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على الغالف

ّ
مقامرة أميركا :اللعب باسم كل الوكالء

اسرائيل قدمت األسباب الموجبة :لم نعد نتحمل واألعداء على باب الدار

(األخبار)

إبراهيم األمين
ّ
م ـ ــاذا يـع ـنــي أن تــت ـخــذ ح ـكــومــة أكّـبــر
وأقــوى دولــة في العالم قــرارًا وتنفذه
عنوانه :اغتيال القائد العسكري العام
ملحور املقاومة قاسم سليماني؟
منطقي أن يقفز الى الذهن ،مباشرة،
افـتــراض أن أميركا مستعدة للذهاب
ال ـ ــى أبـ ـع ــد ال ـ ـح ـ ــدود .وإذا مـ ــا ج ــرت
اسـ ـتـ ـع ــادة ض ــرب ــة ال ـق ــائ ــم ق ـب ــل أيـ ــام،
والتنكيل بعشرات املقاتلني في نقطة
ت ـ ـخـ ـ ّـص مـ ــريـ ــدي س ـل ـي ـم ــان ــي ،يـمـكــن
تـثـبـيــت الـ ـص ــورة بــال ـقــول إن أمـيــركــا
ت ـق ــول إلي ـ ـ ــران وح ـل ـف ــائ ـه ــا :اس ـم ـع ــوا،
أن ــا مـسـتـعــدة لـلــذهــاب ال ــى أب ـعــد مما
تعتقدون ،فاعقلوا!
ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي ،ب ـب ـس ــاط ــة ،أن ال ــرس ــال ــة
وص ـل ــت .وه ــذا يـعـنــي أن األمـيــركـيــن
ّ
تعبوا ومــلــوا مــن كــل أن ــواع الرسائل
امل ـل ـت ــوي ــة .ه ــم ال ي ـق ـف ــون ك ـث ـي ـرًا عـنــد
ً
اتـ ـه ــامـ ـه ــم ب ــالـ ـفـ ـش ــل .أص ـ ـ ـ ــا ،ال أح ــد

ي ـ ـحـ ــاس ـ ـب ـ ـهـ ــم .ل ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ،يـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم أن
يجربوا مــرة ومــرتــن وألــف مــرة ،فــإذا
مـ ــا ن ـج ـح ــوا احـ ـتـ ـفـ ـل ــوا ،وإذا ف ـش ـلــوا
تــراجـعــوا لـيـعــاودوا ال ـكـ ّـرة مــن جديد.
في حالة إيران ومحور املقاومة ،تعب
األمـيــركـيــون مــن كــل م ـحــاوالت الـهــدم.
ال ح ــروب إســرائـيــل نفعت فــي سحق
عظام حزب الله أو حماس أو الجهاد
اإلس ــام ــي فــي فـلـسـطــن ول ـب ـنــان ،وال
ك ــل م ـج ــان ــن ال ـع ــال ــم م ــدع ــوم ــن بـكــل
استخبارات العالم وجيوشه نجحوا
ف ــي إسـ ـق ــاط س ــوري ــا .وال ك ــل الـفـشــل
ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي وال ــوج ــود
ال ـع ـس ـكــري ن ـجــح ف ــي إم ـســاك ـهــم بكل
ال ـ ـعـ ــراق ،وال ك ــل ه ـم ـج ـيــة آل س ـعــود
وأقــران ـهــم مــن أم ــراء الـصـحــراء نفعت
ف ــي ت ــرك ـي ــع الـ ـيـ ـم ــن .وفـ ـ ــوق ك ــل ذل ــك،
ي ـ ــرف ـ ــع هـ ـ ـ ـ ــؤالء األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء رؤوس ـ ـ ـهـ ـ ــم،
ويعملون للمزيد ،يبذلون كل الجهود
ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
والسياسية لتحقيق «معدالت عالية

م ــن ن ـم ـ ّـو الـ ـق ــوة» ،األمـ ــر الـ ــذي يـعــرف
اإلســرائ ـي ـل ـيــون ومـعـهــم ع ــرب أمـيــركــا
مـعـنــى أن ي ـت ـحـ ّـول ذات صـبـيـحــة الــى
فعل متكامل...
بهذا املعنى ،يمكن فهم خلفية القرار
األميركي باغتيال القائد سليماني،
وم ـع ــه أبـ ــرز قـ ــادة امل ـق ــاوم ــة الـعــراقـيــة
أب ــو م ـهــدي امل ـه ـنــدس .وب ـهــذا املـعـنــى،
يـمـكــن ال ـت ـعــامــل م ــع م ــا يـحـصــل على
أنها عملية «تصفية حساب بمفعول
رجعي» ،قامت بها الــواليــات املتحدة
بــاألصــالــة عــن نفسها ،وبالنيابة عن
كل حلفائها في املنطقة ،وعلى رأسهم
إسرائيل والسعودية.
وملــن ال يـعــرف مــا ال ــذي كــان يحصل
خ ــال ال ـعــامــن املــاض ـيــن ،يـمـكــن أن
ّ
ندله على خطاب استراتيجي ألقاه
رئـيــس أرك ــان جيش الـعــدو الجنرال
أفيف كوخافي ،قبل نحو أسبوعني
ف ــي هــرتـسـيـلـيــا ،ق ــدم ف ـيــه م ــا يمكن
وص ـفــه ال ـي ــوم ،ب ــ«األس ـب ــاب املــوجـبــة

ما يحصل عملية
«تصفية حساب
بمفعول رجعي» قامت
بها الواليات المتحدة
أصالة عن نفسها
ونيابة عن كل حلفائها
وفي مقدمهم
اسرائيل والسعودية

لعملية االغتيال».
الجنرال اإلسرائيلي اختصر املشهد
اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ل ـن ــاح ـي ــة املـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
ّ
يشكلها محور املقاومة بكل أطــرافــه.
وهــو أشــار م ــرارًا الــى قــوة الـقــدس في
الحرس الثوري اإليراني ،ودورها في
رفد فصائل املقاومة بالعتاد النوعي،
ليخلص إلى أن املطلوب توجيه ضربة
ردعية لهذا الطرف .وهو ما يعيد الى
األذهــان كالمًا تـ ّ
ـردد مــرارًا وتكرارًا في
اآلونة األخيرة ،عن رغبة أكيدة للعدو
بتصفية اللواء سليماني.
قــال كوخافي« :يــوجــد تغيير وتفاقم
فــي الـتـهــديــدات فــي كــل املـنــاطــق التي
تحيط بإسرائيل فــي الــدائــرة األولــى،
وزيــادة كبيرة في النشاطات السرية
ّ
الـ ـت ــي ت ــرك ــز ف ــي األس ـ ـ ــاس ع ـل ــى مـنــع
تعاظم قــوة الـقــدس فــي ســوريــا ومنع
تهديد الصواريخ الدقيقة .سنواصل
الـعـمــل ف ــي ك ــل ال ــدوائ ــر وك ــل الـ ــدول».
وان ـت ـقــد ب ـح ـســرة غ ـيــاب ردود الـفـعــل

مــن دول الخليج وال ــوالي ــات املتحدة
ح ـ ـيـ ــال الـ ـهـ ـجـ ـم ــات اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
منشآت الـنـفــط ،مشيرًا الــى أنــه «كــان
من األفضل بكثير لو لم نكن وحدنا».
وهــو قــال بعبارات واضـحــة وشفافة:
«عندما تجتمع التكنولوجيا املتوفرة
مــع أف ــراد مـتـطــرفــن وأعـ ــداء لــدوديــن،
لـســت بـحــاجــة إل ــى صـنــاعــة عسكرية
أو قــوة سياسية لتعطيل ال ـ ــ«،»GPS
أو المتالك قدرة اختراق في السايبر.
والـ ـصـ ـن ــاع ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة
أك ـبــر مــن كــل الـصـنــاعــات األمـنـيــة في
إس ــرائـ ـي ــل» .ك ـمــا ك ـشــف ك ــوخ ــاف ــي أن
ق ــوة ال ـق ــدس ف ــي س ــوري ــا وحـ ــزب الـلــه
ت ـم ـت ـل ــك أجـ ـ ـه ـ ــزة ل ـت ـع ـط ـي ــل م ــوج ــات
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ« ،»spectrumوصـ ــواريـ ــخ ال ــدف ــاع
الجوي ،و«نحن نبذل جهدًا كبيرًا لعدم
ال ـس ـمــاح ألع ــدائ ـن ــا بــالـتـجـهــز بـســاح
دق ـي ــق ،وس ـن ـقــوم ب ــذل ــك بـشـكــل ســري
وعلني وأيـضــا باملجازفة بمواجهة.
وستكون هناك حــاالت تـجــازف فيها
إسرائيل حتى عتبة املواجهة من أجل
إحباط الصواريخ الدقيقة في الوقت
املحدد» ،وستواصل هذا النشاط ملنع
تمركز «قوة القدس» في سوريا ومنع
ت ـهــديــد الـ ـص ــواري ــخ الــدق ـي ـقــة ف ــي كل
أنحاء الشرق األوسط.
وس ـ ـ ــط ه ـ ـ ــذا امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـ ـعـ ــالـ ــي مــن
الـ ـح ــاف ــزي ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،لـ ــم يـتـعــب
ال ـف ــاس ـف ــة ال ـع ـس ـك ــري ــون ف ــي ابـ ـت ــداع
ً
املـ ـصـ ـطـ ـلـ ـح ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــوفـ ــر حـ ـل ــوال
لـعـقــدة أن ال ـعــدو غـيــر ق ــادر عـلــى شن
حـ ــرب شــام ـلــة اآلن .ق ــال ــوا ،ف ــي فـتــرة
س ــاب ـق ــة ،إن عـ ــدم ح ـص ــول الـ ـح ــرب ال
يمنع حصول «معارك بني الحروب».
وع ـنــدمــا اح ـتــدمــت امل ــواج ـه ــات داخ ــل
دول ال ـط ــوق ،ص ـ ــاروا ي ـت ـحــدثــون عن
«مواجهة» أو «صــدام» ما يمنع أحدًا
من الــذهــاب نحو الـحــروب .ومــع فشل
كل تجربة ،ابتدع الفالسفة إياهم اآلن
مـبــدأ «األي ــام القتالية» ،أي تلك التي
تشير ال ــى احـتـمــال حـصــول مواجهة
عسكرية تستمر لفترة زمنية وجيزة،
وال ت ـس ـت ـخ ــدم ف ـي ـه ــا كـ ــل األسـ ـلـ ـح ــة،
وت ـن ـت ـهــي ب ـف ــرض وق ــائ ــع ج ــدي ــدة أو
قواعد لعبة جديدة.
ع ـم ـل ـي ــا ،اس ـت ـن ـت ــج األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون أن
إســرائـيــل وبقية حلفائها لــم يعودوا
قــادريــن على القيام باملهمة وحدهم.
ه ــي امل ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ت ـع ــرف فيها
أمـيــركــا أنـهــا معنية بــالـقـيــام بالعمل
م ـب ــاش ــرة .اآلن ،ل ــن نـسـمــع ك ــام ــا عن
أموال ودعم وبدل حماية وخالفه .اآلن،
أم ـيــركــا تــريــد أن تـحـمــي مـصــالـحـهــا،
وتحمي حلفاءها الذين هم جــزء من
مـصــالـحـهــا .ول ــذل ــك ،ف ــإن فـهــم الــواقــع
السياسي كان يقود الى أن األميركيني
ومعهم إسرائيل والسعودية في وارد
القيام بأمور كثيرة لتحقيق أهدافهم.
لـكــن ،هــل كــان أحــد يـقـ ّـدر بــأن يقدموا
على ضربة كالتي حصلت أمس؟
ل ـ ـن ـ ـضـ ــع ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــا كـ ـ ـ ــل الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات
ّ
ّ
ولنتوجه مباشرة صوب
والتكهنات.
النتائج العمالنية ملا حصل .واشنطن
تقول إنها مستعدة للعبة كبيرة جدًا.
وهــي تحشد قــواتـهــا فــي الـبـحــر وفــي
قواعدها كافة ،وتبعث برسائل نارية
ودبلوماسية ،قائلة إنها تريد «تأقلم
إيران وأنصارها» مع الواقع الجديد.
أي أن أمـ ـي ــرك ــا قـ ــالـ ــت ،ب ـع ــد اغ ـت ـي ــال
سليماني ،إنها فرضت واقعًا جديدًا
على األرض ،وعـلــى إي ــران اإلق ــرار به،

ردت إي ــران فـسـتـ ّ
وإذا ّ
ـرد أمـيــركــا بما
هو أقسى...وعند هذه النقطة ،يصبح
الكالم مجرد هذيان!
الواضح أن األميركيني ،عندما اتخذوا
ال ـق ــرار ،اع ـت ـبــروا أن إيـ ــران لـيـســت في
وضع يسمح لها باملواجهة الشاملة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ،ي ــراهـ ـن ــون ع ـل ــى أن ال ــرد
اإليـ ــرانـ ــي س ـي ـكــون مــوض ـع ـيــا ب ـمــا ال
يدفع نحو مواجهات كبيرة .في هذه
الحالة ،ستتصرف أميركا على أساس
أنه تم ردع إيران ،وأن العراق سيكون
ساحة خالية لها ،وأن املعادالت التي
ت ـح ـك ــم الـ ــواقـ ــع فـ ــي سـ ــوريـ ــا ول ـب ـن ــان
ستتغير هي أيضًا.
وألن األم ـيــرك ـيــن ي ـعــرفــون أن إي ــران
سـتـ ّ
ـرد ،عـمــدوا الــى توجيه الضربات
القاسية جدًا للقول إنهم ال يناورون،
وإن ـهــم مـسـتـعــدون لـلــذهــاب أبـعــد من
ذلـ ـ ــك .وهـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي ،ب ـح ـســب طــري ـقــة
تـفـكـيــرهــم ،أن إيـ ــران مـلــزمــة بحساب
ج ــدي ــد .ول ـك ــن ،ه ــل ف ـهــم األم ـيــرك ـيــون
مـ ــا م ـع ـن ــى أن يـ ـق ــوم م ــرش ــد الـ ـث ــورة
ّ
بالتصدي شخصيًا إلدارة
اإليــرانـيــة
امل ـلــف م ــن أل ـفــه إل ــى ي ــائ ــه ،وأن يضع
في بيان مجلس األمن القومي عبارة
عن الرد الحتمي والقاسي ،وأن يعمد
مساعدون له الى التوضيح بأن ّ
الرد
لن يكون في ساحة محددة؟
رب ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا نـ ـ ـج ـ ــد عـ ـ ـن ـ ــد األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن
واإلسرائيليني ،من يعتقد بأن بيانات
طهران أو ردود فعل فصائل املقاومة
تعبير عــن غضب منطقي .وهـنــا ،قد
يكون مناسبًا شرح جانب من األمر:
ذات مرة ،وصف صحافي غربي رجال
حــزب الله فــي لبنان بأنهم «مجانني
الـلــه» .الـعـبــارة ،كانت تخفي إعجابه،
ليس بقدرات هؤالء وال بتعلمهم ،بل
في جرأتهم املحاطة بدرجة عالية من
الحرفية والعلم .وميزة هذا النوع من
«الـجـنــون» أنــه مــوجــود فــي عقل قــادة
محور املقاومة .من السيد الخامنئي
نـفـســه ،ال ــى الــرئـيــس بـشــار األس ــد في
سوريا ،الى السيد حسن نصر الله في
ً
بيروت ،وصوال الى قادة املقاومة في
فلسطني والـيـمــن .وه ــؤالء ،يحسبون
األمر من زاوية أن العقل يوجب الهدوء
والتروي ،لكن الثبات يوجب ّ
ّ
الرد على
ال ـع ــدو بـمــا ه ــو أك ـثــر إي ــام ــا .ولــذلــك،
فــإن املحسوم ،عند هــذا املـحــور ،ليس
أصــل الــرد فقط ،بــل االسـتـعــداد أيضًا
ل ـلــذهــاب أب ـع ــد م ـمــا ت ـت ـصــور أمـيــركــا
نفسها .ألن الــرد ليس هدفه االنتقام
على الطريقة العشائرية ،وإنما الردع.
وهذا يعني ،ببساطة ،أنه مثلما قررت
أميركا ،بالنيابة عن كل أشرار العالم،
أنه حان وقت الحساب مع قادة محور
املقاومة ،فــإن من بيدهم األمــر عندنا
قـ ـ ـ ــرروا ،م ـن ــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،أنـ ــه وق ــت
الـحـســاب املـفـتــوح مــع ق ــادة الـشــر في
العالم .ومــن يسعى الــى الـفــوز ،ينظر
الــى ما هو فــوق الجباه ال إلــى ما هو
تحت النعال...
الرد على عملية االغتيال هدفه القول
لــأمـيــركـيــن وحـلـفــائـهــم ،وخصوصًا
إسرائيل ،إنه «ال يحق لكم االستمرار
فـ ـ ــي اح ـ ـتـ ــال ـ ـكـ ــم ،ولـ ـ ـ ــن نـ ـسـ ـم ــح ل ـكــم
بمواصلة عــدوانـكــم ،ولــن نترككم من
دون عقاب»!
شـ ـمـ ـش ــون الـ ـجـ ـب ــار أسـ ـ ـط ـ ــورة قــاب ـلــة
ل ـل ـت ـع ــدي ــل .ي ـم ـك ــن إضـ ــافـ ــة ق ـل ـي ــل مــن
الـحـكـمــة وال ـع ـق ــل ،ث ــم دع لـلـخــالــق أن
ّ
يتصرف في خلقه بما يريد!

كيف اغتيل القائدان؟
ق ـ ــراب ـ ــة ال ـ ـ ــواح ـ ـ ــدة وال ـ ـن ـ ـصـ ــف ب ـعــد
منتصف لـيــل الخميس ـ ـ الجمعة،
ّدوت انـ ـفـ ـج ــارات عـ ــدة ف ــي مـحـيــط
م ـط ــار ب ـغ ــداد ال ــدول ــي .ف ــي ال ـب ــداي ــة،
األخـبــار ال ــواردة مــن املـكــان ّ
تحدثت
عن قصف بصواريخ «غــراد» طاول
أح ــد م ــدارج امل ـطــار .بـعــد ذل ــك ،بــدأت
ّ
تتضح الصورة :سيارتان تحترقان
قـ ــرب م ـخ ــرج م ـن ـط ـقــة ال ـش ـح ــن فــي
امل ـ ـطـ ــار ،ويـ ـب ــدو أن َمـ ــن ف ـي ـه ـمــا قــد
قتلوا .بعد ســاعــة مــن األخــذ وال ـ ّ
ـرد،
ُ
واإلع ـ ـ ـ ــان والـ ـنـ ـف ــي ،أع ـ ـلـ ــن ال ـخ ـب ــر:
صــواريــخ أصــابــت السيارتني اللتني
ّ
تقلن مجموعة من ّ
قياديي «الحشد
الـشـعـبــي» وم ــدي ــر الـتـشــريـفــات فيه
و«ضيوفًا» أجانب .مباشرة ،بدا أن
ّ
ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة ه ــي ال ـتــي نــفــذت
ّ
ليتبي في ما
الهجوم الـصــاروخــي،

بعد أن الهدفني األساسيني هما قائد
«ق ــوة ال ـق ــدس» فــي ال ـحــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي ،ونــائــب
رئـ ـي ــس «ه ـي ـئ ــة ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي»
العراقي أبو مهدي املهندسَ .
ف ــي الـ ــروايـ ــة األم ـن ـي ــة ل ـل ـح ــدث ،ق ــدم
س ـل ـي ـم ــان ــي إلـ ـ ــى ب ـ ـغـ ــداد عـ ـل ــى مــن
ط ـ ــائ ـ ــرة ت ــابـ ـع ــة لـ ـش ــرك ــة «أج ـن ـح ــة
ال ـش ــام» ال ـســوريــة .غـ ــادرت الـطــائــرة
مطار دمشق قبيل منتصف الليل،
ووص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى مـ ـط ــار ب ـ ـغـ ــداد بـعــد
ســاعــة وأربـ ــع دقــائــق مــن التحليق.
هـ ـن ــاك ،ك ــان ــت س ـي ــارت ــان تـنـتـظــران
«الحاج» على مخرج منطقة الشحن،
فــي إحــداه ـمــا أب ــو م ـهــدي املـهـنــدس.
وبـحـســب م ــا تــؤكــد م ـص ــادر أمنية
عراقية ،استهدفت السيارتان ،فور
انـضـمــام سليماني وفــريـقــه إليهما

وانـ ـط ــاقـ ـهـ ـم ــا الـ ـ ــى خ ـ ـ ــارج املـ ـط ــار،
بـصــواريــخ ع ــدة مــن طــائــرة ّ
مسيرة
أصــابــت السيارتني بشكل مباشر،
لتحترقا بالكامل.
ب ـعــد ن ـحــو س ــاع ــة ،ت ـ ّـم ال ـت ـعــرف إلــى
الشهداء على منت املوكب املستهدف.
وهـ ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـق ــائ ــدي ــن4 ،
ع ــراق ـي ــن و 4إي ــرانـ ـي ــن م ــن فــريــق
س ـل ـي ـم ــان ــي ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص .وال ـ ـش ـ ـهـ ــداء
العراقيون هم :محمد رضا الجابري،
مدير تشريفات «الحشد» في املطار،
حسن عبد الهادي ،محمد الشيباني
وحيدر علي .أما الشهداء اإليرانيون
ف ـه ــم :الـ ـل ــواء ح ـســن ج ـع ـفــري نـيــا،
العقيد شهرود مظفري نيا ،النقيب
وح ـ ـيـ ــد زمـ ــان ـ ـيـ ــان والـ ـ ــرائـ ـ ــد هـ ــادي
طارمي.
(األخبار)

حزن وغضب في طهران :سنثأر!
تـشـهــد إي ـ ــران ب ـق ـيــادت ـهــا ،ال ـت ــي ل ــم تـهــدأ
عــاصـفــة تـصــريـحــاتـهــا ،وبشعبها الــذي
م ــأ ع ــددًا م ــن ال ـســاحــات أم ــس ،إجـمــاعــا
غ ـيــر مـسـتـغــرب ع ـلــى ض ـ ــرورة ال ـث ــأر من
أميركا عقب اغتيالها قائد «قوة القدس»
ف ــي ال ـح ــرس ال ـث ــوري اإلي ــران ــي الـجـنــرال
قاسم سليماني ،لكن شكل ّ
الرد اإليراني
ً
املنتظر ال يزال مجهوال.
ّ
ك ـث ـيــرة ه ــي املـن ـع ـط ـفــات ال ـت ــي مـ ــرت بها
الجمهورية اإلسالمية على مدار  30عامًا
مــن ق ـيــادة املــرشــد عـلــي خــامـنـئــي ،إال أن
ّ
تصدر املشهد
هذا األخير لم يسبق له أن
بنفسه كما فعل منذ ساعات أمس األولى
الـ ـت ــي أع ـق ـب ــت إع ـ ـ ــان ال ـ ـحـ ــرس الـ ـث ــوري
اس ـت ـش ـهــاد س ـل ـي ـمــانــي .ح ـض ــور املــرشــد
ل ــم ي ـق ـت ـصــر ع ـل ــى بـ ـي ــان ال ـت ـع ــزي ــة ال ــذي
ّ
ّ
متوعدًا فيه
وجهه إلى الشعب اإليراني،
باالنتقام من قتلة سليماني ،بل زاد على
ذلك ترؤسه االجتماع العاجل للمجلس
األعلى لألمن القومي ،وهو األمر الذي لم
يقم به إال في حــاالت نــادرة ،أبرزها يوم
ُعقد املجلس ملناقشة سيطرة «التحالف
ّ
الـ ـ ــدولـ ـ ــي» املـ ـش ــك ــل ب ــرئ ــاس ــة الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة ـ ـ ـ ـ ف ــي حـيـنــه ـ ـ ـ ـ ع ـلــى الـعــاصـمــة
األفغانية كابولa.
كما أن خامنئي لــم يتأخر فــي تنصيب

ّ
استمر اجتماع
المجلس األعلى لألمن
القومي أكثر من
خمس ساعات

ّ
خليفة لـ«الحاج قاسم» ،إذ كلف بصفته
القائد األعلى للقوات املسلحة في البالد
العميد إسماعيل قاآني بشغل املنصب.
وجود املرشد في صدارة املشهد اإليراني
ُ
اختتم ،أمس ،بزيارة ملنزل عائلة الشهيد
سليماني ف ــور انـتـهــاء اجـتـمــاع مجلس
األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،مـ ـ ّ
ـؤديـ ــا واجـ ـ ــب الـ ـع ــزاء
بـ«الفريق» ،الرتبة الجديدة التي منحت
لـلـقــائــد الـشـهـيــد .وم ــن املـنـتـظــر ،بحسب
وسائل اإلعالم اإليرانية ،أن ّ
يؤم خامنئي،
غ ـ ـدًا ،ال ـص ــاة ع ـلــى ج ـث ـمــان «ال ـج ـن ــرال»،
قبل أن ُينقل ليدفن في مسقط رأســه في
(أ ف ب)

محافظة كرمان جنوب شرق إيران.
تفاصيل ما قــام به املرشد في الساعات
التالية لعملية االغتيال ،والتي أظهرت
تعاطيًا مختلفًا من ِق َبل الرجل األول في
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة ،مـقــارنــة بكثير
م ــن األزمـ ـ ـ ــات ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا الـ ـب ــاد أو
عاشها حلفاؤها فــي املنطقة ،هــي أدنــى
املـ ــؤشـ ــرات ع ـلــى خـ ـط ــورة امل ــرح ـل ــة الـتــي
ت ـمـ ّـر بـهــا ط ـه ــران ،إذ وض ـعــت واشـنـطــن
بعملية االغتيال النفوذ اإلقليمي إليران
ف ــي دائـ ــرة االس ـت ـه ــداف امل ـبــاشــر ،بعدما
ك ــان ــت ت ـس ـع ــى إل ـ ــى إج ـ ـبـ ــار اإلي ــرانـ ـي ــن
عـلــى إن ـهــائــه بـطــريـقــة غـيــر م ـبــاشــرة من
خــال الضغوط االقتصادية ،التي طمح
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى أن
تــؤدي إلــى دفــع القيادة اإليــرانـيــة لقبول
الجلوس إلى مائدة التفاوض ،ومناقشة
ّ
املمتد من طهران حتى غزة ،مرورًا
النفوذ
ببغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
ط ـه ــران ،مــن جـهـتـهــا ،ب ــدت مــدركــة هــدف
واشنطن مــن رفــع مستوى املــواجـهــة؛ إذ
أك ــد خــامـنـئــي ،ف ــي ك ـتــاب تـكـلـيــف قــاآنــي
بقيادة «قــوة الـقــدس» ،أن «برنامج عمل
تلك القوة هو نفس البرنامج الــذي كان
في فترة قيادة الشهيد سليماني» .كما
أن ال ـب ـيــان ال ـص ــادر عــن املـجـلــس األعـلــى
لألمن القومي ،بعد انتهاء اجتماعه الذي
اسـتـمـ ّـر أكـثــر مــن خـمــس س ــاع ــات ،تـ ّ
ـوعــد
أميركا بأن «تكون منطقة الشرق األوسط
بأسرها ساحة ّ
للرد على هذه الجريمة».
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،أشـ ــار رئ ـي ــس لجنة
األمن والسياسة الخارجية في البرملان،
مجتبى ذو الـنــور ،إلــى وجــود  36قاعدة
أميركية تحت مرمى نيران إيران ،مؤكدًا
ّ
أن بالده تمتلك بكل سهولة القدرة على
توجيه ضربة قوية لتلك القواعد.
على هذه الخلفية ،يرى مراقبون أن لهجة
ُ
املوقف اإليراني تشير إلى أن طهران لن
تتوانى ،على رغم ما حصل ،عن الحفاظ
عـلــى نـفــوذهــا ومـصــالـحـهــا فــي املنطقة.
لكن إزاء اإلص ــرار األميركي املقابل على
إنـ ـه ــاء الـ ــوجـ ــود اإلي ـ ــران ـ ــي ف ــي اإلق ـل ـي ــم،
يقفز الـســؤال عما إذا كــان االشتباك بني
ال ـطــرفــن سـيـبـقــى عـلــى مـســاحــة اإلقـلـيــم
املـمـتـ ّـد خ ــارج األراضـ ــي اإليــران ـيــة ،أم أن
ً
أم ـيــركــا سـتـعـمــل مـسـتـقـبــا أمـ ــام الـفـعــل
اإلي ــران ــي املـسـتـمــر ف ــي س ــاح ــات املنطقة
عـلــى رف ــع سـقــف ه ــذه امل ــواج ـه ــة ،لتصل
إلى مرحلة استهداف األراضي اإليرانية
مباشرة؟
(األخبار)
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على الغالف

المهندس الذي «أتعب» أميركا
املنطقة ،بــن ابتسامة ج ــواد ظريف
وعبوس قاسم سليماني.
يحفظ العاملون مع اللواء سليماني
الـكـثـيــر م ــن ال ـق ـصــص أيـ ــام امل ـقــاومــة
ال ـع ــراق ـي ــة .ه ــي ش ــواه ــد ع ـلــى نـبــوغ
عسكري وأمني َت ّ
سبب ،غير مرة ،في
إح ـبــاط ل ــدى ضـبــاط ودبـلــومــاسـيــن
أميركيني راوغهم في األمن والعسكر
وحتى السياسة .وتلك صفة يعزوها
عارفون بالرجل إلى موهبة متأصلة
فـ ـي ــه تـ ـح ــاك ــي «الـ ـ ــدهـ ـ ــاء الـ ـف ــارس ــي»
على حـ ّـد تعبير أحــدهــم .قــال دونالد
ترامب أمس« :سليماني أسقط آالف
األمـيــركـيــن بــن قـتـيــل وجــريــح على
مدى فترة طويلة» .لم ينكر «الجنرال»
هذه التهمة وال الخوف الــذي زرعته
عـبــواتــه بالجنود األمـيــركـيــن ،وقــال
ف ــي إحـ ـ ــدى امل ـن ــاس ـب ــات س ــاخـ ـرًا مــن
جــن الجنود األميركيني :إن القوات
األميركية كانت بحاجة إلمدادات من
ّ
«حفاضات البالغني».

«الفارس النبيل»

(األخبار)

«أنا قاسم سليماني»
خليل كوثراني
«أن ــا قــاســم سـلـيـمــانــي ،قــائــد فيلق
ص ــاح ــب ال ـ ــزم ـ ــان الـ ـس ــاب ــع ال ـت ــاب ــع
ملحافظة كــرمــان .ولــدت سنة 1958
ف ــي ق ــري ــة ق ـن ــات م ـلــك م ــن ضــواحــي
كــرمــان ،حــائــز ش ـهــادة الـبـكــالــوريــا،
مـتــزوج ولـ ّ
ـدي ولــدان ،صبي وبنت.
ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــورة ،ك ـ ـنـ ــت مـ ــوظ ـ ـفـ ــا ف ــي
مصلحة مياه كرمان .وبعد انتصار
الثورة اإلسالمية ،التحقت بحرس
الثورة في األول من شهر أيار سنة
 .1980م ــع انـ ــدالع ال ـح ــرب وه ـجــوم
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـعـ ــراقـ ــي عـ ـل ــى م ـ ـطـ ــارات
البالد ،بقيت مدة أحرس الطائرات
فــي م ـطــار ك ــرم ــان .بـعــد شـهــريــن أو
ثالثة على انــدالع الـحــرب ،انطلقنا
إل ـ ـ ــى جـ ـبـ ـه ــات س ــوسـ ـنـ ـك ــرد ض ـمــن
ال ـقــوات األول ــى املـ َ
ـرس ـلــة مــن كــرمــان
وال ـتــي ك ــان ت ـعــدادهــا  300شخص
ت ـق ــري ـب ــا ،ب ـص ـفــة ق ــائ ــد ف ـص ـي ــل .فــي
األي ــام األول ــى اللـتـحــاقــي بالجبهة،
اعتقدت بأن العدو قادر على القيام

ّ
بـ ـ ّ
ـأي شـ ــيء ،لـكـنـنــا ت ـمــك ـنــا ف ــي ّأول
هجوم لنا من إرغامه على التقهقر
م ــن ج ــان ــب ط ــري ــق ســوس ـن ـكــرد إلــى
الحميديةّ ،
وكبدناه خسائر أيضًا.
وق ـ ـ ــد ّأدى ه ـ ـ ــذا األم ـ ـ ـ ــر إل ـ ـ ــى زوال
ال ـت ـص ـ ّـور ال ـخ ــاط ــئ ع ــن الـ ـع ــدو مــن
ذهني».
(الجنرال قاسم سليماني ملجلة «نداء
الثورة» عام )1990

بعد ثالثين عامًا :هنا البوكمال
شـ ــاهـ ــده فـ ــي الـ ـب ــوكـ ـم ــال الـ ـس ــوري ــة.
املعركة فــي ذروت ـهــا ،القتال كــان من
م ـســافــة ق ــري ـب ــة ،وهـ ــو ال ي ـب ـعــد عنه
سـ ــوى أمـ ـت ــار م ـ ـعـ ــدودات .ف ــي الـخــط
األم ــام ــي عـلــى م ـشــارف املــدي ـنــة ،كــان
الـشـهــداء يـتـســاقـطــون ،وذل ــك املقاتل
ّ
في حزب الله يوزع عينًا على العدو
وأخـ ــرى عـلــى «ال ـح ــاج» غـيــر املـبــالــي
بسالمته الشخصية .كانت البوكمال
ّ
آخــر املعارك الكبرى التي خطط لها
وق ــاده ــا وح ـقــق فـيـهــا ان ـت ـصــارًا كما
اعتاد.

الخروج إلى الضوء
مـنــذ ان ـطــاق ال ـحــرب عـلــى «داع ــش»،
يعد قاسم سليماني «قائد الظل»
لم ّ
كـمــا لــقـبـتــه الـصـحــف األم ـيــرك ـيــة في
 2009بـعـيــد تـجـنــب الـ ـع ـ ّ
ـدو إيـ ــاه في
ع ـم ـل ـي ــة اغـ ـتـ ـي ــال عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـي ــة فــي
دمـشــق .كــان الـحـضــور العلني للواء
اإلي ــران ــي ف ــي املـ ـي ــدان ،بــالـنـسـبــة إلــى
الـ ـقـ ـي ــادة فـ ــي ط ـ ـهـ ــران ،خـ ــروجـ ــا إل ــى

ماذا عن ما لم ينجزه؟
يجيب أحد أكثر
ّ
المقربين منه في اآلونة
األخيرة« :القدس!»

الـ ـض ــوء وإيـ ــذانـ ــا بـنـقـطــة تـ ـح ـ ّـول في
ملف الوجود والنفوذ خارج الحدود.
بدأت صور «الحاج قاسم» تنتشر في
كل مكان ،بني املقاتلني على مختلف
الـ ـجـ ـبـ ـه ــات ،وفـ ـ ــي غـ ـ ــرف ال ـع ـم ـل ـيــات
واالجتماعات .عشية انطالق املعارك
فــي الـعــراق ،استأنف عالقة ثانية له
مع مطار بغداد (محطته األخيرة ليل
الخميس  -الجمعة املــاضــي) ،حيث
ّ
بــات ي ـتـ ّ
ـردد بــاسـتـمــرار ب ـمــوازاة خط
إمـ ــداد لــوجـسـتــي وتـسـلـيـحــي يــرافــق
تـ ـح ـ ّـرك ــات ــه .س ــري ـع ــا ،ج ـم ــع ح ـل ـفــاءه
فــي املـقــاومــة العراقية ضـ ّـد االحـتــال
ّ
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وراح يـ ـ ـ ــوزع بـتـنـقــاتــه
امل ـكــوك ـيــة ج ـه ــده ب ــات ـج ــاه ــن :وضــع
الخطط الحتواء التمدد «الداعشي»
وإلط ـ ــاق امل ـع ــارك املـ ـض ــادة ،وإعـ ــداد
برامج التنظيم والتدريب للفصائل
املـقــاتـلــة قـيــد اإلن ـش ــاء تـلـبـيــة لفتوى
ً
املرجعية ،أو تلك التي تحتاج تأهيال
السـتـيـ ُعــاب آالف املـتـطـ ّـوعــن الـجــدد،
إلــى أن أطلقت عملية جــرف الصخر
باكورة املعارك الواسعة.

ّ
ليلبس جند أميركا الحفاضات
تـلــك كــانــت حــربــا لـلــدفــاع عــن الـعــراق
ولـ ـحـ ـم ــاي ــة ح ـ ـ ـ ــدود إيـ ـ ـ ـ ــران وأمـ ـنـ ـه ــا
ف ــي آن .ل ـك ــن ل ــم ت ـك ــن أولـ ـ ــى امل ـع ــارك
ال ـ ـتـ ــي خ ــاضـ ـه ــا ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـه ــدف ــن
م ـع ــا .فــامل ـســاهــم األول ف ــي تــأسـيــس
تشكيالت املقاومة العراقية ودعمها،
عمل وفق استراتيجية إيرانية تعتبر
غزو بغداد توطئة الستهداف إيران،
ّ
م ــا ي ـح ــت ــم إشـ ـع ــال حـ ــرب اس ـت ـن ــزاف
ُ
تبعثر حسابات األميركي اآلتــي إلى
ّ
أفغانستان والعراق
ومهددًا سوريا.
ك ــان لـسـلـيـمــانــي م ــا أراد ،وف ــي تلك
املــرحـلــة ،ب ــدأ ي ـتـ ّ
ـردد اس ــم قــائــد «قــوة
الـقــدس» فــي الـحــرس الـثــوري همسًا،
ويـ ــأخـ ــذ ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار ش ـي ـئــا فـشـيـئــا.
ع ـ ـ ـ ــادت ي ــومـ ـه ــا اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة فــي
السياسة الخارجية يقال إن واضعها
هو االمام الخميني :يد تضرب العدو
ويد تفاوضه في مكان آخر في الوقت
َ ّ
ّ
ذاتــه .تعزز هذا املسار أخيرًا في ظل
ازدواج ـ ـي ـ ــة ال ـح ـض ــور اإلي ـ ــران ـ ــي فــي

بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى أعـ ــدائـ ــه فـ ــي الـ ـغ ــرب،
ه ــو ال ــرج ــل ال ـثــانــي ف ــي الـجـمـهــوريــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة .ل ـك ـن ــه لـ ـي ــس ك ــذل ــك فــي
طـهــران ،ال فــي النفوذ وال الــرتــب .مع
هــذا ،فهو أخذ منذ عقد مكان البطل
األسـطــورة .هو لإليرانيني القوميني
بطل رمز يشبه أبطال األساطير في
اإلم ـبــراطــوريــات الـفــارسـيــة الـغــابــرة.
لكنه ليس هكذا بالنسبة إلــى نفسه
أو «إخــوتــه» اإلسالميني في الحرس
الـ ـث ــوري وإيـ ـ ـ ــران وامل ـن ـط ـقــة ع ـمــومــا.
ي ـ ــرى ن ـف ـســه «ج ـن ــدي ــا ل ـل ــوالي ــة عـلــى
طريق الـقــدس» ،وفــق أدبـيــات الثورة
ً
اإليرانية ،ويــراه رفاق سالحه حامال
ل ــراي ــة هـ ــذه ال ـ ـثـ ــورة خ ـل ــف الـ ـح ــدود،
ل ـي ـح ـمــي م ـص ــال ــح الـ ـب ــاد م ــن ج ـهــة،
وي ـب ـق ــي ج ـ ـ ــذوة الـ ـ ـث ـّــورة بـنـسـخـتـهــا
األمـمـيــة مشتعلة .لقبه املــرشــد علي
خــامـنـئــي ب ــ«ال ـش ـه ـيــد ال ـح ــي» ،وراح
ّ
املتحدر من
اإليرانيون يرفعون صور
عائلة فقيرة فــي حـيــاتــه ،فــي ظاهرة
نـ ـ ــادرة ك ــان ــت ح ـك ـرًا ع ـلــى الـخـمـيـنــي
وخــام ـن ـئــي وقـ ـ ــادة الـ ـث ــورة ال ـش ـهــداء
كمطهري وبهشتي وشمران وآخرين.
لـ ـ ــدى ال ـ ـع ـ ــدو ،ه ـ ــو «رجـ ـ ـ ــل امل ـه ـم ــات
الـ ـ ـق ـ ــذرة» و«ال ـ ـس ـ ـفـ ــاح» و«امل ـ ــرع ـ ــب»،
ح ــن ي ـق ــاس األم ـ ــر ب ـع ــبء سـيــاسـتــه
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل والـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
وحـلـفــائـهــا م ــن مـشـيـخــات الـخـلـ ّيــج.
لكن أحد رفاق درب «الجنرال» يكثف
صـفــاتــه ب ـع ـبــارة «ال ـف ــارس الـنـبـيــل»،
ويـ ـش ــرح «أبـ ـ ـ ـ ّـوة» ال ـق ــائ ــد الـعـسـكــري
ولطفه وتواضعه مع الجميع ،حتى
األع ـ ـ ــداء الـ ـق ــادر ع ـلــى إب ــادت ـه ــم كــان
يسعى إل ــى الـتـعــامــل الــرحـيــم معهم
ب ــأق ـص ــى قـ ـ ــدر م ـم ـك ــن .دب ـل ــوم ــاس ــي
م ـ ـفـ ــاوض ،مـ ـت ــواض ــع ولـ ـب ــق وش ـهــم
وخـلــوق وقــريــب مــن الـقـلــب ،ال يقطع
ال ـج ـس ــور م ــع أح ـ ــد .نـشـيــط وم ـب ــادر
و«روحــانــي» ،بحسب الصفات التي
يـســوقـهــا ال ـ ـ ــراوي ،مـنـ ّـبـهــا إل ــى أنـهــا
ق ــد ال تـخـطــر ب ـبــال م ــن ي ــراق ــب عمله
العسكري عن بعد.

«هيبة» المحور ...وقطبه
أن تكون قائدًا لــ«قــوة الـقــدس» التي
تـ ـبـ ـل ــورت بـ ـع ــد حـ ـ ــرب ال ـخ ـل ـي ــج مــن
ّ
رحــم الـحــرس الـثــوري لتنظم نشاط
«ال ـحــرس» الـخــارجــي أي ــام «الـسـلــم»،
فهذا يعني أنك مسؤول عن العمليات
ّ
الخارجية في كل مكان خلف حدود
ّ
وبالحد األدنــى في اإلقليم أو
إيــران،
ّ
«غرب آسيا» كما يسميها اإليرانيون.
وهنا ،منطقة تزدحم باألعداء الذين
يـ ـج ــب الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــم :الـ ــواليـ ــات
املتحدة ومعها الـقــوات البريطانية

والغربية عمومًا ،حلفاؤهم العرب،
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،االنـ ـفـ ـص ــالـ ـي ــون ال ـ ـكـ ــرد،
وأخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة.
فــي الــوقــت عـيـنــه ،تــزدحــم بالحلفاء
واألصدقاء :سوريا ،فصائل املقاومة
في العراق ولبنان وفلسطني واليمن.
ك ــان ــت م ـه ـمــة «س ـ ـ ـ ــردار س ـل ـي ـمــانــي»
(القائد بالفارسية) أو «الحجي أبو
دعـ ــاء» كـمــا يـشـيــر إل ـيــه ال ـعــراق ـيــون،
نـ ـق ــل ال ـت ـك ـت ـي ـك ــات الـ ـقـ ـت ــالـ ـي ــة ال ـت ــي
اس ـت ـخ ـل ـص ـهــا الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري مــن
حـ ّـرب الـسـنــوات الثماني مــع الـعــراق
ودشـ ـ ـ ـ ــن عـ ـل ــى أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ص ـنــاع ـتــه
العسكرية .وهي تقوم على مالحظة
التفوق التسليحي للعدو ومواجهته
بـقـتــال غـيــر تـقـلـيــدي أو ال مـتـنــاظــر،
ع ـمــاده األسـ ــاس :ال ـصــواريــخ مقابل
التفوق الجوي.
ب ــات ــت ع ـل ــى ع ــات ــق س ـل ـي ـمــانــي ،مـنــذ
استالمه منصبه أواخر التسعينات،
م ـه ـم ــة ن ـق ــل الـ ـخـ ـب ــرات وال ـت ـس ـل ـي ــح،
وإن ـشــاء بنية تحتية قتالية صلبة
ّ
وسيتردد
لدى الحلفاء .سنوات قليلة
ـة» .محور،
مصطلح «مـحــور املـ ّقــاومـ ّ
ك ــان سـلـيـمــانــي ي ـشــكــل ال ـب ــن ــاء ومــن
ثـ ــم املـ ــركـ ــز لـ ـ ــه ،حـ ـت ــى بـ ـ ــات أح ـي ــان ــا
يـطـلــق عـلـيــه الـبـعــض «م ـحــور قاسم
سليماني» .حرب تموز كانت محطة
أساسية الختمار التجربة .بأمر من
ّ
املرشد خامنئي ،صار يستقل بجزء
من دور سليماني في اتخاذ القرارات
في شأن امللفات اإلقليمية (ال سيما
م ـن ـهــا املــرت ـب ـطــة ب ـح ــرك ــات امل ـقــاومــة
ضد إسرائيل) حـ ُ
ـزب الله في لبنان،
ُ
وتـحــديـدًا أمينه الـعــام السيد حسن
ُ
نصر الـلــه ،وقــائــده العسكري آنــذاك
الشهيد عماد مغنية.
في غــزة ولبنان ،والحقًا في سوريا
والعراق واليمن ،أخذ ينظر الحلفاء
إلــى الــرجــل كسند لحركاتهم ،حيث
ّ
بصماته خلف كــل إنجاز وانتصار.
لـ ــم ي ـق ـت ـصــر دوره ع ـل ــى ال ـع ـس ـكــري
ف ـح ـس ــب ،إذ ك ـ ــان ش ــدي ــد االه ـت ـم ــام
بــاإلعــام والسياسة لــرفــد الحركات
الحليفة بـ«قوة ناعمة» ،ال بالسالح
ّ
ف ـ ـح ـ ـسـ ــب .ول ـ ـ ـعـ ـ ــل أهـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا سـ ــاعـ ــده
ف ــي ت ـنــويــع خ ـب ــرات ــه ،ب ــل واخ ـت ـي ــاره
للمنصب ،دوره في محافظة كرمان
كقائد للحرس الثوري ،وهي منطقة
قريبة مــن ال ـحــدود األفـغــانـيــة ،حيث
عمل على مكافحة تهريب املخدرات.
تلك املـســؤولـيــة سمحت لــه بتجربة
العمل األمـنــي واإلس ـهــام فــي حماية
ال ـح ــدود ،ليحقق خــالـهــا نـجــاحــات
الفتة ّ
ضد عصابات تهريب األفيون.
َ َ
ّ
ت ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ّـرس س ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ــانـ ــي ،م ـ ـ ــع ت ـ ـمـ ــدد
م ـحــور امل ـقــاومــة ،الــاعــب السياسي
والـعـسـكــري األول فــي املـنـطـقــة ،إلــى
جــانــب أذرع أخ ــرى لـطـهــران تجتمع
فــي املـجـلــس األع ـلــى لــأمــن الـقــومــي،
وت ـخــوض نـقــاشــا حـ ـ ّ
ـادًا تـتـنــوع فيه
اآلراء ،وق ــد ال تـكــون الـكـلـمــة الفصل
فـيــه لسليماني ،كـمــا يـظــن البعض.
يـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــض ق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادي فـ ـ ـ ــي م ـ ـحـ ــور
املقاومة ،على اطالع على آلية صنع
الـقــرار بــن أطــراف املـحــور ،فــي شرح
ح ـج ــم خـ ـس ــارة س ـل ـي ـمــانــي .ســري ـعــا
يـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــدرك« :الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرس مـ ــؤس ـ ـسـ ــة»،
وإذا مــا أردنـ ــا تـشـخـيــص الـخـســارة
األكـ ـب ــر بــاغ ـت ـيــال «الـ ـجـ ـن ــرال» ،فـهــي
ض ــرب «ه ـي ـبــة امل ـح ــور» ال ـتــي أسـهــم
ف ــي صـنـعـهــا طـ ــوال ال ـس ـن ــوات ،أم ــام
َالـعــدو وأمــام الحليف ،بالكثير مما
أن ـجــز .م ــاذا عـمــا لــم يـنـجــزه؟ يجيب
أح ــد أك ـث ــر امل ـق ـ ّـرب ــن م ـنــه ف ــي اآلون ــة
األخيرة لـ «األخبار»« :القدس .كانت
برنامجه العملي وحلمه وهاجسًا
ش ـخ ـص ـيــا ي ـل ـهــج ب ــه ف ــي ال ـج ـل ـســات
الخاصة!».

نور أيوب
 ممكن نـشــوف أبــو مـهــدي املهندسخارج الحشد (الشعبي)؟
شهيد.
 ممكن ...إن شاء اللهُ
ذلك مقطع من حوار تلفزيوني أجري
مع الحاج جمال جعفر محمد علي آل
إبراهيم ،عقب االنتخابات التشريعية
ال ـع ــراق ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي أي ـ ـ ـ ّـار /مــا ّيــو
 .2018إجــابــة سريعة ومكثفة جلت
ق ـنــاعــة ال ــرج ــل ال ـس ـت ـي ـنــي ،الــراس ـخــة
ـرة ال ـج ـنــوب ـيــة،
ك ــرس ــوخ ن ـخ ــل ال ـب ـص ـ ّ
مـسـقــط رأسـ ــه ،مـنــذ تـخــلــى املـهـنــدس
الـ ـش ــاب ،خ ـ ّـري ــج جــام ـعــة بـ ـغ ــداد ،عــن
اس ـم ــه امل ــدن ــي ،لـيـحـمــل لـقـبــا اخ ـت ــاره
بنفسه« :أبو مهدي».
ّ ً
مـ ـتـ ـن ــق ــا بـ ـ ــن تـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم ــات اإلس ـ ـ ــام
السياسي ،ودول الـصــراع فــي منطقة
الشرق األوسط ،راكم املهندس تجربة
غ ـن ـيــة :أم ـن ـيــة وع ـس ـكــريــة وسـيــاسـيــة،
ُليعرف الحقًا  -وتحديدًا بعد االحتالل
األمـيــركــي لـلـعــراق فــي نـيـســان /أبريل
 ،2003بـ«رجل إيــران في الـعــراق» ،ما
دفــع واشنطن إلــى إدراجــه على الئحة
الـ ّعـقــوبــات الـخــاصــة بـهــا لـعــام .2009
عــلــق املـهـنــدس على تلك الـخـطــوة بأن
ّ
«األمـيــركـيــن تـحـ ّـسـســوا مــنــي بسبب
خـلـفـ ّـيـتــي ال ـج ـهــاديــة وحـ ـض ــوري في
أكثر من ساحة ،خصوصًا في أحداث
ال ـن ـجــف ( )2004وم ــا ت ــاه ــا .كــذلــك،
تـحـ ّـسـســوا م ــن دوري امل ـتــواضــع في
إنشاء االئتالف الوطني العراقي ،األول
والثاني».
استطاع املهندس ،بوصفه وح ـدًا من
أبرز وجوه محور املقاومة ،بناء شبكة
ّ
املتشعبة من طهران إلى
من العالقات
غزة ،مرورًا ببغداد ودمشق وبيروت.
استثمر صداقاته القديمة في مشروع
بناء املقاومة العراقية ،منذ تسعينيات

ال ـق ــرن امل ــاض ــي ض ـ ّـد ال ـن ـظــام الـســابــق
ً
بــرئــاســة ص ــدام ح ـســن ،وصـ ــوال إلــى
مـطـلــع األل ـف ـيــة الـثــانـيــة ض ـ ّـد االح ـتــال
األمـ ـي ــرك ــي ،ق ـبــل أن ُيـ ـت ـ ّـوج مـسـيــرتــه
ب ــال ـح ــرب ضـ ـ ّـد تـنـظـيــم «داع ـ ـ ــش» في
ّ
حــزيــران /يونيو  ،2014والـتــي تسنم
خــالـهــا مـنـصــب نــائــب رئ ـيــس «هيئة
الحشد الشعبي».
مسيرته «الجهادية» الحافلة ّ
كرسته
رقمًا صعبًا في حسابات «قوة القدس»
فــي الـحــرس ال ـثــوري اإلي ــران ــي .يصفه
البعض بـ«العضد العراقي» لقائد القوة
اللواء الشهيد قاسم سليماني ،حتى
اقترن اسمهما ورسمهما ،خصوصًا
ف ــي األعـ ـ ــوام الـخـمـســة األخـ ـي ــرة ،على
س ــوات ــر املــواج ـهــة ض ــد «داعـ ـ ــش» ،من

في ّأيامه األخيرة ،كان
حنين الرجل كبيرًا إلى
رفاق سالحه الشهداء

حزام بغداد إلى تلعفر (شمال غربي
ً
البالد) ،وصوال إلى القائم  -البوكمال
(عـنــد ال ـح ــدود الـعــراقـيــة  -ال ـســوريــة).
الــرحــات املشتركة لــم تعرف حــدودًا؛
ّ
م ــرة ي ـط ــان م ــن ال ـعــاص ـمــة ال ـســوريــة
دم ـشــق حـيــث ي ـ ــزوران م ـقــام الـسـيــدة
زي ـن ــب ،وأخـ ـ ــرى ف ــي ج ـ ــرود الـقـلـمــون
عند الحدود السورية  -اللبنانية ّإبان
مـ ـع ــارك املـ ـق ــاوم ــة ض ـ ـ ّـد امل ـج ـمــوعــات
اإلره ــابـ ـي ــة ،وث ــال ـث ــة ع ـنــد الـ ـح ــدود مع
فـلـسـطــن املـحـتـلــة خ ــال االط ـ ــاع من
قـيــادة املـقــاومــة على تفاصيل عملية

الـ ّ
ـرد على اغتيال الشهيد جهاد عماد
مغنية ورفاقه.
ّ
طوال أعوام الدم والنار ضد «داعش»،
بــدا الـحــاج ال ــذي غ ــزاه الشيب بحيوية
الـ ـشـ ـب ــاب .تـ ـ ــراه ف ــي مـ ـق ـ ّـره مـجـتـمـعــا
ّ
ليتوجه من دون سابق إنذار
بضيوفه،
َ
عرف الحقًا أنه
إلى ّ خطوط التماس ،وت ِ
حــط على الساتر األمــامــي فــي إحــدى
مهمة
الجبهات لإلشراف على إنجاز
ٍ
مستعجلة .كان يصل ليله بنهاره ،ما
انعكس دائمًا إرهاقًا على وجهه.
ال ـثــابــت األب ـ ــرز ف ــي مـسـيــرة املـهـنــدس
ع ـ ـ ــداؤه امل ـط ـل ــق ّل ــواش ـن ـط ــن ،وإي ـم ــان ــه
بــامل ـقــاومــة املـســلـحــة ل ـطــردهــا .يصف
ال ـح ـ ٌّضــور األج ـن ـبــي ف ــي الـ ـع ــراق بــأنــه
«خــط أحمر قاتم بلون الــدم» ،مؤكدًا -
باللهجة املحكية املصحوبة بضحكته
املقاومة «ال تتعب...
املعهودة  -أن الروح
ِ
أمـيــركــا هــي ّ الـلــي تـتـعــب» .ه ــذا الثبات
ّ
شــكــل مـحــط إش ــادة فــي ردود الفعل
التي أعقبت نبأ اغتياله ،وعلى رأسها
مــوقــف املــرشــد اإلي ــران ــي ،السيد علي
خامنئي ،الــذي وصفه في بيانه أمس
بــ«مـجــاهــد اإلس ــام الـكـبـيــر» ،وأيـضــا
بـيــان األم ــن ال ـعــام لـحــزب ال ـلــه ،السيد
ح ـســن ن ـصــر ال ـل ــه ،الـ ــذي عـ ـ ّـده «قــائ ـدًا
كبيرًا» ،علمًا أن املهندس كــان ضيفًا
َ
القائدين ،خصوصًا نصر
دائمًا على
ال ـلــه ال ــذي كــانــت زي ــارات ــه إل ـيــه دوري ــة،
وآخرها في أيلول /سبتمبر املاضي.
فــي ّأيــامــه األخ ـيــرة ،كــان حنني الرجل
ك ـب ـي ـرًا إلـ ــى رف ـ ــاق س ــاح ــه ال ـش ـه ــداء،
وحــديـثــه دائ ـمــا عــن ال ـش ـهــادة .تـحـ ّـدث
 ك ـم ــا ُي ـن ـق ــل ع ـ ّـم ــن ال ـت ـق ــاه أخـ ـيـ ـرًا -ً
ـن» ،آمـ ــا أن ي ـكــون من
ع ــن «ال ـســاب ـقـ ّ
«الالحقني» .تحققت للمهندس أمنيته،
برفقة مــن كــان يصفه بــأنــه «قــائــده».
سقطا معًا في الطريق إلى بغداد ،فيما
كانت الوجهة حتمًا :القدس.
(أ ف ب)
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الحدث

الحدث

على الغالف

«الجنرال»:
سنهزم أميركا في سوريا
إيلي حنا ،حسين األمين
لم تكن عالقة الحاج قاسم سليماني
ب ـســوريــا ول ـي ــدة ال ـح ــرب ،عـلــى الــرغــم
مــن أنـهــا بلغت ذروتـهــا خاللها .هذه
الـ ـع ــاق ــة ب ـ ــدأت م ـب ـك ــرة ق ـب ــل ت ـحــريــر
الجنوب في العام  2000بسنتني ،حني
ت ـ ّـم تـعـيـيـنــه كـقــائــد لــ«فـيـلــق ال ـقــدس»
عــام  .1998آن ــذاك ،كــان قــادة «الحرس
ال ـث ــوري» املـعـنـيــون بمتابعة امللفات
ال ـخــارج ـيــة ،وخ ـصــوصــا ال ـعــاقــة مع
ق ــوى امل ـقــاومــة فــي لـبـنــان وفلسطني،
يتخذون من سوريا مكانًا إلقامتهم.
منذ ذلك الوقت ،كان الحاج قاسم ينظر
إل ــى ســوريــا كـقــاعــدة «آم ـن ــة» لـتــوزيــع
امل ـه ــام وع ـقــد ال ـل ـق ــاءات ،واالس ـت ـفــادة
من مــوارد الجيش الـســوري وقــدراتــه،
وأي ـ ـضـ ــا مـ ــن وج ـ ــود ش ـخ ــص رئ ـيــس
الجمهورية بشار األســد .في ما بعد،
ك ـ ــان الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـع ــراق ع ــام
 ،2003ح ـيــث ظ ـه ــرت س ــوري ــا كـهــدف
ّ
ـال ل ـل ـغــزو األمـ ـي ــرك ــي ،وش ــك ـل ــت في
تــ ٍ
ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت قـ ــاعـ ــدة ل ــرف ــد امل ـق ــاوم ــة
العراقية بالتجهيزات والسالح لقتال
األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،وهـ ـ ــو مـ ــا كـ ـ ــان ل ـقــاســم
سليماني دور بارز فيه.
على الــرغــم مــن ِق ـ َـدم نشاط سليماني
ّ
التحول الحقيقي في
في سوريا ،إال أن
العالقة كان بعد حرب تموز  .2006في

تلك الفترة ،بدأ دوره في سوريا يكبر
ّ
ب ــاط ــراد ،م ــع ان ـط ــاق مــرحـلــة جــديــدة
من العمل برفقة صديقه وشريكه في
حزب الله الشهيد القائد عماد مغنية.
ّ
آنذاك ،وفي ظل العمل على نقل تجربة
حزب الله إلى الفصائل الفلسطينية،
ت ـح ـ ّـول ــت س ــوري ــا إلـ ــى أك ـث ــر م ــن خــط
إمداد للمقاومة ،إذ صارت حلقة وصل
حقيقية بــن قــوى املقاومة فــي لبنان
وال ـ ـعـ ــراق وف ـل ـس ـطــن ،وبـ ــإشـ ــراف من
الـحــاج قــاســم .بعد سنتني ،استشهد
مغنية ،شريك مشاريع سليماني في
ّ
ّ
لتتحول كــل أعباء امللف إلى
ســوريــا،
مسؤولية األخير وحده.
ن ـق ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول ال ـث ــان ـي ــة فـ ــي س ـيــاق
عــاقــة سـلـيـمــانــي ب ـســوريــا كــانــت في
ال ـع ــام  .2011ت ـنـ ّـبــه ال ـح ــاج م ـب ـك ـرًا ملا
يخطط لهذا البلد .بعد فترة قصيرة
مـ ــن املـ ــراق ـ ـبـ ــة ،اتـ ـخ ــذ ق ـ ـ ـ ــرارًا ب ـت ـعــزيــز
دور امل ـس ـت ـشــاريــن اإلي ــران ـي ــن هـنــاك،
ب ـمــوجــب االت ـف ــاق ــات املــوق ـعــة م ــع بني
ط ـهــران ودم ـشــق ،قـبــل أن يـضــع خطة
ً
عمل مبدئية تقوم على« :أوال ،الحفاظ
على الرئيس األسد كشخص وموقع.
ثــانـيــا ،الـحـفــاظ على تماسك الجيش
الـســوري قــدر اإلمـكــان .ثالثًا ،الحفاظ
على العاصمة دمشق بعد بدء سقوط
املحافظات األخ ــرى .رابـعــا ،منع قطع
الوصل بني غرب سوريا وعاصمتها

دمـ ـش ــق ع ـب ــر م ـن ــع سـ ـق ــوط ح ـم ــص».
بعد ذل ــك ،شــرع الـحــاج بالتعاون مع
القيادة السورية في بناء جيش رديف
(ال ـ ــدف ـ ــاع ال ــوطـ ـن ــي) وتـ ـط ــوي ــره .ك ــان
تشخيص ال ـحــاج قــاســم أن «األعـ ــداء
ذاه ـب ــون إل ــى تــدخــل أك ـبــر بـكـثـيــر في
الحرب في سوريا ،ولن نقف مكتوفي
األيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي» .أظ ـ ـهـ ــر اهـ ـتـ ـم ــام ــا خ ــاص ــا
بمعارك محافظة حمص ،وخصوصًا
منطقة القصير ،ومعارك ريف دمشق
الشمالي الغربي ،وخصوصًا منطقة
القلمون .تابع معارك القلمون األولى
والـ ـث ــانـ ـي ــة ب ـن ـف ـس ــه ،وجـ ـ ـ ــال خــال ـهــا
م ـي ــدان ـي ــا« .كـ ـ ــان يـ ــرى ف ـي ـهــا ب ـعــديــن:
األول أن هذه املناطق تمنح قدرة على
تأمني شريان حياة للعاصمة دمشق
نحو لبنان وحماية األخير ،والثاني
ت ــأمـ ـيـ ـنـ ـه ــا ض ـ ـمـ ــن خ ـ ـطـ ــط ت ـح ـص ــن
العاصمة الـســوريــة» .فــي تلك الفترة،
بدأت املعارك في الساحل أيضًا ،ليبدأ
الـ ـح ــاج ب ـت ـعــزيــز «الـ ــدفـ ــاع ال ــوط ـن ــي»
بــال ـع ـتــاد والـ ـع ــدي ــد ،مــول ـيــا اهـتـمــامــا
أي ـض ــا ل ـل ـحــرب اإلع ــام ـي ــة والـنـفـسـيــة
ّ
ضد املسلحني ومشغليهم.
في العام نفسه الذي انطلق فيه العمل
ل ـتــأمــن دم ـش ــق ،خ ـصــوصــا م ــن جهة
لـبـنــان ،ب ــرز تـهــديــد ال ــوالي ــات املتحدة
ب ّ
ـ«الرد» على هجوم كيميائي مفترض
ُ
َ
وقع في ريف دمشق ،واتهم به الجيش

ال ـ ـس ـ ــوري .فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت ،ت ــواج ــد
ال ـ ـحـ ــاج ق ــاس ــم فـ ــي دم ـ ـشـ ــق ،وأجـ ـ ــرى
ً
اتـ ـص ــاالت ع ـ ــدة ،ف ـض ــا ع ــن عـمـلـيــات
تـعــزيــز عـسـكــريــة ،وإج ـ ــراءات ميدانية
فــي عــدة بـلــدان فــي املنطقة .كما ّ
وجــه
رس ــائ ــل م ـبــاشـ ّـرة وغ ـيــر م ـبــاشــرة إلــى
مغبة الـخــوض
األمـيــركــي ت ـحــذره مــن ُ
في حــرب على سوريا« .نصح أوباما
بأن هذه تجربة العراق أمامك» ،يقول
أحد ّ
املقربني من الحاج ،مضيفًا« :كان
ال ـقــرار أن ســوريــا لــن تسقط حـتــى لو
ذه ـب ـنــا إلـ ــى خـ ـي ــارات اس ـت ـش ـهــاديــة».
ً
حـيـنـهــا ُسـ ـ ـ ِّـرب إلـ ــى اإلعـ ـ ــام ن ـق ــا عن
س ـل ـي ـمــانــي ق ــول ــه« :ب ـ ــاد الـ ـش ــام هــي
معراجنا إلى السماء وستكون مقبرة
األميركيني»!
الـ ـع ــام الـ ـت ــال ــي ،عـ ــام س ـي ـط ــرة تـنـظـيــم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» عـ ـل ــى أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن ال ـ ـعـ ــراق،
رصــدت فرق الحاج تحركات التنظيم
ّ
ً
ونـشــاط عناصره .مباشرة ،حــط ليال
ف ــي ب ـ ـغـ ــداد« :كـ ـ ــان ال ـت ـش ـخ ـيــص مـنــع
س ـقــوط ب ـغ ــداد» ،ي ـقــول م ـصــدر مـقــرب
من سليماني .بعد مدة قصيرة ،ظهر
أب ــو ب ـكــر ال ـب ـغ ــدادي ،زع ـيــم الـتـنـظـيــم،
فـ ــي خ ـط ـب ــة فـ ــي غ ـ ــرب املـ ــوصـ ــل أع ـلــن
ف ـي ـه ــا ق ـ ـيـ ــام «ال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــة» .ت ـس ــارع ــت
ّ
فتمدد «داع ــش» فــي العراق
األح ــداث،
ث ــم سـ ــوريـ ــا .مـ ـب ــاش ــرة ،ش ـ ــرع ال ـح ــاج
فــي رســم خريطة عمل ،أقـ ّـر بموجبها

كان استحقاق الشمال
السوري منعطفًا
حقيقيًا في الحرب،
أواله الحاج قاسم
اهتمامًا كبيرًا

الى تفعيل برامج التطوير والتحديث
فــي األع ـمــال العسكرية والتسليحية
ل ـقــوى امل ـقــاومــة فــي ســوريــا وانـطــاقــا
منها .وعلى هذا املنوال ،وضع برامج
ت ـش ـغ ـي ـل ـي ــة ل ـ ـعـ ــدد ك ـب ـي ــر م ـ ــن الـ ـق ــوى
م ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ل ـل ـع ـمــل عـلـيـهــا
وتدريبها وتجيزها لقتال إسرائيل،
واإلعداد لـ«املعركة الكبرى».

كسر الحدود

(األخبار)

«عـ ــاجـ ــا» ب ــات ـج ــاه ــن :األول ت ـعــزيــز
«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» ،وال ـثــانــي تعزيز
الجيش الـســوري والـقــوى الرديفة في
سوريا والتجهيز لقتال التنظيم .في
عــام  ،2015مــع تعاظم خطر «داعــش»
واسـتـعــار امل ـعــارك حــول مدينة حلب،
بدأ سليماني مساعيه إلدخال روسيا

ّ
ع ـل ــى خـ ــط الـ ـح ــرب الـ ـس ــوري ــة .ه ـك ــذا،
تـ ّ
ـوجــه إل ــى مــوس ـكــو ،بـعــد «ات ـصــاالت
أدت
روسـيــة إيــرانـيــة رفيعة املـسـتــوى ّ
إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق ي ـق ـض ــي بـ ـ ـض ـ ــرورة ض ــخ
دعــم جديد لــأســد» ،و«توفير أسلحة
روسية أكثر تطورًا للجيش السوري،
وإنشاء غرف عمليات مشتركة تجمع

ه ـ ــؤالء ال ـح ـل ـفــاء م ـعــا ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
العراق».
جنوبًا ،ومع بدء الغارات اإلسرائيلية
ف ــي سـ ــوريـ ــا ،ذه ـ ــب الـ ـح ــاج م ـبــاشــرة
بإطالق املقاومة الشعبية في الجوالن،
وكان مسألة «ربط نزاع» أكثر من كونه
اتـجــاهــا عملياتيًا ضخمًا .بعد غــارة

القنيطرة الـشـهـيــرة الـتــي استشهدت
فيها مجموعة من حزب الله والحرس
الثوري ،أخذ سليماني قرارًا بالذهاب
نحو أبعاد أخرى للعمل في الجنوب،
عـ ـب ــر ت ــوسـ ـي ــع ال ـع ـم ـل ـي ــات فـ ــي املـ ــدن
والـبـلــدات الجنوبية (الـشـيــخ مسكني
 .)...وفــي الـسـيــاق نفسه ،سعى دائمًا

كان استحقاق الشمال السوري (حلب
 / 2016 – 2015الشرق  )2017منعطفًا
حقيقيًا في الحرب ،أواله الحاج قاسم
اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـي ـرًا .يـ ـق ــول أح ـ ــد الـ ـق ــادة
امليدانيني الذين شاركوا تحت قيادته
في املعركة إن الحاج «تواجد شخصيًا
فــي امل ـيــدان وعــايــن الـســواتــر بنفسه»،
ك ـمــا ك ــان ي ـق ــوم «ب ـع ـش ــرات ال ــرح ــات،
بـعـضـهــا ي ــوم ــي ،ب ــن ب ـغ ــداد ودم ـشــق
وبيروت وطهران» لتنسيق العمليات.
ّ
شــك ـلــت م ـعــركــة ح ـلــب بــال ـن ـس ـبــة إلـيــه
«املـ ـع ــرك ــة ال ـح ــاس ـم ــة» .كـ ــان الــرئ ـيــس
األس ـ ــد ،ب ـعــد ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى املـنـطـقــة
حلب
ال ــوس ـط ــى ،ق ــد ارت ـ ــأى أن ت ـك ــون ّ
ه ــي الــوج ـهــة املـقـبـلــة ،وه ــو م ــا تـبــنــاه
الحاج أيضًا .لم يتأخر سليماني عن
امل ـه ـمــة :س ــرع ــان م ــا ب ــدأ بــالـتـخـطـيــط،
َ
ل ـ ُـي ـع ــل ــن الحـ ـق ــا عـ ــن غ ــرف ــة «ع ـم ـل ـيــات
الحلفاء» وينطلق التحشيد العسكري
واإلع ــام ــي .أراد ال ـحــاج مـعــركــة حلب

«بـ ــاكـ ــورة ال ـت ـع ــاون ب ــن قـ ــوى مـحــور
املـقــاومــة وروس ـي ــا» ،بحسب مــا يقول
ق ــائ ــد م ـي ــدان ــي كـ ــان بــرف ـق ـتــه حـيـنـهــا.
أش ـ ـ ـ ــرف س ـل ـي ـم ــان ــي ش ـخ ـص ـي ــا ع ـلــى
ّ
ال ـت ـجـه ـيــزات ،وأجـ ــرى ل ـق ــاءات م ــع كــل
ال ـف ـص ــائ ــل املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــات.
وفـ ــي الـ ـع ــام  ،2016بـ ــدأ ال ـح ــدي ــث عن
سالمته الشخصية ،وإمكانية ّ
تعرضه
الغ ـت ـيــال .يــومـهــا ،ق ــال لــه الـقــائــد علي
خامنئي « :شاهدتك على التلفاز».
أم ـ ـ ــا ف ـ ــي مـ ـ ـع ـ ــارك الـ ـ ـش ـ ــرق الـ ـ ـس ـ ــوري،
خصوصًا عمليات البادية السورية،
ف ـ ـقـ ــد ك ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــاج ق ـ ــاس ـ ــم حـ ــاض ـ ـرًا
ش ـخ ـص ـي ــا أي ـ ـض ـ ــا .تـ ـه ـ ّـي ــب ال ـج ـم ـي ــع
الـ ــدخـ ــول ف ــي ت ـل ــك املـ ـ ـع ـ ــارك :ص ـح ــراء
قــاح ـلــة وم ـس ــاح ــات م ـف ـتــوحــة مـمـتــدة
على العراق ،وال أفق للعمليات فيها.
ً
ّ
أصر على خوض غمار البادية مقاتال.
أعلن بــدء عمليات «والفجر» الكبرى،
وكـ ــان ي ـق ــوده ــا م ـيــدان ـيــا .يـ ــروي أحــد
القادة أن سليماني أرسل مبعوثًا إلى
ّ
مقر واحد من «الكوادر» في حزب الله،
طالبًا مالقاته على وجه السرعة .كان
ذلك في يوم من أيام شهر رمضان من
الـعــام  .2017تـحـ ّـرك امل ـســؤول سريعًا،
وحـ ــن وصـ ــل سـ ــأل ال ـ ـحـ ــاج :ألـ ــم تـكــن
تنتظر املسألة إلــى مــا بعد اإلفـطــار؟،
ّ
فرد سليماني« :يجب أن نهزم أميركا».
ّ
كان الحوار املتقدم قبيل توجه الرتل
األول مــن قــوى املقاومة نحو الحدود
مع العراق ،واإلعالن عن التقاء القوات
ال ـس ــوري ــة وال ـعــراق ـيــة والـحـلـيـفــة عند
الحدود .قبيل ذلك ،وصل الحاج قاسم
إلــى خط الجبهة في البادية ،وأجــرى
اجتماعًا مــع الـقــادة امليدانيني هناك،
وأعلمهم أن «األميركي يريد الدخول
إل ــى ال ـبــوك ـمــال إذا ل ــم نــدخــل خ ــال 5
أي ـ ـ ــام»! ب ـعــد االج ـت ـم ــاع ،خ ــرج ووق ــف
عـلــى ال ـســاتــر ،وط ـلــب مــن العسكريني
فتحه أمامه ،ليتقدم بنفسه بسيارته
وس ـيــارات مرافقيه ،حتى قطع  35كم
في ساعة ووصــل إلــى البوكمال ،قبل
أن يصل األميركيون.

«الحاج» في العراق :قائد بال أوامر
محمد بدير

(أ ف ب)

ك ـ ــان ذل ـ ــك ذات مـ ـس ــاء بـ ـ ـ ــارد ،مـطـلــع
شهر آذار عــام  .2015في اليوم األول
م ــن عـمـلـيــات «ل ـب ـيــك ي ــا رسـ ــول ال ـلــه»
امل ـخ ـط ــط ل ـه ــا أن تـ ـح ــرر ن ـح ــو أل ـفــي
كـلــم مــربــع شــرقــي نـهــر دج ـلــة مــا بني
سامراء وبيجي باتجاه نهر العظيم.
ص ـع ــد الـ ـح ــاج ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي فــي
آل ـي ــة ع ـس ـكــريــة م ـص ـرًا ع ـلــى ال ـتــوجــه
إل ــى ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة عـلــى مـحــور
س ــد الـعـظـيــم ،حـيــث واج ـه ــت ال ـقــوات
عقدة دفاعية للعدو راوحــت عندها.
كـعــادتــه ،أعـطــى تــوجـيـهــاتــه مجبولة
بشحنة عالية من املعنويات سرعان
م ـ ــا وج ـ ـ ـ ــدت ت ــرجـ ـمـ ـتـ ـه ــا ب ــان ــدف ــاع ــة
م ـت ـج ــددة ل ـل ـق ــوات دف ـع ــت ب ـه ــا نـحــو
عمق منطقة العدو .في طريق العودة،
ّ
محملة
سلكت سيارة الدفع الرباعي،
بـ ـقـ ـي ـ َ
ـادي ــن مـ ــن ال ـح ـش ــد وم ـس ـت ـشــار
لبناني من حزب الله ،طريقًا عسكرية
شقتها آليات سالح الهندسة التابع
للحشد ل ـت ـجــاوز ال ـع ـبــوات املنتشرة
فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ب ـك ـث ــاف ــة .ع ـل ــى أط ـ ــراف
الطريق ،كانت مجموعة من املقاتلني
تـ ــأخـ ــذ اس ـ ـتـ ــراحـ ــة م ـ ـح ـ ــارب ،بـيـنـهــم
شــاب عشريني يــرتــدي كـنــزة خفيفة
ويبدو عليه التأثر ببرودة الجو .ما
إن اجـتــازت السيارة جــوار املجموعة
حتى طلب الحاج قاسم من املستشار
الـ ـ ــذي كـ ــان ي ـق ــود الـ ـسـ ـي ــارة ال ـتــوقــف

فـ ـ ــورا .وسـ ــط ت ـفــاجــؤ ال ـج ـم ـيــع ،فتح
بــاب السيارة ونــزل سريعا متوجها
نـ ـح ــو م ـج ـم ــوع ــة املـ ـق ــاتـ ـل ــن .ارتـ ـب ــك
مرافقو الحاج ،وسارعوا إلى اللحاق
بــه خشية عليه مــن الـعـبــوات .اقترب
ال ـج ـن ــرال مـبـتـسـمــا م ــن ذاك امل ـقــاتــل،
م ـ ّـد ي ــده إل ــى جـيــب الـسـتــرة الـتــي كــان
يرتديها ،أخرج منها بعض األوراق،
ثـ ــم خ ـل ـع ـه ــا ووضـ ـعـ ـه ــا عـ ـل ــى كـتـفــي
املـقــاتــل املــذهــول ،تـنــاول رأس ــه بيديه
وطبع قبلة على جبينه ثم قفل عائدا
إلـ ــى الـ ـسـ ـي ــارة .ف ـي ـمــا كـ ــان امل ــراف ـق ــون
يلملم بعضهم البعض اآلخ ــر ،تقدم
أحـ ــدهـ ــم نـ ـح ــو ال ـ ـشـ ــاب وس ـ ــأل ـ ــه :هــل
ت ـعــرف م ــن ه ــو ه ــذا ال ـش ـخــص؟ نـفـ ٌـي
بــريء عكسته سريعا مالمح الشاب،
قبل أن يأتيه الجواب من السائل :هذا
الحجي قاسم ،هنيئا لك سترتهَ .
كاب َر
امل ــراف ـق ــون ع ـلــى ال ــدم ــع الـ ــذي اج ـتــاح
عيونهم ،حــاولــوا قــول شــيء مــا ،لكن
ال ـح ــاج رم ـق ـهــم ب ــواح ــدة م ــن نـظــراتــه
الحاسمة أفهمهم بها بــأن املوضوع
انتهى وال يرغب بالحديث عنه.
تـسـعــة أش ـهــر قـبــل َذل ــك .ال ـش ــوارع في
مدينة بـلــد ،منتصف حــزيــران ،2014
كانت مشبعة برائحة الخوف .السواد
األعـ ـظ ــم م ــن أه ــال ــي امل ــدي ـن ــة الــواق ـعــة
جـنــوب ســامــراء مـشـغــولــون بتحميل
أم ـت ـع ـت ـهــم ع ـل ــى س ـي ــارات ـه ــم تـمـهـيـدًا
للرحيل .داعــش أحــاطــت باملدينة من
مـعـظــم اإلتـ ـج ــاه ــات ،ل ـكــن ث ـمــة مـنـفـذًا

باتجاه بغداد كان ال يزال متاحًا .عبره
ٌ
قوات مبعثرة من بقايا فصائل
سلكت
املقاومة إبــان فترة اإلحـتــال طريقها
ن ـحــو امل ــدي ـن ــة .امل ـه ـم ــة :ف ـتــح ال ـطــريــق
إلـ ــى م ــدي ـن ــة سـ ــامـ ــراء وفـ ــك ال ـح ـصــار
ع ـن ـهــا وم ـن ــع س ـق ــوط م ـق ــام اإلم ــام ــن
العسكريني .ســوء التنظيم ،حالة من
اإلربـ ـ ـ ــاك وال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـح ـســاس ـيــات
املتبادلة بني الفصائل طبعت األجواء.
أيــام قليلة ويأتي الحاج قاسم برفقة
الحاج أبو مهدي املهندس .يدعو إلى
اج ـت ـم ــاع ع ــاج ــل ،ي ـح ـضــره م ـســؤولــو
الـ ـق ــوات م ـتــذمــريــن م ــن ال ـت ـع ـثــر وقـلــة
اإلمـكــانــات .نصف ساعة كانت كافية
لـ ــ«الـ ـحـ ـج ــي الـ ـكـ ـبـ ـي ــر» لـ ـح ــل مـشـكـلــة
التنظيم من خالل توزيع القوات على
م ـحــاور ت ـقــدم م ـحــددة وإس ـن ــاد مهام
ّ
م ـحــددة لـكــل مـنـهــا .ردا عـلــى شـكــوى
اإلم ـك ــان ــات ،ق ــال بـشـكــل ح ـ ــازم :إن لم
تقاتلوا اليوم بهذه اإلمكانات القليلة
التي تشكون منها ،فإنكم ستقاتلون
غــدا فــي منطقة خلفية بإمكانات أقل
وب ــروح معنوية أس ــوأ ،ولــن تتمكنوا
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق اإلن ـ ـ ـجـ ـ ــازات امل ـط ـل ــوب ــة.
جـ ـ ــال بـ ـنـ ـظ ــرات ــه الـ ــواث ـ ـقـ ــة فـ ــي أوجـ ــه
الحاضرين مردفًا بعربية ثقيلة :أنتم
ال ـي ــوم ،بــإمـكــانــاتـكــم املـتــواضـعــة ،لكن
بــروحـيـتـكــم الـجـهــاديــة ومعنوياتكم
املرتفعة وتلبيتكم املتوثبة سرعان
مــا ستكتشفون أن الـنـصــر حليفكم.
بـعـضـكــم سـيـنـتـصــر بــال ـش ـهــادة ،وإن

ش ــاء الـلــه نـكــون نـحــن مـنـهــم ،البعض
اآلخ ـ ــر سـيـنـتـصــر ب ـفــك ال ـح ـص ــار عن
سامراء.
فـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــداة ان ـط ـل ـق ــت الـ ـ ـق ـ ــوات نـحــو
مغامرتها ،عديدها باملئات ،وعتادها
أسـلـحــة خـفـيـفــة ف ــي ال ـغــالــب ،وبـعــض
األسلحة املتوسطة ،مشفوعة ببعض
الـهــامــرات ودبــابـتــن مــن نــوع أبــرامــز.
ق ــري ـب ــا مـ ــن م ـن ـط ـقــة اإلس ـ ـحـ ــاقـ ــي ،فــي
منتصف الطريق إلى سامراء ،تعرقل
ً
الـتـقــدم الـبـطــيء أص ــا ،ثــم مــا لـبــث أن
جمد إثــر التعرض لرمايات من جهة
الـ ـع ــدو .ع ـق ــد الـ ـح ــاج ق ــاس ــم اج ـت ـمــاع
عمليات ميداني ،وتحدث مع الجمع
باطمئنان استغربه الحاضرون الذين
كانوا مأخوذين بالرعب الداعشي .قال
لهم :هــذه هــي النقطة التي سينكسر
فـيـهــا داعـ ــش؛ إذا ثـبـتــم وحــررتـمــوهــا
س ـ ـت ـ ـكـ ــون الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق م ـ ـف ـ ـتـ ــوحـ ــة إلـ ــى
س ــام ــراء .لــم ُيـطــل ال ـكــام« :سـنــواصــل
ال ـت ـق ــدم» ،خ ـتــم ث ــم ص ـعــد ف ــي س ـيــارة
دفع رباعي طالبًا من السائق التحرك
قــدمــا .ليست األوامـ ــر الـعـسـكــريــة ،وال
اإلنـضـبــاط التنظيمي كــانــا مــا حركا
القوات خلفه على تردد .وحده الخجل
مــن شـجــاعـتــه ،والـشـعــور بــالــذنــب من
احـتـمــال تـعــرضــه مل ـك ــروه ،دف ـعــا نحو
خمس عـشــرة آلـيــة للحاق بــه متقدمًا
غ ـي ــر آب ـ ــه ب ــرم ــاي ــات أصـ ـ ــاب بـعـضـهــا
سـيــارتــه .فــي غـضــون دقــائــق ،تـجــاوز
ال ــرت ــل امل ـت ـقــدم مـنـطـقــة ال ـت ـمــاس ،ف ــإذا

بــالـقــوات املتبقية تنتابها الحماسة
وتندفع خلف موكب الحاج وتلتحق
به .مع الوصول إلى سامراء كان الرتل
ممتدًا كيلومترات على الطريق؛ ينظر
الحاج قاسم إليه وسط سعادة غامرة
اعـتــرت الجميع بــاإلنـتـصــار املتحقق
ويعلق ممازحًا :ما شاء الله ،كنا في
البداية نتوسل الـقــوات ،واآلن بفضل
الله القوات كلها وراءنا.
فــي اجتماعات التخطيط للعمليات،
إختار أن يكون دائما آخــر املتكلمني.
ي ـع ـطــي الـ ـك ــام بـ ــالـ ــدور لـلـحــاضــريــن
مـ ـسـ ـتـ ـمـ ـع ــا إلـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـهـ ـ ــات نـ ـظ ــره ــم.
يستمزجها ،ثــم يــدلــي بــرأيــه حاسمًا
النقاش من دون الحاجة إلى ممارسة
سطوة القيادة في إصــدار األمــر .كان
يكفي أن يحمل القلم بيده الجريحة
وي ـ ــرس ـ ــم ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخـ ــري ـ ـطـ ــة م ـن ـط ـقــة
العمليات املفترضة ومـحــاور التقدم
ّ
األولـ ـ ـي ـ ــة إل ـي ـه ــا كـ ــي ي ـس ــل ــم ال ـج ـم ـيــع
ً
باملهمة طــواعـيــة ،ن ــزوال عند عشقهم
لـلـحــاج ،ال عـنــد إمــرتــه لـهــم .غــالـبــا ما
كــانــت ال ــدوائ ــر الـتــي يـحــددهــا ملنطقة
العمليات شاسعة املساحة ،بما يفوق
توقعات الحاضرين .درجت في أعقاب
ذلــك دعابة وســط بعض املستشارين
اإليرانيني تدعو إلى أن تكون مقاييس
خرائط التخطيط املقدمة إلــى الحاج
دون «الــواحــد على عـشــرة آالف» ،كي
تصغر مساحة الدائرة التي يرسمها
ملنطقة العمليات.

بـ ـيـ ـج ــي ،تـ ـش ــري ــن أول  .2015ع ـنــد
مشارف نهاية العمليات التي أفضت
إلى تحرير املدينة ومحطيها األوسع،
يكون الحاج قاسم في خلوة استراحة
ق ـص ـيــرة ف ــي أح ــد م ـق ــرات الـعـمـلـيــات.
يتسلل مقاتل إلــى مـكــان استراحته،
يـ ـق ــف بـ ــال ـ ـبـ ــاب ،وي ـ ــوم ـ ــئ إل ـ ـيـ ــه ع ـلــى
خجل بوجود ثلة من رفاقه يرغبون
بالتقاط الصور معه .يبتسم الحاج:
«در خدمتيم» (بخدمتكم) وينهض
م ــن فـ ــوره ،يــرتــب ثـيــابــه وي ـخ ــرج إلــى
امل ـج ـمــوعــة ال ـتــي تـنـتـظــر ف ــي ال ـخــارج
ع ـل ــى أم ـ ــل .ي ـتــوس ـط ـهــم وتـ ـب ــدأ حـفـلــة
التصوير التي ،كما في كل مرة يجري
ضبط الـحــاج فيها بحضور كاميرا،
ال تنتهي .الجنرال الــذي يمأل صيته
امل ـش ــرق واملـ ـغ ــرب ،ك ــان ب ــن املـقــاتـلــن
ك ــأح ــده ــم ،ي ـت ــودد إل ـي ـهــم ،يـمــازحـهــم،
يقبلهم ،يــأنــس بـهــم ،ويفيض بطاقة
استثنائية إلشباع رغباتهم التواقة
إل ـ ــى الـ ـتـ ـق ــرب مـ ـن ــه ،ت ـق ـب ـي ـلــه وض ـم ــه،
ال ـت ـص ــور م ـع ــه ،أو اغ ـت ـن ــام شـ ــيء من
ً
أثره ،عادة ما يكون شاال على كتفه ،أو
خاتمًا في إصبعه .لم يكن شيئًا غير
مــألــوف أن تـجــده يــركــب دراج ــة نارية
وراء أحــدهــم متفقدا وضعية القوات
أثناء العمليات ،أو في سيارة بيك آب،
التي كان يفضلها على سيارات الدفع
الرباعي الفخمة ويـهــرب مــن طوابير
م ــواكـ ـبـ ـه ــا الـ ـت ــي ت ـ ـحـ ــرص ،ألغـ ـ ــراض
حمائية ،على اإللتصاق بحركته.

الـ ـب ــوكـ ـم ــال ،ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي .2017
ي ـت ـن ـف ــس الـ ـ ـح ـ ــاج قـ ــاسـ ــم ب ـص ـع ــوب ــة.
الـنــزلــة الـصــدريــة الـتــي أمل ــت بــه ت ــزداد
ُ
س ـ ـ ـ ــوءًا ،وتـ ـخـ ـم ــد ه ـم ـت ــه امل ـس ـتــدي ـمــة
ع ـلــى ال ـح ـضــور ف ــي املـ ـي ــدان .يلتحف
ع ـب ــاءة عــرب ـيــة وي ـح ــزم رأسـ ــه بلفحة
عربية أيـضــا ،ويجلس وعلى محياه
اإلعـيــاء فــي احــدى غــرف مـقــره ،مصرًا
ع ـلــى مــواك ـبــة س ـيــر عـمـلـيــات تـحــريــر
امل ــديـ ـن ــة .ي ــرف ــض ن ـص ـي ـحــة ال ـج ـم ـيــع
ب ــال ــذه ــاب ل ـل ـعــاج والـ ــراحـ ــة .م ــا هي
إال أي ــام وتنتهي الـعـمـلـيــات بتحرير
املــدي ـنــة .يــدعــو إل ــى اج ـت ـمــاع مــوســع.
ربـمــا ك ــان أح ــد اإلجـتـمــاعــات ال ـنــادرة
ال ـتــي ضـمــت مـعـظــم م ـكــونــات ال ـقــوات
املقاتلة في محور املقاومة :عراقيون،
سـ ـ ــوريـ ـ ــون ،لـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــون ،إيـ ــران ـ ـيـ ــون،

أفغان وباكستانيون .بارك في كلمته
للجميع اإلنتصار على داعش وأثنى
على التضحيات معلنًا إنجاز املهمة
ال ـتــي «بــدأت ـمــوهــا قـبــل ث ــاث سـنــوات
ون ـص ــف» .ي ـن ـصــرف ال ـج ـم ـيــع ،وي ـبــدأ
ال ـح ــاج ب ــإع ــداد نـفـســه ل ـلــرح ـيــل .قبل
أن ي ـغــادر امل ـن ــزل ،يـخــط ب ـيــده رســالــة
لصاحب الدار التي كان اتخذها مقرا
إلقامته ،يبلغه فيها أنــه أهــداه صالة
رك ـع ـت ــن ودعـ ـ ــا ل ــه ب ـح ـســن ال ـعــاق ـبــة،
وي ـط ـلــب ف ـي ـهــا م ـنــه م ـســام ـح ـتــه على
اضطراره إلى استخدام املنزل ويطلب
منه أن يتواصل معه على رقم الهاتف
املــدون أسفل الرسالة للحصول على
التعويض الــذي يرتأيه إلب ــراء ذمته.
ت ــوق ـي ــع الـ ــرسـ ــالـ ــة :إب ـن ـك ــم وأخـ ــوكـ ــم،
سليماني.
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على الغالف

ّ
العراق أمام التحدي األصعب:
نحو إقرار قانون طرد األميركيين؟
بغداد  -األخبار
ّ
توجهاتها ومواقفها،
على اختالف
ت ــواج ــه األح ـ ـ ــزاب والـ ـق ــوى ال ـعــراق ـيــة
تـ ـح ـ ّـدي ــا جـ ـ ّـديـ ــا قـ ــد يـ ـك ــون األص ـع ــب
مـ ـن ــذ سـ ـق ــوط م ــديـ ـن ــة املـ ــوصـ ــل بـيــد
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» فـ ـ ــي حـ ـ ــزيـ ـ ــران/
يونيو  .2014هــذه الـقــوى ،وب ــدءًا من
الـيــوم ،أمــام تـحـ ّـدي تحقيق استقالل
ال ـب ــاد وس ـيــادت ـهــا ،ب ـعــد ال ـعــدوانــن
األميركيني في األيام القليلة املاضية،
والــذي أسفر ثانيهما عن استشهاد
نائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي»
أبو مهدي املهندس ،إلى جانب قائد
«قـ ـ ّـوة ال ـق ــدس» ف ــي ال ـح ــرس ال ـثــوري
اإلي ــران ــي قــاســم سليماني وآخــريــن.
األميركيون ،بعدوانهم ووقاحته ،ال
يـحـسـبــون حـســابــا ل ـلــدولــة الـعــراقـيــة
كما بدا واضحًا ،بل ينظرون إلى هذا
الـبـلــد كـســاحــة لتصفية حساباتهم

ال ـح ـشــد وال ـق ـض ــاء ع ـل ـيــه ،وتـفــريـغــه
من البيئة املحيطة به واملــؤيــدة له»،
مضيفًا أن «املشروع بدأ باستهداف
مـ ـق ـ ّ
ـار ال ـح ـش ــد (ال ـص ـي ــف امل ــاض ــي)،
وسـ ُـيـتـبــع بتصفيات جـســديــة لـقــادة
ال ـح ـشــد وف ـصــائــل امل ـق ــاوم ــة» .كــانــت
ل ــدى امل ـه ـنــدس مـعـطـيــات تـفـيــد بــأن
ان ـت ـصــار ال ـعــراق ـيــن ع ـلــى «داع ـ ــش»،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــن ،وم ــن
دون الـحــاجــة الفعلية إلــى الــواليــات
املتحدة ،سيكون سببًا كافيًا إلطالق

م ـ ـشـ ــروع ّ ت ـص ـف ـيــة «الـ ـحـ ـش ــد» الـ ــذي
ب ــات ي ـمــثــل ي ــد ال ـع ــراق ال ـط ــول ــى ،بل
ول ــم ي ـعــد م ـح ـصــورًا داخـ ــل حـ ــدوده.
دور املهندس ورفــاقــه في بناء «قوة
وطنية ذات ق ــرار سـيــادي مستقل»،
ّ
ك ـ ــان جـ ـ ــزءًا ال يـ ـتـ ـج ــزأ م ــن م ـقــدمــات
عملية االغتيال.
ق ـضــت واش ـن ـطــن ع ـلــى ق ــائ ــد عــراقــي
ك ــان ل ــه ال ـ ــدور األب ـ ــرز ف ـ ًـي االنـتـصــار
على «داع ــش» ،مفتتحة بــذلــك العام
بـ«تصعيد خطير يشعل فتيل حرب

ّ
مدمرة في العراق واملنطقة والعالم»،
بـتـعـبـيــر رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل،
ع ــادل عبد امل ـهــدي ،ال ــذي اعـتـبــر ،في
ب ـ ـيـ ــان ،أن «اغـ ـتـ ـي ــال ق ــائ ــد ع ـس ـكــري
عــراقــي يـشـغــل منصبًا رسـمـيــا ُيـعـ ّـد
عــدوانــا على ال ـعــراق دول ــة وحكومة
وش ـ ـع ـ ـب ـ ــا» ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا أن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان
ّ
األمـ ـي ــرك ــي ي ـش ــك ــل «خـ ــرقـ ــا فــاض ـحــا
ل ـش ــروط ت ــواج ــد الـ ـق ــوات األمـيــركـيــة
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،ودورهـ ـ ـ ـ ـ ــا املـ ـحـ ـص ــور
بتدريب الـقــوات العراقية ومحاربة

الراقص على حبال الموت
هادي أحمد

داعش ،ضمن قوات التحالف الدولي
وتحت إش ــراف الحكومة العراقية»،
داعـيــا الكتل البرملانية إلــى «جلسة
استثنائية استنادًا إلى أحكام املادة
 58م ــن ال ــدسـ ـت ــور ،لـتـنـظـيــم املــوقــف
الرسمي واتخاذ القرارات التشريعية
واإلجراءات الضرورية املناسبة».
«األخ ـب ــار» ،فإن
وبحسب معلومات ّ
تلقي ّ
أي اتصال
عبد املـهــدي رفــض
من الرئيس األميركي دونالد ترامب
ووزي ـ ـ ــر خ ــارج ـي ـت ــه م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو،
(أ ف ب)

المهدي رفض
عبد
ّ
ّ
تلقي أي اتصال من الرئيس
األميركي دونالد ترامب ووزير
خارجيته مايك بومبيو
مع إيران وحلفائها .اغتيال املهندس
ـزل ع ـمــا س ـي ــؤول إل ـي ــه املــوقــف
(ب ـم ـع ـ ٍ
اإليراني من اغتيال سليماني) يفرض
العراقية إعــادة االعتبار
على الدولة
ّ
إلـ ــى مــوق ـع ـهــا الـ ـه ــش ،خ ـصــوصــا أن
رسمية
الشهيد املـهـنــدس شخصية
ّ
ّ
تتولى منصبًا حكوميًا فيها ،يمثل
جــوهــر ال ـ ــروح الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـحــرب
على «داعش» (.)2018 - 2014
وي ــأت ــي اغ ـت ـيــال ن ــائ ــب رئ ـي ــس هيئة
«الحشد» في سياق مشروع أميركي
لتصفية األخير .قبل أشهر ،وفي لقاء
مع «األخبار» ،أشار املهندس إلى أن
واشـنـطــن «ت ـقــود مـشــروعــا لتصفية

اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــة االغ ـت ـي ــال،
تــوازيــا مــع سعيه إل ــى دف ــع الـبــرملــان
لـ«إعادة النظر» في االتفاقية األمنية
«ص ــوف ــا» ( )2009املـعـنـيــة بتنظيم
ع ـم ـل ـيــة االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب األم ـ ـيـ ــركـ ــي مــن
ال ـعــراق ،والـقـســم الـثــالــث مــن اتفاقية
اإلط ـ ـ ـ ـ ــار االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـجـ ــي (امل ـع ـن ـي ــة
بتنظيم عملية الـتـعــاون العسكري
واألمـ ـن ــي ب ــن ال ـج ــان ـب ــن ،واملــوق ـعــة
عام  .)2008لكن وفق املعلومات ،فإن
ات ـصــاالت الـســاعــات املــاضـيــة كشفت
عــن ت ـضــارب فــي وج ـهــات الـنـظــر في
هذا الشأن بني كتل «البيت الشيعي»،
واملنقسمة على ثالثة آراء:
« -1تحالف الـبـنــاء» (ائـتــاف نيابي
ّ
يضم هادي العامري ونوري املالكي
وآخرين) يدفع في اتجاه إقرار قانون
إخراج األميركيني.
 -2ك ـت ـل ـت ــا ع ـ ـمـ ــار ال ـح ـك ـي ــم وحـ ـي ــدر
العبادي تقوالن إن اإللـغــاء يجب أن
ي ـك ــون ع ــن ط ــري ــق ال ـح ـكــومــة ولـيــس
ّ
البرملان ،على اعتبار أن األمر متعلق
بـ«اتفاقية» وبالتالي فهو ال يحتاج
إل ــى ق ــان ــون .ل ـكــن ف ــي ال ــواق ــع ،يـبــدو
موقفهما أقرب إلى مناورة سياسية
ّ
تـغــطـيــان م ــن خــالـهــا تـهـ ّـربـهـمــا من
املواقفة على مشروع القانون.
 -3كتلة مقتدى الصدر ،وعلى رغم أن
موقف زعيمها بدا عالي السقف ّفي
الساعات األخيرة ،إال أن ما ستتبناه
في هذا اإلطار ليس مضمونًا بشكل
كامل ،وعليه ،يفترض االنتظار حتى
غــد األح ــد ،مــوعــد الجلسة املرتقبة،
ملعرفة ّ
توجهها الحقيقي.
ّ
ّ
ـواز ،تـتــجــه األن ـظــار إلــى
عـلــى خ ــط مـ ـ ٍ
مـ ــا س ـي ـك ــون ع ـل ـي ــه م ــوق ــف ف ـصــائــل
املقاومة ،سـ ً
ـواء تم إقــرار القانون في
ّ
البرملان أم لم يتم ،علمًا أن الفصائل
باتت تملك الحق الكامل في الركون
إلى الخيار امليداني ،والذي سيدخل
م ـع ـ ّـه ال ـ ـعـ ــراق وامل ـن ـط ـق ــة  -فـ ــي ح ــال
تحققه  -مرحلة جديدة من املواجهة.

إسرائيل «ترتاح» من أكبر األعداء :أسئلة اليوم التالي
يحيى دبوق
ال جدال في ّ أن الفائدة االستراتيجية
ال ـ ـتـ ــي تـ ـح ــقـ ـق ــت إلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل ،ج ـ ـ ـ ّـراء
االس ـت ـهــداف األمـيــركــي لـقــائــد «فيلق
ال ـ ـقـ ــدس» ال ـ ـلـ ــواء ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي،
كبيرة ّ
جدًا .إخراج الرجل من املعادلة
يـ ّ
ـؤم ــن إلس ــرائ ـي ــل ،وف ــق م ــا ورد في
التقارير العبرية أمس« ،االنفكاك عن
ّ
أكـبــر أعــدائـهــا عـلــى م ـ ّـر ك ــل األزم ـنــة».
فائدة استراتيجية أخرى جنتها تل
أبـيــب مــن اغتيال نــائــب رئـيــس هيئة
«الـحـشــد الـشـعـبــي» فــي ال ـع ــراق ،أبــو
ّ
املتقدمني
مهدي املهندس ،أحد القادة
الــذيــن ي ـث ـيــرون خـشـيــة تــل أب ـيــب من
أن ُيخرجوا القوة العراقية الرافضة
لالحتالل من ّ
حيز اإلمكان إلى الفعل.
لكن تلك الـفــوائــد ،على أهميتها ،ال
ّ
التسبب بتغيير
تــرقــى وحــدهــا إلــى
ف ـع ـل ــي فـ ــي ال ـب ـي ـئ ــة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
إلسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وال ـ ـتـ ــي ب ــات ــت مـشـبـعــة
ب ــالـ ـتـ ـه ــدي ــدات وم ـق ـب ـل ــة ع ـل ــى مــزيــد
ّ
منها .وهنا محل القلق اإلسرائيلي
ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـن ـ ـطـ ــوي عـ ـلـ ـي ــه الـ ـت ــرحـ ـي ــب

ٌ
بعملية االغتيال .قلق ال يرتبط فقط
بــإمـكــانـيــة أن ي ـكــون الـكـيــان الـعـبــري
بني أهــداف الـ ّ
ـرد اإليراني ،بل يتصل
ب ـنــوايــا الـحـلـيــف األم ـي ــرك ــي ،وم ــا إن
ً
ك ــان م ـس ـت ـعـ ّـدًا ف ـعــا ل ـلــذهــاب بـعـيـدًا
في املواجهة مع إيران حتى كسرها.
وف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،تـخـشــى ت ــل أبـيــب
من أن تكون خطة اإلدارة األميركية
مـقـتـصــرة عـلــى ه ــدف م ـح ــدود :ردع
إيران وحلفائها.
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة اغ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــال سـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي،
ب ــوص ـف ــه ش ـخ ـص ـيــة إي ــرانـ ـي ــة وازنـ ــة
واس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ،س ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـر ح ـك ـم ــا،
بحسب صحيفة «ه ــآرت ــس» ،ردودًا
إيــرانـيــة بمستويات عالية ،وهــو ما
ال يتساوق مع ذلك الهدف «الردعي».
ل ــذل ــك ،تـ ــرى الـصـحـيـفــة أن الــرئـيــس
ّ
يتسبب
األميركي دونالد ترامب قد
ً
فـ ـع ــا بـ ـح ــرب مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ،ح ـت ــى مــن
ّ
دون خطة معدة مسبقًا .وفي الوقت
نفسه ،يمكنه ال ـعــودة إلــى االنـكـفــاء.
إال أن إخ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
م ــن «ورط ـ ـ ــة» الـتـصـعـيــد األخـ ـي ــر قد
يلحق الضرر بمصالحها ومصالح

حلفائها .قد تكون إسرائيل نجحت
في دفع الواليات املتحدة ،في نهاية
امل ـط ــاف ،إل ــى مــواج ـهــة إيـ ــران بشكل
مباشر ،أو ساهمت في حملها  -إلى
جــانــب ع ــوام ــل أخـ ــرى  -عـلــى اتـخــاذ
موقف عدائي متطرف َت َ
جاوز قواعد
االش ـت ـب ــاك ف ــي ال ـع ــراق واإلق ـل ـي ــم .إال
ّ
أن الـحـســابــات بــاتــت ال ـيــوم متعلقة
ُ
ّ
بما سيلي الـ ّ
ـرد اإليــرانــي الــذي تقدر
ّ
إسرائيل ،كما تسرب عنها أمس ،أنه
آت ال محالة.
ٍ
ٌ
في ظاهر موقف تل أبيب تهليل عارم
ورضــا كامل عن التسعير األميركي
ل ـل ـمــواج ـهــة م ــع ط ـ ـهـ ــران ،خـصــوصــا
إذا ما كــان اغتيال سليماني ّ
مقدمة
لخطوات الحقة ضمن استراتيجية
أميركية م ـحـ ّـددة مسبقًا ،تستهدف
إخ ـ ــراج إي ـ ــران م ــن الـ ـع ــراق وس ــوري ــا
واإلق ـل ـي ــم .ل ـكــن ه ــل ه ــذا ه ــو ال ـهــدف
األمـ ـي ــرك ــي؟ ال إج ــاب ــات إســرائ ـي ـل ـيــة
ّ
ٌ
تقديرات ،لعل أبرز من
قاطعة ،وإنما
عـ ّـبــر عـنـهــا ،أم ــس ،الــرئـيــس الـســابــق
لشعبة االستخبارات العسكرية في
الجيش اإلسرائيلي ،الرئيس الحالي

لـ ــ«م ــرك ــز أب ـ ـحـ ــاث األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي»،
ال ـ ـلـ ــواء ع ــام ــوس ي ــدل ــن .إذ رأى أن
«إيـ ــران وأم ـيــركــا غـيــر معنيتني بــأن
تـتـسـ ّـبـبــا ب ـحــرب بـيـنـهـمــا ،عـلــى رغــم
أن ـه ـم ــا ت ـس ـي ــران ح ــال ـي ــا ع ـل ــى حــافــة
املواجهة ،علمًا أنــه في الديناميكية
االسـتــراتـيـجـيــة ُيـمـنــع االف ـت ــراض أن
ّ
ّ
التصرف كما
سيستمر في
الخصم
ف ــي امل ــاض ــي .اس ـت ـم ــرار األم ـ ــور على
حــالـهــا مــرهــون ب ــال ـ ّ
ـرد اإلي ــران ــي ،في
ح ــن أن ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـ ـ ــردع ال ــذي

تخشى تل أبيب من
أن تكون خطة اإلدارة
األميركية مقتصرة
على هدف محدود

ُأنجز ،ومنع ّ
رد إيراني ضمن ضبط
ال ـت ـص ـع ـيــد ،ه ــو ت ـح ـ ٍّـد اس ـتــرات ـي ـجــي
للواليات املتحدة».
فــي التسريبات العبرية أم ــس ،ورد
أي ـضــا أن إســرائ ـيــل كــانــت عـلــى علم
مسبق باستهداف سليماني ،بل إن
عملية اغـتـيــالــه شـ ّـكـلــت م ـ ّ
ـادة لألخذ
والـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ف ــي ال ـ ــزي ـ ــارات واالت ـ ـصـ ــاالت
املتبادلة بــن الجانبني ،ومــن بينها
ثــاثــة ات ـص ــاالت هــاتـفـيــة أخ ـي ـرًا بني
رئ ـ ـيـ ــس حـ ـك ــوم ــة الـ ـ ـع ـ ــدو ب ـن ـي ــام ــن
نتنياهو ووزير الخارجية األميركي
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو (الـ ـقـ ـن ــاة  ،)12ول ــذا
«لـ ـ ــم ت ـف ــاج ــأ إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل بــال ـت ـص ـف ـيــة
ال ــدرام ــات ـي ـك ـي ــة» ل ـس ـل ـي ـمــانــي .ل ـكــن،
م ــع ذل ـ ــك ،رفـ ــض ن ـت ـن ـيــاهــو اإلج ــاب ــة
ع ــن سـ ـ ــؤال ع ـ ّـم ــا إذا كـ ــان ع ـل ــى عـلــم
مسبق بالضربة ،في ما بدا محاولة
مـ ـتـ ـج ـ ّـددة ل ـض ـم ــان إبـ ـق ــاء إس ــرائ ـي ــل
ب ـع ـي ــدة ع ــن امل ــواجـ ـه ــة األم ـي ــرك ـي ــة -
اإليــران ـيــة .وك ــان نتنياهو ق ـ ّـرر قطع
زي ــارت ــه إل ــى ال ـيــونــان ،وال ـع ــودة إلــى
فلسطني املحتلة ،توازيًا مع إصداره
تعليمات إلــى وزرائ ــه باالمتناع عن

الـتـعـلـيــق خ ــوف ــا م ــن ال ـت ـب ـعــات .وفــي
حديث مع اإلعالميني حرص مكتبه
عـ ـل ــى ت ـع ـم ـي ـم ــه ،قـ ـ ــال ن ـت ـن ـي ــاه ــو إن
«للواليات املتحدة الحق في الدفاع
عن مواطنيها ومصالحها» ،مضيفًا
أن «سليماني كان املسؤول عن مقتل
ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــواط ـن ــن األم ـيــرك ـيــن
ّ
ّ
ومدنيني عــزل آخرين» ،وأنــه «خطط
للمزيد مــن االع ـت ــداءات اإلرهــابـيــة».
ورأى أن «ت ـ ــرام ـ ــب ت ـ ـصـ ـ ّـرف ب ـحــزم
وبقوة وبسرعة ،وإسرائيل تقف إلى
جانب الواليات املتحدة في النضال
م ـ ــن أج ـ ـ ــل ت ــوفـ ـي ــر األم ـ ـ ـ ــن وال ـ ـسـ ــام
والدفاع عن النفس».
من جهته ،سارع وزير األمن ،نفتالي
بينت ،إلــى عقد جلسة تقييم وضع
ف ـ ــي ت ـ ــل أب ـ ـي ـ ــب ،بـ ـمـ ـش ــارك ــة رئ ـي ــس
أركـ ـ ـ ـ ــان الـ ـجـ ـي ــش أف ـ ـيـ ــف ك ــوخ ــاف ــي،
وكبار املسؤولني األمنيني اآلخرين،
َ
ت ـقـ ّـرر فــي أعـقــابـهــا ،بحسب مـصــادر
ّ
عـ ـسـ ـك ــري ــة ،رفـ ـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـت ــأه ــب
ّ
ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى كـ ــل ال ـج ـب ـه ــات ،وال
س ـي ـمــا ال ـج ـب ـه ــة ال ـش ـم ــال ـي ــة (ل ـب ـنــان
وسوريا).

ف ـجــر  12شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر  ،2008كـ ــان الــوقــت
مناسبًا لتنفيذ عملية االغتيال .عندما نزل عماد
مغنية من سيارته في منطقة كفرسوسة ،رصد
ّ
مـنــفــذو العملية وج ــود شخص آخــر إلــى جانبه:
لم يكن إال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني.
ً
تحدث الرجالن وقوفًا قليال ،قبل أن يدخال أحد
األبـنـيــة لالجتماع مــع ق ــادة فلسطينيني .أتيحت
للموساد ،يومها ،فرصة ال ّ
تتكرر لقتل الرجلني
معًا .لكن املعادالت وقتها على اإلسرائيليني عدم
ّ
املساس بسليماني .انتظر املنفذون خروجه من
املـكــان وح ـي ـدًا .فيما كــان فــي طريقه إلــى املـطــار،
خ ــرج مغنية مــن املـبـنــى لتحني الّـســاعــة الصفر،
ّ
ويتم الضغط على ّ
زر التفجير .أقل من  5سنوات
ّ
كانت كافية ليعبر عــدد من قــادة االستخبارات،
األميركية واإلسرائيلية ،عن ندمهم على تفويت
تلك الفرصة ،خصوصًا أن دور الرجل ّ
تطور حتى
بات «الوحيد القادر على ّ
جر الجيش اإلسرائيلي
إلى حربه املقبلة» ،بحسب تعبير رئيس املوساد
السابق تامير باردو.
لم تكن تلك املــرة األولــى وال األخـيــرة التي اقترب
فيها سليماني ّ من حافة املوت .الرجل ،الذي ُع ّي
قائد لواء وهو ملا يزل في الـ 19من عمره ،وضعته
ً
الـظــروف على حافة الشهادة مــرات ع ـ ّـدة ،فضال
عن إصابات بالغة ّ
تعرض لها غير مرة ،في إيران
والعراق وسوريا ولبنان .مسافة صفر من العدو
كانت أمرًا معتادًا بالنسبة إليه .عام  ،2004على
الحدود اللبنانية  -الفلسطينية ،كان هو والحاج
ّ
يتجولون على الحدود،
عماد وقياديون آخــرون

متجهني صوب نقطة املنارة .اقتربوا لحظتها من
ً
السلك ملعاينة املشهد مــن هـنــاك .توقفوا قليال،
وبعد لحظات وصلت دبــابــة وآلـيــة إسرائيليتان.
ترجل منهما الجنود سريعًا ّ
ّ
ووجـهــوا األسلحة
نحوهم .لم يتزحزح أحد منهم ،بل على العكس،
قاموا هم أيضًا برفع األسلحة بوجه الجنود .ساد
صمت لدقائق مـعــدودات لم يبادر فيها أحــد إلى
فتح النار ،قبل أن يتراجع اإلسرائيليون ويكملوا

لم تكن واقعة
 2008المرة األولى أو األخيرة
التي اقترب فيها سليماني
من حافة الموت
دوري ـت ـه ــم ،وي ـب ـقــى ال ـح ــاج قــاســم َومـ ــن م ـعــه في
مكانهم.
عــام  ،2006وبحسب مــا ي ــروي أحــد ق ــادة «سي
ـارات األمـيــركـيــة
آي إي ـ ــه» ،وص ــل ال ــى االس ـت ـخ ـب ـ ِ
ّ
ٌ
تقرير مـفــاده أن موكبًا إيرانيًا
يضم سليماني
يتجه نحو شـمــال ال ـعــراق .جــرى البحث سريعًا
في القرار الذي يجب اتخاذه :هل نهاجم القافلة؟
هل ّ
نفجرها؟ أم ال نفعل شيئًا؟« .كنا متأكدين
 ٪100أن قاسم كان هناك» ،يقول القائد املذكور،
مضيفًا أن ــه «كــانــت لــديـنــا مـشــروعـيــة مالحقته

وت ـص ـف ـي ـتــه» .ان ـت ـظــر األم ـي ــرك ـي ــون ح ـتــى يصل
املوكب مكانًا يمكنهم فيه السيطرة عليه .اعتقلوا
خمسة أشخاص ّ
أقروا الحقًا بأنهم دبلوماسون
إي ــران ـي ــون ،لـكــن سـلـيـمــانــي ،ال ــذي ك ــان عـلــى منت
املــوكــب بالفعل« ،باغتنا ونجح فــي الـخــروج منه
من دون أن نتمكن من رؤية ذلك» ،وفق املسؤول
األميركي.
في سوريا ،وبعد دخول معركة القصير أسبوعها
سليماني غرفة العمليات لالطالع على
الثاني ،زار
ُ
مسار املعركة .أفــردت له خريطة العمليات .لكنه
أراد أن يعاين املشهد ّبنفسه .طلب الوصول إلى
مركز بلدية املدينة ،خط التماس األخيرَ .ت ّ
قدم ّمع
قائد املعركة روي ـدًا روي ـدًا داخــل القصير ،وكلما
كان القائد يطالبه باالكتفاء ،كان يطالب باملزيد،
علمًا أن السيد حسن نصر الله أوصاه ّشخصيًا
ّ
مصرًا
بــأال يخاطر بنفسه .لكنه سليماني ظــل
الوصول إلى أقرب نقطة ،أي على بعد أمتار
على
ّ
م ــن امل ـســل ـحــن .ه ـن ــاك ،وق ــف ب ــارت ـي ــاح ،ليوصي
بــإقــامــة غــرفــة عمليات مـتـقـ ّـدمــة تـكــون أق ــرب إلــى
مجريات املعركة.
ت ـع ـ ّـرض ملـ ـح ــاوالت أخـ ــرى ســاب ـقــة والح ـق ــة ّأدت
إلــى جــرحــه .كما تـعـ ّـرض ملـحــاوالت اغتيال أثناء
معالجته في املستشفيات .أثناء الحرب اإليرانية
 ال ـعــراق ـيــة ،ت ـعــرض إلصــابــة بليغة فــي ص ــدره.ينقل الدبلوماسي صادق خرازي أن أحد أنصار
أبقى
«املـنــافـقــن» ،وك ــان ي ــرأس غــرفــة الـعـمـلـيــاتً ،
صدر سليماني مفتوحًا ليزداد وضعه صعوبة،
ق ـبــل أن تـنـتـبــه م ـمــرضــة لــأمــر وت ـب ـلــغ املـعـنـيــن.
محاوالت كثيرة ،جميعها باءت بالفشل ،قبل أن
يقضي «الحجي» في كمني الفجر في بغداد.

ّ
«عماد مغنية» شهيدًا...
قاسم س .قاسم
خرجت صــورة قائد قوة القدس قاسم
سليماني للمرة األولى إلى العالم بعد
عـ ــام  ،2008ع ـقــب اس ـت ـش ـهــاد صــديـقــه
القائد العسكري للمقاومة اإلسالمية
فــي لـبـنــان ال ـحــاج ع ـمــاد مـغـنـيــة .ينقل
عارفو سليماني أن خروجه إلى الضوء
جاء كردة فعل على استشهاد مغنية.
ال ـعــاقــة ب ــن الــرج ـلــن عــايـنـهــا ال ـعــدو
بعينه .ي ــروي الـصـحــافــي اإلســرائـيـلــي
رون ـ ـ ــن ب ــرغـ ـم ــان فـ ــي ك ـت ــاب ــه «ان ـه ــض
واقـ ـت ــل» ،أن ــه صـبـيـحــة اغ ـت ـيــال ال ـحــاج
رض ــوان ،فــي  12شـبــاط  ،2008رصــدت
أعني االستخبارات اإلسرائيلية مغنية
واقفًا مع صديقه الحاج قاسم بالقرب
من السيارة املفخخة .بحسب الكاتب،
لــم تسمح اإلدارة األمـيــركـيــة بقتلهما
م ـعــا العـ ـتـ ـب ــارات ع ـ ــدة ،بـيـنـهــا أن قتل
س ـل ـي ـمــانــي قـ ــد ي ـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ح ـ ــرب مــع
إيران ،وأنه يريد ضمان «قتل الهدف».
بعد اغتيال مغنية ،احتفظ سليماني
بـ«الكنزة» السوداء التي كان يرتديها
الحاج عماد لحظة استشهاده .وضعها
في صندوق زجاجي في صالون بيته
في طهران .فوق الصندوقّ ،
ثبت لوحة
عـلـيـهــا ص ــور ق ــادة وش ـه ــداء إيــرانـيــن
ولبنانيني (بينهم السيد موسى الصدر
والسيد حسن نصر الله) وفلسطينيني
وعراقيني وأفغان ،والثائر الليبي عمر
املختار .مــرات عــدةّ ،
عبر الـحــاج قاسم
عن اشتياقه للحاج رضوان ،وكيف أنه
باستشهاده فقد صديقًا مــن الصعب
تعويضه .كان يشير إلى كنزة صديقه
ويطلب من زائريه التدقيق في الثقوب
ال ـتــي خـلـفـتـهــا الـ ـك ــرات امل ـعــدن ـيــة الـتــي
اخ ـتــرقــت ج ـســده .اع ـتــاد ال ـحــاج قــاســم
اس ـت ــرج ــاع لـحـظــة اس ـت ـش ـهــاد مـغـنـيــة،

وكيف وجــده أحــد رفاقه ساجدًا .أحب
سـلـيـمــانــي إخ ـب ــار زائ ــري ــه ع ــن عــاقـتــه
بمغنية ول ــم يـقــدر عـلــى مـنــع انسياب
الدمع خالل حديثه عنه .بعد استشهاد
الحاج رضــوان ،أصبح سليماني فردًا
ً
من عائلة مغنية .اعتبر نفسه مسؤوال
عنها.
بعض أفــراد عائلة الحاج عماد كانوا
قــد التقوا سليماني سابقًا ،لكنهم لم
يكونوا يعرفون هويته .كل ما عرفوه
عنه أنه «صديق عماد» .إبان حرب تموز
ـ ـ آب  ،2006شاهدت زوجة الحاج عماد،
سعدى بدر الدين ،قاسم سليماني مع
ّ
زوجـهــا عـنــدمــا كــانــا يـحـضــران لتسلم
الـطـعــام مـنـهــا ،فــي نقطة متفق عليها
م ـس ـب ـقــا ف ــي ال ـض ــاح ـي ــة .ك ــان ــت تـنـظــر
إلـيـهـمــا ،مـتـســائـلــة عــن الــرجــل ال ــذي ال
يفارق زوجها والــذي ُيحتمل أن يقتل
معه في أي لحظة .لم تعرف أنه قاسم
سليماني إال مــا بعد استشهاد رفيق
عمرها.
ف ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،اس ـت ــذك ــر ال ـحــاج
قاسم بعضًا من أيــام حرب تموز التي
قضاها في لبنان برفقة الشهيد مغنية
والـسـيــد نـصــر ال ـلــه .فــي إح ــدى امل ــرات،
ك ــان املـ ــوت ق ــاب ق ــوس ــن أو أدنـ ــى من
الثالثة .خرجوا من املكان الــذي كانوا
ّ
ف ـي ــه ،ت ـظــل ـلــوا ب ـش ـجــرة ك ـب ـيــرة بـعــدمــا
ش ـ ـعـ ــروا بـ ـ ــأن م ـق ــره ــم فـ ــي ال ـضــاح ـيــة
الجنوبية لبيروت سيستهدف .طلب
عـ ـم ــاد م ــن س ـل ـي ـمــانــي ح ـم ــاي ــة الـسـيــد
ن ـصــر ال ـل ــه .غ ــاب لــدقــائــق وعـ ــاد يـقــود
سـيــارة .صعدوا فيها ،ولحظات حتى
انـ ـهـ ـم ــرت الـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة
مستهدفة املـكــان ال ــذي كــانــوا فـيــه .قاد
ال ـحــاج ع ـمــاد ال ـس ـيــارة بـســرعــة كبيرة
حتى وجد الثالثة أنفسهم في منطقة
بعيدة جدًا .انتبهوا إلى أنهم ابتعدوا

كـثـيـرًا عــن الـخـطــر ،فـكــانــت ردة فعلهم
الـ ـضـ ـح ــك .يـ ـس ــرد ال ـ ـحـ ــاج ق ــاس ــم ه ــذه
ً
الرواية ،ويختمها بابتسامة قائال« :ما
ال يفارق ذهني وما لم أتمكن من سؤال
عماد عنه ،هو من أين أتى بالسيارة؟».
بعد الـحــرب ،توطدت عالقة سليماني
مـ ــع ع ــائ ـل ــة م ـغ ـن ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أن ــه
ف ــي م ـ ــرات عـ ــدة راف ـ ــق الـ ـح ــاج رضـ ــوان
وانتظره لالنتهاء من لقاء عائلته .بعد
اسـتـشـهــاد مـغـنـيــة ،ح ــرص سليماني،
خالل زياراته لبيروت ،على لقاء أفراد
ال ـعــائ ـلــة واالط ـم ـئ ـن ــان إلـ ــى أح ــوال ـه ــم،
ومتابعة تفاصيلهم اليومية .بدورها،
عائلة الحاج عماد اعتبرت سليماني
واحدًا منها .فلطاملا كانت الحاجة آمنة
ســامــة (أم ع ـمــاد) ،تعاتبه ،ملخاطرته
بنفسه ،ول ـعــدم نيله قسطًا كــافـيــا من
الراحة والنوم.
ع ـنــد اس ـت ـش ـهــاد ج ـه ــاد ع ـم ــاد مـغـنـيــة،
شـعــر سـلـيـمــانــي بــأنــه فـقــد ولـ ــده .جــاء
إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـغ ـب ـيــري ف ــي الـضــاحـيــة
ً
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـب ـي ــروت ،وقـ ــف مـسـتـقـبــا
ّ
املـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــن ،م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزًا املـ ـخ ــاط ــر ال ـت ــي
أحــاطــت بـعــد الـتـهــديــدات اإلسرائيلية
بــاسـتـهــدافــه بـسـبــب الـعـمــل الـعـسـكــري
عـلــى جـبـهــة ال ـج ــوالن .لـيـ ّلــة استشهاد
«ج ـهــاد الـكـبـيــر» (كـمــا تلقبه عائلته)،
ّ
توجه سليماني إلــى قبره ،وانتشر له
فيديو وهو يقرأ القرآن على قبره .في
إيــران ،وعلى مــدى يومني ،أقــام مراسم
ّ
وتقبل العزاء برحيل جهاد.
العزاء
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــرى ال ـ ـس ـ ـنـ ــويـ ــة ال ـ ـعـ ــاشـ ــرة
السـ ـتـ ـشـ ـه ــاد ال ـ ـحـ ــاج رضـ ـ ـ ـ ــوان ،أط ـل ــق
ال ـحــاج قــاســم الـعـنــان لنفسه للحديث
ع ــن صــدي ـقــه .عـنــد س ــؤال ــه :مل ــاذا ق ــررت
اآلن الحديث عن مغنية؟ كان يجيب أنه
يحب الحديث عـنــه ،لكنه يـخــاف أن ال
َ
يفيه حقه .تحضيرًا ملهرجان الذكرى

ال ـس ـنــويــة ال ـع ــاش ــرة ،ت ــاب ــع سـلـيـمــانــي
الـتـفــاصـيــل ،وس ــأل عــن املـتـحــدثــن في
الحفل ،واألناشيد التي ستتلى ،وأين
سيجلس الحاضرون ،وكان فرحًا على
غ ـيــر الـ ـع ــادة .ب ـعــد االح ـت ـف ــال ،ق ــال ملن
التقاه في بيته إنه يتمنى أن يكون قد
أعطى الحاج عماد بعض حقه.
ع ـن ــد وفـ ـ ــاة الـ ـح ــاج ف ــاي ــز م ـغ ـن ـيــة ع ــام
 ،2017سارع الحاج قاسم إلى االتصال
لتقديم واجب العزاء .املعارك الدائرة في
ســوريــا والـعــراق منعته مــن الحضور،
لكنه كان حاضرًا في التفاصيل ،للتأكد
من إجراء مراسم العزاء على أكمل وجه.
عند مرض الحاجة آمنة ،كانت املعارك
في العراق على أشدها .ولدى دخولها
ف ـ ــي غـ ـيـ ـب ــوب ــة ،ات ـ ـصـ ــل ط ــالـ ـب ــا وض ــع
الهاتف على أذنها .فضول الحاضرين
دفعهم إلــى فتح مكبر الصوت لسماع
مـ ــا س ـي ـق ــول ــه لـ ـه ــا .ع ـ ّـب ــر ل ـه ــا ب ـصــوتــه
املتهدج عن محبته لها وحاجته إليها،
ً
قــائــا لـهــا «نـحــن بـحــاجــة لنصيحتكم
ودعائكم».
عند وفــاة الحاجة آمنة ،حضر الحاج
ق ــاس ــم إل ـ ــى ب ـي ـت ـهــا مـ ـع ــزي ــا .ط ـل ــب مــن
عائلتها سـجــدة مــن س ـجــدات الـصــاة
الـتــي كــانــت تصنعها بيديها ،حملها
واخ ـت ــار واحـ ــدة كــانــت آث ــار أصابعها
وبصماتها عليها.
ي ـق ــول م ــن ال ـت ـق ــى الـ ـح ــاج ق ــاس ــم ،قـبــل
س ــاع ــات م ــن اغ ـت ـيــالــه ف ــي الـ ـع ــراق ،إنــه
كان هادئًا على غير العادة ،وما لفتهم
إطــالـتــه فــي ال ـصــاة وال ــدع ــاء أكـثــر من
املـعـتــاد .مــع انـتـشــار خـبــر اسـتـشـهــاده،
لــم تفقد «الحكيمة» (الـلـقــب ال ــذي كان
يطلقه عـلــى زوج ـتــه) وأوالدهـ ــا أبــاهــم
ف ـقــط .ف ـقــدت عــائـلــة ع ـمــاد مـغـنـيــة مــرة
أخــرى أبــا وأخــا .بالنسبة إليهم ،عماد
استشهد مجددًا.
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على الغالف

ّ
القدسِ ...قبلته التي ال تتبدل

العاصمة ،ومعها وسائل إعالمها ومراكز أبحاثها ،في حالة استنفار قصوى .ما الذي جرى؟
بدت ُ واشنطن ُ ّ
ّ
«يمنع» حربًا وشيكة ،وأن يجعل العالم
وقع الخبر كان مدويًا في
المركز ُ السياسي ألميركا :قرر دونالد ترامب أن ّ
ْ
من الشهر األول من العام الجديد« :اقتلوا قاسم
الذي نعيش فيه «مكانًا آمنًا» .أمر عمليات فجر الجمعة الثالث ّ
بأمر من القائد األعلى
سليماني» .ساعات َقليلة بعد الضربة
األميركية في بغداد حتى تبنى «البنتاغون» العمليةٍ ،
ً
للقوات المسلحة .ت َع ُّمد العالنية ليس عادة من عادات األميركيين ،وهو يفتح الباب على أسئلة كثيرة :هل
أقدمت اإلدارة األميركية على خطوة بهذا الحجم ،مع علمها ُ
المسبق بتداعياتها المحتملة؟ أم أنها ،كما قال
ّ
سترد «بما يحفظ ماء وجهها… ليس أكثر»
السناتور الجمهوري ماركو روبيو ،تعرف أن طهران

عبد الرحمن نصار

ّ
واشنطن :سليماني مسؤول عن «كل شيء»!
َّ
«تحركنا الليلة املاضية ملنع حرب،
ّ
ال إلشعالها»« ...الجنرال كان يخطط
لهجمات وشيكة ضــد األميركيني».
ف ــي ت ـصــري ـحــاتــه لـلـصـحــافـيــن بعد
انقضاء منتصف نهار أمــس ،وضع
ت ــرام ــب ع ـم ـل ـيــة االغـ ـتـ ـي ــال ف ــي إط ــار
م ــا ُيـ ـع ــرف ب ــ«ال ـت ـه ــدي ــد ال ــوش ـي ــك».
قـ ـب ــل ذل ـ ـ ـ ــك ،كـ ــانـ ــت األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ت ـ ــدور
فـ ــي فـ ـل ــك ال ـح ـي ـث ـي ــات الـ ـت ــي حـمـلــت
ال ــرئ ـي ــس ع ـلــى اتـ ـخ ــاذ خ ـط ــوة بـهــذا
ال ــوزن مــن دون إخ ـطــار الـكــونـغــرس.
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ـك ـ ــونـ ـ ـغ ـ ــرس ،خ ـص ــوص ــا
الــديـمـقــراطـيــن ،ب ــدوا غاضبني جـدًا.
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في
مـجـلــس الـ ـن ــواب ،إل ـي ــوت إن ـغ ــل ،رأى
أن «تنفيذ عمل بمثل هذه الخطورة
مــن دون إش ــراك الكونغرس ينطوي
ّ
على مشاكل قانونية خطرة ،ويشكل
إهانة لصالحيات الكونغرس» ،وأن
ّ
العملية األميركية تشكل «تصعيدًا
خطيرًا لنزاعنا مع إيــران مع عواقب
ال يمكن الـتـكـ ّـهـ ّـن ب ـهــا»ِ .مــن الناحية
الـقــانــونـيــة ،يـحــق لـتــرامــب اسـتـخــدام
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فـ ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت
الـ ـط ــارئ ــة ال ـت ــي ت ـس ـتــوجــب ال ـســرعــة
فــي ال ـقــرار ل ــدرء أخ ـطــار «عـلــى وشــك
الوقوع» .في هذا االتجاه ،جاء بيان
ّ
«البنتاغون» وكل التصريحات التي
تلته« :سليماني كــان وراء هجمات
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـق ـ ــواع ـ ــد األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة خـ ــال
األشهر املاضية ،ومــن بينها هجوم
كركوك الــذي أدى إلــى مقتل متعاقد
أمـ ـي ــرك ــي» ،و«واف ـ ـ ـ ــق» ع ـل ــى اق ـت ـحــام
السفارة األميركية في بغداد.
ت ـق ــول واش ـن ـط ــن إن ـه ــا راقـ ـب ــت مـنــذ
أشـهــر تـحــركــات الـجـنــرال سليماني

مئات الجنود إلى بيروت؟
أرسلت الواليات املتحدة ،في األشهر األخيرة ،أكثر من  14ألف عسكري
في سياق تعزيز حضورها اإلقليمي .كما أعلنت إرسال نحو  750جنديًا
إضافيًا عقب اقتحام السفارة األميركية في بغداد يوم الثالثاء .وبحسب
وزارة الدفاع األميركية ،فإن كتيبة من ّ
«قوة االستجابة العاملية» للفرقة
 82املحمولة جوًا (تراوح بني  3000إلى )4000
ّ
ستتوجه في الساعات املقبلة إلى الشرق
عنصر
االوسط ،وستنتشر في الكويت لرفع قدرات القوات
األميركية وجهوزيتها ،في استعراض ّ
للقوة بعد
اغتيال الجنرال قاسم سليماني .كذلك ،وضعت
الواليات املتحدة قوة عسكرية قوامها املئات في
حالة تأهب ،للتوجه إلى لبنان لحماية السفارة
األميركية في بيروت ،وفق ما أفاد به مسؤول
عسكري أميركي وكالة «أسوشيتد برس» .وقال
املسؤول إن القوة املتمركزة في إيطاليا ُوضعت في حالة تأهب ،كخطوة
ضمن عدد من اإلجراءات العسكرية لحماية املصالح األميركية في املنطقة،
موضحًا أن «البنتاغون» قد يرسل ما بني  130و 700جندي إلى بيروت.
(األخبار)

(األخبار)

عـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ــرب ،وكـ ـ ـ ـ ــان فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدورهـ ــا
اسـ ـتـ ـه ــداف ــه ق ـب ــل ع ـم ـل ـي ــة ال ـج ـم ـع ــة.
ب ـح ـس ــب وزي ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــةّ ،م ــاي ــك
بومبيو ،فإن الجنرال كان يحضر ملا
وصفه بـ «عمل كبير» ِّ
يهدد «أرواح
مـ ـئ ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــن» .ل ـك ــن ال ــوزي ــر
امـتـنــع فــي مقابلتني أجــرتـهـمــا معه
شـبـكـتــا «ف ــوك ــس ن ـي ــوز» و«سـ ــي إن
إن» عــن تفنيد تفاصيل «التهديد»
املـ ـ ــزعـ ـ ــوم ،م ـك ـت ـف ـي ــا بـ ــال ـ ـقـ ــول« :ك ـن ــا
نعلم أنــه وشـيــك» ،عبر الــركــون إلى
«التقييم االستخباراتي الــذي ّ
وجه
عملية اتخاذ قرارنا» ،ليعود الحقًا
وي ــؤك ــد أن ب ـ ــاده م ـل ـتــزمــة «خـفــض
التصعيد».
ب ــإزاح ـت ـه ــا س ـل ـي ـمــانــي م ــن امل ـش ـهــد،
ت ـ ـكـ ــون إدارة دونـ ـ ــالـ ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب قــد
ّ
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ــززت شـ ــوك ـ ـت ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي خ ـ ــاص ـ ــرة
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،وأق ـ ــدم ـ ــت عـ ـل ــى ف ـ ـعـ ـ ِـل مــا
ع ــزف ــت ع ـن ــه اإلدارت ـ ـ ـ ــان ال ـســاب ـق ـتــان
(بوش وأوباما) .يعني ذلك أن قرارًا
ً ُّ
م ــؤج ــا ات ـخ ــذ ف ــي ذروة الـتـصـعـيــد
اإلقليمي ،ولكن ملــاذا اآلن؟ بالنسبة
إل ــى الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ،ف ــإن قــائــد

«ق ــوة ال ـقــدس» كــان يـجــب أن ُ
«يقتل
قـبــل سـنــوات عــديــدة» ،بسبب دوره
في «قتل أو إصابة آالف األميركيني
ب ـج ــروح بــال ـغــة ع ـلــى ف ـت ــرة طــويـلــة،
وكـ ـ ـ ـ ــان يـ ـخـ ـط ــط لـ ـقـ ـت ــل عـ ـ ـ ــدد أكـ ـب ــر
ب ـك ـث ـي ــر ...ل ـك ـنــه سـ ـق ــط!» .الح ـق ــا فــي
امل ـ ـسـ ــاء ،ب ـ ــدأ تـ ــرامـ ــب بـ ــإعـ ــادة نـشــر
ت ـغــريــدات مـعـجـبـيــه .إح ــداه ــا كــانــت
الف ـ ـتـ ــة ب ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي .وع ـل ــى
طــريـقــة تـقــديــم مـعـلــومــات مـجــانـيــة،
ت ـق ــول ال ـت ـغ ــري ــدة« :ه ــل ك ـنــت تـعـلــم:
ّ
خ ــط ــط س ـل ـي ـمــانــي ل ـه ـج ـمــات لـيـبـيــا
عام  ،2012ألنه كان على علم مسبق
بــالـســاح امل ـ َ
ـرس ــل مــن مـلـحــق وكــالــة
االس ـت ـخ ـب ــارات امل ــرك ــزي ــة األمـيــركـيــة
إلى املتمردين السوريني» ،ليخلص
كــات ـب ـهــا إلـ ــى أن الـ ـجـ ـن ــرال الـشـهـيــد
يـتـحـ ّـمــل «م ـســؤول ـيــة» م ــا ج ــرى في
بـنـغــازي (قـتــل أرب ـعــة أمـيــركـيــن من
بينهم الـسـفـيــر) .جــريــا على عــادتــه،
ّ
ذكـ ــر الــرئ ـيــس األم ـيــركــي الـعــراقـيــن
ب ـ ـ ــأن ب ـ ـ ـ ــاده دف ـ ـعـ ــت لـ ـه ــم «م ــاي ــن
الـ ــدوالرات فــي سنة واح ــدة ،وتفعل
ذل ــك مـنــذ س ـنــوات ع ــدي ــدة» ،معتبرًا

أن ذلك «يأتي على رأس أمور أخرى
فعلناها من أجلهم».

ٌ
حرب «ديموقراطية»

مــزيـ ٌـد مــن االسـتـقـطــاب أرخ ــى بثقله
عـ ـل ــى أمـ ـي ــرك ــا بـ ـع ــد قـ ـ ـ ــرار رئ ـي ـس ـهــا
ال ــذه ــاب ب ـ ّع ـي ـدًا ف ــي الـتـصـعـيــد ضـ ّـد
إيـ ـ ـ ــران .ي ــؤش ــر ع ـل ــى ذلـ ــك االن ـق ـس ــام
الـ ـ ـح ـ ـ ّ
ـاد فـ ــي امل ـ ــواق ـ ــف بـ ــن ال ـح ــزب ــن
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــن؛ إذ أعـ ـ ـ ـ ــرب مـ ـع ــارض ــو
الرئيس عن خشيتهم من التداعيات
الخطيرة لعملية االغتيال ومآالتها،
بينما سارع املشرعون الجمهوريون
إلـ ـ ــى ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن دعـ ـمـ ـه ــم الـ ـق ــوي
ل ـخ ـط ــوة ت ـ ــرام ـ ــب .فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار،
كـتــب الـسـنــاتــور الـجـمـهــوري الـنــافــذ،
ل ـي ـنــدســي غـ ــراهـ ــام« :أنـ ـظ ــر بـتـقــديــر
إلى العمل الشجاع للرئيس دونالد
تــرامــب ضـ ّـد ال ـعــدوان اإلي ــران ــي» ،مع
اإلشـ ــارة إل ــى أن ب ــاده قتلت «أق ــوى
رجــل في طـهــران» .على املـنــوال ذاتــه،
داف ــع الـسـنــاتــور الـجـمـهــوري ،ماركو
روبيو ،عن قرار ترامب ،مبررًا دفاعه
ّ
بأن سليماني كان «يخطط النقالب

في العراق»« ،بتوجيهات من املرشد
األع ـ ـلـ ــى» ،و«ي ـس ـع ــى إلـ ــى الـسـيـطــرة
ّ
على العراق واتخاذه منصة للهجوم
ع ـل ــى ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» .وأش ـ ــار
إل ـ ــى أن م ــن ال ـخ ـي ــال االعـ ـتـ ـق ــاد ب ــأن
ّ
ـورة
الــرئ ـيــس «اتـ ـخ ــذ إج ـ ـ ــراءات مـتـهـ ّ
ومندفعة من دون تخطيط أو توقع
مل ــا س ـي ـح ــدث ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك» ،إذ تـشـيــر
الحقيقة إلــى خــاف ذلــك ،خصوصًا
أن ترامب «التزم بالخطوط الحمراء
التي وضعها ،بعد استنفاد جميع
الخيارات األخ ــرى ،وإدراك ــا منه بأن
إي ـ ــران س ـت ــرد اآلن ،وإن ك ــان لحفظ
ردود
مــاء وجهها ليس إال» .أمــا عن ّ
ال ـف ـعــل اإلي ــران ـي ــة املـحـتـمـلــة ،فـتــوقــع
أن ت ـع ـمــل األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى «تـنـشـيــط
خـ ـط ــط الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ لـ ـعـ ـن ــاص ــر ح ــزب
الـلــه وق ــوة ال ـقــدس فــي جميع أنـحــاء
الـعــالــم» ،و«الــدفــع بأسلحة متقدمة
إل ــى ال ـج ـمــاعــات غ ـيــر الـشـيـعـيــة (أي
ّ
طالبان) لشن هجمات» ،إضافة إلى
عـمـلـيــات قــد يشنها ح ــزب ال ـلــه ضد
إســرائ ـيــل .ووس ــط تشكيك وتـخـ ُّـوف
واض ـ ـح ـ ــن ،قـ ــالـ ــت رئـ ـيـ ـس ــة مـجـلــس
النواب األميركي ،نانسي بيلوسي،
إن اغتيال سليماني يـهـ ّـدد بإحداث
«تصعيد خطير للعنف» ،معتبرة أن
ّ
تحمل
«أميركا والعالم ال يمكنهما
تصعيد في التوتر يصل إلــى درجة
الـ ـ ــاعـ ـ ــودة» .ك ـم ــا ان ـت ـق ــد مــرش ـحــون
إلــى الــرئــاســة األميركية الـهـجــوم؛ إذ
ق ــال جــو بــايــدن« :أل ـقــى تــرامــب ّ
للتو
إصـبــع ديـنــامـيــت فــي بــرمـيــل ب ــارود،
وعليه أن يـقـ ِّـدم توضيحات للشعب
األم ـي ــرك ــي» ،مـتـحــدثــا ع ــن «تصعيد
هــائــل فــي منطقة خـطـيــرة أســاســا».
ّ
سترد.
وأضــاف «من املؤكد أن إيــران
رب ـم ــا ن ـك ــون ع ـلــى ح ــاف ــة نـ ــزاع كبير
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط» .وأكـ ــد بيرني
ساندرز ،بــدوره ،أن «تصعيد ترامب
خطيرّ ،
ويقربنا أكثر من حرب كارثية
أخرى في الشرق األوسط» ،وأضاف:
«ترامب وعد بإنهاء الحروب املزمنة،
لـكــن عمله ه ــذا يضعنا عـلــى طريق
حرب أخرى».
(األخبار)

ٌ
مزيد من االستقطاب
أرخى بثقله على
أميركا بعد قرار رئيسها
الذهاب بعي ّدًا في
التصعيد ضد إيران

في الحديث عن عالقة الشهيد الجنرال
قاسم سليماني بفلسطني كالم طويل،
وقصص ّ
مخبأة ربما ستظهرها األيام
القريبة .لكن معرفة النزر اليسير منها
يكفي لفهم مــا كــانــت تعنيه فلسطني،
وال ـ ـق ـ ــدس خـ ـص ــوص ــا ،لـ ـق ــائ ــد «ف ـي ـلــق
ال ـق ــدس» .وإن كــانــت عــاقــة سليماني
ب ـف ـل ـس ـطــن قـ ــد ب ـ ـ ــدأت م ـن ــذ ش ـ ـ ــارك فــي
ط ــائ ــع الـ ـث ــورة اإلس ــام ـي ــة ف ــي إي ـ ــران،
فإنها أخــذت مسارها عسكريًا وإداريــا
الفيلق،
سنة  ،1998عندما استلم قيادة
َ َ
وه ــو ج ــزء مــن «ح ــرس الـ ـث ــورة» ،خــلـفــا
ألح ـمــد وح ـي ــدي الـ ــذي أدار ه ــذا املـلــف
لسبع سنوات .منذ ذلك التاريخ وحتى
استشهاده أمس ،قاد سليماني الفيلق
ال ـش ـه ـي ــر  21س ـ ـنـ ــة ،ش ـ ـهـ ــدت خ ــال ـهــا
فـلـسـطــن ان ـت ـفــاضــة األقـ ـص ــى الـثــانـيــة
ََ ْ
( )2000ال ـتــي تــلــت ـهــا نـقـلــة نــوعـيــة في
قــدرات املقاومة الفلسطينية ،ما عادت
خافية على أحد.
«تقريبًا ال يوجد في فلسطني صاروخ،
أو ح ـ ـتـ ــى ب ـ ـنـ ــدق ـ ـيـ ــة ،لـ ـيـ ـس ــت ع ـل ـي ـه ــا
بـصـمــة س ـل ـي ـمــانــي» ،ي ـقــول ق ـي ــادي في
املـقــاومــة .ربـمــا يـكــون فــي ذلــك مبالغة؟
يــ ّ
ـرد ال ـق ـي ــادي« :مـ ــن ي ـع ــرف ك ـيــف كــان
ي ـت ـعــامــل الـ ـح ــاج م ــع فـلـسـطــن ال يــرى
ف ــي ه ــذا ال ـك ــام ّ
أي م ـبــال ـغــة ...صحيح
ّ
أن ـ ــه ي ـه ـت ـ ّـم ب ـ ـ ــأدق ال ـت ـف ــاص ـي ــل فـ ــي ك ــل
خـطــواتــه وامل ـعــارك الـتــي خــاضـهــا ،لكن
عـنــدمــا يتعلق األم ــر بفلسطني تصير
يمكن
التفاصيل عشقًا ،لدرجة أنه كان ُ ّ
أن تسأل الحاج الكبير ،كما كنا نكنيه،
عــن ش ــوارع فــي غــزة أو جنني فيجيبك
عنها» .هذه التفاصيل هي التي قادت
الـشـهـيــد إل ــى اإلش ـ ــراف شـخـصـيــا على
إي ـج ــاد ط ــري ــق ل ـل ـصــواريــخ واألس ـل ـحــة
ُ
ك ــي ت ـصــل ال ـق ـطــاع وت ـغ ـ ّـي ــر املـ ـع ــادالت،
التفافًا من الخليج إلــى البحر األحمر،
فــالـقــرن األفــري ـقــي ،م ــرورًا بـ ُـإريـتــريــا ثـ ّـم
ال ـ ـسـ ــودان ح ـيــث امل ـص ــان ــع امل ـخـ ّـص ـصــة
لتجميعها ،قبل أن ُت َ
رسل إلى املقاومة

ع ـب ــر ش ـب ــه جـ ــزيـ ــرة سـ ـيـ ـن ــاء .ك ـ ــان ه ــذا
املسار األول لرحلة الصواريخ قبل أن
ُيؤخذ القرار بــأن تصنع غــزة سالحها
بأنواعه« .عندما كان الوضع صعبًا في
سيناء ،في مراحل عدة ،وكانت املقاومة
بحاجة ماسة إلى السالح ،غامر الحاج
بفكرة أن تعبر السفن قـنــاة السويس
وتلقي األسـلـحــة ببراميل بعد دراســة
الـتـيــارات البحرية الواصلة إلــى غــزة»،
يــروي الـقـيــادي ،مضيفًا أن «املقاومني
ك ــان ــوا ي ــدخ ـل ــون م ـس ــاف ــة ق ـص ـي ــرة فــي
البحر ويلتقطون غالبيتها ...التوفيق
ٌ
اإللهي عامل أساسي في عمل الشهيد
س ـل ـي ـم ــان ــي ،لـ ـك ــن الـ ـجـ ـن ــون واإلب ـ ـ ـ ــداع
يحضران دومًا».
بعد خــروج العدو اإلسرائيلي من غزة
ّ
عام  ،2005صارت فكرة «تسلل» الحاج
إليها مطروحة عـنــده فعليًا .هــل دخل
إل ــى ال ـق ـطــاع؟ «ث ـمــة حــديــث ع ــن دخ ــول
ال ـش ـه ـي ــد عـ ـم ــاد م ـغ ـن ـيــة م ـ ـ ــرة .ال أح ــد
يـسـتـطـيــع أن ي ــؤك ــد هـ ــذا الـ ـش ــيء .لكن
ٍّ
سليماني كــان يــذكــر هــذا األم ــر كتمن،
ّ
والجد .الفكرة ْكان
وأحيانًا ما بني املزح
أمــامـهــا مــوانــع ك ـث ـيــرة ...عمليًا لــم َتــقــوَ
شوكة املقاومة وتبسط سيطرة فعلية
عـلــى غ ــزة إال بـعــد س ـن ــوات» ،يـسـتــدرك
القيادي .مع ذلك ،ما من قائد فلسطيني
ّ
بــارز ،عسكري أو سياسي ،إل والتقاه
ّ
الـحــاج ،ألنــه كــان معنيًا بلقاء الكل من
دون اس ـت ـث ـن ــاء ّ
ألي طـ ــرف م ـه ـمــا ك ــان
حجمه املـيــدانــي والشعبي ،واإلصـغــاء
إل ـي ـه ــم ف ــي أدق ال ـت ـف ــاص ـي ــل .أك ـث ــر مــن
ّ
ذلكَ ،ت ّ
وسط في حل عدد من الخالفات
بني الفصائل في مراحل مختلفة .كان
يشاركهم الطعام ،ولم تقتصر لقاءاته
معهم على إيــران ،بل جــرت في سوريا
ولـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان« ...ودول أخـ ـ ـ ـ ــرى» ،بـحـســب
القيادي نفسه.
ّ
كـ ـ ــان الـ ــرجـ ــل م ـت ــاب ـع ــا دق ـي ـق ــا لـ ـك ــل مــا
يـتـعـلــق بـفـلـسـطــن ،لـيــس ف ــي ال ـشــؤون
الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة ف ـقــط ،بــل وأيـضــا
التاريخية والجغرافية وحتى التراثية.
وق ــد أن ـش ــأ وح ـ ــدات م ـت ـع ـ ّـددة امل ـهـ ّـمــات

فــي املـلــف الفلسطيني ،مثل اإلعالمية
والسيبرانية والـحــرب النفسية ...إلــخ.
ّ
«تابع كــل شــاردة وواردة في فلسطني.
وكــان عاشقًا للقدس وتاريخ املدينة...
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون ان ـش ـغ ــل ب ـس ـب ــب ال ـح ــرب
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــا وأيـ ـض ــا ال ـي ـمــن،
وأوكـ ـ ــل ج ـ ــزءًا م ــن م ـه ـمــاتــه إلـ ــى نــائـبــه
(إسماعيل قــاآنــي ،املـســؤول عن الفيلق
اآلن) وم ـس ــؤول ــي امل ـل ـفــات املـشـهــوريــن

لما أعلن ترامب القدس
«عاصمة إلسرائيل»
سارع سليماني إلى
االتصال بغزة

ب ــأسـ ـم ــائـ ـه ــم املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــارة ،لـ ـكـ ـن ــه فــي
املحطات املفصلية كــان حاضرًا دائمًا،
ول ــم ُيـ ـف ـ ّـوت ل ـقــاء واحـ ـ ـدًا م ــع الـفـصــائــل
الفلسطينية عندما كــان ُيطلب منه».
يقول القيادي« ّ :ثمة مثال بسيط على
عمق العالقة :ملــا ق ـ ّـر َرت حماس تعديل
ميثاقها السياسي ،بادرت بأن أرسلت
إل ـي ــه ن ـس ـخــة ل ــاط ــاع عـلـيـهــا ب ـعــد أن
اعتمدها مكتبها السياسي ،لكي تأخذ
مالحظاته قبل أن تعلن امليثاق».
أمـ ـ ــا مـ ــا حـ ـص ــل ع ـل ـي ــه س ـل ـي ـم ــان ــي مــن
تسهيالت كبيرة مــن القيادة السورية
للمقاومة الفلسطينية ،فكانت تــوازي
م ــا أخ ــذت ــه ت ـلــك ال ـف ـصــائــل تـلـقــائـيــا من
دمشق خــال سـنــوات العالقة الطويلة
بينها .إذ حصل الجنرال على إذن من
الرئيس بشار األســد إلج ــراء التجارب
الصاروخية في البادية السورية ،كما
ن ــال إذن ــا بـهـبــوط ط ــائ ــرات عـلــى مــدرج

خاص في أحد املطارات العسكرية ،من
دون أن يـســأل العسكريون السوريون
ع ــن ه ــوي ــات اآلت ـ ــن والـ ـخ ــارج ــن ،إلــى
جانب امتيازات أخرى كثيرة .وما هي
إال س ـنــوات قليلة حـتــى أت ــى االخـتـبــار
ال ـص ـع ــب :الـ ـح ــرب ف ــي سـ ــوريـ ــا .ي ـجــزم
ّ
كــل العارفني بالعالقة أن سليماني لم
يـقـطــع ،حـتــى فــي أس ــوأ مــراحــل التوتر
ب ــن «حـ ـم ــاس» وإي ـ ـ ــران ،ال ـت ــواص ــل مع
الـحــركــة ،والسيما جناحها العسكري
الـ ـ ــذي اسـ ـتـ ـم ـ ّـر ف ــي تـ ــزويـ ــده بــال ـســاح
واملــال من دون تأخير أو منع .كان هذا
ثابتًا أساسيًا لــدى سليماني :ال شيء
يمنعنا من أن ندعم فلسطني حتى لو
خضنا مواجهة مباشرة مع ّ
أي فصيل
فلسطيني! وبمجرد أن انتهت املعارك
الكبرى في سوريا ،سارع الجنرال إلى
ـراف املـحــور
تـحـســن ال ـعــاقــات بــن أطـ ـ ّ
وخفض ّ
حدة
كافة ،فأصلح كثيرًا منها
التوتر في أخــرى ،على أن يأخذ الوقت
ّ
مداه في حل ما تبقى.
ح ـ ـتـ ــى األسـ ـ ــاب ـ ـ ـيـ ـ ــع األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،أج ـ ــرى
سـلـيـمــانــي لـ ـق ــاءات م ــع ع ــدد كـبـيــر من
الـقـيــاديــن الفلسطينيني ،العسكريني
والسياسيني ،دارســا معهم بالتفصيل
احتياجاتهم ّ
امللحة في ضوء الضغوط
االق ـت ـص ــادي ــة امل ـت ـصــاعــدة ع ـلــى مـحــور
امل ـق ــاوم ــةُ ،
وم ـقـ ِّـي ـمــا مـعـهــم امل ــواج ـه ــات
األخيرة مع العدو اإلسرائيلي .يستذكر
قياديون أنه في الشهر األخير من عام
 ،2017ملــا أعـلــن دونــالــد تــرامــب القدس
«عاصمة إلسرائيل» ،اتصل سليماني
بـ ـقـ ـي ــادة «كـ ـت ــائ ــب الـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام» ،الـ ـ ـ ــذراع
العسكرية لحركة «حـمــاس» ،و«سرايا
الـقــدس» ،الجناح العسكري لـ«الجهاد
اإلس ـ ــام ـ ــي» ،ف ــي غـ ـ ــزة .ك ـ ــان االتـ ـص ــال
مـبــاشـرًا و«حـمـيـمـيــا» ،وفـيــه تــأكـيــد من
الـ ـح ــاج السـ ـتـ ـم ــرار «الـ ــدعـ ــم امل ـف ـت ــوح»
لـفـصــائــل امل ـقــاومــة كــي ت ـكــون «جــاهــزة
للدفاع عن املسجد األقصى» .لم ّ
يحدد
لهم اآللـيــات والكيفية ،كما الـعــادة ،بل
ّ
«كل ّ
مقدراتنا وإمكاناتنا تحت
قال إن
تصرفكم في معركة الدفاع عن القدس».
(أ ف ب)
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لبنان

لبنان

المشهد السياسي

في الواجهة

ُ
«الثنائي» أعطى دياب ما لم يعطه للحريري

اغتيال سليماني والمهندس ال يؤخر تأليف الحكومة؟
فرضت التطورات اآلتية من صوب
بالد الرافدين ّ
تحديات جديدة وأسئلة
كثيرة عن مدى تأثيرها على مسار
التأليف الحكومي .فهل يستعجل
محور المقاومة التأليف أم ُيجري
تعديالت على سقوفه بعدما أصيب
في الصميم؟

13

ورئيس التيار الوطني الحر جبران
ووص ـ ــف ب ــ«اإلي ـجــاب ــي ال ــذي
بــاسـيــل
ِ
يحتاج الــى تفاهمات إضــافـيــة حول
بعض األسماء والحقائب».
ُ
وألنـ ــه غــال ـبــا م ــا «ت ـغ ـ ّـي ــم ف ــي ال ـخــارج
ُ ّ
وتشتي عندنا» ،بدأت األسئلة تتوالد

ّ
عما إذا كانت ُاملستجدات سوف ّ
تسرع
ُ
ستعيدها الى املدّ
تأليف الحكومة أم
ّ
وال ـج ــزر فــي ش ــأن األس ـم ــاء املــرشـحــة
ل ـ ـل ـ ـتـ ــوزيـ ــر وال ـ ـح ـ ـقـ ــائـ ــب ال ـخ ــاض ـع ــة
للتوازنات الطائفية واملذهبية؟ هل
من مصلحة محور املقاومة في لبنان

أن ُي ّ
سهل أكثر لدياب من أجل اإلفراج
ُ
عـ ــن ح ـك ــوم ـت ــه أو ي ـ ـجـ ــري ت ـع ــدي ــات
ف ــي سـقــوفــه الـتـفــاوضـيــة تــدفـعــه الــى
ّ
التشدد أكثر؟ االتجاه حتى اآلن يسير
نحو «التعجيل فــي التأليف تــداركــا
لـلـتـطــورات ،فما ُيمكن تحقيقه اآلن،

قد ال يعود ُممكنًا في حال التصعيد
وذهـ ــاب األمـ ــور ال ــى امل ـج ـهــول» ،وفــق
ّ
مــا تـ ّ
ـرجــح م ـصــادر مطلعة فــي فريق
 8آذار.
وتشير الى أن «العقد املوجودة حاليًا
ُي ـم ـك ــن تــذل ـي ـل ـهــا ،وقـ ــد ق ـط ــع فــريـقـنــا

اعتادت بيروت التي عاشت على مقولة «عراق قوي… لبنان مستقر» ّ
تهيب ما يحصل في بالد الرافدين (هيثم الموسوي)

فــي غـمــرة إشــاعــة مـنــاخ إيـجــابــي بأن
ُ
ـام
ال ـتــأل ـيــف ال ـ َح ـكــومــي ع ـلــى ب ـع ــد أيـ ـ ٍ
ق ـل ـي ـلــة ،ف ـتــحــت ال ـب ــاد عـيـنـيـهــا على
ـق م ــن امل ـن ـت ـظــر اآلتـ ـ ــي ،وأبـقـتـهـمــا
ق ـل ـ ٍ
َ
عـلــى ال ـعــراق ال ــذي وص ــل مـنــه الخبر
ـ ـ الصدمة« :الــواليــات املتحدة تغتال
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري
قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد
الشعبي أبو مهدي املهندس» .فجأة،
انحرف املركب اللبناني املثقوب ماليًا
واقـتـصــاديــا واجـتـمــاعـيــا عــن مـســاره
الــداخ ـلــي ،وأخــذتــه الــريـبــة مــن تـطـ ّـور
تصعيدي بمثل هذا الحجم الى مكان
آخــر .إذ اعتادت بيروت ،التي عاشت
ع ـل ــى م ـق ــول ــة «ع ـ ـ ــراق قـ ـ ــوي… لـبـنــان
مستقر»ّ ،
تهيب مــا يحصل فــي بالد
ال ــراف ــدي ــن .واسـ ـتـ ـه ــداف شـخـصـيــات

مصادر  8آذار« :لم ُ
يعد لدينا ترف
الوقت والدلع والوقوف عند نقاط
صغيرة كأسماء وحقائب»
ب ـح ـجــم س ـل ـي ـمــانــي واملـ ـهـ ـن ــدس عـلــى
أرض العراق يعني باملعنى السياسي
«س ـق ــوط ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـم ــر» ووالدة
ف ــوض ــى عـ ــارمـ ــة ب ــأشـ ـك ــال ُم ـخ ـت ـل ـفــة
ف ــي املـنـطـقــة ل ــن ي ـكــون لـبـنــان بمنأى
ع ـن ـه ــا .فـ ــي ظـ ــل ه ـ ــذا ال ـ ـجـ ــو ،صـ ــارت
ّ
عملية التأليف أو أقله الحديث عنها
ومتابعة مسارها ـ ـ َ
يوم أمس ـ ـ ّ
مجرد
َ
ـات ــم وس ــط
ت ـف ـص ـيــل ف ــي امل ـش ـه ــد الـ ـق ـ ِ
تـ ـخ ـ ّـوف م ــن اص ـ ـطـ ــدام تـ ـك ــون كـلـفـتــه
ُ
ّ
يهتم بما آلت إليه
كبيرة .لم يكن أحد
ّ
األم ـ ــور ف ــي م ــا يـتـعــلــق بــامل ـفـ ّـاوضــات
الـحـكــومـيــة ،وك ــأن الــزمــن تــوقــف بها
عند االجتماع الذي ُعقد أول من أمس
ّ
ب ــن ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف ح ـس ــان دي ــاب

م ــع ال ــرئ ـي ــس دي ـ ــاب ش ــوط ــا وت ـق ـ ّـدم ــا
كبيرًا» ،معتبرة أن «امللفات الداخلية،
ُ
ال ـتــي بــاتــت تـعـتـبــر صـغـيــرة ،مـقــارنــة
بــال ـحــدث اإلق ـل ـي ـمــي والـ ــدولـ ــي ،يجب
االنتهاء منها ،وخاصة أن ال ممانعة
دولية لحكومة دياب ،وألن ّ
الرد الذي
تـ ّ
ـوع ــدت ب ــه إيـ ــران يـفـتــح ال ـب ــاب على
ّ
احتماالت شتى» .واعتبرت املصادر
أن ــه «ل ــم يـ ُـعــد لــديـنــا ت ــرف ال ــوق ــت وال
الدلع وال الوقوف عند نقاط صغيرة
كأسماء وحقائب ،فاألمور ال تحتمل».
وفـيـمــا غــابــت املـعـلــومــات واملعطيات
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـن ــد األطـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة،
بـ ـق ــي الـ ـث ــاب ــت ال ــوحـ ـي ــد ه ـ ــو م ــوق ــف
رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـع ـمــاد مـيـشــال
ّ
«الحكومة
ع ـ ُـون ال ــذي ت ـحــدث عــن أن ُ
ســت ـب ـصــر الـ ـن ــور األس ـ ـبـ ــوع امل ـق ـب ــل»،
ّ
رجـ ـح ــت امل ـ ـصـ ــادر أن «ي ـح ـص ــل ذل ــك
َ
ي ــوم االث ـنــن» .وفـ ّـســرت امل ـصــادر هذا
الكالم بـ«نية الرئيس عون التسهيل،
وال سيما أن النقاط الخالفية عالقة
عـنــد األس ـم ــاء وال ـح ـقــائــب املسيحية
بالدرجة األولــى ،بسبب عــدم االتفاق
ع ـلــى اسـ ــم وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ونــائــب
رئـيــس الحكومة ووزي ــر الــدفــاع ،كما
وزي ـ َـري الطاقة وال ـعــدل» .كــذلــك «ثمة
اخ ـت ــاف ب ـشــأن ت ــوزي ــع حـقــائــب مثل
ال ـع ـم ــل والـ ـبـ ـيـ ـئ ــة» .وف ـي ـم ــا ُح ـس ـمــت
الحصة الشيعية لكل من «حزب الله»
وحركة «أمل» ( 4وزراء) بحصولهما
على حقائب املال والصحة والزراعة،
إضافة إلــى الصناعة ،قالت املصادر
إن «أس ـم ــاء الـحـصــة الـسـنـيــة تشمل:
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة واالتـ ـ ـص ـ ــاالت وال ـت ــرب ـي ــة
مبدئيًا ،منها من ّ
نفسه،
سماها دياب
ّ
وواح ــد بالتشاور مــع الـنــواب السنة
في فريق  8آذار».
وبينما تــداولــت مـعـلــومــات عــن لقاء
ب ــن دي ـ ــاب وب ــاس ـي ــل أم ـ ــس ،ل ــم يجر
ت ــأك ـي ــده ،قـ ــال رئ ـي ــس ك ـت ـلــة «ال ــوف ــاء
لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة» ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـحـ ـم ــد رع ــد
«ن ـح ــن ن ـت ـعــاطــى اآلن م ــع الـحـكــومــة
على أس ــاس أنـهــا تــأتــي حكومة لكل
اللبنانيني ،إذا أصر البعض على أن
يتعامل معها على أساس أنها ليست
حكومته وال تمثله فنحن ليس لنا
ف ــي هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة أك ـث ــر م ـم ــا ل ـهــم،
ولكن سنتعاطى إيجابًا بما يحفظ
وحــدة وطننا وكرامة شعبنا ونحن
ال نتبنى حكومات ،إنما نشارك فقط
خدمة ألهلنا».
(األخبار)

أضحى صدور مراسيم
حكومة الرئيس حسان
دياب وشيكًا ،إال أن االمتحان
الفعلي الذي ينتظرها
مزدوج :شارع الحراك والشارع
ّ
السني ،لكن أيضًا الوصول
الى مجلس النواب ومثولها
أمامه .ال تخشى الثقة ،بل
الالعبين بنار الميثاقية
نقوال ناصيف
رغ ـ ـ ــم ال ـ ـش ـ ـ ّـد املـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــادل ب ـ ــن األف ـ ــرق ـ ــاء
املـشــاركــن ،مــع الــرئـيــس املـكـلــف حسان
دي ـ ـ ـ ـ ــاب ،ف ـ ــي ت ــألـ ـي ــف الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـلــى
األس ـ ـمـ ــاء أكـ ـث ــر م ـن ـهــا ع ـل ــى ال ـح ـقــائــب،
وق ــد أض ـح ــت ف ــي مـعـظـمـهــا مـحـســومــة
وموزعة الحصص عليهم ،من الواضح
أن الـشــق اآلخ ــر مــن ه ــذه املـهـمــة يتركز
ع ـلــى مــرح ـلــة م ــا ب ـعــد صـ ــدور مــراسـيــم
الحكومة الجديدة .من الوهم االعتقاد
أنها ما إن تحوز ثقة البرملان ستكتفي
بستة أشـهــر فــي الـحـكــم .حكومة 2019
بــرئــاســة الــرئـيــس سـعــد الـحــريــري على
إثـ ــر االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة ق ـب ــل سـتــة
أش ـ ـهـ ــر ،ت ــوق ـع ــت ل ـن ـف ـس ـهــا أن تـسـتـمــر
طوال النصف الثاني من والية الرئيس
م ـي ـشــال ع ـ ــون ،ب ـيــد أن ـه ــا س ـق ـطــت بعد
 8أشـهــر وسـتــة أي ــام .كــان املـتــوقــع بقاء
ال ـ ـحـ ــريـ ــري فـ ــي ال ـ ـسـ ــرايـ ــا ط ـ ـ ــوال سـنــي
الوالية ،فإذا الرجل ُيخرج نفسه بنفسه
وال يعود.
ب ـض ـع ــة م ـع ـط ـي ــات ي ـق ــارب ـه ــا األفـ ــرقـ ــاء
املـعـنـيــون بتأليف الـحـكــومــة باهتمام،
ويأخذونها في االعتبار:
 - 1ال ع ــودة ال ــى مــا قـبــل تكليف ديــاب
بعد إيصاد األبواب بإحكام أمام عودة
ال ـح ــري ــري ال ــى ال ـس ــراي ــا .وه ــو ال ــره ــان
األساسي الــذي عـ ّـول عليه غــداة تكليف
سواه ،وتوقع أن يحمل تصعيد الشارع
ّ
السني ديــاب على االع ـتــذار عــن تأليف
الحكومة .وفيما يمضي الحريري إجازة
األعياد في باريس كأنه غير معني بما
ي ـج ــري ف ــي ل ـب ـنــان ،وال يـ ــرأس حـكــومــة
تصريف األعمال ،وال شأن له بالضائقة
ّ
وتسيب الشارع،
النقدية ُ واالقتصادية
َ
ّ
كان خلفه بتأن ملموس يحاول تفكيك

ليس حتميًا أن عمر الحكومة الجديدة  6أشهر فقط (هيثم الموسوي)

العقد والعراقيل من غير أن يجد نفسه
ملزمًا بتقديم تنازالت فادحة.
 - 2ال ج ــدال فــي أن مــراسـيــم الحكومة
ال ـج ــدي ــدة س ـتـب ـصــر الـ ـن ــور خـ ــال أي ــام
ّ
التصور الذي
قليلة ،تبعًا ملعظم عناصر
وضـعــه لـهــا الــرئـيــس املـكـلــف :مصغرة،
وزراء تكنوقراط ليس بينهم نــواب وال
حــزب ـيــون .أحـ ــرز مـكـسـبــا أســاس ـيــا غير
محسوب بحمله الثنائي الشيعي على
الـتـخـلــي عـمــا لــم يـكــن مـتــوقـعــا الـتـنــازل
ع ـ ـنـ ــه ،وكـ ـ ـ ــان ف ـ ــي صـ ـل ــب الـ ـ ـخ ـ ــاف مــع
الحريري .لن تكون الحكومة الجديدة
تكنو ـ ـ سياسية تبعًا ملا ّ
أعد له رئيس
الجمهورية والثنائي الشيعي عندما
ف ـ ــاوض الـ ـح ــري ــري ،ث ــم ع ـنــدمــا ف ــاوض
امل ــرش ـح ــن ال ـث ــاث ــة ل ـت ــرؤس الـحـكــومــة
قبل اعتذارهم ،ثم عندما بدأ التفاوض
م ــع ديـ ـ ــاب .ت ـســاهــل ال ـث ـنــائــي الـشـيـعــي
بــالـتـخـلــي ع ــن ت ــوزي ــر الـ ـن ــواب ووزراء
ّ
وتسمر أمــام خط الدفاع
الصف األول،
األخير وهو حكومة تكنو ـ ـ سياسية.
الـ ـي ــوم ،ل ــم ي ـعــد أح ــد ي ـت ـحــدث ع ــن هــذا
ال ـشــرط بـمــا فـيــه ال ـفــريــق الـشـيـعــي ،من
غير أن يتوجس أو يشكك في الرئيس
املـ ـكـ ـل ــف .لـ ــم ي ـع ــد يـ ـص ـ ّـر ع ـل ــى ال ـغ ـط ــاء
السياسي الذي يوفره الوزراء الحزبيون
لـلــوزراء الخبراء ،وال التمسك باحترام
ن ـتــائــج ان ـت ـخــابــات  .2018ن ـشــأت لـلـتـ ّـو
مـعــادلــة جــديــدة أك ــدت شــراكــة التأليف
بــن الرئيس املكلف والكتل الرئيسية:
ت ـجــاريــه ال ـك ـتــل ف ــي ت ــوزي ــر تـكـنــوقــراط
وإن انبثقت تسمية بعضهم منها هي

بــالــذات مــن غير أن يكون حزبيًا فيها،
فــي مقابل تسليم الــرئـيــس املكلف بأن
الكتل هذه تمثل الغالبية النيابية التي
تمسك بعنق حكومته في البرملان.
 - 3ستمثل حكومة ديــاب أمــام مجلس
ال ـ ـنـ ــواب ،وس ـت ـح ــوز ال ـث ـق ــة بــالـغــالـبـيــة
املـطـلـقــة أو الـغــالـبـيــة الـنـسـبـيــة ف ــي ظل
توافر النصاب القانوني للجلسة تبعًا
للمادة  34مــن الــدسـتــور ،وهــو النصف

وازن الثنائي بين
ّ
تخليه عن حكومة
تكنوسياسية وإمساكه
بالغالبية النيابية

زائ ـدًا واح ـدًا .عــام  ،2004حــازت حكومة
الرئيس عمر كرامي ثقة نسبية هي 59
صــوتــا بسبب مقاطعة تـيــار املستقبل
وحـلـفــائــه ل ـهــا ،وف ــي ع ــام  ،2011حــازت
ح ـكــومــة الــرئ ـيــس نـجـيــب مـيـقــاتــي ثقة
 68نائبًا ،أكثر بقليل من النصف زائدًا
واح ـدًاُ ،
ووصفت ـ ـ كما من قبل حكومة
كــرامــي ـ ـ ـ ـ بــأنـهــا ذات ل ــون واحـ ــد .كذلك
حـ ـ ــازت ح ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس تـ ـم ــام س ــام

عــام  2013ثقة  68صــوتــا ،رغــم أن تيار
املستقبل كان في عدادها .بيد أن املثل
األسطع على عالقة محتملة بني الثقة
املتدنية ومقدرة الحكومة على ممارسة
الحكم يكمن في حكومة ّ .2011
حرض
ّ
الحريري الـشــارع السني على ميقاتي
ودفـعــه الــى الشغب ،مــن غير أن يتمكن
من حمل الرئيس املكلف آنذاك ،رغم طول
امل ــدة الـتــي استغرقها التأليف وبلغت
 139يومًا ،على االعتذار أو إخفاقه في
أن ي ـح ـكــم .ف ـص ـمــدت ح ـكــومــة مـيـقــاتــي
طوال سنتني وشهرين وأسبوع .اللعبة
نـفـسـهــا ك ــرره ــا ال ـحــريــري ف ــور تكليف
دياب ،وال يزال يطلق ـ ـ وإن عبثًا ـ ـ الزمام
ألن ـصــاره فــي بـيــروت والـبـقــاع األوســط
وبعض الشمال إلقفال الطرق.
في أي من الحكومات تلك ،وخصوصًا
ح ـكــومــة م ـي ـقــاتــي ال ـت ــي قــاط ـع ـهــا تـيــار
املستقبل من غير أن يتمثل فيها ،كذلك
حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب
ما خال وليد جنبالط الذي انضم إليها،
ُ
الوطنية.
لم تثر فيها مسألة امليثاقية
ّ
في حكومة  ،2011جلس الــوزراء السنة
على مقاعدهم ولم يكن بينهم َمن ّ
يمت
بـصـلــة ل ـل ـحــريــري ،م ــن دون أن ي ـتــذرع
أحـ ــد م ــا بــاف ـت ـقــار ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ال ــى ال ـش ــرط الـصـلــب لـلـمـيـثــاقـيــة ،وهــو
استبعاد طائفة عنها.
 - 4مع أن دار الفتوى لم تستقبل حتى
اآلن الرئيس املكلف ،رغم التقليد املتبع
بزيارته إياها فور تكليفه ،إال أن املفتي
الـشـيــخ عـبــد الـلـطـيــف دريـ ــان ل ــم يتخذ
م ــوق ـف ــا س ـل ـب ـيــا م ــن ت ـك ـل ـيــف ديـ ـ ــاب وال
نـ ــاوأه ،مكتفيًا بــالـصـمــت .وه ــو موقف
مترجح ما بني سلبية ظاهرة وإيجابية
مضمرة غير كافية ،ما دام صاحب الدار
ل ــم ي ـقــل ح ـتــى اآلن إن ــه ّال ي ــري ــده .ومــع
أن ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف ي ّـفــضــل اح ـت ـضــان
املرجعية الدينية السنية األولــى له في
مـفــاوضــات شــاقــة يجريها مــع الثنائي
الشيعيّ ،
فسر البعض الصمت والتريث
الواضحني لدار اإلفتاء كما لو أنه يمنح
الــرئّـيــس املـكـلــف حـظــوظــا إضــاف ـيــة كي
ّ
يتيقن من الحكومة التي يؤلفها ،ومن
أن ال افتئات على حصة الطائفة فيها
وال ع ـلــى ص ــاح ـي ــات ال ــرئ ـي ــس املـكـلــف
املتصلة مباشرة بالتأليف .عناد دياب
ّ
فــي اإلص ــرار على شــروطــه ،زك ــى أيضًا
الـ ـف ــرص ــة الـ ـت ــي م ـن ـحــه إيـ ــاهـ ــا الـ ـح ــراك
ال ـش ـع ـب ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـل ــزم ال ـت ـه ــدئ ــة ب ـ ــإزاء
الرئيس املكلف وينتظر صدور مراسيم
الحكومة الجديدة.

تقرير

ّ
هل يعفى المتخلفون عن سداد القروض من الغرامات؟
ّ
تحفظ المصارفّ ،
أقرت
بالرغم من
لجنة المال والموازنة النيابية اقتراح
اإلجراءات التي تتخذها المصارف
تجميد ّ
بحق المتخلفين عن سداد القروض
المدعومة من مصرف لبنان
إيلي الفرزلي
أن ـه ــت لـجـنــة املـ ــال ال ـن ـيــاب ـيــة دراس ــة
ّ
وأعد رئيسها إبراهيم
موازنة ،2020
ك ـن ـعــان ال ـت ـقــريــر ال ـن ـه ــائ ــي ،تـمـهـيـدًا
لــرفـعـهــا إل ــى الـهـيـئــة ال ـعــامــة ،بعدما
أنجزت وزارة املال بدورها احتساب
ال ـت ـع ــدي ــات الـ ـت ــي أق ــرت ـه ــا ال ـل ـج ـنــة.
تلك التعديالت ساهمت فــي خفض
العجز ،ما يصل إلى ألف مليار ليرة.
لكن مــع ذلــك ،ال أحــد ينظر إلــى هذه
األرق ــام بوصفها إنـجــازًا .كــل مــن في

اللجنة يــدرك أن تقدير اإلي ــرادات لن
يصيب ،بــل سيتراجع بشكل كبير،
ف ـي ـمــا ال ـن ـف ـق ــات س ـت ــرت ـف ــع .ذلـ ــك أم ــر
بـ ــدأت ت ـبــاش ـيــره تـظـهــر ف ــي األش ـهــر
األخيرة من العام املاضي ،وال يبدو
ّ
أن ــه سـ ُـيـحــل فــي امل ــدى امل ـن ـظــور ،بما
ي ـن ــذر أن ي ـف ــوق ال ـع ـجــز امل ـح ـقــق كل
توقعات .لكن مع ذلك ،يبدو جليًا أن
التعديالت التي طرأت على املشروع،
فــي لجنة امل ــال ،ســاهـمــت فــي إدخ ــال
بـعــض الـبـنــود املـتـصـلــة باستفحال
األزمة املالية واالقتصادية.
أبـ ــرز م ــا تـضـمـنــه املـ ـش ــروع ،ف ــي هــذا
ال ـصــدد ،هــو امل ــادة  ،36الـتــي تتعلق
بـ ــإع ـ ـفـ ــاء امل ـ ـتـ ــأخـ ــريـ ــن عـ ـ ــن ت ـس ــدي ــد
ال ـ ـقـ ــروض امل ـص ــرف ـي ــة امل ــدع ــوم ــة مــن
أي إج ـ ـ ــراءات ع ـقــاب ـيــة ،ح ـتــى نـهــايــة
ح ــزي ــران امل ـق ـبــل ،م ــع مـفـعــول رجـعــي
يبدأ من األول من شهر تشرين األول.
فــي الـجـلـســة األخ ـي ــرة ال ـتــي عقدتها
ال ـل ـج ـن ــة ،ب ـح ـض ــور ح ــاك ــم م ـصــرف

ل ـب ـن ــان ورئـ ـي ــس ج ـم ـع ـيــة املـ ـص ـ ّـارف
وع ـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن املـ ـ ـص ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــن ،تـ ـح ــف ــظ
املصرفيون على االقتراح الذي قدمه
ال ـن ــائ ــب ع ـل ــي فـ ـي ــاض .ح ـج ـت ـهــم أن ــه
يـشـكــل إع ـ ــادة ج ــدول ــة ل ـل ــدي ـ ُـون .لكن
ال ـنــص الـنـهــائــي لــاق ـتــراح ث ـ ّـب ــت في
املــوازنــة .اإلعفاء يشمل كل القروض
املصرفية املدعومة من قبل مصرف
لبنان ،إن كانت إسكانية أو صناعية
أو زراعية أو تكنولوجية أو بيئية.
ّ
يتحول االقتراح إلى قانون بعد.
لم
يحتاج إلى إقرار املوازنة في الهيئة
العامة حتى يصبح نافذًاُ .
ويتوقع
أن ال يلقى معارضة قاسية ،إال إذا
أصر النواب ،أعضاء مجالس إدارة
املصارف ووكالئها وكبار مودعيها،
ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع ع ــن م ـصــال ـح ـهــا عـلــى
حـســاب املـقـتــرضــن .لـكــن حـتــى هــذه
االعـ ـت ــراض ــات ،إن وج ـ ــدت ،سـتـكــون
م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــدودة ،ألن املـ ـ ـس ـ ــأل ـ ــة ت ـ ـطـ ــاول
ش ــري ـح ــة واسـ ـع ــة م ــن امل ـت ـض ــرري ــن،

وخ ــاص ــة أن ن ــص االقـ ـت ــراح حــرص
على تقديم تسهيالت ال تؤثر على
م ــاء ة امل ـص ــارف ،فــا تـعــديــل ملعدل
الـ ـف ــائ ــدة وال ت ـع ــدي ــل ملـ ــدة ال ـق ــرض،
بـ ــل ت ــأجـ ـي ــل ل ــاسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات .ل ـكــن
األهـ ــم أن االقـ ـت ــراح يـمـنــع امل ـصــارف
م ــن ف ــرض إج ــراء ات ـه ــا امل ـع ـت ــادة في
ّ
حــاالت التخلف عن ّالدفع .فبحسب
امل ـس ـت ـنــدات ال ـت ــي يــوق ـع ـهــا الـعـمــاء
لـ ـحـ ـظ ــة الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـقـ ــرض
ال ـس ـك ـنــي ،ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،فــإنــه
ب ـعــد ّ مـ ــرور ث ــاث ــة إل ــى س ـتــة أش ـهــر،
ي ـحــق لـلـمـصــرف إل ـغ ــاء ال ــدع ــم على
ال ـق ــرض وت ـح ــري ــر ال ـف ــائ ــدة (رف ـع ـهــا
إل ــى مـعــدلـهــا ال ـت ـج ــاري) ،كـمــا يحق
للمصرف مـصــادرة العقار وطرحه
فــي امل ــزاد الـعـلـنــي إذا تــأخــرت فترة
ّ
التخلف عن السداد .هذه اإلجراء ات
سيكون مصيرها التجميد إلــى ما
بعد نهاية حزيران.
ي ـش ــدد م ـع ـ ّـد االقـ ـت ــراح ع ـلــى أن هــذه

املـ ـ ـ ــادة ال ت ـع ـف ــى مـ ــن أي ق ـ ــرض وال
تـشـجــع عـلــى ع ــدم ال ــدف ــع ،لكنها في
املـقــابــل ّ
تقيد إرادة الــدائــن فــي حالة
التعسر.
خ ــاف ــا ملـ ــا س ـع ــى املـ ـص ــرفـ ـي ــون إل ــى
الـتـحــذيــر م ـنــه ،فـقــد راع ــت املـ ــادة 36
م ـس ــأل ــة ال ــرب ــط ب ــن مـ ـ ــاءة ال ـب ـنــوك
وقدرتها على تمويل نفسها ،وبني
حماية املقترضني في ظل األزمة غير
املسبوقة التي يعيشها اللبنانيون.
فــي األسـبــاب املوجبة ،يشير فياض
إلى أنه «مراعاة ألوضــاع املواطنني،
من أفراد وأصحاب مصالح ،ونتيجة
ل ـخ ـس ــارة عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـعــام ـلــن
فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص رواتـ ـبـ ـه ــم أو
تخفيضها ،جرى إعداد هذه املادة».
أم ــا امل ـ ــادة نـفـسـهــا ف ـت ـنـ ّـص ع ـلــى أنــه
ُ ّ
«خــافــا ألي نــص آخ ــر ،تـعــلــق حتى
تاريخ  ،2020/6/30مفاعيل البنود
ال ـت ـعــاقــديــة املـتـعـلـقــة بــالـتـخـلــف عن
تسديد القروض املدعومة من سكنية

إعفاءات ُ 2019ت ّ
جدد في موازنة ( 2020هيثم الموسوي)

تمديد مهل دفع
القروض المدعومة
بمفعول رجعي من
أول تشرين األول

وصـ ـن ــاعـ ـي ــة وزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وس ـي ــاح ـي ــة
وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية،
بـحـيــث ال ت ـســري عـلــى امل ـق ـتــرض أي
ج ـ ــزاءات قــانــونـيــة أو تـعــاقــديــة ،بما
ف ــي ذل ــك زي ـ ــادة عـلــى م ـعــدل الـفــائــدة
بسبب التأخر أو التعسر في تسديد
ق ــرض أو أي م ــن أق ـســاطــه ف ــي املـهــل
املحددة قانونيًا أوتعاقديًا ،اعتبارًا

ّ
مـ ــن  .2020/10/1وتـ ـع ــل ــق جـمـيــع
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة والـقـضــائـيــة
التي بوشرت أو اتخذت اعتبارًا من
األول من تشرين األول.
وخالفًا ملا يسوقه أصحاب املصارف،
ّ
يصر النائب علي فياض على أن هذه
ّ
املــادة ال تشكل إعــادة هيكلة للديون
وال إعــادة تشكيل للفائدة .Rerating
كما يلفت إلى أنه بعد انقضاء الستة
أشـ ـه ــر ،ال ي ـك ــون ب ــإم ـك ــان امل ـص ــارف
العودة إلى تحصيل الفائدة بمفعول
رجعي.
إض ــاف ــة إل ــى تـمــديــد مـهــل ال ـق ــروض،
راعـ ــت م ــوازن ــة  2020ع ــدم اس ـت ـفــادة
ال ـل ـب ـنــان ـيــن م ــن ال ـت ـس ـه ـي ــات ال ـتــي
ّ
تضمنتها موازنة عام  ،2019بسبب
األزم ــة التي طــاولــت بتداعياتها كل
األفـ ـ ـ ــراد وال ـ ـشـ ــركـ ــات .ول ــذل ــك نـصــت
املـ ـ ــادة  22م ـن ـهــا ع ـلــى ت ـمــديــد املـهــل
املنصوص عليها في عدد من املواد
الواردة في قانون موازنة عام ،2019

والـ ـت ــي ت ـت ـع ـلــق ب ـخ ـفــض ال ـغ ــرام ــات
وت ـم ــدي ــد م ـهــل الـ ـس ــداد واإلعـ ـف ــاءات
وتقسيط الـضــرائــب (املـ ــواد ،22 ،21
،37 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،30 ،29 ،28
.)70 ،58 ،51 ،49 ،41 ،40 ،39 ،38
فــي امل ــادة  ،37أق ــرت الـلـجـنــة وجــوب
أن تستوفي الدولة جميع الضرائب
وال ـ ــرس ـ ــوم واألجـ ـ ـ ــور ع ــن ك ــل أن ـ ــواع
الخدمات التي تقدمها ،عبر مختلف
أنواع املؤسسات اململوكة أو املمولة
أو امل ـ ــدارة ،كـلـيــا أو جــزئـيــا ،مــن قبل
الــدولــة ،بالليرة اللبنانية فقط ،بما
فيها دفع إيجارات املباني املستأجرة
من قبل الدولة.
وإذا اقتضت الضرورة معادلة الليرة
اللبنانية بأي عملة أجنبية بالنسبة
إل ــى أج ــور بـعــض ال ـخــدمــات ،فيكون
ذلك إلزاميًا وفقًا للتسعيرة الرسمية
الـ ـت ــي ي ـف ــرض ـه ــا امل ـ ـصـ ــرف امل ــرك ــزي
ال ـل ـب ـنــانــي .ت ـلــك اإلج ـ ـ ـ ــراءات تتعلق
ح ـص ـرًا ب ــاإلي ـج ــارات الـحـكــومـيــة ،إال

أن فــي الـلـجـنــة مــن ب ــدأ الـحــديــث عن
إم ـكــان ـيــة اس ـت ـي ـفــاء ب ـ ــدالت اإلي ـج ــار
امل ـس ـج ـل ــة بـ ـ ــالـ ـ ــدوالر ،ب ـم ــا ي ــوازي ـه ــا
بالعملة الوطنية بالسعر الرسمي ال
بسعر السوق.
كـ ـ ــذلـ ـ ــك ،ف ـ ـقـ ــد تـ ـضـ ـمـ ـن ــت املـ ـ ـ ـ ـ ــادة 40
ال ـن ــص ال ـق ــان ــون ــي امل ـق ـت ــرح لـتـعــديــل
ق ـي ـم ــة ضـ ـم ــان الـ ـ ــودائـ ـ ــع امل ـص ــرف ـي ــة
املشمولة بضمانة مؤسسة ضمان
ال ــودائ ــع امل ـصــرف ـيــة .بـحـيــث تضمن
املؤسسة لــدى املـصــارف العاملة في
ل ـب ـنــان ال ــودائ ــع بــالـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة
وب ــالـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة م ـه ـمــا ك ــان
نوع هذه الودائع أو أجلها .وتشمل
ال ـ ـض ـ ـمـ ــانـ ــة ،ل ـ ـغـ ــايـ ــة مـ ـبـ ـل ــغ خ ـم ـســة
وسبعني مليون ليرة لبنانية أو ما
ً
يعادله بالعمالت األجنبية رأسماال
وفــائــدة ،مجموع حـســابــات الــودائــع
العائدة ملودع واحد لدى ّ
أي مصرف
وي ـع ـت ـب ــر م ــرك ــز امل ـ ـصـ ــرف وف ــروع ــه
مؤسسة واحدة...
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لبنان

لبنان

ّ
أولويات سالمة ال تتبدل:
حماية الدائنين وسحق الفقراء
قضية اليوم

تقرير
السياسيين:
تحويالت
َ
سالمة ي ِعد
بنشر األرقام!
ال ـن ـق ــاش الـ ـ ــذي دار ف ــي ال ـل ـقــاء
ال ـش ـه ــري ب ــن ال ـح ــاك ــم ري ــاض
ســامــة واملـ ـص ــارف ،يـشــي بــأن
س ــام ــة ك ـ ــان «يـ ـضـ ـح ــك» عـلــى
النواب الذين ليس لديهم املعرفة
القانونية أو الكفاءة ملساءلته ،أو
أنهم كانوا متفقني على مسرحية
هزلية تخلص بتصريحات عن
متابعة التحويالت املالية العائدة
لسياسيني إلى خارج لبنان .ففي
اللقاء ،أوضح سالمة اآلتــي« :إن
ّ
هيئة التحقيق الخاصة لم تتلق
من الـخــارج ،من املـصــارف التي
ّ
تلقت الـتـحــويــات ،أي مراجعة،
ذلك أن واجبها معرفة أصحابها
وم ـصــدر ه ــذه األم ـ ــوال .كـمــا أن
مسؤولي االمتثال في املصارف
لم يبلغوا عن أي حركات أموال
غ ـيــر طـبـيـعـيــة لـهـيـئــة الـتـحـقـيــق
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة .م ـ ـ ـصـ ـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان
س ـي ـن ـشــر امل ـع ـط ـي ــات واألرقـ ـ ـ ــام
وتظهر عندها الحقيقة».
وم ــا ي ـع ـ ّـزز ه ــذا االس ـت ـن ـتــاج أن
ب ـع ــض ال ـ ـنـ ــواب ط ــال ـب ــوا ســامــة
بـ ــال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
ل ـت ـحــويــل أم ــوال ـه ــا م ــن ال ـخ ــارج،
ل ـك ـنــه أوض ـ ــح أم ـ ــام املـصــرفـيــن
اآلتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي« :ه ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاك حـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ل ـ ـ ـ ــدى امل ـ ـ ـصـ ـ ــارف
املـ ــراس ـ ـلـ ــة ي ـق ــاب ـل ـه ــا الـ ـت ــزام ــات
على امل ـصــارف اللبنانية ،وهي
مــربــوطــة بــاعـتـمــادات مستندية
لتمويل التجارة الخارجية كما
سـبــق وأوض ـحــه فــي لجنة املــال
واملوازنة».

محمد وهبة
ال يــزال الدائنون على رأس أولويات
حــاكــم مـصــرف لبنان ري ــاض سالمة.
ك ـ ــل م ـ ــا يـ ـسـ ـع ــى إل ـ ـيـ ــه ه ـ ــو أن ي ـن ــال
رضـ ــاهـ ــم ،سـ ـ ــواء ك ــان ــوا مـ ـص ــارف أم
ص ـنــاديــق اس ـت ـث ـمــاريــة أو أي شــركــة
محلية وخارجية .لذا ّ
قدم لهم عرضًا،
االث ـ ـنـ ــن امل ـ ــاض ـ ــي ،ل ـل ـق ـي ــام بـعـمـلـيــة
استبدال تشمل حصوله على سندات
يــوروبــونــدز محمولة منهم تستحق
ف ــي آذار ون ـي ـس ــان وحـ ــزيـ ــران ،2020
مقابل منحهم سندات طويلة األجل
م ــن م ـح ـف ـظ ـتــه .ل ــم ي ـف ـصــح ع ــن سـعــر
االستبدال لكل شريحة من السندات،
ّ
لـ ـك ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن ـ ـ ــه س ـي ـت ـخ ــل ــى عــن
السندات التي حصل عليها من وزارة
امل ـ ــال أخـ ـيـ ـرًا ب ـف ــائ ــدة  %11.5و%12
وتستحق في  2029و( 2035قيمتها
اإلجمالية  3مليارات دوالر) ،ما يعني
أن حــام ـلــي ه ــذه ال ـس ـن ــدات الـطــويـلــة

عرض الحاكم على المصارف
استبدال سندات يوروبوندز قصيرة
األجل بأخرى يحملها طويلة األجل
األج ــل سيحصلون على أرب ــاح أكبر
نــاتـجــة مــن فــوائــدهــا املــرتـفـعــة ،فيما
سيضمن ســامــة بعد حصوله على
الـسـنــدات القصيرة األجــل أال يطالب
اي أج ـن ـبــي بـتـســديــد قـيـمـتـهــا خ ــارج
لـ ـبـ ـن ــان ف ـت ـس ـب ــب ن ــزف ــا إض ــافـ ـي ــا فــي
بالعمالت األجنبية .في
احتياطاته
ّ
امل ـحـ ّـص ـلــة ،ي ـت ـســنــى ل ــري ــاض ســامــة
ممارسة لعبته املفضلة :شــراء املزيد
من الوقت .هنا ،أيضًا ،ليس مهمًا من
يدفع كلفة هذا الوقت .فهو ال يكترث
لـلـمــودعــن الــذيــن تحتجز امل ـصــارف
أم ــوالـ ـه ــم وم ـ ّـدخ ــراتـ ـه ــم بــالـتـنـسـيــق
مـ ـع ــه ،وال ي ـه ـمــه أن م ــن ي ــدف ــع كـلـفــة
ان ـخ ـف ــاض ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة ف ــي ال ـســوق
امل ــوازي ــة ه ــم أج ـ ــراء ال ـق ـطــاعــن ال ـعــام
والـخــاص الــذيــن يتقاضون رواتبهم
ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ،و«آخ ـ ـ ـ ـ ّـر هـ ـ ّـمـ ــه» أن ي ـك ــون
هناك ركــود تضخمي قاتل ملــا تبقى
م ــن ن ـشــاطــات اق ـت ـصــاديــة ذات قيمة
وللطبقتني الفقيرة
مضافة في لبنان ً ّ
والوسطى ...هو أصال سخر مقدرات

مقدمات نقدية
في رأس المال

(هيثم الموسوي)

لبنان وأم ــوال املغتربني لخدمة هذا
الــديــن ،وهــو الـيــوم يعرض عليهم أن
يـغــرفــوا املــزيــد مــن امل ــال ال ـعــام خالفًا
لكل اآلراء واملواقف التي تنصح بأن
يتوقف لبنان عن سداد الدين .سلوك

ّ
إقفال جزئي للمصارفّ ...
يمهد إلقفال كلي
ّ
املصارف ،هو مؤشر على
ربما يكون خبر إقفال فروع املصارف في عكار بقرار من جمعية ّ
الكلي بعدما بدأت ّ
تتعرض
أن املصارف ستحاول خالل األيام املقبلة البحث عن ذرائع لإلقفال
لضغوط من َقبل مودعني يرفضون اإلجــراءات غير القانونية للمصارف ،ويطالبون بأموالهم
بأساليب سلمية .هذا األمــر ،لو حصل ،فإنه مقلق جـدًا ،ألنه يعني أن املصارف لم يعد لديها
القدرة على االستمرار في إدارة السيولة التي بــدأت تنعكس سلبًا على مالءتها .وهــذا القرار
يتناسب مع املوقف الذي أطلقته نقابة موظفي املصارف رفضًا للتهديدات التي يتعرض لها
املوظفون ،إال أنها شطحت في اتجاه اعتبار املصارف قيمة وطنية ،متناسية أن هذه املصارف
والجهات الرقابية عليها تمارس أبشع جريمة من خالل حجز ودائع الزبائن من دون أي ّ
مبرر
قانوني.
وأتى قرار املصارف إقفال أبوابها في عكار بذريعة خالف نشب بني مجموعة من املنتفضني
ورجل أمن ،بعدما دعمت املجموعة مطلب أحد املودعني بالحصول على مبلغ مالي يحتاج إليه،
ّ
ّ
يفوق السقف غير القانوني الذي حـ ّـدده املصرف .وتدخل أحد رجال األمــن ،متلفظًا بعبارات
طائفيةّ .
وتطور الخالف إلى اعتداء رجال األمن على املنتفضني .وبهذه الذريعة ،قررت املصارف
إقفال أبواب فروعها في عكار!
(األخبار)

سالمة يشي بأن أولوياته لم تتبدل:
سـحــق الـطـبـقــات الـفـقـيــرة والــوسـطــى
وحماية مصالح الدائنني.
عـ ـ ـ ــرض س ـ ــام ـ ــة جـ ـ ـ ــاء يـ ـ ـ ــوم االث ـ ـنـ ــن
املاضي في اللقاء الشهري الذي عقده
مــع مجلس إدارة جمعية امل ـصــارف.
م ــا قــالــه ف ــي ال ـل ـقــاء يـشـيــر إل ــى أن ــه ال
ّ
يتمسك بالقيود التي فرضتها
يــزال
امل ـ ـصـ ــارف ب ـش ـكــل اس ـت ـن ـســابــي عـلــى
ودائـ ــع الــزبــائــن ،وأن ــه يــرفــض تنفيذ
عملية إعــادة هيكلة للدين العام رغم
كــل النصائح الـتــي تلقاها بـضــرورة
ال ـت ــوق ــف ع ــن س ـ ــداد ال ــدي ــون وال ـب ــدء
بإجراءات التفاوض مع الدائنني على
نسبة االقتطاع من الـسـنــدات ...طبعًا
هذا األمر ال يقع ضمن صالحياته ،إال
أن سالمة بوصفه يهيمن على القرار
املــالــي فــي لـبـنــان ،هــو امل ـســؤول األول
عن هذا امللف.
على أي ح ــال ،دفــع الحاكم املـصــارف
لـلـقـيــام بـعـمـلـيــة اس ـت ـب ــدال ال ـس ـنــدات
واعـ ـ ـ ـ ـ ـدًا إيـ ـ ــاهـ ـ ــا ب ـ ـ ــاألم ـ ـ ــان وب ـت ـح ـم ــل
الخسائر عنها ،ســواء أجريت عملية
إعـ ـ ـ ـ ــادة ج ـ ــدول ـ ــة ال ـ ــدي ـ ــن أو ل ـ ــم ت ـت ــم:
«هـكــذا عملية ،تحول مــن دون إعــادة
ّ
ج ــدول ــة مـمـكـنــة ال ـح ــدوث ق ــد يـتــرتــب
عـنـهــا خ ـســائــر ع ـلــى املـ ـص ــارف ،وفــي
حــال انتفت الحاجة إلعــادة الجدولة
نجري عملية االسـتـبــدال معكوسة».

امل ـ ـص ـ ــارف وص ـ ـنـ ــاديـ ــق االس ـت ـث ـم ــار
ستكون رابحة على الجهتني!
وك ـع ــادت ــه ،ل ــم يـكـتــف ســامــة بتقديم
هــديــة واحـ ــدة لـلـمـصــارف ال ـتــي يقال
إن ـ ـهـ ــا خ ــذلـ ـت ــه ف ـ ــي األزمـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
ّ
وهربت أموالها إلى الخارج ،فأعلمها
ب ــأن «ه ـن ــاك تــوج ـهــا لـتـعـلـيــق الـعـمــل
بالتعميم املـتـعـلــق بتطبيق املـعـيــار
امل ـح ــاس ـب ــي الـ ــدولـ ــي  IFRS9بـسـبــب
الـظــروف االستثنائية ،وأن مشروعًا
فــي ه ــذا اإلط ــار أعـ ّـدتــه لجنة الــرقــابــة
ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف وسـ ـي ــأخ ــذه مــراق ـبــو
الحسابات في االعتبار نظرًا لصدور
عــن الـ ـ  Regulatorsمــع تسجيلهم ما
يعرف بالـ  .»Disclaimerوهذه العبارة
األخـيــرة تعني أن مدققي الحسابات
ل ــن ي ـسـ ّـج ـلــوا ف ــي ال ـت ـقــاريــر املـتـعـلـقــة
بـحـســابــات امل ـصــارف أنـهــم مــوافـقــون
على دقة الحسابات ،ما يمكن أن يكون
سببه عدم تمكينهم من االطالع على
ال ـح ـســابــات أو تـطـبـيــق ك ــل إجـ ــراءات
الرقابة وسواها من عمليات االمتناع
ال ـتــي ق ــد ي ـمــارس ـهــا امل ـص ــرف إلعــاقــة
عملية التدقيق (يمكن االط ــاع على
معنى  Disclaimerعلى الرابط اآلتي:
https://www.accountingtools.com/
disclaimer-of-/16/2/2018/articles
.)opinion
ول ــم يـعــف ســامــة نـفـســه م ــن تحليل
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نتائج سياساته النقدية ،إذ اشار إلى
أن «لبنان ّ
يتجه إلى اقتصاد نقدي»،
مشيرًا إلى أن السحوبات الورقية من
مصرف لبنان بلغت في فترة األعياد
 130مليار ليرة يوميًا في مقابل 50
م ـل ـيــارًا ف ــي ال ـف ـتــرة امل ــاض ـي ــة ،ك ـمــا أن
املبالغ النقدية املسحوبة ال تعود إلى
ص ـنــاديــق م ـصــرف ل ـب ـنــان ب ــل تــذهــب
إلى التخزين بعملة التحويل وليس
بــالـلـيــرة .مــا يقوله ســامــة إن الناس
تسحب جزءًا من مدخراتها وتشتري
ّ
دوالرات تخزنها في املـنــازل تحسبًا
النـ ـخـ ـف ــاض أك ـ ـبـ ــر ف ـ ــي سـ ـع ــر ص ــرف
الليرة تجاه الدوالر.
وبـ ّـرر سالمة صــدور التعميم األخير
ال ــذي ي ـلــزم شــركــات تـحــويــل االم ــوال
بــدفــع قـيـمــة ال ـت ـحــويــات للمواطنني
ب ـع ـم ـل ــة الـ ـتـ ـح ــوي ــل ،بـ ـ ــأن ت ـح ــوي ــات
املـغـتــربــن فــي ال ـخ ــارج ص ــارت تأتي
مـ ـب ــاش ــرة إل ـ ــى اسـ ــرهـ ــم ولـ ـي ــس عـبــر
املـ ـص ــارف .وأوض ـ ــح أن ــه يـعـمــل على
مسألة تمويل املستوردين والتجار
مــن خ ــال فـتــح اع ـت ـمــادات ،الف ـتــا إلــى
أنه تواصل بهذا الشأن مع «املصارف
املـ ــراس ـ ـلـ ــة وم ـ ــع بـ ـع ــض امل ــؤسـ ـس ــات
ال ــدول ـي ــة ل ـض ـمــان االس ـت ـي ــراد للسلع
األساسية ،لكن لم يحصل على جواب
ق ــاط ــع ب ـ ـعـ ــد» ،ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد فــي
املحضر.

ف ــي ب ــداي ــة ال ـل ـق ــاء ،أثـ ــار الـحــاكــم
ريــاض سالمة موضوع تطبيق
ال ـت ـع ـم ـيــم ال ــوس ـي ــط ال ــرق ــم 532
الـ ـص ــادر ب ـتــاريــخ 2019/11/4
الـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ع ـل ــى املـ ـص ــارف
زيـ ـ ـ ــادة رأس امل ـ ـ ــال عـ ــن طــريــق
امل ـ ـقـ ــدمـ ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة ب ـ ــال ـ ــدوالر
األميركي .وأشار سالمة إلى أن
معظم امل ـص ــارف أبـلـغـتــه خطط
ال ـت ــزام ـه ــا ،وأن ع ـلــى امل ـص ــارف
األخــرى املسارعة إلى ذلك «ألن
عـ ـ ــدم االلـ ـ ـتـ ـ ــزام غ ـي ــر م ـق ـب ــول».
وبـحـســب املـعـطـيــات امل ـن ـشــورة،
ف ــإن الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة لبنك
انتركونتيننتال وافقت بتاريخ
 27كانون األول  2019على ّ
ضخ
املقدمات النقدية ،وكذلك وافقت
الجمعية العمومية لبنك بيبلوس
عـلــى ض ـ ّـخ  135مـلـيــون دوالر،
فيما أعلن بنك االعتماد اللبناني
إنـجــاز هــذه العملية .ودعــا بلوم
بـنــك إل ــى عـقــد جمعية عمومية
ف ــي  14ك ــان ــون ال ـث ــان ــي 2020
ل ـل ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى قـ ـ ــرار مـجـلــس
اإلدارة املتعلق باملقدمات النقدية
تـطـبـيـقــا لـلـتـعـمـيــم ،وب ـن ــك بيمو
أيضًا دعــا إلــى جمعية عمومية
بهذا الخصوص أيضًا.

متضامنون مع خليفة ضد
«ارتهان» القضاء والجامعة اللبنانية
فاتن الحاج
أن يكون أحد القضاة األعضاء في الهيئة
االتهامية في بيروت التي ّ
جرمت عصام
خليفة متعاقدًا في الجامعة اللبنانية،
ـاف لعدم حيادية املحكمة
فهذا سبب كـ ٍ
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى م ـج ـم ــوع ــات أك ــادي ـم ـي ــة
ومدنية ونقابية وثقافية خرجت ،أمس،
ل ـل ـت ـضــامــن م ــع خ ـل ـي ـفــة وم ـ ــع جــامـعـتــه
ً
ـا ُ
وم ـنــع من
الـتــي دخـلـهــا طــالـبــا مـنــاضـ
االلتحاق بها أستاذًا متعاقدًا «ألسباب
سياسية» ،قبل أن «ينتزع» من مالكها
صفة األستاذ النقابي لنحو  30عامًا.
«ع ـصــام خليفة لـيــس وح ـي ـدًا» .ه ــذا ما
قــالــه متضامنون كثر س ــاروا أمــس من
اإلدارة امل ــرك ــزي ــة ل ـل ـجــام ـعــة إلـ ــى قصر
ال ـع ــدل ،دفــاعــا عــن «ال ـحــريــات النقابية
واألكاديمية وحــريــة التعبير» ،ورفضًا
مطالبني
ل ــ«س ــوء اس ـت ـخــدام الـسـلـطــة»،
ِ
ب ـت ـب ــرئ ــة خ ـل ـي ـفــة وبـ ـحـ ـي ــادي ــة ال ـق ـض ــاء
واستقالله.
ل ـيــس م ـس ـت ـغــربــا ،ك ـمــا ق ــال ــت األس ـت ــاذة
الـجــامـعـيــة ال ـنــاش ـطــة وفـ ــاء ن ــون بــاســم
امل ـج ـم ــوع ــات امل ـت ـض ــام ـن ــة« ،أن يـسـعــى
إلى تجريم خليفة من سعى إلى تنزيه
وتـحـصــن نـفـســه والـجــامـعــة اللبنانية
من أي نقد عبر الطلب من القضاء حذف
املقاالت التي تناولته وتناولت الجامعة
وعبر منع النشر للمستقبل ،ومن ألغى
م ـج ـل ــس ال ـج ــام ـع ــة وحـ ـص ــر الـ ـ ـق ـ ــرارات
بنفسه لكونه رئيسًا ،وهــو لــن يتوانى
عن إسكات أي صوت يلعب دور املراقب
ف ــي ال ـج ــام ـع ــة وي ـط ــال ــب بــامل ـحــا ّس ـبــة».
وتـ ـح ــدث ــت عـ ــن «ق ـ ـضـ ــاة غ ـي ــر ش ــف ــاف ــن
يمارسون القمع والرقابة املسبقة على
ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر وي ـح ــاك ـم ــون أص ـحــاب
الكلمة الحرة والنقد على أنهم مجرمون
وفــاســدون ،فيما ينخر الفساد صــروح
ال ـق ـض ــاء وم ـج ـم ــل امل ــؤسـ ـس ــات ال ـعــامــة
وم ـ ــن ض ـم ـن ـهــا ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة».

واستغربت «صـمــت األســاتــذة وأداتـهــم
ّ
املتفرغني،
النقابية ،أي رابطة األساتذة
ّ
إزاء مهزلة كـهــذه فــي حــق نقابي كــرس
حياته للدفاع عن الجامعة ».
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة ل ــرابـ ـط ــة
األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة املـ ـتـ ـف ـ ّـرغ ــن فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة،
يوسف ضاهر ،كان حاضرًا في املسيرة
التضامنية ليس بصفته الرسمية ،إنما
«كأستاذ ونقابي في الجامعة».
وف ـ ـ ــي مـ ـق ــاب ــل غ ـ ـيـ ــاب رابـ ـ ـط ـ ــة أسـ ــاتـ ــذة
ال ـجــام ـعــة الـلـبـنــانـيــة ع ــن الـ ـح ــدث ،أدان

غابت ّرابطة األساتذة
المتفرغين في الجامعة
عن الحمالت التضامنية

(أرشيف)

أســاتــذة الجامعة األمـيــركـيــة ،فــي بيان،
ال ـ ـقـ ــرار «ال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ارت ـ ـهـ ــان الـسـلـطــة
الـسـيــاسـيــة ل ـل ـقــرار الـقـضــائــي وارت ـه ـ ّـان
الـجــامـعــة لــانـتـقــام ال ـف ــردي» .ورأوا أنــه
«يـشـكــل الـتـفــافــا عـلــى م ـب ــادئ ثـ ــورة 17
تـشــريــن الـتــي ن ــادت بــالـحــريــة والـعــدالــة
االجتماعية ودولة القانون واملؤسسات
واستقاللية القضاء».
ومن املجموعات املتضامنة مع خليفة:
مرصد مكافحة الفساد ،من أجل جامعة
ّ
وطنية مستقلة ومنتجة ،تكتل أساتذة
ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،ت ـج ـمــع أس ــات ــذة
مستقلني في الجامعات ،تجمع مهنيات
ومهنيني ،التيار النقابي املستقل ،تكتل
طــاب الجامعة اللبنانية ،تجمع نقابة
ال ـص ـحــافــة ال ـبــدي ـلــة ،امل ــرص ــد الـلـبـنــانــي
ل ـح ـق ــوق الـ ـعـ ـم ــال واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن ،ق ـطــاعــا
ال ـتــرب ـيــة والـ ـط ــاب ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي،
ات ـح ــاد ال ـش ـبــاب الــدي ـم ـقــراطــي ،ب ـيــروت
مدينتي ،حركة «مــواطـنــون ومواطنات
ف ــي دولـ ـ ـ ــة» ،م ـج ـمــوعــة ل ـح ـق ــي ،ولـجـنــة
العسكريني املتقاعدين.
رابـ ـ ـط ـ ــة ق ـ ــدام ـ ــى أسـ ـ ـ ــاتـ ـ ـ ــذة الـ ـج ــامـ ـع ــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة رأت ،ف ــي بـ ـي ــانّ ،أن َ
«س ـ ـ ْـوق
عـ ـص ــام خ ـل ـي ـفــة م ـخ ـف ــورًا إلـ ــى ال ـق ـضــاء
ي ـع ـنــي َس ـ ـ ـ ْـوق ال ـج ــام ـع ــة ال ــوط ـن ـي ــة إل ــى
الـسـجــن» ،داعـيــة إلــى جمعية عمومية،
الـ ـث ــانـ ـي ــة ع ـ ـشـ ــرة م ـ ــن الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ف ـ ــي 7
الجاري ،للتداول والتنسيق مع أساتذة
ّ
والفعاليات النقابية
الجامعة وطالبها
والثقافية واإلعالمية ومختلف فصائل
ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـبــي ب ـك ــل ت ـن ـ ّـوع ــات ــه بـمــا
يعيد االعـتـبــار إلــى الجامعة اللبنانية
وتصويب مساراتها.
رئيس «املجلس الثقافي في بالد جبيل»
ّ
نوفل نوفل قــال ،فــي بـيــان ،إن «لعصام
خليفة آالفــا مــن الخفر سيرافقونه إلى
ال ــدوائ ــر الـق ـضــائ ـيــة وي ـه ـ ّت ـفــون لـلـبـنــان
والـجــامـعــة اللبنانية وح ــق ال ـنــاس في
العلم واالطالع».

تقرير

ّ
مخالفة جديدة للنيابة العامة في قضية األمين:
ّ
عقوبة التوقيف التكديري خارج صالحياتها
إيلده الغصين
مخالفة جديدة اقترفتها النيابة العامة
فـ ــي ق ـض ـ ّـي ــة ّامل ـ ـخـ ــرج ربـ ـي ــع األم ـ ـ ـ ــن ،إذ
أص ــدرت بحقه ،أمــس ،إج ــراءًا «عقابيًا»
ّ
بإنزال
صالحياتها ،قضى
خــارجــا عــن
ّ
ع ـقــوبــة «ال ـت ــوق ـي ــف ال ـت ـك ــدي ــري» بـحــقــه
مل ـ ـ ّـدة س ــاعـ ـت ــن .ال ـت ــوق ـي ــف ال ـت ـك ــدي ــري،
أو االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرازي ،يـ ـع ـ ّـد إجـ ـ ـ ـ ـ ً
ـراء ع ـقــاب ـيــا
ّ
يــت ـخــذ م ــن ق ـض ــاء ال ـح ـك ــم ،ل ـك ـنــه عـقــاب
ّ
اتـخــذتــه الـنـيــابــات الـعــامــة بـمــا يـتـعــدى
صــاحـ ّـيــات ـهــا ع ـلــى أك ـثــر م ــن نــاشــط أو
ّ
الشعبية ،ومن
معتقل خالل االنتفاضة
األمثلة السابقة إشارة ّ
مفوضة الحكومة
لــدى املحكمة العسكرية القاضية منى
حنقير لتوقيف دانا حمود حتى صباح
اليوم التالي في مخفر األشرفية (على
خـلـفـ ّـيــة ال ـت ـع ـ ّـرض لـعـنـصــر ق ــوى أم ــن)،
ق ــرار الـقــاضـيــة غ ــادة ع ــون اإلب ـق ــاء على
امل ــوق ــوف ــن األربـ ـع ــة ف ــي س ــراي ــا جــونـيــة
وزيـ ـ ـ ــارة ن ـق ـيــب امل ـح ــام ــن م ـح ـلــم خـلــف
لهم وتصريحه «بأننا نقف عند مبدأ
قــانــونــي وه ــو أن الـتــوقـيــف االح ـت ــرازي
ل ـيــس بـعـقــوبــة وال يـمـكــن تـحــويـلــه الــى
عقوبة».
األمــن وصل إلى مكتب مكافحة ّ جرائم
املعلوماتية الثامنة صباحًاُ ،
وحقق معه

ّ
متحدثًا
بشأن الفيديو الــذي ظهر فيه
إلــى اإلع ــام عــن الـعـبــارات املسيئة التي
طلب منه حذفها بحق املصرفي مروان
خير الدين صاحب الشكوى ّ
ضده .وبناء
عـلــى إش ـ ــارة املـحــامـيــة ال ـعــامــة ســانــدرا
خــوري ،أوقــف األمــن بني ّالساعة 12:30
و 2:30بعد ظهر أمس ،ووقع على ّ
تعهد
ّ
التعرض لخير الــديــن باإلهانات
بعدم
ّ
الشخصية .هذا التوقيف «هو ّ شكل من
أش ـكــال ال ـع ـقــاب ،ال ــذي ال يـحــق للنيابة
ّ
ّ
صالحياتها تشمل
العامة اتخاذه إذ إن
االدعـ ـ ــاء أو ال ـح ـجــز وت ـحــويــل املــوقــوف
مخفورًا إلى املحكمة» ،وفق عضو لجنة
املـ ـح ــام ــن امل ــدافـ ـع ــن ع ــن امل ـت ـظــاهــريــن
ّ
املـحــامــي أيـمــن ر ّع ــد ،وعـلـيــه يـعــلــق على
إشارة خوري بأنها «إجراء غير قانوني
ّ
صالحية النيابة العامة
وهو ليس من
ّ
صالحية قضاء الحكم».
بل من
خـ ــال ال ـت ـح ـق ـيــق م ـع ــه ب ـش ــأن ال ـف ـيــديــو
(حديث إلى قناة «الجديد»)ّ ،
األمني
قدم
ً
وفـ ــق م ـع ـل ــوم ــات «األخ ـ ـب ـ ــار» ،م ـطــال ـعــة
حــول املصارف والقضاء ،قبل أن ُيختم
ال ـت ـح ـق ـيــق ُ
ويـ ـت ــرك ب ـس ـنــد إق ــام ــة .وهــو
بــذلــك ،يكون قــد خضع للتحقيق للمرة
الـ ـث ــان ـ ّـي ــة فـ ــي امل ـك ـت ــب امل ـ ــذك ـ ــور بـسـبــب
«مخالفة إشارة النيابة العامة (األولى)
ّ
التعرض لخير الدين» في الفيديو
بعدم

الذي ّ
صرح به لدى خروجه من التحقيق
األول ي ــوم االث ـنــن ،بـعــد االسـتـمــاع إلــى
إفــادتــه فــي الشكوى املــرفــوعــة ضـ ّـده من
ب ـن ــك املـ ـ ـ ــوارد ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارتـ ـ ــه
ُ
ومــديــره ال ـعــام خـيــر الــديــن .ت ــرك األمــن
االث ـن ــن ره ــن الـتـحـقـيــق ،ع ـلــى أن ي ــزور
املكتب صباح الثلثاء للتأكد من حذفه
الـعـبــارات املسيئة ،بــإشــارة مــن خــوري.
مــع التذكير بــأن اإلش ــارة أيـضــا لــم تكن
قــانــونـ ّـيــة وفــق املـحــامــن ،ألن أمــر حذف
املنشورات عبر مواقع التواصل يفترض
أن يتخذ من محكمة األساس .لكن املكتب
أعاد استدعاء األمني في الليلة نفسها،
ول ـ ــم ي ـح ـضــر لـ ــوجـ ــوده خـ ـ ــارج ب ـي ــروت

التوقيف التكديري،
االحترازي ،إجراء
أو
ّ
عقابي يتخذ من
قضاء الحكم

ولـ ـع ــوارض ص ـحـ ّـيــة أص ــاب ـت ُــه ،إذ دخــل
املستشفى في اليوم التالي وأ ّجل املوعد
إل ــى ص ـبــاح أم ــس السـتـكـمــال التحقيق
ُ
مـعــه .وه ــذه ّأول دع ــوى تــرفــع مـنــذ بــدء
ّ
االن ـت ـف ــاض ــة م ــن م ـص ــرف ــي ضـ ــد نــاشــط
ّ
خلفية منشورات عبر «فايسبوك»،
على
ّ
وتتحرك على أساسها النيابات العامة
ّ
صالحياتها ومعها املكتب
بما يخالف
املذكور.
ُي ــذك ــر أن م ـحــامــن م ــن لـجـنــة املـحــامــن
للدفاع عن حقوق املتظاهرين يتابعون
ق ـضـ ّـيــة األم ـ ــن ،الـ ــذي ي ـجــري التحقيق
معه بسبب دعــوى جزائية رفعها خير
الدين ضـ ّـده على اعتبار أن «منشوراته
ّ
تضمنت تهديدًا لــه وألوالده
الـجــارحــة
وت ـحــري ـضــا ع ـلــى ال ـق ـت ــل» .ف ــي ح ــن أن
مـنـشــورات األم ــن املـسـتـفـ ّـزة ،ج ــاءت ّ
ردًا
عـلــى ص ــور نـشــرهــا امل ـصــرفــي وال ــوزي ــر
السابق أثناء رحلة صيد خــارج لبنان،
واتـ ـه ــام ــه ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنـّـانــي ب ــال ـب ــذخ،
ودعوته الناس إلــى التقشف وترويجه
لتحويل الودائع من الدوالر إلى الليرة.
ّ
وع ـل ـيــه ن ــظــم ع ــدد م ــن املـتـضــامـنــن مع
األم ــن إل ــى وقـفــة أم ــام املـكـتــب فــي ثكنة
العقيد جوزيف ضاهر ،رفضًا لـ«حرب
امل ـص ــارف وامل ـصــرفـ ّـيــن ض ـ ّـد املــواطـنــن
والناشطني».
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أسعد أبو خليل *
ّ
ّ
اللبنانيني أن اإلع ــام الغربي ال
يظن بعض
ي ــزال يــاحــق قـضـ ّـيــة انـتـفــاضـتـهــم ويــواكـبـهــا
ّأو َل ب ـ ّ
ـأول .ومـجـ ّـرد نشر تقرير ملحطة «ســي.
إن.إن» (ف ــي الـنـسـخــة الـعــاملـيــة ال األمـيــركـيــة)
ُينعش آمــال كثيرين باهتمام العالم بلبنان.
ّ
يستمر
لكن اإلع ــام الـغــربــي نـسـ َـي لـبـنــان .لــم
بانتفاضة لبنان أكثر
اهتمام اإلعالم الغربي
ُ
مــن ّأيـ ــام قـلـيـلــة ف ـقــط .ك ــان املـبـتـغــى أن تـكــون
االنتفاضة ُم ّ
وجهة ضد حــزب الله ،واإلعــام
الـ ـغ ــرب ــي ي ــري ــد ان ـت ـف ــاض ــة ضـ ــد ح ـ ــزب ال ـل ــه،
ومــن أجــل الـســام مــع إســرائـيــل (ب ــات اإلعــام
البريطاني واألمـيــركــي واألملــانــي والفرنسي
متطابقًا في تغطية الشرق األوسط ،وهو منذ
الحرب السورية يتطابق إلى درجة كبيرة مع
تغطية إع ــام طـغــاة الـخـلـيــج) .بلغ الحماس
ب ـم ــراس ـل ــة «نـ ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز» ف ــي ب ـي ــروت،
فيفيان يــي ،إلــى درجــة أنـهــا كتبت فــي اليوم
التالي النــدالع االحتجاجات ،أن التظاهرات
ّ
توجهت نحو الضاحية الجنوبية واقتحمت
ّ
مـكــاتــب نـ ــواب ح ــزب ال ـلــه (ويـ ــي هـ ــذه ،خــافــا
ملراسل آخر للجريدة ،بن هبرد ،ال تعرف كلمة
ّ
خلفية لها في
واح ــدة مــن اللغة العربية وال
دراســة الشرق األوســط ،مثل معظم املراسلني
ّ
وامل ــراس ــات الـغــربـيــات فــي لـبـنــان .ول ــى عهد
ّ
املتخصصني مــن أمثال
املــراسـلــن الـغــربـ ّـيــن
أرن ــول ــد هــوتـنـغــر وب ـي ـتــر مــانـسـفـيـلــد وإري ــك
الحقيقة
رولو وتابثا باتران وهلينا كوبان).
َ
ال تعني شـيـئــا ،يستطيع املــراســل أن يخلق
واقعًا يبتغيه وينشره في الجريدة ،وتصبح
الصورة املرسومة في اإلعالم الغربي ُم ّ
تفوقة
ع ـل ــى ال ـح ـق ـي ـقــة .وألن ال ـت ـن ـ ُـاغ ــم ب ــن اإلعـ ــام
الغربي واإلعالم الخليجي املسيطر ،كبير إلى
هذه الدرجة ،فإن االعتراض على هذا التزييف
ُ
(كتبت ملسؤول
يبقى خــارج السياق والنشر
ال ـش ــؤون الـخــارجـيــة فــي «ن ـيــويــورك تــايـمــز»،
بحكم معرفة ســابـقــة ،معترضًا على الكذبة
امل ـف ـضــوحــة لـل ـمــراس ـلــة ف ــي بـ ـي ــروتُ ،مـطــالـبــا
بتصحيح لـكــن م ــن دون ط ــائ ــل) .أراد إع ــام
الـ ـغ ــرب ان ـت ـفــاضــة ض ــد حـ ــزب ال ـل ــه وســاحــه
ومناصرة للسالم مع إسرائيل .الهوس بهذا
املوضوع وصل إلى درجة أن حركة «أمل» لم
َ
تحظ بــأي تغطية خـ ّ
ـاصــة بها ،وال سيما أن
دورها في االنتفاضة ،أو في قمعها باألحرى،
لم َي ِرد إال ملامًا في اإلعالم الغربي أو العربي
ّ
هامشيًا
(أو حتى اللبناني) ،وكانت توصف
بـ«حليفة ح ــزب ال ـلــه» ،ك ــأن لـيــس لـهــا تــاريــخ
ووج ـ ــود خ ــاص ب ـهــا .لـكــن األم ـ ــور ف ــي لـبـنــان
ل ــم ت ـســر ك ـمــا الــرغ ـبــة الـصـهـيــونـيــة الـغــربـيــة،
ّ
فتحولت األنظار عن لبنان ،إلى أمكنة أخرى.
األنظمة،
اإلعــام الغربي ال يختلف عن إعالم
ُ
وال يرتقي عنه في درجة املهنية .خذوا وخذن
مــا ج ــرى فــي ب ـغــداد قـبــل أي ــام ،عـنــدمــا اقتحم
م ـح ـت ـ ّـج ــون م ــدخ ــل الـ ـسـ ـف ــارة األم ـي ــرك ـي ــة فــي
بغداد (وهــي أكبر سـفــارة ،وكلمة قلعة أقرب
لوصفها مــن الـسـفــارة) .فقد ثـ َـار كثيرون في
اإلعـ ــام األم ـيــركــي وال ـكــون ـغــرس ،ألن محطة
«سي.بي.إس» وصفت ما جرى أمام السفارة
ب ــ«االح ـت ـج ــاج» .اع ـت ــرض ه ـ ــؤالء ،وق ــال ــوا إن
ّ
املحتجني يخرج عن سلوك االحتجاج.
سلوك
لكن قبل أسابيع فقط ،عندما اقتحم محتجون
القنصلية اإليــرانـيــة فــي النجف وأحــرقــوهــا،
كــانــت كــل عـنــاويــن الـصـحــف الـغــربـيــة تصف
ه ــذه الـعـمـلـيــة ب ــاالح ـت ـج ــاج .بـحـســب مـعـيــار
إع ــام ال ـغــرب ،فــإن العنف ضــد أع ــداء أميركا
وإسرائيل عمل سلمي ،والالعنف ضد أميركا
وإسرائيل عمل إرهــابــي .املقاييس واملعايير
قرر ً
ُت ّ
بناء على ميزان الصهيونية والعنصرية
ومصلحة االستعمار الغربي.
والـغــرب مهووس بأمن إسرائيل واحتاللها.
وعداؤه لحزب الله ال عالقة له بقمع احتجاج
رياض الصلح أو صور أو النبطية أو بعقيدة
والي ــة الـفـقـيــه .يــريــد ال ـغ ــرب وق ــف أي تهديد
إلســرائـيــل ،وإزال ــة أي دف ــاع وطـنــي فــي الــدول
املحيطة بفلسطني .ك ــان ه ــذا مكمن عدائهم
لياسر عرفات ،عندما كان لـ«منظمة التحرير
الفلسطينية» قوة عسكرية ال بأس بها (وإن
فـ ّـرط بها عرفات وأســاء استعمالها :ألــم يقل
فـيــه برجنسكي إن ــه لــم يـكــن ج ــادًا فــي القتال
ولـ ــم ي ـكــن ج ـ ــادًا ف ــي ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة؟) ،وه ــذا
مكمن عدائهم لكل من يملك سالحًا رادعًا ضد
إسرائيل (الغرب ّ
يؤيد الجيش اللبناني ،ليس
ألنه يستطيع الدفاع عن لبنان ،بل ألنه يعجز
عن الدفاع عن لبنان) .ومهمة اإلعالم الغربي
بــاتــت سـهـلــة ف ــي ب ــادن ــا ،ألن ـهــم ال يـتـحـ ّـدون
قيم النخب الثقافية واإلعالمية السائدة ،بل

هــم يصنعونها ويتماشون معها (والطاقم
ّ
املـحــلــي فــي مكاتب وســائــل اإلع ــام الغربية،
يكون إمــا ّ
خريجًا لوسائل اإلعــام الخليجي
أو هــو فــي طريقه للعمل فــي وســائــل اإلعــام
ّ
«الحرة» ،أي محطة
الخليجية ،أو في محطة
البروباغندا الحكومية األميركية الرسمية).
ّ
اإلعالم املحلي قبل حرب الخليج في عام ،١٩٩٠
كــان إعالمًا قوميًا عربيًا معاديًا لالستعمار
ّ
ال ـغــربــي وال ـص ـه ـيــون ـيــة .أم ــا اإلع ـ ــام املـحــلــي
الـ ـي ــوم ،ف ـقــد ب ــات ُم ـ ّ
ـدج ـن ــا وخــاض ـعــا بــدرجــة
ّ
لتوجهات ومشيئة اإلدارة األميركية
كبيرة
ُ
ّ
(ومكتب اإلعالم األميركي في دبي «ينسق مع
كل مدراء اإلعالم في العالم العربي ،ويحرص
ع ـلــى ال ـتـخـف ـيــف ّ م ــن ال ـل ـه ـجــة ض ــد إســرائ ـيــل
ـا) .ي ـت ـلــقــى م ــدي ــر «الـ ـج ــزي ــرة» (ك ـمــا
وأمـ ـي ــرك ـ ّ
ّ
دوريًا
أخبرني وضاح خنفر في حينه) تقريرًا
ّ ً
مفصال من وزارة الخارجية األميركية في ّنقد
تغطية «ال ـجــزيــرة» ،بغية تغييرها لتخفف
من إزعاجها ـ كــان ذلــك قبل سيطرة اإلخــوان
ُ
على إعالم «الجزيرة» .لم تعد تسمع انتقادات
لـ«الجزيرة» في اإلعالم األميركي ،و«العربية»
نسخة عربية من اإلعالم الصهيوني الغربي،
وحتى اإلسرائيلي.
اإلعــام اللبناني ضـ َ
ـاع واضطرب في تغطية
االن ـت ـفــاضــة الـلـبـنــانـيــة .ف ــي ال ـيــومــن األول ــن
لهاّ ،
عبرت املحطات اللبنانية عن قلق كبير
ألن الفقراء (عــراة الـصــدور) كانوا في طليعة
ّ
للوندلية
االحـتـجــاج ،وظـهــرت ب ــوادر طفيفة
(أي الـتـخــريــب املـتـعـ ّـمــد للممتلكات الـعـ ّ
ـامــة،
واالج ـت ــراح الـعــربــي للكلمة األجـنـبـ ّـيــة لكميل
شمعون في مطلع الحرب األهلية في لبنان).
أصــاب املحطات الثالث ٌ
هلع شديد في بداية
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ،وخ ـص ــوص ــا م ـح ـط ـتــي «إل.
بـ ــي.سـ ــي» و«إم.تـ ـ ـ ــي.فـ ـ ـ ــي» .كـ ــان ي ــزب ــك وه ـبــة
ي ـت ـج ـ ّـول ف ــي وسـ ــط ال ـب ـل ــد ك ــأن ــه يـ ـج ــول بــن
أنـقــاض درس ــدن فــي الـحــرب العاملية الثانية،
وكان يصف بأسى وقتامة حالة زجاج مباني
بعض املـصــارف التي ّ
تعرضت للكسر .كيف
ّ
يتعرض زجــاج املباني للكسر؟ هذه ال تكون
ثورة ،ألن الثورة تحافظ على املصارف برمش
العيون ألنها رمز استقرار وبحبوحة لبنان ـ
أو ه ـكــذا كــانــت دعــايــة مـحـطــة ب ـيــار الـضــاهــر
على مدى عقود ،وكان برنامج مارسيل غانم
(ق ــد ي ـك ــون بــرنــام ـجــه م ــن أف ـس ــد م ــا م ـ َّـر على
شــاشــة لبنانية منذ أن دخــل التلفزيون إلى
املـنــازل) ي ـ ّ
ـروج بـصــورة مفضوحة ليس فقط
ّ
للفاسدين من الزعماء واألم ــراء والنصابني،
بــل كــان يقتطع مــن وقــت البرنامج «الثمني»
ّ
ليروج للمصارف وأصحابها.
وفيما باتت املحطات الثالث شبه متطابقة في
التغطية ،فقد باتت «إل.بــي.ســي» و«الجديد»
ْ
توأمي ال ينفصالن وال ّ
يتورعان عن الترويج
لبعضهما .وهما تضامنتا في موضوع وقف
ْ
للمحطتي .والـتــوأمــة بينهما
البث املجاني
شأنهما ،لكنها تعني املشاهد في اإلجابة عن
أسئلة ال ّ
بد منها :كيف وملاذا ّ
تغيرت «الجديد»
مــن خــط املـمــانـعــة (شـبــه املـبـتــذلــة حـتــى) إلــى
خ ــط م ـع ــاداة امل ـمــان ـعــة؟ وم ــا عــاقــة املـصــالــح
ال ـت ـجــاريــة ل ـصــاحــب امل ـح ـطــة بـتـغـيـيــر وجـهــة
املحطة السياسية؟ وكيف انتقلت املحطة من
محطة ّ
تكرست للعداء للنظام السعودي (كان
ّأول ظهور لي على «الجديد» بعد  ١١أيلول
 /سبتمبر للحديث فــي مــوضــوع املعارضة
ال ـس ـع ــودي ــة) إلـ ــى أن ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى ُم ـ ّ
ـروج ــة
لسياسات النظام السعودي اإلقليمية؟ وكيف
ّ
تتحول محطة اشتهرت بصرامة موقفها ضد
الـتـعــامــل م ــع إســرائ ـيــل والـتـطـبـيــع م ـعــه ،إلــى
ّ
شريطًا ترويجيًا لخلف الحبتور،
محطة تبث
ُ
واحد من أصدح املجاهرين العرب بالتطبيع
مــع إســرائـيــل ورفــض «تهمة» الـعــداء العربي
لها؟ نحن نرى الكثير من األفــراد في اإلعالم
ال ـعــربــي ـ ـ وخ ـصــوصــا الـلـبـنــانــي ألن الـطـلــب
أكبر بسبب وجود حزب الله الذي تعمد دول
ّ
يتحولون من املمانعة
الخليج إلى محاربته ـ
َ
إلى نقيضها (أعــرف ،هناك من سيذكر مثال
غ ـس ــان ج ـ ــواد ألنـ ــه تـ ـح ـ ّـول م ــن  ١٤آذار إل ــى
املمانعة ،لكن هل لديكم مثال آخر؟ مقابل كل
حالة مثل غسان جواد ،هناك حاالت باملئات
مــن أن ــاس يـتـحـ ّـولــون مــن فــريــق املـمــانـعــة إلــى
ّ
يتحولون بني ليلة
نقيضها) وهــؤالء عندما
وضحاها ،ال يعرضون لنا أسـبــاب وظــروف
هـ ــذا الـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ــدرام ــاتـ ـيـ ـك ــي ،كـ ــأن ال ـت ـح ـ ّـول
مــن فـكــرة إل ــى نقيضها رحـلــة ذهـنـيــة عــاديــة
ّ
تتطلبها ال ـق ــراءة املـعـ ّـمـقــة .ولـيــس هـنــاك َمــن
ي ـشــرح ملـ ــاذا ت ـكــون ه ــذه الــرح ـلــة دومـ ــا نحو
ً
الطرف األكثر ثـ ً
ـراء ونـفــوذًا وق ــدرة في العالم
ّ
ّ
العربي ،واألكبر تملكًا في حصة اإلعالم.

اإلعالم الغربي ال يختلف عن
إعالم األنظمة وال يرتقي
عنه في درجة المهنية

ّ
سطحيًا ،تبنت املحطات الـثــاث مــا أصـ ّـرت
على تسميته بـ«الثورة» .لكنها لم تستعمل
هذه التسمية إال بعد ّ
تغير الطبيعة الطبقية
لــان ـت ـفــاضــة ع ـلــى األق ـ ــل ف ــي بـ ـي ــروت :إذ أن
الفقراء (عراة الصدور) الذين يثير ظهورهم
ُ
الذعر فــور نزولهم إلــى الـشــوارع ،استبدلوا
بــأبـنــاء وب ـنــات الـطـبـقــات املـتـ ّ
ـوسـطــة وطــاب
ـاصــة ،الــذيــن تعجّ
وأس ــات ــذة الـجــامـعــات ال ـخـ ّ
ّ
منظمات املجتمع املدني التي
بهم صفوف
ّ
تعكس فــي خطابها أقــل املطالب راديكالية
ً
ّ
وجذرية :من منها مثال طالب حتى الساعة
ّ
بتأميم املـصــارف؟ عــراة الـصــدور ه ــددوا في
ْ
ّ
انضم
اليومي األولـ ْـن (عندما
ظهورهم في
جمهور حــزب الله إلــى صــف املنتفضني في
لـبـنــان وال ـج ـن ــوب ،وض ــد الـحـلـيــف الشيعي
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب) م ـ ـصـ ــالـ ــح املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف ومـ ـص ــال ــح
أصـ ـح ــاب املـ ـحـ ـط ــات .أصـ ـح ــاب امل ـح ـط ــات ال
ي ـن ـت ـمــون طـبـقـيــا إل ــى ف ـئــة ال ـف ـق ــراء أو حتى
ّ
املتوسطة التي طغت في
إلــى فئة الطبقات
االح ـت ـجــاجــات فــي ب ـيــروت (م ــع أن الخلفية
الـطـبـقـيــة لـلـمـحـتـ ّـجــن اخـتـلـفــت ب ــن منطقة
وأخ ـ ــرى ،لـكــن الـطـبـقــة الــوس ـطــى سـ ــادت في
الـجـنــوب وف ــي ب ـي ــروت ،وابـتـعــد ال ـف ـقــراء عن
أوساط االحتجاجات في تلك املناطق ،ربما
ّ
ألن ش ـع ــارات وه ـتــافــات املــدنـ ّـيــن املتعلمني
ذوي الـثـقــافــة الـغــربـيــة ـ ـ وبعضهم لـجــأ إلــى
تلك العادة الذميمة في رفع شعارات باللغة
ّ
الغربيني
اإلنكليزية كأن مخاطبة املراسلني
باتت أهــم من مخاطبة أبناء وبناء الوطن ـ
لم تخاطبهم) .أصحاب املحطات مرتبطون
على مدى عقود بحاكم مصرف لبنان .وحده
شــارل ّأي ــوب كــان يعترف عندما كــان يطرح
اسم ريــاض سالمة لرئاسة الجمهورية ،أنه
مدين له ألن األخير كان ّ
يمده باملال ملعالجة
ضــائـقــة جــريــدتــه املــالـيــة (ل ــم يـســأل أح ــد عن
عالقة حاكم املصرف باإلعالم وعــن قدرته).
وال ـ ـتـ ــرويـ ــج لـ ــريـ ــاض سـ ــامـ ــة ،وخ ـص ــوص ــا
اإلعـ ــان امل ـت ـكـ ّـرر ع ــن حـصــولــه عـلــى جــوائــز،
كأنه يخوض منافسة فــي إع ــداد أكبر طبق
ح ـمــص ،ل ــم يـكــن مـجــانـيــا أب ـ ـدًا .كــانــت هـنــاك
عالقة مقايضة ال نعرف بعد كل تفاصيلها،

بــن الـحــاكــم وبــن أصـحــاب وســائــل اإلع ــام.
واح ـت ـجــاجــات امل ـص ــرف ،وه ــي األك ـثــر ثباتًا
في االحتجاجات ،كانت تلقى أقل تغطية من
املحطات اللبنانية ووسائل اإلعالم العربية
والغربية .هذه املحطات مسؤولة عن الكارثة
امل ــال ـي ــة ،ل ـيــس ف ـقــط ألن أص ـحــاب ـهــا ه ــم من
املتخمني بالثروات الذين أثروا على حساب
الشعب اللبناني ،واسـتـفــادوا مــن إج ــراءات
غير قانونية ،كان زعماء السلطة أو أصحاب
املصارف والحاكم ّ
يقدمونها لهم.
وم ـك ــاش ـف ــة أصـ ـح ــاب امل ـح ـط ــات ل ـل ـن ــاس عــن
ثرواتهم ،تكون (خصوصًا في لحظة «الثورة»
ّ
ال ـتــي يـتـكــلـمــون ع ـن ـهــا) م ــن ال ـبــدي ـه ـيــات ،وال
سيما أن املحطات تطرح شـعــارات الشفافية
والنزاهة واملحاسبة .كيف اغتنى هؤالء؟ وما
هي العالقة التي جمعت بني املصارف وبني
أص ـح ــاب امل ـح ـط ــات وب ــن م ـخ ــاب ــرات ال ــدول ــة
ال ـنــافــذة فــي لـبـنــان؟ (يــومــا الـنـظــام ال ـســوري،
ويومًا آخر النظام السعودي) :ولقد ّ
تسربت
وثائق عن طلب تمويل من محطة «إم.تي.في»
إلى النظام الديمقراطي الثوري في الرياض.
والفصل بــن الكارثة االقتصادية وبــن دور
رف ـي ــق ال ـح ــري ــري كـ ــان م ــن الزمـ ـ ــات الـتـغـطـيــة
ّ
(باملجان؟)
اإلعالمية .هــذه املحطات شاركت
ف ــي الـ ـت ــروي ــج ال ـف ـظ ـيــع ألس ـ ـطـ ــورة «ال ـش ـه ـيــد
رفيق الحريري» بعد اغتياله ،وهذا الترويج
طمس الجرائم االقتصادية والسياسية التي
ً
كـ ــان ال ـح ــري ــري هـ ــذا مـ ـس ــؤوال ع ـن ـهــا ،وال ـتــي
ّ
البيولويجيني
اس ـت ـمـ ّـرت ب ـعــده ،عـبــر ورث ـتــه
ّ
والسياسيني .إن اإلصــرار الشبه الديني على
صفة «الشهيد» على أســوأ وأفـســد زعيم َّ
مر
فــي تــاريــخ الجمهورية اللبنانية ،هــو إعــان
صــريــح عــن رفــض أصـحــاب املحطات الـعــودة
إلــى ج ــذور األزم ــة ،ورف ــض قــاطــع للمحاسبة
ع ــن ال ـكــارثــة االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـتــي
عصفت بلبنان .إعالن شهادة رفيق الحريري
عـنــد اغـتـيــالــه كــانــت حــاجــة إل ــى دف ـنــه ودف ــن
سجله .ومن مظاهر الظلم في لبنان أن رفيق
ال ـح ــري ــري (الـ ـ ــذي ت ــآم ــر ع ـلــى ال ـف ـق ــراء وعـلــى
ذوي الدخل املحدود ،كما تآمر على مقاومة
إسرائيل في لبنان) يحظى ّفي نشرات األخبار
بالصفة نفسها التي استحقها األبطال الذين
مــاتــوا دفــاعــا عــن لبنان فــي ح ــروب إسرائيل
ضـ ّـده .وباتت صفة شهادة هــؤالء مثار نزاع
عـلــى ه ــذه املـحـطــات نـفـسـهــا .إن غـيــاب رفيق
الحريري عن االحتجاجات ،واختيار جبران
باسيل هدفًا ـ على سوء االنعزالي والعنصري
بــاس ـيــل ـ ـ ك ــان أم ـ ـرًا مـبـ ّـيـتــا ل ـتــأريــخ ال ـكــارثــة،
اب ـت ــداء مــن وص ــول مـيـشــال ع ــون إل ــى رئــاســة
الـجـمـهــوريــة ولـيــس اب ـتــداء بــانـقــاب األوغ ــاد
( بـطــريـقــة ان ـقــاب االس ـت ـخ ـبــارات األمـيــركـ ّـيــة
إلرجــاع الشاه إلــى السلطة في إيــران في عام
 )١٩٥٣ضد حكومة عمر كرامي في عام ،١٩٩٢
وال ــذي ّأدى إلــى إبـعــاد أن ــزه مـســؤول لبناني

ّ
الحص ،عن الحكم.
منذ االستقالل ،أي سليم
وهناك تنافس على السلطة في لبنان ،والذي
يـعـ ّـبــر عـنــه اإلع ـ ــام ،كـمــا أس ــات ــذة الـجــامـعــات
ّ
الخاصة وقيادات الـ«إن.جي.أو» .هناك رسوخ
ّ
لــزعــامــات طــائـفــيــة ،وه ـنــاك مـطــالـبــة مــن قبل
أطراف في البورجوازية ،للدخول إلى السلطة
(أو العبور إلــى «الــدولــة» ،على قولهم ـ حتى
السنيورة أراد أن يعبر إلــى الــدولــة) .وهناك
ّ
ّ
املدينيني الذين
للحرفيني
أيضًا طموح شديد
ّ
يريدون أن يصلوا إلى السلطة (مثلتهم خير
تمثيل «بيروت مدينتي») .هؤالء ال يريدون
ق ـل ــب الـ ـنـ ـظ ــام ،وإنـ ـم ــا ت ـح ـس ـي ـنــه وت ـج ـم ـي ـلــه،
كـمــا أن ك ـمــال جـنـبــاط ل ــم يـكــن يــريــد تغيير
الـنـظــام الـلـبـنــانــي قـبــل ال ـح ــرب ،وك ــان يسخر
ـامــر» فــي ّأول ال ـح ــرب ،ألنــه
مــن «ال ـي ـســار امل ـغـ ِ
أراد ه ــدم ال ـن ـظ ــام .وأجـ ـن ــدة األث ــري ــاء الــذيــن
ي ــري ــدون ال ــدخ ــول فــي ال ـن ـظــام (م ــع تـعــديـلــه)،
ّ
ّ
املدينيني ،تالقت في هذه
الحرفيني
وأجندة
الحملة الدعائية التي تطغى على التغطية.
وم ـن ـظ ـمــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي ع ـلــى أن ــواع ـه ــا،
ك ــان ــت الـ ـق ــائ ــدة ل ـي ــس ف ــي االحـ ـتـ ـج ــاج ح ــول
ّ
ل ـب ـنــان ،لـكــن ف ــي الـتـمــتــع بــاملـنــابــر اإلعــامـيــة
ّ
مـ ـج ــان ــا ،وفـ ـ ــي ال ـن ـط ــق ب ــاس ــم الـ ـ ـح ـ ــراك كـ ــأن
فريقها يعاني كما يعاني الفقراء في الشمال
والجنوب والبقاع وبـيــروت .وهــذه الفئة من
املـعــارضــة فــي داخ ــل النظام ال تـهـ ّـدد النظام،
أو املصالح االقتصادية ألصحاب املحطات.
هــي تـفـ ّـســر مل ــاذا «ال ـجــديــد» (ال ـتــي كــانــت ذات
لـبــوس ي ـســاري) استضافت (وباستفاضة)،
ـال م ـت ــواص ـ ّل ــة ،ن ــدي ــم ق ـط ـيــش ودي ـم ــا
ف ــي لـ ـي ـ ٍ
ص ــادق وفـ ــارس خــشــان ومـ ــروان خـيــر الــديــن
وح ـل ـي ـم ــة ق ـع ـق ــور (األخـ ـ ـي ـ ــرة ف ـق ــط ألن ب ــوال
يعقوبيان ،الضيفة الدائمة على «الجديد»،
ّ
زكـتـهــا) للحديث فــي ش ــؤون «ال ـث ــورة» ،فيما
ّ
ّ
شربل نــحــاس تـعــرض فــي مقابلة مــع جــورج
صليبي ،للمقاطعة بعد دقيقتني من الحديث،
ع ـنــدمــا ق ــال ل ــه ص ـل ـي ـبــي« :وق ـت ـن ــا م ـح ــدود».
ّأمــا كيف أن العاملني املمتهنني في املشروع
اإلعالمي الدعائي لرفيق الحريري ،على مدى
سنوات ،والذين ّ
روجوا ألسطورته بعد وفاته
ّ
أصبحوا دعــاة «ثــورة» ،فهذا ال يشير إل إلى
أن ه ـنــاك م ــن يـقـصــد بـ ــ«الـ ـث ــورة» شـيـئــا غير
مــا عناه مــاركــس ولينني وروبسبير .الثورة
عند علي شعيب ورفــاقــه ،أو عند شهيد أول
ّ
متكرسة ،رفيقي أياد
حركة مقاومة لبنانية
نــور الــديــن امل ـ ّ
ـدور ،هــي غير مــا تعنيه لفريق
رفيق الحريري اإلعالمي الــذي يريد «ثــورة».
ه ــؤالء ال يــريــدون أكـثــر مــن اسـتـبــدال ميشال
عون بغطاس خوري .هي بمثابة الثورة التي
أعلنها رفـيــق الـحــريــري ،فــي عــام  ،١٩٩٨ضد
سليم الحص .ولتكريس فهم مائع ومعتدل
لـ ــ«الـ ـث ــورة» ،ت ـخ ـتــار وس ــائ ــل إعـ ــام األث ــري ــاء
ّ
التحركات والـشـعــارات والهتافات التي
تلك
ّ
ال تشكل خطرًا على سلطة الطبقة الحاكمة.
(مروان طحطح)

ل ـه ــذا ،ف ــإن حـفـنــة م ــن ال ـش ـيــوعـ ّـيــن اقـتـحـمــوا
وحــدهــم مــداخــل املـصــارف قبل ّأي ــام ،فيما لم
يناصرهم رافعو ورافعات شعارات «ثاو ،ثاو،
ثورة .هاي ثورة مش حراك».
وق ــد ب ــات نـفــوذ مـنـظـمــات «املـجـتـمــع املــدنــي»
كـبـيـرًا فــي اإلع ــام ،وخـصــوصــا أن الـسـفــارات
ودول الغرب باتت ناشطة كثيرًا في تمويل
وإن ـ ـشـ ــاء م ــواق ــع إخـ ـب ــاري ــة ع ــرب ـي ــة (وهـ ـ ــي ال
ت ـس ـت ـق ـطــب إال خ ـ ّـري ـج ــي اإلع ـ ـ ــام الـخـلـيـجــي
وال ـح ــري ــري ل ـس ـبــب م ـ ــا) ،وح ـت ــى ف ــي تـمــويــل
بعض املـ ّ
ـدونــن (كما كشفت رانيا خالق ،في
َ
مقالة لم تحظ بأي اهتمام في اإلعالم العربي،
ربما بسبب مــواقــف الكاتبة مــن الـصــراع في
سوريا) .وجورج سورس (الذي يبالغ اليمني
العنصري الغربي املعادي للسامية في تقدير
دوره ف ــي أوروب ـ ـ ـ ــا) ،بـ ــات ح ــاضـ ـرًا ب ـق ــوة في
املشهد اإلعالمي اإلنترنتي العربي .ال يمكن
إنـكــار ذلــك .وهــذا التواجد ملنظمات املجتمع
املدني يضع عملها ضمن أطر مقبولة غربيًا.
ه ــل ه ــي ال ـص ــدف ــة أنـ ــه لـيـســت ه ـن ــاك منظمة
مجتمع مدني واحدة تدعم مقاومة إسرائيل،
أو تدعو إلى تحرير كل فلسطني؟ ماذا سيحل
بـتـمــويــل أي واحـ ــدة مــن مــؤس ـســات املجتمع
املدني ـ من مؤسسة رينيه ّ
معوض ،العزيزة
عـلــى قـلــب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مــايــك
بومبيو ـ ـ إلــى منظمات ذات خطاب ليبرالي
أو حتى يساري ّ
(مزيف) لو دعت إلى مقاومة
إسرائيل بغير الطناجر؟
ومواقع التواصل باتت جزءًا من شبكة اإلعالم
السائد :الكل ّ
يروج لعناصر الشبكة اإلعالمية:
ّ
املـ ـغ ـ ّـرد الـ ــذي يـتـفــق م ــع ت ــوج ـه ــات املـحـطــات
ّ
تلقائيًا ناشطًا وضيفًا عزيزًا،
الثالث يصبح
وامل ــراس ــل يـصـبــح بـ ــدوره م ـغ ـ ّـردًا ُمـتـ َـابـعــا من
اآلالف .ومنظمات املجتمع املــدنــي ت ــدور في
ّ
هذا الفلك ،بينما الكل ّ
صوابية الجزء،
يرسخ
وهكذا دواليك .وتصبح الحقيقة حقيقة فقط
ألنها ّ
تتكرر في أكثر من منبر :هي تظهر في
بـيــانــات وتـصــاريــح منظمة املجتمع املــدنــي،
وهــي تظهر فــي نـشــرات األخـبــار ،وهــي أيضًا
ظاهرة في هاشتاغات .وكما أن حركة  ١٤آذار
(وه ــي ال تختلف كـثـيـرًا عــن الـفـئــات الـنــافــذة
إعــامـ ّـيــا فــي ه ــذه املــرح ـلــة ،وإن ك ــان عــداؤهــا
ضد حــزب الله يفوق عــداء حركة  ١٤آذار في
أوجـهــا للحزب) ،لــم تكن تعتبر أن الجمهور
امل ـعــارض لها ال يـمـ ّـت بصلة إلــى الــوطــن :هم
ال يشبهوننا ،على قــول املستوزر ديمانوس
ّ
ق ــط ــار .ال ـخ ــارج عــن خــط وســائــل اإلعـ ــام هو
خـ ـ ــارج ع ــن امل ــواط ـن ـي ــة أو ه ــو أزعـ ـ ــر يـسـهــل
إخراجه من سياق بناء وطن ُيقال إنه سيكون
جديدًا.
هـ ــل انـ ـتـ ـه ــت االنـ ـتـ ـف ــاض ــة أم أن ـ ـهـ ــا جـ ــاريـ ــة؟
املحطات الثالث ،ومعها وسائل إعــام طغاة
الـخـلـيــج (خ ـصــوصــا ف ــي ق ـطــر وال ـس ـعــوديــة)
شــديــدة الـحـمــاس لفكرة «ال ـث ــورة» .لكن متى
كان طغاة الخليج من دعاة «الثورة»؟ هؤالء
دعـمــوا أســامــة بــن الدن فــي أفغانستان ،وهم
دع ـمــوا ال ــ«كــون ـتــرا» فــي نـيـكــاراغــوا ،ودعـمــوا
الـ ـ ـق ـ ــوى األمـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـق ــروسـ ـطـ ـي ــة ف ـ ــي ح ــرب
اليمن .ثــورة هــؤالء هــي ثــورة مـضــادة .وهــذه
ال ـجــريــدة خــذلــت «الـ ـث ــورة» بـمـقـيــاس الكثير
مــن «الـ ـث ــوار» .وتـعــريــف «ال ـث ــورة» حـكــر على
الدوحة والــريــاض ،ووسائل إعالمهم تختار
«أي ـق ــون ــات» الـ ـث ــورة .وال ـث ـ ّ
ـوري ــة ف ــي قــامــوس
ُ
مـنـظـمــات املـجـتـمــع املــدنــي لــم تـعــد ت ـقــاس إال
ّ
ْ
الثورية هي التوافق
معيارين)١ :
على أساس
مــع إجـمــاع النظام القطري والـسـعــودي على
قضايا فــي السياسة الـخــارجـيــة )٢ .الثورية
ه ــي مـ ـع ــاداة سـ ــاح أي ح ــرك ــة م ـق ــاوم ــة ضد
إسرائيل ،وخصوصًا حزب الله ألنها أكثرها
فعالية.
الــواقــع هــو غـيــر مــا ن ــراه عـلــى ال ـشــاشــات .هم
يـقــولــون :لبنان تـ ّ
ـوحـ َـد ،والطائفية زال ــت ّمن
النفوس .لكن الـشـعــارات الطائفية (مــن سنة
ّ
تختف ليوم واحــد.
ومسيحيني) لــم
وشيعة
ِ
ُ
يقولون إن الشعب مجمع على املطالب .ما هي
هــذه املـطــالــب؟ ولــو ،الكل يعرف املـطــالــب .هل
تأميم املـصــارف منها؟ الـكــل يـعــرف املطالب.
وإذا كـ ــان ال ـش ـع ــب م ـت ــوح ـدًا ك ـم ــا ي ــزع ـم ــون،
فـلـمــاذا الخشية الــدائـمــة مــن الفتنة والـحــرب
األه ـل ـي ــة وهـ ــي ان ــدل ـع ــت ـ ـ ـ ل ــو كـ ــان مـقـيــاسـهــا
ّ
ّ
الحاد على وسائل التواصل
التفلت والصراع
االجتماعي .لو أتــت الـثــورة ،ألنتجت وسائل
إعالم ّ
خاصة بها ،ومن دون تمويل من جورج
سورس.
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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موسكو وواشنطن في سوريا
محمد سيد رصاص*
جرى االستيقاظ الروسي أثناء الحرب الروسية ـ الجيورجية ،في آب  /أغسطس  ،2008بعد سبعة عشر عامًا
ُ
من السقوط السوفياتي .بعد ثالثة أشهر من هذا التاريخ ،انتخب باراك أوباما رئيسًا للواليات املتحدة األميركية،
وهو كان يحمل برنامجًا معاكسًا التجاه التدخلية العسكرية األميركية في فترة ما بعد الحرب الباردة ،والذي
بانت مالمحه في حرب كوسوفو عام  ،1999وفي غزو أفغانستان عام  ،2001وفي غزو العراق عام  .2003كان
االستيقاظ الروسي ،عام  ،2008في نطاق «الحديقة السوفياتية السابقة» ،فيما كان االستيقاظ الروسي عامليًا،
عبر الفيتو الروسي في مجلس األمن الدولي ،يوم  4تشرين األول  /أكتوبر  2011ضد مشروع قرار يتعلق باألزمة
السورية مدعوم من واشنطن ،وهو أول فيتو روسي مضاد لألميركيني في فترة ما بعد الحرب الباردة.
هنا ،كان أوباما مع اتجاه االنزياح نحو الشرق األقصى للتركيز على الخطر الصيني ،ومع اتجاه أميركي جديد
ً
لالنكفاء عن الشرق األوسط؛ أوال ،بسبب تزايد قلة االعتماد األميركي على نفط الشرق األوسط ،وثانيًا ،بسبب
ُ
الفشل األميركي في أفغانستان والعراق .كان انفجار املنطقة ،مع ما سمي بـ«الربيع العربي» ،عام ،2011مفاجئًا
لواشنطن ،وعندما كان هناك تدخل عسكري غربي ،فإن األميركيني قد امتنعوا عن تكرار تجربتي أفغانستان
والعراق ،مكتفني بـ«القيادة من الخلف» ،وفق تعبير أوباما في العملية األطلسية في ليبيا ،والتي قادها الفرنسيون
ضد نظام معمر القذافي .كذلك ،لم يقوموا بمساندة ودفع تركيا إلى التدخل العسكري في سوريا في خريف،2011
تحمس األتــراك الذين ّ
رغم ّ
شجعوا على إنشاء «املجلس الوطني السوري» ،الذي ُع ّد نسخة سورية من املجلس
ّ
الليبي الذي كان ستارة محلية الستجالب تدخل «الناتو» .على األرجح ،فكر أوباما في استغالل النار السورية ،من
أجل الضغط على طهران التي كانت منذ عام  2009في مفاوضات سرية في مسقط مع واشنطن حول برنامجها
النووي ،في وقت قال فيه سيرغي الفروف لوفد «هيئة التنسيق» السورية املعارضة ،أثناء زيارة إلى موسكو في
نيسان  /أبريل  ،2012إن روسيا «تدافع عن موسكو في دمشق» .وال يشرح هذا التصريح املوقف الروسي الداعم
ّ
تعبير صريح عن ّ
ٌ
تخوف روسي من أن تكون دمشق خامس العواصم التي تسقط
للسلطة السورية فقط ،ولكنه
بيد «اإلخوان املسلمني» ،املتحالفني مجددًا مع واشنطن ،بعد تونس وطرابلس الغرب وصنعاء والقاهرة ،حيث كانت
يومذاك مالمح فوز محمد مرسي بالرئاسة املصرية بعد شهرين بادية للعيان ،وما يعنيه هذا من سقوط منطقة
الشرق األوسط بيد اتجاه األصولية اإلسالمية ّ
املجدد تحالفه مع األميركيني ،كما كان الحال أيام الحرب الباردة،
وبكل ما يمكن لهذا أن يترجم عند مسلمي االتحاد الروسي ومسلمي الجمهوريات اإلسالمية السوفياتية السابقة.
ُ
جون كيري
لم ِ
تلتق واشنطن وموسكو حول األزمة السورية ،إال منذ يوم  7أيار  /مايو ّ 2013عندما عقد اتفاق ّ
ـ سيرغي الفروف في موسكو ،من أجل تفعيل «بيان جنيف» الداعي إلى حل األزمة السورية ،عبر حل توافقي
بني السلطة واملعارضة ،وذلك من خالل الدعوة إلى عقد «مؤتمر جنيف .»2كان ّ
التغير األميركي ،من موقف داعم
ّ
ً
للمعارضة السورية بما فيها املسلحة ،إلى موقف يحوي توكيال للروس في امللف السوري ،مع نزع األخير من
يدي أنقرة ،ناتجًا عن ّ
تغير في املوقف األميركي من األصولية اإلسالمية في فترة ما بعد مقتل السفير األميركي
في ليبيا في مدينة بنغازي على أيدي إسالميني في يوم11أيلول  /سبتمبر  .2012وقد ظهر ذلك بعد شهرين
ّ
الفتاح السيسي على مرسيّ .
تعزز االتفاق األميركي ـ
من «اتفاق موسكو» ،في دعم األميركيني النقالب عبد
ُ
الروسي حول سوريا ،من خالل اتفاق 14أيلول  /سبتمبر  2013حول نزع السالح الكيميائي السوري ،الذي ترجم
بعد أسبوعني في قرار مجلس األمن  ،2118والذي ّ
تضمن في ملحقه النص الكامل لبيان جنيف مع دعوة القرار
لتنفيذه ،من خالل ممر مؤتمر «جنيف ،»2الــذي فشل بعد شهر من انعقاده بسبب أحــداث أوكرانيا في شباط
موال ملوسكو ،ومن رد روسي بضم شبه
 /فبراير  2014وما قادت إليه التظاهرات من إطاحة برئيس أوكراني ٍ
جزيرة القرم ودعم موسكو ّ
لتمرد الشرق األوكراني.
ّ
تالق أميركي ـ روسي ،في 7أيار  /مايو  ،2013فإن تقدم الفصائل
مرة ّثانية ،كما قاد املوقف من اإلسالميني إلى ٍ
املسلحة اإلسالمية السورية املعارضة في محافظة إدلــب بني شهري آذار  /مــارس ونيسان  /أبريل  ،2015ثم
امتدادها إلى سهل الغاب ،ومن بعد ذلك قطع الطريق الدولي بني دمشق وحمص من قبل فصيل «جيش اإلسالم»،
ّ
ّ
أوكرانيًا .وقد ظهر ذلك
سوريًا بعد جفائهما
في منتصف أيلول  /سبتمبر  ،2015قد دفع أوباما وبوتني للتالقي
في تغطية واشنطن للدخول العسكري الروسي إلى سوريا في  30أيلول  /سبتمبر  ،2015وفي تدريع األمر بتوافق
 2254الصادر في 18كانون أول  /ديسمبر  ،2015والذي شكل
دولي ظهر في لقائي فيينا ،ثم في القرار الدولي ّ
بعد أربعني يومًا جدول أعمال مؤتمر «جنيف »3لحل األزمة السورية ،مع هدنة في األعمال القتالية رعتها واشنطن
وموسكو في مجلس األمن.
في آذار  /مـ ّـارس ،خرقت «جبهة النصرة» ـ التي كانت مسيطرة على «جيش الفتح» ،الذي تشكل عام  2015مع
فصائل مسلحة أخرى ـ الهدنة في منطقة جبل عزان جنوب حلب ،ثم أتبع ذلك في 18نيسان  /أبريل  ،2016رياض
حجاب بتعليق املفاوضات في «جنيف »3من جانب وفد املعارضة السورية .على األرجح ،كان هناك دعم إقليمي
من أنقرة ،املتخاصمة مع موسكو وواشنطن ـ وربما من الرياض التي عارضت اتفاق 14تموز  /يوليو  2015الذي
عقده أوباما مع طهران بشأن برنامجها النووي ـ لخطوة حجاب التي خربطت مخططًا أميركيًا ـ روسيًا كان ُيقال،
آنذاك ،إنه كان جاهزًا لحل األزمة السورية ،كما ُيقال إن هجوم «جبهة فتح الشام» في  ّ 30تموز  /يوليو  2016على
منطقة الراموسة في جنوب حلب ،بعد يومني من تغيير اسم «جبهة النصرة» ـ وهو ما تلقت عليه بيانًا تأييديًا من
رياض حجاب ـ ّكان هدفه قلب الطاولة على خطة أميركية ـ روسية الستئناف «جنيف  »3في شهر آب  /أغسطس
 2016وفرض حل أميركي ـ روسي لألزمة السورية على طراز «اتفاق دايتون» عام  1995لحرب البوسنة ،والذي
فرضته واشنطن على كل أطراف تلك الحرب .كان مؤكدًا الدعم التركي للجوالني ،وعلى األرجح كان رجب طيب
ّ
أردوغان ـ املتأكد من الدعم األميركي ملحاولة االنقالب العسكرية في أنقرة في ليلة  15تموز  /يوليو  2016وقبلها
ُ
منذ أيلول  /سبتمبر  2014الدعم األميركي للفرع السوري لحزب عبدالله أوجالن ـ يفكر في تحسني أوراقه قبل
فالديمير بوتني في موسكو ،في  9آب  /إغسطس ّ ،2016الذي أرسى تحالفًا تركيًا ـ روسيًا في سوريا
لقائه مع
ّ
ّ
تجسد في تخلي أردوغان عن دعم املعارضة السورية املسلحة في حلب ـ كانون األول  /ديسمبر  2016ـ وفي
ّ
الغوطة ـ نيسان  /أبريل  2018ـ وفي حوران ـ تموز  /يوليو  2018ـ مقابل غض نظر الروس عن سيطرة األتراك
على خط جرابلس ـ إعزاز (آب  /أغسطس  ،)2016وعفرين (كانون الثاني  /يناير  ،)2018وخط تل أبيض ـ رأس
العني (تشرين األول  /أكتوبر .)2019
ّ
سوريًا أمــام األميركان ،وجعل موسكو أقــوى من
هنا ،ساهم التالقي بني بوتني وأردوغــان في أرجحية روسية
واشنطن ،بل أقــوى العــب في األزمــة السورية .حــاول أوبــامــا خربطة اتفاق  9آب  /أغسطس ،من خــال اتفاق 9
أيلول  /سبتمبر بني كيري والفروف ،للتعاون العسكري ـ األمني ،وهو اتفاق لم َ
يرض عنه البنتاغون الذي قضى
عليه ،في األسبوع التالي من خالل «الغارة األميركية الخطأ» على مواقع الجيش السوري بالقرب من دير الزور.
هذه األرجحية الروسية في سوريا ،هي التي دفعت إدارة دونالد ترامب ،في عامي 2017و ،2018إلى بناء قواعد
عسكرية في شرق الفرات السوري ،وإلى السيطرة على تلك املنطقة التي ّ
تضم غالبية النفط والغاز والقمح والقطن
ّ
في سوريا ،وإلى دعم مكثف لفصيل عسكري هو «قــوات سوريا الديمقراطية» ،التي يسيطر عليها األكــراد مع
جناح سياسي له ،كــأدوات محلية لألميركيني .وعندما حاول ترامب ّ
مرتني ،سحب القوات العسكرية األميركية
ديسمبر  2018وفي تشرين األول  /أكتوبر  ،2019منعه البنتاغون من ذلك .يلفت
من سوريا ،في كانون األول ُ /
النظر هنا «قانون سيزر» ،الذي طرح كمشروع أمام الكونغرس في الشهر األول من عام  ،2019قبل أن يصادق
عليه مجلسا الكونغرس ثم الرئيس األميركي ،في شهر كانون األول  /ديسمبر ،والذي يزيد لواشنطن ورقة كبرى
ُ
للضغط في األزمة السورية ،تضاف إلى الوجود العسكري الذي يشمل شرق الفرات ومنطقة التنف عند الحدود
الثالثية مع األردن والعراق ،هي الورقة االقتصادية .وعلى األرجــح ،فإن هذه الورقة ليست للضغط على ّ السلطة
السورية فقط ،بل هي أساسًا ورقة ضغط من واشنطن علىّ موسكو في سوريا ،للتأكيد بأن مفتاح حل األزمة
السورية في البيت األبيض ،وليس في الكرملني ،وأن ذلك الحل ال يستطيعه الروس ،قبل تنفيذ املطالب األميركية
منهم ،والتي تمتد من طهران إلى كييف.

*كاتب سوري
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كأس إنكلترا

ّ
قمة بين كلوب وأنشيلوتي
واختبار صعب لسولشاير

المالعب خسرت
وتضررت
روادهاكبير ّ
جراء
بشكل
التوقف (عدنان
الحاج علي)

الكرة اللبنانية

ّ
توق ّف البطوالت الرياضية

[]1

الكل خاسر في ميدان كرة القدم
ال يمكن إحصاء حجم
الخسائر التي لحقت بكرة
القدم اللبنانية ّ
جراء توقف
دوري الدرجة األولى وغيره
تشرين
من الدرجات منذ ّ
األول الماضي .الكل لحقت
به شظايا األزمة التي لم
بشكل عام
تنته ،والبطولة
ٍ
ِ
لن تكون على صورة تلك
التي سبقتها ،وربما تحتاج
وقت طويل للعودة
إلى ٍ
شيء من طبيعتها
إلى ّ ٍ
بغض النظر عن قرار استئناف
ّ
المجمد من
الموسم
عدمه .على أي حال فإن
اللجنة التنفيذية لم تتخذ
قرارها بعد حول كيفية
استكمال الدوري ،واجتماع
يوم أمس الجمعة لم
ُيعقد بسبب التطورات
األخيرة الحاصلة
شربل ّ
كريم
ت ـت ـفـ ّـرع أضـ ــرار «امل ـص ــاب األل ـي ــم» عند
اللبنانية ،إذ أن
الحديث عن كرة القدم
ّ
الكل لحقته خسارة ّ
موسم
ف
توق
اء
جر
ٍ
كان واعدًا بحسب املراقبني واملتابعني.
م ــوس ـ ٌـم ان ـت ـظــر ال ـكــل أن يــأخــذ الـلـعـبــة
ـان آخ ــر وخ ـصــوصــا بـعــد فــوز
إل ــى م ـك ـ ٍ
العهد بلقب كــأس االت ـحــاد اآلسـيــوي،
ل ـكــن ّأيـ ــا م ــن ال ـتــوق ـعــات اإلي ـجــاب ـيــة ال

يمكن انتظارها بعد اآلن ،فما حصل
قــد حصل ولــن يـكــون أي مــن ال ـقــرارات
ً
أو ال ـخ ـط ــوات ك ـف ـيــا بـتـخـفـيــف نسبة
الخسائر التي طاولت جميع العاملني
اللبنانية.
واملرتبطني بالكرة
ّ
الـبــدايــة مــن اللعبة الـتــي تلقت صفعة
قــويــة ،إذ أن ــه بـعــد مــرحـلــة الـتــأهــل إلــى
لقب
كأس آسيا  2019وبعد إحراز أول ٍ
نسبة االهتمام
خارجي ،وبعد ارتفاع ّ
بالدوري املحلي ،كان التوقف القسري
بـعــد ث ــاث مــراحــل فـقــط عـلــى الـبــدايــة،
تـخـلـلـتـهــا م ـب ــاري ــات م ـث ـي ــرة ،ووعـ ــود
بـمـنــافـســة حــامـيــة ف ــي م ـقـ ّـدمــة ووس ــط
وق ــاع الـتــرتـيــب ،وأي ـضــا بــوقـفــة عاملية
الفتة مع وصول رئيس االتحاد الدولي
جياني إنفانتينو على رأس وفــد من
مشروع كبير
النجوم العامليني إلطالق
ٍ
من على األراضي اللبنانية.

ابتعاد المعلنين

ّ
كل هذا جعل محبي الرياضة يترقبون
الجديد الذي يمكن أن ّ
تقدمه كرة القدم
اللبنانية إليهم ،وهــي التي بــدت أنها
ت ـس ـيــر ن ـح ــو م ــرح ـل ــة أفـ ـض ــل ،ووس ــط
ـاع ك ـث ـيــرة م ــن ق ـبــل الـجـمـيــع على
م ـس ـ ٍ
رفع مستواها تنظيميًا ،فنيًا وإداريــا.
ل ــذا ال يـخـفــى أن أي ان ـطــاقــة جــديــدة
وب ــأي شـكـ ٍـل مــن األش ـك ــال ه ــذا املــوســم
أو امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ،س ـت ــدف ــع ال ـقـ ّـي ـمــن
إل ــى إعـ ــادة رس ــم ال ـص ــورة مــن النقطة
الصفر والــدخــول فــي مرحلة ترميم ال
بــل إع ــادة بـنــاء بفعل تــراكــم الخسائر
موقف
التي وضعت اتحاد اللعبة في
ٍ
صـعــب إلنـقــاذ مــا يمكن إن ـقــاذه ،وذلــك
ّ
التطور
بعدما اجتهد ملحاولة مواكبة
ال ـســريــع الـ ــذي تـعـيـشــه ك ــرة ال ـق ــدم في
قــارة آسـيــا ومطالبة اتـحــادهــا الـقــاري
كل االتـحــادات الوطنية بأخذ الطريق
نحو االحتراف املطلوب.
وف ــي م ـ ــوازاة وض ــع االتـ ـح ــاد ،وج ــدت
األن ـ ــدي ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا فـ ــي وضـ ـ ـ ٍـع أص ـع ــب

وم ـث ـق ــل ب ــال ـخ ـس ــائ ــر املـ ـتـ ـف ـ ّـرق ــة ،وه ــي
م ـســألــة أرهـ ـق ــت غــالـبـيـتـهــا أك ـث ــر مما
اس ـت ـنــزف ـت ـهــم خ ـ ــال س ـع ـي ـهــم ل ـتــأمــن
مـيــزانـيــاتـهــم ولـلـتـعــاقــد م ــع الــاعـبــن
الذين رأت أنها بحاجةٍ إليهم.
ب ـع ــض ه ـ ــذه األنـ ــديـ ــة ك ـ ــان قـ ــد ص ــرف
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ــوقـ ــت والـ ـتـ ـع ــب إلق ـن ــاع
م ـع ـل ـنــن «بـ ـت ــزي ــن» ق ـم ـي ـصــه ودع ـم ــه
م ــال ـي ــا خـ ــال املـ ــوسـ ــم .وهـ ـ ــذه الـنـقـطــة
دون ـهــا صـعــوبــات كـمــا يعلم الجميع،
إذ أن س ــوق اإلع ــان ــات ك ــان قــد ابتعد
ـوات ع ــدة ،وبــاتــت
عــن ك ــرة ال ـقــدم ل ـس ـنـ ٍ
عملية رعــايــة ال ـفــرق تــرتـبــط بمعارف
املولجني
هذا الرئيس أو ذاك ،علمًا أن
ً
بــإعــانــات املــاعــب أيضًا تلقوا ضربة
ع ـلــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد ،إذ أن ال ـلــوحــات
اإلعــانـيــة كــانــت قــد ع ــادت إلــى مالعب
الـ ـ ـ ــدوري ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى م ـن ــذ ح ــوال ــى
الثالثة أع ــوام فــي عمليةٍ  ،كــان السعي
خ ــال ـه ــا ل ــوض ــع حـ ـج ـ ٍـر أس ـ ــاس نـحــو
مرحلة تحمل معلنني كثرًا إلى املالعب،
مسار مالي
وبالتالي دخول اللعبة في
ٍ

ال يمكن الحديث عن أي إيجابيات
منتظرة في كرة القدم بعد اآلن
أفضل ينعش الخزائن املالية لألندية
ّ
ويقوي من قدرتها االقتصادية ،وتاليًا
يساهم في رفع مستواها عبر استقدام
أجانب أفضل.

خسارة األجانب
بالحديث عــن األجــانــب فــإن الخسارة
م ـش ـت ــرك ــة ه ـن ــا ب ــن هـ ـ ــؤالء واألن ــدي ــة
ال ـتــي ارت ـب ـطــوا ب ـهــا .فـفــي امل ـقــام األول
ص ــرف ــت ه ــذه األن ــدي ــة األمـ ـ ــوال إلب ــرام
االت ـفــاقــات معهم مــن دون االسـتـفــادة
مــن خدماتهم .كما أن بعضها صرف
ـدد من
مـبــالــغ غـيــر بسيطة لتجربة ع ـ ٍ

األج ــان ــب قـبــل ان ـطــاق امل ــوس ــم ،وقـبــل
أن يتخذ ق ــرارًا حــول الالعبني الثالثة
ّ
ال ــذي ــن ع ـ ــزز ب ـه ــم ص ـف ــوف ــه .أضـ ــف أن
عملية االستغناء عن األجانب لم تكن
بـســاســة كـمــا يعتقد الـبـعــض ،إذ في
قسم
ـاالت عــدة اضطر الـنـ
حـ ٍ
ـادي لدفع ٍ
م ــن امل ـس ـت ـح ـقــات امل ـت ـ ّ
ـوج ـب ــة لــاعـبـيــه
األجــانــب من أجــل فـ ّـك االرتـبــاط معهم،
وذل ـ ــك ض ـمــن ت ـس ــوي ــات ال م ـف ـ ّـر منها
لكي ّ
يبرئ ذمته ويتفادى أي عواقب
ق ــان ــون ـي ــة ،م ــا ج ـعــل ه ـ ــؤالء الــاع ـبــن
يـتـحــررون مــن عـقــودهــم أو ينضمون
إلـ ــى أن ــدي ــة أخـ ـ ــرى خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان مــن
دون أن يكون هناك اي عائدات مالية
ألنديتهم جراء هذه االنتقاالت.
أم ـ ــا ف ــي املـ ـق ــام الـ ـث ــان ــي ،ف ـ ــإن اب ـت ـعــاد
ال ــاع ـب ــن األجـ ــانـ ــب ع ــن املـ ـب ــاري ــات ال
شك في أنه ّ
أضر بمستوياتهم الفنية،
وبــال ـتــالــي ه ــم اف ـت ـق ــدوا امل ـس ــرح ال ــذي
ك ــان بــإمـكــانـهــم تـقــديــم أنـفـسـهــم عليه
بطولة تتمتع بمستوى
لالنتقال إلــى ّ
أعلى .كما أن توقف الــدوري اللبناني
«حـ ـ ــرق» ورقـ ـتـ ـه ــم ب ـع ــض الـ ـش ــيء فــي
س ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت ،فـجـعـلـهــم يـقـبـلــون
بعروض أقــل مما كانوا ينتظرون من
ّ ٍ
بلد آخر.
تحولهم إلى ٍ
وإذا كانت خسائر األجــانــب واضحة،
فإن الخسائر التي لحقت باللبنانيني
مــن مــدربــن والعـبــن هــي أكـبــر بكثير،
إذ أن غــال ـب ـيــة ال ـن ــاش ـط ــن ف ــي م ـجــال
ال ـكــرة يـعـتـمــدون عـلـيـهــا فــي مــا خـ ّـص
بحثهم عن لقمة العيش ،وبالتالي فإن
توقف غالبية األندية عن دفع الرواتب
أصابهم في الصميم وجعلهم يبحثون
سبل أخرى للنهوض ،علمًا أنه من
عن
ٍ
فرق في
الصعب على هذه الفئة إيجاد ٍ
الخارج وحتى في محيط لبنان حيث
ّ
تتقدم البطوالت والفرق على ما لدينا
هنا في جوانب مختلفة.
ك ــذل ــك ،ال ش ــك ف ــي أن فـ ـت ــرة ال ـتــوقــف
أض ـ ـ ّـرت بــاملــاعــب ال ـتــي ل ــم ت ـكــن يــومــا

في أحسن حاالتها ،فال يمكن السؤال
ال ـ ـيـ ــوم عـ ــن الـ ــوضـ ــع الـ ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـب ــدو
عليه ملعب بـيــروت الـبـلــدي أو ملعب
صـ ـي ــدا ،وخ ـص ــوص ــا أن شـ ـ ّـح األم ـ ــوال
ف ــي ال ـب ـل ــدي ــات تـ ــرك ت ــأث ـي ــره الـسـلـبــي
ع ـل ــى ك ـم ــال ـي ــات إن ـم ــائ ـي ــة وخــدمــات ـيــة
عـ ــدة ف ــي امل ـن ــاط ــق ،م ــا ي ـج ـعــل عـمـلـيــة
صـيــانــة امل ــاع ــب وااله ـت ـم ــام بـهــا أم ـرًا
ش ـبــه مـسـتـحـيــل ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي،
وخ ـصــوصــا أن ــه بــالـنـسـبــة إل ــى بعض
ّ
داع للقيام ّبأي
القيمني ليس هناك أي ٍ
خـطــوات مــن هــذا الـنــوع فــي ظــل توقف
النشاط.
أمــا رواد املالعب أي املشجعون الذين
وجـ ــدوا غــالـبــا فــي امل ــدرج ــات متنفسًا
ل ـل ـه ــروب م ــن امل ـت ــاع ــب ال ـيــوم ـيــة الـتــي
ّ
تــواج ـه ـهــم ،فــإنــه ب ــا ش ــك ق ــد تتقلص
أعدادهم مع عودة اللعبة إلى طبيعتها
والـسـمــاح للجمهور بــدخــول املــاعــب،
فــالــوضــع االق ـت ـص ــادي الـ ــذي يـعــانــون
مـنــه ّسيجعلهم يـعـيــدون حساباتهم
وي ـســخــرون أوقــات ـهــم بـحـثــا عــن حـيــا ٍة
أف ـ ـضـ ــل عـ ـب ــر تـ ــأمـ ــن م ـس ـت ـل ــزم ــات ـه ــم
ً
ال ـضــروريــة ب ــدال مــن ص ــرف امل ــال على
التنقالت بني املناطق واملالعب ملتابعة
فرقهم املفضلة.
إذًا هــي حلقة واح ــدة ي ــدور فيها الكل
بـشـكـ ٍـل م ــره ــق ،فــال ـضــرر حـصــل سلفًا
والـ ـخ ــروج م ــن األزم ـ ــة ال يــرت ـبــط فقط
بقرار
بقرار اتحادي ملواصلة اللعب أو
ٍ
ٍ
م ــن ه ــذا ال ـن ــادي أو ذاك لــإب ـقــاء على
أجانبه واحـتــرام اتفاقاته مــع العبيه،
فــال ـح ـلــول اآلن ـي ــة ل ــن ت ـج ــدي نـفـعــا بل
إن ت ـضــافــر ال ـج ـه ــود وإبـ ـق ــاء اإلي ـم ــان
بــإم ـكــان ـيــة ال ـن ـه ــوض ه ـمــا ال ـع ـنــاويــن
ّ
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـت ـخــلــص م ــن امل ـع ـض ـلــة،
فــاالس ـت ـح ـقــاقــات امل ـه ـمــة قــري ـبــة دائ ـمــا
وأي خطوات إضافية إلى الوراء تعني
الـقـضــاء عـلــى مــا ت ـ ّـم الـعـمــل عليه منذ
ـت ط ــوي ــل ل ـل ــوص ــول إلـ ــى األه ـ ــداف
وق ـ ـ ٍ
املنشودة.

س ـ ـي ـ ـكـ ــون دربـ ـ ـ ـ ــي م ــرسـ ـيـ ـس ــاي ــد بــن
ل ـي ـف ــرب ــول م ـت ـص ــدر ت ــرت ـي ــب الـ ـ ــدوري
وج ـ ـ ـ ــاره اي ـ ـفـ ــرتـ ــون ،واملـ ــواج ـ ـهـ ــة بــن
ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد،
األب ــرز فــي ال ــدور الـثــالــث مــن مسابقة
كأس انكلترا لكرة القدم الذي ينطلق
اليوم السبت.
ويـ ــدخـ ــل لـ ـيـ ـف ــرب ــول لـ ـق ــاء غـ ــد األحـ ــد
على ملعبه «أنفيلد» (الساعة 18:00
ب ـتــوق ـيــت بـ ـي ــروت) مــرش ـحــا لتخطي
منافسه الذي أظهر تطورًا في املستوى
مـنــذ أن تــولــى االشـ ــراف عـلـيــه امل ــدرب
االي ـطــالــي املـحـنــك ك ــارل ــو أنـشـيـلــوتــي
خلفًا للبرتغالي مــاركــو سيلفا ،بعد
فترة انتقالية وجيزة توالها مهاجم
الـفــريــق الـســابــق االسـكـتـلـنــدي دنـكــان
فيرغوسون الذي بات حاليًا مساعدًا
للمدرب الجديد.
ومنذ بدء مهام املدرب السابق لنابولي
في اإلدارة الفنية ،تغلب إيفرتون على
بيرنلي (-1ص ـفــر) ونـيــوكــاســل ()1-2
قبل أن يخسر بصعوبة بنتيجة (-1
 )2أم ـ ــام مـضـيـفــه مــانـشـسـتــر سيتي
ب ـطــل الـ ـ ــدوري وح ــام ــل ل ـقــب مـســابـقــة
الـ ـك ــأس .وي ـق ــف ال ـت ــاري ــخ الـ ــى جــانــب
ليفربول ،إذ إن ايفرتون لم يذق طعم
الفوز في «أنفيلد» ســوى مــرة واحــدة
في األع ــوام ال ــ 19األخـيــرة ،وكانت في
أيلول/سبتمبر -1( 1999صـفــر) ،كما
لــم يحقق س ــوى سـتــة ان ـت ـصــارات في
املواجهات الــ 52األخيرة مع ليفربول
(عـ ـل ــى أرضـ ـ ــه وخـ ــارج ـ ـهـ ــا) .ك ــذل ــك لــم
يخسر ليفربول في الدوري املحلي أي
مباراة على ملعبه منذ نيسان/أبريل
 2017في ً 51
لقاء.
ويختبر الفريق األحمر فترة رائعة ،إذ
ّ
توج في األشهر املاضية بلقب دوري
أبطال أوروبا والكأس السوبر وكأس
الـعــالــم لــأنــديــة ،وأت ــم الخميس عامًا
ً
كامال من دون أن ُيمنى بــأي خسارة
في الدوري املحلي حيث يتابع زحفه
بخطى ثابتة نحو التتويج باللقب
الغائب عن خزائنه منذ عام .1990
ّ
وتفوق ليفربول مساء الخميس على
ض ـي ـف ــه ش ـي ـف ـي ـلــد ي ــون ــاي ـت ــد ب ـهــدفــن
نظيفني في املرحلة الثانية والعشرين
من الدوري ،وأعاد الفارق الى  13نقطة
ع ــن أقـ ـ ــرب مـ ـط ــاردي ــه ل ـي ـس ـتــر سـيـتــي

صاحب املركز الثاني ،علمًا بأن فريق
مـلـعــب أنـفـيـلــد لــديــه مـ ـب ــاراة مــؤجـلــة.
ومنذ خسارته في الثالث من كانون
الـثــانــي/يـنــايــر  2019ام ــام مانشستر
س ـي ـتــي ( ،)2-1خ ـ ــاض ل ـي ـف ــرب ــول 37
م ـبــاراة ف ــاز فــي  32منها و ّجـمــع 101
نقطة وسجل  89هدفًا .وتلقى الفريق
ّ
محليتني وحيدتني،
األحمر خسارتني
وذل ــك أم ــام ولـفــرهــامـبـتــون ف ــي كــأس
ان ـك ـل ـت ــرا ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي/ي ـنــايــر
املاضي ،وأمــام استون فيال في كأس
الرابطة الشهر املاضي عندما أشرك
تـشـكـيـلــة ردي ـف ــة بــال ـكــامــل ،ألن مــوعــد
املباراة صادف عشية خوضه مباراته
ض ــد مــونـتـيــري املـكـسـيـكــي ( )1-2في
نصف نهائي كأس العالم لألندية في
قطر.
وقــال مــدرب ليفربول األملــانــي يورغن

كلوب بعد الفوز التاسع عشر في 20
م ـبــاراة فــي ال ــدوري هــذا املــوســم« ،أنــا
سـعـيــد ج ـدًا وف ـخــور ج ـدًا بــالــاعـبــن.
ال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي س ـي ـط ــرن ــا ب ـه ــا عـلــى
شيفيلد هذا املساء كانت استثنائية».
وردًا على سؤال ّ
عما إذا كان سيجري
تبديالت إلراحــة عــدد من األساسيني
فــي ظــل الضغط الكثيف للمباريات،
قــال «لــن أكـشــف التشكيلة األساسية
ل ـك ــارل ــو أن ـش ـي ـلــوتــي ،لـكـنـنــي ســأقــوم
بـ ـم ــا أعـ ـتـ ـق ــد أن ـ ـ ــه األم ـ ـ ـ ــر امل ـ ـنـ ــاسـ ــب».
وت ــاب ــع «ب ـع ــض األم ـ ـ ــور يـمـكـنـنــي أن
أق ــرر بـشــأنـهــا بـنـفـســي ،وأم ــور أخــرى
سـيـبـلـغـنــي ب ـهــا ال ـج ـهــاز ال ـط ـبــي (فــي
ح ــال مـعــانــاة الع ـبــن مــن اإلج ـه ــاد أو
اإلصابات)»ّ ،
مشددًا على أن التشكيلة
«ستكون األفـضــل بالنسبة إلينا في
هذه اللحظة».

اختبار صعب ليونايتد
لــن تـكــون مهمة مانشستر يونايتد
سـ ـهـ ـل ــة عـ ـن ــدم ــا يـ ـح ــل ضـ ـيـ ـف ــا ع ـلــى
ولفرهامبتون الـقــوي الـيــوم (19:30
بتوقيت ب ـيــروت) .والـتـقــى الفريقان
ع ـل ــى م ـل ـعــب «م ــول ـي ـن ــو» ذه ــاب ــا فــي
الـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ف ــي آب/أغ ـس ـط ــس
املاضي ،وانتهت املباراة بتعادلهما
( .)1-1وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة ثـ ــأريـ ــة
للشياطني الحمر بعد خروجهم في
ربــع النهائي من هــذه املسابقة على
يد ولفرهامبتون املوسم املاضي.
وغ ــالـ ـب ــا مـ ــا ي ـ ـقـ ــدم ول ـف ــره ــام ـب ـت ــون

لم يفز إيفرتون على ملعب أنفيلد
سوى مرة واحدة في  19عامًا
مـبــاريــات قــويــة أم ــام الـفــرق الكبيرة.
وأبرز دليل على ذلك قلب تخلفه أمام
مانشستر سيتي على ملعبه (صفر-
 )2ال ـ ــى ف ـ ــوز ( )2-3ف ــي  27ك ــان ــون
األول/دي ـس ـم ـبــر املــاضــي ،وخـســارتــه
بصعوبة أمام ليفربول (صفر )1-في
مباراة أدت تقنية املساعدة بالفيديو
دورًا كبيرًا في تحديد نتيجتها.

ويـعــانــي مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد الــذي
خسر بثنائية نظيفة أمــام مضيفه
آرس ـ ـنـ ــال ف ــي امل ــرح ـل ــة األخ ـ ـيـ ــرة مــن
الـ ــدوري مــن غ ـيــاب الع ـبــن مــؤثــريــن
فــي خــط الــوســط ،هما االسكتلندي
سـكــوت ماكتوميني بسبب إصابة
ف ــي الــرك ـبــة سـتـبـعــده لـفـتــرة طــويـلــة
عـ ــن امل ـ ــاع ـ ــب ،فـ ــي حـ ــن س ـي ـخ ـضــع
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي بـ ـ ـ ــول بـ ــوغ ـ ـبـ ــا ل ـع ـم ـل ـيــة
ج ــراحـ ـي ــة فـ ــي الـ ـك ــاح ــل ول ـ ــن ي ـعــود
الــى املــاعــب قبل قــرابــة شهر ،مــا قد
يــدفــع مــانـشـسـتــر ال ــى دخـ ــول ســوق
االن ـت ـق ــاالت ال ـش ـتــويــة خ ــال الـشـهــر
الحالي لتعزيز صفوفه.
وي ـخــوض مــانـشـسـتــر سـيـتــي حامل
اللقب مباراة يتوقع أن تكون سهلة
نسبيًا على ملعبه ضد بورتفايل من
الدرجة الثالثة( .اليوم )19:30
وفــي أبــرز املـبــاريــات االخ ــرى ،يلتقي
آرسنال الذي حقق أول فوز بإشراف
مـ ــدربـ ــه الـ ـج ــدي ــد االس ـ ـبـ ــانـ ــي مـيـكــل
أرت ـ ـي ـ ـتـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب مــان ـش ـس ـتــر
يونايتد (-2صفر) مع ليدز متصدر
ترتيب دوري الدرجة األولى (اإلثنني
ال ـســاعــة  ،)22:00ف ــي ح ــن يستقبل
ج ــاره الـلـنــدنــي تشلسي نوتنغهام
ف ــورس ــت م ــن ال ــدرج ــة األول ـ ــى أيـضــا
(األحد الساعة .)16:00

ّ
تفوق ليفربول أخيرًا على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين (أ ف ب)

■ السبت  4كانون الثاني
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كالشيو

َ
إبراهيموفيتش يعد ميالن بالكثير!
أك ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـج ـ ــم ال ـ ـ ـسـ ـ ــويـ ـ ــدي زالت ـ ـ ـ ـ ــان
ابــراهـيـمــوفـيـتــش الـعــائــد ال ــى صفوف
مـ ـي ــان ،أنـ ــه ل ــن ي ـك ــون م ـج ــرد تميمة
لفريق كرة القدم اإليطالي ،بل يتطلع
الى تقديم «آخر جرعة من األدرينالني»
متوافرة لديه ملساعدته على الخروج
مــن تعثره الـحــالــي .وق ــال زالت ــان لدى
تقديمه رسميًا في مقر النادي «لست
ه ـنــا ألكـ ــون تـمـيـمــة م ــن أج ــل الــرقــص
ملشجعي الفريق الى جانب الشيطان
(تعويذة ميالن)».
وأض ـ ــاف امل ـهــاجــم امل ـخ ـضــرم «أتـطـلــع
الـ ــى آخـ ــر ج ــرع ــة م ــن األدر ّيـ ـن ــال ــن قد
تكون متبقية لــدي .في سني ال يمكن
التطلع إال الى التحدي ...عندما تبلغ
الـثــامـنــة وال ـث ــاثــن ،وع ـلــى الــرغ ــم من
ذلك ،يقوم ميالن بالتعاقد معك ،فهذا
أمر ال يحصل دائمًا» ،متابعًا «املجيء
الــى هنا يعني أنـنــي ال أزال أستطيع
تقديم شيء ما .أنا جاهز وآمل اللعب
مباشرة».
وعـ ــاد ابــراه ـي ـمــوف ـي ـتــش ال ــى صـفــوف

مـ ـ ـي ـ ــان ل ـ ـف ـ ـتـ ــرة س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ق ــاب ـل ــة
للتجديد سنة واحدة ،في صفقة قدرت
قـيـمـتـهــا ب ـ ـ  3,5م ــاي ــن يـ ـ ــورو .وك ــان
العمالق السويدي قد وصل الخميس
ال ـ ــى امل ــديـ ـن ــة اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ،ع ــائ ــدا ال ــى
صفوف الفريق الــذي دافــع عــن ألوانه
بني العامني  2010و.2012
وفي املوسمني اللذين أمضاهما سابقًا
مع الفريق ،خاض ابراهيموفيتش 61
مباراة سجل خاللها  42هدفًا ،وأسهم
فـ ــي إحـ ـ ـ ــراز مـ ـي ــان آخ ـ ــر ل ـق ــب لـ ــه فــي
الدوري املحلي ،وذلك في موسم -2010
 2011ح ــن ك ــان م ـع ــارًا م ــن بــرشـلــونــة
اإلسبانية ،قبل ان ينضم رسميا في
املوسم التالي.
وب ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـس ـ ــوي ـ ــدي الع ـ ـبـ ــا حـ ـ ـ ـرًا م ـنــذ
م ـغ ــادرت ــه لـ ــوس أن ـج ـل ـيــس غــاالك ـســي
األميركي في تشرين الثاني/نوفمبر
امل ــاض ــي ،بـعــد أن ان ـضــم ال ــى صفوفه
في آذار/م ــارس  2018وسجل معه 52
هدفًا في  56مباراة.
ويــأتــي الـتـعــاقــد مــع ابــراهـيـمــوفـيـتــش

ف ــي إطـ ـ ــار س ـع ــي إدارة نـ ـ ــادي م ـيــان
لـ ــوقـ ــف الـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـس ـل ـب ـي ــة ل ـل ـفــريــق
امل ـت ـ ّـوج بـ ــ 18لقبًا فــي الـ ــدوري املحلي سيرتدي
وسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا .ابراهيموفيتش
القميص الرقم
( 21أ ف ب)

ويـحـتــل الـفــريــق املــركــز ال ـح ــادي عشر
في ترتيب «سيري أ» بعد  17مرحلة،
حقق خاللها ستة انتصارات وثالثة
ت ـعــادالت وثـمــانــي هــزائــم أقـســاهــا في

املــرحـلــة األخ ـيــرة ،وذل ــك أم ــام أتاالنتا
بـ ـخـ ـم ــاسـ ـي ــة نـ ـظـ ـيـ ـف ــة .وكـ ـ ــانـ ـ ــت هـ ــذه
الـخـســارة األس ــوأ للفريق فــي ال ــدوري
املحلي منذ  21عامًا.
وأعرب ابراهيموفيتش الذي سيرتدي
الـقـمـيــص ال ــرق ــم  ،21ع ــن أم ـل ــه ف ــي أن
يـتـمـكــن فــري ـقــه م ــن ت ـح ـســن الـنـتــائــج
امل ـخـ ّـي ـبــة ه ــذا امل ــوس ــم .وق ـ ــال «يـتـعــن
عـلـيـنــا ت ـح ـســن األمـ ـ ــور ع ـلــى أرض ـيــة
امللعب ولهذا أنا ّهنا».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ـ ــذر م ــدي ــر كـ ـ ــرة ال ـق ــدم
ف ــي الـ ـن ــادي الـ ـل ــومـ ـب ــاردي ال ـك ــروات ــي
زفــونــوم ـيــر ب ــوب ــان م ــن أن ــه ل ــن يـكــون
بـمـقــدور ابــراهـمـيــوفـيـتــش بـمـفــرده أن
ي ـن ـقــذ مـ ـي ــان .وأوضـ ـ ــح «ال ي ـم ـكــن أن
ننسى الخسارة غير املقبولة واملخيفة
أمــام أتاالنتا ،لكن ال يمكن أن نختبئ
خلف كتفي زالتــان ابراهيموفيتش»،
مضيفًا «نأمل أن تتغير االمــور خالل
امل ــوس ــم ،ون ـحــن مـتـفــائـلــون بــالـتــأثـيــر
ال ــذي سيجلبه زالت ــان للفريق ،لكننا
في حاجة الى النتائج».
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إعالنات

رياضة

بريميرليغ

حول العالم

إيرلنغ هاالند يرفض «الشياطين»

أولد ترافورد لم يعد «مسرح األحالم»
ي ـسـ ّـجــل األه ـ ــداف وال ك ـيــف ي ـم ـ ّـر عن
الالعبني .سانشيز ّ
تغير كثيرًا ،وفقد
ّ
حسه التهديفي.
أمثلة كثيرة عن العبني فقدوا قيمتهم
الـفـنـيــة ،فـمــا ال ـس ـبــب؟ م ــا س ــر الفشل
الـ ــذي رافـ ــق الــاع ـبــن ف ــي مانشستر
يونايتد؟

حسن رمضان
منذ رحيل املدرب الكبير األسكتلندي
ّ
«ال ـس ـي ــر» أل ـك ــس ف ـي ــرغ ـس ــون ،حــلــت
«لعنة» فوق ملعب «األولد ترافورد»
فــي مــديـنــة مانشستر .لعنة ال تــزال
مستمرة حتى هــذا اليوم 4 .مدربني
من بينهم اسمان من العيار الثقيل،
تـ ـن ــاوب ــوا ع ـل ــى تـ ــدريـ ــب مــانـشـسـتــر
يونايتد .األسكتلندي دافيد مويس،
الهولندي لويس فان خال ،البرتغالي
ج ــوزي ــه م ــوري ـن ـي ــو وأخ ـ ـي ـ ـرًا امل ـ ــدرب
النرويجي أولــي غونر سولشاير4 .
مــدربــن يـتـشــاركــون الـكـلـمــة عينها:
«العجز» .لم يستطع ّ
أي من املدربني
الــذيــن تــم ذكــرهــم إخ ــراج مانشستر
يــونــاي ـتــد م ــن أزم ـت ــه امل ـس ـت ـمــرة منذ
غياب فيرغسون عن النادي.
ما يمكن تأكيده أيضًا ،أن هذه األزمة
لم تشمل املدربني فقط ،بل الالعبني
الذين كانوا من بني األفضل في العالم
ّ
في مراكزهم ،والذين شكل انتقالهم
إلــى نــادي «الشياطني الحمر» نقطة
مـفـصـلـيــة ف ــي م ـس ـيــرت ـهــم ال ـك ــروي ــة.
بــدايــة يمكن الحديث عــن نجم ريــال
مدريد السابق والعــب باريس سان
جيرمان الحالي األرجنتيني أنخيل
دي ماريا .األخير ،كان من بني أفضل
الع ـب ــي ال ـع ــال ــم ع ـنــدمــا كـ ــان ال ي ــزال
العـ ـب ــا فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـ ـنـ ــادي امل ـل ـكــي
ريــال مــدريــد ،وموسمه األخـيــر رفقة
امل ــدرب كــارلــو أنشيلوتي ،وتحديدًا
ـرة ل ـ ــدوري
م ــوس ــم ال ـن ـج ـم ــة الـ ـع ــاش ـ ّ
أبطال أوروبا ،حيث إنه يمثل أفضل
مواسمه الفردية على اإلط ــاق .كان
أفضل العب في املباراة النهائية أمام
أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد ّ ف ــي ع ــام  .2014كل
هذه الصفات تبخرت مع انتقاله إلى
مانشستر يونايتد ،النادي الــذي لم
يجد أنخيل دي ماريا نفسه فيه .كان
تائهًا في شمال بريطانيا ،لم يعتد
على هــذا الـنــوع مــن األنــديــة ،انـعــدام
االس ـت ـقــرار وضـعــف التشكيلة وقفا
ّ
ف ــي وج ــه ت ــأل ــق الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي
بني أسوار ملعب «أولد ترافورد» .في
املوسم عينه ،وتحديدًا خالل موسم
 ،2014/2015انـتـقــل إل ــى اليونايتد
أحد أبرز املهاجمني في العالم وقتها،
الكولومبي رادام ـيــل فــالـكــاو ،ولكنه
القــى املصير عينه الــذي واجـهــه دي
مــاريــا .فشل فــي األداء وفـقــدان الثقة
في النفس ،ليصبح كل من دي ماريا
وفالكاو العبني مختلفني تمامًا ّ
عما
كانا عليه في السابق.
لـ ــم ت ـق ـت ـصــر الـ ـق ـ ّـص ــة ع ـل ــى ال ـث ـنــائــي
ال ــات ـي ـن ــي ،إذ أن الع ـب ــا كــالـفــرنـســي
بول بوغبا نجم يوفنتوس اإليطالي
السابق ،قد القى النتيجة عينها هو
اآلخ ــر ج ـ ّـراء االنـتـقــال إلــى مانشستر
يونايتد .بوغبا ،كــان مــن بــن أفضل
العـبــي خــط الــوســط فــي الـعــالــم إن لم
يكن أفضلهم عندما كــان فــي مدينة
تورينو اإليطالية .ومنذ انتقاله إلى
مانشستر يونايتد بصفقة قياسية
وصلت إلــى  100مليون ي ــوروّ ،
تغير
بوغبا كثيرًا ،بــل إنــه لــم يعد الالعب
ع ـي ـنــه ال ـ ــذي كـ ــان ال ـج ـم ـيــع يستمتع
بـمـشــاهــدتــه فــي يــوفـنـتــوس .لــم تنته
القصة بعد .أحد أفضل العبي الدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي ،وأح ـ ــد أف ـض ــل الــاع ـبــن
ال ــذي ــن ت ـعــاقــدت مـعـهــم إدارة ال ـنــادي
الـكــاتــالــونــي بــرشـلــونــة فــي الـسـنــوات
ال ـ ـع ـ ـشـ ــر امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ،العـ ـ ـ ــب آرسـ ـ ـن ـ ــال
وب ــرش ـل ــون ــة الـ ـس ــاب ــق ،الـتـشـيـلـيــانــي
أل ـك ـس ـي ــس س ــانـ ـشـ ـي ــز ،الـ ـ ـ ــذي ان ـت ـقــل
املوسم املاضي إلى نادي «الشياطني
الحمر» ،لكنه لم يعد ألكسيس الذي
تعرفه جماهير آرسـنــال وبرشلونة،
ب ــل ت ـح ـ ّـول إل ــى شـبــح ال ي ـعــرف كيف

يـ ـت ــم تـ ــدم ـ ـيـ ــره ـ ـمـ ــا» .تـ ـص ــري ــح أث ـ ــار
الكثير من الجدل ،وذلــك على خلفية
أخـ ـب ــار ان ـت ـق ــال امل ـه ــاج ــم ال ـنــروي ـجــي
ال ـشــاب إيــرلـيـنــغ هــاالنــد إل ــى الـنــادي
اإلنـ ـ ـكـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــزي .هـ ـ ــاالنـ ـ ــد ك ـ ـغ ـ ـيـ ــره مــن
الالعبني ،مينو راي ــوال وكيل أعماله
الـ ـخ ــاص ،وان ـت ـقــالــه إل ــى دورت ـمــونــد
خـيــر دل ـيــل عـلــى تـصــريـحــات راي ــوال
املتعلقة بالـ«مان يونايتد» .وتعليقًا
ع ـ ّـم ــا ي ـمــر ب ــه ال ـن ـجــم ال ـفــرن ـســي بــول
بوغبا أضاف رايوال «بوغبا يحتاج
إلى فريق يعرف قيمته تمامًا كما كان
في يوفنتوس» .قبل أيام قليلة أيضًا،
ذك ـ ــرت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة إنـكـلـيــزيــة
أن مـ ـ ـ ــدرب الـ ـي ــون ــايـ ـت ــد ال ـن ــروي ـج ــي
سـ ــول ـ ـشـ ــايـ ــر قـ ـ ــد اتـ ـ ـص ـ ــل ش ـخ ـص ـيــا
ب ـه ــاالن ــد إلق ـن ــاع ــه ب ــاالن ـض ـم ــام إل ــى
فــريـقــه ،مستفيدًا مــن كــونــه مــواطـنــه
وابن جلدته ،حيث ُيعتبر سولشاير
مــن بــن أب ــرز الــاعـبــن النرويجيني
الذين كانت لهم بصمتهم في الكرة
ّ
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،إال أن ال ـن ـت ـي ـجــة كــانــت

خسر العديد من الالعبين
ّ
تميزهم الفني منذ انتقالهم
الى مانشستر يونايتد
هـ ـ ــذا الـ ـ ـس ـ ــؤال ط ــرح ــه وكـ ـي ــل أع ـم ــال
الالعبني اإليطالي ـ الهولندي الشهير
مينو رايوال قبل ّأيام وأجاب عنه.
راي ـ ـ ـ ـ ــوال وصـ ـ ـ ــف ن ـ ـ ـ ــادي م ــان ـش ـس ـت ــر
يونايتد بــ«مـقـبــرة الــاعـبــن» ،حيث
ق ـ ـ ــال« :إذا ذه ـ ــب كـ ــل مـ ــن مـ ــارادونـ ــا
وبـيـلـيــه إل ــى ه ــذا الـيــونــايـتــد فسوف

انـ ـتـ ـق ــال ال ـن ـج ــم ال ـ ـشـ ــاب ( 19ع ــام ــا)
صاحب الـ 28هدفًا في  22مباراة هذا
املــوســم مــع فــريـقــه الـســابــق ري ــد بــول
ســالــزبــورغ إل ــى دورت ـمــونــد .الــاعــب
الـ ـش ــاب ل ــم ي ـس ـت ـمــع إلـ ــى ســول ـشــايــر
واختار هو طريقه.
ه ــي قـ ّـصــة حـقـيـقـيــة ،وم ــا أقـ ــدم عليه
ه ــاالن ــد رغ ــم امل ـبــالــغ الـضـخـمــة الـتــي
ُع ـ ــرض ـ ــت عـ ـلـ ـي ــه م ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـن ـ ــادي
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ،ه ــو دلـ ـي ــل واضـ ـ ــح عـلــى
أن الــاع ـبــن ي ـخــافــون االن ـت ـق ــال إلــى
ال ـ ـيـ ــونـ ــاي ـ ـتـ ــد ،وذل ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب تـ ـك ــرار
«س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــو» الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب ال ـف ــاش ـل ــة
لـ ــاع ـ ـبـ ــن سـ ــاب ـ ـقـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
املاضية ،إضافة إلى كون فريق أملاني
كـبــوروسـيــا دورت ـمــونــد مــن بــن أهــم
ً
الـفــرق «صـقــا للمواهب» فــي أوروبــا
حــال ـيّــا .ه ــاالن ــد ف ـعــل الـ ـص ــواب ،ومــن
املـتــوقــع أن يصبح نجمًا جــدي ـدًا في
ـاء «ال ـبــونــدس ـل ـي ـغــا» ،بـيـنـمــا من
س ـم ـ ّ
امل ـت ــوق ــع أي ـض ــا أن يـسـتـمــر مسلسل
االنهيار في مانشستر يونايتد.
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رفض هاالند العرض المالي
الكبير من اليونايتد (أ ف ب)

ّ
تلقى نادي توتنهام اإلنكليزي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ضربة قوية بعد تأكد إصابة املهاجم الدولي اإلنكليزي هاري كاين
ملدة طويلة .وكان كاين قد غادر ملعب املباراة التي خسرها فريقه أمام
ساوثهامبتون بنتيجة ( )1-0متأثرًا بإصابة في ركبة القدم اليسرى.
وأظهرت الفحوصات أن كاين يحتاج إلى العالج ملدة تتراوح من  4إلى
 6أسابيع حسبما ذكرته الصحافة اإلنكليزية .وبذلك يتأكد غياب
َ
ّ
هداف توتنهام عن مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي املقبلتني،
باإلضافة إلى مباريات كل من واتفورد وميدلزبره ونوريتش سيتي
وأستون فيال ،ومن املرجح أن يكون خارج الحسابات في مباراة
ذهاب دور الـ 16من دوري أبطال أوروبا أمام اليبزيغ األملانيُ .ويعتبر
هاري كاين ّ
الهداف الحالي لتوتنهام ،حيث ّ
سجل  11هدفًا في الدوري
اإلنكليزي و 6أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا املوسم .ويحاول
توتنهام الوصول إلى املركز الرابع في الـ«بريمرليغ» ،لكنه ال يزال
بعيدًا بفارق  6نقاط عن تشيلسي.
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كأس السوبر بين النصر والتعاون

4
3

6

1

2

7

6

5

7

5

9

8

8
9

4

10

أفقيا
ّ
 -1فنان لبناني راحل من ّ
رواد النحت درس الفن في روما –  -2من أفالم األخوين
رحباني السينمائية – برد –  -3جواب – نراه على شواطىء البحار – جانب النهر
أو ساحل البحر –  -4فلوس ودراهم – رجع وعطف – ّ -5مشروب ساخن من املنبهات
– عاصمة آسيوية –  -6بئر عميقة – من مشاهير املغنني في العصر ّ
العباسي –
جنس حشرات تمتص دم اإلنـســان –  -7وضــع تاريخًا للحدث – شــاب طـ ّـر شاربه
ولم تنبت لحيته –  -8العب كرة قدم إسباني شهير في فريق ريال مدريد – حمام
ّ
ّ
ومنسقة – بحر –  -10أغنية معروفة للفنان اللبناني
بري –  -9أجعل الغرفة نظيفة
خالد الهبر
عموديًا

 -1ممثلة مصرية مشهورة – رحــى اليد ُيطحن بها القمح املسلوق مصنوعة من
حجر –  -2جمع من الشخصيات يقصدون بلد ما – أكبر أحياء القاهرة سكانًا – -3
ما يكتمه اإلنسان في نفسه – إسم موصول – ما تغطي به املــرأة رأسها –  -4إسم
شهر شباط في بعض البلدان العربية – تقوى وإيمان –  -5من ماتت زوجته – من
األطباق اإليطالية –  -6أحرف متشابهة – ضد بخل – لإلستدراك –  -7قشر وكشط –
جزيرة إيطالية سياحية شواطئها خلجان وكهوف – ّ -8
سك وطبع العملة – قبيح
–  -9ضد يجلس – ّ
تهيأ للحملة في الحرب – طلب القائد من الجنود تنفيذ األوامر
–  -10لعبة رياضية عاملية شهيرة

أفقيا

3
7

حل الشبكة 3345

شروط اللعبة

الحا ّجة زينب الشيخ عباس رشي
(أ ّم أمني)

كل من واسانا برحيل األ ّم
بالشكر واالمتنان إىل ّ
والج ّدة سواء باالتصال أم بالحضور الشخيص،
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ّ
املشعة» (اليوم
يشهد ملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية «الجوهرة
الساعة  )19:15النسخة السادسة من مباراة الكأس السوبر السعودية
في كرة القدم ،بني النصر بطل الدوري والتعاون بطل كأس امللك،
الباحثني عن لقب أول .وسيكون ملعب مدينة جدة ،وهو من األبرز
في اململكة ،على موعد مع السوبر املحلية قبل أيام من استضافته
منافسات الكأس السوبر اإلسبانية للمرة األولى ،وذلك بني الثامن
من كانون الثاني/يناير و 12منه .ويعتبر لقاء اليوم الثاني بني النصر
والتعاون في أقل من شهر ،بعدما انتهى لقاؤهما في املرحلة الحادية
عشرة من الدوري في  13كانون األول/ديسمبر املاضي ،بفوز لصالح
النصر بنتيجة (.)1-2
ويقدم النصر هذا املوسم مستويات جيدة في الدوري ،إذ يحتل
الصدارة برصيد  29نقطة ،وبلغ الدور ربع النهائي ملسابقة كأس
ولي العهد ،ويأمل في استثمار االستقرار الفني الذي يشهده للتتويج
بلقب كأس السوبر بعد محاولتني سابقتني لم ُيكتب لهما النجاح.
وسيتمكن املدرب البرتغالي للنصر روي فيتوريا من إشراك املدافع
عبدالله مادو في مواجهة اليوم بعد غياب بسبب اإلصابة ،ومثله
املهاجم عبد الفتاح آدم ،بينما سيفتقد للمدافع عمر هوساوي بسبب
ّ
تمزق عضلي.
ّ
ّ
ويعول النصر على هدافه املغربي عبد الرزاق حمد الله املتوج األسبوع
املاضي بجائزة «غلوب سوكر» ألفضل العب عربي ،إلى جانب
أسماء أخرى مثل مواطنه نور الدين أمرابط وسلطان الغنام وعبدالله
الخيبري والبرازيلي جوليانو ومواطنه بيتروس والنيجيري أحمد
موسى.

ب ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم،
ن ـن ـعــى إل ـي ـكــم امل ــرح ــوم ب ـ ــإذن الـلــه
تعالى الغالي
محمد بسام املصري
أشقاء الفقيد :محمد وائل ومحمد
غزوان املصري
ش ـق ـي ـق ــات الـ ـفـ ـقـ ـي ــد :ل ـي ـن ــا وريـ ـم ــا
املصري
أصهار الفقيد :بدر أكرم طرابيشي
وأسامة نبيل الكزبري
نسيب الفقيد :محمد محفوظ
أبـنــاء أشقائه :يــزن وسيرين وليا
املصري
أبناء شقيقاته :غيث وعمر وغزل
طــرابـيـشــي وزي ــد وكــري ــم وس ـيــدرا
الكزبري
وع ـمــوم آل امل ـصــري والطرابيشي
والـ ـك ــزب ــري والـ ـبـ ـخ ــاري والـقـطـمــة
ومحفوظ
تـ ـقـ ـب ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــازي ف ـ ـ ــي DUNES
 CENTERفـ ــي فـ ـن ــدق رادي ـ ـسـ ــون
بـلــو فـ ــردان ال ـطــابــق األول ،يــومــي
ال ـث ــاث ــاء واألربـ ـع ــاء ال ــواق ــع ف ــي 7
و 8كــانــون الثاني  2020وذلــك من
ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـعــد الـظـهــر
ً
مساء.
لغاية الساعة السابعة
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه وق ـ ـ ــدره:
آل املصري وأنسباؤهم

بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة الله تعالى ،ننعى إليكم
بمزيد من األسى الغالية املرحومة
الدكتورة سامية عبد الله حمدان
زوجة املرحوم املهندس غالب علي
أحمد
ولدها املهندس سامر علي أحمد
بناتها :املهندسة زينا والدكتورة
دان ـيــا عـلــي أحـمــد زوج ــة الــدكـتــور
موسى منصور
أحفادها :غالب ،حارث وداليا علي
أحمد ،جاد وشادي الحلبي ،عامر
وسارة منصور
ّ
يصلى على جثمانها الطاهر عند
الساعة الواحدة ،ظهر يوم الجمعة
املــوافــق  ٣كانون الثاني  ٢٠٢٠في
جبانة الشهيدين ـ ـ الغبيري حيث
توارى في الثرى.
تقبل الـتـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
ون ـ ـ ـهـ ـ ــار ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ف ـ ـيـ ــه ٤
كــانــون الثاني فــي منزلها الكائن
ف ــي مـنـطـقــة ال ـظ ــري ــف ،ب ـنــايــة تلة
ال ـ ـ ـظـ ـ ــريـ ـ ــف ،الـ ـ ـط ـ ــاب ـ ــق ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس،
ونـهـ َ
ـاري األحــد واالثـنــن فــي  ٥و٦
كانون الثاني في نادي متخرجي
ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي ب ـيــروت
ّ
الوردية الحمرا
الكائن في منطقة
من ّ
الساعة العاشرة صباحًا حتى
ً
ّ
مساء.
السابعة
لفقيدتنا الغالية الرحمة واملغفرة
ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل حمدان ،آل علي أحمد،
آل ال ـح ـل ـبــي ،آل م ـن ـصــور ،وع ـمــوم
َ
أهالي بلدتي حاروف والنبطية.

إعالن
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
يبلغ الــى املـطـلــوب إبــاغــه مــوفــق حسن
مرعي مجهول محل االقامة
ً
عمال بأحكام املادة /409/أ.م.م .تخطركم
هـ ــذه الـ ــدائـ ــرة بـ ــأن لــدي ـهــا ف ــي املـعــامـلــة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة رقـ ـ ــم  2018/1444إن ـ ـ ــذارًا
اجرائيًا موجهًا اليكم من طالب التنفيذ
بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.
ناتجًا عن طلب تنفيذ سندات دين وعقد
ق ــرض بقيمة  /6245/د.أ .ع ــدا الـفــوائــد
والرسوم واملصاريف.
وعليه تــدعــوكــم هــذه الــدائــرة للحضور
اليها شخصيًا أو بواسطة وكيل قانوني
الستالم االنذار واالوراق املرفقه به علمًا
بأن التبليغ يتم قانونًا بانقضاء مهلة
ع ـشــريــن ي ــوم ــا ع ـلــى ن ـشــر هـ ــذا االعـ ــان
وعـلــى تعليق نسخة عـنــه وع ــن االن ــذار
املذكور على لوحة االعالنات لدى دائرة
تنفيذ بيروت ليصار بعد انقضاء هذه
املهلة ومهلة االنــذار البالغة عشرة أيام
ً
الى متابعة التنفيذ بحقكم أصوال حتى
الدرجة األخيرة.
مأمور تنفيذ بيروت
نسرين الحصروني
إعالن
ص ـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة ص ـغ ـبــن امل ــدن ـي ــة -
أحوال شخصية (الرئيس التقي)
ت ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي ح ـســن مـحـمــد عـبــاس
م ــن بـ ـل ــدة زاليـ ـ ــا ب ـت ــاري ــخ 2019/11/6
باستدعاء وع ــرض انــه واخــوتــه بصدد
تـسـجـيــل مـجـمــوعــة م ــن ال ـع ـق ــارات على
اسمائهم من مورثتهم املرحومة سكنة
محمد حـســن وتـبــن مــن خ ــال القيود
العقارية ان تلك العقارات مسجلة باسم
سكنة محمد عباس في حني ان اسمها
فـ ــي سـ ـج ــات الـ ـنـ ـف ــوس س ـك ـن ــة مـحـمــد
حسني وطلب الحكم باعتبار ان سكنة
محمد حسني هي نفسها سكنة محمد
ع ـبــاس وال ــدت ـه ــا لـطـيـفــة ح ـســن مــوالـيــد
 1930متوفاة بتاريخ .1994/11/19
ف ـمــن ل ــه اعـ ـت ــراض ع ـلــى ذلـ ــك ان يـتـقــدم
باعتراضه ضمن مهلة  20يوم من تاريخ
النشر لهذا االعالن وتعليق نسخة عنه
على لــوحــة االعــانــات فــي املحكمة واال
يعتبر كل تدبير بعد انتهاء هذه املهلة
نافذًا حتى القرار النهائي.
رئيس القلم
أحمد مصطفى

إلعالناتكم الرسمية والمبوبة والوفيات

مشاهير 3346
1

ّ -1
شمام – ْكرم –  -2املوصل – جمل –  -3ناسا – اوسلو – ّ -4
زم – دو – رماد –  -5يحس – عود – حد
–  -6رقد – آدمي –  -7يسقم – فلس –  -8زفت – جوخ – هو –  -9يل – الجاموس –  -10هيال سيالسي

عموديًا

6

8

4

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.

حلول الشبكة السابقة

 -1شانزيليزيه –  -2مالمح – سفلي –  -3أمس – سرقت –  -4مواد – قم – ا ا –  -5وعد – جلس –
مجسم – ّ
 -6كال – فوجي –  -7ورد الخال – ّ -8
دس – ما –  -9مالحم – هوس –  -10كلود ديبوسي
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تتق ّدم عائلة املرحومة

يوم غد األحد  2020/1/5يف بلدة «خربة سلم».

5

3

◄ذكرى أسبوع ►

إعالن قضائي
ل ـ ـ ــدى املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االب ـ ـتـ ــدائ ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ج ـبــل
لـبـنــان ،امل ــن ،الـغــرفــة الـتــاسـعــة الـنــاظــرة
بــالــدعــاوى الـعـقــاريــة بــرئــاســة الـقــاضــي
س ـي ـل ـفــر أبـ ـ ــو ش ـ ـقـ ــرا ،تـ ـق ــدم امل ـس ـتــدعــي
بـطــرس دل ــة بــواسـطــة وكيلته املحامية
كوليت قسيس باستدعاء سجل بالرقم
 2019/1971يـطـلــب ف ـيــه ش ـطــب اش ــارة
اس ـت ـح ـضــار م ـقــدم ملـحـكـمــة ال ـب ــداي ــة في
بـعـبــدا رق ــم  81/1718م ــن املــدع ـيــة روز
غالب الترك ضد انيسة يوسف الحالق
وريـ ـنـ ـي ــه ج ــرج ــس ج ـ ـبـ ــران ي ــوم ــي 294
ت ــاري ــخ  1981/4/22ع ــن ال ـع ـقــار 1196
ســن الـفـيــل الـعـقــاريــة سـنـدًا لـلـمــادة 512
أ.م.م .مهلة املالحظات واالعتراض خالل
عشرين يومًا تبدأ من تاريخ النشر.
رئيس القلم كيوان كيوان

ونظرا ً لألوضاع املحيطة نعلن إلغاء الحفل التأبيني
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◄ وفيات ►

◄ إعالنات رسمية ►

سائلني الله تعاىل أن مي ّن عليكم بطول العمر.

3346 sudoku
7

أعلن نادي شيفيلد يونايتد اإلنكليزي أن الالعب جاك رودويل قد
ّ
وقع على عقد قصير األجل مع النادي ،وسيكون متاحًا ملباراة يوم
غد األحد ضمن بطولة كأس االتحاد اإلنكليزي أمام نادي فيلد.
ُيذكر أن العب خط وسط منتخب إنكلترا السابق البالغ من العمر
 28عامًا يتدرب مع النادي منذ مغادرته لنادي بالكبيرن روفيرز
في الصيف املاضي .من جهته قال مدرب شيفيلد يونايتد كريس
وايلدر« ،نأمل أن يبدأ مسيرته من جديد ،لديه بالتأكيد الرغبة في
املشاركة» .وأضاف «لقد جلست معه لفترة طويلة وتحدثت عن
مسيرته ،وضرورة املضي قدمًا ،وهو يتماشى مع أهداف النادي،
يلعب في عدد من املراكز ،وآمل أن نتمكن من دفعه إلى األمام».

ضربة قوية لتوتنهام

استراحة
كلمات متقاطعة 3 3 4 6

رودويل العبًا لشيفيلد
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العاملية.
شــاعــر عــراقــي مـعــاصــر وعـضــو جمعية املــؤلـفــن ونــاشــري املــوسـيـقــى
ّ
حصل على جائزة منظمة اليونسيف ألفضل أغنية إنسانية عن قصيدة غناها
الفنان كاظم الساهر

إعداد
نعوم
مسعود

 = 4+3+8+1ضد بخيل ■  = 10+2+7+6+5الوريد وشريان الدم ■  = 11+9للتفسير

حل الشبكة الماضية :بول اميل بوتا

هاتف 759555 :ــ  01فاكـس 759597 :ــ 01
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حصاد 2019
رأسًا
جاءت االنتفاضة في  17تشرين األول لتقلب المشهدالتلفزيوني ّ
على عقب .قنوات وإعالميون أعادوا تموضعهم ،فيما أوقفت كل
المحطات برمجتها االعتيادية لتواكب ما يحصل على األرض .وفي

عام  ،2019تواصلت معاناة ّالعاملين في القطاع اإلعالمي الذي
خنقته األزمة المالية ،فيما لف الموت وجهين من وجوه الصحافة
السياسية والثقافية في لبنان هما إدمون صعب ومي منسى

اإلعالم اللبناني يواصل درب الجلجلة  ...و«الثورة» تقلب المشهد!
زينب حاوي
ف ــي أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) امل ــاض ــي ،أط ـل ـقــت mtv
برمجتها الخريفية ضـمــن احتفالية جمعت
وج ـ ــوه ـ ــا إعـ ــام ـ ـيـ ــة ودرامـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،ب ـي ـن ـم ــا أل ـغ ــت
ّ
«الشح
«الـجــديــد» االحتفالية الخاصة بسبب
امل ــال ــي» .لـكــن مــا لــم يـكــن فــي الـحـسـبــان ،هــو أن
ّ
يتغير كــل املشهد بعد أي ــام قليلة مــع انطالق
ّ
مساء  17تشرين األول
شرارة الحراك الشعبي ُ
(أك ـتــوبــر) املــاضــي .ه ـكــذا ،قـلـبــت الـطــاولــة على
مـشــاريــع بالجملة كــانــت ُيـفـتــرض أن تخوض
املـنــافـســة الـبــرامـجـيــة فــي الـخــريــف ،وق ــد كانت
ّ
منكهة بالكوميديا مــع كـســر ُلتقليد «بــرامــج
اإلث ـن ــن» الـســائــد مـنــذ ف ـتــرة .نـسـفــت البرمجة
الـخــريـفـيــة ال ـت ــي ك ــان ُيـ ـع ـ َّـول عـلـيـهــا ،ودخـلـنــا
فــي مــرحـلــة جــديــدة كـلـيــا ،مــع اصـطـفــافــات بني
ّ
وتبدلت
الشاشات بدأت منذ أكثر من شهرين،
تبعًا للظروف السياسية واألمنية والشعبية.
فـقــد بـ ــرزت إل ــى الــواج ـهــة خ ــال ال ـح ــراك ثــاث
قنوات رئيسية ،هي« ،lbci :الجديد» و  .mtvفي
الفترة األولى ،شهدنا فتحًا للهواء استمر ألكثر
مــن  16ســاعــة يــومـيــا ،مــع انـتـشــار للمراسلني
فـ ــي أغـ ـل ــب الـ ـبـ ـق ــاع ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وال ـح ـص ـي ـل ــة:
اسـتـصــراحــات عـشــوائـيــة ،سـبــاب وش ـكــوى من
األوضــاع املعيشية ،من دون أن يغتنم اإلعــام
بشكل عام الفرصة لفتح نقاشات في البلد ،أو
حتى تصويب البوصلة تجاه ملفات الفساد
ّ
ومسببي هذه األزمــة .في هذه الفترة تحديدًا،
ّ
مستجدة في اإلعــام اللبناني
شهدنا ظاهرة
ّ
تتمثل في إقصاء الوجوه السياسية من قائمة
ال ـض ـي ــوف ب ـه ــدف ام ـت ـص ــاص ن ـق ـمــة الـ ـش ــارع،
مؤقتًا ،تماشيًا مع لبس جلباب «الثورة» .كان
فاقعًا على سبيل املثال ،انقالب مارسيل غانم
(بــرنــامــج ص ــار الــوقــت ـ ـ  )mtvعـلــى ك ــام تـفـ ّـوه
به قبل أيــام قليلة من «االنتفاضة» ،حني مدح
حاكم «مصرف لبنان» ريــاض سالمة ورئيس
الحكومة آنــذاك سعد الحريري ،وتصويرهما
على ّأنهما «منقذا البلد» .بسحر ساحرّ ،
تحول
مــارسـيــل إل ــى «ثــائــر» عـلــى الطبقة السياسية
اللبنانية التي لطاملا ّ
طبل لها طوال ربع قرن.
واألن ـكــى أنــه فــي الحلقة املــذكــورة ( 25تشرين
ّ
األول) ،ظهر من خلف الكواليس رئيس مجلس
ّ
إدارة الـقـنــاة ميشال امل ــر ،فــي مشهد ممسرح،
ليشيد بفريق محطته ويقتحم هذه «املشهدية
الثورية» املتلفزة.

أما «الجديد» التي ّ
قدمت نفسها كحاضنة لهذه
ّ
«الـ ـث ــورة» ،فـقــد ت ــأخ ــرت أســاب ـيــع قـبــل أن تـطــرح
بــرنــامــج «يــوم ـيــات ث ـ ــورة» ،وتـعـيــد فـتــح ملفات
ال ـف ـســاد وتـثـيــر عـلــى م ــدى أس ـبــوعــن متتاليني
زوبعة على مواقع التواصل االجتماعي ،لتعود
بعدها وتخمد هــذه «ال ـفــورة» لصالح مشهدية
تسيطر عليها مواضيع خفيفة ومثيرة ،ال ّ
تمت
للمشهد الغاضب على األرض بصلة .حتى إننا
ذهبنا أحيانًا من جديد صوب «برامج اإلثنني»
(على «الجديد» و ،)mtvوالتنافس على مواضيع
تـنـطــوي عـلــى الـجـنــس والـشـعـبــويــة .كـمــا ع ــادت
ال ــوج ــوه ال ـس ـيــاس ـيــة إل ــى ال ـق ـن ــوات ال ـت ــي ع ــادت
لـتـفـتــح الـ ـه ــواء لـبـعــض ال ـس ــاس ــة ال ــذي ــن أعـلـنــوا
تأييدهم لـلـحــراك ،إلــى جــانــب بعض املصرفيني
الــذيــن راح ــوا يــدافـعــون عــن الـسـيــاســات النقدية
وممارسات البنوك.
ّ
م ــن جـهـتـهــا ،ظــلــت  lbciال ــراب ــح األبـ ــرز بـفـعــل ما
أرسته في التغطيات من توازن بني األطراف كافة،
واستطاعت بحنكة تبعًا للظروف الراهنة ،قطف
جمهور «ال ـشــارع الشيعي» بعد القطيعة التي
حصلت بينه وبــن «الجديد» ،إثــر قطع شركات
ّ
«ال ـكــاي ـبــل» ب ــث «ال ـج ــدي ــد» ع ــن ضــاحـيــة بـيــروت
الجنوبية والجنوب والبقاع وجــزء من بيروت،
على خلفية أدائها ،وال ّ
سيما لناحية تصويبها
على «الثنائي الشيعي» وهجومها على «حزب
الله»ً .
بناء على هذه القاعدة الجديدة ،تغلغلت
«املؤسسة اللبنانية لإلرسال» أكثر في املناطق
الـتــي ُمنعت فيها «ال ـجــديــد» ،لنصل أخـيـرًا إلى
أح ــداث الـشــارع فــي «الــريـنــغ» ووســط العاصمة،
حيث حرصت  lbciعلى دخول «الخندق الغميق»
وتظهير الـصــورة الحقيقية لـهــذه املنطقة التي
كــانــت تحت مــرمــى اإلع ــام املـنــافــس فــي األبلسة
واالتهام ...من دون أن ننسى قيام املراسلة رنيم
َ
بــو خ ــزام بتغطية م ـت ـفـ ّـردة بــن مـنـطـقــتــي «عــن
ال ــرم ــان ــة» و«ال ـش ـي ــاح» وال ـتــرك ـيــز عـلــى الـخـطــاب
التهدوي والوحدوي بني البقعتني.
ّ
بتخبط واضح منذ
على مقلب  ،otvاتسم األداء
بدء الحراك ،إذ قوبلت املحطة بالسقف األعلى
مــن االتـهــامــات والتضييق ،ملــا تمثله مــن خط
سياسي .مـ ّـرة كانت تكمل برمجتها كاملعتاد
ً
وتنصح املــرأة مثال بكيفية العناية ببشرتها،
فـيـمــا ال ـش ــارع مـشـتـعــل .ومـ ــرة أخ ـ ــرى ،تـحــاول
مجاراة الحراك وإطالق برنامج جديد بعنوان
«رح نبقى سوا» في محاولة ملواكبة ما يحدث
ع ـلــى األرض ،واس ـت ـض ــاف ــة وج ـ ــوه قــري ـبــة من

جاء الحراك ليعيد تموضع القنوات اللبنانية (اللوحة للرسام شوقي دالل)

ّ
للتحرك مجددًا بعد أشهر من املماطلة،
املصروفني
وإغـ ــاق مـكـتــب ب ـي ــروت ف ــي ع ــام  ،2018وإي ـقــاف
النسخة الدولية ،وكذلك املوقع اإللكتروني الذي
توقف التحديث فيه في أيلول (سبتمبر) املاضي.
فـقــد رف ــع امل ـصــروفــون فــي اإلم ـ ــارات والـسـعــوديــة
دع ــوى قضائية أم ــام هيئة «تـيـكــوم» اإلمــاراتـيــة
ضد الــدار السعودية ،السترجاع حقوقهم .وفي
ّ
خضم استمرار التظاهرات الشعبية فــي لبنان،
لجأ مصروفو «الحياة» ومجلة «لها» لالعتصام
الشهر املاضي أمام السفارة السعودية في بيروت.
هـكــذا ،لـلـمـ ّـرة األول ــى منذ بــدء األزم ــةّ ،
رص نحو
َ
مـئــتـ ْـي مــوظــف (صـحــافـيــن وتـقـنـيــن) الـصـفــوف
لالحتجاج بعد أكثر من عــام على مماطلة الــدار
في إعطائهم مستحقاتهم.
أطل
اإلعالمي
علي المسمار
ّ
للمرة األولى
على «المنار»
بعد غياب
قسري دام
ألكثر من عام

◄ عودة علي المسمار ومفاجأة
«المنار»

هـ ــذه األج ـ ـ ــواء.
ّ
تخبط أداء املحطة
راف ـ ـق ـ ـتـ ــه ح ـ ـمـ ــات شـ ــرسـ ــة ومـ ـ ــؤذيـ ـ ــة ط ــاول ــت
م ــراس ـل ـي ـه ــا ،تـ ـج ـ ّـس ــدت فـ ــي االعـ ـ ـت ـ ــداء عـلـيـهــم
ومنعهم من إكمال رسائلهم على الهواء .ترافق
ذلك مع حفالت من الشتائم واملضايقات التي
انزلقت إلى حدود الشخصنة واألذية املباشرة.

◄ مصروفو «المستقبل» و«الحياة»

ف ــي ح ــزي ــران (ي ــون ـي ــو) امل ــاض ــي ،ت ـحـ ّـركــت بـقــوة
قـضـيــة م ـصــروفــي «امل ـس ـت ـق ـبــل» ،بـعــد أش ـهــر من
املـمــاطـلــة وه ـضــم ال ـح ـقــوق .تـصــاعــد االحـتـجــاج
داخ ــل املـحـطــة ،وتـظـ ّـهــر كــذلــك على الـشــاشــة ،من
خ ــال رس ــائ ــل ت ـحــذيــريــة ،سـ ـ ً
ـواء بـتـقـلـيــص عــدد
ً
ن ـشــرات األخ ـبــار أم وص ــوال إل ــى اإلضـ ــراب الــذي
شـمــل ،لـلـمـ ّـرة األولـ ــى ،الـبــرامــج واألخ ـب ــار .وبعد

ّ
ظلت  lbciالرابح األبرز بفعل
ما أرسته في التغطيات
من توازن بين األطراف كافة
ش ـه ــري ــن ،ح ـص ــل اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـش ــام ــل ،وأوقـ ـف ــت
الـبــرمـجــة ون ـشــرات األخ ـبــار فــي الـقـنــاة الــزرقــاء،
ليلي ذلــك بعد أسـبــوعــن طلب مــديــر العمليات
هناك عارف اإلبريق ،من املوظفني عدم الحضور
إلى «بيروت هول» ،كرسالة ضمنية وقتها حول
طرد غير معلن ،شمل املوظفني واملتعاقدين ،بعد
طول األزمة وغياب مصير الرواتب واملستحقات
ّ
امل ــال ـي ــة امل ـت ــراك ـم ــة .إال أن م ــال ــك امل ـح ـط ــة ،سعد
ال ـحــريــري ،ق ـ ّـرر فــي منتصف أي ـلــول (سبتمبر)
إط ـفــاء الـشــاشــة ال ــزرق ــاء وإعـ ــادة هيكلتها ،بعد
ّ
ربـ ــع قـ ــرن ع ـلــى تــأس ـي ـس ـهــا .ق ـ ــرار ش ــك ــل صــدمــة
ل ـل ـج ـســم اإلع ـ ــام ـ ــي ،ل ـت ـن ـضــم «امل ـس ـت ـق ـب ــل» إل ــى
س ـل ـس ـلــة املـ ــؤس ـ ـسـ ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـت ــي أق ـف ـلــت
أبوابها كصحف «السفير»« ،البلد»« ،املستقبل»
و«الحياة»...
وحــن هـ ّـب الشارع اللبناني ،أوقــد معه القضية
مــن جــديــد .إذ ق ـ ّـرر مـصــروفــو الـقـنــاة االعـتـصــام
أمام مبناها في «سبيرز» والتعبير عن وجعهم،
ليلتفت إليهم اإلعالم املحلي واألجنبي ،ثم ّ
تقرر
اإلدارة تنفيذ مــا وعــدت بــه ،وتــدفــع املستحقات
ّ
م ــوزع ــة عـلــى  25دف ـعــة ش ـهــريــة .عـلــى الــرغــم من
ّ
منسوب التفاؤل الذي ساد األجواء وقتها ،إال أن
املشهد نفسه عاد ليتكرر .نكث بالوعود ،وعودة
املصروفني لالعتصام ،ولو بأعداد قليلة من أجل
املطالبة مـجــددًا بمستحقاتهم امل ـهــدورة ،وسط
أسئلة عن غياب الغطاء النقابي والحقوقي الذي
يفترض أن يحمي هؤالء من الكارثة االجتماعية
واإلنسانية التي وصلوا إليها.
وعـ ـل ــى م ـق ـل ــب ص ـح ـي ـفــة «ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة» ،ع ـ ــاد مـلــف

ّ
ف ــي  27آب (أغـ ـسـ ـط ــس) ،أطـ ـ ــل اإلعـ ــامـ ــي عـلــي
املسمار ّ
للمرة األول ــى على «امل ـنــار» بعد غياب
قسري عن الشاشة دام ألكثر من عــام .ظهر في
النشرة املسائية الرئيسية ،بعدما ّ
قدمته زميلته
غ ــادة ع ـســاف الـنـمــر إل ــى الـجـمـهــور م ــن جــديــد،
قــائ ـلــة« :أن ـه ــى ال ـفــاصــل وعـ ــاد ل ـي ــواص ــل» .عــاد
املـسـمــار مــع ذك ــرى االحـتـفــال بالتحرير الثاني
للسلسلة الشرقية والنتصار تموز عــام ،2006
ّ
وقــد شكلت هــذه ال ـعــودة فــرصــة الخـتـبــار مدى
ال ـحــب الـجـمــاهـيــري لــإعــامــي الـلـبـنــانــي ال ــذي
حظي باحتضان افـتــراضــي وواقـعــي لــم يسبق
لــه مثيل فــي الجسم اإلعــامــي ،حتى فــي غيابه
نتيجة مـقــارعــة امل ــرض الـخـبـيــث .بـقــي املسمار
حاضرًا على األلسنة واسمه قيد التداول .وفي
ال ـخ ــام ــس م ــن أيـ ـل ــول (س ـب ـت ـم ـبــر) ،اسـتـضــافـتــه
شــاشــة «املـيــاديــن» ضمن بــرنــامــج «املـشـهــديـ ّـة»،
ليكشف وقـتـهــا عــن الــرحـلــة الـطــويـلــة والـشــاقــة
ّ
التي خاضها فــي الـعــاج ،وال ّ
سيما أن مرضه
ُي ّ
عد «نادرًا وصعبًا».
وعلى «املنار» أيضًا ،وفي خطوة غير مسبوقة،
ُ
كشف في ذكــرى انتصار تموز  2006اللثام عن
كــوال ـيــس عـمـلـيــة قـصــف ال ـبــارجــة الصهيونية
ّ
«ســاعــر  ،»5الـتــي دكـتـهــا املـقــاومــة فــي  14تموز
ّ
(يوليو) من عام  ،2006وشكلت إحدى اللحظات
التلفزيونية املفصلية ،كونها حصلت مباشرة
على الـهــواء بأمر أمــن عــام «حــزب الـلــه» السيد
حسن نصرالله لها .ضمن حلقة «جند مغرقون»
(إنتاج مشترك بني «املنار» و«اإلعالم الحربي»)،
عرضت قناة املقاومة صــورًا ملنصة الصواريخ
الـتــي اسـتـهــدفــت ال ـبــارجــة ،وقــد تموضعت كما
ك ـش ــف «ال ـ ـحـ ــاج جـ ـ ـ ــال» ،الـ ـق ــائ ــد ف ــي «الـ ـق ــوات
البحرية» ،فــي محيط «الـسـفــارة الكويتية» في
الـعــراء .كما عـ ّـرجــت الحلقة على غرفة عمليات
امل ـقــاومــة ضـمــن لـقـطــات أظ ـه ــرت كـيـفـيــة تنفيذ
ّ
العملية .وال ّ
شك في أن حضور القائد العسكري
الـشـهـيــد ع ـمــاد مـغـنـيــة ،م ــن خ ــال ال ـص ــورة في
الحلقة ،كان للداللة على دوره في هذه العملية
النوعية.

◄  lbciتربح دعوى «القوات»
فــي شـبــاط (ف ـبــرايــر) ،أص ــدرت الـقــاضـيــة فاطمة
الجوني ،قرارًا بإبطال التعقبات في حق رئيس
م ـج ـلــس إدارة  ،lbciب ـي ــار ض ــاه ــر ،ف ــي دع ــوى
«االح ـت ـي ــال وإس ـ ــاءة االئ ـت ـم ــان» ال ـت ــي أقــامـتـهــا
«القوات اللبنانية» ّ
ضد املحطة ورئيسها .قرار
أث ـب ــت مـلـكـيــة «امل ــؤس ـس ــة الـلـبـنــانـيــة ل ــإرس ــال»
للضاهر بـعــد  12عــامــا مــن املـحــاكـمــة .استندت
الجوني في القرار إلى تمويل القناة في البداية
ّ
مـ ــن «م ـي ـل ـي ـش ـيــا م ـن ـح ــل ــة» ،واكـ ـتـ ـس ــاب امل ـح ـطــة
«وجــودهــا الـشــرعــي مــن خــال الترخيص الــذي
ُمنح لشركة ضاهر» .القرار الصادر ألزم الجهة
ّ ّ
و«رد كــل مــا زاد أو
املـ ّـدعـيــة بـبــدل عطل وض ــرر،
خــالــف» ،و«بتضمينها» النفقات .وســادت هذه
املــرحـلــة أج ــواء تــوتــر بــن الـفــريـقــن ،وتسريبات
واجتزاءات من حقبة الثمانينيات .يذكر أن lbci

ربحت أيضًا في «محكمة التحكيم الدولية» في
فــرنـســا دع ــوى شخصية كــانــت شــركــات األمـيــر
ّ
تصرف
الوليد بن طالل قد رفعتها ضدها ،بشأن
الضاهر في إدارتها ،وعلى رأسها شركة «باك».
ّ
ّ
تتحمل وحدها
إذ أكــد الـقــرار أن هــذه الشركات
ّ
ويتوجب عليها تسديد األمــوال
إفــاس «ب ــاك»،
للضاهر.

الـخــاص بــه .لــم يقف األمــر عند هــذه الـحــدود ،بل
أطاح الحراك بشكل ّ
كلي بهذا البرنامج ومصيره،
إذ ت ـب ـ ّـدل ــت ال ـب ــرم ـج ــة ،ل ـي ـع ــود وي ـظ ـه ــر مـعـلــوف
ُ
عـلــى  mtvلـكــن ضـمــن مـســاحــات تـعـنــى بمواكبة
الـتـظــاهــرات الشعبية ،إلــى حــن تثبيت برنامج
خـ ــاص ل ــه ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ــار ت ـحــت عـ ـن ــوان «آلخ ــر
نفس» .يتابع العمل قصصًا تخص الحراك ،لكن
مــن زاوي ــة تسعى إلــى الشحن العاطفي أكثر من
تقديم مادة مفيدة.

◄ «اللبناني قبل الكل» وعودة التحريض
زوبعة بكل ما للكلمة من معنى ،أثارتها في
حزيران (يونيو) حملة «اللبناني قبل الكل»،
التي أطلقها «قطاع الشباب والرياضة» في
«التيار الوطني الحر» .أجواء مسمومة أعيد
إنتاجها في تلك الفترة ،من خالل استخدام
قانون العمل ملحاربة اليد العاملة األجنبية،
وخـصــوصــا ال ـســوريــة .حـمـلــة تـخـطــت اإلط ــار
املـ ــوضـ ــوع لـ ـه ــا ،وذه ـ ـبـ ــت ن ـح ــو ال ـع ـن ـصــريــة
وره ـ ـ ـ ــاب األجـ ـ ــانـ ـ ــب ،وح ـ ـتـ ــى إذالل ال ـع ـم ــال
األجـ ــانـ ــب ،ب ـم ـع ـيــة  ،otvالـ ـت ــي س ــان ــدت ه ــذه
الحملة وأسهمت في التحريض على هؤالء،
التيار يدخلون
من خــال تصوير شبان من
ّ
إلى محال تجارية ويتأكدون من أنها خالية
من األجانب!
حـمـلــة مـيــدانـيــة واف ـتــراض ـيــة ممنهجة ،أع ــادت
واقعًا سبق أن اختبرناه بعيد اغتيال الرئيس
رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري حـ ــن زاد ال ـت ـح ــري ــض عـلــى
السوريني ،إلى درجة وصلت إلى حدود التصفية
الجسدية لبعض العاملني في لبنان .وإبان فتح
وزي ــر العمل كميل أبــو سليمان ملف العمالة

◄ إدمون صعب

اعتصم مصروفو «الحياة» ومجلة «لها» أمام السفارة السعودية في بيروت (مروان طحطح)

الفلسطينية فــي لـبـنــان فــي أيـلــول (سبتمبر)،
وق ـ ـ ـ ــرار الـ ـفـ ـص ــائ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة االع ـ ـتـ ــراض
عليه ،استرجعت  lbciخطابًا انعزاليًا الزمها
ل ـس ـنــوات ،إذ أعـ ــادت وقـتـهــا الـتــذكـيــر بــأسـبــاب
انــدالع الحرب األهلية ،وراحــت بإمكانية تكرار
السيناريو نفسه بعد أربعني عامًا ،على خلفية
تنظيم الالجئني الفلسطينيني وقفة احتجاجية
في مخيم «عني الحلوة» (صيدا ـ جنوب لبنان).

◄ جو معلوف« :يا فرحة ما ّ
تمت»!

ُ
في منتصف شهر آب (أغسطس) ،أعلن عن انتقال
جو معلوف ّإلى شاشة  ،mtvبعد سنوات قضاها
ً
َ
برنامجي «حكي جالس» و
في  ،lbciمتنقال بني
«هــوا الـحــريــة» ،اللذين نافسا مــا يسمى «برامج
ّ
اإلثنني» .انتهى العقد مع  ،lbciغير أن معلوف لم
يهنأ ببرنامجه الجديد «بالوكالة» الذي أحيطت
ّ
تفاصيله بتكتم واضح إلى حني ظهور البرومو

ف ــي ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ّ
األول م ــن عـ ــام  ،2019رحــل
الصحافي الكبير إدم ــون صعب ( 1940ـ ـ )2019
بعد صــراع مــع امل ــرض .أسـبــوع واحــد فصل بني
رحـيـلــه ووف ــاة األدي ـب ــة والـصـحــافـيــة مــي منسى
( 1939ـ ـ  .)2019عـمــل صـعــب قــرا ّبــة  45عــامــا في
ً
م ـجــال الـصـحــافــة املـكـتــوبــة مـتـنــقــا ب ــن صحف
«النهار»« ،السفير» و«األخ ـبــار» ،مع مساهمات
ّ
َ
قسمي «ال ــرأي» و«السياسة املحلية».
غنية فــي
ينتمي صعب إلــى مــدرســة عريقة مــن الصحافة
اللبنانية ،عــاصــر فيها كـبــار الصحافيني ،وقد
ص ــدر لــه كـتــاب «الـعـهــر اإلع ــام ــي ...مــن إبــراهـيــم
ال ـيــازجــي إل ــى غ ـســان تــوي ـنــي» (دار ال ـف ــاراب ــي)،
ولــم يسعفه الوقت ليشهد صــدور كتابه الثاني
«مسيرة عمر مع غسان تويني من زنزانة الحرية
ّ
الى رهبانية النهار» (الفارابي) ،الذي يتوزع على
فصلني :األول بمثابة سيرة ذاتية ،والثاني يسرد
فيه للعوامل التي جعلت «النهار»« ،مدرسة» في
عهد كل من غسان وجبران تويني.

ّ
قرر مصروفو
قناة
«المستقبل»
االعتصام
أمام مبناها
في «سبيرز»
احتجاجًا على
عدم دفع
مستحقاتهم
(هيثم
الموسوي)
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صورة
وخبر

يسـتعد الصينيـون لالحتفـال بالسـنة القمريـة الجديـدة التـي توافـق يـوم  25كانـون الثانـي (ينايـر) هـذا العـام .وتشـهد البلاد فـي
هـذه المناسـبة إطلاق ّ
كـم هائـل مـن المفرقعـات الناريـة التـي تسـتخدم «لطـرد األرواح الشـريرة» ،فيمـا يسـتمر االحتفـال لمـدة 15
يومـا ،إلـى حيـن اكتمـال القمـر .ويتمتـع اللون األحمـر برمزية خاصـة في هذه المناسـبة ،إذ يطغى علـى مالبـس المحتفلين وزينة
العيـد ،كمـا نـرى ذلـك فـي أحد أسـواق إقليـم شـاندونغ في شـرق الصيـن (أ ف ب)

منوعات
تحية إلى «لبنان» اللحظة الراديكالية!
تحت عنوان «لبنان»،
يتواصل املعرض الجماعي
الذي تحتضنه صالة
 56th Art onفي منطقة
الجميزة ،موجهًا تحية
إلى لبنان وأهله .يهدف
هذا املعرض إلى توفير
ّ
منصة ملروحة متنوعة
من الفنانني اللبنانيني
والعرب من أجل التعبير
عن وجهة نظرهم ورؤيتهم
إلى التطورات الحالية في
لبنان والحراك الشعبي
الذي انطلق في  17تشرين
األول (أكتوبر) املاضي.
ّ
انطالقًا من أن «الفن هو
مسودة التاريخ األولى،
يهدف الفنانون في هذا
املعرض إلى تخليد
هذه اللحظة التاريخية
الراديكالية وتوجيه
تحية إلى لبنان الجميل
واملرن» بحسب بيان الغاليري.
يضم املعرض أعمال كل من أحمد
البحراني ،ومحمد املفتي ،وسهام
عجرم ،وزينة قمر الدين بدران،
وجورج باسيل ،وبيتينا خوري
بدر ،ووسام بيضون ،ونعيم
ضومط ،وجوانا حايك فارس،
ودياال الخضيري ،ولونا معلوف،
وادغار مازجي ،ورفيق مجذوب
(الصورة من أعماله املشاركة

في املعرض) ،وريتا ماصويان،
والياس مبارك ،وغيالن الصفدي،
ّ
علمًا بأن املعرض الذي يتولى
تنسيقه كل من جوانا جونسون
ابشي ،واياد نجا يستمر حتى 25
من الشهر الحالي.
* «لبنان» :حتى  25كانون الثاني
(يناير)  2020ـ ـ Art on 56th
(الجميزة ـ بيروت) ـ لالستعالم:
01/570331

ّ
خالد مزنر
جائزة لـ «كفرناحوم»
بعد نيله العديد من الجوائز أبرزها
جائزة لجنة التحكيم ضمن «مهرجان
كان السينمائي الدولي» عام ،2018
حصل فيلم «كفرناحوم» للمخرجة
اللبنانية نادين لبكي أخيرًا على
جائزة أفضل موسيقى تصويرية
(تأليف خالد مزنر) ضمن «املهرجان
الدولي للموسيقى ِّ والصوت لألفالم»
في كرواتيا .كما ُرشحت املوسيقى
التصويرية لـ«كفرناحوم» لجائزة
الجمهور ،في احتفال جوائز املوسيقى
التصويرية World Sound Track
 Awardفي بلجيكا ،حيث حضر خالد
مزنر (الصورة) الذي شكر رفيقة دربه
نادين لبكي وجميع املوسيقيني الذين
ّ
عملوا معه .يذكر أن «كفرناحوم»
الذي شارك في املسابقة الرسمية
في «مهرجان كان» يعكس قضايا
اجتماعية راهنة ،أبرزها اللجوء والفقر
وعمالة األطفال والحرب ،من خالل
الذي يرفع دعوى قضائية
الطفل زين ّ
على والديه ألنهما أنجباه إلى الحياة.

األزمة المالية تضرب مهرجانات الصيف
سيلين ديون مباشرة إلى تل أبيب!
يبدو أن سنة  2020لن تشهد تعافي
املهرجانات الصيفية املحلية بسبب
األزمة السياسية واالقتصادية التي
يعيشها لبنان .ففي هذه الفترة من
كل عام ،ينطلق اإلعداد للمهرجانات
وتنسيق جدول مواعيد الفنانني
الذين يفترض مشاركتهم في حفالت
الصيف .ضمن هذا السياق ،أعلنت
لجنة «مهرجانات بيبلوس» أمس
عن إلغاء حفلة مغنية البوب الكندية
سيلني ديون التي كان يفترض أن
تقام عند «واجهة بيروت البحرية»
في  31تموز (يوليو) املقبل .وأعلنت
اللجنة إلغاء السهرة املنتظرة،
عازية ذلك إلى «الظروف الراهنة
ّ
التي ّ
وتحدث بعض
يمر بها لبنان».
املعلومات عن أن املهرجانات ال تزال
تعاني من أزمة مالية ستؤثر حتمًا
على برمجتها هذه السنة أيضًا،
ّ
علمًا بأن «مهرجانات بيبلوس»

كانت قد واجهت في دورتها املاضية
في ّالصيف الفائت أزمة حقيقية
تمثلت في إلغاء عدة حفالت من
بينها سهرة فرقة «مشروع ليلى»
التي شنت عليها حملة أصولية
بسبب بعض كلمات أغنياتها! من
جانبها ،نشرت ديون جدول حفالت
جولتها الفنية التي تحمل اسم
( Courageشجاعة) ،حيث تجول
فيها على عواصم عديدة ،ولم يكن
لبنان من ضمنها .وكانت مجموعة
من الفنانني الفلسطينيني والعرب
قد ّ
وجهوا رسالة إلى ديون يطلبون
فيها إلغاء حفلتها في تل أبيب في
آب (أغسطس)  .2020كما ّ
وجهت
«حملة مقاطعة داعمي «إسرائيل»
في لبنان» رسالة إلى الفنانة تحت
ملوسيقاك
عنوان «ال تسمحي
ِ
ّ
العنصري
بتبييض جريمة الفصل
واالحتالل».
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ج .م .كويتزي
موت يسوع نهاية الرحلة
بعد طول انتظار ختم ج .م كويتزي (ّ )1940
ثالثيته «حياة يسوع»
ّ
باإلنكليزية في أستراليا ،وفي
برواية «مــوت يسوع» التي صــدرت
لندن قبل ّأيام ( ،)Harvill Steckerمفتتحة العام بعمل أجمع النقاد
ّ
غرائبية لهذا العقد .الكاتب الجنوب
على اعـتـبــاره الثالثية األكـثــر
أفريقي الذي ورث من بيكيت القدرة على االلتصاق بالجزء العليل
مــن الـعــالــم ،مــا زال وفـيــا للعبث ،ولـعــالــم قــائــم على حـيــرة اإلنـســان
ّ
البناء الروائي املحترف ،تناول القضايا السياسية ّ
ّ
اآلنية
األزلية .هذا
ّ
والثيمات اإلنسانية الكبرى ،ضمن حبكة خيالية تقوم على عناصر
ّ
ّ
شخصية
متنوعة من اللغات واإلحــاالت الدينية واملــوت والبعث .ال
ّ
ّ
شخصية البطل
الثالثية بأكملها ،إال أنه يظهر في
تدعى يسوع في
ّ
ديفيد الــذي بلغ اآلن عامه العاشر بعدما ولــد في الجزء األول من
ّ
ّ
الدراسية
الثالثية «طفولة يسوع» ( ،)2013وأكمل حياته في «األيام

ّ
ليسوع» ( .)2016ال يكف الطفل عن طرح األسئلة ،فيما حسم األمر
بأنه لــن يقرأ رواي ــة أخــرى غير «دون كيخوته» لثيربانتسّ .
ربما
لذلك أراد كويتزي أن تصدر الرواية بنسختها اإلسبانية املترجمة
الـعــام املــاضــي ،قبل صــدورهــا بلغتها اإلنكليزية األصـلـ ّـيــة أخـيـرًا.
ّ
املتخيلة التي تجري فيها أح ــداث ّ
القصة.
إنها أيضًا لغة املنطقة
لكن هذه الخطوة ترتبط بشكل مباشر بحياة كويتزي الشخصية
ّ
ّ
املتكررة في السنوات األخيرة إلى «جامعة سان
واألدبية وزياراته
مارتني الوطنية» في بوينس آيــرس ،إلدارة سلسلة من املؤتمرات
األدب ـيــة بـعـنــوان «آداب الـجـنــوب» بـهــدف ت ـجــاوز «ح ـ ّـراس الـشـمــال»
ّ
ّ
الذين ّ
اإلنكليزية.
يقررون كتب الجنوب التي يحق لها أن تترجم إلى
ّ
ّ
كما عبر في مقابالت عدة ،كان إصدار الرواية
بالنسبة إلى كويتزيّ ،
للتخلص من امللل الذي به يقابل ّ
قراء اإلنكليزية
باإلسبانية وسيلة

أعـمــالــه فــي ال ـعــادة ،كما فعل الـعــام املــاضــي حــن أص ــدر مجموعته
ّ
ّ
باإلسبانية أيضًا ،سبقتها خطوات
أخالقية»
القصصية «حكايات
مماثلة في بعض كتبه ورواياته التي صدرت بترجمتها الهولنديةّ
ّ
بــدايــة ،أي لغته أجــداده األولــن .في الجزء ّ
الثالثية ،يصل
األول من
ّ
الطفل اليتيم ديفيد إلى بلدة نوفيال .تحيل الثالثية منذ البداية إلى
ّ
اللجوء الذي ّ
املتخيلة،
يجرد املهاجرين من ذاكرتهم .في تلك املنطقة
يجتمع ديفيد بــاألم إنييز واألب سيمون اللذين يتبنيانه .لكن ال
القابعة تحت الحكم الديكتاتوري ،حيث
خالص في أرض الخالص
ّ
ّ
ّ
جغرافية
الفردية إطالقًا .تنقلت الثالثية بني مناطق
ال سبيل إلى
ّ
عدة .إال أن االنتقال األبرز الذي يحيل إليه الجزء الثالث هو اآلخرة،
أو الحياة بعد املــوت .أكثر مــا يشغل بــال الطفل هــو احتمال لقائه
بالدون كيخوته هناك!
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ذاكرة
ّ
ارتبط اسم «الحشاشين» في الغرب والشرق بالفرقة االنت
حارية المرابطة في قلعة الموت فوق جبال الديلم ،وق
ّ
المخدر بفرض من زعيم
د عرفوا بذلك لتعاطي الحشيش
هم حسن ّ
الصباح .غير أن كتب التاريخ اإلسالمي ومنها تو
اريخ القرون الوسطى العربية ،وكتب الملل والنحل ،ال تف
يد بشيء عن أصل تسمية الحشاشين وال المخدر المقص
ود أو عالقة ساكني القلعة به ،ما عدا ما أورده بنيامين
التطيلي .في رحلته حول «أرض المالحدة التي تسكنها

طائفة ال تؤمن بدين اإلسالم ،يعتصم رجالها بالجبال المني
عة ،ويطيعون شيخ الحشاشين ،وهم أشداء ال يقدر أحد
على قتالهم» سيبقى اقتران الحشيش بالمخدر لغزًا محيّ
رًا في التراث العربي واإلسالمي ،فقد ّ
عد أبو الخير اإلشبيل
ي (القرن السادس الهجري) للحشيش أربعين نوعًا ،ليس ب
ّ
المخدر المقصود ،منها :الحشيش البابلي ،وحشيش
ينها
األفعى النافع لنهشها ،وحشيش الداحس النافع للسعا
ل ،وحشيش الطلق النافع للوالدة ،لترد إشارة من ابن وح

شية في كتاب «الفالحة النبطية» حول حشيش الخش النبتة اإلشكالية ،يفضي إلى االستنتاج بأن المرويات
خاش الذي ّ
«يخدر الدماغ وإن أكثر منه قتل للنفس بال حول الحشيش ستنتشر بكثرة بعد العام ١٣٧٨م ،أي
تأخير ،وخاصة للبارد المزاج من الناس ...يتخذ منه شرابًا بعد زمن جماعة ّ
الصباح بمئتي عام ،ما يضع مروية
بنيامين التطيلي وما نقله الرحالة ماركو بولو موضع
فيكون أبلغ في التنويم وتسكين اللهيب وجميع
الشك .نستعرض في «كلمات» الموروث العربي
األوجاع» ،أو من أبي الخير اإلشبيلي حول الحشيش
ّ
واإلسالمي حول النبتة المحرمة بمحاسنها وأضدادها
المتخذ من بذور شجرة القنب «كثيره يصدع الرأس،
ويجفف المني ،ويقطع النسل ،ويسكر كما تسكر
إعداد محمد ناصر الدين
الخمر» .التنقيب في التراث العربي واإلسالمي حول

ّ
ما تناقلته الكتب عن النبتة المحرمة بمحاسنها وأضدادها

ََ
الحشيش في الموروث العربي واإلسالمي كلما أكله ...ثار فيه الوجد والطرب
في أصل هذا النبات قيل :إن أول من أظهرها
الشيخ حيدر الخراساني ،أعاد الله علينا من
بــركــاتــه ،إن ــه خ ــرج مــن خـلــوتــه إل ــى الـصـحــراء
وقــت القائلة منفردًا بنفسه عن أبناء جنسه،
ّ
يتحرك
فوجد كــل شــيء مــن النبات ساكنًا ال
ل ـعــدم ال ــري ــح ف ــي شـ ـ ّـدة الـقـيــظ الـ ــذي ال ي ــدرك،
وإنـ ــه م ـ ّـر بـنـبــات ل ــه ورق يـبـهــر ال ـح ــدق ،ف ــرآه
ف ــي تـلــك ال ـحــالــة يـمـيــس بـلـطــف وي ـت ـحـ ّ
ـرك من
غير عنف كالثمل النشوان والترف السكران،
ْ
فـ ـن ــاداه م ـن ــادي ال ـك ـشــف بـلـســانــه أن «كـ ــل من
ورق ه ــذا ال ـن ـبــات ،فــإنــه أع ـظــم ال ـقــربــات ،فهو
طعام املتفكرين في معانينا ومدام املعتبرين
بمغانينا» .فلما أكله ثار فيه الوجد والطرب،
ورأى من نفسه في مشاهدة مطلوبه العجب،
فلما تحقق الشيخ أمره ،وجد في باطنه ّ
سره
وعلم أثــره وحكمه ،رجــع مــن وقته بقوة همه
وأم ــر أصـحــابــه بــأكـلــه وإخ ـف ــاء س ـ ّـره عــن غير
أه ـلــه مل ـ ِـا فـيــه م ــن ال ـس ــرور امل ـضــاعــف وال ـفــرح
الــزائــد امل ـتــرادف والـنـشــاط الكامل واالغتباط
امل ـتــواصــل مــا يـعـجــز امل ــرء عــن كـتـمــانــه لغلبة
سلطانه .قال أبو خالد :زرعتها بزاوية الشيخ
في حياته ،فأمرني بزرعها حول ضريحه بعد
وفاته .وعاش الشيخ حيدر بعد أن أوقفنا على
ّ
السر املكنون واألمــر املصون عشر سنني
هذا
وأنا في خدمته لم أره يقطع أكلها في كل يوم،
وك ــان أمــرنــا بتقليل الـغــداء وأك ــل هــذه الــورقــة
الخضراء ،وتوفي الشيخ ،رحمه الله ،في سنة
 ٦١٨بزاويته بجبل بني نشاوور وراوه ،وعلى
ضريحه ّ
قبة عظيمة ،ولــه الـنــذور الــوافــرة من
أهــل خــراســان ،وهــم يعظمون قــدره وي ــزورون
ق ـبــره وي ـح ـتــرمــون أص ـحــابــه ويـجـلــونـهــم إلــى
وقتنا هذا ،وليس في فقراء العجم أتقى منهم
سيرة وال أنقى سريرة.
(السوانح األدبية في مدائح القنبية ـ ـ تأليف :الحسن
ابن محمد العكبري)
■■■

يمري بدنه على تعاطيها،
الخلط .منهم من ِ
وم ـن ـه ــم مـ ــن ت ـف ـس ــد مـ ــزاجـ ــه وت ـص ـف ــر وج ـهــه
وتورث له الداء ...ورأيت من خواصها أن كثيرًا
ّ
كالحية وغيرها،
من الحيوانات ذوات السموم
إذا شـ ّـمـ ْـت ريحها مــن بعيد هربت منه ،وهــذا
م ــن خــواص ـهــا وت ـم ـنــع ع ــن نـفـسـهــا بخاصية
فيها ّ
ضد الخمر ،وذلــك أنني شاهدت ثعبانًا
ّ
يمج من إناء فيه خمر حتى أتى على أكثره ثم
قذفه مــن جوفه فــي اإلن ــاء .ورأي ــت أن اإلنسان
إذا أك ــل الـحـشـيـشــة ووجـ ــد فـعـلـهــا ف ــي نفسه
ّ
وأح ـ ّـب أن يـفــارقـهــا ويـفــارقــه فعلها ،قــطــر في
منخريه شيئًا من الزيت أو أكل شيئًا من اللنب
الحامض ،ومما يضعف قـ ّـوة فعلها ويكسره
العوم في املــاء الجاري الـبــارد ،والنوم يذهبه
ويبطله أيضًا.
بزر هذا النبات يطرد الرياح
جالينوس:
وقال
ّ
ويجفف تجفيفًا يبلغ من ّ
قوته
النفخ
ويحلل
ّ
أن اإلن ـســان إذا أكـثــر أكـلــه جــفــف امل ـنـ ّـي؛ وقــال
قليل الغذاء وقال ابن
ابن سينا :رديء الخلط ّ
البيطار فــي مـفــرداتــه منشف لرطوبة املعدة،
قاتل للديدان؛ وقــال إسحاق :عسر االنهضام
رديء لـلـمـعــدة م ـصـ ّـدع والـ ــدم مـنــه راج ــع إلــى
ّ
ويدر
الصفراء ويصير له بخار ويعقل البطن
ّ
واملقلو منه حبه أقل ضرار .وقال الرازي:
البول،
يـصـ ّـدع ويظلم البصر ويمنع مــن ذلــك شرب
املاء البارد وقضم الثلج عليه وأخذ شيء من
الفواكه الحامضة .وقال ديسقوريدوس :كثرة
أك ــل الـ ــورق مـنــه يـقـطــع امل ـن ـ ّـي وإذا ك ــان الـبــزر
ُ
طريًا ،فإذا أخرج ماؤه وقطر في األذن وافقها.
(منهاج البيان فيما يستعمله اإلنسان تأليفّ :
علي
ابن عيسى ابن جزلة)
■■■

من عجائب آثاره في الطب

في آداب استخدامه
اع ـلــم أن ــه يـجــب عـلــى الـعــاقــل األديـ ــب الـفــاضــل
األري ــب إذا أراد استعمال هــذا العقار املفضل
بــاإلبــاحــة عـلــى الـعـقــار أن يـطـهــر مــن النجس
ج ـث ـم ــان ــه وم ـ ــن الـ ــدنـ ــس ق ـم ـص ــان ــه وي ـت ـح ـلــى
بــاك ـت ـســاب ال ـف ـض ــائ ــل ،وي ـت ـخ ـلــى ع ــن ارت ـك ــاب
الرذائل ويلتمسه ممن يخبر سريرته ،ويشكر
سيرته ويــأكـلــه فــي محله وال يبلعه مــع غير
أه ـلــه ،ويـقـبـضــه ب ـيــده الـيـمـنــى دون الـيـسـ ِّـرى،
َ
ّ
رب اآلخ ــرة واألول ــى «ال ــذي
بسم الـلــه َ َ
َو ْي ـقــولْ:
ّ
َ
أخ َر َج امل َر ْعى» و«خلق فسوى» ورزق وأعطى،
وقـ ـ ـ ّـدر وهـ ـ ــدى ،وع ـل ــم الـ ـس ـ ّـر وأخـ ـف ــى ،وصـلــى
الـلــه على محمد نـبـ ّـي الـهــدى وأصـحــابــه أئمة
الهدى والتقى ،اللهم إنـ ّـك أودعــت الحكمة في
مـخـلــوقــاتــك وأب ــدع ــت املـنـفـعــة بـمـصـنــوعــاتــك،
وع ـ ّـرف ــت خ ـ ّ
ـواص ـه ــا م ــن ارت ـض ـي ـت ــه ،وأل ـه ـمــت
ّ
أسرارها من اصطفيته ،وإن هذا النبات الذي
ّ
دبــرتــه بحكمتك وأخــرجـتــه بـقــدرتــك وجعلته
رزقـ ــا لـكـثـيــر م ــن خـلـيـقـتــك بـقـضــائــك وإرادت ـ ــك
وق ـ ـ ــدرك وم ـش ـي ـئ ـتــك ،ف ــأس ــأل ــك ب ـك ــرم ــك ال ـع ـ ّ
ـام
ّ
ّ
ّ
للعمل بطاعتك
للخاص والعام أن توفقني فيه ّ
واإلقالع عن معصيتك ،وتقطع عني الشهوات
وعــوائ ـق ـهــا وال ـش ـب ـهــات بـعــائـقـهــا واألح ـ ــزان

ّ
وتعرفني املــوجــودات بحقائقها،
وطــوارقـهــا،
وتــرزقـنــي خـيــره ،وتـصـ ّـرف ّ
عني ض ـ ّـره ،يــا من
ّ
هو على كل شيء قدير وبكل حال بصير .ثم
يضعه في شدقه ويبالغ في سحقه ،ويشرب
ّ
ع ـل ـيــه وي ـ ـحـ ـ ّ
ـرك ف ـك ـيــه وي ـح ــط ــه إل ـ ــى أم ـع ــائ ــه،
ّ
ويحمد الله على نعمائه ،وينظف من أثره فاه،
محياه ،ويرفع صوته بالنغم لخالق
و يغسل
ّ
الصباحة ،فإنها من دواعي السطلة والراحة،
ّ
َ
ليخفي عن األخشان
ويكحل باإلثمد أسنانه
ّ
شعر دقنه ،وال يزول الصحف
شأنه ،ويسرح ّ
مــن ده ـنــه ،ويـتــرنــح فــي مشيه وأم ــره ونهيه،
ويستعمل من الطعام ألطفه ،ومن كالم الحلو
أشــرفــه ،ويـشــاهــد الــوجــوه الـحـســان ،ويجلس

في أنزه مكان ويجاور خرير املاء ،ويصاحب
نـحـ ّـاريــر األصــدقــاء ،ويــأخــذ نفسه بالفكر في
العلة واملعلول ،والفاعل واملفعول ،والحاصل
واملحصول ،والقائل واملقول ،والناقل واملنقول،
وال ـعــامــل ف ــي ال ـح ــاوة وامل ـع ـم ــول ،فـعـنــد ذلــك
ُ
يفاض عليه من علم الله القديم وفضله العميم
م ــا يـتـصــور ب ــه اآلراء ومـعــانـيـهــا ،وتـظـهــر له
األشياء بما فيها ،ويدرك الخواطر بالنواظر،
ويملك النواظر بالخواطر ،وينفصل عن معنى
ّ
ناسوته ،ويتصل بمعنى الهوته ،وتحصل له
نسبة الفقراء على التحقيق ،ويصل إلى مرتبة
التوفيق .فمن استعمله بغير شرطه أو حطه
غير محطه ،فقد عدل عن محجة العقل واألدب

وجهل ّ
حجة القصد والطلب.
(راحة األرواح في الحشيش والراح ـ ـ تأليف :تقي
ُ
الدين أبي التقى البدري الدمشقي)
■■■

في طبع هذا النبات
قــال ابــن يحيى :إنها تثير الخلط الكائن في
الجسد كيف ما كان ،فصاحب الصفراء يحدث
لــه ح ـ ّـدة وج ـ ــرأة ،وص ــاح ــب الـبـلـغــم ي ـحــدث له
ُسـبــات وصـمــت ،وصــاحــب الـســوداء يحدث له
بـكــاء وج ــزع ،وصــاحــب ال ــدم يـحــدث لــه ســرور
ونـ ـش ــوة ،فـتـجــد ك ــل واحـ ــد مـنـهــم ي ـح ــدث فيه
ّ
ب ـم ـق ــدار م ــا ت ـغــلــب ع ـلــى م ــزاج ــه امل ــذك ــور من

إن ّ
مما يبرئ من الصرع في وقته بخاصية
فـيــه ورق ال ـش ـهــدانــج الـبـسـتــانــي ،وق ــد جــرى
ّ
في زماني ما يدل على صحة ذلك ،أن ظهير
الــديــن محمد ابــن إسماعيل ابــن الــوكـيــل من
أكـبــر بـيــوت أهــل بـغــداد ،وكــان وال ــده حاجب
ديـ ـ ــوان امل ـج ـلــس ف ــي ال ــدول ــة ال ـع ـبــاس ـيــة فــي
ْ
ّ
فغلبت على
العلقمي وابن الناقد،
وزارة ابن
السوداء حتى أفضى به هذا
املذكور
الظهير
ّ
الــوصــب إلــى أن عــض لــه إبـهــام مــن أصابعه
فــأبــانـهــا فـ ُـسـجــن فــي مـنــزلــه ُ
وس ـل ـســل ،وكــان
ينصرع في كل أسبوع مرة ،وأخذت األطباء
في معالجته نحوًا من ستة أشهر فلم يبرأ،
فأدخل عليه للعيادة ّ
علي ابن مكي ،وكان ّمن
أحــذق أهــل زمــانــه بضرب الـعــود ونقر الــدف
ونظم الشعر الجيد شهد له بذلك جماعة من
أهل الفنون ،وكان والده شاعرًا أيضًا في أيام
اإلمــام الناصر لدين للهّ ،
فلما رأى ابــن مكي
منه ذل ــك ،أب ــرز مــن كـ ّـمــه شيئًا مــن الحشيش
وكان ال يفارقه فأخذ منه واستعمل وعرض
على ظهير الــديــن أكـلـهــا ،فــأبــى وامـتـنــع ألنه
ل ــم ي ـكــن أك ـل ـهــا ف ــي ع ـم ــره ،ف ـلــم ي ــزل يــاطـفــه
بخالعته ويستدرجه بظرافته ّحتى أكلها،
ثم إن ابن مكي ضرب بالعود وغنى من رقيق
شـعــره ،فلم يكن إال ساعة حتى وجــد ظهير
ّ
وحسه ،فعاد
الدين فعل الحشيشة في نفسه
إلــى عقله وأنـكــر على أهـلــه مــا رأى مــن سوء

حاله ،وبرئ من ذلك الوصب من يومه ،وكان
ذلك اليوم نوبته في الصرع ،ولم يعلم لزواله
سـبــب غـيــر تـنــاولـهــا ،ثــم إن ظـهـيــر الــديــن لم
يقطع أكلها بعد ذلك .أقول :وهذا من عجيب
االتفاق وغريب مستظرفات الحكايات.
(كتاب املنصوري ـ ـ تأليف محمد ابن زكريا الرازي)
■■■

* في ذكر مستعمليه ولطائف من قد
وقع فيه

ً
ـا كـ ــان ي ـت ـ ّ
ـزي ــا بـ ــزي ال ـف ـق ـهــاء،
ُي ـح ـكــى أن رج ـ ـ
فاستعملها ليلة بزائد وكان عند قوم أرياف
ف ـ ـ َّ
ـأم ب ـه ــم صـ ــاة الـ ـعـ ـش ــاء ،وس ـج ــد ال ـس ـجــدة
ّ
األولى فلم يقم ،فحركوه ليقم ،فلم يقم .فخرج
األريـ ـ ـ ــاف م ــن امل ـس ـج ــد وه ـ ــم ي ـق ــول ــون ُ«رح ــم
ً
الله اإلم ــام ،فإنه كــان رجــا دينًا حتى قبض
ّ
فــي ال ـصــاة» ثــم إنـهــم غــطــوه فلما أصبحوا،
أح ـ ـضـ ــروا املـ ـغ ــاس ــل والـ ـحـ ـن ــوط وأرادوا أن
يحملوه فقال لهم« :هــل أقمتم الصالة حتى
نـصـلــي امل ـغ ــرب؟» فـكـشـفــوا أم ــره ف ــإذا هــو في
حشيش.
ُ
وحكي عن بعضهم أنه خرج من عند زوجته
ّ
َ
مقلية فبينما هــو في
ليشتري لها كبيبات
ْ
الـطــريــق إذ عثر ووقـعــت الشقفة مــن يــده في
مـكــان بــه بعر جـمــال ،فمأل الشقفة مــن البعر
وج ــاء إل ــى زوج ـتــه وق ــال ل ـهــا« :خ ــذي مـنــي!»
فلما أخــذت الشقفة منه وجــدت الغالب ّ بعر
جمال ،فقالت له «ما هذا كبيبات يا معثر؟»،
«ه ــؤالء بـعـيــرات ج ـمــال!» فافتضح مــن وقته
ْ
وفارقته من ساعته.
ُ
وحـ ـك ــي ع ــن ب ـعــض ل ـط ـفــائ ـهــم أنـ ــه دخـ ــل إلــى
زاوي ـ ــة ف ـق ــراء ف ــوج ــد ال ـف ـت ــوح ك ـث ـي ـرًا وامل ــآك ــل
ال ـط ـي ـب ــة ،فـ ـق ــال ف ــي ن ـف ـس ــه :أنـ ــا أعـ ـم ــل ف ـق ـي ـرًا
ع ـن ــده ــم ،ف ــأخ ــذ ال ـش ـي ــخ ع ـل ـيــه ال ـع ـه ــد وأقـ ــام
يــومــن يبلعها فــي الخفية وهــو فــي خشوع
والـفـتــوح يـتــزايــد ،ثــم بعد ذلــك تناقص حتى
إنــه انقطع ولــم يــأت شــيء ،وأقــامــوا على ذلك
مــدة حتى خــرج من عقله وتزايد مرقه وفرغ
عن الفقر وعن الشيخ وعن الزاوية ،فاتفق أنه
مــات مــن بينهم فقيرّ ،
فقدموه للصالة عليه
ّ
فصلى معهم وكـ ّـبــر ثماني تكبيرات ،ثــم إنه
راح إل ــى عـنــد رأس امل ـيــت وج ـعــل يــوشــوشــه،
فأنكر عليه الفقراء ،وقالوا« :عليك إنكار من
وجهني ،أحدهما :أنك ّ
كبرت ثماني تكبيرات،
وال ـثــان ـيــة :أن ــك وشــوشــت امل ـيــت ،وه ــذا بــدعــة
سيئة» .فـقــال« :اسمعوا يــا فـقــراء ،أمــا األربــع
تكبيرات الــزائــدة فإنها للصالة على نفسي
ف ــإن ــي ح ـس ـب ــت روح ـ ـ ــي مـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــوات ،وأمـ ــا
لوشوشته فإني قلت له :ال تستوحش إن لم
ْ
يجئ فتوح اليوم وإال أنا عندك غدًا».
ومــن قبيح مــا حـكــاه عريقشة أنــه ت ـ ّ
ـزوج بــأمّ
ولد فرآه بعض أصحابه ليلة العرس ،فقالوا:
ْ
«استعمل هذه اللبابة  -ولم يكن استعملها
قبل ذلــك  -وإنــك الليلة تنبسط بالعروسة»،
ف ـلـ ّـمــا دخ ــل عـلـيـهــا وق ــد غ ـلــب عـلـيــه الـنـعــاس
فـنــام فــي ال ـفــرش ،فــاهـتـ ّـمــت ال ـعــروســة لنومه
ّ
فغطته ثم أخــذت تعرض على ولدها ،فقالت
ْ
له« :بل!» ،فدخلت في أذن النائم فبال إلى أن
عـ ّـوم الـفــرشّ ،
فحركته ،وقــالــت لــه «مــا هــذا؟»،
ف ـقــال «اح ـ ــم» ،فـنـ ّـبـهـتــه فــاسـتـيـقــظ يـجــد غــرق

الفرش والثياب ،فقال لها« :يا امرأة أعذريني
ف ــإن بـعــض األص ـحــاب ق ــال لــي استعمل هــذه
ّ ْ
فغيبتني ثم
اللبابة ولــم أكــن عمري أعرفها
درت الــدن ـيــا ف ــي الـ ـن ــوم ،ف ـج ــزت ع ـلــى فيضة
الحاكم فدخلت الـخــاء قضيت شغلي ،وإذا
بواحد طرق الباب فقلت له :احم ،فانبهتيني
فانتبهت وأنا بهذه الحالة» ،فغفرت لي هذا
الــذنــب واستمريت فــي صحبتها استعملها
لكن على ّ
قدي.
الحشيش والراح ـ ـ ـ تأليف :تقي
(راحة األرواح في
ُ
الدين أبي التقى البدري الدمشقي)
■■■

وامل ـ ـهـ ــابـ ــة ،وت ـن ـف ــخ مـ ـع ــدت ــك ،وتـ ــزيـ ــل هـ ّـمــك
وكربتك ،فيأخذها العشير ّ
بهمه ،ويضعها
ّ
فـ ــي فـ ـ ّـمـ ــه ،وي ـس ـ ّـم ـي ـه ــا زي ـ ـ ــه ،وهـ ـ ــي امل ـ ـسـ ــرة
والـتـنــزيــه ،وبـنــت الـجــراب ملــن شطح وطــاب،
وت ـغ ـنــي لــأح ـبــاب وت ـق ــول ل ــأص ـح ــاب :هي
ّ
أحلى من الجالب ،فمن نال منها بندقة ،فتح
فاه باملشدقة ،وطرب ومال ،وبقى من البسط
في حال ،فرحم الله العشير ،من فرحه يطير
 ،وينشد ويـقــول :هــات نبت الـبـقــول ،وغني
وقول ،إن كان لك معقول (من البسيط):
يا ذا الحشيشا الذي في األرض مغروسًا
ّ
والخمار يا موسى
تغني عن الخمر
ياما أكلناه معجونًا ومبسوسًا
حتى رأينا الجمل في شبه ناموسى

ْ
اشرب من مدامة حيدر
دع الخمر َو
ِ
معنبرة خضراء تحكي الزبرجد
ٌ
ظبي من الترك أغيد
يعاطيكها
غصن من البان أملد
على
يميس
ّ
فتحسبها في كفه إذ يديرها
كرقم عذار فوق ّ
خد ّ
مورد
وتشدو على أغصانها الورق بالضحى
فيطربها سجع الحمام ّ
املغرد

«هـنــاك فــي واد مــونــق مـحـصــور بــن جبلني
شـ ــام ـ ـخـ ــن ،أنـ ـ ـش ـ ــأ ش ـ ـيـ ــخ ال ـ ـج ـ ـبـ ــل ب ـس ـت ــان ــا
ف ــاخـ ـرًا وشـ ـي ــدت ق ـص ــور م ـت ـنــوعــة األح ـج ــام
واألشكال وزينت بزخارف من ذهب وملئت
حجراتها بالصور الزاهية وباألثاث املكسو
ُ
بــأف ـخــم الــدم ـقــس واالس ـت ـب ــرق واســت ـخـ ِـدمــت
أنــاب ـيــب ص ـغ ـيــرة صـمـمــت ف ــي ه ــذه املـبــانــي
وبــواسـطـتـهــا كــانــت أن ـهــار مــن الـخـمــر ولــن
وعـ ـس ــل ومـ ـ ــاء فـ ـ ــرات ت ـش ــاه ــد وه ـ ــي تـفـيــض
فــي كــل ات ـجــاه ،وكــانــت تسكن هــذه القصور
َ ّ
ّ
حوريات رشيقات جميالت ُد ّربن حتى أتقن
ج ـم ـيــع ف ـن ــون ال ـغ ـن ــاء وال ـل ـع ــب ع ـلــى جـمـيــع
ّ
أن ــواع اآلالت املوسيقية والــرقــص كما أتقن
بوجه خاص أفانني الغزل واإلغراء والدالل...
ولكي يحول دون أن يجد أحد سبيله بغير
إذن منه الى ذلك الــوادي املمتع ،أمر بإنشاء
حصن قــوي عند مدخله وك ــان الــدخــول من
خالله الــى الــوادي عن طريق ســرداب سري،
وكان ذلك األمير يجمع في بالطه كذلك عددًا
م ــن ال ـشـ ّـبــان ت ـت ــراوح أع ــداده ــم ب ــن الـثــانـيــة
عشرة والعشرين ،يختارهم مــن بــن سكان
ً
الجبال املجاورة ممن يبدون ميال الى املرانة
ّ
والـ ــدربـ ــة ال ـع ـس ـكــريــة وت ـت ـجــلــى ف ـي ـهــم صـفــة
َ
بالتحدث
ت عــادتــه ّ
الشجاعة املـقــدامــة .وجــر ّ
إل ـي ـهــم ف ــي م ــوض ــوع ال ـجــنــة ال ـتــي بــشــر بها
النبي ،كما كان يأمر بإعطاء األفيون لعشرة
مـ ــن هـ ـ ــؤالء الـ ـشـ ـب ــان ،فـ ـ ــإذا ص ـ َـرعـ ـه ــم ال ـن ــوم
فــأصـبـحــوا نـصــف مــوتــى أم ــر بـحـمـلـهــم الــى
البستان فتصعق حواسهم من البهجة التي
سبق وصفها ووجــد كــل واحــد منهم نفسه
محوطًا بــأوانــس فــاتـنــات يغنني لــه ويلعنب
بــاآلالت ويستهوين ّلبه باملداعبة والعناق،
ّ َ
ويقدمن إليه أشهى اللحوم والخمور حتى
يعتقد تمامًا أنــه فــي الـفــردوس وإذا غلبهم
ال ـس ـكــر وال ـن ـع ــاس ح ـم ـلــوا خ ـ ــارج الـبـسـتــان
فـيـســألـهــم أي ــن كــانــوا فـيـكــون جــواب ـهــم« :فــي
ال ـفــردوس بفضل عـطــف سـمــوكــم» .وعندئذ
ي ـق ــول ال ـش ـيــخ م ـخــاط ـبــا ل ـه ــم« :ل ـق ــد َ
وع ـ َـد ّن ــا
رسـ ـ ــول الـ ـل ــه وكـ ـ ــان وعـ ـ ــده ح ـق ــا بـ ــأن ال ـجــنــة
يرثها عباد الله الصالحون الذين يــذودون
عــن م ــواله ــم» ،فـكــان َيــرسـلـهــم فــي األم ـصــار،
ل ـي ـق ـ ّضــي ك ــل خ ـص ـ ٍـم ن ـح ـ َـب ــه ع ـل ــى ي ــد ه ــؤالء
ّ
املدربني»
السفاكني
(رحالت ماركو بولو ،الجزء األول)

* في ما جاء فيه من الشعر والنثر
ابن االعمى الدمشقي:

 ابن األقساسي العلوي في الحشيشةممزوجة بالعسل:
ُ
أتوني بها بصرية فأكلتها
ْ
عجنت بالشهد منذ ليال
وقد
ّ
مخمرة يزري على الخمر طبعها
مهابتها بالسيف سيف أوال
ْ
سمت عن مقام الراح عندي لقولهم
حالل وشرب الراح غير حالل
فطورًا أرى الدنيا قصورًا وتارة
أراها أراضي والرياض حوالي

شاعر مجهول:
جفني غدا من الحشيش تالفًا
ومذ رماني الجفن من أعلى الدرج
قلت له َ
أوقعتني
أنت الذي
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
فقال لي «ليس عل َى الع َ
مى حرج»

ّ
مؤلف مصري مجهول

ْ
خــذ هــذه اللبابة ،واستعملها تجد البسط

رآه بعض أصحابه
ليلة العرسْ ،
فقالوا« :استعمل
هذه اللبابة وإنك
الليلة تنبسط
بالعروسة»

ّ
في وصف ماركو بولو لجنة الحشاشين
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أنطونيو تابوكي
فرناندو بيسوا والحنين إلى المستحيل

في خريف عام  ،1964كان اإليطالي أنطونيو تابوكي ()2012 - 1943
يــدرس الفلسفة في باريس حني اكتشف ،بالصدفة ،نصًا مترجمًا
إلى الفرنسية بعنوان «دكان التبغ» لكاتب برتغالي غير معروف اسمه
هو فرناندو بيسوا ( .)1935 - 1888كانت تلك هي املرة األولى التي
يسمع فيها بهذا االسم .منذ ذلك اليوم لم يعد ذلك االسم يفارقه قط.
من أجله ّ
انكب على اللغة البرتغالية ليتعلمها فأتقنها وصار يكتب
بها .صــار تابوكي بالنسبة إلــى بيسوا مثل ّمــا كــان عليه سانشو
بانشا بالنسبة إلــى دون كيشوته :يتبعه كظله .دخــل تابوكي عالم
األدب من ّبوابة بيسوا .بالنسبة إليه ،لم يكن بيسوا مجرد كاتب كبير

الحنين وحكاية الحقيقة
رغم أنه توفي عام  ،1935فإن فرناندو
بيسوا لــم يحظ بالشهرة على نطاق
واسـ ـ ــع إال م ـن ــذ ب ـض ــع س ـ ـنـ ــوات .ه ــذا
م ــا يـشـيــر إل ـي ــه اإلقـ ـب ــال ع ـلــى تــرجـمــة
أعـ ـم ــال ــه إل ـ ــى أكـ ـث ــر مـ ــن ع ـش ــري ــن لـغــة
أوروب ـ ـي ـ ــة وغـ ـي ــر أوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة .إذا ك ــان
ب ــاإلم ـك ــان ال ـت ـع ـ ّـرف إلـ ــى أه ـم ـيــة عمل
أدب ــي مــن خــال عــدد ال ـقـ ّـراء فــي بلدان
ذات ثقافات مختلفة ،فــإن في وسعنا
ال ـقــول ال ـيــوم أن بـيـســوا كــاتــب عــاملــي.
ع ـل ــى غ ـ ــرار س ـيــرفــان ـتــس وشـكـسـبـيــر
ودوسـتــويـفـسـكــي ف ــإن بـيـســوا يحمل
رسالة عاملية :أفـكـ ُـاره «أنــدوكـســا» ،أي
أنها ،حسب أرسطو ،مفاهيم صالحة
للجميع وفي كل مكان.
ي ـج ــب أن ن ـ ــورد ه ـن ــا م ـق ــول ــة روم ـ ــان
يـ ــاك ـ ـب ـ ـسـ ــون« :يـ ـنـ ـبـ ـغ ــي إدراج اسـ ــم
ف ــرن ــان ــدو ب ـي ـس ــوا ف ــي ق ــائ ـم ــة أس ـم ــاء
العظماء مــن املبدعني العامليني الــذي
ُولــدوا خــال سنوات الثمانينات (من
الـقــرن الـتــاســع عـشــر) :سترافينسكي،
بيكاسو ،جويس ،بــراك ،خليبنيكوف
ول ـ ــوك ـ ــورب ـ ــوس ـ ـي ـ ـي ـ ــه .ك ـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـمـ ــات
ال ـن ـم ــوذج ـي ــة لـ ـه ــذه امل ـج ـم ــوع ــة إن ـمــا
تـتـجـســد ف ــي ال ـشــاعــر ال ـبــرت ـغــالــي .إن
الـ ـق ــدرة ال ـخ ــارق ــة ل ـه ــؤالء ف ــي الـتـغـلــب
بـشـكــل دائـ ــم عـلــى عــادات ـهــم واملــوهـبــة
املـنـقـطـعــة الـنـظـيــر ف ــي تـمـثــل وإعـ ــادة
صـيــاغــة كــل تقليد قــديــم ،كــل نـمــوذج
غ ــري ــب ،م ــن دون ال ـت ـفــريــط ب ــال ـف ــرادة
ال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـت ـج ـس ــدة فـ ــي ال ـت ـع ـ ّـدد
الصوتي املدهش لإلبداعات الجديدة
ال ـ ـت ـ ــي يـ ـجـ ـت ــرح ــونـ ـه ــا دوم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،إنـ ـم ــا
تــرت ـبــط بــال ـحــس ال ـفــريــد إزاء الـتــوتــر
الــديــالـكـتـيـكــي ب ــن ال ـج ــزء وال ـك ــل كما
بني األطراف املرتبطة في َما بينها وال
سيما في ما يتعلق بطرفي كل عالمة
فنية ،أي الدال واملدلول».
يـبــدو لــي أن يــاكــوبـســون ،مــن منطلقه
الـبـنـيــوي ،يـحــاول ببساطة أن ُينشئ
«ب ـ ـن ـ ـيـ ــة ت ـ ـنـ ــاصـ ـ ّـيـ ــة» حـ ـ ـ ــول بـ ـيـ ـس ــوا،
فـ ـيـ ـسـ ـت ــدع ــي تـ ـ ـن ـ ــاظ ـ ــرات اع ـت ـب ــاط ـي ــة
وغ ــام ـض ــة إلـ ــى ح ــد مـ ــا( .فـ ــي وسـعـنــا
أن نـتـســاءل عــن الـسـمــة املـشـتــركــة بني
ب ـي ـســوا ول ــوك ــورب ــوس ـي ـي ــه) .ونـتـيـجــة
ّ
لهذا فإن الحدس بوجود «كل موحد»
يجمع بــن ال ــدال واملــدلــول يمس ،ولو
بطريقة «انطباعية» غريبة عن املنهج
ال ـب ـن ـي ــوي ،ط ـب ـي ـعــة األن ــدوكـ ـس ــا عـنــد
ب ـي ـســوا :الـشـكــل ال ــذي تــرتــديــه عملية
األس ـم ــاء املـسـتـعــارة (أي «الـ ـ ــدال» ،إذا
شئنا القول) هو بحد ذاتــه مضمونه
(أي «املدلول» ،إذا شئنا القول).
ول ـك ــن مـ ـ َّـم تـت ـشـكــل األن ــدوكـ ـس ــات فــي
ال ــرس ــال ــة األدبـ ـي ــة ال ـكــون ـيــة لـبـيـســوا؟
تنتمي هــذه األنــدوك ـســات بشكل عام
إل ــى ف ـض ــاء امل ـح ـت ــوى ،أي «امل ــدل ــول»:
الحب ،املــوت ،الخيانة ،السعادة .هذه
ّ
م ــواضـ ـي ــع ك ــون ـي ــة وه ـ ــي تـ ـش ــك ــل ،فــي
مـ ـي ــدان الـ ـت ــواص ــل األدبـ ـ ـ ــي ،مـضــامــن
هــذا الـتــواصــل .وكمثال على ذلــك فإن
م ــوض ــوع «دون ك ـي ـش ــوت ــه» ،ك ـمــا هو
شـ ــائـ ــع ،هـ ــو ال ـي ــوت ــوب ـي ــا ،وم ــوض ــوع
مسرحيات شكسبير هو شرور النفس،
وموضوع روايات دوستويفسكي هو
الجريمة والعقاب والندم.

بل كــان معلمًا ومــرشـدًا .ترجم تابوكي كل أعمال بيسوا .لم يترك
شيئًا :كل كتاب ،كل عبارة ،كل جملة ،كل كلمة .ولم يكتف بهذا ،بل
راح يكتب مقاالت عن حياة بيسوا وكتبه ُويلقي محاضرات لشرح
ً
نصوص بيسوا ودرس أفكاره .بل إنه كتب نصًا قصصيًا جميال
بعنوان «األيــام الثالثة األخيرة لفرناندو بيسوا» .على فــراش املوت،
ّ
يستقبل بيسوا أنداده من الكتاب ،الذين كان صنعهم بنفسه ،ليتبادل
وإياهم الكلمات األخيرة.
واملقال الحالي ،الذي أصدره تابوكي باللغة الفرنسية بعنوان «الحنني
إلى املمكن» هو واحــد من أربــع محاضرات ألقاها في «املعهد العالي

ولـكــن فــي مــا وراء مضامني نصوص
بيسوا ،والتي يمكن بسهولة ّ
تقصي
مـ ــواض ـ ـيـ ــع ك ــونـ ـي ــة فـ ـيـ ـه ــا (الـ ـشـ ـع ــور
بعبثية ال ـح ـيــاة ،ال ـح ـنــن ،اإلح ـســاس
بغموض الحياة ...الــخ) ،أعتقد أن في
وسعنا أن نجد كونية رسالته ال في
ه ــذه املـضــامــن بــل فــي الـطــريـقــة التي
يـكـشــف فـيـهــا ع ــن ه ــذه ال ــرس ــال ــة ،في
تعبيره عنها .هــذه الصياغة هــي ما
يـسـ ّـمـيـهــا االس ـت ـعــارة االس ـم ـيــة .وكما
سـنــرى ف ــإن ه ــذا ال ـشــيء ال يـقــوم فقط
في النموذج الشكلي بل هو يستجيب
ملفهوم املضمون نفسه.
ول ـك ــن م ــا ه ــي االسـ ـتـ ـع ــارة االس ـم ـي ــة،
هــذا االكتشاف الــذي ّ
عبر عنه بيسوا
فــي نــص أدب ــي فــي  8آذار ع ــام 1914؟
َ
فيم تقوم هــذه الطريقة العبقرية في
ّ
الــركــون إلــى األدب لحل مشكلة تعدد
الـصــوت لـلــروح الـبـشــريــة؟ لنصغ إلى
ما يقوله بيسوا في هذا الصدد:
«صغيرًا كنت أميل إلى إحاطة نفسي
ب ـعــالــم م ـت ـخـ ّـيــل ،ب ــأص ــدق ــاء وم ـع ــارف
ال وجـ ــود ل ـهــم( .بــال ـط ـبــع ال أعـ ــرف ما
إذا كــانــوا هــم غير مــوجــوديــن بالفعل
أو أنـنــي أن ــا غـيــر مــوجــود .فــي أشـيــاء
كهذه ،كما في كل شيء آخر ،ينبغي أال
يكون املرء دوغمائيًا) .منذ أن تعرفت
إل ــى نـفـســي بــالـشـكــل الـ ــذي أس ـمــي به
نفسي أتــذكــر أنـنــي أحـمــل فــي روحــي
وجه ومالمح وطباع وتاريخ أكثر من
شخصية غير حقيقية كانت بالنسبة
إلـ ّـي مرئية ومنتمية إلـ ّـي بنفس القدر
الــذي عليه أي شــيء آخــر مما نسميه،
ربما نتيجة سوء فهم ،الواقع الفعلي.
هــذا ال ـنــزوع ،ال ــذي تـ ّ
ـرســخ عـنــدي منذ
وقت مبكر من كينونتي بما أنا عليه،
ً
ظل يرافقني على الدوام .قد يعمد مثال

إل ــى تـعــديــل املــوسـيـقــى الـتــي تبهرني
ولكن ليس أبدًا الطريقة التي تبهرني
ً
ب ـهــا .أن ــا أت ــذك ــر ،م ـثــا ،ذل ــك الشخص
ّ
ال ــذي حـمــل اسـمــي املـسـتـعــار األول أو
باألحرى ارتباطي غير الحقيقي األول،
وهو نبيل من باس :كنت في السادسة
مــن ع ـمــري .أخ ــذت أكـتــب رســائــل إليه
ومــا زالــت صورته ،الواضحة إلــى حد
ما ،تمس جانبًا من الحنني الذي يقبع
فــي داخ ـل ــي .أت ــذك ــر ،ول ـكــن لـيــس بدقة
ت ــام ــة ،شـخـصــا آخـ ــر ي ـفــوت ـنــي اس ـمــه،
الغريب هو اآلخر ،وكان ،لسبب أجهله،
غريمًا لنبيل باس ( .)...أشياء تحصل
لدى األطفال؟ بالتأكيد ،أو ربما .غير
أنني عايشتها وما زلت أعايشها فأنا
أستحضرها وأحـتــاج إلــى جهد كبير
كي أقنع نفسي بأن هذه الشخصيات
لم تكن حقيقية».
يـ ـع ــود ه ـ ــذا االعـ ـ ـت ـ ــراف امل ـس ـه ــب إل ــى
ع ـ ــام  ،1935وه ـ ــو ورد ف ــي رســال ـتــه
الـشـهـيــرة الـتــي كتبها فــي  13كــانــون
الثاني حول أصل األسماء املستعارة
ردًا عـلــى س ــؤال ح ــول ه ــذا األم ــر كــان
طرحه عليه الناقد أدولفو كاساييس
مونتيرو .هــذه الصياغة الشعرية ال
تختلف بشكل كبير عــن املــاحـظــات
ّ
املتعلقة بالقضايا ذاتها التي انشغل
ّ
بها بيسوا طوال حياته والتي دونها
فـ ــي ي ــومـ ـي ــات ــه .لـ ـه ــذا أع ـت ـق ــد أن مــن
املمكن اعتبار هذه الصياغة الشعرية
«شـعــريــة حقيقية» ،وأتــابــع ال ـقــراءة:
«ه ــذا املـيــل إلــى إحــاطــة نفسي بعالم
ـواز لهذا العالم ولكن يسكنه
آخــر ،م ـ ٍ
ن ــاس آخ ـ ــرون ،ل ــم ي ـبــرح خـيــالــي قــط.
وهــو مـ ّـر بمراحل مختلفة ،بما فيها
ّ
ه ــذه املــرح ـلــة ،أي بلغت س ــن الــرشــد.
كــانــت تــأتـيـنــي أح ـيــانــا ف ـكــرة ،غريبة

ُ
أنا لست أنا
ترجمة وتقديم سعيد الباز
ال ـشــاعــر الـبــرتـغــالــي فــرنــانــدو بـيـســوا (-1888
 )1935الذي استطاع أن يكتب بأسماء عديدة،
ً
اتخذها بــديــا عنه مــن ألبرتو كاييرو وألـفــارو
دو كامبوس وبــرنــاردو ســواريــش ..ولــم ّ
يخص
نفسه ّإل بعمل واحد ونصوص متفرقةُ ،ويعدّ
ّ
ً
ظاهرة أدبية غريبة ،ظل مشغوال بالتفكير في
ذاتــه الهائمة في مدينته لشبونة .كــان بإمكانه
أن يـ ـك ــون كــاس ـي ـك ـيــا ورمـ ــزيـ ــا ومـسـتـقـبـلـيــا
وســوريــالـيــا ،أن يكتب ّباإلنكليزية والفرنسية
والبرتغالية ،وأن يترك جل أعماله مخطوطًا في
ُ
حقيبته املـشـهــورة كــي تـنـشــر بـعــد وفــاتــه .من
أعـمــالــه النثرية الـتــي رأت الـنــور وح ــازت شهرة
كبيرة «كتاب الالطمأنينة» ،وبعدها الكثير من
األعـمــال األخــرى كروايته القصيرة «املصرفي
ال ـفــوضــوي» ورواي ـت ــه البوليسية ،Quaresma
و«ي ــومـ ـي ــات ال ـح ـي ــاة الـ ـع ــاب ــرة» و.Erostratus
النصان التاليان مقتطفان من أعماله النثرية.

لـلــدراســات االجتماعية» فــي بــاريــس .يـحــاول تابوكي فــي هــذا املقال
أن يبني إلــى أي حـ ّـد كــان بيسوا ّ
يعبر عن دخيلة اإلنـســان املعاصر.
كــان مهووسًا بالعالقة التي تربط اإلنـســان بالزمن وذلــك االنـشــداد
النوستالجي ليس ملــا مضى وانـصــرم فحسب ،بــل ملــا هــو ماثل في
ً
اللحظة الحاضرة أيضًا .فالحاضر ليس إال ماضيًا مؤجال .ومسألة
الحنني لــديــه ال تكمن فــي البحث عــن الــزمــن املــاضــي ،بــل عــن الزمن
الحاضر .إنه حنني ليس إلى ما كان بل إلى ما كان يمكن أن يكون.

للغاية ،لسبب أو آخــر ،عمن أكــون أو
من أعتقد أنني هو .كنت أقول له في
الـحــال ،بشكل عـفــوي ،بأنه واحــد من
أصــدقــائــي ،وأخ ـتــار لــه اسـمــا وأنشئ
له تاريخًا وعلى الفور أراه ينتصب
أم ـ ــام ـ ــي بـ ـهـ ـيـ ـئـ ـت ــه ،وج ـ ـه ـ ــه ،ق ــامـ ـت ــه،
مــاب ـســه ،مــام ـحــه .عـلــى ه ــذا النحو
التقيت بأصدقاء وأقــارب عديدين لم
يكن لهم وج ــود فعلي على اإلط ــاق.
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا زل ـ ـ ــت حـ ـت ــى اآلن ،وب ـع ــد
انـقـضــاء ثــاثــن سـنــة ،أس ـمــع ،أحــس،
أرى .أكرر :أسمعهم ،أحس بهم ،أراهم
[ ]...بعد سنة ونصف سنة أو سنتني
خطر لي أن أمزح مع سا-كارنيرو ،أن
أخـتــرع شــاعـرًا ريـفـيــا ،ذا طبع معقد،
وأن أق ــدم ــه ،ال أت ــذك ــر ك ـيــف ،بوصفه
كائنًا حقيقيًا .قضيت عــدة أيــام لكي
أخـلــق هــذا الـشــاعــر ولكنني لــم أفلح.
فــي أحــد األي ــام ،وكنت تخليت تمامًا

مسألة الحنين لديه ال
تكمن في البحث عن الزمن
الماضي ،بل عن الزمن الحاضر

 .1المصرفي الفوضوي
كنا قد انتهينا من العشاء .أمامي صديقي
املصرفي ،التاجر واملحتكر املعروف يدخن
فــي ذه ــول .الـحــوار بيننا كــان ُمشرفًا على
املــوت وفــي الـنــزع األخـيــر ،وميتًا اآلن .كنت
أبـ ـح ــث عـ ــن وسـ ـيـ ـل ــة إلحـ ـي ــائ ــه فــأم ـس ـكــت
بأول فكرة خطرت في باليُّ .
عشوائيًا ّ
التفت
إليه مبتسمًا:
ّ
 باملناسبة ،قيل لي يومًا بأنك في املاضيكنت فوضويًا.
ّ
 ب ــأنــي كـنــت فــوضــويــا ،ال كـنــت وم ــا زلــتّ
فوضويًا .ولم أتغير بخصوص هذه النقطة.
أنا فوضوي.
ّ
 يا لها من فكرة جيدة هذه؟ أنت ّ فوضوي؟فــي م ــاذا إذن أن ــت ف ــوض ــوي؟ إل إذا كنت
تعطي لهذه الكلمة معنى مختلفًا.
 مـخـتـلــف ع ــن امل ـع ـنــى ال ـ ـعـ ــادي؟ ال ،عـلــىّ
اإلطالق .إني آخذ هذه الكلمة بمعناها األكثر
ً
ابتذاال.
ّ
 -إذًا أن ــت ت ــريــد أن ت ـق ــول ب ــأن ــك فــوضــوي

عن الفكرة ،وكان ذلك في  8آذار ،1914
اقتربت من منضدة صغيرة وتناولت
ورق ــة شــرعــت فــي الكتابة واق ـفــا ،كما
هــو دأب ــي كلما سنحت لــي الـفــرصــة.
كتبت أكثر مــن ثالثني قصيدة دفعة
واحــدة ،في نــوع من الهذيان يصعب
ع ـل ـ ّـي أن أح ـ ــدد ط ـب ـي ـع ـتــه .كـ ــان يــومــا
مظفرًا في حياتي لم أعــش مثله قط.
ف ــي الـ ـب ــدء ظ ـه ــر الـ ـعـ ـن ــوان« :ح ـ ــارس

بــامل ـع ـنــى ال ـ ــذي ع ـل ـيــه ال ـف ــوض ــوي ــون ه ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ن ــراه ــم ف ــي امل ـن ـظ ـمــات
الـعـمــالـيــة؟ ّ
وأن بـيـنــك وهـ ــؤالء األش ـخ ــاص،
بقنابلهم ونقاباتهم ،ليس ثمة في الحقيقة
ّأي فرق؟
 في كل األحــوالّ ،ثمة بالتأكيد اختالفات.االختالفات ليست هناك حيث تعتقدّ .ربما
تـعـتـقــد ب ـ ّ
ـأن نـظــريــاتــي االجـتـمــاعـيــة ليست
مشابهة لهم؟
 آه ،أرى ذلك؟ أنت فوضوي نظريًا ،لكن فياملمارسة.
 فــي املـمــارســة أنــا فــوضــوي بالقدر نفسهّ
الذي أنا عليه نظريًا .وفيما يتعلق باملمارسة
ّ
فهي بمقدار أكثر ،لكن أكثر من كــل أولئك
األشخاص الذين ذكرتهم .وعالوة على ذلك
ّ
حياتي كلها تثبت ذلك.
 هاه؟ّ
 نعم ،حياتي كلها تثبت ذلك .في الواقع لمتنظر أبدًا بوضوح إلى املسألة .لهذا السبب
لديك شعور ّ
بأن ما أقوله محض حماقة أو

ترجمة وتقديم نزار آغري
الغنم» .ثم تال ذلك كان ظهور شخص
آخ ــر م ــن داخ ـل ــي ،أط ـل ـقــت عـلـيــه ف ــورًا
اسـ ـ ــم ألـ ـبـ ـي ــرت ــو كـ ــاي ـ ـيـ ــرو .اعـ ــذرونـ ــي
ّ
لـتـفــاهــة الـتـعـبـيــر :خ ــرج مـعــلـمــي من
أح ـشــائــي .أح ـس ـســت بــذلــك م ـبــاشــرة.
ل ــم أك ـ ــد أفـ ـ ــرغ م ــن ت ــدوي ــن ال ـق ـصــائــد
ال ـث ــاث ــن ت ـل ــك ح ـت ــى ال ـت ـق ـطــت ورق ــة
أخ ــرى وشــرعــت أك ـتــب ،دف ـعــة واح ــدة
أي ـض ــا ،الـقـصــائــد ال ـســت ال ـتــي تشكل
ديوان «املطر املائل» لفرناندو بيسوا.
مباشرة وبالكامل .كــان ذلــك بمثابة
رج ــوع فــرنــانــدو بـيـســوا عــن ألبيرتو
كــايـيــرو إل ــى فــرنــانــدو بـيـســوا نفسه،
أو بــاألحــرى رد فعل فرناندو بيسوا
على عدمه بوصفه ألبيرتو كاييرو.
بعد ظهور ألبيرتو كاييرو على ذلك
النحو ،تحتم ّ
علي أن أقوم بالواجب،
واع ،وذل ــك بأن
ـر
ـ
ي
ـ
غ
ٍ
بشكل غــريــزي و َ
أخ ـلــق لــه تــام ـيــذ .ان ـتــزعــت ري ـكــاردو
رييس من وثنيته املزيفة واجترحت
لــه اسمًا يناسبه وعلى الـفــور رأيته.
وهـكــذا وبالضد مــن ري ـكــاردو رييس
ظـهــر شـخــص ج ــدي ــد .بـشـكــل خــاطــف
وفي جلسة واحدة على اآللة الكاتبة،
ومن دون انقطاعات أو تصحيحات،
ان ـب ـث ـقــت ق ـص ـيــدة «ال ـن ـش ـيــد امل ـظ ـفــر»
ألل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــارو دي كـ ـ ــام ـ ـ ـبـ ـ ــوس .ظـ ـه ــرت
القصيدة وهي ّ
تجر شاعرها معها».
مــن أجــل شــرح املسافة التي تقوم بني
أسمائه املستعارة وبينه ،هو الذي كان
يسمي نفسه «إثــرونـيــم» ،فقد شبهها
دوم ـ ــا ب ـش ـخ ـص ـيــات ش ـك ـس ـب ـيــر .قـ ــال:
كــامـبــوس وري ـيــس لـيـســا أن ــا ب ـقــدر ما
أن هاملت واملـلــك لير ليسا شكسبير.
ب ـ ـكـ ــام آخـ ـ ــر فـ ـ ــإن مـ ـش ــاع ــر ك ــام ـب ــوس
وريـيــس ليست مشاعر بيسوا مثلما
أن مـشــاعــر هــامـلــت وامل ـلــك لـيــر ليست

ّ
أني أهزأ منك.
 عــزيــزي لــم أعــد أفـهــم فــي األم ـ ّـر شيئًا .أوإذن ...إذن تتصور حياتك منحلة ومعادية
لـلـمـجـتـمــع ،وهـ ــذا ه ــو امل ـع ـنــى الـ ــذي ت ـحـ ّـدده
للفوضوية.
 لـقــد قـلــت لــك ســابـقــا ،ال .بــاخـتـصــار قلتلك مــرارًا وتكرارًا بأنني لم أضف على هذه
الكلمة معنى مختلفًا ملا جرت به العادة.
ّ
 حـسـنــا ،ح ـس ـنــا ..لـكــنــي م ــا زل ــت ال أفـهــمشيئًا .فــي نهاية املـطــاف ،عــزيــزي ،تريد أن
تقول بــأن ال وجــود ّ
ألي فــرق بني نظرياتك
ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ،ال ـفــوضــويــة حـقـيـقــة ،ووضـعـهــا
موضع التطبيق في حياتك ،حياتك كما هي
ّ
ّ
عليه اليوم؟ أتريد مني أن أعتقد بأنك تعيش
ح ـيــاة شبيهة تـمــامــا بــأولـئــك ال ـنــاس الــذيــن
ندعوهم عادة فوضويني؟
ّ
ّ
 كــا ،ال يتعلق األمــر بــذلــك ،مــا أريــد قوله،هو أن ال تعارض بني نظرياتي وممارستي
اليومية .بل ،هناك على العكس تمامًا ،تطابق
ّ
تام .أل أعيش نفس حياة هؤالء األشخاص
ّ
املغرمني بالقنابل والنقابات ،هذا مؤكد .لكن

مـشــاعــر شكسبير .ه ــذه الشخصيات
ّ
متخيلة إذًا ،غـيــر أن
هــي شـخـصـيــات
امل ـش ــاع ــر ال ـت ــي ت ـن ـتــاب ـهــا ه ــي مـشــاعــر
«حقيقية» ،أي أنها تنتمي إلى حقيقة
رمزية ،أي أنها تملك حقيقة كونية.
ّ
التخيل الواقعي
وصف بيسوا وضع
ه ـ ــذا وب ـ ـ ـ ـ ـ ّـرره نـ ـظ ــري ــا ف ـ ــي ال ـق ـص ـي ــدة
الـ ـشـ ـهـ ـي ـ ّـرة« ،ال ـن ـف ـس ــان ـي ــة الـ ــذات ـ ـيـ ــة»:
«الـ ـتـ ـ ّص ــن ــع ه ـ ــو ل ـ ــب ال ـ ـشـ ــاعـ ــر /ألن ــه
يتصنع بشكل متقن /بحيث يتحول
التصنع إلى ألم /األلم الذي يهرب منه
حقًا».
لنتمعن في ما يقوله بيسوا .يخضع

حياتهم هــي الـتــي تتناقض مــع الفوضوية
واملثل العليا الخاصة بهم ،وليست حياتي.
ّإن بــداخـلــي – أج ــل بــداخـلــي أن ــا املـصــرفـ ّـي،
التاجر الكبير ،واالنتهازي إن شئت  -تندمج
الـنـظــريــة وامل ـمــارســة وتـجــد التعبير األكـمــل
عنهما .لقد قارنتني بهؤالء الحمقى ،هواة
القنابل والنقابات لكي تظهر لي إلى ّأي حد
أنــا مختلف عنهم .أنــا بالطبع كــذلــك ،الفرق
ّ
بيننا أنهم من ليسوا فوضويني إال نظريًا،
أنا فوضوي في النظرية وفي املمارسة .هم
فوضويون وأغبياء ،أما أنا فوضوي وذكي.
بتعبير آخــر يا صديقي ،أنــا هو الفوضوي
الحقيقي .هؤالء الناسّ بقنابلهم ونقاباتهم
(لـقــد كنت مثلهم وتخلصت مــن ذلــك وهــذا
بالضبط بسبب فوضويتي الحقيقية جدًا)
ـؤالء الـنــاس هــم حثالة الـفــوضــويــة ،اإلنــاث
هـ ّ
املعقمات للعقيدة التحررية.

 .2لست أحدًا
لست أحـدًا ،وقد انتبهت إلى ذلك ّ
وألول مرة
ال ـيــوم .ال أحــد مطلقًا ،وأمــامــي مدينتي وال
أرى ســوى أرض منبسطة ،وهــي مهجورة

الـشــاعــر لـلـعــاطـفــة .وف ــي اللحظة التي
ي ـق ــرر فـيـهــا أن يـعـبــر عـنـهــا م ــن خــال
األدب ،الـ ـ ــذي هـ ــو شـ ـك ــل مـ ــن أشـ ـك ــال
التخييل ،فإنه مضطر ،بهذا الشكل أو
ذاك ،ألن يتظاهر كما لو أن األمر يتعلق
بعاطفة حقيقية .في هذه النقطة نصل
إل ــى املــرحـلــة ّالـثــالـثــة ،مــرحـلــة املتلقي:
ذاك الذي يتلقى الرسالة ويدرك معنى
الـعــاطـفــة الـتــي يـجــري الـحــديــث عنها،
ولكنه ،وبقوة األشياء ،غير قــادر على
أن ي ـش ـعــر بــال ـعــاط ـفــة نـفـسـهــا (سـ ــواء
ك ــان ـّـت ص ــادق ــة أم م ــزي ـف ــة) ال ـت ــي يـتــم
ضــخـهــا فـيــه .مــن خ ــال الـعــاطـفــة التي

تــأتــي إلـيــه عبر املخيلة فــإنــه يتصنع،
من جهته ،عاطفة أخرى.
ح ـتــى اآلن ك ــان ف ــي وس ـع ـنــا الـحــديــث
عــن شـخـصـيــات .غـيــر أن بـيـســوا ،عبر
اج ـ ـت ـ ــراح أسـ ـم ــائ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـعـ ــارة ،ت ــرك
وراءه صنيعًا مـعـقـدًا .فــي الــواقــع فإن
شخصيات بيسوا ليست شخصيات
عــاديــة لها تــاريــخ ،بــل هــي شخصيات
ي ـتــوجــب عـلـيـهــا أن تـتـظــاهــر ب ــأن لها
تاريخًا .إنها مخلوقات خالقة ،شعراء،
أي مخلوقات متخيلة تقوم ،بدورها،
باجتراح األدب.
ّ
املتخيلة وهــذا األدب
هــذه املخلوقات

ّ
وليست ّثمة سماء .أنا كل ما ليس موجودًا،
ّ
ولم يكن أبدًا قد ُو ِجد .ولست حتى شخصية
من كتاب ،هل أطوف في حلم شخص آخر؟
ّ
ّ
إذا لــم أك ــنّ أحـ ـدًا ،فــإنــي مــا زل ــت أف ـ ّـك وأفــكــر
ّ
دونـمــا تــوقــف ،لكنه ضـبــاب ،اضـطــراب دون
إح ـس ــاس ،مـثــل ك ــاب ــوس ،أس ـقــط فــي حفرة
ّ
س ــوداء ،سقطة بال اتـجــاه ،سقطة ال نهائية
عدم دائخ ،حائمة في محيط
وفارغة .روحي ّ
ّ
بــا أف ــق ،وامل ـيــاه كــلـهــا تـعــكــر ص ــور مــا رأت
ّ
لكنها أيضًا وعلى ّ
حد
وسمعت في املنازل،
الوجوه والكتب واملوسيقى ،وأنـ ّـا األنا
ســواء ّ
مــركــز كــل هــذا ،مــركــز غير مــوجــود ،إل من
هندسة الهاوية هاته ،والتي تدور من أجل أن
تدور ،وال شيء أكثر من دائرة كروية أو بئر.
رجــل زعــم« :أنــا أفكر إذن ،أنــا مـ ّـوجــود» هذا
ّ
أفكر ،وهــذا ما قد حطمني ّ
بقو ّة،
شأنه! أنا
ّ
ّ
وشرحني دون جدوى :أنا تعددت والكل ،كل
ما يدور حولي ،يستعاد لغاية الولوج به إلى
مسرح ،هو بداخلي أناّ ،
وأتنبه له مثل حنيني
ّ
ّ
ويــأســي .فــي كــل حــدث أنــا آخ ــر ،أتـجــدد في
األلم ،وأحيا بأحاسيس ليست ملكًا لي.
تـبـ ّـددت وهـنــا تـعـ ّـرفــت على نفسي .خلقت

امل ـج ـت ـ َـرح وأخ ـي ـرًا ه ــذه الـخـصــوصـيــة
الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـح ـق ـي ـق ــة املـ ــزدوجـ ــة
ل ـب ـي ـس ــوا ،ت ـن ـه ــض ،ك ـم ــا رأي ـ ـنـ ــا ،عـلــى
مفاهيم مقبولة من جميع الناس ،أي
مفاهيم كونية ،أندوكسات.
ّ
من بني املفاهيم الكونية التي تتخلل
أعمال بيسوا أريد التركيز على مفهوم
ي ـت ــردد بـشـكــل م ـبــالــغ ف ـيــه وي ـن ـطــوي،
فــي الــوقــت نـفـســه ،عـلــى ق ــدر كبير من
املعاني والــدالالت ،في أعمال الشاعر:
الحنني.
إذا تـ ـق ـ ّـصـ ـيـ ـن ــا م ـ ـف ـ ــردة الـ ـحـ ـن ــن فــي
القاموس الكبير في اللغة البرتغالية،

في ذاتــي العديد من الشخصيات ،أخلقها
ّ
فــي ك ــل حــن ودون تــوقــف .لـقــد ازدوج ــت
شخصيتي كما يجيد ممثل صنيعه على
شــاشــاتــه الـسـيـنـمــائـيــة .لـكــي أك ــون ّدم ــرت
ً
ّ
ذات ــي ،ملغومًا ومـتــآكــا إل ــى ح ـ ّـد أن ــي اآلن
وبصدق ال أحد.
ّ
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ل ـس ــت إل مـ ـس ــاع ـ َـد م ـحــاســب
واملـفــارقــة ال تزعجني ،بــل بالعكس أنــا في
حــاجــة إلـيـهــا وتجعلني أحـيــا وأرف ــع رأســي
عاليًا .مغمورًا من لدن الجميع أشعر بنفسي
ّ
عظيمًا وهذا يرفعني إلى مصاف األخيار.
جــال ـســا ع ـلــى ط ــاول ـت ــي ،وح ـي ـدًا ف ــي الـغــرفــة
أواص ــل كتابة كلمات .هــل ستكون خالص
ّ
يتجدد
روحــي؟ أن تحيا هي أن تكون آخــر
في ّكل لحظة ،وأن ّ
تتكرر هي أن تكون شيئًا
غير مثير لالهتمام.
ّ
أن تغسل ذاكــرتــك فــي ك ــل الـصـبــاحــات ،أن
ّ
تمحو كل شيء لتجد نفسك جديدًا عذريًا
ّ
هـ ــذا ه ــو املـ ـث ــال ،وأن ت ـع ـيــد ف ــي كـ ــل لحظة
اكتشاف ألــوان األشـيــاء وأشكالها ،أن تعيد
اكـتـشــاف الــزمــن ثــانـيــة بـعــد ثــانـيــة ،الـصــوت

ومذاق األشياء كما في ّ
املرة األولى ،فغدًا لن
ّ
يشغلني إنه يوم آخر.
أرى مـســافـرًا منحنيًا فــي بــاص يسير من
نـقـطــة إل ــى أخ ــرى ف ــي املــدي ـنــة ،ال ـس ـمــاء ذات
ّ
ضــوء كئيب ،بيد أنـهــا تكشف عــن الطيور
البيضاء الهائجة ،ولم أشعر ،كما هو معتاد
في عظامي ،بقدوم العاصفة .كان عليها أن
تقصف فــي الـجــانــب اآلخ ــر مــن الـضـفــة في
ّ
أسفل املدينة .عندما يكون الجو هكذا ،يتجه
ّ
فكري إلى ّ
التأمل الفارغ كاشفًا عني كما أنا
في عزلتي في هذا الغور املعتم املعروف لدى
الشعراء ،دون أن أدري كيف ّأن روحي تتذكر
ّ
جوًا آخر.
ّ
خــارج الـكــل ،مــن بــن هــذه الـصــور الواضحة
والـحــزيـنــة طـبـعــا ،منظر لـبـ ّـط وح ـشـ ّـي .لـ ّ
ـدي
ّ
انـ ـطـ ـب ــاع ف ـظ ـيــع ب ــأن ــي واحـ ـ ــد م ـن ـه ــا ،وث ـ ّـم ــة
صـيــادون أراه ــم فــأجــزع ألن أح ــراش قصب
ّ
املشي .السماء أخيرًا تفرغ من
تمنعني من
سحبها الرمادية وامليتة ،فألقي نظرة على
الضفة األخ ــرى ،تلك التي أوجــد بها .هناك
ال أح ــد ،ولــن يـكــون ثمة أب ـدًا أح ــد .وإذا كان
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لــومــورايـيــس ،نجد معناها على هذا
الـنـحــو« :الــرغـبــة العميقة فــي الـعــودة
ل ــرؤي ــة ب ـلــد أو ش ـخــص أو ش ــيء كــان
مصدر سرور لنا».
ه ــذا بــالـطـبــع تـعــريــف قــامــوســي ،غير
أن ـ ــه ي ـع ـط ــي م ـع ـن ــى مـ ـ ـف ـ ــردة ال ـح ـنــن
ّ
بشكل ت ــام .مــا يـحــن إلـيــه امل ــرء هــو ما
ال يمكن استعادته كما قال فالديمير
جانكليفيتش ،أي أنه شيء على عالقة
باملاضي .وهذا املاضي ،وال سيما في
ما يتعلق بالزمن ،هو في الغالب ما ال
يمكن استعادته باملطلق .في وسعنا
أن نزور األماكن التي سبق أن زرناها،
وف ــي وسـعـنــا أن نلتقي بــاألشـخــاص
الذين سبق أن التقينا بهم ،ولكن ليس
في مقدورنا البتة أن نستعيد اللحظة
التي التقينا فيها بهم.
ي ـت ـع ـل ــق الـ ـحـ ـن ــن إذن بـ ـفـ ـك ــرة أولـ ـي ــة
نحملها في دواخلنا :الحياة ال ّ
تتكرر
أبـ ـ ـدًا .ك ــل ال ـل ـح ـظــات ،ك ــل األعـ ـم ــال ،كل
التصرفات ،باختصار كل ما يجعلنا
نـعـيــش ،ال يـحــدث س ــوى م ــرة واح ــدة،
ولن يتكرر أبدًا.
م ــن ال ـج ـلـ ّـي أن األدب حـ ــاول ع ـلــى مـ ّـر
األزمان الدخول إلى هذا املكان الرمزي،
أي فكرة أن الزمن ال يستعاد .وهذا هو
الحال في بعض أقوى قصائد بيسوا.
ّ
غ ـيــر أن اخ ـتــافــا جــوهــريــا ي ـقــوم بني
الشعراء الذين يعيشون داخل بيسوا
وال ـ ـش ـ ـعـ ــراء ال ـ ـعـ ــامـ ــن :ال ـش ـخ ـص ـيــات
املستعارة لبيسوا ليست دياكرونية
ب ــل ه ــي سـيـنـكــرونـيــة ،أي أن ـه ــا ،كلها
وبشكل حـصــري ،تعيش فــي اللحظة
التي ُيكتب فيها الشعر ّ .وفــي الواقع
ف ــإن ال ـت ـعــريــف الـ ــذي س ــنــه أوكـتــافـيــو
ب ــات ينطبق عليهم بـقــدر مــا ينطبق
على اآلخرين« :ليست للشعراء سيرة
حياة ،قصائدهم هي سيرة حياتهم».
داخل كل شخص منا ثمة الفكرة التي
تحدثنا عنها ت ـ ّـوًا :الـحـيــاة ال تتكرر.
ومع هذا فنحن نتصرف كما لو أن هذه
ّ
الفكرة ال تعني شيئًا ،ألننا إن فكرنا
بها ونحن نمارس العيش فإن الحياة
سوف تتحول إلى حنني متناقض مع
نفسه :الحنني إلى الحاضر.
وال ـح ــال أن شـخـصـيــات بـيـســوا ،التي
تـ ـ ـم ـ ــارس الـ ـكـ ـت ــاب ــة ،ت ـك ـت ــب وت ـع ـي ــش
بالضبط ألنها تكتب فهي ال تعيش إال
فــي الحاضر ،أي زمــن الكتابة ،تحمل
ف ــي داخ ـل ـهــا ه ــذا ال ـح ـنــن املـتـنــاقــض:
الحنني إلى الحاضر.
إن الشخصيات املستعارة تعرف ،أكثر
ـان،
من أي
مخلوق يعرف أنــه زائــل وفـ ٍ
ّ
أن حياتها هشة وإن لم تصرح بذلك.
حياتها قائمة على الخيال ودمها هو
حـبــر .حـيــاتـهــا تـمـضــي عـلــى ال ــورق ال
أكثر وال يتطلب األمر أكثر من نقطة أو
فاصلة لكي تغلق فمها .في أي لحظة
ي ـم ـكــن أن ت ـس ـقــط ف ــي ه ــاوي ــة بـيــاض
الصفحة.

بإمكاني الهروب من ذلك املنظر ،فسأقضي
وقـتــي فــي االن ـت ـظــار ،وسيقبل حتمًا الليل.
فجأة ّ
أحس ببرد عميق يخترق جسدي...
ك ـ ّـل واحـ ــد مـ ّـنــا يـعـتـقــد ب ـ ّـأن ــه وحـ ــده مـتـفـ ّـردٌ
بأصالة شخصه ،أريــد أن أقــول في عالقته
باآلخرين .هــؤالء اآلخــرون ما أصعبهم في
ّ
الواقع ! نصل إلى القول بأنهم ليسوا مثلنا،
ّ
إنهم مختلفون ،لكن في ماذا؟ هذا وسواسي
وك ــم ه ــو فـظـيــع م ـعــاي ـش ـتــه ...ع ـنــدمــا أراه ــم
ّ
ّ
ّ
يتصرفون أتحقق من أنهم يشبهونني في
ّ
ّ
كل شيء ،وهذا األمر ليس في صالحي .إنهم
أشباهي ،وهــذه حقيقة الحياة ،وال أنازعها
ّ ّ
يستمر حتى في الكتب
البتة .هذا اإلحساس
ّ
املقررة ،والصور املرئية واألحــام اليومية...
في الواقع ولالختصار ،هناك اآلخــرون وثمّ
ّ
هناك أنا .إنهما عاملان اثنان.
Fernando Pessoa, Proses, traduites
par Simone Biberfeld, Dominique
Touati et Joaquim Vital, Editions de
.1988 ,la différence, Paris
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دراسة
َّ
ربيع محمود ربيع :البداوة في مواجهة المدينة «المخنثة»
والنصّ :
في «القبيلة ّ
تحوالت
البداوة في الرواية العربية»
(وزارة الثقافة ـ ـ ـ ّ
عمان)
يضيء الناقد األردني على
صورة الشخصية البدوية،
وفقًا لحضورها في
جغرافيات شبه الجزيرة العربية،
ومصر ،وبالد الشام ،باالتكاء
على أعمال غالب هلسا
ومحمود شقير وحمدي أبو
جليل ،ويوسف المحيميد،
وإشارات عابرة إلى أعمال
عبد الرحمن منيف ،وإبراهيم
الكوني ،وميرال الطحاوي،
وآخرين
خليل صويلح
تراكم صورة البداوة في الرواية العربية
ّ
تصورات
وتأصيلها سرديًا ،نسف عمليًا
ج ـ ـ ــورج ل ــوك ــات ــش عـ ــن م ـف ـه ــوم الـ ــروايـ ــة
بــوصـفـهــا «مـلـحـمــة ال ـب ــورج ــوازي ــة» .كــأن
الرواية العربية وجدت نسقًا أساسيًا كان
ً
ضــائـعــا أو مـهـمــا فــي بنيتها األصـلـيــة،
بعيدًا عن املؤثرات الغربية الوافدة .وإذا
ب ــال ــدراس ــات ال ـن ـقــديــة تـهــديـهــا مصطلح
ً
«ديوان العرب» بدال من الشعر ،نظرًا إلى
حـضــورهــا الــواســع فــي املـشـهــد اإلبــداعــي
الجديد .صحيح أن الشخصية البدوية لم
ّ
تشكل متنًا أساسيًا في املشهد الروائي
ال ـع ـمــومــي ،ل ـكــن وض ـع ـهــا ت ـحــت املـجـهــر،
ـال ك ـث ـيــرة ،أضـ ــاء مـتـنــا أســاسـيــا
ف ــي أع ـم ـ ّ ٍ
ف ــي ت ـش ـكــات ال ــوع ــي ال ـعــربــي ،تـلــك الـتــي
ً
اشتغل عليها علم االجتماع أوال ،ســواء
فــي مقدمة ابــن خـلــدون ،أو دراس ــات علي
الــوردي عن طبائع املجتمع البدوي ،وإن
أتتا من موقعني مختلفني ملعنى البداوة.
فــي دراس ـتــه «الـقـبـيـلــة وال ـن ـ ّـص :تـحـ ّـوالت
البداوة في الرواية العربية» (وزارة الثقافة
ـــ ّ
عمان) يضيء ربيع محمود ربيع صورة
الشخصية البدوية ،وفقًا لحضورها في
جغرافيات شبه الجزيرة العربية ،ومصر،

وبــاد الـشــام ،باالتكاء على أعـمــال غالب
هلسا (زنوج وبدو وفالحون) ،ومحمود
شقير (فرس العائلة) ،وحمدي أبو جليل
(ال ـ ـفـ ــاعـ ــل) ،وي ــوس ــف امل ـح ـي ـم ـيــد (ف ـخ ــاخ
الرائحة) ،وإشارات عابرة إلى أعمال عبد
الرحمن منيف ،وإبراهيم الكوني ،وميرال
الـطـحــاوي ،وآخــريــن .تتبدى أصــالــة هذه
القراءات في فحصها للمعجم البدوي في
ّ
ّ
يخص الغزو والترحال ،وأحوال قطاع
ما
ال ـط ــرق ،والـ ـص ــدام ب ــن ال ـب ــدو والـحـضــر،
ّ
التحول القسري للبدو بسبب بطش
ثــم
ال ــدول ــة ال ـحــدي ـثــة لـلـقـبــائــل ال ـب ــدوي ــة عن
طريق التعليم وسـيــادة الـقــانــون .يرصد
الـنــاقــد األردنـ ــي أس ـبــاب ال ـت ـحـ ّـوالت التي
طـ ــرأت عـلــى الـ ـب ــداوة ،كـمــا يــرســم ص ــورة
مكتملة للشخصية ال ـبــدويــة قـبــل وبعد
انخراطها في ّ
مكونات املجتمع الجديد،
وكذلك االشتباكات الزمنية بني البدوي
واملكان ،ومــدى تأثير البداوة في تشكيل
ّ
النص البدوي وبنائه ،وإمكانية تأسيس
ً
ّ
روايــة تعتمد الـبــداوة كبنية نصية ،بدال
ُ
من املدينة التي تعد بمثابة البنية شبه
ً
الثابتة للرواية ،وصوال إلى قدرة الرواية
ً
ع ـل ــى أن تـ ـك ــون سـ ـج ــا ل ـح ـي ــاة الـقـبـيـلــة
ّ
واملعبر عن هويتها.
هـ ـك ــذا ت ــأت ــي م ـ ـفـ ــردة ال ـ ـغـ ــزو بــوص ـف ـهــا
ملمحًا مــركــزيــا فــي شخصية ال ـبــدوي،
الشخصية التي ترى في الخضوع عارًا،
ذلك أن الدولة الحديثة في نظر البدوي
هـ ــي نـ ـظ ــام إذالل وجـ ـب ــاي ــة ،فــال ـح ـقــوق
تـحـمـيـهــا الـ ـق ــوة وال ـس ـي ــف ،وتـحــرسـهــا
القبيلة ال الــدولــة .ففي رواي ــة «الفاعل»
لـحـمــدي أب ــو جـلـيــل ،سيستبعد محمد
علي باشا البدو من الخدمة في جيشه
خ ــوف ــا م ــن والئـ ـه ــم ال ـق ــدي ــم لـلـمـمــالـيــك،
ومـ ــن عـ ــدم اس ـت ـع ــداده ــم ل ــان ـت ـظ ــام فــي
جيش حــديــث يتوجه بــوالئــه لـلــدولــة ال
للقبيلة .وف ــي «ف ــرس الـعــائـلــة» ملحمود
ش ـق ـيــر ،ي ــرف ــض ال ـش ـيــخ م ـح ـمــد تسليم
ش ـب ــاب ال ـع ـش ـيــرة ل ـل ـضــابــط الـعـثـمــانــي
للمشاركة فــي قـتــال اإلنكليز دفــاعــا عن
القدس .وستشهد حياة البدو تحوالت
واضـحــة مــع استكمال الــدولــة أركــانـهــا،
فــي ال ـقــرن الـعـشــريــن ،مــا يضطرهم إلــى
وقت قريب
مهن كانوا ـ ـ ـ حتى
العمل في
ٍ
ٍ
ـ ـ يحتقرونها ،ملصلحة السلب والنهب
واالس ـت ـح ــواذ ال اإلنـ ـت ــاج .كـمــا ستختل
صـ ــورة الـشـجــاعــة وال ـك ــرام ــة ،بــالــدخــول
فــي تحالفات مــع الــدولــة بهدف تحقيق
مـصــالــح القبيلة .كــان الـبــدو فــي «فــرس

عبد
الرحمن
منيف
حكم على
المدن
التي بنيت
فوق رمال
الصحراء
بالذوبان

ال ـعــائ ـلــة» يـتـمـسـكــون بــاملـثــل ال ـقــائــل «ال
ت ـمـ ّـر قـ ــدام حــاكــم وال م ــن ورا ب ـغ ــل» ،إال
أنهم سيضطرون الحقًا إلــى العمل في
بـنــاء قصر امل ـنــدوب الـســامــي اإلنكليزي
فــي الـقــدس ،كما سيصاهرون الحضر،
ّ
ويتخلون عن فظاظتهم في العالقة مع
املرأة .لكن املدينة ستبقى متاهة وحالة
ضياع ،كما في «فخاخ الرائحة».
ـور آخـ ــر ي ـت ـن ــاول رب ـي ــع مـحـمــود
ف ــي مـ ـح ـ ٍ
ربيع عالقة البدوي باملكان الصحراوي،
فهو ال يعترف بالحدود أو األسوار ،إنما
رأي
ينتمي إلى الصحراء بمطلقها ،وفي ٍ
ثان ،يحمل البدوي وطنه ـ ـ قبيلته ـ ـ أينما
وجد املاء واملرعى .ذلك أن عالقته باملكان
غير محكومة بالعواطف واملشاعر بقدر
ما هي محكومة بخيار الحياة أو املوت.
ورغم اندماجه الراهن بالقيم املدينية ،إال
أن البدوي ما زال يحتفظ بنظرته القديمة

ّ
إل ــى امل ــدي ـن ــة بــاع ـت ـبــارهــا كــائ ـنــا مـخــنـثــا.
ويـ ـم ـ ّـي ــز الـ ـب ــاح ــث املـ ـف ــاص ــل األس ــاسـ ـي ــة
التي تحكم عالقة الـبــدوي بــاملـكــان ،تبعًا
ل ــوروده ــا ف ــي الـ ــروايـ ــات املـ ــذكـ ــورة ،وفــي
مقدمها «الـبـئــر والـنـبــع» لتحصيل املــاء
ل ـيــس ل ــارت ــواء ف ـح ـســب ،إن ـم ــا سـتــرافـقــه
ً
طقوس الخصب وفــرص ال ــزواج وصــوال
إل ــى االرتـ ـ ــواء الـجـنـســي ،كـمــا ل ــدى غــالــب
هلسا .وستقع مهيوبة في شغف الشيخ
عبد الله فــي «فــرس العائلة»« :منذ رأتــه
عـنــد بـئــر املـ ــاء ،انــدل ـعــت فــي قـلـبـهــا رغـبــة
جامحة ،وقــالــت لنفسها هــذا هــو» .داللــة
امل ــاء ل ــدى ال ـب ــدوي إذًا ،تـحـيــل إل ــى الـقــوة
والخصب من جهة ،والخوف من الجفاف
مـ ــن جـ ـه ــةٍ أخـ ـ ـ ــرى ،وق ـ ــد ي ـ ــؤدي الـ ـص ــراع
ح ــول امل ــاء إل ــى الـقـتــل .وي ـت ـســاءل الـنــاقــد:
ه ــل ي ـحــق ل ـنــا إط ـ ــاق ص ـفــة األلـ ـف ــة على
خيمة البدوي ،وفقًا لتصورات غاستون

بــاشــار للبيت؟ ذلــك أن خيمة الـبــدوي ال
تـتـمـتــع ب ــأدن ــى م ــواص ـف ــات ال ـب ـيــت ،فهي
مـجــرد قطعة نسيج مستطيلة مــن شعر
املــاعــز مــرفــوعــة عــن األرض ب ــأوت ــاد ،لكن
تـقـسـيـمـهــا الــداخ ـلــي عـلــى هـيـئــة مـضــافــة
ل ـل ــرج ــال ومـ ـح ــرم ل ـل ـن ـســاء ي ـن ـطــوي على
ن ـمــط تـفـكـيــر ذكـ ـ ــوري ي ـضــع ال ـن ـس ــاء في
م ـق ــام أدن ـ ــى ب ـص ــرف ال ـن ـظ ــر ع ــن ص ـفــات
النخوة والشهامة والكرم التي يتمتع بها
ال ـبــدوي فــي مـضــارب قبيلته ،فهو قاطع
طريق خارجها وصاحب مروءة داخلها،
وهــذا مــا تشتغل عليه روايـتــا «الـفــاعــل»،
و«فـخــاخ الــرائـحــة» .املفصل الثالث الــذي
ّ
يتحكم في الشخصية البدوية هو الزمن
الدائري الذي ينفي التتابع الخطي للزمن
الزمن نفسه لجهة
بــإعــادة إنتاج وتـكــرار ّ
العصبية القبلية ،والتمثل بقيم األسالف،
إال أن ّ
تطور الدولة الحديثة وقدرتها على
ضــرب القبائل ،كسرا نزعة املغالبة عند
ال ـبــدو ،مــا أدى إل ــى تـغـ ّـيــر عــاقــة الـبــدوي
باملكان وميله إلــى االستقرار عند تخوم
امل ـ ــدن ،وت ــال ـي ــا ت ـغـ ّـيــر إح ـس ــاس ــه بـمـعـنــى
الوطن ،مثلما حدث لألجيال الجديدة من
عشيرة العبد الــات في «فــرس العائلة».
وهـ ــذا م ــا س ـي ــؤدي إل ــى «ان ـك ـس ــار الــزمــن
ال ـ ـ ـ ـ ــدوري» ،م ــن دون ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ف ـكــرة
«تخنيث املــديـنــة» مــن ج ـهــةٍ  ،واالن ـخــراط
بأحالم اليقظة بخصوص املكان املفتقد،
مسرب آخر .وتكمن خصوصية الرواية
من
ٍ
التي ترصد البداوة ،وفقًا لهذه األطروحة،
ّ
بالتمرد على الشكل املديني للسرد ،من
دون أن تفقد حــداثـتـهــا ،إذ تتخذ رواي ــة
«الـفــاعــل» شكل الخيمة لجهة الخشونة
وعدم املراوغة في املكاشفة ،بتحطيم مبدأ
اإليـهــام بالواقعية ،والترحال بني واقعة
وأخرى ،فيما سيعتني يوسف املحيميد
ف ــي «فـ ـخ ــاخ ال ــرائـ ـح ــة» ب ـف ـكــرتــي «املـ ــوت
أو االنـ ــدمـ ــاج» ف ــي ظ ــل ال ــدول ــة الـحــديـثــة
والقبول بالتشوهات التي ستطال روح
ال ـبــداوة ،و«طـمــس الهوية الـبــدويــة تحت
راية الهوية الوطنية» ،داعيًا إلى «إنصاف
الهوية الـبــدويــة املهمشة وتحريرها من
جور الشعارات».
ك ـ ــان ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن م ـن ـي ــف فـ ــي روايـ ـت ــه
امللحمية «مــدن امللح» قد حكم على املدن
التي بنيت فوق رمال الصحراء بالذوبان،
منتصرًا لنداء «متعب الهذال» إحدى أكثر
الشخصيات البدوية رسوخًا في الذاكرة
الروائية العربية ،بانتقالها من الهامش
إلى املنت.

كلمات

خالدة سعيد
ت ـ ـعـ ــود الـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــدة خ ـ ــال ـ ــدة س ـع ـيــد
ب ـمــؤلــف جــديــد تـسـتـكـمــل ف ـيــه ما
بدأته في كتابها «يوتوبيا املدينة
املثقفة» ( )2011الــذي ّ
خصصته
ّ
مل ــؤس ـس ــات ث ـقــافـ ّـيــة ط ـل ـي ـعــيــة في
بيروت« .فضاءات :يوتوبيا املدينة
املثقفة  »IIالذي يصدر قريبًا عن
«دار الساقي» ،يلقي الضوء على
سبعة وثالثني كاتبًا وفنانًا لبنانيًا
مثل ف ـيــروز ،ويمنى الـعـيــد ،وعبد
ال ـل ــه ال ـع ــاي ـل ــي ،وغـ ـس ــان تــوي ـنــي،
وهـ ـل ــن ال ـ ـخـ ــال وجـ ـ ـ ــورج ش ـح ــادة
وآخ ــري ــن .ال ـنــاقــدة ال ـســوريــة الـتــي
رافـ ـق ــت ال ـع ـصــر ال ــذه ـب ــي ل ـحــداثــة
املسرح والشعر والفن في بيروت،
تـقـ ّـدم ق ــراءة نـقـ ّ
ـديــة لـهــذه ّ التجارب
ال ـث ـقــافـ ّـيــة امل ـت ـنـ ّـوعــة ،مــوث ـقــة فيها
لغنى الوسط الثقافي اللبناني.

جهان حلو
ّ
دف ـع ــت ال ـن ـك ـســة ح ــن ــا مـيـخــائـيــل
( )1976 – 1935إلــى العودة من
واشنطن حيث كان يعمل ّ
مدرسًا
فــي الـجــامـعــة ،لــالـتـحــاق بــالـثــورة
الفلسطينية .وبعد سنوات طويلة
مـ ــن ال ـع ـم ــل ال ـن ـض ــال ــي ال ـف ـك ــري
والـسـيــاســي ،اخـتـفــى مــع آخـ ّـريــن
عــام  1976في قــارب كــان يقلهم
مـ ُـن ب ـيــروت إل ــى طــرابـلــس .كتاب
«غ ّيب فازداد حضورًا» (األهلية)
ي ـس ـت ـع ـيــد حـ ـي ــاة هـ ـ ــذا امل ـن ــاض ــل
الفلسطيني ،بقلم شريكته جهان
حلو التي أعـ ّـدت الكتاب وجمعت
ش ـه ــادات مــن رفــاقــه فــي ال ـثــورة،
ومـ ـق ــاالت كـتـبــت ع ـن ــه ،وأفـ ـك ــاره،
وبعضًا من محاضراته ،إضافة
إلى رواية دقيقة لرحلة البحث عنه
وعن رفاقه الغائبني.

علي غصن
بـ ــأس ـ ـلـ ــوب ج ـ ــدي ـ ــد فـ ـ ــي مـ ـق ــارب ــة
االجتهاد ،يضع املحامي واألستاذ
ف ــي ك ـل ـيــة ال ـح ـق ــوق ف ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية علي غصن رجال القانون
أم ـ ــام عـ ــدد م ــن األس ـئ ـل ــة الــدق ـي ـقــة
فــي املــوج ـبــات وال ـع ـقــود والـقــانــون
التجاري في كتابيه اللذين صدرا
أخيرًا بعنوان « 300سؤال وجواب
ف ــي املـ ًـوج ـبــات وال ـع ـق ــود» ،و«٣١٣
سـ ـ ـ ـ ــؤاال وجـ ـ ــوابـ ـ ــا ف ّـ ــي ال ـق ـض ــاي ــا
التجارية»ّ .
ويعد املؤلفان مرجعني
ّ
أساسيني لطالب كليات الحقوق،
وللمتقدمني إلــى امتحانات دخول
نـقــابــة امل ـحــامــن ومـعـهــد الـ ــدروس
القضائية ،وللمحامني املمارسني
ل ـل ـم ـه ـن ــة ،ويـ ـتـ ـيـ ـح ــان الـ ـبـ ـح ــث فــي
الـفـهــرس عــن املبتغى مــن األسئلة
حول املوضوع املطلوب.

حسين ّرحال
«إشـكــالـيــات الـتـجــديــد اإلســامــي
املعاصر :شمس الدين – الترابي
– الـ ـغـ ـن ــوش ــي ن ـ ـمـ ــوذجـ ــا» (دار
األمـ ـي ــر) ه ــو ف ــي األص ـ ــل ع ـنــوان
أطـ ــروحـ ــة دكـ ـ ـت ـ ــوراه لــأكــادي ـمــي
رحــالّ .
يقدم ّ
حسني ّ
رحــال قراءة
مل ـس ــار ال ـت ـجــديــد اإلس ــام ــي في
أواخ ــر ال ـقــرن الـعـشــريـ ّـن انطالقًا
م ــن ت ـج ــارب ثــاثــة م ـفــكــريــن هم
الشيخ محمد مهدي شمس الدين،
والشيخ
والدكتور حسن الترابي،
ّ
راشد الغنوشي .أما قراءته فتركز
عـلــى الـســوسـيــولــوجــي واملـعــرفــي
فــي الخطاب اإلســامــي املعاصر
ب ــاالس ـت ـن ــاد إل ـ ــى «م ـن ـه ــج جــديــد
وف ـق ــا ل ـت ـط ـ ّـور ال ـف ـكــر اإلس ــام ــي
بالتجانس مع تفاعله االجتماعي،
ّ
ّ
اإلسالمية».
وتحوالت املجتمعات

شادي لويس
بـعــد ع ــام عـلــى إصـ ــدار بــاكــورتــه
ال ــروائ ـي ــة «ط ــرق ال ـ ــرب» ،أبـصــرت
الـ ــروايـ ــة ال ـث ــان ـيــة لـ ـش ــادي لــويــس
«على خط غرينتش» النور أخيرًا
عن «دار العني للنشر والتوزيع»
ّ
أساسية
(القاهرة) .هناك ثيمات
ّ
رواية الكاتب املصري،
تخيم على ّ
التي تتبع موظفًا يعمل في إحدى
بـ ـل ـ ّ
ـدي ــات ش ـ ــرق ل ـ ـنـ ــدن .ال ـل ـج ــوء،
واالنتظار واملوت ،سترافقنا طوال
ص ـف ـحــات الـ ــروايـ ــة .م ـنــذ ال ـبـ ًـدايــة،
يجد ال ــراوي نفسه مـســؤوال عن
ّ
جثة شــاب ســوري ترقد في أحد
مـسـتـشـفـيــات امل ــدي ـن ــة ّ .سـيـجــول
في أحياء لندن ،وفي أزقتها وبني
مبانيها ،في محاولة ملعرفة ّ
هوية
ّ
ص ــاح ــب ال ـج ــث ــة م ــن أجـ ــل إقــامــة
جنازة له.

لودفيغ فتغنشتاين
كتب لودفيغ ّفتغنشتاين (1889
–  )1951م ــؤل ـف ــه «فـ ــي ال ـي ـقــن»
في السنة األخيرة
خــال مرضه ّ
م ــن ح ـيــاتــه .امل ــؤل ــف الـ ــذي انـتـقــل
إلـ ـ ــى الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا (ت ــرج ـم ــة
وتـ ـق ــدي ــم مـ ـ ـ ــروان مـ ـحـ ـم ــود) عــن
«دار ال ــراف ــدي ــن» ،ي ـع ـ ّـد أحـ ــد أهــم
أعـمــال الفيلسوف الـنـمـســوي ،إذ
يحوي على مجموعة من الفقرات
وامل ــاح ـظ ــات امل ـش ـغــولــة بـثـيـمــات
املـ ـع ــرف ــة والـ ّـيـ ـق ــن واملـ ـم ــارس ــات
ّ
اإلنسانية .يتسع الكتاب ملجموعة
من األفكار واملواضيع ،إذ ّ
يتطرق
فـتـغـنـشـتــايــن ن ـق ـ ّ
ـدي ــا إلـ ــى بعض
ّ
امل ــذاه ــب الـفـلـسـفـيــة مـثــل املـثــالــيــة
وال ـش ـكـ ّـيــة ،إض ــاف ــة إل ــى مناقشة
بعض األفكار مثل الصور العاملية
واللغة العادية والجنون.
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ّ
محمد آيت حنا ...غابة التأويل
رواية

سومر شحادة
ُي ـ ـق ّـ ــدم الـ ـك ــات ــب املـ ـغ ــرب ــي م ـح ـم ــد آي ــت
حــنــا ع ـلــى ك ـتــابــةٍ م ـغــامــرة ف ــي رواي ـتــه
«ال ـ ـحـ ــدي ـ ـقـ ــة ال ـ ـ ـح ـ ـ ـمـ ـ ــراء» (م ـ ـن ـ ـشـ ــورات
ّ
الجمل) .إذ أن لنصه التجريبي القدرة
ـرد أف ـقــي
ع ـل ــى إرب ـ ـ ــاك قـ ــارئـ ــه ،أمـ ـ ــام سـ ـ ـ ٍ
ص ـعــب ال ـت ـم ــاس ب ــدا ٌي ـت ــه أو نـهـ ٌـايـتــه،
يـ ّ
وإن ـم ــا ال ــرواي ــة حــدي ـقــة مـفـتــوحــة على
غابةٍ من األساليب والتأويل.
ّ
ُيـلـقــي الـكــاتــب عـلــى قــارئــهِ َم ـهـ ّ
ـام شــاقــة
إذا ما رغب في القراء ة لكاتبهِ املفضل،
وقــد يجد القارئ صعوبة ّفي الحديث
ّ
عما ّ
أحب في رواية آيت حنا ،إذ حملت
كـتــابـتــه شـيـئــا م ــن ن ــزع ــات ال ـش ـعــر إلــى
عالم السرد ،فكثيرًا ما احتفى الشعراء
ب ــال ـن ـق ـص ــان .بـ ـه ــذا املـ ـعـ ـن ــى ،ن ـج ــد فــي
الرواية غيابًا للقصة املتماسكة ،وذكر
ٌ
ـداث مـتــرامـيــة ،قــد يجمعها عـقــل ما
أح ـ ٍ
وي ـض ـع ـهــا ف ــي ق ــال ـ ٍـب ،كـ ــان ال ـك ــات ــب قــد
ّ
شـتـتـ ُـه بــا مـحــدوديــة مـثـيــرة ،لتتشكل
ـن ت ــدور حولهما
قـصــة الــرج ـلــن ال ـلــذيـ ُ
ً
األح ـ ـ ــداث :واح ـ ـ ٌـد ي ـع ـيــش ح ـي ــاة تــائـهــة
وآخر ٌ
تائه في العالم اآلخر يصبو إلى
عــودة عبثية إلــى الــواقــع .ومــا الرجالن
ّ
اللذان ّ
يفصل الكاتب حكاية كل منهما
عـ ــن اآلخ ـ ـ ــر سـ ـ ــوى انـ ـعـ ـك ــاس ل ــرغ ـب ــات
بـعـضـهـمــا .فــالـفـجــوة ال ـتــي تفصلهما،
ّتدعونا بالقدر نفسهِ إلى مواساتهما.
ّ
إن ـ ـه ـ ـمـ ــا رجـ ـ ـ ــان وحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان ،م ـش ــت ـت ــان
وم ـه ــزوم ــان ،هـمــا مـحــض ظـلــن لــرجـ ٍـل
ف ـص ـم ـ ُـه ال ـك ــات ــب وطـ ـ ــرح بــاس ـت ـخــدامــه
جملة من األسئلة الوجودية .إذ تتركز
ق ـض ـي ــة الـ ـ ــروايـ ـ ــة عـ ـل ــى سـ ـ ـ ــؤال م ــرك ـ ٍـب
ّ
واح ـ ٍـد ،هــو ســؤال الحياة وامل ــوت .وكــل
َ
مـ ــن م ــركـ ـب ــت ــي الـ ـحـ ـي ــاة واملـ ـ ـ ــوت ت ــدف ــع
بــال ـغــربــي بـنـعـمــرو وبـ ـح ــارس امل ــرم ــى،
إلــى شـقــاء الـفــرد فــي مــواجـهــة املصائر

القاتمة .فاألول يحدق في موت الثاني
الـحـقـيـقــي ،فـيـمــا ال ـثــانــي ي ــراق ــب حـيــاة
األول األش ـب ــه ب ـم ــوت مـ ـج ــازي .يصنع
ال ـكــاتــب عـبــرهـمــا نـصــا ش ــاق ــا ،مـهــارتـ ُـه
ف ــي ل ـغ ـتــه ومـ ـق ــوالت ــهِ ال ـف ـل ـس ـف ـيــة ،إل ــى
جــانــب الـشـكــل ال ـس ــردي ال ــذي ابـتــدعــه،
إذ بضياع الـبــدايــة ّوالنهاية والعقدة،
ّ
وتتمدد
الرواية ال تنمو ،وإنما تنداح
ات اآلالم والتغريب.
في فضاء ِ
ي ــزع ــم ال ـ ـ ـ ــراوي ،ع ـل ــى لـ ـس ــان ال ـط ـب ـيــب،
إخــراج الواقع من أزماتهِ  ،بكونهِ واقعًا
ضيقًا ومأزومًا ،أمام الخيال ،حيث نجد
ً
أش ـك ــال ،لـطــاملــا اكـتـنـفـهــا ال ـفــن ،لـعــوالــم
ّ
مختلفة ومتنوعة .لكنه يعود ويجعل
مــن الخيال واقـعــا بائسًا ،باستخدامه
شخصية الغربي الفصامية ،إذ يحاول
الطبيب النفسي تـحــريــره مــن هــذيــانــهِ
ّ
حيال العالم ،بزعمه أن أحدهم قد سرق
أح ــام ــه ،ال ـت ــي م ــا إن يـنـقـلـهــا ال ـ ــراوي،
حـ ـت ــى نـ ـ ـ ــدرك ورطـ ـ ـ ــة الـ ـغ ــرب ــي ب ـس ــرق ــة
األح ـ ـ ــام ،إذ كـ ــان ي ـع ـيــش ف ــي أح ــام ــهِ !
يـقــرأ وهــو فــي عـيــادة الطبيب النفسي
نبأ انتحار حارس املرمى ،الرجل الذي
ي ـن ـش ـغــل ال ـك ــات ــب ب ـتــأل ـيــف م ـشــاهــداتــه
فــي الـعــالــم اآلخ ــر خــال الفصل الثاني
مــن ال ــراوي ــة .ثـمــة مـيــل انـسـحــابــي لــدى
ٌّ
الجميع بــأن يـكــون كــل س ــواه ،الجميع
ي ــرغ ــب ب ــالـ ـه ــروب مـ ــن ح ـي ــات ــه وي ــرن ــو
يعطي
إل ــى اسـتـبــدالـهــا بـحـيــاة ّثــان ـيــةّ .
ال ـكــاتــب ،ضـمــن س ــرده املــت ـســق املـعــقــد،
تصورًا نقديًا يتناغم مع ما ذهبت إليه
ّ ّ
الـشـخـصـيــات .إذ أن ك ــل كـتــابــة تـتــردد
ّ ّ
أصـ ــداؤهـ ــا لـ ــدى امل ـت ـل ـق ــي ،ك ـم ــا أن ك ــل
ُ
تقبع خــارج كـيــان املعني بـهــا .ال
قيمة
ُي ّ
درسًا عن العالقة مع
هنا
الكاتب
قدم
ُ
ّ
اآلخ ــر ،وإنـمــا يـعــرض نـمــوذجــا مبالغًا
ـدوره
ـب بـ ـ
ِ
ع ــن إ ًن ـك ــار ال ـ ــذات .يــأخــذ ال ـحـ ّ
ّ
يحب
شكال فصاميًا لــدى الغربي .إنــه

ّ
تتركز
قضية
الرواية
على سؤال
ّ
مرك ٍب
واحد،
ٍ
هو سؤال
الحياة
والموت

ن ـهــال ،وي ـصــاب بـهــوس بــاأليــدي ج ـ ّـراء
ّ
الحب مع
هوسهِ بيدها ،لكنه يمارس
جــارتــهِ أمينة .لقد أحـ ّـب نهال عن بعد،
وّعـ ــاش ه ــذا ال ـح ــب م ـ ُـع ج ــارت ــه أمـيـنــة،
بمعنى مــا ،يعيش ّ
ً
حبًا باإلحالة.
إنــه،
تنسجم شخوص الكاتب مع تفكيرها

املشبوه عــن العالم ،قصة حــب الغربي
ت ـش ـبــه ع ــاق ـت ــه م ــع الـ ـبـ ـش ــر ،إذ ل ـطــاملــا
أح ـ ـ ّـب الـ ـق ــرب م ـن ـهــم شـ ــرط أال يـخـتـلــط
ّ
ب ـهـ ًـم .بــامل ـثــل كــانــت أم ـي ـنــة ،ال ـتــي أل ـفــت
قصة عن مغرمة سرية مفترضة حتى
ت ــواع ــد ال ـغ ــرب ــي .وقـ ــد واف ـق ـه ــا ،وراحـ ــا

يـتــواعــدان بـنـ ً
ـاء عـلــى قــاعــدة «أي شــيء
أح ـس ــن م ــن ال شـ ـ ــيء» .وب ـ ـ ــزواج ن ـهــال،
يكشف لنا الكاتب واحدة من النهايات
ـاس ّخ ــال ــن ،يــرتـبـكــون
ع ــن م ـصــائــر أنـ ـ ـ ٍ
ويتصرفون كما لو أنهم محض ظالل
ألناس حقيقيني عبروا حياتهم.
ت ـبــدأ حـكــايــة ح ــارس امل ــرم ــى ،إن كــانـّـت
ثمة إمكانية لبداية في سرد آيت حنا،
مــن م ــوت اب ـن ـتــهِ  ،ولــرب ـمــا ت ـبــدأ أسـبــاب
ّ
كــآب ـتــهِ  ،ق ـبــل ذلـ ــك ،إال أن مــوت ـهــا يــد ّفــع
ُ
ب ــال ــرج ــل ،الـ ــذي ل ـطــاملــا ع ـ ـ ِـرف ع ـلــى أن ــه
ـات ،إل ــى االنـتـحــار بــركــوب
رج ــل ح ـســابـ ٍ
س ـي ــارت ــهِ وعـ ـب ــوره س ـكــة ال ـق ـط ــار .لـكــن
الـحـيــز ال ـ ُـذي يـتـيـحـ ُـه ل ـ ّـه الـ ـ ــراوي ،ليس
الـجــانــب امل ـعــاش ،بــل إن ــه يــوثــق عبوره
البوابة إلى العالم اآلخر ،يسكنه فسحة
الضائعني بني الفردوس والجحيم .راح
ّ
الكاتب ،ما إن أطلت بوابة العالم اآلخر
على بطلهِ  ،يثقل على السرد على نحو
تداخلت املعاني والصور ،حدًا يصعب
ّ
اشتد
متابعة ذلك الخيط الواهن الذي
ُوهنًا بني العاملني ...يكون مشهد الطفل
امللقى على الشاطئ ،وقــد يــرى ٌّ
أي منا
فـيــه رمـ ًـزًا س ــوري ــا ،إذ ال يـشـيـ ُـر الـكــاتــب
صــراحــة إلــى مــأســا ٍة ســوريــةٍ تنازعتها
ً
ُ
ق ــوى ك ـث ـيــرة ،عـ ــودة إل ــى ال ــواق ــع حـيــث
َ
تــرمـيـنــا ال ــرواي ــة إل ــى واق ــع تـشــابــك مع
الخيال لفرط قسوته.
لــو ّ كــان لنا االسـتـعــارة مــن محمد آيت
حنا ،واحدة من مقوالت روايته عندما
يـ ـتـ ـح ــدث عـ ــن الـ ـح ــب «ال تـ ـه ــم ال ـق ـصــة
بـقــدر مــا تـهـ ّـم امل ـســارات الــداخـلـيــة التي
ّ
باملثل،
املحب».
ّيحفرها الحب في نفس
ً
ُ
يكتب فــي الحديقة الـحـمــراء قصة
إن ــه ّ ً
م ـفــك ـكــة يـصـعــب اإلمـ ـس ــاك ب ـه ــا ،لكنها
تترك لــدى الـقــارئ تـصــورًا موحشًا عن
ّ
ـال
الـعــالــم وق ــد يـبـحـ ُـث ك ــل مـنــا عــن ضـ ٍ
مقيم كي يبرأ منه.

قصة

مصطفى زكي ...رعب الواقع
هدى عمران
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ّ
تصدرت مجموعة «مسيح بــاب زويلة»
(دار العني – القاهرة) القائمة القصيرة لـ
«جائزة ساويرس» املصرية في دورتها
ل ـ ـعـ ــام  .2019املـ ـجـ ـم ــوع ــة هـ ــي ال ـث ــال ـث ــة
ّ
للقاص السكندري مصطفى زكي ،الذي
درس الفلسفة وحاز «جائزة ساويرس»
ســابـقــا عــن مجموعته «تــأكــل الـطـيــر من
رأسه».
ُيصدر زكي مجموعته الحالية بمقولتني
إلريـ ــك ف ــوت ــوري ـن ــو وال ـب ــرت ــو مــان ـغــويــل،
تــدوران حول الحلم والعالم اآلخر الذي
تحدث فيه األشياء .قد يكون هذا العالم
في رأس الكاتب أو في إمكانات متعددة
وحيوات مختلفة ألحداث القصص.
يـ ـب ــدو أن زك ـ ــي م ـه ـتــم وم ـش ـغ ــول ب ـهــذه
االح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاالت وال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ــوازيـ ـ ـ ــة
ل ــأش ـخ ــاص .ف ـهــو ي ـط ــرح س ـ ــؤال «مـ ــاذا
ل ــو؟» ،لـكـنــه ال يـهـتــم بــاإلجــابــات ،ســائـرًا
ب ـف ـكــرة أن ال ـف ــن أس ــاس ــه ط ــرح ال ـس ــؤال،
اس ـت ـك ـشــافــه ال ك ـش ـف ــه ،ف ــي ل ـع ـبــة ُي ـت ــرك
ف ـي ـهــا ل ـل ـق ــارئ ف ـ ــراغ م ــن ال ـن ــص يـمـلــؤه
ك ـمــا ي ــري ــد .هـ ــذا ال ـن ـقــص ال ـ ــذي يـنـطـلــق
م ــن الـ ــذات ال يـسـعــى إل ــى ال ـتــأثـيــر بـقــدر
م ــا ي ـس ـعــى إلـ ــى اك ـت ـش ــاف ال ـ ــذات داخ ــل
الـعــالــم ،وهــو يـبــدو فــي املجموعة كبيرًا
ج ـ ـدًا إلـ ــى درج ـ ــة ي ـص ـعــب ف ـه ـم ــه .ورغ ــم
ه ــذا ال ـغ ـمــوض امل ـج ـهــول ال ــذي ُيـشـعــرنــا
ب ـم ـس ـك ـنــة األشـ ـ ـخ ـ ــاص واتـ ـ ـس ـ ــاع ال ـق ــدر
وسـلـطـتــه ،ج ــاء ال ـســرد فــي عــالــم مغلق،
أبطاله م ـحــدودون ،ينتظرون قــوة أكبر
ه ــي امل ـت ـح ـكــم ب ـم ـص ــائ ــره ــم .ت ـك ـمــن ق ــوة
امل ـج ـمــوعــة ف ــي ه ــذا ال ـت ـنــاقــض ،ان ـغــاق
الـ ـع ــال ــم وات ـ ـسـ ــاع املـ ـجـ ـه ــول فـ ــي ال ــوق ــت

نفسه ،إلى جانب التطرف في اإلمكانات
الالمنطقية لألحداث.
خـ ــال م ـنــاق ـشــة امل ـج ـم ــوع ــة الـقـصـصـيــة
فــي مقر «دار الـعــن» فــي الـقــاهــرة ،ذهب
الـحــديــث إل ــى ف ـكــرة الــرمــز األن ـث ــوي ومــا
إذا كانت املرأة دائمًا عنصرًا متلقيًا في
كتابات الــرجــال .هل ينبع الرمز بشكله
التقليدي فــي األدب مــن صــوت ذكــوري؟
تطرح هــذه اإلشكاليات بقوة حاليًا في
النقاش األدب ــي املـصــري ،ومــن حــن إلى
آخــر يتم الـحــديــث عــن الكتابة النسوية
أو الذكورية على املــأ ،وفي الغالب تتم
هذه املناقشات في دوائر مغلقة.
فــي قـصـتــه «م ــا ج ــرى فــي لـيـلــة مـقـمــرة»،
سـ ـيـ ـتـ ـع ـ ّـن ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ال ـ ـ ـنـ ـ ــوم مــع
أبنائهن إلع ــادة تشكيل العالم املستقر
منذ زمن .دار النقاش حول أن الرمز هنا
مـجـحــف لـلـنـســاء بــاعـتـبــارهــن متلقيات
دائـمــا لــرغـبــات الــرجــال .مــن جــانــب آخــر،
كــان ال ــرأي اآلخــر بــأن الـنـظــرة الرجولية
قـ ــد ت ـ ــرى أن املـ ـ ـ ــرأة هـ ــي أص ـ ــل األشـ ـي ــاء
باعتبارها خالقًا للحياة.
ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـن ـ ـظـ ــرة مـ ـتـ ـع ـ ّـمـ ـق ــة ف ـ ـ ــي ق ـص ــص
املجموعة ،يبدو زكي غير منشغل بهذه
األس ـئ ـل ــة أو هـ ــذا ال ـت ـف ــري ــق ،فـشـخــوص
ً
ً
ونساء ـ ـ يتشاركون عدم
عوامله ـ ـ رجــاال
الـقــدرة على فعل شــيء تجاه هــذه القوة
الـكـبـيــرة للمصير واملـجـتـمــع والـسـلـطــة،
كما يـحــدث فــي لحظة التفكيك الكبيرة
فــي مجتمعاتنا حـيــث يـتـشــارك األف ــراد
األع ـب ــاء و الـقـهــر وع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى ّ
رد
الفعل .ينطلق زكي من الذات التي ّ
تمس
اإلن ـســان كـكــل ،الجـئــا إلــى الـحـيــاد تجاه
ً
ال ـ ـنـ ــوع ،م ـ ـحـ ــاوال ال ـح ـي ــاد أيـ ـض ــا ت ـجــاه
الوصف ،متخليًا عن الدرامية .يستخدم

لغة رشيقة
وقصيرة
ومتوترة
تنبئ طوال
الوقت
بانتظار
شيء

فــي ذلــك لغة رشيقة وقصيرة ومتوترة
ت ـن ـب ــئ طـ ـ ـ ــوال ال ـ ــوق ـ ــت ب ــانـ ـتـ ـظ ــار ش ــيء
سيحدث ،ثم تنتهي بفناء ومصير قاتم
لكنه يأتي بساللة وهدوء.
ّ
تصدرت
على غــاف املجموعة الخلفي،
ج ـم ـل ــة «يـ ــواصـ ــل م ـص ـط ـفــى زك ـ ــي خـلــق

عــاملــه الـفـنــي ال ـخ ــاص ،إال أن ــه ه ــذه املــرة
ي ــدف ــع ب ــال ـت ــوت ــر وال ـ ـخـ ــوف وال ـغ ـم ــوض
إل ــى ال ـح ــدود الـقـصــوى خــالـقــا مــا يمكن
ت ـس ـم ـي ـتــه رع ـ ــب ال ـ ــواق ـ ــع .يـ ـق ــوم ج ــوه ــر
ه ــذا ال ــرع ــب عـلــى م ـحــاولــة الـتـعـبـيــر عن
وجــودنــا اإلنـســانــي امل ـهــدد عـلــى ال ــدوام.

وتنطلق قصص املجموعة من محاولة
فـهــم ال ـقــوى امل ـه ـ ّـددة لـلـشــرط اإلنـســانــي،
والـتـعـبـيــر عــن املـصـيــر امل ــأس ــاوي للفرد
في واقعنا املعاصر».
تتحول كل التفاصيل البسيطة العادية
الـتــي يـتـعــرض لـهــا األفـ ــراد إل ــى مـصــادر
لخلق الخوف والهلع أو تحطيم الحياة
رأس ــا عـلــى ع ـقــب .يـمـكــن ل ـجــرس ب ــاب أن
يـحـيــل حـيــاة رج ــل إل ــى جـحـيــم ،وتــذكــرة
قـطــار أن تـفــرق بــن حـبـيـبــن ،أو فانيلة
ت ــدف ــع ال ـب ـطــل إل ــى ال ـج ـن ــون .وق ــد تكمن
عاطفية الـحـكــايــات فــي هــذه التفاصيل
الصغيرة الـتــي يحيط بها امل ــرء حياته
الـيــومـيــة وتـصـبــح هــي مـصــدر تـهــديــده.
ه ــذه الـعــاطـفـيــة الف ـتــة بـمـعـنــاهــا الـجـيــد
كــأن ـهــا تـلـعــب بـمــوسـيـقــى خـلـفـيــة ألشــد
املشاعر اإلنسانية رعبًا وبؤسًا.
تـ ـظـ ـه ــر الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ب ـش ـك ـل ـهــا
املـجــرد فــي املـجـمــوعــة .هــي سلطة املــوت
ً
أوال ال ــذي يــزيــل كــل شــيء فــي نـهــايــة كل
قـصــة .سلطة أمـنـيــة وهــاجــس باملراقبة
وال ـت ـح ـكــم ال ف ـك ــاك م ـن ــه .س ـل ـطــة ديـنـيــة
ّ
تتجلى في الشيخ الذي ال يهرم ويمتلك
ال ـق ــوى ال ـخ ــارق ــة ل ـي ـكــون أب ــا ل ـكــل أب ـنــاء
الـ ـق ــري ــة ،وي ـس ـع ــى إل ـ ــى ت ـش ـك ـيــل ع ــوال ــم
جديدة ،وطبعًا سلطة سياسية تتجلى
ف ــي َق ـص ــة «م ـس ـي ــح بـ ــاب زوي ـ ـلـ ــة» حـيــث
ُ
«مخفى االســم» الذي يتحدى السلطان،
فيتم محو اسمه مــن الــذاكــرة الجمعية،
وي ـع ــدم ع ـلــى ب ــاب زوي ـل ــة ث ــم يـبـعــث من
جــديــد لـنـشــر لعنته عـلــى الـجـمـيــع .هــذه
الــرمــزيــة فــي األدب ،تـطــرح أسـئـلــة حــول
ما يمر به املجتمع اليوم ،وعالقة الفرد
ال ـش ــائ ـك ــة واإلشـ ـك ــالـ ـي ــة م ــع الـ ـك ــل ،عـلــى
رأسها السلطة.
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أوراق

متى بدأت الكتابة؟
زكريا محمد *

َ
لو سألت أحدًا :متى بدأت الكتابة؟ فسيكون جوابه هكذا :بدأت الكتابة في سومر في جنوب العراق حوالى  3300قبل الميالد.
وربما قال لك إنها بدأت في مصر بحدود  3000قبل الميالد .وهذا الجواب غير صحيح إطالقًا .فالكتابة أقدم من ذلك بعشرات ألوف السنين .لقد بدأت على
الكهوف في فرنسا وإسبانيا وبعض مناطق جنوب شرق آسيا .بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك
األقل في العصر الباليوليثي قبل  45ألف سنة برسوم
ُ
بعشرين ألف سنة أخرى ،كما تبين رسمة إنسان النياندرتال في كهف إلكاستيللو في إسباني
¶ فالكتابة في األصل استخدام رموز وعالمات ورسوم إليصال
رسالة ما إلى مشاهد ـ قارئ ما .وبهذا املعنى ،فرسوم الكهوف
وعالماتها كتابة بكل تأكيد ،حتى لو أننا لم نتمكن حتى اآلن
ّ
ّ
من فكها وحــل رموزها .لقد ترك ناس العصر الحجري القديم
ً
األعلى لنا كتابًا هائال مكتوبًا بــاأللــوان على جــدران الكهوف،
ومحفورًا على الصخور والعظام .لكننا ما زلنا نحاول تهجئته
مثل أطفال دخلوا ّ
للتو صفهم األول في املدرسة.
ذلك أن الناس في العصر الحجري القديم األعلى (الباليوليثي)

لم يكونوا يكتبون كما نكتب اآلن .كانوا يكتبون األشياء واألفكار
والرموز .وقد انقطعنا نحن عن مثل ّهذا الطراز من الكتابة ،ولم
نعد نفهمه .ويمكن ال ـقــول ،بشكل أدق ،إنــه كــان هـنــاك ط ــرازان
مــن الكتابة فــي تلك الـعـصــور :كتابة األرقـ ــام ،وكـتــابــة األشـيــاء
ُ
واملفاهيم .كتابة األرق ــام تجري عبر نقاط أو خطوط ترسم أو
ُ
تحفر على الصخور أو العاج والعظام .ولنأخذ لوح ماالتا كمثل
ُ
على كتابة األرقــام .وهو لوح من العاج يبلغ طوله  11سم عثر
ّ
عليه في «ماالتا» في سيبيريا ،ويعود إلى  18ألف سنة.

ُ
رسمة كهف إلكاستيللو تعود إلى  65ألف سنة تقريبًا ،وتنسب إلى إنسان النياندرتال

¶ وكما نرى في الصورة في الفانوس ،التي تشبه مغرفة ،مقسومة
إل ــى قـسـمــن :قـســم عليه أرب ـعــة خـطــوط وقـســم عليه خمسة خطوط
ً
بينها واح ــد بعيد ومختلف قـلـيــا .ب ــذا فلدينا تسعة خ ـطــوط ،أي
ّ
تسعة أرقام .لكن واحدًا من األرقام مختلف .أي لدينا  .1+8نحن نعرف
َ
أنها أرقام لكننا ال نعرف إالم تشير؟ هل تشير إلى أيام أم إلى شهور؟
نحن ال نعرف .وإن كانت شهورًا ،فهل هي شهور قمرية أم ماذا؟ نحن
ال نـعــرف أيـضــا .وهـنــاك فــوق األرق ــام عــامـتــان إلــى اليمني والـيـســار:
ّ
متموج .ونحن ال نعرف َ
إالم ترمز
واحدة تشبه ثقبًا وأخرى هي خط
َ
العالمتان؟ نقدر أنهما رمــزان ،لكننا ال نعرف إالم يشيران .ويمكن
ّ
قول األمر ذاته عن الحيات الثالث على الوجه الثاني للوح ماالتا .فكل
واحد يستطيع أن يقرأ أنها حيات ،لكننا ال نفهم مغزى هذه الحيات.
فالحيات ترمز إلى شيء ما.
ّ
والذي حصل قرب نهاية األلف ّالرابعة قبل امليالد أن طرازًا جديدًا من
الكتابة بدأ على األرض .فقد كف الناس عن كتابة األشياء والرموز
وأخــذوا يكتبون األصــوات .أي أخــذوا يكتبون أصواتهم التي تخرج
من أفواههم .لم يعودوا يرسمون الحية بل صاروا يرسمون أصوات
كـلـمــة الـحـيــة ال ـتــي ت ـخــرج مــن أفــواه ـهــم :ح ،ي ،ة ،وك ــل حـســب لغته.
تحولت األشـيــاء إلــى أص ــوات .جــرى تجريد كــل األشـيــاء وتحويلها
ً
إلى أصــوات .وبدل أن ترسم غزاال لكي يفهم القارئ /املشاهد أن في
ً
الـجــوار غــزالنــا للصيد مـثــا ،فــأنــت تكتب األص ــوات الـتــي تمثل اسم
الغزال في فمك .يعني :تكتب صوتك .تكتب« :غ ،ز ،ا ،ل» .تكتب رمزًا
للغني ورمزًا للزين ،وهكذا.
ّ
األصوات حلت محل األشياء عند السومريني واملصريني .لكن الكتابة
القديمة .فهناك
املصرية الهيروغليفية احتفظت بشيء من الكتابة
ُ
مــع بـعــض الـكـلـمــات رم ــوز ُمـخـ ّـصـصــة لـيــس لـهــا ص ــوت ،وض ـعــت كي
توضح طبيعة الشيء الذي تتحدث عنه الكلمة .ويمكن القول إن هذه
الرموز بقية من الكتابة القديمة التي كانت بال أصوات.
ّ
ّ
¶ عـلــى ك ــل ،فــإن الفينيقيني قــلـصــوا ج ــدول ال ـحــروف مــن  29حرفًا
إلــى  22حــرفــا .وأغـلــب الـظــن أن هــذا حــدث على يــد أبـنــاء الجاليات
الفينيقية في الجزر اليونانية .أما اليونانيون فقد أعادوا حروف
العلة القصيرة إلى الكتابة األلفبائية ،أي جعلوا الضمة والفتحة
والكسرة حروفًا .وهم يعتقدون أنهم بهذا جعلوا األبجدية أبجدية.
وهذه مبالغة كبيرة .فلكي ننتقل من املقطعية إلى األبجدية ،كان
على الـنــاس أن يــرمــوا حــروف العلة القصيرة .أي أن يكتبوا فقط
األصوات الصامتة .وحني رسخت الكتابة األلفبائية ،صار باإلمكان
استعادة حروف العلة -الحركات.

¶ ُح ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــر عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أح ـ ـ ــد
وج ـ ـ ـ َـه ـ ـ ــي األول س ـب ــع
دوائر حلزونية .الدائرة
ّ
املركزية الكبرى تشكلت
من خــال  243ثقبًا .أما
الــدوائــر على الجانبني،
ف ـ ـفـ ــي كـ ـ ــل ج ـ ــان ـ ــب 244
ث ـق ـبــا ،أي ب ــزي ــادة ثقب
واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ــرة
املركزية .وليس من ّ
شك
فــي أنـنــا هـنــا مــع كتابة
أرقام ،وإن كنا ال نعرف
َ
إالم تشير هذه األرقــام؟
واالحـتـمــال األكـبــر أنها
تمثل روزنــامــة مــا .لكن
ه ــل ك ــان ــت لــدي ـهــم سنة
م ــن  243ي ــوم ــا؟ أم هــل
ك ـ ــان ل ــدي ـه ــم ف ـص ــل مــن
 243ي ـ ـ ــوم ـ ـ ــا؟ ن ـ ـحـ ــن ال
نــدري .غير أن من املؤكد أننا مع كتابة رقمية .وهــذه الكتابة كانت موجودة
في العالم أجمع .لقد عاش الناس في تلك األيام في عصر رقمي بدائي .عصر
كانت فيه األرقــام قضية مركزية .كــان الدين أرقــامــا ،وكانت اآللهة أرقامًا في
ما يبدو .أما الوجه الثانيُ ،
فحفرت عليه ثالث حيات تختلف حجومها .هذه
الحيات ترمز إلى شيء ما ال نعرفه.
ّ
وهذا الطراز من الكتابة كان مفهومًا للناس بغض النظر عن لغاتهم .فلو ذهب
واحــد من منطقة البحر املتوسط إلى سيبيريا ،لفهم لوح ماالتا أعــاه .فهو
كتابة غير لغوية ،بل كتابة رموز ومفاهيم وأرقام .وكل واحد يقرؤها بلغته.
وخــذ أيضًا فــانــوس كهف السكو فــي فرنسا الــذي يعود إلــى حــوالــى  23ألف
سنة.

ً
وكــان االنتقال من كتابة األشـيــاء واملفاهيم تطورًا هــائــا .فاألشياء
تـحــولــت إلــى كـلـمــاتُ .ج ـ ّـردت وتـحــولــت إلــى أص ــوات .لـكــن مــن ناحية
أخ ــرى جعل املّـجــرد ملموسًا .فالكلمة الـهــوائـيــة الـتــي كــانــت تنطلق
مــن الفم وتتبخر ،صــار لها شكل مــادي ملموس هــو الــرمــز الكتابي
الــذي يمكن نقشه على الحجر ،أو طبعه على الـطــن .الكتابة ألغت
األشـيــاء لكنها حــولــت مــا هــو أثـيــري كالصوت إلــى وجــود ملموس.
صار للصوت وجود ملموس.

كلمة عمر مكتوبة انطالقًا
من المبدأ األكروفوني

وقد انعكس هذا على مفهوم األديــان للخلق .فالكلمة التي ُيفترض
أن تكون رمزًا للشيء وإشارة إليه ،صارت فوق الشيء وقبله .جاء في
اإلنجيل« :في البدء كان الكلمة .وكان الكلمة الله» .الكلمة هي البدء.
هــي الــوجــود األول ،والـشــيء املـلـمــوس يــأتــي ثــانـيــا .وج ــاء فــي الـقــرآن
أن الخلق كلمة« :إنـمــا أم ــره إذا أراد شيئًا أن يـقــول لــه كــن فيكون».
الخلق كلمة .وليست الكلمة انعكاسًا ما لألشياء ،بل األشياء انعكاس
للكلمة.
على ّ
أي حال ،أعطتنا الكتابة الصوتية ثالثة أنظمة كتابية في هذه
املنطقة مــن العالم :الهيروغليفية ،املقطعية ،ثــم األلفبائية .الكتابة
ُ
الهيروغليفية تصويرية في األساس .لكن الصور ال تعبر عن أصوات
ُ
مفردة فقط .فهناك صورة تعبر عن صوتني أو ثالثة .أما في الكتابة
املقطعية مـثــل الـكـتــابــة املـسـمــاريــة ،فــالـصــوت يكتب مــع حــركـتــه .بــذا
فحرف العني له ثالثة أو أربعة أشكالَ :
(عُ ،عِ ،عْ ،ع) .عليه فلغة فيها
ثالثني صوتًا تحتاج إلى  120عالمة كتابية .وكذا األمر في مقطعية
جبيل من القرن  17قبل امليالد تقريبًا.
أمــا النظام األلفبائي الــذي ُوجــد بني عامي  2000-1500قبل امليالد،
فقد رمى الحركات .رمى حروف العلة القصيرة ،وصار يكتب الصوت
ّ
الصامت فـقــط .وهـكــذا تقلصت الــرمــوز الكتابية إلــى  30أو  29رمـزًا
فقط .وقد استند هذا النظام إلى املبدأ األكروفوني .وهذا املبدأ يقول:
إذا أردت تمثيل صوت من األصوات ،فابحث عن شيء يبدأ اسمه بهذا
الصوت .ثم ارســم صــورة هذه الشيء لكي تصير هذه الصورة رمزًا
لهذا الصوت .يعني :إذا أردت أن تكتب «عمر» فابدأ بالصوت «ع».
وخــذ كلمة «عــن» التي تبدأ بصوت «ع» وارسمها لكي تصير رمزًا
لحرف العني .ثم اذهب إلى الصوت «م» .وخذ كلمة «مــاء» التي تبدأ
ّ
متموجًا لتصير هذه الرسمة حرف العني.
بهذا الصوت ،وارسم ماء
أمــا الـصــوت «ر» ،فخذ «رأس» إنـســان وارسـمــه لكي تصبح الرسمة
رمزًا للحرف «ع» .وهكذا تصير لديك كلمة :عمر.

* شاعر وباحث
فلسطيني

