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قضية اليوم

وقائع اجتماع المجلس األعلى للدفاع حول الجنوب:

ّ
خالفات على الترسيم وعلى رد الجيش
عكست مداوالت االجتماع األخير للمجلس األعلى للدفاع ارتباكًا في قرار لبنان الرسمي بشأن التطورات األخيرة في الجنوب.
وظهر واضحًا الخالف حول مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية من جهة ،وحول كيفية تعامل الجيش مع خروقات
العدو .حجم التأثير األميركي على الحاضرين انعكس ترددًا في القرار ،فيما تستمر إسرائيل في بناء الجدار االسمنتي
والتعدي على الحدود اللبنانية من دون رادع
ميسم رزق
ُ ُ
لم تكن املواجهة العسكرية املحدودة
َ
بني الجيش اللبناني وجيش العدو
اإلسرائيلي فــي العديسة عــام 2010
ُم ـج ـ ّـرد ح ــادث ــة عــرض ـيــة .ه ــي واقـعــة
َّ
«ال ـش ـج ــرة» ال ـتــي ل ــم ُي ـخــطــط لـهــا أن
ت ـبــدأ وت ـس ـت ـمـ ّـر ،وف ــق «الـسـيـنــاريــو»
َ
ال ــذي ش ــاه ــده ال ـعــالــم وق ــت ــذاك ،حني
ّ
لـ ــم ي ـت ــأخ ــر ال ـج ـي ــش فـ ــي الـ ـ ـ ــرد عـلــى
خـ ـ ــرق إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي .قـ ـ ـ ـ ّـرر الـ ـتـ ـص ـ ّـدي
ل ــوح ــدة م ـعــاديــة اجـ ـت ــازت ال ـح ــدود،
مظهرًا للعالم اسـتـعــداده العمالني
للمواجهة متى تـجـ ّـرأ الـعــدو .اليوم،
َ
وبعد  9أعوام ،تعود تلك املنطقة إلى
الواجهة ،في ظل استمرار العدو في
ب ـنــاء ال ـج ــدار االسـمـنـتــي عـنــد نـقــاط
متنازع عليها.
ارتفاع منسوب األسئلة حول موقف

مدير االستخبارات :الجيش ال
يستطيع أن يصمد أكثر من 24
ساعة في أي مواجهة
خليل :لبنان ال يمكن أن يربح
دعوى في أي محفل دولي في
ظل وجود األميركي
«لـبـنــان الــرسـمــي» مما يحصل على
الـ ـح ــدود ال ـج ـنــوب ـيــة ،سـبـبــه طبيعة
النقاش الذي دار في الجلسة األخيرة
للمجلس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع اللبناني
(ف ــي ال ـعــاشــر م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري)،
حيث ظهر التباين بني رأيــن في ما
ّ
ّ
تصدي الجيش من جهة،
خص قرار
والـتـفــاوض عبر األم ــم املتحدة على
النقاط املتنازع عليها برًا وبحرًا في
آن واح ــد مــن جهة أخ ــرى .بــرز حجم
الـتــأثـيــر األمـيــركــي عـلــى الحاضرين
ب ـعــد ال ــرس ــائ ــل ال ـتــي نـقـلـهــا مـســاعــد
وزي ــر الـخــارجـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ديفيد
ه ـيــل ،وق ــائ ــد املـنـطـقــة الــوس ـطــى في
الجيش األمـيــركــي ،الـجـنــرال جــوزف
فوتيل ،خالل زيارتيهما لبنان.
فــي االجـتـمــاع امل ــذك ــور ،طـلــب رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـع ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ــون
م ـنــاق ـشــة م ــا ي ـج ــري ع ـل ــى الـ ـح ــدود،
وخـصــوصــا أن «أمـيــركــا أبلغتنا أن
اإلسرائيلي ُيـصـ ّـر على بناء الجدار
َ
مهما حصل» ،قبل أن ُيعطي الكالم
لـقــائــد الـجـيــش الـعـمــاد ج ــوزف عــون
الذي قال« :إن هذا األمر َ
ليس بجديد.
فأساسات الجدار وضعت ،والجانب
اإلسرائيلي سيستكملها» ،الفتًا إلى
أن «اإلسرائيليني ،خالل االجتماعات
الثالثية التي تحصل في الناقورة،
عـكـســوا ه ــذا ال ـج ـ ّـو .هــم وض ـعــوا ّ29
ج ــدارًا ،منها  9فــي الـنـقــاط املتحفظ
عليها» .بعد ذلك ،ترك قائد الجيش
ألحــد العسكريني تقديم شــرح تقني
ّ
م ـف ـ ّـصــل مل ـ ـ ّـدة ربـ ــع س ــاع ــة ،رك ـ ــز فـيــه
ّ
ع ـل ــى ن ـق ـط ــة «مـ ـسـ ـك ــاف عـ ـ ـ ــام» .قـ ــدم
أيضًا تقريرًا عن اجتماعات اللجنة
الثالثية والنقاش فيها ،والفرق بني
ّ
الخط األزرق والخط األخضر ،مشيرًا
إلى نقطة خطيرة وهي أن «املندوب
اإلســرائ ـي ـلــي يــرفــض مـطــابـقــة لبنان
ّ
بــن الخط األزرق وخــط الـهــدنــة ،ألن

باسيل :االتفاق على الحدود البحرية ّ
والبرية معًا لن يحصل إطالقًا ألن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن نقترب إلجراء مسح على الحدود البحرية (هيثم الموسوي)

َ
الهدنة سقطت عام  ،1967حني قامت
ط ــائ ــرة لـبـنــانـيــة بـقـصــف مستعمرة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة .ل ـكــن هـ ــذه ن ـظــريــة غير
موفقة ألن الـقــرار  1701يتحدث في
إح ـ ــدى مـ ـ ــواده ع ــن احـ ـت ــرام ال ـح ــدود
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـع ـ ـتـ ــرف ب ـ ـهـ ــا ،أي خــط
ال ـه ــدن ــة» .وب ـعــدمــا ت ـحــدث الـضــابــط
ع ــن الـ ـتـ ـف ــاوض م ــع مـ ـن ــدوب ال ـع ــدو
ح ــول ال ـن ـقــاط ال ـ ـ  ،13س ــأل الــرئـيــس
عـ ــون ع ــن ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي تـ ـ ّـم االت ـف ــاق
حولها ،والنقاط التي ال تزال موضع
تفاوض .كان الجواب أنه ّ
تم االتفاق
عـلــى  7ن ـق ــاط ،وه ـن ــاك نـقـطــة يـجــري
ال ـت ـف ــاوض ح ــول ـه ــا ،وب ـق ــي ه ـن ــاك 5
ف ـق ــط ،ل ـك ــن ال ـت ـق ــدي ــر أن الـ ـع ــدو «ل ــن
يتراجع حيث توجد مستعمرات».
بـعــدهــا انـتـقــل الـجـمـيــع إل ــى الـبـحــث
ف ــي م ـس ــأل ــة تـ ـص ــدي ال ـج ـي ــش ل ـهــذه
التجاوزات ،فاعتبر رئيس الحكومة
امل ـك ـلــف س ـعــد ال ـح ــري ــري أن ال ــدول ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــان ــت ق ــد اتـ ـخ ــذت قـ ــرارًا
بــالـتـصــدي ســابـقــا ألي مـخــالـفــة ،لــذا
«ف ـل ـن ـس ـت ـمــر بـ ـه ــذا الـ ـ ـق ـ ــرار ،ع ـل ــى أن
يترافق ذلــك مع تواصل دبلوماسي
ل ـت ــوق ـي ــف بـ ـن ــاء ال ـ ـ ـجـ ـ ــدار» .وأض ـ ــاف
ال ـح ــري ــري« :عـلـيـنــا أن ن ـقــرر إن كنا

ّ
ّ
سنتصدى».
سنتصدى أو ال ،وكيف
َ
رئيس الجمهورية أصــر على اتخاذ
قرار ،إذ «علينا أن نقول سنفتح النار
أو ال .ال نستطيع أن نطحش بهذه
ال ـط ــري ـق ــة» ،مـ ـك ــررًا رس ــال ــة ال ـجــانــب
األمـ ـي ــرك ــي أن «اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ُم ـصــر
وسيستمر فــي بـنــاء ال ـج ــدار» .ســأل
ع ــون« :إذا ب ــدأوا الـعـمــل ،كـيــف بدنا
نتعامل مــع املــوقــف»؟ ّ
رد الـحــريــري:
«ب ــالـ ـع ــادة ،م ــش ب ـت ـقــوصــوا بــالـهــوا
أو ح ـ ّـدن»؟ هنا ّ
رد قائد الجيش« :ال
نعلم إن كانت ّ
ردة الفعل اإلسرائيلية
شاملة أو محصورة».
ُ
حتى هذه اللحظة ،لم يكن املجتمعون
قـ ــد ت ــوصـ ـل ــوا إلـ ـ ــى قـ ـ ـ ــرار ب ـ ـشـ ــأن مــا
فأخذ
سيفعله الجيش على الحدودّ ،
وزيــر الخارجية جـبــران باسيل دفــة
ً
الحديث ناقال النقاش إلى مكان آخر،
وه ــو قـضـيــة فـصــل تــرسـيــم ال ـحــدود
الـبـ ّـريــة عــن تلك البحرية ،أي الطرح
الــذي حمله املـســؤولــون األميركيون
في أكثر من زيــارة .أشار باسيل إلى
أن «جـهــة داخـلـيــة ال ت ــزال تــربــط بني
ّ
البر والبحر» ،الفتًا إلى وجهة نظره
التي تقول إن «من األفضل أن نسير
البر ،وبذلك نكون قد ّ
باتفاق ّ
سجلنا

ان ـت ـص ــارًا ،ألن ال ـجــانــب اإلســرائـيـلــي
يـعــرض مـســاحــة أكـبــر مــن تـلــك التي
طالبنا بها» .وأكد باسيل أنه ال يرى
أي مصلحة فــي الــربــط بــن الـحــدود
الـبــريــة والـبـحــريــة ،فهما «مسألتان
منفصلتان».
كــام باسيل اسـتــدعــى ردًا مــن وزيــر
ً
امل ـ ـ ـ ــال عـ ـل ــي حـ ـس ــن خـ ـلـ ـي ــل ،قـ ــائـ ــا:
«ن ـح ــن ال ـج ـه ــة ال ـت ــي ت ـص ــر وت ـل ـتــزم
ب ــرب ــط الـ ـ ـح ـ ــدود الـ ـب ــري ــة ب ــال ـح ــدود
الـبـحــريــة ،ونـحــن مقتنعون بأهمية
هــذا الــربــط ،وهــذا الــربــط ال عالقة له
بــأمــر الـتـفــاوض» .وجـهــة نظر خليل
أن «على الدولة اللبنانية أن تدرس
نيات العدو في البحر ،فهو محشور
ويــريــد أن ينتهي مــن ال ـبـ ّـر لحماية
املستوطنات ،وال يمكن أن نراهن معه
ّ
عـلــى ح ــل ال ـنــزاع عـلــى نـقــاط معينة،
فبعض األمتار قد تكون كفيلة بفتح
ّ
نـ ــزاع م ـع ــه» .كــذلــك عــلــق خـلـيــل على
َ
املوقف األميركي بأنه «ليس جديدًا،
والضغط بدأ منذ زمن .علينا اآلن أن
نحدد كيف سنتعاطى ميدانيًا».
هـنــا ،عــاد الــرئـيــس عــون إلــى النقطة
ً
األولـ ـ ــى س ــائ ــا« :ن ـف ـتــح ال ـن ــار أم ال؟
اإلسرائيليون مصممون ،واألميركي

يلمس جــديــة موقفهم» .هــذا الـجــدال
دف ــع بــال ـحــريــري إل ــى ال ـق ــول« :هـنــاك
خـ ــاف ف ــي وجـ ـه ــات ال ـن ـظ ــر ،ويـجــب
مناقشتها فــي اجـتـمــاعــات جانبية.
فلنبق على قرارنا القديم ،نمنع بناء
ِ
الـجــدار ونكلف الجيش بالتصدي».
ب ــدا واض ـحــا أن مــوقــف ال ـحــريــري لم
يكن سوى بهدف املزايدة ،إذ سرعان
م ــا ت ـحــدث ع ــن ال ــذه ــاب إل ــى مجلس
األم ـ ــن لـلـمـطــالـبــة ب ــإزال ــة ال ـب ـلــوكــات،
وإطـ ـ ـ ـ ـ ــاق ل ـ ـب ـ ـنـ ــان مـ ــوق ـ ـفـ ــا ح ــاس ـم ــا
وقاسيًا ،ونشر عسكر على الحدود.
ثم أعاد فتح النقاش حول الفصل بني
َ
ّ
البر والبحر ،عارضا فكرة «التفاوض
ّ
على البر واللجوء إلــى التحكيم في
البحر» .وقد القى وزيــر العدل سليم
ً
جــريـصــاتــي رئ ـيــس الـحـكــومــة قــائــا:
ّ
يتقدم بــدعــوى حول
«على لبنان أن
الحدود البحرية ،ألن موقفنا سيكون
ما عارض
قويًا» .وزيــر املــال سرعان ّ
ً
الـفـكــرة ،ألن إســرائـيــل لــم تــوقــع أصــا
على اتفاقية الـبـحــار ،وألن لبنان ال
يمكن أن يــربــح دع ــوى فــي أي محفل
دولــي في ظل وجــود األميركي .هنا،
أشـ ـ ــار وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إل ـ ــى ثــاثــة
ط ـ ــرق لـ ـل ــدع ــوة :ال ـت ـح ـك ـي ــم ،مـحـكـمــة

ابراهيم األمين
العدل الدولية وقانون البحار ،داعمًا
موقفه هــذا بالقول« :نقطة ال ـ  B1ما
بـتـعـمــل ف ــرق ك ـب ـيــر ،ول ــن ت ــؤث ــر على
تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ف ــي ح ــال ال ـف ـصــل».
قال باسيل بصراحة إن «االتفاق على
ّ
والبر معًا لن يحصل إطالقًا،
البحر
ألن إسرائيل لم تسمح لنا حتى بأن
ن ـق ـتــرب إلج ـ ــراء م ـســح ع ّـلــى ال ـحــدود
البحرية» .وزير املال تحفظ على كالم
باسيل عن نقطة ال ـ ( B1وهــي نقطة
حدودية بني لبنان وفلسطني املحتلة
عند رأس الناقورة ،ويؤدي تحريكها
إلى تعديل الحدود البحرية) ،مؤكدًا
أن كل الــدراســات والخرائط تثبت أن
أي تـعــديــل فــي ه ــذه النقطة سينجم
عـ ـن ــه خ ـ ـسـ ــارة كـ ـبـ ـي ــرة عـ ـن ــد ال ـب ـل ــوك
البحري رقم .8
خ ـ ــال املـ ـ ـ ـ ـ ــداوالت ،ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا أن
مــوقــف الفصل بــن الـبــر والبحر أمر
م ـت ـفــق ع ـل ـيــه بـ ــن ع ـ ــون والـ ـح ــري ــري
وب ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــل .وهـ ـ ـ ــو أمـ ـ ـ ــر أيـ ـ ـ ـ ــده وزيـ ـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة ن ـه ــاد امل ـش ـن ــوق .وب ـعــدمــا
أصــر وزي ــر امل ــال على املــوقــف القديم
«بــالــربــط وال ـت ـصــدي» ،تــدخــل املــديــر
ال ـ ـعـ ــام ل ــأم ــن ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـلـ ــواء ع ـبــاس
إبراهيم ،معتبرًا أن أي موقف حاسم
مــن لبنان وتهديد بــالـ ّ
ـرد والتصدي
س ـي ــدف ــع ال ـج ــان ــب اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي إل ــى
التفكير جديًا ،وخصوصًا أنه يحاذر
الـ ـتـ ـه ــور .ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــدال دف ـ ــع رئ ـيــس
الجمهورية إلــى ال ـســؤال مـجــددًا عن
القرار الذي يجب اتخاذه في موضوع
التصدي ،فقال ممازحًا« :هل سنتخذ
الـقــرار أم ننتظر تأليف الحكومة؟».
ه ـنــا ع ــرض ال ـح ــري ــري «ع ـق ــد جلسة
حـكــومـيــة إذا اض ـطــررنــا إل ــى اتـخــاذ
قــرار بكيفية املواجهة» .عــدم االتفاق
ح ــول الـفـصــل بــن ال ـبـ ّـر والـبـحــر دفــع
بــأحــد الـضـبــاط إلــى الـتــدخــل ،مشيرًا
ّ
إلى «أن املفاوضات حول البحر تؤكد
أن هناك مشكلة ليست محصورة مع
الجانب اإلسرائيلي ،وإنما مع الدولة
القبرصية» .فأجاب باسيل« :وهناك
مشكلة مــع ســوريــا بنفس الـحـجــم»!
َ
حني بدأ املجتمعون بصياغة البيان،
تــدخــل قــائــد الجيش طالبًا «تحديد
كيفية الـتـصــدي» ،فأجابه الحريري
ّ
«ت ـ ـعـ ــزز وج ـ ـ ــودك ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،وف ــي
هـ ـ ــذا الـ ــوقـ ــت ن ـن ــاق ــش ن ـح ــن م ـســألــة
الفصل» .عون وباسيل أكــدا ضرورة
«الـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ــى ال ـن ـق ــاط امل ـت ـن ــازع
عليها في ّ
البر دون ربطها بالبحر.
فـعـمـلـيــة ال ــرب ــط س ـت ــؤدي إل ــى وق ــوع
دم أو تضييع األرض ،وبالفصل لن
نخسر شيئًا».
لم يتوقف الضغط في هــذه النقطة.
ّ
ثمة من يصر على السير في الطرح
األمـيــركــي .وأكـثــر مــن ذلــك ،هناك من
يعتبر أن بـنــاء ال ـجــدار لـيـ َـس كــارثــة،
كما رأى مدير استخبارات الجيش
العميد طوني منصور ،الــذي اعتبر
أن اإلسرائيليني يستخدمون الطريق
الـ ـ ـ ــذي يـ ـبـ ـن ــون ال ـ ـ ـجـ ـ ــدار ع ـل ـي ــه م ـنــذ
سـنــوات طويلة ،ونحن لــم نعترض.
فــإذا هم حولوا الشريط الشائك إلى
ج ـ ــدار «شـ ــو ب ـي ـكــونــوا ع ـم ـل ــوا؟ شو
بيختلف الــوضــع؟ منبطل نشوفهم
وال ي ـ ـشـ ــوفـ ــونـ ــا» .حـ ـ ـ ــاول م ـن ـص ــور
التهويل ضد قــرار التصدي بالقول
إن «الـجـيــش ال يستطيع أن يصمد
أكثر من  24ساعة في أي مواجهة».
بــالــوصــول إل ــى ه ــذه الـنـقـطــة ،كــانــت
«ض ــاع ــت الـ ـط ــاس ــة» .ق ــائ ــد الـجـيــش
يـ ــريـ ــد م ــوقـ ـف ــا واض ـ ـحـ ــا مـ ــن إطـ ــاق
ال ـ ـنـ ــار أو عـ ــدمـ ــه ،ف ـي ـج ـي ـب ــه رئ ـي ــس
الحكومة« :مع إطــاق النار ،ولكن ال
يحصل إال بالعودة ّ
إلي وإلى رئيس
الجمهورية» .كــام الحريري يوحي
كأن القرار يقضي بسحب التفويض
مــن الجيش ،ولـكــن بطريقة ّ
مموهة.
ّ
ل ــذا رك ــز مـجـلــس ال ــدف ــاع األع ـلــى في
مـقــرراتــه على صياغة الجملة التي
تتعلق باملؤسسة العسكرية بالقول:
«إعـطــاء التوجيهات الــازمــة لقيادة
الـ ـجـ ـي ــش ل ـك ـي ـف ـي ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـه ــذا
التعدي».

هل هناك نية لتغيير عقيدة الجيش؟
تنشط االستخبارات العسكرية الفرنسية ضمن قوات الطوارئ
الدولية العاملة في الجنوب .بعض الضباط من إسبانيا ودول
أخرى ،يعزون النشاط الفرنسي الى غياب الواليات املتحدة املباشر
عن القوة الدولية ،والى أن باريس تهتم من خالل هذا الدور لفرض
مقعد لها في املعادلة العسكرية الدولية في لبنان ،وخصوصًا أنها
تتعرض إلهمال من جانب قيادة الجيش اللبناني التي لن تشتري
أسلحة فرنسية وتستمر في االتكال على املساعدات األميركية.
كما أن الجيش ال يريد إدخال الفرنسيني في أي نشاط أو عمل
عسكري ال عالقة لهم به ،مثل ملف األفواج الحدودية ،حيث
يقتصر تعاون الجيش مع الواليات املتحدة وبريطانيا.
الفرنسيون ّ
يعولون على دورهم في القوات الدولية ،من أجل
تعزيز عالقتهم مع إسرائيل أيضًا .وتطوع الفرنسيون مرارًا لنقل
هواجس العدو الى الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية حيال
ملف القوة الصاروخية للمقاومة .وتظهر املعلومات الواردة من
باريس أن فرنسا معنية بتعزيز دائرة التعاون األمني والعسكري
مع العدو وتوسيعها في ساحات أخرى غير لبنان ،مثل سوريا

ُ
عدم تدخل المقاومة في أي مواجهة مع
طلب
العدو ّ
يهدد إنجازات نضال عمره عقود من الزمن

حيث التشاور بني تل أبيب وباريس قائم حول كيفية التعامل مع
القرار األميركي باالنسحاب.
لكن النشاط الفرنسي له فائدة وحيدة ،وهو الكشف عن ظواهر
جديدة تخفي هواجس من أن يكون في لبنان من يسعى الى تغيير
عقيدة الجيش اللبنانية لناحية كيفية التعامل مع اعتداءات العدو
اإلسرائيلية البرية والبحرية والجوية ،علمًا بأن الجيش ال يملك أي
قدرات على منع خروقات العدو في البحر والجو ،لكنه يملك قدرات
محدودة في مجال البر.
تكشف مصادر في القوة الدولية لـ«األخبار» أن املندوب الفرنسي
في لجنة االرتباط التي تتواصل بني لبنان وإسرائيل ،يتصرف
بـ«ثقة كبيرة» إزاء أن لبنان لن يقدم على خطوات تصعيدية في
وجه أعمال العدو على طول الحدود .وأن هذا الضابط «يقول
لزمالئه إنه حتى لو ظهر أن الجنود اللبنانيني املنتشرين في النقاط
الحدودية يقومون بتحركات توحي باحتمال حصول مواجهة،
فإنه على ثقة بأن اتصاالت عاجلة سوف تردهم من قيادة الجيش
في بيروت تمنع عليهم القيام بأي عمل عسكري مباشر» .وأكثر
من ذلك ،يقول الضابط الفرنسي إنه «تبلغ من الجانب اللبناني أن
الجيش سوف يساعد على تخفيف التوتر ،وأنه سيتخذ إجراءات
تمنع املدنيني أيضًا من االقتراب من النقاط الحدودية» .ويعطي على
ً
ذلك مثاال ،ما حصل في بلدة ميس الجبل ،حيث توقف فجأة نشاط

األهالي عند نقاط التماس الحدودية ،وخصوصًا بعد املواجهة
الشهيرة التي قامت بني ضباط وجنود لبنانيني ،ومجموعة من
قوات العدو كانت تنوي إقامة سياج حدودي في نقاط متنازع
عليها.
وفي عملية التدقيق ،يتبني أن قيادة الجيش واجهت صعوبات في
كيفية التعامل مع لحظات التوتر التي تحصل على األرض ،وهو
ما دفع بالعماد جوزيف عون الى الطلب من َ
رئيسي الجمهورية
والحكومة ميشال عون وسعد الحريري عقد اجتماع عاجل
للمجلس األعلى للدفاع ،لوضع استراتيجية لكيفية التعامل مع
الوضع على األرض ،بعدما كان قد سمع منهما ،خارج االجتماع،
توصية بعدم ترك األمور للجنود املوجودين على األرض ،وربط
أي خطوة ذات طابع دفاعي أو هجومي بقرار يصدر عنه مباشرة.
وهو ما تكرس في اجتماع املجلس األعلى للدفاع ،مع إضافة
أن يعود قائد الجيش الى عون والحريري قبل اتخاذ أي خطوة
عمالنية.
َ
هذا «االرتباك» الواضح كشف عن عمق التأثيرات التي تنتج من هذا
املستوى غير املسبوق من التنسيق بني الجيش والجانب األميركي
ً
من جهة ،وعن تعزيز فرضية ـ ـ لم تكن حاضرة قبال ـ ـ بأن لبنان
ال يقدر على الدخول في مواجهة مع العدو .وفي هذه النقطة ،تبدو
الخطوة ،سواء صدرت عن الحكومة أو عن قيادة الجيش ،كأنها
امتثال لإلرادة األميركية بعدم الذهاب نحو أي نوع من الصدام مع
العدو ،وبالتالي« ،عدم االتكال على أحد» .وفي هذه النقطة تحديدًا،
يكون لبنان الرسمي (الحكم والحكومة والجيش) قد وافق على
اعتبار أن املقاومة ليست موجودة كقوة مساندة للجيش في
مواجهة أي عدوان إسرائيلي .وهذا ما يعيدنا عمليًا الى املناخات
التي كانت سائدة قبل أكثر من ربع قرن ،والتي تقول بأن «لبنان
ضعيف وال حول له وال قوة على مواجهة إسرائيل».
على أن الخطير في هذا امللف ،ليس حصرًا إشعار العدو بأنه قادر
على التصرف بحرية وخرق الحدود وتجاوز القواعد املعمول
بها ،ألنه واثق من عدم وجود قرار بالتصدي له من قبل الحكومة
اللبنانية ،بل إن األخطر هو التعايش مع هذه الوقائع الجديدة ،بحيث
إنه في لحظة مواجهة غير محسوبة ،سوف يخرج من الدولة من
يطلب عدم تدخل املقاومة .وهو أمر يهدد إنجازات نضال عمره
َ
عقود من الزمن ،ودفع لبنان ثمنه حياة اآلالف من أبنائه والغالي
من اقتصاده وبناه التحتية ،علمًا بأن قيادة املقاومة التي تتعامل
مع األمور بحذر ،وبتنسيق عال مع قيادة الجيش ،سوف لن تقف
مكتوفة األيدي أمام خروقات موصوفة من قبل العدو ،وسوف
تبقي في يدها حق املبادرة ملنع العدو من التمادي في اعتداءاته.
لكن ،هل صار ضروريًا رفع الصوت والسؤال ،عما إذا كان في
بيتنا َمن ّ
قرر ـ ـ ومن طرف واحد ـ ـ تغيير العقيدة القتالية للجيش؟

تقرير

«العسكرية» حائرة في ّ
قضية سوزان الحاج:
ً
«فبرك دليال» أو «ابحث عن دليل»؟
ِ
استجوب رئيس املحكمة العسكرية الدائمة العميد حسني
عبد الله املقرصن اإللكتروني إيلي غبش أمس في القضية
الـتــي ُيـحــاكــم فيها مــع الــرئـيـســة الـســابـقــة ملكتب مكافحة
جــرائــم املعلوماتية امل ـقــدم س ــوزان ال ـحــاج ،بـجــرم اخـتــاق
التعامل مع العدو اإلسرائيلي للممثل املسرحي زياد
جناية ُ
عيتاني .أعطي غبش الكالم قبل أن يطلب العميد عبد الله
عرض بعض الرسائل النصية والصوتية بني غبش واملقدم
الحاج .سأل العميد غبش عن بداية عالقته باملقدم الحاج
ّ
ليذكر أنها تعود إلــى عــام  ،2015جـ ّـراء توقيفه إثــر قيامه
بإطفاء املوقع اإللكتروني ملصرف سوسيتيه جنرال ردًاّ
عـلــى قـتــل ط ــارق يـتـيــم ل ـجــورج ال ــري ــف ،لـكــون الـقــاتــل كــان
مجلس إدارة املصرف أنطون صحناوي.
يعمل لدى رئيس ّ
وسرد غبش كيف وظفته الحاج في مكتب مكافحة جرائم
املعلوماتية بصفة عامل نظافة براتب يتراوح بني  ٨٠٠ألف
و ٩٠٠ألــف ليرة ،على أن يتولى القيام بأعمال القرصنة.
وقــد قرصن خــال عمله مــواقــع تابعة للعدو اإلسرائيلي
ّ
وح ـســابــات خـ ّ
ـاصــة بـمـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة .وذك ــر أن ــه في
إح ــدى املـ ـ ّـرات ،طلبت منه قرصنة مــوقــع إخ ـبــاري لبناني
نـشــر م ـق ــاالت ض ـ ّـد مـكـتــب مـكــافـحــة ج ــرائ ــم املـعـلــومــاتـيــة
ّ
واتهمه بتوقيف أصحاب الــرأي الحر «لحتى نجينب لعنا
ّ
على ركــابــن» .غير أنــه بعد نحو ستة أشـهــر ،تــرك العمل
جـ ّـراء تلقيه عرضًا ماليًا أفضل بلغ  ١٧٥٠دوالرًا شهريًا

في شركة أمن معلومات .انقطع التواصل بني الطرفني طوال
ُ
أشهر .لم ت ِجب خاللها الحاج على أحد اتصاالته لتهنئتها
ّ
استمر االنـقـطــاع ،إلــى أن
بنيلها الترقية إلــى ُرتـبــة مـقــدم.
وقعت حادثة وضعها «اإلعجاب» على تغريدة شربل خليل
الشهيرة (املسيئة لـلـمــرأة فــي الـسـعــوديــة) الـتــي أطاحتها
ّ
مــن مــركــزهــا .هـنــا رك ــز رئـيــس املحكمة لـ ُـيـحــدد مــن بــادر
الى االتصال باآلخرّ .بينت الرسائل النصية عبر تطبيق
الواتساب وإفادة غبش ّأن املقدم الحاج هي من بادرت إلى
االتصال به .جرى تخطي هذه املسألة للغوص في مضمون
مــا طلبته املـقــدم الـحــاج مــن غـبــش .سعى رئـيــس املحكمة
إلــى تحديد َمــن ِمــن املدعى عليهما اقترح فبركة الجريمة
لعيتاني .املناسبة كانت ً
لقاء جمع غبش بالحاج في منزل
األخيرة في أدمــا ً
بناء على طلبها .في هذا اللقاء ،بحسب
إف ــادة غـبــش ،أرسـلــت املـقــدم خمس رســائــل لــه عـبــارة عن
«بروفايل» كل من زياد عيتاني والزميل رضوان مرتضى
ّ
على تويتر وفــايـسـبــوك ،بعدما اتهمتهما بأنهما يقفان
خلف نسخ إعجابها بالتغريدة ونشرها ،ما تسبب بعزلها
ّ
من منصبها .غير ّأن غبش أخبر رئيس املحكمة أنها طلبت
إلـيــه دراس ــة ملفهما الشخصي .غ ــادر غبش ليبدأ جملة
اختراقات ملواقع رسمية بطلب من املقدم الحاج والتنسيق
ّ ّ
معها .أفاد غبش بأنه اتصل بأمن الدولة لالستفسار عن
ّ
عيتاني .فأخبروه بأنهم يشتبهون فيه بجرم التعامل مع

إسرائيل ،لكن ال يوجد لديهم دليل .أقفل غبش الخط مع
ّ
أمــن الــدولــة ،ليتصل باملقدم الحاج ويبلغها بمضمون ما
أخبروه في أمن الدولة .فسألته وملاذا لم يوقفوه؟ ُّ فأخبرها
ّ
بأن ّه ال يوجد دليل .عندها بادرته بالقول« :اعملن دليل».
ّ
توقف العميد عند هذه النقطة .قالت لك« :فتشلن على دليل
ّ
أو اعملن دليل؟» .هنا ّ
رد غبش أنه ال يذكر تحديدًا .فقال له
العميد« :هنا كل القضية» .إن لم تذكر حرفيًا ،باملعنى ماذا
ّ
فهمت؟ فـ ّ
ـرد غبش« :باملعنى اللي أنــا فهمتو إنــو كيف ما
كان .بحالل بحرام الزم نجيبو على التحقيق».
وقد اعتبر رئيس املحكمة ّأن تناقضًا وقع في إفادة غبش
ه ـنــا .وت ـ ّ
ـوج ــه رئ ـيــس املـحـكـمــة إل ــى غـبــش بــال ـقــول« :لــديــك
اعترافات في محاضر التحقيقات األولية ،دعك منها ،نحن
اآلن نبحث عن الحقيقة ،هناك فرق كبير بني أن تقول ّإن
ّ
س ــوزان الـحــاج طلبت منك أن تــركــب وتـفـبــرك ملفًا لزياد
ّ
عيتاني وبــن أن تطلب منك البحث عن أدل ــة» .فــرد غبش:
«كان الهدف أن نبحث عن دليل أو شبهة ليأتي زياد عيتاني
ّ
إلى التحقيق «وياكل كفني ويتبهدل شوي» وينتهي األمر
عند هذا الحد».
وقـ ـ ّـرر رئ ـيــس املـحـكـمــة إرجـ ــاء الـجـلـســة ال ــى الـخـمـيــس في
السابع من شباط املقبل ،ملتابعة استجواب غبش ومباشرة
استجواب سوزان الحاج.
(األخبار)
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سياسة

سياسة
تقرير

القروض السكنية المدعومة تعود بـ«القطارة»
ليس هناك أبلغ تعبير عن صعوبة الوضع النقدي أكثر من رزمة التحفيزات لدعم القروض السكنية لعام  .2019كل خطوة
يقوم بها مصرف لبنان ترتبط بسياساته النقدية .حاجته إلى الدوالرات ّ
تحدد سلوكه .فقد اشترط على المصارف الراغبة في
ّ
تقديم منتجات اإلقراض السكني المدعوم أن توفر له كمية من الدوالرات توازي قيمة القروض التي تمنحها بالليرة
محمد وهبة

املصارف تحتسب القروض
السكنية املدعومة بطريقتني:
بـعـضـهــا ي ـح ـ ّـدد رق ـمــا ثابتًا
للقسط الـشـهــري ،وبعضها
اآلخر يترك القسط الشهري
مــرت ـب ـطــا ب ـت ـق ـل ـبــات ال ـف ــائ ــدة
الـتـنــاقـصـيــة مــن األع ـلــى إلـّـى
األدنـ ــى .فــي الـحــالـتــن ،تمثل
ق ـي ـم ــة الـ ـف ــوائ ــد ن ـح ــو %74
مـ ــن أص ـ ــل ال ـ ـقـ ــرض ،أي أن
املقترض سيدفع  %174من
قيمة ال ـقــرض ال ــذي يحصل
عليه من املصرف على مدى
 25عامًا على أســاس فائدة
بمعدل  .%5.9وعلى سبيل
املـ ـث ــال ،إذا اق ـت ــرض ال ــزب ــون
 450مـلـيــون ل ـيــرة ،أي الـحـ ّـد
األق ـص ــى ل ـل ـقــرض امل ــدع ــوم،
بفائدة  %5.9وعلى مدى 25
عامًا ،يكون القسط الشهري
الثابت  2.85مليون ليرة ،أي
م ــا ي ـع ــادل  4.2مـ ــرات ال ـحـ ّـد
األدن ـ ــى ل ــأج ــور ف ــي لـبـنــان،
وهــو مــا يـســاوي  1.4املعدل
الــوسـطــي لــأجــور فــي لبنان
إذا اعتبرنا أن األجر الوسطي
في لبنان يتراوح بني 1200
و 1500دوالر شهريًا.

بني َ
عامي  2013و 2018أغدق مصرف
لبنان على السوق بالقروض السكنية
املدعومة .لم يكن مهتمًا بمن يستفيد
مــن ال ــدع ــم .كــانــت سـيــاســاتــه النقدية
ّ
ت ـت ـيــح ل ــه ت ـبــذيــر ال ـك ـث ـيــر ع ـلــى ال ـقــلــة
لحاله اليوم .أصبحت
امليسورة خالفًا ّ
ّ
تشددًا.
سياساته أكثر تقشفًا وأكثر
أعـ ـ ــاد ال ـ ـقـ ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة امل ــدع ــوم ــة
ب ــ«ال ـق ـط ــارة» .فـفـيـمــا ب ــدأ يـبـحــث عن
ّ
ّ
ليمتصه ويعزز
كل دوالر في السوق
احتياطاته بالعمالت األجنبية ،صار
دعم القروض السكنية عبئًا يستنزف
احـتـيــاطــاتـ ّـه بــالـعـمــات األجـنـبـيــة .كل
ل ـي ــرة ي ـضــخ ـهــا ل ــدع ــم ال ـس ـك ــن ت ـم ـ ّـول
طـلـبــا عـلــى االس ـت ـيــراد ب ــال ــدوالر .لــذا،
ّ
ّ
يعدل طريقة الــدعــم .في 2018
قــرر أن ّ
أوق ــف ضــخ التمويل املــدعــوم وفــرض
على املـصــارف أن تستعمل تمويلها
الـخــاص مقابل دعــم فــرق السعر بني
الفائدة العادية وفائدة الدعم .أيضًا،

حجم الدعم لعام
 2019ال يكفي ألكثر
من  1333أسرة
لـ ــم ي ـه ـت ــم ب ـم ــن ي ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ال ــدع ــم
وح ــاف ــظ ع ـلــى الـ ـح ـ ّـد األقـ ـص ــى ضمن
 1.2م ـل ـي ــار ل ـ ـيـ ــرة .فـ ــي رزم ـ ـتـ ــه ل ـعــام
 ،2019أج ــرى تـعــديــات أســاس ـيــة ،إال
أنه ربط دعم الفائدة بآلية تضمن له
الحصول على الدوالرات ،إذ بات على
املصارف أن تبيعه كميات من الدوالر
تــوازي قيمة الـقــروض املدعومة التي
س ـت ـم ـن ـح ـهــا لـ ـل ــزب ــائ ــن ،وب ــالـ ـت ــال ــي ال
قروض مدعومة عبر املصارف التي ال
تحمل الدوالرات.

أي رزمة في 2019؟
يـ ـت ــوق ــع أن ي ـ ـصـ ــدر م ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان
ف ــي مـط ـلــع األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل تعميمًا
ّ
يـ ـح ـ ّـدد س ــل ــة ال ـت ـح ـف ـي ــزات ل ـل ـقــروض
املدعومة الفوائد .التعميم يخصص
دع ـ ـم ـ ــا إج ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــا لـ ـ ـ ـق ـ ـ ــروض ب ـن ـح ــو

القسط
الشهري vs
األجر الوسطي

تعديل شروط االستفادة :سقف القرض  450مليون ليرة والفائدة ( %5.9مروان طحطح)

ألـ ــف م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،م ـن ـهــا  300مـلـيــار
ل ـل ـقــروض الـسـكـنـيــة .وب ــات أك ـي ـدًا أنــه
ج ـ ـ ــرى إدخـ ـ ـ ـ ــال ت ـ ـعـ ــديـ ــات أس ــاسـ ـي ــة
على ش ــروط االسـتـفــادة مــن الـقــروض
الـسـكـنـيــة امل ــدع ــوم ــة؛ أب ــرزه ــا خفض
سـقــف ال ـقــرض إل ــى  450مـلـيــون ليرة
لـلـمـقـيـمــن ف ــي ل ـب ـن ــان و 800مـلـيــون
ليرة للمغتربني ،مقارنة مع  1.2مليار
لـيــرة فــي الـسـنــوات املــاضـيــة .مصرف

لبنان قـ ّـرر الحفاظ على سقف مرتفع
لـقــروض املغتربني املدعومة مــن أجل
ض ـمــان اس ـت ـمــرار ال ـتــدف ـقــات الـنـقــديــة
ّ
يمتصها
بــالـعـمــات األجـنـبـيــة ال ـتــي
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ل ـت ـعــزيــز احـتـيــاطــاتــه
بالعمالت األجنبية.
ك ــذل ــك ط ـ ــرأت ت ـع ــدي ــات ع ـلــى أس ـعــار
الفوائد على القروض املدعومة التي
ت ـق ـســم إل ـ ــى ن ــوع ــن :ال ـ ـقـ ــروض ال ـتــي

ي ــدع ـم ـه ــا م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان م ـب ــاش ــرة
ارتـ ـفـ ـع ــت الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ـي ـهــا (الـ ـف ــائ ــدة
ال ـن ـهــائ ـيــة ع ـلــى ال ــزب ــون) م ــن %5.44
إلى  .%5.9أما القروض التي يدعمها
م ـص ــرف ل ـب ـنــان ع ـبــر ال ـب ــروت ــوك ــوالت
الـ ـ ـخ ـ ـ ّ
ـاص ـ ــة مـ ـث ــل املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـع ــام ــة
لإلسكان ،والقضاة ،والجيش ،وقوى
األم ــن الــداخ ـلــي ،واألمـ ــن ال ـع ــام ،وأمــن
ال ــدول ــة ،وال ـج ـم ــارك ،وفـ ــوج اإلط ـف ــاء،

وال ـق ـضــاة الـشــرعـيــن ،وح ــرس بلدية
بـ ـي ــروت ،ومــوظ ـفــي الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي،
وم ــوظـ ـف ــي ه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة،
ومـ ــوظ ـ ـفـ ــي لـ ـجـ ـن ــة مـ ــراق ـ ـبـ ــة ه ـي ـئ ــات
الـضـمــان ،وموظفي وزارة املهجرين،
وسواهم ...فقد ّ
حددت بـ  %5.4مقارنة
بـ ـف ــائ ــدة ك ــان ــت تـ ـ ـت ـ ــراوح بـ ــن %2.2
حـتــى  %4.7تـبـعــا لـكــل فـئــة مــن فئات
البروتوكوالت.

ّ
ومـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــروط األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ل ـس ــل ــة
ت ـح ـف ـيــزات الـ ـق ــروض ال ـس ـك ـن ـيــة لـعــام
 ،2019أن تـلـتــزم امل ـصــارف بالتعميم
 503الصادر عن مصرف لبنان في 10
آب  .2018يومها ّقرر مصرف لبنان أنه
«ال يجوز أن يزيد صافي التسليفات
املمنوحة من املصرف للقطاع الخاص
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـ ــن  %25مــن
مجموع ودائــع الزبائن لديه بالليرة

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» .وق ـ ــد تـ ـب ـ ّـن أن غــالـبـيــة
امل ـصــارف ت ـجــاوزت هــذا الـسـقــف ،وأن
معدل التسليفات في القطاع املصرفي
يزيد على  %34مــن مجموع ودائـعــه.
وف ــي  2018طـلـبــت جمعية امل ـصــارف
اسـتـثـنــاء ال ـقــروض السكنية مــن هــذا
السقف ،فرفض مصرف لبنان لدواع
ت ـت ـع ـلــق ب ـس ـي ــاس ــات ــه ال ـن ـق ــدي ــة ال ـتــي
تـسـتـهــدف كـبــح الـطـلــب عـلــى الـ ــدوالر
والتحويل إلى الخارج.
إزاء هذا الوضع ،ابتدع مصرف لبنان
صـيـغــة مـنــاسـبـ ّـة لـسـيــاســاتــه النقدية
تقضي ب ــأن تــوفــر لــه امل ـصــارف كمية
مــن الـ ــدوالرات ت ــوازي قيمة الـقــروض
السكنية التي ينوي منحها للزبائن
بالليرة ،فتبيعه الــدوالرات ويعطيها
ال ـل ـي ــرات ال ــازم ــة ل ـل ـق ــروض وفــوقـهــا
قيمة دعم الفوائد.

سياسة خنق السيولة
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ي ـس ـت ـع ـمــل الـ ـق ــروض
السكنية أداة السـتـجــاب الـ ــدوالرات
مــن ال ـخــارج .النتائج ليست واضحة
ل ــه ب ـع ــد ،إال أن م ـص ــادر ف ــي مـصــرف
لبنان تقول إن هناك مصارف عرضت
أن تستبدل الدوالرات املتوافرة لديها
بكميات من الليرة يمكن استعمالها
في تقديم منتجات اإلقــراض السكني
املدعوم ،ما يسهم في تعزيز الصيغة
الـتــي حـ ّـددهــا مـصــرف لـبـنــان لتقديم
القروض السكنية املدعومة.
وبشكل عام ،فإن هذه الصيغة تعكس
الـسـيــاســات الـنـقــديــة الـتـشـ ّـدديــة التي
بــدأ ينفذها مـصــرف لبنان منذ أكثر
من ثالث سنوات .وهذه الصيغة ،كما
غيرها مــن الصيغ الناجمة عــن هذه
ّ
«خنق» السيولة
السياسات ،أدت إلى ّ
فــي ال ـســوق وتـقـنــن ضــخـهــا مــن أجــل
ت ـم ـكــن م ـص ــرف ل ـب ـن ــان م ــن ال ـح ـفــاظ
على مستوى مرتفع مــن احتياطاته
بالعمالت األجنبية.
وم ــن خ ــال الـتـعــديــات ال ـتــي أجــراهــا
عـ ـل ــى شـ ـ ـ ــروط االس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة ،يـ ـح ــاول
مـصــرف لبنان أن يـتــرك انطباعًا بأن
الدعم سيكون من نصيب ذوي الدخل
امل ـحــدود ،لكن مــا هــو حجم استفادة
هذه الشريحة؟
في الواقع ،إن املعدل الوسطي للقرض
السكني املدعوم عبر مصرف لبنان ال
يزيد على  225مليون ليرة ،ما يعني
أن ع ــدد املـسـتـفـيــديــن م ــن  300مليار
ليرة لــن يزيد على  1333أس ــرة ،وهو
عـ ــدد زه ـي ــد ج ـ ـدًا ق ـي ــاس ــا ع ـل ــى حـجــم
الـطـلــب الـســوقــي امل ـقـ ّـدر بــأكـثــر مــن 15
ألف طلب سنويًا.

مقالة

في مزرعة «الزراطة»:
نشوة السفير بـ 50مليون ليرة
محمد نزال
ّ
أجنبيةّ ،أي دولة ،أتيح له أن ينتشي بممارسة
ال ُيالم سفير دولة
ّ
ّ
سلطويته على سجناء ال حول لهم وال ّقوةُ .تالم ُ
املحلية،
السلطة
بمختلف مفاصلها ،اآلخذة باالنحدار نحو قاع ال قاع له ،ومعها
إعالم ُيشبههاّ ،
مهمته «التبخير» الرخيص للرخيص.
ليكتمل مشهد اإلذالل ،أمس ،كان ينقص أن ُي ّ
قبل سجناء لبنان
يد السفير اإلماراتيُ .جعلوا في طابورّ ،
يتقدمون بالدور ،واآلن
ِ
عليهم أن ّ
يتقدموا بالشكر له .لم يكتف السفير بذلك ،إذ ّ
تحول
ّ
ستنطق أهطل ،فراح يسأل كل ِمنهمّ :
«جوا أحسن أو ّبرا؟
إلى ُم
ِ
ّ
زافني قيومجيان كان ليستغرب
زميلنا
ى
حت
ترجع؟».
بتحب
ّ
ذلك كان يقول لكل سجني ،بنبرة آمر سلطوي:
بالهة كهذه .بعد ّ
«اشكر املحافظ وسلم عليه» .وبالفعل ،كان املحافظ يتلقى الشكر
ّ
منتشيًا .مالمح وجه السفير كانت مليئة بالدهشة .إنه يعيش
مغامرة ممتعة ،ما كان ليعيشها في دولة أخرى ،إذ لم ُيسمع عن
ّ
أجنبية
كائنات ما ،في سلطة ّما ،في دولة ما ،سمحت لسفير دولة ّ
«إنسانيته» بإذالل سجنائها .كان أحد املنظمني،
يستعرض
أن
ّ
أمس ،كلما أنهى سجني طقوس اإلهانة ،نادى« :غيرو» ...فيأتي
ُ
في
رمزي نهراّ ،
«غيرو» .كان َينقص أن ينادي محافظ الشمالّ ،
«ع التفاهة يا بطيخ» .األخير هو املنظم لحفلة الذل
تلك اللحظة:
هذه ،إذ قاد السفير اإلماراتي إلى سجن ّ
القبة في طرابلس ،ليدفع
ّ
غرامات متأخرة عن نحو  20سجينًا .كم دفعت اإلمارات في هذه
ّ
لبنانية (نحو  33ألف دوالر
الهمروجة؟ الجواب 50 :مليون ليرة
ّ
حتى ّ
ماليًا ،كانت حفلة رخيصة .مبلغ يدفعه ّأي
أميركي) .هكذا،
«طويل عمر» في سهرة عابرةَ .من يذكر حكايات وزير الداخليةّ
السابق مروان شربل مع قضايا السجون؟ قبل نحو  7سنوات،
ّ
ّ
إخراج أكثر
سعى شربل في تأسيس جمعية خيرية ،ونجح في ّ
ِمن  100سجني مقابل  300ألف دوالر ،ومع ذلك لم ينظم حفلة
إلذالل السجناء ،ولم يجعلنا نرى وجه سجني على الهواء مباشرة
ّ
(ظلت الجمعية التي يرأسها طالل مقدسي في نشاطها ،حتى
بعد رحيل شربل عن الوزارة ،فبلغ مجموع السجناء الذين دفعت
عنهم الغرامة  372سجينًا ،بمبلغ وصل إلى  982مليون ليرة).
ُ
كانت «همروجة» أمس تنقل على الهواء مباشرة .نقلتها قناة
ّ
«الجديد» تحديدًا ،قاطعة برنامجها اليومي ،حتى ال يفوتها تأريخ
ّ
االستثنائية .لم يعد ذلك جديدًا على «الجديد» التي لم
تلك اللحظة
تشبع بعد من تلميع صورة السفير السعودي .ورغم عدم شبعها
ّ
وسعت نطاق وظيفتها لتشمل
من «فناجني قهوة» وليد البخاريّ ،
زميله اإلماراتي حمد الشامسي .لعل ذاك السجني ،الذي أعطى
ظهره ملراسلة القناة وغادر ،موحيًا بالقرف مما ّ يحصل حوله،
كان ُيجيب عن سؤال لم َيطرحه عليه أحد« :حلوا عن ظهري
يا زراطة ...العمى بقلبكم ما أجلقكم» .مصطلح «زراطة» يعني،
بحسب مسلسل «ضيعة ضايعة» ،الشيء الرديء أو عديم النفع.
في نشرة الظهيرة ،على القناة املذكورةّ ،
مو َهت وجوه السجناء
الذين ظهروا أثناء البث املباشر .ولكن ما الفائدة بعدما ظهرت قبل
ذلك؟ الخبر ورد في عناوين النشرة كاآلتي« :السفير ُم ّ
حررًا عددًا
ّ
ُ ّ
بالدنا ،ليست
ِمن السجناء» .محرر؟ «أوف شو قوية هيدي!» .في ُ َ
ناضجة بعد فكرة أن للسجني كرامة .باملناسبة ،مطلق سجني
ّ
اإلنسانية ،مهما كان جرمه .وباملناسبة ّ
مرة
له كرامته ،وحقوقه
ُ
ُ
أخرى ،ليس كل سجني تكون جريمته «شائنة» .يمكن أن يسجن
ً
بسبب حادث سير ،مثال ،أو بسبب عمله كصحافي استقصائي
ّ ّ
قررت ُ
ّ
السلطة االنتقام منه ،أو ربما ملجرد أنه ضرب يومًا
ّ
ُ
شخصًا يشبه املحافظ نهرا .صحيح أن األخير ضخم الجثة،

قاض سابق ،لكن هذا ال يمنع إمكان ضرب من يشبهه.
وهو
ٍ
دخل سفير
هذا وارد كاحتمال .كيف سمح ّ نهرا لنفسه بأن ُي ِ
دولة أجنبية على سجناء بلده ليذلهم بشكره ،قبل أن يستجوبهم،
وقوفًا ،بذاك األسلوب «األهبل»؟ ما رأي مجلس القضاء األعلى
املرجعية التي ُت ّ
ّ
ّ
حدد َمن
املسرحي َة؟ أليس القضاء هو
بهذه
ّ
ُيسجن َ
ومن ُيطلق سراحه ،وأن السجناء ،بإسقاط الحرية عنهم،
ّ
محكوميتهم؟
هم وديعة القاضي خلف القضبان إلى حني انتهاء
هذا في القانونّ ،أما في الواقعُ ،فيخبرنا النائب العام لدى محكمة
ّ
التمييز ،القاضي سمير ّ
حمود ،أنه «لم ُيشاهد األخبار ولم يسمع
ّ
بخبر تلك الزيارة» .ال يفوته أن يذكرنا بأن املسؤول عن السجون
ّ
الداخلية،
هو املديرية العامة لقوى األمن الداخلي ،التابعة لوزارة
وبالتالي ال عالقة للقضاء بذلك .في الواقعّ ،
تبي لنا الحقًا أن
ً
فعال ،لكن ،ولسبب ما ،اقتصر «العلم» هذه املرةّ
للقضاء عالقة
ٍ
على النيابة العامة في الشمال ،التي ،كما علمنا ،لم يكن املحافظ
نهرا أعلمها بأن وسائل إعالم ستدخل لتنقل الحدث مباشرة.
ّ
ّ
الداخلية؟ ال يبدو أنها كانت على علم مسبق بما
ماذا عن وزارة
ّ
جرى .لعل لبنان ،في فرادة إضافية له ،هو البلد الوحيد الذي
ّ
ّ
وينظم له
أجنبية،
ملحافظ فيه أن يتواصل مع سفير دولة
ُيمكن
ّ
ّ
نشاطًا ،بكل ما يحمله ِمن مدلوالت سياسية ،ثم ال تكون وزارة
ّ
الداخلية على علم باألمر ،وال ّأي وزارة أخرى ،بما فيها العدل،
ً
ّ
فضال عن القضاء .كم هو قوي ذلك النهرا.
ّ
ُ
وزارة الداخلية ظلت ،وفق ما ّأسس
في هذا السياق ،يذكر أن ّ
لها الوزير السابق شربل ،تنظم بشكل شبه سنوي برامج دفع
غرامات متأخرة عن سجناء معسرين .حصل هذا أيضًا في عهد
الوزير الحالي نهاد املشنوق .آخر ّ
مرة فعلتها الوزارة كانت قبل
ّ
املتبرعني ،إذ نجحت في توفير ما
نحو سنة ،وذلك عبر بعض
مليون ليرة ،أي أكثر بـ 20مليونًا ِمما دفعته اإلمارات
يقرب ِمن ّ 70
ّ
مسرحية أمس ّ .هل
عبر سفيرها .لعل املشنوق يضحك اآلن ِمن
سيكون على ّ
املقربني من السفير السوري في لبنان أن ينظموا
له زيارة مماثلة لسجن آخر؟ ماذا عن جولة للسفير اإليراني إلى
سجن ثالث ،وهل ُيستثنى ِمن ذلك السفير الفنزويلي؟ نهرا،
ّ
والساكتون عنه ،إنما يفتحون ُ ّأبوابًا ال يسهل إغالقها .هؤالء
ً
ّ
«سياديون» قال .مجموعة ِمن اململني .مهال ،الحدث أمس كان في
طرابلس .أين أثرياء طرابلس ،أو ما فوق األثرياء فيهاِ ،من مبلغ
 50مليون ليرة بدل غرامات لسجناء أنهوا محكومياتهم؟ أين
ميقاتي والصفدي وحالوة الجنب؟ أين «أهل الخير» وما شاكل
ِمن «تجليط»؟
ّ
ّ
«منصة»
َمن لم «يشتغل» بالسجناء بعد؟ َمن لم يتخذهم
للتجارة والعبور والظهور بعد؟ عندما احتاج القضاة إلى ّ مدخول،
ّ
إضافي ،فرضوا على ذوي السجناء ضريبة مقابل كل زيارة.
ّ
بعض «أهل الخير» يقصدونهم في موسم األعياد ،أحيانًا ،ملدهم
ّ
«البطانيات» وما شاكل ،وهذه ثمن مجموعها ال يصل إلى
ببعض
ّ
ثمن الكاميرا التي تسبق الجميع لتغطية «الحدث» .البعض حول
السجناء ّعلى أدوات اختبار ألشياء ِمن قبيل «العالج بالدراما»
وغيره ،وكلها أفالم بأفالم .اآلن جاءهم السفير اإلماراتي ونهرا،
وغدًا الله أعلم .السجناء أضعف شريحة في ّأي مجتمع ،ومعلوم
ّأنه ليس ّثمة َمن ينطق باسمهمُ ،ويدافع عنهم ،ليس لهم ّ
حرية (في
ً
العمق) أن يرفضوا شيئًا أصال .هم مسرح استعراض العضالت،
وبهم تكتمل مشهدية األخيار واألشرار ،وأن هناك دولة .السجناء
بالحرية،
ينعمون ّ
«فشلة» أساسًا .هم ال ّيختلفون عن كثيرين ّ
خارج القضبان ،سوى أنهم فشلوا في إخفاء األدلة ...فحلوا عن
ظهرهم.

تقرير
أبي خليل :نسعى إلى إعادة تشغيل خطوط الغاز
اعتبر وزير الطاقة سيزار أبي خليل أن مشروع منشآت النفط في الشمال «ينخرط ضمن
الرؤية األشمل لقطاع منشآت النفط بداية ،ولقطاع النفط عامة ،الى جانب مشاريع أخرى ،أكان
ضمن محطات استقبال الغاز السائل أم إعادة بناء املصافي» .وأشار إلى أن «هذا االمر الذي لم
يكن مسموحًا به في سوق النفط ،حيث اتجهت كل االستثمارات إلى قطاع التخزين ،وعندما
يسمح السوق ستذهب الى التكرير أيضًا .كذلك األمر فإن املنشآت هي استراتيجية على شاطئ
املتوسط ،وكانت تشكل املنفذ الثالث للبترول العراقي».
وأهاب أبي خليل «بكل السياسيني الذين يتحدثون عن القطاع أن يعوا ما الذي نقوم به ،وأننا
لم نبخل يومًا ،ال على االعالم وال على الرأي العام بالشرح ،ومن ال يفهم في هذا القطاع ،عليه
يخرب علينا أو يضيع الرأي العام ،وإننا نتابع مع الدول القريبة ،أكانت سوريا أم العراق أم
أن ال ِ
مصر ،سبل إعادة تشغيل خطوط الغاز والنفط املوجودة في منطقتنا .ولن نقصر في أي أمر
من ذلك ،ولدينا عقد الستيراد الغاز الطبيعي من مصر ما زال ساري املفعول ،وهذا موضوع
محادثات ثنائية».

روسيا تعيد بناء
خزانات النفط
في الشمال!

إيلي الفرزلي
منذ عام  ،1983تحولت خزانات النفط
فــي طرابلس إلــى خ ــردة .الـحــرب قضت
عـلـيـهــا ،واإلهـ ـم ــال ت ــرك مـكــانـهــا أرض ــا
مـحــروقــة لـثــاثــن عــامــا ،حـيــث لــم يبق
ح ـتــى الـ ـي ــوم سـ ــوى عـ ــدد مـ ـح ــدود من
الخزانات التي بالكاد تغطي جــزءًا من
االستهالك املحلي.
في أيار من عام  ،2017أطلقت الحكومة
م ـنــاق ـصــة ل ـت ـخــزيــن  428ألـ ــف ط ــن من
مشتقات ّالنفط في املنشآت الشمالية.
وأمــس ُوق ــع العقد مع الشركة الفائزة،
أي شركة «روسـنـفــت» الــروسـيــة .وهــذا
«س ـي ـس ـم ــح ب ـ ــإع ـ ــادة ت ـط ــوي ــر م ـن ـشــآت
ال ـن ـفــط ف ــي طــراب ـلــس وت ــأم ــن مــدخــول
ّ
إضافي لها ،ما يعزز الثقة باالقتصاد
اللبناني» ،على مــا أعلن وزي ــر الطاقة
سيزار أبي خليل ،خالل التوقيع.
بـحـســب تـفــاصـيــل ال ـع ـقــد ،ف ــإن الـشــركــة

املـ ـمـ ـل ــوك ــة م ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ــروسـ ـي ــة
بنسبة  51في املئة ،ستستأجر سعات
تخزينية من منشآت النفط ،بعد أن يتم
بـنــاء الـخــزانــات ،ومل ــدة  20عــامــا .ووفــق
ه ــذه اآلل ـي ــة امل ـع ـت ـمــدة عــامل ـيــا ،سـتــدفــع
ّ
الشركة ثمن تخزين كل طن يخزن في
املنشآت ،بصرف النظر عن عــدد مرات
التفريغ والتخزين .وفيما تم التحفظ
على سعر تخزين الطن ،إال أنه سيشكل
ع ـ ــائ ـ ــدات م ـه ـم ــة ل ـل ـب ـن ــان سـيـتـسـفـيــد
منها لالستثمار في املنشآت ،وتأمني
مداخيل إضافية.
كــذل ــك يـسـهــم ه ــذا ال ـع ـقــد ف ــي انـضـمــام
ّ
لبنان إلــى نــادي الــدول املخزنة للنفط،
ً
الـ ـ ــذي ي ـض ــم دوال ع ــدي ــدة ف ــي ح ــوض
امل ـتــوســط ،كــانــت أواله ـ ــا مــال ـطــا ،الـتــي
اشـ ـتـ ـه ــرت ف ـ ــي تـ ـق ــدي ــم ه ـ ــذه ال ـخ ــدم ــة
لـ ـسـ ـن ــوات ط ــويـ ـل ــة ،قـ ـب ــل أن تـتـبـعـهــا
ت ــرك ـي ــا وتـ ــونـ ــس وق ـ ـبـ ــرص وغ ـي ــره ــا،
نتيجة النمو الكبير للقطاع ،وفــي ظل

خزانات النفط
تحتاج إلى
 18شهرًا إلنجازها

االستثمارات املتزايدة من قبل شركات
النفط الكبرى .فتخزين مشتقات النفط،
ّ
املصدرة بتأمني
يسمح عمليًا للشركات
حاجات زبائنها من النفط مهما كانت
الـخـصــائــص امل ـط ـلــوبــة ،بـنـحــو ســريــع.
ّ
ف ـه ــي إذ ت ـ ـخـ ــزن كـ ــل م ـ ـ ــادة مـ ــن امل ـ ــواد
النفطية بشكل مستقل ،فــذلــك يسمح
لها بتأمني حاجات زبائنها املختلفة،
من خالل التحكم في مواصفات ونسب
التركيز النفطي للمنتج النهائي املعد
لـلـتـصــديــر .وبـمــا أن الـشــركــة الــروسـيــة
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العمالقة ستعتمد لبنان كمركز انطالق
لتزويد زبائنها بالنفط ،فإنه ،إضافة
إلى مردوده ّمن اإليجار ،قد يستفيد من
أسـعــار مخفضة للنفط ،إذ إن الشركة
سـيـكــون لــديـهــا تنافسية أك ـبــر عندما
ت ـشــارك فــي املـنــاقـصــات ال ـتــي تجريها
منشآت النفط لشراء املشتقات النفطية،
كــون النفط سيكون متوافرًا لديها في
لبنان.
وإذا كـ ــان فـ ــوز ال ـش ــرك ــة ال ــروسـ ـي ــة قد
جــاء نتيجة تقديمها الـعــرض األفضل
فــي املناقصة ،مــن الناحية املالية ،فإن
ذل ــك ال يلغي النتائج الجيوسياسية
لهذا الـفــوز بالنسبة إلــى كــل مــن لبنان
وروسيا.
فـلـبـنــان سـيـضـمــن وجـ ــود الـنـفــط على
أراضيه بوصفه مخزونًا استراتيجيًا،
ّ
فيما سيشكل رفع العلم الروسي فوق
املنشآت في طرابلس خطًا أحمر يمكن
أن ي ـس ـهــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى سـ ــاح ال ـ ــردع،

ً
فــي حمايتها مستقبال ،بـعــدمــا كانت
إس ــرائـ ـي ــل تـسـتـسـهــل ق ـص ــف خ ــزان ــات
ال ـن ـفــط الـلـبـنــانـيــة ،ك ـمــا ج ــرى ف ــي عــام
.2006
وأكثر من ذلــك ،ثمة من يأمل أن يسهم
الــوجــود الــروســي فــي الـشـمــال ،كما في
سوريا ،مستقبليًا ،في حل الخالف على
تــرسـيــم ال ـحــدود الـبـحــريــة مــع ســوريــا،
وخاصة في البلوك رقم واحد.
أم ــا مــن ناحية روس ـيــا ،فــوجــودهــا في
ّ
سيثبت أقدامها في املنطقة أكثر
لبنان
فأكثر ،في التجارة ،كما في السياسة،
إذ سـتـ ّ
ـؤمــن مــركـزًا ومـنـفـذًا على البحر
املـتــوســط لتصريف إنـتــاجـهــا النفطي
في املنطقة ،وال سيما من الحقول التي
تعمل على تطويرها في العراق .ويأتي
ه ـ ــذا ال ـع ـق ــد ب ـم ـثــابــة اخ ـ ـتـ ــراق لـلـحـظــر
امل ـف ــروض عـلــى روس ـيــا فــي لـبـنــان ،من
قبل الواليات املتحدة األميركية ،ليكون
االخـتــراق الثاني من نوعه بعد دخول

شركة «نوفاتك» الروسية مع «توتال»
ال ـف ــرن ـس ـي ــة و«إي ـ ـن ـ ــي» اإليـ ـط ــالـ ـي ــة فــي
التحالف الفائز برخصة التنقيب عن
الغاز والنفط في البحر اللبناني.
ولهذا ،فقد أعلن نائب رئيسها ديديي
كازنيرو ( )Didier Casimiroأن الشركة
مهتمة بالعمل في املنطقة ،وهو مشروع
اس ـتــرات ـي ـجــي بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،يــوســع
نشاطها ويعطيها الفرصة الستثمار
أوسع في لبنان والدول املجاورة.
وفـيـمــا سيتم فــي املــرحـلــة األول ــى بناء
 14خــزانــا بسعة  428ألــف طــن (تـعــادل
مصروف لبنان من املشتقات النفطية
لشهرين) ،فــإن هــذه املرحلة ستحتاج
إلـ ــى  18ش ـه ـرًا إلنـ ـج ــازه ــا ،م ــن تــاريــخ
توقيع العقد مــع الشركة التي ستنفذ
عمليات الـبـنــاء .بعد ذل ــكُ ،يـفـتــرض أن
تبدأ املرحلة الثانية مــن العقد ،والتي
ستضيف  32خزانًا إلى املنشآت بقدرة
استيعابية ّ
تقدر بمليون طن.
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على الحافة

االستيالء على عقارات خاصة و«استثمارها» كمقبرة

إكرام الميت دفنه ...بأربعة آالف دوالر!
هديل فرفور
أربعني عامًا استمر «احتالل» أفراد
إحــدى العائالت ألربعة عـقــارات في
م ـن ـط ـقــة ب ـئ ــر ح ـس ــن« ،اس ـت ـث ـم ــروا»
خاللها هذه العقارات بتحويلها إلى
م ـق ـبــرة ،مـتـقــاضــن م ــن ضـحــايــاهــم
األحياء عشرات آالف الدوالرات.
َ
«شغل املوتى عقارات
لسنوات طويلةِ ،
ّ
ُم ـغ ـتـ َـص ـبــة» ،عـلــى ح ــد تـعـبـيــر معن
خـلـيــل ،رئـيــس بـلــديــة الـغـبـيــري التي
تــابـعــت املـلــف نـحــو سنتني ونصف
سنة ،قبل أن تـقـ ّـرر فــي  14الجاري

إقـفــال املــدافــن و«مـنــع استعمالها أو
الدفن فيها».
ب ـح ـســب ت ــأك ـي ــدات عـ ــدد م ــن أهــالــي
املـنـطـقــة لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،ف ـ ّ
ـإن «الـقـ ّـصــة
ّ
معروفة منذ زمن طويل ،إل أن أحدًا
لــم يـجــرؤ عـلــى إث ــارة امل ــوض ــوع ،ألن
ّ
ومحميون من
املعتدين مــدعــومــون
جهات تستفيد بدورها من األمــوال
الـطــائـلــة ال ـتــي ك ــان ــوا يـتـقــاضــونـهــا».
إذ كــانــت ت ـت ـجــاوز كـلـفــة دف ــن املـيــت
فـ ــي املـ ـقـ ـب ــرة أرب ـ ـعـ ــة آالف دوالر!
ـف هـ ــؤالء ب ــاالع ـت ــداء على
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
أمــاك الغير وتوسيع «نشاطاتهم»

لتطاول عقارات عــدة ،بل عمدوا إلى
«استثمار القبور حتى آخــر نفس»،
ّ
يحطمون أجـ ً
ـزاء من القبور
إذ كانوا
القديمة كنوع من «االختبار» ،فإذا لم
ُيعد ذوو امليت إصــاح القبر ،أيقنوا
أن أح ـدًا ال ي ــزوره ،فيعمدون عندها
إل ــى بـيــع «امل ــوق ــع» السـتـقـبــال «ميت
جديد»!
قانونًا ،تخضع إدارة املدافن لألوقاف
الــديـنـيــة .وبـمــا ّأن املـقـبــرة احتضنت
أمـ ـ ــواتـ ـ ــا ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى ال ـط ــائ ـف ـت ــن
الـشـيـعـيــة وال ـس ـن ـيــة ،راج ـع ــت بـلــديــة
الغبيري دار اإلفـتــاء الجعفري ودار

ّ
الفتوى اللتني أكدتا أن عمليات الدفن
«جــرت بصورة عشوائية ومــن دون
ّ
علمهما» ،وأنهما لم توليا أحدًا مهمة
اإلشراف على إدارة هذه املدافن.
في املبدأُ ،ت ّ
عد خطوة إقفال املقبرة،
الـتــي أقــدمــت عليها البلدية استنادًا
إل ــى املـ ــادة  74مــن قــانــون الـبـلــديــات
املـتـعـلـقــة ب ـصــاح ـيــات الــرئ ـيــس في
«املـحــافـظــة عـلــى الـنـظــام فــي املــدافــن
وعلى حرمتها» ،جريئة وضرورية.
ّ
ُ
إل أن أس ـئ ـلــة عـ ـ ّـدة ت ـط ــرح عـ ّـمــا إذا
ّ
كانت البلدية ستوفر مقبرة بديلة،
وعن مصير من ُدفنوا في العقارات

قضية بداأن الدعاوى التي أقامهاوزير التربية مروان حمادة ضدبعض المدارس ،لمخالفتها
القانون بفرض زيادات كبيرة على األقساط ،لم تكن أكثر من امتصاص لغضب األهالي.
حمادة لم يرفق الدعاوى بالمستندات الالزمة ،وسحب بعضها بعد تسوية مع اتحاد
المؤسسات التربوية الخاصة ،بحجة استيفاء المدارس المدعى عليها للشروط ،من دون
اعتبار لشكاوى األهالي

«التربية» تتواطأ مع االدارات

دعاوى حمادة على المدارس ...صورية
فاتن الحاج
ع ـنــدمــا أحـ ــال وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة م ــروان
حمادة ،في أيار املاضي 65 ،مدرسة
خ ــاص ــة ع ـل ــى امل ـج ـل ــس الـتـحـكـيـمــي
الـتــربــوي ملخالفتها أحـكــام القانون
 ،1996/515تـنـفـســت ل ـجــان األهـ ــل ـ
وال سـيـمــا ف ــي م ـ ــدارس ج ـبــل لـبـنــان
ـ ـ ـ ال ـ ـص ـ ـعـ ــداء ،ب ــاع ـتّ ـب ــار أن امل ـج ـلــس
ف ــي امل ـحــاف ـظــة «ش ــغ ــال» .ظ ــن ه ــؤالء
أن ال ــوزي ــر س ـيــرفــق بــائ ـحــة أس ـمــاء
(https://al-akhbar.
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
 )/249397/com/Communityكل
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ــامل ـخ ــال ـف ــات
(ع ــدم تــوقـيــع رئـيــس لجنة األه ــل أو
الـلـجـنــة املــال ـيــة أو ع ــدم ورود بـيــان
ع ــام ص ـنــدوق الـتـعــويـضــات ،إضــافــة
إل ــى  26شـكــوى قــدمـهــا أول ـيــاء أمــور
ب ـح ــق مـ ـ ـ ــدارس أوالده ـ ـ ـ ـ ــم ،وي ــرف ــض
م ـع ـظ ـم ـهــا ال ـ ــزي ـ ــادة وي ـط ـل ــب إج ـ ــراء
كشف على حسابات املدرسة وقطع
حساب عن السنة السابقة) .وذهبوا
ف ــي تـحـلـيــاتـهــم إلـ ــى االع ـت ـق ــاد بــأن
ح ـمــادة سيضغط فــي ات ـجــاه التئام
ّ
امل ـج ــال ــس الـتـحـكـيـمـيــة امل ـعــط ـلــة في
بقية املحافظات.
ّ
لـكــن أيــا مــن ذلــك لــم يحصل ،بحسب
ال ـش ــري ــف س ـل ـي ـمــان ،م ـحــامــي ات ـحــاد
لـ ـج ــان األهـ ـ ـ ــل وأول ـ ـ ـيـ ـ ــاء األم ـ ـ ـ ــور فــي
امل ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة .إذ اك ـت ـش ـف ــت
الـ ـلـ ـج ــان ب ــالـ ـص ــدف ــة ،ب ـع ــد م ــراج ـع ــة
املجلس التحكيمي فــي جبل لبنان،
أن م ــا رف ـع ــه الـ ــوزيـ ــر ل ــم ي ـك ــن س ــوى
«بـ ـ ــورديـ ـ ــرو» ب ــأس ـم ــاء املـ ـ ـ ــدارس مــن
دون أي تـفـصـيــل ل ـل ـم ـل ـفــات .بـعــدهــا
راح ح ـمــادة يـسـحــب تـبــاعــا ،بحسب
س ـل ـي ـم ــان ،عـ ـ ــددًا م ــن الـ ــدعـ ــاوى ضــد
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ّ
أص ـ ـ ـحـ ـ ــاب املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدارس ،ب ـ ــذريـ ـ ـع ـ ــة أن
م ـص ـل ـحــة ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـ ـخـ ــاص أجـ ــرت
تــدقـيـقــا ف ــي م ــوازن ــات ـه ــا ،وت ـب ــن لها
أنها «مستوفية للشروط املطلوبة»،
من دون أي اعتبار العتراضات األهل
وش ـكــاوي ـهــم .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار» أن
بني امللفات املسحوبة الــدعــاوى ضد
م ـ ــدارس «إن ـت ــرن ــاش ـي ــون ــال ك ــول ــدج -
عــن ع ــار» ومــدرســة «سـيــدة اللويزة

رئيس مصلحة
التعليم الخاص يعطي
المدارس صكوك
براءة ...على بياض!

 ذوق مـصـبــح» وم ــدرس ــة «الـحـكـمــةب ـ ــرازي ـ ـل ـ ـي ـ ــا» .فـ ـ ــي املـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،تـ ـش ــرح
مصادر في وزارة التربية أن سحب
ال ــدع ــاوى م ــن امل ـجــالــس التحكيمية
أتى بالتنسيق مع اتحاد املؤسسات
التربوية الخاصة ،وبعدما امتثلت
املــدارس املخالفة ملقتضيات القانون
 515الـ ــذي ل ــم ي ـجــر ال ـت ـه ــاون ف ــي أي
ّ
مــن نقاطه ،وأن التسوية لــم تحصل
ّ ّ
قبل أن ّ
تسوي املدارس أمورها .إال أن
بعض األهالي أوضحوا أنهم اتصلوا
ب ـم ـح ــام ـي ـه ــم ،و«ثـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــوا» ت ـس ـج ـيــل
ال ــدع ــاوى ف ــي امل ـجــالــس التحكيمية
التربوية ،ولم يجر سحبها.

س ـل ـي ـمــان ي ــوض ــح أن ال ـق ــان ــون 515
(مـ ـعـ ـط ــوف ــا عـ ـل ــى ال ـ ـقـ ــانـ ــون 81/11
واملـ ــرسـ ــوم الـتـطـبـيـقــي ،)81/ 4564
ال ـ ــذي ي ـح ــدد ن ـظــم إعـ ـ ــداد م ــوازن ــات
املـ ـ ـ ـ ــدارس ،يـ ـف ــرض اق ـ ـتـ ــران امل ــوازن ــة
بــامل ـس ـت ـنــدات وال ـف ــوات ـي ــر والــوثــائــق
امل ـث ـب ـتــة ل ـص ـحــة ب ـيــانــات ـهــا« .ول ـك ــن،
ألسـ ـبـ ــاب م ـل ـت ــوي ــة وغـ ـي ــر م ـف ـهــومــة،
ّ
تعطل مصلحة التعليم الخاص في
وزارة التربية أيــة رقابة على صحة
بيانات موازنات املدارس ،والتدقيق
في ما إذا جرى نفخ أرقامها لتحقيق
ُ
أرب ــاح فــاحـشــة .وعـنــدمــا ط ــرح خيار
االس ـ ـت ـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـم ــدقـ ـق ــن فـ ـ ــي أرقـ ـ ـ ــام
املوازنات من نقابة خبراء املحاسبة،
فــرضــت عليهم وزارة التربية كفالة
خ ـي ــال ـي ــة بـ ـمـ ـئ ــات آالف ال ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
لتطفيشهم».
ورغـ ـ ـ ـ ــم اع ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــات لـ ـ ـج ـ ــان األهـ ـ ــل
واألهالي على تزوير أرقام املوازنات،
بقيت إدارات املــدارس تتسلح بكتب
ك ــان ــت تـصـلـهــا م ــن رئ ـي ــس مصلحة
التعليم الخاص عماد األشقر ،تجيز
ل ـه ــا فـ ــرض الـ ــزيـ ــادة ع ـل ــى األق ـس ــاط
وتعطيها في بعض األحيان صكوك
ّ
بـ ـ ـ ـ ــراءة بـ ـ ـ ــأن م ــوازنـ ـتـ ـه ــا ت ـس ـتــوفــي
الـ ـ ـش ـ ــروط املـ ـطـ ـل ــوب ــة .وبـ ـع ــض ه ـ ّـذه
الصكوك كــان على بياض .فقد وقع
ً
األشـ ـق ــر م ـث ــا ك ـت ــاب ــا ،ف ــي  28أي ـلــول
 ،2018موجهًا إلــى مــدرســة القديس
يوسف لــآبــاء الكبوشينيّ ،
يقر فيه
بــالـقـســط امل ـح ــدد ف ــي م ــوازن ــة 2017
  2018مــن دون ذكــر قيمة الــزيــادة،وكأنه بيان «ُ »prototypeم َع ّد مسبقًا.
ومـ ـ ــن بـ ــن اإلف ـ ـ ـ ـ ـ ــادات ،ب ـ ـ ــرزت إفـ ـ ــادة
موقعة من األشقر بتاريخ  15نيسان
امل ـ ــاض ـ ــي ،وه ـ ــو ص ـ ـ ــادف ي ـ ــوم أحـ ــد،

مــرسـلــة إل ــى إدارة «مــدرســة راهـبــات
سيدة الرسل  -الروضة».
سليمان اعتبر هذه املعطيات بمثابة
إخ ـب ــار لـلـمـفـتـشـيــة ال ـعــامــة اإلداري ـ ــة
بشخص املفتش العام اإلداري فادي
ه ـي ــدم ــوس .وي ـصــف ك ــل م ــا ح ــدث بـ
«خـطــة ممنهجة تضمنت إج ــراءات
م ــرحـ ـلـ ـي ــة السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب االعـ ـ ـت ـ ــراض
وامـتـصــاص غضب األهــالــي ولجان
األه ــل ،وإض ـعــاف ال ــرأي ال ـعــام الــذي
بــدا قويًا مــع انفجار األزم ــة فــي مثل
هذه األيام من العام املاضي».
مـ ــاذا ع ــن م ــوازن ــات ال ـع ــام ال ــدراس ــي
الـحــالــي  2019 - 2018ال ـتــي تنتهي
مهلة تسليمها في  31الجاري؟
يستبعد سليمان أن «نشهد موجة
اعـتــراضــات شبيهة بالعام املاضي،
عـنــدمــا ت ـج ــاوز ع ــدد امل ــوازن ــات غير
امل ــوقـ ـع ــة مـ ــن رؤس ـ ـ ـ ــاء لـ ـج ــان األهـ ــل
وال ـل ـج ــان امل ــال ـي ــة ال ـ ـ ـ ــ ،100ن ـظ ـرًا ألن
انتخابات لجان األهــل أفــرزت لجانًا
تــدور فــي معظمها فــي فلك اإلدارات
من جهة ،وألنه جرى من جهة ثانية
تـنـفـيــس الـ ـح ــراك الـ ــذي ول ــدت ــه أزم ــة
األقـســاط املتأتية مــن تطبيق قانون
سلسلة الــرتــب والــرواتــب ،وبتواطؤ
م ــن وزارة ال ـت ــرب ـي ــة .ف ــا امل ـع ـل ـمــون
أخـ ــذوا حـقــوقـهــم امل ـن ـصــوص عليها
في القانون ،وال األهالي استطاعوا
وقف الزيادات على األقساط الجائرة
وغير املبررة».

سحب وزير التربية عددًا
من الدعاوى المرفوعة
ضد أصحاب المدارس
(مروان بوحيدر)

الخاصة التي يطالب أصحابها بها،
وع ــن ال ـج ـهــة امل ـخــولــة ال ـب ـ ّـت ف ــي هــذا
امللف الشائك بما يراعي حق مالكي
العقارات وحرمة األموات؟
ُيـقـ ّـر خليل بــأن ال بــديــل« ،وال مكان
لدفن أمــوات عائالت املنطقة حاليًا»،
الفتًا إلى أن «على السلطات الدينية
املسؤولة عن هذا امللف إيجاد البديل،
ســواء عبر التوصل إلــى تسوية مع
أصحاب الـعـقــارات ،أو وضــع صيغة
منصفة لجميع األطراف .املهم إيجاد
ح ــل ج ـ ــذري ل ـه ــذا ال ــوض ــع ال ـشــائــب
قــانــونــا وشــرعــا ،وه ــي مهمة ال تقع
على عاتق البلدية» .ويــوضــح خليل
أن أي تسوية «يفترض أال تنال من
حــرمــة امل ــوت ــى .لـكــن املـشـكـلــة األكـبــر
ت ـت ـع ـلــق ب ـع ــدد ك ـب ـيــر م ــن امل ــواط ـن ــن
ال ــذي ــن ي ـطــال ـبــون ب ــاسـ ـت ــرداد أمـ ــوال
دفعوها بدل حجز قبور لهم مسبقًا
فــي امل ـق ـبــرة» .إذ إن املـسـتــولــن على

العقارات كانوا يبيعون ،سلفًا ،مواقع
فــي املقبرة لراغبني فــي حجز قبور
لـهــم« ،وه ـنــاك مــن دفــع خمسة آالف
دوالر ثمن قبر له»!
وتـتــوزع املقبرة على أربعة عقارات،
هــي :العقار رقــم  ،289وهــو أكبرها
( 4218م ـت ـرًا مــرب ـعــا) ،الـعـقــار 208
( 1758مترًا مــربـعــا) ،العقار 3207
( 505أمـتــار مــربـعــة) ،والـعـقــار 203
البالغ ( 1497مترًا مربعًا) .وبحسب
اإلف ـ ـ ـ ـ ــادات الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،ف ـ ـ ـ ّ
ـإن ال ـع ـق ــار
رق ــم  203وح ــده مــن بــن ال ـع ـقــارات
ّ
األرب ـعــة ُمـصــنــف ك ـ «م ـق ـبــرة» ،فيما
تـ ـع ــود ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات الـ ـث ــاث ــة األخ ـ ــرى
البالغة مساحتها نحو  6500متر
مربع إلــى مالكني خاصني ُيطالبون
ب ــاسـ ـت ــرداده ــا .وإلـ ـ ــى قـ ـ ــرار إق ـف ــال
املـ ـقـ ـب ــرة ،تـ ـق ـ ّـدم ــت ب ـل ــدي ــة ال ـغ ـب ـيــري
بدعوى ّ
ضد املستولني على العقارات
األربـعــة العتدائهم أيضًا على جزء

بلدية الغبيري
أقفلت المقبرة
والبحث عن تسوية
تحفظ حرمة الموتى

مــن الـعـقــار  3208امل ـجــاور للمدافن
(تحطيم التصوينة) ولسرقتهم مياه
البلديةُ .
ت ـب ـقــى املـ ـف ــارق ــة األب ـ ـ ــرز ف ــي إق ـ ــدام
« ّمـجـهــول» عـلــى ن ــزع الــافـتــات التي
علقتها البلدية على مــدخــل املــدافــن
وال ـت ــي تـفـيــد بــإغــاق ـهــا ،م ــا يــوحــي
بحجم «ث ـقــة» ه ــؤالء بـقــدرتـهــم على
مخالفة القرار ،وما يطرح تساؤالت
ّ
يستمدون منها هذه
عن الجهة التي
الثقة.

خطط الطوارئ والمهل انتهت...
متى تبدأ «ثورة النفايات»؟
حبيب معلوف
ّ
سريعًا ،ستفرض قضية النفايات نفسها على رأس سلم
األولويات ،بني القضايا امللحة ،سواء على حكومة تصريف
ُ ّ
االعمال إن بقيت ،او على الحكومة الجديدة إن شكلت.
ّ
فــي االنـتـظــار ،ليست مفهومة دواف ــع الطامعني بتولي هذه
الحقيبة .فــا التمديد للمطامر الشاطئية وتوسيعها أمر
سهل ،وال «زرع» املحارق مقبول بيئيًا واقتصاديًا وشعبيًا.
ومــن يظن أن املــوضــوع تقني ومــالــي ،وان التمويل مؤمن
وجــاهــز ،مــوهــوم لــم يتعلم مــن االخـفــاقــات الـســابـقــة! وهــو
إما يراهن على استمرار سكوت االكثرية ،او على امكانية
الـلـعــب م ـجــددا عـلــى األوتـ ــار الـطــائـفـيــة واملـنــاطـقـيــة لتمرير
الصفقات! والحديث عن اقتراحات نيابية  -بلدية ومشاريع
قــوانــن إلع ـفــاء أهــالــي منطقة املـ ــدور مــن ال ــرس ــوم البلدية
ورسوم االمالك املبنية ،للقبول بإنشاء محرقة في املنطقة،
استرسال في لعبة الرشى نفسها ،مع بعض التعديالت!
ه ــذه ال ـطــرق املـلـتــويــة اعـتـمــدت فــي كــل الـخـطــط الـعـشــوائـيــة
السابقة لرشوة القرى والبلدات التي تقبل بإنشاء مطامر
فــي نـطــاقـهــا ،وأحـيــانــا مــع «حـ ّـبــة مـســك» تقضي بامكانية
االستفادة من قسم من االرض املردومة في البحر (األمالك
العامة) إلنشاء مشاريع خاصة بها ،كما في بــرج حمود
والجديدة.
لـيـســت ه ــذه «ال ـت ـقــدي ـمــات» سـيـئــة بــامل ـط ـلــق .ل ـكــن املشكلة
االســاس ـيــة فـيـهــا ان ـهــا ال تــأتــي مــن ضـمــن خـطــة متكاملة
ومستدامة ،وال هي نابعة من رؤية استراتيجية بعيدة املدى
لـحــل ه ــذه املـشـكـلــة .فـكــل الـخـطــط الـســابـقــة ملعالجة قضية
النفايات ،منذ نهاية الحرب االهلية بداية التسعينيات ،كانت
ّ
وغالبًا ما لم يتم
«خطط طوارئ» ،كلفت دائمًا مبالغ خياليةُ ،
احـتــرام املـهــل وال ـشــروط فــي تطبيقها .هـكــذا أنفقت مبالغ
طائلة ،وخيالية ،لـ «التخلص» من النفايات ،بدل «معالجتها»
بكلفة اقل .واملفارقة ،أنه كلما ّ
تقدم الزمن تراجعت «جودة»
ُّ
هذه الخطط .فالخطة الطارئة التي نفذت بني عامي 1997
و 2015قــامــت بشكل رئـيـســي عـلــى بـعــض مـعــامــل الـفــرز
والتسبيخ وعلى مطمر الناعمة ومطمر بصاليم للعوادم.
وهي ،رغم سيئاتها وكلفتها العالية ،كانت افضل من الخطة
الحالية (القائمة على مطمري برج حمود والكوستابرافا)،
إن مــن الناحية التنفيذية او مــن الناحية التقنية ،او لجهة
الكلفة واألثر البيئي واالقتصادي والصحي! ويمكن الجزم،
عـلــى ض ــوء امل ـط ــروح حــالـيــا ولـلـمـسـتـقـبــل م ــن مـقـتــرحــات
وخـطــط ،بــأن اآلت ــي أعـظــم وأكـثــر س ــوءًا مــن الـنــواحــي كافة.
فــاملـطــروح ال ـيــوم ،ام ــام حـكــومــة تـصــريــف االع ـمــال او امــام

الحكومة الجديدة ،التوسيع العشوائي ملطمري برج حمود
والجديدة اســوة بتوسيع مطمر الكوستابرافا ،في انتظار
«مهلة  6اشهر»ّ ،
حددها مجلس ال ــوزراء منذ عــام الطالق
مناقصات محارق النفايات وتحديد املناطق التي ستقام
عليها!

نهاية المهل
واذ م ــرت املـهــل ول ــم يـتــم تــوسـيــع املـطــامــر لنصف نفايات
ب ـيــروت وال ـج ـبــل ،وم ــرت مـهــل اط ــاق مـنــاقـصــات امل ـحــارق
وتحديد اماكنها ،فإن احدًا ال يعرف ماذا يضمر املخططون،
خصوصا أن البدائل شبه العشوائية لهذه الخطط العشوائية
لم تكن مشجعة ايضا.
وكما هو معلوم ايضا ،فإن كل املحاوالت في الوقت الضائع،
مـنــذ أكـثــر مــن سـنــة ،الن ـشــاء مـعــامــل لـلـفــرز واملـعــالـجــة في
املناطق تعثرت ،ألسـبــاب مـتـعــددة ،وربـمــا مشبوهة .هكذا
تـعـثــر ،فــي الـفـتــرة االخ ـي ــرة ،إن ـشــاء مـعــامــل للمعالجة في
بيت مري في املنت وغسطا في كسروان وبالط في جبيل
ومعمل الضنية .مما يستدعي ال ـســؤال م ـجــددا :اي لعنة
تضرب هذا امللف في لبنان؟ صحيح أن وزارة البيئة فشلت
ً
فشال ذريعًا في ادارة هذا امللف بعد تعثر وزيرها في وضع
استراتيجية شاملة للنفايات ،وفي وضع اسس مدروسة
لتطبيق نظرياته الالمركزية… اال أن احدًا ما  -شركات او
مجموعات مصالح  -يمكن أن تكون مساهمة ايضا في
تضليل الوزارات والوزراء والبلديات واملواطنني ،وتفشيل اي
فكرة او خيار او حــل ،للوصول الــى الكارثة والقبول بأي
حل كبير ،تستورده شركات كبرى عبر سماسرتها في
الداخل ،وبكلفة عالية جدًا ،على كل املستويات.

اين االئتالف والحراك؟
فهل يكون هذا املوضوع الخطير على جدول اعمال الحراك
الشعبي والـتـظــاهــرات الـتــي انطلقت مــؤخــرا بــالـتـعــاون مع
«ائتالف ادارة النفايات»؟ وهل تحمل هذه الحركة الشعبية،
استباقًا لكارثة بيئية ستقع حتمًا ،مطلبًا مركزيًا ،لحسن
ادارة ه ــذا امل ـل ــف ،ي ـطــالــب ب ــوزي ــر لـلـبـيـئــة يـحـمــل بــرنــامـجــا
اسـتــراتـيـجـيــا ي ـقــوم عـلــى م ـب ــادئ اســاس ـيــة ،ف ــي طليعتها
الـتـخـفـيــف م ــن ال ـن ـفــايــات ع ـبــر اج ـ ـ ــراءات ضــرائ ـب ـيــة وغـيــر
ضرائبية عاجلة ،وبرنامج المركزي للفرز (من املصدر)،
مــع برنامج لدعم صناعات اع ــادة التصنيع ،وبرنامج لرد
املــواد الخطرة في النفايات املنزلية الى املصدر (الوكيل او
املصنع في الداخل والخارج) ...وغيرها من اإلجراءات التي
ّ
توفر على الخزينة والطبيعة والصحة العامة؟

تقرير

تجميد منح لـ 16طالبًا فلسطينيًا في الـAUB
هديل فرفور
أعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــة
األميركية فــي بـيـ ّـروت فضلو خــوري،
أول مــن أم ــس ،تــوقــف إع ـطــاء الـطــاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن م ـن ـح ــا فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«مبادرة شراكة الشرق األوسط  /قادة
الـغــد» ( ،)MEPI-TLوذل ــك عبر كتاب
أرسـ ـل ــه خ ـ ــوري الـ ــى طـ ــاب الـجــامـعــة
ّ
ّ
و«أهـ ـلـ ـه ــا» ،أب ـل ـغ ـهــم ف ـيــه أن مـمـثــلــي
األميركية أعلموا الجامعة
الحكومة
ّ
ّ
ّ
الطالب من الضفة الغربية وغزة لن
أن ّ
يتمكنوا بعد الــ 31من الشهر الحالي
البرنامج املــذكــور.
مــن االسـتـفـ ّـادة مــن ُ
وأشار إلى أن تعليق املساعدات سببه
االلتزام بقانون مكافحة اإلرهاب الذي
أق ـ ّـره الـكــونـغــرس فــي  3تـشــريــن األول
من العام املاضي.
ّ
ووف ــق ال ـك ـتــاب ،ف ــإن ال ـق ــرار ي ـطــال 16
طالبًا فلسطينيًا من ضمن  82طالبًا
ُم ّ
سجلني فــي البرنامج ال ــذي أطلقته
وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ع ــام
 2007ف ــي مـنـطـقــة «الـ ـش ــرق األدن ـ ــى».
ويهدف البرنامج ،حسب خوري ،إلى
«دع ــم ال ـطــاب ذوي امل ـه ــارات املــدنـيــة
والذهنية والفكرية واملهنية من جميع
أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال

أفريقيا ،ليصبحوا قادة املستقبل في
مجتمعاتهم املحلية».
مصادر في الجامعة قالت لـ«األخبار»
إن الـ ـق ــرار أث ـ ــار اس ـت ـي ــاء ال ـع ــدي ــد من
ال ـ ـطـ ــاب واألسـ ـ ــاتـ ـ ــذة الـ ــذيـ ــن وج ـ ــدوا
فيه إجـ ً
ـراء تمييزيًا ّ
ينم عن عنصرية
ُ
م ـق ـي ـتــة ،ف ـي ـمــا ت ـف ـيــد امل ـع ـل ــوم ــات بــأن
مــوجــة االسـتـيــاء بقيت م ـحــدودة بني
الطالب الفلسطينيني أنفسهم بسبب
ما ّ
سموه «التعاطف والتعاون الذي
أبداه خوري في كتابه املذكور».
وي ـق ــول ال ـك ـتــاب ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد إنــه

تعليق ُ
المساعدات
سببه االلتزام بقانون
مكافحة اإلرهاب الذي
ّ
أقره الكونغرس في 3
تشرين األول عام 2018

«وم ــن أج ــل ض ـمــان مــواص ـلــة الـطــاب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ت ـع ـل ـي ـم ـهــم ،س ـتــؤمــن
إدارة الجامعة نحو  1.2مليون دوالر
ّ
ليتمكن هؤالء من استكمال دراستهم
ّ
التخرج»ُ ،مضيفًا« :نحن نعمل
حتى
أي ـ ـضـ ــا م ـ ــع ش ــرك ــائـ ـن ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ـف ــارة
األمـيــركـيــة فــي ب ـيــروت بــالـتـعــاون مع
واشنطن للتخفيف من تأثير قانون
مكافحة اإلرهاب على البرنامج»ّ .
الـ ـج ــدي ــر ذك ـ ـ ــره أن ال ـج ــام ـع ــة ت ـبــنــت
فـ ــي  17آذار ع ـ ــام « 2017ال ـس ـي ــاس ــة
ّ
املتعلقة باالمتثال لبرامج العقوبات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة» ،ون ـش ــرت
إدارت ـ ـهـ ــا «ورق ـ ـ ــة» تـتـضـمــن «املـ ـب ــادئ
الـعــامــة» لهذه السياسة التي ينبغي
اح ـتــرام ـهــا .ومـ ــذاك ،واإلدارة تـمــارس
ُ
م ــا تـسـمـيــه بـعــض م ـص ــادر الـجــامـعــة
ت ـض ـي ـي ـق ــا عـ ـل ــى ال ـ ـ ـكـ ـ ــادر ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
والـنـشــاطــات الـطــابـيــة لـلـحــؤول دون
أي «ت ـط ـب ـي ــع» م ــع ج ـه ــات ال تــرضــى
ع ـن ـهــا واشـ ـنـ ـط ــن ،م ـن ـب ـهــة م ــن ت ـ ّ
ـوج ــه
ّ
جدي ألن تطال سياسة االمتثال املنح
ُ
امل ــدرس ـي ــة ل ـل ـطــاب ال ــذي ــن يـحـسـبــون
ع ـلــى «ب ـي ـئــة املـ ـق ــاوم ــة» .ف ـهــل ينتهج
خ ــوري سـيــاســة «ال ـت ـعــاطــف» نفسها
مــع الـطــاب املحسوبني على «البيئة
املقاومة»؟
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رياضة

رياضة
ّ
األوروبية
الدوريات

كأس آسيا 2019

مهاجم رحل ومهاجم أتى

صراع بين البولنديين في الـ«سان سيرو»
حسن رمضان
أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،شـ ــاهـ ــد م ـش ـج ـع ــو الـ ـف ــري ــق
مهاجمهم الجديد
اللندني تشيلسي
ّ
يرتدي قميص ناديهم املفضل .الرقم
 ،9الـ ّـرقــم الــذي لــم يستطع الكثير من
املهاجمني السابقني الذين ّ
مروا على
«البلوز» أن يتخلصوا من لعنته ،هو
رق ــم امل ـهــاجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي غــونــزالــو
هيغوايني العــب مـيــان الـســابــق .إذًا،
هـ ـك ــذا ان ـت ـه ــى م ـس ـل ـســل «ال ـب ـي ـب ـي ـتــا»
مــع مـيــان .مسلسل ،لــم يــدم أكثر من
 22حـلـقــة ،سـ ّـجــل خــالـهــا هيغوايني
ثمانية أه ــداف فـقــط .هــذا مــا لــم يكن
ّ
ي ـتــوقـعــه امل ـه ــاج ــم ،الـ ــذي اع ـت ــاد على
ت ـس ـج ـي ــل ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األهـ ـ ـ ـ ــداف مــع
ال ـف ــرق ال ـســاب ـقــة .م ـيــان مـخـتـلــف عن
تشيلسي ،وهيغوايني مــن املمكن أن
ي ـكــون ع ـلــى ح ــق ،فـتـشـيـلـســي ب ــدوره
بـحــاجــة مل ـهــاجــم ،ي ـع ـ ّـوض اإلسـبــانــي
ألفارو موراتا الذي أصبح قريبًا جدًا
م ــن أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد .ف ــي تشيلسي،
األجـ ــواء مختلفة ،والــاع ـبــون الــذيــن
سـيـكــونــون بـجــانــب غــونــزالــو ،أفضل
مـنـهــم ف ــي م ـيــان (ع ـلــى أق ــل تـقــديــر).
طبعًا ،فــي تشيلسي ال وج ــود ملــدرب
ك ـج ـي ـنــارو غـ ــاتـ ــوزو ،ال ي ـع ــرف قيمة
الالعبني ،وال ّ
يقدرها بحسب النقاد.
أصل املشكلة التي يعاني منها النادي
ال ـلــوم ـبــاردي ال ـي ــوم ،تختصر بكلمة
واحدة :غاتوزو .املدرب الذي وفي كل
ّ
م ـب ــاراة ،ي ـقـ ّـدم ملشجعي مـيــان خطة
جــديــدة ،وأسـمــاء فــي مــراكــز مختلفة.
غــونــزالــو رح ــل ليلتقي بماورتسيو
ســاري ،املــدرب الذي ّ
سجل هيغوايني
تـحــت إش ــراف ــه  36هــدفــا ف ــي الـ ــدوري
اإلي ـطــالــي (رق ــم ق ـيــاســي) .ف ــي مـيــان
ال وج ـ ـ ـ ــود لـ ـ ـس ـ ــاري ،وال ل ـك ــون ـت ــي،
وال لـغــاسـبـيــريـنــي ،وال لسيميوني
انزاغي ،ميالن لديه غاتوزو.
يـكـفــي لـلـمـتــابـعــن م ـشــاهــدة م ـبــاراة
واح ـ ـ ــدة ملـ ـي ــان ،مل ـع ــرف ــة أن ال ـفــريــق
يلعب مــن دون هـ ّ
ـويــة وه ــدف ،نظرًا
لــوجــود غــاتــوزو .فــي م ـبــاراة ،يلحظ
فيها أداء هجومي مــن مـيــان ،وفي
أخـ ـ ـ ــرى ،ي ـش ـع ــر امل ـش ـج ـع ــون بــأن ـهــم
يشاهدون مباراة لفريق سبال على
ّ
دفاعية وعقم
سبيل املثال ،تشكيلة
هـ ـج ــوم ــي ي ـ ـطـ ــرح ت ـ ـ ـسـ ـ ــاؤالت ع ـ ــدة.
ال ـص ـف ـق ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي أبــرم ـت ـهــا
إدارة «ال ــروس ــون ـي ــري» ،وال ـت ــي كــان

يعاني ميالن
من عقم
هجومي
(فايز نور الدين
ـ أ ف ب)

خلفها« ،ثعلب امليركاتو» ،البرازيلي
ل ـ ـيـ ــونـ ــاردو ،س ـت ـع ــود ع ـل ــى الـ ـن ــادي
بإضافات كبيرة ،نظرًا لقيمة الشاب
الـبــرازيـلــي لــوكــاس بــاكـيـتــا .األخـيــر،
صـ ــانـ ــع ألـ ـ ـع ـ ــاب ب ـ ــرازيـ ـ ـل ـ ــي ،مـ ـه ــاري
وقوي في التسديد ،العب ّ
مميز بكل
ّ
مــا تعينه الـكـلـمــة مــن مـعـنــى .إال أن
غاتوزو ،يستمر مباراة تلو األخرى،
في إشــراكــه في مركز ،لم ولــن يعتاد
عليه باكيتا في حياته .صاحب الرقم
 ،39أثبت أن قدراته ومهاراته الفردية
ع ــالـ ـي ــة ،وأنـ ـ ـ ــه ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـك ــون
«التريكوارتيستا» الحلم بالنسبة
مل ـي ــان .وع ـنــد ذك ــر غ ــات ــوزو ،وال ــذي
جاور املهاجم اإليطالي بيبو إنزاغي
في غرف مالبس ّميالن منذ سنوات،
ل ــن ي ـت ـفــاجــأ ال ـن ــق ــاد وامل ـع ـن ـي ــون من
ّ
أهمية
تصرفات م ــدرب ،كــان يعطي
لالعب «متواضع املستوى» كباتريك
كوتروني ،على حساب مهاجم كبير

وصــاحــب خـبــرة كهيغوايني .مما ال
ش ــك ف ـيــه ،أن كــوتــرونــي الع ــب شــاب
ّ
وهـ ـ ّـداف جـيــد ،إال أن الـفــريــق تعاقد
م ــع م ـهــاجــم ،م ــن ب ــن أف ـضــل خمسة
مهاجمني في العالم حاليًا ،ومع ذلك،
ي ـق ــوم غ ــات ــوزو ب ــإش ــراك املـهــاجـمــن

يلعب نادي ميالن
تحت قيادة غاتوزو
من دون روح أو هوية
كروية واضحة

مـ ـ ـع ـ ــا ،لـ ـيـ ـتـ ـص ــارع ــا ع ـ ـلـ ــى ت ـس ـج ـيــل
ً
األه ـ ـ ــداف .وهـ ــذا م ــا ح ــدث ف ـع ــا في
كثير من املباريات ،الجمهور يشاهد
هيغوايني في مركز صناعة اللعب،
ولـيــس رأس الـحــربــة ،بسبب وجــود
كوتروني الدائم في منطقة الجزاء.
مــن األف ـضــل لهيغوايني ومل ـيــان ما
ح ــدث .فـمـيــان لــم يـكــن يستفيد من
هيغوايني ،والعكس صحيح .املركز
الــرابــع هــو ال ـهــدف الــرئـيـســي إلدارة
مـيــان هــذا املــوســم ،والـحـفــاظ عليه
س ـي ـك ــون امل ـه ـ ّـم ــة األص ـ ـعـ ــب .م ـب ــاراة
اليوم أمــام نابولي ،ستكون صعبة
كثيرًا على ميالن ،نظرًا ّ
لقوة فريق
الجنوب وللفترة الجيدة التي يمر
فيها .ومــن املمكن أن يكون الظهور
األول أيضًا ،ملهاجم جنوى السابق
والع ـ ــب م ـي ــان ال ـح ــال ــي ال ـبــول ـنــدي
ك ــريـ ـسـ ـت ــوف ب ـ ـيـ ــاتـ ــك ،الـ ـ ـ ــذي ي ـك ــون
الـضـغــط األك ـبــر عليه مــن دون شــك.

(املباراة  21:30بتوقيت بيروت)
بالنسبة لنابولي ،الوضع في السان
ب ــاول ــو م ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ـرًا ع ـ ّـم ــا ه ــو فــي
سـ ـ ــان س ـ ـيـ ــرو .اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي األداء،
واق ـت ـن ــاع ش ـبــه تـ ــام ب ــامل ــرك ــز ال ـثــانــي،
نـظـرًا لغياب املنافسة ،بعد أن ابتعد
الـيــوفــي بتسع نـقــاط عــن الجنوبيني.
سـ ـتـ ـك ــون مـ ــواج ـ ـهـ ــة ب ـ ــن م ـه ــاج ـم ــن
بــول ـنــديــن ،األول يـحـمــل ع ـلــى عــاتـقــه
ً
عبئًا ثقيال في ميالن ،والثاني يعيش
أفضل فتراته ،كيف ال وهــو بعيد عن
اإلصابات .ميليك ،املهاجم البولندي،
الــذي أثبت نفسه في نابولي ،بعد أن
ك ــان كــل مــن اإلصــابــة وس ــاري يـحـ ّـدان
مـ ــن ت ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـوره .الـ ـ ـي ـ ــوم ،وتـ ـح ــت ق ـي ــادة
املـ ــدرب املـمـيــز ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي ،ها
هـ ــو م ـي ـل ـي ــك يـ ـب ــره ــن ل ـل ـج ـم ـيــع ب ــأن ــه
م ــن طـيـنــة املـهــاجـمــن ال ـك ـبــار .إضــافــة
لـتـســديــداتــه املـتـقـنــة ،ورأس ـيــاتــه التي
ال تـخـيــب ،مليليك خــاصـ ّـيــة التسجيل
مــن ال ـك ــرات الـثــابـتــة ،حـيــث أن ــه ّ
سجل
ه ــدف ــن م ــن هـ ــذه الـ ـك ــرات (مـ ــن بينها
األخـ ـي ــرة أم ـ ــام الت ـس ـيــو وال ـت ــي كــانــت
حاسمة) .في نابولي ،األجــواء ليست
ّ
ّ
متوترة ،إال أن غياب الفريق وبعده عن
منصات التتويج ،يجعل من الالعبني
يحلمون بــالـخــروج .على رغــم البيئة
ّ
النابوليتانية الجميلة ،إال أن املصلحة
الـشـخـصـيــة وال ــذه ــب يـبـقـيــان قـبــل أي
شـ ـ ــيء .املـ ــدافـ ــع ال ـس ـي ـن ـغــالــي كــال ـيــدو
كوليبالي ،من بني األسماء املطروحة
لـ ـلـ ـخ ــروج م ـ ــن ال ـ ـفـ ــريـ ــق ،إل ـ ــى ج ــان ــب
صاحب الثالث رئــات ،البرازيلي آالن.
عــدم الــوقــوف على منصات التتويج،
أم ــر يـجــب أن تـتــداركــه إدارة نــابــولــي،
فكوليبالي وآالن ال ـيــوم ،ربـمــا يشعر
لورنزو إنسيني بالشعور عينه ،األمر
كذلك بالنسبة لزلنسكي وغيرهم من
ال ــاع ـب ــن .ع ـلــى الـ ـ ــورق ،املـ ـب ــاراة أم ــام
ميالن فــي ســان سـيــرو ،سيكون كعب
نــابــولــي فيها أعـلــى مــن امل ـيــان ،نظرًا
لـلـفــوارق بــن املــدربــن ،وبــن الالعبني
ّ
ّ
حتى ،إال أن ميالن ،لطاملا كان ندًا قويًا
أمام الفرق الكبيرة ،وهذا ما شاهدناه
أم ـ ــام يــوف ـن ـتــوس ف ــي كـ ــأس ال ـســوبــر.
وف ـ ــي مـ ـب ــاري ــات أخـ ـ ــرى م ــن ال ـج ــول ــة،
يستقبل أتالتنا في ملعبه «بيرغامو»
ف ــري ــق رومـ ـ ــا ،بـيـنـمــا س ـت ـســافــر بعثة
الـ«بيانكونيري» إلــى روم ــا ،ملواجهة
قـ ّ
ـويــة أمــام التسيو فــي أبــرز مباريات
هذا األسبوع من الدوري اإليطالي.

حقق المنتخب القطري فوزًا مهمًا على منتخب كوريا
الجنوبية المدجج بالنجوم .كوريا التي هزمت ألمانيا في
دون ّرد
مونديال روسيا األخير ،ها هي اليوم تخسر بهدف ّ
أمام المنتخب القطري ،الذي يعتمدعلى تشكيلة شابة.

هنري يخرج وجارديم يعود
وأشــارت الصحيفة إلى أن املــدرب البرتغالي سيعود إلى
منصبه بعد  3أشهر ونصف من إقالته ،ولكن لم يتأكد
بـعــد هــل سـيـقــود الـفــريــق فــي م ـبــاراة دي ـجــون مـســاء غـ ٍـد
السبت أو يبقى فــرانــك باسي فــي مقعد امل ــدرب املؤقت.
وك ــان ن ــادي مــونــاكــو قــد أعـلــن فــي بـيــان رسـمــي تعليق
مهمات املدير الفني تييري هنري ،على أن يقود باسي
تدريبات الفريق خالل اليومني املاضيني .وكان هنري قد
قاد موناكو للفوز في  4مباريات مقابل  5تعادالت و11
هزيمة ،حيث حصل موناكو على نقطتني فقط في آخر
 5مـبــاريــات بــالــدوري ،ويحتل حاليًا املــركــز قبل األخير
ليبقى مهددًا بقوة للهبوط لــدوري الــدرجــة الثانية .وفي
الفترة األخيرة ،أقـ ّـر تييري هنري أكثر من مرة بمعاناة
موناكو في املباريات التي يخوضها على ملعبه «لويس
الـثــانــي» ،حيث لــم يحقق الفريق ســوى فــوز وحيد عليه
طوال املوسم الجاري .وكانت الضربة األقوى التي تلقاها
هنري ،خسارته في كأس فرنسا قبل أيام وخروجه من
ال ــدور ( ،)32بعد السقوط فــي عقر داره بنتيجة ()3-1
على يد نادي ميتز.

دورتموند يدافع عن الصدارة
ي ـضــع بــروس ـيــا دورت ـم ــون ــد ،م ـت ـصــدر الـ ـ ــدوري األمل ــان ــي،
نـصــب عـيـنـيــه مـهـمــة ال ـح ـفــاظ عـلــى ف ــارق ال ـن ـقــاط الـســت
الـتــي تفصله عــن م ـطــارده بــايــرن ميونيخ ،وذل ــك عندما
يستضيف هــانــوفــر ال ـيــوم فــي املــرحـلــة الـتــاسـعــة عشرة
ـراز
من ال ــدوري .وتبدو مهمة دورتموند الساعي إلــى إحـ ً
لقب «البوندسليغا» للمرة األولــى منذ عــام  2012سهلة
بمواجهة هانوفر صاحب املركز الـ 17قبل األخير ،والذي
ُمني بخمس هزائم في مبارياته السبع األخـيــرة .ويجب
عـلــى هــانــوفــر مـعــرفــة كـيــف يـتـعــامــل مــع الـهـجــوم الـقــوي
لدورتموند الــذي سجل  45هدفًا في  18مـبــاراة ،إضافة
ّ
إلى صالبة دفاعه ،حيث لم تتلق شباك «بطل الخريف»
سوى  18هدفًا .في املقابل ،يخوض بايرن ًميونيخ بطل
ً
املــواســم الستة األخـيــرة ب ــدوره م ـبــاراة سهلة أيضًا أمــام
شـتــوتـغــارت غـ ـدًا ،إذ لــن يـجــد صـعــوبــة فــي الـتـغـلــب على
ضيفه صاحب املركز الــ 16واملهدد بالهبوط إلى الدرجة
الثانية .والنادي البافاري يخوض أول مباراة له عام 2019
ّ
واستعد للقاء املنتظر في ظل عــدة غيابات،
على ملعبه،
على غرار كل من سيرجي غنابري ،الهولندي أريني روبن،

َّ
الفرنسيني فرانك ريبيري وكورنتني توليسو.
إلى جانب
ويلعب اليوم بروسيا مونشنغالدباخ ثالث الترتيب مع
أوغسبورغ ،وفولفسبورغ مع باير ليفركوزن ،وفرايبورغ
مع هوفنهايم ،وماينتس مع نورمبرغ وفيردر بريمن مع
أينتراخت فرانكفورت .وتختتم املرحلة غدًا بلقاء فورتونا
دوسلدورف مع اليبزيغ.

اإلمارات بدورها فازت على أستراليا .ربما هي أكثر الصور
وضوحًا عن أن التوازن موجود في آسيا بين المنتخبات.
ّ
العربية إضافة
في نصف نهائي آسيا توجد المنتخبات
إلى إيران ،بالعالمة الكاملة وبشباك نظيفة

ّ
ميزان كرة القدم ثابت في القارة الصفراء

منتخبات شرق آسيا ليست «بعبعًا»
حسين فحص
«كرة القدم في هذه املنطقة مختلفة
وبحاجة إلــى التنظيم واملسؤولية.
كـ ـثـ ـي ــرون يـ ـ ــريـ ـ ــدون ال ـت ـس ـل ـي ــة دون
م ـ ـسـ ــؤول ـ ـيـ ــة» .هـ ـ ــذا مـ ــا قـ ــالـ ــه مـ ــدرب
م ـ ـن ـ ـت ـ ـخـ ــب الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــراق لـ ـ ـ ـك ـ ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم
السلوفيني سريتشكو كاتانيتش
ّ
العربية،
عــن كــرة الـقــدم فــي املنطقة
مـلـخـصــا الـكـثـيــر م ــن األس ـب ــاب الـتــي
ت ـ ـحـ ــول دون ال ـ ـتـ ــوافـ ــق ب ـ ــن ش ـغــف
ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة بــالـكــرة وإمـكــانــات
م ـن ـت ـخ ـب ــات ـه ــا .ف ــالـ ـبـ ـع ــض ي ـ ـ ــرى أن
منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية
يتفوقان على املنتخبات العربية أو
منتخبات غــرب ال ـقــارة ،ولـكــن نظرة
هادئة تظهر عكس ذلك.
رغـ ـ ــم أن ال ـ ـهـ ــوة بـ ــن ق ـط ـب ــي الـ ـق ــارة
ال ـص ـف ــراء ق ــد ي ـب ــدو ض ـخ ـمــا لـلــوهـلــة
األول ـ ــى ،غـيــر أن ال ـف ــارق ال ـشــاســع قد
ال يـ ـك ــون م ـ ــوج ـ ــودًا .تـ ـتـ ـع ــادل بـعــض
فـ ـ ــرق غـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا بـ ــاإلم ـ ـكـ ــانـ ــات مــع
نظيراتها الشرقية .فاملهارة واملوهبة
موجودتان بكثرة في البلدان العربية
وب ـل ــدان غ ــرب آس ـي ــا ،ول ـعــل م ــا يــؤكــد
ذلك ،فوز قطر على كوريا أمس .كذلك
ّ
فــإن األندية العربية تقدم مستويات
ّ
مـ ـم ــي ــزة ،وت ــذه ــب ب ـع ـي ـدًا ،س ـ ــواء فــي
بـطــولــة آسـيــا أو بـطــولــة ك ــأس العالم
لألندية.
ّ
تـ ـج ــل ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة ع ـلــى
ك ـ ـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة ف ـ ــي أوائ ـ ـ ــل
الثمانينيات ،بــدءًا من فــوز املنتخب
ال ـكــوي ـتــي ب ـك ــأس آس ـي ــا عـ ــام ،1980
وان ـت ـه ـ ً
ـاء ب ـفــوز املـنـتـخــب الـسـعــودي
بــال ـل ـقــب ع ـي ـنــه عـ ــام  ،1996لـتـنـتــزع
املنتخبات العربية بني تلك األعــوام
 4ألـقــاب آسيوية مــن خمسة ممكنة.
ل ــم يـنـحـصــر ال ـن ـجــاح الـ ـك ــروي ال ــذي
شـ ـه ــده ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار الـ ـق ــاري
فقط ،إذ فــاز املنتخب السعودي في

نجحت قطر بإقصاء
كوريا ،وإيران بإقصاء
الصين ،ليتأكد أن
منتخبات شرق القارة
ال تتفوق على
منتخبات الغرب
أنفق االتحاد الياباني
على كرة القدم
ما يقارب  130مليون
دوالر عام 2015

تلك الفترة بـكــأس العالم للناشئني
ال ــذي أقـيــم فــي اسكتلندا عــام .1989
ٌ
سيطرة مطلقة ملنتخبات غرب آسيا
في الفترة املمتدة بني عامي  1968و
 ،1996حققت خــالـهــا سبعة ألـقــاب
آسـيــويــة مــن أصــل  8ممكنة ،غير أن
هذه السيطرة تالشت تدريجًا مقابل
تعاظم قوة القسم الشرقي من القارة،
التي شكلت الثقل في الفترة األخيرة.
ب ــدأ االخـ ـت ــال ف ــي م ـي ــزان الـ ـق ـ ّـوة بني
قـ ـطـ ـب ــي آس ـ ـيـ ــا مـ ـن ــذ ب ـ ــداي ـ ــة األلـ ـفـ ـي ــة
الجديدة ،بالتزامن مع زيــادة اهتمام
الـيــابــان وكــوريــا الـجـنــوبـ ّـيــة بتطوير
مستوى منتخبيهما ،لتشهد بعدها
دول الشرق سيطرة شبه مطلقة على
األلـقــاب اآلسيوية .منذ بداية األلفية
حتى اآلن ،فازت منتخبات الشرق بـ4
أل ـق ــاب ل ـكــأس آس ـيــا م ــن أص ــل خمس

استحق المنتخب القطري ّ
التأهل (موقع االتحاد اآلسيوي )

اتفق نادي موناكو الفرنسي مع مدربه السابق البرتغالي
ل ـيــونــاردو ج ــاردي ــم ،لـيـعــود وي ـتــولــى مـســؤولـيــة الـفــريــق،
بعد تجميد املدير الفني الحالي تييري هنري .وكشفت
صحيفة «ليكيب» أن جــارديــم ووكـيــل أعـمــالــه خورخي
مينديز تقابال مع فاديم فاسيليف نائب رئيس النادي
وات ـف ـق ــوا ع ـلــى تــوق ـيــع ت ـعــاقــد يـمـتــد ملــوس ـمــن ون ـصــف.
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نسخ ،توجت منها اليابان بثالثة ،ما
جعلها أكثر من توج بلقب كأس آسيا،
م ـقــابــل ب ـطــولــة واح ـ ــدة ألوس ـتــرال ـيــا،
الـ ـت ــي ت ــوج ــت ب ـل ـق ـب ـهــا ال ــوحـ ـي ــد فــي
النسخة املاضية بعد انضمامها إلى
القارة اآلسيوية.
ي ـعــود ت ـفــوق مـنـتـخـبــات ش ــرق آسيا
ّ
ـاب
عـلــى نـظـيــراتـهــا فــي ال ـق ــارة ألس ـبـ ٍ
عديدة ،أهمها احتراف الالعبني في
ال ـخ ــارج .يـتــاح لــاعــب عـنــد احـتــرافــه
خارج حدود القارة ،اكتساب ثقافات
ك ــروي ــة ج ــدي ــدة ت ـع ــود ع ـل ـيــه وع ـلــى
م ـن ـت ـخــب بـ ـ ــاده بــامل ـن ـف ـعــة .أسـ ـل ـ ٌ
ـوب
ط ـب ـق ـتــه كـ ــل مـ ــن كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
وال ـيــابــان ،بعد أن أتــاحــت لالعبيها
فــرصــة ال ـتــوزع بــن مختلف األنــديــة
األوروب ـ ـ ـ ّـي ـ ـ ــة .فـ ــي ب ـ ــاد غ ـ ــرب آس ـي ــا،
ي ـك ــون االح ـ ـتـ ــراف غ ــال ـب ــا م ـح ـصــورًا
ضمن القارة الصفراء ،حيث تتحقق
أحــام أغلب الالعبني إثــر التحاقهم
ّ
الخليجية بسبب ارتـفــاع
بــاألنــديــة
ّ
األجور .األرقام الفلكية التي ً تدفعها
األن ــدي ــة الـخـلـيـجـيــة م ـق ــارن ــة بـبــاقــي
أن ــدي ــة الـ ـق ــارة ،انـعـكـســت سـلـبــا على
م ــردود منتخباتهم الوطنية أيضًا،
إذ إن تفضيل الالعب البقاء في دولته
دون التفكير في االنفتاح كرويًا على
بــاقــي ال ـ ــدول ،سـيـحــول دون تطوير
الفنية والتكتيكية على ٍّ
ّ
حد
مهارته
ســواء .من أسباب تراجع منتخبات
غ ــرب آسـيــا أي ـضــا ،املـفـهــوم الخاطئ
ملـصـطـلــح «احـ ـ ـت ـ ــراف» ،ال ـ ــذي ي ــؤدي
دورًا ب ــارزًا فــي الـحــؤول دون تطوير
منتخبات غرب آسيا .تعتمد بعض
املنتخبات العربية على استقطاب
الع ـب ــن يـحـمـلــون األص ـ ــول الـعــربـيــة
(بلد أهلهم) ويحترفون في الدرجات
الدنيا من الــدوريــات غير اآلسيوية.
وبفعل االنبهار الزائد ،يدخل هؤالء
الــاع ـبــن ف ــي تـشـكـيــات املنتخبات
بشكل أســاســي على حـســاب العبني
ٍ
محليني ذي جود ٍة أفضل ،ما يعكس
ً
خـلــا واض ـحــا فــي املـنـظــومــة .الحكم
على قيمة الدوريات الخارجية دون
تقييم الالعبني فنيًا ،من شأنه خلق
مشاكل في صفوف املنتخبات لعدم
الـتــوافــق بــن حـقــوق الــاعــب «نصف
املحترف» وواجباته.
ت ــؤدي الـعـشــوائـيــة امل ـفــرطــة ف ــي بـنــاء
أسـ ــس الـ ـك ــرة دورًا ب ـ ـ ــارزًا أي ـض ــا فــي
خ ـلــل ب ـعــض مـنـتـخـبــات غـ ــرب آس ـيــا.
تـعـمــد ب ـعــض ال ـ ــدول إل ــى اسـتـقـطــاب
مــدربــن بــارزيــن لـتــولــي ق ـيــادة الــدكــة
الـفـنـيــة ملـنـتـخـبــاتـهــم الــوط ـن ـيــة ،دون
تـ ـق ــدي ــر الـ ـ ـف ـ ــارق ال ـك ـب ـي ــر بـ ــن ث ـقــافــة
امل ـ ـ ـ ــدرب وتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات الـ ـبـ ـل ــد ،لـتـقــف
سياسات اتـحــادات بعض دول غرب
آسـيــا املتمثلة بـســوء إدارة املنشآت
الرياضية عائقًا أمام تطوير مستوى
امل ـن ـت ـخ ـبــات .ف ــي ش ــرق الـ ـق ـ ّـارة ،األم ــر
مختلفُ .ينفق اتحادا اليابان وكوريا
ال ـج ـن ــوب ـي ــة املـ ــايـ ــن مـ ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات
سـ ـن ــوي ــا ل ـت ـط ــوي ــر ال ـ ـفـ ــرق والـ ـحـ ـك ــام
ّ
ّ
والفنية ،إذ بلغت
اإلداري ــة
واألجـهــزة
ن ـف ـقــات االتـ ـح ــاد ال ـي ــاب ــان ــي ،بحسب
م ـس ـت ـن ــدات االتـ ـ ـح ـ ــاد اآلس ـ ـي ـ ــوي ،مــا
يـقــارب  130مليون دوالر عــام ،2015
ف ـي ـمــا أن ـف ـق ــت ك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة 90
مليون دوالر ،وأوستراليا  60مليون

دوالر .ع ـلــى ال ـجــانــب اآلخـ ــر ،أنـفـقــت
السعودية واإلمارات  30مليون دوالر
ٍّ
لكل منهما ،وأنفقت الكويت قرابة 10
ماليني دوالر ،فيما أنفق الـعــراق أقل
من  7ماليني دوالر.
رغم فرض اليابان وكوريا الجنوبية
ن ـف ـس ـي ـه ـمــا ك ــأح ــد أب ـ ــرز امل ـن ـت ـخ ـبــات
اآلسيوية أخيرًا ،تبقى الهوة (تعطى
أكـبــر مــن حجمها) بــن طــرفــي الـقــارة
ٌ
منتخبات كــإيــران،
قابلة للتقليص.
وق ـطــر ،والـسـعــوديــة وال ـع ــراق أثبتت
أن ـه ــا تـمـتـلــك م ــا يـكـفــي م ــن امل ـه ــارات
ّ
واملقومات لتقف ندًا في وجه البلدان
ال ـ ـشـ ــرق آس ـ ـيـ ــويـ ــة .ظـ ـه ــر ذلـ ـ ــك جـلـيــا
ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي ج ـم ـعــت ال ـي ــاب ــان،
صاحبة األربعة ألقاب في كأس آسيا،
بالسعودية صاحبة الـثــاثــة ألـقــاب،
فــي دور الـ ــ 16مــن الـبـطــولــة الـحــالـيــة،
خــب ال ـس ـع ــودي بـشـكـ ٍـل
إذ ظ ـهــر املـنـتـ ً
أف ـض ــل ،خ ــاص ــة ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي،
غير أن الهدف الذي سجله تاكيهيرو
تــومـيــاســو ،أس ـهــم بــإقـصــاء املنتخب
السعودي ،ليخرج هذا األخير للمرة
الثالثة على يد اليابان في آخر ثماني
ن ـس ــخ م ــن ب ـط ــول ــة كـ ــأس آسـ ـي ــا .لـكــن
ّ
مـبــاراة أمــس بــن قطر وكــوريــا أكــدت

امل ــؤك ــد ،ب ــأن ال ـهــوة ج ــرى تسكيرها،
وأن املنتخبات العربية ومنتخبات
غ ـ ــرب الـ ـ ـق ـ ــارة قـ ـ ـ ــادرة ع ـل ــى م ـنــاف ـســة
اليابان وكوريا وأوستراليا.
فــي الـبـطــولــة الـحــالـيــة ،نجحت ثالثة
فرق غرب آسيوية في بلوغ دور الربع
نهائي من أصل  8فرق ،وهي اإلمارات،
وقطر وإي ــران .وبالرغم من األوضــاع
الصعبة فــي ال ـعــراق ،تمكن املنتخب
م ــن ب ـلــوغ دور الـ ـ ــ 16ل ـي ـخــرج بـعــدهــا
على يد املنتخب القطري .رغم تفوق
دول ش ــرق آس ـيــا فــي اآلونـ ــة األخ ـيــرة
على الصعيد ال ـكــروي ،كــان للتعتيم
اإلع ـ ــام ـ ــي دور ب ـ ـ ـ ــارز ف ـ ــي ت ـع ـظ ـيــم
الـفــارق ،فاليابان العظيمة بنظامها
ٌ
واحد فقط
بلقب
وانضباطها ،بعيدة
ٍ
ٍ
عن السعودية وإيــران التي تبدو في
طريقها ملعادلة الــرقــم الياباني بعد
وصــولـهــا إلــى ال ــدور نصف النهائي
إثر إقصائها ملنتخب الصني.
م ـن ـت ـخ ـبــات ش ـ ــرق آسـ ـي ــا ب ــات ــت ت ــرى
التطور الذي أصبحت عليه منتخبات
غـ ـ ــرب آس ـ ـيـ ــا ،وخـ ــاصـ ــة امل ـن ـت ـخ ـب ــات
العربية وإيران ،وبالتالي إن إمكانية
أن تـتـفـ ّـوق املنتخبات العربية خالل
السنوات املقبلة قابلة للتحقق.

إيران
أقصت
الصين
من ربع
النهائي
(أ ف ب)
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الحدث

أخبار محلية

مباريات وأحداث تمر مرور الكرام

ّ
ّ
الجمهور اللبناني «مغيب» عن كرة السلة
يعد يشاهد الدوري املحلي ،بل يكتفي
ُ
بمباريات منتخب لبنان كونها تنقل
ع ـبــر ش ــاش ــة ال ـت ـل ـفــزيــون ،ول ـي ــس عبر
شاشة الهاتف من خالل تطبيق .األمر
ّ
ل ــم يـعــد سـ ـ ّـرًا ،ف ــأح ــداث ك ــرة ال ـســلــة لم
تعد تحظى حتى باهتمام الجمهور
اللبناني ،الذي كان ينتظرها ويتابعها
ّ
عــن ك ـثــب ،حـتــى إن أخ ـبــار ك ــرة الـســلــة
ّ
بــاتــت غــائـبــة ع ــن وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،إل

جاد طويل
ّ
تسعينيات القرن املاضي،
بالعودة إلى
وب ـ ــداي ـ ــة األلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،ش ـه ــدت
ّ
ك ــرة ال ـســلــة الـلـبـنــانـ ّـيــة نـهـضــة كـبـيــرة،
خـ ـص ــوص ــا مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــاري ـخ ــي
ل ـ ـنـ ــادي ال ـح ـك ـم ــة أن ـ ـط ـ ــوان شـ ــويـ ــري،
وسيطرة نادي الحكمة على البطوالت
ً
ّ
ّ
والقارية ،وصوال إلى املنافسة
املحلية
الـكـبـيــرة مــع ن ــادي الــريــاضــي ب ـيــروت.
األخير يسيطر بشكل شبه كامل منذ
ّ
العام  2005على كرة السلة اللبنانية،
ويـحـقــق نـتــائــج خــارج ـيــة مـهـمــة .منذ
ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات وحـ ـت ــى م ــوس ــم 2016
ّ
ـ  2017ك ــان ــت كـ ــرة ال ـس ــل ــة الـلـبـنــانـيــة
م ـحــط اه ـت ـمــام ال ـج ـم ـهــور ،ح ـتــى أنـهــا
كــانــت تنافس كــرة ال ـقــدم ،على اللعبة
ّ
شعبية في لبنان .اليوم اختلف
األكثر
املشهد تمامًا ،فمنذ بداية هذا املوسم
 2018ـ  ،2019حــرم الجمهور اللبناني
ّ
مـ ــن مـ ـش ــاه ــدة مـ ـب ــاري ــات ك ـ ــرة ال ـس ــل ــة
ع ـلــى ش ــاش ــة ال ـت ـل ـفــزيــون (بــاس ـت ـث ـنــاء
م ـب ــاراة واحـ ــدة فــي األس ـب ــوع) ،بسبب
ب ـ ــث امل ـ ـب ـ ــاري ـ ــات عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق ع ـلــى
ال ـهــواتــف الــذك ـيــة ف ــي لـبـنــان (تطبيق
ألفا سبورتس) .األمر يعود إلى تراكم
الــديــون على الـشــركــات الـنــاقـلــة ،وعــدم
قدرة أي قناة تلفزيونية على دفع ُ بدل
نقل مباريات البطولة بحسب ما أعلن
في بداية املوسم ،لذلك تم االتفاق مع
شركة ألفا على بث املباريات عبر هذا
ّ
أميركية
التطبيق ،ومقابل  9دوالرات
ف ــي ال ـش ـه ــر ،مل ـش ــاه ــدة م ـب ــاري ــات ك ــرة
ّ
الـســلــة الـلـبـنــانـيــة فـقــط( .يــذهــب دوالر
واحــد مــن هــذه ال ــدوالرات التسعة إلى
ناد يختاره الشخص الذي اشترك في
التطبيق).
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـنـ ـق ــل ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،وعـ ـ ـ ــدم بــث
املـبــاريــات على شــاشــة التلفزيون أثر
بشكل سلبي على اللعبة ،حتى باتت
شبه غائبة من جميع املنازل اللبنانية،
وال ـج ـم ـهــور الـ ــذي ك ــان يـنـتـظــر نـهــايــة
ّ
األسبوع ملشاهدة مباريات كرة السلة،
ّ
تنافسية لم
نظرًا ملا كانت تشهده من

لم تعد الجماهير تتفاعل
ّ
مع المباريات أو أحداث كرة السلة
مهما كانت مهمة

فيما ندرّ .خالل مرحلة الذهاب ّقدمت
أندية تصنف في الفئة املتوسطة من
حـيــث امل ـس ـتــوىً ،
أداء كـبـيـرًا وتمكنت
م ــن إحـ ــراج أن ــدي ــة الــريــاضــي ـ بـيــروت
والشانفيل ـ ديك املحدي وهومنتمن ـ
بيروت ،وعلى رغم ذلك األمر لم ُيحدث
الـ ــ«ضـ ـج ــة» الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـح ـصــل فــي
الـبــاد عند هكذا أح ــداث أو مباريات.
ّ
الحالية شهدت
حتى إن مرحلة اإلياب
الـكـثـيــر م ــن األمـ ـ ــور ،مـنـهــا انـتـخــابــات
نــادي الحكمة ،واإلشـكــال الكبير الذي
حصل في مـبــاراة الحكمة والشانفيل
األخيرة على ملعب غزير ،حيث شهدت
ت ـض ــارب ــا ب ــن ال ــاع ـب ــن ،ب ـعــد اع ـت ــداء
الع ــب ارتـ ـك ــاز ال ـشــان ـف ـيــل آت ــر مــاجــوك

على العــب الحكمة ،وفــي نهاية اللقاء
حـصــل ت ـضــارب كـبـيــر بــن الجماهير
وأع ـض ــاء مــن لجنة املــاعــب وتدخلت
القوى األمنية لفض اإلشكال .كل هذه
األحــداث مـ ّـرت مــرور الكرام على الــرأي
َ ّ
العام ،ولــم تحظ إل بتفاعل «خجول»
ع ـلــى وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي.
األمر تكرر هذا األسبوع أيضًا ،فحتى
مباراة القمة هذا املوسم بني الرياضي
ـ بـيــروت والـشــانـفـيــل ـ ديــك املـحــدي لم
ت ـحــظ أي ـضــا بــااله ـت ـمــام امل ـط ـلــوب من
الـجـمــاهـيــر الـلـبـنــانـيــة .ه ــذا الـجـمـهــور
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـت ـفــاعــل ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر مــع
ّ
أحــداث كــرة السلة اللبنانية ،وينتظر
املباريات الكبيرة ،بات حتى ال يتابع

ال تغيير هذا
الموسم على
األقل (هيثم
الموسوي)

ُ
املباراة األسبوعية الوحيدة التي تنقل
عبر شاشة التلفزيون ،ألن االهتمامات
ب ــات ــت ف ــي م ـك ــان آخ ـ ــر ،وج ـم ـه ــور كــرة
ّ
الـســلــة تــوجــه نـحــو ك ــرة ال ـق ــدم ،ونحو
ّ
الـ ــدوري األمـيــركــي لـكــرة الـســلــة .NBA
وبـ ــال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى مـ ـل ــف ب ـح ـج ــم مـلــف
الـحـكـمــة ،ف ــإن الـتـعــامــل مـعــه لــو كــانــت
ال ـل ـع ـب ــة ب ــال ــزخ ــم ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت عـلـيــه
جـمــاهـيــريــا خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
لكان االهتمام أكبر ،وتفاعل الجماهير
م ــع ب ــدء ت ـعــافــي نـ ــادي الـحـكـمــة أك ـبــر.
وبــن هــذا وذاك فــإن ســوق االنـتـقــاالت
وحــركــة الــاعـبــن وال ـب ـطــوالت املحلية
وال ـخ ــارج ـي ــة ال تـحـظــى بـمـتــابـعــة من
الجمهور ألنها ّ
مغيبة عن الشاشات،
وم ــن يــريــد أن يـتــابــع ه ــذه التفاصيل
عليه دفع األموال في أول كل شهر.
ّ
مــرح ـلــة ج ــدي ــدة دخ ـل ـت ـهــا كـ ــرة ال ـســلــة
اللبنانية ،بعد االنتقال إلى مرحلة بث
املباريات عبر شاشة الهاتف الصغير،
فالجماهير ال تحضر بأعداد كبيرة في
املالعب ،والتفاعل مع اللعبة وأحداثها
بــات أقــل بكثير من السنوات املاضية.
ّ
كــرة السلة تراجعت بشكل كبير على
املستوى الجماهيري ،وربـمــا مــا تمر
بــه األن ــدي ــة مــن ظ ــروف مــالـ ّـيــة صعبة،
وانـ ـسـ ـح ــاب ال ـع ــدي ــد م ــن األنـ ــديـ ــة مــن
ال ـل ـع ـب ــة ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،ان ـس ـح ــب عـلــى
الجماهير ،التي ليست قادرة على دفع
مـبـلــغ  9دوالرات أمـيــركـيــة فــي الشهر
ّ
مل ـشــاهــدة م ـب ــاري ــات ك ــرة ال ـســلــة فـقــط،
وهـ ــذه ال ـف ــات ــورة ت ـض ــاف إل ــى فــواتـيــر
أخ ــرى تثقل كــاهــل املــواطــن اللبناني.
املوسم سيستمر بهذه الطريقة ،على
اعتبار انه تم توقيع االتفاق مع الشركة
ال ــراع ـي ــة ،وبــال ـتــالــي ال ـن ـقــل ل ــن يـتـغـ ّـيــر
بحسب ال ـظــروف الطبيعية ،ولـكــن أن
تـسـتـمــر األم ـ ــور ب ـهــذه ال ـطــري ـقــة خــال
السنوات أو املــواســم املقبلة ،فهذا من
شأنه بحسب العديد مــن املراقبني أن
يؤثر سلبًا في اللعبة وفي األندية على
حد سواء .اللعبة تراجعت ،والجماهير
ُ
هجرت اللعبة ،أو بمعنى أصح ه ّجرت
من اللعبة.

المفاوضات مستمرة

يختتم األسبوع الثاني عشر من الدوري اللبناني لكرة القدم غدًا األحد بلقاء الصفاء وضيفه األنصار عند الساعة ( 14.15بتوقيت بيروت) على ملعب بحمدون .ومن على مدرجات
امللعب الجبلي سيعود جمهور األنصار بعد غياب لثالث مباريات تنفيذًا لعقوبة اتحادية في مرحلة الذهاب .سيستعيد «األخضر» سالحًا رئيسيًا في مشوار منافسته على
اللقب ،حيث ستكون بداية اإلياب أمام الصفاء العنيد الذي يصارع للهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية .لقاء الذهاب انتهى بالتعادل اإليجابي ( ،)1-1لكن اإلياب سيكون
صعبًا على الفريقني .مدرب األنصار عبد الله أبو زمع ،يمتلك جميع املفاتيح للفوز أمام خصم عنيد سيظهر بصورة مختلفة في اإلياب( .عدنان الحاج علي)
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أغلقت إدارة نادي النجمة ملف االستغناء
عن العبها حسن معتوق مع قرار ّ
التمسك
بالالعب حتى انتهاء عقده في أيار/مايو
املقبل .وكان معتوق قد ّ
حول عرض نادي
دبا الفجيرة اإلماراتي إلى إدارة النادي
لدراسته وإعطاء الجواب عليه .ويتضمن
العرض تقديم مبلغ  75ألف دوالر إلى
النجمة ،إضافة إلى إكمال قيمة عقد
معتوق مع النجمة الحالي حيث يبقى مبلغ
 170ألف دوالر أميركي .لكن إدارة النجمة
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قررت صرف النظر عن املوضوع لحاجة
النادي إلى الالعب ،إضافة إلى صعوبة
االستغناء عن العب بحجم معتوق لدى
الجمهور النجماوي .ورغم أن إدارة نادي
دبا اإلماراتي كانت مستعدة لرفع قيمة
املبلغ املقدم إلى النجمة ،إال أن إدارة النادي
البيروتي أقفلت امللف نهائيًا.
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الكرة اللبنانية

تـكــرر سـيـنــاريــو مــرحـلــة الــذهــاب بني
العهد والبقاع الرياضي ،ففاز األول
بصعوبة وبالنتيجة عينها ()0 - 1
على ملعب صيدا في افتتاح مرحلة
اإليـ ــاب ،واألس ـب ــوع الـثــانــي عـشــر من
الــدوري اللبناني لكرة القدم .مباراة
سيئة على أكثر من صعيد .فنيًا من
جانب العهداويني ،ومــن جهة ثانية
على مستوى ملعب صيدا الذي ظهر
بصورة سيئة للغاية في أول مباراة
تـقــام عليه بـعــد ط ــول غ ـيــاب ،وحتى
تهديفًا مــع تسجيل هــدف واح ــد من
طريق أحمد زريــق في الدقيقة (.)56
ّ
اإليجابية الوحيدة كانت من جانب
ّ
البقاع الذي قدم العبوه بقيادة املدرب
املصري العائد أحمد الحافظ صورة
تبعث على األم ــل بنجاة الفريق من
الهبوط إلى الدرجة الثانية مع نهاية
املوسم.
ال ـع ـه ــد ح ـق ــق امل ـط ـل ــوب ع ـل ــى الـ ــورق
وفاز محرزًا النقاط الثالث ،ومبتعدًا
ب ـ ـفـ ــارق ثـ ـم ــان ــي ن ـ ـقـ ــاط فـ ــي صـ ـ ــدارة
ال ـتــرت ـيــب أمـ ــام الـنـجـمــة الـ ــذي يلعب

6

9

العهد ينجو من «فخ» البقاع ويبتعد بالصدارة
اليوم مع الراسينغ على امللعب عينه
عند الساعة ( 16.00بتوقيت بيروت).
لـ ـك ــن أرض املـ ـلـ ـع ــب ق ـ ـ ّـدم ـ ــت ص ـ ــورة
غ ـي ــر إي ـج ــاب ـي ــة ل ـل ـع ـه ــداوي ــن ال ــذي ــن
ل ــم ي ـن ـج ـحــوا إال ف ــي تـسـجـيــل هــدف
شوط أول سلبي النتيجة
واحد بعد
ٍ
واألداء من جانب العهداوين .ال شك
فــي أن ف ـتــرة ال ـتــوقــف الـطــويـلــة التي
ًَ
تخطت األربعني يوما أرخت بظاللها
على أداء العهداويني .أضف إلى ذلك

ظهرت أرضية ملعب صيدا
بحالة سيئة للغاية رغم فترة
الراحة ألربعين يومًا
ال ـغ ـيــابــات ف ــي ص ـفــوف ب ـطــل لـبـنــان،
م ــع غ ـي ــاب الـ ـس ــوري أح ـم ــد الـصــالــح
بسبب اإلره ــاق وهيثم فــاعــور لعذر
طبي وسمير أيــاس املـصــاب ،إضافة
إلى ربيع عطايا .األخير قيل الكثير
ُ َ
وحـ ـ ِّـمـ ــلـ ــت امل ـس ــؤول ـي ــة
عـ ــن إص ــابـ ـت ــه
للمسؤولني فــي منتخب لـبـنــان ،مع
ك ــام ع ــن تـلـقــي عـطــايــا ثـمــانــي حقن

م ـضــادة لــالـتـهــاب كــي يـكــون جــاهـزًا
لـ ـلـ ـق ــاء كـ ـ ــوريـ ـ ــا« .األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ب ـح ـثــت
عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل املـ ـ ــوضـ ـ ــوع ،ف ــالـ ـق ــرار
ف ــي مـنـتـخــب ل ـب ـنــان ،وت ـح ــدي ـدًا لــدى
املــدرب ميودراغ رادولوفيتش ،بعدم
اسـ ـت ــدع ــاء أي العـ ــب مـ ـص ــاب .وه ــذا
م ــا ح ـصــل م ــع ع ـمــر بــوغ ـيــل ون ـصــار
ن ـصــار .أم ــا عـطــايــا ،فـلــم يـكــن يعاني
مــن إصــابــة ،حيث ب ــدأت أوجــاعــه في
اإلم ـ ــارات .وحـتــى تـلــك األوجـ ــاع بــدت
ّ
متقطعة ول ــم يستطع عـطــايــا نفسه
تحديد املـكــان الــذي يــؤملــه .هــذا األمــر
دفــع الجهاز الطبي ،بـقــرار م ًـنــه ،إلى
حقن عطايا مرات قليلة حقنة واحدة
م ـض ــادة لــالـتـهــاب قـبــل ل ـقــاء كــوريــا
الـشـمــالـيــة .ول ــدى ع ــودة الــاعــب إلــى
بـيــروت يــوم الجمعة فــي  18الجاري
تـ ّ
ـوجــه فــي الـيــوم التالي إلــى الطبيب
الـ ـ ـ ــذي ب ـ ـ ـ ــدوره ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــدد إص ــابـ ـت ــه،
واكتفى بمنحه فترة راحــة حتى من
دون إجراء صورة له.
امل ـه ــم أن ال ـع ـهــد ل ـعــب ن ــاق ـص ــا ،وزاد
نقصانه الـعــددي فــي الدقيقة  25مع
خ ــروج حـســن الــزيــن مـصــابــا ليدخل
ً
ٌ
صحيح أن حديد
بدال منه علي حديد.

ك ــان اس ـم ــا ع ـلــى م ـس ـمــى ،وق ـ ــدم ً
أداء
ج ـي ـدًا ،لـكــن فــي الـنـهــايــة خـســر العهد
عـنـصـرًا مـهـمــا عـلــى صـعـيــد امل ـ ــؤازرة
الهجومية على الجهة اليمنى.
ّ
أرضية امللعب كــان لها دور أساسي
أيـ ـض ــا ف ــي س ـل ـب ـيــة ال ـع ـه ــد ف ـن ـيــا فــي
الشوط األول .فتلك األرضـيــة تصلح
ألي ش ـ ـ ـ ــيء إال ك ـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدم ,ومـ ــن
ال ـط ـب ـي ـعــي أن ت ـك ــون س ـب ـبــا إلصــابــة
عـ ـ ــدد مـ ــن الـ ــاع ـ ـبـ ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن
مـلـعــب ص ـي ــدا ه ــو الــوح ـيــد امل ـتــوافــر
الستضافة مباريات العهد والنجمة
واألن ـ ـصـ ــار ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــم .فــاملــدي ـنــة
الرياضية غير جاهزة أيضًا ،وامللعب
البلدي كذلك ،وبالتالي يبقى ملعب
ص ـ ـيـ ــدا ف ـ ـقـ ــط ،وه ـ ـ ــو س ـي ـس ـت ـض ـيــف
مباراة النجمة والراسينغ اليوم ،وإذا
كانت أرضية امللعب على الشكل الذي
ظهرت عليه اليوم ،وكأنها تعاني من
ـرض جـلــدي» فــي أول مـبــاراة بعد
«م ـ ٍ
أربـعــن يــومــا ،فكيف ستكون حالها
اليوم بعد  24ساعة على لقاء العهد
والبقاع؟
لكن ال شك في أن جميع هذه األسباب
ال تبرر أداء العهد الذي قد يكون في
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قمة بين بيروت والحكمة

أفقيا
جزء منه يعود إلى استهتار الالعبني
بالخصم ،لكون البقاع يحتل املركز
األخ ـيــر .لكن الضيف البقاعي أثبت
أنه سيكون مختلفًا عن بقاع الذهاب.
فهو كــان قــادرًا على تعديل النتيجة
بعد احتساب الحكم جميل رمضان
ركلة جزاء له ،لكن العبه جهاد أيوب
أهدرها بعد تصدي الحارس ّمهدي
خليل لتسديدته ببراعة .وما أثر في
البقاعيني أيـضــا ،طــرد قائدهم مالك
املــوســوي فــي الدقيقة  57ببطاقتني
ص ـف ــراوي ــن ب ـعــد اح ـت ـجــاجــه الـشــديــد
على حكم املباراة عقب احتساب خطأ
لفريق العهد جــاء منه هــدف املباراة
ّ
عبر زريق ،بعد كرة من املتألق محمد
ح ـ ـيـ ــدر .ف ــالـ ـبـ ـق ــاع لـ ـع ــب ن ــاقـ ـص ــا 33
دقـيـقــة أم ــام الـعـهــد ،ورغ ــم ذل ــك نجح
في البقاء منافسًا على خطف هدف
التعادل الذي كاد يتحقق في الدقائق
األخيرة.
ُ
افــت ـتــح اإليـ ــاب وسـيـنـتـظــر الـعـهــد ما
سـتــؤول إليه نتائج املـبــاريــات اليوم
وغـدًا ،لكن ال شك في أن مباراة أمس
تفرض على ّ
القيمني الجلوس وإعادة
النظر ببعض األمور.

ال تزال املفاوضات جارية بني إدارة نادي
األنصار ،والالعب نصار نصار لتجديد
عقده الذي ينتهي مع نهاية املوسم الحالي.
ّ
تؤت ثمارها ،ما
املفاوضات األولية لم ِ
سمح ألطراف أخرى بالدخول على خط
املفاوضات مع نصار .ولعل أبرز تلك
األطراف كان نادي النجمة ،حيث كان هناك
ٌ
اجتماع بني مسؤوليه وعلي نصار شقيق
الالعب نصار نصار في أحد املقاهي في
بيروت ،حيث عرض النجمة على نصار
عقدًا يمتد لثالث سنوات مقابل  77ألف
دوالر سنويًا ،إضافة إلى مجموعة من
الحوافز األخرى .وكان شقيق الالعب يريد
عقدًا ملدة سنة ،لكن النجماويني اشترطوا
أن يكون العقد ملدة ثالث سنوات .ولم يقدم
الالعب جوابًا حتى اآلن ،بانتظار انتهاء
املفاوضات مع ناديه الحالي ،حيث أفاد
أحد املسؤولني األنصاريني بأن هناك رغبة
مشتركة بني الالعب وإدارة النادي في
تجديد العقد ،لكن األهم هو االتفاق على
كافة التفاصيل.

معتوق نجماوي

1

عبد القادر سعد

11

ّ
غربي
 -1فيلسوف يوناني قديم –  -2أسلحة قديمة – فنانة لبنانية –  -3موضع في
دمشق جــرت فيه معركة شهيرة بني الجيشني الفرنسي بقيادة غــورو والسوري
بقيادة يوسف العظمة إستشهد فيها العظمة عام  -4 – 1920للنداء – أصيب بنكبة
– مدينة تاريخية شمالي إمــارة الفجيرة إشتهرت في صدر اإلســام أثناء حروب
ال ـ ّ
ـردة –  -5طبيب – صانع أميركي للنظارات الشمسية الراقية –  -6مجلة مالية
ّ
إقتصادية إجتماعية لبنانية – أوثق وشد –  -7دولة عربية – هاج الدم –  -8عملة
آسيوية – جــرذ باألجنبية – من الحبوب –  -9إحسان – إستيالئي واستعماري
للبالد –  -10ذكر النحل – نهر بني منشوريا وكوريا

عموديًا

 -1أحد كبار أنبياء العهد القديم تنبأ بسقوط أورشليم ينسب إليه كتاب مشهور – -2
ّ
ّ
يعمر
السامية –
أنتزع من الغير قهرًا – إله مصري –  -3إبن نوح وأبو الشعوب
ثرى – ِ
البيت –  -4دقيق القمح – إيــوان مبعثرة –  -5مأخوذ بنشوة الخمر وغير مــدرك ماذا
ّ
ً
إبتداء من أيلول عام
إسالمية حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان
يفعل – ود –  -6حركة ُ
شرقي جاوه – ّ -8
ّ
طيار
 – 1996خنزير ّبري –  -7تقال على الهاتف – جزيرة أندونيسية
أميركي أول من قطع املسافة بني نيويورك وباريس بالطائرة دون توقف عام – 1927
متشابهان –  -9نعم باألجنبية – مدخل املنزل – رطوبة من جــراء املياه –  -10مدينة
أميركية في تكساس قاعدة حربية وجوية للقوات العسكرية

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.
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مشاهير 3073

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا
ّ
 -1جورج خباز –  -2باباي – باكو –  -3دلو – موز –  -4سلوة – ديانا –  -5يجف – دير – ان – -6
غسيل – عساكم –  -7فا – من – مهرب –  -8ر ر ر – شاه – يا –  -9حماس –  -10دس – املكسيك
عموديًا
ّ
 -1جب – سيغفريد –  -2وائل جسار –  -3رب – ّ
وفي – ُرح –  -4جادة – لم – ما –  -5خيل – نشال
–  -6وديع – إسم –  -7اب – يرسمه –  -8زاما – آه – رس –  -9كوناكري –  -10سوزان مبارك

حل الشبكة 3072

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9
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11

نــاش ـطــة سـيــاسـيــة م ــن لـيـتــوانـيــا ( )1940-1869إش ـت ـهــرت بـكـتــابــاتـهــا
وخـطـبـهــا .هــاجــرت ل ـلــواليــات املـتـحــدة حـيــث أصـبـحــت زعـيـمــة للحركة
الالسلطوية وحاربت إستغالل املرأة
 = 7+6+5+2+8رئيس جمهورية فرنسي ■  = 9+4+3+1خــاف وراء ■
 = 6+10+11اآلن باألجنبية

حل الشبكة الماضية :جمال األتاسي

تستكمل مباريات املرحلة الثالثة من
إياب الدوري اللبناني لكرة السلة نهاية
األسبوع .ويلتقي هوبس مع بيبلوس في
مجمع ميشال املر اليوم الساعة (.)17.00
أما هومنتمن ،فيستقبل في مزهر نادي
أطلس الفرزل يوم األحد ( .)17.00فيما

قمة الجولة ستكون يوم االثنني في الشياح
بني نادي بيروت ونادي الحكمة (20.30
بتوقيت بيروت) .وستشكل هذه املباراة
انطالقة جديدة لنادي الحكمة بعد انتخاب
الهيئة اإلدارية الجديدة في النادي ،وبدء
العمل على تدعيم الفريق بأسماء جديدة
للمنافسة على حجز بطاقة في األدوار
اإلقصائية من بطولة لبنان لكرة السلة.
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أسعد أبو خليل *
ال ي ـت ـحـ ّـمــل — أو ال ي ـجــب أن ي ـت ـحـ ّـمــل —
فـ ـ ّـواز طــرابـل ـســي امل ـســؤولـ ّـيــة ع ــن مـضـمــون
وأوزار كتاب «جورج البطل ـ ـ ـ أنا الشيوعي
الــوحـيــد» ،دار امل ــدى ، )2018 ،مــع أن غالف
الكتاب يحمل اسمه .طرابلسي هو جامع
أو ُم ـ ـحـ ـ ّـرر الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ــذي هـ ــو ع ـ ـبـ ــارة عــن
تسجيالت ألحاديث ومحاورات مع البطل،
وإن ك ــان الـ ـح ــوار ف ــي ال ـك ـت ــاب نـ ـ ــادرًا .هــذا
التنويه ضروري ألن رواية القائد الشيوعي
عنصرية ذكـ ّ
ّ
ّ
ـوريــة
عقلية
الــراحــل نـ َّـمــت عــن
ّ
ّ
ـات.
وط ـب ـق ــي ــة وط ــائ ـف ــي ــة وش ــاب ـه ــا ّم ـغــال ـطـ َ
القائد الشيوعي اللبناني يتذكر تاريخه
ّ
يتمتع بــذاكــرة ّ
قوية
وتــاريــخ الـحــزب وهــو
ل ـك ـنــه ي ـف ـصــح — ع ــن ق ـصــد أو غ ـيــر قصد
ّ
سلبيات كثيرة فــي تجربة الحزب
— عــن
وق ـيــادتــه وتـحــالـفــاتــه .مــا ي ــرد فــي الـكـتــاب
ّ
يسجل إدانــة قاطعة ملرحلة ّ
هامة وطويلة
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـل ـب ـنــانــي.
وال ـ ـحـُــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـل ـب ـنــانــي ل ــم يـكـتــب
تــاريــخــه بعد (وأرشـيـفــه قــد يكون مفقودًا،
ُ
ك ـمــا ي ـق ــول ال ـب ـط ــل) ،وال ك ـت ــب ع ـنــه تــاريــخ
رسمي أم شبه رسمي بعد .وكتاب محمد
دكـ ـ ــروب ال ـج ـم ـيــل ع ـنــه ه ــو أش ـب ــه — عـلــى
ّ
ّ
ّ
فولكلورية
بسردية
رومانسية الرواية —
للحزب حــازت على رضــى القيادة .الكتاب
الجديد يحوي الكثير عن مراحل مختلفة
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـحـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي مـ ــن دون
َ
أن ي ـك ــون ق ــد ف ـص ــل ف ــي حـقـيـقــة م ــا ج ــرى،
لـكــن الـبـطــل يـســاهــم فــي تــأريــخ مــرحـلــة من
نضاالت الحزب.
ّ
الشيوعيني
هـنــاك فــي الـكـتــاب مــا سيزعج
ّ
املثاليني الذين يؤمنون بالعقيدة والذين
ّ
ّ
تـ ّ
ـرب ــوا عـلــى ك ـتــابــات مــارك ـســيــة ،عــاملــيــة أم
ّ
مـحـلــيــة (ع ـلــى ن ــدرت ـه ــا) .ه ـنــاك الـقـلـيــل في
ّ
النظرية
الكتاب عن العقيدة وعن الخالفات
وع ـ ــن ال ـت ـث ـق ـيــف ال ـح ــزب ــي وهـ ـن ــاك الـكـثـيــر
الكثير عن الخالفات والنزاعات والحزازات
واألج ـن ـحــة وال ـش ـلــل وال ـت ـك ـتــات ف ــي داخ ــل
الـ ـح ــزبُ .يـ ـص ــدم الـ ـق ــارئ ع ـن ــدم ــا يـكـتـشــف
أن ال ـخــافــات ال ـحــزبـ ّـيــة كــانــت ف ــي الـغــالــب
نزاعات حادة بني شلل وليس بني أجنحة
ّ
ّ
نظرية .وما ُي ّ
التاريخية»
سمى بـ «القيادة
ـادة ن ـق ــوال
لـ ـلـ ـح ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي ( أي قـ ـ ـي ـ ـ ُ
ـاوي) كــانــت املـمـسـكــة
ال ـش ــاوي وجـ ــورج حـ ـ ُ
بكل مفاصل التنظيم واملـسـ ِّـيــرة للعالقات
َ
ّ
العامة للحزب .هي التي نظمت الوالء التام
ملوسكو فــي سـنــوات الـحــرب ال ـبــاردة وهي
التي أيضًا اختلقت — بعد انهيار االتحاد
ّ
ّ
التمرد على موسكو
سردية
السوفياتي ـ ـ ـ
فــي سـنــوات الـحــرب ال ـبــاردة عينها .أي أن
ّ
سيرة الحزب خضعت ّ
متغيرات
لتكيف مع
ّ
متغيرات تحالفات قيادة
السياسة ،ومــع
ّ
ال ـح ــزب (أي ال ـش ــل ــة ال ـت ــي ت ـم ـح ــورت حــول
قيادة جورج حاوي).
ّ
السياسية
يظهر في الكتاب أن الخيارات
لـلـحــزب تـحــت قـيــادتــه الـتــاريـخـ ّـيــة لــم ْ
تحد
ع ــن ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــات االتـ ـح ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي ول ــم
ت ـحـ ْـد أي ـضــا عــن حـســابــات خــاطـئــة للحزب
الـ ـشـ ـي ــوع ــي قـ ـب ــل وب ـ ـعـ ــد انـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب
األه ـل ـ ّـي ــة .ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي هو
ح ـ ـ ــزب لـ ـيـ ـب ــرال ــي إصـ ـ ــاحـ ـ ــي ،ول ـ ـيـ ــس ه ــذا
مـ ّ
ـذم ــة ب ــه ب ـق ــدر م ــا ه ــو تـصـنـيــف ل ـبــرامــج
ّ
وشعارات ورهانات وأولــويــات الحزب في
مراحله املختلفة — وكما تــرد في الكتاب
نفسه .لقد تـعـ ّـرض ال ـحــزب ،مثل غـيــره من
ّ
العربية
أح ــزاب الـيـســار وأح ــزاب الـقــومـ ّـيــة
واملـ ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،إلـ ــى اض ـط ـهــاد
فـظـيــع م ــن ق ـبــل س ـل ـطــات األمـ ــن الـلـبـنــانـ ّـيــة
التي كانت ،غالبًا ،تعمل ملصلحة املعسكر
الـغــربــي .وهــذا املعسكر َ
أدار منذ استقالل
ّ ّ
لبنان الــرئــاســات اللبنانية كلها مــن دون
ّ
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء وش ـ ـ ــن ح ــرب ــا ضـ ــد ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة
واالشـتــراكـ ّـيــة الـعــربـ ّـيــة .لـكــن قـيــادة الـحــزب
الـشـيــوعــي الـلـ ّبـنــانــي راه ـ ًنــت عـلــى الـعـهــود
الـلـبـنــانـيــة كــافــة ،مـتـمـنـ ّـيــة أن يـعــود ّ عليها
هــذا ّالــرهــان بأقصى مــا كــانــت تتمناه ،أي
التمثل فــي داخ ــل الـنـظــام اللبناني — في
املجلس النيابي اللبناني (وكــان هذا حلم
ج ــورج ح ــاوي حـتــى الـنـهــايــة) .ول ـهــذا ،فــإن
مــرح ـلــة ال ـع ـس ـكــرة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـحــرب
ّ
األهلية ناقضت التاريخ املعاصر للحزب
ّ
ّ
تحديًا للتثقيف الحزبي الداخلي.
وشكلت
ّ
يعترف جــورج البطل إن الـحــزب ت ــردد في
ً
ال ـع ـس ـكــرة لـعـلـمــه أن ذل ــك سـيـقـصــي جـيــا
مــن الـشـيــوعـ ّـيــن تـ ّ
ـربــى عـلــى فـكــرة التغيير

الـلـي ـبــرالــي الــدي ـمــوقــراطــي .كـتــب ف ــرج الـلــه
الحلو فــي «صــوت الـشـعــب» فــي  ١٦شباط
«( ١٩٤٤كتابات مختارة» ,ص« :)١١١ .أجل
إن ـنــا ن ـ ّ
ـؤي ــد ه ــذا الـعـهــد ون ـنــاضــل م ــن أجــل
توطيده ونـجــاحــه» .وبلغ تنظير املهادنة
ال ـش ـي ــوع ــي ل ـل ـن ـظــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـل ـب ـنــانــي
أوجــه فــي عهد فــؤاد شهاب عندما ّ
روجــت
قيادة الحزب لفكرة أن فؤاد شهاب ورشيد
ك ــرامــي وص ــا إل ــى «طــريــق الـقـطــع الـكــامــل
ّ
الرأسمالية» (ص .)١٩٦ .وهــذا الرهان
مع
ّ
اسـتـمـ ّـر حتى عهد سليمان فرنجية الــذي
حظي باستقبال حار من قبل قيادة الحزب
الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي ال ـتــي مـنـحـتــه تهنئة
رس ـم ـ ّـي ــة (فـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي كـ ــان ان ـت ـخــاب
فــرنـجـ ّـيــة هــو انـتـصــار لـفــريــق عـتــاة اليمني
املدعوم من قبل املعسكر الغربي املناهض
ّ
للشيوعية ).أما نسبة صنع القرار من قبل
االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي أو م ــن ق ـبــل ال ـق ـيــادة
الــداخ ـلـ ّـيــة ف ـهــذا أم ــر ال يـسـهــل ال ـح ـكــم فيه
لـغـيــاب ال ـصــراحــة فــي ال ــرواي ــات الـحــزبـ ّـيــة،
بما فيها هذه الرواية.
ت ـك ـش ــف روايـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـط ــل عـ ــن جـ ــوانـ ــب غـيــر
جـمـيـلــة ال ـب ـ ّـت ــة ف ــي ت ــاري ــخ وفـ ــي تـ ّ
ـوج ـهــات
ق ـيــادة ال ـحــزب الـشـيــوعـ ّـيــةُ .يــدهــش الـقــارئ
أن ه ـن ــاك طــائ ـفـ ّـيــة ف ــي داخـ ــل ه ــذا ال ـحــزب
َ
ال ـع ـل ـمــانــي (وال ـ ـ ــذي أهـ ـم ــل م ـثــل غ ـي ــره مــن
أح ـ ـ ـ ــزاب الـ ـيـ ـس ــار حـ ـم ــل م ـش ـع ــل ال ـع ـل ـم ـنــة
الشاملة أو مصارحة القاعدة حول موقف
ال ـش ـي ــوع ـ ّـي ــة ال ـح ـق ـي ـقــي م ــن الـ ــديـ ــن) .ه ـنــاك
ّ
نــزعــة طــائـفـ ّـيــة ض ــد الـشـيـعــة عـنــد امل ــؤل ــف،
وه ــي تـتـكـ ّـرر فــي ال ــرواي ــة (يـقــابـلـهــا حــرص
م ـح ـمــود ع ـلــى م ـشــاعــر ال ـي ـهــود — ب ــن كل
ّ
الطائفية
الطوائف املذكورة) .لكن املشكلة
في الحزب وردت في شهادة جــورج حـ ّـداد
ُ
الذي ّ
تعرض للطرد (من جملة من طرد في
الحزب) في عام  ،١٩٦٤إذ يقولّ :
«فلما علمَ
عي ُ
ّ
صوايا صوايا بأنني ّ
شيعيًا أبدى
نت
اع ـتــراضــه واس ـت ــاء كـثـيـرًا وأتـحـفـنــي بتلك
العبارة وهــي« :يــا رفـيــق ،أكلونا الشيعة»
(ج ـ ــورج ح ـ ــداد« ،ال ـي ـس ــار ،الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة
ّ
والعلمانية في املشرق العربي»« ،الحوار
ّ
املـتـمـ ّـدن» ٢١ ،آب .)٢٠٠٤ ،وهــذه العقلية ال
ً
ّ
سردية البطل .هو مثال يستنكر
تغيب عن
ّ
أن الشيعة الذين تعلموا في دول املعسكر
االشـ ـ ـت ـ ــراك ـ ــي نـ ـ ـب ـ ــذوا الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
(ص ،)٤٢-٤١.كأن هؤالء وحدهم هم الذين
ّ
تاريخية
هجروا الحزب الذي باتت قيادات
فـيــه مـنـخــرطــة فــي م ـشــروع يـمـيـنــي رجـعــي
ت ـقــوده املـمـلـكــة ال ـس ـعـ ّ
ـوديــة .وي ـقــول مــادحــا
ّ
فرج الله الحلو أن مارونيته كانت «عنصرًا
أســاسـ ّـيــا ف ــي ت ـمـ ّـي ــزه» (ص .)٥٧ .ال ن ــدري
ّ
يتحدث فــي الجينات.
إذا كــان البطل هنا
ّ
ويتحدث البطل عن معركة الفنادق (وهي
ّ
ل ــم ت ـكــن إال م ـعــركــة ص ــد اج ـت ـيــاح كـتــائـبــي
ّ
الغربية) على أنها كانت من أجل
لبيروت
«امـ ـتـ ـص ــاص غ ـض ــب ال ـ ـشـ ــارع اإلس ــام ــي»
(ص ،)٢٥٥.ث ــم ن ـل ــوم إع ـ ــام الـ ـغ ــرب ال ــذي
كــان ُيــدرج قــوى اليسار تحت خانة القوى
ّ
اإلسالمية؟ ألــم يكن اليسار العلماني يرد
ّ
االق ـت ـصــاص مــن وحـشــيــة الـكـتــائــب أيـضــا؟
وفــي حديثه عــن الشيعة فــي الـحــزب يبدو
البطل منزعجًا منهم ويقول« :لعب الشيعة
ّ
أساسيًا .وبــدأت الصعوبات ألن
هنا دورًا
دور إي ــران الـجـنــوبــي قــد ب ــدأ» (ص.)٢٧٦ .
وجهل البطل بالواقع الجنوبي والشيعي
ّ
ي ـ ــدع ـ ــه يـ ـ ـظ ـ ــن أن إي ـ ـ ـ ـ ــران هـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي ب ـنــت
ّ
ّ
حسينيات في الجنوب وأن الحسينية هي
ّ
«بــدعــة إيــرانــيــة» (ص( )٢٧٦ .يـقــول البطل
إن ال عــاقــة للنجف بــالـحـسـيـنـ ّـيــات مــع أن
ّ
الحسينيات ظهرت في القرن التاسع عشر
ف ــي الـ ـع ــراق ،وظ ـه ــرت ق ـبــل ذل ــك ف ــي أن ـحــاء
مـخـتـلـفــة م ــن ال ـعــالــم اإلس ــام ــي وبــأس ـمــاء
ّ
شيعية املقاومة
مختلفة) .وينفر من صفة
ّ
ّ
مسيحية عــدة من جميع
ويــذكــر بـ «أسماء
املناطق» .ويضيف «لكنهم ّ
شيعوها»(.ص.
 .)٢٧٨من هم هــؤالء؟ وفــي صيغة مستقاة
مــن الـنـظــام اللبناني الـطــائـفــي (ال ــذي كــان
ال ـحــزب يـعــارضــه) يـقـتــرح الـبـطــل أن يكون
املنصب الثاني في الحزب ملسيحي إذا كان
ّ
سنيًا (ص .)٣٣٣ .واملــوضـ ّـوع
األمــن الـعــام
ال ـطــائ ـفــي يـلـفـتــه دومـ ــا ف ـيــذكــر ع ــن مـمــثـلــة
ّ
ّ
ّ
قبطية» (ص.)٢٥٤ .
«مسيحية
مصرية أنها
ّ
واملـ ــؤلـ ــف ،وه ــو ان ـت ـمــى ل ـعــائ ـلــة م ـي ـســورة،
ال يـخـفــي اح ـت ـقــاره لـلـطـبـقــات ال ـف ـق ـيــرة في
املـجـتـمــع وه ــو ال ي ـت ـ ّ
ـردد ف ــي ال ـحــديــث عن
ع ـ ــائ ـ ــات م ــرم ــوق ــة وع ـ ــائ ـ ــات «مـ ـمـ ـت ــازة»
(ص( )٣٥٥.أي ّ
ثرية ،طبعًا) .ها هو يصف

ّ
السوريين كثيرًا»
يعترف البطل أن حاوي «أعطى المسؤولين
ل ـن ــا م ـش ـه ـدًا ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ب ـع ــد ال ـت ـحــريــر:
ّ
ّ
الفالحية
امللونة
«صدمتني رؤيــة الثياب
ّ
ت ـتــدلـ ّـى م ــن ال ـش ــرف ــات ،وازدحـ ـ ــام ال ـش ــوارع
ُ
واألزق ــة ب ــاألوالد الـحـفــاة ...وحــزنــت ...كيف
تـتـحـ ّـول بـســرعــة مــديـنــة ب ـي ـضــاء ...ويطغى
عليها املظهر الريفي» (ص .)١١١.وعندما
س ــأل ــه حـ ــاوي ع ــن م ـشــاهــدتــه ف ــي ال ـجــزائــر
قــال لــه« :تـصـ ّـور أن الكرنتينا انتقلت إلى
ً
شارع الحمراء .وفعال حصل ذلك في شارع
الحمراء وجواره عندما زحف سكان حزام
الـفـقــر ،كـمــا كـنــا نـسـمـيــه ،واح ـت ـلــوا ش ــوارع
ّ
ويتحدث عن مشاهدته
بيروت» (ص.)١١٢ .
ّ
ل ــذوي الـبـشــرة ال ـس ــوداء «بــالـكــامــل» للمرة
األولـ ـ ــى ف ــي أف ــري ـق ـي ــا ك ـح ــدث ُيـ ـس ـ ّـج ــل ،مــع
ّ
مالحظته لـ «التخلف» في غانا (ص.)١٢٧ .
وه ــو يــزهــو فــي زيــارتــه للهند بــالـتـقــائــه بـ
«املـجـتـمــع املـخـمـلــي ال ـه ـنــدي» (ص.)١٨١ .
ب ـ ــأي م ـص ـط ـلــح م ــاركـ ـس ــي ي ـ ـنـ ــدرج وص ــف
«املـجـتـمــع امل ـخ ـم ـلــي»؟ وه ــو ي ـبــدي حــرصــا
ّ
ّ
طال ّ
طبقية (جبهة القوى
بية
شديدًا بنخبة
ّ
ُ
الـطــابـ ّـيــة) وي ـقــول عـنـهــا« :وك ـنــت حريصًا
ّ
عـلــى ال ـنــوع مــن ال ـط ــاب» (ص )٢٥١ .وهــو
يـبــذل جـهـدًا إلث ـبــات أن أم ــن املـعـلــوف كــان
منتسبًا إلى الحزب الشيوعي ،فيما األخير
ن ـفــى ذل ــك أك ـث ــر م ــن م ـ ـ ّـرة .وف ــي م ــوق ــع آخــر
اعترض أن يكون موعده مع وليد جنبالط
َ
«النور»
في يوم أحد ألن جنبالط يستقبل
— بــال ـحــرف ـ ـ ـ ـ ـ ف ــي ي ــوم األح ــد (ص.)٣٣٢.
واملوضوع النسوي غائب عن ذهن القائد
الـشـيــوعــي املـنـشـغــل بــاملــوضــوع الـنـســائــي.

في ّموضوع الحرب
ينكشف قصور
األهلية
ّ
الحزب ومسؤوليته الكبرى
في إهمال صعود اليمين
اللبناني

ّ
التحرش بالنساء ،ترد
معاكسة النساء ،أي
في معرض الطرائف في رواية البطل .يقول
الـقــائــد الـشـيــوعــي« :أذك ــر مــرة أنــي سـكـ ُ
ـرت،
ّ
أجنبية موجودة في الفندق
وكانت واحدة
ً
ُ
تغالظت عليها قليال» (ص .)٣٩٠ .ال ندري
إذا كانت القهقهة هنا واجبة .ثم يروي عن
ّ
«استثنائيًا»
جورج حاوي وكيف أنه افتنت
ّ
ّ
الستينيات .وعــاد بعد
كوبية في
بمرافقة
 ١٤ع ــام ــا ك ــي ي ـب ـحــث ع ـن ـهــا وق ـ ــال« :ق ـل ـبـ ُـت
الــدن ـيــا رأسـ ــا ع ـلــى ع ـقــب ولـكـنـنــي صــدمـ ُـت
صـ ــدمـ ــة ه ــائـ ـل ــة عـ ـن ــدم ــا ش ــاه ــدتـ ـه ــا وق ــد
ُ
كنت
أصبحت سمينة جدًا وفاقدة لكل ما
أت ـصـ ّـوره فيها مــن جـمــال» (ص .)١٣٢ .من
املـنـطـقــي أال يـبـحــث ال ـك ـتــاب ف ــي مــوضــوع
غياب النساء عن قيادة الحزب التاريخي.
ّ
البطل
أما في املواضيع ّالسياسية فيكشف ّ
عــن الكثير مما كــنــا ال نــدركــه أو مــا كــنــا ال
نـفـهـمــه .ف ـمــوضــوع إذالل ف ــرج ال ـلــه الحلو
يتضح أنه كان على يد رفاقه أكثر مما كان
على يــد االتـحــاد السوفياتي .رفــاق الحلو
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن ه ــم ال ــذي ــن أم ـع ـنــوا ف ــي إذالل ــه
وإهــانـتــه (ص .)٥٦ .وحـتــى تسليم الحلو
لـسـلـطــات ن ـظــام ال ــوح ــدة ،فـقــد ك ــان نتيجة
ُ
خيانة رفيقه وحارسه له (ص .)٩٩ .وفصل
جــورج حــاوي من الحزب واتهامه بالعمل
ملـصـلـحــة االس ـت ـخ ـب ــارات األم ـيــركـ ّـيــة كــانــت
نـتـيـجــة وش ــاي ــة م ــن رفـ ــاق ل ــه ف ــي ب ـي ــروت.
والـ ـكـ ـت ــاب ي ـت ـض ـ ّـم ــن ال ـك ـث ـي ــر عـ ــن ن ــزاع ــات
ّ
الشيوعيني ،وهــذه الصراعات
وصــراعــات
ك ــان ــت ف ــي أغ ـل ـب ـهــا ذات م ـن ـحــى شـخـصــي
غـيــر سـيــاســي أو ع ـقــائــدي .وال ـق ـيــادة التي
ح ـك ـمــت الـ ـح ــزب ل ــم ت ـكــن ف ــي وارد إشـ ــراك
األعـضــاء فــي صنع ال ـقــرار ،أو فــي الحرص
ع ـلــى اس ـت ـقــالـ ّـيــة م ــن م ــوس ـك ــو .ه ــي وال ــت
ستالني في عهده ،ثم نبذته عندما نبذته
ال ـق ـيــادة الـســوفـيــاتـ ّـيــة ،ثــم ع ــادت إلـيــه بعد
ُ
س ـق ــوط خ ــروتـ ـش ــوف .وال ــذي ــن ط ـ ـ ــردوا فــي
ّ
حـمـلــة  ١٩٦٤أتـهـمــوا يــومـهــا بــاملــاويــة (أي
بــالـخــروج على طــاعــة موسكو) ثــم اتهموا
في السنوات األخيرة بأنهم والوا موسكو.
يعترف جورج حاوي بسلطة األمني العام
ّ
الديكتاتورية ،في عهد الشاوي وفي عهده
ّ
هـ ــو .ال ـش ــل ــة ال ـن ــاف ــذة ت ـت ـخــذ م ــا ت ـش ــاء مــن
ال ـق ــرارات بالتنسيق الـكــامــل مــع مـنــدوبــي
موسكو في بيروت .يعترف البطل أنه طرد

أحمد الحسيني من الحزب ألن األخير قال
ّ
في اجتماع حزبي «روحــوا بلطوا البحر»
ّ
(ص .)١٩١ .وفــي مــوضــوع الـحــرب األهلية
ي ـن ـك ـش ــف ق ـ ـصـ ــور الـ ـ ـح ـ ــزب ومـ ـس ــؤول ـ ّـيـ ـت ــه
الكبرى في إهمال صعود اليمني اللبناني،
وفي هزال املواجهة ضـ ّـده .ليس أن الحزب
فشل في قراء ة الوضع السياسي اإلقليمي
ـ ـ ـ ـ ـ ال ـعــاملــي وان ـع ـكــاســه عـلــى ل ـب ـنــان ،ب ــل إن
الـ ـح ــزب ل ــم ي ـكــن ح ـتــى ي ـق ــوى ع ـلــى إجـ ــراء
ّ
ق ــراء ة مــاركـسـ ّـيــة لـلـبــورجـ ّ
اللبنانية.
ـوازيــة
ي ـع ـ ّتــرف ال ـب ـطــل أن ق ـي ــادة ّال ـح ــزب ل ــم تكن
تتوقع الحرب ولم تكن تتوقع إطالة أمدها،
ألن ال ـت ـح ـل ـيــل (غـ ـي ــر امل ــاركـ ـس ــي) ل ـل ـق ـيــادة
ّ
ّ
اللبنانية هي
البورجوازية
كــان مفاده أن
«أذك ــى» مــن أن تشعل ال ـحــرب (ص.)٢٤٨ .
ً
أي أن الحزب كان جاهال بالدور الوظيفي
ل ـل ـبــورجـ ّ
ـوازيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة ،واف ـت ــرض أنـهــا
ّ
م ـس ـت ـق ــل ــة ب ــذاتـ ـه ــا (لـ ـك ــن الـ ـبـ ـط ــل ي ـع ـتــرف
ب ـنــدرة ال ـق ــراء ة عـنــد ق ــادة ال ـحــزب — بمن
فـيـهــم ح ــاوي — ويـضـيــف أن كــريــم م ـ ّ
ـروة
«كانت لديه مشكلة في العيون ،فعانى من
صعوبة في القراء ة فصار آخرون يقومون
 .)١٨٣ويـعـتــرف البطل
بــالـقــراء ة لــه» (ص.
ّ
أن ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي فــضــل ق ـي ــادة يــاســر
ّ
اليمينية على كــل فصائل اليسار
عــرفــات
الـفـلـسـطـيـنــي (مـ ــع أن ال ـت ــدري ـب ــات األولـ ــى
ّ
منظمة «الصاعقة»
للحزب شــاركــت فيها
املوالية للنظام السوري (ص).)٢٤١ .
ويـبــدو أن البطل حسم مــوضــوع اغتياالت
الـ ـشـ ـي ــوع ـ ّـي ــن ف ـ ــي الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ـ ّـي ــات .وه ـ ــذا
امل ــوض ــوع بـ ــات وقـ ـ ــودًا ف ــي مـ ـع ــارك الـيـمــن
ّ
ّ
قضية
الرجعي االنتهازي الذي يستغل أية
ضد حزب الله لتأليب قطاعات مختلفة من
الــرأي العام ضـ ّـده .وأدبـ ّـيــات وإعــام  ١٤آذار
كانت حاسمة منذ خروج الجيش السوري
ّ
املسؤولية
من لبنان في تحميل حــزب الله
كاملة عن هذه االغتياالت .لكن ليست هذه
رواية البطل .يلقي البطل باللوم على حركة
«أم ــل» ثــم على االسـتـخـبــارات الـسـ ّ
ـوريــة في
ّ
لبنان (من غير أن يوضح سبب استهداف
األخـ ـي ــرة ل ـل ـحــزب ب ـمــا أن ــه ي ـفـ ّـصــل الـعــاقــة
الوثيقة التي جمعت بني قيادة الحزب وبني
النظام السوري ،الــذي كان يرسل مندوبني
عنده الحتفاالت الـحــزب) .يقول عن «أمــل»:
«وقعت مجازر بيننا وبني حركة أمل العام
ّ
يضيقون
( »١٩٧٨ص ،)٢٧٦ .و «أصـبـحــوا
علينا حتى في بيروت ،يزعجوننا ويعتدون
على مراكزنا» (ص .)٢٨١.يضيف البطل« :لم
ّ
األهلية في تلك
يشارك حزب الله في الحرب
الـفـتــرة بـسـبــب انـشـغــالــه بـخـطــف أشـخــاص
ملـصـلـحــة االس ـت ـخ ـب ــارات اإلي ــران ـ ّـي ــة» (ص.
 ،)٢٨٣ثم يقول« :ليس حزب الله الذي قتلنا
فــا ث ــأر بـيـنـنــا» (ص .)٢٨٥ .ه ــذه الـشـهــادة
ال ـحــاس ـمــة م ــن ق ـي ــادي ف ــي ال ـح ــزب ل ــن تفي
بالغرض ألن أعداء حزب الله الذين يريدون
تقويض سمعة الحزب بني الذين ّ
يؤيدون
املـقــاومــة ضــد إســرائـيــل سـيـصـ ّـرون على أن
الحزب هو املسؤول.
ليست رواي ــة البطل عــن عــاقــة الـحــزب مع
النظام الـســوري مقنعة بتاتًا .هي نموذج
ع ــن الــديــالـكـتـيــك غـيــر امل ـق ـصــود :الـتـحــالــف
والـ ـ ـص ـ ــراع — ب ـح ـســب ال ـت ـن ــاق ــض الـ ـ ــوارد
ً
فــي ال ـك ـتــاب .لـقــد فــوجـئـ ُـت م ـثــا بتفاصيل
الـ ـتـ ـح ــال ــف الـ ــوث ـ ـيـ ــق ب ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــرف ـ ـ ْـن .ك ــان
ً
ق ـ ــادة الـ ـح ــزب م ـث ــا ال يـ ـس ــاف ــرون إال عـبــر
الـخــط الـعـسـكــري (ل ــم يـتـعـ ّـرض الـبـطــل إلــى
ّ
م ـضــاي ـقــات ع ـلــى الـ ـح ــدود إال ف ــي امل ــرت ـ ْـن
ال ـل ـت ـ ْـن مـ ـ َّـر ف ـي ـه ـمــا ع ـل ــى ال ـخ ــط الـ ـعـ ــادي).
تـقــرأ فــي الـكـتــاب عــن وج ــود مـكـتــب خــاص
بالحزب في دمشق لتنسيق العالقة ،كما
تـقــرأ عــن اجتماعات قـ ّـمــة بــن ح ــاوي وبني
ح ــاف ــظ األسـ ـ ــد .ي ـع ـت ــرف ال ـب ـط ــل أن ح ــاوي
ّ
السوريني كثيرًا» (ص.
«أعطى املسؤولني
 ،)٣١٥أي أن االعتراض على موقف النظام
كان في الخذالن ،أو في عدم مكافأة النظام
لـلـحــزب فــي تــأيـيــده لـلـنـظــام .يـقــول البطل:
«كنا دائمًا ّ
نميز ســوريــة» .والـحــزب انتقل
من التحالف مع صالح جديد إلى التحالف
مع حافظ األسد بعد استيالء األخير على
الـسـلـطــة .وي ـع ـتــرف الـبـطــل أن ال ـح ــزب كــان
ضد معاداة كمال جنبالط للنظام السوري
(ص .)٢٦١ .الـعـتــب األســاســي هــو فــي عــدم
تــوزيــر أو دع ــم مــرشـحــي ال ـحــزب للنيابة.
ّ
وينوه الكاتب بتحالف الحزب مع النظام
ّ
الـســوري لكنه يميز حزبه بالقول إنهم لم
يرتموا في أحضان النظام — من دون أن
ْ
االثني (ص.)٢٧٣ .
يشرح الفارق بني

وي ـع ـتــرف الـبـطــل بـعــاقــة وثـيـقــة م ــع نـظــام
ص ـ ـ ّـدام ح ـس ــن ،إذ ي ـق ــول« :ج ـ ــاء ت امل ـبــالــغ
األولـ ـ ـ ــى امل ـن ـت ـظ ـم ــة مـ ــن الـ ـع ــراق ـ ّـي ـ ّـن ال ــذي ــن
أرس ـ ـلـ ــوا املـ ـس ــاع ــدات م ـ ّـن دون مـ ــنـ ــة» ،أم ــا
ال ـن ـظ ــام ال ـل ـي ـبــي ف ـ ـ «ت ــأخ ــر ال ـل ـي ـب ـ ّـي ــون فــي
الـتـكـ ّـرم عـلـيـنــا»(.ص .)٢٥٧ .وفـيـمــا ال يجد
الـبـطــل غـضــاضــة مــن الـتـحــالــف مــع أنظمة
ّ
ّ
ّ
ّ
بالشيوعيني في
استبدادية نكلت
عربية
سنوات تحالف الحزب الشيوعي اللبناني
معهم ،فإنه يستثني النظام الناصري من
ّ
ّ
وده وي ــرك ــز ع ـلــى قـمـعــه لـلـشـيــوعـ ّـيــن كــأن
ّ
ُ
َ
ذل ــك يـ ـق ــارن بــالـقـمــع الـبـعـثــي لـلـشـيــوعــيــن
ول ـغ ـي ــره ــم .ل ـكــن ح ـكــم ال ـك ــات ــب ع ـلــى نـظــام
عـبــد ال ـنــاصــر يــأخــذ مـنـحــى هــزلـ ّـيــا عندما
ي ـقـ ّـيــم تــأم ـيــم ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس — أي أكـبــر
تـحـ ّـد عــربــي لالستعمار الـغــربــي — هكذا:
«كان فشة خلق» (ص .)٣٧١ .واملعركة التي
ّ
الرجعية
خاضها عبد الـنــاصــر ضــد قــوى
ْ
تلفت البطل.
واالستعمار الغربي لم
يبالغ البطل في تقدير حجم ودور مقاومة
الـ ـح ــزب ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة .وال ـب ـط ــل ي ـع ـت ــرف أن
ً
ّ
الـحــزب لــم يـكــن يــومــا حــزبــا ثــوريــا مـقــاتــا.
ّ
وف ـي ـم ــا ك ـ ــان «حـ ـ ــزب الـ ـكـ ـت ــائ ــب» قـ ــد شــكــل
ق ــوى كــومــانــدوس اب ـتــداء مــن ال ـعــام ،١٩٦٦
فـ ــإن الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ب ـقــي ع ـلــى ت ـ ـ ّ
ـردده
ّ
ّ
ف ــي خ ــوض ال ـح ــرب ال ـتــي شــن ـهــا — ض ــده
وضـ ــد ح ـل ـفــائــه — حـ ــزب ال ـك ـتــائــب وبـقـيــة
ميلشيات إسرائيل في لبنان .يقول البطل:
«حصل ما خشيناه حول عسكرة الحزب»
(ص )٢٥٠ .ك ـ ــأن ال ـع ـس ـك ــرة ك ــان ــت خ ـيــار
تـ ــرف .وتـ ـح ـ ّـدث ع ــن خـ ــروج ع ــدد كـبـيــر من
األعـضــاء بسبب االن ـخــراط فــي الـحــرب ألن
الحزب لم يكن ّ
يعد أعـضــاء ه لغير النصر
ال ـن ـي ــاب ــي املـ ـب ــن .وبـ ـع ــد ألي ط ـل ــع ج ــورج
ح ــاوي بـشـعــار «ال ــرد عـلــى عـنــف الــرجـعـ ّـيــة
بالعنف الثوري» (ص )٢٤٦ .أي ترك زمام
ّ
يتحدث
املـبــادرة بيد األع ــداء ،وهـكــذا كــان.
البطل بمبالغة شــديــدة عــن دور «الـحــرس

يبالغ البطل في تقدير
مقاومة
حجم ودور
ّ
الحزب العسكرية

الـشـعـبــي» فــي الـجـنــوب .ويـنـكــر عـلــى حــزب
ال ـل ــه دوره ف ــي ع ـم ـلـ ّـيــات امل ـق ــاوم ــة فـيـقــول:
ّ
الثمانينيات) في
«ولم يشارك حينها (في
ّ
ّ
عمليات املقاومة إال الكبيرة املركبة» (ص.
ّ
 )٢٨٣كــأن الكبيرة املــركـبــة لــم تلعب الــدور
األبرز في إخراج ّ
قوات االحتالل من أرضنا.
ّ
ويزعم أن الحزب الشيوعي قــام بعمليات
املقاومة قبل أن ينشأ حزب الله الذي «كان
ً
ّ
باألميركيني والخطف في
حينها مشغوال
بـ ـي ــروت» (ص )٢٧٨ .ك ــأن ال ـح ــزب ل ــم يكن
ْ
باالثني معًا .لكن يعترف البطل على
يقوم
مـضــض بــالـعــامــل ال ــذات ــي فــي تــراجــع دور
ّ
الشيوعيني فــي املـقــاومــة إذ يـقــول« :لكننا
تــراجـعـنــا ألن ــه لــم تـعــد هـنــاك حـمــاســة عند
ال ـش ـيــوعـ ّـيــن ال ــذي ــن دخـ ـل ــوا ف ــي ح ــال ــة مــن
اإلحباط الشديد» (ص ،)٤١١ .وهذا العامل
ّ
قــلـمــا ي ــرد ف ــي ت ــاري ــخ تـلــك املــرح ـلــة عـنــدمــا
ّ
انسحب آالف من الشيوعيني في الجنوب
وفــي غيرها من العمل السياسي ،وبعض
هـ ــؤالء ع ــاد وان ـخ ــرط ف ــي ح ــرك ــات رجـعـ ّـيــة
ّ
ّ
ّ
شيعية) .لكنه يزعم أن
(سنية أو
طائفية
ّ
«حزب الله منعنا» (ص .)٤١١ .لم يقدم بعد
ً
أي شيوعي دليال واحدًا عن موقعة أو مكان
ّ
ُمـنــع فـيــه الـشـيــوعــيــون مــن الـقـيــام بــأعـمــال
مقاومة .هل كانت الساحة في الجنوب في
ً
ّ
ّ
الشيوعيني الذين
محرمة على
 ٢٠٠٦مثال
أرادوا املشاركة في مقاومة العدوان؟
إن هذه الشهادة تفيد في رسم صــورة من
تاريخ الحزب لكنها تبقى شهادة منقوصة.
ش ـهــادة ج ــورج ح ــداد (امل ـط ــرود) ستصدر
في كتاب في هذا العام ,وستساهم — مع
غيرها مــن الـشـهــادات — فــي كتابة تاريخ
موثوق للحزب.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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تصهين واشنطن
وعدوانية تل أبيب
سعد الله مزرعاني *

ّ
في مرحلة تسلم «املحافظني الجدد» زمام السلطة في إدارة الرئيس جورج بوش االبن وتحت
إشــرافــه ،لــم يـتـ ّ
ـردد كثير مــن الصهاينة ،فــي دولــة الـعــدو ،بتكرار أو إعــان معادلة« :أميركا
تحكم العالم ونحن نحكم أمـيــركــا» .رغــم ذلــك لــم يبلغ الــدعــم الرسمي للصهاينة مــا يبلغه
ّ
اليوم لجهة تبني أجندة متكاملة من ِقبل إدارة الرئيس دونالد ترامب ،لتمكني قيادة العدو
الصهيوني ،وبمبادرة ومشاركة ّ
تامة ونشطة من قبل واشنطن ،من تصفية كامل حقوق
الشعب الفلسطيني ،دون رحمة أو هوادة!
بدأت «القصة» من الوعود االنتخابية للمرشح دونالد ترامب الذي نافس هيالري كلينتون،
ّ
وعبر تدخل صارخ ووقح وغير مسبوق ،من قبل رئيس حكومة العدو ،ضد إدارة الرئيس
ّ
الـســابــق ب ــاراك أوبــامــا .نـتــذكــر كيف ّ
وج ــه مجلس الـشـيــوخ األمـيــركــي (ال ــذي يسيطر عليه
بنفوذ كبير) دعوة إلى بنيامني نتنياهو إللقاء
«الجمهوريون» ويتمتع اللوبي الصهيوني فيه
ٍ
كلمة متجاوزًا األعراف ووزارة الخارجية والرئيس ،في محاولة الستفزاز أوباما وإضعافه
وفرض سياسات عليه أو التراجع عن أخرى (خصوصًا االتفاق بشأن امللف النووي اإليراني).
ّ
منذ فــوز تــرامــب تــوالــت حلقات مسلسل أميركي هجومي فــي دعــم الصهاينة وفــي تبني
سياساتهم وخططهم حيال الشعب الفلسطيني :من تنفيذ قرار نقل السفارة األميركية إلى
القدس ،إلى االعتراف بعنصرية دولــة االغتصاب ويهوديتها ،إلى سحب االعتراف بمكتب
منظمة التحرير في واشنطن ،إلى وقف مساهمة الواليات املتحدة في تمويل «األونروا» ،إلى
االنسحاب من املنظمات الدولية التي صوتت ملصلحة انضمام فلسطني إلــى عضويتها...
ومنذ أيام ،وقف تقديم منح تعليمية لطالب فلسطينيني في الجامعة األميركية في بيروت!!
في مجرى ذلك ،وفي خدمة هذا املسار العدواني ،استخدمت واشنطن كل أشكال الضغوط
لفرض مواقفها على الــدول التي عارضت سياساتها أو تـ ّ
ـرددت في السير في ركــاب هذه
السياسات .كانت سفيرة واشنطن لــدى األمــم املتحدة نيكي هايلي تترجم هــذه الضغوط
بأكثر األشكال غطرسة وتهديدًا ،ما أثار استغراب العالم ،خصوصًا أن واشنطن هي التي
انقلبت على الـقــرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية :من قــرار حق الـعــودة ،إلى
القرار بشأن القدس ،إلى تمويل «منظمة إغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني» ،إلى مشروع
الدولتني والعاصمتني ،إلى قــرار مجلس األمــن  242الــذي يطالب الصهاينة باالنسحاب إلى
حدود  4حزيران ،إلى إقامة دولة فلسطينية وفقًا لقرار التقسيم األول الذي َّ
شرع في عام
بة على أرض فلسطني وقيام دولة ثانية فلسطينية ...واشنطن هي
 1947إقامة دولة
ِ
مغتص ّ
التي تتنكر لكل ذلك ،وتعطل املفاوضات ملصلحة مشروع صهيوني بالكامل يحمل عنوان
«صفقة القرن».
املفارقة ّ
املتممة لهذا السياق العدواني ،أن واشنطن ّمارست ضغوطًا موازية أيضًاً ،من أجل
فــرض التطبيع مع دولــة الكيان الصهيوني ،مستغلة النزاعات في املنطقة ،ومسهمة ـ إلى
أقصى الحدود ـ في تهميش الصراع مع العدو الصهيوني واستبدال الصراع مع الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية وسياساتها وعالقتها وبرامجها به ...املفارقة األخرى ،األغرب واألخطر،
أن هذه اإلدارة التي تطالب حلفاءها وأتباعها العرب بأكبر خطوات التطبيع مع العدو وأسرعها،
ً
تفرض عليهم أيضًا ،فضال عن أولوية الصراع وحصريته مع إيران ،تقديم أثمان خيالية في
مقابل الــدعــم والحماية فــي الــداخــل وال ـخــارج ،أي فــي الـصــراع على السلطة ،مــن جهة ،وفي
الصراعات ذات الطابع الحدودي أو السياسي أو اإلقليمي ،من جهة ثانية .وال يتردد سيد
َّ
البيت األبيض في التفاخر بــأن «لكل شــيء ثمنًا» ،وأنــه قد وفــر لبالده مليارات ومليارات
الدوالرات عبر صفقات ستؤمن مئات آالف فرص العمل للشباب األميركي ،وال بأس من أن
تغطي إدراة ترامب ،لهذا الغرض ،جريمة اغتيال الصحافي جمال الخاشقجي في سفارة
بالده في تركيا!
يتصل بذلك ،في املقام الثالث ،إدارة سياسات ،من قبل إدارة ترامب ،تستبدل بالتدخل املباشر
الذي أخفق في العراق وأفغانستان ،سياسات إثارة النعرات واالنقسامات وتشجيع التطرف
واإلرهــاب واعتمادهما ،بشكل شبه مفضوح ،وكذلك تغذية الصراعات ذات الطابع القومي
والعرقي والطائفي .وهي تستغل في كل ذلك أزمات وخالفات قديمة ،وكذلك أخطاء ونزاعات
جديدة .وتستغل خصوصًا ،في هذه املرحلة ،الصراع املذهبي مستفيدة مما تتسم به التعبئة
املعتمدة من قبل املتصارعني ،في هــذا االتـجــاه ،وذلــك لعزل خصومها ،من جهة ،والدعــاء
دعم حقوق أقليات قومية مضطهدة تاريخيًا على غرار ما حصل مع الكرد ،من جهة ثانية.
َّ
إن «انسحاب» واشنطن من سوريا الــذي أكــده الرئيس ترامب أخيرًا ،إنما هو الوجه اآلخر
النخراط أكبر في تغذية النزاعات والتفتيت والعبث بالخرائط وباملصالح .والخطط والتوجهات
املشبوهة في هذا اإلطار تمأل تقارير مراكز األبحاث األميركية .وهي ،جميعًا ،تتحدث عن
ّ
تقسيم املنطقة ودولها وتجزئتها وإعادة فكها وتركيبها ...فيما املستفيد األساسي والوحيد
من كل ذلك ،العدو الصهيوني.
ال شك في أن املبادرة الروسية في التدخل العسكري في سوريا في نهاية صيف عام ،2015
قد أربكت الكثير من الحسابات األميركية .لكن واشنطن ورغم اضطراب وتلعثم سياسات
ترامب ،تراهن على استنزاف موسكو هي األخرى ومعها ،طبعًا ،طهران والصني وكل أولئك
الذين يحاولون عرقلة السياسات األميركية في املنطقة والعالم ،بما فيهم أوروبا نفسها.
في السياق عينه ،وفي ما َّ
خص املنطقة تحديدًا ،ونظرًا لألطماع الصهيونية وتنامي نزعة
العدوان والتطرف في الكيان املغتصب ،وبسبب محاولة االستفادة ،إلى الحد األقصى ،من
إدارة ترامب التي تجاوزت أحالم الصهاينة أنفسهم في دعمها لهم ،في ظل كل ذلك ،وضمن
شروط قد تتوافر في هذه املرحلة أو تلك ،ليس من املستبعد أن يلجأ الصهاينة ،بدعم أميركي،
إلــى شـ ّـن ع ــدوان كبير فــي املنطقة بهدف فــرض وقــائــع جــديــدة .ويـعـ ِّـول الصهاينة ،فــي هذا
الصدد ،على تنامي عالقاتهم مع عدد من الــدول الخليجية والعربية األخــرى .وهي سانحة
غير مسبوقة ملمارسة عدوان قد يحظى ،في شروط معينة ،بدعم علني من الحلفاء السريني
للكيان الصهيوني بذريعة أنهم والصهاينة في موقع واحد بمواجهة الخطر اإليراني!
هذا سياق يحتاج في الواقع إلى ُّ
تفحص ومتابعة .وهو يحتاج أيضًا إلى املراجعة والتصحيح
ّ
لبعض السلوكيات واملمارسات والشعارات التي تقدم هدايا مجانية إلى األعداء من أجل إمرار
مخططاتهم وإنجاحها على حساب املصير واملصالح العربيني ،وكذلك على حساب دول
مصالح شعوب املنطقة باستثناء العدو الصهيوني طبعًا.
* كاتب وسياسي لبناني
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رأي

رأي

مذكرات

ّ
ً
«األخبار» تنشر فصوال من مذكـــرات حكيم الثورة []4/1
في الذكرى الحادية عشرة لرحيل المناضل
والقائد الفلسطيني والعربي جورج حبش
( 26كانون الثاني /يناير  ،)2008أحد أبرز
مؤسسي حركة القوميين العرب ،واألمين
العام المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطينُ ،يصدر «مركز دراسات الوحدة

ّ
العربية» ،مذكرات جورج حبش في كتاب
بعنوان «صفحات من مسيرتي النضالية»،
في تغطية ألبرز محطات تجربته النضالية.
ّ
خص المركز «األخبار» ببعض فصول الكتاب،
ّ
تقديمها ومراجعتها الكاتب سيف
ى
تول
ُ
دعنا وستنشر تباعًا في حلقات

جورج حبش :االشتباك األخير
سيف دعنا
«سوف أذهب إلى أرض وطني وأقول:
عانقيني بال أي خوف،
وإذا كان كل ما أعرف القيام به هو أن أتكلم ،فأنني لن
أتكلم إال من أجلك
وسأقول لها أيضًا:
فمي سوف يكون صوت كل تلك املآسي التي ليس لها
فم،
وصوتي ســوف يكون صــوت حرية كل الذين يقبعون
في زنازين القهر
وعلى الطريق سوف أظل أردد لنفسي
وقبل أي شيء ،لجسدي وكذلك لروحي:
حذار
حذار ِ
ِ
مــن الـقـبــول بموقف املـتـفــرج العقيم ،ألن الـحـيــاة ليست
مشهدًا،
وألن بحرًا من املآسي ليس مجرد مقدمة مسرحية،
وألن إنسانًا يصرخ من العذاب ليس مجرد دبًا راقصًا»
إيميه سيزير ـ ـ ـ «مذكرات العودة إلى أرض الوطن»
ّ
«إل رج ــال مــؤمـنــون ،ونـســاء مــؤمـنــات ،يحفظ الـلــه بهم
األرض ،بــواطـنـهــم ك ـظــواهــرهــم ،بــل أج ـلــى ،وســرائــرهــم
كعالنيتهم ،بل أحلى ،وهممهم عند الثريا ،بل أعلى ،إن
ُعرفوا تنكروا ،وإن ُرئيت لهم كرامة أنكروا .فالناس في
غفالتهم ،وهــم فــي قطع فالتهم ،تحبهم بـقــاع األرض،
وتفرح بهم أفالك السماء».
ابن الجوزي في «وصف األبدال»

تقرأ جورج حبش فتعرف
أنه هكذا فقط يكون الثوار
الحقيقيون
نص الحكيم األخير يصلح أن
يكون بيانًا ثوريًا يؤسس لمراجعة
حقيقية لمرحلة سابقة
«األبــدال» أو «البدالء» في التقليد الصوفي ،كما
جاء في «لسان العرب» ،هم «قوم من الصالحني،
بهم يقيم الله األرض ،أربعون في الشام وثالثون
في سائر البالد ،ال يموت منهم أحد إال قام مكانه
ً
آخــر فلذلك ُسـ ّـمــوا أب ــداال» .ويــذكــر ابــن عربي في
ً
«الفتوحات املكية» أن «ثم رجاال سبعة يقال لهم
األبدال يحفظ الله بهم األقاليم السبعة ،لكل بدل
إقليم ،وإليهم تنظر روحانيات السموات السبع،
ولكل شخص منهم قوة من روحانيات األنبياء
الكائنني في هذه السموات» .وينقل هادي العلوي
عن ابن شميل :أن «األبدال خيار بدل من خيار»،
وعــن ابــن السكيت« :سمي املـبــرزون في الصالح
ً
أبداال ألنهم أبدلوا من السلف الصالح (أي قاموا
مـقــامـهــم ب ـعــد ذه ــاب ـه ــم) .واألب ـ ـ ــدال ه ــم األول ـي ــاء
والعبادُ ،سموا بذلك ألنهم كلما مات منهم أحد
أبــدل بآخر» .أما عالمتهم ،كما نقل الزبيدي في

«تاج العروس» أنه ال يولد لهم ،أو «ال يولد لهم
ولدًا ذكرًا» ،كما جاء في ترجمة صاحب «مطالع
املـســرات بجالء دالئــل الـخـيــرات» ،محمد املهدي
الـفــاســي (وه ــو مــن األبـ ــدال ،كما ينقل البعض).
وإذا وقفنا عند قول الزبيدي أنه ال يولد لهم ولد
ذكــر ،يقول هــادي الـعـلــوي :ف ـ «هــذه حــال املسيح
ً
الذي لم يتزوج أصـال .وحال محمد الذي لم يكن
ل ــه ول ــد ذكـ ــر .وك ــذل ــك ح ــال مـعـظــم الـصــوفـيــة من
األقطاب .ومن املعاصرين لم يكن لكارل ماركس
ولد ذكر ولم يولد للينني».
أما «األوتاد»« ،الذين يحفز الله بهم العالم» ،فهم
كما يذكر ابن عربي «أخص من األبدال» .أو أخص
األبدال ،في املذاهب الصوفية ،وهم أيضًا «أضنان
الـلــه» .واألض ـنــان ،كما يشير هــادي العلوي ،من
الضن« ،أي البخل الشديد» ،و«ضنائن الله» هم
الــذيــن يـضــن الـلــه بـهــم عــن الـفـســاد .وف ــي «لـســان
ال ـع ــرب» ه ــم «ال ـخ ـصــائــص م ــن أه ــل ال ـلــه تعالى
ّ
الــذيــن يـضــن بـهــم لنفاستهم عـنــده تـعــالــى ،كما
ّ
قال عليه الصالة والـســام»« :إن لله ضنائن من
خلقه ألبسهم النور الساطع يحييهم في عافية
ويميتهم فــي عافية» .واألوت ــاد مــن األب ــدال ،كما
ج ــاء عـنــد اب ــن عــربــي فــي «ال ـف ـتــوحــات» .وال ـقــول
«إن الـلــه يقيم بهم األرض هــو مــا يعطيهم اسم
األوتــاد» ،وهــذا «مأخوذ من الفلك القرآني حيث
اعـتـبــرت الـجـبــال أوتـ ــادًا ل ــأرض تمنع ميالنها
وتـثـبـتـهــا ف ــي م ـس ـت ـقــرهــا ،واس ـت ـع ـيــرت ل ــأب ــدال
األوتاد ألن وجودهم على األرض يمنع أهلها من
الفساد ويبقيهم على حال الصالح واالستقامة
فال تنخسف بهم».
لهذا ،فاألبدال ،في مذهب الصوفية ،هم قوة الخير
املضادة ،في هذا الكون ،لقوة الشر والخراب التي
ّ
يمثلها الـفــاســدون والخونة وأصـحــاب السلطة
واملـ ــال وال ـج ـشــع .وه ــم ق ــوة اإلنـســانـيــة وروحـهــا
التي تعطي الحياة معناها وتوازنها وتحميها
من خراب قوى الخراب في هذه األرض .لذلك هم
أيضًا كاألوتاد (الجبال) التي تحمي األرض من
امليالن وتحفظ لها ّ توازنها بموازنتها للفساد
وال ـخــراب ال ــذي يمثله جشع أهــل الــدولــة ورأس
املال ورجال الدين.
هكذا كان جورج حبش ،من ضنائن الله ،ومن أوتاد
األرض .أفنى عمره ثائرًا يقاوم العدو ،وأفناه
َ
هذه َ
الغارقني في الفساد والخيانة
املتنفذين
زيغ
ُيق ِّوم
ّ
ّ
والشر والخراب ،ليجعل منا بشرًا أفضل ،وليعطي
لـهــذه الـحـيــاة تــوازنــا يجعل العيش فيها ممكنًا
ويـبـقــي األم ــل حـيــا .تـقــرأ كـلـمــات ه ــذا الـثــائــر غير
ـم ،وغير املقهور ،رغــم كل
املـهــزوم ،رغــم كــل الـهــزائـ ّ
القهر ،فال تطلب وال تتمنى إال أن يكون لــدى كل
ّ
منا شيء قليـل من هذه القناعة التي ال تتزعزع،
ّ
وح ـ ــظ قـلـيـ ــل م ــن هـ ــذه ال ـش ـجــاعــة ال ـفــائ ـقــة الـتــي
ال تهزم ،ونصيب صغير من تلك القوة الروحية
العظيمة غير القابلة للكسر .تقرأ جــورج حبش
فتعرف أنــه هكذا فقط يكون الـثــوار الحقيقيون.
تقرأ جــورج حبش فتتأكد أن هناك طريقًا واحدًا
ووحيدًا للنصر وطريقًا واح ـدًا ووحيدًا لتحرير
فلسطني ه ــو طــريــق ج ــورج ح ـبــش .ت ـقــرأ ج ــورج
حبش فتعرف أن هناك تعريفًا واحدًا ووحيدًا فقط
للحرية الحقيقية وتعريفًا واحدًا ووحيدًا للكرامة
ه ــو ت ـعــريــف ج ـ ــورج ح ـب ــش .ت ـق ــرأ ج ـ ــورج حبش
فـتـعــرف أن هـنــاك مـعـنـ ًـى واح ـ ـدًا ووح ـي ـدًا للوطن
ً
ومعنى واحدًا ووحيدًا لفلسطني هو معنى الوطن
ومعنى فلسطني عند جورج حبش.
ل ـقــد ب ــدا ل ــي صــائ ـبــا أول األم ـ ــر ،ق ـبــل أن ت ـب ــدأوا

بقراءة النص األخير لحكيم الثورة الفلسطينية،
ّ
ً
أن أتكلم قليـال (وسأتجرأ ألقول باسم الجميع)،
ف ــي م ــدي ــح ذلـ ــك ال ــرج ــل ال ـش ـج ــاع ،ال ـ ــذي سـعــى،
بأكثر مما يستطيع أي إنـســان آخــر ،إلــى صوغ
الفكرة وصناعة األمــل الــذي ال يــزال يعيش فينا
ويعطينا الـقــدرة على العيش واالسـتـمــرار رغم
كــل ش ــيء .لـقــد ب ــدا لــي األم ــر صــائـبــا ج ـدًا ونحن
نقف أمام كلماته األخيرة ،أن أكتب متحدثًا ،ولو
ً
قليـال ،باسم جيل جديد أعيد بناؤه في عقيدة
ال ـج ـب ـهــة الـشـعـبـيــة وع ـق ـي ــدة فـلـسـطــن األصـلـيــة
واألصيلة التي أسس لها وأسسها جورج حبش،
تلك العقيدة العروبية األصيلة التي ال تعرف أي
مهادنة مع الـعــدو ،وال تـعــرف أي مساومة حتى
على ّ
حبة رمــل واح ــدة مــن أرض فلسطني .لهذا،
ف ــإذا كــان هـنــاك أي شــيء يجعل مــن املـنــاســب أن
ً
أكتب أنا ،أو أي رفيق من جيلي هذا النص ،بدال
مــن أح ــد آخ ــر مــن ال ــرج ــال ذوي الـشـعــر األبـيــض
اآلن ،أولئك الذين كانوا مع الحكيم منذ البداية،
وش ــارك ــوه فــي املـقــاومــة وف ــي املـعــانــاة والتفاني
فــي م ـشــروع تـحــريــر فلسطني لـعـقــود ،فـهــو فقط
األمل بأن تكون هذه مناسبة لنا جميعًا لنجدد
التزامنا ووفاءنا مرة جديدة لهذا الرجل العظيم،
ولنهجه ،ولطريقه الــذي اختطه منذ خسارتنا
فلسطني وحتى اللحظة األخيرة من حياته.
ً
ال أكـتــب مــدخــا لـهــذا الـكـتــاب ال ــذي يـصــدر في
الذكرى الحادية عشرة لرحيله خضوعًا للحزن،
أو ل ـلــوعــة امل ـش ـت ــاق امل ـص ــاب ب ـف ـقــدان الـحـبـيــب
وال ـ ـ ـقـ ـ ــدوة ،بـ ــل مـ ــن أج ـ ــل ت ـم ـج ـيــد ه ـ ــذه ال ـ ــروح
العظيمة التي أعطيت لنا ،ولكي َ ندخل مجددًا
في شراكة وثيقة وعهد جديد وق َسم جديد مع
ه ــذا الــرجــل الـشـجــاع وامل ـث ــال .فــالـكـثـيــرون منا
يشعرون بهذه الشراكة ،ويشعرون بحاجتهم
إلـيـهــا اآلن أكـثــر مــن أي وق ــت مـضــى .فلقد كــان
ً
جـ ـ ــورج ح ـب ــش ق ــائـ ـدًا ومـ ـق ــاوم ــا ومـ ـ ـث ـ ــاال؛ ك ــان
ً
م ـث ــاال ف ــي نـعـمــة الـبـطــولــة ال ـف ــري ــدة ،والـتـفــانــي
الــام ـحــدود ،الـتــي كــانــت طــريــق حـيــاة وطريقة
ً
عـيــش واح ــدة ووح ـيــدة ل ــه .ك ــان م ـثــاال فــي قــوة
روح ــه ووضــوحــه وصــدقــه وتـفــانـيــه وصالبته
وشـجــاعـتــه ال ـتــي فـضـحــت كــل أول ـئــك «ال ـق ــادة»
املزورين بضعف روحهم وكذبهم واستسالمهم
وخنوعهم وجبنهم .وكل هذه الروعة والعظمة
والـ ـق ــوة ك ــان ــت م ـتــواف ـقــة ت ـمــامــا ،رغ ــم ك ــل ذل ــك،
م ــع ال ـت ــواض ــع امل ــذه ــل ل ــرج ــل م ـث ـلــه وب ـم ـقــامــه،
وببساطة التفاني الالمتناهي حتى اللحظة
األخـ ـي ــرة م ــن أجـ ــل فـلـسـطــن وأه ـل ـه ــا وال ــوط ــن
العربي وأهـلــه .وشراكتنا مع الحكيم وعهدنا
له هما شراكة وعهد ،كذلك ،مع كل الذين أفنوا
أعمارهم يقاومون على طريق تحرير كل الوطن
امل ـس ـلــوب .شــراكــة وعـهــد حـتــى الـنـهــايــة مــع كل
الذين أفنوا أعمارهم يقارعون الصهيونية في
الــزنــازيــن أو فــي ســاحــات القتال .شــراكــة وعهد
مع كل الذين أصبحت فلسطني قضيتهم األولى
واألخيرة ،قضيتهم العامة وقضيتهم الخاصة،
وأعطوها ،مستلهمني القليل من نموذج القائد
َّ
جــورج حبش ،كــل ثانية مــن أعـمــارهــم الفانية.
أكتب باسمنا جميعًا لنتعهد للحكيم ،ونتعهد
لكل ه ــؤالء األب ـطــال ،بــالــوفــاء والـقـســم والعهد،
ً
وأن نتعهد أوال وقبل أي شيء لفلسطني حبنا
إل ــى األب ــد ،واسـتـعــدادنــا للتضحية مــن أجلها
وفي سبيلها بكل شيء وبأي شيء ،وأن نتعهد
للصهاينة األعداء كرهنا وحقدنا وعزمنا على
مقاومتهم حتى النهاية.

عن النص
«والدة الـ ـ ـق ـ ــارئ س ـت ـك ــون ح ـت ـم ــا ع ـل ــى ح ـســاب
الكاتب» ،جادل روالند بارث في «موت الكاتب».
فـعـلــى الـ ـق ــارئ ،ي ـق ــول ،تـقــع م ـســؤولـيــة اإلم ـســاك
بــاملـعـنــى الـنـهــائــي لـلـنــص ،وبــال ـتــالــي ،فــالـقــارئ،
بكل مواصفاته وخلفيته وإمكانياته وهوياته،
ولـيــس الـكــاتــب ،هــو امل ـســؤول األول واألخ ـيــر عن
فهم الـنــص (وبــالـتــالــي عــن نـجــاح هــذا الـنــص أو
فـشـلــه) .لـهــذا ي ـجــادل ب ــارث ،أي ـضــا ،بــأنــه ينبغي
فصل النص عــن صاحبه لتحريره مــن «طغيان
التفسير» .وفــي مخالفة ظاهرية (ظاهرية فقط
في رأيــي) لهذه الــرؤيــة ،يركز ميشيل فوكو ،في
ن ـ ّـص يـقـصــد م ـنــه ،كـمــا فـهـمــه ك ـث ـيــرون ،مخالفة
زعم بــارث ،على «وظيفة الكاتب» التي تتمحور
حول دوره التصنيفي للنص في سياق خطابي
معني .يبدو في نص فوكو ،ما هو الكاتبٌ ،
دور
مــا للكاتب (ظاهريًا فــي الحقيقة ال أكـثــر) ،وهو
مـمـكــن ف ـقــط ف ــي س ـي ــاق خ ـطــابــي .ب ـص ــورة أدق،
تضيء رؤية فوكو ،بتركيزه على الخطاب ،على
مجاالت وإمكانيات السيطرة والتحكم باملعنى
الــذي تحدد معه وتحد بدورها بالضرورة دور
الكاتب .هذا الجدال الباريسي ـ ـ ـ الباريسي ما بعد
الحداثي ،بالشكل والجوهر ،لم ينتهِ حتى رغم
التدخل الساخر لجاك دريــدا الحقًا في «ميتات
روالن ـ ــد بـ ـ ــارث» .ه ــو جـ ــدال ب ــاري ـس ــي  -بــاريـســي
يشوبه الكثير من الترف الذي ال يعرفه وال حتى
يهتم به الكثير من الكتاب (والنصوص) الذين
ت ــأخ ــذ ال ـك ـت ــاب ــة ع ـن ــده ــم م ـع ـن ـ ًـى وه ــدف ــا ودورًا
ووظيفة مختلفة.
فــالـكـتــابــة «ف ـعــل تــاري ـخــي» ل ــدى مــن ي ــرى نفسه
منخرطًا جديًا في واقع عصره .وفي حالة العرب،
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد هــزي ـمــة ع ــام  ،1967أصـبـحــت
ً
ال ـك ـتــابــة «ف ـع ـ ــا م ـق ــاوم ــا» بــام ـت ـيــاز ،ك ـمــا ج ــادل
الـنــاقــد امل ـصــري غــالــي ش ـكــري .فـفــي حــن شكلت
النكبة س ــؤال ال ـعــرب ال ــوج ــودي ،وس ــؤال إمـكــان
اسـتـمــرارهــم الـتــاريـخــي كشعب وثـقــافــة ،وســؤال
تـحــولـهــم مــن أم ــة فــي ط ــور عملية تــاريـخـيــة من
التشكل أصابتها النكبة بحالة قطع عنيفة إلى
أمــة تــدخــل مـســرح الـتــاريــخ ،أصـبــح على الكاتب
العربي «إنتاج فكر ولغة يجسدان إرادة الدفاع
عما هو مهدد باالنقراض في الحياة العربية».
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك .لهذا بالضبط
ال يزال الشهيد غسان كنفاني يحتل مكانة فريدة
ومتميزة بني كل الكتاب العرب والفلسطينيني.
ف ـهــو ل ــم ي ـك ــن م ـس ـكــونــا ف ــي ك ـت ــاب ــات ــه بـتـصــويــر
الحاضر القادم من ماضي النكبة فقط ،بل ،وربما
أهــم من ذلــك ،كــان مهمومًا باستتباع ذلــك بفتح
آفاق للمستقبل .لهذا كان كل نص لكنفاني ،أدبيًا
ك ــان أم سـيــاسـيــا ،أشـبــه بـبـيــان ث ــوري .فكنفاني
كان نموذجًا لكاتب من نوع خاص جدًا اقتضت
وجوده الحالة العربية الجديدة .فما بعد النكبة،
وت ـحــدي ـدًا م ــا بـعــد ثـ ــورة  1952ف ــي م ـصــر ،الـتــي
ساهمت فــي التأسيس لنشوء حــركــات التحرر،
«تـفــاقــم دور الـكــاتــب» ،كما ج ــادل إدوارد سعيد
ف ــي «ت ــأم ــات ف ــي امل ـن ـف ــى» .ه ـكــذا كــانــت الــدعــوة
إلى الثورة «دقوا جدران الخزان» في «رجال في
الحكيم في رسالة التعزية
الشمس» .ولهذا ذكر ّ
آلنــي كنفاني «إنـنــا تلقينا (باستشهاد غسان)
ضربة موجعة جدًا».
ّ
فأهم ما قام به
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك.
قسطنطني زريق ،صاحب «معنى النكبة» ،وأحد

ملهمي الحكيم ،في كتابه عن النكبة ،غير تعريفه
للحدث وحـفــره للمصطلح ،هــو «إل ـقــاؤه الضوء
على مشكلة الحاضر ،موقع املعاصرة اإلشكالي،
الذي يشغله العرب ويعملون على إعاقته» .فلقد
َّ
أدرك مبكرًا أن مــا ينبغي على «الـكــتــاب» العرب
ال ـق ـي ــام ب ــه ب ـم ـعــرفــة ودراي ـ ـ ــة ه ــو خ ـلــق ال ـحــاضــر
تمهيدًا ملعركة استعادة االستمرارية التاريخية،
ورأب الصدع الذي تسببت به النكبة ،واألهم من
كل ذلك إطالق إمكان تاريخي للتغيير.
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك .لهذا بالضبط
علق باولو فريري في كتابه «تعليم املقهورين»
أن «أسـ ـل ــوب [ت ـش ــي] غ ـي ـفــارا ال ــواض ــح ف ــي ســرد
تجاربه هــو ورفــاقــه ،ووصــف عالقته بالفالحني
الفقراء املوالني لهم بلغة إنجيلية تقريبًا ،يكشف
ال ـقــدرة الكبيرة لـهــذا الــرجــل املــدهــش على الحب
والتواصل مع الناس».
الكتابة فعل مقاومة وفعل اشتباك .هكذا يتوجب
قراءة النص األخير ،وفهم الفعل األخير ،لجورج
حبش وإدراك الهدف منه .فهذا النص ليس سردًا
ب ــا غ ــاي ــة ،أو ه ــذا ل ـيــس سـ ــردًا أراد ل ــه صــاحـبــه
أن ي ـكــون نــوعــا م ــن الـتــاريـخــانـيــة أو ال ـســرديــات
األكاديمية أو املذكرات الذاتية .ليس سردًا أراد له
صاحبه أن يكون مجرد أرشفة أخرى للتاريخ بال
غاية أو ملجرد األرشـفــة .فالتاريخ يجب أن ُيقرأ
ً
أوال وأخ ـي ـرًا كحالة أيــديــولــوجـيــة .يجب أن ُيقرأ
ُ
كتحفيز لعمل مستقبلي .يجب أن يقرأ كخارطة
طريق للمقاومة والتغيير وال ـثــورة .ففي نهاية
األمـ ــر ،كــل الـحـقــائــق ال ـتــي يـخـتــارهــا مــؤرخــو أي
مرحلة من بني آالف الحقائق األخرى ،هي (لذلك)
ً
ذاتـيــة وسياسية أوال وأخ ـي ـرًا ،كما ج ــادل مــؤرخ
الثورة البلشفية إدوارد هاليت كار .لهذا ،فجوهر
الـتــأريــخ لـيــس الـنــص وح ــده أو بـحــد ذات ــه (على
أهميته) ،بقدر مــا هــو االسـتـشــراف واألف ــق الــذي
يفتحه أمامنا ،فيضع السرد أو النص نفسه في
حيز املقاومة وسياقها في املستقبل ،وحتى يمكن
أن يعمل على تأسيس مسارها بفتحه آفاقًا من
اإلمكانات التحويلية  -هذا هو املعنى الحقيقي
لفكرة أن «الناس تموت والفكرة ال تموت».
الـكـتــابــة فـعــل مـقــاومــة وفـعــل اشـتـبــاك ،ألن الفعل
واالشتباك املقصودين هنا بالذات هما اشتباك
وفعل من أجل تكوين الوعي وخلق اإلنسان من
جهة ،وإسقاط الخرافات (مــن خرافة «إسرائيل»
ن ـف ـس ـه ــا إلـ ـ ــى ك ـ ــل ال ـ ـخ ـ ــراف ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ي ـس ــوق ـه ــا
املهزومون) ،من جهة أخرى .الكتابة فعل مقاومة
واش ـت ـبــاك ،ألن الـكـتــابــة عـمــل ،وألن الـعـمــل نفسه
(وال ـف ـعــل املـشـتـبــك نـفـســه) ه ــو ال ـش ــيء الحقيقي
الوحيد فــي الـتــاريــخ ،والـشــيء الحقيقي الوحيد
في هذه الحياة ،وما عداه هو الخرافة والتزوير.
لـهــذا ،فالكتابة ك ـ «فـعــل مقاومة وفـعــل اشتباك»
هــي أكـثــر توصيف مناسب للنص األخـيــر الــذي
تــركــه لـنــا ج ــورج حـبــشُ ،
ويـنـشــر بـعــد أح ــد عشر
عامًا على رحيله .فهذه ليست محاولة للتأريخ
بـقــدر مــا هــي إح ــدى م ـحــاوالت الحكيم املـتـعــددة
لــاشـتـبــاك مــرة أخ ــرى مــع األسـئـلــة الـكـبــرى التي
َّأرقته منذ اتفاقيات أوسلو ،وتحديدًا مع انعقاد
املؤتمر الخامس للجبهة الشعبية ( )1993حني
أرسل الحكيم أول إشارات العزم على التخلي عن
األمانة العامة ،وأصر عليها ونفذها في املؤتمر
السادس ( )2000من أجــل خــوض مرحلة جديدة
م ــن ال ـن ـضــال تـتـمـثــل ،ك ـمــا ك ـت ــب ،بــالـعـمــل «عـلــى
إنـشــاء مــركــز [ال ـغــد] ال ــذي ُيعنى بــدراســة تجربة
حركة القوميني العرب ومن ثم الجبهة الشعبية

واألحزاب القومية األخرى ،وكذلك تجربة الثورة
الفلسطينية امل ـعــاصــرة ،وأي ـضــا الـعـمــل القومي
منذ النكبة ،بحيث تكون تجربة الجبهة والحركة
واألحزاب والتجارب األخرى درسًا مفيدًا ملتابعة
النضال الوطني والقومي ،من دون أن يعني ذلك
ابتعادي من ساحة النضال الوطني والقومي».
فــي ثـنــايــا ه ــذا ال ـنــص ال تــوجــد فـقــط الـكـثـيــر من
األسـئـلــة الـتــي كــانــت ت ــؤرق حبش وك ــان يــرى في
الـتـصــدي لـهــا واإلج ــاب ــة عـنـهــا مـســؤولـيــة ثــوريــة
ووطنية وقومية وإنسانية ،وليس في هذا النص
فقط الكثير من الحديث في التاريخ وعن التاريخ
واألح ـ ـ ــداث وال ـت ـج ــارب ال ـف ــردي ــة وال ـج ـم ـع ـيــة ،بل
يوجد أيضًا الكثير مما يمكن أن نفهمه ونعرفه
عن شخصية صاحب هذا النص وروحــه وقلبه،
وال ـن ـم ــوذج ال ــذي يـنـبـغــي أن ي ـكــون عـلـيــه الـثــائــر
الحقيقي والقائد الحقيقي واملقاوم الحقيقي ،ما
نصوصنا التراثية
دفعني إلى البحث عميقًا في
ّ
الستلهام توصيف لهذه الــروح الـفــذة والفريدة.
فعقب النكبة مباشرة ،يكتب الحكيم« ،حصلت
عـمـلـيــة االن ــدم ــاج ال ـك ـلــي والـ ـص ــادق بـيـنــي وبــن
العمل الكلي من أجل قضية شعبي ووطني».
فــي ثـنــايــا هــذا الـنــص صــدق ووض ــوح وشجاعة
نادرة في زمن يدعي فيه «البطولة» و«الصراحة»
و«الوضوح» كل من أراد ذلك فقط لتبرير تخاذله
وعـجــزه وكــذبــه واسـتـســامــه« .إنـنــي ع ــادة أحــدد
ـأن
مــوق ـفــي ال ـس ـيــاســي وم ــوق ــف ال ـج ـب ـهــة ب ـعــد ت ـ ٍ
وتـفـكـيــر ،ولكنني أع ـتــرف أن ــه فــي سـيــاق الـثــورة
تأتي لحظات أفكر فيها بعقلي وقلبي ووجداني
مـعــا» .xهــذا مــا قاله الحكيم ،فــي سياق تفسيره
ملقولة «س ــادات فلسطني» التي نعت بها عرفات
عـقــب زيــارتــه نـظــام كــامــب دايـفـيــد ،وظــل يــرددهــا
الحقًا رغم عتب البعض من رفاقه عليه لخروجه
ع ــن «ح ـ ــدود ال ـل ـيــاقــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .ل ـه ــذا فـنــص
ال ـح ـك ـيــم األخ ـي ــر يـصـلــح أن ي ـك ــون ب ـيــانــا ثــوريــا
حقيقيًا يؤسس ملراجعة حقيقية ملرحلة سابقة
مـلـيـئــة بــال ـب ـطــوالت ،وح ـتــى مـلـيـئــة بــامل ـع ـجــزات،
ولكنها مليئة أيضًا باملآسي والهزائم والخداع.
فــي ثـنــايــا ه ــذا الـنــص أيـضــا حــديــث عــن الـتــاريــخ
وفي التاريخ ،ولكن بإيقاع ثوري فريد يعيد إلى
ال ــذاك ــرة الـخـطــاب ال ـث ــوري الفلسطيني األصـلــي
واألص ـي ــل ،ويـعـيــد إل ــى ال ــذاك ــرة بـيــانــات الجبهة
الـشـعـبـيــة ووثــائ ـق ـهــا األولـ ــى ون ـص ــوص املـيـثــاق
الوطني غير املعدل ،وكأنها محاولة لبث الحياة
من جديد في روحنا« :كانت وجهة نظر أبو عمار
وفـتــح وع ــدد كبير مــن أع ـضــاء املـجـلــس الوطني
وبعض الفصائل هي قيام دولــة فلسطينية إلى
جانب «إسرائيل» ،أي قيام دولتني على األرض،
بينما كــانــت الـجـبـهــة الشعبية تــريــد دول ــة على
األرض مع االستمرار في النضال من أجــل إزالــة
هــذا الكيان الصهيوني البغيض» .هكذا يذكرنا
الحكيم ،بما قاله مــرة الشهيد عماد مغنية ،عن
ّ
الهدف الــذي علينا أل ننساه أبـدًا وأن نعمل من
أجله كل لحظة ،وأن نضحي في سبيله بكل شيء:
«الهدف واضح ومحدد ودقيق :إزالة «إسرائيل»
من الوجود».

الخروج من اللد :والدة الثائر جورج حبش

َ
ي ــوم اإلث ـنــن امل ــواف ــق  24أيــار/مــايــو َ ،1948د َّون
دايفيد بن غــوريــون في مذكراته« :علينا تنظيم
مـجـمــوعــة األل ــوي ــة ال ـج ــدي ــدة وت ـعــزيــز [األل ــوي ــة]
القديمة .وينبغي إقامة لــواء من أفــراد «كرياتي»
بقيادة لــرر [ت ـســادوك] .لــدى تسلم املــدافــع ،يجب

رسم سحر برهان

تدمير الرملة واللد فورًا» .بعدها بأسبوع ،في 30
أيار/مايو َ ،1948سـ َـيـ ِـر ُد ِذكــر اللد والرملة مرتني
في تدوينات بن غويون لذلك اليوم« :أثرت مسألة
الرملة  -اللد ،إذ إن هاتني النقطتني خطرتان من
جميع الـنــواحــي ،ومــن شأنهما أن تشكال قاعدة
للهجوم على تل أبيب واملستوطنات و[الطريق]
إلــى الـقــدس .والـحــرب على اللد والرملة ،عند بن
غــوريــون ،كانت جــزءًا أساسيًا مــن حــرب القدس،
و«حـ ـ ـ ــرب الـ ـق ــدس ه ــي ح ـ ــرب أرض إس ــرائـ ـي ــل»،
يقول بن غوريون« ،ال بسبب أهميتها التاريخية
فحسب ،بل ألسباب استراتيجية أيضًا ،والحرب
ليست من أجل طريق القدس فحسب .هناك حاجة
إلى امتداد جغرافي .وقد ثبت في هذه الحرب أنه
لن تقوم للقدس اليهودية قائمة من دون ارتباط
ما بالدولة اليهودية ذي امتداد إقليمي».
ال ــاف ــت لـلـنـظــر ف ــي تــدوي ـنــات بــن غ ــوري ــون ه ــذه،
وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر ،ل ـي ــس ال ـح ــدي ــث ال ــواض ــح عــن
«التدمير» و«التدمير الفوري» و«تهجير العرب»،
ً
ً
بل إنهم قاموا بذلك فعـال .لهذا كانت املجازر أوال،
كما حدث في مسجد اللد حيث احتمى املدنيون
َّ
الـ ـع ــزل ق ـبــل أن ت ـق ــوم ال ـع ـص ــاب ــات الـصـهـيــونـيــة
بقتلهم فــي م ـجــزرة رهـيـبــة أصـبـحــت مــوثـقــة في
األرشـيـفــات الصهيونية رغــم أننا ال نحتاج إلى
ذلــك لنعرف أن أهلنا قد ذبحوا هناك بال رحمة
( 500مدني تقريبًا ،برغم االعـتــراف الصهيوني
بما بني  200و)300  ،وكان كذلك القتل العشوائي
أي ـض ــا وإط ـ ــاق ال ـن ــار ع ـلــى أي ش ــيء وك ــل شــيء
أثـ ـن ــاء م ـح ــاول ــة احـ ـت ــال ال ـل ــد وال ــرمـ ـل ــة .ف ــي ذلــك
الـ ـي ــوم ( 11ت ـم ــوز/ي ــول ـي ــو  )1948ح ــن فـشـلــت
الـكـتـيـبــة ال ـثــال ـثــة لـلـبـلـمــاح م ــن اق ـت ـحــام دفــاعــات
اللد التي أقامها أهلها واملتطوعون من القوات
الشعبية ،فقام ييغال آلون بإرسال اللواء الثامن
(الكتيبة الثامنة والتاسعة) بقيادة موشي ديان.
ف ــدخ ـل ــت ،ك ـمــا ت ـ ــروي األرشـ ـيـ ـف ــات الـصـهـيــونـيــة
نفسها« ،عرباتهم نصف املجنزرة ،عربة مدرعة،
وسيارات جيب عسكرية يعتليها مدافع رشاشة،
م ـســرعــة ج ـنــوبــا م ــن طــريــق بــن شـيـمــن بــاتـجــاه
اللد ووصلت أطراف الرملة ـ ـ ـ ثم استدارت عائدة

حول اللد إلى بن شيمني .استغرقت الغارة سبعًا
وأرب ـعــن دقـيـقــة .ويظهر أن ال ـقــوات كــانــت تطلق
النار على أي شخص في طريقها» .ويذكر أحد
أفــراد العصابات الصهيونية ويدعى «جدعون»
في شهادته« :كانت سيارة الجيب العسكرية التي
أركب فيها تقوم بالدوران أمام مدخل أحد املنازل،
وفــي املقابل كانت طفلة تقف وتصرخ وعيونها
مـلـيـئــة ب ــال ـخ ــوف وال ـ ـفـ ــزع .كـ ــان ج ـســدهــا مـمــزقــا
وينقط دمــا ،وحولها كانت جثث أفــراد عائلتها
ملقاة على األرض[ .ثــم تساءلت] هل أطلقت أنا
الـنــار عليها؟ ولكن ملــاذا هــذه األف ـكــار ،فنحن في
أوج معركة ،في أوج احتالل مدينة .العدو في كل
زاوية .الجميع أعداء .اقتل! دمر! اذبح! وإال سوف
ُ
تقتل أنت ولن تستطيع احتالل املدينة».
لـكــن تـلــك ال ـظــروف وتـلــك املــآســي كــانــت مناسبة
لتكشف الجوهر الحقيقي لجورج حبش وروحه
ال ـثــائــرة .لـيــس ذل ــك فـقــط ألن الـحـكـيــم ع ــرف منذ
ال ـب ــداي ــة أن الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه الـ ـح ــرب ومـ ــن هــذا
املشروع الصهيوني هو «اقتالعنا من الجذور»
لــذلــك ل ــم ي ـت ــردد ف ــي حـمــل ال ـس ــاح مـنــذ الـبــدايــة
حــن انضم إلــى «كتائب الـفــداء الـعــربــي» .وليس
ذلك فقط ألن الحكيم قــاوم ألكثر من ستني عامًا
بعدها مــن دون أن ينال منه الـيــأس أو الهزيمة
للحظة واحدة .بل ألن هذا املقاوم العنيد ،جورج
ً
حبش ،كان معدًا أصـال ألن يكون إنسانًا من نوع
خ ــاص ج ـدًا وث ــائ ـرًا مــن ن ــوع خ ــاص ج ـدًا عرفنا
القليل مثله في تاريخنا العربي كما في تاريخ
الشرق.
ما سيلي هو بعض من سيرة هذا القائد العظيم،
ون ـشــرهــا ف ــي ال ــذك ــرى ال ـح ــادي ــة ع ـشــرة لــرحـيـلــه
يعني أنــه ،برغم كل شــيء ،ال يــزال ّ
حيًا بيننا .ف ـ
«أن تعيش في قلوب َمن تركت خلفك ،يعني أنك
لن تموت أبدًا».
ّ
ه ــذا الـنــص هــو ج ــزء مــن مـقــدمــة كـتــاب م ــذك ــرات جــورج
حبش« ،صفحات من مسيرتي النضالية» ،الذي يصدر
عن «مركز دراسات الوحدة العربية» .تجدون نسخة أطول
من املقدمة مع املراجع على موقع «األخبار» االلكتروني.
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على الغالف

صراع دولي على فنزويال :مادورو صامد
يشعر الرئيس اليساري بأنه ّ
امتص صدمة المحاولة
خوان غوايدو ،المتواري عن األنظار والرافض لدعوة
الحوار التي ّ
االنقالبية .نيكوالس مادورو أكثر اطمئنانًا اليوم بعد
وجهها مادورو ،فال يزال واثقًا هو اآلخر
ّ
المواقف
ظل
أيام من تصعيد الهجوم األميركي ،في
بالتجييش األميركي المتواصل لمصلحته ،ضمن مشروع
ُ
ّ
ّ
الداعمة من فئة واسعة من الشعب خرجت في
تبين أنه أعد منذ أسابيع ،قبل أن يطلق نائب الرئيس
تظاهرات التأييد ،وموقف الجيش الواضح والحاسم
األميركي مايك بنس ،الثالثاء الماضي ،صافرة البداية في
إلى جانبه ،وكذلك المواقف الدولية المتضامنة .هذه اتصال هاتفي مع غوايدو ،وفق ما كشفت «وول
األسباب جعلت من الرجل يظهر في مؤتمره الصحافي ستريت جورنال» .هذه األجواء تقود إلى االعتقاد بأن
َّ
الطويل أمس بمظهر الواثق ،لكن في الوقت نفسه
والمهدد بحرب أهلية
أزمة البلد الالتيني الغني بالنفط،
المستعد لمجابهة األخطار الخارجية التي قد ال تقف
والتدخل الخارجي،
جراء االنقسام العمودي الحاد ّ
عند حدود ما يجري ،و«المقاومة» و«المضي على نهج مفتوحة على التصعيد ،بعدما ولدت انقسامًا دوليًا
ّ
سيمون بوليفار» في الدفاع عن استقالل البالد «ضد
سيعبر عن نفسه في جلسة مجلس األمن الدولي اليوم،
اإلمبريالية األميركية» كما قال .أما غريمه االنقالبي،
والتي يتوقع أن تشهد منازلة روسية أميركية جديدة

تصعيد أميركي متواصل:
فيتو روسي ينتظر واشنطن
في اليوم الثالث لألزمة التي ّ
فجرها
إعـ ــان رئ ـيــس ال ـب ــرمل ــان الـفـنــزويـلــي،
خوان غوايدو ،نفسه رئيسًا بالوكالة
األربعاء املاضي ،واعتراف واشنطن
به ،خرج الرئيس نيكوالس مادورو،
أمـ ــس ،ف ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي أسـهــب
فيه في مناقشة التطورات .مــادورو،
ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـتـ ــوجـ ــه إلـ ـ ـي ـ ــه األنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــار فــي
الداخل والخارج ،وعلى رغم تمسكه
باالتهامات الحساسة حــول خيانة
غــريـمــه غ ــواي ــدو ،وتــوصـيـفــه مــا قــام
به بأنه انقالب مدفوع من الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ح ــرص ع ـلــى ش ــرح األزم ــة
مــن الناحية القانونية ،مستعرضًا
مــواد الدستور للمحاججة في عدم
شــرعـيــة إع ــان غ ــواي ــدو ،إل ــى جانب
تـمـسـكــه ب ــال ـح ــوار الــوط ـنــي كسبيل
ل ـحــل األزم ـ ـ ــات ت ـحــت س ـقــف اح ـت ــرام
الدستور للحفاظ على الديموقراطية
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد .وش ـ ـ ــدد مـ ـ ـ ـ ــادورو عـلــى
اس ـ ـت ـ ـعـ ــداده ل ـل ـق ــاء غـ ــوايـ ــدو فـ ــي أي
وقــت ،على رغــم غــدر األخـيــر املتمثل
ف ــي أن ـ ــه ت ــراج ــع ع ــن ت ـع ـه ــده عـشـيــة
االنـ ـق ــاب ،عـبــر ق ـن ــوات ال ـح ــوار غير
املباشر ،بأنه لن يعلن نفسه رئيسًا.
ل ـك ــن ،ع ـلــى الـ ـف ــور ،وفـ ــي خ ـط ــوة من
شأنها أن تترك باب األزمــة مفتوحًا
على مصراعيهّ ،
رد زعـيــم املعارضة
بــالـسـلــب ع ـلــى مـ ـب ــادرة ال ــرئ ـي ــس ،إذ
اعتبر أنه «عندما ال يحصلون على
الـنـتــائــج ال ـتــي يــريــدون ـهــا م ــن خــال
ً
القمع ،فإنهم يعرضون بدال من ذلك
إجراء حوار شكلي».
وفي شق آخر ،وجه الرئيس مادورو،
امل ـج ـ َّـدد ل ــه عـبــر االن ـت ـخــابــات لــواليــة
ثــانـيــة تـسـتـمــر حـتــى  ،2025رســائــل
إلى الخارج ،وتحديدًا إلى الواليات
املتحدة وإسبانيا والدول األوروبية،
مـ ـج ــددًا ت ـم ـس ـكــه ب ــاس ـت ـق ــال ال ـب ــاد
ورفـ ـ ــض الـ ـت ــدخ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
شؤونها الداخلية .وهزئ من إعالن
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،مــايــك
بــومـبـيــو ،تـقــديــم م ـســاعــدة إنسانية
للشعب الفنزويلي بقيمة  20مليون
ً
دوالر ،م ـت ـس ــائ ــا« :هـ ــل هـ ــذا املـبـلــغ
الزهيد هو ثمن املعارضة؟» ،واصفًا
غوايدو بـ«املتسول» .وقــال مــادورو:
«ال ننتظر أي شيء جيد من الواليات
امل ـت ـح ــدة ،ف ـهــم يـسـلـبــون الـ ـث ــروة من
ك ــل ال ـعــالــم ،وال ي ـســاعــدون ال ـف ـقــراء،
لــديـهــم م ـئــات اآلالف م ــن الـ ـ ــدوالرات

التي صرفت لقصف فييتنام وليبيا
والـعــراق ...هذه عقيدتهم العسكرية،
إنها موجهة لصناعة املوت ،إنهم ال
يقدمون العون ونحن لسنا بحاجة
إلى أحد ،وسنقوم بتحسني أوضاعنا
بأنفسنا» .وتابع« :الواليات املتحدة
تعتدي على كل الدول باسم السالم...
يمكنهم نـشــر ال ـخــوف فــي أي مكان
ولكن ليس هنا» .وأضاف إن «بالدنا
عـ ـظـ ـيـ ـم ــة وم ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــدرة ،ولـ ـ ـ ــن ّن ـس ـمــح
ل ـل ـعــدو اإلم ـبــريــالــي ب ــأن يــدن ـس ـهــا»،
معلنًا اسـتـعــداد الـقــوات الفنزويلية
لـ ـص ـ ّـد أي اعـ ـ ـت ـ ــداء ،ون ـي ـت ـه ــا إج ـ ــراء
مـ ـ ـن ـ ــاورات م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر املـقـبــل
لرفع الجاهزية .وأوضح أن كراكاس
لـيـســت م ـعــاديــة ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
إنما لـ«اإلمبريالية» األميركية ،وأن
ق ــرار قطع الـعــاقــات مــع واشـنـطــن ال
ي ـش ـمــل ال ـع ــاق ــات م ــع ال ـش ـعــب وفــي
االقتصاد والـطــاقــة ،مــؤكـدًا استمرار
بيع النفط لـلــواليــات املـتـحــدة .وقــال
فــي ه ــذا ال ـشــأن« :سـنــواصــل بـيــع كل
مــا نبيعه .إذا أرادوا شــراء البطاطا
م ـ ـنـ ــا ،فـ ـنـ ـح ــن س ـن ـب ـي ـع ـه ــم ،وش ـ ـ ــراء
الـبـصــل ،سنبيعهم… وإذا كــانــوا ال

يريدون شــراء النفط ،فنحن سنبيع
فــي مكان آخ ــر» .م ــادورو ،الــذي ختم
خـطــابــه بـشـكــر الـحـلـفــاء واألص ــدق ــاء
وامل ـت ـض ــام ـن ــن ،وع ـل ــى رغـ ــم رســائــل
الـ ـج ــاه ــزي ــة ع ــالـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـبـ ــرة ،أب ـ ــدى
اس ـت ـع ــداده ل ـل ـحــوار ،داع ـي ــا الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي دون ــال ــد ت ـ ّـرام ــب ،ونــائـبــه
مايك بنس ،إلى التعقل وحل األزمة
بني البلدين بالطرق السلمية.
على الجبهة املقابلة ،أعلن الرئيس
االن ـ ـ ـقـ ـ ــابـ ـ ــي أن ـ ـ ـ ــه يـ ـسـ ـتـ ـع ــد إلع ـ ـ ــان
«إجراءات جديدة» .وأضاف غوايدو،
فـ ـ ــي ح ـ ــدي ـ ــث إعـ ـ ــامـ ـ ــي مـ ـ ــن م ـخ ـب ـئــه
السري في العاصمة ،حيث يتوارى
عن األنـظــار ،أنــه مستمر «فــي العمل
إلنـ ـه ــاء اغ ـت ـص ــاب ال ـس ـل ـطــة وإق ــام ــة
حكومة انتقالية وانتخابات حــرة»،
داعـيــا املــواطـنــن إلــى االسـتـمــرار في
الـتـظــاهــر ض ــد ال ـن ـظــام .وذه ــب أكـثــر
م ــن ذلـ ــك ع ـبــر حــدي ـثــه ع ــن إمـكــانـيــة
إصــدار «عفو» عن الرئيس مــادورو!
وحول الدور األميركي في ما يجري
ف ــي ف ـنــزويــا ،نـقـلــت صـحـيـفــة «وول
س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال» األم ـي ــرك ـي ــة عــن
م ـس ــؤول أم ـيــركــي وص ـف ـتــه ب ــ«رف ـيــع

حرب الدستور والصورة
ّ
فــي ظــل اح ـتــدام ال ـصــراع الــداخـلــي فــي فـنــزويــا ،يـحــاول كــل طــرف إظـهــار نفسه أمــام
الجمهور بأنه املتمسك بدستور البالد واملنتسب إلــى رمــوزهــا الوطنية .وقــد حرص
الرئيس الفنزويلي ،نيكوالس مــادورو ،أمس ،في مؤتمره الصحافي ،حيث ظهر ومن
ورائه صورة للزعيم التاريخي للبالد سيمون بوليفار ،على حمل نسخة من الدستور
الفنزويلي الذي استشهد بنصوصه ،مؤكدًا التمسك به وبالديموقراطية .وكان زعيم
املعارضة ،رئيس «الجمعية الوطنية» (البرملان) خوان غوايدو ،قد ظهر في إعالنه نفسه
رئيسًا مؤقتًا بالوكالة ،وهــو يحمل نسخة صغيرة من الدستور طبع عليها صورة
لوجه قائد حروب االستقالل عن االستعمار اإلسباني ،سيمون بوليفار .يذكر أن حركة
الرئيس الــراحــل ،هوغو تشافيز ،حملت اســم «الـثــورة البوليفارية» نسبة إلــى سيمون
بوليفار ومبادئه .كما أن تشافيز عمد بعد فوزه الى تحويل اسم البالد إلى «جمهورية
فنزويال البوليفارية» ،وهــو االســم الرسمي للبالد الـيــوم .لكن املفارقة في ما يجري
اليوم أن تبني غوايدو املدعوم من الواليات املتحدة لبوليفار يوحي بأنه محاولة لتقديم
رمــز وطني بديل من تشافيز ،الــذي أقــدم أنصار الرئيس االنقالبي على إحــراق عدد
من تماثيله في البالد في األيــام املاضية ،والفصل بني الحركة التشافيزية ومــادورو
وسيمون بوليفار الذي يحظى بقدسية لدى الشعب الفنزويلي.

(األخبار)

الطاعون األبيض:
معركة الغرب و«اآلخرين» تحتدم في كراكاس

ّ
مستعدة للتوسط
موسكو
أفــادت وكــالــة اإلعــام الروسية بــأن موسكو ،التي تتمسك بشرعية الرئيس نيكوالس
مـ ــادورو ،عــرضــت أمــس الـتــوســط بــن الحكومة واملـعــارضــة فــي فـنــزويــا «إذا اقتضت
الضرورة» ،وبأنها مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية «التي تتحلى باملسؤولية»،
بحسب ما نقلت الوكالة عن مدير قسم أميركا الالتينية في الخارجية الروسية ألكسندر
شيتينني .في غضون ذلك ،أفادت وكالة «فرانس برس» بأن كندا ستستضيف اجتماعًا
ً
ملـجـمــوعــة «لـيـمــا» الـتــي تـضــم دوال مــن األمـيــركـيـتــن أي ــدت بمعظمها شــرعـيــة الرئيس
االنقالبي خوان غوايدو ،لبحث األزمة في فنزويال ،من دون تحديد موعد لالجتماع .في
األثناء ،طالب وزير الخارجية اإلسباني ،جوزيب بوريل ،االتحاد األوروبــي ،باالعتراف
برئيس البرملان الفنزويلي «رئيسًا مؤقتًا» ،وذلك في حال عدم إجراء انتخابات رئاسية
«فــي أق ــرب وق ــت» .وق ــال بــوريــل ،أم ــس ،إن الحكومة اإلسبانية قــدمــت مقترحًا ملجلس
الشؤون الخارجية في االتحاد األوروبــي حول الوضع في فنزويال ،حاثًا االتحاد على
االهتمام بالوضع في فنزويال نظرًا إلــى ما اعتبره «الــروابــط اإلنسانية والثقافية التي
تربط الجانبني».

املستوى» أن نائب الرئيس ترامب،
مايك بنس ،اتصل برئيس البرملان
الـ ـفـ ـن ــزويـ ـل ــي قـ ـب ــل ي ـ ـ ــوم م ـ ــن إع ـ ــان
نفسه رئيسًا ،وأعــرب له عن «وقوف
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى ج ــانـ ـب ــه».
وكـشـفــت الـصـحـيـفــة عــن خـطــة جــرى
العمل عليها خالل األسابيع األخيرة
بــن عــدد مــن املـســؤولــن األميركيني
وغ ــواي ــدو وفــريـقــه «وص ـلــت ذروتـهــا
األخيرة مع املكاملة الهاتفية».
وفي وقت بدأت فيه الواليات املتحدة
س ـ ـحـ ــب م ــوظـ ـفـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ــن ف ـ ـنـ ــزويـ ــا،
وت ـش ـج ـي ــع املـ ــواط ـ ـنـ ــن األم ـي ــرك ـي ــن
عـلــى امل ـغ ــادرة ،مــن املنتظر أن يعقد
مجلس األمــن الــدولــي ،الـيــوم ،جلسة
م ـخ ـص ـصــة مل ـن ــاق ـش ــة األزم ـ ـ ـ ــة ،دع ــت
إل ـي ـهــا واش ـن ـط ــن ،وس ـي ـش ــارك فيها
وزير خارجية كاراكاس .وفي مؤشر
عـلــى مــواصـلــة التصعيد األمـيــركــي،
عــن بــومـبـيــو مـبـعــوثــا إل ــى فـنــزويــا

معركة فـنــزويــا دولـيــة بــامـتـيــاز .ال يستطيع املثاليون
ّ
املغفلون ،أصحاب شعار «األولــويــة للديموقراطية» ،أن
يتعاموا عــن الـتــدخــل األمـيــركــي املـبــاشــر فــي صـيــرورة
األزمــة الحالية وفي هندستها ،أن ينكروا هذه الحقيقة
الجلية بعد مسارعة الواليات املتحدة والــدول األوروبية
إلــى التأييد العلني للمحاولة االنقالبية التي يشهدها
هــذا الـبـلــد .أن ـكــروا ذلــك فــي ليبيا الـتــي تعرضت لحملة
تدمير شاملة من ِق َبل حلف الـ«ناتو» ،وفي سوريا التي
ُ
استهدفت بحرب إقليمية ـ ـ دولية باتت إسرائيل شريكًا
رسـمـيــا فيها مـنــذ سـنــوات تـحــت مـسـ ّـمــى «عـمـلـيــات ما
دون الحرب» .حتى أيام اإلعداد لغزو العراق عام ،2003
طــرحــوا شعارهم األبـلــه« :ال للحرب ،ال للديكتاتورية»،
على أســاس أن الـقــوات الغازية لم تكن تستهدف محو
العراق العربي عن الخريطة ـ ـ وهو ما حصل بالفعل ـ ــ،
وتحويله إلى فدرالية طوائف وإثنيات ال تزال غارقة في
نزاعاتها إلى اليوم.
أزمة فنزويال دولية بامتياز ،ألنها كاشفة لالستقطاب
الدولي املتعاظم بني قوى الهيمنة الغربية الهرمة املؤيدة
لـلـمـحــاولــة االنـقــابـيــة ،وال ـق ــوى غـيــر الـغــربـيــة الـصــاعــدة
املدافعة عن الرئيس الشرعي نيكوالس م ــادورو ،وعن
عــالــم تـســود عــاقــات نـ ّـديــة بــن مكوناته ،بعد أكـثــر من
خمسة قرون من سياسات العدوان واالحتالل واإلبادة
واالستعباد والنهب واالستغالل التي اعتمدها الغرب
حيال «اآلخــريــن» :شعوب وبـلــدان الجنوب .وهــي دولية
أيضًا ألن ملآالتها تداعيات مهمة على عملية االستقطاب
املذكورة والتحوالت في موازين القوى العاملية الناجمة
عنها.

انفالت العصبية البيضاء من عقالها

أعلن الرئيس االنقالبي
أنه يستعد إلعالن
«إجراءات جديدة»
حرص مادورو على
شرح األزمة من الناحية
القانونية
هـ ــو إل ـ ـيـ ــوت أبـ ـ ــرامـ ـ ــز ،وذل ـ ـ ــك ب ـهــدف
«إعادة الديموقراطية» إلى هذا البلد
ع ـل ــى حـ ـ ّـد ت ـع ـب ـي ــره .ورأى بــومـبـيــو
أن «عـلــى الـشـعــب الـفـنــزويـلــي اتـخــاذ
الـ ـخـ ـط ــوات ال ـ ــازم ـ ــة ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
الـنـظــام الــدي ـك ـتــاتــوري» ،معتبرًا في
ال ــوق ــت نـفـســه أن «م ــن مـســؤولـيـتـنــا
ال ـع ـمــل ع ـلــى إعـ ـ ــادة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
إلـ ــى فـ ـن ــزوي ــا» .وق ــال ــت ال ـخــارج ـيــة
األم ـيــرك ـيــة إن بــومـبـيــو س ـيــدلــي في
ّ
الـجـلـســة ب ــإف ــادة ي ـحــث فـيـهــا ال ــدول
األعـ ـض ــاء ع ـلــى االع ـ ـتـ ــراف بـشــرعـيــة
غوايدو.
الـتـحــرك األمـيــركــي استبقته روسيا
بإعالن أنها ستعارض املـشــروع ،إذ
نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مـنــدوب
مــوسـكــو الــدائــم ل ــدى األم ــم املـتـحــدة،
فاسيلي نيبينزيا ،قوله إن «هذا لن
ي ـمــر ،ل ــن يـتـغـيــر أي ش ــيء بالنسبة
ُ
إلـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــا» .وت ـ ـع ـ ـقـ ــد جـ ـلـ ـس ــة م ـج ـلــس
األمـ ــن وس ــط اسـتـقـطــاب دولـ ــي حــاد
حـ ـ ــول األزم ـ ـ ـ ــة الـ ـفـ ـن ــزويـ ـلـ ـي ــة ،تـظـهــر
ف ـي ــه ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة فـ ــي مــوقــع
ال ـ ــداع ـ ــم لـ ــان ـ ـقـ ــاب ،وإل ـ ـ ــى جــان ـب ـهــا
دول ف ــي مـجـمــوعــة «ل ـي ـمــا» وأخ ــرى
أوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،مـ ـق ــاب ــل م ـ ــواق ـ ــف دولـ ـي ــة

وليد شرارة

أعلن مادورو استعداد القوات الفنزويلية ّ
لصد أي اعتداء (أ ف ب)

راف ـضــة لـنــزع الـشــرعـيــة عــن الرئيس
امل ـن ـت ـخــب وال ـت ــدخ ــل ال ـخ ــارج ــي ،في
مقدمها الـصــن وروس ـي ــا .وف ــي هــذا
اإلطـ ــار ،ج ــددت مــوسـكــو عـلــى لسان
وزي ــر خارجيتها سـيــرغــي الف ــروف،
اس ـت ـن ـك ــاره ــا ال ـس ـي ــاس ــة األم ـيــرك ـيــة
«ال ـتــدم ـيــريــة» ف ــي ف ـنــزويــا .ورف ــض

الفروف االنقالب والتدخل الخارجي،
م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن بـ ـ ــاده س ـت ـعـ ّـبــر عــن
موقفها في جلسة مجلس األمن .من
جهتها ،أعــادت الخارجية الصينية
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ـع ــارض ــة «ال ـت ــدخ ــل
األجـ ـنـ ـب ــي ف ـ ــي ف ـ ـنـ ــزويـ ــا ،وخ ــاص ــة
تهديدات التدخل العسكري» .وحثت

بـكــن جميع األطـ ــراف عـلــى «اح ـتــرام
اختيار الشعب الفنزويلي» ،مبدية
دع ـم ـه ــا مل ـس ــاع ــي الـ ـح ــل ال ـس ـيــاســي
«داخ ـ ــل إطـ ــار ال ــدسـ ـت ــور» ،ولـجـهــود
ك ـ ــاراك ـ ــاس ف ــي ال ـت ـم ـســك بــال ـس ـيــادة
واالستقالل واالستقرار.
(األخبار)

ك ـيــف ُيـف ـســر ال ـح ـشــد ال ـغــربــي دع ـمــا لــرئ ـيــس ال ـبــرملــان
الفنزويلي االنقالبي خوان غوايدو ،على رغم الخالفات
َ
املتزايدة بني طرفيه األميركي واألوروبي؟ اعتقد البعض
أن مــواقــف تــرامــب تـجــاه حلفائه األوروب ـي ــن ،وتهديده
إياهم بحرمانهم من الحماية األميركية عبر االنسحاب
مــن حلف ال ــ«نــاتــو» ،سيدفعهم إلــى تغيير مقارباتهم
للشؤون الدولية ،والعزوف ـ ـ ولو تدريجيًا ـ ـ عن االنسياق
خلف الواليات املتحدة .لكن األزمة الفنزويلية تظهر خطأ
هذا االعتقاد ،ألن أبرز القادة األوروبيني ،بمن فيهم من
ّ
يوجه نقدًا حادًا لواشنطنّ ،
ضموا أصواتهم إلى صوت
«األخ الكبير» األميركي ،في مسعى لنزع الشرعية عن
الــرئـيــس مـ ــادورو ،وتــأمــن الـغـطــاء السياسي للمحاولة
االنقالبية.
يختلف هؤالء حول البيئة والتجارة والحماية الجمركية،
وحول السبيل األمثل الحتواء إيران مع أو دون االتفاق
النووي ،لكنهم ّ
يتحولون إلى قطيع من الذئاب الكاسرة إذا
سنحت الفرصة إلسقاط نظام وطني في بلد من بلدان
الجنوب ،وعودة سيطرتهم عليه .هذا ما فعلوه في ليبيا،
على رغم التنازالت املفرطة التي ّقدمها معمر القذافي
لهم ،والتي ساوت ما يشبه االستسالم ،وما حاولوا فعله
مساع فرنسية مخادعة للتقارب قبل
في سوريا بعد
ٍ
انفجار الصراع ،سرعان ما انقلبت إلى حرب مفتوحة
عند وقــوع هذا االنفجار .ال يمكن التغاضي عن الخبر
ُ
ال ــذي نـشــر على مــوقــع أسبوعية «ب ــاري مــاتــش» ،الــذي
يفيد بأن سقوط مادورو «سيكون خبرًا مفرحًا لشركة
توتال».
تشتكي األطـ ــراف األوروب ـي ــة مــن س ــوء معاملة تــرامــب
لها ،لكنها تـ ّ
ـرص الصفوف خلفه عندما يتعلق األمــر
باالنقضاض على دولة وطنية في جنوب العالم ،تمتلك
ثروة نفطية كفنزويال ،ولو تعلق األمر بالحصول على
جــزء مــن فـتــات النهب اإلمـبــريــالــي لـهــا .فــالــدول الغربية
الهرمة جميعها تشهد بالعني املـجــردة سرعة ضمور
هيمنتها ونفوذها ،لحساب الالعبني الجدد غير الغربيني
(«القوى التحريفية» حسب تعريفهم) ،الذين أصبحوا
ينافسونها على الصعيد العاملي على األسواق واملوارد
واملواقع االستراتيجية.
لقد دخلت روسيا إلى الشرق األوسط من الباب العريض
بفعل األزم ــة ال ـســوريــة ،وتتبعها ال ـصــن ،بينما اتخذ

دونالد ترامب قرارًا بسحب قواته من سوريا ،يراه قسم
وازن مــن املحللني مــؤشـرًا إلــى بــدايــة انسحاب أميركي
من املنطقة ،أو على األقل تراجع نفوذ الواليات املتحدة
فيها .الصني العب اقتصادي أساسي في أفريقيا منذ
فترة غير قصيرة ،تليها روسيا التي شرعت في تطوير
تـعــاونـهــا الـعـسـكــري وال ـس ـيــاســي م ــع ع ــدد م ــن دول ـهــا.
مبادرة إلى فتح أبواب التعاون االقتصادي
فنزويال كانت ِ
والـعـسـكــري ـ ـ االسـتــراتـيـجــي مــع الـقــوتــن اآلسـيــويـتــن
(وروس ـيــا أخ ــذت بـخـيــار االنـتـمــاء إلــى آسـيــا بـعــد فترة
طويلة من «الحلم» بالدخول إلى النادي الغربي) .تحوالت
العالم تصيب القطاع األوسع من نخب الغرب ،وشطرًا ال
ُيستهان به من مجتمعاته ،بهلع شديد .من هنا ،االنقياد
األعـمــى خلف تــرامــب ضــد فنزويال والـصــن وروسـيــا،
ومن هنا أيضًا نمو العصبية البيضاء ،الشكل املعاصر
للفاشية الغربية.
لـقــد وص ـلــت ع ــدوى العصبية الـبـيـضــاء مــن الــواليــات
امل ـت ـحــدة وب ـعــض دول أوروب ـ ــا إل ــى دول ف ــي الـجـنــوب،
ّ
تضم بني سكانها أقليات بيضاء من أصول أوروبية،
كــالـبــرازيــل وفـنــزويــا واألرج ـن ـتــن وتـشـيـلــي .فــي هــذه
ال ـب ـل ــدان ،ي ـت ـطــابــق االن ـق ـس ــام االج ـت ـمــاعــي ـ ـ ـ ـ الـطـبـقــي
والـسـيــاســي ـ ـ إلــى حــد كبير ـ ـ مــع االنـقـســام العرقي.
أح ـفــاد املستوطنني األوروب ـي ــن ،الــذيــن اسـتــولــوا على
الـبــاد واحـتـكــروا ثــرواتـهــا وحكموها منذ تأسيسها
وي ـس ـمــون ال ـعــائــات ( ،)Familiasيـقـفــون ال ـي ــوم في
مــواج ـهــة أغـلـبـيــات مـفـقــرة وم ـت ـنــوعــة ،تـضــم الـسـكــان
األصليني واملختلطني واملنحدرين من أصول أفريقية.
هــذه الجماهير هــي الـقــاعــدة االجتماعية واالنتخابية
الـتــي صــوتــت ملصلحة «ح ــزب ال ـع ـمــال» فــي ال ـبــرازيــل،
وهــوغــو تـشــافـيــز فــي ف ـنــزويــا ،وإي ـفــو مــورال ـيــس في
بــولـيـفـيــا ،وغـيــرهــم مــن ق ــوى الـيـســار ال ـتــي سـعــت إلــى
وضع سياسات إصالح اقتصادي ـ ـ اجتماعي شديد
االعتدال موضع التنفيذ .لم تكن هذه القوى في صدد
إدخــال تعديالت جذرية على نظام امللكية الخاص في
ألنظمتها
هذه البلدان ،وال على الطبيعة الديموقراطية
ّ
السياسية ،كما فعلت األحزاب الشيوعية بعد تسلمها
السلطة مــن خــال مـ ّســار ث ــوري فــي روسـيــا والصني
وفـيـيـتـنــام وك ــوب ــا .ج ــل مــا طـمـحــت إل ـيــه هــو ال ـحــد من
الفوارق الطبقية الهائلة عن طريق إصالحات اقتصادية
تتيح قدرًا من إعادة توزيع الثروة ،يخرج عامة الشعب
مــن الـفـقــر املــدقــع ،ويـ ّ
ـؤمــن لــه الـحــد األدن ــى مــن الحياة
الكريمة.
سـبــق ل ـلــواليــات املـتـحــدة أن أطــاحــت الــرئـيــس التشيلي
سيلفادور أليندي ،ألنــه أراد ـ ـ عبر استعادة السيطرة
على املوارد الوطنية من الشركات األميركية ـ ـ «أن يكفل
حق أبناء تشيلي بتناول ثالث وجبات طعام يوميًا مع
كــوب مــن الحليب لألطفال فــي الـصـبــاح» .قتلوا أليندي
صاحب نظرية التحول السلمي نحو االشتراكية ،بسبب
برنامجه اإلصالحي املتواضع ،الذي يمكن حتى للعديد
ّ
من األحــزاب اليمينية في دول الغرب أن تتبناه .لكن ما
يحق لعامة الغربيني ال يحق لغيرهم .ال نزال ّاليوم أمام
املنطق نفسه ،مع اختالف جــوهــري ،وهــو تخلي قيادة
الغرب ـ ـ أي الواليات املتحدة ـ ـ عن مزاعم من نوع نشر
الديموقراطية أو الدفاع عن حقوق اإلنسان.
اإلمبراطورية املنحدرة تظهر مجددًا شراستها املنقطعة
النظير فــي مــا تعتبره حديقتها الـخـلـفـيــة ،أي أميركا
الــوسـطــى والــاتـيـنـيــة ،فـتـشــرف عـلــى ان ـقــاب مكشوف
في البرازيل أزاح ديلما روسيف من السلطة ،وتحاول
إطــاحــة م ــادورو ،وتــرعــى صعود الـقــوى الفاشية داخــل
هــذه الـبـلــدان .ليس سـرًا أن رفيق درب تــرامــب ،ستيفن
بانون ،كان املدير الفعلي لحملة بولسونارو االنتخابية
ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،وأن ــه ي ـقــوم ب ــدور مـبــاشــر ف ــي مـســاعــدة
املعارضة الفنزويلية .املعركة الدائرة في فنزويال ،وقبلها
فــي ال ـب ــرازي ــل ،تـلـخــص وتـكـثــف ال ـص ــراع امل ـح ـتــدم على
صعيد عاملي :أقليات بيضاء غربية مترفة ومتغطرسة،
وغــارقــة فــي حنينها إلــى عصر ملكت فيه الـبــاد َومــن
فيها ،تجهد ملنع األغلبيات امللونة وغير الغربية من نيل
ً
حقوقها األساسية كبشر ،وتفعل ذلك أوال بفضل دعم
الواليات املتحدة .فليكن شعارنا اليوم ،كما في األمس:
«املوت ألمريكا»!
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فلسطين

سوريا

ّ
المقاومة تفعل أدوات الضغط مجددًا :نحو مواجهة قريبة؟
ّ
كما كان متوقعًا ،عادت أدوات
الضغط الميداني إلى حدود غزة
بالتدريج ،فور رفض «حماس» المنحة
القطرية بالشروط اإلسرائيلية الجديدة.
ٌ
عودة تنبئ ،إلى جانب خطوات أخرى
من الطرفين :المقاومة والعدو
اإلسرائيلي ،بإمكانية انزالق األوضاع
نحو التصعيد
غزة ــ هاني إبراهيم
رفعت املقاومة الفلسطينية مستوى
ال ـج ــاه ــزي ــة ل ــدي ـه ــا ع ـب ــر االس ـت ـن ـفــار
ّ
والـ ـت ــأه ــب ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األج ـن ـحــة
ال ـع ـس ـكــريــة ك ــاف ــة ،ب ـمــا ش ـمــل إخ ــاء
املواقع واملراصد الحدودية ،في ضوء
تقدير بإمكانية الذهاب إلى مواجهة
ع ـس ـكــريــة ق ــري ـب ــا ،م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق
أه ـ ـ ــداف واضـ ـح ــة ف ــي شـ ــأن ال ــوض ــع

يواصل المصريون
محاوالتهم إقناع «حماس»
بالحفاظ على الهدوء
اإلنـ ـس ــان ــي ف ــي قـ ـط ــاع غـ ـ ــزة .وي ـق ــول
م ـص ــدر ف ــي املـ ـق ــاوم ــة ،لـ ــ«األخـ ـب ــار»،
إن قـ ـ ــرارًا ت ــواف ـق ــت ع ـل ـيــه ال ـف ـصــائــل،
بالعودة إلــى املقاومة الشعبية ،مع
استخدام أدوات ضغط جديدة ّ
ضد
مـسـتــوطـنــات «غ ــاف غ ــزة» ومــواقــع
جيش العدو.
هــذا األمــر ملسته إسرائيل منذ أيــام،
فأبدت استعدادات ميدانية مقابلة،
ف ــي وقـ ــت ن ـقــل ف ـيــه مـ ـح ـ ّـرر ال ـش ــؤون
الـعــربـيــة والفلسطينية فــي «الـقـنــاة
العبرية العاشرة» ،تسيبي حزكيلي،
أن «ح ـمــاس تـشـعــر ب ـنــوع مــن الـقــوة
حــالـيــا ،وال مشكلة لديها فــي جولة
ق ـتــال م ـح ــدودة ي ـحــدث فـيـهــا قصف

ّ
ل ـل ـم ـس ـتــوط ـنــات واملـ ـ ـ ــدن إذا ت ـطــلــب
األم ـ ـ ـ ـ ــر» .وأض ـ ـ ـ ــاف ح ــزكـ ـيـ ـل ــي« :ه ــي
(الـ ـح ــرك ــة) ت ـع ــي ج ـي ـدًا ك ـي ــف تـسـيــر
ال ـس ـيــاســة ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وت ـع ـلــم أن
عملية واسعة ضد القطاع لن تحدث
قـبــل االن ـت ـخــابــات ،وأن أي مــواجـهــة
تكتيكية قــد تنتهي بــاتـفــاق يـقــوده
الوسيط املصري».
مع ذلك ،تتواصل املباحثات املتعددة
األط ــراف مــع «ح ـمــاس» .فاملصريون
ال ــذي ــن قـ ـ ـ ــادوا ال ــوس ــاط ــة ال ـس ــاب ـق ــة،
يواصلون محاوالتهم إقناع الحركة
بالحفاظ على الهدوء ،وهو ما ّ
ردت
عليه األخ ـي ــرة بــأنــه ال معنى لــه في
ّ
ظ ــل ت ـنـ ّـصــل االحـ ـت ــال م ــن تـعـ ّـهــداتــه
ف ــي املــرحـلـتــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة من
التفاهمات ،شاكية في الوقت نفسه
«بـ ـ ــطء اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـص ــري ــة املـتـفــق
ع ـل ـي ـه ــا ...ب ـج ــان ــب اسـ ـتـ ـم ــرار إغ ــاق
معبر رفح منذ قرابة شهر».
وعلمت «األخبار» أن «حماس» أبدت
استياءها من مواصلة القاهرة إعاقة
الجولة الخارجية لقائدها إسماعيل
هنية بطريقة غير مباشرة ،مع أنها
أب ــدت مــوافـقـتـهــا أخ ـي ـرًا عـلــى خــروج
هنية في جولة أخرى بخالف زيارته
لـلـعــاصـمــة ال ــروس ـي ــة مــوس ـكــو الـتــي
ّ
تأجلت حتى نسيان /أبريل املقبل،
ثم سرعان ما تراجعت ورهنت ذلك
بفتح «رفــح» في االتجاهني .وفي ما
ي ـخـ ّـص املـعـبــر ،ج ـ ّـدد وزي ــر ال ـشــؤون
املــدنـيــة فــي السلطة ،حسني الشيخ،
رفض عودة موظفيها إلى املعبر.
من جهة أخرى ،تواصل األمم املتحدة
ّ
منسقها
مباحثاتها الـتــي يـقــودهــا
لعملية «السالم» في الشرق األوسط
نيكوالي ميالدينوف ،ونائبه جيمي
مــاك ـغــولــدريــك ،م ــع «حـ ـم ــاس» .هـنــا،
تفيد املصادر بــأن الحركة أوضحت
ل ــأم ــم املـ ـتـ ـح ــدة أن «امل ـ ـط ـ ـلـ ــوب هــو
ّ
يتنصل
الضغط على االحتالل الذي
من تفاهمات كسر الحصار» .ووفق
مصدر قيادي في الحركةّ ،
توصلت
الفصائل الفلسطينية في مباحثاتها
األخيرة إلى اقتناع بأن االحتالل لن
ّ
يقدم شيئًا حتى انتهاء االنتخابات،
ّ
ولــذلــك «تـقــرر رفــض املنحة القطرية

ّ
توعدت المقاومة بتصعيد الفعاليات الشعبية على الحدود بالتدريج (أ ف ب)

والذهاب إلى التصعيد».
ي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوافـ ـ ـ ــق مـ ـ ـ ـ ــا ن ـ ـ ـق ـ ـ ـلـ ـ ــه الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادي
«الحمساوي» مع تصريحات عضو
امل ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي ل ـل ـحــركــة ،خليل

ال ـح ـي ــة ،خـ ــال م ـس ـي ــرات يـ ــوم أم ــس،
حيث قال« :يوم شعرنا بأن االحتالل
ّ
يتلكأ ،ويحاول أن يجعل بعض بنود
ه ــذه الـتـفــاهـمــات حــالــة مــن االب ـتــزاز

ّ
لشعبنا استجابة ملتطلبات الناخب
الـصـهـيــونــي ،رددنـ ــا املـنـحــة الـثــالـثــة
ّ
متوجهًا
في وجهه» .وأضاف الحية
إل ــى رئـيــس حـكــومــة ال ـعــدو بنيامني

نتنياهو« :ل ـنـ َـر ،هــل ستعطيك هذه
السياسة مقاعد جديدة أم ستسقطك
في االنتخابات؟».
في غضون ذلك ،عقد رئيس «اللجنة
القطرية إلعــادة إعمار غــزة» ،السفير
م ـح ـمــد الـ ـعـ ـم ــادي ،م ــؤت ـم ـرًا ف ــي غــزة
أمس ،أعلن فيه أنه بعد رفض املنحة
ت ـ ـ ّـم الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ص ـ ــرف أم ــوال ـه ــا
ملشاريع إنسانية بالتنسيق الكامل
م ــع األم ــم امل ـت ـحــدة ،وذل ــك «ملـســاعــدة
األس ــر الـفـقـيــرة أو تـحـســن مـشــاريــع
الكهرباء ووزارة الصحة أو التشغيل
املؤقت (للعمال)» .وذكر العمادي أنه
سيوقع أول اتفاق مع األمــم املتحدة
االثنني املقبل ،بقيمة  20مليون دوالر
للتشغيل املؤقت من  4إلــى  6أشهر.
ورأى الـ ـعـ ـم ــادي أن «هـ ـن ــاك أط ــراف ــا
ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى اسـ ـتـ ـغ ــال املـ ـنـ ـح ــة مــن
أجــل الــدعــايــة االنتخابية وتحصيل
م ــواق ــف س ـيــاس ـيــة» ،مـضـيـفــا إن من
«حق الشعب الفلسطيني التظاهر...
على أمــل أن تـكــون مـسـيــرات الـعــودة
ال ـي ــوم (أم ـ ــس) ه ــادئ ــة» .وأش ـ ــار إلــى
أنــه طلب من الــوزيــر الشيخ مراجعة
قـ ــرار الـسـلـطــة س ـحــب مــوظـفـيـهــا من
معبر رفــح ،مضيفًا إن األخير «وعد
بمراجعة األمــر مع الرئيس محمود
عباس».
ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد امل ـي ــدان ــي ،اسـتـشـهــد
إيـ ـه ــاب ع ـطــا ال ـل ــه ع ــاب ــد ( ٢٥عــامــا)
شرقي رفح ،جنوب القطاع ،وأصيب
ً
 22آخ ــرون؛ منهم  14طـفــا (أحــدهــم
بحالة خطيرة) خالل مشاركتهم في
الجمعة ال ـ  44لـ«مسيرات الـعــودة».
أم ــا فــي الـضـفــة املـحـتـلــة ،فاستشهد
ً
مساء أيمن أحمد حامد ( 16عامًا)،
وأصيب آخــر ،جــراء إطــاق االحتالل
النار عليهما في بلدة سلواد شرقي
رام الله وسط الضفة ،في وقت ّ
حملت
ف ـي ــه «الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي» ال ـع ــدو
«املسؤولية الكاملة» عــن استهداف
القيادي في الحركة أحمد دار نصر
( ٥٦عامًا) من قرية كفر نعمة ،غربي
رام الله ،أثناء مشاركته في املسيرات
الـشـعـبـيــة ،حـيــث اسـتـهــدفــه الـجـنــود
برصاصة في الرأس.

السودان

ُ
م ــن دون أن ت ـت ــرج ــم م ـســاع ـيــه على
األرض ،يحاول الرئيس عمر البشير
سحب فتيل األزمة االقتصادية التي
أش ـع ـل ــت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـس ـت ـمــرة
للشهر الثاني على التوالي ،معتمدًا
فـ ــي ذل ـ ــك ع ـل ــى الـ ـ ـخ ـ ــارج ،وت ـح ــدي ـدًا
امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدات مـ ـ ـ ــن دول وصـ ـفـ ـه ــا
بـ«الصديقة» ،بعضها تتنافس في
ال ـب ـح ــر األح ـ ـمـ ــر وت ـخ ـش ــى انـ ـج ــراف
«ب ــواب ــة أفـ َـري ـق ـيــا» إل ــى ال ـفــوضــى ،أو
من خالل خطب ّ
ود الواليات املتحدة
س ـع ـيــا إلـ ــى رفـ ــع اسـ ــم ال ـ ـسـ ــودان من
قائمة «الــدول الراعية لإلرهاب» ،في
شهر حزيران /يونيو املقبل ،مثلما
توقع وزير النفط ،أزهري عبد القادر،
أول مــن أم ــس .لكن مساعي البشير

ترتيبات حكومية لشرق الفرات:
العشائر تطالب بعودة الجيش
في ضوء النقاشات
المستمرة حول مصير شرق
الفرات ومشروع «المنطقة
اآلمنة» ،جاء اللقاء العشائري
الذي ُعقد أمس في أثريا،
ليعكس مطالب بتنشيط
الحوار بين القوى المسيطرة
في الجزيرة السورية والجانب
الحكومي ،وعودة الجيش
بما ّ
يحيد التهديدات التركية
ّ
تحدث الرئيس األميركي دونالد
منذ
تــرامــب عــن م ـشــروع «املـنـطـقــة اآلمـنــة»
على الحدود السورية ـ التركية شرق
الفرات ،لم ترشح أي تفاصيل دقيقة عن
آلـيــات إنشائها أو إدارتـهــا املفترضة،
وال ـت ــي ي ـجــري نـقــاشـهــا ب ــن األطـ ــراف
املعنيني بمصير تـلــك املـنـطـقــة .وبعد
«قمة موسكو» ّ بني الرئيسني التركي
والــروســي ،تكثفت لـقــاءات املسؤولني
األتـ ـ ـ ــراك امل ـت ـص ـلــة ب ــال ـش ــأن الـ ـس ــوري،
وط ـغ ــى ع ـلــى حــدي ـث ـهــم ال ـتــرك ـيــز على
«اتـفــاقـيــة أض ـن ــة» .فـفــي م ـ ــوازاة زي ــارة
نائب وزيــر الخارجية التركي ســادات
أونال ملوسكو ،وصل أمس وفد أميركي
رفيع املستوى إلى العاصمة التركية،
ً
ّ
يضم على رأسه كال من مبعوث وزير
الخارجية األميركي جايمس جيفري،
ورئيس هيئة األركان املشتركة جوزف
ً
دان ـفــورد .والـتـقــى الــوفــد كــا مــن وزيــر
الــدفــاع الـتــركــي خلوصي أك ــار ،وقائد
ال ـج ـي ــش يـ ـش ــار غـ ــولـ ــر .ه ـ ــذا ال ـن ـشــاط
تزامن مع تأكيد الرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغان ،أن بالده تنتظر «الوفاء
بوعد تأسيس منطقة آمنة وعــازلــة...
في غضون بضعة أشـهــر» ،معتبرًا أن
«حــق التدخل» فــي املنطقة الحدودية

«مضمون عبر اتفاق أضنة».
النقاش األميركي ـ التركي حول «املنطقة
ّ
اآلمـنــة» يفترض أن يحل عقدة إدارتـهــا،
علمًا ب ــأن أردوغـ ــان يـصـ ّـر عـلــى ض ــرورة
وقوعها تحت نفوذ ب ــاده ،فيما تطلب
«قـ ــوات ســوريــا الــدي ـمــوقــراط ـيــة» وجــود
إدارة «دول ـي ــة أو أم ـم ـيــة» .وض ـمــن هــذا
الـ ـت ــوج ــه ،زار أم ـ ــس وف ـ ــد مـ ــن «اإلدارة
ال ـ ــذاتـ ـ ـي ـ ــة» ،ب ــرئ ــاس ــة «رئـ ـيـ ـس ــة ال ـه ـي ـئــة
التنفيذية ملجلس سوريا الديموقراطية»
إلـ ـ ـه ـ ــام أحـ ـ ـم ـ ــد ،الـ ـع ــاصـ ـم ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
واشنطن.وبينما تتابع واشنطن لعبة
إمساك العصا من الوسط بني شريكيها،
تعمل دمشق على إعداد األرضية الالزمة
ّ
لتحديات شرق الفرات املحتملة ،وسحب
ذرائع الخطط التركية واألميركية ،وسط
رف ــض ب ـعــض أط ـ ــراف «م ـج ـلــس ســوريــا
الــديـمــوقــراطـيــة» دف ــع سـيــاق املـحــادثــات
مـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .إح ـ ــدى أبـ ــرز
الـخـطــوات فــي سياق التوجه الحكومي
ه ــذا ،ك ــان اجـتـمــاع «الـقـبــائــل والـعـشــائــر
الـســوريــة والـنـخــب الوطنية» ال ــذي ُعقد
ّ
تتوسط
أمس في بلدة أثريا ،في منطقة
محافظات الرقة وحلب وحماة .امللتقى
ال ـ ـ ــذي ج ـم ــع آالف ـ ـ ــا مـ ــن وج ـ ـهـ ُــاء وأبـ ـن ــاء
العشائر وشخصيات عامة ،أريــد له أن
ي ـك ــون فــات ـحــة لـ ــ«ح ــوار س ـ ـ ّ
ـوري بسقف

مــرتـفــع» مــع ال ـقــوى املحلية ال ــوازن ــة في
املنطقة الشرقية ،وسواها ،وفق ما تقول
مصادر حضرت اللقاء.
ّ
يصب فيه هذا اللقاء في
وفي الوقت الذي
إطار الضغط على قوى «اإلدارة الذاتية»
خــال املـحــادثــات ،بــدا الفتًا منع «قسد»
أك ـث ــر م ــن  300شـخـصـيــة ع ـشــائــريــة من
الحسكة ودير الزور والرقة من الوصول
إلى االجتماع .وفي حديث إلى «األخبار»،
قــال رئـيــس «مجلس القبائل والعشائر
السورية» في محافظة الحسكة ،الشيخ
مـيــزر املـسـلــط ،إن «ق ـي ــادة قـســد منعتنا
من الوصول إلى امللتقى بعد تطمينات
م ــن ق ـب ـل ـهــا ...وت ـ ّـم ــت عــرقـلـتـنــا ف ــي أكـثــر
م ـ ّـن ح ــاج ــز يـتـبــع ل ـه ــا ،ق ـبــل أن يـطـلـبــوا
مــنــا الـعــودة عند حــاجــز جسر الطبقة».

منعت «قسد»
وفدًا عشائريًا من
عبور جسر الطبقة

صورة نشرتها «الجمعية الخيرية الشركسية ــ فرع حلب» عن مشاركتها في اللقاء

وشــرح املسلط أن «الهدف من الحضور
ك ـ ــان رف ـ ــض امل ـن ـط ـقــة اآلمـ ـن ــة وال ـت ـنــديــد
بــاالحـتــال التركي والطلب مــن الجيش
ح ـمــاي ـت ـنــا مـ ــن الـ ـتـ ـه ــدي ــدات ال ـت ــرك ـي ــة»،
مطالبًا «قيادة الوحدات الكردية باتخاذ
إج ــراءات تعيد بناء الثقة مــع الحكومة
ال ـســوريــة ،وتـضـمــن دخ ــول الـجـيــش إلــى
كامل املناطق الشرقية» .بدوره ،أكد أحد
منظمي امللتقى ،وشيخ قبيلة البكارة في
سوريا ،الشيخ فواز البشير ،أن «الهدف
كـ ــان تــوح ـيــد ال ـع ـشــائــر والـ ــوقـ ــوف ضد
أي اع ـت ــداء خــارجــي ورف ــض الـتـقـسـيــم».
وطــالــب البشير ال ـقــوى املـسـيـطــرة شــرق
الفرات بـ«فتح قنوات حوار تحت سقف
الوطن».
ً
وع ـل ـمــت «األخـ ـ ـب ـ ــار» أن ت ــواص ــا جــرى
ب ــن مـنـظـمــي املـلـتـقــى وش ـخ ـص ـيــات من
«قـســد» ،تــم خــالــه االتـفــاق على حضور
وف ــد لتمثيل «ق ـس ــد» ف ــي املـلـتـقــى ،على
أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك م ــوق ــف ت ـضــام ـنــي مــع
الـعـشــائــر ض ـ ّـد ال ـت ـهــديــدات ال ـتــرك ـيــة ،إال
أن الوفد غــاب ألسباب مجهولة .وأشــار
مدير «مؤسسة القدس الــدولـيــة» ،خلف
امل ـف ـت ــاح ،ال ـ ــذي ح ـضــر امل ـل ـت ـقــى ،إلـ ــى أن
«الـ ـلـ ـق ــاء ضـ ـ ّـم ش ــري ـح ــة واس ـ ـعـ ــة ،بـيـنـهــا
ع ــدد م ــن أب ـن ــاء ال ـع ـشــائــر ال ــذي ــن حـمـلــوا
م ـطــالــب إل ــى ال ـج ــان ــب ال ـح ـكــومــي .وهــو
يؤسس لحوار سوري ـ ـ سوري داخلي».
وأشــارت معلومات إلى أن هناك توجهًا
لدى الجانب الحكومي «لتلبية املطالب
ال ـتــي ت ـخــرج عــن ه ــذا املـلـتـقــى الـشـعـبــي،
وإن كانت عالية السقف ،على خالف ما
يطرح من الخارج» .وفي السياق ،طالب
عـ ـ ٌ
ـدد م ــن ال ـحــاضــريــن بـتـخـفـيــف بعض
اإلج ـ ــراءات األمـنـيــة الـتــي ت ـطــاول بعض
أقارب املطلوبني ،بما يساعد على عودة
أع ــداد مــن الـســوريــن فــي ال ـخ ــارج ،فيما
حـضــر الـلـقــاء نـحــو  60شـخـصــا أفــرجــت
ال ـس ـل ـطــات ع ـن ـهــم أخـ ـيـ ـرًا ،ك ــرس ــال ــة دعــم
للملتقى.
(األخبار)

تقرير

البشير يبحث عن «مخرج» اقتصادي :خريطة طريق المعارضة تتبلور
يبحث الرئيس السوداني في
الخارج عن حلول ألزمات الخبز والوقود
والسيولة لتخفيف حدة االحتجاجات،
لكن األخيرة ،بعد شهر وأسبوع على
اندالعها ،باتت تمثل أزمة سياسية أكثر
اقتصادية ،مع اتساع رقعة
من كونها ّ
المعارضة المتبنية للدعوات المطالبة
بإسقاط النظام
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الـ ـخ ــارجـ ـي ــة تـ ـصـ ـط ــدم ف ـ ــي الـ ــداخـ ــل
بتصميم املحتجني على املضي إلى
آخر الشوط في معركتهم مع النظام.
وفــي أسـبــوع جديد مــن التظاهرات،
انطلقت أمــس ـ ـ بعد صــاة الجمعة
ـ ـ فــي الـعــاصـمــة الـخــرطــوم ومناطق
وس ــط ال ـب ــاد م ـس ـيــرات ش ــارك فيها
امل ـئ ــات ،فـيـمــا دع ــا «تـجـمــع املهنيني
السودانيني» إلى تظاهرات ليلية في
األحياء اليوم (السبت) ،واعتصامات
ُ
غدًا (األحد) في ميادين تعلن الحقًا،
والخروج بـ«مواكب الريف» االثنني،
و«مـ ـ ـ ــواكـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــداء» ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء،
والـ ـتـ ـجـ ـم ــع األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء املـ ـقـ ـب ــل ال ـ ــذي
س ـي ـكــون ي ــوم ــا ل ــاع ـت ـص ــام ــات .كما
ّ
حدد «التجمع» يوم الخميس موعدًا
النطالق «موكب الزحف األكبر» من
ّ
كل مدن السودان وقراه.
لكن السعودية ،أكدت أمس ،بعد شهر
وأس ـب ــوع م ــن ان ـ ــدالع االح ـت ـجــاجــات،
أنـهــا «ل ــن تـتــأخــر» عــن دع ــم ال ـســودان
«تـ ـق ــديـ ـرًا ل ـج ـه ــود الـ ـس ــودانـ ـي ــن فــي
مـجــال التعليم» فــي اململكة .ومثلما
أرسل البشير آالف الجنود للمشاركة
فــي الـعــدوان على اليمن تحت شعار
«أمن الحرمني خط أحمر» ،نقل الوفد
الوزاري السعودي ،الذي زار الخرطوم
أم ــس «بـتــوجـيــه م ــن خـ ــادم الـحــرمــن
الشريفني» ،عن األخير قوله إن «أمن

الـســودان أمــن للسعودية واستقراره
اس ـت ـق ــرار لـ ـه ــا» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن هـنــاك
«خ ـطــة عـمــل واض ـحــة وزي ـ ــارة الحقة
ل ــرج ــال أع ـم ــال س ـعــوديــن ل ـل ـســودان
في هــذا الـصــدد» ،وفــق ما أعلن وزير
التجارة واالستثمار السعودي ،ماجد

الـقـصـبــي .وف ــي إط ــار جــولــة للبشير
ّ
إلى عدد من الدول العربية ،استهلها
األسبوع املاضي بزيارة قطر ،أعلنت
ال ـح ـكــومــة ،أم ــس ،ع ــن زيـ ــارة مرتقبة
للرئيس للكويت (لم ّ
تحدد موعدها)،
حيث «سيناقش الـعــاقــات الثنائية

ّ
دعا ّ
المهنيين» إلى تظاهرات ليلية اليوم (أ ف ب)
«تجمع

بني البلدين ،واملبادرة الكويتية لحل
األزمـ ــة الـخـلـيـجـيــة» ،بـحـســب «املــركــز
الـ ـس ــودان ــي ل ـل ـخــدمــات ال ـص ـحــاف ـيــة»
املقرب من الحكومة.
رب ـم ــا اس ـت ـط ــاع ال ـب ـش ـيــر ،بـعــاقــاتــه
الخارجية املتوازنة مع دول الخليج
وتركيا ومصر ،كسب الدعم ملواجهة
ّ
التحدي
األزمــة االقتصادية ،غير أن
األكبر الــذي يواجهه حكمه املستمرّ
منذ ثالثني عامًا ،ال يبدو محصورًا
الـيــوم بـ«النقود والــوقــود والـقــوت»،
مثلما ّ
وصف األزمة الناطق الرسمي
ل ـل ـح ـكــومــة ب ـ ـشـ ــارة ج ـم ـع ــة .ك ـم ــا لــم
تـ ـع ــد املـ ـس ــأل ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة تـمـثــل
ال ـع ـن ــوان ال ـعــريــض لــوصــف أس ـبــاب
ّ
االحـ ـتـ ـج ــاج ،إذ حـ ــل م ـح ـل ـهــا ش ـعــار
«إسقاط النظام» الذي بدأ املحتجون
ّ
يـ ّ
ـرددون ــه ،فــي وقــت ظــن فيه البشير
ّ
أنه مجرد شعار شعبوي ،مشبهًا ما
يجري في البالد بما حصل ّإبــان ما
ُسمي «الربيع العربي» عام .2011
لـكــن ال ـيــوم ،بــاتــت األزم ــة السياسية
تـ ـطـ ـغ ــى ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ،الـ ـت ــي
ّ
ً
تتخذ شـكــا منظمًا يــومــا تلو آخــر،
وأس ـبــوعــا بـعــد أس ـب ــوع ،م ــع اتـســاع
رق ـعــة ق ــوى امل ـعــارضــة الــداع ـمــة لها،
ّ
انضم إليها أمس ،زعيم حزب
والتي
«األم ــة» الـقــومــي امل ـعــارض ،الـصــادق
املـهــدي ،الــذي كــان قد عــاد من منفاه

ترامب ينهي «اإلغالق» مؤقتًا 3 :أسابيع لالتفاق وإال...
االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري ب ــالـ ـت ــزام ــن مـ ــع ان ـ ــدالع
االح ـت ـج ــاج ــات ،م ــن دون أن ينضم
ح ـي ـن ـهــا إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــوى امل ــوقـ ـع ــة عـلــى
«ميثاق التغيير» ،والتي تعمل على
جدولة التظاهرات في عموم البالد،
مكتفيًا بـطــرح «وصـفــة للحل» أمــام
اآلالف مــن أنـصــاره الــذيــن تجمهروا
إعداد مذكرة
الستقباله ،تتلخص في ّ
ل ــ«ال ـخــاص الــوط ـنــي ،يــوقــع عليها
جميع أبناء الوطن ،وممثلو األحزاب
السياسية واملجتمع املدني» ،ما أدى
إل ــى ان ـســاخ ع ــدد مــن أن ـصــاره عنه،
ِمــن الذين عابوا خطابه ،وكــانــوا قد
تهيأوا للنزول إلى الشوارع.
ثمة خريطة طريق للمعارضة بدأت
تـ ـتـ ـبـ ـل ــور ،س ـ ـ ــواء مـ ــن خـ ـ ــال ب ــرام ــج
التظاهرات والشعارات ،أو الدعوات
إل ــى تــألـيــف حـكــومــة انـتـقــالـيــة .وهــو
مــا ج ــدد الــدعــوة إلـيــه أم ــس املـهــدي،
َ
الــذي كان رئيسًا للوزراء في فترتي
 1969 - 1967و ،1989 - 1986تماشيًا
مع إعالن  22من األحزاب السياسية
ال ـتــي كــانــت مــوال ـيــة لـلـنـظــام ،مطلع
الشهر الحالي ،رغبتها في االحتكام
إل ـ ـ ــى حـ ـك ــوم ــة انـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،ي ـت ــواف ــق
عليها الـجـمـيــع ،األم ــر ال ــذي اعتبره
حــزب البشير يومذاك دعــوة للقوات
املسلحة إلى «انقالب عسكري».
(األخبار)

بعد إعالنه إنهاء أطول إغالق
حكومي في تاريخ الواليات المتحدة
مؤقتًاّ ،
هدد دونالد ترامب بـ«إغالق»
يجر
جديد في  15شباط /فبراير ،إذا لم ِ
ّ
التوصل إلى اتفاق بين الحزبين في شأن
تمويل الجدار الحدودي
ّ
التوصل إلى
أعلن الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،أمس،
اتفاق مؤقت ،ينهي بموجبه اإلغــاق الجزئي للحكومة
الفدرالية ملدة ثالثة أسابيع .وعلى الرغم من أهمية ّ
التوصل
إلى هذا االتفاق ،بعد مرور  36يومًا أصاب خاللها الشلل
ربع اإلدارات الفدرالية ،إال أنه يبقى مرهونًا باتفاق آخر
ّ
يتوصل إليه الديموقراطيون والجمهوريون في
يجب أن
الكونغرس في شأن تمويل الجدار الحدودي ،تحت طائلة
إعــادة إغــاق الحكومة في  15شباط /فبراير املقبل ،أو
لجوء ترامب إلى استخدام السلطات املمنوحة له لتمويل
الجدار ،بإعالن للطوارئ قد يصدره.
وكانت شبكة «سي أن أن» قد ذكــرت ،في وقت سابق من
ً
يوم أمس ،هذا األمر نقال عن وثائق داخلية ،مشيرة إلى أن
البيت األبيض ّ
يجهز إعالنًا للطوارئ قد يصدره ترامب،
ّ
كوسيلة لتجاوز الكونغرس ،إذا لم يوافق املشرعون على
تمويل جــدار على حــدود البالد الجنوبية .ونقلت الشبكة
عن مسؤولني في الحكومة قولهم إنه جرى تحديث مسودة

اإلعالن في األسبوع املاضي ،إال أن مستشاري ترامب ال
يزالون منقسمني حول القضية ،األمــر الــذي يبدو أنه كان
السبب وراء تراجع الرئيس أخيرًا ،واإلعالن الذي خرج به
أمس .وفي السياق ،قال ترامب في خطابه« :ليس لدينا خيار
سوى بناء جدار قوي أو سياج فوالذي .إذا لم نتوصل إلى
ُ
اتفاق مع الكونغرس :إما أن تغلق الحكومة مرة أخرى في
 15شباط /فبراير ،أو سأستخدم الصالحيات املمنوحة
لي ّ
للرد على هذه الحالة الطارئة» ،مؤكدًا في الوقت ذاته أن
«العمال الفدراليني سيحصلون على مرتباتهم (املتأخرة)
في أسرع وأقرب وقت ممكن».
فــي ّ غـضــون ذل ــك ،يــواجــه الــرئـيــس حــروبــا مــن ن ــوع آخــر،
تجلت آخر فصولها أمس في توقيف السلطات مستشار
ترامب ،روجر ستون ،الذي ّ
يعد صديقًا له منذ وقت طويل،
وتــوجـيــه تـهــم إلـيــه فــي إط ــار التحقيق املــرتـبــط بالتدخل
الروسي املحتمل في انتخابات  ،2016ليكون بذلك أحد
آخــر ّ
املقربني من الرئيس الذين يخضعون لالستجواب
ّ
في هذه القضية التي تؤرقه .وتم توجيه سبعة اتهامات
لـسـتــون ،تشمل عــرقـلــة إج ــراء رس ـمــي ،واإلدالء بــأقــوال
كاذبة ،والتالعب بالشهود ،وفــق ما أفــاد به مكتب مولر
الذي يقود التحقيق.
وقال فريق املدعي الخاص إن ستون ( 66عامًا) أوقف في
لودردايل في فلوريدا،
وقت مبكر صباح أمس في فــورت ّ
«بعد توجيه االتهام له من ِق َبل هيئة محلفني فدرالية كبرى
 .»2019إال أن املتحدثة باسم
في  24كانون الثاني /يناير ّ
البيت األبيض ،سارة ساندرز ،علقت على ذلك لقناة «سي
أن أن» بــالـقــول ،إن هــذا الـتــوقـيــف «ال عــاقــة لــه بالرئيس،

وبالتأكيد ال عالقة لــه بالبيت األبـيــض» .وبحسب وثيقة
قضائية ،فإن «ستون ّيدعي سرًا وعلنًا تواصله مع املنظمة
 »1في آب /أغسطس  .2016وتلك املنظمة ،أي «ويكيليكس»،
نشرت فــي تشرين األول /أكتوبر  2016رســائــل خاصة
مقرصنة من املعسكر الديموقراطي ،بهدف التأثير على
فرص انتخاب هيالري كلينتون .لكن «ويكيليكس» تنفي
أي تواصل مباشر مع ستون .وتظهر الوثيقة القضائية
أيضًا أن ستون كان عضوًا في فريق حملة ترامب «حتى
آب /أغسطس  ،2015وحافظ على تواصل مستمر معها
ودعـمـهــا علنًا حتى عــام  .»2016كما تفيد بــأنــه «خــال
صيف  ،2016ناقش ستون مع مسؤولني رفيعي املستوى
فــي حملة تــرامــب ،املنظمة  ،1واملـعـلــومــات الـتــي تستطيع
الحصول عليها وستلحق أضرارًا بحملة كلينتون».
إل ـقــاء الـقـبــض عـلــى سـتــون تــزامــن مــع ح ــدث آخ ــر يرتبط
ب ـ ــإدارة ت ــرام ــب ،وه ــو اس ـتــدعــاء لـجـنــة االس ـت ـخ ـبــارات في
مجلس الشيوخ األميركي ،مايكل كوهني املحامي السابق
ل ـلــرئ ـيــس ،وال ـ ــذي أرجـ ــأ اإلدالء ب ـش ـهــادة ف ــي الـكــونـغــرس
بسبب «تهديدات» من ق َبل ترامب ،على ّ
ّ
وتحول
حد قوله.
ِ
كوهني إلــى شاهد قد يكون خطيرًا على موكله السابق.
وف ــي الـسـيــاق ،ق ــال مـحــامــي كــوهــن إن تــرامــب ومحاميه
الشخصي رودي جوليانيّ ،
هددا كوهني وعائلته ،ما أجبر
ّ
األخير على إرجــاء جلسة مقررة في السابع من شباط/
إلدالئه بإفادة أمام لجنة الرقابة في مجلس
فبراير
املقبل ّ
توقع أن ّ
يتحدث خاللها عن الفترة التي عمل
النواب ،كان ُي
فيها ملصلحة ترامب.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
بـبــالــغ ال ـحــزن وال ـلــوعــة والتسليم
بـقـضــاء الـلــه وإرادت ـ ــه ننعي إليكم
وفاة فقيدتنا الغالية الحاجة
نجاة ضاهر
أرملة املرحوم محمد الحاج حسن.
أبـنــاؤهــا :الدكتور نبيل ـ املهندس
أسعد ـ األستاذ خالد ـ املعاون أول
شوقي ـ املؤهل أول حسني.
بناتها :منى زوجة يوسف ملحم ـ
مهى زوجة أحمد صقر
تقبل التعازي في منزل الفقيدة في
شـمـسـطــار يــومــي ال ـس ـبــت واألح ــد
الــواقــع فــي  26و  27كــانــون الثاني
ويوم الثالثاء في  29كانون الثاني
في منزل ولدها الدكتور نبيل في
الطيونةـ شارع جمال عبد الناصر
ـ ب ـن ــاي ــة ال ـب ــاس ـم ــة ـ ف ـ ــوق م ـحــات
ّ
فياض سبورت ـ ط .8
اآلس ـ ـف ـ ــون :آل ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن وآل
ضاهر وعموم أهالي شمسطار

قضية

ازدادت أزمة حكومة
«المحافظين» البريطانية
تعقيدًا ،بعدما بدا واضحًا أن
األوروبيين غير عازمين على
إنقاذ خطط رئيسة الوزراء تيريزا
مايُ ،مرجعين إليها كرة النار،
في الوقت ذاته الذي يقف
فيه الجيش على أهبة االستعداد
للتعامل مع فوضى محتملة.
وبينما تتسابق الشركات الكبرى
على تفعيل خططها للقفز
من السفينة التي بدأت تغرق،
يستمر طاقم هذه السفينة
من النخبة السياسية في جدل
بيزنطي عبثي ،واصطفافات
قبائلية محضة

ّ
الصفعات األقسى لخطة ماي أتت من خارج ملعب السياسة (أ ف ب)

ّ
الشركات تفعل خططها لما بعد «بريكست»

سفينة بريطانيا تغرق ...والنخبة في جدل «بيزنطي»
لندن ــ سعيد محمد
حـ ـت ــى فـ ــي أق ـ ـسـ ــى لـ ـحـ ـظ ــات الـ ـح ــرب
العاملية الثانية ،عندما كان أسطول
ّ
ال ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات األملـ ــان ـ ـيـ ــة يـ ـقـ ـض ــي ج ــل
ً
أوقـ ــاتـ ــه مـ ـتـ ـج ــوال فـ ــي سـ ـم ــاء ل ـن ــدن،
لــم تــواجــه بــريـطــانـيــا أزم ــة وجــوديــة
عـمـيـقــة كـتـلــك ال ـت ــي ن ـجــح سـيــاسـ ّـيــو
ح ـ ـ ـ ـ ــزب «املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــافـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــن» الـ ـيـ ـمـ ـيـ ـن ــي
ال ـحــاكــم ـ ـ ـ بخليط مــن قـصــر نظرهم
االس ـتــرات ـي ـجــي امل ـع ـهــود وتخندقهم
الـطـبـقــي وال ـعــرقــي ـ ـ ـ ّفــي ج ـ ّـر اململكة
إل ـي ـهــا ،م ــن خ ــال تـبــنــي حـكــومــاتـهــم
قضية الخروج من عضوية االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أو م ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ــار يـ ـع ــرف
بـ«بريكست».
رئيسة الوزراء تيريزا ماي ،وعلى رغم
التصويت النادر في مجلس العموم
ضــد م ـشــروع اتـفــاقـهــا مــع املفوضية
األوروب ـيــة ،عــادت إلــى البرملان ـ ـ بعد
ف ـشــل امل ـع ــارض ــة ف ــي إق ـصــائ ـهــا عبر
تصويت بالثقة ـ ـ بتعديالت هامشية
ً
على الخطة املرفوضة ذاتـهــا ،واعــدة
بنقل كرة النار إلى ملعب بروكسل ـ ـ
ّ
مقر املفوضية األوروبـيــة ـ ـ ومطالبة
األوروبـ ـ ـي ـ ــن ب ـت ـقــديــم ت ـ ـنـ ــازالت ول ــو
مرحلية في شــأن نقاط عــديــدة ،على
رأسها مسألة شكل الحدود بني إقليم
إي ــرل ـن ــدا الـشـمــالـيــة ال ـخــاضــع لـلـتــاج
البريطاني وجمهورية إيرلندا.
لــم تقنع تلك التعديالت أح ـدًا ،ال في
صـ ـف ــوف املـ ـع ــارض ــة الـ ـت ــي ي ـق ــوده ــا
حــزب «الـعـمــال» وال حتى بــن قطاع
ع ــري ــض م ــن نـ ـ ــواب الـ ـح ــزب ال ـحــاكــم
ً
نـفـســه ،فـضــا عــن األوروب ـي ــن الــذيــن
تـ ـق ــاطـ ـع ــت م ـ ـص ـ ــادره ـ ــم ،س ـ ـ ـ ــواء فــي
ب ــروك ـس ــل أو ب ــرل ــن أو دبـ ـل ــن ،عـنــدا
اإلع ــراب عن خيبة األمــل في شــأن ما
ت ـطــرحــه مـ ــاي .وق ــد ج ــاء ذل ــك بينما
تـعـ ّـرض وزي ــر الـخــارجـيــة الـبــولـنــدي،
ج ـي ـس ـي ــك كـ ــزابـ ــوتـ ــوزيـ ــك ،ملـ ــا يـشـبــه
التقريع العلني مــن كبير مفاوضي
«ب ــريـ ـكـ ـس ــت» األوروب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــن ،مــاي ـكــل
بـ ــارن ـ ـيـ ــر ،الـ ـ ــذي سـ ـ ــارع إلـ ـ ــى وص ــف
اقتراح الوزير البولندي تأجيل حسم
مسألة ال ـحــدود بــن شـطـ َـري إيرلندا
خ ـمــس س ـن ــوات ،وتـسـهـيــل الـتــوصــل
إلى اتفاق مع ماي ،بأنه رأي شخصي
ال ّ
يعبر عن موقف االتحاد ،مؤكدًا أن
ُ
مسألة ال ـحــدود لــن تـطــرح مــن جديد
للتفاوض بأي شكل ،ليعيد بذلك كرة

النار إلى ملعب الحكومة البريطانية.
ّ
لـكــن الـصـفـعــات األق ـســى لـخــطــة مــاي
أتت من خارج ملعب السياسة ،وذلك
عـبــر سـلـسـلــة م ــن األن ـب ــاء املـتـســارعــة
عن تفعيل شركات بريطانية وأخرى
م ـت ـعــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ،ك ـمــا ع ــدد من
أثــرى أثرياء البالد ،خططهم ملا بعد
«بريكست» .املدير التنفيذي لشركة
ال ـ ـط ـ ـيـ ــران األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة «إيـ ـ ــربـ ـ ــاص»،
ت ــوم إن ــدي ــرز ،وص ــف إدارة الحكومة
ال ـب ــري ـطــان ـي ــة ملـ ـف ــاوض ــات بــريـكـســت
ـ«املخزية»ُ ،معلنًا أن شركته ـ التي
ب ّ
تصنع أجنحة طائراتها في اململكة
املـتـحــدة ـ ـ مضطرة التـخــاذ إج ــراءات
للتعامل مع مرحلة ما بعد  29آذار/
ّ
تتضمن نقل
م ــارس ،لــم يستبعد أن
ُ
عملياتها إلــى ّ
البر األوروب ــي .وعلم،
أيـ ـ ـض ـ ــا ،أن شـ ــركـ ــة الـ ـنـ ـق ــل ال ـب ـح ــري
الـبــريـطــانـيــة الـعــريـقــة « »P&Oبــدأت
بــالـفـعــل تسجيل سفنها ـ ـ بـعــد 182
عامًا من رفعها للعلم البريطاني ـ في
ّ
قبرص التي تتمتع بعضوية االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ـي ـمــا أعـلـنــت
شركة « »SONYعن نقل فوري ّ
ملقرها
األوروب ـ ــي مــن ل ـنــدن إل ــى أم ـس ـتــردام،
وكذلك فعلت « »DYSONالتي نقلت
مـ ـق ـ ّـره ــا ال ــرئـ ـي ــس إل ـ ــى س ـن ـغ ــاف ــورة،
عـلــى رغ ــم أن مالكها الـسـيــر جيمس
داي ـ ـسـ ــون ،شــوف ـي ـنــي ب ــري ـط ــان ــي مــن
ً
ع ـتــاة مــؤيــدي ال ــ«بــري ـك ـســت» .فـضــا
ع ـ ّـم ــا تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ،أصـ ـب ــح ب ـح ـك ــم امل ــؤك ــد
االنتقال القريب ملقر إقامة وعمليات
السير جيم راتيكاليف ،أثــرى أثرياء
ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إل ـ ــى م ــون ــاك ــو .ون ـق ـلــت
الـ ـصـ ـح ــف تـ ـص ــريـ ـح ــات ع ـ ــن امل ــدي ــر
التنفيذي لشركة « ،»DIXSONSأكبر
ّ
م ــوزع ــي اإلل ـك ـت ــرون ـي ــات ف ــي ال ـب ــاد،
ع ــن إنـ ـت ــاج غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ل ـشــاشــات
التلفزيون والكمبيوترات املحمولة،
ّ
تحسبًا ملا بعد  29آذار /مارس 2019
ـ ـ ـ مــوعــد ان ـت ـهــاء مـهـلــة ال ـتــوصــل إلــى
ات ـف ــاق ب ـشــأن «بــري ـك ـســت» ـ ـ ـ ليتبعه
امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي لـ ـ ـ ــ« PETS AT
 ،»HOMEأكبر شركة إم ــداد ألطعمة
ال ـح ـي ــوان ــات ،بــإعــانــه ع ــن مضاعفة
املخزون ملجابهة انقطاعات محتملة
قد تستمر عدة أشهر.
وقد تقاطع هذا السيل من اإلشــارات
عـلــى ي ــأس قـطــاع األع ـم ــال مــن تــوافــر
مخارج حقيقية ألزمة الـ«بريكست»،
مع تـ ّ
ـردد األنباء عن وضــع عــدة آالف

مــن جنود الـقــوات املسلحة فــي حالة
ّ
تأهب للتعامل مع فوضى محتملة،
ً
س ــواء على املـعــابــر الـحــدوديــة أم في
ال ـ ـ ـشـ ـ ــوارع ،وصـ ـ ـ ــدور ت ـع ـل ـي ـمــات مــن
السلطات للشركات ومحال التجزئة
وال ـص ـيــدل ـيــات ال ـك ـبــرى بــاالسـتـعــداد
لألسوأ ،وتخزين كميات إضافية من
املواد الغذائية واألدويــة .وقد ّ
تحدث
أح ــد أك ـبــر املــوظـفــن الـتـنـفـيــذيــن في
ال ـخ ـط ــوط ال ـج ــوي ــة ال ـبــري ـطــان ـيــة عن
تفعيل بــروتــوكــوالت ط ــوارئ مؤقتة
ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـقــل
ال ـ ـجـ ــوي مـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا ب ــاالت ـج ــاه ــن،
إلـ ــى ح ــن اس ـت ـق ــرار األوضـ ـ ـ ــاع ،ومــن
ث ــم ال ـش ــروع ف ــي ال ـت ـفــاوض ف ــي شــأن
ترتيبات جديدة دائـمــة .وقــد أتــى كل
ذلــك على رغــم تأكيدات وزيــر املالية،
فـيـلـيــب ه ــام ــون ــد ،أن عـ ــدم ال ـتــوصــل
إل ـ ــى اتـ ـف ــاق م ــع االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
قبل املهلة املحددة ليس على طاولة
الحكومة.

تتخذ
من المستبعد أن
ّ
بريطانيا أي اتجاه محدد
في وقت قريب

إال أن النقطة التي طرحها هاموند
تـسـ ّـبـبــت مل ــاي بـمــزيــد مــن الـضـغــوط،
بعدما ّ
تسربت أنباء عن تهديد عدد
كبير من وزراء الحكومة باالستقالة،
إذا ل ــم تـتـعـ ّـهــد م ــاي ب ـع ــدم ال ـخ ــروج
ّ
م ــن االت ـح ــاد م ــن دون ات ـف ــاق .ول ـعــل
م ــا ي ـف ــاق ــم م ــن م ـف ــاع ـي ــل األزم ـ ـ ـ ــة ،أن
املعارضة بدت غير قادرة على اتخاذ
مــوقــف مـحـ ّـدد فــي شــأن «بريكست»،
وذل ــك بـعــدمــا فـشـلــت فــي محاولتها
ط ـ ـ ــرح الـ ـثـ ـق ــة بـ ـحـ ـك ــوم ــة م ـ ـ ـ ــاي .ف ـقــد
ق ــام ع ــدد م ــن ن ــواب ح ــزب «ال ـع ـمــال»
ـ ـ ـ ـ ـ املـ ـحـ ـس ــوب ــن عـ ـل ــى ت ـ ـيـ ــار ت ــون ــي
ب ـل ـيــر ـ ـ ـ ـ ب ـك ـســر ق ـ ــرار رئ ـي ــس ال ـحــزب
ج ـيــري ـمــي ك ــورب ــن ،ب ـع ــدم االن ـخ ــراط
فــي املـنــاقـشــات مــع م ــاي ،إذ زار وفــد
منهم مقر الــرئــاســة فــي  10داوننيغ

سـ ـت ــري ــت ،ل ـ ـل ـ ـتـ ــداول ف ـ ــي ت ـع ــدي ــات
(طفيفة) على خطة الرئيسة العتيدة،
مع التركيز على نقطة االلتزام بعدم
تـ ـج ــاوز م ـه ـلــة  29آذار /م ـ ــارس من
دون ات ـف ــاق م ــا .وب ــالـ ـت ــوازي م ــع ما
تـ ـق ـ ّـدم ،بـ ــدأت ال ـت ـش ـق ـقــات تـظـهــر بني
معسكر يــريــد امل ـضـ ّـي بــ«بــريـكـســت»
ّ
مخفف ،وآخر يدفع في اتجاه إجراء
استفتاء جديد ،تشير التوقعات إلى
أنــه قد يخلص إلــى تصويت أغلبية
(بسيطة) لصالح البقاء في عضوية
االتحاد األوروبي.
فــريــق كــوربــن األس ــاس ــي مـلـتــزم ،إلــى
اآلن ،ب ـع ــدم مـ ـ ّـد ي ــد امل ـس ــاع ــدة مل ــاي،
في انتظار أن تشنق رئيسة الــوزراء
ً
ً
نفسها سياسيًا ،إن عاجال أو آجــا،
وفـ ـ ــق ره ـ ـ ــان ت ـ ــزاي ـ ــدت حـ ـظ ــوظ ــه فــي
ُ
ال ـس ــاع ــات األخـ ـي ــرة ع ـلــى أن تـضـطــر
م ـ ــاي إل ـ ــى الـ ــدعـ ــوة إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات
عـ ــامـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة كـ ـمـ ـخ ــرج أخ ـ ـيـ ــر مــن
األزم ـ ــة .وق ــد ُع ـل ــم ب ــأن ك ــا الـحــزبــن
ال ـك ـب ـي ــري ــن (املـ ـح ــافـ ـظ ــن والـ ـعـ ـم ــال)
عـلــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد ل ـخــوض مثل
تـلــك امل ـن ــازل ــة ،وأن ق ــوائ ــم املــرشـحــن
ّ
تحسبًا
ملختلف املـقــاعــد قــد ُحسمت
ل ـ ـت ـ ـطـ ــورات األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع .لـ ـك ــن خـ ـب ــراء
س ـي ــاس ـي ــن ي ـس ـت ـب ـع ــدون أن تـتـخــذ
بريطانيا أي ُاتـجــاه مـحـ ّـدد فــي وقت
قــريــب ،س ــواء أجــريــت االنـتـخــابــات أم
لــم تجر ،أو أعيد االستفتاء أم ال ،إذ
إن خطوط االنقسام قد ّ
تعمقت خالل
العقد األخير بني الطبقات واألعــراق
واألق ــالـ ـي ــم ،ع ـلــى ن ـحــو ل ــم ي ـعــد معه
ممكنًا الـخــروج بــأي تــوافــق فــي شأن
القضايا الكبرى ،إلى درجة أن مسألة
ُ
ّ
تفكك اململكة ذاتها باتت تطرح علنًا
فــي مجلس الـعـمــوم .ومــن املستبعد،
ن ـت ـي ـج ــة لـ ــذلـ ــك ،أن ت ـ ـخـ ــرج ال ـن ـخ ـبــة
السياسية من ّ
لجة الجدل البيزنطي
الـ ــذي تـعـيــش ف ـيــه ،أو م ــن تخندقها
القبائلي في أي وقت منظور ،بهدف
ّ
التوحد حول سياسة وطنية الطابع.
وم ـ ــا ي ــزي ــد مـ ــن ه ـ ــذا االح ـ ـت ـ ـمـ ــال ،أن
شـخـصـيــة رئ ـي ـســة ال ـ ـ ــوزراء الـعـنـيــدة
والعديمة الخيال ،ال تساعد في بناء
جسور من التعاون عابرة لألحزاب،
ُ
ـدورهــا فــي رأب ال ـصــدع ،بل
تـسـهــم بـ ّ
إن ماي بتعنتها خسرت كل األطراف
الــذيــن ك ــان ّمـفـتــرضــا أن يـســاعــدوهــا
على إدارة دفة السفينة ،أو أن ّ
يمدوا
لها حبل النجاة.

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
بالرضى والتسليم ملشيئته تعالى
ن ـن ـعــى إل ـي ـك ــم ف ـق ـيــدت ـنــا امل ــأس ــوف
عليها املرحومة
هند أحمد صعب
أرملة املرحوم حسن هاني ريدان
أوالدها هاني وعائلته
وسيم
كريم وعائلته
املـنـتـقـلــة إل ــى رح ـم ـتــه ت ـعــالــى يــوم
األربعاء في  23كانون الثاني 2019
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت 26
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري م ـ ــن ال ـ ـسـ ــاعـ ــة الـ ـح ــادي ــة
عـشــرة قبل الظهر ولغاية الساعة
الـخــامـســة م ـس ـ ً
ـاء ف ــي دار الـطــائـفــة
الدرزية ـ بيروت ،فردان
ال ــراض ــون بـقـضــائــه :آل ري ـ ــدان ،آل
صـعــب ،وعـمــوم أهــالــي عــن عنوب
والشويفات.
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◄ إعالنات رسمية ►
زوجـ ـ ــة ال ـف ـق ـيــد زيـ ـن ــة الـ ـي ــاس اب ــي
صافي
ابـ ـن ــاه :س ـل ـيــم وك ــري ــم رب ـي ــع يــزبــك
خزامي
والدته :ايرين كرم
شقيقه :جورج سليم يزبك خزامي
وزوجـ ـت ــه دوري ـ ــس بــولــس وابـنـتــه
ساره
شـ ـقـ ـيـ ـق ــات ــه :م ـت ـي ـل ــد س ـل ـي ــم ي ــزب ــك
خـ ــزامـ ــي وولـ ـ ــداهـ ـ ــا س ــام ــي  -جــو
وبشار
حماته :ايفا نبيه حبيقة وعائلتها
ابن حميه :زياد ابي صافي
خ ـ ـ ـ ــال زوج ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه :ش ـ ــوق ـ ــي ح ـب ـي ـقــة
وعائلته
خــال ـتــاه :مـ ــاري ارم ـل ــة ب ـهــاء ع ــودة
وعائلتها
ليلى ارمـلــة سعيد كــرم وعائلتها
(في املهجر)
يـنـعــون الـيـكــم عـلــى رج ــاء القيامة
وال ـح ـيــاة االب ــدي ــة فـقـيــدهــم الـغــالــي
الشاب
ربيع سليم يزبك خزامي
املنتقل الــى رحـمـتــه تـعــالــى ،مساء
يوم االربعاء 2019/1/23
إثـ ـ ــر حـ ـ ـ ــادث م ــؤس ــف وس ـي ـح ـت ـفــل
بـ ــال ـ ـصـ ــاة ل ـ ــراح ـ ــة نـ ـفـ ـس ــه الـ ـي ــوم
الجمعة  2019/1/25ال ـجــاري في
تـمــام الـســاعــة الــراب ـعــة بـعــد الظهر
في كنيسة رقاد السيدة في أميون.
يـصــل الـجـثـمــان الــى اش ــارة أمـيــون
حي البياض قبل الجناز في تمام
الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث
ي ـت ــم ت ـش ـي ـي ـعــه ال ـ ــى ك ـن ـي ـســة رقـ ــاد
السيدة.
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـج ـم ـعــة
قـبــل ال ــدف ــن وب ـع ــده لـغــايــة الـســاعــة
ً
مساء
السابعة
ويـ ـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت  2019/1/26مــن
الـســاعــة الـثــالـثــة بـعــد الـظـهــر حتى
السابعة
ويــوم االحــد  2019/1/27في منزل
حماته  -أوتــوسـتــراد صربا بناية
فرنسبنك  -الطابق الثالث

إنا لله وإنا اليه راجعون
انتقلت الى رحمته تعالى
الحاجة ميري محمود الناصيف باشا
األسعد (أميرة)
وال ــدت ـه ــا :املــرحــومــةال ـحــاجــة بهية
عبداللطيف بك االسعد
اشـقــاؤهــا :املــرحــوم عـمــاد ،املرحوم
ن ـ ـهـ ــاد ،املـ ــرحـ ــومـ ــة م ـن ـي ـف ــة زوجـ ــة
املــرحــوم محمود االس ـعــد ،وعفاف
زوجة األستاذ طالل سلمان
ووري ج ـث ـمــان ـهــا ال ـط ــاه ــر ال ـث ــرى
يـ ـ ـ ــوم الـ ـخـ ـمـ ـي ــس فـ ـ ــي  ٢٤كـ ــانـ ــون
الثاني  ٢٠١٩عند الساعة الواحدة
والنصف عصرًا في مدافن روضة
الشهيدين.
تـقـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت في
 ٢٦كــانــون الـثــانــي  ٢٠١٩فــي منزل
ص ـه ــره ــا ط ـ ــال س ـل ـم ــان بـ ـي ــروت-
قريطم -بناية الدار البيضاء -ط ١٤
من الساعة الثالثة وحتى السابعة
مساء،
وف ــي ذك ــرى الـثــالــث ي ــوم األح ــد في
 ٢٧كانون الثاني  ٢٠١٩في جمعية
ال ـت ـخ ـص ــص والـ ـت ــوجـ ـي ــه ال ـع ـل ـمــي
(قرب مديرية امن الدولة)  -الجناح
م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـع ــد الـظـهــر
وحتى السابعة مساء.

◄ ذكرى ►
في الذكرى الثامنة لوفاة املرحوم
سمير ايليا فريحة
يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن
يذكروه اليوم في صلواتهم.

إعالن عن وضع جداول التكليف االساسية
لعام  2019قيد التحصيل
يـعـلــن رئ ـيــس بـلــديــة ال ـهــرمــل ع ــن وضــع
جداول التكليف االساسية لكافة الرسوم
الـبـلــديــة عــن ع ــام  2019قـيــد التحصيل
ً
عمال بنص املادة  104من قانون الرسوم
البلدية  88/60ويلفت النظر الى ما يلي:
ً
ً
* أوال :عمال بنص املادة  106من قانون
الرسوم البلدية رقم  ،88/60على املكلفني
املبادرة فورًا الى تسديد الرسوم البلدية
املتوجبة عليهم خالل مهلة شهرين من
تاريخ االعالن في الجريدة الرسمية.
ً
* ثانيًا :عمال بنص املادة  109من قانون
الــرســوم البلدية  ،88/60تـفــرض غرامة
تــأخـيــر وقــدرهــا ( %2إث ـنــان بــاملـئــة) عن
كــل شهر تأخير عــن املبالغ التي تسدد
خالل املهلة املبينة في البند االول اعاله،
ً
ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إنذار عام للمتخلفني عن الدفع املكلفني
بموجب جداول تكليف اساسية
إن رئيس بلدية الهرمل يطلب الى جميع
امل ـك ـل ـف ــن ب ــال ــرس ــوم ال ـب ـل ــدي ــة ب ـمــوجــب
ج ـ ـ ـ ــداول ت ـك ـل ـي ــف اس ــاسـ ـي ــة عـ ــن اعـ ـ ــوام
 2019وما قبل ،وعلى الذين تخلفوا عن
الــدفــع أن ي ـب ــادروا ف ــورًا ال ــى تـســديــد ما
يتوجب عليهم مــن رســوم بلدية ،وذلــك
ت ـحــت طــائ ـلــة ح ـجــز أم ــوال ـه ــم املـنـقــولــة
وغير املنقولة وبيعها في املزاد العلني
الس ـت ـي ـفــاء ال ــرس ــوم ال ـب ـلــديــة املـتــوجـبــة
عليهم.
الهرمل في 2019/01/08
رئيس بلدية الهرمل
صبحي صقر
إعالن
ص ـ ـ ـ ــادر ع ـ ــن نـ ـق ــاب ــة اصـ ـ ـح ـ ــاب م ـك ــات ــب
استقدام عامالت املنازل في لبنان
لقد ورد خطاء في تحديد املهلة االخيرة
ل ـت ـق ــدي ــم طـ ـلـ ـب ــات الـ ـت ــرشـ ـي ــح وت ـس ــدي ــد
االشتراك يوم الخميس في ١٥/٢/٢٠١٩
والـصـحـيــح هــو املـهـلــة األخ ـي ــرة لتقديم
طلبات الترشيح وتسديد االشتراكات
يــوم االرب ـعــاء فــي  ١٣/٢/٢٠١٩املتعلقة
باالنتخابات التكميلية التي ستجري
يوم االحد في ١٧/٢/٢٠١٩
إعالن بيع عقاري للمرة الثانية
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
املعاملة التنفيذية رقم 2007/650
الرئيسة مريانا عناني
طالب التنفيذ :االعتماد اللبناني ش.م.ل.
الذي حل محل طالب التنفيذ أياد حسن
قطايا
املنفذ عليها :ثناء علي العالف
ال ـس ـن ــد ال ـت ـن ـف ـي ــذي :س ـن ــد ديـ ــن وك ـشــف
ح ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــاب وع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض وكـ ـ ـفـ ـ ــال ـ ـ ــة
وشـ ـه ــادة ق ـيــد تــأمــن بـقـيـمــة  2520د.أ.
و /248.938.933.56/ل.ل .وبــالـحـكــم
الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر عـ ـ ــن مـ ـحـ ـكـ ـم ــة االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف
الجزائية في بيروت بقيمة /107.000/
د.أ .و/4.000.000/ل.ل.
تاريخ التنفيذ2007/3/29 :
تاريخ تبليغ االنذارات2007/5/15 :
ت ـ ــاري ـ ــخ قـ ـ ـ ــرار ال ـ ـح ـ ـجـ ــز :اعـ ـ ـ ــان تـ ـح ـ ّـول
الحجز االحـتـيــاطــي الــى حجز تنفيذي
2007/6/11
تاريخ تسجيله2007/6/2 :
تاريخ محضر الوصف2017/3/18 :
تاريخ تسجيله2017/6/6 :
ب ـي ــان ال ـع ـق ــار املـ ـط ــروح ل ـل ـب ـيــع27/75 :
مـنـطـقــة رأس بـ ـي ــروت وهـ ــو عـ ـب ــارة عن
مـ ــدخـ ــل وصـ ـ ــالـ ـ ــون وغ ـ ــرف ـ ــة وح ـم ــام ــن
ومطبخ وممر ومشلح وشــرفــة وسطح
طابق سابع شمالي.
مساحته/ 171/ :م2
حــدود العقار :غربًا :امــاك عامة ،شرقًا:
ً
ال ـع ـق ــار رقـ ــم  ،71شـ ـم ــاال :ام ـ ــاك عــامــة،
جنوبًا :عقار رقم .70
قيمة تخمني/379.000/ :د.أ.
ق ـي ـمــة الـ ـط ــرح ب ـع ــد ال ـت ـخ ـف ـيــض ل ـل ـمــرة
الثانية/220.578/ :د.أ.
م ــوع ــد املـ ــزايـ ــدة ومـ ـك ــان اج ــرائـ ـه ــا :يــوم
الثالثاء الواقع في  2019/2/19الساعة
ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة صـ ـب ــاح ــا فـ ــي دائ ـ ـ ـ ــرة تـنـفـيــذ
بيروت.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني

للمرة االولى حصص املنفذ عليها ثناء
العالف والبالغة  2400سهم في العقار
 27/75منطقة راس بيروت واملوصوف
اعاله.
فعلى الراغب في الشراء تنفيذًا الحكام
امل ـ ــواد  973و  987و  983م ــن االص ــول
امل ــدن ـي ــة ،أن يـ ــودع ب ــاس ــم رئ ـي ــس دائ ــرة
تنفيذ ب ـيــروت قـبــل امل ـبــاشــرة بــاملــزايــدة
لدى صندوق الخزينة أو احد املصارف
املـقـبــولــة مبلغًا مــوازيــا لـبــدل ال ـطــرح أو
يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا املبلغ،
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام فيه او لم يسبق
له ان عني مقامًا مختارًا فيه ،واال ُع ّد قلم
الــدائــرة مقامًا مختارًا لــه ،وعليه ايضًا
فــي خــال ثــاثــة اي ــام مــن تــاريــخ صــدور
ق ــرار االح ــال ــة ايـ ــداع كــامــل الـثـمــن باسم
رئيس دائرة تنفيذ بيروت في صندوق
الخزينة او احد املصارف املقبولة تحت
طــائ ـلــة اع ـ ــادة امل ــزاي ــدة ب ــزي ــادة الـعـشــر،
واال فعلى عهدته فيضمن النقص وال
يستفيد مــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دفــع
ال ـث ـم ــن وال ـ ــرس ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا فـيــه
رس ــم ال ــدالل ــة الـبــالــغ خمسة بــاملــايــة من
دون حــاجــة إلن ــذار أو طلب وذل ــك خالل
عشرين يــومــا مــن تــاريــخ ص ــدور الـقــرار
ب ــاالح ــال ــة ،ل ـلــراغــب ف ــي ال ـش ــراء االط ــاع
لدى هذه الدائرة.
مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا
باملعاملة التنفيذية رقم 2016/2027
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ش ــرك ــة Taj Trading
 S.A.R.Lوك ـي ــاه ــا امل ـح ــام ـي ــان سـمـيــر
سعاده وادولف الدبس
املـنـفــذ عـلـيــه :ح ـســام عـبــد ال ـكــريــم شــري
حارة حريك  -الشارع العريض بملكه
الـ ـسـ ـن ــد الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي :قـ ـ ـ ــرار اس ـت ـئ ـنــافــي
اس ــاس  2016/2املبلغ  48264491ل .و
 $ 123559.80عدا اللواحق.
ت ــاري ــخ ق ـ ــرار ال ـح ـج ــز- 2016/11/11 :
تاريخ تسجيله2016/11/24 :
ً
اوال :املـ ـط ــروح لـلـبـيــع 2400 :س ـهــم من
العقار  /449/قسم  27حارة حريك:
مكتب مؤلف من  3غرف وحمام الطابق
انترسول ولــدى الكشف تبني ان القسم
م ــؤل ــف مـ ــن غ ــرف ـت ــن م ـف ـت ــوح ـت ــن عـلــى
بعضهما البعض وغرفة مدخل وحمام
 ي ـش ـتــرك بـمـلـكـيــة ال ـحــق املـخـتـلــف رقــم - 1مخالفة بـنــاء راج ــع القسم  - 2عدل
الـ ـنـ ـظ ــام ب ـم ـل ـف ــه  -اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار دعـ ــوى
ت ـع ـهــد وت ـف ــوي ــض م ـق ــدم م ــن م ــال ــك هــذا
القسم بــدفــع الــرســومــات املتوجبة على
املخالفات املرتكبة وعــدم املطالبة باي
تعويض من الدولة او البلدية.
مساحته  /78/م 2تقريبًا.
الـتـخـمــن/117000/ :د.أ - .ال ـطــرح بعد
التخفيض  %5و/64689.3/ :%3د.أ.
تـ ــاريـ ــخ وم ـ ـكـ ــان املـ ـ ــزايـ ـ ــدة :وقـ ـ ــد ت ـحــدد
موعد املــزايــدة نهار الجمعة الــواقــع في
 2019/2/22الـســاعــة الـعــاشــرة صباحًا
امام رئيس دائرة تنفيذ بعبدا في قصر
عدل بعبدا املبنى الجديد.
شـ ــروط ال ـب ـيــع :فـعـلــى ال ــراغ ــب بــال ـشــراء
وق ـبــل امل ـب ــاش ــرة ب ــامل ــزاي ــدة اي ـ ــداع مبلغ
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة
او مـصــرف مـقـبــول بــاســم رئـيــس دائ ــرة
تنفيذ بعبدا او تقديم كفالة مصرفية
تضمن املبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن
ن ـطــاق ال ــدائ ــرة كـمــا عـلـيــه وخ ــال ثالثة
ايام من صدور قرار االحالة ايداع باقي

الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر على مسؤوليته كما عليه وخالل
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا
إعالن
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ
 2019/1/15تقرر بتاريخ 2019/1/23
ح ــل ش ــرك ــة  The Dream SALرئ ـيــس
مـجـلــس ادارت ـه ــا مــديــرهــا هـيـثــم فخري
وش ـط ــب ق ـيــدهــا م ــن ال ـس ـجــل ال ـت ـجــاري
ح ـيــث ه ــي مـسـجـلــة ب ــرق ــم /1003347/
ورقم تسجيلها في املالية ./818519/
فعلى كــل ذي مصلحة تقديم اعتراضه
ومــاحـظــاتــه خ ــال عـشــرة اي ــام مــن اخــر
نشر.
امني السجل التجاري في بيروت
بالتكليف مارلني دميان
إعالن
ال ـ ـسـ ــادة اعـ ـض ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة الـعـمــومـيــة
ف ــي الـجـمـعـيــة الـتـعــاونـيــة ال ــزراع ـي ــة في
تبنني ،يدعوكم مجلس االدارة لحضور
ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة مـ ــن اجـ ـ ــل ان ـت ـخ ــاب
مجلس ادارة جديد ،وذلــك نهار السبت
في  2019/2/23الساعة  10صباحًا في
حسينية البلدة ،واذا لم يكتمل النصاب
تعقد بمن حضر فــي الـيــوم الـثــانــي في
نفس الزمان املكان.
تبنني في 2019/1/21
رئيس الجمعية
أسعد حسن فواز
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/748
ط ــال ــب ال ـت ـن ـف ـي ــذ :ح ـس ــن ع ـل ــي ط ـبــاجــا
بوكالة املحامي علي جابر
املـنـفــذ عـلـيـهــم :ج ــواه ــر سـعـيــد عـبــدالـلــه
ورفاقها.
السند التنفيذي :الحكم الصادر بتاريخ
 2018/11/8ب ــال ــرق ــم  2018/106عــن
جانب محكمة استئناف النبطية املدنية
وامل ـت ـض ـم ــن ت ـص ــدي ــق ال ـح ـك ــم الـ ـص ــادر
عــن محكمة بــدايــة النبطية املــدنـيــة رقم
 2018/6تــاريــخ  2018/1/25والقاضي
باعتبار العقارين رقم  1296و 1332من
منطقة كفرتبنيت الـعـقــاريــة غـيــر قابل
لـلـقـسـمــة ع ـي ـنــا وط ــرح ــه لـلـبـيــع ب ــامل ــزاد
العلني على اساس سعر الطرح وتوزيع
الثمن وفق مندرجات الحكم.
املعامالت :تاريخ التنفيذ2018/11/27 :
تاريخ تبليغ االنذار2018/12/18 :
العقاران املوصوفان:
 2400 .1س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار  1332من
منطقة كفرتبنيت الـعـقــاريــة عـبــارة عن
ارض بعل سليخ بور غير مزروع ويقع
ضمن املنطقة السكنية للبلدة وينتفع
باملرور على العقار /1296كفرتبنيت.
مساحته 254 :م2
ال ـت ـخ ـم ــن 25400 :د.أ .أو م ــا ي ـعــادلــه
بالليرة اللبنانية
الطرح 25400 :د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية
الرسوم املتوجبة :رسم الفراغ والداللة
 2400 .2س ـه ـمــا م ــن ال ـع ـق ــار  1296من
منطقة كفرتبنيت الـعـقــاريــة عـبــارة عن
ارض بعل سليخ بور غير مزروع ويقع
ضمن املنطقة السكنية للبلدة ومالصق
للعقار /1332كفرتبنيت.
مساحته780 :م2
ال ـت ـخ ـم ــن 97500 :د.أ .أو م ــا ي ـعــادلــه

بالليرة اللبنانية
الطرح 97500 :د.أ .أو ما يعادله بالليرة
اللبنانية
مكان املزايدة وتاريخها :نهار الخميس
الــواقــع فيه  2019/2/28الـســاعــة 11:00
ظهرًا امام رئيس دائرة النبطية.
تطرح هذه الدائرة للبيع باملزاد العلني
الـ ـعـ ـق ــاري ــن املـ ــوصـ ــوفـ ــن اع ـ ـ ـ ــاه ،فـعـلــى
ال ــراغ ــب بــال ـشــراء اي ــداع ب ــدل ال ـطــرح في
ق ـل ــم ال ـ ــدائ ـ ــرة ب ـم ــوج ــب ش ـي ــك م ـصــرفــي
منظم المر رئيس دائــرة تنفيذ النبطية
واتخاذ محل اقامة له ضمن نطاقها واال
عـ ّـد قلمها مقامًا مـخـتــارًا لــه مــا لــم يكن
ً
ممثال بمحام ،وعليه االطالع على قيود
الصحيفة العينية للعقار املطروح ودفع
الثمن والــرســوم ضمن املهلة القانونية
تحت طائلة متابعة التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم
حسن ايوب
إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور
القاضي ستيفاني الراسي
في املعاملة التنفيذية رقم 2018/7
طــالـبــي التنفيذ :دمـيــا وكــاتــريــن ووداد
جبرايل داغر
املنفذ عليها :صوفيا ملحم داغر
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائ ــرة
تنفيذ بعبدا برقم  2017/630بموضوع
ازالــة شيوع العقار /814الــدامــور صادر
بـ ـت ــاري ــخ  - 2016/11/24ب ــرق ــم قـ ــرار
.2016/539
ال ـع ـقــار املـ ـط ــروح لـلـبـيــع/814 :الـ ــدامـ ــور
وهـ ــو عـ ـب ــارة ع ــن ق ـط ـعــة ارض بـ ـ ــور ،ال
تحتوي اي اشجار او مزروعات ويوجد
فيها غــرفــة زراعـيــة قديمة العهد ،وهي
تـقــع ضـمــن املـنـطـقــة الــزراع ـيــة فــي سهل
الــدامــور ،وقريبة من جهة االوتوستراد
املتجه من بيروت  -صيدا ،وتصل اليها
عبر طريق ترابية ضمن العقارات التي
تقع في املحلة.
مساحته/1390 :م.م .ح ــدوده :الجنوب
 -/813/الشرق  - /2035/الشمال :قناة
مياه  -الغرب :قناة مياه.
بدل الطرح املقرر/139000/ :د .أميركي
املزايدة االولى.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اج ــرائ ـه ــا :نـهــار
االربـعــاء الــواقــع فــي  2019/2/6الساعة
الـ ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ق ـب ــل ال ـظ ـه ــر ام ــام
رئيس دائرة تنفيذ الدامور.
شروط البيع :على الراغب بالشراء وقبل
املباشرة باملزايدة ان يودع باسم رئيس
دائـ ـ ــرة تـنـفـيــذ الـ ــدامـ ــور او ف ــي مـصــرف
مقبول قيمة الطرح املقدر وعليه اتخاذ
محل اقامة له ضمن نطاق هذه الدائرة
اذا لــم يـكــن لــه م ـقــام فـيـهــا وعـلـيــه خــال
ثالثة ايــام التي تلي االحــالــة دفــع باقي
الثمن تحت طائلة اعادة املزايدة بزيادة
العشر وإال على عهدته فيضمن النقص
وال يستفيد م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه خــال
عـشــريــن يــومــا تـلــي االح ــال ــة دف ــع الثمن
ورسم الداللة  %5والتسجيل.
مأمور التنفيذ
يمامة حجار

◄ مبوب ►
◄ مطلوب ►
Medical representative for Dahieh,
West Beirut areas is needed for a pharmaceutical co.
 Cv:boctico@boctico.com.lb04/520756 - 520757
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
ً
مرسيل خليفة وعبير نعمة« ...غني قليال» وافرح كثيرًا

موسيقى

نقد

ّ
آرت باليكي :قارع الطبول األسطورة في مئويته
العين ال تخطئه ...رأس
مثلث الشكل ،بشرة سوداء
تضيئها أسنان بيضاء
داكنة ً
ناتئة قليال تمنح ابتسامة
صاحبها شيئًا من براءة
الطفولة .األذن ال تخطئه…
ٌ
عزف شديد الحدة والدقة،
تقنيات جهنمية ،إمساك
فوالذي بسرعة اإليقاع،
فواصل مفاجئة غاية في
الذائقة .هذه السنة تصادف
ّ
مئوية المحارب ( 1919ـ
 )1990الذي دافع عن آلته
حتى الرمق األخير ،ومطلق
كبار نجوم الجاز ،وصانع
آلة أفقدته
المعجزات على ٍ
ّ
السمع الجزئي من شدة
الضرب عليها .هذه تحيتنا له
ً
إحياء لذكراه
بشير صفير
… ف ــي ت ـل ــك الـ ـ ـ «ل ـي ـل ــة ف ــي ت ــون ــس»،
انهال عبدالله ابن َ
بوح ْينة بالضرب
َ
بع َص َو ْيه على «زيلدجن» دون رحمة،
حتى انزلق األخير عن ّ
حمالته عند
الضربة السادسة ،فأجهز عليه ابن
ُب َح ْينة ،قبل أن يبتسم ويمسح عرقه.
كــم عرفت املوسيقى الغربية عمومًا،
وال ـج ــاز وجـ ـ ــذوره وف ــروع ــه ورواف ـ ــده
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ،م ــوس ـي ـق ـي ــن احـ ـت ــرف ــوا
الـعــزف على الــدرامــز (اآللــة األساسية
فـ ــي ضـ ـب ــط اإلي ـ ـق ـ ــاع فـ ــي امل ــوس ـي ـق ــى
ال ـش ـمــال غــرب ـيــة  /ت ـتــألــف م ــن طـبــول
وص ـنــوج)؟ كــم شهد الـقــرن العشرون
ومطلع القرن الحالي أسماء مرموقة
أو ك ـب ـيــرة ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال؟ بــامل ـئــات
وربما باآلالف .إنها مملكة بحد ذاتها
ٌ
وعلى عرشها ّ
تربع رجل وديع املالمح
وح ــاد الـنـظــرة فــي آن واح ــد .إن ــه آرت
باليكي ( 1919ـ  )1990الذي أعلى شأن
ّ
مجرد آلة تضبط اإليقاع
الدرامز من
وتتولى املــرافـقــة ،إلــى شريك أساسي
فــي ف ــرق ال ـجــاز بــالـظـهــور والـحـضــور
وم ـســاحــة االرتـ ـج ــال وت ـحــديــد مـســار
الدرامر
ومــزاج املقطوعة .معه أصبح
ِ

(أي ع ـ ــازف ال ـ ـ ْ
ـدرام ـ ــز) ق ــائـ ـدًا لـلـفــرقــة
وواجـهـتـهــا أم ــام الـجـمـهــور وشــركــات
ال ـت ـس ـج ـيــل .مـســاهـمـتــه بــالــري ـبــرتــوار
ُ
ّ
املسجل فــي الـقــرن العشرين تـعـ ّـد من
َّ
ال ـتــركــات الـتــي ال ت ـقــدر بـثـمــن ،إن في
النتاج الــذي حمل توقيعه مــع فرقته
ُ The Jazz Messengers
(«ر ُسل الجاز»،
وهي من الفرق األكثر صمودًا بتاريخ
ال ـجــاز ،إذ عملت لنحو  35عــامــا بني
م ـن ـت ـص ــف ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـي ــات وأواخـ ـ ـ ــر
ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات) أو فـ ــي م ـش ــارك ــات ــه
ال ـك ـث ـيــرة إلـ ــى ج ــان ــب أسـ ـم ــاء ك ـب ـيــرة،
س ـن ــذك ــر ب ـع ـضــا م ـن ـهــا ف ــي ال ـس ـي ــاق.
هــذا الــرجــل ،قــارع الطبول األسـطــورة،
ومـطـلــق كـبــار نـجــوم ال ـج ــاز ،وصــانــع
املـ ـعـ ـج ــزات ع ـل ــى آلـ ـ ــةٍ أف ـق ــدت ــه الـسـمــع
الـ ـج ــزئ ــي مـ ــن ش ـ ـ ـ ّـدة ال ـ ـضـ ــرب عـلـيـهــا
ّ
ولــم يفقد عشقه الـكــلــي لـهــا ،ولــد عام
 …1919هذه السنة تصادف مئويته،
ً
إحياء لذكراه.
وهذه تحيتنا له
العني ال تخطئه… رأس مثلث الشكل،
بـشــرة سـ ــوداء داك ـنــة تضيئها أسـنــان
ً
نــاصـعــة الـبـيــاض نــاتـئــة قـلـيــا وتمنح
ـراءة
اب ـت ـســامــة صــاحـبـهــا شـيـئــا م ــن ب ـ ٌ
ال ـط ـف ــول ــة .األذن ال ت ـخ ـط ـئ ــه… ع ــزف
شديد الحدة والدقة ،تقنيات جهنمية،
إمساك فوالذي بسرعة اإليقاع ،فواصل
مفاجئة غاية في الذائقة ،وكل ذلك دون
ص ـخــب وض ـج ـيــج ع ـلــى غ ـ ــرار عــازفــي
الــدرامــز في موسيقى الــروك (أو الــروك
الـصــاخــب) .إنــه آرت بــايـكــي ،املـحــارب
ال ــذي داف ــع عــن آل ـتــه وع ــن ال ـجــاز وعــن
زم ــائ ــه ح ـت ــى ال ــرم ــق األخ ـ ـيـ ــر ،ق ــارع ــا
طـبــولــه غــالـبــا فــي ب ــداي ــات املـقـطــوعــات
ب ـط ــري ـق ــة ت ــوح ــي ب ــأن ــه يـ ـق ــرع ط ـب ــول
الـحــرب باملعنى الحقيقي ال املـجــازي.
ولد في بنسيلفينيا (الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة) ع ــام  1919وتـلـقــى دروس ــا
على البيانو في املدرسة ،لكنه اجتهد
ً
مستوى سمح له بالعزف
فرديًا ليبلغ
ف ــي ف ــرق ص ـغ ـيــرة ،قـبــل أن يـنـتـقــل إلــى
كــرســي ال ــدرام ــز ،فــي الـحــانــة الـتــي كــان
يعمل فيها مطلع الثالثينيات ،تاركًا
لعمالق آخر هو إيرول
كرسي البيانو
ٍ
غـ ــارنـ ــر .ن ـح ــن ف ــي زمـ ــن الـ ـ ـ «س ــوي ـن ــغ»
ّ
الذي شكل اهتمام باليكي في بداياته،
م ــن خـ ــال الـ ـع ــزف ف ــي أك ـث ــر م ــن فــرقــة
شهيرة فــي تلك املــرحـلـ ّـة .فــي منتصف
األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات« ،انـ ـ ـش ـ ــق» ع ــن الـنـفــس
ّ
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ل ـي ــاق ــي دي ـ ـ ــزي غـيــلـسـبــي
وت ـشــارلــي بــاركــر وثـيـلــونـيــوس مونك
وفــاتــس نــافــارو وآخــريــن (التقاهم في
كنف بيغ-باند بيلي إكستني الشهير)
في وضع أسس الجاز الحديث ،لندخل
في زمن الـ «بي بوب» .لم يمض ٌ
عقد على
ِ

آرت باليكي
خالل أمسية
مع فرقته
The Jazz
Messengers
في نادي
’Cork ‘N
 Bibللجاز في
نيويورك،
1958
عام ّ
(المصور
األميركي:
فرانسيس
وولف)

ممارسة الـ «بي بوب» الذي أحدث ثورة
في عالم الجاز ،حتى شعر آرت باليكي
أن آلل ـت ــه إم ـك ــان ــات أك ـب ــر م ــن الـهــامــش
املعطى لها في املوسيقى عمومًا ،وأن
لعازفها مكانة ودورًا أهــم من املرافقة
وضبط اإليقاع ،فكانت النقلة من رحم
ـارد بــوب» .في
ال ـ «بــي بــوب» إلــى ال ـ «ه ـ َ
منتصف الطريق بني طرفي الـ «بوب»
( ،)Bopقام باليكي برحلة إلى أفريقيا
واخ ـت ـب ــر إي ـق ــاع ــات أج ـ ـ ــداده وأص ـ ــوات
وت ـع ـق ـي ــدات هـ ــذه اإليـ ـق ــاع ــات ،ق ـبــل أن
يعود رسول الجاز إلى أميركا معتنقًا
اإلس ـ ــام (ع ـل ــى غـ ــرار عـ ـ ّـدة موسيقيي
ج ــاز) تحت اســم عبدالله ابــن ُب َح ْينة،
تيمنًا بالصحابي ابــن ابنة عم رسول
الله .الـ «هارد بوب» ٌ
ولد مع ثالثة
تيار ِ
ع ــازف ــي درامـ ـ ـ ــز ه ــم ب ــاي ـك ــي وم ــاك ــس
روت ـ ــش وك ـي ـنــي ك ـ ــارك ال ــذي ــن القــاهــم
عــازفــو بـيــانــو وآالت نـفــخ لـخـلــق نمط
مــوسـيـقــي حــافــظ عـلــى ق ــواع ــد ال ـ ـ «بــي
ب ــوب» لكنه أعـطــى دورًا أكـبــر للدرامز
ّ
وطعم املوسيقى ببعض مالمح الغناء
األسود على رأسه الـ «ريذم أند بلوز».
هنا أســس مع املؤلف وعــازف البيانو
هوراس سيلفر (الذي رحل عام )2014
فرقة  ،The Jazz Messengersالتي ّ
ضمت
أسـ ـم ــاء أص ـب ـحــت الح ـق ــا أس ــاط ـي ــر في
عالم الجاز .لكن سيلفر ما لبث أن ترك
الفرقة ليطلق تجربته الخاصة ويترك
ال ـق ـي ــادة ،وألول م ــرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ من

خلف الدرامز ،آلرت باليكي الذي باتت
الفرقة تحمل اسمه أيضًا .بني منتصف
الخمسينيات وأواخر الثمانينيات ّ
مر
على هذه الفرقة نحو ثالثني موسيقيًا،
ّ
انضموا هــواة وتركوها نجوم قبل أن
يكتبوا تاريخ الجاز في القرن العشرين،
ولغاية اليوم :على الترومبتّ ،
مر على
الفرقة الكبيران كيني دورهام وفريدي
ه ــاب ــرد والـ ـ ـ ـ «ف ــانـ ـك ــي» دونـ ــالـ ــد ب ـيــرد
والشعبي تشاك مانجيون واملأسوف
على شبابهما كليفورد براون ( 26سنة
 /حادث سير) ولي مورغن ( 33سنة /
ً
مشكل تافه) وصــوال إلــى حامل الراية
ال ـي ــوم وي ـن ـتــون مــرسـ ِـالــس وتـيــريـنــس
بالنشار رافع مستوى موسيقى األفالم
فــي هــولـيــوود (آخ ــر أعـمــالــه موسيقى
 The Comedianالـجـمـيـلــة وموسيقى
ف ـي ـلــم س ـبــايــك ل ــي BlackkKlansman
الذي فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان
«ك ــان» األخ ـي ــر) .عـلــى الـبـيــانــو ،املــؤلــف
املرموق هــوراس سيلفر طبعًا ،وبعده
أيـ ـض ــا املـ ــؤلـ ــف الـ ـ ـ ــذي غ ـ ــادرن ـ ــا ب ــاكـ ـرًا
بــوبــي تـيـمــونــز (م ـخ ـلــوق عـظـيــم أرداه
الكحول والهيرويني عن  33عامًا) ،ثم
س ـيــدر والـ ـت ــون وال ـس ــوب ــر س ـتــار كيث
جــاريــت وغـيــرهــم .عـلــى الساكسوفون
(تـيـنــور) ،الثالثة الكبار عزفًا وتأليفًا
ه ــان ــك م ــوب ـل ــي وال ـ ـشـ ــاهـ ـ َـدان ال ـح ـ َّـي ــان
بيني غولسون ( )1929ووايــن شورتر
( ،)1933وغيرهم .كانت األمور واضحة
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بالنسبة إلى آرت باليكي :جسد الفرقة
ّ
بدم جديد في عروقه .هكذا
ال يعيش إل ٍ
ك ــان يـضــم امل ــواه ــب ال ـصــاعــدة قـبــل أن
يطلقها لتستقل بتجربتها فيستبدلها
بأخرى صاعدة ،وهكذا دواليك .غير أن
التركيبة األسطورية للفرقة تبقى تلك
التي ّ
ضمت عام  1960إلى باليكي ،واين
شــورتــر ول ــي مــورغــن وبــوبــي تيمونز
وجيمي ميريت (كونترباص) .مع ذلك
لم تعرف الفرقة انحدارًا في مستواها
ع ـلــى م ــدى ال ـس ـن ــوات ،وكـ ــان ل ـهــا دور
بـ ـ ــارز ف ــي إشـ ـع ــال ال ــرغ ـب ــة ف ــي الـعـمــل
لدى املوسيقيني الذين لم يستحسنوا
ال ــدخ ــول ف ــي امل ــوج ــات ال ـجــديــدة (مـثــل
الفيوجن الذي خاض باليكي تجربته
لكن دون حماسة منذ البداية وبطبيعة
الـ ـح ــال دون ن ـت ـي ـجــة ذات أه ـم ـي ــة فــي
النهاية) ،من خــال صموده أمــام هذه
ّ
كه َ بالتقاليد القديمة
املــوجــات وتمس َ
ولكن مقاربتها بنفس جــديــد… ربما
يعود الفضل إليه في وجود فرق اليوم
ّ
وتسجل الجاز التقليدي (أي ما
تمارس
كــان اسمه جــاز حديث منتصف القرن
امل ــاض ــي ،ونـقـصــد ال ـ ـ «ب ــي بـ ــوب» ،آخــر
مــدرســة فــي مــوسـيـقــى ال ـج ــاز ،بحسب
مرسالس
كثيرين مــن بينهم وينتون
ِ
ال ــذي أكـ ّـدهــا بثقة مطلقة فــي لـقــاء مع
«األخبار» بأبو ظبي عام .)2010
إل ــى ج ــان ــب تـسـجـيــاتــه ال ـخ ــاص ــة مع
فــرق ـتــه ،ع ـمــل آرت بــاي ـكــي بـكـثـيــر من
ال ـت ــواض ــع كـ ـع ــازف درامـ ـ ــز م ــع أس ـمــاء
كبيرة ومغمورة ،لكن مساهمته كانت
دائ ـمــا قـيـمــة .كـمــا كــانــت لــه تـجــربــة في
السينما الفرنسية التي اهتمت كثيرًا
بالجاز منذ الخمسينيات ،وتعاونت
مـ ــع كـ ـب ــار األس ـ ـمـ ــاء فـ ــي ح ـي ـن ـهــا مـثــل
آرت بــايـكــي وفــرقـتــه ومــايـلــز دايـفــس
وثـيـلــونـيــوس مــونــك ودكـسـتــر غ ــوردن
وغيرهم.
أم ــا ال ـحــادثــة ال ـتــي ب ــدأن ــا بـهــا املـقــالــة،
فـقــد حصلت خ ــال حفلة فــي بلجيكا
ع ـ ــام  ،1958ح ـي ــث أدى ب ــاي ـك ــي مــع
الفرقة تحفة ديــزي غيلسبي الشهيرة
 ،A Night In Tunisiaوفـيـهــا يـشــارك
بــوبــي تيمونز وبـيـنــي غــولـســون ولــي
مورغن في العزف على آالت قرعية إلى
جانب آالتـهــم األســاسـيــة ،وفــي الختام
ّ
ـات قوية على أحد
يكرر باليكي ضــربـ ٍ
صنوج ال ـ ــ Zildjianالــذي ينزلق بشكل
مفاجئ ،لكن آرت يتابع العزف لينهي
واح ـ ــدة م ــن أج ـ ُمــل الـتـسـجـيــات لـهــذه
َ
بعدما
املقطوعة التي ن ِشرت عام ّ 2006
ضــاع لنحو نصف قــرن أثــرهــا املــوثــق
بــال ـصــوت وال ـ ـصـ ــورة… ّأمـ ــا آرت فقد
رحل ،بالصورة فقط ،عام .1990

تسجيالت
’Moanin

Live In ‘58

Au club St. Germain

Lee-Way

Soul Station

Somethin’ Else

ل ـي ــس ب ــاألم ــر ال ـس ـه ــل ح ـص ــر آرت
بــايـكــي بـسـتــة إص ـ ـ ــدارات .لـكــن ما
ن ـق ـتــرحــه ي ـع ـطــي فـ ـك ــرة وافـ ـي ــة عــن
م ـســاه ـمــة ال ــرج ــل ف ــي الـ ـج ــاز .نـبــدأ
بـ ـ ` )1958( Moaninال ــذي يحمل
اسـ ــم م ـق ـطــوعــة م ــن ت ــأل ـي ــف ع ــازف
ال ـب ـي ــان ــو ف ــي ف ــرق ــة ب ــاي ـك ــي ،بــوبــي
تيمونز ،علمًا أن معظم محتواه من
تأليف ع ــازف الـســاكـســوفــون بيني
غــول ـســون .أع ـطــى ه ــذا الـعـمــل دفـعــا
قويًا لشهرة باليكي وفرقته وتلته
حفالت في أميركا وخارجها.

أق ـي ـم ــت هـ ــذه ال ـح ـف ـلــة ف ــي بـلـجـيـكــا
عـ ــام  1958لـكـنـهــا ض ــاع ــت لـنـحــو
ُ َ
نصف قرن قبل أن تنشر ألول مرة
ع ــام  .2006إن ــه شــريــط بــاألســود
واألبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض لـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
كــدنــا نـخـســرهــا إل ــى األبـ ــد .يـحــوي
الـتـسـجـيــل مـجـمــوعــة م ــن األع ـم ــال
الخاصة بفرقة باليكي باإلضافة
إلى كالسيكيات ،أبرزها A Night
 In Tunisiaال ـت ــي أع ـط ــت اسـمـهــا
لــألـبــوم ال ــذي أصــدرتــه الـفــرقــة بعد
سنتني.

أشــرنــا فــي املـقــالــة أع ــاه إل ـتــى عالقة
ال ـ ـجـ ــاز بــال ـس ـي ـن ـمــا ال ـف ــرن ـس ـي ــة .فــي
ال ــواق ــع ه ــذا ال ـت ـعــاون تـلــى (أو تــزامــن
مــع) استضافة فــرق جــاز للعزف في
الـنــوادي الفرنسية ،ومــن بينها نــادي
«سان جيرمان» الذي ّقدم فيه باليكي
وفرقته عــدة أمسيات صــدرت بثالثة
أجـ ــزاء وحـ ـ َـوت كــاسـيـكـيــات الـفــرقـ ّـة،
ع ـل ـمــا أن ك ـي ـنــي ك ـ ــارك ي ـح ــل م ـحــل
باليكي فــي القسم الثاني مــن الجزء
ال ـثــالــث ،وق ــد ح ــاز الـتـسـجـيــل جــائــزة
«شارل كرو» لعام .1959

ن ـن ـت ـقــل ه ـن ــا إل ـ ــى م ـس ــاه ـم ــة آرت
ب ــايـ ـك ــي ف ـ ــي ألـ ـ ـب ـ ــوم ـ ــات خ ــاص ــة
بأعضاء فرقته .األلبوم األول هو
ل ـعــازف الـتــرومـبــت فــي ال ـفــرقــة لي
مــورغــن ،الــذي استضاف «قائده»
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـت ـس ـج ـي ــل إلـ ـ ــى ج ــان ــب
ج ــاك ــي م ــاكـ ـل ــن (أل ـ ـتـ ــو س ــاك ــس)
وزم ـي ـل ــه ب ــوب ــي ت ـي ـمــونــز (ب ـي ــان ــو)
وأس ـ ـ ـطـ ـ ــورة الـ ـك ــونـ ـت ــرب ــاص ب ــول
تشايمبرز .صــدر هــذا العمل عام
 1960عند الناشر العريق Blue
.Note

… أم ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي فـ ـ ـه ـ ــو لـ ـ ـع ـ ــازف
ال ـســاك ـســوفــون ف ــي فــرقــة بــايـكــي،
هانك موبلي ،الذي يعتبر ألبومه هذا
مــن كالسيكيات الديسكوغرافيا،
وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ال ـ ـ «ه ـ ــارد بـ ــوب» والـ ـ
«سول جاز» ،النمط الذي ساهم في
إرســائــه إلــى جــانــب بــوبــي تيمونز.
معظم املقطوعات من تأليف موبلي،
ويشارك في تنفيذه باإلضافة إلى
ّ
«املعلم» على الدامز ،وينتون كيلي
(ب ـي ــان ــو) وبـ ــول ت ـشــاي ـم ـبــرز أيـضــا
وأيضًا.

يقع هذا الخيار في خانة مساهمة
آرت باليكي خارج فرقته أو خارج
م ـش ــاري ــع أع ـض ــاء ف ــرق ـت ــه .ك ــل من
يسمع جــاز يعرف أن ’Somethin
َّ
 )1958( Elseم ـص ــن ــف ب ــن أه ــم
عـشــر دي ـس ـكــات ف ــي نـمـطــه .الـعـمــل
ه ــو ل ـع ــازف اآلل ـت ــو ســاكــس الكبير
كــانـنـبــول أدرلـ ــي ،وتـلـتـقــي فـيــه قمم
األداء بني مايلز دايفس (ترومبت)
وهانك جونز (بيانو) وسام جونز
(ك ـ ــونـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــاص) ،ت ــزيـ ـنـ ـه ــم ط ـب ـعــا
مساهمة باليكي.

ّ
ّ
عمار مروة
إذا ك ــان لـلـتـعــاون بــن املــؤلــف املــوسـيـقــي واملـلـحــن مــرسـيــل خليفة
ّ
ويتطور ،مستحدثًا ّ
ّ
حيزًا
يستمر
والسوبرانو الفنانة عبير نعمة أن
صعبة نوعًا
ستكون
التعاون
ـذا
ـ
فنيًا جديدًا ومميزًا ،فــإن بداية ه
ُ
مــا .وكـكـ ّـل بــدايــة ،هــو يحتاج إلــى وقــت كــي يـ ّ
ـرســخ فــي أذن الذائقة
وخصوصيته الثنائية التي نستمع إليها في
حساسيته الجديدة ّ
ً
ألبومهما املشترك «غــنــي قليال» .أسـبــاب هــذه الصعوبات كثيرة،
وسـيـكــون مطلوبًا مواجهتها لتذليلها فنيًا فــي وج ــدان الــذائـقــة
الـلـبـنــانـيــة والـعــربـيــة ورب ـمــا الـعــاملـيــة الح ـقــا! وه ــذا مــا لــم يـكــن في
حسبان من كان ينتظر ظهور العمل الجديد ّ
األول الذي جمعهما
ّ
ّ
متعددة األجواء .تحتم علينا املوضوعية
أخيرًا ويحوي  ١٤أغنية
كذائقة أن ّ
نفرق بني تقييم هذه األغاني موسيقيًا ولحنيًا وانسجام
عـنــاصــرهــا كــوحــدة فـنـيــة (وه ــو مــا يتمتع بــه ه ــذا الـعـمــل بصدق
وثراء) ،وبني أن ّ
نقيم ثمرة تعاون جديد بني فنانني ،حيث لن يكون
ّ
ارتدادية لحنية تحيل ارتباطاتها
هذا العمل في منأى عن تأثيرات
ّ
النغمية بذاكرة صوت املغنية أميمة الخليل! سبب هذه الظاهرة،
ّ
ّ
ارتـبــاط البصمة اللحنية ملرسيل بالبصمة الصوتية ألميمة في
ذاكــرة املستمع املتابع ألعـمــال الثنائي خليفة – الخليل السابقة.
ّ
ماذا سيرتب هذا إذن على عبير نعمة إذا كان لهذا التعاون الجديد
لها مــع خليفة أن يستمر ويــرتـقــي؟ سيرتب عليهما أم ــورًا كثيرة
لـيــس ّأول ـهــا مــراكـمــة ريـبـيــرتــوار غـنــائــي جــديــد ،ول ــن يـكــون آخــرهــا
ضــرورة خلق بصمة صوتية ولحنية جديدة مختلفة نوعًا وكمًا.
إذا وضـعـنــا ه ــذه الـهــواجــس جــانـبــا وتــركـنــاهــا لـلــزمــن وألصـحــاب
الشأن ،سيكون صعبًا علينا أن نكتب عن عملهما ّ
األول بعيدًا عن
الـحـضــور ال ــذي يــذكــر الــذائـقــة ولــو عاطفيًا بـصــوت أميمة الخليل
الـغــائــب الـحــاضــر شئنا أو أبـيـنــا .نـقــول هــذا عــارفــن باالختالفات
الكثيرة الـتــي تفصل فنيًا وأكــاديـمـيــا بــن صــوت أميمة الطفولي
ّ
املتمرس
الخافت الحالم والـحـنــون ،وصــوت عبير الــواســع الـقــوي
بشرقية األنـثــى الناضجة املكتملة ،وغــربـيــة تقنيات السوبرانو
كولوراتورا املحترف والفذ الــذي قد ُي َعد أحد أهم خمسة أصوات
في لبنان ّ أكاديميًا.
ً
ألبوم «غني قليال» عمل غني متعدد األج ــواء .كــان من األفضل له
ّ
أن ي ـتــوزع على قــرصــن بــدل أن يــدمــج فــي أسـطــوانــة واح ــدة! نجد
ومنتشرة يستعيد مرسيل
مقطوعات موسيقية سابقة معروفة
ّ
ً
بعضها بذكاء وبتوزيع للمرة الثالثة («الحنة» مثال) ،وبعضها
كتبت لها مقاطع تحمل تواقيع شـعــراء معروفني لتحويلها إلى
ّ
الغناء .هذا ما قد يقلل أحيانًا من قيمتها املوسيقية إن كان الكالم
متواز تعبيريًا مع اللحن ،أو بالعكس ،قد يزيد من
فضفاضًا وغير
ٍ
املوسيقية حني ّ
يتلبس اللحن شعرية الكالم الجديد
ثــراء القيمة
مستضيئًا بقيمته التعبيرية ونبضه الشعري املتوازي مع النبض
املوسيقي األصلي.

 .)bémol majeurنغمات تتصل بمنسوب عريض من أجــواء الفرح
املفتوح على شيء يقارب الجاز ،وكأن األوركسترا ّ
تحولت لهنيهات
قليلة فــي الـنـهــايــة إل ــى «بـيــغ بــانــد» لتقفل عـلــى نـهــايــة كالسيكية
بأسلوب تفكير سيمفوني تقليدي .هذا ما يعطي هذه األغنية بعدًا
ّ
ورونقًا جماليًا بتعدد نقالتها التي تحاول التفلت إلى آفاق جمالية
متعددة في فترة قصيرة نسبيًا.

ـاض جميل نفتقده موسيقيًا .على مقام
مشبعة ب ــروح الحنني مل ـ ٍ
الكورد على الال وعلى إيقاع مربع ،تتفاعل األلحان بتنويع لحني
تـتـنــاوب عليه آلــة الفيبرافون واألب ــوا والــوتــريــات والـغـنــاء لتصل
إلى مستقرها في القرار الذي ترسو عليه كلمات القصيدة لحنيًا.
األغنية كانت جميلة لصوت عبير ببصمة مرسيل اللحنية التي
نادرًا ما ال تجد لها صدى كبيرًا في صوت أميمة.

أجـ ــواء لحنية شــرقـيــة عــرفــت بــذكــاء كـيــف تـجـ ّـســد مـعـنــى قصيدة
الشاعر جرمانوس جرمانوس باحتفالية طربية خطفت أضواءها
آل ــة ال ـبــزق وال ـع ـ ْـو ُد واإلي ـقــاعــات الـتــي تـعــاونــت عـلــى تجسيد رائــع
لنغمات تقاسمها مقاما الـكــورد والحجاز ليدخل عليهما سحر
م ـقــام ال ـبـ ّـيــات عـلــى الـ ـ  LAبتلقائيته املـحـبـبــة .قــد ت ـكــون مــن أكثر
األغـنـيــات الـتــي جـ ّـســدت فيها هــذه املـقــامــات روح الكلمة الشعرية
ومناخ الشرق بذكاء املؤلف وامللحن وبراعتهما .وأعتقد أن الناس
سيحبون هذه األغنية ألنها تحمل البصمة اللحنية للحن مرسيل
وصوت اميمة ،حيث يتهيأ للسامع في لحظات هاربة كأن أميمة
ّ
هي التي تغني ،وسيكون من العبث محاولة أل نذكر هذا لطراوته
وشفافيته وسهولته الـتــي استنبطها مرسيل مــن أج ــواء السهل
املمتنع املفتوحة على الشرقي املمتع بالطرب والطالوة!

ّ
ّ
قــد يـكــون مــوشــح «علليني» مــن أجـمــل مـقــاربــات مرسيل خليفة
ً
للدخول إلى عالم املوشحات ،متوسال الفخامة األوركسترالية في
التوزيع الــذي يقارب بذكاء األسلوب السيمفوني في سعيه إلى
بناء عالم بوليفوني مقتصد يبتعد عن الثرثرة واإلطالة .وبذلك
يكون قد قارب السهل املمتنع بقصيدة جميلة من الشعر النبطي،
حيث يدخل به بانفتاح داخلي على التعبير بمقام النهوند مع
مميز آلل ــة ال ــرق ّ ممتلئ بالتلقائية والـ ِـغـنــى دون أي تكلف
دور ُّ
أو تصنع .يسير ال ــرق بزهو بــن آالت األوركـسـتــرا السيمفونية،
كأنه آلة أساسية تقول أشياءها وروحها بكفاءة وموهبة وثراء،
حيث ال تملك األوركسترا إال أن تنحني ّ
لسره وتتسع لجماليات
إيقاعه الــداخـلــي .قــد يـكــون هــذا املــوشــح أكـثــر أغــانــي العمل قــدرة
على إعطاء املبررات الفنية لسعة صوت عبير وامتداده برحابة
وثــراء كسوبرانو ناضج بديناميكية يسير عبرها بني مسافات
اإلن ـت ــرف ــاالت ،س ــواء وه ــي تبتعد عــن بعضها وت ـق ـتــرب .نستمع
إلــى هــذا عند الدقيقة  3,54إلــى الدقيقة  ،4,07وعند غناء اآلهــات
بالسوبرانو العالي أو األماكن األخرى التي ال تساوم فيها عبير
ّ
بسر صوتها على التعبير بسعة الصرخات الــواعــدة باالمتالء
اللوني للسوبرانو.

«هيدا إنت»

«ما أجمل الحب»

ّ
تتطور فيها
فــي «مــا أجـمــل الـحــب» أج ــواء طربية دافـئــة وأصيلة
الجملة اللحنية ُبجماليات متعددة اآلف ــاق بتثوير اللحن طــورًا
َ
بــالـتــوزيــع ،وبــالــقــطـ ْـب الهارمونية الشرقية املخفية ب ــآالت العود
والبزق والكمنجة اإليرانية واإليقاعات والصوت عمومًا ،وبالبزق
خصوصًا الذي يشرق بشخصية مميزة صوتيًا تحاكي خلجات
الطرب .نستمع إلى ذلك بعد الدقيقة الرابعة حتى الرابعة وعشرين
ّ
ثانية ،وفي أماكن أخــرى ،كلها مشغولة على أنغام مقام الراست
بــأفـكــار أصـيـلــة مـتـطــورة تـعـ ّـبــر عــن روح الثيمة الـشـعــريــة لـلــوردة
التي تقطع الحدود بني الفرح والحزن ،والحياة واملوت ،وأضرحة
الشهداء واللقاء والفراق حيث للوردة وجودها املزدوج في النص
ّ
ال ــذي كتبه الـشــاعــر زاه ــي وهـبــي .لـعــل مــن املثير أن نــذكــر أن هذه
ّ
تذكر بأغنية ّ
«مر القطار» لخليفة ،وتلتقي معها في املقام
األغنية

«مزمار»

ّ
موشح يعيده مرسيل ّ
للمرة الثالثة من ريبيرتواره القديم،
«مزمار»
مبنيًا على نظام السماعي الثقيل بنبض عشرة على ثمانية .به
ّ
ي ــروي الـغـ ّـصــة العربية الـتــي مــا زلـنــا نحياها ونـحــن نتذكر عزنا
املفقود في األنــدلــس املوسيقي الــذي بناه صاحب الكونسرفتوار
ّ
ّ
األول فــي العالم زري ــاب الــذي لــم تتسع لــه بـغــداد فــي عــز نهضتها
الـثـقــافـيــة والـفـكــريــة الـعـبــاسـيــة فــي عـهــد األم ــن ،إذ ط ــرده إسـحــاق
ً
املوصللي غيرة وحقدًا من بغداد ،بعدما هدده بالقتل إذا قرر البقاء
فيها معه! الالفت أن مرسيل أخذ النص الصغير والرائع للشاعرة
األفغانية زهراء زاهدي ،بترجمته العربية التي أنجزتها الشاعرة
اإليرانية مريم حيدري .يقول النص« :أنحت مزمارًا من عظامي/
يغني اشتياقك مــن أصــابـعــي /أفتح زرًا لقميصك /ليفتح ويسد
ثــوب الـكـيـنــونــة!» .وهــل أجـمــل وأبـلــغ وأرق ــى مــن أبـيــات كـهــذه وهي
تشي بما قل ودل من جماليات املعنى والرمز؟!

«راجع»

ّ
تشي األجواء املوسيقية لـ «راجع» بالشوق والترقب ألمر جلل قادم
من بعيد ينسجه الشاعر طالل حيدرّ .
تمهد له املوسيقى بتقاسيم
ّ
حزينة على التشيللو ،قبل أن تنتقل ّ
بقية اآلالت من هوية الحزن
ُ
املوسيقية إلى أجواء أخرى شاعرية كأنها تسعى إلى تصوير لقاء
ّ
عشاق يضيئون ظالم الليل على أصوات الفرح بالوصول واللقاء
املشغولني موسيقيًا على نغمات مقام «مي بيمول مايجور» (Mi

يعيد مرسيل استعراض
التوزيع
قدراته في ّ
األوركسترالي في أغنية «الحنة»
ترتيلة «مريم البكر»
أعاد مرسيل بناء الترتيلة السريانية األشهر في لبنان وسوريا
«م ــري ــم ال ـب ـكــر» بـشـكــل يـخـتـلــف مــوسـيـقـيــا ع ــن شـكـلـهــا اللحني
القديم .تنبض الترتيلة على إيقاع الفوكس بشكل جريء وبناء
يختلف عن املــألــوف في التراتيل الكنسية املارونية وال يشبه
الشكل ّ
األول إال بالجملة اللحنية األساسية التي اجتهد مرسيل
بتركيب جديد لها .تركيب ينبض على النهوند بأسلوب نغمي،
اسـتـخــدم فيه الــوتــريــات والـفـلــوت والـكــاريـنــت ،حيث تعمد أن
تنبض بأسلوب البيتزيكاتو عند مفترقات توزيعه لجملها.
نعتقد أنه ّ
تعمد إعطاءها لعبير ألن البصمة اللحنية والغنائية
فيها جــديــدة ،كــذلــك فــإنـهــا بـحــاجــة إل ــى سـعــة صــوتـيــة ممتلئة
بامتدادات صوت عبير التي نجد لها على اليوتيوب نسخًا عدة
ً
ً
أبدعت بأدائها ترتيال وأناقة ومرونة صعودًا ونزوال وقفزًا بني
املسافات املتباعدة.

«الموسيقى»

ربما كان مرسيل قد ّ
تعمد أن يفتتح الشريط بأغنية «املوسيقى»
ّ
ً
ألنها تحاكي برمزية ما تأويال موسيقيًا لشريط حياته .كذلك فإنه
اختار نصًا شعريًا لصديقه الشاعر البحريني قاسم حــداد الذي
يبدو أنــه فهم ارتـبــاط املعنى واملـجــاز فــي التعبير الفني امل ــزدوج،
ليتلقفه مرسيل موسيقيًا على مقام الحجاز على درجة الحسيني
( )LAبنوستالجية شرقية ال ــروح مفتوحة على الـتــأمــل بــأجــواء
املينور ( .)LA Minorلذلك ،ربما تعمد مرسيل أن يبقي على صوته
ككونتراست ّ
يعمق صــوت عبير لناحية التعبير الفني املـجــازي،
ّ
رغم اعتقادنا أنه كان من األفضل فنيًا ترك الغناء لعبير فقط ألنها
ّ
من األغنيات القليلة التي لم تذكر أبدًا في بصمتها الصوتية لحنيًا
بغنائية ص ــوت أمـيـمــة .إذ وص ــل فيها ص ــوت عبير تعبيريًا إلــى
ّ
ما يــوازي أجــواء الصالة في عمقها اللحني كما لو أنها ترتل في
ّ
يمتد إلــى رحــابــة مقامية ال
معبد أو كنيسة بخشوع رقـيــق ،لكنه
تخشى املسافات في الديناميكس الصوتي بني املسافات املتباعدة.
هكذا ،استدرج صوت مرسيل وبصمته اللحنية شيئًا من أجوائه
مع أميمة! حبذا لو تركها مرسيل مرسلة بصوت عبير ،لكانت قد
دخلت ريبيرتوارهما الجديد فــورًا كــأول أغنية محايدة البصمة
تضع أساسًا لهذا التعاون.

ّ
«علليني»

ّ
«الحنة» و«يا محال نورها»

عـلــى مــا نــذكــر .لــذلــك ،فالبصمة اللحنية والـصــوتـيــة قــد تناسب
هنا أيضًا غناء أميمة لوال بعض األماكن التي أبدعت فيها عبير
برحابة الصوت ومرونته عند مفترق الطبقات العالية ،كما في
ـوان أو عند الـلــف بـقـ ّـوة واستمرارية
الدقيقة الخامسة وعـشــرة ث ـ ٍ
بالحركة الدائرية للحن عند «يا الله» قبل كلمات «للحياة والردى»
في النص.

ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة يـعـيــد مــرس ـيــل اس ـ ّت ـع ــراض ق ــدرات ــه ف ــي ال ـتــوزيــع
األوركـ ـسـ ـت ــرال ــي ف ــي أغ ـن ـيــة «الـ ـح ــن ــة» ال ـش ـع ـب ـيــة امل ـص ــري ــة الـتــي
رفعها من أجوائها الشعبية القديمة إلــى آفــاق متقدمة بالثراء
ّ
يتوسل أسلوب التفكير السيمفوني بمهارة
األوركسترالي .ثراء
عـلــى إن ـت ــرف ــاالت م ـقــام ال ـح ـجــاز امل ـف ـتــوح عـلــى ال ـق ــوة والـفـخــامــة،
عاملية ال ُتحد بمحلية ما ...بل تصبح عاملية ّ
ّ
بقوة
مضفيًا عليها
ّ
الغنية .إن إعطاء هذه األغنية لصوت عبير ،مع أغنية
محليتها
«يا محال نورها» لسيد درويش على مقام ري ماجور الفرح ّ
ينم
ِ
عن ذكاء ،وله ما يبرره موسيقيًا ولحنيًا ،وقد أثبت هذا أداء عبير
ّ
املميز لهما.

«بعتلك صوتي»

«فكر بغيرك»

تــدخــل «بعتلك صــوتــي» ف ــورًا فــي أج ــواء احتفالية على إيقاع
ّ
مربع ومناخات مقام املاجور الفرحة ،وتحديدًا على Do major
لـيـتــوازى مــع نــص الشاعر هنري زغـيــب .ينجح مرسيل بذكاء
موسيقي فــي التعبير عــن سـ ّـر االحتفالية الشعرية بتلقائية
الـسـهــل املـمـتـنــع بــواس ـطــة األكـ ــورديـ ــون وال ـف ـلــوت والـكــاريـنــت
والكمان واإليقاع ،وبخلطة لحنية وأجواء هارمونية ال تساوم
على جماليات التأويل املوسيقي ملا يربط الكلمة بالنغمة من
أسرار ومعادالت يعرف مرسيل كيف يصطادها.

تحمل «فكر بغيرك» توقيع محمود درويش التوأم الفني ملرسيل
خليفة .ها هو مرسيل يقارب القصيدة على مقام ،Si bémol majeur
وفيها جملة أساسية تتردد بني «الريفران» وتتفاعل سائرة إلى
نهايتها في الذروة اللحنية على مقام الكورد على الال.

عبير نعمة ومرسيل خليفة

«اكتبني قصيدة»
كتب الشاعر حبيب يونس «اكتبني قصيدة» التي دخلها مرسيل
بسهولة العارف لرمزية مكنوناتها الشعرية .يحتفل بها موسيقيًا
بــاألوركـسـتــرا والـطـبـلــة عـلــى مـقــام الـعـجــم عـلــى ال ــدو ،وعـلــى إيـقــاع
املصمودي املفتوح على الفرح والرقص ...كل ذلك يجري بال تمييز
آلل ــة مـعـيـنــة مــن األورك ـس ـت ــرا بــاسـتـثـنــاء الـطـبـلــة ال ـتــي تـبـقــى تــزف
القصيدة على معانيها الغزلية الراقية حيث يجتمع الحب بالجسد
واألعراس .قد تكون هذه األغنية وما سبقها («بعتلك صوتي») من
أكثر أغاني الشريط التي ستدخل قلوب الناس بسهولة.

«طفولة»
«طفولة» هي إحدى أجمل املقطوعات املوسيقية في أعمال مرسيل
الـســابـقــة .كـتــب لـهــا الـفـنــان املـســرحــي مـيـشــال أب ــو رجـيـلــي كلمات

ً
«غني قليال»

ً
ق ــد ت ـك ــون «غ ـن ــي ق ـل ـي ــا» أق ـ ــوى أغ ـن ـي ــات ال ـع ـم ــل ،خ ـصــوصــا في
استقطابها لتوازن ما بني التلحني املفتوح ،واملعقلن في الوقت
نفسه بالتأليف الــذي يبني نسيجًا بوليفونيًا يستنهض آفاقًا
مــن ال ـتــوزيــع األورك ـس ـتــرالــي املـ ـت ــوازن .تــوزيــع ي ـحــاول أن يطوي
النص الشعري للشاعر الكبير الراحل جوزيف حــرب بني روحه
ّ
ّ
الغربية في توزيعه على األوركسترا والصوت.
الشرقية ،وروحه
هناك شبه بني هذه األغنية وأغنية «يا طيور» التي كتبها الفنان
املصري الراحل محمد القصبجي ألسمهان .وبعيدًا عن املقارنات،
أدت عبير هذه األغنية الجميلة باستيعاب للمكنونات الصوتية
الواسعة التي تختزنها لحنيًا ،ولــأداء الغربي املعقد والصعب
تـقـنـيــا .لــم يختتم مــرسـيــل األل ـب ــوم الـجـمـيــل بـهــذه األغـنـيــة عبثًا،
كأنه يريد أن يقول إن تعاونه مع عبير له الكثير مما يبرره فنيًا
وصوتيًا وتقنيًا وأكاديميًا .أمــا عمله املقبل مــع أميمة الخليل،
ّ
فيأتي ليؤكد أنــه مستمر بالتعاون معها ،وأن الصوتني قــادران
على التمايز واالستمرار إليجاد مكانهما املناسب في ريبيرتواره
الغنائي املوسيقي.
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ً
ّ
األرجنتينيـة ،زواره المحليين واألجانـب المهتمين بالتحف واألشـغال اليدوية ،فضال
منـذ نحـو نصـف قرن ،يسـتقبل معرض «سـان تيلمو» فـي العاصمة
ّ
عـن عشـاق العـروض الثقافيـة المختلفـة ،علـى هامـش الفعاليـات التـي تنظـم فـي الهـواء الطلـق كل يـوم أحـد .يعـود تاريـخ المعرض الـذي يقام
فـي شـارع ديفانسـا فـي حـي سـان تيلمو العريـق ،إلى عـام  ،1970حيث انطلق بثالثين بسـطة .أما اليوم ،فتنتشـر مئات البسـطات على جنبات الشـارع
الـذي يمتـد ألكثـر مـن كيلومتـر في إطـار الحدث الذي ينظمـه «متحـف المدينة»( .محمـد أمين جانيك ـــ األناضول)

فريد وأسمهان...
الطرب الخالد
في  26كانون ّ
األول (ديسمبر) من
 ،1974رحل فريد األطرش عن 64
العام ّ
ّ
ومنوعًا.
عامًا ،مخلفًا إرثًا فنيًا غنيًا
في الذكرة الرابعة واألربعني لرحيل
املوسيقار ،يدعو «مركز الصفدي
الثقافي» (طرابلس) بالتعاون مع
«منتدى أصدقاء فريد األطرش» ،اليوم
السبت لحضور أمسية ثقافية ـ فنية
األطرش
بعنوان «مختارات لفريد
ّ
وأسمهان» .السهرة َالتي تتخللها باقة
من أبرز أعمال الشقيق ْي (الصورة)،
تحييها املغنية اللبنانية ساندي
ّ
ريمون لطي ،على أن يرافقها الفنان
خالد الحبال.
أمسية «مختارات لفريد األطرش وأسمهان»:
اليوم السبت ـ بدءًا من الساعة السادسة
ً
مساء ـ «مركز الصفدي الثقافي» (شارع
رمزي الصفدي ـ منطقة املعرض ـ طرابلس/
شمال لبنان) .لالستعالم06/410014 :
ّ
(مقسم)424 :
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كلمات

معين بسيسو
سيزيف الفلسطيني
خليل صويلح
هذا عوليس فلسطيني آخر ،ودون كيشوتي ثائر ،وشيوعي في الصميم .لم تخطئ بوصلته ّمرة واحدة ،الطريق
إلى فلسطني .كان معني بسيسو ( )1984 -1926يكتب قصيدته كمن يضع اصبعه على الزناد لحراسة البالد
من الغزاة .لن نستغرب إذًا ،أن يكون عنوان ديوانه ّ
األول «املعركة» ( .)1952ذلك أن املقاومة كانت في صلب
ّ
تجربته الشعرية ،إذ ال مسافة بني الحبر والدم .لكن هذا اليقني سيهتز إثر اجتياح الدبابات اإلسرائيلية بيروت
ّ
التي سيغادرها منكسرًا في سفينة إلى اليونان ،مخلفًا قصيدته «لن تدخلوا بيروت» في عراء الجحيم .هكذا
ً
بدت إيثاكا الفلسطينية تبتعد عن عينيه ،مستبدال املتاريس بالخذالن .وإذا بالقصيدة تجانب الصواب،
القصيدة التي لم يشك يومًا بأنها وقود املقاومة والعصيان ،فكتب ساخطًا« :إن معظم ديوك الصفحات
الثقافية انقلبوا عند العدوان على لبنان إلى دجاجات تبيض في الخوذات الفوالذية لالحتالل اإلسرائيلي،

وينكشون مزبلة الصمت بمناقيرهم ويبتلعون أقراص منع الكتابة» .وسيقول محمود درويش الذي عاش
بهتاف متدفق ،فكيف تلجم شاعرًا يؤمن
حصار بيروت معه «إنه شاعر مليء باملظاهرة والشوارع ،مزدحم
ٍ
حتى ّ
التدين بأن القصيدة قوة حركة ،قوة حزب ،قوة قادرة على التغيير الفوري؟» .ال تكفي صفة واحدة في
لعنة
رسم صورة هذا الشاعر التحريضي ،فهو أيضًا ،سيزيف آخر ،يحمل صخرته الفلسطينية إلى القمة مثل ٍ
ّ
املنفي بني العواصم الذي هتف «خذي جسدي كيسًا من الرمل» ،وهو الذي استعاد
أبدية ،وهو الكنعاني
«مأساة غيفارا» و«ثورة الزنج» ،وغضب مايكوفسكي ،مؤمنًا بأن «األشجار تموت واقفة» .بهذه النبرة العالية
ّ
شيد فلسطني بحجارة اللغة ،وبورد أكثر .اآلن ،في ذكراه الخامسة والثالثني ،يستيقظ معني بسيسو من
منامه ،ليستكمل نشيده الطويل غير عابئ بالهزائم واالنكسارات ،فلفلسطني اسم واحد ،ونشيد واحد ال
نوبة قلبية
يمكن تزويره «أنا إن سقطت فخذ مكاني يا رفيقي في الكفاح» .مات معني بسيسو في لندن إثر ّ
أملت به في غرفة في فندقُ ،ودفن في القاهرة ،بعدما رفضت سلطة االحتالل اإلسرائيلي دفنه في غزة.
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ملف

لطالما ُعرفت الكتب بأنها مقصد للباحثين عن المعرفة والحكمة ،أو للراكضين خلف التسلية والمتعة .لكن هل تتخيل نفسك صديقي القارئ تشد
أحزمتك إلى طبيب معالج بالكتب والروايات حين تصاب باالنفلونزا ،أو بوجع األسنان الرهيب ،أو حين تخمد نار الحب والرغبة بين َ
الحبيبين؟ بعدما انتصر الطب
من العالجات القديمة ،هل يمكن لرواية آلغاتا كريستي «تدليك» الخاليا الخاملة بسبب الزكام وإعادتها إلى حالتها األولى
الحديث على األشكال األخرى ّ
من االنسجام والتكامل بما يشكل تحديًا للباحثين في مختبرات األدوية واللقاحات؟ أال تشكل الحياة المديدة ًللكولونيل أورليانو بوينديا في رواية «مائة
عام من العزلة» ومحاوالته الالنهائية بعد تقاعده من الغزوات في صهر الذهب إلى أسماك صغيرة ،دعوة إلى نسيان الموت واالنهماك في تجربة
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ّ
الحياة من أصغر تفاصيلها إلى أكبرها ،والتخلص بالتالي من «رهاب الموت» الذي يجعل عيادات األطباء النفسيين تطوف بالمرضى اليوم؟ أمراض عديدة
سنستعرضها في هذه العيادة التي نستلهمها من كتاب رائع بعنوان «عالجات أدبية» للكاتبتين سوزان آلدركين وإيال برتهوود عن «منشورات جان كلود
ّ
سنطعم العرض بروايات عربية
التيس» (باريس ـ  .)٢٠١٥يتناول هذا الكتاب أكثر من مئة نوع من األمراض الجسدية والنفسية والعاطفية واالجتماعية.
قاربت «األمراض» الوجودية والكونية التي يتم عالجها في هذا المشفى األدبي حيث «خير طبيب في األنام كتاب».

إعداد وتنسيق محمد ناصر الدين

العالج باألدب :خير طبيب في األنام كتاب
بالد الميالنخوليا
ال بــد فــي حالة «الـكــآبــة اإلكلينيكية»
ّ
يسمي األشياء بأسمائها،
من كتاب
بشخصيات أكثر كآبة منكم ،أو أبطال
يحملون تجاه الكون نظرة تشاؤمية
مطلقة .فقد يتوفر لكتاب مماثل حظ
أعظم لألخذ بيدكم لتكونوا أكثر أمانًا
مع أنفسكم :رواية ترافقكم في سفركم
فــي ب ــاد املـيــانـخــولـيــا ،وتـسـمــح لكم
بالتعرف إلى األلم الذي تعانون منه،
ولكن خاصة لتقول لكم بأنكم لستم
ح ــال ــة شـ ــاذة ع ــن اآلخ ــري ــن ،أو لستم
وحدكم على األقل .العواصف النفسية
والـ ـك ــوابـ ـي ــس الـ ـت ــي ت ـص ـي ــب ت ـيــري ــزا
فــي «كــائــن ال تحتمل خـفـتــه» (مـيــان
ك ــون ــدي ــرا) يـمـكــن أن ت ـك ــون الــوصـفــة
املثالية .ما يبعث بتيريزا على القلق
هو فعل الخيانة املتكرر الذي يتمرس
فيه عشيقها تــومــاس .هــو الــذي منذ
ط ــاق ــه ،قـ ـ ّـرر أن يـحـيــا ح ـيــاة األع ــزب
ال ـحــر .لـكــن مـنــذ ال ـبــدايــة ،تـتـبــدى لنا
تيريزا بمظهر املرأة املثقلة بالحزن...
حــزنـهــا م ــن خـفــة ت ــوم ــاس وعشيقته
الثانية سابينا؛ ألن كــونــديــرا يقسم
ال ـن ــاس إل ــى مـعـسـكــريــن :األول ال ــذي
يعي بــأن ال معنى للحياة وبالتالي
ال يقوم أفراد هذا املعسكر إال بالعوم
ف ــوق سـطـحـهــا ،بــالـعـيــش داخ ــل ومــن
أجــل اللحظة الــراهـنــة .والـثــانــي الــذي
ال يمكنه أن يتحمل فكرة غياب معنى
للحياة ،فيقوم أفــراده بإضفاء قيمة
عـلــى ك ــل ش ــيء .ح ــن تـلـتـقــي تـيــريــزا
بتوماس ،تعرف في قرارة نفسها أنه
ليس لديها خـيــار ســوى أن تعشقه
إلـ ــى األبـ ـ ــد .وحـ ــن ت ـظ ـهــر ثــان ـيــة في
بـ ــراغ لـتـلـتـقـيــه ،سـتـكــون ف ــي حقيبة
أغراضها نسخة مــن «آنــا كارنينا»،
َالــروايــة التي لــم يوجد أحسن منها
قـ ــط لـتـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى ال ـع ــذاب
الذي سيغمر األشياء برمتها حني ال
يعود للحياة معنى .رغم الحب الذي
يظهره لها ،يعرف توماس مباشرة
أن ت ـيــريــزا س ـت ـكــون ح ـجــر ع ـثــرة في
حياته .حني تصلون في حالتكم إلى
حافة الجنون من أهوال الحب والفقر
وال ـغــربــة عــن الــوطــن وغ ـيــره ويتولد
ّ
تمتد لكم
لديكم االنـطـبــاع بــأن ال يــد
ل ـل ـع ــون ،اف ـت ـح ــوا ت ـل ــك الـ ــروايـ ــة عـلــى
الـصـفـحــات الـتــي تـصــل فيها تيريزا
مل ـث ــل ح ــال ـت ـك ــم ب ـف ـع ــل ص ـ ـ ّـد ت ــوم ــاس
ورافقوها في رحلتها في بالد الغم.
ِ
ه ــي أي ـض ــا ت ــري ــد ال ـح ـي ــاة ،وسـتـجــد
السبيل إليها في النهاية:
 روايـ ـ ــات يـنـصــح ب ـهــا ع ـنــد الـكــآبــةالعميقة واليأس:
* «كائن ال تحتمل خفته» ميالن كونديرا
(ترجمة املركز الثقافي العربي)
* «إلى الفنار» ـ فيرجينيا وولف (ترجمة
الهيئة العامة لقصور الثقافة/القاهرة)
* «ال ـنــاقــوس الــزجــاجــي» ـ سيلفيا بــاث
(ترجمة منشورات كلمة)
* «الخبز الحافي» ـ محمد شكري (دار
الساقي)
* «رج ــال فــي الـشـمــس» ـ غـســان كنفاني
(سلسلة أعمال غسان كنفاني)
* «يا مريم» ـ سنان أنطون (دار الجمل)
* «فرانكشتني في بغداد» ـ أحمد سعداوي
(دار الجمل)

الكراهية ...نبتة سامة
الكراهية نبتة سامة .اتركوا لها مكانًا
وستأكلكم شيئًا
صغيرًا في فضائكم ّ ً
ملوثة كل ما تضع
فشيئًا من الداخل،
يــدهــا عليه فــي ال ـطــريــق .أن تكرهوا

فئة بعينها ،مثل سائقي التاكسي،
أو مــذي ـعــات ال ـت ـل ـفــزيــون ،أو مــدمـنــي
وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،األمــر
س ـيــان .لـكــن م ــاذا لــو كــانــت األسـبــاب
مقنعة ،مثل مقت
الــدافـعــة للكراهية ِ
من تسببوا لكم باأللم؟ إن حفظ هذا
االن ـف ـع ــال ال ـع ـم ـيــق ف ــي أع ـمــاق ـكــم قد
يتحول يومًا ما إلى كراهية ألنفسكم
ذات ـه ــا .ف ــي «ن ـهــر ال ـح ـيــاة ال ـفــاصــل»،
ُيـظـهــر نـغــوغــي وا ثيونغو بــوضــوح
كـ ـي ــف يـ ـمـ ـك ــن لـ ـلـ ـك ــراهـ ـي ــة أن ت ـث ـبــت
أقــدام ـهــا ب ــن مـعـسـكــريــن بمعتقدات
دينية وسياسية وفلسفية متنافرة.
عـ ـل ــى ض ـف ـت ــن م ـق ــاب ـل ـت ــن م ـ ــن ن ـهــر
هونيا الكيني (الــذي يعني الشفاء)،
تقع قريتا كامينو ومــاكــويــو ،حيث
سيعيش شعب كينيا املسمى Giyuku
بـ ـس ــام ف ــي ك ــل ق ـبــائ ـلــه ح ـت ــى ق ــدوم
الرجل األبيض ،بـ «مالبس الفراشة»
التي يرتديها ،وتصرفاته الشاذة
ومعتقداته الدينية «الغريبة» في
نظر الـسـكــان األصـلـ ّـيــن .يقرر
جوشوا العجوز من كامينو
اعتناق الديانة املسيحية،
ّ
ويتمكن مــن إقـنــاع جل
أه ـ ـ ـ ــل قـ ــري ـ ـتـ ــه بـ ـت ــرك
الـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد ال ــوث ـن ـي ــة
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة .لـ ـك ــن
اب ـن ـت ــه مـيـتـهــونــي

«مرآة  »1ـ
زانغ اكزاوانغ
(كوالج :زيت
على ورق وحبل
قطني ـ 108
×  90سنتم ـ
)2018

تقرر أن تدشن طقس البلوغ بتقليد
قــديــم يـقــوم على الختان فــي احتفال
صـ ــاخـ ــب ،ال ي ـل ـب ــث أن ي ـت ـح ــول إل ــى
مــأســاة بـمــوت الـفـتــاة وتـحــولـهــا إلــى
رم ــز لـكــل م ــا ه ــو مـلـعــون ف ــي تقاليد
الغيوكو .تتفاقم األمــور حني يعشق
وايــوكــو ،أجمل رجــال القرية املقابلة
نـ ــويـ ــام ـ ـبـ ــورو ،أخـ ـ ــت الـ ـفـ ـت ــاة امل ـي ـتــة
ليتمكن عندها أهل القريتني من صب
ج ــام حـقــدهــم وغـضـبـهــم عـلــى الـحــب
املـ ـ ـح ـ ـ ّـرم .يـنـتـهــي
الحال

ك ـم ــا ف ــي ك ــل ك ــراه ـي ــة م ـشــاب ـهــة إل ــى
الــدمــار والـفــوضــى .ال تتركوا نفسكم
ت ـن ـق ــاد ل ـل ـكــراه ـيــة ع ـل ــى هـ ــذا الـشـكــل
ودونما تأمل .اتركوا أنفسكم تنساق
مــع اإلي ـق ــاع الـنـثــري املـطـعــم بالشعر
لـثـيــونـغــو بــاأله ـم ـيــة ال ـت ــي يعطيها
لــأرض وبفكرته املركزية عن الحب.
ال تتركوا ذواتكم للتعصب ،وافتحوا
في قلوبكم أبوابًا للتفاهم ولفهم أن
اآلخرين قد يختارون طريقة للعيش
ت ـخ ـت ـل ــف ع ـ ــن ط ــريـ ـقـ ـتـ ـك ــم :ع ـن ــده ــا
ي ـم ـك ـن ـك ــم أن تـ ـح ــول ــوا
الـ ـ ـك ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــة إلـ ــى
محبة.

 رواي ــات ُينصح بها عند الكراهيةوال ــره ــاب وأزم ـ ــة ال ـهــويــة واألح ـك ــام
املسبقة على اآلخرين:
* «الـعـسـكــري األس ــود» ـ ـ يــوســف ادريــس
(دار الشروق)
* «  »١٩٨٤ـ جورج أورويل (ترجمة املركز
الثقافي العربي)
* نهر الحياة الفاصل ـ نغوغي وا ثيونغو
(ترجمة دار املدى)
* «مــديــح الـكــراهـيــة» ـ خــالــد خليفة (دار
اآلداب)
• «الـ ـب ــوم ــة ال ـع ـم ـي ــاء» ـ صـ ـ ــادق ه ــداي ــت
(ترجمة دار الجمل)
• «مــوســم الهجرة إلــى الشمال» ـ الطيب
صالح (دار العودة)
• «التحول» ـ كافكا (ترجمة دار الجمل)

ال أحب أنفي

يـ ـتـ ـب ـ ّـدى األن ـ ــف ك ـك ــائ ــن غ ــري ــب،
لــو أخــذنــا وقـتــا فــي مــراقـبـتــه.
بعض أنــوف البشر دقيقة،
واألخ ـ ــرى ح ـ ــادة ،بعضها
ي ـب ــدو م ـن ـحــوتــا بــإزم ـيــل،
واآلخ ـ ـ ــر أشـ ـب ــه بـمـنـصــة
الـتــزلــج أو الباذنجانة
فــي منتصف الــوجــه.

مــا يـقــولــه اآلخ ـ ــرون عــن أن ـفــي يبدو
مـتـشــابـهــا أح ـيــانــا م ــع ال ـف ـكــرة الـتــي
أح ـم ـل ـه ــا ح ـ ــول ذاتـ ـ ـ ــي :مـ ــن أج ـ ــل أن
ت ـت ـص ــال ـح ــوا م ـ ــع أن ــوفـ ـك ــم ،أح ـب ــوا
ً
أنـفـسـكــم أوال .بـعــدهــا اغ ـط ـســوا في
روايــة «العطر» لباتريك زوسكيند.
م ــن ال ـص ـف ـحــة األولـ ـ ـ ــى ،س ـتــرح ـلــون
إلــى باريس القرن الثامن عشر ،في
ال ـش ــوارع ال ـتــي تـبـعــث عـلــى النتانة
والروائح الفظيعة ،مزيج من الدخان
إلـ ـ ــى الـ ـ ـب ـ ــراز وال ـق ــرن ـب ـي ــط امل ـه ـت ــرئ
واألن ـ ـس ـ ـجـ ــة املـ ـتـ ـسـ ـخ ــة وال ـ ـسـ ــوائـ ــل
املتقيحة .فــي رك ــن مــن ه ــذه املدينة
ال ـ ـق ـ ــذرة ،س ـي ـب ـصــر ج ــان-ب ــات ـي ـس ــت
غرونوي النور في أقسى أيام القيظ،
م ــن رح ــم ام ـ ــرأة سـتـلــده وه ــي تـنــزع
حــراش ـيــف سـمـكــة مـتـعـفـنــة .الـقــابـلــة
الـتــي ستحمله بــن يــديـهــا ،تشتكي
مـ ــن أن ال ــولـ ـي ــد ال ي ـم ـت ـلــك رائـ ـح ــة،
يـتـبــع ذل ــك وص ــف ل ـلــرائ ـحــة الــزكـيــة
ال ـتــي تـنـبـعــث م ــن حــدي ـثــي ال ـ ــوالدة،
أقــدام ـهــم الـتــي تشبه الـجــن الــرطــب
أو الزبدة الطازجة ،أجسادهم التي
تشبه ال ـ  crêpesاملغمسة بالحليب،
وذلــك املكان الصغير الخلفي أسفل
الــرأس ،حيث ال ينبت الشعر والذي
يشبه الكاراميل .بعد صفحات ،نجد
أنفسنا مسحورين برهافة أسلوب
زوسكيند الــذي يعالج بــه العطور،
ك ـمــا يـتـمـثـلـهــا ذه ـن ـنــا ع ـلــى ام ـت ــداد
ّ
الشمية .غرونوي الذي ال
كل الباقة
يمتلك رائحة خاصة ،يتميز بحاسة
ال ـ ـشـ ــم األقـ ـ ـ ـ ــوى ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ك ـل ـهــا
والـقــدرة على اخـتــراع أن ــواع جديدة
م ــن ال ـع ـطــور تـسـحــر الـ ـ ـع ـ ــذراوات .ال
تستعملوا أنوفكم للغاية النهائية
الـ ـ ـت ـ ــي أرادهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ـ ــرون ـ ـ ــوي وال ـ ـتـ ــي
ستكتشفونها بأنفسكم عند قــراءة
العمل العظيم لزوسكند ،لكن مثل
ب ـطـ ِـلــه ،دسـ ــوا أنــوف ـكــم ف ــوق حـبــوب
الـقـهــوة املـطـحــونــة ،وف ــوق ك ــأس من
النبيذ الجيد ،أو عطر من الياسمني
أو الصنوبر على يــاقــات القمصان
أو أكمام الفساتني .انـظــروا اآلن في
املرآة ،ستبدأ عالقة الحب مع األنف.
 روايات ينصح بها عند الرهاب منشـكــل األن ــف والـبـطــن وقـصــر القامة
وعدم التصالح مع الجسد:
* «العطر» ـ باتريك زوسكيند( .ترجمة
دار الجمل)
• «طـ ـب ــل ال ـص ـف ـي ــح» ـ غ ــون ـت ــر غ ــراس
(ترجمة دار الجمل)
• «اسـ ـم ــه ال ـ ـغـ ــرام» ـ ع ـلــويــة ص ـبــح (دار
اآلداب)
• «ب ـيــريــرا ي ــدع ــي» ـ أنـطــونـيــو تــابــوكــي
(ترجمة دار ورد)

اإلنفلونزا
املصادفة الطريفة :في اللحظة التي
يقوم بها مريض اإلنفلونزا بقراءة
رواي ــة ألغــاتــا كريستي ،مثل «مقتل
روج ـي ــه اكـ ــرويـ ــد» ،ف ــإن ــه ســري ـعــا ما
يتماثل للشفاء .علينا أن نتساءل ما
الــذي يحصل على الصعيد الطبي.
هــل األم ــر يشبه قصة السمكة التي
ُ
ال ترفض الطعم ،وكــذلــك حشريتنا
الطبيعية ملــاحـقــة حبكة كريستي
العبقرية تتغلب عـلــى استسالمنا
للفيروس املزعج؟ الرجفة ،الحرارة،
سيالن األنف ،آالم الحلق ،ال شيء من
هذا سيصمد أمام رغبتكم الجامحة
الكتشاف املجرم قبل بطلها «بوارو».
النسبة الـعــالـيــة مــن الـتــركـيــز ال ــازم
ملتابعة ومحاولة حل قضية ملغزة
للسيدة كريستي قد يكون الوصفة

الـ ــازمـ ــة إلع ـ ـ ــادة ت ـج ـم ـيــع خــايــاكــم
التي أصابها الوهن بفعل اإلنفلونزا
مــن دون إجـهــاد هــذه الـخــايــا .األمــر
أش ـب ــه ب ـن ــوع م ــن ال ـتــدل ـيــك الـخـفـيــف
ل ـهــذه ال ـخــايــا وه ــو أب ـعــد مــا يكون
عــن إجـهــادهــا فــي سباق للمسافات
الـطــويـلــة .حــن ي ـبــدأ الـعـمــل الــدقـيــق
ل ـب ــوارو ب ـهــذه الـجـمـلــة ال ـتــي تصفه
فيها كريستي بـ «حبة الفاصولياء
امل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــرورة والـ ـبـ ـغـ ـيـ ـض ــة وامل ـ ـن ـ ـفـ ــرة
واألنانية» ،تشبثوا بالوصفة جيدًا
وتابعوها حتى آخرها .كلمة أخيرة:
إن شـعــرتــم بــالـتـحـ ّـســن ،ف ـهــذا يعني
أن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ب ــزك ــام ب ـس ـيــط ال
باإلنفلونزا .يقول اإلنكليز أنفسهم
إن ع ــاج الــزكــام يـحـتــاج إل ــى سبعة
أيـ ــام ،وإن ل ــم تـعــالـجــه فـهــو يحتاج
ألسبوع!
 روايـ ـ ــات ُي ـن ـصــح ب ـهــا ع ـنــد الــزكــامواملرض:
• «املريض اإلنكليزي» ـ مايكل أونداجتي
(ترجمة دار املدى)
• «ال ـطــاعــون» ـ ألبير كــامــو (تــرجـمــة دار
اآلداب)
• «مريض الــوهــم» ـ موليير (ترجمة دار
الحرف العربي)

رهاب يوم االثنين
إن اس ـت ـق ـي ـظ ـت ــم االثـ ـ ـن ـ ــن ص ـب ــاح ــا
بـثـقــل ال ـعــالــم ف ــوق بـطـنـكــم ،ارف ـعــوا
مـ ـعـ ـن ــوي ــاتـ ـك ــم ب ــالـ ـصـ ـفـ ـح ــة األول ـ ـ ــى
(ف ــال ـث ــان ـي ــة وال ـث ــال ـث ــة وبـ ـع ــده ــا لــن
تـ ـق ــدروا ع ـلــى ال ـت ــوق ــف) م ــن الـعـمــل
العظيم لفيرجينيا وولــف «السيدة
داالواي» .اخـتــرعــت وول ــف فــي هــذه
الــروايــة طريقة جــديــدة فــي الكتابة،
ت ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـقـ ــاط األف ـ ـ ـكـ ـ ــار فــي
أمواجها املتعاقبة ،وكذلك الحيوية
التي تجتاح جسد امــرأة تعيش كل
لحظة من حزيران (يونيو) ذاك ،في
لندن التي تحبها بعد فترة وجيزة
م ــن ال ـح ــرب .ال ـي ــوم امل ـخ ـصــوص في
ال ــرواي ــة لـيــس االث ـنــن بــل األرب ـع ــاء،
والـسـيــدة داالواي تحضر الحتفال
ف ــي ال ـل ـي ـلــة ذاتـ ـه ــا :ت ـق ــرر أن تــذهــب
بنفسها لشراء األزهار .عند تناولكم
الفطور ،تذوقوا اكسير هذه األفكار
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـجـ ــول ف ـ ــي خـ ــاطـ ــر ال ـس ـي ــدة
ك ــاريـ ـس ــا داالواي .أال ت ـس ـم ـعــون
بدوركم قرقعة األبواب التي تنفتح،
وذل ــك ال ـه ــواء املـنـعــش ال ــذي يــدخــل؟
راف ـقــوا الـسـيــدة داالواي حــن تقطع
ال ــرص ـي ــف ،وارص ـ ـ ــدوا ذل ــك الـصـمــت
الدقيق واستراحة الكون لبرهة قبل
أن ت ــدق س ــاع ــة ب ـيــغ ب ــن م ــن جــديــد.
انتبهوا لوجود املوت ،كما تفعل هي
حــن تــراقــب املـ ــارة ،واسـتـفـيــدوا من
نـهــار االثـنــن قبل أن تتحولوا مثل
أولئك املــارة إلى غبار وعظام رميم.
هيا اخرجوا لشراء الورود.
 روايـ ـ ـ ـ ــات ت ــوص ــف ملـ ـ ـ ـ ــداواة املـ ـل ــل،والخمول وفقدان الحافز:
* «السماء الواقية» ـ بول بولز (ترجمة دار
ورد)
• «الـسـيــدة داالواي» ـ فيرجينيا وولــف
(ترجمة دار املدى)
• «نرسيس وغولدموند» ـ هرمان هيسه
(ترجمة دار مسكيلياني)
• «زوربا» ـ نيكوس كازنتزاكيس (ترجمة
دار اآلداب)

فقدان الليبيدو
حني تشعرون بنقص ما في الطاقة

االي ــروسـ ـي ــة ،اذهـ ـب ــوا م ـبــاشــرة إلــى
«ام ـ ـ ـتـ ـ ــداح ال ـ ـخـ ــالـ ــة» هـ ـ ــذه الـ ــروايـ ــة
ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة وال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـك ــات ــب
ال ـب ـيــروفــي مــاريــو ب ــارغ ــاس بــوســا.
ك ــل مـ ـس ــاء ،ب ـعــد م ــا ي ـش ـبــه طـقــوس
ال ـت ـط ـه ــر ،ي ــأخ ــد دون ري ـغ ــوب ــرت ــو
املهووس باللوحات الفنية زوجته
ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة دونـ ـ ـ ـ ــا لـ ــوكـ ــريـ ــزيـ ــا فــي
أحضانه ويهمس لها« :ألــن تقولي
لــي مــن أن ــا؟» ،لتجيب الــزوجــة التي
قــد اع ـتــادت عـلــى الـلـعـبــة« :م ــن؟ من
أنت يا حبيبي؟» .ما يروق للزوجني
ف ـ ـ ــي حـ ـ ــوارات ـ ـ ـه ـ ـ ـمـ ـ ــا ال ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــة ه ــو
استعارة الشخصيات من اللوحات
إلق ـحــام ـهــا ف ــي الـلـعـبــة اإليــروس ـيــة.
ت ـ ـ ـ ــارة ي ـت ـق ـم ــص دور مـ ـل ــك ل ـي ــدي
( )Lydieفي لوحة املعلم الهولندي
جـ ــاكـ ــوب جـ ــورداي ـ ـنـ ــس مـ ــن الـ ـق ــرن
ال ـس ــاب ــع ع ـش ــر ،ل ـي ـس ـت ـعــرض بـفـخــر
أفخاذ زوجته البضة واملكتنزة .في
الـلـيـلــة الــاح ـقــة ،سـتــرونــه يستلهم
َ
املغتسل
ديانا العارية الخارجة من
ً
في لوحة فرانسوا بوشيه ،متخيال
ل ــوك ــري ــزي ــا إل ـ ـهـ ــة ل ـل ـص ـي ــد ب ـج ـســد
مكسو بالعسل .مأخوذة بما يرويه
ال ــدون عــن فـيـنــوس الـتــي يدغدغها
ك ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــدون الـ ـصـ ـغـ ـي ــر ب ــأج ـن ـح ـت ــه
حـ ــن يـ ـط ــوف ب ـج ـس ــده ــا ،تـتـخـطــى
ال ــرغ ـب ــة م ــا ه ــو م ــأل ــوف ف ــي خ ـيــال
املــرأة الشابة ،إلــى حـ ّـد يجب عليكم
اك ـت ـش ــاف ض ــراوت ــه بــأنـفـسـكــم عند
قراء ة الرواية .ليس هناك من ضير
فــي السفر نحو الفن واألدب لضخ
الـ ـ ـ ــروح فـ ــي س ــري ــر زوجـ ـ ـ ـ ّـي مـتـعــب
بـحـســب إرشـ ـ ــادات ال ـ ــدون وح ـ َـر ِم ــه.
ً
جربوا هذه الوصفة لتضعوا قليال
من البخار الدافئ فوق زجاج غرفة
نومكم.
 رواي ـ ـ ـ ــات ت ــوص ــف مل ـ ـ ـ ــداواة ف ـق ــدانال ـل ـي ـب ـي ــدو وال ـ ـ ـبـ ـ ــرودة فـ ــي ال ـع ــاق ــة
الجنسية:
• «التشهي» ـ عالية ممدوح (دار اآلداب)
• «امتداح الخالة» ـ ماريو بارغاس يوسا
(ترجمة دار املدى)
• «عشيق السيدة تشاترلي» ـ د.ه.لورنس
(ترجمة دار الكرمة)

البحث عن المعنى (والسعادة)
ي ـع ـمــل م ــون ـت ــاغ ك ــإط ـف ــائ ــي ،وت ـق ــوم
وظيفته على إحراق الكتب املمنوعة
ـ ول ـ َـم ال؟ ـ وقـ ّـرائ ـهــا كــذلــك .فــي أحــد
األيـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـل ـت ـق ــي بـ ـم ــراهـ ـق ــة تـمـضــي
ّ
وقتها فــي مراقبة النجوم ،والتنزه
فــي الـهــواء الطلق وق ــراءة الحب في
بـتــات األزهـ ــار .ينتبه مــونـتــاغ إلــى
أنــه ال يمكن الــوصــول إلــى السعادة
فـ ــي ح ــال ـت ــه االن ـف ـع ــال ـي ــة املـ ـح ــاي ــدة،
ً
متسائال َّ
عم
ليستيقظ شيئًا فشيئًا،
تتحدث الكتب التي يقوم بحرقها.
في ليلة ،يقرأ  ،Dover Beachقصيدة
ملاثيو ارنولد أمام زوجته ورهط من
أصحابها ،لتكون النتيجة مهولة:
يـغــرق الجميع فــي الـبـكــاء وال ـتــأوه.
ي ـن ـت ـب ــه مـ ــون ـ ـتـ ــاغ بـ ـع ــد فـ ـ ـت ـ ــرة إل ــى
ض ــرورة أن يـحــرق الـكـتــب خاصته،
وبـيـتــه أي ـض ــا ،لـكـنــه يـتـمـســك بفكرة
ً
ّ
أن مستقبال مــا دون حكمة الكتب
سـيـكــون ف ــوق ال ـقــدرة عـلــى التحمل.
«فهرنهايت  »451كتاب يعلمنا أن
الحياة هــي مجموعة مــن التجارب.
عيشوها بعمق ،من دون أن يرهقكم
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ط ـل ــب الـ ـسـ ـع ــادة ،لـكــن
بـحـصــاد امل ـعــرفــة ،واألدب ،وال ـحــب،
واألحـ ــاس ـ ـيـ ــس مـ ــن كـ ــل جـ ــانـ ــب ،ألن

«املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي يـ ـصـ ـن ــع ال ـ ـ ـطـ ـ ــريـ ـ ــق» ك ـم ــا
ي ـقــول الـشــاعــر اإلس ـبــانــي أنطونيو
م ــاتـ ـش ــادو .فـ ـك ــروا ف ــي أن تـحـفـظــوا
ك ـت ــاب ــا واحـ ـ ـ ـدًا ع ـل ــى األقـ ـ ــل ك ـم ــا هــي
الـ ـح ــال ف ــي روايـ ـ ــة راي بـ ــرادبـ ــوري،
ألن ــه ق ــد تــأتــي لـحـظــة م ــا تستوجب
أن تنقلوا رســالــة الكتاب لحفيد أو
ّ
حبيب ،أو لإلنسانية كلها.
روايات توصف للبحث عن السعادة
واملعنى:
• «سدهارتا» ـ هرمان هسه (دار املدى)
• «مـنـطــق ال ـط ـيــر» ـ فــريــد الــديــن الـعـطــار
النيسابوري (دار األندلس)
• «فهرنهايت» ـ راي برادبوري (ترجمة
دار الساقي)
• «ق ــواع ــد ال ـع ـشــق األرب ـ ـعـ ــون» ـ إلـيــف
شافاق (ترجمة دار اآلداب)

اليقظ لألحالم
األرق ِ
بداهة ،الكتاب -املرجع الذي يوصى
ب ــه ف ــي حــالــة مـثــل ه ــذه ه ــو «كـتــاب
ال ــاط ـم ــأن ـي ـن ــة» ل ـف ــرن ــان ــدو ب ـي ـســوا.
ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب هـ ـ ــو يـ ــوم ـ ـيـ ــات بـ ـ ــرنـ ـ ــاردو
س ـ ــواري ـ ــس ،الـ ـح ــال ــم ال ـ ـ ــذي تـنـقـســم
ذاتـ ـ ـ ــه ب ـ ــن م ـ ــا يـ ـك ــاب ــده ي ــومـ ـي ــا مــن
رت ــاب ــة ال ـع ـيــش ك ـمــوظــف ف ــي شــركــة
للمحاسبة ،واألسفار املجنونة التي
تجتاز رأسه .بسبب قلة ثقته بنفسه،
وأحـ ــامـ ــه ال ـج ــام ـح ــة واضـ ـط ــراب ــات
قلبه الـعــاطـفـيــة املـسـتـمــرة ،ال يمكن
إال التعاطف مع سواريس واتخاذه
صــدي ـقــا م ـثــال ـيــا .يـجـلــس ســواريــس
ً
م ـع ـك ــم لـ ـس ــاع ــات مـ ـث ــا ل ـي ـج ــرب أن
يـعــرف إن كــانــت الـحـيــاة هــي «األرق
الي ِقظ لألحالم» ،وعما إذا كان النوم

ال يريد المهووسون الكبار أن ً
نداويهم .ما يأسفون عليه فعال
عند الشفاء هو تلك اللحظات
المكثفة والعظيمة التي قد
أهداهم إياها المرض
هو الحياة الحقيقية .في الحقيقة،
هـ ــو ب ــالـ ـك ــاد يـ ـف ــرق مـ ــا بـ ــن حـ ــاالت
ال ـي ـق ـظــة والـ ـن ــوم ألن أح ــام ــه تـكــاد
تتساوى فيهما ،وألنه يعتبر النوم
لـحـظــة أخـ ــرى م ــن ال ـح ـيــاة الـفــاعـلــة.
حني تـقــرأون بيسوا ،سيكون إيقاع
جمله املطعمة بالشعر مثل النزهة
ف ــي ال ـغ ــاب ــة كــاف ـيــا لـجـعــل رؤوس ـك ــم
ت ـس ـق ــط ف ـ ــوق ال ـص ـف ـح ــة .لـ ــن يـحـقــد
سـ ــواريـ ــس ع ـل ـي ـكــم ال ـب ـت ــة ،يـمـكـنـكــم
اسـتـكـمــال امل ـحــادثــة مـعــه ف ــي الـيــوم
ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،حـ ـي ــث س ـت ـن ـت ـظ ــرك ــم ب ــاق ــة
جديدة من التساؤالت الوجودية.
روايات وكتب ينصح بها عند األرق:
• «كتاب الالطمأنينة» ـ فرناندو بيسوا
(ترجمة املركز الثقافي العربي)
• «ألف ليلة وليلة» (دار صادر)

وجع األسنان
أن ن ـعــانــي م ــن وجـ ــع ف ــي األسـ ـن ــان،
وج ــع ال يـطــاق إل ــى درج ــة أن يسكن
في منطقة ما في الــدمــاغ ،سيقربنا
مـ ـب ــاش ــرة مـ ــن ف ــرون ـس ـك ــي فـ ــي «آنـ ــا
كـ ــارن ـ ـي ـ ـنـ ــا» رائـ ـ ـع ـ ــة تـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــوي .ال
يـتـمـكــن ال ـب ـطــل م ــن ال ـك ــام ط ــامل ــا أن
الــوجــع يـقـبــض عـلــى أض ــراس ــه ،إلــى
أن يـ ـك ــون خ ــاص ــه ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال مــن
الوجع الجسماني إلى عذاب داخلي
ُ
أك ـثــر ق ـســوة .ذك ــرى ســتــدخــل كيانه

الداخلي كله في القلق ،مما سيسمح
لــه بـنـسـيــان وج ــع أس ـنــانــه .هــو اآلن
فــي القطار ويتذكرها ،أو باألحرى
م ـمــا تـبـقــى مـنـهــا ح ــن وج ــده ــا في
خزانة املحطة ،بني الغرباء ،برأسها
املــدمــى امل ـتــراجــع إل ــى الـخـلــف تحث
ث ـقــل ش ـعــرهــا ال ـك ـث ـيــف ،وبـشـفـتـيـهــا
الباردتني اللتني كانتا ت ــرددان قبل
املوت بقليل جملة كانت تتلفظ بها
ع ـنــد ك ــل ش ـجــار م ــع فــرون ـس ـكــي .إن
لــم تنفعكم صــورة آنــا املكسورة في
نسيان أوج ــاع أضــراسـكــم ،اسحبوا
ك ـت ــاب ــا ث ــان ـي ــا مـ ــن امل ـك ـت ـب ــة ب ـع ــد أن
تأخذوا موعدًا من طبيب األسنان.
ك ـ ـت ـ ــب ي ـ ـن ـ ـصـ ــح ب ـ ـه ـ ــا ع ـ ـن ـ ــد اآلالم
واألوجاع:
• «نهاية رجل شجاع» ـ حنا مينه (دار
اآلداب)
• «آنـ ـ ــا ك ــاري ـن ـي ـن ــا» ـ ل ـي ــون تــول ـس ـتــوي
(ترجمة دار الرافدين)
• «مغامرات أوجي مارتش» ـ سول بيلو
(ترجمة دار التنوير)
• «مــاكـيــاج خفيف لـهــذه الليلة» ـ حسن
داوود (دار رياض الريس)

الهوس المرضي
ف ــي الـحـقـيـقــة ،ال يــريــد امل ـهــووســون
الكبار أن نداويهم .ما يأسفون عليه
ً
فعال عند الشفاء من دائهم هو تلك
الـلـحـظــات املـكـثـفــة والـعـظـيـمــة الـتــي
قــد أهــداهــم إيــاهــا امل ــرض .بالنسبة
لـغــوسـتــاف آي ـش ـن ـبــاخ ،بـطــل «امل ــوت
ف ــي ال ـب ـنــدق ـيــة» ل ـتــومــاس مـ ــان ،فــإن
الـ ـس ــاع ــات الـ ـث ــاث أو األرب ـ ـ ــع ال ـتــي
اليافع
يقضيها في مراقبة تــادزيــو ّ
ي ـل ـع ــب عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــاطـ ــئ ث ـ ــم ت ـعــق ـبــه
َ
وأخ ــت ــه ف ــي ش ـ ــوارع الـبـنــدقـيــة الـتــي
تجتاحها الكوليرا هي أثمن ما في
وجوده .حني يغادر تادزيو صاحب
ال ـع ـي ـن ــن الـ ـخـ ـض ــراوي ــن وال ـب ـس ـم ــة
البهية املشهد ،ال شــيء يستحق أن
يبقى مستيقظًا مــن أجـلــه فــي نظر
آيـشـنـبــاخ .يـعــرف أنــه عليه أن ينذر
والـ ـ ـ ــدة ال ـص ـب ــي بـ ــوجـ ــود ال ـك ــول ـي ــرا
وأن يضع يــده للمرة األخ ـيــرة فوق
رأس ــه لـيـقــول لــه وداع ـ ــا .بــالـسـكــوت،
سيعرض تادزيو للكوليرا ويعرض
نـفـســه ك ــذل ــك .لـكـنــه ي ـعــرف أن ــه حني
يـتـكـلــم سـيـكـســر ال ـس ـحــر ،وسـيـعــود
إلــى نفسه :آيشنباخ الـعـجــوز اململ
والرتيب .ما يفسر الهوس جزئيًا هو
أن تادزيو بولوني ،وأن ما يخرج من
فمه مــن كلمات بالبولونية يتبدى
آليشنباخ كموسيقى سحرية .حني
يخرج تادزيو من املاء مثل الحورية،
فإنه يمثل آليشنباخ العشق املطلق،
إنه أشبه بإله شاب ورقيق.
إن أردتم الشفاء من الهوس ،تحدثوا
لطبيبكم ع ــن«ت ــادزي ــو» صـغـيــر في
دواخلكم.
 رواي ــات ينصح بها عند الهوساملرضي:
• «دون كيخوته» ـ ثربانتس (ترجمة دار
املدى)
• «لوليتا» ـ فالديمير نابوكوف (ترجمة
دار الجمل)
• «املـ ــوت ف ــي الـبـنــدقـيــة » ـ ت ــوم ــاس مــان
(تــرج ـمــة املــؤس ـســة ال ـعــرب ـيــة ل ـلــدراســات
والنشر)

المرجع:
«عــاجــات أدبـيــة» ـ ســوزان آلــدركــن وإيال
برتهوود ـ «منشورات جان كلود التيس»
(باريس ـ .)٢٠١٥
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قصة

قصائد

مقتـ ـ ــل جـ ـ ــرذ الحمـ ـ ــام

سع ـ ــادة العشـ ـ ــب

ّ
دكــان ّأم قاسم ليس بعيدًا عن بيتي
ُ
ّ
حي صغيرٌ
كثيرًا ،كل ما يفصل بيننا ّ
ّ
ال أكثر ،غير أنني أضطر ملشي مسافةٍ
تـقـ ُ
مضحك
لسبب
ـارب الكيلومترين
ٍ
ٍ
حـقــا ،أال وه ــو ال ـخــافــات وال ـنــزاعــات
ب ــن أبـ ـن ــاء الـ ـح ـ ّـي الـ ـ ــذي أقـ ـط ــن ف ـيــه،
ّ
وال ـحــي ال ــذي يفصلني عــن دكـ ــان ّأم
ّ
قاسم (يـقــال إن سبب هــذه النزاعات
ً
ّ
أن بقرة لجاري أبي يونس أكلت من
علف مزرعة أحد أبناء الحي املجاور،
ِ
فغضب األخ ـيــر واق ـتــادهــا وذبـحـهــا،
وحـ ــن ع ـل ــم أبـ ــو ي ــون ــس ب ــامل ــوض ــوع
ّ
ّ
جن جنونه واستنفر عائلته  -تشكل
عــائ ـل ـتــه ن ـحــو ث ـل ـثــي س ـك ــان ال ـح ــي -
وهــاجــم الـحــي امل ـ ًج ــاور ،وم ــن يومها
ومنذ عشرين سنة وهذه هي الحال،
ال أب ـ ــو ي ــون ــس رض ـ ــي بــال ـص ـلــح وال
اآلخر ،وأي فرد من أحد ّ
الحيني يدخل
ٍ
الحي اآلخــر يأكل«قتلة» ولــو لم تكن
له صلة بالنزاع).
ّ
كيلومتران يفصالنني إذًا عن دكان
ّأم قاسم ،كيلومتران
كافيان إلطاحةِ
ِ
ّ
طلعات
ـور جـ ّـراء ما يتخللهما من
ٍ
ثـ ٍ
ّ
ـزالت ،كما أن هناك واديــا صغيرًا
ونـ ّ ٍ
يطل على النهر الـبــارد الــذي يفصل
ّ
ب ـل ــدت ــي ع ــن بـ ـل ــدات امل ـن ـي ــة ،غ ـي ــر أن
النهر في الربيع يكون ّ
قويًا لدرجة
ِ
ّ
ألحد على عبوره؛ كما أن
أنه ال قدرة
ٍ
بور
الطريق مقفرة ،فهي تعد
ٍ
أراض ٍ
هـجــرهــا أصـحــابـهــا األص ـل ـيــون ولــم
ّ
يأت بعد من يتملكها.
ِ
ب ـع ــد أن اش ـت ــري ــت م ــا ط ـل ـب ـتـ ُـه مـنــي
ّأمـ ــي قـفـلـ ُـت ع ــائ ـدًا إل ــى الـبـيــت حيث

بهاء إيعالي *
الغريق ال يحسن غير ّ
التخبط من أجل أن
يتابع رحلته في األعماق التي تبتلعه
(إلياس خوري :يالو)

ّ
ـيء أسـ ـ ــود .ال ـ ـجـ ــدران س ـ ــوداء،
كـ ــل ش ـ ـ ٍ
القمر أسود ،الضوء أسود.
أم ـ ـشـ ــي وح ـ ـ ّي ـ ـدًا وسـ ـ ــط هـ ـ ــذا الـ ـظ ــام
الـ ــدامـ ــس ك ــأن ـن ــي أم ـش ــي ب ــن رف ــوف
الثالجة ،فخزانتي أرتديها ،وأحــاول
قــدر املستطاع صــرف نــاظـ َّ
ـري عــن أي
ـدروب املوحشة ،فأنا
شيء في هذه الـ
ٍ
ّ
مـ ٌ
ـدرك تـمــام اإلدراك أنـهــا ال تستحق
ح ـتــى ف ـتــح ال ـع ـي ـنــن وال ـب ـح ـل ـقــة بها
وبهذه املسرحية الـســوداء الصامتة؛
ّ
ك ـ ــل مـ ــا أقـ ـ ــوم بـ ــه تـ ـح ـ ّـس ـ ٌـس لـلـطــريــق
ـاح فلورسنتي
الــامـتـنــاهـيّــة بـمـصـ ُبـ ّ ٍ
ـزم أن ـ ـ ُـه ك ــان نقطة
صـغـيــر ،لـعــلــي أج ـ ـ
بـيـضــاء فــي قـمــاشــةٍ س ــوداء فــي ليلةٍ
لـطــاملــا عـشـتـهــا ف ــي بـبـنــن مـنــذ فجر
االستقالل حتى اليوم.
ش ـ ـ ـ ــوارع الـ ـبـ ـل ــدة ـ ـ ـ ـ أزقـ ـتـ ـه ــا ـ ـ ـ ـ ك ــان ــت
ّ
ّ
سريالية ذاك املـســاء ،حيث إن
لوحة
ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي املـفــاجــئ
ّ
وت ـعــطــل االشـ ـت ــراك ال ـبــديــل ل ـهــا بعد
س ــاع ــةٍ واح ـ ــدة ك ــان سـبـبــا كــاف ـيــا كي
يـ ّ
ـدب الــذعــر فــي قـلــوب األهــالــي الذين
هرعوا نحو دكــان أبــي فــواز ليفوزوا
ب ـش ـم ـعــةٍ ع ـلــى األق ـ ــل وي ـض ـي ـئــوا بها
صالوناتهم ،لتحاول األخيرة التسلل
بـنــورهــا الـخــافــت عـبــر ال ـنــوافــذ نحو
الـسـمــاء فــي م ـبــادر ٍة مستميتةٍ منها
إلضــاءة ذلــك الصمت األســود املخيم
عـلــى ال ـقــريــة ف ــي لـيـلــةٍ كــانــونـيــة غير
ط ـب ـي ـع ـيــة .ف ـك ــان ــت أشـ ـب ــه بـمـنــاطـيــد
ّ
ضوئية يضيئها الناس في مناسبةٍ
انقطاع
مــا .لكن أيــن املناسبة الـيــوم؟ ّ
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي؟ ال أع ـت ـقــد أن ـهــا
مناسبة مفرحة.
تلك النوافذ املضيئة
ملـ ّـاذا حني رأيــت ّ
خمنت في نفسي أنني أرسل منطادًا
إل ــى الـسـمــاء؟ بــل تــذكــرت ي ــوم أضــأت
املنطاد؟
ات ـص ـلــوا ب ــي ع ـنــد ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
ّ
ً
مساء ،أو باألحرى اتصل «املعلم» بي
ً
قائال :انزل إلى ساحة النور فورًا.
 ماذا هناك؟ سألته مستغربًا. انزل بدون أسئلة! بسرعة! مل ــاذا تــريــدنــي الـّنــزول إلــى طرابلسبهذا الوقت املتأخر ،في حني أن بني
ّ
قــريـتــي وســاحــة ال ـنــور مــا ال يـقــل عن
مـسـيــر ســاعــةٍ بــال ـس ـيــارةَ ،عـ ـ َـدا زحمة
الـسـيــر الـخــانـقــة عـنــد مــداخـ ٍّـل املدينة
في ذاك الصيف؟ ّ
ثم بـ ّ
ـأي حق تتصل
بــي فــي هــذا الــوقــت املتأخر مــن الليل
ّ
حيث بالكاد أجــد سـ ّـيــارة تقلني إلى
املدينة؟!
ُ
أردت أن أمـطــر عليه هــذه الديباجة،
ّ
ل ـك ــن ـن ــي لـ ــم أق ـ ــل ش ـي ـئ ــا س ـ ــوى ك ـل ـمــةٍ
واح ــدة اكتفيت بـهــا اكـتـفــاء السجني
طعام واحدة - :قادم.
بوجبة
ٍ
ِل َم يومها لم أستطع أن أرميها قنبلة
بــوج ـهــه؟ ل ــم انـعـقــد ل ـســانــي؟ ه ــذا ما
فـ ـ ّـكـ ــرت بـ ــه حـ ــن ص ـ ـعـ ـ ُ
ـدت الـ ـسـ ـي ــارة
ّ
الــوح ـيــدة ال ـتــي أقــلـتـنــي م ــن الـعـبــدة،
ومنها إلى طرابلس بعد أكثر من ربع
ساعةٍ من االنتظار.
¶¶¶
ل ـ َـم أقــول ـهــا اآلن بـيـنــي وب ــن نـفـســي؟
هـ ـ ــل تـ ـفـ ـكـ ـك ــت عـ ـ ـق ـ ــدة ل ـ ـسـ ــانـ ــي الـ ـت ــي
راف ـق ـت ـنــي م ـنــذ ال ـط ـفــولــة ح ــن أتـتـنــي
ف ــي ال ـل ـي ــل ،وم ـن ــذ ذلـ ــك ال ــوق ــت حتى
ال ـي ــوم ال أسـتـطـيــع ال ـك ــام ف ــي الـلـيــل
ٌ
مصاب
سوى كلمات مقتضبة وكأني
ُ َ
اب العتمة؟ هل تلك الحادثة التي
ِبره ِ
ج ــرت ً مـعــي قـبــل عـشــريــن سـنــة كانت
كــافـيــة ألن ت ــزرع داخ ـلــي ال ـخــوف من
«غرفة الجرذان»؟
ك ــان ــت ّأمـ ــي تـعـشــق أغ ــان ــي «سـلـطــان
ال ـ ـج ـ ـع ـ ـيـ ــر» ج ـ ـ ـ ـ ــورج وس ـ ـ ـ ـ ــوف (كـ ـم ــا
أسـ ّـمـيــه) ،وذات ليلةٍ أردت الـغـنــاء له
ّ
ّ
مقلدًا صوته ،لكن نشازي كــان حادًا
كدبابيس َتثقب اآلذان ،وقتها دخل
أبــي الـغــرفــة التي أنــام فيها ونهرني

روج ْر َبالن ّ
«الرجل
ِ ِ
ذو الجرذان»
(فوتوغرافيا ـ
)2017

بعصبية مــرعـبــة - :أمــا كـفـ َ
ّ
ـاك جعيرًا
ّ
ونشازًا أيها التافه؟ أغلق فمك القذر
أو ستبيت ليلتك في غرفة الجرذان.
مــا غــرفــة ال ـج ــرذان ه ــذه؟ ومل ــاذا يريد
وضعي بها؟
أسئلة لم يخطر ّ ببالي أن أسألها في
ُ
أردت أن أسألها
ذلــك الـيــوم ،أو أنـنــي
و ...لم أقــم بذلك« .ستبيت ليلتك في
غرفة الجرذان».
ـوم ق ـتــل أب ــي جـ ــرذًا قــاب ـعــا في
ذات يـ ـ ٍ
ـواء
الـحـمــام بـعــد أن طـعـنــه ً بـسـ ّيــخ ش ـ ٍ
صـ ـ ـ ــدئ .خـ ـ ـ ـ َ
ـرج ح ـ ــام ـ ــا ج ــثـ ـت ــه ع ـلــى
ّ
السيخ ،وك ــان الـجـ ّـرذ مــا زال يـئــن من
قـ ـ ّـوة ال ـض ــرب ــة ،ك ــأن ــه ي ـق ــول ل ــه - :هل

وظيفتي فقط هي إخافة ابنك ومتى
تبًا َ
شئت تقتلني؟ ّ
لك ّأيها ّالنذل.
ً
خـ ــرج ح ــام ــا بــال ـس ـيــخ ج ــث ــة ال ـجــرذ
ال ـض ـخ ـمــة ال ـ ـسـ ــوداء ،ب ــرأس ــه امل ـل ـ ّ
ـوي
وأس ـن ــان ــه ال ـب ـي ـضــاء وأن ـي ـنــه ال ـق ــوي.
ّ
س ـم ـعــت ْح ـكـ ُـايــة ش ـع ـبـ ّـيــة ت ـق ــول ب ــأن
َ
ّ
ال ـجــرذ ُيــخــلــق أب ـيــض وأن اسـ ــوداده
ُ
نــاتـ ٌـج مــن حياته فــي املـجــاريــر .تــرى،
ه ــل أكـ ــون جـ ــرذًا اس ـ ـ ّ
ـود زم ـن ــي ج ـ ّـراء

غ ـن ــائ ــي؟ «س ـت ـب ـيــت لـيـلـتــك ف ــي غــرفــة
ٌ
الجرذان»ّ .
ج ـم ـل ــة ي ـت ــرن ــح ص ــداه ــا ف ــي ج ـســدي
ـوس الـكـنـيـســة ،فــأغـلـقــت عـيـنـ ّـي
ك ـنــاقـ ّ
ألرى جــثــة ال ـجــرذ الـ ـس ــوداء ،ال ـســواد
يـ ــزداد س ـ ــوادًا ،وامل ـنــاط ـيــد الـحـجـ ّ
ـريــة
أو ال ـنــوافــذ امل ـهـ ّـربــة ل ـضــوء الـشـمــوع
تنطفئ شيئًا فشيئًا.
¶
ّ ¶¶
ّ
متأخرًاَ .
لم إلى اآلن؟ أنبني
 وصلتّ
«املـ ـعـ ـل ــم» .أال ت ـع ــرف أن الـ ـي ــوم عـيــد
الجيش؟
شهر
ـذ
ـ
ن
ـ
م
ـت
ـ
ن
وأ
ـك،
ـ
ل
ذ
ـرف
ـ
ع
أ
 «بـلــىٍَ
ُ
أفكارك
تثقب أذنـ ّـي بكثرة كالمك عن
ّ
لـ ـه ــذا ال ـ ـيـ ــوم الـ ـت ــي لـ ــم ت ـط ــب ــق مـنـهــا
ً
شيئًا .هل خطرت برأسك فجأة اآلن؟
ّ
ومــن ثـ ّـم لئن أردت تنظيم
احتفاليةٍ
ّ
لهذه املناسبة كــان عليك أن تبلغني
ّ
أمس على األقــل لنتمكن من مباشر ِة
ال ـت ـح ـض ـي ــرات صـ ـب ــاح الـ ـي ــوم ل ـت ـبــدأ
احتفاليتنا بعد الظهر على أقصى
تقدير ،ال أن تتصل بي بعد أن نامت
ال ــدج ــاج ــات ل ـتــأمــرنــي ب ــال ـن ــزول إلــى

ّ
وكأنني عبد عندك! ّ
ثم عن ّ
أي
املدينة
عـيـ ٍـد تـتـحـ ّـدث؟ ألــم تسمع باملهرجان
الضخم الــذي أقيم هنا منذ ساعات
الصباح ّلتهنئة الجيش بعيده؟ اآلن
تذكرت أنك لم تكن مشاركًا؟ التاسعة
ً
مساء؟
ّ
ّ
أيـضــا أردت أن أقــول كــل هــذا لكنني
أي ـضــا لــم أسـتـطــع ،كــل مــا قـلـتــه كلمة
واحدة - :املعذرة.
اج ـت ـم ـ ٌ
ـاع تـنـسـيـقــي س ــري ــع؟ ال ليس
كــذلــك ،فـعـلــى األق ــل فــي االجـتـمــاعــات
ٌ
نقاشات تدور حول
التنسيقية هناك
ّ
ّ
ماهية املهام التي سيضطلع بها كل
فــرد في الجماعة؛ أمــا هنا فـ«املعلم»
كــان قــد حــدد مهام األف ــراد املشاركني
ف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـحـ ـف ــل االعـ ـتـ ـب ــاط ــي دون
مـشــورة أح ــد .أمــا ّ
مهمتي فقد كانت
كافية لـهــروبــي مــن «غــرفــة ال ـجــرذان»
ال ـتــي وض ـعــت نـفـســي بـهــا ه ــذه امل ـ ّـرة
ّ
ع ــن ط ـي ـبــة ق ـل ــب وهـ ــي ال ـت ــي تـتـســتــر
ّ
بزي العمل الجماعي والتعاوني و...
ك ــان عـلـ ّـي أن أك ــون «ال ـع ـتــال» ،فنحن
ّ
كنا سنقوم بمسيرة طويلة بيد كل

ـرد منا مجموعة من ألعاب «نجوم
فـ ٍ
الليل» وقـ ّـداحــة ،نشعل الــواحــدة تلو
ً
الصباغ
األخ ــرى وص ــوال إل ــى ســاعــة ّ ّ
فــي «املـيـنــا» حـيــث سـيـضــيء ك ــل منا
ّ
هوائيًا مرسومًا عليه شعار
منطادًا
ّ
الـجـيــش ،إلي أنــا ال ــذي أسـنــدت إليه
ّ
مهمة حمل املناطيد طول الطريق من
الساحةِ إلى الساعة.
ّ ٌ
 «أأن ــا عــتــال عـنــد أول ـيــاء أم ــرك أيهااألحـ ـم ــق ذي ال ـب ـطــن ال ـض ـخ ــم؟ أه ــذا
ّ
هــو دوري كلما أقمنا نشاطًا فارغًا
كرأسك؟» أردت أيضًا قول هذا و ...لم
أقل.
¶ّ ¶ ¶
ً
خ ــرج ح ــام ــا جــثــة ال ـج ــرذ الـضـخـمــة
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوداء ورأسـ ـ ـ ــه املـ ـتـ ـل ــوي وأن ـي ـن ــه
ال ـ ـحـ ــاد ،ك ــان ــت ن ـهــاي ـتــه ح ـق ـي ــرة ج ـدًا
كحياته القصيرة :تابوته ٌ
كيس أسود
سيرمى في القمامة .فيها ولد وفيها
عاش وفيها مات« .ستبيت ليلتك في
غرفة الجرذان».
هــذه املـ ّـرة تـتـ ّ
ـردد في ذهني وأنــا أرى
الكيس األس ــود يــوضــع فــي القمامة،

الـكـيــس أس ــود أم أن ــا أراه كــذلــك؟ هو
أسود كلون «الكلب».
كنت في العاشرة من عمري حينها،
ـوم غ ـ ـ ـ ــادرت امل ـ ـنـ ــزل ع ـص ـرًا
وذات يـ ـ ـ ـ
ب ـع ــدم ــا كـ ّـل ـٍف ـت ـنــي ّأمـ ـ ــي ش ـ ـ ـ َ
ـراء بـعــض
ّ
ّ
وسكر
بيض
املنزلية من
الحاجيات
ٍ
ٍ
ّ
وسمن إلــخ ...يومها لم يكن أبو
وأرز
ٍ
فواز قد أحيل على التقاعد من السلك
ُ
أقرب
العسكري ليفتح دكانه ،بل كان
ّ
ّ
ـان ملـنــزلــي ه ــو دكـ ــان «أم قــاســم»،
دك ـ ـ ٍ
ّ
تـلــك األرم ـل ــة الـخـمـسـيـنــيــة ال ـتــي كــان
زوج ـهــا ع ـض ـوًا فــي ال ـحــزب ال ـســوري
القومي االجتماعي ،وقــد مــات أثناء
عمليةٍ ّ
ّ
ضد االحتالل اإلسرائيلي في
ّ
الجنوب ،تاركًا أرملة شابة مع طفلها
الوحيد قاسم الذي اعتنت به وذاقت
ّ
األمرين ألجل تربيته وتعليمه حتى
َ
َ
ّ
ّ
ت ـخــرج أس ـتــاذًا للغة الـعــربــيــة ،وعمل
فــي ع ـ ّـدة م ــدارس قـبــل أن يـســافــر إلــى
ّ
دبي ليعلم هناك ،وبعد سفره فتحت
ً
ّأم ق ــاس ــم دكــان ـهــا الـصـغـيــر مـ ــدة من
الــزمــن قبل أن «يسحبها» قاسم إلى
اإلمارات.

أره ـق ـت ـنــي ال ـط ـل ـعــة ال ـق ــاس ـي ــة ،ألجــد
جـ
ســدي يـقــودنــي إل ــى ش ـجــر ٍة وارف ــةٍ
ّ
ـدر صـغـيـ ٍـر مسترقًا
ت ـطــل عـلــى م ـن ـحـ ٍ
بـعــض ال ـّـراح ــة ،وم ــن سـيـنــاريــوهــات
ّ
ت ـع ـبــي أنـ ـن ــي ك ــل ـم ــا أردت ال ـش ـعــور
بالراحة أكثر تناولت حجرًا وقذفتُ
ّ
ّ
به كأنني أكثف تعبي وأحصره فيه.
فعلتها وليتني لم أفعلها!
ضخمًا من
ذاك الحجر أص ــاب كلبًا ّ
ٌ
مصاب
نوع «الدوبرمان» ،ويبدو أنه
ََ
ب ــداء الــكــلــب ،ألن نباحه كــان غريبًا،
ّ
ومل ـ ــا رأي ـ ـتـ ــه ي ـهــاج ـم ـنــي أن ـ ــا ال ـط ـفــل
ّ
الذي ال حول له لم أفكر بشيء ،فقط
أط ـل ـقــت س ــاق ـ ّـي ل ـلــريــح ه ــارب ــا م ـنــه،
ّوه ــو يــاحـقـنــي كيفما ّذهـبــت حتى
أن ـن ــي كـنــت أركـ ــض وأرن ـ ــح ركضتي
ّ
بـ ــن ط ــرف ــي الـ ـط ــري ــق لـ ـئ ــا ي ـت ـمــكــن
مــن اإلم ـســاك ب ــي ،حـتــى وص ـلـ ُـت إلـ ّـى
هنا أيقنت أنــه
ال ــوادي حيث النهرّ ،
سيعضني ال محالة ،لكنني ال أدري
كيف قفزت نحو اليمني ،ليجد نفسه
واقعًا في الــوادي ومــن ثـ ّـم إلــى النهر
وهو ينبح طالبًا النجدة« .النجدة!»
هـكــذا ص ــرخ الـكـلــب يــومـهــا .أم ــا اآلن
ّ
وف ــي ع ــز ه ــذه الـل ـيـلــة ّال ـل ـي ــاء ،فــأنــا
َ
أسمع نباح أقرانه تؤنبني« :لــم إلى
اآلن؟» أغلقت أذنـ ّـي لئال أسمع .ربما
ً
ال أعرف إن سمعت أصال.
¶ ّ¶ ¶
ً
خ ــرج حــامــا جــثــة ال ـجــرذ الضخمة
ٌّ
ال ـقــذرة وه ــو مــزهــو ي ــروي لـنــا كيف
قتله - :حصرته ًتحت سخان املياه
ـدة»« .ل ـ َـم إلى
وضــربـتــه « ٌ
ضــربــة واحـ ـ ّ
واحدة»« .عضة كلب».
«ضربة
اآلن؟»
ّ
رأسي َفي هذا
في
تدق
مسامير
ثالثة
ّ
َ ََ ْ
حجر لفلقت ُه من
فوق
ت
دق
لو
الليل،
ٍ
املرة األولىَ .
ّ
«لم إلى اآلن؟».
ّ
ّ
سمعت هذه الجملة مرتني :مــرة من
ّ
ً
والــدي ،ومـ ّـرة من «املعلم» ،وكالهما
يستحقان لقب «سيئ الذكر».
ّ
ّ
تتردد في
ظلت عبارة التأنيب هذه
ّ
ّ
أنحاء جسدي كلما تذكرت كيف
كافةِ
ِ
تلقيت خبر إسـنــاد ّ
مهمة «الـعـتــال»
إل ـ ـ ـ ّـي .ي ــوم ـه ــا ل ــم أس ـت ـس ـل ــم .س ــرق ـ ُـت
منطادًا وهــربــت باتجاه الكورنيش
البحري حيث كان الناس يسترخون
ه ـن ــاك ب ـعــد ع ــودت ـه ــم م ــن أع ـمــال ـهــم،
ح ـيــث ك ــان ــت ب ـعــض ال ـن ــواف ــذ ت ـهـ ّـرب
ضـ ــوء ال ـل ـم ـب ــات إلـ ــى الـ ـفـ ـض ــاء ،هـنــا
أخــرجــت قـ ّـداح ـتــي وأشـعـلــت الفتيل
فــي املـنـطــاد وأطلقته وســط إعجاب
ال ـعــديــد م ــن ال ـح ـضــور ال ــذي ــن أث ـنــوا

ع ـل ـ ّـي ح ــن شـ ــاهـ ــدوا ش ــاب ــا يـحـتـفــل
بعيد جيشه الوطني ببساطة بعيدًا
عن الصخب اإلعــامــي واالجتماعي
ّ
ال ـس ــائ ــد ف ــي كـ ــل م ـن ــاس ـب ــةٍ وط ـن ـ ّـي ــة.
كثيرون جــاؤوا إلـ ّـي وسألوني - :ما
السبب الذي دفعك إلى هذه املبادرة
الجميلة أيها الشاب؟
ّ
أردت أن أق ـ ــول أشـ ـي ــاء ك ـث ـي ــرة ل ـكــن
رهـ ـ ـ ــاب غـ ــرفـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــرذان أخ ــرس ـ ّن ــي
ّ
كعادته ،كل ما فعلته ساعتها أنني
جنديًا شابًا يسترخي أمام
شاهدت
ّ
وكأنه ٌ
عائد ّ
للتو من خدمته
الشاطئ
ال ـع ـس ـكــريــة ،اق ـتــربــت ن ـحــوه وقـ ّـبـلــت
ّ
ّ
ً
بــزتــه العسكرية املغبرة قــائــا - :كل
عام وأنتم بخير .ومضيت.
ٍ
بعدها بقيت أراق ــب صعود املنطاد
ّ
ُ
إلــى األعـلــى حــتــى ملـحــت شهابًا ّ
يمر
باتجاهه فصرخت - :ال!
َ
لم صرختها اآلن؟
ّ
ساعتئذ
لم أشعر بها ،كل ما أدركته
ٍ
ّأن أحد الجيران ّ
مد رأسه من النافذة
ليعرف مصدر الصوت ،هنا أطفأت
املصباح وتخفيت على جناح البرق
دون أن أعي كيف فعلت ذلكَ .
«لم إلى
اآلن؟».
هـ ــذه املـ ـ ـ ّـرة سـمـعـتـهــا م ــن أبـ ــي ال ــذي
كــان قد عــاد إلــى البيت قبلي  -يبدو
أن نـهــاره كــان مـكـ ّـدرًا  -وأنــا كنت قد
وصـلـ ُـت الهـثــا ،كــان بــانـتـظــاري على
ح ــافــة الـ ـب ــاب :ل ـ َـم إل ــى اآلن؟«الـ ــدكـ ــان
بـعـيــد ،فــاض ـطــررت إل ــى أن أسـتــريــح
تـحــت ش ـجــرة ق ــرب الـ ـ ــوادي ،وهـنــاك
ه ــاجـ ـمـ ـن ــي ك ـ ـلـ ـ ٌـب مـ ـسـ ـع ــور وب ـش ــق
األن ـفــس ن ـجـ ُ
ـوت م ـنـ ّـه» .قـلــت ذل ــك في
ّ
ٌ
نفسي وأنــا متأكد أنــه لم يسمعني،
ف ــامل ـس ــاء بـ ــدأ ي ــرخ ــي س ـت ــائ ــره ف ــوق
جسد األرض.
شـ ّـد األكـيــاس من يــدي ،فــرأى البيض
امل ـت ـك ـ ّـس ــر وع ـل ـب ــة ال ـس ـم ــن امل ـف ـتــوحــة
ّ
وك ـي ـســي ال ـق ـه ــوة وال ـس ـك ــر امل ـمــزقــن
وال ـ ـح ـ ـلـ ــوى ال ـ ـتـ ــي ل ـب ـس ــت ثـ ــوبـ ــا مــن
القذارة.
• أأعطيناك املــال لتفعل هــذه الفعلة
ال ـ ـخـ ــرقـ ــاء ب ـط ـي ـش ــك وجـ ـن ــون ــك أي ـه ــا
األحمق؟ ملاذا ال ترد؟
ّ
جـ ــن ج ـنــونــه ح ــن رأى ت ـلــك الـحـفـلــة
ّ
الـفــوضــويــة ّ فــي األك ـيــاس ،حــاولــت أن
ُ
فشبح غرفة
أبـ ّـرر لــه ،لكنني لم أقــدر،
الجرذان بداخلي؛ في تلك اللحظة لم
َأر سوى يده ًترجع للوراء وتضربني
ّ
فتق
بـقــوة «ضــربــة واح ــدة» أدت إلــى ٍ
في شبكةِ عيني اليسرى (أعاني منها
ّ
ّ
لـ ــآن) ،بــل إن أم ــي قــالــت إن الـضــربــة
لــو كــانــت مرتفعة سنتمترين اثنني
لـكــانــت أصــابــت جمجمتي وأدت بي
دماغي.
ٍ
الرتجاج ٌ
ّ
ه ــي ض ــرب ــة واحـ ـ ـ ــدة؟ ال ،ه ــي«ع ــض ــة
ال ـك ـل ــب» ،ذاك ال ـك ـلــب ّال ـ ــذي غـ ــرق في
النهر ها هو ُانتقم مني .ملاذا ينتقم؟
أنـ ـ ــا الـ ـضـ ـح ـ ّـي ــة ال هـ ـ ــو ،هـ ــو ض ـحـ ّـيــة
شروره تجاهي.
ال زل ــت أع ــي كـيــف ص ـحــوت ّووج ــدت
وج ـهــي مـمـ ّتـلـئــا ب ــال ــدم ،ب ــل إن ـن ــي لن
أص ـ ُـح ـ َـو ح ــق ــا ل ــو ل ــم ت ــدل ــق ّأمـ ــي امل ــاء
ال ـب ــارد عـلــى وج ـه ــي ،ألق ـفــز م ــذع ــورًا:
«أح» «أح!».
ُ
صــرخــت ـهــا ه ــذه املـ ــرة ب ـعــد أن دلـقــت
ـاء التنظيف
جــارتــي أم علي سـطـ ِـل م ـ ٍ
مـ ــن شـ ــرفـ ــةِ م ـن ــزل ـه ــا ف ــان ـس ـك ــب املـ ــاء
فوقي دون قصد منها .وحــن َ
أرادت
ٍ
االعتذار ّ
تعرفت ّ
علي.
• ه ــا؟ أهـ ــذا أنـ ــت؟ م ــا الـ ــذي تفعله
وح ـ ــدك ف ــي هـ ــذا ال ـل ـي ــل؟ وملـ ـ ــاذا كنت
ُ
تصرخ منذ قليل؟
ّ
ّ
• لـقــد قـتــل ال ـج ــرذ ي ــا أم ع ـلــي ،لـكــن
الغرفة ال زالت مليئة بالجرذان؟
• لــم أفهم َ
أي جــرذ ّ
منك شيئًاّ ،
وأي
َ
جرذان هذه؟
غرفة
ٍ
ّ
ُ
أردت أن أق ـ ــول ل ـه ــا كـ ــل ش ـ ــيء ،غـيــر
ّ
ّ
أنني مجددًا استحضرت شبح غرفة
الجرذان برأسي ،اكتفيت بالقول - :لن
تفهمي شيئًا ،تصبحني على خير.
وراحــت الطريق تسير وحدها تحت
قدمي.
* لبنان

عبد الفتاح بن حمودة (ايكاروس) *
عجوز بحزام أبيض
ُ
الجبال
بحيرات نار في ّ
غابة أرامل تحت الشمس
¶¶¶
لوعة البحر
مظاهرة أشجار في املاء
عني حمراء لجبل ّ
الصيف
¶¶¶
ّ
لفتح العينني
حبة أولى ّ
ثانية لفتح النوافذ واألبواب
ّ
ثالثة المرأة أثناء الطلق
ّ ¶¶¶
على البلور
فراشات ّ
أغصان لكل فم
عدالة شمس الخريف
¶¶¶
ٌ
قفل يسقط من ّ
السماء
محفظتي يوم األحد
غصن مكسور من شجرة ّ
خروب
¶¶¶
ّ
حبة رمل تثقب العني
نبق ّبريّ
شعراء ُ
ُ
جد ٌد
¶¶¶
ْ ٌ
ِمذراة تعلو وتهبط في البيدر
لسعة عقرب القمح
أرنب ّبر ّي لعشاء ّ
ٌ
الصيف
¶¶¶
ّ
الش ْيبة األولى في ّ
الرأس
نار
نحيب املرآة
ّ
شاعر ْ
بذيل قط
¶¶¶
الر ّ
الكركي ّ
ّ
مادية
طيور
الهيمااليا في انتظار أجنحتها
ّ
ال عزاء للثلج
ٌ ¶¶¶
ُ
سجائر أخيرة لشاعر وحيد
أسنان باردة في الفجر
دم في حوض الغسيل
¶¶¶
بعد أيام يهجم ّ
الصيف
بعد ثالثة أشهرّ يهجم الخريف
ٌ
زبد في صدر الشمس
¶¶¶
ّ
ُرقبة غزال بني فك ْي أسد
قبلة عطشى في الحقول
أنياب البرق
¶¶¶
ونسور في األجواء
عقبان َ ْ ُ
زرافة تنف ّق بعد ساعات
بوصلة الضباع
¶ ¶ ّ¶
األطفال حول مواقد الشتاء
حكايات ّ
الجدات عن الغول
مشمش حامض في األفواه
¶¶¶
ُ
َ
أعوامها
تلوك
أغنام
َ
ٌ
شبقات وأطفال ن ِزقون
زوجات
ّ
ُ
رعاة قرون الشمس
َ ¶¶¶
طفل َ
يذر ُع الغرفة حتى الفجر
كلمات في ّ طريقها إلى صدور أعداء
فانوس النصر
¶¶¶
ُ
نبتة الحبق لحشرات ّ
الصيف
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أزهار القرنفل ملغازلة الجارات
ُ
ّ
جندي مجهول
دم
¶¶¶
ّ
تصفق في ّ
الريح
الغابات
ّ
ُ
دنان ُالخمر شربها الحطابون
ْ
ضراوة البرق
¶¶¶
كرسي ُ
ّ
لرجل الحانة صيفًا
ّ
خمسة وعشرون سنتيمترًا مربعًا
ٌ
قبر بارد
¶¶¶
ٌ
ُ
أسمر ونحيف
ٌ
برنس ّمثقوب
ُ
رجل الشتاء
¶¶¶
كلمات عارية
ّ
سفرجلة ّ
ْ
تقبلها الشمس
ُ
رجل ّ
الربيع
¶¶¶
ُ
َّ
ممزقة إلبرة ّ
األم
قمصان
أثواب مالحة بعد ّ
الركض في الحقول
ُ ّ
مجد الشمس
¶¶¶
حشرات مقتولة على الجدران
ُ
سوداء
ثقوب
ُ
خناجر سكارى في ليلة صيف
¶ّ ¶ ¶
سيقان العشب تصفق
ُ
قوس قزح فوق الحقول الالمتناهية
أشبال األسود في خطر
¶¶¶
طائر مهيض الجناحني في بحيرة
سمكة تجرجر ساقيها في املياه
ّ
قط في العشب
¶¶¶
ّ
ِشعاب مرجانية ّ
وفير لغجر النهر
سمك ّ
صالة الشكر
¶¶¶
عشرة آالف بحيرة تنتظر ّ
السيول
ّ
تتجهز للشتاء
القنادس
ّ
رمادي يعبر الجليد
ذئب
¶¶¶
ّ
ً
لوج يلتهم غزاال بني الجروف
فهد الث ّ
ُ
ذئاب تتنزه في املنحدرات
ّ
شاقولي
عالم
¶¶¶
َ
لنسر فوق الجبل ّ
س
جناحان
املقد ّ
ّ
ّ
غجري الثلج
بندقية صيد على ظهر
ذئب للخراف
¶¶¶
آالف الكيلومترات لبطريق
طيور تبني أعشاشها فوق ّ
الصخور
ّ
وليمة الشمس
¶¶¶
ليلة صيف بيضاء
ُ
ثالث بجعات ّ
تخبط على النافذة
يدي طويلة
¶¶¶
نهدان لغيمة الخريف
عابر
لرجل
شفتان ّ ٍ
ٍ
حطب الشواطئ
¶¶¶
فاسد
كبريت برائحة بيض
ٍ
ّ
ناري
جزيرة فوق برج
* قصائد من ديوان قيد النشر/تونس

حسين
ماضي:
تشكيل
()2000
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ّنددت
باالستعمار
الثقافي،
ً
داعية إلى
االنصهار
الوطني من
أجل التحرر
من السطوة
االستعمارية

جنى بليبل
ال يمكن اسـتـعــادة املــراجــع املوسوعية
ّ
امل ـت ـع ــل ـق ــة ب ـتــوث ـيــق ال ـن ـه ـضــة ال ـعــرب ـيــة
فـ ــي ب ــواكـ ـي ــر ال ـ ـقـ ــرن الـ ـف ــائ ــت ،مـ ــن دون
االلتفات إلــى تحييدها املمنهج لكثير
م ــن األسـ ـم ــاء ال ـن ـســويــة ال ــري ــادي ــة الـتــي
أسهمت فــي إث ــراء تلك الحقبة وتعرية
ّ
تـكــلـســاتـهــا الـفـكــريــة .قـلــة مــن الـكــاتـبــات
ّ
املـشــرقـيــات أفلحت فــي أن تحتل مكانًا
فــي هــذا املـخــاض الثقافي الـطــويــل ،في
ّ
ظل تعسر الظروف االجتماعية املحيطة
وجنوحها نحو الطابع الــذكــوري .وملا
ً
كانت روز أنطون (1890ـ ـ ـ  )1980واحدة
والثقافية
من أبرز العالمات الصحافية
ّ
الـتــي وسـمــت ال ـحــراك الـتـنــويــري ،فإنها
على سياسة
تكاد تكون الشاهد األمثل ّ
التهميش الـتــي مــورســت بـحــق الــذاكــرة
النسوية املعاصرةِ ،لا كابدته منجزاتها
من إغفال وتغييب ،على عكس ما حدث
ملجايالتها العربيات كمي زيادة وزينب
فـ ــواز ون ـج ــاء أب ــي ال ـل ـمــع وه ـن ــد نــوفــل
وسواهن.

المحطات األولى
لــم تكن الـظــاهــرة الفكرية االستثنائية
التي دأبــت روز أنطون على ترسيخها
ط ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــود مـ ـ ـ ـ ــن االجـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــادات
واإلسـ ـه ــام ــات ال ــدوري ــة بـمـثــابــة واق ـعــة
عـبـثـ ّـيــة ،عـلــى ق ــدر م ــا تـمـظـهــرت كناتج
طبيعي للمناخات الثقافية والفكرية
التي تحدر منها وعيها التقدمي .ابنة
طرابلس نشأت فــي كنف أســرة تنتمي
ألب
للعائالت البورجوازية التقليديةٍ ،
تــاجـ ٍـر وأش ـقــاء أربـعــة سيغدو واحــدهــم
«أبـ ـ ــا ل ـل ـن ـه ـضــة ال ـف ـك ــري ــة ال ـح ــدي ـث ــة فــي
املشرق العربي» ،كما جاء وصف الكاتب
والروائي فرح أنطون ( )1922_1874على
لـســان األدي ــب اللبناني الــراحــل م ــارون
ّ
عـ ـب ــود .أبـ ــت روز أنـ ـط ــون إال أن ت ـخــط
ّ
ّ
ّ
الفردي،
والنسوي
النهضوي
مشروعها
من دون نكران التأثيرات الواضحة التي
أنجبها احتكاكها بشقيقها فــرح ،كما
بــالـصـحــافــي وال ـشــاعــر الطليعي نقوال
ح ــداد ( 1878ـ ـ ـ ـ ـ  )1954ال ــذي سـتـخـتــاره
شريكًا لها.
ّ
ـداول ملنجزات أنطون
ـ
ت
أي
ـإن
من هنا ،فـ
ّ
يتطلب تنقيبًا ٍ ّ
معمقًا في طبيعة
سوف
ال ـت ـق ــاط ـع ــات والـ ــوشـ ــائـ ــج الـ ـت ــي كــانــت

تـصـلـهــا بـعـمــاقـ ْـي الـفـكــر ف ــرح ون ـقــوال،
خ ـصــوصــا أن م ـحــاوالت ـهــا الـصـحــافـيــة
املـبـكــرة كــانــت قــد أيـنـعــت بــن صفحات
م ـج ـل ــة «الـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة» ال ـتــي
أصـ ـ ــدرهـ ـ ــا أخ ـ ــوه ـ ــا ف ـ ــي االسـ ـكـ ـن ــدري ــة
ع ــام  ،1899قـبــل أن يـعـيــد تسميتها بـ
«الجامعة» إثر ّ
تبدل مواقفه السياسية
إزاء ال ـس ـل ـط ـنــة فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ــزم ـ ــن .عـلــى
غــرار نظرائه من رواد ّالنهضة كشبلي
الشميل وقاسم أمني ،تيقن املفكر الشاب
باكرًا من ضــرورة إشــراك املــرأة كعنصر
حيوي وفــاعــل فــي العملية اإلصالحية
ّ
التي لطاملا رامتها تطلعاته التحديثية،
ف ـ ـمـ ــا كـ ـ ـ ــان م ـ ـنـ ــه سـ ـ ـ ــوى إي ـ ـ ـكـ ـ ــال إدارة
دوري ـتــه الـجــديــدة «الـسـيــدات والـبـنــات»
( )1906_1903إل ــى شقيقته روز ،عقب
استقالتها من مركزها اإلداري في أحد
الـ ـص ــروح امل ــدرس ـي ــة ال ـتــاب ـعــة لـلـجــالـيــة
اإلرســال ـيــة األمـيــركـيــة فــي مـصــر .هـكــذا،
وفي غمار طوفان هــادر من اإلصــدارات
وامل ـن ـت ـج ــات ال ـص ـحــاف ـيــة ال ـت ــي تــوخــت
استقطاب الفئات النسائية من الجمهور
املـصــري ك ـ «امل ــرأة» ( )1901لصاحبتها
أنيسة عطاالله و«الزهرة» ( )1902ملريم
س ـعــد ،اس ـت ـطــاعــت امل ـط ـبــوعــة الـشـهــريــة
التي عادت باسم «السيدات» ـ مع حلول
ّ
عامها الثاني ـ أن ّ
كمنصة
تكرس نفسها
بدأب
ثقافية وفكرية وتفاعلية تصدت
ٍ
مل ـخ ـت ـل ــف امل ـ ــوض ـ ــوع ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والتربوية والصحية .فــإذا بها تحظى
ب ــان ـت ـش ــار م ـق ـب ــول ب ــن أوس ـ ـ ــاط ال ـق ــراء
والـقــارئــات من أبناء العائالت املحظية
والطبقة الوسطى .بيد أن املجلة كانت
ّ
ق ــد تـبــنــت م ـس ــارًا إرش ــادي ــا وإصــاحـيــا

انـطــاقــا مــن نهجها التوجيهي القائم
عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـنـ ـه ــاض الـ ـهـ ـم ــم ال ـن ـس ــائ ـي ــة
وتنويرها في سبيل تقويم كامل الهيئة
االجتماعية ،إال أنها تورعت عن معالجة
كثير من القضايا الحساسة على نحو
مباشر كالحجاب واخ ـتــاط الجنسني
وامل ـه ــر وع ـم ــل امل ـ ــرأة وت ـع ــدد ال ــزوج ــات
وســواهــا ،تالفيًا ّ
ألي تناحر واحتكاك
م ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ــاض ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي
املـ ـح ــاف ــظ .م ــا إن وض ـع ــت «الـ ـسـ ـي ــدات»
ع ــدده ــا األخـ ـي ــر ب ـعــد إت ـمــام ـهــا عــامـهــا
ال ـ ـسـ ــادس ،ح ـت ــى ع ــاج ـل ــت مـ ِّ
ـؤس ـس ـت ـهــا
إل ـ ــى االلـ ـتـ ـح ــاق ب ــزوج ـه ــا وأخ ـي ـه ــا فــي
الواليات املتحدة للمساهمة في إصدار
وت ـح ــري ــر م ـج ـلــة «ال ـج ــام ـع ــة» م ــن قـلــب
املـهـجــر الـنـيــويــوركــي .تـجــربــة مــا لبثت
أن بـلـغــت أفــولـهــا بـعــدمــا حـســم الـثــاثــة
ق ــراره ــم ب ــال ـع ــودة إلـ ــى ال ـق ــاه ــرة خــال
النصف األول من عام  ،1909تزامنًا مع
إطالق الدستور العثماني وبروز بوادر
انفراج سياسي في املنطقة .من بعدها،
ّ
خيم الجمود املهني على سيرورة روز
اإلبداعية ،فكان لقرائها أن ينتظروا 15
عامًا ونيف قبل أن تعود واعظتهم في
مغامر ٍة صحافية أكثر تنوعًا وغزارة.

الوالدة الفكرية الثانية
خ ـم ــد ف ـت ـيــل الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة األولـ ـ ــى،
وت ـم ـخ ـض ــت ع ـن ـه ــا خ ــري ـط ــة س ـيــاس ـيــة
واجتماعية جديدة أسهمت بدورها في
إح ــداث تـحــوالت صاخبة على مختلف
ال ـص ـع ــد االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة
والفكرية .وكــان لـثــورة  1919فــي مصر
وت ــداع ـي ــات ـه ــا أص ـ ــداؤه ـ ــا ع ـل ــى مـجـمــل
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رواية

ّ
روز أنطون ...وجه منسي من زمن النهضة
«روز أنطون ...كاتبة
نهضوية مجهولة»
(إعداد أحمد أصفهاني ـ
إشراف حفيدتيها هدى
حداد ـ ـ )2018
وماريا فؤاد ً
يستعيد واحدة من
أبرز العالمات الصحافية
والثقافية والفكرية التي
طبعت حركة التنوير .يبدأ
الكتاب بقضية المرأة من
منظور النهضة ،ويمر
على سيرتها ،إلى جانب
سيرة شقيقها فرح أنطون
«أب النهضة الفكرية في
المشرق العربي» ،وزوجها
الشاعر الطليعي نقوال حداد
( 1878ـ ـ  )1954والدوريات
التي ّأسستها في مصر
وأسهمت في مسيرة
الوعي االجتماعي بقضايا
المرأة وحقوقها

كلمات

السبت  26كانون الثاني  2019العدد 3672

األوس ـ ـ ـ ــاط الـ ـقـ ـي ــادي ــة وال ـن ـخ ـب ــوي ــة فــي
م ـصــر ،بـمــن فـيـهــا م ــن ك ـتــاب ومـفـكــريــن
م ــن ال ـخ ـل ـف ـيــات وال ـ ـ ـ ــوالءات ال ـع ـقــائــديــة
ك ـ ــاف ـ ــة .ل ـ ــم ي ـ ـمـ ـ ّـر وق ـ ـ ــت طـ ــويـ ــل قـ ـب ــل أن
يستعيد الـتــرويـكــا األمل ـع ـ ّـي امل ـك ــون من
روز وشقيقها وقرينها دوره التأثيري
على الساحة الثقافية العربية ،بعدما
آث ـ ــرت ال ـكــات ـبــة إعـ ـ ــادة إحـ ـي ــاء مجلتها
ُ
املجهضة مجددًا عام  ،1921عبر إصدار
نسخة محدثة وعصرية اكتسبت اسم
«الـ ـسـ ـي ــدات وال ـ ــرج ـ ــال» ،ب ــال ـت ـع ــاون مع
ّ
زوجها نقوال الذي تولى تحرير القسم
الرجالي.
وف ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــا حـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت ب ـ ـ ـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـع ـ ـ ـثـ ـ ــرات
اللوجستية دون تحقيق التحسينات
ال ـخ ــارج ـي ــة امل ــرج ــوة ف ــي ش ـكــل املـجـلــة
وهيكلها ال ـخــارجـ ّـي ،إال أن سياستها
التحريرية كانت قد شهدت نقلة نوعية
الفتة أدت إلى تكثيف املباحث العلمية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وامل ـق ـت ـط ـفــات ال ــروائ ـي ــة
ال ـق ـص ـيــرة ع ـلــى ح ـس ــاب ت ـلــك املـتـصـلــة
بـ ـش ــؤون ال ـتــرب ـيــة وال ـت ـع ـل ـيــم واألزيـ ـ ــاء
وامل ـط ـب ــخ .ي ـم ـكــن عـ ــزو هـ ــذه ال ـت ـغ ـيــرات
ال ـح ــاس ـم ــة إلـ ــى ض ـف ـي ــرة م ــن ال ـع ــوام ــل
والظروف املفصلية التي أرستها معالم
االن ـف ـت ــاح ال ـل ـي ـبــرالــي ع ـقــب االس ـت ـقــال
املـصــري ،عــاوة على اكتساب صاحبة
امل ـط ـبــوعــة ال ـخ ـبــرات وال ــوع ــي الــوطـنــي
والقراء ات التحليلية السباقة.
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب انـ ـشـ ـغ ــالـ ـه ــا فـ ـ ــي ت ـف ـك ـيــك
امل ـ ــوروث ـ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي تـعـيــق
تمكني املرأة وتطوير املجتمع على ّ
حد
سـ ــواء ،عـكـفــت الـصـحــافـيــة الـنـهـضــويــة
على التنديد مرارًا بمظاهر االستعمار

الثقافي التي طالت أبسط املمارسات
حـلــت خـصــوصـيــة الـشــرق
الـيــومـيــة وسـ ً
الثقافية ،داعية إلى االنصهار الوطني
فــي سبيل الـتـحــرر مــن ّبــراثــن السطوة
االس ـت ـع ـمــاريــة .ح ـتــى إن ـه ــا أوردت في
إح ـ ــدى م ـق ــاالت ـه ــا م ــا ي ـم ـكــن اق ـت ـضــابــه
بـ ـ «س ـهــل عـلـيـنــا أن نـجـلــي ك ــل اح ـتــال
سياسي إذا حررنا أنفسنا من التقاليد
الـعـمـيــاء» («عـصــر الـتـجــديــد» /تشرين
الثاني  -نوفمبر ُ .)1927
ويحسب لروز
أنـ ـط ــون ت ـطــوي ـع ـهــا ال ـح ـك ـيــم لـتـقـنـيــات
الـ ـس ــرد وال ـت ـش ــوي ــق ف ــي طـ ــرح امل ـل ـفــات
اآلن ـي ــة واملـسـتـعـجـلــة املـتـعـلـقــة بــالـشــأن
ال ـن ـس ــوي واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـس ـي ــاس ــي،
واب ـت ـعــادهــا ع ــن اإلط ـن ــاب واملـســاحـيــق
ال ـ ـل ـ ـغـ ــويـ ــة ل ـ ـصـ ــالـ ــح االسـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــادات
واألمـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــال ال ـ ـخ ـ ــاق ـ ــة امل ـ ـس ـ ـت ـ ـقـ ــاة م ــن
إسـهــامــات أدب ــاء ومفكرين عامليني من
أمثال كويفر وكنزل ورسكن وأمرسون
ومونتسكيو وهلفت وبيكون وغيرهم،
كما من املشاهدات الحياتية اليومية،
م ــا تـ ـب ــدى واضـ ـح ــا ف ــي م ـج ـمــل امل ـ ــواد
وال ـل ـق ــى ال ـك ـتــاب ـيــة ال ـت ــي اح ـت ـكــم إلـيـهــا
أحمد أصفهاني في دراسته لسيرتها
فــي كتابه الجديد «روز أنـطــون :كاتبة
ن ـه ـض ــوي ــة مـ ـجـ ـه ــول ــة» (إعـ ـ ـ ـ ــداد أح ـم ــد
أصـفـهــانــي ،إش ــراف هــدى ومــاريــا فــؤاد
حداد)2018 ،
م ــذ ولــوج ـهــا ع ــال ــم ال ـص ـحــافــة ،أدرك ــت
أنطون أن أي مساس علني باملنظومة
ال ـث ـقــاف ـيــة والــدي ـن ـيــة وتــابــوهــات ـهــا في
مجتمع ال يزال قيد النهوض ،لن يؤول
إال إلى غير مقصده .غير أن ذلك لم يحل
دون إدالء ال ـكــات ـبــة ال ـث ــوري ــة بـمــواقــف
جــريـئــة إزاء إشـكــالـيــات جــدلـيــة عــديــدة
مــن خــال ّنــافــذة «حــديــث الـصــالــونــات»
ال ـ ـتـ ــي س ــخ ــرتـ ـه ــا ك ـم ـن ـب ــر ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
مـحــاكــاة امل ـســاجــات الـفـكــريــة الـجــاريــة
داخ ـ ـ ــل ردهـ ـ ـ ــات املـ ـج ــال ــس ال ـن ـس ــائ ـي ــة،
ون ـقــل ال ـهــواجــس واألفـ ـك ــار الـتـنــويــريــة
ع ـ ـلـ ــى لـ ـ ـس ـ ــان ال ـ ـن ـ ـسـ ــوة امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــاورات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى بـ ــوابـ ــة «أسـ ـئـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــراء»
ّ
ال ـت ــي اس ـت ـحــالــت مـ ــاذًا آخ ــر ل ـب ــث آراء
املحررة الحقيقية ،بعدما كان غرضها
ِ
األسـ ــاسـ ــي م ـق ـت ـص ـرًا ع ـل ــى م ــد ج ـســور
التواصل مــع الـقــراء والـقــارئــات .وال بد
مــن أن هــذه الـخـطــوة قــد أم ــدت الكاتبة
بالعون الــازم للخوض في العديد من
املـســائــل الـشــائـكــة مــن دون ال ـتــورط في
أي مـســؤولـيــة م ـبــاشــرة ،كقضية تعلم
امل ــرأة وعملها ومـشــاركـتـهــا فــي الـشــأن
ال ـع ــام «ف ــي وس ــع ال ـس ـيــدات أن يعملن
ألجــل االسـتـقــال إذا دعــن للعمل وإذا
شجعن عليه وإذا قبلت مساعيهن فيه،
وحينئذ نــرى أن قــوة الجهاد الوطني
ق ــد ت ـضــاع ـفــت وأص ـب ـح ــت األم ـ ــة أق ــوى
بـكـثـيــر مــن ق ـبــل» («امل ـ ــرأة واالس ـت ـقــال:
واجـ ـب ــات ال ـس ـي ــدة ال ــوط ـن ـي ــة» ـ ـ ـ ـ أيـ ــار/
مايو  ،)1928وكــذلــك إشكالية اجتماع
الجنسني التي وجدتها أنطون «مهذبًا
لهما» («الـسـيــدات واملـعــرض املـصـ ّ
ـري»
ـ ـ ـ آذار /م ـ ــارس  ،)1926عـ ــدا تـفـنـيــدهــا
لبعض الـعــادات الشرقية كـ «الذميمة»
ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى اإلس ـ ـ ـ ــراف فـ ــي ال ـل ـب ــاس
وال ـت ـب ــرج ،واالن ـك ـف ــاء ع ــن املـصـنــوعــات
الــوطـنـيــة لـصــالــح تـلــك األجـنـبـيــة الـتــي
«اس ـ ـت ـ ـح ـ ــوذت عـ ـل ــى ث ـ ـ ـ ـ ــروات ال ـ ـبـ ــاد»
(«م ـش ــاه ــدات وح ـ ــوادث ف ــي س ــوري ــا» ـ ـ
ح ــزي ــران /يــونـيــو  ،)1924كـمــا انــدفــاع
املواطنني املستميت إلى تزلف الحكام،
ت ــوازي ــا مــع نـضــوب روح الــوطـنـيــة بني
ص ـف ــوف ـه ــم وت ـف ـش ــي ال ـب ـط ــال ــة وك ـس ــاد
الصناعة .بالروحية نفسها ،اصطبغت
مـجـمــل ع ـط ــاء ات أن ـطــون وإسـهــامــاتـهــا
بسعة االط ــاع واالسـتـقــالـيــة الفكرية.
وإذ قـ ــد يـ ـج ــرؤ ب ـع ـض ـهــم ع ـل ــى شـجــب
منهجيتها التلقينية وزج ـهــا حصرًا
ض ـمــن مـ ــرادفـ ــات ال ـن ـســويــة الـنـخـبــويــة
م ــن دون إح ــاط ــة ام ـت ــداده ــا الـتــاريـخــي
بــامل ـعــرفــة ال ــازم ــة ،إال إن إغ ـف ــال عمق
ال ـب ـص ـمــة ال ـت ــي أرف ــدت ـه ــا ع ـلــى صـعــود
النضال النسوي العربي هو ضرب من
التحامل واإلنكار.

سومر شحادة
تحل روايــة الكاتب املصري عمر طاهر
ُ
«كـحــل َ
وحـ َّـبـهــان» (دار الكرمة) املشكلة
ال ـت ـس ــوي ـق ـي ــة الـ ـت ــي ت ــواجـ ـهـ ـ ّه ــا ال ـك ـتــب
األدبـيــة مقابل كتب الطبخ .إنها روايــة
عـ ــن امل ـط ـب ــخ امل ـ ـصـ ــري ،عـ ــن ج ــان ــب مــن
الحياة املصرية الهادئة.
ال ّيصنع مــوضــوع أي رواي ــة فــرادتـهــا،
وإن ـمــا تبنى ف ــرادة الـنــص األدب ــي عبر
اختبارات عديدة يخضع فيها املوضوع
لشروط األدب وأدوات ــهِ  ،التي تبني من
العالم الحقيقي عاملًا آخر لغويًا ،يحمل
ال ـن ــزع ــات ال ـف ـكــريــة أو األه ـ ـ ــواء نفسها
التي نعرفها في العالم الواقعي .نجد
ص ــاح ــب ك ـت ــاب «صــان ـع ـي ــة م ـص ــر» فــي
تـجــربـتــه الــروائ ـيــة األول ـ ــى ،مـسـهـبــا في
ال ـس ـمــة ال ـتــي أراد ع ـبــرهــا ق ـ ــراءة حـيــاة
ال ـب ـش ــر ،ح ـ ـدًا ي ـم ـكــن م ـع ــه ق ـ ـ ــراءة كـلـمــة
الناشر عن الرواية بصورة معكوسة .إذ
ُ
«كـحــل َ
وحـ َّـبـهــان» حياة رجل
ال تكشف
عـ ّـادي عبر استخدام الطعام والرائحة،
وإنما تكشف الرواية عن متعة الطعام
وال ــرائ ـح ــة ع ـبــر ح ـي ــاة ال ــرج ــل ال ـع ــادي.
يـبــرر ه ــذا ال ـقــول اإلس ـهــاب املـضـنــي في
وصـ ــف أطـ ـب ــاق ع ــدي ــدة ّ ،وفـ ــي م ـحــاكــاة
حياة عبد الله كما لو أنها وجبة لحم
مسفوحة على النار بمقاربات بسيطة
وأح ـك ــام قـيـمــة خــاصــة .عـلــى الــرغــم من
هــذا اإلخـفــاق فــي إدراك مــا يجعل نصًا
ّ
ســرديــا مــا ،نصًا روائ ـيــا ،إال أن الكاتب
ّ
يـتـحــلــى ب ـم ـهــارة فــي ال ـس ــرد ،صنعتها
مـ ـه ــارة ف ــي الـ ـث ــرث ــرة .ي ــذه ــب ن ـق ــاد إلــى
اعتبار الرواية «فن الثرثرة» .ضمن هذا
القول ،يبدو عمر طاهر روائيًا محكمًا

ّ
ق ــادم ــا م ــن ف ـض ــاءات غـنـيــة ،إنـ ــه يـعــرف
ّ
الـحـيــاة املـصــريــة ويـجـيــد الـتـقــاط حــس
عام وتطويعه في حياة أبطالهِ  ،ما جعل
م ــن بـطـلــه ع ـبــد ال ـلــه شـخـصـيــة مــألــوفــة
وع ـف ــوي ــة ،خ ــارج ــة م ــن ح ـي ــاة يــوم ـيــة ال
ت ـع ــرف ال ــزخ ــرف ــة وال ت ـت ـن ـكــر ل ـل ـب ــراءة.
يصف عبد الـلــه نفسه بكلمتني «أحــب
ال ـط ـع ــام» .وب ـه ــذا ال ـح ـيــز ف ـقــط يمضي
الكاتب بالسرد إلى غاياتهِ .
ينتقل الــراوي بني زمانني ،واحــد ثابت
هو عام  1988ويمتد على خمسة أيام،
وآخــر متغير يعكس تغيرات شهدتها
حياة عبد الله .في األيام الخمسة التي
تفصل عبد الـلــه عــن حفل ملحمد منير
ـده على
يـتــرقــب انـتـهــاء هــا بـمــوافـقــة وال ـ ِ
حضور الحفل مع خالهِ  ،يصور الكاتب
حياة الفتى الخجول الذي ال يجيد فتح
املواضيع مــع أحــد .والحـقــا صــار يسأل
عن وجبة الـغــداء في منزل من يتحدث
إل ـيــه .لعبته هــي الـتـمـهــل أم ــام املطابخ
ف ــي ال ـب ـنــايــة ال ـت ــي يـسـكـنـهــا ،والـتـمـهــل
أمام منزل جارتهِ سحر ،فيما ال يخبئ
ف ــرح ـت ــه ب ــال ـت ـل ـف ــزي ــون امل ـ ـلـ ــون وش ـغ ـفــه
ب ــاألغ ـن ـي ــات ال ـت ــي ي ــدون ـه ــا ع ـل ــى دف ـتــر
مالحظات مــن أجــل سحر ،التي يعاني
من الوصول إليها بسبب املجتمع الذي
يعيش فيه ،وفــي داخـلــهِ ُيـعـ ِّـرف فتنتها
ّ
بــأنـهــا جعلته يـحــب نـفـسـ ُـه ،فــي الــوقــت
الذي كان يجرب فيه متعًا كثيرة قوامها
األك ــل؛ متعة النظر إلــى الطعام ومتعة
الـشــم ومتعة املـضــع ومتعة الـبـلــع .إلى
جانب هــذه املـتــع ،يفرد ال ــراوي ملطربي
مصر املشهورين روائ ــح طـعــام خاصة
بهم ،إضافة إلــى روائــح الكتب القديمة
والـنـقــود وال ـطــاء الـجــديــد الـتــي أراده ــا

ينهض النص
على شرط
واحد
ٍ
هو المتعة

ّ
اكتشافات وفتوحات ســرديــة! حتى إن
الـتـعـبـيــر ع ــن ال ـحــب ف ــي ال ــرواي ــة يــأخــذ
مسارًا يخرج من صلب املوضوع :إذا ما
عبد الله التعبير لوالدتهِ عن
أراد والــد ّ
حبه لها ،فإنه يقتطع أشهى عنصر في
طبقه ويضعه لها .وعلى نحو مشابه
في عام  ،2008يقترب عبد الله عاطفيًا
مــن صافية الـتــي أرسـلــت لــه مخبوزات

ّ
ب ــال ـق ــرف ــة .ل ـقــد أح ـ ّـب ـه ــا ألنـ ـه ــا ســاعــدتــه
على التخلص من فقدان شهية أصابه
لـكـثــرة املـطــابــخ ال ـتــي جــربـهــا .ينحصر
الذكاء العاطفي في الوصول إلى املعدة،
ّ
وعبر املعدة إلى قلب الرجل .إن الرواية
تطبيق س ــردي لـهــذه امل ـقــولــة ،مــن دون
االلتفات إلى ما عداها .ال يخفي طاهر
فـلـسـفــة ال ـط ـع ــام ال ـت ــي ت ـح ــرك الـخـيــوط

ّ
السردية كافة ،إذ إن ما يجعل طعام األم
مميزًا هو األشياء التي ُتستدعى معه؛ُ
الزمان واملكان والرائحة .يأخذ التعبير
عن الفرح أو الحزن كذلك هيئة أطباق،
أحد
األحــام العاطفية تنتهي بالتهام ٍ
آلخ ـ ــر .ي ـن ـت ـقــل الـ ـ ـ ــرواي إلـ ــى عـ ــام 2017
وق ـ ـ ــد ت ـش ـك ـل ــت ح ـ ـيـ ــاة ص ــافـ ـي ــة وع ـب ــد
ال ـلــه ع ـلــى ت ـج ــارب رومــان ـس ـيــة ه ــي في
الحقيقة؛ الطعام الــذي يتذوقانه ،بــدءًا
مــن عرسهما الــذي جعاله مــآدب طعام
ملـ ــدة ش ـهــر ك ــام ــل ،ح ـيــث ت ـم ـيــز صــافـيــة
ّ
بالحب.
غواية املطبخ ،تطبخ كــل شــيء
ّ
يصفها الــراوي في املطبخ كما لو أنها
في مسرح ،وقد مألت حياتها وزوجها
بالنكهات واإلثارة .وفي ذاكرة عبد الله
تشع حفلة محمد منير الـتــي سمح له
والــده بمشاهدتها بعد مغامرة أفقدته
ـال
س ـحــر .يـبـنــي طــاهــر رواي ـت ــه وف ــق تـ ّتـ ٍ
ومقسمًا
زمني ،جعل من النص سلسًا،
عـلــى نـحــو تـتــاقــى ف ـيــهِ الـطـفــولــة الـتــي
ترى في الطعام شغفًا ،مع رجولة تعيد
والدة األب ُ لديه ،وتعيد تفسير املاضي
فــي م ـنــزل أس ــس عـلــى ش ـهــوات الـطـعــام
ومفاتنه.
ي ـن ـهــض ال ـن ــص ع ـلــى شـ ــرط واحـ ـ ـ ٍـد هو
املتعة ،لكن الرواية التي أرادهــا كاتبها
ن ـصــا م ـعــاص ـرًا ،ه ــي نـ ـ ٌ
ـوع غ ـيــر مــألــوف
من فانتازيا الطعام ،تغيب في غمرتهِ
ُ
املشاعر والعواطف واألقــدار .في «كحل
َ
وحـ َّـبـهــان» حتى الحصول على فنجان
قـهــوة جـيــد ،هــو ش ــأن ق ــدري مثله مثل
الحب .ينهي قارئ هذا النص ويمضي
إلــى املطبخ يتأمل أدراجـ ــه ،عــوضــا عن
الـخــروج إلــى الشرفة أو الـشــارع وتأمل
الحياة التي قوامها الناس ال األطعمة.

ديوان

ِّ
جمال الموساوي :الشعر هو المالذ
عبد الرحيم الخصار
فــي كـتــابــه الـشـعــري الـجــديــد «سنتذكر
ون ـنــدم» (دار مـقــاربــات ـ امل ـغــرب) ،هناك
ٌ
ـان كــامـ ٌـل مــن الـلـغــة ي ـتــدحـ ُ
ـرج من
«ط ــوف ـ
ع ـ ٍـل» .الجملة هنا نستعيرها مــن نص
«ف ــي معنى ال ـفــراشــة» ال ــذي يستهل به
ال ـشــاعــر ك ـتــابــه .إذ ت ـتــدفــق الـتــركـيـبــات
الـلـغــويــة وال ـصــور الـشـعــريــة بالصبيب
ذات ــه ال ــذي تـتــدفــق بــه مـشــاعــر الـشــاعــر،
هـ ــذه امل ـش ــاع ــر ال ـت ــي ي ـت ـصــدرهــا الـقـلــق
والالطمأنينة والشك واإلحساس بعدم
الـ ـج ــدوى والـ ـي ــأس وال ـعــدم ـيــة أح ـيــانــا،
والخوف مما سيؤول إليه العالم.
قلق الشاعر ليس ذاتـيــا ،إنــه قلق ألجل
الـجـمـيــع« :أش ـعــر بــالـغـضــب /لـيــس ألن
ً
ـا /أي ـهــا ال ـص ـبـ ْ
ـاح/.
م ــزاج ــي س ــيء ق ـل ـيـ
ْ
ف ـقــط /األح ـج ــار ال ـتــي م ــأت الـســاقـيــة/
ـرك الـ ـحـ ـل ـ َـم ي ـع ـبــر دون نـ ـ ــدوب».
لـ ــم ت ـ ـتـ ـ ِ
مــاذا يفعل الشاعر حيال أه ــوال العالم
وأمــواجــه ّالـعــاتـيــة؟ إنــه يــواجــه كــل هذه
القسوة برقته .يقول الشاعر الفلسطيني
مـحـفــوظ مصيص فــي إح ــدى قصائده
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى م ـس ــأل ــة م ــواجـ ـه ــة ال ـع ــال ــم
«سـ ــاحـ ــي ال ــوحـ ـي ــد الـ ـقـ ـبـ ـل ــة» .وج ـم ــال
املـ ــوسـ ــاوي ي ـق ــول ف ــي ك ـت ــاب ــه ال ـش ـعــري
ُ
«ولست ،مهما حاولت /،سوى
الجديد:
فـ ــراشـ ــة /أف ـ ـ ـ ُ
ج ـن ــاح ــن ل ـل ـه ـشــاشــةِ /،
ـرد
ُ
وه ـنـ َ
ـاك مــا يـنـســخ األف ـك ــار ،وم ــا يملي/
َ
َ
على الكائن معنى أن يكون؛ /أن يكون/
ُ
فراشة هشة ينهشها الزوال».
هـ ــذا ال ـض ـعــف ي ـع ـتــرف ب ــه ال ـش ــاع ــر ّ في
مــواقــع كثيرة ،بلغة صريحة وبتقشف
ٌ
هشة» .إن ما
بالغي «أنــا كائن ً
بعاطفة ّ
يؤرق الشاعر حقيقة هو تعقب «الكمال
ّ
الذي ال َ
تحسس تلك الفجوة
يدرك» ،هو
ال ـهــائ ـلــة ب ــن ع ــال ــم واق ـع ــي وع ــال ــم آخــر
مـحـلــوم ب ــه .فـتـلــك الـخــريـطــة الـطـفــولـيــة
ال ـحــاملــة ال ـتــي يـبـسـطـهــا ال ـشــاعــر أمــامــه
ال ت ــوص ــل إلـ ــى ش ـ ــيء .وب ــال ـت ــال ــي ،فكل

إحساس بالعدمية واليأس يغدو له في
الكتابة ما يبرره .في نص «مزاج سيء»،
يتولد لدى الشاعر إحساس بأن األرض
ضيقة أكثر مما يليق بها ،وأنه إذا كان
ّ
هناك من متسع حقيقي ،فهو يوجد في
اللغة .ال عالقة لتصور كهذا بأي شرط
جـغــرافــي ،فالحياة الـجــديــدة بضغطها
وتوترها وتفاعالتها الالمنتهية هي ما
يمنح هذا الشعور بالضيق .إن إنسانًا
ي ــدم ــن ع ـل ــى ق ـ ـ ــراءة الـ ـج ــرائ ــد وتـصـفــح
امل ــواق ــع ومـتــابـعــة ن ـشــرات األخ ـب ــار ،في
ال ـع ــال ــم ال ـع ــرب ــي تـ ـح ــديـ ـدًا ،ال ي ـم ـكــن أن
يـ ـخ ــرج م ــن ه ـ ــذه امل ـع ـت ــرك ــات ال ـيــوم ـيــة
سليمًا كما دخل إليها ،وال يمكنه على
اإلطالق أن يحافظ على صفائه وهدوئه
مهما نـ ّـوع السبل إلــى ذلــك .ثمة ضغط
خــارجــي لــه تبعاته الــدائـمــة واملتحولة
على أعصاب الكتابة.
هـنــاك روح مــن الفجائعية تخيم على
ص ـف ـحــات ال ـك ـت ــاب .الـ ـح ــزن ع ـنــد جـمــال
امل ــوس ــاوي لـيــس لـلـتــوظـيــف الـجـمــالــي،
واس ـ ـتـ ــدرار ت ـعــاطــف ال ـ ـقـ ـ ّـراء .إن ــه دخ ــان
ن ــار أضــرمـهــا ال ــواق ــع ،فــالـشــاعــر شاهد
ب ــال ـض ــرورة عـلــى ع ـص ــره ،عـلــى املـشــرق
ف ـ ـي ـ ــه ،وع ـ ـل ـ ــى امل ـ ـظ ـ ـلـ ــم أيـ ـ ـض ـ ــا .أص ـ ــدر
املــوســاوي خمسة أعـمــال شعرية ،ومن
ديـ ــوان إل ــى آخ ــر ،نــاحــظ تــراجــع الحب
وال ـف ــرح ف ــي قـصــائــد ال ـشــاعــر ،وذل ــك له
مسوغاتهّ ،
فربما صوت العنف صار في
عصرنا أعلى من صوت الحب.
ه ـ ــذا ال ــدف ــق الـ ـشـ ـع ــوري الـ ـ ــذي ي ـحـ ّـســه
القارئ عبر نصوص الكتاب سيكتشف
مـنـبـعــه ف ــي ال ـنــص األخ ـي ــر «ت ـم ـثــال في
ملتقى شارعني» الذي يحتفي بفرناندو
بيسوا صاحب «الالطمأنينة» والرمز
الشعري األكبر للقلق والتردد والتمزق
الـ ـ ــوجـ ـ ــودي واالنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراف إلـ ـ ــى ال ـع ــال ــم
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي .ي ــأت ــي ه ـ ــذا االحـ ـتـ ـف ــاء عـلــى
ـاه
شـكــل نوستالجيا واس ـت ـعــادات وتـمـ ٍ
مــع شخصية صــاحــب «راع ــي القطيع»

مشاعر
يتصدرها
القلق
والالطمأنينة
والشك
واإلحساس
بالال جدوى
والعدمية

وأح ــام ــه ،وت ـ ًـرك ـي ــز ع ـلــى ف ـك ــرة تخليد
ال ـشــاعــر ن ـكــايــة بـجـمـلــة ب ـي ـســوا «ل ـسـ ُـت
ذا شـ ـ ـ ــأن» ال ـ ـتـ ــي ي ـح ــول ـه ــا املـ ــوسـ ــاوي
إل ــى جملة اسـتـشــرافـيــة م ـضــادة تتكرر
ف ــي ن ـصــه األخ ـي ــر ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
«سأكون ذا شأن».
ي ـض ــم الـ ـكـ ـت ــاب س ـب ـع ــة وأربـ ـ ـع ـ ــن نـصــا
قصيرًا يمكن تقسيمها إلى ثالثة أجزاء
يــاحــظ ال ـق ــارئ الـتـحــول الـنـفـســي فيها
من جزء إلى آخر ،من الشك والتردد إلى
املـهــادنــة إل ــى تجسير ال ــرؤى وبسطها

أمـ ــام الـ ـق ــارئ ف ــي ص ــور ش ـعــريــة بــارقــة
ّ
وأخ ـ ـ ــاذة .وي ـب ــرع امل ــوس ــاوي ف ــي كتابة
«األبـ ـ ـيـ ـ ـغ ـ ــرام ـ ــات» أي تـ ـل ــك ال ـن ـص ــوص
الـشــذريــة املكثفة الـتــي وصفها الشاعر
اإلن ـك ـل ـيــزي ص ـمــوئ ـيــل كــولــردج ب ـقــولــه:
«إن ـه ــا ك ـي ــان مـكـتـمــل وص ـغ ـي ــر ،ج ـسـ ُـده
ُ
وروحه املفارقة».
اإليجاز،
ّ
قد يتساءل القارئ في النهاية عما الذي
سنتذكره مــع جمال املــوســاوي ونندم،
وسـيـجــد ال ـجــواب فــي نــص «الم ـب ــاالة»،
ح ـي ــث يـسـتـعـيــد ب ـع ــض امل ـش ــاه ــد ال ـتــي

ك ــان ــت ت ـش ـكــل م ـب ـعــث خـ ــوف لــدي ـنــا في
طفولتنا وشبابنا األول ،ومــع سنوات
الــرشــد والـتـعـقــل نكتشف أنـنــا ضيعنا
ف ــرص ــة أن نـعـيـشـهــا ،ومـ ــن ث ـمــة يـتــولــد
الندم املتأخر .غير أن القصيدة تدعو في
عمقها إلــى التفكير الــذاتــي فــي الحياة
ب ـغــض ال ـط ــرف م ــا أم ـكــن ع ــن الـتـمـثــات
الـنــاتـجــة عــن أس ـلــوب عـيــش جـمــاعــي له
مـنــابــع ديـنـيــة واجـتـمــاعـيــة تـشـكــل ،في
الـغــالــب ،أسـ ــوارًا وحـصــونــا تـحـ ّـد حركة
الفرد وتحدد مجال نشاطه.
إن مـ ــداومـ ــة ت ــأم ــل ال ـش ــاع ــر ل ـل ـعــالــم ال
تــأتــي فــي الـغــالــب بــأي شكل مــن أشكال
ال ـس ـعــادة والـتـمــاهــي م ـعــه ،إن ـهــا ّ
تعمق
عــزل ـتــه وت ـج ــذر ه ــذا اإلحـ ـس ــاس ال ــدائ ــم
بــالــاط ـمــأن ـي ـنــة والـ ـت ــوت ــر .كـ ــان نيتشه
يقول« :كي تكون وحيدًا ،عليك أن تكون
إما إلهًا أو فيلسوفًا» .لقد فاته عن سهو
أو عــن غـيــر سـهــو أن ي ـقــول« :ك ــي تكون
وحيدًا عليك فقط أن تكون شاعرًا».
ي ـش ـبــه املـ ــوسـ ــاوي ن ـف ـســه ب ـح ـ ّـم ــال غـيــر
معني بـمــا يـقــع فــي ال ـعــالــم ،فــي صــورة
سيزيفية آهلة بالالجدوى واإلعالء من
شأن الزهد والرغبة في االنفصال« :أريد
حمال /السنوات
أن أقول لك /إنني مثل
ٍ
ُع ـل ــى ك ـت ـفــي صـ ـن ــدوق م ــن ال ــذك ــري ــات/
ُ
األيـ ـ ـ ُ
ـام أش ـج ــار يـخـلـفـهــا ق ـط ـ ٌ
وراءه/
ـار
ُ
ُ
ـوب في
ال ـق ـل ــب خ ــرق ــة م ـت ـَص ـ ٍ
ـوف م ـص ـل ـ ٍ
ـال /ال شــأن لي
ســاحــةٍ  /إنني مثل حـمـ ٍ
بما يحدث».
فــي «سنتذكر ونـنــدم» ،جــرد للتحوالت
النفسية للشاعر ومعها تحوالت العالم
وأهــوالــه ومـصــائــر املقيمني فـيــه .وأمــام
كـ ــل ه ـ ــذه األه ـ ـ ـ ــوال وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت يـبـقــى
ّ
الشعر هو املالذ .إنه البخاخ الذي يقاوم
«رب ـ ـ ـوًا ف ــي رئـ ــة الـ ـحـ ـي ــاة» .كـ ــان أن ــدري ــه
بروتون يقول« :إن االحتضان الشعري
م ـثــل االح ـت ـض ــان ال ـج ـس ــدي ،ي ـغ ـلــق كل
منفذ على بؤس العالم».
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زكريا محمد *
ل ــدي ـن ــا ش ـخ ـص ـيــة ع ــرب ـي ــة مـيـثــولــوجـيــة
قديمة تدعى «سعد القرقرة» .وهي على
عــاقــة بــالـشـخـصـيــة ال ـش ـه ـيــرة جـ ـدًا في
التاريخ األدبــي «النعمان بن املنذر» .إذ
ّ
يقال لنا بأن سعدًا كان أخ النعمان غير
الـشـقـيــق .لـكــن ه ـنــاك مــن ي ـقــول إن ــه كــان
مهرجه ومضحكه .وه ــذا هــو مختصر
قصته مــع النعمان كما ي ــورده املفضل
الـضـبــي« :زع ـمــوا أن النعمان بــن املنذر
اتخذ مجلسًا قريبًا من قصره بالحيرة...
وكــان للنعمان أخ من الرضاعة من أهل
هـجــر ،يـقــال لــه سعد الـقــرقــرة ،وك ــان من
أضحك الناس وأبطلهم ،وكــان يضحك
النعمان ويعجبه ...فزعموا أن النعمان
قعد في مجلسه ذات يوم ضاحكًا ،فأتى
بـحـمــار وح ــش ،فــدعــا بـفــرســه اليحموم
ف ـ ـقـ ــال :احـ ـمـ ـل ــوا سـ ـعـ ـدًا ع ـل ــى ال ـي ـح ـمــوم
ّ
وأعطوه ِمطردًا ،وخلوا عن هذا الحمار
حتى يطلبه سعد فيصرعه .فقال سعد:
إنـ ــي إذن أصـ ـ ــرع ع ــن ال ـ ـفـ ــرس ،ومـ ــا لــي
ُ
ول ـه ــذا؟ ق ــال الـنـعـمــان :وال ـلــه لتحملنه،
فحمل على اليحموم ،ودفع إليه املطرد،
ّ
وخــلــى الـحـمــار ،فنظر سعد إلــى بعض
بنيه قــائـمــا فــي الـنـظــاريــن ،ف ـقــال :بأبي
ً
وج ــوه الـيـتــامــى ،فأرسلها مـثــا ،فألقى
الــرمــح وتعلق بمعرفة الـفــرس ،فضحك
ال ـن ـع ـمــان ،ث ــم أدرك ف ــأن ــزل ،ف ـق ــال سعد
القرقرة:
نحن بغرس الودي أعل ُمـنا
منا بقود الجياد في السـلف
يا لهف أمي وكيف أطعنـه
مستمسكًا واليدان في العرف
قد كـنت أدركته فأدركـني
للصيد جد من معشر عنـف.

سعد القرقرة

أي أدركـنــي عــرق من آبائي الذين كانوا
عـنـفــا لـلـخـيــل ،أي ل ــم يـكــن ل ــه فــروسـيــة»
(املفضل الضبي ،األمثال).
وهكذا فقد رفض سعد القرقرة  -الهجري
الـبـحــرانــي ـ ـ أي ــام كــانــت ح ــدود البحرين
أوسع بكثير من حدودها اآلن ـ أن يطرد
الحمار ،رامـيــا املـطــرد (الــرمــح القصير)،
مـعـلـنــا أن ــه وق ــوم ــه أع ـلــم ب ـغــرس الـنـخــل
(ال ـ ـ َـو ِد ّي) منهم بــركــوب الـخـيــل للصيد:
«ألن سعدًا كان من أهل الحراثة والزراعة،
فهو يقول :نحن بغرس الودي في الدبار
وامل ـ ـشـ ــارات [امل ـ ـ ـ ــزارع] أع ـل ــم م ـنــا بـجــري
الجياد» (امليداني ،مجمع األمثال).
وكـ ـم ــا نـ ـ ــرى مـ ــن الـ ـقـ ـص ــة ،ف ـن ـح ــن أمـ ــام
ش ـخ ـص ـي ـت ــن مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ـت ــن :الـ ـنـ ـعـ ـم ــان
الـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــاد ،ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـصـ ـي ــد عـ ـل ــى ف ــرس ــه
اليحموم ،وسعد القرقرة الفالح املزارع.
أي أن ـنــا مــع االن ـق ـســام ال ـقــديــم ذات ــه بني
املزارع والصياد ،بني قابيل وهابيل ،أو
بني النعمان وسعد القرقرة.
ون ـ ـحـ ــن ن ـع ـل ــم أن الـ ـنـ ـعـ ـم ــان بـ ــن املـ ـن ــذر
األسـ ـط ــوري مـثـيــل ألدونـ ـي ــس .فــاالث ـنــان
على عالقة بزهرة شقائق النعمان .فهذه
الزهرة نبتت من دم أدونيس بعدما قتل.
أي أن الشقائق هي جروح أدونيس ودمه.
وكذا األمر مع النعمان في ما يبدو .ذلك
أن الشقائق هي الدم في العربية« :وقيل:
َ
ال ـن ـع ـمــان :اس ــم الـ ــدم ،وش ـقــائ ـقــهِ :قــطـعــه،
فشبهت حمرتها بحمرة الــدم ،وسميت
َ
ُ
هذه الزهرة شقائق النعمان ،وغلب اسم
الشقائق عليها» (لسان العرب).
وهـ ـ ـك ـ ــذا ،فـ ـشـ ـق ــائ ــق الـ ـنـ ـعـ ـم ــان ه ـ ــي دم
النعمان .إنها في الواقع جراحه كما هو
حال أدونيس .أكثر من ذلك ،فإن أدونيس
ذاته يوصف بأنه «النعمان» عادة .عليه،
فنحن في قصة النعمان وسعد القرقرة

م ــع أس ـط ــورة دي ـن ـيــة .وم ــا دام للنعمان
أخ أو م ـهــرج ،فيجب أن يـكــون ذا طابع
ميثولوجي دي ـنــي ،أي إلـهــي أي ـضــا .بــذا
فـسـعــد ال ـقــرقــرة شـخـصـيــة ميثولوجية
إلهية أيضًا .واســم «سعد» ذاتــه يحيلنا
إلى اإلله «سعد» العربي الشهير.
إذن ،فــال ـن ـع ـمــان ق ـت ـيــل م ـث ــل أدونـ ـي ــس،
ومثل أوزيــريــس أيضًا .أمــا سعد فيبدو
أنه الناجي ال القتيل .وفي املثل العربي:
«أنــج سعد فقد هلك سعيد» .وألنــه ناج
فهو سعيد .واسمه يعكس سعادته من
طرفيه .فمن ناحية أولى ،هو «سعد» من
السعادة ،ومن ناحية ثانية هو «مقرقر»،
أي ض ــاح ــك ،س ـع ـيــد ،وخ ـل ـ ّـي ال ـن ـفــس .إذ
الكركرة َ تمامًا تعني
القرقرة مثلها مثل
َ
اإلغ ــراق ْ في الضحك« :الــقـ ْـرقــرة :الضحك
إذا ْاس ُتغر َب فيه ُ
ور ِّجع» (لسان العرب)،
ِ
ِ
أي الضحك العالي املجلجل.
وليس غريبًا أن يعكس اسم سعد القرقرة
طبيعته ،فأسماء شخصيات األساطير
تعكس طبيعتها دومًا .فجذيمة األبرش
ً
م ـث ــا مــرت ـبــط ب ــال ـج ــذام وب ــالـ ـب ــرش ،أي
ب ــال ـب ــرص .أمـ ــا سـ ـع ــادة س ـع ــد ،فجعلته
مـ ـه ــرج ــا .وال ـت ـه ــري ــج ن ـ ــوع م ــن اخـ ـت ــراع
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الضحك وخلقه .أما اسم النعمان ،فيشير
إلى الدم والقتل كما رأينا.
لـ ـك ــن اس ـ ـ ــم سـ ـع ــد ال ُيـ ـفـ ـص ــح فـ ـق ــط عــن
أيضًا.
سعادته ،بل يشي بعالقته باإلبل َ َ
إذ أن الـ َـق ـ َـرق ــرة صـ ــوت ال ـب ـع ـي ــر« :ق ــرق ــر
َ
البعير قرقرة :ه َدر ،وذلك ِإذا هدل صوته
َ
ور َّجع» (لسان العرب) .يضيف الزبيدي:
«الـقــرقــرة :هدير البعير ...وقــرقــر البعير
قرقرة وذلك إذا هدل صوته ورجع» (تاج
العروس).
ّ
وه ـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن سـ ـعـ ـدًا ج ـم ــل ضــاحــك
هـ ـ ــادر ب ـش ـكــل م ـ ــا .وألنـ ـ ــه جـ ـم ــل ،وج ـمــل
ن ــاج ضــاحــك ،فـقــد رف ــض رك ــب الحصان
اليحموم .فمركوبه هو الناقة:
ليت شـعــري متى تخب بــي الـنــاقــة نحو
العذيب فالصيبون
محقبًا زكرة وخبز رقاق وحباقًا وقطعة
من نون
وألن الحصان مرتبط بالنعمان القتيل،
فإنه رمز املوت .قال سعد حني طلب منه
امـتـطــاء الـيـحـمــوم« :إن ــى إذن أص ــرع عن
الفرس ،وما لي ولهذا؟» .أما الجمل فهو
السعادة والنجاة.
عـلــى ك ــل حـ ــال ،ح ــن ن ـكــون م ــع الضحك
والقرقرة ،فنحن مع سهيل اليماني الذي
يوصف بأنه «الفحل» أي الجمل الذكر.
بــال ـتــالــي ،فـسـهـيــل ف ـحــل ضــاحــك أي ـضــا.
ً
ّ
وألن سهيال جمل سعيد ،فإن النظر إلى
سهيل يورث السعادة والسرور« :النظر
إل ــى الـقـطــب الـجـنــوبــي وإل ــى سهيل معًا
فــي وقــت واحــد يزيل املالنخوليا ،وذلــك
بأن ينظر العليل إلى هذا القطب ،ويديم
النظر إلـيــه ليلة بعد ليلة دوام ــا كثيرًا.
وق ــد ُجـ ـ ِّـرب ف ـص ـ َّـح ،وه ــذا مـمــا ي ــدل على
أن لـهــذا الـقـطــب وه ــذا الـكــوكــب خاصية
فــي إح ــداث الـطــرب والـســرور فــي الناس،

ولــذلــك أن الــزنــج ملــا كــانــوا متقاربني من
مــدار سهيل ،كــان فيهم الطرب الشديد»
(التيفاشي ،سرور النفس).
وه ـن ــاك م ــا يـشـيــر إل ــى أن اإللـ ــه الـعــربــي
(سعد) على عالقة بالجمل .بل إن الجمل
يـبــدو حـيــوانــه .مــن أج ــل ه ــذا ،فـقــد ذهــب
الـ ـب ــدوي إل ــى س ـعــد ك ــي يـجـمــع ل ــه شمل
ق ـط ـيــع ج ـم ــال ــه ،ل ـك ــن هـ ــذا ب ــال ـص ــدف ــة لــم
يحصل ،فغضب البدوي ولعن سعدًا:
أتينا إلى سعد ليجمع شملنا
ففرقنا سعد ،فال نحن من سعد
وما سعد إال صخرة بتنوفة
من األرض ال تدعو لغي وال رشد
وم ـ ــن ال ـ ــواض ـ ــح أن الـ ـ ـب ـ ــدوي ذه ـ ــب إل ــى
سعد ليجمع شمل إبله ألن سعد جمل،
بــل رئـيــس الـجـمــال كـلـهــا .أمــا اســم سعد
ال ـقــرقــرة ،فيشير بــوضــع إل ــى أن ــه جمل.
فــال ـقــرقــرة ه ــي ص ــوت ال ـب ـع ـيــر .بــالـتــالــي
ف ــاس ـم ــه ي ـع ـنــي «س ـع ــد الـ ـجـ ـم ــل» .عـلـيــه،
فسعد وسهيل اليماني فحالن من اإلبل.
ف ــي ك ــل حـ ـ ــال ،ف ـق ــد حـ ـ ــاول ال ـن ـع ـم ــان أن
يحول سعدًا من فــاح إلــى صياد يركب
ّ
اليحموم ليصطاد حمار الــوحــش .لكن
ً
سعدًا رفض قائال:
نحن بغرس الودي أعلمـنا
منا بقود الجياد في السـلف
لـقــد أصــر عـلــى أن يـكــون مــزارعــا سعيدًا
ناجيًا.
إذن ،فسعد قرين النعمان ،لكنه معاكسه
أيضًا وأول .فهو ناج فيما النعمان قتيل.
وه ــو جـمــل زراعـ ــة فـيـمــا الـنـعـمــان فــرس
ص ـيــد .وه ــو بــاســم ضــاحــك ف ــي ح ــن أن
النعمان كشر كئيب.
سعد ،إذن ،هو الكوميديا العربية
والنعمان هو التراجيديا العربية.
* شاعر فلسطيني

