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لبنان

لبنان

وبعدين!...
إبراهيم األمين
كيف يمكن وصــف مــا يحصل؟
كيف يمكن قول ما يجب أن يقال
في هــذه اللحظات؟ وكيف يمكن

مداراة الكالم واللعب على األلفاظ
ومراعاة هذا أو ذاك؟ وكيف يمكن
ف ــوق كــل ذل ــك ،تـحـمــل ه ــذا الـقــدر
الكبير من النزق؟ نزق ال يتصل
بسلوكيات فــرديــة ،بــل بعقلية ال

بعقلية تقول لكل
تريد أن تتغيرّ .
اآلخرين :روحوا بلطوا البحر!
منذ االنتخابات البلدية األخيرة،
ث ـ ــم االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ثــم
امل ــؤتـ ـم ــرات ال ـح ــزب ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة،
يــرفــض ق ــادة حــركــة أم ــل اإلق ــرار
بــأن شيئًا ّ
تغير فــي املــزاج العام.
لـيــس امل ــزاج ال ـعــام فــي ال ـبــاد ،بل
املزاج العام في البيئة االجتماعية
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـي ــش فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــركـ ــة.
يـحــق لنبيه ب ــري أن يغضب ألن
الـبـعــض م ــزق ص ــوره ف ــي بعض
مناطق الجنوب .لكن ،هــل حــاول

الـحـصــول عـلــى إجــابــة مــن الــذيــن
مــزقــوا الـصــور؟ أم سيظل أسير
رواية عن «اليساريني الحاقدين»
أو «بقايا اإلقطاع األسعدي» أو..
أو ..أو؟
ما حصل أمس في منطقة الجناح
في بـيــروت ،قــرب مكاتب مجلس
ال ـج ـن ــوب ،ل ــن ي ـك ــون ل ــه ح ـســاب.
ل ــن ت ـخ ــرج مــؤس ـســة رس ـم ـيــة أو
قـضــائـيــة أو أمـنـيــة أو حــزبـيــة أو
شـعـبـيــة ت ـحــاســب م ــن قـ ــام بـهــذا
العمل الجبان .هــذا العمل املقزز،
الــذي ال يصدر إال عــن أشخاص

يموتون رعبًا في داخلهم ،حتى
ولــو ارتفع صوتهم الــى أعلى من
صوت املآذن .ما حصل أمس هو
تعبير عن رغبة شديدة وعميقة
بـعــدم اإلق ــرار بـضــرورة التغيير.
وهنا أصل املشكلة.
املسألة هنا ال تتعلق بمن كانوا
فــي املـسـيــرة ،وال بـمــا يـجــري من
أحـ ــداث بــاســم انـتـفــاضــة الشعب
املقهور .وال حتى في ّ
أهلية القوى
املنتفضة على تقديم بديل مقنع
لـلـنــاس ،وه ــي ،بغالبيتها ،ليست
م ــؤه ـل ــة ل ــذل ــك .واملـ ـس ــأل ــة ه ـن ــا ال

تتعلق حـصـرًا بالكرامة الفردية
أو ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وال بــال ـحــريــات
التي تحتاج الى منظومة متكاملة
حتى تصير حقيقة.
لن ينتظر أحــد بيانات أو إدانــات
أو تـعــاطـفــا مــن ه ــذا أو ذاك .ولــن
ينتظر أحد نتائج من قوى األمن
أو الـقـضــاء أو الـجـيــش أو مخفر
الحي .ولــن تخرج غـدًا الجماهير
م ـع ـل ـن ــة املـ ـع ــرك ــة الـ ـف ــاصـ ـل ــة فــي
ال ـش ــوارع واألزق ـ ــة .لـكــن مــا يجب
االلتفات إليه ،هو ببساطة ،القيمة
األخالقية عند البشر.

ّ
بلطجية «أمل» يضربون من جــديد

ل ـطــاملــا كـ ــان ن ـب ـيــه بـ ــري األش ـطــر
ب ــن الـسـيــاسـيــن .ل ـكــن ،ي ـبــدو أن
شيئًا ما يحصل من حوله .شيء
يصعب عليه اإلقرار به .قد تكون
كلفة إصــاحــه كـبـيــرة ج ـدًا عليه
ش ـخ ـص ـيــا وعـ ـل ــى ف ــري ــق ع ـم ـلــه.
لكنه سيكون مضطرًا ،غصبًا ال
طوعًا ،الى أن يختار بني املكابرة
الفوضى املجنونة،
والذهاب نحو
ً
وب ــن ال ـع ــودة ق ـل ـيــا ال ــى الـخـلــف،
ودرس استراتيجية الـخــروج من
هذا املأزق ،وعلى قاعدة :لو دامت
ّ
لغيرك ملا اتصلت إليك!

تقرير

إحراق ّ
مجسم «قبضة الثورة» في النبطية

كالب» ،صرخ
«نحن حركة أمل يا ّ
عناصر بوجه الشباب العزل الراغبين
في االعتصام أمام صندوق مجلس
الجنوب في الجناح قبل أن يعتدوا
ّ
العصي
عليهم بالضرب بواسطة
والسكاكين والشفرات .القوى األمنية
غابت عن الحدث رغم إبالغ «ائتالف
بناء الدولة» لها بالنشاط ،فيما تخوض
حكومة الرئيس حسان دياب أول
امتحان لها اليوم :إما القبض على
ٍ
«الزعران» أو حماية البلطجة

بمناسبة مــرور مئة يوم على انطالق االنتفاضة الشعبية ،رفع حــراك النبطية
أم ــس مـجـ ّـسـمــا لــ«قـبـضــة ال ـث ــورة» فــي ســاحــة خيمة االع ـت ـصــام املـفـتــوح قــرب
السرايا .ووســط طوق أمني مشدد من قبل الجيش اللبناني ،تجمع العشرات
في الساحة من حراك النبطية وحاصبيا وصور وكفررمان .ورافق االحتفال
أجواء توتر وترقب بعد انتشار دعوات لتجمع معارض استنكر رفع القبضة.
ّ
وسرت شائعات مكثفة عن تحضر مجموعات ملهاجمة املتظاهرين وتكسير
ّ
مجسم القبضة ،ما دفع بالقوى األمنية إلى تشديد اإلجراءات األمنية في محيط
الحراك واملداخل املؤدية إليه .وبالتزامن مع االحتفال ،تجمع عدد من الشبان
قبالة الخيمة وتوعدوا بإزالة القبضة وهتفوا بشعارات مؤيدة للرئيس نبيه بري.
ً
وليال ،أقدم مجهولون على إحراق ّ
املجسم!
(األخبار)

رلى إبراهيم
كـ ـ ــان مـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض الئ ـ ـتـ ــاف ب ـن ــاء
الدولة الذي يضم نحو  14مجموعة؛
أب ـ ـ ــرزه ـ ـ ــا :ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـش ـ ـعـ ــب ،ش ـب ــاب
املصرف ،الحركة الشبابية للتغيير،
الحزب القومي ـ ـ االنتفاضة ،اتحاد
الشباب الديموقراطي ،الشعب يقاوم
الفساد ،تجمع الشباب املدني ،بدنا
وطن ،بال اسم ،وغيرهم ،أن يحتفلوا
بذكرى مرور املئة يوم على انتفاضة
 17تشرين بجولة كشف حساب على
مــزاريــب الـهــدر :مــن مجلس الجنوب
الى مجلس اإلنماء واإلعـمــار ،مرورًا
بـصـنــدوق املـهـجــريــن .إال أن أعـضــاء
االئـتــاف الذين تجمعوا عند مبنى
العازارية في وسط بيروت وانطلقوا
بباص واحد من هناك نحو مجلس
الـ ـجـ ـن ــوب ف ـ ــي ال ـ ـج ـ ـنـ ــاح ،تـ ـع ـ ّـرض ــوا
الع ـ ـتـ ــداء ب ــالـ ـض ــرب مـ ــن م ـنــاصــريــن
لحركة أمــل .بــدا األمــر سورياليًا في
اللحظات األولــى ،إذ ما كاد الشباب
ّ
من الباص لرفع الالفتات،
يترجلون ّ
حـ ـت ــى ان ـ ـقـ ــض ع ـل ـي ـه ــم «ب ـل ـط ـج ـيــة»
الحركة من دون أي مبرر.
لــم يحتج ه ــؤالء إل ــى س ــؤال الشبان
امل ـس ـت ـش ــرس ــن ال ــراكـ ـض ــن ن ـحــوهــم
عــن هويتهم .فــالــزعــران ال يستحون
وال يغطون أوجههم ،بل يصرخون
بأعلى صوتهم «نحن حركة أمــل يا
ك ـ ــاب ...إن ـتــو ع ــارف ــن لــويــن جــايــن.
ه ـي ــدا صـ ـن ــدوق املـ ـق ــاوم ــة ،ص ـنــدوق
ال ـش ـه ــداء» ،ل ـي ـبــدأوا بـعــدهــا بـضــرب
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب ـ ـ ــات والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــان ب ــالـ ـعـ ـص ــي
والسكاكني والشفرات.
يقول املحامي شريف سليمان الذي
أصـ ـي ــب ف ــي رأس ـ ـ ــه ،إنـ ـه ــم ت ـعــرضــوا
«للتهديد والـشـتــم وال ـضــرب املـبــرح
بـ ـغـ ـي ــاب الـ ـعـ ـن ــاص ــر األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـت ــي
ك ـن ــا ق ــد أب ـل ـغ ـنــاهــا ب ـن ـشــاط ـنــا .كـمــا
أن ال ـك ــام ـي ــرات نـقـلــت مـسـيــرتـنــا من
أمـ ــام ال ـع ــازاري ــة ف ــي م ـ ــوازاة انـتـشــار
ال ــدع ــوات ع ـلــى ص ـف ـحــات ال ـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي» .بـ ـع ــده ــا ظـ ـه ــر أح ــد
امل ـس ــؤول ــن عـ ـ ّـرف ع ــن نـفـســه وش ــرع

والالفت أن املخابرات هي من أبلغت
الشباب بضرورة البقاء داخل املركز
ألن عشرات الدراجات النارية تجول
أمام املركز وتحاصره .انتظر هؤالء
حوالى الساعة قبل وصول سيارات
للجيش وال ــدرك ،فخرجوا بمواكبة
أمـنـيــة م ــن مــركــز حــركــة الـشـعــب الــى
الـ ـع ــازاري ــة .وك ـ ــان ل ـت ـل ـفــزيــون الـ ـ ــ«أن
بــي أن» ال ـجــرأة بــأن يـعـ ّـد تـقــريـرًا في
ّ
يحور
نشرة أخـبــاره املسائية أمــس
فيه الحقائق ،متهمًا الشباب العزل
بحمل السكاكني وضرب األهالي.
غـ ـ ـ ــداة ال ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض لـ ـلـ ـض ــرب ب ـ ــاآلالت
الحادة ،أصدر «ائتالف بناء الدولة»
بيانًا شــرح فيه مــا حـصــل« :وصلنا
إلى رأس الطريق املؤدي إلى مجلس
ّ
وترجلنا من الباصّ ،
تجمع
الجنوب
عـلـيـنــا حـ ــرس م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب من
مـيـلـيـشـيــات حــركــة أمـ ــل ،ب ــأوام ــر من
قبالن قبالن كما أعلنوا هم أنفسهم،
وان ـهــالــوا ضــربــا بــالـعـصـ ّـي الغليظة
على الــرأس والجسم كما استعملوا
ال ـس ـك ــاك ــن وال ـ ـش ـ ـفـ ــرات الـ ـ ـح ـ ــادة .لــم
يـ ـت ــوان ــوا ع ــن ضـ ــرب ال ـن ـس ــاء ضــربــا
م ـبــرحــا ول ــم ي ـت ــوان ــوا ع ــن الـتـجـمـهــر
أكثر من  8أشخاص على كل شخص
ّ
بالعصي الغليظة (…)
منا وضربنا
ّ
ظلوا يطاردوننا إلى املباني املحيطة
الـتــي سعينا إلــى ال ـتــواري فيها ولم
ن ـقــدر عـلــى ال ـخ ــروج إال بـعــد وصــول

(علي حشيشو)

باإلشارة الى بعض الشبان وإعطاء
األوام ــر للمعتدين« :جيبولي هيدا
واض ــرب ــوه» وس ــط ص ــراخ املحيطني
بـ ــه« :ن ـب ـيــه ب ـ ـ ــريّ ...إم ــاتـ ـك ــن» .ورغ ــم
ت ــراج ــع ال ـش ـب ــاب وت ـف ـ ّـرق ـه ــم ،اخـتـبــأ
قسم منهم داخل األبنية وقسم داخل
املـجـمــع ال ـت ـجــاري امل ـح ــاذي للموقع

وقسم أدخـلــه األهــالــي الــى منازلهم،
فيما ركب البعض في سيارات املارة
للفرار .لحقهم «البلطجية» الى داخل
األبنية وركضوا وراءهم وعمدوا الى
ُ َ
ضــربـهــم .طـ ُِـعــن أحــد الـشـبــان بسكني
ف ــي ظ ـه ــره ،ضـ ـ ـ ِـر َب ش ـبــان بــالـعـصـ ّـي
ُ
عـلــى رؤوس ـه ــم ووجــوه ـهــم ،كـ ِـسـ َـرت

ي ــد إحـ ــدى ال ـش ــاب ــات وت ـع ــرض نحو
 10غـيــرهــم ل ــرض ــوض قــويــة نتيجة
الهمجية والــوحـشـيــة .ال ي ــدري أحد
ه ـن ــا س ـ ـ ّـر انـ ـسـ ـح ــاب س ـ ـيـ ــارة ال ـ ــدرك
الـ ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة ع ـن ــد وص ــول
الـ ـ ـب ـ ــاص ،وعـ ـم ــا ح ـ ــال دون ح ـمــايــة
القوى األمنية للمتظاهرين وتركهم

ضـحـيــة ل ـلــزعــران .حـتــى حــن اتصل
أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن االئ ـ ـتـ ــاف ب ـم ـخ ــاب ــرات
الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـتـ ــي حـ ـض ــر ع ـن ــاص ــره ــا
ال ــى امل ـكــان إلخ ــراج املــواطـنــن الـعــزل
املـ ـح ــاص ــري ــن ،ل ـح ــق ب ـه ــم م ـنــاصــرو
حــركــة أم ــل ال ــى مــركــز حــركــة الشعب
امل ـ ـحـ ــاذي مل ـك ـتــب م ـج ـلــس ال ـج ـن ــوب.

«ائتالف بناء الدولة»
ّ
حمل مسؤولية
االعتداء لكل من
بري وقبالن

دوري ـ ـ ــة ل ـل ـم ـخ ــاب ــرات وأخ ـ ـ ــرى ل ـقــوى
األمــن إلخراجنا من الكمني املحكم».
وأعلنوا أن «أي سكني غدر يتعرض له
أي ثائر من ثوار ائتالف بناء الدولة
أو أي اعتداء يكون على األبنية التي
آوتنا هو بمسؤولية رئيس مجلس
النواب نبيه بري شخصيًا».
م ــن جــان ـبــه ،رف ــض امل ـحــامــي شــريــف
سليمان تسجيل محضر فــوري في
بـئــر حـســن «ألن املـنـطـقــة غـيــر آمـنــة،
ل ـك ـنــي أب ـل ـغ ــت م ــدع ــي عـ ــام الـتـمـيـيــز
فـحـ ّـولــه ب ــدوره الــى املعلومات حيث
فـ ـت ــح الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق .وج ـ ـ ـ ــرى إب ــاغـ ـن ــا
بالقبض على اثـنــن مــن املعتدين».
ويـ ـلـ ـف ــت سـ ـلـ ـيـ ـم ــان ال ـ ـ ــى أن «ج ـ ـ ــزءًا
م ــن امل ـع ـت ــدي ــن ع ـل ـي ـنــا أمـ ـ ــام مـجـلــس
الـجـنــوب هــم أنفسهم الــذيــن اعـتــدوا
عـلـيـنــا أي ـضــا ع ـنــد اعـتـصــامـنــا أم ــام
م ـب ـن ــى أوجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرو» .ويـ ـشـ ـي ــر ش ـب ــاب
االئتالف الى أن «ميليشيات الذئاب
ف ــاق ــدي األخ ـ ـ ــاق ال ــذي ــن ي ـع ـتــاشــون
عـ ـل ــى ال ــزب ــائـ ـنـ ـي ــة والـ ـ ـ ـ ــوالء األعـ ـم ــى
للزعيم والطائفة لــن تــردعـنــا» .وهم
بـصــدد إك ـمــال تـحــركــاتـهــم :مــن ملف
االتـ ـص ــاالت وأوجـ ـي ــرو إل ــى اجـتـمــاع
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ف ـ ــي غ ــرف ــة
ال ـت ـج ــارة وال ـص ـنــاعــة ،إل ــى اإلدارات
امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــارف واملـ ـ ـص ـ ــرف
املــركــزي واملــرفــأ والهيئات الرقابية.
ويفترض بالفيديوات التي انتشرت
وي ـظ ـهــر ف ـي ـهــا امل ـع ـت ــدون مـكـشــوفــي
األوج ــه وب ـصــورة واضـحــة أن تكون
بمثابة إخبار الى القضاء واألجهزة
األمـنـيــة .وه ــي أول امـتـحــان تخضع
ل ــه ال ـح ـكــومــة ،وخ ـصــوصــا ل ــوزي ــري
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة م ـح ـم ــد ف ـه ـم ــي وال ـ ـعـ ــدل
مـ ـ ـ ـ ــاري كـ ـ ـل ـ ــود ن ـ ـجـ ــم الـ ـ ـل ـ ــذي ـ ــن اكـ ـ ــدا
مالحقة املعتدين .فــإمــا أن يخضعا
كـمــا ســابـقـيـهـمــا ،لـحـكــم «الـبـلـطـجــة»
أو ي ـث ـب ـتــا ب ــال ـف ـع ــل ل ـل ـم ــواط ـن ــن أن
بــإمـكــانـهــم ال ــوث ــوق بــالـقــوى األمنية
ّ
ومحرضيهم،
عبر اعتقال الفاعلني
وإحالتهم على القضاء.

3

المشهد السياسي

ّ
لماذا ال تسترد الحكومة مشروع الموازنة؟

«بيان ماكنزي» الوزاري:
خطة طوارئ لخمسة أشهر
بدأت الحكومة عملها.
أول الوعود بيان وزاري
قابل للتنفيذ ال حبرًا على
ورق .كذلك تضع
الحكومة لنفسها مهلة
 5أشهر إلعداد إجراءات
الخروج من األزمة واكتساب
الثقة الداخلية والخارجية.
لكن ،ما رشح عن مسودة
البيان الوزاري يكشف أن جزءًا
ال بأس به منه منسوخ من
خطة «ماكنزي» ،في ظل
إصرار الحكومة على عدم
استرداد مشروع الموازنة
صحيح أن الحكومة لم تنل الثقة لتبدأ
عـمـلـهــا ب ـع ــد ،وص ـح ـيــح أي ـض ــا أنـ ــه لم
يمض أسـبــوع على تأليفها ،إال أن ما
بــدأ ّ يظهر إلــى العلن مــن «نــوايــاهــا» ال
يـبــشــر بــالـخـيــر .قـبــل تفاصيل مـســودة
البيان الوزاري ،ال بد من طرح عدد من
األسئلة:
ملاذا ال تريد الحكومة استرداد مشروع
امل ــوازن ــة مــن املـجـلــس الـنـيــابــي وإع ــادة
دراس ـت ــه وتـقــديــم م ــوازن ــة مختلفة عن
سابقاتها؟
ك ـي ــف ي ـم ـكــن ل ـح ـك ــوم ــة ت ــري ــد تـحـقـيــق
إصالحات في مواجهة مطالب الناس
وأزمـ ـ ــة ال ـب ــاد أن تـعـمــل وفـ ــق م ــوازن ــة
أعـ ّـدتـهــا حكومة تمثل الـقــوى املشكوك
ّ
أهليتها إلدارة الــدولــة واملـســؤولــة
فــي
عن قسم كبير من الخراب؟
كـيــف يمكن لــوزيــر املــالـيــة أن يـقــرر من
تـلـقــاء نفسه أن امل ــوازن ــة لــن تـعــود الــى
الحكومة وأن على الحكومة السير بها
م ــن دون مــراج ـعــة؟ وه ــل يـقـبــل رئـيــس
ّ
ويتحمل نتائج موازنة
الحكومة باألمر
لم يكن له أي عالقة بتحديد أبوابها؟
من قال إن السياسات املالية والنقدية
يجب أن تبقى على مــا هــي عليه؟ وما
ه ــي أجـ ـن ــدة وزي ـ ــر امل ـ ــال ال ـج ــدي ــد؟ هل
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ـســويــة إلن ـق ــاذ الـقـطــاع
املصرفي على حساب املالية العامة؟ أم
جعل األب ــواب مشرعة أمــام املؤسسات
الــدولـيــة لفرض شروطها فــي مشاريع
اسـتــدانــة ألج ــل تغطية الـعـجــز الناجم
عن خدمة الدين العام؟
هـ ـ ــذه األسـ ـئـ ـل ــة ال بـ ــد مـ ـنـ ـه ــا ،فـ ــي ظــل
شــائـعــة ي ـجــري الـ ـت ــداول ب ـهــا ،تـتـحـ ّـدث
عن مباحثات بني اإلدارات املعنية في
الــدولــة بشأن فكرة تعديل واقــع الدين

العام ،من خالل نقل قسم كبير منه الى
الليرة ،وإعالن مصرف لبنان عن سعر
جديد لـلــدوالر يكون مــرة ونصف مرة
سعره الحالي!
وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـش ــائـ ـع ــة وغـ ـي ــره ــا،
ع ـقــدت لـجـنــة صـيــاغــة الـبـيــان الـ ــوزاري
اجتماعها األول ،أمس ،برئاسة رئيس
الحكومة حسان دياب ،وعضوية نائبة
رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينه عكر
والـ ـ ـ ــوزراء :دم ـيــانــوس ق ـط ــار ،ناصيف
حتي ،غازي وزنــي ،راوول نعمة ،عماد
حب الله ،رمزي مشرفية ،طالل حواط،
مـ ــاري ك ـلــود ن ـجــم ،م ـنــال ع ـبــد الـصـمــد
وف ــارت ـي ـن ـي ــه أوه ــانـ ـي ــان .ال ــوع ــد األول
مــن الـلـجـنــة أن ال ـب ـيــان لــن ي ـكــون حـبـرًا
عـلــى ورق .ديـ ــاب ش ــدد عـلــى االبـتـعــاد
ع ـ ــن الـ ـجـ ـم ــل اإلنـ ـش ــائـ ـي ــة وامل ـ ـ ـطـ ـ ـ ّـوالت
وال ـت ـع ـق ـي ــدات ال ـل ـغ ــوي ــة وال ـت ـف ـس ـيــرات
ّ
املتناقضة .كما أكد وجوب أل يتضمن
ال ـب ـي ــان وع ـ ـ ــودًا ف ـض ـفــاضــة أو إيـ ـح ــاءً
ب ــأن الــدن ـيــا بــألــف خ ـيــر .أضـ ــاف :نحن
أم ــام امـتـحــان اكـتـســاب الثقة الداخلية
والـخــارجـيــة ،إذا كــانــت الـنــاس اعـتــادت
عـ ـل ــى س ـ ـمـ ــاع وعـ ـ ـ ــود ت ّـب ـق ــى م ـ ــن دون
تـنـفـيــذ ،فــال ـب ـيــان سـيـنــفــذ ه ــذه املـ ــرة».
كما أوضحت وزيــرة اإلعــام أن البيان
سيتضمن عــرض الحقائق والــوقــائــع،
والتعهد بما يمكن تنفيذه فقط.
ومــع اتـفــاق اللجنة على وضــع جــدول

صندوق النقد والبنك
الدولي يستطلعان
ّ
توجهات الحكومة

زمـنــي لبرنامج عمل الحكومة ،أكــدت
ّ
ستضمن
مصادر مطلعة أن الحكومة
ب ـي ــان ـه ــا ح ــدي ـث ــا عـ ــن «خـ ـط ــة ط ـ ــوارئ
لخمسة أش ـهــر» ،تـلـتــزم فيها بتنفيذ
ُ
إج ـ ـ ــراءات ت ـمـ ّـه ــد لـتـحــويــل االق ـت ـصــاد
مــن ريـعــي إل ــى مـنـتــج! علمًا بــأنــه كــان
الفتًا تضمن املسودة ،في هذا السياق،
خالصات من دراسة شركة «ماكنزي»
التي تسترشد بها الحكومة في إعداد
خـ ـط ــة ع ـم ـل ـه ــا .وإض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى سـعــي
الحكومة إلــى مساعدة املصارف على
إعـ ــادة رسـمـلـتـهــا ،فــإنـهــا س ـتــدرس ما
إذا كــان البلد بحاجة إلــى اللجوء إلى
الـ ـخ ــارج ف ــي عـمـلـيــة إن ـق ــاذ االق ـت ـصــاد
واملـ ــال ـ ـيـ ــة ،أو ال .وال ي ـع ـن ــي هـ ـ ــذا أن
«سيدر» سيكون خارج خطة الحكومة،
كما ال يعني عدم االسترشاد بتقارير
الـ ـجـ ـه ــات امل ــانـ ـح ــة والـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي

وصندوق النقد الدولي.
عـمـلـيــا ،ب ــدأت ه ــذه املــؤس ـســات سريعًا
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل مـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة،
فاستقبل ديــاب وفـدًا من البنك الدولي
بـ ــرئـ ــاسـ ــة امل ـ ــدي ـ ــر اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي س ـ ـ ــاروج
كـ ــومـ ــارجـ ــاه فـ ــي حـ ـض ــور وزي ـ ـ ــر املـ ــال
غــازي وزنــي ،حيث جرى عرض ملجمل
القضايا املالية واالقتصادية في لبنان.
وك ــان كــومــارجــاه قــد أع ــرب ،بعد لقائه
وزير املال ،عن «استعداد البنك الدولي
ملساعدة لبنان في ظل الظروف املالية».
وأك ـ ـ ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ــة إي ـ ـجـ ــاد «ال ـح ـل ــول
امل ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـم ـش ــاك ــل الـ ـت ــي تـ ـم ـ ّـر بـهــا
البالد ،ليتمكن لبنان من تجاوز األزمة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـقـ ـي ــام ب ــاإلص ــاح ــات
الالزمة لدفع عجلة االقتصاد».
ك ــذل ــك ،أع ـل ـن ــت وزارة املـ ـ ــال أن وزن ــي
سيلتقي ،اليوم ،مسؤول صندوق النقد
الــدولــي سامي جــدع .وبمجرد اإلعــان
عن هذا اللقاء ،هوت السندات السيادية
للبنان ّ
املقومة بالدوالر بما يصل إلى
 2.7س ـنــت ،بــالــرغــم م ــن أن ج ــدع ليس
املعني بــالـتـفــاوض فــي قضايا تتعلق
ب ــإع ــادة هيكلة الــديــن ال ـعــام أو تقديم
البرامج اإلنقاذية.
وعلى أثــر البلبلة التي رافـقــت اإلعــان
ع ــن الـ ــزيـ ــارة ،أوضـ ــح «م ـص ــدر مـطـلــع»
ل ــ«روي ـت ــرز» أن ـهــا «م ـجــرد زيـ ــارة وديــة
مل ـق ــاب ـل ــة ال ـ ــوزي ـ ــر ال ـ ـجـ ــديـ ــد» .وأضـ ـ ــاف
املـ ـص ــدر «ه ـ ــذه ل ـي ـســت زي ـ ـ ــارة رسـمـيــة
للصندوق .هــي زي ــارة وديــة مــن مكتب
امل ــدي ــر ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـ ــذي ي ـم ـثــل لـبـنــان
ف ــي م ـج ـلــس ال ـص ـن ــدوق ل ـل ـقــاء ال ــوزي ــر
الجديد».
وكانت وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد
قـ ــد رفـ ـض ــت فـ ــي امل ــؤتـ ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي
الـ ـ ـ ــذي تـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـج ـن ــة ت ـحــديــد
موعد النتهاء مناقشة البيان الــوزاري
وإقـ ـ ـ ــراره .وق ــال ــت «ال يـ ــزال أمــام ـنــا من
املهلة القانونية  28يومًا ،لكننا نعمل
بسرعة كبيرة ،ودون ّ
تسرع ،في دراسة
امل ــواض ـي ــع وإعـ ـ ــداد ال ـب ـي ــان ،وبــالـتــالــي
ال ن ـعـ ّـد أي ــام ــا أو س ــاع ــات .فـنـحــن نـعـ ّـد
ال ــدق ــائ ــق لــان ـت ـهــاء م ــن إعـ ـ ــداد ال ـب ـيــان
ف ــي أس ـ ــرع وقـ ــت م ـم ـكــن ،ألن ال ـظ ــروف
الخارجية والداخلية ضاغطة واألزمــة
ً
تتفاقم ونحن نعمل ليال ونهارًا حتى
نستطيع إنجازه».
وقالت الصمد ،ردًا على سؤال« ،هدفنا
أن نـ ـض ــع خـ ـط ــة ت ـس ـت ـط ـي ــع أن ت ـلـ ّـبــي
امل ـط ــال ــب ،وتـسـتـطـيــع أن تـحـقــق أيـضــا
أهـ ـ ـ ــداف ال ـ ــدول ـ ــة ،وأن ت ـض ــع خ ـطــوطــا
عــريـضــة لـلـمـبــادئ الـتــي نسير عليها،
ومن األكيد أن مجلس النواب سيمنحنا
الـثـقــة أو ال ،فــي ض ــوء املـعـطـيــات التي
نضعها ،فهدفنا قدر اإلمكان أن نضع
الخطوط األساسية التي تستطيع أن
تنقذنا من هذه األزمة».
(األخبار)
(هيثم الموسوي)
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ّ
بري :مثول الحكومة قبل الثقة تلزمه المادة 64
في الواجهة

الثاني هــو عقد استثنائي ،نجم عن
تعذر إقــرار املــوازنــة قبل نهاية العقد
ال ـعــادي الـثــانــي مــن منتصف تشرين
األول حتى نهاية السنة.
 3ـ ـ ـ ـ ب ـح ـســب م ــا ي ــدل ــي ب ــه بـ ـ ـ ّـري ،فــإن
ّ
ال ـ ـبـ ــرملـ ــان تـ ـس ــل ــم مـ ـ ـش ـ ــروع امل ـ ــوازن ـ ــة
بمرسوم إحالة إبان حكومة الحريري
ّ
وج ـه ـت ــه ف ــي  21ت ـشــريــن األول ،قبل
أي ـ ــام ع ـلــى اس ـت ـقــال ـت ـهــا ،وك ـ ــان م ـقــررًا
مباشرة مناقشتها في الثلث الثالث
اندالع
من تشرين األول ،بالتزامن مع
ّ
انتفاضة  17تشرين األول التي تعذر
معها التئام املجلس واجتماع اللجنة
النيابية للمال واملــوازنــة الـتــي أحيل
امل ـشــروع إليها فــي  26تشرين األول.
بيد أن ذلك ـ ـ رغم انقضاء هذا الوقت
م ــن دون مـنــاقـشـتـهــا وال الـتـصــويــت
عليها تاليًا ـ ـ ال يحجب رأيًا لدى بري
بــأن مشروع مــوازنــة « 2020مــذ أحيل
الـ ــى امل ـج ـلــس أض ـح ــى ت ـحــت والي ـت ــه،
ً
ب ــدءًا مــن الـلـجــان وص ــوال ال ــى الهيئة
العامة».

مثول حكومة الرئيس حسان دياب
أمام مجلس النواب ،قبل نيلها الثقة،
لمناقشة مشروع قانون موازنة
 ،2020سابقة في الحياة الدستورية
اللبنانية .لم يصدف منذ اتفاق الطائف
تقاطع بين موازنة في عهدة
البرلمان وحكومة جديدة لم تنل
ثقته بعد
نقوال ناصيف
أثـيــر فــي األي ــام األخ ـيــرة ج ــدل واس ــع،
سياسي ودسـتــوري ،من حــول التئام
البرملان ملناقشة املوازنة والتصويت
عـلـيـهــا ق ـبــل ن ـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
الـثـقــة ،وه ــي الـتــي ستمثل أمــامــه من
دون أن تكون قد وضعت املشروع وال
ّ
اطلعت عليه وال وافقت ،وتاليًا ّ
تحمل
عــبء الــدفــاع عنه .ليس فــي الحكومة
ال ـج ــدي ــدة أحـ ــد م ــن وزراء الـحـكــومــة
السابقة .ولـيــس ثمة اسـتـعــداد معلن
ح ـتــى اآلن ع ـلــى األقـ ــل ل ــدى رئـيـسـهــا
حسان دياب ،وال بالتأكيد لدى رئيس
املجلس نبيه ّبري ،للقبول باسترداد
ال ـح ـك ــوم ــة مـ ــوازنـ ــة أع ـ ّـدتـ ـه ــا حـكــومــة
ال ــرئ ـيــس س ـعــد ال ـح ــري ــري لـتـعــديـلـهــا
على األقل.
فـ ــي الـ ـس ــاع ــات ال ـث ـم ــان ــي واألرب ـ ـعـ ــن
ال ـتــي تـسـبــق ان ـع ـقــاد جـلـســة االث ـنــن،
ناقشت اللجنة الوزارية ،على هامش
ب ـح ـث ـهــا ف ــي ال ـب ـي ــان ال ـ ـ ـ ــوزاري أم ــس،
دستورية املثولّ ،
معولة على بضعة
آراء واجـتـهــادات تناقض وجهة نظر
ّ
تتحمس النعقاد
رئيس البرملان ،وال
جلسة املوازنة قبل حصول الحكومة
ع ـلــى ال ـث ـقــة .نــاه ـيــك ب ـف ـكــرة اس ـت ــرداد
امل ــوازن ــة ،رغ ــم ثـقــل عــامــل ال ــوق ــت ،مع
أن االس ـتــرداد تقليد متبع بــن عالقة
السلطتني ّاالشتراعية واإلجرائية .في
الغالب ،تفضل كل حكومة جديدة ،في
أول مثول لها أمــام البرملان ،استرداد
بعض مشاريع القوانني املحالة إليه
مـ ــن س ــاب ـق ـت ـه ــا إلعـ ـ ـ ــادة م ــراج ـع ـت ـه ــا،
وخصوصًا إذا كانت ّ
تحمل الحكومة
الـجــديــدة أعـبــاء أو الـتــزامــات إضافية
يقتضي أن ّ
تقدرها هي بدورها.

تمثل حكومة
دياب أمام المجلس
أو ال تمثل؟

ّ
يتقدمها (هيثم الموسوي)
موازنة  2020تحت والية المجلس منذ تشرين األول ،وال أمر آخر

فـ ـ ــي حـ ـصـ ـيـ ـل ــة م ـ ـنـ ــاق ـ ـشـ ــات ال ـل ـج ـن ــة
الوزارية ،ترك القرار لرئيس الحكومة
ولتواصله مــع رئـيــس املجلس حيال
بـ ّـت جلسة االث ـنــن ،مــع أن رأي ديــاب
يـ ــا ّقـ ــي اآلراء واالج ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــادات ت ـل ــك،
ويفضل الخيارين اآلخــريــن :الذهاب
بعد نيل حكومته الثقة،
الــى املــوازنــة ّ
وض ــرورة التأني فــي التصويت على
ّ
سيتحمل وزرهـ ــا .ربـمــا كــان
م ــوازن ــة

املخرج أن ال تشارك حكومة دياب في
الجلسة ،أو تكتفي برئيسها ،من غير
عرقلة إقــرار التصويت على املــوازنــة،
ّ
مصرًا عليه.
إذا كان رئيس البرملان
كذلك من املبكر وقوع أول اشتباك بني
السلطتني حيال هذه املشكلة.
أم ــا م ــوق ــف ب ـ ـ ّـري ،ف ـفــي امل ـق ـلــب اآلخ ــر
تمامًا.
ألسبوعني َ
خلوا ،قبل صدور مراسيم

الحكومة الجديدة ،عندما حدد موعدًا
أول لـجـلـســة امل ــوازن ــة ف ــي  22كــانــون
الـ ـث ــان ــي و 23مـ ـن ــه ،ثـ ــم ب ـع ــد صـ ــدور
املراسيم في  21كانون الثاني وإرجاء
انعقاد الجلسة الى بعد غد االثنني 27
كانون الثانيّ ،
تمسك رئيس املجلس
بوجهة نظر تركزت على اآلتي:
 1ـ ـ ـ ـ فــي اع ـت ـقــاده «ل ـيــس ألي حكومة
ج ــدي ــدة أن ت ـبــاشــر م ـم ــارس ــة الـحـكــم

وصالحياتها قبل نيلها الثقة التي
ي ـم ـن ـح ـهــا ل ـه ــا الـ ـب ــرمل ــان ،ك ــي تـمـســي
كيانًا دستوريًا صحيحًا غير مشوب
بعيب».
 2ـ ـ ي ــرى أن ــه مـقـ ّـيــد بمهلة  31كــانــون
الثاني إلنجاز املوازنة ،وهو ما تنص
عليه املادة  32من الدستور ،وال يسعه
ال ـخ ــوض ف ــي أي م ـســألــة أخ ـ ــرى قبل
ال ـت ـصــويــت عـلـيـهــا .أض ــف إن كــانــون

يضيف إنه مذ ّ
وجه الدعوة الى جلسة
 21كــانــون الـثــانــي ملناقشة امل ـشــروع،
ف ــي ظ ــل ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال،
ب ــات يعتبر امل ــوازن ــة «أض ـحــت البند
ال ــوح ـي ــد ف ــي ج ـ ــدول أعـ ـم ــال املـجـلــس
الذي ال يسعه الخوض في أي أمر آخر
قبل التصويت عليها» .قــال أيضًا إن
الــوصــول الــى جلسة مناقشتها «كان
ّ
يحتم على حكومة تصريف األعمال
ـ ـ التي وضعتها ـ ـ املثول أمام املجلس
إلق ـ ــراره ـ ــا .ف ــي حـ ــال ت ــأل ـي ــف حـكــومــة
جــديــدة ،فــإن هــذه تصبح هــي املعنية
باملثول أمام املجلس ملناقشة املشروع،
وإن لــم تـكــن هــي ال ـتــي وضـعـتــه ،قبل
نيلها الثقة حـتــى ،مــا دام ــت املــادتــان
 32و 86من الدستور تضعان املوازنة

مــا بــن منتصف تـشــريــن األول حتى
نهاية العقد االستثنائي تحت والية
البرملان قبل أي أمر آخر».
بل األخطر في رأيــه أن انقضاء العقد
االستثنائي مــن غير التصويت على
املــوازنــة «يضع هــذه مجددًا بني يدي
مجلس الوزراء ،ومن ثم إصدار رئيس
الجمهورية مرسومًا يجعل املــوازنــة
نافذة وفق الصيغة التي أحيلت بها
ال ــى مجلس ال ـنــواب فــي امل ــرة األول ــى.
وهــو أمــر يسيء الــى املجلس ُ
ويظهر
كأنه تلكأ في واجبه الدستوري».
 4ـ ـ استند ّبري الى الفقرة الثانية في
املـ ــادة  64ال ـتــي تـجـيــز م ـثــول حكومة
جديدة لم تنل الثقة بعد أمام مجلس
النواب كونها ـ ـ حتى نيلها ـ ـ حكومة
تـصــريــف أع ـمــال عـلــى غ ــرار الحكومة
املستقيلة التي طويت صفحتها .وهو
مــا تلحظه الـفـقــرة الـثــانـيــة ،إذ ت ــورد:
« ...وال تمارس الحكومة صالحياتها
قبل نيلها الثقة وال بعد استقالتها أو
ّ
الضيق
اعتبارها مستقيلة إال باملعنى
لتصريف األعمال» .بذلك يقول رئيس
املجلس إن مثولها دستوري وملزم.
على أن وجـهــة نظر رئـيــس الحكومة
حيال تصريف األعمال تبدو مختلفة:
ّ
تقر بهذا املبدأ الدستوري في املعنى
ّ
الضيق للكلمة ،أي تصريف األعمال
في ذاته بال تشريع ،من غير أن يصل
األمــر بالحكومة الجديدة الــى املثول
أمـ ــام ال ـب ــرمل ــان ق ـبــل ن ـيــل ال ـث ـق ــة .وهــو
مـغــزى مــا أثـيــر عـلــى هــامــش اجتماع
لجنة البيان الوزاري.
 5ـ ـ ـ ـ ي ـشــدد رئ ـيــس املـجـلــس فــي ضــوء
ّ
الكم الكبير من مواقف عواصم الغرب
على أولــويــة املــوازنــة ،على أنها أولى
الخطوات اإلصالحية البنيوية التي
يقتضي بالحكومة الـجــديــدة القيام
بـهــا ف ــي أسـ ــرع وقـ ــت ،دون ـم ــا منحها
م ـه ـل ــة سـ ـم ــاح ع ـل ــى غ ـ ــرار ت ـل ــك ال ـتــي
سبقتها فــي أح ــوال عــاديــة .يـقــول إن
األوضـ ـ ـ ــاع االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ت ـح ـتــم ه ــذا
االسـ ـتـ ـعـ ـج ــال ،وس ـي ـب ــاش ــره ال ـب ــرمل ــان
بــدءًا بــإقــرار املــوازنــة .يذهب الــى أبعد
مــن ذلــك فــي الـقــول« :لــو ُسمح لنا في
األشـ ـه ــر امل ـن ـصــرمــة م ـنــذ  17تـشــريــن
األول بــال ـت ـئــام امل ـج ـلــس ،ل ـك ــان أنـجــز
ع ــددًا كبيرًا مــن الـقــوانــن اإلصالحية
املـطـلــوبــة ف ــي أدراجـ ـ ــه .كــانــت أق ــل من
 30مشروعًا ،فأضحت اآلن  53قانونًا
ً
مؤجال».

تقرير

ّ
قيود المصارف تهدد السالمة المرورية
رضا صوايا

(هيثم الموسوي)

ق ـ ـيـ ــود امل ـ ـص ـ ــارف عـ ـل ــى ال ـت ـح ــوي ــات
وتـجـمـيــدهــا الـتـسـهـيــات ال ـتــي كــانــت
تـقــدمـهــا لـلـشــركــات والـكـلـفــة الباهظة
لتأمني الدوالرات باتت ّ
تهدد السالمة
املــروريــة أيـضــا! فــي ظــل النقص الــذي
ت ـش ـهــده س ــوق ق ـطــع غ ـي ــار ال ـس ـيــارات
بسبب القيود املصرفية التي تؤثر في
االستيراد ،قد يصبح ركوب السيارة،
ً
أو أي وسيلة نقل أخرى ،عمال محفوفًا
باملخاطر .نتائج هذا النقص املتزايد
بدأت تظهر من خالل اضطرار كثيرين
إل ــى رك ــن س ـيــارات ـهــم ف ــي ال ـك ــاراج ــات
في انتظار تأمني قطع غيار ،أو لعدم
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى س ـ ـ ــداد ث ـم ـن ـهــا امل ــرت ـف ــع
ب ـح ـس ــب س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف فـ ــي ال ـس ــوق
املوازية .أما األفدح  -وهو ما قد نصل
إل ـي ــه خـ ــال أس ــاب ـي ــع  -ف ـهــو تـعــريــض
حـيــاة الـســائـقــن وال ــرك ــاب للخطر في
ح ــال ف ـقــدان بـعــض الـقـطــع األســاسـيــة

وعدم توفر بدائل لها.
املـشـكـلــة الـفـعـلـ ّـيــة تـكـمــن ف ــي الـسـلـطــة
امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـلـ ــة مـ ـ ـ ــن َم ـ ـ ـهـ ـ ــام ـ ـ ـهـ ـ ــا ،وف ـ ــي
االستنسابية التي ّ
يحدد وفقها حاكم
مـصــرف لـبـنــان ري ــاض ســامــة مــا هو
«أس ــاس ــي» لـكــي يـتــم شمله فــي اآللـيــة
ً
ص ــة ل ـت ـمــويــل االس ـت ـي ــراد أسـ ــوة
ال ـخ ــا ّ
باملشتقات النفطية وال ــدواء والقمح،
وهو ما باتت تظهر ثغراته تباعًا وفي
قطاعات مختلفة .فهل فرامل السيارات
والوسائد الهوائية ( )airbagsوغيرها
ُ
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـض ـ ــروري ـ ــة ت ـ ـع ـ ــد مــن
الكماليات؟
أنـطــونــي بــو خــاطــر ،املــديــر التنفيذي
لـ ــ«ش ــرك ــة أ .ن .ب ــو خـ ــاطـ ــر» ،الــوك ـيــل
الــرسـمــي لـسـيــارات «مـ ــازدا» و«ف ــورد»
و«أوب ــل» ،يؤكد أن «استيرادنا لقطع
ال ـس ـي ــارات ي ـق ــارب ال ـص ـفــر ن ـظ ـرًا إلــى
القيود على التحويالت وسعر الدوالر
املرتفع في السوق املوازية ،ما ّ
يكبدنا
خسائر كبيرة» .وإذ ّ
يشدد على أنه «ال

يمكن الحديث عن أزمة أو نقص حاد
حتى اللحظة» ،يؤكد أن املـخــزون من
القطع «يكفي ملدة شهرين ّ
حدًا أقصى،
وحينها سندخل مرحلة الخطر» .بو
خاطر لفت إلى أن أسعار قطع الغيار
زادت ب ــن  %20و ،%30وي ــأت ــي ذلــك
«ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع مـبـيـعــات ال ـس ـيــارات
إلــى حــدود غير مسبوقة مع استمرار
التزامنا تجاه موظفينا بدفع رواتبهم
ً
كاملة».
م ــدي ــر قـ ـس ــم الـ ـقـ ـط ــع فـ ــي ش ــرك ــة «ت.
غرغور وأوالده» ،الوكيل الحصري لـ
ّ
«مرسيدس – بنز» ،طــال باسيل أكد
أن ال ـشــركــة «ب ـ ــدأت تـعــانــي م ــن نقص
ف ــي ال ـق ـط ــع ،وم ـخــزون ـنــا االح ـت ـيــاطــي
يكفي ملــدة  3أشهر تقريبًا» .ويكشف
أن «مـ ـص ــاريـ ـفـ ـن ــا ت ـض ــاع ـف ــت بـسـبــب
اض ـطــرارنــا ل ـشــراء ال ـ ــدوالرات بحسب
س ـعــر الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق امل ــوازي ــة،
ف ــي وقـ ــت واص ـل ـن ــا ال ـب ـيــع وفـ ــق سعر
ال ـص ــرف الــرس ـمــي م ـنــذ ب ــداي ــة األزم ــة

مخزون بعض
كبريات الشركات من
قطع الغيار يكفي
لمدة شهرين إلى
ثالثة أشهر فقط

حـتــى األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،حـيــث بــدأنــا
بالتعامل مع الزبائن على أساس سعر
صرف الدوالر في السوق املوازية».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ي ــوض ــح س ـم ـي ــر ال ــزع ـي ــم،
م ــدي ــر ال ـت ـســويــق ف ــي «ش ــرك ــة الــزعـيــم
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة» ل ـق ـط ــع غ ـ ـيـ ــار ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
اليابانية والكورية أن «حجم طلبيات

االستيراد تراجع بما يقارب النصف،
واملوردون باتوا يطالبوننا بأن ندفع
ث ـم ــن ال ـب ـض ــاع ــة م ـس ـب ـقــا ون ـ ـق ـ ـدًا .أم ــا
املـبـيـعــات فــانـخـفـضــت ب ـحــوالــى %70
نظرًا إلــى ارتـفــاع األسـعــار وعــدم قدرة
ال ـنــاس عـلــى تـحـ ّـمــل ال ــزي ــادة» ،مشيرًا
الى «استغالل بعض التجار للظروف
لرفع أسعار القطع بشكل كبير ،وهو
م ــا ي ـضــع الـ ـن ــاس أم ـ ــام خ ـي ــاري ــن :إمــا
الـقـبــول بــاألمــر الــواقــع أو اضـطــرارهــم
إليقاف سياراتهم في الكاراجات لفترة
طويلة».
ّ
مؤسس جمعية «يازا» زياد عقل حذر
من «العواقب الكبيرة للنقص في قطع
غـيــار الـسـيــارات واإلطـ ــارات وإمكانية
عدم القدرة على استيراد قطع جديدة،
وهــو مــا يشكل خطرًا حقيقيًا وجديًا
على السالمة املرورية وحياة السائقني
والــركــاب .فاملسألة ليست بسيطة وال
يمكن التعامل معها باستخفاف كما
لو أنها من الكماليات».

ُ َ
مجلس اإلنماء واإلعمار ...والحفر
انخسفت الطريق يوم أمس على الكورنيش البحري في محلة الروشة أثناء مرور صهريج للمياه ،فسقط داخل
حفرة كبيرة ،فيما تشكلت حفرة أخرى مماثلة بالقرب منها أيضًا .املشهد مكرر ،فمنذ نحو أربعة أيام انخسف
الرصيف بالقرب من مقهى «بيت ورد» في املحلة نفسها .ويوم أمس ،أرسل محافظ مدينة بيروت زياد شبيب
كتابًا الى مجلس اإلنماء واإلعمار تعقيبًا على الكتاب السابق الذي كان قد ّ
وجهه إليه حني حدوث االنخساف
األول ،من دون أن يلقى أي جواب حينها .ويطلب في الكتاب الذي حصلت عليه «األخبار» اتخاذ اإلجراءات الالزمة
للتأكد من عدم وجود أي عيوب في تصميم وتنفيذ الخطوط الواردة في محطة الضخ ( )PS1أو الصادرة منها
والتي بوشر باستخدامها منذ حوالى  10أيام ،والعمل على إصالح ومعالجة هذه العيوب لتأمني السالمة العامة.
يتحدث الكتاب عن طلب «الجهاز الفني في اإلدارة البلدية خالل االجتماع مع املهندس طالل فرحات تزويد
اإلدارة بالحلول املطروحة ملعالجة انخساف الرصيف (أي منذ  4أيام) ولم يرده أي جواب» .فمجلس اإلنماء
واإلعمار هو «الجهة املسؤولة عن خطوط الصرف الصحي ضمن الشوارع الرئيسية ،وبدأ االنخساف يتكرر منذ
ّ
أن باشر املجلس بتشغيل محطة الضخ ضمن منطقة رأس بيروت العقارية» ،علمًا بأن اإلنماء واإلعمار لم يسلم
املحطة املذكورة والخطوط التابعة لها بعد الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
(األخبار)
(الصورة مروان بو حيدر)

بنك عوده يع ّزز مكانته املال ّية
الخاصة األساس ّية
زيادة األموال
ّ
مفاوضات لبيع بنك عوده مرص

بارش بنك عوده بقبول مقدّ مات نقد ّية بالدوالر األمرييك من مساهميهَ ،ح َملة أسهم البنك العاد ّية ،تنفيذاً للمرحلة األوىل من
تعميم مرصف لبنان الوسيط رقم  .532وقد أعرب مسبقاً مساهمون ميلكون أكرثيّة رأسامل املرصف ،عن ن ّيتهم املشاركة يف
هذه املقدّ مات ،تجديداً اللتزامهم الوقوف إىل جانب املرصف ولبنان ،خصوصاً يف الظروف االستثنائية التي مي ّر بها .كام أنّ سائر
الخاصة األساسية ( )Common Equity Tier Oneمبا
املساهمني مد ّعوون للمشاركة يف املقدمات النقديّة لزيادة األموال
ّ
يعادل  10%من حقوق َح َملة األسهم العاديّة.
تتض ّمن رشوط املقدّ مات النقديّة ،املوضوعة من مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد يف  26كانون األ ّول  ،2019إمكان ّية تحويلها
إىل أسهم عاد ّية يف رأسامل املرصف .ويجري التحويل بالتزامن مع قبول املقدّ مات النقد ّية النهايئ من قبل الجمع ّية العموم ّية
غري العاد ّية للمساهمني املدع ّوة لالنعقاد يف  20شباط .2020
إىل ذلك ،يجري بنك عوده حالياً مفاوضات حرصيّة مع بنك أبو ظبي األ ّول ( )First Abu Dhabi Bankلبيع مرصفه التابع يف
مرص ،عىل أن يخضع أي اتفاق نهايئ ملوافقة السلطات الرقابية والتنظيمية ،وبخاصة البنك املركزي املرصي ،وأن يتم بناء عىل
توجيهاته وتعليامته ،وتوجيهات مرصف لبنان ،ووفق القوانني التي يخضع لها بنك عوده يف مرص ولبنان.
وقد ارتأى بنك عوده اقتصار املناقشات حرصياً عىل طرف واحد ،هو بنك أبو ظبي األ ّول ،بعد األخذ يف االعتبار استمرارية
العمل ومصالح أصحاب الحقوق لدى بنك عوده مرص ،إضافة إىل األثر اإليجايب املتوقع لهذه العملية عىل تطوير أعامل البنك
يف املستقبل.
واملكانة اإلقليمية الرائدة لبنك أبو ظبي األول ،وموارده املم ّيزة واملثبِتة ملقدرته عىل إنجاز العملية ضمن اإلطار الزمني املحدد
لها ،تجعل منه طرفاً يتالءم متاماً مع تطلعات عمالء بنك عوده مرص وإدارته وموظفيه .علامً ان املباحثات ال تزال يف مراحلها
يتم التوصل إىل اتفاق نهايئ بعد.
األ ّول ّية ،ومل ّ
الخاصة
وبلغت أصول بنك عوده مرص يف نهاية أيلول/سبتمرب  2019ما مجموعه  4.4مليار دوالر أمرييك ،ووصل مجموع أمواله ّ
إىل  427مليون دوالر  .وستساهم عائدات عمل ّية البيع يف تعزيز سيولة املجموعة ومناعتها املال ّية .ويؤكد املرصف ان ال ن ّية لديه
أي من مصارفه التابعة األخرى يف الخارج.
للدخول يف أيّة مفاوضات لبيع ّ
وتعليقاً عىل هاتني العمليتني ،قال املسؤول الرئييس عن الشؤون املالية ملجموعة بنك عوده السيد تامر غزاله إنهام «مبثابة
دليل ثقة بأداء بنك عوده ّ
املحل واإلقليمي ،ومن شأنهام تقوية دوره يف مواجهة التحدّ يات الها ّمة التي يواجهها لبنان يف اآلونة
ٍ
خاصة تتخطى املتطلبات النظامية والدول ّية.
األخرية» .وأضاف« :يسعى بنك عوده دامئاً للحفاظ عىل متانة عالية ،وعىل أموال ّ
وتندرج العمل ّيتان املذكورتان يف هذا السياق».
ملحة عن بنك عوده
بنك عوده مرصف إقليمي له صفة املرصف الشامل .ويقدّ م خدمات ومنتجات مال ّية شاملة ،منها خدمات متويل الرشكات،
الخاصة ،اضافة اىل أنشطة أسواق رأس املال
ونشاطات املرصف التجاري ،والعمل ّيات املرصف ّية بالتجزئة ،والخدمات املرصف ّية
ّ
والتحصيل (.)factoring
بشكلٍ
خاص عن ودائع
ناجم
ويف نهاية حزيران/يونيو  ،2019بلغ إجاميل موجودات بنك عوده  47.5مليار دوالر أمرييك ،وهو ٌ
ّ
تضم
بقيمة  31.8مليار دوالر ،فيام بلغت أمواله ّ
الخاصة  3.8مليار دوالر .ويفوق عدد موظفي املجموعة  6200موظف ،فيام ّ
قاعدة مساهميه أكرث من  1500حامل أسهم عاديّة و/أو شهادات إيداع متثل أسهامً عادية.
ويتم تصنيفه يف قامئة أوىل املجموعات املرصف ّية اإلقليم ّية .وأسهمه
وبنك عوده هو يف صدارة املجموعات املرصف ّية اللبنانيةّ ،
كل من بورصتي بريوت ولندن
ُمدرجة يف بورصة بريوت ،كام أنّ شهادات اإليداع الصادرة عنه ُمدرجة يف ّ
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لبنان

لبنان

ّ
تسكير عشرات المحال في «بيروت سوكس»
قضية

قضية

ُ
ُ
«األسواق» مقفلة أمام المتظاهـرين فقط؟

ّ
ُعشرات المحال التجارية في ّ«أسواق بيروت»
أقفلت ،فيما ّقد تلقى المحال المتبقية المصير
نفسه في ظل الحديث عن «موت» المنطقة
التي هجرها ُمستثمروها هربًا من اإليجارات
العالية التي تجبيها «سوليدير» منهم .وعلى
اليومين
الرغم من أن الشركة عمدت في
ً
الماضيين إلى تسييج «أمالكها» ،رابطة تدهور
شهدها وسط
أوضاع المحال ّ باألحداث التي ّ
العاصمة ،إال أن المعطيات تؤكد أن «احتضار»
األسواق سبق اندالع االحتجاجات الشعبية بأشهر
طويلة .ما حصل لألسواق ليس إال نتيجة طبيعية
لتطبيق نموذج استثمار «هجين» على الوسط
عمد إلى إقصائه وعزله عن بقية المدينة
هديل فرفور
ً
أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ع ـ ـشـ ــر مـ ـ ــدخـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـ «أس ـ ـ ــواق
ب ـ ـيـ ــروت» أو مـ ــا ُي ـ ـعـ ــرف بـ ـ ـ ـ ـ ـ «beirut
 »souksح ـس ــب ل ـغ ــة «س ــول ـي ــدي ــر»،
ُسـ ـ ّـي ـ ـجـ ــت ف ـ ــي ال ـ ـيـ ــومـ ــن امل ــاضـ ـي ــن
ب ـ ـ «بـ ـل ــوك ــات» م ــن الـ ـب ــاط ــون ،مـنـعــا
ّ
لـ «تسلل» املتظاهرين إليها.
الـ ـش ــرك ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـب ـض ــت عـ ـل ــى ق ـلــب

امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة وأق ـ ـ ـصـ ـ ــت نـ ــاس ُـ ـهـ ــا عـ ـن ــه،
تـ ّ
ـوج ـس ــت م ــن وص ـ ــول «املـ ـخ ـ ّـرب ــن»
إلــى «أمــاك ـهــا» ،فــارتــأت «تصوين»
األس ــواق الـتــي كــان مــن املـفـتــرض أن
ت ـك ــون ح ـ ّـيـ ـزًا مــدي ـن ـيــا ع ــام ــا يـصـلــح
أن يـ ـك ــون مـ ـك ــان الـ ـتـ ـق ــاء وت ـظ ــاه ــر،
فيما تـحـ ّـولــت إلــى «مــرتــع» للمحال
الـ ـتـ ـج ــاري ــة امل ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـط ـب ـقــات
امليسورة.

تقرير

ً
أسواق الجنوب :إقفال  120محال
وتسريح  1800موظف
آمال خليل
يختلف املـشـهــد بــن ي ــوم وآخ ــر فــي صيدا
والنبطية وصور .بوتيرة شبه يومية ،تقفل
محال ويصرف عمال وموظفون من مطاعم
ومحال لبيع األلبسة وسائر البضائع التي
باتت كمالية في زمن تراجع القدرة الشرائية
وانعدام السيولة بني أيــدي املواطنني أحيانًا
ك ـث ـيــرة .رئ ـيــس غــرفــة ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة
والزراعة في صيدا والجنوب محمد صالح
قال لـ«األخبار» إن إحصاءات الغرفة سجلت
ً
إقـ ـف ــال  120م ـح ــا وم ــؤس ـس ــة مـتــوسـطــة
وصغيرة وكبيرة فــي صيدا والجنوب في
األشهر الثالثة األخيرة ،وتم صرف 1800
ع ــام ــل وم ــوظ ــف .ل ـكــن م ــا سـجـلـتــه الـغــرفــة
ي ـش ـمــل امل ــؤسـ ـس ــات امل ـس ـج ـلــة ل ــدي ـه ــا .فــي
حــن أن مئات املـحــال واملــؤسـســات ال تملك
ً
ّ
يصرح أصحابها عنها.
سجال تجاريًا ولم
وأغ ـلــب امل ـحــال مــن ه ــذا ال ـنــوع مــوجــودة في
البلدات وفــي ضواحي املــدن .اإلقفال طاول
هــذه املـحــال أيـضــا ،مــا يعني أن الـعــدد يزيد
ً
على  120محال .في النبطية ومحيطها على
سبيل املثال ،تردد بني التجار بأن نحو 200
محل صغير قد أقفلت.
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن أسـ ـ ـب ـ ــاب الـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ،فـ ـق ــد رده ـ ــا
صــالــح إلــى وقــف امل ـصــارف فتح اعـتـمــادات

مـصــرفـيــة لـلـتـجــار لــاسـتـيــراد مــن الـخــارج
ولـعـقــد صـفـقــاتـهــم .فـلــم يـعــد الـصـنــاعـيــون
قادرين على استيراد املواد األولية لتصنيع
م ـن ـت ـج ــات ـه ــم ،مـ ــا دف ـع ـه ــم إم ـ ــا إل ـ ــى إق ـف ــال
م ـشــاغ ـل ـهــم أو تـخـفـيــف ط ــاق ــم ال ـع ـمــل إلــى
أقــل من النصف .هــذا باإلضافة إلــى فلتان
سعر صــرف الــدوالر في السوق وإجــراءات
امل ـصــارف بـتـحــديــد سـقــف سـحــب الــودائــع،
األمر الذي أدى إلى خفض السيولة والقدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة ،م ــا ان ـع ـ ّكــس ع ـلــى ح ــرك ــة الـبـيــع
وال ـش ــراء فــي امل ـحــال وعـلــى حــركــة املطاعم
ومتاجر الهدايا وغيرها .ولفت صالح إلى أن
«من ال يــزال يقبض أجــره بالليرة اللبنانية،
ف ـقــد ان ـخ ـف ـضــت قـيـمـتــه ال ـش ــرائ ـي ــة بسبب
ارت ـف ــاع سـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر .وبـ ــات غير
قادر على االدخار أو صرف جزء منه على
الـسـفــر والـسـهــر وامل ـطــاعــم ،فــي ظــل ارتـفــاع
أسـعــار السلع بــن  10إلــى  40فــي املئة في
األسابيع األخيرة».
وفي الجنوب أسباب إضافية لتراجع القدرة
الـشــرائـيــة وإق ـفــال املـحــال واملـطــاعــم ،يتعلق
ب ـت ـحــويــات امل ـغ ـتــربــن ال ـتــي تـعـتـمــد عليها
نسبة ال بأس بها من العائالت .فاملصارف
وشركات تحويل األموال فرضتا قيودًا على
ً
التحويالت ،فضال عــن احتجازها الــودائــع
واملدخرات.

ُ
ّ
املفارقة أن خطوة «التسييج» هذه
تـ ـت ــراف ــق مـ ــع واق ـ ـ ــع احـ ـتـ ـض ــار ه ــذه
األسـ ـ ــواق ول ـف ـظ ـهــا آلخ ــر أن ـفــاس ـهــا.
ُع ـ ـش ـ ــرات امل ـ ـح ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة ف ـي ـهــا
ّ
أق ـف ـلــت ،فـيـمــا تـسـتـعــد بـقـيــة امل ـحــال
للخاتمة نفسها.
مــن ي ــزر األس ــواق الـتــي يـحـ ّـدهــا من
الشمال شارع املير مجيد أرسالن،
وم ــن ال ـج ـنــوب شـ ــارع وي ـغ ــان ومــن
ال ـ ـغـ ــرب ش ـ ـ ــارع الـ ـبـ ـط ــري ــرك ح ــوي ــك
وشـ ــارع الـلـنـبــي م ــن ال ـش ــرقُ ،ي ــدرك
«مـ ـ ـ ــوت» امل ـ ـكـ ــان الـ ـ ــذي يـ ـض ـ ّـم نـحــو
 200م ـ ـحـ ــال تـ ـ ـج ـ ــاري .وخـ ــافـ ــا ملــا
ّ
ي ـت ــم الـ ـت ــروي ــج ل ـ ــه ،ف ـ ـ ــإن اح ـت ـض ــار
ّ
األس ــواق يـسـبــق ان ــدالع الـتـحــركــات
االحـتـجــاجـيــة فــي وس ــط الـعــاصـمــة
ف ــي ش ـه ــر ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي.
ُ
إذ تـفـيــد مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» بــأن
بـ ـع ــض م ـ ـحـ ــال بـ ـي ــع األلـ ـبـ ـس ــة ذات
ُالـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة
ُأق ـف ـلــت مـنــذ أش ـهــر طــويـلــة (أحــدهــا
ً
أق ـف ــل م ـثــا ف ــي أي ـل ــول ع ــام ،)2018
فيما يتجه معظم أصـحــاب املحال
امل ـت ـب ـق ـيــة ح ــال ـي ــا إلـ ــى اإلقـ ـف ــال بـعــد
انفجار األزمة املالية والنقدية منذ
نحو ثــاثــة أشـهــر ،على حـ ّـد تعبير
مصادرهم.
ّ
وف ـ ـ ــق هـ ـ ـ ـ ــؤالء ،فـ ـ ـ ــإن اإلق ـ ـ ـفـ ـ ــال ي ــأت ــي
بــالــدرجــة األولـ ــى «ه ــرب ــا» م ــن كلفة
اإليـ ـج ــارات الـعــالـيــة ال ـتــي تفرضها
إدارة شـ ــركـ ــة «سـ ــول ـ ـيـ ــديـ ــر» ال ـت ــي
ً
«ت ـج ـبــي» م ــن بـعـضـهــم بـ ــدال يـنــاهــز
املـئـتــي أل ــف دوالر سـنــويــا ،أي أكثر
مـ ــن  16أل ـ ــف دوالر شـ ـه ــري ــا ،فـيـمــا
ت ـق ــول م ـص ــادر ُم ـط ـل ـعــة ع ـلــى عـقــود
اإلي ـ ـجـ ــارات إن «مـ ـع ــادل ــة» اإلي ـج ــار
تقضي بتسعير املتر بمليون ليرة
سنويًا من دون إضافة بدالت أخرى
كــالـصـيــانــات الــدوريــة والتنظيفات
وغ ـيــرهــا .ي ـقــول ه ــؤالء إن ـهــم طلبوا
مــرارًا من الشركة خفض اإليجارات
بـسـبــب ال ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة الـتــي
ّ
تمر بها البالد« ،وفيما تجاوبت مع
الـبـعــض مـنــا عـبــر تـخـفـيــض بسيط
لـ ــإي ـ ـجـ ــارات ،لـ ــم تـ ـتـ ـن ــازل لـلـبـعــض
اآلخر».
ُ
الــافــت هــو مــا تـشـيــر إلـيــه املـصــادر
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا فـ ـ ــي هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـصـ ـ ــدد ل ـج ـهــة
أن ّاإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات امل ــرت ـف ـع ــة س ـب ــق أن
«هـ ــش ـ ـلـ ــت» أص ـ ـحـ ــاب املـ ـص ــال ــح فــي
بقية املناطق التابعة للشركة والتي
ّ
ّ
تضم
تحولت إلــى «مدينة ِأشـبــاح»
مباني فارغة بعدما رفضت خفض
ب ـ ـ ــدالت اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــار ،وهـ ـ ــا هـ ــي الـ ـي ــوم
ُ
تجهز على منطقة األسواق.
وي ـت ــراف ــق خ ـبــر اإلقـ ـف ــال «ال ـ ـ ــدوري»
لـلـمـحــال مــع خـبــر ت ـ ّ
ـردد عـلــى لسان
ّ
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ُي ـ ـف ـ ـيـ ــد بـ ـت ــوج ــه
«ســول ـيــديــر» إل ــى «تـجـمـيــد» الـعـمــل
فـ ــي األسـ ـ ـ ــواق ن ـه ــائ ـي ــا .ف ـه ــل كــانــت
خطوة البلوكات االسمنتية تمهيدًا
إلغالق تلك املساحة نهائيا؟
ب ــدوره ــا ،نـفــت الـشــركــة لـ ـ «األخ ـبــار»
تجميد الـعـمــل فــي أس ــواق ب ـيــروت،
«ب ـ ــال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع األمـ ـنـ ـي ــة
الــدقـيـقــة ال ـتــي تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ومــا
شـهــده وس ــط ب ـيــروت فــي األســابـيــع
ً
ّ
امل ــاض ـي ــة»ُ ،م ـش ـي ــرة إل ــى أن اإلدارة
اتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــذت ب ـ ــالـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون م ـ ـ ــع ال ـ ـقـ ــوى
األمـنـيــة «كــل الـتــدابـيــر االستثنائية
لحماية األمــاك العامة والخاصة».
ول ـف ـتــت ال ـشــركــة إل ــى أن ـه ــا أص ــدرت
«قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـه ـم ــة لـ ـل ــوق ــوف ب ـجــانــب
أص ـحــاب امل ـحــال الـتـجــاريــة فــي هــذه
الـ ـ ـظ ـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ال ـص ـع ـبــة ت ـش ـمــل ب ـعــض اإلعـ ـف ــاء ات
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــاريـ ـ ــف والـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ـض ـ ــات
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مكتب «الفاو» 8 :موظفين
يتقاضون  1.5مليون دوالر
ّ
أوض ـحــت أن املـبـلــغ ي ـتــوزع عـلــى الشكل
اآلت ــي :روات ــب  8اخـتـصــاصـيــن دولـيــن
ب ـم ــن ف ـي ـهــم امل ـن ـس ــق ال ــوط ـن ــي لـلـمـكـتــب
وتقدر بقيمة  1.5مليون دوالر ،رواتب 3
َ
(مساعدين وأمني سر)
موظفني وطنيني
ُ
وت ّ
قدر ب ـ  150ألف دوالر ،كلفة استشارات
وس ـف ــر وت ــدري ــب وأم ـ ــور مـخـتـلـفــة وفـقــا
ملتطلبات املكتب وتقدر بقيمة  350ألف
دوالر .الوزير السابق للزراعة ّبرر صرف
هذا املبلغ بما يمكن أن يجنيه لبنان من

 1.5مليون دوالر بدل رواتب
ثمانية موظفين في
المكتب اإلقليمي الفرعي
لـ«الفاو» في بيروتّ .
الحجة
أن هؤالء اختصاصيون
دوليون .لكن أحدًا لم يقل
لماذا يحتاج مكتب فرعي
أنشئ أخيرًا في بيروت إلى
ثمانية اختصاصيين دوليين،
ولماذا على الدولة أن تدفع
مليوني دوالر من المال العام ديوان المحاسبة :ميزانية
لتشغيل هذا الفرع؟
مكتب «الفاو» ال تراعي

مصالح الدولة اللبنانية

إيلي الفرزلي
فــي  29آذار  ،2019أق ـ ّـر مـجـلــس ال ـنــواب
قانونًا يــوافــق فيه على إب ــرام اتـفــاق مع
منظمة األغذية والــزراعــة لألمم املتحدة
«ف ـ ــاو» يـتـعـلــق بــإن ـشــاء مـكـتــب املـنـظـمــة
اإلقـلـيـمــي الـفــرعــي لـبـلــدان امل ـشــرق .وفــي
مـ ــا ن ـص ــت ع ـل ـي ــه االتـ ـف ــاقـ ـي ــة أن تـتـخــذ
الحكومة اللبنانية الترتيبات الــازمــة
لــدفــع أقـســاط سنوية قيمتها  2مليون
دوالر إلى املنظمة لتغطية نفقات املكتب
اإلقـلـيـمــي ال ـفــرعــي ،مــن دون أن توضح
آلية توزيعها.
ف ــي  19أي ـ ـلـ ــول ،أعـ ـ ـ ّـدت وزارة ال ــزراع ــة
مشروع القرار الرامي إلى إعطاء املكتب
قـيـمــة االشـ ـت ــراك الـبــالـغــة قـيـمـتــه 3.016
ّ
وحولته
مليارات ليرة (مليونا دوالر)
إلـ ــى دي ـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ألخـ ــذ مــواف ـق ـتــه
امل ـس ـب ـق ــة عـ ـل ــى صـ ـ ــرف املـ ـبـ ـل ــغ ،ب ـعــدمــا

وجود هذا املكتب على أراضيه ،لكنه لم
ُي ّ
برر سبب توزيع املبلغ على هذا الشكل.
ثمانية موظفني يتقاضون  1.5مليون
دوالر في السنة أي معدل الراتب الشهري
ل ـك ــل م ــوظ ــف س ـي ـك ــون  15.600دوالر!
الــافــت أن دي ــوان املـحــاسـبــة واف ــق على
هــذا العقد بحجة أن االتـفــاقـيــة ّ
صدقت
بـ ـق ــان ــون ،ت ـض ـمــن أي ـض ــا ق ـي ـمــة ال ـن ـف ـقــة.
لكن فــي املـقــابــل ،فقد جــاء فــي ال ـقــرار أن
التذرع بأن هذه الرواتب محددة بلوائح
الفاو ال يشكل تبريرًا نظرًا ّإلى املبالغة
في تحديد عــددهــم .كما توقف الديوان
عـنــد تـحـ ّـمــل لـبـنــان كلفة روا ّت ــب املنسق
اإلقليمي الـفــرعــي ،ال ــذي يمثل املنظمة،
وال ــذي يقتضي أن تدفع بنفسها راتبه

وليس الــدولــة اللبنانية (امل ــادة الرابعة
م ــن االت ـف ــاق ـي ــة) .كــذلــك يـتـطــرق ال ــدي ــوان
إل ــى الـقـيـمــة املــرتـفـعــة ل ــروات ــب املــوظـفــن
امل ـح ـل ـيــن ( 50ألـ ــف دوالر س ـنــويــا لكل
مــوظــف) ،مشيرًا إلــى أن رواتـبـهــم تفوق
روات ـ ـ ــب امل ــدي ــري ــن ال ـع ــام ــن ف ــي اإلدارة
الـلـبـنــانـيــة .وت ـس ــاءل ع ــن سـبــب تحديد
هــذه الــرواتــب بــالــدوالر بالرغم مــن أنها
تـعــود ملــوظـفــن لـبـنــانـيــن ،وبــالــرغــم من
أنها غير محددة في لوائح الفاو.
وي ـخ ـت ــم ال ـ ــدي ـ ــوان م ــاح ـظ ــات ــه بــال ـشــك
بجدية توزيع املبلغ ومراعاته ملصالح
الــدولــة اللبنانية والـحـفــاظ على مالها
ً
ال ـعــام ،مـتـســائــا عــن ج ــدوى تخصيص
 350ألف دوالر بدل استشارات وتدريب
وغـ ـي ــره ــا ،ف ـي ـم ــا ي ـش ـي ــر ب ـن ــد آخ ـ ــر إل ــى
التعاقد مــع ثمانية مستشارين بقيمة
 1.5مليون دوالر.
في خالصة القرار الذي أصدرته الغرفة
ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا ال ـق ــاض ــي م ـ ــروان ع ـبــود
وت ـض ــم الـقــاضـيـتــن لـيـنــا ح ــاي ــك وب ــوال
اس ـط ـف ــان ف ــي  ،2019/12/24وص ـ ّـدق ــه
رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــوان مـ ـحـ ـم ــد ب ـ ـ ـ ـ ــدران فــي
 ،2019/12/31امل ــواف ـق ــة ع ـلــى امل ـشــروع
مــع اشـتــراط األخــذ باملالحظات ال ــواردة
ف ــي بـ ـن ــاءات الـ ـق ــرار وت ـعــديــل االتـفــاقـيــة
وامل ــذك ــرات التطبيقية لـهــا بـمــا يـتــاءم
م ـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك ،وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ل ـ ـج ـ ـهـ ــة رواتـ ـ ـ ـ ــب
االخ ـت ـص ــاص ـي ــن وامل ــوظـ ـف ــن املـحـلـيــن
والدوليني.
كما أقر الديوان توصية مندوبة اإلدارة
وضــع تـقــاريــر فصلية وإبــاغــه بجميع
النفقات املصروفة وفقًا لهذه االتفاقية،
وخاصة املتعلق بالرواتب وعدم التعاقد
مع أي موظف أو خبير محلي أو دولي
قبل عــرض املــوضــوع على رقــابــة ديــوان
املحاسبة.

تقرير

تأجير الكوستابرافا يفجر الخالف
في بلدية الشويفات
(مروان طحطح)

احتضار األسواق
يسبق اندالع التحركات
االحتجاجية في وسط
العاصمة
هذاً الواقع ليس إال
دليال على أن التدخالت
التي قامت بها الشركة
في المدينة ليست
«مستدامة»

لــإي ـجــارات ،مــا مــن شــأنــه مـســاعــدة
امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ع ـلــى االس ـت ـم ــرار
رغم هذه الظروف» .وختمت بالقول
إن ال ـشــركــة «مـتـمـسـكــة بــإب ـقــاء هــذه
املساحة في وســط بيروت مفتوحة
لـلـجـمـيــع دون اس ـت ـث ـنــاء وع ـل ــى أتــم
االس ـت ـع ــداد ل ـل ـت ـعــاون م ــع أص ـحــاب
امل ـحــال الـتـجــاريــة بـمــا فـيــه مصلحة
الجميع».
وبـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــزل ع ـ ـ ــن أن ك ـ ـ ـ ــام الـ ـش ــرك ــة
يتناقض وما يقوله بعض أصحاب
ّ
ّ
املـ ـ ـح ـ ــال ،فـ ـ ــإن «خـ ـ ـس ـ ــارة» األسـ ـ ــواق
تـُلــك لــن يـشـعــر بـهــا بطبيعة الـحــال
املقيمون في لبنان من ذوي الدخل
املـ ـ ـ ُـح ـ ـ ــدود أو املـ ـ ـت ـ ــوس ـ ــط عـ ـم ــوم ــا،
وامل ـق ـي ـم ــون ف ــي ب ـي ــروت خـصــوصـ ًـا.
فكيف يمكنهم أن يفتقدوا مساحة
ال «ي ـن ـت ـم ــون» إل ـي ـه ــا؟ الـ ـض ــرر يـقــع
ً
أوال وأخ ـي ـرًا ع ـلــى أص ـح ــاب امل ـحــال
الـتـجــاريــة وعـلــى «ســولـيــديــر» التي

خـ ـس ــرت مـ ـ ـ ــردودًا ك ـب ـي ـرًا سـ ـ ــواء مــن
إيجارات املحال أو من خالل تراجع
اإلقـ ـ ـب ـ ــال عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــف الـ ـسـ ـي ــارات
الـتــي «ت ـ ّ
ـدر» بــدورهــا عــائــدات مهمة
للشركة.
يرى الخبير في التخطيط الحضري
ليفون تلفزيان أن مساحة األسواق
ال ُت ّ
عد حيزًا مدينيًا عامًا أو مساحة
فعلية لاللتقاء ،ذلك أن «سوليدير»
أرستها كمساحة استقطاب الفئات
املـ ـيـ ـس ــورة ال ـ ــدخ ـ ــل .ي ـ ــرى ت ـل ـفــزيــان
أن م ــا يـحـصــل حــال ـيــا وم ــا تـشـهــده
ً
ّ
األسـ ـ ـ ــواق ل ـي ــس إال دلـ ـي ــا ع ـل ــى أن
الـتــدخــات الـتــي قــامــت بـهــا الشركة
في املدينة ليست «مستدامة»« ،كما
أنها لم تأخذ بعني االعتبار الواقع
االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي لـلـبـلــد،
إذ تــم إس ـقــاط ن ـمــاذج إع ـمــار بـلــدان
مـثــل دب ــي وغ ـيــرهــا عـلـيـهــا مــن دون
ال ـت ـن ـ ّـب ــه ل ـخ ـصــوص ـيــة ال ـب ـل ــد ون ــوع

الـتـنـمـيــة ال ــذي يـحـتــاجــه وسـ ُطـهــا».
يـنـطـلــق ت ـل ـفــزيــان م ــن ه ــذه الــنـقـطــة
لـ ُـيـشـيــر إل ــى أن تــوجــه «ســولـيــديــر»
في كيفية استثمار وسط العاصمة
«كـ ـ ــان م ـح ـكــومــا ب ــال ـف ـش ــل ،ف ـه ــا ّهــو
ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ي ـ ـن ـ ـهـ ــار ع ـ ـنـ ــد أول خ ــض ــة
اجتماعية وسياسية واقتصادية،
وذل ـ ــك ب ـس ـبــب تـهـمـيــش ال ـش ــرك ــة ملــا
ُي ـع ــرف ب ـعــوامــل االس ـت ـ ُن ـهــاض الـتــي
يـفــرضـهــا الـتـخـطـيــط امل ــدن ــي والـتــي
ّ
ت ـحــتــم ال ـتــوســع ن ـحــو بـقـيــة املـ ــدن».
ُ
ويضيف في هذا الصدد« :لم تنتبه
س ــولـ ـي ــدي ــر ل ـ ـجـ ــرس اإلن ـ ـ ـ ـ ــذار ال ـ ــذي
قرعته االحتجاجات عــام  2015ولم
تتدارك التداعيات الناجمة عنها»،
ُم ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ســول ـيــديــر» أرادت
أن يكون الــوســط وأســواقـهــا جزيرة
مفصولة عن بقية املدينة« ،لكن ما
يحصل اليوم دليل على أن الوسط
ً
ال يمكن أن يكون معزوال».

ق ـب ــل شـ ـه ـ ٍـر ونـ ـص ــف شـ ـه ــر ،ط ـ ــرح عـلــى
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـمـ ــال م ـج ـل ــس ب ـل ــدي ــة مــدي ـنــة
ّ
الـ ـش ــويـ ـف ــات بـ ـن ــد ي ـت ـع ــل ــق بـ ــ«ت ــأجـ ـي ــر»
عقادر الكوستابرافا القائم على أطراف
امل ــديـ ـن ــة .ك ـ ــان أشـ ـب ــه ب ـب ـن ـ ٍـد ت ـف ـج ـيــري،
انتهت معه الجلسة بال اتفاق استدعى
تأجيل البند إلــى جلسة أخــرى .أول من
أمــس ،كــان املــوعــد فــي البلدية مـ ُـع البند
«ال ـخ ــاف ــي» ملـنــاقـشـتــه ،ب ـعــدمــا «أع ـط ــي
ً
أع ـض ــاء امل ـج ـلــس م ـج ــاال زم ـن ـيــا لــدرســه
وعــرض مقترحاتهم» ،قبل إق ــراره .لكن،
ك ـمــا املـ ــرة ال ـســاب ـقــة ،ل ــم «ي ـق ـطــع» الـبـنــد
بسبب الـتـعــارض فــي اآلراء بــن فريقني
في املجلس ،رئيس البلدية زيــاد حيدر
وع ـ ــدد م ــن األع ـ ـضـ ــاء ف ــي م ـق ــاب ــل فــريــق
آخر يضم «ممثلني عن الحزب التقدمي
اإلشتراكي» .هكذا ،رمي البند إلى جلسة
ثالثة .لكن ،هــذه الرمية لــم تنه الخالف
ح ــول أص ــل املـشـكـلــة :م ــا ال ــذي سنفعله
بالعقار؟
ثـمــة رأي ــان داخ ــل املـجـلــس ،واح ــد يدعو
ّ
سيدر على صندوق
لتأجير العقار الذي
ً
ال ـب ـلــديــة أمـ ـ ــواال ه ــي ف ــي أم ــس الـحــاجــة
إل ـي ـه ــا ف ــي هـ ــذا الـ ـظ ــرف الـ ـق ــات ــل ،وآخ ــر
يدعو إلقامة مــزاد للعقار أو استثماره
بطريقة تستفيد منها املنطقة وتعود
بالنفع عـلــى أبـنــائـهــا ،مــن خ ــال توفير
ف ـ ــرص عـ ـم ــل .بـ ــن ه ـ ــذا وذاك ،اس ـت ـع ـ ّـر
الـخــاف على الـعـقــار ،وبــدأ «التناتش»،
ولــو كالميًا ال ـيــوم ،حــول مصير العقار
ال ــذي يـعــود لبلدية الـشــويـفــات وحــدهــا

مسؤولية استثماره .وهــو العقار الذي
تبلغ مساحته نحو  600ألف متر مربع.
ال ـق ـصــة ك ـمــا ي ـس ــرده ــا رئ ـي ــس املـجـلــس
ال ـب ـلــدي ،زيـ ــاد ح ـي ــدر ،بـ ــدأت «م ــع تـقـ ّـدم
إح ـ ـ ـ ــدى ال ـ ـشـ ــركـ ــات ب ـ ـعـ ــرض ل ـل ـب ـل ــدي ــة،
تـسـتـثـمــر بـمــوجـبــه مـســاحــة م ــن الـعـقــار
لنصب ألــواح للطاقة الشمسية لتوليد

يرفض االشتراكي
عرضًا بمليار ليرة للبلدية
سنويًا لنصب ألواح
للطاقة الشمسية
الطاقة ،مقابل  OFFREللبلدية» ،مشيرًا
إلـ ـ ــى أن ق ـي ـم ــة اإليـ ـ ـج ـ ــار الـ ـت ــي ط ــرح ــت
«ب ـحــدود مـلـيــار لـيــرة لبنانية وش ــوي»
م ـقــابــل «امل ــزب ـل ــة ال ـل ــي ع ـم ـلــوهــا» .ولـئــن
ك ــان حـيــدر مــن املقتنعني بـهــذا الـعــرض
«كونه ّ
يعوض» ،إال أن «املجلس البلدي
لم يتخذ إلى اآلن أي قرار ،وال يزال األمر
ّ
مجرد دعوة للمناقشة».
فــي مقابل الــرئـيــس والـجـهــة الـتــي تدعم
قراره ،ثمة رأي يرفض تمرير هذا القرار
«الذي سيفتح الباب على صفقة جديدة

عـلــى حـســاب اه ــل الـشــوي ـفــات» ،عـلــى ما
يـقــول أح ــد امل ـعــارضــن .لـيــس ه ــؤالء من
دع ـ ــاة تـ ــرك األرض ب ــا اس ـت ـث ـم ــار ،كما
ي ـقــولــون ،ول ـكــن «ض ـمــن خ ـطــة تستفيد
منها املدينة وشبابها ،مــن خــال طرح
ال ـع ـقــار ل ـل ـمــزاد كــونــه مـلـكــا عــامــا بـلــديــا
ول ـي ــس ب ــال ـت ــراض ــي» .وه ــو م ــا يـعـتـبــره
رئيس البلدية غير قانوني «كون األرض
مـلـكــا عــامــا وال يـمـكــن طــرحـهــا لـلـمــزاد».
ث ـمــة وجـ ــه آخـ ــر م ــن الـ ـخ ــاف ،ف ـع ــدا عن
رف ـ ــض ب ـع ــض أعـ ـض ــاء امل ـج ـل ــس ل ـف ـكــرة
ال ـت ــأج ـي ــر ،ه ـن ــاك الـ ـخ ــاف حـ ــول وجـهــة
اسـتـثـمــار «الـشــركــة الـعــارضــة ل ــأرض».
ينطلق هؤالء من فكرة «أن األرض غنية
بغار امليثان الــذي يمكن استثماره في
توليد الـطــاقــة ،واملـثـيــر لــإسـتـغــراب هو
استخفاف رئيس البلدية بعقولنا إذ أن
العقار ليس مكانًا مثاليًا لتوليد الطاقة
الشمسية .وم ــاذا عــن مـخــاطــر انعكاس
الشمس على الطائرات؟».
ال قـ ـ ـ ــرار إل ـ ــى اآلن .م ـ ــا ي ـ ـجـ ــري ب ــروف ــا
مصغرة عن التوتر الذي سيصاحب هذا
املوضوع املطروح .فعقار الكوستابرافا
ل ـيــس م ـجــرد ع ـق ــار .ال ـع ـقــار ه ــو «ك ـنــز»،
ولهذا يمكن «فهم هذا اإلستنفار» ،على
مــا يقول أحــدهــم .أمــا السبب؟ فهو «أنــه
س ـي ـكــون مـنـطـقــة الـ ـص ــراع األخـ ـ ــرى بني
القوى التي ستسعى جاهزة للسيطرة
عليه لشراء الوالءات».
(األخبار)
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رياضة

رياضة
بوندسليغا

الكرة اللبنانية

صقال في معقل «النادي الخصم»

«شهر عسل» بين النجمة والعهد ...إلى مـتى؟

ّ
تحول افتتاح ّدورة «فورتين» في كرة
القدم التي ينظمها نادي العهد على
حدث استثنائي بوجود رئيس
ملعبه الى ٍ
نادي النجمة أسعد صقال جنبًا الى جنب
مع رئيس نادي العهد تميم سليمان،
بحضور رئيس نادي البرج نبيه ناصر ،حيث
حرك الثالثي كرة البداية لمباراة العهد
مع شباب الساحل ،وليفتح صقال
جديدة من العالقة.
وسليمان مرحلة ً
فهل تستمر طويال؟
عبد القادر سعد
رئيس نادي النجمة أسعد صقال في
ملعب العهد .خبر كــان حتى األمــس
ال ـ ـقـ ــريـ ــب ي ـص ـع ــب تـ ــوقـ ــع ح ـص ــول ــه.
فــالـعــاقــة بــن ص ـقــال ونـ ــادي الـعـهــد،
وتحديدًا مع الرئيس تميم سليمان،
لطاملا كــانــت تـتــراوح بــن «املـتــوتــرة»
و«املقطوعة» وخصوصًا مع نهائية
امل ـ ــوس ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي وف ـ ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة ه ــذا
املوسم في ظل التصريحات التي كان
يطلقها صـقــال وتتضمن تلميحات
وات ـهــامــات بـحــق ن ــادي الـعـهــد .توتر
العالقة بني الرئيسني انتقلت عدواه
ـري ،حـيــث
الـ ـ ــى الـ ـج ــان ــب الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ـ ُ
لـطــاملــا ك ــان الـسـجــال عـلــى أشـ ـ ّـده بني
ال ـج ـم ـهــوريــن ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي .لكن كما يقال «املصيبة
ّ
تجمع» شكل توقف النشاط الكروي
ف ــي لـبـنــان جـ ـ ّـراء األح ـ ــداث ال ـتــي يمر
بها لبنان مناسبة لعودة «الحرارة»
ب ــن ال ــرج ـل ــن .تـحـســن ت ــدري ـج ــي في
الـ ـع ــاق ــات وص ـ ــل ال ـ ــى م ــرح ـل ــة ل ـقــاء
الرئيسني في أحد األماكن العامة في
جـلـســة ض ـمــت ع ـ ــددًا م ــن اإلعــام ـيــن
واملعنيني بالشأن الكروي.
عودة املياه الى مجاريها بني الطرفني
ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر أثـ ـم ــر مـ ـش ــارك ــة نـ ــادي

ّ
حرك الرؤساء الثالثة سليمان وصقال وناصر ركلة البداية لمباراة العهد وشباب الساحل (عدنان الحاج علي)

الـنـجـمــة ف ــي الـ ـ ــدورة الــربــاع ـيــة الـتــي
ّ
ينظمها العهد بمشاركة نادي البرج
وش ـب ــاب ال ـســاحــل أي ـض ــا .ل ــم تتوقف
األجــواء اإليجابية عند حد املشاركة،
بل قرار اللجنة املنظمة برئاسة أمني
سر نادي العهد محمد عاصي إقامة
مـبــاراتــي املــرحـلــة الثانية بــن العهد
والنجمة ،والبرج مع شباب الساحل
على ملعب النجمة .يحرص عاصي
على تكريس هذه العالقة بني الرجلني

وتمتينها ملا له من تداعيات إيجابية
على عالقة الناديني ،وخصوصًا على
الصعيد الجماهيري.
أم ــس ،كــان الـلـقــاء فــي مكتب عاصي
فــي ملعب الـعـهــد بـحـضــور ع ــدد من
امل ـس ــؤول ــن ال ـك ــروي ــن ،ع ـلــى رأس ـهــم
رئـيــس ن ــادي الـبــرج نبيه نــاصــر في
ظ ــل غـ ـي ــاب ال ــرئ ـي ــس الـ ــرابـ ــع سـمـيــر
دب ــوق رئـيــس ن ــادي شـبــاب الساحل
الفريق الــرابــع املـشــارك فــي البطولة.

تسأل عن أسباب غياب دبــوق ،وهل
ّ
تتعلق بعتب دبوق على «أصدقائه»
فــي ال ـبــرج والـعـهــد لـعــدم التزامهما
بـمــا تــم االت ـف ــاق عليه فــي االجـتـمــاع
الخميس املتعلق باستكمال املوسم،
فـيـجـيــب رئ ـي ــس ن ـ ــادي ال ـع ـهــد بــأنــه
م ـ ــوج ـ ــود ف ـ ــي قـ ـ ـب ـ ــرص« .وإذا ك ــان
األستاذ سمير زعالن فنحن سنعمل
على مراضاته».
يـجـلــس ص ـقــال ف ــي مـكـتــب أم ــن سر

ن ـ ــادي ال ـع ـهــد م ـح ـمــد ع ــاص ــي تحت
صورة عمالقة لقميص نادي العهد
ّ
موقعة من الالعبني ووسط مجموعة
كبيرة جدًا من الكؤوس .يجلس إلى
يساره نائبه علي هشام السبع وإلى
يـمـيـنــه رئ ـي ــس الـ ـب ــرج ن ـب ـيــه نــاصــر.
وعـلــى بعد خطوتني يجلس رئيس
ٌ
مشهد
ن ــادي الـعـهــد تميم سـلـيـمــان.
يبدو غريبًا للوهلة األولــى ،لكن في
الــوقــت عينه مــريــح .مــن الـجـمـيــل أن

َ
رئيسي ناديني
تجد أن العالقة بني
ك ـب ـي ــري ــن ج ـ ـيـ ــدة .تـ ـس ــأل صـ ـق ــال عــن
أس ـب ــاب عـ ــودة امل ـي ــاه ال ــى مـجــاريـهــا
مع سليمان والعهد« .تميم شخص
طيب ج ـدًا وأن ــا أحـ ّـبــه على الصعيد
الشخصي ،وفــي ظــل توقف الــدوري
مــن الــواجــب أن تكون العالقة جيدة
بني جميع األطراف» يقول صقال في
حديث مع «األخبار».
وهــل ستستمر هــذه العالقة ،وكيف
سـيـتـقـ ّـبـلـهــا ج ـم ـهــور ال ـن ـج ـمــة؟ «مــع
ع ـ ــودة ال ـ ـ ــدوري وامل ـن ــاف ـس ــة سـتـعــود
الخصومة الـكــرويــة كما كــانــت .لكن
اآلن يـجــب أن ت ـكــون الـعــاقــة جـيــدة،
وخصوصًا في ظل األزمــة التي ّ
تمر
بها اللعبة بسبب األزمــة اللبنانية»
يضيف رئيس نادي النجمة.
ّ
سـ ـلـ ـيـ ـم ــان م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ي ـ ــؤك ـ ــد ع ـلــى
صـ ــواب ـ ـيـ ــة أن ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـعـ ــاقـ ــة بــن
الجميع جـيــدة .وحــن تسأله مــا إذا
ك ــان هـنــاك إمـكــانـيــة أن يـعــود زميله
صـقــال ال ــى تـصــريـحــاتــه الـنــاريــة في
حال عودة املنافسة في الدوري؟
ّ
«لـ ـي ــس مـ ــن املـ ـمـ ـك ــن ،بـ ــل مـ ــن امل ــؤك ــد
سـ ـيـ ـع ــود أس ـ ـعـ ــد ال ـ ــى ت ـص ــري ـح ــات ــه
السابقة» يجيب رئيس نادي العهد
ضاحكًا ويوافقه صقال على ذلك مع
ضحكة عالية.
وال يمكن ألي مراقب أن يرى الرجلني
في هذه الوضعية من العالقة الطيبة
دون أن ي ـت ـس ــاءل :ه ــل ه ــي مــوجـهــة
منافس ثالث؟
ضد طرف
ٍ
ـال ،فيأتي
ـ
ع
ـوت
ـ
ص
ـ
ب
ـؤال
ـ
س
تـطــرح ال ـ
ٍ

حضر افتتاح
الدورة رئيس نادي البرج
نبيه ناصر وغاب رئيس
نادي شباب الساحل
سمير دبوق

تصفيات كأس العالم

بايرن ميونخ  Xشالكه
لقاء قمة بين بطل  2017ووصيفه
لطالما شكلت المباراة التي تجمع بين بايرن ميونخ وشالكه قمة استثنائية في الدوري األلماني.
المنافس األبرز للعمالق البافاري قبل طفرة بروسيادورتموند ،غير أنه أخذبالتراجع
كان هذااألخير
ّ
مع مرور السنوات إثر اتباعه سياسة ُبيع النجوم لتحقيق األربــاح .آخر منافسة للفريقين على
زعامة الدوري كانت عام  2017حين ت ّوج بايرن ميونخ باللقب فيما حل شالكه وصيفًا .تراجع
األزرق الملكي بعدها في الموسم الماضي ليعود هذا الموسم إلى الواجهة بقيادة المدرب
الجديد ديفيد فاغنر .ستلعب المباراة اليوم على ملعب أليانز آرينا ( 19:30بتوقيت بيروت)
حسين فحص
قـبــل خـيـبــات األل ـف ـي ّــة ال ـج ــدي ــدة ،كــان
«األزرق امللكي» مرشحًا دائمًا للفوز
ّ
بألقاب الـبـطــوالت الـتــي يـشــارك بها،
ّ
حـيــث تـمــكــن مــن كـتــابــة تــاريــخ حافل
خــال مشواره في البطوالت املحلية
واألوروب ـ ـ ّـي ـ ــة .تـحـتــوي خ ــزائ ــن ن ــادي
شاكله على الكثير من األلـقــاب التي
ج ـ ـ ــاءت ع ـل ــى ف ـ ـتـ ــرات م ـت ـب ــاع ــدة بــن
َ
و .2011وكانت البطولة
عامي 1934
ّ
ّ
األول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـتـ ــي ح ــق ـق ـه ــا هـ ــي ب ـطــولــة
ّ
الدوري عام  ،1934تبعتها  6بطوالت
دوري أمل ــان ــي ،خـمــس ب ـطــوالت كــأس
أملــانـيــا ،كــأس السوبر األ ًملــانــي ،كأس
الـ ـ ـ ّـدوري األمل ــان ــي ،إض ــاف ــة إل ــى ف ــوزه
ً
بـ ـ ــالـ ـ ـ ّـدوري األوروبـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ّـرة واحـ ـ ــدة.
غ ـ ــاب ش ــال ـك ــه ب ـع ــده ــا ع ــن امل ـنــاف ـســة
عـلــى األل ـق ــاب لـفـتــرة طــويـلــة ،بـ ّعــد أن
أصـبــح يعتمد سياسة بيع النجوم
ّ
لــاسـ ّتـفــادة مــن عــوائــدهــا املــالـ ّـيــة ،إل
ّأن الــنــادي األملــانــي استطاع أن ّ
يقدم
موسمًا ّ
مميزًا في  2018/2017جعله
ّ
يحتل مركز الوصافة خلف العمالق
البافاري بايرن ميونخ .فشل بعدها
أنهى
شالكه في تكرار النجاح ،حيث ّ
بشكل كارثي ،متأثرًا
موسمه املاضي
ٍ
بـعــدم تعويض انتقال الــاعــب ليون
غــوريـتــزكــا إل ــى بــايــرن مـيــونـيــخ .تــاه
الـفــريــق حينها إث ــر اف ـت ـقــاده الــاعــب
الـ ــذي يـ ًـربــط ب ــن ال ــوس ــط وال ـه ـجــوم،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر امل ـس ـت ـمــر فــي
ال ــرس ــم ال ـت ـك ـت ـي ـكــي م ــن ِقـ ـب ــل امل ـ ــدرب
السابق دومينيكو تيديسكو ،ما أفقد
العديد من الالعبني الخصائص التي
ي ـم ـتــازون ب ـهــا .عـجــز حـيـنـهــا شالكه

درب فاغنر شباب دورتموند  4مواسم (ا ف ب)

ع ــن الـ ـف ــوز خـ ــال م ـب ــاري ــات ــه األول ـ ــى،
في انطالقةٍ هي األســوأ للنادي عبر
ت ــاريـ ـخ ــه .س ـل ـس ـلــة مـ ـب ــاري ــات سـيـئــة
اس ـت ـم ـ ّـرت ع ـلــى مـ ــدار امل ــوس ــم بـشـكـ ٍـل
ّ
م ـ ـت ـ ـقـ ــطـ ــع ،ح ـ ـتـ ــى جـ ـ ـ ـ ــاءت رصـ ــاصـ ــة
ال ــرحـ ـم ــة لـ ـلـ ـم ــدرب ت ـي ــدي ـس ـك ــو بـعــد
خسارته بنتيجة  0-7أمام مانشستر
سيتي .تم استبدال تيديسكو بعدها
باملدرب املؤقت هوب ستيفينز ،الذي
ّ
ت ـمــكــن م ــن إب ـق ــاء ال ـف ــري ــق ف ــي دوري
ّ
األضـ ـ ـ ـ ــواء ،ل ـي ـع ــن ب ـع ــد ذل ـ ــك دي ـف ـيــد

فــاغ ـنــر ع ـلــى رأس ال ـع ــارض ــة الـفـنـيــة
للفريق مطلع املوسم الحالي.
ت ـحـ ٍّـد كـبـيــر عــاشــه املـ ــدرب الـجــديــد في
شــال ـكــه ،ب ـعــد أن ك ــان مـطــالـبــا بــإعــادة
الفريق إلى الواجهة دون الدعم الالزم
م ــن اإلدارة .امل ـ ــدرب نـفـســه ك ــان تحت
ض ـغــط م ـضــاعــف إثـ ــر إق ــال ـت ــه املــوســم
امل ــاض ــي م ــن ن ـ ــادي هــادرس ـف ـي ـلــد بعد
هـ ـب ــوط الـ ـف ــري ــق .ف ـ ــور إعـ ــانـ ــه م ــدرب ــا
ل ـشــال ـكــه ،ان ـق ـســم ال ــوس ــط األزرق بني
ّ
مؤيد ومعارض ،نظرًا إلى عدم مالءمة

ً
مسيرة فاغنر مع تاريخ النادي ،إضافة
إلى شغله سابقًا منصب مدرب شباب
ب ــروس ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد (غ ــري ــم شــالـكــه
األول) ملــدة  4سنوات ونصف .تغيرت
نـ ـظ ــرة ال ـج ـم ــاه ـي ــر بـ ـع ــده ــا ،لـيـصـبــح
فــاغ ـنــر ال ــرج ــل األول ف ــي شــال ـكــه بعد
أن أعــاد الفريق إلــى مساره الصحيح.
ن ـت ــائ ــج إي ـج ــاب ـي ــة وأداء م ـق ـنــع وض ــع
الفريق في املركز الخامس ،مبتعدًا عن
ّ
املتصدر اليبزغ بـ 7نقاط .في األسبوع
املاضي ،افتتح شالكه النصف الثاني
ـوز مقنع أم ــام بروسيا
مــن املــوســم ب ـفـ ٍ
مونشيغالدباخ ( .)0-2فــوز مهم رفع
حصيلة األزرق امللكي إلى  9انتصارات
في آخر  10مواجهات للفريق.
م ـ ـبـ ــاراة ص ـع ـبــة ت ـن ـت ـظــر ش ــال ـك ــه أم ــام
ّ
سيعول فاغنر خاللها
بايرن ميونخ،
على عــودة نجمه الشاب املغربي أمني
حارث بعد أن غاب في ًاألسبوع املاضي
ّ
بداعي اإلصابة ،إضافة إلى تألق الخط
األمامي بقيادة رامان والوافد الجديد
غريغوريتش الــذي سجل في مباراته
األولى أمام غالدباخ هدفًا وساهم في
الثاني.
أنهى شالكه املوسم املاضي في املركز
الرابع عشر برصيد  33نقطة ،مبتعدًا
ع ــن ال ـب ـطــل ب ــاي ــرن م ـيــونــخ ب ـف ــارق 45
نقطة كــامـلــة .فــي حــال فــوز شالكه في
م ـ ـبـ ــاراة ال ـ ـيـ ــوم ،س ـي ـت ـع ــادل ال ـفــري ـقــان
ّ
برصيد  36نقطة لكل منهما ،ما يعكس
ال ـت ـط ـ ّـور ال ـك ـب ـيــر الـ ــذي ي ـعــرفــه شــالـكــه
هــذا املوسم مع فاغنر .يتسلح شالكه
ب ــال ـت ــاري ــخ مل ــواج ـه ــة م ـنــاف ـســه األزلـ ــي
فــي ال ـ ــدوري ،فــرغــم الـتــرشـيـحــات التي
تـصـ ّـب فــي صــالــح الـعـمــاق ال ـبــافــاري،
ت ـب ـق ــى لـ ـل ــدي ــرب ــي ح ـ ـسـ ــابـ ـ ٌ
ـات أخ ـ ـ ــرى.
ّ
تحسن البايرن بعد إقالة املدرب نيكو
كــوفــاتــش ،حـيــث ع ــاد امل ـ ــدرب الـجــديــد
هانسي فليك بــالـتــوازن املطلوب على
املنظومة .يحتل الفريق املركز الثاني
فــي ال ــدوري برصيد  36نقطة مبتعدًا
عـ ــن املـ ـتـ ـص ـ ّـدر الي ـ ـبـ ــزغ بـ ــأربـ ــع ن ـق ــاط.
ان ـت ـص ــار ف ــي م ـ ـبـ ــاراة الـ ـي ــوم سـيـبـقــي
ع ـل ــى حـ ـظ ــوظ الـ ـب ــاف ــاري ــن ل ــاق ـت ــراب
أكثر من الصدارة ،وهو ما ّ
يعول عليه
ف ـل ـيــك ب ـف ـعــل هـ ـ ـ ّـداف ال ـف ــري ــق روب ـي ــرت
ليفاندوفسكي ،صاحب الـ 20هدفًا.

حول العالم

المرحلة الثانية من تحضيرات منتخب لبنان تنطلق االثنين
حدد الجهاز الفني ملنتخب لبنان لكرة
القدم مواعيد  6حصص تدريبية ،بدءًا
من االثنني  27كانون الثاني الجاري
(الـ ـس ــاع ــة ال ـ ـ ـ  12ظـ ـهـ ـرًا) ع ـل ــى مـلـعــب
ّ
املـجـ ّـمــع املهني فــي بئر حـســن ،تشكل
قسمًا جديدًا من البرنامج التحضيري
للمباراة املقررة مع تركمانستان على
أرض ـ ـهـ ــا فـ ــي  31آذار املـ ـقـ ـب ــل ،ضـمــن
التصفيات املــزدوجــة لنهائيات كأس
الـ ـع ــال ــم «قـ ـط ــر  »2022وك ـ ـ ــأس آس ـيــا
«الصني .»2023
وتراعي املواعيد الستة املقررة أيام 27
و 28الجاري و 17و 18و 27و 28شباط
امل ـق ـب ــل اس ـت ـح ـق ــاق ــات نـ ـ َ
ـاديـ ــي ال ـع ـهــد
واألن ـصــار فــي مسابقة كــأس االتـحــاد
اآلسيوي وتحضيراتهما لهما محليًا
وخارجيًا.
وكــان املنتخب قــد استأنف تدريباته
أواخ ـ ـ ـ ــر كـ ــانـ ــون األول املـ ــاضـ ــي عـلــى
ملعب نادي األنصار بمعدل حصتني
أسبوعيًا فــي إطــار برنامج تنشيطي
أشـ ــرف عـلـيــه أع ـض ــاء ال ـج ـهــاز الـفـنــي:
ج ـم ــال ط ــه وي ــوس ــف م ـح ـمــد ومـ ــدرب
حراس املرمى وحيد فتال.
وب ـعــد ع ــودة امل ــدي ــر الـفـنــي الــرومــانــي
ليفيو تشيوبوتاريو ومواطنه مدرب
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ستقتصر تمارين المنتخب على  14العبًا (عدنان الحاج علي)

اللياقة لوتشيان باوون من إجازة في
بلدهماُ ،وضــع برنامج القسم الثاني
خ ــال اجـتـمــاع ُع ـقــد مــع رئ ـيــس لجنة
املـنـتـخـبــات عـضــو الـلـجـنــة التنفيذية
الدكتور مازن قبيسي ومدير املنتخب
فؤاد بلهوان.
وك ــان تـشـيــوبــوتــاريــو قــد ق ــاد املــرانــن
ال ـ ـلـ ــذيـ ــن أقـ ـيـ ـم ــا االث ـ ـن ـ ــن وال ـ ـثـ ــاثـ ــاء
املاضيني على ملعب األنصار .وخالل
اج ـت ـم ــاع ــه ب ــال ــاعـ ـب ــن ،أب ـ ــدى امل ــدي ــر
ال ـف ـنــي ارت ـي ــاح ــه ل ـح ـصــص ال ـتــدريــب
الـتـنـشـيـطـيــة ال ـتــي أج ــراه ــا املـنـتـخــب،
ول ـل ـت ـع ــاون ال ـق ــائ ــم وت ــوف ـي ــر االت ـح ــاد
اإلمـكــانــات املتاحة لتحقيق املطلوب.
وشـ ـ ـ ــدد عـ ـل ــى أهـ ـمـ ـي ــة املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاراة أم ـ ــام
تــرك ـمــان ـس ـتــان ع ـل ــى أرض ـ ـهـ ــا ،م ــؤك ـدًا
أن «هــدفـنــا ينحصر فــي ال ـفــوز بـهــا»،
مشيرًا إلــى أن التحضير سيتصاعد
تدريجًا ،على رغــم الـظــروف املحيطة.
وأض ـ ـ ــاف «ع ـل ـي ـنــا أن ن ـث ــق ب ـقــدرات ـنــا
ونوظفها كما يجب».
وكــانــت نية الـجـهــاز الفني للمنتخب
إقامة التمارين بشكل يومي ،لكن عدم
ق ــدرة العـبــي األن ـصــار عـلــى االلـتـحــاق
ّ
ب ــالـ ـتـ ـم ــاري ــن قـ ــل ــص عـ ـ ــدد ال ـح ـصــص
ال ـت ــدري ـب ـي ــة .ف ــامل ــدي ــر ال ـف ـن ــي ال ـجــديــد

لفريق األنصار العراقي عبد الوهاب
أبــو الهيل قــرر إقــامــة تمرينني يوميًا
لــاع ـب ـيــه ق ـب ــل ل ـق ــاء فــري ـق ــه األول فــي
مـســابـقــة ك ــأس االت ـحــاد اآلس ـي ــوي في
ال ـعــاشــر م ــن ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل .وهـ ــذا ما
سيؤدي الى غياب العبي األنصار عن
تمارين املنتخب والتي ستقتصر على
 14العبًا هم :الحارسان أحمد تكتوك
وعلي ضاهر ،إضافة الى :حسني زين،
ن ــور م ـن ـصــور ،مـحـمــد ح ـي ــدر ،حسني
م ـنــذر ،قــاســم ال ــزي ــن ،عـبــد ال ـلــه عيش،
نادر مطر ،حسني رزق ،حسن كوراني،
م ـح ـم ــد زي ـ ـ ــن طـ ـ ـح ـ ــان ،أح ـ ـمـ ــد ج ـل ــول
وخ ـل ـي ــل خ ـم ـيــس (ف ـ ــي ح ـ ــال ال ـت ـحــاق
األخير بالتمارين) .فيما يغيب العبو
األنـصــار وهــم :معتز بالله الجنيدي،
ح ـس ــن ش ـع ـي ـتــو (شـ ـب ــريـ ـك ــو) ،ع ــدن ــان
ح ـيــدر ،حـســن مـعـتــوق ،ســونــي سعد،
حسن شعيتو (موني) ،حسن بيطار،
نصار نصار وأحمد حجازي ،اضافة
الى عدنان حيدر املوجود في النروج.
كـمــا يـغـيــب الــاع ـبــون املـحـتــرفــون في
ال ـ ـخـ ــارج ،وه ـ ــم :م ـه ــدي خ ـل ـيــل ،ربـيــع
عطايا ،بــاســل ج ــرادي ،هــال الحلوة،
أليكس ملكي ،فيليكس ملكي ،جــوان
العمري وعمر شعبان.

الرد مباشرة من رئيس نادي العهد
«هي ليست موجهة ضد أي شخص
وع ـل ــى ج ـم ـيــع األط ـ ـ ــراف أن ي ـكــونــوا
على عالقة طيبة .وإذا كان هناك أي
إش ـكــاالت بــن طــرفــن فــأنــا سأسعى
ّ
الـ ـ ــى حـ ــل ـ ـهـ ــا» .أمـ ـ ـ ـ ٌـر ي ـ ـعـ ــود وي ـ ـكـ ــرره
سليمان لــدى انتهاء الجلسة ،حيث
يشدد «لو سمحت ،ال نريد أن يظهر
أننا فــي تحالفات ضــد أي شخص»
يـ ـق ــول س ـل ـي ـمــان ق ـب ــل االنـ ـتـ ـق ــال ال ــى
امل ـل ـعــب ملـتــابـعــة املـ ـب ــاراة ب ــن الـعـهــد
وشباب الساحل التي عادت وانتهت
بــال ـت ـعــادل  1-1ح ـيــث س ـ ّـج ــل للعهد
طارق العلي في الدقيقة  82من ركلة
جــزاء ،وللساحل وسيم عبد الهادي
في الدقيقة .59
االستحقاق األهــم للطرفني سيكون
ي ــوم الخميس عـنــد الـســاعــة الثانية
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف حـ ـ ــن يـ ـلـ ـتـ ـق ــي ال ـن ـج ـم ــة
والعهد على ملعب النجمة بحضور
جمهوري الفريقني.
ت ـس ــأل ال ـح ــاض ــري ــن ف ــي «ال ـج ـل ـســة»
ع ــن إم ـكــان ـيــة أن تـحـصــل إش ـك ــاالت،
فيجيب صـقــال سريعًا ويــؤيــد أمني
س ــر ال ـع ـهــد مـحـمــد ع ــاص ــي ب ــأن ــه لن
يحصل أي شيء« .سأنزل أنا وتميم
ال ــى وس ــط امل ـل ـعــب يـ ـدًا ب ـيــد ونـطـلــب
م ــن ال ـج ـم ـه ــوري ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ــروح
ّ
ال ــري ــاض ـي ــة وأؤك ـ ـ ـ ــد ل ــك ل ــن يـحـصــل
شيء».

ثالث ميداليات للبنان في مبارزة العرب

فوز هوبس وخسارة بيروت في دبي
لم تكن بداية مشوار فريق بيروت موفقة ضمن
دورة دبي لكرة السلة بعدما خسر مباراته األولى
أمام فريق الرادسي التونسي  86-85بعد تمديد
الوقت .وأهدر فريق بيروت فوزًا كان في متناول
يــده قبل أربــع ثــوان على نهاية املـبــاراة حني تقدم
 84-85من رمية ثالثية لالعبه باتريك عبود .لكن
التونسيني خطفوا الفوز في الثانية األخيرة ليفوز
الرادسي التونسي .لكن فريق هوبس ممثل لبنان
الثالث بعد الرياضي وبيروت نجح في التعويض
وف ــاز عـلــى الــوثـبــة ال ـس ــوري  .87-91وتستكمل
الـ ـ ـ ــدورة الـ ـي ــوم ب ـل ـق ــاءي ال ــري ــاض ــي م ــع االتـ ـح ــاد
السكندري عند الساعة الخامسة بتوقيت بيروت،
وبيروت مع االتحاد الحلبي عند الساعة السابعة.

أحرز لبنان ميداليتني ذهبيتني وميدالية برونزية
فــي بطولة الـعــرب لـلـمـبــارزة لــأشـبــال والناشئني
الـتــي جــرت فــي العاصمة البحرينية املـنــامــة عبر
الالعبتني لني جدعون وماري جو أبو جودة.
فقد أح ــرزت املغتربة اللبنانية فــي اإلمـ ــارات لني
جــدعــون ،العـبــة ن ــادي امل ــون ال س ــال ،لقب بطولة
ال ـعــرب لـفـئــة ال ـش ـبــات ( 17سـنــة وم ــا دون) في
سيف املبارزة بعد تحقيقها سلسلة انتصارات
دون أي خـســارة ،وقــد فــازت فــي املـبــاراة النهائية
على الالعبة السورية ماري العلي بنتيجة  15ملسة
مقابل  .9أمــا م ــاري جــو أبــو ج ــودة ،العـبــة نــادي
املون ال سال ،فقد أحرزت امليدالية الذهبية في فئة
الناشئات ( 20سنة وما دون) في سيف املبارزة،
وعادت وأحــرزت في اليوم عينه ،وعلى الرغم من
املـجـهــود الكبير ال ــذي وضعته فــي بطولة سيف
املبارزة ،امليدالية البرونزية في سالح الشيش لفئة
الناشئات  20سنة وما دون .رافــق البعثة املدرب
الوطني الدولي محمود علي أحمد.

ّ
«كورونا» يؤثر
على تصفيات األولمبياد

أع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة أم ـ ــس نـقــل
التصفيات املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو  2020في

رياضة املالكمة إلى األردن في آذار /مارس املقبل
بعدما كانت مقررة في شباط /فبراير املقبل في
مــديـنــة ووهـ ــان الصينية وذل ــك بـسـبــب فـيــروس
كورونا .وكانت الدورة التأهيلية ،إحدى الدورات
القارية الخمس املؤهلة إلى أوملبياد طوكيو 2020
واملتعلقة بمناطق آسيا وأوقيانوسيا ،مقررة في
الفترة مــن  3إلــى  14شـبــاط /فبراير فــي مدينة
ّ
املستجد .وكانت
ووهان ،مركز فيروس كورونا
اللجنة األوملبية الدولية قد أعلنت األربـعــاء إلغاء
ال ـ ــدورة الـتــأهـيـلـيــة ،لـكـنـهــا أعـ ــادت أم ــس الجمعة
برمجتها إلى الفترة من  3إلى  11آذار /مارس في
األردن .وبسبب إيقاف االتحاد الدولي للمالكمة،
ُ َ َّ
تنظ ُم الــدورات التأهيلية لأللعاب األوملبية وكذلك
البطولة األوملبية من قبل مجموعة عمل خاصة
بــاملــاك ـمــة أن ـشــأت ـهــا ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة.
وأوضحت اللجنة االوملبية الدولية أنه «بعد تحليل
معمق للبدائل ،وافقت مجموعة العمل الخاصة
باملالكمة على اقـتــراح اللجنة األوملـبـيــة األردنـيــة
لتأكيد مواعيد ومكان املسابقة في أســرع وقت
ً
ممكن ،ملا فيه مصلحة الرياضيني» .وفضال عن
دورة املالكمة ،تم نقل مباريات تأهيلية ملسابقة
كــرة الـقــدم النسوية فــي أوملبياد طوكيو ،2020
والتي كانت مقررة في شباط /فبراير في ووهان،
إلى شرق البالد.
(األخبار ،أ ف ب)
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رياضة

رياضة
االن ـت ـقــاالت .اإلجــابــة ال تـبــدو سهلة،
ولكن واحــدة من األمــور املهمة التي
ُ
ت ـب ـق ــي ال ــاعـ ـب ــن فـ ــي التـ ـسـ ـي ــو ،هــي
حبهم ملدينة روما ،كعاصمة من بني
أجمل العواصم األوروبية.
الصراعات بني الفريقني تمتد أيضًا
إلــى خــارج امللعب ،فـنــادي العاصمة
رومــا هــو فريق الشعب ،بينما على
الجهة املقابلة فإن التسيو هو فريق
اليمني املتطرف في إيطاليا .الفريق
الذي تطلق من مدرجاته أسوأ وأكثر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارات ع ـن ـص ــري ــة تـ ـج ــاه بـعــض
الالعبني أصحاب األصول األفريقية
كماريو بالوتيلي على سبيل املثال.
فـ ـنـ ـي ــا ،ل ـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ــع ن ـ ـ ـ ــادي روم ـ ــا
مجاراة النمط املستقيم الــذي يسير
عليه ن ــادي التـسـيــو مـنــذ  11مـبــاراة
ّ
ّ
املتكون من
املميز
متتالية .الثالثي
تشيرو ايموبيلي ه ـ ّـداف الــدوريــات
األوروب ـي ــة الخمسة الـكـبــرى ،لويس
ألبرتو اإلسباني املميز ،والعب خط
الــوســط ميلينكوفيتش سافيتش.
هذا الثالثي الذي يمكن تقدير سعره
ب ـح ــوال ــى  120م ـل ـي ــون يـ ـ ــورو كــأقــل
تـقــديــر ،يمكنه الــدخــول فــي عمق أي
خط دفاع يمكن أن يواجهه .وهذا ما
ً
حــدث فعال خــال مـبــاراة يوفنتوس
التي حقق خاللها التسيو انتصارًا
كبيرًا بنتيجة  .1-3مباراة «الدربي»
دائ ـ ـمـ ــا مـ ــا تـ ـك ــون ص ـع ـب ــة ،وم ـل ـي ـئــة
باملشاعر والـنــديــة فــي الــوقــت عينه،
وال وجـ ـ ـ ـ ــود ملـ ـ ــراكـ ـ ــز تـ ـ ـح ـ ــدد ه ــوي ــة
وترتيب الناديني املتنافسني .دربي
العاصمة سيبقى كذلك ،ولن يتغير
مهما ضعف شأن الفريقني.

يوفي  xنابولي

تبدو حظوظ التسيو أكبر للفوز بالدوري (ا ف ب)

كالشيو

مواجهات كبيرة في إيطاليا

«دربي ديال كابيتالي»
ّ
يتصدر المشهد
سيكون عشاق «جنة كرة القدم»
كما كان يعرف الدوري اإلطالي سابقًا
على موعد مع مباراتين من العيار
الثقيل في نهاية األسبوع ،حيث
يستضيف نادي الجنوب نابولي في
ملعبه سان باولو متصدر الدوري
وحامل اللقب في السنوات األخيرة
الماضية يوفنتوس .في المقابل،
سيمتلئ ملعب «األولمبيكو» عن
آخره عندما يصبح مسرحًا إلحدى
أكثر المباريات حماسة في العالم ربما،
«دربي ديال كابيتالي» أو كما ُيعرف
بدربي العاصمة اإليطالية بين كل من
روما والتسيو المميز هذا الموسم
حسن رمضان
ال تـ ـ ـ ــزال دمـ ـ ـ ــوع امل ـ ــداف ـ ــع اإليـ ـط ــال ــي
السابق فيديريكو بالزاريتي في عام
 2013حــاضــرة فــي أذه ــان مشجعي
«الـ ـج ــال ــوروس ــي» .ي ــذك ــرون املـشـهــد
ب ـك ــل ت ـفــاص ـي ـلــه ،ك ـي ــف ال ي ــذك ــرون ــه

وه ــو ف ــي إحـ ــدى م ـب ــاري ــات ال ــدرب ــي.
كان هدف التقدم لروما على األعداء
التسيو ،لن ينسى بالزاريتي نفسه
هذا الهدف ،الذي كان مليئًا باملشاعر
الحقيقية ،لالعب يلعب حفاظًا على
كــرامــة قميصه ،حـفــاظــا عـلــى سمعة
ن ــادي ــه ،حـفــاظــا عـلــى مــديـنـتــه روم ــا.
ه ـ ــدف ب ــال ــزاريـ ـت ــي ف ــي «درب ـ ـ ــي دي ــل
كوبولوني» تفاعلت معه الجماهير
ب ـطــري ـقــة «ه ـس ـت ـي ــري ــة» ،ف ـم ـن ـهــم مــن
ان ـ ـضـ ــم إلـ ـ ــى بـ ــالـ ــزاري ـ ـتـ ــي فـ ــي ح ــال ــة
البكاء ،ومنهم مــن ظهرت انفعاالته
ب ـش ـكــل غ ــري ــب ل ــم ي ـش ــاه ــده زمـ ــاؤه
مـ ــن ذي قـ ـب ــلّ ،
ردات ف ـع ــل مـ ــن هـنــا
وه ـنــاك ،جعلت مــن ملعب الفريقني
«األومل ـب ـي ـكــو» مـســرحــا إلح ــدى أكـثــر
الـلـحـظــات تــأث ـرًا فــي تــاريــخ الــدربــي.
ه ـكــذا تـعـيــش الـجـمــاهـيــر اإليـطــالـيــة
ح ـ ـ ــدث درب ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــاص ـ ـمـ ــة ،الـ ــدربـ ــي
ال ــذي يعشقه ّ الـجـمـيــع مــن متابعني
وجماهير ونقاد ومحللني إيطاليني
كــانــوا أو غير إيطاليني .هــو الدربي
ال ـ ــذي ي ــدف ــع امل ـش ــاه ــدي ــن إلـ ــى حــالــة
«التنبه» خــال مشاهدتهم ألحداثه
ولـ ـلـ ـحـ ـظ ــات ــه ال ـ ـحـ ــاس ـ ـمـ ــة واملـ ـلـ ـيـ ـئ ــة
َ
ب ـعــامــلــي امل ـنــاف ـســة وال ـن ــدي ــة الـلــذيــن
يضيفان نكهة مميزة ونـ ــادرة .لكن
الــدربــي هــذه السنة سيكون مختلفًا
عن سابقيه ،كيف؟ وما هي األسباب
التي تجعل من نادي التسيو املرشح
األكبر لحسم اللقاء؟

سلسلة ّ
مميزة
 11مـبــاراة متتالية فــي «الكالشيو»
ح ـقــق خــال ـهــا ف ــري ــق املـ ـ ــدرب املـمـيــز
سيموني انزاغي  11انتصارًا .األرقام
تتحدث عن نفسها 11 ،فوزًا لالتسيو
ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،ت ـش ـي ــرو
ايموبيلي يمتلك في رصيده  23هدفًا
في صــدارة ّ
هدافي الــدوري اإليطالي
ه ــذا امل ــوس ــم .يـبـتـعــد ايـمــوبـيـلــي عن
أقرب مالحقيه كريستيانو رونالدو
ال ـبــرت ـغــالــي م ـهــاجــم يــوف ـن ـتــوس ب ــ7
أهـ ــداف ،إذ يملك رون ــال ــدو  16هدفًا
ف ـقــط .يـحـتــل التـسـيــو امل ــرك ــز الـثــالــث
خـ ـل ــف ك ـ ــل م ـ ــن ان ـ ـتـ ــر وي ــوفـ ـنـ ـت ــوس
بــرص ـيــد  45ن ـق ـطــة ،ي ـت ـكــون ال ـف ــارق
بني نــادي العاصمة وصاحب املركز
ال ـث ــان ــي إنـ ـت ــر م ــن ن ـق ـط ـتــن اث ـن ـتــن.
اقـ ـت ــراب الت ـس ـيــو م ــن م ــراك ــز املـقــدمــة
هــذا املــوســم يعتمد على الكثير من
العوامل ،لعل أبرزها املدرب انزاغي،
ال ــذي عـلــم مــن أي ــن تــؤكــل الـكـتــف في
ال ـ ــدوري ،كـيــف ال وه ــو مــن حـقــق 11
ان ـت ـصــارًا متتاليًا حـتــى اآلن ،وهــذه
النتائج تــدل على الـثـبــات واالل ـتــزام
الـلــذيــن يتمتع بهما ن ــادي التسيو.
في ديربي الجنوب  -نظرًا إلى موقع
العاصمة روما في النصف الجنوبي
 ال يـمـكــن أن ت ـك ــون ن ـهــايــة الـلـقــاءوديــة ،وفيها روح رياضية ،بل على
الـعـكــس ت ـمــامــا ،ف ــاألج ــواء دائ ـم ــا ما

تكون مشحونة ،وحكم اللقاء يوزع
البطاقات الصفراء على الجميع.
فـنـيــا ،يـعـتـمــد فــريــق املـ ــدرب انــزاغــي
على صانع األلعاب اإلسباني وابن
م ــدرس ــة «الم ــاسـ ـي ــا» ال ـكــاتــالــون ـيــة،
لـ ــويـ ــس أل ـ ـبـ ــرتـ ــو ب ـص ـف ـت ــه «مـ ـح ــرك
الفريق» وأكـثــر الالعبني ملسًا للكرة
إلى جانب العب خط الوسط الكبير
الـ ـحـ ـج ــم واألداء فـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت،
سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.
األخير ،من بني أكثر الالعبني الذين
ي ـ ــزداد ال ـط ـلــب عـلـيـهــم م ــع ب ــداي ــة كل
ً
شتاء.
سوق لالنتقاالت صيفًا كان أم
وفــي ســوق االنتقاالت الحالي هناك
العديد من األندية املهتمة به.
ل ـك ــن ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال ،ك ـي ــف يـحــافــظ
ان ـ ــزاغ ـ ــي عـ ـل ــى أفـ ـض ــل العـ ـبـ ـي ــه ،مــن
دون خ ـســارة أي مـنـهــم خ ــال ســوق

ّ
حقق يوفنتوس
الفوز على ضيفه
نابولي في المواجهات
الثالث الماضية

على الجهة املقابلة ،يستقبل نــادي
ن ــاب ــول ــي ف ــي مـعـقـلــه «س ـ ــان ب ــاول ــو»
مـتـصــدر ال ـ ــدوري يــوفـنـتــوس ضمن
الـ ـج ــول ــة ال ـ ــواح ـ ــدة والـ ـعـ ـش ــري ــن مــن
ال ـ ــدوري اإلي ـط ــال ــي .نــابــولــي ل ــم يعد
كـمــا ك ــان ســابـقــا مـنــذ رح ـيــل امل ــدرب
مــاوريـسـيــو س ــاري .نــابــولــي مــن بني
األنــديــة الـتــي لــم تستطع االنـسـجــام
م ــع مـ ــدرب صــاحــب عـقـلـيــة مختلفة
عن تلك التي يملكها ســاري .يحتل
نــادي الجنوب اإليطالي املركز الــ11
في ترتيب الدوري ،برصيد  24نقطة
فـ ـق ــط ،بـ ــل إن ـ ــه ي ـب ـت ـعــد عـ ــن صــاحــب
املركز الـ 15ساسولو بفارق نقطتني.
ل ــم يـتــوقــع أح ــد ف ــي ال ـســابــق تــراجــع
ن ــاب ــول ــي ل ـي ـص ـبــح م ــن ب ــن األن ــدي ــة
التي ال تريد الجماهير مشاهدتها
بفعل أدائـهــا الضعيف .مــن الصعب
جدًا على رجال الجنوب تحت قيادة
مــدرب ـهــم ال ـش ــاب ج ـي ـنــارو غ ــات ــوزو،
م ـن ــاف ـس ــة زمـ ـ ــاء امل ـم ـي ــز ال ـب ــرازي ـل ــي
دوغ ـ ـ ــاس ك ــوس ـت ــا واملـ ـ ـ ــدرب س ــاري
وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــم املـ ـت ــألـ ـق ــان ح ــدي ـث ــا،
ك ــل م ــن األرج ـن ـت ـي ـنــي ب ــاول ــو دي ـبــاال
والـبــرتـغــالــي كريستيانو رون ــال ــدو.
يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس ي ـ ـمـ ــر ب ـ ـف ـ ـتـ ــرة ج ـ ـيـ ــدة،
نـقــاط ث ــاث ،تسجيل كــل مــن ديـبــاال
ورونالدو للكثير من األهداف ،عودة
روح التناغم لتظهر مــن جديد بعد
أن غابت املوسم املاضي تحت قيادة
املـ ـ ـ ــدرب اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو
الـيـغــري .كلها نـقــاط إيـجــابـيــة بــدأت
تظهر مع الوقت الــذي منحته إدارة
ال ــ«ب ـي ــان ـك ــو ن ـ ـيـ ــري» ل ـ ـسـ ــاري الـ ــذي
بـ ــدأ م ـ ـشـ ــواره هـ ــذا امل ــوس ــم بـنـتــائــج
م ـت ــواض ـع ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـع ــروض
ّ
اململة التي لم تعجب الجماهير مع
بداية املوسم الحالي .من بني النقاط
ُ
اإليجابية التي تحسب لساري ،هي
تـطــويــر امل ــداف ــع الـهــولـنــدي مــاتـيــاس
دي ليخت الــذي اختلف أداؤه كثيرًا
ّ
ّ
وقلت هفواته التي تمكن من التغلب
ّ
عليها وال ـتــي ســبـبــت لــه الـكـثـيــر من
بداية الدوري.
املشاكل مع
ّ
على ال ــورق ،حــقــق يوفنتوس الفوز
عـلــى ضيفه نــابــولــي فــي املــواجـهــات
الثالث املاضية ،وغـدًا ربما ستكون
امل ـب ــاراة الــرابـعــة تــوالـيــا الـتــي يحقق
فيها يوفنتوس الفوز على نابولي.
األخـيــر بــدأ موسمه بـصــورة كارثية
وهذه الصورة ال تزال مستمرة حتى
اليوم.

غراند سالم

أبرز مباريات نهاية األسبوع

أوساكا وسيرينا خارج بطولة أستراليا
ت ـن ــازل ــت ال ـي ــاب ــان ـي ــة ن ــاوم ــي أوس ــاك ــا
املصنفة ثالثة عن لقب بطولة أستراليا
املـ ـفـ ـت ــوح ــة ،أول ـ ــى الـ ـبـ ـط ــوالت األرب ـ ــع
الـكـبــرى فــي ك ــرة امل ـضــرب ،بخروجها
من الــدور الثالث بعد خسارتها أمام
األمـيــركـيــة املــراه ـقــة اب ـنــة ال ـ ــ 15ربيعًا
كوكو غوف بنتيجة  6-3و.6-4
وثـ ـ ــأرت غـ ــوف ال ـت ــي ت ـخ ــوض بـطــولــة
أستراليا للمرة األول ــى فــي مسيرتها
الـ ـش ــاب ــة ،م ــن م ـنــاف ـس ـت ـهــا ال ـيــابــان ـيــة
ال ـت ــي أق ـص ـت ـهــا ال ـص ـيــف امل ــاض ــي من
ال ــدور ذات ــه لبطولة فالشينغ مـيــدوز
األميركية باكتساحها  6-3وصفر،6-
وبلغت الدور الرابع للمرة الثانية في
ال ـغــرانــد س ــام بـعــد ويـمـبـلــدون الـعــام
املاضي.
وت ــواص ـل ــت ع ـق ــدة س ـيــري ـنــا ويـلـيــامــز
فــي الـبـطــوالت الـكـبــرى منذ تتويجها
األخير عام  2017في أستراليا بالذات،
ب ـخ ــروج ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـ ــدور الـ ـث ــال ــث بـعــد
خ ـســارت ـهــا امل ـفــاج ـئــة أم ـ ــام الـصـيـنـيــة
كيانغ وانغ  6-4و )2-7( 6-7و .7-5وبعد
أن غــابــت عــن أرب ــع ب ـطــوالت متتالية
بسبب الحمل ثــم وضعها مولودتها
األولى ،عجزت املصنفة ابنة الـ 38عامًا
املصنفة ثامنة في أستراليا ،عن إحراز
ّ
أي لـقــب كـبـيــر وسـقـطــت فــي النهائي
أربــع مــرات فــي ويمبلدون وفالشينغ

م ـ ـيـ ــدوز ع ــام ــي  2018و ،2019فـيـمــا
خــرجــت م ــن ال ــدوري ــن ال ــراب ــع ()2018
وال ـثــالــث ( )2019فــي روالن غ ــاروس،
وربع نهائي أستراليا (.)2019
وانـتـهــت أيـضــا مـسـيــرة الدنماركية
ك ــاروالي ــن فــوزن ـيــاكــي ف ــي الـبـطــولــة
بعد سقوطها أمــام التونسية أنس
ج ــاب ــر ب ـن ـت ـي ـجــة  5-7و 6-3و.5-7
وتعتبر هذه آخر مباراة لفوزنياكي

السبت 2020/1/25
■ الدوري اإلسباني
اسبانيول  xاتلتيكو بلباو
14:00
فالنسيا  xبرشلونة
17:00
ديبورتيفو آالفيس  xفياريال
19:30
إشبيلية  xغرناطة
22:00

إيـكــاتـيــريـنــا أل ـك ـس ـنــدروفــا  1-6و،2-6
لتواجه اليونانية ماريا ساكاري التي
أقصت وصيفة فالشينغ ميدوز لعام
 2017األم ـيــرك ـيــة أل ـي ـســون مــاديـســون
كيز العاشرة بالفوز عليها  4-6و.4-6

التي قررت ترك املالعب.
ّ
وخ ــاف ــا ل ـل ـثــاثــي الـ ـخ ــاس ــر ،تــأه ـلــت
األسترالية آلي بارتي بفوزها السهل
ج ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى ال ـك ــازخ ـس ـت ــان ـي ــة إي ـل ـي ـنــا
ريباكينا  3-6و 2-6في غضون ساعة
ّ
و 18دقيقة فقط .وتأهلت أيضًا وصيفة
 2019وبـ ـطـ ـل ــة وي ـ ـم ـ ـب ـ ـلـ ــدون ل ـع ــام ــي
 2011و 2014التشيكية بترا كفيتوفا
السابعة ،وذلك بفوزها على الروسية

ديوكوفيتش يقترب من
اللقب الثامن
واص ــل الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش
املصنف ثانيًا عامليًا زحفه نحو لقب
ثان تواليًا وثامن في تاريخ مشاركاته
ٍ
فــي بـطــولــة أسـتــرالـيــا املـفـتــوحــة لـكــرة
امل ـض ــرب ،بـبـلــوغــه ال ـ ــدور ال ــراب ــع بعد
فـ ـ ـ ــوزه عـ ـل ــى الـ ـي ــاب ــان ــي يــوش ـي ـه ـي ـتــو
نيشيوكا بثالث مجموعات.
وعلى غــرار مباراة الــدور الثاني حني
سحق الياباني اآلخــر تاتسوما ايتو
 1-6و 4-6و ،2-6لم يجد ديوكوفيتش
ّ
أي صعوبة تذكر في تخطي نيشيوكا
 3-6و 2-6و 2-6فــي مواجهة حسمها
بغضون  85دقيقة فقط .وسيخوض
ال ـص ــرب ــي ال ـ ــذي ح ـقــق ف ـ ــوزه ال ـح ــادي
والـ ـسـ ـبـ ـع ــن ف ـ ــي م ـ ـل ـ ـبـ ــورن مـ ـق ــاب ــل 8
خـ ـس ــارات ف ـق ــط ،ال ـ ــدور ال ــراب ــع لـلـمــرة
الخمسني في بطوالت الغراند سالم،
ّ
معززًا مركزه الثاني خلف السويسري
روجيه فيدرر (وصل  67مرة إلى الدور
الرابع).

■ الدوري اإليطالي
سبال  xبولونيا
16:00
فيورنتينا  xجنوى
19:00
تورينو  xآتاالنتا
21:45
■ الدوري األملاني
آينتراخت فرانكفورت  xاليبزغ
16:30
فرايبورغ  xباديربون
16:30
فولفسبورغ  xهيرتا برلني
16:30
بروسيا مونشغالدباخ  xماينز
16:30
يونيون برلني  xأوغسبورغ
16:30
بايرن ميونيخ  xشالكه
19:30
■ الدوري الفرنسي
مارسيليا  xانجيه
18:30
موناكو  xستراسبورغ
21:00
مونبوليه  xديجون 21:00
سانت إيتيان  Xنيم
21:00
ستاد ريمس  Xاميان
21:00
ستاد ريمس  Xميتز
21:00

استراحة
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أفقيا

 -1شاعر لبناني راحــل – مــادة قاتلة –  -2فنان كوميدي مصري راحــل –  -3وخز
باإلبرة باللغة العامية – والد – قنديل مع فتيلة –  -4قادم – نظام ألعاب فيديو قديم
إكتسب شعبية كبيرة –  -5عائلة موسيقي إيطالي راحل – من الحروف األبجدية –
 -6متشابهان – سقي النبات – لإلستفهام –  -7يجري في عروقي – إسم أطلق على
فرسان الباب العالي من املرتزقة وهم أقــدم فرق الجيش العثماني املنظمة أوائل
القرن السابع عشر –  -8جنس ّ
حيات ضخم جدًا – حال دون حصول عراك –  -9فنان
لبناني من ألبوماته « الجرح لي بعدو « – هرب من السجن –  -10أغنية للفنانة
اللبنانية ماجدة الرومي

عموديًا

ّ
ّ
الغربية عــام  – 1937جنون –  -2حاجة
 -1خــط دفــاع أقامته أملانيا على حدودها
ّ
ّ
ملحة – من ضواحي لندن ومقر األلعاب األوملبية لعام  -3 – 1948عملة آسيوية –
أصل البناء – يجمع الدول تحت دولة واحدة –  -4قوانني الدول – غير متعلم ومن
ال يعرف الكتابة والقراءة –  -5كأل رطب – مدينة فرنسية – ال التعريف باألجنبية
–  -6نــدر وجــوده – للتفسير – خــاف كريم –  -7إرتــدت ثيابها – ضمير متصل –
عكسها دق الجرس –  -8يكاتبهم ويبعث إليهم بالرسائل –  -9عسل – ُينكر وجود
الشخص –  -10خط دفــاع أقامته فرنسا للدفاع عن الحدود الشرقية عام – 1927
زفاف أو حفلة زواج

أفقيا

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1لوائح الشطب –  -2جل – جرو –  -3يا – اإلصرار –  -4سالم – ُرب – ّ
بص –  -5بر – رآه –
ّ
سلة –  -6اغره – أنتسب –  -7سيف – أبهر –  -8تف – عن – حر –  -9اكابولكو –  -10رأس املال
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مشاهير 3363
1

 -1لويس باستور –  -2الرغيف – ّ -3
أج – رف – اس –  -4أمره – عكا –  -5حجل – أنال –  -6اإلرهاب
صب – نهبوا –  -8شجر – ستر – ل ل –  -9طرابلس – ّ
– بم – ّ -7
حك –  -10بورصة بيروت

عموديًا

حل الشبكة 3362

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.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فنان وممثل من كوريا الجنوبية وقائد فرقة ومغني الراب الرئيسي فيها .فاز
عام  2009بجائزة أفضل ممثل في حفل توزيع جوائز سيول الدولي للدراما
إعداد
نعوم
مسعود

11

 = 9+7+6+3+2+1لباس اليابان التقليدي ■  = 4+5+10+8عملة مصرية ■
 = 2+7+11خالف فقير

حل الشبكة الماضية :سارية السواس

األحد 2020/1/26
■ الدوري اإلسباني
اتليتيكو مدريد  Xليغانيس
13:00
سيلتا فيغو  Xايبار
15:00
خيتافي  xريال بيتيس
17:00
ريال سوسيداد  xريال مايوركا
19:30
بلد الوليد  xريال مدريد
22:00
■ الدوري اإليطالي
انتر ميالنو  xكالياري
13:30
بارما  xاودينيزي
16:00
هيالس فيرونا  xليتشي
16:00
سامبدوريا  xساسولو
16:00
روما  xالتسيو
19:00
نابولي  xيوفنتوس
21:45
■ الدوري األملاني
فيردير بريمن  xهوفنهايم
16:30
باير ليفركوزن  xدوسلدورف
19:00
■ الدوري الفرنسي
ليون  xتولوز
16:00
نانت  xبوردو
18:00
ليل  xباريس سان جيرمان
22:00

12
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َ
ليلة الزجاج المكسور :وقع الفرز
أسعد أبو خليل *
لــم تكن تلك الليلة ،فــي ّأول يــوم مــن «أسـبــوع
الـغـضــب» ُاملـعـلــن ،عندما ّ
تكسر زج ــاج بعض
امل ـص ــارف فــي ب ـي ــروت ،ع ــادي ــة .وســائــل إعــام
السلطة تعاملت مع الحدث كأنه تكرار لليلة
ّ
«الـ ـب ــل ــور امل ـك ـس ــور» ف ــي أمل ــان ـي ــا ،عـ ــام .١٩٣٨
ّ
محطات «الثورة» الثالث ،كانت األكثر انتحابًا
على زج ــاج املـصــارف مــن غيرها فــي اإلع ــام،
ّرب ـم ــا ألن ـه ــا اكـتـشـفــت أن ــه يـمـكــن لــاحـتـجــاج
أن يـتـطـ ّـور بـصــورة تـضـ ّـر بمصالح األثــريــاء،
ّ
ومنهم مالكو املـحـطــاتّ .
تخيلوا أن مراسلة
ّ
ّ
قبل أيــام
«الجديد» ليال بو موسى ،تحد ّثت َ
عن األذى الذي أصاب الزجاج ،لعله نزف دمًا!
أما يزبك وهبة ،فقد ّ
سجل في سيرته الذاتية
ّ
ّ
تفجعًا على زجــاج املـصــارف ،في اليوم األول
من االحتجاج في شهر تشرين األول /أكتوبر.
لـكــن بـعــد غـيــاب الـفـقــراء عــن االحـتـجــاج (بعد
َ
ّأول يومني) ،سهل على األثــريــاء والفاسدين،
واإلع ــام املــرتـبــط بــريــاض ســامــة ،أن يعتنق
«ال ـث ــورة» .ال ،لــم ي ـ ّ
ـروج لـفـكــرة أن هـنــاك ثــورة
جــاريــة فــي لـبـنــان ،أكـثــر مــن املـحـطــات الـثــاث
(باإلضافة إلــى الحناجر التي هتفت بـ«ثاو،
ثـ ــاو ،ث ـ ــورة ،ه ــاي ثـ ــورة م ــش ح ـ ـ ــراك») .إع ــام
املحطات الثالث ،كما إعالم النظام السعودي
والـ ـقـ ـط ــري ،ي ــري ــد ث ـ ــورة ه ــادئ ــة ومـسـتـكـيـنــة،
ّ
وال تشكل خـطـرًا على مصالح دول الخليج.
يريد تخفيض سقف الثورة ،كي ال تخرج عن
الـنـطــاق ال ــذي يــريــده ل ــه .وه ــذا ينطبق أيضًا
على الرؤية األميركية .أميركا ال تمانع العنف،
موجهًا ّ
إذا كان ّ
ضد أعدائها :حرق القنصلية
اإليرانية في النجف ،القى استحسانًا وتأييدًا
ّ
ف ــي ك ــل وس ــائ ــل إعـ ــام الـ ـغ ــرب ،فـيـمــا تـعــامــل
اإلع ــام نفسه باستفظاع شديد مــع محاولة
اق ـت ـحــام ال ـس ـف ــارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ب ـغ ــداد ،إثــر
االع ـ ـتـ ــداء األم ـي ــرك ــي قـ ــرب م ـط ــار بـ ـغ ــداد .هــم
ّ
ي ــري ــدون الـعـنــف فــي لـبـنــان لــو أن ــه تــركــز ضد
املصالح اإليرانية ،أو ضد حزب الله ،وهذا هو
حلمهم.
َ
مستغربًا أن يكون لليلة واحــدة من
قد يكون
تكسير بعض الــزجــاج ،هــذا األثــر البالغ على
حياة هــذه االنتفاضة الجارية .لكن التكسير
ُ
أجبر االنتفاضة ،أو العناصر املشاركة فيها،
عـلــى مــراجـعــة مــواقـفـهــا مــا فـضـ َـح الـكـثـيــر من
االنقسامات التي كانت مدفونة .هناك قوى في
الحراك لم تكن تريد ،منذ البداية ،اإلفصاح عن
ّ
هويتها أو عن برامجها ومطالبها .قد تكون
هي القوى ذاتها التي قادت ّ
تحرك عام ،٢٠١٥
وأودت به إلى الفشل الذريع والسخرية .كان
دافــع الـتـحـ ّـرك ،يومها ،االع ـتــراض على تراكم
الـنـفــايــات ،لـكــن ق ـيــادات تـلــك الـحــركــة حرصت
على إبقاء األمور في سياق املقبول من السلطة،
وكـ ـ ــان ب ـع ــض رمـ ـ ــوز ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــراك ي ـظ ـهــرون
ّ
التحيات إلــى هذا
على الشاشات ،ويرسلون
املسؤول األمني أو ذاك ،على طريقة الساسة.
ّ
لـكــن ه ــؤالء اخـتـفــوا عــن الــواج ـهــة ،ه ــذه امل ـ ّـرة،
ّ
وقد يكون ذلك بسبب سجل فشلهم السابق،
أو بـسـبــب ن ـفــور عـنــاصــر أخ ــرى مـشــاركــة في
االنتفاضة مــن بعض األسـمــاء واملجموعات،
ما أضفى طابعًا غامضًا على خلفية وتنظيم
االنتفاضة .وزاد من الغموض أن عناصر ّذات
صـلــة بــوســائــل اإلع ــام التفلزيونية املــؤثــرة،
رفضت ّ
ّ
تمثيلي للحراك،
بشدة تشكيل تنظيم
ك ـمــا أن ـهــا رف ـضــت وض ــع رؤيـ ــة مـشـتــركــة بني
ُ
املجموعات املشاركة .واملحطات أضفت طابعًا
ســاخ ـرًا عـلــى ضـ ــرورات التنظيم والتنسيق،
عندما كان املراسلون واملذيعون واملراسالت
ّ
ّ
يصرون على أن «الجميع يعرف املطالب» ،لكن
ال أحد يعرف حقيقة املطالب ،وال أحد يعرف
من يوافق ومــن يختلفَ ،
ومــن يجتمع مع َّمن
ً
(اختارت قناة «العربية» ،مثال ،إليسا ممثلة
ّ
يتوجه مارسيل غانم لسامي
لـ«الثورة» فيما
ّ
ّ
الجميل بالقول« :أنتم ،كثوار»).
ّ
والعنف ،على بدائيته وصغر حجمه ،يكسر
الـ ـجـ ـم ــود ال ـس ـي ــاس ــي وي ـ ـفـ ــرز بـ ــن ال ـح ــرك ــات
الـسـيــاسـيــة .ق ــد ت ـكــون أف ـك ــار جـ ــورج ســوريــل
فــي كتابه «تـ ّـأمــات عــن الـعـنــف» قــد ّ
تعرضت
لتشويه ،خصوصًا في ما وصفته أن العنف
هو الذي يقضي على البربرية (مع أن الشواهد
الـتــاريـخـيــة تــدعــم حـ ّـج ـتــه) .لـكــن ســوريــل قـ ّـدم
ً
ب ــدي ــا ع ــن الـ ـص ــراع ال ـبــرملــانــي الـ ــذي يـجـمــع،
ّ
ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن األمـ ــة ونـظــامـهــا الــرأس ـمــالــي،
بني َّ األح ــزاب االشتراكية واملحافظة .سوريل
ح ــض الـطـبـقــة الـعــام ـلــة عـلــى ان ـت ـهــاج الـعـنــف
لكسر رتــابــة ال ـصــراع الـبــرملــانــي (لـيـســت هــذه
مـنــاسـبــة لـلـحــديــث عــن س ــوء اسـتـعـمــال أفـكــار

سوريل من قبل اليمني الفاشي) .ومن نظرية
ّ
س ــوري ــل ع ــن األس ـ ـطـ ــورة ،ف ـ ــإن ع ـنــف الـطـبـقــة
ّ
ّ
العاملة «الجمالي» ،يخدم ليميز بني «تمرد
ال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا وب ـ ــن االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـب ــرب ــري
للقوة» :أي بني تكسير زجاج املصارف ،وبني
ّ
ّ
املحتجني وفي
الرصاص املطاطي في عيون
أجسادهم .وأضفى سوريل طابع البطولة على
العنف الثوري ،ألنه «يحمل التعبير البسيط
فهمت
والنقي عن مشاعر الـصــراع الطبقي»ِ .
تكسير
الطبقة الحاكمة األمثولة سريعًا ،مع
ّ
زجاج ّأول مصرف :تعالت الصيحات محذرة

م ــن الـ ـص ــراع ال ـط ـب ـقــي ،ال ـ ــذي ي ـخ ـيــف زع ـمــاء
أكثر من أي شيء آخر (ومروان خير
الطوائف ّ
الــديــن يـحــذر مــن الشيوعية) .ينسى البعض
ّ
كيف أن زعماء الطوائف في بيروت الغربية
تقاعدوا عــن الخدمة ،عند ان ــدالع الـحــرب في
ّ
السبعينيات ،ألن الوعي الطبقي غلب الوعي
ّ
الطائفي (باستثناء الحالة الدرزية ،وإن تكيف
كمال جنبالط معها عبر الترويج الشتراكية،
وإن مـ ــن ن ـ ــوع آخـ ـ ـ ــر) .ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن يـثـيــر
ّ
تكسير زجــاج املصارف كل هذه االعتراضات
واإلدانـ ــات :قــد تكون اإلدان ــات (مــن نبيه بـ ّـري
إلى وليد جنبالط إلى سعد الحريري ،مرورًا
بوسائل اإلعالم مجتمعة) ّ
املرة الوحيدة منذ
انــدالع االنتفاضة ،التي تالقت فيها كل قوى
الـسـلـطــة واإلع ـ ــام (ك ـيــف يـمـكــن الـتـعــامــل مع
املـحـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،عـلــى أنـهــا مــن خــارج
ّ
السلطة وملكها ينتمون إلــى املــراتــب العليا
مــن الطبقة ال ـثــريــة؟) .الـخــوف مــن الـعـنــف هو
دل ـي ــل ع ـلــى ف ـعــال ـي ـتــه ،ول ـي ــس ع ـلــى عـبـثـ ّـيـتــه.
إجماع قوى السلطة على رفض وإدانة العنف
(ض ــد الـ ــزجـ ــاج) ،ه ــو تـعـبـيــر ع ــن خــوف ـهــا من
ّ
املحتجني لفعالية الـعـنــف .هــل كان
اكـتـشــاف
ً
يمكن ،مثال ،إجهاض املـشــروع االنعزالي في
عام  ،١٩٧٥بالهتافات واألغاني؟
ّ
إن هــذا اإلس ــراع في تشكيل الحكومة لم يكن
ّ
إال بسبب العنف (ضــد الــزجــاج) ،ألن الطبقة
الحاكمة خافت على مصالحها منه .والعنف
ّ
له أكثر من هدف :هو ُي ِّ
ويعجل في
سرع التاريخ
تجاوز املراحل ،كما أنه يفرض فرزًا بني القوى
ّ
السياسية .إن فرز قوى اليسار اللبناني ،منذ
ّ
السبعينيات ،بــن يسار ثــوري ويسار
أوائ ــل
ّ
إصالحي (تمثل بالحزب الشيوعي اللبناني
ومنظمة العمل الشيوعي) كان حول موضوع
ّ
ّ
يصر على أن
العنف .كــان اليسار اإلصالحي
الصراع اليساري يجب أن ينحصر في النطاق
االنتخابي ،فيما كانت قوى اليسار
البرملاني
ّ
ّ
ّ
ـوري تـ ـح ــذر م ــن أن ال ـس ـل ـطــة ل ــن تـتـخــلــى
الـ ـث ـ ً
ّ
طــواعـيــة عــن الحكم ،وأن الــدفــاع عــن املقاومة
الـفـلـسـطـيـنـيــة بـ ــات واجـ ـب ــا م ــن بـ ــاب ال ــدف ــاع
(مروان طحطح)

ّ
عــن النفس ،ألن قــوى االن ـعــزال ال تضمر شـ ّـرًا
للمقاومة فقط ،بل لحلفائها أيضًا .طبعًا ،كان
اليسار اإلصالحي هو السائد ،وكان مدعومًا
من كمال جنبالط وياسر عرفات ،فيما لم تكن
ّ
بحجم يمكنها من فرض
قوى اليسار الثوري
ٍ
ّ
ّ
رؤيـتـهــا وممارستها ،أو مــن صــد ق ــوة حركة
«ف ـتــح» الـحــاسـمــة .وف ــي املــراجـعــة الـتــاريـخـ ّـيــة
ّ
ّ
لتلك املرحلة ،يتضح أن اليسار الـثــوري كان
ّ
ع ـلــى ح ــق ،ول ــو أن ال ـي ـس ــار اإلص ــاح ــي قـ ِـبــل
بــالـتـسـ ّـلــح واإلع ـ ــداد امل ـبـ ّـكــرّ ،
ردًا عـلــى األع ــداد
والتجهيز االنـعــزالــي ال ــذي انـفـضــح أم ــره في
أواخر الستينيات ،لكان مسار الحرب مختلفًا
ولكان أجلها أقصر بكثير.
ليلة تكسير الزجاج فصلت بني قوى اليسار
واليمني في الحراك ،وفصلت بني قوى اليسار
ن ـف ـس ـهــا .حـ ـ ــاول أع ـ ـ ــداء الـ ـق ــوى الـ ـج ــذري ــة فــي
الـحــراك ،نسب أعـمــال التكسير إلــى مناصري
ّ
ح ــزب ال ـل ــه ،لـعـلـمـهــم أن ذل ــك يـسـتـفــز الـغــرائــز
الطائفية وي ـســرع فــي إف ـقــار ال ـحــراك العنيف
(ب ـعــض ال ـش ــيء) م ــن مـشــروعـ ّـيـتــه الـسـيــاسـيــة
ّ
والشعبيةّ .
وتخبطت
تخبطت قــوى السلطة،
بـعــض ق ــوى ال ـحــراك فــي تـلــك الـلـيـلــة ،وصمت
الكثير من الصفحات على مواقع التواصل من
الذين واللواتي كانوا يهتفون باسم «الثورة»،
ع ـلــى مـ ــدار ال ـس ــاع ــة .أصــاب ـهــم ال ـب ـكــم ف ــي تلك
الليلة.
وت ـ ــآزرت ق ــوى الـسـلـطــة (املـتـحــالـفــة مــع طغاة
الخليج وإعالمهم الطاغي) في ّ
رد فعلها ضد
تكسير الزجاج .موقع النظام القطري« ،املدن»،
ن ـشــر م ـقــال ــة وصـ ــف ف ـي ـهــا ال ـك ــات ــب ،ال ـش ـبــاب
ال ـي ـس ــاري ال ـ ــذي ش ـ ــارك ف ــي الـتـكـسـيــر بــأنـهــم
مرتزقة .والوصف في موقع يدين بمواقفه بما
يأتي من أوامــر عليا ،مثل كـ ّـل املــواقــع ّ
املمولة
من طغاة الخليج أو من الحكومات األوروبية.
والـيـســاريــة لــم تكن ارتــزاقــا فــي لـبـنــان ،إال في
حــالــة واحـ ـ ــدة :ع ـنــدمــا ن ـشــأت حــركــة طفيلية
يسارية (اسـمــا) على ضفاف اليمني الرجعي
ال ـ ـحـ ــريـ ــري ،ب ـع ــد اغـ ـتـ ـي ــال رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري.
الـ ـيـ ـس ــاري ــة ال ت ــأت ــي ع ـل ــى م ـع ـت ـن ـق ـهــا ب ــامل ــال
ّ
واملــرتـبــات واملنافع ،كما اليمينية والرجعية
ومواالة أنظمة الخليج .لو كان هؤالء الشبيبة
ّ
في شارع املصارف مرتزقة بالفعل ،لكان كتاب
املــواقــع الخليجية بــن صفوفهم (فــي املواقع
ال ـخ ـل ـف ـيــة) .وك ــات ــب ف ــي صـحـيـفــة ول ــي الـعـهــد
ال ـس ـعــودي أخ ــذ عـلــى املـحـتـ ّـجــن استعانتهم
بــرمــزيــة ع ـلــي ش ـع ـيــب .ع ـلــي شـعـيــب مــرتــزق؟
علي شعيب لم يطلب فلسًا واح ـدًا لــه ،ومــات،
م ـثــل ك ــل رف ـ ــاق امل ــرح ـل ــة ال ـي ـس ــاري ــة ال ـث ــوري ــة،
فـقـيـرًا ُمـعــدمــا (ص ــادف ـ ُـت فــي س ـيــارة سرفيس
في بيروت قبل سـنــوات ،واح ـدًا من مناضلي

مدرسة وديع حداد ،وقال لي بحسرة شديدة:
لــم يـعــد لــي مـصــدر دخــل غـيــر هــذه الـسـيــارة).
ع ـ ـلـ ــي شـ ـعـ ـي ــب أراد اسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــداف املـ ـ ـص ـ ــارف
والسيطرة اإلمبريالية ،في ضربة واحــدة في
ّ
لبنان .رمزية علي شعيب تتسع ،وهي تخيف
ّ
كتاب السلطة والطغاة .والحكومة األميركية
ّ
لم تعد بعيدة عما يجري :هي ترفض تغيير
حاكم مصرف لبنان ،وهــي تدافع عن النظام
امل ـص ــرف ــي ال ـ ــذي ي ـح ـمــي عـمـلـيــاتـهــا ال ـســريــة،
وي ـط ــارد وي ـعــاقــب أع ــداء ه ــا ح ـتــى ف ــي لـبـنــان
وج ـه ــارًا( .جمعية امل ـصــارف وري ــاض سالمة
يـسـتـعـمــان كـلـمــة «ام ـت ـث ــال» ،ف ــي إشـ ــارة إلــى
ال ـتــزام ـهــم ب ــأوام ــر وزارة ال ـخــزانــة األمـيــركـيــة
بشأن محاربة املقاومات العربية) .وكاتب في
صحيفة خليجية ،اعـتــرض على رمــزيــة علي
ّ
ألن الـشــاعــر عـبــاس بـيـضــون ّ
تنصل
شـعـيــب،
ّ
ّ
من قصيدته عنه (مع أن بيضون نفى تنصله،
ّ
أو عاد عنه) ،كأن ليس من علي شعيب خارج
هذه َالقصيدة.
ّ
ت ـم ــزق جـســم ال ـح ــراك ،بـعــدمــا تــأخــرت عملية
ّ
التمزق .ساعات فقط فصلت بني ّ
تكسر الزجاج
وب ــن إش ـع ــال ال ـح ــرب عـلــى م ــواق ــع الـتــواصــل
االجتماعي بني عناصر مختلفة فيه .وهناك
انسالخ في بعضه نحو اليسار ،مع محاوالت
ّ
حريريني (سابقني أو
للتخريب عبر استعانة
تــائـبــن أو حــالـيــن) بــالــامــركــزيــة فــي الـحــزب
الـشـيــوعــي ،لـجــذبــه نـحــو ي ـســاريــة عـلــى نسق
الـيـســار الــديـمــوقــراطــي ال ـحــريــري .وقــد شــارك
نـشـطــاء ف ــي ال ـح ــزب الـشـيــوعــي الـلـبـنــانــي في
تكسير ال ــزج ــاج ،لـكــن مــن دون أوام ــر حزبية
ّ
ّ
نتحدث عن تكسير زجاج .كل هذا
عليًا .لكننا
ّ
الحديث والنقاش عن العنف يتعلق بتكسير
ّ
زجـ ــاج ب ـعــض املـ ـص ــارف .مـ ــاذا ل ــو أن الـعـنــف
ّ
أصـبــح ث ــوري ــا ،واس ـت ـهــدف األعـ ــداء الطبقيني
ل ـل ـف ـقــراء وامل ـض ـط ـهــديــن ف ــي ل ـب ـن ــان؟ مـ ــاذا لو
أن أص ـحــاب امل ـصــارف بــاتــوا ه ــم ،ال الــزجــاج،
املستهدفني مــن الـفـقــراء وامل ـعــدمــن؟ (ال يــزال
الفقراء واملعدمون ّ
مغيبني عن االنتفاضة).
هنا يبرز دور دول الـغــرب .إن حقيقة تدريب
ورعـ ــايـ ــة ال ـح ـك ــوم ــة األم ـي ــرك ـي ــة (وح ـل ـفــائ ـهــا
ال ـ ـغـ ــربـ ـ ّـيـ ــن) لـ ـلـ ـجـ ـي ــوش وأج ـ ـ ـهـ ـ ــزة ال ـش ــرط ــة
واملخابرات العربية ،هي بهدف محاربة أعداء
أم ـيــركــا (ت ـحــت ش ـعــار «م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب»)،
وم ـحــاربــة األعـ ــداء الطبقيني للسلطات التي
ت ـح ـم ـي ـهــا أم ـ ـيـ ــركـ ــا .وبـ ــالـ ــرغـ ــم مـ ــن الـ ـت ــراب ــط
املـفـضــوح بــن الـطـبـقــات الـحــاكـمــة فــي بــادنــا
ّ
ّ
املحتجني (ليس
وبني دول الغرب ،فإن بعض
ّ
يصر على تحييد أميركا
حصرًا في العراق)،
ّ
بحجة أن السياسة الخارجية ليست هي الهم،
ّ
ّ
كأن رياض سالمة ظاهرة محلية أكثر مما هو

قد يكون مستغربًا
أن يكون لليلة واحدة من
تكسير بعض الزجاج ،هذا
األثر البالغ على حياة هذه
االنتفاضة الجارية
هناك من معالم ليسار
ليس ّ
بعد،
ثوري منظم في لبنان ّ
لكن الشبيبة اليسارية تتعلم
بسرعة وتأخذ الدروس

ظاهرة للسيطرة االستعمارية الغربية على
بــادنــا .السيطرة الغربية على أدوات النهب
ّ
والقمع ،تعني أن التغيير من  ٨إلــى  ١٤آذار،
ً
ّ
أو ال ـع ـكــس ،ال ت ـب ــدل ت ـبــديــا .ج ــوزي ــف ع ــون،
الذي أصبح قدوة عند صهاينة واشنطن ،كان
تعيينًا من  ٨آذار ،كما كــان ميشال سليمان ـ
ّ
ّ
السورية في لبنان .وكما أن
صنيعة املخابرات
أميركا ،من سفارتها في بيروت ،رعت وأدارت
عملية قمع اقتحام «بنك أوف أميركا» ،في عام
ّ
 ،١٩٧٣فــإن اإلدارة األمـيــركـ ّـيــة سترعى عملية
قمع اليسار الثوري في لبنان (وهناك في هذا
الـيـســار مــن تـحــاشــى الـتـظــاهــر أم ــام الـسـفــارة
األميركيةّ ،
ردًا على تدخل أميركي في شؤون
ُ ّ ً
لـبـنــان ،مـفــضــا الـتـظــاهــر أم ــام مكتب جـبــران
باسيل).
وال ـس ـي ـط ــرة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى أدوات ال ـق ـمــع
وأدوات النهب الرأسمالي في بلد مثل لبنان
(حيث ُيقال إن الحكم بيد حزب الله) ،تعطي
فكرة عن نطاق السيطرة األميركية في بالدنا.
عـنــدمــا ت ـح ــارب أم ـيــركــا ن ـفــوذ ح ــزب ال ـلــه في
لبنان :هي ال تكون تحمي إسرائيل فقط ،بل
هي تحارب من يمنع عليها احتكار السلطة
واالستحواذ على السلطة السياسية ّ
برمتها
في لبنان .ليس هناك من معالم ليسار ثوري
ّ
منظم في لبنان بعد .لكن الشبيبة اليسارية
ّ
ّ
تتعلم بسرعة وتــأخــذ الـ ــدروس .هــي تعلمت
ّ
بسرعة بعد ليلة الــزجــاج املـكـســور ،أن هناك
في الـحــراك َمــن يناصبها الـعــداء وال يتشارك
معها فــي األه ــداف والــوســائــل .ول ـهــذا ،ســارع
ّ
يساريون ناشطون في الحراك ،متأخرين جدًا،
إلى التنبيه من نفوذ وأدوار منظمات الــ«إن.
ّ
ّ
املمولني
تتحرك تحت سقوف
ج ــي.أو» ،التي
امل ـح ـك ــومــن ب ــال ــدف ــاع ع ــن ال ـن ـظ ــام الـلـبـنــانــي
الـفــاســد وزعـمــائــه الـفــاســديــن ،بسبب والئـهــم
للغرب ولعدم تشكيلهم أي خطورة أو أوجاع
ل ـل ـعــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي .وب ـ ــرز ب ــن ال ـي ـس ــار من
استنكر العنف ،وانقسمت صفوف «الـثـ ّـوار»
بـ ــن م ـع ـت ــرض ع ـل ــى ت ـك ـس ـيــر الـ ــزجـ ـ ُـاج وب ــن
مـ ّ
ـؤي ــد ،كـمــا ان ـضـ ّـم إع ــام الـسـلـطــة (املـتـســربــل
ّ
بـثــوب «الـ ـث ــورة») إل ــى الـهـمــروجــة لـيـمــيــز بني
ّ
«الـثـ ّـوار» وبــن «الــزعــران» .وحتى قــوى األمــن،
ّ
ف ــي بـيــانــاتـهــا ،أصـبـحــت تـمـ ّـيــز ب ــن «ال ـث ــوار»
ّ
الحقيقيني وبني مثيري الشغب ،كأن للسلطة
حق التصنيف.
وك ـ ـث ـ ــر الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث ع ـ ـلـ ــى م ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجـتـمــاعــي بــن املـحـتـ ّـجــن وال ـنــاش ـطــنّ ،عن
ّ
منظمات الـ«إن.جي.أوز» .فكان هناك َمن حذر
َ
ّ
مـنـهــا ،وه ـن ــاك م ــن أي ــده ــا ،وه ـن ــاك م ــن طــالــب
بالتمييز بينها وع ــدم اإلج ـمــال فــي الحديث
يكون التمييز بينها؟ على أساس
عنها (كيف ُ
ّ
اس ــم ال ــدول ــة امل ـم ـ ِّـول ــة أم عـلــى غ ــرض املـنــظـمــة
بعينها؟ وهذا التصنيف هل يكون بناء على
مسافة الشخص منها ،أم على املسافة بينها
وبني تلك املطالب التي ال تروق للدول الغربية
ّ
ـ ـ إذ لـيــس بــن مـنــظـمــات الـ ـ ــ«إن.ج ـ ــي.أوز» َمــن
ً
يـحـمــل ،م ـثــا ،أج ـنــدة أفــريـقـيــة أو آسـيــويــة أو
حتى عربية شعبية).
لكن القوى التي تريد الدفع باتجاه أكثر ثورية
ال ت ــزال ،كما غيرها ،تفتقر إلــى برنامج عمل
ّ
يحدد بوضوح معالم املرحلة املقبلة ،وأهداف
االح ـت ـج ــاج ــات واالن ـت ـف ــاض ــة .ل ـيــس م ـعــروفــا
ً
ـؤيــد تــأمـيــم امل ـص ــارف َ
ـاَ ،م ــن يـ ّ
ومــن
ب ـعــد ،م ـثـ
ـارض .وتكسير الــزجــاج ،هــو مرحلة أولية
يـعـ ّ
ومـهــذبــة مــن استعمال العنف الــونــدلــي .وقد
القى استفظاعًا من ثقافة ّ
تدجنت على أنغام
ثقافة الغرب ،املفروضة علينا من قبل أوصياء
أجندتها فــي الـ ــ«إن.ج ــي.أوز» ،وفــي املنظمات
الــدول ـيــة الـعــامـلــة ف ــي ب ــادن ــا بــالـنـســق نفسه
ُ
لعمل السلطات االستعمارية .هــاكــم مندوب

األمم املتحدة في لبنان يدلي بدلوه في شأن
الحكومة وتشكيلها ،ويجتمع نائبه مع نقيب
املـحــامــن .ويـحــق للعربي أن يتساءل مل ــاذا ال
يوجد ُم ِّ
دبر لألمم املتحدة في دولة االحتالل
اإلسرائيلي ليرعى شؤونها كما يرعى هؤالء
ّ
شــؤونـنــا ،أم أن تـلــك الــدولــة بلغت مــن الــرقــي
َّ
والنضوج ما لم نبلغه نحن امللونني؟
ّ
أدركنا في «أسبوع الغضب» أن مهرجان قرع
ّ
ّ
الطناجر كان أقل براءة مما بدأ ،وأن ترويج
الطناجر،
كتابات جني شارب بالعربية لقرع
ّ
تعود إلــى صلة شــارب (التي باتت تتكشف
أكثر) بإمبراطورية الحرب األميركية .والذين
أعـلـنــوا مــن عـلــى ال ـشــاشــات ض ــرورة إنـجــاح
«أس ـبــوع ال ـغ ـضــب» ،هــم أنـفـسـهــم كــانــوا أول
مــن هــرب وتـنـ ّـصــل ،بعد كسر ّأول زج ــاج .لم
ي ـكــن «أسـ ـب ــوع ال ـغ ـضــب» ع ـنــد ه ـ ــؤالء ،أكـثــر
من أسبوع لالمتعاض واالستياء .يريدون،
أي الــذيــن يـصــدحــون ب ـش ـعــارات ال ـث ــورة من
دون تــرجـمـتـهــا ع ـم ـل ـيــا ،أن ي ـك ــون الـغـضــب
مضبوطًا ومحسوبًا من أجل تفاوض أفضل
مــع السلطة .والـحــديــث ،حتى مــن قبل قوى
يسارية في االنتفاضة ،عن إجراء مفاوضات
مع السلطة للتنازل عن السلطة ،يوحي بأن
املسألة هي إقناع السلطة بضرورة رحيلها.
لم تسقط جمهورية اإلمبراطور ـ الرئيس في
لبنان هكذا من تلقاء نفسها ،بل هي سقطت
ّ
بــال ـع ـنــف م ــع أن قـ ــوى خ ــارج ـي ــة وإقـلـيـمـيــة
ّ
كانت تدعمها .وكان لعهد أمني الجميل من
الدعم الخارجي (الخليجي والغربي) ما لم
ّ
يكن ألي رئيس جمهورية من قبل ،إذ تمتع
حكمه بحماية ال ّـ«مارينز» وجيش االحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي .لـكــنــه س ـقــط ،وب ـســرعــة رهيبة
فــي شـبــاط /فـبــرايــر  .١٩٨٤طبعًا ،هــو سقط
بالعنف وليس بقرع الطناجر.
والحريرية ،وميليشيا أشــرف ريفي ،أرادتــا
َ
أن ت ـ ّ
ـوج ـه ــا ر ّس ــال ــة ملـ ــن يـسـتـعـمــل ال ـع ـنــف،
ُ
ولــو كــان مخففًا ضــد السلطة .هــي لــم تلجأ
فـقــط إل ــى رف ــع ل ــواء ال ـحــرب املــذهـبـيــة :سعد
الـحــريــري ،ال ــذي يـبــدو لطيفًا على الشاشة
ّ
يتورع
بسبب محدودية معرفته وذكائه ،ال
(كما كان أبوه من قبله) عن الشحن الطائفي
امل ــذهـ ـب ــي ال ـب ـغ ـي ــض إلبـ ـع ــاد ش ـب ــح ال ـح ــرب
الطبقية .وهــذا ما فعله هذا األسبوع :جعل
م ــن االح ـت ـجــاج مـنــاسـبــة لــاع ـتــراض بــاســم
ّ
«أه ــل ب ـي ــروت» ،ك ــأن املـحـتـ ّـجــن فــي بـيــروت
يحملون
ينتمون إلى كوكب آخر ،أو كأنهم
ّ
م ــن ال ـج ـن ـس ـيــات م ــا ي ـح ـمــل هـ ــو ،أو كــأن ـهــم
ع ــاش ــوا ب ـع ـي ـدًا ع ــن ب ـي ــروت ك ـمــا ع ــاش هــو.
وشـعــار «أهــل بـيــروت» (وه ــو مــن ابتداعات
ّ
املذهبية الحريرية) ،يفترض أن «الطارئني»
على بيروت هم قاطنون في الجنوب ،فيما
هــؤالء ُول ــدوا فــي العاصمة التي نــزح إليها
أج ــداده ــم .وزاد أشـ ــرف ري ـفــي عـلــى رســالــة
ُ
أتباعه إلــى املدينة
الـحــريــري ،عندما وصــل
للتكسير احتجاجًا على تشكيل الحكومة.
لكن ما عالقة الحركة االحتجاجية بشعارات
عن عودة سعد (أو بهاء في حالة ريفي) إلى
رئاسة الحكومة؟
ال ـت ـن ـظ ـيــم ف ــي االن ـت ـف ــاض ــات م ـثــل امل ـل ــح في
ّ
مضر.
الطعام :القليل منه لذيذ والكثير منه
لـكــن التنظيم فــي ال ـت ـحـ ّـركــات الـشــارعـيــة لم
ّ
يـتـطـ ّـور بـمــا فـيــه الـكـفــايــة .إن مــرحـلــة العمل
الثوري ،بما فيه مرحلة االستعانة بالعنف
ال ـث ــوري ،تـحـتــاج إل ــى ســريــة غـيــر مــوجــودة
في صفوف القوى اليسارية .وحركتها في
ال ـش ــارع تـبـقــى غـيــر مـفـهــومــة م ــا ل ــم ترتبط
بمشروع سياسي ـ اقتصاديّ ،
محدد بنقاط
ي ـس ـهــل ش ــرح ـه ــا وف ـه ـم ـهــا م ــن ال ـ ـنـ ــاس .لــن
تسقط السلطة الحاكمة بتظاهرات أو بقرع
ّ
الطناجر (على العكس ،فإن قرع الطناجر من
شأنه أن يطمئن السلطة ،بأن أقصى ما يمكن
أن يصلها من االحتجاج هو ّ
تلوث صوتي).
ينسى الجيل الـجــديــد أن حــزب «الكتائب»
كـ ــان ي ــرف ــض ح ـتــى عـ ــام  ،١٩٨٢أن يـعـتــرف
ّ
بـمــا هــو بــدي ـهــي :إن لـبـنــان هــو بـلــد عــربــي.
ك ــان ب ـيــار الـجـمـ ّـيــل ال ـجــد ي ـ ّ
ـرد عـلــى ال ـســؤال
ّ
عن هوية لبنان بجواب متشعب ،خالصته
ّ
أن خ ـب ــراء ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا وال ـت ــاري ــخ (وف ــن
ّ
الطبخ؟) هــم املــؤهـلــون للجواب عــن السؤال
ّ
الصعب .لكن حــزب «الكتائب» بــات يعترف
ّ
رسميًا بهوية لبنان ،وهو لم يفعل ذلك إال
ّ
ألنه رضح للقوة املسلحة التي أجبرته على
اإلقرار .كان جورج حبش ،عندما يخطب في
أه ــل املـخـ ّـيـمــات ،يـقــول لـهــم :لـيــس لــديـكــم ما
تخسرونه إال الخيمة .أما السلطة الحاكمة
في لبنان ،فلديها الكثير لتخسره ،وستدافع
ّ
عنه ّبالقوة املسلحة .وعـلــى أع ــداء السلطة
ّ
والتبصر وتبييض الطناجر.
التحضر
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil
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االنتفاضة بروفة أولى
نحو إنضاج مشروع التغيير
سعد الله مزرعاني *
ً
في ّ
(ابتداء من  17تشرين األول  /أكتوبر املاضي)،
تحرك كبير وواسع ،مستمر منذ حوالى مئة يوم
دفعت األزمة التي عصفت بلبنان وبشعبه ،مئات آالف املواطنني إلى املشاركة في احتجاجات غير
مسبوقة .األزمة ذات طابع جذري ،يقع مصدرها في صلب النظام السياسي ـ االقتصادي اللبناني
نفسه الذي تبلور ،تباعًا ودائمًا ،تحت عنوان «الصيغة الفريدة» ،إلى منظومة محاصصة طائفية
َ
تتوان القوى التي
مذهبية زبائنية تهيمن على كامل الحياة السياسية واالجتماعية في البالد .لم
ّ
تشكلت منها تلك املنظومة ،وبهدف ترسيخها وتعميمها ،عن استخدام ّأي من األدوات السياسية أو
ً
املادية أو اإلعالمية أو الثقافية أو الفنية والرياضية ...فضال عن العصبيات وبقايا املوروثات القديمة،
إلى انتهاك الدستور والقانونَ .
لقيت «الصيغة الفريدة» تلك ،رعاية ودعمًا خارجيني دائميني .ورغم
ما رافقها من توترات وحروب أهلية ّ
مدمرة ،حاول أقطاب الهيمنة االستعمارية تصويرها كنموذج
ً
قابل أن ُيحتذى أو ُي ّ
عمم :تسهيال لوضع يدهم على مصائر املنطقة وشعوبها وثرواتها وأسواقها.
ّ
في مجرى ذلك ،نشأت نظرية سياسية ،وإعالمية متكاملة ،لتسويق فكرة أن فرادة وتميز صيغة
نظام الحكم ،إنما هما عامل تكويني في لبنان وشعبه وفي استمرارهما ،وأن الكيان اللبناني وتلك
الصيغة وجهان لحقيقة واحدة ،يبقى أو يزول أحدهما ،ببقاء أو زوال اآلخر .طبعًا ،لم يصمد ذلك
التزوير املتمادي أمام األزمات ّ
املتعددة ،التي عصفت بلبنان واملنطقة في الحقول كافة .البلد لم يتمكن
يومًا ،بالوحدة واالستقرار واالستقالل والتنمية .احتكار السلطة وتسخيرها ونهب
من أن ينعمّ ،
مــوارد الدولة ،كلها عوامل فاقمت من التفاوت االجتماعي ،وحصرت الثروة بشكل متصاعد في
اللبنانيني .النهب الشامل للعام
جيوب الطبقة املسيطرة التابعة ،سياسيًا واقتصاديًا ،طبقة الـ %1من ّ
والخاص ،وانتهاك الدستور والقانون والفساد والجشع واالستهتار ،كلها عوامل دفعت األزمة إلى
حدودها القصوى :االنهيار والفشل والخراب...
ُ
املسيطرة ،باإلضافة إلى تأثير الحرب األهلية وعوامل أخرى
خالل عقود طويلة ،نجحت املنظومة
ِ
خــارجـيــة ،فــي إضـعــاف حــركــة ّاالع ـتــراض وفــي عرقلة تـطــورهــا .لـكـ ّـن تعاظم األزم ــة ،فــي السنوات
املاضية ،ودخول ضررها إلى كل بيتّ ،
حوالها إلى عامل ال يمكن السيطرة عليه .اختبر اللبنانيون،
ً
أشكاال متواصلة من األزمات السياسية واملعيشية والبيئية واإلدارية
في تلك السنوات خصوصًا،
ّ
ّ
ضعف
والخدماتية .لكنهم كانوا غير مسلحني باألدوات الضرورية للتعامل مع هذه األزمات :بسبب ّ
ّ
وتشتت قوى التغيير (غالبًا) ،وافتقارها إلى املبادرة والبرامج املباشرة ،وبسبب ما تراكم في سجلها
من اإلخفاقات ،األمر الذي أفقدها القدرة على أن تكون مرجعية للتغيير وأداة إلحداثه .هكذا ،في
مقابل أزمــة قوى السلطة ،كانت تحضر أزمــة قوى التغييرّ .ثم إنه رغم ّ
تقدم األزمــة االقتصادية ـ
االجتماعية إلــى واجهة املشهد ،خــال السنوات القليلة املاضية ،إال ّأن قــوى التغيير لم تنجح في
االرتقاء إلى مستوى ما تطرحه األحداث من مهمات ومبادرات وبرامج وصيغ وممارسات .ذلك أن
النجاح كان ،وال يزال ،وفق املنطق واملستجدات والتحوالت وحتمية التمرحل ،مرهونًا بإعادة تأسيس
قوى التغيير نفسها وفق متطلبات ومهمات الزمن الراهن وأولوياته ،وعلى أساس خبرة األحزاب
نفسها ،وخبرة التجارب الجبهوية ،بنجاحاتها وإخفاقاتها.
ّ
التحرك والــدعــوة إليه ،من بني القوى املـتـضـ ّـررة ،إذن ،أن ينطلقوا بشكل
كــان على املبادرين إلــى
«عـفــوي» ،أي بما ملكت أيديهم .وهــو ليس بالكثير ،لناحية البرامج والتوجهات واألســس الفكرية
والشمولية والحد الضروري من التنظيم .حصل ذلك في محطات عـ ّـدة ،في َ
عامي  2011و،2016
وفي السنوات األخيرة ،وخصوصًا منذ  17تشرين األول  /أكتوبر املاضي .أما بعض قوى التغيير،
فحيث أقدمت ،كان ّ
تحركها منفردًا وحذرًا وفئويًا غالبًا .فلم يكن مناسبًا أبدًا االنعزال عن الناس
ُ
شأن وطني عام طابعًا حزبيًا وخاصًا (تذكر هنا التحركات
بالشعارات والرايات ،التي أضفت على ٍ
بشأن املوازنة).
اندفعت إذًا ،تحت تأثير التدهور االقتصادي الخطير ،أعداد كبيرة من الناس في كل املناطق .اكتفت
ً
حلوال أو برامج أو أولوياتّ .
تميز خطابها بعفوية ّ
تنم عن
هذه الفئة بطرح معاناة ،من دون أن تطرح
ّ
وقد شمل الحذر،
ك.
والتحر
والقيادة
املوقف
ووحدة
التنظيم
عدم النضج ،وعن حذر حيال كل أشكال
ّ
ّ
ّ
ّ
بشكل غير عفوي دائمًا ،قوى التغيير نفسها  .شعار «كلن يعني كلن» شكل مظلة لإلمعان في
املواقف العامة من الصراعات ،وعدم التساوي
بلبلة املشهد ،وتعبيرًا عن عدمية أسقطت التفاوت في
ّ
ّ
في املسؤوليات واالرتكابات .وهو شكل ،أيضًا ،أساسًا لتسلل قوى مغرضة إلى االحتجاجات من
أجل توظيفها ،بشكل فئوي ،في الصراعات بني أطراف السلطة ،أو مشبوه في خدمة أهداف خارجية.
أما قوى التغيير ،فقد آثرت املساهمة عبر االلتحاق ،بعدما فقدت ميزة املبادرة منذ االنطالق .وهي،
متفرقة ومتنافسة .بعضها رفض ،حتى ّ
فوق ذلك ،عملت ّ
اللقاء والحوار في ظرف استثنائي
مجرد
ّ
يفرض تجاوز كل ما سبق من خالفات وتباينات .وهكذا ،فشلت كل املحاوالت التي انطلقت في
خدمة هذا الغرض.
ّ
في هذاّ الخضم ،استمر تيار املقاومة األساسي ُيقلل من شأن القضية االقتصادية ـ االجتماعية.
وهو ظل حتى اللحظات األخيرة (وال يــزال ربما) ،يبحث عن أوهــام حلول في جعبة أبطال األزمة
نفسها! بل أكثر من ذلك ،فإن قيادة املقاومة بالغت ،لدرجة إضفاء الشبهة على كامل االنتفاضة
الشعبية وأهداف ّ
تحركها ،وهي بالغت إذ قدمت نفسها أحيانًا ،بشكل مباشر ،حامية لقوى النهب
والفساد :حليفة كانت أم معادية للمقاومة.
تفجر األزمة وشمول أضرارها لألكثرية الساحقة من املواطننيّ ،
طبيعي أنه ،برغم ّ
فإن املجابهة كانت
ّ
أقل من املطلوب .لكنها رغم ذلك ،لم تكن بدون نتائج إيجابية ،لقد طرح موضوع التغيير على أوسع
ُ ِّ
ٍّ
نطاق .استقالت الحكومة وشكلت حكومة جديدة مختلفة إلى حد ما ،رغم إصرار قوى املحاصصة
مارس دورًا غير
(معظمها جديد) على تكريس مبدأ املحاصصة ،ولو عبر انكفاء األصيل .الشارع ِّ
بسيط فــي تقديم مبدأ املحاسبة واملـســاءلــة على مــا عــداه .جــرى الــربــط ،بشكل مبشر ،بــن النهب
والفساد وغياب املحاسبة ،والطائفيةَّ .تم ابتكار كثير من أشكال االحتجاج التي افتقرت ،مع ذلك ،إلى
التدقيق والتحسني والتنظيم والتصاعدَّ .تم فضح الكثير من أشكال النهب .تم أيضًا كسر َّ
محرمات
وقدسيات زائفة.
شكلت االنتفاضة ،رغم كل السلبيات ،حدثًا تاريخيًا .لكن انتفاضات أهم وأكبر بكثير ،سقطت في
أيدي قوى منظمة معادية للهدف الشعبي ،بسبب «العفوية» وعدم التنظيم ،كما حصل في مصر
وتونس .من استخالص دروس االنتفاضة ،يبدأ الفعل الثوري التغييري ّ الحقيقي :األزمة واملعركة
مفتوحتان ،وتعميق الحوار بشأنهما أيضًا .هي معركة ّ
تحررية دائمًا بشقيها الوطني واالجتماعي.
مبرر ألي ّ
ال ّ
تردد أو خطأ بعد اآلن!
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

على الغالف

ّ
ّ
حشود ضخمة تجاوزت توقعات المنظمين:

ٌ
مراجعات أميركية :رهاناتنا فشلت

غطاء شعبي لمشروع
مقاومة االحتالل األميركي
بغداد ــــ األخبار
ش ـه ــدت بـ ـغ ــداد أمـ ــس أك ـب ــر اس ـت ـف ـتـ ٍـاء
شـ ـعـ ـب ــي يـ ـعـ ـل ــن رف ـ ـ ـ ــض ب ـ ـق ـ ــاء ق ـ ــوات
االحـ ـ ـ ـت ـ ـ ــال األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي فـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق.
الـشـعــارات الـتــي تـجــاوزت املــوقــف الى
الدعوة للعمل من أجل تحقيق املطلب،
جاءت وسط مشاركة يبدو أنها فاقت
ت ــوقـ ـع ــات امل ـن ـظ ـم ــن .وقـ ـ ـ ــدرت أع ـ ــداد
املشاركني بني مليون ومليون ونصف
مـلـيــون م ــواط ــن ،وال سـ ّـيـمــا أن تــوافــد
امل ــواط ـن ــن م ــن خ ـ ــارج ال ـعــاص ـمــة بــدأ
قبل يومني على األقل ،وسط إجراءات
وخدمات ّ
قدمها أبناء بغداد للحشود.
وأقـيـمــت مــراكــز اسـتـقـبــال وخــدمــة في
املـ ـس ــاج ــد وال ـح ـس ـي ـن ـي ــات والـ ـبـ ـي ــوت.
ول ـفــت انـتـبــاه املــراق ـبــن مـسـتــوى عــال
من التنظيم ،مقارنة بالتظاهرات التي
عرفها ال ـعــراق ط ــوال الـفـتــرة املاضية.
لـ ــم ُي ـس ـم ــح ب ــرف ــع ع ـل ــم أو شـ ـع ــار أو
ص ــورة أو رم ــز س ــوى الـعـلــم الـعــراقــي.
ُمنع ارتــداء غطاء الوجه أو «الكمامة»
لرمزيتها الدالة على جماعات معينة.
ُم ـنــع ـ ـ ـ ـ أي ـضــا ـ ـ ـ ـ ال ـه ـتــاف ّ
ألي جـهــة أو
شـخــص باستثناء ال ـعــراق واملـقــاومــة
ّ
التعرض
و«املوت ألميركا» .كذلكُ ،منع
لـلـمـمـتـلـكــات ال ـخ ــاص ــة وال ـع ــام ــة ب ـ ّ
ـأي
شكل من األشكال ،كما شددت «اللجنة
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة» ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ارت ـ ـ ــداء
ّ
تمتد رمزيتها إلى
األكفان ،في حركة

(أ ف ب)

عــام  1951فــي الجمهورية اإلسالمية
في إيــران ،عندما لبس املرجع الديني
آي ــة ال ـلــه كــاشــانــي كـفـنــه أم ــام وح ــدات
الـجـيــش الـشــاهـنـشــاهــي ،كــداللــة على
اسـتـعــداده للموت فــي سبيل قضيته.
أمـ ـ ــسّ ،
وجـ ـ ــه الـ ـع ــراقـ ـي ــون رس ــال ـت ـه ــم،
وت ـح ــدي ـدًا إل ــى واش ـن ـطــن وحـلـفــائـهــا:
جاهزون للموت دفاعًا عن سيادتنا.

ُ
أط ـل ـق ــت ع ـلــى ت ـظ ــاه ــرة أمـ ــس تـسـمـيــة
«ثورة العشرين الثانية» ،في استعادة
تــاريـخـيــة ل ـثــورة  1920ضــد االحـتــال
ال ـب ــري ـط ــان ــي واالسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ال ـه ـن ــدي،
وه ــي الـ ـث ــورة ال ـت ــي دف ـع ــت بــريـطــانـيــا
الى إعادة حساباتها .ويراهن منظمو
ت ـظــاهــرة أم ــس ع ـلــى تــأس ـيــس خـطــاب
س ـ ـيـ ــادي ضـ ـ ـ ّـد االحـ ـ ـت ـ ــال األمـ ـي ــرك ــي،

ّ
خطاب «المليونية» حاز رضى «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) ،والتي تبنته على طريقتها في موقفها أمس (أ ف ب)

ُ
وضـ ّـد املشاريع األميركية التي تحاك
م ـنــذ ع ــام  2003لـتـقـسـيــم ال ـع ــراق إلــى
ّ
وضد اآللة
كانتونات طائفية وعرقية،
الدعائية األميركية التي عكفت طوال
الفترة املاضية على ترسيخ كذبة أن
«ال ـعــراق ـيــن ي ــري ــدون وج ــودن ــا» ،كما
ّ
عبر وزيــر الخارجية األميركي ،مايك
بومبيو ،قبل أيام.

من خالصات تظاهرة أمس:
ً
أوال :كـ ـش ــف عـ ــن م ـ ـ ــزاج عـ ـ ــام وك ـب ـيــر
ٌ
رافض لالحتالل األميركي .مزاج ليس
مقتصرًا على أح ــزاب وق ــوى ،كما أنه
ل ـيــس م ـج ــرد ّ
ردة ف ـعــل ع ـلــى جــريـمــة
اغ ـت ـيــال نــائــب رئ ـيــس «هـيـئــة الحشد
الشعبي» أبــو مهدي املهندس وقائد
«ق ـ ــوة الـ ـق ــدس» ف ــي الـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإلي ـ ــران ـ ــي الـ ـف ــري ــق ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي
ورفاقهما ،بل يعطي إشــارة قوية إلى
أن ال ـخ ـي ــار ال ـش ـع ـبــي يـعـكــس مـقــاربــة
ال ـع ــراق ـي ــن مل ـســألــة االح ـ ـتـ ـ ًـال ،مـقــابــل
مـقــاربــة ت ــرى فـيــه «ضـمــانــة السـتـقــرار
العراق».
ث ــانـ ـي ــا :وفـ ـ ــرت ال ـت ـظ ــاه ــرة ال ـح ــاش ــدة
الغطاء الشعبي واملــزيــد من الشرعية
لـتــوصـيــة ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي ب ــإخ ــراج
القوات األجنبية ،بعدما شهدت األيام
املاضية محاوالت لوسمه بأنه «قـ ٌ
ـرار
شـيـعــي ،وغ ـيــر وط ـن ــي» .مـشـهــد أمــس
ّ
سـيــولــد ضغطًا إضــافـيــا ـ ـ إلــى جانب
ال ـض ـغ ــط ال ـب ــرمل ــان ــي ـ ـ ـ ـ ـ ع ـل ــى ح ـكــومــة
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء املـسـتـقـيــل ،ع ــادل عبد
امل ـ ـهـ ــدي ،م ــن أج ـ ــل ال ــدف ــع ف ــي ات ـج ــاه
إص ــدار ج ــدول زمـنــي يـحـ ّـدد توقيتات
االنسحاب وآلياته.
ثالثًا :بات الجمهور العراقي شريكًا
فــي ال ـقــرار ،وسيعمل على محاسبة
ّ
املقصرين في تحقيق الهدف املتمثل
في طرد االحتالل ،ومساءلة األحزاب
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مالك حمود

«المليونية» ستأخذ
ركنها في الوعي
الوطني العراقي،
خطابًا ضدّ
ّ
وستؤسس
االحتالل األميركي

والـ ـق ــوى ع ــن ج ـه ــوده ــا ف ــي إن ـضــاج
ال ـن ـتــائــج امل ـ ــرج ـ ـ ّـوة ،ال ـت ــي إن فشلت
الجهود الدبلوماسية في تحقيقها،
فإن الخيار العسكري سيكون حاضرًا
ّ
سيؤمن الشارع الغطاء
وبقوة .وهنا،
الالزم لفصائل املقاومة ،التي تنتظر
هي األخرى نتائج تلك الجهود.
رابـعــا :شكلت التظاهرة بداية حراك
له خطواتها الالحقة بهدف تصعيد
التحرك السياسي والشعبي من أجل
تـصـعـيــد ال ـض ـغــوط ل ـي ـكــون م ـشــروع
ط ــرد األم ـيــرك ـيــن ع ـلــى رأس ج ــدول
أعمال حكومة عبد املهدي والحكومة
املقبلة.
خ ـ ــام ـ ـس ـ ــا :ح ـ ـ ـ ــاز ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــاب الـ ـ ـع ـ ــام
للتظاهرة رضــى املــرجــع الديني آية
الـلــه علي السيستاني ،وال ــذي أعلن
خطيب الجمعة املتحدث باسمه عن
املــوقــف الــداعــي الــى «اح ـتــرام سيادة
ال ـع ــراق واس ـت ـقــال قـ ــراره السياسي
ووح ــدت ــه أرضـ ــا وش ـع ـبــا ،ورفـضـهــا
ال ـ ـقـ ــاطـ ــع مل ـ ــا ي ـ ـمـ ـ ّـس ه ـ ـ ــذه الـ ـث ــواب ــت
الــوطـنـيــة م ــن ّ
أي ط ــرف ك ــان وتـحــت
ّ
أي ذري ـعــة» ،مــؤكــدة أن «للمواطنني
كامل الحرية في التعبير ـ ـ بالطرق
ال ـس ـل ـم ـيــة ـ ـ ـ ـ ـ ع ــن ت ـ ّ
ـوج ـه ــات ـه ــم ب ـهــذا
ال ـ ـش ـ ــأن ،واملـ ـط ــالـ ـب ــة بـ ـم ــا ي ـج ــدون ــه
ضروريًا لصيانة السيادة الوطنية،
ب ـع ـي ـدًا ع ــن اإلمـ ـ ـ ــاءات ال ـخ ــارج ـي ــة».
ه ــذا امل ــوق ــف ي ـ ّ
ـدع ــم خ ـط ــاب ال ـش ــارع
ّ
ال ــراف ــض أي ـضــا ألي تـقـسـيــم يـطــاول
األراض ــي الـعــراقـيــة ،وال ــذي ي ـ ّ
ـروج له
ً
البعض خدمة لـ«األجندة األميركية»
مــن جـهــة ،وتمهيدًا إلطــالــة أمــد بقاء
االحتالل من جهة أخرى.
سادسًا :كان الفتًا موقف زعيم التيار
الصدري السيد مقتدى الصدر ،وحظي
خطابه بقبول واس ــع قــد يـكــون األول
من نوعه عند جميع القوى ،بمن فيهم
خصومه الـسـيــاسـيــون .وب ــدت خطوة
ً
ال ـص ــدر ع ــام ــا م ـســاع ـدًا ع ـلــى تـعــزيــز
وحدة القوى املناهضة لالحتالل .لكن
الجانب اآلخر ّ
املهم من خطاب الصدر،
سـعـيــه ال ــى ت ـمــايــز واضـ ــح ب ـمــا خص
ّ
املستمر منذ األول من
الحراك الشعبي
تشرين األول /أكتوبر املــاضــي ،وذلك
بإعالنه انسحابه منه بعد اتهامه من
ِق َبل البعض بـ«التبعية إليران» .موقف
ال ـص ــدر ه ــذا سـيـكــون ل ــه أثـ ــره الكبير
على أجندة الحراك.

ّ
يـتـجـ ّـدد الـحــديــث دوري ــا ،ومــع كــل حدث
مـفـصـلــي ،ع ــن اف ـت ـقــاد أم ـي ــركــا ،السـيـمــا
ّ
في ظــل إدارتـهــا الحالية ،الستراتيجية
ّ
ـار
ف ـع ـل ـي ــة ،أو عـ ـل ــى أقـ ـ ـ ــل تـ ـق ــدي ــر ،إلطـ ـ ُ
واض ـ ــح لـسـيــاسـتـهــا ال ـخ ــارج ـي ــةِ .س ـمــة
ُ
ه ــذه اإلدارة ،كـمــا ســتــذكــر فــي وق ــت مــا،
أنـهــا اسـتـطــاعــت أن تـكـشــف لـلـعــالــم عن
ّ
تنفك هيمنته
لنظام ال
الوجه الحقيقي
ٍ
ّ
تـتـقــلــص ف ــي مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة ال ي ــزال
مــن املـبـكــر تــوصـيـفـهــا .معظم ال ـق ــراءات
ال ـ ـ ــواردة ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تـجـمــع على
ـوذ األم ـيــركــي
«ح ـت ـم ـيــة» ان ـح ـس ــار ال ـن ـفـ ّ
فــي الـعــالــم .جــو بــايــدن ،املــرشــح األمـثــل
لـلـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي ،يـعـتـقــد جــازمــا
بأن النكسة بدأت منذ غادر هو ورئيسه
باراك أوباما البيت األبيض .كتب بايدن
مانيفستو الـسـيــاســة الـخــارجـيــة التي
ُ
ّ
سـيــتـبـعـهــا ف ــي م ــا ل ــو ان ــت ـخ ــب رئـيـســا.
بايدن هذا ،الذي ّلم يجد الديموقراطيون
أف ـضــل مـنــه لـيـمــثــل مــؤس ـســات ال ـحــزب،
ّ
حمل ترامب مسؤولية «إهــدار نفوذنا»
فــي الـعــالــم .لكنه هــو أيـضــا يــريــد إنهاء
الـحــروب الـتــي ال تنتهي .ألـيــس ذلــك ما
يقوله ترامب منذ ثالث سنوات؟ وقبله
ُ
أصبحت رئيسًا» ،ستكون
أوباما؟ «إذا
مـهـمــة إع ـ ــادة «الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى» من
ال ـج ـن ــود األم ـي ــرك ـي ــن امل ــوج ــودي ــن فــي
أف ـغــان ـس ـتــان وامل ـن ـط ـقــة إل ــى ال ــوط ــن من
أول ــى املـهـمــات ال ـتــي «ســأضـطـلــع بـهــا».
ّ
ستصبح ّ
«محددة
املهمة في عهد بايدن
بدقة» :هزيمة «القاعدة» و«داعش» .لكن
ً
ّ
منصبًا
التركيز سيبقى ،أوال وأخ ـي ـرًا،
على «مكافحة اإلرهاب في جميع أنحاء
ً
ال ـ ـعـ ــالـ ــم» ،ب ـ ـ ــدال مـ ــن خ ـ ــوض ص ــراع ــات
«ت ـس ـت ـن ــزف ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى الـ ـقـ ـي ــادة فــي
ّ
قضايا أخرى تتطلب اهتمامنا».
صـ ـل ــب امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــوع :لـ ـتـ ـك ــون صـ ــوتـ ــا ذا
ّ
مصداقية ،ال يمكنك التخلي عن صفقات
َ
سبق لك أن تفاوضت عليها .على رغم
أن ال «أوهـ ـ ـ َ
ـام» تـنـتــاب بــايــدن فــي شــأن
«النظام اإليراني الذي شارك في سلوك
م ــزع ــزع ل ــاس ـت ـق ــرار ف ــي ج ـم ـيــع أن ـحــاء
الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ـ ــط» ،ل ـك ــن ه ـن ــاك طــريـ ّقــة
ذكـيــة ملــواجـهــة «الـتـهــديــد» ال ــذي تمثله
إيران على مصالحنا .اغتيال قائد «قوة
الـ ـق ــدس» اإلي ــرانـ ـي ــة ،ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي،
لـيــس واح ـ ـدًا مــن أدوات املــواج ـهــة تلك،
كونه أثار احتمال اندالع دورة تصعيد
جديدة في املنطقة ،ما دفــع طهران إلى
ّ
التخلي عن التزاماتها النووية بموجب
االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق .أمـ ـ ــا إذا عـ ـ ـ ــادت إلـ ـ ــى ق ــواع ــد
ّ
أنضم إلى
االمتثال الصارمة« ،فسوف
االتـ ـف ــاق وأس ـت ـخ ــدم الــدب ـلــومــاس ـيــة مع
حلفائنا لتعزيزه وتوسيع نطاقه».

تحديد األولويات

ّ
ُب ـع ـيــد ت ــول ـي ــه مـنـصــب ال ــرئ ــاس ــةَ ،جـمــع
دوايـ ـ ـ ــت أيـ ــزن ـ ـهـ ــاور كـ ـب ــار م ـس ـت ـشــاريــه
ف ــي م ـق ـص ــورة ال ـت ـشـ ّـمــس االص ـط ـنــاعــي
فــي الـبـيــت األب ـيــض ملـنــاقـشــة السياسة
األمـيــركـيــة تـجــاه االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي.
ِّ
املتشدد ،جون فوستر
وزيــر الخارجية
داالس ،الذي كان ناقدًا صريحًا لسياسة
االح ـت ــواء الـتــي اتبعها ه ــاري تــرومــان،
دع ــا إل ــى س ـيــاســة أك ـثــر ت ـش ـ ّـددًا تسعى
بمقتضاها الواليات املتحدة إلى «دحر»
النفوذ السوفياتي عبر أوروبــا وآسيا.
ّ
ً
بدال من حل هذا النقاشّ ،قرر أيزنهاور
االسـتـعــانــة بـخـبــراء حكوميني لتطوير
ثـ ــاث اس ـتــرات ـي ـج ـيــات وط ـن ـي ــة .ج ــورج
كـ ـيـ ـن ــان ،ال ـ ــذي ص ـ ــاغ م ـ ـبـ ــادئ س ـيــاســة
«االح ـت ــواء» ُ
وع ــرف الحـقــا بـ«مهندس»
ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاردة ،عـ ـ ــاد ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع عــن
سياسته .بعد شهرين ،جلس الرئيس
األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،وع ـ ـلـ ــى م ـ ــدى ي ـ ــوم ك ــام ــل،
لالستماع إلــى املقترحاتّ ،
وأي ــد أخيرًا
ُ
سـيــاســات ت ــروم ــان ،فــي مــا ب ــات يـعــرف
بــاســم « »Project Solariumال ــذي حـ ّـدد

من وجهة نظر ماكغورك ،ما فعله ترامب هو أنه وضع سياسة خارجية غير متسقة (عن الويب)

مـعــالــم الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة لـلــواليــات
َ
املتحدة للسنوات الـ 35التي تلت (لغاية
االتحاد السوفياتي) ،كما ساعد
انهيار ُّ
فــي «تـجــنــب» اشـتـبــاك عـسـكــري مباشر
بني واشنطن وموسكو.

بايدن :التركيز سيبقى
ّ
منصبًا على «مكافحة
اإلرهاب في جميع
أنحاء العالم»

ّ
ذكــر بمقتطفات من تلك الحقبة ،بريت
مــاكـغــورك ،املبعوث األمـيــركــي السابق
لـ«التحالف الدولي» ،في مقالة طويلة
ف ــي «ف ــوري ــن أفـ ـي ــرز» .م ــن وج ـه ــة نظر
م ــاكـ ـغ ــورك ،م ــا ف ـع ـلــه دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
ه ــو أن ــه وض ــع س ـيــاســة خــارج ـيــة غير
متسقة ،وذات أهداف ال يمكن التوفيق
بـيـنـهــا .ه ـك ــذا ،ي ـجــري ت ـحــديــد أه ــداف

ّ
الحد األقصى من دون التفكير في ما
ه ــو م ـط ـلــوب لـتـحـقـيـقـهــا .ول ـي ــس ثمة
شيء ّ
معبر عن عدم التماسك هذا أكثر
مــن الـسـيــاســة األمـيــركـيــة ت ـجــاه إي ــران.
في  18كانون الثاني /ديسمبر ،2017
ّ
وقــع تــرامــب وثيقة استراتيجية األمــن
ال ـقــومــي األم ـي ــرك ــي ،تـلـتـهــا ب ـعــد شهر
واحـ ــد اسـتــراتـيـجـيــة ال ــدف ــاع الــوط ـنــي.
ِّ
تحدد هــذه الوثائق أولــويــات املصالح
ّ
األميركية ،وتوجه اإلدارات والوكاالت
األمـ ـي ــركـ ـي ــة إلـ ـ ــى أن ت ـ ـحـ ــذو حـ ــذوهـ ــا.
ه ــي أك ـ ــدت ضـ ـ ــرورة «م ـنــاف ـســة ال ـقــوى
العظمى» الجديدة (روسيا والصني)،
واع ـت ـبــار آس ـيــا املـنـطـقــة ذات األول ــويــة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،أي
إعــادة تــوازن األولويات األميركية بعد
عقدين من االلتزام املفرط تجاه الشرق
األوسط.
ه ــذا ف ــي ال ـس ـيــاقــات امل ـع ـل ـنــة .ل ـكــن ،منذ
ان ـس ـحــابــه م ــن االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،سعى
ترامب إلى تحقيق ّ
أي اختراق يمثل له
إن ـجــازًا يمكن تسويقه داخـلـيــا .ق ــال إن
الهدف هو ضمان عدم قدرة إيــران على
إنـتــاج ســاح ن ــووي ،ثــم قــال مستشاره
لــأمــن ال ـقــومــي إن ال ـه ــدف ك ــان تغيير
النظام .ثم جــاء وزيــر الخارجية ليذيع
ّ
 12مطلبًا ،مــن بينها :أن تتخلى إيــران
عــن برنامجيها الـنــووي والـصــاروخــي،

وأن تـنـهــي دع ـم ـهــا مل ـج ـمــوعــات ـهــا ،وأن
تـ ـسـ ـح ــب م ـي ـل ـي ـش ـي ــات ـه ــا ِمـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــراق
الخبراء،
وسوريا .يعتقد عدد قليل من
ُ ّ
وفق ماكغورك ،أن تلك الشروط ال تنفذ
في غياب استراتيجية واضحة لتغيير
ّ
الـنـظــام .ال أه ــداف نهائية حــن يتعلق
األم ــر بــالـسـيــاســة ت ـجــاه إي ـ ــران .الــرهــان
على أن سياسة «الـضـغــوط القصوى»
ُ
ســت ـج ـبــر إيـ ـ ــران ّإم ـ ــا ع ـلــى الـ ـع ــودة إلــى
ط ــاول ــة امل ـف ــاوض ــات أو االن ـه ـي ــار كـلـيــا،
فـشــل .فــي الــوقــت ذات ــه ،لــم تنظر اإلدارة
ّ
جديًا في فرضية مخالفة ،ما «اضطرها»
لــان ـت ـقــال إلـ ــى تـصـعـيــد م ــن نـ ــوع آخ ــر:
اغتيال سليمانيّ .
ردت طهران بتوحيد
قبضتها داخليًا .وعلى الرغم من أنها
قد ال تسعى إلــى استفزاز واشنطن في
مــواجـهــة م ـبــاشــرة ،وف ــق مــاك ـغــورك ،إال
أن ـهــا س ـتــواصــل عـلــى األرجـ ــح هجمات
ّ
ّ
ضد املصالح األميركية يمكن التملص
منها ،بــالـتــوازي مــع تكثيف ضغوطها
إلخـ ــراج قـ ــوات االح ـت ــال األم ـيــركــي من
العراق.
خــاصــة مــاكـغــورك :يمكن إدارة ترامب
أن تستجيب ل ـهــذه ال ـظ ــروف الـجــديــدة
بإعالنها أن الشرق األوسط هو األولوية
األول ـ ـ ــى ،وأن ت ـت ـخــذ م ـ ـبـ ــادرات لـتـعــزيــز
موقعها الـعـسـكــري والــدبـلــومــاســي في
العراق.

حصيلة جديدة لـ«ضربة عين األسد»:
 34مصابًا أميركيًا

ّ
أعلنت وزارة الدفاع األميركية «البنتاغون» ،أمس ،إصابة  34عسكريًا في الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس
الثوري اإليراني على «قاعدة عني األسد» غربي العراق ،والتي تشغل القوات األميركية جزءًا كبيرًا منها .الحصيلة
الجديدة ّ
للرد اإليراني على اغتيال واشنطن لقائد ّ
«قوة القدس» في الحرس الفريق قاسم سليماني ،ونائب رئيس
«هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي املهندس ،ورفاقهم ،تثبت مرة أخرى املراوغة األميركية في اإلعالن عن نتيجة
ّ
الهجوم الــذي وقــع مطلع شهر كانون الثاني /يناير الـجــاري .وعلى رغــم التكتم الشديد على األض ــرار ،ومحاولة
ّ
املتحدث باسمه ،جوناثان هوفمان ،ليقول إن «معظم اإلصابات هي ارتجاج
«البنتاغون» حصرها باملاديات ،عاد
وقت سابق إلى أملانيا» ،علمًا أن السلطات األميركية  -وبعد تسويف مرات
في
في املخ ،وقد ّتم نقل ثمانية منهم
ٍ
عدة  -أعلنت سابقًا إصابة  11جنديًا باالرتجاج ،لتعود وترفع الحصيلة باألمس إلى .34
(األخبار)
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الحدث
هي النكسة األكبر لتحالف العدوان على اليمن ،في خالل أشهر قليلة ،بعد
عملية «نصر من الله» َ
المنجزة في آب /أغسطس الماضي على محور نجران
الحدودي مع السعودية 3000 .كلم من جبهة نهم ،التي حلم «التحالف»
ّ
بأن تشك ًل ّبوابته نحو صنعاء ،سقطت بيد الجيش اليمني واللجان الشعبية،
ُ
سقطة معها التهديد الذي كان محدقًا بالعاصمة .مشاهد السيطرة على
م ِ

جبال نهم االستراتيجية ،ومحاصرة القوات الموالية لحكومة عبد ربه منصور
هادي ومعها ميليشيات «اإلصالح» في ّغير موقع من المنطقة ،وإيقاع
أعداد كبيرة من األسرى في صفوفها ،كلها محفوظة في كاميرا قوات
صنعاء التي تنتظر اللحظة المناسبة للكشف عنها ،والتي يمكن توقع قيام
ّ
بالتوسط لدى «أنصار الله» لتأخيرها أو إلغائها من أصلها ،مثلما فعل
«التحالف»

ُ
ّ
قدم «أنصار الله» على ذلك بعد ،وبدأت االتهامات
إبان «نكسة كتاف» الشهيرة .لم ت ِ
المتبادلة بين أقطاب الجبهة الموالية لـ «التحالف» ،والتي كانت االنقسامات ضربتها منذ
األيام األولى إلطالق التصعيد العسكري في نهمُ ،م ّ
تسببة بتضعضع صفوفها ،قبل
أن تصحو السعودية على حقيقة أن نهم تفلت من يدها ،وتحاول منع هذا المصير،
ولكن من دون جدوى

ّ
أكبر تحول ميداني في اليمن ًمنذ أشهر:

جبهة نهم كاملة
بيد «أنصار الله»
صنعاء ــ رشيد الحداد
ّ
منذ أسبوع ،تتحفظ قيادة صنعاء عن
إع ــان مـجــريــات األح ــداث فــي جبهات
نهم املشتعلة .صـمـ ٌـت ربـمــا يـكــون من
ص ـنــف الـ ـه ــدوء الـ ــذي يـسـبــق عــاصـفــة
إعالمية شبيهة بالتي أثارتها عملية
«نـ ـص ــر مـ ــن ال ـ ـلـ ــه» ع ـل ــى ال ـ ـحـ ــدود مــع
السعودية فــي آب /أغسطس املاضي
ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ـن ـهــا .راهـ ـن ــت ال ـق ــوات
املــوال ـيــة ل ــ«ال ـت ـحــالــف» عـلــى إمـكــانـيــة
أن تـكــون فـتــرة طــويـلــة مــن ال ـهــدوء قد
ّ
تسببت بارتخاء الجيش واللجان في

سرعان ما بدأت االتهامات
المتبادلة بالخذالن بين
القوى الموالية لـ«التحالف»
ن ـهــم ،وأن ب ــرد ال ـش ـتــاء سـيـحــول دون
وجــود مقاومة فاعلة ،لكنها سرعان
م ــا ت ـفــاجــأت ب ـشــراســة امل ـق ــاوم ــة الـتــي
ّ
ووجـهــت بها ،وبــانـقــاب املشهد كليًا
لغير صــالـحـهــا ،مــا دفــع بـهــا إلــى بــدء
العمل على تهيئة األجواء للنجاحات
التي ستعلنها «أنصار الله» في مقبل
األيــام .وهو تحديدًا ما شرع به حزب
«اإلص ـ ــاح» (إخـ ــوان مـسـلـمــون) الــذي
حاول االنفراد بالهجوم بعد الضربة
الصاروخية التي استهدفت «معسكر
االستقبال» في مأرب السبت املاضي،

وأدت إل ـ ــى سـ ـق ــوط ع ـ ـشـ ــرات الـقـتـلــى
والجرحى من املقاتلني الجنوبيني.
مصادر في حكومة الرئيس املنتهية
واليـ ـ ـت ـ ــه ،ع ـب ــد ربـ ـ ــه م ـن ـص ــور هـ ـ ــادي،
أف ــادت بــأنــه مــع فجر السبت املــاضــي،
َت ّ
قدمت الـقــوات املوالية لها ،مسنودة
بـمـيـلـيـشـيــات «اإلص ـ ـ ــاح» ،ف ــي اتـجــاه
مواقع قوات صنعاء في جبل البياض،
وسـ ـيـ ـط ــرت ع ـل ــى أجـ ـ ـ ــزاء واس ـ ـعـ ــة مــن
ال ـج ـبــل .أع ـقــب ذل ــك ،فـجــر األحـ ــد ،ب ـ ُ
ـدء
الجيش واللجان هجومًا واسعًا على
ّ
جبال يام ،تمكنا في خالله من إسقاط
ت ـلــك الـسـلـسـلــة بــال ـكــامــل ف ــي غـضــون
ّ
ســاعــات ،بعدما اسـتـغــا نقص قــوات
ه ـ ــادي فـ ــي م ـي ـم ـنــة ال ـج ـب ـه ــة لـتـنـفـيــذ
الـتـفــاف عسكري مــن جـبــال يــام نحو
منطقة واغرة في مديرية مجزر لقطع
ّ
ّ
أي خط إمداد قادم ّمن الجوف .ووفقًا
ل ـل ـم ـصــادر ،فـقــد شــنــت ق ــوات صنعاء
هجومًا آخر انطلق من جبال يام التي
ّ
تـطــل عـلــى مـفــرق ال ـجــوف وتـمـنــح َمــن
يسيطر عليها السيطرة النارية على
مـنــاطــق واس ـعــة فــي نـهــم ،إل ــى جنوب
مــديــريــة مـجــزر للسيطرة عـلــى الخط
ال ـع ــام ب ــن م ـفــرق ال ـج ــوف وال ـص ـفــراء.
ومـ ـ ـ ــع وص ـ ـ ـ ــول تـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــزات ّع ـس ـك ــري ــة
للجيش واللجان اإلثنني ،شنا هجومًا
ّ
ثالثًا من جبل صلب على خط اإلمداد
ً
الــرئـيــس فــي منطقة الـخــانــق ،وصــوال
إل ــى مـنـطـقــة جـفـيـنــة ال ـج ــدع ــان ،حيث
سيطرا على قرية آل رقيبّ .وأضافت
املصادر أن قوات صنعاء شنت أيضًا
ّ
هجومًا من محور رابــع ،تمكنت على

إثـ ــره م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ف ــرضــة نهم
ّ
بــال ـكــامــل ،وق ـطــع خــطـهــا م ــن الــوســط،
لـ ـت ــوق ــع قـ ـ ـ ــوات هـ ـ ـ ــادي و«اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح»
املتمركزة في مفرق الجوف  -مــأرب -
صنعاء في الحصار ،بعد قطع خطوط
إم ــداده ــا مــن الـشـمــال (خ ــط ال ـجــوف)،
ومن الغرب (خط صنعاء) .في الوقت
نفسه ،هاجم الجيش واللجان القوات
ّ
املناوئة لهما في محور هيالن ،وتمكنا
بـ ـع ــد م ـ ـعـ ــارك ع ـن ـي ـف ــة مـ ــن ال ـس ـي ـط ــرة
عـلــى ال ـك ـســارة ،وق ـطــع طــريــق اإلم ــداد
ال ــرئ ـي ــس ب ــن م ــدي ـن ــة مـ ـ ــأرب وم ـف ــرق
ال ـجــوف .وه ــو مــا اعـتــرفــت بــه وســائــل
إعــام «اإلصــاح» ،التي أكــدت سيطرة
قــوات صنعاء على أعلى جبال املنار
ّ
االسـتــراتـيـجـيــة فــي فــرضــة نـهــم .كلها
إن ـجــازات لــم تتناولها «أنـصــار الله»،
علنًا ،حتى اآلن ،إال أن املتوقع بحسب
مصادر عسكرية أن يعلنها املتحدث
باسم الجيش واللجان ،العميد يحيى
ســريــع ،فــي التوقيت الــذي تــراه قيادة
صنعاء مناسبًا.
الـنـتــائــج العكسية لتصعيد الـقــوات
امل ـ ـ ــوالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ل ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــادي ومـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات
«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح» ف ــي ج ـب ـهــة ن ـه ــم دف ـعــت
«ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـج ــدة» ف ــي م ــدي ـن ــة م ــأرب
ّ
إل ـ ــى ش ـ ــن ح ـم ـل ــة اعـ ـتـ ـق ــاالت ط ــاول ــت
العشرات مــن العسكريني فــي املدينة
بسبب رفضهم املـشــاركــة فــي القتال،
ُم ـ ّ
ـوجـ ـه ــة إل ـي ـه ــم ت ـه ـمــة ال ـت ـخ ــاب ــر مــع
ّ
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،فـيـمــا وجـ ــه ع ــدد من
نــاش ـطــي «اإلصـ ـ ـ ــاح» ات ـه ــام ــات غير
مـبــاشــرة إلــى «الـتـحــالــف» بــالـخــذالن،

وصفت مصادر في حكومة هادي ما حدث بـ«نكسة نهم» (أ ف ب)

ّ
متحدثني عــن استهدافه قواتهم في
ن ـهــم بـ ـغ ــارات ج ــوي ــة .ب ــالـ ـت ــوازي مع
ذلــك ،نجا رئيس أرك ــان قــوات هــادي،
امل ـح ـس ــوب ع ـلــى «اإلص ـ ـ ـ ــاح» ،ال ـل ــواء
عبدالله سالم النخعي ،والــذي حاول
رف ــع م ـع ـنــويــات ق ــوات ــه بـتـصــريـحــات
زعـ ــم ف ـي ـهــا ت ـح ـق ـيــق تـ ـق ـ ّـدم ك ـب ـيــر فــي
نهم وفــي جبال الجراشب ّبني مأرب
والـ ـ ـج ـ ــوف ،مـ ــن م ـ ــوت م ـح ــق ــق م ـســاء
األرب ـ ـعـ ــاء ،ج ـ ـ ّـراء ت ـع ـ ّـرض مــوك ـبــه في
م ـف ــرق الـ ـج ــوف ف ــي م ـحــاف ـظــة م ــأرب
ل ـه ـجــوم ب ـص ــواري ــخ وق ــذائ ــق «أر بي
ج ــي» .ووف ـق ــا مل ـص ــادر م ـيــدان ـيــة ،فــإن
ّ
ال ـن ـخ ـع ــي ،الـ ـ ــذي ك ـ ــان م ــت ـج ـه ــا نـحــو
ّ
اضطر للعودة إلى مأرب،
جبهة نهم،
بعد أن أدرك أن قواته فقدت السيطرة
على مفرق الـجــوف ،وأن خط مــأرب -
مفرق الجوف  -صنعاء أصبح تحت
سيطرة الجيش واللجان .وفي اليوم
نـفـســه ،أفـ ــادت م ـص ــادر عـسـكــريــة في
م ــأرب بمقتل قــائــد «ال ـلــواء  »203في
ق ــوات هـ ــادي ،الـعـمـيــد زي ــد الـشــومــي،
خالل معارك نهم ُ ،لكن مصادر أخرى
قالت إن الشومي قتل بقصف لطيران
«ال ـت ـح ــال ــف» أث ـن ــاء ق ـي ــادت ــه مـحــاولــة
الس ـت ـع ــادة م ــواق ــع اسـتــراتـيـجـيــة في
ميسرة الجبهة.
مـصــادر قبلية فــي مديرية نهم أكــدت
ّ
تغير املعادلة العسكرية لصالح قوات
ّ
صنعاء ،موضحة أن األخيرة تمكنت
من السيطرة الكاملة على فرضة نهم
ّ
وتقدمت فــي مناطق
ومـفــرق الـجــوف،
واسـعــة فــي نهم فــي الـســاعــات األولــى
م ــن ص ـبــاح الـجـمـعــة ،بـعــد مــواجـهــات
ُ
ع ـن ـي ـف ــة اس ــتـ ـخ ــدم ــت ف ـي ـه ــا مـخـتـلــف
أن ـ ـ ـ ـ ــواع األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إل ـ ـ ــى أن
امل ـعــارك ال ت ــزال مستمرة فــي عــدد من
الجبهات .وفــي حــن وصـفــت مصادر
فــي حكومة ه ــادي مــا حــدث بـ«نكسة
نـهــم» ،بــدأ حــزب «اإلص ــاح» الترويج
ع ـبــر نــاش ـط ـيــه ل ـك ــون ت ـلــك «ال ـن ـك ـســة»
ّ
ردًا س ـع ــودي ــا  -إم ــاراتـ ـي ــا ع ـل ــى دع ــم
قـطــر ع ــودة آالف مــن امل ــوال ــن للحزب
مــن جبهات الـحـ ّـد الجنوبي للمملكة
خالل الربع األخير من العام املاضي،
وفتح معسكرات خاصة لهم فــي تعز
ومحافظات أخــرى ،وذلــك عقب نكسة
معركة كتاف شرقي صعدة.

فشل سياسة التحايل السعودية :الوكالء عاجزون
لقمان عبد الله
اس ـت ـعــادة الـجـيــش الـيـمـنــي والـلـجــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة ال ـس ـي ـط ــرة ال ـك ــام ـل ــة عـلــى
ج ـب ـه ــة ف ــرض ــة ن ـه ــم ش ـم ــال ــي شــرقــي
ص ـن ـع ــاء ،والـ ـت ــي ت ـ ّ
ـؤم ــن مــرتـفـعــاتـهــا
ام ـت ـيــازات عـسـكــريــة بــالــرؤيــة وال ـنــار،
ُ
تسقط التهديد الذي كان جاثمًا على
ص ــدر الـعــاصـمــة الـيـمـنـيــة مـنــذ بــدايــة
ُ
العدوان ،وتف ِقد العمليات املستقبلية
ّ
لـ ــ«الـ ـتـ ـح ــال ــف» أي خ ـص ــوص ـي ــة فــي
ه ـ ـ ــذه الـ ـجـ ـبـ ـه ــة امل ـ ـم ـ ـتـ ـ ّـدة عـ ـل ــى ط ــول
ُ
 40ك ـلــم ،ك ـمــا أن ـهــا ت ـل ـحــق ب ــه هــزيـمــة
عـسـكــريــة ومـعـنــويــة لـيــس مــن السهل
تعويضها فــي أي مـكــان آخ ــر .وعلى
رغ ــم أن صـنـعــاء تـحـجــم إل ــى اآلن عن
اإلدالء بتصريحات حول معارك نهم،
بــاس ـت ـث ـنــاء م ــا ق ــال ــه ع ـضــو «املـجـلــس
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي األعـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى» مـ ـحـ ـم ــد ع ـلــي
الحوثي ّعلى حسابه في «تويتر» من
«(أننا) نزف أجمل آيات التبريك لقائد
الـثــورة بدحر ال ـعــدوان ومرتزقته من
فرضة نهم» ،فقد علمت «األخبار» أن
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الجيش واللجان سيطرا على مساحة
ُ
تـ ـق ـ ّـدر ب ـ ـ  3000ك ـلــم م ــن ف ــرض ــة نـهــم،
وأن أع ــدادًا كبيرة من الـقــوات املوالية
لــ«الـتـحــالــف» سـقـطــت فــي األسـ ــر ،في
مشاهد سيكون لنشرها تداعيات ال
ّ
ت ـقــل عـمــا أحــدث ـتــه عـمـلـيــة «ن ـصــر من
الله» قبل أشهر.
ـف قـ ـ ــوات صـ ـنـ ـع ــاء ب ـتــأمــن
ولـ ـ ــم تـ ـكـ ـت ـ ِ
الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،بـ ــل إنـ ـه ــا س ـي ـط ــرت عـلــى
ّ
سـ ـلـ ـسـ ـل ــة امل ـ ــرتـ ـ ـفـ ـ ـع ـ ــات املـ ـ ـط ـ ــل ـ ــة ع ـلــى
َ
ّ
مـحــافـظــتــي ال ـجــوف وم ـ ــأرب ،وأهــمـهــا
ّ
ج ـبــل املـ ـن ــارة االس ـت ــرات ـي ـج ــي ،مــؤمـنــة
ب ــذل ــك ال ـط ــري ــق ّ
ألي ع ـم ـل ـيــات ق ــادم ــة،
ّ
بــل اسـتـمـ ّـرت فــي الـتـقــدم حـتــى مسافة
قريبة من مدينة الحزم مركز محافظة
الـ ـ ـج ـ ــوف ،ب ــاالسـ ـتـ ـف ــادة م ـ ّـم ــا يـسـمــى
ع ـس ـك ــري ــا «امل ــوفـ ـقـ ـي ــة» ،أي اس ـت ـغ ــال
االن ـه ـي ــار ال ـســريــع ل ـل ـطــرف اآلخ ـ ــر .في
املقابل ،كانت أوساط القوى العسكرية
الـتــابـعــة لـحــزب «اإلص ـ ــاح» فــي مــأرب
ت ـش ـه ــد تـ ــوت ـ ـرًا شـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى خـلـفـيــة
الخشية مــن ام ـتــداد االشـتـبــاكــات إلــى
تخوم املدينة ،قبل أن يتحدث نشطاء

عـ ـص ــر أمـ ـ ــس ع ـ ــن سـ ـيـ ـط ــرة ال ـج ـي ــش
وال ـل ـجــان بــالـتـعــاون مــع الـقـبــائــل على
ك ــام ــل م ــدي ــري ــة م ـ ـجـ ــزر ،إح ـ ـ ــدى أك ـبــر
مــديــريــات مـحــافـظــةمـ ــأرب .واعـتــرفــت
وزارة الــدفــاع التابعة لحكومة هــادي
وحداتها
بانسحابات تكتيكية لبعض
ّ
من مواقع املواجهة في نهم ،فيما ترأس
وزيــر الدفاع اجتماعًا عسكريًا صباح
أمس ملناقشة التطورات امليدانية.
ب ــا ّنـ ـتـ ـك ــاس ــة نـ ـ ـه ـ ــم ،الـ ـ ـت ـ ــي ك ـ ــان ـ ــت قــد
تــوقـفــت فيها امل ـعــارك ع ــام  2017بعد
فـشــل م ـح ــاوالت «ال ـت ـحــالــف» اخ ـتــراق
العاصمة من خاللها ،تكون السعودية
قد فشلت مرة أخرى في تحييد نفسها
مــن ال ـص ــراع عـبــر الـتـحــايــل وال ـخ ــداع،
ّ
وادعاء التزام خفض التصعيد مقابل
ال ـهــدنــة ال ـتــي أعـلـنـتـهــا «أن ـص ــار الـلــه»
مــن ط ــرف واح ــد فــي أي ـلــول /سبتمبر
املاضي .أراد النظام السعودي حصر
الحرب بالجبهات الداخلية اليمنية،
فـ ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ه ــدف ـه ــا ال ــرئ ـي ــس
اسـ ـتـ ـن ــزاف األطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـح ـل ـي ــة ك ــاف ــة،
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـع ـمــل ف ـيــه املـمـلـكــة

ع ـلــى ت ـعــزيــز ح ـض ــوره ــا امل ـب ــاش ــر في
جميع املرافق في املحافظات املحتلة.
وتـقـضــي خـطــة ال ــري ــاض ه ــذه بــإبـعــاد
تبعات الحرب عن الداخل السعودي،
وال سيما بعد ضربة «أرامكو» خريف

ّ
العام املاضي ،مع السعي إلى التحكم
ال ـ ـتـ ــام ب ـم ـس ـت ـق ـبــل الـ ـيـ ـم ــن ،مـ ــن خ ــال
ّ
وأهمها
إبـقــاء األدوات املــؤثــرة بيدها
ال ـح ـصــار ال ـبــري وال ـب ـحــري وال ـجــوي،
ً
ف ـضــا عــن ال ــورق ــة االق ـت ـصــاديــة .ومــن

ُ
استعادة نهم تسقط تهديدًا كان جاثمًا على صدر صنعاء منذ بداية العدوان (أ ف ب)

هـنــا ،كــان تـحــذيــر الـقـيــادة السياسية
في صنعاء من أن استمرار التصعيد
سـ ـي ــؤدي إلـ ــى «إنـ ـه ــاء امل ـ ـبـ ــادرة الـتــي
َت ّ
قدمنا بها».
ّ
وكـ ـ ـ ـ ـ ــان م ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــرر ،وف ـ ـ ـ ــق الـ ـخـ ـط ــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إع ـ ـ ـ ــادة ت ـ ُف ـع ـي ــل الـ ـق ــوى
العسكرية الجنوبية امل ـقـ ّـدر عديدها
بـمــا ي ـقــرب مــن  100أل ــف مـقــاتـ ّـل ،بعد
تطبيق «ات ـفــاق الــريــاض» املــوقــع بني
مـ ــا ي ـس ـم ــى «الـ ـش ــرعـ ـي ــة» و«امل ـج ـل ــس
االنتقالي الجنوبي» ،وذلــك فــي إطــار
توحيد جهود الوكالء املحليني بوجه
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» .وقـ ــد ب ــذل ــت املـمـلـكــة،
فــي خــال األســابـيــع املــاضـيــة ،جهودًا
هــائـلــة إلن ـجــاح االت ـف ــاق ّ،إال أن الـهـ ّـوة
ّ
ظـ ــلـ ــت كـ ـبـ ـي ــرة بـ ــن املـ ــوق ـ ـعـ ــن ع ـل ـيــه،
وهـ ــي ال ت ـف ـتــأ تـ ـ ــزداد ات ـس ــاع ــا ،ليجد
الــراعــي الـسـعــودي نفسه مرغمًا على
تــأجـيــل االسـتـحـقــاقــات إل ــى أج ــل غير
م ـسـ ّـمــى .ه ـك ــذا ،عـمـلــت ال ــري ــاض على
إيـجــاد برنامج عملي لالتفاق ّ
سمته
«املصفوفة التنفيذية» ،غير أن فعلها
هــذا انتهى إلــى حائط مـســدود ،حيث

ّ
َت ّ
بي أن لكل جهة من الرعاة اإلقليميني
والــوكــاء املحليني أهــدافـهــا الخاصة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن جـمـيــع األطـ ــراف
متفقون على ضرورة توحيد الجهود
وال ـط ــاق ــات بـمــواجـهــة «أن ـص ــار ال ـلــه»،
إال أن الـخــافــات ال ـحـ ّـادة بينهم تمنع
تطبيق الهدف املشتركُ .يذكر أنه كان
ّ
من املفترض أن تنهي لجنة مشكلة من
الـطــرفــن بــرعــايــة سـعــوديــة ،األسـبــوع
ّ
املاضي ،تسلم السالح الثقيل في عدن
ّ
ُ
وت ـخــزي ـنــه ف ــي أم ـك ـنــة مـ ـع ــدة مـسـبـقــا،
ل ـك ــن رئ ـي ــس «االنـ ـتـ ـق ــال ــي» ع ـي ــدروس
ً
الزبيدي رفــض تسليم الـســاح ،قائال
في مقابلة تلفزيونية إن قواته نقلت
الـســاح الثقيل إلــى جبهات الشمال،
بـمــا «يـتـمــاشــى م ــع ات ـف ــاق ال ــري ــاض»،
بحسبه.
وال تـقـتـصــر ه ــزائ ــم ال ـج ـب ـهــة املــوال ـيــة
لـ«التحالف» على الجانب العسكري،
بــل يـلـحــق بـهــا اإلخ ـف ــاق وال ـف ـســاد في
الجانب اإلداري ،حيث تعجز حكومة
هـ ــادي ع ــن م ـمــارســة م ـه ـمــات ـهــا ،فيما
ال ي ــزال وزراؤه ـ ــا يـقـبـعــون فــي فـنــادق

ال ــري ــاض ،بــاسـتـثـنــاء ع ــدد قليل منهم
ف ــي عـ ـ ــدن ،ال تـ ـ ــزال حــرك ـت ـهــم م ـق ـ ّـي ــدة،
ّ
ومهماتهم محصورة في دفع املرتبات
لـلـمــوظـفــن .إذ إن الـسـفـيــر الـسـعــودي
ل ــدى ال ـي ـمــن ،مـحـمــد آل ج ــاب ــر ،وال ــذي
ب ــات ي ـعــرف بــ«بــريـمــر الـيـمــن» (نسبة
إل ـ ــى الـ ـح ــاك ــم الـ ـعـ ـسـ ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي
لـلـعــراق بــول بريمر إب ــان غــزو ،)2003
يـقــوم مــع فــريـقــه ،وبــالـتـعــاون مــع قائد
الـ ـق ــوات ال ـس ـعــوديــة ف ــي ع ــدن الـعـمـيــد
م ـجــاهــد الـعـتـيـبــي ،بـتـسـيـيــر ال ـشــؤون
اإلدارية في املحافظات الجنوبية .وهو
يهدف ،من وراء ذلك ،إلى إبقاء الوضع
تحت سيطرته ،خشية ّ
تفجر الغضب
الشعبي مـجــددًا فــي وجـهــه احتجاجًا
عـلــى تـ ـ ّ
ـردي األوضـ ـ ــاع .ولـ ــذا ،يـحــرص
ال ـف ــري ــق الـ ـسـ ـع ــودي ،ب ـش ـكــل أس ــاس ــي،
على تغذية املناطق املحتلة بالكهرباء،
وت ــوفـ ـي ــر الـ ـط ــاق ــة (ديـ ـ ـ ـ ــزل ،وبـ ـن ــزي ــن)
ّ
لـلـســوق املـحـلــي ،فـيـمــا ت ـظــل الـفــوضــى
العارمة هي الطاغية في بقية الجوانب
االقـتـصــاديــة واألمـنـيــة واالجـتـمــاعـيــة،
وغيرها.

« 25يناير» ...عيد الشرطة
الذي عاد!
صحيح أن يوم « 25يناير»
إجازة رسمية في مصر
منذ عقود بمناسبة «عيد
الشرطة» ،لكنه بعد 2011
صار ذكرى لالحتفال بالثورة
التي أطاحت نظام محمد
حسني مبارك .أما اليوم ،فال
مجال للحديث سوى عن
«عيد الشرطة» الذي عاد
مستذكرًا تضحيات ما بعد
مبارك!
القاهرة ــــ األخبار
إلى ما قبل  ،2011كانت الدولة املصرية
تمنح يوم « 25يناير» إجــازة للعاملني
فـيـهــا ،بمناسبة «ع ـيــد ال ـشــرطــة» الــذي
يـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادف ذك ـ ـ ـ ـ ــرى اس ـ ـت ـ ـب ـ ـسـ ــال ق ـ ـ ــوات
ال ـشــرطــة ف ــي مــواج ـهــة قـ ــوات االح ـتــال
اإلنكليزي عام  1952في مبنى محافظة
اإلسـ ـم ــاعـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ال ـ ـتـ ــي رف ـ ـضـ ــت آنـ ـ ــذاك
إخـ ـ ـ ــاءه ،م ــا أس ـف ــر ع ــن اس ـت ـش ـه ــاد 50
وإصابة أكثر من  80في واحدة من أكثر
املــواج ـهــات دمــويــة فــي تــاريــخ الشرطة
امل ـص ــري ــة .م ـنــذ  ،2012ت ـح ـ ّـول ال ـتــاريــخ
ً
ليكون احتفاال بذكرى الـثــورة .واليوم،
بعد تسع سـنــوات ،عــاد الـتــاريــخ نفسه
ل ـي ـكــون ع ـي ـدًا ل ـل ـشــرطــة ف ـق ــط ،م ــن دون
الحديث عن ّ
أي مناسبات أخــرى ،بأمر
من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي
يـبــالــغ ف ــي االح ـت ـفــاء ب ــ«ع ـيــد الـشــرطــة»
ً
مـتـجــاهــا «ي ـنــايــر» ال ـتــي أوص ـل ـتــه إلــى

الموعد مناسبة
ّ
تستغلها «الداخلية»
لتصفية باردة لعدد
من المعتقلين

رأس السلطة بعدما كان لواء في القوات
املسلحة يوشك على التقاعد.
التجاهل املتعمد للثورة يرتبط برغبة
فــي طـ ّـي صفحتها كليًا ،وبــدايــة عصر
مــن الــديـكـتــاتــوريــة ال ـجــديــدة «الـنــاعـمــة
ظـ ـ ــاه ـ ـ ـرًا» ،وخـ ــاصـ ــة أن املـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
ال ـت ـحــرك ف ــي الـ ـش ــارع قــائ ـمــة ع ـلــى رغــم
ال ـق ـم ــع غ ـي ــر املـ ـسـ ـب ــوق واملـ ـسـ ـتـ ـم ــر ،بــل
صــار املــوعــد مناسبة تستغلها وزارة
ّ
الــداخـلـيــة كــل سنة إللـقــاء القبض على
أش ـ ـخ ـ ــاص ب ـت ـه ـم ــة الـ ـتـ ـح ــري ــض ض ــدّ
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،وت ـص ـف ـي ــة آخـ ــريـ ــن بـعـضـهــم

ي ـك ــون ــون أح ـي ــان ــا م ـح ـت ـجــزيــن ق ـســريــا
وي ـ ـس ـ ـج ـ ـنـ ــون ق ـ ـبـ ــل مـ ـ ـ ــدة ق ـ ـص ـ ـيـ ــرة مــن
إعــان وفاتهم .لذلك ،كـ ّـرم السيسي في
احـتـفــالـيــة ضخمة فــي مـقـ ّـر «أكــاديـمـيــة
ال ـش ــرط ــة» ع ـش ــرات ال ـض ـبــاط واألف ـ ــراد،
ّ
وم ـ ـن ـ ـهـ ــم أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء ل ـ ــراحـ ـ ـل ـ ــن ت ـس ــل ـم ــت
ت ـكــري ـمــات ـهــم أس ــره ــم ،وأسـ ـم ــاء أخ ــرى
ضــربــة واح ــدة،
ال ت ــزال فــي الـسـلـطــة .وبـ ّ
تـحـ ّـولــت ال ـشــاشــات لتتغنى بـبـطــوالت
رجــال الشرطة في مواجهة اإلرهابيني
من أعضاء جماعة «اإلخوان املسلمون»!
ُ
تـبــدي الــدولــة اهتمامًا كبيرًا بالتعامل
م ـ ــع «الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة» وت ـ ـحـ ــويـ ــل ع ـي ــده ــا،
الــذي يـصــادف الـيــوم ،ليكون «مناسبة
قــومـيــة» ،متجاهلة «ث ــورة يـنــايــر» ،إلى
ح ـ ّـد أن الـ ـث ــورة امل ـن ـصــوص عـلـيـهــا في
الدستور لم يعد لها مكان على اإلطالق
في أحاديث رجال الدولة .فهؤالء صاروا
يفضلون الحديث عن إنجازات السيسي
وقـ ــدرتـ ــه ف ــي ح ـم ــاي ــة الـ ـب ــاد وتـحـســن
االقتصاد ،على رغم األرقام التي تحكي
العكس .حتى َمــن َت ّ
حمس للحديث عن
ُ
ّ
ُ
«يناير» من الكتاب قمع ومنع بطريقة
مـ ـب ــاش ــرة أو غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،أو ج ــرى
توجيهه إلــى انتقاد الـثــورة وأخطائها
الـتــي ك ــادت تـ ّ
ـدمــر تــاريــخ ال ـبــاد ،بــدايــة
من غياب القيادة ،والفوضى التي ّ
عمت
ً
ال ـب ــاد ب ـعــد ان ـه ـي ــار ال ـش ــرط ــة ،وص ــوال
إلــى الـصــراعــات السياسية بــن النخب
امل ـخ ـت ـل ـف ــة ،والـ ـ ــدعـ ـ ــوات إلـ ـ ــى ال ـت ـظــاهــر
الس ـت ـعــراض ال ـق ــوة ،والــرغ ـبــة فــي محو
التاريخ السابق.
مــع ذل ــك ،ال تنسى ذاك ــرة املـصــريــن أنه
قـبــل تـســع س ـنــوات ك ــان رج ــال الـشــرطــة
يستخدمون العنف مع املتظاهرين قبل
أن تـنـهــار قــواتـهــم ،ويـفـقــدوا السيطرة،
ويـضـطــروا إلــى الـهــرب وارت ــداء مالبس
مــدنـيــة ،بــل إن جميع ال ـق ـيــادات تقريبًا
امل ــوج ــودة حــوكـمــت أمـ ــام ال ـق ـضــاء قبل
أن ي ـخــرجــوا بــأح ـكــام ب ـ ــراءة ،عـلــى رغــم
م ـســؤول ـي ـت ـهــم ع ــن ق ـت ــل أكـ ـث ــر م ــن أل ــف
ّ
شـ ـخ ــص عـ ـل ــى األق ـ ـ ـ ــل فـ ــي ث ــاث ــة أيـ ـ ــام.
والسبب أن أجهزة الــدولــة محت األدلــة
الـ ـت ــي ت ــدي ــن رج ـ ـ ــال األم ـ ـ ــن الـ ــذيـ ــن ع ــاد
م ـع ـظ ـم ـهــم ،مـ ــا بـ ــن م ـس ـت ـش ــاري ــن بـعــد
التقاعد الــرسـمــي ،أو مكلفني «مهمات
اسـتـثـنــائ ـيــة» .عـ ــودة ل ــم تـكــن مقتصرة
على رجال «الداخلية» ،بل شملت رموز
نـظــام مـبــارك الــذيــن نجحوا فــي ترتيب
أوضاعهم مع النظام الجديد.
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــل ،ب ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت «الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة»
استراتيجية جديدة على غرار ما تقوم
به «الشؤون املعنوية للجيش» من أجل
تحسني صــورت ـهــا ،لـيــس إعــامـيــا فقط
بــل درام ـي ــا أي ـضــا ،إذ ص ــدرت تكليفات
بتكثيف الـتـعــاون مــع الفنانني لتقديم
ت ـض ـح ـيــات رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة ،س ـ ــواء في
مـ ـسـ ـلـ ـس ــات أو أغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــات ،م ـ ــع األخ ـ ــذ
باالعتبار «ض ــرورة تكثيف املحتوى».
ً
وب ــاش ــر ال ـض ـب ــاط ت ــواص ــا مـكـثـفــا مع
املحطات يتجاوز فكرة االحتفال بـ«عيد
الشرطة» إلى توجيه الضيوف للحديث
عن إنـجــازات وبـطــوالت ربما غالبيتها
لم تكن بالصورة التي ُيحكى عنها.

ّ
«الداخلية» ،تمامًا كما عاد عدد كبير من رموز نظام مبارك (آي بي ايه)
عاد معظم رجال
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العالم

العالم

تقرير

سوريا

ّ
ـلمعركة القادمة:
ل
الجيش
ة
خط
َ
ثالثة محاور في ريفي إدلب وحلب

ّ ّ
ّ
ضم مستوطنات الضفة أول البنود
«صفقة القرن» خالل أيام:

تشي تسريبات اإلدارة األميركية في شأن «صفقة القرن» ،التي تنوي
إعالنها خــال أيــام ،بأسوأ السيناريوات للقضية الفلسطينية ،كونه
يستهدف اجتثاثها بالكامل وليس تسويتها ،األمر الذي ُي ّ
عد «تاريخيًا»
بالنسبة إلى إسرائيل .وفيما تكتفي األنظمة العربية ،وفي المقدمة
الخليجية ،الالهثة وراء التطبيع والتحالف مع االحتالل ،بـ«النأي بالنفس»
عن قضية لم تعد تعنيهاّ ،
تصر السلطة ،وليدة «خيار التسوية» ،على
ً
إنكار ما يجري ،آملة أن تكون الخطة «مـنــاورة انتخابية» أميركية
وإسرائيلية ،على خالف الواقع الذي تدركه جيدًا
يحيى دبوق
أعـ ـل ــن ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،ن ـي ـتــه ال ـك ـش ــف عـ ــن «ص ـف ـقــة
ال ـق ــرن» قــريـبــا جـ ـدًا ،بــل حـتــى قـبــل أن
يـصــل رئـيــس الـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة،
بنيامني نتنياهو ،ورئيس املعارضة
ف ـ ــي «الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت» ،ب ـي ـن ــي غ ــان ـت ــس،
إلـ ــى واش ـن ـط ــن ،ب ــدع ــوة م ـنــه تـمـهـيـدًا
إلع ـ ـ ــان ال ـص ـف ـق ــة .ورأى تـ ــرامـ ــب أن
الفلسطينيني قد يتفاعلون سلبًا مع
الـخـطــة ،لكنها «سـتـكــون مـفـيــدة لهم
ألنـهــا خطة رائ ـعــة» .وق ــال إن كليهما
(نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو وغ ـ ــانـ ـ ـت ـ ــس) «مـ ـهـ ـت ـ ّـم ــان
بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق وبـ ــال ـ ـسـ ــام .ت ـح ــدث ـن ــا مــع

ً
توقيت اإلعالن كان ّمؤجال ،لكن
اعتبارات ّكثيرة وال سيما لدى
نتنياهو أدت إلى تقديمه

الزعماء الفلسطينيني .أنــا متأكد من
أنهم سيردون سلبًا في البداية ،لكن
االتفاق إيجابي للغاية لهم».
ال ـص ـف ـقــة ،ك ـمــا تـ ـس ـ ّـرب ع ـن ـهــا ،تـنـ ّـص
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا عـ ـ ـل ـ ــى اج ـ ـ ـت ـ ـ ـثـ ـ ــاث الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
ّ
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة ،وإع ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاء املـ ـحـ ـت ــل
ّ
اإلســرائـيـلــي كــل مــا يــريــده .وإن كانت
تتضمن أثـمــانــا مـقــابــل ذل ــك ،إال أنها
أثـ ـم ــان شـكـلـيــة وم ــؤج ـل ــة الرت ـبــاط ـهــا

ب ـ ـمـ ــواع ـ ـيـ ــد تـ ـنـ ـفـ ـي ــذ الحـ ـ ـق ـ ــة ألج ـ ـيـ ــال
مـقـبـلــة ،أو ب ـش ــروط تـعـجـيــزيــة ،األم ــر
ال ـ ـ ــذي ي ـج ـع ــل ال ـخ ـط ــة فـ ــائـ ــدة كــام ـلــة
إلسرائيل وخـســارة كاملة لفلسطني.
ُ
الصفقة ،كما ستعرض على نتنياهو
ّ
وغــانـتــس ،تتضمن« :ف ــرض السيادة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـلــى امل ـس ـتــوط ـنــات في
الـ ـضـ ـف ــة املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،ال ـ ـقـ ــدس عــاص ـمــة
إسرائيل ومن ضمنها املدينة القديمة
بأحيائها األربعة ،بإمكان إسرائيل أن
ّ
تضم مستوطنات اآلن في حال أعربت
عــن تأييدها للصفقة» .ومقابل ذلــك،
الدولة الفلسطينية ،التي تقام على ما
ّ
الضم،
أراض بعد عملية
سيتبقى من
ٍ
ُ
تـقـ ّـيــدهــا ال ـشــروط التعجيزية اآلتـيــة:
«نـ ــزع س ــاح ق ـطــاع غـ ــزة ،ب ـمــا يشمل
حماس والفصائل األخــرى ،االعتراف
الفلسطيني بإسرائيل دولــة يهودية،
وبأن القدس هي عاصمتها».
ال ـخ ـط ــة املـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـوي ع ــرض ـه ــا األسـ ـب ــوع
امل ـق ـبــل ل ــم ت ـعــد صـفـقــة س ـيــاس ـيــة ،بل
برنامج عمل منسق كليًا بني ترامب
ونتنياهو ،أي أنها سلسلة إجــراءات
الح ـ ـقـ ــة س ـي ـع ـم ــد إلـ ـيـ ـه ــا ن ـت ـن ـي ــاه ــو،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي فـ ـه ــي ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات أحـ ــاد ّيـ ــة
ول ـي ـس ــت اتـ ـف ــاق ــا بـ ــن ج ــانـ ـب ــن .وملـ ــا
كــان بديهيًا أن يعلن الفلسطينيون
رفـضـهــم الـخـطــة بـعــد اإلع ـ ــان عنها،
ّ
ف ـم ــن امل ـت ــوق ــع أن ي ـس ـت ـغــل نـتـنـيــاهــو
ّ
ذل ــك مل ـبــاشــرة ال ـع ـمــل ع ـلــى ض ــم غــور
ّ
األردن وكــل املستوطنات فــي الضفة،

ّ
تتوقع إسرائيل تصعيدًا أمنيًا وعسكريًا ،لكنه «لن يكون متطرفًا» (أ ف ب)

بعد أن يعلن قبوله الثمن السياسي
اللفظي ال ــوارد في الخطة ،أي «قبول
مناقشة إقــامــة الــدولــة الفلسطينية»
ً
الح ـق ــا .ه ــذا م ــا دف ــع مـ ـس ــؤوال رفـيـعــا
في حــزب «الليكود» إلــى التأكيد ،في
حــديــث مــع اإلذاع ـ ــة الـعـبــريــة ،أن هــذه
ّ
الصفقة هي «صفقة أحالمنا» .ولعل

إجـ ــراء ال ـض ـ ّـم ه ــو أه ـ ّـم نـتـيـجــة فــوريــة
لها ،وهــو ّ
يفسر اإلس ــراع في إعالنها
قـبــل االن ـت ـخــابــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وفــي
لنتنياهو ،يحقق له
توقيت مفيد جدًا
ّ
مصلحة شخصية يتعذر عليه تفويت
فــرصـتـهــا ،فــي س ـيــاق ال ـص ــراع الــدائــر
ع ـلــى حـصــانـتــه م ــن عــدم ـهــا ،وإم ـك ــان

محاكمته في قضايا فساد ورشى.
وي ـ ــؤك ـ ــد مـ ــوظ ـ ـفـ ــون دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــون
ّ
أميركيون ،مطلعون على بنود الخطة،
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى صـحـيـفــة «يــدي ـعــوت
أحرونوت» ،أن «الخطة دراماتيكية»،
وهـ ــي «األف ـ ـضـ ــل ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق ال ـتــي
تعرض على إســرائـيــل» ،ألنها «خطة

ُ ّ
صديقة تمكنها مــن ضـ ّـم غــور األردن
واملستوطنات» .كما أن مصدرًا رفيعًا
في البيت األبيض قال لـ«القناة الـ »13
ُ
العبرية إن الـخـطــة ،الـتــي تـعـ ّـد األكثر
تحقيقًا للمصلحة اإلسرائيلية ،كانت
ّ
اإلدارة تتجه إلى تأجيل إعالنها إلى
مــا بعد االنـتـخــابــات اإلسرائيلية في

الـشـهــر الـثــالــث ،لـكــن بسبب اسـتـمــرار
«ال ـ ــرك ـ ــود ال ـس ـي ــاس ــي» تـ ـق ـ ّـرر تـجـنــب
االنتظار.
فـ ــي ردود الـ ـفـ ـع ــل املـ ـت ــوقـ ـع ــة ،تـ ــدرك
إسرائيل أن إعالن «صفقة القرن» ربما
يؤدي إلى تصعيد أمني ما في الضفة
وغ ـ ـ ــزة ،ل ــن يـ ـك ــون ،وفـ ــق ت ـقــديــرات ـهــا،
«مـتـطــرفــا» .إال أنـهــا ،بحسب مصادر
ّ
أم ـن ـي ــة ،ت ـت ـعــامــل م ــع كـ ــل ال ـفــرض ـيــات
بـ«االستعداد ّ
ألي تطور على األرض»،
وهـ ــو م ــا دفـ ــع وزيـ ـ ــر األم ـ ـ ــن ،نـفـتــالــي
ب ـ ـيـ ـ ِـنـ ــت ،إل ـ ــى الـ ـطـ ـل ــب م ـ ــن امل ــؤس ـس ــة
الـعـسـكــريــة رف ــع مـسـتــوى الـجـهــوزيــة.
أم ــا عـلــى مـسـتــوى ال ـ ــردود الــرسـمـيــة،
ف ــا ت ـت ــوق ــع ت ــل أبـ ـي ــب ،ب ــال ـط ـب ــعّ ،
أي
ردود فعل مرحبة أو مؤيدة من الدول
«العربية السنية»  -كما ورد أمس في
«يــدي ـعــوت أح ــرون ــوت»  -وخصوصًا
م ــن األردن وم ـص ــر ،وأي ـض ــا م ــن دول
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي وغ ـي ــره ــا ،ل ـكــن ـ ـ
وفق تقديراتها ـ ـ إن كانت هناك ردود
«مـسـتـنـكــرة» ،فـبــاإلمـكــان استيعابها
والتعامل معها وفق شأنها وحجمها،
ّ
مع توقع أن تكون «مقلصة».
فـ ـ ـ ــي املـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ـل ـ ــة ،ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــة ل ـي ـس ــت
ات ـ ـفـ ــاق تـ ـس ــوي ــة بـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
والفلسطينيني بــرعــايــة أمـيــركـيــة ،بل
هي فعليًا نسف للعملية السياسية،
واتـ ـف ــاق ث ـنــائــي ب ــن َم ــن ُي ـف ـتــرض أن
يكون وسيطًا وبــن املحتل .كما أنها
إجازة أميركية إلسرائيل كي تفعل ما
ت ــراه مناسبًا لتخليد احـتــالـهــا ،في
فرصة ال يبدو أن الكيان ليس في وارد
تفويتها .وإلــى أبعد مــن ذلــك ،ذهبت
تـعـلـيـقــات يـمـيـنـيــة إســرائ ـي ـل ـيــة خــال
الـيــومــن املــاضـيــن ،حيث اعـتـبــرت أن
«صـفـقــة ال ـق ــرن» ه ــي ـ ـ ـ ـ بــالـنـسـبــة إلــى
إســرائـيــل ـ ـ حــدث بحجم حــرب األيــام
الستة ،بالنظر إلى ما سيعقب إعالنها
من تغيير في «الحدود السيادية» ،في
حــن أن مـشــروع الــدولــة الفلسطينية
ب ــات فــي حـكــم امل ـيــت .تــوصـيــف برسم
الـسـلـطــة و«الـ ـ ــدول الـعــربـيــة الـسـنـيــة»
بوصفها شــريـكــة االح ـتــال فــي طعن
فلسطني والقدس.

ّ
«الضم» هدف فعلي وليس حملة انتخابية
مشكلة بعض التحليالت أنها تنطلق من
أن ثمة تعارضًا بني جدية بعض املواقف
اإلسرائيلية التي ّ
تعبر عن رؤية فعلية أو
تمهيد لخطوات عمالنية ،وبني توظيفها
ً
سـيــاسـيــا أو انـتـخــابـيــا ،عـ ـ ّـادة التوظيف
مؤشرًا إلى عدم الجدية ،في حني أن هناك
ً
فصال تـ ّـامــا بــن األمــريــن؛ فــا التوظيف
يعني بالضرورة أن املواقف املعلنة دليل
على أنها غير جدية ،وال ّ
جديتها تمنع
مـحــاولــة توظيفها سياسيًا وانتخابيًا.
ّ
يصح االستناد إلى أن إعالن
من هنا ،ال
رئيس حكومة العدو ،بنيامني نتنياهو،
أن ح ـك ــوم ـت ــه ت ـع ـت ــزم فـ ـ ــرض ال ـق ــان ــون
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ع ـلــى جـمـيــع مـسـتــوطـنــات
ال ـض ـفــة امل ـح ـت ـلــة «مـ ــن دون اس ـت ـث ـنــاء»،
وكذلك «على غور األردن وشمال البحر
امل ـي ــت دون ت ــأخ ـي ــر» ،ي ــأت ــي ف ــي سـيــاق
حملة حزب «الليكود» استعدادًا لخوض

انتخابات «الكنيست ال ـ  »23املقررة في
الثاني من آذار /مارس املقبل ،أو أن ذلك
هو بالضرورة مجرد وعود انتخابية ال
أفق لها على مستوى التطبيق.
املؤكد أن قضية فــرض «الـسـيــادة» على
مستوطنات الضفة تتحول إلــى قضية
مـ ـح ــوري ــة فـ ــي ال ـت ـن ــاف ــس بـ ــن األحـ ـ ــزاب
اإلسرائيلية ،وتحديدًا «الليكود» و«أزرق
أبـيــض» ال ــذي دعــا مـســؤولــوه أيـضــا إلى
ّ
ض ـ ّـم غ ــور األردن .ك ــذل ــك ،يـشــكــل ضـ ّـم
مـسـتــوطـنــات الـضـفــة امـ ـت ــدادًا لسياسة
ت ـه ــوي ــد ف ـل ـس ـطــن الـ ـت ــي ب ـ ـ ــدأت مـ ــع أول
مستوطنة ُبنيت على األرض .وبنظرة
خاطفة إلى مراحل التهويد ،من الواضح
أن التدرج كان السمة الغالبة ،قبل إقامة
إس ــرائ ـي ــل ع ــام  1948وب ـع ـ ّـده ــا .فعقب
فـ ــرض االس ـت ـي ـط ــان ف ــي ظـ ــل االح ـت ــال
ال ـبــري ـطــانــي ،ث ــم إض ـف ــاء شــرعـيــة دولـيــة
عليه عبر قرار التقسيم  181عام ،1947
استغلت إسرائيل حــرب  1948وأقامت

كيانها على  %78من مساحة فلسطني
التاريخية ،أي بزيادة  %24عن املساحة
املـخـصـصــة لـهــا فــي ق ــرار الـتـقـسـيــم ،ثم
انـتـقـلــت إل ـ ّـى تـهــويــد تـلــك امل ـنــاطــق .وفــي
 ،1967احتلت باقي األراضي الفلسطينية
والـ ـع ــربـ ـي ــة فـ ــي م ـص ــر وس ـ ــوري ـ ــا .وف ــي
النهاية ،انتقلت إلــى مرحلة االستيطان
لتهويد املـنــاطــق املحتلة ،حتى خلصت
إلى ما انتهت إليه من االعتراف األميركي
بالقدس «عاصمة» لها ،وبالجوالن جزءًا
منها.
ب ـل ـح ــاظ ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،مــن
ال ــواض ــح أن ه ــذه املــرح ـلــة ّف ــي سـيــاســة
الـ ـتـ ـه ــوي ــد امل ـ ـتـ ـ ّ
ـدرجـ ــة ت ـت ـط ــل ــب إضـ ـف ــاء
«شــرعـيــة» مــا على مستوطنات الضفة
ّ
تضم أكثر من 800
وغور األردن ،والتي
ألــف مستوطن ،انطالقًا من أن تل أبيب
تــرى الظرف السياسي العربي والدولي
فــرصــة مثالية لتحقيق طـمــوحـهــا .كما
يـبــدو أن نتنياهو ي ــرى فــي االنـتـخــابــات

األميركية ظــرفــا مثاليًا الن ـتــزاع موافقة
عـلــى ه ــذه الـخـطــوة ب ـنـ ًـاء عـلــى حسابات
دونالد ترامب .أمــا فرضية امتناعه عن
التطبيق لحسابات سياسية أو قانونية،
َ
ّ
الضم إلى
فقد ثبت عقمها ،حتى لو أدى
تغير نسبة الـسـكــان بــن الفلسطينيني
إسرائيل؛ إذ لم تعد تلك
واليهود داخــل ّ
ال ـق ـض ـيــة ب ــا حـ ــل م ــن م ـن ـظ ــور الـيـمــن
اإلسرائيلي الــذي يرى أن هناك إمكانية
ل ـص ـي ـغــة س ـي ــاس ـي ــة ت ـج ـم ــع بـ ــن ال ـض ـ ّـم
والفصل ،وهــو ما سبق أن ّ
شبهه وزير
األمــن السابق ،موشيه يعلون ،بـ«التوأم
السيامي».
ّ
الضم املفترض يشمل مناطق «ج» التي ال
يسكنها سوى نحو  150ألف فلسطيني،
يعيش قرابة ثلثهم ،وفــق تقرير «مكتب
مــراقــب األمــم املتحدة لحقوق اإلنـســان»،
ف ـ ـ ــي ت ـ ـجـ ـ ّـم ـ ـعـ ــات ت ـ ـعـ ــانـ ــي ن ـ ـق ـ ـصـ ــا ف ــي
االحـتـيــاجــات اإلنسانية والـحـمــايــة ،وهي
مــوزعــة فــي ق ــرى صـغـيــرة ،فيما يعيش

ّ
تستعد منطقة إدلب،
ومعها ريفا حلب الغربي
والجنوبي ،لجولة جديدة
من المعارك ُيرتقب أن يبدأها
الجيش السوري ّ
ضد الفصائل
المسلحة ،بعدما بات اتفاق
وقف إطالق النار ،الذي
أعقب عمليات وصل خاللها
الجيش إلى مشارف ّ
معرة
منته .هذا
النعمان ،شبه ٍ
الواقع تدركه أنقرة جيدًا،
تمامًا كما تدرك أن ال ّ
مفر
ّ
من ّ
تجدد العمليات ،في ظل
استشعار موسكو ودمشق
تسويفًا تركيًا ال يجدان معه
ّ
مبررًا لإلبقاء على التهدئة
ّ
ّ
التحركات
تبعث بها
كل املؤشرات التي َ
ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ريـ ــفـ ــي إدلـ ـ ـ ــب وح ـل ــب
تفيد بـقــرب ان ـطــاق مـعــركــة كـبــرى في
املـنـطـقــة ،وع ـلــى م ـحــاور عـ ـ ّـدة ،رب ـمــا لم
ي ـكــن بـعـضـهــا ض ـمــن م ـح ــاور عمليات
سابقة منذ سنوات .ويبدو أن األجواء
اإلي ـجــاب ـيــة ال ـتــي عـكـسـهــا وق ــف إط ــاق
ّ
الـ ـن ــار ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،امل ــت ـف ــق ع ـل ـيــه بــن
الــرئ ـي ـســن ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن
وال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان ،قبل
أسبوعني ،كــان مبالغًا فــي تصويرها؛
ّ
إذ لم تشكل الهدنة سوى فرصة قصيرة
إلعادة التجهيز والتحشيد الستئناف
املعارك ،وربما بوتيرة أعلى واتجاهات
أشمل.
منذ أسبوع تقريبًا ،وحمالت القصف
ال ـ ـجـ ــوي وامل ــدفـ ـع ــي وال ـ ـصـ ــاروخـ ــي لــم
تـتــوقــف م ــن جــانــب الـجـيــش ال ـس ــوري،
ّ
ضد أهــداف واضحة ومحددة ،وضمن
مـ ـح ــاور ع ـم ـل ـيــات ق ــري ـب ــة م ــن خ ـطــوط
التماس ،وليست فــي العمق .كــذلــك ،لم
تتوقف املجموعات املسلحة عن قصف
أحياء مدينة حلب من املحاور الغربية،

مـ ــا أدى إل ـ ــى وق ـ ـ ــوع ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـت ـلــى
والجرحى من املدنيني .وعلى األرض،
ل ــم ُي ـ ـقـ ـ ِـدم ال ـج ـي ــش ع ـل ــى ّ
أي عـمـلـيــات
هـجــومـيــة ح ـتــى ص ـب ــاح أمـ ــس ،عـنــدمــا
اسـتـعــاد الـسـيـطــرة عـلــى بـلــدة السمكة
ج ـن ــوب ش ــرق مــدي ـنــة م ـع ـ ّـرة الـنـعـمــان،
فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي الـشــرقــيّ .في
املـقــابــل ،وعـلــى م ــدى ثــاثــة أي ــام ،شنت
املجموعات املسلحة ،بمشاركة «هيئة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» وم ـس ـل ـح ــي «الـ ـح ــزب
اإلس ـ ــام ـ ــي الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» ،ه ـج ـمــات
سريعة وخاطفة على عدة محاور ،في
ما بدا محاولة إلشعال حرب استنزاف
بوجه الجيش .هجمات املسلحني ّأدت
إلــى خسائر بشرية كبيرة في صفوف
ال ـج ـيــش ،الـ ــذي خ ـســر أي ـض ــا عـ ــددًا من
مـ ــواق ـ ـعـ ــه ف ـ ــي ري ـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الـشــرقــي ،قبل أن يستعيد بعضها في
عمليات مـ ّحــدودة أمــس .كما بــدا الفتًا
ه ـج ــوم شــن ـتــه ال ـف ـصــائــل ع ـلــى مــواقــع
الجيش في املحور الغربي ملدينة حلب،
والــذي لم يشهد ّ
أي عمليات هجومية
ج ـ ّـدي ــة م ـنــذ ت ـحــريــر مــدي ـنــة ح ـلــب عــام
 ،2016م ـ ــا يـ ـشـ ـي ــر إل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ق ـ ــرار
بــالـتـصـعـيــد .وكــانــت امل ـح ــاور الحلبية
الـغــربـيــة شـبــه مـحـ ّـيــدة عــن امل ـع ــارك في
منطقة إدلب طوال السنتني املاضيتني،

استعاد الجيش أمس
قرية السمكة في ريف
إدلب الجنوبي الشرقي

ّ
بعدما شكلت مـســرح عمليات واسعة
وعنيفة لسنوات قبل ذلك.
ص ـب ــاح أمـ ــس ،اس ـت ـع ــاد ال ـج ـيــش قــريــة
ال ـس ـم ـك ــة ف ـ ــي ري ـ ــف إدلـ ـ ـ ــب ال ـج ـن ــوب ــي
الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي ،بـ ـ ـع ـ ــدم ـ ــا س ـ ـّي ـ ـطـ ــر ع ـل ـي ـه ــا
املسلحون في هجوم شنوه فجر األول
م ــن أم ـ ــس .وذكـ ـ ــرت وك ــال ــة «س ــان ــا» أن
«وحدات الجيش العاملة في ريف ّ
معرة

ّ
يبدو الميدان في إدلب وريف حلب مرشحًا لمزيد من التصعيد في األيام المقبلة (أ ف ب)

تحليل إخباري

علي حيدر
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نحو  27ألـفــا منهم فــي تجمعات بدوية
ورعوية يقع عدد كبير منها في مناطق
نائية ،وهؤالء األكثر احتياجًا في الضفة
ـان بسيطة مثل
ألنـهــم يعيشون فــي م ـبـ ٍ
الخيام وبيوت الصفيح ،ويجدون صعوبة
ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ال ـخــدمــات األســاسـيــة
كالصحة والتعليم والخدمات االجتماعية
والثقافية والــريــاضـيــة ،وال تــوجــد لديهم

ال يعني التوظيف
السياسي بالضرورة
أن المواقف
المعلنة غير جدية

بنى تحتية مناسبة.
م ــا يـنـبـغــي إعـ ـ ــادة ت ــأك ـي ــده ه ــو ارت ـب ــاط
الضفة بالعقيدة اليهودية بوصفها أرض
دولـتـهــم الـقــديـمــة امل ـحـ ّـرم الـتـنــازل عنها.
تضاف إلــى ذلــك األهمية االستراتيجية
للضفة التي تنبع من كــون هــذه املناطق
ّ
تشكل الغالف املحيط بمناطق «أ» و «ب»
ّ
وصـلــة الــوصــل بينها ،كما تـعــد املخرج
ّ
ال ــوح ـي ــد لـلـضـفــة إلـ ــى ال ـع ــال ــم ،وت ـشــكــل
الـ ـح ــدود م ــع أراض ـ ــي ال ـ ـ  48م ــن ال ـغــرب
والشمال والجنوب واألردن من الشرق،
وهذا ما يؤدي إلى تمسك إسرائيل بها
العتبارات تدرجها في خانة الضرورات
األمنية واالستراتيجية (حماية جبهتها
الشرقية وخاصرتها فــي الــوســط) ،إلى
جانب ضمان تهويد القدس واالستمرار
ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي،
وال ـت ــواص ــل ب ــن ال ـج ـنــوب وال ـش ـمــال من
خالل األغوار .كذلك ،قسم كبير من هذه
األراضي على تماس مع حدود  ،1967بل

وقريب من العمق .ولهذا ،عملت إسرائيل
سكانها
ع ـلــى ت ـفــريــغ ت ـلــك املـنـطـقــة م ــن
ّ
الفلسطينيني بصورة تدريجية ،مستغلة
قلة عددهم ،عبر مجموعة من اإلجراءات
الـتـعـسـفـيــة ،بــال ـتــوازي مــع خـنــق مناطق
الضفة األخــرى ومحاربتها اقتصاديًا،
ألن لــأرض أهمية أساسية في النشاط
االقتصادي والتنمية.
مــاذا بعد؟ يمكن لبقية الفلسطينيني أن
يـبـقــوا ف ــي امل ـنــاطــق ال ـتــي ه ــم فـيـهــا وفــق
الصيغة القائمة ،فيما تــراهــن إسرائيل
عـ ـل ــى دور ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي ضـ ـم ــان مـنــع
التداعيات الشعبية واألمنية التي يمكن
أن ت ـش ـك ــل ع ــام ــل ض ـغ ــط ج ــدي ــا عـلــى
االحتالل ،وخاصة أنه بات واضحًا ،أكثر
من ّأي وقت مضى ،أنه ال يوجد ما يردع
إسرائيل سوى حسابات من نوع الخوف
من انتفاضة شعبية واسعة ومتواصلة،
قاسية ،تؤدي إلى
أو موجة ردود ميدانية
ً
َ
ّ
تحو ِل ما تراه تل أبيب فرصة إلى تهديد.

الـنـعـمــان ،وبـعــد ا ّمـتـصــاصـهــا الهجوم
ال ـك ـب ـي ــر ال ـ ـ ــذي ش ــن ــه إره ــابـ ـي ــو جـبـهــة
الـنـصــرة واملـجـمــوعــات الـتــي تتبع لهم
أمــس (أول مــن أمــس) على محور التح
 أب ــو جــريــف  -الـسـمـكــة ،قــامــت بــإعــادةاالنـتـشــار والتجميع على اتـجــاه قرية
ال ـس ـم ـكــة وطـ ّـهــرت ـهــا م ــن اإلره ــاب ـي ــن».
وأض ــاف ــت أن «وح ـ ــدات الـجـيــش تتابع
عملياتها على محور التح  -أبو جريف
ّ
لتطهيرهما من اإلرهــابـيــن» .كما شن
سـ ـع ــة ضـ ّـد
ال ـج ـيــش ح ـم ــات ق ـصــف وا َ
ت ـج ـم ـعــات امل ـس ـل ـحــن ف ــي ري ـ َـف ــي إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي وال ـ ـشـ ــرقـ ــي ،وري ـ ــف ـ ــي حـلــب
الجنوبي والغربي .واستهدف القصف،
بـشـكــل خـ ــاص ،ب ـل ــدة امل ـن ـص ــورة وح ـ ّـي
ال ــراش ــدي ــن وق ــري ــة كـفــرحـمــرة ف ــي ريــف
حلب الغربي ،باإلضافة إلى قرية خان
طومان في ريف حلب الجنوبي .وتثير
ت ـحــركــات ال ـج ـيــش م ـخ ــاوف الـفـصــائــل
ال ـتــي تـتــوقــع عـمـلـيــة عـسـكــريــة واسـعــة
على ّ
عدة محاور في املنطقة .وفي هذا
اإلط ــار ،يــؤكــد مـصــدر عسكري ســوري،
في ّحديث مع «األخبار» ،أن «الجيش لم
يتوقف عن العمل الستعادة السيطرة
ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة إدل ـ ـ ــب ب ــالـ ـك ــام ــل ،وهـ ــذا
هــدف علني لــدى ال ــدول ــة» ،لكنه يشير
إلــى ّ
تغير محتمل فــي نوعية الهجوم
ومحاوره؛ إذ «يعمل الجيش حاليًا على
تــوسـيــع م ـحــاور العمليات الهجومية
وتنويعها ،ويهدف من خــال ذلــك إلى
تـشـتـيــت ح ـش ــود امل ـس ـل ـحــن و َج ـهــدهــم
الحربي» ،مشددًا على أن «ريــفــي حلب
الغربي والجنوبي لن يكونا بمعزل عن
العمليات املرتقبة» .ويلفت إلى احتمال
فـتــح ثــاثــة م ـحــاور للعمليات« :األول:
محور مدينة معرة النعمان ،والثاني:
محور مدينة سراقب ،أما املحور الثالث
فهو :الضواحي الغربية ملدينة حلب».
ف ــي خـ ـض ـ ّـم ذلـ ـ ــك ،تـ ـح ـ ّـدث ــت م ـع ـلــومــات
صحافية عن اجتماع ُعقد أول من أمس
بني فصائل «الجيش الوطني» العاملة
فــي محافظة إدل ــب ،وال ـق ـيــادة التركية
فـ ــي أنـ ـ ـق ـ ــرة ،تـ ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «م ــواجـ ـه ــة
َ
وحضر
التطورات امليدانية املحتملة».
االجـتـمــاع ،مــن جــانــب املسلحني ،وزيــر
الدفاع في «الحكومة السورية املؤقتة»
سليم إدريس ،إضافة إلى قادة فصائل
«الجبهة الوطنية للتحرير» ،التابعة
ّ
لـ«الجيش الوطني» .وفيما لم يتضح
مـ ـسـ ـت ــوى حـ ـض ــور الـ ـج ــان ــب الـ ـت ــرك ــي،
أف ــادت مـصــادر مطلعة بــأن «االجتماع
حـضــره الـضـبــاط األت ــراك املعنيون في
منطقة إدلــب ،وقـيــادة الجيش التركي،
ومـ ـس ــؤول ــون س ـيــاس ـيــون كـ ـب ــار» .كما
تــداولــت تنسيقيات املسلحني أخـبــارًا
عن حضور الرئيس التركي رجب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ،ورئـ ـي ــس ج ـه ــاز امل ـخ ــاب ــرات
ال ـ ـتـ ــركـ ــي حـ ـ ــاقـ ـ ــان فـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدان .وب ـح ـس ــب
املـعـلــومــات ،ف ــإن الـجــانــب الـتــركــي أبلغ
قـ ـي ــادات ف ـصــائــل «ال ـج ـي ــش الــوط ـنــي»
ب ــأن املـبــاحـثــات مــع روس ـيــا «ل ــم تحقق
ن ـت ـي ـجــة» ،وأن «األخ ـ ـيـ ــرة ذاهـ ـب ــة نحو
ّ
الـ ـح ــل ال ـع ـس ـك ــري» ،وب ــال ـت ــال ــي «يـجــب
ع ـلــى ال ـف ـصــائــل أن ت ــداف ــع ع ــن نفسها
بــوجــه هـجــوم الـجـيــش ال ـس ــوري» .كما
ت ـع ـ ّـه ــدت أن ـ ـقـ ــرة ،ب ـح ـســب امل ـع ـل ــوم ــات،
«بدعم الفصائل عسكريًا» .وتتفق هذه
األجـ ــواء مــع تـصــريـحــات أطلقها وزيــر
الخارجية الــروســي ،سيرغي الفــروف،
ّ
في مستهل لقائه املبعوث األممي إلى
س ــوري ــا ،غـيــر ب ـي ــدرس ــون ،أم ــس ،حيث
ّ
يتحسن على أرض
اعتبر أن «الــوضــع
الــواقــع ،فاملنطقة الـتــي يسيطر عليها
ّ
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــون تـ ـتـ ـق ــل ــص» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى
اس ـت ـمــرار «ال ـع ـمــل لـلـتـغـلــب ع ـلــى فـلــول
ّ
الجماعات اإلرهابية في كل من منطقة
إدلب وشمال شرق البالد» ،مشددًا على
وجوب «القضاء على بؤرة اإلرهاب في
إدلب».
(األخبار)
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إعالنات

العالم

إعالنات
◄ وفيات ►
زوج ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـق ـ ـيـ ــد م ـ ـ ـ ـ ــاري ارم ـ ـ ـنـ ـ ــاك
مومجيان
ابنه :زياد بطرس
ابنتاه :جوليا بطرس زوجة النائب
الياس بوصعب وعائلتهما
ص ـ ــوف ـ ــي بـ ـ ـط ـ ــرس زوجـ ـ ـ ـ ــة جـ ـ ــوزف
الهندي وعائلتهما
وأنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــاؤه ـ ــم ي ـ ـن ـ ـعـ ــون ف ـق ـي ــده ــم
املرحوم
خليل يوسف بطرس
امل ـن ـت ـقــل ال ـ ــى رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء الـ ــواقـ ــع ف ـي ــه  22ك ــان ــون
الـ ـث ــان ــي  2020م ـت ـ ّـم ـم ــا واجـ ـب ــات ــه
الدينية.
ُ
ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت في
ً
 25الـ ـ ـج ـ ــاري اب ـ ـت ـ ــداء مـ ــن ال ـس ــاع ــة
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية
ً
مساء في صالون
الساعة السادسة
الكاتدرائية.

تقرير

قد ُينهي ماكونيل المحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة ترامب بحلول نهاية األسبوع المقبل (أ ف ب)

اليوم الرابع من محاكمة ترامب:
آمال الديموقراطيين تتضاءل
في الوقت الذي يبدو فيه أن ُحججهم المرتبطة
مصلحته على مصلحة البالد في
بـ«إعالء دونالد ترامب ُ
عالقاته مع الدول» لم تقنع خصومهم في مجلس
الشيوخ بوجوب عزل الرئيسّ ،
الديموقراطيون على
انكب
ّ
التهمة الثانية ،أي إعاقة عمل الكونغرس ،علهم ّبذلك
ّ
يتمكنون من جذب عدد من الجمهوريين إلى صفهم
اسـتـكـمــل امل ـ ّـدع ــون الــديـمــوقــراطـيــون
تقديم حججهم ،فــي إط ــار املحاكمة
ال ــرام ـي ــة إلـ ــى عـ ــزل ال ــرئ ـي ــس دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب ،والـ ـت ــي ت ـج ــرى ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـي ــوخ م ـن ــذ ح ــوال ــى أربـ ـع ــة أيـ ــام.
ّ
ً
وابتداء من يوم أمس ،ركز هؤالء على
ُ
ثاني تهمة اعتبرت تستدعي العزل،
أي عرقلة الكونغرس ،قبل أن يعرض
ف ــري ــق ت ــرام ــب ال ـق ــان ــون ــي مــراف ـعــاتــه
لثالثة أيام .ويأمل الديموقراطيون أن
ُ
تقنع حججهم بعض الجمهوريني،
الذين يحظون بغالبية  53عضوًا في
مجلس الشيوخ ،بدعم طلبهم إصدار
م ــذك ــرات اس ـت ــدع ــاء األسـ ـب ــوع املـقـبــل
ألربعة من مساعدي ترامب السابقني
ّ
وال ـح ــال ـي ــن ،ون ـش ــر س ـج ــات الـبـيــت
األب ـي ــض الــداخ ـل ـيــة ف ــي ش ــأن قضية
ّ
أوكــرانـيــا .لكن جميع املــؤشــرات تــدل
عـلــى أن زعـيــم الغالبية الجمهورية
في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل،
وبـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع الـ ـبـ ـي ــت األب ـ ـيـ ــض،
س ـي ـع ـم ــل عـ ـل ــى الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ف ـ ــي وج ــه
طلبات استدعاء الشهود ،وسينهي
املحاكمة بجلسة تصويت على تبرئة
ترامب بحلول نهاية األسبوع املقبل.
وكان ترامب وماكونيل قد أفــادا ،في
وقت سابق هذا األسبوع ،بأن البيت
األبـ ـي ــض ق ــد ي ـل ـجــأ إلـ ــى صــاح ـيــات
السلطة التنفيذية التي ّ
تخوله رفض
م ـ ــذك ـ ــرات االس ـ ـتـ ــدعـ ــاء ،وه ـ ــو مـ ــا قــد
ّ
يتسبب بطعن في املحكمة ،من شأنه

أن يـطـيــل أم ــد الـقـضـيــة إل ــى م ــا بعد
شباط /فبراير املقبل.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،دع ـ ــا ال ـن ــائ ــب آدم
شـيــف ،ال ــذي يـقــود فــريــق االدع ــاء في
قـضـيــة ع ــزل ت ــرام ــب ،أول م ــن أم ــس،
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ ،إلـ ــى إزاحـ ـ ــة سـ ّـيــد
معتبرًا
البيت األبـيــض مــن منصبه،
ّ
أن ــه ال يمكن ال ــوث ــوق بــأنــه سيفضل
م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ـبـ ـ ــاد عـ ـل ــى م ـص ـل ـح ـتــه
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا إن «الـ ـشـ ـع ــب
األمـ ـي ــرك ــي ي ـس ـت ـحــق رئ ـي ـس ــا يـمـكـنــه
االعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ـي ــه ل ــوض ــع مـصـلـحـتــه
ً
(الشعب) أوال» .وجــاءت كلمة شيف
ّ
ف ــي ن ـهــايــة ي ــوم طــويــل فــصــل خــالــه
ّ
الــدي ـمــوقــراط ـيــون خــطــة ت ــرام ــب غير
ال ـقــانــون ـيــة لـلـضـغــط ع ـلــى أوك ــران ـي ــا
ملساعدته فــي حملة إع ــادة انتخابه
ّفي عام  .2020وقال شيف« :تعرفون
أنه ال يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا
الــرئـيــس مــا هــو مناسب لـهــذا البلد.
يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو
م ـنــاســب ل ــدون ــال ــد ت ــرام ــب» ،مـتــابـعــا
أن الرئيس «يـقــوم بذلك اآلن ،وفعله
مــن قـبــل ،و ُسـيـقــوم بــه خــال الشهور
امل ـق ـب ـل ــة إذا أت ـ ـيـ ــح لـ ــه امل ـ ـجـ ــال .ل ـهــذا
السبب ،إذا وجدتم أنه مذنب ،فعليكم
التأكد من إزالته» من منصبه .وزاد:
«ألن مــا هــو صـحـيــح م ـهــم ،الحقيقة
مهمة ،وإال فسنضيع».
ّ
وفــي وقــت اتـخــذ فيه أعـضــاء مجلس
ّ
الـشـيــوخ املـئــة دور املـحــلـفــن ،عــرض

ّ
أعـضــاء مجلس الـنــواب الــذيــن تولوا
م ـل ــف ال ـ ـعـ ــزل ع ـ ـشـ ــرات ال ـت ـس ـج ـيــات
ّ
املصورة والوثائق الداخلية وإفادات
الشهود ،في مسعى إلثبات استغالل
الرئيس لسلطاتهّ .
وفصل فريق ّادعاء
ّ
شيف الكيفية التي تحرك ترامب من
خاللها العام املاضي إلجبار كييف
ع ـلــى م ـســاعــدتــه ف ــي ت ـشــويــه سمعة
م ـن ــاف ـس ــه امل ـح ـت ـم ــل فـ ــي ان ـت ـخ ــاب ــات
 ،2020ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق جو
ب ــاي ــدن .وع ـلــى م ــدى س ــاع ــات ،سعى
الديموقراطيون إلى دحض ّادعاءات
الجمهوريني بــأن تــرامــب لــم يخطئ،
واجـ ـتـ ـه ــدوا ف ــي ال ـت ــأك ـي ــد أن ال ــداف ــع
الوحيد لترامب لتجميد املساعدات
ألوك ــران ـي ــا بـشـكــل س ــري ف ــي ت ـمــوز/

َ
لم ّتظهر مؤشرات إلى
أن أيًا من أعضاء الغالبية
الجمهورية ّسيقتنع
باألدلة المضادة لترامب

يــولـيــو املــاضــي ك ــان إج ـبــار الــرئـيــس
األوك ــران ــي ،فولوديمير زيلينسكي،
على اإلعالن عن فتح تحقيقني؛ األول
في شأن بايدن ،والثاني حول رواية
لم ترد أدلة عليها بأن كييف ساعدت
الــديـمــوقــراطـيــن فــي انـتـخــابــات عــام
.2016
وف ـ ــي تـ ـح ـ ٍّـد ل ـح ـ ّـج ــة ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الــرئـيـسـيــة ب ــأن ال ــدس ـت ــور األم ـيــركــي
ُ
يـسـتــدعــي أن ت ـكــون ارت ـك ـبــت جريمة
م ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـددة إلزاحـ ـ ـ ـ ــة الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ،ع ــرض

ّ
مصورة
الديموقراطيون تسجيالت
ق ــدي ـم ــة ظ ـه ــر ف ـي ـهــا أشـ ـ ـ ّـد امل ــداف ـع ــن
عــن ت ــرام ــب ،الـسـيـنــاتــور الـجـمـهــوري
لـيـنــدســي غ ــراه ــام وم ـحــامــي الــدفــاع
الشهير آالن درشوفيتز ،يقوالن فيها
إن اسـتـغــال السلطة بـحـ ّـد ذات ــه هو
جــري ـمــة واض ـح ــة تـسـتــوجــب ال ـع ــزل.
وأشــار الديموقراطيون ،بالتفصيل،
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـ ــدور الـ ـكـ ـبـ ـي ــر الـ ـ ـ ــذي ق ـ ـ ــام بــه
مـحــامــي الــرئـيــس الـشـخـصــي ،رودي
جولياني ،فــي الخطة للضغط على
زيلينسكي ،على رغــم اعتراض كبار
الشخصيات األميركية االستخبارية
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ع ـل ــى األم ـ ـ ــر .وق ــال
شيف ،الذي يقود لجنة االستخبارات
ملجلس الـنــواب ،إن «دونــالــد
التابعة ّ
تــرامــب فــضــل رودي جــولـيــانــي على
وك ــاالت االس ـت ـخ ـبــارات (األمـيــركـيــة).
اخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــار رودي ج ـ ــولـ ـ ـي ـ ــان ـ ــي ع ـل ــى
مـسـتـشــاريــه لــأمــن ال ـقــومــي .يجعله
ذلك خطيرًا على بلدنا».
ُ
لـكــن الـجـلـســات ل ــم ت ـظ ـهــر ،إل ــى اآلن،
ّ
م ـ ــؤش ـ ــرات إلـ ـ ــى أن أي ـ ـ ــا مـ ــن أع ـض ــاء
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي مـجـلــس
ال ـش ـيــوخ سيقتنع ب ــاألدل ــة امل ـض ـ ّ
ـادة
ّ
لـتــرامــب ويــتـخــذ موقفًا مناهضًا له.
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،رأى ال ـس ـي ـنــاتــور
ال ـج ـم ـهــوري ،ج ــون ب ــاراس ــو ،أن «مــا
سمعناه من مديري (املحاكمة) أمس
ّ
مجرد تكرار
والـيــوم الــذي سبقه هو
يـسـتـمــر ي ــوم ــا ت ـلــو اآلخ ـ ـ ــر» .ب ـ ــدوره،
قــال جــاي سيكولو ،محامي تــرامــب:
«نـسـتـمــع لــأمــور ذات ـهــا ت ـت ـكـ ّـرر مـ ّـرة
ب ـعــد ّاألخـ ـ ـ ــرى .س ـن ـق ـ ّـدم دف ــاع ــا قــويــا
ون ـف ــن ــد م ــا ق ـ ــال ـ ــوه» .أم ـ ــا ف ــي الـبـيــت
األب ـيــض ،فهاجم تــرامــب ،عبر موقع
«تويتر» ،املحاكمة ،التي اعتبر أنها
«مغرقة في األكاذيب والتحريفات»،
واصـفــا إيــاهــا بأنها األكـثــر «افـتـقــادًا
لإلنصاف واألكـثــر فـســادًا فــي تاريخ
الكونغرس».
(األخبار ،أ ف ب)

أشـ ـق ــاؤه ــا :شـ ـ ــارل س ــال ــم ال ـف ــرزل ــي
زوجـ ـت ــه ل ـي ـنــا أب ـ ــوع ـ ــراج وعــائ ـل ـتــه
(عـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــد م ـ ـت ـ ـقـ ــاعـ ــد فـ ـ ــي الـ ـجـ ـي ــش
اللبناني)
جــورج سالم الفرزلي وعائلته (في
املهجر)
شقيقتها كلود زوجة ناجي غفري
وعائلتها
وعـ ـم ــوم ع ــائ ــات الـ ـف ــرزل ــي ،ع ـبــود،
ابوعراج ،غفري ،ابوصعب ،سودح
وع ـ ـم ـ ــوم اه ـ ــال ـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـق ــرع ــون
وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي ال ــوط ــن واملـهـجــر
ينعون إليكم وفاة فقيدتهم الغالية
املرحومة
كلير سالم الفرزلي
الـ ــراقـ ــدة ع ـل ــى رج ـ ــاء ال ـق ـي ــام ــة ي ــوم
الخميس  23كانون الثاني .2020
ُي ـح ـت ـفــل ب ــال ـص ــاة ل ــراح ــة نـفـسـهــا
الساعة الــواحــدة من بعد ظهر يوم
غد األحد  26كانون الثاني 2020في
كنيسة القديس جاورجيوس للروم
ُ
األرثـ ــوذكـ ــس ،ال ـق ــرع ــون ث ــم تـ ــوارى
الثرى في مدافن العائلة.
ُ
تقبل الـتـعــازي فــي صــالــون كنيسة
ال ـق ــدي ــس ج ــاورجـ ـي ــوس ،ال ـقــرعــون
ق ـبــل ال ــدف ــن وبـ ـع ــده وي ـ ــوم األث ـنــن
 27ال ـج ــاري م ــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة
صباحًا ولغاية الساعة الرابعة بعد
الظهر.
ُ
وت ـق ـب ــل ال ـت ـع ــازي ف ــي ب ـي ــروت يــوم
ال ـث ــاث ــاء  28الـ ـج ــاري ف ــي صــالــون
كنيسة مار متر للروم األرثوذكس،
األش ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة اب ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ً
ـداء مـ ـ ــن الـ ـس ــاع ــة
العاشرة صباحًا ولغاية السادسة
ً
مساء.

◄ ذكرى ►
في الذكرى السابعة لوفاة املرحوم
سمير ايليا فريحة
يرجى من الذين عرفوه وأحبوه أن
يذكروه اليوم في صلواتهم.
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◄ إعالنات رسمية ►
تبليغ فقرة حكمية
محكمة الــدرجــة االول ــى فــي جبل لبنان
بـ ـعـ ـب ــدا ال ـ ـغـ ــرفـ ــة ال ـ ـنـ ــاظـ ــرة ب ــال ـق ـض ــاي ــا
العقارية برئاسة القاضي محمد وسام
امل ــرت ـض ــى ت ــدع ــو امل ـس ـت ــدع ــى بــوجـهـهــم
فــاط ـمــة وس ـن ـيــة ووفـ ـ ــاء واحـ ـم ــد طـعــان
وعـ ـب ــاس وح ـس ــن الـ ـي ــاس ح ـســن حــرب
وال ـ ـ ـهـ ـ ــام وغ ـ ـنـ ــى جـ ـعـ ـف ــر ح ـ ـ ــرب ل ـت ـب ـلــغ
الـقــرار  2019/404الـصــادر باالستدعاء
 2014/783املقدم من املستدعية سوسن
مـنـصــور ال ــرام ــي ال ــى ازالـ ــة الـشـيــوع في
الـعـقــار رق ــم  938ب ــرج الـبــراجـنــة وبيعه
ب ــامل ــزاد ال ـع ـل ـنــي بـمـبـلــغ /2.048.500/
دوالر أمــري ـكــي أو م ــا ي ـعــادلــه بــالـلـيــرة
اللبنانية بتاريخ البيع.
مهلة االستئناف  /30/يــوم مــن تاريخ
النشر.
رئيس القلم
جمانة املصري عويدات
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
ط ـل ــب بـ ـس ــام ي ــوس ــف شـ ـه ــوان بـصـفـتــه
الـشـخـصـيــة وبـصـفـتــه مـنـتـفــع بـمــوجــب
ع ـق ــد ب ـي ــع ب ـي ـن ــه وب ـ ــن كـ ــل مـ ــن س ـلــوى
وه ــادي ووس ــام وعبير يوسف شهوان
سندات تمليك بدل عن ضائع في العقار
رق ــم  792الـقـســم  6مــن منطقة غوسطا
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب جــوزف طاني عنتر بصفته وكيل
كــل مــن ج ــورج وج ــوزي ــان مـيــاد الـغــزال
م ـعــوض بـصـفـتـهــم اح ــد ورثـ ــة املــرحــوم
م ـي ــاد ق ـب ــان الـ ـغ ــزال م ـع ــوض س ـنــدات
تمليك بدل عن ضائع في العقارات رقم
 287و 288و 293و  357و 381و 382من
منطقة املـعـيـصــرة وال ـع ـقــارات رق ــم 218
و 225و 227م ــن مـنـطـقــة ادمـ ــا والــدفـنــه
العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
إعالن من أمانة السجل العقاري في كسروان
طلب جــرجــي دي ــاب فريفر سند تمليك
بــدل عــن ضــائــع فــي العقار رقــم  663من
منطقة ميروبا العقارية قضاء كسروان.
للمعترض مراجعة االمانة خالل 15
يومًا
أمني السجل العقاري في كسروان
راني حيدر
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31عـلــى املـتـهــم عـلــي محمد
حـجــازي سجل /15الـقـصـيـبــة جنسيته
لبناني محل إقامته حــارة حريك  -ش.
راغ ـ ــب حـ ــرب قـ ــرب اذاع ـ ـ ــة املـ ـن ــار قــديـمــا
والدته رفيقة عمره  1994أوقــف غيابيًا
بتاريخ  2017/5/12وهــو فــار مــن وجه
العدالة بالعقوبة التالية عشر سنوات
أشغال شاقة.
وفقًا للمواد  638و 471و 454/471و655
من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة وتزوير
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم وس ــام أحمد
تـ ـمـ ـس ــاح سـ ـج ــل /5امل ـ ـ ــزرع ـ ـ ــة جـنـسـيـتــه

لـبـنــانــي م ـحــل إقــام ـتــه ب ــرج أب ــي حـيــدر
بناية دار الــوفــاء ط  -4-والــدتــه نفيسة
ع ـ ـمـ ــره  1966أوقـ ـ ـ ــف غ ـي ــاب ـي ــا ب ـت ــاري ــخ
 2017/12/12وهو فار من وجه العدالة
بالعقوبة التالية سبع سـنــوات أشغال
شاقة.
وفقًا للمواد  200/507و 519من قانون
العقوبات.
الرتكابه جناية ّ
تحرش جنسي
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي أحـمــد
ص ــال ــح سـ ـج ــل / 22الـ ـ ـه ـ ــري جـنـسـيـتــه
لبناني محل إقامته صحراء الشويفات
 حــي شبعا مـلــك هــاشــم ط  -4-والــدتــهسهام عمره  1995أوقــف اداريــا بتاريخ
 2015/10/5وأخـ ـ ـ ـل ـ ـ ــي سـ ـبـ ـيـ ـل ــه ف ــي
 2016/4/15بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة عشر
سنوات أشغال شاقة.
وفقًا للمواد  638من قانون العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة دراجة نارية
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/11/26على املتهم أحـمــد جميل
درويش قيد  226املزة  -دمشق جنسيته
س ـ ــوري م ـحــل إق ــام ـت ــه بـ ــرج أبـ ــي حـيــدر
 طـلـعــة ح ــوض ال ــوالي ــة م ـلــك دنــدشـلــيوعيتاني والدته مريم عمره  1989أوقف
ب ـت ــاري ــخ  2014/2/14وأخـ ـل ــي سـبـيـلــه
فــي  2014/8/1بالعقوبة التالية عشر
سنوات أشغال شاقة.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  200/569م ـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية محاولة خطف
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/13
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31عـلــى املـتـهــم م ـنــاف علي
ح ـســن ق ــاس ــم س ـجــل  /48ب ـيــت شــاهــن
جنسيته لـبـنــانــي مـحــل إقــام ـتــه بعلبك
بـيــت شــامــا  -ال ـش ــارع ال ـعــام مـلــك وال ــده
ط  -أرضـ ــي وال ــدت ــه ف ــاي ــزة ع ـمــره 1977
ادخل السجن بتاريخ  2010/6/9وأخلي
سبيله في ّ 2010/7/9
ثم أدخــل السجن
مـ ـج ــددًا ب ـت ــاري ــخ  2014/5/19وأخ ـل ــي
سبيله في  2014/6/20بالعقوبة التالية
عشر سنوات أشغال شاقة.
وفـ ـق ــا لـ ـلـ ـم ــواد  638و 471مـ ــن ق ــان ــون
العقوبات.
الرتكابه جناية سرقة.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/7
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93

خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـت ـ ـهـ ــم ه ـي ـث ــم
حـســن يــوســف مـلـقــب «بـلـبــل» جنسيته
فـلـسـطـيـنــي م ـحــل إقــام ـتــه مـخـيــم صـبــرا
والــدتــه ن ــوال عـمــره  1972أوق ــف غيابيًا
بتاريخ  2019/10/1وهــو فــار مــن وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم حسني محمد
عـلــي زعـيـتــر سـجــل /24ري ـح ــا جنسيته
ل ـب ـن ــان ــي م ـح ــل إق ــامـ ـت ــه ريـ ـح ــا وال ــدت ــه
سهيال عمره  1992أوقف غيابيًا بتاريخ
 2019/7/26وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة التالية أشـغــال شــاقــة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31ع ـلــى امل ـت ـهــم ع ـلــي مـنــذر
زعيتر سجل /24ريحا جنسيته لبناني
مـحــل إقــام ـتــه ال ـف ـنــار  -الــزعـيـتــريــة قــرب
مستشفى البيطار والدته اعتدال عمره
 1980أوقف غيابيًا بتاريخ 2016/6/28
وه ــو ف ــار م ــن وج ــه ال ـع ــدال ــة .بــالـعـقــوبــة
ال ـت ــال ـي ــة أشـ ـغ ــال ش ــاق ــة م ــؤب ــدة وم ــاي ــة
مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم عباس صادق
املصري سجله /34حــور تعال جنسيته
لبناني محل إقامته حــور تعال والدته
هايلة عمره  1984أوقف غيابيًا بتاريخ
 2019/4/30وهــو فــار مــن وجــه العدالة
بالعقوبة التالية أشـغــال شــاقــة مؤبدة
وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/3
رئيس محكمة الجنايات في بيروت

القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31على املتهم محمد صبحي
زعيتر سجل /153مقنة جنسيته لبناني
مـحــل إقــامـتــه الـفـنــار الــزعـيـتــريــة والــدتــه
ســول مارينا عمره  1990أوقــف غيابيًا
بتاريخ  2017/11/27وهو فار من وجه
العدالة بالعقوبة التالية أشغال شاقة
مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
خالصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت
بالصورة الغيابية.
لـ ـق ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ــذه املـ ـحـ ـكـ ـم ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2019/12/31عـلــى املـتـهــم هيثم حسن
يوسف جنسيته فلسطيني محل إقامته
ص ـبــرا وال ــدت ــه ن ــوال ع ـمــره  1972أوقــف
غيابيًا بتاريخ  2019/4/5وهو فار من
وجــه الـعــدالــة بالعقوبة التالية أشغال
شاقة مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة.
وف ـقــا ل ـل ـمــواد  125م ـخ ــدرات مــن قــانــون
العقوبات.
الرتكابه جناية مخدرات.
وقـ ـ ــررت اس ـق ــاط ــه م ــن ال ـح ـق ــوق املــدن ـيــة
وعينت له قيمًا الدارة أمواله طيلة مدة
فراره.
في 2020/1/2
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 93
تبليغ
صـ ــادر ع ــن مـحـكـمــة الـنـبـطـيــة املــدن ـيــة /
املالية
ي ــدع ــو ق ـلــم ه ــذه املـحـكـمــة امل ــدع ــى عليه
حـ ـس ــن عـ ـل ــي جـ ــابـ ــر وامل ـ ـج ـ ـهـ ــول مـحــل
االق ــام ــة لـلـحـضــور إل ـيــه الس ـتــام أوراق
ال ــدع ــوى رق ــم  2020/108امل ـقــامــة عليك
من املدعي مارون طوق بوكالة املحامي
ش ــري ــف الـحـسـيـنــي بـ ـم ــادة إلـ ـ ــزام بــدفــع
مبلغ مالي وعليك اتخاذ محل إقامة لك
ً
ضمن نطاق املحكمة مــا لــم تكن ممثال
بمحام حيث يعد مكتبه مقامًا مختارًا
وإال جاز إبالغك األوراق وموعد الجلسة
بــواس ـطــة رئ ـيــس الـقـلــم والـتـعـلـيــق على
لوحة اإلعالنات ضمن املهلة القانونية
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
محمد صبرا

 محمد عبد الهادي أبو الحسن علي عبد الهادي أبو الحسن حسن عبد الهادي أبو الحسن حسني عبد الهادي أبو الحسن زينب عبد الهادي أبو الحسن إحسان عبد الهادي أبو الحسن فاطمة عبد الهادي أبو الحسنووريــث املستأنف عليها بديعة يوسف
مالح:
 علي يوسف مكيم ـج ـهــولــي م ـح ــل اإلقـ ــامـ ــة ف ــي ال ــدع ــوى
االس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف ـ ـيـ ــة املـ ـ ـق ـ ــام ـ ــة عـ ـلـ ـيـ ـك ــم م ــن
املستأنفني:
 علي حسني روميه هنية يوسف مالحن ــوع ال ــدع ــوى مـهــر مــوعــد الـجـلـســة يــوم
الثالثاء الواقع في .2020/4/7
وع ـل ـي ـكــم ال ـح ـض ــور ف ــي امل ــوع ــد امل ـعــن
أو ارس ـ ـ ــال وك ـي ــل ق ــان ــون ــي ع ـن ـكــم وف ــي
ح ــال تخلفكم ي ـجــري بـحـقـكــم االي ـجــاب
ال ـقــانــونــي وك ــل تـبـلـيــغ لـكــم عـلــى لــوحــة
اإلع ـ ــان ـ ــات ف ــي امل ـح ـك ـمــة ح ـت ــى ال ـح ـكــم
القطعي النهائي يكون صحيحًا.
بيروت في2019/12/19 :
رئيس قلم املحكمة الشرعية
الجعفرية العليا
سهاد زين عنه
ربيع الزين

◄ خرج ولم يعد ►
هــربــت الـعــامـلــة FATOU NIANG
مــن التابعية السنغالية مــن منزل
م ـخ ــدوم ـه ــا الـ ــرجـ ــاء م ـم ــن ي ـجــدهــا
االتصال على الرقم 03/309885

◄ للبيع ►
For sale villa in
Limassol–Cypruswith
2750sqmlandandsea
view–price1.5million
Euros, possibility of
–paymentinLebanon
contact email:

Limassolvilla@gmail.com

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

دعوة لحضور جمعية عمومية
يدعو مجلس إدارة الجمعية التعاونية
لـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـب ـط ـي ــخ االح ـ ـ ـمـ ـ ــر واالص ـ ـفـ ــر
وتسويقه في قضاء بنت جبيل ،هيئته
ال ـعــامــة لـعـقــد جـمـعـيــة عـمــومـيــة عــاديــة
وذلك نهار السبت في 2020/2/8
في قاعة مسجد الشهيد الثاني _ صفد
البطيخ عند الساعة الثانية ظهرا واذا
ل ــم يـكـتـمــل ال ـن ـصــاب تـعـقــد ب ـمــن حضر
نهار األحد بتاريخ  2020/2/9في نفس
الزمان واملكان ،وعلى جدول اعماله:
 -1االطـ ـ ــاع واملـ ـص ــادق ــة ع ـلــى مـيــزانـيــة
 2019و 2018وما قبل البراء ذمة اعضاء
مجلس اإلدارة.
 -2انتخاب هيئات مسؤولة جديدة
املوضوع :تبليغ استثنائي
ورق ـ ـ ـ ــة دع ـ ـ ـ ــوى ص ـ ـ ـ ـ ــادرة عـ ـ ــن امل ـح ـك ـم ــة
الشرعية الجعفرية العليا ،موجهة إلى
ك ــل م ــن ورث ـ ــة امل ـس ـت ــأن ــف عـلـيـهــا زه ــرة
يوسف مالح:

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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ّ
عودة وائل غنيم أو« ...أنيس أفندي الحشاش»
وجهة نظر

ستريمينغ

مصطفى شلش

قاطع للعرض
بعد رفض ّ
عبر تقنية التدفق
اإللكتروني ،أبرمت
االستديوات الشهيرة التي
أسسها هاياو ميازاكي َ
ْ
وإيساو تاكاهاتا صفقتين
َ
جديدت ْين ستتيحان
محتواهما إلى أكبر عدد
من المشاهدين .هكذا،
سيتمكن كثيرون من
االستمتاع بجزء وفير
من أرشيف سينمائي
لطالما ّ
قدم تجربة رسوم
ّ
متحركة ِّرائدة ،مبهرة،
آسرة ومحطمة لصور
نمطية

مشهد من فيلم «األميرة مونونوكي» ()1997

عمالق األنيمايشن الياباني دخل عالم البث الرقمي

من  HBO Maxإلى «نتفليكس»....
روائع «غيبلي» في متناولكم
نادين كنعان
ك ـ ـ ـمـ ـ ــا بـ ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــومـ ـ ــا ،حـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـ
ّ
«ستريمينغ» مشتعلة .منصات بث
رقمي جديدة أبصرت النور (Apple +
 TVو«دي ـ ــزن ـ ــي بـ ـ ـ ـ ـ ــاس» )...وأخ ـ ــرى
ً
ستولد قريبًا ( HBO Maxمثال) ،فيما
املنافسة في ّ
أشدها لناحية املحتوى
والخدمات والكلفة على جذب العدد
ّ
األك ـبــر مــن املـشـتــركــن .وبـمــا أن أبــرز
خـصــوم «نتفليكس» فــي هــذا املجال
هــي «ديــزنــي ب ــاس» الـتــي تبقى في
املـ ـق ـ ّـدم ــة ب ـف ـض ــل األرشـ ـ ـي ـ ــف ال ـه ــائ ــل
واألع ـمــال الـتــي يرتبط فيها املاليني
ارتباطًا عاطفيًا وثيقًا ،أعلنت الشبكة
األميركية ّالتي انطلقت في عام 1997
كخدمة توفر أقــراص الــ«دي في دي»
ع ـب ــر الـ ـب ــري ــد اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ،ع ــن نـبــأ
أسعد كثيرين حول العالم من محبي
األنيمايشن ،ال ّ
سيما اليابانية منها.
ق ـبــل ّأي ـ ـ ــام ،كـشـفــت «نـتـفـلـيـكــس» عن
ّ
استحواذها على حقوق بث  21فيلم
«أن ـي ـم ــي» تـحـمــل تــوق ـيــع أح ــد أشـهــر
االسـ ـت ــدي ــوات ال ـيــابــان ـيــة« :غـيـبـلــي».
ُ ّ
ه ـك ــذا ،ســت ـبــث ه ــذه ال ـشــرائــط ذائـعــة
الصيت عامليًا عبر املنصة باستثناء
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وك ـن ــدا وال ـيــابــان،
على أن يبدأ العرض اعتبارًا من ّ
األول
م ــن ش ـب ــاط (فـ ـب ــراي ــر) امل ـق ـب ــل .ه ـكــذا،
ستصبح األف ــام مـتــاحــة للمشاهدة
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء آسـ ـي ــا وأوروب ـ ـ ـ ــا
والشرق األوسط وأفريقيا وأستراليا
ونيوزيلندا ...بعد ترجمتها إلــى 28
لغة .وضمن العناوين التي ستباشر
«نتفليكس» عــرضـهــا الـشـهــر املقبل،
هناك( Castle in the Sky :عام ،)1986
و( My Neighbor Totoroعام  ،)1988و

ميديا
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( Kiki’s Delivery Serviceعام ،)1989
و( Only Yesterdayع ـ ــام  ،)1991و
( Porco Rossoع ــام  ،)1992وOcean
( Wavesعـ ــام  ،)1993وTales from
( Earthseaعام .)2006
ّ
تسجل
املــوضــوع ليس مـجـ ّـرد نقطة
ل ـص ــال ــح «ن ـت ـف ـل ـي ـكــس» ع ـل ــى صـعـيــد
املتحركة ،بل ّ
ّ
يعد مسألة الفتة
الرسوم
ّ
جـ ـدًا ،خـصــوصــا أن «غـيـبـلــي» لطاملا
ك ــان ــت ت ــرف ــض ت ــوف ـي ــر ن ـس ــخ رقـمـيــة
مــن إنـتــاجــاتـهــا ،مـتـمـ ّـسـكــة بعرضها
ّ
فــي صــاالت السينما حـصـرًا .غير أن
الشركة التي ّ
تأسست عام  1985على
ي ــد امل ـخ ــرج ــن األسـ ـط ــوري ــن ه ــاي ــاو
مـيــازاكــي ( )1941وإي ـســاو تاكاهاتا
( 1935ـ ـ ـ  ،)2018ع ــدل ــت ع ــن رأي ـه ــا
ّ
قـبــل فـتــرة .إذ تــأكــد قـبــل ثــاثــة أشهر
اسـتـحـصــال شــركــة «وورن ـ ــر مـيــديــا»
عـلــى حـقــوق الـبــث عـبــر اإلنـتــرنــت في
أمـيــركــا الشمالية اس ـت ـعــدادًا إلطــاق
 HBO Maxف ــي أيـ ــار (م ــاي ــو) املـقـبــل.
جــاء ذلــك بعد أســابـيــع فقط مــن قول
ّ
 ،GKidsاملـ ـ ــوزع األم ـي ــركــي لـ ـ Studio
ّ
 ،Ghibliإن األخيرة ال تملك طموحات
«ستريمينغ» في األفق! لكن بالنسبة
إلـ ــى امل ــراقـ ـب ــن ،ال ـت ـب ـ ّـدل ال ـس ــري ــع في
ال ـ ـصـ ــورة ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
ّ
ب ــالـ ـب ــث الـ ـع ــامل ــي ،ي ـت ـع ـبــر «م ـف ـهــومــا
تمامًا» بعد حصول «نتفليكس» على
 24ترشيحًا ألوسكار ( 2020بما فيها
أفضل فيلم رسوم متحركة) وكشفها
أخيرًا عن خططها إلنتاج جزء جديد
من فيلم برادلي كوبر «والدة نجمة»
الذي تشارك بطولته مع ليدي غاغا.
«فـ ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم والـ ـعـ ـص ــر ،تــوجــد
ط ــرق رائ ـع ــة يـمـكــن لـلـفـيـلــم أن يصل
مـ ــن خ ــالـ ـه ــا إلـ ـ ــى الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــر .لـقــد

ّ
اسـتـمـعـنــا إل ــى جـمــاهـيــرنــا واتـخــذنــا
قرارًا نهائيًا بتوفير خاصة البث عبر
ّ
تقنية الـتــدفــق اإللـكـتــرونــي لكتالوج
ش ــرائ ـط ـن ــا» ،ق ــال ت ــوش ــي س ــوزوك ــي،
م ـن ـت ــج اس ـ ـتـ ــديـ ــوات «غـ ـيـ ـبـ ـل ــي» ،فــي
تصريح ملجلة «فــارايـتــي» األميركية
تـعـلـيـقــا ع ـلــى ال ـص ـف ـقــة ال ـت ــي أبــرمــت
مــع «نتفليكس» .وأض ــاف« :نــأمــل أن
يـكـتـشــف الـ ـن ــاس حـ ــول ال ـع ــال ــم عــالــم
«غيبلي» من خالل هذه التجربة».
أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى  ،HBO Maxفقد
أوض ــح مــديــر املـحـتــوى لــديـهــا ،كيفن
ّ
راي ـل ــي ،فــي ب ـيــان أن أف ــام «غـيـبـلــي»
ه ـ ــي «حـ ــاب ـ ـسـ ــة لـ ــأن ـ ـفـ ــاس ب ـص ــري ــا،
وت ـضــم ت ـجــارب غــامــرة ت ـمــامــا» ،قبل
أن يـ ـت ــاب ــع« :ه ـ ـ ــذه األف ـ ـ ـ ــام ال ــرائـ ـع ــة
املثيرة والساحرة واإلنسانية بعمق،

اعتبارًا من  1شباط،
سيستطيع الجمهور متابعة
 21فيلمًا عبر «نتفليكس»
اس ـت ـح ــوذت ع ـلــى ق ـل ــوب الـ ـن ــاس في
جميع أنحاء العالم ،ونحن فخورون
بـعــرضـهــا بـطــريـقــة ت ـسـ ّـهــل الــوصــول
إل ـي ـه ــا مل ــزي ــد مـ ــن ال ـ ـنـ ــاس مـ ــن خ ــال
 .»HBO Maxمــن جهته ،عـ ّـبــر كوجي
ه ــوشـ ـيـ ـن ــو ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـل ــس إدارة
«غيبلي» ،عن «حماستنا للعمل مع
 HBO Maxإلتاحة املجموعة الكاملة
من أفالمنا لجماهير الـ «ستريمينغ»
في الواليات املتحدة .كعالمة تجارية
ّ
ّ
متميزة املحتوى ،نرى أن HBO Max
ً
منزال مثاليًا ألعمالنا».

ّ
ال ش ـ ّـك فــي أن إط ــاع جـمـهــور أوســع
عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـت ـ ــاج ـ ــات هـ ـ ـ ـ ــذه املـ ــؤس ـ ـسـ ــة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة م ـس ــأل ــة بــال ـغــة
األهـ ـمـ ـي ــة ،ل ـك ــن األه ـ ــم بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
لوسي جونز ،أرشيف «غيبلي» الذي
ي ـت ـحـ ّـدث «ل ـغــة ع ـصــرنــا» مـنــذ عـقــود،
ف ــي وقـ ــت ت ـص ــارع ف ـيــه «ه ــول ـي ــوود»
إلحـ ـ ـ ـ ــداث ف ـ ـ ــرق م ـ ـ ــا؛ ف ــال ـش ـخ ـص ـي ــات
ً
النسائية عادة ما تغلب على األبطال
ّ
وتـتـمــع بشخصيات مــركـبــة ودقيقة
ال ترتبط بالرومانسية ،مــن األميرة
«م ـ ــان ـ ــون ـ ــوك ـ ــي» ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ـ ــاألخ ـ ــوات
ً
ف ــي «ج ـ ــاري تـ ــوتـ ــورو» ،وص ـ ــوال إلــى
كــارك ـت ـيــرات أك ـثــر عــرض ـيــة كــالـنـســاء
ال ـلــواتــي ُيـصـلـحــن طــائــرة «ب ــورك ــو».
فمن الطبيعي أن تكون املرأة عنصرًا
أساسيًا في حبكات «غيبلي» .هذا ما
أكــدتــه الكاتبة البريطانية فــي مقال
نشرته في صحيفة «إندبندنت».
ف ـق ــد س ـب ــق ملـ ـي ــازاك ــي ال ـ ـقـ ــول« :ل ـســت
م ـق ـت ـن ـعــا ب ــال ـق ــاع ــدة ال ـش ـف ـه ـيــة ال ـتــي
ت ـش ـت ــرط ظـ ـه ــور ص ـب ــي وف ـ ـتـ ــاة مـعــا
ً
ضمن قصة حب فقط ...بدال من ذلك،
ً
أري ــد تـصــويــر عــاقــة مختلفة قليال،
حيث يلهم االثنان بعضهما البعض
لـلـعـيــش ـ ـ ـ إذا ك ـنــت ق ـ ــادرًا ع ـلــى ذل ــك،
فـ ّ
ـرب ـم ــا س ــأك ــون أق ـ ــرب إلـ ــى تـصــويــر
تعبير حقيقي عن الحب».
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن ص ـ ـ ـ ــورة امل ـ ـ ـ ـ ــرأة الـ ـق ــوي ــة
وال ـق ــادرة ،تـتــركــز الـعــديــد مــن األف ــام
حــول الـصــراع بــن البشر والطبيعة،
والقضايا البيئية الناجمة عنها تلت
ذلك .على سبيل املثال ،في قلب بعض
مــن أعـظــم قـصــص «غـيـبـلــي» الـســؤال
عن كيف يمكن للبشر وبقية الكائنات
ّ
الحية التعايش؟ ومــن الالفت للنظر
ّ
أن قصة «مونونوكي» عن معركة بني

ّ
املتعدية لإلنسان واآللهة
الحضارة
في غابة ،أنتجت في عام  .1997فهي
ّ
ت ـب ــدو ج ــذري ــة ح ـتــى اآلن ،رب ـم ــا ألن
الـسـيـنـمــا الـغــربـيــة ن ـ ــادرًا م ــا تـخــدش
سطح العالقة بني البشر وبقية العالم
ّ
الطبيعي .وأك ـثــر مــن ذل ــك ،علينا أل
نغفل السحر الذي ّ
يعد السمة املميزة
ّ
إلنـتــاجــات هــذه االس ـتــديــوات .إال أنــه
ليس ّ
مجرد خيال طائش .يأخذنا إلى
كوكب آخر ،من دون أن ينسينا األمور
ّ
التي تؤرقنا .إن الطريقة التي تتعامل
بها األفالم مع السالم ،العنف ،الحب،
الـكــراهـيــة ،األس ــرة ،الـعـمــل ،الـصــداقــة،
التوازن ،البيئة ،االستدامة والرحمة،
ّ
تبدو وكأنها وصفة مثالية ألحوالنا
املـتـ ّ
ـرديــة الـيــوم فــي هــذا العالم .هناك
ث ــراء فلسفي غــالـبــا مــا يـكــون ناقصًا
فــي أعـمــال أخ ــرى ،على رأسـهــا طبعًا
غالبية محتوى «نتفليكس» األصلي،
ً
وعادة ما يكون في الرسوم املتحركة.
ناهيك عن جودة التصميم الصوتية،
وموسيقى جــو هيسايشي املسجلة
ً
بــاالسـتـعــانــة بــأورك ـس ـتــرا ،فـضــا عن
األلوان ،األعمال الفنية والشخصيات
الغريبة...
ّ
ول ـ ـعـ ــل هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـه ــج الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده
«غ ـي ـب ـلــي» ه ــو ال ـتــرج ـمــة الـفـعـلـيــة ملا
أراده ميازاكي من االســم في البداية.
م ـنــذ ال ـي ــوم ّ
األول ،اخ ـت ــار ه ــاي ــاو أن
ُيطلق على مشروعه تسمية تستند
«قـ ْـب ـلــي» الـعــربـيــة املحكية
إل ــى كـلـمــة ِ
ّ
ّ
الحارة والجافة
التي ترمز إلى الرياح
ف ــي ال ـص ـح ــراء .وذلـ ــك رغ ـب ــة م ـنــه في
تنشيط صـنــاعــة ال ــرس ــوم املـتـحــركــة،
ُ
مثل «ريح تهب وتحدث التغيير».

 18ك ــان ــون األول (دي ـس ـم ـب ــر) ،1927
كـتــب الـفـيـلـســوف وع ــال ــم االجـتـمــاعــي
األملــانــي فالتر بنيامني ()1940-1892
في مقالة بعنوان «املــامــح الرئيسية
النـ ـطـ ـب ــاع ــي األول عـ ــن ال ـح ـش ـي ــش»:
«بــالـنـسـبــة إل ـ ـ ّـي ،ك ــان األمـ ــر كــالـتــالــي:
نفور واضــح مــن الـتـحــاور حــول أمــور
الحياة العملية ،املستقبل ،التواريخ،
ّ
مجرد
السياسة» .إن الحشيش ليس
م ـخــدر يستعمله أش ـخ ــاص م ــن أجــل
ال ـن ـشــوة الـلـحـظـيــة ال ـف ــارغ ــة .عـلــى مـ ّـر
العصور ،كان الحشيش طريقًا لتطور
الوعي بكسر حدوده وبناء أفق جديد
له ،وهذا ما دفع العديد من الفالسفة
واألط ـ ـبـ ــاء األوروبـ ـ ـي ـ ــن إلـ ــى تـجــريـبــه
حتى على أنفسهم والكتابة عنه.
ي ـعـ ّـبــر ع ــن ه ــذه ال ـف ـكــرة فـيـلــم «ثــرث ــرة
فوق النيل» ( 1971ـ مقتبس ِمن رواية
بالعنوان ذاته لنجيب محفوظ ـ إخراج
حسني كمال) ،حيث لعب الفنان عماد
حمدي دور أحد أبطال الرواية «أنيس
أفندي زكــي» عاشق الجوزة املحشية
بالحشيش ،وخــادم املــزاج ألجل نومة
مجانية في عوامة الشلة .وهذه الشلة
ّ
تعبر عن أغلب فئات املجتمع املصري
آنذاك مثقفني وبورجوازيني وموظفي
الـبـيــروقــراطـيــة املـتـكــونــة حــديـثــا .وقــد
شـكــل املــونــولــوج الــداخ ـلــي شخصية
عماد حمدي (أنيس زكي) حيث يعبر
ع ــن ث ـق ــل وع ـي ــه الـ ــوجـ ــودي بــال ـح ـيــاة
في حــوار دائــم مع نفسه ،ويبدأ بنقد
الـسـلـطــة واملـجـتـمــع وال ـح ـيــاة والـقـيــم،
طارحًا األسئلة وباحثًا عن اإلجابات
مــن دون أن يسمع أو ي ــدري أح ــد عن
هذا الصراع الداخلي.
وم ــع مـ ــرور ال ــزم ــن ،ي ـبــدو أن وســائــل
ّ
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي قــد حــلــت محل
املونولوج الداخلي أو الحوار الصامت
مع النفس ،حيث نحن كجماهير كما
سمعنا ضـمـيــر ووع ــي أن ـيــس أفـنــدي
من دون أن يدري ،نسمع أخيرًا ضمير
ووعــي وأفكار وائــل غنيم ،لكنه يدري
هذه املرة.
وقد عاد إلى الواجهة وائل غنيم أحد
أه ــم وجـ ــوه الـ ـث ــورة امل ـصــريــة الـشــابــة
ال ـ ـتـ ــي ان ــدلـ ـع ــت ف ـ ــي ك ـ ــان ـ ــون ال ـث ــان ــي
(يناير)  2011وأطاحت بــرأس النظام
امل ـصــري مـحـمــد حـسـنــي م ـبــارك الــذي
بقى في السلطة قرابة  30عامًا .أعاد
وائ ـ ـ ــل ت ـف ـع ـيــل ص ـف ـح ــة «ك ـل ـن ــا خ ــال ــد
سـعـيــد» ال ـتــي ب ــرز اسـمـهــا بـعــد مقتل
الـ ـش ــاب خ ــال ــد س ـع ـيــد ع ـلــى ي ــد ق ــوات
األم ـ ــن املـ ـص ــري ــة ع ـ ــام  2010ك ــإح ــدى
أه ــم م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
للدعوة إلى تظاهرات ضد قوات األمن
املصرية وإسقاط النظام.
ُع ــرف وائ ــل غنيم بشخصية الناشط
الثوري التقليدي الداعي للديمقراطية
وامل ـحــب للجميع والـحــالــم بمستقبل
أفضل لبالده قبل أن يخفت نجمه مع
صعود اإلخوان املسلمني إلى السلطة
ث ــم س ـقــوط ـهــم وف ـش ـل ـهــم ال ـس ــري ــع فــي
الحكم واستيالء الجنرال عبد الفتاح
السيسي عـلــى عــرش مـصــر .واسـتـمـ ّـر
صمت وائــل لسنوات منذ  2013حتى
عاد أخيرًا بشخصية جديدة نشيطة
داع ـيــا إل ــى شـكــل جــديــد مــن التغيير،
تغيير النفس والذات على حد تعبيره.
عـ ـب ــر ع ـ ـش ـ ــرات ال ـ ـف ـ ـيـ ــديـ ــوهـ ــات ش ـبــه
الـيــومـيــة ،يظهر وائ ــل غنيم وفــي يده
س ـي ـج ــارة ح ـش ـيــش غ ــاض ـب ــا ،راف ـض ــا
ّ
ألي ُح ــوار فــي املـجـمــل ،خـصــوصــا لو
ب ــدأ امل ـح ــاور حــديـثــه بخلفية مسبقة
ع ـ ــن وائـ ـ ـ ــل غ ـن ـي ــم امل ـ ــاضـ ـ ــي ،ص ــاح ــب
الـشـخـصـيــة الــرت ـي ـبــة ل ـل ـشــاب امل ـهــذب
الـ ـنـ ـم ــوذج ــي الـ ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل م ـن ـص ـبــا
م ــرم ــوق ــا فـ ــي «غ ـ ــوغ ـ ــل» إح ـ ـ ــدىُ أك ـبــر
ش ــرك ــات ال ـع ــال ــم ،ث ــم الـ ـث ــوري امل ـل ـهــم.
يـتـحــدث وائـ ــل بشخصيته الـجــديــدة
األق ــل تحفظًا واألكـثــر ِح ـ ّـدة بــدايــة عن
ذكريات ثورة  2011حيث تناول بعض

مــا ج ــرى خـلــف الـكــوالـيــس مــن ركــوب
ُ
اإلخــوان الـثــورة ،وانحطاط املعارضة
املصرية .إذ يشير إلــى التناقض بني
حياتهم الشخصية وما يدعون الناس
إليه في املجال العام .وتبدو انطالقة
ّ
فيديوهات وائ ــل بمثابة تخلص ِمن
عــبء سنوات الثورة وذكــرى الشهداء
ّ
ووط ـ ــأة االت ـه ــام ــات بــأنــه م ـتــآمــر وأن
«ث ـ ــورة ي ـنــايــر» أرادت تــدمـيــر الــدولــة
املصرية.
م ــع مـ ـ ــرور األيـ ـ ـ ــام ،ي ـن ـت ـقــل وائـ ـ ــل إل ــى
مــرحـلــة أكـثــر نـشــاطــا يمكن أن نطلق
عليها «أنــا كنت هـنــاك» .جملة كثيرًا
م ــا ي ـ ّ
ـردده ــا عـنــدمــا يـجـيــب متابعيه
عـلــى تــويـتــر ع ــن ك ــل جـمـلــة أو س ــؤال
ت ـق ــري ـب ــا مـ ـ ّ
ـوجـ ــه لـ ـ ــه .ي ـ ـسـ ــرد م ــراح ــل
ً
ت ـطــور شخصيته مـنــذ أن ك ــان طفال
نشأ في بيئة منغلقة في السعودية،
حـيــث تــأرجـحــت أف ـكــاره بــن مختلف
ّ
االت ـ ـجـ ــاهـ ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة اإلس ــامـ ـي ــة،
وك ـيــف ك ــان طــال ـبــا نــاج ـحــا ومـتـمـيـزًا
في الدراسة ّ
ومر بالصعوبات نفسها
فـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع األه ـ ـ ــل واملـ ــدرسـ ــة

والجامعة التي ّ
يمر بها أغلب الشباب
املتابع له .كما يسرد املراحل الصعبة
التي مر بها مثل تفكيره في االنتحار
ومــا تعلمه من هــذه التجربة .وخالل
مرحلة «أنا كنت هناك» ،اعترف وائل
ب ـخ ـي ــان ــة زوج ـ ـتـ ــه وق ـ ــد ان ـف ـص ــا عــن
بعضهما أخيرًا.
يشكل مــا سـبــق ح ــوار وائ ــل الــداخـلــي
ً
مــع نفسه متصال بـجـمـهــوره ،مجيبًا

يعبر بوضوح عن رفضه
ّ
ألي ثورة جديدة في مصر
ً
ال متسائال مثل أنيس أفـنــدي ،داعيًا
ً
إلى حل قد ال يلقى قبوال واسعًا على
امل ـس ـت ــوى األخ ـ ــاق ـ ــي .ف ـم ــن سـيـسـمــع
كــام «حـشــاش» فــي نظر فئة املثقفني
ّ
امل ـت ـح ـف ـظــن أوال وال ـ ـثـ ــوار الـســابـقــن
الــذيــن يطعن وائ ــل فــي مصداقيتهم،
وه ـ ـ ـ ــؤالء لـ ـه ــم رأس مـ ـ ــال رمـ ـ ـ ــزي مــن
م ـص ـل ـح ـت ـه ــم ب ـ ـقـ ــاء وائـ ـ ـ ــل ف ـ ــي خ ــان ــة

تناول وائل غنيم ما جرى في كواليس ثورة يناير من ركوب اإلخوان الثورة ،وانحطاط ُ
المعارضة المصرية

ّ
الحشاش ّ
املغيب عن الوعي .فلو خرج
كالمه عن هذا اإلطار وتم التعامل معه
َ
كـحـقـيـقــة ،لـ َـســلـ َـب م ــن أيــدي ـهــم العصا
ال ـس ـح ــري ــة ل ـل ـتــأث ـيــر ف ــي ال ـج ـمــاه ـيــر.
ّ
وكلما زاد التأثير ،زادت حساباتهم
ف ــي ال ـب ـن ــوك ،أو ك ـمــا ي ـت ـس ــاءل وائـ ــل:
«كيف يمكن لشخص ال يمكنه ترتيب
ح ـي ــات ــه ال ـش ـخ ـص ـيــة أن ي ــرت ــب ح ـيــاة
املجتمع؟».
ومــن هــذه النقطة ،يعبر وائ ــل غنيم
بوضوح عن رفضه ألي ثورة جديدة
فــي مـصــر ،بــل اع ـتــذر مــن م ـبــارك في
إحدى التغريدات ،كما مدح السيسي
واقـ ـت ــرح أن ي ـتــم تـعـيـيـنــه مـسـتـشــارًا
خــاصــا لـيـتـحــاور م ــع ال ـش ـبــاب .كما
ج ـ ــاء ت ـف ـع ـيــل ص ـف ـح ــة «ك ـل ـن ــا خــالــد
سـعـيــد» بـشـكــل مـخـتـلــف .إذ ص ــارت
ت ــؤي ــد ال ـن ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري ،ب ـع ــد ف ـتــرة
وج ـيــزة مــن اإلفـ ــراج عــن ح ــازم غنيم
شـقـيــق وائـ ــل .وق ــد ظـهــر األخ ـي ــر في
ّ
ف ـي ــدي ــو ،مــت ـه ـمــا ض ــاب ــط امل ـخ ــاب ــرات
م ـح ـم ــود ال ـس ـي ـســي ن ـج ــل الـسـيـســي
ب ــاخ ـت ـط ــاف أخـ ـي ــه ،وال ـت ـح ـف ــظ عـلــى

جوازات سفر أسرته ،وأعلن أنه تلقى
ت ـه ــدي ــدات م ــن املـ ـخ ــاب ــرات امل ـصــريــة
لــوقــف بــث فـيــديــوهــات فيها نـقــد أو
معارضة للنظام املصري القائم.
ذه ـ ــب وائ ـ ـ ــل غ ـن ـي ــم أبـ ـع ــد مـ ــن هـ ــذا.
خ ــرج عـلــى ق ـنــاة «مـكـمـلــن» التابعة
ً
لـ ــإخـ ــوان ،م ـت ـســائــا ع ــن تـمــويـلـهــا،
ومل ـ ــاذا ت ـص ـ ّـر ال ـحــركــة وال ـق ـن ــاة على
املـ ـت ــاج ــرة ب ــدم ــاء الـ ـشـ ـه ــداء؟ وك ـيــف
لشخص جالس في إسبانيا (قاصدًا
املقاول محمد علي) وبعض اإلخوان
فــي قطر وتــركـيــا أن ي ـقــرروا عــن مئة
مـلـيــون مـصــري مــا يـفـعـلــونــه ،ومل ــاذا
تـحــول رج ــال الجماعة مــن ث ــوار إلى
رجـ ـ ــال أعـ ـم ــال ف ــي ت ــرك ـي ــا حــاصـلــن
على جنسيات دول أخرى؟ لم يتمكن
مذيع القناة اإلخوانية من جر وائل
غـنـيــم ملـهــاجـمــة الـنـظــام امل ـصــري وال
ّ
ت ـمــكــن ِمـ ــن ت ـكــذيــب م ــا ي ـقــولــه وائ ــل
ع ــن ال ـت ـمــويــل امل ـخ ــاب ــرات ــي ال ـق ـطــري
وال ـت ــرك ــي لـلـجـمــاعــة ،ومل ـ ــاذا دولـ ــة ال
تـعــرف شيئًا عــن الــديـمـقــراطـيــة مثل
ُ
ق ـطــر ت ـص ــر وت ــدع ــم ال ـج ـمــاعــة تحت
مسمى إقامة الديمقراطية في مصر؟
كـمــا اق ـتــرح وائ ــل عـلــى قـطــر أن تقيم
دولة لجماعة اإلخوان .ثم هاجم قناة
«مكملني» لتقطيع فيديو اللقاء معه
وح ــذف أجـ ــزاء م ـنــه ،مــا جـعــل الـلـقــاء
ف ـك ــرة س ـي ـئــة ش ـك ـلــت وض ـع ــا حــرجــا
لـجـمـهــور الـجـمــاعــة مـ ّـدعــي الوطنية
أو ح ـت ــى امل ـت ـع ــاط ـف ــن م ـع ـهــا داخ ــل
ســة
مـ ـص ــر ،أو امل ـس ـت ــائ ــن مـ ــن س ـيــا ّ
النظام املصري الديكتاتورية بحق،
ويــرون أن التحالف مع الجماعة قد
يحقق لهم الديمقراطية رغم اختالف
اآلليات واملناهج وتجربة هذا األمر
وتـ ــأكـ ــد ف ـش ـل ــه عـ ـل ــى مـ ـ ــدى سـ ـن ــوات
طويلة ،آخرها التحالف املدني بعد
«ثورة يناير  »2011الذي انخرط مع
الجماعة قبل ركـلــه خ ــارج الحكومة
والبرملان والرئاسة.
وائ ــل غـنـيــم شـخــص اسـتـثـنــائــي في
جميع األحــوال ،قديمًا وحديثًا ،دائم
األس ـئ ـلــة واإلجـ ــابـ ــات ،كـســر حــواجــز
نفسه قبل أن يخرج ليواجه املجتمع
ت ـحــت تــأث ـيــر ال ـح ـش ـيــش أو ب ــدون ــه.
يـهــاجــم نفسه كـمــا يـهــاجــم الجميع،
ّ
وسب
وقد يقوم بمهاجمة هذا املقال
كاتبه ،لكنه في النهاية يعرض أحد
أوجــه الحقيقة عن العمل السياسي
في مصر .فاليسار أو اليمني ،قصير
النظر ال يرى أبعد من أنفه ،وال يقف
على مكنونات ذاته قبل التفكير في
حلول حازمة للمجتمع الذي يعيش
ف ـيــه .ال يـ ــدرك ال ـي ـســار امل ـص ــري كما
اليمني الذي يرتمي مرات ومرات في
أح ـض ــان الـعـسـكــريــة امل ـصــريــة ،م ــاذا
يــريــد :ديمقراطية؟ مرحلة انتقالية
ووص ـ ـ ــاي ـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ل ـح ـم ــاي ــة
مدنية الــدولــة ،أم تــرك قــوى اإلســام
السياسي ومواجهتها فــي ساحات
الـ ـسـ ـي ــاس ــة؟ وهـ ـ ــل ي ـ ـعـ ــرف اإلس ـ ــام
ال ـس ـي ــاس ــي ك ـي ــف ي ـح ـك ــم؟ أم ي ـعــرف
فقط كيف يحشد ،وهناك فرق كبير
ب ــن األم ــري ــن؟ حـشـيــش وائ ـ ــل غنيم
وفيديوهاته قــد ال تعجب كثيرين،
وخ ـصــوصــا مـتـحـ ّـمـســي الـ ـث ــورات أو
ت ـجــارهــا ،لكنها فــي الـنـهــايــة تحمل
فكرة يمكن النظر فيها بعد تنقيحها
مـ ــن بـ ـع ــض الـ ــدعـ ــابـ ــات أو األلـ ـف ــاظ
الـخــارجــة التي تجرح شعور بعض
املحافظني.
إن ل ـ ـقـ ــاء وائـ ـ ـ ــل غ ـن ـي ــم الـ ـج ــدي ــد مــع
مـتــابـعـيــه يـشـبــه ل ـق ــاء ق ــدم ــي أنـيــس
زكي بالطريق وبالناس بعدما خرج
من العوامة املعبأة بالخياالت للمرة
األولـ ــى مـسـتـفـيـقــا .فـقــد ي ـكــون الفكر
ً
ال ـثــوري جميال وحـمــاسـيــا ،لكنه قد
يكون كارثيًا لو لم نفهم متى نكون
ث ــوري ــن وم ـتــى نـتــوقــف لـنـفـكــر م ــاذا
سـنـفـعــل ب ـعــد أن تـنـجــح الـ ـث ــورة .قد
ي ـكــون وائ ــل ج ــرس إنـ ــذار يـجـعــل أي
ً
فرد يفكر أبعد من أنفه قليال.
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صورة
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تتواصـل ّ
فعاليـات معـرض طوكيـو الرسـمي للملصقـات الفنيـة لعـام  2020لغايـة  16شـباط (فبرايـر) المقبـل فـي متحف الفـن المعاصر
فـي العاصمـة اليابانيـة .البوسـترات المتوافـرة فـي هـذا الحـدث السـنوي تحمـل توقيـع  19فنانـا ،وتتنـاول  12منهـا موضـوع األلعـاب
األولمبيـة ،فيمـا تتمحـور  8أخـرى حـول األلعـاب األولمبيـة لـذوي االحتياجـات الخاصـة( .كازوهيـرو نوغـي ـــ أ ف ب)

منوعات
بيتي توتل في انتظار «الفرج»

سليمان زيدان والرفاق:
أغان وضحك
ٍ
الشهر املاضي ،احتضن «مسرح
أبراج» (فرن الشباك) أمسية
بعنوان «أغاني ثورة وضحك
شوي» .في الثاني من شباط
(فبراير) املقبل ،تنتقل هذه الحفلة
املوسيقية ـ الغنائية بنسخة
جديدة إلى «مترو املدينة»
(الحمرا) ،حيث ستصدح أعمال من
وحي األجواء السائدة في الشارع
ّ
اللبناني اليوم .تولى الفنان
اللبناني سليمان زيدان (الصورة)
ّ
كتابة الكلمات واأللحان،
مهمة
ّ
على أن يغني بمرافقة املوسيقيني:
ضياء حمزة على األوكرديون،
أسامة الخطيب على الباص وأيمن
سليمان على اإليقاع.
حفلة «أغاني ثورة وضحك شوي»:
األحد  2شباط ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة» (الحمرا
والنصف
ـ بيروت) .لالستعالم76/309363 :

بدءًا من  13شباط (فبراير) املقبل،
تدعو املمثلة واملخرجة اللبنانية بيتي
توتل (الصورة) وجمعية «شمس»
إلى حضور مسرحية جديدة بعنوان
« Couloirالفرج» في «مركز ّ
دوار
الشمس الثقافي» (الطيونة ـ بيروت).
العمل من كتابة وإخراج توتل،
وتدور أحداثه في ّ
ممر مستشفى
«الفرج» الوهمي ،حيث املرضى
ّ
ضحية
وأهاليهم واملوظفون ّواألطباء
(نظام) يتوقف فجأة عن
«سيستم» ّ ُ
للموقف
العبثية املضحكة
العمل.
ِ
ورغبة الضحايا بالخروج من هذا
النفق املظلم ،تجعلهم يحاولون فعل
ّ
املستحيل لحل األزمة .إلى جانب
بيتي ،يشارك في العمل كل من

املمثلني :جورج دياب ،طوني مهنا،
هشام خداج ،ملى مرعشلي ،كريم
شبلي ،عبير صياح ،ماريا بشارة،
جوزيت أفتيموس ،وديع أفتيموس،
ريمون أفتيموس ،جان بيار عبد
الدايم ،نادر موصللي ،تريسي يونس
ّ
وسامر حنا .تجدر اإلشارة إلى أن
آخر أعمال بيتي على الخشبة كانت
مسرحية «فيزر».
مسرحية « Couloirالفرج» :بدءًا من
الخميس  13شباط ـ الساعة الثامنة
ً
مساء ـ مسرح «مركز دوار
والنصف
الشمس الثقافي» (الطيونة ـ بيروت).
لالستعالمwww.antoineticketing.com :
أو 01/381290

«ليالي الحنين» ...موعدكم مع ريتشارد كاليدرمان
انطلقت أخيرًا الدورة السابعة من
َ
«ليالي الحنني» ،من تنظيم شركت ْي
«ستار سيستم» و  2U2Cوإذاعة
«نوستالجي» .سلسلة حفالت بدأت
في كانون ّ
األول (ديسمبر) املاضي
ّ
وتستمر لغاية نيسان (أبريل) 2020
على مسرح «كازينو لبنان» (جونية
ـ شمال بيروت).
رغم الوضع االقتصادي والسياسي
الدقيق ،بدأ الحدث مع العرض
املسرحي املوسيقي «أليس في
العجائب» الذي زار لبنان
بالد
ّ
بعدما حقق نجاحًا الفتًا في عدد
ّ
من الدول األجنبية .وحاليًا ،تتجه
َ
األنظار إلى أمسيت ْي عازف البيانو
الفرنسي ريتشارد كاليدرمان (1953

ـ الصورة) الذي سيلتقي الجمهور
اللبناني مساء السبت واألحد في 8
و 9شباطّ ،
ليقدم باقة من معزوفاته
الشهيرةّ .
يعد ريتشارد كاليدرمان
من أبرز وأملع نجوم البيانو ،وفي
رصيده أعمال كثيرة ،أهمها:
 ،Ballade Pour AdelineوMariage
 ،d’amourو ،A comme amourوPour
 ،éliseو.Lettre à ma mère
أمسيتان لعازف البيانو الفرنسي
ريتشارد كاليدرمان :السبت واألحد  8و9
ً
مساء ـ
شباط ـ الساعة الثامنة والنصف
«كازينو لبنان» (جونية ـ شمال بيروت).
البطاقات متوافرة في مكان الكازينو وفي
فروع «فيرجن تيكيتينغ».
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أليس ووكر

نسوية «زنجية» في رحاب الضاد
خليل صويلح
ً
ّ
تــأخــر وصــول أعـمــال أليس ووكــر ( )1944إلــى لغة الـضــاد طويال!
كانت الروائية والناشطة النسوية السوداء قد اقتحمت املشهد األدبي
األميركي بقوة ،إثر فوز روايتها «اللون أرجواني» بجائزة «بوليتزر»
( .)1982الــروايــة الـتــي ّ
تحولت إلــى فيلم سينمائي بتوقيع املخرج
ستيفن سبيلبرغ ،وأوبـ ــرا موسيقية مـبـهــرة ،استضافها مسرح
ـام كامل ،كما تجاوز عــدد نسخها املباعة خالل
ب ــرودواي طــوال عـ ٍ
خمس سنوات ،الستة ماليني نسخة ،قبل أن تحتل موقعها بني أكثر
خمسة كتب أعـيــدت قــراءتـهــا فــي أمـيــركــا .الـيــوم ّ
نتعرف عربيًا إلى
ّ
لترجمتها.
أعمال أليس ووكــر بالجملة ،بعدما تصدت «دار املــدى» ً
عدا «اللون أرجــوانــي» ،أنجزت املترجمة سيزار كبيبو روايــة أخرى
ً
للكاتبة هي «ميريديان» ،كما صــدرت قبال «لــن تثني عزيمة امــرأة

طيبة» (ترجمة كنان الشحف) ،و«معبد تابعتي» (ترجمة وائل أحمد
ّ
بحري) ،و«امتالك ّ
سر البهجة» (ترجمة دالل نصر الله) .تمثل هذه
األعمال بعضًا من الرصيد الضخم لهذه القامة الطليعية العالية التي
طاملا فضحت قضايا العنصرية والتمييز واالضطهاد ضد السود،
كما دافعت بصالبة وعــزم عن حقوق الفلسطينيني ضد االحتالل
اإلسرائيلي ،ورفضت املوافقة على ترجمة روايتها «اللون أرجواني»
إلى اللغة العبرية.
لم يكن مستغربًا إذًا ،اتهامها بمعاداة السامية ،ومحاوالت التضييق
املستمرة ّ
ّ
املتمردة والنافرة والنوعية عبر عملها على
ضد كتاباتها
تظهير ص ــورة الحقوق املــدنـيــة ،وفـضــح طبقات العنف ،والعبودية
املخادعة في القانون األميركي .إنها حفيدة عبيد أفارقة ،تتوق لحرية
غير مشروطة لــم يعشها أسالفها املضطهدون ،مــا جعلها تكتب
بـغــزارة في مختلف الحقول اإلبــداعـيــة ،بتأكيد سيرة غير مرغوب

فيها ،وتعزيز هوية روحية تدمل آالم األمس واالنكسارات والندوب
التي لحقت بها ،سواء من صلب مجتمعها الغارق بالقسوة والجهل
والخرافة واالغتصاب ،أو من إذالل املجتمع األميركي لجنسها ،أو
ما تسميه «لعنة اللون» .في روايتها «ميريديان» ،تجوس تضاريس
أخــرى ،تتساءل خاللها عن شرعية القتل تحت أي ذريعة حتى لو
كــانــت ث ــورة ،مــا يضع شخصيتها أمــام مفترق طــرق ،إلــى أن تجد
بوصلة الخالص في معنى آخر .على األرجح ،إن لجوءها إلى الشعر
مـجـ ّـددًا فــي «أن ــزع السهم مــن القلب» ( ،)2018كــان طــوق نجاة لها،
أو كما تقول «كــان بئرًا للخروج من حالة اليأس» ،فكل اندفاعاتها
العاطفية والروحانية لطي صفحة املاضي املثقلة باألوجاع واآلثــام
ّ
والخراب ،لم تخفف من حجم البثور التي تطفح من الجسد الزنجي
املريض ،في مجتمع ال يرى في هؤالء البشر أكثر من أغراض صالحة
لالستعمال ،أو علبة سردين مغلقة.
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حوار

ّ
ّ
زينب التوجاني :المؤسسة الفقــهية سلبت العقل العربي

ّ
«الثواب والعقاب في كتب تفسير القرآن» (مؤسسة مؤمنون بال حدود).
تمثل زينب التوجاني (مواليد باجة ـ ـ  ،)1978الجيل الجديد من الباحثات
التوجاني أيضًا ناشطة ضمن جمعيات المجتمع المدني ومساهمة في
التونسيات في مجال الحضارة العربية اإلسالمية ،وهي من الجيل الثالث
الحراك الثقافي واالجتماعي الذي تعيشه تونس منذ سقوط النظام السابق.
للباحثين في الدراسات المتعلقة بتاريخ النبوءة والقرآن وقراءات النص
ّ
الديني الذي اشتهرت به الجامعة التونسية من خالل مجموعة من الباحثات أسهمت في العديد من البحوث المنشورة من بينها «منهجية التكفير في
مدرسة أهل الحديث» و«في مسألة رؤية الله السعيدة» ،و«حدود الله في
مثل نائلة السليني ،وآمال قرامي ،وألفة يوسف ،ولطيفة األخضر وناجية
الوريمي ...أستاذة الحضارة في كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات في «جامعة خطاب اإلسالم السياسي المفهوم ومآزقه األنطولوجية» ،و«مفهوم
تطبيق الشريعة في فكر دعاة اإلسالم السياسي ،مقاربة نقدية» ،و«قراءة
منوبة» ،واالختصاصية في تحليل الخطاب الديني ،أصدرت أخيرًا كتاب
¶ هناك اهتمام كبير في السنوات األخيرة
بــدراســة اإلس ــام ّ
األول؛ هــل تعتقدين أن
ّ
بنية ّ
العربية ما زالت محافظة على
السلطة
الجوهر نفسه منذ سقيفة بني ساعدة؟
 ي ـع ــود االهـ ـتـ ـم ــام ال ـك ـب ـيــر ب ــدراس ــةاإلس ـ ــام ّ
األول ملـ ـح ــاوالت الـبــاحـثــن
والباحثات املعاصرين تفكيك أصول
ب ـن ـيــة ال ـس ـل ـطــة وأس ـس ـه ــا الـبـسـيـطــة
امل ـك ــون ــة ل ـتــاري ـخ ـهــا وامل ـف ـس ــرة لـهــذا
الصراع الدامي املتواصل الذي يحول
دون تركيز دول حديثة قوية وصلبة.
فالصراع حول السلطة بدأ منذ فترة
ّ
الدعوة املحمدية ألن الدعوة الدينية
ف ــي ال ـبــدايــة ل ــم تـنـتـشــر عـبــر اإلق ـنــاع
ف ـقــط .ول ــوال ه ـجــرة الـنـبــي وغ ــزوات ــه
وتحالفاته السياسية ،لم يكن للدين
الـجــديــد أن تعلو كلمته بــن الـعــرب.
ول ــذل ــك ،ف ـقــد ارت ـب ـط ــت م ـنــذ ال ـبــدايــة
ّ
مـســألــة الــديــن بــالــدولــة ألن التجربة
األولى لدولة النبي كانت في املدينة،
وفيها كتب أول دستور في اإلســام
هو صحيفة املدينة ونظمت الشرائع
وضبطت القوانني املسيرة لدواليب
هـ ــذا امل ـج ـت ـمــع ال ـج ــدي ــد امل ـب ـنــي على
أسـ ــس غ ـيــر ق ـب ـلـ ّـيــة وامل ـن ـص ـهــر وراء
ً
حامال شعار التوحيد.
دعوة النبوةّ ،
وهي التجربة النواة التي تكمن في
ّ
ّ
الجهادية ّ
الرافعة للواء
كل الحركات
ّ
والساعية لالستيالء على
التوحيد
الحكم .لذلك مثلت دراس ــات اإلســام
ً
ّ
ّ
ّ
علميًا،
معرفيًا
األول ليس فقط مجاال
ب ــل ض ـ ـ ــرورة م ــن ضـ ـ ـ ــرورات الـعـصــر
الــذي نعيش فيه عــودة الديني بقوة
وص ـع ــود إيــديــولــوج ـيــات ال ـحــركــات
الجهادية املستمدة من فكرة الدعوة
النبوية األولى شرعيتها وحجيتها.
أما الصراع حول الخالفة في سقيفة
بني ســاعــدة ،فإنه مؤسس النشقاق
عميق في الضمير الديني الذي جمع
املـسـلـمــن لـلـمــرة األولـ ــى عـلــى أســس
غـيــر قبلية .فـقــد كـشــف ذل ــك الـصــراع
بــن األن ـصــار واملـهــاجــريــن مــن جهة،
وبني األوس والخزرج من جهة ثانية،
واألم ــوي ــن وب ـنــي الـعـبــاس مــن جهة
ثالثة ،طبيعة العنصر القبلي الذي
السلطة والــذي
يحرك الـصــراع حــول
ّ
تغلب على الديني وإن تقنع به .لقد
عـ ــادت ص ــراع ــات ب ـنــي هــاشــم وبـنــي
أمية التي حسمها عمر بن الخطاب
ً
لـفــائــدة أب ــي بـكــر الـصــديــق ،مستغال
انشقاقًا داخليًا في صفوف األنصار.
وبتغييب علي بن أبي طالب عن هذا
االجـتـمــاع التأسيسي ،ب ــدأت شــرارة
مظلومية لم تنطفئ إلى اليوم ونتج
عنها جرح عميق لم يندمل .وتتالت
الـ ـف ــن ب ـس ـب ـبــه وت ــأجـ ـج ــت بــال ـق ـتــال
ب ــن اإلخ ـ ـ ــوة ال ــذي ــن ك ــان ــوا ب ــاألم ــس
يـقــاتـلــون فــي سـبـيــل الــديــن الـجــديــد،
تدفعهم نـبــوة واح ــدة وهــدف واحــد،
لكنهم ما إن فقدوا الرجل الــذي كان
يـجـمـعـهــم ،ح ـتــى عـ ــادت صــراعــاتـهــم
ّ
ال ـق ـب ـل ـيــة ت ـت ـحــكــم ب ـهــم وحـ ــاولـ ــوا أن
يـعــوضــوا الـنـبـ ّـي بــالـكـتــاب ،فجعلوه
ضــامـنــا لــوحــدتـهــم وتـجـمـعــوا حوله
من جديد ،لكنهم مرة أخرى افترقوا
في تأويله وفهمه حسب خلفياتهم
ال ـس ـيــاس ـيــة وم ـصــال ـح ـهــم املــذهـبـيــة.
ّ
لذلك ،فــإن دراســة هــذا التاريخ األول
ي ـف ـت ــح أع ـي ـن ـن ــا عـ ـل ــى ك ـي ـف ـي ــة ن ـش ــأة
املــذاهــب املتقاتلة إلــى الـيــوم وكيفية
نـ ـش ــأة الـ ـط ــوائ ــف وم ــاه ـي ــة الـ ـص ــراع
وعــاق ـتــه بــال ـتــاريــخ وك ـي ــف حــاولــت
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امل ــؤسـ ـس ــة ال ـف ـق ـه ـي ــة أن ت ـت ـح ـكــم بــه
باحتكار الشرعية وكيف ّ
تورطت في
اسـتــاب العقل والـقـضــاء على الفكر
الـعــربــي والـنــزعــة العقلية واإلنـسـيــة
ف ـي ــه .ب ــدراس ــة ت ـلــك امل ــرح ـل ــة األول ـ ــى،
ن ـج ــد أن ـف ـس ـن ــا ن ـس ـت ــوع ــب خ ـل ـف ـيــات
ّ
العربية
الـصــراع الــدائــر فــي األوط ــان
بــن الشيعة والـسـنــة وبــن العشائر
والقبائل وبني قوى التحديث وقوى
اإلسالم السياسي.
ّ
املتحمسني للثورة التونسية
¶ كنت مــن
ّ
ق ـب ــل صـ ـع ــود اإلسـ ــامـ ــيـ ــن؛ هـ ــل م ــازل ــت
تعتقدين في الثورة؟
 الـثــورة التي نعنيها هي تلك التيّ
ثقافية أساسًا ،وهي ثورة على
تكون
ب ـنــى االس ـت ـب ــداد ال ـت ــي فـيـنــا ق ـبــل أن
ّ
متجسدة في حاكم مستبد أو
تكون
حكم ديني أو حكم عسكري ،فالحاكم
الـعــربــي لـيــس س ــوى ص ــورة للشعب
ّ
الـ ــذي يـحـكـمــه وأع ـت ـقــد أن الـشـعــوب
العربية ال تــزال في مرحلة طفولتها
تـ ـتـ ـح ـ ّـس ــس ط ــريـ ـقـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـن ـض ــج
والحرية .كي يتعلم الطفل ،عليه أن
يـخـطــئ ح ـتــى يـص ـيــب .فـهــي ال ت ــزال
ّ
تنشد لألب الذي تطلب منه الحماية
والـ ــرعـ ــايـ ــة وت ـ ـتـ ــواكـ ــل عـ ـلـ ـي ــه ،ف ــذل ــك
م ــا ي ـب ــرر هـ ــذه األن ـظ ـم ــة الـسـيــاسـيــة
ّ
متحمسة
األب ــوي ــة ،ول ـه ــذا ف ــا أزال
ل ـل ـث ــورة بـعـمـقـهــا االن ـت ــروب ــول ــوج ــي
ً
واالن ـط ــول ــوج ــي ،أي ث ــورة أوال على
ّ
الــذات قبل أن تكون ثــورة على األب/
ُ
ً
الحاكم وقتال له .حني تتحقق الثورة
ّ
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــذات ،س ـي ـت ـخ ــل ــص األفـ ـ ـ ــراد
تلقائيًا مــن امل ـخــاوف والـحــاجــة إلــى
ّ
املستبد .ولــذلــك رأي ـ ُـت فــي ثــورة
األب
الشعب التونسي على نظام بن عليّ
ث ـ ــورة ق ـيــم ق ـبــل ك ــل ش ـ ــيء ،ف ـقــد رفــع
الـشـبــاب ش ـعــارات ال ـكــرامــة والـحــريــة
إل ـ ــى ج ــان ــب امل ـط ــال ـب ــة ب ــال ـع ـم ــل .أم ــا
قـ ــدوم اإلس ــام ـي ــن لـيـتـكـلـمــوا بــاســم
الـثــورة ويحتكروها ،فال يثنينا عن
اإلي ـم ــان بــديـنــامـيــة ال ـتــاريــخ وح ــدث
ال ـثــورة ،فــا األح ــداث الحالية باقية
وال الشعب التونسي قابل بما يجري
حوله وبصعود اإلسالميني للحكم،
والدليل على ذلــك تراجع التصويت
لفائدتهم تــدريـجــا ،وفـقــدانـهــم الثقة
وال ـت ـعــاطــف ال ـلــذيــن ك ــان املــواط ـنــون
يـ ـشـ ـع ــرون ب ـه ـم ــا ن ـح ــو ب ـكــائ ـيــات ـهــم
ّ
وت ـظــل ـم ـهــم م ــن ال ـس ـج ــون وامل ـن ــاف ــي
واملالحقة األمنية أيام الحزب الواحد.
ّ
ل ـكــن ث ــورة ب ـهــذا املـعـنــى تـتـطـلــب من
ال ـف ــاع ـل ــن ال ــوع ــي ب ـه ــا وب ــدواف ـع ـه ــا
وبـ ـغ ــاي ــاتـ ـه ــا ،وتـ ـتـ ـطـ ـل ــب خ ـ ـسـ ــارات
ف ــادح ــة ،فـ ــأوروبـ ــا ال ـت ــي ث ـ ــارت على
ال ـح ـكــم بــال ـحــق اإللـ ـه ــي ،دف ـع ــت ثمن
ّ
التحرر وأنتجت فكرًا تنويريًا.
ذلــك
والـ ـث ــورة إن آم ـنــا ب ـهــا أو ل ــم نــؤمــن،
ه ــي حــركــة ّف ــي ال ـتــاريــخ ت ـتــوافــر لها
ظــروف تحفزها فتكون .ولذلك نرى
ّ
أن واجــب النخب فهم هــذه الحقائق
الـتــاريـخـيــة :ارت ـف ــاع نـســب العاطلني
الـحــاصـلــن عـلــى ش ـهــادات جامعية،
وارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة اإلن ـ ـ ــاث ب ــن ه ــؤالء
العاطلني ،واختالل توزيع القيم بني
أفــراد املجتمع بما ال يناسب األدوار
الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي فــرض ـت ـهــا ال ـع ــومل ــة،
ف ـت ـج ــد ق ـي ـم ــا ذك ـ ــوري ـ ــة س ـ ــائ ـ ــدة فــي
مجتمعات ريفية تلعب فيها النساء
دورًا أساسيًا في إعالة األسر .وتوافر
ال ـحــواس ـيــب واتـ ـص ــال أك ـث ــر الـفـئــات

زينب التوجاني:
ولوج النساء إلى
معركة إنتاج
المعرفة وإعادة
قراءة التراث هو
النتيجة الطبيعية
لسياسة الدولة
الوطنية

تهميشًا عبر الشبكات االجتماعية
باألخبار ،يكشفان عن حياة ممكنة
أخرى تجعل هؤالء يطرحون أسئلة
ع ــن ال ـع ــدال ــة وال ـح ـظ ــوظ امل ـت ـكــاف ـئــة.
ّ
وبذلك ،فإن كل بنى األنظمة األبوية
لــم يعد بإمكانها الصمود أمــام هذا
الواقع الجديد الــذي لم يعد بمقدور
ّ
الدولة فيه أن تتحكم بمواطنيها كما
كانت تفعل حني كانت تسيطر على
وسائل اإلعــام وتتحكم بها .فثورة
رقمية تجلب معها بالضرورة ثورة
ق ـيــم ج ــدي ــدة وض ـغ ــوط ــا اجـتـمــاعـ ّـيــة
إلعادة توزيع السلطة من جديد .لكن
هــل تـتـجــه ه ــذه ال ـث ــورة نـحــو علمنة
املجتمع العربي وتحديثه أم صوب
أسلمته؟ السؤال هنا مرتبط بالوعي
واإلصـ ـ ــرار عـلــى ال ـه ــدف ،وأع ـت ـقــد أن
ّ
القوى الحداثية تصارع بكل قوتها
ّ
مــن أجــل إنـقــاذ املصير املـشـتــرك وأن
عقبات اإلس ــام السياسي طبيعية،
لكن اإلرث التونسي وإرادتهم القوية
عـلــى الـتـحــديــث وال ـت ـقــدم سيجعلهم
ق ــادري ــن ع ـلــى زحــزح ـت ـهــا والـتـغـلــب
عليها.

¶ ب ـع ــد « 14ج ــانـ ـف ــي» ،ع ـ ــرف الـ ـش ــارع
ّ
ّ
الـتــونـســي ظــواهــر مــتـصـلــة بــالــتــديــن مثل
ّ
الجماعية فــي الـشــارع ،االعـتــداء
الصلوات
ّ
ّ
الحريات ،الحجاب ،النقاب ...هل كانت
على
هذه الظواهر طارئة على املشهد التونسي
أم هي ترجمة ملا كان ممنوعًا؟
 الـتــديــن الـتــونـســي مـتـنــوع املظاهروع ـم ـي ــق ف ــي آن ،ت ــؤك ــد ذل ـ ــك مـنــزلــة
«ال ـ ــزي ـ ـت ـ ــون ـ ــة» وعـ ـلـ ـم ــائـ ـه ــا ال ع ـنــد
ال ـتــون ـس ـيــن ف ـح ـس ــب ،ب ــل ح ـت ــى فــي
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي واإلس ـ ـ ــام ـ ـ ـ ّـي .لـكــن
ال ـتــديــن ال ـتــون ـســي ل ــه خـصــوصـيـتــه،
ف ـه ــو م ــزي ــج مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــادات ال ـقــدي ـمــة
األفــريـقـيــة وال ـبــربــريــة وح ـتــى بعض
الـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــادات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ـعـ ـ ــود ب ـ ـنـ ــا إلـ ــى
دي ــان ــات قــديـمــة جـ ـدًا ك ـع ـبــادة اآللـهــة
ّ
األم .ويـ ـتـ ـجـ ـل ــى ذلـ ـ ــك ف ـ ــي ط ـق ــوس
الـ ــزواج والـ ــوالدة والـحـلــي التقليدي
التونسي :السمكة والعني والخمسة
وغـيــر ذل ــك مـمــا يـخــزن تــديـنــا عميقًا
م ـت ـن ــوع ــا .ولـ ــذلـ ــك ،ف ـ ــإن ال ـتــون ـس ـيــن
ب ـط ـب ـع ـه ــم مـ ـ ـي ـ ــال ـ ــون إلـ ـ ـ ــى اإليـ ـ ـم ـ ــان
ب ـق ــدرات الـغـيــب مـنــذ أق ــدم الـعـصــور،
وه ــم ق ــد ام ـتــزجــت ف ــي مـمــارســاتـهــم

عناصر عــديــدة ،بعضها قــد نرجعه
إل ـ ــى ت ــأث ـي ــر امل ـس ـي ـح ـيــة وال ـي ـه ــودي ــة
وال ـت ـش ـيــع ال ـ ــذي ع ــرف ــه الـتــونـسـيــون
مع الدولة الفاطمية .وعندما استقر
امل ـ ــذه ـ ــب املـ ــال ـ ـكـ ــي ،امـ ـ ـت ـ ــزج ك ـ ــل ذل ــك
املـ ـ ــوروث وصـ ــار مـضـمـنــا ف ــي ثـقــافــة
التونسيني الشعبية وفي تصوراتهم
للحياة والوجود .لكن الذي طرأ منذ
الثمانينات هو مجيء ّ
تيار صحوي
ُيدخل قيمًا جديدة قادمة من خارج
ّ
ُ
الـ ـب ــاد ت ـك ــف ــر ال ـتــون ـس ـيــن وت ـع ـت ـبــر
ت ـلــك ال ـ ـعـ ــادات واملـ ــوالـ ــد واألض ــرح ــة
واألعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراس واألف ـ ـ ـ ـ ــراح
والـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــوس ً
واملــآتــم خــارجــة عــن السنة الحميدة،
وتقترح عليهم سننًا جديدة وتدينًا
ع ـلــى ال ـطــري ـقــة ال ـت ــي ت ــراه ــا جـمــاعــة
اإلخ ــوان مناسبة وتتمثل فــي فرض
الحجاب على النساء وفي العبادات
الفرجوية التي لها رمزية سياسية
تعبوية .لذلك ،فإن الحجاب والنقاب
والصلوات في الشارع ليست تعبيرًا
عن حقيقة ما يرغب فيه التونسيون
وكـ ــان مـمـنــوعــا عـلـيـهــم قـبــل ال ـث ــورة،
ب ــل ه ــو تـعـبـيــر ع ــن ان ـت ـمــاء سياسي
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في كتاب «الوأد الجديد»» لزهية جويرو و«النسوية اإلسالمية» ...كما أسهمت يميزها عن باحثات أخريات هو انخراطها ودفاعها عن الحريات وعن قضايا
المرأة .في هذا الحوار ،تتحدث زينب التوجاني عن عقبات مشروع التحديث
في الندوات العلمية والثقافية داخل الفضاء الجامعي وخارجه ،ولها
ّ
وسر العودة إلى المقدس الديني وصعود الحركات اإلسالمية وحقيقة
مقاالت رأي في تفكيك خلفيات خطاب اإلسالم السياسي والمساهمة في
نصرة الحريات والمساواة والدفاع عن الفكر النقدي والعلمانية .يمكن اعتبار المشروع البورقيبي في تونس الذي أسسه الزعيم الحبيب بورقيبة لتحرير
التوجاني «الحفيدة» العلمية لرواد الدراسات اإلسالمية المتخصصة في قراءة المرأة ونشر التعليم
النص الديني مثل الراحل محمد الطالبي أحد مؤسسي الجامعة التونسية،
تقديم وحوار أنيس الشعبوني
وعبد المجيد الشرفي رئيس أكاديمية «بيت الحكمة» في تونس .لكن ما
لـجـمــاعــة ك ــان ــت أنـشـطـتـهــا مـمـنــوعــة
قبل الثورة.
يـجــب الـتـمـيـيــز إذن ب ــن أم ــري ــن :بني
ع ــام ــات ال ـتــديــن وع ــام ــات االنـتـمــاء
لـ ـجـ ـم ــاع ــة اإلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ،وه ـ ـمـ ــا أم ـ ـ ــران
ّ
م ـت ــداخ ــان ألن اإلخ ـ ـ ــوان يـعـتـمــدون
على التدين العفوي عند الناس لنشر
دعوتهم وكسب املزيد من األتباع .أما
املنابع ،فهو خطاب
خطاب تجفيف
ّ
الحركة اإلخوانية ألنها تعتمد على
ّ
فتروج أن
املظلومية لكسب التأييد،
النظام السابق للثورة كان مناهضًا
للدين وللتدين وكان يمنع الناس من
الصالة ومن العبادة وهــذا األمــر فيه
الثورة
نظر .فالنظام السياسي قبل
ً
ـج م ـع ـض ـلــة الـ ـصـ ـح ــوة م ـعــال ـجــة
ع ــال ـ ً
أمـنـيــة ب ــأن ضـ ّـيــق ال ـحــريــات الدينية
والح ــق الــرمــوز اإلخــوان ـيــة ،واعـتــدى
ب ــذل ــك ع ـلــى ب ـعــض ال ـح ــري ــات كــرغـبــة
ال ـن ـســاء بـتـغـطـيــة شـعــرهــن وال ـصــاة
ف ــي جـمــاعــة وف ـتــح امل ـســاجــد وتــربـيــة
األطفال .لكن الباحث في تاريخ هذه
ال ـج ـمــاعــات ،يـمـكـنــه أن يــاحــظ أنـهــا
تـ ّ
ـروج خطابها الـسـيــاســي عـبــر هــذه
الرموز بالذات ،أي عبر نشر الحجاب
الــذي يمسي عالمة انتماء سياسي،
وع ـ ـبـ ــر ت ــوظـ ـي ــف املـ ـس ــاج ــد ل ـت ـمــريــر
الـ ــدعـ ــوة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وعـ ـب ــر تـجـنـيــد
األطـفــال لخدمة الجماعة اإلخوانية.
فقد كانت الدولة إذن في تنافس مع
نمط ّ
يهدد وجودها هو نمط الخالفة
اإلس ــا ًم ـي ــة وع ــال ـج ــت ذلـ ــك الـتـهــديــد
معالجة «قمعية» .لكن تلك املعالجة
أججت خطاب املظلومية لدى هؤالء.
ويمكننا عـنــدئــذ أن ن ـقــارن بــن هــذه
امل ـع ــال ـج ــة ال ـق ـم ـع ـيــة وب ـ ــن م ـعــال ـجــة
حقوقية كما هــو الـشــأن فــي أوروب ــا،
ف ـس ـن ـجــد أن اس ـت ـق ـط ــاب الـ ــدواعـ ــش
يتم عبر هــذه اآللـيــات وعبر توظيف
املـســاجــد والـجـمــاعــات السلفية التي
تـجـتـمــع ح ــول ط ـق ــوس ف ــي ظــاهــرهــا
ت ـع ـبــديــة .إذن ،ف ــإن ه ــذه الـجـمــاعــات
التي تسعى لفرض دولة دينية تزداد
قــوة فــي الحالتني إذا قمعت تتظلم،
وإذا تركت لها الحرية فإنها تتمدد
ّ
وتتمكن.
أما في تونس بعد الثورة ،فلم تقمع
ال ـح ـكــومــات ه ــذه ال ـج ـمــاعــات وإن ـمــا
واجهت صدًا كبيرًا من قوى املجتمع
امل ــدن ــي واالت ـ ـحـ ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
لـلـشـغــل .وهـ ــذه ال ـق ــوى ســاه ـمــت في
تقليص نفوذها والحد من تأثيرها،
ّ
يستعد دائمًا
فعلى املجتمع الحي أن
ّ
لـيـقــاوم ه ــذه الـظــواهــر املـخــلــة ب ــآداب
الـحـضــارة والــديــن مـعــا ،ألن العبادة
الحقيقية في اإلســام وبقية األديــان
التوحيدية وحـتــى غير التوحيدية
عالقة بــن املــؤمــن ورب ــه .وهــي عالقة
خــاصــة وحميمة .أمــا تحويلها إلى
م ـش ـه ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فـ ـه ــي م ـســرحــة
رخيصة وتوظيف سياسي ال رابــح
م ـنــه س ــوى أص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ وق ــادة
الجماعات املخدرة بالدين.
¶ راهـ ــن الــزع ـيــم الـحـبـيــب بــورق ـي ـبــة على
التحديث ومدنية الــدولــة ،لكننا نــرى اليوم
انتكاسًا لـهــذا امل ـشــروع .هــل تعتقدين أن
م ـشــروع بــورقـيـبــة ك ــان ُمـسـقـطــا ،لــذلــك لم
ّ
يتجذر في املجتمع التونسي؟
 امل ـش ــروع الـبــورقـيـبــي فــي الحقيقةم ـشــروع جـيــل بـنــاة الــدولــة الوطنية
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،ول ـ ــم ي ـك ــن م ـس ـق ـطــا عـلــى

ال ـت ــاري ــخ ال ـتــون ـســي ال ـح ــدي ــث ،لكنه
كان جــرأة وشجاعة لسياسي حكيم
ً
له بعد نظر .أوال ،لقد راهن بورقيبة
على املرأة التونسية بتسريع إصدار
مجلة األحوال الشخصية وتمكينها
م ــن ج ـم ـلــة ح ـق ــوق ت ـح ـفــظ كــرام ـت ـهــا
واستقالليتها عـلــى املجتمع نفسه
ّ
عـلــى األقـ ــل بــال ـقــانــون ،وم ــك ــن وطـنــه
ب ــذل ــك مـ ــن ف ــرص ــة الـ ـنـ ـج ــاة مـ ــن مـكــر
التونسية
التاريخ ،فقد برهنت ّاملرأة
ّ
ّ
املـ ـتـ ـع ــلـ ـم ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرة أنـ ـ ـه ـ ــا ت ـس ـت ـحــق
ال ـ ّـره ــان ع ـلــى ق ــدرات ـه ــا .وأع ـت ـبــر بال
مبالغة أنـهــا أنـقــذت الــوطــن ،ووقفت
ضــد كــل امل ـح ــاوالت ال ـتــي سـعــت إلــى
امل ـ ّـس بـمــدنـيـتــه والـ ـع ــودة ب ــه إل ــى ما
قـ ـب ــل م ـج ـل ــة األح ـ ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة.
وق ــد فـهـمــت ح ـكــومــة ال ـتــروي ـكــا ذلــك
وف ـه ــم ج ــل ال ـفــاع ـلــن أنـ ــه ال مـســاس
ب ـح ـقــوق ال ـن ـس ــاء ،ب ــل إن ـه ــن يـطــالــن
ب ــامل ــزي ــد .ول ــذل ــك ف ــإن م ــا نـ ــراه ال ـيــوم
ليس انتكاسًا للمشروع البورقيبي،
ب ــل اخ ـت ـب ــارًا ل ـل ـم ـشــروع الـبــورقـيـبــي
وللقوى الحية فــي الـبــاد .ثانيًا ،إن
الـلـحـظــة ال ـتــي ات ـخــذ فـيـهــا بــورقـيـبــة
ق ــرارات ــه الـجــريـئــة ال ـتــي أسـهـمــت في
الفصل بني الدين والدولة وتقليص
سلطة الزيتونيني ،كانت ناتجة عن
مسار تطور طبيعي بدأ قبل بورقيبة
بـسـنــوات ع ـ ّـدة .فـحــركــة اإلص ــاح في
تونس بدأت منذ أواخر القرن الثامن
ّ
الزيتونيون أنفسهم
عشر وقد لعب
دورًا فيها .ولنذكر على سبيل املثال
مـســاهـمـتـهــم ف ــي تــأس ـيــس امل ــدرس ــة
ال ـخ ـل ــدون ـي ــة عـ ــام  1896الس ـت ـك ـمــال
املعارف العصرية التي لم تكن ّ
تدرس
في جامع الزيتونة .وقد وضع كبار
امل ـشــايــخ الــزي ـتــونـ ّـيــون أب ـنــاء هــم في
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـعـ ـص ــري وفـ ـ ــي امل ــدرس ــة
الصادقية بحثًا منهم عن آفاق أخرى
لهم غير تلك التي يتيحها التعليم
الــزي ـتــونــي .كـمــا أن دول ــة االسـتـقــال
أن ـش ــأت املـ ـ ــدارس ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي كل
أن ـح ــاء الـ ـب ــاد ،وك ـ ــان م ــن الـطـبـيـعــي
إدخـ ــال امل ـع ــارف الـعـصــريــة والـلـغــات
ّ
واملـ ـ ـه ـ ــارات الـ ـت ــي س ـت ـمــكــن ال ـش ـبــاب
والـشــابــات مــن أدوات البناء الجديد
ع ـ ـلـ ــى أس ـ ـ ـ ــس عـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة .فـ ـمـ ـش ــروع
ب ــورق ـي ـب ــة ف ــي األصـ ـ ــل ثـ ـم ــرة ج ـهــود
م ـص ـل ـحــن ت ــون ـس ـي ــن س ـب ـق ــوه إل ــى
وضع اللبنات األولى ،وال يمكننا أن
نغفل جيل الثالثينات وفكر الطاهر
الـحــداد بشكل خـ ّ
ـاص ،والرغبة التي
ص ــاح ـب ــت ذلـ ــك ال ـج ـي ــل ف ــي الـتـشـبــع
ب ـم ـع ــارف وعـ ـل ــوم ج ــدي ــدة ع ـصــريــة،
فكيف يمكن أن نعتبر مشروعًا كهذا
مسقطًا والبالد في أمس الحاجة إلى
تعميم التعليم وعصرنته وترسيخ
الـقـيــم الــوطـنـيــة والـتـطـلــع نـحــو بناء
ثقافة جديدة تواكب تطور الحياة؟
وكيف يدعي البعض أنها تجربة ال
تاريخ لها وهي تعود على األقل إلى
ابــن أبــي الضياف (توفي عــام )1874
ومـحــاوالتــه تقييد الحكم بالقانون
باكرًا.
¶ اهـتـمـمــت ف ــي ك ـتــابــك ال ـجــديــد بمسألة
ال ـث ــواب وال ـع ـقــاب فــي تـفــاسـيــر ال ـق ــرآن ،أال
ترين أن األزمة الحقيقية اليوم هي مسألة
التأويل وأن داعــش والتنظيمات املتطرفة
هي نتاج هذه األزمة؟
 األزم ــة الحقيقية الـيــوم كونية منجـهــة وثـقــافـيــة مــن جـهــة ثــانـيــة .على

املـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ،هـ ـن ــاك ن ــزع ــات
سـيـطــرة ون ـفــوذ ت ـحــاول أن تستأثر
بـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــروات وتـ ـتـ ـحـ ـك ــم ب ــالـ ـشـ ـع ــوب
وت ـج ـبــرهــا ع ـلــى ال ـخ ـضــوع لـقــوانــن
الـســوق املتوحشة .هنا يجب عقلنة
ه ـ ــذه ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــامل ـي ــة وأن ـس ـن ـت ـهــا
ألن ـهــا ت ـغــذي ال ـكــراه ـيــة وال ـح ـقــد في
الطرف الضعيف اقتصاديًا وفكريًا.
أمـ ــا أزم ـ ــة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،فــإنـهــا
ت ـت ـجــاوز ال ـت ــأوي ــل إل ــى ال ـحــاجــة إلــى
ت ــأس ـي ــس جـ ــديـ ــد .مـ ــن خ ـ ــال بـحـثــي
فــي تفاسير ال ـقــرآن ،تـبـ ّـن لــي وجــود
ّ
خـ ـط ــاط ــة عـ ـن ــد جـ ـ ــل املـ ـفـ ـس ــري ــن هــي
ّ
بمثابة تــأويــل عميق اتجهت نحوه
الثقافة العربية اإلسالمية .ويتعلق
هذا التأويل بجعل هذه الحياة على
األرض مجرد اختبار ال أكثر ،بمعنى
أن ال ــوج ــود ام ـت ـح ــان وأن اإلن ـس ــان
فـيــه ال يـمـلــك لنفسه ض ـرًا وال نفعًا،
فــال ـلــه خــال ـقــه يـمـلـكــه روحـ ــا وج ـس ـدًا
وي ـم ـلــك م ـص ـيــره ب ـعــد م ــوت ــه وبـعـثــه
م ــن ج ــدي ــد .إن الـ ـت ــأوي ــل اإلس ــام ــي
م ـت ـفــائــل ب ـخ ـص ــوص ال ـن ـه ــاي ــة ال ـتــي
تنتظر املؤمنني ،ولكنه في الحقيقة

قدوم اإلسالميين ليتكلموا
باسم الثورة ،ال يثنينا عن اإليمان
بدينامية التاريخ وحدث الثورة
التدين التونسي له خصوصيته،
فهو مزيج من العادات القديمة
األفريقية والبربرية وحتى
من الديانات القديمة جدًا
ت ـفــاؤل مـبــالــغ أخ ـفــى حـقـيـقــة مــأســاة
ال ــوج ــود مــن جـهــة وحـقـيـقــة ال ـشــرور
الـتــي يقترفها اإلن ـســان بــاســم الدين
ً
ـا امل ـ ـ ـ ـ ُ
ـوت فــي
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .م ـ ـثـ ـ
الـثـقــافــة اإلســام ـيــة لـيــس عـقــابــا وال
ش ـرًا .ولــذلــك يطلب مــن كــل مــؤمــن أن
يسلم بحدث املــوت ويقبله .هــذا من
جـهــة أم ــر إيـجــابــي ألن ــه يـقــدم معنى
للحياة ويخفف وطأة عبثها ورهبة
املــوت ،لكنه من جهة ثانية سبب كل
ال ـت ـبــريــرات ال ـتــي تـقــدمـهــا الـحــركــات
املتطرفة للمنخرطني فيها والتي بها
يفجرون أنفسهم ،من دون ّ
أي تردد.
ّ
ذلـ ــك أن امل ـ ــوت ي ـم ـســي ح ـي ــاة أخ ــرى
ويفقد كل دالالت الشر املتعلق به ،بل
إن التخويف مــن الـحـســاب والـعــذاب
ال ــذي ينتظر اآلث ـمــن يـجـعــل الـشــاب
يفكر في طريقة سهلة للتخلص من
كل ذلك ،فيربح بضربة واحدة نجاته
األخروية من دون عناء املرور بعذاب
القبر أو عــذاب الـصــراط أو الجحيم.
ّ
فها هنا نتبني أن بعض املفاهيم في
التصورات الدينية ال يمكن تأويلها
بطريقة أخرى .فمهما فعلنا للخروج
مــن ال ـت ـشــدد ،سنجد اإلس ــام األكـثــر
تسامحًا يعتبر أن املسلمني وحدهم
الـنــاجــون ،وأن أهــل الكتاب توعدهم
ربهم بعذاب أليم .وهــا هنا السؤال:
ه ــل يـتـعـلــق األمـ ــر إذن بــال ـتــأويــل أم
يتعلق بإعادة التأسيس؟
ونـعـنــي بــإعــادة الـتــأسـيــس القطيعة
االب ـس ـت ـي ـم ــول ــوج ـي ــة الـ ـت ــي ال تـنـتــج
س ـ ــوى بـ ـت ــراك ــم مـ ـع ــرف ــي هـ ــائـ ــل مــن

ج ـه ــة وب ــوع ــي ب ـ ـضـ ــرورة ع ـ ــدم أخ ــذ
القصص الـقــرآنــي على محمل الجد
مــن جـهــة ثــانـيــة .فـكــل مــا فــي قصص
القرآن هو في الحقيقة نماذج كونية
عــرف ـت ـهــا ك ــل الـ ـحـ ـض ــارات ال ـقــدي ـمــة،
ً
ل ـن ــأخ ــذ مـ ـث ــا :ق ـص ــة نـ ـ ــوح ،ن ـجــدهــا
فــي األســاط ـيــر الـبــابـلـيــة بالتفصيل.
ولنأخذ الحدود التي تكون جزءًا من
الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،فــإنـنــا نجدها
منذ تشريعات حمورابي بشكل يكاد
ً
يـكــون متطابقًا مـثــا فــي مــا يتعلق
بــالــزنــا وال ـن ـف ـقــة والـ ـط ــاق .ولـنــأخــذ
ً
مثال قصة النبي أيوب ،ال يكاد يخلو
أي زم ــن مــن قـصــة شبيهة لـهــا .فلنا
قصة عند املصريني عن أيــوب ،ولنا
قصة عند البابليني عن أيــوب ،ولنا
قـصــة عـنــد ال ـي ـهــود م ــدون ــة ف ــي سفر
مــن أس ـفــار الـعـهــد الـقــديــم عــن أي ــوب.
ولذلك فهذه القصص املسماة نبوية
أو قـصــص ال ـقــرى إن ـمــا هــي م ــوروث
كــونــي ال ي ـخـ ّـص املـسـلـمــن وحــدهــم،
بل إن العلم الحديث أثبت أن بعض
األسـمــاء التي نعتقد أنها وجــدت لم
ت ــوج ــد ق ــط ،ورب ـم ــا وجـ ــدت ف ــي غير
الــزمــن ال ــذي ت ــروي الـقـصــة الـقــرآنـيــة
أن ـه ــا وجـ ــدت ف ـي ــه .ول ــذل ــك ن ـت ـســاءل:
هل هي قضية تأويل النص القرآني
ث ــم ن ـت ـص ــارع حـ ــول ال ـت ــأوي ــل أم هي
قـضـيــة أع ـمــق م ــن ذلـ ــك؟ إن ـهــا قضية
ف ــي ن ـظ ــرن ــا أعـ ـم ــق م ــن ذل ـ ــك تـتـعـلــق
بالنص فــي حــد ذات ــه .على املسلمني
أن يعترفوا أن ّ
النص القرآني هو في
حــد ذات ــه ت ــأوي ــل .بمعنى أن ــه إمـكــان
م ــن إم ـكــان ـيــات ال ـن ـ ّـص يـحـتــوي على
رؤي ــة خــاصــة للوجود وأن مكوناته
يتشارك فيها مع ثقافات أخرى ،لكنه
يختلف عنها فــي توجيهها صــوب
وج ـه ــة ف ـهــم م ـع ـلــومــة .ول ــذل ــك ،كيف
ُ
نقترح
نتعامل مــع هــذا الـِّنــص؟ هنا
أن نـ ـخ ــرج مـ ــن ت ـل ــق ـي ــه ع ـل ــى أسـ ــاس
أن ــه يـخـبــرنــا بــالـحـقـيـقــة الـتــاريـخـيــة
ونـتـلـقــاه جـمــالـيــا وانـتــروبــولــوج ـيــا،
بمعنى نعيد ال تــأويــل مــا فـيــه على
أساس أن له مرجعية في الواقعّ ،بل
نعيد تــأويــل مــا فيه على أســاس أنــه
تمثيل ومرجعية في الخيال البشري
الـ ـ ـخ ـ ــاق ،وعـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس أنـ ـ ــه يــرمــز
ويــوحــي .ففيه طــاقــة شـعــريــة كامنة
وفيه قوة إيحاء .بذلك يمكننا إعادة
ال ـت ــأس ـي ــس .أي ن ـخ ــرج ــه م ــن دائ ـ ــرة
الحقيقة املطلقة ،لنضعه فــي دائــرة
امل ـم ـك ــن ون ــزح ــزح ــه م ــن مـعـتـقــداتـنــا
ّ
الثابتة لنضعه في دائــرة التنسيب.
ّ
وعـ ـن ــده ــا س ـي ـت ـمــكــن امل ـس ـل ــم مـ ــن أن
ي ــرى ف ــي ال ـق ــرآن ب ـع ـدًا روح ـي ــا أعـمــق
مــن الـجــانــب الـسـيــاســي والتشريعي
الـ ــزائـ ــل .ذلـ ــك ال ـب ـعــد ال ـ ــذي ي ـص ـلــه ال
بــاملـطـلــق ال ـخ ــارج ع ـنــه ،ب ــل باملطلق
ال ـ ــذي ف ــي داخ ـ ـلـ ــه .أمـ ــا ال ـت ـشــري ـعــات
وال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة ،فــإنـهــا تعتمد
على التعاقد البشري الذي قد يتغير
ً
من حني إلى آخر .ولذلك ال نرى حال
س ــوى الـعـلـمــانـيــة أي فـصــل الـجــانــب
الــروحــي تمامًا عــن جانب التشريع،
وجعل البعد الديني خاصًا بني املرء
وذاتـ ـ ـ ــه ،وج ـع ــل ال ـع ــاق ــات الـبـشــريــة
خاضعة للقوانني الوضعية.
ّ
¶ زي ـن ــب ال ــت ــوج ــان ــي تـقــريـبــا ه ــي أصـغــر
ّ
الباحثات التونسيات في مجال الدراسات
الـقــرآنـ ّـيــة ،ناجية الــوريـمــي ،زهـيــة جــويــرو،
آمال قرامي ،بثينة بن حسني ،ألفة يوسف،

س ـلــوى بــال ـحــاج ،س ـهــام امل ـي ـســاوي ،نائلة
السليني ،هــالــة ال ــوردي رج ــاء بــن سالمة
ّ
نتحدث عن مدرسة
إلخ ...هل نستطيع أن
ّ
نسوية في هذا املجال؟
تونسية
 درسـ ُـت في الجامعة التونسية فيآخر التسعينات وهي فترة عصيبة
على الحريات في املجتمع التونسي.
لكني لــم أشـعــر قــط بفضل الحريات
األك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة وج ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة أسـ ــاتـ ــذت ـ ـنـ ــا
واستقالليتهم عن السلطة السياسية
وأص ــالـ ـتـ ـه ــم ال ـف ـك ــري ــة وال ـح ـق ــوق ـي ــة
بوجود حدود للمعرفة وال بخطوط
ح ـمــر ل ـط ـلــب ال ـع ـل ــم .وب ـع ــض ه ــؤالء
ّ
ال ـبــاح ـثــات ك ــن أس ـت ــاذات ــي ف ــي كلية
اآلداب فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــوبـ ــة ،وهـ ـ ـ ــن الـ ـي ــوم
ّ
زمـيــاتــي وقــد كــن خير سند وقــدوة
ل ـن ــا .وهـ ــن ال يـبـخـلـ ّـن ع ـلــى األج ـي ــال
ال ـجــديــدة بــالــدعــم ألن ـهــن يعملن من
ّ
ّ
قضية هن مؤمنات بها بصدق.
أجل
إنهن يشكلن األمن املعرفي التونسي
في نظري وهن ثروة وطنية حقيقية.
رغــم كــل مــا قــد يـقــال عــن ّ
الصعوبات
التي تعانيها املؤسسات التونسية
ّ
التربوية ،إن في الجامعة التونسية
أس ـ ـ ــات ـ ـ ــذة أجـ ـ ـ ـ ــاء غـ ـ ــرسـ ـ ــوا ت ـق ــال ـي ــد
أكاديمية وقيمًا أصيلة كحب املعرفة
وال ـث ـقــة ب ــال ــذات ول ــم ي ـم ـيــزوا بيننا
على أس ــاس الجنس قــط ،وبعضهم
فــي غـيــر اخـتـصــاص ال ـح ـضــارة وقــد
أثـ ـ ـ ــروا ف ـي ـن ــا أيـ ـم ــا ت ــأث ـي ــر وح ـم ــون ــا
مـ ــن االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد بـ ـك ــل أنـ ـ ــواعـ ـ ــه .لـقــد
أورثــونــا سالحًا هو املعرفة العلمية
وال ـن ـقــديــة لـنـقــاتــل ب ــه ألج ــل أنفسنا
وألجـ ـ ــل وط ـن ـن ــاّ .أمـ ـ ــا األس ـ ـتـ ــاذ عـبــد
املجيد الشرفي وهــو املهندس ّ
األول
الختصاص الـحـضــارة فــي الجامعة
التونسية ،فقد تــرك أث ــره الـبــالــغ ّفي
املجتمع ال في الجامعة فحسب ،ألنه
وتكوين
حــرص على النقل املـعــرفــي
ّ
جيل من املدرسني واملـ ّ
ـدرســات وألنه
ّ
فــكــر فــي تمرير املشعل إلــى األجـيــال
التي ستأتي .وبذلك االلـتــزام وحــده،
ّ
أمكن لنا أن نجد دائمًا دعمًا في كل
امل ــراح ــل ال ـتــي ّقـطـعـنــاهــا ف ــي البحث
والتدريس والنضال من أجل أفكارنا
ف ــي ال ـجــام ـعــة وامل ـج ـت ـم ــع ،فــاإلي ـمــان
بالدور املجتمعي ليس فقط بالدور
األك ــاديـ ـم ــي ،ك ـس ــر ح ــواج ــز ال ـخ ــوف
وخـ ـل ــق ظـ ــروفـ ــا إلن ـ ـتـ ــاج املـ ــزيـ ــد مــن
املعرفة .واليوم في تونس هناك بني
جيلي كفاءات مؤنثة ومذكرة تعمل
بــإخــاص رغ ــم الـصـعــوبــات مــن أجــل
التنوير والـخــروج مــن النفق املظلم.
وال ت ــزال أج ـيــال جــديــدة مــن الطلبة
تتلقى هــذه املعرفة العلمية النقدية
ك ــي تـنـضــم إل ــى ال ـح ــرب ع ـلــى الـفـكــر
الجامد واملطلق والوثوقية.
ّ
ولعل ولوج النساء إلى معركة إنتاج
امل ـع ــرف ــة وإع ـ ـ ــادة قـ ـ ــراءة الـ ـت ــراث هو
النتيجة الطبيعية لسياسة الــدولــة
الوطنية التي مكنت شرائح املجتمع
مــن الـتـعـلـيــم عـلــى ق ــدم امل ـس ــاواة بني
الذكور واإلنــاث والطبقات الضعيفة
واألوف ــر حـظــا .ونـحــن نناضل اليوم
يــوم ـيــا م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ ع ـلــى هــذه
امل ـك ــاس ــب ودع ـم ـه ــا م ــن أجـ ــل تــوفـيــر
ح ـظ ــوظ ل ــآج ـي ــال الـ ـق ــادم ــة وغ ــرس
التفكير النقدي وتحقيق املــزيــد من
ّ
ال ـعــدل وامل ـس ــاواة والـحــريــة ألن هــذه
الـقـيــم هــي أس ــس اسـتـكـمــال املـشــروع
الـتـحــديـثــي الـ ــذي بـ ــدأه الـتــونـسـيــون
منذ القرن الثامن عشر.
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ترجمة

ألعاب سريالية
ترجمة خالد الشبيهي
 .1أنتونان أرتو وأندريه بروتون:
أ :هـ ــل ال زال ـ ــت ل ـل ـس ــوري ــال ـي ــة نـفــس
األه ـم ـي ــة ف ــي نـ ـظ ــام ح ـيــات ـنــا أو فــي
فوضاها؟
ب :إن ـه ــا ال ــوح ــل الـ ــذي ال ت ــدخ ــل في
تركيبه سوى األزهار.
أ :كم مرة تعتقد أنك ستحب؟
ب :ج ـنــدي فــي كــابـيـنــة ح ــراس ــة .هــذا
ال ـج ـن ــدي وح ـي ــد .يـنـظــر إلـ ــى ص ــورة
ف ــوت ــوغ ــرافـ ـي ــة أخـ ــرج ـ ـهـ ــا ل ـل ـت ــو مــن
محفظة نقوده.
أ :هـ ــل لـ ـلـ ـم ــوت أهـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ت ـكــويــن
حياتك؟
ب :لقد حان وقت النوم.
أ :ما هو الحب الخالد؟
ب :الفقر ليس عيبًا.
أ :ليل أو هاوية؟
ب :ظل
أ :ما أكثر ما يقززك في الحب؟
ب :أنت ،صديقي العزيز ،وأنا.
¶¶¶

 .2أندريه بروتون وبول إيلوار:
إيلوار :ما الجيش؟

(*)

بروتون :نصف جندي.
بروتون :ما العقل؟
إيلوار :غيمة أكلتها السماء.
ماذا ترتدي تحت مالبسك كلها؟
الطائر القيثارة.
¶¶¶

 .3أن ــدري ــه ب ــروت ــون وألــبــرتــو
جياكوميتي:
ج :ما البنفسجي؟
ب :إنه ذبابة مضاعفة.
ب :ما الفن؟
ج :إنه محارة بيضاء في حوض ماء.
ب :ما هو رأسك؟
ج :إنه بروز النهدين.
ب :ما هو مرسمك؟
ج :إنه قدمان صغيرتان تمشيان.
¶¶¶

 .4أنــدريــه بــروتــون وبنجمان
بيريه:
بيريه :ما الشباب؟
بروتون :إنه محتال.
بيريه :ما التحليل النفسي؟
بروتون :إنه كاسطور وبولوكس (.)1
بيريه :ما االشتراكية في بلد واحد؟
بروتون :إنها عربة وقعت في مطب.
بيريه :ما العمل؟
بـ ــروتـ ــون :إنـ ــه إعـ ـ ــدام ل ــوي ــس ال ــراب ــع

عشر.
بـ ــروتـ ــون :م ـ ــاذا ي ـم ـكــن أن ت ـق ــول عن
حدود اآلن؟
الحياة إلى
ُ
بيريه :إنها ُج ْرذ قبو.
بروتون :ماذا كنت تود أن تكون؟
بيريه :فراشة ليلية في عز الظهر.
بروتون :ما هو أوبو Ubu؟
بيريه :إنه فوضى.
بروتون :ما املجتمع؟
بيريه :إنه عفن.
¶¶¶

 .5بنجمان بيريه يجيب على
أسئلة اندريه بروتون:
أ .ب :من هو القاضي؟
ب .ب :أزعر ،سافل ،وغد.
أ .ب :ما املساواة؟
ب .ب :تراتبية كغيرها.
أ .ب :ما األخوة؟
ب .ب :ربما حبة بصل.
أ .ب :ما االغتصاب؟
ب .ب :إنه حب السرعة.
أ .ب :ملـ ـ ــاذا ت ـن ـبــح الـ ـك ــاب ف ــي وج ــه
القمر؟
َ َ
ب .ب :ألن ِم ْدخنات املعامل حمراء.
أ .ب :ما الخدمة العسكرية؟
ب .ب :ص ــوت ح ــذاء عـسـكــري يسقط
متدحرجًا على الساللم.
أ.ب :ما هو سيالن الدم؟
ب .ب :أخرس .شطب على هذا السؤال

الكريه.
أ .ب :ما السهم؟
ب .ب :إنه حرف  Iالذي فقد نقطته
أ .ب :مــا الــذي يتخفى فــي قعر كأس
شراب كحول املندرين؟
أ .ب :أنف يهودي.
أ .ب :من يكون بودلير؟
ب .ب :جندي احتالل ال يعرف القراءة
والكتابة وال يأكل سوى األعشاب.
أ .ب :ما الوجود؟
ب .ب :عربة يدوية لألشغال مقلوبة
فــي نهاية عـمــرهــا ،تفسد فــي ساحة
عمومية بجانب حصان مبقور.
أ .ب :ما الشيطان؟
ب .ب :إنه رحلة حول العالم بعكازتني.
أ .ب :ما الرضيع؟
ب .ب :عـ ـج ــوز م ـل ـت ــح ي ـت ـم ـت ــم ،ي ـقــرأ
ً
مسلسال في جريدة صدى باريس.
¶¶¶

 .6سوزان موزار ( )2تجيب على
أسئلة اندريه بروتون:
ب :ما القبلة؟
م :هذيان ،انقالب مركب.
ب :ما النهار؟
ٌ
م :ام ـ ـ ــرأة ت ـس ـبــح ع ــاري ــة ع ـنــد حـلــول
الظالم.
ب :ما الحرية؟
م :عدد من النقط املتعددة األلوان في
حدقة العني.

ب :ما النشوة؟
م :إنها بقعة زيت في جدول.
ب :ما العيون؟
م :حارس ليلي في مصنع للعطور.
ب :ما القمر؟
م :صانع زجاج عجيب.
ب :ما السرير؟
م :م ــروح ــة ي ــدوي ــة ف ـت ـحــت ب ـســرعــة،
حفيف جناح طائر
ب :ما االنتحار؟
م :رنات متعددة مدوية.
ب :ما الغياب؟
م :ماء هادئ ،صاف ،مرآة متحركة.
¶¶¶
 .7استطالع حــول املعرفة الالعقلية
بخصوص املترو
(أس ـئ ـل ــة وأجـ ــوبـ ــة ب ـن ـج ـمــان ب ـيــريــه:
حالة استثنائية ،بحيث يتعلق األمر
بلعبة ف ــردي ــة .فـقــد ك ــان بـيــريــه يريد
أن يقترحها بال شك كلعبة جماعية
وكمقاربة سوريالية للمترو)
 - .1كيف تتم إضاءة املترو؟ -بديدان
تلمع.
 - 2ب ـم ــاذا يـمـكــن اس ـت ـب ــدال األبـ ــواب
األوتوماتيكية؟  -بمروحات يدوية.
 - 3كـيــف ال ـنــزول إل ــى امل ـتــرو؟  -فــوق
مزلجة متزحلقني على األرداف.
 - 4م ــاذا علينا أن نــرى فــي األنـفــاق؟
 ال ـس ــراب ،وشــاطــئ الـبـحــر وفـتـيــاتجميالت تحت أشعة الشمس.
- 5كيف يمكن تحسني أداء العاملني؟

 بـتـقـطـيـعـهــم إل ــى ق ـطــع دق ـي ـقــة ج ـدًاب ـح ـيــث ي ـم ـكــن ل ـف ــرد واح ـ ــد أن يـقــوم
بالخدمات في كل املحطات.
 - 6مــاذا على اآلالت الخارمة ( )3أن
تـقــوم بـمــده؟  -ال ــرأس حتى يقطعها
املسافرون.
 - 7بـمــاذا يمكن تعويض الـتــذاكــر؟ -
ب ــوردة مـهــداة عند ال ـخــروج تقدمها
امرأة جميلة تبتسم.
- 8ماذا ينقص املقصورات؟  -مسابح
يمكن االستحمام فيها.
 - 9بماذا سيشغل املسافرون أنفسهم
في انتظار القطارات؟  -بالعراك فيما
بـيـنـهــم ح ـتــى ال ي ـب ـقــى م ـن ـهــم ســوى
واحد.
 – 10م ــا ه ــو ال ـش ـكــل الـ ــذي ي ـجــب أن
يتخذه اإلشهار حتى يتم السماح به
في املترو؟  -على شكل لوحات حية
وللعطور فقط.
 - 11ماذا سيعرض الباعة املتجولون
للبيع؟  -فيلة.
 – 12مــا هــي الــوجـهــة الـتــي ال يمكن
على منت املترو؟  -حيث
الذهاب إليها ْ َ
يصطاد سمك الق ِّد.
 - 13كيف يجب اإلشــارة للمسارات؟
 بـثـعــابــن ،وعـنــد كــل محطة بطائرمختلف يرفرف بجناحيه عندما يتم
الضغط على الزر.
 - 14بـمــاذا يجب تصنيع الـسـكــك؟ -
بريش النعام.
 - 15فــي أي حــالــة يـمـكــن لـلـمـتــرو أن

ي ـخ ــرج م ــن األرض؟  -ع ـنــدمــا تــأكــل
التينة الحمار.
 - 16م ــاذا علينا أن نفعل فــي املترو
خ ـ ـ ــارج سـ ــاعـ ــات الـ ـعـ ـم ــل؟  -ال ـص ـيــد
بمطاردة الكالب
 – 17مــا هــي ال ـقــوة امل ـحــركــة؟  -فتاة
صغيرة تنفخ في آلة الترومبيت.
 – 18م ـ ـ ــا ه ـ ـ ــي ف ـ ـ ــائ ـ ـ ــدة امل ـ ـح ـ ـطـ ــات
املـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــورة؟  -ت ـص ـل ــح ك ـص ـه ــاري ــج
زجاجية لألسماك.
 - 19مـ ــاذا يـمـكــن أن نـنـقــل بــواسـطــة
املترو؟  -مفككات البراغي.
 - 20متى صنع املترو ومن قام بذلك؟
السيد بوليتان يــوم نفذ اإلع ــدام في
حق لويس الرابع عشر ولتخليد هذه
الذكرى.

كان ال ّ
بد من وجود هذا البحر،
في هذا الخليج الصغير ،حيث يرتاح،
َّ
ويتأمل ذاته،
يتساءل
حول ّ الحركة،
ويجذف باتجاهنا.
¶¶¶
نحن ثبات في حركة،
نجتاز َّ
الديمومة.
¶¶¶
نحن ّ
الديمومة
ّ
توق ْ
فت
كي ترى ذاتها ّ
تمر.
¶¶¶
نحن مجبولونّ
من صيحات النوارس
ْ
وصلت من أقاصي العالم،
وقد
ْ
مت َع َبة.
¶¶¶
ّ
كنا في املاضي
شيئًا ما ذا أهمية،
َ
وحك ْمنا.
¶¶¶
ّ
كنا املوسيقى
في هذه األراضي البور
التي النهاية لها.
¶¶¶
نحن احتجاج
على الفضاء الفارغ.
ُ
نحن ثمرة
َ
حاج ِتنا إلى اللمس.
والحاجة إلى االنتصاب.
نحن صرخة
ّ
ضد ّ
الصرخة
ّ
التي نجسدها.
¶¶¶
منغرسون هنا
ّ
ضد التأرجح،
ّ
ضد املد والجزر
ضد الريح.
¶¶¶
البحر-أين هو؟-
يأتي إلينا
على هيئة مطر.
كي ْ
يج َلدنا
كي يغسلنا ؟
ال لشيء
إال لكي ِّ
يحيينا؟
ّ
ويغذي ُبهاق ّ
الصخر الذي يعلونا؟
¶¶¶
ُّ
نلتف على أنفسنا
ننسحب إلى ذواتنا
ومع ذلك نرى
من دون أن نفتقر إلى الشفقة،

َّ
كل ما يأتي
حولنا
وال يدوم:
هذه الغيوم ،هذه األعشاب
وهؤالء البشر.
¶¶¶
رأينا منهم
َّ
الراكعني
كما تركع الشمس
للمساء ّ
كما لو كنا نحن
الذين ّ
نحرضهم على ذلك،
ّ
كما لو أن املغيب
أضفى علينا قداسة،
حتى نشهد أمامه.
¶¶¶
لسنا جيشًا سائرًا نحو العدالة.
بل باتجاه توازن صعب
في نصف دائرة

* ولــد الـشــاعــر الفرنسي اوج ــن غيللفيك في
َ
مدينة كــرنــك مــن مقاطعة بــروتــانــي الفرنسية
سنة  .1907درس الرياضيات واالقتصاد وعمل
ْ
وزارتي املالية واالقتصاد منذ  .1926تقاعد
في
سنة  1967من عمله وكان في منصب مفتش
في االقتصاد القومي .ناصر الشيوعيني منذ
الحرب األهلية اإلسبانية وانتسب إلــى الحزب
الشيوعي الفرنسي أثناء الحرب العاملية الثانية.
ّ
ب ــدأ بــالـنـشــر م ـت ــأخ ـرًا ف ــأص ــدر أول مـجـمــوعــة
شعرية سنة  .1942من أعماله« :كرنك»« ،الربح»،
«املدينة»« ،الــدائــرة»« ،إحــدى وثالثون سونيتا»،
ّ
إلخ ...توفي اوجني غيللفيك سنة .1997
يوكي سيلي ـــ «البحر الذي ال نراه» ()2016

سرد

َ
خوليو كورتاثار :لعبة الحجلة (مقتطف)
ترجمة أسامة أسعد

* مقتطفات مــن ك ـتــاب «ره ــان ــات /ألـعــاب
ســريــالـيــة» ،جمعها ج ــورج صـبــاغ ـ ـ «دار
جان ميشال بالس» ،باريس٢٠٠٤ ،
( )1الشخصيتان األسطوريتان Castor
 et Poluxمن أبناء زوس وهما رمز اآللهة
التوأم.
( )2ن ــان ــة ف ــوت ــوغ ــراف ـي ــة وم ــوم ــس ،ول ــدت
سنة  ،1900اكتشفها إيمانويل بيرل في
ماخور فقدمها للجماعة السوريالية .كانت
لها عالقة عاطفية بعراب السوريالية.
َ
( )3آالت ِلخ ْر ِم التذاكر في املترو من طرف
عمال مراقبة الخطوط.

ّ
مع حجر مسطح
حيث يمكن للدم أن يهرق.
¶¶¶
نذهب
إلى حيث نذهب
عندما نصل.

جاك غيربر ــ «القبلة» (أكريليك على لوح ـــ  94 × 116.8سنتم ـ )2019

شفتيكُ ،
ُ
بإصبع طرف
أملس
أملس
ِ
ٍ
شـفـتـيـ ِـك ،أرسـ ـ ُـم ف ـمـ ِـك كـمــا ل ــو أنــه
ي ــول ـ ُـد م ــن يـ ــدي ،ك ـمــا ل ــو أن ــه كــان
َ
يفت ُّر للمرة األول ــى ،ويكفيني أن
أغ ـم ــض ع ـي ـنـ َّـي ألم ـح ــو ك ــل شــيء
وأبدأ من جديد.
في كل مر ٍة ِأل ُد الفم الذي أشتهي،
ال ـفــم ال ــذي تـخـتــاره ي ــدي مــن بني
وجهك،
كل األفــواه ،وترسمه على
ِ
الـفــم ال ــذي أخ ـتــاره بـحــريــة كاملة
وجهك ،والذي
ألرسمه بيدي على
ِ
بمحض صدفةٍ ال أريد أن أفهمها،
ي ـت ـط ــاب ــق ت ـم ــام ــا مـ ــع ف ـم ــك الـ ــذي
يبتسم تـحــت ال ـفــم ال ــذي ترسمه
يدي.
تنظرين إل ـ َّـي ،تنظرين عــن كثب،
تـقـتــربــن أك ـث ــر فــأك ـثــر وتـنـظــريــن
ُ
َّ
تكبر
إلي ،نلعب لعبة السيكلوب،

عيوننا ،تتصل ،تتطابق ،وينظر
الـسـيـكـلــوبــان الــواحــد إل ــى اآلخ ــر،
تـخـتـلــط أنـفــاسـهـمــا ،يـلـتـقــي الـفــم
ّ
املفترة،
بالفم ،يكابدان بشفاههما
ب ــال ـك ــاد ي ـض ـغ ـطــان ال ـل ـس ــان على
األس ـنــان ،يلعبان فــي حديقتهما
حيث يــذهــب ويـجــيء ه ــواء ثقيل
في صمت وعطر قديمني .تغوص
ـرك ،ت ــداع ــب بـبــطء
يـ ــداي ف ــي شـ ـع ـ ِ
شعرك ،بينما نتبادل القبل
أعماق
ِ
كما لو كانت األزهــار أو األسماك
تمأل فمك وفـمــي ،بحركات َّ
حية،
َّ
برائحة عميقة ،وإذا عض أحدنا
اآلخـ ــر ،ف ــاألل ــم ع ــذب ،وإذا غرقنا
في أنفاسنا املختلطة غرقًا رهيبًا
خاطفًا ،فهذا املوت الفوري جميل.
ّ
وال ريـ ــق إل ريـ ــق واح ـ ــد ومـ ــذاق
فاكهة ناضجة واحــد ،وأشعر بك
تــرتـجـفــن مـثــل قـمــر عـلــى صفحة
املاء.
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سياسة
واألزمات في العالقة بني الطرفني ،علمًا
ّ
بأن قائمة املشاركني تضم كتابًا أتراكًا
وصهاينة.
ف ـص ــول هـ ــذا امل ــؤل ــف ال ـث ـمــان ـيــة تـبـحــث
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا ال ـخ ــارج ـي ــة وال ــداخ ـل ـي ــة
والتغييرات التي حدثت فــي العالقات
ال ـخــارج ـيــة واملـ ـج ــاالت املـحـلـيــة ف ــي كال
ّ
الـبـلــديــن ،ويــركــز ك ــل منها عـلــى قضية
مختلفة ،على النحو اآلتي:
الفصل األول« :تقديم» ّ
خصصته محررة
املؤلف ومحرره أورنا أملوغ وايسيغول
سيفر لعرض املحتوى وشرح منهجية
البحث.
ال ـف ـص ــل الـ ـث ــان ــي« :الـ ـيـ ـه ــودي ال ـجــديــد
والـتــركــي الـجــديــد :تحليل مـقــارن لبناء
األم ـ ـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة [كـ ـ ــذا!
– ز م] ض ـم ــن إطـ ـ ــار ال ــدي ــن وال ـح ــداث ــة
العلمانية
والعلمانية» :تراجعت الروح ِ
ِ
في تركيا منذ الخمسينيات فصاعدًا،
وب ـقــوة أك ـبــر فــي األل ـف ـيــة الـثــانـيــة ،وفــي
حالة «إسرائيل» في سبعينيات القرن
العشرين وثمانينياته .وترافق ذلك مع
صـعــود الـلـيـكــود وازديـ ــاد تــأثـيــر الــديــن
ف ــي ال ـس ـيــاســة ال ـتــرك ـيــة واإلســرائ ـي ـل ـيــة
عـلــى ج ــدول األع ـمــال م ــرة واح ــدة وإلــى
األبـ ـ ـ ــد .أصـ ـب ــح االنـ ـصـ ـه ــار بـ ــن ال ــدي ــن
والهوية القومية ،الحقيقية واملتخيلة،
أق ــوى بـعــد ه ــذه الـفـتــرات الــزمـنـيــة ،لكن
عـلــى امل ــرء أن ي ــدرك أن ــه عـلــى الــرغــم من
العلمانية املـبـكــرة للحركات «القومية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة» وال ـتــرك ـيــة ،اح ـتــل الــديــن
مــوق ـعــا م ــرك ــزي ــا ف ــي ت ـعــريــف الــدول ـتــن
التركية واليهودية.
الفصل الثالث« :تقلص القطاع الثالث
[ال ـ ِـع ـل ـم ــان ــي] ف ــي إس ــرائـ ـي ــل وت ــرك ـي ــا»:
تكشف حاالت إسرائيل وتركيا واألمثلة
التوضيحية األكثر تحديدًا ملجموعات
املجتمع املــدنــي فــي كــا املجتمعني عن
نمط مماثل ،أحدها توسع السياسة في

املجال املدني واستخدام املجتمع املدني
ً
مـ ـج ــاال س ـيــاس ـيــا ل ـل ـت ـج ـن ـيــد وان ـت ـش ــار
ّ
أفـكــار املــؤسـســات الحكومية ومحاربة
املنافسني السياسيني.
الفصل الــرابــع« :م ــاوي مــرمــرة وتبعات
رحـلــة مـشــؤومــة» :لــم يحل الـتـقــارب في
عام  2016مسائل القدس وغزة وحماس
والـنــزاع اإلسرائيلي الفلسطيني .هذه
الـقـضــايــا ال ت ــزال تثير ال ـخــاف وتــوتــر
الوضع بني الحكومتني مع أن الطرفني
تــوصــا إل ــى شـكــل م ــن أش ـك ــال الـعــاقــة
العملية /النفعية ،إال أن الحالة املزاجية
ّ
بني تركيا و«إسرائيل» تظل صعبة.
ال ـف ـص ــل الـ ـخ ــام ــس« :والدة ت ـحــال ـفــات
وعــاقــات م ـتــدهــورة :تــركـيــا وإســرائـيــل
واليونان في شرقي البحر املتوسط»:
مـخـ ّـصــص لــدراســة ال ـت ـطــورات األخـيــرة
فــي شــرقــي الـبـحــر املـتــوســط وتــأثـيــرهــا
فـ ــي ال ـ ـظـ ــروف األمـ ـنـ ـي ــة ل ـ ـ ــدول امل ـن ـط ـقــة
وكيانها .فآثار الربيع العربي وظهور
مـنـظـمــات إرهــاب ـيــة ج ــدي ــدة وال ـه ـجــرات
الـجـمــاعـيــة زادت م ــن ع ــدم ال ـق ــدرة على
الـتـنـبــؤ ف ــي املـنـطـقــة .وبــال ـتــالــي أصـبــح
ّ
اتباع نهج استراتيجية جديدة إلزاميًا
ل ـلــدول لـحـمــايــة مـصــالـحـهــا .إن انـهـيــار
الـعــاقــات اإلسرائيلية مــع تركيا يمثل
تـحـ ّـديــا سـيــاسـيــا جــدي ـدًا لـ ـ «إســرائ ـيــل»
وله تأثير سلبي في وضعها األمني ،ما
دفعها للبحث عن خيارات أمنية بديلة
وسعت إلى إقامة تعاون إقليمي أوثق
مع اليونان وكذلك مع قبرص.
الفصل ال ـســادس« :كـيــف عــدلــت الحرب
األه ـل ـيــة ف ــي س ــوري ــا م ــن م ـي ــزان ال ـقــوى
ف ــي ال ـع ــاق ــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة-ال ـتــرك ـيــة»:
مخصص للحديث في تأثير الحرب في
سوريا في عالقات الطرفني.
الفصل السابع« :العالقات االقتصادية
بـ ــن إس ــرائـ ـي ــل وت ــركـ ـي ــا :ه ـ ــذا ال ـف ـصــل
مـ ـخ ـ ّـص ــص ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن اقـ ـتـ ـص ــادات

إعداد زياد منى

احتل الدين
موقعًا مركزيًا
في تعريف
الدولتين التركية
واليهودية
ال ـطــرفــن وإم ـكــان ـيــة ال ـت ـكــامــل بينهما،
فاألولى لديها قطاع زراعي صغير لكنه
متقدم ،وقطاع تكنولوجي كبير وناجح
لـلـغــايــة وص ـن ــاع ــات الـبـتــروكـيـمــاويــات
والكيماويات .تركيا لديها قطاع زراعي
ك ـب ـيــر م ــع إمـ ـ ـ ــدادات ك ـب ـيــرة نـسـبـيــا من
املياه والعمالة الرخيصة ولديها أيضًا
قطاع صناعي كبير يعتمد جزئيًا على
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات األج ـن ـب ـي ــة ف ــي صـنــاعــة
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا .كـ ـم ــا أن لــدي ـهــا
مــوارد طبيعية تشكل أســاس صــادرات
ال ـب ـض ــائ ــع ش ـب ــه امل ـص ـن ـع ــة م ـث ــل مـ ــواد
ال ـب ـنــاء .ه ــذه الـصـنــاعــات تعتمد أيضًا

على العمالة الرخيصة نسبيًا.
الفصل الثامن« :توقعات الغاز الطبيعي
في إسرائيل وتركيا» :حلل هذا الفصل
إنـ ـت ــاج إس ــرائـ ـي ــل الـ ـغ ــاز وتـ ـج ــارت ــه مــع
التركيز على نحو خــاص على املرحلة
األخ ـيــرة الـتــي تبحث فيها عــن شــركــاء
ّ
لنقله وتـصــديــره .يــرى املــؤلــف أن األمــر
األخير سيؤدي في النهاية إلى وسائل
ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـعــاون م ــع عـ ــدد ال يحصى
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ال ـف ــاع ـل ــة الـ ـت ــي س ـت ـكــون
فيها تــركـيــا واح ــدة مــن أكـثــر الـشــركــات
الــواعــدة .بعد هــذا االفـتــراض ،حلل هذا
الفصل إمكانات تركيا من حيث سوق
الغاز وشبكة خطوط األنابيب والبنية
الـتـحـتـيــة لـلـطــاقــة إلظ ـه ــار ال ـط ــرق الـتــي
قدموها مزايا للمصدرين الناشئة مثل
إسرائيل.
الفصل التاسع« :تغير أسلوب السياحة
بــن إســرائـيــل وتــركـيــا :تــأمــل فــي عالقة
مـ ـضـ ـط ــرب ــة» :ك ــان ــت ح ـق ـي ـقــة أن م ـئــات
اآلالف مــن اليهود اإلسرائيليني الذين
قضوا إجازة في تركيا واحدة من أعمدة
الـعـصــر الــذهـبــي اإلســرائـيـلــي  -التركي
للعالقات الـتــي بــدأت مــن التسعينيات
وتنتهي بفترة والي ــة الـعــدل والتنمية
الثانية ( .)2011-2007كــان االنخفاض
ال ـحــاد فــي ع ــدد الـسـيــاح اإلســرائـيـلـيــن
اليهود أحد مظاهر األزمة بني الدولتني.
إن تعقيد العالقات التركية اإلسرائيلية
م ـنــذ ع ــام  2007وه ـشــاش ـت ـهــا ينعكس
أي ـض ــا ع ـلــى ال ـب ـعــد ال ـس ـيــاحــي ،ذل ــك أن
املشاعر السلبية التي تـطـ ّـورت فــي كال
املجتمعني تجاه بعضهما سوف تبقي
العالقات متوترة لبعض الوقت.
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بحثًا عن يسوع المسيح ...وصعود العصبية القومية
ألي م ـ ّـن ــا الـ ـح ــدي ــث ع ــن ّ
ه ــل ي ـم ـكــن ّ
أي
شـ ـخـ ـصـ ـي ــة دنـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة تـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة ذات
مغزى على نحو منفصل عــن املتحدث
وال ـع ـصــر ال ــذي يعيشه وامل ـب ــادئ التي
ي ـع ـت ـن ـق ـهــا؟ ال ـك ــات ــب ه ــال ـف ــر م ــوك ــزن ــس،
وهو أستاذ دراســات العهد الجديد في
«جــامـعــة أوس ـلــو» وعـضــو «األكــاديـمـيــة
ال ـن ــروي ـج ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم واآلداب» ي ـقــول
إن تفسير ال ــرواي ــات الـكـتــابـيــة ليسوع
ّ
املسيح يتطلب دائـمــا مــن ال ـقــارئ عــددًا
من االستراتيجيات التناظرية املعقدة:
«ث ـم ــة ح ــاج ــة إل ــى خـيــالـنــا ال ـحــالــي من
أجــل فك شفرة القصة القديمة .ومــن َّثم
ّ
ف ــإن أي رؤي ــة ملــن ك ــان يـســوع وم ــا بشر
به تحمل عالمات مواقفنا تجاه عاملنا
وطرقنا فــي فهم أنفسنا ومجتمعاتنا
وكوننا».
كتاب «يسوع املسيح وصعود العصبية
ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة :ب ـ ـحـ ــث ج ـ ــدي ـ ــد عـ ـ ــن يـ ـس ــوع
التاريخي» (توريس ـ  )2011يكشف عن
العالقة الحميمة بني خيال قومي ناشئ
وتطوير رواي ــات شخصية جــديــدة عن
يسوع خالل القرن التاسع عشر .إن هذا
الـفـحــص املــذهــل مل ــزج آف ــاق االع ـت ـبــارات
الـ ــاهـ ــوت ـ ـيـ ــة الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــة األملـ ــان ـ ـيـ ــة
والفرنسية والبريطانية ليسوع وعلم
ال ـت ــأوي ــل االج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي لكل
مـنـهـمــا ال ي ـقــدم ف ـقــط رؤى ج ــدي ــدة في
ّ
ّ
يتحدى
تطور الدراسات التوراتية ،بل
ك ـت ــاب ال ـس ـيــر امل ـعــاصــريــن ل ـي ـســوع في
مــواجـهــة مـبــانـيـهــم الـسـيــاقـيــة الـخــاصــة
وخـ ـي ــالـ ـه ــم الـ ـشـ ـخـ ـص ــي واسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف
أجـ ـن ــداتـ ـه ــم وت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــم ال ـج ـم ــاع ـي ــة
الـ ـخـ ـفـ ـي ــة ،وإن لـ ـسـ ـي ــاق ال ــاه ــوتـ ـي ــن
املعاصرين أربعة جوانب على األقل هي
التجربة اإلنـســانـيــة املـعــاصــرة واملــوقــع
االجتماعي والهوية الثقافية للشخص
والتغيير في سياق ما.
ّ
ي ــرك ــز هـ ــذا ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة تـجــلــي
شـخـصـيــة ي ـســوع امل ـس ـيــح ف ــي مــؤلـفــات
أربعة مفكرين في الغرب هم األملانيان

ديفيد فريدريش شتراوس وفريدريش
شــايــرمـخــر والـفــرنـســي إرن ـســت ريـنــان
واالسكتلندي جورج آدم سمث.
يـ ـق ــول الـ ـك ــات ــب إن يـ ـس ــوع ف ــري ــدري ــش
ش ــاي ــرم ـخ ــر كـ ــان م ـع ـل ـمــا ب ـم ــا ي ـتــوافــق
م ــع ال ـ ــدور الـ ــذي أداه امل ـع ـل ـمــون األمل ــان
فــي حــركــة أملــانـيــا مــن أج ــل االشـتــراكـيــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة .مـ ــع ذل ـ ـ ــك ،هـ ــو اح ـت ـفــظ
بمكانة إلهية فريدة من خالل ّ
االدعاءات
ب ـ ـت ـ ـفـ ـ ّـرده وش ـخ ـص ـي ـت ــه ال ــديـ ـنـ ـي ــة غـيــر
ال ـعــاديــة .لــذلــك ،ن ــرى انـعـكــاس إعـجــابــه
بفريدريش بروسيا في عرضه ليسوع:
كــاهـمــا ل ــه رؤى إلن ـش ــاء دول ــة مــوحــدة
تتجاوز انقسامات األرض والسياسة
والقبائل.
ّ
يذكر الكاتب فــي هــذا السياق أن كثيرًا
مــن األمل ــان فــي ال ـجــزء األخ ـيــر مــن الـقــرن
الـتــاســع عـشــر ات ـخــذوا مــوقـفــا م ـفــاده أن
املسيحية األملانية يجب أن تتخلص من
أي تأثير ي ـهــودي؛ ًعلى يـســوع املسيح
أن يكون أكثر أملــانـيــة .ومــن أجــل تقديم
ح ـج ــة م ـع ـق ــول ــة لـ ـه ــذا امل ـ ــوق ـ ــف ،ت ـحــول
ب ـع ــض ال ـع ـل ـم ــاء إل ـ ــى اق ـ ـتـ ــراح ال ـس ـكــان
املختلطني في الجليل وأن يسوع لم يكن
يهوديًا [كــذا!] ،لكنه يتحدر من السكان
املختلطني العائدين من األسر الفارسي
[اآلري] .الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة أن يـســوع
رب ـم ــا كـ ــان آريـ ـ ــا .م ــا ج ـعــل هـ ــذه ال ـف ـكــرة
الخطيرة ّ
تنمي التفكير العنصري في
نهاية القرن التاسع عشر حيث لم يعد
اليهود [بل قل :األشكناز – ز م] ينتمون
فقط إلــى مجموعة دينية مـحــددة لكن
إلى عرق منفصل.
وجه الكاتب االنتباه إلى انتقال ألوهية
املـسـيــح عـنــد ش ـت ــراوس إل ــى اإلنـســانـيــة
كدولة ديمقراطية سياسية على عكس
ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ي ـ ـسـ ــوع ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ال ـ ــرب
كتأكيد «السلطة املطلقة للملكية على
الـ ـشـ ـع ــب» .ك ـم ــا ي ــاح ــظ اس ـت ـخ ــدام ــات ــه
للجليل لتمييز يـســوع عــن معاصريه
اليهود وتمييز املسيحية عن اليهودية.

كـمــا ك ــان مـبــدأ تــأكـيــد أن الـيـهــود كــانــوا
خـصــومــا وعـصـبـيــن عـلــى نـحــو ضيق.
هـكــذا رأى ش ـت ــراوس أن اإلمـبــراطــوريــة
الــرومــانـيــة عاملية وســاهـمــت فــي صوغ
دين يسوع الروحي الذي تخطى القبيلة
واألمـ ــة .وفـقــا ل ـش ـتــراوس ،رف ــض يسوع
املسيح السياسي لصالح مسيحانية
العهد القديم الدينية  -األخالقية التي
دعــت إلــى «عالقة جديدة بالله ،لم تعد
عالقة العبيد بالسيد بل باألبناء ألب».
فــي املـقــابــل ،ك ــان يـســوع إرن ـســت ريـنــان
م ـحــاولــة لـتـمـثـيــل «امل ـش ــرق اإلي ـجــابــي»
ب ــاع ـت ـب ــاره م ـق ــدم ــة لـ ـل ــذات ال ـح ـضــاريــة
ملـجـتـمـعــه ال ـفــرن ـســي .وق ــد ط ــور ري ـنــان
نـ ـظ ــري ــة ط ــوب ــوغ ــرافـ ـي ــة لـ ـل ــدي ــن وربـ ــط
الـ ـت ــال ال ـخ ـض ــراء امل ــورق ــة ف ــي الـجـلـيــل
ب ــاالن ـف ـت ــاح ع ـل ــى يـ ـس ــوع ،ب ـي ـن ـمــا جـعــل
ظ ـ ـ ــروف ي ـ ـهـ ــوذا الـ ـصـ ـح ــراوي ــة ال ـج ــاف ــة
سـبـبــا ل ــدي ــن الـفــريـسـيــن الـ ـج ــاف .كتب
ريـ ـن ــان مــؤل ـفــه بـيـنـمــا كـ ــان ف ــي ســوريــا
وفلسطني في رحلة استكشافية محمية
بالسفن الحربية الفرنسية لجمع املواد
ملتحف الـلــوفــر .يــوضــح الـكــاتــب أن مثل
ه ــذه الـحـمــات أنـمــوذجـيــة لالستعمار
األوروب ـ ـ ـ ــي وكـ ـ ــان الـ ـغ ــرض م ـن ـهــا ب ـنــاء
م ـج ـمــوعــات كــاس ـي ـك ـيــة ف ــي ال ـعــواصــم
األوروب ـي ــة لـتــأمــن ال ـت ــراث الـثـقــافــي من
اليونان الكالسيكية ورومــا واألراضــي
املـ ـق ــدس ــة وم ـ ـصـ ــر .لـ ـق ــد ادعـ ـ ـ ــت الـ ـق ــوى
األوروبـ ـي ــة الـعـظـمــى حـقــوقــا لـهــا فــي أن
ت ـكــون ال ــوارث ــة الحقيقية للمجتمعات
ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ول ـ ـ ــم تـ ـظ ــن أن ال ـس ـك ــان
الحاليني فــي هــذه املجتمعات يمثلون
ثقافاتهم القديمة.
أمــا الــاهــوتــي االسكتلندي ج ــورج آدم
ْسـ ِـمــث فقد مثل فــي تصويره الرجولي
لـيـســوع ليبرالية بريطانية وأخــاقـيــة
فـيـكـتــوريــانـيــة .ف ـقــد س ـعــى سـمـيــث إلــى
إع ــادة تشكيل يسوع املسيح أنموذجًا
ل ـل ـش ـبــاب اإلن ـك ـل ـي ــزي .ول ـت ـح ـق ـيــق ه ــذه
الـغــايــة رك ــز عـلــى يـســوع ال ـشــاب وش ـ ّـدد

ّ
جورج آدم ْس ِمث مثل
الرجولي
في تصويره
ً
ليسوع ليبرالية
بريطانية وأخالقية
فيكتوريانية
على الحياة املنزلية املناسبة مع اعتبار
ال ـج ـل ـيــل «مـ ـ ــرآة مـتـخـيـلــة لـبــريـطــانـيــا».
ص ـ ـفـ ــاء ي ـ ـسـ ــوع الـ ـجـ ـنـ ـس ــي ورج ــولـ ـت ــه
وش ـجــاع ـتــه ف ــي تـجـنــب إغ ـ ـ ــراءات حـيــاة
مدينة الناصرة كانت جميعها نماذج
لعصر ْسـ ِـمــث لإلمبريالية البريطانية
وهي زراعة نخبة من الذكور الوطنيني
الذين سيديرون أمور اإلمبراطورية.
فــي كــل األمـثـلــة الـســابـقــة ،يكمن اهتمام
الكاتب في دراســة العالقة بني عمليتي
التحديث في أوروب ــا في القرن التاسع
عشر وهـمــا صـعــود العصبية القومية
ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،وظـ ـه ــور دراس ـ ـ ــات يـســوع
التاريخية ،وكــاهـمــا قــوى حــرجــة ضد

تأريخ

اقتصاد

تاريخ فلسطين ...مقاربة جديدة

لهذه األسباب لن تتخلى بريطانيا عن مشيخات الخليج

من األمور السارة حقًا معرفة أن علماء
وبـحــاثــة فلسطينيني يـشــاركــون زمــاء
لهم من مختلف أنحاء العالم في كتابة
مــؤلــف عــن تــاريــخ فلسطني وإرثـهــا في
الوقت الــذي يــزداد فيه االندفاع الوقح
مل ـي ـل ـي ـش ـيــا رام الـ ـل ــه ونـ ـظ ــام جـ ـن ــراالت
م ـصــر وم ـع ـهــم أعـ ـ ــراب ســاي ـكــس بـيـكــو
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج ال ـ ـفـ ــارسـ ــي نـ ـح ــو الـ ـع ــدو
ّ
مسددين
الصهيوني والتطبيع مـعــه،
خـ ـن ــاج ــره ــم لـ ـلـ ـم ــرة األل ـ ـ ـ ــف ف ـ ــي ظ ـهــر
ش ـع ــوب ـه ــم ق ـب ــل ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي
واألمة العربية.
يـ ـق ــول م ــدخ ــل كـ ـت ــاب «مـ ـق ــارب ــة ن ـقــديــة
ج ــدي ــدة لـ ـت ــاري ــخ ف ـل ـس ـط ــن» (ت ـح ــري ــر:
إنغريد هيلم وحمدان طه وإيالن بابيه
وتـ ــومـ ــاس ت ــوم ـب ـس ــون ـ ـ ـ ـ ـ Routledge
 :)2019ه ــذا هــو األول فــي سلسلة من
حوالى عشرة مجلدات متوقعة ملشروع
تــاريــخ فلسطني وإرث ـهــا لكتابة تاريخ
شــامــل قــائــم عـلــى األدلـ ــة لـفـلـسـطــن مع
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـق ــدي ل ـل ـط ــرق ال ـتــاري ـخ ـيــة
واألث ــري ــة واألنـثــروبــولــوجـيــة الحديثة.
هـ ــذا الـ ـت ــاري ــخ ل ـي ــس ت ــاري ـخ ــا حـصــريــا
لكنه شامل عرقيًا وثقافيًا .وهو تاريخ
لكل الشعوب التي عاشت في فلسطني
ولكل منها .وموقع فلسطني الجغرافي
كجسر بــري بــن أفريقيا وآسـيــا سمح
بــالـهـجــرة املـتـكــررة والـهـجــرة املتوطنة
ح ـي ــث دعـ ـم ــت الـ ـسـ ـك ــان األصـ ـلـ ـي ــن مــع
اس ـ ـت ـ ـمـ ــراريـ ــة م ـل ـح ــوظ ــة مـ ـن ــذ ال ـع ـصــر
ّ
الـ ـحـ ـج ــري ال ـ ـحـ ــديـ ــث .ومـ ـ ــع ذلـ ـ ـ ــك ،فـ ــإن
شـعـبـهــا ال يـنـتـمــي أو ي ـطـ ّـور ّ
أي إثنية
خاصة مفردة ميهمنة .فلسطني كوطن
لم تكن مقتصرة على أي قوم معني ،لكن
مع لغة أو ثقافة واحــدة .إنها باألحرى
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تركيا وإسرائيل ...عالقة قديمة ومتوترة
ع ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــوريـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة
العلمانية مــع كيان الـعــدو الصهيوني
ِ
االسـتـعـمــاري  -االسـتـيـطــانــي ب ــدأت في
مــرحـلــة مـبـكــرة مــن اغـتـصــاب فلسطني،
وتـحــديـدًا فــي عــام  .1949فـصــول كتاب
«ال ـعــاقــات اإلســرائـيـلـيــة  -الـتــركـيــة في
ـارن» ( 2019ـ ـ )SPRINGER
منظور م ـقـ ً
ُ ِّ
تشكل مجتمعة دراســة واسعة النطاق
تـحـلــل ال ـعــديــد م ــن األحـ ـ ــداث الــداخـلـيــة
والخارجية التي قــادت إلى قيام عالقة
بـ ــن ك ـ ـيـ ــان ال ـ ـعـ ــدو والـ ـ ــدولـ ـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة
وت ــؤث ــر فـيـهــا حــال ـيــا .م ــوض ــوع ــات هــذا
امل ـ ــؤل ـ ــف ت ـض ـ ّـم ـن ــت دراس ـ ـ ـ ــة ال ـس ـي ــاس ــة
واأليديولوجيات والطموحات الوطنية
والشؤون العسكرية والتجارة والطاقة
واالقتصاد والسياحة.
لكن من غير املمكن قراءة عالقات تركيا
بكيان العدو الصهيوني االستعماري
 االسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ــي عـ ـل ــى نـ ـح ــو مـ ـنـ ـف ــرد،ذلـ ــك أن مـنـطـقـتـنــا أب ـع ــد م ــا ت ـك ــون عن
االس ـت ـق ــرار واألوضـ ـ ــاع وال ـع ــاق ــات بني
الدول والكيانات فيها تتأثر على نحو
ك ـب ـيــر ب ــال ـع ــاق ــات ب ــن الـ ـق ــوى وال ـ ــدول
والتطورات ،إذ وجب األخذ في االعتبار
اندالع ما يسمى الربيع العربي وصعود
ق ـ ــوى ح ــزب ـي ــة دي ـن ـي ــة إس ــامـ ـي ــة بــدعــم
أميركي مباشر ودخول قوى أخرى من
خارج اإلقليم إلى الحلبة ومنها روسيا
وإيــران .لكن وجب عدم إهمال تطلعات
تركيا السيد رجب الطيب إردوغان إلى
إح ـي ــاء الـعـثـمــانـيــة ،وه ــو م ــا ال يخفيه
ال ـح ــزب ال ـحــاكــم ف ــي أن ـق ــرة وه ــو حــزب
ديني (إخ ــوان مسلمي تركيا) وهــو ما
ّ
أهـمـلــه املــؤلــف رغ ــم أهـمـيـتــه .لــذلــك ،فــإن
هــدف هــذا الكتاب ـ ـ رغــم مــا يحويه من
نواقص ـ تقديم قراءة في عالقات كيان
العدو الصهيوني بتركيا املعاصرة من
مـنـظــور م ـقــارن وتـقــديــم رؤى ملجموعة
واسعة من التخصصات حول القضايا
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أرض لـكـثـيــر م ــن ال ـش ـعــوب تـعـيــش في
مناطقها الـفــرعـيــة الـكـثـيــرة واملـتـنــوعــة
ل ـل ـغ ــاي ــة .ي ـش ـم ــل م ـن ـظ ــور اإلسـ ـه ــام ــات
الـتــاريـخــي مختلف الـتـقــالـيــد الثقافية
والدينية واإلثنية املنعكسة في تاريخ
ه ــذه املـنـطـقــة امل ـع ـقــد ،ول ـيــس أق ـل ـهــا أن
ه ــذا ال ـتــاريــخ ق ــد يــدعــم ت ــراث ــا مشتركًا
وم ـت ــراب ـط ــا ل ـج ـم ـيــع م ــن ي ـع ـي ـشــون فــي
فلسطني.
كـ ــاتـ ــب امل ـ ـقـ ــدمـ ــة ال ـ ـبـ ــرف ـ ـسـ ــور ت ــوم ــاس
تــوم ـب ـســون ش ــرح املـ ـش ــروع بــالـكـلـمــات
اآلت ـ ـ ـيـ ـ ــة :ه ـ ـ ــذا ه ـ ــو األول ف ـ ــي س ـل ـس ـلــة
م ــن ح ــوال ــى ع ـش ــرة م ـج ـل ــدات مـتــوقـعــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــروع ب ـ ـ ـهـ ـ ــدف كـ ـ ـت ـ ــاب ـ ــة ت ـ ــاري ـ ــخ
شــامــل لـفـلـسـطــن قــائــم عـلــى األدلـ ــة مع
اسـ ـتـ ـخ ــدام نـ ـق ــدي ل ـل ـط ــرق ال ـتــاري ـخ ـيــة
واألث ــري ــة واألنـثــروبــولــوجـيــة الحديثة.
ه ــذا الـتــأريــخ لـيــس تــاريـخــا ،كـمــا يؤكد
أن فـلـسـطــن ك ــوط ــن ل ــم ت ـكــن مـقـتـصــرة
على أي قــوم بــل كانت أرضــا لكثير من
الشعوب تعيش فــي مناطقها الكثيفة
واملتنوعة للغاية.
ي ـه ــدف املـ ـش ــروع إل ــى تـسـجـيــل املـعــرفــة
بـجـغــرافـيــا املـنـطـقــة وتــاريـخـهــا وإرثـهــا
وثقافتها والحفاظ عليها .إن مثل هذا
الـجـهــد ه ــو أم ــر عــاجــل ألن الـتـغـيـيــرات
ال ـت ــي ح ــدث ــت م ـنــذ اغ ـت ـص ــاب فلسطني
ّ
ق ــد حــلــت بـســرعّــة ال ـت ــراث الفلسطيني
األصـ ـل ــي امل ـت ـج ــذر ف ــي ت ـقــال ـيــد ال ـش ــرق
األدنى اليونانية والسامرية واليهودية
واملـسـيـحـيــة واإلس ــام ـي ــة والـعـلـمــانـيــة.
ل ــذل ــك ه ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ــى إعـ ـ ــادة تقييم
شاملة لتاريخ املنطقة وثقافتها لدعم
تــراثـهــا .إن مناقشة املـبــادئ هــذه تدعم
ّ
االت ـ ـس ـ ــاق فـ ــي جـ ـه ــودن ــا ال ــرامـ ـي ــة إل ــى

مـقــاومــة املــزيــد مــن االسـتـعـمــار للذاكرة
الثقافية لفلسطني املتجذرة في البناء
ال ـح ـص ــري والـ ـعـ ـنـ ـص ــري .ومـ ــن األمـ ــور
ال ـس ــارة أن الـعـمــل سـيـصــدر بترجمته
العربية.
ص ــدر ه ــذا امل ــؤل ــف ،وه ــو امل ـج ـلــد األول
مــن سلسلة «م ـش ــروع تــاريــخ فلسطني
وإرثـ ـه ــا» ف ــي مـنـتـصــف ال ـع ــام املــاضــي
وشارك في كتابته مجموعة من العلماء
على النحو اآلتي.
املقدمة بقلم توماس تومبسون «خلق
ال ـت ـمــاســك واالسـ ـتـ ـم ــراري ــة :اق ـت ــراح ــات
وتوضيحات املنهج واملواضيع».
 )1حـ ـم ــدان طـ ــه« :ال ـ ــرواي ـ ــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
الفلسطينية».
 )2عصام ّ
نصار «الهوية الفلسطينية:
مسألة التأريخ».
 )3إنـ ـغ ــري ــد ه ـي ـل ــم «ت ـ ــاري ـ ــخ فـلـسـطــن
مقابل تــاريــخ إســرائـيــل؟ سجال املقلني
واملكثرين».
 )4جشوا صابح «تجريد فلسطني من
الــاهــوت ـيــة :ال ـج ـســد والـتـقـلـيــد والـنـقــد
املزدوج».
 )5ن ــادي ــة نــاصــر ن ـجــاب وإيـ ــان بــابـيــه
«الـتــاريــخ واملـنــاهــج والـكـتــب املــدرسـيــة:
إعـ ــادة تــأطـيــر فـلـسـطــن ف ــي مــرحـلــة ما
بعد أوسلو».
 )6محمود عيسى «مصداقية التاريخ
الـ ـشـ ـفـ ـه ــي ودوره ووظ ـ ـي ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــه :م ــن
التقليد العربي-اإلسالمي إلى التأريخ
الحديث».
 )7ع ـصــام حــاقـيــا «الـخـلـفـيــة الثقافية
واللغوية لتسمية األغ ــراض واألدوات
الزراعية في فلسطني›.
 )8فيحاء عبد الـهــادي «إنـتــاج املعرفة

كتابة تاريخ شامل
قائم على األدلة
مع استخدام
نقدي للطرق
التاريخية واألثرية
واألنثروبولوجية
الحديثة
ال ـبــدي ـلــة :امل ـش ــارك ــة الـسـيــاسـيــة لـلـمــرأة
الفلسطينية منذ الثالثينيات – دراسة
حالة».
 )9غـ ـ ـط ـ ــاس س ـ ــاي ـ ــج «إرث ف ـل ـس ـطــن
الثقافي :اإلثنية واألخالقيات».
 )10مايكل نثنسن «الروايات والنويات
وال ـت ـش ـك ـي ــل الـ ـق ــوم ــي :ل ـغ ــز ال ـت ــواص ــل
واالن ـق ـط ــاع الــدي ـم ـغــرافــي وال ـب ـحــث عن

الشرعية التاريخية».
 )11إمانويل بفو  -توماس تومبسون
«ال ـ ــزب ـ ــائ ـ ـن ـ ـي ـ ــة واألن ـ ـث ـ ــروب ـ ــول ـ ــوج ـ ـي ـ ــا
الـسـيــاسـيــة فــي فلسطني الـقــديـمــة إبــان
العصرين البرونزي والحديدي».
 )12هــانــي ن ــور الــديــن «لـتـكــن مــن بني
إسـ ــرء يـ ــل وم ـ ــن يـ ـه ــوذا ك ـم ــا أري ـ ـ ــدك أن
تـ ـك ــون :ال ـث ـق ــاف ــة املـ ــاديـ ــة واإلثـ ـنـ ـي ــة فــي
العصر الحديدي».
 )13بو دال َ
هرمنسن «املشهد والذاكرة:
مـنـظــورات نظرية وحــالــة لوبيا كونها
مكان للذاكرة».
 )14إيمان السقا «أركيولوجيا الجماعة:
الحماية والحفاظ وترويج مواقع اإلرث
األركيولوجي في فلسطني».
 )15أندرو بيترسون «مسجد النواعمة:
مـ ـنـ ـظ ــور أرك ـ ـيـ ــولـ ــوجـ ــي ع ـ ــن الـ ـت ــاري ــخ
الحديث»
 )16عيسى ساري «األركيولوجيا كونها
أنثروبولوجيا البيو-أركيولوجي».
 )17فيليب ديـفــس «اخ ـتــاق فلسطني:
منظوران توراتي وحاخامي».
 )18م ـ ـت ـ ــري راه ـ ـ ـ ـ ــب «أرض وشـ ـع ــب
وإم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــراطـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــة :الـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوراة بـ ـعـ ـي ــون
فلسطينية مسيحية».
 )19شلومو ساند «اختراع وطن».
 )20نيلز بيتر ملكه «تــاريــخ إســرء يــل...
ل ـك ــن مـ ــا هـ ــي ه ـ ــذه اإلسـ ـ ــرء يـ ـ ــل؟ وض ــع
اس ـت ـن ـت ــاج ــات األبـ ـ ـح ـ ــاث األخـ ـ ـي ـ ــرة فــي
تاريخ فلسطني القديمة».
* - A New Critical Approach to the History of Palestine. Routledge (2019). 360
pages. edited by: inglid hjelm, hamdan
taha, ilan pappe, and thomas thompson

بــدايــة أج ــد لــزامــا تــذكـيــر ال ـقــراء بــأحــداث
ذات ص ـل ــة بـ ـم ــوض ــوع كـ ـت ــاب «ال ـخ ـل ـيــج
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي :ث ـ ـ ــروة م ـش ـي ـخ ــات ال ـخ ـل ـيــج
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة» (ب ــول ـي ـت ــي بـ ــرس ـ )2018
تبدو صغيرة لكن مغزاها كبير .أولها،
ف ــور إع ــان مــوافـقــة الـنــاخــب الـبــريـطــانــي
على خــروج اململكة املتحدة مــن االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،ن ـج ــد أن م ـش ــاي ــخ ال ـخ ـل ـيــج،
جميعهم ،بــا استثناء ،تــدافـعــوا للسفر
إل ـ ــى لـ ـن ــدن ل ـت ــأك ـي ــد الـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ـت ـقــديــم
ف ــروض الـطــاعــة والـ ــوالء لـعـشــرة دوانـنــغ
ستريت حيث أعلنوا تقديم استثمارات
جــديــدة فــي بــاد الحاكم الفعلي .كما إن
ق ـي ــام مـشـيـخــة أب ــو ظ ـبــي بـتـســديــد كلفة
اشـ ـت ــراك ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ف ــي مـعــرض
إكسبو يوضح العالقة الذيلية للمشيخة
بواشنطن األكثر ً
ثراء عامليًا.
كما رأينا شيخ مشيخة قطر وهو يقدم
فــروض الطاعة لواشنطن عندما تحدث
بلغة السيد في حفل عشاء أقامته وزارة
الـ ـخ ــزان ــة هـ ـن ــاك ل ـي ـع ـل ــن ،بـ ــا خـ ـج ــل ،أن
مـجـمــوع اسـتـثـمــارات قـطــر فــي الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ي ـ ـقـ ــارب امل ـئ ـت ــي م ـل ـي ــار دوالر،
ول ـيــؤكــد لـلـسـيــد الـحـقـيـقــي ف ــي ال ــدوح ــة،
والسعادة ترتسم على وجهه ،أن امليزان
ال ـت ـج ــاري ب ــن ال ـب ـلــديــن ي ـم ـيــل ملـصـلـحــة
األخيرة.
ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــور ت ــوض ــح ع ـل ــى ن ـح ــو جـلــي
طـبـيـعــة ال ـع ــاق ــة ال ـت ــي ت ــرب ــط مـشـيـخــات
الخليج باملستعمر القديم والجديد؛ هي
َ
املستخدم
عــاقــة الـتــابــع بالسيد ،عــاقــة
بالرئيس ،عالقة العبد بمالك العبيد.
هـ ـ ــذه املـ ـق ــدم ــة ض ـ ــروري ـ ــة ل ــإيـ ـض ــاح أن
مشيخات الخليج ليست مستقلة ،وأنها
ً
ً
ل ـي ـس ــت دوال أص ـ ـ ـ ــا .هـ ــي م ـس ـت ـع ـمــرات

غـيــر رسـمـيــة تــابـعــة لـلـسـيـ َـديــن فــي لـنــدن
وواشـ ـنـ ـط ــن .ف ـع ـنــدمــا قـ ـ ــررت بــري ـطــان ـيــا
االنسحاب مــن منطقة الخليج الفارسي
(ع ـم ـل ـي ــا :م ـن ــح امل ـش ـي ـخ ــات االسـ ـتـ ـق ــال)،
نـجــد أن املـشــايــخ هـنــاك أصــابـهــم الـحــزن
وال ـ ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ـ َـوار وال ـ ـغ ـ ــم وال ـ ـ ـفـ ـ ــزع واإلح ـ ـب ـ ــاط
واالكـ ـتـ ـئ ــاب وص ـ ـ ــاروا ي ـن ـت ـفــون شـعــرهــم
وي ـش ـقــون قـمـصــانـهــم وي ـل ـقــون بــال ـتــراب
عـ ـل ــى رؤوسـ ـ ـه ـ ــم ويـ ـ ـض ـ ــرب ـ ــون ب ــأك ـف ـه ــم
صـ ـ ـ ــدورهـ ـ ـ ــم ،وف ـ ـت ـ ـحـ ــوا م ـ ـجـ ــالـ ــس عـ ـ ــزاء
ل ـي ـع ـل ـنــوا ف ـي ـهــا مـ ـج ــددًا والء هـ ـ ــم األبـ ــدي
للسيد اإلنكليزي ،مطالبني إيــاه بالبقاء
رافـضــن «االس ـت ـقــال» .بــل إنـهــم عرضوا
ت ـمــويــل ك ـل ـفــة اس ـت ـع ـبــادهــم ك ــي تحتفظ
بـهــم ع ـب ـي ـدًا ،لـكــن ل ـنــدن لــم تـكــن لتتخلى
عــن ث ــروات الخليج ،ولــذلــك استمرت في
ممارسة سيادتها عليها عبر ما ُيعرف
بــاالس ـت ـع ـمــار غ ـيــر ال ــرس ـم ــي (informal
ً
 )empireم ــا هـ ــدأ ق ـل ـيــا م ــن روع عـبـيــد
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن /الـ ـح ــادي وال ـع ـشــريــن.
وهذا يذكرني بقول أحد مسؤولي وزارة
الخارجية األملانية لي ردًا على تعليقي له
بأنهم في الغرب يتحالفون ويصادقون
قوى التخلف التي تناقض ّكل ما ّ
يدعون
أنهم يمثلونه من حداثة وعلمانية ،فقد
أجــابـنــي بـصــراحــة غـيــر مـعـهــودة :هــؤالء
ل ـي ـســوا أص ــدق ــاء ن ــا وال ح ـل ـف ــاء ن ــا .إنـهــم
عمالؤنا وعليهم تنفيذ أوامرنا ،وعندما
يـ ـتـ ـلـ ـك ــأون ،ن ــزي ـح ـه ــم ونـ ــأتـ ــي ب ـغ ـيــرهــم.
لـنـتــذكــر كـيــف أم ــرت بــريـطــانـيــا زاي ــد بن
ن ـه ـي ــان بـ ـط ــرد أخـ ـي ــه شـ ـخـ ـب ــوط ،وك ـيــف
أن ـه ــا ف ـع ـلــت األم ـ ــر ذاتـ ــه م ــع ق ــاب ــوس بن
سعيد الذي أطاح بوالده ،وأيضًا بشيخ
قـطــر (األم ـيــر ال ــوال ــد) ال ــذي أط ــاح ب ــدوره
بوالده الــذي أطــاح بــدوره بالجد وبابنه

البكر ،وإزاحــة الشيخ صقر في الشارقة،
والقائمة تطول.
ال ـك ــات ــب داي ـف ـي ــد وي ــريـ ـن ــغ ،وهـ ــو بــاحــث
إنكليزي خـ ّّـريــج جامعتي لندن وأنغليا
َرس ـ ِـك ــن ي ـلــخــص م ـض ـمــون مــؤل ـفــه ال ــذي
ً
يـحــوي  23ج ــدوال وم ـص ــورًا بــال ـقــول :إن
الفصل األول «إرث اإلمبراطورية» يوضح
كـيــف ول ــدت ال ـعــاقــة األنـغـلــو-املـشـيـخـيــة
وت ـطــورت الحـقــا مــن خــال صـعــود القوة
اإلم ـبــريــال ـيــة (قـ ــل :االس ـت ـع ـمــاريــة – ز م)
البريطانية في الشرق األوسط وهبوطها
وظ ـ ـهـ ــور الـ ـنـ ـف ــط ك ـ ـمـ ــورد اس ـت ــرات ـي ـج ــي
رئيس وتأسيس نظام الــدولــة اإلقليمي
تـ ـح ــت الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة (أي:
االس ـت ـع ـمــاريــة) وال ـت ـحــدي ال ــذي تفرضه
القوى الوطنية املحلية والقوة الصاعدة
ل ـلــواليــات املـتـحــدة وال ـت ـحــول الـكـبـيــر في
العالقات بــن اململكة املتحدة والخليج.
ك ـم ــا ي ــؤك ــد ال ـك ــات ــب ض ـ ـ ــرورة ف ـه ــم ك ــون
ً
نفط وغــاز الخليج أوال كمصدر للطاقة
ال ـج ـي ــواس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وث ــانـ ـي ــا ك ـم ـصــدر
للطاقة وثالثًا كموقع لتراكم رأس املــال
لشركات الطاقة في العالم ،ورابعًا كمولد
للعائدات الضخمة (البترودوالر) للدول
املنتجة التي يعاد تدويرها في االقتصاد
العاملي لصالح القوى الرأسمالية الكبرى
مثل اململكة املتحدة .كما يوضح أهمية
ثروات املشيخات لبريطانيا ،ما يدفعها
إل ـ ــى مـ ـس ــاع ــدة ش ـي ــوخ ـه ــا ف ــي مــواص ـلــة
أســالـيــب حكمهم ال ـعــائــدة إل ــى الـعـصــور
الحجرية.
الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل ال ـ ـ ـثـ ـ ــانـ ـ ــي (ال ـ ـ ـن ـ ـ ـفـ ـ ــط وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاز:
الـ ـج ــائ ــزة االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة)
ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول ب ــالـ ـبـ ـح ــث ال ـ ـص ـ ـفـ ــات ال ـ ـثـ ــاث
األولـ ـ ـ ـ ــى ويـ ـ ـ ـ ــدرس أهـ ـمـ ـي ــة ال ـخ ـل ـي ــج فــي

ظهور
النفط كمورد
استراتيجي
وتأسيس نظام
الدولة اإلقليمي
تحت السيطرة
اإلمبراطورية
اس ـت ـه ــاك ال ـط ــاق ــة ف ــي امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
وال ـق ـي ـم ــة ال ـج ـي ــوس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة األوس ـ ــع
ل ـ ـل ـ ـه ـ ـيـ ــدروكـ ــربـ ــونـ ــات الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـهــا
وللواليات املتحدة.
ي ــوض ــح ال ـف ـصــل ال ـثــالــث (الـنـيــولـيـبــرايــة
البريطانية ورأسمالية الخليج :مكمالن
لبعضهما) كيفية تـطــور اقـتـصــادات كل
م ــن املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة وال ـخ ـل ـيــج بـطــريـقــة

امللكية وشرعيتها املسيحية الدينية.
م ــن خـ ــال وضـ ــع ال ـش ـخــص ال ـتــاري ـخــي
ل ـي ـس ــوع امل ـس ـي ــح ف ــي بـ ـ ــؤرة االه ـت ـم ــام،
انتزعت مثل هذه الدراسات السلطة من
التعاليم الع ِق ِد َّية للمسيح في الكنيسة
وتـ ـ ـح ـ ـ ّـدت ش ــرعـ ـي ــة ال ـك ــري ـس ـت ــول ــوج ـي ــا
للسلطة السياسية للملوك والحكام.
نهج الكاتب تجاه األمة يتأثر بدراسات
بـنــدكــت أنــدرســن ح ــول املـعـنــى الثقافي
للقومية التي تؤكد طابعها التخيلي.
اه ـت ـم ــام ــه بــامل ـع ـنــى ال ـث ـق ــاف ــي الـ ـ ــذي تــم
إنـ ـ ـش ـ ــاؤه مـ ــن خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـص ــوص،
يقنعه ب ــأن الــدولــة الـقــومـيــة ال يمكنها
مواجهة التحديات العاملية اليوم وهو
ال يخفي رغبته الصريحة في «تجاوز
األمــة املتخيلة إلــى نظام عاملي مــا بعد
وطني».
أما فصول املؤلف ،فهي:
املقدمة
 )1كتابة سيرة يسوع املسيح في زمن
العصبية القومية.
 )2األرض املقدسة كوطن.
 )3تخيل أمة .يسوع املسيح شاليرمخر
معلم األمة.
 )4أمة بروتستانتية :شتراوس ويسوع
املسيح لألمة األملانية.
 )5ال ـق ــري ــب واألجـ ـنـ ـب ــي :حـ ـي ــاة ي ـســوع
املسيح في استشراق رينان.
 )6أم ـ ـ ــة ذك ـ ـ ــوري ـ ـ ــة :املـ ـشـ ـه ــد األخـ ــاقـ ــي
والـطـبـيـعــة الـقــومـيــة ف ــي مــؤلــف ج ــورج
آدم سـمــث «ج ـغــراف ـيــة األرض املـقــدســة
التاريخية».
 )7ي ـســوع املـسـيــح أب ـعــد م ــن العصبية
الـقــومـيــة :تخيل عــالــم مابعد العصبية
القومية.
Jesus and the Rise of Nationalism: A
New Quest for the Nineteenth Century
Historical Jesus. i.b. tauris (2011). 272
pages. halvor moxnes.

ً
تكمل كال منهما ،مع حاجة بريطانيا إلى
اجتذاب التدفقات املالية وتأمني أسواق
تصدير مربحة تضاهيها فوائض رأس
امل ــال الـكـبـيــرة فــي دول الـخـلـيــج والـطـلــب
املحلي املتزايد.
الفصل الرابع (مدى أهمية ثروة الخليج
للرأسمالية البريطانية) يوضح تفاصيل
األب ـع ــاد املختلفة لـلـتـجــارة واالسـتـثـمــار
األنـغـلــو-الـعــربـيــة ال ـيــوم وي ـحــاول التأكد
بــدقــة مــن مــدى أهمية ال ـثــروة الخليجية
ل ـلــرأس ـمــال ـيــة ال ـبــري ـطــان ـيــة إذ ال يهمها
باملعنى االقتصادي الضيق.
ي ـ ـش ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـصـ ــل الـ ـ ـخ ـ ــام ـ ــس (ت ـس ـل ـي ــح
االس ـت ـبــداد) يـشــرح دور عـقــود األسـلـحــة
الكبرى التي يمولها البترودوالر في دعم
الصناعة العسكرية في اململكة املتحدة.
ي ـل ـقــي ال ـف ـص ــل ال ـ ـسـ ــادس (االن ـت ـف ــاض ــات
العربية وحرب اليمن) نظرة فاحصة على
كيفية عمل هــذه الــروابــط العسكرية في
املمارسة العملية من خالل دراسة اثنتني
م ــن أه ــم ال ـح ـل ـقــات ف ــي ت ــاري ــخ ال ـعــاقــات
ب ـ ــن املـ ـمـ ـلـ ـك ــة امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ودول م ـج ـلــس
ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي وه ــي االن ـت ـفــاضــات
العربية والحرب على اليمن ،مبينًا كيف
تحركت لدعم حلفائها املحليني بما في
ذلــك زي ــادة مبيعات األسـلـحــة والـتـعــاون
ال ـع ـس ـك ــري األوثـ ـ ـ ــق فـ ــي الـ ـ ـح ـ ــاالت ال ـتــي
تـعــرضــوا فيها للتهديدات مــن الــدعــوات
الشعبية للديمقراطية وعندما شاركوا
ف ــي ال ـ ـصـ ــراع الـ ـ ــذي ت ــده ــور إل ـ ــى ك ــارث ــة
إنسانية.
AngloArabia: Why Gulf Wealth Matters to Britain . polity press (2018). 222
pages. david wearing
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أوراق

نقش عين المريفق
(عين عبدات)
زكريا محمد *
ُ
فــي ع ــام  1979اكــتـشــف نـقــش عــر ّبــي  -نبطي يـحــوي فــي مــا ُيعتقد
بيتني مــن الشعر الـعــربــي .وقــد وقـتــه نــاشــروه بنهاية الـقــرن األول
امل ـيــادي وبــدايــة الـثــانــي (ب ــن  125-80م) .ب ــذا فـهــو ي ـقـ ّـدم لـنــا أقــدم
ن ـ ّـص شـعــري عــربــي قـبــل اإلس ــام ب ـ  500سـنــة تـقــريـبــا نملكه حتى
اآلنُ .عثر على النقش في «عني املريفق» أو «عني عبدات» كما دعاه
اإلسرائيليون .وتقع العني على مبعدة أربعة أو خمسة كيلومترات
من مدينة «عبدات» النبطية في النقب في فلسطني .والحق أن االسم
هو «عـبــادة» وليس «عـبــدات» ،نسبة لإلله العربي القديم «عبادة»
الذي تسمى باسمه عدد من امللوك األنباط.

َ
َ
َ َ
َ
الفد ُ
يد والف ْدف َدة صوت كالحفيف .ف َّد َي ِف ُّد ف ّدًا
شدته َ ،وقيلِ :
وقيلَ :
َ
وفــدي ـدًا وف ـ ْـدف ـ َـد ِإذا ا َشـتـ ّـد صــوتــه» (لـســان ال ـعــرب) .بــذا يجب قــراءة
َّ
املقتبس هنا .وانطالقًا من
الكلمة بالتشديد« :فــدًا» كما
وردت في َ َ
َ
ْ ُ
هذا ،تقرأ الجملة كلها« :فيف َعل ال ف ّدًا وال أثرًا» .واملعنى :أنه يفعل ما
يفعله من دون أن نسمع له فديدًا ،أي صوتًا ،أو نلمس له أثرًا .وبناء
على هذا ،فلدينا جملة عربية معقولة جدًا.
ونقول معقولة وال نقول متينة ألننا نشعر أن كلمة «فيفعل» لينة
أكثر مما يجب ،وحديثة أكثر مما يجب ،بالنسبة إلــى نــص بهذا
بالتعبير الرزين املتماسك املتقن ،الذي
قورنت
القدم ،خاصة إذا ما
ََ
َ
يوحي بعمق الزمن« :ال ف ّدًا وال أثرًا» .بناء عليه ،نقترح أن خطأ ما
حدث في قــراءة هذه الكلمة .وإذا صحت هذه الفرضية ،فاقتراحنا
أنها يجب تقرأ «فيوغل» .أي أننا يجب أن نقرأ العني غينًا ،وهذا أمر
شرعي تمامًا .فالعني النبطية تمثل حرفني عربيني :العني والغني
معًا ،إذ ليس هناك حرف غني فيها .أما الفاء الثانية في «فيفعل»
فنعتقد أنه تجب قراءتها واوًا .والتشابه بني حرفي الفاء والواو في
الخط النبطي يتيح حصول الخلط بينهما .وإليك نماذج من حرفي
الواو والفاء في النقش الذي نحن بصدده:

معبد مدينة عبادة النبطية في النقب في فلسطين

النقش مكون من ستة أسطر؛ ومكتوب بالحرف النبطي .لكن ثالثة
من األسطر باللغة النبطية وسطران باللغة العربية .أما السادس،
وهو يحمل توقيع صاحب النقش ،فمختلف عليه .فهناك من يقول
إنه كتب بالنبطية ،وهناك من يقول :بل بالعربية.

النقش

أما الجزء العربي من النقش في السطرين الرابع والخامس فيقول
بالحروف العربية:
«فيفعل ال فدا وال أثــرا .فكن هنا يبغنا املوتو ال أبغه فكن هنا أرد
جرحو ال يردنا»
وقراءة الناشرين نافيه وشاكد هكذا:
«وي ـف ـعــل [جـ ــرم إل ـهــي ال ـك ـتــاب] لـيــس مل ـكــافــأة أو تـفـضـيــل .وعـنــدمــا
يقصدنا املوت ال تدعه [أيها اإلله عبادة] يقصدني .وعندما يصيب
مرض أو جرح ،ال تدعه يصيبنا».
أما سعيد أبو الحب العراقي -األميركي فقد قطع أبو الحب النقش
كما يلي:
ُ
«فيفع ــل ال َ ِفدا وال أثرا فكــان هنــا َي ْب ِغنـا
ُ
املوت ال ْأبغ ُه من ُهنا َأد ُد ُج ٌ
رح ال ُي ْر ِدنا» (أبو الحب ،مصدر سابق).
وتبعًا لهذا التقطيع ،فنحن مع شعر عربي كالسيكي .لكن لألسف
يمكن القول إن ما في النقش بهذا التقطيع ليس شعرًا عربيًا .فهو
يفتقر للوزن ،رغم أن الباحث يريد إيهامنا بوجود قافية وروي ،عن
طريق وضــع «يبغنا» تحت «يــردنــا» و«أث ــرا» تحت «هنا» .كما أنه
يكاد يكون بال معنى تقريبًا.
أمــا أن ــا ،ف ــأرى أن الـنــص نــص جـنــائــزي ،وأن ــه مقسوم إلــى قطعتني
منفصلتني تمامًا من حيث الشكل واإليقاع:
القطعة األولى :وهي جملة« :فيفعل ال فدًا وال أثرًا» .وهي شطر بيت
شعر كالسيكي.
القطعة الثانية :وهي ما تبقى من النص« :فكن هنا يبغنا املوت ال
أبغه .فكن هنا أرد جرح ال يردنا» .وهي جزء من أغنية جنائزية.

إل ــى يميننا كـلـمــة «فـيـفـعــل» ،وتـحـتـهــا كـلـمــة «فـ ــدا» .وإل ــى يـســارنــا
كلمة «وال» وتحتها كلمة «امل ــوت ــو» .وكـمــا ن ــرى فــالــواو فــي وســط
كلمة «املوتو» تشبه بشدة الفاء في كلمة «فكن» .صحيح أن الشكل
ً ّ
األصـلــي للفاء هــو الــذي فــي كلمة «فيفعل» ،وهــو يملك ذيــا يتجه
ً
لـلـيـســار مـشـكــا مــا يـشـبــه ال ــزاوي ــة .لـكــن ن ــرى ف ــاء فــي كـلـمــة «فـكــن»
ً
بال ذيــل ،وهــو ما يجعلها شبيهة جـدًا بــالــواو ،التي ال تملك ذيــا.
فالكتابة اليدوية ،وخاصة على الصخر ،قد تنحرف بشكل الحرف
األصلي ،ما يجعله يقترب من شكل حرف آخر .من أجل هذا صارت
فاء «فكن» مثل «واو» «املوتو».
كــذلــك يمكن لشحطة أحــدثـهــا الــزمــن أسـفــل حــرف ال ــواو أن تجعله
يظهر كما لو أنــه فــاء بذيل .ونظن أن هــذا ما حــدث مع حــرف الفاء
الثاني في «فيفعل» .فقد جعله انحراف عند نقشه ،أو شحطة أسفله،
يتبدى كحرف فاء ،في حني أنه حرف واو .الكلمة إذن في األصل هي
«فيوغل» ،لكن شيئًا ما أدى إلى أن تبدو وكأنها «فيفعل».
ولو صح فرضنا ،فسنكون أمــام جملة عربية متينة جـدًا« :فيوغل
ال فـ ّـدًا وال أث ـرًا» .جملة تعطي إحساسًا َقويًا بالزمن .وجــذر «وغل»
َ َ
ً
الشيء ُوغــوال :دخل
«وغــل في
والذهاب بعيدًا جدًا:
يعني االختفاء
ُ
َ
ـوارى َبــه ،وقــد خ ـ َّـص ذلــك بــالـشـ َـجــر فـقـيــلََ :وغ ــل الــرجـ َـل َيـ ِـغــل
فـيــه وت ـ
َ
ً َ ْ ً
َ
ذهب وأ َ
وتوارى فيهَ .
ُ
بعد...
ل:
غ
وو
الشجر
في
دخل
ي
أ
ال
غ
وو
َ
َ َّ
وغوال َ ْ َ
َ
َ
َ
وكــذلــك أوغــل في البالد ونحوها .وتــوغــل في األرض :ذهــب فأبعد
الذهاب َ مع االستعجال:
فيها» (لسان الـعــرب) .كما أن الوغول هو
َ
َ
ُّ
داخـ ــل ف ــي ش ــيء ُدخ ـ ــول مـسـتـعـ ِـجـ ٍـل ف ـق ــد أ ْوغ ــل ف ـي ــه» (لـســان
«وكـ ــل ِ
العرب) .وبناء على هذا ،يكون الحديث في النص عن ميت ما .ميت
ً
ذهب مستعجال ،أوغل واختفى ،من دون أن يترك وراءه في رحلته
ُ
ُ
ُ
ّ
صوتًا يسمع ،أو أثرًا يقص ويتبع ،كي يهتدى إليه.
وإذا كان الحديث عن ميت ،فإن من املفترض أن يكون النص النبطي
نصًا تــذكــاريــا لـهــذا املـيــت .وه ــذا يعني أن مــن املحتمل أن يـكــون له
قبر ما في نقطة قريبة جـدًا من النقش ،الــذي ُحفر على صخرة ال
ً
ترتفع كثيرًا عن األرض .وإذا كانت الكلمة «فيوغل» فعال ،أي يذهب
ً
مستعجال ،فإن من املحتمل أن يكون امليت مات في مقتبل عمره في
معركة ،وقبل أن يحني األوان.
وبـهــذه الـقــراءة نكون قــد حصلنا ،فــي مــا يـبــدو ،على وثيقة تحمل
شطر بيت شعري عربي يعود إلى نهاية القرن األول امليالدي أو في
زمــن قريب من ذلــك .وهــو منشأ على األوزان نفسها التي عرفناها
بعيد اإلســام ،أو على األقــل على بعض هــذه األوزان .إذ أن الشطر
يبدو من البحر الطويل (فعول ،مفاعيلن ،فعول ،مفا).

القطعة األولى

القطعة الثانية

قرئت القطعة األولى« :فيفعل ال فدًا وال أثرًا» ،من قبل االتجاه الغالب
على أنها تعني عمومًا« :فيفعل ما يفعل من دون انتظار تعويض
وال تـفـضـيــل» ،مــع خ ــاف ح ــول مــن هــو ال ـفــاعــل .أي أن كـلـمــة «ف ــدا»
فهمت على أنها مــن جــذر «فــدا ،فــدى» الــذي يعطي معاني :الشراء
والتعويض والتخليص والفداء .وكان هذا هو الخطأ األكبر الذي
أوصــل إلــى انبهام الـنــص .وتبعًا لهذا الفهم الخاطئ ،قرئت كلمة
«أثرا» على أنها من اإليثار .فالفداء يقتضي اإليثار.
ـوت ،مــع اختالف
والـحــق أن «ف ــدا» مــن جــذر (ف ــدد) الــذي يعني الـصـ
حــول مــا إذا كــان هــذا الـصــوت عاليًا أم خفيضًا« :الـ َـفــديـ ُـد :الـصـ ُ
ـوت.

نـمـضــي اآلن إل ــى الـقـطـعــة الـثــانـيــة ،ال ـتــي نقسمها إل ــى قـسـمــن من
أهزوجة جنائزية.
القسم األول:
قــرئ عند الغالبية الساحقة مع إضافة الحركات على هــذا النحو:
«فـكــان هنا يبغينا املــوت ال أبغيه» ،أي بمعنى :يطلبنا املــوت وال
أطلبه.
ورغــم أن قــراءة الكلمتني «يبغينا» و«أبغيه» بالغني قــراءة ممكنة،
فنحن نــرى أن االحتمال األقــوى واألفـضــل هــو قراءتهما بالعني ال
بالغني« :يبعنا املوت ال أبعاه» .أي أنهما من جذر «بعى» ال من جذر

رسم
النقش
من ب.
يرديني

«بغى» بمعنى طلب .وجذر «بعى» يعني الجرم والجنايةَ :
«الب ْعو:
َ
الجناية والجرم .وقد بعا :إذا جنى .يقالَ :بعا َي ْب ُعو َ
َ
وي ْب َعى .وبعى
ويـ ْـبـ ُـعــوه َبـ ْـع ـوًاْ :
الـ َّـذ ْنـ َـب َيـ ْـبـعــاه َ
اجـتـ َـرمــه واكـتـسـبــه ...وق ـ َـال ابــن سيده
َ َ ْ َ
ْ ََ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
في ترجمة بعي بالياء :بعيت أب ِعي مثل اجترمت وجنيت» (لسان
الـعــرب) .بالتالي ،يجوز لنا أن نقول :يبعونا ،يبعانا ،أو يبعينا،
باملعنى ذاته.
إذن ،فالكلمات األربــع «يبعينا املوت ال أبعاه» ،وهي تعني :يجني
علينا املــوت وال يجني عليه .أي عمليًا يطلبنا وال نطلبه .فهو قد
مات ،ولم يعد من مجال لكي يطلبه املوت من جديد.
تتبقى إذن كلمة «فكن» في جملة« :فكن هنا» .وقد قرئت عند الجميع
على أنها «فكان هنا» .واقتراحنا أن الكلمة يجب أن تظل كما هي،
أي من دون زيادة األلف وتحويلها إلى «فكان» .فنحن نفترض أنها
يعطي ْ معنى االستتار واالخـتـفــاء والسكن:
مــنَ ْجــذر «كـنــن» ،الــذي
َ ُ
ّ
ْ َ ُ
َ
«كنن ُت الـشـ َ
ّ
واحتجوا بقوله َّجل
ـيءَ :ســتـ ْـرتــه ،وأكننته في صــدري.
َ
ُ
ْ
ُ ُ ُ ُ
ُ
َ ْ
ُ
ْ
َ
وبقوله« :ما ت ِكن صدورهم»  ...والكنة:
وعز« :كأنهن بيض مكنون»،
َ
ْ
والجمع َكنن» (ابــن دريــد ،جمهرة اللغة).
ِمخ َدع أو َرف في
البيتُ َّ ،
ُْ
ُ
ُّ
ُّ
والكن:
وستره.
والكن ٌانِ :وقاء كل
ٍ
والكن ٌة َ ِ
«الكن َ ْ ِ
يضيف اللسانِ :
شيء ِ
َ
َِ َ
وجعل
العزيز:
التنزيل
ـي
ـ
ف
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ـ
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ـ
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ـ
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والجمع
البيت أيـضــا،
ِ
َ َ َّ َ َّ َ
َ َّ
َ َ ُ ُّ َ ّ ُ
َْ
الجبال أكنانًا ...وكن الشيء يكنه كنًا وكنونًا وأكنه وكننه:
لكم من
ِ
ستره» (لسان العرب).
وتشديد النون:
بناء عليه ،يجب قــراءة الكلمة بفتح الفاء والكاف
َ
َ َ ّ
«فكن هنا» بمعنى :استتر واختفى ،أو بمعنى :سكن وق ّر .أي على
أنها فعل ماض.
وهكذا فالجملة كلها تقرأ:
َ َّ
فكن هنا
يبعينا املوت ،ال أبعاه.
القسم الثاني يقول:
«فكن هنا :أرد جرحو ال يردنا»
وتكرار جملة «فكن هنا» مرة ثانية يؤكد أنها الزمة يجري تكرارها،
وهو ما يؤكد أننا في الواقع مع طراز من الترنيم والغناء .أما كلمة
«أرد» ،فنقترح أنها في األصل «أرده» بالهاء ،وأن جرم إلهي الكاتب
أسقط الهاء سهوا حرف الهاء منها فصارت «أرد» وهو ما أدى إلى
أن يتشوش الباحثون تشويشًا تامًا بخصوص النص ومعناه .بذا
َ َّ
فالجملة كلها تقرأ« :فكن هنا :أرداه جرح ال يردينا» .واملعنى واضح
تمامًا حتى من دون شرح .فقد أردى امليت جرح .بذا فالدعاء أن ال
يردي الجرح اآلخرين وأن ال يخترمهم مثله «أرداه الجرح ،فليته ال
يردينا».

تناظر
بناء على ما سبق ،يمكن مالحظة أن الترنيمتني بنيتا على التناظر:
يبعينا في مقابل يردينا
أبعاه في مقابل أرداه
في حني أن املوت هو الجرح.
ويمكن تصوير هذا التناظر بالشكل أدناه:

وهذا التناظر هو الذي أقنعنا أن هاء سقطت من آخر كلمة «أرد».
فـلــديـنــا ضـمـيــر جـمــاعــة «ن ــا» فــي مـقــابـلــه ضـمـيــر جـمــاعــة «ن ــا» .بــذا
يـفـتــرض أن يـكــون لــديـنــا ضمير غــائــب فــي مـقــابــل ضمير الـغــائــب،
أي يفترض أن نضيف «ال ـهــاء» إلــى «أردى» .فإضافة الـهــاء تجعل
تحل لنا لغز املعنى.
التناظر واضحًا وأكيدًا ،إضافة إلى أنها ّ
النتيجة إذن ،أن ـنــا مــع غ ـنــاء جـنــائــزي م ــوق ــع ،ي ـقــوم عـلــى التناظر
والقلب ،أو على التناظر املقلوب .وفي هذا الغناء شبه ما ببعض
أنواع الغناء الشعبي العربي الحالي الذي يعتمد على الرد والقلب،
مثل «املردود» الشامي.
* شاعر فلسطيني

