبعد انتخابه ،لتصل بعد
حفل تنصيبه إلى مرحلة االتهامات
املتبادلة ،خصوصًا أن إدارته شهدت
ه ـف ــوات ك ـث ـيــرة ك ـ ّـون ــت م ـ ــادة دسـمــة
ً
لـلـسـخــريــة اإلع ــام ـي ــة .إال أن ت ـحـ ّـوال
ب ـس ـي ـطــا ط ـ ــرأ ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ت ـعــامــل
هــذه الــوســائــل مــع الــرئـيــس الجديد،
وبـعـ ّضـهــا أخـ ــذه ع ـلــى مـحـمــل الـجــد
وص ــف ــق ل ــه الن ـت ـظ ــام ــه ف ــي ص ـفــوف
مـ ـط ـ ّـبـ ـق ــي أص ـ ـ ـ ــول كـ ـت ـ ّـي ــب الـ ـق ــواع ــد
الـسـيــاسـيــة األمـيــركـيــة ،عـنــدمــا ّ
وجــه
ضربة عسكرية إلى قاعدة الشعيرات
في سوريا ،وما سبقها من نبرة ّ
قوة
راف ـق ـهــا الح ـقــا تـهــديــد ووع ـي ــد ،عند
مقاربته لكوريا الشمالية.

ول ـك ــن ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ال ــواق ــع ،ل ــم ُيـنـجــز
ُ
ت ــرام ــب م ــا ي ــذك ــر م ـق ــارن ــة ب ــوع ــوده
االنـتـخــابـيــة ،إن ك ــان عـلــى املـسـتــوى
ّ
الداخلي أو الخارجي .وتــركــزت جل
إنـجــازاتــه على إلـغــاء قــوانــن محلية
كان قد أصدرها سلفه باراك أوباما.
ب ــل واجـ ـه ــت ق ـ ـ ــرارات تـنـفـيــذيــة ع ـ ّـدة
اتـ ـخ ــذه ــا ،أزم ـ ـ ــات وع ــراقـ ـي ــل مـنـعــت
ّ
ت ـط ـب ـي ـق ـهــا ،م ــا أكـ ــد أن «ن ـظ ــري ــات ــه/
أح ــام ــه» ال تلتقي مــع ال ــواق ــع الــذي
ي ـح ـك ــم ال ـ ـسـ ــاحـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،وأن
لـيــس بــال ـقــرارات التنفيذية وحــدهــا
ُ
تـمـســك الـسـلـطــة .وهـنــا ب ــال ــذات ،كــان
ّ
ال بـ ــد ل ـلــرئ ـيــس م ــن اس ـ ـتـ ــدرار رضــا
الـ ـك ــونـ ـغ ــرس وغ ـ ـيـ ــره مـ ــن ال ـج ـه ــات
ّ
الـ ـف ــاعـ ـل ــة والـ ـض ــاغـ ـط ــة كـ ــي ي ـت ـمــكــن
م ــن تــافــي ال ـف ـشــل ال ـت ــام ،وبــالـتــالــي
تمرير بعض القرارات واالمتيازات،
وآخرها السعي إلقرار املوازنة مقابل
ّ
التخلي مؤقتًا عــن فـكــرة بـنــاء جــدار
على الحدود مع املكسيك.
ولـكــن مــا سـلــف غـيــر مـهــم ،فقاموس
ت ــرام ــب ي ـح ـفــل بـ ــاإلن ـ ـجـ ــازات ،وه ــي
أك ـ ـث ـ ــر م ـ ـ ّـم ـ ــا يـ ـمـ ـك ــن أن ي ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـوره
إن ـ ـسـ ــان ،وق ـ ــد أنـ ـج ــز ال ـك ـث ـي ــر «ع ـلــى
نـحـ ٍـو مــذهــل» و«ف ــي فـتــرة قياسية»:
جمعته «كيمياء رائـعــة» مــع رؤســاء
دول ع ـ ّـدة ،مــن بينها الـصــن؛ اختار
أشـخــاصــا «رائ ـعــن ،رائ ـعــن» للعمل
مـعــه؛ بنى عــاقــات «مــذهـلــة» ،واتبع
خططًا «كبيرة» .باختصار :التقويم
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ف ـت ــرة امل ـئ ــة ي ــوم «مـعـيــار
ّ
سخيف» ،على حــد وصفه ،ولكن لم
تحقق أي إدارة أكثر ّ
مما حققه في
أول  90يومًا ،وفق تعبيره أيضًا.
إذا ما جرى ّ
تتبع خيوط إدارة ترامب
م ـنــذ ان ـطــاق ـت ـهــا إلـ ــى الـ ـي ــوم ،يمكن
تـلـخـيـصـهــا بـ ــاآلتـ ــي :جـ ــاء الــرئ ـيــس
األميركي الحالي إلى البيت األبيض،
ً
بناء على وعود بتغيير شامل على
ك ــل امل ـس ـت ــوي ــات؛ ب ـعــد دخ ــول ــه أدرك
حـقـيـقــة ك ــان مـتـعــامـيــا ع ـن ـهــا ،وهــي
أنــه ال يمكنه أن يـقــوم بـشــيء إذا ما
بـقــي مخالفًا للمؤسسة السياسية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .لـ ـ ــذا ،ك ـ ــان ال ب ـ ـ ّـد ل ــه مــن
خطة بديلة ،فواجه بعض القضايا
الخارجية بالقوة التي ترضي هذه
املؤسسة (سوريا ،كوريا الشمالية،
إيران مثال) ،وبإرضاء الحلفاء (دول

الخليج وإسرائيل) ،وذلــك للتغطية
ّ
ع ـلــى ق ــل ــة حـيـلـتــه ف ــي تـنـفـيــذ وع ــود
داخـ ـلـ ـي ــة (ت ـع ـط ـي ــل «أوبـ ــامـ ــاك ـ ـيـ ــر»)،
وخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى (ال ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـرب مــن
الرئيس الــروســي فالديمير بوتني).
ب ـ ـ ـمـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ـ ــك ،عـ ـم ــل تـ ــرامـ ــب عـلــى
ت ـض ـي ـيــع ف ـش ـل ــه امل ـ ـت ـ ـكـ ـ ّـرر ،وت ـم ـي ـيــع
ّ
الـتـقــلـبــات الـتــي ط ــرأت عـلــى مــواقـفــه،
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى سـ ـي ــاس ــة الـ ـك ــام
الفارغ في أحيان كثيرة ،وبالترويج
ُ
إلنجازات صغيرة ال تحسب له على
املستويني السياسي واالقـتـصــادي،
وذلك على سبيل مواجهة الهجمات
اإلعالمية عليه في هذا املجال .وفوق
كل ذلكّ ،
عبر عن نفسه ووصف ذاته،
فــي كــل لحظة سانحة .حتى عندما
كان ُيسأل عن قــادة دول أخــرى ،كان
ُيرجع الفضل إلى شخصه ،من دون
أن ي ـن ـســى اس ـت ـح ـض ــار «ع ـظ ـم ـت ــه...

وعظمة أميركا» بني الفينة واألخرى.
وبــالـفـعــل ،إذا مــا ُوض ـعــت إن ـجــازات
ت ـ ـ ــرام ـ ـ ــب ضـ ـ ـم ـ ــن األطـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـنـ ـظ ــري ــة
وال ـل ـف ـظ ـي ــة والـ ـخـ ـط ــابـ ـي ــة ال ـب ـح ـت ــة،
ف ـهــي ك ـث ـيــرة واس ـت ـث ـنــائ ـيــة ،ويـمـكــن
تلخيصها وفق التقسيم اآلتي:
ّ
 -1ترامب أنجز الكثير من التقلبات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ــواقـ ـ ـ ـف ـ ـ ــه وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى وعـ ـ ـ ـ ـ ــوده
االنتخابية ،واملقارنة ال تنحصر بني
ما قبل انتخابه وبعده ،بل تتعداها

السعودية ال تدفع لنا
اشتكى دونــالــد تــرامــب ،فــي مقابلة نشرتها «روي ـتــرز» أم ــس ،مــن أن
السعودية ال تعامل بالده معاملة عادلة .وقال« :بصراحة ،السعودية لم
ً
تعاملنا معاملة عادلة ،ألننا نخسر قدرًا هائال من املال للدفاع عنها».
وفــي الظاهر ،يمثل انتقاد ترامب
للرياض ع ــودة لتصريحات أدلــى
بها في خــال حملته االنتخابية،
فـيـمــا ي ــأت ــي ب ـعــد ن ـحــو ش ـهــر من
لـقــائــه ول ــي ول ــي الـعـهــد الـسـعــودي
محمد بن سلمان.
وفي املقابلة ،أكد ترامب ّأن إدارته
ت ـجــري م ـحــادثــات ب ـشــأن زي ــارات
محتملة للسعودية وإسرائيل في
الـنـصــف ال ـثــانــي م ــن أيـ ــار املـقـبــل،
بينما امتنع عن اإلجابة عن سؤال
عـ ّـمــا إذا ك ــان قــد يستغل زيــارتــه
املحتملة إلسرائيل إلعالن اعتراف
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن بـ ــال ـ ـقـ ــدس «ع ــاصـ ـم ــة
إلس ــرائ ـي ــل» .وق ــال دون إس ـهــاب:
«اسألني عن هذا بعد شهر».
(رويترز)

إل ــى تغيير ص ــارخ فــي امل ــواق ــف بني
ليلة وأخ ــرى ،وضمن مهلة شهر أو
أسبوع أو أيام:
* ان ـت ـقــد «ح ـل ــف ش ـم ــال األط ـل ـســي»،
ق ـبــل ان ـت ـخ ــاب ــه .وأك ـ ــد أك ـث ــر م ــن مــرة
أن ـه ــا مـنـظـمــة «ع ـف ــا عـلـيـهــا ال ــزم ــن».
بعد انتخابه بدأ موقفه يتدحرج في
اتجاه الصورة النمطية:
**أظن أن «حلف شمال األطلسي قد
ي ـكــون مــؤسـســة عـفــا عـلـيـهــا الــزمــن»
(م ـقــاب ـلــة م ــع ب ـلــوم ـبــرغ ف ــي  23آذار
)2017
**«قلت إن حلف شمال األطلسي عفا
عليه الــزمــن ،ألنــه ال يـقــوم بمحاربة
اإلره ــاب» (مقابلة مع «إي بي سي»
في  31تموز .)2016
**«قـ ـل ــت إن ــه ع ـفــا عـلـيــه ال ــزم ــن ،هو
ل ـي ــس ك ــذل ــك ب ـع ــد اآلن ...اش ـت ـك ـيــت
قبل وقــت طــويــل ،لقد تـغـ ّـيــروا ،واآلن
ه ــم يـ ـح ــارب ــون اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»( .مــؤت ـمــر
ص ـحــافــي م ــع األمـ ــن ال ـع ــام للحلف
األط ـل ـس ــي ي ـن ــس س ـتــول ـت ـن ـبــرغ ،فــي
ال ـ ـب ـ ـيـ ــت األب ـ ـ ـيـ ـ ــض فـ ـ ــي  12ن ـي ـس ــان
الجاري).
**«املرة األولى التي سئلت فيها عن
الحلف ،لم أكــن في الحكم .الناس ال
يـمـشــون ف ــي ال ـش ــارع وي ـســألــون عن
الـ ـن ــات ــو ،صـ ــح؟ لـ ــذا س ــأل ـن ــي (م ــذي ــع
شبكة «ســي إن إن») وولــف بليتزير
عن الناتو ،وقلت إنه عفا عليه الزمن
ـ لم أكن أعرف الكثير عنه»( .مقابلة
مــع وكــالــة أسوشييتد بــرس فــي 23
نيسان الجاري).
ّ
*مــن املواقف التي خضعت للتقلب،
أيضًا ،اتهامه للصني بأنها متالعب
بــالـعـمـلــة ،مــا ك ــان قــد ك ـ ّـرره أكـثــر من
مرة في خالل حملته االنتخابية.
**«إنـ ـه ــم يـخـفـضــون قـيـمــة عملتهم
إل ـ ــى م ـس ـت ــوى ال ُي ـ ـصـ ــدق» (خ ـط ــاب
إعالن ترشحه في  16حزيران .)2015
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**«ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ت ـت ـح ــدث عـ ــن ال ـت ــاع ــب
بالعملة ،وعندما تتحدث عن خفض
قيمة العملة ،أظن أنهم أبطال العالم»
(م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة «فــاي ـن ـن ـشــال
تايمز» في  2نيسان الجاري).
**«لـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــوا م ـت ــاع ـب ــن ب ــال ـع ـم ـل ــة»
(مقابلة مــع صحيفة «وول ستريت
جورنال» في  12نيسان الجاري).
**«(ال ــرئ ـي ــس الـصـيـنــي) ش ــي (جــن
ب ـي ـن ــغ) ،م ـنــذ أن دخ ـل ــت إلـ ــى الـبـيــت
األبـ ـ ـي ـ ــض ـ ـ ـ ـ ل ـ ــم يـ ـع ــد ـ ـ ـ ـ ل ـ ــم ي ـ ـعـ ــودوا
يـ ـت ــاعـ ـب ــون ب ــالـ ـعـ ـمـ ـل ــة .ألن ه ـن ــاك
اح ـت ــرام ــا مـ ــا ،ألن ـه ــم ي ـع ــرف ــون أنـنــي
س ــأفـ ـع ــل شـ ـيـ ـئ ــا م ـ ــا أو أي ش ـ ــيء»
(مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس
في  23نيسان الجاري).
**ف ــي املـقــابـلــة نـفـسـهــا رب ــط تــرامــب
وصفه للصني بـ«املتالعب بالعملة»
باملسألة الكورية« :ال يمكن أن تطلب
منه (الرئيس الصيني) املساعدة في
مسألة كوريا الشمالية ،وفي الوقت
ذاته تقول له أنت متالعب بالعملة»،
أي إذا رف ـ ـضـ ــت ال ـ ـصـ ــن م ـس ــاع ــدة
الــواليــات املتحدة ،فقد يعيد ترامب
النظر ،ويصفها باملتالعب بالعملة.
*س ــوري ــا :تــرامــب طـلــب مــن الــرئـيــس
الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا الـبـقــاء خــارج
الحرب السورية ،وفــي خــال حملته
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة تـ ـح ــدث عـ ــن م ـح ــارب ــة
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ،ال الـ ـحـ ـك ــوم ــة
السورية.
**«سـ ـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ـ ــا لـ ـيـ ـس ــت م ـش ـك ـل ـت ـن ــا»
(تغريدة عبر موقع «تويتر» في 29
أيار .)2013
أصلح الواليات
**«ال تهاجم سورياِ ،
املتحدة» (تغريدة أخرى في  5أيلول
.)2013
**«ال أحب (الرئيس السوري بشار)
األسد أبدًا ،ولكن األسد يقتل داعش،
روسـ ـ ـي ـ ــا تـ ـ ـح ـ ــارب داعـ ـ ـ ـ ــش ،وإيـ ـ ـ ــران

تحارب داعش» (مناظرة رئاسية في
 9تشرين األول .)2016
**«م ــوقـ ـف ــي ت ـج ــاه س ــوري ــا واألسـ ــد
ّ
تغير كثيرًا ...أنتم اآلن تتحدثون عن
مستوى مختلف تمامًا» ( 5نيسان
الجاري).
**«ال ـ ـيـ ــوم أم ـ ــرت ب ـضــربــة عـسـكــريــة
على قاعدة جوية في سوريا ،أطلقت
منها الهجمات الكيميائية ...دعوت
كل األمم املتحضرة لالنضمام إلينا
فــي الـسـعــي إلن ـهــاء املــذبـحــة وإســالــة
الـ ـ ــدمـ ـ ــاء ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــا» ( 6ن ـي ـس ــان
الجاري).
* إيــران :طاملا وصف ترامب االتفاق
النووي مع إيران بأنه األسوأّ ،
وعده
ّ
«كــارثــة» .حتى إنــه ملــح إلــى تمزيقه،
مدركًا أنه لن يتمكن من القيام بذلك.
ولـكــن فــي ه ــذا امل ـجــال كــانــت مواقفه
ّ
متزعزعة أكثر ّ
مما هــي متقلبة ،ما
يدل على أنه لم يدرك مع أي نوع من
االتفاقات يتعامل:
ّ
**«م ــن الصعب الـقــول إننا ّسنمزق
االت ـفــاق ال ـن ــووي ،ولـكــن ســأدقــق في
الـعـقــد كــي ال يـكــون أمــامـهــم فــرصــة»
(آب .)2015
**ف ــي خـطــاب أم ــام مؤتمر «آيـبــاك»،
أع ـ ـلـ ــن أن أولـ ــوي ـ ـتـ ــه ه ـ ــي «ت ـع ـط ـيــل
االتـفــاق الـنــووي الكارثي مــع إيــران»
(آذار َ ُ .)2016
**«ع ـنــدمــا أن ـتــخــب رئـيـســا ،سأعيد
التفاوض مع إيران» (أيلول .)2016
**الثالثاء  17نيسان :أذعنت إدارته
بـنـحــو غـيــر مـبــاشــر إل ــى أن االت ـفــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي ي ـع ـم ــل .وف ـ ــي رسـ ــالـ ــة إل ــى
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـن ــواب ،كـتــب وزي ــر
الخارجية ريكس تيلرسون أن إيران
تلتزم شروط االتفاق.
**«ال أق ــول إنـهــم يلتزمون االتـفــاق.
أع ـت ـقــد أن ـه ــم خ ــرق ــوا روح االتـ ـف ــاق.
هناك روح لالتفاقات ،وهم خرقوها»

اعتمد ترامب
على تقدير نفسه
بمختلف العبارات
والجمل المتوافرة
بنى ترامب
مقاربته للسياسة
الخارجية على
انطباعات شخصية

(م ـق ــاب ـل ــة ل ـت ــرام ــب م ــع أســوش ـي ـي ـتــد
برس في  23نيسان الجاري).
 -2بـنــى الــرئـيــس األمـيــركــي مختلف
مــاح ـظــاتــه ف ــي م ـقــارب ـتــه للسياسة
الخارجية وقرارات مصيرية في هذا
اإلط ـ ــار ع ـلــى ان ـط ـبــاعــات شـخـصـيــة.
ال ـل ـقــاءات الـتــي جمعته مــع ع ــدد من
الــرؤســاء كانت كفيلة بــاإلشــارة إلى
مدى شخصنته للعالقة معهم ومع
دولهم:
*عن لقائه مع الرئيس الصيني شي
جني بينغ ،قال« :لدينا كيمياء كبيرة
معًا .نحن معجب أحدنا باآلخر .هو
يـعـجـبـنــي ك ـث ـي ـرًا .أع ـت ـقــد أن زوج ـتــه
رائ ـعــة» (مـقــابـلــة مــع صحيفة «وول
س ـتــريــت جـ ــورنـ ــال» ف ــي  12نـيـســان
الجاري).

*أع ـ ــرب ت ــرام ــب ع ــن دع ـم ــه لـلــرئـيــس
ً
املصري عبد الفتاح السيسي ،قائال
لـ ــه فـ ــي خ ـ ــال ل ـق ــائ ـه ـم ــا فـ ــي ال ـب ـيــت
األبيض« :لديك صديق مهم ،وحليف
في الواليات املتحدة وبي».
*امل ـق ــاب ـل ــة م ــع وك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد
ب ـ ــرس» ك ــان ــت مـلـيـئــة ب ــ«ال ـك ـي ـم ـيــاء»
وبـ«الروعة» (كلمة رائعة ترددت 40
مرة):
**«واح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أف ـ ـضـ ــل (ف ـ ـت ـ ــرات)
ال ـك ـي ـم ـيــاء ال ـت ــي عــرف ـت ـهــا ك ــان ــت مع
(املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارة األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة أنـ ـجـ ـي ــا)
مـ ـي ــرك ــل ...وأظ ـ ــن أن أحـ ـ ـدًا م ــا صــرخ
صافحها ،صافحها ...لم أسمع ذلك،
كنت قد صافحتها أربع مرات،
ولكن ّ
ألننا كنا معًا لوقت طويل».
ُ
**«ك ــان ــت بيننا كيمياء ال ت ـصـ َّـدق،
وق ـ ــد أعـ ـط ــان ــي ال ـ ـنـ ــاس ال ـف ـض ــل فــي
وجود هذه الكيمياء العظيمة مع كل
الـقــادة ،بمن فيهم (الرئيس املصري
عبد الفتاح) السيسي».
**«أظــن أنني أنشأت عالقات رائعة
س ـتــدوم ألرب ــع أو ثـمــانــي س ـن ــوات...
أظ ــن أن ـنــي ســأح ـصــل ع ـلــى عــامــات
عالية جدًا ألنني أقمت عالقات رائعة
مع الدول .وإذا ما نظرت إلى الرئيس
الصيني ،الناس قالوا إنهم لم يروا
أي ش ـ ــيء م ـث ــل ال ـ ـ ــذي يـ ـح ــدث اآلن.
يعجبني حـقــا .وأظ ــن أنـنــي أعجبه.
لدينا كيمياء عظيمة معًا».
 -3اعـتـمــد تــرامــب عـلــى تـقــديــر نفسه
بمختلف ّالعبارات والجمل املتوافرة،
وراح يتغنى بإنجازات ثانوية على
امل ـس ـتــوى االق ـت ـص ــادي والـسـيــاســي،
ّ
كــي يـغــطــي عـلــى ع ـجــزه عــن تحقيق
وعود ّ
عدت استثنائية وخارجة عن
املألوف في خالل حملته االنتخابية.
لذا ،يمكن التنويه إلى إنجازاته وفق
عباراته:
*في املقابلة مع «أسوشييتد برس»،
قال له املحاور :أريد أن أتحدث معك
عن األيام املئة ،أريد أن أسألك بعض
األسـئـلــة عــن بـعــض املــواض ـيــع التي
تـ ـج ــري .دخ ـ ــل ت ــرام ــب ع ـل ــى ال ـخ ــط،
ومــن دون سبب ق ــال« :هــل رأي ــت آية
(حجازي ،املصرية ـ األميركية التي
ك ــان ــت م ـس ـج ــون ــة فـ ــي م ـص ــر لـنـحــو
ثـ ــاث س ـ ـنـ ــوات)؟ ف ـق ــط ،ه ــل ت ـعــرف؟
لقد طلبت مــن الحكومة (املـصــريــة)
اإلفراج عنها .هل تعرف ،أوباما عمل
عـلــى امل ــوض ــوع ل ـثــاث س ـن ــوات ،وال
شيء؟».
* في مكان آخر من املقابلة قال« :لقد
حافظت على  725مليون دوالر لقاء
 90طــائــرة( .وزي ــر ال ــدف ــاع) الـجـنــرال
(جــاي ـمــس) مــاتـيــس ال ــذي وق ــع على
االتـفــاق جــاء إلــى هــذا املكتب ،وقــال:
ل ــم َأر أبـ ـدًا شـيـئــا ك ـهــذا ف ــي حـيــاتــي.
الـسـبــب فــي خـفــض الـسـعــر ك ــان أنــا،
أعني ألن هذا ما أقوم به».
*أيـ ـض ــا ف ــي امل ـق ــاب ـل ــة أعـ ـط ــى نـفـســه
الفضل فــي «إن ـجــاز» آخ ــر« :جيشنا
فخور جدًا .لم يكن فخورًا أبدًا .كانت
رؤوسـهــم فــي األرض .اآلن رؤوسهم
عالية .أنا أعيد بناء الجيش .لدينا
أش ـ ـخـ ــاص رائـ ـ ـع ـ ــون .ل ــدي ـن ــا أش ـي ــاء
رائ ـ ـعـ ــة فـ ــي م ـك ــان ـه ــا .ل ــدي ـن ــا حـ ــدود
ه ــائـ ـل ــة .»...وكـ ــرر الـ ـق ــول« :ال ـج ـن ــرال
ماتيس قال لم َأر شيئًا كهذا ...لم َأر
ً
شيئًا كـهــذا قـبــا ،طــوال فـتــرة عملي
في الجيش».
*ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع «فـ ــوكـ ــس ن ـي ــوز»
فــي  12نـيـســان ،ع ـ ّـدد إن ـج ــازات على
املـسـتــوى الــداخ ـلــي ،تـمـحــورت حــول
إلغاء قرارات وقوانني سابقة صادرة
عن الرئيس باراك أوباما:
*«أنظر ،أتعرف ،لقد قمنا بعمل رائع
في ما يتعلق بالقوانني ...لقد ّ
حررنا
دور ّ
هذه البالد كثيرًاُ .
عمال املناجم
آت أيضًا.
املصرفي
والطاقة والنظام
ٍ
لقد ّ
حررنا الكثير من القطاعات من
القوانني ،ونحصل على تقدير كبير.
لقد فعلنا الكثير للكثير من الناس.
ال أظن أن هناك فترة رئاسية من 100
يوم تمكن في خاللها أي شخص من
القيام بما قمنا به».
*في مقابلة مع مجلة «تايم» في 23
آذار ،آث ــر تــرامــب تـقــديــر نـفـســه بـنـ ً
ـاء
على توقعاته:
*«بــريـكـســت ،كـنـ ُـت محقًا تـمــامــا في
ذلكَ .
كنت هناك على ما أظن ،عندما

13

«جنون عظمة»
أكـ ــد أطـ ـب ــاء ن ـف ـس ـيــون أم ـي ــرك ـي ــون ،أن
دونالد ترامب يعاني من «مرض عقلي
خـ ـط ــر» ،وال يـصـلــح ل ـق ـي ــادة ال ــوالي ــات
املتحدة .ووفق تقرير نشرته صحيفة
«ذي إندبندنت» ،قبل أيــام ،لفت خبراء
ف ــي ال ـص ـحــة ال ـع ـق ـل ـيــة إلـ ــى أن تــرامــب
ُ«ي ـعــانــي مــن ج ـنــون الـعـظـمــة وال ــوه ــم»،
م ـ ـشـ ـ ّـدديـ ــن عـ ـل ــى أن «م ـس ــؤول ـي ـتّ ـه ــم
األخــاقـيــة» تفرض عليهم أن يـحــذروا
الشعب األميركي من «املخاطر» ،التي
تسببها حالة ترامب النفسية للبلد.
ونقل التقرير عــن املستشار لألطباء
النفسيني في «جامعة جون هوبكينز»،
جون غارتنر ،قوله في مؤتمر في كلية
الـطــب فــي «جامعة يـيــل» ،إن «تصريح
ال ــرئ ـي ــس ب ــأن ــه ح ـظــي بــأك ـبــر جـمـهــور
تنصيب ،هو واحد من املؤشرات على
وجود مشكلة أكبر ...وما هو أسوأ من
كونه كــاذبــا ونرجسيًا ،أنــه يعاني من
جنون العظمة أيضًا ،ويعاني من الوهم
والشعور بأنه أفضل من غيره».
(األخبار)

ت ــوقـ ـع ـ ُـت ذل ـ ـ ــك ،ص ـ ــح؟ ال ـ ـيـ ــوم الـ ــذي
سبق» خروج بريطانيا.
*ف ـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع «فـ ــوكـ ــس ن ـي ــوز»
فـ ــي  12نـ ـيـ ـس ــان ،س ـئ ــل تـ ــرامـ ــب عــن
ك ـي ـف ـي ــة إط ـ ـ ــاع ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ع ـلــى
س ــوري ــا ،ع ـنــدمــا كـ ــان ف ــي ضـيــافـتــه
َ
فــي ف ـلــوريــدا :مـتــى أخ ـبــرتــه؟ أج ــاب:
«ك ـ ـنـ ـ ُـت أجـ ـل ــس إل ـ ــى ال ـ ـطـ ــاولـ ــة .كـنــا
قــد أنـهـيـنــا الـعـشــاء لـلـتــو .كـنــا نأكل
ال ـ ـح ـ ـلـ ــوى .وك ـ ــان ـ ــت أم ــامـ ـن ــا أج ـم ــل
قـ ـطـ ـع ــة كـ ـعـ ـك ــة ش ـ ــوك ـ ــوال يـ ـمـ ـك ــن أن
تــري ـهــا ،وكـ ــان الــرئ ـيــس ش ــي يـتـلــذذ
بـطـعـمـهــا .وق ــد أخـبــرنــي الـجـنــراالت
ّ
محملة وجــاهــزة ...وكنا
بــأن السفن
ق ــد ق ــررن ــا ال ـق ـيــام ب ــاألم ــر ،إذًا كــانــت
الصواريخ بطريقها .وقلت :سيدي
الرئيس دعني أشرح لك شيئًا .كان
الحلوى ـ ـ لقد
ذلــك فــي خــال تـنــاول
ُ
أطلقنا  59صــاروخــا ،وكلها ضــرب،
باملناسبة ،ال يصدق ،من على بعد
مئات األميال ،وكلها ضرب ،مذهلة.
إنه أمر ال ُيصدق ،إنها رائعة ،إنها
عبقرية .لدينا تكنولوجياّ ،
معدات،
أفـ ـض ــل مـ ــن أي أحـ ـ ــد آخـ ـ ــر بـخـمــس
مرات .انظر ،من حيث التكنولوجيا،
ال يمكن أحدًا منافستنا».
ولكن في الواقع ،يبدو األكثر تعبيرًا
عــن تـجــربــة تــرامــب فــي الـحـكــم حتى
اآلن ،مــا ج ــاء عـلــى لـســانــه ردًا على
سـ ــؤال وك ــال ــة «أســوش ـي ـي ـتــد ب ــرس»
ف ـ ــي  23نـ ـيـ ـس ــان الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري« :ك ـي ــف
ّ
غيرك املكتب (البيضاوي)؟» .أجاب
الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي« :ح ـس ـنــا ،شــيء
واح ــد يـمـكــن أن أقــولــه ـ ـ وأق ــول ذلــك
للناس ـ لم أدرك كم كان األمر كبيرًا.
ك ــل شـ ــيء أتـ ـع ــرف ،األوام ـ ـ ــر ك ـب ـيــرة.
إنها مسؤولية كبيرة .إنه أمر كبير.
كل وكالة (فدرالية) هي أكبر من أي
شركة».
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ُ
فصائل الغوطة «تحيي» االقتتال الداخلي:

«جيش اإلسالم» يهاجم «النصرة»

فيما تشهد عديد من الجبهات
السورية مشاركة «هيئة تحرير الشام» إلى
جانب بقية الفصائل في غرف عمليات
مشتركة من درعا إلى ريف حماه وجبال
الالذقية ،تعود خالفات الغوطة القديمة
إلى الواجهة مجددًا لتضع «الهيئة» في
مواجهة هجوم عنيف يقوده ّ
مجددًا
«جيش اإلسالم»
ف ــي ال ــذك ــرى الـسـنــويــة األولـ ــى لجولة
الحرب الداخلية األب ــرز بني الفصائل
املسلحة فــي غــوطــة دمـشــق الشرقية،
تكرر املشهد أمس مع بدء اقتتال جديد
ب ــن األطـ ـ ـ ــراف ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي خــاضــت
اشتباكات العام املاضي .املعارك التي
أطـلـقـهــا أم ــس «ج ـيــش اإلسـ ـ ــام» ضد
ع ـنــاصــر «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» في
ب ـلــدة ع ــرب ــن ،فــرضــت أج ـ ـ ً
ـواء مـتــوتــرة
عـلــى كــامــل ب ـل ــدات ال ـغــوط ــة .إذ نقلت
مصادر معارضة أن «جيش اإلسالم»

سيطر الجيش السوري
على محيط جامع الهداية
في القابون
تـحــرك وف ــرض ح ـصــارًا عـلــى ع ــدد من
عناصر «تحرير الشام» في بلدات حزة
واألش ـع ــري وكفربطنا وأطـ ــراف بلدة
عــربــن ،عقب قيام األخـيــرة باعتراض
رتـ ــل ت ــاب ــع ل ــ«ج ـي ــش اإلس ـ ـ ـ ــام» ،وفــق
الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة ال ـص ــادرة عن
«الجيش» .وقــال «جيش اإلســام» في
ب ـيــان إن ال ــرت ــل امل ـخ ـطــوف ك ــان يتجه
للمشاركة في العمليات العسكرية في
القابون.
وفيما أشــارت معلومات عن مشاركة

«فـيـلــق الــرحـمــن» إل ــى جــانــب «تحرير
ال ـش ــام» فــي امل ـع ــارك ال ــدائ ــرة وسـقــوط
ع ــدد م ــن ع ـنــاصــره ف ــي االش ـت ـبــاكــات،
قالت مصادر في «جيش اإلسالم» إنه
ال خالفات مع «الفيلق» وال مع «حركة
أح ــرار ال ـشــام» ،وإن تـقــارب مـقــرات مع
«الـفـيـلــق» فــي الـبـلــدة هــو مــا أدى إلــى
سقوط ضحايا في صفوفه.
فــي املـقــابــل أوض ــح املـتـحــدث الرسمي
باسم «فيلق الرحمن» وائل علوان ،على
صفحته الرسمية على «فايسبوك» أن
«كــل ما يــروج عن اعـتــداء على مــؤازرة
ـار مــن الـصـحــة»،
لــ(جـيــش اإلسـ ــام) ع ـ
مشيرًا إلــى أن «(الـجـيـ ٍـش) ُي ّ
جهز منذ
أسابيع لالعتداء على الغوطة وإعادة
االق ـت ـتــال الــداخ ـلــي فـيـهــا ،وق ــد اعـتــدى
عـلــى م ـق ــرات (فـيـلــق الــرح ـمــن) صـبــاح
اليوم في عربني وكفربطنا».
وبينما نقل مطلعون على االشتباكات
ً
أن حصيلتها تـجــاوزت أربـعــن قتيال
من الطرفني ،لفت بيان «جيش اإلسالم»
إلى أن مبادرات الحل «لم تنفع في لجم
هــذه املمارسات وال التخفيف منها».
وش ــدد عـلــى أن ال ـخــاف مـحـصــور مع
«تحرير الشام ...ونحن على وفاق تام
وت ــواص ــل دائ ـ ــم م ــع جـمـيــع الـفـصــائــل
األخـ ــرى ،الـتــي وضـعـنــاهــا فــي صــورة
الحدث منعًا ألية مضاعفات وتورطات
ال تحمد عقباها» .وفي خالل الهجوم
تمكن «جـيــش اإلس ــام» مــن السيطرة
على بلدتي حــزة واألشـعــري وأطــراف
فــي بلدة عــربــن .ونقلت «وكــالــة إبــاء»
ال ـتــاب ـعــة ل ــ«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» أن
«جيش اإلسالم» اقتحم مقرات األخيرة
باألسلحة الثقيلة واملتوسطة ،مضيفة
أنــه قــام «بتصفية عــدة مجاهدين من
(ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام) م ـيــدان ـيــا بعد
اعتقالهم غدرًا في منطقة األشعري».
وف ـ ـ ـ ــي انـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــار م ـ ــا سـ ـتـ ـفـ ـض ــي إلـ ـي ــه
االش ـت ـبــاكــات ،واحـتـمــال توقفها على
غـ ــرار جــولــة ال ـع ــام امل ــاض ــي بــوســاطــة
ّ
قطرية ،قالت «حركة أحرار الشام» في

روحاني ُ
«مالحق» في المناظرة األولى

ّ
تميزت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بني املرشحني الستة لالنتخابات الرئاسية في إيران ،أمس ،بنقاش حاد
وتعددت االتهامات بني روحاني
بني الرئيس حسن روحاني ،ورئيس بلدية طهران املحافظ محمد باقر قاليبافّ .
ونائبه األول إسحق جهانغيري ـ مرشح أيضًا ـ من جهة ،وقاليباف من جهة أخرى .وقال قاليباف إن «مشكلتنا
قائال« :لم يسبق أبدًا أن
الكبرى هي العمل .لقد وعدتم باستحداث أربعة ماليني فرصة عمل»ّ .
ورد روحاني عليه ً
وعدت بتوفير أربعة ماليني فرصة عمل .هذه كذبة».
(أ ف ب)

بـيــان إنـهــا «تابعت بكل حــزن وم ــرارة
مـ ــا يـ ـج ــري فـ ــي الـ ـغ ــوط ــة ال ـش ــرق ـي ــة»،
مضيفة أن الهجوم طاول مقرات تابعة
ُ
ل ـهــا واع ــت ـق ــل ال ـعــديــد م ــن عـنــاصــرهــا.
وأضافت أن «واقــع الغوطة الشرقية...
ّ
ي ـ ـحـ ــتـ ــم ع ـ ـلـ ــى فـ ـص ــائـ ـلـ ـه ــا الـ ـتـ ـع ــام ــل
بمسؤولية أك ـبــر ،وتنحية الـخــافــات
الجانبية التي ستضر حتمًا باملصلحة
العامة» .وأكدت عدم معرفتها املسبقة
بالهجوم ،مناشدة األطراف «بالتعقل

وترك االحتكام للسالح».

الجيش يتقدم في القابون
بــال ـتــوازي مــع امل ـعــارك الـتــي ت ــدور في
الغوطة ،تقدم الجيش السوري في حي
القابون الدمشقي ،مسيطرًا على نقاط
ج ــدي ــدة ف ــي أطـ ـ ــراف ال ـح ــي ال ـشــرق ـيــة.
وأوضحت مصادر ميدانية أن الجيش
سـيـطــر ع ـلــى مـحـيــط ج ــام ــع ال ـه ــدايــة،
وعلى مواقع جديدة في شارع الحافظ

ضـمــن حــي تـشــريــن .وش ـهــدت املـعــارك
أمـ ــس اس ـت ـه ــداف ــات مــدف ـع ـيــة وجــويــة
مكثفة لـنـقــاط املـسـلـحــن فــي الـقــابــون
وبـ ــرزة .أم ــا فــي ري ــف حـمــاه الشمالي،
فقد شهدت أغلب املحاور هدوءًا نسبيًا
بــاملـقــارنــة مــع زخ ــم امل ـع ــارك فــي خــال
األيـ ــام املــاض ـيــة ،بـعــد فـشــل م ـحــاوالت
املسلحني املتعددة الستعادة السيطرة
على بلدة املصاصنة.
(األخبار)

تقرير

البابا فرنسيس في القاهرة :تقارب مع الكنيسة القبطية
القاهرة ــ جالل خيرت
ّ
حل البابا فرنسيس ضيفًا على مصر
يوم أمس ،في زيار ٍة هي األولى حملت
عناوين عــدة ،دينية وسياسية .ورغم
ع ــدم خــروجـهــا عــن خـطــاب الفاتيكان
املعروف في قضايا اإلرهــاب والعنف،
حملت تصريحات البابا كالمًا مهمًا

شهدت الزيارة «التاريخية»
توقيع اتفاق مع بابا اإلسكندرية
تواضروس الثاني
عن دور رجال الدين في «كشف العنف
ُ
املــرتـكــب بــاســم الــديــن وال ـلــه» ،وهــو ما
ُ
ي ــأت ــي ف ــي ص ـل ــب ال ـن ـق ــاش امل ـ ـثـ ــار فــي
ال ـق ــاه ــرة الـ ـي ــوم ،ع ــن دور األزهـ ـ ــر في
تـجــديــد ال ـخ ـطــاب الــدي ـنــي وال ـح ـ ّـد من
ّ
اإلره ـ ــاب وال ـت ـط ــرف .وتــت ـســم ال ــزي ــارة
بأهمية كبيرة ،لكونها تأتي بعد ثالثة
أسابيع تقريبًا من التفجيرين اللذين
استهدفا كنيستني ،ما أثــار ًفي حينه
افتراضات بإلغائها استجابة ملخاوف
أمنية.
وفور وصوله إلى القاهرة ،شارك البابا
فرنسيس في الجلسة الختامية ملؤتمر
األزه ــر العاملي للسالم برئاسة شيخ
األزهــر ،وزار الكاتدرائية املرقسية في

العباسية .وشهدت أجندة البابا أمس
أيـضــا ل ـقـ ً
ـاء مـ ّ
ـوسـعــا مــع الــرئـيــس عبد
الفتاح السيسي في قصر االتحادية،
وهو اللقاء الثاني الذي يجمعهما بعد
زي ــارة السيسي للفاتيكان عــام 2014
خالل جولته األوروبية.
ومن املقرر أن يترأس البابا فرنسيس
«قـ ــداسـ ــا ض ـخ ـمــا» ف ــي س ـت ــاد ال ــدف ــاع
الجوي وسط إجــراءات أمنية مشددة،
خـ ــال زي ــارت ــه ال ـت ــي تـسـتـمــر يــومــن.
ويــوم أمــس ،انتقد البابا العنف الذي
ي ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى الـ ـش ــر وال ـ ـع ـ ـنـ ــف ،م ــؤك ـدًا
«رفـ ـ ـ ــض الـ ـ ــرسـ ـ ــاالت اإللـ ـهـ ـي ــة ال ـع ـنــف
وحرصها على كرامة اإلنسان» .وأشار
فــى كلمته ،فــي مؤتمر األزه ــر العاملي
للسالم ،إلى أن مستقبل البشر يعتمد
عـلــى ال ـحــوار بــن األديـ ــان والـثـقــافــات،
«وه ــو مــا تـقــوم بــه لجنة ال ـح ــوار بني
األزه ــر والـفــاتـيـكــان ،وت ـقــوم عـلــى أداء
الواجب بشجاعة وإخــاص والحفاظ
على الهوية بعيدًا عن الغموض وعدم
الصراحة» .وأكد البابا ضرورة رفض
ً
البربرية التي تدعو إلى العنف ،قائال:
«إنـنــا مسلمني ومسيحيني مــدعــوون
للمساهمة فــى الـتـعــاون فــي إط ــار من
األخ ـ ـ ـ ـ ّـوة ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا ال ـش ـكــر إلـ ــى اإلمـ ــام
األكبر لتنظيم املؤتمر والدعوة إليه»،
وم ــؤكـ ـدًا م ـســؤول ـيــة رجـ ــال ال ــدي ــن في
كشف العنف الذي يظهر ويقدم نفسه
تحت غطاء ديني ،كذلك طالب بـ«كشف

حقيقة ذلــك وكــل صــور الكراهية التي
تعارض حقيقة كل األديان التي تدعو
إلــى الـســام ونبذ أي شكل مــن أشكال
العنف باسم الله».
وقال البابا إن مصر «رعت الحضارات
وال ـث ـقــافــات املـخـتـلـفــة ،وأك ـ ــدت أهمية
االعتراف بالغير ،ما ترك أثرًا واضحًا
ف ـ ــي ت ـق ــدم ـه ــا ف ـ ــي ج ـم ـي ــع املـ ـ ـج ـ ــاالت،
منها الــريــاضــة وال ـع ـمــارة وك ــل فــروع
املعرفة والتعليم ،مثنيًا على الشعب
املصري وسعيه للبحث عن السالم»،
ومؤكدًا أهمية تعليم الشباب وتلبية

احتياجاتهم األساسية من أجــل نشر
السالم.
م ــن ج ـه ـتــه ،قـ ــال ش ـيــخ األزه ـ ــر أحـمــد
الـطـيــب ،ال ــذي لــم تـكــن كلمته ،بحسب
البعض ،على مستوى الـحــدث ،إنــه ال
حل للمشاكل التي يعاني منها العالم
إال مــن خــال «إع ــادة الــوعــي برساالت
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاوات» ،م ـ ـشـ ــددًا ع ـل ــى ض ـ ــرورة
العمل على «تنقية صورة األديان ّ
مما
عـلــق بـهــا مــن فـهــم مـغـلــوط ،أي أشـيــاء
ّ
تـ ـح ــث ع ـل ــى ال ـع ـن ــف ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
القيم األخالقية في األديان وإبعاد أي

ثاني لقاء بين البابا والسيسي بعد زيارة الرئيس المصري إلى الفاتيكان عام ( 2014أ ف ب)

دعاوى للعنف أو اإلرهاب عنها».
وأضاف «ليس اإلسالم أو املسيحية أو
اليهودية دين إرهاب ،وإن كل األعمال
التي يتم القيام بها باسم تلك األديان
ب ـع ـي ــدة ج ـ ـدًا ع ــن ق ـي ــم ت ـل ــك األديـ ـ ـ ــان»،
ً
قائال إن املسيحية ليست دين إرهاب
«ب ـس ـبــب أن طــائ ـفــة م ــن املــؤم ـنــن بها
حـمـلــوا الـصـلـيــب وراح ـ ــوا يـحـصــدون
األرواح ال ّ
يفرقون بها بني رجل وامرأة
وطـفــل ومـقــاتــل وأس ـيــر» .كــذلــك ،أعــرب
شيخ األزه ــر عن تقديره لتصريحات
البابا املنصفة التي تدفع عن اإلسالم
واملسلمني تهمة اإلرهاب.
وشـهــدت الــزيــارة «التاريخية» للبابا
تــوق ـيــع اتـ ـف ــاق م ــع ب ــاب ــا االس ـك ـنــدريــة
وبطريرك الكرازة املرقسية تواضروس
الثاني ينهي الخالف بني الكنيستني
ال ـكــاثــول ـي ـك ـيــة واألرث ــوذكـ ـسـ ـي ــة ح ــول
إعـ ـ ـ ـ ــادة «س ـ ــر امل ـ ـع ـ ـمـ ــوديـ ــة» ،بـحـســب
مـ ــا أعـ ـل ــن امل ـج ـم ــع امل ـ ـقـ ــدس فـ ــي ب ـيــان
رسمي ،في خطوة تعزز التقارب بني
الكنيستني ،إذ إن الكنيسة القبطية
األرث ــوذك ـس ـي ــة ك ــان ــت ت ـش ـتــرط ت ـكــرار
ســر املعمودية للمسيحيني الراغبني
ف ــي االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ـه ــا م ــن ال ـك ـنــائــس
األخرى ،باعتبارها ال تعترف بطقوس
معموديتهم األول ــى ،حيث كــان البابا
الراحل شنودة الثالث يرى أنه «يجوز
تـعـمـيــد ش ـخــص م ــرة أخـ ــرى طــاملــا لم
ّ
يعمد بطقس أرثوذكسي».
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«التحالف» يفصل
مجددًا بين أنقرة
واألكراد
بالتوزاي مع استمرار االشتباكات التي
تشهدها عدة نقاط على الحدود السورية
ـ التركية بني الجيش التركي و«وحــدات
حماية الشعب» الكردية ،انتشرت قوات
ومدرعات أميركية مع عدد من عناصر
«الــوحــدات» في عدد من املواقع املحاذية
للشريط الـحــدودي ،في سيناريو يشبه
مدينة منبج.
ما جرى في شمال
ُ
االنتشار األميركي الذي أريد له أن يظهر
في وسائل اإلع ــام ،يبدو كمحاولة من
قوات «التحالف الدولي» لتخفيف التوتر
ال ـســائــد ب ــن حليفيه امل ـت ـنــاحــريــن ،بعد
مطالبة األكــراد بالتحرك وحمايتهم في
الــوقــت ال ــذي يـخــوضــون فيه مـعــارك في
الطبقة وريف الرقة.
وشـهــد أم ــس ت ـجــددًا لــاشـتـبــاكــات عبر
ال ـحــدود ،وأعـلـنــت هيئة رئــاســة االرك ــان
التركية مقتل  18عنصرًا تابعني لـ«حزب
االتحاد الديمقراطي» السوري الكردي،
ف ــي ق ـصــف مــدف ـعــي ع ـلــى م ــواق ـع ــه في
شمال سوريا .وقالت رئاسة األركان إن
القصف جاء ردًا على صاروخ استهدف
مركزًا حدوديًا في بلدة جيالن بينار في
والية شانلي أورفا ،جنوب شرق البالد.
ولـفــت إل ــى أن والي ــات هــاتــاي ومــارديــن
وش ــانـ ـل ــي أورف ـ ـ ـ ــا تـ ـع ــرض ــت ل ـه ـج ـمــات
ب ـق ــذائ ــف الـ ـه ــاون م ــن م ـنــاطــق سـيـطــرة
«حزب االتحاد الديموقراطي».
وبــال ـتــوازي ،دعــا الــرئـيــس الـتــركــي رجب
طيب أردوغ ــان إدارة الرئيس األميركي
دونالد ترامب إلى توسيع نطاق مكافحة
اإلره ــاب ،وعــدم االكتفاء بالتركيز على
«داعــش» .وأكــد أن بــاده «لن تسمح أبدًا
بــإن ـشــاء دولـ ــة ف ــي ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري».
وأضــاف أنه سيسعى إلى إقناع ترامب،
خ ـ ــال ل ـقــائ ـه ـمــا ال ـش ـه ــر املـ ـقـ ـب ــل ،بــأنــه
يـجــب االسـتـعــانــة بـقــوات تدعمها أنـقــرة
الس ـت ـع ــادة مــدي ـنــة ال ــرق ــة ال ـس ــوري ــة من
«داعش».
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خسائر الحرب المهولة :القدرة الشرائية انخفضت %90
يظهر تأثير العقوبات
الغربية الظالمة على
الشعب السوري في مختلف
القطاعات ،عبر أرقام تفضح
الغايات الحقيقية لتلك
العقوبات .خسارة أسواق
االتحاد األوروبي دفعت
الحكومة إلى ابتداع حلول
ومتواضعة ،لتوفير
مؤقتة
ً
بدائل أقل كفاءة وربحًا
دمشق ــ مرح ماشي
تـظـهــر ف ــروق األس ـع ــار جـلـيــة مل ــن غــاب
ع ــن ال ـب ــاد ل ـس ـنــوات ،ح ــن يــدخــل إلــى
أحد مخازن بيع السلع األساسية في
إح ــدى امل ــدن ال ـســوريــة .األس ـع ــار التي
ارتفعت بمقدار  %1100تشي بالتردي
املخيف الذي أصاب معيشة السوريني،
ف ـي ـم ــا ب ـل ـغ ــت ن ـس ـب ــة مـ ــن ت ـ ـجـ ــاوز خــط
الفقر بينهم  %80وفق تقديرات األمم
امل ـت ـح ــدة ل ـع ــام  ،2016م ـق ــارن ــة بـنـحــو
 %12.2ق ـبــل ال ـح ــرب .وأض ـح ــى غـيــاب
الـ ـبـ ـض ــائ ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوردة واألدوي ـ ـ ـ ـ ــة أو
تضاعف أسـعــارهــا وفــق أهميتها في
حـيــاة ال ـســوريــن ،حــديــث ال ـش ــارع ،في
بلد يشهد حربًا عنيفة طاولت البشر
والحجر واالقتصاد.
الـ ـق ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ان ـخ ـف ـضــت بـنـسـبــة
 %90مقارنة بما قبل الـحــرب ،فــي ظل
عقوبات قاسية ،يمكن أن تلحظ أثرها
على كافة القطاعات .حزمة العقوبات
امل ـفــروضــة مــن قـبــل ال ــوالي ــات املـتـحــدة
عـ ـل ــى سـ ــوريـ ــا فـ ــي  10شـ ـب ــاط ،2011
ت ـض ـم ـنــت ت ــوق ـي ــف ج ـم ـيــع امل ـع ــام ــات
امل ـص ــرف ـي ــة وحـ ـظ ــر ت ــوري ــد األس ـل ـح ــة،
إضافة إلى وقف استيراد النفط والغاز
وتـجـمـيــد أصـ ــول ح ـســابــات الـحـكــومــة
الـ ـس ــوري ــة فـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــارج .واس ـت ـت ـب ـعــت
بـمـقــاطـعــة م ــن ج ــان ــب ال ـ ــدول الـعــربـيــة
وتركيا ،ثم من عقوبات أوروبية كانت
األص ـع ــب بـفـعــل ال ـعــاقــة االق ـت ـصــاديــة

املـهـمــة ال ـتــي كــانــت تــربــط س ــوري ــا مع الخسائر النفطية

بلدان االتحاد األوروبي.
وت ــوض ــح دراس ـ ــة ل ــ«ال ـه ـي ـئــة ال ـســوريــة
ل ـ ـشـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرة وال ـ ـس ـ ـكـ ــان» أع ـ ّـده ــا
الدكتور مدين علي ،حــول «اإلجــراءات
القسرية األحادية الجانب وأثرها على
األسرة السورية» أن التجارة السورية
اعتمدت كثيرًاَ على العالقات التجارية
مــع االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،بـنـسـبــة تصل
إلى  %45إلى  %55من مجمل التبادل
ّ
تخيل أثر العقوبات
التجاري .ويمكن
في امليزان التجاري السوري في ضوء
املقاطعة والعقوبات األوروبية .وبفعل
تــراجــع االسـتـثـمــار األجـنـبــي املـبــاشــر،
أصـ ـبـ ـح ــت ن ـس ـب ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة الـ ـظ ــا ّه ــرة
 ،%60فـيـمــا وص ـلــت ال ـب ـطــالــة املـقــنـعــة
إل ـ ــى  .%70وت ــراجـ ـع ــت ق ـي ـم ــة صــافــي
االسـتـثـمــار األجـنـبــي املـبــاشــر مــن 0.7
مليار دوالر عــام  2011إلــى  0.1مليار
دوالر عــام  ،2015مــا اضـطــر الحكومة
إلى زيادة مخصصات الدعم والرعاية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ع ـل ــى حـ ـس ــاب اإلنـ ـف ــاق
العام االستثماري املتراجع .وأسهمت
الـعـقــوبــات فــي تنشيط اقـتـصــاد الظل
الذي سمم بيئة األعمال ،فدخلت إليها
آلـيــات الفساد وأصبحت بيئة طــاردة
لــاس ـت ـث ـمــار ورؤوس األعـ ـم ــال .كــذلــك
دفعت العقوبات الحكومة إلى اللجوء
إلى السماسرة والوكالء وتجار السوق
السوداء.

منذ انطالق الـحــرب ،غــادرت  14شركة
نفطية األراضــي السورية ،كانت تنتج
نحو  100ألف برميل يوميًا ،إلى جانب
 7ماليني متر مكعب من الغاز الطبيعي،
مــا رفــع الخسائر املــالـيــة املـبــاشــرة إلى
 27مـلـيــار دوالر فــي ع ــام  .2015وبــدت

غادرت  14شركة
نفطية األراضي السورية
منذ انطالق الحرب

تقانة أو تكنولوجيا أميركية متطورة،
ف ــي ح ــال ارت ـبــاط ـهــا ب ـعــاقــات تـجــاريــة
مع الحكومة السورية .فأتت العقوبات
األوروب ـ ـيـ ــة ل ـتــوقــف ت ـصــديــر  150ألــف
برميل يوميًا كانت تتجه إلــى أســواق
دول االتحاد األوروبي ،وهو ما يعادل
قرابة  5مليارات دوالر سنويًا ،ونحو
 %35م ــن إج ـم ــال ــي الـ ـ ـص ـ ــادرات .كــذلــك
تراجعت الطاقة التكريرية للمصافي
البترولية (حـمــص وبــانـيــاس) بنسبة
 %50م ــن إج ـم ــال ــي ال ـت ـك ــري ــر الـ ـع ــادي.
واقتصر إنتاج املصفاتني على تكرير
النفط الــذي يستجر من إيــران ،إضافة
إل ـ ــى إن ـ ـتـ ــاج م ـح ـلــي ب ـ ـحـ ــدود  10آالف
ب ــرم ـي ــل ي ــوم ـي ــا .ف ـي ـمــا اس ـت ـم ــر ت ـكــريــر
النفط في املناطق التي يسيطر عليها
املـسـلـحــون بــإنـتــاج وسـطــي ي ـقــارب 40
أل ــف بــرم ـيــل ي ــوم ـي ــا ،ب ـط ــرق ب ــدائ ـي ــة ال
تخضع للضوابط واملعايير العلمية،
م ــا س ـب ــب أضـ ـ ـ ــرارًا ب ـي ـئ ـيــة ج ـ ّـم ــة .وق ــد
دفعت العقوبات االقتصادية الحكومة
إلــى االعـتـمــاد على الـشــركــات الخاصة
وتحرير أسـعــار قطاع الطاقة ،مــا أدى
إلـ ــى رفـ ــع أسـ ـع ــار امل ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة
بـصــورة مـتـكــررة لتوفير م ــوارد مالية
حكومية.

الحكومة السورية مضطرة لالستجابة
إلى شروط شركات نفطية بديلة رفعت
سقف االبتزاز واملساومة ،وبكفاءة أقل
بكثير مــن ســابـقــاتـهــا .وم ــن الــافــت أن
أث ــر الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة املـبــاشــر في
قطاع النفط ومشتقاته محدود ،بفضل
االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـش ــرك ــات األوروب ـ ـيـ ــة،
غ ـيــر أن أث ــره ــا ات ـض ــح ع ـنــدمــا لـجــأت انهيار الزراعة
ّ
الواليات املتحدة إلى معاقبة الشركات توضح الــدراســة التي أعــدهــا الدكتور
األوروب ـيــة وغـيــرهــا ،الـتــي تعتمد على علي ،معتمدًا على إحصائيات «املركز
السوري لبحوث السياسات» أن خسائر
دفعت العقوبات الحكومة نحو اللجوء إلى السماسرة وتجار السوق السوداء (أرشيف ــ أ ف ب) االقـتـصــاد نتيجة الـحــرب والعقوبات
بلغت  3368مـلـيــار لـيــرة ســوريــة .ومــا
كانت نسبة مساهمة القطاع الزراعي
في الناتج املحلي لتنخفض إلــى ،%5
ب ـع ــدم ــا ش ـك ـلــت خ ـم ـســة أضـ ـع ــاف ه ــذا
ال ـنــاتــج ق ـبــل الـ ـح ــرب ،ل ــوال الـعـقــوبــات
ال ـ ـتـ ــي أدت إلـ ـ ــى فـ ـ ـق ـ ــدان م ـس ـت ـل ــزم ــات
اإلنتاج واملعدات الزراعية .وانصرفت
الحكومة إلــى محاولة رأب العجز في
إنتاج املحاصيل الزراعية ،بعد خروج
مساحات زراعـيــة واسعة عن الخدمة،
وص ــارت مسرحًا للعمليات القتالية.
ول ـجــأت إل ــى تــوفـيــر الـقـســم األك ـبــر من
املحاصيل األســاسـيــة كالقمح وال ــذرة
مــن إي ــران ،بمساعدة الخط االئتماني
الذي فتحته طهرات مع دمشق ،إضافة
إلى توفير قسم آخر من روسيا.

تقرير

االستخبارات اإلسرائيلية :الوجود اإليراني في سوريا أكثر ما يشغلنا
محمد بدير
دعــا وزيــر االستخبارات اإلسرائيلي يعقوب كاتس واشنطن إلــى ضــرورة
مواجهة «الــوجــود اإليــرانــي الــدائــم في سوريا في ّأي تسوية إلنهاء الحرب
ّ
السورية» ،فيما حــذر ضابط رفيع في شعبة االستخبارات التابعة لجيش
ال ـع ــدو م ــن ه ــذا ال ــوج ــود ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه أك ـثــر م ــا يـشـغــل االس ـت ـخ ـبــارات
اإلسرائيلية.
وذك ــرت تقارير إعالمية عبرية أن كاتس دعــا ،خــال زي ــارة يقوم بها إلى
الواليات املتحدة ،إلى االعتراف بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة الجوالن
على خلفية الحرب في سوريا واالستقرار اإليراني داخلها .وبحث كاتس
فــي لقاء أج ــراه مــع مسؤولني فــي لجنة االسـتـخـبــارات فــي مجلس الشيوخ
األميركي «قضايا تتصل بالتآمر اإليراني في الشرق األوســط» ،في سياق
العمل على إيجاد تفاهم مشترك بني تل أبيب وواشنطن حولها .وبحسب
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،أكد الوزير اإلسرائيلي ضرورة مواجهة «الوجود
اإليراني الدائم في سوريا في ّأي تسوية إلنهاء الحرب السورية» ،مشيرًا إلى
أن «مــن شــأن هــذا الــوجــود أن يلزم إسرائيل بتعزيز قواعدها وقواتها في
ّ
بشكل يرتب عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا عليها ،حتى من
الجوالن والجليل
ٍ
دون إطالق صــاروخ واحد باتجاهها» .وأشــار إلى أن على الواليات املتحدة
العمل مع دول املنطقة من أجل منع إيران من إيجاد تواصل جغرافي بري بني
ّ
العراق وكل من سوريا ولبنان» .كذلك دعا إلى فرض عقوبات «شالة» على
كل من إيران وحزب الله «لكي نمتنع عن وضع تكون إسرائيل فيه مضطرة
إلى الرد بقوة ضد الدولة اللبنانية ،ردًا على قصف حزب الله مدنيني وبنى
تحتية داخل إسرائيل».
من جهة أخرى ،نشرت صحيفة «معاريف» أمس مقابلة مطولة مع مسؤول
الساحة الشمالية الشرقية في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية
تمحورت حول الوضع في الساحة السورية .وقال الضابط الذي ّ
عرفت عنه

الصحيفة بالعقيد «ألــف» إن «التهديد اإليــرانــي هــو أكثر مــا يشغلنا اليوم
في الشأن الـســوري .فعندما يكون لديك عشرة آالف مقاتل شيعي يمكن
تحريكهم بأمر بسيط مــن مكان إلــى آخــر ،فــإن مــن املمكن أن تجدهم في
الـجــوالن إذا اقتضت الحاجة ذل ــك ...اإليــرانـيــون يــريــدون حـضــورًا عسكريًا
وقواعد تسمح لهم بمواصلة تعزيز قوة حزب الله» .وأضاف «يجب أن نفهم
أن من الصعب جدًا مواصلة تعزيز قوة حزب الله من دون حرية حركة وتنقل
داخل سوريا .تقريبًا كل ما ينتقل بني إيران ولبنان يمر عبر سوريا ،ولذلك
يوجد جهد إيــرانــي كبير لتعزيز كــل هــذه الـقــوات .بعضها ّ
معد لالنتشار
قبالتنا ،وبعضها النـتـشــار أوس ــع .إنـهــم يـســاعــدون الـســوريــن فــي ترميم
قدرات اإلنتاج العسكري الخاصة بهم ،ويحاولون إنشاء قدرات إنتاج كهذه
في لبنان».
ً
ورأى العقيد «ألف» الذي تضم ساحته كال من إيران والعراق وسوريا ولبنان
أن إيران تتكلف مليارات الدوالرات في دعم سوريا «ويشمل هذا خط اعتماد
نفطي بحجم كبير ،وكذلك مسلحني ،وتجهيزات ،وذخيرة ومال .نحن نتحدث
عــن عـشــرات آالف األطـنــان مــن الوسائل القتالية والتجهيزات التي تنقلها
إيران سنويًا إلى سوريا وحزب الله .ويريد اإليرانيون تأسيس مقابل لهذا
االستثمار ،ولذلك هم يتطلعون إلى بناء ميناء بحري على سواحل املتوسط،
كذلك فإنهم ّ
يؤسسون لتملكات عقارية وأخرى لها عالقة بالتعدين».
وردًا على ســؤال حول ما إذا كان امليناء قيد التطوير ،أم أنه ال يــزال مجرد
ً
ميناء ،لكن األمــر ال يــزال في طور
طموح ،أجــاب العقيد ألــف «إنهم يريدون
ّ
ً
ميناء كهذا
التخطيط .وهــم ال يريدون امليناء فقط من أجــل إسرائيل ،لكن
يجب أن يشغلنا كثيرًا ،ألن ذلك يعني أن باستطاعتهم املجيء إلى هنا بسفن
ّ
محملة باألسلحة والذخائر .وهذا سوف يساعدهم في التغلب على التحديات
التي يواجهونها في نقل السالح إلى هذه الساحة» .واستطرد شارحًا «بشكل
عام ،إن املزج بني الصناعة العسكرية اإليرانية املتطورة جدًا وقوة القدس في
الحرس الثوري املوجودة في سوريا والجهود الرامية إلى تعزيز قوة حزب

الله وقدراته ،إن هذا املزج خطير على املنطقة .إن أي شيء يساعدهم في نقل
أسلحة وذخائر إلى هنا بصورة ناجعة وآمنة ،يجب أن يقلقنا».
ورأى أن الجهود التي يبذلها اإليرانيون في سوريا تتيح لهم املناورة على
أشياء لم يعرفوها في السابق« ،فالقتال هنا يحصل في إطار ائتالفي ،مع
حزب الله والجيش السوري وبالتنسيق مع الــروس ،وهذا يعني تفعيل أطر
عمل مركبة .وبالنسبة إلى اإليرانيني هذا تدريب ممتاز ،رغم أنه بثمن باهظ».
ّ
التحسن «وال تعنينا
ورأى أن القدرات اإليرانية على هذه الصعيد في طور
القدرات التقليدية اإليرانية ،إذ إننا ال نقدر أن دبابات إيرانية ستأتي إلى هنا.
ما يجب أن يقلقنا أكثر هو قدرات حزب الله .وال يستطيع أحد أن يقول إن
حزب الله هو نمر من ورق .إنهم (الحزب) يبذلون جهدًا كبيرًا في سوريا،
وقــد اكتسبوا قــدرات ومـعــارف ،بما في ذلــك القتال املدمج مع قــوات القدس
اإليرانية والجيش السوري .في املستقبل ،سيمكنهم أن يصرفوا هذه الفائدة
في املواجهة معنا .اليوم ،حزب الله قريب من تصنيفه كجيش ،بما يشمل
القدرة على الدمج بني االستخبارات والنار وتنفيذ عمليات لم يتعرفوا عليها
في املاضي».
وأشــار العقيد «ألــف» إلى أن إسرائيل تدرس قــدرات حزب الله من خالل ما
يحصل فــي ســوريــا« :علينا أن ننظر عامني أو أربـعــة أع ــوام إلــى األم ــام من
أجل أن ندرس على املستوى التكتيكي معركة حلب كي نستطيع القول أي
قــدرات سيجلب حــزب الله معه إلــى لبنان بعد هــذه الـحــرب» .وحــول معركة
حلب قال إنه «من الناحية التكتيكية ،كان هذا الحدث مثيرًا لالهتمام .كانت
فيه عناصر من الخداع ،وفي مرحلة معينة نفذوا التفافًا عميقًا وهاجموا من
الطرف الثاني ،ثم قطعوا الجزء الشرقي من حلب وحاصروا األحياء وعملوا
مقابلها بطريقة حرب املدن ،وهكذا نجحوا في احتالل املدينة خالل أقل من
شهر» .وحول العبر التي ينبغي للجيش اإلسرائيلي أن يستخلصها من هذه
املعركة ،قال الضابط اإلسرائيلي «علينا أن نتابع ذلك وندرسه ،ألن هناك
ً
احتماال بأن نواجه هذه القدرات في املستقبل».
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بورتريه

ّبدد فوز نفتالي
بينت برئاسة حزب «البيت
ِ
اليهودي» مجددًا
الشائعات التي تحدثت
سابقًا عن «مؤامرة»
إلطاحته من داخل حزبه.
ثمانون بالمئة ّ
مجدوا
«مسيحهم» أمس،
مانحين إياه الثقة بتمثيل
«قيم الصهيونية الدينية»
في انتخابات الكنيست
المقبلة

نفتالي بينت

مدير الحكومة اإلسرائيلية خلف الكواليس

بيروت حمود
ً
م ـ ـ ــذل ـ ـ ــوال ،ي ـ ـخـ ــرج رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلســرائـيـلــي ،بنيامني نتنياهو ،من
ً
«م ـع ــارك» التحقيقات ض ــده ،داخ ــا
في ما قد ّ يكون «احتضارًا سياسيًا»
لزعيم فــضــل زجــاجــات الشامبانيا،
والسيجار الفاخر ،وصبغات الشعر،
وال ـ ــرش ـ ــى ،ع ـل ــى ت ـ ــرك أث ـ ــر ال يـغـفـلــه
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ح ـت ــى داخ ـ ـ ــل ح ــزب ــه عـلــى
األقل .بخالفه ،يخرج الخصم العنيد
ن ـف ـتــالــي ب ـي ـنــت ،م ــزهـ ـوًا ب ـعــدمــا فــاز

بينت نفسه رئيسًا للحكومة (عن الويب)
يرى ِ

استراحة
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أفقيا

 -1أحد أئمة اللغة واألدب ويرجع إليه الفضل في تأسيس علم العروض –  -2سعة
رخــاء وغنى – عاصمة مالطة –  -3مرفأ إيطالي على األدريــاتـيــك – مــاركــة زيــوت
سيارات معروفة –  -4مرفأ إيطالي على األدرياتيك – خفق القلب واضطرب – -5
إســم ب ــوذا فــي الـصــن – ضمير منفصل –  -6مــرض ص ــدري – نهض مــن الـفــراش
ّ
غربي سيبيريا – عائلة كاتب
– للتأوه –  -7سلسلة جبال في جمهورية روسيا
ُ
وروائــي ومسرحي أميركي راحل كان أحد أزواج مارلني مونرو –  -8تطرد وتبعد
ّ
– عائلة مهندس فرنسي راحل أول من صنع آلة طار بها –  -9صاح التيس – خط
الدفاع عن فرنسا خالل الحرب العاملية الثانية –  -10دولة في أميركا الوسطى

عموديًا

شروط اللعبة

 -1عشيقة هتلر تزوجها قبل انتحارهما بيوم واحــد –  -2في الفم – سهل ونهر
ُ
إيـطــالــي – ه ــاج الـ ـ ّ
ـدم –  -3مــديـنــة أملــانـيــة عـلــى ض ـفــاف نـهــر املــايــن تـعــد العاصمة
اإلقتصادية في البالد –  -4أحــرف متشابهة – بلدة لبنانية بقضاء كسروان – -5
للتأفف – بلدة لبنانية بقضاء الكورة –  -6عاصمة كوبا على مضيق فلوريدا –
عائلة مطرب لبناني راحل –  -7يأتي بعد – ما تقذفه البراكني – من أسماء البحر
–  -8ملكة صــور األسطورية كانت ُتعرف أيضًا بإسم ّ
ّ
شرقي
اليسا – نهر روســي
سيبيريا –  -9يضع التاج على رأس امللك في احتفال – البلدان واألمــم –  -10لقب
هتلر ويعني الزعيم أو القائد
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مشاهير 2568

حلول الشبكة السابقة

 -1جمل – الوزير –  -2بر – نيازك –  -3ملسه – ماي –  -4اريزونا – رق –  -5لير – ّ
دك – -6
كتاب – انوغو –  -7راالي – وشاح –  -8يرتبك – نا –  -9لرويك – يردن –  -10بنسلفانيا

حل الشبكة 2567

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.

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

م ـجــددًا بــانـتـخــابــات حــزبــه («الـبـيــت
اليهودي») الداخلية.
بــأغـلـبـيــة  %80م ــن أص ـ ــوات نــاخـبــي
«الـبـيــت ال ـي ـه ــودي» ،اسـتـطــاع بينت
َ
منافسيه يــونــاتــان برنسكي
سحق
الذي نال  %12من األصوات ،والراف
يـتـسـحــاق زاغ ــا ال ــذي ن ــال  %7فقط.
ف ـ ـ ــوزه ال ـ ـ ــذي ظـ ـه ــر «غـ ـي ــر م ـف ــاج ــئ»
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى صـحـيـفــة «إس ــرائ ـي ــل
ال ـ ـيـ ــوم» ،ل ــم ي ـ ــردع ال ــزع ـي ــم ال ـق ــدي ــم ـ
الجديد من مخاطبة ناخبيه ،بالقول:
«وضـ ـعـ ـن ــا ال ـ ـيـ ــوم ال ـح ـج ــر األس ـ ــاس
فــي طــريــق قـيــادة الــدولــة ،فاالختيار
لــم يـكــن شخصيًا ،إنـمــا هــو اختيار
نهج يحافظ على أمــن إســرائـيــل من
ٍ
دون تنازالت ،ويحافظ على هويتنا
اليهودية ،ووحدة صفوفنا».
ل ـكــن ،م ــن ه ــو «م ـس ـيــح الـصـهـيــونـيــة
ال ــدي ـن ـي ــة امل ـن ـت ـظ ــر» ـ ـ ـ ك ـم ــا وص ـف ـتــه
ال ـص ـح ــاف ـي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة هـ ــداس
ري ـف ـيــك؟ وم ــن ه ــو ه ــذا ال ــرج ــل ال ــذي
أج ـب ــر رئ ـي ــس ح ـكــوم ـتــه ،نـتـنـيــاهــو،
وف ـ ـ ـ ــق صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «ه ـ ـ ـ ــآرت ـ ـ ـ ــس» ع ـلــى
«االس ـت ـســام»؟ وأظ ـهــره كـ«سياسي
ضـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــف… ي ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــخ ب ـ ـس ـ ـهـ ــولـ ــة
للضغوط والـتـهــديــدات» ،رغــم كونه
وزيرًا محدود ّ النفوذ والصالحيات؟
«ك ـي ــف س ـي ـمــثــل ن ـت ـن ـيــاهــو مـصــالــح
إس ــرائ ـي ــل ف ــي وج ــه أع ــدائ ـه ــا إذا لم
ي ـس ـت ـط ــع حـ ـت ــى ال ـ ــوق ـ ــوف فـ ــي وج ــه
وزيــر للتربية والتعليم؟» ،تتساءل
«ه ــآرت ــس» ،مـغـفـلــة أن قــائــد مـعــركــة
إلـ ـغ ــاء ت ـج ـم ـيــد بـ ـن ــاء امل ـس ـتــوط ـنــات
باملعنى
لــم يـكــن مـجــرد وزي ــر ع ــادي َ
الـتـقـلـيــدي ،ب ــل ه ــو كـمــا ُوصـ ــف عــام
« 2013نادر».
بـيـ ِـنــت ،املــولــود فــي حيفا ع ــام 1972
ألبوين يهوديني هاجرا من الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة بـ ـع ــد ن ـك ـس ــة ع ـ ـ ــام ،1967
ّ
تحول من مستشار بني أيــدي «امللك
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شــاعــر وأدي ـ ــب وص ـحــافــي م ـصــري ( )1921-1873ك ــان يـجـيــد الـتــركـيــة
والفرنسية ويتكلم اإلنكليزية والـيــونــانـيــة .طــالــب بالحرية وبحقوق
املرأة .له «الصحائف السود»
 = 8+1+3+6+2+4القروض ■  = 5+10+9+11من املعادن ■  = 8+7عملة
آسيوية

حل الشبكة الماضية :راشيل كارسون

بيبي» فــي  ،2007إلــى «رق ــم صعب»
ف ــي امل ـف ــاوض ــات االئ ـتــاف ـيــة ،بـعــدمــا
فـ ــرض ن ـف ـســه زع ـي ـمــا ع ـلــى األح ـ ــزاب
الصهيونية الــديـنـيــة املـنـضــويــة في
«ال ـب ـيــت ال ـي ـه ــودي» ،وهـ ــي« :امل ـف ــدال
الجديد واالتحاد الوطني ـ النهضة»،
وذلـ ــك إث ــر انـفـصــالــه ع ــن «الـلـيـكــود»
نتيجة خالفات قيل إنها مع عقيلة
نتنياهو ،سارة.
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي ،ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـلـ ـق ــى ت ــدريـ ـب ــه
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ف ـ ـ ــي وحـ ـ ـ ـ ـ ــدة الـ ـنـ ـخـ ـب ــة
لـ ـلـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــإشـ ـ ــراف
االستخبارات التابعة لجيش العدو،
وش ـغ ــل ب ـعــد ذلـ ــك م ـنــاصــب ق ـيــاديــة
ّ
ـأت من
عــدة في الوحدة نفسها ،لم يـ ِ
خلفية سياسية وعسكرية فقط ،فهو
محام تخرج في الجامعة العبرية في
ٍ
القدس املحتلة ،كما أنه رجل أعمال
ناجح وفق تصنيف مجلة «فوربس»
عــام  ،2012إذ جــاء في قائمتها على
أنـ ـ ــه أحـ ـ ــد أفـ ـض ــل م ـق ــات ـل ــي وحـ ـ ــدات
الكوماندوس اإلسرائيلية السابقني
الذين نجحوا في عالم إدارة األعمال
بعد خدمتهم العسكرية.
بينت
بصفته يمينيًا متشددًا ،يرى ِ
ّ
أن «تعلم الديانة اليهودية والتفوق
ف ـي ـهــا أك ـث ــر أه ـم ـيــة م ــن ال ـت ـف ــوق في
َ
مجالي الرياضيات والعلوم» ،ألننا
«لسنا قــادريــن (اإلسرائيليني) على
ض ـمــان ق ـيــام دول ـت ـنــا ال ـي ـهــوديــة من
دون اإلملـ ـ ـ ــام ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوراة ...بـصـفـتـنــا
يـ ـه ــودًا ،ف ــا ي ـك ـفــي أن ن ـك ــون شعبًا
يتقن املعرفة بالتقنيات الناشئة ،بل
علينا أن نكون شعبًا يعرف التوراة
ويفهمها أيضًا».
ي ـ ـح ـ ـمـ ــل ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر صـ ـ ــاحـ ـ ــب ك ـ ـتـ ــاب
«ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج» أي ــدي ــول ــوج ـي ــا يـمـيـنـيــة
واضـ ـ ـح ـ ــة ،فـ ـه ــو ي ـن ـت ـم ــي إلـ ـ ــى ت ـي ــار
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العالم
الصهيونية الــديـنـيــة ،ويـنــاضــل من
أجل «نيل الشعب اإلسرائيلي حقوقه
كــافــة» ،مؤمنًا ب ــ«أرض إسرائيل من
بينت
الـنـهــر إل ــى ال ـب ـحــر» .كـمــا ي ــرى ِ
أن «ال ــوق ــت ح ــان ل ـض ـ ّـم ال ـض ـفــة إلــى
إســرائـيــل» ،وال ينسى الــدعــوات إلى
«تفجير الحرم القدسي» أو استخدام
ال ـخ ـي ــارات الـعـسـكــريــة لـلـتـصــدي ملا
ُيطلق عليه «اإلرهــاب الفلسطيني»،
وم ـ ـنـ ــع أي م ـ ـحـ ــاولـ ــة إلق ـ ــام ـ ــة دول ـ ــة
فلسطينية.
ُ
يقول بينت إنــه «فــي  ،1977انتخب
الـيـمــن ،لكن فقط فــي  2016بــدأنــا...
ُ
نـ ـح ــك ــم» ،م ـع ـل ـنــا ب ــذل ــك ب ــداي ــة عـهــد
ّ
جـ ــديـ ــد يـ ـع ــب ــر صـ ــراحـ ــة عـ ــن «روح
اليمني اإلسرائيلي الحقيقي» .ومن
املهم اإلشــارة إلــى أنــه شغل منصب
امل ــدي ــر ال ـع ــام لـ ـ «امل ـج ـلــس اإلقـلـيـمــي
ل ـل ـم ـس ـت ــوط ـن ــات فـ ــي الـ ـضـ ـف ــة» ع ــام
 ،2009وأسس حركة «إسرائيل لي»
م ــع زمـيـلـتــه وزي ـ ــرة ال ـق ـضــاء إيـلـيــت
ش ــاكـ ـي ــد ،ك ـم ــا اسـ ـتـ ـط ــاع فـ ــي 2017
رغ ــم الـتـمـثـيــل املـ ـح ــدود ل ـحــزبــه في
ال ـك ـن ـي ـســت (ث ـمــان ـيــة م ـقــاعــد ف ـقــط)،
نـ ـق ــل املـ ـ ـش ـ ــروع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي إل ــى
القمة ،وذلك بفرض قانون «تسوية
املستوطنات».
وإثـ ـ ــر ال ـت ـه ــدي ــد ب ــزع ــزع ــة االئـ ـت ــاف
الحكومي ،نجح السياسي الذي قيل
عـنــه ف ــي  2013إن ــه «س ـي ـحــدث ث ــورة
وانـقــابــا» ،فــي إرغ ــام نتنياهو على
التراجع عن قراره تأجيل التصويت
على القانون ،ليجري التصويت في
موعده املحدد.
في العلن ،يقلل نتنياهو من خطورة
حـلـيــف األمـ ــس وخـصـمــه الـسـيــاســي
ال ـحــالــي ،لـكــن بينما يـخـضــع حاليًا
ل ـل ـت ـح ـق ـيــق فـ ــي ق ـض ـي ـتــن تـتـعـلـقــان
بالفساد وتلقي الرشىُ ،يدرك رئيس
الحكومة جدية التهديد الذي يمثله
زعيم «البيت اليهودي» ،لذلك لم يكن
مفاجئًا ما كشفته هذه التحقيقات،
حول طلب نتنياهو من صديقه مالك
صحيفة «يديعوت احرونوت» ،نوني
مــوزيــس ،تلفيق األخـبــار واألكــاذيــب
ح ــول بـيـنــت ومـهــاجـمـتــه م ــن منبره
اإلع ـ ــام ـ ــي .أل ـ ــم ي ـك ــن ه ــو ن ـف ـســه مــن
منعه أيضًا من إلقاء خطاب النصر
بعد التصويت النهائي على القانون
بينت
(التسوية) ،وذلك كي ال يظهر ِ
الرجل السياسي األقوى؟
بينت نفسه
وفــق «ه ــآرت ــس»« ،ي ــرى ِ
رئ ـي ـس ــا ل ـل ـح ـك ــوم ــة» ،وي ـت ـع ــام ــل مــع
نتنياهو «كأنه سفير له في الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة» ،ف ـي ـمــا رأت ش ــاك ـي ــد ،فــي
مـ ـق ــابـ ـل ــة م ـ ــع ال ـ ـق ـ ـنـ ــاة االس ــرئـ ـيـ ـلـ ـي ــة
الـ ـ ـع ـ ــاش ـ ــرة ،أن ـ ـ ــه ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون رئ ـي ـس ــا
للحكومة بحلول .2019
من الصحيح أن «الليكود» و«البيت
الـ ـيـ ـه ــودي» ال ي ـخ ـت ـل ـفــان ك ـث ـي ـرًا فــي
الـتــوجــه الـسـيــاســي ،وأن «الـتـحــالــف
الطبيعي» بينهما هو أيديولوجي،
كما عـ ّـبــر عنه نتنياهو ،لكن ذلــك ال
ينفي أن هـنــاك عــاقــة تنافسية بني
الـ ـح ــزب ــن .ظ ــاه ــري ــا ،ه ـن ــاك تـحــالــف
أيــديــولــوجــي يميني مـتـطــرف ،لكنه
ي ـح ـم ــل فـ ــي ط ـي ــات ــه امل ـن ــاف ـس ــة عـلــى
أص ـ ـ ــوات ال ـي ـم ــن ،وخ ـص ــوص ــا عـلــى
أصـ ـ ــوات امل ـس ـتــوط ـنــن ال ــذي ــن بــاتــوا
يـشـكـلــون أك ـثــر م ــن  %11م ــن مجمل
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن الـ ـيـ ـه ــود ،وقـ ــد تــزيــد
ال ـن ـس ـب ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك وف ـ ــق مـع ـط ـيــات
تشير إلــى اقـتــراب عــدد املستوطنني
في الضفة من  800ألف.
بينت
ل ــذل ــك ،يـمـكــن أن نـفـهــم ص ــراع ِ
ل ـت ـعــزيــز قـ ـ ــدرة امل ـس ـتــوط ـن ـيــن عـلــى
ف ــرض أجـنــداتـهــم ،وه ــو مــا ظـهــر في
م ـعــرك ـتــه ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى أك ـث ــر من
جبهة .وعندما سئل ذات يــوم :ملــاذا
(ه ـ ــو) ل ـيــس م ــن «ال ـل ـي ـك ــود»؟ أج ــاب
بـ ـ ــأن األخ ـ ـيـ ــر «يـ ـمـ ـث ــل قـ ـي ــم ال ـح ــرك ــة
ال ـت ـص ـح ـي ـح ـيــة ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ال ـتــي
أن ـش ــأه ــا زئ ـي ــف جــابــوت ـن ـك ـســي ،وال
يمثل التعاليم الروحية التوراتية...
البيت اليهودي جذوره في التوراة!».
م ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ـس ـ ـنـ ــا أمـ ـ ـ ـ ـ ــام مـ ـتـ ـط ــرف
صهيوني من نوع جديد ،فهو وجه
«العملة» اآلخر فقط .هناك من يدير
الصراع مع الفلسطينيني بالشروط
الـتـعـجـيــزيــة ،وه ـنــك مــن يــؤمــن ،مثل
بينت ،بــأن «للفلسطينيني دولـتــن،
ِ
غزة واألردن».
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◄ وفيات ►

سعى خبراء أميركيون إلى تركيب رادارات على الجزيرة (أ ف ب)

اليمن

«موطئ قدم»
أميركي جديد في
البحر األحمر
يزيد األميركيون حضورهم المباشر في الساحة اليمنية.
قاعدة عسكرية جديدة يجري العمل على إنشائها
بسرية وبسرعة في أكبر الجزر اليمنية في البحر األحمر
صنعاء ــ األخبار
عـلــى أك ـبــر ال ـج ــزر الـيـمـنـيــة ف ــي البحر
ّ
األح ـم ــر ،حــطــت طــائــرتــان عسكريتان
أميركيتان تحمالن مـعــدات مختلفة،
مـنـهــا امل ـخ ـصــص لـلـتـنـ ّـصــت وال ــرص ــد
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــاري .امل ـ ــوق ـ ــع ه ـ ــو ج ــزي ــرة
حـنـيــش الـكـبــرى ( 130كـلــم عــن مدينة
الحديدة و 40كلم عن املخا) ،وذلك بعد
أن تـمـكـنــت دول تـحــالــف ال ـع ــدوان من
السيطرة على جزر سقطرى في البحر
الـعــربــي ومـيــون فــي بــاب املـنــدب وزقــر
في البحر األحمر.
مـ ـ ـص ـ ــادر خـ ــاصـ ــة ن ـق ـل ــت ف ـ ــي ح ــدي ــث
إل ــى «األخـ ـب ــار» أن عـ ــددًا م ــن ال ـخ ـبــراء
األمـيــركـيــن ،ف ــور وصــولـهــم الـجــزيــرة،
سعوا إلــى تركيب أجـهــزة رادار ،علمًا
ب ــأن حـنـيــش سـبــق أن تـعــرضــت خــال
ال ـعــام األول مــن ال ـحــرب لقصف جــوي
أدى إلى مغادرة الصيادين لها قبل أن

ّ
يمهد الجنود
األميركيون التضاريس
إلقامة قاعدة
عسكرية

تسيطر عليها قوات "التحالف" مطلع
كانون األول .2015
منذ ذلك اليوم ،صارت حنيش منطقة
ع ـس ـك ــري ــة م ـغ ـل ـق ــة .ول ـ ـعـ ــل م ـ ــا أس ـه ــم
فـ ــي اخـ ـتـ ـي ــار ه ـ ــذه الـ ـج ــزي ــرة خ ـل ـ ّـوه ــا
مـ ــن ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مــوق ـع ـهــا
ال ـح ـي ــوي ووج ـ ــود م ـن ـشــآت عـسـكــريــة
بـنــاهــا الـجـيــش الـيـمـنــي ســابـقــا مطلع
التسعينيات .وهــي سبق أن تعرضت
لــاح ـتــال م ــن إري ـت ــري ــا ن ـهــايــة ،1995
قبل أن تعود إلى اليمن بعد التحكيم
الدولي.
وبالتزامن مــع وصــول طائرتي النقل
ال ـت ــاب ـع ـت ــن ل ـل ـج ـيــش األمـ ـي ــرك ــي إل ــى
ال ـج ــزي ــرة (ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي) ،منعت
قــوات "التحالف" كافة قواتها العاملة
ف ــي ب ـق ـيــة ال ـ ـجـ ــزر ،وك ــذل ــك امل ــوج ــودة
ب ــال ـق ــرب م ــن ال ـس ــواح ــل ال ـي ـم ـن ـيــة ،من
االقتراب من حنيش ،من دون أن تكشف
عــن أسـبــاب املـنــع ،لكن مــن الــواضــح أن
الهدف هو الحفاظ على سرية التحرك

ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي الـ ــذي ي ــأت ــي في
ظ ــل ح ــدي ــث وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـتــابـعــة
لـ«التحالف" عن اقتراب وشيك لعملية
عسكرية كـبـيــرة تـهــدف إل ــى السيطرة
على ميناء الحديدة.
امل ـصــادر نفسها ذك ــرت أن الطائرتني
األميركيتني هبطتا على مدرج ترابي
ت ــم تــوسـعـتــه أخ ـي ـرًا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
بدأت فيه فرق أخرى تسوير مواقع في
الجزيرة تتمتع بمرتفعاتها الصخرية
(أعـ ـل ــى م ــرت ـف ــع  430مـ ـتـ ـرًا ع ــن سـطــح
البحر).
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـص ــل ،ك ــان ــت ال ـس ـي ـطــرة
ال ـف ـع ـل ـي ــة ل ـ ـ ــإم ـ ـ ــارات عـ ـل ــى س ـق ـط ــرى
(جزيرة على مدخل خليج عدن وبحر
الـعــرب واملحيط الـهـنــدي) قــد أدت إلى
فـتــح شـهـيــة ال ـس ـعــوديــة ف ــي الـسـيـطــرة
على جــزر أخــرى في البحرين العربي
واألحـمــر .ونـظـرًا إلــى مــا تمثله ميون،
امل ـ ـشـ ــرفـ ــة عـ ـل ــى ب ـ ـ ــاب امل ـ ـ ـنـ ـ ــدب ،ق ـ ــررت
الـسـعــوديــة ب ـنــاء قــاعــدة عـسـكــريــة لها
ف ــي ال ـج ــزي ــرة ق ـبــل أن ت ـبــاشــر ق ـيــادات
يمنية موالية لها مهمة إجبار سكان
الـجــزيــرة عـلــى امل ـغ ــادرة ،عـبــر أساليب
الـتــرغـيــب والـتــرهـيــب ،إلخ ــاء املنطقة
والبدء ببناء أسوار القاعدة العسكرية
املزمع إقامتها.
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـحـ ــرص ال ـق ـط ــع
ال ـب ـحــريــة اإلم ــاراتـ ـي ــة ع ـلــى ال ـب ـقــاء في
املضيق بالقرب من الجزيرة.
أمـ ــا زق ـ ــر ،وهـ ــي إح ـ ــدى جـ ــزر أرخ ـب ـيــل
ـ ـ ح ـن ـيــش ،ف ـكــانــت ض ـمــن أه ـ ــداف دول
ال ـت ـح ــال ــف ح ـي ــث ي ــوج ــد ف ـي ـهــا حــالـيــا
املئات من املجندين الجدد ،إضافة الى
ضباط من جنسيات مختلفة يتولون
إدارة العمليات العسكرية من الجزيرة
ويـ ـق ــوم ــون ب ـم ـه ـم ــات أخ ـ ـ ــرى تـتـعـلــق
برصد حركة املالحة.
وزق ــر مــن أق ــرب امل ــواق ــع ل ـبــاب امل ـنــدب،
وت ـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـ ـلـ ــى ث ـ ــاث ـ ــة مـ ـ ــن خـ ـط ــوط
املــاحــة ،وسبق أن تعرضت لالحتالل
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ق ـب ــل ح ـ ــرب  1973وف ــق
مصادر تاريخية متعددة.
وزق ـ ــر وح ـن ـي ــش م ــن أهـ ــم الـ ـج ــزر ذات
امل ــوق ــع االس ـتــرات ـي ـجــي ال ـت ــي س ـبــق أن
ح ــاول ــت واش ـن ـط ــن ب ـشــأن ـهــا تــوسـيــع
ال ـخــاف اليمني ـ ـ اإلري ـت ــري منتصف
التسعينيات ،بهدف تدويل تلك الجزر
ووضعها تحت إدارة األمم املتحدة.
وتكمن أهمية الجزر اليمنية في البحر
األح ـ ـمـ ــر فـ ــي إش ــرافـ ـه ــا ع ـل ــى خ ـطــوط
املــاحــة الــدول ـيــة وقــربـهــا مــن املضيق
ّ
ً
املـهــم بــاب امل ـنــدب ،فـضــا عــن تمتعها
بـتـضــاريــس مـتـنــوعــة وثـ ــروات بحرية
متعددة.

ان ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم:
يوسف راجح طليس
أوالده :علي ،راجح وحسني.
أش ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاؤه :ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج فـ ـ ـ ـ ـ ــوزي ،م ـح ـمــد
واملرحومان نجدت وعلي.
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاج ب ـ ـ ـسـ ـ ــام (م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول م ـك ـت ــب
ال ـب ـل ــدي ــات امل ــرك ــزي ف ــي ح ــرك ــة أم ــل،
رئيس اتحاد النقل البري في لبنان).
أص ـ ـ ـهـ ـ ــاره :م ـح ـم ــد امل ـ ـس ـ ـتـ ــراح ،عـلــي
حرفوش وهيثم طليس.
ووري ف ــي ال ـث ــرى ف ــي جـبــانــة بلدته
بريتال أمس الجمعة.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي فـ ــي الـ ـبـ ـق ــاع ال ـي ــوم
الـسـبــت وغ ـدًا األح ــد فــي مـنــزل وال ــده
املرحوم الحاج راجــح طليس الكائن
ف ـ ــي بـ ــري ـ ـتـ ــال ف ـ ــي  29و 30ن ـي ـس ــان
الجاري.
وفــي بـيــروت نـهــار االثـنــن األول من
أيـ ـ ــار 2017ف ــي الـجـمـعـيــة اإلســام ـيــة
ل ـل ـت ـخ ـصــص وال ـت ــوج ـي ــه ال ـع ـل ـمــي –
الـجـنــاح مــن الـســاعــة الـثــالـثــة وحتى
السادسة عصرًا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :ح ــرك ــة أمـ ـ ـ ــل ،آل طـلـيــس
وعموم أهالي بريتال.

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►
غادرت العاملة البنغالدشية
hasina begum
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلت ـ ـصـ ــال عـلــى
الرقم 03/348234

◄ ذكرى ►
ُيـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادف األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــواق ـ ـ ـ ـ ــع ف ــي
 30/04/2017ذك ـ ــرى أسـ ـب ــوع عـلــى
وفاة الحاجة
وهيبة ابراهيم شحوري
أرملة املرحوم يوسف محمد جابر
أوالدها:
ال ــدكـ ـت ــور امل ـه ـن ــدس م ـح ـمــد يــوســف
جابر ،زوجته رشا رياض رعد
مي زوجة املهندس سمير منصور
سوريا جابر حيدر
هيفاء زوجة املرحوم االستاذ عاطف
جانبيه
اخوتها:
املــرحــوم محمد ش ـحــوري واالس ـتــاذ
رؤوف ش ـحــوري ،املــرحــومــة خديجة
زوجـ ـ ـ ــة امل ـ ــرح ـ ــوم مـ ـحـ ـم ــود ش ـع ـيــب،
واملــرحــومــة إس ـعــاف زوج ــة املــرحــوم
يوسف مطر واملرحومة رؤوفة زوجة
املرحوم مهدي الخليل
أحـ ـف ــاده ــا :امل ـه ـن ــدس رمـ ـ ــزي مـحـمــد
جـ ـ ــابـ ـ ــر ،االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذ ي ـ ــوس ـ ــف م ـح ـمــد
جابر،املهندس مروان سمير منصور،
األساتذة رمزي ونديم خلدون حيدر
واألستاذ عامر عاطف جانبيه
ح ـف ـي ــدات ـه ــا :زيـ ـن ــة س ـم ـي ــر م ـن ـصــور
زوجــة املهندس باسم ســويــدان ،هبة
سمير منصور زوجة األستاذ إيهاب
داموري،وزينب عاطف جانبيه.
ُ
ت ـت ـلــى آي ـ ــات م ــن ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم في
م ـن ــزل ابـنـتـهــا م ــي ،زوجـ ــة املـهـنــدس
س ـم ـي ــر م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ف ـ ــي بـ ـئ ــر ح ـس ــن،
شارع التصميم ،بناية منصور ،قرب
ال ـس ـفــارة املـغــربـيــة (مـنـطـقــة الـسـفــارة
الكويتية) وذلك طيلة نهار األحد.
للفقيدة الرحمة ولكم األجر والثواب.
اآلسـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــون :آل ش ـ ـ ـحـ ـ ــوري ،جـ ــابـ ــر،
م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ج ــانـ ـبـ ـي ــه ،حـ ـ ـي ـ ــدر ،رع ـ ــد،
ش ـع ـيــب ،م ـط ــر ،وع ـم ــوم أه ــال ــي املــن
الجنوبي.

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن تأهيل مسبق
ت ـع ـلــن ب ـلــديــة بـ ـي ــروت ع ــن ت ـمــديــد مهلة
تقديم عروض التأهيل املسبق للمقاولني
الـ ـع ــائ ــد ملـ ـ ـش ـ ــروع خـ ـط ــة ال ـت ـخ ـل ــص مــن
الـنـفــايــات الصلبة وتحويلها الــى طاقة
Waste Treatment Facilities for Beirut
 ،Municipalityليصبح املــوعــد االقـصــى
لتسليم ملفات التأهيل الساعة الثانية
من يوم الخميس الواقع في ،2017/6/1
ع ـل ــى ان تـ ـ ــودع م ـل ـف ــات ال ـت ــأه ـي ــل خ ــال
اوقات الدوام الرسمي في الغرفة  203في
مصلحة أمانة املجلس البلدي
ك ـم ــا ي ـس ـت ـمــر ت ـس ـل ـيــم شـ ـ ــروط ال ـتــأه ـيــل
خ ــال ه ــذه ال ـف ـتــرة ف ــي ال ـغــرفــة  203في
مقر املجلس البلدي ـ ـ الكائن في القصر
ال ـب ـل ــدي ف ــي وسـ ــط بـ ـي ــروت ال ـت ـج ــاري ـ ـ ـ
شـ ــارع وي ـغ ــان ـ ـ ـ ال ـطــابــق ال ـث ــان ــي ،وذل ــك
طيلة أوقات الدوام الرسمي.
وي ـم ـك ــن ملـ ــن ي ــرغ ــب االشـ ـ ـت ـ ــراك فـ ــي ه ــذا
الـتــأهـيــل االطـ ــاع عـلــى ش ــروط الـتــأهـيــل
عـلــى الـعـنــوان اع ــاه ،وذل ــك طيلة أوق ــات
الدوام الرسمي.
بيروت في  25نيسان 2017
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 743
إعالن للمرة الثانية
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من
ي ــوم الـخـمـيــس ال ــواق ــع فــي ،2017/5/11
تـ ـج ــري ب ـل ــدي ــة زوق م ـص ـب ــح ،مـنــاقـصــة
عمومية ،بطريقة تقديم أس ـعــار ،لشراء
آلتي بيك آب قالب عدد ( 2اثنني).
ي ـم ـكــن مل ــن ي ــرغ ــب ب ــاالشـ ـت ــراك ف ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة ،االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
ف ــي مــركــز ال ـب ـلــديــة خ ــال أوق ـ ــات الـ ــدوام
الرسمي.
ت ـقــدم ال ـع ــروض بــالـيــد م ـبــاشــرة عـلــى ان
تصل الى قلم البلدية قبل الساعة الثانية
ع ـش ــرة ظ ـه ـرًا م ــن آخ ــر ي ــوم ع ـمــل يسبق
ال ـيــوم امل ـحــدد لفضها اي ي ــوم االرب ـعــاء
ال ــواق ــع ف ــي  ،2017/5/10وي ــرف ــض كــل
عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
زوق مصبح ،في 2017/4/26
رئيس بلدية زوق مصبح
املحامي عبدو الياس الحاج
التكليف 755
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2015/581
طالب التنفيذ :بنك لبنان واملهجر ش.م.ل.
املنفذ عليه صالح حسن عبيد
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـنـ ـ ــد ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذي :الـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ــم
/1568ل.ق 2014/.ال ـص ــادر ع ــن اللجنة
القضائية الناظرة في الخالفات الناشئة
عـ ــن ت ـط ـب ـي ــق قـ ــوانـ ــن االسـ ـ ـك ـ ــان ت ــاري ــخ
2015/3/3
املعامالت :تاريخ التنفيذ2015/12/5 :
تاريخ تبليغ االنذار2016/7/3 :
تـ ـ ــاريـ ـ ــخ قـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز2016/7/28 :
وتــاريــخ تسجيله فــي الـسـجــل الـعـقــاري:
2016/8/18
تاريخ محضر وصف العقار2017/2/20 :
وتاريخ تسجيله2017/3/7 :
العقار املوصوف :القسم /2904/10عــرب
صــالـيــم ع ـب ــارة ع ــن شـقــة سـكـنـيــة مؤلفة
من صالون وسفرة وموزع و 3غرف نوم
و 5حمامات و 4شرفات تقع في الطابق
الرابع  /شمالي في منطقة الحمرا،
مساحته 175 :م2
التخمني 105.000 :د.أ.
الطرح 63000 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/7/6ال ـســاعــة 11:00
ظـهـرًا أم ــام رئـيــس دائ ــرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نطاقها واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـت ــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا ب ـم ـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار املـ ـط ــروح ودفـ ــع الـثـمــن

وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
املعاملة التنفيذية 2017/73
املنفذ :علي سميح رسالن
املنفذ عليهم :عاطف صيداوي ورفاقه
السند التنفيذي :حكم محكمة استئناف
النبطية املــدنـيــة رقــم  2017/10املـصــدق
ل ـح ـكــم بـ ــدايـ ــة ال ـن ـب ـط ـيــة رق ـ ــم 2016/10
واملنتهي الــى اع ــان عــدم قابلية العقار
/1432النبطية التحتا للقمسة العينية
وطــرحــه للبيع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي وتــوزيــع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2017/2/21 :
تاريخ تبليغ االنذار2017/4/10 :
العقار املوصوف 2400 :سهم من العقار
/1432الـنـبـطـيــة التحتا عـبــارة عــن ارض
ضـمـنـهــا ب ـنــاء مــؤلــف م ــن ثــاثــة طــوابــق
قديمة تصل اليه عبر طريق داخلي.
مساحته 463 :م2
التخمني 400.000 :د.أ.
الطرح 400.000 :د.أ.
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس

ال ــواق ــع ف ـيــه  2017/6/8ال ـســاعــة 11:00
ظهرًا أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
ال ـع ـقــار امل ــوص ــوف اعـ ــاه ،فـعـلــى الــراغــب
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة
بموجب شيك مصرفي منظم ألمر رئيس
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة
لــه ضـمــن نطاقها واال ع ـ ّـد قلمها مقامًا
ً
م ـخ ـت ــارًا ل ــه م ــا ل ــم ي ـكــن م ـم ـثــا ب ـم ـحــام،
وع ـل ـيــه االط ـ ــاع ع ـلــى ق ـي ــود الـصـحـيـفــة
الـعـيـنـيــة لـلـعـقــار املـ ـط ــروح ودفـ ــع الـثـمــن
وال ــرس ــوم ضـمــن املـهـلــة الـقــانــونـيــة تحت
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
مأمور التنفيذ
مرفت زبيب
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2014/972
طالب التنفيذ :حسن محمد بدير وكيله
املحامي حسن مرعي برو
املـ ـشـ ـت ــرك :ب ـن ــك املـ ـ ـ ــوارد ش.م.ل .وك ـي ـلــه
االستاذ غابي زهر
امل ـش ـتــرك :بـنــك الـبـحــر امل ـتــوســط ش.م.ل.
وكيله االستاذ رامي سميرة
املـنـفــذ عـلـيــه :عــواضــة مـحـمــود نـســر فــرن
الشباك ـ ـ الشارع العريض قرب التقاطع
ال ـطــابــق االول مــن ال ـع ـقــار رق ــم  425فــرن

الشباك
السند التنفيذي :سند دين املبلغ 28000
د.أ .عـ ــدا ال ـل ــواح ــق وع ـ ــدا ديـ ــن امل ـش ـتــرك
واللواحق.
تاريخ قرار الحجز 2014/6/11 :ـ ـ تاريخ
تسجيله2014/4/17 :
املطروح للبيع 2400 :سهم من العقار رقم
 4/425فرن الشباك:
مدخل وصالون وطعام و 3غرف ومطبخ
وحمامني و 4شــرفــات وت ــراس لــه موقف
س ـيــارة رق ــم  4طــابــق اول ـ ـ ـ حــق مختلف
خاضع لنظام ملكية الطوابق ـ ـ يشترك
بملكية الحقني املختلفني  1و 3وما ورد
عـلـيـهـمــا ـ ـ ـ تــأمــن كــامــل ال ـع ـقــار رضــائــي
مــع حــق الـتـحــويــل حـســب ش ــروط العقد
الدان :بنك البحر املتوسط ش.م.ل .املدين
عواضة نسر ـ ـ قيمة التأمني 225.000.000
ل.ل.
املساحة/120/ :م.2
ــــــ
/276000/د.أ.
ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــن:
الطرح/165600/:د.أ.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تحدد موعد املــزايــدة نهار االربعاء
الواقع في  2017/5/17الساعة الحادية
عشرة صباحًا أمــام رئيس دائ ــرة تنفيذ
بعبدا ـ ـ قصر عدل بعبدا ـ ـ املبنى الجديد.
شـ ــروط امل ــزاي ــدة :عـلــى ال ــراغ ــب بــالـشــراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز

إعالن بيع باملزاد العلني

صادر عن دائرة تنفيذ سير
رقم املعاملة/29 :و2015/
املنفذ :مصرف فرنسبنك ش.م.ل .وكيلته املحامية لبنى مسقاوي
املنفذ عليه :عمر عصمت الصمد بخعون شارع املحطة ملك والده
السند التنفيذي :عقد قرض وعقد رهن  12568.70د.أ.
بموجب استنابة من دائرة تنفيذ طرابلس
تاريخ قرار محضر الوصف 2016/3/5 :تاريخ تسجيله2016/5/10 :
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني الحصص االرثية العائدة للمنفذ عليه في العقارات  631و 927و 1403و 1404منطقة
بخعون العقارية وفقًا ملندرجات دفتر الشروط املنظم بتاريخ .2016/10/2
بدل الطرح
املطروح للبيع:
 1200سهم من العقار  631بخعون قيمة التخمني  33984د.أ 20390.4 .د.أ.
 1115.4د.أ.
 450سهم من العقار  927بخعون قيمة التخمني  1859د.أ.
 1937.4د.أ.
 800سهم من العقار  1403بخعون قيمة التخمني  3229د.أ.
 800سهم من العقار  1040بخعون قيمة التخمني  48468د.أ 29080.8 .د.أ.
مكان املزايدة :دائرة تنفيذ سير غرفة الرئيس وسام الحجار
تاريخ املزايدة :يوم الثالثاء الواقع في  2017/5/16عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا
شــروط املــزايــدة :على كل من يرغب باالشتراك في املزايدة عليه ان يعني مكانًا مختارًا له يقع ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه
قبل املباشرة بجلسة املزايدة ان يدفع مبلغًا موازيًا لبدل الطرح لدى صندوق الخزينة أو بموجب شيك مصرفي مسحوب على
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ سير تسليم شهادة تخوله حق االشتراك في املزايدة وعليه زيادة على الثمن دفع رسوم
التسجيل والداللة.
رئيس القلم
عبد الودود يحيى
إعالم تبليغ

املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية في محافظة النبطية ـ ـ دائرة التحصيل،
املكلفني الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الراهبات ،سنتر حرب،
الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم،
ً
واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على
املوقع االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
اسم املكلف
فوزي عجمي
شركة ا.جي .للهندسة واملقاوالت
شركة ساقينا غروب ش.م.مSAKINA Grou s.a.r.l .
املتحدة للمقاوالت ش.م.مUNITED CONTRACTING COMPANY s.a.r.l .
محمد علي دباجة
مؤسسة البركات للتجارة العامة والصناعات الخشبية
عدنان جواد ناصر الدين
مؤسسة الجنوب للثريات
عون فارس عون
حسني علي مهدي
العبد علي ياغي
تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.

رقم املكلف
124731
13374
1633799
1375094
678449
2387460
176584
177982
301276
106835
916184

رقم البريد املضمون
RT000109561LB
RT000109600LB
RT000109615LB
RT000109621LB
RT000109625LB
RT000109630LB
RT000109644LB
RT000109613LB
RT000109648LB
RT000110875LB
RT000111378LB

رقم اإلنذار
9
17
24
26
28
30
35
23
37
64
253

رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 758

لـثـمــن ال ـط ــرح ف ــي ص ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة او
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بعبدا أو تقديم كفالة مصرفية تضمن
املـبـلــغ وات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الــدائــرة كما عليه وخ ــال ثــاثــة اي ــام من
ص ــدور ق ــرار االحــالــة اي ــداع بــاقــي الثمن
تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة العشر
على مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين
ي ــوم ــا ت ـل ــي االحـ ــالـ ــة دفـ ــع ال ـث ـم ــن ورس ــم
الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
دعوة
م ــوجـ ـه ــة الـ ـ ــى غ ـ ـسـ ــان نـ ــاصـ ــر امل ـج ـه ــول
املـ ـق ــام .ان املـحـكـمــة امل ـن ـف ــردة املــال ـيــة في
ب ـع ـب ــدا  -الـ ـق ــاض ــي زيـ ـن ــه حـ ـي ــدر اح ـمــد
 تـ ــدعـ ــوك ل ـت ـب ـلــغ اوراق الـ ــدعـ ــوى رق ــم 2017/38املـ ـق ــدم ــة مـ ــن شـ ـع ــان ســال ــم
املسلم ضدك موضوعها الزامك بتسديد
م ـب ـل ــغ/47961/د.أ .فينبغي حـضــورك او
ارس ــال وكيل قانوني عنك واال ستتخذ
بحقك التدابير القانونية سندًا الحكام
املادة  445وما يليها من قانون أ.م.م.
الكاتبة نغم السكاف
إعالن
بـ ـت ــاري ــخ  2017/4/10ص ـ ــدر ق ـ ـ ــرار عــن
محكمة تنفيذ عقود السيارات واآلليات
ف ــي ب ـي ــروت بــرئــاســة ال ـقــاضــي الــدك ـتــور
شــادي الحجل بابالغ املنفذ عليه حسن
ً
عبد الله مزهر بالطرق االستثنائية عمال
باحكام املادة  409أ.م.م .االنذار االجرائي
وطلب التنفيذ ومرفقاته وق ــرار الحجز
على السيارة /540052/ب باملعاملة رقم
 2016/899املقدمة من بنك لبنان واملهجر
بوكالة املحامي رامي باسيل.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
لتبلغ االوراق امل ـشــار الـيـهــا خ ــال مهلة
ثالثة اسابيع من تاريخ النشر.
رئيس القلم
أسامة حمية
دعوة صادرة عن محكمة صور املدنية
تدعو هذه املحكمة حسن احمد ابو خليل
للحضور اليها لتبلغ اوراق الدعوى رقم
 2017/594املـقــامــة بــوجـهــه مــن محمود
ح ـســن ال ـح ـســن بـ ـم ــادة "عـ ـق ــاري ــة" وذل ــك
ض ـم ــن اوق ـ ــات الـ ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي وخ ــال
عشرين يومًا من تاريخ نشر هذا االعالن
واال يعتبر كل تبليغ له في قلم املحكمة
قانونيًا.
رئيس القلم
ابراهيم حمود
تبليغ مجهول املقام
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي
فــاطـمــة جــونــي تــدعــو ط ــارق وع ــا حسن
س ــرح ــان ل ـح ـضــور ج ـل ـســة 2017/5/24
واسـ ـت ــام اوراق ال ــدع ــوى 2016/1337
املقامة من محمود الغالي وموضوعها
اس ـق ــاط ح ــق امل ــدع ــى عـلـيـهـمــا بــالـتـمــديــد
ال ـقــانــونــي وال ــزام ـه ـم ــا ب ــاخ ــاء امل ــأج ــور
الكائن بالطابق الثالث رقــم  15بالعقار
/3024املصيطبة.
رئيس القلم بالتكليف
محمد إبراهيم

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►

مطــــــلوب

مهندس زراعي
يف منطقة الجنوب
خربة  3-4سنوات
دوام كامل.
فاكس01/826474 :

E-mail: cfo@ugh-lb.com

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

إعالنات

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/23عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم عـ ـل ــي زي ــد
اسـ ـم ــاعـ ـي ــل س ـج ـل ــه  185/75ب ــري ـت ــال
جنسيته لبناني محل اقامته بريتال ـ ـ
بملكه .والــدتــه زينب عمره  1987اوقــف
غيابيًا بتاريخ  2015/7/28وهو فار من
وجــه الـعــدالــة .بالعقوبة التالية اشغال
شاقة مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة.
وفقًا للمواد  125ف 13/ 1مـخــدرات من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/27
الرئيس
التكليف 749
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/23على املتهم يوسف محمد
فـ ـ ـ ــارس ع ـ ـسـ ــاف رق ـ ــم الـ ـقـ ـي ــد /81مـ ـ ـ ـ ــزاز
جنسيته س ــوري مـحــل اقــامـتــه الجناح
ـ ـ الخط البحري ملك أبــو سميح املولى
ط  1وال ــدت ــه فــاطـمــة ع ـمــره  1975اوقــف
احتياطيًا بتاريخ  2013/7/24ووجاهيًا
فـ ــي  2013/7/29وأخ ـ ـلـ ــي س ـب ـي ـلــه فــي
 2013/9/21وهــو فــار من وجــه العدالة.
بالعقوبة التالية سبع سـنــوات اعتقال
وعشرين مليون ليرة غرامة.
وفقًا للمواد /586د ( )3( 2/586/)1من
قانون العقوبات.
الرتكابه جناية اتجار بقاصر
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/24
الرئيس
التكليف 749
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/21على املتهم خليل ابراهيم
املـحـيـســن رق ــم الـقـيــد  /235السنحنة/
حـمــص جـنـسـيـتــه سـ ــوري مـحــل اقــامـتــه
االشرفية قــرب مستشفى رزق ملك برج
ال ـن ــاص ــره م ـلــك س ـع ـيــد الـ ـح ــاج .وال ــدت ــه
نوفة عمره  1980اوقف احترازيًا بتاريخ
 2014/3/16ووجاهيًا في 2014/3/21
وأخلي سبيله في  2014/12/3وهو فار
من وجه العدالة.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  640/639م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة امواله طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/22
الرئيس
التكليف 749
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/21على املتهم محمد حسني
م ـظ ـلــوم س ـج ـلــه /100ق ـع ـق ـع ـي ــة الـجـســر
جنسيته لبناني محل اقامته املصيطبة،
م ـلــك ال ـج ـن ــان ط  2وال ــدت ــه ه ــدى عـمــره
 1985اوقف غيابيًا بتاريخ 2007/5/28
وأدخ ــل الـسـجــن فــي  2007/9/4واخـلــي
سبيله في  2009/8/17ثم اوقــف انفاذًا
ملذكرة إلقاء القبض بتاريخ 2010/4/24
واخ ـلــي سبيله فــي  2010/10/29وهــو
فار من وجه العدالة.
بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبدة.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  640/639م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة
وقـ ــررت اس ـقــاطــه م ــن ال ـح ـقــوق املــدنـيــة
وع ـي ـنــت ل ــه قـيـمــا الدارة ام ــوال ــه طـيـلــة

مدة فراره.

في 2017/3/22
الرئيس
التكليف 749

خالصة حكم
صــادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت هـ ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2017/3/21على املتهم محمد صبحي
زعيتر سجل /153مقنة جنسيته لبناني
مـحــل اقــامـتــه ال ـف ـنــار الــزعـيـتــريــة .والــدتــه
س ــول مــاريـنــا عـمــره  1990اوق ــف غيابيًا

بتاريخ  2015/10/13وهــو فــار من وجه
الـعــدالــة .بالعقوبة التالية اشـغــال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـق ــا ل ـل ـم ــواد  125مـ ـخ ــدرات م ــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات
وقـ ـ ــررت اسـ ـق ــاط ــه م ــن الـ ـحـ ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت لــه قيمًا الدارة امــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2017/3/27
الرئيس
التكليف 749

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2016/12 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .بوكالة املحامي شادي سعد
املنفذ عليه :منير محمد عثمان ـ ـ بعلبك مقابل مخيم الجليل
السند التنفيذي وقيمة الدين 8243.72 :دوالر أميركي
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم
الجمعة الواقع فيه  2017/5/12موجودات منزل املنفذ عليه الكائن في بعلبك وهي
على الشكل التالي:
 .1غرفة جلوس مؤلفة من ثالث كنبات كبيرة
 .2فيديو ماركة ساينو لون رمادي
 .3طاولة تلفزيون لون جوزي
 .4طاولة دائرية كبيرة
 .5لوحة أية الكرسي خشب وزجاج
 .6ساعة حائط دائرية
 .7تلفزيون ستار
 .8غرفة نوم سريرين مفرد مع كومود عدد1
 .9مكتبة صغيرة لون بني
.10تلفزيون شارب  19أنش
 .11براد كونكورد  21قدم
 .12كنبة ثالث مقاعد لون بني والفرش زيتي وأسود
 .13براد مياه سخن وبارد هانوفر
 .14فرن غاز البا ست عيون لون أبيض
 .15غسالة جنرال لون أبيض فول أتوماتيك
 .16مايكرويف ماركة دايو لون أبيض
 .17طاولة أكل لون أبيض
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100
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25
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50
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ـ ـ مجموع التخمني 1740 :دوالر أميركي
ـ ـ مجموع بدل الطرح 1044 :دوالر اميركي
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد أعاله في مكان وجود
األموال املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
علي رعد
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2016/35 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .بوكالة أ .شادي سعد
املنفذ عليه :علي محمد العوطة ـ ـ حورتعال ـ ـ قرب الحسينية
السند التنفيذي وقيمة الدين 1930.74 :دوالر أميركي
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر
يــوم الجمعة الــواقــع فيه  2017/5/12مــوجــودات منزل املنفذ عليه الكائن في بلدة
حورتعال وهي على الشكل التالي:
 .1فاترينة خشبية مستطيلة سوداء بطول مترين وارتفاع متر 70
100
 .2تلفاز ملون  20أنش Sharp
 .3غــرفــة جـلــوس زيـتــي وب ــاج بمقعد خـشــب لشخصني ومقعد 500
لثالثة أشخاص ومقعدين مفردين
 .4طـقــم ط ــاوالت سـجــائــر واح ــدة مستطيلة خشبية بـنــي فاتح 40
وطاولتان بشكل نصف دائري
150
 .5براد ابيض من درفتني عليا وسفلى ماركة بيكو
 .6غرفة جلوس زاوية خمري وباج من مقعدين كبيرين ومقعد وزاوية 100
150
 .7فرن غاز أسود بست عيون
50
 .8غرفة نوم فيها  7فرش اسفنج لون بترولي
100
 .9غسالة بيضاء
50
 .10مساند قش وقماش عدد7
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ـ ـ مجموع التخمني 1310 :دوالر أميركي
ـ ـ مجموع بدل الطرح 786 :دوالر اميركي
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املحدد أعاله في مكان وجود
األموال املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
حمزة فرج

إعالن رقم 2/15
تـعـلــن وزارة ال ــزراع ــة ـ ـ ـ امل ــدي ــريــة الـعــامــة
ل ـلــزراع ــة ـ ـ ـ ع ــن إج ـ ــراء اسـ ـت ــدراج ع ــروض
لـتـلــزيــم تـقــديــم م ـع ـ ّـدات ل ـ ــزوارق ال ــدوري ــة
ملراقبة الصيد البحري فــي لبنان للعام
 ،2017وذل ــك فــي مبناها الـكــائــن فــي بئر
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب ،بتاريخ
 2017/5/24الساعة التاسعة.
يمكن للراغبني في االشتراك في استدراج
العروض هذا ،االطالع على دفتر الشروط
الـخــاص العائد لهذا التلزيم والحصول
عـلــى نسخة عـنــه مــن مصلحة الــديــوان ـ ـ
املديرية العامة للزراعة ،الكائنة في مبنى
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الوزارة ،الطابق الثالث،
تقدم الـعــروض بالبريد املضمون املغفل
او ب ــال ـي ــد مـ ـب ــاش ــرة ،ع ـل ــى ان ت ـص ــل ال ــى
قـلــم مصلحة ال ــدي ــوان ـ ـ ـ املــديــريــة العامة
للزراعة ،قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ املحدد
الجراء استدراج العروض.
ـ ـ ـ ق ــرار وزي ــر ال ــزراع ــة رق ــم  1/320تــاريــخ
.2017/4/10
بيروت في 2017/4/27
مدير عام الزراعة باالنابة
املهندس سعيد عون
التكليف 754

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2015/171 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .بوكالة املحامي شادي سعد
املنفذ عليه :حسن محمد شاويش ـ ـ حزين
تطرح هذه الدائرة موجودات منزل املنفذ عليه املحجوزة للبيع باملزاد العلني في
مكان وجودها والكائنة في بلدة حزين وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 2017/5/12
الساعة الحادية عشرة ظهرًا.
وهي على الشكل التالي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

غرفة جلوس لون زهر مؤلفة من خمسة مقاعد مع مخدات 400
60
طاولة من الخشب عدد ثالثة
50
تلفزيون ماركة سانيو
30
طاولة منجدة بقماش
30
فرن غاز ثالثة عيون
50
فاترين خشبية مع درف
80
غسالة ماركة ذانوسي
500
غرفة نوم تخت مزدوج مع كمودين وتواليت

240
36
30
18
18
30
48
300

ـ ـ مجموع التخمني 1200 :دوالر أميركي
ـ ـ مجموع بدل الطرح 720 :دوالر اميركي
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد املعني أعاله مصحوبًا بالثمن
نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
عباس شبشول

إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك
املعاملة التنفيذية 2014/48 :استنابة
املنفذ :بنك املوارد ش.م.ل .وكيله املحامي شادي سعد
املنفذ عليه :محمد عبد الحليم أمهز ـ ـ اللبوة
السند التنفيذي وقيمة الدين 2559 :د.أ.
تطرح هــذه الــدائــرة للبيع بــاملــزاد العلني فــي تمام الساعة الــواحــدة ظهرًا مــن يوم
الجمعة الواقع فيه  2017/5/12موجودات منزل املنفذ عليه الكائن في بلدة اللبوة
وهي على الشكل التالي:
 .1غرفة جلوس شكل دائري مؤلفة من قطعة كبيرة تتسع  400د.أ.
لحوالي ستة أشخاص واثنتني تتسع كل واحــدة لحوالي
أربعة اشخاص لون خمري وعسلي

 240د.أ.

 .2تلفزيون ماركة  SAMSUNGعشرين انش لون فضي

 75د.أ.

 45د.أ.

 .3رسيفر ماركة  STAR-SATلون فضي وأسود

 30د.أ.

 18د.أ.

 .4مــدفــأة عـلــى املـ ــازوت حـجــم وس ــط مــع ص ــدر ت ــول حديد  50د.أ.
وأربعة قساطل لون بني وماركة املدفأة زحالن

 30د.أ.

 .5سجادة قياس  4×3لون بني وباج

 150د.أ.

 90د.أ.

 .6مدفأة كهربائية لون فضي صناعة سورية

 30د.أ.

 18د.أ.

 .7فرن غاز لون أبيض ماركة CLEN-GAF

 200د.أ.

 120د.أ.

 .8براد لون أبيض درفتني سفلى وعليا ماركة وايت وستنغ  100د.أ.
هاوس

 60د.أ.

 .9فاترين مطبخ خشبية لون فاتح ثالث درف في االسفل  150د.أ.
وثالث درف في االعلى

 90د.أ.

 .10غسالة اوتوماتيك ماركة  CAMPOMATICلون أبيض

 200د.أ.

 120د.أ.

 .11سجادة قياس  3×2لون أخضر وزيتي وباج

 100د.أ.

 600د.أ.

 .12غرفة نوم مؤلفة من تخت مزدوج وخزانة مؤلفة من ست
درف وجارورين في االسفل من الخشب لون فاتح والتخت د.أ.
لون بني غامق

 600 1000د.أ.

ـ ـ مجموع التخمني 2485 :د.أ.
ـ ـ مجموع بدل الطرح 1491 :د.أ.
ـ ـ شروط البيع :على الراغب بالشراء الحضور باملوعد أعاله في مكان وجود األموال
املحجوزة مصحوبًا بالثمن نقدًا ورسم داللة .%5
مأمور التنفيذ
محمد الدربلي
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رياضة

الدوري اإلنكليزي

شمس لندن تسطع على «البريميير ليغ»
يتواجه توتنهام وأرسنال األحد
في قمة لندنية في الدوري اإلنكليزي
الممتاز .موقعة لها أهميتها
وخصوصيتها ،لكن األهم من ذلك أن
لندن عادت هذا الموسم لتبسط نفوذها
في إنكلترا بضمانها َ
لقبي «البريميير ليغ»
والكأس المحلية
حسن زين الدين
تتصدر قمة شمال لندن بني توتنهام
وضـيـفــه أرس ـن ــال ،األح ــد ،عـلــى ملعب
"واي ــت ه ــارت الي ــن" ،واجـهــة مباريات
امل ــرحـ ـل ــة الـ ـخ ــامـ ـس ــة وال ـ ـثـ ــاثـ ــن مــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي
املمتاز.
ال ـ ـ ـفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــان ي ـ ــدخ ـ ــان
املـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـط ـمــوحــن
مـخـتـلـفــن ،ل ـكــن بـهــدف
واح ـ ــد أال وه ـ ــو ال ـف ــوز
طـ ـبـ ـع ــا ك ـ ـمـ ــا ل ـ ــو أنـ ـه ــا
ً
مباراة نهائية .إذ فضال
عن الـعــداوة التاريخية
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن "ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز"
و"السبيرز" وسعي كل
واح ــد منهما لتسجيل
ن ـ ـق ـ ـطـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ـسـ ــاب
(المرحلة )35
اآلخـ ـ ـ ـ ـ ــر ف ـ ـ ــي ح ــربـ ـهـ ـم ــا
 السبت:الطويلة والتي شهدت
سيتي
هال
ساوثمبتون -
أح ــداث ــا حــامـيــة كـثـيــرة،
()17,00
ف ــإن تــوتـنـهــام سيقاتل
ستوك سيتي  -وست هام
لتحقيق الفوز من أجل
()17,00
اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى حـظــوظــه
سندرالند  -بورنموث
ف ـ ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــد الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــب
()17,00
ال ـ ـغـ ــائـ ــب ع ـ ــن خ ــزائ ـن ــه
وست بروميتش ألبيون -
م ـ ـنـ ــذ  56عـ ـ ــامـ ـ ــا .هـ ــذه
ّ
ليستر سيتي ()17,00
الـحـظــوظ الـتــي تـعــززت
بعد اقترابه من الفريق
كريستال باالس  -بيرنلي
اللندني اآلخر تشلسي
()19,30
املـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدر ب ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارق 4
 األحد:ن ـق ــاط ،وبــال ـتــالــي فــإنــه
مانشستر يونايتد -
س ـي ـحــاول ج ــاه ـدًا عــدم
سوانسي سيتي ()14,00
تـضـيـيــع ه ــذه الـفــرصــة
إفرتون  -تشلسي ()16,05
ميدلسبره  -مانشستر سيتي ع ـل ــى ع ـك ــس م ــا حـصــل
فـ ـ ــي املـ ـ ــوسـ ـ ــم املـ ــاضـ ــي
()16,05
ب ـخ ـســارتــه ال ـل ـقــب أم ــام
توتنهام  -أرسنال ()18,30
ليستر سيتي.
 االثنني:واتفورد  -ليفربول ( .)22,00الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــوز أي ـ ـض ـ ــا م ـط ـل ــب
أســاســي ألرس ـنــال الــذي
يـحـتــل امل ــرك ــز ال ـســادس
والـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاف ــس مــع
قطبي مــانـشـسـتــر ،يــونــايـتــد وسيتي،
ول ـي ـف ــرب ــول ع ـل ــى امل ـق ـع ــدي ــن املــؤه ـلــن
إلــى مسابقة دوري أبـطــال أوروب ــا في

برنامج الدوري
اإلنكليزي

انحصر لقب «البريميير ليغ» بين تشلسي وتوتنهام (أدريان دينيس ــ أ ف ب)

املــوســم املقبل ،وبالتالي فــإن التعادل
حتى ال يدخل ضمن حسابات الطرفني.
ً
فضال عن ذلــك ،فإن ما يزيد من نسبة
حـمــاوة امل ـبــاراة أن أرسـنــال يخوضها
وهـ ـ ــو ب ـع ـي ــد عـ ــن غ ــريـ ـم ــه األب ـ ـ ـ ــرز فــي
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن األخـ ـي ــر
ي ـنــافــس ع ـلــى ال ـل ـقــب وهـ ــذه م ـســألــة ال
تــروق طبعًا مشجعي "الـغــانــرز" الذين
يغيظهم ه ــذا امل ـش ـهــد ،وبــالـتــالــي فــإن
أرسنال سيسعى جاهدًا للفوز من أجل
أن ي ـكــون الـسـبــب فــي إب ـعــاد توتنهام
عن اللقب في الخطوات األخيرة نحو
منصة التتويج.
ك ــذل ــك ،ف ــإن ل ـل ـم ـبــاراة أه ـم ـيــة لـلـمــدرب
الـ ـف ــرنـ ـس ــي أرسـ ـ ـ ـ ــن فـ ـيـ ـنـ ـغ ــر ،إذ إن ــه
يـ ــدرك ج ـي ـدًا أن ق ـيــادتــه فــري ـقــه لـلـفــوز
س ـت ــرف ــع مـ ــن أس ـه ـم ــه ل ـ ــدى ج ـمــاه ـيــر
أرس ـن ــال وتـعـيــد امل ـي ــاه إل ــى مـجــاريـهــا
بـعــد االن ـت ـقــادات ال ـحــادة الـتــي طــاولــت
الـفــرنـســي واملـطــالـبــة بــرحـيـلــه ،ذل ــك أن

االن ـت ـص ــار ف ــي أرض "األع ـ ـ ــداء" يحمل
أهمية خــاصــة ورمــزيــة عند مشجعي
"الغانرز".
ّ
التنافسي
لكن بعيدًا عن هذا املشهد
وال ـ ـعـ ــدائـ ــي بـ ــن ف ــري ـق ــن ل ـنــدن ـيــن،
وان ـط ــاق ــا م ــن م ـب ــارات ـه ـم ــا ،فـ ــإن من
املفيد التوقف عند هيمنة لندن هذا

ضمنت لندن
َ
لقبي الدوري
اإلنكليزي الممتاز
والكأس المحلية

املوسم على الكرة اإلنكليزية.
إذ بات من املؤكد أن يعود لقب الدوري
امل ـم ـت ــاز إلـ ــى ل ـن ــدن ب ـعــدمــا ان ـح ـصــرت
امل ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة بـ ـ ــن ف ــريـ ـقـ ـيـ ـه ــا ت ـش ـل ـســي
وتوتنهام على املركز األول ،كذلك فإن
لـنــدن ضمنت إح ــراز لقب الـكــأس بعد
وصــول تشلسي وأرسنال إلى املباراة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة الـ ـت ــي س ـت ـح ـت ـض ـن ـهــا عـلــى
ملعبها الشهير "ويمبلي" ،علمًا بأنها
ّ
تمثلت في نصف النهائي بثالثة فرق،
حيث لعب توتنهام ضد تشلسي.
ه ــذا االك ـت ـســاح الـلـنــدنــي ي ـعــزز مكانة
العاصمة وسطوتها على باقي املــدن
اإلنـكـلـيــزيــة ال ـتــي لــن يــروق ـهــا بالطبع
هـ ـ ـ ــذا امل ـ ـش ـ ـهـ ــد ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ــدي ـن ــة
مانشستر ،بقطبيها يونايتد وسيتي،
اللذين أنفقا األم ــوال الطائلة لتعزيز
ص ـفــوف ـه ـمــا بــأف ـضــل ال ـن ـج ــوم وجـلـبــا
اثـنــن مــن أفـضــل امل ــدرب ــن فــي الـعــالــم،
هـ ـم ــا :ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ج ــوزي ــه مــوري ـن ـيــو

واإلس ـبــانــي جــوسـيــب غ ــواردي ــوال من
أجل بسط نفوذهما محليًا ،غير أنهما
أصـيـبــا بـخـيـبــة كـبـيــرة وبـ ــات ّ
همهما
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ،حيث
من املحتمل أن يغيب أحدهما عنها.
أما بالنسبة إلى مدينة ليفربول ،فإنها
ُمـنـيــت بالفشل مــرة أخ ــرى كـمــا املــرات
الكثيرة السابقة والتي تعود تحديدًا
إلى عام  1990الذي شهد اللقب األخير
عـلــى صعيد "الـبــريـمـيـيــر ل ـيــغ" ،بينما
آخ ــر لـقــب فــي ال ـكــأس يـعــود إل ــى 2012
وهذا عائد إلى افتقار فريقها "الريدز"
إل ــى األس ـم ــاء الـكـبـيــرة امل ــوج ــودة لــدى
ب ــاق ــي ف ــرق ال ـط ـل ـي ـعــة ،رغ ــم م ـح ــاوالت
املـ ــدرب األمل ــان ــي ي ــورغ ــن ك ـلــوب إع ــادة
تصحيح املسار الذي كان يقود الفريق
في السابق نحو منصات التتويج.
وهكذا ،فإن الشمس أشرقت مجددًا في
مــديـنــة الـضـبــاب ،وبــاتــت تسطع على
امتداد كل إنكلترا.

سوق االنتقاالت

تمديد عقد ألكانتارا يداوي أحزان البافاريين

سيستمر ألكانتارا مع بايرن حتى ( 2021إنترنت)

في ظل الخيبات التي أصابت بايرن
م ـي ــون ـي ــخ فـ ــي األي ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة بـعــد
الـخــروج من ربــع نهائي دوري أبطال
أوروبـ ــا ونـصــف نـهــائــي ً ك ــأس أملــانـ ّيــا،
ت ـل ـقــى الـ ـب ــاف ــاري ــون ن ـب ــأ س ـ ـ ـ ّـارًا تـمــثــل
بتمديد العب وسط منتخب إسبانيا
ت ـيــاغــو أل ـك ــان ـت ــارا ع ـق ــده م ــع مـتـصــدر
وح ــام ــل ل ـقــب ال ـ ــدوري األمل ــان ــي حتى
 ،2021بحسب مــا ذك ــر ال ـنــادي أمــس،
وذلك بعد أقل من  24ساعة على شراء
عقد العب الوسط الفرنسي كينغسلي
كومان.
وق ـ ــال رئ ـي ــس الـ ـن ــادي ك ـ ــارل  -هــايـنــز
رومينيغيه ملوقع النادي" :تياغو أحد
أفضل العبي الوسط في أوروبا ،ومن
األكثر طلبًا".

وانـتـقــل تـيــاغــو ( 26عــامــا) إل ــى بــايــرن
من برشلونة اإلسباني في  2013وكان
عقده يمتد حتى حزيران .2019
وفــرض الالعب اإلسباني هذا املوسم
نفسه العبًا رئيسيًا في تشكيلة املدرب
اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،الذي لجأ
إلـيــه فــي مــركــز صـنــاعــة الـلـعــب ،خالفًا
ملوقعه الطبيعي كالعب وسط دفاعي.
وف ــي ظــل تــألـقــه ،جـلــس تــومــاس مولر
على مقاعد البدالء في أكثر من مباراة
هامة لبايرن.
ّ
ً
وعــلــق ألـكــانـتــارا على التمديد قــائــا:
"ع ــائ ـل ـت ــي وأن ـ ـ ــا م ــرت ــاح ــون ج ـ ـدًا فــي
ميونيخ .أريد حصد املزيد من األلقاب
مع بايرن في املستقبل".
وك ــان بــايــرن قــد أعـلــن الخميس شــراء

عقد كومان حتى  ،2020بعد استعارته
م ــن يــوفـنـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،مـقــابــل 21
مليون يورو.
وف ــي إنـكـلـتــرا ،أع ـلــن لـيـفــربــول تمديد
ارت ـ ـب ـ ــاط ـ ــه مـ ـ ــع مـ ــداف ـ ـعـ ــه ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي
ديـ ـ ــان ل ــوف ــري ــن وت ــوق ـي ــع ع ـق ــد طــويــل
األم ــد بـيـنـهـمــا .وق ــال ــت وســائ ــل إع ــام
بريطانية إن لوفرين ( 27عامًا) ارتبط
بعقد جديد مع "الريدز" يستمر حتى
 2021بعدما شارك مع الفريق في 104
مباريات منذ انضمامه إليه قادمًا من
ساوثمبتون في تموز .2014
وقــال لوفرين الــذي كــان عقده الحالي
يـنـتـهــي ف ــي آخ ــر مــوســم :2019-2018
"أع ـت ـقــد أن ــه ي ــوم مـمـيــز بــالـنـسـبــة إل ـ ّـي
وإل ـ ـ ــى أس ـ ــرت ـ ــي .أع ـت ـق ــد أنـ ـن ــي أس ـعــد

شخص على وجــه األرض ال ـيــوم .إنه
حلم جديد يتحقق .فلقد حلمت دومًا
بالبقاء ألطول فترة ممكنة في النادي
الذي أحبه وهو ليفربول".
وأضــاف املدافع الكرواتي" :أنــا سعيد
ألنـنــي ســأكــون ج ــزءًا مــن الـفــريــق ومن
هذه الخطة الخاصة باملستقبل .نحن
فــريــق مـلــيء بــاملــواهــب فــي ظــل وجــود
ع ــدد مــن الــاعـبــن املـتـمـيــزيــن ،إضــافــة
إل ـ ــى م ـ ـ ــدرب رائ ـ ـ ــع (األمل ـ ــان ـ ــي ي ــورغ ــن
كلوب)".
وأردف ل ـ ــوف ـ ــري ـ ــن" :ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــادي رائـ ـ ـ ــع،
وامل ـش ـج ـعــون دومـ ــا يــدعـمــونـنــا حتى
ف ــي األوقـ ـ ــات الـصـعـبــة وهـ ــذا ه ــو أهــم
ش ــيء .بالتأكيد ،أنــا سعيد ومتفائل
باملستقبل".
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رياضة
الكرة األرجنتينية

أصداء عالمية

األرجنتين تنتظر موافقة إشبيلية للحصول على سامباولي
وص ـلــت األرج ـن ـت ــن إل ــى قـ ــرار نـهــائــي
ب ــإسـ ـن ــاد م ـه ـم ــة ت ـ ــدري ـ ــب مـنـتـخـبـهــا
الــوط ـنــي ل ـخــورخــي ســام ـبــاولــي ،لكن
يجب مفاوضة ناديه الحالي إشبيلية
اإلسباني قبل تحويل هذا الخيار إلى
واقــع ،بحسب ما أعلن رئيس االتحاد
األرجنتيني لكرة القدم كالوديو تابيا.
وقـ ــال تــاب ـيــا لـشـبـكــة "أي أس ب ــي أن"
ال ــري ــاض ـي ــة" :س ـن ـف ــاوض ع ـلــى رحـيــل
سامباولي عــن إشبيلية ،ألنــه املــدرب
الـ ـ ــذي اخ ـ ـتـ ــاره االت ـ ـحـ ــاد ف ــي مـنـصــب
مـ ــدرب مـنـتـخــب األرجـ ـنـ ـت ــن" ،وت ــاب ــع:
"يمكنني الـتــأكـيــد أن ســامـبــاولــي هو
مرشحنا الوحيد".
وتــأمــل األرجـنـتــن منذ أسابيع تولي
س ــام ـب ـ ُـاول ــي امل ـه ـم ــة خ ـل ـفــا إلدغ ـ ـ ــاردو
ب ـ ــاوزا امل ـق ــال م ــن مـنـصـبــه ،ل ـكــن نـظـرًا
إلى ارتباطه بالفريق األندلسي ،درس
االت ـح ــاد خ ـي ــارات أخ ــرى مـثــل دييغو
س ـي ـم ـيــونــي مـ ـ ــدرب أت ـل ـت ـي ـكــو م ــدري ــد
اإلسباني.
وفـ ــي حـ ــال إتـ ـم ــام ان ـت ـق ــال ــه ،سـيـشـغــل
سامباولي ( 57عامًا) الذي قاد تشيلي

إلح ــراز لـقــب كــوبــا أمـيــركــا  2015على
ً
حـســاب ُاألرج ـن ـتــن ،املـنـصــب ب ــدال من
بـ ــاوزا امل ـق ــال ف ــي  10نـيـســان ال ـجــاري
لسوء النتائج في تصفيات مونديال
 2018ف ــي روسـ ـي ــا ،ع ـلــى رغـ ــم وج ــود

العبني مميزين في صفوف املنتخب،
على غــرار ليونيل ميسي وسيرجيو
أغــويــرو وأنـخــل دي مــاريــا وغــونــزالــو
هيغواين.
وك ـ ـ ــان س ــامـ ـب ــاول ــي قـ ــد أعـ ـل ــن أخ ـي ـرًا

ُ
سيفاوض االتحاد األرجنتيني إشبيلية للحصول على سامباولي (أرشيف)

أنـ ــه ي ـح ـلــم ب ـت ــدري ــب م ـي ـس ــي ،ك ـم ــا أن
اس ـمــه ت ــردد لـتــدريــب بــرشـلــونــة خلفًا
لإلسباني لويس أنريكي الذي سيترك
الفريق في نهاية هذا املوسم.
وخـ ـ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه الـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة ال ـت ــي
امتدت  15عامًا مع األندية في البيرو
واإلكـ ـ ـ ـ ـ ــوادور وت ـش ـي ـل ــي ،وأخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
أوروبا مع إشبيلية ،كان أفضل إنجاز
لسامباولي قيادة تشيلي للقب كوبا
أميركا للمرة األولى في تاريخها عام
.2015
وي ـع ـت ـمــد س ــام ـب ــاول ــي ،ت ـل ـم ـيــذ ال ــرمــز
مــارت ـش ـي ـلــو بـيـيـلـســا ،ع ـلــى األس ـل ــوب
الهجومي الــذي يتناقض مع أسلوب
ال ـل ـع ــب املـ ـت ــواض ــع ال ـ ــذي ظ ـه ــر عـلـيــه
املنتخب األرجنتيني منذ تعاقده مع
باوتسا.
وتـ ـحـ ـت ــل األرج ـ ـنـ ـ ـت ـ ــن راه ـ ـن ـ ــا امل ــرك ــز
الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس ف ـ ــي ت ـ ـص ـ ـف ـ ـيـ ــات أمـ ـي ــرك ــا
الـجـنــوبـيــة ،غـيــر املــؤهــل مـبــاشــرة إلــى
ن ـه ــائ ـي ــات روسـ ـي ــا  ،2018إذ يـتـعـ ّـن
عليها خوض ملحق مع بطل أوقيانيا
لحجز مكانها.

الدوري األميركي للمحترفين

سبرز ورابتورز ضيفان جديدان على الدور الثاني
قاد الثنائي كاوهي لينارد والفرنسي
طوني باركر فريقهما سان أنطونيو
س ـب ــرز الـ ــى الـ ـ ــدور ال ـث ــان ــي م ــن "ب ــاي
أوف" املنطقة الغربية بعد فوز صعب
عـلــى أرض ممفيس غــريــزلـيــس -103
 96ف ــي دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
الـشـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن .وس ـجــل األول
 29نقطة والـثــانــي  27نـقـطــة ،ليتأهل
س ـبــرز  2-4وي ـت ـف ــادى خ ــوض م ـبــاراة
ســاب ـعــة فــاص ـلــة ع ـلــى أرض ــه.وأض ــاف
الماركوس أولدريدج  17نقطة لسبرز
الذي حقق فوزه األول هذا املوسم على
أرض ممفيس .أما مدرب سبرز غريغ
بــوبــوفـيـتــش ،ف ــرأى أن ممفيس الــذي
تـقــدم  81-88قـبــل  6دقــائــق مــن نهاية
ال ــوق ــت ،ك ــان اخ ـت ـبــارًا ج ـي ـدًا ،وأصـبــح
فريقه أفضل استعدادًا لخوض مشوار
طويل في "البالي أوف".
وقـ ـ ـ ــال ب ــوب ــوفـ ـيـ ـت ــش" :م ـ ـ ــا أح ـ ـبـ ــه فــي
ممفيس أسلوبه الدفاعي .هذا يجعلك

جاهزًا ملواجهة أي خصم".
ونجح بــاركــر ( 34عــامــا) فــي  78.6من
ت ـس ــدي ــدات ــه ( 11م ــن  )14وهـ ــي أعـلــى
نسبة له في األدوار اإلقصائية ،وأعلى
رصيد في الـ"بالي أوف" منذ .2014
وع ـل ــى غـ ــرار س ـب ــرز ،ت ــأه ــل تــورون ـتــو
رابتورز إلى الــدور الثاني من املنطقة
الشرقية بـفــوزه على أرض ميلووكي
باكس  ،89-92ليحسم السلسلة .2-4
وك ـ ــان ديـ ـم ــار ديـ ـ ـ ــروزان ب ـ ـ  32نـقـطــة،
أف ـضــل مـسـجــل ل ــدى ال ـفــريــق الـكـنــدي
ال ــذي أه ــدر تـقــدمــا بـلــغ  25نـقـطــة في
الشوط الثاني ،قبل أن يقتنص الفوز
بفارق  3نقاط .أما لدى الخاسر ،فكان
ال ـي ــون ــان ــي ي ــان ـي ــس أنـتـيـتــوكــونـمـبــو
أفـضــل مسجل مــع  34نـقـطــة .وضــرب
تورونتو موعدًا في الــدور الثاني مع
كليفالند كافالييرز حامل اللقب الذي
تخطى أنديانا بايسرز بسهولة ،0-4
في الــدور الثاني في مواجهة صعبة

م ــع ل ـي ـب ــرون ج ـي ـمــس ورف ـ ــاق ـ ــه ،وف ــي
إعــادة لنهائي املنطقة الشرقية العام
امل ــاض ــي ع ـنــدمــا فـ ــاز ك ـل ـي ـفــانــد .2-4
ونجح دي روزان في تسجيل  12من
 24م ـحــاولــة ،بينها ك ــرة مـمـيــزة قبل
 48ثانية مــن النهاية ،وأض ــاف كايل
لوري  13نقطة لرابتورز .وكان غولدن
سـ ـت ــاي ــت ووري ـ ـ ـ ـ ــرز وص ـ ـيـ ــف امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ون ـج ـم ــه س ـت ـي ـفــن ك ـ ــوري قــد
ضمن تأهله أيضًا عن املنطقة الغربية
ل ـي ــواج ــه ب ــورت ــان ــد ت ــراي ــل ب ــاي ــزرز.
وي ـل ـعــب ال ـس ـبــت أتــان ـتــا ه ــوك ــس مع
ضيفه واشنطن ويــزاردز الــذي يتقدم
 ،2-3وش ـي ـك ــاغ ــو ب ــول ــز م ــع بــوسـطــن
سلتيكس ،حامل اللقب  17مرة ،الذي
ي ـت ـق ــدم  ،2-3ويـ ــوتـ ــا ج ـ ــاز مـ ــع ل ــوس
أنجلس كليبرز الذي يتقدم أيضًا ،2-3
مــا يعني أن ال ــدور األول مــن الــ"بــاي
أوف" قد يختتم السبت في حــال فوز
واشنطن وبوسطن ويوتا.

سجل طوني باركر  29نقطة لسان
أنطونيو سبرز (أ ف ب)

ّ
جرايه خارج السالم وحجيج يقترب من العهد
الباب الضيق بعد البيان القوي الذي
أصدره النادي حول املدرب .إذ جاء في
البيان" :في نهاية املوسم ،2017-2016
ّ
يهم إدارة النادي توضيح اآلتي:
إن الـنـتـيـجــة ال ـتــي وص ــل إلـيـهــا فريق
السالم زغرتا لم تكن وليدة الصدفة،
بـ ــل هـ ــي ول ـ ـيـ ــدة س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـع ـمــل
الجماعي اإلداري والفني .وقــد سبق
ل ـل ـنــادي أن ف ــاز بـبـطــولــة ك ــأس لبنان
م ــوس ــم  .2014-2013ولـ ــم ولـ ــن نـقــوم
بــالــرد على أحــد مــن الــذيــن يتهجمون
على إدارة النادي بخصوص التجديد
للمدرب طــارق جرايه ،بل سنقوم بما
ُيمليه علينا ضميرنا كما فعلنا دائمًا.
أمــا ال ــذي يتهمنا بــالـســرقــة ،فسنقوم
بــإحــال ـتــه ع ـلــى ال ـق ـضــاء ب ـجــرم ال ـقــدح
وال ــذم .وبخصوص تجديد العقد مع
امل ــدرب ط ــارق جــرايــه ،فـهــذا املــوضــوع
أصبح من املاضي وال رغبة لنا بذلك
ألسباب عدة ،أهمها:
ب ــدأن ــا الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع امل ـ ـ ــدرب ج ــراي ــه
ل ـت ـج ــدي ــد ال ـع ـق ــد م ـع ــه م ـن ــذ ش ـهــريــن
ونـيــف ،على الــرغــم مــن تصرفاته غير
ال ــري ــاض ـي ــة وس ـل ــوك ــه غ ـيــر املـنـضـبــط

فــي املــاعــب منذ بــدايــة املــوســم والتي
أدت الــى زرع الـفــن بــن إدارة الـنــادي
وب ـع ــض مـشـجـعـيــه ال ــذي ــن غـ ــرر بـهــم،
وخصوصًا مــن املــراهـقــن واملــراهـقــات
وأدت أيضًا الى إيقافه سنتني من قبل
االت ـح ــاد الـلـبـنــانــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،وهــذا
ل ــم ي ـح ـصــل م ــع أي م ـ ــدرب ف ــي لـبـنــان
ف ــي الـ ـس ــاب ــق ،ل ـك ـن ـنــا فــوج ـئ ـنــا خ ــال
امل ـفــاوضــات ب ــأن امل ــدرب املــذكــور عمد
الى االتصال بأندية أخرى في لبنان،
فــي الــوقــت ال ــذي ك ــان فـيــه الـفــريــق في
َ
بناديي العهد
قلب املنافسة .فاتصل
وطرابلس وغيرهما من األنديةَ ،وراح
ي ـ ّـدع ــي بــأن ـه ـمــا ات ـص ــا ب ــه ع ــارض ــن
ع ـل ـيــه م ـب ــا ّل ــغ ط ــائ ـل ــة ،وهـ ـ ــذا يـخــالــف
ً
ـارض
الـعـقــد امل ــوق ــع بـيـنـنــا أوال ويـتـعـ
م ــع األخ ـ ــاق الــريــاض ـيــة ثــان ـيــا وي ـ ُـن ــمّ
عــن سـلــوك اب ـت ــزازي لتحسني شــروط
عـقــده املــالــي معنا .وقــد أكــد الـنــاديــان
ال ـش ـق ـي ـقــان ع ــدم ات ـصــال ـه ـمــا ب ــامل ــدرب
املذكور ،بل هو الذي كان يفعل.
إن مــا طلبه امل ــدرب جــرايــه مــن مبالغ
بــاه ـظــة م ــن رات ـ ــب وم ـك ــاف ــآت ال ق ــدرة
للنادي على تحملها ،مع العلم بأن من

زيدان ضد لوبن في االنتخابات
أبدى مدرب ريال مدريد اإلسباني ،الفرنسي
زين الدين زيدان ،رأيه باالنتخابات الرئاسية
ّ
في بالده ،ودعا إلى تجنب التصويت ملرشحة
اليمني املتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من
االنتخابات.وقال زيدان" :الرسالة ،هي دائمًا ذاتها،
كما في  .2002أنا بعيد كل البعد عن هذه األفكار
الخاصة بالجبهة الوطنية" ،وأضاف" :وبالتالي،
ّ
يجب تجنب التصويت للوبن بأقصى ما يمكن.
ليس هناك شيء جيد على اإلطالق في ما يخص
املتطرفني".

ضحية جديدة في فساد «الفيفا»
تتوالى فضائح االتحاد الدولي لكرة القدم ،وكان
آخرها حصد املحققني األميركيني ضحية جديدة
بعد إقرار رئيس اتحاد غوام ريتشارد الي بذنبه،
ما أدى إلى إيقافه موقتًا  90يومًا من قبل "الفيفا".
وأقر الي بالحصول على  850ألف دوالر أميركي
من الرشى بني  2009و 2014من مسؤولني
في االتحاد اآلسيوي للعبة ،مع التزامه تعزيز
مصالحهم ،بما في ذلك املساعدة على تحديد
مسؤولني آخرين في االتحاد القاري كي يتم
دفع رشى لهم .كما أقر بقبض  100ألف دوالر
أميركي كرشوة في  2011لدعم أحد مسؤولي
االتحاد القاري في ترشحه لرئاسة االتحاد
الدولي.

فيراري ّ
يوجه إنذارًا
سيطر سائقا فيراري الفنلندي كيمي رايكونن
واألملاني سيباستيان فيتيل على فترتي
التجارب الحرة األولى والثانية لسباق جائزة
روسيا الكبرى ،املرحلة الرابعة من بطولة العالم
للفورموال  .1وسجل رايكونن  1.36.74دقيقة في
الفترة األولى ،متقدمًا مواطنه فالتيري بوتاس
سائق مرسيدس بفارق  0.045ثانية وزميله
البريطاني لويس هاميلتون بفارق  0.607ث ،وحل
فيتيل خامسًا .وفي الفترة الثانية ،سجل فيتيل
 1.34.120دقيقة ،متقدمًا بفارق  0.263ثانية على
رايكونن ،بينما حل بوتاس ثالثًا بفارق 0.670
ث ،وهاميتلون رابعًا .وتقام التجارب الرسمية
للسباق اليوم الساعة  15.00بتوقيت بيروت،
والسباق غدًا في التوقيت عينه.

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

ّ
ّ
تتعبد أمام تسلم املدرب
بدأت الطريق
م ــوس ــى حـجـيــج مـهـمــة ت ــدري ــب فــريــق
الـعـهــد فــي املــوســم املـقـبــل بـعــدمــا قـ ّـدم
املــدرب الحالي باسم مرمر استقالته
ليعود الى مهمته األساسية باإلشراف
على الفئات العمرية في النادي ،منهيًا
موسمًا نجح فيه املدرب اللبناني في
إحــراز لقب بطولة لبنان والتأهل الى
نهائيات كأس العالم العربي لألندية.
م ـج ــيء حـجـيــج ال ــى ال ـع ـهــد ق ــد يـكــون
ت ـت ـمــة ملـ ـح ــاوالت ب ـ ــدأت ف ــي منتصف
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،لـكــن وجـ ــود حجيج
على رأس الجهاز الفني في الراسينغ
حال دون ذلك فتم اإلبقاء على األملاني
روبرت جاسبرت ،قبل أن يقال الحقًا.
ّ
لـ ـك ــن مـ ـس ــأل ــة تـ ـس ــل ــم ح ـج ـي ــج لـيـســت
محسومة ،فهناك كــام حــول أكثر من
م ـ ــدرب؛ مـنـهــم ال ـع ــراق ــي ع ــدن ــان حمد
م ــدرب الــوحــدات األردن ــي حــالـيــا ،لكن
تبدو حظوظ حجيج هي األوفر.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،ل ــم ت ـت ــوص ــل إدارة
نادي السالم زغرتا الى اتفاق تجديد
ال ـع ـقــد م ــع م ــدرب ـه ــا ال ـتــون ـســي ط ــارق
ج ـ ّـراي ــه ،ال ــذي ي ـبــدو أن ــه سـيـخــرج من
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أسباب نجاح الـنــادي في هــذا املوسم
االستقرار املــادي الــذي مر به النادي،
وقــد س ـ ّـدد روات ــب الــاعـبــن واملــدربــن
بطريقة شهرية مــع االلـتــزام بالعقود
ّ
املــوقـعــة وال ع ــودة عــن هــذه السياسة
املــالـيــة ،مــع الـعـلــم أيـضــا بــأنـنــا قدمنا
عرضًا للمدرب جــرايــه بإضافة نسبة
 %25على قيمة العقد السابق.
م ــا ي ـض ـعــه املـ ـ ــدرب ط ـ ــارق ج ــراي ــه من
شروط علينا من أجل اختيار الالعبني
األج ـ ــان ـ ــب وال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ي ـث ـي ــر فـيـنــا
الــريـبــة وال ـخــوف وال ـشــك ،وخصوصًا
أننا ال ننسى مــن استقدم مــن العبني
أج ــان ــب ق ـب ــل ب ــداي ــة امل ــوس ــم ال ـفــائــت
ومستوياتهم الفنية املتدنية وتمسكه
بهم وتهديده بفسخ العقد ،وقد توقف
ً
فعال عــن أحــد التمارين حــن استقدم
الـ ـن ــادي األج ــان ــب ال ـحــال ـيــن وال ــذي ــن
كانوا من أسباب النجاح الذي يتغنى
به السيد جرايه.
إن إدارة النادي حريصة كل الحرص
على االستمرار بتطوير النادي وتترك
لنفسها حق اتخاذ ما تراه مناسبًا من
قرارات وفي الوقت املناسب".

الرياضي يستعيد
توازنه أمام الحكمة
استعاد فريق الرياضي زمام املبادرة،
ّ
وتقدم على ضيفه الحكمة  1 - 2في
سلسلة الفريقني ضمن الدور اإلقصائي
لبطولة لبنان لكرة السلة ،بعد فوزه عليه
،53 - 60 ،34 - 43 ،25 - 25( 67 - 86
 )67 - 86على ملعب املنارة أمام جمهور
رياضي رائع .وكان لالعب الرياضي برانكو
سفيتكوفيتش دور رئيسي في قيادة فريقه
نحو الفوز ،وأثبت أن غيابه عن اللقاء الثاني
كان له دور أساسي في خسارة الرياضي
ّ
وسجل برانكو  26نقطة ،منها
في غزير.
ست ثالثيات من أصل ست محاوالت .كذلك
ّ
سجل علي حيدر  18نقطة ،وجان عبد النور
 13نقطة و 15متابعة.
ومن الحكمة ،كان ستيفن بورت وكالفن
غودفري األفضل بـ 16نقطة لكل منهما.
ويتقابل الفريقان مجددًا في املباراة الرابعة
بينهما غدًا األحد عند الساعة  17.00على
ملعب غزير ،حيث يحتاج الرياضي إلى
الفوز كي ّ
يتأهل إلى املربع الذهبي.
ّ
األمر عينه ينسحب على املتحد الذي سيحل
ضيفًا على اللويزة اليوم السبت على ملعب
املركزية في جونية عند الساعة .17.00
فاملتحد يتقدم في السلسلة مع اللويزة - 2
 ،1ويحتاج إلى الفوز كي يصعد إلى املربع
الذهبي الذي سبق أن ّ
تأهل إليه هومنتمن
بعدما أنهى السلسلة مع الشانفيل .0 - 3

22

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

ثقافة وناس

معرض استعادي

جبران طرزي يغزل في مرايا الروح

نيكول يونس
«اثنا عشر موسمًا» هو عنوان معرض استعادي
للراحل الكبير جبران طرزي ( )2010 -1944يقام
حــالـيــا ف ــي «غــال ـيــري صــالــح ب ــرك ــات» .مـشــروع
يعرض حصاد وتاريخ العمل النسكي الدؤوب
لهذا العمالق الفني الزاهد ،كاشفًا الستارة عن
كـنـ ٍـز شــرقــي مــن األع ـمــال الفنية املــده ـشــة ...هنا
في بـيــروت .وهــذا دأب الكنوز املخفية .معرض
ال بــد لـكــل مـنـتـ ٍـم أن ي ــزوره لـيـتـبــارك ،ويرتشف
مــن الهوية البصرية الشرقية ويـطــرب ،ليدخل
أحد مواسم أو فصول جبران طرزي املقاماتية،
ف ــا ي ـتــرك صــالــة ال ـع ــرض املـتـحـفـيــة إال مــري ـدًا،
ال ل ـج ـبــران قــديــس ال ـل ــون ،ب ــل ل ـل ـشــرق ،لـكـنــوزه
املخفية التي يظهرها اليوم صالح بركات في
هــذا املعرض مع كتاب /مونوغراف صــادر عن
َ
دار َ
«زمن» للمؤلف ُمراد منتظمي.
أيصل معنى جوهر ألف االبتداء ،وعني العشق،
راء مـتـكـلــم ال يـجـيــد الـلـغــة
وهـ ــاء ال ـه ــدي ــة ل ـكــل ٍ
الـعــربـيــة؟ ألـيــس فــي سـلــوك طــريــق الـلـغــة خيار
وشهود؟ أليس بنيان مقامات املوسيقى
نطق
ٍ
ٍ
ّ
هوياتيًا؟ عند طــرزي هي اللغة
الشرقية خيارًا
الـعــربـيــة نفسها ،واملــوسـيـقــى الـشــرقـيــة عينها.
لــوحــاتــه مـنـتـمـيــة ،نـعــم لــوحــاتــه شــرق ـيــة .هـكــذا
أراده ـ ــا ،وه ـك ــذا أص ــر عـلــى أن ي ــراه ــا الـجـمـيــع،
ّ
ّ
ّ
شرقي.
ديري
نسكي
بخيار واضح وتصميم
كالراهب ،اختار العمل بعيدًا عن ضجيج الناس
ُّ
للتقرب والـسـلــوك .غــاب عــن ضجيج الساحات
الفنية ليصبح قديس الفن البصري الشرقي،
ّ
ويعبد الطريق للسالكني بعده.
اللوحات هنا ليست فقط من ألوان ،وال مساحة
مسطحة ،بل من خشب ،من معدن ،ومن مرايا!
ال تقف اللوحة عند حدود الثبوت ،بل تتحرك،
تتبدل ،تتغير ،تتكون ،فيمكن تغير عناصرها
مــن مـكــان إلــى آخ ــر .يمكن تحريك بعضها إلى
ً
 24شكال جديدًا! ما يذكرنا بعدد ساعات دوران
األرض حـ ــول ن ـف ـس ـهــا .ح ــرك ــة أق ـ ــرب م ــا ت ـكــون
لـتــألـيـفــات ج ـبــران ط ــرزي انـطــاقــا مــن الـقــايــم –
نــايــم وال ـ ـ ــدوران ح ــول امل ــرب ــع امل ــرك ــزي ،كـحــركــة
ُّ
كوكبنا حــول نفسه ثــم حــول الشمس ،وتحلق
املــريــديــن ح ــول ال ـق ـطــب ،وط ــوف ــان قـلــب الـنـســاك

بمحيط كعبة ال ــروح أو توجههم التصاعدي
إلى الله .طقوس كلها شرقية بامتياز يترجمها
ً
جبران طرزي عن قصد أو غير قصد ،ناقال روح
ـاف حتى األخــذ مــع بنيانه
الـشــرق بتطابق شـفـ ٍ
الفكري .يدخلنا في متاهات تدفع إلــى التأمل،
ثم يدخلنا من أبــواب بقناطر إلى مرايا الــروح،
ينشلنا من صناديق األفكار املقولبة املستوردة،
ليعيدنا إلى شرقنا الجميل.
«قرر أن ينفذ تجهيزًا باملرايا ملعرض في أميركا،
ّ
لكن الشروط لم تعجبه ،فعدل عن املشاركة .عمل
بجهد كبير كــي ينسق األل ــوان وي ــوازن بينها.
أنجز التأليف ،وصــوره ،لكن بعد شهر ،توفي»
تقول لنا زوجته منى طــرزي .أن تقف أمــام هذا
العمل املـحــاك كنسيج السجاجيد مــن  25مــرآة
ً
مستهال دخــولــك إل ــى الـقــاعــة الـكـبــرى ،ثــم تجد
نفسك بــأبـعــاد داخ ــل مــرايــا ج ـب ــران ،هــو طقس
أش ـب ــه بــال ـصــاة وال ـت ـس ـب ـيــح ،يـنـتـمــي إل ــى تلك
الـتــراويــح أو ال ــرواي ــات الشرقية الـقــديـمــة ،لكنه
للمفارقة فــي الحاضر .ستدمنه ،كلما اقتربت
أو ب ـ ُـع ــدت م ــن ال ـع ـم ــل .ه ــل كـ ــان جـ ـب ــران ط ــرزي
يريد جذبنا عبرها إلى تلك األسئلة الوجودية
عــن عالقتنا بــالــوجــود ،ووحــدتــه؟ أو باأللوهة
ُّ
التكون مع كل نفس
الشرقية وتكويننا ،وإعادة
ولون؟
«املرايا هنا مع املعدن هي تأليفة أو تركيبة الدير
ّ
أي القناطر مع الباحة الداخلية ألن جبران كان
مأخوذًا بالحياة الرهبانية الشرقية .وفي روايته
باملناسبة هـنــاك الـقــديــس سـيـمــون ،كــان جبران
م ــأخ ــوذًا بــالــزهــاد ال ـن ـســاك! كــل ه ــذه الـلــوحــات/
التأليفات هــي بشكل مــا هــذا الــديــر ،الصومعة.
وبالنسبة إليه ،كان يشعر بها بطريقة روحانية
إلى حد ما» بحسب منى طرزي.
فـ ــي ح ـ ـصـ ــاد «اث ـ ـنـ ــي عـ ـش ــر م ــوسـ ـم ــا» بـحـســب
تـقـسـيـمــات امل ــؤل ــف ُمـ ــراد ُمـنـتـظـمــي فــي الـكـتــاب
ال ـ ــذي ح ـمــل ال ـع ـن ــوان ع ـي ـنــه ،ه ـن ــاك م ــوس ــم بال
عـ ـن ــوان ،وم ــوس ــم ال ـس ـقــوف أو ال ـلــوحــة كـنـظــام
بيئي ،ثم موسم القايم نايم (الطاغي املوجود
فــي كــل تشكيل أل ـفــه ال ــراح ــل الـكـبـيــر) ،ومــوســم
ال ـب ـحــرم ـتــوس ـطــي أو الـ ـش ــرق ح ــامل ــا ب ــال ـش ــرق،
فـمــوســم األراب ـي ـســك .يــذكــر ُمنتظمي هـنــا« :أنــه
ح ــول األراب ـي ـس ــك ُ
وب ـع ــده املـيـتــافـيــزيـقــي ،كــانــت
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تدور الحوارات األكثر صخبًا بينه وبني الفنان
الكبير سمير صايغ» .وبعد ذلــك ،هناك موسم
الـخــوارزمـيــات ،ثم املوسم اللبناني وانتماءات
أخـ ـ ــرى ،ف ـمــوســم «م ـع ـص ــرة ال ــزيـ ـت ــون» رواي ـت ــه
الشهيرة ،مــرورًا بموسم البحر املربع ،وموسم
ال ـص ـنــاديــق وامل ــراي ــا (أو م ــن أج ــل ف ــن م ــا فــوق
ً
زخ ــرف ــي) ،وص ــوال إل ــى مــوســم ال ـب ــاوه ــاوس :أو
الـحــوار الـقــادم مــع ج ــوزف ألـبــر ،وأخـيـرًا موسم
الجنة! أو التجريد امليتافيزيقي.
يكمل الزائر رحلته في عالم جبران السحري،
ويدور ليصل إلى مجموعة املتبدالت ،تشرح لنا
منى طرزي« :هذه األعمال خلقت بالصدفة ،ألنه
عندما بدأ بالعمل وطلب املرايا ،أخطأ النجار
وأرس ــل نصف م ــرآة .فكر جـبــران بما يمكنه أن
يفعل بها .اخترع هذه املتبادالت ،بحيث يمكنك
أن ت ـبــدلــي امل ــرب ــع ه ـنــا ب ـ ـ  24طــري ـقــة مـخـتـلـفــة.
ّ
تتبدل ،واللوحات أيضًا» .تشرح كيف
واملــرايــا
ُ
وصــل جبران إلــى الفن« :كــان يفترض أن تكون

ّ
يشبه صالح بركات هذه األعمال
بالمقامات الموسيقية
ه ــذه أس ـق ـفــا ،لـكـنـهــا تـحــولــت إل ــى ل ــوح ــات .لقد
ب ــدأه ــا ك ـن ـمــوذج ل ـس ـقــف ،وقـ ّـس ـم ـهــا إل ــى أرب ـعــة
جــزاء ،ومع فسحة لتعليق النور في املنتصف
أ ّ
ألن ــه قبلها كــان قــد أنـجــز صـنــاديــق ومــرايــا .ثم
قــال أريــد أن أصمم وأنجز سقفًا يناسبها .راح
يعمل بجهد على هذا السقف من دون أن تعجبه
النتائج ،فيغير األلوان .يقول هذا اللون ليس به
ّ
ّ
فيغيره ،إلى
فيغيره .وذاك ليست به روح،
حياة،
أن وجد نفسه يقوم بهذا العمل ،فغرق به بفرح
وشغف إلى أبعد األعماق».
ك ــان طـ ــرزي يـعـمــل ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاعــة ويـعـ ّـيــر
املـنـبــه كــل ســاعـتــن ليسقي األلـ ــوان ،فــا تتغير
قـيـمــة الـلــونـيــة بـعــد ال ـج ـفــاف .ي ـمــارس طقوسه
الـفـنـيــة ال ـشــرق ـيــة ت ـمــامــا ك ـمــا ي ــرس ــم ،بــالـتـكــرار
نفسه لـلــوحــدات ،ككل عمل شرقي يعتمد على
الــوحــدات املتكررة .كما تنقل عنه زوجـتــه« :هو

يـقــول هــي أشـبــه بــأغــانــي أم كـلـثــوم ،حيث تــردد
ال ـك ـل ـمــة ن ـف ـس ـهــا ،ل ـكــن ك ــل م ــرة ب ـطــري ـقــة وم ـقــام
مختلفني .هي إذا ترنيمات شرقية» .وتضيف:
«عندما يصل عمله األدب ــي أو الفني ألحــد ما،
ً
كـ ــان ج ـب ــران م ـص ـرًا أن ُي ـع ــرف أن ه ـن ــاك رج ــا
شرقيًا خلف هذا العمل».
وال ـ ـجـ ــديـ ــر ذكـ ـ ـ ــره هـ ـن ــا أنـ ـ ــه فـ ــي هـ ـ ــذا املـ ـع ــرض
االس ـت ـعــادي ،الــرس ـمـ ُ
ـات عـلــى ورق صـغـيــر ،هي
خالصة فكرية ناتجة عن األعمال .هي حصيلة
وجدت نتيجة التجربة العملية في اللوحات ال
العكس.
واأله ـ ـ ــم ه ـن ــا ـ غ ـي ــر امل ـس ـت ــوى ال ـت ـق ـنــي ال ـعــالــي
ال ـج ــودة فــي الـتـلــويــن والـتــألـيــف وتـ ــوازن القيم
الـلــونـيــة ،كما تـغـ ّـيــرات السلم الـلــونــي ودرج ــات
األلوان وتوزيعها حتى حدود اإلطار الخارجي
بتفاصيله ا َملـيـلـلـيـمـيـتــريــة -هــو الـتــألـيــف الــذي
يلحق حــركــة القايم نــايــم .وهــي وحــدة تأليفية
شرقية حيث يكون هناك مستطيالن متالصقان
عـلــى شـكــل أف ـقــي ،واث ـنــان عـلــى شـكــل عــامــودي.
يترابطان عبر زاوية قائمة حول مربع مركزي،
ليولد منهما مربع جديد .حاول صالح بركات
إع ـ ــادة تــرجـمـتـهــا ع ـبــر س ـي ـنــوغــراف ـيــا امل ـعــرض
بحركة شبع مربعة بــن قايم ونــايــم فــي وسط
القاعة الكبرى للعرض.
«بـشـكــل ع ــام ،هــو يـعــود ال ــى حــركــة ب ــارم ــة ،إلــى
دوران ،والقايم نايم هي حركة شمسية ،ألنها
ت ـ ــدور .ل ــذا م ــا ت ـجــدونــه ف ــي األع ـل ــى إل ــى شـمــال
ال ـلــوحــة ،سـتـجــدونــه ف ــي األس ـف ــل عـلــى الـيـمــن.
اللوحة تدور ،لكن في كل مرة نسبة إلى التركيبة
والتأليف ،فإن القلب يكون مختلفًا كليًا .ال شيء
يتشابه رغــم أننا عندما ننظر للوهلة األولــى،
نظن أنها متشابهة».
يضيف بركات« :ذهب جبران إلى الغرب ،واطلع
على الفن الغربي ،لكنه عــاد إلــى شرقيته! عاد
إل ـ ــى ال ـ ـتـ ــراث األسـ ــاسـ ــي ال ـ ـخـ ــاص بـ ـن ــا .حـ ــاول
ع ـصــرن ـتــه ع ــن ط ــري ــق ع ـم ــل ه ــائ ــل ،أكـ ـ ــان عـلــى
مستوى البحث الـ ّلــونــي ،أم البحث الـفـكــري أو
النظري .صحيح أنــه انطلق بداية من املجاالت
الحرفية لعائلته املعروفة في هذا املجال ،لكنه
ذهب من حدود الـ  motifالشرقي إلى املعاصرة،
مــن التجربة األمـيــركـيــة إلــى التجربة النظرية.
واسـتـطــاع أن ي ــزاوج بـّـن الـحــداثــة واملـعــاصــرة.
ثم هناك نقطة مهمة أنه عمل في مجال الفنون
البصرية واألدب معًا ،أي بالصورة والنص ،مع
كــل مــا يتضمن ذلــك مــن إشكاليات تحديدًا في
الثقافة الشرقية ،حيث هذا املكان ملتبس دومًا
بني النص والصورة».
ّ
عــن أب ــرز م ـيــزات ّعـمـلــه ،يـعــلــق ب ــرك ــات« :إتـقــانــه
ف ـظ ـي ــع .أع ـت ـق ــد أنـ ـ ــه ك ـب ـيــر م ــن بـ ــادنـ ــا ،ش ــاءت
ال ـظــروف أن ال يعطى حـقــه ســابـقــا .لـســت أدري
مل ــاذا :هــل ألنــه أصــر على نــوع مــن الفن الشرقي
في مرحلة كان يجب على الفنان أن يقدم ما هو
ّ
عنده
الحرب
غربي أم ألن
أتت؟ ما أعرفه أنه كان ّ
ّ
ُ
إحـبــاط كبير بــأنــه لــم يقبل كفنان ،واعتقد أنــه
حان الوقت إلعادة االعتبار لهذه القامة الكبيرة
وهذا النتاج الخرافي».
ي ـع ـي ــد ص ــال ــح بـ ــركـ ــات ت ـش ـب ـي ــه األعـ ـ ـم ـ ــال ه ــذه
باملقامات الشرقية للموسيقى ،طارحًا التساؤل
عـمــا إذا كــانــت ه ــذه الـتـجــربــة الـفـنـيــة الـشــرقـيــة
الـعـمــاقــة يـمـكــن أن يـقـ ِّـيـمـهــا إن ـســان ذو أصــول
غربية .يـقــول« :أشـعــر أنهم ينظرون ،ويقولون
هناك ناحية حرفية .وهذا كان مقصودًا عمليًا
ّ
ال ألنــه لم يكن باستطاعته التخلي عنه ،وإنما
أراده جبران».
ه ــو إذًا ب ـحــث ب ـص ــري تــأل ـي ـفــي وفـ ـك ــري يشبه
ال ـتــوازي بــن رحـلــة املوسيقى الشرقية ورحلة
ً
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـغ ــربـ ـي ــة .ي ـض ـي ــف ب ـ ــرك ـ ــات م ـث ــا
إيـضــاحـيــا« :عـنــدمــا نـسـمــع أم كـلـثــوم يـمـكــن أن
ي ـتــوقــف ال ــزم ــن ،أن ت ـمــر ال ـس ــاعــات م ــن دون أن
ن ـش ـعــر .هـ ــذا ه ــو ال ـف ـعــل ال ـط ــرب ــي امل ــوج ــود في
املــوس ـي ـقــى ال ـشــرق ـيــة ،وال ـف ــن ال ـش ــرق ــي عـمــومــا.
نطرب وال نستوعب مــاذا حصل .هذه املقامات
املوسيقية املـتـنـ ّـوعــة ،ربـمــا يظنها الـنــاس لونًا
واحدًا ،ولكن ال ،هي تنويعات ال متناهية!»
هـ ــي الـ ــدعـ ــوة ال ـ ــى ال ـ ـطـ ــرب فـ ــي الـ ـف ــن ال ـش ــرق ــي،
جرعات اللون ،حركة العني تنساب كما املاء في
املـكـحــل ال ــذي زيـنـهــا ج ـبــران ط ــرزي بتنويعات
مدهشة .دعــوة بما نحن ،بشرقيتنا ،بمنطقنا،
بجمالياتنا ...هي دعوة أيضًا لتكريم العمالقة
ال ــذي ــن ي ـب ـنــون ال ـطــريــق ل ـنــا وي ــرح ـل ــون تــاركــن
الكنوز لنا ،زاهدين.
«اث ـن ــا ع ـشــر مــوس ـمــا» ل ـج ـبــران ط ـ ــرزي :ح ـتــى  6أي ــار
(مايو) ـ ـ «غاليري صالح بركات» (كليمنصو ـ بيروت)
ـ لالستعالم01365615 :
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كائناته الضوئية مشت حتى أميركا

عالء الميناوي راصدًا أطياف الغربة واالنتماء
عبدالرحمن جاسم
ٌ
كـثـيــرة هــي األسـئـلــة الـتــي ت ــؤرق عــاء
امل ـ ـي ـ ـنـ ــاوي .الـ ـسـ ـيـ ـن ــوغ ــراف والـ ـفـ ـن ــان
البصري الفلسطيني عرفه الجمهور
اللبناني على نطلق واسع عبر تجهيزه
«نور يرتحل» ( )2014الذي عرض في
ساحة «سمير قصير» (وأمام تمثاله).
بعد مشاركات عدة في عواصم عاملية
ك ــأمـ ـسـ ـت ــردام ،واسـ ـطـ ـنـ ـب ــول ،ولـ ـن ــدن،
ّ
وبـ ــرلـ ــن ،وب ــروكـ ـس ــل ،حـ ــط امل ـي ـن ــاوي
ّ
في الــواليــات املتحدة حيث قــدم «نور
يرتحل» في مهرجان «مدينة الضوء»
في بالتيمور في والية ميريالند.
يـقـيــم امل ـي ـنـ ّـاوي ال ـيــوم فــي أم ـس ـتــردام،
حـيــث يـحــضــر رســالــة املــاجـسـتـيــر عن
َّ
«االنتماء» .يشير إلى أن «كلنا ينتمي
ّ
إل ــى ف ـض ـ ٍـاء م ــا ،وهـ ــذا م ــا أرك ـ ــز عليه
فــي رســال ـتــي» .يـضـيــف إل ــى األحـجـيــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـ ــه« :أنـ ـ ــا ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ه ــذا
يزيد سؤالي حــول االنتماء ،فوالدتي
لبنانية ،ووالدي فلسطيني .هنا يأتي
ً
السؤال البديهي :إلى من تنتمي أصال؟
ه ــل تـنـتـمــي إلـ ــى املـ ـك ــان ال ـ ــذي خلقت
وتربيت وعشت فيه؟ أم أنك تنتمي إلى
املكان الذي تعود إليه؟ مع أنك لم تزره
يومًا» .يعود إلى السؤال عمومًا« :ماذا
عــن األمــاكــن الـتــي لــم نــزرهــا ،كالوطن
األم فـلـسـطــن؟ مـ ــاذا ع ــن حـيــاتــي هنا
فــي هــولـنــدا؟ كيف يمكنني أن أنتمي
إليها؟ هل من املمكن أن يحدث ذلك؟ ال
إجابات حالية بالتأكيد؛ البحث – كما
اإلجابات  -يحتاج إلى سنتني تقريبًا
(ف ــي إشـ ــارة إل ــى رســالــة مــاجـسـتـيــره)
ولنر ما سيحدث».
عمل امليناوي ّ
أعمال
في
عامًا
11
ملدة
ٍ
مسرحية معروفة كسينوغراف ،لكنه
ق ـ ــرر فـ ــي آخ ـ ــر ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات لـ ــه فــي
بـ ـي ــروت أن ي ــدخ ــل ع ــال ــم «ال ـت ـج ـه ـيــز»
و«ال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ــز بـ ـ ــال ـ ـ ـضـ ـ ــوء» (Light
 )Installationsتحديدًا« .نــور يرتحل»
ّ
كان أبرز أعماله ،الذي
يصو ٌر بطريقةٍ
ضــوئ ـيــة م ــا ي ـب ــدو أن ــه خ ـي ــال لـعــائـلــةٍ

ـان إلــى آخ ــر .على ضوء
تــرحــل مــن مـكـ ٍ
األحداث في العالم العربي هذه األيام،
بدا األمر مرتبطًا بالالجئني .أمر يؤكد
عليه املـيـنــاوي« :فعليًا هــذا التجهيز
بــدأت فكرته حني كنت أعمل كمترجم
م ــع الــاج ـئــن ال ـســوريــن والـعــراقـيــن
وال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن والـ ـص ــوم ــالـ ـي ــن فــي
لـبـنــان ،وه ــو عـمــل إضــافــي كـنــت أقــوم
بــه .أسـتـمــع لقصصهم قـبــل تقديمهم
لطلبات اللجوء .وعلى مدى  3سنوات،
سمعت ما يقارب األلــف ّ
قصة ،وكلها
مــؤملــة نفسيًا إل ــى حــد كـبـيــر» .الحـقــا،
ـاوي ه ــذا الـتـجـهـيــز ال ــذي
أن ـج ـ ّـز امل ـي ـن ـ ً
يـ ـم ــث ــل عـ ــائ ـ ـلـ ــة م ـ ــن سـ ـت ــة أشـ ـخ ــاص

ً
«ترتحل» ،وأهداه بداية إلى الالجئني
الـ ـس ــوري ــن« ،ثـ ــم تـ ـح ـ ّـول إلـ ــى تـمـثـيــل
ّ
مهجر أو مــن أجـبــر على
أي الجــئ أو
ت ــرك أرض ــه ألي سـبــب .قــد تـكــون هــذه

رفض المشاركة في
مسيرة إلحياء ضحايا الهولوكست
األسباب مادية ال سياسية» يقول قبل
أن يضيف« :هؤالء املهاجرون أتوا إلى
ً
أميركا مـثــا واض ـطــروا لـتــرك بالدهم
بحثًا عــن حـيــاة أفـضــل ،هــذا التجهيز

يشبههم وبالتأكيد ّ
يعبر عنهم».
ق ـب ــل املـ ـه ــرج ــان األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،حــدثــت
مشكلة صغيرة مع امليناوي ،إذ طلب
منه أن ّ
يقدم «محاضرة» في املتحف
ال ـي ـهــودي عــن تـجـهـيــزه امل ـش ــارك في
املهرجان ،على أن ينضم بعد ذلك إلى
ً
مسيرة ّ
تمر بثالثة متاحف وصــوال
إلى مكان تذكاري لـ«الهولوكوست»
ً
ح ـيــث ت ـض ــاء ال ـش ـم ــوع .وهـ ــي عـ ــادة
الـ ـح ــرك ــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة (واملـ ــؤيـ ــدة
لـهــا) فــي مـحــاولــة رب ــط كــل «حــركــات
ال ـل ـج ــوء» وال ـف ـن ــون امل ـق ــارب ــة ل ـهــا بـ
«ال ـهــولــوكــوســت» ف ــي إش ـ ــارة دائـمــة
َّ
وتأكيدية إلــى أن «عــذابــات» اليهود

«نور يرتحل» لدى عرضه في أمستردام

ّ
هــي «أم ال ـعــذابــات» .يعلق امليناوي
ه ـنــا« :وض ـعــت أم ــام مشكلة كـبـيــرة.
ليست لــدي مشكلة مع اليهود ،لكن
ما لدي مشكلة معه أن يشارك وفد أو
أشـخــاص مــن السفارة الصهيونية،
م ـ ـمـ ــا يـ ـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ـ ــى ربـ ـ ـ ــط ال ـت ـج ـه ـي ــز
ب ــال ـك ـي ــان الـ ـعـ ـب ــري ،وه ـ ــو أم ـ ــر غـيــر
مقبول .لذلك اعـتــذرت منهم» .رفض
امليناوي لم يؤثر على مشاركته في
امل ـه ــرج ــان ،إذ ل ــم ت ـحــدث أي مشكلة
الح ـقــا« :ل ـقــد شــرحــت لـلـمـهــرجــان ما
ح ـ ــدث ،وت ـف ـه ـمــوا م ــا ق ـل ـتــه ،وك ــان ــوا
واعني جدًا .لقد أصبح الناس واعني
أن ه ـنــاك مـشـكـلــة ب ــن الفلسطينني
واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن .ب ــات ــوا يـســألــونـنــا
قبل أن يضعونا في مواقف من هذا
النوع».
وم ـ ــاذا ع ــن أع ـم ــال ال ـف ـنــان ال ـقــادمــة؟
«منذ ستة أشهر ،أعمل على رسالة
امل ــاج ـس ـت ـي ــر وس ـت ـن ـت ـه ــي بـتـجـهـيــز
فني يتحدث عن العدالة في األلفية
ال ـجــديــدة .فكما تـعــرف ه ــذه الـعــدالــة
غ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــودة .ب ـت ـنــا م ـت ــآل ـف ــن مــع
ّ
فكرة أن ال عدالة مــوجــودة ،ال عدالة
إن ـس ــان ـي ــة ،وال اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وال فــي
ال ـع ـم ــل ،والـ ــوظـ ــائـ ــف ،ف ــي ك ــل ش ــيء
تـقــريـبــا» .األم ــر نفسه ينسحب على
«العدالة» الفردية أيضًا« :مــن أسس
الـ ـع ــدال ــة وجـ ـ ــود الـ ـع ــدال ــة الـ ـف ــردي ــة،
لـكــن نـحــن غـيــر عــادلــن مــع بعضنا،
وخياراتنا غير عادلة .أسمع أنه في
الـسـبـعـيـنـيــات وال ـس ـت ـي ـن ـيــات ،كــانــت
هناك حــريــات أكـبــر .بعضهم يعتقد
أن الحرية أكبر في الغرب ،لكن األمر
غير صحيح .أنــا قضيت في أميركا
 10أي ـ ــام ،لـكـنـنــي الح ـظــت طريقتهم
املختلفة في العنصرية .في بالدنا،
ن ـف ـ ّـرق ب ــن مـسـلــم وم ـس ـي ـحــي ،سني
وش ـ ـي ـ ـعـ ــي ،ه ـ ــم يـ ـتـ ـح ــدث ــون أب ـي ــض
وأسـ ــود ،مكسيكي وغ ـيــره .بالتالي
التفرقة موجودة والحرية على املحك
كذلك ،فأنت لست حرًا في أن تكون ما
قيود عليك».
أنت عليه من دون
ٍ

إقامة فنية

 APEALجعلت عرشها على «ماء» جزين
روان عز الدين
ليست املرة األولى التي تقتحم فيها
 APEALالـ ـف ــن م ــن خـ ـ ــارج بـ ـي ــروت.
الـسـنــة املــاض ـيــة ،وصـلــت «الجمعية
اللبنانية لتطوير وعــرض الفنون»
إلــى أكثر الـقــرى النائية فــي الشمال
ال ـل ـب ـنــانــي وه ــي رأس م ـس ـقــا ،حيث
ّ
نــظ ـمــت إق ــام ــة ف ـن ـيــة ل ـس ـتــة ف ـنــانــن.
النسخة الثانية من اإلقامات الفنية
تتجه جنوبًا هذه املرة وتحديدًا إلى
منطقة جــزيــنّ .أول مــن أم ــس ،أطلق
«ب ـم ــا» (بـ ـي ــروت مـتـحــف ال ـف ــن) على
 APEALبــال ـت ـعــاون
رأس ـ ــه جـمـعـيــة
ّ
مــع «مـنـصــة فنية مــؤقـتــة» (،)T.A.P
النسخة الثانية من اإلقامات الفنية
ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أق ـيــم ف ــي أحــد
فـ ـن ــادق بـ ـي ــروت ،ش ـ ــارك ف ـيــه رئـيــس
اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش،
والقيمة الفنية للمشروع أماندا أبي
خ ـل ـي ــل ،م ــع ن ــائ ـب ــة رئ ـي ــس APEAL
ن ــدى الـ ـخ ــوري ل ــإع ــان ع ــن اإلقــامــة
وبــرنــامـجـهــا ال ــذي يـمـتـ ّـد عـلــى مــدى
شـهــر كــامــل (م ــن  1أيــار/مــايــو حتى
 31منه).
تحمل هذه النسخة عنوان «املياه»،
املستوحى مــن الطبيعة الجغرافية
لجزين وشالالتها ،ومواردها املائية
ّ
الـ ــوافـ ــرة .س ـت ـتــركــز أع ـم ــال وأب ـح ــاث

الفنانني الستة املشاركني على املياه،
بــاعـتـبــارهــا جــذر الـحـيــاة األســاســي،
وبـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا م ـ ـ ـ ـ ــوردًا اج ـت ـم ــاع ـي ــا
وث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــا أس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــا ل ـ ـ ـ ــدى ج ــزي ــن
وس ـك ــان ـه ــا .ي ـش ــرك امل ـ ـشـ ــروع ه ــؤالء
فــي أنشطته ،حيث «اخـتـبــار مفهوم
املـيــاه ومقاربته ثقافيًا واجتماعيًا
وب ـي ـئ ـيــا» ك ـمــا ق ــال ــت أب ــي خـلـيــل في
املؤتمر ،بالتعاون مع اتحاد بلديات
ج ــزي ــن ومـ ـ ــع «امل ـ ــرك ـ ــز ال ـث ـق ــاف ــي فــي
جزين» ( .)Jezzine Hubأما الفنانون
امل ـشــاركــون ،فسيتناولون املـيــاه من
نـ ـ ــواح ث ـقــاف ـيــة وف ـن ـي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
مـخـتـلـفــة ،خ ـصــوصــا أن ـه ــم يـمـلـكــون
ت ـجــارب ت ــراوح بــن الـفــن املفاهيمي
وال ـف ــن ال ـغــراف ـي ـكــي وال ـفــوتــوغــراف ـيــا
والسينما .ال تــزال مشاريع الفنانني
مجهولة حتى الساعة ،إذ ستكتمل
أفكارهم وتتبلور خالل إقامتهم في
جــزيــن وتفاعلهم مــع املحيط هناك.
كريستني كتانة اآلتية من خلفية في
االقتصاد والفن املفاهيمي ،ال تبتعد
تـجــربـتـهــا الـفـنـيــة عــن الـطـبـيـعــة كما
فــي معرضها األخـيــر «استنشقني،
املسني وقبلني» ،ال ــذي طــرحــت فيه
بـعــض األسـئـلــة الفلسفية مــن خــال
الـنـمــل وال ـصــابــون والـسـكــر وبعض
الـعـنــاصــر الطبيعية .حـســن ناصر
ال ــدي ــن ،امل ـص ـمــم ال ـغــراف ـي ـكــي ي ـشــارك

أيـ ـض ــا ف ــي اإلقـ ــامـ ــة ال ـف ـن ـي ــة .ال ـف ـنــان
ال ـل ـب ـن ــان ــي طـ ـ ــال ع ـم ـل ــه ال ـغ ــراف ـي ـك ــي
امل ـل ـص ـقــات وتـصـمـيــم املـ ـج ــات ،إلــى
ج ــان ــب مـ ـش ــاري ــع خ ــاص ــة قـ ـ ــام بـهــا
ك ـتــرج ـمــة ب ـعــض الـ ــروايـ ــات بـصــريــا
مثل «مئة وثـمــانــون غــروبــا» لحسن
داوود ،و«الوجوه البيضاء» اللياس
خوري .الفوتوغرافي وفنان الفيديو
ال ـل ـب ـنــانــي م ـح ـمــود ال ـص ـف ــدي ال ــذي
عمل على تصوير أجساد السابحني
في دالية الروشة ،يشارك في اإلقامة
أي ـضــا إل ــى جــانــب امل ـخــرج اللبناني
أشـ ــرف مـ ـط ــاوع ،وال ـبــاح ـثــة املـقـيـمــة
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا سـ ــوزي حــاجـيــان
والـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــان الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزي وال ـ ـن ـ ـحـ ــات
العراقي مــو عبد الله الــذي انتشرت
تجهيزاته الفنية في شــوارع بعض
املدن األوروبية.
إذًا تــؤمــن اإلق ــام ــة مـســاحــة للفنانني
ومشاريعهم للعمل على ثيمة املياه،
ضمن الــرؤيــة الفنية /االجتماعية لـ
 APEALالتي تهدف «إلى التفاعل مع
ّ
لتذوق الفنون
املحيط ودعــوة الناس
وال ـت ـفــاعــل مـعـهــا خـ ــارج ال ـعــاص ـمــة»،
وف ــق الـ ـخ ــوري .خ ــال امل ــؤت ـم ــر ،أعـلــن
أيـ ـض ــا عـ ــن ب ــرن ــام ــج ف ـن ــي ع ـ ــام ي ـقــام
على هامش اإلقامة ،ويتمحور أيضًا
ح ــول امل ـيــاه ،ويـسـعــى إلش ــراك الـنــاس
ف ــي ج ــزي ــن وصـ ـي ــدا وب ـ ـيـ ــروت .ه ـكــذا

س ـت ـق ــام ن ــزه ــة ل ــأطـ ـف ــال ع ـل ــى ط ــول
ّ
يمتد من عندقت
الدرب الجبلي الذي
ً
وص ــوال إل ــى مــرجـعـيــون فــي الجنوب
الـلـبـنــانــي ،م ــع جـمـعـيــة «درب الجبل
اللبناني» ( 12و .)5/13وبالتعاون مع
جمعية «تراب للتربية البيئية لبنان»
ّ
تحضيرية
( ،)soilsستقام حلقة عمل
لـتــربـيــة ال ـن ـحــل م ــع ب ـس ــام خ ــون ــد في
«مــركــز تــربـيــة الـنـحــل وال ـت ـعــرف على
الطبيعة» في صيدا ( .)5/7كما هناك
ورش ــة عمل مــع نــديــم وأنــدريــا سامن

تجارب تراوح بين الفن
المفاهيمي والغرافيكي
والفوتوغرافيا والسينما
بعنوان «سحر املـيــاه» ،حــول تحسني
نوعية مياه الشرب واستخدام املياه،
وتوسيع آفاق فهم مدى تأثير األفكار
على العالم املادي (.)5/27
إلـ ـ ــى ج ــان ــب هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــورش ال ـب ـي ـئ ـيــة،
ت ــواص ــل اإلق ــام ــة ت ـعــزيــز ت ـقــاطــع هــذه
امل ـ ــواضـ ـ ـي ـ ــع مـ ـ ــع الـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون ،ف ـت ـع ــرض
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن األف ـ ـ ـ ــام هـ ــي «ربـ ـي ــع»
لفاتشيه بولغورجيان الذي سيحضر
الـ ـع ــرض ( ،)5/13و«والد بـ ـي ــروت»
لسارة سراج حول دالية الروشة التي

ستحتضن الفيلم بحضور املخرجة
أيـ ـض ــا ( ،)5/20و«أرض م ـج ـهــولــة»
لغسان سلهب الذي سيحضر العرض
ف ـ ــي جـ ــزيـ ــن ( .)5/6وبـ ـع ــدم ــا أط ـل ــق
ف ــي «م ـت ــروب ــول ـي ــس أم ـب ـيــر صــوف ـيــل»
أخـيـرًا ،سيعرض «سـ ّـرك سهل» لــروي
دي ــب ( )5/27ال ــذي وث ــق فـيــه لــورشــة
مـ ـس ــرحـ ـي ــة أق ــامـ ـتـ ـه ــا «ف ـ ــرق ـ ــة زق ـ ـ ــاق»
بــال ـت ـعــاون م ــع  APEALال ـت ــي أرادت
التوجه إلى البالغني في مدينة بعلبك.
علمًا أن اإلقامة الحالية تدعو فنانني
إلى زيارة املشاركني وإغناء الحوارات
والـ ـنـ ـق ــاش ــات م ـث ــل فـ ــارتـ ــان أف ــاك ـي ــان
وتــومــاس جيجر ودان ـي ــال جـيـنــادري
ومـ ـ ـ ــاري ج ــرم ــان ــوس س ــاب ــا وش ــرب ــل
صاموئيل عون وشربل ـ جوزيف حاج
بطرس .وفــي انتظار افتتاح متحفها
في بيروت عام  ،2020تواصل APEAL
نشر الفنون خارج العاصمة اللبنانية
ك ـم ــا فـ ــي «اإلق ـ ــام ـ ــة ال ـف ـن ـي ــة فـ ــي رأس
مسقا» ،وقبلها عبر تدخالت الفنانني
ف ــي ال ـص ـحــف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ث ــم ال ــورش ــة
املسرحية فــي بعلبك الـتــي أودت إلى
«سـ ّـرك سهل» ،وأخيرًا «اإلقامة الفنية
في جزين التي تنطلق نهار االثنني 1
أيار (مايو) املقبل».
«اإلقامة الفنية في جزين» :من  1حتى 31
أيار (مايو) ـ جزين (جنوب لبنان).
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ّ قطار منتصف الليل
توقف في «مسرح المدينة»

صورة
وخبر
قادمة من موسكو،
تحيي «كيس» حفلة
في هلسنكي في
الرابع من ّأيار (مايو)
ً
احتفاء
المقبل.
بهذا الحدث ،منحت
شركة السكك
الحديدية الفنلندية
المملوكة من الدولة
 VRالفرصة ألربعة
معجبين بفرقة
الهارد روك األميركية
الشهيرة إلنجاز أقنعة
ثالثية األبعاد ّ
ستزين
تماثيل موضوعة
في محطة هلسنكي
المركزية حتى
الخامس من ّأيار.
ّ
وتشكل هذه الخطوة
الفنية تحية ألعضاء
الفرقة التي تأسست
في نيويورك في عام
( .1973فيسا مويالنن
ــ أ ف ب)

سمير الصايغ:
رسول الخط العربي
«مداد:
ضمن فعاليات معرض ِ
فن الخط العربي في الحياة
العامة والخاصة» املستمر
في «دار النمر للفن والثقافة»
حتى  12تشرين ّ
األول (اكتوبر)
 ،2017يلقي سمير الصايغ
( 1945ـ الصورة) محاضرة
بعنوان «الخط العربي فن قائم
بذاته» الثالثاء املقبل .في هذا
ّ
املوعد ،يتناول الشاعر واملعلم
ّ
املتفرد
والخطاط اللبناني
ُ
قضايا أساسية لم تدرس
ّ
بما فيه الكفاية ،وأثرت في
ّ
ّ
تطور فن الخط .علمًا أن جميع
املحاضرات مجانية وعامة.
«الخط العربي فن قائم بذاته» :الثالثاء
ّ 2أيار (مايو) املقبل ـ بني السابعة
والثامنة والنصف مساء ً ـ «دار
النمر» (شارع كليمنصو ـ الحمرا) ـ
لالستعالم  01/367013 :أو �activi
ties@darelnimer.org

وقع األميركي بيلي هيز ( 1947ـ الصورة)
فــي قبضة رج ــال األم ــن األت ــراك فــي مطار
إسـطـنـبــول فــي ع ــام  ،1970بـعــدمــا وج ــدوا
بحوزته كيلوغرامني من الحشيشة مثبتني
على جسده ،كان يحاول تهريبهما .حكمت
املحكمة التركية العليا على الـشــاب البالغ
 23عامًا بالسجن املـ ّ
ـؤبــد .لكن بعد خمس
سنوات فقط ،هرب بيلي ذات ليلة عاصفة
مــن خلف ّقضبان سجن جــزيــرة إمــرالــي،
ً
قبل أن يـجــذف مسافة  17مـيــا فــي بحر
مرمرة ،وسط الظروف املناخية السيئة جدًا.
فور عودته إلى بلده األم ،روى بيلي ّ
قصته
في كتاب أسماه ( Midnight Expressعام
 ،)1977ع ــاون ــه ف ــي إع ـ ــداده ول ـي ــام هــوفــر.
سرعان ما ّ
تحول هذا اإلصــدار إلى األكثر
مـبـيـعــا ،قـبــل أن ُيـتــرجــم إل ــى  18لـغــة .بـنــاءً
عـلــى ه ــذا ال ـن ـجــاح ال ــاف ــت ،وج ــدت القصة
طريقها إلى السينما في العام التالي .تحت
ُ
الـعـنــوان نفسه ،كـشــف الـنـقــاب عــن شريط
يـحـمــل تــوقـيــع امل ـخـ ّـرج آالن بــاركــر (إن ـتــاج
ديفيد بوتمان) ،وتولى أوليفر ستون كتابة
السيناريو الخاص به استنادًا إلى الكتاب
ال ـش ـه ـيــر .وه ــو م ــن ب ـطــولــة بـ ــراد ديـفـيــس،
وإيــريــن مـيــريـكــال ،وب ــو هوبكينز ،وبــاولــو
بــونــاتـشـيـلــي ،وب ــول أل .سـمـيــث ،وآخــريــن.
وإثر ترشيحه لنيل ست جوائز أوسكار في
ّ
عام  ،1979تمكن العمل من خطف جائزتي
«أفـ ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو م ـق ـت ـب ــس» ،و«أف ـض ــل
موسيقى تصويرية» ،قبل أن يصبح فيلمًا
«أيقونيًا».
ال ش ـ ّـك ف ــي ّأن الـنـسـخــة الـسـيـنـمــائـيــة من
 Midnight Expressح ـق ـق ــت ن ـجــاحــا
ّ
ك ـب ـي ـرًا ،غ ـي ــر أنـ ـه ــا ب ـن ـظــر ب ـي ـلــي تـتـضـمــن
بـعــض امل ـغــال ـطــات وتـغـفــل حـقــائــق مـعـ ّـيـنــة،
وفق ما ذكــرت صحيفة «نيويورك تايمز»
األمـيــركـيــة .مــن يستطيع رواي ــة التفاصيل
أفـضــل مــن صــاحــب التجربة؟ هـكــذا ،ظهر
بيلي عــام  2010ضمن سلسلة Locked

 Up Abroadعـ ـل ــى ق ـ ـنـ ــاة «نـ ــاشـ ــونـ ــال
ج ـي ــوغ ــراف ـي ــك» ل ـ ُـي ـط ـلــع امل ـش ــاه ــدي ــن عـلــى
«مـعـلــومــات لــم يقلها ســابـقــا ول ــم ت ــرد في
ال ـش ــري ــط» .ث ــم قـ ـ ّـرر ت ـطــويــر ه ــذه ال ـف ـكــرة،
مطلقًا في عــام  2013عرضًا مونودراميًا
ِ
بعنوان ،Riding the Midnight Express
من كتابته وأدائه ،وإخراج جيفري ألتشاتر،
وإنتاج باربرا ليجيتي.
بعدما سحر الجمهور في «مهرجان فرينج»
في ادنبره ،ثم بعروضه في نيويورك ،راح
هـيــز ي ـجــول ف ــي دول ع ــدة ويـخـبــر الـنــاس
«الحقيقة» ممزوجة بمشاعره وانفعاالته
وتعابيره .في هــذا السياق ،يصل العرض
املـمـ ّـيــز لـلـمـ ّـرة األول ــى إل ــى ال ـشــرق األوس ــط،
وي ـح ــط ال ـل ـي ـلــة ف ــي بـ ـي ــروت ،وت ـح ــدي ـدًا في
ّ
«مسرح املدينة» (الحمرا) ،حيث سيتمكن
الناس من مشاهدته على مدى ثالث ليال.
 :Riding the Midnight Expressاليوم
وغ ـ ـ ـدًا وبـ ـع ــد غ ــد ـ ـ ـ ال ـس ــاع ــة ال ـثــام ـنــة
وال ـن ـصــف م ـس ـ ً
ـاء ـ ـ ـ «م ـس ــرح املــدي ـنــة»
(ال ـ ـح ـ ـمـ ــرا ـ ـ ـ ـ بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت) .ل ــاسـ ـتـ ـع ــام:
71/722227
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كلمات

بول أوستر

ّ
على ضفة «المتوسط»
صارت الكتابة في السنوات األخيرة أكثر
إلحاحًا عند بول أوستر ( .)1947راح
يحبس نفسه في القبو ،يجلس بمفرده،
وينكب على الكتابة سبعة أيام في
األسبوع .صار الروائي األميركي أيضًا
ً
أكثر ميال للرجوع إلى الطفولة ،وإلى
أميركا التي كبر فيها ،لكنه بقي مطاردًا
بهاجس الموت المفاجئ الذي سرق
والده في عمر السادسة والستين .وربما
لوال هذه الذكريات ،لما أهدانا في عيد
ميالده السبعين مقتبل هذه السنة
رواية « .»4321تحمل الرواية مالمح
من سيرته الذاتية وال تتنازل عن العوالم
المتشابكة والهواجس والتفاصيل ،فيما
ّ
يحملها بوقائع من التاريخ األميركي؛
الحرب الباردة ،وحادثة إعدام الزوجين
الشيوعيين روزنبرغ ،وكينيدي ومارتن
لوثر كينغ ...إلى جانب تلك اللحظات التي
ّ
تتفرق فيها ـ بفضل المصادفة أو
الفرص ـ ـ مصائر الشخصيات المتقاطعة،
ً
مجبرة القارئ على اإلنخراط في لعبة
السرد كما في أيقونته «ثالثية نيويورك»
( )1987المترجمة إلى العربية .أخيرًا،
ّ
المتوسط» نبش
استكملت «منشورات
عوالم أوستر من خالل إصدار ثالثة من
كتبه تحمل توقيع المترجم الفلسطيني
سامر أبو هواش .الكتب الثالثة تغطي
الفترة األحدث ألوستر من خالل «رحالت
في حجرة الكتابة» ( )2006المثقلة
بمناخات العزلة الصرفة وبشياطين
الماضي الداخلية لمستر بالنك الذي تلتبس
عليه إقامته في الغرفة ،فال يعد يعرف
ما إذا كانت إقامته إرادية أم ال .أصدرت
الدار أيضًا إحدى آخر رواياته «صانست بارك»
( )2010الذي يسيطر عليها هم البحث
عن الهوية الفردية والجماعية في حي
صانست بارك في بروكلين ،بينما تستعيد
الدار أبرز أعماله ،أي مذكرات «اختراع
العزلة» ( )1982الذي سبق أن ترجم
إلى العربية ،لكن من دون القسم الثاني
«كتاب الذاكرة» ،الذي ّ
تقدمه الترجمة
الجديدة للمرة األولى بلغة الضاد.
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ملف

صالح عبد الصبور ...ال تبكنا

ال يحتاج صالح عبد الصبور ( )1931-1981إلى «مناسبة»
للعودة إلى تجربته الشعرية الثرية التي تزداد عتاقة كلما
مر عليها الزمن .لكن هناك مناسبات عديدة ،إذ حملت

الدورة األخيرة من «معرض القاهرة للكتاب» اسمه ،ويتنقل
المعرض في محافظات مصر المختلفة على مدى عام،
ليصبح صاحب «مأساة الحالج» شخصية العام في مصر.

ٌ
مهزوم يحـ

القاهرة ــ محمد شعير
عبد الصبور صعبة .رغم حياته القصيرة ،إال أنه فتاح سكك كبير في األدب
الكتابة عن شاعر مثل صالح ّ
العربي .وليس من املبالغة القول إنه أتعب من جاء بعده .لم يستطع كاتب مسرح أن يتجاوز منجزه من املسرح
الشعري الذي لم َ
يتعد خمس مسرحيات .ال تزال «مأساة الحالج» ،و«مسافر ليل» ،و«ليلى واملجنون» ،و«بعد
تنتظر» دررًا في املسرح ّالشعري العربي املعاصر ،وكذلك دواوينه الشعرية!
أن يموت امللك» ،و«األميرة ً
كان صالح عبد الصبور طفال منطويًا ،قالت له أمه إنه لم يعرف البكاء في طفولته ،إال حني كان يطلب حاجة
أو يبلل نفسه .كان إذا رفعوه ارتفع ،وإذا حطوه انحط .عندما صار صبيًا ،لم يعرف سوى البكاء ،ربما
انتقامًا لسنوات صمته .يبكي كلما قرأ قصة عاطفية أو مأساة غرامية ،يبكي ليلة من لياليه مع «ماجدولني»
في رواية «تحت ظالل العنكبوت» .وفي ليلة أخرى ،يبكي «سلمى كرامة» في «األجنحة املتكسرة» لجبران
خليل جبران .وفي ليلة ثالثة ،يبكي مع عذاب «سيرانو دو بيرجوراك» ،أو مع هذا العاشق الضعيف املغمى
عليه دائمًا :قيس بن امللوح!
فى صباه ،تحديدًا في العام  1944كما قــال في مذكراته املجهولة التي لم تنشر في ّأي من أعماله ،كتب
قصيدته األولى يشكو فيها العالم:
«كرهت الحياة كرهت الحياة

وبعد الحياة كرهت البشر
ويقسو الزمان على العبقري
أهذا جزاء أديب شعر
وشعري يقل وعزمي يذوب
وعمري الثالث وزدن العشر».
هكذا بدا صالح ًعبد الصبور الكتابة ،التقت أيامه «في جدائل الشعر وزنــارات الخصر» كما يقول بعدما
«عاش أعوامًا ،طوال وعرضًا ،واقعًا ووهمًا ،وعرف فيها الفقر واليسر ،والسجن والحرية ،واالخفاق والنجاح،
والرحلة واالستقرار ،ورهن قلبه عند العيون الخضر تارة ،والزرق تارة ،والعسليات تارة أخرى والسود مرات
ومرات».
في يومه األول في الجامعة ،التقى بها ،وألجل عينيها راح يكتب الشعر .قصيدة كل أسبوع ،فقط ليلقيها

لحظة توقف عن كتابة المسرح
أحمد مجاهد
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة دي ـ ـ ـ ـ ــوان صـ ـ ـ ــاح ع ـبــد
الصبور األول «الـنــاس فــي بــادي»
الصادر عام  ،١٩٥٧أشار بدر الديب
إل ــى الـطـبـيـعــة الــدرام ـيــة لـقـصــائــده،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـبـ ـل ــورت مـ ــن وج ـ ـهـ ــة ن ـظ ــره
فـ ــي املـ ـس ــرح ــة الـ ــدائ ـ ـمـ ــة ل ـل ـم ــواق ــف
واملـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاع ـ ـ ــر ،وزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة االهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام
بالتفاصيل الجزئية.
كـ ـم ــا أنـ ـ ــه مـ ــن ال ـ ـسـ ــذاجـ ــة ال ـب ــال ـغ ــة
اع ـت ـق ــاد أن ان ـت ـق ــال ع ـب ــد ال ـص ـبــور
مـ ــن كـ ـت ــاب ــة الـ ـقـ ـصـ ـي ــدة ال ـع ـم ــودي ــة
إل ـ ــى ش ـع ــر ال ـت ـف ـع ـي ـل ــة ،ك ـ ــان م ـجــرد
قـفــزة عــروضـيــة فــي ال ـه ــواء ،بــل هو
اختيار واع يحاول الفكاك من أسر
الغنائية املفرطة للقصيدة العربية
بــات ـجــاه ال ـف ـضــاء ال ــدرام ــي الــرحــب.
وق ــد أتـبـعـهــا ص ــاح بــال ـتــوســع في
اس ـت ـخــدام رخ ــص عــروض ـيــة ن ــادرة
ف ــي مـ ـس ــرح ــه ،وبـ ـخ ــاص ــة م ــع بـحــر

من محاكاة التراجيديا
اليونانية إلى اإلسهام
المتميز في مسرح العبث
امل ـت ــدارك حــرصــا عـلــى ســرعــة تدفق
الحوار.
أما صالح عبد الصبور نفسه ،فلم
ي ـك ــن ق ــان ـع ــا ق ــط بـ ــأن ي ـك ــون م ـجــرد
ك ــات ــب م ـس ــرح ــي .ي ـق ــول ف ــي تــذيـيــل
مسرحيته «مسافر ليل»« :أنا أؤمن
أن ـنــا  -نـحــن ال ـش ـعــراء الــذيــن نكتب
ً
للمسرح -قد أهملنا تقليدًا جليال،
وهو أن نكون كتابًا ومسرحيني في
ذات الــوقــت كـمــا ك ــان أســافـنــا منذ
إس ـخ ـي ـلــوس ح ـتــى شـكـسـبـيــر .وقــد
نـتــج عــن تــراخـيـنــا فــي أداء واجبنا
أن دخــل إلــى امل ـســرح ،ووق ــف بيننا
وب ــن ال ـن ــص ،ع ــدي ــد م ــن الــوس ـطــاء
أه ـم ـهــم املـ ـخ ــرج» .وق ــد ك ــان صــاح
حريصًا على تضييق تلك املساحة
التى يتسلل منها اآلخرون للتدخل
في رؤيته املسرحية عبر اإلرشادات
املـ ـس ــرحـ ـي ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـي ــة امل ـط ــول ــة
والتذييالت وغيرهما.
وك ـ ـمـ ــا كـ ــانـ ــت حـ ــدقـ ــة ص ـ ـ ــاح ع ـبــد
الصبور الشعرية ترنو إلى املسرح
مـنــذ ديــوانــه األول ،ف ــإن معارضته

كلمات

السبت  29نيسان  2017العدد 3164

3

أيها المستمع السعيد
كما صدرت طبعة جديدة من أعماله الشعرية والمسرحية إطاللة على تجربة صاحب «الناس في بالدي» الثرية.
عن «هيئة الكتاب» التي أصدرت أيضًا« :رؤيا حكيم محزون :محاولة اقتراب من صاحب «أحالم الفارس القديمة»
قراءات في شعر صالح عبد الصبور» للناقد جابر عصفور .هنا وإبحار في تجربته المتنوعة

ــمل صليبه
في الندوة األدبية التي كانت من روادها .يقول عبد الصبور« :لن أنسى فرحتي يوم قالت لي بصوت خافت
وتعبير يختفي وراء الذكاء والحياء معًا إنها تشعر بما أشعر بــه .كنت في ذلــك اليوم أسعد أهــل األرض
جميعًا ،طفت القاهرة من شرقها إلى غربها ،وركبت عشرات األتوبيسات ،وجلست في عشرات املقاهي،
ّ
وقبلت أصدقائي جميعًا».
لكن ككل قصص الحب ،انتهت قصة ابن السادسة عشر .بعد تسع سنوات التقيا مرة أخرى ،ليكتشف عبد
الصبور أن «بيننا هوة عميقة» ،لكن القصة ألهمته قصيدته «العائد»
«طفلنا األول قد عاد إلينا
بعد أن تاه عن البيت سنينا
جاء خجالن ...حييًا وحزينا».
لفتت القصيدة ،ومع قصائد أخرى أنظار النقاد إلى املوهبة الشابة ،ليبدأ الطفل الريفي الخجول رحلة املجد

بعدما التقى الشاعر كامل الشناوي والناقد لويس عوض .التفتا إلى تلك املوهبة الجديدة ذات النبرة املختلفة
عن السائد .من األول ،تعلم صداقة «الليل والحياة والفن» .أما الثاني ،فكان «الناصح واملعلم ،املؤمن بدور
الثقافة االجتماعي ،والعاشق للموسيقى الكالسيكية ،ونشدان تجديد األدب العربي» .أشياء ظل صالح
حريصًا عليها دائمًا في الحياة والشعر.
ظهر صاحب «شجرالليل» في وقت كان فيه كل شيء يتنفس سياسة ،زمن الزحف املقدس الذي تناسبه بالغة
الشعار .لكن صالح ابتعد عن ذلك .اعتبر ّأن الفن هو «امتالك ناصية الحلم» .اختار الصوت الخفيض ،البالغة
العارية ،بل كان مهتمًا في األساس بـ «كسر رقبة البالغة العربية» وفق ما وصفته «جامعة أوكسفورد» في
تقرير لها عن أهم مئة شاعر خالل القرن العشرين .لم تكن البالغة الخافتة ،أو الدرامية أو لغة الحياة اليومية
هي فقط ما ميز صالح عبد الصبور ،بل قدرته على تحويل املسار الى قبله ،كما يقول جابر عصفور« :إنه
يبدأ من حيث انتهى السابقون .ال ليسير في الطريق الذى ساروا فيه ،بل يخبط لنفسه طريقًا جديدًا ،ويقتحم
بشعره فضاءات مغايرة .فضاءات تحمل من غوايات التحول ما يغري اآلخرين باالتجاه إليها واالنجذاب
إلى وعودها» .كما املسيح والحالج وأبو العالء املعري ...كان صالح مهزومًا يحمل صليبه ،وهكذا حالنا اآلن
حيث «الشر استولى في ملكوت الله» .عندما هزمت «ثورة  25يناير» بوعودها وأحالمها ،كان صالح يسير
معنا .نقول ما قاله يومًا« :هذا شعارنا /ال تبكنا ّأيها املستمع السعيد /فنحن مزهوون بانهزامنا».

شاعر الموت والحياة
للسلطة القامعة للحريات قد بدأت
في الديوان ذاته أيضًا ،وبالتحديد
ف ـ ــي قـ ـصـ ـي ــدة «عـ ـ ـ ـ ــودة ذي ال ــوج ــه
ال ـك ـئ ـي ــب» ال ـت ــي ك ـت ـب ـهــا ف ــي أع ـق ــاب
أحــداث مــارس  .١٩٥٤ولهذا لم يكن
غ ــريـ ـب ــا أن تـ ـتـ ـمـ ـح ــور م ـس ــرح ـي ــات
صــاح عـبــد الـصـبــور الـخـمــس على
امل ـس ـتــوى املــوضــوعــي ح ــول قضية
واحدة باألساس هي صراع املثقف
والسلطة.
على املستوى الفني ،تنوعت رحلة
ص ــاح ع ـبــد ال ـص ـبــور م ــن مـحــاكــاة
التراجيديا اليونانية إلى اإلسهام
املتميز في مسرح العبث .وتعددت
ع ـ ــوامل ـ ــه املـ ـس ــرحـ ـي ــة ب ـ ــن الـ ـت ــاري ــخ
وال ــواق ــع واألسـ ـط ــورة وال ـف ـن ـتــازيــا.
لكنها فــي كــل هــذا الـثــراء الفني ،لم
تفقد بوصلتها التنويرية املتمثلة
ف ــي ب ـح ــث م ـظ ــاه ــر تـ ـط ــور ال ـعــاقــة
بــن املثقف والسلطة فــي عهد عبد
الـ ـن ــاص ــر ،ح ـت ــى إن رم ـ ــوز م ـقــاومــة
املثقف للسلطة في مسرحياته كافة
كانت رموزًا ثقافية.
ف ــي م ـس ــرح ـي ــة «مـ ــأسـ ــاة الـ ـح ــاج»،
يخلع الحالج املثقف خرقة السلبية
ً
الصوفية وينزل إلى الناس محاوال
تنويرهم بالكلمة إلى طريق الحرية
ّ
والعدل .لكن تردده بني االكتفاء في
م ــواج ـه ــة ال ـس ـل ـطــة بــال ـك ـل ـمــات فقط
أم ب ــال ـس ـي ــف أي ـ ـضـ ــا ،وخ ـل ـط ــه بــن
ال ـخ ـط ــاب ــن ال ـس ـي ــاس ــي وال ـص ــوف ــي
بـحـثــا عــن الـسـيــف املـبـصــر ،أوق ـعــاه
فــي سقطته الـتــراجـيــديــة الـتــي أخــذ
منها بدافع سياسي وحجة دينية.
وف ــي «م ـســافــر ل ـي ــل» ،يـتـفـنــن عــامــل
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــذاك ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ال ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــرة ف ــي
محاصرة الراكب بال مبرر منطقي
حتى يتمكن من قتله بعد محاكمة
ع ـب ـث ـيــة .ك ــل هـ ــذا ال ـت ــوح ــش يـحــدث
أم ــام الـ ــراوي املـثـقــف الـسـلـبــي الــذي
ال يكتفي بالتعليق املتواصل على
األحـ ـ ـ ــداث فـ ـق ــط ،ب ــل يـ ـش ــارك عــامــل
ال ـتــذاكــر فــي حـمــل جـثــة ال ــراك ــب في
نهاية املسرحية ،في إدانة بالغة له
من صالح عبد الصبور.
وف ــي «األم ـي ــرة تـنـتـظــر» الـتــي تــدور
في جو أسطوري ،يسطو السمندل
ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش ع ـل ــى الـ ـحـ ـك ــم ،بـعــد
قتل امللك الشيخ بمساعدة األميرة
لـ ــه ب ــاس ــم ال ـ ـحـ ــب ،ب ـح ـث ــا عـ ــن طـفــل
امل ـس ـت ـق ـبــل .ل ـك ـنــه ي ـن ـفــرد بــالـسـلـطــة
ويـ ـق ــوم بـنـفـيـهــا ه ــي ووص ـي ـفــات ـهــا

في كوخ مهجور في الصحراء ،وال
يعود إليها إال بعد انهيار ملكه ،في
مـحــاولــة السـتـعــادتــه بــاسـمـهــا مــرة
أخــرى .لكن القرندل املثقف يطعنه
في قلبه باألغنية الخنجر ،قبل أن
ي ـت ـم ـكــن م ــن ت ــزي ـي ــف وعـ ــي األم ـي ــرة
الوطن واستالبها مرة أخرى.
وف ــي «لـيـلــى وامل ـج ـنــون» املـعــاصــرة
الـتــي ت ــدور فــي مجتمع صحافيني
مـثـقـفــن ،يـنـجــح ح ـســام  -املـنــاضــل
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـ ـحـ ـ ــول ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـجـ ــن إلـ ــى
جــاســوس للسلطة  -فــي الـنـيــل من
ليلى حبيبة سعيد الشاعر الثائر
امل ـق ـه ــور .ل ـكــن األخـ ـي ــر ي ـضــربــه فــي
لحظة املواجهة بالتمثال الـهــراوة،
وي ـس ـجــن ،مكتفيًا بــانـتـظــار ال ـقــادم
كـمــا أعـلــن فــي قـصـيــدتــه التنويرية
ال ـط ــوي ـل ــة «ي ــومـ ـي ــات ن ـب ــي م ـه ــزوم
ي ـح ـمــل ق ـل ـم ــا ،ي ـن ـت ـظــر ن ـب ـيــا يـحـمــل
سيفًا».
أمـ ــا «بـ ـع ــد أن يـ ـم ــوت امل ـ ـلـ ــك» ،فـهــي
ال ـ ـنـ ــص امل ـ ـصـ ــب ال ـ ـ ــذي ي ـج ـم ــع ف ـيــه
ص ـ ـ ـ ــاح ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــور خـ ـي ــوط ــه
الـ ــرمـ ــزيـ ــة والـ ـفـ ـنـ ـي ــة املـ ـتـ ـن ــاث ــرة فــي
مسرحياته كلها ،بحثًا عن خالص
امللكة من سطوة امللك العنني التي
استمرت بعد موته في جو فنتازي
شبه أسطوري ،حتى تمكن الشاعر
املثقف مــن فقئ عــن الـجــاد ـ الــذي
يــريــد دف ــن املـلـكــة حـيــة ب ـجــوار جثة
امل ـ ـلـ ــك ت ـن ـف ـي ـذًا ل ــرغ ـب ـت ــه  -ب ــال ـن ــاي
ال ـ ـس ـ ـيـ ــف .وي ـ ـ ـتـ ـ ــرك ع ـ ـبـ ــد الـ ـصـ ـب ــور
لـلـمـتـلـقــي ح ــري ــة االخ ـت ـي ــار ال ــزائ ــف
بني ثالث نهايات محتملة ملستقبل
امللكة الوطن ،وهو اختيار زائف ألن
الصياغة الفنية للنهايات الثالث
تجبر املتلقي على اختيار املستقبل
الديمقراطي املشرق.
وكيف ال؟ وقــد انتظر شاعرنا هذه
اللحظة منذ ديوانه األول« :سيظل
ذو ال ــوج ــه الـكـئـيــب وأن ـف ــه ونـيــوبــه
وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب/
إال إذا  /...إال إذا مات /سيموت ذو
الــوجــه الـكـئـيــب /سـيـمــوت مختنقًا
بـ ـم ــا ي ـل ـق ـي ــه م ـ ــن عـ ـف ــن عـ ـل ــى وج ــه
ال ـس ـمــاء /فــي ذل ــك ال ـيــوم الحبيب/
ومــديـنـتــي مـعـقــودة الــزنــار مبصرة
سترقص في الضياء /في موت ذي
الــوجــه الكئيب» .وفــي تلك اللحظة
ت ـم ــام ــا ،ل ـح ـظــة ت ـطــابــق ال ــواق ــع مــع
الـنـبــوء ة الشعرية املنتظرة ،توقف
شاعرنا عن كتابة املسرح.

جرجس شكري
ت ــرك لــي ص ــاح عـبــد الـصـبــور مـيــراثــا من
الـكـلـمــات واملــوس ـي ـقــى والـشـخـصـيــات ما
زل ــت أحـتـفــظ ب ـهــا .كـلـمــات أردده ـ ــا بيني
وبـ ــن ن ـف ـســي وتـ ـص ــدح مــوس ـي ـقــاهــا فــي
أذن ـ ّـي بــن الـحــن وال ـحــن .كلمات حزينة
جــاءت من الـشــوارع وامليادين ،من القرى
والـ ـنـ ـج ــوع ب ـع ــدم ــا ط ــاف ــت ع ـب ــر ال ـت ــاري ــخ
وال ـت ـق ــت ب ـفــاس ـفــة وم ـت ـص ــوف ــة ،بـمـلــوك
وشحاذين .عانت كثيرًا قبل أن تسقط من
فمه بموسيقاها وأحزانها .كلمات تحمل
أم ــراض اإلنـســانـيــة وحـيــرتـهــا الــوجــوديــة
يضعها الـشــاعــر عـلــى لـســان شخصيات
ليس فقط في نصوصه املسرحية ،لكن في
أشـعــاره أيضًا .لــدى صــاح عبد الصبور
دائمًا حكاية يخاطب القارئ من خاللها.
الكلمات ال تأتي عارية بل ترتدي مالبس
الـحـكــايــة .ك ــان عـلــى قـنــاعــة أن ال ـنــاس في
بالده ال يفهمون الكالم املجرد .ال يعرفون
سوى الحكاية منذ ديوانه األول «الناس
ف ــي ب ـ ــادي» ح ـتــى األخ ـي ــر «اإلبـ ـح ــار في
الذاكرة» ،باإلضافة إلى أعماله املسرحية
ّ
وهو يكلم الناس بالحكم واألمثال.
وح ـ ـ ــن أع ـ ـ ـ ــود إل ـ ـيـ ــه اآلن وأت ـ ـ ـجـ ـ ــول بــن
أعماله الشعرية واملسرحية ،والترجمات
واملـ ـق ــاالت ال ـن ـقــديــة ال ـت ــي ك ـتــب معظمها
حول الشعر ،يبدو لي أحد الــرواد الكبار
للشعر الحر ،أشبه باملغني الجوال ،شاعر
ال ــرب ـ ّـاب ــة ل ـك ـنــه ي ــرت ــدي م ــاب ــس عـصــريــة
ويـبــشــر بــرؤيــة حــديـثــة .نـعــم رأي ـتــه هكذا
يغني للحياة وال ـنــاس ،يغني عــن الحب
واآللم والوجود ،عن كل شيء .حاولت أن
أقرأه هامسًا بعيني فقط كما أقرأ الشعر،
فلم أع ــرف .ووجــدتـنــي ّ
أردد أشـعــاره كما
كـنــت أفـعــل فــي املــاضــي وأن ــا فــي صـبــاي.
شـعــرت أنـنــي أق ــرأ شــاع ـرًا شـفــاهـيــا أقــرب
إلى اليوناني هوميروس صاحب اإللياذة
واألودي ـس ــة ،أو النسخة املصرية لشاعر
الــربــابــة لـكــن لـيــس بــالـفـطــرة ،بــل الـشــاعــر
املثقف الذي جاء في لحظة تاريخية فارقة
ليكون أحــد رواد الشعر الـحــر ويخوض
املـ ـع ــارك ل ـيــس ف ـقــط ل ـل ــدف ــاع ع ــن تـطــويــر
الشكل الشعري والتحرر من قيود الوزن
والقافية ،بل رؤيته للواقع التي تجاوزت
جيل الرومانسيني إلــى تفاصيل وهموم
اللحظة الراهنة .لذلك ،جاءت الكلمات في
ّ
تجسد صــورة
قـصــائــده نـضــرة ،طــازجــة،
حية لــوجــدان الشعب املـصــري .فيض من
الشعر الــوجــدانــي بــروح فلسفية حزينة،
فمنذ ديــوانــه األول «ال ـنــاس فــي ب ــادي»
خـلــع الـخــرقــة كـمــا فـعــل صــديـقــه ال ـحــاج،

وق ـ ــرر االلـ ـتـ ـح ــام ب ــال ـن ــاس ل ـي ـل ـتــف حــولــه
الـعــامــة .على الــرغــم مــن الـطــابــع الفلسفي
الـعـمـيــق الـ ــذي يـمـيــز ش ـع ــره ،إال أن بـنــاء
الحكاية كــان يسيطر على كــل قصائده،
فـثـمــة بـطــل رئـيـســي ف ــي أغ ـلــب الـقـصــائــد.
بطل من العامة يعرفه الناس ،كأنه يختار
منهم من سيلعب دور البطولة في مسرح
ال ـك ـل ـم ــات .وعـ ـب ــرت ق ـص ـي ــدت ــه ال ـش ـه ـيــرة
«ش ـن ــق زه ـ ــران» ع ــن ه ــذا االتـ ـج ــاه« :ك ــان

جاءت الكلمات نضرة،
طازجة ،تجسد صورة حية
لوجدان الشعب المصري

زهــران غالمًا /أمه سمراء ...واألب مولود
وبعينيه وسامة /وعلى الصدغ حمامة/
وعـلــى الــزنــد أب ــوزي ــد س ــام ــة» .ثــم يصف
زه ـ ـ ــران« :ك ـ ــان ض ـحــاكــا ول ــوع ــا بــالـغـنــاء
وسماع الشعر في ليل الشتاء» .ثم يحكي
عـ ــن زواجـ ـ ـ ــه إل ـ ــى أن ي ـص ــل إل ـ ــى ال ـح ــدث
الرئيسي« :مر زهران بظهر السوق يومًا/
ً
ورأى الـ ـن ــار ال ـت ــي ت ـح ــرق حـ ـق ــا /ورأى
ً
ال ـن ــار ال ـتــي ت ـصــرع ط ـف ــا /وكـ ــان زه ــران
صــديـقــا لـلـحـيــاة /ورأى ال ـن ـيــران تجتاح
الـحـيــاة» .ثــم يتدلى رأس زه ــران الــوديــع،
فقد كــان زهــران صديقًا للحياة ،كما كان
صالح عبد الصبور صديقًا للحياة .كتب
شـعـرًا لـلـنــاس وال ـح ـيــاة .وح ــن كـتــب يــرد
عـلــى أح ــد مـنـتـقــديــه ،ق ــال« :أم ــا نـحــن فقد

ألقينا بقلوبنا في معركة الحياة ،ثملنا
بــانـتـصــاراتـهــا وبكينا انـكـســارهــا ،وكــان
شـعــرنــا سـكــرنــا وب ـكــاء نــا ،وال علينا من
النماذج والتقاليد ...اننا نتنفس الحياة
بـشـغــف ومـ ـ ــرارة ون ـه ــدم ون ـب ـنــي ونـبـشــر
ونـ ـج ــدف وقـ ــد يـمـسـنــا ال ـش ـعــر بـجـنــاحــه
فنلتهب ،ولــن يستطيع أحــد أن يحرمنا
شرف املحاولة وقداستها وعمقها».
عـ ـ ـ ــاش أحـ ـ ـ ــد رواد ال ـ ـش ـ ـعـ ــر الـ ـ ـح ـ ــر م ـثــل
املـغـنــي الـ ـج ــوال ،ف ــإذا ك ــان ق ــد تـخـلــى عن
ع ـمــود ال ـش ـعــر وال ـقــاف ـيــة ،إال أن ــه احـتـفــظ
بموسيقاه .راح يغني للحياة ،يكتب عن
شنق زه ــران ،وم ــوت الـفــاح وال ـنــاس في
بالده ،وفي ديوانه تأمالت في زمن جريح
يسرد حكاية املغني الحزين ،ويعلن عن
شخصيته ومهنته« :وصنعتي يا سادتي
مغني معانق قيثارتي ،ف ــؤادي املطعون
بالسهام الخمسة ،صندوق ســري ،خزنة
املتاع روضتي وقبري ،أزرع فيها جثتي،
خلعتها في زمني املفقود» .فهو يكتب/
ي ـغ ـنــي ل ـل ـن ــاس ،وك ـ ــان م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن
ي ــذه ــب ه ــذا ال ـشــاعــر إل ــى املـ ـس ــرح .يـعــود
بالشعر إل ــى أصــولــه األولـ ــى .مــع ديــوانــه
الثالث «أحالم الفارس القديم» ،نشر أولى
مسرحياته «مــأســاة ال ـحــاج» عــام 1964
لـيـجــد ف ــي امل ـس ــرح ضــالـتــه امل ـن ـشــودة في
مخاطبة الناس وااللتحام بهم والتعبير
عــن أحــام ـهــم .فـكـمــا يـتــدلــى رأس زه ــران
ضحية سلطة االسـتـعـمــار ،يـتــدلــى رأس
ال ـحــاج ضـحـيــة سـلـطــة اسـتـعـمــار العقل
مــن قـبــل الـحـكــام .وفــي املـســرحـيــة التالية
«مـســافــر لـيــل» ،يـصــرخ مــن خــال املسافر
املقهور من عامل التذاكر ليعبر عن املأزق
الوجودي لهذا اإلنسان .كوميديا سوداء
كما وصفها هــو ،والحقيقة أنـهــا مرثية
إلنـ ـس ــان هـ ــذا ال ـع ـص ــر .وع ـل ــى ال ــرغ ــم من
البناء الــدرامــي املحكم لقصائده ،إال أنه
كان يحتاج إلى املسرح ليغني لإلنسان،
ول ـي ـج ـ ّـس ــد املـ ــأسـ ــاة الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا ه ــذا
الكائن الحزين في كل العصور.
سيظل صــاح عبد الصبور حــالـ ّـة نــادرة
فــي الـشـعــر امل ـصــري لـيــس فـقــط ألن ــه أحــد
ّ
رواد الشعر الحر الكبار ،وليس فقط ألن
املـســرحـيــة الـشـعــريــة أصـبـحــت بواسطته
ً
ً
بناء درامـيــا مكتمال محكم البنيان .ولن
ّ
نبالغ إذا قلنا إن املسرح الشعري اكتمل
في أعماله الدرامية ،ألن هذا الشاعر الذي
تأثر بالثقافة االنكليزية ،والتراث العربي
جسد الروح املصرية في كل أعماله ،حتى
أن ـنــي رأي ـت ــه أق ــرب إل ــى ال ـشــاعــر الشعبي
آن،
الذي يغني لإلنسان ويبكي عليه في ٍ
لكن بأدوات وروح هذا العصر.
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ملف

صالح عبد الصبور ...ال تبكنا

عن لقاء لم يتم
عبد المنعم رمضان
ت ـغ ـمــرنــي رغ ـب ــة ال ـك ـت ــاب ــة ع ــن ص ــاح
ع ـبــد ال ـص ـب ــور ال ـك ــائ ــن ف ــي وح ـش ـتــه،
ولـيــس عــن صــاح الـكــائــن فــي شعره،
وتغمرني الرهبة من هذه الرغبة ،كأن
عربتي الـســوداء تسير فــي اتجاهني.
ومـ ــع ذلـ ــك ف ـفــي أواخـ ـ ــر الـسـتـيـنـيــات،
وع ـلــى نــاصـيـتــي الـشـعــر الكالسيكي
وال ـش ـعــر الــرومــان ـســي ال ـلــذيــن ،ـ ـ رغــم
ضعف ذاكــرتــي ـ أغــريــانــي بــأن أتوكأ
عليهما ،مسبوقًا بشوقي والجواهري
وب ـ ـ ــدوي ال ـج ـب ــل واألخ ـ ـطـ ــل الـصـغـيــر
وإب ــراهـ ـي ــم ن ــاج ــي وج ـ ـبـ ــران ،ق ـب ــل أن
أراف ــق سعيد عقل ،وأتجاهل آخرين،
فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،أذك ـ ـ ــر أنـ ـن ــي قـ ــرأت
باستخفاف ت ــام ديــوانــن صغيرين:
«الـ ـ ـن ـ ــاس فـ ــي بـ ـ ـ ــادي» لـ ـص ــاح عـبــد
الـصـبــور ،و«مــديـنــة بــا قـلــب» ألحمد
حـ ـج ــازي .ك ـنــت أح ـسـب ـهـمــا عــابــريــن،
غير أنني الزمتهما .ومعهما أصبح
اس ـت ـخ ـفــافــي الـ ـت ــام خ ـفــة م ــرح ــة ،ولــم
أنتبه إلى اختالفهما إال بعدما أفقت.
جــذب ـنــي ح ـج ــازي ب ـع ـمــارتــه املحكمة
كأنه يحرص على تمام املبنى وتمام
امل ـع ـن ــى .وج ــذب ـن ــي صـ ــاح ب ــإص ــراره
عـلــى نـقــص ال ـت ـمــامــن .كــأنــه يـحــرص
عـلــى الـت ـعــدد وك ـثــرة ال ـتــآويــل ،وعلى
أن تـكــون قـصــائــده غامضة واضـحــة،
فــالـغـمــوض وح ــده يخيفه ألن ــه قرين
سلطة الذات ،والوضوح وحده يخيفه
ألنــه قــريــن سلطة الـجـمـهــور .وصــاح
يـخــاف الـسـلـطـتــن ،وي ـخــاف أكـثــر من
أن ي ــرى الـلـغــة بغير ظ ــال ،وكـنــت قد

رأيت مقدمة بدر الديب لـ «الناس في
بـ ـ ــادي» مـتـمــاسـكــة ت ـمــاســك ال ـن ــاس،
ومـقــدمــة رج ــاء الـنـقــاش للمدينة بال
قـلــب سـ ّـيــالــة سـيــولــة املــدي ـنــة ،وهـكــذا
اسـتـغــرقــانــي حـتــى أصـبـحــت مفتونًا
إلـ ــى ح ــد الـ ـت ــوق إلـ ــى رؤي ـ ــة كـلـيـهـمــا،
واالسـ ـتـ ـئـ ـن ــاس ب ـم ــا س ـي ـق ــوالن ــه عـمــا
أكـتـبــه .ذهـبــت إل ــى ح ـجــازي فــي مقره
ف ــي «روزالـ ـي ــوس ــف» ،ول ــم أذهـ ــب إلــى
صالح ألنني كنت أجهل مقره .بعدها،
زهـ ـ ــوت بـ ـن ــداء حـ ـج ــازي إلـ ــى ش ـع ــراء
املستقبل عـبــر مـقــالــة غمرتني بفرح
الظهور األول .وأسفت ألن صالح ظل
مستعصيًا إل ــى ح ــن .وبـعــد سنتني،
فكرت فــي البحث عنه ثانية ،لــوال ما
حــدث .كنا في أوائــل عام  ،1974وكان
السادات قد بدأ أداء أدواره التمثيلية،
ومنها دور البطل فــي الــزريـبــة ،عقب
ح ـ ّـرب أكـتــوبــر  .1973ومل ــا شــاهــدنــاه،
ّ
هزلي ومحزن .أيامها كتب
أيقنا أنه
ص ــاح عـيـســى مـقــالـتـيــه الـشـهـيــرتــن
اللتني زعم فيهما الزعم الذي ما زلت
أصــدقــه ،هــو أن حــرب ال ـســادات حرب
تـحــريــك ال ت ـحــريــر ،ب ـهــدف املـفــاوضــة
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،ونـ ـش ــرهـ ـم ــا ف ـ ــي م ـج ـل ـتــه
«الكاتب» إحدى مجالت وزارة الثقافة،
م ـمــا أدى إل ــى ط ــرد هـيـئــة تـحــريــرهــا
برئاسة أحمد عباس صالح ،وإحالل
صالح عبد الصبور وأعوانه محلها.
عندها ،تخليت عن حلمي في الذهاب
إليه ،ألنهما الحلم ،أو صالح أصبحًا
م ـثــل ق ـش ــرة مـ ــوز ف ــاس ــدة .ومـ ــع ذل ــك،
كنت كلما خلوت بنفسي ،فتشت عن
قصائده داخل قلبي ،وعن قلبي داخل
ق ـص ــائ ــده .ه ــذا زم ــن ال ـح ــق ال ـضــائــع،

وفـتـشــت عــن كــائـنــاتــه كـلـهــا :اإلنـســان
ال ــذئ ــب واإلنـ ـس ــان الـثـعـلــب واإلن ـس ــان
ال ـف ـهــد واإلن ـ ـسـ ــان ال ــورق ــة واإلنـ ـس ــان
ّ
اإلنسان .املهم أن صالح في أول أعداد
مجلته «ال ـكــاتــب» ،بــدا سجينًا خلف
الصفحات .الشعراء الشباب ،أقراني،
ق ــاط ـع ــوه واعـ ـتـ ـب ــروه خ ـص ـمــا نــأســف
على خصومته .البعض قال ال نأسف،
األقلية تجاسرت وأعلنت كراهيتها،
مما أجبره على االستعانة بأرشيفه
ال ـقــديــم فــي مـجـلــة الـشـعــر ذات الـعــدد
الوحيد ،رأسها صالح وأغلقها وزير
الثقافة يوسف السباعي ألنها ،هكذا
ق ـيــل ،ل ــم تـحـمــل ص ــورت ــه ف ــي غــافـهــا
الــداخـلــي .انتقى صــاح ســت قصائد

اقترب موعدنا ،فالعسكر
يريدوننا عبيدًا وبلهاء ،أرجوك
انتظرني قرب باب حديقة الله
لستة شعراء ،وكتب مقدمة احتفالية
ت ــواض ـع ـ ْـت وه ـل ـل ـ ْـت وب ـ ـشـ ـ ْ
ـرت .ونـشــر
فعلته في منت أحد أعــداده األولــى من
«الكاتب» ،ففوجئ بالجميع يهتفون
بفم واحد ،وصوت واحد ،يا لإلنسان
الـ ــورقـ ــة ،ه ـت ـفــوا ف ــي وج ـه ــه ،فــأخـفــاه
ب ـق ـنــاعــة ،وه ـت ـفــوا ف ــي ظ ـه ــره ،فــأغـلــق
ال ـب ــاب ،وان ـك ـفــأ عـلــى أع ـشــاب ضعفه،
سـ ّـمـيـنــاهــا أع ـش ــاب ال ـخ ــوف .أيــامـهــا،
أحـ ـبـ ـب ــت يـ ــأسـ ــي ،وح ـ ــاول ـ ــت ن ـس ـيــان
صـ ـ ـ ــاح ،حـ ــاولـ ــت إخ ـ ـفـ ــاء ت ـم ـت ـمــاتــي
ببعض شعره أحيانًا ،حتى أوشكت أن
أسمح لشعره أن ينتصر على ضعفه.

وملا بعد أحيان طويلة ،انتصر ،فكرت
من جديد أن أذهب إليه في مكتبه في
هـيـئــة ال ـك ـتــاب ال ـتــي أص ـبــح يــرأسـهــا،
شــري ـطــة أال أح ـت ـض ـنــه .وقـ ــد كـ ــان مــا
يكتبه أيامها دافئًا وخفيض الصوت
ح ـ ّـد أن ــه أزاح وج ــه اإلن ـس ــان ال ــورق ــة،
وأع ـ ــاد وج ــه اإلن ـس ــان اإلن ـس ــان ال ــذي
تخيلته ،وقد أصبح شرفة تطل على
البحر ،ثــم وقــد أصبح الــريــح القوية،
ثم وقد أصبح شجرة الحزن .غير أن
الـ ـس ــادات ،م ــرة أخ ــرى ع ــاد للتمثيل،
وأمر بأن تشارك إسرائيل في معرض
ال ـك ـتــاب الـ ــذي تـنـظـمــه هـيـئــة الـكـتــاب
ورئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ص ـ ـ ــاح عـ ـب ــد الـ ـصـ ـب ــور.
قـلــت لـنـفـســي ،ه ــذه امل ــرة س ــوف يـلــزم
ص ـ ــاح ب ـي ـتــه ون ـف ـس ــه وحـ ــزنـ ــه .ه ــذه
املـ ــرة سـيـسـتـقـيــل ،وسـ ــوف أزوره في
ب ـس ـت ــان ــه الـ ـ ـخ ـ ــاص ،عـ ـن ــدم ــا يـجـلــس
وحـ ــده ع ـلــى رص ـي ــف يـلـيــق ب ــه .لكنه
أغ ـمــض عينيه وتــركـنــا جميعًا على
قارعة الطريق ،واستقبل السادات في
معرضه ،ودخــا معًا جناح إسرائيل
بابتسامتني مسروقتني من عارضتي
أزياء .وملا خرج ،وجد نفسه محبوسًا
في قفصه الصدري .عندها تأكدت أن
دقات قلبه الخائفة ،أضاعت مني كل
الفرص في التعرف إلى شاعر أحببته
ك ـث ـي ـرًا .أع ـتــرف أن ـنــي أحـبـبـتــه عندما
كان صوفيًا يحتفل بعذابات الحالج،
إال أن ـن ــي ف ـج ــأة رأيـ ـت ــه ي ـم ـشــي خلف
ّ
محنية ورأس مقطوع.
الحالج بقامة
وأحببته عندما كان ثوريًا متشائمًا
يـتـهــرب مــن عـضــويــة تنظيم محمود
أم ــن الـعــالــم ،ويـسـخــر مــن الــرجــل ذي
الــوجــه الكئيب ،يقصد عبد الناصر.

إال أنني فجأة رأيــت وجهه أكثر كآبة
من وجه ناصر ،وأحببته عندما كان
عاشقًا خائبًا للمرأة التي يصل معها
إلـ ــى أعـ ـم ــاق ــه ،ول ـي ــس إلـ ــى أع ـمــاق ـهــا،
فتخونه ،وتغرينا بأن ّ
نسميه عاشق
الخائنات .إال أنني رأيــت قلبه يجف
وييبس ،ليصبح على مقاس قصائده
األخـيــرة البائسة ،لــم تستطع رحلته
ال ـطــوي ـلــة إلـ ــى ال ـه ـنــد أن تـغـسـلــه من
ه ــزائ ـم ــه ك ـص ــوف ــي وث ـ ـ ــوري مـتـشــائــم
وعــاشــق .ل ــذا ب ــدأت أستعيد محبته،
وأحن إلى لقائه كأنني مثلما أحببت
ش ـعــره األول ،أحـبـبــت ضـعـفــه املـقـيــم،
وقـ ـ ـ ـ ــررت أن أذه ـ ـ ـ ــب إل ـ ـيـ ــه ب ــدي ــوان ــي
الوحيد وقصائدي األخرى التي أنوي
تجهيزها .وقبل أن أتم عملي ،فوجئت
ذات ليلة بخبر موته املـفــاجــئ ،ليس
بسبب أن بهجت عثمان قال له« :بعت
ن ـف ـســك ي ــا ص ـ ــاح» ،ل ـك ــن ب ـس ـبــب أن ــه
حزين .كنا هكذا نتندر عليه ونطارد
خـيــالــه بـعـبــارتــه :يــا أصــدقــائــي إنني
حــزيــن .وبـعــد مــوتــه ،اكتشفنا فداحة
قسوتنا ألنـنــا لــم نـصــدقــه .كــان موته
ي ـ ــدل ب ــال ـص ــدف ــة ع ـل ــى م ـ ــوت آخ ــري ــن،
ويــدل بالصدفة أيضًا على ما تــردده
الشام والـعــراق وبـلــدان أخــرى ،عن أن
ري ـ ــادة ص ــاح ري ـ ــادة مـحـلـيــة ،ري ــادة
ق ــزم ملـجـمــوعــة أقـ ــزام ،وأن مـصــر فقط
وشـعــرهــا كناسة
مـسـتــودع حـكــايــات ِ
دك ـ ـ ـ ـ ــان ،ق ـل ـب ـه ــا ف ـ ــرع ـ ــون ـ ـ ّـي خ ــال ــص،
ولسانها عربي زائف .مات صالح في
لحظة غلب عليها ذلك الوعي البدوي،
وغلبت علينا الــوحـشــة .لــذا اندفعت
باللهاث وراء شعره ،ووراء ظله .مررت
مــرات أمــام البيت الــذي سكنه ،ذهبت
م ــرات إل ــى مــوقــع مـقـهــاه ال ـبــرجــوازي
الــذي أزال ــوه ،كــان اسمه «الب ــاس» في
ش ـ ــارع ق ـصــر ال ـن ـي ــل .اش ـت ــري ــت م ــرات
طبعات دواوينه األولــى ،بحثت حتى
عــن نبيله يــاســن ،الـسـيــدة ن ــون يــاء،
زوج ـت ــه األول ـ ــى ال ـت ــي أه ــداه ــا بعض
أجـمــل قـصــائــده .ضبطت نفسي أقف
على درج ــات السلم الـخــارجــي ملبنى
«روز ال ـ ـيـ ــوسـ ــف» ،ك ــأن ـن ــي أن ـت ـظ ــره.
تذكرت حكايات الشاعر فتحي سعيد
عنه ،وتسللت إلى إحداها ،فوجدتني
أصـحـبـهــم كــامــل ال ـش ـنــاوي ،وص ــاح،
وفتحي ليلة ذهابهم إلى منزل نجاة
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة .رأي ـ ـ ــت ك ــام ــل فـ ــي صـحــن
البيت ينفرد بنجاة ،وتحت بير السلم
صالح ينفرد بأختها سعاد حسني،
وفـ ـتـ ـح ــي ي ـن ـت ـظ ــره ـم ــا أمـ ـ ــام ال ـب ـي ــت،
ف ــوق ـف ــت إل ـ ــى جـ ـ ـ ـ ــواره .ح ـت ــى ع ـنــدمــا
ق ـض ــى ل ـي ـلــة ف ــي ب ـي ــت فـ ـي ــروز وم ـعــه
صــاح جاهني وأمــن الحافظ وليلى
عـسـيــران ،تلصصت وسمعته يكتب
بـصــوت حميم« :وخــرجـنــا مــن البيت
إلى الطريق ،وصــورة فيروز شاحبة،
شــاحـبــة ج ـدًا ،ومل ــا نـظــرت إل ــى صــاح
جاهني وسألته :ما رأيك؟ وأشرت إلى
فـ ـي ــروز ،أج ــاب ـن ــي :م ــش عـ ـ ــارف» .وهــا
أنذا أعترف أنني مثلهما ،مش عارف
وأنني ما زلــت أبحث عن صــاح عبد
الصبور ،كأنه الكلمة التي سأقهر بها
امل ــوت ،أو كــأن الــوعــد الجديد للقائنا
لن يكون إال بعد املوت ،موته ،وموتي،
بشرط أال يباغتنا السادات بظهوره،
لـ ـه ــذا ي ـص ــح لـ ــي أن أن ـ ــادي ـ ــه :اق ـت ــرب
موعدنا يا صالح ،فالعسكر يريدوننا
عبيدًا وبـلـهــاء ،يريدوننا بغير وطن
وبـغـيــر شـعــر ،أرج ــوك انـتـظــرنــي قــرب
ب ــاب حــديـقــة ال ـلــه ،أرجـ ــوك يــا صــاح،
عالمتي التي ستعرفني بها ،هي تلك
ال ـص ــورة ال ـتــي ســأرف ـع ـهــا ،وردة بيد
الريح ،وباليد األخــرى سأرفع صورة
األرض الخراب.
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أيها المستمع السعيد
الحداثة تستريح في ظله
جاءت الكلمات نضرة ،طازجة،
تجسد صورة حية لوجدان
الشعب المصري

إبراهيم البجالتي
ول ــدت ف ــي مـطـلــع الـسـتـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن الـعـشــريــن،
ول ـ ــم ي ـك ــن ف ــي ب ـي ـت ـنــا م ـك ـت ـبــة .ف ـق ــط مـ ـج ــات وك ـتــب
قليلة مبعثرة ،بعضها تحت السرير ،وبعضها في
الكومود املجاور لسرير أبي ،تحت الراديو الخشبي
الكبير ،وبعضها في خزانة املالبس الكبيرة يعلوها
صف طويل من «البدل» الشتوية الثقيلة .في البيت
حكايات غير مؤكدة عن مكتبة حقيقية دخلت كتبها
النار في الخمسينيات ،في أعقاب القبض على خال
ل ــي ،وه ــو ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ال ـصــديــق األقـ ــرب ألب ــي.
هكذا بــدأت الـقــراءة في املكتبة العامة .كانت املكتبة
كـبـيــرة ومـقـســومــة نـصـفــن :نـصــف صغير لــأطـفــال،
ّ
فـيــه م ـكــان ل ـل ـقــراءة ي ـطــل عـلــى الـنـيــل وح ــوض كبير
م ـلــيء بــاألس ـمــاك امل ـلــونــة .طـ ــوال ال ـن ـهــار صـيـفــا ،أنــا

هناك ،وعيني على النصف الكبير املخصص للكبار،
على الكتب الكبيرة ذات الكعوب املذهبة .ولــم يطل
املقام بي في ركن الطفولة ،فانتقلت إلى ركن الكبار
وبحوزتي بطاقة استعارة خارجية باسم أبي.
كــانــت املـكـتـبــة ع ــام ــرة بـكـتــب ال ـش ـعــر ال ـع ـم ــودي ،من
املـتـنـبــي ،وال ـب ـح ـتــري ،وأبـ ــي ال ـع ــاء إل ــى الـشــوقـيــات
وفي البيت نجا من املحرقة
وديــوان حافظ
ابراهيمِ .
ً
علي محمود طه كامال («املالح التائه»« ،ليالي املالح
التائه»« ،شرق وغرب» ،و«أغنية الرياح األربع») .في
النصف الـثــانــي مــن السبعينيات ،ب ــدأت الـتـحــوالت.
ارت ـ ـ ــدت أم ـي ـن ــات امل ـك ـت ـبــة الـ ـحـ ـج ــاب ،وأغـ ـل ــق الـقـســم
املخصص للمطالعة واألط ـفــال ،وتـحــول إلــى مكتب
إضــافــي ملوظفني فــي إدارة مــا مــن إدارات املحافظة.
ان ـصــرفــت ع ــن امل ـك ــان تــدري ـجــا ،وش ــرع ــت ف ــي تكوين
مكتبتي ال ـخــاصــة .جـمـعــت الـكـتــب القليلة الناجية

م ــن الـ ـن ــار ،وب ـ ــدأت أج ـمــع م ـصــروفــي ل ـش ــراء الـكـتــب.
ويبدو أن رغبتي تزامنت مع رغبة العم صابر بائع
ً
الجرائد القريب من بيتنا في توسيع الدائرة قليال،
وإض ــاف ــة الـكـتــب إل ــى ال ـجــرائــد وامل ـج ــات ف ــي كشكه
ً
الصغير .اقتنيت من عنده أوال «كليلة ودمنة» البن
وف ــي األس ـبــوع الـتــالــي مـبــاشــرة ،وج ــدت على
املـقـفــعِ .
الرف «مآساة الحالج» لصالح عبد الصبور ،فكانت
هــذه املسرحية الكتاب الثاني الــذي أضمه ملكتبتي
الخاصة .كانت انقالبًا حقيقيًا في حياتي .قبل هذا
ال ـيــوم ،لــم يكن لــي عــاقــة بالشعر خ ــارج النصوص
امل ــدرس ـي ــة ،وب ـعــض ال ـشــوق ـيــات ،وع ـلــي مـحـمــود طه
كما أسـلـفــت .الـنــص الــوحـيــد ال ــذي أذك ــره مــن الشعر
ال ـحــديــث م ـق ــررًا عـلــى ال ـط ــاب ك ــان نـصــا غـيــر ُملفت
لـصــاح عـبــد الـصـبــور نـفـســه« :إل ــى أول جـنــدي رفــع
العلم في حرب أكتوبر  .»١٩٧٣استغرقتني «مأساة

ً
ال ـحــاج» طــويــا ،ودفـعـتـنــي  -عـلــى خلفية وجــوديــة
مـبـكــرة وأسـيــانــة  -للبحث عــن ال ـحــاج نفسه وعبد
الصبور بالضرورة .لم يكن في جبة الحالج غير الله:
ومزجت روحــك في روحــي /جمهور كبير من القتلة
ونهاية مريعة على جذع نخلة بكبد محروق ولسان
جففته النار والشمس في الصحراء .في هذا الوقت
كان عبد الصبور نفسه ما زال حيًا ،فقرأته مبعثًا كما
يليق باألحياء« :مسافر ليل» قبل «الفارس القديم»،
و«األميرة تنتظر» قبل «الناس في بالدي».
كنت أكـثــر شغفًا بمسرحه ،أطـلــت الــوقــوف فــي /مع
«ليلى واملـجـنــون» :رعــب أكبر من هــذا ســوف يجيء،
انفجروا أو موتوا .رسالة من نبي مهزوم يحمل قلمًا
ينتظر نبيًا يحمل سيفًا ،من لي بالسيف املبصر».
ف ــي ه ــذه ال ـل ـح ـظــة ب ــال ــذات وت ـح ــت ال ــراي ــة /الـشـعـلــة
املنطلقة لـلـهــرمــونــات ،فــي مـفـتــرق ط ــرق ب ــن :الجنة
ً
اآلن أو تغيير العالم اآلن ،لم يكن مقبوال أن ينتهي
الصدام الحقيقي ،أن ينتهي كل هذا األلــم الوجودي
العميق بمستبد عــادل يحقق أحــام الفارس القديم
وي ــرف ــع هــامــة ال ـن ــاس ف ــي ب ـ ــادي .ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة
بــالــذات افترقنا ،مشيت خلف أنبياء رفــض آخرين،
ابـتـعــدت .س ــرت وراء أم ــل دنـقــل مــن «سـبــارتــاكــوس»
إلى باب «الغرفة رقم  »٨دون الوقوع «معه» في أسر
زرق ــاء الـيـمــامــة .ثــم ابـتـعــدت أكـثــر ،مـســوقــا بالصوت
وراء درويش وتحت ظله العالي.
في مطلع عام  ،١٩٨٤انكسرت كعكة الطالب الحجرية
مــرة أخ ــرى ،فاعتزلت السياسة والـكـتــابــة .فــي نقطة
مــا ،في داخلي البعيد البعيد كنت أشعر أنني نبي
مـ ـه ــزوم ،ف ـك ــان ع ـلــي أن أعـ ــود إل ــى الـ ـف ــارس ال ـقــديــم،
ال ـفــارس ال ــذي عبرنا مــوتــه دون مــا يليق بــه مــن ألم
تـحــت الــرايــة الـخـفــاقــة لــرفــض الـتـطـبـيــع .وكـمــا يليق
ً
بــأحـيــاء لــم تطبع لـهــم الــدولــة أو دور الـنـشــر أعـمــاال
كاملة في مجلد واحد ،قرأته مرة أخرى دون ترتيب.
كــان الوقت مناسبًا الكتشاف ضربة املعول الهائلة
ال ـت ــي نـ ــزل ب ـهــا ع ـبــد ال ـص ـب ــور ع ـلــى ع ــام ــود الـشـعــر
الخليلي ،وآل ــة اللغة الـقــديـمــة ،فحطمهما مـعــا .كان
الــوقــت مـنــاسـبــا الكـتـشــاف لـغــة مــن لـحــم ودم ،تضع
العادي في الواجهة:
َ
ُ
الصباح ،فما ابتسمت ،ولم ُينر َوجهي الصباح
طلع
ُ
جوف املدينةِ أطلب الرزق املتاح
وخرجت من
ِ
َ
ُ
خبز ّ
امي ال َكـفاف
أي
ماء
وغمست في
القناعةِ
ْ
ُ
َ
الظهر في ج ْيبي قروش
ورجعت بعد
ِ
ُ
فشربت شايًا في الطريق
ُ
ورتقت نعلي
َّ
ُ
ولعبت ًبالنرد املوز ِع بني كفي والصديق
قل ساعة أو ساعتني
ً
قل عشرة أو عشرتني
كانت هــذه لحظة مناسبة تمامًا الكتشاف الطريق،
لكنني لــم أك ــن أقتنصها ،لــم أكـتــب كـثـيـرًا ،أو كتبت
القليل على وجه التحديد ،ودون أن أبتعد كثيرًا.
ً
انـقـطـعــت ط ــوي ــا بـفـعــل ال ــدراس ــة وال ـع ـمــل وال ـس ـفــر،
وحني استقر بي املقام على الخليج في نهاية األلفية
الثانية ومطلع األلف الجديد ،كنت وصديقي الناقد
محمد الروبي نجلس معًا كل ليلة نقرأ ما تيسر من
الشعر .في هذه األيام كان الشاعر الكبير قد تم جمعه
فــي كتاب واحــد كبير ،لألسف لــم يكن مرتبًا أيضًا،
سهرنا ليالي كثيرة وهــو بني أيدينا ،يتلو الروبي
نصًا وأتلو نصًا .ومع كل سطر ،نكتشف أكثر أن كل
خطوة فــي طريق الحداثة الشعرية ،عليها بطريقة
ما أن تمر من خالله ،أو على األقل تستريح في ظله
بعضًا من الوقت ،وأن تأخذ منه زادًا للطريق.
فــي واحـ ــدة مــن ه ــذه الـلـيــالــي ،دخ ــل علينا صديقنا
الراحل الفنان التشكيلي محمود عبد العاطي .وحني
ملــح األعـمــال الكاملة لصالح عبد الصبور بــن يدي
قــال بصوته العميق :كــل يــوم ق ــراءة ،كــل يــوم قــراءة،
فمتى تجلس مع نفسك ،وتكتب؟
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دراسة

لوريتا نابليوني تجارة اللجوء ...دجاجة تبيض ذهبًا!
loretta napoleoni, merchants of men, how
jihadists and isis turned kidnapping and
refugees traficking into a multibillion-dollar business. seven stories press, new york
2017. 224 pp.
مــا الــذي يمنح كـتــاب «تـجــار البشر:
ك ـي ــف ج ـع ــل الـ ـجـ ـه ــادي ــون وت ـن ـظ ـيــم
الــدولــة مــن الخطف وتـجــارة اللجوء
ً
ع ـ ـمـ ــا ي ـ ـعـ ــود ب ـ ــأرب ـ ــاح بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات
الدوالرات» للوريتا نابليوني أهمية
إضــافـيــة؟ إلــى جــانــب مــا يحويه من
م ـع ـلــومــات تـفـصـيـلـيــة ل ــم يـسـبــق لي
ّ
االط ـ ــاع عـلـيـهــا م ــن ق ـبــل ،فـ ــإن م ــادة
اللجوء والهجرة الالشرعية أضحت
ج ــزءًا ال يـتـجــزأ م ــن املـشـهــد الـعــاملــي
على نحو عام ،وفي بالدنا على نحو
خ ــاص .كـيــف يـمـكــن تـجــاهــل حقيقة
أن الرئيس األميركي دونالد ترامب
ف ــاز فــي االنـتـخــابــات بسبب مواقفه
ال ـع ـن ـص ــري ــة ت ـ ـجـ ــاه اآلخ ـ ــري ـ ــن مـمــن
لـيـســوا م ــن ذوي ال ـب ـشــرة الـبـيـضــاء،
وأن ـ ـ ــه هـ ــو وم ــؤسـ ـس ــات ــه ال ي ــزال ــون
م ـن ـغ ـم ـســن فـ ــي ح ـم ـل ــة ت ــره ـي ــب مــن
اآلخ ــر ،تتجلى أيـضــا فــي بـنــاء سور
حـ ــديـ ــدي ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود بـ ــن بـ ــاده
وامل ـك ـس ـي ــك ...ال نـفـهــم ل ـ َـم ل ـ ْـم يـحــاول
اإلفــادة من خبرات رفاقه الصهاينة
في العنصرية واالضطهاد!
أه ـم ـي ــة امل ــؤل ــف األخ ـ ـ ــرى أنـ ـه ــا امل ــرة
األولى التي نقرأ فيها مقاربة ملسألة
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة الـ ــاشـ ــرع ـ ـيـ ــة وعـ ـص ــاب ــات
الـ ـتـ ـه ــري ــب ،ضـ ـم ــن إطـ ـ ـ ــار ف ـ ـكـ ــري أو
نـظــري م ـحـ ّـدد .الـكــاتـبــة والصحافية
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ل ــوريـ ـت ــا ن ــاب ـل ـي ــون ــي لــم
تكتف بسرد معلومات ،والحقائق/
الحقائق البديلة [كـ ــذا!] ،عــن تجارة
ت ـهــريــب ال ـب ـشــر م ــن «ال ـج ـن ــوب» إلــى
«الشمال» ،وإنما وضعت ذلك ضمن
األطـ ـ ـ ــر الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وال ـج ـغ ــراف ـي ــة .ت ـه ــري ــب ال ـب ـش ــر ـ ـ ـ أي
املـتــاجــرة بـهــم ـ ـ ص ــارت صـنــاعــة تـ ّ
ـدر
املـ ـلـ ـي ــارات ،وان ـخ ــرط ــت فـيـهــا جـهــات
ع ـ ـ ـ ــدة ،م ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن الـ ـف ــاس ــدي ــن
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـ ـ ـ ــدول ،مـ ــن ال ـج ـن ــوب
والشمال ،إلــى العصابات اإلجرامية
ف ــي ال ـج ـن ــوب وفـ ــي ش ــرق ــي أوروب ـ ــا،
مــرورًا بالتنظيمات املسماة جهادية
التي أخذت بمنهجية أطلقت الكاتبة
عـلـيـهــا «ال ـج ـهــاد اإلج ــرام ــي» ،أي ما
ي ـس ـمــى الـ ـح ــرك ــات ال ـج ـه ــادي ــة ال ـتــي
تـ ـح ــول ــت إل ـ ـ ــى اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــرام واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب
لتمويل نفسها.
تتطرق الكاتبة إلى مختلف جوانب
املسألة ضمن تعريف عــام لــإرهــاب
الذي يقول إنه جريمة بهدف الحرب.
ه ــذا الـتـعــريــف لـيــس مهمًا لـنــا ،لكنه
ضروري ملعرفة مختلف التوصيفات
التي تستخدمها الكاتبة في مؤلفها
املهم.
تـبــدأ لــوريـتــا نابليوني مؤلفها من
ال ـن ـق ـطــة امل ـنــاس ـبــة ،أي م ــن ال ـب ــداي ــة،
وأسباب انتعاش اإلرهاب والجرائم
األخـ ـ ـ ـ ــرى امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ـ ــه م ـ ــن خ ـطــف
وتهريب واحتجاز رهــائــن ،ومــا إلى
ذلك ،فتقول إن أحــداث الحادي عشر
مــن أي ـلــول شكلت منعطفًا مفصليًا
فــي الـخـصــوص .فمن جـهــة ،تحولت
ك ـث ـي ــر م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة إل ــى
مــرتــع لـلـفــوضــى .وم ــن جـهــة أخ ــرى،
ج ــاء رد فـعــل اإلدارة األم ـيــرك ـيــة في
ت ـم ــري ــر «قـ ــانـ ــون ال ــوطـ ـن ــي» Patriot
 Actالـ ــذي ح ـ ّـد م ــن ح ــري ــات املــواطــن
األم ـي ــرك ــي وم ـن ــح ال ـس ـل ـطــات حـ ّ
ـريــة
ّ
التجسس عليه من دون حسيب وال
رق ـي ــب وف ـ ــرض رق ــاب ــة ص ــارم ــة على
التحويالت املالية .هذا القانون دفع
ب ـك ــارت ـي ــات ت ـه ــري ــب امل ـ ـخـ ــدرات فــي
أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وف ــي كولومبيا
تـحــديـدًا ،إلــى عقد شــراكــة مــع املافيا
اإليطالية بهدف غسيل األموال التي
تجنيها من تجارة املـخــدرات وكافة

الجرائم األخــرى ،وكذلك إلى البحث
عــن طــرق تهريب جــديــدة إليصالها
إلى أوروبا .تقول الكاتبة إن فنزويال
تحولت إلى مركز لتهريب املخدرات.
أم ــا «س ــاح ــل ال ــذه ــب» ف ــي إفــريـقـيــا،
فتركز في دولة غينيا بيساو ومنها
إل ــى دول الـســاحــل فــي مــالــي ومنها
إلـ ــى س ــواح ــل ج ـن ــوب امل ـت ــوس ــط في
ليبيا والجزائر واملغرب ،ومنها إلى
أوروبا عبر املتوسط.
في عام  ،2003عمد تنظيم الجماعة
اإلس ـ ــام ـ ـي ـ ــة املـ ـسـ ـلـ ـح ــة الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ــان
م ـن ـخــرطــا ف ــي ت ـهــريــب ال ــدخ ــان إلــى
ّ
اخـ ـتـ ـط ــاف األج ـ ــان ـ ــب .ه ـ ـكـ ــذا ،ت ـمــكــن
مــن احتجاز  32أجنبيًا مــن جنوبي
ال ـ ـجـ ــزائـ ــر وشـ ـم ــال ــي مـ ــالـ ــي .الـ ـ ــدول
األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ،دف ـع ــت
للتنظيم الجزائري فدية مكنته من
تأسيس تنظيم «القاعدة» في املغرب
اإلسالمي.
عمليات تهريب املخدرات اآلتية من
أميركا الالتينية عبر غربي إفريقيا
ودول الساحل ،أسهمت إلى ّ
حد كبير
في تحويل بعضها إلى دول فاشلة،
ما أدى إلى نمو عمليات االختطاف
والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة ب ــالـ ـبـ ـش ــر ،أي ال ـه ـج ــرة
ال ــاش ــرع ـي ــة إلـ ــى أوروبـ ـ ـ ــا .ك ـمــا أدى
ذلــك إلــى نمو عــدد الشركات األمنية
املتخصصة في اختطاف الرهائن!
االن ـ ـخـ ــراط ف ــي الـ ـع ــومل ــة ،قـ ــاد ضـمــن
أمور أخرى إلى انهيارات اقتصادية
واض ـطــرابــات أمـنـيــة فــي بـعــض دول
الـ ـجـ ـن ــوب ،وب ــال ـت ــال ــي ارت ـ ـفـ ــاع ع ــدد
طالبي الهجرة واللجوء .وهذا عنى
بدوره ارتفاعًا في عائداتها.
املشكلة التي واجهت املهربني وتجار
امل ـ ـخـ ــدرات ،ل ــم ت ـكــن ال ـح ـص ــول على
األربـ ــاح وإن ـمــا فــي كيفية استثمار
األمــوال ،آخذين في االعتبار الرقابة
املــالـيــة الـصــارمــة مــن قـبــل واشـنـطــن.
هذه املشكلة حلت مع اعتماد اليورو
كعملة عاملية ،ما ّ
سهل على املجرمني
غسيل أرباحهم القذرة ،دومًا بحسب
الكاتبة.
كميات املخدرات املهربة إلى أوروبا
ع ـب ــر غ ــرب ــي إف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وصـ ـل ــت فــي
ع ــام  2009إل ــى نـحــو سـتــن طـنــا من
الكوكايني ،علمًا بأن املخدر كان يصل
إل ــى األخ ـي ــرة مــن كــولــومـبـيــا وبـيــرو
وبوليفيا وفنزويال والبرازيل.
ّ
ت ـق ــول ال ـكــات ـبــة إن تــأس ـيــس تنظيم
«ال ـقــاعــدة» فــي املـغــرب اإلســامــي تمّ
بــأمــوال ُجنيت من تهريب السجائر
وعـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات اخ ـ ـ ـت ـ ـ ـطـ ـ ــاف األجـ ـ ــانـ ـ ــب
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـف ــدي ــة .اخـتـطــاف
االثنني وثالثني أجنبيًا في عام 2003
تم على يد الجماعة السلفية للدعوة
وال ـج ـهــاد ب ـق ـيــادة مـخـتــار بلمختار
الـ ـ ـ ـ ــذي كـ ـ ـ ــان ُي ـ ـ ـعـ ـ ــرف ب ـ ــاس ـ ــم م ـس ـتــر
ّ
مــال ـبــورو ( .)Mr. Malboroعـلـمــا أن
هذه الجماعة انشقت عن «الجماعة
اإلسالمية املسلحة» .هذه الجماعات
ال ـ ـقـ ــاعـ ــديـ ــة ،ل ـ ـجـ ــأت إل ـ ـ ــى ال ـت ـه ــري ــب
والخطف بسبب عدم وجود عالقات
لها ب ــدول الخليج ،مـصــدر التمويل
الرئيس للقاعدة .تنظيم «القاعدة»
ّ
ف ــي امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي ت ـمــكــن ـ ـ ـ عبر
التهريب والخطف ـ ـ مــن جمع مبلغ
 165مليون دوالر أميركي بني عامي
 2003و ،2011دومــا بحسب الكاتبة
ً
نقال عن صحيفة «نيويورك تايمز».
ج ــرائ ــم االخ ـت ـط ــاف أض ـح ــت عملية
مربحة ،مما شجع تنظيم «القاعدة»
ف ــي أفـغــانـسـتــان عـلــى س ـلــوك طــريــق
ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،والحـ ـ ـ ـق ـ ـ ــا م ــن
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات امل ـس ـل ـحــة واإلره ــابـ ـي ــة
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واإلجـ ــرام ـ ـيـ ــة ف ــي س ــوري ــا والـ ـع ــراق
ومنها «تنظيم الدولة».
ت ـعــرض الـكــاتـبــة بــالـتـفــاصـيــل بعض
ع ـم ـل ـيــات خ ـط ــف/اح ـت ـج ــاز األج ــان ــب
ك ــره ــائ ــن ،وم ـن ـه ــا خ ـط ــف ال ـســائ ـحــة
ماريا ساندرا مرياني ،وعمال اإلغاثة
اإلسـ ـب ــان واإلي ـطــال ـيــن ُرس ـل ــا ّ
أورو
ُ
وآيـ ـن ــوا ف ــرن ـن ـ ِـدز وإن ــري ــك غـنـيـلــونــز،
ُ
لــتـ ّـبــن أن الـحـكــومــات تقيم مفاضلة
ب ـي ـن ـهــم .ع ـل ــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،دف ـعــت
ال ـح ـكــومــات اإلي ـطــال ـيــة واإلس ـبــان ـيــة
مبلغ  15مليون دوالر إلطــاق سراح
الرهائن الثالث بعد قضائهم ثمانية
أشـهــر بــن أي ــدي مختطفيهم ،بينما
كان على السائحة انتظار مرور أربعة
عشر شهرًا حتى تنعم بالحرية .أي
أن الحكومتني ّ
قيمتا حـيــوات عمال
اإلغاثة أعلى من حياة السائحة!
ه ـ ـ ــذا ال ـ ـت ـ ـصـ ــرف الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــزي ش ـجــع
الخاطفني على تعلم كيفية التعامل
مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة وك ـي ـف ـيــة
َ
تقويم سعر حياة كل مختطف.
عملية الـخـطــف األخـ ــرى ال ـتــي تنوه
إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـك ــاتـ ـب ــة ه ـ ــي م ـ ــا ي ـ ـعـ ــرف ب ـ
ُ ّ
«األختني سيمونا» أي سيمونا ت ِّرتا
ُ
وس ـي ـمــونــا ف ـ ــاري ال ـل ـت ــان اخــتـطـفـتــا
مـ ــع إي ـط ــال ـي ــن آخـ ــريـ ــن وم ــواط ـن ــن
عراقيني هما رائــد علي عبد العزيز
ومهناز بسام ،في بغداد يوم السابع
مــن أي ـلــول (سبتمبر)  .2007أعلنت
جماعة تــدعــى «أن ـصــار الـظــواهــري»
مـســؤولـيـتـهــا عـنـهــا .بـعــد الـتـقـ ّـصــي،
ّ
تـ ـب ـ ّـن أن ال ـخ ــاط ـف ــن ي ـن ـت ـم ــون إل ــى
مـجـمــوعــة إجــرام ـيــة ال غـيــر ،وك ــل ما
ك ــان ــوا ي ــري ــدون تحصيله ه ــو امل ــال.
اس ـت ـعــادت الـكــاتـبــة عـمـلـيــة الخطف
ه ــذه ألن أق ــوال الـحـكــومــة اإليطالية
ووســائــل اإلع ــام /التضليل رسمت
ص ـ ـ ــورة م ـخ ـت ـل ـفــة ،إذ تـ ــم ادعـ ـ ـ ــاء أن
الـ ـخ ــاطـ ـف ــن ي ـن ـت ـم ــون إلـ ـ ــى ج ـمــاعــة

ّ
سلفية إرهابية .قوة الدعاية املضللة
أجبرت «جماعة التوحيد والجهاد»
بـقـيــادة أبــو مصعب ال ــزرق ــاوي على
نفي أي عالقة لها بجريمة الخطف.
أي أن أعمال الخطف كانت تمارسها
مجموعات عــدة كثير منها إجرامي
بحت وال عالقة له بالسياسة.
أمــا حادثة خطف سرايا املجاهدين
لليابانيني الـثــاثــة ع ــام  ،2004فقد
كــان لها تأثير مختلف .دفــع الثالثة
ثـمــن شجاعتهم ،إذ كــانــوا يقومون
ب ـج ـمــع م ـع ـل ــوم ــات وإثـ ـب ــات ــات عـلــى
جرائم الحرب األميركية في العراق.
ف ـق ــد ش ـ ّـه ــرت ب ـه ــم ح ـك ــوم ــة طــوكـيــو
وع ـ ـ ـ ـ ـ ّـدت أن خ ـط ـف ـه ــم جـ ـل ــب الـ ـع ــار
لليابان .ومع أن الحكومة اليابانية
دفعت الفدية مقابل إطالق سراحهم،
ً
إال أنها طالبت كال منهم بدفع مبلغ
سبعة آالف دوالر ثمن تذكرة العودة
إلى بالدهم!
ع ـم ـل ـيــات ال ـج ـه ــاد اإلج ــرام ــي ـ ـ ـ وفــق
وصــف الكاتبة ـ ـ كانت مــن الظواهر
الـجــديــدة فــي مـجــال اإلرهـ ــاب ،أيضًا
وف ـ ــق ت ـع ـب ـيــر الـ ـك ــاتـ ـب ــة .وق ـ ــد ذكـ ــرت
أن ارت ـك ــاب الـتـنـظـيـمــات الـسـيــاسـيــة
ال ـ ـجـ ــرائـ ــم ي ـم ـك ــن أن ي ـح ــول ـه ــا إل ــى
تنظيمات إجــرامـيــة ،وهــو تمامًا ما
حصل مع منظمة ياسر عــرفــات ،أي
«منظمة التحرير الفلسطينية» التي
ً
اخترقها الفساد والطمع وصوال إلى
نخاع العظم.
بــرأي الكاتبة ،تنظيم «القاعدة» في
امل ـغ ــرب اإلس ــام ــي ك ــان ي ـحــوي منذ
البداية مكونات التنظيم اإلجــرامــي
بـسـبــب ع ــدم ت ــواف ــر م ـصــدر تـمــويــل،
فلجأ إلى تهريب البضائع واملخدرات
واح ـت ـج ــاز ره ــائ ــن ك ـم ـصــدر تـمــويــل
ل ــه .الـجـهــاد ـ ـ بنظر الـكــاتـبــة ـ ـ تـحـ ّـول
إلـ ــى ش ــاه ــد زور ألعـ ـض ــاء الـتـنـظـيــم
ك ــي ي ـحـ ّـس ـنــوا م ــن مــداخ ـي ـل ـهــم .فقد

إعداد زياد منى
بــدأوا بتهريب الدخان ثم املخدرات،
فاحتجاز الرهائن األجانب ،وأخيرًا
تجارة البشر وتهريبهم إلى أوروبا.
عملية احتجاز الرهائن كانت تجارة
م ــرب ـح ــة ل ــإره ــاب ـي ــن وال ـج ـه ــادي ــن
اإلجــرامـيــن ،إذ ارتفع سعر الرهينة
من مليون دوالر في عام  2003إلى 4
ماليني دوالر في عام .2012
منظمة البوليس الدولي« ،إنتربول»،
ق ـ ــدرت أن دخـ ــل ت ـهــريــب ال ـب ـشــر مــن
ســاحــل ال ـعــاج فــي ع ــام  2004يـقــارب
امل ـ ـئـ ــة مـ ـلـ ـي ــون دوالر س ـ ـنـ ــويـ ــا .أم ــا
امل ــداخ ـي ــل ال ـحــال ـيــة ف ـت ـق ــارب املـلـيــار
دوالر س ـن ــوي ــا ،وهـ ــو مـ ـ ــردود أعـلــى
ب ـك ـث ـي ــر م ـ ــن ال ـ ـنـ ــاتـ ــج م ـ ــن احـ ـتـ ـج ــاز
الرهائن.
كما تولي الكاتبة أهمية خاصة إلى
األس ــال ـي ــب الــوح ـش ـيــة ال ـت ــي تـعــامــل
التنظيمات الـجـهــاديــة  -اإلجــرامـيــة
املهاجرين ،حيث يتم احتجاز كثير
منهم وخطفهم وبيعهم عبيدًا .كما
نــوهــت إل ــى أن الـفـتـيــات ال ـقــاصــرات
امل ـهــاجــرات مــن إري ـتــريــا والـصــومــال
ُيختطفنُ ،
ويبعن إماء داخل مشيخة
آل سعود.
تجارة البشر الرابحة فتحت «آفاق»
ال ـج ـه ــاد اإلجـ ــرامـ ــي وال ـج ــري ـم ــة فــي
مـ ـن ــاط ــق أخ ـ ـ ـ ــرى م ـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــل .إذ
انـ ـتـ ـش ــرت إلـ ـ ــى ال ـ ـصـ ــومـ ــال وك ـي ـن ـيــا
ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ــم إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ـمـ ــن ح ـ ـيـ ــث كـ ــان
اآلالف م ــن امل ـه ــاج ــري ــن اإلفــري ـق ـيــن
يـعـيـشــون فــي ال ـش ــوارع ويـعـتــاشــون
م ــن ال ـن ـف ــاي ــات امل ـل ـق ــاة ف ــي ح ــاوي ــات
ال ـق ـمــامــة أو ف ــي ج ــوان ــب ال ـط ــرق ــات.
كـمــا أول ــت الـكــاتـبــة جــرائــم القرصنة
انـتـبــاهـهــا ،ون ــوه ــت إل ــى أن الـصـيــد
ال ـت ـجــاري ل ـلــدول املـصـنـعــة فــي مياه
الـبــاد اإلقليمية قضى على الـثــروة
ّ
وحول كثيرًا من الصيادين
السمكية
املحليني إلــى قراصنة .وأشــارت إلى
عالقاتهم بالصوماليني في املهجر،
وخ ـصــوصــا ف ــي دب ــي ال ـتــي أضـحــت
محطة لتمويل الـقــراصـنــة ولغسيل
أموالهم.
تنتقل الكاتبة للحديث عن مختلف
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـخـ ـط ــف الـ ـت ــي تـ ـم ــت فــي
ش ـم ــال ــي س ــوري ــا قـ ــرب ال ـ ـحـ ــدود مــع
تــرك ـيــا .وت ـت ـحــدث ع ــن دور مختلف
التنظيمات املسلحة فـيـهــا ،مشيرة
إلــى دور الدعم املــادي من مشيخات
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج الـ ـ ـف ـ ــارس ـ ــي ف ـ ــي والدت ـ ـهـ ــا
واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا .ك ـم ــا ت ـش ـيــر إل ـ ــى أن
لجوء بعض التنظيمات إلى الخطف
واحـتـجــاز البشر رهــائــن ،يـعــود إلى
تــوقــف دع ــم مشيخات الخليج لها.
إذ تـ ـح ـ ّـول ك ـل ــه إلـ ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ــدول ــة
ً
املـشـكــل أصـ ــا م ــن م ـخــابــرات ص ــدام
حسني ،دومًا وفق الكاتبة .كما تذكر
بــالـتـفـصـيــل رواي ـ ــة ال ـط ـيــار الـحــربــي
اإلسباني لويس مونار الــذي انضم
إلى الجماعات املسلحة في سوريا،
وب ــدأ بـتــدريـبـهــم ال ــذي رأى املشايخ
من قطر والسعودية يوزعون كميات
ك ـب ـيــرة م ــن األم ـ ــوال ع ـلــى املـسـلـحــن
املعادين لدمشق .كما تذكر رواياته
ّ
عن أن كثيرًا من العمليات وخاصة
من لواء الفاروق ،كانت استعراضية
تجرى ملصلحة التلفزيون القطري،
وأن ق ــادة ل ــواء ال ـفــاروق قــامــوا بفرز
ق ـســم م ــن قــوات ـهــم ت ـحــت اس ــم «ل ــواء
الـ ـف ــاروق اإلس ــام ــي» ك ــي يحصلوا
على دعم قطر والوهابيني.
وتـ ـشـ ـي ــر الـ ـك ــاتـ ـب ــة أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى دور
الـ ـ ــوس ـ ـ ـطـ ـ ــاء ف ـ ــي املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات بــن
الـ ـخ ــاطـ ـف ــن م ـ ــن جـ ـه ــة وأه ـ ـل ـ ـهـ ــم أو
دولهم ،وتذكر تحديدًا السيد سمير
العيطة املقيم في باريس الذي أجرت
الكاتبة لـقـ ً
ـاء معه عبر السكايب في
ت ـمــوز (يــول ـيــو)  ،2015والـ ــذي طلب
منه خاطفون التفاوض مع دولهم أو
أقربائهم.
مــؤلــف مـثـيــر ومـنـيــر ي ـحــوي الكثير
مـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــأع ـم ــال
الخطف والرهائن واملتاجرة بالبشر
املأساوية.
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تعليم

لورنس بوش هكذا استولى النيوليبراليون على التعليم العالي
lawrence busch, knowledge
for sale: The Neoliberal Takeover of Higher Education. the
mit press, cambridge - massachusetts 2017. original french
‹le marché aux connaissances,
2014 Édition quae. 156 pages.
في كتابه «معرفة للبيع :كيف استولى
النيوليبراليون على التعليم العالي»
(ت ــرجـ ـم ــة الـ ـك ــات ــب عـ ــن ال ـف ــرن ـس ـي ــة)،
ّ
ـس بــوش ً أن إنـتـ ًـاج املعرفة
يـ
ـرى لــورنـ ً
ّ
يتطلب بـنـيــة تحتية مــاديــة واسـعــة.
وهـ ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي تـ ــوافـ ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
املكتبات ،تحوي املؤلفات ذات العالقة
بــاألبـحــاث والـعـلــوم الـتــي يتم تلقيها
ف ــي امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
م ـكــاتــب وم ـخ ـت ـبــرات وم ــراك ــز أب ـحــاث
وحواسيب ،وكل ما له عالقة بالبحث.
وص ـيــانــة ه ــذه الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة أمــر
ضـخــم ،إذ يجب تــوافــر امل ــال للحفاظ
عـلــى األبـ ـح ــاث ،ونـتــائـجـهــا ،وتــوفـيــر
كـ ــل مـ ــا ي ـم ـك ــن أن ي ــدخ ــل فـ ــي إن ـت ــاج
البحث مثل تــوافــر التيار الكهربائي
مــن دون انقطاع ،واألجـهــزة العلمية،
واملـ ـ ـج ـ ــات امل ـت ـخ ـص ـص ــة ،واألدوات
الالزمة للمكاتب ،ومراكز الحواسيب
وتـ ـخ ــزي ــن املـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وغـ ـي ــر ذلـ ــك.
تسيير كل هذا يتطلب عمل عدد كبير
ً
ابتداء من إنجاز بناء
من األشخاص
املؤسسة البحثية وصيانتها وتوفير
قطع الغيار عند الحاجة ،وما إلى ذلك.
ً
الباحث ـ طالبًا كان أم عامال ـ ال يالحظ
هــذه األم ــور ،إال عندما يتعطل جهاز
التكييف أو التدفئة أو عندما يتعطل
ج ـهــاز مــا ويـحـتــاج إل ــى قـطــع غ ـيــار...
ّ
أي أن إن ـتــاج املـعــرفــة يتطلب تفاعل

كــافــة األط ـ ــراف ذات ال ـعــاقــة ،أي بني
العلماء والبحاثة والتقنيني واإلدارة
ال ـت ــي ت ـش ــرف ع ـلــى ح ـفــظ امل ـع ـلــومــات
وتبادلها بني مختلف األقسام ،وربما
عـلــى امل ـس ـتــوى ال ـعــاملــي أي ـضــا وليس
ضمن اإلطــار القومي فقط ،كما ّ
تقرر
مسار بحث ما ،بالتعاون مع مختلف
األقسام املشاركة فيه .فقط ضمن هذا
اإلط ــار ،يمكن ألولـئــك األف ــراد إحــداث
املعرفة التي تحتاج إلى هذه «البنية
التحتية االجتماعية  -التقنية» ،كما
يقترح الكاتب/املترجم في املقدمة.
م ـ ــا قـ ـي ــل ع ـ ــن الـ ـبـ ـح ــث ي ـن ـط ـب ــق عـلــى
التعليم أيضًا .هو يحتاج بدوره إلى
«بنية تحتية اجتماعية  -تقنية» .في
م ـع ـظــم األح ـ ـيـ ــان ،ال يـلـتـحــق ال ـطــاب
ب ــالـ ـج ــامـ ـع ــات وفـ ـ ــي ذهـ ـنـ ـه ــم أجـ ـن ــدة
م ـحــددة ملــا ي ـنــوون تـعـلـمــه .فالتعليم
الفعال يفتح أبــواب املعرفة الواسعة
ويمنحهم حق مساءلة اآلراء السائدة،
وتـحــدي مــا كــان ّ
يعد مــن البديهيات.
التعليم ال يعني نـقــل املـعــرفــة وإنـمــا
تــرج ـم ـت ـهــا وت ــأويـ ـلـ ـه ــا .ن ـق ــل امل ـعــرفــة
يعني أن املصدر ـ أي األستاذ ـ يرسل
إشــارة إلــى املتلقي ،أي الطالب ،الذي
يعيد إرسال ما تلقاه عبر االختبارات،
لـيــوضــح أن ــه اسـتــوعــب اإلش ـ ــارة .لكن
مـ ـج ــاز ال ـت ــرج ـم ــة ي ـق ـت ـضــي أن ي ـقــوم
املتلقي بترجمة اإلشــارة للداللة على
فـهـمـهــا ،ضـمــن ط ــرق م ـت ـعــددة ،أي أن
امل ــرس ــل وامل ـت ـل ـقــي ي ـك ــونــان جـ ــزءًا من
ّ
مجتمع ،والنتيجة النهائية تكون أن
كافة األطراف قد تعلمت.
ما يحصل حاليًا أن الضغوط املادية
دفـعــت بمؤسسات علمية كثيرة إلى
ف ـتــح دورات ال ـت ـع ـل ـيــم امل ـف ـت ــوح .لكن
التعليم ـ بحسب املترجم ـ يتطلب كافة
مكونات «البنية التحتية االجتماعية
 التقنية» ،أي صفوف دراسة ولوحاتوالطباشير واألقالم واألوراق وأجهزة
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة امل ـس ـم ــوع ــة

واملرئية والطالب واملعلمون واإلدارة.
ّ
كما أن التعليم يتطلب التفاعل بني
ً
املتعلمني واملـجـتـمــع ،مـثــا :النشرات
الخاصة للفالحني والزيارات العلمية
خــارج حــرم الجامعة ودورات خاصة
اس ـت ـث ـن ــائ ـيــة .امل ـق ـص ــود ه ــو تـحــويــل
«البنية التحتية االجتماعية-التقنية»
إلى شكل مفيد للمجتمع.
املـجـتـمـعــات ت ـصـ ّـمــم ب ـنــاهــا التحتية
وتـ ـعـ ـي ــد ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا ب ـ ـهـ ــدف إنـ ـت ــاج
املعرفة وإعادة إنتاج املعرفة .فالبنى
التحتية أقيمت من أجل الوصول إلى
أهـ ــداف م ـح ــددة .عـنــدمــا يـتــم توجيه
دعم مالي لفروع إنتاج معرفة محددة
وإهمال أخــرى ،كما حاولت الحكومة
اليابانية أخيرًا ،بوقف مناهج العلوم
اإلنسانية من الجامعات الحكومية،
يكون السبب تحقيق أربــاح قصوى،
أو ت ـح ــوي ــل امل ـع ــرف ــة وإن ـت ــاج ـه ــا إل ــى
خادم للممول أو الداعم لهذه املؤسسة
العاملية أو تلك ،أي في خدمة السوق
واملـسـيـطــر عليها .ه ــذا حـصــل ـ دومــا
وف ــق الـكــاتــب ـ فــي دول ع ــدة متباينة
البنى مثل فرنسا والواليات املتحدة
والصني والعراق وتشيلي.
من التغييرات التي أدخلتها تلك الدول
نـقــل كلفة التعليم مــن الـقـطــاع الـعــام
إل ــى الـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وإل ــى ال ـطــاب،
وبــال ـتــالــي ت ـحــويــل ت ـعــريــف الـتـعـلـيــم
العالي إلــى البحث عن الوظيفة التي
ّ
تــوفــر أعـلــى مــدخــول ،وتـحـيــل البحث
العلمي إلى منافسات فردية ومأسسة
الـتـنــافــس بــن املــؤسـســات التعليمية
بـهــدف الـحـصــول عـلــى الــدعــم وزي ــادة
معاشات اإلداريني.
يناقش الكاتب التحول النيوليبرالي
في إنتاج املعرفة ،سابقة الذكر ،ضمن
مجموعة فصول هي:
ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــة ،الـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــرالـ ـ ـي ـ ــات
والـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــولـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات ،مـ ـ ـ ـ ــا بـ ـع ــد
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــات ،اإلدارة ،الـتـعـلـيــم،

وضع إنتاج
المعرفة في
خدمة السوق
والمسيطر عليها
ال ـب ـحــث ،الـتـفــاعــل األه ـلــي واالم ـت ــداد،
العواقب.
بـعــدهــا ،ينتقل إلــى مناقشة إمكانية
التعامل مــع األزم ــات الناتجة فــي كل
من الفروع السابقة ويطرح تصوراته
لكيفية تغيير األوضاع القائمة.
ي ـت ـن ــاول ال ـك ــات ــب ن ـتــائــج ال ـت ـغ ـي ـيــرات
الحاصلة في كيفية تحصيل املعرفة،
أي الـتـغـيـيــرات اإلداري ـ ــة والتعليمية
والـبـحــث والـتـفــاعــل املجتمعي .يقول
إن ما يسمى عمليات إعــادة التركيب
( )reformالتي أدخلت لتغيير عملية
اكتساب املعرفة ـ كما ذكرنا في مطلع
العرض ـ تعني تهديدًا حقيقيًا لدور
ً
الجامعات ،بل حتى لوجودها أصال.
مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي أش ـ ـ ــار إل ـي ـهــا
الـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب /املـ ـ ـت ـ ــرج ـ ــم ،وهـ ـ ـ ــو أس ـ ـتـ ــاذ
السوسيولجيا في جامعة «متشغن»

ال ـح ـكــوم ـيــة ،أن ال ـج ــام ـع ــات تـحــولــت
إلــى مــراكــز لحفظ الحقائق املزعومة
ً
ب ــدال مــن تشجيع الـتـقـصــي واإلبـ ــداع
وال ـف ـض ــول الـعـلـمــي األك ــاديـ ـم ــي .هــذا
ي ـع ـنــي أن ال ـط ــال ــب ال ـ ــذي أن ـي ـط ــت بــه
مـهـمــة تنفيذ مـهـمــة م ـح ــددة ،لــم يعد
بمقدوره مواجهة أي تغييرات طارئة
وال ـت ـط ــورات الـتـقـنـيــة واالض ـط ــراب ــات
السياسية املحتملة.
يـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ـ ــك أن األهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف
االقـتـصــاديــة امللحة هــي الـتــي تهيمن
ً
على األبحاث بدال من مساءلة جدوى
البحث املحدد وإن كــان يخدم فهمنا
للعالم ،وفوائده املستقبلية.
مسألة هيمنة املؤسسات االقتصادية
الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ع ـ ـلـ ــى األب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث ،وعـ ـل ــى
ن ـحــو م ـح ــدد ف ــي املـ ـج ــاالت ال ــزراع ـي ــة
وال ـغــذائ ـيــة وال ــدوائ ـي ــة ال ـتــي أضـحــت
تسيطر على أكثر من نصف األبحاث
فــي دول منظمة الـتـعــاون والتطوير
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي ( )OECDمـ ــوضـ ــوع
مصيري وجب التفرغ لبحث تأثيراته.
إض ــاف ــة إل ــى م ــا س ـبــق ،ي ـنــوه الـكــاتــب
إل ــى أن الهيمنة الـنـيــولـيـبــرالـيــة على
امل ــؤسـ ـس ــات ال ـب ـح ـث ـيــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة،
أي وضـعـهــا فــي خــدمــة الــربــح ،يعني
بــال ـضــرورة إعــاقــة الـبـحــث اإلب ــداع ــي،
وتحويل الجامعات إلى أدوات النمو
االقتصادي.
خ ـتــامــا ،يــؤكــد ال ـكــاتــب ع ـلــى أن كــافــة
ع ـم ـل ـي ــات ت ـح ــوي ــل ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي
والبحث النيوليبرالية قد أخفقت ولم
تــوصــل إل ــى فـعــالـيــة أف ـضــل ،ول ــم تقد
إلى حرية بحث أوسع ،بل إلى القضاء
على حريات البحث واإلبداع.
مؤلف مثير مهم لنا أيضًا حيث تتم
عملية تطبيق األنموذج النيوليبرالي
فــي كثير مــن مؤسساتنا التعليمية
التي تحولت إلى الخصخصة ،آخذين
في االعتبار كثرة أعداد الطالب العرب
الدارسني في الجامعات الغربية.

سياسة
ّ
دوغالس فالنتاين الـ «سي آي إي» جريمة منظمة
Douglas Valentine, the cia as
organized crime: how illegal
operations corrupt america and
the world. clarity press, inc.,
atlanta 2017. 446 pp
هـ ــل ث ـم ــة ج ــدي ــد ل ـي ـك ـتــب عـ ــن وك ــال ــة
االستخبارات املركزية وجرائمها في
مختلف بـقــاع الـعــالــم؟ قــد يـحــار املــرء
في هذا ،خصوصًا في عصر سنودن
وويكيليكس .لكن ثمة حقًا ما يضاف
إلى املسألة .الكاتب دوغالس فالنتاين
ص ـح ــاف ــي جـ ـ ــدي ،ولـ ـي ــس ب ــاح ـث ــا عــن
الشهرة أو ممن يبيعون أنفسهم ممن
يعرفون حاليًا بالصحافيني الدعرة
( )presstitutesالذين يؤجرون أنفسهم
وأقــامـهــم مـقــابــل امل ــال ،وم ــن دون أي
احـتــرام ملهنتهم وقــواعــدهــا املفترض
أنهم تعلموها في الكليات.
دوغالس فالنتاين ،من صنف الرجال
الـنــادريــن فــي هــذا العالم ،مثل ُ
سيمر
ِهرش الذي فضح ّمذبحة ماي الي في
فييتنام ،عندما نفذت قــوات أميركية
ً
ق ـ ـتـ ــا جـ ـم ــاعـ ـي ــا ل ـ ـلـ ــرجـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء
واألط ـفــال ،عــن سبق إص ــرار وترصد،
بالخطأ .ومن الجدير ذكره في
وليس
ُ
هذا املقام بأن ق ِلن َب ِول رئيس األركان
األم ـي ــرك ــي األس ـب ــق ووزي ـ ــر خــارجـيــة
جورج بوش االبن حاول منع انتشار
الخبر عن مذبحة ماي الي.
الـقــراء املتابعون يعرفون الكاتب من
مــؤلـفــه الـســابــق «بــرنــامــج الفونكس»
 :the phoenix programالـ ــذي فضح
ق ـيــام ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بالتجسس

على املــواطـنــن فــي فيتنام وخطفهم
وتعذيبهم وقتلهم.
ال ي ـ ـ ـم ـ ـ ـكـ ـ ــن عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـد كـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــاب «وك ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ــة
االسـتـخـبــارات املــركــزيــة (ســي آي إي)
جريمة منظمة  -كيف تفسد العمليات
غير القانونية أميركا والعالم» جديدًا
على نحو كامل ألن الكاتب نشر ـ عبر
ل ـقــاءات ـ ـ مــا نـشــره سابقًا فــي املؤلف
آنف الذكر ،لكنه أضاف أقسامًا مهمة
إليها سنعرضها الحـقــا .قسم العمل
إلى أربعة أجزاء ،تلي املقدمة وفصلني
مدخلني كاآلتي:
 )1املقدمة وتحوي فصلني هما «كيف
ُ
منحني ِول ـ َـي ــم كـلـبــي مـفــاتـيــح مملكة
وكــالــة االسـتـخـبــارات املــركــزيــة» حيث
ينبه ال ـقــارئ إلــى أن معظم مـصــادره
ك ــان ــت أول ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـشـ ــرح ك ـي ــف وص ــل
إلــى معلوماته الخطيرة بفضل دعم
رئيس وكالة االستخبارات املركزية،
ُ
وليم كلبي ،الذي لم يكن يعلم أهداف
املـ ـ ــؤلـ ـ ــف ،ف ـ ـقـ ــدم ل ـ ــه تـ ـسـ ـهـ ـي ــات غ ـيــر
مسبوقة للتواصل مع كبار مسؤولي
الــوكــالــة الــذيــن ظـنــوا بــدورهــم أنــه من
العاملني فيها .الفصل الـثــانــي« :أمــر
يقود إلــى التالي :اطــاعــي الـنــادر في
أبحاثي عن الحرب على املخدرات».
ال ـق ـس ــم األول م ــن امل ــؤل ــف «ب ــرن ــام ــج
وكالة االستخبارات املركزية املسمى
بــرنــامــج فــون ـكــس ف ــي ف ـي ـت ـنــام :قــالــب
جــاهــز لـلـهـيـمـنــة املـنـهـجـيــة» .يــوضــح
ال ـكــاتــب ف ــي ه ــذا ال ـف ـصــل الـ ــذي يضم
تسعة فصول ،كيفية تطبيق «برنامج
ف ــونـ ـك ــس» ل ـل ـه ـي ـم ـنــة ع ـل ــى ال ـس ـك ــان،
ويـتــابــع سـيــاســات الــوكــالــة وأعمالها
وبــرامـجـهــا اب ـت ـ ً
ـداء مــن فيتنام م ــرورًا
بــأف ـغــان ـس ـتــان وانـ ـتـ ـه ــاء ب ــأوك ــران ـي ــا.
ف ــي ال ـف ـصــل األخ ـي ــر م ــن ه ــذا الـقـســم،

يتحدث الكاتب عن التغيرات اإلدارية
املستحدثة في الوكالة.
القسم الـثــانــي «كـيــف تتبنى الوكالة
الـ ـح ــرب ع ـل ــى املـ ـ ـخ ـ ــدرات وت ــدي ــره ــا»
خصصه الكاتب للحديث في قوانني
املخدرات في الواليات املتحدة وكيفية
مـكــافـحـتـهــا وم ـحــارب ـت ـهــا .أم ــا القسم
الثالث ،فهو «برنامج فونكس أساس
[وزارة] األمـ ــن ال ـقــومــيHomeland /
 .»Securityيـتـحــدث ف ــي ف ـصــول هــذا
القسم الثالثة عن العالقة بني أعمال
وك ـ ــال ـ ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــارات األمـ ـي ــركـ ـي ــة
وبــرام ـج ـهــا وأعـ ـم ــال مـكـتــب مـكــافـحــة
املخدرات (drugs enforcement agency,
 ،)DEAوأعمال [وزارة] األمن القومي.
الـ ـقـ ـس ــم ال ـ ــراب ـ ــع واألخ ـ ـي ـ ــر «ص ـن ــاع ــة
الـ ـت ــورط :تـشـكـيــل ال ــرؤي ــة األمـيــركـيــة
ل ـل ـعــالــم» ،خـصـصــه ال ـكــاتــب للتنويه
إلى كيفية تعامل الصحافة األميركية
ومختلف وســائــل اإلع ــام /التضليل
ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــع م ـ ــا كـ ـشـ ـف ــه م ـ ــن حـ ـق ــائ ــق،
وتجاهلها عــن سبق إص ــرار وتعمد.
كـ ـم ــا ي ـ ـشـ ــرح وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـش ــر ال ـت ــي
ات ـب ـع ـت ـهــا ب ـع ــض وس ــائ ــل الـتـضـلـيــل
للتقليل من أهمية ما كشفه من جرائم
وفضائح وفــرض الرقابة على أجــزاء
مـنـهــا ،وتـجــريــدهــا مــن األهـمـيــة التي
تستحقها ،وتحويلها إلى أخبار أقل
من عادية ليست ذات تأثير في الرأي
العام األميركي.
م ـعــرفــة أه ـم ـيــة ه ــذا امل ــؤل ــف الـشـجــاع
تستوجب التنويه إلــى قانون إنشاء
وكالة االستخبارات املركزية املسمى
«قانون األمن الوطني» في عام ،1947
وقد قيل إن هدفه دعم مختلف قطاعات
ال ـق ــوات املـسـلـحــة تـحــت ق ـي ــادة وزارة
الدفاع بهدف التقليل من املصاريف،

خفض المصاريف
العسكرية سيؤدي
إلى الركود
االقتصادي
وفي الوقت نفسه ،منع ظهور منافسة
بـ ــن م ـخ ـت ـل ــف األج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ،وت ــأس ـي ــس
ق ــوات مسلحة أمـيــركـيــة حــديـثــة .هــذا
القانون أســس مجلس األمــن القومي
الــذي ّ
يعد وزارة حرب دائمة ،ووكالة
االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـيــة واملــؤسـســة
العسكرية القومية (national military
 )establishmentالتي استحالت الحقًا
وزارة ال ــدف ــاع .ون ـظ ـرًا إل ــى حقيقة أن
القانون الدولي ّ
عد الحروب العدوانية
أخطر جرائم الحرب ،فمن الواضح أن
تأسيس هذه املؤسسات الثالث وضع
ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي وض ــع ارتـكــاب

جرائم حــرب على نحو مستمر ،ومن
ه ـن ــا ي ــأت ــي ع ـ ـنـ ــوان املـ ــؤلـ ــف .فـمـهـمــة
الــوكــالــة التجسس فــي الـعــالــم إلبــاغ
وزارة الـ ـح ــرب دائـ ـم ــة االنـ ـعـ ـق ــاد ،أي
«مجلس األمن القومي» ،عن إمكانيات
خــوض ح ــروب عــدوانـيــة فــي مختلف
ب ـقــاع ال ـعــالــم .مــن امل ـع ــروف والـجــديــر
بــالــذكــر أي ـض ــا أن اإلدارة األمـيــركـيــة
بـ ـ ــدأت ب ـف ــض ق ــوات ـه ــا امل ـس ـل ـحــة بـعــد
ّ
الحرب ،لكن النخب بدأت تحذر من أن
خفض املصاريف العسكرية سيؤدي
إلــى الــركــود االقـتـصــادي الــذي عصف
بـ ــالـ ــواليـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ودول ال ـغ ــرب
الرأسمالي في مطلع ثالثينيات القرن
املــاضــي ،إضــافــة إلــى فـقــدان واشنطن
هيمنتها على العالم.
عبر مختلف أقسام املؤلف وفصوله،
يـ ـش ــرح الـ ـك ــات ــب ك ـي ـف ـيــة ع ـم ــل وك ــال ــة
االستخبارات املركزية واملهام املنوطة
بها ليوضح أن وجودها ّ
يعد جريمة
منظمة .كما يوضح أن الوكالة منظمة
أســاس ـهــا طـبـقــي وع ـن ـصــري وهــدفـهــا
الدفاع عن مصالح املؤسسة الحاكمة.
ألن ال ـكــاتــب اع ـت ـمــد ع ـلــى ن ـحــو كبير
على ما ذكره في مؤلفه آنف الذكر ،لذا
نرى أن فهم رسالته على نحو أفضل
يـسـتــدعــي مــن ال ـق ــارئ املـهـتــم ال ـعــودة
إليه وقراءته بتمعن.
أهمية هــذا الـكــاتــب ومــؤلـفــه تـســاوي،
إلــى حــد مــا طبعًا ،عمل مجموعة من
امل ـس ــرب ــن وال ـص ـح ــاف ـي ــن ال ـش ـج ـعــان
الذين لم يؤجروا أقالمهم ولم يبيعوا
أرواحـهــم للشيطان ،الشجعان إدورد
ُ
سـ ــنـ ــدن والـ ـصـ ـح ــاف ــي ِس ـ ْـي ـ ُـم ــر ه ــرش
ودان ـ ـيـ ــال إل ـس ـب ــرغ وغ ـل ــن غــريـنـفــالــد
وغـ ـي ــره ــم م ـ ــن الـ ـجـ ـن ــود امل ـج ـه ــول ــن
واملعروفني.
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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.

بلقيس حميد حسن
اغتراب الطائـر

ل ــم ت ـكــن ب ــداي ـت ــي م ــع ال ـش ـعــر م ـثــل ال ـب ــداي ــات
الغريبة أو غير املتوقعة ،إنما كانت نتيجة
وس ـي ـرًا م ــع ن ـســق م ــا ك ـنــت أع ـي ـشــه ف ــي بيت
يمتلئ بــالـشـعــر فــي كــل زواي ـ ــاه .ك ــان وال ــدي
عبدالحميد السنيد شاعرًا وخطيبًا ،وخالي
حـ ـس ــون ال ـب ـح ــران ــي ش ــاعـ ـرًا أيـ ـض ــا ،وك ــان ــت
أمــي حافظة للقصص واألح ــداث التأريخية
ولـلـشـعــر الـفـصـيــح وال ـش ـع ـبــي ،أح ـفــظ منها
حـتــى اآلن الـكـثـيــر مــن الـشـعــر ال ــذي غ ــذت به
طفولتنا.
ال يمكنني الحديث عن كتابي األول من دون
الـتــوقــف عـنــد شخصية أب ــي ال ـتــي بهرتني،
وكتابتي له في البداية إال
وما حبي للشعر
ّ
وفاء ملا أراده أبي الذي علمنا بحور الشعر،
فحفظنا مفاتيحه بطريقة األلحان ،وال أدري
هل كانت ألحانها تلك معروفة سابقًا أم أن
تـلــك األل ـح ــان م ــن إب ــداع ــه .وكـ ــان ديـ ــوان أبــي
«أل ـحــان ال ــروح» أناشيدنا الـتــي نــرددهــا في
البيت غالبًا.
ف ــي س ــن ال ـس ــادس ــة ،ك ـنــت أراف ـ ــق وال ـ ــدي إلــى
املقهى ألعتلي الطاولة ،فأنشد أمام أصدقائه
ّ
م ــا ح ـفــظ ـنــي إي ـ ــاه م ــن ق ـص ــائ ــد .ول ـص ـغ ــري،
ّ
كنت أرى طــاولــة املقهى مـســرحــا ،والـجــاس
ج ـم ـهــورًا غـفـيـرًا يــدعــونـنــي بــال ـشــاعــرة .كنت
واث ـق ــة م ــن نـفـســي وأنـ ــا أرى ك ـبــار ال ـســن من
الرجال يلتفون حولي لالستماع والتصفيق
وتقديم العصائر والحلوى لي.
نكبر بالشعر في ذلك البيت ،فيستحوذ على
أمـسـيــاتـنــا أك ـثــر فــأك ـثــر ،حـيــث نـتـحـلــق حــول
ٌ
املــدفــأة نتهيأ ،كــل يحمل ورقــة وقلمًا ،ينظم
أبي الصدر وكل واحد منا يكمل البيت ،وهو
يحكم فيما بني األخــوة ،ومن سيكون الرابح
له جائزة.
«ي ــا بـيــت أه ـلــي ف ــي الـ ـع ــراق /ف ــي ال ـب ــال أي ــام
ـرد
الـشـتــاء /واألي ــادي والـقـلــوب /تمتد مــن بـ ٍ
مل ــدف ــأة ص ـغ ـي ــرة /ث ـل ـ ٌـج وقـ ــر م ــداف ــئ الــدن ـيــا
خالها /دفؤها عيد وشمس /حولها ُيحكى
ل ـنــا شـ ــيء م ــن األس ـ ـفـ ــار /يـمـضـيـهــا امل ـغــامــر
سـ ـن ــدب ــاد /ب ـت ــرق ــب أو ب ــان ـت ـظ ــار ن ـص ـغــي/
ّ
وندخر الحروف مع الخيالّ /
نلون األحــداث
َ
ٌ
كل في هواه /حتى يحوم طيف النعاس على
الـعـيــون /يــا بيت أهـلــي فــي ال ـعــراق /ورفيف
أج ـن ـحــة ال ـح ـمــام ع ـلــى ال ـ ـفـ ـ ْ
ـرات /ي ــا فــراشــات
ْ
السواقي ،يا فسائل ،يا نخيل /ياكل أعمار/

اضطررت لمغادرة العراق بعد مطاردتي
ومنعي من السفر ألخرج هربًا عام 1979
بال وثائق إلى لبنان عبر سوريا
الـكـبــار تــوقـفــي حـتــى ن ـعــود /ونــزيــل أوج ــاع
الــرحـيــل /فالعمر َ قــد قــال التحية /واسـتــدار
ْ
الحدود /فمتى ُّ
نشم شذا
الى الغروب َ /خلف
الرجاء /ظمأ الرجاءَ /ب ُع َد الرجاء /فيا سنني
توقفي حتى نعود».
فــي امل ــدرس ــة االب ـتــدائ ـيــة ،كـنــت ألـقــي قصيدة
حـيـنـمــا ُي ــرف ــع ع ـلــم ال ـع ــراق ك ــل اس ـب ــوع أم ــام
طــال ـبــات امل ــدرس ــة ج ـم ـي ـعــا .وف ــي مــراه ـق ـتــي،
جمعت داخــل دفتر جميل الـغــاف مــا كتبته
من مـحــاوالت شعرية .لكنني حينما طبعت
كتابي األول «اغتراب الطائر» استبعدت كل
ما كتبته سابقًا ،ولم أعتد بكل قصائدي التي
كتبتها حينما كنت طالبة.
كــانــت روح أب ــي ت ـلـ ّـح ع ـلــي أن أك ـتــب وأن ـشــر

أش ـع ــاري ألح ـقــق لــه كـتــابــا ي ـضــاف إل ــى هــذه
املخلوقات القريبة منه أكثر من أي شيء في
العالم .فلم أتخيل أبــي من دون كتاب ،حتى
غدت رائحة الكتب ورائحة أبي واحــدة .كنت
وأن ــا صغيرة أحــب رائـحــة الكتب وأشـمـهــا...
ففيها أبي.
ً
كتبت ما تعلمته أوال وهو الشعر العمودي،
وما كنت تعلمت شعر التفعيلة بعد .وحينما
أكتب قصيدة تفعيلة ،كنت أكتبها عمودية
ثــم أفككها وأطـيــل التفعيلة هـنــا ،وأنقصها
هناك .لكنني بعد فترة صرت أكتبها دونما
العمود ووقعت في عشق التفعيلة أكثر من
كل شــيء ،فجاءت مجموعتي األولــى أغلبها
شعر تفعيلة وشعر حــديــث .واستبعدت كل
ق ـصــائــدي ال ـع ـمــوديــة ،لـكــن ال ـع ـمــود ج ــاء في
أربعة أبيات بقصيدة منه:
أودع قلبا بالفرات وال أدري بأن الفرات اليوم
ّ
ُ
الدهر
ودعه
وأج ـمـ ُـع بعضي مــن هـمــومــي وأن ـنــي إذا ملــتُ
ُ
العذر
أيامي يكون لي
ف ــا خ ـب ـ ٌـر ي ــأت ــي وال ال ــري ــح ُتــرت ـجــى وق ـي ــديَ
ٌ
ُ
يقطر
صمت من دمائي
أراه ـ ـ ُـن وال ـب ـلــوى خ ـســارة راهـ ــن رم ــى سهمهُ
ٍ

ُ
تسعر
بالنار والنار
ٍ
بقي الشعر هاجسي الذي ترافق مع همومي
فــي الــوطــن والـنــاس ،وكــان عندي يقني ثابت
أنني سأطبع كتابًا بل كتبًا في الشعر .فرغم
تأخري في نشر الكتاب األول بسبب ظروف
سياسية واجتماعية ،إال أنني كنت واثقة أن
الحلم سيتحقق.
نشرت أول قصيدة لي عام  1975في صحيفة
«ال ـ ــراص ـ ــد» ال ـع ــراق ـي ــة وملـ ــا أزل ف ــي املــرح ـلــة
امل ـتــوس ـطــة ،وه ــي ق ـص ـيــدة ت ــداف ــع ع ــن امل ــرأة
والوطن.
ت ـمــردت عـلــى الـسـلـطــة ال ـجــائــرة مـنــذ صـبــاي
األول ألحـتـمــل مـعــارضــة أهـلــي عـلــى أفـكــاري
وما تبعه من عذابات كثيرة حتى اضطررت
لإلضراب عن الطعام لعدة أيام في بيت أهلي
تعبيرًا عن احتجاجي ورفضي لضغوطاتهم
م ــن خ ـش ـي ـت ـهــم عـ ـل ـ ّـي ،أن ـ ــا ال ـب ـن ــت ال ـص ـغــرى
للعائلة ،بسبب قـســوة الـنـظــام وال ـخــوف من
وقوعي بني َّ براثنه.
«مردوخ» كف عن العراق
زادت عطايانا إليك فما تريد؟
ّ
جفت شواطئنا
فال نبع يفيض وال غالل

وطقوسنا اندثرت
سوى طقس البكاء..
يستشرس النظام العراقي ،فأضطر ملغادرة
الـ ـع ــراق ب ـعــد م ـط ــاردت ــي وم ـن ـعــي م ــن الـسـفــر
ألخ ـ ـ ــرج ه ــرب ــا عـ ـ ــام  1979بـ ــا وثـ ــائـ ــق إل ــى
ل ـب ـنــان ع ـبــر س ــوري ــا ،وأع ـي ــش ال ـح ــرب هـنــاك
مــع الـشـعـبــن الـلـبـنــانــي والفلسطيني حتى
االجتياح اإلسرائيلي عام  1982حيث انتقلت
إل ــى س ــوري ــا ال ـتــي أك ـم ـلــت فـيـهــا الـبـكــالــوريــا
ودرسـ ــت ف ــي كـلـيــة ال ـح ـقــوق ،لـتــأتــي هــولـنــدا
بمثابة الحلقة األخـيــرة في مسلسل املنافي
عام .1994
ص ــدرت مجموعتي األول «اغ ـتــراب الـطــائــر»
عام  1996الذي جاءت أغلب قصائدها حنينًا
إلــى الــوطــن .طبعته على آلــة كاتبة ولــم يكن
لدي يومها جهاز كومبيوتر بعد .أرسلته لدار
نشر مبتدئة في سوريا ،واستغربت حينما
تـسـلـمــت ن ـس ـخــا م ـنــه م ـط ـلــع عـ ــام  1997بــأن
املجموعة مليئة باألخطاء املطبعية التي ظن
القراء أنني وقعت فيها .وحينما استفسرت،
عرفت بأن الشابة البسيطة التي طبعته في
تلك الــدار هي التي وقعت في أخطاء نقل ما
طبعته أنا على الورق .وقد حملني اآلخرون
وزر تلك األخطاء ،وكم تأملت وأنــا أقــرأ لناقد
مصري فــي إحــدى الصحف يـقــول« :صحيح
أن شعرها مؤثر وحامل ملعاني عميقة ،لكنها
تتعامل مع اللغة بجهل».
مثلما نرسم نخلة
أو نردد دار دور
الطفولة...
بقراءات
ُ
ُ
نضحك أو نعشق يومًا
مرة
ُّ
أو نئن
ٌ
إنما في القلب قفل
ّ
ُ
ظل موصودًا وال يفتح إال
عند أبواب العراق.
ب ـك ـيــت واس ـت ـف ــاق جـ ــرح والـ ـ ــدي ف ــي روحـ ــي،
وأحسست نفس الــوجــع الــذي رآه وهــو يرى
ديوانه األول ويتمنى لو أنه كان أفضل.
الـغــريــب فــي األم ــر أن كتابي جــاء نفس لون
وح ـج ــم ك ـت ــاب وال ـ ــدي دون ـم ــا أط ـل ــب ذل ــك أو
أحـ ـ ــدده .وي ـب ــدو أن عـقـلــي ال ـبــاط ـنــي احـتـفــظ
لــي بتلك ال ـصــورة ،فذقت ذات املـعــانــاة ،وزاد
وجـعــي أكـثــر حــن علمت بــأن ال ــدار لــم تطبع
من الكتاب سوى النسخ التي تسلمتها منها
ووزعـتـهــا أنــا شخصيًا على األصــدقــاء .ولم
تأخذ الــدار موافقة وزارة اإلعــام على نشره.
لذلك فهو ال يباع في املكتبات ،أي كأنني ما
ن ـش ــرت .صــدمــت وك ــان ــت خـيـبــة أم ـلــي كبيرة
ك ـم ــن ي ـص ــدم ب ـط ـف ـلــه األول ل ـي ـك ــون خــديـجــا
بعدما انتظر الشهور وفي خياله طفل جميل
يدخل الفرح لكل من رأى.
ف ــي ه ــول ـن ــدا ،ه ـنــاك م ــن أع ـجــب بــاملـجـمــوعــة،
فترجمت إل ــى الـلـغــة الـهــولـنــديــة ك ــأول كتاب
ل ـشــاعــرة عــرب ـيــة ي ـص ــدر بـلـغـتــن :بــالـعــربـيــة
مــن الـجـهــة الـيـمـنــى ،والـهــولـنــديــة مــن الجهة
األخــرى ،وقــد نــال إعجاب الهولنديني بشكل
ك ـب ـيــر ،ون ـفــد م ــن األسـ ـ ــواق ف ــي أق ــل م ــن ع ــام،
وح ـقــق لــي دعـ ــوات وأم ـس ـيــات قــاربــت املــائــة،
إذ ق ـ ـ ُ
ـرأت أشـ ـع ــاري ف ــي املـ ـس ــارح واإلذاع ـ ــات
والتلفزيون والكنائس واملكتبات والبلديات
ومنظمات املرأة وحقوق اإلنسان...
ُ
نهضت
الـتــرجـمــة عــوضــت ل ــي خـيـبــة أم ـل ــي،
مــن كـبــوتــي ألسـتـمــر فــي إصـ ــدار مجموعات
أخ ــرى فــأصــدرت خمسًا وروايـ ــة ،إلــى جانب
مخطوطات لم تطبع بعد.

