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سياسة
قضية اليوم

تقرير

حوافز مالية دولية للنازحين...
للبقاء في لبنان!

إسرائيل تعرقل تصدير الغاز اللبناني ...منذ اآلن
يحيى دبوق

ً
«دعم للفئات الضعيفة
مشروع
تمرير
حاوال
من الشباك ،يدخل الصندوق االئتماني لالتحاد األوروبي ،إلى الساحة اللبنانيةُ ،م
ٍ
األموال بشكل ُمباشر لنازحين سوريين ،ولمدة  30شهرًا! خطورة
من الالجئين والمجتمعات المضيفة» ،قائم على دفع ُ
شكل انتهاكًا للسيادة اللبنانية ،وتشجيعًا للنازحين على البقاء
المشروع تشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية وسياسية ،وت ً
في لبنان .وخلف الصندوق األوروبي ،يقف البنك الدولي محاوال تسويق مشروع شبيه ،لكن بحجم أكبر من مثيله
ليا القزي
ّ
محاوالت «املجتمع الدولي»
ال تتوقف
َ
ال ـهــادفــة إل ــى «ض ـ ـ ِـرب» مـفـهــوم الــدولــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وال ـت ـع ـ ّـدي ع ـلــى ال ـس ـيــادة،
وفـ ـ ــرض أجـ ـن ــدة س ـيــاس ـيــة خ ــارج ـي ــة،
م ــن بـ ــاب املـ ـس ــاع ــدات .آخـ ــر ال ـف ـصــول،
م ـ ــا ُي ـ ـ ـحـ ـ ــاول ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االئ ـت ـم ــان ــي
لالتحاد األوروب ــي القيام بــه .فقد أقر
األخ ـيــر م ـشــروعــا لـتـقــديــم «م ـســاعــدات
اجتماعية داعمة للفئات الضعيفة من
الـنــازحــن واملجتمعات املضيفة التي
ت ــرزح تحت عــبء األز ّم ــة الـســوريــة في
لبنان» .املـشــروع املفند فــي وثيقة من
 53صـفـحــة (حـصـلــت «األخـ ـب ــار» على
نسخةٍ منها) ،قائم على فكرة أساسية:
ّ
تخطي وجود «دولة لبنانية» ،والقيام
ب ـت ـح ــوي ــات ن ـق ــدي ــة ُمـ ـب ــاش ــرة (Cash

المشروع ّ
يوجه للنازحين
السوريين رسالة بأن إقامتهم
في لبنان ستطول
 )Transferلعائالت سورية ولبنانية،
م ــن خـ ــال ت ـك ــري ــس ب ــرن ــام ــج األغ ــذي ــة
ّ
العاملي ( ،)WFPالجهة «الراعية» لكل
م ــا ل ــه ع ــاق ــة ب ـم ـس ــاع ــدات ال ـن ــازح ــن
ال ـســوريــن .فـبــرنــامـ ّـج األغــذيــة العاملي
ه ــو «ال ـش ــري ــك امل ـن ــف ــذ» ملـ ـش ــروع تبلغ
كلفته اإلجمالية التقديرية  52مليون
ُ
ي ــورو ،تـقـ ّـســم بــالـتـســاوي بــن عــائــات
ل ـب ـنــان ـي ــة وس ـ ــوري ـ ــة ،وعـ ـل ــى ُمـ ـ ـ ـ ّـدة 30
شهرًا .ولكن «قد يسمح املدير بتمديد
فـتــرة التنفيذ ،وف ــي ه ــذه ال ـحــال يقوم
بــإبــاغ مـجـلــس إدارة الـعـمـلـيــات على
ال ـف ــور» ،بحسب مــا ورد فــي الــوثـيـقــة،
َ ّ
التي تلحظ أيضا أن تدفق التمويالت
ُ
الـخــارجـيــة الـضـخـمــة «ب ــات مستبعدًا
في املستقبل( ،ما يعني أنــه) ال ُبـ ّـد من
التركيز على استمرارية األنظمة ألجل
أطــول .وبالتالي ،من األهمية االنتقال
أو ال ـت ـح ـ ّـول م ــن شـبـكــة أمـ ــان قـصـيــرة

األمد للحاالت الطارئة إلى آلية ُنظامية
ّ
للحد من الفقر» .املساعدة
طويلة األمد
ُ
ست ّ
قدم للنازحني ستكون نقدية
التي
 ،%100أم ــا الـلـب ـنــانـيــون ف ـه ـنــاك جــزء
سي ّ
ُ
قدم لهم نقدًا وجزء آخر على شكل
قسائم غذائية.
الــدولــة غــائـبــة عــن ه ــذا امل ـشــروع الــذي
س ـي ـت ــم ت ـن ـف ـي ــذه ع ـب ــر «شـ ــريـ ــك دولـ ــي
(ب ــرن ــام ــج األغـ ــذيـ ــة الـ ـع ــامل ــي) يـتـمـتــع
بالخبرة وذو مكانة تسمح له بتقديم
امل ـســاعــدات االجـتـمــاعـيــة للمجتمعات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وال ـ ـسـ ــوريـ ــة امل ـس ـت ـه ــدف ــة،
إل ــى جــانــب م ـت ـعـ ّـهــدي خ ــدم ــات سيتم
تأمينهم خصيصًا لتقديم املـســاعــدة
التقنية دعمًا لتطوير النظام الوطني
ل ـل ـم ـســاعــدات االج ـت ـم ــاع ـي ــة» .تـحـضــر
الـ ــدولـ ــة حـ ـصـ ـرًا ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن بـنــك
املعلومات الخاص بــاألفــراد ،املوجود
لدى الوزارات املعنيةُ .
الـخـطــورة فــي املـشــروع امل ـقـ ّـدم ،تنقسم
إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـس ـ ـمـ ــن ،األول اج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي -
اقتصادي ،والثاني سياسيُ .ينقل عن
ّ
ممثلي برنامج األمم املتحدة اإلنمائي
فــي لـبـنــان ( )UNDPاعـتــراضـهــم على
ُ ّ
ّ
«معللني السبب بــأن تجربة
املـشــروع،
الـ ـتـ ـح ــوي ــات ال ـن ـق ــدي ــة املـ ـب ــاش ــرة فــي
الـعــالــم لــم ت ـ ِّ
ـؤد إل ــى نـتــائــج إيـجــابـيــة».
ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذلـ ــك« ،دفـ ــع الـ ـ ــCash
 ،Transferامل ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ــه إلـ ــى أن
ُيصبحوا اتكاليني أكثر من ذي قبل».
السبب الثاني الذي ّ
تحدث عنه ممثلو
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،UNDPب ـح ـســب مـ ـص ــادر رس ـم ـيــة
لـبـنــانـيــة ،ه ــو «ص ـعــوبــة إدارة عملية
ً
تقديم املبالغ ُمباشرة لألسر .فمراقبة
امل ــال أم ــر ُمـعـقــد ،وتـفـتــح بــابــا لـلـهــدر».
هذه شهادة من «أهل البيت».
فــي اإلط ــار نـفـسـ ُـه ،يـقــول أح ــد الـخـبــراء
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن امل ـط ـل ـع ــن ع ـل ــى عـمــل
ّ
«امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي» ،إن امل ــدف ــوع ــات
ال ـن ـق ــدي ــة ل ــاج ـئ ــن الـ ـس ــوري ــن ُ«إطـ ــار
ُمناسب للمساعدة ،شرط وضع أسس
سـلـيـمــة ل ـل ـتــوزيــع واخ ـت ـي ــار الـعـيـنــات
امل ـس ـت ـف ـيـ ّـدة وفـ ــق م ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة».
ويعتبر أنه يتم اللجوء إلى هذا النوع

ّ
المنفذ» للمشروع الذي تبلغ كلفته  52مليون يورو ،على ّ
مدة  30شهرًا (مروان طحطح)
برنامج األغذية العالمي هو «الشريك

ً
م ــن امل ـســاعــدات لـثــاثــة أس ـب ــاب« ،أوال
مـشـكـلــة ال ـل ـج ــوء ،مـهـمــا ط ــال ــت ،تبقى
حالة مؤقتة وغير دائمة .ثانيًا ،وضع
ال ـن ــازح ــن االج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـص ــادي
مزر وهم بحاجة إلى املساعدة ،وثالثًا،
ٍّ
ألن الجهات املانحة تستسهل دفع املال
النقدي عوض القسائم أو غيره».
ّ
إال أن م ـ ــا ي ـن ـط ـب ــق عـ ـل ــى الـ ـن ــازح ــن
ُ
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ال ي ـم ـك ــن إسـ ـق ــاط ــه عـلــى
ال ـعــائــات الـلـبـنــانـيــة .يــوضــح الخبير
ّ
االقـتـصــادي أن اللبنانيني ،بوصفهم
ال ـب ـن ـيــان األس ــاس ــي ل ـل ـب ـلــد« ،ب ـحــاجــةٍ
إلــى خطة ملــواجـهــة املشكلة ومحاربة
ُ
الفقر ،تساعدهم فــي االنــدمــاج بسوق
الـ ـعـ ـم ــل وت ــوظـ ـي ــف املـ ـ ـ ــال فـ ــي تــأه ـيــل
الـ ـبـ ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة وإق ـ ــام ـ ــة املـ ـش ــاري ــع

االستثمارية ،وليس تقديم مساعدات
م ـحــدودة تــاريــخ الـصــاحـيــة» .فغالبًا
ما يكون لـ«برامج تسكني األلــم» هذه،
مـهـلــة زم ـن ـيــة ق ـص ـيــرة نـسـبـيــا ،يـعـتــاد
ّ
املـ ـ ــرء خ ــالـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ــلـ ـق ــي املـ ـ ــال مــن
دون ال ـق ـي ــام ب ــأي م ـج ـهــود لـلـحـصــول
عـلــى مــدخــولــه الـشـهــري ،فـيـمــوت لديه
مخرج
الحافز الشخصي للبحث عــن
ٍ
ألزم ـت ــه ال ــدائ ـم ــة .ي ـصــف الـخـبـيــر هــذا
ّ
األمــر «بالهروب إلى األمــام ،وعــدم حل
مشكلة الفقر بشكل صحيح» .املواطن
حني تقطع عنه املساعدات ،بعد فترة،
«سينتفض ،ويـحـتـ ّـج ،وسـنـكــون أمــام
أزمة اجتماعية واقتصادية».
ُيـ ـح ــاول ال ـب ـعــض «ت ـب ـس ـيــط» م ـشــروع
الـصـنــدوق االئـتـمــانــي األوروبـ ــي ،على

ّ
أســاس أنــه ُمـجـ ّـرد برنامج مساعدات،
ّ ّ
يزيل عــن كتف الــدولــة «ه ــم» حــل أزمــة
اجتماعية واقتصاديةُ ،
ويدخل بعض
األمـ ــوال إل ــى ال ـبــاد .ول ـكــن ،مــن يعرف
طــري ـقــة ع ـمــل امل ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة فــي
لـبـنــان ،وال ـغ ـطــاء ال ــذي تـسـتــر وجهها
ّ
ال ـح ـق ـي ـق ــي بـ ـ ــهُ ،ي ـ ـ ـ ــدرك أن الـ ـخـ ـط ــورة
الثانية الكامنة خلف ُاملشروع سيادية
ّ
ب ــام ـت ـي ــاز .فــال ـج ـهــة املـ ـنـ ـف ــذة تـتـخــطــى
وجـ ـ ــود دولـ ـ ــة وم ــؤسـ ـس ــات ،ي ـج ــب أن
ُ
ُ
ُ
ّ
تشرف وتدقق بكل ليرة تنفق لديها.
ي ـج ــري ال ـت ـع ــام ــل م ــع ل ـب ـن ــان بــوصـفــه
«ساحة سائبة» ،ممنوع عليه االطالع
ُ
عـلــى الـحـســابــات املــالـيــة الـتــي تـصــرف
ف ـ ـيـ ــه .يـ ــدفـ ــع ذل ـ ـ ــك إل ـ ـ ــى «ال ـت ـش ـك ـي ــك»
ب ـنــوايــا االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،وإن كــان

المشهد السياسي

بري لـ«األخبار» :عدنا إلى الصفر
(هيثم
الموسوي)

أسقط التراشق اإلعالمي بني وزير
الخارجية جـبــران باسيل والـقــوات
اللبنانية ،حــول تشكيل الحكومة،
ال ـت ـفــاؤل ال ــذي تــركــه ك ــام الــرئـيــس
ّ
امل ـكــلــف سـعــد ال ـحــريــري ح ــول قــرب
تشكيل الحكومة ليل أول من أمس.
ما إن طلع النهار ،حتى ّ
رد باسيل
ّ
ب ـمــؤ ّت ـمــر ص ـح ــاف ــي ع ـل ــى تـ ـط ــورات
امل ـ ـ ـلـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــي ،نـ ــاس ـ ـفـ ــا كـ ــام
الـحــريــري ،وواضـعــا مـعـيــارًا جديدًا
للحصص الــوازريــة باعتماد وزيــر
ّ
لكل خمسة نواب.
ّ
مــن جهته ،عــلــق الرئيس نبيه بـ ّـري
ً
ع ـلــى ال ـس ـج ــال ق ــائ ــا ل ـ ـ «األخـ ـب ــار»:
«عدنا إلــى الصفر» ،مشيرًا إلــى أنه

«كــان هناك بــوادر حلحلة ،لكن بعد
التصريحات أمس صرت متشائمًا».
بري ّ
ومازح ّ
زواره بالقول إن رئيس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس ال ـح ـك ــوم ــة
ٌّ
ك ــل ي ـطــالــب بـحـ ّـصـتــه ف ــي الـحـكــومــة
بمعزل عــن حصة تـيــاره السياسي،
ً
ســائــا« :أي ــن حـ ّـصــة رئـيــس املجلس
النيابي؟».
ّ
وكـ ـ ـ ــان ب ــاسـ ـي ــل ق ـ ــد أكـ ـ ـ ــد أن ت ـك ـتــل
لـ ـبـ ـن ــان الـ ـ ـق ـ ــوي ي ـن ـب ـغ ــي أن ي ـم ـثــل
ب ـس ـتــة وزراء ،وث ـن ــائ ــي ح ــرك ــة أمــل
وح ـ ــزب ال ـل ــه ب ـس ـتــة وزراء ،وك ـت ـلــة
املـسـتـقـبــل بــأرب ـعــة وزراء وال ـق ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـث ــاث ــة وك ـت ـل ــة ال ـل ـق ــاء
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ب ــوزي ــري ــن ،واملـ ــردة

سياسة

3

ّ
بوزير ،مؤكدًا أن العرف يقضي بأن
ّ
يـمــثــل رئـيــس الـجـمـهــوريــة بخمسة
ووزيرين لرئيس الحكومة،
وزراء،
ّ
وي ـم ـكــن أن ي ـمــثــل ال ـح ــزب ال ـســوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي أو ال ـك ـتــائــب
ب ـ ــوزي ـ ــر .وأع ـ ـلـ ــن ت ـم ـ ّـس ـك ــه ب ـت ــوزي ــر
الـنــائــب طــال أرس ــانّ .
ورد الــوزيــر
مـلـحــم الــريــاشــي بـعــد ك ــام بــاسـيــل
ً
مباشرةّ ،
مغردًا بالقول « :في العام
 ،1975ل ـع ـب ــت ف ــات ــن حـ ـم ــام ــة دور
ً
البطولة فــي فيلم أريــد حــا ومدته
108دقائق وانتهينا ،واليوم يلعب
جـ ـب ــران دور ال ـب ـطــولــة ف ــي ف ـي ـلــم ال
ً
أريد حال ومدته ...عند ربك».
(األخبار)

هـ ــذا امل ـ ـشـ ــروع أداة ل ـل ــ«ت ـش ـب ـيــك» مــع
املستفيدين منه ،ومحاولة االستفادة
منهم سياسيًا ،في املستقبل.
الـنـقـطــة الـسـيــاسـيــة ال ـثــان ـيــة ،ه ــي في
ّ
ت ـســويــق «ت ــوط ــن ُم ـب ــط ــن» لـلـنــازحــن
الـ ـس ــوري ــن ،م ــن خـ ــال ت ــأم ــن ُامل ـ ــوارد
الــازمــة لهم للبقاء فــي البلد املضيف
 30ش ـه ـرًا إض ــاف ـي ــا ،قــاب ـلــة لـلـتـجــديــد؛
ّ
وإعـ ـط ــاء ال ـن ــازح ــن «إشـ ـ ـ ــارة» إلـ ــى أن
إقامتهم ستطول ،وليس عليهم سوى
أن يتكيفوا فــي أمــاكــن نــزوح ـهــم ،وأن
«املـجـتـمــع الــدولــي» سيساعدهم على
الـبـقــاء .ال ُيمكن التعامل مــع املـشــروع
«ببراءة» ،وفصله عن مساعي الواليات
املتحدة األميركية واالتحاد األوروبي
عــرق ـلــة عـ ــودة ال ـن ــازح ــن إل ــى ســوريــا،
قـبــل االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة الـســوريــة
فــي ال ـ ــ .2021يــؤكــد ه ــذا األم ــر ،مــا ورد
ف ــي الــوث ـي ـقــة ت ـحــت ع ّـن ــوان« :امل ـخــاطــر
واالف ـ ـتـ ــراضـ ــات» ،ب ــأن ــه سـ ُـي ـط ـلــب إلــى
ُ«ال ـشــركــاء املـنـفــذيــن ُمـعــالـجــة املخاطر
امل ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة ،ح ــرص ــا ع ـل ــى الـ ـح ـ ّـد مـنـهــا.
ونذكر من بينها :املعارضة السياسية
عـلــى وجـ ــود الــاج ـئــن ال ـســوريــن في
لـبـنــان ،ع ــدم ال ـت ــزام الـحـكــومــة بتقديم
مساعدة متماثلة لالجئني السوريني
والفئات اللبنانية الضعيفة.»...
ولكن ملــاذا ُي ّ
صر الصندوق االئتماني
لالتحاد األوروبــي على تحييد الدولة
ع ــن املـ ـش ــروع؟ ت ـقــول م ـص ــادر ُ رسـمـيــة
ّ
لـبـنــانـيــة إن «ال ـت ـبــريــر الـ ــذي ق ـ ـ ّـدم هو
ّ
أن ه ــذه ال ـت ـجــربــة أس ـه ــل وأن ـج ــح من
ً
غ ـي ــره ــا» .وق ــد ورد أصـ ــا ف ــي وثـيـقــة
ّ«ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االئ ـ ـت ـ ـمـ ــانـ ــي» امل ـك ـت ــوب ــة
ُ
أنـ ــه «ت ـش ـي ــر ال ــدالئ ــل خ ــال ال ـس ـنــوات
ّ
األخـيــرة ،إلــى أن البرامج القائمة على
ال ـن ـق ــد ه ــي ب ـش ـكــل ع ـ ــام ط ــري ـق ــة أك ـثــر
فعالية للمساعدة ،حيث إنها تسمح
للمستفيدين ب ــأن ي ـخ ـتــاروا الطريقة
ُ
الـ ـت ــي ت ـن ــاس ـب ـه ــم ل ـت ـل ـب ـيــة حــاجــات ـهــم
الخاصة بكل فعالية وكرامة».
ف ــي إح ـ ــدى فـ ـق ــرات وث ـي ـقــة اإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق االئـ ـتـ ـم ــان ــي
ّ
ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،يـ ــرد أن األخ ـي ــر
«ي ـن ـظ ــر ف ــي ك ـي ـف ـيــة ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـكــامــل
(حول املساعدات االجتماعية) مع البنك
ال ــدول ــي» .ي ـتــوافــق ذل ــك م ــع مـعـلــومــات
«األخ ـ ـبـ ــار» ع ــن وجـ ــود «م ـح ــاول ــة» من
البنك الدولي من أجل تأمني مبلغ 250
مليون دوالر كـ«مساعدات» على شكل
قـ ـ ــروض ،ي ـك ــون ج ــزء ُ مـنـهــا ُمـخـصــص
للتحويالت النقدية املباشرة للنازحني
السوريني .ولكنُ ،
«ج ّمدت الفكرة ألنها
َ
ً
ّ
لم تلق تفاعال من الــدول الدائنة ،فقرر
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي عـ ــوض ذل ـ ــك ،أن يـكــون
داعـ ـم ــا ملـ ـش ــروع االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي».
املسؤولني في البنك الدولي
ينفي أحد
ُ
ذلــك« ،فنحن ال نـقـ ّـدم األم ــوال لالجئني.
م ــا ســاه ـم ـنــا ف ــي ت ـن ـف ـيــذه س ــاب ـق ــا هو
الـ ـبـ ـط ــاق ــات اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة مـ ــع وزارة
ال ـشــؤون االجتماعية ضمن البرنامج
الوطني لدعم األسر األكثر فقرًا» .ولكن،
ّ
ُيـعــقــب امل ـس ــؤول« ،م ــن املمكن أن يكون
ُ
األمر ّ
مجرد فكرة طرحت مع املعنيني».
فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر رس ـم ـيــة
ّ
لبنانية أن اجتماعًا ُعقد أمس في مكتب
ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ف ــي ل ـب ـن ــان« ،بـحـضــور
ّ
ـدد م ــن امل ـن ـظ ـمــات ال ــدولـ ـي ــة ،تـخــلـلــه
عـ ـ ٍ
نـقــاش ح ــول إمـكــانـيــة الـقـيــام بمشروع
تجريبي ل ـل ــ ،Cash Transferمــن خــال
اختيار مجموعة من العائالت الفقيرة
ً
ال ـتــي تـضــم أطـ ـف ــاال ،ودراس ـ ــة مستوى
التفاعل مــع امل ـشــروع» .وزع ــم أصحاب
ّ
امل ـش ــروع أن املـبـلــغ «س ـي ـكــون م ــن أجــل
ُمساعدة األهالي لتأمني دخول أطفالهم
ّ
امل ـ ــدارس» .تــؤكــد امل ـصــادر الرسمية أن
«الـنـقــاش ج ـ ّـدي ج ـدًا ،ويسعى االتحاد
األوروبي والبنك الدولي لتأمني األجواء
اإليجابية من أجل تمريره».

أعلنت إسرائيل اقتراب موعد التوقيع
على اتـفــاق ربــاعــي ملــد أنـبــوب غــاز في
عــرض املتوسط ،من فلسطني املحتلة
إلى قبرص واليونان وإيطاليا .اإلعالن
اإلسرائيلي أكد أن املحادثات الجارية
م ـنــذ أش ـهــر كـ ــادت تـنـتـهــي ،وي ـق ــدر أن
يجري التوقيع على االتفاق في نهاية
العام الجاري« ،لكن إسرائيل تشترط
على شركائها األوروب ـي ــن موافقتها
في حال أراد لبنان استخدام األنبوب
لتصدير غازه إلى أوروبا».
وفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـ ـص ـ ــدر رفـ ـ ـي ـ ــع امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى فــي
وزارة ال ـط ــاق ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،تـشـهــد
األي ــام األخ ـيــرة جـلـســات فــي إســرائـيــل
ب ــن امل ـ ــدراء ال ـعــامــن لـ ـ ــوزارات الـطــاقــة
إلســرائـيــل وقـبــرص وإيطاليا ،إضافة
إل ـ ــى م ـم ـث ــل عـ ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي،
للبحث في القضايا النهائية لالتفاق
ب ــن األطـ ـ ـ ـ ــراف .وأض ـ ـ ــاف املـ ـص ــدر فــي
ح ـ ــدي ـ ــث مـ ـ ــع ص ـحـ ـي ـف ــة «ذا م ـ ــارك ـ ــر»
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،أن ال ـت ـف ــاه ـم ــات ك ــادت
تنتهي ،وتـحــديـدًا مــا يتعلق بمرحلة
الصياغة القانونيةّ .
وكــانــت ال ــدول األرب ــع وقـعــت باألحرف
األول ـ ــى ق ـبــل ع ــام ف ــي ق ـب ــرص ،مــذكــرة
ت ـف ــاه ــم ت ـق ـضــي ب ـم ــد األن ـ ـبـ ــوب ب ـطــول
 2100ك ـي ـل ــوم ـت ــر م ـ ــن ف ـل ـس ـط ــن إل ــى
إي ـطــال ـيــا ،م ـ ــرورًا ب ـق ـبــرص وال ـي ــون ــان.
وأث ـ ـيـ ــرت فـ ــي ح ـي ـنــه ت ـ ـسـ ــاؤالت ح ــول
الـجــدوى االقتصادية للمشروع ربطًا
بكلفته العالية ،إال أن دراســة االتحاد
األوروب ـ ـ ــي أكـ ــدت أن ــه يـسـتـحــق الـعـمــل
عليه وإنجازه.
مصادر في وزارة الطاقة اإلسرائيلية،
أكــدت أن مندوبي الــدول األربــع ،باتوا
ف ــي امل ــراح ــل ال ـن ـهــائ ـيــة وت ـح ــدي ـدًا في
دراس ـ ــة امل ـن ـحــى ال ـقــانــونــي وال ـش ــروط
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـك ــل طـ ـ ــرف قـ ـب ــل تــوق ـي ـعــه
ال ــرس ـم ــي وب ـم ــا ي ـش ـمــل أي ـض ــا الـطـلــب
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــأن أي اس ـ ـت ـ ـفـ ــادة
م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـب ـن ــان مـ ــن ربـ ـ ــط غـ ــازه
ب ــاألن ـب ــوب ،م ـشــروطــة بــاالسـتـحـصــال
امل ـس ـبــق ع ـلــى امل ــواف ـق ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة.
فــي م ــوازاة ذلــك ،تطلب إيطاليا أيضًا
موافقتها على مد األنبوب الحقًا إلى
فرنسا أو إسبانيا ،إن أرادت الدولتان
استيراد الغاز عبره.
وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ،ي ــوف ــال
ش ـت ــاي ـن ـت ــس ،أشـ ـ ــار إل ـ ــى أن األنـ ـب ــوب
يتجاوز بطبيعة الحال الدول املوقعة
ع ـل ـي ــه ،وتـ ـح ــديـ ـدًا الـ ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة
األخ ـ ـ ـ ــرى امل ـه ـت ـم ــة ب ــاسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـغ ــاز
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .ب ـح ـس ــب ش ـت ــاي ـن ـت ــس،
املـ ــوضـ ــوع ل ـي ــس ن ـظ ــري ــا وحـ ـس ــب ،إذ
سبق واجتمعنا فــي األشـهــر األخـيــرة

م ــع وزراء ال ـط ــاق ــة ل ـك ــل م ــن ب ـل ـغــاريــا
وص ــريـ ـب ــا ورومـ ــان ـ ـيـ ــا ،وط ـل ـب ــت ه ــذه
الدول أن يسمح االتفاق املتبلور حول
األنبوب ،وصول الغاز إليها.
وتــوضــح الصحيفة أن االتـفــاق ينص
على تمويل أنبوب الغاز عبر القطاع
الخاص ،وأن «يتحول إلى كيان خاص
غ ـيــر ت ــاب ــع ل ـ ـ ــدول» .ال ـت ـق ــدي ــر ،بحسب
الصحيفة ،أن البنك األوروبي للتنمية
ق ــد يـســاهــم ف ــي ج ــزء م ــن تـمــويـلــه ،مع
تقدير أوروب ــي بــأن التكلفة النهائية
تصل إلى  7مليارات دوالر ،فيما تؤكد
مصادر اقتصادية أخرى ،أن املبلغ قد
يتجاوز ذلك ،ليصل إلى  10مليارات.
التعليقات فــي إســرائـيــل تغاضت عن
شرح موجبات الشرط الرئيسي الذي
طلبت تــل أبيب تضمينه االتـفــاق بني
ال ــدول األرب ــع ،حــول األن ـبــوب الـغــازي.
لكن كما يبدو ،هي خطوة إسرائيلية
استباقية من شأنها أن تمكن تل أبيب
م ــن ت ـص ـع ـيــب امل ـن ــاف ـس ــة املـسـتـقـبـلـيــة
لـ ـلـ ـبـ ـنـ ــان ،فـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ــدأ اسـ ـتـ ـخـ ــراج
غـ ـ ــازه وأراد ت ـص ــدي ــره ع ـب ــر ش ــرك ــات
الكونسرتيوم الثالث ،إيني اإليطالية

وتوتال الفرنسية ونوفاتك الروسية.
الواضح أن إسرائيل تريد منع لبنان
مــن اسـتـخــدام ه ــذا األن ـب ــوب ،وإن كــان
االتـ ـف ــاق ف ــي ش ــأن ــه ي ـنــص ع ـلــى كــونــه
ملكية تــابـعــة لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص ،وهــو
ما يوجب على لبنان ،التحرك في أقل
تقدير لدى الجانب اإليطالي ،صاحب
املـصـلـحــة ف ــي ال ـغ ــاز ال ـل ـب ـنــانــي ،ربـطــا
بـمـصـلـحــة «إي ـ ـنـ ــي» ،ك ـب ــرى ال ـشــركــات
اإليطالية والشريكة الرئيسية في عقد

تؤكد بعض المصادر
أن التكلفة النهائية
للمشروع ستصل إلى أكثر
من  10مليارات دوالر

التنقيب عن النفط والغاز في البلوكني
َّ
اللبنانيني ،إلى جانب الشركتني
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الفرنسية والروسية.
الواضح أيضا أن الشرط اإلسرائيلي،
عـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى هـ ـ ــدف مـ ـن ــع وت ـص ـع ـيــب
املـنــافـســة الــاح ـقــة ،ي ـهــدف إل ــى تأمني
أوراق ق ــوة البـ ـت ــزاز ل ـب ـنــان وتــدفـيـعــه
أثـمــانــا تتعلق بــاملـلـفــات االقـتـصــاديــة
الـعــالـقــة بــن الـجــانـبــن ،الـتــي يـقــدر أن
تبقى من دون حلول ومن دون تمكني
إســرائ ـيــل مــن اسـتـغــالـهــا ،بـمــا يشمل
ادعـ ـ ــاءات إســرائـيـلـيــة فــي ملكية حيز
جـغــرافــي واس ــع غني بــالـغــاز والنفط،
فـ ـ ــي جـ ـ ـن ـ ــوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان .ف ــي ذل ـ ــك ،م ــن غير
املستبعد أن تكون إسرائيل تهدف إلى
تحصيل أثـمــان سياسية وأمنية إلى
جــانــب االق ـت ـص ــادي ــة ،خ ـصــوصــا أنـهــا
تـعــانــي مــن نـقــص فــي أوراق الضغط
أو فقدان فاعليتها ،نظرًا لعدم القدرة
عـلــى ف ــرض اإلرادة اإلســرائـيـلـيــة على
لبنان ،عبر الخيارات العسكرية خشية
تـبـعــاتـهــا ج ــراء ال ـخ ـي ــارات العسكرية
الندية املقابلة للمقاومة في لبنان.

يهدف العدو إلى تأمين أوراق قوة البتزاز لبنان (أرشيف)

علم
و خبر
ال استهداف للبنانيين في أنغوال
شهدت األيام األربعة املاضية انتشار الكثير من اإلشاعات حول أوضاع اللبنانيني
ّ
مسوغ
املغتربني في أنغوال ،لجهة الحديث عن طرد عدد كبير منهم ،من دون أي
قــانــونــي .لـكــن تــدقـيــق الـجـهــات الــرسـمـيــة فــي األم ــر أظـهــر أن الـسـلـطــات األنغولية
اتـخــذت إجـ ــراءات متصلة بـتـجــارة األمل ــاس ،شملت ع ــددًا كـبـيـرًا ج ـدًا مــن الـتـجــار،
بينهم نسبة صغيرة من اللبنانيني ،إضافة إلى فرنسيني وبلجيكيني ورعايا دول
أخرى .فمن أصل أكثر من  1100شخص (من جنسيات مختلفة) جرى توقيفهم ،لم
يتجاوز عدد اللبنانيني الثالثة ،إضافة إلى بلجيكي من أصل لبناني ،جرى إطالق
سراحهم في يوم توقيفهم نفسه .كذلك استدعي عدد من اللبنانيني إلى التحقيق،
ثم أطلق سراحهم ،على رغم أن بعضهم ال يحوز إقامات شرعية .وتشير املعطيات
األولية إلى أن أسباب اإلجراءات الجديدة املتخذة هي «معركة تجارية» يخوضها
الرئيس األنغولي الجديد على أنصار الرئيس السابق الذين يسيطرون على سوق
األملاس في البالد.

المغرب يرفض منح تأشيرات للبنانيين
ت ـم ـت ـنــع ال ـس ـل ـط ــات امل ـغ ــرب ـي ــة ،م ـن ــذ ات ـه ــام ـه ــا حـ ــزب ال ـل ــه ب ــدع ــم مـنـظـمــة

ّ
وتتذرع
البوليساريو ،عن منح تأشيرات الدخول للمواطنني اللبنانيني.
ّ
املغربية بـضــرورة صــدور بيان عــن السلطات اللبنانية يدين
السلطات
التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية وتحديدًا املغرب ،علمًا أن األمني
الـعــام لحزب الله السيد حسن نصرالله سبق أن نفى أي عالقة للحزب
ّ
ً
بمنظمة البوليساريو وأعلن عن ذلك بشكل رسمي ،فضال عن أن السلطات
ّ
املغربية لم تقدم أي دليل على اتهاماتها ،ال من حيث األدلــة التقنية أو
ّ
من ناحية تحديد أفراد لبنانيني متورطني بأي عمل عدائي تجاه املغرب.
يذكر أن االستخبارات األميركية وبالتعاون مع االستخبارات املغربية،
سبق أن اختطفت املــواطــن اللبناني قاسم تــاج الدين العام املــاضــي ،من
مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء ،التي مر بها كمحطة عبور
أثناء عودته إلى بيروت.

ّ
خليل يمثل عون!

ّ
كلف الرئيس ميشال عــون الــوزيــريــن علي حسن خليل وجـبــران باسيل
بتسليم رؤســاء الــدول العربية دعــوات للمشاركة في القمة االقتصادية
العربية التي من املـقـ ّـرر أن تعقد في بيروت في كانون الثاني من العام
الجديد ،على أن يقوم خليل بزيارة دول املغرب العربي لتسليم الدعوات
فيما يقوم باسيل بدعوة األردن ومصر ودول خليجية.
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مجتمع

مجتمع
قضية اليوم لم يعد ينفع إنكار الصناعيين أنهم ليسوا السبب الرئيسي لتلوث الليطاني .القضاء ّادعى على 31
مصنعًا ملوثًا بعد إنجاز المرحلة األولى من االستقصاء الميداني ،طالت  153مصنعًا في البقاع الغربي وزحلة،
وكشفت جرائم في حق النهر ،من تصريف آالف الليترات من النفايات الصناعية غير المعالجة إلى شبكة الصرف
الصحي الى تصريف الزيوت عبر أقنية تمر في األراضي الزراعية وحقول الحشيشة

5

بين المسح وجود
ملوثًا،
 71مصنعًا ِّ
ثة
و ٥٧غير ملو ً
و ١٢مصنعًا مقفال
وعشرة صنفت
بـ«غير معروف»
(علي حشيشو)

ّ
آالف الليترات من الزيوت والمياه الصناعية تصب يوميًا في المجرى

ِّ
الليطاني
ثو
ملو
ّ
النيابة العامة تدعي
على  31مصنعًا

آمال خليل
للمرة األول ــى فــي تــاريــخ ملف ّ
تلوث
نـهــر الـلـيـطــانــي ،أثـمــر اإلخ ـب ــار الــذي
ق ــدمـ ـت ــه امل ـص ـل ـح ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـنـهــر
ال ـل ـي ـط ــان ــي ،ف ــي آب املـ ــاضـ ــي ،بـحــق
املصانع ِّ
امللوثة الواقعة في حوضه.
النائب العام االستئنافي في البقاع
ال ـقــاضــي مـنـيــف ب ــرك ــات ادعـ ــى على
أصـ ـ ـح ـ ــاب  31م ـص ـن ـع ــا وم ــؤس ـس ــة
(انظر الجدول املرفق) تقع في البقاع
ال ـغــربــي وزح ـلــة بتهمة ال ـت ــورط في
تلويث النهر ،وأحالها إلى القاضي
املـنـفــرد ال ـجــزائــي فــي الـبـقــاع محمد
ش ـ ــرف ال ـ ـ ــذي ح ـ ــدد مـ ــوع ـ ـدًا لـجـلـســة
امل ـحــاك ـمــة األولـ ـ ــى ف ــي الـ ـس ــادس من

تـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .ويـنـتـظــر أن
ي ـس ـت ـك ـمــل ب ــرك ــات االدع ـ ـ ـ ـ ــاءات عـلــى
أصحاب أربعني مصنعًا آخر.
االدعاء استند إلى استقصاء ميداني
شمل  153مصنعًا ،قــامــت بــه مفرزة
زحـ ـل ــة ال ـق ـضــائ ـيــة خ ـ ــال األس ــاب ـي ــع
القليلة املاضية ،بالتعاون مع لجنة
م ــؤل ـف ــة مـ ــن م ـم ـث ـلــن عـ ــن امل ـص ـل ـحــة
ووزارات الصناعة والبيئة والصحة.
ّ
وصـ ــنـ ــف املـ ـس ــح املـ ـص ــان ــع ك ــاآلت ــي:
 71مصنعًا مـلــوثــا ،و ٥٧غير ِّ
ملوثة
ً
و ١٢مصنعًا مقفال وعـشــرة صنفت
بـ«غير معروف» ،أي وضع محطات
التكرير فيها تحت املراقبة البيئية،
ً
ف ـض ــا ع ــن ث ــاث ــة ل ــم ت ـبــاشــر الـعـمــل
ب ـت ـكــريــر م ـخ ـل ـفــات ـهــا .أم ـ ــا امل ـصــانــع

واملؤسسات ال ــ 39الواقعة في نطاق
محافظة بعلبك ـ ـ الهرمل ،فلم تبدأ
عملية مسحها حتى اآلن.
باستعراض نتائج املسح ،لن تعود
مستغربة ال ـحــال الـتــي وص ــل إليها

 107بلديات في الحوض
األعلى تصرف مياهها المبتذلة
في النهر من دون معالجة
الليطاني الذي تحول من نهر حياة
إل ــى «م ـج ــرور» م ــوت وس ــرط ــان .أمــا
اس ـت ـعــراض أس ـمــاء مــالـكــي املـصــانــع
واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات املـ ـل ـ ِّـوث ــة ف ـي ــوض ــح أن

ع ـ ــدم الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى خـ ـط ــوة فـعـلـيــة
ف ــي م ـســار حـمــايــة الـنـهــر وتنظيفه،
ن ـت ـي ـج ــة ط ـب ـي ـع ـي ــة ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة ال ـت ــي
يـحـظــى ب ـهــا ه ـ ــؤالء ،وب ـي ـن ـهــم ن ــواب
ووزراء ونــافــذون ،األمــر الــذي يشكك
فــي مـصـيــر األل ــف وم ـئــة مـلـيــار ليرة
التي أقـ ّـرت لحماية النهر وتنظيفه.
ف ـ ــ«ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة لـلـتـخـمـيــر
والتقطير» املعروفة بـ«شاتو وردة»
(تخص وزيــر الثقافة األسبق سليم
وردة) ت ـص ـ ّـب م ـيــاه ـهــا الـصـنــاعـيــة
م ـبــاشــرة مــن دون تـكــريــر فــي شبكة
ال ـص ــرف ال ـص ـحــي .أم ــا ن ــائ ــب زحـلــة
الـجــديــد ميشال ضــاهــر (ال ــذي يرفع
شـعــار حـمــايــة الـنـهــر) وشقيقه عبد
ال ـل ــه ،ف ـتــرد شــركــاتـهـمــا ف ــي الـقــائـمــة
الـســوداء مرتني« :ماستر» ترمي في
الساعة يوميًا خمسة أمـتــار مكعبة
من املياه العادمة من دون معالجة،
تتضمن زيــوتــا ،تذهب مباشرة إلى
الـشـبـكــة ال ـعــامــة ل ـل ـصــرف الـصـحــي.
كما تلقي «ضــاهــر انترناشيونال»
مـيــاهـهــا ال ـعــادمــة مــن دون معالجة
م ـب ــاش ــرة ال ـ ــى عـ ـب ــارة ت ــراب ـي ــة نـحــو
النهر« .شــاتــو كـســارة» الـتــي تخص
الوزير السابق عدنان القصار ،تنتج
أربـ ـع ــة آالف م ـت ــر م ـك ـعــب م ــن امل ـي ــاه
س ـن ــوي ــا ،ت ـحــول ـهــا أيـ ـض ــا م ـب ــاش ــرة،
وم ـ ـ ــن دون مـ ـع ــالـ ـج ــة ،إل ـ ـ ــى ش ـب ـكــة
الصرف الصحي .أما «شاتو كفريا»
الـتــي يملكها الـنــائــب الـســابــق وليد
جنبالط وشركاؤه ،فتنتج يوميًا 12

ّ
تصرف
مترًا مكعبًا من املياه العادمة
مـبــاشــرة الــى امل ـجــاري الطبيعية ثم
إلى النهر.
وبـ ـ ـ ّـن ال ـك ـش ــف م ـخ ــال ـف ــات ص ــارخ ــة
لناحية حـجــم املـخـلـفــات الصناعية
الناتجة أو نــوعـهــا« .مسلخ وفــروج
السيد» ينتج يوميا بني  8آالف و10
آالف ليتر مكعب مــن املـيــاه العادمة
غير املعالجة تصب في النهر .فيما
تنتج شركة «تنمية»  200الــف ليتر
مــن امل ـيــاه ال ـعــادمــة يــومـيــا .ورغ ــم أن
أصحابها استعانوا بثالث محطات
ت ـك ــري ــر ل ـل ـص ــرف ال ـص ـن ــاع ــي ،إال أن
فعاليتها غير مثبتة وبـحــاجــة الى
أخـ ـ ــذ عـ ـيـ ـن ــات ل ـل ـت ــأك ــد مـ ــن خ ـلــوهــا
م ــن ال ــزي ــوت ،بـحـســب امل ـس ــح .معمل
«س ـي ـكــومــو» إلع ـ ــادة ت ــدوي ــر الـ ــورق،
يحقق أرقامًا قياسية ،إذ ينتج 840
الف متر مكعب من املياه الصناعية
املبتذلة تمر فــي مرحلة تكرير قبل
ان ت ـصــل ال ــى ن ـهــر ق ــب الـ ـي ــاس .لكن
تحليل امل ـيــاه املـعــالـجــة أظـهــر نسبًا
عــالـيــة مــن امل ـل ـ ّـوث ــات .أم ــا «قساطلي
شتورة» ،فينتج  130ألف ليتر يوميًا
م ــن املـ ـي ــاه الـ ـع ــادم ــة غ ـي ــر امل ـعــال ـجــة
تصب في قناة ترابية خارج املصنع
وتـ ـم ــر فـ ــي األراضـ ـ ـ ـ ــي الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ثــم
ت ـص ــب فـ ــي الـ ـنـ ـه ــر« .شـ ــركـ ــة س ـكــاف
للبطاطا الـطــازجــة» تلقي ألــف ليتر
مــن ال ــزي ــوت ال ـعــادمــة غـيــر املـعــالـجــة
مباشرة في شبكة الصرف الصحي
م ــن دون م ـع ــال ـج ــة ،ف ـي ـمــا مــؤسـســة

قائمة بأسماء االشخاص والمؤسسات والشركات الواردة في اخبار المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والتي ادعت عليها النيابة العامة االستئنافية في البقاع امام القاضي
المنفرد الجزائي في زحلة بجرائم االعتداء على المياه والبيئة وسواها ضمن إطار ازالة التلوث في مجرى نهر الليطاني .والتي اودعها النائب العام االستئنافي في البقاع
بتاريخ  2018/10/1لدى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والبالغ عددها  31لغاية تاريخه.
تاريخ
االدعاء

الجهة المدعة عليها

ممثل الشخص
المعنوي

 2018/9/19نايف قساطلي شركة قساطلي شتورا ش.م.ل نايف قساطلي
 2018/9/19جو أسعد توما شركة توماس كلوز

جو أسعد توما

 2018/9/19طوني يوسف التنوري
 2018/9/19إسكندر شديد
 2018/9/19جوزف الخوري
 2018/9/19جان سعادة
 2018/9/19علي مصطفى البزال
 2018/9/19أنطوان شحادة
 2018/9/19إبراهيم بعلبكي
 2018/9/19نبيل التني شركة ميكتل كميكال

نبيل التني

إيلي جرجس أبو فيصل الشركة اللبنانية
2018/9/19
للصناعات الغذائية

إيلي جرجس أبو
فيصل

 2018/9/19أديب جورج ديب شركة ديبال

أديب جورج ديب

 2018/9/19عصام جوزيف سكاف شركة سكاف ش.م.م

عصام جوزيف سكاف

 2018/9/19محمود اليمن  -شركة حسن ومحمود اليمن

محمود اليمن

مواد االدعاء
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

جــان ســروجــي للتعهدات والتجارة
(ت ـخــص أح ــد أك ـبــر املـتـعـهــديــن الــذي
تـكـلـفـهــم ال ــدول ــة ب ـم ـشــاريــع) ،تـحــول
ّ
م ـخ ــل ـف ــات ـه ــا ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـ ــى حـفــر
تـ ــرس ـ ـيـ ــب لـ ـتـ ـع ــال ــج ثـ ـ ــم تـ ـطـ ـل ــق فــي
ع ـب ــارة امل ـي ــاه ت ـحــت األرض لتسقي
املزروعات .لكن املسح أظهر أن عملية
مـعــالـجــة امل ـي ــاه ف ــي ح ـفــر الـتــرسـيــب
بشكل دائم غير مؤكدة.

العبرة بالنتائج
امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة
ل ـن ـه ــر الـ ـلـ ـيـ ـط ــان ــي ،س ــام ــي ع ـل ــوي ــة،
أشـ ـ ــاد بـ ـ ـ ّ
ـادعـ ـ ــاءات ال ـن ـي ــاب ــة ال ـعــامــة
ف ــي ال ـب ـق ــاع ،ل ـك ـنــه رأى أن «ال ـع ـبــرة
بــال ـن ـتــائــج» .وس ـ ــأل ،ف ــي ات ـص ــال مع
«األخبار» ،عن «جدوى اإلجراءات إن
لم يتوقف تدفق الصرف الصناعي،
وإذا لم تواكب بــاإلجــراءات الوقائية
والـ ـ ــرادعـ ـ ــة ب ـح ــق امل ـ ـلـ ــوثـ ــن» .ودعـ ــا
عـلــويــة وزارة الـصـنــاعــة ال ــى اتـخــاذ
قــرار بوقف عمل املصانع التي ثبت
تـلــويـثـهــا لـلـنـهــر مــؤق ـتــا ،كـمــا طــالــب
بتوسيع صالحيات املصلحة.
إحصاءات مصلحة الليطاني تشير
إلــى أن ما ال يقل عن  35مليون متر
مـكـعــب مــن امل ـيــاه ال ـعــادمــة والـســامــة
والـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة تـ ـت ــدف ــق سـ ـن ــوي ــا فــي
ال ـ ـح ـ ــوض األع ـ ـل ـ ــى ل ـل ـن ـه ــر وت ـن ـت ـقــل
ب ــاملـ ـج ــرى والـ ـ ــروافـ ـ ــد إل ـ ــى ال ـح ــوض
األدنىّ .
وبي مسح للبلديات الواقعة
عـلــى ضـفــاف الـنـهــر أن  107بلديات

في الحوض األعلى تصرف مياهها
املبتذلة في النهر من دون معالجة،
 14مـنـهــا ف ــي ال ـب ـقــاع ال ـغ ــرب ــي ،و54
في زحلة ،و 39في بعلبك .وقــد طال
الـتـلــوث مـيــاه نـبــع عــن ال ــزرق ــا الــذي

ي ــروي  23ب ـلــدة فــي الـبـقــاع الـغــربــي،
قبل أن تكمل مياهه نحو الحوض
ً
األدن ــى وص ــوال إل ــى محطة الطيبة.
ً
وفـ ـض ــا ع ــن ال ـت ـل ــوث الـ ـ ــذي يـسـبـبــه
الصرف الصحي ،يبرز خطر املكبات

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/19كريم سهيل حداد
 2018/9/19جوزيف يوسف شركة يوسف غروب ش.م.م

العشوائية .وفي هذا السياقّ ،
تقدمت
املصلحة بعدة إخبارات ضد بلديات
أنشأت مكبات في حوض الليطاني،
آخ ــره ــا ض ــد بـلــديـتــي خــربــة قـنــافــار
و ج ــب ج ـنــن ال ـل ـتــن أن ـش ــأت ــا مكبًا

ضخمًا بجوار النهر.
(عـلــى املــوقــع االلـكـتــرونــي الئـحــة بأسماء
املصانع واملــؤسـســات ال ـ  153التي طالها
امل ـس ــح ووصـ ـ ــور ع ــن م ـحــاضــر ادعـ ـ ــاءات
النيابة العامة).

جوزيف يوسف

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/19عادل السروجي
 2018/9/19خالد يوسف غنطوس شركة الكرام

خالد يوسف غنطوس

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/25شركة ج.أغري دايري ش.م.م

جهاد فوزي املعروف
بإلياس التنوري

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

خليل وردة الشركة اللبنانية للتخمير
2018/9/25
والتقطير solifed

خليل وردة

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/25جيلبير معلوف شركة سيدر غروب ش.م.ل

جيلبير معلوف

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/25أنطوانيت املعلوف

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/25عباس حسني مبارك

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/25نجيب عمر العلي

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/25جيلبار معلوف

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/26ربيعة منير حرب

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

بولس عيد شركة مؤسسة جرجور عيد
2018/9/26
وأوالده

بولس عيد

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/26وديع إميل نصر الله شركة التنمية الزراعية

وديع إميل نصر الله

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

 2018/9/26إيلي النت شركة النت للتعهدات

إيلي النت

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

جورج خزاقة

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.

18/10/01

جورج خزاقة شركة ألفا انتر فود

18/10/01

جورج بطرس أبو ملهب

جرائم االعتداء على البيئة واملياه املنصوص عنها في القانون  2018/77والقانون  2002/444والقانون  1988/64واملواد
 747و 748من قانون العقوبات.
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مجتمع

مجتمع
تقرير

انتخابات  :LAUشكاوى من «سرقة األصوات» االلكترونية
فاتن الحاج
االع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ص ـ ـ ـ ــدرت ع ـقــب
انتهاء انتخابات الجامعة اللبنانية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،ك ــان ــت ع ـل ــى دق ــة
النتائج الـتــي يفرزها نـظــام تصويت
الكتروني تتحفظ عنه معظم القوى
ال ـطــاب ـيــة ع ـلــى ّاخ ـت ــاف تــوجـهــاتـهــا،
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة أن ـ ـ ــه ي ـت ـي ــح ألي طــالــب
ال ـت ـص ــوي ــت مـ ــن أي مـ ـك ــان يـ ــريـ ــد ،مــا
يـ ـلـ ـغ ــي س ـ ــري ـ ــة االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراع وحـ ـم ــاي ــة
ال ـنــاخ ـبــن/ات مــن الـضـغــوط ،وامـكــان
أن ي ـصـ ّـوت طــالــب بــالـنـيــابــة عــن آخــر.
ّوتشير مصادر القوى املتنافسة إلى
أن ـهــا فــوجـئــت بــأرقــام الـنــاخـبــن التي
خالفت حساباتها االنتخابية بفوارق
شــاس ـعــةُ .ي ـض ــاف إل ــى ذل ــك أن طــابــا
ً
اشتكوا من أن مجهولني ّ
صوتوا بدال
عنهم!
فالقوى التي تتمسك بمبدأ التحالفات
وت ـ ـقـ ــول انـ ـه ــا تـ ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات
وتـتـعــاطــى مــع الـنـتــائــج عـلــى أســاســه،
ي ـق ـل ـق ـه ــا أن ي ـك ـس ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ل ـل ـس ـنــة
ال ـثــال ـثــة االص ـط ـف ــاف الـ ـح ــاد ،وي ـعــزز
حصة الـطــاب املستقلني .مــع ذلــك ،لم
يـلــغ الـتـصــويــت االلـكـتــرونــي تحالفني
ب ــارزي ــن ،األول ي ـضــم ت ـيــار املستقبل
وح ـ ـ ــزب الـ ـ ـق ـ ــوات والـ ـ ـح ـ ــزب ال ـت ـقــدمــي
االشتراكي والثاني حزب الله وحركة
أم ــل وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر وال ـحــزب
الـ ـس ــوري ال ـقــومــي االج ـت ـمــاعــي ،لكنه
ق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى اك ـت ـس ــاح أي مــن
التحالفني الـتـحــالــف اآلخ ــر ،كـمــا كــان
ي ـح ـص ــل ف ـ ــي األن ـ ـظ ـ ـمـ ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة
األخرى .في حرم بيروت ،أتت النتيجة
متقاربة مع العام املاضي ،ففيما نال
تحالف املستقبل ـ ـ القوات ـ ـ االشتراكي
 7مقاعد فــي املجلس الطالبي ،حظي

الـتـحــالــف الـثــانــي ب ــ 5مـقــاعــد مـقــابــل 3
م ـقــاعــد لـلـمـسـتـقـلــن .وح ـص ــل ت ـعــادل
بني مرشحني في كلية اآلداب والفنون
أحدهما من التحالف الفائز والثاني
م ــن ال ـت ـح ــال ــف الـ ـخ ــاس ــر .وألن ن ـظــام
االنتخابات ينص في هذه الحالة على
ف ــوز م ــن يـمـلــك م ـعــدل ع ــام ــات أعـلــى،
رجحت كفة مرشح تحالف املستقبل ـ ـ
القوات ـ ـ االشتراكي بفارق  0.4عالمة،
ول ــوال ذل ــك ل ـنــال كــل مــن الـتـحــالـفــن 6
مقاعد .وبذلك ،انتزع التحالف الفائز
أكثرية مقاعد املجلس الطالبي وحسم
رئاسته ملصلحته.
املفارقة هي في حرم جبيل الذي يحسم
النتائج العامة لالنتخابات الطالبية
ملصلحة التحالف األول .هنا التنافس
على املـقــاعــد الـ ــ 15للمجلس الطالبي

محصور بــن قوتني أساسيتني فقط
هما :القوات اللبنانية والتيار الوطني
ال ـحــر ،وقــد ّ
رج ــح الـتـصــويــت الطالبي
مجددًا كفة األولــى على الثاني بفارق

الطالب المعترضون:
نظام التصويت
االلكتروني يسمح
بـ«سرقة األصوات»

 5مقاعد ،أي  10مقاعد للقوات مقابل
 5مقاعد للتيار .أما في العام املاضي
مقارنة مع  8مقاعد للقوات  8مقاعد
و 7للتيار العام املاضي.
اليوم االنتخابي مر بـهــدوء ،إذ خفف
اقتراع الطالب عبر االنترنت بواسطة
حواسيبهم وهواتفهم ،وبحسب نظام
«( »one person one voteك ــل نــاخــب
ي ـق ـتــرع مل ــرش ــح واح ـ ــد) ح ــدة الـتـشـنــج
ب ـي ـن ـه ــم .وعـ ـل ــى اع ـ ـتـ ــراضـ ــات الـ ـق ــوى
الطالبية ،ردت إدارة الجامعة بـ«أننا
نبهنا الـطــاب إلــى أهمية أن يغيروا
كلمة املرور ( )passwordلحسابهم في
الـجــامـعــة ال ــذي يـنـتـخـبــون بواسطته
قبل  24ساعة من موعد االستحقاق،
كــي ال يساء استخدامه فــي اتجاهات
خــاطـئــة» .وكــانــت الجمعية اللبنانية

ً
اشتكى طالب من أن مجهولين ّ
صوتوا بدال عنهم! (األخبار)

ل ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـت ــي
ح ـ ـض ـ ــرت كـ ـجـ ـه ــة م ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة حـ ــاولـ ــت
االستفسار عن تلك الحاالت فتبني أن
عددا من الطالب لم يغيروا كلمة السر
املعطاة لهم سابقا من إدارة الجامعة
م ـم ــا س ــاه ــم ف ــي س ــرق ــة ك ـل ـمــة امل ـ ــرور
والتصويت عنهم ،أمــا البعض االخر
فــأكــدوا أنهم عدلوا كلمات السر ومع
ذلك واجهوا املشكلة عينها (الشكوى
من «سرقة األصوات»).
وقــد ش ــارك فــي بـيــروت وجـبـيــل 5913
طالبًا مــن أصــل  7159نــاخـبــا ،بنسبة
المست  ،% 82.6وهــي نسبة االقتراع
األع ـلــى فــي تــاريــخ الـجــامـعــة ،بحسب
بيان اإلدارة ( %82.47العام املاضي).
فــي ح ــرم ب ـيــروت ،ف ــاز كــل مــن الـطــاب
اآلت ـ ـيـ ــة أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم :كـ ــاريـ ــن ب ـي ـضــون
ومل ـي ــس ن ــور ال ــدي ــن وك ــري ــم ف ــاخ ــوري
(ك ـل ـيــة الـتـصـمـيــم والـ ـعـ ـم ــارة) ،ه ــادي
سـ ـع ــادة وح ـس ــن ع ـبــد ال ـن ـبــي وكــريــم
ه ــاش ــم وروان امل ـش ــرف ـي ــة وع ـب ــدال ـل ــه
م ــاع ــب وك ـ ــارن ك ـن ـعــان (ك ـل ـيــة اآلداب
والـعـلــوم) ،عمر التنير وتـيــا مديهلي
وع ـب ــد ال ــرح ـم ــن مــوص ـلــي ونـ ـ ــادر أبــو
مـ ــراد وري ـن ــات ــا شـنـتـيــري وع ـل ــي عبد
الـبــاقــي (كـلـيــة عــدنــان الـقـصــار إلدارة
األعمال).
وفي جبيل فاز :ايلي شاهني وانطوني
ج ـب ــر وري ـ ـ ــان ن ـج ــد (ك ـل ـي ــة الـتـصـمـيــم
وال ـ ـع ـ ـمـ ــارة) ،ادوي ـ ــن ف ـغــالــي وجـ ــورج
جــريــج وشــانــا أبــي عقل (كلية اآلداب
وال ـع ـل ــوم) ،طـ ــارق ال ـش ــدي ــاق وجــونــي
حاتم وليا نادر (كلية عدنان القصار
إلدارة األعـمــال) ،جــان سلوان ومحمد
طقوش وكارل جورجن عبوشي (كلية
ال ـه ـنــدســة) ،ري ـتــا ه ــال ورن ــا سبيتي
وم ـ ــالـ ـ ـك ـ ــون ج ـ ـ ـ ــورج مـ ــال ـ ـكـ ــون (ك ـل ـي ــة
الصيدلة).

مفكرة
موازنة اإلذاعة اللبنانية
 10مليارات والبث «مقطوع»!

هادي أحمد
ّ
ّ
«يـ ــا ت ـنــام ي ــا ت ـن ــام ،الخـطـفـلــك طير
ال ـ ـح ـ ـمـ ــام ...ع ـب ــدال ـل ــه يـ ــا ن ـ ــور ال ـع ــن،
مـنــن بجبلك م ــاي م ـن ــن .»...استعار
«ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادود» حـ ـ ـس ـ ــن ع ـ ـ ـيـ ـ ــاش ه ـ ــذه
«األنشودة» الفولكلورية ،ليلة العاشر
ً
مــن محرم الحالي وهــو يحمل طفال،
في مشهد يحاكي الرواية التاريخية
حـ ــول م ــوق ـع ــة كـ ــربـ ــاء ،ع ـن ــدم ــا حـمــل
اإلمــام الحسني طفله الرضيع ،طالبًا
من أعدائه أن يسقوه ماء.
ورغــم أن هــذا الـنــوع مــن القصائد ،أو
ما ّ
يسمى الحدي ،تــراث شعبي قديم
ُي ـس ـت ـخ ــدم أسـ ــاسـ ــا فـ ــي ال ـ ـعـ ــزاء ل ــدى
أهـ ــل ب ــر الـ ـش ــام (وخـ ـص ــوص ــا أه ــال ــي
جـ ـب ــل ع ـ ــام ـ ــل) مـ ـن ــذ م ـ ـئـ ــات ال ـس ـن ــن،
اشتعل غضب على مــواقــع التواصل
االجتماعي ّ
مما ُس ّمي استعمال منبر
الـحـســن ّ«ل ـل ـغ ـنــاء»! عـلـمــا أن ف ـيــروز،
ّ
عـنــدمــا غــنــت «ي ــا ت ـن ــام»ّ ،أدت تــراثــا
ّ
تؤديه األمهات ،امللتزمات دينيًا وغير
امللتزمات ،ألطفالهن.
ُو ّج ـ ـه ـ ــت س ـ ـهـ ــام الـ ـنـ ـق ــد إلـ ـ ــى «ه ـي ـئــة
الـ ــروض ـ ـتـ ــن» ،وه ـ ــي ه ـي ـئ ــة ش ـبــاب ـيــة
تنشط منذ عامني في إحياء املراسم
الــدي ـن ـيــة (خ ـصــوصــا ال ـعــاشــورائ ـيــة)
وف ـ ـ ــق ت ـ ـ ّ
ـوج ـ ــه «جـ ـ ــديـ ـ ــد» ف ـ ــي ال ـش ـك ــل
واملضمون ،من مميزاته حضور البعد
الـثــوري ،إلــى جانب العزائي ،مع ذكر
ك ـث ـيــف ل ـل ـش ـه ــداء ،ون ـق ــد «األسـ ـط ــرة»
واملـغــاالة التي أدخلتها بعض الفرق
ع ـلــى ال ـس ـيــرة الـحـسـيـنـيــة ،وتـضـمــن

ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة رس ـ ـ ــائ ـ ـ ــل س ـي ــاس ـي ــة
واجتماعية وص ــورًا عرفانية بحيث
ال تقتصر على «املشهدية امللحمية»
لــواقـعــة ك ــرب ــاء ،بــل تـتـعـ ّـدى ذل ــك إلــى
مـضــامــن الـعــدالــة وال ـحــق واالنـحـيــاز
إلــى «املستضعفني في األرض» ،على
ما يقول أحد مسؤولي الهيئة.
بـ ــدأت «ال ـه ـي ـئــة» نـشــاطـهــا بـنـحــو 30
شابًا من املقربني من حزب الله ،ليصل
عــدد حضور مجالسها في عاشوراء
املـ ـنـ ـص ــرم ــة ،فـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـغ ـب ـي ــري،
إل ــى نـحــو  3500شـخــص يــوم ـيــا ،من

ُ
عنى الهيئة
ت
ّ
بالتنوع في «النمط
الفني» وعدم االقتصار
على «لون» واحد

بدأت «الهيئة» نشاطها بنحو  30شابًا ليصل عدد حضور مجالسها إلى 3500

أعلنت الجامعة األميركية في بيروت
( ،)AUBأنها ستجري انتخاباتها
الطالبية في  12تشرين األول الجاري
بين العاشرة صباحا والخامسة
بعد الظهر .وسيقترع طالب الكليات
جميعها الختيار ممثليهم إلى
مجلسهم التمثيلي.
¶¶¶

ّ
ينفذ أهالي بلدة كفرحزير ولجنة
كفرحزير البيئية وقفة العاشرة صباح
غد «ضد مخطط تدمير بيئة وصحة
شعب الكورة الذي تتسبب به مصانع
اسمنت شكا والهري» ،بالتنسيق مع
الهيئات البيئية في الكورة ،في حي
المجيدل كفرحزير.
¶¶¶

تقيم جمعية المقاصد الخيرية
االسالمية حفل العشاء الخيري لدعم
مرضى السرطان في مستشفى
المقاصد ،الثامنة مساء غد في فندق
فور سيزونز ـ ـ بيروت.
¶¶¶

ينظم المجلس األهلي لمكافحة االدمان
في صيدا ،بالشراكة مع جمعية اصدقاء
جزيرة وشاطئ صيدا ،وبالتعاون
ووزارة
مع بلدية صيدا
الشؤون ً
ً
ً
االجتماعية ،مهرجانا رياضيا بحريا
بعنوان «نسبح بال ادمان الى شاطئ
األمان» ،على الكورنيش البحري
للمدينة .يتجمع المشاركون في خان
اإلفرنج الثالثة والنصف عصر األحد،
وينتقلون بواسطة مراكب الى جزيرة
صيدا ،حيث يبدأ سباق بحري من
الجزيرة نحو شاطئ القملة.

تقرير

ّ
«يل تنام» في مجلس عاشوراء
الخروج عن «المألوف» ليس حرامًا
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¶¶¶

مـ ـش ــارب حــزب ـيــة مـخـتـلـفــة اجـتــذبـهــم
اإلحـ ـي ــاء «غ ـي ــر املـ ــألـ ــوف» لـلـمـجــالــس
العاشورائية.
ُ
«ف ـن ـي ــا» ،ت ـع ـنــى الـهـيـئــة بــال ـت ـنـ ّـوع في
«النمط الفني» وعــدم االقـتـصــار على
«لـ ــون» واحـ ــد .إذ غـلــب عـلــى مجالس
ال ـ ـع ـ ــزاء والـ ـلـ ـطـ ـمـ ـي ــات ،مـ ـن ــذ ب ــدئ ـه ــا،
ال ـ ـلـ ــون وال ـ ـ ـتـ ـ ــراث ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــان ،فـيـمــا
ُي ّ
سجل لـ«الهيئة» التنويع الفني بني
«العراقي» و«اإليــرانــي» و«البحراني»
و«اللبناني» ،وضــم بعض من التراث
املحلي إلى هذه املجالس وطرق أبواب

جديدة لحنًا ونصًا (أغلب النصوص
لـلـشــاعــر ن ــور آم ـل ــي) .عـلـمــا أن قــارئــي
السيرة الحسينية في العراق والخليج
وإي ـ ـ ــران وت ــرك ـي ــا وبــاك ـس ـتــان والـهـنــد
يستخدمون تراث بالدهم ولهجاتهم
امل ـح ـل ـي ــة وت ـع ــاب ـي ــره ــم ال ـش ـع ـب ـيــة فــي
مجالس العزاء.
ال ـش ـي ــخ ال ــدكـ ـت ــور ص ـ ــادق الـنــابـلـســي
يــؤكــد «أن ال إش ـك ــال شــرعـيــا ف ــي هــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـن ـعــي ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق .أمــا
االعـ ـت ــراض عـلـيــه ،فــأنــه غـيــر مــألــوف
آلذان املستمعني في مجتمعنا .ولكن
ال مــازمــة بــن غير املــألــوف والحرمة.
امل ـس ــأل ــة ذوقـ ـي ــة أك ـث ــر م ـن ـهــا شــرع ـيــة.
األذواق مـخـتـلـفــة وم ـت ـنــوعــة ف ــي هــذا
املجال ويجب النظر إلى هذه القضية
من باب األذواق ومدى مقبوليتها عند
ّ
الجمهور ،ال من باب الحلية والحرمة
حصرًا».
ب ـع ــد الـ ـنـ ـق ــاش الـ ـ ــذي أثـ ـ ـ ــاره ال ـف ـيــديــو
ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
سحبت «الهيئة» املقطع عن صفحتها
الرسمية «منعًا للجدل غير املـمــدوح
الذي وصل إلى التناول الشخصي في
كثير مــن امل ـن ـشــورات» ،وتــراجـعــا «عن
أي شـبـهــة ي ــراه ــا ال ـح ــرص ــاء مـخــالـفــة
ألدب ـ ـ ـيـ ـ ــات املـ ـنـ ـب ــر الـ ـحـ ـسـ ـيـ ـن ــي» .ه ــذا
التراجع ال ينفي أن «الباب مفتوح ألن
يتكرر الـحــدي فــي مجالس عــاشــوراء
ً
مرة أخرى ،إذ ال يوجد أي مانع شرعي
التخلي
يمكن
ً
أو عرفي من تكراره .لكن ً
عنه إذا ما كان سيسبب فتنة أو ضجة
نحن في غنى عنها» ،بحسب آملي.

وصلت مــوازنــة اإلذاع ــة اللبنانية للعام ،2018
بـحـســب «الــدول ـيــة لـلـمـعـلــومــات» ،إل ــى نـحــو 10
م ـل ـيــارات و 550مـلـيــون ل ـي ــرة ،نـصـفـهــا تقريبًا
(ن ـح ــو  5م ـل ـي ــارات و 381م ـل ـيــونــا) ُمـخـصـصــة
لـ ـ ــرواتـ ـ ــب املـ ــوظ ـ ـ ُفـ ــن الـ ــدائ ـ ـمـ ــن واملـ ـتـ ـع ــاق ــدي ــن
ّ
وتعويضاتهم .املفارقة أن هذه املوازنة املكلفة
ال ـت ــي ي ـت ـكـ ّـبــدهــا امل ــواط ــن ال ـل ـب ـنــانــي ،ت ــأت ــي في

ّ
وق ــت ال ي ــزال ب ــث اإلذاعـ ــة قــاصــرا عــن الــوصــول
إل ــى كــافــة املـنــاطــق« ،أو أنـهــا قــد ال تـصــل اليها
ش ــرائ ــح واس ـع ــة وك ـب ـيــرة م ــن امل ــواط ـن ــن» .وفــي
ّ
الـتـفــاصـيــل ،ت ـت ــوزع بقية م ــوازن ــة اإلذاعـ ــة على
الشكل اآلتي :تجهيزات فنية ( 2.2مليار ليرة)،
عالقات عامة ( 880مليونًا) ،خدمة وتنظيفات
( 120مـلـيــونــا) ،كـهــربــاء ( 400مـلـيــون) ،صيانة

الـتـجـهـيــزات الـفـنـيــة ( 280م ـل ـيــونــا) ،ات ـصــاالت
( 160مليونًا) ،محروقات ( 135مليونًا) ،صيانة
تجهيزات املعلوماتية ( 80مليونًا) ،تجهيزات
للمعلوماتية ( 60مليونًا) ،مساهمة لجمعية
املؤلفني وامللحنني وناشري املوسيقى في لبنان
( 52مليونًا) ،إعالنات ( 40مليونًا) ،وقرطاسية
( 28مليونًا).

تزوير الشهادات:
إنذارات وغرامات على ثالث جامعات
لــم يقفل مجلس التعليم الـعــالــي مـلــف تــزويــر
ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات ال ـج ــام ـع ـي ــة وب ـي ـع ـه ــا ل ـع ـس ـكــريــن
ومدنيني ،في انتظار صدور نتائج التحقيقات
الـقـضــائـيــة وم ــا قــد تـكـشـفــه مــن شـبـكــات داخــل
الجامعة وخارجها ،تمهيدًا التخاذ توصيات.
وقـ ـ ــرر امل ـج ـل ــس ،ف ــي غـ ـي ــاب م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء،
ات ـ ـخـ ــاذ ت ــدابـ ـي ــر م ــرح ـل ـي ــة ووقـ ــائ ـ ـيـ ــة وفـ ــرض
غــرامــة مــالـيــة عـلــى ث ــاث جــامـعــات ه ــي :معهد
صيدون الجامعي ،الجامعة األميركية للثقافة
وال ـت ـع ـل ـي ــم ( ،)AUCEوال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة
الـفــرنـسـيــة ( .)BLFوي ـتــرقــب امل ـج ـلــس تشكيل
حكومة جديدة لتحصني قراراته بمراسيم في
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،خـصــوصــا أن ال ـقــانــون الــذي
يــرعــى عـمــل الـجــامـعــات يـنــص عـلــى تنبيهات
ً
وعـقــوبــات معينة وص ــوال إلــى إقـفــال الجامعة
املخالفة.
وأوصى املجلس ،بعد اجتماع طارئ ،باستمرار
العمل بالتدبير التحفظي املتمثل بمنع معهد

ص ـ ـيـ ــدون مـ ــن اس ـت ـق ـب ــال ط ـ ــاب ج ـ ـ ــدد ،وط ـلــب
مــن مجلس ال ـ ــوزراء إل ـغــاء مــرســوم الترخيص
ً
للمعهد ،فـضــا عــن فــرض غــرامــة مالية قدرها
مـئــة م ــرة ال ـحــد األدنـ ــى ال ـش ـهــري ل ــأج ــور على
املـخــالـفــات اإلداريـ ــة الـ ــواردة فــي الـتـقــاريــر التي
أع ــدت ـه ــا ال ـل ـج ـنــة ال ـف ـن ـيــة األك ــادي ـم ـي ــة الـتــابـعــة
ل ـل ـم ـج ـل ــس ولـ ـجـ ـن ــة م ـخ ـت ـص ــة ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ــة
اللبنانية .وأنذر املعهد بإزالة املخالفات ضمن
الجامعي الحالي،
مهلة أقصاها نهاية الـعــام
َ
وفــي حــال عــدم إزال ــة املخالفة ُيمنع املعهد من
استقبال طــاب جــدد فــي الـعــام الــدراســي 2019
ـ ـ .2020
وهـنــا تـتـحــدث م ـصــادر املـجـلــس عــن مخالفات
لها عالقة بتنظيم املعهد وإدارته واستقالليته
ومستوى األساتذة فيه ومعايير قبول الطالب
واختراق ملفاتهم الشخصية وخصوصياتهم.
ّ
ووجـ ـ ــه امل ـج ـلــس إن ـ ـ ــذارًا وت ـن ـب ـي ـهــا إلـ ــى ك ــل من
الجامعة األميركية للثقافة والتعليم ()AUCE

والجامعة اللبنانية الفرنسية ( ،)BLFوفرض
غ ــرام ــات مــالـيــة ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ال ـقــاعــدة عـيـنـهــا في
ال ـتــدب ـيــر امل ـت ـخــذ ض ــد م ـع ـهــد صـ ـي ــدون .وألـ ــزم
الـجــامـعـتــن بتنفيذ تــوصـيــات الـلـجـنــة الفنية
األكاديمية .وبحسب مصادر املجلس ،مشكلة
 AUCEل ـي ـســت ف ــي ن ـظــام ـهــا امل ـم ـك ـنــن امل ـق ـبــول
نسبيًا ،بل في عدم متابعتها األكاديمية للفروع
واس ـت ـح ــداث ب ــرام ــج مــاجـسـتـيــر غ ـيــر مــرخـصــة
وع ــدم مطابقة املـسـتــوى األكــادي ـمــي لــأســاتــذة
ل ـل ـشــروط األك ــادي ـم ـي ــة وال ـق ــان ــون ـي ــة .أم ــا ،BLF
فتوافق على قبول طالب ال يستوفون الشروط
امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي ال ـقــوانــن لـجـهــة املـعــدل
والـشـهــادة ،وال سيما شهادتا التعليم املهني
 TSو.BT
وأوضـ ـ ـح ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن الـ ـ ـت ـ ــزام ال ـج ــام ـع ــات
اإلن ــذارات والتوصيات يجب أن يكون خــال 6
أشهر في حد أقصى.
(األخبار)

ً
بناء على الدعوة المقامة ضد وزارة
الثقافة ومديرية اآلثار في شأن
التعديات على اآلثار في العقار 740
ـ ـ الباشورةً ،
وبناء على أجوبة المدعى

ً
عليهمً ،تعقد «حركة الشعب» مؤتمرا
صحافيا في مكتبها الثانية عشرة ظهر
االثنين لشرح آخر التطورات المتعلقة
بالدعوى.
¶¶¶

إنتخب رئيس اتحاد بلديات الفيحاء
طرابلس المهندس احمد
رئيس بلدية
ً
قمرالدين ،أمس ،نائبا لرئيس منظمة
المدن المتوسطية ،فيما انتخب رئيس
بلدية تطوان في المغرب محمد إدعمار
رئيسا للمنظمة .االنتخاب جرى خالل
انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة في
برشلونة في إسبانيا ،حيث يشارك
رؤساء بلديات المدن المتوسطية في
اعمال الجمعية العمومية.
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رياضة
الكرة اللبنانية

أهداف «قاتلة» في الجولة الثالثة من الدوري

الصفاء يخطف التعادل والراسينغ يتجاوز الغازية
انطلق األسبوع الثالث من
الدوري اللبناني لكرة القدم
بفرحة راسينغاوية بعد
الفوز على الشباب الغازية
على أرضهم في جونية،
وخيبة أنصارية في صيدا،
مع جرعة أوكسجين
للصفاء .كما شهدت هذه
الجولة تسجيل خمسة
أهداف في مباراتين.
ولم تغب الخالفات عن
هذه الجولة ،إذ شهدت
مباراة الراسنيغ والغازية
ايضًا أخذًا وردًا بين الالعبين
واإلداريين من جهة
والحكام من جهة أخرى
عبد القادر سعد
ب ــن جــون ـيــة وص ـي ــدا ك ــان ــت الــدقــائــق
األخ ـي ــرة مــن امل ـبــاراتــن بــن األن ـصــار
وال ـص ـف ــاء ،وال ــراس ـي ـن ــغ م ــع ال ـغــازيــة،
حــاس ـمــة ب ـكــل م ــا لـلـكـلـمــة م ــن مـعـنــى.
ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـص ـ ـفـ ــاء «ال ـ ـج ـ ــري ـ ــح» ع ـ ــادل
األن ـصــار ( )1 – 1فــي الــدقـيـقــة األولــى
م ــن ال ــوق ــت بـ ــدل ال ـض ــائ ــع ( )91على
م ـل ـعــب صـ ـي ــدا الـ ـبـ ـل ــدي ،وال ــراس ـي ـن ــغ
فــاز على الشباب الغازية ( )1 – 2في
الــدقـيـقــة الـثــالـثــة م ــن ال ــوق ــت ب ــدل عن
ضائع أيضًا ( )93على ملعب جونية.
أمـ ٌـر آخــر كــان مشتركًا بــن املباراتني،
وه ــو الــاعــب الــراحــل يــوســف الـغــول،
الــذي لعب للراسينغ واألنصار خالل
مسيرته الـكــرويــة ،فكان هناك وقــوف
دقيقة صمت عن روحه في امللعبني.
ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا ،خـ ـط ــف الـ ـصـ ـف ــاء ن ـق ـطــة
غ ــال ـي ــة كـ ـ ــان ب ــأم ــس الـ ـح ــاج ــة ال ـي ـهــا
ب ـعــد خ ـســارتــن مـتـتــالـيـتــن وحـلــولــه
فــي املــركــز األخـيــر فــي الـتــرتـيــب الـعــام
لـلــدوري .فالفريق الــذي أنهى املوسم
املاضي ثالثًا ،دخل إلى اللقاء الصعب
مـ ــع األن ـ ـص ـ ــار و«ظ ـ ـه ـ ــره ل ـل ـح ــائ ــط».
ّ
يتحمل خسارة ثالثة
فاألصفر لم يكن
تدخله في النفق املظلم ،وهو املوجود
ً
أص ــا فــي «الـعـنــايــة الـفــائـقــة» ،فكانت
نقطة التعادل في الدقيقة الـ 91بهدف
حسني العوطة كافية لبلسمة جزء من
جراح الصفاويني.
تـعــادل بطعم الـفــوز للصفاء ،وبطعم
الـخـســارة لــأنـصــار« .األخ ـضــر» الــذي
حــافــظ عـلــى ص ــورت ــه الـجـمـيـلــة فنيًا،
أه ــدر فــوزًا مستحقًا كــان فــي متناول
الـ ـي ــد .ض ـي ــاع الـ ـف ــوز ل ــم ي ـك ــن بـسـبــب
تسجيل الصفاء لهدف التعادل بعد
خـطــأ قــاتــل مــن املــدافــع حـســن بيطار،
بل بسبب إهــدار األنصاريني للعديد
من الكرات وعــدم قدرتهم على تعزيز
ال ـن ـت ـي ـج ــة وإنـ ـ ـه ـ ــاء امل ـ ـب ـ ــاراة ف ــائ ــزي ــن
ب ــأكـ ـث ــر م ـ ــن هـ ـ ـ ــدف .فـ ـ ـ ــإذا ك ـ ــان الع ــب
الصفاء حسني العوطة بطل التعادل
بتسجيله ال ـهــدف الـصـفــاوي الـقــاتــل،
فإن حارس الصفاء أحمد تكتوك ّكان
صــاحــب الفضل الرئيسي فــي تجنب
فريقه خسارة ثقيلة وإبقائه على آمال
الصفاويني بالتعديل ،وهو ما حصل.
فالتكتوك الــذي شــارك للمرة األولــى
ه ــذا املــوســم بـعــد شـفــائــه «الـجــزئــي»
من اإلصابة ،وقف في وجه الهجمات
األن ـص ــاري ــة ،وأن ـق ــذ م ــرم ــاه م ــن أكـثــر
مــن فرصة محققة للتسجيل .إهــدار
فــرص دف ــع ثمنه األن ـصــاريــون ،رغــم

ّ
تألق التونسي حسام اللواتي الذي
سـ ـج ــل ه ـ ـ ــدف ف ــريـ ـق ــه ف ـ ــي ال ــدق ـي ـق ــة
الـ ـ ـ ـ ــ ،47وزمـ ـيـ ـل ــه ال ـس ـن ـغ ــال ــي ال ـح ــاج
مالك صانع الـهــدف ،وإلــى جانبهما
«ال ـف ـنــان» عـبــاس ع ـطــوي ،حـيــث قـ ّـدم
ه ــؤالء مستوى مـمـ ّـيـزًا ،يــدل على أن
األن ـصــار بخير هــذا املــوســم ،وهــم ال
يحتاجون سوى إلى بعض التركيز
في مرحلة إنهاء الهجمات.
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب اآلخـ ـ ـ ـ ــر ،ي ـث ـي ــر ن ـ ــادي
الصفاء االستغراب ،في ظل العروض
املـ ـتـ ــواضـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي يـ ـق ــدمـ ـه ــا ،ع ـلــى
عـكــس امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،رغ ــم تعزيز
الفريق صفوفه بـعــدد مــن العناصر
الجيدين .فالصفاء بدا بحاجة ماسة
الــى صانع ألـعــاب قــادر على إيصال
الكرات للمهاجم الكاميروني إرنست
أن ــان ــغ والـ ـ ــى ج ــان ـب ــه ع ـم ــر الـ ـك ــردي.
فــاألول كــان يقاتل وحيدًا في العمق
الـهـجــومــي ،والـثــانــي ب ــدا تــائـهــا رغــم
محاوالته العديدة .وإذا كان الصفاء
ً
قد وجــد حــا ملشكلة حراسة املرمى
مـ ــع عـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـح ـ ــارس تـ ـكـ ـت ــوك ،ف ــإن
مشكلة ال ــدف ــاع بـقـيــت حــاضــرة رغــم

عودة علي السعدي الى الفريق قادمًا
من نادي العهد.
لكن املشكلة فــي الصفاء تـبــدو أكبر
م ــن ع ــدم وجـ ــود ص ــان ــع األلـ ـع ــاب أو
خ ـل ــل فـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع ،وه ـ ــي قـ ــد ت ـطــال
الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ال ــاعـ ـب ــن وم ــدربـ ـه ــم
الروماني تيتا فاليريو ،التي ال تبدو
على ما يرامٌ .
أمر يحتاج الى معالجة
ً
إداري ــة ،ب ــدءًا مــن امللعب وص ــوال الى
املـكـتــب واالسـتـعــانــة بعناصر سبق
أن قـ ــامـ ــوا بـ ـه ــذا ال ـ ـ ـ ــدور ،خ ـصــوصــا
على الصعيد اإلداري ،ونجحوا في
تمتني العالقات داخل الفريق في عز
األزمة املالية .فكيف الحال مع وجود
استقرار مالي بقدوم الرئيس غازي
الشعار ،الذي ال يقبل أن يكون فريقه
مهددًا أو حتى أن يهبط الى الدرجة
ال ـث ــان ـي ــة ،ويـ ـك ــون ب ــذل ــك أول رئـيــس
ي ـ ـتـ ــرأس نـ ــاديـ ــن فـ ــي ظ ـ ــرف سـنـتــن
م ـت ـت ــال ـي ـت ــن يـ ـهـ ـبـ ـط ــان ال ـ ـ ــى دوري
املنسيني (الدرجة الثانية)؟

ّ
الغازية
الراسنيغ ــ الشباب

في جونية ،لم تختلف الصورة على

ٌ
تعادل بنكهة
الفوز للصفاء
وبطعم
الخسارة
لألنصار (عدنان
الحاج علي)

صعيد اإلث ــارة والفرحة الجنونية.
فــالــراس ـي ـنــغ ص ــاح ــب األرض وجــد
نفسه مـتــأخـرًا أم ــام ضيفه الشباب
ال ـغــازيــة ب ـهــدف سـجـلــه رام ــي فقيه.
لكن «األبيض» نجح في قلب تأخره
إل ـ ــى ف ـ ــوز درام ــاتـ ـيـ ـك ــي ك ـ ــان ب ـطــاه
الع ـ َـب ــي ال ـن ـج ـمــة ال ـســاب ـقــن يــوســف
ال ـ ـحـ ــاج وحـ ـس ــن الـ ـق ــاض ــي .ف ـ ــاألول
سجل هدف التعادل والثاني خطف

مواجهة قوية بين
اإلخاء وضيفه النجمة
اليوم في بحمدون
ه ــدف ال ـفــوز بـعــد سـيـنــاريــو غــريــب.
فـ ـف ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،اح ـت ـســب
حكم اللقاء ماهر العلي ركلة جــزاء
لصالح الراسينغ ،لكنه عاد وتراجع
عنها بعد تشاور مع الحكم املساعد
األول ع ـلــي املـ ـق ــداد ،مـحـتـسـبــا ركـلــة
ركنية لصالح الراسينغ .ومــن هذه
الــرك ـلــة ت ـحــدي ـدًا ج ــاء ه ــدف الـنـقــاط
الـ ـ ـث ـ ــاث عـ ـب ــر ال ـ ـقـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـخ ـطــف
ص ـ ــاح ـ ــب األرض ف ـ ـ ـ ــوزًا م ـس ـت ـح ـقــا
ّ
بتفوقه على ضيفه فنيًا ،ولو بشكل
طـفـيــف .واع ـتــرض العـبــو الراسينغ
ع ـلــى ت ــراج ــع ح ـكــم ال ـل ـقــاء ع ــن ركـلــة
ال ـج ــزاء ،كـمــا دخ ــل بـعــض اإلداري ــن
وعناصر الجهاز الفني في الناديني
إل ــى أرض امل ـل ـعــب لــاع ـتــراض على
قـ ــرار ال ـح ـكــم ب ـعــد اح ـت ـســابــه لــركـلــة
الجزاء وتراجعه عنها بعد التشاور
مــع م ـســاعــده ،قـبــل أن تـعــود األم ــور
إلى طبيعتها بعد وقت قليل توقفت
خالله املباراة.

مباريات اليوم وغدًا

ُي ـس ـت ـك ـمــل األسـ ـب ــوع ال ـث ــال ــث ال ـي ــوم
وغدًا بأربع مباريات ،فيلعب اليوم

اإلخـ ـ ـ ــاء األه ـ ـلـ ــي ع ــال ـي ــه مـ ــع ضـيـفــه
ال ـن ـج ـم ــة ع ـن ــد الـ ـس ــاع ــة  15.30فــي
م ـ ـبـ ــاراة ق ــوي ــة وم ــرتـ ـقـ ـب ــة .ف ــاإلخ ــاء
«ال ـع ـن ـي ــد» ع ـل ــى أرضـ ـ ــه ي ـب ـحــث عــن
ف ـ ـ ـ ــوزه األول ،وال ـ ـن ـ ـج ـ ـمـ ــة ي ـت ــوج ــه
ال ــى ب ـح ـم ــدون دف ــاع ــا ع ــن ص ــدارت ــه
وسعيًا وراء تلميع صــورتــه الفنية
غير املقنعة ،رغــم النتائج الجيدة.
أمـ ـ ـ ـ ـ ٌـر س ـ ـعـ ــت إدارة الـ ـنـ ـجـ ـم ــة الـ ــى
م ـعــال ـج ـتــه ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد.
ً
فـ ـه ــي ع ـ ـ ــززت أوال الـ ـثـ ـق ــة بـ ــاملـ ــدرب
ال ـصــربــي ب ــوري ــس بــون ـيــاك ،كــونـهــا
تـعــرف تمامًا أن املشكلة ليست في
امل ـ ــدرب ب ــل ف ــي ال ــاع ـب ــن واألج ـ ــواء
امل ـح ـي ـط ــة .ف ـم ــا ح ـص ــل ق ـب ــل ّ م ـب ــاراة
الـ ـف ــري ــق مـ ــع ط ــرابـ ـل ــس يـ ــؤشـ ــر ال ــى
ذلك ،مع اعتكاف أحد نجوم الفريق
الــدول ـيــن عــن امل ـشــاركــة فــي امل ـبــاراة
قـبــل ال ـح ـصــول عـلــى حـقــوقــه املــالـيــة
ا ّلـتــي ج ــرى تأمينها لــه ســريـعــا ،ما
أثر على باقي زمالئه الذين شعروا
ب ــوج ــود صـيــف وش ـت ــاء ف ــوق سقف
واحــد .وهــذا مــا دفــع املسؤولني الى
ال ـت ـح ــرك س ــري ـع ــا ع ـب ــر دفـ ــع رواتـ ــب
شهر لالعبني وزيارة الرئيس أسعد
ص ـقــال أث ـن ــاء ت ـمــاريــن ال ـفــريــق لشد
عصب الالعبني .لكن الزيارة لم تمر
على خير ،حيث حصلت مشادة مع
الالعب حسني شرف الدين ألسباب
ّ
إداريًا
مالية ،أدت الى إيقاف الالعب
داخل الفريق.
وعليه ،ستكون «موقعة» بحمدون
ح ـ ــاسـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،ش ـ ــأنـ ـ ـه ـ ــا ش ـ ــأن
املباريات الثالث غـدًا ،والتي تجمع
الـ ـعـ ـه ــد م ـ ــع م ـض ـي ـف ــه الـ ـبـ ـق ــاع ع ـنــد
الـ ـس ــاع ــة  15.30ف ــي ال ـن ـب ــي ش ـيــت،
والـ ـس ــام زغ ــرت ــا م ــع ضـيـفــه شـبــاب
ال ـس ــاح ــل ف ــي ال ـتــوق ـيــت ع ـي ـنــه عـلــى
ملعب املــرداشـيــة ،والتضامن صور
م ــع ض ـي ـفــه ط ــراب ـل ــس ع ـنــد ال ـســاعــة
 .16.00على ملعب صور البلدي.
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عند كل إستحقاق خارجي لكرة القدم ّ
في المستوى بين أندية لبنان وباقي األندية سواء على المستوى العربي أو اآلسيوي .في السنوات األخيرة كانت هناك بارقة
اللبنانية ،يظهر بوضوح الفارق
ّ
فنية وغير ّ
أمل بأن يصل لبنان إلى مونديال البرازيل  ،2014ولكن في األمتار األخيرة تبخر الحلم ألسباب كثيرةّ ،
فنية ،وعاد الجميع إلى أرض الواقع .األكيد أن مشاركة األندية غالبًا ما تكون «باهتة»
ُ
وتظهر مدى ضعف األندية ّ
المشاركة خارجيًا هو الوصول إلى مراحل متقدمة في كأس
اللبنانية ،وعدم الجهوزية مقارنة باآلخرين .أقصى الطموح بالنسبة إلى األندية اللبنانية
وغير مقنعة،
ِ
العرب لألندية األبطال ،أو تحقيق مفاجأة في كأس االتحاد اآلسيوي ،أما أكثر من ذلك فهو يصبح في مصاف األحالم .والمهم في هذا الموضوع أن مستوى األندية ينعكس على المنتخب،
وبالتالي الكلفة تكون باهظة

ّ
مشاركات لبنان الخارجية

الفارق في المستوى «طبيعي ومش طبيعي»
ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن م ـش ــارك ــات األن ــدي ــة
اللبنانية الخارجية األخـيــرة «عـ ّـرت»
واقعنا الصعب .كانت هذه املباريات
بمثابة الصفعة التي جعلت كثيرين
يستفيقون على «واقــع كــروي مرير».
صـحـيــح أن األن ــدي ــة الـلـبـنــانـ ّـيــة تلعب
ّ
عربية كبيرة ،لكن هل من
أمــام أندية
ّ
الطبيعي أن تكون الهوة بني مستوى
الفرق بهذا العمق؟
أسئلة عديدة حملتها «األخبار» إلى
م ــدرب ــن لـهــم ب ــاع طــويــل ف ــي املــاعــب
الـلـبـنــانـ ّـيــة ،مــن ثــاثــة أجـيــال مختلفة
ل ــإج ــاب ــة ع ــن سـ ــؤال رئ ـي ـس ــي« :لـيــش
نحنا هيك»؟
إميل رستم وموسى حجيج مدربان
ك ــان ــت ل ـه ـمــا ب ـص ـمــات ـه ـمــا ف ــي ال ـك ــرة
اللبنانية ،سواء كمدربني أو كالعبني.
أول م ــا ي ـق ــول ــه امل ـ ـ ــدرب إمـ ـي ــل رس ـتــم
حول واقعية الصورة الفنية ملباريات
األندية اللبنانية في البطولة العربية،
وتـحــديـدًا م ـبــاراة األهـلــي مــع النجمة
األخ ـي ــرة ه ــي ث ــاث كـلـمــات «طبيعي
ومــش طبيعي» .بالنسبة إلــى املــدرب
رس ـ ـتـ ــم ،فـ ـ ــإن كـ ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة
ت ـس ـيــر ب ــامل ـق ـل ــوب« .ال ي ــوج ــد تنظيم
أو تخطيط ل ــدى األنــديــة الـتــي يعمل
مـعـظـمـهــا بـطــريـقــة ع ـشــوائـ ّـيــة» يـقــول
ال ـكــابــن إم ـيــل لـ ــ«األخـ ـب ــار» .يـتـســاءل
امل ـ ـ ـ ــدرب رسـ ـت ــم عـ ــن اإلدارة ال ـف ـن ـ ّـي ــة
ال ـت ــي ت ــرس ــم االس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة الـفـنـ ّـيــة
فــي األنــديــة« ،دورات فنية ومــدربــون
يتخرجون بالعشرات من دون فائدة.
تتعاقد األندية مع مدربني أجانب .قد
يكون الـســؤال األول الــذي ُيطرح على
أي مــدرب أجنبي يحضر إلــى لبنان:
م ــا ال ـ ــذي ش ـ ّـج ـع ــك ع ـل ــى املـ ـج ــيء إل ــى
لبنان؟».
ـن بأن
ـ
ق
ـ
ي
على
ـي
ـ
ن
ـ
ط
ـو
ـ
ل
ا
ـدرب
ـ
يـبــدو امل
ٍ
امل ـ ـ ــال هـ ــو الـ ـ ـج ـ ــاذب ال ــوحـ ـي ــد مل ـجــيء
امل ــدرب ــن األج ــان ــب إل ــى ل ـب ـنــان« ،ول ــو
ك ــان ــوا ي ـم ـل ـكــون عـ ـق ــودًا ف ــي بـلــدانـهــم
حتى مــن فــرق فــي الــدرجــة الثالثة ملا
أتوا إلى لبنان».
ُ
يـشــدد رسـتــم عـلــى أهـمـيــة وض ــع أطــر

ف ـن ـ ّـي ــة واضـ ـح ــة وك ـ ـ ـ ــوادر تـ ـق ــوم عـلــى
تنفيذ االستراتيجيات والخطط« ،في
لبنان أندية عديدة تعمد إلى استعارة
العـ ـب ــي األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات ل ـل ـع ــب ب ــاس ــم
الـنــادي فــي بـطــوالت الفئات العمرية،
كــون كــل نــاد ملزمًا باللعب بعدد من
هــذه املسابقات .ملــاذا ال يقوم النادي
ب ـتــأس ـيــس أكــادي ـمـ ّـي ـتــه وي ـت ـعــاقــد مع
مــدربــن لتخريج الــاعـبــن ،للوصول
إلى مرحلة يكون فيها استقدام العب
م ــن خ ــارج ال ـن ــادي اس ـت ـث ـنــاء ،بعكس
الــواقــع الحالي حيث يتم التعاقد مع
فريق بأكمله» ،يقول رستم بأسف.
يـنـتـقــل إل ــى مـســألــة الـتـمــويــل وغـيــاب
بسبب نـظــام الـبـطــولــة .كـمــا يتساءل
األم ـ ـ ــوال ،مـعـتـبـرًا أن ـه ــا ال ـح ـجــة الـتــي
ع ــن ص ــواب ـي ــة إشـ ـ ــراك ح ـســن مـعـتــوق
تتمسك بها األندية لتبرير تقاعسها،
من بداية املباراة ،وهو لم يتعاف من
وه ــذا سـبـبــه «أن الـتـمــويــل قــائــم على
اإلصابة ،ما أدى إلى تجددها.
ش ـخ ــص ف ـق ــط .ف ـ ــإذا ع ـط ــس الــرئ ـيــس
يختم رستم كالمه معتبرًا أن الصورة
أصيب النادي باملرض».
الفنية على ملعب املدينة الرياضية
وح ــول الشكل ال ــذي ظهر عليه فريق
كــانــت منطقية «ألن كــل شغلنا غلط،
ّ
ّ
استراتيجية (عدنان الحاج علي)
اللبنانية عشوائية وال تعتمد على
طريقة عمل األندية
الـنـجـمــة فـنـيــا خ ــال امل ـب ــاراة األخ ـيــرة
م ــع األه ـل ــي ،ي ــرى رس ـتــم أن ال ـصــورة
ك ــان ّــت بـشـعــة وم ـح ــزن ــة ك ــون الـفــريــق
ً
يـمــثــل لـبـنــان ،مـتـســائــا عــن صــوابـيــة
قــرار استعارة العبني ملـبــاراة الذهاب
ال يستطيعون أن يلعبوا فــي اإليــاب

«تفرح إدارات ُاألندية بالمدربين
األجانب ألنهم يدارون على
الريموت كونترول وال يقولون ال»

وغير منطقية ألنــه ال يوجد مبررات
لــذلــك .فــاملـصـ ّ
ـريــون ال يملكون أشـيــاء
ال نملكها نحن .وال هم ق ــادرون على
القيام بأشياء ال نستطيع القيام بها.
ل ـك ــن ن ـح ــن ن ــري ــد أن ن ـك ــون م ــن ك ـبــار
ال ـقــارة ونـحــن أســاســا ال ش ــيء .تفرح
إدارات األن ــدي ــة ب ــامل ــدرب ــن األج ــان ــب
ألنهم ُيدارون على الريموت كونترول
وال يقولون ال .هذه هي مشكلتنا».
مــن جـهـتــه ،يـلـتـقــي رأي املــديــر الفني
والــاعــب الـســابــق مــوســى حجيج مع
رأي رس ـتــم ح ــول امل ــدرب ــن األج ــان ــب،
لـ ـك ــن مـ ــن زاوي ـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ف ـبــال ـن ـس ـبــة
إلـ ـ ــى الـ ـك ــات ــن مـ ــوسـ ــى ،امل ـش ـك ـل ــة فــي
األجـهــزة الفنية وطريقة عملها« ،قد
يـكــون للمدربني األجــانــب فـكـ ٌـر كــروي
ـال ج ـدًا وه ــم يــأتــون ويـطـلـبــون من
عـ ٍ
الــاع ـبــن الـتـطـبـيــق وال ـع ـمــل بطريقة
معينة .لكن هل هذا الالعب قادر على
ت ـط ـب ـيــق م ــا ه ــو م ـط ـل ــوب م ـن ــه ،وه ــل

يملك اإلمـكــانـيــات والـثـقــافــة الـكــرويــة
الالزمة؟» ،يتساءل حجيج في حديثه
مع «األخبار».
بالنسبة إلـيــه ،املطلوب هــو استقدام
ّ
يعلمون ويـ ّ
ـربــون ال أن يضع
مدربني
هـ ـ ـ ـ ــؤالء خـ ـطـ ـط ــا لـ ـيـ ـنـ ـف ــذه ــا الع ـ ـبـ ــون
ص ـ ـ ــاع ـ ـ ــدون مـ ـ ــن الـ ـ ـفـ ـ ـئ ـ ــات الـ ـعـ ـم ــري ــة
بـمـسـتــوى ص ـفــر .وه ــذا م ــا تـتـمـيــز به
أوروب ــا .هناك الـفــوارق على الصعيد
الفردي« ،قد يكون هناك العب موهوب
أكثر من العب آخر ،لكن على الصعيد
ال ـج ـم ــاع ــي م ـم ـن ــوع أن يـ ـك ــون ه ـنــاك
فــارق كبير .ال بدنيًا وال تنظيميًا وال
ثقافيًا وال نفسيًا .فــي لـقــاء النجمة،
غ ــاب الـتـحـضـيــر الـنـفـســي والــذه ـنــي.
لــم أشــاهــد العبًا طلب الحصول على
الكرة .معظمهم كانوا يريدون الهروب
كونهم يلعبون أمام خصم قوي.
قد يكون هذا صحيحًا على الصعيد
الـ ـفـ ـن ــي ،لـ ـك ــن «مـ ـ ــن غـ ـي ــر املـ ـقـ ـب ــول أن
يكونوا أفضل منا بدنيًا أو تنظيميًا.
فــي لـبـنــان مــا إن تتلقى هــدفــا ،حتى
تـسـقــط املـنـظــومــة وك ــل واحـ ــد بيفتح
على حسابه» ،يقول حجيج باستياء.
يـضـيــف حـجـيــج مشكلة أخ ــرى وهــي
إدارات األنـ ـ ــديـ ـ ــة وم ـ ـ ـ ـ ــاذا تـ ــريـ ــد مــن
أجهزتها الفنية« ،فما إن تتعاقد مع
مدرب حتى يكون طلبها األول إحراز
البطولة مــن دون ال ـســؤال إذا مــا كان
ه ـنــاك إم ـكــان ـيــة ل ــذل ــك» ،بـ ــرأي امل ــدرب
حجيج.
وع ــن ال ـح ـلــول ،يـقــول امل ــدرب الوطني
ّ
إن «ع ـلــى إدارات األن ــدي ــة أن تعتمد
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة وم ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة خ ـطــط
لـلــوصــول إل ــى ه ــدف م ـحــدد .مــن غير
املقبول أن يبقى أي مدرب في منصبه
لفترة أقل من أربع سنوات مع مفهوم
م ـ ـحـ ــدد ولـ ـجـ ـن ــة ف ـن ـي ــة تـ ـك ـ ّـم ــل ع ـم ـلــه
للوصول إلى شكل ومنظومة فريق».
بالنسبة إلــى حجيج ،املــواهــب تأتي
الحقًا« ،فأنت ال يمكن أن تصنع العبًا
موهوبًا ،لكن يمكنك أن تصنع فريقًا
منظمًا».
عبد...

المنتخب يستعد لكأس آسيا

ّ
معتوق يغيب عن ودية الكويت
استدعى مــدرب منتخب لبنان لكرة
القدم ـ رجــال ،املونتنيغري ميودراغ
رادول ــوفـ ـيـ ـت ــش  22العـ ـب ــا ل ـل ـم ـبــاراة
الودية املقبلة مع املنتخب الكويتي،
في  11تشرين األول/أكتوبر الجاري،
على ملعب نادي الكويت في ضاحية
كيفان ،استعدادًا لبطولة كأس آسيا
«اإلمــارات  .»2019وغــاب عن القائمة
كابنت املنتخب حسن معتوق بداعي
اإلصـ ـ ــابـ ـ ــة ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى م ــداف ــع
«ت ــوس ــو» ال ـيــابــانــي جـ ــوان الـعـمــري
ومـ ـه ــاج ــم «ب ـ ــرومـ ـ ـل ـ ــي» اإلن ـك ـل ـي ــزي
عـمــر بــوغ ـيــل ،لـلـسـبــب عـيـنــه ،حسب
املسؤول اإلعالمي وديع عبد النور.
وض ـ ـ ّـم ـ ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة أربـ ـ ـع ـ ــة ح ـ ـ ـ ّـراس
م ــرم ــى ،ه ــم م ـه ــدي خـلـيــل (ال ـع ـه ــد)،
ع ـبــاس ح ـســن (ال ـن ـج ـمــة) ،مصطفى
م ـطــر (الـ ـس ــام زغ ــرت ــا) وم ـح ـمــد طه
(ال ـص ـفــاء) ،والــاع ـبــون :عـلــي حـمــام،
قــاســم ال ــزي ــن ،ن ــادر مـطــر (الـنـجـمــة)،
معتز بالله الجنيدي ،حسن بيطار،
ن ـصــار ن ـص ــار ،ب ــال ن ـج ــدي ،عــدنــان

حـ ـي ــدر ،ح ـســن شـعـيـتــو «ش ـبــري ـكــو»
وحسن شعيتو «موني» (األنصار)،
هـيـثــم ف ــاع ــور ،رب ـيــع ع ـطــايــا ،محمد
حـ ـي ــدر (الـ ـعـ ـه ــد) ،ولـ ـي ــد إس ـمــاع ـيــل،
إدم ـ ـ ــون شـ ـح ــادة (ال ـ ـسـ ــام زغ ــرت ــا)،
محمد زين طحان (الصفاء) ،سوني
س ـ ـعـ ــد (إن ـ ـ ـ ـ ــدي إل ـ ـي ـ ـفـ ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــي)
وهالل الحلوي (أبولون سميرنيس
اليوناني).
وسـ ـيـ ـك ــون هـ ـ ــذا الـ ـلـ ـق ــاء ّ
األول بــن
املـنـتـخـبــن م ـنــذ مـ ـب ــاراة اإليـ ـ ــاب في
ّ
ال ـت ـص ـف ـيــات امل ــزدوج ــة امل ــؤه ـل ــة إلــى
كــأس العالم «روسـيــا  »2018وكــأس
آسيا «اإلم ــارات  ،»2019حني انتهت
النتيجة بالتعادل السلبي ،قبل أن
ُيخوض املنتخب اللبناني  21مباراة
أخرى ،فاز في عشر منها ،تعادل في
ث ـمــانــي م ـب ــاري ــات وخ ـس ــر ف ــي ثــاث
أخرى.
وب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ي ـخ ــوض
املنتخب اللبناني مباراتني ّ
وديتني
مع املنتخبني األوزبكي واألوسترالي

تضم قائمة
الالعبين 4
ّ
حراس مرمى
(عدنان الحاج
علي)

في  15و 20تشرين الثاني/نوفمبر
فــي العاصمة االوسـتــرالـيــة سيدني،
عـلـمــا أن املـنـتـخــب األخ ـي ــر سيلتقي
نـ ـظـ ـي ــره الـ ـك ــويـ ـت ــي ف ـ ــي  15ال ـش ـه ــر
الـجــاري ،بعد أربـعــة ّأي ــام مــن مباراة
لبنان .وكان املنتخب الكويتي خاض

خـمــس م ـبــاريــات ّ
وديـ ــة بـعــد أن رفــع
االت ـحــاد الــدولــي لـكــرة ال ـقــدم «فيفا»
ّ
الكويتية ،بسبب
الحظر عن الرياضة
التدخل الحكومي في عمل املنظمات
الـ ــريـ ــاضـ ـ ّـيـ ــة ،فـ ـف ــاز عـ ـل ــى ف ـل ـس ـطــن،
وت ـعــادل مــع مصر وال ـع ــراق ،وخسر

أمام األردن والكاميرون.
ويلعب منتخب لبنان أولى مبارياته
فــي البطولة اآلسـيــويــة مــع املنتخب
القطري في  9كانون الثاني /يناير
 2019عـلــى مـلـعــب «هـ ــزاع ب ــن زاي ــد»
فــي مدينة الـعــن ،قبل لقاء املنتخب
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي بـ ـع ــد ثـ ــاثـ ــة أيـ ـ ـ ــام عـلــى
ملعب «آل مـكـتــوم» فــي مدينة دبــي،
ومن بعدها يلتقي املنتخب الكوري
الـشـمــالــي فــي  17الـشـهــر عـيـنــه على
مـلـعــب «الـ ـش ــارق ــة» .وك ـ ــان املـنـتـخــب
ّ
اللبناني تــأهــل إل ــى الـبـطــولــة للمرة
ّ
األولى عبر التصفيات ،عقب تصدره
مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه الـ ـ ـت ـ ــي ض ـ ـ ّـم ـ ــت كـ ــوريـ ــا
الشمالية ،هونغ كونغ وماليزيا ،بـ16
نقطة من خمسة انتصارات وتعادل.
وستكون هذه املباريات فرصة ملدرب
منتخب لبنان للوقوف على جاهزية
العبيه الفنية والبدنية ،قبل الدخول
ف ــي مــرح ـلــة ال ـت ـح ـض ـيــرات الـنـهــائـيــة
للبطولة اآلسيوية.
(األخبار)
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رياضة

الليغا

رياضة
ّ
متصدر ترتيب الدوري اإلسباني بفارق األهداف برشلونة مع النادي الذي يعيش «وضعًا ّ
كارثيًا» مقارنة بالسنة
يلتقي غدًا األحد كل من
ُ
الماضية ،فالنسيا .سيكون ملعب «المستايا» مسرحًا لقمة الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني بين النادي الكاتلوني المنتشي بفوزه األخير
في بطولة دوري األبطال على النادي اإلنكليزي توتنهام ،وفالنسيا الذي أنهى مباراته األوروبية الثانية من دون أن يحقق انتصاره األول في
البطولة ،بعد أن تعادل مع مانشستر يونايتد اإلنكليزي بدون أهداف في األولد ترافورد

برشلونة وفالنسيا في «الميستايا»

مهمة صعبة لمارسيلينو أمام المتصدرّ
ّ

حسن رمضان
وض ـ ـ ـ ـ ـ َـع بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ّـدًا ل ـس ـل ـس ــة
ال ـن ـ ّتــائــج ال ـس ـل ـبـ ّـيــة ا ّمل ـح ـل ـيــة ،وال ـتــي
ت ـم ــث ـل ــت بـ ـث ــاث تـ ـع ــث ــرات م ـت ـتــال ـيــة
(ت ـع ــادل أمـ ــام ج ـيــرونــا ،خ ـس ــارة من
ليغانيس وتـعــادل آخــر أمــام أتلتيك
بلباو) ،بعد أن حقق انتصارًا كبيرًا
ع ـلــى مـضـيـفــه تــوت ـن ـهــام اإلن ـك ـل ـيــزي
ف ـ ــي ال ـ ـجـ ــولـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن ب ـط ــول ــة
دوري أب ـطــال أوروب ـ ــا بنتيجة .2-4
كــالـعــادةّ ،
نصب النجم األرجنتيني
ليونيل ميسي نفسه نجمًا للمباراة
ب ـت ـس ـج ـي ـل ــه ثـ ـن ــائـ ـي ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
مشاركته في الهدفني األول والثاني
م ــن خ ــال بـنــائــه لـلـهـجـمــات .تـصـ ّـدر
ميسي ترتيب ّ
هدافي دوري األبطال
بــواقــع خـمــس أه ــداف فــي مـبــاراتــن،
م ـن ـهــا ال ـه ــات ــري ــك أمـ ـ ــام ب ــي أس فــي
آي ـنــدهــوفــن .يـعـيــش مـيـســي حــالـيــا،
أفـضــل فـتــراتــه التهديفية فــي دوري
األب ـ ـطـ ــال ،وان ـع ـك ــس ذلـ ــك ع ـل ــى أداء
ال ـف ــري ــق ال ـك ــات ـل ــون ــي ،ال ـ ــذي تـحـ ّـســن
ك ـث ـي ـرًا فـ ــي مـ ـب ــارات ــه األخ ـ ـيـ ــرة أمـ ــام
«الـسـبـيــرز» .ع ـ ّـدة عــوامــل جعلت من
مـبــاراة «التشامبيونزليغ» األخيرة
ل ـل ـبــارســا ،املـ ـب ــاراة األف ـض ــل للفريق
ّ
هـ ــذا امل ــوس ــم ،ل ـع ــل أبـ ــرزهـ ــا ،إشـ ــراك
العــب خــط الــوســط الـبــرازيـلــي آرثــور
ميلو في وسط امللعب مكان مواطنه
فيليبي كوتينيو .األخير ،عاد أخيرًا
إلــى مركزه املحبب ،بعد أن لعب في
املباريات السابقة في مركز الجناح
األيـســر مــع فريقه السابق ليفربول.
لــم ُيـشــرك امل ــدرب أرنستو فالفيردي

الـجـنــاح الـفــرنـســي عـثـمــان ديمبيلي
فــي امل ـبــاراة ،بــل إن الـشــاب الفرنسي
ظـ ــل مـ ــازمـ ــا مل ـق ــاع ــد ال ـ ـبـ ــدالء طـ ــوال
ال ـل ـقــاء .أداء الع ــب غــريـمـيــو الـســابــق
آرثور ،القى الكثير من اإلشــادات من
املراقبني ،حيث أنه أعاد جزءًا بسيطًا
من صورة الكبير تشافي هيرنانديز
العــب وقــائــد البارسا السابق ،نظرًا
إل ــى أدائ ــه األن ـيــق فــي وس ــط امل ـيــدان،
ما دفــع بقائد الفريق ليو ميسي أن
ي ـقــول بـعــض الـكـلـمــات الـجـمـيـلــة في
حق صاحب الـ 22عامًا « :عندما أمرر
الـكــرة آلرث ــور ،أعلم بأننا سنسيطر

ّ
على الكرة» .كالم جميل ومحفز في
ّ
ال ــوق ــت عـيـنــه لــاعــب ّ
سيثبت
رب ـم ــا
أق ــدام ــه بــالـتـشـكـيـلــة األس ــاس ـي ــة مع
املقبل من املباريات مع برشلونة.

الفوز على توتنهام في ويمبلي
أعاد الثقة لالعبي برشلونة
م ـبــاراة ويمبلي فــي دوري األبـطــال،
ّ
رب ـم ــا ت ـك ــون ق ــد أعـ ـ ــادث ال ـث ـقــة الـتــي
اف ـت ـق ــده ــا الـ ـف ــري ــق ال ـك ــات ـل ــون ــي فــي
امل ـ ـبـ ــاريـ ــات األخ ـ ـي ـ ــرة ،ثـ ـق ــة ،ال يـ ــزال

الـفــريــق ال ــذي سيستضيف البارسا
ف ــي مـعـقـلــه ف ــي ال ـج ــول ــة اإلس ـبــان ـيــة
يـ ـبـ ـح ــث عـ ـنـ ـه ــا .خـ ـمـ ـس ــة تـ ـ ـع ـ ــادالت،
خ ـس ــارة وف ـ ــوز ،ه ــي حـصـيـلــة فــريــق
«الـخـفــافـيــش» فالنسيا فــي ال ــدوري
اإلسباني هــذا املــوســم .ثماني نقاط
مــن أصــل  21نقطة ممكنةّ ،
حصلها
الفريق الذي ّ
قدم في املوسم املاضي
أداء مميزًا ،جعله يتأهل إلى بطولة
دوري األب ـ ـطـ ــال .فــال ـن ـس ـيــا وم ــدرب ــه
اإلسـ ـب ــان ــي م ــارس ـي ـل ـي ـن ــو غ ــارس ـي ــا،
يعيش اليوم فترة صعبة جـدًا ،على
الرغم من أن الفريق حافظ على أبرز

ّ
يتحمل مارسيلينو المسؤولية األكبر عن تراجع فاليسنيا (ليندزي بارنابي  -أ ف ب)

نجومه ،فال يــزال املهاجم اإلسباني
رودريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــو مـ ــوري ـ ـنـ ــو ذو األص ـ ـ ــول
الـبــرازيـلـيــة م ــوج ــودًا فــي التشكيلة،
إل ـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــه ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ال ـب ــرت ـغ ــال ــي
غــونـســالــو غــويــديــس ،وك ــذل ــك العــب
خط الوسط املميز الفرنسي جوفري
كوندوغبيا .ثــاثــي أبـهــر العالم في
املوسم املاضي وأحرج كبار الدوري
اإلسـ ـب ــان ــي .الـ ـي ــوم األس ـ ـمـ ــاء ذات ـه ــا،
ّ
ّ
ّ
والشخصية مفقودة.
الهوية
إل أن
املشكلة ّ
ربما أبعد من مشكلة العبني،
ّ
أو ح ــت ــى م ـش ـك ـلــة مـ ـ ـ ــدرب ،ف ــامل ــدرب
مستمر مع الفريق ،وهو نفسه الذي
ً
تسلم فريقًا مفككًا ،محوال إيــاه إلى
توليفة هابتها جميع فــرق الــدوري
اإلسـبــانــي .لـكــن ،لطاملا اعـتــدنــا على
فــالـنـسـيــا ،ي ـقـ ّـدم كــل مــا لــديــه عندما
يــواجــه أح ــد ف ــرق امل ـقـ ّـدمــة وتـحــديـدًا
عـ ـن ــدم ــا ي ـ ـكـ ــون املـ ـسـ ـت ــاي ــا م ـس ــرح ــا
لـهــذه امل ـبــاريــات .م ـبــاراة على الــورق
ّ
ّ
يتفوق فيها البارسا ،نظرًا إلــى قلة
جــراح «البالوغرانا» مقارنة بجراح
«الخفافيش» ،التي تحاول أن تطير
من جديد.
وف ــي م ـبــاريــات أخ ــرى ه ــذه الـجــولــة،
يستضيف فريق ديبرتيفو أالفيس
فريق ريــال مــدريــد ،الــذي ّ
يمر بفترة
«تـخـ ّـبــط» محلي وقـ ـ ّ
ـاري ،خصوصًا
بعد أن ّ
تعرض هذه الفترة لخسارة
أم ــام سيسكا موسكو الــروســي .من
جهته يلتقي فــريــق أتلتيكو مدريد
بريال بيتيس في مباراة مثيرة على
أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو
ف ــي م ــدري ــد ،بـيـنـمــا سـيـلـتـقــي فــريــق
األندلس إشبيلية مع سيلتا فيغو.

ميسي أمام الموسم الكبير
حسن زين الدين
ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة مـ ـ ــوسـ ـ ــم م ـ ـم ـ ـ ّـي ـ ــزة ي ـع ـي ـش ـه ــا
األرج ـ ـن ـ ـت ـ ـي ـ ـن ـ ــي ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل مـ ـيـ ـس ــي.
«ال ـب ــرغ ــوث» ي ـتــوق ملـحــو آث ــار الفشل
األوروبـ ـ ــي م ــع بــرشـلــونــة ف ــي األع ــوام
األخ ـ ـيـ ــرة وخ ـي ـب ــة م ــون ــدي ــال روس ـي ــا
هـ ــذا ال ـص ـي ــف ،والـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ع ـل ــى خ ــروج ــه
م ــن املـنــافـســة عـلــى ال ـجــوائــز الـفــرديــة
الـتــي ك ــان َمـ ِـلـكـهــا .خمسة أه ــداف في
ّ
ال ــدوري اإلسباني حتى اآلن ،إضافة
إل ـ ــى  4تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ل ــزم ــائ ــه،
يـقــابــل ذل ــك خمسة أه ــداف أخ ــرى في
دوري األب ـط ــال ،وف ــوز أم ــام توتنهام
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي فـ ــي «ويـ ـمـ ـبـ ـل ــي» امل ـل ـعــب
امل ـح ـبــب بــالـنـسـبــة ل ــه .مـيـســي جــاهــز
ليرفع العالم اسمه من جديد بأحرف
مــن ذهــب ،ذهــب اعـتــاد على رفـعــه هو
بنفسه في السنوات املاضية
ب ـ ـ ــات ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا فــي
برشلونة .غادر تشافي هرنانديز قبل
س ـنــوات وب ـعــده أن ــدري ــس إينييستا.
لـكــن ميسي ظــل هـنــا .هــو الـقــائــد اآلن
فــي مـلـعــب كــامــب ن ــو .كـ ُـبــر «ل ـيــو» في
ال ـســن وكـ ُـبــر ال ـح ـمــل .وح ـلــم جماهير
«الـ ـب ــاوغ ــران ــا» ال يـ ـ ــزال ك ـب ـي ـرًا عـلــى
ات ـســاع ال ـحــب لنجمها األرجـنـتـيـنــي.
ح ـل ــم ب ــاسـ ـتـ ـع ــادة املـ ـج ــد األوروبـ ـ ـ ـ ــي.
الرهان كله على ميسي ،هو اآلن حامل
األحـ ــام واآلم ـ ــال الـكــاتـلــونـيــة .ال شك
بــأن املوسم الحالي سيكون مختلفًا،
املسألة ال تتوقف على أنــه بــات قائد
الـسـفـيـنــة الـكــاتـلــونـيــة ،بــل ألن «لـيــو»
يخوض املوسم الجديد بعد نكسات
غـيــر قليلة م ـ ّـر بـهــا.الـبــدايــة كــانــت في
امل ــوس ــم امل ــاض ــي .صـحـيــح أن ميسي
تـ ِّـوج هدافًا للدوري اإلسباني وأحرز

ف ــري ـق ــه ال ـل ـق ــب ل ـك ــن فـ ــي املـ ـق ــاب ــل ف ــإن
الخيبة كانت كبيرة بالخروج من ربع
نهائي «التشامبيونزليغ» أمام روما.
ك ــان ــت ال ـخ ـس ــارة ك ـب ـيــرة ل ــ«ال ـب ــرس ــا»
وبالدرجة األولى مليسي .كان موسمًا
ثالثًا على الـتــوالــي يغيب فيه النجم
األرجنتيني عن نهائي دوري األبطال.
كثير هذا على «ليو» ،فيما كان طيلة
كــل تـلــك الـسـنــوات غــريـمــه البرتغالي
كريستيانو رونــالــدو يصول ويجول
فــي البطولة .انتهى املــوســم املــاضــي.
طويت صفحة دوري األبطال املخيبة
وف ـت ـحــت الـصـفـحــة ال ـك ـب ـيــرة .صفحة
مــونــديــال روس ـي ــا .كــل األن ـظ ــار كانت
ع ـل ــى م ـي ـس ــي .اآلمـ ـ ـ ــال األرج ـن ـت ـي ـن ـيــة
ك ــان ــت ك ـب ـي ــرة ع ـل ـيــه ل ـف ـ ّـك ن ـح ـســه مــع
«األلبيسيليستي» وقيادة البالد إلى
لقب عاملي طال انتظاره  32عامًا .لكن،
مجددًا ،وكما عادته مع األرجنتني في
االستحقاقات املهمة ،ميسي لــم يكن
ميسي .ظهر «ليو» األرجنتني شبحًا
لـ«ليو» برشلونة .بدا الفارق شاسعًا
ب ــن االث ـ ـنـ ــن .اك ـت ـف ــى م ـي ـســي ب ـهــدف
واحـ ــد ف ــي مــرمــى نـيـجـيــريــا ول ــم يـقـ َـو
عـلــى ق ـيــادة «الـتــانـغــو» إل ــى أبـعــد من
ّ
املونديالية
دور الـ  .16ضاعت اآلمــال
مليسي م ـجــددًا .ضــاعــت عـلــى األرج ــح
ه ــذه املـ ــرة ل ــأب ــد .ه ـكــذا دخ ــل ميسي
املــوســم الـجــديــد بخيبة ّ كـبـيــرة .أمــام
هـ ــذا امل ـش ـهــد كـ ــان م ـتــوق ـعــا أن تـكــون
اآلث ـ ــار الـسـلـبـيــة ك ـب ـيــرة ع ـلــى مـيـســي.
لـكــن الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي ي ـقـ ّـدم بــدايــة
موسم رائعة للغاية .أولــى الخطوات
التي ّ
صبت في مصلحة هــذه البداية
املميزة كان قرار «ليو» بأخذ استراحة
م ـح ــارب م ــن امل ـن ـت ـخــب األرج ـن ـت ـي ـنــي،
وهذا قرار مهم وفي وقته ُيبعد ميسي

سجل ميسي  5أهداف في أول مباراتين من دوري األبطال (غلين كيرك ـ أ ف ب)

عن الضغوطات في بالده ّ
جراء الفشل
امل ــون ــدي ــال ــي وامل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـلــة ال ـتــي
ٍّ
يـبــدو أن «لـيــو» يدرسها بـتــأن إذ إنه
ل ــم يستعجل ال ـق ــرار بــاع ـتــزال اللعب
الــدولــي ،كما فعل العديد من النجوم
في املنتخبات األخــرى بعد املونديال

يلعب ميسي هذا الموسم وهو
بعيد عن ضغوط المنتخب
الروسي.
بعد ذلك وقبيل انطالق املوسم خرج
ـي أم ـ ــام وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام واث ـق ــا
م ـي ـسـ ّ
ومـتـحــفـزًا معلنًا أن هــدفــه هــو قـيــادة
ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى ال ـ ــري ـ ــادة األوروب ـ ـيـ ــة
م ـج ــددًا« .الـتـشــامـبـيــونــز ل ـيــغ» تشغل

رأس األرجنتيني إذًا .أولى املؤشرات
حــول جاهزية ميسي كانت إيجابية
حـ ـي ــث سـ ـج ــل «لـ ـ ـي ـ ــو»  4أهـ ـ ـ ـ ــداف فــي
«الليغا» وضعته في صدارة الهدافني
مبكرًا وقد قـ ّـدم مباراة أخيرة خيالية
ً
أمــام هويسكا مسجال هدفني أولهما
سـ ــاحـ ـ ًـر ،ك ـم ــا ص ـن ــع اثـ ـن ــن ب ـب ــراع ــة.
إض ــاف ــة إل ــى تـقــديـمــه أف ـضــل مستوى
ف ــي ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي وعـ ــد الـجـمــاهـيــر
الـكــاتـلــونـيــة ب ــأن يـعـيــدهــا ل ـهــم ،حيث
ّ
سجل  5أهداف في ّأول مباراتني له في
ّ
دوري األبطال .ليتصدر ميسي قائمة
ّ
هدافي البطولة بواقع خمسة أهداف.
ثمة مسألة أخــرى بالغة األهمية هنا
تقود ألن يكون ميسي في القمة هذا
امل ــوس ــم وه ــي خ ــروج ــه م ــن املـنــافـســة
على الجوائز الفردية .غير قليل طبعًا

أن ال يكون ميسي بني املنافسني على
األفضل في العالم .وهذا ما حصل في
جائزة أفضل العب في أوروبا ّ
املقدمة
من «يويفا» والتي أحرزها الكرواتي
ّ
متقدمًا على رونالدو
لوكا مودريتش
وم ـح ـم ــد ص ـ ّــاح ،ث ــم ت ــا ذلـ ــك إع ــان
«الفيفا» مرشحيه الثالثة األخيرين
للمنافسة على جائزة أفضل العب في
العالم والتي ّ
ضمت األسماء ذاتها أي
والتي
مودريتش ورونالدو وصــاح،
ّ
رفعها الكرواتي أيضًا .ما هو متوقع
كــذلــك سـيـكــون بــالـنـسـبــة إل ــى جــائــزة
ال ـك ــرة الــذه ـب ـيــة امل ـم ـنــوحــة م ــن مجلة
«فرانس فوتبول» الفرنسية التي ربما
قد يخرقها فقط «ابــن البلد» أنطوان
غــريــزمــان .كــل هــذا يجعل ميسي هذا
املوسم أمام تحدي التألق واستعادة
مكانته في عالم الساحرة املستديرة
رغ ــم أن ال ـج ــوائ ــز ال تـحـجـبـهــا طبعًا
لـكــن ه ــذه األخ ـي ــرة تـبـقــى ذات أهمية
بالنسبة للنجوم في املنافسة بينهم.
عـلــى أي حـ ــال ،ب ــدأ امل ــوس ــم بالنسبة
مليسي بأفضل ما يكون« .ليو» جاهز
ل ـل ـت ـحــديــات الـ ـج ــدي ــدة واملـ ــايـ ــن مــن
محبيه ينتظرون إبداعاته .البرازيلي
رونالدينيو أحدهم .أفضل العــب في
الـعــالــم وزم ـيــل مـيـســي لـفـتــرة وجـيــزة
س ــاب ـق ــا كـ ــان ص ــري ـح ــا ق ـبــل ش ـه ــر مــن
اآلن بقوله إنــه يجب سحب القميص
رقـ ــم  10م ــن ب ــرش ـل ــون ــة ب ـع ــد اع ـت ــزال
ميسي .قــول ّ
معبر ج ـدًا مــن «رون ــي»،
النجم الكبير ال ــذي سبق «لـيــو» إلى
ارت ـ ــداء ه ــذا الـقـمـيــص ف ــي «ال ـبــرســا».
جـ ـ ــواب م ـي ـســي س ـي ـك ــون مـ ـج ــددًا فــي
املـلـعــب ،إذ إن صــاحــب الـقـمـيــص رقــم
 10في برشلونة ال يزال يمتلك الكثير
إلسعاد العالم.

بريميرليغ
ّ
تتجه األنظار في الجولة الثامنة من
الــدوري اإلنكليزي املمتاز إلى ملعب
آنـفـيـلــد ف ــي مــديـنــة ل ـي ـفــربــول .ملعب
سـيـشـهــد ع ـلــى ق ـ ّـم ــة ال ـج ــول ــة عـنــدمــا
ي ـل ـت ـق ــي كـ ــل مـ ــن لـ ـيـ ـف ــرب ــول ص ــاح ــب
ّ
األرض ومانشستر سيتي
متصدر
الدوري بفارق األهداف عن الـ«ريدز».
ه ــي املـ ـب ــاراة ال ـتــي يـنـتـظــرهــا جميع
عشاق الدوري اإلنكليزي وكرة القدم
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،ح ـي ــث س ـت ـح ـ ّـدد ه ـ ّ
ـوي ــة
امل ـت ـصـ ّـدر األوح ـ ــد ،ن ـظ ـرًا إل ــى تـعــادل
الفريقني بعدد النقاط بـ 19نقطة لكل
منهما .دائمًا ما يكون ملعب اآلنفيلد
مكانًا ّ
يقدم فيه فريق ليفربول كل ما
عـنــده ،مــن أداء وقـتــال وإص ــرار ،على
عكس ما ّ
يقدمه الفريق عندما يشارك
فـ ــي مـ ـ ـب ـ ــاراة خـ ـ ـ ــارج أس ـ ـ ـ ـ ّـوار مـلـعـبــه
ال ـت ــاري ـخ ــي .ال ي ـم ـكــن ت ــوق ــع نتيجة
املـبــاراة ،فمستوى الفريقني متقارب
ّ
جدًا ،ناهيك عن أنهما لم يخسرا حتى
اآلن فــي الـ ــدوري .مــا يعطي السيتي
أفـضـلـيــة طـفـيـفــة عـلــى لـيـفــربــول ،هو
أداء األخـ ـي ــر ف ــي املـ ـب ــاري ــات ال ـث ــاث
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث لـ ــم ي ـح ـق ــق مـحـمــد
ص ـ ــاح وزم ـ ـ ـ ــاؤه أي فـ ـ ــوز .خ ـس ــارة
مـ ــن ت ـش ـي ـل ـســي فـ ــي ب ـط ــول ــة الـ ـك ــأس،
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ليفربول يستقبل مانشستر سيتي في موقعة الصدارة
تعادل في الــدوري أمام الفريق عينه
وخـ ـس ــارة ف ــي م ـل ـعــب الـ ـس ــان بــاولــو
ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـج ـن ــوب اإليـ ـط ــال ــي مــن
فريق نابولي في الجولة الثانية من
بطولة دوري األبطال .تراجع واضح
في األداء بالنسبة إلــى فريق املــدرب
األملاني يوغن كلوب ،الــذي لم يحقق
االن ـت ـصــار ف ــي آخ ــر ث ــاث م ـبــاريــات،
مــا يطرح الكثير مــن الـتـســاؤالت عن
أسـ ـب ــاب هـ ــذا ال ـت ــراج ــع امل ـف ــاج ــئ في
أداء وصـيــف دوري األب ـطــال املــوســم
املاضي.
امل ـ ــدرب األمل ــان ــي ي ـجــب أن ي ـكـ ّـون هو
«ال ـحــل» بــن العـبـيــه ،وأن يــوفــر جـوًا
مــن الــراحــة فيما بينهم داخ ــل غــرف
املــابــس .الـفــريــق ق ـ ّـدم موسمًا مميزًا
الـعــام املــاضــي ،مــا يعني أن الضغط
قــد زاد عـلــى ال ـفــريــق ،بـسـبــب ارت ـفــاع
مستوى طموحات الجماهير .ولكن
يبقى الـفــريــق مـتـصــدرًا ل ـلــدوري إلى
جانب السيتي رغم كل ما يقال ،ولم
ال ،من املمكن أن يستمر ليفربول على
خطى املوسم املاضي ،ويقدم أفضل
ما يمكن .من جهته ،سيدخل املدرب
بيب غ ــواردي ــوال امل ـبــاراة فــي آنفيلد،
واضـ ـع ــا ن ـصــب عـيـنـيــه أمـ ـ ـرًا وح ـي ـدًا

ستكون
مواجهة
تكتيكية
بين كلوب
وغوارديوال
(أرشيف)

«االنتقام» .سيحاول الـ«سيتيزنس»
أن ي ـ ـعـ ـ ّـوضـ ــوا لـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــره ــم ،وأن
ينتصروا على لـيـفــربــول ،خصوصًا
أن املباراة في امللعب ذاته ،الذي شهد
الـسـنــة املــاضـيــة ،خـســارتــن للسيتي
(ف ــي ال ـ ــدوري وف ــي دوري االب ـط ــال).
ي ـح ـتــل ال ـس ـي ـتــي امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي فــي

مجموعته فــي دوري األبـطــال ،وذلــك
ب ـس ـب ــب ال ـ ـخ ـ ـسـ ــارة املـ ـف ــاجـ ـئ ــة أم ـ ــام
ل ـيــون الـفــرنـســي فــي الـجــولــة األول ــى.
ف ــي ال ـجــولــة ال ـثــان ـيــة ،حـقــق السيتي
ان ـ ـت ـ ـصـ ــاره األول عـ ـل ــى هــوف ـن ـهــايــم
األملــانــي ،بعد أداء متواضع لم نعتد
عـلـيــه م ــن ق ـبــل م ـ ــدرب ال ـف ــري ــق بـيــب.

املـبــاراة في اآلنفيلد ،ستحدد بشكل
كبير من الفريق صاحب الشخصية
األق ـ ـ ـ ــوى ،وم ـ ــن الـ ـ ــذي س ـي ـس ـت ـمــر فــي
املنافسة على لقب الدوري اإلنكليزي
املمتاز.
وف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخـ ـ ــرى م ــن ال ـجــولــة
ذاتـ ـه ــا ،يـسـتـضـيــف ن ـ ــادي تــوتـنـهــام
فــريــق ك ــاردي ــف سـيـتــي فــي ويمبلي،
ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـق ـبــل ال ـي ــون ــاي ـت ــد فــريــق
نـ ـي ــوك ــاس ــل ي ــون ــايـ ـت ــد ،ف ـ ــي م ـ ـبـ ــاراة
البرتغالي
ستكون األخـيــرة للمدرب
ّ
جـ ــوزيـ ــه م ــوري ـن ـي ــو فـ ــي ح ـ ــال ت ـعـ ُـثــر
على أرضــه وأم ــام جماهيره .لــم يفز
م ــوري ـن ـي ــو ف ــي آخـ ــر أربـ ـ ــع م ـب ــاري ــات
فـ ــي األولـ ـ ـ ــد تـ ـ ــرافـ ـ ــورد ،ال ـض ـغ ــط زاد
أك ـث ــر ف ــأك ـث ــر ،ول ـك ــن سـنـنـتـظــر م ــاذا
س ـي ـح ــدث .م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــذه ــب فــريــق
امل ــدرب اإليـطــالــي ماوريسيو ســاري،
تشيلسي ،ملــواجـهــة ساوثهامبتون
ف ــي م ـل ـعــب س ــان ــت مـ ـ ــاري .م ـبــاريــات
ضـمــن الـجــولــة الـثــامـنــة فــي ال ــدوري،
قــد تحمل معها الكثير مــنّ األخـبــار،
أخ ـب ـ ّـار إداري ـ ـ ــة ،وأخ ـ ــرى فــن ـيــة ،ومــن
ّ
ّ
يتغير ســلــم الترتيب مع
املـتــوقــع أن
نهايتها.
(األخبار)

ّ
ّ
ّ
قمتان في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي

ُ
تستكمل ّ مباريات ال ـ ّـدوري الفرنسي لكرة الـقــدم ،بمواجهتني من
ّ
العيار الثقيل ،حيث تجمع األولــى املتصدر باريس سان جيرمان
بـنــادي لـيــون ،أمــا فــي الثانية فيلتقي فيها نــادي الشمال ليل مع
ّ
إيتيان ،وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة للبطولة.
سانت ّ
يعيش الــنــادي الباريسي أفضل ّأيــامــه .سلسلة مباريات من دون
ً
امتدت لتصل إلى  8مباريات في ّ
هزيمة ّ
الدوري الفرنسي ،معادال
ّ
الـ ّـرقــم الــتــاريـخــي لـنــادي ليل مــوســم  ،1937-1936ويطمح باريس
ســان جيرمان عندما يواجه ليون نهار ّ
السبت ،على أرضــه وبني
جماهيره ،ألن ينفرد ّ
انتصارات في
بالرقم القياسي ألكثر سلسلة
ّ
ّ
تاريخ ّ
ّ
الدوري الفرنسي لكرة القدم .عروضات قوية يقدمها النادي
ّ
ّ
ّ
ّ
الـبــاريـســي ،بفعل تــألــق ثــاثــي الـهـجــوم امل ـكــو ّن مــن ه ــداف ال ــد ّوري
بسبعة أهداف البرازيلي نيمار دا سيلفا ،والنجم الفرنسي الشاب
كيليان مبابي ،إضافة إلى املهاجم األورغواياني إيدنسون كافاني.
ّ
النتائج ّ
قدرته على حسم اللقب
املميزة لنادي العاصمة تشير إلى
ّ
مبكرًا ،بعدد نقاط قد يكون األعلى في تاريخ النادي أيضًا.
ّ
يدخل نادي «عاصمة األنــوار» اللقاء ،منتشيًا بالفوز الكبير على
ّ
ّ
الــنـجــم األح ـمــر بـســتــة أه ــداف ل ـهــدف ،ضـمــن ثــانــي مــواجـهــات دور
ّ
املـجـمــوعــات ل ــدوري أبـطــال أوروبـ ــا ،مــا أنـعــش آمــالــه بــالــتــأهــل إلى
دور الـ 16بعد الخسارة ّالتي ّ
تعرض لها أمام ليفربول في مباراته
ّ
ّ
األولى .فيما يدخل خامس الترتيب العام ليون اللقاء ،وعينه على

ّ
املتصدر باريس ســان جيرمان .وتبدو أمور
تقليص الفجوة مع
ّ
ن ــادي لـيــون جـ ّـيــدة ،حـيــث أن ــه لــم يخسر فــي آخ ــر ســتــة ل ـقــاءات لــه،
والتي كــان آخرها تعادل أمــام شاختار في دوري األبـطــال ،جعله
ً
ّ
يتصدر مجموعته التي تضم كــا من مانشستر سيتي شاختار
وهوفنهايم.
على الجانب اآلخر ،يستضيف وصيف ّ
الدوري الفرنسي ليل ،رابع
ّ
الترتيب العام سانت إيتيان ،في ّ مبارا ٍة كفيلة بقلب ترتيب الفرق
الواقعة بني املركزين ّ
السادس والثاني ،إذ تبلغ الفجوة بني املركزين
ّ
ث ــاث ن ـقــاط ف ـقــط .يــدخــل صــاحــب األرض الــل ـقــاء ،منتشيًا بـفــوزه
مارسيليا بثالثة أهــداف نظيفة في الجولة
ّ
ّ
العريض على ضيفه ّ
راكة مع منافسه الجنوبي بعد أن
الش
ًا
فاض
الثامنة من الـ«ليغ،»1
ٌ
ّ
كــان يتساوى معه ب ــ 13نقطة .حــالــة جــيــدة يعيشها اآلخــر سانت
ّ
ّ
إيتيان ،الذي يدخل اللقاء بثقة بعد أن ألحق الهزيمة ببطل الدوري
عام  2017موناكو ،وهذه هي الخسارة الرابعة لنادي اإلمارة الذي
يعيش ظــروفــا صعبة منذ بــدايــة املــوســم ،على املستويني املحلي
واألوروبي.
ولــوال الـخـســارة أمــام الـنــادي الباريسي فــي الجولة الخامسة من
الدوري ( )0-6لكان سان إيتيان قد حقق انطالقة ّ
مميزة لم يعيشها
منذ سنوات في الــدوري الفرنسي ،خاصة أنــه فــاز في  3مباريات
متتالية .وفــي باقي مباريات الجولة التاسعة ،يستضيف فريق

الجنوب مارسيليا نــادي كــان على أرضــه فــي ملعب الفيلودروم،
ويلتقي ب ــوردو بـنــادي نــانـتــس ،ويطمح مــونــاكــو لتحقيق الفوز
ّ
األول منذ تسع مباريات عندما يستضيف نادي رين.
(األخبار)

َ
رونالدينيو ،أسـمـ ٌ
ّ
ّ
العاملية،
برازيلية كبيرة لعت في سماء الكرة
ـاء
ّ
خلفها نيمار ،بموهبةٍ قد تفوق بعضها ،لكن بشخصية مختلفة ،إذ
ّ
الفريدة كادت تجعله يتجاوز بعض هذه األسماء
إن موهبة نيمار
ّ
ّ
ّ
الكبيرةّ ،لو تحلى بالشخصية املنضبطة.
ملع اسم الشاب البرازيلي في سانتوس ،حيث ظهر في األحياء الفقيرة
ٌ
مباريات
العب لم تشهده البلدة منذ سنوات.
ملوغي داس كــروزس،
ّ
الساللة املنتظرة ألبناء ّ
حتى عرف الجميعّ ،أنه من ّ
السيليساو.
قليلة
ّ
ّ
ّ
اللعب في بالد ّ
السامبا ،جلب أنظار العمالق الكتالوني ،الذي
تألق
ّ
ّ
ّ
ّ
لم يتردد في التوقيع مع ابن الـ  21عامًا حينها ،ليشكل أخطر مثلث
هجومي في العالم برفقة ّكل من ليونيل ميسي ولويس سواريزٌ .
أداء
ّ
رائع للفتى البرازيلي جعله حديث العالم ،ما رشحه بأعني الكثيرين
ّ
ّ ّ
لـيـكــون ّخليفة ميسي ورون ــال ــدو ،إل أن أع ــن وك ــاء الــاعــب كانت
ّ
ينتقل إلى باريس سان جيرمان هربًا
بعيدة النظر ،ما ّجعل اللعب ّ
ّ
َ
من ظل ميسي .تألق ّنيمار في ّالنادي الباريسي ووضع بصمته في
ّ
كل املباريات ،مثبتًا أنه يستحق أن يكون أغلى العب في تاريخ كرة
القدم ،بعد أن جاء لباريس في صفقةٍ بلغت الـ  222مليون يورو.
ّ
ّ
بشخصية
مـسـيــرة الــاعــب شابتها اُلـعــديــد مــن املـشــاكــل ،ارتـبـطــت
ّ
الـ ّـاعــب ّ
الصبيانية .مــواقــف في امللعب وخــارجــه خفضت كثيرًا من
ّ
ّ
ٌ
ُ
قيمة اللعب الذي كان ينتظر منه الكثير .سلوك مثير للجدل رافق
ّ
ّ
ّ
ّ
نيمار منذ الصغر ،حيث كان يتصف باألنانية وحبه لألضواء .في
ُ
ّ
سن الـ  18طرد من مباراة ٌبعد أن دخل في نوبة غضب إثر إصراره على
ّ
تنفيذ ّ ركلة جــزاء ،حادثة أودت بمنصب مــدرب الفريق حينها ،بعد
ّ
أن صفت اإلدارة إلى جانب اللعب عقب نهاية املباراة .حادثة مماثلة
ّ
قــام بها الــاعــب ،بعد أن أص ـ ّـر على تنفيذ ركـلــة الـجــزاء فــي باريس

ّ
سان جيرمان ،على ّ
املتخص ّص
الرغم من كون إيديسون كافاني هو
ّ
ٌ
ّ
بذلك .نيمار طفل مدلل ،دائمًا ما جرى التعامل مع رغباته على أنها
ُ
ّ
ّ
ّ
أوامر واجبة التنفيذ .مشاكل كثيرة مع اللعبني ،ولقطات مسرحية
بغية كسب ركــات الجزاء ،أثــارت غضب العبني كبار في كرة القدم،
ّ
قال« :ال يزال يفتقر إلى شيء
على غرار
مارادونا الذي انتقده عندما ّ
ّ
رغم كونه ّ نجمًا .إنه بحاجة إلى تغيير الشريحة املوجودة في رأسه
ّ
ّ
ّ
ّ
وتصرفاته ّ
ّ
بيانية
الص
سلوكيات اللعب الطائشة
بعض الــشــيء»ّ .
ّ
حلم رســم له منذ أن
على
القتال
عن
د
املتول
غط
الض
جــاءت بسبب
ٍ
ّ
ّ
ً
يظهر جـلـ ّـيــا مــدى
إذ
اآلن.
ـى
ـ
ـت
ـ
ح
قه
يحق
أن
يستطع
ـم
ـ
ل
كــان ط ـفــا ،و
ّ
ّ ّ
أعماله في إدارة حياته بدقة ،من أجل أن
التحكم الكبير لوالده ووكالء
ٌ
ّ
يصبح أفضل العب في العالم .هدف هيمن على كامل توجهاته تجاه
ّ
ّ
سلبية في الفرق التي شارك بها بغية الوصول إلى
الكرة ،تاركًا آثارًا
ٌ
ّ
ّ
ترشيح الفيفا
عدم
قابلها
ة،
رياضي
غير
فات
تصر
ما يصبو إليه.
ٌ ّ
قرار مثل أفضل
لعام .2018
العالم
العبي
أفضل
تشكيلة
لنيمار ،في
ً
ّ
ّ
ّ
تصرفات اللعب الطائشة ،صادمة ّإياه بعد أن كان يطمح
عقاب على
باريس.
للمجد في
ّ
صـفـعـ ٌـة مـ ّ
ـدويــة تـلــقــاهــا نـيـمــار ،أعــادتــه ّإل ــى ال ــواق ـ ّـع .فـهـ ّـم مــن خاللها
ّ
ّ
ّ
ّ
خصية هي
جومية ،إنما الش
اللعب أن املوهبة الخالصة ال تصنع الن
ّ
ّ
ّ
أساس كل العب .تغيرات كثيرة عرفها اللعب منذ ذلك الوقت ،حيث
ظهر ّ
ّ
تحسنه فــي الـجــانــب الـ ّـسـلــوكــي والجماعي،
جليًا هــذا املــوســم
انسجامًا مــع املـجـ ّمــوعــة ،وأكـثــر احـتــرامــا وتـقــديـرًا لباقي
فـبــدا أكـثــر
ّ
ّ
ّ
اللعبني ،في مؤش ٍّر على أن النجم البرازيلي قد نضج أخيرًا ،وها هو
يقدم مستوى ّ
مميزًا هذا املوسم ،ربما سيصل في نهايته إلى الكرة
الذهبية التي يتمناها.

حقق سان اتيان  3انتصارات
في ثالث مباريات متتالية (جان
فيليب كسازيك  -أ ف ب)

ّ ّ
نيمار «يغير الشريحة الموجودة في رأسه»

حسين فحص
ٌ
مميزة ّ
موهبة ّ
ّ
تصرفات
دمرتها
نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور،
ّ
ّ
ّ
ّ
عقليته بينه وبني
ات خارقة ،وقفت
اللعب ّالطائشة .العب بإمكاني ٍ
ّ
ّ
ّ
الـكــرة الــذهـبــيــة .حــرم نفسه مــن التتويج بــالــذهــب ،أو حتى الترشح
لنيله ،في مناسبات عديدة .ال أحد ّ
ّ
يتجرأ
يشك بموهبة نيمار ،ال أحد
ّ ّ
ّ
ٍ ّ
ّ
حــتــى .نيمار مــا هــو إل تكملة إلرث الـكــرة البرازيلية ،الـتــي عودتنا
ّ
ّ
على املواهب الكروية الساحرة في كل جيل .بيليه روماريو رونالدو
يقدم نيمار مستوى
ّ
مميزًا هذا الموسم
( فرانك فيفي ــ أ ف ب )
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أسعد أبو خليل *
ُ
ُيـ ـمـ ـع ــن الـ ـك ــات ــب ِس ـ ــث أن ــزي ـس ـك ــا فـ ــي ك ـتــابــه
«م ـن ــع فـلـسـطــن» ف ــي تـجـمـيــل صـ ــورة كــارتــر
(ال ـق ـب ـي ـحــة) ع ـبــر امل ـبــال ـغــة ف ــي ت ـقــديــر أب ـعــاد
ُ
ينسب
م ـبــادراتــه وسـيــاســاتــه وتـصــريـحــاتــه.
إليه فضل املـبــادرة بوضع «بــذور» (ص)٣٢ .
ْ
الدولتي عندما وضعت وزارة
فكرة (ال) حل
ال ـخــارجـ ّـيــة األم ـ ْيــركـ ّـيــة ف ــي أوائ ـ ــل ع ــام ١٩٧٧
أف ـك ــارًا (ل ــم تـعـلــنـهــا) لـحــل ال ـص ــراع الـعــربــي-
اإلســرائـيـلــي .األفـكــار تلك لــم تعترف للشعب
الفلسطيني بحق الــدولــة بــل هــي استعملت
ُمصطلح «الــوطــن» املرتبط بالنظام األردنــي
ّ
املطيع .وكارتر نفسه علق على وثيقة وزارة
خــارجـ ّـي ـتــه بــال ـقــول إن ـهــا «تـطـلــب الـكـثـيــر من
إســرائـيــل» .أي إن الــادولــة املرتبطة بالنظام
املتحالف مع إسرائيل هي أكثر مما يستحق
ّ
الخارجية
الشعب الفلسطيني .وحرص وزير
س ـيــروس فــانــس عـلــى طـمــأنــة إســرائ ـيــل فــورًا
ّ
إلى أن االنسحاب من األراضي املحتلة يعني
 له وإلدارت ــه « -حـ ّـدودًا يمكن الدفاع عنها»،أي إن أميركا ال تتوقع من إسرائيل انسحابًا
تامًا مــن أراض ــي  .١٩٦٧صحيح أن الحكومة
ّ
اإلسرائيلية (قبل صعود «الليكود» في عام
 ١٩٧٧وبعده) لم تكن راضية عن كارتر ألنها
ّ
ال تريد أي حل للصراع ولو كان مؤاتيًا لها.
ّ
هي اعترضت بشدة على خطاب شهير لكارتر
في آذار  ١٩٧٧عندما قــال إنــه «مــن الضروري
ٌ
ّ
الفلسطينيني
أن يكون هناك وطــن لالجئني
الذين عانوا على مــدى سنوات عــديــدة» .لكن
ه ــذه اإلشـ ــارة كــانــت أق ـ ّـل فــي اإلنـكـلـيـ ّ
ـزيــة مما
ّ
العربية ألن كارتر حرص
تبدو في الترجمة
ع ـلــى اس ـت ـع ـمــال م ـصـط ـلــح («هـ ــومـ ــانـ ــد») ال
وجود له في القانون الدولي ويمكن أن يكون
وجوده غير ُمتناقض مع وجود دولة تسود
فوقه (املصطلح هو نفسه الذي ورد في تقرير
ّ
مؤسسة «برونكز» عام .)١٩٧٥
ّ
وبالتوازي مع مساعي اإلدارة األميركية في
عـهــد ك ــارت ــر مل ـســاعــدة االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
عـبــر تـشــريـعــه فــي صـفـقــة س ــام شــامـلــة ،كــان
كــارتــر قــد أولــج إلــى فريق مساعدين نافذين
ّ
ّ
اليهودية
املستمر مع الجالية
مهمة االتصال
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة ل ـط ـمــأن ـت ـهــم ح ـ ــول نـ ـي ــات ك ــارت ــر
ً
ّ
الصهيونية .طبعًا ،لم َتر تلك اإلدارة ضرورة
ّ
ّ
للتواصل مع الجالية العربية األميركية .لكن
ّ
اليهودية تنامت
الغضبة في أوساط الجالية
وحـ ــاول كــارتــر تــوضـيــح مــواقـفــه بــالـقــول إنــه
«لم ُ
يدع يومًا لبلد فلسطيني مستقل» ،وإنه
لو كان هناك «تأسيس لكيان فلسطيني في
ّ
الغربية فإنه يجب أن يرتبط باألردن».
الضفة
وال ـ ــذي زاد اب ـت ـعــاد ك ــارت ــر ع ــن أفـ ـك ــاره حــول
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية هو حــث أنــور السادات
القضية
وامل ـلــك حـســن لــه كــي يـقـتــرب أكـثــر مــن الـعــدوّ
ّ
«منظمة
اإلسرائيلي .امللك حسني قال لكارتر:
ّ
العربية ،وليس
التحرير هــي مخلوق القمم
اختيار الشعب الفلسطيني» (ص.)٤٦.
وبـلــغ خ ــوف كــارتــر مــن الـغـضــب الصهيوني
ضد إدارته ،خصوصًا بعد صعود «الليكود»،
إلى درجة أنه كذب على مناحيم بيغن في ّأول
لقاء لهما عندما قال إنه ليس لإلدارة أي خطة
إلقامة وطن فلسطيني (ص .)٥٨.أي إن اإلدارة
األمـيــركـ ّـيــة لــم تكن تـقـ ّـدم مواقفها فــي الشرق
األوس ــط عـلــى مـشــاعــر االح ـتــال اإلســرائـيـلــي
ّ
االنتخابية .وكان كارتر
وعلى مصالح كارتر
صارمًا في التزامه قــرار هنري كيسنجر في
م ـف ــاوض ــات س ـي ـنــاء  ٢ع ـنــدمــا ألـ ــزم اإلدارات
األمـ ـي ــرك ـ ّـي ــة رف ـ ــض أي ت ــواص ــل أو لـ ـق ــاء مــع
ّ
«منظمة التحرير» ما لم تقبل وجود إسرائيل
وتقبل قرار ً ٢٤٢وتنبذ اإلرهاب (زادت الشروط
ّ
األميركية صرامة ،إلى أن فرضت إدارة ريغان
ّ
عـلــى يــاســر عــرفــات ق ــراءة نــص بــاإلنـكـلـيــزيــة
(أرسـلــوه لــه عبر «تلكس») كــي يكون إعالنه
مـلـتــزمــا حــرفـ ّـيــا أج ـن ــدة ال ـلــوبــي اإلســرائـيـلــي
ّ
الوطنية
(وف ــي مــوقــف يـقـ ّـبــح تــاريــخ الـحــركــة
ّ
الفلسطينية ،قــرأه عرفات متلعثمًا كما هو،
ّ
األميركية في
بعد أن فشل في إرضــاء اإلدارة
قراءة نص من عنده قبل ذلك) .لكن بيغن قطع
الطريق على كارتر في بحثهما حول تمثيل
ّ
الفلسطينيني عـنــدمــا فــاجــأه بــالـقــول« :نحن
ّ
أيضًا فلسطينيون» (ص.)٦٠ .
ويطلع ال ـقــارئ باستنتاج أن أن ــور الـســادات
ّ
اإلسرائيليني مــا فعله
فعل فــي تفاوضه مــع
ياسر عرفات في مسيرة أوسلو املشؤومة ،إذ
ّ
اإلسرائيليني من
ّقر َر أن يتفاوض مباشرة مع
دون أي دور أميركي أو عربي ولذلك لإلسراع
ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــة ال ـت ـف ــاوض ول ـت ـقــديــم ال ـت ـن ــازالت
ب ـســرعــة ش ــدي ــدة .وك ـم ــا أن ال ـ ـسـ ــادات تـعـ ّـهــد

ّ
ّ
الفلسطينيني لي»،
لإلسرائيليني بأن «اتركوا
ّ
فإن عرفات تعهد بـ«اتركوا أمر املقاومة لي».
ولــم يكن عــرفــات غائبًا عــن مسيرة «الـســام»
ّ
ّ
هذه السنوات التي يغطيها
األميركية في كل ّ
الـكـتــاب ،إذ لــم يـتــوقــف عــن إرس ــال اإلش ــارات
ّ
األميركية
والــرســائــل والــوعــود إلــى اإلدارات
امل ـت ـع ــاق ـب ــة ،م ـع ـت ـم ـدًا ع ـل ــى أكـ ـث ــر م ــن رس ــول
لتكثيف إبــداء الـ ّ
ّ
ـود نحو الراعي ّ
للعدو
األول
ّ
اإلسرائيلي .ويتضح من التقارير األميركية
عــن مساعي عــرفــات لالنضمام إلــى «مسيرة
ّ
األميركية أن قيادات «فتح» هي التي
السالم»
منعت عــرفــات مــن االنـضـمــام ،ال اعتراضاته.
ّ
وعملية أوسلو ومــا تالها من تنازالت ّ
جمة
ّ
من «منظمة التحرير» لم تكن ممكنة من دون
ّ
إسرائيلية لقيادات في
سلسلة من اغتياالت
«ف ـت ــح» وغ ـيــرهــا م ــن الـتـن ـظـيـمــات .واع ـت ـمــاد
ّ
عــرفــات ال ـكــلــي (مــالـ ّـيــا) عـلــى أنـظـمــة الخليج
ً
جـعـلــه ه ــدف ــا س ـه ــا لــاس ـت ـغــال ب ـعــد ،١٩٩٠
عندما قطعت ًأنظمة الخليج املـعــونــات عنه
وقاطعته عقوبة له على تأييده ّ
صدام حسني.
وكان واضحًا من متابعة روايــة انزيسكا عن
َ
أدرك
تاريخ املفاوضات أن عرفات كان  -كما
ذل ــك م ـعــارضــوه مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات  -ينطق
ْ
ّ
اإلمبريالية في خطبه العالية
بلساني :يدين
ّ
الـنـبــرة بالعربية ،وك ــان يسترضي كــل إدارة
أميركية في مفاوضات ّ
ّ
سرية.
كــانــت إدارة كــارتــر تـتــاعــب مــع عــرفــات (فــي
ّ
السرية التي قادها وليد الخالدي
املفاوضات
تكن تكتفي بشرط
لم
إذ
فانس)،
سيروس
مع
ّ
قـبــول عــرفــات دويـلــة فــي الـضــفــة والـقـطــاع بل
ّ
تصر على إعــان رسمي بقبول قــرار مجلس
ّ
األمـ ــن ( ٢٤٢ال ـ ــذي ل ــم يــذكــر الـفـلـسـطـيـنــيــن).
وع ـن ــدم ــا ط ــال ــب الـ ـخ ــال ــدي ب ــوع ــد االعـ ـت ــراف
ب ــدول ــة ،ل ــم ت ـق ـ ّـدم اإلدارة األم ـيــركـ ّـيــة إال وعــد
«تقرير املصير» (ص )٨٢ .الــذي كانت تشرح
لــإســرائـيـلـ ّـيــن أن ـهــا ل ــم تـعـنـيــه إال منقوصًا
(ومرتبطًا في تطبيقه بالنظام األردني) .لكن
ً
عــرفــات لــم يـكــن مـسـتـقــا تـمــامــا فــي خـيــاراتــه
ال ـت ـس ـ ّ
ـووي ــة إذ ك ــان ع ــرض ــة ل ـض ـغــوط هــائـلــة
م ــن ال ـن ـظــام ال ـس ـع ــودي واملـ ـص ــري واالت ـح ــاد
ال ـس ــوف ـي ــات ــي (ي ـ ـقـ ــول إن ــزي ـس ـك ــا إن ال ـن ـظ ــام
ال ـســوري وح ــده ك ــان يــدفــع بــاتـجــاه معاكس،
ص  .)٨٣وال ـح ــوار غـيــر املـبــاشــر بــن عــرفــات
وكــارتــر (عـبــر رئـيــس جامعة إي ــرالم) لــم يكن
أك ـث ــر نـفـعــا م ــن م ـف ــاوض ــات ال ـخ ــال ــدي ،إذ إن
ّ
إدارة كارتر تملصت من وعودها وراوغت في

السادات اختار أن َ
ينصر
ّ
كانت الخالفات
بينما
العدو
ّ
ات
المنظم
بين قادة
ّ
ّ
ة-األميركية ،وبين
الصهيوني ّ
حكومة العدو متفاقمة

تحديد شكل ثمار مشاركة «منظمة التحرير»
في مؤتمر جنيف.
لكن قرار السادات زيارة الكيان املحتل أفشل
ال ـج ـه ــود األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ال ـت ـح ـض ـيــر ملــؤتـمــر
ت ـس ــووي ،وض ـ ّـي ــق ن ـطــاق املـ ـن ــاورة ال ـتــي كــان
عرفات يجيدها ،وإن من دون جدوى أو منفعة
ل ـل ـق ـضـ ّـيــة .والـ ــزيـ ــارة ك ــان ــت ف ــي ج ــان ــب منها
إصــرارًا من السادات على احتكار العالقة مع
ّ
العدو من دون املــرور عبر واشنطن،
حكومة
وم ـ ــن دون الـ ـح ــاج ــة إل ـ ــى رب ـ ــط املـ ـف ــاوض ــات
الـثـنــائـ ّـيــة بـتـســويــة م ــا مـهـمــا كــانــت مجحفة
ّ
ّ
الفلسطينية .وكــان داي ــان على حق
للقضية
في شرحه للسفير األميركي أنه لم يعد هناك
م ــن يـسـعــى إل ــى مــؤت ـمــر جـنـيــف إال «ســوريــا
ّ
ومنظمة التحرير» (ص )٩٦.واعترف
والروس
الـ ـس ــادات نـفـســه للسفير األم ـي ــرك ــي ،هيرمن
ّ
إي ـل ـتــس ،ب ـعــد ع ــوت ــه م ــن ال ـق ــدس امل ـح ـتــلــة أن
ّ
الفلسطينية ال تروق لبيغن أو
فكرة «الدولة
وايزمان» .وعليه ،فإنه السادات نصح بالعمل
على أفكار بديلة ،بما فيها جعل غزة «مركز
ّ
ّ
الفلسطينية املنشودة،
الكيانية
الثقل» فــي
على أن َيقتطع جزءًا من سيناء كتعويض عن
ّ
الغربية .وهذا الرضوخ من السادات،
الضفة
ّ
معطوفًا على ضعف املوقف األميركي ،شجع
مناحيم بيغن على الـتــرويــج ألفـكــار جديدة

فعل السادات ما فعله عرفات في مسيرة أوسلو المشؤومة إذ ّ
قر َر أن يتفاوض
ّ
اإلسرائيليين من دون أي دور أميركي أو عربي (من الويب)
مباشرة مع

على نسق الحكم الذاتي املحدود واالعتراف
بحق الشعب الفلسطيني في تجميع نفاياته
وإدارة السير في الشوارع .ولقيت أفكار بيغن
تشجيعًا م ــن رئ ـيــس الـحـكــومــة الـبــريـطــانــي،
ّ
األميركيني
جيمس كاالهان ،ومن املسؤولني
ّ
والحاليني).
(السابقني
ّ
لكن حقيقة موقف اإلدارة األميركية ظهر في
ّ
م ــذك ــرات ســايــروس فــانــس نـفـســه ،إذ اعـتــرف
أن اإلدارة ك ــان ــت تـ ـك ــذب ع ـل ــى امل ـف ــاوض ــن
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن .ه ــو قـ ــال إن «ال ــرئ ـي ــس وأن ــا
شــاطــرنــاهــم (أي اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن) مـخــاوفـهــم
ح ـ ــول دولـ ـ ــة ف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة رادي ـ ـكـ ــالـ ـ ّـيـ ــة» ،وإن
َ
انتقالية تـكــون ضـ ّ
ّ
يثبت
ـروريــة «كــي
مرحلة
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــون أه ـل ــي ـت ـه ــم ل ـح ـك ــم أن ـف ـس ـهــم
بأنفسهم ويـعـيـشــون ب ـســام مــع إســرائ ـيــل».
(ف ــان ــس« ،الـ ـخـ ـي ــارات ال ـص ـع ـبــة» ،ص.)١٨٧ .
الّ ،ب ــل إن ف ــان ــس أف ـص ــح ف ــي ك ـتــابــه أن ــه كــان
يفضل وضع «انتداب من األمم املتحدة تحت
ّ
ّ
ة-أردنية» .على هــذا االنتداب
إسرائيلي
ُإدارة
امل ـهــن ،كــان يــاســر عــرفــات يـفــاوض بحماسة
مــع اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة ،ومــن أجـلــه ،قـ ّـدم ياسر
ّ
ـ«منظمة التحرير»
عــرفــات كــل أوراق الـقـ ّـوة ل
في املسيرة التي ّأدت إلى اغتياله من حكومة
ّ
ّ
ّ
العقلية
أميركية أكيدة .وهذه
العدو ،بموافقة
ّ
ّ
االستعمارية هــي الـتــي يــراهــا املــؤلــف نتاجًا
لحرص كارتر على حقوق اإلنسان.
وال ّ
شك أن تزامن الخيار اإلسرائيلي للسادات
ّ
ّ
ّ
عزز املوقف املتصلب لحكومة العدو وأعطى
ّ
الـ ــذرائـ ــع ل ـل ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ــي ــة م ــن أجـ ــل أن
ّ
تتنصل مــن الـتــزامــات ووع ــود كانت أعطتها
ّ
ّ
عـلـنــا وسـ ــرًا ل ـق ـيــادة امل ـن ـظــمــة .وف ــي محاضر
اج ـت ـمــاعــات الـ ـس ــادات م ــع ب ـي ـغــن ،يـتـضــح أن
الـ ـس ــادات ل ــم ي ـكــن يـخـتـلــف ف ــي ال ـج ــوه ــر مع
ّ
العدو .هو أخبر
املوقف الصهيوني لحكومة
بـيـغــن أث ـن ــاء زي ــارت ــه مـصــر ف ــي ك ــان ــون األول
ّ
 ١٩٧٧أن ــه لــم يـكــن يـ ّ
فلسطينية
ـؤيــد كـيـ ّـانـ ّـيــة
اس ـت ـقــالـ ّـيــة وأن ـ ــه دوم ـ ــا ي ـفــضــل «ربـ ـط ــا مــا»
م ــع ال ـن ـظ ــام األردن ـ ـ ـ ــي .وان ــزي ـس ـك ــا ع ـل ــى حــق
فــي اسـتـنـتــاجــه أن الـتـنــازل ال ـســاداتــي ساهم
ّ
فــي إض ـفــاء املــزيــد مــن الـتـصــلــب عـلــى املــوقــف
اإلسرائيلي في املفاوضات الالحقة (ص.)١٠٨.
ّ
ّ
واملصريون
اإلسرائيليون
وكــان املفاوضون
ّ
ّ
يسخرون من الحركة الوطنية الفلسطينية،
ّ
ولــخــص داي ــان مــا سـمــع عـنــدمــا ق ــال إن «كــا
ّ
ْ
ّ
ال ـطــرفــن ال يــريــد دولـ ــة فـلـسـطـيـنــيــة» .ولـعــل
السادات أثلج قلوب املفاوضني اإلسرائيليني
عـنــدمــا كــان يـعـ ّـبــر عــن اعـتــراضــه ومعارضته
ل ـق ـيــادات «مـنـظـ ّـمــة ال ـت ـحــريــر» .ه ــو ق ــال لـهــم:
ّ
املتعصب حبش الذي
«هناك عرفات وهناك
ّ
أع ـلــن نـفـســه مــاركـسـ ّـيــا-لـيـنـيـنــيــا» (ص.)١٠٨.
ّ
وهــذا مــا عناه املــؤلــف عــن أن زي ــارة الـســادات
ّ
إلى القدس ،مهما كانت دوافعها ،شكلت عقبة
ّ
ّ
املنظمة (ص.)١١٥.
أساسية أمام
لــم تكن مـفــاوضــات كــامــب ديفيد إال تسليمًا

أمـيــركـ ّـيــا رسـمـ ّـيــا بــانـتـصــار مــوقــف الحكومة
اإلســرائـيـلـ ّـيــة مــن فـكــرة حــل ال ـص ــراع .نجحت
ح ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ف ــي خ ـط ـت ـهّــا ال ـت ــي ل ــم تـحــد
عنها منذ  ١٩٤٨بتجزئة ملفات الـصــراع كي
تـسـتـفــرد ب ــال ــدول الـعــربـ ّـيــة وتـضـعــف املــوقــف
الفلسطيني .واملفارقة أن الـســادات اختار أن
يـنـصـ َـر ال ـعـ ّ
ـدو فــي وق ــت كــانــت الـخــافــات فيه
ّ
ّ
ّ
بــن ق ــادة املـنـظــمــات الصهيونية األمـيــركــيــة،
وبــن حـكــومــة ال ـعـ ّ
ـدو ّ ،قــد وصـلــت إلــى حـ ٍّـد لم
تبلغه قبل ذلك ،أو مــذاك .لكن ال يمكن إهمال
ع ــام ــل ض ـعــف امل ــوق ــف ال ـســوف ـيــاتــي ب ـصــورة
ّ
التمسك
عــامــة فــي ال ـصــراع مــع أمـيــركــا ،وفــي
ّ
ب ـحــل مـنـصــف لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي .اكـتـفــى
برجنيف في رسالة إلى كارتر بالتعبير عن
استياء االتحاد السوفياتي من تسوية كامب
ّ
ديفيد التي لم يكن لها عالقة البتة بـ«املطالب
امل ـش ــروع ــة لـلـشـعــب ال ـع ــرب ــي ف ــي فـلـسـطــن»،
حسب صياغة برجنيف .لكن برجنيف اكتفى
بهذه الرسالة مــن دون أي تغيير جــذري في
مــوقــف ال ــدول ــة ال ـك ـبــرى ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط.
وت ــزام ــن ك ــل ذل ــك م ــع ان ـص ـبــاب ج ـهــود فــريــق
كــارتــر عـلــى إع ــادة االن ـت ـخــاب ،وانـعـكــس ذلــك
ع ـلــى تـعـيــن الـصـهـيــونــي األم ـي ــرك ــي روب ــرت
سـتــراوس في منصب املبعوث الرئاسي إلى
الشرق األوسط.
ّ
وإذا ك ــان كــارتــر قــد تـخــلــى عــن وع ــود إدارت ــه
ل ـل ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي مل ـص ـل ـحــة «ال ـل ـي ـك ــود»
ّ
االنتخابيةّ ،فإن رونالد ريغان
كارتر
وحملة ّ
أراد أن يـمــثــل عـكــس م ــا مــثـلــه ك ــارت ــر ف ــي كل
ّ
امللفات (كما أن دونالد ترامب يريد أن يكون
عكس بــاراك أوبــامــا) .ومــن جملة اعتراضات
ريـ ـغ ــان ع ـل ــى ك ــارت ــر أن ـ ــه ب ـ ــاع إس ــرائـ ـي ــل فــي
مفاوضات السالم .هذا كان بمنزلة إطالق يد
ّ
العربية ،خصوصًا أنها
إسرائيل في املنطقة
ّ
ّ
ضمنت ّ
تنصل مصر من أي مسؤولية عربية
في ما خـ ّـص قضية فلسطني .لم يعد لــإدارة
ّ
الجديدة مشروع حل ،ولم يعد ألي
األميركية ّ ّ
ّ
إدارة أميركية مذاك أي مشروع حل ،على سوء
(وخداع) مشروع حل إدارة كارتر .إن اجتياح
ل ـب ـن ــان عـ ــام  ١٩٨٢كـ ــان ت ـتــوي ـجــا الس ـت ـفــادة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل مـ ــن ح ـظ ــوت ـه ــا فـ ــي نـ ـظ ــر اإلدارة
ّ
تحديًا
الجديدة التي رأت في عدوان إسرائيل
مناسبًا ضــد االت ـحــاد السوفياتي .وإذا كان
الحق الفلسطيني اليوم في النظر األميركي
مـجـ ّـرد إف ــراز لــإرهــاب الــديـنــي املـتـطـ ّـرف ،فإن
ه ــذا الـحــق ك ــان آن ــذاك م ـجـ ّـرد إف ــراز لــإرهــاب
الشيوعي العاملي.
وف ــي الـقـســم اللبناني (ف ــي الـفـصــل الـســادس
ّ
مــن ال ـك ـتــاب) ،يعتد املــؤلــف بــأنــه حـصــل ّعلى
ّ
السري لتقرير لجنة كاهان .لنوضح:
امللحق
ّ
ال ،لــم يحصل أنــزيـسـكــا عـلــى املـلـحــق الـســري
للجنة كاهان .ما حصل عليه هو ما سمحت
ّ
العدو ّ
ّ
بمد لجنة دفــاع مجلة «تايم»
حكومة
(ف ــي ال ــدع ــوى ال ـش ـه ـيــرة ال ـتــي أقــام ـهــا أري ـيــل

ش ـ ــارون ض ــد امل ـجـ ّـلــة الت ـهــام ـهــا ل ــه بــال ـتـ ّ
ـورط
ف ــي مـ ـج ــزرة ص ـب ــرا وش ــات ـي ــا) بـ ــه .إن نـظــام
ّ
ّ
اإلسرائيلية ال يختلف في
العسكرية
املراقبة
ّ
تقتيره وصرامته وتزمته عــن نظام املراقبة
ّ
العربية مــع أن الحكومة تــزهــو بأنها تنشر
بعد ثالثني سنة على مــرور الـحــوادث .لكنها
تـخـتــار مــا تــريــد نـشــره وال تنشر مــا تنشره
ً
ً
ـزال مثال تحمي هــؤالء العرب
كــامــا .هي ال تـ ّ
الــذيــن كــانــوا يـتـلــقــون الــدفــوعــات مـنـهــا على
مـ ّـر الـعـقــود .ق ـ َّـررت الحكومة اإلســرائـيـلـ ّـيــة ما
تريد أن تسمح باطالع لجنة املحامني عليه،
وهــي حتمًا لــم تـمـ ّـدهــم بكل نـصــوص امللحق
ال ـسـ ّـري .لكن مــا حصل عليه أنزيسكا يكفي

ّ
الرواية
ل
تتشك
يجب أن
ّ
ال للمطالبة بإنعاش عملية
«السالم» ،وإنما لدفنها
إلى األبد ،ومراكمة
التراب فوقها

ل ـت ـكــرار ع ــدد مــن امل ـســائــل ح ــول تـلــك املـســائــل
ّ
املـتـعــلـقــة بـتـلــك الـجــريـمــة امل ـ ّـروع ــة .إن اط ــاع
ّ
امل ــؤل ــف ع ـلــى ال ــوض ــع الـلـبـنــانــي ف ـق ـيــر ،وهــو
ّ
ّ
صهيونية في أحكامه
حساسية
يعاني من
عـلــى م ـجــريــات ال ـح ــرب ،تـمــامــا مـثــل أحـكــامــه
ع ـلــى أعـ ـم ــال ال ـع ـنــف ال ـس ـيــاســي لـلـمـنـظـمــات
ً
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة؛ ه ــو م ـثــا يـصــف فـقــط معركة
َ
الــدامــور (وهــي معركة ملــن درسـهــا وعاشها)
ّ
السيئة الصيت» (ص .)١٩٩ .هو
بــ«املـجــزرة
حتمًا جاهل بما جــرى هناك (خصوصًا من
نــاحـيــة االس ـت ـف ــزازات الـكـتــائـبـ ّـيــة ال ـتــي ب ــدأت
ـوجـ َـب الـ ّ
تلك املعركة ،التي تـ ّ
ـرد عليها بسبب
ّ
قطع الـطــريــق الساحلية ،وإن شــاب ختامها
ّ
إجرامية بولغ فيها كثيرًا في الدعاية
أعمال
ّ
اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة-ال ـك ـتــائ ـبــيــة) خ ـصــوصــا أن ــه لم
يستعمل وصــف «السيئ الصيت» في كتابه
إال فــي ح ــاالت ال ـنـ ّ
ـازيــة وم ـج ــزرة دي ــر ياسني
وتنظيم أبو نضال .كيف يمكن مقارنة جريمة
ّ
مدنيني فــي ديــر ياسني
حــرب مقصودة ضــد
ّ
ّ
عسكرية فــي سـيــاق حــرب أهلية؟
مــع معركة
كما يعتمد في تلخيصه للحرب على روايــة
مـعــاديــة للشعب الفلسطيني وينسب كالمًا
ّ
عنصريًا ضد الشعب الفلسطيني إلى موسى
الصدر معتمدًا على رواية فؤاد عجمي وكريم
بقرادوني (ص.)٣٧٠.

[]٢
لـكــن ه ـنــاك فــي الـقـســم ال ــذي ن ـشــره أنزيسكا
مــن مـلـحــق «ك ــاه ــان» مــا يـفـ ّـســر اإلشـ ــارة إلــى
ّ
ال ــدام ــور والـضـ ّـجــة حــولـهــا .لـقــد ح ــث الفريق
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ـف ــري ــق ال ـك ـتــائ ـبــي غ ــب ض ــوء
ال ـضـ ّـجــة ح ــول م ـج ــزرة ص ـبــرا وشــات ـيــا في
صـيــف  ١٩٨٢بــإثــارة «م ـج ــزرة» الــدام ــور كــرد
دعــائــي على مـجــزرة صـبــرا وشــاتـيــا .يمكن
رصد بداية تضخيم ما جرى في الدامور إلى
ذلــك االجتماع بني قــادة إرهــاب الـعـ ّ
ـدو ،وبني
ّ
الكتائبية .أعطوا أمرهم
عمالئهم في امليلشيا
ّ
لهم باستغالل ّ
القصة ألسباب دعائية .قبل
ذلك التاريخ في  ،١٩٨٢كانت الدامور واحدة
من املعارك التي دارت فيها حرب ّ
أهلية ،ولم
تكن صفة املجزرة تلتصق بها كما التصقت
ّ
ضبية وتل
آنذاك بمجازر أعوان إسرائيل في
الزعتر وجسر الباشا والكارنتينا والنبعة
وح ــي ال ـغ ــوارن ــة وال ـس ـبــت األس ـ ــود ،وغـيــرهــا
ّ
من املجازر وجرائم الحرب التي أهلت بشير
ال ـج ـمـ ّـيــل ل ـق ـي ــادة مـيـلـيـشـيــات إس ــرائ ـي ــل في
لبنان.
وم ـ ــن م ـط ــال ـع ــة الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي ن ـش ــره ــا
ّ
السري لتقرير «كاهان»
أنزيسكا من امللحق
تتوضح حقائق ال لبس فيها أبـ ـدًا )١ :فات
ّ
ّ
الجميل
املؤلف أن محاضر اجتماعات بشير
م ــع ش ـ ـ ــارون (الـ ـت ــي ن ـش ــره ــا ج ـ ــورج فــريـحــة
فــي كـتــابــه «م ــع بـشـيــر») أثـبـتــت بـمــا ال يقبل
ال ـشـ ّـك أن امل ـجــازر (ف ــي صـبــرا وشــاتـيــا وفــي
ّ
مخيمات لبنان وفــي منطقة الفاكهاني)
كل
ّ
ْ
ك ــان م ـع ــدًا ل ـهــا م ــن ال ـط ــرف ــن (ص)٢ ،)٢٢٣.
يتضح مــن ملحق «كــاهــان» أن قـيــادة جيش
الـ ـع ـ ّ
ـدو واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ل ــم ت ـكــن ت ـن ـظــر إلــى
ّ
املـيـلـشـيــات االن ـعــزالــيــة إال كـ ــأدوات لـهــا ،ولــم
ّ
تـ ـك ــن ل ـه ــا أي ت ـق ــدي ــر أو احـ ـ ـت ـ ــرام )٣ ،خـطــة
ّ
ّ
ال ـع ــدو وبـشـيــر الـجـمــيــل كــانــت واض ـح ــة في
مــرامـيـهــا الـطــائـفـ ّـيــة (غ ـيــر الــوط ـن ـ ّـي ــة)؛ يـقــول
تقرير «كــاهــان» إن إسرائيل هي التي أعـ ّـدت
خـطــة ص ـعــود الـجـمـ ّـيــل عـبــر الـسـنــن لــوضــع
ّ
مسيحية» )٤ .،إطالق
لبنان «تحت سيطرة
ّ
ي ــد امل ـي ـل ـش ـي ــات االنـ ـع ــزال ـ ّـي ــة ف ــي امل ـخــي ـم ــات
ح ــاز مــواق ـفــة الـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة )٥ ،لم
يكن ال ـعـ ّ
ـدو ينظر بعني اإلع ـجــاب إلــى األداء
ّ
العسكري للميلشيات اليمينية ،وهذا طبعًا
ناتج عن أدائهم في فصول الحرب .إن سمعة
ّ
ّ
العسكرية كانت مــن تصنيع
الجميل
بشير
دع ــاي ــة «امل ـ ــوس ـ ــاد»؛ ل ــم يـنـتـصــر ف ـ ّـي أي مــن
مـعــاركــه ،إنـمــا ك ــان قـ ّ
ـويــا بحكم تلقيه دعمًا
ً
هائال من إسرائيل ودول الغرب وبعض دول
الـخـلـيــج .أمــا فــي امل ـعــارك ،فـ ُـهــزمــت قــواتــه في
الـفـنــادق والــدامــور وزحـلــة وعـيــون السيمان
وحــرب الجبل (وفــي شكا استعان بالجيش
ّ
الجميل
االنعزالي يومذاك) .لم ينتصر بشير
ّ
«عسكريًا» إال في :أ) معاركه ضد خصومه في
الشرقي من بيروت ،ب) ارتكاب املجازر
املقلب ّ
الـتــي تفنن فيها بالقتل والتمثيل بالجثث
ّ
املدنيني واغتصاب النسوة )٦ ،عندما
وقتل
ّ
كان حزب «العمل» يعير «الليكود» بمجزرة
صبرا وشاتيال ،كان األخير ّ
يرد بسهولة أن
ّ
ّ
اللبنانية-األداة اإلسرائيلية ارتكبت
امليلشيا
مجازر في تل الزعتر ّوغيرها أثناء رعايتهم
من «العمل» )٧ .فليتوقف الجدال حــول دور
إي ـلــي حـبـيـقــة :لـيــس مــن شــك أن ــه ك ــان مـجــرم
حــرب قبل صـبــرا وشــاتـيــا وفـيـهــا ،وأن ــه قاد
ّ
الـجــزاريــن فــي أيــام املـجــازر بعد إع ــدام بشير
ّ
الجميل .إن إنعاش حبيقة من رفيق الحريري
ّ
وعـ ـب ــد ال ـح ـل ـي ــم خـ ـ ـ ــدام (وال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـس ــوري
وحلفائه في لبنان) ال يمكن أن يمحي تاريخ
حبيقة الــدمــوي  )٨يـتــأكــد م ـ ّـرة أخ ــرى حجم
أكاذيب جوني عبده الذي ال يزال يزعم أنه لم
يكن يلتقي شارون عندما كان يستضيفه في
منزله ،إذ إن ملحق «كاهان» يظهر أن عبده
ْ
ّ
والجميل كانا
ضيفي في مزرعة شارون في
النقب )٩ ،صحيح أن ريغان استاء من مجازر
إسرائيل أثناء حصار بيروت لكن ذلك لم ِّ
يؤد
إل ــى إحـ ــداث ض ــرر فــي ال ـعــاقــات األمـيــركـ ّـيــة-
ّ
ّ
الجميل (بيار
اإلسرائيليةـ  )١٠كانت عائلة
وأمــن وبشير) ذليلة ومطيعة في تعاطيها
مــع الــراعــي اإلســرائـيـلــي .يـقــول جــوزيــف أبــو
خـلـيــل لـقــائــد عـسـكــري إســرائ ـي ـلــي« :أخـبــرنــا
ماذا تريد وسنعمل على تنفيذه» .هكذا كان
خطاب فريق السيادة واالستقالل.
إن هذا الكتاب ّ
يسد بعض الثغرات في رواية
ّ
مـسـيــرة «الـ ـس ــام» األم ـيــركــيــة .لـكــن يـجــب أن
ّ
ّ
عملية
تتشكل الــروايــة ال للمطالبة بإنعاش
«الـســام» ،وإنـمــا لدفنها إلــى األبــد ،ومراكمة
التراب فوقها.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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مسيرة العودة،
ُ
ستة أشهر من النضال المستدام
حيدر عيد *
بينما تستمر جهود القوى الشعبية في دعم مسيرة العودة التي انطلقت منذ ستة أشهر واستدامة
نضالها حتى تحقيق مطالبها ،توقفت مجددًا جهود القيادة الفلسطينية عن إتمام املصالحة
الوطنية التي انطلقت منذ ما يقارب سبع سنوات تحت رعاية مصرية .خلطت مسيرة العودة
األوراق وطرحت العديد من التساؤالت املهمة واألساسية التي تتعلق بجوهر القضية الفلسطينية
بعد  25عامًا على توقيع اتفاق أوسلو ،وبعد  11سنة من الحصار املفروض على قطاع غزة.
فتحت املسيرات الرافضة للحصار واملقاومة لالحتالل واملتشبثة في حقها في العودة إلى أرض
الــوطــن األفــق لـبــروز وعــي جديد شبيه بحالة الــوعــي الوطني الــذي ســاد ّإبــان االنتفاضة األولــى،
ّ
وتشكيل قيادة شعبية تحدت في حضورها على األرض القيادة السياسية ،وأثبتت قدرتها لتسلم
زمام املبادرة وطرح مطالبها املبينة على الحقوق والقانون الدولي .منذ بداية تأسيسها برهنت
مسيرة العودة الكبرى أنها قادرة على النهوض بوحدة وطنية حقيقية ،وال سيما أنها تجمع في
إطــارهــا إلــى جانب هيئات املجتمع املــدنــي ،معظم الفصائل بعد فشل كل املـحــاوالت للجمع بني
الفصيلني املتناحرين فتح وحماس منذ  .2006عملت املسيرة على صوغ أهدافها لخدمة املشروع
الوطني الفلسطيني ،في الوقت الذي صاغ فيه الفصيالن املتناحران أهدافهما لبناء نظام سياسي
يخدم مصالح طبقية وفئوية محددة ،ارتبط بعضها باالنقسام وبعضها بالتنسيق األمني مع
االحتالل ،وذلــك على حساب املشروع الوطني .وكل هذا يعتمد أساسًا على عدم هيمنة أجندة
حزبية ضيقة على املسيرة وتوجهاتها واملحافظة على طابعها الشعبي والالعنفي.
استطاع الوعي الجديد للقوى الشعبية للمسيرة أن يخترق السياسات القديمة املهيمنة للقيادة
الفلسطينية اليمينية الحالية والقيادة اليسارية «املعارضة» والتي ما زالت تقف عاجزة عن صوغ
استراتيجيات وطنية جامعة مستقلة وفعالة .كذلك استطاعت مسيرة العودة أن تستحوذ على
توافق املجتمع املدني والقوى السياسية في قطاع غزة في التوصل إلى نتيجة أن قوة الشعب هي
القوة الوحيدة التي يمكن التعويل عليها في هذه املرحلة ،وال سيما بعد فرض إجــراءات عقابية
ً
على سكانه منذ ما يقارب سنة ونصف سنة لم تستثن أحدًا ،وال حتى مرضاه وجرحاه ،فضال
عن التحريض على القطاع عربيًا ودوليًا.
تدعو مسيرة الـعــودة الكبرى إلــى القطيعة التامة مع نهج أوسلو وملحقاته ،الــذي ُينكره اليوم،
بعد  25عامًا ،واضعوه وآخــرون شهدوا عليه ودافعوا عنه ّ
وروجــوا لنهجه ،بما فيها حل إقامة
دويلة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية تمارس العنصرية ضد رعاياها .ترى مسيرة العودة
في إحياء مفهومي التحرير وتقرير املصير نموذجًا تحرريًا من االستعمار ،وذلــك من خالل
التعامل مع الحقائق الجديدة على األرض التي فرضتها إسرائيل وأدت إلى استحالة إقامة دولة
فلسطينية مستقلة حتى على  %22من أرض فلسطني التاريخية .هــذه املـبــادرة الشعبية هي
ٌ
محاولة جماهيرية إلعادة توجيه الدفة نحو تحقيق الحقوق املشروعة من ناحية ،وربط مكونات
الشعب الفلسطيني الثالثة في الداخل الفلسطيني ،وعلى األرض املحتلة وفي الشتات بالقطاع
ّ
فالغزي لم يكن يومًا فلسطينيًا
والذي هو بدوره جزء ال يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية.
َ
ّ
بتحمل مسؤولية االنقسام الوطني الحاد ،وهو الذي ساهم منذ انطالق
غير وطني كي ُيطالب
«الوطنية الفلسطينية» املعاصرة بالدور األبرز في تكوينها والدفاع عنها بشراسة.
لقد استلهم النشطاء الفلسطينيون في غــزة الكثير من تجربة النضال ضد نظام األبارتهيد
التي هي نفسها ساهمت في نهاية الثمانينيات على التعبئة الجماهيرية في االنتفاضة األولى.
واستلهموا أيضًا في أدواتهم النضالية آليات مواجهة من تاريخ املقاومة الشعبية في فلسطني ،بما
فيه إضراب  1936واالنتفاضات الشعبية الالحقة في الضفة والقطاع ومناطق  .1948هذا الوعي
الجديد املنبثق في غزة ومنها يربط بني أشكال املقاومة الشعبية كافة ،وعلى رأسها الدعوة إلى
مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ،على غرار مقاطعة نظام
األبارتهيد .لقد طرحت مسيرات العودة بالفعل شعارات تتماشى مع أهداف حركة املقاطعة التي
حققت نجاحات عاملية وأوجــدت إجماعًا فلسطينيًا غير مسبوقًا بني الفلسطينيني في أرجاء
الوطن والشتات .وسعت إلى تطوير عالقة مباشرة بني املقاومة الشعبية الريادية وأهمية إيالء
الدور للمجتمع املدني في قيادتها ،بالنظر إلى الدروس املستمدة من التجارب واألساليب النضالية
األخرى املتبعة على مدى عقود من الزمن.
وبالرغم من أن حركة املقاطعة لم ّ
تتنب حتى اللحظة موقفًا سياسيًا واضحًا أو موحدًا إزاء إقامة
الدولة وما إذا ينبغي أن يكون الحل دولتني أو دولة ديمقراطية واحدة ،إال أن أهداف مسيرة العودة
ّ
الكبرى تتعارض تمامًا وحل الدولتني ألنه يتناقض جذريًا مع املطلب الرئيسي للمسيرة ،أال وهو
عــودة الالجئني وتعويضهم .وما مشاركة فلسطينيي حيفا ورام الله وبيت لحم وأم الفحم إال
إشارة إلى االتجاه الذي تأخذه املسيرة من ُبعد فلسطيني.
لقد آن األوان بعد ً 25عامًا من وهــم الــدولــة املستقلة املبني على اتفاق أوسلو أن تعلن القيادة
الفلسطينية صراحة التحلل من قيود أوسلو وتوابعها من تنسيق أمني وتبعية اقتصادية ،وأن
تتبنى صراحة نداء حركة املقاطعة عمليًا .كذلك ينبغي للقيادة الفلسطينية االمتناع عن الدخول
فــي أي «مـفــاوضــات» إال إذا كــان على رأس األجـنــدة مــوضــوع آلية تطبيق قــرار الجمعية العامة
لألمم املتحدة  ،194وكذلك ربط مطالب مكونات الشعب الفلسطيني األخــرى بتلك املفاوضات،
وال سيما مطلب إنهاء سياسات األبارتهيد التي تمارس ضد فلسطينيي  ،1948وبالتحديد
بعد قانون القومية الــذي سنته إسرائيل أخيرًا والــذي يعزز العنصرية ضد فلسطيني الداخل
ّ
ويشرع االستيطان على األرض الفلسطينية ،ودعم التحركات الشعبية ضد االحتالل التي أثبتت
أنها اإلطــار الوطني الــذي يجب التعويل عليه إلعــادة إنتاج املـشــروع الوطني ومحاربة املشروع
اإلسرائيلي االستعماري االستيطاني.
إن النضال من أجــل تحقيق الحرية والـعــودة وتقرير املصير لكل مكونات الشعب الفلسطيني
في الداخل والشتات هو التجسيد العملي لوحدة وطنية شاملة على األرض ،وحــدة ال تنحصر
في فصيلني ،أو في خطاب ما يسمى «شطري الوطن» ،بل في إعادة تشكيل الوعي الجمعي ،أي
الوعي الجديد ،الذي تساهم كل من مسيرة العودة وحركة املقاطعة في صياغة محدداته .لقد آن
األوان ،بعد ربع قرن على كارثة أوسلو ،لنضال جدي حاسم من أجل الحرية واملساواة والعدالة،
فثلثا سكان القطاع هم الجئون كفلت لهم الشرعية الدولية حق مقاومة االحتالل ،وحق العودة
والتعويض.
*محلل سياساتي في شبكة السياسات الفلسطينية «الشبكة» ،وأستاذ جامعي في
جامعة األقصى ـ غزة.

14

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

العالم

على الغالف

شرائع
«حموراسيسي»

ّ
ًّ
جمهورية
أن تعود عن عهدها الجمهوري ،لتبقى:
مصر
ـظ
حـ
ًّ
باالسم ،ملكية بالتطبيق .ثالثون سنة حكم فيها حسني مبارك لن
يكون على ما يبدو عددها بعيد المنال عن عبد الفتاح السيسي.
مرت والية «الجنرال» األولى بأربع سنوات فيما يجري العمل لتعديل
الثانية إلى  5أو  ،6ولتعديل آخر يفتح له والية ثالثة ،ما يعني بحسبة
بسيطة  18 - 14سنة حكم ،ثم «يفعل ...السيسي ما يشاء» .لكنّ ،
لتمر
هذه التعديالت ،ال بد من «الخوف» الذي يجب أن يحاصر كل شيء:
المواطنين ،األحزاب ،النواب ،رجال النظام الحالي ،رموز النظام السابق،

رجال األعمال ،اإلعــام ...وكل ما يمكن أن يقول «ال» ،أو حتى نصف
«ال» ،في وجه الرئيس الذي «أنقذ البالد»! وفعليًا بدأ تطبيق الخطة منذ
شهور قليلة ،بعدما أطاح السيسي بخالد فوزي من قيادة «المخابرات
العامة» ،ليبدأ مسلسل ّ
تغول «المخابرات الحربية» وعهد الحكم األمني
الواحد .أما الخارج ،فصار ينظر إلى الرجل كشريك «مريح» ،بل تخطى ما
كان يمكن أن يقدمه محمد مرسي ،أو حتى حسني مبارك  -الذي أتم
 90عامًا هذه السنة  -لو بقي في الحكم .فغابت االنتقادات األوروبية
واألميركية في مجال «حقوق اإلنسان» ،وبدت إسرائيل والسعودية
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واإلمارات أكثر ثقة بالرئيس المصري ،أو فرحًا به .وإذا ما نجح السيسي
في أن يكون رقمًا من أرقام «صفقة القرن» ،أو أن يحقق اتفاقًا ما
َبشأن غزة التي نجح في احتوائها منذ أكثر من سنة ،فإنه سيكون قد
تغاضيًا أوسع عما سيفعله في الداخل .على رغم هذا الرضا،
ض ِمن ّ
فإنه ال يمثل حصانة طبقًا لتجارب سابقيه .لهذا ،يكمل الرجل العمل
على إطالة البقاء في الحكم ،مستفيدًا من خضوع البرلمان له ،ليقر
بسلسلة القوانين خالل الدورة الجديدة لمجلس النواب ،ما هو أقرب إلى
«شرائع( ...حمورابي) السيسي»

القاهرة ـ جالل خيرت

السيسي على عرش «مملكة الخوف»
غيرت «الحربية» ،التي أتى السيسي
مــن صـفــوفـهــا ،وال ـتــي يمسك رجلها
ال ـس ــاب ــق ع ـب ــاس ك ــام ــل ب ــ«ال ـع ــام ــة»،
سياسة التعامل مــع جميع امللفات.
الـخـلـفـيــة الـعـسـكــريــة ال ـصــارمــة الـتــي
ن ـشــأ ف ـي ـهــا ق ـي ــادات ـه ــا ب ــات ــت امل ـحــرك
الرئيسي لهم فــي جميع التصرفات
والـتــوجـيـهــات املـ ّ
ـذيـلــة بتوقيعاتهم.
ف ـب ـخ ــاف ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـب ــرمل ــان،
ومنع نــواب املعارضة الحقيقية من
م ـمــارســة أي دور ،ن ـفــذت امل ـخــابــرات
في الشهور املاضية عملية استحواذ
ك ــام ــل ع ـلــى امل ـح ـط ــات الـتـلـفــزيــونـيــة
الخاصة ،بالقوة الجبرية والتهديد،
ب ـ ـ ــل دون س ـ ـ ـ ـ ــداد أي م ـس ـت ـح ـق ــات
ملــالـكــي ال ـق ـنــوات األص ـل ـيــن ،ب ــل كــان
املقابل إبقاءهم تحت الحماية ،وإال
ُ
فسيصار إلى مخالفتهم.
هـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا جـ ـ ـ ـ ــرى االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــواذ ع ـل ــى
م ـخ ـت ـلــف الـ ـش ــاش ــات ،ب ــل ع ــوق ــب كــل
مــن أب ــدى اع ـتــراضــا أو تحفظًا على
تـنـفـيــذ ال ـتـع ـل ـيـمــات ،م ــن اإلعــام ـيــن
واملنتجني ،بعقوبات قاسية وصلت
إلى حد املنع من الظهور ،أو اإلجبار
عـ ـل ــى الـ ـظـ ـه ــور عـ ـب ــر ق ـ ـنـ ــوات أخـ ــرى
وت ـق ــدي ــم أنـ ـ ــواع اخ ـ ــرى م ــن ال ـبــرامــج
ال ـت ــي ال تـنـتـقــد ال ــواق ــع وال تـتـطــرق
كـثـيـرًا إل ــى الـسـيــاســة .وحـتــى الدمية
الساخرة «أبلة فاهيتا» ،التي اعتزلت
السياسة في برنامجها ،لم تسلم من
االعـ ـت ــراض ع ـلــى م ـح ـتــويــاتــه .ووف ــق
املـعـلــومــات ،تـصــل نـســب االسـتـحــواذ
ألجهزة الدولة في املحطات املختلفة
إلــى  ،%51مــا يشكل رقيبًا يمنع بث
أخبار كثيرة ،في الوقت الذي أغلقت
فيه قنوات أخرى ّ
وسرحت إعالمييها

هذه الخطوات كلها ّ
مردها إلى خشية النظام من عنصر المفاجأة (آي بي ايه)

دون الحصول على تعويضات مالية.
واملشهد اليوم هو سياسة «الصوت
الواحد» التي تسيطر على املحطات،
مع التركيز على موضوعات معينة
واسـتـمــرار االحتفاء بــأي مشروعات

يــدشـنـهــا الــرئ ـيــس م ــع م ـنــع ذك ــر أي
ج ــوان ــب سـلـبـيــة فـيـهــا .مـشـهــد يعيد
الذاكرة إلى الحكم السابق وحتى ما
قبله ،إلى ّ
حد أن قرارات رفع الدعم عن
املـحــروقــات وارت ـفــاع األس ـعــار ،كانت

تـ ـب ــرر بــوص ـف ـهــا داعـ ـم ــة لــاق ـت ـصــاد
ومفيدة لألجيال املقبلة!

تغييب الوجه المنافس

ّ
هـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوات ك ــل ـه ــا م ــرده ــا إل ــى

خشية النظام مــن عنصر املفاجأة،
م ـ ــع أن ـ ـ ــه ال يـ ــوجـ ــد وج ـ ـ ــه س ـي ــاس ــي
يمكن أن يكون ق ــادرًا على مواجهة
السيسي فــي أي انـتـخــابــات مقبلة.
وق ــان ــون ـي ــا ،ي ـج ــري ال ـع ـمــل لـتـعــديــل

ال ــدسـ ـت ــور وزي ـ ـ ـ ــادة م ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة
ً
ـوات ،ف ـضــا عن
لتصير  5أو  6س ـن ـ ّ
ثالثة
ـرة
ـ
مل
ح
الترش
تعديل يتيح لــه
ّ
وأخ ـ ـيـ ــرة أو ج ـع ــل مـ ـ ــرات ال ـت ــرش ــح
مفتوحة ،األمر الذي يكسب السيسي
وقتًا إضافيًا ،لكن يبقى الخوف من
عنصر املـفــاجــأة وسـيـنــاريــو ظهور
وجه يجمع شتات املعارضة ويربك
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وه ـ ــو م ـ ــا ي ـج ـع ــل رج ــال ــه
يسعون إلى إسكات أي صوت حتى
لو لم يكن مسموعًا .أما بشأن رجال
الـنـظــام أنـفـسـهــم ،فسجلت الـشـهــور
املاضية أحداثًا متسارعة ،منها ما
هو استباقي ،ومنها ما هو عقابي،
كالقبض على الفريق سامي عنان
ومحاكمته عسكريًا وسريًا.
ُ
كذلك أوقــف املستشار هشام جنينة
ُ
وأح ـيــل على املحاكمة (عـلــى خلفية
تصريحاته عــن وجــود أوراق سرية
مــع عـنــان مــن أي ــام «ث ــورة  25يناير»
ت ـ ــدي ـ ــن شـ ـخـ ـصـ ـي ــات عـ ـ ـ ـ ــدة ،وم ـن ـه ــا
السيسي شخصيًا) ،مــرورًا بتوقيف
الـسـفـيــر مـعـصــوم م ـ ــرزوق والـقـبــض
عـلـيــه بـعــد دعـ ــوة طــرحـهــا للتظاهر
فــي مـيــدان التحرير ،وأيـضــا توقيف
امل ـع ــارض حـ ــازم عـبــد الـعـظـيــم ال ــذي
ت ــول ــى «ل ـج ـن ــة الـ ـشـ ـب ــاب» ف ــي حـمـلــة
ال ـس ـي ـس ــي االن ـت ـخ ــاب ـي ــة عـ ـ ــام 2014
ب ـس ـبــب دع ــوت ــه إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل تـكـتــل
ل ـل ـم ـعــارضــة ي ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات،
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى اسـ ـتـ ـص ــدار ح ـك ــم ضــد
ً
املحامي خالد علي ،يمنعه مستقبال
م ــن ال ـتــرشــح الن ـت ـخــابــات الــرئــاســة.
ه ـ ّـذا بـشــأن مــن ك ــان مــع السيسي أو
مــثــل جـ ــزءًا م ــن «امل ـخ ـض ــرم ــن» ،لكن
الـنـظــام يخشى امل ـفــاجــآت أيـضــا من

النظام األسبق ووجوهه ،مثل نجلي
الرئيس األسبق حسني مبارك ،عالء
وجـمــال ،خاصة عقب ظهورهما في
أكثر من مناسبة والترحيب الشعبي
بـهـمــا ،ولــذلــك عـمــل عـلــى اعتقالهما
أليام قبل اإلفــراج عنهما .فالرجالن،
الـ ـل ــذان سـ ّـب ـبــا خ ـ ــروج ال ـش ـعــب على
النظام فــي  ،2015مـ ّ
ـرحــب بهما اآلن
بـعــد قـ ــرارات رف ــع األس ـعــار وتحريك
سـ ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف وصـ ـع ــوب ــة ال ـح ــال ــة
املـعـيـشـيــة ل ـل ـمــواط ـنــن أك ـث ــر م ــن أي
وقــت مضى ،خاصة أنهما يسعيان
إلـ ــى ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ح ـك ــم قـضــائــي
بــإبــراء ذمتهما فــي قضية القصور
الرئاسية التي أدينا فيها ،وفي حال
نجاحهما في ذلك ،يمكن أن يخوض
أي منهما االنتخابات املقبلة.
أمـ ـ ـ ــا مـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ــارج نـ ـ ـظ ـ ــام ال ـس ـي ـس ــي،
فـ ـ ــا ي ـ ــوج ـ ــد ش ـ ـخـ ــص واحـ ـ ـ ـ ــد قـ ـ ــادر
ع ـل ــى م ــواجـ ـه ــة «ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال» فـ ــي أي
ان ـت ـخــابــات (ل ــو ط ــرأ ت ـعــديــل يسمح
ل ـلــرئ ـيــس ب ــال ـت ــرش ــح مـ ــرة ج ــدي ــدة -

سيطر النظام
بصورة شبه كلية
على اإلعالم والبرلمان
ّ
وقيد البقية

أو أخـ ـي ــرة  -ب ـعــد واليـ ـت ــه ال ـثــان ـيــة).
األم ــر املــرتـبــط بــالـخــوف ال ــذي زرعــه
األم ـ ـ ــن فـ ــي األح ـ ـ ـ ــزاب وال ـس ـيــاس ـيــن
م ــن م ـص ـيــر م ـظ ـلــم ،وسـ ــط تــأك ـيــدات
داخ ـل ـيــة (وأم ـن ـي ــة) ب ــأن ال ــدع ــم ال ــذي
كــان مــوجــودًا فــي السابق مــن الــدول
األوروب ـ ـيـ ــة ت ـحــت م ـس ـم ـيــات حـقــوق
ً
اإلنسان لن يكون متوافرًا مستقبال
م ـه ـم ــا ارت ـ ـكـ ــب الـ ـنـ ـظ ــام مـ ــن أخ ـط ــاء
ب ـحــق م ـعــارض ـيــه .ه ــذه ال ـتــأك ـيــدات،
مــن قـيــادات النظام ،يؤكدها النظام
بطريقته أيضًا ،وذلــك بالتوسع في
اس ـت ـصــدار األح ـك ــام املـتـعــاقـبــة بحق
قيادات «اإلخ ــوان املسلمون» وحتى
املـتـهـمــن بــاالنـضـمــام إل ــى الجماعة
التي صنفتها الحكومة «إرهابية»،
ب ــال ـت ــوازي أي ـضــا م ــع حــزمــة قــوانــن
ّ
ص ـ ــدرت أخـ ـيـ ـرًا وم ــك ـن ــت ال ــدول ــة من
مصادرة أموالهم وضمها إلى خزانة
الدولة دون انتظار أي أحكام نهائية.
االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ــوحـ ـي ــد مـ ــن كـ ــل ذلـ ــك،
حتى اآلن ،هــو األمــن الـعــام األسبق
ل ـج ــام ـع ــة ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ع ـم ــرو
م ـ ــوس ـ ــى ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـجـ ــري م ـ ـحـ ــاوالت
لترضيته واستمالته مــن وقــت إلى
آخر ،خاصة أن السمعة التي يتمتع
ب ـهــا عــرب ـيــا ودولـ ـي ــا ت ـج ـعــل ال ـن ـظــام
غير قادر على التعامل معه بطريقة
الــردع التي عومل بها الفريق أحمد
شفيق وأجبرته على االنسحاب من
الـحـيــاة الـسـيــاســة كـلـيــا ،أو سياسة
ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات بـ ــالـ ــزج فـ ــي ال ـس ـج ــون
التي جــرى التعامل بها مع حمدين
صـ ـب ــاح ــي (مـ ـن ــاف ــس ال ـس ـي ـس ــي فــي
انتخابات  )2014الــذي أعـلــن أنــه لن
ً
يترشح مستقبال مرة أخرى.

على رغم االنتقادات التي وجهها عبد
الفتاح السيسي ،بني حني وآخــر ،إلى
محاولة نـظــام حسني مـبــارك تمهيد
ال ـطــريــق أمـ ــام نـجـلــه ج ـمــال لـلـتــرشــح
الن ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ـ ّـة ،ف ــإن السيسي
ن ـف ـســه ل ــم ي ـم ـنــع ت ــوغ ــل ع ــائ ـل ـت ــه فــي
ال ــدول ــة ب ـن ـفــوذ قـ ــوي ،ب ــل ف ــي أج ـهــزة
سيادية .عمليًا ،حصل نجل الرئيس،
مـ ـحـ ـم ــود ،عـ ـل ــى ت ــرقـ ـي ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ل ـي ـج ــري ت ـص ـع ـيــده إلـ ــى رت ـب ــة عـمـيــد
فــي جهاز «املـخــابــرات الـعــامــة» ،وذلــك
عـنــدمــا تــولــى مـنـصــب رئ ـيــس املكتب
الـفـنــي لــرئـيــس ال ـج ـهــاز نـهــايــة الـعــام
املاضي ،وهو املنصب الذي استحدث
خ ـص ـي ـصــا ل ـ ــه ،ل ـي ـك ــون مـ ـش ــارك ــا مــع
الــرئ ـيــس ال ـجــديــد ل ــ«ال ـع ــام ــة» ،ال ـلــواء
عباس كامل ،في إعادة هيكلة الجهاز
ـان للرئيس
كـل ـيــا .كـمــا أدخـ ــل ن ـجــل ثـ ـ ٍ
يــدعــى حـســن ،وه ــو مـهـنــدس ،ليعمل
في إدارة االتصال داخل الجهاز.
أي ـ ـض ـ ــا ،يـ ـت ــول ــى شـ ـقـ ـي ــق ال ـس ـي ـس ــي،
املستشار أحمد سعيد ،منصب نائب
رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس
أمناء «وحــدة مكافحة غسيل األمــوال
وتمويل اإلرهــاب» التي تمارس دورًا
مهمًا فــي مــا يتعلق بــإعــداد التقارير

والتحريات للجهات القضائية حول
م ـصــادر الـتـمــويــل .مــع ذل ــك ،ال يظهر
ٌّ
أي مــن عائلة «ال ـج ـنــرال» فــي وسائل
اإلعالم ،على رغم مناصبهم املختلفة،
خصوصًا شقيقه الــذي صار يتجنب
لدواع
الظهور في دار القضاء العالي
ٍ
أمنية.

رجال الوالية الثانية
لم تكن األسابيع األولــى التي أعقبت
إعــادة انتخاب السيسي رئيسًا حتى
 2022ســوى مرحلة تمهيدية لبداية
مرحلة جديدة يرغب «الجنرال» فيها
باالستعانة بوجوه جديدة العتبارات
ع ــدة ،فـجــاءت حــركــة التغييرات أكبر
م ــن ال ـتــوق ـعــات ،ف ــي تــأكـيــد أن ال أحــد
باق في منصبه سوى الرئيس .فحتى
ٍ
من كانوا حوله وساندوه في أصعب
ّ
امل ــراح ــل ت ـغــيــرت م ـقــاعــدهــم وت ــراج ــع
تأثيرهم مع ظهور قيادات جديدة في
جميع مؤسسات الدولة بال استثناء،
حتى على رأس وزارة الدفاع.
صحيح أن الرئيس تخلص تدريجًا
مــن أعـضــاء املجلس الـعـسـكــري ،الــذي
ترأسه ّإبــان حكم محمد مرسي وكان
قـ ــد أق ـ ــر اإلطـ ــاحـ ــة ب ــال ــرئ ـي ــس امل ــدن ــي

املـنـتـخــب وإس ـنــاد الـحـكــم إل ــى رئيس
املـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،ل ـكــن امل ـفــاجــأة
الكبرى لدى القادة العسكريني كانت
اإلطاحة بالرجل الثاني في املجلس،
أي الفريق أول صدقي صبحي ،الذي
ُأق ـي ــل ف ــي ت ـعــديــل وزاري .ب ـعــد ذل ــك،
أسـ ـن ــدت حـقـيـبــة ال ــدف ــاع إل ــى الـفــريــق
أول محمد أحمد زكــي الــذي ال يعرف
غالبية املصريني مالمحه حتى اآلن،
فالرجل الذي جاء من قيادة «الحرس
الجمهوري» وال يظهر إال في حضرة
الرئيس ،ونــادرًا ما يخرج تصريح له
أو يظهر منفردًا ،على عكس صبحي
ال ــذي سلطت األضـ ــواء عليه بوصفه
ً
خـلـيـفــة مـحـتـمــا لـلـسـيـســي م ــن إط ــار
ال ـع ـس ـكــر ،م ــع أن ــه ل ــم ي ـبــد أي مــواقــف
سرية أو علنية عن طموح سياسي.
وص ـح ـي ــح أيـ ـض ــا أن ص ـب ـح ــي خ ــرج
مـكــرمــا بتعيينه مـسـتـشــارًا عسكريًا
لرئيس الجمهورية لكن هذا املنصب
ال يـعــدو كــونــه خــروجــا مشرفًا لوزير
ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــذي ّأم ـ ـ ـ ــن وأش ـ ـ ـ ـ ــرف ع ـلــى
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاسـ ـي ــة فـ ــي 2014
وأوص ـ ـ ـلـ ـ ــت الـ ـسـ ـيـ ـس ــي إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـك ــم،
خ ـص ــوص ــا أن األخ ـ ـيـ ــر اسـ ـتـ ـق ــال مــن
منصبه وزي ـرًا لـلــدفــاع قبل غلق باب

ال ـتــرشــح ب ــأي ــام ك ــي ي ـقــدم أوراقـ ـ ــه في
االنتخابات الرئاسية كمواطن مدني،
بسبب قــواعــد ال ـقــوات املسلحة التي
تـمـنــع الـعـسـكــريــن م ــن الـتـصــويــت أو
ال ـت ــرش ــح .وال ـس ـي ـن ــاريــو ن ـف ـســه تـكــرر
مع وزيــر الداخلية اللواء مجدي عبد
الغفار الذي وجد السيسي أن وجوده
عـ ـل ــى رأس الـ ـ ـ ـ ـ ـّ ــوزارة ص ـ ـ ــار ي ـف ــرض
نــوعــا مــن الـتــوغــل لــرجــال عبد الغفار
داخ ــل الـ ــوزارة ،مــا دفـعــه إلــى إقصائه
وتعيني رئـيــس جـهــاز األم ــن السابق،
ال ـل ــواء مـحـمــود تــوفـيــق ،فـيـمــا واصــل
الوزير الجديد إلغاء سياسات سلفه.
ف ـبــوجــوده أق ـصــي ع ـش ــرات ال ـق ـيــادات
ُ
وصـ ّـعــد آخ ــرون ،عبر حركة التنقالت
الـسـنــويــة ال ـتــي اعـتـمــدهــا بـعــد توليه
املنصب بأسابيع قليلة.
ج ــرأة «ال ـج ـن ــرال» ف ــي تـغـيـيــر وزي ــري
الــدفــاع والداخلية مــرة واح ــدة ّ
عبرت
بوضوح عن الطريقة التي اتبعها في
التعامل مع تصعيد قيادات وإقصاء
أخــرى ،وهــي ضمان «خــروج مشرف»
لـلـمـطــاح ب ـهــم ،بــإرضــائ ـهــم بمناصب
شــرفـيــة تمنح روات ــب أع ـلــى ،فيما تم
تجاهل من أبدى أدنى اعتراض ،حتى
لو لم يخرج هذا االعتراض عن الدائرة

 10كانون الثاني ــ  14أيار ()2018
زي ــادات متوالية فــي األس ـعــار شملت
قطاعات أساسية مثل «املترو» ومواد
أساسية مثل غاز الطهي واملحروقات.
 15شباط
إلقاء القبض على القيادي اإلسالمي
عـبــد املـنـعــم أبــو الـفـتــوح وقـيــاديــن من
حزبه خالل اجتماع لهم.
 1آذار
ف ـ ــرض قـ ـي ــود ع ـل ــى وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
الدولية عبر خـطــوات قانونية وأيضًا
ّ
محاولة التدخل في املحتوى.
 20آذار  29 -آذار
األج ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزة األم ـ ـن ـ ـي ـ ــة ت ـ ـض ـ ـغـ ــط ق ـب ــل
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة وخــالـهــا على
م ـخ ـت ـل ــف م ـ ــن لـ ـه ــم «تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات مــع
الدولة» ،لرفع صور مؤيدة لعبد الفتاح
السيسي.
 16أيار  13 -أيلول
الــدولــة تـطـ ّـبــق خطتها للسيطرة على
اإلعالم الخاص ،وال سيما الشاشات،
بإجبار مالكي القنوات على الدخول في
شراكات مع شركة تابعة للمخابرات.
 13 - 16تموز
األجهزة األمنية تطلق حملة من أجل
جـمــع تــواقـيــع مــن املــواط ـنــن للمطالبة
بتعديل املــادة  140من الدستور التي
تحدد مدة ترشح الرئيس.

عائلة «الجنرال» في مفاصل الدولة
املحيطة بالقصر .هذا ما حدث تمامًا
مع محافظ مطروح السابق ،عالء أبو
زيــد ،الــذي حــاول التجاوز والــوصــول
إل ــى الـسـيـســي م ـبــاشــرة ،فـمــا ك ــان من
الـ ـل ــواء ك ــام ــل (م ــدي ــر مـكـتــب الــرئـيــس
آنـ ـ ـ ــذاك) إال أن ط ـل ــب م ـن ــه ال ـب ـق ــاء فــي
امل ـن ــزل ،ثــم اسـتـبـعــد بـعــد ه ــذا املــوقــف
بشهرين تقريبًا من منصبه ،علمًا أن
أبو زيد هو مدير سابق لـ«املخابرات
الحربية» في املحافظة نفسها.
لكن ،ربما يكون التغيير األكثر مفاجأة
ه ــو إق ـص ــاء كــامــل نـفـســه م ــن منصب
مــديــر مكتب الــرئـيــس وإس ـنــاد املهمة
إلى اللواء محسن عبد النبي .اإلقصاء
الــذي جــاء مفاجئًا وعلى عكس ُ رغبة
الـلــواء ،كما تنقل مـصــادر ،لكن أسند
إليه منصب وزير «املخابرات العامة»،
ب ـعــد اإلط ــاح ــة ب ــال ـل ــواء خ ــال ــد ف ــوزي
ووضع األخير تحت اإلقامة الجبرية.
تقول املصادر إن اللواء عباس ،الذي
ج ـم ــع ب ــن اإلشـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى «ال ـع ــام ــة»
وإع ــادة هيكلتها ،وبــن إدارت ــه مكتب
الــرئ ـيــس شـ ـه ــورًا ،ل ــم ي ـكــن يــرغــب في
الرحيل عن االتحادية ،بل قدم أسماء
يمكن أن تتولى إدارة املخابرات .لكن
هـ ــذه األسـ ـم ــاء ل ــم ت ـلــق تــرح ـي ـبــا لــدى

«الرجل الواحد»
يحكم بالخوف

السيسي الــذي قــرر إسناد املهمة إلى
كامل وإبـعــاده عــن االتـحــاديــة ،ليبقى
في املخابرات فقط برفقة فريق عمله
الــذي كــان يــرافــق السيسي منذ عمله
فــي «الحربية» وتصعيده مــديـرًا لها
قبل أكثر من  9سنوات.
ومع أن الرئيس أخرج عباس ومقربيه
م ــن «االتـ ـح ــادي ــة» ،ف ــإن ن ـف ــوذه ــم ظل
موجودًا في القصر حتى وقت قريب،
وتحديدًا إلى حني االستعانة باللواء
محسن عبد النبي ليدير فريق عمل
الـ ـش ــؤون امل ـع ـنــويــة ب ـج ــوار الــرئ ـيــس.
وم ـح ـس ــن ،ال ـ ــذي ع ـلــم ب ــال ـق ــرار خــال
وج ــوده خ ــارج ال ـبــاد ،يسعى حاليًا
إل ــى انـ ـت ــزاع صــاح ـيــاتــه م ــن ع ـبــاس،
خ ـص ــوص ــا أن األخ ـ ـيـ ــر ب ـ ــات ي ـفــرض
املـ ـخ ــاب ــرات ورج ــالـ ـه ــا ف ــي ك ــل ش ــيء
حول السيسي ،وحتى خالل الجوالت
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ل ـل ــرئ ـي ــس ،مـ ــع أن خــالــد
ً
فــوزي مثال لم يكن يحضر غالبيتها
خ ـ ـ ــال م ــرحـ ـلـ ـت ــه .ووف ـ ـ ـ ــق امل ـ ـص ـ ــادر،
ال ـس ـي ـس ــي لـ ـي ــس غ ــاضـ ـب ــا مـ ــن ك ــام ــل
لكنه أراد تغيير موازين القوى داخل
«االتـ ـح ــادي ــة» ،خ ـصــوصــا م ــع رس ــوخ
ق ــوة األخ ـي ــر وت ــدخ ــات ــه ف ــي مختلف
امللفات ،وظهوره كأنه يتحدث باسم

الــرئـيــس ،وه ــو مــا تــراجــع بـشــدة بعد
تــول ـيــه امل ـخ ــاب ــرات ع ـلــى رغ ــم إشــرافــه
ع ـل ــى م ـل ـف ــات عـ ــدة أبـ ــرزهـ ــا «م ـن ـتــدى
شـبــاب ال ـعــالــم» امل ـقــرر إقــامـتــه الشهر
املقبل في شرم الشيخ.

رئيس حكومة «شكلي»
جــاء تغيير رئيس الحكومة السابق،
شــريــف إسـمــاعـيــل ،وتـعـيــن املهندس
مصطفى مــدبــولــي خلفًا لــه متوقعًا،
ف ــي ظ ــل م ــرض إس ـمــاع ـيــل الـ ــذي عني
مستشارًا لرئيس الجمهورية وصار
يـ ـت ــاب ــع مـ ـلـ ـف ــات ث ــان ــوي ــة مـ ــن بـيـنـهــا
م ـ ـش ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر وس ـ ـ ــط ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة،

تعلم السيسي من
تجربة مبارك أال تقوى
بطانته أكثر من الالزم

ف ـي ـمــا ح ــاف ــظ م ــدب ــول ــي فـ ــي مـنـصـبــه
الـ ـج ــدي ــد ع ـل ــى ط ـب ـي ـعــة ع ـم ـلــه م ـن ـف ـذًا
لتعليمات الرئيس .لكن من مفاجآت
التغييرات األخ ــرى اإلطــاحــة برئيس
«ج ـ ـهـ ــاز ال ــرق ــاب ــة اإلداري ـ ـ ـ ـ ـ ــة» ،الـ ـل ــواء
مـحـمــد ع ــرف ــان ،ال ــذي ملــع اس ـمــه بقوة
بعد عمليات ضبط الــرشــى املتعددة
وقضايا الفساد فــي الجهاز اإلداري
لـ ـ ـل ـ ــدول ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـط ــريـ ـق ــة م ـخ ــال ـف ــة
ل ـل ـقــانــون وال ــدسـ ـت ــور ،خ ـصــوصــا أن
الــرجــل يفترض خــروجــه مــن منصبه
ع ــام  .2022وح ــال ـي ــا ،ط ـلــب الـسـيـســي
مــن الــرئ ـيــس ال ـجــديــد لـلـجـهــاز تقليل
ال ـظ ـهــور اإلع ــام ــي وأال يـعـلــن جميع
القضايا للرأي العام.
ب ــالـ ـنـ ـظ ــر إلـ ـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــل الـ ـتـ ـع ــدي ــات
ال ـت ــي ش ـم ـلــت ت ـغ ـي ـيــر عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
امل ـحــاف ـظــن ،ف ــإن امل ــؤك ــد أن ال ـج ـنــرال
ل ــم ي ـع ــد ي ــرغ ــب ف ــي أن تـ ـك ــون ه ـنــاك
حاشية حــول الرئيس معروفة بقوة
نفوذها على غــرار ما حدث إبــان أيام
مـبــارك ،ففضل التخلص مــن الجميع
وإرج ــاعـ ـه ــم خ ـط ــوة إلـ ــى ال ـخ ـلــف مــع
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى والئـ ـه ــم ل ــه شـخـصـيــا،
وذلك مع إمكانية االستعانة ببعضهم
في أدوار أخرى قريبًا.

 29تموز
الـ ـسـ ـيـ ـس ــي ي ـ ــداف ـ ــع خ ـ ـ ــال «امل ــؤتـ ـم ــر
الوطني السادس للشباب» عن الزيادة

الكبيرة في رواتب الوزراء والنواب ألن
«للمنصب هيبته الـتــي يجب الحفاظ
عليها».
 23ــ  27آب
األمـ ــن يــدهــم م ـنــزل الـسـفـيــر الـســابــق
م ـع ـصــوم م ـ ــرزوق وق ـي ــادي ــن آخــريــن
فــي «الـتـيــار الـشـعـبــي» ،فــي استكمال
لالعتقاالت السياسية.
 30آب
الـسـيـســي ي ـج ــري تـغـيـيـرًا ك ـب ـي ـرًا في
حركة املحافظني والطاقم الدبلوماسي،
ك ـمــا ي ـق ـصــي رئ ـي ــس «ه ـي ـئــة الــرقــابــة
اإلداريـ ــة» ،الـلــواء محمد عــرفــان ،جــراء
نشاط األخير.
 14أيلول
ق ـ ـ ـ ـ ــررت لـ ـجـ ـن ــة «مـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرة أم ـ ـ ـ ــوال
وممتلكات جماعة اإلخوان املسلمني»،
ُ ِّ
التي شكلت بقرار من السيسي ،سلب
أمــوال الجماعة ومناصريها ملصلحة
الدولة.
 17أيلول
م ـح ـك ـمــة ف ــي الـ ـق ــاه ــرة تـ ـق ــرر ف ـج ــأة،
وخــال جلسة ملحاكمة جمال وعالء
مـبــارك ،إيداعهما في السجن قبل أن
يخرجا بعد ذلك بأيام.
 18أيلول
ّ
األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة ت ـتــدخــل ف ــي إع ــادة
تشكيل «ائـتــاف دعــم مصر» ،الكتلة
البرملانية الحائزة الغالبية ،في خطوة
مهمة لترتيب املشهد من أجل تمرير
قـ ــوانـ ــن ب ـص ـي ــاغ ــات م ـ ـحـ ــددة ت ـخــدم
السيسي ،وفي مقدمتها تمديد الوالية
الرئاسية.
 30أيلول
الـحـكــومــة تـعــد دراسـ ــة ل ـقــرض جديد
م ــن «ص ـن ــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي» بقيمة
 10-6مليارات دوالر وستعرضه على
الــرئـيــس ،وإذا واف ــق ،فستغرق البالد
في ديون إضافية.
 1تشرين األول
«امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ــإعـ ــام» ي ـصــدر
بيانًا يحذر فيه من البث املباشر من
دون إذن رسمي حتى على صفحات
«ف ــاي ـس ـب ــوك» ،وال س ـي ـمــا الـنــاشـطــن
الذين لديهم أكثر من  5آالف متابع.
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العالم

العالم

اليمن للمرة األولى منذ اندالع العدوان على اليمنّ ،
الوقوف بوجه «تحالف اإلجرام والتجويع» ،وتحميله ّمسؤولية
في
كافة
المحافظات
كلمة
د
تتوح
ّ
ّ
االنهيار االقتصاديّ .
تحول ُيتوقع أن يسلك مسارًا تصاعديًا خالل المرحلة المقبلة ،في ظل استمرار السعودية واإلمارات في سياساتهما ،وتشكل وعي
شعبي جامع بخطورتها

ابن سلمان يرد على إهانات ترامب:

ّ
«الحرب االقتصادية» توحد اليمنيين :معًا ضد تناهب الثروات
صنعاء ـــ رشيد الحداد
ّ
وحدت الحرب االقتصادية اليمنيني
ف ــي ج ـب ـهــة ال ــدف ــاع ع ــن ح ــق ال ـب ـقــاء.
فاملحافظات الـتــي ُرفـعــت فيها ،قبل
عامني ،عبارات الشكر لـ«التحالف»،
وجدت نفسها في مواجهة مصيرية
يقودها
مع سياسات التجويع التي
ّ
ً
ُ
حاوال تحقيق ما لم تحققه
األخير ،م ِ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ـ ــدى ثـ ـ ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات
ونصف سنة .تشديد الحصار على
امل ـحــاف ـظــات ال ــواق ـع ــة ت ـحــت سـيـطــرة
«حكومة اإلن ـقــاذ» ،واسـتـهــداف سبل
عيش املواطنني في املحافظات كافة
م ــن خـ ــال ضـ ــرب ال ـق ـي ـمــة ال ـشــرائ ـيــة
للعملة ،وسيلتان أرادت من خاللهما
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات إخ ـ ـضـ ــاع
َ
اليمنيني ،غير مكترثتني للتداعيات
ال ـن ــات ـج ــة مـ ــن تـ ــدهـ ــور س ـع ــر ص ــرف
الـ ــريـ ــال ال ـ ــذي ف ـق ــد  %60م ــن قـيـمـتــه
خــال األي ــام املــاضـيــة ،مــع مــا ّ
تسبب
ب ــه ذل ــك م ــن رد فـعــل شـعـبــي غــاضــب
ضــد «الـتـحــالــف» ،للمرة األول ــى منذ
بدء العدوان ،من املهرة شرقًا وحتى
ال ـحــديــدة غــربــا .وعـلــى رغ ــم محاولة
اإلم ـ ــارات تــوظـيــف الـسـخــط الشعبي
ف ــي ال ـج ـنــوب ض ــد ح ـكــومــة الــرئـيــس

مليون برميل
من
أكثر ُ
ّ
ّ
نفطي تصدر شهريًا عبر الضبة
من دون مناقصات
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ،عـبــد رب ــه منصور
ه ـ ـ ـ ــادي ،عـ ـب ــر «املـ ـجـ ـل ــس االن ـت ـق ــال ــي
الـجـنــوبــي» املــوالــي لـهــا ،إال أن ردود
الـفـعــل فــي املـحــافـظــات ال ـخــارجــة عن
ّ
ّ
سـيـطــرة حـكــومــة اإلن ـقــاذ ظــلــت تتهم
ت ـح ــال ــف ال ـ ـع ـ ــدوان ب ــال ــوق ــوف وراء
ّ
استمرت
االنهيار االقتصادي ،فيما
التظاهرات في رفع الشعارات ُامل ّ
نددة
ب ـس ـيــاســة ال ـت ـجــويــع ،وال ــداع ـي ــة إلــى
رحيل «التحالف» بشكل فوري.
الـ ـت ــده ــور الـ ـح ــاد ف ــي س ـع ــر ال ـص ــرف
فـتــح ،كــذلــك ،الكثير مــن املـ ّلـفــات التي
حاولت حكومة هــادي تجنبها خالل
الفترة املاضية .إذ تصاعدت ،أخيرًا،
املـ ـط ــالـ ـب ــات فـ ــي الـ ـجـ ـن ــوب وال ـش ـم ــال
بـ ــاس ـ ـت ـ ـعـ ــادة ع ـم ـل ـي ــة إنـ ـ ـت ـ ــاج ال ـن ـف ــط
ّ
والـ ـ ـغ ـ ــاز الـ ـل ــذي ــن ت ـش ــك ــل ع ــوائ ــده ـم ــا
 %75م ــن إج ـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات الـعــامــة

للبالد .لكن اليمنيني مـحــرومــون من
إمكانية االستفادة من تلك اإليــرادات
ب ـف ـعــل «س ـي ـط ــرة دول ال ـ ـعـ ــدوان على
َ
املنتجة فــي محافظتي
حـقــول النفط ِ
شـبــوة وحـضــرمــوت» وفـقــا ملــا يــؤكــده
مـصــدر فــي وزارة الـنـفــط فــي حكومة
اإلن ـقــاذ .ويكشف املـصــدر ،فــي حديث
إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،أن ق ـ ــوات إم ــارات ـي ــة
سيطرت قبل عــدة أشـهــر على جميع
ح ـ ـقـ ــول الـ ـنـ ـف ــط املـ ـن ـ ِـتـ ـج ــة ف ـ ــي ق ـط ــاع
املسيلة الـنـفـطــي ،الفـتــا إل ــى قـيــام أبــو
ظبي بتعزيز وجودها العسكري في
منشأة املسيلة النفطية بـلــواء كامل
من الـقــوات الخاصة اإلماراتية مـ ّ
ـزود
بــأربــع ط ــائ ــرات «أبــات ـشــي» مــوجــودة
داخ ـ ــل م ـط ــار ش ــرك ــة «ب ـت ــرو مـسـيـلــة»
(كـنــديــان نكسن ســابـقــا) ،والــواقــع في
قـطــاع « 14الـنـفـطــي» .ويـلـفــت املـصــدر
ً
حقوال نفطية ّ
تحولت إلى
إلى أن ثمة
ثـكـنــات عـسـكــريــة ،مـعـتـبـرًا م ــا يـحــدث
ب ـم ـثــابــة «ت ـق ــاس ــم ل ـل ـث ــروة ال ـس ـيــاديــة
ب ــن اإلمـ ـ ــارات وال ـس ـعــوديــة وق ـي ــادات
عسكرية تنتمي إل ــى ح ــزب اإلص ــاح
ف ــي م ـ ـ ــأرب» ،مــوض ـحــا أن «اإلم ـ ـ ــارات
تـسـيـطــر ع ـلــى امل ـن ـشــآت الـنـفـطـيــة في
حـ ـض ــرم ــوت وش ـ ـبـ ــوة بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق مــع
ال ــري ــاض ،ال ـت ــي تـسـعــى ه ــي األخ ــرى
ل ـل ـح ـص ــول عـ ـل ــى ام ـ ـت ـ ـيـ ــازات نـفـطـيــة
فــي ش ـبــوة ،فيما ال ي ــزال قـطــاع ذهبا
ال ـن ـف ـطــي ف ــي شـ ـب ــوة خـ ـ ــارج سـيـطــرة
الـقــوات املوالية لــإمــارات .أمــا القوات
املوالية للجنرال علي محسن األحمر
فـتـتـمــركــز بــال ـقــرب م ــن ق ـط ــاع الـعـقـلــة
ال ـن ـف ـطــي ف ــي شـ ـب ــوة ،وت ـس ـي ـطــر على
عدد من القطاعات النفطية اإلنتاجية
فــي شركة صافر النفطية ،وقطاعات
نفطية وغــازيــة أخ ــرى واق ـعــة مــا بني
شبوة ومأرب».
ما كشفه املصدر تؤكده ،كذلك ،مصادر
ن ـق ــاب ـي ــة فـ ــي ش ــرك ــة «ب ـ ـتـ ــرو م ـس ـي ـلــة»
ال ـت ــي تـنـتــج ش ـهــريــا أك ـث ــر م ــن مـلـيــون
ُ
برميل مــن الـخــام الثقيل ،ت ـصـ َّـدر عبر
ميناء الضبة النفطي في مدينة املكال
(مركز محافظة حضرموت) الخاضع
لسيطرة كتيبة إماراتية بقيادة ضابط
إم ــارات ــي يــدعــى أب ــو سـلـطــان الـشـحــي،
ُ
وتـبــاع من ّدون أي مناقصات رسمية
وبال ّ
أي تدخل من ِق َبل حكومة هادي،
وي ـت ــم ت ـحــويــل إي ــراداتـ ـه ــا م ــن الـعـمـلــة
الصعبة إلــى البنك األهلي السعودي.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـم ـصــدر ن ـف ـســه ،فـ ــإن ال ـق ــوات
اإلمــاراتـيــة املتمركزة في شركة «بترو
م ـس ـي ـل ــة» ب ــذريـ ـع ــة ح ـم ــاي ــة امل ـن ـش ــآت

األمم المتحدة:
إنقاذ العملة
أو «الالرجعة»
تواصلت ،أمــس ،التحركات االحتجاجية
ع ـلّــى ت ــده ــور األوضـ ـ ـ ــاع امل ـع ـي ـش ـيــة ،فــي
ظ ــل ت ـح ــذي ــرات أطـلـقـتـهــا األمـ ــم املـتـحــدة
م ــن تــداع ـيــات ان ـه ـيــار ال ـع ـمـلــة .وخــرجــت
فــي الـعــاصـمــة صـنـعــاء مـسـيــرة حــاشــدة
تحت شعار «ثــورة ضد تحالف اإلجــرام
وال ـ ـت ـ ـجـ ــويـ ــع» ،رفـ ـ ــع امل ـ ـشـ ــاركـ ــون فـيـهــا
شعارات ُم ّنددة بـ«الحرب االقتصادية»،
م ــؤك ــدي ــن «أنـ ـه ــا سـتـفـشــل ك ـمــا فشلت
الحروب العسكرية»ُ ،ومعلنني تضامنهم
مــع املـتـظــاهــريــن فــي مختلف محافظات
الـيـمــن .بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،ح ــذرت األمــم
املتحدة من أن تدهور سعر صرف الريال
اليمني يفاقم خطر املجاعة الذي يواجهه
مــايــن املــواطـنــن .ونـ ّـبـهــت منسقة األمــم
املـتـحــدة لـلـشــؤون اإلنـســانـيــة فــي اليمن،
ّ
استمرت قيمة
ليز غــرانــدي ،إلــى أنــه «إذا
ال ــري ــال فــي االن ـخ ـفــاض ،ف ــإن  3.5إل ــى 4
م ــاي ــن ش ـخــص آخ ــري ــن سـيـصـبـحــون
فــي وضــع مــا قبل ال ـجــوع» ،الفـتــة إلــى أن
«أسعار السلع األساسية ارتفعت بشكل
حاد في األسابيع األربعة املاضية ،بسبب
االن ـخ ـفــاض ال ـســريــع ف ــي قـيـمــة ال ــري ــال».
وقالت غراندي إن «الوضع أصبح ال يطاق
بالفعل ،وسوف نصل إلى نقطة الالرجعة
».ما لم ّ
يتم القيام بشيء إلنقاذ العملة
)األخبار(

تطالب االحتجاجات الشعبية المتصاعدة باستعادة عملية إنتاج النفط والغاز (أ ف ب)

ال ـن ـف ـط ـيــة ت ـف ــرض ال ـح ـص ــول ع ـل ــى مــا
نسبته  %5مــن حجم اإلنـتــاج اليومي
ع ـل ــى ث ـ ــاث ش ــرك ــات ن ـف ـط ـيــة مـنـ ِـتـجــة
لـلـنـفــط ف ــي «ق ـط ــاع  »14و«ق ـط ــاع »10
و«قطاع  »32في املسيلة.
حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـي ــة واليـ ـت ــه
اع ـت ــرف ــت ،ف ــي اج ـت ـم ــاع ط ـ ــارئ عـقــدتــه
ف ـ ــي الـ ـ ــريـ ـ ــاض قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،ب ــال ـل ـ ّج ــوء
«اض ـط ــراري ــا» إل ــى م ـصــادر تضخمية
ّ
العجز الـعــام فــي موازنتها.
للحد مــن ّ
وفـ ـيـ ـم ــا ت ـج ــن ـب ــت الـ ـح ــدي ــث عـ ــن دور
اإلم ـ ــارات ف ــي امل ـحــاف ـظــات الـجـنــوبـيــة،
ّ
اتـ ـهـ ـم ــت «االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــن» و«أن ـ ـصـ ــار

ال ـل ــه» و«اإلره ــابـ ـي ــن» بــإف ـشــال تنفيذ
ال ـع ــدي ــد م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات االق ـت ـصــاديــة
ا ُل ـت ــي ات ـخــذت ـهــا ال ـل ـجـنــة االق ـت ـصــاديــة
امل ـعـ ّـي ـنــة م ــن ق ـ َـب ــل ه ـ ــادي .وه ــو م ــا ّ
رد
ِ
ع ـل ـي ــه أح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة نـفـسـهــا
أحمد غالب ،الذي أكد استحالة تنفيذ
ّ
أي ح ـلــول أو مـعــالـجــات ف ــي ظ ــل عــدم
وج ــود أي سيطرة حقيقية للحكومة
فــي املـحــافـظــات الجنوبية والـشــرقـيــة،
ُمـطـ ِـالـبــا بــاسـتـعــادة م ــوارد الــدولــة في
تلك املحافظات .وبينما اكتفت حكومة
هـ ــادي ب ــدع ــوة ال ــري ــاض إل ــى تسهيل
السحب من الوديعة السعودية ،طالب

م ـس ـت ـشــار ال ــرئ ـي ــس امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـت ــه
ونــائــب رئـيــس حكومته الـســابــق ،عبد
ال ـعــزيــز جـ ـب ــاري ،امل ـق ـيــم ف ــي ال ـقــاهــرة،
ت ـح ــال ــف الـ ـ ـع ـ ــدوان ،ب ــال ـت ــدخ ــل إلن ـق ــاذ
الـعـمـلــة ،أو تثبيتها كـمــا كــانــت عليه
خالل األيام األولى لـ«عاصفة الحزم»،
وترك اليمنيني يواجهون مصيرهم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،أع ـ ــاد ت ـصــاعــد ال ــدع ــوات
إلــى وقــف تــدهــور العملة ،مــرة أخــرى،
مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة تـ ـحـ ـيـ ـي ــد االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد الـ ـت ــي
أطلقها قــائــد «أنـصــار الـلــه» عبد امللك
الحوثي ،إلى الواجهة .فاملبادرة دعت
إلــى تحييد اإليـ ــرادات الـعــامــة للدولة،

وتـسـلـيـمـهــا إل ــى جـهــة م ـحــايــدة تعمل
ّ
تحت إش ــراف األم ــم املـتـحــدة ،وتتولى
صرف رواتب املوظفني ،والحفاظ على
س ـعــر صـ ــرف ال ـع ـم ـلــة .ل ـكــن الـ ـ ـ ّ
ـرد جــاء
بـمـطــالـبــة «أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ب ــاالع ـت ــراف
بــ«الـشــرعـيــة» ،وتسليم اإليـ ــرادات إلى
«مــركــزي ع ــدن» .وهــي شــروط وصفها
مــراق ـبــون ب ــ«ال ـت ـع ـج ـيــزيــة» ،معتبرين
أنها ال تكشف عن وجــود رغبة إلنقاذ
ال ـي ـم ـن ـي ــن م ـ ــن االنـ ـ ـ ـ ـ ــزالق إل ـ ـ ــى ح ــاف ــة
املـ ـج ــاع ــة ،بـ ــل تـ ـخ ــدم دول الـ ـ ـع ـ ــدوان،
وتـ ـح ــاول إسـ ـق ــاط ج ــرائ ــم ال ـس ـعــوديــة
واإلمارات.

سوريا

ُ
تركيا «تجرد» فصائل إدلب :توسيع «الجيش الوطني»؟
بـيـنـمــا ي ـســود خ ـطــوط ال ـت ـمــاس بني
ال ـف ـص ــائ ــل والـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـسـ ــوري فــي
م ـح ـيــط إدلـ ـ ــب هـ ـ ــدوء حـ ـ ـ ٌ
ـذر ت ـشــوبــه
بعض الخروقات وعمليات القصف
امل ـت ـب ــادل ،وخ ــاص ــة ف ــي ري ـفــي حـمــاة
والالذقية ،لم تشهد منطقة «خفض
ال ـت ـص ـع ـي ــد» ف ــي إدلـ ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا،
خ ــال الـفـتــرة املــاض ـيــة ،أي تـطــورات
ف ـع ـل ـي ــة الف ـ ـتـ ــة عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار إنـ ـش ــاء
امل ـن ـط ـقــة «املـ ـن ــزوع ــة ال ـ ـسـ ــاح» وف ــق
مقتضى االت ـفــاق الــروســي ـ ـ التركي
فــي ســوتـشــي .غير أن نـشــاط أجهزة
االستخبارات التركية هناك تضاعف
بـ ـشـ ـك ــل الفـ ـ ـ ـ ــت ،وفـ ـ ـ ــق مـ ـ ــا ت ـت ـن ــاق ـل ــه
أوس ــاط مـعــارضــة ،لتذليل العقبات
أم ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــزام الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـن ــاش ـط ــة
هـ ـن ــاك ب ـخ ـطــط أن ـ ـقـ ــرة .ال ـج ــدي ــد فــي
ه ــذا الـسـيــاق ك ــان مــا نقلته مـصــادر
معارضة أمــس ،عن مطالبة الجانب

التركي ملمثلي الفصائل املسؤولني
ع ــن مـلــف الـتـنـسـيــق ،بـتــأمــن لــوائــح
اسمية للعناصر في كل التشكيالت،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ت ـ ـقـ ــديـ ــم لـ ـ ــوائـ ـ ــح جـ ــرد
باألسلحة العائدة لكل منها .وتأتي
هذه الخطوة بعدما أفيد عن وجود
نشاط تركي إلحصاء املدنيني أيضًا
ف ـ ــي الـ ـتـ ـجـ ـمـ ـع ــات ال ـس ـك ـن ـي ــة ض ـمــن
مـ ـح ــافـ ـظ ــة إدلـ ـ ـ ــب ومـ ـحـ ـيـ ـطـ ـه ــا ،إل ــى
جانب املستندات العقارية وغيرها.
ّ
ويذكر التوجه التركي بما جرى في
مناطق «درع ال ـفــرات» ،مــن خطوات
لتسهيل إدم ــاج املــؤسـســات املحلية
ف ــي املـنـظــومــة اإلداريـ ـ ــة الـتــركـيــة من
جهة ،والعمل على تنظيم الفصائل
الـعـسـكــريــة ضـمــن هيكلية «الجيش
الوطني».
وف ــي م ـ ــوازاة تـلــك ال ـت ـط ــورات ،تـبــدو
ف ــرص انـعـقــاد الـقـمــة الــربــاعـيــة التي

من تظاهرة قرب بلدة خربة الجوز في إدلب قبالة إحدى
نقاط الجيش التركي الحدودية (أ ف ب)

ّ
ب ــش ــر ب ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ــب
ط ـ ـيـ ــب أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ،م ـ ـتـ ــدن ـ ـيـ ــة وفـ ــق
التصريحات الروسية .فالقمة التي
ي ـف ـت ــرض أن ت ـج ـم ــع زع ـ ـمـ ــاء تــرك ـيــا
وروسيا وفرنسا وأملانيا لم تخلص
تـحـضـيــراتـهــا إل ــى نـتـيـجــة إيـجــابـيــة
ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة .وه ــو م ــا ّ
رده نــائــب
وزيــر الخارجية الــروســي ميخائيل
بـ ــوغـ ــدانـ ــوف ،فـ ــي ت ـص ــري ـح ــات إل ــى
وك ــال ــة «ت ـ ـ ــاس» أمـ ـ ــس ،إلـ ــى أس ـب ــاب
«تتعلق بالشركاء األوروبـيــن» ،من
دون أن يقدم مزيدًا من التوضيحات.
وكـ ــان الف ـت ــا ،ب ــالـ ـت ــوازي ،أن فــرنـســا
خــرجــت لتنتقد ،مــن بـعــد واشـنـطــن،
تـسـلـيــم مــوسـكــو مـنـظــومــة «»300-S
إل ــى الـجــانــب ال ـس ــوري ،عـلــى اعتبار
أنه ينذر بتصعيد عسكري ويعرقل
آفاق التوصل إلى حل سياسي.
ووس ــط تــركـيــز األوسـ ــاط األمـيــركـيــة

خ ـ ــال األسـ ـب ــوع ــن امل ــاضـ ـي ــن عـلــى
نـ ـق ــاش آل ـ ـيـ ــات «م ـج ــاب ـه ــة ال ــوج ــود
اإلي ــران ــي» فــي س ــوري ــا ،انـتـقــد وزيــر
الـ ــدفـ ــاع األمـ ـي ــرك ــي الـ ـس ــاب ــق ت ـشــاك
ه ـي ـغــل آل ـي ــة ت ـعــامــل إدارة الــرئ ـيــس
دونالد ترامب مع هذا امللف .واعتبر
في مقابلة مع موقع «ديفينس ون»
األمـ ـي ــرك ــي أن ـ ــه ال ي ـم ـك ــن ل ـل ــوالي ــات
املتحدة «طــرد» اإليرانيني عبر نشر
أل ـف ــي ج ـن ــدي أم ـيــركــي «ف ــي أق ــل من
نـصــف مـســاحــة ســوريــا» ،مستطردًا
بــالـقــول «حـسـنــا ،حـظــا سـعـيـدًا سيد
ب ــول ـت ــون (م ـس ـت ـشــار األم ـ ــن ال ـقــومــي
األميركي جون بولتون)» .ولفت إلى
أن ــه ال يـمـكــن تحقيق االس ـت ـقــرار في
سوريا «من دون الروس ،ومن دون
اإليرانيني ،أو الالعبني اآلخرين في
املنطقة».
(األخبار)

أحب العمل معه
رد محمد بن سلمان
بخجل ،على إهانات الرئيس
دونالد ترامب المستمرة
له ولوالده ،وعلى األوامر
األميركية بشأن دفع المزيد
مقابل «الحماية» وخفض
أسعار النفط ،بالقول إنه
يحب ترامب ،وأنه يجب
أن ُيقبل من األصدقاء
قولهم أشياء سيئة
اخ ـت ــار ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي ،محمد
بــن سـلـمــان ،التوقيت املـنــاســب ،إلجــراء
مقابلة مع من يطرح األسئلة الحاضرة،
كـ ــوكـ ــالـ ــة «ب ـ ـلـ ــوم ـ ـب ـ ـيـ ــرغ» ،ب ـ ـع ـ ـي ـ ـدًا مــن
إعـ ــام «الـ ـب ــاط» ،ب ـهــدف الـ ــرد عـلــى كل
التساؤالت املتراكمة دفعة واحدة ،سواء
ب ـش ــأن ف ـشــل «رؤيـ ـ ــة  ،»2030وأك ــذوب ــة
«السيادة» ،ولعبة «الحماية» األميركية
التي لم تنتهِ بإهانات ترامبية صادمة،
دفعت إلى أن تكون البداية في املقابلة:
«ق ــال ت ــرام ــب إن ــك ستستمر أسـبــوعــن
فقط من دون الواليات املتحدة» ،فرد ابن
سلمان مكتفيًا بــأن ذلــك «غـيــر دقـيــق»،
على اعتبار أن «السعودية تحتاج إلى
مــا يـقــرب مــن  2000ع ــام ،ربـمــا ،لتواجه
بـعــض امل ـخــاطــر» .فــولــي الـعـهــد الـشــاب،
يــرى أن «الــواليــات املتحدة بحاجة إلى
الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ولـ ـي ــس ال ـع ـك ــس ،مـشـيـرًا
إل ـ ــى أن «امل ـم ـل ـك ــة اس ـت ـط ــاع ــت ح ـمــايــة
مـصــالـحـهــا» ،ف ــي عـهــد الــرئ ـيــس ب ــاراك
أوباما« ،الذي عمل ضد أجندة الرياض
في املنطقة» ملدة ثماني سنوات ،معتبرًا
أن «النتيجة النهائية كانت أن الرياض
ً
نجحت ،فيما واشنطن فشلت» ،مستدال
في ذلك بمصر .يسأل املحاور :أال تهتم
ملا يقوله الرئيس ترامب عن والدك؟ لعله
يــرد على شــيء مــن اإلهــانــة املتواصلة،
لـكــن األخ ـيــر لــم يـخـ ّـيــب ال ـظــن ب ــه ،فكان
رده أن ــه «يـجــب أن تقبل أن أي صديق
سيقول أشـيــاء جـيــدة وأش ـيــاء سيئة»،
مؤكدًا أنــه يضع كل تلك اإلهــانــات «في
إطــار الصداقة» ،بل ذهــب إلــى تبريرها
بــأن «تــرامــب يتحدث إلــى شعبه داخــل
الواليات املتحدة األميركية» .وردًا على
سـ ــؤال ع ــن رد ال ـف ـعــل ال ـس ـع ــودي تـجــاه
كندا وأملانيا ،إذ اعتبر أن مطالبة كندا
ب ــاإلف ــراج ع ــن معتقلني ن ـش ـطــاء ،كــانــت
بمثابة «أوامر» ال تقبل بها السعودية،
مـشــددًا على أن «محاكمة النشطاء في
السعودية مرتبطة بقضايا تجسس».
ّ
لكن املحاور ذكر ابن سلمان ،بأن ترامب
أمــر السعودية بــ«الــدفــع» أكثر من أجل
حمايتها ،فرد بأن بالده «ال تدفع شيئًا
ألمـنـهــا» ،بــل «إن جميع األسـلـحــة التي
لــدي ـنــا م ــن ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة مــدفــوعــة
الـثـمــن ،ولـيـســت مـجــانـيــة» ،مـشـيـرًا إلــى
أن استراتيجية بــاده قبل فــوز ترامب
بــالــرئــاســة ،كــانــت ت ـقــوم عـلــى «تـحــويــل
معظم صفقات التسلح إلى دول أخرى»،
ل ـك ــن م ــع ف ـ ــوز تـ ــرامـ ــب ،ارت ـ ـ ــأت املـمـلـكــة

«شــراء  %60من أسلحتها من الواليات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ،واض ـ ـعـ ــا ص ـف ـق ــات ال ـس ــاح
املـلـيــاريــة األخ ـيــرة (خ ــال قمم الــريــاض
الثالث) في هذا اإلطار.
يؤكد ابن سلمان أنه يحب ترامب ويحب
العمل معه ،إذ يعتبر أن عالقة الرياض
م ـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن «جـ ـ ـي ـ ــدة ب ـن ـس ـب ــة %99
وه ـنــاك إشـكــالـيــة واحـ ــدة» .وأك ــد أنهما
سويًا حققا «الكثير في الشرق األوسط،
بخاصة ضد التطرف واأليديولوجيات
املتطرفة واإلره ــاب» ،مشيرًا إلــى أنهما
يـعـمــان ال ـي ــوم ،ل ــ«مــواج ـهــة املـتـطــرفــن
واإلره ــابـ ـي ــن ،وال ـت ـح ــرك ــات اإلي ــران ـي ــة
السلبية في الشرق األوسط».
وب ـش ــأن م ـطــال ـبــات ت ــرام ــب لـلـسـعــوديــة
بخفض أسعار النفط ،قال إن بالده لم
تقرر «أب ـدًا في تاريخ اململكة أن نحدد
أسـ ـع ــار الـ ـنـ ـف ــط» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ذل ــك
«يعتمد على العرض والطلب» ،ولكنه
أكد أن ما تلتزم به اململكة «هو التأكد
م ــن عـ ــدم وج ـ ــود ن ـقــص ف ــي الـ ـع ــرض».
ولـ ــدى س ــؤال ــه ع ــن ن ـتــائــج زي ــارت ــه إلــى
ال ـك ــوي ــت ،ب ـه ــدف إع ـ ــادة تـنـشـيــط حقل
الـخـفـجــي الـ ــذي ي ـقــع م ـحــل خ ــاف بني
ال ـب ـل ــدي ــن ،قـ ــال إن «ال ـس ـع ــودي ــة لــديـهــا
ال ـقــدرة عـلــى إن ـتــاج  1.3مـلـيــون برميل
ي ــومـ ـي ــا ،مـ ــن دون الـ ـحـ ـق ــل ال ـن ـف ـط ــي»،
لكنه أكــد «اق ـتــراب الـتــوصــل إلــى اتفاق
م ــع ال ـكــوي ـت ـيــن مل ــواص ـل ــة اإلنـ ـت ــاج في
ال ـح ـقــل ،خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس إلــى
الـعـشــر امل ـق ـب ـلــة» .وأوض ـ ــح أن الـجــانــب
ال ـس ـع ــودي ي ـح ــاول إق ـن ــاع الـكــويـتـيــن
بــال ـبــدء ف ــي اإلنـ ـت ــاج ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تجري املفاوضات حــول السيادة على
الحقل» ،لكن «هناك من قبل في الكويت
هــذا املقترح ،فيما رفــض الطرف اآلخر
استئناف االستخراج قبل حل النزاع»
من دون إيضاح من هي تلك األطراف.
وب ـش ــأن بـيــع أرامـ ـك ــو ،يـصــر مـحـمــد بن
سـلـمــان عـلــى أن الـخـطــة املـتـعـثــرة لبيع
أس ـهــم ف ــي ال ـع ـمــاق الـنـفـطــي «ستسير
قدمًا» ،واعـدًا بـ«طرح عام أولــي بحلول
 ،»2021ومتمسكًا برأيه عالي السقف،
بأن «قيمة الشركة اململوكة للدولة تبلغ
تريليوني دوالر أو أكثر».
وبشأن ملف معتقلي «ريتز كاريلتون»،
التي بدأت في تشرين الثاني /نوفمبر
املــاضــي ،أعـلــن أن «ثمانية أشـخــاص ال
يزالون محتجزين ضمن حملة مكافحة
ال ـف ـس ــاد ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» ،كــاش ـفــا ع ــن أنــه
«ج ــرى تـحــويــل  35مـلـيــار دوالر%40 ،
منها سيولة ،و %60منها أص ــول ،إلى
ً
الحكومة» من الحملة ،قائال إن التحويل
«سيكتمل ربما خالل العامني املقبلني».
وبشأن عدم إيفائه بوعوده بسد عجز
املـيــزانـيــة ،وخـفــض نسبة الـبـطــالــة إلــى
 ،%9أحــال ولــي العهد تلك الــوعــود إلى
ال ـع ــام « 2023ل ـل ـتــأكــد م ــن خ ـلــق فــرص
العمل والنمو االقتصادي واالستثمار
ف ــي امل ـم ـل ـك ــة» ،مــرج ـعــا ذلـ ــك إلـ ــى «آثـ ــار
ج ــان ـب ـي ــة ط ـب ـي ـع ـي ــة ال ب ـ ــد مـ ـنـ ـه ــا» فــي
عملية إعــادة هيكلة االقتصاد .وبشأن
قـضـيــة اخ ـت ـفــاء الـصـحــافــي ال ـس ـعــودي،
ج ـ ـمـ ــال خ ــاشـ ـقـ ـج ــي ،ق ـ ـ ــال إن ـ ـ ــه ي ــرح ــب
«بتفتيش تركي لقنصليتنا للبحث عن
خاشقجي».
(األخبار)

وعد ابن سلمان بطرح عام أولي لـ«أرامكو» في حلول عام ( 2021أ ف ب)
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الحدث
أكد مصدر خليجي أن السلطات السعودية
أبلغت أنقرة ،أمس ،أن الكاتب السعودي
جمال خاشقجي «بات في الرياض» .وسرد
المصدر عددًا من تحركات خاشقجي في
المدة الماضية ،وأهمها لقاءاته بخالد بن
سلمان في واشنطن ،وهو ما يثير المزيد من
عالمات االستفهام حول القضية

ّ
السعوديون يبلغون األتراك:
خاشقجي في الرياض

ّ
نظم إعالميون أمس وقفة أمام القنصلية
السعودية تضامنًا مع خاشقجي (أ ف ب)

كشف مصدر خليجي لـ«األخبار» أن عملية نقل الصحافي
السعودي جمال خاشقجي إلى الرياض باتت مؤكدة .ونقل
املصدر أن السلطات السعودية ،وقــرابــة العاشرة من صباح
أمــس ،تواصلت مع السلطات التركية وأبلغتها حسم مصير
خــاشـقـجــي بــاسـتـعــادتــه ،وأن ــه ب ــات فــي األراضـ ــي الـسـعــوديــة.
املعلومات ،فإن انتقال خاشقجي إلى السعودية تم
وبحسب ّ
بعملية مـعــقــدة ،وبعد أن كــان قــد قـ ّـدم سفير السعودية لدى
واشـنـطــن ،نجل املـلــك وشقيق ولــي الـعـهــد ،خــالــد بــن سلمان،
تطمينات للرجل في وقت سابق ،بأنه لن ُي ّ
مس في حال عاد
إلــى ال ـبــاد .وأف ــادت املعلومات بــأن خاشقجي كــان قــد دخل
إلى املبنى الرقم  1في القنصلية حيث كانت تنتظر خطيبته
خــارجــا أمــام املبنى ،ومــن ثــم خــرج مــن مبنى آخــر للقنصلية
يحمل الرقم  2عبر ممر يربط املبنيني ،قبل أن يتم إصعاده
إلى سيارة بيضاء كبيرة توجهت إلى املطار .وقال املصدر إن
العملية تواطأ فيها أحد الضباط األتراك .الشكوك ال تزال تحوم
ً
حول ما جرى .فأوال ،التقى خاشقجي «وجهًا لوجه» بخالد بن
سلمان في واشنطن ،أربع مرات في املدة املاضية .وهو ما دفع
مسؤولني أميركيني إلى االستفسار من خاشقجي عن أسباب
هذه اللقاءات ،رغم عالقته السيئة بالنظام السعودي وموقفه
املعارض ،فما كان منه إال أن وضع األمر في إطار متابعة «أمور
عائلية داخل اململكة» طلب من األمير السعودي مساعدته فيها
كــونــه سفيرًا للمملكة لــدى واشـنـطــن .األم ــر الثاني «املــريــب»،
بحسب متابعني لتحركات خاشقجي ،قيامه بتحويل مبلغ
مالي إلى تركيا يفوق  200ألف دوالر ،استخدمها في شراء
شقة له في مدينة اسطنبول ،حيث خطيبته التركية التي كان
من املفترض أن ينتقل للسكن (ليس واضحًا إذا كان سكنًا
مؤقتًا أو دائـمــا) معها فــي الشقة بعد تثبيت زواجـهـمــا لدى
القنصلية السعودية آخر مكان شوهد فيه خاشقجي .لقاءات
خاشقجي بـخــالــد بــن سـلـمــان تـفـتــرض أن ــه لــو ت ـجــاوب األول
واختار العودة إلى حضن النظام السعودي ،ومبايعة محمد
بن سلمان ووال ــده ،لفعل ذلــك بسالسة وبــا ضجيج ،ما دام
«األمير» ضامنًا لعودته .لكن مالبسات ما جرى مع خاشقجي
يثير الشكوك حــول رفضه ألي «تصالح» مع النظام ،ما دفع
الرياض إلى الغدر به عبر عملية أمنية .هنا تظهر معلومتان
تجعالن من خاشقجي لغزًا صعب الفكاك .األولــى أن الرجل
قبل مــدة قصيرة تواصل أكثر من مــرة مع أحــد الصحافيني
الـعــرب املـعــروفــن ،وط ــرح نفسه «وسـيـطــا» بينه وبــن النظام
السعودي إلجراء مصالحة ،وهو ما أثار لدى البعض تساؤالت
بشأن كيف يمكن لـ«معارض» أن يتوسط لدى النظام ،وكأن
خاشقجي لــم يكن يــدرك أنــه غير مقبول إلــى هــذا الحد وهو
املعارض «الهادئ» .الثانية ،أنه ومنذ البارحة بالحد األدنى ،فإن
الهاتف الجوال لخاشقجي في يد املستشار في الديوان امللكي
سعود القحطاني .وقــد قــام األخير باالتصال بأمراء وكتاب
وشخصيات عامة ،تواصلوا مع خاشقجي في املدة املاضية
عبر هذا الهاتف ،محذرًا إياهم من أن الديوان امللكي بات يملك
كل املعلومات ّ
عمن تواصل مع خاشقجي.

18

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

العالم

فلسطين

ً
ّ
قطر تضخ أمواال جديدة لغزة :بداية لتجاوز دور السلطة؟

مقالة

بومبيو في شرق آسيا:

«تحدي نووي الشمال» في انتظاره

االستنفار اإلسرائيلي على الحدود بجانب
تصاعد «مسيرات العودة» وتوتر
العالقة بين «حماس» والقاهرة،
دفعت كلها إلى تدخل أممي
بموافقة أميركية وإشارة إسرائيلية
وتمويل قطري لتخفيف واقع األزمة
واحتواء الموقف

يعود مايك بومبيو إلى
بيونغ يانغ للمرة الرابعة هذا
العام ،ضمن جولة آسيوية
على أربع دول على تماس
بالملف الكوري الشمالي.
تحدي بومبيو قد يكون
«صعبًا» إذ سيحاول وضع
خطوط التفاق تاريخي
مع كيم جونغ أون حول
الترسانة النووية ،وتحضير
لقمة ثانية تجمع كيم
ودونالد ترامب

غزة ــ هاني إبراهيم

ّ
ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ت ـعــقــد م ـح ــادث ــات وفــد
حركة «حـمــاس» مـجــددًا مــع املصريني
فــي ال ـقــاهــرة خ ــال األس ـب ــوع املــاضــي،
وإبـ ـ ـ ــاغ الـ ـح ــرك ــة أن ـ ــه لـ ــم ي ـع ــد لــدي ـهــا
«صبر أكثر» ،بدأ عدد من األطراف بما
فـيـهــا األم ــم امل ـت ـحــدة وح ـتــى إســرائـيــل
تـجــاوز دور السلطة الفلسطينية في
ق ـط ــاع غـ ــزة ،خ ـصــوصــا ف ــي ظ ــل إق ــرار
ص ـ ـ ــادر عـ ــن رأس ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـع ـ ــدو ،أي
رئـيــس الـ ــوزراء بنيامني نتنياهو ،أن
رام الله تدفع باتجاه خنق غــزة أكثر.
«التجاوز» ،الــذي ترعاه األمــم املتحدة
ويحظى بموافقة أميركية كما نقلت
مصادر سياسية ،يأتي بعد معلومات
صارحت فيها القاهرة وفد «حماس»،
فحواها أن إسرائيل أبلغت مصر بأن
لديها معلومات حول عملية عسكرية
كـبـيــرة تـنــوي امل ـقــاومــة تنفيذها على
حدود القطاع ،وهو ما دفع نحو تحرك
قطري  -بــإشــارة إسرائيلية  -لتجاوز
السلطة فــي قضية الكهرباء ،وإعطاء
ض ــوء أخ ـضــر لـتـمــويــل ال ــدوح ــة وقــود
محطة توليد الطاقة الوحيدة.
تـقــول م ـصــادر مطلعة ل ــ«األخ ـبــار» إن
إسرائيل تسلمت رسميًا من القطريني،
عبر األمــم املـتـحــدة ،ثمن وقــود محطة
الـتــولـيــد بـمــا يـكـفــي الـقـطــاع مل ــدة ستة
أش ـهــر ،وه ــو مــا يـتــوقــع أن ي ــؤدي إلــى
ت ـح ـس ــن الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي لـيـصــل
الغزيني بواقع  8ساعات وصل تليها
 8ســاعــات قـطــع ،بعدما كــانــت تــأتــي 4
وص ــل ث ــم  12قـطــع يــوم ـيــا .لـكــن األه ــم
والالفت هو التوافق مع األمم املتحدة
ع ـل ــى دفـ ــع روات ـ ـ ــب ك ــام ـل ــة لـلـمــوظـفــن
املدنيني التابعني لحكومة «حـمــاس»
ال ـس ــاب ـق ــة ل ـث ــاث ــة أش ـ ـهـ ــر ،ع ـب ــر األمـ ــم
املـتـحــدة أي ـضــا ،وبــاآللـيــة الـتــي ُجـ ّـربــت
م ــرة واحـ ــدة بـعــد انـتـهــاء ح ــرب ،2014

تقرير

استشهد أمس  3فلسطينيين وأصيب أكثر من  300خالل «مسيرات العودة» (أ ف ب )

وكانت آنذاك  -واآلن  -بتمويل قطري.
وعـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن األمـ ــم املـتـحــدة
وال ـق ـط ــري ــن ت ـس ـل ـم ــوا مـ ــن «حـ ـم ــاس»
كـشــوفــا ب ـفــاتــورة ال ــروات ــب للموظفني
املــدنـيــن مــن أجــل الـبــدء فــي تجهيزها
للصرف قريبًا ،فيما ستتولى وزارات
الحكومة السابقة صرف رواتب كاملة
لـلـعـسـكــريــن ال ــذي ــن تــرفــض إســرائ ـيــل
إدخال أموال لهم.
أيضًا ،أبلغت األمــم املتحدة «حماس»
أنها ستشرع في إقامة محطة تحلية
مياه كبرى للقطاع من أجل حل مشكلة
املـ ـ ـي ـ ــاه ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى وج ـ ـ ــود م ــواف ـق ــة
إســرائـيـلـيــة مبدئية عـلــى مـنــح  5آالف
تاجر فلسطيني من القطاع تصاريح
لـ ــدخـ ــول ف ـل ـس ـط ــن امل ـح ـت ـل ــة «بـ ـه ــدف
تحسني الواقع االقتصادي».
أما على مستوى العالقة بني «حماس»
وال ـق ــاه ــرة ،ف ـقــال م ـصــدر إن ـهــا شـهــدت
ت ــوتـ ـرًا خ ـ ــال الـ ـلـ ـق ــاءات األخ ـ ـيـ ــرة فــي
القاهرة ،وذلك في ضوء نقل املصريني
اسـتـفـســارًا ،م ـصــدره إســرائـيـلــي ،حــول

نية املقاومة تنفيذ عملية كبيرة على
ال ـحــدود ،وهــو مــا «ردت عليه حماس
بـتــأكـيــد حـقـهــا ال ــذه ــاب إل ــى أي خـيــار
ت ــراه مناسبًا طــاملــا يــواصــل الوسطاء
امل ـم ــاط ـل ــة» .هـ ــذا ال ـت ــوت ــر ف ـتــح امل ـجــال
ل ـل ـحــديــث ع ــن م ـمــاط ـلــة امل ـص ــري ــن في
تنفيذ وعــودهــم ،خصوصًا في قضية
املـ ـخـ ـتـ ـطـ ـف ــن ،إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـح ـســن
العمل على معبر رفح ،وهو ما وعدت
الـقــاهــرة بحله خــال أي ــام ،األم ــر الــذي
أفـ ـض ــى م ـب ــدئ ـي ــا إلـ ـ ــى اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن 5
فلسطينيني كانت تعتقلهم مصر منذ
العام املاضي ،مع إعطاء وعود جديدة
ب ــاإلف ــراج عــن اآلخ ــري ــن وإن ـه ــاء قضية
ع ـن ــاص ــر «كـ ـت ــائ ــب الـ ـقـ ـس ــام» األربـ ـع ــة
املختطفني منذ سنوات.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،وعـ ـ ـ ــد املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــون ب ـت ـح ـســن
املــرور على معبر رفــح وإنـهــاء معاناة
املـســافــريــن عـبــر آلـيــة جــديــدة للفحص
األمني داخل املعبر ،بما يسهل الحركة
ويضاعف عدد املسافرين يوميًا ،على
أن تـنـفــذ قـبــل نـهــايــة الـشـهــر ال ـج ــاري.

وكان املصريون يحتجزون املسافرين
 24ساعة حتى إتمام الفحص األمني
لـهــم بــالـتــواصــل مــع مــركــز فــي منطقة
ش ــرم ال ـش ـيــخ .أي ـض ــا ،وعـ ــدت ال ـقــاهــرة
ب ـ ــ«مـ ــواج ـ ـهـ ــة أي خـ ـ ـط ـ ــوات م ـتــوق ـعــة
للتضييق على غــزة مــن قبل السلطة،
وذلــك بتحسني الحركة التجارية عبر
معبر رفح».
ميدانيًا ،استشهد أمــس الفتى فارس
حافظ السرساوي ( 12سنة) والشاب

ّ
وفد
القاهرة
رت
حذ
«حماس» من ّ
مغبة أي
عمليات حدودية

محمود أكــرم محمد أبــو سمعان (24
سـ ـن ــة) ،واالث ـ ـنـ ــان ارت ـق ـي ــا شـ ــرق غ ــزة،
وكذلك الشاب حسني فتحي الرقب (20
س ـنــة) ج ـنــوب ال ـق ـطــاع ،وذل ــك بجانب
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منها إلى املستشفيات ،جراء «مسيرات
الـعــودة» التي تتصاعد أيــام الجمعة.
ويأتي ذلك في وقت عزز جيش العدو
قــواتــه فــي منطقة «غــاف غــزة» وأعــاد
نشر منظومة «القبة الحديدية» منذ
يومني.
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،قـ ــال األمـ ـ ــن الـ ـع ــام لـحــركــة
«ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» ،زي ــاد الـنـخــالــة،
أم ـ ــس ،إن «املـ ـق ــاوم ــة ال ـب ــاس ـل ــة تـمـلــك
ال ـ ـقـ ــدرة واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ل ـت ـج ـعــل غ ــاف
غـ ــزة وامل ـس ـتــوط ـنــات امل ـح ـي ـطــة مـكــانــا
ال يصلح لـلـحـيــاة» ،مضيفًا فــي كلمة
ض ـم ــن فـ ـع ــالـ ـي ــات «ج ـمـ ـع ــة ال ـص ـم ــود
والـ ـثـ ـب ــات» ،إن «ق ـ ــوى املـ ـق ــاوم ــة ...لن
تستمر بصمتها وس ــوف تـتـقــدم في
الوقت املناسب لتلجم هذا االستهتار
بدماء شعبنا».

سـ ـتـ ـح ــط طـ ـ ــائـ ـ ــرة وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــوم ـب ـيــو ،ف ــي مـطــار
طــوك ـيــو الـ ـي ــوم ،ل ـت ـكــون ال ـي ــاب ــان أول
محطة لــه فــي جــولـتــه اآلس ـيــويــة التي
تستمر ثالثة أيــام وتشمل أربــع بلدان
هــي :الـيــابــان ،كــوريــا الشمالية ،كوريا
الجنوبية ،والصني .هذه الجولة تهدف
إلى «زيادة زخم محادثات نزع السالح
ال ـ ـن ـ ــووي» ،ك ـم ــا ي ــأم ــل الـ ــوزيـ ــر وض ــع
خ ـطــوط عــريـضــة الت ـفــاق تــاريـخــي مع
الرئيس الكوري الشمالي ،كيم جونغ
أون ،ال ــذي سيلقاه للمرة الثالثة هذا
الـعــام .إضافة إلــى تكليفه بالتحضير
لقمة جديدة تجمع الرئيس األميركي،
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،وك ـي ــم ب ـعــد قمتهما
األولى التي ُعقدت قبل ثالثة أشهر في
سنغافورة .وستكون محطة بومبيو
األخـ ـي ــرة ف ــي ه ــذه ال ـجــولــة ه ــي بـكــن،
حيث سيسعى لتهدئة الـتــوتــرات بني
البلدين والتي امتدت من التجارة إلى
األم ــن ،وفــق مــا أشــار إلـيــه «التلفزيون
وقت سابق.
الصيني» في ٍ
وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية،
هـ ـي ــذر نـ ــويـ ــرت قـ ــد أع ـل ـن ــت عـ ــن ه ــذه
الجولة الـثــاثــاء ،مــؤكــدة فــي بـيــان ،أن
«الوزير سيؤكد ،خالل جولته ،مجددًا
على تركيز اإلدارة املستمر على نزع
السالح النووي لكوريا بشكل نهائي
ويمكن التحقق منه ،وااللـتــزام طويل
األمـ ـ ــد ب ـت ـحــال ـفــات ـنــا وش ــراك ــاتـ ـن ــا فــي
امل ـن ـط ـق ــة» .وك ـ ــان بــوم ـب ـيــو ق ــد ص ـ ّـرح

قبل توجهه إلــى آسيا ،أنــه «واثــق من
أننا سنعود مــع تفاهم أفضل وتقدم
أه ـ ـ ّـم ن ـح ــو م ــواصـ ـل ــة جـ ـه ــودن ــا ال ـتــي
ت ـه ــدف إل ــى ب ـن ــاء ال ـطــريــق ف ــي ات ـجــاه
ن ـ ــزع األسـ ـلـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة» .وي ـس ـعــى
بومبيو املعروف بعدم تفاؤله في ما
يخص املحادثات مع بيونغ يانغ إلى
اس ـت ـخ ــدام ص ـيــغ دب ـلــومــاس ـيــة ح ــذرة
كتلك الـتــي يستخدمها تــرامــب ،الــذي
ق ــال إن ــه «وقـ ــع ف ــي ح ـ ّـب رج ــل بـيــونــغ
ّ
القوي» بعيد إعالنه بشكل عاجل
يانغ
انتهاء تهديد كوريا الشمالية الذري،
وذلك بعد جوالت من الحرب الكالمية
وال ـ ـت ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات بـ ـ ــن ال ـ ــرجـ ـ ـل ـ ــن .ل ـكــن
بالنسبة إلــى بومبيو ،التحدي اليوم
كـبـيــر ،ألن زيــارتــه الـســابـقــة فــي مطلع
تـمــوز /يوليو إلــى بيونغ يانغ بــاءت
بــال ـف ـشــل .وف ــي ن ـهــايــة آب /أغـسـطــس
ألغيت زيارة أخرى له إزاء املأزق الذي
كانت ّ
تمر به املفاوضات .ومذاك ،وعد
كيم بتفكيك موقع باليستي بحضور
م ـف ـت ـشــن أجـ ــانـ ــب ،خ ـص ــوص ــا إغ ــاق
مجمع «يونغبيون» النووي بشرط أن
تتخذ واشنطن «تدابير مقابلة».
ورأت أوسـ ــاط مـتــابـعــة ل ـهــذا امل ـلــف أن
بــوم ـب ـيــو ي ــري ــد «الـ ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـقــدم
م ـل ـم ــوس ف ــي ش ـ ــأن املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي»،

م ـش ـيــرة إلـ ــى أن الـ ـ ــدول األربـ ـع ــة الـتــي
سـ ـ ـي ـ ــزوره ـ ــا مـ ـعـ ـنـ ـي ــة ب ـ ـش ـ ـكـ ــل ك ـب ـي ــر
بالقضية الـكــوريــة الـشـمــالـيــة .ونقلت
وكــالــة «شينخوا» الصينية عــن مدير
الـسـيــاســات بـمــركــز دراسـ ــات الــرئــاســة
وال ـكــون ـغــرس ،دان مــاهــافــي ،قــولــه إن
«جــولــة بــومـبـيــو ت ـهــدف إل ــى مــواصـلــة
الــزخــم املـحـيــط بـنــزع ال ـســاح الـنــووي
وتحديد الفجوات القائمة بني بيونغ
يانغ وواشنطن في ما يتعلق بفهم ما
هي الحالة النهائية املطلوبة» ،مضيفًا
أن «من املهم معرفة الضمانات األمنية
والـ ـح ــواف ــز االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـع ــروض
الــدبـلــومــاسـيــة ال ـتــي يــريــدهــا كـيــم من
واشنطن وسيول للحفاظ على مضي
هــذه العملية قــدمــا» .كما رأى الخبير
أن ــه «ه ـنــاك زخـمــا تـجــاه الـتــوصــل إلــى
م ـعــاهــدة إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ،ول ـكــن هـنــاك
اختالفًا في الرؤى بالنسبة ملا ستعنيه
هذه املعاهدة من حيث التعاون وهيكل
التحالف بني واشنطن وسيول»ُ .يذكر
أن بومبيو سيتوجه إلى سيول مساء
األح ــد ،أي بـعــد لـقــائــه كـيــم ،وسيلتقي
بالرئيس الكوري الجنوبي ،مون جاي
إن ،الطالعه على النتائج التي ّ
توصل
إليها في بيونغ يانغ.
(األخبار)

سيحاول بومبيو تهدئة التوترات مغ بكين بعد أن امتدت من التجارة إلى األمن (أ ف ب)

العراق

ُ ِّ
ّ
عبد المهدي مدورًا الزوايا :المعايير ثم األسماء
ّ
في ظل أجواء غير مريحة
تحيط بالرجل ،بفعل
تهديدات «الصدريين»
وضبابية موقف
«المرجعية» ،يمضي رئيس
ّ
الوزراء المكلف عادل عبد
المهدي في ّ
ة
مهم
ً
محاوال
توصف بالصعبةِ ،
حصر النقاش األولي في
دائرة المعايير ،بعيدًا ّمن
بورصة األسماء ُ
والمرشحين

(أ ف ب)

بـ ــن ت ــرغ ـي ــب ب ــالـ ـتـ ـع ــاون وال ـت ـف ــاع ــل،
وتــرهـيــب مــن ال ـعــودة إلــى ال ـشــارع في
ح ــال ال ـف ـشــل ف ــي «ت ـط ـب ـيــق ال ـبــرنــامــج
الحكومي» خالل سنة واحدة ،يمضي
عادل عبد املهدي في تأليف الحكومة
االتـحــاديــة املقبلة ،وال ــذي ُيفترض أن
ُي ـتـ َّـمــه خ ــال مـهـلــة دس ـت ــوري ــة مـ ّـدتـهــا
 30يومًا منذ لحظة تكليفه .الترهيب
ي ــأت ــي ،ف ــي أغ ـل ـبــه ،م ــن جــانــب «الـتـيــار
ال ـ ـصـ ــدري» ب ــزع ــام ــة م ـق ـتــدى ال ـص ــدر،
على رغــم أن األخـيــر هــو أول مــن طرح
ّ
عبد املهدي لتولي املنصب ،في خطوة
اعـتـبــرهــا مـقــربــون مــن رئـيــس ال ــوزراء
امل ـن ـت ـه ـيــة والي ـ ـتـ ــه ،حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي،
«ان ـق ــاب ــا» عـلــى األخ ـي ــر ،عـلــى اعـتـبــار
أن ال ـت ـح ــال ــف مـ ــع ال ـ ـصـ ــدر ق ـ ــام عـلــى
ضـمــان الــواليــة الـثــانـيــة لـلـعـبــادي ،إال
أن «املــؤامــرة» ،والتي كان الصدر أحد
أرك ــان ـه ــا بـحـســب ه ـ ــؤالء ،ه ــدف ــت إلــى
«اإلط ــاح ــة بـحــزب الــدعــوة اإلســامـيــة،
وكان الضحية العبادي».

ّ
وفـيـمــا ي ــؤك ــد أن ـص ــار رئ ـيــس حكومة
ت ـص ــري ــف األع ـ ـمـ ــال أنـ ـه ــم «ض ـح ـي ــة»،
ي ـضــع أنـ ـص ــار األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«ح ــزب
الـ ـ ــدعـ ـ ــوة» ،ن ـ ـ ــوري امل ــالـ ـك ــي ،أن ـف ـس ـهــم
ف ــي امل ـق ـلــب ع ـي ـنــه ،إال أن ـه ــم يـحـ ّـمـلــون
العبادي مسؤولية «خـســارة الحكم»،
ُ
و«ي ـ ـصـ ـ ِّـبـ ــرون أن ـف ـس ـه ــم» ع ـل ــى مـ ــرارة
االن ـ ـص ـ ـيـ ــاع لـ ـ ُح ــاك ــم ب ـ ـغـ ــداد ال ـج ــدي ــد
َ
ّ
على قاعدة «لنساملن ما َس ِلمت أمور
الـ ـع ــراقـ ـي ــن» ،وف ـ ــق م ــا يـ ـق ــول م ـصــدر
ّ
مقرب من املالكي .وما بني الجناحني،
تـسـتـشـعــر مـعـظــم الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة
في بالد الرافدين نوعًا من االغتباط،
استطاعت إقصاء «الدعوة» عن
كونها
ّ
الحكم ،فيما ُيبشر تحالف «اإلصالح»
(الـ ـص ــدر وعـ ـم ــار ال ـح ـك ـيــم) ب ــ«ال ـع ـمــل
بشكل جدي على إصالح تركة  13عامًا
مــن حكم فــاســد» ،وفــق تعبير أوســاط
التحالف.
وم ـ ـ ــن م ــوق ـع ــه ك ـحــاكــم
ع ـب ــد امل ـ ـهـ ــديِ ،
فـعـلــي مـنـتـظــر ل ـل ـبــاد ،يـحـظــى ال ـيــوم

ّ
بــدعــم محلي ـ ـ إقليمي ـ ـ دول ــي واســع،
وسـ ــط تـ ـس ــاؤالت م ـس ـت ـمــرة ع ــن مــدى
دعم املرجعية الدينية العليا (آية الله
علي السيستاني) لــه .إذ جــرى ،أمس،
ت ـس ــري ــب م ـع ـل ــوم ــات ت ـن ــاق ــض مـ ــا تــم
تــداولــه أول مــن أمــس فــي هــذا الـشــأن،
ّ
وسط تكتم شديد يبديه املطلعون على
األجــواء السياسية في النجف .ووفقًا
للتسريبات الجديدة ،فإن السيستاني
مــا زال راف ـضــا اسـتـقـبــال السياسيني
بمن فيهم الشاغلون الجدد للرئاسات
ُالثالث ،وهو ما يذهب إليه أيضًا أحد
امل ّ
قربني من النجف بالقول إنه «ما من
ّ
كــام جــدي حــول زيــارة منظورة لعبد
املهدي إلى بيت السيد املرجع».
ً
وفي سياق قريب ،وتواصال لرسائل
الدعم املمنوح لعبد املهدي ،كان الفتًا
أمس اتصال وزير الخارجية األميركي
ّ
م ــاي ــك ب ــوم ـب ـي ــو ،ب ــال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف،
وتــأكـيــد األخـيــر أن «الـحـكــومــة املقبلة
ستضع فــي أولوياتها إعـمــار البالد،

وتقديم الخدمات للمواطنني ،وتعزيز
الـ ـع ــاق ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ــع امل ـج ـت ـمــع
ال ــدول ــي» ،إلــى جــانــب «االسـت ـمــرار في
ت ـعــزيــز األم ـ ــن ،وك ــل م ــا م ــن ش ــأن ــه أن
ي ـخــدم املــواط ـنــن ومـصـلـحــة ال ـبــاد».
أما وزارة الخارجية الروسية فأكدت
استمرار موسكو في دعم ً العراق في
حربه على اإلرهــاب ،معربة عن أملها
فــي «تـشـكـيــل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة في
أس ــرع وق ــت مـمـكــن ،بـهــدف الـعـمــل من
أجل التوافق الوطني ،وبما يتفق مع
مصالح كــل الـعــراقـيــن ،بغض النظر
عــن انـتـمــاءاتـهــم الـعــرقـيــة والــديـنـيــة»،
الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن «م ــوسـ ـك ــو س ـت ـســاعــد
بـغــداد فــي تنفيذ مشاريع اجتماعية
ً
واقتصادية هامة ،فضال عن املساعدة
في مكافحة اإلرهاب الدولي».
ّ
وع ـل ــى خـ ــط ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ق ــال
م ـص ــدر س ـيــاســي م ــن داخ ـ ــل تـحــالــف
«اإلصـ ـ ـ ـ ـ ــاح» ،لـ ـ ــ«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،إن عـبــد
امل ـه ــدي ل ــم ي ـت ـطـ ّـرق ـ ـ حـتــى اآلن ـ ـ إلــى
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شـكــل حـكــومـتــه ،سـ ـ ً
ـواء لـجـهــة تــوزيــع
حـقــائـبـهــا أو ت ـحــديــد وزرائ ـ ـهـ ــا ،وأن
ّ
الرئيس املكلف «مشغول حاليًا» في
انتقاء فريقه الخاص الــذي سيالزمه
طوال السنوات األربع املقبلة ،من دون
أن يخوض في غمار تسمية أعضائه،
حددًا مواصفاتهم ،وفي ّ
بل ُم ِّ
مقدمها
عدم ترشيح نواب من الدورة الحالية

أعربت واشنطن
وموسكو عن دعمهما
لعبد المهدي في
تأليف حكومته

ل ـش ـغــل ال ـح ـقــائــب ال ـ ــوزاري ـ ــة .امل ـصــدر
وصف عمل عبد املهدي بـ ُـ«الــدؤوب»،
خصوصًا أن الـطــروحــات املـقـ َّـدمــة من
القوى السياسية «مختلفة جدًا» ،وهو
يعمل على تكريس قــاعــدة «الـتــوافــق
والـشــراكــة» ،مــن خــال تــدويــر الــزوايــا،
وتقليص مساحات االخـتــاف في ما
بينها .وعلى رغــم أن حديث التأليف
ال ي ــزال فــي إط ــاره ال ـعــام ،إال أن فريق
العبادي يحاول ترويج معلومات عن
أن «مناصب ّ
عدة ُعرضت» على الرجل
في «الكابينة الوزارية الجديدة» ،وفق
أحــد أعـضــاء «ائ ـتــاف الـنـصــر» ،الــذي
«وزارة الخارجية واحدة
لفت إلى أن
ُ
م ــن امل ـق ـت ــرح ــات املـ ـق ـ َّـدم ــة ِلـ ــا يمتلكه
العبادي من عالقات دولية» ،مضيفًا
أن «العبادي ـ حتى هــذه اللحظة ـ لم
يـ ّ
ـرد على تلك ال ـعــروضّ ،فهو يــدرس
ذلــك ،ويمكن أن يقبل تسنم أي وزارة
ويمكن أن يرفض».
(األخبار)

أولوية وقف الصعود الصيني
وليد شرارة
يستعد حلف «الناتو» الجراء أكبر مناورات منذ سقوط االتحاد السوفياتي عام
 1991تحت مسمى «ترايندت جنكتشر  »18في النرويج ،يشارك فيها  45ألف
جندي من الدول األعضاء .تأتي هذه املناورات كرد مباشر من الحلف على مناورات
«فوستوك  »2018الروسية ـ ـ الصينية املشتركة التي شارك فيها  300000من عديد
القوات الروسية و 3200من القوات الصينية ،والتي ال نظير لها منذ عام ،1980
أي عشر سنوات قبل سقوط االتحاد السوفياتي .يترافق االعالن عن مناورات
«الناتو» مع تصعيد في حدة التصريحات األميركية ،وحتى التهديدات التي أطلقتها
سفيرة الواليات املتحدة لدى الحلف وعادت ونفتها الحقًا ،ضد موسكو .تال هذا
التصعيد بيومني اتهامات مشتركة ألربع دول غربية ،الواليات املتحدة ،وبريطانيا،
وهولندا وكندا ،ضد روسيا باملسؤولية عن ّ
شن أكبر هجمات سيبرانية عليها
في اآلونة األخيرة .املوقف املعادي تجاه روسيا العائدة بقوة الى الساحة الدولية
ليس مستغربًا من أعضاء حلف نشأ أساسًا ملواجهتها في زمن سابق ،ومن
قبل املؤسسة العسكرية األميركية التي تنظر إليها باعتبارها القوة الدولية األكثر
قدرة على املستوى العسكري للتصدي لسعي واشنطن املستمر لإلخالل بالتوازن
االستراتيجي الدولي .لكن هذا املوقف ال يحظى باإلجماع بني النخب السياسية
األميركية التي يرى قطاع وازن بينها ،يضم أنصار مدارس متباينة في السياسة
الدولية ،أن أولوية األولويات هي احتواء الصعود الصيني ووقفه ،ألنه برأيه التهديد
االستراتيجي األبرز للريادة األميركية على الصعيد العاملي في العقد املقبل.

تعددية قطبية «غير متوازنة»

لم ُيخف دونالد ترامب نياته تجاه الصني منذ أن كان مرشحًا لالنتخابات الرئاسية،
وتندرج الحرب التجارية التي شرع فيها ضد بكني ،عبر رفع الرسوم الجمركية
على  5745منتجًا صينيًا إلى  10في املئة حتى األول من كانون الثاني ،2019
ومن بعدها رفع هذه الرسوم الى  25في املئة ،كترجمة عملية لهذه النيات .لكن
الالفت هو انضمام رموز بارزة من أوساط النخب السياسية املعارضة لترامب
إلى حملة التهويل بالخطر الصيني والدعوة إلى مواجهته باعتباره التحدي األبرز
بالنسبة إلى الواليات املتحدة على الصعيد الدولي في املستقبل القريب .ستيفن
والت ،أحد أقطاب املدرسة الواقعية في الوسط السياسي واألكاديمي ،والناقد
ّ
املعروف للسياسة الخارجية األميركية في الشرق األوسط ،الذي شكل كتابه
مع جون ميرشايمر «اللوبي االسرائيلي والسياسة الخارجية األميركي» مرجعًا
لفهم هيمنة هذا اللوبي على خيارات واشنطن االستراتيجية في عهد جورج بوش
االبن ،انضم إلى مجموعة ّ
املهولني بالتهديد الصيني املحدق .ففي مقال نشره
على موقع دورية «فورين بوليسي» ،يرى والت أنه مع حلول عام  ،2025سيسود
على املستوى العاملي نمط من التعددية القطبية غير املتوازنة ،تحتفظ في إطارها
الواليات املتحدة ّ
بتفوق نسبي ،نظرًا إلى امتالكها رزمة من أوراق القوة التي ال
تضاهى في مجاالت القدرة االقتصادية والتطور التكنولوجي النوعي والقدرات
العسكرية والديمغرافيا املؤاتية وغياب أي تهديد في الجوار ألمنها الوطني ،لكن
تنافسها سيكون على أشده مع الالعب الدولي الذي يليها ،وهو الصني .وهو يؤكد
أن الفارق في القوة والقدرة سيكون كبيرًا بني هذين الطرفني وأطراف دولية أخرى
كأملانيا واليابان والهند وروسيا .يستخف والت بفرضية التهديد الروسي لدول
الغرب ،بما فيه دول أوروبا .عدد سكان الدول األوروبية مجتمعة  500مليون
نسمة ،بينما عدد سكان روسيا  140مليونًا ،وهو مرشح للتراجع .وحجم اقتصاد
أوروبا ّ
يقدر بـ 17تريليون دوالر ،بينما حجم اقتصاد روسيا ال يتجاوز حسب
التقديرات السائدة تريليوني دوالر .وتنفق الدول األوروبية األعضاء في «الناتو»
ثالثة الى أربعة أضعاف ما تنفقه روسيا على التسلح سنويًا .التركيز املبالغ فيه
على الخطر الروسي ،الوهمي بقدر كبير برأيه ،يحجب التهديد الفعلي وهو الصني.
انطالقًا من هذه القراءة للمشهد االستراتيجي الدولي ،يتوقع الخبير «الواقعي»
أن يتراجع الدور والحضور األميركيني في القارة العجوز لحساب االستدارة
نحو آسيا والتحدي الصيني .يتمحور هذا التحدي حول قضيتني :سعي الصني
املحموم للتفوق في بعض مجاالت التكنولوجيا الناشئة ،وتحولها الى قطب مرشح
للهيمنة على آسيا .وهو يعتقد ،وفي الحقيقة يوصي ،أن تقوم أميركا بالحد من
الوتيرة املتسارعة للتطور التكنولوجي والعلمي الصيني ،وأن تعمل على بناء
ّ
املتخوفة من الهيمنة الصينية ،على الرغم من اعترافة
حلف آسيوي يضم الدول
بصعوبة هذه املهمة ،نظرًا إلى العالقات االقتصادية املهمة بني هذه الدول والصني
والخالفات والتناقضات في ما بينها ،على الرغم من مخاوفها املشتركة من
صعود الجار القوي .العرض الطويل ملقالة والت ينبع من كونها تعكس تفكير
قطاع معتبر من النخبة األميركية .السؤال الذي يطرح نفسه تلقائيًا على «الخبير
الواقعي» هو عن كيفية قيام واشنطن بالحد من التطور التكنولوجي الصيني
ّ
وبأي أدوات .هل العقوبات االقتصادية والحرب التجارية هما من تلك األدوات ضد
ّ
دولة قارية ذات إمكانات هائلة تحولت في أربعة عقود الى مصنع العالم ،حيث
تمتلك الشركات األميركية استثمارات ضخمة؟ هل يخفى على والت أن الصني
هي املستثمر األول في سندات الخزينة األميركية ،وبالتالي أنها قادرة على إلحاق
خسائر فادحة باالقتصاد األميركي وبعملته العاملية ،الدوالر ،في حال الدخول في
مواجهة حاسمة مع واشنطن؟ سبق ملسؤول صيني أن جزم بأن هذا االستثمار
هو بمثابة سالح دمار شامل بيد بكني .ال تستطيع أميركا تحقيق الهدفني اللذين
يوردهما والت إال باعتماد استراتيجية احتواء نشطة تستلهم تلك التي اعتمدت
ضد االتحاد السوفياتي عبر محاولة استنزاف الصني بسباق تسلح ،والعمل على
إثارة النزاعات واالنقسامات داخلها و /أو بؤر التوتر في محيطها املباشر ،مع أن
مثل هذه االستراتيجية غير مضمونة النتائج ،ألن موازين القوى الدولية ّ
تغيرت،
والصني الحالية أقوى وأمنع من االتحاد السوفياتي السابق.
النخب األميركية بتياراتها املختلفة ،على الرغم من تبايناتها ،قلقة من ضمور
نفوذ بالدها وصعود املنافسني ،وهي تستسهل الدعوة للجوء إلى سياسات
الحصار وزعزعة االستقرار والحرب املنخفضة التوتر ملحاولة الحفاظ على هيمنة
لم تعد شروط استمرارها البنيوية قائمة.
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إعالنات

االنتخابات الرئاسية :هل تحدث الكارثة؟

ُ
األولى
الدورة
ًا
د
غ
جرى
ت
ّ
لالنتخابات الرئاسية ،والحكام،
ّ
والنواب ،وثلثي أعضاء
مجلس الشيوخ ،وسط
أجواء من االستقطاب
الشديد بين المتنافسين،
ٍ
وترجيح بفوز ّمرشح ّ
«اليمين المتطرف» ،الملقب
ّ
بـ«ترامب البرازيلي» ،الذي
المتطرف»
استفاد «اليمين
وعد بإقفال السفارة
من ترهل «يمين الوسط»
الفلسطينية في برازيلي
منا،تل وانشقاقات «اليسار»
ونقل سفارة بالده
االل ـت ـف ــات إل ــى أن ه ــذه ال ـح ــرب تـصــبّ
أبيب إلى القدس المحتلة
ّ
ّ ً
قصوى؛
إيــاء الشأن السيادي أهمية ّ
وع ـل ـيــه ،ل ــم ي ـت ــردد ف ــي إع ــان ــه أنـ ــه إذا
فاز في االنتخابات الرئاسية سيحرم
الــواليــات املتحدة األميركية أطماعها
في سلب ثروات البرازيل النفطية.
«ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــون» الـ ـس ــابـ ـق ــون رفـ ـض ــوا
دع ـ ــم ح ـ ـ ــداد ،ب ــل أم ـع ـن ــوا ف ــي تــوجـيــه
الـسـهــام إل ــى حليف األم ــس .إذ تــوالــى
امل ــرش ـح ــون ال ـث ــاث ــة :س ـيــريــو غــومـيــز،
ومــاريـنــا سيلفا ،وغيليرمي بــولــوس
ع ـ ـلـ ــى إشـ ـ ـع ـ ــال م ـ ــراك ـ ــب ح ـ ـ ـ ـ ــداد دون

حـكـمــا ف ــي مـصـلـحــة ع ــدوه ــم املـشـتــرك
جــايـيــر بــولـسـنــارو ،ال ــذي حـصــد عشر
ـاط إضــافـيــة ،خمسة بفعل محاولة
نـقـ ٍ
طعن فاشلة ّ
تعرض لها أثناء حملته
ٍ
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وخ ـم ـس ــة أخـ ـ ــرى وه ـبــه
ّإياها القاضي سيرجيو مورو ،بعد أن
ّ
ّ
«العمالي»
تعمد نشر اعترافات الوزير
السابق أنطونيو بالوسي ،التي اتهم
فيها حزبه بالفساد وهدر املال العام.
ومـ ــع ارتـ ـف ــاع ح ـظ ــوظ ب ــول ـس ـن ــارو أو

برازيليا ــ علي فرحات
اكتمل املشهد االنتخابي في البرازيل،
قـ ـب ــل س ـ ــاع ـ ــات م ـ ــن انـ ـ ـط ـ ــاق امل ـع ــرك ــة
األقـ ـس ـ ٌـى ،ف ــي ت ــاري ــخ ال ـب ــاد ال ـحــديــث.
مـ ـع ــرك ــة ال ت ـش ـب ــه س ــاب ـق ــات ـه ــا ،ال فــي
ال ـش ـكــل وال ف ــي امل ـض ـم ــون .الـتـنــافــس
ّ
حتميًا على
الــرئــاســي أصـبــح صــراعــا
هوية البرازيل املستقبلية ،بعد أن غزا
«الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف» ال ـســاحــة ،وأصـبــح
ّ
قــاب قــوســن مــن تــولــي زم ــام السلطة،
مستفيدًا مــن امل ـســار الـقـضــائــي ،الــذي
أبعد الزعيم اليساري لويس إيناسيو
ل ـ ــوال دا س ـي ـل ـفــا عـ ــن الـ ـتـ ـن ــاف ــس .آخ ــر
ّ
تصدر
استطالعات الــرأي أشــارت إلــى
مــرشــح «الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف» العسكري
امل ـت ـقــاعــد جــاي ـيــر ب ــول ـس ـن ــارو بنسبة
ب ـل ـغــت  33ف ــي املـ ـئ ــة ،ت ـ ــاه خ ـل ـي ـفــة دا
سيلفا الــوزيــر السابق فرناندو حداد
ّ
يسجل
بنسبة  23فــي امل ـئــة ،فـيـمــا لــم
مـ ــرشـ ــح «ي ـ ـمـ ــن ال ـ ــوس ـ ــط» جـ ـي ــرال ــدو
ألكمني ،ومرشح «يسار الوسط» سيرو
غوميز ،أكثر من  10في املئة ،ما حصر
املنافسة بني حداد وبولسنارو ،وهما
اللذان يسعيان إلى كسب ّ
التيار املتردد
بـعـ ّـد أن فـشـلــت كــل مـســاعــي انـسـحــاب
مرش ٍح لحساب آخر ،ما أسهم في بقاء
النتيجة غير واضحة املعالم.
ورغـ ـ ــم اس ـت ـب ـع ــاد اح ـت ـم ــال ـي ــة ال ـح ـســم
م ــن ال ـجــولــة األول ـ ــى ،يـسـعــى «الـيـمــن
املتطرف» إلى إبراز أسلحته «الثقيلة»
فــي ال ـســاعــات األخ ـي ــرة لـنـقــل مرشحه
إلــى القصر الرئاسي مــن دون معاناة
ال ـج ــول ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ال ـت ــي ق ــد ت ـق ـلــب كل
التوازنات .فالجولة األولى تحتاج إلى
 50فــي املـئــة مــن األصـ ــوات املحتسبة،
ُي ـس ـت ـث ـنــى م ـن ـه ٌــا ال ـت ـصــويــت األب ـيــض
وامل ـل ـغــي .نـسـبــة يــراهــن «الـيـمـيـنـيــون»
ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا م ــن خ ــال الـتـجـيـيــش
املستمر ضــد «الـعـ ّـمــالـيــن» واستمالة
ال ـت ـي ــارات الــدي ـن ـيــة امل ـت ـش ــددة ،ورس ــم
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ي ـح ـك ـم ـه ــا ال ـت ـع ــاط ــي
الفوقي مع باقي املرشحني ،وقــد ّ
توج
ذلــك برفض بولسنارو االنضمام إلى
املـنــاظــرة التلفزيونية األخ ـيــرة مساء
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،واك ـت ـفــى بمقابلة
حصرية مع إحدى ّاملحطات املوالية له.
ويـ ـ ــرى الـ ـخـ ـب ــراء أنـ ـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
املعركة غير املتكافئة بــن بولسنارو
وحداد ،إال أن األخير استطاع ّ مفاجأة
خ ـص ــوم ــه رغـ ــم دخ ــول ــه مـ ـت ــأخـ ـرًا إل ــى
ٌ
تأخير فرضه القضاء
حلبة املواجهة.
ال ــذي تلكأ فــي إص ــدار حكمه النهائي
فــي تــرشــح دا سيلفا .لـكـ ًـن «كــاريــزمــا»
ّ
ح ــداد وح ـض ــوره ،إض ــاف ــة إل ــى سجله
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـن ــاج ــح ،ك ــل ذل ـ ــك ح ـ ّـول ــه
ٌ
إلـ ـ ــى مـ ـن ــاف ــس شـ ـ ـ ــرس .ف ـ ـحـ ــداد وازن
ً
ع ـلــى اع ـت ـب ــاره وكـ ـي ــا لـ ــدا سـيـلـفــا من
ج ـه ــة ،وب ــن ح ـض ــوره الـشـخـصــي من
ٌ
ج ـهــةٍ أخـ ــرى .ت ـ ــوازن أظ ـهــره مـشــروعــه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ــذي ب ـ ــدت ف ـي ــه مل ـســاتــه
الـتـغـيـيــريــة ،وت ـم ـ ّـي ــزه ع ــن أس ــاف ــه في
الـ ـتـ ـع ــاط ــي مـ ــع ال ـ ـشـ ــأن االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي.
ه ــذا الـتـمــايــز لــم ي ـمـ ّـس إرث حــزبــه في

◄ إعالنات رسمية ►

◄ وفيات ►

البرازيل

ّ
«تــرامــب الـبــرازيـلــي» ،كــان الفـتــا تدخل
ـات اق ـت ـص ــادي ــة ًل ـت ـع ــزي ــز ال ـعـم ـلــة
ج ـ ـهـ ـ ٍ
ّ
املحلية ،لتشكل «هـبــة» أخــرى تضاف
إل ــى الـهـبــات الـتــي مــن شــأنـهــا تسهيل
فوزه بمنصب الرئاسة.
اسـتـفــاد «الـيـمــن امل ـت ـطـ ّـرف» مــن ترهل
«يمني الوسط» ،وانشقاقات «اليسار»
امل ـت ـتــاب ـعــة .واس ـت ـط ــاع ع ـبــر خـطــابــاتــه
امل ـت ـش ــددة ج ــذب «ال ـت ـ ّـي ــار اإلن ـج ـي ـلــي»
امل ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــد ،ال ـ ـ ـ ــذي ح ـ ـ ـ ـ ّـول ال ـك ـن ــائ ــس
ّ
واألديرة إلى منصات انتخابية يكللها
«التكليف الـشــرعــي» بـعــد وع ــد أطلقه
بولسنارو بإقفال السفارة الفلسطينية
فــي بــرازيـلـيــا ،ونـقــل س ـفــارة ب ــاده من
ت ــل أب ـيــب إل ــى ال ـق ــدس امل ـح ـت ـلــة .كــذلــك
انـضـمــت ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى واملـتــاجــر
الشهيرة إلى دعم بولسنارو خوفًا من
عــودة «العماليني» ـ الذين على الرغم
ّ
من جراحهم النازفة ـ ـ ما زالوا يشكلون
ّ
املتطرف
خطرًا حقيقيًا على املـشــروع
وامتيازاته الداخلية والخارجية .هذا
امل ـش ـهــد ي ـق ــود إل ــى خ ــاص ــةٍ ت ــدع إلــى
إي ـقــاف ه ــذا امل ـ ّـد «الـيـمـيـنــي» الخطير،
وامل ــره ــون ب ــإع ــادة ال ـقــواعــد الشعبية
ـاخ عـقــانـ ٍّـي
رؤاهـ ـ ٍّـا الـسـيــاسـ ّيــة ف ــي م ـن ـ ٍ
ومتأن ،وهي تمنيات أطلقتها جموع
ّ
املفكرين والفنانني والكتاب ،لتجنيب
البالد أكبر كارثة تلوح في أفقها.

وفق االستطالعات ،لن ينال مرشح «يسار الوسط» سيرجيو غوميز
أكثر من  %10من األصوات (أ ف ب)

استراحة
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مطلوب مهندس زراعي،
جنوب لبنان ،خربة ال
تقل عن عرش سنوات،
إلدارة بساتني كربى تضم
أشجار فواكه مثمرة.
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أفقيا
 -1نائب رئيس جمهورية مصر في عهد الرئيس حسني مبارك توفي عام – 2012
ُ -2يستخرج من البحر – مدينة أوسترالية في مقاطعة فكتوريا –  -3بلد أوروبي
– أول تحية –  -4بــرد – مدينة أوسترالية في نيو ســاوث ويلز –  -5فتى في أول
العمر – استهجن تصرفه – خالف رديء أو عنق اإلنسان –  -6عائلة العب كرة قدم
دانماركي سابق ومــدرب حالي – لإلستدراك –  -7بلدة لبنانية بقضاء ّ
بشري –
ّ
وحد معلوم –  -8أجابت على السؤال
حيوان أليف – قطعة من األرض ذات جدار
– س ــرد الـحــديــث وأورده بـسـهــولــة وســاســة –  -9طــائــر ال ـشــؤم يسكن ال ـخــراب –
اإلحساس –  -10مسرحية للفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني

عموديًا
 -1مـمـثــل لـبـنــانــي مـشـهــور – خـشــن وغـلــظ ال ـصــوت –  -2س ــأم وضـجــر – عاصمة
آسيوية –  -3ما تفرزه األزهار إلجتذاب الحشرات وخاصة النحل – جرذ باألجنبية
– متشابهان –  -4إســم مدينة تحمل نفس اإلس ــم فــي أمـيــركــا وإنـكـلـتــرا –  -5من
مشتقات الحليب – فقد عقله – حرف أبجدي –  -6يالئم الجسم – زعيم النازية في
أملانيا مات منتحرًا –  -7خالف عسكري – إحسان – بيت العنكبوت –  -8للتفسير
– كذب وافتراء – تحصيل وكسب –  -9يصبح لدينا مال – إحدى جزر أندونيسيا
البركانية وأكثرها سكانًا من مدنها جاكرتا عاصمة البالد –  -10من الحيوانات
الضخمة ُيعرف بالكركدن

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

1

أفقيا
ّ
 -1جهاد عقل – بط –  -2ليموزين –  -3روما – نتف –  -4جف – رياضيات –  -5بيت – مسح –
ّ
عل –  -6ربو – إبل –  -7شرم الشيخ – ّ -8
أسب – ا ا ا ا ا –  -9قد – اري – رعد –  -10رومي شنايدر
عموديًا
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مشاهير 2983

حلول الشبكة السابقة

 -1جورج بوش – قر –  -2وفي – رادو –  -3ألم – ترمس –  -4ديار – باباي –  -5عم – ّ
يمول – رش
ّ
ّ
يني – بخاري –  -9بنتاعل – ّ
أعد –  -10فتل – قادر
–  -6قوقاس – شاين –  -7لز – ضحايا – -8

حل الشبكة 2982

شروط اللعبة

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

امل ـن ـت ـقــل إلـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  4تـشــريــن
األول  ،2018م ـت ـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الــدي ـن ـيــة .يـحـتـفــل بــال ـصــاة لــراحــة
نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر
يــوم السبت  6ال ـجــاري فــي كنيسة
سـ ــان ل ــوي ــس ل ــآب ــاء الـكـبــوشـيــن،
بــاب إدري ــس ،ثــم ي ــوارى الـثــرى في
مدفن العائلة ـ الفنار.
لكم من بعده طول البقاء
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي قـ ـب ــل ال ـ ــدف ـ ــن فــي
ً
ابتداء من الساعة
صالون الكنيسة
الواحدة بعد الظهر ويــوم األحــد 7
ال ـجــاري فــي صــالــون كنيسة ســان
ل ــوي ــس ل ــآب ــاء ال ـك ـب ــوش ـي ــن ،ب ــاب
ً
ابتداء من الساعة الحادية
إدريس،
عـشــرة قبل الظهر ولـغــايــة الساعة
ً
مساء.
السادسة
ال ــرج ــاء إبـ ـ ــدال األك ــال ـي ــل بــالـتـبــرع
للكنيسة
واعتبار هذه النشرة إشعارًا خاصًا

6

8

4

◄ خرج ولم يعد ►

◄ مطلوب ►

9

5

6

7

8

9

10

11

سياسي إيـطــالــي ( )1944-1903وزي ــر الـخــارجـيــة وصـهــر موسوليني.
أعدمه الحزب الفاشي ملعارضته مواصلة الحرب .من أقواله «ان النصر
له مائة اب والهزيمة يتيمة»
 = 8+7+6+5+3+2طعام ياباني معروف ■  = 2+10+9+1عاصمتها اكرا
■  = 9+11+4أنت باألجنبية

حل الشبكة الماضية :روبير الصفدي

بالغ رقم2/13 :
ُ
ت ـ ـع ـ ـلـ ــن وزارة االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ب ــانـ ـه ــا
سـتـضــع ق ـيــد الـتـحـصـيــل اع ـت ـب ــارًا من
 2018/10/16الكشوفات التالية:
كـشــوفــات فــواتـيــر الـهــاتــف الـثــابــت عن
شهر ايلول عام 2018
ب ــاإلض ــاف ــة ال ـ ــى كـ ـش ــوف ــات ال ـف ــوات ـي ــر
امل ـتــأخــرة غـيــر امل ـس ــددة ،ول ـقــد حــددت
مهلة اقصاها  2018/11/14لتسديد
هـ ــذه ال ـك ـش ــوف ــات .وت ــذك ــر املـشـتــركــن
الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
عــن الــدفــع باتجاه واح ــد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/11/15
 2ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني
ع ــن ال ــدف ــع ب ــاالت ـج ــاه ــن اع ـت ـب ــارًا من
ت ـ ــاري ـ ــخ  2018/12/03وت ـس ـت ــوف ــى
الغرامة عن إعادة وصل الخط (11.000
ل.ل ).اعتبارًا من هذا التاريخ.
 3ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة مؤقتة

بعد مرور شهر واحد على تاريخ قطع
االشـ ـت ــراك اع ـت ـبــارًا م ــن 2019/01/02
ويـعــاد وصله بعد تسديد املتأخرات
املستحقة إضافة الى رسم اعادة وصل
الخط ( 11.000ل.ل ).وذلك حتى تاريخ
اإللغاء النهائي.
 4ـ ـ تلغى اشتراكاتهم بصورة نهائية
ب ـعــد مـ ــرور ث ــاث ــة أش ـه ــر ع ـلــى تــاريــخ
اإلل ـ ـغـ ــاء امل ــؤق ــت اعـ ـتـ ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ
 2019/04/01وتستوفى غرامة قدرها
( )%2شـهــريــا وت ـحــرر االرقـ ــام املـلـغــاة
وتحصل املتأخرات بالطرق القانونية
املعمول بها.
اسـ ـتـ ـن ــادًا ال ـ ــى املـ ـ ـ ــادة  45مـ ــن ق ــان ــون
املحاسبة العمومية.
 5ـ ـ ـ ي ـح ــرم امل ـش ـتــرك امل ـل ـغــى رق ـم ــه من
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى إش ـ ـتـ ــراك ج ــدي ــد قـبــل
ت ـس ــدي ــد ج ـم ـيــع ال ـف ــوات ـي ــر املـسـتـحـقــة
عليه.
مالحظة :أ ـ ـ تقطع خطوط املشتركني
املتخلفني عن دفع فاتورة هاتف شهر

◄ مبوب ►

4

7

2

ابنة الفقيد :الدكتورة رنده غارانا
أشقاؤه :بول غارانا زوجته ظريفه
قسيس وأوالده:
ك ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــون ،إدوار ،ك ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــان
وبرناديت
املرحوم إدوار غارانا زوجته نايفة
عازار وأوالده:
ريتا ،سامي وعائلته ولينا
هـ ـن ــري غ ـ ــاران ـ ــا زوج ـ ـتـ ــه ج ــوزف ــن
مبارك وولداه:
جـ ــان ك ـل ــود وع ــائ ـل ـت ــه ،بــاتــريـسـيــا
وعائلتها
أوالد شـقـيـقـتــه امل ــرح ــوم ــة كــارمــن
أرملة املرحوم شمعون آحو:
روبير وعائلته وفريدا وعائلتها
وعـ ـم ــوم عـ ــائـ ــات :غـ ــارانـ ــا ،حـ ــداد،
عازار ،قسيس ،آحو ،مبارك ،خوري
وأن ـس ـبــاؤهــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ي ـن ـعــون إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن األس ــى
فقيدهم املأسوف عليه املرحوم
شارل لويس غارانا

:Send CV email
Recruitnow333@gmail.com

◄ للبيع ►
للبيع
ش ـقــة لـلـبـيــع مـنـطـقــة ال ـحــازم ـيــة م ــار تـقــا.
مساحة  420م ,صالونان و سفرة 4 ,نوم
( 2مــاسـتــر),غــرفـتــي ج ـلــوس 5 ,حـمــامــات,
مطبخ مجهز ,غــرفــة خــادمــة ,غــرفــة غسيل
وموقف عدد 2
03/624421
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غادر العمال البنغالدشيون
JUWAL MOLLA
NAYAN MIAH
RONI SHEIKJ
RASED
ARIF
MD RAZU MIAH
MOHAMMAD ARAFAT
MOHAMMAD NURA ALAM
KHALIL MIAH
MD SADDAM HOSSAIN
من شركة Workers
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/445563
غادر العمال البنغالدشيون
MD ABDUL RAHIM MUNSI
MD KADIR MABDER
MABZEL
MOHAMMAD ALAM
MOHAMMAD IQBAL
MD MAINUL BISWAS
MD SAHABUL ISLAM
MOHAMMAD MASUD MIA
MOHAMMAD RAZIBUL HASSAN
BIPLOB
MOHAMMAD AZBAHAR ALI
BABLU HOSSAIN
SHEIKH JASIM
ZAHIRUL HAQUE KHAN
MOHAMMAD NADIM HOSSAIN
MOHAMMAD NANNU
MOHAMMAD JEWEL RANA
MD LITON MOLLA
MOHAMMAD ROBEL MIAH
JUWEL KHA
MD NAZMUL
MD APU SHEIKH
ONYE SHARIF
CHAN MIA
AZAD SAEDER

SHOMON
MOSARAF HOSSAIN
MOKTER HOSSAIN
HIRU SHEIKH
SHAHID ALI
SOJAN MIAH
IMRAN SHIKDAR
MOHAMMAD RUBEL
IQBAL
IBRAHIM HAWLADER
MD DELOWER HOSSAIN
RUBEL SHARDER
HAZI MOHAMMAD RUBEL
MOHAMMAD ANOWAR
HOSSAIN
SAHJAHAN MIAH
من شركة Palmers Group
الـ ـ ــرجـ ـ ــاء مـ ـم ــن ي ـ ـعـ ــرف ع ـن ـه ــم ش ـي ـئــا
اإلتصال على الرقم 03/527447
غادر العامل البنغالدشي
MD ABON MIAH
م ـ ــن عـ ـن ــد مـ ـ ـخ ـ ــدوم ـ ــه ,ال ـ ــرج ـ ــاء م ـمــن
يعرف عنه شيئا اإلتصال على الرقم
03/208989
غادر العمال البنغالدشيون
WAHID
HABIB AHASAN
MIAH SHOHEL
MOHAMMAD ABDUL HUSEN
ASAD MIA
مـ ــن ش ــرك ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـف ــات والـ ـخ ــدم ــات
امل ـت ـح ــدة ,ال ــرج ــاء م ـمــن ي ـع ــرف عنهم
شيئا اإلتصال على الرقم 03/874100
هربت العاملة األثيوبية
HANA NIGUSSE KEBEDE
مـ ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـي ـه ــا ال ـ ــرج ـ ــاء مـمــن
يعرف عنها شيئا االتصال على الرقم
71-301429

آب عام  2018باتجاه واحد «لالستقبال
فقط» اعتبارًا من تاريخ .2018/10/16
ب ـ ـ يمكن للمشتركني امللغاة خطوطهم
والذين لم يسددوا فواتيرهم املتأخرة
املـ ـب ــادرة ال ــى تـقـسـيــط امل ـت ــأخ ــرات في
صـ ـن ــادي ــق املـ ـن ــاط ــق ال ـه ــات ـف ـي ــة وف ــي
مصلحة الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،ش ـ ـ ــارع ري ـ ـ ــاض ال ـص ـلــح
وإمـ ـك ــانـ ـي ــة الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى إشـ ـت ــراك
جديد.
إمكانية تسديد الفواتير عبر الوسائل
التالية:
ـ ـ لدى اي صندوق من صناديق قبض
الـفــواتـيــر الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة االت ـصــاالت
على كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ لدى أي مصرف عبر توطني الفاتورة
مقابل  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ مكاتب  :LibanPostمقابل  2.000ل.ل.
للفاتورة الواحدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الواحدة عبر االشتراك بخدمة
«جـ ـب ــاي ــة مـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان» (ل ــاشـ ـت ــراك
بـهــذه الـخــدمــة يمكن االت ـصــال بالرقم
 01/629629ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ مكاتب شركة ويسترن يونيون BOB
 FINANCEبكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة
الواحدة.
إمكانية الحصول على قيمة الفواتير:
عـبــر االت ـص ــال عـلــى املـجـيــب الـصــوتــي
رقــم  1515أو عبر صفحات االنترنت
الخاصة بالوزارة ( )mpt.gov.lbوهيئة
أوجيرو (.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم
رقـ ــم ( 93/4565امل ـ ـ ــادة ال ـثــال ـثــة مـنــه)
وت ـع ــدي ـل ــه ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ
 1998/01/30ل ـج ـه ــة ت ـح ــدي ــد مـهـلــة
أرب ـعــة أش ـهــر لــإع ـتــراض بـعــد إنـتـهــاء
املهلة املحددة للدفع واملــذكــورة اعاله،
ووج ـ ــوب ت ـقــديــم ط ـلــب االعـ ـت ــراض في
امل ـن ـط ـق ــة ال ـه ــات ـف ـي ــة الـ ـت ــاب ــع ل ـه ــا رق ــم
املشترك.
ُيطلب مــن املشتركني الـكــرام التجاوب
الـ ـس ــري ــع مـ ــع مـ ـضـ ـم ــون هـ ـ ــذا الـ ـب ــاغ،
شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في  25ايلول 2018
املدير العام إلستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 2004
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إلــى املنفذ عليها بـتــول هــانــي صــادق
مــن الصفير ومـجـهــولــة مـحــل االقــامــة،
ً
وعمال باحكام املــادة  409أ.م.م .تنبئك
ه ـ ــذه ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـ ــأن ل ــدي ـه ــا بــامل ـعــام ـلــة
التنفيذية رق ــم  2016/548واملتكونة
بــن املـنـفــذة جمعية امل ـب ــرات الخيرية
م ـم ـث ـلــة بــال ـس ـيــد ع ـل ــي م ـح ـمــد حـســن
فـ ـض ــل ال ـ ـلـ ــه وبـ ـيـ ـن ــك ورفـ ـيـ ـق ــك انـ ـ ـ ــذارًا
تنفيذيًا موضوع اتفاقية بيع مع حق
االسـتــراداد منظمة لــدى كاتب بالعدل
ف ــي ال ـغ ـب ـيــري م ـن ــال ي ـح ـفــوفــي تــاريــخ
 2016/2/8املتضمنة نقل ملكية العقار
/2102النميرية على اسم املنفذة او من
تحدده وتسليم سند التمليك الخاص
بالعقار.
وعليه تــدعــوك هــذه الــدائــرة للحضور
ال ـي ـه ــا ش ـخ ـص ـيــا او ب ــواسـ ـط ــة وك ـيــل
ق ــان ــون ــي السـ ـت ــام االن ـ ـ ــذار ومــرف ـقــاتــه
تـحــت طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بحقك
ً
اص ــوال بانقضاء  20يومًا تلي النشر
مضافًا اليها مهلة االنذار.
مأمور التنفيذ
مريم قبيسي
إعالن قضائي
ب ـت ــاري ــخ  2018/10/4قـ ــرر ال ـقــاضــي
املـنـفــرد املــدنــي فــي بعلبك الـنــاظــر في
االح ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة ن ـش ــر خــاصــة

االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن نــايــف الـبــريــدي
والـ ــذي يـطـلــب فـيــه اع ــان ث ـبــوت وفــاة
جـ ــده ل ــوال ــدت ــه م ـح ـمــد عـ ــوض ال ـشــاب
البريدي في العام  1946وحصر ارثه
النظامي بأرملته ديبه نوح وبأوالده
م ـن ـه ــا وه ـ ـ ــم :ت ــوفـ ـي ــق وقـ ــاسـ ــم وع ـب ــد
الرحيم وحسن وهنود وفطوم.
وفـ ــي الـ ـع ــام  1948تــوف ـيــت املــرحــومــه
ديـبــه ن ــوح وانـحـصــر ارث ـهــا بــأوالدهــا
املذكورين اعاله.
فعلى من لديه اعتراض التقدم من قلم
املحكمة بمهلة اقصاها عشرون يومًا
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد سيف الدين
إعالن
طلبت السيدة مــارلــن جــورج عطالله
تـصـحـيــح اسـ ــم ج ــده ــا ف ــي ال ـع ـق ــارات
ذات االرق ــام 134 - 133 - 131 :منطقة
ّ
صباح العقارية ،حيث ورد اسمه فريد
امني فــارس والصحيح هو فريد امني
عطالله.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
طلبت السيدة مــارلــن جــورج عطالله
ت ـص ـح ـيــح اسـ ــم والـ ــدهـ ــا امل ـت ــوف ــي فــي
ال ـع ـقــارات ذات االرقـ ـ ــام90 - 86 - 79 :
مـنـطـقــة ص ـ ّـب ــاح ال ـع ـقــاريــة ،حـيــث ورد
اسمه جورج فريد امني والصحيح هو
جورج فريد عطالله.
للمعترض  20يومًا للمراجعة
القاضي العقاري في الجنوب
محمد الحاج علي
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب روب ـيــر ســامــي مـعـلــوف ملوكلته
ك ــارول ال ـيــاس تــومــا ش ـهــادة قـيــد بــدل
ضائع بالقسم  12بالعقار  491حوش
الزراعنة.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـل ــب ح ـب ـيــب س ـع ـيــد ديـ ـ ــاب م ـع ـلــوف
سند تمليك بدل ضائع بالعقار 3215
اراضي زحلة .
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طـلــب هــاروت ـيــون بـ ــدروس الكيسيان
ملــورثــة مــوكـلــه مــانــوشــاك تــومــاسـيــان
ابنة بوغوص ماركاريان سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  2795عنجر.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
طلب علي يوسف عساف سند تمليك
بدل ضائع بالعقار  164بوارج.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
إعالن
من أمانة السجل العقاري في زحلة
ط ـلــب ج ـم ـيــل م ـخــايــل ســرك ـيــس سند
تمليك ب ــدل ضــائــع بحصته بالعقار
 793حوش حاال.
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري املعاون
لينا جنبالط
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فورة ثقافية وفنية في عاصمة الجنوب صيدا تستعيد تاريخها ...ودورها؟

نبض المدينة

التي عانت
يختلف إثنان على مكانة صيدا في التاريخ السياسي والنضالي
ال ً
والثقافي ،الجنوبي خصوصًا واللبناني عمومًا .هذه المدينة الساحلية ّ
ّ
إهماال كبيرًا على الرغم من كثرة الوعود (خصوصًا منذ التسعينيات) ،تكبد أبناؤها مرارة الضيق والتراجع على مختلف المستويات .لعل آخر
ّ
األزمات التي ّ
أحمد األسير .غيمة مرت في سماء الجنوب،
رأسها
على
دة،
المتشد
الجماعات
خطر
تحت
ورزوحها
،
ا
محيطه
عن
عزلتها
هي
بها
ت
مر
ُ
حاولت بعدها صيدا التقاط أنفاسها وجذب أوالد المناطق المجاورة وكل لبنان إليها .فمنذ ثالث سنوات ،ولدت «مهرجانات صيدا الدولية»

والدة ثانية بعد عقد من الغياب

«إشبيلية» حاضنة الفن والثقافة المستقلة؟
نادين كنعان
مــن اس ــم إشبيلية عــاصـمــة األنــدلــس
وع ـ ـم ـ ـق ـ ـهـ ــا الـ ـ ـت ـ ــاريـ ـ ـخ ـ ــي وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي
والحضاري ،استوحى رجــل األعمال
ال ـل ـب ـن ــان ــي عـ ــدنـ ــان الـ ــزي ـ ـبـ ــاوي اس ــم
ال ـس ـي ـن ـمــا الـ ـت ــي ّأس ـس ـه ــا ف ــي ص ـيــدا
ف ــي ع ــام  ،1979وت ـحـ ّـولــت عـلــى مــدى
سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ـ ـ ــزء أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي م ــن
ذاك ـ ـ ــرة ال ـص ـي ــداوي ــن وال ـج ـنــوب ـيــن،
م ــن م ـخ ـت ـلــف األع ـ ـمـ ــار وال ـت ـ ّ
ـوج ـه ــات
والخلفيات االجتماعية ّوالسياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة .حـ ـت ــى إن ـ ـهـ ــا ك ــان ــت
بالنسبة إلــى مجموعة كبيرة منهم
مـ ـلـ ـج ــأ ح ـ ــاول ـ ــوا االحـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاء ب ـ ــه مــن
ن ـي ــران ال ـح ــرب األه ـل ـيــة وال ـصــواريــخ
اإلسرائيلية ،فيما كانت تتخذ منها
األح ــزاب الـيـســاريــة فــي الثمانينيات
مساحة لعرض ومناقشة األفالم.
الزيباوي الذي كان رئيسًا لـ «منظمة
ال ـع ـمــل ال ـش ـي ــوع ــي» ّف ــي ال ـج ـن ــوب ثم
وقــف الحقًا في الصف السياسي مع
رفـيــق الـصـبــا رفـيــق الـحــريــريّ ،أســس
في  1975سينما «غرانادا» في شارع
ّ
(البوابة الفوقة) ،قبل
ريــاض الصلح
أن يـغــريــه نـجــاحـهــا الف ـت ـتــاح سينما
أخــرى ُيطلق عليها اســم «إشبيلية»،
فـ ــي ش ـ ـ ــارع ب ـ ــات ي ـح ـم ــل ال ـ ـيـ ــوم اس ــم
ح ـس ــام ال ــدي ــن الـ ـح ــري ــري ،سـتـتـحـ ّـول
إلـ ــى واح ـ ـ ــدة م ــن أهـ ــم دور الـسـيـنـمــا
ً
فــي ص ـيــدا فــي الـثـمــانـيـنـيــات وص ــوال
إلــى التسعينيات .كــانــت «إشبيلية»
ّ
تعرض فيلمًا عربيًا كل أسبوع ،يليه
آخ ـ ــر أج ـن ـب ــي ف ــي األس ـ ـبـ ــوع ال ـت ــال ــي،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى مـ ـس ــرحـ ـي ــات ل ـفــرقــة
ً
«السنابل» مثال ،وعروض للمايسترو
سـ ـلـ ـي ــم سـ ـ ـ ّـحـ ـ ــاب ،و(ال ـ ـط ـ ـف ـ ـلـ ــة) ري ـم ــا
خشيش ،وأحمد قعبور ،وآخرين.
«إش ـب ـي ـل ـي ــة» و«غـ ـ ــرانـ ـ ــاد» و«أم ـب ـي ــر»
و«روكسي» ،و«كابيتول» و«ريفولي»
و«الـحـمــرا» و«هيلتون» و«شـهــرزاد»،
سـيـنـمــات حـفــرت مكانتها فــي ذا ّك ــرة
الصيداويني والجنوبيني ،غير أنها
وعلى الرغم من محاوالتها الحثيثة
ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار ،لـ ــم ت ـل ـب ــث أن ان ـط ـف ــأت
بفعل تـحـ ّـوالت اقتصادية وسياسية
واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ط ـ ـ ــرأت عـلــى
ّ
«ب ـ ـ ّـواب ـ ــة الـ ـجـ ـن ــوب» ،ل ـت ـح ــل مـكــانـهــا
الـسـيـنـمــات الـتـجــاريــة الـشـهـيــرة التي
وصـلــت إلـيـهــا مــع افـتـتــاج املـجـ ّـمـعــات
ُ
التجارية .دور كانت تخرج العائالت
ً
مــن بيوتها لـيــا ون ـهــارًا لــدعــم حركة
ثـقــافـيــة ســاهـمــت ف ــي تـنــامــي الـحــركــة
الـسـيــاسـيــة واملـطـلـبـيــة ،ال سـ ّـيـمــا بعد
التصاق صيدا بالقضية الفلسطينية،
وان ـطــاق ش ــرارة ال ـثــورة الـتــي قــادهــا
الشهيد معروف سعد.

انطالقة جديدة
اليوم ،وبعد حوالى عقد من اإلقفال،
عـ ـ ــادت «إش ـب ـي ـل ـي ــة» ل ـت ـف ـتــح أب ــواب ـه ــا
ّ
مرتدية حلة جديدة .لم يعد هذا املكان
س ـي ـن ـمــا تـ ـج ــاري ــة ،ب ــل ص ـ ــار سـيـنـمــا
ومسرحًا يحتضنان عروضًا مستقلة
وبــديـلــة كــل ي ــوم جـمـعــة عـنــد الـســاعــة
ً
مساء (مــع أسعار
السابعة والنصف
ّ
ومحددة بثمانية آالف
بطاقات ثابتة
ليرة لبنانية).
ّ
ّ
ه ــذا لـيــس ك ــل ش ــيء ،ألن «إشبيلية»

ت ـحــاول ال ـيــوم إث ـبــات نفسها ك ـ ّ
«أول
ّ
ّ
ف ـ ـضـ ــاء فـ ــنـ ــي وثـ ـق ــاف ــي م ـس ـت ـق ــل فــي
ص ـيــدا» ،وتـعـمــل فــي سبيل «تكريس
ّ
وتنوع أشكالها من
ال مركزية الثقافة
خالل تقديم أنماط مختلفة من الفنون
ّ
املـ ـع ــاص ــرة» ،ان ـط ــاق ــا م ــن أن ص ـيــدا
«عطشى جدًا» .هذه باختصار الرؤية
األســاسـيــة البنتي عــدنــان الــزيـبــاوي،
ّ َ
عرابت ْي املشروع الوليد.
هبة ونهال،
«ان ـط ــاق ــا م ــن حــاجــة شـخـصـيــة ملنفذ
صـ ــر ي ـع ـمــل
أو فـ ـ ـض ـ ــاء ث ـ ـ ّقـ ــافـ ــي م ـ ـعـ ــا ّ
مستمر ،خصوصًا أنـنــا لطاملا
بشكل
اض ـ ـطـ ــررنـ ــا فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـس ــاب ـق ــة
لـلــذهــاب إلــى بـيــروت ألسـخــف األم ــور،
بــدأت الفكرة قبل أربعة أع ــوام» ،تقول

مسرح وسينما
«إشبيلية»

ه ـب ــة الـ ـت ــي درس ـ ـ ــت فـ ـن ــون ال ـت ــواص ــل
فــي «الـجــامـعــة اللبنانية األمـيــركـيــة».
خ ــال جــولــة فــي أرج ــاء امل ـكــان العابق
ُ
ّ
بــالـنــوسـتــالـجـيــا ،تـخـبــرنــا ال ـشــابــة أن
أي تـغـيـيــرات ل ــم ت ـطــرأ عـلــى السينما

ّ
شكلت السينما التي افتتحت في
 1979جزءًا من ذاكرة الصيداويين
واملـســرح باستثناء بعض التعديالت
ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـب ـس ـي ـط ــة ،ف ـه ـمــا ال ي ـ ــزاالن
فـ ــي حـ ــالـ ــة مـ ـمـ ـت ــازة عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
ّ
م ــرور كــل هــذه الـسـنــوات .أمــا املساحة

ال ـص ــال ـح ــة إلقـ ــامـ ــة م ـ ـعـ ــارض وورش
العمل واجتماعات وتدريبات وندوات
أو لـلــدراســة والـعـمــل وغـيــرهــاُ ،فبنيت
حــديـثــا «ع ـلــى نفقتنا ال ـخــاصــة خــال
فترة سنة ونصف السنة» ،من دون أن
ننسى املقهى الصغير طبعًا.
ه ـ ـنـ ــا ،تـ ـشـ ـي ــر نـ ـه ــا الـ ـح ــاصـ ـل ــة ع ـلــى
مــاجـسـتـيــر ف ــي ال ـ ـ Market Research
(ب ـح ــث الـ ـس ــوق) م ــن إحـ ــدى جــامـعــات
ّ
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا إل ـ ـ ـ ــى أن «ال تـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
واضـ ـح ــة الف ـت ـق ــار ث ــال ــث أك ـب ــر مــديـنــة
لبنانية إل ــى ال ـف ـضــاءات الـثـقــافـيــة ّ من
ه ــذا الـقـبـيــل .وه ــذا غـيــر مـقـبــول ألنـهــا
ً
غـنـيــة ب ــاإلم ـك ــان ــات وال ـ ـقـ ــدرات ،فـضــا
عــن تــاريـخـهــا وحـضــارتـهــا وموقعها

الفنانين ّاللبنانيين والعرب ،ثم بتنا نشهد كل فترة إقامة فعاليات فنية وثقافية (ولو خجولة) في فضاءات
واستقطبت حتى اآلن عددًا كبيرًا من ً
ّ
مختلفة من المدينة (حانة «سهرية» مثال) ،كأننا بـ «بوابة الجنوب» تخلع عنها رداء القهر .توالت بعدها المبادرات الفردية والجماعية السترجاع
بعض أمجاد الماضي .هنا نتوقف عند بعض الفضاءات التي افتتحت أخيرًا في المدينة ،فيما يواصل بعضها الصمود والمقاومة واجتياز
االمتحانات المختلفة مثل «مركز معروف سعد الثقافي»

ّ
في «خوابي عبود» ...ولدت التجربة

ّ
ّ
ال ـج ـغــرافــي… كــلـمــا حــاولــت الـتـنــفــس،
يطرأ ّ
يعيدها إلى الوراء».
تطور ما
ّ
تـ ـش ـ ّـدد ن ـه ــا ع ـل ــى أنـ ـه ــا وشـقـيـقـتـهــا
ّ
تدركان أن «مشروعنا مغامرة وأمامه
ّ
ت ـحــديــات ج ــم ــة… نـحــن واع ـي ـتــان لها
ّ
وتطورها
وجاهزتان .نجاح التجربة
هما تـحـ ٍّـد للمدينة .نحن نـتـ ّ
ـوجــه إلى
أهـ ـ ــل صـ ـي ــدا واملـ ـحـ ـي ــط والـ ـجـ ـن ــوب…
التواصل
وإلــى الفنانني الــراغـبــن فــي
ّ
م ــع جـمـهــور خـ ــارج بـ ـي ــروت» .تـتــدخــل
هـبــة لـتـقــول عـبــارة ّمقتضبة تختصر
«إشبيلية» اليوم« :إنه فضاء ّمن صيدا
إلــى كل لبنان» ،مشيرة إلــى أنــه «لذلك
يستحق من الصيداويني والجنوبيني
واللبنانيني عمومًا أن يشاركونا هذه
ال ــرح ـل ــة… ف ـمــن املـسـتـحـيــل أن تنجح
ّ
وتتفعل من دونهم».

ّ
تنظيم وتخطي العقبات

ف ــي سـبـيــل تـنـظـيــم امل ـش ــروع وضـمــان
اس ـ ـت ـ ـمـ ـ ّ
ـراري ـ ـتـ ــه ،ت ــرافـ ـق ــت االنـ ـط ــاق ــة
الـ ـج ــدي ــدة ف ــي  14أيـ ـل ــول (سـبـتـمـبــر)
املــاضــي مــع تــأسـيــس جمعية «فـنــون
إش ـب ـي ـل ـيــة» غ ـيــر الــرب ـح ـيــة« .اع ـت ـبــرنــا
ّ
أن م ــأسـ ـس ــة امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ضـ ـ ــروريـ ـ ــة»،
ت ـق ــول ه ـبــة ق ـبــل أن ت ـض ـيــف« :ت ـهــدف
هـ ــذه ال ـج ـم ـعــة إلـ ــى ن ـشــر الــامــركــزيــة
الثقافية ودعم الفنانني املستقلني في
لبنان ،والتنقيب عن املواهب الدفينة
ودعـمـهــا ،على أمــل الـنـجــاح كــذلــك في
اس ـت ـق ــدام أع ـم ــال وأسـ ـم ــاء م ــن خ ــارج
لـبـنــان .لــذلــك حــاولـنــا أن يـكــون املـكــان
ً
متكامال… ومــع الوقت سنكتشف ما
الذي يحتاج إليه شباب املدينة الذين
س ـي ـت ـعـ ّـرفــون إل ــى أش ـخ ــاص يـمـلـكــون
ّ
اهتمامات مشابهة» .وفــي مــا يتعلق
باملعضالت االقتصادية التي تعترض
ّ
ً
ع ـ ــادة ط ــري ــق امل ـش ــاري ــع املـسـتـقــلــة في
ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـدث هـ ـب ــة ع ـ ــن ال ـس ـع ــي
إلـ ــى «خـ ـل ــق م ـج ـت ـمــع ص ـغ ـيــر تـصـبــح
«إشـبـيـلـيــة» ج ــزءًا مــن ح ـيــوات أف ــراده.
فنحن ال نــريــد االعـتـمــاد حـصـرًا على
املـنــح والـتـمــويــل لــاسـتـمــراريــة» .على
صعيد االسـتـمــراريــة ،تـتـطـ ّـرق الشابة
الـبــالـغــة  25عــامــا إل ــى شــراكــة أجــريــت
م ـ ــع اسـ ـ ـت ـ ــدي ـ ــوات MAD Solutions
وأسهمت في تحديد برنامج العروض
السينمائية لغاية نهاية شهر كانون
ال ـثــانــي (ي ـنــايــر)  ،2019م ـش ـ ّـددة على
أهمية التواصل مع الفنانني.
بـ ــدايـ ــة األنـ ـشـ ـط ــة ك ــان ــت مـ ــع ال ـع ــرض
املسرحي «تــاء ساكنة» ( 45د ـ إنتاج
«ن ـ ـ ــون ل ـ ــإب ـ ــداع» ب ــدع ــم مـ ــن «امل ـ ـ ــورد
ال ـث ـقــافــي» وبــال ـشــراكــة م ــع )Astharté
لـ ـن ــدى ث ــاب ــت ،ت ـ ــاه ت ـك ــري ــم امل ـخــرجــة
اللبنانية الــراحـلــة نبيهة لطفي عبر
عرض وثائقي «نبيهة لطفي ـ العدسة
ال ـع ــرب ـي ــة» ( )2005إلل ـ ـيـ ــان الـ ــراهـ ــب،
ق ـبــل أن ي ـح ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة مــوعــد
فيلم «ربـيــع» ( 105د ـ إخــراج فاتشيه
بولغورجيان) .وفي  12تشرين ّ
األول
ّ
(أكتوبر) الحالي ،يتحضر «إشبيلية»
الستضافة فيلم «مــن الـسـمـ ّـاء» ( 70د
أحمد
ـ ـ إخ ــراج وس ــام ش ــرف) ،لـيــوقــع ّ
قـعـبــور فــي ال ـيــوم الـتــالــي ألـبــومــه «ملــا
ّ
تغيبي» .ال ّ
شك في أن املشروع مغامرة
َ
ّ
القائمتيْ
حقيقية ،لكن يبدو أن لدى
عـلـيــه ال ـك ـث ـيــر م ــن األمـ ــل ف ــي نـجــاحــه،
وسط رهان كبير على الشباب.

تستمر عملية ترميم األبنية في صيدا القديمة منذ سنوات (هيثم الموسوي)

ّ
ترميم البيوت واملحلت التجارية في
ّ
الضيقة فــي صـيــدا القديمة،
ال ـحــارات
أو مــا ُي ـعــرف ب ـ «قـلــب الـبـلــد» ،مستمرّ
منذ سـنــوات على يــد «جمعية محمد
زي ـ ــدان لــإن ـمــاء ف ــي ص ـي ــدا» .ل ـكــن إلــى
ج ــان ــب تـ ـص ـ ّـدع ال ـح ـج ــر ،ي ـع ــان ــي أه ــل
هــذه املنطقة الـطـ ّـيـبــون والـبـسـطــاء من
تـ ـص ـ ّـدع ــات ع ـل ــى أصـ ـع ــدة ع ـ ـ ـ ّـدة ،عـلــى
رأسها االقتصاد واملعيشة ،وال ّ
سيما
بفعل إهمال السلطات املتعاقبة.
انطالقًا من هــذا الــواقــع ،وفــي محاولة
ّ
لـتـغـيـيــره ،وإي ـمــانــا ب ــأن إعـ ــادة تأهيل
املـبــانــي يـجــب أن تـتــرافــق مــع اشتغال
ّ
حقيقي عـلــى قــاطـنـيـهــا مــن ب ــاب الـفــن
والثقافة ،أراد املوسيقي اللبناني إيلي
ب ـ ّـراك إط ــاق م ـشــروع مـخـ ّـصــص لهذه
الغاية.
عـلــى الــرغــم مــن غــربــة دام ــت  17عــامــا،
عــاد بـ ّـراك من بريطانيا إلــى لبنان في
عام  ،2005وبقي مقتنعًا (كما شقيقه
عـ ــازف اإليـ ـق ــاع الـشـهـيــر رونـ ــي بـ ـ ّـراك)
ّ
بـ ــأن ف ــي ص ـيــدا م ــواه ــب ك ـث ـيــرة يمكن
استثمارها واكتشافها وصقلها« :فال

عالقة للمكان الــذي يترعرع فيه املــرء
أو لحالته االجتماعية واالقتصادية
بإمكانية أن يـكــون فـنــانــا أو مـبــدعــا»،
ي ـق ــول ف ــي ح ــدي ــث م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» بني
قناطر «خــوابــي عـ ّـبــود» املصنوعة من
ّ
«تعرفت إلى
أحجار العقد .ويضيف:
ّ
ّ
بدر زيدان ،وأدركت أن لدينا توجهات
مشتركة في هذا الخصوص ،وها نحن
نحاول بلورة املوضوع وإنضاجه».
م ـ ـ ـ ــن «خـ ـ ـ ـ ــوابـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ّـبـ ـ ـ ـ ــود» ف ـ ـ ـ ــي ح ـ ـ ّـي
الـ ـبـ ـع ــاصـ ـي ــري ف ـ ــي صـ ـ ـي ـ ــدا ،س ـت ـك ــون
أول ــى ال ـخ ـطــوات عـلــى طــريــق املـشــروع
املتكامل.
ّ
حـ ـفـ ـل ــة م ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة م ـ ـصـ ــغـ ــرة ت ـت ـســع
لـسـبـعــن شـخ ـصــا س ـت ـقــام غ ـ ـدًا األح ــد
(ال ـســاعــة الـســابـعــة وال ـن ـصــف م ـسـ ً
ـاء)،
وتجمع ب ـ ّـراك على البيانو مــع سبعة
عـ ــازفـ ــن آخ ـ ــري ـ ــن ،هـ ـ ــم :عـ ـل ــي جـ ـ ــرادي
(ساكسوفون) ،إيلي نجيم (ترومبيت)،
ن ـضــال أب ــو س ـمــرا (س ــاك ــس) ،ألبيرتو
ك ــاس ــاب ـي ــان (دارم ـ ـ ـ ــز) ،إب ــراه ـي ــم جــابــر
(إي ـقــاع) ،كــارلــوس أبــو شبكة (بــاص)،
وشانت باجاك (غيتار).

ّ
يحل أحمد حويلي الليلة ضيفًا على صيدا .كان يفترض
باألمسية التي يحتضنها «مركز معروف سعد الثقافي»
أن تقتصر على الشيخ املـتـصـ ّـوف (غ ـنـ ًـاء) واملوسيقي
اللبناني زيــاد ّ
سحاب على الـعــود .إال ّأن حويلي ارتــأى
ال ـت ـعــديــل ،ف ــدع ــا املــوس ـي ـق ـيــن ج ـيــو ن ـج ــاري ــان (إي ـق ــاع)
ومحمد نحاس (قانون) وخليل البابا (كمنجة) ورمزي
بو كامل (كيبورد) للمشاركة في هذا املوعد .البرنامج
ً
سيكون ّ
منوعًا ،يشمل أعماال مثل «إقرأ» (كلمات رندلى
مـنـصــور ،لحن مــرتـجــل) ،و«ه ــواك كثير عـلـ ّـي» (كلمات
مهدي منصور ،وألحان وزياد سحاب) ،و«عرفت الهوى»
(كلمات رابعة العدوية ،ألحان زياد سحاب) ،و«أال يا ّأيها
الساقي» (كلمات حفاظ الشيرازي ،ألحان زياد سحاب)....
تخلو األمسية من ابــن الفارض أيضًا ،فيما يتوقع
ولــن ّ
أن تتخللها قصيدتان أو أكثر «بطابع حسيني» .هذا
ما يقوله الشيخ أحمد في اتصال مع «األخبار» ،مشيرًا
َ
َ
ّ
إلى أنه حرص خالل السنت ْي املاضيت ْي على عدم إقامة
ّ
ّ
الحفالت خــال شهر محرم واألي ــام العشرة األولــى من

أم ـ ــا ال ــريـ ـبـ ـي ــرت ــوار ال ـ ـ ــذي ي ـم ـت ــد عـلــى
ّ
س ـب ـعــن دق ـي ـق ــة ،ف ـي ـت ــرك ــز ع ـل ــى امل ــزج
( )fusionبني أنماط موسيقية مختلفة
(شرقي وكالسيك وجاز وروك) ،ويضم
ً
أعماال لألخوين رحباني ،واملوسيقي
اإليطالي إنيو موريكوني ،وبيتهوفن،
واملوسيقار املصري رياض السنباطي
(لونغا رياض) ،وAnother Brick in the
 Wallلفرقة «بينك فلويد» األسطورية،
ً
فـضــا عــن مـخـتــارات مــن تأليف ب ـ ّـراك.
ّ
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ــوض ــح األخ ـي ــر أن
ّ
سيقدم هذه املقطوعات ،لكن
البرنامج
مــع مفاجآت إلــى جانب إدخ ــال بعض
التعديالت عليها.
إيلي الذي درس املوسيقى الكالسيكية
ويـ ـع ــزف الـ ـج ــاز ول ــدي ــه خ ـب ــرة كـبـيــرة
ّ
ف ــي املــوس ـي ـقــى ال ـش ــرق ـي ــة ،ي ــوض ــح ّأن
س ـبــب اخ ـت ـي ــار «خ ــواب ــي ع ـ ّـب ــود» ،أن ــه
مكان يعرفه جميع الصيداويني ولهم
ذكــريــات مـعــه« :أن ــا ابــن صـيــدا وأعــرف
جـ ّـي ـدًا قـيـمــة ه ــذا امل ـكــان بــالـنـسـبــة إلــى
أبنائها».
ق ـبــل س ـبــع سـ ـن ــوات ،ل ــم ت ـكــن «خــوابــي

ع ـ ّـبــود» س ــوى «مـعـصــرة ع ـ ّـب ــود» التي
ذاع صيتها على امـتــداد الـبــاد خالل
العقود املاضية .معصرة الزيتون التي
كانت مقصودة بكثافة وكانت ّتصنع
ّ
فــي ّأي ــام عــزهــا قــرابــة سبعني طــنــا من
الزيت يوميًا.
ث ــاث ــة أج ـي ــال تـعــاقـبــت ع ـلــى إدارت ـه ــا
ب ــدءًا مــن الـجـ ّـد إبــراهـيــم م ــرورًا باالبن
ً
أل ـب ـي ــر وص ـ ـ ــوال إل ـ ــى ال ـح ـف ـي ــدة زه ـ ّـي ــة
ّ
ّ
وأحد أشقائها .غير أن تبدل األحوال،
واخ ـت ـفــاء الـبـســاتــن ملصلحة األبـنـيــة
ال ـس ـك ـن ـي ــة وغـ ـي ــرهـ ـم ــا م ـ ــن الـ ـع ــوام ــل
ّ
أرغما ّ
زهية على إقفال املعصرة .لكن
ّ
هـ ــذه املـ ـ ــرأة املـ ـص ــرة ع ـلــى ال ـس ـكــن في
ص ـي ــدا بـيـ ّنـمــا عــائ ـل ـت ـهــا ف ــي ب ـي ــروت،
تقول لنا إنها لم تــرد االستسالم ولم
ّ
تــوصــد األبـ ــواب نـهــائـيــا ،بــل استغلت
امل ـكــان لتطوير هــوايـتـهــا فــي صناعة
ال ـ ـصـ ــابـ ــون ،ل ـت ـت ـح ـ ّـول املـ ـعـ ـص ــرة إل ــى
محترف ينتج صــابــونــا طبيعيًا مئة
ّ
ّ
في املئة .مع العلم بأن ّزهية لم تتخل
بالزيت» ألنه «يمشي في
عن «الشغل
ّ
دمي… صحيح أنني حزت إجــازة في
من «الجامعة األميركية في
الكيمياء ّ
بيروت» ،لكنني عملت مع والدي هنا
ّ
ملدة  27سنة».
إذًا ،االنطالقة ستكون من حفلة الغد
ّ
التي سيتخللها الكثير من االرتجال،
ع ـل ــى أن تـتـبـعـهــا ح ـف ــات أخ ـ ــرى فــي
م ـع ــال ــم م ـخ ـت ـل ـفــة م ــن امل ــديـ ـن ــة .ه ـك ــذا،
ّ
سيتعرف الصيداويون والجيران إلى
مــا يـحــاول بـ ّـراك ورفــاقــه فعله ،قبل أن
ي ـس ـت ـك ـم ـلــوه خ ـ ــال أشـ ـه ــر بـتــأسـيــس
ّ
تتوجه
أكــاديـمـيــة موسيقى وم ـســرح
ّ
ل ـل ـطــاب الــراغ ـبــن ف ــي االل ـت ـحــاق بها
كهواية مقابل أسعار مــدروســة ،وإلى
أوالد الـ ـع ــائ ــات ال ـف ـق ـي ــرة ف ــي ص ـيــدا
ال ـقــدي ـمــة (ل ـب ـنــان ـيــن وفـلـسـطـيـنـيــن)
ّ
الـ ـ ــذيـ ـ ــن سـ ـيـ ـتـ ـع ــلـ ـم ــون م ـ ـجـ ــانـ ــا وقـ ــد
ّ
يحولون مواهبهم إلى مصدر رزق في
املستقبل.
ّ
هذا ما يؤكده ّبراك ،الفتًا إلى أن الهدف
هــو نشر الثقافة ،و«إع ــادة صيدا إلى
ما كانت عليه قبل أربعني أو خمسني
ع ــام ــا… ب ــدن ــا ن ـســاعــد ب ـعــض ونـغـ ّـيــر
الواقع ،وبدنا الكل يشتغل».
نادين...

من أحد مقاهي «قلب البلد» (هيئم الموسوي)

(هيثم الموسوي)

«معروف سعد» على موعد مع أحمد حويلي
َ
شـهــر َص ــف ـ ْـر ،إال ّأن أمسيته الـصـيــداويــة تــأتــي لتحمل
ّ
رسائل عدة .إذ يريد ّأن يقول «إن الحسني ليس لطائفة
ّ
معينة ،بل هو رمز لكل ّ
حر ،على املستويات االجتماعية
ّ
ّ
والـسـيــاســة والـعـقــائــديــة وال ـصــوف ـيــة» ،م ـش ــددًا عـلــى أنــه
خالفًا ملا ّ
تروجه بعض الحمالت ودعــوات املقاطعة التي
ّ
ّ
التصوف الشيعي.
تستهدفه« ،ال ّأحاول نشر ّما يسمونه ّ ُ
حر قتل في سبيل
ببساطة ،سأقدم أناشيد لكل إنسان
البشرية ومـبــادئ ســامـيــة» .طبعًا ،تـنــدرج هــذه األمسية
في سياق األنشطة الجدية التي يحرص «مركز معروف
سعد الثقافي» على إقامتها ،ولــو بشكل غير منتظم.
برغم الظروف االقتصادية الصعبة واألزمات السياسية
واألمنية ،ال يــزال هــذا الفضاء الــذي ّ
تأسس عــام ،1989
في إنعاش الحياة الثقافية في صيدا.
يحاول املساهمة ّ
ل ـج ـنــة أن ـش ـط ــة م ــؤل ـف ــة م ــن عـ ــدد م ــن امل ـت ـط ـ ّـوع ــن غـيــر
املنتسبني إلــى «التنظيم الشعبي الـنــاصــري» ،أبصرت
النور قبل حوالي عامني ،تعمل بالتنسيق مع إدارة املركز
على استقدام عروض ّ
منوعة .هكذا ،استمتع الجمهور

الصيداوي بحفالت لـ «كــورال الفيحاء» وأميمة الخليل
وخــالــد الهبر ومحمد خـيــري ،فيما كانت هناك ّ
حصة
ألفالم الصغار.
ض ــاء ال ـل ـج ـنــة ،ج ـم ــال ع ـي ـســى ،ت ـت ـح ـ ّـدث عن
إح ـ ــدى أع ـ ّ
صعوبة تتعلق باسم هــذا الفضاء« :هـنــاك َمــن يرفض
ّ
املـجــيء إلـيــه ألنــه يعتبره تلقائيًا محسوبًا على طرف
ّ
سـيــاســي .االصـطـفــافــات ال ـحــادة تشكل عائقًا فــي هذا
ً
فضال عن الضائقة املاليةّ ،
ألن ازدهــار
اإلطــار لألسف،
الثقافة يحتاج إلى دعم مادي» ،ناهيك باألوضاع األمنية،
السيما مع اشتعال املعارك في ّ
ّ
مخيم عني الحلوة القريب
منه .نلمس بعض التفاؤل لدى جمال إزاء الحركة الثقافية
ّ
«ستشجعنا جميعًا على
في املدينة ،مؤكدة ّأن املسألة
العمل من أجل محاولة تغيير الواقع».
ً
مساء ـ «مركز معروف
* الليلة ـ الساعة الثامنة
سعد الثقافي» (صيدا ـ جنوب لبنان).
لالستعالم 03/006329 :أو01/218078

السبت  6تشرين األول  2018العدد 3582

ّ
«أوتيل صوفر الكبير» ...معرض يستحضر زمن العز
آمال خليل
يشهد املعرض املقام في «فندق صوفر الكبير» منذ
منتصف أيـلــول (يستمر لغاية  14تشرين األول)،
ً
إقباال كثيفًا 40 .لوحة رسمها الفنان البريطاني توم
يونغ أليام العز الغابرة طوال  83عامًا ،منذ تشييده
ع ــام  1892إل ــى أن افـتــرسـتــه ال ـحــرب األه ـل ـيــة« .أنــت
العروس؟» .تساءلت زائرة بدهشة عندما علمت بأن
السيدة التي تتجول في املعرض ،هي نفسها العروس
بطلة إحــدى اللوحات التي أحيا بها يونغ بعضًا من
املـجــد الــزائــل .فــي  10أيـلــول مــن عــام  ،1965شهدت
إحــدى قاعات الفندق زفــاف سميرة البيروتية على
ابن بلدة صوفر ،الطبيب يوسف الصايغ .من الطبقة
الـعـلــويــة حـيــث أجـنـحــة ال ـن ــوم ،تــرجـلــت مــع عريسها
عـلــى الـ ــدرج ال ــدائ ــري ال ـض ـخــم .تــوقـفــت عـنــد وسـطــه
تنظر إلى املدعوين من أقــارب وأصدقاء .ابتسامتها
ال ـتــي الـتـقـطـتـهــا ال ـكــام ـيــرا ف ــي تـلــك الـلـحـظــة ،ص ــارت
ُ
رمـزًا استخدم في املراجع التي وثقت تاريخ الفندق
وم ـظــاهــر الـبـهـجــة وال ـل ـهــو وال ـح ـفــات ف ـيــه ،املــرتـبـطــة
بالبورجوازيني حصرًا .يونغ أعاد رسم الصورة في
لوحة .لكن سميرة هي الوحيدة التي ال تزال حية من

أبطال اللوحات األخرى التي توزعت بني أقسام الطبقة
األرضية ،بشرًا أو حجرًا أو مقتنيات ،باستثناء طاولة
لـعــب الـقـمــار .بـعــض عـتـبــات ال ــدرج ال ــدائ ــري تهدمت،
فبقي أوله وآخــره معلقني في الهواء .األثــاث والتحف
وال ـث ــري ــات الـضـخـمــة وزخ ــرف ــة ال ـس ـقــوف وال ـج ــدران
ُسرقت أو أكلها التخريب عندما تحول الفندق إلى
مركز للجيش الـســوري ثم موقع للعدو اإلسرائيلي
أثناء اجتياح الجبل .الصخب وزحمة الزوار والزبائن
واألضواء صارت طيفًا وذكرى في لوحات يونغ .عمر
الشريف أمــام طاولة البوكر وشــدو أسمهان وفريد
األطـ ــرش وص ـبــاح وأم كـلـثــوم ومـحـمــد عـبــد الــوهــاب
وتمايل سامية جمال وأمــن الريحاني الــذي وصفه
فــي كـتــاب «الـقـصــر املـنـيــف» ال ــذي مـنــع مــن الــدخــول
إليه ألنه لم يكن يرتدي بدلة وربطة عنق سوداوين.
فــي الـصــالــة الــرئـيـسـيــة ،لــوحــة ضـخـمــة لـسـكــة قطار
بيروت – دمشق ،الــذي كــان يتوقف في محطة عني
صوفر التي شيدت قبالة الفندق بعد عامني كرمى
لنفوذ وعــاقــات آل سرسق .إحــدى اللوحات أعــادت
تجسيد صورة نشرت في وكالة الصحافة الفرنسية
عام  ،1947تظهر لقاء جمع رئيس الحكومة رياض
الصلح والــرئـيــس الـســوري شـكــري القوتلي ومفتي

القدس أمني الحسيني واملبعوث البريطاني الجنرال
كاليتون ضمن اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة
الــدول العربية املخصصة ملناقشة قضية فلسطني.
ف ــي زاويـ ــة جــانـبـيــة ،ي ـصــدح ص ــوت أم كـلـثــوم حــول
لوحتها .في املطبخ ،وقفت ثالجة متهالكة منزوعة
األبـ ــواب وجـمـعــت ف ــوق بعضها مــا بـقــي مــن كــراس
وط ــاوالت ُعلقت فوقها لوحة ضخمة لزحمة عمال
املطبخ .فــي زاوي ــة أخ ــرى ،وعــرض البيانو الــذي كان
جزءًا من البهو الفاره ،لكن لم يبق منه سوى هيكل
متصدع سرقت بعض خشباته مثلما سرقت لوحة
مفاتيحه .فوق أحد الجدران ،بطاقة وصول ومغادرة
زبائن الفندق التي كانت تستفسر عن العمر واملهنة
والجنسية والوجهة التي أتــوا منها .وبــن هــذا وذاك،
يـسـمــع زائ ـ ــرو امل ـع ــرض ص ــوت إي ـف ــون ســريــق (93
عامًا) ،ابنة أحد مالكي الفندق ألفرد سرسق تتحدث
عــن ذكــريــاتـهــا .تشير خـبـيــرة امل ـعــارض ن ــور حيدر
التي شاركت في تصميم معرض صوفر بأن يونغ
زار الفندق للمرة األول ــى عــام  2012بمعية مواطنه
رودري ــك كوكلني ،نجل إيفون وأحــد الــورثــة .انطالقًا
من تجاربه البيروتية السابقة في إحياء األماكن ذات
القيم التاريخية ،اتفق مع كوكلني على تحويل الذاكرة

نوبل السالم
بطعم األسرلة!
منحت «األكاديمية امللكية السويدية»
أمس جائزة «نوبل للسالم»
مناصفة بني العراقية  -االيزيدية
ناديا مراد (الصورة) ،والطبيب
الكونغولي دينيس موكويغي .مراد
( 25عامًا) التي تنحدر من قرية
«كوجو» (قضاء سنجار) ،كانت قد
«داعش»،
اختطفت عام  2014على يد ُ
وتعرضت لالغتصاب بعدما قتل
أشقاؤها الستة .مع ذلك ،فقد زارت
مراد «اسرائيل» عام  2017وتحدثت
أمام الكنيست بوصفها «سفيرة
األمم املتحدة للنوايا الحسنة»،
متناسية ممارسات الكيان العبري
القائم في األساس على التطهير
العرقي واإلبادة .بل إن مراد
أعربت عن سعادتها «بوجودي
في إسرائيل التي واجهت أمورًا
مثل الهولوكوست»! أما الطبيب
الكونغولي ،فقد اشتهر بجهده
الدؤوب في مكافحة العنف الجنسي،
إذ كان يلقب بـ «مالك بوكافو».
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EXHIBITION BY AL FURAT TONIGHT ١٠/10

9 OCTOBER | 5:30pm-7pm

MASTER CLASS w/ MURIEL ABOULROUSS
10 OCTOBER | 6:PM-7PM

MASTER CLASS w/ MOHAMED AL-DIRADJI
11 OCTOBER | 9PM

SANDY CHAMOUN AND THE BAND

Tickets at ihjoz.com

FOR MORE INFO 03 888 763

الجماعية املرتبطة بصوفر إلــى لــوحــات .بحث عما
بقي من صور وروايات تتعلق به في أرشيف جريدة
النهار ومجموعة سرسق واملنظمة العربية للصور
واملصورين إدي شويري وسامي طوبيا .طوال العام
الفائت ،عكف يونغ على تمضية ساعات في القصر
املنيف لرسم لوحاته.
استقطب املعرض آالف الــزوار منهم من عمل ولعب
ورقـ ــص ونـ ــام ه ـنــا .ج ــاء يــوســف غــانــم الـ ــذي شغل
مـنـصــب مــديــر الـفـنــدق ومــوظــف االسـتـقـبــال سامي
ً
خ ــوري ح ــام ــا ذك ــري ــات ــه ،مـنـهــا أن ــه وزم ـ ــاءه كــانــوا
ممنوعني من دخــول حانة الشرب .فكان يتفرج إلى
الساهرين من نافذة صغيرة .أما تيريز الهبر ،فوجدت
والدها الطباخ جزءًا من لوحة لصالة الطعام .كما جاء
ً
زوار كانوا أطفاال ممنوعني من دخول الصاالت داخل
الفندق ،بل خصص لهم مساحة للعب ومالعب لكرة
املضرب .حيدر وزميلها مصمم اإلنتاج طارق مراد،
يوثقون شهاداتهم بالصوت والصورة في إطار مهمة
إعادة تجميع لوحة القصر املنيف.
م ـع ــرض «أوتـ ـي ــل ص ــوف ــر ال ـك ـب ـيــر» :ح ـت ــى 14
تشرين األول (أكتوبر) ـ ـ 81/369250
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كلمات

محمد العباس
تويتر ...مسرح القسوة
خليل صويلح
تغريدة واحدة على تويتر قد تشعل شبكة اإلنترنت! هكذا ذهب «كبار املغردين» إلى هذا املوقع،
بعيدًا عن شعبوية فايسبوك ،كأن املسألة باتت طبقية في املقام األول ،فهنا سيحسب عليك عدد
األحرف 280 :حرفًا فقط ،على عكس فايسبوك املفتوح على الثرثرة والشجن الشخصي والعواطف
سيصدر قريبًا (دار ميالد -الرياض)،
املسفوحة على مدار الساعةّ .في كتابه «تويتر مسرح القسوة» الذي ّ
ّ
يفكك الناقد محمد العباس سر العدوانية الفائضة في تويتر التي تتمثل في ابتكار العبارات الجارحة،
ويتساءل مستغربًا« :كيف يمكن فهم تلك النفسيات املغرمة بإذالل اآلخرين ،ومعاداة اآلخر؟» .سيضع
هذه النفسيات في باب ّ
ّ
املغرد البذيء يبعث برسائل صادمة ومؤذية ألن «منسوب
التوحش ،ذلك أن
ّ
والحط من قدرهم وتبديد أي
العنف» لديه ،يجعله دومًا في حالة تأهب ملهاجمة املختلفني معه

فرصة للتفاهم معهم .هكذا ندخل في السلوك التدميري كمنهج أساسي في الخطاب ،فـ «االختالف
على األفكار وبها قد ال يؤدي إلى تصعيد الحالة العدائية ما بني املتحاورين .لكن عندما تكون لدى
أحد األطراف قابلية تحويل االختالف الفكري إلى خصومة أخالقية ،تتغير خارطة املجابهة .عندها،
يتحول الجدل إلى صراع حول القيم التي تالمس جوهر العالقات اإلنسانية» .صورة ّ
املغرد العدواني إذًا،
ّ
ّ
العباس أن هذا الصنف
ستتكش ّف عن سلوك هستيري بقصد تحطيم الخصم املتخيل .ويرى محمد ّ
من املغردين ،هم اليوم سادة املشهد التويتري ،في مقدمتهم املثقف املستخف بخصمه «بذخيرة
غوغائية ال يمكن الوقوف في طريقها» ،مستفيدًا من السياق الثقافي االجتماعي الذي يؤسس لحالة
العداء ويرعاها بمختلف الوسائل .وهذا هو ما يشجعه على اقتحام الفضاء الروحي لآلخرين والتطاول
ّ
املغرد ،هل هو بلبل أم غراب؟
على مجاالتهم النفسية واملعنوية .اليوم ،علينا أن نفحص زمرة دم
(الرسمية لصوفيا ماملينغ)
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«أغاني تاساوت» الطالعة من ماخور اللذة العابرة

مريريدة نايت اعتيق ...سـافو األمازيغية
الرباط – عبد الرحيم الخصار
ل ـي ــس ضـ ــروريـ ــا أن يـ ـك ــون ال ـش ــاعــر
مشهورًا كــي يكتب قصائد عظيمة.
ه ـ ــذه هـ ــي ال ـح ـك ـم ــة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن
يخرج بها من قرأ «أغاني تاساوت»
الكتاب الذي نقله إلى العربية أخيرًا
املـ ـت ــرج ــم والـ ـ ــروائـ ـ ــي املـ ـغ ــرب ــي عـبــد
الـكــريــم جــويـطــي .نحن أم ــام قصائد
ً
مذهلة تتدفق حياة وجماال وشعرًا
مبتكرًا وفريدًا .قصائد كتبتها امرأة
أم ــازي ـغ ـي ــة م ـج ـهــولــة ت ــاري ـخ ـي ــا ،مــا
كانت لتحظى بأي قدر من االعتراف
وال أن تصل إلينا نصوصها ،لوال
رونيه أول ــوج .الفرنسي الــذي وصل
إل ـ ــى املـ ـغ ــرب ف ــي ع ـش ــري ـن ــات ال ـق ــرن
ّ
املــاضــي ،تحول مــن معلم فــي الجبل
إلــى مترجم ألشعار شابة أمازيغية
اس ـ ـم ـ ـهـ ــا م ـ ــري ـ ــري ـ ــدة ن ـ ــاي ـ ــت اع ـت ـي ــق
(عـ ــاشـ ــت مـ ــا بـ ــن  1900و...)1940
ت ــرجـ ـم ــة كـ ـ ــان س ـب ـب ـه ــا ال ـ ـحـ ــب عـلــى
ً
األرجــح ،حب الفتاة أوال ،ثم الوقوع
في غرام قصائدها .لقد دفع االفتتان
بمريريدة وشعرها املترجم العاشق
إل ــى ال ـعــودة إل ــى امل ـغــرب بـعــد نهاية
امل ــرح ـل ــة ال ـك ــول ــون ـي ــال ـي ــة ،ف ــي رح ـلــة
بـحــث عـنـهــا ،لـكــن دون جـ ــدوى .لقد
ضاعت منه الشاعرة ،لكن قصائدها
لم تفلت من يديه.
تذهب املقدمة التي كتبها جويطي
إل ــى تمجيد امل ـصــادفــات فــي تــاريــخ
األدب ،وما لها من أهمية في إخراج
نصوص لم يكن يفكر أصحابها في
تــوسـيــع دائ ــرة تــداولـهــا بــن الـنــاس.
إن سـنــة  1932كــانــت زم ــن مـصــادفــة
مذهلة ،جمعت بــن م ـ ّ
ـدرس فرنسي
وف ـت ــاة أمــازي ـغ ـيــة ف ــي أح ــد مــواخـيــر
األطلس ،وتحديدًا في منطقة أزيالل.
وهكذا« ،شهد ماخور مبتذل بمتعه
العابرة ولحمه الرخيص وفظاظة ما
يجري فيه ً
لقاء أدبيًا كبيرًا ومثيرًا.
ّ
كأن العابر واملتعجل في املاخور أبى
إال أن ينتقم ويمنحنا شيئًا ال يطاله
َّ
ُ
تحول شعر
املاخور
الزمن أبدًا .شهد
ش ـف ــوي ع ـظ ـيــم وه ــائ ــم ع ـلــى وج ـهــه
ّ
ومهدد بالضياع إلى قصائد مكتوبة
ومترجمة بعد ذلــك إلــى الفرنسية».
ي ـص ــف ج ــوي ـط ــي الـ ـلـ ـق ــاء األول بــن
ّ
املـعــلــم الفرنسي والـغــانـيــة الشاعرة
على نحو فريد« :في لقائهما األول،
أخ ــذ رون ـيــه أول ــوج جـســد مــريــريــدة،
وأخذت هي روحه» .لقد كان الحنني
واألل ــم بمثابة التيمتني النابضتني
ف ــي ش ـعــرهــا ـ ـ ـ ـ الـل ـتــن ّ
رج ـت ــا أع ـمــاق
ّ
املـعــلــم وشـكـلـتــاّ ،وهـمــا تـتــدفـقــان في
ـاذة وإيـ ـق ــاع ــات
صـ ـ ــور ش ـع ــري ــة َ
أخـ ـ ـ ـ ـ ٍّ
ً
متناغمة ـ ـ صــدمــة تلق كبيرة لديه.
إذ ال أح ــد يـتــوقــع أن يــوجــد الـشـعــر
ماخور للذ ِة
بهذا الشكل الالفت في
ٍ
السريعة والعابرة .إن نظرة اإلنسان
إل ــى الـعــاهــرة تـكــاد تـكــون متشابهة
فــي مختلف املـجـتـمـعــات س ــواء تلك
املتحضرة أو التي تأخر بها الركب،
نظرة تضع هذا النوع من الكائنات
فــي قــاع التصنيف التقديري ألفــراد
املجتمع.
يختم جويطي مقدمته على النحو
ـق رون ـيــه أول ــوج
الـتــالــي« :ل ــو لــم يـلـتـ ِ
بمريريدة ملا قرأنا شعرها ،فكم من
م ــري ــري ــدة أخـ ــرى ض ــاع صــوت ـهــا في
األع ــال ــي ألن ـه ــا ل ــم ت ـجــد م ــن يــدونــه
ويـنـشــره فــي الـ ـن ــاس!» .ض ـ ّـم الـكـتــاب
أي ـض ــا م ـقــدمــة ال ـتــرج ـمــة الـفــرنـسـيــة
ال ـتــي وضـعـهــا ال ـشــاعــر السينغالي
ليوبولد سيدار سنغور ،وحاول من
خــالـهــا إي ـج ــاد جـســر يــربــط الشعر
األمـ ــازي ـ ـغـ ــي ب ــالـ ـج ــذور اإلف ــري ـق ـي ــة،
مؤكدًا أن هذا األدب الشفهي الرفيع
لـيــس بــدائـيــا أو «خـشـنــا» كـمــا ذهــب

إلى ذلك رونيه أولوج بل هو «تعبير
عن الحضارة األفريقية التي صاغت
الحضارة اإلنسانية».
إن حياة األطلس موحية ،وبالتالي
ال يمكن للعابر مــن هـنــاك أن يبقى
صامتًا أمــام سلطة الطبيعة ،فكيف
ب ـ ــال ـ ــذي ول ـ ـ ــد وع ـ ـ ـ ــاش ف ـ ــي ك ـن ـف ـه ــا؟
ه ـ ــذه الـ ـجـ ـب ــال الـ ـت ــي ي ـت ـغ ـيــر لــون ـهــا
بتغير الـفـصــول ،والـثـلــوج املتراكمة
فــوقـهــا ،واألش ـج ــار وامل ـي ــاه املتدفقة
م ــن املــرت ـف ـعــات ،وأص ـ ــوات الـقـطـعــان
ً
مساء إلى الحظيرة ،وأزيــاء
العائدة
ّ
األم ــازيـ ـغـ ـي ــات والـ ـحـ ـل ــي والـ ــوشـ ــوم
واألهـ ـ ـ ـ ــازيـ ـ ـ ـ ــج ،وط ـ ـ ـقـ ـ ــوس الـ ـعـ ـي ــش،
كـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـنـ ــاصـ ــر مـ ـلـ ـهـ ـم ــة ال ي ـم ـكــن
مـقــاومـتـهــا بــال ـص ـمــت .ول ـه ــذا يــأتــي
الـشـعــر األم ــازي ـغ ــي الـشـفـهــي غــزي ـرًا،
فاألمازيغيون يملكون قــدرة مذهلة
ع ـلــى ارتـ ـج ــال األش ـ ـعـ ــار ،خـصــوصــا
فــي املناسبات التي يحتفلون فيها
بـ ــاألرض وامل ـطــر والـ ـ ــزواج واألع ـيــاد
الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ،وه ـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــوص ت ـح ـفــل
ب ــالـ ـب ــاغ ــات واإليـ ـ ـق ـ ــاع وج ـم ــال ـي ــات
التعبير ،لكنها لألسف غير ّ
مدونة.
ي ــرى أول ـ ــوج ف ــي م ــري ــري ــدة النسخة

األم ــازي ـغ ـي ــة ل ـل ـشــاعــرة س ــاف ــو ،لكنه
يعبر عــن حيرته إزاء الطريقة التي
سينقل بها سحر هــذه األشـعــار في
أصلها األمازيغي رغم درايته بهذه
الـلـغــة ،وب ـعــادات وثـقــافــة أهـلـهــا .لقد
ك ـ ــان ح ــري ـص ــا إل ـ ــى ح ـ ـ ٍّـد ك ـب ـيــر عـلــى
الـحـمــولــة العلمية لتلك الـنـصــوص،
حـ ـ ـي ـ ــث ّ
ذيـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـع ـ ـظـ ــم ال ـ ـص ـ ـف ـ ـحـ ــات
بشروحات تهم الجوانب الجغرافية
والتاريخية وخصوصيات املنطقة
وث ـقــاف ـت ـهــا .ل ـك ـنــه ف ــي امل ـق ــاب ــل وجــد
صـعــوبــة ف ــي نـقــل الـحـمــولــة األدب ـيــة
بـكــامــل ح ــرارت ـه ــا .فـهــو ي ـقــف ،للمرة
األولـ ــى ،أم ــام تـجــربــة مختلفة .إذ ال
ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر ب ـش ـعــر م ـك ـت ــوب وف ــق
امل ـع ــاي ـي ــر ال ـت ــي ضـبـطـتـهــا امل ـ ــدارس
والتيارات النقدية ،وال يتعلق أيضًا
بشعر شفهي بسيط وم ـت ــداول .إنه
أم ــام نـمــوذج يـقــف فــي منطقة البني
بـ ــن ،ل ـك ــن ج ــام ـح ــا وم ـت ــدف ـق ــا وغ ـيــر
منضبط إال ملا تمليه عليه هواجسه
ً
والتياعاته ،فضال عن الطبيعة التي
نشأ فيها.
ف ــي دراس ـت ــه ال ـتــي تـتـصــدر الـكـتــاب،
وفي ما يشبه التعهد ،يضعنا أولوج

أم ــام م ـبــدأ أســاســي يـشـكــل توجيهًا
مهمًا للقارئ«ّ :لقد آليت على نفسي
أال ّ
أزور ،وأال ألفق ،وأال ّ
أضيع أصالة
أغاني تاساوت» .لقد حاول بذلك أال
يضفي على النص األصلي بالغات
اللغة الفرنسية و«عبقرية ثقافتها
ال ـعــاملــة» وف ــق تـعـبـيــره ،ألن ــه سيجد
نفسه أمام خيانة ثانية ،بعد خيانة

كتب الشاعر السينغالي
ليوبولد سيدار سنغور أن هذا
األدب الشفهي الرفيع ليس
بدائيًا أو «خشنًا»
نـقــل الـنــص مــن لـغــة إل ــى أخ ــرى .لقد
جـمـعــت كـلـمــة أول ـ ــوج م ــا ب ــن الـنـقــد
والبورتريه واملكاشفة ،وهي كلمة ال
تخلو من لوعة وحنني.
قصائد مريريدة تنطلق مــن الواقع
وت ـعــود إل ـيــه ،متخففة مــا أم ـكــن من
ّ
ال ـخ ـيــال ،ل ـكــن ال ـشــاعــرة مــولـعــة بما
سماه املترجم «القلب البالغي» ،فهي

تتوخى في بناء نصوصها اإلبداالت
ال ــدالل ـي ــة ال ـت ــي تـحـقــق ل ــدى املـتـلـقــي
دهشة متجددة .إنها قصائد مثقلة
بــال ـش ـجــن وبــال ـت ـفــاعــات الـعــاطـفـيــة
امللتهبة ،غير أنها في اآلن ذاته تنتبه
في غمرة هذا التوهج الوجداني إلى
ت ـفــاص ـيــل ال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة .ليست
ن ـص ــوص م ــري ــري ــدة ذاتـ ـي ــة منغلقة
ع ـلــى تــاري ـخ ـهــا ال ـش ـخ ـصــي ،ب ــل هي
نصوص مفتوحة تنقل إلــى القارئ
ما يعتمل في ذوات اآلخــريــن أيضًا.
هؤالء اآلخرون القريبون من الشاعرة
جغرافيًا واجتماعيًا ووجــدانـيــا هم
مدار التجربة وموضوعها :الفتيات
الـ ـل ــوات ــي ان ـ ـحـ ــدرن مـ ــن ال ـج ـب ــل إل ــى
«الرذيلة» ،الشيوخ الذين حاصرهم
الزمن والعوز ،الشباب الذين هجروا
املـكــان بحثًا عــن رزق بعيد ،الــرجــال
الذين ذهبوا في حرب ليست حربهم،
ولم يعودوا.
كــانــت قـصــائــد مــريــريــدة تـتـغـ ّـيــر من
صيغة إلى أخــرى ،فتشهد تعديالت
وإضـ ــافـ ــات ج ــدي ــدة م ــن ج ـل ـســة إلــى
جلسة ،حسب سـيــاق اإللـقــاء ومــزاج
ال ـش ــاع ــرة .وك ــان ــت نـصــوصـهــا الـتــي

ي ـت ـق ـط ــع إلـ ـ ـق ـ ــاؤه ـ ــا م ـ ــن ح ـ ــن آلخ ــر
بسبب الدموع ،ال تحظى في الغالب
ب ــال ـت ـق ــدي ــر الـ ـ ـ ـ ــازم .ف ــال ــذي ــن ك ــان ــوا
يـ ـحـ ـض ــرون ج ـل ـس ــات ـه ــا مـ ــن ج ـن ــود
ومقيمني وعابرين كانوا في الغالب
منشغلني باملتعة الحسية ،ال متعة
الشعر.
ن ـش ـيــر ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة إلـ ــى أن رون ـي ــه
أولـ ـ ـ ـ ــوج انـ ـتـ ـظ ــر حـ ـت ــى سـ ـن ــة 1963
ليصدر الترجمة الفرنسية لقصائد
مريريدة ،بينما انتظر قراء العربية
م ـ ــا ي ـ ـق ـ ــارب سـ ـت ــة ع ـ ـقـ ــود ل ــاط ــاع
عـلــى ه ــذا ال ـت ــراث املــذهــل فــي لغتهم
الـفـصـحــى .إن ه ــذه ال ـق ـصــائــد ،الـتــي
ق ــدم ـه ــا ع ـب ــد ال ـك ــري ــم ج ــوي ـط ــي إل ــى
ال ـقــارئ الـعــربــي بلغة أخ ــاذة ،تشكل
ملحبي الشعر واملنقبني عن َ
الجمال
اإلب ــداع ــي صـفـعــة ت ــدي ــر ال ــوج ــه إلــى
ال ـخ ـلــف ،بـغـيــة ال ــوق ــوف عـنــد تــاريــخ
مـهـمــل م ــن الـشـعــر األم ــازي ـغ ــي ال ــذي
ضـ ـ ــاع الـ ـكـ ـثـ ـي ـ ُـر مـ ـن ــه ب ـس ـب ــب غ ـي ــاب
ال ـتــدويــن مــن جـهــة ،وبـسـبــب سطوة
الـعــربـيــة الفصحى عـلــى م ــدار قــرون
م ـ ــن ال ـ ـعـ ــزلـ ــة الـ ـلـ ـغ ــوي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
لألمازيغيني.

مختارات من الكتاب
ترجمة عبد الكريم جويطي

زغاريدي التي تثير اإلعجاب والحسد...

ال الريح وال الغمام

فأنا ومنذ خطواتي األولى في الحقول،
أم ـس ـك ــت ب ــرف ــق ب ـض ـفــدع ـتــي ال ـخ ـض ــراء
الرشيقة،
وهي خائفة ومرتعشة بني يدي
ً
وضعت طويال عنقها األبيض
فوق شفتي وأنا صبية وأنا شابة

يذرو الريح األوراق امليتة لشجر الجوز،
والـ ـت ــن األبـ ـي ــض الـ ـ ــذي ف ـض ــل ف ــي بــاحــة
الدرس،
وال ـث ـيــاب امل ـن ـشــورة واملـنـسـيــة فــي السطح
العالي.
الغمام األبيض يسير في السماء،
يتتبع بعضه فوق ذرى آيت بوللي¹
ً
ويرحل إلى األبد ،محمال باملطر.
املياه املزمجرة والسريعة في تاساوت
جارة معها  ،ليل نهار ،وبصخب كبير،
وبدون هوادة ،األغصان املكسورة
والحصى األملس.
أيام البرد األولى للخريف تطرد اليمام
الذي يطير من الحور األجرد
وينزل في صمت الوادي الذي يتساقط فيه
الثلج.
لكن ال الريح ،وال الغمام ،يا قلبي!
ال السيل ،وال اليمام ،يا قلبي!
سيحملون حزني األسود معهم...
 -1آيت بوللي :أناس الشياه

مــريريــدة
لقبوني بمريريدة ،مريريدة،
م ــري ــري ــدة ،ض ـفــدعــة ال ـ ـبـ ــراري ال ـخ ـضــراء
الرشيقة...
وليس لي،
ليس لي عيناها الذهبيتان.
ليس لي،
ليس لي عنقها األبيض
ليس لي،
ليس لي رداؤها األخضر
لي فقط مثلها ،مريريدة،
لي «زغاريدي»« ،زغاريدي»
التي تصل حتى املراعي،
لي «زغاريدي»« ،زغاريدي»
التي يتحدث عنها في كل الوادي
وفي الجهة األخرى من الجبال

وهكذا نقلوا إلي املزية العجيبة
لتلك البركة التي تهبهم غناء
غناء أكثر صفاء ،وأكثر ارتجاجًا وأكثر
نقاء
في الليالي املستحمة في نور القمر،
غناء شبيه بالبرد
شبيه برنني املطرقة على السندان
في الجو األكثر صخبًا الذي يسبق املطر...
وبفضل هبة مريريدة
صرت أدعى ...:مريريدة ،مريريدة...
ومن سيأخذني سيحس
في يده ،في يده ،خفقان قلبي
كما أحسست بخفقان القلب
امل ـ ـ ــرع ـ ـ ــوب ل ـ ـل ـ ـض ـ ـفـ ــادع ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــراء بــن
أصابعي...
في الليالي املستحمة بنور القمر،
سيدعوني مريريدة ،مريريدة،
اللقب الرقيق املحبب لي.
وله سأطلق «زغاريدي» الحادة،
«زغاريدي» التي ال تنتهي،
« غ ــاري ــدي» ال ـتــي يـهــواهــا ال ــرج ــال وتـغــار
منها النساء،
«زغـ ــاريـ ــدي» ال ـتــي ل ــم ي ـعــرف ل ـهــا الـ ــوادي
شبيهًا أبدًا...

كم ...كم ...كم ¹
أنت! أنت! أنت! تيميجة  ²إيسكاتفان
بأي سحر سحرتني؟
كيف ،كيف أمكن األمر؟
بقدر ما تخونينني بقدر ما يــزداد حبي
لك.
أعرف أنك تغيرين عشيقك كل يوم
ومثل قفل الخشب املسكني
أنت تتواءمني مع أي مفتاح...
من أجلك بعت الصوف والحبوب.

وفقدت الهناء والصحة،
وطعم العمل وطعم الحياة.
ولو توقف األمر عند هذا ،يا امرأة بال قلب!
لكن وبسبب خطئك فقدت ماء الوجه،
فأنا أضحوكة أهلي،
وأي رجل يمكنه أن يغفر لك ذلك؟
فالكبرياء يخرج النصل من غمده
والغيرة ال يمكنها إال أن تولد االنتقام...
تستحقني مائة مرة الحوذان و«تيفيزا»³
ال ـع ـيــون م ـس ـمــولــة ،وال ـث ــدي ــان مـقـطــوعــان،
والبطن مبقور
لكنني أعزل حني تظهرين.
كما لو أنك تمسكني رأسي داخل املاء!
كيف ،كيف أمكن األمر؟
بقدر ما تخونينني بقدر ما يــزداد حبي
لك.
بأي سحر سحرتني،
أنت ،أنت ،أنت تيميجة إيسكاتفان
 -1كم باألمازيغية :أنت
 -2تيميجة :نبتة خضراء ذات رائحة قوية
تستعمل كمنسم للشاي
 -3تيفيزا :نبتة سامة

لم يخلق الله مكانًا...
«...أختي ،الغريبة عن البلد ،ال تندهشي،
ال تندهشي من جهلي:
فعيناي لم تريا أبدًا ال الورد وال البرتقال...
ي ـق ــال بــأنـهـمــا ي ــوج ــدان ،ت ـح ــت ،ف ــي الـبـلــد
الطيب
ح ـيــث ال ي ـش ـعــر الـ ـن ــاس وال ال ـب ـهــائــم وال
النباتات بالبرد
أختي الغريبة التي أتت من السهل
ال تضحكي على بنت الجبل
الالبسة صوفًا فظًا واملاشية حافية.
فالله لم يخلق مكانًا للورد
والله لم يخلق مكانًا للبرتقال
في حقولنا ومراعينا...
لم أغادر أبدًا قريتي وأشجار الجوز.
وال أعرف إال ثمرة القطلب وثمر الزعرور
الحمراء
وباقة الحبق األخضر الوضيعة
التي تبعد عني الحشرات
حني أنام فوق السطح،
حني تكون ليالي الصيف حارة جدًا»...

الشاب المسكين الساذج
«توقف أيها الشاب املسكني الـســاذج ،عن
التحرش!
فقد عدت للبلد ألرى والدي،
ال للبحث عن زوج ـ ليحفظني الله منه! ـ
وسأعود قريبًا ألزيالل إن شاء الله...
جننتك بما وهبتك إياه في ليلة
حتى أنك ،وبخفة ،تدعوني ألصير زوجتك.
إنني أعرف كم ستدوم نزوتك!
ومـ ــاذا بــإمـكــانــك أن تعطيني إي ــاه مقابل
حريتي؟ ّ
قبل ذلك تخل عن هذه السحنة املستهجنة
كي ال تشعرني بعار املهنة التي أمتهنها،
هذه املهنة التي بفضلها استمتعت كثيرًا...
وأي مصير آخــر يمكنه أن يجعلني أكثر
سعادة؟
وأنت الذي تترجاني بأن أكون لك وحدك،
م ــاذا يمكنك أن تـهـبـنــي ،قــل أي ـهــا الـشــاب
الساذج؟
أيام بدون لحم ،وبدون سكر وبدون أغان،
عرق وقذارة األشغال الشاقة،
روث اإلسطبل والثياب النتنة
والدخان املريع للمطبخ املظلم،
بينما تسير أنت لرقص «أدرسي»
وستطلب مني واألمر مؤكد،
بأن ألد أوالدًا ،أوالدًا ،أوالدًا!
أال ترى بأنني لم أخلق لهذا؟
اتركني أعود لسوق أزيالل.
إنك تضيع وقتك وتوسالتك تتعبني.
ففي النهاية ملاذا تريدني أن أشتغل
بينما يغدقون علي املال والهدايا؟
فأنا مثل زهرة بعطر مسكر
وال ّ
هم لها سوى التفتح
لكي تتلقى على هواها كل ليلة وكل يوم
طراوة الندى ودغدغة الشمس»...

عزو¹
« ...عزو محبوبي ،ذا اإلسم الحسن،
كيف لي أن أقاومك أكثر؟
إن كانت عيناي بالنسبة لك صوان الشرار،
أال ترى أن البارود على وشك االشتعال؟
وأنني أفك أمامك ضفائري السوداء؟
ادخل ،أغلق الباب ،واحكم القفل...
ملدة طويلة ،لم يكن لصوتك تأثير ّ
علي.
ملاذا تحزنني بكالمك عن هدايا،
بما أنني أريد أن أنسيك قساوتي؟

سأعطيك كل ما تترجاه .
لك لساني الرقيق وشفتاي الرطبتان،
لك فخ ساقي املتشابكني!
ما هم رؤية اآلخرين ألوشامي املخبأة!
فلهم أبيع نفسي ،ولك أمنحها!
من اآلن ،عزو ،أنت وحدك في قلبي.
ماذا تنتظر لفك حزامي؟
عزو ،محبوبي ،خذ شفتي.
ففمانا سيبقيان متداخلني،
وسيصير جسدانا جسدًا واحدًا
وسيكون قلبانا في غبطة!».
 -1تصغير لعزيز

تگــــــات ()1
أريد أن أحرق جسدي املباع ،املدنس بسم
الرجال
لفرط ما صرت أمجه...
والعني الشريرة لم تفتأ تتملكني
مثلما يمسك الطير الـكــاســر الحجل بني
مخالبه.
إننا ال نهرب من حظ تعيس
كما ال تهرب حبة القمح من الرحى...
 -1تگـ ـ ــات :لعنة

المشـــــبك
« جدتاه! َّ جدتاه !منذ رحل،
ال أفكر إل فــي حبه و يـتــراءى لــي فــي كل
شيء...
ً
أعطاني مشبكًا فضيًا جميال،
وحني أضبط إزاري فوق كتفي،
وحني أشبك الهدب فوق ثديي،
وحني أنزعها ،في الليل ،ألنام،
ال أرى املشبك بل أراه هو!
ـ بنيتي ارمي املشبك وستنسينه
وستنسني آالمك...
ـ  ...جدتاه ،منذ أيام رميت املشبك،
لكنه جرحني في يدي
ولم تعد عيني تفارق الندبة الحمراء،
حني أغسل ،حني أنسج ،حني أشرب...
ال أرى الندبة بل أراه هو!
ـ بنيتي ،ليشفك الله من آالمك!
الندبة ليست في يديك
بل في قلبك»
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سرد

قصائد

كلب بخمس قوائم

نهر نائم على كتف السهل
َ
وا ِئ ْل َح َسن *
بني ّ
مدك املديد وجزرك السحيق
يمتلئ حدنا الفاصل ..بالرمل والريح
والصدف
■■■
على نول أصابعك العشرة
َ
أحيك الحكايا
َ ْ
أرفو ثوب ِعشرتنا القليلة
■■■
َ ُ ُ ْ َ َ
َأ ْحل ُج قطن َع ْين ْي ِك
ق ِميصًا
ل َش ْمس َن َ
َْ
يط
ه
اري الب ِس ِ
ِ
ِ
ِ
■■■
ّ
تعر ًشني على سقف ليلي
بعناقيد النجوم
دالية..
ِ
■■■
َ ُ ُ َّ
اعورة الن ْه ِر
ِ
أنت ن ُ
ماؤ ُه َ
اري
الج
وأنا
ِ

آن ماري
توريسي
«حيوانات في
السيرك» (زيت
على قماش)

َ َ َّ
َ
أت َرقى ِفي ِدل ِئ ِك
َ
َ
ِبل أ ِّي ُج ْه ٍد
■■■
ْ
َ ُ ْ
ُيز ِه ُر َب ْر ُد كانون
َ ََ
بتل ٍت
ْ َْ
ِمن ثل ٍج
■■■
ْ َْ
َ
َ
يطان َّ
الد ِار َوالقل ِب
َعلى ِح
ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ْ
انط َبعت ..آث ُار ل ْبل َبةٍ

■■■
َّ َّ
َ
ضفةِ الن ْه ِر
َعلى
َ َ َ ِْ ُ
َكان يغفو
َْ
َّ َ
َ
ات الق ِاد َمةِ
قص ُب الناي ِ
■■■
النهر نائم على كتف السهل
السهل نائم على قدم الجبل
والجبل ..سارح
ّ
في كف السماء البعيدة
* باريس/سوريا

قصائد األشياء
فيديل سبيتي
ال شيء يعلو فوق الشيء الذي يليه
األشياء متواليات رياضية
في العدم
اقرأ كتابا عن األشياء
ّ
ولخصه.
سالفادور
دالي «شيء
سريالي ذو
اشتغال رمزي
ـ حذاء كاال»
( ،1931مواد
مختلفة)

هانز هارتونغ
«تجريد» (زيت
على قماش
ـــ )1945

*

إذا تمكنت من تركيب جملة
ّ
فأنت قارئ مفكر
والتفكير شيء
ما كل ما تتوقعه األشياء يصيبها
يجري الشيء كما ّ
ُ
العدم.
قدر له...
■■■

حني تدرك أنك شيء
ينهار السؤال
وربـ ـم ــا ي ـن ـهــض م ــن الـ ــرمـ ــاد أو مــن
صفاقة املالحم
ّ
املحير شيء أيضًا.
العدم

األشياء امليتة
املرمية هنا وهناك
تعود إلى الحياة بإشارة...
حياة األشياء كامنة في موتها

الزبير فارس*
خاتم فضي يعلوه عقيق أسود :اشتريت
ً
خاتمًا فضيًا ثقيال مربع الشكل يعلوه
ع ـق ـيــق أسـ ـ ــود المـ ـ ــع ،ه ــل ح ـق ــا اش ـتــريــت
ً
خ ــات ـم ــا؟ أن ـ ــا ال ألـ ـب ــس الـ ـخ ــوات ــم أص ـ ــا،
أحــب تــرك أصــابـعــي عــاريــة ،أحبها حــرة،
ً
كما أن خاتمًا ثقيال بإمكانه أن يربكني
حني أضرب على أزرار الكيبورد .الخاتم
الثقيل ال يصلح إال لقتال الـشــوارع وأنا
م ـســالــم ج ـ ـدًا ،لــذلــك ف ــإن آخ ــر ش ــيء أفـكــر
فيه هــو اقتناء خاتم فضي ثقيل ..لكني
اشتريته! حسنا أين هو إذًا؟ أين اختفى؟
ً
ولــم أبـحــث عنه أص ــا طــاملــا أنــي ال أحب
الخواتم ،يا إلهي كيف أمكنني دفع مبلغ
من املال مقابل خاتم ال ألبسه! هل أهديته
ألح ــد م ــا؟ أش ــك فــي ذل ــك أن ــا مـســالــم جـدًا
صحيح ،لكني لست ودودًا وال اجتماعيًا،
أن ــا ال أعـ ــرف أح ـ ـدًا يـسـتـحــق م ـنــي هــديــة
كهذه ،خاتم وحيد أهديته لزوجتي يوم
زفــافــي اشـتــرتــه أمــي مــن مالها الـخــاص..
يستحيل ،يستحيل أن أهدي خاتمًا آخر،
ً
ع ـلــى ج ـث ـتــي .ه ــل ف ـعــا اش ـتــريــت خــاتـمــا
ً
ثـقـيــا مــربــع الـشـكــل يـعـلــوه عقيق أســود
المع كهذا الذي في إصبعك ،أشك.
■■■
حمامة وغــراب :باضت حمامة في خوذة
ج ـنــدي مـهـمـلــة .ق ــال ال ـغ ــراب مـتـهـكـمــا :لم
تجدي غير هذه عشًا؟! ّ
ردت حمامة أخرى

تحك جرحها :السواد نعمة.
■■■
الـ ـ َّـسـ ـ ّـحـ ــاب :ت ـب ــا ل ـي ــس هـ ــذا وقـ ـت ــه ،ي ـبــدو
أن م ـق ـب ــض سـ ـ ّـحـ ــاب س ـ ــروال ـ ــي قـ ــد عـلــق
ف ــي األسـ ـف ــل ال ي ـغ ـلــق وال ي ـف ـتــح ،أسـمــع
ضجة خــارج املــرحــاض ،مــع التدقيق في
األص ــوات يبدو أنــه طــابــور مــن األســاتــذة
وال ــدك ــات ــرة وال ـض ـيــوف امل ـح ـتــرمــن ،هــذا
يعني أن الـجـلـســة االفـتـتــاحـيــة للملتقى
قد انتهت ،وها هم اآلن ينتظرون دورهم
إلف ـ ـ ـ ــراغ حـ ـم ــوالتـ ـه ــم ت ـح ـض ـي ـرًا لــوج ـبــة
الـ ـغ ــداء .دورة امل ـي ــاه ال ـتــي خـلــف املنصة
بها مرحاضان أحدهما بال بــاب واآلخــر
م ـح ـصــور أنـ ــا ف ـيــه ب ــا حـ ــظ ،أص ـ ــرخ بال
ص ــوت «ل ــم ال تــذه ـبــون إل ــى دورة املـيــاه
املخصصة للطلبة؟ في األسفل كثير من
املــراحـيــض تكفي حـمــوالت جيش كامل،
اذهبوا إلى الجحيم أيها األوغاد» .حسنا
سأخرج بسرعة وال أظنهم سينتبهون،
وبعدها سأجد طريقة إلصالح األمر ،لكن
لم ال أحاول للمرة األخيرة فربما ينتهي
األم ـ ــر ع ـل ــى خـ ـي ــر .أث ـ ـنـ ــاء س ـح ـب ــي ب ـقــوة
مقبض الـسـ ّـحــاب ،انفلت مــن يــدي املبللة
فارتطمت بصنبور املاء الخبيث ،الذي ال
ّ
يتحي الفرصة لينفجر مرة
شك أنه كان
واحدة كبركان غاضب أفرغ كل مكبوتاته
عـلــى س ــروال ــي ،ول ــم يـكـتــف بــذلــك ،بــل مـ ّـد
سيله حتى حذائي الجديد الذي اشتريته
خصيصًا لهذه املناسبة .أقــول لزوجتي

ال بد أن أكون أنيقًا يوم تكريمي ،وتقول
ل ــي ال تـنــس ال ـص ــور فـهــي ك ــل م ــا يـبـقــى..
أق ــول لنفسي اآلن مهدئًا مــن روع ــي ،كله
م ـقــدر ،كـلــه مـقــدر يــا زوج ـت ــي ،فيها خير
إن شاء الله .بهدوء تام أغلقت الصنبور
ووض ـ ـعـ ــت أذن ـ ـ ــي ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاب فـسـمـعــت
همهمات منزعجة ،هــدوء ثم ثــاث دقات
خفيفة دون أن يتكلم صاحبها بـشــيء،
بينما العرق البارد يجتاحني في دفعات
متتالية كأنه مكتوب لي أن أكــرم باملياه
هذا اليوم .يا إلهي كن معي ،استجمعت
أفكاري وفجأة كمعتصم أخير في امليدان
قررت أن أبقى في مكاني ولن أفتح ألحد
ولتحل عليهم اللعنة جميعًا ..مرت بضع
ث ــوان كــأنـهــا ده ــور ،أسـمــع أحــدهــم يقول
ألصـحــابــه «ي ـبــدو أن ال أح ــد هـنــا» وقبل
أن أف ـ ــرح ،رد عـلـيــه آخ ــر «ل ـك ـنــي سمعت
الـصـنـبــور يـنـفـتــح» ،أبـتـســم عـلــى خيبتي
وأفكر ،ما العيب لو خرجت هكذا ،هاه ما
العيب؟ لست أول وال آخــر شخص تبتل
ث ـيــابــه ،ســأبـتـســم لـهــم ابـتـســامــة طفولية
وأمــر بـســام ،لكنه يــوم تكريمي! والذين
ينتظرونني خلف الباب أكيد يعرفونني
جـيـدًا ،أنــا مــن ُ
سيكرم هــذا املـســاء أنــا هو
العريس املبتل ،ثم ماذا لو أخرج أحدهم
هاتفه النقال وأخــذ صــورة لــي ،والباقي
تعرفونه أكـيــد ،الـصــور هــي كــل مــا يبقى
تـ ـق ــول زوجـ ـ ـت ـ ــي ،ح ـس ـن ــا س ــأص ـم ــد نـعــم
س ــأص ـم ــد ،ب ـع ــد ق ـل ـيــل سـ ـيـ ـغ ــادرون إن ــي

أعرفهم ال يفوتون وجبة الغداء الفاخرة
املجانية.
■■■
الكتابة أيضًا تأتي في أشكال هندسية،
هناك املستقيمة ،وهناك املنحنية ،وهناك
امل ـن ـك ـس ــرة ،الـ ــدائـ ــريـ ــة ،امل ــائـ ـل ــة ،الـ ـح ــادة،
املنفرجة ،املقعرة  -يا عيني على املقعرة-
أن ـ ــا؟ أنـ ــا م ــن ج ـمــاعــة ال ـل ــي خـ ــاف ان ـجــا؛
حاصل في النقطة.
■■■
ُ
في ليلة العيد القصيرة /تخاصم ُحلمان
رأس متعب /حفيف الـشـجــار قرب
على
ٍ
األذن /جعل الــرأس يتحرك في انزعاج/
ط ــار ال ـح ـل ـمــان وواص ـ ــا تـشــابـكـهـمــا في
سماء الغرفة /استسلم أحدهما واستعد
اآلخ ــر ل ـلــدخــول /حــن أط ــل عـلــى منطقة
الــاوعــي /تفاجأ بحلم آخــر /يفتش في
الذاكرة عن مفقودين.
■■■
ان ـح ـس ــر امل ـ ــد األس ـ ـ ــود ف ـ ــوق رأسـ ـ ــي وم ــد
ش ـ ــاط ـ ــئ ص ـل ـع ـت ــي رجـ ـلـ ـي ــه أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا ،أال
فلتنعمي بــالـشـمــس اآلن أيـتـهــا األف ـكــار
الخائفة من الغرق.
■■■
ملسكني رمى حصاة في بركة التاريخ ،لم
يعلم عدد التماسيح النائمة فيه.
■■■
ً
جلس عبد السميع مـطــوال تحت شجرة
ً
تـفــاح مـتــأمــا ،بقي جالسًا هـنــاك خمسة

قصص أقصر
من جناحي حمامة

■■■
أتشيأ وأتشيؤني وأشيؤني
عندما يستخدم أحــدهــم جملة «كل
شيء»
يكون قد افتأت على املبالغة
فال وجود لـ«كل شيء»
***
تواضع األشياء وصمتها
لصالحها،
ضدنا
نحن الذين يلوي أعناقنا سؤال بال
إجابة
■■■
كلما سقط شيء من السماء حفظناه
ْ
بالصون
فنحن بضعة من عدم...
والعدم شيء

أع ــوام كــامـلــة .ال أحــد اسـتـطــاع معرفة ما
يــدور فــي رأس عبد السميع غير شجرة
التفاح التي غيرت مكانها.
■■■
رأيــت هــذا املساء كلبًا بخمسة أرجــل! في
الـعــادة الخطوات تتطلب عــددًا زوجيًا ال
فــرديــا ،لكن هــذا الكلب ولحكمة يعلمها
ال ـلــه ي ـمــرر ال ـخ ـطــوات ب ــن خـمـســة أرج ــل
بــانـسـيــاب وســاســة تــامــة ،ذيـلــه الكثيف
ً
يتحرك يمنة ويسرة محاوال التستر على
أي خطأ قد يحدث أثناء السير.
■■■
بـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــاؤب يـ ـلـ ـح ــس ال ـ ـب ـ ـحـ ــر ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ،
امل ـص ـط ــاف ــون م ــذاق ـه ــم مـ ــر ،وال ـص ـي ــادون
بـمــراكـبـهــم الـصـغـيــرة عــال ـقــون ه ـنــاك في
الحلق .ما بقي من الصيف في كف أوت
تنفخ فيه الريح ليبرد.
■■■
خيمة سـيــرك لــم تنصب بـعــد ،األوح ــال لم
ت ـجــف ،وامل ـه ــرج الــوحـيــد ب ــاع أح ــد ال ـقــرود
وفــر مــع عشيقته الـتــي تلعب على الحبل،
في القفص أسد ضخم يعض ذيله من امللل.
■■■
ك ــل بـنـيــان يــؤســس عـلــى ال ـخ ــوف ،حتمًا
سترتجف جدرانه.
■■■
خنجر التاريخ ال يقتل وال يريح ،يتحرك
في الجرح مع كل ذكرى.
* الجزائر
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لو رصفت األشياء على الرف
(وهو شيء)
ثم تأملتها مليًا
وقلت جملة فيها.
ستبقى شيء
مجرد شيء
■■■
ُ
ال تشرك األشياء بأشيائك.
ّ
امل ـل ـعــونــة تـبـتـلــع الـ ـش ــيء وت ـصــيــره
مثلها
قانع بشيئيته....
الشيء بالشيء يذكر
■■■
كل فكرة ليس فيها شيء
قاصرة
كل فكرة ال تدور على شيء
محض هباء.
ً
فاألشياء أوال وأخيرًا
ُ■ ■ ■
التفاحة التي نهشت
كانت شيء
كأي شيء في مكان ّ
يعج باألشياء
* م ــن م ـج ـمــوعــة س ـت ـص ــدر ق ــري ـب ــا عــن
«دار النهضة العربية» بعنوان «قصائد
األشياء»

بابلو بيكاسو «حمامة السالم» (باستيل على ورق ـ )1956

أسامة جاللي *
ّ
الشواء :سقط الحمل في النهر وجرفه بعيدًا .بقى الراعي
ّ
يركض خلفه باكيًا حتى تمكن مــن إنـقــاذه .فــي املساء،
اصطكت الكؤوس وارتفع الدخان من حفل الشواء.
■■■
ً
ّ
يومي يكسبه قوته
مغترب :كان عاطال ،ال يرضى بعمل
وح ــن هــاجــر ص ــار آل ــة لتنظيف املــراحـيــض فــي محطة
القطار.
■■■
ّ
أولويات :هاجر من أجل الدراسة لسنني .عاد بحرمة من
الشهائد وكــان الــوطــن ذا بــرد قــارس فأحرقها مــن أجل
التدفئة.
■■■
درس في السباحة :كان يشاهد إحدى املباريات ،الحقته
واد إثــر خــروجــه ،أخبرهم أنــه ال
قــوات األمــن إلــى حافة ٍ
يجيد السباحة .ألقوا في ّ
اليم ليتعلم وضعية الفراشة.
■■■
املهاجر :منذ وصــل إلــى الحي وهــم ينعتونه باملهاجر
ّ
الـ ـ ــذي يـ ـل ـ ّـوث أرضـ ـه ــم وحـ ــن عـ ــاد إلـ ــى وط ـن ــه غــطــاهــم
البعوض والقمامة .كان املهاجر عامل النظافة.
■■■
ّ
ّ
الحل ّ
السلمي :طــردوه وعائلته من املـنــزل .بقي في كل
م ــرة يكسر قـفــل ال ـبــاب فــي سبيل ال ـعــودة وأح ــد أبنائه
يساوم خلسة من أجل غرفة في بيت الجيران.
■■■
القانون فــوق الجميع :أنهى آمــر امليناء صفقة مع أحد
امل ـهــربــن وخـ ــرج لـيـتـفـقــد س ـيــر ال ـع ـمــل ع ـلــى الــرص ـيــف.
وج ــد بــائـعــا ك ــاج ــوال ي ـعــرض ال ـتــن ف ـص ــادر الـبـضــاعــة
ب ـت ـه ـمــة االنـ ـتـ ـص ــاب ال ـ ـفـ ــوضـ ــوي ،اسـ ـتـ ـن ــزاف اق ـت ـص ــاد
البالد.
■■■
الوضع الجديد :كان أحد الفاسدين في ظل نظام مستبد
وبعد انتفاضة شعبية تحول إلى ماكينة التصفيق في
اجتماعات الحزب الحاكم.
* بنزرت ،تونس
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روجيه غرونييه نزيل «قصر الكتب» وألغازها!
عمل قارئًا في «دار غاليمار» الفرنسية العريقة طوال نصف
كتاب مشاهير
قرن ،فاختزن في ذاكرته مئات «الحوادث» عن ّ
يتحول هو
ومغمورين ،واشتبك مع مئات المخطوطات ،قبل أن ّ
نفسه إلى مؤلف .في «قصر الكتب» ( )2011الذي انتقل أخيرًا
إلى لغتة الضاد (دار المدى ـ ـ ترجمة زياد خاشوق) ،سنقع على
قرن كامل
مكتبة ضخمة ،وتلخيص لوقائع ٍ
خليل صويلح
ل ـي ــس ل ـ ــدى روج ـ ـيـ ــه غ ــرون ـي ـي ــه (-1919
ّ
 )2017ص ــداق ــات م ــع ال ـك ــت ــاب ،إن ـم ــا مع
م ــؤل ـف ــات ـه ــم .ف ــال ــرج ــل الـ ـ ــذي ع ـم ــل ق ــارئ ــا
ف ــي أع ـ ــرق دور ال ـن ـشــر ال ـفــرن ـس ـيــة« ،دار
غ ــالـ ـيـ ـم ــار» ،طـ ـ ــوال ن ـص ــف قـ ـ ــرن ،اخ ـت ــزن
ّ
فــي ذاكــرتــه مـئــات «ال ـح ــوادث» عــن كتاب
مشاهير ومغمورين ،واشتبك مع مئات
املـخـطــوطــات ،قـبــل أن يـتـحـ ّـول هــو نفسه
إلى مؤلف .في كتابه «قصر الكتب» الذي
صدر عام ( 2011انتقل أخيرًا إلى املكتبة
الـعــربـيــة عــن «دار امل ــدى» ـ ـ ـ تــرجـمــة زيــاد
خ ــاش ــوق) ،سـنـقــع عـلــى مـكـتـبــة ضخمة،
قرن كامل .إذ تتداخل
وتلخيص لوقائع ٍ
األفـكــار والــذكــريــات واملــواضـيــع فــي كتلةٍ
واحــدة ،وبانتقاالت رشيقة بني مختلف
األج ـنــاس اإلبــداع ـيــة« :غــالـبــا مــا يحصل
ّ
لي أن أرى حلمًا ال أتمكن من فهم آليته.
أحلم بأنني أقــرأ .أفكك رمــوز صفحة ،أو
حتى سطر ،كلمة بعد كلمة .وبما أنني
م ــؤل ــف ال ـح ـل ــم إن ج ـ ــاز ال ـت ـع ـب ـي ــر ،كـيــف
ي ـح ـصــل أن ال أع ـل ــم م ــا ي ــوج ــد ف ــي جــزء
السطر ،أو جــزء الصفحة ،الــذي لــم أقــرأه
بـ ـع ــد؟» يـ ـق ــول .ي ـضــع روجـ ـي ــه غــرونـيـيــه
مـ ـف ــردة م ــا ت ـحــت م ـج ـه ــره ،ث ــم يضيئها
موشوريًا ،لتتدحرج من الفردوس األدبي
نحو الواقع اليومي بكل خشونته .هكذا
ّ
يـقــرأ «االن ـت ـظــار» كـمــا ورد ل ــدى الـكــتــاب،
وص ــورت ــه ف ــي ال ــواق ــع ،إذ خـلــق الطبيب
واملعالج الفيزيائي واملؤسسة الرسمية
م ـع ـنــى آخـ ــر ل ـغــرفــة االنـ ـتـ ـظ ــار ،وج ـع ـلــوا
منها «امل ـكــان ال ــذي بــن الـضـجــر والقلق
وف ــراغ الـصـبــر» ،فيما يـجــد فــي أوديـســة
هوميروس قصيدة كاملة عن االنتظار.
في تفكيك مفردة «الرحيل» ،يذهب بعيدًا
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شعر
َ ُ
ُ
هنادي زرقة الحرب حين تركل..

دراسة

ف ــي االسـ ـتـ ـع ــارة ،وإذا ب ـهــا ت ـت ـخــذ صفة
االنتحار ،بإشارات من بودلير وبافيزي
وماالرميه وهمنغواي وفلوبير ،مختتمًا
معنى االنتحار بـضــرورة الصمت كحق
أساسي من حقوق البشر.
ُ
ولكن هل تعتبر معرفة الحياة الخاصة
لكاتب مــا هامة لفهم أعماله؟ يستشهد
ٍ
ً
أوالَ :
«بم يفيدنا
هنا ،بمارسيل بروست
أن نكون من أصدقاء ستندال في الحكم
بشكل أفضل؟ بل على العكس ،من
عليه
ٍ
ّ
املحتمل أن هذا قد يشكل عائقًا كبيرًا في
سبيل ذلــك» .ورغــم إعجابه ببلزاك ،فإنه
ً
ّ
سوقيًا ،فيما يصف لوسيان
يــراه رجــا
دوديـ ـ ـ ــه ،ب ــروس ــت ن ـف ـســه ،ب ــأن ــه «ح ـشــرة
مـقـيـتــة» .أم ــا فـلــوبـيــر فـيـقــول« :أعـتـقــد أن
لـيــس عـلــى الـكــاتــب أن يـتــرك أث ـرًا عـنــه إال
أع ـمــالــه ،فـحـيــاتــه لـيـســت عـلــى ق ــدر كبير
مــن األهـمـيــة .وبئسًا للتفاهات» .ويؤكد
روج ـيــه غــرونـيـيــه عـلــى ضـ ــرورة الكشف
عـ ــن ش ـخ ـص ـيــة الـ ـك ــات ــب فـ ــي ن ـص ــوص ــه،
ّ
وم ــاح ـق ــة «ض ـم ـيــر امل ـت ـك ــل ــم» الص ـط ـيــاد
الحياة الداخلية األكثر حميمية للمؤلف.
فالذاكرة ليست مجرد آلة تسجيل ،وفي
امل ـقــابــل ،قــد يـكــون ضمير املـتـكـلــم مجرد
ذريعة سردية إلغــواء القارئ («الغريب»
ألل ـب ـيــر ك ــام ــو) ،وف ــي «الـ ـع ــاش ــق» ،ادع ــت
مــارغــريــت دوراس بــأنـهــا ت ــروي قصتها
الحقيقية ،إلبهار الـقـ ّـراء ،في حني أنــه لم
يكن فيها أي شــيء حقيقي .ويلفت إلى
ّ
معضلة أخ ــرى تتعلق بـحـيــاة اآلخــريــن،
ّ
وات ـك ــاء بـعــض ال ـكــتــاب عـلــى ع ـب ــارة «كــل
تشابه مع أشخاص »...للهرب من اتهامهم
بانتهاك أســرار شخصية ما .ففي دفاعه
عــن م ـصــادر رواي ـت ــه «الـبـحــث عــن الــزمــن
الضائع» ،يوضح مارسيل بروست «أن
ُ
اإلس ــاءة إلــى الـحـيــاة الـخــاصــة ال ترتكب
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يجد في أوديسة هوميروس
قصيدة كاملة عن االنتظار

عن خبث أو مكر ،وإنما من أجل اكتشاف
الـحـقـيـقــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـح ـيــاة ت ـحــت سـلــوك
فـ ـ ــردي» .وي ـض ـيــف ف ــي رس ــال ــة إل ــى «دار
غاليمار»« :كتبت لي امرأة كنت أحببتها
منذ ثالثني عامًا رسالة غاضبة لتقول لي
إن «أوديت» ليست سواها بالذات ،وإنني
وحــش بغيض» .فــي كتابة الحب أيضًا،
ي ـتــابــع ال ـنــاقــد ال ـفــرن ـســي ق ـ ــراءة الـحـيــاة
الحميمية الخاصة ،وقصص الغراميات
التي تتأرجح غالبًا بني الوقائع واإللهام
األدب ـ ـ ــي .ي ـع ـتــرف ت ـش ـي ـخــوف ف ــي قصته
ً
قائال« :إن ّ
قصة قصيرة تخلو
«السهوب»
من النساء ،ليست سوى آلة دون بخار».
لكن ألبير كامو سيكتب «الطاعون» عن
نساء غائبات ،فـ «الكالم عن الفراق ليس
سوى طريقة مختلفة للكتابة عن الحب».
وستختلف النظرة إلى كتابة الحب ،تبعًا
لفلسفة العصر« :اليوم ،وفي العديد من
الروايات ،ال ُيكتب الحب ،بل ُيكتب كيف
ُيـ ـم ــارس ال ـح ــب .وي ـب ــدو ل ــي أن ف ــي مثل
ه ــذا ال ـنــوع مــن الــوصــف تمضي النساء
إل ــى أب ـع ــد م ـمــا يـمـضــي ال ــرج ــال» ي ـقــول.
ّ
هناك وقفة أخرى تتعلق بالروايات غير
املكتملة ،كنتيجة ملوت مؤلفها أو طيشه.
هكذا أهمل كافكا إتمام روايته «القصر»،
وقــد ّ
شبه نفسه برجل لديه منزل خرب،
مصنوع من ذكرياته ،فراح يستخدم ذلك
ّ
األولية
املنزل من أجــل أخــذ بعض املــواد
لبناء مـنــزل آخ ــر ،إال أن ق ــواه خانته في
منتصف عمله بحيث وجــد أمــامــه بيتًا
نصف ّ
مهدم وبيتًا آخر غير مكتمل ،فيما
أهـمــل بعض الــروائـيــن إتـمــام رواي ــة ما،
خشية الرقابة ،أو ّ
أجلوا نشرها ،أو ماتوا
ق ـبــل االن ـت ـه ــاء م ــن كـتــابـتـهــا «ف ــي طــريــق
جبلي يشرع كلب غريب بمالحقتك ،ثم
ف ـجــأة ي ـعــود أدراج ـ ـ ــه .ل ــم ت ـعــد ذا أهـمـيــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـ ــه» ي ـ ـقـ ــول .فـ ــي فـ ـض ــاء آخ ــر
ً
يـتـســاءل« :هــل يكون عمل الـكــاتــب ،عمال
أخيرًا في نظره هو ،أم في نظر اآلخرين؟»
ويـجـيــب« :قليلون ج ـدًا هــم أولـئــك الذين
وضـ ـع ــوا ن ـق ـطــة ال ـن ـه ــاي ــة إلب ــداعـ ـه ــم عــن
سابق قصد وتصميم» .من أولئك وليم
فولكنر الذي اعترف «أعــرف أنني أقترب
من النهاية ،من قعر البرميل» .بالطبع ،لن
ننتظر اعترافًا مشابهًا من كاتب عربي،
فكل ما يكتبه ،يقع في باب النفائس!

جوان تتر
َّ
السورية هنادي
ال يمكن لقارئ قصيدة
ّ
زرقة ،إل أن يشعر بغنب الحرب والغياب،
ح ـيــث ال ـق ـصــائــد ال ـطــاف ـحــة ع ـلــى ال ـ ــدوام
ب ـم ـس ـح ــة أشـ ـ ـي ـ ــاء الـ ـ ـح ـ ــرب ومـ ـف ــرداتـ ـه ــا
َّ َ
ال ــواض ـح ــة وم ــا ُي ــت ــك ــأ ع ـل ـيــهِ ف ــي أح ـشــاء
ُ
ال ـن ـ ّـص امل ـ ـ َّ
ـردات تـحـيــل على
ـدون م ــن مـ ـف ـ
ٍّ
ال ـ ـ ـ ــدوام إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب وم ـخ ــل ـف ــات ـه ــا ال ــا
مــرئـ َّـيــة .فما عــدا ال ـخــراب ،خ ـ ُ
ـراب األشياء
امللموسة واألبنية والحدائق واملــدارس،
ث ـ ّـم ــة ال ـ ـخـ ــراب ال ــداخـ ـل ــي الـ ـ ــذي ال يـمـكــن
ّ
ترميمه إل بعد معجز ٍة لن تحصل على
َّ
األرجــح .هذا ما تفعله الشاعرة السوري ًة
مجموعتها ال ـجــديــدة «رأي ـ ـ ُـت غيمة
فــي
ً
شـ ــاح ـ ـبـ ــة ،س ـم ـع ــت مـ ـطـ ـرًا أس ـ ـ ـ ــود» (دار
َّ
ثنائية
النهضة الـعــربـيــة ـ ب ـي ــروت) ،مــن
َّ
املقسم دونما
البساطة والـنـ ّـص الــواحــد
اختارتها الشاعرة،
عناوين ،سوى
ٍ
أرقام َ
َ
ِّ
ربـ ّـمــا لتأخذ نــفـ َـســا عميقًا فــي نـهــايــةِ كل
رقمّ ،
ثم تعود في الرقم الذي يلي إلى رسم
َ
ّ
َّ
الخريطة الشعرية مجددًا وهكذا دواليك.
الخريطة تبان منذ لحظة قراءة العنوان
ً
ُ
فعالّ .
ثمة ُّ
واألخت والحبيب
األم
الشاحب
ّ
وامل ــراي ــا ال ـعــاك ـســة ل ـك ــل ال ــوج ــع والـقـبــح
وامل ــوت وال ـخــراب والـحــاجــة الــدائـمــة إلى
ُ
األوكـسـجــن .ولكن هـنـ َ
ـاك الـجـمــال أيضًا!
ُ
ُ
َ
ـارئ إلى
تـلــك االلـتـقــاطــات الـتــي تعيد ال ـقـ َّ
جرعات مكثفةٍ من
صــواب التفاؤل عقب
ٍ
َ
تورية أو التفاف.
القلق ُ املكتوب من دون
ال ـهــدف واض ــح ،وامل ـش ـ ُـار إلـيــه فــي الـنـ ّـص
جلي وال ــدالالت ال ّ
ٌّ
تخيب الـقــارئ مطلقًا:
َ
ُ
ُ
ُ
لكن
«لـ ـ ًس ــت أ ُّعـ ـل ــم ِّك ـيــف أرسـ ـ ــم ٌّال ـ ـحـ ــزنّ /
يمتد ّكظل الحرب /ظل يغطي جثة
ظال
األحمر».
باللون
تي
جث
البالد/
ّ
ّ
ل ـس ــوء حـ ــظ الـ ـش ــاع ــرة أنـ ـه ــا ت ـع ـيــش فــي
الحرب ،في ّ
الراهن الــذي يطفح باألكفان
وصـ ــور امل ــوت ــى وال ـ ــدم واألن ـق ـي ــاء الــذيــن
َ
ي ـغــادرون الـبـيـ َ
ـوت وال ـش ــوارع ،ويعلقون

محمد علي شمس الدين

تشيسواف ميووش

ليون زكي

نجدة فتحي صفوة

الدراسات الفلسطينية

فادي عزام

«كرسي على الزبد» هو عنوان ديوان
للشاعر اللبناني محمد علي شمس
الــديــن صــدر أخـيـرًا عــن «دار اآلداب»
( ١٨٤صـفـحــة) .ينقسم الـعـمــل إلــى
ث ــاث ــة مـ ـح ــاور («أغـ ــانـ ــي الـ ـك ــورس»
و«تسع قصائد إلى حافظ» و«مقاطع
إلى الجميل») ،ويشكل املجموعة رقم
 ٢٣ف ــي م ـس ـيــرة ص ــاح ــب «قـصــائــد
مهربة إلى حبيبتي آسيا» و«أميرال
الـطـيــور» و«حـلـقــات الـعــزلــة» .يطالعنا
شـمــس الــديــن هـنــا بـمـغــامــرة شعرية
محترفة تعالج اخـتـمــار الـحـيــاة عبر
مجموعة من «القصائد الدامية» كما
يقول لناّ .
ينوع كعادته في اإليقاع بني
العروض والتفعيلة في توليفة رشيقة،
ويحاور شخصيات من التراث (امرؤ
القيس ،أدونيس ،الشنفرى) وأخرى
مـعــاصــرة (جــوزيــف ح ــرب) ،إل ــى ما
تحمله أشـعــاره من تأمالت فلسفية
ووجــوديــة نستشفها منذ القصيدة
األولى (عصفورة هي الحياة)

ع ــن «م ـن ـش ــورات ال ـج ـمــل» ،ص ــدرت
ال ـتــرج ـمــة ال ـعــرب ـيــة (ت ــرج ـم ــة عبير
م ــرع ــي) ل ـك ـتــاب «ال ـع ـق ــل املـعـتـقــل»
ل ـ ـل ـ ـشـ ــاعـ ــر وال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب وامل ـ ـتـ ــرجـ ــم
والديبلوماسي تشيسواف ميووش
( 1911ـ ـ .)2004
يـعـتـبــر األخ ـي ــر أح ــد ك ـب ــار ش ـعــراء
بــولـنــدا فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن ،دخــل
امل ـشـهــد األدب ـ ــي ف ــي الخمسينيات
والستينيات (كــان الجئًا سياسيًا
فـ ـ ــي بـ ـ ــاريـ ـ ــس مـ ـن ــذ  ،1951وف ــي
1960ع ّ َ
ُ
ي أستاذًا في جامعة بركلي
في أميركا) ،ونال جائزة نوبل عام
 1980عــن شـعــره .حظي بالشهرة
األولى بفضل كتابه «العقل املعتقل»
ال ـ ــذي صـ ــدر عـ ــام  .1953ف ــي هــذا
العمل ،حاول تحليل أسباب انجذاب
امل ـف ـكــريــن وامل ـث ـق ـفــن لـلـسـتــالـيـنـيــة،
ّ
وقـ ــد قـ ــال مـ ـي ــووش إن ـ ــه أن ـج ــز هــذا
الـكـتــاب فــي خـضــم «ص ــراع داخـلــي
عظيم».

ي ـضــيء ال ـبــاحــث ورئ ـي ــس «مجلس
األع ـمــال ال ـســوري األرمـيـنــي» ليـون
زكـي في كتابه «تحدي البقاء2011 :
ـ ( »2018دار الـفــارابــي) على أرمن
سوريا في املحنة األخيرة التي ّ
مروا
بها ضمن املكونات األخرى للشعب
السوري.
بعد أن يــورد ّأن «السوريني األرمــن
ليسوا عــابــري سبيل على األرض
السورية ،بل هم من صلب هويتها
وترابها وينتمون إليها قلبًا وقالبًا،
وهــم لم يكونوا يومًا جسرًا لعبور
أحــام وأجندة طرف من السوريني
ع ـلــى ح ـســاب ال ـط ــرف اآلخـ ــر حتى
خــال مــآســي الـحــرب الـســوريــة ألن
ال مصلحة لنا بترجيح كفة فريق
على آخ ــر» ،يتوقف مليًا عند أتــون
ال ـ ـنـ ــار الـ ـ ــذي اب ـت ـل ــع سـ ــوريـ ــا خ ــال
األعوام األخيرة ،وكيفية تعاطي هذه
الشريحة مع الوضع القائم بمختلف
مكوناته وعناصره.

«هذا اليوم في التاريخ» (دار الساقي)
كــان زاوي ــة صحافية يومية كتبها
الدبلوماسي العراقي الراحل نجدة
فتحي صـفــوة عـلــى ام ـت ــداد خمس
ّ
تاريخيًا
سنوات ،وتناول فيها حدثًا
ّ
مهمًا وقع في ذلك اليوم من السنة،
أو سـ ـي ــرة ش ـخ ـص ـيــة ت ــاري ـخ ـي ــة...
س ـن ـقــرأ ف ــي ه ــذا ال ـك ـتــاب ع ــن عــدد
مــن املـنــاضـلــن الــذيــن قـضــوا خــال
دفاعهم عن فلسطني منهم حسن
سالمة ،وآخرون اغتالهم «املوساد»
اإلسرائيلي مثل نعيم خضر .كما
نـ ـق ــرأ عـ ــن م ـن ــاض ـل ــن آخـ ــريـ ــن مــن
ً
الـتــاريــخ العربي واألوروبـ ــي ،فضال
عن رئيس الحكومة اللبنانية رشيد
كرامي.
ّ
ّ
يتألف الكتاب من  12مجلدًا ،تصدر
تباعًا عن «الساقي».

هــل يمكن تخيل ع ــودة فلسطينية
إلى فلسطني ،وكيف؟ سؤال طرحه
الـ ـع ــدد ( 116خ ــري ــف  )2018من
«م ـج ـلــة ال ـ ــدراس ـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة»
(مؤسسة الــدراســات الفلسطينية ـ
ً
بيروت) ،محاوال اإلجابة عليه بملف
ح ـمــل ع ـن ــوان «ذاكـ ـ ــرة املـسـتـقـبــل».
ّ
عشرات الكتاب واملثقفني دعوا إلى
امل ـش ــارك ــة ف ــي امل ـلــف الـ ــذي اشـتـمــل
ع ـلــى :رسـ ــوم ول ــوح ــات ،وحـكــايــات
ومشاهد مسرحية ،ومقاالت نظرية
ك ـل ـه ــا ط ــرح ــت الـ ـ ـع ـ ــودة ك ـم ـش ــروع
ثقافي وسياسي .إلى جانب امللف،
ض ــم الـ ـع ــدد مـ ـق ــاالت ع ــن «صـفـقــة
ال ـقــرن» وتفاصيلها ،وعــن «قــانــون
الـ ـق ــومـ ـي ــة :دسـ ـ ـت ـ ــور األب ــارتـ ـه ــاي ــد
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» وب ـ ـنـ ــوده وم ـح ـت ــواه
ومخاطره املستقبلية.

بعدما كان قد دونها على صفحته
الـشـخـصـيــة عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجـتـمــاعــي ،نـقــل الـكــاتــب الـســوري
فــادي عــزام نصائحه إلــى ابنته بني
دفتي كتاب.
هذه «الوصايا» (هاشيت ـ انطوان)،
يقدمها عزام انطالقًا من «معرفتي
واط ــاع ــي ع ـلــى تـ ـج ــارب اآلخ ــري ــن
وتجربتي كأخ وأب وزوج وصديق
وح ـب ـيــب .ن ـش ـ ُ
ـرت ســاب ـقــا نصفها
واليوم أتممها ..ال أدعي أنني أبتكر
ش ـي ـئــا جـ ــدي ـ ـدًا ،إن ـم ــا أك ـت ـب ـهــا بـكــل
صدق من خالصة روحي .ال أطالب
أحدًا أن يلتزم بها ولكن سيسعدني
أن ن ــرى بـنــاتـنــا بـعــن أخ ــرى وقلب
آخـ ــر وع ـق ــل أك ـث ــر صـ ـف ــاء» .وي ــرى
ع ــزام ّأن نـصــائــح اآلبـ ــاء ّ
واألم ـه ــات
إل ــى أبـنــائـهــم غــالـبــا مــا ّ
تكبلهم ،في
حني ّأن الوصايا التي قدمها البنته
في الكتاب ،إنما تطلقها وتحررها
ً
جسدًا وعقال.

تفاصيل ّ
اهن
الر
َّ
وسوداوية
بلغة هادئة

رواية

محمود عبد الغني تخبطات في سبيل الـ «أوسكار»
نسرين حمود

لمحات

ف ــي ال ــذاك ــر ِة إل ــى األب ـ ــد .ت ـعــالــج صــاحـبــة
«ح ـي ــاة ه ــادئ ــة ف ــي ال ـف ـي ـتــريــن» ،ال ـغ ـيـ َ
ـاب
ً
ب ـم ـف ــرده ــا ،م ـس ـت ـخ ـ ِـد َم ــة ذاك ــرتـ ـه ــا ال ـتــي
ّ
يبدو أنها مليئة بكل شيء أسود :الفقد،
الـغـيــاب ،امل ــوت ،ال ـ ِـوح ــدةً ...هــذه املـ ُفــردات
ُ
ال ـتــي ت ـت ـحـ َّـو ُل أع ـب ـ َ
ـاء ثـقـيـلــة ت ـض ــاف إلــى
َ
األع ـب ــاء ال ـيــومـ َّـيــة وم ــا ي ــراف ــق ال ـي ــوم من
ُ
شقاء وبؤس .الحدث األليم إذ يغدو ركنًا
ٍ
أساسيًا وعمادًا للذاكرة« :كلما َ
مات أحدٌ
َّ
ُ
َ
ّ
كرسي /.هوت شجرة
انكسر
من العائلة/
ُ
ال ـعــائ ـلــة األمـ ـ ـ َـس /ه ــوت أسـ ـم ــاء األسـ ــر ِة
ّ
امل ـ ــدالة م ــن أغ ـصــان ـهــا» .م ــن املـمـكــن ج ـ َّـدًا
ُ
التي كتبت خــال فترة
وصــف
القصائد ّ
الـحــرب الـسـ َّ
ـوريــة بأنها قصيدة الحرب،
ّ ّ
كل
إل أن قصيدة هنادي زرقة
تخرج من ّ ُ
ُ
ُ
تخاطب القصيدة املدونة
تصنيف حني
َ
ُ َ
ال ــذاك ــرة ،ال ــذاك ــرة آن َّت ـغــدو هــي األخ ــرى
َّ
َ
ح ــرب ــا م ـص ــغ ــرة وم ـكــث ـفــة داخـ ـ ـ ّـل ال ــدم ــاغ
مــن املستحيل تجاهلها أو غــض النظر
َ
ـول َ
تلك
عنها ،أو الــذاكــرة وهــي تـحــوم حـ
التفصيالت املمتعة التي سبقت اشتعال
ً
ُ
الحربَ ،
وغدت تلك التفاصيل فجأة املالذ
ال ــوح ـي ـ َـد اآلمـ ــن ض ـ ّـد الـ ـس ــواد الـ ــذي ب ــاتَ
عـ َّ
ـامــا :الـكــراســي ،كــراســي مــن غــابــوا وهي
ّ
الوقت الراهن ،لكن قبل دقائق
فارغة في ً
كانت ممتلئة بأجساد سعيدة ،الجنود،
ّ
ّ
ُ
ّ
«لعلها الـحـ ُ
ـرب /لعل ُه العجز/
األم ـهــات:
ّ َ
ٌ
ّ
ُ
َ
تشبه َّأم َك /ترقبُ
لعلك أنت /...ثمة امرأة
ال ـج ـنـ َ
ـود الـعــائــديــن مــن ال ـح ــرب /وتحفرُ
ً
دمعة على زجاج النافذة /لم ْ
يعد ابنها».
ِ
ِ
ّ
ال تــذهــب قـصـيــدة ه ـنــادي زرق ــة إل نحو
ـات من
تـفــاصـيــل ال ـ ّـراه ــن ال ـيــومـ ّـي ب ـجــرعـ ٍ
َّ
السوداوية .األمر ينسحب
اللغة الهادئة
ّ ّ
ّ
ف
على القصائد جلها ،مــن دون أي تكل ٍ
ّ
التفاتة ملا سيشكل عبئًا على القارئ.
أو
ٍ
هـ ـن ــاك خـ ــط َّم ـس ـت ـق ـيــم ل ـل ـن ـ ّـص مـ ــن دون
َ
ّ
اع ــوج ــاج ،الــنــفــس ال ــواح ـ ُـد الــطــاغــي على
مجمل نصوص الكتاب تجعل منها (أي
ً
النصوص) قادرة على اإلمساك بالذائقة،

َّ
وجرها نحو الحدائق والحقول واأللغام
َّ
وامل ـ ــوت وال ـح ــرب وال ــس ــواد م ــن دون أي
ـار ل ـل ـحــالــة .الـحــالــة
تـعـقـيـ ٍـد أو اس ـت ـح ـضـ
ٍ َ
ّ
تتجدد عند
موجودة وملموسة وال تني
ّ
ِّ
هذه البلدة
مصور في
كل قــراءة« :ما من
يـحـتـفــظ ب ـصــوري وأن ــا ٍش ـ ّـاب ــةُ /امل ـص ـ ِّـورُ
ُ
الوحيد َ
ذهب إلى الحرب/ولم يعد».
َّ
يـغــدو أم ــر اإلف ـصــاح شـعــريــا عــن الـحــرب
إس ــراف ــا ف ــي ذك ــر امل ـ ــوت :امل ــوت/الـ ـح ــرب،
ال ـث ـنــائـ َّـيــة ال ــا مـنـتـهـيــة وال ـع ـصـ َّـيــة على
ّ
االنفكاك التي تغلف أغلب قصائد هنادي
َ
ُ
زرقة الجديدة ،تمنح البعد األوسع ملعنى
كتابة الـحــرب ،الـحــرب التي تعني املــوت
ٌ
ـال مختلفة .ثـ ّـمــة عـبــث فــي الحياة
بــأشـكـ َّ ٍ
ـوري ــة ت ـق ـت ـ ُ
ـرب زرق ـ ــة م ـن ــه ،ل ـكــن على
ال ـس ـ
مـســافــةٍ واض ـح ــةٍ مــن األمـ ــان ال ــذي يتيح
ّ
لها الكتابة لتعيش ،أو لتتأقلم على األقل
مع الوجع والعبث عبر الكتابة وحدها.
ّ
ُ
لـكــن ال ـحــرب تــأتــي لـتــركــل ك ــل ش ــيء بكل
ّ ُ
بساطةٍ وه ــدوء ،وقـســو ٍة كــذلُــك« :أتـحــدث
ّ
ع ــن األم ـ ـ ــل /ي ـص ـغــي ال ـف ـت ـي ــة /ويـ ـه ــز ُون
رؤوسـهــمّ /أمــا املقبرة القريبة /فتزحف
بأعالمها ونياشينها وصــور شبابها/
ُ
األمل الخارج من فمي» .املقبرة إذ
لتبتلع َّ ً
ُ
املوت الذي سببه الحرب،
تكون دالة على
ِ
ّ
على األق ــل ضمن أج ــواء امل ـ ّ
ـدون ودالالتــه
ِ
الـ ــواحـ ــدة .دائـ ـم ــا م ــا ت ــوح ــي ال ـن ـصــوص
َّ
ضـمــن امل ـج ـمــوعــة -أو لـعــلـهــا ال ُتــوحــي-
ّ
بـ ـق ــدر مـ ــا تـ ــؤكـ ــد ع ـل ــى ال ـ ـيـ ــأس املـ ـط ـ ِـب ــق،
النهايات غير مبعثة على التفاؤل قطعًا.
ففي النصوص بمجملها نــرى املجاورة
َ
تتجاور
بني أشياء ال يمكنها أن
ً
الدائمة ّ
ّ
حقيقة ،ألنها إن تجاورت فلن تكون ثمة
َّ
واقعية مع توافر هــذا ّ
الكم الهائل
حياة
م ــن ال ــوج ــع« :م ـثــل ع ـجــوزيــن صــامـتــن/
يـجـلـســان عـلــى كــرسـيــن مـتـجــاوريــن في
املقهى /ويسندان رأسيهما على الجدار/
أجلس وهذي البالدَ /.
ُ
نفد الكالم /ونحن
ن ـن ـت ـظــر ل ـن ــرى م ــن س ـي ـس ـبــق اآلخـ ـ ــر إل ــى
املقبرة!».

تـخـتـلــط األفـ ـك ــار ف ــي رأس م ـن ـيــر ،بطل
روايــة «أوسـكــار» (منشورات املتوسط)
ل ـل ـم ـغ ــرب ــي مـ ـحـ ـم ــود عـ ـب ــد الـ ـغـ ـن ــي ،مــن
دون أن ت ـف ــرز أي ركـ ـي ــزة لـفـيـلــم يـتــوق
لالشتغال عليه ،فيرشحه بعد ذلك لنيل
جائزة «أكاديمية فنون وعلوم الصور
املـ ـتـ ـح ــرك ــة» األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ...ذو ال ـج ـســد
الـنـحـيــل ،ال ــذي ول ــد مــن دون حــاجـبــن،
فــي منتصف الـعـمــر ،كــان درس العلوم
الـسـيـنـمــائـيــة ف ــي فــرن ـســا ،لـكــن مصيره
انتهى إلى التعليم في معهد املسرح في
الــربــاط .مثقف ال يـعــوزه عمق أو رؤيــا،
بل تتخبط املوضوعات في رأسه ،وعلى
مكتبه ضمن كراسات َّ
دون فيها رؤوس
أق ــام عــن مــوضــوعــات محتملة إلخــراج
فيلم عنها .سـقــوط ب ــاده فــي مستنقع
ِّ
ويكبله،
الفساد والجهل والزيف يؤرقه
وكذا تفعل أحوال العرب.
ل ـل ـس ـي ـن ـمــائــي ص ــدي ـق ــة ح ـم ـي ـمــة تــدعــى
رب ـي ـع ــة ،واجـ ـه ــت ـ ـ ـ ـ أثـ ـن ــاء ع ــودت ـه ــا من
بـ ــاريـ ــس لـ ــزيـ ــارة وط ـن ـه ــا امل ـ ـغـ ــرب بـعــد
ان ـق ـطــاع ـ ـ ـ ح ــادث ــا ف ــي ال ـط ــائ ــرة اعـتـقــده
ً
ركابها أنه إرهابي ،عندما سمعوا رجال
ي ـصــرخ« :ال ـلــه أك ـب ــر» .بـيــد أن امللتحي،
لــم يـكــن مــزن ـرًا ب ـحــزام نــاســف ،وج ــل ما
ك ــان يــرغــب بــه هــو األذان وال ـص ــاة في
َّ
ّ
ممر الـطــائــرة! الـحــدث الــذي أخــر هبوط
ال ـ ـطـ ــائـ ــرة ،ي ـج ـع ــل م ـن ـي ــر ي ـ ـ ــذوق ل ــوع ــة
االن ـت ـظــار .وم ــن الـلــوعــة يـبــدأ ال ـســرد ذو
األزمنة واألمكنة املحددة بوضوح ،على
لسان راو محيط بــاألحــداث ،ال يتوانى
عن التدخل فيها بصيغة ضمير املتكلم،
ولو في فقرات محدودة .ال يخلو السرد
ف ــي ال ـف ـصــول ال ـثــاثــة م ــن اس ـت ـط ــرادات
تبدو أحيانًا مبررة ،إذ تأتي على لسان
مثقفني مــن ط ــراز رفـيــع (مـنـيــر وربيعة

والصديقة املشتركة الصحافية الثورية
بـهـيـجــة) ،وف ــي أح ـي ــان أخ ــرى تتمظهر
منهكة للقارئ .كما تنقل هذه الفصول
فيتيشية البطل اإليروتيكية بأريحية،
وعــاق ـتــه امل ـتــأرج ـحــة بـصــديـقـتــه .منير
العاجز عن اإلنتاج الثقافي لـ«خلل في
التاريخ» ،يجد في قدمي منيرة ترياقًا،
كما يعول كثيرًا على آرائها وتقييماتها
لألمور.
قد يشعر القارئ أن كل موضوع مطروق
في «أوسكار» ،يحتاج إلى رواية قائمة
بــذات ـهــا .بـيــد أن مــا ي ـبــرر ك ـثــرة األف ـكــار
َّ
واملـ ـ ـ ـ ــواد ،هـ ــو أن ـ ـهـ ــا ت ـع ـت ـمــل فـ ــي داخـ ــل
م ـن ـيــر ،الـ ـق ــارئ ال ـن ـهــم امل ـت ـصــل ببيئته،
وال ـعــاجــز ع ــن تـغـيـيــر م ــا َّ يـعـتــورهــا من
أمـ ــراض اجـتـمــاعـيــة وه ــن ــات ،أو إنـتــاج
مـ ــا ي ـس ـل ــط ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ـي ـه ــا .ال ـح ــدي ــث
ع ــن اإلره ـ ـ ــاب امل ـع ــاص ــر ب ـ ـ ــدوره ،يشغل
ص ـف ـحــات وافـ ـ ــرة ،وال سـيـمــا ال ـعــاقــات
ال ـس ـب ـب ـيــة ب ــن ال ـج ـم ــاع ــات اإلس ــام ـي ــة
املتشددة وإضعاف الدول ،ورغبة منير
بالتعمق فــي ذلــك فــي فيلمه املفترض.
امل ـغــرب حــاضــر أي ـضــا ،بحكومته التي
يرأسها وزير ينتمي إلى حزب إسالمي،
وال ـع ــاج ــزة ع ــن م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد ،رغــم
رف ـع ـه ــا ه ـ ــذا ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان .الـ ـفـ ـس ــاد الـ ــذي
يــدفــع ببعض ال ـنــاس إل ــى الـعـثــور على
م ـ ـخـ ــارج ب ــوس ــاط ــة ط ـ ــرق غ ـي ـب ـي ــة ،كـمــا
هـ ــم أهـ ــالـ ــي املـ ــرضـ ــى ال ـن ـف ـس ـي ــن الـ ــذي
يعهدون بأبنائهم العليلني إلــى أماكن
ت ـش ـبــه الـ ـقـ ـب ــور ،وي ـت ــرك ــون ـه ــم مـعـلـقــن
ب ـس ــاس ــل! املـ ـغ ــرب ب ـق ــوان ـي ـن ــه ال ـبــال ـيــة
التي تلزم الضحية املغتصبة بالزواج
م ــن مـغـتـصـبـهــا ،م ــا يــدفــع ك ـث ـيــرات إلــى
االنـ ـتـ ـح ــار ،وب ــأط ـف ــال ــه امل ـغ ـت ـص ـبــن من
األوروبيني لقاء بدالت مالية ،وبشبابه
الـ ــذي يـعـلــن بـعـضــه ال ـ ــوالء لـ ــ«داع ــش».
ي ـط ــل املـ ـغ ــرب ب ــرأس ــه م ــن خـ ــال غ ـيــاب

الفساد واإليمان بالغيبيات
والقوانين البالية في المغرب

املــدرســة فيه عن أداء أدواره ــا التربوية
والـتـكــويـنـيــة ،والـنـظــام التعليمي الــذي
يفصل الـعـلــم عــن األدب «ب ـجــدار برلني
مــن نــوع آخ ــر» .وللمثقفني «الوسخني»
في البالد إشــارة تتمثل في صورة ذلك
ال ـنــاقــد الـفـنــي «ال ـج ــاه ــل» الـ ــذي يمشي
كطاووس ،ويبصق على األرض بعد أن
يـسـعــل ،ويـجـعــل التشكيليني يسيرون
خـلـفــه كـقـطـيــع ألن ــه يـجــامـلـهــم بـمـقــاالت
«سيئة» في الصحف ،ما يرفع مبيعات
املعارض.
سعة ثقافة الروائي عبد الغني تنعكس
في صفحات «أوسـكــار» التي تــرد فيها
عناوين أفالم وروايات بالجملة ،وأقوال
شعراء وكتاب وروائيني جلهم غربيون،
وعمقه يكبه في الحديث املتماسك في
عـلــم الـنـفــسَّ .أم ــا مــواقـفــه مــن األوض ــاع
ف ــي س ــوري ــا واملـ ـج ــدف ــة ب ــ«ال ـش ــرع ـي ــة»،
ِّ
فيحملها ملنير ،الــذي أمسى ال يحتفي
بعيد ميالده منذ سنة  2011ألنه يتفق
م ــع م ـي ــاد ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري .وي ـق ــول
صراحة في اللفتة عن مصر إن «الجيش
املـصــري ال يـثــأر لشهدائه مــن الضباط
الـكـبــار ،بــل يقتل مقاتلني مــأجــوريــن ال
عسكرية أو فـكــريــة ل ـهــم» .ويـقــول
قيمة ً
صـ ــراحـ ــة إن «ال ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة تـشـكــو
الوهن ،وجيوشها مسترخية».
يعتقد منير أن تخالط الفالسفة ورجال
الدين املتنورين في بالد العرب قد يبشر
بقيامة ما ،وهو يجد اإللهام أخيرًا في
موقع مغاير ملحتويات كراساته ،حني
يلوذ مع منيرة إلى الجبال.
«أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار» روايـ ـ ـ ــة «شـ ــرع ـ ـيـ ــة» ،ورغـ ــم
أسلوبها الـســائــر بـهــدى جمل قصيرة،
ّ
إال أن أحــداث ـهــا تـفـتـقــر إل ــى الـتـشــويــق،
وال تخلو من مزالق مرهقة ،خصوصًا
عندما يتخبط منير فــي سيل أفـكــاره،
ويتفلسف!
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أوراق

َ َ آالن باديو
في األسود مفضوحًا ومستترًا
آالن باديو المولود عام  ١٩٣٧في المغرب ،هو من دون شك أحد أبرز وجوه الفلسفة
الماركسية المعاصرة في الوسط الثقافي الفرنسي والعالمي« .الماوي المثير للجلبة»
في وسائل اإلع ــام ،خصص منذ سنوات كتابًا لوصف «الرأسمالية البرلمانية» التي
بمقابلها يدعو هو إلى إعــادة إحياء «الفرضية الشيوعية» .دخل في سجال عنيف
مع آالن فيلكينكروت الفيلسوف المؤيد إلسرائيل عام  ٢٠١٥على صفحات «نوفيل
اوبسرفاتور» حول حقوق الفلسطينيين والربط اآللي بين «المسألة اليهودية» في
أوروبا وإسرائيل ،مما سيؤدي برأيه إلى إبادة يهود أوروبا أنفسهم .اهتمامات صاحب
«مديح الحب» و«نظرية في الذات» و«الكينونة والحدث» ،تطال مروحة واسعة من
فــي اإليــروس ـيــة الـغــربـيــة ،يـمـثــل الـلــون
األس ــود عــامــة لـ ِـهـبــة ش ــيء م ــا :الـعــري
األب ـيــض ،مـثــل «ال ــورق ــة ال ـفــارغــة» عند
ماالرميه ،التي «يحميها البياض» من
دمغها بالشعر .هي ليست إال بياضًا
هـشــا ،مـفـتــرضــا ،بـقــدر مــا هــو مــوســوم
ب ـ ــاألس ـ ــود ب ــالـ ـق ــوة .مـ ــن ألـ ـفـ ـب ــاء خـلــق
املشهد ذي الغاية اإليروتيكية :ما من
جسد قادر بذاته ،في ظالم الرغبة ،على
ال ـت ـســاوي بـمــا يصنعه الـجـســد نفسه
وق ــد ش ـ َّـد ال ـلــون األس ــود عـلـيــه سـ َ
ـرجــه.
أرب ـ ـطـ ــة ال ـ ـسـ ــاق وال ـ ـ ـجـ ـ ــوارب ال ـس ـف ـل ـيــة
املـ ـثـ ـي ــرة ت ـن ـت ـصــر ك ـل ـي ــا ع ـل ــى امل ـش ـه ــد،
الــذي يجعل مــن ام ــرأة ،بــروعــة وجــال،
ّ
املتخيلة.
موضوعًا لكل الرغبات
الـعــاري هو باملحصلة النص املكتوب
س ـل ـفــا ال ـ ــذي م ــا ع ـلــى ال ــرغ ـب ــة بـ ِـفـعـلـهــا
إال أن تفك طالسمه ـ هــذا الفعل الــذي
يبدو مضحكًا نوعًا ما وأقل شأنًا من
املوضوع الذي يعالجه.
أل ـي ـس ــت هـ ــذه ال ـك ـت ــاب ــة ال ـ ـسـ ــوداء ف ــوق
ال ـب ـش ــرة ال ـب ـي ـض ــاء م ــا ك ــان ــت ال ــرق ــاب ــة
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاول أن تـ ـحـ ـجـ ـب ــه ع ـ ـ ــن الـ ـ ـص ـ ــور
بــاألبـيــض واألس ــود للمجالت الشقية
في طفولتي؟
فــي األوق ــات القديمة مــن مراهقتي ،لم
نكن نعرف الشيء الكثير عن الجنس.
كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك بـ ـح ــق ،كـ ـم ــا ي ـ ـتـ ــردد الـ ـق ــول
حــول الجنسانية األنـثــويــة حـصـرًا ،أو
عــن ال ــاوع ــي فــي الـشـخـصـيــة« :ال ـقــارة
السوداء».
وب ــال ـف ـع ــل ،ك ــان ــت م ـص ــادرن ــا ف ــي هــذه
املادة تقتصر على املجالت «املشبوهة»
التي نشتريها لنخبئها تحت املعطف،
واملعنونة ( )Frissonsأو ()Extasesـ أو
ب ـصــورة أكـثــر دق ــة تـحــت سـطــوة اللغة
اإلنكليزية الصاعدة (.)Sexy Girls
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ن ـ ـقـ ــرة صـ ـغـ ـي ــرة عـ ـل ــى ل ــوح ــة
املـفــاتـيــح فــي الـكــومـبـيــوتــر يمكنها أن
تـكـشــف لـلـيــافـعــن ،بــال ـلــون وال ـحــركــة،
عن كمية بعدد نجوم الفلك من العراة
وشـ ـب ــه ال ـ ـعـ ــراة م ـم ــن يـ ـت ــوزع ــون وف ــق
تـصـنـيـفــات ت ـجــاريــة ص ــارم ــة ك ـمــا هي
الحال في السوبرماركت .في السابق،
بــال ـن ـس ـبــة ل ــذل ــك الـ ـن ــوع م ــن املـنـتـجــات
ّ
ال ـج ـن ـس ـيــة امل ـغ ــل ـف ــة ،ك ـ ــان األمـ ـ ــر أق ــرب
للندرة ،ال إلى الفائض .تعقيد إضافي
أس ــاس ــي ك ــان م ــن إره ــاص ــات الــرقــابــة
التي ال ُت ّ
مس في ما يتعلق بممنوعات
ً
ثالثة .أوال ،كانت الرقابة تغض الطرف
ع ـ ــن املـ ـ ـج ـ ــات املـ ـشـ ـب ــوه ــة لـ ـك ــن ت ـحــت
ال ـقــاعــدة ال ـصــارمــة ب ــأن ال تـظـهــر هــذه
املـجــات فــي األكـشــاك الـتــي ُتـبــاع فيها
رسميًا الصحف واملـجــات .لذلك ومن
أج ــل الـحـصــول عـلــى ال ـصــور املشتهاة
ً
في ( ،)Sexy Girlsاملهتوكة الستر قليال
أو كثيرًا ،كان األمر يتطلب الكثير من
امل ـعــارف ،وال ـحــذر ،ومبلغًا ال بــأس به
من املــال .ثانيًا ،على الصور األنثوية،
ً
ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــري مـ ـقـ ـب ــوال ،ل ـك ــن ل ـي ــس مــن
املمكن له أن يتمدد إلى املواد والنقاط
ال ـتــي تـكـتـســب الـقـيـمــة االسـتــراتـيـجـيــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــرق ــاب ــة ال ـع ـت ـيــدة :كــان
ي ـم ـك ـن ـنــا رؤي ـ ـ ــة األث ـ ـ ـ ـ ــداء ،ولـ ـك ــن لـيــس
الحلمات .كــان محظورًا بــأي شكل من

األشـكــال رؤيــة الــزغــب النسائي ،ســواء
تعلق األمــر بالعانة أو تحت اإلبطني.
ثالثًا ،طال الحظر كذلك َ
صور العضو
الذكري ،منتصبًا كان أو َ لينًا ،أو حني
تـ ـعـ ــوزه الـ ـحـ ـي ــوي ــة .ان ـب ــث ـق ــت مـ ــن ه ــذه
املـمـنــوعــات نـتــائــج فــي غــايــة األهـمـيــة،
كلها تتعلق باللون األسود.
أوال ،االمتياز املعطى من قبل مجالتنا
للعري األنـثــوي املستلقي على ظهره.
بــالـنـتـيـجــة ،مــن ه ــذه ال ــزاوي ــة ،ال شــيء
مـحـظــورًا ،إذ ال حلمات هنا وال زغــب.
ال ع ـض ــو م ــذك ــر ،إال ف ــي ح ـ ــال وج ــود
يترك
تركيبة شبحية
نادرة .كان األمر ِ
َّ
السر الــذي ال ُيخترق
في منطقة الظل
للعضو املــؤنــث« :مــاذا تخفي الفتيات
ت ـح ــت أثـ ــواب ـ ـهـ ــن؟» ،ل ـي ـك ــون الـ ـجـ ــواب،
فــي نـهــايــة امل ـط ــاف ،أن ــه لـيــس بــالـشــيء
االستثنائي ،خاصة أن الجواب نفسه
يـبــدو مستعصيًا فــي حـضــور الـصــور
ال ـخ ـل ـف ـيــة ال ـت ــي ت ـظ ـهــر فـ ـ ــوارق طـفـيـفــة
ع ـ ــن ص ـ ـ ــور ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــور ،دون أن ت ـك ــون
أســاسـيــة .هـكــذا ،مــن دون قـصــد ،كانت
الــرقــابــة مــن تلقاء نفسها تشجع على

المواضيع واإلشكاليات الفكرية والثقافية والجمالية .في كتاب لباديو صدر عام
 ٢٠١٥بعنوان «األســود :بريق غياب اللون» ،يعيدنا باديو إلى سؤال أول بديهي :من
فينا لم يخض التجربة المرعبة بالمشي على رؤوس األصابع في الليل األسود؟ االكتشاف
السري لقارة اللون األسود في المجالت الممنوعة ،جمالية الحبر األسود فوق الورق،
ولكن أيضًا جماليات الكوزموس والثقوب السوداء ،ووجع الحداد :يأخذنا الفيلسوف
إلى مسرحه الحميم ،الى قلب ذكرياته .الموسيقى ،الرسم ،الجنسانية والميتافيزيقا :لم
يكن األسود يومًا مضيئًا الى هذا الحد كما هو مع باديو .هنا مقتطف من الكتاب.

السودومية أو تلك الوضعية املسماة
 more bestiarumمن قبل بعض الكهنة
املنحرفني .هذا ألنها تركت في األسود
النقطة  -املفتاح للقارة السوداء.
ثانيًا ،حني كانت املجالت تعرض عريًا
ن ـســائ ـيــا ُي ـن ـظ ــر إل ـي ــه م ــن األم ـ ـ ــام ،ول ــو

ما زالت صورة العري
األنثوي مادة لخيبة
أمل نستشف من
خاللها أن الجنسانية
األنثوية ما زالت
في قلب «قارة سوداء»

ترجمة وتنسيق محمد ناصر الدين

ً
كانت اآلنسة ال تلبس ســرواال داخليًا،
ك ــان ــت ال ــرق ــاب ــة ت ـح ــرص (ح ـي ــث ي ـقــوم
َ
املثلث الزغبي األســود بالضرورة في
ص ــورة بــاألب ـيــض واألس ـ ــود) عـلــى بث
الـضـبــاب فــوق املثلث املــذكــور .األســود
الحقيقي كان ُيستبدل بمنطقة بيضاء
أو رم ــادي ــة شــاح ـبــة ،ن ــوع م ــن غـمــامــة،
كــأن ـهــا مـ ـش ــدودة إلـ ــى م ــا ب ــن سـيـقــان
السيدات ،ترسو هناك بصورة بائسة
ُ َ
في اللحظة التي تلتقط فيها الصورة
( )...ول ــو أن ه ــذا املـثـلــث ف ــي الحقيقة
كان أشقر أو مشربًا بحمرة ،لقد كان
ً
ذل ــك ال ــدغ ــل مـكـلــا ب ــال ـس ــواد ،م ــن دون
َ
أن نأخذ فــي الحسبان أنــه فــوق صــور
تلك املــرحـلــة ،كــل ذلــك كــان ملتبسًا في
الـفــرضـيــة الـقــائـمــة لـلـمـثـلــث الـشــاحــب.
وهـ ـك ــذا ،ك ــان األب ـي ــض يـلـغــي األسـ ــود،
وم ـعــه م ــرة أخـ ــرى ،ك ــل ولـ ــوج محتمل
للسر األنـثــوي .وكــان هــذا األبـيــض من
الغرابة أيضًا بحيث يطفو من اإلبطني
عـنــد الـجـمـيــات ال ـعــاريــات ،كــأنــه رزمــة
لينة من القطن املعقم ،مما كان ليأخذ
االلتباس إلى مداه األقصى :ما هو إذا

ال ـســر امل ـس ـتــور تـحــت أذرع ال ـس ـيــدات؟
يجب أيضًا القول إن غياب السراويل
الداخلية كان نــادرًا ،بحيث أن األسود
املتعلق بمثلث الزغب كان من صفحة
ألخــرى هو أكثر ما يدفع على الرغبة،
لتتم في نهاية املطاف تجليته بالقدر
نفسه الذي يتم فيه حجبه.
لكن هنا أيـضــا ،كــان ديالكتيك اللون
األسـ ــود ُيـظـهــر قــوتــه ال ـتــي ال تـنـضــب.
ألن ــه بـنـفــس ال ـحــركــة ال ـت ـط ـه ـيــريــة ،في
املــوضــع املـفـتــرض ملــا ال تـجــوز رؤيـتــه،
وبــإخ ـفــائــه ل ـس ــواد ال ـعــانــة ف ــي الـعـمــق
تضاعف
األبيض للورق ،كانت املجلة
ِ
مـ ـ ـ ـ ــرارًا ،عـ ـل ــى الـ ـجـ ـس ــد ذات ـ ـ ــه امل ـ ـحـ ــروم
ـوارات
م ــن أس ـ ـ ـ َـوده ال ـف ــاس ــق ،األكـ ـسـ ـس ـ
ِ
السفلية مــن نـفــس الـقـمــاشــة ال ـســوداء،
من مشدات الخصر ،واألحذية بالكعب
العالي ،وطالء األظافر ،كل تلك الحلي
ال ــرخ ـي ـص ــة ل ـل ــرغ ـب ــة الـ ـت ــي ت ـع ـش ــق أن
نخادعها .وهكذا دائمًا ،يمكننا القول،
ي ـعــود األسـ ـ ــود ،بـحـيــث ك ــان يـكـفــي أن
يـ ـتـ ـح ــرك ألش ـ ـبـ ــار صـ ـغـ ـي ــرة ،مـ ــن أج ــل
أن يـكـســب امل ـعــركــة ح ــن يـتـعـلــق األم ــر
بالرغبة ،هازمًا األبيض الذي ينفيه.
أتذكر الرواية امللحمية ،في إحدى تلك
امل ـج ــات ال ـتــي قــرأت ـهــا ف ــي رك ــن مظلم
لصالة الرياضةـ مكان مــائــم!ـ للتمنع
الـ ــذي أظ ـهــرتــه س ـي ــدة ،ت ـقــع ف ــي الـحــب
تدريجًا ،أمام رجل ينجح في تجريدها
مـ ـ ــن ث ـ ـيـ ــاب ـ ـهـ ــا ،فـ ـ ــي حـ ـبـ ـك ــة م ــدع ــوم ــة
بــالـصــور .أسـلــوب الـنــص كــان بسيطًا،
لكنه كان حاميًا إلى درجــة أن السيدة
حني تخلع آخر مالبسها ،ينطق النص
بعبارة ُحـفــرت فــي ذاكــرتــي« :الـســروال
ال ــداخ ـل ــي ،آخ ــر م ـعــاقــل الـحـشـمــة الـتــي
تقاوم» .لكن بعد أن تسقط تلك القلعة،
تـ ـسـ ـق ــط أي ـ ـضـ ــا ف ـ ـ ــوق أسـ ـ ـ ــود ال ـع ـض ــو
األنثوي غمامة الرقابة البيضاء .كان
مستعصيًا على أذهاننا أن نعوز تلك
الـكـمـيــة م ــن ال ــوق ــت وال ـح ـيــل لـنـتـجــاوز
العقبة الجديدة والنهائية التي تقاوم
رغبتنا في املعرفة.
الـ ـي ــوم ،ح ـي ــث ال ـ َـح ـل ــق ال ـك ــام ــل ملـنـطـقــة
الـ ـع ــان ــة أص ـ ـبـ ــح ع ـ ـ ــادة دارجـ ـ ـ ـ ــة ،ص ــار
الغياب الفعلي للون األسود ـ ما يعيد
ال ـع ـض ــو إل ـ ــى م ـن ـظ ــره ال ـط ـف ــول ــي ـ هــو
ال ـ ــذي ي ـت ــرك س ــر االخـ ـت ــاف الـجـنـســي
ُ
ف ــي مـنـطـقــة ال ت ـ َـم ــس ..ال ـل ــون األس ــود
بامتياز هو اللون غير امللون للشغف
الفيتيشي ،الــذي ،كما نعرف منذ زمن
فــرويــد ،يلتمس فــوق الجسد األنـثــوي
ذل ـ ـ ــك الـ ـنـ ـق ــص الـ ـ ـ ــذي ظـ ـن ــت ال ـط ـف ــول ــة
الـبـسـيـطــة أن ـه ــا ق ــد أب ـص ــرت ــه ف ـي ــه .إنــا
ال نــرغــب فــي الــواق ـعــي إال فــي األس ــود
م ـح ـجــوبــا ب ــاألبـ ـي ــض ،ي ـغ ـيــب األسـ ــود
إذن حني يجب أن يحضر وهـكــذا ،بني
األسـ ـ ــود امل ــدم ــوغ بــال ـب ـيــاض ل ــأع ــوام
 ١٩٥٠واألسود الحليق اليوم ،ما زالت
صورة العري األنثوي مادة لخيبة أمل
نـسـتـشــف م ــن خــال ـهــا أن الـجـنـســانـيــة
األن ـثــويــة مــا زال ــت هــي أي ـضــا فــي قلب
«قارة سوداء».
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