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سياسة

سياسة
قضية اليوم

ّ
شركة ماكنزي بنتائج واقتراحات جديدة غير متوقعة ،بل
لم ِ
تأت ّدراسة ّ
ّ
واضحًا أنها تضع أمامها مهمة إنقاذ النموذج
أتت لتؤكد المؤكد .إذ يبدو ُ
االقتصادي القائم ال تغييره كما زعم في سياق التسويق لها .عمليًا ،تأتي
الدراسة العتيدة المنتظرة منسجمة مع شروط «سيدر» ومطابقة للصورة
التي لطالمارسمت لالقتصاداللبناني ،فهي ّ
تقدم الوصفة ُ
المعتادة :المزيد
من تحرير رأس المال ،الخصخصة ،خفض أجور القطاع العام ،رفع الدعم،
النمو بالدين ...وطبعًا القليل القليل من الدولة ،مع ّ
ّ
التمسك بغلبة قطاع
الخدمات وزيادة ّ
التخصص بالهجرة وخدمة االقتصاد اإلقليمي

توصي ماكنزي بخفض
الرواتب واألجور وتجميد
التوظيف في القطاع
العام وفرض ضرائب
على التبغ وزيادة ضريبة
القيمة المضافة
(هيثم الموسوي)

خطة ماكنزي بال رؤية
اقتصادية جديدة:

خفض الرواتب
وزيادة الـ TVA
فيفيان عقيقي
ّ
ّ
«حتى عام  ،2025من املتوقع أن يولد
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي  370أل ــف فرصة
ع ـم ــل ج ـ ــدي ـ ــدة ،مـ ــع ت ـخ ـف ـيــض م ـع ـ ّـدل
البطالة من  15ـ  %25إلى  ،%8وتحقيق
ّ
نمو بنسبة  ،%6مقارنة مع  %1حاليًا،
ً
فضال عن تخفيض نسبة الدين العام
إلـ ــى ال ـن ــات ــج امل ـح ـل ــي م ــن  %145إل ــى
 ،%110وتخفيض عجز املـيــزان املالي
مــن  %8إلــى  ،%3وتحقيق فائض في
مـ ـي ــزان امل ــدف ــوع ــات بـنـسـبــة  %10من
الناتج .باإلضافة إلى تحسني ّ
معدالت
ّ
لـبـنــان فــي امل ــؤش ــرات الـعــاملـيــة للبنية
املعيشة».
التحتية والفساد وجودة
ّ
هذه األرقام الطموحة ّ
جدًا والتوقعات
ّ
ال ــوردي ــة ،تستعرضها خــطــة ماكنزي
ال ـ ـتـ ــي أصـ ــدرت ـ ـهـ ــا وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـت ـج ــارة أخـ ـيـ ـرًا ،وه ــي ت ـف ـتــرض أن
تنشيط الـعـمــل الـتـشــريـعــي وتحسني
بـيـئــة األع ـم ــال وتـفـعـيــل ال ـش ــراك ــة بني
ال ـق ـطــاعــن ال ـع ــام والـ ـخ ــاص وتـحـفـيــز
الخصخصة ومكافحة الفساد كفيلة
بالوصول إلى األهداف املنشودة.
ه ــوي ــة جـ ــديـ ــدة أم دعـ ــامـ ــة ل ـل ـن ـمــوذج
القائم؟

بعد أكثر من عام من موافقة الحكومة
ع ـل ــى إجـ ـ ـ ــراء دراسـ ـ ـ ــة ح ـ ــول مـسـتـقـبــل
ل ـب ـنــان االقـ ـتـ ـص ــادي وت ـك ـل ـيــف شــركــة
مُــاكـنــزي بــإعــدادهــا ،ص ــدرت الــدراســة
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة وامل ـ ـف ـ ـتـ ــرض أن ت ـت ـب ـنــاهــا
الــدولــة اللبنانية باعتبارها "الــرؤيــة
االق ـت ـصــاديــة ل ـل ـبــاد خ ــال ال ـس ـنـ ّـوات
الخمس املقبلة» .وكـمــا كــان متوقعًا،
لم تــأت الدراسة التي ّ
كبدت الحكومة
ِ
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ن ـح ــو  1.3م ـل ـي ــون دوالر،
وكان من املفترض االنتهاء منها قبل
ان ـع ـقــاد مــؤتـمــر "س ـي ــدر" ف ــي نـيـســان/
أبريل املاضي في العاصمة الفرنسية
ب ــاري ــس ،ب ــأي جــديــد ح ــول تشخيص
سمات االقتصاد اللبناني أو اقتراح
الحلول لها.
ت ـ ّـدع ــي ال ــدراس ــة وض ــع رؤيـ ــة جــديــدة
ّ
لالقتصاد اللبناني ،إل أن توصياتها
ّ
ال تختلف كثيرًا عن الـتـصــورات التي
ل ـط ــامل ــا رسـ ـم ــت ل ـط ـب ـي ـعــة االق ـت ـص ــاد
الـلـبـ ّنــانــي مـنــذ مــا قـبــل ال ـحــرب والـتــي
تـجــذرت أكثر وأكثر في مرحلة إعــادة
اإلعمار.
بصورة أكثر وضوحًا ،تعيد الدراسة
ال ـت ــذك ـي ــر ب ـ ــأن االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
«ي ـ ـ ـ ـ ــدور ف ـ ــي حـ ـلـ ـق ــة مـ ـف ــرغ ــة ن ـت ـي ـجــة

النموذج اللبناني عالق في حلقة مفرغة
ّ
وفقًا لدراسة ماكينزي ،لم يحقق االقتصاد اللبناني أي زيادة في ثروته خالل السنوات
األربـعــن املاضية ،ولــم يستطع مـجــاراةّ البلدان األخــرى في السنوات السبع املاضية،
بحيث نما نصيب الفرد من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  %30خالل األربعني سنة
املاضية ،في مقابل ّ
متوسط عاملي بنسبة  ،%120وبنسبة  %8خالل السنوات السبع
املاضية ،في مقابل ّ
متوسط عاملي بنسبة .%14
ّ
ّ
وتشير الــدراســة إلــى أن ال ّـنـمــو كــان مــدفــوعــا بـتــدفـقــات مالية إقليمية مــن اللبنانيني
ّ
املهاجرين والتمويل املتقطع من املانحني .إذ نمت تدفقات ميزان املدفوعات بنسبة
 %40بني عامي  2005و 2010في مقابل  %3بني عامي  2010و .2015علمًا أن %70
ّ
التدفقات ( 72مليار دوالر) ّ
مولت ،أساسًاّ ،القطاعات األقل إنتاجية ،وتحديدًا
من هذه
االستهالك والـعـقــارات ،و %21منها ( 22مليارًا وظفت في القطاع املصرفي) .كذلك
ُ
خ ّصص جزء منها لتمويل الدين العام.
ً
ّ
هــذا الــواقــع أفسح مـجــاال مـحــدودًا للنفقات الرأسمالية التي ال تشكل ســوى  %4من
املــوازنــة خــال السنوات العشر املاضية مقابل  %20-10كمعيار مرجعي ،وبالتالي
البنية التحتية ،وبــات لبنان يحتل املرتبة  113بني  137دولــة في هذا
ساهم بتراجع ّ
األجنبي املباشر بنسبة
االستثمار
فتراجع
مواتية،
غير
أعمال
بيئة
د
ول
املؤشر ،وهو ما
ُ
 %30بــن عامي  2010و ،2017وانخفضت مساهمة القطاعات املنتجة فــي الناتج
ّ
ّ
املحلي ،بحيث شكلت  %14بني عامي  2010و ،2016في مقابل  %20كمعيار مرجعي،
وبالتالي تراجعت فرص العمل واإلنتاجية .وهي عوامل تطيل أمد هذه الحلقة املفرغة.

ّ
فـتــرات االضـطــرابــات والتقلبات التي
يـشـهــدهــا ّ وي ـقــودهــا االع ـت ـمــاد الكبير
ً
ع ـل ــى ت ــدفـ ـق ــات املـ ـه ــاج ــري ــن ب ـ ــدال مــن
القطاعات اإلنتاجية» .وكعالج ،تقترح
ّ
التخصص في الهجرة "عبر
الــدراســة
إدارة الـ ـع ــرض وال ـط ـل ــب ف ــي أسـ ــواق
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة وتـ ـ ــدريـ ـ ــب ال ـي ــد
ّ
العاملة املحلية لتلبية متطلبات هذه
األسـ ــواق» .كما تقترح تحويل لبنان
إلى "مركز حضري وتجاري وسياحي،
يستقطب طالبي التعليم والخدمات
االستشفائية والباحثني عن الترفيه»،
وه ــي الـقـطــاعــات الـتــي تتسم بكونها
ّ
األك ـ ـثـ ــر عـ ــرضـ ــة ل ـت ـق ــل ـب ــات األسـ ـ ـ ــواق
خ ــارج ـي ــة كـ ـس ــوق ال ـن ـف ــط ،واألكـ ـث ــر
ال ـ ّ
تـ ــأث ـ ـرًا ب ـ ــاألوض ـ ــاع ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ت ـش ــدي ــد الـ ــدراسـ ــة
عـ ـل ــى «ضـ ـ ـ ـ ــرورة م ُ ـض ــاع ـف ــة ال ـت ــرك ـي ــز
عـلــى الـقـطــاعــات املـنـتـجــة ذات القيمة
اإلضافية العالية (الزراعة والصناعة
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا) وب ـ ـنـ ــاء رأس م ــال
بشري ّ
يلبي االحتياجات االقتصادية
ّ
ّ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة» ،إل أنـ ـه ــا ال تـ ـق ــدم أي
توصيات لتصحيح النظام الضريبي
أو خ ـف ــض الـ ـف ــوائ ــد امل ــرت ـف ـع ــة ورفـ ــع
تـنــافـسـيــة اإلن ـت ــاج الـلـبـنــانــي لتحفيز
هــذه الـقـطــاعــات وتشجيع االستثمار
ّ
ف ـي ـه ــا ،ب ــل ت ـع ـيــد ت ـقــدي ـم ـهــا م ــع ســلــة
تـ ــوص ـ ـيـ ــات بـ ـسـ ـي ــاس ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
وحوافز للقطاع الخاص.

انسجامًا مع «سيدر» :خفض األجور
ورفع الدعم!
تـنـطـلــق ال ــدراس ــة م ــن تـحـلـيــل الــوضــع
ال ـ ـ ـ ــراه ـ ـ ـ ــن ،وت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ّـدد م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ــن
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ت ــراه ــا ض ــروري ــة ملــواك ـبــة
ّ
«الــرؤيــة الـجــديــدة والـخــطــة الوطنية»
املقترحة .وبعد "الرتوش" الذي أجرته
مــاكـنــزي على دراس ــة قديمة سبق أن
أع ـ ّـدت ـه ــا ش ــرك ــة "ب ـ ــوز أنـ ــد كــوم ـبــانــي"
ملصلحة الــدولــة اللبنانية عــام ،2010
ّ
رك ــزت فــي مقترحاتها الـجــديــدة على
 6قـطــاعــات ،رأت أنـهــا "ذات إمكانيات
ع ــالـ ـي ــة ك ـف ـي ـل ــة بـ ـ ــإخـ ـ ــراج االقـ ـتـ ـص ــاد
الـلـبـنــانــي مــن ّ
دوام ـت ــه ،وه ــي :الــزراعــة
وال ـص ـن ــاع ــة وال ـس ـي ــاح ــة وال ـخ ــدم ــات
املالية واقتصاد املعرفة واملنتشرون».
في الواقع ،تنسجم ماكنزي مع شروط
مؤتمر «سـيــدر» ،وهــي تشترط تنفيذ
ما ّ
يسمى «إصــاحــات سيدر» لحسن
ّ
تنفيذ خطتها .فهي تـتـنــاول «العمل
على إصالح البنية التحتية ،وال ّ
سيما
ّ
ّ
(املقدمة
املشاريع املخطط لها مسبقًا

ّ
ّ
بحلول ّ ،2025تتوقع خطة
ماكنزي أن يولد االقتصاد اللبناني
 370ألف فرصة عمل جديدة وأن
تنخفض البطالة إلى %8
تنسجم ماكنزي مع شروط
«سيدر» ،وهي تشترط تنفيذ ما
ّ
يسمى ّ«إصالحات سيدر» لحسن
تنفيذ خطتها
ف ــي س ـ ـيـ ــدر) ،وه ـ ــي مـ ـش ــروع ال ـب ــاص
السريع لبيروت ،وإعادة تأهيل مطار
بيروت ،والطريق السريع رأس بعلبك
ـ ـ ال ـحــدود الـســوريــة ،وشـبـكــة األلـيــاف
الـضــوئـيــة ،ومـشــاريــع إدارة النفايات
وامل ـنــاطــق الـصـنــاعـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
إصالح قطاع الكهرباء من خالل خطة
ً
 2010وت ـع ــدي ــل ال ـت ـع ــرف ــة .ف ـض ــا عن
إطــاق مشاريع جديدة غير مشمولة
ب ـس ـي ــدر وهـ ــي م ـن ـط ـقــة لـتـكـنــولــوجـيــا
ّ
البناء تركز على التصدير إلى سوريا
وال ـ ـع ـ ــراق ،وبـ ـن ــاء م ــرك ــز امل ـع ــرف ــة فــي
بـيــروت ،وتحسني األرصـفــة فــي صور
وجبيل وبيروت املقترح تحويلها إلى
مدن سياحية».
وفي هذا اإلطار ،تقترح الدراسة العمل
على تفعيل  3ممكنات لتحفيز النمو
االقتصادي بوتيرة أعلى ،وهي تطاول
اإلدارة الـعـ ّ
ـامــة مــن خــال اسـتـقــرار و/
أو خفض الــرواتــب واألج ــور وتجميد
التوظيف في القطاع العام ،والسياسة
املالية عبر خفض التحويالت السنوية
ملؤسسة كهرباء لبنان بنحو  1إلى 2

مليار دوالر ،وخـفــض العجز بنسبة
 %1سـ ـن ــوي ــا ،وتـ ـح ــدي ــد س ـق ــف مــالــي
ل ـل ـح ـكــومــة ،وف ـ ــرض ض ــرائ ــب جــديــدة
على التبغ وضــريـبــة القيمة املضافة
ورســوم التسجيل العقاري ،وتكثيف
الجباية من  %40إلى  .%70باإلضافة
إلى تطوير إنتاجية البرملان وإقرار 11
ّ
قــانــونــا متعلقًا ببيئة األع ـمــال؛ منها
ال ـق ــان ــون ال ـت ـج ــاري ك ــأول ــوي ــة قـصــوى
وقـ ــوانـ ــن إن ـ ـهـ ــاء ال ـع ـم ــل وال ــوس ــاط ــة
القضائية واإلفــاس واإلق ــراض اآلمن
كــأولــويــة عــالـيــة ،وإن ـفــاذ قــانــون املياه
 221وتـعــديــل املــرســوم ال ــوزاري 1660
ّ
املتعلق بحوكمة املناطق الصناعية».

التوصيات القطاعية:

ّ
¶ ال ــزراع ــة :تـهــدف الـخــطــة إلــى زيــادة
ّ
مـســاهـمــة ال ــزراع ــة فــي الـنــاتــج املحلي
م ــن  1.6م ـل ـيــار دوالر ع ــام  2017إلــى
ً
 2.2مـلـيــار عــام  ،2025فـضــا عــن رفــع
عـ ــدد ال ــوظ ــائ ــف ف ــي هـ ــذا ال ـق ـط ــاع من
 210آالف إلى  214ألفًا .باإلضافة إلى
أراض زراعـيــة للمحاصيل
استحداث
ٍ
ذات القيمة الـعــالـيــة ب ـحــدود  10آالف
هكتار ،ورفع قيمة الصادرات الزراعية
من  175مليونًا إلى  750مليون دوالر.
ولتحقيق أهداف رؤية  ،2025تفترض
ال ـ ــدراس ـ ــة ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى امل ـحــاص ـيــل
ذات ال ـق ـي ـمــة ال ـع ــال ـي ــة ،م ـث ــل األف ــوك ــا
ّ
والحد من
والبندورة وتربية املواشي،
زراع ــة التبغ واملحاصيل ذات القيمة
امل ـت ــدن ـي ــة ،م ـثــل ال ــزي ـت ــون وال ـح ـب ــوب،
ورفــع مستويات إنتاجية املحاصيل
من خــال تحسني األساليب املعتمدة
وت ـط ـب ـيــق ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات الـحــديـثــة
ً
وتعزيز نطاق البحث الزراعي ،فضال
ع ــن ت ـعــزيــز شـفــافـيــة ال ـس ــوق املـحـلـيــة
وزي ـ ـ ــادة ال ـق ـب ــول ال ـع ــامل ــي لـلـمـنـتـجــات

الـلـبـنــانـيــة عـبــر ال ـحـ ّـد مــن االسـتـخــدام
املـفــرط لألسمدة وتكييف املمارسات
الـ ــزراع ـ ـيـ ــة مـ ــع ت ـف ـض ـي ــات األسـ ـ ــواق
الـخــارجـيــة ،وإن ـشــاء مناطق خاضعة
ّ
املوجهة
للرقابة تزرع فيها الحشيشة
إل ـ ــى الـ ـتـ ـص ــدي ــر ب ـط ــري ـق ــة م ـش ــروع ــة
ولألغراض الطبيةّ .
ّ
¶ الـ ـصـ ـن ــاع ــة :تـ ـت ــوق ــع الـ ـخ ــط ــة رف ــع
ح ـصــة ال ـص ـنــاعــة م ــن ال ـنــاتــج املـحـلــي
من  4.6مليارات دوالر عــام  2017إلى
 8م ـل ـي ــارات دوالر عـ ــام  ،2025ورف ــع
ع ــدد الــوظــائــف مــن  185ألـفــا إل ــى 240
ألفًا ،ورفع قيمة صــادرات املجموعات
ال ـفــرع ـيــة م ــن  828م ـل ـيــون دوالر إلــى
ّ
 1.8م ـل ـي ــار دوالر .ت ـش ـت ــرط ال ـخــطــة
لـتـحـقـيــق األه ـ ـ ــداف امل ـن ـش ــودة إن ـشــاء
ّ
املتخصصة
قـطــاعــات ّالنمو الفرعية
الـ ـت ــي ت ـح ــق ــق م ـس ـت ــوي ــات ع ــال ـي ــة مــن
التنافسية من خــال الدعم الحكومي
املـ ـ ّ
ـوجـ ــه ،م ـث ــل ال ـص ـن ــاع ــات ال ــدوائ ـي ــة
وال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة وال ـ ـع ـ ـطـ ــور وامل ـن ـت ـج ــات
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـم ــد ع ـلــى
التصميم واالبـتـكــار مثل املـجــوهــرات
ومـسـتـحـضــرات الـتـجـمـيــل ،وإن ـش ــاء 6
مناطق صناعية (بما في ذلك منطقة
ّ
خاصة بإعادة إعمار سوريا ،واملنطقة
االقتصادية الخاصة في طرابلس ،و3
مـنــاطــق صـنــاعـيــة مـقـتــرحــة مــن وزارة
الصناعة و ،UNIDOومنطقة صناعية
ً
تكنولوجية) ،فضال عن توفير البنية
املستوى.
التحتية العالية ّ
¶ ال ـس ـي ــاح ــة :تـ ـت ــوق ــع ال ـ ــدراس ـ ــة رف ــع
مساهمة السياحة في الناتج املحلي
من  1.6مليار دوالر إلــى  3.7مليارات
دوالر ح ـت ــى عـ ــام  ،2025ورفـ ـ ــع ع ــدد
الــوظــائــف م ــن  89أل ـفــا إل ــى  185ألـفــا،
وك ــذل ــك ع ــدد ال ـس ـيــاح م ــن  1.9مليون
إل ـ ــى  4.2م ــاي ــن س ــائ ــح ( 4مــايــن

س ــائ ــح ت ــرف ـي ــه و 0.2م ـل ـي ــون ســائــح
أع ـم ــال) .وتـقـتــرح ال ــدراس ــة استقطاب
م ــروح ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـس ـ ّـي ــاح م ــن 15
دول ـ ـ ــة أوروب ـ ـي ـ ــة وخ ـل ـي ـج ـي ــة ،وح ـيــث
يـنـتـشــر امل ـغ ـت ــرب ــون ال ـل ـب ـنــان ـيــون (أي
ك ـن ــدا وأم ـي ــرك ــا وأوسـ ـت ــرالـ ـي ــا) ،وذل ــك
عـبــر الـتــركـيــز عـلــى الـسـيــاحــة املدينية
ّ
وال ـث ـق ــاف ـي ــة وتـ ـح ــوي ــل ك ـ ــل مـ ــن ص ــور
وجبيل وبيروت إلى وجهات سياحية
ل ـقــاصــدي امل ـ ــدن ،وت ـطــويــر ال ـخــدمــات
فـيـهــا وب ـنــاء مــراكــز تــرفـيـهـيــة ومــراكــز
ً
ألعاب وكازينوات ،فضال عن التركيز
ع ـلــى ال ـس ـيــاحــة ال ـب ـي ـئ ـيــة وال ـس ـيــاحــة
االستشفائية في جبل لبنان والشمال
بيروت.
وسياحة األعمال في
ّ
¶ الـخــدمــات املــالـيــة :تـتــوقــع الــدراســة
أن تـ ـ ّ
ـؤدي تــوصـيــاتـهــا لـلـقـطــاع املــالــي
ّ
إل ــى رف ــع حـصـتــه م ــن ال ـنــاتــج املـحــلــي
م ــن  4.8مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ع ـ ــام 2017
إل ــى  7.8م ـل ـي ــارات دوالر ع ــام ،2025
لـ ـك ــن مـ ــن دون زي ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ــرص ال ـع ـمــل
فـ ـي ــه ،بـ ــل اسـ ـتـ ـق ــراره ــا ع ـن ــد  50أل ــف
وظيفة ،لكن مع زيادة إجمالي أصول
ال ـخ ــدم ــات املــال ـيــة نـسـبــة إل ــى الـنــاتــج
املحلي (املـصــارف واملؤسسات املالية
وشـ ــركـ ــات الـ ـت ــأم ــن) م ــن  %433إل ــى
 ،%490وزيادة إجمالي األصول املدارة
خــارج امليزانية العمومية إلــى الناتج
امل ـح ـل ــي (األوراق امل ــال ـي ــة بــاسـتـثـنــاء
الودائع) من  %14إلى  .%30ولتحقيق
ّ
ذلــك ،تقترح الخطة تطوير الخدمات
املالية واملصرفية الرقمية ،وإشراكها
فـ ــي ب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
وتمويل الشراكات بني القطاعني العام
ّ
والخاص ،إذ تهدف الخطة إلى خفض
حصة املصارف من الديون السيادية
من  50إلى  %37في مقابل رفع ّ
معدل
اخـتــراق الـقــروض الفردية إلــى الناتج
املحلي مــن  30إلــى  ،%50وكــذلــك رفع
حـصــة ال ـق ــروض إل ــى ال ـق ـطــاعــات ذات
ً
األولــويــة مــن  19إلــى  .%30فـضــا عن
استحداث خدمات مالية غير مصرفية
وتـنــويـعـهــا وتـطــويــرهــا مـثــل شــركــات
الـتــأمــن وإدارة الـصـنــاديــق واألسـهــم
وأس ـ ــواق رأس امل ــال وص ـنــاديــق رأس
املال والثروات ،وذلك عبر رفع األقساط
املكتتبة للتأمني على األصــول املادية
وعلى الحياة ،وزي ــادة عــدد الشركات
املـ ــدرجـ ــة فـ ــي الـ ـب ــورص ــة مـ ــن  10إل ــى
 25ش ــرك ــة ،وزي ـ ـ ــادة ثـ ـ ــروات أص ـحــاب
الثروات الضخمة املوجودة في لبنان
من  40إلى .%55
¶ اقـتـصــاد امل ـعــرفــة :تـقـتــرح الــدراســة
ال ـت ـح ـ ّـول إلـ ــى اق ـت ـص ــاد رق ـم ــي عــالــي
اإلنتاجية ورائــد في مجال االبتكار،
ب ـمــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى رفـ ــع م ـســاه ـمــة هــذا
ال ـق ـطــاع م ــن ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي م ــن 1.4
مليار دوالر إلــى  3.8مليارات دوالر،
ورفــع عــدد الــوظــائــف فيه مــن  44ألفًا
إلـ ــى  105آالف وظ ـي ـف ــة ،ورفـ ـ ــع ع ــدد
الشركات الناشئة مــن  200إلــى ألفي
شــركــة .وتـهــدف الــدراســة إلــى تحويل
لـ ـبـ ـن ــان مـ ــرك ـ ـزًا إق ـل ـي ـم ـي ــا فـ ــي م ـج ــال
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا امل ــالـ ـي ــة واإلب ــداعـ ـي ــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة والـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وت ـق ـت ــرح
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي رأس امل ـ ــال ال ـب ـشــري
املـ ـ ـت ـ ــواف ـ ــر فـ ـ ـي ـ ــه ،وت ـ ـعـ ــزيـ ــز خـ ــدمـ ــات
التعاقد الخارجي واإلبــداع اإلقليمي
ً
وتوجيهها نحو الخليج ،فضال عن
جذب الطالب اإلقليميني من مختلف
االخ ـت ـصــاصــات ب ـعــد ت ـحــويــل لـبـنــان
ّ
متخصص.
إلى مركز تعليمي
¶ االنتشار اللبناني :تنطلق الدراسة
من كون العالقات مع الجيلني الثاني
وال ـ ـثـ ــالـ ــث م ـ ــن املـ ـه ــاج ــري ــن ض ـع ـي ـفــة
ج ـ ـ ـ ـ ّـدًا ،ومـ ـ ــن أن ن ـس ـب ــة ت ــدف ــق أمـ ـ ــوال
املـ ـه ــاج ــري ــن غـ ـي ــر امل ـن ـت ـج ــة مــرت ـف ـعــة
ج ـ ّـدًا ،وغالبيتها تـصـ ّـب فــي العقارات
وت ـمــويــل االس ـت ـه ــاك ،وم ــن أن هـجــرة
ّ
اليد العاملة غير منظمة .لــذا ،تقترح
تفعيل سياسة الهجرة وتفعيل نظام
ل ـت ـت ـبــع املـ ـه ــاج ــري ــن ونـ ـس ــج ع ــاق ــات
م ـت ـي ـنــة م ـع ـه ــم ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم رحـ ــات
تعريفية إلــى لـبـنــان ،واالسـتـثـمــار في
ال ـه ـج ــرة وت ـن ـظ ـي ـم ـهــا ل ـت ـل ـبــي أسـ ــواق
ال ـع ـمــل ال ـخــارج ـيــة ع ـبــر ت ــدري ــب الـيــد
ال ـعــام ـلــة امل ـح ـل ـيــة ل ــدخ ــول االق ـت ـصــاد
العاملي وإدارة الـعــرض والطلب على
الـيــد الـعــامـلــة ،وتخصيص تحويالت
امل ـهــاجــريــن ف ــي اس ـت ـث ـمــارات التنمية
املناطقية واالستثمارات املنتجة.
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تقرير

ادعاء إسرائيلي ـ ـ أميركي ضد  11مصرفًا لبنانيًا:

متآمرون مع حزب الله!
بعد إصدار الكونغرس األميركي قانون تجفيف منابع
تمويل حزب الله ،تقدم  26إسرائيليًا بدعوى ضد  11مصرفًا
لبنانيًا ،مطالبين بتعويضات عن خسائر لحقت بهم في حرب
تموز  !2006تزامنت هذه الدعوى مع أخرى ّ
تقدم بها نحو
ُ
 252أسرة أميركية ،ق ِتل أحد أفرادها أو جرح خالل مشاركته
كجندي في قوات االحتالل األميركي للعراق ( 2003ـ ـ
 ،)2011مطالبة المصارف الـ  11نفسها بدفع تعويضات
مالية عن الخسارة التي لحقت بهاُ ،متهمة المصارف بـ«التآمر
مع حزب الله» .هذه المصارف التي ت ّ
عد من أكثر المؤسسات
ً
المالية في العالم امتثاال لقرارات العقوبات األميركية
وللقوانين الصادرة في واشنطن!
محمد وهبة
ّ
تقدم  26إسرائيليًا بدعوى أمام القضاء
األمـ ـي ــرك ــي ،ض ــد  11م ـصــرفــا لـبـنــانـيــا
(سوسيتيه جنرال ،فرنسبنك ،الشرق
األوس ـ ــط وأف ــري ـق ـي ــا ،ب ـل ــوم ،بـيـبـلــوس،
ع ــوده ،بـنــك ب ـيــروت ،لـبـنــان والخليج،
اللبناني ـ ـ الفرنسي ،بـيــروت والبالد
ال ـع ــرب ـي ــة وجـ ـ ّـمـ ــال ت ــرس ــت) مـطــالـبــن
بتعويضات مالية منها ،جـ ّـراء أضرار
ج ـســديــة ون ـف ـس ـيــة وعــاط ـف ـيــة ومــالـيــة
ل ـح ـق ــت ب ـه ــم وب ـم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم نـتـيـجــة
ص ــواري ــخ امل ـق ــاوم ــة ال ـت ــي سـقـطــت في
شمال فلسطني املحتلة ،إبان التصدي
لعدوان تموز ـ ـ آب  .2006الدعوى التي
أقيمت في الثاني من الشهر الجاري،
سبقتها دعوى مماثلة في اليوم األول
من العام الجديدّ ،
تقدمت بها نحو 252
ّ
ُأســرة أميركية تمثل جنودًا أميركيني
ق ـت ـلــوا أو أص ـي ـبــوا أث ـن ــاء مـشــاركـتـهــم
في القتال في صفوف قــوات االحتالل
ف ــي ال ـع ــراق ب ــن ع ـ َ
ـام ــي  2003و،2011
بدعوى لتحصيل بــدل «عطل وضــرر»
من املصارف اللبنانية الـ  11املذكورة.
وتـتـهــم ه ــذه األس ــر امل ـص ــارف بتقديم
الــدعــم املــالــي واملـصــرفــي وال ـتــآمــر ،عن
وعي ،مع حزب الله!
دعــوى اإلسرائيليني تـقـ ّـدم بها مكتب
«بركمان» ،أمام محكمة في نيويورك،
ح ـي ــث ت ـ ـق ـ ّـدم ث ــاث ــة م ـك ــات ــب م ـحــامــاة
(OSEN LLC، Associate PA & Turner
 )،Motley Rice LLCبـ ــدع ــوى أس ــر
ال ـج ـن ــود األم ـي ــرك ـي ــن .وأح ـ ــد امل ـكــاتــب
األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة س ـ ـبـ ــق أن خ ـ ـسـ ــر ال ـ ــدع ـ ــوى
ب ــوجــه ال ـب ـنــك ال ـعــربــي بـتـهـمــة تـمــويــل
اإلرهاب أيضًا ،وهو مكتب متخصص
بــال ـجــرائــم املــال ـيــة املـتـصـلــة بعمليات
اإلرهاب وتبييض األموال.
بـحـســب م ـص ــدر م ـصــرفــي ،الــدعــويــان
(إحداهما تبدو منسوخة عن األخرى)
مبنيتان على افتراءات بهدف االبتزاز
امل ـ ـ ـ ــادي ،ف ـه ـم ــا ت ـ ـحـ ــاوالن الـ ــربـ ــط بــن
امل ـ ـصـ ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة وع ــاق ـت ـه ــا مــع
م ـص ــارف امل ــراس ـل ــة ف ــي أم ـي ــرك ــا ،وبــن
امل ـ ـعـ ــارك ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي دارت فــي
الـ ـع ــراق ع ـلــى ي ــد االحـ ـت ــال األم ـيــركــي

ه ـن ــاك والـ ـت ــي ّأدت إلـ ــى م ـق ـتــل وج ــرح
جنود أميركيني في تفجيرات ومعارك
وأع ـ ـمـ ــال ق ـن ــص وسـ ــواهـ ــا ف ــي ال ـف ـتــرة
الواقعة بني  2003و ،2011وبني وجود
ح ــزب ال ـلــه وال ــوج ــود اإلي ــران ــي هـنــاك.
وبـ ـحـ ـس ــب ن ـ ـصـ ــوص الـ ــدعـ ــويـ ــن ف ــإن
«املــدعــى عليهم (امل ـصــارف اللبنانية)
كــانــوا على علم بــدورهــم الـحـيــوي في
م ـســاعــدة ح ــزب ال ـل ــه ف ــي أع ـمــالــه غير
امل ـ ـشـ ــروعـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـم ــن تـبـيـيــض
األم ــوال والـتـهــريــب عـبــر ال ـح ــدود .كما
كانوا على علم بأن مساعدتهم للحزب
ت ـ ــؤدي دورًا أس ــاسـ ـي ــا فـ ــي ن ـشــاطــات
عنفية تـهـ ّـدد األرواح و(فــي نشاطات)
اإلرهاب الدولي».
واسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــدت مـ ـك ــات ــب املـ ـ ـح ـ ــام ـ ــاة إل ــى

االدعاءان مشابهان
للقضية الخاسرة التي
أقيمت على البنك
العربي

م ـص ــدري ــن رئ ـي ـس ــن :وزارة ال ـخ ــزان ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ح ـ ـ ـ ّـددت ال ـن ـشــاطــات
امل ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة لـ ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه،
واملـ ـعـ ـل ــوم ــات املـ ـت ــداول ــة إع ــام ـي ــا عــن
م ـشــروع ”كــاس ـنــدار“ املـتـعـلــق بنتائج
التحقيقات التي تزعم إدارة مكافحة
امل ـ ـخـ ــدرات ف ــي أم ـي ــرك ــا أن ـه ــا أجــرت ـهــا
ب ـش ــأن ن ـشــاطــات ح ــزب ال ـل ــه الــدول ـيــة.
ويـ ـمـ ـك ــن اعـ ـتـ ـب ــار نـ ـ ّـصـ ــي االدع ـ ــاء ي ـ ــن
كتلخيص لغالبية ق ــرارات العقوبات
الـ ـ ـت ـ ــي أص ـ ــدرت ـ ـه ـ ــا وزارة ال ـ ـخـ ــزانـ ــة
األم ـيــرك ـيــة طـ ــوال ال ـس ـن ــوات املــاض ـيــة،
ب ـح ــق أشـ ـخ ــاص وم ــؤسـ ـس ــات زع ـمــت
أنهم يساهمون في تمويل حزب الله.
وت ـش ـي ــر الـ ــدعـ ــويـ ــان إل ـ ــى أن امل ـح ــاكــم
املدنية في الواليات املتحدة األميركية

المصارف ستطعن باختصاص المحكمة في قبول االدعاء (مروان طحطح)

هـ ـ ــي صـ ــاح ـ ـبـ ــة االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاص ،كـ ــون
ال ـض ـح ــاي ــا وق ـ ـعـ ــوا ب ـس ـب ــب ن ـشــاط ــات
م ـت ـص ـلــة ب ـ ــاإلره ـ ــاب ال ـ ــدول ـ ــي ،وكـ ــون
امل ــدع ــى عـلـيـهــم يـسـتـعـمـلــون مـصــارف
املراسلة األميركية واملؤسسات املالية
األميركية على مــدى زمني طويل ،في
ّ
متكرر وتسهيل
خدمة حزب الله بشكل
تحويل األمــوال عبر الواليات املتحدة
األميركية النتفاع الحزب.
ي ـط ـلــب املـ ــدعـ ــون أن ت ــواف ــق املـحـكـمــة
األمـيــركـيــة عـلــى طلبها بـمـحــاكـمــة 11
مصرفًا لبنانيًا ومن يظهره التحقيق
بتهمة التآمر ،على أن ّ
تحدد املحكمة
العطل والضرر.
إزاء ه ــذا ال ـت ـطــور ،عـقــد مـجـلــس إدارة
ج ـم ـع ـي ــة امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف اجـ ـتـ ـم ــاع ــا أم ــس
ملناقشة مــا حـصــل .وبـحـســب مـصــادر
املجتمعني ،فقد كان هناك توافق على
أن ال ــدع ــوي ــن ال ت ـه ــدف ــان سـ ــوى إل ــى
االبـتــزاز املــالــي ،وهــذا األمــر واضــح من
اس ــم مـكـتــب امل ـح ــام ــاة ( )OSENال ــذي
كــان قد رفــع دعــوى ضـ ّـد البنك العربي
بتهمة تمويل اإلرهــاب وخسرها بعد
 12عــامــا ،رغــم أن إدارة البنك أظهرت
خــوفــا وعـقــدت صفقة مــع املــدعــن قبل
صـ ــدور ال ـح ـكــم ال ـن ـهــائــي ،ت ـنــص على
أن يخصص البنك العربي مبلغًا من
امل ــال ضـمــن ح ـ ّـد أدن ــى يــدفــع مـبــاشــرة،
وح ـ ّـد أقـصــى ال يــدفــع إال بـعــد خـســارة
الدعوى .والدعويان ،بحسب املصادر،
مــرفــوعـتــان على األس ــس نفسها التي
ُ
اعت ِم َدت بوجه البنك العربي ،وإن كان
هـنــاك اخ ـتــاف يتعلق بـكــون الــدعــوى
املــرفــوعــة على البنك الـعــربــي جزائية،
فيما الدعويان ضد املصارف اللبنانية
مدنية.
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـرق أيـ ـ ـض ـ ــا إلـ ـ ـ ــى س ـبــل
امل ــواج ـه ــة ال ـت ــي س ـت ـكــون ع ـبــر خـطــن:
أن تقوم الجمعية باملراجعات العامة
من خــال ّ
تحرك جماعي للطعن بحق
املحكمة في قبول الدعويني ،انسجامًا
مع ما حصل قبل نحو  10سنني حني
رفـضــت املحكمة قـبــول دع ــوى مماثلة
بحق مصارف لبنانية وصدر حكمها
ّ
خــال بضعة أسابيع .والخط الثاني،
هو أن يقوم كل مصرف ،وبشكل منفرد
بتعيني محام ليدافع عنه أمام املحكمة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي حـ ــال ق ـب ـلــت ال ــدع ــوى.
وال ـ ـ ــدف ـ ـ ــاع امل ـ ـن ـ ـفـ ــرد س ـب ـب ــه أن ه ـن ــاك
ادع ـ ـ ـ ــاءات مـخـتـلـفــة ع ـل ــى ك ــل م ـصــرف
ّ
وبـشـكــل جـمــاعــي أي ـض ــا ،م ــا يـحــتــم أن
ي ـقــوم كــل م ـصــرف بــالــدفــاع عــن نفسه
تبعًا ملعطيات الدعوى التفصيلية.
ورغـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــع االبـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزازي املـ ــالـ ــي
لـلـقـضـيـتــن ،ف ـمــن ال ـص ـعــب فـصـلـهـمــا
ع ــن س ـيــاق ال ـض ـغــوط األم ـيــرك ـيــة على
لبنان ،بهدف تأليب الــرأي العام على
حـ ــزب الـ ـل ــه ،وتـحـمـيـلــه م ـســؤول ـيــة أي
ض ـ ــرر ي ـص ـي ــب االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي
بشكل عام ،والقطاع املصرفي خاصة،
رغــم أن هــذا األخـيــر «شــديــد االمتثال»
ل ـ ـقـ ــرارات ال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة على
أفـ ـ ـ ــراد وم ــؤسـ ـس ــات ت ــزع ــم واش ـن ـط ــن
أن ـ ـهـ ــم يـ ـم ــول ــون حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه .كـ ـم ــا أن
بعض املـصــارف تبالغ فــي تطبيق ما
يطلبه األميركيون منها ،سواء في ما
يـخــص ال ـع ـقــوبــات عـلــى ح ــزب ال ـلــه أو
عـلــى س ــوري ــا ،فـتـتـخــذ إجـ ـ ــراءات بحق
أشـخــاص غير مشمولني بالعقوبات،
ملجرد وجود صلة قرابة عائلية بأفراد
لوائح العقوبات،
وردت أسماؤهم على
َ
أو تمتنع عن تسليم املعاقبني األموال
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ح ـســابــات ـهــم امل ـج ـ ّـم ــدة.
وتحمل الدعويان (أول ما يلفت النظر
ف ـي ـه ـم ــا هـ ــو ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ــن ج ـه ـتــن،
أم ـيــرك ـيــة وإســرائ ـي ـل ـيــة ،ف ــي الـتــوقـيــت
والـشـكــل وامل ـض ـمــون ،لــربــط امل ـصــارف
اللبنانية بـحــزب الـلــه) مخاطر كبيرة
في حال قبولهما والفوز بهما ،كونهما
ستشكالن سابقة ُيبنى عليهما الحقًا
البتزاز القطاع املصرفي اللبناني من
قبل األميركيني واإلسرائيليني.
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سياسة

سياسة

سجال

سجال بين
المحافظ وسعد
أثــار الخبــر الــذي نشــرته «األخبــار» أمــس
بشــأن عــدم وجــود نقــاط أمنيــة فــي
مرفــأ صيــدا التجــاري الجديــد ،وســط
ً
حركــة دخــول الفتــة للبواخــر ،ســجاال
فــي عاصمــة الجنــوب ،وردًا علــى مــا أدلــى
بــه النائــب أســامة ســعد مــن أنــه راجــع
محافــظ الجنــوب منصــور ضــو حــول
األمــر ،مــن دون أن يلقــى جوابــا ،نفــى
ضــو فــي بيــان أن يكــون ســعد قــد راجعــه
بهــذا الخصــوص .والالفــت أن ضــو اكتفــى
بالنفــي مــن دون أن يتوقــف عنــد جوهــر
القضيــة ،فلــم يعــط تفســيرًا أو تعليقــا
لآلليــة التــي تعتمــد لحركــة البواخــر ،فــي
ظــل عــدم إنجــاز األشــغال فــي املرفــأ
وافتتاحــه رســميًا وعــدم اســتحداث نقــاط
أمنيــة أو إداريــة.
فــي املقابــل ،أصــدر ســعد بيانــا اســتهجن
ً
فيــه نفــي ضــو ،قائــا« :منــذ مــدة غيــر
قصيــرة ،بــدأت البواخــر التجاريــة تدخــل
إلــى املرفــأ الجديــد ،وترســو بمحــاذاة
رصيــف املرفــأ ملــدد متفاوتــة ،علــى الرغــم
مــن غيــاب أي وجــود لألمــن العــام أو
الجمــارك ،وهــو مــا يحمــل خطــر حصــول
تهريــب للبضائــع ،أو األشــخاص ،أو
املمنوعــات ،وحتــى أخطارًا أمنية .والغريب
فــي األمــر ،أنــه فــي الوقــت الــذي تفــرض
فيــه علــى الــزوارق املحليــة الصغيــرة ،مثــل
زوارق الصيــد وزوارق النزهــة ،الحصــول
علــى تصريــح لكــي تتحــرك فــي البحــر،
كمــا تخضــع للرقابــة ،فــإن البواخــر
التجاريــة الكبيــرة القادمــة مــن الخــارج،
والتــي تفــوق بحجمهــا حجــم كل الــزوارق
املحليــة مجتمعــة ،تدخــل إلــى املرفأ الجديد
وتخــرج منــه وال مــن يســأل» .ســعد أكــد
«أهميــة االســتفادة مــن األقســام التــي تــم
إنجازهــا مــن املرفــأ الســتيعاب أكبــر عــدد
من البواخر التجارية وضرورة استكمال
إنشــاءاته بأســرع وقــت ،لكــن ينبغــي أن
يتــم كل ذلــك ضمــن الضوابــط األمنيــة
والقانونيــة وتحــت إشــراف األجهــزة
األمنيــة والجمركيــة املعنيــة وليــس وفــق
التسـ ّـيب الحالــي ،وال علــى طريقــة «وكالــة
مــن دون بــواب»» .وختــم ســعد بيانــه
بالقــول« :كان مــن واجــب املحافــظ وهــو
املمثــل املباشــر للســلطة املركزيــة ،واملعنــي
بحفــظ األمــن مــن موقعــه كرئيــس ملجلــس
األمــن الفرعــي فــي املحافظــة ،أن يبــادر إلــى
اتخــاذ اإلجــراءات الضروريــة التــي تمنــع
حصــول هــذا الخــرق ذي األبعــاد األمنيــة
واملاليــة واالقتصاديــة مــن خــال طلــب
اســتحداث نقــاط لألمــن العــام والجمــارك
فــي املرفــأ الجديــد .كمــا كان مــن واجبــه
بعــد حصــول الخــرق أن يتخــذ اإلجــراءات
الضروريــة ملنــع تكــراره .وال يعفيــه أب ـدًا
مــن املســؤولية ادعــاؤه عــدم تلقــي أي
إخبــار» .وطالــب ســعد وزيــر الداخليــة
ورئيــس الحكومــة بوضــع اليــد علــى هــذه
القضيــة ملــا تحملــه مــن خســائر ومخاطــر
محتملــة علــى مدينــة صيــدا وعلــى لبنــان
عمو مــا.
(األخبار)

في الواجهة

مقال

تطويق إيران واجتذاب سوريا:

موازنة  1969أم 1970
أم ال سابقة أبدًا؟
بحسب المواعيد التقليدية
والمهل الدستورية ،من
المفترض احالة الموازنة الى
البرلمان في ايلول ،كي يباشر
مناقشتها في بدء العقد
العادي الثاني الذي انتهى
مطلع السنة الجديدة ،على
ان يذهب الى عقد استثنائي
خالل كانون الثاني حتى
انجازها قبل نهايته
نقوال ناصيف
بـسـبــب تـعـثــر تــأل ـيــف ال ـح ـكــومــة منذ
تكليف الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري في
ايـ ـ ـ ــار ،ودخـ ــولـ ــه ال ـش ـه ــر الـ ـث ــام ــن ،لــم
ي ـحــدث اي م ــن املــواع ـيــد الــدسـتــوريــة
ال ـخ ــاص ــة ب ــإق ــرار املـ ــوازنـ ــة .اك ـث ــر من
م ــرة ،مـنــذ اسـتـقــالــة حـكــومــة الــرئـيــس
نجيب ميقاتي عام  ،2013اكد رئيس
املجلس نبيه ّبري اصراره على التئام
املجلس في ظل حكومة مستقيلة ،كي
ال تـنـتـقــل عـ ــدوى ال ـف ــراغ م ــن السلطة
االج ــرائ ـي ــة ال ــى الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة.
ط ــرح عـلــى الـ ــدوام مــا سـ ّـمــاه «تشريع
الضرورة»ّ ،
وعممه كذلك على مرحلة
الشغور الرئاسي ما بني عامي 2014
و .2016بـعــدمــا اص ـبــح تـ ّـعــذر تأليف
ّ
الحكومات يطول الــى اشهر ،تخلص
من نظرية «تشريع الضرورة» ،وبات
يــؤكــد ان للمجلس ان يجتمع فــي اي
وقــت ،وتمثل امــامــه الحكومة كما لو
انها ال تزال تحكم ،رافضًا تعطيل دور
ال ـبــرملــان .وه ــو مــا اب ــرزت ــه الجلستان
االخيرتان في ايلول وتشرين الثاني.
ً
امـ ـ ــا مـ ــا لـ ــم ي ـق ـل ــه ق ـ ـبـ ــا ،فـ ـه ــو دعـ ــوة
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة الـ ــى االل ـت ـئ ــام،
واالص ــرار عليها اق ــرار املــوازنــة ،آخـذًا
بما شــاع عــن سابقة  .1969املقصود
ب ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة امل ـس ـت ـق ـي ـلــة لـلــرئـيــس
رش ـيــد ك ــرام ــي ،ع ـنــدمــا ق ـيــل ان ـهــا في
فـ ـت ــرة اس ـت ـق ــال ـت ـه ــا الـ ـت ــأم ــت واقـ ـ ـ ّـرت
«م ـ ـشـ ــروع مـ ــوازنـ ــة  .»1969لـ ــم يـكــن
الدستور السابق ّ
ينص على تصريف

االعمال الذي غدا عرفًا قبل ذلك بوقت
طــويــل ،اعـتـمــده الــرؤســاء املتعاقبون
عـنــدمــا يستقيل رؤس ــاء الـحـكــومــات،
ف ـي ـط ـلــب م ـن ـهــم رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
«تـصــريــف االع ـم ــال» ال ــى حــن تأليف
حكومة جديدة.
يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزو رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس امل ـ ـج ـ ـل ـ ــس م ــوقـ ـف ــه
ال ـج ــدي ــد الـ ــى رغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـع ـجــال
اق ــرار امل ــوازن ــة ،اذ «رب ـمــا ط ــال تأليف
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـي ـن ـمــا ن ـح ــن م ـح ـكــومــون
بـمـهــل دس ـتــوريــة م ـلــزمــة .اريـ ــد منها
ُ
دخل اصالحات مؤتمر
ان تجتمع وت ِ
سيدر في منت املوازنة ،وترسلها ّ
إلي،
فاعكف على انجازها في املجلس الى
حني الــوصــول الــى حكومة جــديــدة .ال
نضيع عندئذ الكثير مــن الــوقــت كما
فعلنا حتى اآلن».
يـ ـضـ ـي ــف« :انـ ـ ـ ــا ال اع ـ ـطـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة
م ـخــرجــا وال اع ـ ّـوم ـه ــا ،وال اط ـل ــب من
اجـتـمــاعـهــا اال امل ــوازن ــة فـقــط ال غـيــر.
ألن املهمة االولــى للحكومة الجديدة
هـ ــي امل ـ ــوازن ـ ــة وس ـت ـن ـك ــب ع ـل ـي ـهــا فــي
ج ـل ـس ــات ،وألن احـ ـ ـدًا ال ي ـع ــرف متى
ت ـتــألــف ،اسـتـعـجـلـهــا ارس ـ ــال امل ــوازن ــة
ّ
الي .للضرورة احكام».
قبل ب ـ ّـري ،كــان سلفه الرئيس حسني
ّ
ال ـح ـس ـي ـن ــي اول َم ـ ــن ذكـ ـ ـ ــر ب ـســاب ـقــة
ّ
«موازنة  .»1969في  3ايار  1988توجه
الى الدكتور ادمــون ربــاط يسأله رأيه
بشأن جدل سياسي ودستوري نشب
آن ـ ــذاك ح ـي ــال صـ ــواب ال ـت ـئــام مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ل ـل ـت ـشــريــع فـ ــي ظـ ــل ح ـكــومــة
مستقيلة ،رغــم ان املـجـلــس  -بحسب
الحسيني  -ســار «على عقد جلسات
تشريعية في ظل حكومات مستقيلة،
السـ ـيـ ـم ــا خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  1969ع ـن ــدم ــا

موازنة 1969
اقرها المجلس قبل
شهرين من استقالة
الحكومة

اجـتـمـعــت الـحـكــومــة وه ــي مستقيلة،
واق ــرت مـشــروع قــانــون املــوازنــة الــذي
ن ــاقـ ـش ــه واق ـ ـ ـ ــره املـ ـجـ ـل ــس مـ ــع وجـ ــود
حكومة مستقيلة».
رد الدكتور ربــاط في  15ايــار ان اعاد
ً
طرح سؤال الحسيني ،قائال انه اجاب
عنه بنفسه ،مؤيدًا مالحظته أنها «في
محلها الدستوري بشكل ال ريب فيه،
وذلك ألن السلطة التشريعية مستقلة
ع ــن ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وي ـتــوجــب
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ان تـ ـسـ ـتـ ـم ــر فـ ـ ــي مـ ـم ــارس ــة
صــاح ـيــات ـهــا ال ــدس ـت ــوري ــة ب ـق ــدر مــا
تسمح لها الـظــروف السياسية .واذا
ك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي حــال
من الشلل واالنقسام ،فال تؤلف هذه
الـحــالــة وال يـجــوز ان تــؤلــف عائقًا او
ع ــذرًا كــي تسير الـسـلـطــة التشريعية
على منوالها».
في حصيلة رأي ربــاط ان للبرملان ان
يجتمع مع حكومة مستقيلة ،ولــه ان
يجتمع وإن مع حكومة منقسمة على
نـفـسـهــا ،ول ـي ــس ث ـمــة م ــا ي ـح ــول دون
ادائــه صالحياته الدستورية .بيد ان
ّ
يتطرق الى شق الحكومة،
الجواب لم
وصـ ــواب اجـتـمــاعـهــا ه ــي املستقيلة،
وال ال ــى ســابـقــة م ــوازن ــة  ،1969بانيًا
ال ـ ـ ـجـ ـ ــواب عـ ـل ــى ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ال ــرئ ـي ـس ــي
ل ـل ـح ـس ـي ـنــي حـ ـي ــال انـ ـعـ ـق ــاد امل ـج ـلــس
للتشريع.
لـكــن ،هــل حـصــل حـقــا اق ــرار الحكومة
امل ـس ـت ـق ـي ـلــة ع ـ ــام  1969مـ ــوازنـ ــة تـلــك
السنة؟
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــودة الـ ـ ــى مـ ـح ــاض ــر مـجـلــس
الـ ـ ـن ـ ــواب ،ف ـ ــإن مـ ــوازنـ ــة  1969اق ــره ــا
املجلس في اربع جلسات عقدها ما بني
 18شباط  1969و 24منه ،ابان وجود
الرئيس صبري حمادة على رأسه .ما
يعني ان احــالــة حكومة كــرامــي عليه
مـشــروع الـقــانــون سبق هــذا الـتــاريــخ.
على ان استقالة رئيس الحكومة اتت
بعد شهرين .في  24نيسان ّ
تقدم بها
فــي جلسة مجلس الـنــواب ثــم سلمها
الى رئيس الجمهورية شارل حلو في
ال ـغ ــداة .اعـيــد تكليفه تــألـيــف حكومة
ج ــدي ــدة اال ان ــه ج ـ ّـمــد مـهـمـتــه ،واق ـعــا
بني ناري الجيش اللبناني واملقاومة
الفلسطينية في انحاء شتى من البالد
الــى حني التوصل الــى اتفاق القاهرة
في  3تشرين الثاني .عندئذ ،بانقضاء

سيناريو قديم بنسخة جديدة
هيام القصيفي
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ث ـ ــاث ـ ــة اسـ ــاب ـ ـيـ ــع صـ ـ ـ ـ ــدرت م ــراسـ ـي ــم
ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي  25تـشــريــن
الثاني ،ومثلت ببيانها الــوزاري امام
مـجـلــس الـ ـن ــواب ف ــي  4ك ــان ــون االول،
وحازت ثقته في  6كانون االول.
منذ  24نيسان الــى  18كــانــون االول،
موعد الجلسة االولى التي تلت جلسة
الثقة بحكومة كرامي ،لم يلتئم مجلس
النواب يومًا جــراء االحــداث واالعمال
العسكرية آنــذاك .ما يعني ان موازنة
 1969ك ــان ــت ق ــد ان ـج ــزت س ـل ـفــا ،لــدى
الـسـلـطـتــن االج ــرائ ـي ــة والـتـشــريـعـيــة،
قبل ولــوج االزمــة الحكومية  -االولــى
فــي تــاريــخ لـبـنــان حـتــى ذل ــك الــوقــت -
بــاس ـت ـمــرارهــا سـبـعــة اش ـهــر بــالـكـمــال
والتمام.
م ـف ــارق ــة ذل ــك ال ـح ــدث ان ك ــرام ــي كــان
ً
رئ ـي ــس ح ـكــومــة م ـس ـت ـق ـيــا ،ورئ ـي ـســا
مـ ـكـ ـلـ ـف ــا ،ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــا مـ ـكـ ـلـ ـف ــا م ـع ـت ـك ـفــا
يـمـتـنــع ع ــن تــأل ـيــف الـحـكــومــة بـعــدمــا
ربـ ـط ــه ب ـت ـســويــة ال ـ ـنـ ــزاع ال ـل ـب ـن ــان ــي -
الفلسطيني.
ب ـع ـي ـدًا مـ ــن اي مـ ـق ــارن ــة ،او تـشـبـيــه

حتمًا ،هي اآلن حال الحريري :رئيسًا
ً
مستقيال ومكلفًا ومعتكفًا ممتنعًا.
ان ـت ـظ ــر ك ــرام ــي اتـ ـف ــاق ال ـع ـم ــاد ام ـيــل
ب ـس ـتــانــي وي ــاس ــر ع ــرف ــات لـتــألـيـفـهــا،
وينتظر الحريري اليوم الوزير جبران
باسيل.
م ـنــذ  6ك ــان ــون االول  1969بــاشــرت
حكومة كرامي ممارسة صالحياتها.
اال ان محاضر مجلس الـنــواب تــورد
ان ــه ال ـت ــأم ف ــي ث ــاث ج ـل ـســات ف ــي 26
كانون الثاني  1970وفي  27و 28منه،
فــي عقد استثنائي ،برئاسة حمادة
ون ــاق ــش م ــوازن ــة  1970واق ــره ــا فــي
الجلسة الثالثة.
ه ـن ــا ُيـ ـط ــرح ال ـ ـسـ ــؤال الـ ـ ــذي ال يـعـثــر
اح ـ ـ ـ ــد ع ـ ـلـ ــى ج ـ ـ ـ ـ ــواب ع ـ ـن ـ ــه :ه ـ ـ ــل ه ــي
مـ ـ ــوازنـ ـ ــة  1970ول ـ ـيـ ــس  ،1969اذا
صـ ـ ّـح االف ـ ـتـ ــراض ان ح ـكــومــة كــرامــي
اقــرت ـهــا ف ــي مـجـلــس وزراء حكومته
املـسـتـقـيـلــة م ــا ب ــن ن ـي ـســان وتـشــريــن
الثاني؟ مع تأكيد االنقسام الذي ساد
الـحـكــومــة املستقيلة ح ـي ـنــذاك ،جــراء
االشـتـبــاكــات بــن الـجـيــش واملـقــاومــة

الفلسطينية املتزامنة مــع تظاهرات
وصــدامــات فــي الـشــارع اوقـعــت قتلى
وتنديد الفصائل واالحزاب اليسارية
بـ ـحـ ـك ــومـ ـت ــه ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ع ـ ـ ّـب ـ ــرت ع ـنــه
مناقشات مجلس الـنــواب فــي جلسة
اسـتـقــالـتــه ف ــي  24ن ـي ـســان ،وب ــال ــذات
م ــداخ ــات اق ـط ــاب ورؤس ـ ــاء كـتــل لها
وزراؤه ــا فــي الحكومة ك ــادوار حنني
وادمــون رزق وكمال جنبالط وكميل
شـمـعــون وعـبــدالـلــه ال ـيــافــي وصــائــب
س ــام وعـ ــادل ع ـس ـيــران وبـهـيــج تقي
الدين وكامل االسعد ،قبل ان يفاجئ
كرامي الجميع باستقالته في السطر
االخير من بيانه.
م ــا ب ــن  6ك ــان ــون االول  1969و26
ك ــان ــون ال ـثــانــي  1970ي ـكــون انقضى
شهر على حكومة كــرامــي .هل تراها
انجزت موازنة  1970خالل هذه املدة
وارسـلـتـهــا ال ــى املـجـلــس  -مــا ُيسقط
«ســاب ـقــة  - »1969ام ك ــان ــت تحتفظ
بـ ــاملـ ــوازنـ ــة فـ ــي ج ـ ــواري ـ ــر ال ـح ـك ــوم ــة
السابقة طــوال تسعة اشهر اذا صح
انها اقرت في حقبة االستقالة؟

حــن كادت مراســيم تأليــف الحكومــة
تصــدر ملرتــن متتاليتــن ،كان اعتقــاد
القــوى السياســية املعنيــة أن كلمــة الســر
أتــت مــن الخــارج ،وأن الجميــع التــزم بهــا.
لكــن الحكومــة لــم تتألــف ،علــى رغــم أن
االنطبــاع الســائد أن حــزب اللــه وهــو املعنــي
األول بالتأليــف ،مســتعجل إلنهــاء هــذه
األزمــة وتشــكيل الحكومــة .فــي حــن أن
العهــد الــذي يفتــرض هــو والتيــار الوطنــي
الحــر أن يكونــا متقدمــن علــى الحــزب
برغبتهمــا بتأليــف الحكومــة ،يتريثــان
ويضعــان شــروطًا فــي إطــار املفاوضــات
الجار يــة.
إذا كان الســؤال مــا هــي قــدرة التيــار
ورئيســه علــى املنــاورة إلــى هــذا الحــد،
ومنــع حــزب اللــه مــن تحقيــق رغبتــه ،فــإن
خصومــه يضعــون فــي املرتبــة األولــى
جوابــا واح ـدًا هــو رئاســة الجمهوريــة التــي
يضعهــا الوزيــر جبــران باســيل فــي إطــار
الشــروط الســابقة للتأليــف ،والتــي تجعــل
املفاوضــات داخليــة بحــت .ألن الفرصــة
الحاليــة مناســبة للضغــط واالســتحصال
علــى أفضــل العــروض التــي تؤســس
للمســتقبل ،مــا دام الرئيــس ميشــال عــون
موجــودًا فــي ســدة الرئاســة.
وإذا كان الســؤال الثانــي مــا هــي العناصــر
الخارجيــة التــي تضــع الحكومــة فــي مهــب
الريــح ،فالجــواب متعــدد الوجــوه ربطــا
بجملــة تطــورات إقليميــة تبــدأ فــي ســوريا:
ثمــة انتظــارات كثيــرة يراقبهــا املعنيــون
بالتأليــف .ليســت القمــة االقتصاديــة
املنتظــرة هــي الخــط الفاصــل بــن مرحلتــي
عامــي  2005و  2019بــكل مــا تعنيهمــا
مــن انفصــام سياســي حــاد .ألن عــودة
ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة هــي املحــك
الــذي يراهــن عليــه خصومهــا فــي بيــروت،
من دون استبعاد أي ارتدادات سلبية على
الواقــع الداخلــي .فهــؤالء تنتابهــم مخــاوف
مشــروعة ،خصوصــا فــي ظــل املواقــف
الخليجيــة األخيــرة .ألن ثمــة شــعورًا أن
مــا يرتســم مــن محــاوالت انتــزاع ســوريا
مــن الحضــن اإليرانــي ،وهــي تجربــة ســبق
أن تمــت املراهنــة عليهــا غربيــا وعربيــا
مــن دون جــدوى ،ليــس واضحــا ومفهومــا
بتفاصيلــه .فالخشــية مــن أن تتــم عــودة
العواصــم العربيــة والخليجيــة إلــى ســوريا

مــن دون أن يكــون لحلفائهــا فــي لبنــان
خريطــة طريــق واضحــة املعالــم ترســم أفــق
الحــل فــي ســوريا ولبنــان وكيفيــة تحديــد
معالــم املرحلــة املقبلــة ،تكبــر يومــا بعــد
آخــر .خصوصــا فــي ظــل شــح املعلومــات
التــي تصــل إليهــم ،واإلحاطــة مســبقًا بمــا
يحضــر ،وبقــاء األســئلة املحليــة مــن دون
أجوبــة عربيــة شــافية .مــا خــا نصائــح
ال تــزال علــى املســتوى األول بتحســن
العالقــات مــع روســيا فــي هــذه املرحلــة
وعــدم االتــكال فقــط علــى الــدور األميركــي.
خشــية خصــوم ســوريا مــن تطــور
«الهجمــة» العربيــة مــن دون ســيناريو
عملــي تجــاه دمشــق تتقاطــع مــع تراجــع
الدور السعودي ال سيما بعد تفاعل مقتل
الصحافــي جمــال خاشــقجي وتأثيــر ذلــك
دوليــا وإقليميــا ،إزاء تصاعــد دور تركيــا،
التــي باتــت تســتفيد مــن جملــة محطــات
إقليميــة لتعزيــز دورهــا ،بعــد االنســحاب
األميركــي مــن ســوريا ودخولهــا علــى خــط
تطويــق األكــراد وتصفيــة خصومهــا.
لكــن فــي املقابــل يبقــى تعويــل «الخائفــن»
كبيـرًا علــى تطــور املوقــف األميركــي تجــاه
طهــران .فالــدور األميركــي ،فــي رأيهــم ،لــم
ينحســر كمــا دلــت عليــه زيــارة الرئيــس
األميركــي دونالــد ترامــب إلــى العــراق ،ال بــل
إن خطابــه املتشــدد تجــاه إيــران وتطويقهــا
بالعقوبــات والضغــط لتقليــص دورهــا
فــي العــراق واليمــن وســوريا ولبنــان،
ينظــر إليــه وكأنــه اســتمرار سياســي
لالنســحاب العســكري .فواشــنطن تــرى
فــي ســوريا اليــوم ســاحة اســتثمار
سياســي واقتصــادي ،بعدمــا ضاعــف
انســحابها العســكري مــن تخفيــف الخطــر
علــى جنودهــا .والرهــان كبيــر علــى انتــزاع
إيــران مــن ســوريا بفعــل الضغــط العربــي
وضــخ األمــوال املطلوبــة إلعمارهــا ،ألن
ال روســيا وال إيــران قادرتــان علــى ذلــك،
إضافــة إلــى أن العقوبــات وتطويــق إيــران
مــن خــال التشــدد االقتصــادي الداخلــي،
عوامــل تســاهم فــي تقليــص النفــوذ حيــث
تمتــد األيــدي اإليرانيــة .وعلــى رغــم أن
الســيناريو قديــم بطبيعتــه ،إال أن الفريــق
األميركــي الــذي يقــف وراءه مختلــف عــن
الفريــق الســابق بشــخصياته وبنهجــه.
علمــا أن سياســيني علــى ارتبــاط بــدول
خليجيــة ،يتحدثــون عــن احتمــاالت
مرتفعــة لحــرب علــى إيــران .واملعلومــات

تربــط احتمــاالت التدهــور العســكري
بالضغــط األميركــي الــذي تســعى إليــه إدارة
ترامــب لتطويــق إيــران أكثــر فاكثــر ،وتعزيز
نفــوذ خصومهــا فــي العــراق وســوريا .هــذا
الرهــان علــى الــدور األميركــي واستكشــاف
مــدى جديتــه ،معــززا بمصالــح روســيا فــي
تحقيــق تــوازن مــع إيــران وتركيــا ونســبة
تثبيــت نظــام الرئيــس الســوري بشــار
األســد إليهــا فــي الدرجــة األولــى ومراعــاة
مصالــح إســرائيل والــدول العربيــة املمولــة
لإلعمــار ،ونيــل حصتهــا منــه ،مــن شــأنه أن
يشــكل عنوانــا أساســيًا للمرحلــة املقبلــة،
فــي ســاحات التجــاذب ومنهــا لبنــان.
وال يمكــن التعامــل مــع كل ذلــك ،مــن دون
األخــذ فــي االعتبــار مــا تريــده إيــران،
التــي ال يمكــن أن تتراجــع أمــام هــذا املــد
وتقليــص نفوذهــا مــن دون مواجهــة ،فــي
العــراق أو اليمــن أو ســوريا ولبنــان .مــا
يعنينــا ،انعــكاس هــذا التموضــع العربــي
والضغــط األميركــي علــى الواقــع الداخلــي.
فمــا يظهــر حتــى اآلن أن ســوريا وحلفاءهــا
ال يريــدون تدويــر الزوايــا مــع خصومهــم،
وبــدأوا يظهــرون أكثــر تشــددًا فــي ترجمــة
«االنتصــار الســوري» مــن خــال ارتفــاع
اللهجــة واألداء ،بعدمــا باتــوا مرتاحــن
لتطــور مســار الحــدث العســكري وســيطرة
النظــام علــى مناطــق النــزاع ،مــا يرســم
فــي األفــق معالــم مواجهــة جديــدة بــن
خصــوم ســوريا مــن جهــة (وإن باتــوا قلــة
فــي الحكومــة) وحلفائهــا فــي الحكومــة
الجديــدة .فــي حــن أن موقــف حــزب اللــه
يبــدو أكثــر تريثــا ،علــى رغــم أنــه مســتعجل
إلنهــاء ملــف الحكومــة ،بفعــل الضغــوط
والعقوبــات التــي تريــد واشــنطن التشــدد
فيها .إلى حد أن هناك من يعتبر أن حزب
اللــه الــذي يقــول إنــه ســينال فــي النهايــة مــا
يريــده ،يفتقــد حريــة الحركــة نفســها التــي
جعلــت مــن التيــار الوطنــي يقــوم بــكل هــذه
املنــاورات .فاألســباب نفســها التــي تجعلــه
ً
مســتعجال باتــت تقيــده ،مــن ســوريا إلــى
العــراق وإلــى اليمــن واالحتمــاالت املفتوحــة
مــع إســرائيل .وخصومــه يتحدثــون
عــن سلســلة مــن املحطــات ،تجعلــه علــى
مفتــرق طــرق متشــابكة ،نتيجــة الضغــوط
التــي تواجهــه .ولعــل هــذه التشــابكات هــي
التــي تجعــل حلفــاءه يضغطــون عليــه
مســتفيدين مــن عامــل الوقــت لتحصيــل
مكاســب أكثــر.

المشهد السياسي

حزب الله يدعم باسيل لحكومة من  32وزيرًا!
ّلم ُيكتب لموجة التفاؤل ،التي
بثتها معظم ًالقوى السياسية،
االستمرار طويال .تطورات
المسألة الحكومية ال تزال
ُمبهمة ،من دون أن يكون
مشاورات جبران باسيل
أفق
ّ
واضحًا .إال أن أمرين يلفتان
النظر :تعامل سعد ّالحريري مع
بحيادية ،وكأنه ليس
الملف ُ ّ
الرئيس المكلف .وتهميش
«اللقاء التشاوري»
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أغ ــدق املـســؤولــون املعنيون بتأليف
الـحـكــومــة الــوعــود َاإليـجــابـيــة فــي ما
خ ـ ّـص حـلـحـلــة ال ـ ِـع ــق ــد .وعـ ــود ُبـنـيــت
عـلــى إع ــادة تكليف الــرئـيــس ميشال
عــون املدير العام لألمن العام اللواء
عـ ـب ــاس إبـ ــراه ـ ـيـ ــم إح ـ ـيـ ــاء املـ ـ ـب ـ ــادرة،
وق ـب ــول ع ــون ال ـت ـنــازل ع ــن مـقـعــد من
حصته لــ«الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري» .حتى
ي ــوم ال ـثــاثــاء امل ــاض ــي ،كــانــت األم ــور
ّ
مــوضــوعــة ع ـلــى ال ـســكــة الـصـحـيـحــة
ّ
للحل ،على الرغم من استمرار ُ حالة
ّ
االعـتــذار عن الواجب واملهمة املكلف
ب ـهــا ،ال ـتــي يـعـيـشـهــا رئ ـيــس حكومة
ت ـصــريــف األعـ ـم ــال س ـعــد ال ـح ــري ــري.
ّ
ول ـكــن دخ ــول الــوزيــر ّج ـبــران باسيل
ّ
ّ
عـلــى ال ـخ ــط ،وق ــول ــه إنـ ــه قـ ــدم خمس

ّ
أف ـك ــار ج ــدي ــدة ،أوحـ ــى بـ ــأن امل ـب ــادرة
ال ـســاب ـقــة ان ـت ـهــت ،وعـ ــاد ال ـب ـحــث عن
مخرج جديد ،وبالتالي تبديد جميع
ٍ
ّ
امل ــؤش ــرات اإلي ـ ُجــاب ـيــة ،وال سـ ّـيـمــا أن
ّ
ّ
حراك «الوزير املكلف» ظل ناقصًا مع
تهميش نواب «اللقاء التشاوري» ّعن
جولة مفاوضاته الـجــديــدة ،وكأنهم
ل ـي ـس ــوا ف ــري ـق ــا م ـع ـن ـيــا ب ــإيـ ـج ــاد أي
مخرج.
ـاء ع ـل ـي ــهُ ،ي ـخ ـت ـت ــم أسـ ـ ـب ـ ـ ٌ
ب ـ ـنـ ـ ً
ـوع آخ ــر
مــن دون أن يظهر فــي األف ــق أي أمــل
بـ ـق ــرب إعـ ـ ــان ح ـك ــوم ــة جـ ــديـ ــدة ،مــع
اقتراب عقد أعمال القمة االقتصادية
ف ــي  19و 20ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري .وك ــان
ّ
ع ــون قــد أك ــد أم ــس ،أن «خــافــات في
ُ
الـخـيــارات السياسية ال تــزال تعرقل

تشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة» ،داعـيــا
جـمـيــع الـ ـق ــوى امل ـع ـن ـيــة إلـ ــى «تـحـمــل
م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــم ال ــوط ـن ـي ــة وتـسـهـيــل
عملية التشكيل».
أف ـك ـ ٌـار ع ـ ّـدة طــرحـهــا بــاسـيــل ،واح ــدة
م ـ ـن ـ ـهـ ــا هـ ـ ـ ــي أن «ي ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــرح رئ ـ ـيـ ــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ث ــاث ــة أسـ ـم ــاء ،يـخـتــار
نـ ــواب ال ـل ـقــاء ال ـت ـش ــاوري م ــن بينها
الوزير» ،كما تقول مصادر في فريق
 8آذار .يسعى باسيل إلى هذا املخرج،
ّ
كونه ُ
«معترضًا على تسمية كــل من
مستشار النائب فيصل كرامي عثمان
م ـجــذوب ومــرشــح جمعية املـشــاريــع
ّ
الخيرية اإلسالمية طه ناجي» .إال أن
النجاح ليس مكتوبًا لهذا االقتراح،
لغياب إمكانية تسويقه بــن القوى

املعنية ،وتحديدًا «اللقاء التشاوري».
وبحسب معلومات «األخ ـب ــار» ،فقد
اجتمع النواب الستة ،أول من أمس،
وخ ـل ـص ــوا إلـ ــى وج ـ ــود ث ــاث ــة حـلــول
يقبلون بها:
ـ ـ أن يكون الوزير واحدًا منهم.
ـ ـ ـ ـ ـ االخـ ـتـ ـي ــار بـ ــن األس ـ ـمـ ــاء ال ـث ــاث ــة
امل ـق ـت ــرح ــة م ـس ـب ـق ــا ،أي ،طـ ــه نــاجــي
وعثمان مجذوب وحسن مراد.
ـ ـ ـ ـ ف ــي حـ ــال عـ ــدم ال ـق ـب ــول بــاألس ـمــاء
ال ـث ــاث ــة ،ي ـتـ ّـم ال ـت ــواف ــق ع ـلــى تسمية
ع ـضــو امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ف ــي حــزب
االت ـح ــاد ه ـشـ ّـام ط ـب ــارة .املـشـكـلــة في
هــذا الـطــرح ،أنــه لــم يلق تأييد سوى
ال ـن ــواب عـبــد الــرح ـيــم مـ ــراد والــولـيــد
سكرية وجهاد الصمد.

ُيحاول باسيل
الضغط على الحريري،
ليقبل بصيغة
الـ  32وزيرًا
ي ـ ـ ــوم أمـ ـ ـ ــس ،ق ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ّـخ ــارج ـي ــة
وامل ـغ ـت ــرب ــن م ــن ب ـك ــرك ــي إن ـ ــه يـتـفـهــم
وج ـ ـ ـ ـ ــود «مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادالت ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ب ـع ــد
ّ
قــانــون االن ـت ـخــاب ،لـكــن اللبنانيني ال

يستطيعون أن يفهموا أن تكون هذه
لـحـظــة تسجيل مكتسبات سياسية
مـعـيـنــة أو تـغـيـيــر ف ــي ال ـن ـظ ــام ،فـهــذا
لـيــس تــوقـيـتــه وال مـنــاسـبـتــه» .ورأى
ّ
بــاس ـيــل أن «ربـ ــط تـشـكـيــل الـحـكــومـ ّـة
باالستحقاق الرئاسي عيب فــي حق
ذكاء اللبنانيني ،فكيف نعرقل األفكار
التي نقدمها؟»ّ .
وردًا على ســؤال عن
رف ــض إع ـط ــاء «ت ـك ـتــل ل ـب ـنــان ال ـقــوي»
ّ
ّ
الثلث املعطل ،أجاب باسيل أن «حزب
الله ّ
عبر عن رأيه مباشرة على لسان
ّ
السيد نصر الله ،وكرر األمر أكثر من
مسؤول ،والصيغ التي يوافق عليها
ّ
الحزب تؤكد أن ال مشكلة لديه حول
ّ
ه ــذا املـ ــوضـ ــوع» .ت ـك ــرار بــاس ـيــل ب ــأن
ً
حزب الله ال يقف عثرة بوجه حصول

ّ
«ل ـب ـنــان ال ـق ــوي» عـلــى الـثـلــث املـعــطــل،
مـ ّ
ـرده بحسب مصادر معنية بتأليف
ّ
الحكومة ،إلى أن «الحزب يدعم اقتراح
باسيل تشكيل حكومة من  32وزيرًا».
وح ــالـ ـي ــاُ ،ي ـ ـحـ ــاول وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
«الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،ل ـيـق ـبــل
بصيغة الـ ـ  .»32وفــي الـسـيــاق نفسه،
قــال عضو املجلس املــركــزي فــي حزب
ّ
الله الشيخ نبيل قــاووق إن صيغة الـ
 32وزي ـ ـرًا تـضـمــن أن ال ي ـت ـنــازل أحــد
عــن حـ ّـصـتــه« ،وتـضـمــن تمثيل اللقاء
ّ
ال ـت ـش ــاوري .ول ـك ــن الـصـيـغـ ّـة تعرقلت
بسبب رفض الحريري لها ألنه ال يريد
ّ
أن يعترف بهم» .وأوضــح أن املشكلة
ّ
التيار الوطني الـحــر ،بل
ليست عند
ُ ّ
«ع ـنــد الــرئ ـيــس امل ـكــلــف الـ ــذي يــرفــض

أن يعترف بتمثيل اللقاء التشاوري.
االنـتـخــابــات النيابية األخـيــرة ّ
غيرت
امل ـ ـعـ ــادالت ال ـس ـيــاس ـيــة ،وج ـع ـلــت من
الـ ـ ـن ـ ــواب الـ ـسـ ـت ــة امل ـس ـت ـق ـل ــن ّحـقـيـقــة
واقعية ،وهناك من يتنكر لحقهم ،وال
يــريــد أن يـعـتــرف بتمثيلهم ودوره ــم
في املعادلة السياسية اللبنانية».
ول ـكــن ،مــن وجـهــة نـظــر ال ــوزي ــر نهاد
ـان آخ ــر.
امل ـش ـن ــوق ،ال ـعــر ٌق ـلــة ف ــي مـ ـك ـ ٍ
ـراع خـ ـف ــي ،ج ـ ـ ـ ّـدي جـ ـ ّـدًا
«يـ ــوجـ ــد صـ ـ ـ ـ
وع ـم ـي ــق ،حـ ــول امل ـس ــأل ــة ال ــرئ ــاس ـي ــة،
وهذا ما فتح الباب وأخرج العفاريت
ّ
الـسـيــاسـيــة دف ـعــة واح ـ ــدة .أعـتـقــد أن
فتح امللف الرئاسي هو الــذي يعطل
بشكل أو بآخر ،ومن أكثر من فريق».
(األخبار)
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ملف

الحشيشة من الممنوعات إلى «المــسموحات» :التشريع ليس نزهة
في المواسم األخيرة،
ابتكر أهالي بلدة اليمونة
مساحات جديدة لزراعة
الحشيشة .لم يعد «جنى»
العمر محصورًا في األراضي
التي كانوا يملكونها أو
«يضمنونها» للزراعة .مع
الوقت ،استحالت أسطح
منازلهم «مساكب» حشيشة.
حدث ذلك ،يوم صارت الدولة
ّ
تشن حمالت التلف حرصًا
على «شرعيتها» .كانوا
ّ
يعولون على تلك السطوح
ّ
لتعوض لهم ،ولو بنسبة
ضئيلة ،ما كان يمكن أن
يخسروه .هكذا ،حموا
زراعتهم التي جعلتهم
«طفارًا» لوقت طويل .ليس
ناس بالد اليمونة وحدهم
من امتهنوا هذا «الكار».
ثمة كثر غيرهم من البقاع،
كما لبنان الشمالي ،لجأوا
إلى زراعة الحشيشة التي
ّ
تخطت بزراعتها ما يزرعونه
من القمح! الحشيشة،
بالنسبة لزارعيها ،هي الرزق
«المبارك» .القمح يأتي
بعدها ،فالمردود الذي يمكن
أن يأتيهم منه ال يقاس بما
تأتيهم به الحشيشة .ثمة
ميزة أخرى للحشيشة :نبتة
بال متطلبات ،ولذلك ّ
سموها
«المبروكة» .قاصد سهل
منطقة البقاع وسهول
لبنان الشمالي ،يمكن أن يرى،
واقعًا ،كيف صار القمح في
مرتبة أدنى ...وكيف تصير
الحشيشة ،موسمًا بعد آخر،
النبتة التي ال بديل عنها .لم
ّ
المزارعون عاداتهم،
ر
يغي
ّ
حتى في عز حمالت التلف...
ولن ّ
يغيروا .لكن يبدو أن
«الدولة» تتجه اليوم لتغيير
عادتها

المساحات المزروعة تتجاوز بأضعاف الحاجة الفعلية لإلستخدامات الصيدالنية (أ ف ب)

راجانا حمية
منذ منتصف العام املاضي والدولة
مـ ـشـ ـغ ــول ــة ،ب ــأج ـه ــزتـ ـه ــا كـ ــافـ ــة ،فــي
ك ـي ـف ـي ــة سـ ــن قـ ــوانـ ــن ت ـس ـق ــط صـفــة
«م ـم ـن ــوع ــة» ع ــن زراع ـ ــة الـحـشـيـشــة.
فــي تـمــوز املــاضــي ،أخ ــذت «قـضـ ّـيــة»
الحشيشة حيزًا واسعًا من النقاش،
بعد صدور تقرير «ماكينزي» الذي
اع ـت ـب ــر أن إض ـ ـفـ ــاء ال ـش ــرع ـي ــة عـلــى
زراع ـ ـ ــة ال ـق ـن ــب ال ـه ـن ــدي  -ألغ ـ ــراض
ط ـب ـيــة  -سـ ـت ـ ّ
ـدر م ــا يـ ـق ــارب «م ـل ـيــار
دوالر إل ــى خــزي ـنــة ال ــدول ــة» .ه ـكــذا،
اسـتـحــالــت القضية املـثـيــرة للجدل،
مـ ـ ــع ت ـ ـقـ ــريـ ــر ش ـ ــرك ـ ــة اإلسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات
األمـيــركـيــة ،قضية مـحــوريــة وب ــدأت
«ت ـ ـت ـ ـسـ ــاقـ ــط» م ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـ ـقـ ــوانـ ــن
لـتـشــريــع الـحـشـيـشــة لــإسـتـعـمــاالت
الطبية ...مدفوعة باملليار املفترض.
لـكــن ،هــل تـكـفــي تـلــك «االس ـت ـشــارة»،
وتــالـيــا ،ال ـهــدف امل ـغــري الـقــائــم على
ف ـ ـكـ ــرة ت ـن ـم ـي ــة ب ـع ـل ـب ــك  -الـ ـه ــرم ــل،
لـتـشــريــع الـحـشـيـشــة؟ وه ــل أجــريــت
دراسـ ـ ـ ـ ـ ــات ع ـل ـم ـي ــة ملـ ـع ــرف ــة م ـ ــا إذا
ك ــان ال ـن ــوع املـ ـ ــزروع م ــن ال ـق ـنــب في
سـ ـه ــول الـ ـبـ ـق ــاع ولـ ـبـ ـن ــان ال ـش ـمــالــي
يحتوي على «املــادة الفعالة» CBD
 )(cannabidiolلـتـطـبـيــق الـتـشــريــع
لإلنتاج الطبي؟
ث ـم ــة ش ـب ــه إجـ ـم ــاع ع ـل ــى «ال ـح ـي ــرة»
ّ
يتخبط فيها أع ـضــاء اللجنة
الـتــي
ّ
النيابية الفرعية التي شكلت لدرس
اق ـتــراح قــانــون تنظيم زراع ــة القنب
الـ ـهـ ـن ــدي ح ـ ــول ن ـ ــوع ن ـب ـت ــة ال ـق ـن ــب،
امل ـ ـف ـ ـيـ ــدة طـ ـبـ ـي ــا :ه ـ ــل ن ـع ـي ــد زراع ـ ـ ــة
ال ـن ــوع امل ــوج ــود ف ــي ب ــادن ــا أم أنـنــا
ـوع آخ ـ ــر؟ ت ـن ـبــع هــذه
ف ــي ح ــاج ــة لـ ـن ـ ٍ
الـ ـحـ ـي ــرة مـ ــن دراس ـ ـ ـ ــات «م ـي ــدان ـي ــة»

المشاريع المطروحة
تحول المزارعين من
مالكين ألراضيهم إلى
ّ
مجرد موظفين ما يزيد
فقرهم
دراسات «البحوث
العلمية» أظهرت أن
الحشيشة اللبنانية
تصلح لإلستهالك أكثر
منها لإلستعمال الطبي

أج ــري ــت س ــاب ـق ــا ،وم ـن ـهــا م ــا ق ــام بــه
املجلس الوطني للبحوث العلمية،
ح ــول ن ــوع ال ـق ـنــب ال ـه ـنــدي املـ ــزروع
فــي السهول اللبنانية وال ــذي يفيد
ل ــإسـ ـتـ ـه ــاك ال ـ ـب ـ ـشـ ــري أك ـ ـثـ ــر م ـنــه
لــإس ـت ـع ـمــال ال ـط ـبــي ،خ ـصــوصــا أن
«املــادة الفعالة» املــوجــودة فيه دون
املـ ـسـ ـت ــوى املـ ـطـ ـل ــوب الن ـ ـتـ ــاج «زيـ ــت
الحشيشة».
وب ـع ـي ـدًا ع ـمــا ق ــد ت ـخــرج ب ــه الـلـجـنــة
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم تـ ـن ــه نـ ـق ــاش ــاتـ ـه ــا ،ي ـم ـكــن
الـحــديــث عــن «سـيـنــاريــوهــن» اثنني
القرار قانون تشريع القنب الهندي:
السيناريو األول املتعلق بالتشريع
ع ـلــى أسـ ــاس ال ـن ــوع امل ـ ــزروع حــالـيــا
سـ ـ ـ ـ ـ ــواء ل ـ ــاس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــي او
لـ ــاس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ال ـ ـش ـ ـخ ـ ـصـ ــي .فـ ـ ــي مــا
يـتـعـلــق بــاالس ـت ـخــدام ال ـط ـبــي ،تـبــرز
إش ـكــال ـيــة أن امل ـس ــاح ــات امل ــزروع ــة،
الـ ـي ــوم ،ت ـت ـج ــاوز أضـ ـع ــاف ال ـحــاجــة
الفعلية لإلستخدامات الصيدالنية،
مــا يفرض على الــدولــة تحديد هذه
امل ـســاحــات إل ــى «ح ــدوده ــا الــدنـيــا»،
بـحـســب أح ــد ال ـخ ـب ــراء .وهـ ــذا دون ــه
ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ٍـد ،فـ ـ ـ ـ «ال ـ ـ ـحـ ـ ــدود ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــا» مــن
األراضــي لن ترضي املزارعني الذين
ال مورد آخر لهم.
أمـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي مـ ـ ــا يـ ـتـ ـعـ ـل ــق ب ــالـ ـتـ ـش ــري ــع
لــاس ـت ـهــاك ال ـش ـخ ـصــي ،ف ــا يمكن
اإلعـ ـت ــداد ب ـن ـجــاح ب ـعــض ال ـت ـجــارب
ـدد م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان املـ ـتـ ـق ــدم ــة،
ف ـ ــي عـ ـ ـ ـ ٍ
كـ ـنـ ـم ــوذج ل ـت ـط ـب ـي ـق ـهــا ف ـ ــي ل ـب ـن ــان.
وبـحـســب مــركــز تــرشـيــد السياسات
( )K2Pفي كلية العلوم الصحية في
الجامعة األميركية ،فإن أي نموذج
مستورد «قــد ال يــؤدي إلــى النتائج
املـ ـ ــرجـ ـ ــوة ،خـ ـص ــوص ــا أن لـ ـك ــل بـلــد
اعتباراته السياسية واالجتماعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ــزراع ـ ـيـ ــة ،أض ــف
إل ــى ذل ــك أن االرتـ ـب ــاط غ ـيــر املـتـســق
بـ ـ ــن ت ـ ـشـ ــريـ ــع زراعـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـح ـش ـي ـش ــة
ّ
ّ
تحديًا عند سن
واالستهالك يشكل
القانون».
جوني صيقلي ،الذي أجرى تجارب
ـواع مختلفة من
زراع ـيــة لخمسة أن ـ ٍ
الحشيشة عام  ،2008يبدي حماسة
ملــا فعلته دول متقدمة شرعت هذه
ال ـن ـب ـت ــة ل ــإسـ ـتـ ـه ــاك ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
االستخدامات الطبية ،إال أنه يخاف
من «النموذج اللبناني» ،خصوصًا
أن تشريعًا كهذا يفترض نوعًا من
«املــأس ـســة» ،أي تشكيل لـجــان عمل
مــن الــدولــة والـقـطــاع الـخــاص «وهــو
ما يثبت فشله دائمًا هنا .ما في شي
بـيـصـيــر بـلـبـنــان م ـتــل دول تــان ـيــة».
ولـ ـك ــي يـ ـح ــدث فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان «شـ ـ ــي»،
فهذا يستوجب وضع آلية واضحة
وإج ـ ــراء دراس ـ ــة جـ ــدوى اقـتـصــاديــة
واض ـحــة عـلــى صـعـيــد وط ـنــي .وهــو
مـ ــا يـ ـط ــرح ــه بـ ـشـ ـك ـ ٍـل دائ ـ ـ ـ ــم ،رئ ـي ــس
املجلس الــوطـنــي للبحوث العلمية
م ـعــن ح ـم ــزة ،إذ ي ــرب ــط أي تـشــريــع

قانوني بإجراء دراسة جدوى .دون
ذلك ،ال مستقبل للحشيشة بلبنان،
إال ب ــوض ــع آلـ ـي ــات دق ـي ـق ــة لـتـشــريــع
استعماالتها.
ف ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو اآلخـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي مــن
ّ
نوع
املفترض أن يشرع على أســاس ٍ
«ب ــدي ــل» ،وه ــو م ــا ج ــرى ط ــرح ــه في
الـلـجـنــة ال ـفــرع ـيــة ،ف ـهــذا أي ـضــا دون ــه
ّ
تـ ـح ــدي ــات .الـ ـتـ ـح ــدي األول ي ـت ـعــلــق
بــال ـك ـل ـفــة امل ــرت ـف ـع ــة ل ـل ـن ــوع ال ـجــديــد
مقارنة بـ«الال كلفة» ،نسبيًا ،للنوع
املـ ـ ـ ــزروع ح ــال ـي ــا .ويـ ـج ــري ال ـحــديــث
نوع من
حاليًا عن إمكانية استيراد ٍ
البذور الصالحة لإلستخدام الطبي،

بـقـيـمــة « 5ي ــورو ل ـل ـبــذرة ال ــواح ــدة»،
وهي كلفة عالية جدًا.

نقاش الزراعات البديلة
لـ ـك ــن ،ال ـك ـل ـف ــة الـ ـع ــالـ ـي ــة ،وإن كــانــت
ستخلق أزم ــة كـبـيــرة ،ليست نهاية
ّ
فمجرد الحديث عن البدائل
املطاف،
يـعـيــد فـتــح الـنـقــاش ح ــول ال ــزراع ــات
الـ ـب ــديـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـث ـب ــت ن ـج ــاح ــا،
خـصــوصــا أن ـهــا أك ـثــر كـلـفــة مــن نــوع
الـحـشـيـشــة املـ ــزروع ــة وت ـح ـت ــاج إلــى
اهـ ـتـ ـم ــام ب ـ ـ ــاألرض «وق ـل ـب ـه ــا» عـقــب
كــل موسم أو بضعة مــواســم إلراحــة
األرض ،وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ال يـ ـ ـح ـ ــدث مــع

الـحـشـيـشــة .ويـمـكــن اإلسـتـعــانــة هنا
بــالـبــدائــل ال ـتــي طــرحــت ول ــم تنجح،
ومنها دوار الشمس التي لم تستقم
س ــوى ع ــام واح ــد وزراع ـ ــة الـشـمـنــدر
الـسـكــري الـتــي لــم تــربــح معها سوى
عــائـلــة واحـ ــدة كــانــت ق ــد ع ـمــدت إلــى
ش ــراء الـشـمـنــدر مــن ال ـنــاس بأسعار
زهيدة وتحويله إلى سكر من خالل
مـعـمـلـهــا وبـيـعــه إل ــى ال ــدول ــة بـسـعـ ٍـر
يفوق ما كانت تدفعه األخـيــرة على
السكر املستورد!
ثالث العقبات هو تحويل املزارعني
م ــن م ــاك ــن ألراض ـي ـه ــم إلـ ــى م ـجـ ّـرد
موظفني ،وهو النموذج الهجني الذي

سيزيد فقر هؤالء.
مـ ــاذا ع ــن ال ـس ـعــر؟ يـمـكــن وض ــع هــذا
ال ـســؤال أيـضــا فــي إط ــار الـتـحــديــات،
فاللحظة الـتــي سـتـشـ ّـرع فيها نبتة
ال ـق ـن ــب الـ ـهـ ـن ــدي س ـي ـه ـبــط س ـعــرهــا
إل ــى مــا دون مــا هــو ال ـيــوم حـتــى في
ان ـخ ـفــاضــه .فـفــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
وبعد عمليات التلف وأزم ــة املعابر
مــع ســوريــا ،انخفضت قيمة مــا كان
يعطيه دونم (املروي) إلى حدود 150
دوالرًا بعدما كان يتراوح ما بني 800
و 1000دوالر.
ل ـي ــس الـ ـق ــان ــون م ـ ـجـ ـ ّـرد نـ ــزهـ ــة .ثـمــة
م ـش ــاك ــل بــال ـج ـم ـلــة ت ـت ـع ـلــق بـمـنـطــق

الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق وكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـت ــه .وال ت ـع ـنــي
اإلستشارات واملاليني التي تضعها
كأرباح معيارًا للتشريع كيفما اتفق.
ال ـح ــاج ــة ه ـنــا إلـ ــى دراسـ ـ ــة مـفـصـلــة،
س ـي ـكــون م ــن ضـمـنـهــا ت ـحــديــد عــائــد
املـ ــزارع ،خصوصًا أنــه سينتج فقط
امل ـ ـ ــادة االول ـ ـيـ ــة وهـ ـ ــذه ت ـح ـمــل أدن ــى
س ـع ــر ف ــي دورة اإلن ـ ـتـ ــاج ،وتـخـمــن
القيمة املضافة عند تحويل السلعة
ّ
مسوق ،أضف إلى
األولية إلى منتج
ذلــك الكلفة الـتــي تستوجبها إقامة
املصانع وفتح أسواق جديدة.»...
ثمة أكـثــر ،ففي دراس ــة «اإلستجابة
الـ ـس ــريـ ـع ــة» ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ــام بـ ـه ــا م ــرك ــز

تــرشـيــد ال ـس ـيــاســات ،ثـمــة تــأكـيــد أن
«ال ـحــالــة الـلـبـنــانـيــة ت ـفــرض تقييمًا
ً
للجوانب املختلفة املتعلقة
مفصال
ّ
بـ ــاس ـ ـت ـ ـخـ ــدام الـ ــق ـ ـنـ ــب ،مـ ـث ــل م ـع ــدل
اسـ ـتـ ـه ــاك ال ـق ـن ــب وع ـ ـ ــدد الـ ـح ــاالت
الطبية ونوعها التي تتطلب عالج
الـ ـقـ ـن ــب الـ ـطـ ـب ــي وم ـ ـع ـ ــدل اإلج ـ ـ ـ ــرام
املــرت ـبــط بــالـحـشـيــش وح ـج ــم ســوق
القنب املحلي وإمكانية التصدير».
ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي أن ي ـش ـمــل أي تـنـظـيــم
لزراعة الحشيشة أربعة أبعاد على
األقل« :أنواع املنظمات املسموح لها
بـتـقــديــم الـ ــدواء واألطـ ــر التنظيمية
التي تعمل بموجبها تلك املنظمات

وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة املـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـكــن
تــوزيـعـهــا والـسـعــر» .كــل هــذه األدلــة
وال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـع ـل ـم ـيــة قـ ــد تــوضــع
ّ
على املـحــك فــي ظــل غـيــاب التطبيق
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــح وامل ـ ـ ــراقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة الـ ــدق ـ ـي ـ ـقـ ــة،
وألص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار وظـ ـيـ ـف ــة ع ـنــد
محاولة تشريع الحشيش تستدعي
إش ــراكـ ـه ــم «فـ ــي ح ـ ــوار ع ـل ـمــي قــائــم
على األدلة» يفتح األبواب للتطبيق
السليم ويغلق شبابيك اإلتجار غير
الـشــرعــي .أم ــا ،مــا هــو غـيــر ذل ــك ،فال
ي ـع ــدو ك ــون ــه «م ـح ــاول ــة ل ـن ــزع صفة
الالشرعية عن منطقة كبيرة تشكل
 %25من لبنان».

الحديث عن
الحشيشة
البديلة يعيد
فتح النقاش
حول الزراعات
البديلة التي لم
تثبت نجاحًا
(رامح حمية)
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ملف

التشريع في مقابر اللجان:
راحت السكرة وإجت الفكرة!

ّ
«يتبجح» بها
على مدى سنوات طويلة ،كان مزارعو الحشيشة يخافون المجاهرة بزراعتها أو َبفوائدها التي
واليمونة،
السياسيون اليوم في تسويقهم لتشريعها .في البقاع الشمالي ،بين بوداي والكنيسة ودير األحمر
ْ
إلى مرجحين في الهرمل ،مساحات هي «األفضل» لزراعة هذه النبتة ،بحسب المزارعين« .هذه األرض ِخلقت
التشريع ،لكنهم ُيجمعون على ضرورة «أن ُيحصر
آراؤهم في
من «االعتزاز» .تتفاوت
للحشيشة» يقولونها بشيء ً
ّ
ّ
باألماكن التي تزرع الشتلة عادة» ،وعلى رفض «الكوتا» ألنها «ما بتوفي»

ّ
خضم الحماسة
في
للتشريع ،التي ظهرت فجأة،
طفا على السطح إقتراحا
قوانين ،هما أقرب الى أفكار
منهما إلى نصوص .وكان
مفترضًا أن يخضعا لنقاش في
اللجان النيابية ُ
المشتركة .لكن،
سرعان ما فترت الحماسة ،وبدا
أن أيًا من اإلقتراحين لن يسلك
طريقه الى التشريع .فاللجان
المشتركة التي عقدت نحو
أربعة إجتماعات ،منذ اشتعال
«فورة تشريع الحشيشة»،
لم تناقش األمر .والسبب،
كثيرة»،
«عقبات وحسابات ّ
ناهيك عن دراسات أكدت
أن سلبيات التشريع أكثر من
إيجابياتها .المشروع ،إذن ،بات
في «مقبرة» اللجان .وبعدما
«راحت السكرة وإجت الفكرة»،
قد تكون النتيجة سحبه من
التداول نهائيًا

المزارعون :نعم للتشريع ...ال لـ«الكوتا»!
إيلده الغصين
ح ـت ــى اآلن ،ال ي ـع ـل ــم ال ـق ـس ــم األك ـب ــر
م ــن م ــزارع ــي الـحـشـيـشــة ف ــي ال ـب ُـقــاع
أن «األغ ـ ـ ـ ــراض ال ـط ـ ّ ّـب ـي ــة» ال ـت ــي ف ـتــح
موضوع تشريع القنب الهندي «على
ّ
شرفها» تتطلب نبتة مختلفة عن تلك
التي اعـتــادوا زراعتها .يسرد رئيس
ب ـل ــدي ــة ال ـي ـم ــون ــة ط ـ ــال شـ ــريـ ــف ،مــا
يعرفه عن التشريع في أوروبا وكندا:
«هناك ّ
هجنوا النبتة ،بقيت بالشكل
ن ـف ـس ــه ،ل ـك ــن م ــن دون مـ ـ ــادة رب ــاع ــي
هـيــدرو كانابينول امل ـخـ ّـدر .وأنشئت
بـنــوك لـتــوزيــع ال ـب ــذور املـهـ ّـجـنــة على
املزارعني».
ّ
يشكل ّ
همًا أساسيًا
تهجني النبتة ال
ّ
أهمية
لـلـمــزارعــن الــذيــن ال يـعـيــرون
كـبـيــرة لتفاصيل مـشــاريــع الـقــوانــن.
ّ
ّ
والكميات.
همهم في مكان آخر :الكوتا
«ف ـ ـ ــرض ك ــوت ــا ع ـل ــى ال ـك ـم ـي ــات ال ـتــي
ّ
ّ
يمكن أن نسلمها للدولة يقلص من
أرباحنا» يستنتجون .يطالب شريف
«بــدراســة الـجــدوى االقتصادية لهذه
ال ــزراع ــة» ،راف ـضــا وض ــع «كــوتــا على
الكميات ،بل فتح املجال أمام املزارع،
ما دام ّ
ثمة من يتسلم اإلنتاج».

ّ
تخوف من سيناريو التبغ

تشريعها ،كما التبغ،
الحشيشة ،بعد
ّ
زراع ـ ــة مـضـمـ ّـونــة ت ــوف ــر ال ــدول ــة على
ّ
املزارعني مشاق تصديرها بتسلمها
مـنـهــم ب ــدل تــركـهــا الح ـت ـكــار الـتـجــار.

مفارقات «الحشيشة»
يبدأ موسم زراعة الحشيشة في نيسان
«التشارين» .بعد القطاف،
وينتهي في
ّ
تأتي املرحلة «األكثر دقة لتحويلها ّإلى
ّ
كيميائية» ،وهي مرحلة «تتطلب
بودرة
ّ
مخصصة لـهــا ،وتـكــالـيــف على
أمــاكــن
عكس زراعتها» .الشغل في الحشيشة
ّ
م ـت ـع ــب« ،الـ ـقـ ـط ــاف والـ ـ ـ ــدق وال ـت ـن ـظ ـيــف
والـتــوضـيــب للتصدير يـجــب أن تكون
على األص ــول» ،غير ذلــك «مــا بتزبط».
ً
«ال شــيء سـهــا» فــي عالم الحشيشة،
لكنها نبتة «مضمونة» برأي املزارعني،
تتماشى ّومناخ البقاع القاسي .يــراوح
سعر «الـهــقــة بــاب أول» بحسب تعبير
مــزارعــي الحشيشة «بــن  150ومئتي
دوالر ،وفق التاجر».
أما تعاطي ّ
املخدرات «اآلخذ باالزدياد»،
ّ
فمرده «إلى ّأن املراهقني يعانون البطالة
والفراغ ،ويشذون عن القاعدة» .والقاعدة
املقصودة هي أن «املزارع ال يتعاطى» .أما
ّ
«فيتبرأ» منها مزارعو
زراعة «األبيض»،
البقاع« .الكوكايني والهيرويني وسواهما
م ـ ــواد ال ت ـص ـنــع ه ـن ــا ،ب ــل ي ـس ـتــوردهــا
الـ ـت ـ ّـج ــار مـ ــن اإلكـ ـ ـ ـ ـ ــوادور وكــولــوم ـب ـيــا
وال ـبــرازيــل .ه ــذا ،ولـيــس الحشيشة ،ما
يتعاطاه الشباب».

لكن ذلــك ال يلغي الخشية مــن تكرار
ال ـس ـي ـنــاريــو نـفـســه الـ ــذي ي ـح ــدث في
زراع ــة الــدخــان .فما يتقاضاه مــزارع
التبغ عــن كــل رخصة (أذون زراع ــي)،
«ال يـ ـكـ ـف ــي لـ ـلـ ـعـ ـي ــش طـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـعـ ــام
ف ــي ان ـت ـظ ــار م ــوع ــد ت ـس ـل ـيــم اإلن ـت ــاج
إل ـ ــى ال ــريـ ـج ــي (إدارة ح ـص ــر ال ـت ـبــغ
والتنباك)» .وعلى هذا النحو ،ال يريد
مزارعو الحشيشة أن تلقى زراعتهم
لدى تشريعها املصير نفسه .مزارعو
ال ـت ـب ــغ ي ـع ــان ــون م ــن الـ ـت ــوزي ــع «غ ـيــر
ال ـ ـعـ ــادل» لـ ــأذونـ ــات ال ــزراعـ ـي ــة الـتــي
يـحـتـكــرهــا ال ـب ـعــض ،وي ـش ـكــون ســوء
األس ـ ـعـ ــار وتـ ـح ــدي ــد ح ـ ّـص ــة اإلنـ ـت ــاج
م ــن الـ ــدولـ ــة .امل ـق ــارن ــة ال ـت ــي يـعـقــدهــا
امل ــزارع ــون ،سببها أن كثيرين منهم
يزرعون الصنفني :التبغ والحشيشة،
ويزرعون أيضًا الخضار وغيرها من
األصناف التي ينتجها سهل البقاع.
ّ
ل ـك ــن ـهــا ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة زراع ـ ـ ـ ــات «غ ـيــر
ً
مضمونة» .ف ـ «دون ــم البطاطا ،مثال،
كلفة زراعته تبلغ نحو  1500دوالر»،
و«زراع ـ ـ ـ ــة م ـئ ــة دونـ ـ ــم م ـن ــه م ـخــاطــرة
كبيرة ،في ظل نقص املياه واألمراض
ال ـت ــي ت ـص ـيــب ال ـب ـط ــاط ،كــالـجـعـفـيــر،
ً
فضال عن مشاكل التصريف» .بينما
ب ــامل ـق ــارن ــة ،ك ـل ـفــة زراعـ ـ ــة «م ـئ ــة دون ــم
حشيشة تصل إلى عشرة آالف دوالر،
مع مردود مضمون بني عشرين و25
ألــف دوالر أو أكـثــر بحسب الـســوق»،
مـ ــن دون «أي م ـ ـخـ ــاطـ ــر» ،ألن ه ــذه
ال ــزراع ــة «ال تـصـيـبـهــا األمـ ـ ــراض وال
العطش» ،اللهم إال مخاطرة وحيدة:
ً
«مــاحـقــة الــدولــة» ،فـضــا عــن «الغنب
الالحق باملزارع الذي يجني القروش،
فيما يراكم التجار املاليني» ،بحسب
أبو حسن شريف.

ميسم رزق

التشريع «حقل تجارب»
فـ ــي الـ ـيـ ـم ــون ــة الـ ـبـ ـق ــاعـ ـي ــة ،تـنـعـكــس
ال ـش ـم ــس ع ـل ــى الـ ـب ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ـ ّـي ــة
ال ـك ـب ـي ــرة ،مـ ـن ــذرة ال ــواص ـل ــن بــأنـهــم
ّ
أطــلــوا على الضيعة النائية .انتهى
امل ـ ـ ـ ـ ــزارع ـ ـ ـ ـ ــون مـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاد مـ ــوسـ ــم
الـ ـحـ ـشـ ـيـ ـش ــة ووضـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوا املـ ـحـ ـص ــول
بانتظار بيعه .لكن «الـســوق جامد»
و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ــرزق» ي ـن ـت ـظ ــر ت ـص ــري ـف ــه و«ال
أحــد يـشـتــري» .هــذا الـعــام كما العام
املـ ــاضـ ــي ،ال ي ـع ـلــم املـ ـ ــزارعـ ـ ــون كـيــف
ّ
سيصرفون إنتاجهم .ينطلق رئيس
البلدية «أبو علي طالل» ،كما يناديه
ال ـ ـس ـ ـكـ ــان ،مـ ــن م ـ ـبـ ــدأ املـ ــواف ـ ـقـ ــة عـلــى
التشريع «لكون الناس يزرعون هذه
النبتة منذ مئة سنة ،والدولة لم تجد
ً
ّ
والتحري
بديال سوى بالغات البحث
ّ
ّ
وم ــذك ــرات الـتــوقـيــف» .تـلــك امل ــذكــرات
تشكل الـهـ ّـم األول للناس هـنــاك .لــذا،
ال مـشـكـلــة ف ــي «ت ـج ــري ــب ال ـت ـشــريــع»
طـمـعــا ب ـ ـ «ع ـف ــو ع ـ ــام»« .ل ـي ــس لــديـنــا
ّ
منجرب» يقولون .فهم،
مــا نخسره،
ّ
عـلــى أي ح ــال« ،م ـس ـت ـمــرون» بــزراعــة
ال ـ ّح ـش ـي ـشــة ح ـت ــى «ل ـ ــو لـ ــم ت ـ ـشـ ـ ّـرع»،
ألنهم ،ببساطة« ،في بلد يخالف فيه
ّ
قانون السير والبناء وكل شيء ،فهل
ّ
تتوقف املسألة على هــذه الــزراعــة؟»،
يسأل أحــدهــم ،الفتًا إلــى «حسن ّ
نية
املزارعني» عندما أقدموا «على وقف
زراعـ ــة املـ ـخ ـ ّـدرات طــوعــا ع ــام ،»1992
ٍّ
ـأت ب ــه ال ــدول ــة.
ف ــي ان ـت ـظــار ح ــل ل ــم تـ ـ ِ

ّ
كل الزراعات البديلة لم تنفع وبقيت مشاريع بال خطط طويلة األمد (رامح حمية)

ّ
كل َّ الزراعات البديلة «لم تنفع» ،ولم
ُ
توفر مستلزماتها ،وبقيت مشاريع
بــا «خـطــط طــويـلــة األمـ ــد» .واألمـثـلــة
عــديــدة :زراع ــة الــزعـفــران ،والشمندر،
واألشجار املثمرة ،وسواها.
ّ
ي ـ ـشـ ــكـ ــل ال ـ ـت ـ ـشـ ــريـ ــع «ال ـ ـخـ ــرطـ ــوشـ ــة
األخيرة» بالنسبة إلى من يعتمدون
عـلــى زراعـ ــة امل ـم ـنــوعــات« .ال ـخــدمــات
مـ ـع ــدوم ــة ،وال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى وش ـ ــك أن
ي ـص ـي ــروا ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر» ي ـقــول
أب ــو ح ـســن ،ويـشـكــو مــواســم الـتـفــاح
والـفــاصــولـيــاء والـبـطــاطــا فــي بلدته
الـ ـت ــي يـ ـف ــوق ارتـ ـف ــاعـ ـه ــا عـ ــن سـطــح
ّ
ال ـب ـحــر  1300مـ ـت ــر« ...ك ــل ــه بـيـصـقــع،
وحــدهــا الحشيشة تـقــاوم الجليد».
يتابع حاسمًا« :زرعنا الحشيشة كي
ال يستعبدنا أحد ،نحن مع التشريع
كي يعيش الناس بكرامة ،ويخلصوا
ّ
يجربوا خطوة
املطاليب ،عليهم أن
ّ
ويجربونا معها» .ال مشكلة
التشريع
ُّ
ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـي ــه فـ ــي «تـ ـس ــل ــم شـتـلــة
أخرى» شرط أن تكون «شيء يحرز.
أمــا إذا ق ـ ّـرروا إعـطــاء نــا مليون ليرة
ّ
ّ
فليخيطوا بغير هاملسلة» .ال
للدونم
خــوف مــن التشريع «إذا أصبح بيد
ّ
الدولة وليس التاجر» ،األخير «حل

ال يريد مزارعو
الحشيشة أن يكون
مصيرهم بعد التشريع
كمزارعي التبغ

عندما غابت الــدولــة ،وعندما تعود
يغادر من تلقاء نفسه».

«سوق جامد ومواسم مضروبة»
ف ــي ديـ ــر األحـ ـم ــر ي ـش ـكــو املـ ــزارعـ ــون،
ب ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــم ،م ـ ـ ــواس ـ ـ ــم «ان ـ ـ ـضـ ـ ــربـ ـ ــت»،
سـ ـ ــواء م ــوس ــم ال ـب ـط ــاط ــا أو ال ـخ ـيــار
أو الـبـصــل أو ال ـح ـبــوب أو الـعـنــب…
حتى الحشيشة «جــابــت سوقها من
سنتني» أما اليوم فـ«السوق جامد».
بعد الـحــرب فــي ســوريــا «لــم يعد من
طرق للتصدير» .يقول أحدهم« :لو أن
ّ
وتثبت
وزارة الــزراعــة تهتم بــاملــزارع

سعر كيلو البطاطا بخمسمئة ليرة
ً
مثال ،ملا كان أحد ليزرع الحشيشة»،
مضيفًا« :يعتقد البعض أن التشريع
سيجعله ي ــزرع ويـبـيــع الـكـمـيــة التي
تــريــدهــا» .أم ــا املـشـكـلــة األك ـبــر بــرأيــه،
ف ـف ــي «حـ ـص ــول ف ــائ ــض ف ــي اإلنـ ـت ــاج
ال تتسلمه ال ــدول ــة» ،وتــالـيــا «عــودتــه
لالستعمال الداخلي».
من جهتها ،تشير املزارعة الخمسينية
فــي الــديــر إل ــى أن ــه مـنــذ أرب ــع سـنــوات
ومـ ــواسـ ــم ال ـع ـن ــب «ال ت ـع ـط ــي» .رغ ــم
ذلـ ــك« ،ن ـه ـتـ ّـم بـهــا حـتــى عـ ــادت تنتج
ه ــذا الـ ـع ــام» .املـشـكـلــة ف ــي «االه ـت ـمــام
ّ
ّ
الكبير ال ــذي تتطلبه ك ــل املــزروعــات
الـبــديـلــة ال ـتــي يـقـتــرحــونـهــا» .العنب
واحــد من «الـبــدائــل» ،وقــد استحدثت
فــي الــديــر خ ـم ــارات لـصـنــاعــة النبيذ
ّ
ال ـف ــاخ ــر وتـ ـص ــدي ــره .كـ ــل املـحــاصـيــل
والبدائل «الخسارة فيها قبل الربح».
خصوصًا أنها ـ ـ على عكس الحشيشة
ّ
ّ ً
وعماال.
ـ ـ تتطلب أدوية وسمادًا
ّ
ّ
ّ
صيفي،
الشح في املياه في كل موسم
ّ
بسبب «ال ـت ـعــديــات» ي ــؤدي إل ــى تلف
امل ـ ـحـ ــاص ـ ـيـ ــل ،وال سـ ـ ّـي ـ ـمـ ــا الـ ـك ــرس ــن
ّ
والشعير والحبوب «كلو راح» .حتى
ال ـق ـمــح «ه ـ ِـل ــك» م ــن ال ـج ـف ــاف .امل ـنــاخ

«ال ي ـس ــاع ــد» .أمـ ــا الـحـشـيـشــة فـشــأن
آخـ ـ ــر! أفـ ـض ــل ن ــوع ـي ــة م ــن الـحـشـيــش
«ت ـص ـنــع ف ــي مـنـطـقـتـنــا ،ألن األرض
ل ـهــا» .ال تـهـتـ ّـم امل ــزارع ــة بــذكــر اسمها
«ي ـ ـ ــا ري ـ ـ ــت ب ـ ـيـ ــاخـ ــدونـ ــي شـ ـه ــر ع ـلــى
ّ
الحبس بلكي برتاح وبفضى صلي».
يـنـتـظــر املـ ــزارعـ ــون ب ـيــع مـحـصــولـهــم
م ــن ّ ال ـح ـش ـيــش ب ـع ــدم ــا «اش ـت ـغ ـل ــوه»
ووضـ ـ ـب ـ ــوه« .لـ ــم أكـ ــن م ــع ال ـت ـشــريــع»
ت ـق ــول امل ــزارع ــة ال ــدي ــري ــة ،ل ـكــن ال ـيــوم
ّ
«إذا فكرت في املوضوع أقــول :بلى».
ه ـ ـكـ ــذا أفـ ـ ـض ـ ــل« .ل ـن ـح ـس ــب أنـ ـ ــه مـثــل
«ال ــدخ ــان» (ال ـت ـبــغ) ه ـكــذا نـضـمــن أن
ثمة مــن يتسلم املحصول ،فــا نكون
تحت رحمة تجار الحشيشة» .أولئك
الـتـجــار ال يــراهــم امل ــزارع ــون «الـكـبــار
منهم ال نعرفهم ،ناس تحت يد ناس،
فـ ــا ي ـص ــل لـ ـلـ ـم ــزارع إال مـ ــن ال ـج ـمــل
ّ
تسلمت إدارة ّ
دينتو» .ال ّ
عامة
يهم إذا
في الدولة املحصول أو شركة أدويــة
ّ
خـ ّ
ـاص ــة «املـ ـه ــم م ــا ي ـض ــل بـ ـ ــاألرض».
ّ
تبقى الدولة بكل عالتها ،وبالرغم من
غيابها «أم ــا رحــومــا» .أمــا الحصول
عـلــى إذن ل ــزراع ــة الـحـشـيـشــة ،فيجب
ّ
ّ
أل يـقــل عــن « 20إلــى  25دون ـمــا ،هذه
الكمية يمكن أن تكفي عائلة».

فـ ـج ــأة صـ ـح ــا ال ـج ـم ـي ــع عـ ـل ــى «أهـ ـمـ ـي ــة»
الحشيشة .النبتة املــرذولــة ،والتي ُرذلــت
منطقة لبنانية بأكملها بسببها ،خرجت
ّ
املحرمات،
بـ«سحر ماكينزي» من دائــرة
وت ـ ـحـ ـ ّـولـ ــت إلـ ـ ــى «مـ ـنـ ـج ــم» مـ ــن «ال ــذه ــب
األخ ـ ـضـ ــر» ،ت ـس ــاب ــق ال ـس ـي ــاس ـي ــون عـلــى
اإلشادة بـ«فوائدها» وضخامة عائداتها
عـلــى االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي امل ـن ـهــك .هـكــذا
تــوالــت االق ـتــراحــات .واح ــد قـ ّـدمـتــه «كتلة
الـتـحــريــر والـتـنـمـيــة» ،وث ــان قـ ّـدمــه نائب
ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ع ــن بـعـلـبــك ّ -الـهــرمــل
أن ـط ــوان حـبـشــي ،وثــالــث يـتـحــضــر نــواب
لطرحه نيابة عــن شــركــات أدوي ــة تطمح
إلى حجز حصة لها في هذا السوق.
ّ
إال أن أعضاء في اللجان النيابية أكــدوا
ل ــ«األخ ـبــار» أن أيــا مــن هــذه املـشــاريــع لن
ً
يبصر النور« ،أوال لوجود عقبات داخلية
دفعت إلى اتخاذ قرار ضمني بسحب هذا
األمر من التداول» ،و«ثانيًا ألن الدراسات
تؤكد أن ال ظــروف مؤاتية لتنفيذها في
املناطق التي ُيمكن زراعــة القنب الهندي
فيها» .وأوضــح هؤالء أن كل االقتراحات
لم تلحظ الضوابط القانونية املطلوبة،
وبالتالي هناك خوف من تحول املجتمع
اللبناني إل ــى «مجتمع ت ـعــاط» ،فــي ظل
عدم قدرة الدولة على ضبط هذه الزراعة،
ومنع استغاللها من «الرؤوس الكبيرة».
أمــا تلزيم هــذا الـقـطــاع إلــى جهة واحــدة
أو حـصــره بهيئة مــا فيعني إف ــراغ هــذا
املشروع من جدواه االقتصادية ،إذا كانت
ً
موجودة فعال.
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االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح امل ـ ـق ـ ـ ّـدم مـ ــن «كـ ـتـ ـل ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
وال ـت ـح ــري ــر» ،بـحـســب ع ــدد م ــن ال ـن ــواب،
«م ـج ـمــوعــة أف ـك ــار أك ـث ــر م ــن ك ــون ــه نـ ّـصــا
قانونيًا .املالحظات حوله كثيرة ،واألخذ
بها ّكلها يعني نسفه» .وهو ّ
ينص ّعلى
إن ـش ــاء ال ـه ـي ـئــة ال ـنــاظ ـمــة ل ــزراع ــة الـقــنــب
ّ
الـ ـهـ ـن ــدي ،ال ـت ــي س ـت ـت ـمــتــع بــالـشـخـصـيــة
املعنوية واالسـتـقــالــن املــالــي واإلداري،
وكــافــة الحقوق الــازمــة مثل حــق التملك
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرف واملـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــاة واإلق ـ ـ ـ ـ ـ ــراض

واالستقراض وقبول الهبات .ومن أهداف
ال ـه ـي ـئ ــة :ت ـن ـظ ـيــم أن ـش ـط ــة زراع ـ ـ ــة الـقـنــب
وحصاده ومعالجته وتخزينه وتوزيعه
وبيعه ،اقتراح إجراءات للحد من املخاطر
واألض ـ ـ ــرار املــرت ـب ـطــة بــاس ـت ـخــدام الـقـنــب
وفقًا للسياسات التي تحددها الحكومة،
تقديم املشورة للقطاعني العام والخاص،
وضــع االسـتــراتـيـجـيــات الـتــي مــن شأنها
زيادة الوعي بمخاطر االستهالك املسيء.
وه ـنــاك صــاحـ ّـيــات إضــافـيــة (عـمــانـيــة)
للهيئة امل ــذك ــورة ،ه ــي :مـنــح التراخيص
وإنشاء سجل خاص لتسجيل الطلبات،
وض ـ ـ ــع ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة ،ع ـقــد
اتفاقيات مع املؤسسات العامة والخاصة
املحلية والــدول ـيــة ،وض ــع تـقــريــر سنوي
ترفعه إلى وزير الوصاية (وزير الزراعة)،
وإجـ ــراء الـتـحـقـيـقــات ال ــازم ــة ملــراقـبــة كل
مـ ــراحـ ــل ال ـ ــزراع ـ ــة والـ ـحـ ـص ــاد واإلن ـ ـتـ ــاج
والتخزين والتوزيع والتوريد.
يؤكد عضو الكتلة النائب محمد خواجة
أن «ال ـف ـكــرة األســاس ـيــة ال ـتــي ق ــام عليها
االق ـت ــراح هــي إن ـشــاء هـيـئــة مـشــرفــة على
هذا القطاع مع كثير من الضوابط ،تمامًا
كما في الريجي» .وعلى رغم املالحظات
ح ـ ــول االق ـ ـ ـتـ ـ ــراح ،إال أن أح ـ ـ ـ ـدًا ،بـحـســب
خ ــواج ــة ،ال ُي ـم ـكــن أن ُيـ ـع ــارض أسـبــابــه
ّ
املوجبة« ،فلبنان َ
ليس أول بلد يتجه إلى
تـشــريــع ه ــذه ال ــزراع ــة .هـنــاك دول كبيرة
م ـثــل أملــان ـيــا وك ـن ــدا وال ــوالي ــات املـتـحــدة
سـبــق أن شـ ّـرعـتـهــا الس ـت ـخــدامــات طبية
ّ
وصـنــاعـيــة» .وي ـشـ ّـدد عـلــى أن إق ــرار هــذا
املشروع «واحــد من الخطوات التي يريد
الرئيس نبيه ّبري أن ّ
يحسن من خاللها
ُ
وضــع منطقة البقاع .ال يريد للمزارعني
أن يبقوا تحت ضغط التهديد املستمر.
ّ
سيحسن من
لذا ،فإن تنظيم هذه الزراعة
الواقع االقتصادي في منطقتهم».
أهم ما في هذا االقتراح ،بحسب خواجة،
ه ــو «وج ـ ـ ــود ه ـي ـئــة م ـش ــرف ــة ،ل ـه ــا طــابــع
اح ـت ـكــاري ،سـتـكــون هــي امل ـخــولــة إعـطــاء
ال ـت ــراخ ـي ــص وت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات عـلــى
املخالفني واملتفلتني ،تمامًا كما الريجي».
وه ــذا األم ــر «سـتـقــرره الحـقــا الهيئة عبر
مجموعة من الخبراء واملهندسني .وفي
ستستكمله
كل األحوال ،هذا مسار طويل
ِ
الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ـ ــي مـ ـ ــا بـ ـع ــد عـ ـب ــر إصـ ـ ـ ــدار
املراسيم».
مـصــادر نيابية تــأخــذ على االق ـتــراح أنه
ُ
«مستنسخ مــن نـ ّـص إدارة حـصــر التبغ
والتنباك» .فالهيئة الناظمة التي ينص
عـلـيـهــا إلدارة ال ـق ـط ــاع ت ـح ـمــل «روح ـي ــة
ّ
الــري ـجــي» ك ـ ــإدارة ُمـسـتـقــلــة بـصــاحـيــات
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة ،ت ــرتـ ـب ــط ش ـك ـل ـي ــا ب ــوزي ــر
الزراعة .وتلفت املصادر إلى أن االقتراح
يحمل «نفسًا تجاريًا» في اآللية املتبعة
ِ
مــن ال ــزراع ــة مـ ــرورًا بالتصنيع وانـتـهــاء
بــالـتـســويــق ،ويـتـعــاطــى مــع ه ــذا الـقـطــاع
ً
كــأحــد مـصــادر تمويل الــدولــة .فـبــدال من
إع ـطــاء حــوافــز ل ـل ـمــزارعــن ،نـ ِـجــد تــدابـيــر
وش ــروط ــا وع ـقــوبــات وض ــواب ــط ،فـيـمــا ال
نرى في املقابل أين ُ
تكمن مصلحة املزارع،
وال تخصيص قسم من اإليرادات لتطوير
املنطقة» .كما أن ثـ ّـمــة جانبًا آخــر شديد

زراعة ّ
مخدرات!
عـلـمــت «األخـ ـب ــار» أن ن ــواب ــا يـتـحـضــرون لـتـقــديــم اق ـت ــراح ق ــان ــون جــديــد
«للترخيص لزراعات تستعمل في صناعة الدواء حصرًا» .هذا االقتراح،
بحسب املعطيات ،تـجــاري بامتياز ،وأعـ ّـدتــه شــركــات دواء محلية تريد
ّ
املشرعة،
االستفادة من املشروع .خطورته أنه يريد توسيع بيكار النباتات
إذ ّ
ينص في أحد مــواده على «ترخيص زراعــة خشخاش األفيون ونبتة
الكوكا ،وسائر النباتات التي تنتج منها مخدرات» .على أن تنشأ «هيئة
خاصة لإلشراف والرقابة على زراعة املخدرات» .يهدف النص في روحيته
إلى منح شركات الدواء ،في حال حصولها على التراخيص« ،حق استيراد
البذور واستيالد الشتول وبيعها وزرعها وحصاد املحصول ومعالجته
وتحويله وتخزينه وبيعه وتصنيفه» .وبحسب االق ـتــراح نفسه ،تضم
الشركات إلى ملفها خريطة عن العقار أو العقارات التي تعهدت بشراء
محصولها!

األهـمـيــة ،يرتبط باملخاطر االجتماعية،
نتيجة تـشــريــع ه ــذه ال ــزراع ــة ،فــي مــا لو
لــم ُتضبط بالشكل الصحيح ،أو لــم ّ
يتم
وض ــع ض ـمــانــات ل ـعــدم اسـتـخــدامـهــا في
غير طبية ،ما قد ينعكس تزايدًا
أغراض ُ
في أعداد املدمنني واملتعاطني.

حزب الله ال يؤيد؟
امل ــوق ــف ،بـحـســب م ـصــادر مـطـلـعــة ،أقــرب
إلى السلبي الرتباط األمر بروادع دينية
واج ـت ـمــاع ـيــة ،وب ـم ـحــاذيــر سـيــاسـيــة لها
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يقضي بإنشاء هيئة
مشرفة تدير القطاع
تحمل روحية الـ«الريجي»
ِ

عالقة بالعقوبات املفروضة من الخارج،
ً
فضال عن عدم الثقة بــإدارة سليمة لهذه
الزراعة تبقيها في إطارها السليم.
أم ـ ـ ــا ب ـق ـي ــة الـ ـكـ ـت ــل الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ف ـ ــا ي ـ ــزال
املــوضــوع قيد ال ــدرس لــديـهــا ،وإن كانت
ت ـت ـجــه «فـ ــي امل ـ ـبـ ــدأ» إلـ ــى ت ــأيـ ـي ــده .كـتـلــة
«املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» طـ ــرحـ ــت األم ـ ـ ـ ــر ف ـ ــي أح ــد
اج ـت ـم ــاع ــات ـه ــا ،وتـ ـح ــدث ال ـن ــائ ــب ه ــادي
حبيش عن ّ
«جو إيجابي» ،وعن «االتفاق
عـلــى درس االقـ ـت ــراح ووض ــع مــاحـظــات
ّ
عـلـيــه» .كــذلــك فعل تكتل «لـبـنــان الـقــوي»
ّ
الـ ــذي شــكــل لـجـنــة خــاصــة لـلـتــدقـيــق في
االقـ ـت ــراح ووضـ ــع مــاح ـظــات ـهــا ،بحسب
الـنــائــب روجـيــه ع ــازار .الـنــائــب الكتائبي
إل ـيـ َـاس حـنـكــش أش ــار إل ــى أن «االق ـت ــراح
ُي ـن ــاق ــش م ـنــذ ف ـت ــرة ف ــي الـ ـح ــزب وه ـنــاك

ّ
كبار ّ
اقتراح حبشي ُيمكن ّ
المخدرات من ترخيص شركات لزراعة الحشيشة! (أ ف ب)
تجار

ن ـقــاط سـنـطــالــب بـتـعــديـلـهــا» ،أهـمـهــا أن
«الهيئة التي ّ
نص عليها االقتراح يجب
أن تخضع لوزارة الصحة ال الزراعة».

اقتراح حبشي

ّ
اقتراح القانون املقدم من النائب
بحسب
ّ
حبشي ،يحق للشركات املرخص لها أن
تـتـعــاقــد م ــع امل ــزارع ــن الــراغ ـبــن بــزراعــة
الحشيشة وفقًا لشروط تحدد بمرسوم
ي ـصــدر ع ــن مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـن ـ ً
ـاء على
اقتراح من وزير الصحة .ووفق االقتراح،
ُي ـع ـت ـبــر ال ـع ـقــد ب ـم ـثــابــة إجـ ـ ــازة ل ـل ـمــزارع
يـخــولــه زراعـ ــة الـحـشـيـشــة وب ـيــع إنـتــاجــه
حصرًا للشركة املتعاقدة معه .وتتعاقد
الشركات املرخص لها مع املزارعني وفق
شـ ــروط م ـح ــددة ب ـمــوجــب دف ـتــر ش ــروط.
بعد توقيع العقد واعتبار املــزارع مجازًا
ب ـ ــال ـ ــزراع ـ ــة ،ي ـس ـت ـل ــم الـ ـشـ ـت ــول امل ــؤص ـل ــة
واملرقمة من الشركة ،وفق جدول تحدده
مـسـبـقــا نـسـبــة إل ــى امل ـس ــاح ــات الــزراع ـيــة
املسموح زراعتها واملحددة في كل عقد.
فــي اتـصــال مــع «األخ ـب ــار» اعتبر حبشي
أن «تلزيم القطاع لجهة معينة سيطيح
بـ ـج ــدوى املـ ـ ـش ـ ــروع» ،م ـع ــارض ــا ف ـك ــرة أن
«تنشأ هيئة جــديــدة ،مــا دام هناك دائــرة
ق ــائ ـم ــة ،ه ــي دائـ ـ ــرة امل ـ ـخـ ــدرات ف ــي وزارة
ال ـص ـح ــة ،ال ـت ــي ُي ـم ـكــن تـكـلـيـفـهــا ُمــراق ـبــة
زراع ــة الحشيشة .وتكون مهمتها ضبط
اإلنتاج ومنع تسرب الحشيشة إلى أيدي
املــواط ـنــن ،وذل ــك مــن خ ــال فــريــق خـبــراء
ومهندسني زراعـيــن ومــراقـبــن يكشفون
على الحقول املزروعة التي تكون كل شركة
م ــرخ ــص ل ـهــا ق ــد ص ــرح ــت عـنـهــا سـنــويــا
قـبــل بــدايــة كــل مــوســم زراع ـ ــي» .وف ــق هــذا
االقتراحُ ،يحصر دور الشركة املرخص لها
في شراء املنتجات من املزارعني املرخص
ل ـهــم زراع ـ ــة ال ـق ـنــب ب ـمــوجــب ع ـقــد مــوقــع
معها .وبناء على هذه الشروط ،يتعرض
للمالحقة والعقوبة كل مزارع غير متعاقد
مع شركة مرخص لها ،يقدم على استغالل
أو تشغيل أرضه أو زراعة أو بيع أو توزيع
أو اإلتجار أو تعاطي نبتة القنب بصورة
مخالفة للقانون.
ّ
وي ــؤخ ــذ ع ـلــى هـ ــذا االق ـ ـتـ ــراح أن ـ ــه ُيـمـكــن
أن يسمح لبعض كـ ّـبــار تـ ّـجــار امل ـخـ ّـدرات
الناشطني ،أو من ينتدبونهم كواجهات
«ن ـظ ـي ـفــة» عــدل ـيــا ،أن يــؤس ـســوا شــركــات
تحصل على الترخيص الالزم ،ثم يباشر
امل ــزارع ــون العمل ملصلحتهم ،وبالتالي
نكون أمام شرعنة لواقع «مافيوي» أو ما
ً
ُيشبه ذلــك .فضال عن نزعة الخصخصة
ُ
ال ـت ــي ،ف ــي بـلــد كـلـبـنــان ،ي ــرج ــح أن تــرفــع
يد الــدولــة عن هــذا القطاع الــذي يحتاج،
وألس ـب ــاب اق ـت ـصـ ّ
ـاديــة وص ـحـ ّّـيــة وأمـنـيــة
ّ
واجتماعية ،إلــى حـضــور مكثف للدولة
ال العكس.
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رياضة

رياضة

على الغالف

كأس آسيا 2019

ّ
لبنان في مشاركته اآلسيوية الثانية

الثالثي العائد إلى المنتخب...
قادرون على التأهل

المنتخب يمتلك مفاتيح النجــاح

عبد القادر سعد

علي زين الدين
قـبــل  19ع ــام ــا ،ل ــم يـكــن ٌّ
أي م ــن العـبــي
م ـن ـت ـخ ــب لـ ـبـ ـن ــان الـ ـح ــالـ ـي ــن ق ـ ــد ب ــدأ
مـسـيــرتــه ال ـك ـ ّ
ـروي ــة م ــع أن ــدي ــة الــدرجــة
األول ــى ،حــن اسـتـضــاف لبنان بطولة
ٓ
كأس اسيا الثانية عشرة ،وشارك فيها
ّ
للمرة األولى واألخيرة قبل التأهل إلى
بطولة النسخة الحالية .جميع األسماء
ت ـغ ـ ّـي ــرت ،وال ــاعـ ـ َب ــون ال ـق ــدام ــى بــاتــوا
مـ ّ
ـدرب ــن ،ول ــم ي ـبــق مــن الـجـيــل الـقــديــم
فــي املـنـتـخــب ،س ــوى املـسـتـشــار الفني
ي ــوس ــف م ـح ـمــد ،ال ـ ــذي كـ ــان الع ـب ــا في
العشرين من عمره .عشرة ّ
مدربني بني
ّ
محليني وأجانب تعاقبوا على تدريب
املنتخب الــوطـنــي ،وع ـشــرات الالعبني
ّ
ٌ ُ
مثلوا بــادهــم .مـبــاريـ ٌ
ـات كثيرة لعبت
ُ
وأهداف ال تحصى ُس ّجلت .مشجعون
لحقوا املنتخب في املالعب اللبنانية
َ
والخارجية ،منهم ك ِبر ،ومنهم ال يزال
ٌ
ُ
ّ
ـزان
يثبت وج ــوده على امل ــدرج ــات ٌ .أح ـ ٌ
ـراح قليلة
املسيرة الــدولـيــة وأف ـ
ـت
ـ
ق
ـ
ف
را
ً
كــانــت كــافـيــة لتعزيز الـحـ ّـس الوطني.
ٌ
ٌ
واحد فقط َ
بقي على حاله :األرزة
شيء
ّ
اللبنانية على قلوب الالعبني.
ُيـ ـش ــارك م ـن ـت ـخــب ل ـب ـن ــان ف ــي بـطــولــة
ٓ
كـ ـ ــأس اس ـ ـيـ ــا «اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات  »2019فــي
نسختها السابعة عشرة ،حيث يواجه
مـنـتـخـبــات قـطــر وال ـس ـعــوديــة وكــوريــا
الشمالية ،ضمن املجموعة الخامسة.
ٌ
بطولة يسعى من خاللها «رجال األرز»
إل ــى تـقــديــم صـ ــور ٍة إي ـجــاب ـيــةٍ ع ــن كــرة
ٓ
ّ
اللبنانية ،ومحو اثــار املشاركة
القدم
ّ
املخي ًبة في بطولة ال ــ ،2000بالوصول
ّ
بــدايــة إلــى ال ــدور الـثــانــي ،الــذي تتأهل
ّ
إلـيــه املنتخبات الـتــي تحتل املركزين
األول والـثــانــي فــي املجموعات الست،
ّ
وأفضل أربعة منتخبات تحتل املركز
هي
الثالث .ال تبدو ُاملهمة سهلة ،وال ً
نقاط ستكون كافية
صعبة أيضًا .أربع
ٍ
للمنتخب اللبناني لـحـجـ ِـز مــركـ ٍـز في
ّ
دور ال ـ ــ ،16ف ــي ح ــن ق ــد ي ـتــأهــل أيـضــا
مـكـتـفـيــا ب ـث ــاث نـ ـق ــاط ،ف ــي حـ ــال كــان
ف ــارق األهـ ــداف لصالحه عـلــى حساب
املنافسة.
املنتخبات
ِ

المجموعة األصعب؟

مشاركة
عاشرة
لـ«العنابي»
للمرة العاشرة ُيشارك
املنتخب القطري في بطولة
كأس آسيا ،وهو يسعى إلى
الظهور بشكل ّ
جيد أمام
ٍ
بشكل عام،
اإلعالم األجنبي
ٍ
بسبب استضافة منتخب
بالده للمونديال عام .2022
العنابي الذي لم يصل سابقًا
املربع الذهبيُ ،ي ّ
إلى ّ
عد من
بني املرشحني هذه ّ
املرة
للذهاب بعيدًا في البطولة،
مجموعة
وهو يعتمد على
ٍ
ينشط
الذين
من الالعبني
ّ
جميعهم في الدوري املحلي،
أبرزهم أكرم عفيف واملعز
علي وحسن الهيدوس
وبوعالم خوخي ،بقيادة
املدرب اإلسباني فيليكس
سانشيز ،الذي أشرف
عدد ال بأس به من
على ٍ
العبي املجموعة الحالية في
أكاديمية «أسباير» وتابعهم
في منتخبي الشباب
واألوملبي قبل أن ُي ّ
عي مديرًا
ّ
فنيًا للمنتخب األول.

المدرب
يمتلك
ً
حلوال
ّ اللبناني َّ
جيدة في خطي
الدفاع والوسط
(عدنان الحاج
علي)

األولى أمام قطر
ُمباراة لبنان
ّ
تعتبر مفتاح التأهل إلى الدور
الثاني من البطولة

ّ
قرعة البطولة أوقـعــت لبنان املصنف
ف ـ ــي املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـث ــال ــث ح ـي ـن ـه ــا ،فــي
امل ـ ـج ـ ـم ـ ــوع ـ ــة ال ـ ـخ ـ ــام ـ ـس ـ ــة م ـ ـ ـ ــع ق ـط ــر
وال ـس ـع ــودي ــة وك ــوري ــا ال ـ ّش ـمــال ـيــة ،في
مجموعةٍ يرى الكثيرون أنها األصعب
بني املجموعات الست .هذه املجموعة،
ٌ
ـات
هـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة مـ ــن خ ـم ــس م ـج ـم ــوع ـ ٍ
أخ ـ ــرى ف ـي ـهــا م ـن ـت ـخ ـ ٌـب س ـب ــق أن ن ــال
ال ـل ـق ــب ،وش ـ ــارك أي ـض ــا ف ــي امل ــون ــديــال
الروسي املاضي ،وكاملجموعة الثانية
ـات عــربـيــة.
ال ـتــي ت ـضــم ثــاثــة مـنـتـخـبـ ٍ
اللبناني ،قد ال
بالنسبة إلى املنتخب
ّ
تكون مجموعته األسهل ،لكنها غالبًا

َ
منتخبني
ليست األصعب ،إذ أن وجود
عــربـ َّـيــن ُيـسـ ّـهــل املـهـ ّـمــة على الالعبني،
ولـ ـ ـ ــو نـ ـفـ ـسـ ـي ــا ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ح ـض ــور
املنتخب الكوري الشمالي ،الذي خسر
ـداف دون رد أم ــام نظيره
بخمسة أهـ ـ ٍ
ال ـل ـب ـنــانــي خـ ــال ت ـص ـف ـيــات ال ـب ـطــولــة
َ
املنتخبني السعودي
اآلسيوية .ولو ّأن
والـ ـقـ ـط ــري م ــرش ـ َـح ــن لـ ـل ــوص ــول إل ــى
نصف النهائي ،لكن ليس بنفس قوة
ترشيحات منتخبات إي ــران ،اليابان،
كوريا الجنوبية وأوستراليا ،بالظفر
باللقب.

ُيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرك مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدرب م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب ل ـ ـب ـ ـنـ ــان،
املونتنيغري مـيــودراغ رادولوفيتش،
صـ ـع ــوب ــة امل ـ ـ ـبـ ـ ــاريـ ـ ــات ال ـ ـ ـثـ ـ ــاث ال ـت ــي
ّ
س ـي ـل ـع ـب ـهــا ف ــري ـق ــه .الـ ـت ــأه ــل ع ــن أح ــد
األول أو ال ـ ـثـ ــانـ ــي ُي ـ ـعـ ـ ُّـد
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــن ً
إن ـجــازًا ،مـقــارنــة مــع حجم تحضيرات
وإمكانيات وتاريخ مشاركات منتخبي
ّ
خاصة
قطر والسعودية في البطولة،
أن األخير كان شارك في نهائيات كأس
ّ
يستعد
الـعــالــم «روس ـيــا  ،»2018فيما
الـثــانــي لـلـمــونــديــال املـقـبــل عـلــى أرضــه
ع ــام  .2022املـ ـ ّ
ـدرب ال ــذي ب ــدأ مسيرته
مع املنتخب قبل ثالث سنوات ،أوضح
م ــرارًا أن ال ـفــوارق كبيرة بــن املنتخب
اللبناني ومنافسيه ،وهو يعتمد على
ّ
ّ
دفاعيةٍ سمحت له بالحفاظ على
خط
ةٍ ٍّ
ـال م ــن ال ـه ــزائ ــم ل ـ ــ 16م ـب ــاراة
س ـج ــل خـ ـ ٍ
متتالية.

السعودية وذكريات آسيا الـ96
ب ــذك ــري ــات ت ـتــوي ـجــه ب ـل ـق ـبــه اآلس ـ ـيـ ــوي األخـ ـي ــر عـلــى
األراض ــي اإلمــارات ـيــة ،يبحث املنتخب الـسـعــودي عن
رابعة ُيعادل فيها األرقام مع املنتخب الياباني،
كأس
ٍ
ٍ
ـراضــاة جمهوره بعد نتائج ّ
مخي ٍبة فــي املونديال
ومـ
الروسي .ويسعى املــدرب خوان أنطونيو بيتزي ،إلى
أن يكون األرجنتيني ّ
األول الــذي يظفر باللقب ،على
حـســاب جـيــرانــه الـبــرازيـلـيــن ،الــذيــن يـمـلـكــون ّ
حصة
األســد .حامل لقب كوبا أميركا مع منتخب تشيلي،
يملك فــي تشكيلته ع ــددًا مــن الـنـجــوم عـلــى الساحة

اآلسيوية ،أبرزهم فهد املولد وسالم الدوسري ويحيى
ً
ً
الشهري وسلمان الفرج ،الذي قد يغيب مباراة واحدة
بداعي اإلصابة« .األخضر» كان ّ
تأهل عن التصفيات
ّ
متصدرًا مجموعته التي ّ
ضمت اإلم ــارات،
املــزدوجــة
فلسطني ،ماليزيا وتيمور الشرقية ،من دون خسارة،
ـات مــع كــوريــا الـجـنــوبـيــة،
واسـتـعــد لـلـبـطــولــة ب ـمــواج ـهـ ٍ
األردن ،اليمن ،العراق ،البرازيل وبوليفيا ،فحقق الفوز
ً
فــي م ـبــارا ٍة واح ــد ٍة وت ـعــادل فــي أرب ــع وخـســر م ـبــاراة
واحدة.

ّ
مهمة رادولــوفـيـتــش األول ــى أمــام قطر
ُ
ّ
تعتبر مفتاح التأهل إلى الدور الثاني.
على الرغم من أن املنتخب اللبناني لم
ُ
يــفــز فــي املــواج ـهــات الـ ــ 12عـلــى نظيره
ّ
ال ـق ـطــري ،إل أن الــاع ـبــن اسـتـطــاعــوا
مجاراة خصمهم في معظم اللقاءات،
ول ــم يـخـســروا ب ـفــارق أكـثــر مــن هدفني
س ـ ــوى م ــرت ــن ف ــي املـ ـب ــاري ــات ال ـع ـشــر
األخيرة .الضغط على الفريق املنافس
م ــن ج ــان ــب اإلع ـ ـ ــام األج ـن ـب ــي بـش ـكـ ٍـل
خاص ،كون بالده تستضيف مونديال
 ،2022قد يكون له تأثيره على األداء،
فيما يلعب املنتخب اللبناني من دون
ض ـغــوط .ال ـخــروج مــن امل ـب ــاراة بنقطةٍ
واحــدة ،قد يكون كافيًا لتعزيز اآلمــال
ّ
بــالـتــأهــل إل ــى ال ــدور ال ـثــانــي ،فــي حــال
تـجــديــد ال ـفــوز عـلــى املـنـتـخــب ال ـكــوري
ف ــي ال ـل ـقــاء ال ـث ــال ــث ،ف ــي ح ــن سيلعب

ً
املنتخب اللبناني مباراة هي األصعب
فنيًا أمام السعودية .األخير العائد من
مشاركة ّ
مخيبة في بطولة كأس العالم
املاضية ،ال كعب عاليًا له على املنتخب
الـلـبـنــانــي ،إذ خـســر أمــامــه أرب ــع مــرات
مرتني.
وفاز في مثلها ،كما تعادل معه ّ
لقاء املنتخب السعودي ،من املتوقع أن
يشهد التزامًا دفاعيًا كبيرًا من الجانب
اللبناني ،وستكون كلمة الفصل فيه
ف ــي وسـ ــط امل ـل ـع ــب ،ح ـي ــث ت ـك ـمــن ق ـ ّـوة
املنافس.
ثــالــث امل ـبــاريــات مــع ًاملنتخب الـ ّكــوري
الشمالي ليست سهلة بقدر التوقعات.
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح أن نـ ـت ــائ ــج األخ ـ ـي ـ ــر ك ــان ــت
مـعـظـمـهــا س ـل ـب ـيــة ،وفـ ـ ــوزه األك ـب ــر من
حيث ق ـ ّـوة املنافسة جــاء على حساب
ّ
املنتخب اإلمــاراتــي قبل سنتني ،إل أن
العامل الحاسم في هذا اللقاء سيكون

كوريا الحلقة األضعف
ّ
تغير شكل املنتخب الـكــوري الشمالي كثيرًا
منذ مشاركته املونديالية األخيرة عام .2010
املـنـتـخــب ال ــذي ُي ـش ـ ًـارك لـلـ ًمــرة الـخــامـســة في
آسيا ،بات لقمة سهلة ألغلب املنافسني،
كأس ُ ّ
حقق فوزًا ّ
مهمًا منذ سنتني ،واكتفى
وهو لم ي
بانتصارات متواضعة على منتخبات جنوب
ٍ
شرق القارة.
املدرب كيم يونغ جون ،هو أصغر املدربني في
البطولة ( 35عــامــا) ،وتـضــم تشكيلته بعض
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الــاع ـبــن املـحـتــرفــن ف ــي إيـطــالـيــا (الــدرج ـتــن
الثانية والثالثة) ،واليابان وسويسرا والنمسا،
إلـ ــى ج ــان ــب أحـ ــد أكـ ـث ــر ال ــاع ـب ــن خـ ـب ــرة بــن
الـحــاضــريــن فــي الـبـطــولــة ،وه ــو ال ـح ــارس ري
مـيــونــغ غ ــوك ،ال ــذي فــي رص ـيــده  120مـبــاراة
دولـ ـي ــة .وص ــل املـنـتـخــب الـ ـك ــوري إل ــى نصف
نـهــائــي املـســابـقــة م ــرة واحـ ــدة ف ــي مـشــاركـتــه
ّ
األولـ ـ ــى ،ول ــم ي ـت ـمــكــن ب ـعــدهــا م ــن ع ـب ــور دور
املجموعات.

ّ
اللياقة البدنية ،التي يتمتع بها العبو
املـنـتـخــب الـ ـك ــوري ،ويـفـتـقــدهــا العـبــو
املنتخب اللبناني .بعد مـبــاراتــن مع
قـطــر ّ وال ـس ـعــوديــة خ ــال خـمـســة أي ــام،
ُي ـتــوقــع أن تـتـغـ ّـيــر بـعــض األس ـم ــاء في
تشكيلتي املنتخبني ،وسيلعب البدالء
دورًا مهمًا في حسم اللقاء ،الذي غالبًا
يبحث من خالله املتنافسان عن بطاقة
ّ
التأهل.

مفاتيح لعب رادولوفيتش

يـعـتـمــد امل ـ ـ ـ ّ
ـدرب رادول ــوف ـي ـت ــش على
رســم ( )3-2-5فــي مبارياته األخـيــرة،
ّ
يتحول إلــى ( )3-4-3في الحالة
الــذي
ّ
الهجومية .وجود األخوين ألكسندر
وف ـي ـل ـي ـك ــس مـ ـلـ ـك ــي ،ومـ ـعـ ـه ــم ب ــاس ــل
ج ـ ــرادي ،فــي قــائـمــة املـنـتـخــب ،أعطى
ـارات جــديــدة على صعيد
«رادو» خـيـ ٍ
اخ ـت ـيــار األسـ ـم ــاء .إل ــى جــانــب ج ــوان
العمري وقاسم الزين ،اعتمد املــدرب
على أحد َ
قلبي الدفاع معتز الجنيدي
ّ
ونــور منصور فــي املـبــاريــات الــوديــة،
ومعهم علي حمام وولـيــد اسماعيل
َ
في مركزي الظهيرين األيمن واأليسر،
ّ
إل أن ــه م ــع ارت ـف ــاع ح ـظــوظ مـشــاركــة
الـظـهـيــر األي ـم ــن أل ـك ـس ـنــدر ،قــد يلعب
ح ـم ــام ف ــي م ــرك ــز ق ـلــب الـ ــدفـ ــاع ،على
حساب الزين ،الذي بدوره يأخذ دور
ّ
اسماعيل ،إل في حال االعتماد على
األخ ـي ــر ف ــي م ــرك ــزه ،واس ـت ـب ـعــاد أحــد
الـثــاثــي الــزيــن ،منصور والجنيدي.
ً
ـارات عديدة
يمتلك رادولوفيتش خـيـ ٍ
ف ــي خ ــط ال ـ ــدف ـ ــاع ،ب ـع ــدم ــا اس ـتــدعــى

ثمانية العبني ،ومعهم ثالثة حراس،
هــم أح ـمــد الـتـكـتــوك ،مصطفى مطر،
ومهدي خليل ،الذي سيكون الحارس
األساسي في البطولة.
ٌ ّ
ـاء ت ــأل ـق ــت ف ــي ال ـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـلـ ّـي
أس ـ ـمـ ـ
ت ـش ـغــل م ــرك ــز ال ــوس ــط ف ــي امل ـن ـت ـخــب.
أب ــرز املــرشـحــن لشغل املــركــزيــن ،هما
فـيـلـيـكــس م ـلـكــي ،الـ ــذي ل ـعــب أســاسـيــا
ُ
است َ
دعي إليهما،
في املباراتني اللتني
إلـ ـ ــى ج ــان ــب ه ـي ـث ــم ف ـ ــاع ـ ــور ،ص ــاح ــب
االل ـتــزام الــدفــاعــي ال ـتــام ،وال ــذي يلعب
ب ـ ــدوره ك ـ ــرات ط ــوي ـل ــة ي ـع ـت ـمــد عـلـيـهــا
املــدرب في صناعة الهجماتُ .مشاركة
نـ ــادر م ـطــر ف ــي الـتـشـكـيـلــة األســاسـ ّـيــة
ّ
تبدو مستبعدة ،إل في حال االعتماد
عليه كجناح أيمنّ ،
خاصة في املباراة
ٍ
ّ ّ
األول ـ ــى ،ال ـتــي م ــن امل ـتــوقــع أل يـبــدأهــا
م ـح ـمــد حـ ـي ــدر .ب ـي ـن ـمــا ي ـب ـقــى ع ــدن ــان
ح ـ ـيـ ــدر ،ح ـس ــن ش ـع ـي ـت ــو «ش ـب ــري ـك ــو»
وس ـم ـيــر أيـ ــاس ض ـمــن أوراق املـ ــدرب،
الـ ــذي ي ـبــدو أن ــه اخ ـت ــار الع ــب الــوســط
ً
بــاســل جـ ــرادي كـمـهــاجـ ٍـم صــريــح ب ــدال
م ــن هـ ــال ال ـح ـل ــوة .ال ــاع ــب امل ـح ـتــرف
ّ
األب ـ ــرز ف ــي ال ـقــائ ـمــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،شــكــل
ثنائيًا مـمـيـزًا مــع حـســن مـعـتــوق على
الجهة اليسرى ،وهو قـ ٌ
ـادر على قيادة
الهجمات املــرتـ ّـدة وتسجيل األه ــداف.
وإن كان مركز الجناح األيسر محجوزًا
مل ـع ـتــوق ،تـبـقــى ال ـخ ـي ــارات ع ــدي ــدة في
ال ـجــانــب امل ـقــابــل ،ح ـيــث يـلـعــب محمد
حـيــدر ،مطر وربـيــع عطايا ،كما يملك
رادولوفيتش حسن شعيتو «موني»
والحلوة بطبيعة الحال.

بعضنا البعض .وأصبحنا في وضع
جيد لتحقيق نتيجة جيدة في آسيا».
ل ـكــن م ــا ه ــو ال ـ ــذي ن ـح ـتــاج لـ ــه؟ «كـمــا
ق ـلـ ُـت ســاب ـقــا ،ي ـجــب أن ن ـكــون واث ـقــن
أك ـثــر بـقــدراتـنــا الـهـجــومـيــة وامل ـب ــادرة
إلـ ــى ال ـه ـج ــوم .نـمـلــك الع ـب ــن جـ ّـيــديــن
فــي العمق الهجومي كحسن معتوق
ومـحـمــد حـيــدر ورب ـيــع عـطــايــا وهــال
الحلوة وباسل جــرادي وبالتالي هذا
يسمح لنا بأن نكون مهاجمني».
ّ
يقلل العمري من أهمية عدم التسجيل
في خمس مباريات ،معتبرًا أن هذا أمرٌ
ّ
طبيعيًا في فترة التحضير
قد يكون
ّ
آلس ـي ــا« ،هـ ــذا ل ـيــس م ـهــمــا ،األهـ ــم هو
ك ـيــف ن ـل ـعــب ك ـفــريــق وج ـم ـيــع األمـ ــور
ت ــأت ــي الحـ ـق ــا .ف ــاملـ ـب ــاري ــات ف ــي آس ـيــا
مـخـتـلـفــة وال ــاع ـب ــون ي ـعــرفــون تمامًا
أنـهــم يلعبون ملنتخب الــوطــن ويجب
تحقيق نتيجة إي ـجــاب ـيــة» .ال يعتبر
العمري أن هناك منتخبًا قويًا وآخر
ضعيفًا في مجموعة لبنان« ،إذا فزنا
في املباراة األولــى فال أحد سيوقفنا.
يعتبر السعودية هي املنتخب
الجميع ّ
األقوى ،لكني ال أخاف من أي منتخب.
لدينا العبون جـ ّـيــدون وق ــادرون على
ّ
هزيمة ّ
أي منتخب .سنتأهل إلى الدور
الثاني» .وحول من سيفوز باللقب« ،ال
شك أن هناك منتخبات قوية كاليابان
وإيـ ـ ــران ،لـكــن أكـ ـ ّـرر وأقـ ــول الـلـعــب في
بـطــولــة آس ـيــا مـخـتـلــف ع ــن امل ـبــاريــات
ال ــودي ــة .مــن سيلعب كـفــريــق منسجم
سيفوز باللقب».

لـ ــن تـ ـك ــون مـ ـش ــارك ــة العـ ـب ــي مـنـتـخــب
لبنان لكرة القدم في بطولة آسيا التي
ستنطلق اليوم متشابهة لدى جميع
الــاعـبــن .ال شـ ّـك أنـهــا األول ــى لجميع
الــاع ـبــن ف ــي ه ــذه امل ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
كونها املشاركة الثانية للبنان .مباراة
لبنان مع قطر في التاسع من الشهر
الـ ـح ــال ــي سـ ـتـ ـك ــون األول ـ ـ ـ ــى ل ـل ـث ـنــائــي
اللبناني  -السويدي أليكس وفيليكس
ملكي .كذلك هي األولــى لالعب باسل
جـ ـ ــرادي ال ـ ــذي أي ـض ــا ي ـل ـعــب م ـبــاراتــه
الــرس ـم ـيــة األول ـ ــى م ــع «األحـ ـم ــر» بعد
أن لعب ّ
وديــة مع العراق قبل سنتني.
مباراة قطر ستشهد عودة قلب الدفاع
جوان العمري بعد طول غياب.
معظم الالعبني الباقني كان حضورهم
ّ
شبه دائــم مع املنتخب ،لكن الالعبني
اآلخ ــري ــن يـمـلـكــون نـظــرة مختلفة عن
امل ـن ـت ـخــب سـ ـ ــواء ب ـس ـبــب م ـشــارك ـت ـهــم
األولى أو بسبب عودتهم إلى صفوفه
ب ـعــد طـ ــول غـ ـي ــاب« .األخ ـ ـبـ ــار» الـتـقــت
الــاع ـبــن األربـ ـع ــة خ ــال ال ـت ـمــريــن ما
قبل األخير للمنتخب قبل السفر إلى
اإلمـ ـ ـ ـ ــارات« .صـ ـخ ــرة دف ـ ـ ــاع» مـنـتـخــب
لبنان جوان العمري يرى أن املنتخب
اخ ـت ـل ــف ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر عـ ــن آخ ـ ــر م ــرة
تواجد فيها .إذ يرى العمري أن املدير
الفني ميودراغ رادولوفيتش نجح في
تحويل الالعبني إلى فريق« .أصبحنا
ن ـع ــرف ن ـق ــاط الـ ـق ــوة وال ـض ـع ــف ل ــدى
ّأكد جوان العمري أن المنتخب ّ
تطور بشكل كبير عن السابق (عدنان الحاج علي)

العــب آخــر يـعــود إلــى منتخب لبنان
هــو بــاســل ج ــرادي .لـعــب قـبــل سنتني
مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة وش ـ ــارك ف ــي معسكر
أوس ـتــرال ـيــا أي ـضــا ،وك ــان لــه رأي ــه في
التغيير الذي طرأ على املنتخب« ،كل
شيء أصبح أفضل منذ أول مشاركة
ل ــي ع ـ ــام  .2016ال ــاعـ ـب ــون ،أس ـل ــوب
اللعب ،روح الفريق .كل شي اختلف».
ما ينقصنا برأي جرادي هو تسجيل
األه ــداف ،فيعتبر «ال شــك أن أسلوب
ال ـل ـعــب الـ ــذي اع ـت ـم ــده امل ـن ـت ـخــب ّأدى
إلى تحقيق النتائج ،لكن نحتاج إلى
الهجوم أكثر».
وعـ ــن امل ـن ـ ّت ـخ ـبــات األخ ـ ـ ــرى ،ال ُيـخـفــي
ج ــرادي أن ــه ال يملك معلومات كافية
عـنـهــا ،لـكــن يـعـتـبــر أن ال ـس ـعــوديــة قد
يكون الفريق األقوى في املجموعة.
فيليكس ملكي ،العب جديد سيشارك
مــع منتخب لبنان مــع شقيقه األكبر
أل ـي ـك ــس .اس ـت ـع ــادا جـنـسـيـتـهـمــا قبل
أش ـ ـهـ ــر وش ـ ــارك ـ ــا لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى مــع
امل ـن ـت ـخ ــب فـ ــي م ـ ـب ـ ــاراة أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان
ّ
الودية حيث قـ ّـدم فيليكس ً
أداء جيدًا.
يقول فيليكس« :األج ــواء رائـعــة» ،هي
أولى الكلمات التي يصف بها األمور
ف ــي امل ـن ـت ـّخــب .ف ـمــا لـقـيــه م ــن تــرحـيــب
فاق التوقعاتّ ،جعله يشعر مع أخيه
ّ
كأنه في بيته .فنيًا ،ال يبالغ فيلكيس
ّ
ـأهــل ،بالنسبة إليه
بالحديث عــن الـتـ ّ
األمور ضبابية ولكنه واثق من قدرات
الالعبني خصوصًا بعد ما شاهده في
مباراة أوزبكستان.
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رياضة

رياضة
كأس آسيا 2019

على الغالف

تأخذ كأس آسيا  2019بعدًا أكبر من ذاك الذي أخذته في النسخات
ّ
التطورات الكثيرة التي عرفتها من باب رفع عدد
السابقة ،وذلك بسبب
منتخباتها
ومواكبتها لكل تفصيل حديث في عالم كرة القدمّ ،
ً
ّ
وصوال إلى تغير شكل كأسها حتى .لكن األهم طبعًا هو شكلها الفني
ّ
المتوقع أن يفرز مباريات كبيرة على مدار  28يومًا
شربل ّ
كريم
تنطلق اليوم بطولة كأس آسيا األكبر
ف ــي ال ـت ــاري ــخ ،وذلـ ــك م ــع ارتـ ـف ــاع عــدد
املنتخبات إلى  ،24وبينها منتخبات
يـ ـق ـ ّـدر عـ ــدد س ـكــان ـهــا ب ــامل ــاي ــن ال بل
امل ـل ـي ــارات ،م ــا يـعـنــي أن قـسـمــا كـبـيـرًا
مــن قــاطـنــي ال ـق ــارة ال ـص ـفــراء سيكون
موجودًا في اإلمارات ملتابعة مباريات
ّ
مـنـتـخـبــه .تـشـيــر اإلحـ ـص ــاءات إل ــى أن
نـحــو  800مـلـيــون نـسـمــة سيتابعون
مـبــاريــات البطولة ال ـقـ ّ
ـاريــة ،وهــو رقم
ضخم يعكس مدى شعبية كرة القدم
فـ ــي ال ـ ـقـ ــارة اآلس ـ ـيـ ــويـ ــةّ .أم ـ ــا األج ـم ــل
ف ـهــو أن امل ـنــاف ـســن ع ـلــى ل ـقــب ال ـكــأس
ّ
ّ
الفضية يأتون من كــل أطرافها ،ال بل
إن ام ـتــدادهــا أضـحــى مـنــذ زم ـ ٍـن ليس
بـبـعـيــد خ ـ ــارج ح ــدوده ــا ال ـج ـغــرافـ ّـيــة
م ــع ان ـض ـمــام أوس ـتــرال ـيــا حــامـلــة لقب
ال ـن ـس ـخ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ب ــاخ ـت ـص ــار هــي
ال ـب ـطــولــة ال ـت ــي ي ـم ـكــن إط ـ ــاق عليها
اسم «كــأس املاليني» مع جوائز ّ
مالية
ق ـيــاسـ ّـيــة ت ـصــل إلـ ــى  5م ــاي ــن دوالر
للفائز باللقب.

ال تــرتـبــط الـجـمــالـ ّـيــة املــرتـقـبــة للكأس
اآلسيوية فــي منتخبات الصف ّ
األول
ّ
فقط ،إذ إنه بات واضحًا أن الكل يأخذ
على محمل ّ
الجد مشاركته في بطولة
آس ـيــا ،فـهــا هــي الـهـنـ ّـد املـتــواضـعــة في
عالم املستديرة تسخر كــل إمكاناتها
ّ
ّ
واإلعالنية
التسويقية
عبر شركاتها
لــإضــاءة عـلــى حـضــور منتخبها في
العرس القاري ،حيث تملك جالية كبيرة
في اإلمارات .نقطة ّ
مهمة بالنسبة إلى
أبناء الهند كونهم يجدون هناك دعمًا
معنويًا في جمهورهم سعيًا لتحقيق
نتائج إيجابية ،تمامًا كما فعلت فرق
ك ــرة ال ـس ـلــة الـفـيـلـيـبـيـنـ ّـيــة ع ـلــى سبيل
املـثــال عند مشاركتها فــي دورة دبــي،
وه ــو أم ــر ال ش ـ ّـك ف ــي أن ــه سينسحب
على املشاركة الفيليبينية التاريخية
في كــأس ّآسيا .والكالم هنا ال يرتبط
فقط بالشق املتعلق ببلوغ الفيليبني
النهائيات للمرة األولــى في تاريخها
(كما هو حــال اليمن وقيرغيزستان)،
ب ــل ل ـل ــدالل ــة ع ـلــى م ــدى ال ـج ـ ّـد ّي ــة الـتــي
تــدخــل بـهــا املـنـتـخـبــات الـصـغـيــرة إلــى
ال ـب ـط ــول ــة ،فـمـنـتـخــب ال ـف ـي ـل ـي ـبــن ع ـ ّـن

واحـ ـ ـدًا م ــن أش ـه ــر األسـ ـم ــاء ف ــي عــالــم
تــدريــب املنتخبات هــو الـســويــدي زفن
غـ ــوران إري ـك ـســون ،لـيـكــون إل ــى جانب
كوكبة مــن «املــدربــن الـنـجــوم» ،أمثال
َّ
اإليطاليني مارتشيلو ليبي (الصني)
وألـ ـ ـب ـ ــرت ـ ــو زاك ـ ـي ـ ــرون ـ ــي (اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات)،
والبرتغالي كارلوس كيروش (إيران).
وحـتــى ال ـبـلــدان الـتــي عــانــت مــا عانته
طــوال سنوات من النزاعات والحروب
تحضر بـجـ ّ
ـديــة تــامــة ،إذ ال يـشـ ّـك أحد
ب ـق ــدرات املـنـتـخــب ال ـس ــوري ال ــذي كــان
قــري ـبــا م ــن ب ـل ــوغ امل ــون ــدي ــال امل ــاض ــي،
بـيـنـمــا أكـ ــد ال ـي ـمــن أح ـقـ ّـي ـتــه بــالـتــأهــل
ّ
مــن رح ــم امل ـعــانــاة ،وت ـخــطــى املنتخب
ّ
ّ
الفلسطيني كل الظلم الذي يتعرض له
يوميًا ،فذهب إلــى النهائيات معتمدًا
أي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى الع ـ ـبـ ــن م ـع ـظ ـم ـه ــم مــن
ً
ب ــاد االن ـت ـشــار .ال أح ــد يستهني فعال
بمشاركته ،والدليل اإلضافي على هذا

تأخذ كل المنتخبات
النسخة من البطولة
الـ  24هذه
محمل الجدّ
على
ال ـك ــام ه ــو مـنـتـخــب ك ــوري ــا الشمالية
الــذي استدعى  6العبني محترفني في
الـ ـخ ــارج ،وه ــم يـنـشـطــون ف ــي الـيــابــان
والنمسا وسويسرا وإيطاليا.

منتخبات المونديال
تم تغيير
شكل الكأس
في هذه
البطولة
(أرشيف)

ّ
رغ ـ ـ ــم ك ـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه األج ـ ـ ـ ـ ـ ــواء امل ـح ـي ـط ــة
بغالبية املـنـتـخـبــات ،يبقى التركيز
والكالم الكثير عن ما يمكن تسميته

بـ«الخمسة الكبار» ،وهي املنتخبات
ّ
ـت إل ــى املــونــديـ ّـال األخـيــر،
الـتــي تــأهـلـ ّ
وال ـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ــرش ـ ـح ـ ـهـ ــا الـ ـ ـن ـ ــق ـ ــاد ل ـل ـعــب
األدوار األول ــى فــي كــأس آسـيــا ،وهي
ت ــرش ـي ـح ــات م ـن ـط ـقـ ّـيــة ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
األسـ ـم ــاء وال ـ ـقـ ــدرات ال ـت ــي تمتلكها.
وع ـل ــى رأس هـ ــذه امل ـن ـت ـخ ـبــات يــأتــي
طـبـعــا املـنـتـخــب األوسـ ـت ــرال ــي ،ال ــذي
لم يعد ضيفًا عابرًا على كــرة القارة
ال ـص ـفــراء ب ــل أص ـبــح وب ـش ـكـ ٍـل ســريــع
ً
ث ـق ـي ــا ع ـل ـي ـهــا بـ ــإحـ ــرازه ال ـل ـق ــب قـبــل
 4أع ـ ـ ـ ــوام .ل ـك ــن ال ي ـخ ـف ــى أن أس ـهــم
األوستراليني انخفضت نسبيًا بعد
املونديال ،إذ إن هجوم «الكانغارو»
لـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــد ك ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان عـ ـلـ ـي ــه س ــابـ ـق ــا،
وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد اعـ ـ ـت ـ ــزال ال ـ ـهـ ـ ّـداف
الـتــاريـخــي تيم كــايـهــل ،وهــي مسألة
ك ــان امل ــدرب غــراهــام أرنــولــد بحاجةٍ
إلـ ـ ــى ح ـس ـم ـهــا س ــري ـع ــا ل ـك ــي ي ـح ـ ّـدد
ال ـه ـ ّ
ـوي ــة ال ـه ـجــومـ ّـيــة ملـنـتـخـبــه ال ــذي
يعيش الـحــالــة األك ـبــر مـ ّـن الضغوط
ب ــن ك ــل املـنـتـخـبــات امل ــرش ـح ــة ،وهــو
أمر ينسحب أيضًا على مدربه الذي
لم يعرف يومًا النجاح على الساحة
اآلسيوية ،لكنه بال شك اكتسب خبرة
كـبـيــرة فـيـهــا يـمـكــن أن تـفـيــده كثيرًا
ف ــي الـنـسـخــة ال ـحــال ـيــة ح ـيــث يـتــوقــع
أن ي ـب ـنــي كـ ــل خ ـط ـطــه ع ـل ــى صــابــة
منتخبه دفاعيًا لكي يكون بمنأى عن
تهديد الخصوم.
ّ
تضم
وإذا كانت تشكيلة أوستراليا ال
ّ
ســوى العـ َـبــن فقط ينشطان محليًا،
فـ ـه ــو أمـ ـ ــر لـ ـي ــس ب ــامل ـم ـي ــز بـ ـع ــد اآلن
ألن مـنــافـسـيـهــا األس ــاس ـي ــن ينتشر

جدول مباريات آسيا
المجموعة األولى

 5ماليين دوالر للفائز باللقب
«كأس الماليين» بين الطامحين وأصحاب الخبرة
نجومهم بــن ال ـقــارات ،أمـثــال كوريا
الـجـنــوبـيــة ،الـتــي سـيـكــون منتخبها
َ
م ــن امل ـن ـت ـخ ـبــات امل ـن ـت ــظ ــرة ف ــي كــأس
آسيا« .محاربو التايغوك» كانوا قد
س ـج ـلــوا ح ـض ــورًا مــونــديــال ـيــا الف ـتــا،
ف ـي ـك ـفــي أن ـه ــم ك ــان ــوا وراء اإلط ــاح ــة
بأملانيا مــن دور املجموعات عندما
حققوا انتصارًا تاريخيًا عليها (-2
ّ
ّ
 .)0لذا فإن هذه املسألة تحتم عليهم
ّ
بجدية
التعامل مع البطولة القارية
ال كما قيل بأن الكوريني ال يعيرونها
االهـتـمــام املـطـلــوب .وه ــذه النقطة ال
ّ
ّ
بمجرد التحاق
شك في أنها سقطت
نـجــم تــوتـنـهــام هــوتـسـبــر اإلنـكـلـيــزي
هـيــونــغ مــن  -س ــون بالتشكيلة ،ما
يـعـنــي أن ال ـط ـمــوحــات ك ـب ـيــرة ،وهــي
ملنتخب
تتالقى مع الحظوظ املرتفعة
ٍ
يملك العبني آخــريــن مــن طــراز رفيع،
أمـثــال كــي سونغ  -يونغ (نيوكاسل
يــونــايـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي) وج ــي دون ــغ -
وون وك ــو جــا  -شـيــول (أوغـسـبــورغ
األملاني).
الخطر األكبر يأتي من اليابان ،وهي
الــوحـيــدة بــن اآلسـيــويــن الـتــي نجت
م ــن اإلق ـ ـصـ ــاء امل ـب ـك ــر ف ــي امل ــون ــدي ــال
الـ ــروسـ ــي ب ـب ـلــوغ ـهــا دور ال ـ ـ ـ ــ .16هــو
ّ
يتطور يوميًا ،والــذي
املنتخب الــذي
كــان غير محظوظ بـعــدم بلوغه ربع
نـهــائــي امل ــون ــدي ــال لـلـمــرة األول ـ ــى في
تاريخه« .الساموراي األزرق» يعيش
ح ــال ــة اس ـت ـق ــرار م ـنــذ وصـ ــول امل ــدرب
امل ـح ـلــي هــاجـيـمــي م ــوري ــاس ــو ،وذل ــك
نجوم من الحرس القديم،
رغم اعتزال
ٍ
أمـ ـث ــال ك ـي ـســوكــي ه ــون ــدا وم ــاك ــوت ــو
هاسيبي .لكن الجيل الـجــديــد يكمل
ما بــدأه سلفه عبر انتشاره في أكبر
ال ـب ـط ــوالت األوروب ـ ـيـ ــة م ـثــل إنـكـلـتــرا
وإسـبــانـيــا وفــرنـســا وأملــان ـيــا .واأله ــم
ّ
غالبية الالعبني اليابانيني هم في
أن
ســن النضوج الـكــروي وأكثريتهم لم
يصل إلى العقد الثالث من العمر ،إذ
إن تشكيلة مورياسو تضم  4العبني
فقط فوق الثالثني.
ـوص ــل إلــى
وال ـك ــام ع ــن االس ـت ـق ــرار ي ـ ِ
م ـن ـت ـخـ ٍـب م ــون ــدي ــال ــي آخـ ــر ق ــد يـكــون
قــادرًا على اإلطاحة بكل هــؤالء ،وهو
املنتخب اإليــرانــي الــذي يعيش فترة
تـطــور مـسـتـمـ ّـرة مــع املـ ــدرب كـيــروش
ال ـ ــذي دخـ ــل ع ــام ــه ال ـث ــام ــن م ــع «تـيــم
ميللي».
ُ
بـ ـبـ ـس ــاط ــة إذا م ـ ــا أخ ـ ـ ـ ــذ األداء فــي
املونديال األخير بعني االعتبار تكون
إي ــران املــرشـحــة األول ــى للفوز بكأس
آسـ ـي ــا ،فـمـنـتـخـبـهــا أح ـ ــرج إسـبــانـيــا
وال ـب ــرت ـغ ــال ف ــي روسـ ـي ــا وخ ـ ــرج من
نقاط
السباق رغم حصوله على أربع
ٍ
في دور املجموعات!
ّ
العقلية الدفاعية
لكن ال شــك فــي أن
ال ـتــي ت ـ ّـم االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا ف ــي كــأس
ال ـ ـعـ ــالـ ــم يـ ـج ــب أن ت ـ ـكـ ــون م ـخ ـت ـل ـفــة
ف ــي آس ـي ــا ح ـيــث ُي ـف ـت ــرض أن يشكل
منتخبان مثل اليمن وفيتنام (تضم
املـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـ ـع ـ ــراق أي ـ ـضـ ــا) ف ــرص ــة
لــإيــرانـيــن لـتــوجـيــه رســالــة شــديــدة
اللهجة إلى خصومهم األساسيني.
وي ـب ـقــى املـنـتـخــب ال ـس ـع ــودي األك ـثــر
س ـع ـيــا مل ـح ــو ال ـ ـصـ ــورة امل ــون ــدي ــال ـ ّـي ــة
الـ ـت ــي ظ ـه ــر ع ـل ـي ـه ــا .وبـ ـ ــا شـ ــك ف ــإن
البطولة القارية هي الفرصة األخيرة
للمدرب األرجنتيني خوان أنطونيو
بيتزي ،الذي لن يرحمه أحد في حال
ً
فـشـلــه كــونــه قـضــى وق ـتــا ط ــوي ــا مع
«األخـ ـض ــر» وع ـمــل ع ـلــى الـتـغـيـيــرات
املطلوبة ّ
وبدل في النمط الفني حتى
ً
ً
قيل إنه يملك منتخبًا كامال متكامال
يمكنه الفوز باللقب رغم أن التشكيلة
تـضــم العـبــن محليني ح ـص ـرًا ،وهــو
أمـ ـ ـ ــر ل ـ ـيـ ــس ب ـ ـغـ ــريـ ــب عـ ـ ــن امل ـن ـت ـخ ــب
السعودي.
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Asia Cup 2019
ﻣﺸﺎرﻛﺔ
أوﻟﻰ

اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ

 ٢٤ﻣﻨﺘﺨﺒﴼ

اإلمارات x
البحرين

 ٥ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١ -ﺷﺒﺎط

ﺻﻤﻤﺖ ﺷﺮﻛﺔ

اﻟﻴﻤﻦ

ﺗﻮﻣﺎس ﻟﻴﺘﻲ

ﺣﺮﻓﻴﴼ

تايالند x
الهند

اﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ

٥١

٨

ﻣﺒﺎراة

١١

ﻗﻴﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎن
اﻟﻔﺎﺋﺰ

اﻟﻮﺻﻴﻒ

ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر

ﻣﻼﻳﻴﻦ
دوﻻر

ﻣﻨﺘﺨﺒﴼ ﻋﺮﺑﻴﴼ
ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ

ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
اﻟﻜﺄس اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة
ﻛﺄﺳﴼ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ

ﻣﻼﻋﺐ

٥

السبت

01/05

18:00

اﻋﺘﻤﺎد

ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺳﻴﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد

٣

المجموعة الثانية
أستراليا x
األردن

اﻟﺘﺒﺪﻳﻞ

األحد

01/06

15:30

األحد

01/06

13:00

٤

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺎت ﻛﻞ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء

ﺣﻜﻤﴼ
ﺧﺎﻣﺴﴼ

ﺧﻼل اﻟﻤﺒﺎرﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ أﺷﻮاط اﺿﺎﻓﻴﺔ

ﺗﻘﻨﻴﺔ
اﻟـ VAR

سوريا x
فلسطني

األحد 01/06

18:00

المجموعة الثالثة

استراحة

الصني x
قرغيزستان االثنني

3056 sudoku

كلمات متقاطعة 3 0 5 6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

01/07

13:00

10

2

6

8

كوريا
الجنوبية االثنني
 xالفليبني

9

1

4

2

8

5

5

3

9

4

9

5

2

6

2

4

6

9

3

المجموعة الرابعة

4
4

01/07

15:30

5

6

إيران x
اليمن

6

االثنني

01/07

18:00

4

7

9

3

العراق x
فيتنام

8

6

9

8

7

10

7

8

2
3

2

الثالثاء

01/08

15:30

المجموعة الخامسة

أفقيا
 -1شاشة وقناة تلفزيونية لبنانية – إمارة عربية –  -2أخالط من ُ الطيب – خالف
الرجل
مجهول –  -3من آثارات
مصر – حرف أبجدي –  -4للتأوه – حلية تلبس في ِ
كالسوار في اليد –  -5أول ّ
جبار في األرض – لإلستدراك –  -6إحدى القارات – مدينة
سومرية في العراق – ّ -7
جس بيده – عار وشنار – سكن في اصطالح العامة – -8
جرذ باألجنبية – مرتفع من األرض – حرف جر للتقليل أو للتكثير –  -9عائلة كاتب
إسباني حائز على جائزة نوبل لآلداب عام  – 1989منطقة إدارية سياحية خاصة
تابعة للصني بعد أن كانت مستعمرة برتغالية حتى عام  -10 – 1999نوع سيارة
رياضية إيطالية

عموديًا

 -1مــن أسـفــار العهد الجديد وضعه لوقا اإلنجيلي –  -2إرت ــداه – منتجع بحري
فــي كـســروان على شــاطــىء الكسليك –  -3أهــل الــزمــان الــواحــد – مدينة فرنسية –
عملة اليونان قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبية – ندم ورجع عن
حرف جزم – ّ -4
جــل ديــن – طعم
ر
–
ـروق
ـ
ع
ـ
ل
ا
ـي
ـ
ف
ـري
ـ
ج
ـ
ي
-6
–
ض
ـر
ـ
م
–
مبعثرة
ـل
معصيته –  -5رت ـ
ِ
ّ
الحنظل –  -7رتبة عسكرية رفيعة – عاصمة أوروبية –  -8كتاب يدل السواح على
الطرق واألمكنة والفنادق – بكاء بالعامية –  -9طائر الشؤم يسكن الخراب – عائلة
رســام أملاني راحل كان من أبرز ّ
ّ
ممثلي التعبيرية –  -10من أسماء البحر – عائلة
ممثل مصري راحل

أفقيا

شروط اللعبة

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

1

 -1صباح فخري –  -2اقحوان – ريم –  -3بي – شل – ما –  -4رقم – يم – ّ
سجل –  -5التالل – -6
نورما – سهول –  -7فاس – فك – ُرح –  -8كرت – عريس –  -9ورق – مونو –  -10كلنا للوطن

عموديًا

6

1

8

2

5

4

9

7

3

4

7

5

9

6

3

2

1

8

9

3

2

1

7

8

6

5

4

8

6

3

4

9

1

5

2

7

7

5

4

8

2

6

3

9

1

2

9

1

7

3

5

4

8

6

1

2

6

3

8

9

7

4

5

3

4

7

5

1

2

8

6

9

5

8

9

6

4

7

1

3

2

مشاهير 3056

حلول الشبكة السابقة

وفر – ّ -3
 -1صابرين – كوك –  -2بقيق – ّ
أح – ماراتون –  -4حوش – ملس – را –  -5فاليتا –
ّ ّ
عقل –  -6خن – مل – فر –  -7اسكيمو –  -8يراسله – سوط –  -9ور – ن ن –  -10كمال الحلو

حل الشبكة 3055

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

مقدمة بــرامــج لبنانية ومــن أبــرز اإلعــامـيــات فــي العالم الـعــربــي .بــدأت
مشوارها اإلعالمي في إيطاليا وانتقلت بعدها الى لبنان لتتابع عملها
في محطة روتانا
 = 9+2+7+5+10عني ماء ■  = 1+6+8+3+4مياه بحرية متقاذفة ■ 3+11
= يجري في العروق

حل الشبكة الماضية :كانديس باركر

السعودية
 xكوريا
الشمالية

لبنان x
قطر

الثالثاء 01/08

األربعاء 01/09

18:00

18:00

المجموعة السادسة
اليابان x
تركمنستان األربعاء 01/09

أوزبكستان األربعاء 01/09
 xعمان

13:00

15:30
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رأي

رأي

ّ
ّ
ّ
ّ
مالمح الفاشية في الديموقراطيات الغربية :الحالة األميركية
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
محمد زبيب
حسن عليق
إيلي حنا
أمل األندري
شربل ّ
كريم
¶ صادرة عن شركة
أخبار بيروت
¶ المكاتب بيروت ــ
فردان ــ شارع دونان
ــ سنتر كونكورد ــ
الطابق السادس
¶ تلفاكس:
01759500
01759597
¶ ص .ب 113/5963
¶ اإلعالنات
الوكيل الحصري
ads@al-akhbar.com
01/759500
¶ التوزيع
شركة األوائل
15ــ  01 /666314ــ
03 / 828381
¶ الموقع االلكتروني
www.al-akhbar.com
¶ صفحات التواصل
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أسعد أبو خليل *
ْ
جيسن
كتاب أستاذ الفلسفة في جامعة ِيــل،
ِ
ّ
الفاشي ُة :سياسة نحن
ستانلي« ،كيف تعمل
َ
صدر حديثًا ،يهدف إلى ترسيخ
وهم» ،الذي
(الحقيقية أو الـنـظـ ّ
ّ
ـريــة) بــن حكم
الـفــروقــات
ّ
ّ
الغربية ،وبــن حكم اليمني
الديموقراطيات
ّ
الغربية.
الجديد الصاعد في عــدد من الــدول
ّ
لـكــن ،مــن دون أن ي ــدري امل ــؤل ــف ،الـكـتــاب هو
ّ
مـضـبـطــة ات ـه ــام ض ـ ّـد ال ـن ـظــم الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
الـ ـغ ــرب ـ ّـي ــة ن ـف ـس ـه ــا .س ـت ــان ـل ــي ي ـ ــرى ف ــروق ــات
ّ
للديموقراطيات
هائلة بني التاريخ املعاصر
ّ
ّ
الفاشية الصاعدة في
الغربية ،وبني النزعات
ّ
ّ
أوروب ــا الغربية وفــي أميركا الجنوبية .لكن
واف يمكن أن
الكتاب يفشل في طرح تعريف ٍ
يـســاهــم فــي تــرسـيــخ فــروقــات بــن الـنـظــم ،إذا
ً
كانت موجودة أصال.
جـ ــورج أورويـ ـ ــل ع ـلــى ح ــق ف ــي مــاحـظـتــه أن
ال ـف ــاش ـ ّـيــة ب ــات ــت ت ـع ـي ـي ـرًا م ـثــل ك ـل ـمــة وغـ ــد أو
ّ
ّ
الغربية ،يطلق
الديموقراطيات
غيرها .وفي
ّ
الفاشية ضد اليمني أو اليمني
اليسار صفة
ّ
ّ
الليبراليون خصومهم
املتطرف ،فيما يصف
ّ
ّ
ّ
املحافظني بالفاشيني .والفاشية عدو تاريخي
لليسار الشيوعي واالشتراكي ،مع أن الدعاية
ّ
ّ
الفاشية واليسار .وفي
األميركية تساوي بني
ّ
هذا الكتاب ،فإن وصف الفاشية يعتمد على
مـعــايـيــر وع ـنــاصــر م ـت ـع ـ ّـددة أرادهـ ـ ــا الـكــاتــب
ّ
ّ
ّ
التقليدية عن
البورجوازية
للنظرية
ترسيخًا
ُ
ّ
ّ
الفاشية ،كشذوذ عن نسق النظم الرأسمالية
(وهـ ـ ـ ــذا ي ـخ ـت ـلــف مـ ــع رؤي ـ ـ ــة ل ـي ـن ــن ح ـ ــول أن
ّ
الفاشية ليست إال مظهرًا من مظاهر انحطاط
ّ
ّ
ّ
ال ــرأسـ ـم ــال ــي ــة) .والـ ـنـ ـظ ــري ــات عـ ــن ال ـف ــاش ــي ــة
تـتـنـ ّـوع :مــن رؤيتها ك ــأداة بيد الـبــورجـ ّ
ـوازيــة
ّ
البونابرتية ،أو
الــرأسـمــالـ ّـيــة ،أو نـمــوذج عــن
ّ
تعبير عن ّ
تطرف خاص بالطبقات املتوسطة
ّ
األخالقية أو
أو تعبير عن انهيار في النظم
ظاهرة فوق سقف السياسة أو نتيجة نوازع
ّ
ّ
ّ
للتوتاليتارية أو
ونفسية أو نتاج
عصبية
ّ
ثــورة ضد الحداثة ،وغيرها (راجــع نظريات
الفاشية في كتاب ستانلي ْ
ّ
ّ
«الفاشية:
بي:
عن
مقارنة وتعريف»).
وال يـسـهــل ت ـعــريــف ال ـفــاشـ ّـيــة ألن ـنــا نـتـحـ ّـدث
ع ــن أح ـ ـ ــزاب خ ـ ــارج ال ـس ـل ـطــة أو أح ـي ــان ــا عــن
السلطة نفسها .فــي أملانيا ،استولى الحزب
ع ـل ــى ال ـ ــدول ـ ــة ،ف ـي ـمــا اس ـت ــول ــت الـ ــدولـ ــة عـلــى
الـ ـح ــزب ف ــي إي ـطــال ـيــا ال ـف ــاش ـ ّـي ــة .وهـ ـن ــاك من
ّ
التوتاليتارية
ي ــوازي بــن الـفــاشـ ّـيــة والـنـظــم
ّ
لـكــن حـنــة ارنـ ــدت فــي «أصـ ــول الـتــولـيـتــاريــة»
اسـتـثـنــت ال ـت ـجــربــة اإلي ـط ــال ـ ّـي ــة ال ـفــاشـ ّـيــة من
ّ
الفاشية
نطاق دراستها .والعودة إلى دراسة
وتحديد معاييرها ازدهرت في العقد الحالي
للتعامل (األكاديمي والصحافي الغربي) مع
ظاهرة اليمني الجديد ،أو ما ُي ّ
سمى اعتباطًا
ّ
وتـعـمـيـمــا «ال ـش ـع ـب ـ ّ
ـوي ــة» («ال ـش ـع ـب ــوي ــة» في
ُ
ال ـغــرب تـطـلــق أحـيــانــا تلطيفًا لـنـظــام فاشي
ّ
صــديــق مـثــل أوك ــران ـي ــا) .والـشـعـبــويــة ليست
ّ
ّ
سياسية أو أيديولوجيا بقدر ما هي
نظرية
ع ـن ــوان ع ــام لـنـمــط م ــن ال ـت ـعــاطــي الـسـيــاســي
يعتمد على التعبئة باسم «الــرجــل الـعــادي»
ّ
وض ــد الـنـخـبــة امل ـت ـحــك ـمــة .وف ــي االسـتـعـمــال
ّ
األمـ ـي ــرك ــي املـ ـتـ ـب ــذل هـ ــي ت ـص ــف س ـيــاســيــن
ّ
يساريني إذا ما حادوا عن الخط
محافظني أو
ّ
الذي ترسمه أميركا حول العالم .أما الفاشية،
ّ
فهي إما نظام حكم تسلطي أو حزب يعتمد
الـقــومـ ّـيــة املـتـطـ ّـرفــة والـعـنـصـ ّ
ـريــة أو املـعــاديــة
ّ
ّ
ّ
الفاشية اإليطالية معاداة
للسامية (اعتنقت
ّ
ّ
السامية متأخرة عن الحكم النازي) والقومية
ّ
ّ
االقتصادية (أي مـعــاداة التفلت الرأسمالي)
والـ ـ ِقـ ـط ــاع ـ ّـي ــة فـ ــي ت ـن ـظ ـيــم الـ ــدولـ ــة وم ـ ـعـ ــاداة
ّ
اليسارية على أنواعها ،والتجييش والتعبئة
وال ـل ـعــب عـلــى الـقـلــق الـجـنـســي ل ـلــرجــال ،إلــى
ّ
مــا هـنــالــك مــن عـنــاصــر يضيفها ه ــذا املــؤلــف
أو ُينقصها ذاك .عــالــم الـ ّسـيــاســة األمـيــركــي،
ّ
الفاشية على
سيمور مارتن ليبست ،لخص
ّ
ّ
ّ
التطرف عند
«تطرف الوسط» ،أي تجلي
أنها
الطبقة الوسطى في املجتمع.
وال ـف ــاش ـ ّـي ــة ل ـهــا ج ـ ــذور ف ــي أم ـي ــرك ــا .وحــركــة
ً
«أمـيــركــا ّأوال» كــانــت حــركــة فــاشـ ّـيــة أرادت أن
ّ
ّ
تـبـعــد أم ـيــركــا ع ــن ال ـح ــرب ال ـعــاملــيــة الـثــانــيــة.
ّ
ّ
ّ
العنصرية القت بيئة
العقالنية في
ونظرية
خصبة فــي الـتــاريــخ األمـيــركــي حتى النصف
ّ
األول من القرن العشرين (حركة «يوجنيكس»
ّ
األميركية التي تؤمن بتحديد األنساب بناء
ّ
النازيني
على األعــراق القت صدى رحبًا عند
األملــان ،وهــي ّ
تسربت إلــى الثقافة والسياسة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ل ـل ـبــاد :ق ــان ــون ال ـه ـجــرة ل ـعــام ١٩٢٤
ح ـ ّـد َد بـصــرامــة الـهـجــرة إلــى الـبــاد الستثناء

غـيــر الـبـيــض وال ـي ـهــود م ــن ال ـس ـكــان ال ـج ــدد).
ّ
ل ـك ــن س ـت ــان ـل ــي (مـ ــؤلـ ــف الـ ـكـ ـت ــاب) يـسـتـعـمــل
تـعــريـفــا لـلـفــاشـ ّـيــة يـمـكــن أن يـصـلــح ألنـظـمــة
ح ـك ــم مـ ـتـ ـن ـ ّـوع ــة ،وهـ ـ ــو يـ ـه ــدف إلـ ـ ــى ت ـحــديــد
ّ
ّ
(السياسية) على ترامب وأوربــان
صوابيته
(فــي املـجــر) وعلى الحكم فــي تركيا وبولندا
ّ
(املقدمة في الكتاب) .وعند
وروسـيــا والهند
ّ
ستانلي الفاشية ليست ّإال «قــومــيــة مغالية
ّ
على أنساق مختلفة متمثلة بزعيم متسلط
يحكم باسمها» .لكن ستانلي ّ
يفصل عناصر
الفاشية وكيف يستعملها الحزب أو الزعيم
الفاشي.
ً
لنأخذ مثال عامل «املاضي األسطوري» .يرى
ستانلي أن ــه سـمــة مـمـ ّـيــزة للفكر والسياسة
ال ـ ـفـ ــاشـ ـ ّـيـ ــة .لـ ـك ــن كـ ـي ــف ي ـم ـك ــن الـ ـفـ ـص ــل بــن
ُ
السياسة الفاشية وتلك التي ال تعتبر (عنده
أو ع ـنــد غـ ـي ــره) ف ــاش ـ ّـي ــة ،م ـثــل هـ ــذه ال ـس ـمــات
نفسها فــي الـظــواهــر الـسـيــاسـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة؟
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــن دول ـ ــة أت ـق ـنــت ص ـنــع تــاريــخ
أس ـط ــوري يـلـيــق بــدعــايــة أمـيــركــا عــن نفسها
فــي ال ــداخ ــل وال ـخ ــارج أك ـثــر مــن ه ــذه الــدولــة.
وشـعــار موسوليني عــن أن «أسـطــورتـنــا هي
األم ــة ،وأسطورتنا هــي عظمة هــذه ّ
ّ
األم ــة» ال
يــزال ساريًا في أميركا .شعار دونالد ترامب
«اج ـع ـل ــوا أم ـي ــرك ــا عـظـيـمــة م ـ ـ ّـرة أ ّخـ ـ ــرى» هو
ّ
ـاض أس ـط ــوري (تـتـجــنــب الطبقة
الـتـشــبــه ّ ب ـمـ ٍ
ّ
ّ
السياسية هنا مصطلح «األمة» أو «القومية»
ّ
ويفضلون عليه مصطلح «الــوطـنـ ّـيــة» وذلــك
ّ
التنوع العرقي ـ ـ القسري الــذي وسمَ
بسبب

إن ـش ــاء ه ــذه ال ـب ــاد ،لـكــن ت ــرام ــب خــالــف هــذا
ّ
«القومية»
االتجاه أخيرًا واستعمل مصطلح
ّ
قومية العرق
الذي يحمل في ثناياه مصطلح
ّ
ّ
األميركية) .ويرى املؤلف أن
األبيض في اآلذان
«الزعيم» هو «أبو ّ
األمة» في الخطاب الفاشي
(ص .)٦ .لـكــن ه ــل ه ـنــاك َم ــن اسـتـعـمــل صفة
األب عن الحاكم أكثر من املجتمع األميركي،
ح ـيــث ال يـ ــزال امل ـ ّ
ـؤس ـس ــون ال ـب ـيــض األث ــري ــاء
ّ
ُ
ّ
رسميًا «اآلباء املؤسسني» ،وتالميذ
يعتبرون ُ َّ
امل ــدارس يلقنون دروس الـتــاريــخ عــن «اآلب ــاء
املـ ّ
ـؤس ـســن» (كـتـبــت زوج ــة أح ــد اآلبـ ــاء ،جــون
ّ
أدام ــس ،أبيغيل ،إلــى زوجـهــا عشية اجتماع
ّ
املؤتمر الدستوري طالبة تذكر النساء ،لكن
«اآلباء» نسوا األمهات والبنات والشقيقات).
ّ
ويتمتع الزعيم بصفات األب الذكوري القوي،
ّ
ّ
وفي أميركاُ ،يتمتع الرئيس بصفة دستورية
هــي «القائد الـسـيـ ِـطــر» ،وهــذه الصفة واحــدة
من األسباب التي ّ
صعبت انتخاب امرأة.
ّ
التاريخ األسطوري هو رواية أميركا الرسمية
ع ــن نـفـسـهــا ،وه ـن ــاك ح ــرك ــة مـنــاهـضــة قـ ّ
ـويــة
ّ
فــي أمـيــركــا ضـ ّـد تـحـ ّـدي الـسـ ّ
ـرديــة التاريخية
ال ـســائــدة ال ـتــي تـبــالــغ فــي إن ـج ــازات «اآلبـ ــاء»
ّ
عنصريتهم وذكـ ّ
ّ
ـوريـتـهــم وجرائمهم.
وتقلل

ّ
المؤسسون لم يكونوا
اآلباء
المساواة وهم
من دعاة
ّ
نبذوا الديموقراطية ألنها
عنت لهم «حكم الرعاع»

وال نـنـســى أن ك ــل تــام ـيــذ أم ـي ــرك ــا ي ـب ــدؤون
ّ
دينية لـ«قسم الــوالء»
صباحهم بتالوة شبه
ّ
ل ـل ـع ـلــم األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،فـ ـن ـ ُّـص ال ـ ـ ـ ــوالء ي ـت ـضــمــن
أس ـطــورة ّ
«أم ــة واح ــدة تحت (مـبــاركــة) الـلــه».
ّ
ْ
َ
والساسة مــن الـحــزبــن يتحدثون باستمرار
عن «الــزمــن القديم الحسن» ـ ـ أي الزمن الذي
كانت فيه النساء شبه مسجونات في املنازل،
وكـ ــان ف ـيــه ال ـس ــود واملـ ـل ـ ّـون ــون ف ــي ح ــال ــة رق
ّ
رسمية ـ ـ أو تمييز عنصري رسمي فيما بعد.
ُ
ويسمي البعض تلك الحقبة «العهد الذهبي»،
أي أن الـحـنــن إل ــى امل ــاض ــي األسـ ـط ــوري هو
ّ
لألقليات
حـنــن إل ــى زم ــن سـبــق مـنــح حـقــوق ّ
وال ـن ـس ــاء .وس ـتــان ـلــي يـشـيــر إل ــى ت ــأث ــر هتلر
ب ــ«ع ـظ ـمــة اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ال ـيــونــانـ ّـيــة» (ص.
ُّ
ّ
 )١٣لـكـنــه يـنـســى ت ــأث ــر «اآلبـ ـ ــاء املــؤس ـســن»
ّ
ّ
اليونانية (إلى درجة أن بعض
باإلمبراطورية
املـ ّ
ـؤرخــن ابـتــدعــوا فـكــرة أن ج ــورج واشنطن
ّ
ّ
رسمية
اليونانية لغة
كاد أن يجعل من اللغة
للبالد ،وهذا ليس صحيحًا).
ّ
السياسية ال ــذي يربطه
أمــا عنصر الــدعــايــة
ّ
ّ
بالفاشية ،فهو أيضًا سمة من سمات
املؤلف

تالميذ أميركا يبدؤون صباحهم بتالوة شبه ّ
ّ
يتضمن
دينية لـ«قسم الوالء» للعلم األميركي الذي
أسطورة ّ
«أمة واحدة تحت (مباركة) الله» (أ ف ب)

ال ـ ــدول ال ـغــربـ ّـيــة ّال ـتــي ت ـفـ ّـوقــت عـلــى أعــدائـهــا
فــي إن ـتــاج وض ــخ الــدعــايــة ح ــول ال ـعــالــم .لكن
يـعـتــري ه ــذه املـصـطـلـحــات انـحـيــاز سياسي
ّ
واض ـ ـ ـ ــح .وفـ ـ ــي كـ ـت ــاب آخـ ـ ــر ل ـل ـم ــؤل ــف نـفـســه
ّ
(«ك ـي ــف تـعـمــل الــدعــايــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة») ،يميز
سـتــانـلــي بــن دعــايــة ضـ ـ ّـارة ودع ــاي ــة مـفـيــدة،
إذ يـ ـق ــول« :ال ــدع ــاي ــة الـ ـ ـض ـ ـ ّـارة ت ـع ـت ـمــد عـلــى
وجــود أيديولوجيات مغلوطة مــوجــودة في
مجتمع م ــا» (ص .)١٨ .لـكــن َم ــن يـفـصــل بني
الـضــار والـنــافــع فــي األيــديــولــوجـيــا ،ومــا هي
األيــديــولــوج ـيــا امل ـغ ـلــوطــة؟ عـلـمــاء االجـتـمــاع
ُ
األميركيون هم َمن ّ
ّ
يحد ُد ويفصل بالقطع في
ّ
ذلك؟ ولألمانة ،يعترف املؤلف بمهارة وضرر
ّ
ّ
مثال الحرب
الدعاية السياسية األميركية في ّ
ال ـت ــي أع ـل ــن ري ـت ـش ــارد نـيـكـســون شــن ـهــا ضد
«الجريمة» (كانت ستارًا لحرب ّضد السود،
ص .)٢٤ .أما معاداة الثقافة واملثقفني ،فهذه
ّ
املؤلف ،سمة ّ
خاصة
أيضًا ليست ،كما يريدها
ّ
ّ
النازية .أميركا مجتمع معروف
بالفاشية أو ّ
ّ
بمعاداته املثقفني الذين يراهم العامة ـ ـ وعن
ّ
حــق ـ ـ أنهم معزولون عن املجتمع ،إذ ينحو
ّ
الـكـثـيــر مـنـهــم ن ـحــو ال ـل ـي ـب ـ ّيــرالــيــة امل ـي ـســورة.
وي ـح ــاول ال ـســاســة م ــن املـثــقـفــن الـتـقـلـيــل من
ّ
وكوزموبوليتهم لعلمهم أن الناخب
ثقافتهم
األم ـيــركــي يـنـفـ ُـر م ــن ذوي ال ـش ـه ــادات العليا
ّ
األميركيني فقط يحملون شهادات
(نحو ثلث
بكالوريوس أو أكثر) .واملرشح الرئاسي جون
كيري لم ُ
ّ
أجنبية
يزه عام  ٢٠٠٤أنه يعرف لغة
ألن ذلــك سيكون مــدعــاة سخرية مــن خصمه
الـجـمـهــوري .واملــرشــح الـنــاجــح لـلــرئــاســة هو
ال ــذي يـخــاطــب الـنــاخــب ال ـع ــادي بلغة عــاديــة
خــالـيــة مــن التعقيد (ه ــذه واح ــدة مــن أس ــرار
ن ـجــاح ت ــرام ــب) .وال ـنــاخ ـبــون ال ـج ـم ـهـ ّ
ـوريــون
ّ
على أساتذة الجامعات الذين يمثلون
ناقمون ّ
لـهــم مــا مــثـلــه س ـقــراط فــي زم ــان ــه ،أي تلويث
عـ ـق ــول ال ـن ــاش ـئ ــة .وهـ ـن ــاك والي ـ ـ ــات خــاضـعــة
للنفوذ الجمهوري تعمل جاهدة اليوم إلزالة
نظام التثبيت الجامعي ،كما فعل نائب في
والية ميسوري عام  ٢٠١٧عندما ّ
قدم مشروع
ّ
قانون في املجلس االشتراعي املحلي لنسف
ّ
نظام التثبيت مــن أســاســه (أق ــل مــن  %٣٠من
ّ
فيما تعتمد
أساتذة الجامعات هنا مثبتون ّ
الجامعات بتزايد على التعاقد املؤقت ،راجع
«كرونيكل أوف هايير أديوكيشن ١٢ ،يناير،
.)٢٠١٧
وسـ ـت ــانـ ـل ــي ي ـ ـقـ ــول إن ه ـ ـ ــدف ال ـت ـع ـل ـي ــم فــي
ّ
الفاشية هــو ترسيخ «الفخر
األيــديــولــوجـ ّـيــة
بالتاريخ األسطوري» (ص .)٤٨ .وهل الهدف
ّ
الغربية هو غير ذلك؟
من التعليم في الــدول
بــولـنــدا وامل ـجــر الـلـتــان ال ت ــزاالن فــي االتـحــاد
األوروبــي تعمالن على تعديل املناهج إلزالة
م ــا «يـ ـش ـ ّـوه» ال ـتــاريــخ ال ـقــومــي حـتــى ل ــو كــان
ّ
تاريخية .وحقيقة املجازر التي
بصفة حقائق
ّ
ّ
ارتكبها السكان األصليون واستعباد اآلباء
ّ
املؤسسني للناس ال تزال على هامش املنهج
التعليمي الرسمي األميركي .وإذا كان هتلر
قد دعــا في كتاب «كفاحي» إلــى تبسيط لغة
الـسـيــاســة والـتـخــاطــب فــي الــدعــايــة ،ف ــإن هــذا
ّ
ال ـ ــدرس يـتـجــلــى ف ــي ك ــل ان ـت ـخــابــات رئــاسـيــة
ّ
أميركية.

ّ
التخيل ،أو قلب واختالل الحقائق،
وعنصر
ال يمكن حصره في الخطاب واإلعالم الفاشي
ّ
أو ترامب فقط ،على ما تنظر صحافة النخبة
هـ ـن ــا .وم ـ ــا ق ــال ـت ــه ح ـن ــة أرنـ ـ ــدت ف ــي «أص ـ ــول
ّ
ّ
السياسية وكيف
التوليتارية» عــن الــدعــايــة
أن الـنــاس ال يثقون بحواسهم بــل بما يتفق
م ــع ال ـن ـظــام الـ ــذي يـنـتـمــون إل ـي ــه (ص)٣٥١ .
ّ
َ
األميركيني.
الحزب ْي
يصلح لوصف جمهور
ّ
وعامة في أميركا مقتنعون أن
هناك ساسة
املسلمني فــي أميركا (نـحــو  ٪٢مــن السكان)
هم بصدد مشروع ّ
سري لتطبيق «الشريعة»
ّ
(الكلمة مخيفة في املجتمعات الغربية ،وهي
ال تـعـنــي ع ـنــدهــم إال ّق ـطــع الـ ـ ــرؤوس وخ ـتــان
الـ ـفـ ـتـ ـي ــات) ،وق ـ ــد س ــن ــت ع ـ ــدد مـ ــن الـ ــواليـ ــات
قــوانــن صــارمــة ملـنــع تطبيع الـشــريـعــة .ليس
ّ
ويزور،
هناك من نظام واحد يختلق ويفبرك
ّ
وتـ ــرامـ ــب ،أو ال ـي ـم ــن األمـ ـي ــرك ــي ،ل ـي ــس أول
م ــن اب ـت ـكـ َـر «اإلعـ ـ ــام املـ ـ ّ
ـزيـ ــف» ،خ ــاف ــا ملــزاعــم
ّ
اإلعــام الليبرالي السائد .إن مسوغات حرب
الـ ـع ــراق ف ــي  ١٩٩٠وف ــي  ٢٠٠٣كــانــت تعتمد
عـلــى أك ــاذي ــب وت ــزوي ــر م ـفــوضـ َـحـ ْـن .وتــاريــخ
ّ
األميركية في الحرب الباردة حافل
املخابرات
ّ
بتزوير وأكــاذيــب ضد الشيوعية وأنظمتها.
و«ب ــروت ــوك ــوالت حـكـمــاء ص ـه ـيــون» (م ـ ـ ّ
ـزورة
وترمي إلى التحريض ضد اليهود) لم تزدهر
ّ
كـمــا ازدهـ ــرت فــي أمـيــركــا عـنــدمــا وزع هنري
فورد (من املعروفني بكراهية اليهود) نصف
مليون نسخة منها.
ه ـنــاك مـســألــة جـ ــورج سـ ــورس ال ـتــي ت ــرد في
الـ ـكـ ـت ــاب (ص .)٦٤ .ص ـح ـي ــح أن ال ـح ـكــومــة
ّ
ـف نـ ـي ــات م ـع ــادي ــة لـلـيـهــود
املـ ـج ــري ــة ل ــم تـ ـخ ـ ِ
كـيـهــود فــي حملتها ضــد س ــورس لـكــن ليس
ـاد
ك ــل نـقــد ض ــد س ــورس ه ـ َـو م ــن مـنـطـلــق مـعـ ٍ
لـلـســامـيــة .وس ـ ــورس م ـ ـ ّـول ع ـلــى م ــدى عـقــود
ح ــرك ــات وأيــديــولــوج ـيــات رج ـعـ ّـيــة ويـمـيـنـ ّـيــة
ّ
الشيوعية (رتـ ّـبـهــا باالتفاق
فــي حملته ضــد
مــع الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة) .وه ــو مـنــذ انـتـهــاء
الحرب الـبــاردة ّ
يحول إنفاقه لدعم الحركات
واألف ـك ــار الـلـيـبــرالـ ّـيــة (وف ــق تـعــريـفــه) ،ويصل
ّ
ّ
ّ
إخبارية
عربية ومــواقــع
جمعيات
منها إلــى
ّ
ّ
عربية عدة .وكان قد أنشأ جامعة
وسياسية
في املجر وأوكل إلى سياسي كندي رئاستها.
لـكــن ليست كــل مـعــارضــة لـصــاحــب املـلـيــارات
ّ
فاشية .وهــل من
هــذا ولنفوذه هي معارضة
الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة فــي ش ــيء أن يستطيع رجــل
واحد ،مثل سورس ،بماله الوفير التأثير في
الرأي العام وعقول الناشئة في عدد من دول
ً
العالم؟ ويفشل املؤلف فشال ذريعًا في إقناع
ّ
القارئ بأن محطات التلفزة الروسية الناطقة
ّ
ّ
الدعائية
اإلنكليزية أكثر صفاقة في
باللغة
ّ
من املحطات األميركية (ص.)٧٠ .
ّ
وال ّ
ّ
الفاشية ما هو
يعدد املؤلف ِمن عناصر
ّ
أكـثــر صلة بالفكر واملـمــارســة السياسية من
ّ
ّ
الغربية ال
والديموقراطية
فكرة «التراتبية».
ّ
تتناقض مع التراتبية ـ ـ كما يصور الكاتب
ـ ـ بل هي ّ
ّ
الديموقراطية هي النظام
تسوغها.
ال ـ ــذي ي ـ ّ
ـزي ــف ال ـت ــرات ـب ـي ــة وي ـج ـع ــل م ـن ـهــا إ ّم ــا
شيئًا مناقضًا لها ،مثل املـســاواة ،وإمــا يلقن
ضـحــايــاهــا أســانـيــد وحـجـجــا عــن ضــرورتـهــا
للجميع .اآلباء ّ
املؤسسون لم يكونوا من دعاة

املـســاواة (لــم تــرد كلمة مـســاواة في الدستور
األميركي ،وفكرة املساواة لم ترد في الدستور
إال ف ــي اإلشـ ـ ــارة إل ــى ال ـعــاقــة ب ــن ال ــوالي ــات،
وليس بني األفراد أو الطبقات) .وقد نبذ اآلباء
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــون ،كـمــا فــاسـفــة اإلغ ــري ــق ال ـقــدمــاء،
ّ
الديموقراطية ألنها عنت لهم «حكم الرعاع».
ّ
والنظام األميركي الفريد ُم َركب على أساس
َ َ
ّ
الــف ـلــتــرة امل ــزدوج ــة ،أي أن املــؤس ـســن أرادوا
ُ
َ
اختيار مجلس يختار بدوره مجلسًا آخر كي
يحكم باسم «الشعب» ،وهذا بالضبط مكمن
«الـكـلـ ّـيــة االق ـتــراعـ ّـيــة» الـتــي تنتخب الــرئـيــس.
ّ
ّ
األميركية تأسست على عماد
والجمهورية
ّ
ّ
ّ
ّ
التراتبية العنصرية والطبقية والجنسية
من
ّ
ّ
خلفية
التراتبية ال تــزال في
واإلثـنـ ّـيــة ،وهــذه
ّ
تركيب السلطة الحاكمة وإن غلفها القانون
ّ
بـسـلـسـلــة م ــن اإلع ــان ــات ال ـقــانــونــيــة لضمان
ّ
(النظرية فقط).
املساواة
ّ
عـ ـق ــدة االضـ ـطـ ـه ــاد الـ ـت ــي ي ــراه ــا املـ ــؤلـ ــف فــي
أس ــاس الـحــركــة الـفــاشـ ّـيــة طــاغـيــة أي ـضــا عند
ّ
الغربية الــذيــن يــرون
البيض فــي املجتمعات
في فقراء املسلمني من املهاجرين تهديدًا لهم
ولنفوذهم .و ٪٥٤من ناخبي ترامب يعتقدون
ّ
املسيحيني في أميركا أكثر فئة مضطهدة
أن
على اإلطالق (ص .)٩٤.والدراسات التي جرت
ّ
الرئاسية املاضية في أميركا
بعد االنتخابات

ال تزال الجرائم ضد النساء ّفي
المجتمع ّاألميركي تشكل
حالة مرضية من أعلى
النسب في العالم
ّ
ّ
ّ
العمال
الطبقية عند
قللت عنصر الغضبة
ّ
الصناعيني البيض وزادت في استخالصها
مــن تــأثـيــر عــامــل الـهـ ّ
ـويــة الـعــرقـ ّـيــة فــي اقـتــراع
ّ
ال ـب ـيــض ف ــي ال ــوالي ــات ال ـص ـنــاعــيــة (ســاب ـقــا)
التي ّ
رجـحــت فــوز تــرامــب .وعـقــدة االضطهاد
ّ
تتحكم أيـضــا بــالــذكــور هنا الــذيــن ي ــرون في
ّ
تحقيق النساء بعض حقوقهن تهديدًا لهم
في سلطتهم ،كما يــرون ذلــك في ّ
امللونني مع
ّ
أن كل ِأز َّمة الحكم ال تزال بيد النخبة الطبقية
ع ـي ـن ـهــا م ـن ــذ ّأي ـ ـ ــام امل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــن ،أي األث ــري ــاء
البيض من الذكور .وإذا كان تغليف الفروقات
ّ
ّ
الفاشية،
الطبقية سمة من سمات الحركات
ّ
ّ
ف ــإن تغليف ال ـصــراع الطبقي بــات حــرفــة من
حــرف الـنـظــام السياسي األمـيــركــي والثقافة
ّ
السياسية ،إذ يصبح القهر الطبقي نتيجة
مـنـطـقـ ّـيــة وع ــادل ــة لـنـتــائــج أسـ ـط ــورة «الـحـلــم
األم ـي ــرك ــي» ،أي ف ـكــرة أن االج ـت ـه ــاد والـعـمــل
ال ــدؤوب في أميركا يـ ّ
ـؤدي حتمًا إلــى الثروة،
ما يحكم على ماليني الفقراء بالكسل والفشل
(ي ــواف ــق ال ـكــاتــب عـلــى أن ع ـقــدة االض ـط ـهــاد ـ ـ
الحقيقية ـ ـ يمكن أن ّ
ّ
ّ
تؤدي
الحقيقية أو غير

إلى القمع وهو يعطي حالة احتالل إسرائيل
ً
مثاال ،ص .)١٠٦ .وتقسيم املجتمع إلى «نحن»
و«ه ــم» كــانــت ف ّــي صـفــات املجتمع األمـيــركــي
ّ
وهي التي سوغت لنظام الــرق .وهي تعززت
بعد  ١١أيلول عندما أعلن بوش أنكم معنا أو
ّ
اإلرهابيني.
مع ُّ
ضخ فكرة «القانون والنظام» سمة الحركات
ُ
الـ ـف ــاش ـ ّـي ــة ،وقـ ـ ــد انـ ــت ـ ـخـ ـ َـب رئـ ـي ــس أمـ ـي ــرك ــي،
ري ـت ـش ــارد ن ـي ـك ـســون ،م ــرت ـ ْـن ع ـلــى أســاس ـهــا.
ّ
األميركية زادت قمعها الداخلي في
والــدولــة
ّ
ال ـع ـقــود املــاض ـيــة (ت ـحــت حـكــم الـجـمـهــوريــن
ّ
وتحولت إلى أكبر ّ
ّ
سجان
والديموقراطيني)
في كل أنحاء العالم قاطبة ،حتى مع اعتبار
ّ
ّ
األميركية ،بدءًا من عهد
عدد السكان .والدولة
كـلـيـنـتــون تـحــت ش ـعــار مـكــافـحــة «الـجــريـمــة»
ً
وصــوال إلــى عهد بــوش تحت شعار مكافحة
ّ
ّ
«اإلره ــاب» ،باتت أكثر تسلطًا وسـيــاديــة من
قبل .وهناك َمن يرى تأثير فكر كــارل شميت
(ف ــي ت ـعــري ـفــه ال ـح ـكــم ال ـس ـي ــادي أن ــه «ات ـخ ــاذ
ق ــرار فــي االس ـت ـث ـنــاء») فــي الـفـكــر الــدسـتــوري
للمحافظني ال ـجــدد .وق ــد نـشــر ديـفـيــد لــوبــان
مـ ّقــالــة ع ــام  ٢٠١١رأى فـيـهــا أن الـبـحــث على
ك ــش ــاف «ل ـي ـك ـســس» (ال ـق ــان ــون ــي) يـشـيــر إلــى
ارتـ ـف ــاع ف ــي ع ــدد االس ـت ـش ـه ــادات ال ـقــانــونـ ّـيــة
بـشـمـيــت بـعــد  ١١أي ـلــول إل ــى الـضـعــف (نـحــو
 ٤٢٠م ـنــذ ع ــام  ،٢٠٠٠راج ـ ــع« :ك ـ ــارل شميت
ّ
ونقد القانون الحربي»« ،مجلة جورجتاون
ّ
ل ـل ـق ــان ــون ال ـ ـعـ ــام والـ ـنـ ـظ ـ ّ
ـري ــة الـ ـق ــان ــون ــي ــة»).
ّ
وتسريبات إدوار سنودن كشفت الحد الذي
تـخــرق فيه الــدولــة األمـنـ ّـيــة األمـيــركـ ّـيــة حقوق
وحـ ّ
ّ
التجسس
ـريــات األفـ ــراد .حتمًا إن شبكة
ّ
ّ
واملراقبة األميركية ضــد مواطنيها (حتى ال
ّ
نتحدث عن مواطني ومواطنات دول العالم
قاطبة) تفوق اختراق جهاز األمــن في أملانيا
ّ
الشرقية للمجتمع آنذاك.
ج ــان ــب ال ـق ـلــق ال ـج ـن ـســي ي ـس ــري أي ـض ــا عـلــى
املجتمع األم ـيــركــي ،إذ ال ت ــزال الـجــرائــم ضد
النساء (بـمـعـ ّـدل  ٢٣جريمة قتل ضــد النساء
م ــن أزواج ـ ـهـ ــن أو أصــدقــائ ـهــن ف ــي األس ـب ــوع
ّ
ال ـ ــواح ـ ــد) ت ـش ــك ــل ح ــال ــة م ــرض ـ ّـي ــة مـ ــن أع ـلــى
ّ
َ
الـنـســب فــي الـعــالــم (نـســب ال ـجــرائــم املــســجـلــة
أدن ــى بكثير مــن الـجــرائــم املــرتـكـبــة بــاعـتــراف
مكتب التحقيقات الـفـيــدرالــي) .وال ـعــداء ضد
ّ
ّ
النسوية في ازدياد ،إذ
املثليني وضد حركات
يشعر الذكر األميركي األبيض بتناقص في
حظوته ومكانته .وحركات اليمني املسيحي
هـنــا مـصــابــة ب ـهــوس كــراه ـيــة ض ــد الـنـسـ ّ
ـويــة
ّ
املثلية.
وحركات
ُ ّ
وال ــدول ــة ت ـكــون فــي الـحـكــم الـفــاشــي مـســخــرة
ّ
املتفوق ،وتعتمر نقمة في
فقط لخدمة العرق
ّ
األكثرية من وهم خدمة ورعاية الدولة
نفوس
ّ
ّ
لــأق ـلـ ّـيــات :ال ـعــرقــيــة أو اإلث ـنــيــة أو املـهــاجــرة
والنساء ،طبعًا .هؤالء ُينظر إليهم على أنهم
ّ
والعمال البيض في أميركا
عالة على املجتمع.
ّ
دعموا دولة الرعاية االجتماعية إلى أن طلعت
األقليات ّ
ّ
ّ
امللونة
الطبقية بوهم إفادة
السلطة
ال ـص ـح ـ ّ
ـري ــة م ــن خ ــدم ــات ال ــرع ــاي ــة ،وع ـنــدئــذ
ثــارت نقمة هــؤالء ضد دولــة الرعاية وصعد
الحزب الجمهوري (والديموقراطي على عهد
كـلـيـنـتــون) عـلــى ص ـهــوة ش ـعــار تــدمـيــر دول ــة
الرعاية والخدمات ألنها ّ
شماعة للكسالنني
(هم دومًا مهاجرون أو ّ
ملونون) .أما حقيقة
املستفيدون
أن البيض ،خصوصًا النساء ،هم
ّ
أكـثــر مــن غـيــرهــم مــن الــرعــايــة ،فـهــذه تبخرت
تـحــت وه ــج الــدعــايــة الـسـيــاسـ ّـيــة لــ«تـقـلـيــص
حجم الدولة».
ّ
الفاشية هو حديث سياسي
إن الحديث عن
ود ّع ــائ ــي .واب ـت ــذال الــرمــي بالتهمة الـفــاشـ ّـيــة
يخفف أخـطــار الـصـعــود الـفــاشــي فــي الـغــرب.
ّ
ّ
الغربية تقلل أخطاره
والصحافة واألكاديميا
ّ
إذا م ــا ه ــي ح ـص ــرت ــه ف ــي ش ـخ ـصــيــة تــرام ــب
وحــدهــا ،وعزلته عــن األسـبــاب الكامنة لهذه
الظاهرة ،وغيرها في دول الغرب .وهناك في
ال ـغــرب مــن يـتـحـ ّـدث عــن «فــاشـ ّـيــة إســامـ ّـيــة»،
مــع أنــه ليس هناك مــن رابــط قومي أو عرقي
للمسلمني ،لكن التهويل بخطر فــاشــي يفي
بـغــرض التبعئة (أدريـ ــان ليتلنت فــي مقالته
ّ
الفاشية في «نيويورك ريفيو أو بوكس»،
عن
ّ
 ٢١أكتوبر  ،٢٠٠٤يلحظ اقتفاء أثــر الفاشية
في الشرق األوسط عند «الكتائب» في لبنان
والـصـهــايـنــة فــي دول ــة االح ـت ــال) .والـفــاشـيــة
خطر حقيقي ال يجوز التقليل منه ،خصوصًا
عـنــدمــا يــأتــي إلـيـنــا بــاســم مـحــاربــة الفاشية،
مـثــل اإلره ـ ــاب الـ ــذي ي ـغــزونــا بــاســم مـحــاربــة
«اإلرهاب».
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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عن إشكالية إعادة تصنيع
العقل البشري عولميًا
معتز حيسو *
االتصاالت آثارًا عميقة في أوضاعنا الفكرية ،وأنماط تفكيرنا وآليات اشتغالنا العقلية،
بات واضحًا أن لثورة
ّ
لكن ذلك ال ينفي أو حتى يقلل من تأثير الواقع بتجلياته املختلفة واملتعددة بنشوء أفكارنا وتطورها .وأيضًا
في أشكال تفكيرنا املتحددة بسياق أنماط فكرية بعضها لم ينسلخ عن العقليات السائدة .وقد أشار ابن
خلدون إلى عالقة العقل بالواقع بقوله« :العقل حصيلة تجربة اجتماعية ومرتبط بسلوكها» .فيما يرى بعض
ّ
التربويني أن العقل عجينة رمادية يشكلها التعليم املوجه ويصقلها التعليم الذاتي .أما أهل املعلوماتية ،فإنهم
ينظرون إلى العقل على أنه «آلة هائلة ملعالجة املعلومات ،أو شبكة اتصاالت كثيفة من املعالجات امليكروية
تتقاسم مهمة القيام بالعمليات الذهنية» .ويتقاطع ذلك مع قول بعضهم إن «الكمبيوتر عقل إلكتروني ،والعقل
كمبيوتر بشري».
وإذا كان الفرد ابن بيئته ،فإن العقل نتاجها ،حيث ال يمكن فصل الفكر وآلياته عن الواقع ،لكن ثورة املعلومات
ّ
وصلت إلى مستوى من التطور يمكنها من املساهمة بضبط تحوالتنا الفكرية .فهي تخترق نوافذ العقل،
لدرجة تبدو وكأنها تصنع أو تؤطر آليات تفكيرنا وأنماطه العامة .علمًا أنه في السياق املذكور ُيعاد توضيب
وتوجيه العقليات القبلية من قبل جهات مختلفة ،بعضها فوق وطنية ،مثل الشركات التجارية العابرة للحدود
والجنسية ،وبعضها إعالمية ،ومراكز أبحاث ودراسات ّ
تمولها حكومات دول كبرى ومؤسسات مالية ومراكز
استخبارية ،وذلك ألغراض سياسية وفوق سياسية.
لقد بات واضحًا أن مصيرنا يرتبط بنحو ملحوظ بنتاج العقول .وكما هي املعرفة قــوة ،فـ َّ
ـإن القوة معرفة.
فالقوة قادرة على توليد معرفة ،لكنها في لحظات كثيرة تنتج معرفة تخدم غايات وممارسات من يمتلكها
من حكومات وشركات وغير ذلك من تجليات القوة ،تحديدًا إذا كانت قهرية إلحكام قبضتها على مصائر
ّ
الشعوب ومصادر الثروة .ويشكل العقل بكونه منتجًا للمعرفة مصدرًا رئيسيًا إلنتاج القوة الرمزية واملادية.
لكن نجاعة القوة املعرفية ترتبط دائمًا بكيفية تحليل الواقع ،ومدى تعبيرها عن إنسانية اإلنسان .وهي لذلك
تحتاج إلى الفلسفة العلمية إلخراج النظام العاملي من أزمته الراهنة.
وقد استطاع العقل البشري في سياق ثورة االتصاالت تشكيل أدوات تواصل فائقة التطور ،لكنها تحولت
هي ذاتها إلى أدوات ُيعاد من خاللها تشكيل آليات تفكيرنا وميولنا السلوكية .وينطبق ذلك على اإلنترنت
التي باتت األداة األكثر تأثيرًا في عالقتنا مع ذاتنا ومع اآلخــر ،وأيضًا مع العالم ،لدرجة يطلق عليها بعض
املتخصصني أنها العقل العاملي .ويتقاطع ذلك مع تصور تيادو شاردن عن إمكانية توحيد الوعي البشري
ضمن شبكة ُم ّ
فعلة تكنولوجيًا من األفكار البشرية .أما في ما يخص مقولة املعرفة قوة ،فإن ثورة املعلومات
وأيضًا السياق العام لتطور اإلنسان ،أثبتا أن املعرفة تمنح من يمتلكها القوة .من جانب آخر ،يراهن بعض
املتخصصني والناشطني على أن اإلنترنت سيساهم في إنعاش الخطاب الديمقراطي ،وتجلى ذلك في غير
دولة ،منها دول الربيع العربيَّ .
لكن الحكومات نجحت بالتعاون مع األجهزة األمنية في وأد حركات املعارضة،
ومنها املستندة إلى اإلنترنت .علمًا أن الحكومات لم تنجح في السيطرة املطلقة على الفضاء الرقمي ،ولذلك
عالقة مباشرة بانفتاح فضاء التواصل ،وبما يتمتع به األفراد واملؤسسات من إمكانات تقنية وعلمية .وكان
مالحظًا أن التنظيمات «الجهادية» استفادت بنحو ملحوظ من الثورة الرقمية ،إذ استخدمت منصات التواصل
لنشر أفكارها وتوسيع إطار حركتها الدعوية وتمكينها .ونشير في السياق املذكور إلى َّأن وسائل إعالم،
ومنها غربية ،اشتغلت أثناء «الربيع العربي» على تضليل مجتمعاتنا وتفتيتها وبـ ّـث الفنت فيها وتعويم
الجوانب السلبية واملسيئة إلى مجتمعاتنا.
وكما يبدوَّ ،
فإن الحركات الديمقراطية «الرقمية» ،والوعي السياسي املرتبط بها لم يتمكنا من أن ّ
يتعينا واقعيًا،
ما يعني تراجع احتمالية نجاح حركات ديمقراطية تستند إلى اإلنترنت ،وأيضًا تضاؤل املراهنة على دور
الشبكة العنكبوتية في ترسيخ أشكال من الديمقراطية جديدة .ولذلك عالقة مباشرة بمصالح شركات عمالقة
وأنظمة تسلطية تسيطر على الفضاء الرقمي وعلى مصادر القوة املادية ،وعلى وسائل اإلعالم ،ومنها املرئية
التي ما زالت هدفًا للسيطرة ،وذلك لتمكني هيمنتها على أوسع الشرائح االجتماعية سياسيًا وثقافيًا.
إن عصرنا الرقمي املتميز بسرعة التواصل ونقل املعلومةُ ،ي ّ
سجل تطورًا إيجابيًا ينعكس على أوضــاع
الحوكمة الذاتية .فقيود التواصل الثقافي وموانعه بأدنى مستوياتها ،واستخدام اإلنترنت بات أسهل من أي
وقت مضى .لكن ذلك يقترن بازدياد عمليات املتابعة ورصد البيانات املتداولة على الشبكة ،وتحويلها إلى
معلومات سلعية تجارية وأمنية واستخبارية .باللحظة ذاتها ،يحمل اإلنترنت املعولم كوسيلة للتواصل ونقل
ّ
املعلومات تغييرات ّ
هدامة وأخرى خلقة .فكثير منا يستخدم وسائل االتصال للعثور على إجابات ألسئلة
مطروحة ولالطالع على قضايا وأمور مختلفة .فيما يتبع آخرون دوافعهم ،لدرجة تصل إلى خضوع كثير من
السلوكيات لتأثير الثورة الرقمية ومنتجاتها وأدواتها ،ولركام املعلومات املنقوصة واملفككة واملبعثرة ،وغير
املوضوعة بسياق منظومات فكرية متكاملة .كذلك إن العالقة مع مواقع التواصل ،باتت أشبه باإلدمان ،ما
يؤدي إلى حاالت من االضطراب العقلي والعصبي والنفسي وإلى انتشار مظاهر عزلة األفراد عن محيطهم
االجتماعي ،واكتفائهم بالعالم االفتراضي.
ونشير في السياق ذاته إلى َّأن استخدام الشبكة ينعكس على ذاكرتنا .فكثير منا لم يعد يحفظ املعلومات
يقينًا بأنها موجودة على الشبكة التي هي بمتناول يدنا .ويتجلى ذلك بإهمال تطوير ذاكرتنا وتدريبها ،مقابل
االعتماد على ذاكرة خارجية معرضة للتلف بأي لحظة ،لدرجة أصبح فيها اإلنترنت امتدادًا لعقولنا التي باتت
ترتبط بشكل ملحوظ بما يسمى «الدماغ العاملي الكتروني» .وذلك يدفعنا إلى التنويه بدور الثورة الرقمية في
نشوء أنماط اجتماعية وثقافية وسياسية وعقائدية جديدة وأخــرى مستحدثة .فاملجتمع والدولة والثقافة
والسياسة والتجارة وأنظمة وطرائق التعليم واملناهج التعليمية وطــرق التواصل وأساليب التفكير تخضع
وغيرها من التجليات إلعادة توضيب جذرية .مع ذلك ،فإن القطاع التعليمي العربي ،وتحديدًا الحكومي ،لم
يستوعب بعد ما وصلت إليه ثورة املعلومات ،ولم يتمكن من توظيفها باملستوى املطلوب ،إذ ما زال يتدثر
بعباءة التعليم املتوارثة .فطالبنا ما زالــوا يعانون من إشكالية التعليم القائم على التلقني واستظهار ركام
املعلومات املبعثرة ،واملؤدلجة ،وغير املرتبطة بأساليب التحليل واالستنتاج واإلبداع ،واألخطر إهمال أساليب
الحوار كوسيلة لتعليم الطالب وتطوير مداركه وآليات تفكيره واملحاكمات العقلية.
وبفعل الثورة الرقمية ّ
تحول كثير من خبراء املعلوماتية إلى حكام جدد للعالم .وهؤالء يشاطرون السياسيني
وأصحاب الرساميل والشركات العمالقة السيطرة املالية والتقنية واملعلوماتية على العالم ،ما أدى إلى تفاقم
صراعات ذات سمة تدخليه تخترق خصوصيات األفراد واملؤسسات ،وأيضًا شؤون الدول والحكومات التي
ً
باتت مجاال مفتوحًا أمام جهات متعددة ،وبات أمنها وأمن معلوماتها مهددًا .فالجميع أصبح تحت املراقبة
ومهددًا بالتجسس والقرصنة ،ما يؤدي في لحظات كثيرة إلى انطواء بعض املجتمعات على ذاتها والتمسك
بهويات ّقبلية وعقائد وأنماط فكرية تجاوزها التطور البشري ،وأيضًا إلى عودة التطرف بأشكال مختلفة.
واملفارقة أنه كلما ازداد االعتماد على التقنيات الرقمية واألتمتة ازدادت املخاطر على األفراد والدول.
نشير أخيرًا إلى أن الثورة الرقمية قلصت املسافات والزمن لدرجة كبيرة جدًا ،وتساهم في عوملة أنماط التفكير
وأشكال تجلياته ،وذلك من خالل برامج التواصل التي ال تعدو عن كونها منصات لضبط الرأي العام لألفراد
واملجتمعات وتأطيره وتوجيهه وتشكيله ،وللتأثير في الحكومات واملؤسسات األممية .ويتزامن ذلك مع تراجع
الصحافة الورقية التي باتت مهددة بالزوال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة ومتعددة سياسية ومالية وتقنية.
فهل سيتمكن املتحكمون بــأدوات الثورة الرقمية من تشكيل عقل عاملي ُم ّنمط ،وتغيير الطبيعة األساسية
للبشرية؟ ولذلك عالقة بتساؤل آخر يتعلق بمستوى حرية تفكير اإلنسان واستقالليته.
* كاتب وباحث سوري
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سوريا يجول مسؤولو البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية
على حلفاء واشنطن المعنيين بالملف ال ـســوري ،لترتيب
«انسحاب ّ
منسق بدقة» للقوات من ســوريـا .وعلى مقلب
إدلب ومحيطها ،أطاحت «تحرير الشام» نفوذ «حركة الزنكي»
لتنفرد بحدود مدينة حلب الغربية

ّ
واشنطن ترتب خطط االنسحاب
مع «الحلفاء»

«جبهة النصرة»
تطيح «الزنكي»
تسارعت مجريات الصراع الفصائلي
الداخلي في أرياف حلب وإدلب وحماة،
ب ـعــدمــا أن ـهــت «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـشــام»
سـيـطــرة «ح ــرك ــة ن ــور ال ــدي ــن الــزنـكــي»
على أبرز معاقلها (السابقة) في ريف
ح ـلــب ال ـغ ــرب ــي ،وخـ ـس ــرت ف ــي امل ـقــابــل
بـعــض ال ـن ـقــاط األق ــل أهـمـيــة ف ــي ريــف
إدل ــب الجنوبي .الـجــولــة الـجــديــدة من
املـعــارك التي اندلعت في وقــت تحشد
فيه تركيا فصائل «الجيش الوطني»
العاملة تحت إمرتها في محيط مدينة
ُ
منبج ،تعيد رســم خــرائــط النفوذ بني
«تحرير الـشــام» و«الجبهة الوطنية»
ب ــال ـن ــار ،ب ـعــد جـ ــوالت ســاب ـقــة مـمــاثـلــة
بــن الـطــرفــن (وإن بــأسـمــاء مختلفة)
ّ
تخللها صراع على «اإلدارات املدنية»،
أدارتـ ـ ـ ـ ــه فـ ــي م ـع ـظ ـمــه أنـ ـ ـق ـ ــرة .اإلدارة
ال ـت ــرك ـي ــة لـ ـلـ ـص ــراع وف ـ ــق مـقـتـضـيــات
طـ ــاوالت ال ـت ـفــاوض الــدول ـيــة ،لــم تغب
ع ــن املـ ـع ــارك ال ـحــال ـيــة ،وإن اس ـت ـتــرت؛
إذ نـ ــأت ف ـصــائــل «ال ـج ـي ــش الــوط ـنــي»
فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي بنفسها عن
الصراع ،رغم انتقال بعض عناصرها

فــرديــا للمشاركة إلــى جانب «الجبهة
ال ــوط ـن ـي ــة» .وك ـ ــان الف ـت ــا خـ ــال األيـ ــام
ُ
غياب أي تصريحات
القليلة املاضية
رسمية تركية فــي شــأن ت ـطــورات هذا
الـ ـن ــزاع ،إل ــى جــانــب تـهـمـيــش أخ ـبــاره
في وسائل اإلعــام التركية الرسمية،
واملقربة من السلطات .كذلك شهد ليل
أم ــس ،نـشــاطــا ل ـســاح ال ـجــو الــروســي
انطالقًا من قاعدة حميميم ،ترجم في
غــارات استهدفت مواقع قــرب خطوط
ال ـ ـت ـ ـمـ ــاس ف ـ ــي م ـح ـي ــط م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
الغربي ،ونقاطًا قرب بلدة دارة عزة في
ّ
ينصب
الــريــف الغربي أيـضــا .وبينما
االه ـت ـمــام ال ـتــركــي عـلــى مـصـيــر منبج
وش ــرق ـ ّـي الـ ـف ــرات ،يـنـتـظــر أن تستقبل
أنقرة مستشار األمن القومي في البيت
األبيض جون بولتون ،بصحبة املمثل
ال ـخــاص لــوزيــر الـخــارجـيــة األميركية
جايمس جيفري ورئيس هيئة األركان
األميركية املشتركة ج ــوزف دانـفــورد،
بعد زي ــارة بــولـتــون إلســرائـيــل .ووفــق
م ــا أعـ ـل ــن األخـ ـي ــر ع ـب ــر ت ـغ ــري ــدة عـلــى
«تــويـتــر» ،فــإن الــزيــارتــن (ألن ـقــرة وتل

أحد عناصر «الجبهة الوطنية» قبل أشهر في محيط حلب الشمالي الغربي (أرشيف ــــ أ ف ب)

أب ـيــب) مخصصتان لبحث انسحاب
قوات بالده من سوريا وآلية «تنسيق
ذلــك مع الحلفاء والشركاء ملنع عودة

أفادت معلومات
أولية بانتقال قائد «الزنكي»
إلى تركيا
داع ــش» ،إلــى جــانــب «دع ــم مــن قاتلوا
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة ضــد
داع ــش ،والـتـصــدي للسلوك اإليــرانــي
امل ـ ــؤذي ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .ك ــذل ــك ،تـتــرافــق

زي ــارة بــولـتــون بجولة يجريها وزيــر
الـخــارجـيــة األم ـيــركــي مــايــك بومبيو،
لعدد من الدول العربية املعنية بامللف
السوري.
وسيكون هذا الحراك األميركي ،األول
فــي نــوعــه ومـسـتــواه بـعــد ق ــرار البيت
األبيض االنسحاب من سوريا؛ كذلك
فــإنــه يتزامن مــع تــوجــه الفــت فــي عدد
من الدول العربية ،إلعادة فتح القنوات
الــديـبـلــومــاسـيــة واألم ـن ـيــة مــع دمـشــق.
ويـحـتـمــل أن يـتـضــح الـتــوجــه الـتــركــي
ح ـي ــال م ـن ـبــج وشـ ــرقـ ـ ّـي ال ـ ـفـ ــرات عـقــب
زيـ ــارة بــولـتــون املـنـتـظــرة ،ال ـتــي تأتي

بعد نحو أسبوع على اللقاء الروسي ـ ـ
التركي ،الرفيع املستوى ،في موسكو.
وانـ ـتـ ـق ــدت ت ــرك ـي ــا أم ـ ــس ت ـصــري ـحــات
بومبيو األخيرة في شأن مصير شرق
الفرات ،التي قال فيها إن أحد أهداف
بــاده «منع األت ــراك مــن قتل األك ــراد».
وقــال الناطق بــاســم وزارة الخارجية
التركية حامي أقـصــوي ،إن «مـســاواة
الـ ــوزيـ ــر ب ــوم ـب ـي ــو ،م ـن ـظ ـمــة إره ــاب ـي ــة
(وح ــدات حماية الشعب الـكــرديــة) مع
ّ
األكراد ،حتى لو لم يكن مقصودًا ،يدل
على نقص مقلق في املعلومات» لديه.
وكــانــت مـصــادر فــي وزارة الخارجية

األمـيــركـيــة قــد أوض ـحــت أن واشـنـطــن
ً
«ال تملك اآلن جــدوال زمنيًا النسحاب
ال ـقــوات» .وبينما أكــدت تلك املـصــادر،
وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت ع ـن ـهــا وس ــائ ــل إع ــام
أمـيــركـيــة ،األه ـم ـيــة امل ـع ـطــاة لتنسيقه
مــع «ال ـح ـل ـفــاء» ،لـفـتــت إل ــى أن ــه يجري
ال ـع ـمــل حــال ـيــا ع ـلــى ال ـخ ـطــط ال ــازم ــة
لـ ـه ــذه الـ ـخـ ـط ــوة .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،نـقـلــت
وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز» ع ــن م ـس ــؤول ــن في
وزارة ال ــدف ــاع األم ـي ــرك ـي ــة ،قــول ـهــم إن
القوات األميركية تشارك في العمليات
ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ضـ ــد «داع ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ــي وادي
ال ـ ـفـ ــرات ش ــرق ــي سـ ــوريـ ــا ،إل ـ ــى جــانــب

الدعم املدفعي والجوي املقدم في إطار
«التحالف الدولي».
وفـ ــي ان ـت ـظ ــار بـ ـي ــان ن ـت ــائ ــج ال ـن ـشــاط
ال ــدي ـب ـل ــوم ــاس ــي األمـ ـي ــرك ــي ،سـتـبـقــى
م ـع ــارك أري ـ ــاف ح ـلــب وإدل ـ ــب وح ـمــاة،
ف ـ ــي واجـ ـ ـه ـ ــة األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث الـ ـس ــاخـ ـن ــة.
ف ـب ـع ــدم ــا فـ ــرضـ ــت «تـ ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام»
سـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى ب ـ ـ ـلـ ـ ــدات عـ ـنـ ـج ــارة
وال ـه ــوت ــة وك ـفــرنــاهــا ،وواصـ ـل ــت طــرد
بقايا «حــركــة الــزنـكــي» مــن ريــف حلب
الغربي ،تحدثت أوساط معارضة عن
تعزيزات أرسلتها «تحرير الشام» من
بلدة سرمدا جنوبًا ،نحو جبهات ريف
إدلــب وحـمــاة ،بعدما كسبت «الجبهة
الوطنية» نقاطًا ميدانية مهمة هناك
خ ــال ال ـيــومــن امل ــاض ـي ــن .وأصـ ــدرت
«تحرير الشام» بيانًا أمس ،خصصت
فيه مكافأة مالية لعناصر «الزنكي»
مـمــن «ال ـتــزمــوا» مــواقـعـهــم فــي محيط
مدينة حلب الغربي ،ولم يشاركوا في
القتال إلى جانب فصيلهم .ولم تخرج
أي معلومات دقيقة عــن مصير قائد
«الزنكي» توفيق شهاب الدين ،بعدما
تـنــاقـلــت أوس ـ ــاط م ـقــربــة م ــن «تـحــريــر
الشام» نبأ اعتقاله؛ غير أن معلومات
أول ـيــة تـفـيــد ب ــأن ش ـهــاب الــديــن وصــل
إلى تركيا ،وهو ما يتساوق مع صور
تناقلتها أوس ــاط مـعــارضــة أمــس من
مكتبه عـقــب اقـتـحــام «تـحــريــر الـشــام»
ُ
ل ــه ،ت ـظ ـهــر ل ــوح ــة ال ـت ـعــريــف االسـمـيــة
لشهاب الدين ،دون نشر أي صــور له.
ويـ ّ
ـرجــح أن تستكمل «تـحــريــر الـشــام»
ت ـث ـب ـيــت نـ ـف ــوذه ــا فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـتــي
سيطرت عليها في ريف حلب الغربي،
مل ــا ل ـهــا م ــن أه ـم ـيــة ف ــي وصـ ــل أريـ ــاف
إدل ــب وحـمــاة مــع منطقة عفرين ومع
املعبر األهــم باتجاه لــواء اسكندرون،
وهو باب الهوى .وتشرف هذه النقاط
على الطريق الرئيس الذي استخدمته
الـقــوات التركية في الــدخــول إلــى عمق
األراض ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة وت ـث ـب ـيــت «ن ـقــاط
مــراق ـبــة» ف ــي مـحـيــط مـنـطـقــة «خـفــض
التصعيد» في إدلب ومحيطها ،كذلك
فإنها تفرض نـفــوذًا مطلقًا لـ«تحرير
الشام» على طوق مدينة حلب القريب
من الجهة الغربية.
(األخبار)

اليمن

السويد على مفترق طرق:
تفاهمات
ّ
نحو فشل متجدد برعاية واشنطن؟
تستأنف لجنة تنفيذ اتفاق
الحديدة ،الثالثاء المقبل،
اجتماعاتها ،وفق ما أعلنت
األمم المتحدة التي حرصت
على إشاعة أجواء من
التفاؤل إزاء مصير االتفاق.
لكن تلك األجواء ال تنسحب
على صنعاء ،حيث ال يزال
االنطباع بأن األميركيين
واإلماراتيين يريدون عرقلة
تفاهمات السويد ،في وقت
تعجز فيه المنظمة الدولية
عن فرض إرادتها
فشل ذريــع ،إلــى اآلنُ ،منيت به ّ
مهمة
الـجـنــرال الـهــولـنــدي املتقاعد باتريك
كاميرت ،رئيس «لجنة تنسيق إعادة
االن ـ ـت ـ ـشـ ــار» امل ـع ـ ُن ـي ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ ات ـف ــاق
ال ـح ــدي ــدة ،الـ ــذي أع ـل ـنــه ف ــي الـ ـ ــ 13من
ٌ
كانون األول /ديسمبر املاضي .فشل
يطرح الكثير من عالمات االستفهام
ح ــول مصير ذل ــك االت ـفــاق وم ــا رافـقــه
مـ ــن ت ـف ــاه ـم ــات ع ـل ــى م ـس ــأل ــة مــدي ـنــة

الـحــديــدة ومـلــف األسـ ــرى ،ويضاعف
فــي الــوقــت نفسه الـشـكــوك فــي جدية
مـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات ال ـ ـسـ ــويـ ــد وص ــدق ـي ـت ـه ــا.
وهــي شـكــوك ُيـفـتــرض بــالــزيــارة التي
ي ـق ــوم ب ـه ــا ،الـ ـي ــوم ،امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
مــارتــن غريفيث ،إلــى صنعاء ،إمــا أن
ّ
تبددها لتعيد إحياء التفاؤل بنهاية
قــريـبــة ل ـل ـنــزاع ،وإم ــا أن تبقي عليها
ف ــي ان ـت ـظ ــار ج ــول ــة وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
األم ـي ــرك ــي ،مــايــك بــومـبـيــو ،األس ـبــوع
ّ
امل ـق ـبــل ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،ال ـتــي سـيـشــكــل
امللف اليمني بندًا رئيسًا على جدول
أعمالها.
وبـ ـع ــد مـ ـك ــوث ــه قـ ــرابـ ــة  11ي ــوم ــا فــي
مدينة الحديدة ،غادر كاميرت املدينة
ُم ّ
توجهًا إلى العاصمة صنعاء ،حيث
َي ـن ـت ـظ ــر وص ـ ـ ــول غ ــري ـف ـي ــث لــوض ـعــه
ـاوضــات الـشــاقــة التي
فــي ص ــورة امل ـفـ َ
خــاض ـهــا م ــع ط ــرف ــي ال ـن ــزاع م ــن دون
أي نتيجة .وأف ــادت مـصــادر مطلعة،
«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» ،ب ـ ــأن االجـ ـتـ ـم ــاع األخ ـي ــر
الذي عقده كاميرت بممثلي الطرفني
في «لجنة التنسيق» ليل الخميس ـ ـ
ُ ّ ً
طوال»،
الجمعة ،والذي كان «مغلقًا وم
أخفق في الوصول إلــى تفاهم ،بفعل
إصـ ـ ـ ــرار مـ ـن ــدوب ــي ح ـك ــوم ــة الــرئ ـيــس
املـنـتـهـيــة واليـ ـت ــه ،ع ـبــد رب ــه مـنـصــور
ّ
ه ــادي ،على تسلم مسؤولني أمنيني
وإداري ـ ــن مــوالــن لـهــا مـهـمــات تأمني

املدينة وإدارت ـهــا ،األمــر الــذي ترفضه
«أنـصــار الـلــه» باملطلق؛ إذ إن «مــا لم
ت ــأخ ــذه قـ ــوى ال ـ ـعـ ــدوان ب ــال ـس ــاح لن
تستطيع أن تأخذه بالسياسة» ،وفق
مــا أك ــد أم ــس الـقــائــم بــأعـمــال محافظ
الحديدة محمد عياش قحيم ،مشددًا

تتحدث «أنصار الله» عن
«تعزيزات كبيرة جدًا» باتجاه
محافظة الحديدة
على أن «لجنة التنسيق ليست لجنة
حـ ـ ــوار ،ب ــل عـلـيـهــا تـنـفـيــذ االتـ ـف ــاق ال
التشاور حــول بـنــوده» .وجــزم قحيم،
خــال مسيرة شهدتها املدينة عصر
الجمعة ،بأن «أبناء الحديدة لن يقبلوا
ببقاء الغزاة وحصارهم للمحافظة»،
مطالبًا بــ«إلــزام الطرف اآلخــر بإعادة
ّ
ٌ
تصدر
مطلب
االنتشار والتموضع».
أيضًا نـ ّـص البيان الختامي الصادر
عــن املسيرة ،الــذي نـ ّـدد بـ«الخروقات
اليومية التفاق السويد ،واستهداف
األح ـيــاء السكنية بالقصف املدفعي
واألسلحة الرشاشة».
هذه الخروقات ّ
سجلت ،خالل الساعات
املــاضـيــة ،ازديـ ــادًا ملحوظًا؛ إذ بلغت
« 214خرقًا خالل  24ساعة» ،بحسب
مــا أف ــاد بــه امل ـت ـحــدث الــرس ـمــي باسم

شبوة 7 :قتلى
بقصف إماراتي

الـجـيــش الـيـمـنــي وال ـل ـجــان الشعبية
العميد يحيى ســريــع .وأش ــار سريع،
ك ــذل ــك ،إل ــى «تـحـلـيــق مـكـثــف لـطـيــران
ال ـع ــدوان الـحــربــي واالسـتـطــاعــي في
أجـ ـ ـ ــواء م ــدي ـن ــة الـ ـح ــدي ــدة ومـخـتـلــف
م ــدي ــري ــات امل ـح ــاف ـظ ــة» ،ف ـي ـمــا تـحــدث
«ال ـت ـح ــال ــف» ع ــن « 14خ ــرق ــا إلط ــاق
الـنــار مــن طــرف امليليشيا خــال ال ــ24
ســاعــة املــاض ـيــة» .كــل تـلــك الـتـطــورات
كانت كفيلة بإحاطة اتـفــاق الحديدة
ب ـمــزيــد م ــن ال ـظ ــال الـسـلـبـيــة ،بـعــدمــا
ـص ع ـل ــى
ب ـ ـ ـ ــدا أخـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـرًا أن ـ ـ ـ ــه م ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ـ ٍ

(أ ف ب)

التطبيق ،خصوصًا أن معظم املهلة
ُ
الـتــي ُحـ ـ ّـددت لتنفيذه اســتـنـفــدت من
دون إنـ ـج ــاز .ف ــي ه ــذا اإلطـ ـ ــار ،تـبــدي
م ـص ــادر م ــن «أن ـص ــار ال ـل ــه» تـشــاؤمــا
إزاء م ـص ـيــر االت ـ ـفـ ــاق ،الف ـت ــة إلـ ــى أن
«األميركيني هم َمن يعرقلون تنفيذه
عـبــر اإلمـ ـ ــارات ووك ــائ ـه ــا» ،ومـنـ ّـبـهــة
إل ــى وجـ ــود «ت ـع ــزي ــزات ك ـب ـيــرة ج ـدًا»
بــاتـجــاه محافظة ال ـحــديــدة ،وه ــو ما
ال يمكن عـ ّـده مؤشرًا إيجابيًا .وعلى
رغـ ــم «(أن ـ ـنـ ــا) م ـت ـم ـس ـكــون ب ــاالت ـف ــاق
وسنسعى مع َمن نستطيع لتطبيقه»
وف ــق مــا تــؤكــد امل ـ ّصــادر ل ــ«األخ ـبــار»،
إال «(أن ـنــا) ال نـتــوقــع شيئًا مــن األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة ل ـض ـع ـف ـهــا وع ـ ـجـ ــزهـ ــا» .مــع
ذل ــك ،ف ــإن «غــريـفـيــث سـيـحــاول إنـقــاذ
االتفاق» بحسب املصادر نفسها.
محاوالت غريفيث اإلنقاذية ،وسعيه
إلــى االنـتـقــال إلــى املــرحـلــة املقبلة من
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ـ ـ ـ ـ الـ ـت ــي ت ـف ـيــد م ـص ــادر
مـطـلـعــة بــأنـهــا ل ــن تـغـيــب ع ــن أجـنــدة
زيارته لصنعاء ـ ـ تدفع إلى التساؤل
عـ ـ ــن األرضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـ ـقـ ــف ع ـل ـي ـهــا
املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي ،وم ـ ــدى إم ـكــان ـيــة
نجاحه في التأسيس عليها .صحيح
أن ق ــرار مجلس األم ــن األخـيــر ،2451
ال ــذي ج ــرى تـمــريــره رغ ــم اعـتــراضــات
ّ
واش ـن ـط ــن ،ش ــك ــل دف ـع ــة ق ــوي ــة لعمله
ومندوبيه على األرض ،إال أنــه يبدو

ـ ـ ـ ـ إل ــى اآلن ـ ـ ـ ـ أن ث ـمــة اخ ـتــافــا داخ ّــل
جبهة «الـتـحــالــف» ورعــاتــه قــد يمثل
حجر عثرة في طريق جهود السالم.
إذ فـيـمــا تـنـحــو ال ــري ــاض نـحــو إب ــداء
ّ
مرونة في املفاوضات تجلت بوضوح
ف ــي اإليـ ـع ــاز إلـ ــى ال ـح ـكــومــة املــوال ـيــة
ل ـهــا بــاملــواف ـقــة ع ـلــى ات ـف ــاق ال ـحــديــدة
ق ـب ـيــل اخ ـت ـت ــام مـ ـ ـش ـ ــاورات ال ـس ــوي ــد،
ي ـظ ـه ــر حـ ـت ــى إشـ ـ ـع ـ ــار آخ ـ ــر أن ث ـمــة
تمنعًا أميركيًا ـ ـ إمــاراتـيــا عــن الدفع
نـحــو نـهــايــة ســريـعــة ل ـل ـحــرب .نهاية
ّ
تعجلتها
كانت الواليات املتحدة قد
ل ــدى تـفـ ّـجــر قضية الـصـحــافــي جمال
خــاش ـق ـجــي ومـ ــا راف ـق ـه ــا م ــن غـضـبــة
عاملية على السعودية ،لكنها عــادت
وأب ـط ــأت الـضـغــط ف ــي ات ـجــاه ـهــا ،في
م ـ ـسـ ــار مـ ـ ـ ـ ــراوغ يـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـش ـكــل
ال ـجــولــة ال ـش ــرق ـ ـ ـ أوس ـط ـيــة املــرتـقـبــة
ل ــوزي ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي (ت ـبــدأ
ّ
وتمتد حتى ال ــ 15من
الثالثاء املقبل
ً
الشهر الحالي) ،والتي تشمل كال من
السعودية واإلمارات وسلطنة عمان،
نـقـطــة ف ــارق ــة ف ـيــه .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار،
أعـلـنــت وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـ ــوزيـ ـ ــر مـ ــايـ ــك بــوم ـب ـيــو
ّ
«سـيــركــز فــي أب ــو ظـبــي عـلــى ض ــرورة
ُّ
الـتــزام جميع األط ــراف مــا اتـفــق عليه
في السويد بشأن اليمن».
(األخبار)

ُ
قـ ـ ـت ـ ــل ،أم ـ ـ ـ ــس ،س ـب ـع ــة م ــواط ـن ــن
بـيـنـهــم طـفــل ف ــي قـصــف لـطـيــران
«التحالف» على منطقة السادة في
مديرية مرخة في محافظة شبوة.
وأغ ـ ــارت م ـقــاتــات الـ ـع ــدوان على
تـلــك املـنـطـقــة دع ـمــا للميليشيات
ا ُملــدعــومــة إمــاراتـيــا فــي املحافظة،
املـ ـس ـ ّـم ــاة «ال ـن ـخ ـبــة ال ـش ـبــوان ـيــة»،
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـخ ــوض مــواج ـهــات
مــع مسلحني مــن قبيلة ال ـســادة.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـ ـص ـ ــادر م ـح ـل ـي ــة ،ف ــإن
املــواج ـهــات انــدلـعــت ل ــدى مــداهـمــة
قوة من «النخبة» منزل أحد أبناء
القبيلة ،بــذريـعــة اعـتـقــال مطلوب
ب ــ«االن ـت ـمــاء إل ــى خـلـيــة إرهــاب ـيــة».
وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن الشخص
املـطـلــوب لــم يـكــن م ــوج ــودًا داخــل
امل ـن ــزل ،إال أن املــداه ـمــن أصـ ـ ّـروا
على اعتقال إخوته ،وهو ما ًقوبل
برفض األهالي .وتابعت قائلة إن
القوة املداهمة عمدت ،إثر ذلك ،إلى
البدء في إطالق النار ،ما استدعى
ردًا من ِق َبل األهالي ،أعقبه تدخل
الطيران اإلماراتي.
(األخبار)
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حراك بحريني نشط على الساحة العراقية

بغداد والنجف تفتحان أبوابهما للمعارضة؟
تشهد الساحة العراقية،
منذ الثلث األخير من الشهر
الماضي ،حراكًا بحرينيًا نشطًا
ّ
تجلى في حدثين بارزين:
استقرار عيسى قاسم في
النجف ،وافتتاح مكتب
سياسي ألحد التيارات «الثورية»
في بغداد .حدثان ّ
تعدهما
أوساط معارضة مؤشرًا إيجابيًا
إلى مستقبل العالقات ،مبدية
تفاؤلها بانطالقة جديدة من
بالد الرافدين
بغداد ــــ مازن الزيدي
بـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــان «ائـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف  14ف ـ ـبـ ــرايـ ــر»
البحريني املعارض عن تأسيس مكتب
س ـي ــاس ــي ل ــه ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـعــراق ـيــة
بغداد ،ووصول املرجع الديني آية الله
عيسى قاسم إلى مدينة النجف ،خمسة
أيـ ــام ف ـقــط .ت ـعــاقـ ٌـب تـنـفــي عـنــه أوس ــاط
معارضة أي داللة سياسية ،في حني ال
يستبعد مراقبون ومحللون وجودها.
وما بني الطرفني يقول مسؤول بارز في
«املكتب السياسي لالئتالف» ،إنــه «ما
من عالقة مباشرة بني اإلعالن ووصول
الشيخ قاسم إلى العراق ،لكن تواصلنا
معه أمر حتمي لــدوره وموقعيته على
َ
مستويي البحرين واملنطقة».
امل ــؤتـ ـم ــر الـ ـ ــذي ان ـع ـق ــد فـ ــي  22ك ــان ــون
األول /ديسمبر املاضي ،حظي باهتمام
عراقي وخليجي واسع ،وخصوصًا أن
املــواقــف الـتــي أطلقها رئـيــس «ائـتــاف
دول ــة ال ـق ــان ــون» ن ــوري املــال ـكــي خــالــه،
وال ـت ــي ات ـه ــم فـيـهــا ال ـن ـظــام الـبـحــريـنــي
بــاالس ـت ـعــانــة ب ــ«ف ــدائ ـي ــي ص ـ ــدام لقمع
م ـ ـعـ ــارض ـ ـيـ ــه ،والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــوء ال ـ ـ ــى ال ـع ـن ــف
وال ـت ـه ـم ـي ــش مـ ــع مـ ــواط ـ ـن ـ ـيـ ــه» ،دف ـع ــت
باملنامة إلى استدعاء القائم باألعمال
الـعــراقــي لــديـهــا ،واعـتـبــار تـلــك املــواقــف
ً
«تدخال في شؤون البحرين الداخلية»،
ً
فضال عن املطالبة املتجددة بـ«التصدي
الحتضان تنظيمات مصنفة إرهابية».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــر وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون
ال ـخ ــارج ـي ــة اإلم ـ ــارات ـ ــي ،أن ـ ــور ق ــرق ــاش،
تنظيم الحدث على األراضــي العراقية،
معتبرًا أنــه «يمثل سابقة خطيرة في
التدخل في شؤون البحرين الداخلية».
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة امل ـق ــاب ـل ــة ،يـ ــرى ال ـق ـي ــادي
فــي «ائـتــاف  14فـبــرايــر» ،والــذي رفض

الكشف عن اسمه ،أن «املؤتمر يمثل نقلة
نــوع ـيــة لـعـمــل امل ـع ــارض ــة ،ألن ــه تــدشــن
للعمل الـسـيــاســي لـنــا ولـكــل املـعــارضــة
الـبـحــريـنـيــة» ،عـ ـ ّ
ـادًا إيـ ــاه ـ ـ ـ ـ رغ ــم بعض
«االخ ـ ـتـ ــافـ ــات ال ـش ـك ـل ـي ــة» بـ ــن ال ـق ــوى
املعارضة ـ ـ «إنـجــازًا لها جميعًا ،ألنها
م ـتــوحــدة ف ــي عـمـقـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي».
وعـ ـ ـ ــن س ـ ـبـ ــب وقـ ـ ـ ـ ــوع االخـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ع ـلــى
العاصمة الـعــراقـيــة ،يلفت إلــى «(أنـنــا)
نـعـتـقــد ب ــأن الـ ـع ــراق ه ــو أك ـث ــر ال ـب ـلــدان
ً
ال ـعــرب ـيــة ت ـف ــاع ــا م ــع املـ ـع ــارض ــة ،وقــد
ُ
تــزامــن الـحــدث مــع مؤتمر آخــر عقد في
العاصمة اللبنانية بيروت» ،من دون أن
يستبعد في حديثه إلى «األخبار» خيار
العاصمة البريطانية لندن كمقر ملزاولة
بعض األنـشـطــة السياسية ،على غــرار
ق ــوى مـعــارضــة أخـ ــرى« ،لـكـنـنــا ال نجد
في بريطانيا حليفًا لنا» .ويطرح إعالن
ً
تــأس ـيــس «امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي» سـ ــؤاال
ّ
مقار «االئـتــاف»
حــول إمكانية انتقال
إلى العراق ،وهو أمر ال ينفيه القيادي،
ً
قائال« :نعم ،لدينا وجود هنا ،ونسعى
الــى توسعة عالقاتنا وتحالفاتنا مع
الشعب والحكومة ومختلف التيارات
واألحـ ــزاب والـفـصــائــل» ،مـشـيـرًا إلــى أن
«املــؤتـمــر هــدفــه االنـتـقــال بالعمل نحو
العلن ،وهذا سيأخذ أبعادًا وامتدادات
طبيعية ،في ظل الدعم العراقي املمنوح،
بما يــوفــر أرضـيــة صالحة لعمل كبير
جدًا في قادم األيام».
على خط مــواز ،وفي  27كانون األول/
دي ـس ـم ـبــر املـ ــاضـ ــي ،وصـ ــل ق ــاس ــم إل ــى
مــدي ـنــة ال ـن ـج ــف ،ال ـعــاص ـمــة الــروح ـيــة
للمرجعية الشيعيةّ .
مر الحدث هادئًا
من دون أي ضجيج .حتى اللحظة ،لم
ّ
تسجل السلطات البحرينية اعتراضًا
عـلــى انـتـقــالــه لــإقــامــة الــدائ ـمــة هـنــاك،
ّ
لكن مقربني منه يــؤكــدون عــزمــه على
مواصلة نشاطه السياسي مــن منفاه
الجديد ،إنمًا بعيدًا عن أضواء اإلعالم
املـحـلــي ال ـع ــراق ــي .ع ــزم ال ي ـبــدو ـ ـ ـ ـ إلــى
اآلن ـ ـ أن ثمة حساسية لــدى مرجعية
ال ـن ـج ــف إزاءه؛ إذ إن ق ــاس ــم اف ـت ـتــح
ن ـشــاطــه االج ـت ـمــاعــي ب ــزي ــارة آي ــة الـلــه
علي السيستاني ،وبقية املــراجــع في
م ـكــات ـب ـهــم ،وه ــو ع ــرف نـجـفــي ُيـعـتـبــر
ترحيبًا بـنـشــاط الـضـيــف االجتماعي
والعلمي وحتى السياسي.
إال أن م ــا ال ي ـم ـكــن إغـ ـف ــال ــه ،ف ــي ه ــذا
اإلطـ ــار ،أن السيستاني امـتـنــع ،طــوال
األزمـ ـ ــة امل ـم ـت ــدة م ـنــذ شـ ـب ــاط /ف ـبــرايــر
 ،2011ع ــن إص ـ ــدار أي مــوقــف ي ـطــاول
ال ـن ـظ ــام ال ـح ــاك ــم ف ــي ال ـب ـحــريــن بشكل
م ـب ــاش ــر ،م ـك ـت ـف ـيــا ب ـب ـي ــان ــات ال ـت ـعــزيــة
ّ
وال ـت ـضــامــن ،حـتــى إن ــه ل ــم يـعــلــق على

ً
السيستاني مستقبال قاسم أواخر الشهر الماضي (عن الويب)

« 14فبراير»:
نحن جزء من محور
المقاومة
يلفت الـقـيــادي فــي «املكتب السياسي
الئ ـتــاف  14فـبــرايــر» إل ــى أن «مؤتمر
إعالن املكتب السياسي انعقد في أهم
مــوقــع تنعقد فيه املــؤتـمــرات الرسمية
ف ــي الـ ـع ــراق (ف ـن ــدق ال ــرش ـي ــد) ،وبـعـلــم
ط ـيــف واسـ ــع م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة،
وبــال ـت ـن ـس ـيــق مـ ــع ع ـ ــدد مـ ــن األحـ ـ ــزاب
والـفـصــائــل والشخصيات الرسمية»،
مشيرًا فــي حديثه إلــى «األخ ـبــار» إلى
أن «االئ ـت ــاف أرس ــل دع ــوات إل ــى عــدد
مــن الشخصيات الـعــراقـيــة ،حيث كان
مفترضًا حضور زعيم تحالف الفتح
هادي العامري ،وزعيم ائتالف النصر
حـيــدر الـعـبــادي ،وزعـيــم عصائب أهل
الـحــق قيس الـخــزعـلــي ،إال أن الفعالية
تزامنت مع جلسة برملانية ،فلم يحضر
سوى  39نائبًا ،إضافة إلى عدد كبير
م ــن ش ـي ــوخ ال ـع ـشــائــر وآخـ ــريـ ــن» .وال
يـخـفــي ال ـق ـي ــادي نـفـســه ع ــاق ــة ت ـيــاره
ً
بـ«محور املقاومة» ،قائال إن التموضع
السياسي لــ«االئـتــاف» هــو «فــي عمق
هــذا امل ـحــور ،وعالقتنا مــع كــل املحور
عالقة استراتيجية عميقة».

ق ـ ـ ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة سـحــب
ال ـج ـن ـس ـيــة م ــن وك ـي ـل ــه امل ـط ـل ــق ه ـن ــاك،
حسني النجاتي ،في عام  ،2014بتهمة
«جمع الحقوق الشرعية» .وهو إحجام
ّ
تبرره أوساط «املرجعية» بأن األخيرة
«نأت بنفسها عن التدخل املباشر في
األزم ــة الـبـحــريـنـيــة» ،الفـتــة فــي حديث
إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» إلـ ـ ــى أن «امل ــرج ـع ـي ــة
اكتفت بإبداء مالحظاتها عبر قنوات
رسمية وغير رسمية مع نظام الحكم
البحريني قبل األزمــة وكذلك بعدها»،
ّ
في سلسلة رسائل؛ لعل أبرزها رسالة
السيستاني في كانون الثاني /يناير
ّ
 2015إلى الحكومة البحرينية (سلمها
نــائــب رئـيــس الـبــرملــان ال ـعــراقــي ،همام
حـ ـ ـم ـ ــودي ،إلـ ـ ــى س ـف ـي ــر ال ـب ـح ــري ــن فــي
بغداد) ،والتي ُوصفت بأنها «شديدة
ال ـل ـه ـج ــة» ،إذ ت ـض ـ ّـم ـن ــت تـ ـح ــذيـ ـرًا مــن
اعـتـقــال زعـيــم «جـمـعـيــة ال ــوف ــاق» علي
سلمان ،وتحذيرًا من تداعيات ذلك.
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العالم

العالم

فلسطين

الواليات المتحدة

«السلطة» تضرب صمود األسرى مجددًا
ينته مسلسل َتحويل السلطة
لم ِ
الفلسطينية وزارة األسرى إلى مجرد هيئة،
فهي منذ أن أقالت قبل مدة قصيرة
عيسى قراقع من إدارة الهيئة ،تواصل
تقليص دورها ،في وقت تحاصر فيه
«نادي األسير» ،المؤسسة األقدم ،تحت
وقع «الضغوط» اإلسرائيلية
رام الله ــ مي رضا
فوجئ أحد عشر محاميًا يعملون في
«هيئة شــؤون األســرى» الفلسطينية
بإنهاء خدماتهم وتمثيلهم األســرى
أمام محاكم العدو اإلسرائيلي ،إذ لم
ُ
تجدد الهيئة عقود عملهم السنوية
ك ـم ــا جـ ــرت ال ـ ـعـ ــادة م ـن ــذ عـ ــام .2008
الـ ـخـ ـط ــوة غ ـي ــر امل ـس ـب ــوق ــة ق ـب ــل أيـ ــام
طاولت رئيس الــدائــرة القانونية في
الهيئة إيــاد مـســك ،ومحامني آخرين
شهيرين في قضايا األسرى ،في وقت
امتنعت فيه الهيئة ،التي كانت وزارة
ســاب ـقــا ،ع ــن ت ـقــديــم أس ـب ــاب واض ـحــة
ل ــذل ــك ،ت ـمــامــا ك ـمــا فـعـلــت ع ـنــد إقــالــة

تحاول رام الله تقليص دور «نادي
األسير» لمصلحة «الهيئة»
رئيسها السابق (كان وزير األسرى)
عيسى قــراقــع ،وســط أزم ــات تراكمية
تــاحــق الـهـيـئــة وبـجــانـبـهــا مؤسسة
«نادي األسير الفلسطيني».
ويــربــط كـثـيــرون بــن مــا ح ــدث ،وبــن
ال ـت ـه ــدي ــد األمـ ـي ــرك ــي واإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
املتواصل في ملف األســرى ،وخاصة
قـضـيــة روات ـب ـهــم ال ـتــي صـ ــارت طــرف
مقايضة مقابل استمرار املساعدات
للسلطة الفلسطينية ،بل صار ّ
تحول
وق ـ ــف م ـخ ـص ـص ــات األسـ ـ ـ ــرى شــرطــا
ألي م ـف ــاوض ــات الح ـق ــة .وع ـلــى مــدى

اعتدى مجهولون على ّ
مقر تلفزيون «فلسطين» الرسمي في غزة أمس (آي بي ايه)

السنتني املاضيتني ،لوحظ أن «هيئة
األس ـ ــرى» أوق ـف ــت ص ــرف مستحقات
م ـج ـمــوعــة م ــن األسـ ـ ــرى وامل ـح ــرري ــن،
لكنها تراجعت جراء ضغوط واسعة.
مع ذلك ،خرجت تسريبات نهاية العام
املاضي عن إعادة هيكلة املؤسستني،
ثم ثبتت التوقعات مع إقالة قراقع ،ثم
إيقاف رواتب  27محاميًا يعملون في
«ن ــادي األس ـيــر» ،وحاليًا وقــف عقود
األخـيــريــن ،وهــي الخطوات التي رأى
فيها املحامون والباحثون في قضايا
األسرى وحقوق اإلنسان أنها مقدمة
للتخلص من «النادي» والتخلي عنه،
رغم أنه مؤسسة عريقة تخدم األسرى
قبل إنشاء السلطة وهو جزء من إرث
ق ـي ــادات «ف ـت ــح» .وك ــان ــت الـسـلـطــة قد

حولت «وزارة شــؤون األس ــرى» التي
تــأسـســت ع ــام  1998إل ــى هـيـئــة تتبع
«مـنـظـمــة الـتـحــريــر» فــي  ،2014جــراء
تحريض إســرائـيـلــي وأمـيــركــي تحت
عنوان «استغالل املساعدات الدولية
ف ــي ت ـمــويــل األس ـ ــرى ال ــذي ــن يـنـفــذون
عمليات إرهابية».
منذ متى بدأت اإلشكالية؟ كان واضحًا
أن اإلض ـ ـ ــراب ال ـج ـمــاعــي األخـ ـي ــر في
سجون العدو الذي جرى في نيسان/
أبريل ( 2017انتهى بعد  41يومًا) كان
محطة فارقة في األزمة الداخلية لكل
من «النادي» و«الهيئة» .فمنذ أن أثار
ً
اإلض ــراب ج ــدال فــي األوس ــاط املعنية
جـ ـ ــراء ع ـ ــدم ت ـح ـق ـي ـقــه ك ــام ــل أه ــداف ــه،
اس ـت ـغ ـلــت ال ـس ـل ـطــة امل ــوق ــف لتشكيل

لجنة يــرأسـهــا أمــن الـســر لـ«مركزية
ً
فـتــح» ال ـلــواء جـبــريــل ال ــرج ــوب ،قــائــا
نهاية العام املاضي« :ستتم مأسسة
ال ــدوائ ــر املـخـتـصــة ب ـش ــؤون األس ــرى
ودمجها فــي دائــرة واحــدة هــي هيئة
ش ــؤون األس ــرى واملـحــرريــن فــي إطــار
فهمنا الــوطـنــي ،بـعـيـدًا عــن املــزاجـيــة
وال ـش ـخ ـص ـن ــة» ،م ـض ـي ـفــا« :س ـن ـكــرس
مبدأ التخصص لرفع جودة الخدمة
املقدمة إلى األسرى واملحررين ...وفقًا
آلليات واضحة وقائمة على الرقابة
والشفافية».
واآلن ،تـ ـتـ ـح ــدث م ـ ـصـ ــادر إع ــام ـي ــة
ومـ ـحـ ـلـ ـي ــة عـ ـ ــن أن إن ـ ـ ـهـ ـ ــاء خـ ــدمـ ــات
م ـســك وزم ــائ ــه ف ــي «ال ـه ـي ـئــة» يـعــود
إلـ ـ ــى «ت ــوصـ ـي ــات األجـ ـ ـه ـ ــزة األم ـن ـي ــة

(ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة) ب ــوق ــف عـ ـق ــوده ــم»،
ف ــي ح ــن أن م ـص ــادر أخـ ــرى وأس ــرى
م ـ ـحـ ــرريـ ــن ،ق ـ ــال ـ ــوا ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن
الـ ـسـ ـب ــب ال ــرئـ ـيـ ـس ــي هـ ــو «ت ـغ ـي ـي ــرات
جــذريــة متدحرجة سيشهدها نــادي
األس ـ ـيـ ــر وه ـي ـئ ــة ش ـ ـ ــؤون األسـ ـ ـ ــرى»،
وذلــك بتقليص صالحيات «النادي»
ً
أوال ،وإخ ــراج «املزعجني» من الهيئة
ّ
ثانيًا» .ويرد هؤالء على التبرير األول
بالقول إن «غالبية الوظائف الرسمية
ً
تخضع للفحص األم ـنــي أص ــا منذ
سنوات تلقائيًا».
تـ ـ ـش ـ ــرح ت ـ ـلـ ــك املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر أن «ه ـي ـئ ــة
األس ـ ـ ــرى» ت ـن ــوي ضـ ــرب عـصـفــوريــن
بـحـجــر جـ ــراء وق ــف امل ـحــامــن ال ـ ـ ،11
ألن هــذه الـخـطــوة تريحها مــن أعباء

البشير يقمع «جمعة التغيير» :احتجاجات الخبز أزمة مفتوحة؟

في استمرار الحتجاجات الخبز في السودان ،املطالبة
بــإس ـقــاط ن ـظــام الــرئ ـيــس عـمــر الـبـشـيــر ،عـلــى خلفية
األزم ــة االقـتـصــاديــة الـخــانـقــة ،خــرج امل ـئــات ،أم ــس ،في
جمعة «التغيير والحرية» ،في تظاهرات في العاصمة
الـخــرطــوم ومدينة أم درم ــان ،الــواقـعــة قبالة العاصمة
على الضفة الغربية لنهر النيل ،تلبية لدعوة «تجمع
املهنيني الـســودانـيــن» ،الــذي انضمت إليه قــوى «نــداء
السودان» و«اإلجماع الوطني» ،و«التجمع االتحادي».
تظاهرات محدودة ،أمس ،دشنت دعوات ألسبوع حافل
بالتظاهرات ،تعتزم قوى املعارضة إطالقها في األيام
املقبلة ،بتنظيم موكب ثالث إلــى القصر الجمهوري،
األحد املقبل ،لتسليم مذكرة تطالب البشير بالتنحي،
قبل التوجه نحو البرملان في أم درمان ،األربعاء املقبل،
ُ
لتسليم مذكرة تطالب برحيل الحكومة الحالية.
فــي الـخــرطــوم ،خــرجــت تـظــاهــرات متفرقة فــي أحـيــاء

م ـس ـت ـح ـق ــات نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة ل ـه ــم،
وخ ــاص ــة أن الـعـقــد ال ـس ـنــوي (ال ـنــوع
القابل للتجديد) ّ
يمهد للوصول إلى
صيغة قانونية تجيز لهم الحصول
على «نهاية الخدمة» ،وهو ما عملت
«ال ـه ـي ـئــة» ع ـلــى اس ـت ـبــاقــه ،عـلـمــا بــأن
العقود من هذا النوع تعمل به غالبية
مؤسسات السلطة وقائمة واسعة من
شركات القطاع الخاص.
ثـ ـم ــة خـ ـ ـطـ ــوات أخـ ـ ـ ــرى ي ـ ـحـ ــذر مـنـهــا
محررون دخلت حيز التنفيذ وتهدف
إل ــى إض ـع ــاف دور «ال ـه ـي ـئــة» ولـيــس
«ن ـ ـ ــادي األس ـ ـيـ ــر» ف ـح ـس ــب ،وه ـن ــا لــم
ت ـن ـجــح ت ـص ــري ـح ــات رئـ ـي ــس الـهـيـئــة
ال ـجــديــد ،ال ـل ــواء قـ ــدري أب ــو ب ـكــر ،في
طمأنة األسرى واملحررين ،ملا قال إن
ما يحدث هو مباحثات بني «الهيئة»
و«ال ـ ـنـ ــادي» لـتـقــديــم خ ــدم ــات أفـضــل
وصياغة «عالقة تكاملية» دون تكرار
ل ـل ـخــدمــات واخـ ـت ــاط ل ـل ـصــاح ـيــات.
وم ــا س ـبــق ي ــؤك ــده ام ـت ـعــاض رئـيــس
الهيئة السابق ،قراقع ،مما يجري ،إذ
ح ــذر مــن وج ــود م ـحــاوالت إلضـعــاف
«الـهـيـئــة» وتـهـمـيــش دوره ـ ــا ،تــزامـنــا
مع استهداف حكومة العدو لألسرى.
وقــال قراقع في تصريحات إعالمية:
«جـمـعـيــة نـ ــادي األس ـي ــر أي ـضــا يجب
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـل ـي ـه ــا وت ـ ـعـ ــزيـ ــز دوره ـ ـ ــا
وه ــي كـمــا الهيئة رسـمـيــة ومسجلة،
وأعضاؤها منتخبون ديموقراطيًا».
وكان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
جلعاد أردان قد ّلوح بفرض عقوبات
إضافية على األســرى الفلسطينيني،
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا تـ ـقـ ـلـ ـي ــص عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــزي ـ ـ ــارات
العائلية ،وإل ـغــاء االع ـتــراف بممثلي
األق ـ ـسـ ــام والـ ـسـ ـج ــون ،ووقـ ـ ــف ال ـف ــرز
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي داخ ـ ــل ال ـ ـغـ ــرف وأقـ ـس ــام
املعتقالت ،ووقــف «أمــوال الكانتينا»
(امل ـ ـق ـ ـصـ ــف) ال ـ ـتـ ــي ت ـح ــول ـه ــا «ه ـي ـئــة
األسـ ـ ـ ــرى» إل ـي ـه ــم (  400ش ـي ـكــل لـكــل
أسـيــر) ،وكذلك األم ــوال التي ُيدخلها
أهاليهم (م ــن  600شيكل إلــى 1200
ش ـي ـك ــل كـ ـح ــد أعـ ـ ـل ـ ــى) ،وأي ـ ـضـ ــا مـنــع
ّ
األســرى من تسلم مطابخ األقسام أو
تحضير الطعام بأنفسهم.

إغالق «الحكومة الفدرالية» مستمر:
 800ألف عامل ينتظرون «الشيوخ» وترامب
بدأ الكونغرس األميركي
دورته الجديدة بعقد
جلسته األولى وسط انقسام
بين الديموقراطيين الذين
يسيطرون على مجلس
النواب والجمهوريين الذين
ّ
عززوا غالبيتهم في مجلس
الشيوخ .ومن أول التحديات
بين الحزبين ،كان إقرار تمويل
الحكومة من أجل وقف
للوكاالت
اإلغالق الجزئي
ّ
الفدرالية .وفيما تمكن
الديموقراطيون من تمرير
مؤقت في مجلس
تمويل ّ
النواب ،إال أن من المتوقع أن
ُيعرقل من قبل الجمهوريين
في مجلس الشيوخ
م ــا زال م ــن غ ـي ــر امل ـ ـعـ ــروف إل ـ ــى مـتــى
سيستمر اإلغ ــاق الـجــزئــي للحكومة
ال ـفــدرال ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،عـلــى الــرغــم من
إقـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب ،أول مــن أمــس،
ّ
نصني تشريعيني يرميان إلى إنهائه.
األم ــر اآلن بـيــد مجلس الـشـيــوخ الــذي
ّ
مــن املـ ّ
ـرجــح أل يــوافــق عليهما بسبب
عــدم تلبيتهما شــرط الرئيس دونالد
ترامب بتمويل بناء جدار على الحدود
مع املكسيك.
ف ـج ــوة ال ـت ـمــويــل ال ـت ــي ظ ـه ــرت لـلـمــرة
الـ ـث ــالـ ـث ــة خ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ــام ،ت ـل ـق ــي الـ ـض ــوء
عـلــى واح ــد مــن أط ــول اإلغ ــاق ــات التي
تشهدها الحكومة الفدرالية تاريخيًا.
وقــد أدى ذلــك إلــى إغــاق أجــزاء كبيرة
م ــن وزارات رئ ـي ـس ـيــة ع ـ ـ ّـدة ووك ـ ــاالت

اتحادية ،منذ  21كانون األول ،عندما
فشل الكونغرس فــي تمرير امليزانية.
فعلى الــرغــم مــن أن نـحــو  75فــي املئة
من الحكومة قد ّ
موله الكونغرس ،إال
أن وك ــاالت رئيسية مـثــل وزارة األمــن
الداخلي ،والعدل ،والزراعة ،والخزانة،
وال ـن ـقــل والـ ـتـ ـج ــارة ،ووزارة اإلس ـك ــان
والـتـنـمـيــة املــدن ـيــة ،إضــافــة إل ــى وكــالــة
حماية البيئة ،بقيت من دون تمويل.
ّ
النصان اللذان ّ
النواب،
أقرهما مجلس
ّ
ً
يلحظان تمويال مؤقتًا
أول من أمــس،
ُ
ل ــإدارات الفدرالية املغلقة ،ويتيحان
ّ
للتوصل إلى
الوقت إلجراء مفاوضات
اتـفــاق بــن البيت األبـيــض واملعارضة
الديموقراطية ،بـشــأن السبيل األمثل
لـلـتـصـ ّـدي لـلـهـجــرة غـيــر الـشــرعـيــة .إال
أن زعـ ـي ــم األغ ـل ـب ـي ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة فــي
ـس ال ـش ـي ــوخ م ـي ـتــش مــاكــون ـيــل،
م ـج ـلـ ّ
أعـلــن أنــه لــن يـحـ ّـدد مــوعـدًا للتصويت
ّ
ّ
النصني إل إذا حصل من
على هذين
ت ـ ّـرام ــب ع ـلــى ال ـض ــوء األخ ـض ــر بــذلــك،
ألن ـه ـم ــا ف ــي ن ـه ــا ّي ــة املـ ـط ــاف ل ــن يــريــا
ال ـنــور إذا لــم يــوقــع عليهما الــرئـيــس.
ويضمن أحد ّ
النصني لغاية  30أيلول،
تمويل معظم اإلدارات الفدرالية املغلقة
حاليًا ،فيما ّ
يمول ّ
النص اآلخــر لغاية
 8ش ـبــاط املـيــزانـيــة الـحـســاســة ل ــوزارة
األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي امل ـس ــؤول ــة ع ــن ضبط
الـ ـح ــدود ،وذلـ ــك ب ـهــدف إت ــاح ــة الــوقــت
ّ
ّ
للتوصل إلى حل لهذه املسألة
الكافي
الخالفية.
وف ـي ـمــا ي ــدخ ــل ه ــذا اإلغـ ـ ــاق أسـبــوعــه
ّ
ال ـث ــال ــث ،ف ـهــو يــت ـخــذ أوج ـه ــا عـ ـ ّـدة من
تبادل االتهامات واللوم بني الحزبني.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـص ـ ّـر ف ـيــه تــرامــب
ضغوطًا
على مطلبه ،يواجه ماكونيل
ّ
أعضاء في حزبه من أجل التدخل
من
ٍ
ّ
لـحــل امل ــأزق ال ــذي تــرك  800ألــف عامل
فــدرالــي ،إمــا في إجــازة أو يعملون من
دون أج ــر .ماكونيل ال ــذي يسعى ،من
خــال تغييب نفسه حــالـيــا ،إلــى إلقاء
اللوم على الديموقراطيني ،يعمل على
«ح ـم ــاي ــة» ال ـج ـم ـهــوريــن ،وخـصــوصــا

ينوي ترامب إبقاء اإلغالق قائمًا
إلى أن يحصل على تمويل الجدار
مع المكسيك (أ ف ب)

يعارض البيت األبيض
ّ
بشدة اإلجراءين اللذين
ّ
أقرهما مجلس النواب

هؤالء الذي قد يترشحون لالنتخابات
الــرئــاس ـيــة ع ــام  ،2020بـمــن فـيـهــم هو
نفسه.
األمــر نفسه يسري على تــرامــب ،الــذي
يتحدث عن الحاجة لـ«الحماية» على
الحدود الجنوبية للبالد .هو قال إنه
يـنــوي إبـقــاء اإلغ ــاق الحكومي قائمًا
إل ــى أن يـحـصــل عـلــى تـمــويــل ال ـج ــدار،

ـال ب ــال ـع ـم ــاء فــي
ف ـي ـم ــا ب ـ ــدا غ ـي ــر م ـ ـبـ ـ ٍ
إدارة أمـ ــن املـ ــواصـ ــات ،وغ ـي ــره ــم من
ّ
والعمال
العاملني فــي املـجــال األمـنــي،
ال ـ ـفـ ــدرال ـ ـيـ ــن ،ال ـ ــذي ـ ــن ب ـ ــات ـ ــوا ض ـح ـيــة
مواجهة سياسية .أمــا امل ــرة الوحيدة
التي ّ
تطرق خاللها الرئيس األميركي
إلى العمال الحكوميني ،فقد كانت من
خالل اعتباره العديد منهم أنهم «قوة
معادية» وجــزءًا من «الدولة العميقة»
ال ـتــي ال يـثــق بـهــا ه ــو وداع ـم ـي ــه« .هــل
ـون أن غــال ـب ـيــة
ي ـ ـ ــدرك ال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ـ ّ
األشـخــاص الــذيــن ال يتلقون أج ـرًا هم
دي ـم ــوق ــراط ـي ــون؟» ت ـس ــاءل ت ــرام ــب في
تغريدة عبر «تويتر».
رؤيــة ترامب هــذه التي تستند إلــى أن
غالبية القوة العاملة هي ديموقراطية
«غ ـيــر مـثـ ّـبـتــة» ،بـحـســب مــا أش ــار إليه
البروفسور بــول اليــت فــي حديث إلى
صحيفة «نيويورك تايمز» .وقــد لفت
ه ــذا األخ ـيــر إل ــى أن اسـتـنـتــاج تــرامــب
مبني عـلــى أن «االتـ ـح ــادات الـفــدرالـيــة
تملك وجودًا كبيرًا بني القوى العاملة
ال ـف ــدرال ـي ــة ،وغــالـبـيــة ه ــذه االت ـح ــادات
ديـمــوقــراطـيــة .ولـكــن لــم يكن هـنــاك أي
ّ
يتطرق إلى تلك املسألة».
استطالع
املــواجـهــة األول ــى بــن الديموقراطيني
وال ـج ـم ـه ــوري ــن بـ ـ ـ ــدأت ،ويـ ـب ــدو أن ـهــا
س ـت ـس ـت ـمــر إلـ ـ ــى وقـ ـ ــت لـ ـي ــس ب ـق ــري ــب،
خصوصًا أن البيت األبـيــض يعارض
ّ
بشدة اإلجراءين اللذين ّ
أقرهما مجلس
ً
الـ ـن ــواب ،ألن ـه ـمــا ال يـلـحـظــان تـمــويــا
لـبـنــاء ال ـج ــدار ال ـح ــدودي ال ــذي يــريــده
ت ــرام ــب ،وي ــرف ـض ــه ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،س ـ ـ ـ ــارع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــون إلـ ــى
ـ«التصويت العديم الفائدة
التنديد ب ّ
ال ــذي ال يــوفــر الــوســائــل الـتــي نحتاج
إلـيـهــا لـتــأمــن ح ـ ّـدودن ــا» ،فـيـمــا يـقــول
الديموقراطيون إنهم يـ ّ
ـؤيــدون تعزيز
بـ ـع ــض اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات األمـ ـنـ ـي ــة مل ــراق ـب ــة
ال ـح ــدود وضـبـطـهــا ،لكنهم يــرفـضــون
بـ ـش ــدة بـ ـن ــاء جـ ـ ــدار ي ـع ـت ـبــرونــه «غ ـيــر
ّ
فعال» و«باهظ الكلفة».
(األخبار)

تقرير

السودان

تتجدد االحتجاجات في السودان
ضد نظام البشير ،وسط دعوات
وتوجيهات المعارضة التي تسعى
إلى التركيز على القصر الجمهوري
والحكومة ،فيما يستمر البشير في
مواجهة أكبر األزمات السياسية التي
يشهدها باستخدام العنف
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الحلفايا ،وأركــويــت ،وبيت املــال ،والكالكلة ،والجريف
شرق العاصمة .أما في مدينة أم درمان ،معقل طائفة
األنصار ،التي يتزعمها رئيس حزب «األمــة» القومي
امل ـع ــارض ،ال ـصــادق امل ـهــدي ،فـخــرج املـحـتـجــون عقب
أدائـهــم صــاة الجمعة ،فــي مسجد نــوبــاوي ،هاتفني:
«حرية ســام وعــدالــة» ،تنديدًا باستمرار أزمــة انعدام
الـخـبــز (ارت ـف ـعــت أس ـع ــاره ثــاثــة أض ـع ــاف) وال ــوق ــود
والسيولة ،وقمع الـحــريــات ،ومطالبني برحيل النظام
الحاكم.
وك ـمــا دأب ــت ق ــوات األم ــن مـنــذ ان ـطــاق االحـتـجــاجــات
فــي ال ــ 19مــن كــانــون األول/ديـسـمـبــر املــاضــي ،أطلقت
الـ ـش ــرط ــة ،أم ـ ـ ــس ،ال ـ ـغـ ــاز امل ـس ـي ــل لـ ـل ــدم ــوع ل ـت ـفــريــق
املتظاهرين ،بعدما انتشرت في الساحات الرئيسية
في كل من الخرطوم وأم درمــان ،في استخدام مفرط
للقوة ،بــرره البشير ،قبل يــوم ،خــال حديث لزعماء
الـ ـط ــرق ال ـص ــوف ـي ــة ،ف ــي م ـقــر إق ــام ـت ــه ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
ُ
بالقول« :أحيانًا نجبر على استخدام السالح ،ولكننا
نستخدمه في أقل درجة ممكنة ،وحتى في هذه نحن
ً
نستخدمه لوقف قتل املزيد وحفظ األم ــن» .وفضال
ع ــن م ــواج ـه ــة االح ـت ـج ــاج ــات بــال ـع ـنــف املـ ـف ــرط ال ــذي
وصل حد إطــاق الرصاص الحي بوجه املتظاهرين،
ال ــذي سقط منهم  37ســودانـيــا ،وفــق منظمة «العفو
الدولية» (أقرت الداخلية بمقتل  19منهم) ،يواجه نظام
البشير ،املعارضة السياسية الداعمة لالحتجاجات،
عبر عناصر جـهــاز األمــن واملـخــابــرات الــوطـنــي ،التي
تعتقل منذ مدة ،قادتها والنشطاء والصحافيني ،الذين
ّ
يعبرون عن آراء مناهضة للنظام ،آخرهم ،مساء أمس،

خرج
المحتجون
عقب أدائهم
صالة الجمعة
في مسجد
نوباوي تنديدًا
باستمرار
األزمة والقمع
(أ ف ب)

اعتقلت ُّاألجهزة األمنية القيادي البارز
في «تجمع المهنيين» محمد ناجي األصم
عـضــو س ـكــرتــاريــة «تـجـمــع امل ـه ـن ـيــن» ،مـحـمــد نــاجــي
األصم ،بحسب ما أعلن التجمع في صفحته الرسمية
ً
فــي «فـيـسـبــوك» ،مـحـمــا األج ـهــزة األمـنـيــة مسؤولية
ســام ـتــه ،ب ـعــد ي ــوم م ــن اع ـت ـقــال ال ـص ـحــافــي فيصل
محمد صالح ،الحائز جائزة «بيتر ماكلر» للصحافة
األخالقية والشجاعة عام  ،2013وأحــد املدافعني عن
ح ـقــوق الـصـحــافـيــن فــي الـ ـس ــودان ،بـحـســب مــا أفــاد

أقرباؤه وكالة «فرانس برس».
ّ
يجمع املراقبون على أن االحتجاجات الدامية تشكل
أكـبــر تـهــديــد يــواجــه الـبـشـيــر ،مـنــذ تــولـيــه السلطة في
ان ـقــاب ع ــام  .1989دبـلــومــاســي أوروب ـ ــي ،طـلــب عــدم
ال ـك ـش ــف ع ــن اسـ ـم ــه ،ت ـح ــدث إلـ ــى وك ــال ــة ال ـص ـحــافــة
الـفــرنـسـيــة ،رأى أن «الـبـشـيــر سـيـكــون تـحــت ضغط
دائ ــم» ،موضحًا أن «العامل الحاسم سيكون موقف
أج ـهــزة األمـ ــن ،وخـصــوصــا ال ـج ـيــش» .وأضـ ــاف« :إذا
استمر القمع بهذه القسوة ،فلن يسمح الجيش بذلك،
وهــذا هــو السبب فــي أن حركة االحتجاجات الحالية
خطيرة (على مستقبل البشير)» .من جهته ،يوضح
الخبير األميركي في الشؤون السودانية ،البروفيسور
في جامعة هــارفــرد ،إريــك ريفز ،أن «هــذه التظاهرات
والغضب الذي أدى إليها ،أقوى من أي تظاهرات أخرى
شهدناها في السنوات األخيرة» ،مشيرًا إلى أن «ليس
هـنــاك شــيء يمكن أن يخفف مــن املشكلة» .فبشأن
االقتصاد ،الــذي يواجه صعوبات ،خصوصًا بسبب
ّ
ارتفاع نسبة التضخم ،والنقص في العمالت األجنبية،
رغــم رفــع الــواليــات املتحدة في تشرين األول /أكتوبر
عام  ،2017الحصار االقتصادي الذي كان مفروضًا
عـلــى ال ـبــاد مـنــذ عـشــريــن عــامــا ،ي ــرى ريـفــز أن ــه «فــي
حالة انهيار منذ نحو عقد» ،وأن «النظام يحافظ على
السلطة فقط مــن خــال ميزانيات وطنية مخصصة
بشكل كبير لنفقات الجيش وأجهزة األمــن» ،مشيرًا
إل ــى أن الـبـشـيــر «ي ــواج ــه مـعــارضــة شعبية مفتوحة
ومتزايدة ...وكل ذلك يجعل مستقبله غير مؤكد».
(األخبار)

عمران خان في أنقرة:
دوافع اقتصادية لباكستان ...وفوائد سياسية لتركيا
أظهرت زيارة عمران خان
ألنقرة حرص إسالم آباد
على توسيع العالقات
الثنائية في إطار البحث عن
جدد.
شركاء اقتصاديين ّ
في الوقت نفسه ،تلقف
إردوغان المبادرة بحرص
مقابل ،بغية جني عوائد
في السياسة ،كما االستثمار،
أبرزها مسعى ألداء دور أكبر
في الملف األفغاني
ال اسـتــراتـيـجـيــة واض ـح ــة ،حـتــى اآلن،
ب ـشــأن ال ـت ـمــوضــع ال ـس ـيــاســي لـعـمــران
خـ ـ ـ ـ ــان .األك ـ ـ ـيـ ـ ــد أن رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
الباكستانيّ ،
املعبر صراحة عن خيبة
أم ـ ــل م ــن ال ـح ـل ـي ــف األمـ ـي ــرك ــي ،يـصــب
اهتمامه على ملف األزمة االقتصادية
إلس ــام آبـ ــاد .وف ــي سـبـيــل الـبـحــث عن
الحلول االقتصادية ،ال يخفي الرجل
عدم رغبته في الركون إلى اصطفافات

عمودية ،بما فيها العالقات التاريخية
مع الرياض وواشنطن ،ونسج عالقات
م ـت ـش ـع ـبــة ،تـ ـب ــدأ مـ ــن الـ ـص ــن وإي ـ ــران
وال تنتهي بـتــركـيــا .ج ــوالت خارجية
شــرع بها خــان منذ م ــدة ،سيطر على
جميعها العنوان االقـتـصــادي ،لتحط
رحاله أخيرًا في أنقرة.
الــزيــارة الـتــركـيــة ،بــدت ُمـ َـعـ ّـدة بعناية،
إذ سبقتها م ـبــادرة إلس ــام آب ــاد ،قبل
أي ــام فـقــط ،تمثلت فــي تجريم القضاء
الباكستاني منظمة املعارض التركي
فـ ـت ــح ال ـ ـلـ ــه غ ـ ــول ـ ــن ،ووض ـ ـع ـ ـهـ ــا ع ـلــى
ق ــائ ـم ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وت ـس ـل ـيــم م ــدارس ـه ــا
املــوجــودة على األراض ــي الباكستانية
إلــى السلطات التركية .وقــد استمرت
الــزيــارة ليومني ،التقى خاللهما خان
الرئيس التركي رجــب طيب إردوغــان.
وب ــدا ال ـطــرفــان حــريـصــن عـلــى زي ــادة
التعاون التجاري ،إذ أوضح إردوغــان
ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـحــافــي امل ـش ـت ــرك أنــه
ب ـح ــث م ــع ض ـي ـفــه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات املـمـكــن
اتـخــاذهــا مــن أج ــل رف ــع حـجــم الـتـبــادل
ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أنهما اتفقا على «إعداد اتفاقية تجارة
حـ ــرة ،وأع ـط ـي ـنــا الـتـعـلـيـمــات ل ـل ــوزراء
امل ـع ـن ـيــن م ــن أج ــل ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
ال ــازم ــة ب ـه ــذا ال ـ ـصـ ــدد» .ب ـ ـ ــدوره ،قــال

رئ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــاك ـس ـتــانــي ،أث ـنــاء
م ـش ــارك ـت ــه ف ــي م ــأدب ــة عـ ـش ــاء أقــام ـهــا
ات ـح ــاد ال ـغ ــرف وال ـب ــورص ــات الـتــركـيــة
وال ـس ـف ــارة الـبــاكـسـتــانـيــة ل ــدى أن ـقــرة،
وحضرها وزيرا الخارجية والتخطيط
ال ـب ــاك ـس ـت ــان ـي ــان« :جـ ـئ ــت مـ ــع فــري ـقــي
ألن ــه ح ــان الــوقــت ألن تــرفــع بــاكـسـتــان
وت ــركـ ـي ــا حـ ـج ــم تـ ـج ــارتـ ـهـ ـم ــا» .وح ــث
الشركات التركية على االستثمار في
ب ـ ــاده ف ــي مـ ـج ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة ،بـيـنـهــا
الـتـنـقـيــب عــن ال ـغــاز والـنـفــط وامل ـعــادن
وم ـشــاريــع إسـكــانـيــة ضـخـمــة .الجدير
ذكره أن البلدين يتمتعان بنمو الفت،
بــدأ الـعــام املــاضــي ،فــي الـعــاقــات على
صعيد الصناعات العسكرية التركية.
لشراء
إذ وقعت إســام آبــاد اتفاقيات ّ
م ــروحـ ـي ــات «أت ـ ـ ـ ــاك» ال ـت ــرك ـي ــة ،ووق ـ ــع
الجانبان اتفاقية لصناعة أربــع سفن
مــن ط ــراز «مـيـلـغــم» ،كـمــا ف ــازت شركة
تــركـيــة بمناقصة لـتـحــديــث غــواصــات
البحرية الباكستانية.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـن ـظــر ت ــرك ـي ــا إل ـ ــى ان ـف ـتــاح
إس ــام آب ــاد عـلــى أن ــه فــرصــة أكـبــر لها
لتعزيز اقـتـصــادهــا فــي إط ــار مكافحة
التضخم واالسـتـثـمــار ال ـخــارجــي ،من
جانب ،ومن جانب آخر تعزيز موقفها
الـسـيــاســي ،عبر أداء دور أكـثــر تأثيرًا

أطلق
إردوغان
مبادرة لعقد
قمة ثالثية
تجمع تركيا
وباكستان
وأفغانستان
(األناضول)

في ملف أفغانستان واجتذاب جارتها
باكستان إلى صفها في إطار املنافسة
على الزعامة اإلسالمية مع السعودية.
وتــرى أنقرة أنها قــادرة على أداء دور
أكبر في امللف األفغاني كونها الدولة
املسلمة الــوحـيــدة امل ــوج ــودة عسكريًا
ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار «ال ـ ـن ـ ــات ـ ــو» .ف ــرص ــة
انتهزها إردوغـ ــان ليعلن عــن مـبــادرة
لعقد قمة ثالثية في إسطنبول تجمعه
إل ــى كــل مــن خ ــان والــرئ ـيــس األفـغــانــي
أشرف غني .واعتبر أن القمة «ستكون
وس ـي ـل ــة ل ـت ـج ــاوز م ـش ـك ــات ع ــدي ــدة»،
مشيرًا إلــى موافقة كل من غني وخان
عـلــى ع ـقــدهــا ،وت ــوق ــع تنظيمها عقب
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـح ـل ـيــة ف ــي ت ــرك ـي ــا فــي
آذار /مـ ــارس امل ـق ـبــل .ورحـ ــب الضيف

الباكستاني باملبادرة ،وقــال إن «على
املجتمع الــدولــي وأي جـهــة بإمكانها
تـحـقـيــق ال ـس ــام (ف ــي أفـغــانـسـتــان) أن
ت ـقــدم امل ـس ــاع ــدة» ،مضيفًا «بــاكـسـتــان
تبذل مــا فــي وسعها مــن أجــل تحقيق
حــوار بني الواليات املتحدة األميركية
وح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ،وع ـلــى دول ال ـجــوار
وأصحاب املصالح بذل جهود في هذا
اإلطار».
ويـ ــربـ ــط مـ ــراق ـ ـبـ ــون بـ ــن زي ـ ـ ـ ــارة خ ــان
وان ـخ ــراط ب ــاده فــي م ـب ــادرة «ال ـحــزام
والطريق» ،على أنها رغبة في استمالة
أنقرة نحو لعب في املشروع الصيني.
مهما تكن أهــداف خــان من وراء نسج
العالقات الخارجية هــذه ،فهي بالحد
األدن ــى تـهــدد بــانــزيــاح عــن االلـتـصــاق
الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ب ــالـ ـسـ ـع ــودي ــة ،سـيـجـعــل
ل ـ ــأخ ـ ـي ـ ــرة م ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــن ف ـ ـ ــي الـ ـحـ ـص ــة
ال ـبــاك ـس ـتــان ـيــة .وأم ـ ــس ،حـ ــاول الــرجــل
إع ـطــاء زيــارتــه الـتــركـيــة بـعـدًا يتجاوز
ال ـس ـي ــاس ــة ،ح ــن زار ق ــونـ ـي ــا ،مــدي ـنــة
زعيم التصوف اإلسالمي جالل الدين
الــرومــي ،وقــال عند ضريح األخير إنه
مهتم بــالـتـصــوف ،معتبرًا أن الــرومــي
هـ ــو «األب اإليـ ــديـ ــولـ ــوجـ ــي» لـ ـ ـ ــ«األب
اإليديولوجي لباكستان محمد إقبال».
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
تقرير

في «أولمبيا بارك» في مدينة ميونخ قبل أيام (أ ف ب)

اختراق بيانات يحرج ساسة ألمانيا
 ...ويطاول مراسالت ميركل
في حادثة هي األكبر
في تاريخ ألمانيا ،وقع
عدد هائل من السياسيين
األلمان ،بمن فيهم
المستشارة أنجيال ميركل،
ضحية عملية تسريب
واسعة لمعلومات
خاصة
بـ ــدأت ال ـح ـكــومــة األمل ــان ـي ــة ،أم ــس،
تحقيقًا ّ
موسعًا في واقعة تسريب
بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات س ـ ــاس ـ ــة وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات
بــارزة على اإلنترنت ،بما في ذلك
بيانات املستشارة أنجيال ميركل.
وتسعى بــرلــن إلــى معرفة مــا إذا
ك ـ ــان ال ـت ـس ــري ــب ت ــم ع ـب ــر قــرصـنــة
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وأوضـ ـح ــت م ـصــادر
أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ت ــرج ــح
أن ش ـخ ـص ــا ت ـس ـم ــح لـ ــه وظ ـي ـف ـتــه
بالدخول إلى البيانات الحساسة
س ـ ّـرب الــوثــائــق .وذك ــرت املـصــادر،
حسب اإلعالم املحلي ،أنه ّ
تبي أن
التسريب «لــم يحدث عبر الشبكة
الحكومية» ،مضيفة إن من املرجح
أنـ ــه جـ ــرى ع ـب ــر «ش ـب ـك ــة ال ـب ــرمل ــان
األملاني (بوندستاغ)» .وأوضحت
املـ ـ ـص ـ ــادر أن مـ ــن بـ ــن ال ـب ـي ــان ــات
املسربة أرقــام هواتف ومحادثات
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ،م ــؤك ــدة أن سـلـطــات
األمن تسعى بأسرع السبل املمكنة
إل ـ ـ ــى الـ ـحـ ـيـ ـل ــول ــة دون الـ ــوصـ ــول
إل ــى ه ــذه ال ـب ـيــانــات م ـج ــددًا .وفــي
الـبـيــانــات الـتــي تــم تسريبها على
حساب باسم «أوربت» على موقع
«ت ــويـ ـت ــر» ،ظ ـه ــر رق ـ ــم «ال ـف ــاك ــس»
وال ـ ـبـ ــريـ ــد اإللـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــي الـ ـخ ــاص
بـ ـمـ ـي ــرك ــل ،إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى عـ ـ ــدد مــن
الخطابات املرسلة منها وإليها.
وكانت إذاعة «برلني ـ ـ براندنبورغ»
األملــانـيــة قــد ذك ــرت فــي تقرير لها

أم ــس أن ــه ت ــم تـســريــب ع ــدد هــائــل
مــن الـبـيــانــات الـشـخـصـيــة تخص
على األرجح ساسة على املستوى
االت ـح ــادي وال ــوالي ــات فــي أملــانـيــا.
ووفـ ـ ـق ـ ــا ملـ ـعـ ـل ــوم ــات امل ـ ـح ـ ـطـ ــة ،تــم
تسريب أعداد كبيرة من البيانات
وال ـ ـ ــوث ـ ـ ــائ ـ ـ ــق الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـمـ ـئ ــات
الساسة عبر «تويتر» .ولم تتضح
مالبسات األمر على نحو تام حتى
صباح أمس .ووفق تقرير املحطة،
فــإن صاحب الحساب الــذي سرب
البيانات يصف نفسه بتعبيرات
مـ ـث ــل الـ ـبـ ـح ــث األم ـ ـ ـنـ ـ ــي ،وف ـ ـنـ ــان،
وتـهـكــم ،وسـخــريــة ،وإن البيانات
املسربة تخص كل األحزاب املمثلة
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ح ــزب

البيانات تم تسريبها
على حسابات على
موقع «تويتر»

«البديل من أجل أملانيا» اليميني.
وتتضمن البيانات املسربة أرقام
هواتف جوالة وعناوين وبيانات
شـخـصـيــة ل ـل ـغــايــة ،م ـثــل بـطــاقــات
ه ــوي ــة أو م ـح ــادث ــات إل ـك ـتــرون ـيــة
أو خ ـ ـ ـطـ ـ ــابـ ـ ــات أو فـ ـ ــوات ـ ـ ـيـ ـ ــر أو
معلومات عــن بطاقات ائتمانية.
وذكـ ـ ــرت امل ـح ـطــة أن ال ـت ـســري ـبــات
شملت أيـضــا فــي بعض الـحــاالت
م ـ ـحـ ــادثـ ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــة عــائ ـل ـيــة
ومعلومات عن بطاقات ائتمانية
ألفـ ـ ــراد ع ــائ ــات ه ـ ــؤالء ال ـســاســة.
وإل ــى جــانــب الـسـيــاسـيــن ،بينهم
الرئيس فرانك فالتر شتاينماير،
اسـتـهــدفــت الـتـســريـبــات مشاهير
وصـ ـ ـح ـ ــافـ ـ ـي ـ ــن كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك .وك ـ ــان ـ ــت
صـحـيـفــة «ب ـي ـل ــد» وقـ ـن ــاة «أر بي

بـ ـ ــي» أول ج ـه ـت ــن ت ـك ـش ـف ــان عــن
التسريبات .وأف ــادت «بـيـلــد» بأن
س ــرق ــة ال ـب ـيــانــات اس ـت ـمــرت حتى
نهاية تشرين األول /أكتوبر ،لكن
لم يتضح متى بدأت .فيما أشارت
«أر بــي بــي» إلــى أنــه «مــن النظرة
األول ـ ــى ،ال ي ـبــدو أن (املـعـلــومــات)
شـ ـمـ ـل ــت مـ ـ ـ ـ ــواد ذات ح ـس ــاس ـي ــة
سياسية ( )...لكن يرجح أن يكون
الـ ـض ــرر ك ـب ـي ـرًا ل ـل ـغــايــة ن ـظ ـرًا الــى
حـجــم الـبـيــانــات الشخصية التي
ت ــم ن ـش ــره ــا .م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أك ــدت
نــائـبــة املـتـحــدث بــاســم الـحـكــومــة،
م ــارتـ ـيـ ـن ــا فـ ـيـ ـت ــز ،أن الـ ـبـ ـي ــان ــات
املـ ـخـ ـت ــرق ــة «لـ ـيـ ـس ــت حـ ـس ــاس ــة»،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـب ـيــانــات الـخــاصــة
باملستشارة ،مؤكدة أن الحكومة
تــأخــذ األم ــر «بـجــديــة عــالـيــة» .أمــا
وزيـ ـ ــرة الـ ـع ــدل ك ــات ــاري ـن ــا ب ــارل ــي،
ف ـت ـحـ ًـدثــت ع ــن «هـ ـج ــوم خ ـط ـيــر»،
ق ــائ ـل ــة أمـ ــس إن «ال ـق ــائ ـم ــن عـلــى
التسريب يريدون اإلضرار بالثقة
في ديموقراطيتنا ومؤسساتنا».
ّ
التحري عن
وأكدت بارلي ضرورة
الـجـنــاة بسرعة وكـشــف دوافعهم
السياسية املحتملة ،مشيرة إلى
أن ــه ال يـنـبـغــي ال ـس ـمــاح ملـجــرمــن
والعقول املدبرة لجرائمهم بإثارة
ج ــدل ف ــي الـ ـب ــاد .وت ـح ــدث جـهــاز
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات امل ـح ـل ــي (امل ـك ـتــب
ـور) عن
االتـحــادي لحماية الــدسـتـ ُ
هجمات إلكترونية متكررة نفذت
ال ـعــام املــاضــي واسـتـهــدفــت نـ ّ
ـوابــا
والجيش وعدة سفارات .وتشتبه
بـ ــرلـ ــن ب ـ ــأن م ـج ـم ــوع ــة تـجـســس
إل ـك ـتــرونــي روس ـي ــة يـطـلــق عليها
«سـنــايــك» نـفــذت الـهـجـمــات .وفــي
آذار /م ـ ــارس امل ــاض ــي ،تـعــرضــت
شبكات كمبيوتر تابعة للحكومة
األمل ــانـ ـي ــة ل ـه ـج ـم ــات ،ح ـي ــث تـمــت
سرقة بيانات ملوظفني مــن وزارة
الـ ـ ـخ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة .ونـ ـ ـف ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الروسية آنذاك تورط أي قراصنة
إلكترونيني روس في العملية.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل الى رحمته تعالى املأسوف
على شبابه املرحوم
الحاج محمد عارف سليمان
رئـ ـي ــس دائ ـ ـ ــرة كـ ـب ــار امل ـك ـل ـفــن فــي
وزارة املالية
زوجـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه رانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــه ديـ ـ ـ ـ ـ ــاب (م ـ ــدي ـ ــر
الصرفيات في وزارة املالية)
أشقاؤه :مالك – سهير – ديانا
صهره :محمد جابر
تصادف نهار االحد الواقع في 13
كانون الثاني  2019م املوافق له 7
جمادى االولى  1440هـ ـ
ذكـ ـ ــرى مـ ـ ــرور اسـ ـب ــوع ع ـل ــى وف ــاة
فقيدنا الغالي
وب ـه ــذه املـنــاسـبــة األل ـي ـمــة ستتلى
عــن روح ــه ال ـطــاهــرة آي مــن الــذكــر
الحكيم ومجلس عزاء حسيني في
حسينية بلدته السلطانية وذلــك
في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
تـقـبــل ال ـت ـعــازي ف ــي مـنــزلــه الـكــائــن
في السلطانية اليوم السبت و غدًا
االحد الواقع في 2019 /6/5/4م
وت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــوم
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء الـ ـ ــواقـ ـ ــع ف ـ ــي  8ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ف ــي الـجـمـعـيــة االســام ـيــة
للتخصص والـتــوجـيــه الـعـلـمــي –
رملة البيضاء من الساعة الثالثة
لغاية السابعة.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
الراضون بقضاء الله
آل س ـل ـي ـمــان – ديـ ـ ــاب – ص ــال ــح –
وعـمــوم أهــالــي بلدتي السلطانية
وحزرتا

ت ـص ــادف غـ ـدًا األحـ ــد ف ــي  6كــانــون
الثاني  ،2019ذك ــرى م ــرور أسبوع
على وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
هال جعفر الزين
زوجة األستاذ أحمد الزين
والدها :املرحوم الشيخ جعفر الزين
والدتها :املرحومة الحاجة فريحة
يوسف بك الزين
أبنها :املرحوم فادي وابنته نور
ابنتاها :ريما ،وملى زوجة املهندس
رشيد علي أحمد وأوالدهما رياض
وميريام وفرح
ش ـق ـي ـق ــاه ــا :ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم وم ـح ـمــد
جعفر الزين
شـقـيـقــاتـهــا :إل ـه ــام أرم ـل ــة امل ــرح ــوم
كـ ــامـ ــل عـ ـل ــي أحـ ـ ـم ـ ــد ،ل ـي ـل ــى زوج ـ ــة
ال ـع ـم ـي ــد أن ـ ـطـ ــوان ك ـ ـيـ ــروز ،فــاط ـمــة
زوجـ ــة امل ـه ـنــدس إب ــراه ـي ــم شـ ــرارة،
نهى زوجة السيد غانم بدر الدين،
لبنى زوجــة الدكتور ناهض قديح
ومنى
ف ـي ـقــام مـجـلــس عـ ــزاء ع ـلــى روح ـهــا
الطاهرة الساعة العاشرة صباحًا
فــي حسينية جـبـشـيــت (الـنـبـطـيــة)
للرجال ،وللنساء في منزل والدها
الـشـيــخ جـعـفــر الــزيــن فــي النبطية،
طريق مستشفى الحكمة.

انتقل إلى رحمته تعالى في أملانيا
املأسوف عليه املرحوم
هورست ديتر غروتي
ش ـق ـي ــق الـ ــدك ـ ـتـ ــورة فـ ــالـ ــي ،زوجـ ــة
الوزير بشارة مرهج
أوالد شقيقته :د .ياسمني نشابه،
زوجة املهندس علي طعان
د .عمر نشابه ،زوجته ليلى فقيه
د .ري ـ ــم نـ ـش ــاب ــه ،زوج ـ ــة امل ـه ـنــدس
أنطوان معوض
د .لينا مرهج
د .م ـن ــى م ــره ــج ،زوجـ ـ ــة امل ـه ـنــدس
جيرار موسى
يـنـعــونــه إل ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن ال ـحــزن
واألسى
تقبل الـتـعــازي يــوم االثـنــن الــواقــع
ف ـي ــه  7كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي  2019مــن
الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية
السابعة مـسـ ً
ـاء فــي نــادي خريجي
الجامعة األميركية في بيروت.

يـ ـتـ ـق ــدم رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس االم ـ ـنـ ــاء
الرئيس العاملي الفخري للجامعة
اللبنانية الثقافية في العالم احمد
نــاصــر م ــن زوجـ ــة واب ـن ــاء واح ـفــاد
وال بسمة واهــالــي بلدة عني بعال
وابـ ـ ـن ـ ــاء الـ ـج ــالـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فــي
س ـيــرال ـيــون بــاحــر ال ـت ـعــازي بــوفــاة
ال ـص ــدي ــق و االخ رئ ـي ــس الـجــالـيــة
الـلـبـنــانـيــة ف ــي مــدي ـنــة ص ـف ــدو في
سيراليون
قاسم بسمة (ابو محمد)
تغمده الـلــه بــواســع رحمته والهم
ع ــائـ ـلـ ـت ــه وذويـ ـ ـ ـ ــه جـ ـمـ ـي ــل ال ـص ـب ــر
والسلوان

بسم الله الرحمن الرحيم
ان ـت ـق ـل ــت إل ـ ــى رحـ ـم ــة الـ ـل ــه ت ـعــالــى
املرحومة الحاجة
زينب الشيخ جميل بري
حـ ــرم املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج ك ــام ــل زي ــن
الدين
وال ــدة العميد الــدكـتــور حسن زين
الدين والحاج حسني زين الدين
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ف ــي م ـن ــزل ولــدهــا
الدكتور حسن زين الدين في تبنني
ط ــوال ال ـي ــوم الـسـبــت ف ــي  5كــانــون
الثاني .2019
وتـ ـق ــام ذك ـ ــرى األسـ ـب ــوع ن ـه ــار غد
األحــد الــواقــع فيه  6كــانــون الثاني
فــي حسينية ب ـلــدة تـبـنــن الـســاعــة
التاسعة والنصف صباحًا.
ك ـم ــا ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت،
بمركز جمعية التخصص العلمي،
قـ ــرب م ــدي ــري ــة أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ،ن ـهــار
االثنني  7كانون الثاني من الساعة
ً
مساء.
الثانية ولغاية السادسة
اآلسفون :آل بري وزين الدين
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◄ إعالنات رسمية ►
بالغ رقم2/17 :
ت ـع ـلــن وزارة االتـ ـ ـص ـ ــاالت أنـ ـه ــا سـتـضــع
قيد التحصيل اعتبارًا مــن 2019/01/15
الكشوفات التالية:
كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر
كانون االول عام 2018
باإلضافة الى كشوفات الفواتير املتأخرة
غير املـســددة ،ولقد حــددت مهلة اقصاها
 2019/02/15لـتـســديــد ه ــذه الـكـشــوفــات.
وتذكر املشتركني الكرام بالتدابير التالية:
في حال التخلف:
 1ـ ـ تقطع خطوط املشتركني املتخلفني عن
الــدفــع بــات ـجــاه واح ــد «لــاسـتـقـبــال فقط»
اعتبارًا من تاريخ .2019/02/18
 2ـ ـ ـ تـقـطــع خ ـطــوط املـشـتــركــن املتخلفني
عــن الــدفــع باالتجاهني اعتبارًا مــن تاريخ
 2019/03/01وتستوفى الغرامة عن إعادة
وصل الخط ( 11.000ل.ل ).اعتبارًا من هذا
التاريخ.
 3ـ ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة مــؤقـتــة
بـعــد م ــرور شـهــر واح ــد عـلــى تــاريــخ قطع
االشـتــراك اعتبارًا من  2019/4/01ويعاد
وصـلــه بعد تسديد املـتــأخــرات املستحقة
إضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى رسـ ـ ــم اع ـ ـ ـ ــادة وصـ ـ ــل ال ـخ ــط
( 11.000ل.ل ).وذل ــك حتى تــاريــخ اإللـغــاء
النهائي.
 4ـ ـ ـ تـلـغــى اش ـتــراكــات ـهــم ب ـص ــورة نهائية
بعد مرور ثالثة أشهر على تاريخ اإللغاء
املــؤقــت اعـتـبــارًا مــن تــاريــخ 2019/07/01
وت ـس ـتــوفــى غ ــرام ــة ق ــدره ــا ( )%2شـهــريــا
وتحرر االرقام امللغاة وتحصل املتأخرات
بالطرق القانونية املعمول بها.
استنادًا الى املادة  45من قانون املحاسبة
العمومية.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـ ـحـ ــرم املـ ـشـ ـت ــرك املـ ـلـ ـغ ــى رق ـ ـمـ ــه مــن
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد
جميع الفواتير املستحقة عليه.
م ــاح ـظ ــة :أ ـ ـ ـ ـ ت ـق ـطــع خ ـط ــوط املـشـتــركــن
املـتـخـلـفــن ع ــن دف ــع ف ــات ــورة هــاتــف شهر
تـشــريــن الـثــانــي ع ــام  2018بــاتـجــاه واحــد
«لــاس ـت ـق ـبــال ف ـق ــط» اع ـت ـب ــارًا م ــن تــاريــخ
.2019/01/15
ب ـ ـ يمكن للمشتركني املـلـغــاة خطوطهم
وال ــذي ــن ل ــم ي ـس ــددوا فــوات ـيــرهــم املـتــأخــرة
املـ ـ ـب ـ ــادرة ال ـ ــى ت ـق ـس ـي ــط املـ ـ ـت ـ ــأخ ـ ــرات فــي
صناديق املناطق الهاتفية وفي مصلحة
الشؤون املالية ـ ـ مبنى وزارة االتصاالت،
شــارع ريــاض الصلح وإمكانية الحصول
على اشتراك جديد.
إمـكــانـيــة تـســديــد الـفــواتـيــر عـبــر الــوســائــل
التالية:
ـ ـ ـ ل ــدى أي ص ـن ــدوق م ــن ص ـنــاديــق قبض
الفواتير التابعة ل ــوزارة االتـصــاالت على
كافة االراضي اللبنانية.
ـ ـ ـ ل ــدى أي م ـصــرف عـبــر تــوطــن الـفــاتــورة
مـقــابــل  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو
أكثر (لالستعالم اتصل بمصرفك).
ـ ـ ـ مـكــاتــب  :LibanPostمـقــابــل  2.000ل.ل.
لـلـفــاتــورة ال ــواح ــدة أو بكلفة  1.500ل.ل.
للفاتورة الــواحــدة عبر االش ـتــراك بخدمة
«ج ـبــايــة م ــن ال ـع ـن ــوان» (ل ــاش ـت ــراك بـهــذه
الخدمة يمكن االتصال بالرقم 01/629629
ـ ـ مقسم .)333
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون OMT
بكلفة  2.000ل.ل .للفاتورة الواحدة.
ـ ـ ـ مـكــاتــب شــركــة ويـسـتــرن يــونـيــون BOB
 FINANCEبـكـلـفــة  2.000ل.ل .لـلـفــاتــورة
الواحدة.
إمـكــانـيــة ال ـح ـصــول عـلــى قـيـمــة الـفــواتـيــر:
عبر االت ـصــال على املجيب الـصــوتــي رقم
 1515أو عبر صفحات االنترنت الخاصة
ب ــال ــوزارة ( )mpt.gov.lbوهـيـئــة أوج ـيــرو
(.)ogero.gov.lb
كما تذكر املشتركني :بأحكام املرسوم رقم
( 93/4565املـ ــادة الـثــالـثــة م ـنــه) وتعديله
ب ــامل ــرس ــوم  11682ت ــاري ــخ 1998/01/30
لجهة تحديد مهلة أربعة أشهر لالعتراض
بعد انتهاء املهلة املحددة للدفع واملذكورة
اعاله ،ووجوب تقديم طلب االعتراض في
املنطقة الهاتفية التابع لها رقم املشترك.
ُي ـط ـلــب م ــن امل ـش ـتــركــن الـ ـك ــرام ال ـت ـجــاوب
السريع مع مضمون هذا البالغ ،شاكرين
لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 20كانون األول 2018
املدير العام الستثمار وصيانة
املواصالت
السلكية والالسلكية
املهندس باسل أحمد األيوبي
التكليف 4

إعالن
ت ـع ـلــن ش ــرك ــة ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ال ـش ـمــالــي
املغفلة ـ ـ القاديشا عن استدراج للعروض
لشراء  20علبة وصل لكابل  66ك.ف ،وذلك
وفق املواصفات الفنية والشروط االدارية
امل ـح ــددة ف ــي دف ـتــر ال ـش ــروط ال ــذي يمكن
الحصول على نسخة عنه لقاء خمسماية
الـ ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة (ت ـض ــاف  )TVAمن
دائرة الشؤون املشتركة في مركز الشركة
في البحصاص ما بني الساعة  8صباحًا
و 12ظهرًا من كل يوم عمل.
ت ـ ـقـ ــدم ال ـ ـ ـعـ ـ ــروض ف ـ ــي أم ـ ــان ـ ــة ال ـ ـسـ ــر فــي
القاديشا ـ ـ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثالثاء
الواقع فيه  22كانون الثاني  2019الساعة
 12ظهرًا ضمنًا.
مدير القاديشا
املهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 9
إعالن
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء
اسـ ـ ـت ـ ــدراج عـ ـ ــروض ل ـص ـيــانــة وتـصـلـيــح
كابالت التوتر العالي املطمورة.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اع ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـتــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره /100 000/ل.ل.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى ام ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق ""12
ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا بأن آخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2019/2/8عند
نهاية الــدوام الرسمي الساعة  11:00قبل
الظهر.
بيروت في 2018/12/27
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 17
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة رقم 2012/897
(الرئيس الحكيم)
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
بوكالة االستاذين عادل معكرون وجورج
عون
املنفذ عليهما -1 :علي احمد مستراح
 - 2ه ــدى عـلــي األخـ ــرس الليلكي  -قــرب
كنيسة املــريـجــة  -مـشــروع عـطــوي بناية
نصار
السند التنفيذي :عقد قرض مع سند دين
مقسط بقيمة  218911122.62ل.ل.
امل ـط ــروح لـلـبـيــع :كــامــل الـقـســم  /C7/من
العقار رقم /413الليلكي.
 طــابــق اول :يتألف مــن مــدخــل وصــالــونوطـعــام وغرفتني نــوم ومطبخ وحمامني
وشــرفــات وت ــراس ول ــدى الكشف تبني ان
هذا القسم عبارة عن شقة سكنية باشغال
املنفذ عليهما وتحتوي على ممر ومدخل
وصــالــون وطـعــام وغــرفـتــن نــوم ومطبخ
وحمامني و 3شرفات منها شرفة واحدة
مقفلة بالزجاج واالملنيوم وتراس يقع في
الطابق االول وله موقف للسيارات ،ارضه
بالط سيراميك ويوجد ديكور في سقفي
الـصــالــون والـسـفــرة ،واملـجـلــى فــي املطبخ
غ ــرانـ ـي ــت ويـ ــوجـ ــد ف ـي ــه خـ ــزائـ ــن خـشـبـيــة
واملنجور الداخلي من الخشب والزجاج
وال ـخ ــارج ــي م ــن االمل ـن ـيــوم وال ــزج ــاج ولــه
مصعد كهربائي وبئر ارت ــوازي وناطور
للبناء.
حق مختلف خاضع لنظام ادارة العقار -
يشترك بملكية القسمني  1و 3وكل ما ورد
عليها  -وتأمني سكني درجة اولى بدون
مــزاحــم مــع شـهــادة تأمني وحــق التحويل
مع فائدة واستحقاق حسب شروط العقد
ملصلحة االعـتـمــاد اللبناني :املــديــن علي
احمد مستراح وهدى علي االخرس قيمة
التأمني /250.000.000/ل.ل.
حجز تنفيذي ومحضر وصــف صادرين
عن هذه الدائرة برقم  2012/897ملصلحة
بنك االعتماد اللبناني ضد املنفذ عليهما.
مساحته 158 :م.2
التخمني وبدل الطرح:
 -وقـ ــد ت ـخ ـمــن ال ـق ـســم  7C/413الـلـيـلـكــي

بمبلغ وقدره /221200/دوالر أميركي.
 ويطرح للبيع بعد التخفيض القانونيبمبلغ وقدره /108101.27/دوالر أميركي.
تاريخ ومكان املزايدة:
وقــد تـحــدد مــوعــد املــزايــدة نـهــار الجمعة
ت ــاري ــخ  2019/1/25ال ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
صباحًا امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في
مكتبه في دائرة التنفيذ  -املبنى الجديد.
شــروط املــزايــدة :فعلى الراغب في الشراء
وقبل املباشرة باملزايدة ايداع مبلغ مواز
ل ـث ـمــن الـ ـط ــرح ف ــي صـ ـن ــدوق ال ـخــزي ـنــة أو
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ
بـعـبــدا أو تـقــديــم كـفــالــة مصرفية تضمن
املبلغ وات ـخــاذ محل اقــامـتــه ضمن نطاق
الــدائــرة كما عليه وبـخــال ثالثة ايــام من
ق ـ ــرار االح ــال ــة ايـ ـ ــداع ب ــاق ــي ال ـث ـمــن تحت
طائلة اعــادة املــزايــدة بــزيــادة العشر على
مسؤوليته كما عليه وخالل عشرين يومًا
تلي االحالة دفع الثمن ورسم الداللة %5
والتسجيل.
مأمور تنفيذ بعبدا
مارو القزي
إعالن بيع للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
ّ
غرفة الرئيس فيصل مكي
املعاملة التنفيذية :رقم 121/2015
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ" :ش ـ ــرك ـ ــة أف أف اي ش.م.ل".
(م ـصــرف متخصص) وكيلها املحامي
خليل ّ
غريب.
املنفذ عليه :املفلس ألبير خليل يوسف
فارس
ً
مـمـثــا بــوكـيــل التفليسة االس ـت ــاذة ألــن
الخوري.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :سـ ـن ــدات دي ــن بقيمة
/106656د.أ( .ماية وستة آالف وستماية
وستة وخمسون دوالر أميركي) ما عدا
اللواحق.
األس ـهــم املطروحة للبيع :أسهم املفلس
ال ـبــال ـغــة /31500سـ ـه ــم (واحـ ــد وثــالثــون
الـ ـف ــًا وخـ ـمـ ـسـ ـم ــاي ــة س ـه ـمــًا اسـ ـمـ ـي ــة)
فــي شركة مجوهرات كاراتي ش.م.ل.
قـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـه ـ ــم ال ـ ـ ـ ــواح ـ ـ ـ ــد اإلسـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة:
/50000ل.ل( .خـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــون الـ ـ ـ ــف لـ ـي ــرة
لبنانية).
قيمة السهم الواحد املخمن/12249 :ل.ل.
(اث ـ ـن ـ ـتـ ــا عـ ـش ــر ال ـ ـفـ ــًا ومـ ــاي ـ ـتـ ــان وت ـس ـعــة
واربعون ليرة لبنانية).
قـ ـيـ ـم ــة ب ـ ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح لـ ـلـ ـسـ ـه ــم ال ـ ــواح ـ ــد:
/12249ل.ل( .اث ـن ـتــا عشر ال ـفــًا ومايتان
وتسعة واربعون ليرة لبنانية).
قـ ـيـ ـم ــة بـ ـ ــدل طـ ـ ــرح كـ ــامـ ــل االسـ ـ ـه ـ ــم
ب ـعــد التخفيض/178143943.95 :ل.ل.
(ماية وثمانية وسبعون مليونًا وماية
وثالثة واربعون الفًا وتسعماية وثالثة
واربعون ليرة لبنانية وخمس وتسعون
غرشًا).
موعد البيع ومكانه :تطرح دائــرة تنفيذ
ب ـ ـيـ ــروت الـ ـبـ ـي ــع بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ل ـل ـمــرة
الــرابـعــة االسـهــم االسمية للمفلس البير
خ ـل ـيــل يــوســف فـ ــارس ال ـبــال ـغــة /31500
(واح ــد وثــالثــون ال ـفــًا وخمسماية) يوم
االربـعــاء الواقع في  16/1/2019الساعة
الـ ـع ــاش ــرة صـ ـب ــاح ــًا امـ ـ ــام رئـ ـي ــس دائ ـ ــرة
تنفيذ بيروت في دائرة التنفيذ.
ف ـ ـع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــراغ ـ ـ ــب ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــراء ال ـ ـح ـ ـضـ ــور
ش ـخ ـص ـيــًا او ب ــواسـ ـط ــة وكـ ـي ــل قــانــونــي
مصحوبًا بالثمن بموجب شك مصرفي
باسم رئيس دائــرة تنفيذ بـيــروت و5%
رسم داللة.
مأمور تنفيذ بيروت
هيثم حيدر أحمد
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
غ ــرف ــة ال ــرئ ـي ــس ط ــان ـي ــوس ال ـح ــاي ــك رقــم
2017/1293
املـنـفــذ :بـنــك االع ـت ـمــاد الـلـبـنــانــي ش.م.ل.
وكيله املحامي عزيز طربيه
امل ـ ـن ـ ـفـ ــذ عـ ـلـ ـيـ ـهـ ـم ــا :م ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــوس س ـل ـيــم
الحزوري  -زغرتا
وس ـل ـيــم م ـطــان ـيــوس ال ـ ـحـ ــزوري بــوكــالــة
االستاذ انطونيوس الحزوري
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :س ـن ــدات دي ــن بمبلغ
/15796000/ل.ل .عــدا الفوائد والرسوم
وامللحقات.
تــاريــخ ق ــرار الحجز  2013/8/22تاريخ
تسجيله 2014/2/21
تاريخ محضر وصف العقار 2017/4/10

تاريخ تسجيله 2018/8/14
ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع 800 :س ـهــم في
الـ ـعـ ـق ــار  /2221/زغـ ــرتـ ــا يـ ـق ــع ب ـجــانــب
مستشفى سيدة زغرتا تصله عبر طريق
ترابية متنوعة عن طريق فرعية بجانبها
عـلــى حــافــة نـهــر جــوعـيــت وه ــو مـغــروس
باشجار الليمون قسم منها قديم العهد
وقسم حديث العهد.
ب ــدل التخيمن50182000 :ل.ل .خمسون
مليون وماية واثنان وثمانون الف ليرة
لبنانية.
ب ــدل ال ـط ــرح 30109200 :ثــاثــون مليون
وماية وتسعة االف ومئتان ليرة لبنانية.
موعد املزايدة ومكانها :نهار االربعاء
الواقع في  2019/1/23في تمام الساعة
الثالثة من بعد الظهر امام رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يدفع بدل الطرح
ف ــي صـ ـن ــدوق مـ ــال زغ ــرت ــا او بـمــوجــب
ش ــك م ـص ــرف ــي م ـس ـح ــوب الم ـ ــر رئ ـيــس
دائرة تنفيذ زغرتا وان يتخذ مقامًا له
ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه االطالع
عـلــى قـيــود الصحيفة العينية للعقار
مـ ــوضـ ــوع امل ـ ــزاي ـ ــدة وان ي ــدف ــع رسـ ــوم
ال ـت ـس ـج ـيــل وال ـ ــدالل ـ ــة ال ـب ــال ـغ ــة خـمـســة
باملئة.
مأمور التنفيذ
طنوس بو عيسى
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة اج ــراء املناقصة
ال ـع ـمــوم ـيــة ل ـت ــوري ــد وت ــرك ـي ــب رصـيــف
ع ــائ ــم فـ ــي م ـح ـم ـيــة ج ـ ــزر ال ـن ـخ ـي ــل فــي
طرابلس وذلك على الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/1/11من قلم
املصلحة.
 - 3اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
ال ـثــاثــاء ال ــواق ــع فـيــه  2019/1/22قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم االربعاء الواقع
فيه  2019/1/23عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة اج ــراء املناقصة
الـعـمــومـيــة ال ـع ــائ ــدة ل ـتــوريــد وتــركـيــب
اجهزة مراقبة نوعية مياه البحر وذلك
على الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/1/11من قلم
املصلحة.
 - 3اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
االث ـن ــن ال ــواق ــع ف ـيــه  2019/1/21قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الثالثاء الواقع
فيه  2019/1/22عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر
إعالن
تعلن مصلحة استثمار مرفأ طرابلس
عــن رغبتها فــي إع ــادة اج ــراء املناقصة
ال ـع ـم ــوم ـي ــة الـ ـع ــائ ــدة الع ـ ـمـ ــال ص ـيــانــة
القبان رقــم ( )1في حــرم مرفأ طرابلس
وذلك على الشكل التالي:
 - 1تنفيذ الـصـفـقــة بـطــريـقــة املناقصة
العمومية.
 - 2تسلم دفاتر الشروط اعتبارًا من يوم
الجمعة الواقع فيه  2019/1/11من قلم
املصلحة.
 - 3اخ ــر مـهـلــة لـتـقــديــم الـ ـع ــروض يــوم
الخميس الــواقــع فيه  2019/1/17قبل
الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
 - 4تفض العروض يوم الجمعة الواقع
فيه  2019/1/18عند الساعة التاسعة
صباحًا في مبنى االدارة.
مدير املصلحة
د .أحمد تامر

إعالن
لـقــد ص ــدر حـكــم عــن محكمة ال ـبــدايــة في
ب ـي ــروت امل ــوق ــرة ق ـضــى بـتـصـفـيــة شــركــة
سيترا هوليدايز ش.م.م .وتعيني الخبير
امل ـ ـجـ ــاز ج ـ ـ ــورج زخ ـ ـ ــور ل ـل ـق ـي ــام ب ــاع ـم ــال
ّ
التصفية والحل.
ل ــذا يــرجــو املـصـفــى مــن اي شـخــص دائــن
ان يثبت دينه للشركة وذلــك خــال مهلة
 15ي ـ ــوم مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـنـ ـش ــر ،ل ــات ـص ــال
 03/292627ص.ب 116/2177:قصر عدل
بيروت.
في 2019/1/3
املصفي
الخبير املجاز جورج زخور
إعالن من أمانة السجل العقاري في جبيل
طلب عصام جميل الجميل بصفته احد
ورثة املرحوم جميل امني الجميل سندات
تمليك بدل عن ضائع في العقارين 3627
و 3628من منطقة اهمج العقارية والعقار
 831قسم  10من منطقة حــاالت العقارية
قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة االمانه خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في جبيل
ليلى الحويك
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ـبــت امل ـح ــام ـي ــة رنـ ـ ــدا ج ــوزي ــف زي ـ ــاده
بصفتها وكيلة بيار جــوزف زيــاده سند
تـمـلـيــك ب ــدل ع ــن ض ــائ ــع ف ــي ال ـع ـقــار رقــم
 1294القسم  14مــن منطقة حــارة صخر
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن
ت ـع ـل ــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان أن م ـه ـل ــة ت ـقــديــم
ال ـ ـع ـ ــروض الـ ـع ــائ ــد ل ـ ـشـ ــراء  /50/إطـ ــار
لـ ـ ــزوم ش ــاح ـن ــات الـ ـصـ ـه ــاري ــج ،م ــوض ــوع
اس ـ ـتـ ــدراج ال ـ ـعـ ــروض رقـ ــم ث4د12115/
تاريخ  ،2018/11/21قد مددت لغاية يوم
الـجـمـعــة  2019/2/1ع ـنــد ن ـهــايــة الـ ــدوام
الرسمي الساعة  11:00قبل الظهر.
يمكن للراغبني فــي االش ـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور اعـ ــاه ال ـح ـصــول على
نـسـخــة م ــن دف ـت ــر الـ ـش ــروط م ــن مصلحة
الــديــوان ـ ـ امانة السر ـ ـ الطابق ( 12غرفة
 ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر
وذلك لقاء مبلغ قدره  /50 000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها
بـعــض امل ــوردي ــن ال ت ــزال ســاريــة املـفـعــول
وم ــن امل ـم ـكــن ف ــي مـطـلــق االح ـ ـ ــوال تـقــديــم
عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد ال ـ ــى أم ــان ــة ســر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق «»12
ـ ـ املبنى املركزي .
بيروت في 2018/12/26
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس واصف حنيني
التكليف 1
تصحيح إعالن
تعلن بلدية تبنني عــن رغبتها بــإجــراء
مـبــاراة لتعيني شرطي عــدد  3فــي مالك
الـ ـبـ ـل ــدي ــة .ع ـل ــى الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ب ــاالشـ ـت ــراك
مــراج ـعــة الـبـلــديــة ضـمــن اوق ـ ــات الـ ــدوام
الـ ـ ــرس ـ ـ ـمـ ـ ــي ،لـ ـ ــاطـ ـ ــاع ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـش ـ ــروط
واملستندات الالزمة لتقديم الطلب .تقدم
الـطـبــات مــن تــاريــخ  2019/1/14لغاية
 2019/2/4ضمنًا في قلم البلدية ضمن
أوقات الدوام الرسمي.

◄ خرج ولم يعد ►
غادر العمال البنغالدشيون
Alam mohammad samir
Hossain mohammad kamal
Hossain md monir
Md raju abul kaium
مــن عـنــد مـخــدومـهــم ,ال ــرج ــاء ممن
يـعــرف عنهم شيئا اإلت ـصــال على
الرقم 03/248837
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ثقافة وناس

ذكرى

مرآة الغرب

المطران إيالريون كبوجي ...رائد «الهوت المقاومة»
ّ
ّ
ّ
فدائية
أسس أول خلية ً
في القدس ،جاعال من
عباءته الكهنوتية
درعًا لمقاومة سلطات
االحتالل ،فسار على
طريق المسيح الذي
استعمل العنف لطرد
لصوص الهيكل .من
خالل سيرة نضاله ،أكد
المطران الراحل أن حربنا
حرب
مع «إسرائيل» هي ّ
وجود ال حرب حدود ،ألنها
ٌ
صراع على األرض ،وهذه
األرض ّإما لنا ّ
وإما لهم
سركيس أبوزيد *
ُ
نستذكر
فــي الــذكــرى الثانية لغيابه،
املـ ـط ــران إيـ ــاريـ ــون ك ـبــوجــي (-1922
ّ
 ،)2017ع ــل ـن ــا ن ـس ـت ـخ ـلــص الـ ـ ــدروس
ّ
وال ـع ـب ــر :ع ـنــدمــا اح ـتــلــت «إس ــرائ ـي ــل»
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة فـ ــي الـ ـخ ــام ــس مــن
ح ـ ــزي ـ ــران (ي ــونـ ـي ــو)  ،1967وش ــاه ــد
أمـ ــام عـيـنـيــه ال ـج ـثــث وال ـظ ـلــم ،ت ـحـ ّـول
مطران املحبة والسالم إلى ثائر ضد
االسـ ـتـ ـب ــداد ،ف ـ ّ
ـأس ــس مـ ـط ــران ال ـقــدس
إي ــاري ــون كـبــوجــي أول خلية فدائية
ً
في املدينة ّ
املقدسة ،جاعال من عباءته
ال ـك ـه ـنــوت ـيــة درعـ ـ ــا مل ـق ــاوم ــة سـلـطــات
ّ
وتحول راعي األبرشية إلى
االحتالل.
ّ
همزة وصـ ٍـل ســريــة بــن املقاومني في
الــداخــل وقـيــادتـهــم فــي ال ـخــارج ،فـ َ
ـراح
ّ
ينقل مــن الـخــارج كــل مــا يحتاج إليه
ّ
الداخل ،متسلحًا بإيمانه ،وشجاعته،
وحـصــانـتــه الــدبـلــومــاسـيــة ،ومعتبرًا
أن ـ ــه ال ي ـس ـت ـط ـيــع أن يـ ـك ــون م ـحــاي ـدًا
وهــو يــرى شعبه ُيقهر ُ
ويـقـتــلّ .
فقرر
ّ
مـقــاومـتـهــم ب ـك ــل م ــا أوتـ ــي م ــن ق ــدرة،
وبشتى الــوســائــل ،فـســار على طريق
املـسـيــح ال ــذي اسـتـعـمــل الـعـنــف لطرد
لصوص الهيكل.
وطوال ست سنوات استمرت رحالته
امل ـكــوك ـيــة ب ــن ل ـب ـنــان وفـلـسـطــن غير
ّ
متحديًا
عــابــئ بالخطر على حياته،
اإلسرائيليني إلــى أن اعتقلوه فــي 18
آب (أغسطس)  ،1974وضبطوا ّ
كمية
ّ
واملتفجرات في سيارته.
من األسلحة
وب ـعــد اس ـت ـج ــواب ط ــوي ــل ،ومـحــاكـمــة
ُم َ
ضنية ،حاكمه اإلسرائيليون كمجرم
ّ
لكنه رفض عدالتهم ،ونظر إليهم كما
ن ـظــر امل ـس ـيــح إلـ ــى ل ـص ــوص الـهـيـكــل.
وخالل محاكمته ،رفع صوته عاليًا في
ّ
متحديًا رافـضــا عدالة
وجــه الـقـضــاة،
املغتصب له ،معتبرًا أن ما قام به فعل
ِ
ّ
واملقدسات،
دفاع مشروع عن األرض
طالبًا عدالة السماء ،صارخًا« :إن الله
ُ
وحده هو ّ
الديان الذي أقبل دينونته».
ُحكم على مطران القدس بالسجن ملدة
 12سـنــة أمـضــى منها ث ــاث سـنــوات
وثالثة أشهر وستة عشر يومًا خلف
ّ
السجان
القضبان ،ذاق خاللها جور
الـطــاغـيــة ،وأضـ ــرب عــن الـطـعــام أكثر
م ــن مـ ـ ـ ّـرة ،ف ـك ــاد ي ـل ـفــظ أن ـف ـ ُّـاس ــه على
نتنة ،لوال تدخل البابا
أرض زنزانة ِ
بولس السادس مباشرة في قضيته،
وت ـ ـفـ ــاوض ال ـف ــات ـي ـك ــان مـ ــع س ـل ـطــات
االحتالل اإلسرائيلية إلطالق سراحه،
واشـ ـت ــرط ــت أن ي ـك ــون م ـن ـف ــاه بـعـيـدًا
عــن أرض فلسطني ،وأن ال تسمح له
مرجعياته الروحية بالعودة إلى ِّ
أي
دولـ ــة عــرب ـيـ ّـة ،وال سـيـمــا إل ــى لـبـنــان
وسوريا .لكنه تمرد أحيانًا على هذا
القرار.
فــي  6تـشــريــن الـثــانــي (نــوفـمـبــر) عــام
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 ،1977خرج املطران إيالريون كبوجي
من سجن العدو اإلسرائيلي ،وانتقل
س ـي ــادت ــه ل ـي ـع ـيــش ف ــي م ــدي ـن ــة روم ــا
ب ـع ــدم ــا أمـ ـض ــى أكـ ـث ــر مـ ــن س ـن ــة فــي
أميركا الالتينية .كان في قرارة نفسه،
ّ
يتمنى الـعــودة إلــى املدينة املقدسة،
وي ـت ــوق إلـ ــى أن يـعـيــش وي ـم ــوت في
أرض ـ ـ ــه امل ـش ــرق ـي ــة الـ ـت ــي ُو ِلـ ـ ـ ــد ف ـي ـهــا،
ّ
مستعدًا لالستشهاد
وأحبها ،وكــان ّ ّ
في سبيلها .لكنه نفذ أوامر كنيسته
التي أوجـبــت عليه أن يقضي حياته
في املنفى .وبسبب عشقه الالمحدود
لفلسطني وللمدينة ّ
املقدسة ،أراد أن
يحمل معه لقب «مطران القدس» إلى
م ـث ــواه األخ ـي ــر .فـقــد أض ـحــت الـقــدس
ّ
محور حياته ،وعلة وج ــوده ،وهدف
نضاله.
أق ـ ــام امل ـ ـطـ ــران ك ـب ــوج ــي ف ــي ضـيــافــة
«راهبات دير الصليب» في العاصمة
اإليطالية ،وهناك التقينا مع املطران
أنا وزميلي أنطوان فرنسيس ،حيث
ت ــم تـسـجـيــل ذك ــري ــات املـ ـط ــران ،خــال
أسـ ـب ــوع ــن مـ ــن ال ـ ـل ـ ـقـ ــاءات ال ـي ــوم ـي ــة
املـتــواصـلــة حـيــث بـلــغ ع ــدد األشــرطــة
ّ
املسجلة عـشــرة ،روى فيها مــذكــراتــه

من الوالدة حتى السجن .لكن ،بعدما
ت ـ ّـم ـ ّـت ص ـيــاغ ـت ـهــا بـ ــإشـ ــرافـ ــه ،حـصــل
تــدخــل مــن السلطات الكنسيةّ ،
فقرر
امل ـطــران عــدم نشر ذكــريــاتــه .وتـحـ ّـدث
ل ـنــا ب ـل ـبــاقــة ،وأبـ ـ ـ ـ ّـوة ،وم ـح ـب ــة ،وك ــان
خالصة ما قاله« :ال أستطيع أن أنشر
َّ
أي ش ــيء ع ــن حـيــاتــي اآلن ،وخــاصــة
كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق بـ ـفـ ـت ــرة س ـج ـن ــي فــي
«إسرائيل»»..

كم نفتقده في زمن نشهد
فيه محاولة لتصفية المسألة
الفلسطينية عبر «صفقة القرن»
اليوم ،بعد مرور  38سنة على لقاءات
ُ
روما ،رحل «مطران القدس والقضيةِ »
في اليوم األول من عام  ،2017وبقيت
ّ
مذكراته ،فقررنا إخراجها إلى النور
لألسباب التالية:
ونشرها ً
ً
أوال :ت ـح ـيــة م ـنــا ل ـل ـم ـنــاضــل الـكـبـيــر
ّ
الــذي أمضى حياته كلها مدافعًا عن
فلسطني والشعب الفلسطيني ،وعن
مدينة ال ـقــدس ،ولــم يـصــدر ُّ
كتاب
أي
ٍ

ّ
ُيـ ــوثـ ــق ح ـي ــات ــه ونـ ـض ــال ــه فـ ــي داخـ ــل
السجن.
ثانيًا :ألن املـطــران إيــاريــون كبوجي
بـ ـ ـ ــات رم ـ ـ ـ ـ ـ ـزًا لـ ـتـ ـم ـ ُّـس ــك امل ـس ـي ـح ـي ــن
امل ـشــرق ـيــن بــامل ـســألــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
َ
وبمدينة القدس بالذات التي حملها
في قلبه وضميره ووجدانه ،وسوف
يبقى مطرانها في الحضور والغياب.
ّ
ّ
تتضمنه املذكرات
ثالثًا :نظرًا إلى ما
ّ
مـ ــن م ـع ـل ــوم ــات وآراء ق ــيـ ـم ــة ،وغ ـيــر
م ـع ــروف ــة ،ال بـ ـ ّـد م ــن أن نـنـقـلـهــا إلــى
األجيال اآلتية ،إيمانًا منا بأن قضية
ف ـل ـس ـط ــن هـ ــي ق ـض ـي ـت ـن ــا ج ـم ـي ـع ــا...
وم ــديـ ـن ــة ال ـ ـقـ ــدس س ـ ــوف ت ـب ـق ــى أب ــد
الـ ــدهـ ــر ع ــاصـ ـم ــة ف ـل ـس ـط ــن ومـ ــرك ـ ـزًا
روح ـيــا لــإنـســانـيــة ،خــاصــة فــي هــذه
األيـ ـ ـ ـ ــام حـ ـي ــث تـ ـ ـح ـ ــاول «إسـ ــرائ ـ ـيـ ـ ّـل»
ت ـه ــوي ــده ــا .ف ـقــد كـ ــان املـ ـط ــران ُي ـمــثــل
مــن خــال سيرته ونـضــالــه مجموعة
ق ـ ـيـ ــم أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا تـ ـجـ ـسـ ـي ــده «الهـ ـ ـ ــوت
املـ ـق ــاوم ــة» ،وهـ ــو ن ـهــج ن ـض ــال سبق
اله ــوت الـتـحــريــر وامل ــواق ــف البابوية
ّ
ّ
واملتحررة من قيود التقليد
املتطورة
والـتـحــالــف مــع االسـتـبــداد والسلطة.
وقــد تـكـ ّـرس هــذا النهج بـنــداء «وقفة

ّ
حـ ـ ــق» الـ ـت ــي س ـ ّـج ـل ـه ــا مـ ـم ــثـ ـل ــون عــن
الطوائف املسيحية في فلسطني ضد
االحتالل ومع شرعية املقاومة.
أعـطــى املـطــران كبوجي بنضاله من
أجل املسألة الفلسطينيةُ ،بعدًا قوميًا
وإنسانيًا:
 ف ـقــد كـ ــان رمـ ـ ـزًا ل ـل ـح ـيــاة امل ـش ـتــركــة،ب ـق ــدر م ــا ه ــو م ـط ــران مـسـيـحــي ،فقد
كــان مسلمًا «لــرب العاملني» بالتقوى
والتسامح ،وكان مع الحوار املسيحي
اإلسالمي ومع القضايا اإلسالمية
 ّاملحقة.
ّ
 كان عروبيًا بكل ما للكلمة من معنى.ورغم كونه من مدينة حلب السورية،
فقد كان يعتبر نفسه فلسطينيًا بقدر
م ــا ك ــان س ــوري ــا ولـبـنــانـيــا ،وعــروبـيــا
ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام م ــدافـ ـع ــا عـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
العربية املـحـقــة .وهـكــذا كــان حاسمًا
فــي مسألة هويته املشرقية العربية
في زمـ ٍـن ما زال البعض يطرح سؤال
ّ
ال ـهــويــة وي ـشــكــك ف ــي هــوي ـتــه ألرض ــه
وشعبه.
ً
 كـ ــان ي ــؤم ــن ب ــاإلن ـس ــان أوال بغضّ
ً
النظر عــن طائفته ومــلـتــه .كــان رجــا
ً
عمليًا من خالل تجسيد كالمه فعال،
فخلق نهجه ّ
وطبقه على نفسه غير
آبـ ــهٍ ب ـمــا ت ـع ـ ّـرض ل ــه م ــن ت ـعــذيــب في
السجن واملنفى.
ومن خالل سيرة نضاله ،أكد املطران
ك ـبــوجــي أن حــرب ـنــا م ــع «إس ــرائ ـي ــل»
هـ ــي ح ـ ــرب وج ـ ـ ــود ال ح ـ ــرب ح ـ ــدود،
مـ ـهـ ـم ــا ض ـ ــاق ـ ــت أو وس ـ ـ ـعـ ـ ــت ،ألن ـه ــا
صـ ـ ــراع ع ـل ــى األرض ،فـ ـه ــذه األرض
وإم ــا لهم .فكان املـطــران ّ
ّإمــا لنا ّ
ضد
ّ
ال ـت ـســويــات وامل ـس ــاوم ــات وأي شكل
مــن أش ـكــال ال ـت ـنــازل وامل ـهــادنــة حتى
ال ت ـف ـقــد ال ـق ـض ـي ــة ُبـ ـع ــده ــا الـ ـج ــذري
واالسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي وحـ ـت ــى ال يـفـســح
امل ـجــال أم ــام «إســرائ ـيــل» حـتــى تعمل
ع ـل ــى ت ـف ـك ـيــك وت ـف ـت ـيــت ال ـ ـعـ ــرب ،مـمــا
ّ
يبقيهم في حالة تخلف وتبعية.
ك ــم نـفـتـقــد امل ـط ــران كـبــوجــي ف ــي زمــن
نشهد فيه محاولة لتصفية املسألة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ع ـب ــر «ص ـف ـق ــة ال ـق ــرن»
القدس عاصمة لـ«إسرائيل»،
بجعل
ّ
ورفــض حق العودة وفــرض التطبيع
على العرب ،كما أن بعض العرب بدأ
ُي ـجــاهــر بــالـتـحــالــف م ــع «إس ــرائ ـي ــل»،
مـمــا يــؤكــد أن الصهيونية أصبحت
ثالثية األبـعــاد /صهيونية يهودية،
صـهـيــونـيــة مـسـيـحـيــة ،وصـهـيــونـيــة
عربية.
ومــن الــدروس التي يجب أن نأخذها
مــن خــال نـضــال امل ـطــران كبوجي أن
الـ ـق ــدس والـ ــدفـ ــاع ع ـن ـهــا ض ـ ــرورة ملــا
لـهــا مــن رمــزيــة ديـنـيــة ووط ـن ـيــة ،لكن
علينا فــي الــوقــت نفسه أن ال ننسى
فلسطني كــل فـلـسـطــن ،الـتــي يتطلب
الــدفــاع عنها تضامنًا عربيًا نفتقده
هــذه األي ــام ،والـتــأكـيــد على أن الــدول
الـعــربـيــة مــرتـبـطــة مـصـيــريــا بــالــدفــاع
عن فلسطني .فقد أثبتت األحداث أننا
ال نـسـتـطـيــع اس ـت ـع ــادة فـلـسـطــن من
دون نهضة عــربـيــة شــامـلــة وجــذريــة
ومستمرة ،وكما ال نستطيع أن نحقق
ّ
نهضة عربية بالتخلي عن فلسطني.
والــذيــن جـ ّـربــوا التطبيع والتسويات
ت ـبـ ّـن لـهــم أن «إســرائ ـيــل» غـيــر ج ـ ّ
ـادة
ف ــي تـنـفـيــذ ت ـعـ ّـهــدات ـهــا ،ف ـقــد رفـضــت
املـ ـب ــادرة ال ـعــرب ـيــة وم ــا زالـ ــت تنتهك
ّ
وتهود فلسطني ،ومن جهة
املقدسات
ّ
أخرى لم يتمكنوا من تحقيق التنمية
والعمران أو االستقرار ،لذلك فلسطني
عضويًا ّ
ّ
بقوة العالم
ما زالت مرتبطة
ّ
وبحر ّية املواطن العربي ألن
العربي
ٌ
ّ
ّ
والحرية كل ال يتجزأ.
التحرر
ه ـك ــذا كـ ــان املـ ـط ــران ك ـب ــوج ــي ،وعـلــى
طريقه نسير من أجل تجديد العروبة،
وتـجــديــد مـسـيــرتـنــا مــن أج ــل تحرير
فلسطني ،وتـحــرر املــواطــن فــي العالم
العربي من قيود االستبداد والتبعية
والتخلف والجهل.
* كاتب وناشر لبناني

ّ
االيديولوجيا اإلمبريالية لـ «العم بطوط»
تشيلي عام  1973أمام
أحرق الكتاب في
ّ
ّ
التلفزيون ،وتخلص سالح البحرية من
كاميرات ّ
نسخه المتبقية بإلقائها في البحر ،وصودرت
ّ
اإلنكليزية من ِقبل السلطات في
طبعته
الواليات المتحدة .بعد حوالى نصف قرن
ّ
ّ
أميركية يسارية
على صدوره ،أعادت دار نشر
( )O/Rأخيرًا نشر كتاب أرييل دورفمان
وأرمان ماتالر الشهير «كيف تقرأ دونالد داك:
ّ
اإلمبريالية في كوميكس
األيديولوجيا
ّ
ديزني» باللغة اإلنكليزية في نيويورك مع
ّ
مقدمة جديدة كتبها دورفمان .الكتاب
الذي وصفه جون بيرغر يومًا بـ «دليل
ّ
ّ
الكولونيالية» يعتبر قراءة أساسية
لتفكيك
لكل من يحاول أن يفهم كيف تؤبد
األنظمة الحاكمة أوضاعًا قائمة لمصلحة
القلة .وقد صار هذا العمل رمزًا لتجربة الرئيس
سيلفادور الليندي االشتراكية في تشيلي
بين  1970و .1973ففي موازاة الحرب
ّ
االقتصادية لتأميم مصالح البالد ّاالستراتيجية
ّ
األميركية ،شن أيضًا حرب
من أيدي الشركات
ّ
ثقافية شاملة ـ ألهمتها أفكار غرامشي
تحرر
ّ
ـ لمواجهة الهيمنة الثقافية لإلمبراطورية
على شعوب أميركا ّ
الالتينية
لندن ــــ سعيد محمد
أرييل دورفمان وأرمان ماتالر مثقفان
يساريان :األول أميركي من أصل تشيلي
والثاني بلجيكي .وقد كان كالهما من
كـ ــوادر الـتـجــربــة ال ـتــي قــادهــا الــرئـيــس
ال ـش ـه ـيــد س ـي ـل ـف ــادور ال ـل ـي ـنــدي بــدايــة
الـسـبـعـيـنـ ّـيــات لـتـحــريــر ب ــاده تشيلي
م ــن هـيـمـنــة اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األمـيــركـ ّـيــة
ّ
ّ
وطنية اشتراكية عن
وتأسيس تجربة
ّ
طريق االنتخابات والوسائل السلمية.
ّ
الشعبية الحاكمة وقتها
كانت الجبهة
قــد وج ــدت أن تأميم شــركــات النحاس
واملـعــادن التي كانت تسيطر على أهم
م ـ ـ ــوارد الـ ـب ــاد وي ـم ـت ـل ـك ـ ًهــا ال ــرأس ـم ــال
األميركي أمرًا ّ
هينًا مقارنة بالتغييرات
املطلوبة فــي الـعـقــول ومنظومة القيم
ّ
األساسية التي توجه سلوك املجتمع
ّ
وتــدف ـعــه بــات ـجــاهــات رج ـعــيــة مـعــاديــة
لـلـعــدالــة ّاالجـتـمــاعـيــة وال ـت ـحــرر .ول ــذا،
توافق مثقفو الجبهة املتأثرون بأفكار
الشيوعي اإليطالي أنطونيو غرامشي،
ع ـلــى أن إس ـق ــاط ال ـن ـظ ــام ال ـب ــرج ــوازي
القديم فــي تشيلي واملتحالف بنيويًا
ّ
ّ
األميركية
وموضوعيًا مع اإلمبريالية
لـيــس كــافـيــا م ــن دون تـفـكـيــك األدوات
ّ
ال ـف ـكــريــة وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـت ــي مــك ـنــت ذلــك
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام م ـ ــن ت ــأبـ ـي ــد سـ ـيـ ـط ــرت ــه ع ـلــى
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،ومـ ـ ــن ثـ ــم إطـ ـ ــاق م ــواج ـه ــة
ثـقــافـ ّـيــة شــامـلــة لـبـنــاء تشيلي جــديــدة
ح ـ ـ ّـرة واش ـت ــراك ـ ّـي ــة ون ـب ـي ـلــة .دورف ـم ــان
وماتالر أكاديميان في علم االجتماع،
هـ َـالـهـمــا أن اإلم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة األمـيــركـ ّـيــة
التي فرضت حصارًا اقتصاديًا خانقًا
ع ـل ــى ت ـش ـي ـلــي ك ــان ــت م ــع ذل ـ ــك تـسـمــح
ب ـت ـصــديــر ن ــوع ــن ف ـقــط م ــن الـبـضــائــع
األم ـيــركـ ّـيــة إل ــى ســانـتـيــاغــو :األسـلـحــة
للجيش واملجالت .كان ذلك في زمن ما
قبل انتشار التلفزيون ك ــأداة الترفيه
ُ
األهــم ومجالت األطفال التي تصدرها
«ديزني» حينها بمثابة ولع اليافعني
التشيليني ّ
األول .إذ كــانــت تـصــل إلــى
ّ
أيدي مليون من القراء أسبوعيًا .ولذا،
ش ـ ــرع دورفـ ـ ـم ـ ــان ومـ ــاتـ ــار ف ــي إج ـ ــراء
دراسة معمقة للمحتوى األيديولوجي
ّ
مل ـئ ــة م ـج ــل ــد مـ ــن مـ ـغ ــام ــرات «دونـ ــالـ ــد
داك» («الـعــم بطوط» كما في الترجمة
ّ
العربية) التي كانت متداولة في أيدي
أطفال تشيلي ،فكان كتابهما املفصليّ
«كـيــف تـقــرأ دونــالــد داك؟» ال ــذي صدر

عام  1971في تشيلي .لم يدرك كثيرون
في تشيلي (وأغلب دول العالم الثالث)
ّ
واإليجابية وروح املرح التي
أن البراءة
تحملها منتجات «ديــزنــي» ألطفالهم
ك ــان ــت ت ـ ــزرع ب ـخ ـبــث ق ـي ـمــا رأس ـمــالـ ّـيــة
الر ّ
بغيضة ونزوعًا إلى ّ
جعية ومعاداة
ع ـم ـي ـقــة ل ـل ـت ـحــرر ب ــوص ـف ــه ض ــد ن ـظــام
ّ
ّ
دونية
عنصرية
األشياء ،وأيضًا نظرة
ّ
تـ ـج ــاه َمـ ـ ــن لـ ـيـ ـس ــوا مـ ــن جـ ـن ــس الـ ـب ــط
(األبـ ـي ــض) .ول ــذا ف ــإن ك ـتــاب دورف ـمــان
ّ
العملي
وماتالر في صياغته ومصيره
عاجية ،بل ّ
ّ
تحول
لم يبق حبيس أبراج
أداة تـنــويــر ثــوريــة مهمة فــي مواجهة
ّ
ّ
األميركية على أميركا
الثقافية
الهيمنة
ُ
ال ــات ـي ـن ـ ّـي ــة .ت ـظ ـه ــر ال ــوث ــائ ــق م ــن تـلــك
الفترة تفاصيل هجمة شرسة شنتها
صـحـيـفــة تـشـيـلـيــة يـمـيـنـيــة (ت ـب ـ ّـن في
ما بعد أنها كانت ّ
ممولة بالكامل من
ّ
ّ
املركزية األميركية) على
قبل املخابرات
ّ
الكتاب «كونه محاولة ماركسية رديئة
لغسل أدمغة الجيل التشيلي الطالع»،
ّ
اليمينية
وتـســابـقــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام
على انتقاده وذم مؤلفيه ،حتى ّ
تعرض
أح ــدهـ ـم ــا ملـ ـح ــاول ــة اغـ ـتـ ـي ــال ،إذ رج ــم
مراهقون بورجوازيون بيته بالحجارة
داك».
هاتفني بحياة «دونالد ّ َ
ّ
تغير مصير الكتاب ومؤلفيه وتشيلي
ّ
أيلول
كلها صبيحة الحادي عشر من ّ
(س ـب ـت ـم ـب ــر) عـ ـ ــام  1973ع ـن ــدم ــا نــفــذ
الجيش التشيلي انقالبًا دمويًا خططت
لــه املـخــابــرات املــركـ ّ
ـزيــة األمـيــركـ ّـيــة قتل
فيه الرئيس الليندي وعـشــرات اآلالف
م ــن أنـ ـص ــاره .لـكــن سـلـطــة االن ـق ــاب لم
تكتف بقتل اليساريني بــا رحـمــة ،بل
ّ ِ
نظمت أمــام كاميرات األخـبــار محارق
ل ـكــل ال ـك ـتــب واملـ ـج ــات واألس ـط ــوان ــات
ّ
الثقافية
املــوسـيـقـ ّـيــة واألفـ ــام واملـ ــواد
ُالتي أنتجتها التجربة االشتراكية .وقد
أحرقت وقتها كل النسخ التي وجدها
االن ـق ــاب ـ ّـي ــون م ــن «ك ـيــف ت ـقــرأ دونــالــد
داك؟» ،وأصـ ـب ــح االحـ ـتـ ـف ــاظ بـنـسـخــة
مـنــه سـبـبــا كــافـيــا لـنـيــل حـكــم اإلع ـ ــدام.
ّ
تسجل وثائق نشرت بعد سقوط حكم
بـيـنــوشـيــه ب ــأن ال ـس ـل ـطــات االنـقــابـيــة
عـثــرت الحـقــا عـلــى  10000نسخة منه
مخزنة فــي مـسـتــودع مهجور بالقرب
ّ
للبحرية
من أحد املوانئ ،فتم تسليمها
ّ
التشيلية إللـقــائـهــا فــي ع ــرض البحر.
ّ
فـ ـ ّـر امل ــؤلـ ـف ــان بـحـيـ ّـاتـهـمــا م ــن تشيلي
ّ
بعد فترة مــن التخفي ووفــق نصيحة

«ديزني» تزرع
منتجات ّ
رأسمالية ونزوعًا
قيمًا ّالر ّ
جعية ومعاداة
إلى
عميقة للتحرر

ال ـث ــوار الـيـســاريــن لــرفــد املــواج ـهــة مع
االنقالبيني مــن الـخــارج .وقتها التقيا
ن ــاشـ ـرًا وم ـت ــرج ـم ــا ن ـق ــا ال ـك ـت ــاب إل ــى
اإلن ـك ـل ـي ـ ّ
ـزي ــة ف ــي لـ ـن ــدن ،ل ـكــن الـ ـ ـ 4000
نسخة التي حــاوال شحنها إلــى سوق
الواليات املتحدة علقت في مستودعات
سـلـطــات الــرقــابــة ه ـنــاك ،بـعــدمــا قبلت
ً
األخيرة طلبًا عاجال من جيش محامي
السيد والت ديزني ملنع توزيع الكتاب،
بحجة أن محتوياته اعتداء على امللكية
ّ
الفكرية .ورغم أن القضاء أصدر حكمًا
الحقًا بالسماح بتوزيع نسخ الكتاب،

ّ
ّ
ومركزية
الذكورية البيضاء
الهيمنة
المال أساس كل حكاية جديدة
ً
إال أن ما بقي منها صالحًا للبيع فعال
لم يــزد عن  1500نسخة ،وتمكن والت
ديزني من شراء معظمها وإتالفه.
والت ديزني الشخص وراء إمبراطورية
«دي ـ ــزن ـ ــي» اإلع ــام ـ ّـي ــة  -وكـ ـم ــا مـعـظــم
املشاهير في العالم الرأسمالي ُ -ي ّ
قدم
وف ــق ال ـسـ ّ
ـرديــة األم ـيــركـ ّـيــة بــأنــه «الـعــم
الطفولة البريئة واملرح
والت» رمز عالم
ّ
النظيف .لكن ّ
الرجل
الساحر والترفيه
الـحـقـيـقــي مـخـتـلــف ت ـم ــام ــا .ه ــو عــاش
طفولة بائسة وفشل دائمًا في تأسيس
ّ
اجتماعية سليمة .لكن األهــم
ّعــاقــات
أنه كان تاجرًا رأسماليًا شديد الجشع
يسرق عبقرية موظفيه الفقراء مقابل
ف ـتــات .وطــاملــا مثلت منتجات شركته
أسـ ـلـ ـح ــة أي ــدي ــول ــوج ـ ّـي ــة م ــاضـ ـي ــة فــي
ال ـت ــروي ــج ل ـق ـيــم ت ــري ــد ال ـف ـئــة املـهـيـمـنــة
ّ
تمريرها لصغار السن في وقــت مبكر
م ــن ح ـيــات ـهــم ،س ـ ــواء داخ ـ ــل ال ــوالي ــات

املـتـحــدة نفسها أو عـبــر ال ـعــالــم .حتى
ّ
قـيــل إن وال ــت ديــزنــي ي ـفــوق بأهميته
اإلم ـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة أس ـ ـط ـ ــول ال ـب ـح ــري ــة
ّ
األميركية الجبار.
«دونــالــد داك» (ب ـطــوط) هــو أحــد هذه
امل ـن ـت ـج ــات .ي ـق ـيــم «الـ ـع ــم بـ ـط ــوط» فــي
مــدي ـنــة ال ـبــط (ه ــي ك ـنــايــة ع ــن أمـيــركــا
امل ـ ـثـ ــالـ ـ ّـيـ ــة) ب ــرفـ ـق ــة ثـ ــاثـ ــة أوالد ع ـ ّـم
ي ـع ـي ـش ــون م ـع ــه ب ـي ـن ـمــا ي ـه ـي ـمــن عـلــى
الـعــائـلــة «ال ـع ــم س ـك ــروج» (أو «ده ــب»
ّ
العربية) .األخير نموذج
وفق النسخة ّ
الــرأسـمــالــي ال ــش ــره ،يــواصــل سيطرته
الــدائ ـمــة عـلــى بـقـيــة أفـ ــراد الـعــائـلــة من
خــال تهديدهم بحرمانهم من اإلرث.
أمر يعني بالضرورة أن مصدر ّ
القوة
األعلى هو املال .في الوقت ذاته ،يبدو
ً
«الـعــم بـطــوط» فــاشــا فــي كــل مساعيه
لزيادة دخله من أجل شراء الكماليات
االستهالكية دائمًا بسبب كسله وسوء
تـقــديــره .وه ـكــذا ،فــإن الـنـجــاح والفشل
فــي مــديـنــة ال ـبــط أم ــر ف ــردي مـحــض ال
ّ
الحقيقية
صـلــة لــه بـعــاقــات الهيمنة
ف ــي امل ـج ـت ـمــع .وال وج ـ ــود ف ــي املــديـنــة
آلب ــاء أو أم ـه ــات أو إخ ــوة أو أخ ــوات،
ّ
بــل هــي يوتوبيا بيضاء خــارج الزمن
(ليس فيها أي وضوح لطبيعة النظام
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي – االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي س ــوى
قـطــاع خــدمــات اسـتـهــاكـ ّـيــة) يحكمها
ّ
األعـ ـم ــام (الـ ــذكـ ــور) ال ــل ـط ـف ــاء .الـجـنــس
اللطيف في القصة شخصيات فارغة
تعتني بشكلها فـقــط ،وتـلـعــب أدوارًا
ّ
جـنـ ّ
هستيرية تعود إلــى العصر
ـدريــة
الـفـيـكـتــوري .وعـنــدمــا يـســافــر األعـمــام
ع ـبــر ال ـب ـح ــار ،ف ـهــم يـجـمـعــون األمـ ــوال
والنفائس بال جهد يذكر .لكن األخطر
ّ
النمطية االستشراقية
هو تلك الصور
الـ ـط ــاب ــع عـ ــن الـ ـسـ ـك ــان امل ـح ـل ـي ــن ّفــي
الـبــاد األخ ــرى .فهم إمــا جهلة وســذج
واملاس
يجلسون على تالل من الذهب
ّ
(والـنـفــط) وال يــدركــون قيمتها ليوقع
«العم دهــب» مع «نخبتهم» اتفاقيات
ت ـب ــادل ت ـج ــاري يــأخــذ فـيـهــا م ــوارده ــم
وي ـع ـط ـي ـه ــم ت ـ ــواف ـ ــه االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــات
األم ـيــركـ ّـيــة ،أو هــم ل ـصــوص فــاســدون
وث ـ ـ ــوري ـ ـ ــون شـ ـيـ ـط ــانـ ـي ــون يـ ـح ــاول ــون
كـ ـس ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ل ــأشـ ـي ــاء
وفـ ـ ـ ـ ــرض دي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــوريـ ــات ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة
ظــاملــة ،فـيــواجـهـهــم األع ـمــام الشجعان
اآلتـ ــون مــن يــوتــوبـيــا «مـمـلـكــة الـخـيــر»
(األم ـيــركـ ّـيــة) ،فـيـســاعــدون عـلــى إع ــادة

امللك الشرعي إلــى العرش أو تأسيس
جمهورية بــرجـ ّ
ّ
ـوازيــة جــديــدة .الشرير
ّ
ف ـ ــي عـ ــالـ ــم الـ ـ ـب ـ ــط ه ـ ــو ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـح ــاول
ال ـت ـعـ ّـرض للملكيات ال ـخــاصــة ،بينما
سرقة م ــوارد الشعوب وفــق اتفاقيات
تـ ـج ـ ّ
ـاري ــة غ ـي ــر ع ــادل ــة ف ـه ــي «ف ـه ـل ــوة»
وحسن تدبير.
ل ـك ــن ال ـث ـي ـم ــة األع ـ ـمـ ــق وراء ذل ـ ــك كـلــه
ه ــو ال ـث ـبــات االسـتــاتـيـكــي لـلـحـيــاة في
مدينة البط رغم كل املغامرات املثيرة.
فــال ـش ـخ ـص ـيــات ث ــاب ـت ــة فـ ــي قـ ــوالـ ــب ال
تتغير مطلقًا .حتى عندما تظهر في
ّ
تاريخية أو تسافر عبر البحار،
أدوار
فــإنـهــا تحتفظ ب ــذات األب ـع ــاد ،وتبقى
ّ
الهيمنة الــذكـ ّ
ومركزية
ـوريــة البيضاء
املــال كمصدر للقوة والسعادة أساسًا
ل ـكــل ح ـكــايــة ج ــدي ــدة .ه ــذا ه ــو الـنـظــام
الـطـبـيـعــي لــأش ـيــاء :يتغير كــل شــيء،
ّ
الرأسمالية خالدة وباقية وتتمدد.
لكن
ليس دورفـمــان وماتالر ّأول من حاول
نـ ـق ــد «ال ـ ـع ـ ــم ب ـ ـط ـ ــوط» ون ـ ـتـ ــف ري ـش ــه
وإعــادتــه «مشويًا» إلــى بــاده على حد
تـعـبـيــرهـمــا ف ــي مـقــدمــة ال ـك ـتــاب .إذ أن
اتهموه قبلهما مع قريبه «العم
كثيرين ّ
دهــب» بأنهما بمثابة باعة متجولني
ي ـط ــوف ــون ال ـك ــوك ــب ل ـت ـســويــق «ال ـح ـلــم
ّ
األميركية»
األميركي» و«طريقة العيش
للجماهير الغافلة .لكن في «كيف تقرأ
دونالد داك؟» ،كشف دروفمان وماتالر
للتشيليني ّأي ــام التجربة االشتراكية
املـ ـغ ــدورة عـ َّـمــا ي ـتــرتــب ع ـلــى مــواطـنــي
العالم الثالث دفعه من أجل أن تستمر
طــري ـقــة ال ـع ـيــش األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ويـتـحـقــق
الحلم األمـيــركــي فــي «مدينة الـبــط» :ال
ّ
ّ
ّ
والتبعية واالرتهان،
العبودية
أقل من
وأنهم من أجل ذلك يطعمون صغارهم
مــن غـيــر وع ــي قيمًا رجـعـ ّـيــة مناهضة
لـلـثــورة مــن خ ــال اسـتـهــاك املنتجات
ّ
الثقافية األمـيــركـ ّـيــة .واألده ــى مــن ذلك
أنهم يدفعون نقودًا لشراء تلك السموم.
لـلـحـقـيـقــة فـ ــإن ش ـي ـئــا ل ــم ي ـت ـغـ ّـيــر مـنــذ
ّ
ّ
الثقافية
السبعينيات ،فالهيمنة
بداية
ّ
وال ـفـكـ ّ
ـريــة ّاألم ـيــركــيــة عـلــى الـعــالــم هي
ّ
واإلمبراطورية
نفسها ،بل إنها تفاقمت،
مــا زال ــت ذات اإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة ،اللهم إال
ّ
أنها في لحظة تخل بني اليقظة والنوم
كأنها اخـتــارت «الـعــم دهــب» شخصيًاّ
رئـيـســا لـلــواليــات املـتـحــدة ،وه ــو يريد
أن يـعـيــدنــا جـمـيـعــا إل ــى مــدي ـنــة الـبــط
العظيمة من جديد.
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صورة
وخبر

ّ
ً
ّ
وتسـتمر لغاية خمس
الرضـع إقباال متزايـدًا في تركيـا .فهي تنطلق مـن عمر الشـهرين
كمـا فـي أنحـاء مختلفـة مـن العالـم ،تشـهد دورات تعليـم السـباحة لألطفـال ّ
سـنوات ،إذ يمكـن للصغـار إتقـان هـذه الرياضـة بسـهولة حيـن يكونـون فـي سـن مبكـرة .أمـا بالنسـبة للفوائـد الصحيـة ،فهـي تشـمل :تحسـين صحـة القلـب والدورة
ّ
التحمل( .شـيبنيم جوشـكون ـــ األناضول)
الدمويـة ،وتقويـة قـدرات الرئـة الوظيفيـة ،وتنشـيط وظائـف العضلات وتقويتهـا ،وتحسـين قـدرة الطفـل على

غدًا على «الميادين»# :الحرية_لكريم_يونس

على خشبة «بيريت»
ينساب «الزمن»

مأساة السوريين
بين تجهيز وأداء

«زمن» هي املسرحية التي يحتضنها
«مسرح بيريت» (بيروت) اليوم وغدًا.
يحمل العمل توقيع الدفعة الخامسة
من طالب «مسرح شغل بيت»
(إشراف شادي الهبر ومايا سبعلي/
ً
الصورة) ويشارك فيه تمثيال:
إبراهيم خليل ،وألفت خطار ،وبوب
جريج ،وجميل الحلو ،وحسني قنبر،
ّ
وڤانيسا مراد،
وخديجة صالح،
وماري حبيب ،وميرڤت سلهب،
ووئام سجاع .في ظل السرعة التي
ّ
تتحكم بيومياتنا ،تطرح املسرحية
َ
أسئلة على شاكلة :لم العجلة؟ كيف
ّ
يمر الوقت من دون أن نالحظ؟ ماذا
ً
بعمرنا؟ هل راح هباء؟ ثم
فعلنا
ّ
ً
ّ
التريث قليال
إلى أنه ال بد من
يصل َ َ
و«آخذ نف ْس قبل ما يقطع الزمن».

في  11و 12و 13كانون الثاني (يناير)
الجاريّ ،
تقدم فرقة «إيد وحدة ـ
ّ
دمى» على مسرح «دوار الشمس»
عرضًا تجهيزيًا وأدائيًا بعنوان
«األنا األخرى» ( The Other Iـ فكرة
وإخراج وصناعة دمى :مريم سمعان،
ظل /موسيقى :كنان عزمي ،أداء:
ّ
حسني الحسن) .يركز العرض في
شكل رئيسي على الجانب البصري
ّ
لتجسيد صور ّ
السوريون
مر بها
ولحظات عاشها أفراد «سلبوا إرادتهم
ّ
وكرامتهم» ،تشكل في إحدى تجلياتها
«تعرية للنفس اإلنسانية وقيمها في
خضم الصراع على البقاء» .عبر عوالم
ّ
متخيلة ،يسعى «األنا األخرى» إلى
سرد حكايا واقعية لبشر يعيشون
بيننا ،لكن من دون لغة.

اليوم وغدًا ـ  20:30ـ «مسرح بيريت»
(طريق الشام ـ حرم العلوم اإلنسانية في
الجامعة اليسوعية /بيروت) .البطاقات
في مكتبة «أنطوان».

 11و 12و 13كانون الثاني ـ  18:00ـ
استوديو «كون» (مسرح ّ
«دوار الشمس» ـ
الطيونة /بيروت) .لالستعالم01/381290 :
أو koon.theater.group@gmail.com

منذ  36عامًا ،يقبع كريم يونس
( 1956ـ الصورة) خلف القضبان
ّ
تحول إلى
اإلسرائيلية ،حيث
عميد لألسرى الفلسطينيني
والعرب ،وكان واحدًا من قادة
الحراك داخل سجون االحتالل
طوال هذه الفترة .تضامنًا معه،
ّ
تخصص
وانتصارًا لقضيته،
قناة «امليادين» ،غدًا األحد يومًا
تحت عنوان «الحرية لكريم
يونس» من الساعة الثانية
عشرة ظهرًا حتى منتصف
الليل .في هذا النهار الطويل،
تستضيف قناة «الواقع كما
ّ
املحررين،
هو» عددًا من األسرى
ْ
وعوائل بعض َمن ال يزالون
مسجونني ،إضافة إلى مجموعة
من املناضلني املعنيني بملف
ّ
واملفكرين،
األسرى ،واألدباء
واملتخصصني في شؤون
ّ
العدو
األسرى داخل معتقالت
وسجونه .ومن بني املسائل التي
ّ
التطرق إليها نذكر :وضع
سيتم
األسرى اإلنساني والقانوني
والنضالي ،والحركة األسيرة في
السجون اإلسرائيلية ،والنساء
املعتقالت هناك ،واألبعاد
الثقافية والفنية واألدبية،
وعمليات تبادل األسرى،
وغيرها .أما عند الساعة

ً
ّ
فستخصص
مساء،
التاسعة
مساحة للمناضل اللبناني
جورج إبراهيم عبد الله القابع
في السجون الفرنسية منذ
 .1984في سياق متصل ،وإلى
جانب هاشتاغ #الحرية_كريم_
يونس املوجود على شاشة
«امليادين» ،سيكون الجمهور
على موعد مع مواضيع
ومعلومات خاصة ذات صلة
بالحدث عبر حسابات القناة
على مواقع التواصل االجتماعي
املختلفة وموقعها اإللكتروني،
مع مداخالت من فريق عمل
«امليادين نت» خالل ساعات
التغطية.

ّ
تلوث الليطاني
األسباب والحلول
أصدر البروفسور اللبناني غسان
سكاف (الصورة) ّ
كتيبًا بعنوان
ّ
«التلوث البيئي في حوض الليطاني
وتأثيره على صحة البقاعيني».
يحتوي العمل على نص املحاضرة
التي ألقاها رئيس قسم جراحة
األعصاب والدماغ والعمود الفقري
في «الجامعة األميركية في بيروت»
بدعوة من «جمعية الشباب البقاعي»
في املركز التربوي في عيتا الفخار
في  20تشرين الثاني (نوفمبر) من
العام ّ .2016
تطرقت املحاضرة إلى
جوانب ّ
عدة من الكارثة ،من بينها:
مياه الصرف الصحي ،والنفايات
والنفايات الصناعية
الصلبة،
ّ
واملصانع ومخلفات املرامل
والكسارات ،إضافة إلى املواد الزراعية
والكيميائية .وختم سكاف يومها
حديثه ،داعيًا إلى توقيع عريضة
ترسل إلى كل املعنيني «تبدأ وال
تنتهي باملطالبة بتنفيذ آلية عملية»
لوضع حد ّ
لتلوث هذا النهر الحيوي.
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حياة شرارة
الكاتبة التي ماتت مرتين
في ّ
مقدمة روايتها «إذا األيام أغسقت» ( )2000التي صدرت بعد سنوات على رحيلها ،حسمت بلقيس
شرارة ،شقيقة الكاتبة واألكاديمية العراقية حياة شرارة ( 1935ــ  ،)1997سبب وفاة األخيرة،
بعدما شاع لفترة طويلة أنها تصفية سياسية .اختارت الشاعرة والروائية واألكاديمية العراقية
يوم ّ
األول من شهر آب (أغسطس) من ذلك العام ،توقيتًا لالنتحار مع ابنتها مهى .رغم ذلك ،تبقى
يد نظام البعث ّ
مرئية في انتحارها الذي لم يكن إال احتجاجًا أخيرًا وصامتًا على سنوات طويلة
ّ
من حصار فرضه عليها مع مخابراته ،فمنعها من السفر وحجب كتبها وضيق عليها أكاديميًا.
على أن الرواية نفسها كانت ً
رثاء لأليام الذهبية اآلفلة وانطفائها في بغداد التسعينيات.
سيرتها من خالل بطلها األستاذ نعمان في إحدى جامعات العراق،
روايتها التي تحمل جزءًا ّ من
ّ
ّ
رصدت ـــ بوعي سياسي متقد ـــ تفشي سلطة رجال املخابرات في األوساط األكاديمية والثقافية
ّ
العراقية .أخيرًا ،انتقلت مقتطفات من الرواية إلى اللغة اإلنكليزية (ترجمة جوناثان رايت) في
العدد األخير من مجلة «بانيبال» (رقم  )63الذي احتفى بشرارة الشاعرة والروائية وأستاذة األدب

ّ
الروسيّ .
تضمن امللف شهادة لشقيقتها بلقيس شرارة بعنوان «شعرت بأنها تحت املراقبة في
الجامعة» ،ومقالة للباحث العراقي فاضل الجلبي حول الرواية الوحيدة املنشورة لها ،فيما ال تزال
روايتها األخرى «وميض برق بعيد» مجهولة للقارئ حتى اآلن .صحيح أن «إذا األيام أغسقت» كادت
ّ
تختزل تجربة شرارة األدبية ،إال أن الراحلة خلفت وراءها كتابات نقدية نشرت في السبعينيات
والثمانينيات والتسعينيات ،من بينها «صفحات من سيرة نازك املالئكة» التي استعادت فيها
أيامًا قضتها مع املالئكة في صالون والدها الذي هاجر من لبنان إلى النجف في العشرينيات ّ.أما
ّ
ّ
مسرحية «املفتش
تعمقها في األدب الروسي ،فنتجت عنه دراسات أكاديمية وترجمات منها
العام» لغوغول ،و«ديوان الشعر الروسي» ،و«عش النبالء» إليفان تورغينيف ،و«مدخل إلى األدب
الروسي» ،و«تولستوي فنانًا» الذي ّ
قدمته كرسالة للدكتوراه في موسكو .وقد أعادت دار «املدى»
نشره مع مجموعة من مؤلفاتها (تلك الصادرة في لبنان بني  1976و )1994عام  ،2011في دعوة إلى
إعادة قراءة هذه التجربة العراقية الشاملة بعدما نال منها التعتيم السياسي لفترة طويلة.
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ملف
كيف نخاطب العام الجديد أدبيًا وثقافيًا وشخصيًا بأمنياتنا وآمالنا وآالمنا؟
هل من مكان لبارقة أمل في رسائلنا للعام الجديد ونحن أبناء وبنات منطقة
«المناحة العظيمة» والتعبير للمفكر والمؤرخ العراقي فاضل الربيعي ،من
مناحات إيزيس على إيزيريوس ،وعشتار على تموز وبكائيات كربالء الشجية؟
هل نخاطب زماننا لنهجوه على طريقة اإلمام الشافعي (نعيب زماننا والعيب
فينا ،ولو نطق الزمان لنا هجانا) أم أن ثمة مكانًا في األمنيات الشخصية على

األقل للحب ،والحلم واألغنيات؟ هل ستكون أمانينا لـ  2019هي ذاتها للعام
ّ
فيصح عندها ما يقال فينا بأننا نعيش على هامش العالم ،إن
الذي يليه،
لم نكن عالة عليه؟ في العام الماضي والذي قبله ،لم تتوقف المراكب
ّ
المحملة بالالجئين من االقتراب من السواحل اإليطالية ومضيق
الصغيرة
جبل طارق.
لم تتوقف جثث األطفال عن الطوفان فوق مياه المتوسط .ال تزال

الكلمة تواجه بالمنشار ،وقبة الكنيسة بالديناميت .ال تزال فلسطين التي
على بعد شبرين من القلب قريبة بعيدة ،ال يزال َحمام العراق ممنوعًا من
التجول بين مئذنتي النعمان وموسى الكاظم ،وأرض الكنانة مكلومة
باإلرهاب والعسكر .هم نخبة من أهل الشعر واألدب والثقافة ،من لبنان
والعراق وتركيا وفلسطين ومصر ،عرفناهم في «قصائد مهربة الى
حبيبتي آسية» و«الموت يأخذ مقاساتنا» و«رسالة إلى األختين» و«نزهة بحزام

ناسف» و«شهوة القيامة» و«أسباب رائعة للبكاء» و«بنات الله» وغيرها....
سألناهم في «كلمات» عن رسالة يودون توجيهها للعام  ،٢٠١٩حاملة
تمنياتهم العامة والخاصة ،في المدار الشخصي والمحلي والعالمي ليأخذونا
معهم إلى الغد .رغم المناحة العظيمة ،فإننا كما يقول سعد الله ونوس
محكومون باألمل ،و«ما يحدث اليوم ال يمكن أن يكون نهاية التاريخ».
إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين ورشيد وحتي

أدباء ومبدعون في رسائل إلى :2019

رغم المناحة العظيمة ...ليست هذه نهاية التاريخ
َ
نخــــب

أن ال يغرق األطفال في المتوسط

عباس بيضون *

نديم غورسيل *

يريدون أن أخاطب السنة اآلفلة :ليست املرة األولى التي
ّ
يخطر فيها شيء كهذا .لعل هذه اللعبة األدبية تحدث
في نهاية كل سنة .ال داعي للقول إننا هكذا نخترع الزمن
الذي ينبغي أن ّ
يتزمن .بدون ذلك ،لن يكون له وجود .لن
يكون لنا أيضًا وجــود ،فنحن كائنات زمانية .لكن هذا
دليل آخر على عدم وجودنا .نخاطب الزمن الغارب الذي
لم نستطع إيقافه ،الــذي صار هكذا ِملكًا لنا .ملجرد أنه
مات قبلنا ،صار لنا كون وصار لنا زمان .عند كل عيد،
سلطة ونخرج الستعراضها .نرميها
نشعر بأننا نملك
َ
َ
كنخب ونختصرها كــنـخــب ،وهـكــذا نـخــرج مــرة أخــرى
مــن الـجـنــة منتصرين عـلــى الـحـيــاة الـتــي ص ــارت فجأة
رقمًا ساقطًا ،شيكًا على بياض باملاليني غير املعدودة
إال بالبياض .ثــم يـكــون مــن قوتنا أن نكلم السنة التي
ترتجف على الـحــافــة .لــن نخاطبها بالطبع بــالــدمــوع،
هذه الساعة أسياد وأحرار من أي ضغط وفي
فنحن في َ
أيدينا ذلك النخب الذي يشبه زهرة الخلود.
عامني في قطيعة وفي فراغ وفي قوس قزح
نحن اآلن بني
َ
وومضة تساوي النخب وال زمن فيها .سنكون ملوكًا في
سنقول إن هــذه الصحبة كانت
هــذه اللحظة ولــن نأبه.
ّ
باهظة وكــانــت مــن شــوك وعضتنا دقائقها وثوانيها.
سنقول إننا اآلن سادة ولن ننشغل بحك جلودنا .نحن
ملوك ولــن ُنخدم بعد على طــاولــة الـثــوانــي .نحن أبناء
العدم ولن نستعبد بعد في حانة األيام .سيقول البعض
سرقتنا األيــامّ ،
أحبتنا ضاعوا بني يوم ويوم دهستهم
بعدد الشهور
رؤوس السنني .سحقتهم الليالي ،خسرنا ُ
األسابيع .لم يكن هناك ثمن لذلك .لقد خطفنا عن
وعدد ُ
الطريق ،قتلنا بكلماتنا ،صرنا عبيد خطانا.
غلبتنا أفكارنا وسقطنا تحت نــوايــانــا .مــاذا نفعل إذا
سـقـطــت ال ـك ــأس س ــوى أن نـحـطـمـهــا عـلــى جـســد السنة
امليتة ،سوى أن نبدلها بأول صباح جديد؟ ذلك سندخل
فيه الــى أكــواخـنــا ونـبــدأ هـنــاك خدمتنا ،ستكون هناك
قطعة من الزمن في انتظارنا .سيكون هناك رأس آخر
ف ــوق الـصـخــرة الـتــي علينا أن نحملها .سـتـكــون هناك
خدمة طويلة وستسحبنا األسابيع جسدًا وراء جسد
الى حيث يخف الزمن ،يخف إلى أن ال يبقى فيه سوى
العدم ونعود نحن ملوك اللحظة وربما أسياد الفراغ،
ولــن يكون هناك أيضًا مــا يقال ســوى أن مــن يتكلمون
تصلنا أصواتهم من بالد أخــرى ،ومن يتذكر يعرف أن
ليس هنا ســوى خرخرة النهر الــذي يتدفق بني القبور
فــي جـبــال املــاضــي حيث يـقــول الــرقـيــم إنـنــا خرجنا من
الجنة.
* شاعر وروائي لبناني

أتمنى أال يكون عــام  ٢٠١٩أســوأ من العام الــذي قبله ،حيث عرف
بلدي تركيا والعالم الكثير من الكوارث .بلى ،ال أخفي مرارتي أمام
ُ ٌ
رجــل واحــد،
تغير النظام السياسي في تركيا ،من اآلن فصاعدًا،
السيد إردوغ ــان ،يقرر كــل شــيء .هــذا النظام السوبر رئــاســي هو
كــارثــة حقيقية للديموقراطية الـتــركـيــة ،وللمنطقة كــذلــك .أتمنى

أن يساق قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلى العدالة
ِّ
َ
ويحاكموا ،ومن ضمنهم املخطط (بصيغة املفرد أو الجمع) الذي
يبدو أنه يختبئ خلف حصانته .أتمنى أن تصل الكارثة السورية
التي أثــارت الكثير من األســى الــى خواتيمها ،وأال يغرق األطفال
بعد اليوم في املتوسط .أمنية أخيرة بخصوص الثقافة :أن يتمكن
ّ
الكتاب من التعبير بحرية .ال إبداع من دون حرية.
* روائي ومفكر تركي

ّ
لدي حلم
عيسى مخلوف *
ّ
الثنائية :إما االستعمار
كأن ال مصير للعالم العربي خــارج هذه
ّ
وإما االستبداد .أال يمكن أن يفكر أهل هذه املنطقة من العالم في
مصير ثالث ال يكون اإلنسان فيه مستباحًا ،أسير القمع والظلم
منذ الوالدة حتى املوت ،فاقدًا ألبسط الحقوق اإلنسانية في الحرية
والكرامة ،مدفوعًا نحو حروب ّ
أهلية ال تنتهي؟
ّ
ألـيــس مــن ح ــق أه ــل ه ــذه املنطقة أن تـكــون لـهــم م ــدارس ومعاهد
ّ
ومؤسسات ومراكز بحوث تساعدهم على االندماج في
وجامعات
ً
هذا العصر وإيجاد موقع لهم فيه ،وتفتح أمام أبنائهم مستقبال
ّ
ّ
التشدد الديني
عبثية ،وغير
آخــر غير أن يكونوا وقــودًا لحروب

ّ
ّ
والتطرف ورفــض االخـتــاف ،أو االرتـمــاء في املجهول
والتعصب
والهرب والهجرة؟
ّ
الفقر والبطالة ليست
وحالة
ًا.
ر
قد
ليس
والجهل
ًا،
التخلف ليس قدر
ّ
قدرًا .وليس قدرًا اإلحساس باالغتراب .أال يحق لهذه الشعوب أن
ّ
ّ
العبودية؟
في العدالة وتكافؤ الفرص والخروج من
تفكر ّ
ّ
ّ
أال يحق لها أن تحلم بغد أفضل؟ وأن تــردد العبارة التي استهل
بـهــا م ــارت ــن لــوثــر كـيـنــغ خـطــابــه ال ــداع ــي إل ــى املـ ـس ــاواة وال ـحـ ّـريــة،
الخطاب الذي ألقاه عند نصب لنكولن التذكاري عام ّ ،١٩٦٣
وكرر
ّ
«لدي حلم».
فيه مرارًا:
كم طال هذا الحلم في العالم العربي ،وكم لألسف سيطول!
* شاعر وكاتب لبناني مقيم في فرنسا

ُ
ُ
شبه جدتي في االنتظار
أ ِ
رنا التونسي *

في  ٢٠١٨سمعت ابني يغني مرتني في حفالت املدرسة وكان هذا
سببًا كافيًا للحياة.
في  ٢٠١٨شعرت بأني أشبه جدتي في كل شيء ،لكن فرصها في
التعليم والحياة كانت أقل مني .ترملت في سن مبكرة مع كثير
من األبناء.
جدتي كانت تأخذ ابنها إلى املدرسة أيام االمتحانات وتنتظره
خارجًا.
كبر االبــن وذهــب إلــى الجيش .كانت تمشي له مسافات طويلة
مرعبة حتى تراه فقط وتنتظره هناك.
أشبه جدتي في كل شيء تقريبًا وبخاصة في االنتظار.
أحيانًا ،أريدها أن تخرج من حلمي بها .تسمع موسيقى البيانو
التي في رأســي ،ونتحدث كثيرًا عن الصمت ،وعن الغياب الذي
جعلنا نتحدث.
ً
دائمًا ما كنت أريــد أن آخــذ حقي كامال من الحياة كأني أقتص

لها.
آخذ حقها من السنوات التي تركتها تركض بدون حب أو أمان أو
أحالم تناسب روحها .اآلن أشعر بأني فعلت كل شيء بسنواتي
السابقة املبعثرة بالنجاحات والدهشة والتعب.
وانتهيت هنا ،تمامًا ،مثل تلك املرأة التي أحبها .في انتظار ابني
أن تتحقق له األمنيات في كل مرحلة ثم يكبر ليعرف أكثر عن
محبة العالم وأمله .ليعرف أكثر عن محبة العالم فقط.
أحالمي الشخصية:
أتمنى أن أظــل أكتب وأن أصبح أقــرب في طريق الحصول على
الدكتوراه .أن أظل دومًا قادرة على الحلم .وأن أجد مكانًا يسكن
فيه ذلك الضياع ،مكانًا يشبه البيت.
واألحالم األخرى هى أال يفقد أحد صوته أبدًا .أن ال يكون هناك
شخص يسرق منه الصوت أو تطمس صورته .أال يكون هناك
متحدث بالنيابة عن املسجونني واملفقودين أو الذين ظلموا.
أن يأخذ كل من ترك الكالم صوته من جديد.
* شاعرة مصرية

زمان يكتبونه لنا بالسكاكين
كاظم خنجر *
ُ
ال ش ـ َ
ـيء س ـي ـحــدث ،ال لـحـظــة سـتـضــيء ،ال أح ـ َـد سـ ُـيــولــد ،بينما
ً
سيستمر الـقـتـلــة بــالـتـكــاثــر ب ــا ه ـ ــوادة؛ فــالــزمــن ل ــم يـعــد كفيال
بمحوهم ،فهم ينتشرون بــه وعـبــره ،يكتبونه لنا بسكاكينهم
وبأساطيلهم ،بسجونهم ورايــاتـهــم ،بكراهيتهم وآيــاتـهــم .إلى
َ
اآلن ،لم نتعلم الخروج من سنة حتى ندخل في أخرى ،إلى اآلن
نحيا ونموت في التأريخ .ما الــذي قمنا بتأسيسهِ في _ ٢٠١٨
أو قبلها _ حتى نكمله في  ٢٠١٩سوى الــدوران في ّالفراغ ذاته؟
الالشعور بالزمن كارثتنا العميقة .الكارثة التي يغذيها الدين

من جهة والقومية من جهة أخــرى .ال يمكنني أن أتمنى النظر
َ
َ
أضع األمل في
أوهم نفسي بأن
والعمى ملء عيوني ،ال يمكن أن
املستقبل ،بينما الـيــأس يلتهم كــل شــيء« .إن الكلمات البليغة
تجلب على البشر ش ــرورًا كثيرة .إنها حكمة ندركها بتقدمنا
في العمر» هكذا ختم سوفوكليس «أنتيغون» ،نحن مجتمعات
الكلمات البليغة ،املجتمعات التي ال تتقدم بالعمر ،املجتمعات
الراسخة تحت الشرور والضياع.
ال أستطيع أن ّ
أوجــه شيئًا يا أصدقائي للسنة الجديدة ،فيدي
ّ
قطعوها ولساني قصوه ،وعيني فقأوها.
* شاعر ومسرحي عراقي

أمنيات غير منضبطة
محمد علي شمس الدين *
األمـ ـنـ ـي ــات لـ ـع ــام  ٢٠١٩شــاس ـعــة
وغ ـ ـ ـيـ ـ ــر م ـ ـن ـ ـض ـ ـب ـ ـطـ ــة ،وبـ ـعـ ـضـ ـه ــا
يتعلق بــاألحــام .لــذلــك سأتركها
ج ــانـ ـب ــا ،وأق ـ ـ ــول ل ـي ـســت ل ــي ل ـهــذا
ال ـعــام الـجــديــد أي أمـنـيــة مـحــددة.
ول ـ ـكـ ــن أسـ ـ ـ ــأل نـ ـفـ ـس ــي أل ـ ـيـ ــس لــي
أج ـنــدة ثـقــافـيــة ...تــوق ـعــات ...خـطــة عـمــل م ــا...؟ وأجـيــب
بلى مستفيدًا من قراء تي للتاريخني القديم والقريب
وانتباهي للفلسفة.
ً
أوال ،تستمر أنواع الفنون من شعر ورسم وموسيقى
وسينما في االتـجــاه نحو االنكسار والتبعثر .يمكن
اسـتــراق لحظات متصلة بحاالت صارخة كالهجرات
فــي الـحــدود والبحر وامل ــوت مــن الـجــوع أو التوحش..
حـ ــب صـ ـع ــب ج ـ ـسـ ــدي ،عـ ـن ــف وح ـ ـنـ ــان ص ـ ـ ــراع طـبـقــي
م ـت ـف ــاق ــم ...ل ـص ـنــع أعـ ـم ــال ف ـن ـيــة ق ـصــائــد بــرق ـيــة أف ــام
قصيرة روايات.
ثانيًا ،صــراع الـقــوى الناعمة فــي العالم سيكون أشد
من الصراع العسكري واألمني.
ث ــال ـث ــا ،ه ــدن ــات مـتـقـطـعــة واسـ ـت ــدراك ــات ف ــي املـنـطـقــة
العربية.
رابـعــا ،ترسيخ استحالة الــوجــود اإلسرائيلي ووقــوع
املساحة الفلسطينية بني العجز الصهيوني املفضوح
والـقـهــر الفلسطيني املــولــد ل ـل ـثــورة ،لـيــس ثـمــة هــدنــة
لتدفق الدم الفلسطيني.
خامسًا ،في لبنان الثورة الشاملة على الفساد املالي
والسياسي واالجتماعي هي ثــورة شديدة الصعوبة
نظرًا الى تركيب املجتمع اللبناني القائم على طوائف

وعصبيات تحمي الفساد املالي والسياسي وتحوله
إلــى مؤسسة وت ــوارث .إن أي ثــورة شاملة ســرعــان ما
تتحول إلى اقتتال طائفي.
سأدعو بقوة إلى إعمال مادتني معطلتني في الدستور
اللبناني ألسباب تخدم الطبقة الحاكمة هما املادة ٧
التي تنص على أن اللبنانيني متساوون أمام القانون،
وامل ــادة  ٥٩وتـنــص على اإلل ـغــاء الـتــدريـجــي للطائفية
السياسية من خالل هيئة في مجلس النواب يرأسها
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ومـ ــن أع ـض ــائ ـه ــا ُح ـك ـم ــا رئ ـيــس
الحكومة وأع ـضــاء مــن النخب الفكرية والعملية في
املجتمع.
األجندة الشخصية:
 .1اسـ ـت ـك ـم ــال إصـ ـ ـ ــدار كـ ـت ــاب ــي «فـ ـه ــرس ــت ال ـك ــائ ـن ــات
الـشـعــريــة» بــأجــزائــه ال ـثــاثــة :ال ـجــزء األول «ال ـطــرائــد»
من  ٦٧٣صفحة حول التراجيديا واملوسيقى والزمان
عند ابن عربي وت .س .إليوت والغرناطي والدمشقي،
والـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان «خـ ـ ــدوش ع ـلــى الـ ـت ــاج» مــن
 ٢٨٣صفحة ،والثالث بعنوان «على تـمــاس» مــن ٣٣٢
صفحة .صفحات تتناول أبرز شعراء العالم بما يشبه
األوعية املتصلة.
 .2استكمال كتابة حلقات روائية ذات جوهر شعري
وفــانـتــازي واقـعــي ومتخيل تــم إنـجــاز خـمــس حلقات
منها.
 .3قراء ة كتب تتعلق بنزعات النشاز في التاريخ مثل
تــاريــخ اإلل ـحــاد فــي اإلس ــام وال ـخ ــروج عـلــى االنـتـظــام
وك ـت ــب ت ـت ـن ــاول م ـي ـثــولــوج ـيــات الـ ـشـ ـع ــوب ،وم ـتــاب ـعــة
ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ــري ــة واألص ـ ـ ـ ــوات الـ ـج ــدي ــدة بــال ـعــرب ـيــة
والفرنسية وبعض الترجمات.
* شاعر لبناني

ُ
خاطب العالم
لن ِ
ياسر عبد اللطيف *
ّ
الحقيقة ،ال أقــوى على تمني أمر
عام ،وكل ما أرجوه أال تزداد األمور
سوءًا في املنطقة العربية املنكوبة
ّ
بـ ـك ــل أن ـ ـ ــواع ال ـ ـشـ ــرور ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـ ـ ـث ـ ـ ـقـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــة،
والطبيعية أحيانًا.
وعلى املستوى املهني ،أرجو أن يواصل األدب العربي
رحـلــة كـفــاحــه للتخلص مــن ال ـت ـصـ ّـور الـســائــد عـنــه في
ّ
س ــوق األدب الــدول ـيــة ،بــأنــه أدب إخ ـب ــاري وظـيـفـتــه أن
ّ
يمد العالم املتقدم بتصورات جاهزة عن تلك املنطقة
املنكوبة من العالم .أدب للحروب األهلية واالضطرابات
السياسية ،أدب لالضطهاد الــديـنــي واألقـلـيــاتــي ،أدب
للمعتقالت والتعذيب.
ّ
ّ
ال ّ
شك في أن تلك األمــور كلها من صميم واقعنا الذي
ّ
نعيشه ،ولـكــن س ــؤال األدب ك ــان ط ــوال عـمــره وسيظل
ف ــي م ـكــان آخ ــر غ ـيــر اإلخ ـب ــار واإلنـ ـب ــاء وإب ـه ــار الـعــالــم
املتقدم بفظائع حياتنا التعيسة .نرى اآلن روايــات ،بل
ّ ّ
وقصائد شعر ُت ّ
دبج ّ
خصيصًا للترجمة ،ويظن كتابها
فــي أنـفـسـهــم الـعــاملـيــة ،وه ــم ال يـفـعـلــون س ــوى ترسيخ
ّ
ك ــل ال ـن ـظــرات الـكــولــونـيــالـيــة واالس ـت ـشــراق ـيــة الـقــديـمــة،
ورب ـم ــا بـمـسـحــة م ــن تـحـضــر ف ــي ال ـل ـك ـنــة ،ك ــأن كــاتـبـنــا
العاملي يقول« :أنا من يكتب لست من هؤالء الوحوش،

لكنني أخبركم عنهم وأعلن انتمائي لعاملكم النظيف
واإلنساني».
ب ـع ـي ـدًا م ــن امل ـفــاه ـيــم الــدي ـن ـيــة أو ال ـقــوم ـيــة ح ــول الـلـغــة
العربية وقدسيتها أو أهميتها ،فهناك حقيقة واقعية
ِّ
ّ
توثقها األرقام واإلحصائيات ،وهي أنها اللغة الرابعة
في االنتشار عامليًا ،بعد اإلنكليزية واملاندرين الصينية
واإلس ـب ــان ـي ــة .وت ـت ـفـ َّـوق الـعــربـيــة بــذلــك بــدرج ـتــن على
ال ـفــرن ـس ـيــة ،وب ـث ــاث ع ـلــى ال ــروس ـي ــة وب ـع ــدد كـبـيــر من
الــدرجــات على األملــانـيــة .ولــو استبعدنا لغة املاندرين
لـكــونـهــا خــاصــة بـشـ ًعــب بـعـيـنــه غ ـيــر ع ــاب ــرة لــأق ـطــار،
ستأتي العربية ثــالـثــة فــي الترتيب الـعــاملــي مــن حيث
االن ـت ـش ــار األف ـق ــي ع ـلــى س ـطــح الـبـسـيـطــة .ت ـلــك حقيقة
ّ
بـسـيـطــة وم ـع ــروف ــة وال أك ـ ــف ع ــن ت ــردي ــده ــا .ل ــم يمنع
االنحطاط السياسي ألميركا الالتينية ،وال إلسبانيا
ذاتها حتى وقت قريب ،من ّ
تبوء أدب تلك األمم املكانة
التي يستحقها .كتابنا العامليون يواصلون عبر أدبهم
ال ـعــاملــي ال ـح ـفــاظ عـلــى الــوضــع امل ـتــدنــي ألدب العربية
ربطًا له بانحطاطنا السياسي .هم من حيث ال يدرون
أو ي ــدرون ،وبترسيخهم تلك الـصــور ،أدوات مساعدة
لـلـهـيـمـنــة .ول ــن تـنـتـهــي ه ــذه الـهـيـمـنــة ،ع ـلــى الـصـعـيــد
الثقافي على األقل ،ما لم تنطق العربية بما تستطيع أن
ُ
تخاطب به العالم ،بجدارة وعلى قدم املساواة ،فتجبره
على اإلنصات.
* شاعر مصري مقيم في كندا
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أن نستعير وجه األرض
ماري جليل *
أتمنى أن تسقي دموع املوتى روح اإلنسانية اليابسة
أن تزهر عظامهم سنابل قمح نملح بها أمعاء األطفال الخاوية
أن نستعير وجه األرض لنصنع إنسانًا أليفًا نستجدي به غيثًا ولو بعد
حني
* شاعرة لبنانية مقيمة في كندا
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ّ
لتستحقنا الحياة
ِ
نعيم تلحوق *
ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل أن نـحـكــم أو ن ـجــزم على
ع ــام دون آخـ ــر .األعـ ـ ــوام تـمـضــي وال ن ــدرك
ضــرورت ـهــا وال ضــرورت ـنــا فـيـهــا .قــد يـكــون
 ٢٠١٨هــو ع ــام الـكـشــف ثقافيًا واجتماعيًا
وسياسيًا واقتصاديًا ،ونحن بانتظار ما
سيكشفه مستور  ٢٠١٩ثقافيًا .أتمنى أن
يكون عام  ٢٠١٩هو عام التجلي بكل ما تحمل هذه الكلمة من
مضامني ـ ـ ال أقصد البعد الديني ـ ـ بقدر ما أعني إعادة الحياة
إلى الحياة ،إعادة الكتاب إلى أيدي الناخب واملنتخب ،القارئ
والكاتب .أن ترى الكتاب في املقهى والشارع والبيت والحديقة
والسيارة والطائرة والقطار بني أيدي عشاقه .إنها نغمة جديدة
إلعادة الروح إلى البياض ،بسبب ما ّ
جرت علينا التكنولوجيا
من أوهام كالعيش خلف صناديق مغلقة عن العالم ومفتوحة
على داخلنا.
ّأما ماذا أنتظر من عام  ،٢٠١٩فلن أنتظر الكثير .الحياة أقصر
مــن أن أنتظر  ٣٦٥يــومــا على غير طــائــل .لكني أرغ ــب أن يكون
عامًا واعيًا لصدى الوقت املغروس في أعمارنا ،واملدى املغروس
ف ــي أع ـمــاق ـنــا .أرغ ــب أن ال ي ـكــون غــريــم لـلـمـثـقــف ال ـعــربــي ســوى
الــزمــن ،وعـلـيــه أال يقبل غــريـمــا أق ــل مــن ذل ــك .أن نسعى جميعًا

بـجـهــد ل ـحــذف امل ـق ــدس واملـسـتـحـيــل م ــن قــامــوسـنــا ك ــي تتجلى
األفكار وتسطع الرؤيا .أرغب أن يعزز الكاتب اللبناني والعربي
حضوره الغائب بني الناس ،كي ال يزداد الورم الثقافي والترهل
الفكري .أن يجعل سواد حبره أكثر صفاء من صفحة البياض،
وعـلـيــه أال يـخــاف الـحـبــر أكـثــر مـمــا يـخــاف الـ ــورق ،وأن يستعد
لغده ال لنبش ماضيه .أن يقول ال لكل مــا يقتل الهوية ،ونعم
إلنـهــاء األفـكــار املسبقة عــن الحياة ،فأصعب شــيء فــي الوجود
هو الحياة ألنها ليست لعبة ،بقدر ما هي «األنــا» التي تبحث
عـمــا يـجــب أن ت ـكــون ،ألن وظـيـفـتـهــا أن تـتـعـلــم أن ت ـكــون .عسى
أن نـكــون مـعـطــائــن ومـحـبــن ومـحـتــرمــن :أن نـحـتــرم نصوص
ّ
اآلخرين لنحبهم ال أن نحبهم لنحترمهم ...وأن نقدم دون منة أو
حساب.
سيبقى الشعر واملوسيقى والرواية والرسم بخير ما دام املثقف
بخير .وعليه ،فــإن املطلوب منه أن ال ينتظر ليحقق خيره ،بل
أن يعمل ليكون له الخير العميم .بذا نكون قد حققنا أغراضنا
حني نبني حداثتنا ،دون أن يناولنا إياها أحد .عصر املناوالت
انتهى ،وجاء عصر إنتاج أغراضنا وأفكارنا وإنساننا ،لتولد
فينا الحياة وتعود الحياة إلى الحياة ،عبر العناصر الثالثة:
والــرؤيــا ...فنؤكد أننا جــديــرون في الــذهــاب إلى
الهوية ،املكان ّ
املعنى ...لتستحقنا الحياة.
* شاعر لبناني

بطوالت ّ
أود اقترافها
زياد خداش *
فــي  ،٢٠١٩أرغــب بقوة فــي التهام مزيد من
الشوكوالته الداكنة .الجلوس فترات أطول
مع أبي الثمانيني ألني أعرف أن االستماع
املتحمس إلى حكاياته التي يكررها مرارًا
هو سبب في عمر أطول له ،زيارة األندلس،
قرطبة تحديدًا؛ ومعاينة غرفة أبو عبد الله
الصغير خاذل أمه ،وأمته ،إعادة قراء ة روايات دوستويفسكي،
وم ـح ــاول ــة الـتـخـلــي ع ــن إدم ـ ــان عــالــم ه ـنــري مـيـلـلــر الـ ــذي أهـلــك
مخيلتي وحـبــس ذائ ـقـتــي ،مــواصـلــة الـبـكــاء فــي الـلـيــل مــن دون
س ـب ــب ،وم ــواص ـل ــة ال ـش ــك ال ــدائ ــم ب ـكــل ن ـظــريــة أو ف ـك ــرة أو رأي.
مواصلة اإليـمــان بأنني لست أهــم كاتب فــي العالم ،واالقتناع
بأن هناك كثيرين يسخرون من نصوصي وال يتذوقون عاملي.
البحث عن روايات غربية جديدة لم يرشحها لي أصحابي ولم
يقرأها كثيرون .محاولة كسر إيماني بأن ال أدب روائيًا عربيًا،
قادرًا على طرح أسئلة جديدة وإضافة طرائق تعبير مختلفة،
واملـســاهـمــة فــي إرث ال ــرواي ــة الـعــاملـيــة الـجـمــالــي ،ال ـنــوم وحـيـدًا
وعاريًا أمام شاطئ امليت في صيف حارق ،قربي زجاجة فودكا،
ورسالة اعتذار من صديقة كانت تستلقي قربي قبل أن تهرب،
مــدفــوعــة بـتـعـلــق مـفــاجــئ بـطــالــب مــن طــابــي وتــركـتـنــي ألجـلــه.
محاولة تغيير عاداتي في الخوف من التحديق في عيون الذين
أتحدث معهم.
ّ
سأفك الحظر عن
سأكسر خوفي من مواجهة جمهور أمسياتي،

قراء ة أدب الذين ال أحبهم شخصيًا؛ على اعتبار إمكانية صحة
الـنـظــريــة الـتــي تـقــول إن ح ـقــارة الـكــاتــب فــي حـيــاتــه الشخصية
ربما ال تلغي نبل جوهر نصوصه .تجديد أساليبي في مقاربة
موضوعة الحرية مع طالبي .إعادة االعتبار ملعني بسيسو عبر
ق ــراء ة جــديــدة لـقـصــائــده سـيــاقــا ول ـغــة ،ومـحــاولــة تفكيك تهمة
َ
األدب املـبــاشــر عـنــه .إق ـنــاع نفسي ب ــأن نــفـســي ال ـســردي قصير،
وبالتالي لن ُيكتب لي النجاح في كتابة نص روائي كما حلمت
ً
طويال .التمسك بفن القصة القصيرة ،كطريقة تعبير عن البرقي
والـلـمــاح والـســاطــع واملتفجر واملحتشد بــالــدالالت مــن مشاهد
وحاالت ،في حياتنا االجتماعية والسياسية والثقافية.
كـتــابــة تـجــربـتــي فــي الـتـعـلـيــم املـخـتـلــف وف ـضــح غ ـبــاء املــؤسـســة
التربوية الفلسطينية وإثـبــات جهنمية أساليبها في تحطيم
اإلنسان الفلسطيني ،وتحضير روحه للهزيمة املتكررة.
في  ٢٠١٩سأتجرأ وأكتب سيرة هزائمي مع نساء لم يحببني
واعتذرن عن ذلك بأدب« :سامحني ال أشعر بأني أحبك» ،لكني
عشقتهن ،أيما عشق ،ولم أفصح لهن عن ذلك أبدًا .في هذا العام
لــن أتــوقــف عــن الـظــن بــأن األدب نـجــاة واغـتـســال ،وأه ــم مــن ذلك
هــو حــب شــديــد لكل شــيء حتى لنمل الـطــرقــات ،لــن أتخلى عن
حلم العودة إلى قريتي في بيت نباال قضاء الرملة ،التي سرقها
املـحـتـلــون؛ ولــن أقــايــض عليها ه ــواء رام الـلــه الـســاحــر ونهدها
املجنون.
س ــأق ــول لـلـبـنــت ال ـح ـلــوة ال ـت ــي ت ـح ــاول إغ ــوائ ــي ب ــأن كـتــابــاتـهــا
ضعيفة وأنها تفتقد املوهبة ،وهذه بطولة جديدة أود اقترافها!
* شاعر وكاتب فلسطيني

ال أريد شيئًا من هذه البالد سوى أن تعود بالدًا
مروان علي *
ً
عــاد وال ــدي مــن القامشلي محمال بأكياس
ورقـ ـي ــة ك ـث ـيــرة مـلـيـئــة ب ــال ـف ــواك ــه وال ـخ ـضــر
وال ـف ـس ـتــق الـ ـس ــودان ــي وال ـك ـس ـت ـنــاء وث ـمــرة
واحدة (جوز الهند) ،باإلضافة إلى الزبيب
ال ـق ــادم إل ـي ـنــا م ــن ح ـقــول ال ـع ـنــب ف ــي ال ـقــرى
ْ
ال ـكــرديــة ف ــي أطـ ــراف َوان وم ــاردي ــن .وحــن
سألت أمــي عن السبب ،قالت :الليلة ستبدأ السنة الجديدة .لم
نـجـهــز مـثــل س ـكــان األح ـي ــاء الــراق ـيــة األل ـع ــاب ال ـنــاريــة وأش ـجــار
امليالد ،بل مثل كل األطفال الفقراء انتظرنا أنــا وإخوتي حلول
املساء للهجوم على وجبة البرغل الكردي والفريكة ولحم الديك
الرومي .أتذكر تلك الليلة بكل تفاصيلها .بعد التهام كل شيء،
نمنا قبل حلول منتصف الليل بعدما قبلتنا أمي قبلة سريعة
ونامت قبلنا.
وف ــي الـيــوم األخـيــر من
ـروت.
ـ
ي
ـ
ب
ـي
ـ
ف
كنت
١٩٩٢
ـام
ـ
ع
وف ــي نهاية
ِ
ِ
كانون األول (ديسمبر) ،قررت االعتذار من األصدقاء وعدت إلى
دمشق في سيارة أجــرة كانت مكتظة بالعمال السوريني الذين
يعملون في لبنان وعــادوا ليكونوا بني أهلهم في نهاية السنة
وبداية السنة الجديدة .نزلت في ساحة املرجة وذهبت إلى مقهى
الحجاز القريب .تأملت الشام الجميلة وجبال قاسيون وحركة

الـنــاس فــي األس ــواق القريبة الـتــي تظل مفتوحة لــوقــت متأخر.
شعرت كما لو أنني في كرصور وبني عائلتي.
التقيت بــالـصــدفــة بـصــديــق واسـتـغــرب حــن ع ــرف بـعــودتــي من
ً
بـيــروت قــائــا :يــا رجــل كيف تترك بـيــروت فــي ليلة رأس السنة،
هل أنت مجنون؟ قلت :نعم .فجأة قررت أن أكون تحديدًا في هذه
الليلة تـحــت سـمــاء ســوريــا .كـنــت وح ـي ـدًا فــي ال ـشــام ،استمتعت
ب ــال ـش ــوارع ال ـخــال ـيــة ف ــي ال ـف ـجــر وال ـب ـي ــوت ال ـب ـع ـيــدة ف ــي أط ــراف
وفــي النهاية عدت إلى الفندق الصغير
قاسيون .مشيت كثيرًاِ ،
وفي نهار اليوم الثاني غادرت إلى القامشلي.
في ساحة املرجةِ ،
ط ــوال ه ــذه الـسـنــوات الـتــي أمضيتها بـعـيـدًا عــن ســوريــا ،كانت
هناك أمنية واحــدة :العودة إلــى سوريا واالحتفال بعيد نهاية
السنة مع األصــدقــاء الذين ظلوا هناك تحت سماء دمشق .لكن
مــع ان ــدالع ال ـحــرب ،تــراجـعــت عــن ه ــذا الـحـلــم الـصـغـيــر إل ــى حلم
ّ
أك ـبــر .أن تـتــوقــف ال ـحــرب ونـعــود بـشـرًا كـمــا كــنــا وتـعــود ســوريــا
إلينا.
ال أري ــد شـيـئــا مــن ه ــذه ال ـبــاد س ــوى أن ت ـعــود ب ــادًا أم ـشــي في
شــوارعـهــا دون خ ــوف ،وحــن أتـعــب أسـنــد ظـهــري لـجــذع شجرة
تعرفني .ال أريد شيئًا من هذه البالد سوى أن تعود بالدًا ونعود
بشرًا نحب ونغني وننسى أن نموت .هذا كل ما أريده من السنة
الجديدة.
* شاعر سوري مقيم في أملانيا

ميكالنجلو بيستوليتو ـــ «الوردة» (شاشة حريرية
على مرآة مصقولة ومصنوعة من فوالذ مقاوم
للصدأ ـــ  100 × 120سنتم ــ )1981

صناعة السالم ال السالح
بسام منصور *
ماذا يمكن للمرء أن يتمنى للعام الجديد وعاملنا ورشة خراب عارمة ،نوع
من تسونامي كونية ال تتوقف عن الـتــرداد والــدمــار والقتل؟ إنسانيتنا
بكاملها تتمتع باختالق املشاكل واملحارق ،غير عابئة بالبحث عن حلول
تعالج فيها أمراضها املتفاقمة ،املتراكمة واملتزايدة كأن في سر ميالدها
جرثومة فنائها.
هل يحق لي أن أفكر على هذا النحو ،أن ِّ
أعبر على هذا النحو وأنا على

مطلع سنة جديدة؟
بالتأكيد ال ،وأنا هنا أخالف طبيعة الجماعة املفترض بي أن أتفاءل وأعطي براهني عن األمل
القادم حتى تستمر املدينة سعيدة ببؤسها ،متمتعة بمصائبها املتواصلة كأنها ليست أكثر
من تجربة صعبة وستمر إلى غد أفضل.
ليت لي أن أكذب ،ليت لي أن أكذب على من أحب وعلى من ال أحب ،لكنت تفاءلت بعض الشيء
وقلت كالمًا يمكن أن نستأنس به ويدخل الفرح العابر إلى القلوب الخائبة ولو لبعض الوقت،
مهما كان هذا البعض قصيرًا.
ً
ولكن ،ال بأس من املحاولة في أن نرى في بعض التظاهرات هنا وهناك أعماال جادة تتحول
مع الوقت إلى جهود قادرة على ّ
لي ذراع األحمق العاملي دونالد ترامب في الخروج من لعبة
الحرب واستبدال صناعة السالح بصناعة السالم.
األكيد أن صناعة السالح هي العدو األول للحياة ليس فقط ألنها أداة قتل ،بل ألنه في بناء
املجتمعات على اقتصادها ،يحمل تعميمها النار إلى العالم أجمع .النار حتى ال تنتشر يجب
ً
أن تنطفئ ،وفي عدم إطفاء النار ،مهما كانت بعيدة ،فإنها ستصل إلينا عاجال.
إن جـحــافــل الــاجـئــن فــي مختلف ال ـق ــارات ال يمكن وقـفـهــا بـبـنــاء األسـ ــوار وال ـحــواجــز .إنهم
ي ـت ـجــاوزون األسـ ــوار الطبيعية مــن جـبــال وب ـحــار ومـحـيـطــات وص ـح ــارى وال يمكن ألس ــوار
صناعية واهية أن تمنعهم من املضي في مسيرتهم .ألن لهذه املسيرة العمالقة محركًا خارق
القوة اسمه اليأس .والسور الحقيقي لوقفها هو في القضاء عليها في رحمها من األمكنة التي
تنطلق منها عبر استبدال صناعة السالح بصناعة السالم ،بحيث ال يعود املــرء في حاجة
إلى الهرب حتى يضمن لنفسه حياة ساملة ومستقرة وتصبح قضية السفر أو عدمه قضية
إرادية محض وليست قهرًا إضافيًا ...والدول التي تخاف على حدودها من جحافل الالجئني
تكون عمياء في اعتقادها أنها قادرة على تقوية هذه الحدود من دون بناء السالم عند الذين
يحتاجون إليه.
ونحن في عاملنا ،في حاجة إلى بناء السالم وبناء أسبابه أكثر من أي مكان آخر في العالم.
سالم املساواة وسالم الحقوق وسالم الكرامات املصانة للجميع .السالم في سوريا والعراق
واليمن وليبيا والسالم في حديقة السالم العاملية ،فلسطني املحتلة.
أما في لبنان ،فأمنيتي هي أن تخرج هذه «الجمهورية السكرانة» من حروبها األهلية النفسية
الـتــي ال ت ــزال تتناهشها كـمــرض ع ـضــال ،بحيث تصحو لـتـكــون دول ــة امل ــواط ــن .املــواطــن هو
األساس ،قبل البنك وقبل الزعيم وقبل الطائفة وقبل املذهب.
اإلنسان هو األصل وهو السبب والهدف.
* شاعر لبناني مقيم في فرنسا

كبرنا ...لكن أحالمنا لم َّ
تتقوس بعد
محمود خير الله *
أيتها السنة الـتــي دخـلــت لـتـ ّـوهــا مــن الـبــاب ،ال يحق لــك يــا صغيرتي أن
طبخات
تبولي في طعام أبيك ،فأنا والناس جميعًا في هذا العالم ،محض
ًٍ
قدمتها لك تلك السنوات السابقة ،التي هي بمثابة أسالفك ،فاهدئي قليال
يا حبيبتي ،التي تغفو اآلن في عالم الغيب ،لتبدأ هطول أيامها وسط
الصقيع والبرد والتجمد ،ووسط هذه األخبار العاتية التي تشبه األمواج
الركيكة ،أيتها الصغيرة التي تتهيأ للقتل والتآمر والــريــاح والحروب
والخطب ،قبل أن تعودي بعد شهور ليلتهمك التكرار وتبتلعك العادة ،تلك التي التهمت كل
السنوات السابقات.
ً
أعدك أيتها الصغيرة بأال أكون وغدًا َمعك ،مثلما كانت أمك  2018وغدة معي ،حيث أفقدتني
ِ
أكثر من نصف دخلي الشهري ،ألن دولة ما ـ ـ كانت باألمس تحلم بالثورة ـ ـ لم تعد اآلن تؤمن
بالصحف ،أعــدك بالعناد واإلص ــرار ،وأن أظــل أكتب وأنـشــر ،وأبحث في ال ــوردة عن الرحيق،
بطاقة ال تنفد وعزم ال يلني.
أع ــدك أيتها الحبيبة بــأن أمشي أكـثــر ،لكي أستطيع أن أحـ َـب أكثر وأكـتــب أكـثــر ،ســوف ِّ
أقبل
ِ
الناس ـ ـ وخصوصًا األطفال ـ ـ في الشوارع أكثر ،سوف أبتسم للعجوز التي تعبر بجواري،
ُ
أخذت بيدها إلى الضفة األخرى من الشارع ،وبحركة من يدي سوف أوقف السيارات
وربما
لتمر سيدة عجوز في هذا العالم ،من دون أن يحدث األذى ،سوف أمشي كثيرًا ،فما قيمة الحب
يا حبيبتي بدون َمشي طويل ُ
ومهلك .ولو ساعدتني الظروف سوف أبكي أكثر ،أكثر من كل
ٍ
األعوام السابقة ،فربما كانت الكارثة أنني لم أكن أبكي ـ ـ من قبل ـ ـ بما فيه الكفاية.
أيتها الشقيقة القادمة من اللهب والعواصف والتهجير والشقاء والـثــورات الطائشة ،ليس
ً
نصرًا أن يموت آالف األبرياء في قصف واحد .ليس عدال أن يجوع الناس والطعام ُمراق في
قصر واحــد .ليس وطنًا ذاك الــذي يتسول املستشفيات من جيوب الفقراء ،ويبني السجون
ُ
من املــوازنــة العامة للدولة .اهدئي علينا يا ابنة السنوات التي ثرنا فيها ،فكان العقاب أن
َّ
جئت إلينا صغيرة.
تتقوس في امليادين أحالمنا البيضاء كرايات الهزيمة ،وحني
نجوع وأن
ِ
قلنا لك اهدئي ،فقد تشققت عظامنا من فتحات الندوب ،وانسدت آذاننا من كثرة الكذب ،ولم
يعد أمامنا سوى أن نجلس ونكتفي بالنظر ،وأنت تأتني في البداية هوجاء كقطار فالت من
قطارات العالم الثالث ،لكي تعبري بعد عام ،عرجاء كالزمن.
بالنسبة ّ
إلي ال يزال ـ ـ وعلى الرغم من كل ما قيل ـ ـ هناك الكثير من األمل في  .2019عن نفسي
ُ
أنتظر ص ــدور ديــوانــي الخامس «األي ــام حــن تعبر خائفة» خــال «مـعــرض الـقــاهــرة الــدولــي
للكتاب» (يناير  ،)2019وأعمل على كتابة الجزء األول من السيرة الذاتية تحت ُعنوان «قطار
بطيء إلى القاهرة» .كما أعمل على مشروع كتاب بعنوان «التاريخ إذا روته قنينة خمر» أسرد
فيه قصة التاريخ الطويل الذي عاشته الخمور في مصر عبر العصور ،منذ سنة  3000قبل
امليالد إلى اليوم ،في محاولة لفهم جوانب مهمة في الوجدان املصري .كما أتطرق إلى قصة
الخمور في الثقافة العربية قبل اإلسالم وبعده ،كما في الثقافة الشعبية العربية ،وفي قصص
«ألف ليلة وليلة» أيضًا.
* شاعر مصري
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كتاب ـ ـ ـ ــة
صالح فائق *
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ّ
القصصية للكاتب المغربي أنيس ّالرافعي .وهي أسفار تتألف من ثمانية كتب قصصية
صدرت عن «دار صفصافة» ،في جزءين مزيدين ومنقحين ،الطبعة األولى من األعمال
والتحريات) .تمثل قصص أنيس الرافعي ،في كليتها وإخراجها الجديد،
وفق تبويب تجنيسي خاص يشمل (التمارين ،التعاقبات ،المالحظات ،األصوات ،الطقوس ،الدليل ،الفوتوغرامً َّ ،
مشروعًا جماليًا وتجريبيًا شخصيًا يحمل بصمة صاحبه المختلفة ،وكل جزء من أعمال الرافعي القصصية جاء مذيال بدفتر شهادة يتضمن انطباعات عدد كبير من األدباء والنقاد
اإلشكالي والمثير ألسئلة إبداعية حارقة ومستحدثة .أشرفت على التصميم الفني للغالفين التشكيلية والشاعرة المصرية سارة
المغاربة والعرب الذين اهتموا بمساره القصصي ْ َ
عابدين .وقد خصنا الكاتب ،مشكورًا ،بنص سردي له ُينشر للمرة األولى

خسوف فوق مفرش ياباني

ّ
الشعراء أمــراء الكالم ،يصرفونه أنــى شــاؤوا ،وجاز
ل ـهــم ف ـيــه م ــا ال ي ـج ــوز ل ـغ ـيــرهــم م ــن إط ـ ــاق املـعـنــى
وتـ ـقـ ـيـ ـي ــده ،وم ـ ــن ت ـس ـه ـيــل ال ـل ـف ــظ وتـ ـعـ ـقـ ـي ــده ،ومـ ـ ّـد
م ـق ـص ــوره وق ـص ــر م ـ ـمـ ــدوده ،وال ـج ـم ــع ب ــن ل ـغــاتــه،
ّ
والتوصيف بني صالته ،واستخراج ما كلت األلسن
ع ــن ن ـع ـتــه ،واألذه ـ ـ ــان ع ــن ف ـه ـمــه ،ي ـب ـعــدون الـقــريــب
وي ـقــربــون الـبـعـيــد ،يـحـتــج بـهــم وال يـحـتــج عليهم.
(الخليل بن أحمد الفراهيدي)
ُ
ٌ
أنا متحف ،ال أحد غيري يعرف أين
انا زائره الوحيد
■■■
في جيبي مجموعتي الشعرية األولى منذ سنوات
ّ
أتحمل أن يراها أي شخص
ال اقرأ منها أو فيها وال
■■■
ُ
أسمع شخيري جيدًا وأنا نائم
■■■
ُ
ّ
يسوع من أمام بيتي قبل قليل ،بدراجته الهوائية
مر
ّلوح لي وآلخرين ،لم يرد عليه أحد
■■■
ذهـبـ ُـت الــى مشرحة املــديـنــة ،وج ــدت العاملني هناك
يسكرون
وممرضة جميلة ترقص أمامهم
أهدت موتى على عدة طاوالت ينتظرون،
مستائني ،تشريحهم
■■■
ليس في ساعتي اليدوية أو تلك املعلقة في غرفتي
أي زمن .فقط كمية كبيرة من الوقت
■■■
كل ليلة أسير في نومي ،أذهب الى املطبخ ألشرب ً
ماء
ُ
انتبهت الليلة ،بعد دقائق ،شربي نبيذًا
أخرج من البيت الى حديقة املنطقة
ألستمع الى غناء صعاليك ومهاجرين
أعود بعد ساعة الى غرفتي وأكتشف أني نسيت
مفتاح الباب في البيت
■■■
ن ـظ ــري ــات ك ـث ـيــرة حـ ــول ال ـش ـعــر وأشـ ـك ــال ــه ،أت ـف ــادى
قــراء تـهــا .الشعر ال يكتب وفــق نـظــريــات .النظريات
ت ـس ـت ـن ـب ــط م ـ ــن ال ـ ـش ـ ـعـ ــر .م ـه ـم ـت ــي تـ ـك ــري ــس وق ـت ــي
لقصيدتي ولن أسمح ملخيالي بأن تعقلنه نظريات
من هنا وهناك.
■■■
جدي كان يسافر ،مشيًا ،من كركوك الى السليمانية،
منذ الفجر ويصلها وقــت الـغـســق .هـكــذا عــاش مئة
سنة
■■■
ُ
بعته الى نجار ال يعرفني
خلعت باب مقبرة،
ُ
اشتريت قنينة نبيذ فاخر وربع كيلو فستق
باملبلغ
■■■
القصائد الجميلة تكتب
على مياه الجداول
واألنهار
■■■
حني مات باخ ،املوسيقي العظيم
أخذت زوجته رزمة كبيرة من ّأعماله املوسيقية
أعطتها الى قصاب املنطقة ليلف بها اللحوم.
هكذا فقدت اإلنسانية مأثرة موسيقية عظمى
بزوجة حمقاء وبقصاب جاهل
■■■
قبل «دار أشباح»
كتب كثيرة لي مطبوعة من ُ
في الفيليبني .حتى أنا ال أعرف عنوان هذه الدار
هي تطبع مجموعاتي بدون موافقتي،
تجمعها من الفيسبوك ومن اإلنترنت ومن أشخاص
مجهولني.
ُ
أستطيع أن أفعل شيئًا ألني ال أدري أين هي
ال
■■■
هناك صياد يغني في الساحل ،صوته ساحر
ُ
أبحث عنه في كل مكان وال أعثر عليه.
ألتقي أناسًا من بلدتي وزوارًا ال أعرفهم
كلهم يثنون ّ
علي ويهنئونني لجمال صوتي
■
■
■
ً
أسير في نومي ،ألتقي فالسفة يسرقون فواكه
من بستان .ال أشاركهم ،أعود الى البيت
أطلب من امرأتي أن تحتضنني كي أنام
ـ ـ لكنك نائم ،تقول
■■■
ٌ
ُ
أعطس في الليل
مليء بأكاذيب ،لذا
أنا
ّ
فترن نواقيس كنائس قريبة
■■■
ُ
ليلة أخرى ،تطرق حمامة زجاج نافذتي بمنقارها
ُ
أفتحها ،تدخل وتتجه الى املطبخ
ُ
تركت لها فتات خبز وطبق ماء.
حيث

كلمات
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أنيس ّالرافعي

ب ـعــد ان ـت ـه ــائ ـه ــا ،ت ـط ــرق م ــن ج ــدي ــد زج ـ ــاج ال ـن ــاف ــذة
بمنقارها
ُ
تخرج ،تطير
أفتحها،
■■■
ً
ُ
عرفت رجال في بلدتي ،سرق زورقًا مهجورًا
غــرقــا وس ــط املـحـيـ ّـط .امــرأتــه أخـبــرتـنــي ال ـيــوم ،وهــي
تكوي قمصاني ،بأنه سيعود.
■■■
ُ
نجوت من لصوص هذه الجزيرة
بترك بابي مفتوحًا .كانوا يأتون ،واحدًا بعد آخر
ُ
ُ
ُ
وبيعه
سرقته
ال يجدون شيئًا يمكن
يشربون ً
ماء في املطبخ ويذهبون
ذات مرة ،ترك أحدهم خمسة دوالرات لي
■■■
ُ
ُ
الشعر مـصــادفــات .فيه املخيال فــي خصام دائــم مع
التفكير
■■■
ُ
أقمت فيها
وبيوت
غرف
لشقق،
عندي كمية مفاتيح
ٍ
ٍ
ٍ
لعشرات السنوات .أحملها معي أينما أسافر
أو أهاجر.
■■■
ّ
في رأسي صديقات قديمات ،يمشطن شعورهن
ّ
ّ
ُ
أمسك مــرآة كبيرة أمامهن كي يرين أنفسهن
بينما
فيها
َ
ّ
ّ
أجدهن يبتسمن في املرآة ،وهن لسن كذلك
■■■
ٌ
قرصان ٌ
نائم في أحد جيوبي
هناك
■■■

القمر ،هذه الليلةّ ،
ُ
يحدق ّ
في لساعات.
ظل
لم أفهم ما أراد
■■■
نتبادل األدوار
أنا وصالح فائق ّ
حول من الشاعر منا ،ومن يقلده بعد
منتصف الليل؟
■■■
خرجت من البيت هذا الصباح ،وجدت
زورقًا وفيه عدد من الدببة .رجاني الدب
القبطان ً
ماء نظيفًا .هرعت الى البيت ،حملت
سطل ماء ثم سطالت أخرى حتى ارتوت الدببة
أعدت السطل وشاهدت الزورق ،من نافذتي،
يبتعد ومع تلويحات لي
■■■
ْ
ُ
بعطل
أصيبت
أذهب الى السوق لتصليح مظلتي:
ٍ
ريح قوية .جرائم الطبيعة ليست قليلة
بسبب
ٍ
في جزير ٍة جميلةٍ كهذه
■■■
ّ
أحالمي كثيرة ،لكن حظي عاثر
■■■
عليك أن تحكي حول عمال فنارات
َ
وأبطال السير الشعبية ،عن املهمشني وتهمل ،أحيانًا
قواعد النحو والصرف.
■■■
زمرة سجناء يقفون مبتسمني اللتقاط صورة
َ
تذكارية لهم ،بينهم عدد سيشنقون ،قريبًا
فجر ما.
في ٍ
■■■

كلبي رائــع لفهم ما أكتب ،فحاملا أقــرأ عليه قصيدة
ّ
آلية ،يبدأ بالنباح ،ما يعني أنه ال يفهمها
وال يتحملها .حسنًا أنتظر عزيزي الكلب
أعيد كتابتها بمقاطع تالئمها أنفاسي.
أراه يتمطى ويبتسم.
■■■
ٌ
تدليل روحي بتحقيق رغبتها هذه
مجبر على
إنني
ِ
ـادر جسدي ،فال أستطيعُ
تغضب وتـغـ َ
َ
أو تلك كي ال
ً
الغناء مرة أخرى
■■■
ُ
ُ
بقيت
ذهبت الــى إحــدى الحدائق الكبرى ،قبل أيــام،
ُ
ْ
ألتق أحدًا :تحدثت الى
لساعات هناك ،لم أشاهد أو
ِ
َ
ونام في حضني ٌ
طير مهاجر
شجر ٍة
■■■
ُ
يغيب ال ـخــادم ،بعد
أجـلـ ُـس فــي مقهى ،أطـلـ ُـب شــايــا.
كــوب شــاي ،يضعهُ
ُ
دقــائــق،
يظهر حصان بــن فكيهِ
ُ
أمامي فوق طاولتي .هدوؤه يعجبني.
■■■
ْ
أذهب الى أي حرب
لم
مبادئي قليلة في هذه الحياة
ُ
التحمم قبل النوم
منها
ّ
وتلميع حذائي في بدايةِ كل أسبوع
* قصائد من ديوان حديث الصدور ،عنوانه الكامل« :كتابة:
محاوالت للعثور على الشعر والشعري في الحياة اليومية،
الذاكرة والنشاطات الغامضة واملريبة ،لكن املبهجة ،للمخيال».
منشورات «دار أشباح» ،الفيليبني .2018 ،الكوالجات املرافقة
للنصوص من وضع صالح فائق أيضًا.

ً
مساء .أرمق أمامي مطعم «الطونكان»،
الساعة الثامنة
ِّ
محييًا بخجل وابتسامة لطيفة
فأدلف إلى الداخل،
ودود حارسي ّ
ّ
الرئيسية ،مفتولي العضالت
البوابة
ّ
كالعبي املصارعة الحرة «الكاتش».
كنت أرغب في التسرية عن نفسي بالجلوس لوحدي
ّ
عل الهموم والتوافه واملكاره تنحسر وتتقهقر عني،
ثم تناول وجبة عشاء خفيفة إذا ما راق املزاجّ ،
وربما
بعدها يمكن أن ّ
أتلمظ نصف قنينة نبيذ مــن نوع
«إكليبيس» (الخسوف).
هذا املشروب الجليل رفيع الشأن والذكر في مصاف
ّ
ال ــدن ــان ،ال ــذي ال يـنـكــث ب ــوع ــوده فــي مـعــالـجــة عللي
ّ
ّ
ال ــروح ــيــة ،والـ ــذي طــاملــا خــامــرنــي ال ـش ـعــور املـتـجــذر
ب ــأن ـن ــي أشـ ــاطـ ــره أو ي ـنــاص ـف ـنــي ن ـف ــس ال ــرغ ـب ــة فــي
االح ـت ـجــاب ،هــو عــن ض ــوء الـقـمــر وأن ــا عــن قـبــاحــات
الـنــاس املـشــوهــن ،املـمـســوخــن ،املـقـ ّـمـلــن ،الكسحاء،
الخبثاء ،من أصحاب األعـمــاق الضحلة ومناصري
رداءات أحوال الكائن.
انتحيت ركـنــا نائيًا عــن ضــوضــاء املبسط وصخب
ال ـت ـل ـف ــاز ف ــي أق ـص ــى امل ـط ـع ــم ،ال ي ــوح ــي وال يـجـلــب
ال ـف ـضــول ،إزاء ال ـنــافــذة املـفـتــوحــة ت ـحــدي ـدًا ،املــواربــة
ّ
شيئًا مــا ،املطلة مباشرة على الـشــارع املضاء بنور
القمر الخالص الصافي ،حرصًا مني على أن أكون
ع ـلــى م ـقــربــة م ــن ت ـ ّـي ــار ال ـن ـســائــم ال ـط ـ ّ
ـري ــة ،إذ ل ــم أعــد
ّ
أطيق بتاتًا سحائب ونفثات الدخان بعدما أقلعت
ّ
صحية غالبة ـ عن عادة السجائر املأسوف
ـ ألسباب
على متعتها منذ ما يربو عن العام.
وج ــدت ـن ــي ق ــاعـ ـدًا ع ـل ــى ك ــرس ــي ت ـق ـل ـيـ ّ
ـدي م ــن ال ـ ـ ّـدوم
ّ
ّ
مخصصة لفرد
خشبية
بمسند عــال قـبــالــة طــاولــة
ّ
ّ
ياباني من القطيفة الرفيعة،
واحــد ،مغطاة بمفرش
م ـط ـ ّـرز بـ ــ«الـ ـك ــروش ــي» ،م ـن ـقــوش وم ـش ـغ ــول ي ـ ّ
ـدوي ــا،
ّ
ّ ّ
ومـ ّ
بالستيكي شــفــاف يلفه
ـزيــن ب ــرواء ،عليه غـشــاء
ّ
ّ
ويواريه ويصونه مثل قطعة فنية نفيسة ال يتوجب
أن تطولها نــوائــب العبث ،ثــم أتــى الـنــادل املـهــزول كـ
ّ
«ال ـك ــاب ــال» فــي أوراق الــلـعــب أو كستيفان تسفايج
ّ
ف ــي ش ـب ــاب ــه ،ص ــاح ــب ال ـحــاج ـبــن ال ـك ــث ــن ،بـشــوشــا
مــن تلقاء نفسه ،ووض ــع ب ــأدب جـ ّـم قائمة الطلبات
مشفوعة بـكــأس م ــاء بــه مـكـ ّـعـبــات ثـلــج ،ثــم انـصــرف
مثل نصل عاد إلى غمده في انتظار أن أنادي عليه،
ّ
تستقر معدتي على وجبة ّ
ّ
ونفسيتي
معينة
حاملا
ّ
محددة .نسيت أمره تمامًا ،ثم استغرقت
على رغبة
كـ ّـل االسـتـغــراق فــي تـ ّ
ـأمــل املـفــرش الـيــابــانـ ّـي املــوســوم
ّ
بجمال فذ حسن املنظر ،الذي بدا لي وقتئذ ،من فرط
ّ
بتقنية الشاشة
تدقيقي النظر إلى رسومه املطبوعة
ّ
ّ
الحريرية على خلفية متشحة باللون األســود وفق
نمط «املــانـغــا» امل ـص ـ ّـورة ،حبكة ذات طــابــع بــاروكــيّ
ّ
ّ
ّ
ّ
موحية.
رمزية
وإشكالي وذي كثافة
معقد
أثار انتباهي في أعلى املفرش وجود محبرة صغيرة
ّ
مصبوغة باألصفر الـبـ ّـراق ،وريشة طويلة مستدقة
الـ ــرأس ،ونـقـطــة ح ـمــراء ضئيلة ج ـدًا بقطر سنتمتر
أو مــا ي ـنــاهــزه ،وف ـتــاة حـسـنــاء تــرتــدي «الـكـيـمــونــو»
وتـمـســك بـبــاقــة زهـ ــور زرق ـ ــاء ،م ــن امل ـف ـتــرض بنسبة
ّ
ّ
مئوية شاهقة أنها «غيشا».
ّ
عيني وعتاد حواسي في تلك النقطة
أنشبت منخس
ال ـح ـم ــراء ،ال ـتــي تـعـلــو ال ـب ـيــاض امل ـش ـ ّـع واالب ـت ـســامــة
ّ
ّ
«الجابونية».
الفتانة لبائعة الهوى
ال ـن ـق ـطــة الـ ـحـ ـم ــراء ذات ـ ـهـ ــا ،الـ ـت ــي م ــا ف ـت ـئــت تـتـفــاقــم
وتـسـتـفـحــل شـيـئــا فـشـيـئــا ف ــي خ ـي ــاالت جـمـجـمـتــي،
ّ
ّ
تدريجيًا بتوهماتي الجانحة في توسيع
وشرعت
إحــداثـيــاتـهــا .النقطة عينها ،الـتــي كــانــت تسفر عن
ً
ّ
(املسمى باطال بـ «السرطان الزاهد»،
سلطعون بحر
«كــارولــوس لينيوس» ،إن أصــاب الـطــريــدة لــم يفرح
وإن أصــابـتــه ال ـطــريــدة لــم ي ـحــزن!) سـلـطـعــون قــاهــر،
ّ
سـلـطـعــون م ـت ـســلــط ،سـلـطـعــون م ـت ـكـ ّـبــر ،م ـن ـفــرد في
ّ
متعال عن قبول الحق أو املنافس،
عظمته ،سلطعون
ٍ
بلون بركة دم ،سلطعون يسير قدمًا ،يسير ال يسمع
ّ
لخطوه صــوت يسير شــاكــا سالحه العضال ،يسير
َّ
ذو املخلبني مثل ّ
مقصني حادين للتقليم أو جؤجؤ
مزدوج لسفينة واثقة ،يسير فخامة السلطعون الذي
ّ
تمخض بغتة من غيهب النقطة الحمراء ملا ثابرت
ّ
والتوس ّ
ّ
ّ
عية في
التوسيعية
بتمثالتي على أشغالي

إحداثياتها.
الـنـقـطــة نـفـسـهــا ،ال ـتــي كــانــت تـمـســي سـ ــوداء تـمــامــا،
ملتهمة لبقية األل ــوان األخ ــرى ،وضـ ّ
ـاجــة بصرخات
مستعطفة ال ّ
مهون وال مستجيب لها ،على األرجح
ّ
ّ
ألنني جعلت سلطعون البحر ،هــذا الصياد القدير
األده ـ ــى م ــن إب ـل ـيــس ،ذاك امل ـج ــرم املـتـسـلـســل الــرائــع
املـتــرف ّ
املنعم الــذي يعيش داخــل القطيفة ،املشهور
ّ
ّ
ّ
بعبادة اللحم الناصع اآلســر حــد الـقــرم ،الــذي قلما
ّ
يتعثر في فريسته أو تنثني عزيمته ،يسحب معه
ّ
ّ
ّ
الجسد البديع الـغــض الــريــان للغادة اليابانية إلى
ّ
خلفية املـفــرش ،تــاركــا فــي أعقابه بقايا زهــور
داخــل

ّ
زرقـ ـ ــاء م ـم ــزق ــة ،وي ـغ ـي ـب ــان ،ي ــذوب ــان م ـعــا ف ــي جــوف
ّ
الحلكة .أنتبه فجأة ،فأعود إلى نفسي طائشة الل ّب
لهنيهة وأح ــاول أن أمـ ّـد يــدي إلــى كــأس املــاء ،فتحني
م ـنــي ع ــن غ ـيــر ق ـصــد مل ـســة خــاط ـفــة خــاط ـئــة لتنقلب
الكأس وينهرق محتواها ،بهذا الترتيب على وجه
ّ
ً
أوال ،تلته ّ
مكعبات الثلج ،على الغشاء
الــدقــة ،امل ــاء
ّ
ّ
البالستيكي الـشــفــاف للمفرش جهة الــوســط ،حيث
ّ
ث ـ ّـم ــة يــاب ـســة ال حـ ــدود الت ـس ــاع ـه ــا ،ت ـحـ ّـولــت ف ــي ملح
ال ـب ـصــر ،بـفـعــل ه ــراق األم ـ ــواه وال ـغ ـمــر الـ ـط ــارئ ،إلــى
أرخبيالت وجــزر وجــداول وأنهار وبحيرات وبحار
م ـت ـف ـ ّـرق ــة وغـ ـي ــر مـ ـحـ ـم ــودة ال ـ ـعـ ــدد .أحـ ـ ـ ـ ّـرك ب ـسـ ّـبــابــة

ُأ ْو َت َ
ام ُارو ــ
َ
ِج ْيشا (حبر
وألوان
على ورق،
النصف
الثاني من
القرن )18

ّ
ومكعبات الثلج ،جيئة وذهــابــا،
إصبعي كتلة املــاء
مـتـقـ ّـصـيــا وم ــراج ـع ــا امل ـس ــاح ــات وه ـنــدســة األش ـكــال
تـتــابـعــا وتـعــاكـســا :األرخ ـب ـيــات صـ ّـيــرتـهــا معينات،
الجزر أسطوانات ،الجداول دوائــر ،األنهار مربعات،
البحيرات مخروطات ،والبحار مستطيالت.
ثـ ــم م ـ ـ ـ ّـرة ث ــانـ ـي ــة فـ ــي ه ـ ـ ـ ّـزة س ــريـ ـع ــة ّ
راج ـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ـت ـلــة،
املستطيالت أصرتها أرخبيالت ،واملخروطات جزرًا،
واملــربـعــات ج ــداول ،والــدوائــر أن ـهــارًا ،واألسـطــوانــات
بحيرات ،واملعينات بحارًا.
كرة ثالثة متواترة بال ترتيب ،املعينات ّ
ثم ّ
أصيرها
ّ
ج ـ ــزرًا ،األسـ ـط ــوان ــات أش ــق ـه ــا إل ــى ج ـ ـ ــداول ،ال ــدوائ ــر
ّ
أحـ ّـولـهــا إلــى أنـهــار ،املــربـعــات أوزع ـهــا إلــى بحيرات،
املخروطات استبدلها بحارًا ،واملستطيالت أحيلها
إلى أرخبيالت.
ّ
ي ـســرف إص ـب ـعــي ف ــي غ ـلــوائــه امل ـس ـت ـخــف بــالـقــوانــن
ولهوه غير محمود العواقب ،رواحًا وغدوًا ،ويجاوز
ّ
الحد في وصل النقاط والخطوط املنحنية والحجوم
ّ
ّ
واألسـ ـط ــح وت ـخ ـل ـيــق األشـ ـك ــال ال ــرب ــاع ــي ــة وث ـنــائــيــة
األبـ ـع ــاد ،ف ــأرف ــع ن ــاظ ـ ّ
ـري ص ــوب الـقـمــر ال ـصــاعــد في
علياء الـسـمــاء ،لينبثق أمــامــي على الـجــزء السفليّ
من املفرش سلطعون البحر ،ويأخذ تـ ّـوًا في تدمير
ّ
وفت عضد العالم الذي جئت على تشكيله قبل بضع
ّ
دقائق تالشت متفرقة في النسيان.
ّ
الـسـلـطـعــون يـتـغـ ّـيــر ف ــي رفـ ــة ه ــدب ب ـق ــدرة قـ ــادر إلــى
َّ
ساقي وأغدو
حجر ضخم يصبح مربوطًا إلى إحدى
ب ــدوري منكوبًا فــي قلب معمعة هــذا العالم املنهار
بفعل طغيان السيول والفيضانات ،عالقًا في خديعة
واقع جديد يفوق حدود فهمي.
يجرفني املاء الهوج املنحدر الهائل في ّ
لجته حسب
ّ
مــا يملي عليه ه ــواه ،فــأتـهــادى مترنحًا غريقًا فوق
أمــواجــه ال ـهــادرة وقــد اختنقت الـنـجــدة فــي صوتي،
ّ
أطـفــو بـمـعـجــزة مــع أف ـنــان متعفنة وأع ـقــاب أشـجــار
منكمشة على نفسها مشتبكة على جــذورهــا كأياد
ّ
متضرعة تبحث عــن شــيء تتشبث بــه ،مرتجفًا من
البرد مهيض الجناح واهن الجسم كما لو انصرفت
ّ
ع ـل ـ ّـي أع ـ ــوام م ـنــذ لـحـظــة س ـقــوطــي ف ــي امل ـ ــاء ،شــاطــا
ّ
قصية ج ـدًا عــن الكرسي ال ــذي كنت أجلس
بمسافة
عليه في داخل املطعم ،وكان الكرسي ذاته يتالمح لي
بني دموعي املدرارة وحسراتي ّ
الحرى ويتوارى عني
وأنــا بني شـ ّـد املــوج املتالطم وجذبه بفعل اضطراب
املوقف ووطأة الحجر.
أي ـكــون الـقـمــر املـنـصــرف عــن مـنــازلــه نــازفــا باختالل
ّ
عــامــاتــه ه ــو س ـبــب ك ــل ه ــذا ال ـه ــول الـ ــذي أدرج ـن ــي
ّ
ضـمــن شـ ــذاذ ال ـه ــاك؟! أم هــو الـسـلـطـعــون الـغــامــض
الـ ــذي ي ـطــاردنــي ف ــي أيـنـمــا م ـكــان بـعــد خـصــامــه مع
ّ
املائي؟ وماذا يبغيان مني وهما مخلوقان من
برجه
بنات خبلي وانفراط سبحة عقلي ،فلذتان من رؤاي
وجحيمي الـلــذيــن لــم أعــد أمـســك إال بنتف وأقـســاط
منهما؟ تــرى ،هل اكتملت دورت ــي ،وكــان نزولي إلى
ّ
اليم ،حيث املاء داخل املاء نظير البحر ينطوي على
ّ
بحر داخـلـ ّـي في جوفه ،إش ــارات متباعدة ضلت عن
سـبـيـلــي ،وع ــام ــات مـتـقــاولــة عـمـيــت ع ــن بـصـيــرتــي،
ورم ـ ــوز م ـت ـجــادلــة اسـتـعـصــت ع ـلــى إدراكـ ـ ــي وبـقـيــت
مجهولة مغتربة عني؟
أفـطــن إلــى نفسي م ـ ّـرة أخ ــرى كمن انتشل على حني
غ ـ ّـرة مــن حـلــم عميق وال ـكــأس ال ـفــارغــة مــرتـعــدة بني
أصابعي.
أصابعي ذاتـهــا الـتــي أكتشف أنـهــا ّامـحــت مــن يــدي،
ّ
فأتطلع قلقًا كسير الخاطر إلى أرجاء املطعم الخاوي
مــن رواده بنظرة مــرتــابــة قاتمة كما يـجــدر بسابح
غـ ّـر غير مــاهــر بــن مـ َ
ـاء يــن وغــريــق بــن عــاملــن وتائه
بني الكابوس والحياة ،موقنًا أنني أدنــو من لحظة
ّ
مفزعة كافة أمل فيها قد خبا على حافة الفوات .يدي
بدورها اختفت من جسدي كما اختفى كامل ما كان
يحيط بي.
أقــف صــابـرًا على بـلـ َ
ـواي منتصبًا على رجــل واحــدة
ب ـعــد اخ ـت ـفــاء ن ـصــف ب ــدن ــي .وق ـبــل أن أب ـ ــارح مطعم
ّ
«الـطــونـكــان» بـمــا فـضــل وتـبــقــى مــن أط ــراف ــي ،ألقيت
ن ـظ ــرة أخـ ـي ــرة ع ـلــى ال ـط ــاول ــة ال ـخ ـش ـبـ ّـيــة ،ال ـت ــي كــان
ّ
م ـفــرش ـهــا ال ـي ــاب ــان ـ ّـي ق ــد ان ـق ـش ـعــت ش ــت ــى ت ـطــريــزاتــه
ّ
وتالشت كل نقوشه وتبخرت جميع تصاويره.
مضيت ،ثم اختفت الكلمات من لساني!
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أوراق

اإلله الالت ذكر أم أنثى؟
زكريا محمد *
ي ــدع ــى ال ـث ــال ــوث املـ ـك ــي :ال ـ ــات وال ـع ــزى
ومـ ـن ــاة ب ــاس ــم «بـ ـن ــات ال ـ ـلـ ــه» .وق ـ ــد فـهــم
الـبــاحـثــون الـغــربـيــون ،وتبعهم فــي ذلــك
الباحثون العرب ،من هــذا االســم أن هذا
ال ـثــالــوث مــؤنــث ك ـلــه ،أي إن ــه م ـك ـ ّـون من
إل ـه ــات مــؤن ـثــات .غـيــر أن الـحـقـيـقــة غير
ذلـ ــك ف ــي ظ ـن ــي .ف ــاألن ـث ــى ال ــوح ـي ــدة فيه
ّ
وأود هـنــا أن أع ــرض للحد
هــي ال ـعــزى.
ّ
األول من هذا الثالوث ،أي للت ،من أجل
تحديد طبيعته الجنسية.
وق ــد ق ــادت بـعــض امل ـصــادفــات إل ــى دعــم
ظــاهــري لـفـكــرة أن ال ــات قــد ي ـكــون إلهًا
مــؤنـثــا .أول ــى ه ــذه امل ـصــادفــات أن الــات
ي ـت ـم ـثــل ب ـص ـخ ــرة ،ه ــي ال ـص ـخ ــرة ال ـتــي
صارت في ما بعد عتبة ملسجد الطائف.
وقــد ظلت هــذه الصخرة مــوجــودة حتى
دخـ ــول ال ــرح ــال ــة األوروبـ ـي ــن الـحــديـثــن
إل ـ ــى الـ ـج ــزي ــرة ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي مـ ــا ي ـب ــدو.
وألنـ ـ ــه ي ـت ـم ـثــل ب ـص ـخ ــرة ،فـ ــإن ال ـحــديــث
عنه يـجــري بالتأنيث أحـيــانــا ،لكن هذا
ال ـت ــأن ـي ــث ي ـخ ــص ص ـخ ــرت ــه ال طـبـيـعـتــه
ال ـج ـن ـس ـيــة .وخـ ــذ هـ ــذا املـ ـث ــال« :وق ــال ــوا:
ً
ب ــل ك ــان ــت الـ ــات فـ ــي األص ـ ــل رج ـ ــا مــن
ثقيف .فلما مات ،قال لهم عمرو بن لحي:
ل ــم ي ـم ــت ،ول ـك ــن دخ ــل ف ــي ال ـص ـخ ــرة ،ثم
أمر بعبادتها ،وأن يبنوا بنيانًا يسمى
الـ ـ ــات» (جـ ـ ــواد عـ ـل ــي ،املـ ـفـ ـص ــل) .وك ـمــا
نرى ،فجملة «كانت الالت» تعني :كانت
صـخــرة ال ــات .ولــو كــان األم ــر غير ذلــك،
لكان على الجملة أن تكون «كانت الالت
في األصل امرأة».
أما املصادفة الثانية ،فهي أن معبد الالت
ك ــان يـسـمــى «ال ــرب ــة» .وق ــد ظ ــن كـثـيــرون
أن هــذا االســم يعني «اإلل ـهــة» .وخــذ هذا
ال ـن ــص م ــن «ل ـس ــان الـ ـع ــرب» كـمـثــل على
ســوء الفهم هــذا« :وفــي حديث عــروة بن
مسعود ،رضي الله عنه :لـما أسلم وعاد
إلـ ــى ق ــوم ــه ،دخـ ــل م ـن ــزل ــه ،ف ــأن ـك ــر قــومــه
دخوله قبل أن يأتي الربة ،يعني الالت،
وهي الصخرة التي كانت تعبدها ثقـيف
بالطائف» (لسان العرب).
هنا فــي هــذا الـنــص ،قــد يفهم كما لــو أن
الــات (ربــة) إلهة ،مع أن الحديث يجري
عن صخرة الالت .وقد خدع بهذا النص
وأمثاله الدكتور جواد علي العالم املدقق
رحمه الله« :وقــد عــرف البيت الــذي بني
ع ـلــى ال ـ ــات «ب ـي ــت الـ ــربـ ــة» ،وي ـق ـصــدون
بالربة الالت ،ألنه أنثى في نظر عابديه»
(علي ،املفصل ،د .جــواد ،1970 ،ج  ،6ص
 .)229غير أن حديث وفد ثقيف املشهور،
ي ـن ـســف هـ ــذه ال ـف ـك ــرة وي ـل ـغ ـي ـهــا ت ـمــامــا:
ـيف :كــان لهم بيت
«وفــي حديث وفــد ثق ٍ
ّ
يسمونه الــربــة ،يضاهئون بــه بيت الله
تـعــالــى ،فـلـمــا أسـلـمــوا هــدمــه الـمغـيرة»
(لسان العرب) .وكما نــرى ،فبيت ثقيف،
أي معبدهم ،الذي يرونه نظيرًا للكعبة،
هــو ال ــذي يسمى الــربــة ،ولـيــس «ال ــات».
والربة هنا تعني الدار الضخمة« :الربة:
َ
الدار الضخمة .يقال :دار ربة :أي ضخمة.
ق ــال ح ـســان بــن ثــابــت :وف ــي كــل دار ربــة
خزرجية /وأوسية لي في ذراهــن والــد»
(الزبيدي ،تاج العروس) .ويؤكد «لسان
العرب» هذا في حديثه عن كعبة نجران:
ُ
«الربة :كعبة كانت بنجران ملذحج وبني
الـحــرث بــن كـعــب ،يعظمها الـنــاس .ودار
ربة :ضخمة» (ابن منظور ،لسان العرب).
وهكذا فكعبة نجران ،ال إلهة نجران ،هي
الـتــي كــانــت تــدعــى «ال ــرب ــة» .كما أن بيت
الــات ،أي معبده ،هو الــذي يدعى الربة.
الربة صفة للبيت ال صفة لإلله.
أم ــا روايـ ــة اب ــن شـبــه عــن ه ــدم ال ــرب ــة ،أي
بيت الالت ،فتقول« :فقام املغيرة ...فقال:
ّ
(أي
قبحكم الله يا معشر ثقيفِ ،إنما هي َ
الربة) لكاع حجارة ومدر ،فاقبلوا عافية
الـلــه واع ـب ــدوه ،ثــم ض ــرب ال ـبــاب فكسره
ثــم عــا على ســورهــا وعــا الــرجــال معه،

فما زالــوا يهدمونها حجرًا حجرًا حتى
َ
س ـ ّـووه ــا بـ ـ ـ ــاألرض» (اب ـ ــن ش ـب ــه ،تــاريــخ
املــدي ـنــة) .وف ــي ه ــذا الـخـبــر يـتــأكــد تمامًا
أن البيت هو الذي يدعى الربة ،ال اإللهة
املــزعــومــة بــاســم ال ــات .فــالــربــة «حـجــارة
وم ـ ـ ــدر» ،أي ب ـن ــاء .وم ــن غ ـيــر امل ـم ـكــن أن
يكون املقصود تمثال الالت هنا .ذلك أن
تـمـثــال ال ــات مشكل مــن صـخــرة واح ــدة
ل ـيــس فـيـهــا مـ ــدر ،أي ط ــن ،ف ــي ح ــن أن
«الربة» مبنية من حجر ومدر ،ولها باب
وســور ،أي إنها مبنى محدد .وعند ابن
إس ـحــق مــا يــؤكــد مــا نــذهــب إل ـيــه أيـضــا.
فهو يخبرنا أن أبرهة األشــرم اتجه في
البدء إلى الطائف قبل أن يذهب إلى مكة
لهدم الكعبة« :وأحــث السير واالنطالق،
ح ـت ــى إذا أش ـ ـ ــرف عـ ـل ــى وادي وج مــن
الطائف ،خرجت إليه ثقيف ،فقالوا :أيها
املـلــك ،إنـمــا نحن عبيدك ،وليست ربتنا
هذه بالتي تريد ،يعنون الالت ،صنمهم،
وليست بالتي تحج إليها العرب ،وإنما
ذلك بيت قريش ،الذي تجئ إليه العرب»
(ابن إسحق ،السيرة).
هنا يظهر ،وبوضوح كبير جدًا ،أن الربة
بـيــت ثـقـيــف .فـهــم ي ـقــولــون عــن معبدهم

«ربتنا» ،أي بيتنا وكعبتنا ،رغم أن ابن
إسـحــق يـقــول شــارحــا بشكل غير سليم
ف ــي رأيـ ـن ــا« :ي ـع ـن ــون ال ـ ــات ،صـنـمـهــم».
فهم يـقــولــون :ال تـهــدم ربتنا ،أي بيتنا،
فليس هو مقصدك ،وإنما مقصدك بيت
قريش ،أي ربــة قريش ،أي الكعبة .وهذا
يفسر الخبر الذي أوردنــاه ،والــذي يقول
إن ثقيف بنت ربتها مــن أجــل مضاهاة
الكعبة.

الرجل الذي دخل الصخرة
م ــن نــاح ـيــة ث ــان ـي ــة ،ال ـ ــرواي ـ ــات الـعــرب ـيــة
بغالبيتها الساحقة تقول لنا إن الــات
ً
كــان فــي األص ــل رج ــا يـلـ ّـت الـســويــق ،أي
يعجن خليط القمح والشعير ،ويبيعه
على صخرة ،فمات ودخل الصخرة بعد
موته ،كما رأينا في النص الذي أوردناه
أع ـ ـ ـ ــاه« :وق ـ ــال ـ ــوا :ب ــل ك ــان ــت ال ــات ف ــي
ً
األص ــل رج ــا مــن ثقيف .فلما م ــات ،قال
لهم عمرو بن لحي :لم يمت ،ولكن دخل
ف ــي ال ـص ـخ ــرة ،ث ــم أمـ ــر ب ـع ـبــادت ـهــا ،وأن
يبنوا بنيانًا يسمى الالت» (جواد علي،
املفصل).
وتبعًا لهذا التقليد املركزي لدينا رجل،

أي لــديـنــا كــائــن مــذكــر ،مــرتـبــط بصخرة
مـ ُحــددة ،وعـنــد مــوتــه دخــل فــي الصخرة
فق ّدست هذه الصخرة ُ
وعبدت .والسؤال:
كيف يمكن إللهة مؤنثة أن تتمثل برجل،
وك ـ ـيـ ــف ي ـم ـك ــن ل ـص ـخ ــرت ـه ــا أن ت ـح ــوي
ً
بداخلها رجال؟
ل ـك ــن ال ـ ــذي أدى إلـ ــى ت ـض ـل ـيــل ك ـث ـيــريــن،
وم ــن بـيـنـهــم الــدك ـتــور ج ــواد ع ـلــي ،إنـمــا
ال ــرب ــط ب ــن الـ ــات واإلل ـه ــة أل ـي ــات الـتــي
ذكــرهــا ه ـيــرودوتــس كـمـعـبــودة لـلـعــرب.
فـ ـق ــد أخـ ـب ــرن ــا الـ ــرجـ ــل فـ ــي ت ــاريـ ـخ ــه أن
العرب يعبدون إلهني اثنني ،ال يعبدون
ســواهـمــا :ديــونـيـســوس ،ال ــذي يسمونه
أوروتــالــت ،وأف ــروداي ــت ،التي يسمونها
«ألـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات» .وقـ ـ ــد درجـ ـ ـ ــت ال ـ ـع ـ ــادة عـلــى
افـتــراض أن «أل ـيــات» هــي «ال ــات» .لكن
األكـثــر منطقية أن نفترض أن «ألـيــات»
ه ــي صـيـغــة م ــن ص ـيــغ «ل ـي ـل ـيــث» اإلل ـهــة
املعروفة في املنطقة ،واملــذكــورة كزوجة
آدم األولى في األدب العبري.

البيروني والالت
غير أن أهم نص عربي عن طبيعة الالت
جــاء نــا مــن الـبـيــرونــي فــي كـتــابــه «اآلث ــار

منحوتة
حجرية للالت
وجدت في
الطائف

الباقية مــن األمــم الخالية» ،وفــي سياق
حــديـثــة ع ــن دي ــان ــة الـصــابـئــة الـحــرانـيــة:
«وي ــذك ــرون (أي الـصــابـئــة الـحــرانـيــة) أن
الكعبة وأصنامها كانت لهم ،وعبدتها
كانوا من جملتهم ،وأن الالت كان باسم
ّ
زحل ،والعزى باسم الزهرة» (ص .)205
وما يمكن استخراجه من النص القصير
الحاسم هو ما يأتي:
ً
أوال :أن ال ــات إل ــه مــذكــر ،ولـيــس مؤنثًا
كما تزعم الغالبية الساحقة من دارسي
ديانة العرب قبل اإلسالم ،غربيني وغير
غربيني .فهو عند الصابئة نظير زحل
ومماهيه .وزحل إله مذكر عند الجميع،
وبــا جــدال .كما أن زحــل هــو «ساتيرن»
عـنــد الـيــونــان وال ــروم ــان .وســاتـيــرن هو
«ال ـســاطــرون» الشهير املـلــك األس ـطــوري
ف ــي مــديـنــة «ال ـح ـضــر» عـنــد ال ـع ــرب قبل
اإلسـ ــام .وه ــو إل ــه خ ـمــري ،مــا يـعـنــي أن
الــات خمري أيـضــا .وخمرية الــات لها
عالقة بعنب الطائف ونبيذها.
ّ
ث ــانـ ـي ــا :أن ال ـ ـعـ ــزى ع ـن ــد ال ـص ــاب ـئ ــة هــي
الــزهــرة .والــزهــرة إلـهــة مــؤنـثــة .وه ــذا ما
يتفق مع املصادر العربية التي تقدم لنا
العزى كإلهة ال شك في أنوثتها.
ثالثًا :وبما أن الالت مذكر الثالوث ،فإن
تـعـبـيــر «ب ـن ــات ال ـل ــه» ال ي ـحــدد الطبيعة
الجنسية لـهــذا الـثــالــوث اإلل ـهــي ،إذ ثمة
واحـ ــد م ــن ه ــذا ال ـث ــال ــوث ع ـلــى األقـ ــل من
طبيعة مــذكــرة هــو ال ــات .وهــذا يجبرنا
ع ـل ــى أن ن ـف ـهــم م ـص ـط ـلــح «بـ ـن ــات ال ـل ــه»
ب ـم ـع ـنــى م ـخ ـت ـلــف ع ــن امل ـع ـن ــى ال ـس ــائ ــد.
فكلمة «البنات» تعني التماثيل .وهناك
ح ــدي ــث ع ــن عــائ ـشــة أن ـه ــا ك ــان ــت «تـلـعــب
بــالـبـنــات» فــي طفولتها ،أي بالتماثيل
الصغار التي يلعب بها األطفال .كما أن
«البنات» أيضًا تعني :النجوم الصغار
بحسب الزبيدي في قاموسه .وبالتالي،
فـبـنــات ال ـلــه تـعـنــي أص ـنــامــه وتـمــاثـيـلــه،
أو نـجــومــه ،ذل ــك أن ه ــذا ال ـثــالــوث يمثل
نجومًا سماوية في نهاية األمر.
والـحــق أن هــذا يـتــواءم مــن جــدال الـقــرآن
ضــد الـصـفــة املــؤنـثــة لـلـثــالــوث« :أفــرأيـتــم
ال ــات وال ـع ــزى .وم ـنــاة الـثــالـثــة األخ ــرى.
أل ـكــم ال ــذك ــر ول ــه األن ـث ــى .تـلــك إذًا قسمة
ض ـيــزى .إن هــي إال أس ـمــاء سميتموها
أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان
إن يتبعون إال الظن وما تهوى األنفس»
(الـ ـنـ ـج ــم« .)23-19 :إن ه ــي إال أس ـم ــاء
سميتموها أنـتــم وآبــاؤكــم مــا أن ــزل الله
بها مــن سلطان» .هــذا هــو جوهر الفهم
القرآني لالسم (بنات الله) .فهذا مجرد
اس ــم وال يـعـكــس حـقـيـقــة ال ـثــالــوث ال ــذي
هو مالئكة الله« :وجعلوا املالئكة الذين
هــم عباد الرحمن إنــاثــا أشـهــدوا خلقهم
ستكتب شهادتهم ويسألون» (الزخرف:
.)19
ً
بناء عليه ،لم يحدثنا البيروني لألسف
عن الحد الثالث في الثالوث (مناة) .أما
أنا فقد اقترحت في كتابي السابق الذكر
أنه هو اآلخر إله مذكر.
عـلــى أي ح ــال ،فـقــد ك ــان ألي ــوب ال ـت ــوراة
ثـ ــاث بـ ـن ــات :األولـ ـ ــى ي ـم ـي ـمــة ،وال ـثــان ـيــة
قصيعة ،والثالثة قرن هفوك .وهناك من
يظن حقًا أن هاتيك البنات آنسات يطلنب
الـ ـ ــزواج .لـكــن الـحـقـيـقــة أن ـهــن ب ـنــات مثل
«ب ـنــات ال ـلــه» املـكـيــات ،أي إنـهــن كائنات
دينية.
كــذلــك كــان ألي ــوب أصــدقــاء ثــاثــة :أليفاز
ال ـت ـي ـم ــان ــي ،ب ـل ــدد الـ ـش ــوح ــي ،و صــوفــر
النعماني .وه ــؤالء األصــدقــاء هــم أيضًا
ث ــال ــوث م ـث ــل الـ ـث ــال ــوث املـ ـك ــي .ل ـك ــن ه ــذا
الـ ـث ــال ــوث ي ـت ـب ـ ّـدى ه ـن ــا ك ـث ــال ــوث م ــذك ــر.
ب ــذا ،فتذكير هــذه الـثــوالـيــث أو تأنيثها
لفظيًا ال يــدل على طبيعتها الجنسية.
فطبيعتها الجنسية هي أنها تتكون من
ذكرين وأنثى .الحدان الطرفيان ذكــران،
والحد األوسط مؤنث.
* شاعر فلسطيني

