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لبنان

لبنان
قضية اليوم

العسس مكشوف الوجوه
إبراهيم األمين
األمـ ــر ل ــم ي ـتـ ّـم ف ـج ــأة .مـنــذ وق ــت غير
ق ـص ـيــر ،جـ ــرى إق ـن ــاع ق ــائ ــد الـجـيــش
ال ـع ـم ــاد ج ــوزي ــف عـ ــون ب ــأن ــه أق ــوى
امل ــرشـ ـح ــن ل ــرئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة.
وتـعــزز األمــر بعد كثرة الحديث عن
صـحــة رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،الـعـمــاد
ميشال عون ،والنشاط االستخباري
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الـ ـطـ ـب ــي ال ـ ـقـ ــائـ ــم ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان مــع
م ـس ـت ـش ـف ـي ــات وأط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وم ــرافـ ـق ــن
مل ـع ــرف ــة أح ـ ـ ــوال ال ــرئ ـي ــس ال ـص ـح ـيــة:
أوقــات نومه ،عمل جهازه العصبي،
س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذروة ف ـ ـ ــي الـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــاط،
ضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـ ـش ـ ــرود والـ ـنـ ـسـ ـي ــان ،إ ّ
الجهد العضلي .وهــو ملف موجود
أيـ ـض ــا لـ ـ ــدى ق ــائ ــد الـ ـجـ ـي ــش ن ـف ـســه.
طـبـعــا ،جــوزيــف ع ــون ي ـحـ ّـب ميشال
عـ ــون ،واألخ ـي ــر عـنــدمــا أق ـنــع الـقــوى
ّ
بأهليته لتولي
السياسية في البالد
م ـن ـصــب ال ـق ــائ ــد الـ ـج ــدي ــد لـلـجـيــش،

قراءته
مشكلة القائد في
ّ
الناقصة لواقع المؤسسة
ّ
العسكرية ولواقع البالد ولنوعية
التغييرات التي طرأت عليها
كـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـردد ع ـ ـبـ ــارتـ ــن ع ـ ـلـ ــى ش ـكــل
ّ
ثابتتني :نظيف ال يمد يده على املال
ال ـعــام ،مهني يـهـتـ ّـم بتطوير ق ــدرات
ّ
مهتم بالسياسة ،وال
الجيش وغير
طموحات رئاسية عنده .وطبعًا ،كان
الرئيس عون يرفق كل هذه الصفات
ب ــالـ ـض ــرب ع ـل ــى صـ ـ ـ ــدره :امل ــوض ــوع
عـنــدي ،جــوزيــف عــون ليس مرشحًا
ل ـلــرئــاســة ،ول ــن ي ـك ــون ع ـن ــده ج ــدول
أعمال خارج املؤسسة العسكرية ،ال
داخليًا وال خارجيًا!
داع هـنــا إلي ـ ــراد آخ ــر رأي
لـيــس م ــن ٍ
للرئيس عون في ما قاله سابقًا .وال
حاجة إلــى شــرح مــا طــرأ على عالقة
الــرجـلــن خــال السنتني األخـيــرتــن.
لـكــن املـفـيــد ف ــي األم ــر أن ف ــي القصر
الـجـمـهــوري ،ال ـيــوم ،مــن يتعامل مع
قــائــد الجيش الـحــالــي على أنــه أحد
املــرش ـحــن األق ــوي ــاء لـلـجـلــوس على
الكرسي الرئاسي!
حتى هذه اللحظة ،تبقى األمــور في
مـكــان مـقـبــول .لـكــن الـجــديــد أن قائد
الجيش كان ينفي كل صلة له بامللف

ال ــرئ ــاس ــي تــرش ـي ـحــا أو ط ـمــوحــا أو
ً
عـمــا .لكنه عـ ّـدل فــي موقفه ،وانتقل
إل ــى ال ـكــام عــن «حـقــه امل ـش ــروع» في
أن ي ـك ــون م ــرش ـح ــا رئ ــاس ـي ــا إلن ـق ــاذ
البالد .والجديد أنه قال بنفسه هذا
الكالم أمام ضباط يثق بأنهم رجاله.
ّ
وردده أي ـض ــا أم ـ ــام ض ـب ــاط يعتقد
أن ـهــم م ـن ــدوب ــون لـ ــدول ف ــي الـجـيــش.
ثــم أعــاد الــروايــة أمــام ضباط يعتقد
أن ـ ـهـ ــم ي ـن ـق ـل ــون كـ ــامـ ــه إلـ ـ ــى ج ـه ــات
أساسية في البالد .وهو ،مع األسف،
ّ
يميز الضباط ووالء هــم انطالقًا من
حسابات كثيرة ،من بينها هويتهم
الطائفية واملذهبية.
ّ
لندع جانبًا النقاش حول حق الرجل
في الترشح لهذا املنصب من عدمه.
إذ ال يوجد في الدستور ما يمنعه من
ذلك ،كما أن ُعرف العقدين األخيرين
يـشـجـعــه ط ــامل ــا تـ ـن ــاوب ث ــاث ــة ق ــادة
لـلـجـيــش ع ـلــى رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة.
ّ
وي ـع ــزز طـمــوحــه الــوضــع ال ـقــائــم في
ال ـبــاد ،حـيــث يـجــري التنظير لــدور
الـجـيــش كمنقذ وس ــط االنـقـســامــات
السياسية القائمة فــي ال ـبــاد .وزاد
ف ــي األمـ ــر ال ـك ــام امل ـب ــاش ــر لـعــواصــم
ع ــرب ـي ــة وغ ــربـ ـي ــة عـ ــن الـ ـح ــاج ــة إل ــى
الـجـيــش ودوره ،بـمــا فــي ذل ــك سعي
بعض كوادر «املنظمات املدنية» ذات
البعد العاملي ،الى خطب ّ
ود القائد،
ّ
بــاع ـت ـبــاره ســل ـمــا يـمـكــن اسـتـخــدامــه
إلط ــاح ــة ال ـس ـل ـطــة ال ـق ــائ ـم ــة ونـقـلـهــا
إلــى ه ــؤالء املدنيني االختصاصيني
اآلدمـيــن املتعلمني والــذيــن يعرفون
م ـخ ــاط ـب ــة ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب ...إل ـ ــى آخ ـ ـ ــره مــن
املعزوفة التي تقودنا مع هؤالء إلى
م ـكــان واح ـ ــد ،ه ــو ال ـس ـف ــارات ولـيــس
أكثر .وواضح هنا أن غالبية «صبية
ال ـس ـفــارات» الـنــاشـطــن فــي «الـشــركــة
الـلـبـنــانـيــة ل ـل ـثــورات املــدن ـيــة» ،ب ــدأوا
م ــرحـ ـل ــة امل ـ ـحـ ــابـ ــاة وفـ ـ ــق ت ــوص ـي ــات
القناصل الذين يعتقدون أن الجيش
ه ــو اإلدارة ال ــوحـ ـي ــدة الـ ـت ــي يـمـكــن
اسـتـخــدامـهــا ف ــي وج ــه امل ـقــاومــة من
ج ـهــة ،وف ــي ع ــزل لـبـنــان ع ــن املنطقة
مــن جـهــة أخ ــرى .وال ـعــزل هـنــا يعني
سـ ــوريـ ــا ،ألن «ج ـم ــاع ــة الـ ـسـ ـف ــارات»
ال يـعــرفــون م ــاذا يــوجــد عـلــى حــدود
لـبـنــان الـجـنــوبـيــة ،بــل يـعــرفــون أم ـرًا
واح ـ ـ ـ ـدًا ،وهـ ــو أن ال ـج ـي ــش ي ـج ــب أن
ّ
ي ـكــون «ال ـح ـي ـلــة» ال ـتــي تـمــكـنـهــم من
ّ
تسلم السلطة ...ألــم تسمعوا الثائر
الـكـبـيــر الـ ــذي طــالــب دي ـف ـيــد شينكر
بتعيينه وزي ـ ـرًا لـلــدفــاع حـتــى يقدر

على مواجهة حزب الله في كل لبنان!
ّ
ط ـب ـعــا ،يــت ـ ّكــل ال ـق ــائ ــد ع ـلــى وضـعـيــة
داخلية معقدة .يفترض أن الجيش ال
يــزال املؤسسة ّ
األم عند املسيحيني،

وأنه صار املؤسسة املرغوبة عند كل
خـصــوم ح ــزب ال ـلــه .وص ــار الضباط
ي ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ـ ّـدرون :حـ ـت ــى ول ـ ـيـ ــد ج ـن ـب ــاط
وسمير جعجع يريدان الجيش!

ال ـقــائــد يـعـتـبــر «ج ــدي ــا» أن الـجـيــش
يـمـلــك م ــن ال ـق ــوة واملـ ـ ــواد واملـ ـه ــارات
ّ
مــا يـمــكـنــه مــن اإلم ـس ــاك بــالـبــاد في
ساعات قليلة .وهو يثق بأن برنامج

املساعدات األميركية والبريطانية له
سيمنحه عناصر القوة التي تبقيه
على قيد الحياة ولو انهارت الدولة
ك ـل ـهــا ،وخ ـصــوصــا أن ــه س ـمــع كــامــا

أمـيــركـيــا ـ ـ ـ ـ بــريـطــانـيــا واض ـحــا حــول
ض ـ ـ ــرورة ت ــوف ـي ــر روات ـ ـ ــب وح ــاج ــات
العسكريني مهما حصل فــي البالد.
وهـ ــو أي ـض ــا ي ـت ـص ـ ّـرف ع ـلــى أس ــاس
أن ال ـقــاعــدة الشعبية املسيحية في
لبنان ،كما املرجعية الدينية ،تمنحه
الـبــركــة الـكــافـيــة لحمايته سياسيًا،
وأن خصومه في الساحة املسيحية
ل ـي ـس ــوا أقـ ــويـ ــاء ب ـم ــا ي ـك ـفــي لـعــرقـلــة
دوره ك ـق ــائ ــد ل ـل ـج ـيــش أو كـمــرشــح
رئــاســي .وه ــذا مــا جعله يـعـ ّـد جــدول
أعمال يتضمن املهادنة أو املشاكسة
م ـ ــع ك ـ ــل امل ــرشـ ـح ــن لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،مــن
ج ـب ــران بــاس ـيــل إل ــى سـمـيــر جعجع
إلــى سليمان فرنجية ،علمًا بــأنــه ال
يـقـيــم وزن ــا لـكــل املــرشـحــن اآلخــريــن
(هيثم الموسوي)

مخابرات الجيش تفشل في توقيف الزميل مرتضى
ف ـش ـلــت ،أمـ ــس ،مـ ـح ــاوالت م ـخــابــرات
الجيش اللبناني لتوقيف الصحافي
الـ ــزم ـ ـيـ ــل فـ ـ ــي «األخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار» رضـ ـ ـ ــوان
م ــرت ـض ــى ،بـ ـق ــرار م ــن ق ــائ ــد الـجـيــش
الـعـمــاد ج ــوزف ع ــون ،وض ــع موضع
الـتـنـفـيــذ ب ــإش ــارة م ــن امل ــدع ــي ال ـعــام
ال ـع ـس ـكــري ال ـق ــاض ــي ف ـ ــادي عـقـيـقــي.
االدعــاء على مرتضى صدر عن عون
على خلفية ما ّ
عده األخير إساءة إلى
ّ
الـجـيــش .فـشــل الـتــوقـيــف ت ــم بسحب
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
غـ ـ ـس ـ ــان ع ـ ـ ــوي ـ ـ ــدات إش ـ ـ ـ ـ ــارة ت ــوق ـي ــف
مرتضى ،لكونها مخالفة باعتباره
صحافيًا ال يمثل أم ــام جـهــاز أمني،
على أن يحضر مرتضى أمام النيابة
ال ـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة ،ال أمـ ــام مــديــريــة
املخابرات ،يوم االثنني املقبل.
جــاء ذلــك بعدما طوقت آليات تابعة

للجيش والـشــرطــة العسكرية مبنى
قناة «الجديد» ،حيث يعمل مرتضى
من أجل توقيفه ،بعدما أعطى مفوض
الـحـكــومــة ل ــدى املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة،
ف ــادي عـقـيـقــي ،اإلشـ ــارة باستدعائه
إلــى فــرع التحقيق فــي وزارة الــدفــاع
بجرم تضليل التحقيق القضائي في
جريمة املــرفــأ واإلس ــاءة إلــى الجيش
ال ـل ـب ـنــانــي واخـ ـت ــاق ال ـج ــرائ ــم بحق
امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة وع ـ ــدة جــرائــم
أخرى ّ
تمس بهيبة الدولة.
وكانت دوريــة من مخابرات الجيش
قـ ــد ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت إلـ ـ ــى م ـ ـنـ ــزل مــرت ـضــى
أمس ،ودعته إلى الحضور فورًا إلى
التحقيق ،فــي حــن أنــه لــم يــر إشــارة
قضائية على ورقة استدعائه وإنما
تــوق ـيــع م ــدي ــري ــة املـ ـخ ــاب ــرات ،ول ــدى
مــراجـعـتــه املــدعــي ال ـعــام الـتـمـيـيــزي،

ّ
تبي أنهم لم يعطوا أي إشــارة ،وأن
ه ـنــاك إشـ ــارة مــن م ـفــوض الحكومة
لدى املحكمة العسكرية فحسب.
وف ــي الـتـفــاصـيــل أن مــرتـضــى تـنــاول
ع ـل ــى ح ـس ــاب ــه ع ـب ــر «ت ــويـ ـت ــر» قــائــد
الجيش بعد منعه من دخول املحكمة
الـعـسـكــريــة ،حـيــث قـ ــال« :ل ـقــد ارتـكــب
ال ـ ـضـ ــابـ ــط ع ـ ـ ــون ح ـ ـمـ ــاقـ ــة» ،واصـ ـف ــا
الـقــرار بحقه بــأنــه «قمعي ومافيوي
وعشائري» .كذلك ظهر على تلفزيون
«ال ـ ـ ـجـ ـ ــديـ ـ ــد» مـ ـتـ ـح ــدث ــا عـ ـ ــن وجـ ـ ــود
فـ ــرض ـ ـيـ ــات ع ـ ـ ــدة ألسـ ـ ـب ـ ــاب ح ـص ــول
انفجار املــرفــأ ،وهــو شخصيًا ّ
يرجح
فرضية «الحمرنة» التي تشمل قيادة
الجيش السابقة والحالية ،كونهما
لم تتخذا أي إجراء لتفادي االنفجار.
بعد تطويق مبنى «الـجــديــد» أمــس،
أجــريــت ات ـصــاالت أفـضــت إلــى تدخل

الـقــاضــي عــويــدات ،وسحبه الــدعــوى
مــن املحكمة العسكرية ،ومتابعتها
ً
وبناء
لدى النيابة العامة التمييزية.
عـلـيــه ،ج ــرى اس ـتــدعــاء مــرتـضــى الــى
ّ
«التمييزية» االثنني املقبل .وقد كلف
نقيب املحامني ،ملحم خلف ،املحامني
عليا معلم وأنطوان الحويس ومازن
حطيط ،للدفاع عن مرتضى.
ع ـ ـضـ ــو مـ ـجـ ـل ــس ن ـ ـقـ ــابـ ــة املـ ـح ــام ــن
ومفوض قصر العدل املحامي ناضر
ك ـس ـبــار ل ــم ي ــدل ب ـمــوقــف ف ــي أس ــاس
قضية الزميل مرتضى ومــا إذا كان
ك ــام ــه ي ـش ـكــل ج ــرم ــا أو ال لـكــونـهــا
م ـعــروضــة أمـ ــام ال ـق ـض ــاء ،لـكـنــه أث ــار
املسألة من حيث الشكل بحكم اطالعه
الـ ــواسـ ــع ع ـل ــى ق ـض ــاي ــا امل ـط ـب ــوع ــات
ً
وحضوره وكيال في مئات الشكاوى
امل ـقــامــة ضــد اإلعــام ـيــن مـنــذ ،1990

مـشـيـرًا إل ــى أن ال تــوقـيــف احتياطيًا
ف ــي ق ـضــايــا امل ـط ـبــوعــات مـهـمــا كتب
ال ـص ـح ــاف ــي أو اإلعـ ــامـ ــي وورد فــي
ال ـص ـح ـي ـفــة واإلذاع ـ ـ ـ ـ ــة وال ـت ـل ـف ــزي ــون
ت ـحــدي ـدًا ،فـيـمــا ص ــدر ق ــرار م ـبــرم عن
محكمة التمييز يعتبر قضايا مواقع
التواصل االجتماعي قضايا جزائية
ب ـح ـتــة .وأض ـ ـ ــاف« :غ ـي ــر ص ـح ـيــح ما
نسمعه على لـســان مسؤولني وغير
مسؤولني أن الصحافي أو اإلعالمي
يستدعى فقط من محكمة املطبوعات،
إنـمــا يحق للمتضرر أو للشاكي أو
النيابة العامة (إذا كانت قضية حق
عــام) اتخاد صفة االدعــاء الشخصي
أمام النيابة العامة أو تقديم شكوى
م ـب ــاش ــرة أم ـ ــام ق ــاض ــي الـتـحـقـيــق أو
محكمة املـطـبــوعــات ،مــع الـعـلــم بأنه
ال ي ـح ــق ل ـل ـم ـ ّـدع ــي الـ ـع ــام أو قــاضــي

ال ـت ـح ـق ـيــق بــال ـتــوق ـيــف االح ـت ـيــاطــي.
وهنا يستمع املدعي العام أو املحامي
الـعــام الــدي يكلفه إلــى الصحافي أو
اإلعالمي مباشرة أو يحيل الشكوى
أمـ ــام الـضــابـطــة الـعــدلـيــة لــاسـتـمــاع
ْ
إليه ،ولكن هناك نوع من االتفاق بأن
يـحـقــق ال ـقــاضــي ول ـي ــس رج ــل األم ــن
أو الـ ــدرك أو الـضــابـطــة الـعــدلـيــة مع
الصحافي أو اإلعالمي تمامًا كما هو
األم ــر مــع املـحــامــن .وبـعــد أن يحقق
املدعي العام لديه حل من ثالثة :إما
حفظ الشكوى أو قــرار منع محاكمة
أو إحالة امللف أمام قاضي التحقيق
أو أن يحيلها مباشرة أمــام محكمة
املطبوعات».
مـ ــداه ـ ـمـ ــة م ــرتـ ـض ــى م ـ ــن مـ ـخ ــاب ــرات
الـجـيــش اس ـتــدعــت مــوقـفــا م ــن نقابة
م ـ ـ ـحـ ـ ــرري ال ـ ـص ـ ـحـ ــافـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي أكـ ـ ــدت

«موقفها الثابت والــدائــم الــذي سبق
أن اتخذته فــي جميع االستحقاقات
املشابهة بــأن الصحافي ال يمثل إال
أم ــام محكمة امل ـط ـبــوعــات» ،متمنية
ع ـلــى قـ ـي ــادة ال ـج ـيــش «اح ـ ـتـ ــرام ق ــرار
الـنـقــابــة ،واع ـت ـمــاده فــي أي مــراجـعــة
ّ
تخصها مع رجــال اإلعــام،
قضائية
وخصوصًا أن الزميل مرتضى أعلن
اسـتـعــداده للمثول أم ــام الـقـضــاء في
حال االدعاء عليه».
كــذلــك أدان «تـجـ ّـمــع نـقــابــة الصحافة
البديلة» اسـتــدعــاء مرتضى للمثول
أمـ ــام ج ـه ــاز أم ـن ــي ،وت ـط ــوي ــق مبنى
«الجديد» ،معتبرًا أن املرجع الصالح
مل ـح ــاك ـم ــة امل ــدنـ ـي ــن ،وال ـص ـح ــاف ـي ــن
خ ــاص ــة ،ه ــو ال ـق ـض ــاء املـ ــدنـ ــي ،إذ ال
شرعية ملحاكمة مدنيني أمام القضاء
العسكري.

املـفـتــرضــن م ــن خ ــارج ن ــادي الـقــوى
السياسية املعروفة.
ل ـك ــن م ـش ـك ـل ــة الـ ـق ــائ ــد ل ـي ـس ــت ه ـن ــا،
ب ـ ــل ف ـ ــي ق ـ ــراء ت ـ ــه الـ ـن ــاقـ ـص ــة ل ــواق ــع
امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا،
ولواقع البالد ،ولنوعية التغييرات
ال ـ ـتـ ــي طـ ـ ـ ــرأت ع ـل ـي ـه ــا ف ـ ــي الـ ـعـ ـق ــود
ال ـثــاثــة املــاض ـيــةّ .
رب ـمــا هــو ال يــزال
يــرفــض ال ـن ـقــاش م ـعــه ح ــول الــواقــع
ال ـق ـي ــادي ف ــي املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة:
مــن هــم املـحـظـ ّـيــون وم ـ ّـن الــذيــن يـتـ ّـم
ّ
إقصاؤهم ،من هم املفضلون لتولي
مـنــاصــب جــديــة بـمـعــزل عــن رتـبـهــم،
ومن يجب تكليفهم بمهمات فخرية
ق ـبــل خــروج ـهــم إل ــى ال ـت ـقــاعــد .وهــو
غـيــر ق ــادر عـلــى إخ ـف ــاء ه ــذه األم ــور
ع ـنــدمــا ي ـق ــارب م ـســألــة الـتـشـكـيــات
داخــل املؤسسة وفروعها وقطعها،
كما أنــه ال ينتبه إلــى أن الجيش لم
ي ـعــد املـ ـغ ــارة املـقـفـلــة ال ـتــي ال يمكن
الولوج إلى تفاصيلها وحساباتها
وعـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا .وه ـ ـ ــو يـ ـتـ ـج ــاه ــل أن
ك ــل م ــا ف ــي امل ــؤسـ ـس ــة م ـع ـل ــوم عـنــد
الـ ـن ــاس ح ـت ــى ولـ ــو ت ــم ت ـجــاه ـلــه أو
عـ ــدم ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه .ك ـم ــا يـتـجــاهــل
أن ال ـكــل ي ـعــرف حـجــم الـتـضـخــم في
الـجـســم اإلداري وحـتــى فــي الجسم
ال ـع ـس ـك ــري ،ويـ ـم ــارس اإلنـ ـك ــار إزاء
امل ــاحـ ـظ ــات ال ـج ــوه ــري ــة وال ـع ـل ـم ـيــة
ح ــول م ــوازن ــة ال ـج ـيــش وم ـصــاريــف
كـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــار ال ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاط والـ ـ ـ ـ ـ ــوحـ ـ ـ ـ ـ ــدات
امل ـت ـخ ـص ـصــة ،وي ـع ـت ـقــد أن صـفـقــات
األسلحة ،الجيدة منها أو الفاسدة،
ّ
ليست في متناول اآلخرين ،ويتكل
على «وهم» بأن كل محاولة ملساء لة
املــؤسـســة العسكرية إنـمــا هــي مـ ّـس
بالذات اإللهية!
على أن االخـطــر ،هو تقييمه للواقع
السياسي واإلعــامــي واالقـتـصــادي
فــي ال ـب ــاد .قــائــد الـجـيــش يـثــق فقط
بما يقوله له األميركيون عن وقائع
ّ
املنطقة واإلق ـل ـيــم .ويــتـكــل فـقــط على
دعـ ـ ــم األمـ ـي ــركـ ـي ــن وب ـ ـعـ ــض الـ ـع ــرب
ً
للمؤسسة العسكرية ع ـتــادًا وم ــاال،
وي ـف ـت ــرض أن ال ـت ـع ــاون األمـ ـن ــي مع
أجـ ـه ــزة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة
األميركية والبريطانية والفرنسية
وخ ــاف ــه ،يـجـعـلــه ف ــي صـ ــورة ك ــل ما
يحصل مــن حولنا .وهــو يـصـ ّـدق ما
ّ
يعد له في مكتبه الخاص من تقارير
حـ ــول اإلعـ ـ ــام امل ـح ـلــي وال ـخ ــارج ــي،
ويصل إلى خالصات بأن هذا يقبض
م ــن فـ ــان وهـ ـ ــذا ي ـت ـبــع لـ ـف ــان وه ــذا
ّ
يتم ضبطه باتصال وذاك بكلمتني
و«ف ـ ــرك ـ ــة أذن» ،ومـ ـ ــا إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك مــن
مـمــارســات لــم ت ـغــادر عـقــل املؤسسة
العسكرية وال عقل العاملني املدنيني
فيها .لذلك ،فإن ما قام به مع الزميل
رض ــوان مــرتـضــى فــي األي ــام الثالثة
امل ــاض ـي ــة ل ـي ــس غ ــري ـب ــا أو م ـفــاج ـئــا،
ب ــل نـتـيـجــة طـبـيـعـيــة ل ـكــل امل ـقــدمــات
السابقة له.
لكن ،هل يسمح لنا حضرة «القائد
الرئيس» بأن نلفت انتباهه إلى أنه
أمام خيارات ضيقة بسيطة :إما أن

المحامين
نقيب
ّ
في بيروت كلف ثالثة
محامين للدفاع عن
الزميل مرتضى

م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،اسـ ـتـ ـغ ــرب ــت ال ـ ــدائ ـ ــرة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ـ ـيـ ــة مل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة «الـ ـشـ ـع ــب
ي ــري ــد إصـ ـ ــاح الـ ـنـ ـظ ــام» ،ف ــي ب ـي ــان،
«محاصرة مؤسسة إعالمية بإشارة
قضائية مخالفة للقانون كان هدفها
ت ــوق ـي ــف أح ـ ــد ال ـص ـح ــاف ـي ــن بـسـبــب
آراء ص ـ ـ ــادرة ع ـن ــه ب ـم ـنــاس ـّبــة عـمـلــه
الصحافي واإلعــامــي ،بغض النظر
ع ــن مــواف ـق ـت ـنــا ع ـلــى م ـض ـمــون ـهــا أو

يحترم القوانني ولو كانت مزعجة،
ّ
ّ
مستبد
يتحول الى مشروع
وإما أن
ال يأبه بـ ّ
ـأي نقد أو صــوت مخالف.
وف ــي ح ــال ق ــرر املــواج ـهــة م ــع ال ــرأي
اآلخ ـ ـ ـ ــر ،ع ـل ـي ــه أن ي ـح ـس ــب ح ـســابــا
بـسـيـطــا ل ــوج ــود مـجـمــوعــة ،ال أق ــدر
ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد ح ـج ـم ـهــا وت ــأث ـي ــره ــا
ونفوذها ،لكنها مجموعة ال تخافه
وال تـ ـ ـخ ـ ــاف عـ ـسـ ـس ــه وال ع ـس ـك ــره
وال كــل أنـ ــواع الـتــرهـيــب والـتــرغـيــب
وال ـت ـهــويــل ،وه ــي مـجـمــوعــة تنتظر
عسسه على أبواب املنازل واملكاتب،
وت ـعــرف كــل مــا يـقــومــون ب ــه ،تعرف
الوجوه واألسماء وأنواع السيارات
وأرقـ ـ ــام ال ـه ــوات ــف وأرقـ ـ ــام امل ــذك ــرات
العمالنية وكل ما يخطر على باله،
وهــذه املجموعة ليس لها عالج في
ملف القمع ،ســوى أن ُي َ
جهز عليها
ً
قتال ،وليس أي شيء آخر...
سنبقى نزيد من سؤالنا ورقابتنا
ّ
امل ـ ـحـ ــقـ ــة ع ـ ـلـ ــى كـ ـ ــل مـ ـ ــا يـ ـ ـج ـ ــري فــي
املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة ،مــن مكاتبها
الـقـيــاديــة إل ــى أصـغــر مــركــز فــي آخــر
ق ــري ــة ف ــي ل ـب ـن ــان .س ـن ـص ـ ّـر ع ـل ــى أن
ن ـعــرف عــن كــل مـصــاريــف الـسـنــوات
الـســابـقــة ،ول ــن نـتــوقــف عــن مالحقة
ضـ ـي ــة ال ـ ـض ـ ـبـ ــاط الـ ـثـ ـم ــانـ ـي ــة ول ــو
قـ ـ ّ
تــدخــل ال ـكــون كـلــه ،ولـيــس الكنيسة
أو جـنــراالت العالم ،ملنع مالحقتهم
بحجة الحفاظ على هيبة الجيش.
وس ـن ـس ــأل ع ــن املـ ـص ــاري ــف ال ـســريــة
وعــن نفقات املـقـ ّـر الـعــام وعــن عديد
امل ــرافـ ـق ــن وعـ ــن ص ـف ـق ــات األس ـل ـحــة
وع ـ ـ ــن ط ـب ـي ـع ــة ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـخـ ــارجـ ــي،
وعــن عــدد املـسـتـشــاريــن األميركيني
والـبــريـطــانـيــن وشـبـكــاتـهــم األمنية
وعـمـلـهــم داخ ــل ال ـقــواعــد العسكرية
وع ـن ــد ال ـ ـحـ ــدود ،وعـ ــن الـتـشـكـيــات
وال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق وط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة امل ـ ـنـ ــاقـ ــات
واملحسوبيات ،وعن أعمال املجلس
العسكري واألف ــواج غير الخاضعة
ل ـل ـهــرمـ ّـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وع ــن دورك ــم
فـ ــي مـ ــرفـ ــأ ب ـ ـيـ ــروت قـ ـب ــل االنـ ـفـ ـج ــار
ال ـك ــارث ــة وأثـ ـن ــاء ه وب ـع ــده .وع ــن كل
ما يتصل بنشاطكم ،وعــن األخطاء
امل ـه ـن ـي ــة الـ ـت ــي ت ـج ـعــل ك ــل مــداه ـمــة
ّ
ملطخة بدماء مدنيني وعسكريني،
وع ــن األج ـهــزة الـجــديــدة املستقدمة
إل ــى االس ـت ـخ ـبــارات ملــراق ـبــة هــواتــف
وتطبيقات وحواسيب الناس ،وعن
تدخلكم في عمل املحكمة العسكرية،
وسطوتكم على ّ
الحكومة...
مفوض
ّ
سنسأل عن كل شــيء ،ولــن نتوقف،
وافعلوا ما شئتم تحت القانون أو
ّ
وحرضوا الطوائف واملذاهب
فوقه،
ورجال الدين على أنواعهم ،وجيش
اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــن املـ ــرت ـ ـشـ ــن ال ـع ــام ـل ــن
عندكم ،افعلوا كل ما يحلو لكم.
تعرفون عناوين مكاتبنا ومنازلنا،
وتـ ـع ــرف ــون م ــا الـ ـ ــذي ن ـف ـع ـلــه ج ـه ــارًا
ون ـ ـ ـهـ ـ ــارًا ،واف ـ ـع ـ ـلـ ــوا مـ ــا ي ـح ـل ــو ل ـكــم،
ّ
تعسفوا واعتقلوا واقتلوا وأهينوا،
لـكــن اع ـل ـمــوا أن أحـ ـدًا ل ــن ي ـقــدر على
حماية الفاسد َفيكم ،مهما زاد عدد
النجوم على كتفيه!

ع ــدم ـه ــا» ،م ــؤك ــدة أن «أول واج ـبــات
الـقــوى األمنية هــو الــدفــاع عــن األمــن
القومي الداخلي والخارجي ،وليس
الــدفــاع عــن شخصيات عسكرية أو
س ـيــاس ـيــة» .ورأت أن م ــا حـصــل هو
ن ـت ـي ـجــة ط ـب ـي ـع ـيــة ل ـت ــراك ــم األخـ ـط ــاء
واملخالفات والـتـعـ ّـدي الفاضح على
الحقوق والـحــريــات وغـيــاب القضاء
امل ـس ـت ـقــل .وأش ـ ــار ال ـب ـيــان إل ــى أن ــه ال
ي ـم ـكــن امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـب ـنــانــي أن يـقــف
مـ ـكـ ـت ــوف األي ـ ـ ـ ــدي أمـ ـ ـ ــام امل ـخ ــال ـف ــات
ال ـف ــاض ـح ــة ل ـل ـق ــوان ــن والـ ـتـ ـع ـ ّـدي ــات
الخطيرة على الـحــريــات الـعــامــة من
خالل إخضاع املحامني واإلعالميني
لـلـسـلـطــات األم ـن ـي ــة ،وم ــن الـبــديـهــي
القول إن محاسبة الصحافيني ّ
تتم
أمام محكمة املطبوعات.
(األخبار)
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مقالة

ّ
ألنه رضوان...
محمد نزال

ّ
ال ،ليس ألنــه صحافي .هو
ّ
رضـ ـ ـ ـ ــوان مـ ــرت ـ ـضـ ــى .ألن ـ ــه
هـ ـ ــو رضـ ـ ـ ـ ـ ــوان م ــرتـ ـض ــى.
ّأمـ ــا ص ـحــافــي! ف ـيــا لـ ــرداءة
ال ـص ـفــة ،ف ــي ال ـعــالــم عمومًا
وفـ ـ ــي بـ ــادنـ ــا خ ـص ــوص ــا،
مــا لــم تـتـجــاوز نفسها إلــى
معنى أعـلــى .هــي صفة ،إن
اكتفيت بـهــا ،زامـلـتــك قهرًا
مــع أرخــص صــور البشري
الحديث.
م ـش ـك ـل ـت ـه ــم م ـ ــع رض ـ ـ ــوان
م ــرت ـض ــى .رضـ ـ ــوان ب ــذات ــه.
لـ ــذا ،دع ـكــم م ــن بـهـلــوانـ ّـيــات
الـتـضــامــن املـهـنــي ومــواقــف
«الـ ـ ـل ـ ــوبـ ـ ـي ـ ــات» اإلعـ ــامـ ـ ّـيـ ــة،
ّ
ضدية
الـتــي هــي ،بأكثرها،
وج ـ ّ
ـودي ــة ل ــرض ــوان الـحــالــة.
ّ
ه ــؤالء الــذيــن ال يـصــدقــون،
ب ــل ال يـمـكـنـهــم ،بــالـتـكــويــن
الــذهـنــي ،أن يـفـتــرضــوا ولــو
ن ـظ ـ ّ
ـري ــا وجـ ـ ــود رضـ ـ ـ ــوان...
الشخص الذي لم يبع نفسه
بثمن .أعــرفــه جـ ّـيـدًا .شريك
الكلمات األولــى .هو أشرف
من أشرفهم .نعم ،لعب بني
«الـكـبــار» وأج ـ ّـاد ذلــك ،وهــذه
مــوه ـب ـتــه ال ـ ـفـ ــذة ،وكـ ــم ك ــره
عديمو املــواهــب ذل ــك ،طــوال
ال ـت ــاري ــخ ،وك ــم ع ـبــث الـغـيــظ
في خيالهم تأليفات لتعزية
أنفسهم .ذلك ،رضوان ،الذي
أجــاد عمله ،ولــم يبع نفسه.
ه ــذه ه ــي .بــاخـتـصــار ،هــذه
هــي .حالة ن ــادرة فــي «كــار»
يطفح رخصًا.
ّأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــن «الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة»...
بـمــؤسـســاتـهــا وأج ـهــزت ـهــا،
اإلداريـ ــة والـنـقـ ّ
ّ
ـديــة واألمـنـ ّـيــة
ّ
والـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري ـ ــة ،ف ــال ـن ـف ــس
ّ
تتحدث فيها بعد
تقرف أن
عاشتها
ع ـقــود م ــن الـعـمــر ّ
ه ـ ـنـ ــا .ال ج ـ ــدي ـ ــد .كـ ـ ــل ه ــذا
حـصــل ســاب ـقــا .ه ــذا «ع ــود
أب ـ ّ
ـدي» مــن نــوع خــاص جدًا
عـشـنــاه ونـعـيـشــه .كثيرون
ّ
ت ـكــت ـلــوا ض ــد رضـ ـ ــوان في
اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .ل ــوب ـي ــات
ّ
ّ
وإعالمية
إقطاعية وأمـنـ ّـيــة
ّ
وقضائية إلخ .عادي .املهم،
مــن ّ
الجيد أن يعرف هــؤالء
اآلتــي :رضــوان ليس وحــده.
ع ــن ن ـف ـس ــي ،وال أمـ ـل ــك إال
نفسي ،وال ّ
أتحدث إال باسم
نفسي ...من ّ
يمس رضوان
ب ـ ـ ــأذى ف ـق ــد مـ ـ ـ ّـس ن ـف ـســي.
ـوات،
ونفسي ه ــذه ،مــن سـنـ ّ
م ــا عـ ــدت أح ـ ــرص أن تـظــل
بخير.
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على الغالف

عون وقع مرسوم التمويل واتصاالت لتلقيح سريع للجيش

ّ
الحريري يؤمن مليون لقاح مـن الصين
ان ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ت ـ ــم ت ــوفـ ـي ــر لـ ـق ــاح ــات
للعسكريني والـعــامـلــن فــي االج ـهــزة
االمنية فان عشرين في املئة من الفئة
امل ـس ـت ـهــدفــة ت ـك ــون ق ــد ح ـص ـلــت عـلــى
الـلـقــاح ،مــا يسهل مهمة تــوزيــع بقية
اللقاحات على املدنيني.
ومـ ـ ــع ف ـت ــح الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام اس ـت ـي ــراد
اللقاحات بعد إقــرار املجلس النيابي
أمـ ـ ــس قـ ــانـ ــون «ت ـن ـظ ـي ــم االسـ ـتـ ـخ ــدام

الخشية من ّردة فعل
ّ
عكسية على اإلقفال
ألن قليلين قادرون
على «ضغط» أنفسهم

(مروان
بو حيدر)

فيما كانت حكومة تصريف األعمال
تـتـخـ ّـبــط نـتـيـجــة أل ــف س ـبــب وس ـبــب،
وال ـ ـ ـبـ ـ ــاد تـ ـض ــج بـ ـسـ ـج ــال س ـي ــاس ــي
عقيم ،تصرف سعد الحريري بدرجة
عالية من املسؤولية الوطنية ،وبادر
الـ ــى اج ـ ـ ــراء ات ـ ـصـ ــاالت ،داخـ ـ ــل لـبـنــان
وخــارجــه ،ليصل فــي زيــارتــه الحالية
ل ــدول ــة االم ـ ـ ـ ــارات ال ـع ــرب ـي ــة امل ـت ـح ــدة،
الــى نيل موافقة اولية تسمح للبنان

بــالـحـصــول عـلــى نـحــو مـلـيــون جرعة
مــن الـلـقــاح الـصـيـنــي ،خ ــال اســابـيــع،
مجانًا ،وفي سياق البرنامج الوطني
للقاح.
سيسجل للحريري انه لم يقف مكتوف
االي ـ ــدي ،وه ــو ك ــان قــد كـلــف مـســاعــده
الدكتور غطاس خوري بمهمة في هذا
االطار .ويفترض ان تكون االتصاالت
ال ـس ـيــاس ـيــة ق ــد اث ـم ــرت ت ـفــاه ـمــا على

االلـ ـي ــات ال ـت ــي ت ـم ـنــع اس ـت ـخ ــدام هــذه
املبادرة في اي سياق سياسي داخلي،
خصوصا ان الحريري ابلغ من يهمه
االمــر انه يريد انجاز االمــر عن طريق
مؤسسات الدولة ووفق برامجها.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،عـ ـق ــدت ام ــس
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـ ــع ال ـس ـف ـي ــر ال ـص ـي ـنــي
ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ل ـ ــاط ـ ــاع عـ ـل ــى ش ـ ــروط
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مــن

اللقاح الصيني الى جانب اللقاحات
االخرى .وأوضح الصينيون ان هناك
آليات عمل معتمدة من قبل الحكومة
الصينية لكيفية حـصــول ال ــدول من
اللقاح ،وان االولوية هي للحكومات
الـتــي تعاونت مــع الـصــن فــي مرحلة
التجارب.
وفيما نفت مـصــادر معنية مــا اشيع
ع ـ ــن اح ـ ـت ـ ـمـ ــال ان ت ـ ـقـ ــدم بـ ـك ــن ه ـبــة

م ــن ال ـل ـق ــاح ــات الـ ــى ال ـج ـيــش لجميع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن ،أوضـ ـ ـح ـ ــت ان وزي ـ ــرة
ال ــدف ــاع زي ـن ــة ع ـكــر س ـت ـبــدأ ات ـص ــاالت
مــع نظرائها فــي دول عربية وغربية
ل ـل ـم ـس ــاع ــدة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــر ك ـم ـي ــة مــن
اللقاحات للبنانيني ،مــع العمل على
فرضية تسمح بحصول العسكريني
على هبة خــاصــة .وفــي هــذا السياق،
قــال مـصــدر معني فــي وزارة الصحة

ّ
فقراء األحياء المهمشة :التحايل على اإلقفال للبقاء
رحيل دندش
أرخــت أيــام اإلقـفــال بثقلها على آالف
العائالت التي تعتمد فــي معيشتها
عـلــى مــا تـجـنـيــه فــي يــوم ـهــا .أول من
أمــس ،دخلت البالد عزلة كاملة ،ولم
ي ـعــد هـ ــؤالء ق ــادري ــن ع ـلــى االل ـت ـحــاق
ب ـع ـم ـل ـهــم الـ ـي ــوم ــي .سـ ـ ـ ّـدت «م ـن ــاف ــذ»
معيشتهم وباتوا عاطلني من العمل...
وربما مع الوقت عن األكل والشرب.
ع ـ ـمـ ــال بـ ـ ـن ـ ــاء .حـ ـ ــاقـ ـ ــون .خـ ـي ــاط ــون.
وغـ ـ ـي ـ ــره ـ ــم كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرون م ـ ـمـ ــن وجـ ـ ـ ــدوا
أنفسهم في تلك اللحظة الحرجة التي
ـول وال ق ــوة.
تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد ب ــا حـ ـ ٍ
بعضهم استدرك الواقع مسبقًا ،فخبأ
ب ـع ــض «الـ ـ ـق ـ ــروش ال ـب ـي ـض ــاء» ل ـهــذه
األي ــام ال ـســوداء ،فيما اآلخ ــرون ،وهم
كثر ،لم تكن أحوالهم املعيشية تسمح
لـهــم ب ـهــذا الـتــدبـيــر .هــم ال ـيــوم األشــد
غ ــرب ــة ...ل ــؤي« ،الـكـهــربـجــي» امل ـيــاوم،
واحد منهم .في اآلونة األخيرة ،وقبل
أن يتخذ قرار اإلقفال ،أقفل محله في

ب ــرج ال ـبــراج ـنــة وع ـم ــد إل ــى مـمــارســة
عمله «أونــايــن» .يــدور على البيوت
ويصلح األدوات الكهربائية .لكن لم
يحسب لؤي أن يصل إلى الوقت الذي
يـنـتـهــي ف ـيــه ه ــذا ال ـع ـمــل أي ـض ــا ،فمع
اإلقـفــال لم يعد باستطاعة الرجل أن
يخرج من البيت .ولكن ،هل سأل أحد
من املعنيني كيف سيتدبر هذا املياوم
معيشته؟ بدل إيجار بيته؟
ح ــال ل ــؤي هــي نفسها ح ــال الخياط
ع ـلــي ف ــي ح ــي م ــاض ــي .ال ــرج ــل ال ــذي
أق ـ ـفـ ــل مـ ـحـ ـل ــه ه ـ ــو اآلخ ـ ـ ـ ــر ل ـس ـب ـب ــن،
أول ـه ـمــا أن «اإلج ـ ــر خ ـ ّـف ــت» ول ــم يعد
ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ــه دف ـ ـ ــع إيـ ـ ـج ـ ــار املـ ـح ــل،
وثانيهما بسبب اإلقفال .اليوم ،يبدأ
علي عطلته القسرية ،مع ذلك ،يحاول
متفائال ،ألن «الـصـحــة أهم
أن يبقى
ً
ش ــي ورح أش ـ ــرح ال ــوض ــع لـصــاحــب
املحل وهو متعاون» .يأمل الناس في
مثل هذه األحوال شيئًا من التضامن
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .لـ ـك ــن ثـ ـم ــة م ـص ــاري ــف
ضرورية ال تحتمل الصبر والتأجيل

ك ـح ـل ـي ــب األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال وال ـ ـح ـ ـفـ ــاضـ ــات،
كـمــا يـشـكــو إدريـ ــس ،عــامــل الـتــوريــق
وال ـطــرش ال ــذي تــراجـعــت أعـمــالــه في
ال ـس ـن ـت ــن األخـ ـي ــرت ــن ،ف ـي ـمــا بـعــض
الــورش التي يتسلمها يشترط عليه
أصـحــابـهــا أن يـحــاسـبــوه عـلــى سعر
 1500ل ـي ــرة .الـ ـي ــوم ،ال أع ـم ــال و«أن ــا
م ــدي ــون لـلــدكــانــة ولـلـصـيــدلـيــة وهــأ
عطل ورشــة فــي الجنوب».
التسكير ّ

الخشية من ّردة فعل
ّ
عكسية على اإلقفال
ألن قليلين قادرون
على «ضغط» أنفسهم

الـ ـقـ ـص ــص ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،لـ ـك ــن ه ـ ـنـ ــاك مــن
يـحــاول التحايل على ال ـقــرارات التي
ت ــأت ــي م ــن ف ــوق وال ت ـبــالــي ب ــأوج ــاع
ال ـ ـن ـ ــاس وحـ ــاجـ ــات ـ ـهـ ــم .ه ـ ـك ـ ــذا ،ق ــرر
سائق أحــد الفانات عند موقف حي
ال ـس ـل ــم أن ي ـن ـقــل م ــوظ ـف ــن يـعـمـلــون
فــي املستشفيات كــي ال يخسر عمله
الوحيد .من دون ذلك التحايل ،يقول
الرجل بأنه «مــا مناكل» .سائق آخر
يـ ـق ــول إن ـ ــه س ـي ـل ـت ــزم ب ـ ـقـ ــرار اإلقـ ـف ــال
وسـيـبـقــى فــي امل ـن ــزل .عــن سـبــب هــذا
االلتزام ،يجيب بأنه رفع «أجرة الفان
فــي األي ــام الثالثة املاضية مــن 1500
لـيــرة إلــى  2000لـيــرة حتى نستطيع
أن نتخذ هذا الخيار».
«القرارات من فوق غالبًا مرتجلة وغير
مدروسة كفاية» .هذا ما يقوله رئيس
خ ـل ـيــة ال ـ ـطـ ــوارئ ل ـل ـح ـ ّـد م ــن ان ـت ـشــار
ك ــورون ــا فــي الـضــاحـيــة زهـيــر جـلــول.
وه ــو إذ يـحـ ّـمــل ج ــزءًا مــن املـســؤولـيــة
للناس الــذيــن لــم يلتزموا بــإجــراءات
الحماية ،إال أن القرارات التي يتخذها

امل ـع ـن ـيــون «مـشـكـلـتـهــا أن ـه ــا ال تـعــزز
ص ـم ــود الـ ـن ــاس وخ ـص ــوص ــا ال ـنــاس
فــي املـنــاطــق الفقيرة مثل حــي السلم
وب ــرج الـبــراجـنــة والليلكي وصـحــراء
الـشــويـفــات وامل ـخ ـي ـمــات ،حـيــث أغلب
ال ـنــاس مــن ال ـف ـقــراء ويـعـتـمــدون على
أعـمــالـهــم ال ـح ــرة» .يخشى جـلــول من
أن ه ــذه ال ـ ـقـ ــرارات «س ـتــرتــد بـطــريـقــة
ع ـك ـس ـي ــة ،فـ ـ ــإن ضـ ـغ ــط ال ـ ـنـ ــاس عـلــى
أنـفـسـهــم ل ـثــاثــة أي ـ ــام ،م ــن امل ــؤك ــد أن
االن ـف ـجــار سـيـكــون فــي ال ـيــوم الــرابــع،
وهذا مفهوم ألنهم ال يمكن أن يبقوا
بال مورد مالي ملدة  11يومًا».
«الـ ــوضـ ــع س ـي ــئ ج ـ ـ ـ ـدًا» ،ك ـم ــا يـصـفــه
جـ ـ ـل ـ ــول ،حـ ـت ــى «األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـك ـب ـي ــرة
ال ت ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـلـ ـبـ ـي ــة حـ ـ ــاجـ ـ ــات كــل
العائالت» .أما املساعدات التي ّ
أقرتها
ال ــدول ــة لـلـعــائــات ال ـف ـق ـيــرة ،ف ــا تفي
بالغرض اليوم ،وخصوصًا أنها حني
ّ
أقرت «كان الدوالر بـ  4آالف ليرة ،أما
الـيــوم فقد وصــل إلــى  9آالف» .أضف
إل ــى ذل ــك أن قــاعــدة ال ـف ـقــراء توسعت

للمنتجات الـطـبـيــة ملـكــافـحــة جائحة
كـ ــورونـ ــا» ،وقـ ــع رئ ـي ــس ال ـج ـمـهــوريــة
مـ ـيـ ـش ــال عـ ـ ـ ــون أمـ ـ ـ ــس مـ ـ ــرسـ ـ ــوم ن ـقــل
اعتماد من احتياطي املــوازنــة العامة
إلـ ــى مـ ــوازنـ ــة وزارة ال ـص ـح ــة بـقـيـمــة
 26,4مليار ليرة ،هي الدفعة الثانية
م ــن ال ـع ـقــد امل ــوق ــع ف ــي ت ـشــريــن األول
املاضي ،مع منصة « »Covaxالتابعة
مل ـن ـظ ـم ــة الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ،ب ـه ــدف
حجز مليونني و 730ألــف جــرعــة من
اللقاحات .لتضاف الى ما هو متوقع
مــن شــركــة «فــايــزر» الـتــي واف ــق البنك
الــدولــي عـلــى تـمــويــل ثمنها وعــددهــا
مليون ونصف مليون جرعة.
جدير بالذكر أن هذا املرسوم ُوقع في
وق ــت قـيــاســي بـسـبــب حــالــة ال ـطــوارئ
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،وق ـ ــد ح ـ ــرص ع ـ ــون عـلــى
التأكد من تأمني أموال «فايزر»  .وهذا
املرسوم ّ
معدل عن مرسوم سابق ،إذ
َ
إن اإلعتماد كان مخصصًا لشراء لقاح

(أ ف ب)

ك ـث ـي ـرًا ب ـس ـب ــب األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـص ـع ـبــة،
وح ـتــى ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري «ت ــراج ــع مع
تأزم الوضع».
لـكــل تـلــك األس ـب ــاب ،يـحــار ال ـنــاس في
أم ــره ــم ،ب ــن االل ـ ـتـ ــزام ب ـق ــرار اإلق ـف ــال
للحد من اإلصابات وبني معيشتهم.
ّ
ول ــذل ــك ،اخ ـت ــار الـبـعــض ف ــي املـنــاطــق
الفقيرة ممارسة التحايل لالستمرار
فــي أعـمــالـهــم الـيــومـيــة كــي ال تنقطع
ـا ،يـلـجــأ
ل ـق ـمــة ع ـي ـش ـه ــم .ه ـ ـكـ ــذا ،م ـ ـثـ ـ ً
أصحاب معظم املحال التجارية إلى
وض ــع م ــواد غــذائ ـيــة إلب ـقــاء محالهم
مـ ـفـ ـت ــوح ــة ،و«ه ـ ـيـ ــك ب ـي ـس ـك ـت ــوا عـنــا
الــدرك» ،يقول صاحب محل للسجاد.
م ـح ــل آخ ـ ــر ل ـب ـي ــع األدوات امل ـنــزل ـيــة
والبالستيكية كـ ّـدس محله بعد أول
إقفال بــاملــواد الغذائية لتبقى أبوابه
مفتوحة ،حتى في ظل اإلقفال الشامل.
ال يستطيع هــؤالء أن يبقوا مكتوفي
األيدي ،فـ«الفقر ال يرحم» ،يقول أحد
املياومني .ولذلك« ،سنفعل كل ما في
وسعنا كي ال تنقطع لقمتنا».

«فايزر» ،قبل أن يوافق البنك الدولي
على دفع املبلغ من خالل قرض يؤمنه
البنك َ
بعد أن تأكدت مطابقة «فايزر»
ّ
ّ
ملعايير منظمة الصحة العاملية.
وينتظر لبنان الحصول قبل السابع
مـ ــن شـ ـب ــاط املـ ـقـ ـب ــل عـ ـل ــى نـ ـح ــو 250
الـ ـ ــف جـ ــرعـ ــة مـ ــن الـ ـلـ ـق ــاح االمـ ـي ــرك ــي
س ـت ـخ ـصــص ل ـل ـع ــام ـل ــن فـ ــي ال ـج ـســم
ال ـط ـبــي وخ ــدم ــات ــه وكـ ـب ــار ال ـس ــن (مــا
فوق الـ 65عامًا) واملصابني باالمراض
امل ــزم ـن ــة ،ع ـلــى ان ت ـصــل ت ـبــاعــا نحو
م ـل ـي ــون ج ــرع ــة اض ــاف ـي ــة تـ ـ ــوزع وف ــق
ب ــرن ــام ــج ي ـط ــال ب ــداي ــة ال ـع ــام ـل ــن فــي
وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف عـ ـ ــامـ ـ ــة وخ ـ ـ ــاص ـ ـ ــة ت ــوج ــب
االخـ ـت ــاط ،ع ـلــى ان ي ـتــرافــق ذل ــك مع
انطالق العمل التجاري حيث تسعى
شـ ــركـ ــات أدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــى ت ــوقـ ـي ــع ع ـق ــود
للحصول على كميات مــن اللقاحات
لبيعها للراغبني.
وأبـلــغ الدكتور عبد الرحمن الـبــزري،
املسؤول عن هــذا امللف« ،االخـبــار» ان
هناك جهوزية للتعامل مــع اي لقاح
يصل لناحية طريقة ايصاله الى الفئة
املستهدفة حسب البرنامج الوطني،
وكـ ــذلـ ــك آلـ ـي ــة ال ـت ـخ ــزي ــن وال ـت ـط ـع ـيــم،
وان ع ـم ـل ـي ــات االح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ال ـخ ــاص ــة
باملستفيدين جارية وستكون جاهزة
خــال وقــت قصير .وأكــد ان ال عقبات
امام الحصول على اي لقاح يستوفي
ال ـ ـشـ ــروط املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا عـلـمـيــا،
وان ال ـحــديــث ع ــن ص ـعــوبــات خــاصــة
ف ــي ل ـب ـنــان ي ـع ـكــس ج ـهــا بــال ـقــوانــن
امل ـع ـم ــول ب ـهــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهـ ــي غير
تلك املتاحة في دول يمكن السلطات
الـعـلـيــا فـيـهــا ات ـخــاذ قـ ــرارات مستقلة
ونافذة .وقال ان لبنان طلب من جهات
عاملية الحصول على بيانات خاصة
باللقاحات والـتـجــارب وهــو مستعد
القرار الصالح منها والعمل به فورا،
خصوصا ان لبنان يحتاج الى خطة
مركزية مكثقة ملنح اللقاح الــى نحو
 70ف ــي امل ـئ ــة م ــن ال ـف ـئ ــات املـسـتـهــدفــة
باملناعة ليصار الى محاصرة الوباء.
(األخبار)
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الساللة الجديدة ترفع
عدد اإلصابات ...والوفيات

(مروان بو حيدر)

راجانا حمية
ّ
ك ـ ــل املـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات ال ـ ـتـ ــي تـ ـحـ ـي ــط ب ـت ـط ــور
فيروس «كورونا» تنذر باألسوأ :األعداد
املتزايدة لإلصابات يوميًا وارتفاع نسبة
إيجابية الفحوص ومثلها نسبة حدوث
ً
انتهاء بظهور
الفيروس محليًا ،وليس
س ــال ــة ج ــدي ــدة م ــن ال ـف ـي ــروس وارتـ ـف ــاع
«م ــؤش ــر اإلمـ ــاتـ ــة» .وهـ ــذا األخ ـي ــر سـ ّـجــل
أمــس  44ضحية ،ليرتفع عــدد الوفيات،
قبل أن يكتمل األس ـبــوع ،إلــى  ،175وهو
يفوق ما كان ّ
عداد الوفيات سجله خالل
األس ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن ،وخـ ــال األش ـهــر
الستة األولى من بداية الفيروس.
ال ــوص ــول إلـ ــى هـ ــذا ال ــرق ــم ،م ـتــراف ـقــا مع
سيناريو انـهـيــار الـنـظــام الصحي الــذي
اس ـت ـن ـفــد قـ ــدراتـ ــه االس ـت ـي ـع ــاب ـي ــة ،يـضــع
الـبــاد كلها فــي «العناية الـفــائـقــة» .ففي
ظــل ازدي ـ ــاد ال ـح ــاالت بـشـكـ ٍـل ع ــام (6154
إصابة) وتلك التي تستدعي االستشفاء
( 1865حالة) والحرجة التي تحتاج الى
غرف عناية مركزة ( 681حالة) ،والنقص
فــي املـسـتـلــزمــات وامل ـع ــدات الـطـبـيــة ،بــات
من الصعب السيطرة على الوضع .ولعل
األسـ ــوأ م ــن ه ــذا كـلــه أن ع ــدد االص ــاب ــات
ال ــذي سجل أمــس هــو مــن أصــل نحو 22
ألــف فحص ،ما يعني أن نسبة ايجابية
الفحوصات بلغ نحو  28في املئة ،وهو
رقم مهول بكل املقاييس.
ويزيد األمور سوءًا ظهور سالالت جديدة
من الفيروس ،آخرها تلك التي ظهرت في
البرازيل وجرى تشخيصها في اليابان.
إلى اآلن ،لم تصل تلك الساللة إلى لبنان.

لكن ،بحسب االختصاصي في األمراض
ال ـجــرثــوم ـيــة وامل ـع ــدي ــة وع ـض ــو الـلـجـنــة
العلمية في وزارة الصحة ،الدكتور جاك
مخباط« ،على األرجح أنها موجودة في
كل بالد العالم» .كما أنه «من املحسوم في
لبنان أن فيروس كورونا لم يعد كما كان
في السابق ،إذ إن الفحوص األخيرة التي
أج ــري ــت ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى طـلــب وزارة الصحة
ّ
بينت تغيرًا فــي بعض النتائج ،مــا يدل
ع ـلــى ســالــة ج ــدي ــدة ل ــم ن ـبــرهــن ب ـعــد ما
هي» .لذلك« ،اتخذ القرار بفحص الساللة
في الخارج» .أما الساللة البريطانية ،فال
يستبعد مـخـبــاط وجــودهــا فــي كــل دول
العالم ،وفي لبنان أيضًا ،خصوصًا أنها
ُ
ب ــدأت فــي أي ـلــول املــاضــي واكــتـشـفــت في
كانون األول املاضي» .وبالتالي ،فإن «أي
ســالــة أو أي فـيــروس يظهر فــي أي بلد
يمكن أن ينتقل فــي غـضــون دقــائــق إلــى
بلد آخر .اليوم كل مسافر ينقل الفيروس،
ٍ
ول ـي ــس غــري ـبــا أن ي ـك ــون ق ــد وصـ ــل إلــى
لبنان عبر املطار» ،الفتًا الى أن ما ّ
يميز

فوضى وصفات
طبية لـ«معالجة»
الفيروس

تلك الساللة «هو سرعة االنتقال ...وليس
ه ـنــاك أي إش ـ ــارة إضــاف ـيــة إل ــى خ ـطــورة
زائدة».
ال ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أق ـ ــر امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي أم ــس
قــانــون «تـنـظـيــم االس ـت ـخــدام للمنتجات
الطبية ملكافحة جــائـحــة ك ــورون ــا» .لكن
اللقاحات ليست على الـبــاب ،إذ تحتاج
شركة «فايزر» الى أكثر من  ٢٠يومًا لكي
تصل الدفعة األولــى من اللقاحات .وفي
هذا اإلطارّ ،
شدد رئيس املجلس النيابي،
نبيه بري ،على ضرورة أن يتيح القانون
املـ ـج ــال أم ـ ــام ج ـم ـيــع الـ ـش ــرك ــات الـطـبـيــة
وال ـق ـطــاع ال ـخــاص الس ـتـيــراد الـلـقــاحــات.
وهـ ـ ــو مـ ــا أكـ ـ ـ ــده رئـ ـي ــس ل ـج ـن ــة ال ـص ـحــة
النيابية ،عــاصــم عــراجــي ،أيـضــا ،مشيرًا
إلى أن «هذا القانون وضع لكل الشركات
وليس لشركة فايزر فقط» .وأكد أن لبنان
ّ
تـلــقــى وع ـ ـدًا م ــن شــركــة «اسـتــرازيـنـيـكــا»
بالبدء بتسليم اللقاح الــذي أنتجته في
آذار املقبل .بإقرار القانون يكون املجلس
ّ
قد أعفى الشركات املصنعة للقاحات من
أي مسؤولية عن املضاعفات التي يمكن
أن تنشأ عــن الـحـصــول على الـلـقــاح ملدة
سنتني.
إلـ ــى ذل ـ ــك ،ط ــال ـب ــت رئ ـي ـس ــة ل ـج ـنــة املـ ــرأة
والطفل ،النائبة عناية عز الــديــن ،نقابة
األطـ ـ ـب ـ ــاء وج ـم ـع ـي ــة األمـ ـ ـ ـ ــراض امل ـع ــدي ــة
ووزارة الـ ـصـ ـح ــة ب ـ ـ ـ ــ«إعـ ـ ـ ــادة ال ـت ــذك ـي ــر
بالظروف التي تسمح باستخدام األدوية
ال ـتــي يـتــم اعـتـمــادهــا ملـعــالـجــة املـصــابــن
ب ـك ــورون ــا» ،الف ـتــة إل ــى أن «ه ـن ــاك أدوي ــة
يتم وصفها وإعطاؤها ملصابي كورونا
ف ــي ل ـب ـن ــان ،رغ ــم ث ـب ــات ع ــدم فـعــالـيـتـهــا،
وخـصــوصــا الريمديزفير ال ــذي أصــدرت
منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة تــوصـيــة تفيد
ب ـع ــدم فـعــالـيـتــه ال ـســريــريــة ف ــي مـعــالـجــة
الـفـيــروس» .واعتبرت أن «اسـتـمــرار هذه
الطريقة فــي التعاطي تضر باملصابني،
واملطلوب تحديد دقيق وصــارم من قبل
املـعـنـيــن لـلـحــاالت ال ـتــي يـسـتـخــدم فيها
ه ــذا الـ ــدواء وغ ـيــره بـفـعــالـيــة ،خصوصًا
أنـ ـ ـن ـ ــا ن ـ ـمـ ــر فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة ح ـ ـسـ ــاسـ ــة مــن
الجائحة ،حيث تطرح أدويــة عديدة من
دون اس ـت ـك ـمــال ال ـت ـج ــارب ال ــازم ــة الـتــي
تحسم مدى فعاليتها».
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لبنان

لبنان
قضية

مقالة

ّ
هل يجوز سحب «التكليف» من الرئيس المكلف؟

الوزراء سالطين بحماية مجلس النواب

جهاد اسماعيل *

صالحية تفسير الدستور :صراع ال ينتهي
ّ
الدستور أو القانون بال طائل .ما طرحه رئيس الجمهورية
في
موضعية
علل
عن
الحديث
يصبح
النظام،
انكماش
ظل
في
َ
ّ
ّ
ّ
عن معضلتي تفسير الدستور وتمرد الوزراء على القانون محق .لكن رئيس الجمهورية يدرك أن النص ليس هو الحكم
بين اللبنانيين .ما يسود هو لغة المحاصصة والتوازنات السياسية ،وباسمها ُينتهك الدستور والقانون ،ويصبح طرح الثقة
بالوزراء المخالفين ضربًا من المستحيل

ال ــدسـ ـت ــوري ــن ،الـ ــذيـ ــن ي ـع ـت ـب ــرون أن
إع ـ ـطـ ــاء هـ ـ ــذه الـ ـص ــاحـ ـي ــة لـلـمـجـلــس
النيابي ،في ظل الصراعات السياسية
ّ
والطائفية عطل أي إمكانية لتطوير
ّ
النظام أو حتى فك العقد التي تواجه
عـمــل املــؤس ـســات .تـكـفــي اإلشـ ــارة إلــى
السلبيات التي تنشأ عن عــدم وجود
مهلة لرئيس الجمهورية للدعوة إلى
االس ـت ـش ــارات الـنـيــابـيــة وعـ ــدم وج ــود
مهلة لرئيس الحكومة املكلف لتشكيل
الحكومة.
ب ـع ـي ـدًا ع ــن ك ــل ال ـع ــوائ ــق الــدس ـتــوريــة
وال ـس ـي ــاس ـيــة ،يـ ـم ــارس امل ـج ـلــس هــذه
ّ
بمجرد
الصالحية بشكل غير مباشر.
أن ينظر في دستورية القوانني فهذا
يعني أنه يفسر النصوص الدستورية
ليقرر مــا إذا كانت الـقــوانــن املطعون
ب ـهــا م ـخـ ِـال ـفــة ل ـه ــذه ال ـن ـصــوص أم ال.
ّ
وهـ ــو أمـ ــر أك ـ ــد ع ـلـيــه عـ ــون ف ــي كــامــه

التوازنات ّالسياسية
تجعل أي نقاش
قانوني بال طائل

(هيثم
الموسوي)

إيلي الفرزلي
إن كان النقاش بشأن الجهة الصالحة
ُلتفسير الدستور قديمًا ،إال أنــه كلما
فتح حمل معه زوبـعــة مــن التعليقات
والردود .الرئيس نبيه بري يقف دائمًا
باملرصاد ،حاسمًا أن مجلس النواب
هــو الجهة املـخـ ّـولــة تفسير الدستور،
ع ـلــى اع ـت ـبــار أن م ــن ي ـحــق ل ــه تـعــديــل
الدستور يحق له حكمًا تفسيره .في

امل ـب ــدأ ق ــد ي ـكــون ذل ــك صـحـيـحــا ،لكنه
لــم ُيـسـجــل فــي الـنــص الــدس ـتــوري .ما
ح ـصــل ف ــي جـلـســة ت ـعــديــل الــدس ـتــور،
التي ُعقدت في  21آب  ،1990أن املجلس
رفـ ـ ـ ــض م ـ ـنـ ــح امل ـ ـج ـ ـلـ ــس الـ ــدس ـ ـتـ ــوري
صالحية تفسير الدستور التي كانت
وردت ف ــي وث ـي ـق ــة الـ ــوفـ ــاق ال ــوط ـن ــي،
لكن من دون أن يعطيها لغيره .إال أن
بـعــض ال ـنــواب اعـتـبــر حينها أن هــذه
الـصــاحـيــة تــذهــب تلقائيًا للمجلس

ّ
النيابي .منذ ذلك الحني ،يتبنى رئيس
املـجـلــس ه ــذا الـتـفـسـيــر ُ
ّ
وي ـص ــر عليه.
ّ
ل ـكــن املـشـكـلــة ال ـتــي واج ـه ـهــا املـجـلــس
هي أن ال آلية واضحة للتفسير ،فهو
ال يمكن أن يصدر بقانون ،وال يكفي
أن يجتمع املـجـلــس الـنـيــابــي ُ
ويـفـ ّـســر
م ــادة دس ـتــوريــة ،ثــم يسجل التفسير
ف ــي امل ـح ـض ــر .ه ـك ــذا خ ـط ــوة ال يمكن
اع ـت ـم ــاده ــا أمـ ـ ــام ّ
أي ج ـه ــة قــانــون ـيــة
مـعـنـيــة .ال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة لـتـشــريــع

ّ
أي تفسير للدستور هي بإدخاله في
ص ـلــب ال ـن ــص ال ــدسـ ـت ــوري ،م ــن خـ َـال
ت ـعــديــل دسـ ـت ــوري ي ـح ـتــاج إل ــى ثـلــثــي
أع ـضــاء مـجـلــس ال ـن ــواب .وألن مـجــرد
امل ـ ـ ّـس ب ــال ــدس ـت ــور ي ـث ـيــر ح ـســاس ـيــات
ط ــائـ ـفـ ـي ــة ال تـ ـنـ ـتـ ـه ــيُ ،ي ـ ـ ـ ـ ـ ــدار ال ـب ـل ــد
بالتوازنات السياسية.
ّ
م ــا ق ــال ــه رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــور ّيــة ،بـغــض
ال ـن ـظ ــر ع ــن خ ـل ـف ـي ـتــه ،مـ ـح ــق ،بـحـســب
أحــد أعضاء املجلس الدستوري .لكن

مع ذلك ،يؤكد املصدر أن عون لم يدع
امل ـج ـلــس إلـ ــى تـفـسـيــر ال ــدس ـت ــور كما
ّ
تردد« ،فما ورد كان في سياق إشارته
إلى اقتناعه بأنه ال يجوز أن يقتصر
دور املـجـلــس عـلــى مــراقـبــة دسـتــوريــة
ال ـق ــوان ــن ف ـح ـســب ،ب ــل ك ــذل ــك تفسير
الدستور وفق ما جاء في اإلصالحات
التي ُوردت في وثيقة الوفاق الوطني
ال ـتــي أقـ ــرت ف ــي ال ـطــائــف ع ــام .»1989
وهـ ــذه ق ـنــاعــة يـتـشــاركـهــا الـكـثـيــر من
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أمـ ــام وف ــد امل ـج ـلــس ال ــدس ـت ــوري ال ــذي
زاره منذ أي ــام .وقــد استدعى ذلــك ردًا
من رئيس املجلس النيابي الذي أشار
إلــى أن «دور املجلس الــدسـتــوري هو
مراقبة دستورية القوانني ،من دون أن
يتعداها إلــى تفسير الــدسـتــور ،الــذي
ب ـقــي م ــن ح ــق امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي دون
س ــواه .وه ــذا أمــر حسمه ا ُلــدسـتــور ما
بعد الطائف ،بعد نقاش ختم بإجماع
في الهيئة العامة».
مسألة تفسير الدستور تبقى واحـدًا
مــن ال ـعــوائــق ال ـتــي يــواجـهـهــا دسـتــور
الطائف ،لكنها ليست الــوحـيــدة .منذ
تـحــول الــوزيــر إلــى سيد على وزارت ــه،
ضـ ـعـ ـف ــت اإلدارة مل ـص ـل ـح ــة ش ـخــص
الـ ــوزيـ ــر الـ ـ ــذي ص ـ ــار ف ـ ــوق ا ّمل ـحــاس ـبــة
عمليًا ،ألن آلية محاكمته معقدة وآلية
نــزع الثقة عنه تكاد تكون مستحيلة
في ظل الواقع اللبناني .عون كان أثار
أيضًا إشكالية أخــرى تتعلق بوجود
ثـ ـغ ــرات ف ــي ال ـن ـص ــوص الـ ـت ــي ت ـح ـ ّـدد
صــاحـيــات الـ ــوزراء ،وال سيما أولئك
الــذيــن يتقاعسون عــن تنفيذ القانون
ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس
الوزراء ومجلس شورى الدولة إضافة
ّ
الــى تجميدهم مراسيم تــرتــب حقوقًا
ملـسـتـحـقـيـهــا ،وذل ـ ــك خ ــاف ــا ألي نص
قانوني أو دستوري.
تلك املالحظة لطاملا ّ
النواب.
بني
دت
ترد
ّ
لـجـنــة مـتــابـعــة ال ـقــوانــن غـيــر املـنــفــذة
ال ـت ــي ي ــرأس ـه ــا ال ـن ــائ ــب ي ــاس ــن جــابــر
سـبــق أن سـعــت إل ــى إي ـجــاد حــل لهذه
املـعـضـلــة .أك ـثــر مــن  ٥٠قــانــونــا أقـ ّـرهــا
املجلس وكان مصيرها الجوارير ألن
مراسيمها التطبيقية لم تصدر .يقول
ج ــاب ــر إن ــه ت ـق ــدم م ــع زمـ ــاء ل ــه بــأكـثــر
م ــن اقـ ـت ــراح ق ــان ــون ملــواج ـهــة السلطة
االستنسابية التي يمارسها الوزير،
ك ـم ــا جـ ــالـ ــوا ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــوزراء امل ـع ـن ـيــن
وع ـلــى ال ــرؤس ــاء ل ـعــرض امل ـش ـك ـلــة ،إال
ّ
ّ
يتغير .على سبيل املثال،
أن شيئًا لم
كان هنالك اقتراح بأن يتولى مجلس
الخدمة املدنية مهمة إجراء اختبارات

ل ـل ـم ــرش ـح ــن إلـ ـ ــى بـ ـع ــض ال ــوظ ــائ ــف
ّ
واملـجــالــس ،فــي محاولة إلنـهــاء تحكم
ال ـ ــوزراء بــالـتـعـيـيـنــات وإلن ـه ــاء ب ــازار
املحاصصة الذي ُيفتح عند كل تعيني،
إال أن جـ ـه ــات عـ ــدة وقـ ـف ــت ل ــاق ـت ــراح
ً
اعتداء على
باملرصاد بحجة تشكيله
صالحيات الوزراء .يقول جابر إن هذه
الحجة استعملها رئيس الجمهورية
نفسه ّ
لرد قانون التعيينات الذي أقره
مجلس النواب أخيرًا.
الـصــاحـيــات الـتــي يـمــارسـهــا ال ــوزراء
ّ
تحولت مع الوقت إلى سلطة تعطيل.
ه ـ ــؤالء ال ي ـك ـت ـف ــون ب ـت ـع ـط ـيــل تـنـفـيــذ
ّ
الـقــوانــن بــل يعطلون ق ــرارات مجلس
الوزراء أيضًا .نظريًا ،ال فارق دستوريًا
بني الــوزيــر بشخصه وبــن الحكومة،
عـ ـل ــى م ـ ــا يـ ـف ــرض ــه م ـ ـبـ ــدأ ال ـت ـض ــام ــن
ّ
ال ـ ــوزاري .لـكــن هــذا امل ـبــدأ ينتفي أمــام
«امل ـج ــال ــس ال ـس ـيــاس ـيــة» ال ـتــي تـتــألــف
منها الحكومة .ولذلك ،صار عاديًا أن
يخالف وزيــر ق ــرارات مجلس ال ــوزراء
ّ
أو يرفض تنفيذها ،متسلحًا بتمثيله
السياسي ال بقوة القانون.
تحميل السلطة التنفيذية مسؤولية
ال ـت ـق ــاع ــس ي ـج ــاف ــي الـ ــواقـ ــع .صـحـيــح
ّ
أن ـ ـهـ ــا ه ـ ــي امل ـ ـسـ ــؤولـ ــة ن ـ ـظـ ــريـ ــا ،ل ـك ــن
الـسـلـطــة الـتـشــريـعـيــة ل ــم تـفـعــل شيئًا
إزاء هــذا الـتـقــاعــس .وه ــذا بــديـهــي في
ظ ــل الـ ـت ــوازن ــات نـفـسـهــا ال ـت ــي تحكم
ال ـس ـل ـط ـت ــن مـ ـع ــا .دس ـ ـتـ ــوريـ ــا ،ي ـق ــول
ال ـخ ـب ـيــر ال ــدسـ ـت ــوري وس ـ ــام ال ـل ـحــام:
«إذا كــانــت السلطة التنفيذية تعرقل
ّ
أو ت ـع ــط ــل ق ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـلــس الـ ـن ــواب،
ف ــإن ذل ــك ي ـسـتــدعــي مـ ـب ــادرة املـجـلــس
إلـ ــى طـ ــرح ال ـث ـقــة ب ــال ــوزي ــر امل ـع ـنــي أو
بــال ـح ـكــومــة م ـج ـت ـم ـعــة ،إال أن ذلـ ــك ال
ً
وبناء عليه ،يعتبر اللحام أن
يحصل.
النقاش القانوني في املسألة خطأ ،ألن
املشكلة في التوازن بني الزعماء الذين
ّ
يعطلون الدولة .ولذلك ،فإن دعوة عون
إلى إيجاد نصوص تمنع ّ
أي التباس
في مسار عمل الــوزراء ،ستبقى دعوة
بــا طائل طاملا أن املشكلة ليست في
القانون.

إن كــان الــدسـتــور ال ّ
يقيد رئـيــس الحكومة املكلف بمهلة
زمـنـيــة لتشكيل حـكــومـتــه ،وال يـلـحــظ ،ب ـصــورة صــريـحــة،
خطوات قد تكون متاحة لرئيس الجمهورية حينما ال تنجز
التشكيلة الحكومي ة في مهلة معقولة ،وال يجيز ،بالتالي،
في نص صريح ،للمج لس النيابي سحب «التك ليف» عند
تعذر تشكيل الحكومة ...إال أن الظروف االستثنائية التي
تـمــر بـهــا ال ـب ــاد ،عـلــى الـصـعـيــديــن الـصـحــي واالق ـت ـصــادي،
تستلزم شرعية وأحكاما استثنائية تجعل من املحظور -
ولو السياسي -مباحا حني توافر الشروط املوجبة لنظرية
«الظروف االستثنائية»» التي أرساها االجتهاد الدستوري
ع ـلــى اك ـث ــر م ــن ص ـع ـيــد ،ح ـيــث ي ـج ــب ،ب ــاع ـت ـق ــادن ــا ،اي ـجــاد
صالحيات استثنائية بشأن تشكيل الحكومة ،وذلــك على
النحو التالي:
 ملا كانت الفقرة العاشرة من املــادة  53من الدستور تمنحرئيس الجمهورية ،عند الضرورة ،الحق في توجيه رسائل
إلى مجلس النواب ،فصار لزاما على رئيس الجمهورية أن
يوجه رسالة الــى املجلس النيابي يطلب من خاللها العمل
عـلــى إج ــراء اس ـت ـشــارات نيابية جــديــدة ،واعـتـبــار التكليف
األول كأنه لم يكن ،ال سيما أنه صدر بموجب بيان او كتاب،
ويجوز الرجوع عنه بكتاب آخر ،عمال بمبدأ «موازاة الصيغ»،
ألن الذين يرفضون نظرية «إسقاط التكليف» بذريعة انتفاء
النص وربطه بإعتذار الشخص املكلف ،تدحض نظريتهم
انطالقا من أن الدستور لم يجز ،ال من قريب او من بعيد،
بقاء «التكليف» الى حني اعتذار الرئيس املكلف ،واال كان قد
نص على ذلك صراحة!
 بحسب الـفـقــرة الـثــالـثــة مــن امل ــادة  69مــن الــدس ـتــور ،عنداستقالة الحكومة أو اعـتـبــارهــا مستقيلة ،يصبح مجلس
ال ـن ــواب حـكـمــا ف ــي دورة ان ـع ـقــاد اسـتـثـنــائـيــة حـتــى تأليف
الحكومة ونيلها الثقة ،ما يتطلب ،وفق هذا النص الدستوري،
من البرملان مواكبة تشكيل الحكومة ،ألن مصدر التكليف
هــو الـبــرملــان نفسه .واذا كــان بـمـقــدوره ،اص ــا ،أن يحجب
ال ـث ـقــة ع ــن ح ـكــومــة قــائ ـمــة ومـكـتـمـلــة االركـ ـ ــان الــدس ـتــوريــة
بكاملها ،فبامكانه ،استطرادًا ومنطقيًا ،أن يسحب التكليف
من الرئيس املكلف ،على اعتبار أن الغاية من التكليف هو
التأليف ال التسويف!
كما أن نص الفقرة الثالثة السالف ذكره يضع املجلس النيابي
في دائرة العقد االستثنائي ،وال يخرج منها اال بعد التشكيل،
ما يعني أن وظيفة املجلس ،عند هذا االلتزام ،توفير شروط
التأليف ،ال سيما أن جملة «حتى تأليف الحكومة» ،يمكن
اسـنــادهــا ،فــي اللغة القانونية ،الــى وظيفة «ال ـغــرض» ،اســوة
بوظيفة «األج ــل» ،املــوجــب لالجتماع االستثنائي للمجلس
عند تعذر تشكيل الحكومة.
 -ال يجوز أن تبقى املؤسسات الدستورية  -املؤتمنة على

مصالح البالد والعباد  -رهينة شخصية موكل اليها انجاز
مهمة معينة .فهذا يخالف نظرية «الوكالة» او «التفويض»،ذلك
أن عدم تحقق الغرض الذي من أجله جرى التفويض ،يجعل
من األخير فارغا من املضمون وسالبًا بانتفاء املوضوع! ما
يضع املجلس النيابي ،بمعزل عن تركيبته وخصوصياته،
ام ــام مـســؤولـيــاتــه الــدسـتــوريــة والـسـيــاسـيــة ،تبعًا للطبيعة
البرملانية التي تحكم النظام الدستوري اللبناني ،حيث تنبثق
الحكومة ،في النظام البرملاني ،عن البرملان بعد نيلها الثقة
على اساس بيان وزاري ،ال أن تنبثق املؤسسات الدستورية
عن إرادة شخص تقاعس عن واجــب تشكيل الحكومة ،ما
يناقض كل مقتضيات النظام والــواقــع السياسي على حد
سواء!
 اذا كان التكليف ،وهو صفة مالزمة للمؤسسة الدستوريةال لالشخاص بعينهم ،ال يجوز الرجوع عنه ،لكان املشترع
ال ــدس ـت ــوري ق ــد ذك ــر ذل ــك ص ــراح ــة ،وأدخ ـ ــل ،بــال ـتــالــي ،هــذه
االمكانية من صالحية او حقوق الرئيس املكلف ،وهــذا ما
لم يحدث على االطالق ،خصوصا أن الدستور لم يحدد ،في
نـصــوصــه ،أي حــق مــن حـقــوقــه ،مــا خــا صالحية تشكيل
الحكومة ،وهذه الصالحية ،باعتقادنا ،مقيدة بالتزام «تحقيق
غاية» ال بذل عناية املوقع ،كرئيس مكلف ،واعتباره مؤسسة
دستورية قائمة بذاتها ومرتبطة بــإرادة شخصية ال يمكن
أن تصبح مسؤولة ،دستوريا ،اال عند تشكيل الحكومة ونيل
الثقة ،وال يجوز أن تستحوذ مفاعيل حقوقية ما لم تتحقق
الغاية املنشودة .اذ من املستحيل ،نصا وواقـعــا ،أن يعطي
املشترع الدستوري حقا الى شخص يريد ان ينتزع كامل
الحقوق ألشخاص يشغلون موقعًا يثير مفاعيل حقوقية،
في ظل ظروف استثنائية تؤدي الى شرعية استثنائية يجوز
ّ
للمشرع،
فيها ،بحسب قرارات املجلس الدستوري اللبناني،
ضمن حــدود معينة ،أن يخرج عن أحكام الدستور حفاظا
على االنتظام الـعــام واستمرارية املــرافــق العامة .فكيف اذا
كانت نصوص الدستور ،التي يتسلل البعض خلفها من أجل
التعطيل ،ال تفصح عن ما يقولونه أو يقصدونه صراحة ،بل
تدعو ،في املقابل ،املؤسسات الدستورية ،وتحديدا البرملان،
الى أن يواكب تشكيل الحكومة من خالل الدورة االستثنائية!
لــذلــك ،ال يمكن إقـفــال االب ــواب الــدسـتــوريــة ،وتاليًا الحياتية،
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والصحية ،في وجه
ضرورات البالد والعباد االستثنائية ،وضرب كل مؤسسات
الدولة تحت مظلة االستتار خلف النصوص والصالحيات
من أجل الحفاظ على حصة هنا ،أو اجندة سياسية خارجية
ه ـنــاك ،مــا يـسـتــوجــب ،أي ـضــا ،مــن رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،وهــو
املــؤت ـمــن عـلــى الــدس ـتــور وال ـشــريــك ف ــي تـشـكـيــل الـحـكــومــة،
أن يخلق مناخا ايجابيا للتأليف ،بما ينسجم مــع حجم
األزمــة واحتياجات الناس ،ال بما يزيد من ظــروف التعطيل
واالنقسام السياسي!
* باحث في القانون الدستوري

حق الرد

توضيح من «رويال فاينانشلز»
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى ال ـت ـق ــري ــر امل ـن ـش ــور فــي
صـحـيـفـتـكــم ب ـع ـنــوان «ه ـي ـئــة األسـ ــواق
املـ ــالـ ـ ّـيـ ــة :رويـ ـ ـ ــال ف ــاي ـن ــان ـش ـل ــز خــال ـفــت
األنظمة » ( 14كانون الثاني :)2021
ً
أوال ،نـنـفــي نـفـيــا قــاط ـعــا ب ــأن الـشــركــة
ال تـ ـفـ ـص ــل ح ـ ـسـ ــابـ ــات عـ ـم ــائـ ـه ــا عــن
ح ـس ــاب ــات ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة ب ـح ـســب امل ـ ــادة
 3513مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة  .3000هـ ــذه
الـحـقـيـقــة ال ـقــاط ـعــة مـثـبـتــة ف ــي تـقــاريــر
املــدقـقــن املستقلني املــوافــق عليها من
هـيـئــة األس ـ ــواق املــال ـيــة وف ــي الـبـيــانــات
املالية املصرح ُ عنها سنويًا .ونزيدكم
علمًا بأننا لم نسأل عن هــذا املوضوع
أس ــاس ــا .وع ـلــى ح ـ ّـد علمنا لــم ي ـجـ ِـر أي
إجتماع للهيئة لبحث هذا املوضوع أو
ّ
أقله لم نبلغ بذلك ،ونحن أول املعنيني
به لو حصل.
مــا ذكــر أيضًا عــن جمع أصــول العمالء
مــع أص ــول الـشــركــة ك ــذب ت ــام وال يمت
إلى الحقيقة بصلة .فكل أصول الشركة
م ـح ـف ــوظ ــة ب ـح ـس ــاب ــات م ـخ ـت ـل ـفــة كـلـيــا
عــن حـســابــات الـعـمــاء ،وه ــذا مــا يمكن

اكتشافه مــن قبل أي مــدقــق لــديــه الحد
األدنى من فهم البيانات املالية.
إن أص ـ ــول عـ ـم ــاء الـ ـش ــرك ــة ال تـسـجــل
كلها خــارج امليزانية ،وهــذا ألننا نملك
ترخيص صانع سوق الذي يوجب على
الهيئة ان تـكــون ّ
ملمة بموجبات هذه
الـفـئــة مــن الـتــرخـيــص أكـثــر مــن غيرها.

أمــا فــي مــا يختص بالعمالء شــأن هذا
امل ــوض ــوع ،فـحـســابــاتـهــم حـكـمــا كــانــت
خارج امليزانية .ونكرر ان أي أحد لديه
الحد األدنى من مقومات التحقيق املالي
كان ليجدها في بيانات الشركة املالية
املصرحة سنويًا .كما أننا نزيدكم علمًا
بأن وجود أموال لعميل خارج أو داخل

إعالن من مستشفى حمود

تعلن «مستشفى حمود – مركز طبي جامعي ش.م.ل» عن انتقال
ملكية كامل اسهمها اىل كل من املهندس نصري عيل عميس ،األستاذ
محمد عيل عميس ،الدكتور ابراهيم عيل عميس واألستاذ محمد نصري
عميس ،وقد ُع ّي الدكتور ابراهيم عيل عميس ،ليقوم مبهام رئيس
مجلس اإلدارة  -املدير العام.
رئيس مجلس االدارة – املدير العام
الدكتور ابراهيم عيل عميس

ً
امليزانية ال صلة له أصال بهذه القضية،
وأيضًا أي محقق لديه الحد األدنى من
االهلية في التحقيق بأمور مالية يدرك
ذلك.
ت ـن ـس ـب ــون إلـ ـ ــى ه ـي ـئ ــة األسـ ـ ـ ـ ــواق أن ـه ــا
أض ــاءت على هــذه املخالفة ،والحقيقة
أنــه ليست هـنــاك أب ـدًا مخالفة ،فهل ان
امل ـح ـقــق ال يـفـقــه أص ـ ــول ع ـمــل شــركــات
ال ــوس ــاط ــة ل ــإض ــاءة ع ـلــى ن ـق ـطــة غـيــر
م ــوج ــودة أس ــاس ــا ،والــدل ـيــل أن الهيئة
لــم تتخذ أي إجـ ــراءات ضــد الـشــركــة ما
يـثـبــت أن امل ـح ـقــق ك ــان ع ـلــى خ ـطــأ ولــم
يتنب مجلس إدارة هيئة األسواق وجهة
نظره.
تحتفظ رويـ ــال بـحــق االدع ـ ــاء ّعـلــى أي
شـخــص مـعـنــوي أو طـبـيـعــي أنـ ــى كــان
يـ ـق ــوم بـ ـت ــزوي ــر وتـ ـس ــري ــب م ـع ـلــومــات
مغلوطة ظــاهــرهــا مهني ومضمونها
افتراء على الشركة.
رويال فاينانشلز
املدير التنفيذي
ريان العنان
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أسعد أبو خليل *
ّ
الجميل،
ال يزال الحديث هنا عن سيرة أمني
ّ
املقاو َمة ،مذكرات» ،والتي صدرت
«الرئاسة
ِ
حــدي ـثــا  -والـ ـت ــي ت ـب ـعــث ال ـض ـجــر ف ــي نفس
ال ـقــارئ ،ولـكـ ْـن لتفنيد الـسـ ّ
ـرديــة االنـعــزالـ ّـيــة
ُ
وختمت في الحلقة األولى
ضرورات وواجب.
ّ
ب ــاإلش ــارة ّ إل ــى أن ال ـج ـمـ ّـيــل وص ــف جــامـعــة
ّهارفرد بأنها «مربط خيله» (ص ،)٢٥ .وزاد
أنه ال يزال يحتفظ "«معها بعالقات ّ
ودية».
ّ
م ــاذا يـعـنــي أن يـحـتـفــظ امل ــرء بـعــاقــة ودي ــة
ّ
بكفيا
مــع جامعة؟ هــل يــدعــو الجامعة إلــى
يسافر إلى
لحضور مهرجان الزهور ،أم أنه ّ
بــاريــس ملــاقــاة الـجــامـعــة؟ لــم يـتــوضــح ذلــك.
ّ
وهــل يتصل بالجامعة كــي يتبادل وإياها
أطراف الحديث؟
ّ
ّ
ته تلك الفكرة
سردي
في
ل
الجمي
يعتنق أمني
َّ
املـهـيـنــة عــن املـسـلـمــن وال ـتــي كــنـهــا مــن قبل
ّ
أب ـيــه ،ب ـيــار .وم ـفـ ُ
ـاد الـفـكــرة أن املسلمني في
ّ
لبنان يــوافـقــون س ــرًا حــزب «الـكـتــائــب» على
ّ
ّ
ّ
ورجعيته
يمينيته
االنعزالية وعلى
عقيدته
وع ـل ــى االس ـت ـئ ـث ــار ال ـطــائ ـفــي ال ـ ــذي مــارســه
ّ
رؤس ــاء لبنان بعد االسـتـقــال ،لكن الخوف
وحــده هو الــذي يمنعهم من املجاهرة ومن
امل ـض ــي مـعـهـ َـم ف ــي س ـيــاســات ـهــم .واالنـ ـع ــزال
اللبناني طـ ّـبــق هــذه الـفـكــرة فــي مرحلة املـ ّـد
الـ ـن ــاص ــري ،ح ـيــث ج ـعــل ال ـتــأي ـيــد الـشـعـبــي
ال ـعــارم لعبد الـنــاصــر فــي أوس ــاط املسلمني
ّ
بالقوةّ ،
وروج
وغير املسلمني مفروضًا عليه
ّ
ّ
الناصرية ســادت بــاإلكــراه (وهــذه
لفكرة أن
ّ
الفكرة عــاد وطبقها الـســادات وخلفاؤه من
ب ـع ــده ع ـنــدمــا ج ـع ـلــوا م ــن م ــاي ــن ُمـشـ ّـيـعــي
ّ
املصرية).
عبد الناصر أدوات بيد املخابرات
ل ـك ــن ك ـي ــف وصـ ـل ـ َـت يـ ــد ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر إل ــى
ّ
لبنان عندما انطلق كل سكان حي املزرعة،
فــي ع ــام  ،١٩٧٠وه ــم ينتحبون بـعــد إعــان
وف ــاة عبد الـنــاصــر؟ وبـعــد انـطــاق املقاومة
ّ
ّ
ّ
َّ
يصر
الجميل (كما
أصر بيار
الفلسطينية،
ّ
ّ
أمــن هنا) على أن املسلمني ماشوا منظمة
«الـتـحــريــر» ق ـس ـرًا ،ولـيــس اخـتـيـ ّ
ـاريــا منهم.
ه ــذا الـتـصــويــر للمسلمني يجعلهم تمامًا
ّ
للفلسطينيني :على
ّمثل تصوير ّالصهاينة
أن ّهم أطفال وأنهم ال يريدون تحرير بلدهم
ّ
منظمة «التحرير» أرهبتهم .املقولة
وإنـمــا
ّ
ف ــي أص ـل ـهــا صـهـيــونــيــة وتـنــاقـلـتـهــا ألـسـنــة
ّ
استعمارية
أساسها
«الكتائب».
والفكرة في ُ
ّ
ع ـن ـصـ ّ
ـريــة ،أن ال ـش ـعــب امل ـس ـت ـع ـمــر ضعيف
ّ
ّ
ِّ
عقليًا وال يستطيع أن يقرر مصلحته ،ألن
غيره (الشعب األرقى أو الطائفة األرقى منه)
يدرك مصلحته أكثر منه .ويستعمل اليمني
حول
اللبناني االنعزالي
اليوم املقولة نفسها ّ
الشيعةّ :إنـهــم ال يـ ّ
ـؤيــدون حــزب الـلــه وإنـمــا
ه ــم ُم ـج ـبــرون بـحـكــم الـتـخــويــف والـتـهــريــب
و«وه ــج ال ـســاح» ،على مــا يـقــول السنيورة
فــي مصطلح قــد ي ـكــون وص ـلــه مــن حاشية
ّ
األمـ ـي ــر .ال ،ويـ ـص ـ ّـر أمـ ــن ع ـلــى أن تـضــامــن
ضـ ّـبــاط وعـنــاصــر فــي الجيش اللبناني مع
ّ
ّ
الفلسطينية كــان بسبب تهديدات
القضية
ّ
تعرضوا لها (ص .)٣٩ .كيف يمكن ألصحاب
ّ
ّ
بصوابية
الكتائبية إقناع أنفسهم
العقيدة
ّ
ت ـلــك ال ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة؟ ال ي ـص ـ ّـدق ــون أن ه ـن ــاك من
ّ
ّ
دعم ويدعم القضية الفلسطينية في لبنان
أو خـ ــارجـ ــه ،م ــن دون إيـ ـع ــاز أو ض ـغ ــط أو
منفعة ّ
مالية؟ قد غادرت منظمة «التحرير»
ل ـب ـن ــان ،ف ــي عـ ــام  ،١٩٨٢وك ــان ــت امل ـعــارضــة
واليسارية لحكم «الكتائب» ّ
ّ
ّ
أشد
اإلسالمية
ّ
وأعنف بكثير مما كانت عليه زمــن منظمة
«التحرير» ،فأين الضغط واإلكــراه في ذلك؟
ُ
كيف ّ
أجريت
يفسر ذلــك؟ وأذكــر مـ ّـرة عندما
مقابلة في سنوات الجامعة (لغرض بحثي)
مع أنطوان نجم ،وسألته عن التعارض بني
أدب ـ ّـي ــات ال ـحــزب وش ـعــاراتــه وب ــن التركيبة
ّ
ـي :ال ،كــان هـنــاك عضو
الطائفية لــه ،فـقــال لـ ّ
ّ
فــي ال ـحــزب ،مسلم ســنــي ،مــن عائلة طــبــارة
ل ـك ــن م ـن ــزل ــه تـ ـع ـ ّـرض ل ـل ـح ــرق ف ــي الـبـسـطــة
بسبب انـتـمــائــه لـلـحــزب .فـســألـتــه :لـكــن ملــاذا
ّ
تعرض منزل العضو الكتائبي املسلم هذا
للحرق؟ أال ّ
يفسر شيئًا عن اتساع معارضة
الحزب ،ال بل العداء له ،يومها ،بني املسلمني
وغيرهم آنذاك؟ (وفي منتصف الثمانينيات
ُ
سألت نائب حركة «أمل» عن سبب التركيبة
ّ
الـطــائـفـيــة الـشـيـعــيــة لـلـحــركــة ،فـمــا ك ــان منه
ّ
ً
إل ّأن ن ــادى عـلــى مــرافـقــه ســائــا عــن «األخ
السني» العضو في الحركة كي ّ
أتعرف إليه).
ّ
ّ
ّ
اإلسرائيلية (وحكمًا
كل املزاعم
ثم يكررّ أمني ّ
الكتائبية ،إذ أنه كان لجريدة «العمل» زمن
ال ـح ــرب ُم ـش ــرف إســرائ ـي ـلــي) ع ــن املـخـ ّـيـمــات

ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـ ّـي ــة ،وأن ـ ـ ـهـ ـ ــا كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـق ـطــب
ّ
ّ
«إرهابيني من كــل حــدب وصــوب وخارجني
ّ
ع ـلــى ال ـق ــان ــون ل ـب ـنــانــيــن وأجـ ــانـ ــب" .دعـنــي
ُ
ُ
ّ
وقابلت فيها
املخيمات
عرفت
أقــول لــه :أنــا
ّ
أجانب :وكان معظم هؤالء طالبًا من الكويت
وم ــن ت ــون ــس وم ــن تــرك ـيــا وم ــن ظ ـف ــار ومــن
ّ
الالتينية،
أميركا ومــن أوروبــا ومــن أميركا
وك ــان ــو ي ــأت ــون إل ــى ل ـب ـنــان ب ـغ ــرض مـ ــؤازرة
ّ
ّ
الفلسطينية ،بأشكال شتى .هؤالء
املقاومة
ّ
ّ
إرهــابـ ّـيــون ،وليس العنصريون اليمينيون
البيض الذين كانوا يتقاطرون من أفريقيا
الجنوبية (الـعـنـصـ ّ
ّ
ـريــة الـبـيـضــاء) وأوروب ــا
ّ
الغربية وأميركا للمشاركة في حفلة القتل
ّ
الكتائبي ،ومــن أجــل نصرة حملة عنصرية
ضــد شعب فلسطني فــي لبنان؟ أمــن نفسه
ي ــزه ــو ف ــي س ـي ــرة «كـ ـت ــاب ط ــاول ــة ال ـق ـهــوة»
ب ـح ــال ــة ال ـت ـش ـي ـك ــي ج ـ ــان س ــاي ـس ـك ــي ،وه ــو
ُ
ـاد ل ـل ـش ـيــوعـ ّـيــة اض ــط ـ ّـر
رج ـع ــي يـمـيـنــي مـ ـع ـ ٍ
إل ــى م ـغــادرة تشيكوسالفاكيا بـعــد هزيمة
ّ
النازية (نستطيع أن نفترض عقيدته غير
ّ
السمحاء) .سايسكي هــذا كــان مــن املــدربــن
ّ
لقوات «النخبة» في الحزب (ص .)٤٢ .وفي
ّ
ّ
ّ
كـ ــل م ـف ـصــل ف ــي الـ ـح ــرب األهـ ـل ــي ــة ،وفـ ــي كــل
جريمة من جرائم «الكتائب» ،يضيف إعالم
«الكتائب» كذبة جديدة وذلك بغرض تبرئة
النفس .هاكم أمني يزعم أنه قبل شهر واحد
من اغتيال معروف سعد ّ
ملحاولة
تعرض هو
ّ
ّ
الفلسطينية لكنهم
خطف من قبل املقاومة
ً
خطفواَ ...
جاره بدال منه .وقال إنهم أخطأوه
ّ
ألن جاره كان يقود سيارة من طراز سيارة
ّ
َ
ّ
أمني ذاته (ص .)٤٢ .من يصدق هذه القصة؟
ولو ،يا أمنيّ .كل هذه السنوات وهذه ّ
القصة
لــم تـكــن مـعــروفــة ول ــم تنشر عنها الصحف
خ ـب ـرًا فـيـمــا ك ــان إعـ ــام الـسـلـطــة واالنـ ـع ــزال
ّ
يستغل ّ
أي حــادثــة للتأجيج ضـ ّـد املقاومة
ّ
الـفـلـسـطـيـنــيــة؟ ث ــم كـيــف خـلـطــوا ب ــن ج ــارك
وبينك وكانت صــورك آنــذاك تمأل الصحف
ّ
واملـ ـج ــات وال ـش ــاش ــات؟ ه ــذه م ـثــل اخ ـتــاق
ّ
قصة اعتداء مزعوم على بيار الجميل قبل
ساعات من مجزرة عني ّ
الرمانةّ .
ومرة أخرى،
َ
هذا أسلوب صهيوني قديم درج على فبركة
اعتداءات فقط لتسويغ أعمال عنف وإرهاب
مــن قـبــل الـعـصــابــات الصهيونية وم ــن قبل
الدولة بعد احتالل فلسطني.
ّ
ّ
الجميل تلك الرواية عن أن مجزرة عني
يعيد
الـ ّ
ـرمــانــة سبقها اع ـتــداء عـلــى جـمــع كتائبي
ّ
ّ
ّ
(ي ـض ــم ب ـيــار ال ـج ـمــيــل) أمـ ــام كـنـيـســة ســيــدة
ّ
الـنـجــاة فــي عــن الـ ّ
ـرمــانــة .لـكــن ه ــذه الــروايــة
ّ
ّ
تتعرض لتبديل وتعديل على مر السنوات،
ّ
وي ـض ـف ــي ع ـل ـي ـهــا أم ـ ــن م ـس ـح ــة ك ــوم ـي ــدي ــة.
والــروايــات التي تبعت مجزرة عني ّ
الرمانة،
ّ
تتضمن ما
حتى البيان الكتائبي الرسمي ،ال
أضافه أمني على الحادثة .لم يكن هناك أبدًا
ُمـحــاولــة اغـتـيــال لبيار الـجـمـ ّـيــل .هــذه روايــة
فبركت بعد سنوات من مجزرة عني ّ
الرمانة
ّ
وب ــات ــت الزمـ ــة ف ــي الـ ــروايـ ــات الـتـلـفــزيــونــيــة.
ّ
يتحدث عن
التقرير الرسمي عن تلك الحادثة
ّ
مدنية وبني جوزيف
حادث سير بني سيارة
بـ ــو عـ ــاصـ ــي الـ ـ ـ ــذي أط ـ ـلـ ــق ال ـ ــرص ـ ــاص عـلــى
ّ
ّ
السيارة  -هكذا من دون سبب .أي أن
سائق
جوزيف بو عاصي هو الذي بادر إلى إطالق
ال ــرص ــاص فــي ذل ــك ال ـيــوم امل ـش ــؤوم ،وحــزب
«الكتائب» هو الــذي وضــع حاجزًا لتفتيش
املـ ـ ـ ّـارة فـيـمــا ك ــان ال ـح ــزب يـشـكــو م ــن وج ــود
ّ
الفلسطينية فــي شــوارع
حــواجــز للمقاومة
ّ
بيروت (لــأســف ،لم تكن املقاومة جدية في
ً
وضــع الـحــواجــز ،وكــان عــدد الـحــواجــز قليال
ف ــي عــاص ـمــة ك ــان ــت ت ـع ـ ّـج ب ـع ـمــاء إســرائ ـيــل
م ــن داخ ــل ح ــزب «ال ـك ـتــائــب» وم ــن خ ــارج ــه).
وبـعــد االع ـت ــداء عـلــى ســائــق ال ـسـ ّـيــارة وفــدت
سـ ـ ّـيـ ــارة أخـ ـ ــرى وحـ ـ ــدث تـ ـب ــادل إطـ ـ ــاق ن ــار
ّ
بينها وبني مسلحي «الكتائب» ،وهــذه ّأدت

ّ
الجميل
يعتنق ّأمين
في سرديته تلك الفكرة
المهينة َّ عن المسلمين
والتي كنها من قبل أبيه بيار

(أرشيف)

إل ــى قـتــل جــوزيــف بــو عــاصــي وق ـتــل عنصر
ّ
فــي السيارة الثانية وجــرح آخــريــن .لكن كل
ّ
االنعزاليني .والبيان
هــذا ال يــرد في روايــات
ّ
الكتائبي فــي ال ـيــوم نفسه زع ــم أن الحاجز
كان لقوى األمن ،فيما التقرير الرسمي أشار
إلى حاجز مشترك بني قوى األمن وعناصر
ّ
َ
نسي
كتائبية .وبيان «الكتائب»
ميليشيوية
أن يذكر إطالق الرصاص من قبل جوزيف بو
عاصي على ّ
السيارة األولى( .راجع البيانات
فــي كتاب أنـطــوان خــويــري« ،ح ــوادث لبنان:
 ،»١٩٧٥ص).١٥ - ١٤ .
ّ
ّ
الكتائبيني
روايــة أمني جعلت من املسلحني
«م ـج ـم ــوع ــة م ــن امل ــؤم ـن ــن ب ـل ـب ــاس رس ـم ــي»
(ص .)٤٢ .م ــاذا يـعـنــي بـلـبــاس رس ـمــي؟ هل
ي ـق ـصــد ل ـب ــاس اإلي ـ ـمـ ــان ال ــرسـ ـم ــي؟ تـنــاســى
أم ــن م ــرور ال ـس ـ ّـيــارة األولـ ــى وال ـت ــي أصـيـ َـب
سائقها بــرصــاص مــن جــوزيــف بــو عاصي،
وعلى مرأى من قوى األمن التي كانت رديفة
مل ـي ـل ـي ـش ـيــات االن ـ ـعـ ــزال ال ـل ـب ـنــانــي امل ـت ـع ــاون
ّ
ّ
الجميل
مــع إســرائ ـيــل .أي أن ح ــارس أم ــن
الشخصي ،جوزيف بو عاصي ،كان املعتدي
ّ
األول وال ـث ــان ــي ف ــي ذلـ ــك الـ ـي ــوم .أمـ ــن كتب
ّسيناريو جديدًا ملا جرى في ذلك النهار ،إذ
إنه بعدما تجاهل إطالق جوزيف بو عاصي
ّ
للرصاص على سائق سيارة أعــزل ،روى أن
ّ
ّ
ّ
فلسطينيني
س ـ ّـي ــارة أقــلــت أرب ـعــة مـســلـحــن
ق ـصــدت الـكـنـيـســة وأط ـل ـقــت ال ـن ــار ه ـكــذا من
دون س ـبــب ع ـلــى ع ـنــاصــر «ال ـك ـت ــائ ــب» أم ــام
ّ
ّ
الـكـنـيـســة .أي أن أم ــن يــريــدك أن ت ـصـ ّـدق أن
ّ
ّ
الفلسطينيني أرادت
مجموعة من املسلحني
ّ
أن تستفز عناصر «الكتائب» فــي قلب عني
ّ
ّ
ّ
الرمانة ،وضد حشد من ّ
حراس بيار الجميل
ّ
يكتف
أمــام كنيسة كان بيار يدشنها .ال ،لم
ِ
أمني بهذه الرواية بل زاد عليها من سيناريو
ّ
ّ
فيلم عــربــي ،إذ قــال إن املسلحني لــم يكتفوا
ّ
بإطالق النار بل هتفوا« :الكتائب الرجعيني
ِّ
يصدق روايتك ،يا أمني؟
عمالء الخارج» .من
ّ
ّ
ّ
ّ
فلسطينيون يتوجهون نحو حراس
فدائيون
ّ
الجميل ويهتفون ضــد «الكتائب» في
بيار
ّ
منطقة ّ
تعج بمسلحي «الكتائب» و«األحرار»
ّ
عشوائيًا؟ وكان هناك اعتقاد
ويطلقون النار
ّ
عند أجهزة الــدولــة ،في حينه ،أن املخابرات
ّ
ّ
السيارة الثانية،
األردنية كانت وراء إرسال
ّ
وكتابة تاريخ الحرب األهلية لم يشر بعد إلى
الدور املتعاظم الذي لعبته مخابرات النظام
األردني ّ
ّ
الفلسطينية وحلفائها
ضد املقاومة
ّ
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــن (وك ــان ــت املـ ـخ ــاب ــرات األردن ــي ــة
ّ
التجسس في الجامعات) .طبعًا،
ناشطة في
ّ
ّ
ّ
الجميل ضــرورة إضافية لتزوير قصة
يجد
ّ
باص عني ّ
ّ
املدنيني من
الرمانة وجعل ركابه

ّ
ّ
ً
«املسلحني واملــدنـ ّـيــن» معًا وزعــم أن تبادال
ّ
للنار حـصــل ،فيما أن القتلى كــانــوا حصرًا
مــن الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــن :ويــذكــر أم ــن  ٢٨شهيدًا
فـلـسـطـيـنـ ّـيــا فـيـمــا ال ـع ــدد راوح ب ــن  ٢٨و٣٢
ضـحـ ّـيــة .ل ـكــن ،كـيــف تـنــاقــش عـقـلـ ّـيــة تسويغ
ّ
رك ــاب حــافـلــة؟ ّ
أي نوع
ارت ـكــاب مـجــزرة ضــد
من الحجج يمكن أن ُيسوق مع هؤالء؟ لهذا،
ّ
ـإن شعار عــزل «الكتائب» كــان ال ـ ّ
ـرد األولــي
فـ
ّ
ّ
ْ
على املجزرة ،لكنه كان ردًا ضعيفًا لسببي:
 )١الــرد اللفظي الــذي صاغه كمال جنبالط
ومـ ـحـ ـس ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم وج ـ ـ ـ ــورج ح ـ ـ ــاوي َ
أراد
املضي في َّ النضال البرملاني السلمي حتى
ّ
ّ
بعدما تكشفت ّ
العسكرية
العدوانية
النيات
مليليشيا «الـكـتــائــب» .وعــزل «الكتائب» كان
ّ
ضعيفًا ألن ال جنبالط وال حاوي وال إبراهيم
ال ـتــزمــوا ب ــه :جـنـبــاط نـفـســه الـتـقــى ببشير
الـجـمـ ّـيــل فــي ع ــام  ،١٩٧٧وحـ ــاوي وإبــراهـيــم
ك ــان ــا يـسـتـعـيـنــان بـسـمـيــر فــرن ـجـ ّـيــة إلج ــراء
ّ
ّ
الجميل )٢ .هم رفعوا شعار
سري مع
حوار ّ
ّ
العسكري على
الـعــزل ألنـهــم لــم يــريــدوا ال ــرد
ّ
هذا االستفزاز املفضوح .لكن ماذا تتوقع من
ّ
ّ
الوطنية؟ يكفي أن تذكر أن توفيق
الحركة
ّ
سـلـطــان ك ــان ح ــاض ـرًا ب ــن ق ـيــاديــي الـحــركــة
ليلة إع ــداد بـيــان رد الـحــركــة الــوطـنـيــة على
مجزرة عني ّ
الرمانة .وبيان الحركة الباهت
ّ
َ ّ
زعم أن ميليشيا «الكتائب» استغلت مرض

سـلـيـمــان فــرنـجـ ّـيــة لـتــرتـكــب مـجــزرتـهــا هــذه.
ّ
ّ
ّ
عضويًا في تحالف
فرنجية كان شريكًا
لكن
َ
َ
الـيـمــن االن ـع ــزال ــي ،وه ــو أمـ ــر بـفـتــح مـخــازن
ّ
ال ـج ـي ــش أمـ ـ ــام كـ ــل م ـي ـل ـي ـش ـيــات ال ـي ـم ــن مــن
أجــل أن يساهموا في القضاء على املقاومة
ّ
ّ
ّ
إسرائيلية
أميركية -
الفلسطينية (وبرعاية
 أردنـ ّـيــة) بعد فشل الجيش فــي اشتباكاتّ
الوطنية سليمان
عــام  .١٩٧٣ب ـ ّـرأت الـحــركــة
ّ
فرنجية ّ
مما يعطيكم فكرة عن سبب انهيار
هذه الحركة بالكامل أمــام اجتياح إسرائيل
في عام .١٩٨٢
الجميل يرفض أن يعتذر أو ّ
ّ
يعبر
إذا كان أمني
عن ندم على مجزرة عني ّ
الرمانة التي أرادها
ّ
األهلية ،فماذا
الحزب شرارة النطالق الحرب
ّ
ّ
ت ـتــوقــع مـنــه ف ــي روايـ ـت ــه؟ ويـنـســب الـجـمــيــل
إلــى رشيد الصلح مــا لــم ينسبه إليه غيره،
ً
ّ
خـصــوصــا أن الـجـمـ ّـيــل ارت ـكــب فـعــا شنيعًا
ضـ ّـد الصلح (كما سيرد أدن ــاه) بعد تالوته
لبيانه عن مجزرة عني ّ
الرمانة في املجلس
َ
ّ
ّ
ْ
النيابي .وقــد سلم الـحــزب مقاتلي لــه ،لكن
َْ
ّ
ّ
الجميل َفــي نقلة نــوعـ ّـيــة يــزعــم أن املقاتلي
ّ
ْ
كانا بريئي (ص .)٤٤ .تريدنا أن نقتنع بأن
ّ
ّ
َ
عنصر ْين
الجميل سلم لسلطات الدولة
بيار
كتائبي ْ
ّ
يقض
ولم
باملجزرة؟
لهما
عالقة
ال
ي
ِ
ّ
الـشـخـ َـصـ ْـن إل  ٤أشـهــر فــي السجن  -وهــذه
ّ
املدة كانت حكما قاسيًا عليهما بحسب أمني
ّ
ّ
ّ
الجميل .ثــم يأتي الجميل إلــى تلك الحادثة
ّ
واستثنائية في شناعتها
التي ال تزال فريدة
في تاريخ املجلس النيابي اللبناني .في ١٣
ّأيــار  ،١٩٧٥أدلى رشيد الصلح ببيان طويل
وم ـفـ ّـصــل ع ــن امل ـســؤولـ ّـيــة «ال ـكــام ـلــة» لـحــزب
اللبنانية» عن مجزرة عني ّ
ّ
الرمانة،
«الكتائب
ووضع الصلح املجزرة في سياق ممارسات
وسياسات حزب «الكتائب» في لبنان (بيان
الصلح فــي «السفير»ّ ١٦ ،أي ــار ،١٩٧٥ ،وهو
ُ
يصلح ليكون وثيقة من وثائق فهم ّ
مسببات
ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـل ـ ّـي ــة فـ ــي م ـط ـل ـع ـه ــا) .وب ـع ــدم ــا
ّ
الجميل وأمسك
أدلــى الصلح ببيانه ،تبعه
بتالبيبه مــن الخلف وطـفــق يـجـ ّـره صــارخــا:
«إن كـنــت قـبـضــاي ،خـ ّـلـيــك كــي تـسـمــع ّ
ردن ــا.
ّ ّ
لوين رايــح ،يا جبان» .ولم يردع الجميل إل
ظـهــور الـنــائــب مــرشــد الـصـمــد ال ــذي ق ــال لــه:
«عيب عليك ،هــذا ال يـجــوز .مــا هكذا ُي َ
عامل
ّ
ّ
رئـيــس ال ـ ــوزارة .تــذكــر مــن يـمــثــل فــي الحكم.
تـصـ ّـرف كما يليق بـ ِـك كـنــائــب»«( .الـسـفـيــر»،
ّ
ّ
العدد نفسه ،لكن «السفير» لم تذكر أن الصمد
ّ
للجميل أي ـضــا :ه ــذا رم ــز املـسـلـمــن ّفي
ق ــال
ّ
لبنان) .ال يروي الجميل هذه التفاصيل لكنه
ً
ُ ِّ ً
ُ
«ذهبت
جمال ّإيــاهــا ،قــائــا:
يذكر الحادثة م
إليه وأمسكته من ذراعــه ورددتــه إلى الــوراء
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ً
ـا« :ستستمع إلــى ّ
ردنــا على ما قلته .ال
قــائـ
يمكنك أن تهرب قبل أن نقول نحن كلمتنا».
ّ ّ
الجميل أن صــورة إمساكه بــذراع
ويضيف
ّ
تحولت إلــى «إح ــدى وثــائــق الحرب
الصلح
لكونها تفصح عــن تـهـ ّـرب رئـيــس الحكومة
ّ
ّ
ّ
من ّ
والوطنية»
الدستورية
املسؤولية
تحمل
(ص .)٤٤ .ال ،لــم تصبح الـصــورة وثيقة عن
ّ
تهرب رئيس الحكومة من ّ
ّ
املسؤولية.
تحمل
ّ
ّ
كانت الصورة إطالقًا رسميًا لصورة الجميل
ُ
ّ
األزع ــر ،ال ــذي كــان فــي حــالــة تـنــافــس مبكرة،
م ــع شـقـيـقــه ب ـش ـيــر ،الـ ــذي كــانــت ل ــه ص ــوالت
ّ
وج ـ ــوالت م ـبــكــرة ف ــي ال ــزع ــرن ــة ،ع ـنــدمــا كــان
ي ـج ــول ف ــي امل ـ ـ ــدارس وال ـج ــام ـع ــات بصحبة
زعران الحزب لضرب طالب ّ
مؤيدين لليسار
ٍ
ّ
ّ
الفلسطينية (نعلم اليوم أن إدارة
واملقاومة
ّ
األميركية كانت تتعاون مع بشير
الجامعة
الـجـمـ ّـيــل ورف ــاق ــه لـقـمــع ال ـحــركــة الـطــالـبـ ّـيــة).
والـجـمـ ّـيــل ك ــان يحمل ص ــورة الــدبـلــومــاســي
ـدمـ ــث ف ـي ـم ــا ك ـ ــان أخ ـ ـ ــوه مـ ـع ــروف ــا ب ـنــزعــه
الـ ـ ِ
ّ
ّ
الجميل
السبعينيات .أراد
للعنف منذ بداية
إطــاق صــورة جديدة له من خــال الحادثة.
ّ
ّ
الجميل ،الذي أخفى الكثير في
والغريب أن
ّ
سيرته وتستر على الكثير واختلق وفبرك
الـكـثـيــر ،اخ ـت ــار أن يــزهــو بـفـعـلـتــه الشنيعة
ّ
ه ــذه مــن دون خـجــل ربـمــا ألن ــه أراد تعريف
ّ
ّ
خلفيته غير
الكتائبيني على
جيل جديد من
ّ ّ
ّ
الدبلوماسية .وال يــروي الجميل أنــه كانت
ّ
ل ـل ـحــادثــة م ـضــاع ـفــات خ ـط ـيــرة إذ أن ال ــرأي
ً
ّ
طائفيًا من قبل نائب
اعتداء
العام رأى فيها
كتائبي طائفي ضـ ّـد رئيس حكومة لبنان -
وهذا ما رمى إليه النائب مرشد الصمد في
ّ
ّ
الجميل ّمن املواجهة
للجميل( .هرب
تعليقه
ّ
عندما قــدم الصمد الضخم الجثة) .وعــززت
ّ
الـ ـص ــورة ال ــرؤي ــة ال ــراس ـخ ــة لـتـســلــط رئـيــس
ّ
الجمهورية الطائفي وعــن احتقار األحــزاب
ّ
اليمينية ملــوقــع رئـيــس الحكومة واعـتـبــاره
ّ
ّ
مـجـ ّـرد تابع لرئيس الجمهورية .لكن ّ
تمرد
رش ـيــد الـصـلــح ك ــان إي ــذان ــا بـمــرحـلــة جــديــدة
ّ
الطائفية في داخل الحكم الذي
من املواجهة
ّ
أراد االسـتـئـثــار بـنـظــام الهيمنة الـطــائـفــيــة.
لــم يسامح حــزب «الكتائب» لرشيد الصلح
صــراحـتــه ومـجــاهــرتــه بالحقيقة (وكـمــا قال
الصلح في بيانه ،إذا كان الحزب بريئًا فلماذا
َ
عنصر ْين من عناصره؟) .وفي
قبل بتسليم
ِ
ّ
اليوم التالي لتلك الجلسة التاريخية ،كتبت
جريدة «العمل» عن رشيد الصلح« :شتمنا
ّ
الدجال وهرب» ووصفته بـ«عضو الذكورة».
هـ ــذه ه ــي إس ـه ــام ــات حـ ــزب «ال ـك ـت ــائ ــب» في
ال ـع ـمــل ال ـب ــرمل ــان ــي وال ـص ـح ــاف ــي ف ــي ل ـب ـنــان.
ّ
الجميل في رواية لم يسبق أن وردت
ويزعم
فــي ّ
أي مرجع مــن مــراجــع الـحــرب أو صحف
ّ
املرحلة ،أنه هو الذي كان وراء تعيني الصلح
ّ
رئيسًا للحكومة ،فيما كــان مــن املـعــروف أن
كـمــال جنبالط كــان هــو ال ــذي اقـتــرح الصلح
وكان الصلح يستشيره باستمرار .ال ،وبعد
ّ
أن ي ـت ـطـ ّـرق ال ـج ـمـ ّـيــل إل ــى ك ــل ه ــذه الــوقــائــع
ّ ّ
ّ
ّ
يتجرأ على القول إن كل الحرب األهلية (وهو
ّ
يرفض تسميتها بـ«األهلية» (ص ))٤٥ .كان
مخططًا لها مــن الـخــارج .هــي بالفعل كانت
ّ
ُمـخــطـطــة م ــن ال ـخ ــارج لـكــن م ــن قـبــل أمـيــركــا
ُ ِّ
وإســرائ ـيــل وك ــان ال ـحــزب م ـنــف ـذًا .لـكــن حتى
ّ
القبول بمنطق أن الـحــرب كــان ُمخططًا لها
ّ
مــن الـخــارج فــإن ذلــك ال ينفي أهـلــيــة الحرب
ّ
ّ
الجميل
الداخلية .هل كان اعتداء
وأبعادها
عـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة نـفـيــا ل ــوج ــود ص ــراع
ّ
اللبنانيني؟
أهلي داخلي بني
وعلى طريقة فــارس سعيد ووليد جنبالط
ّ
َ
البورزاني عبر ربط مخططات
في التحليل
الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري اإلي ـ ــران ـ ــي ب ــإط ــاق رج ــل
فــي ب ـيــروت لـشـتــائــم مــن عـلــى شــرفــة منزله
ّ
ّ
ض ـ ّـد ج ـ ــاره ،فـ ــإن ال ـج ـمـ ّـيــل ي ــرى أن الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي لـ ـبـ ـن ــان قـ ـ ـ ـ ـ ّـر َر أن ي ــرف ــع
«درج ــة العنف على أرض لـبـنــان» (ص)٤٦.
ّ
ل ـ ـجـ ــذب االه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ــدب ـ ـلـ ــومـ ــاسـ ــي .أي أن
الـشـعــب الفلسطيني دع ــا ح ــزب «الـكـتــائــب»
ّ
و«األحرار» و«التنظيم» وكل أدوات إسرائيل
ّ
ّ
فــي لـبـنــان الرت ـك ــاب م ـجــازر ض ــد املـخــيـمــات
ّ
الفلسطينية لجذب االهتمام الدبلوماسي.
ّ
ُ
لكن هذا االتهام هو أيضًا مستقى بحذافيره
مــن تــاريــخ ال ـبــروبــاغ ـنــدا اإلســرائ ـي ـلـ ّـيــة ضــدّ
ّ
الفلسطينيني .إلى هذه الدرجة اعتنق حزب
«الكتائب» وقادته لغة ومصطلحات العدو.
(يتبع)
* كاتب عربي (حسابه على «تويتر»
)@asadabukhalil

فداحة الخطر والمقاربة الجديدة
سعدالله مزرعاني *
ّ
حني لفت الشاعر ،املفكر والفيلسوف الكبير ،أبو العالء املعري ،قبل ألف سنة (973
 1057م) ،إلــى «ضجة فــي الــاذقـيــة مــا بــن أحمد واملـسـيــح» ،إنما كــان يشير إلىّ
ومتجددة في استخدام األديــان أداة في الصراع على السلطة والنفوذ
واقعة مزمنة
واملـكــاســب .بــرز فــي هــذا السياق الطويل حلف غير مـقـ ّـدس بــن املـلــوك والسالطني
َّ
والحكام ،من جهة ،وكـ ّـم هائل من رجــال هــذا الدين أو ذاك ،ممن ســخــروا موقعهم
ومؤسساتهم لخدمة أو مشاركة أصـحــاب السلطة (مــن عتاة الطغاة خصوصًا)
والطامحني لبلوغها أو املحافظة عليها ،مــن جهة ثانية .فــي لبنانَّ ،
تحولت تعبئة
أتباع األديان ،من املؤمنني البسطاء والصادقني غالبًا ،إلى عامل مهم من عوامل بناء
أدوات الصراع على السلطة وكسب النفوذ وبناء منظومات الوالء ّ
ومقومات الزعامة
والـحـمــايــةّ ...أدى ذلــك بالتراكم الداخلي واالسـتـغــال الـخــارجــي ،إلــى إقـحــام العامل
الطائفي وتكريسه في صلب بنية السلطة السياسية اللبنانية ،ما ّأســس ملنظومة
املحاصصة التي تواصل اليوم تدميرها للبالد ،عبر االنقسامات ،والتبعية ،والنهب
والفساد واإلفقار ،ولتعطيل الدستور والقانون ،ولتسخير مؤسسات الدولة لخدمة
املصالح الفئوية والخاصة ولبناء الــدويــات ...ولو سقط البلد على رؤوس الغالبية
العظمى من أبنائه.
في لبنان بشكل خاص ،كما في كل مكان ،لم ِّ
يعبر استخدام الدين في الصراعات
عن صراع فعلي (بل مفتعل) بني األديــان (ذات القيم املتشابهة واملتقاربة عمومًا)
ُ
وبــن املـتـ ّ
ـديـ ّنــن .هــذه هــي الحقيقة الجوهرية رغــم مــا ارتـكــب مــن مـجــازر ودار من
حروب وتغذت من أحقاد ...امتدت سنوات وعقودًا طويلة .هي كانت ،دائمًا ،تخفي
وتخدم مصالح كبرى لفئات تسعى وراء املواقع والكراسي ،ومن أجل جني املكاسب
واالستيالء على الثروات وتعظيمها في بناء ثنائية السلطة واملــال .كان ،دائمًاّ ،ثمة
فئة تقاتل بـضــراوة وإص ــرار ،وبكل األساليب وخصوصًا الدموية منها ،من أجل
َّ
مصالحها عـلــى حـســاب مـصــالــح أكـثــريــة ال ـنــاس .وه ــي ،فــي مـجــرى ذل ــك ،تشكلت
في أقلية طبقية (طغمة ،أوليغارشية )...جمعت في قبضتها ،حتى وهي تتنافس
ً
بضراوة ،على املكاسب واملواقع ،سلطة وثروة توارثتها ّ
ونمتها جيال بعد جيل ،كما
يحدث اآلن أمام أعيننا ،في لبنان ،رغم قشور مظهرية وخادعة ،ورغم ومرور الزمن
ّ
وتبدل الظروف...
تغذية العصبيات ،في بلدنا ،على مدى أجيال ،وحتى قــرون ،بمثابرة املستفيدين
وبفضل جهازهم األيديولوجي ودائمًا بدعم أجنبيَ ،
بلورت «الصيغة اللبنانية» ذات
ّ
ّ
والتفوق!! يتكاتف أطراف هذه املنظومة على تدعيمها وإدامتها
«التميز» و«الفرادة»
رغم ما أشرنا إليه من النزاعات وحتى الحروب األهلية ،في ما بينهم .هم يجنون اآلن
ثمار جهودهم :في قدرتهم على مواجهة نتائج
مــا أح ــدث ــوه مــن خ ــراب وم ــا سـ ّـب ـبــوه مــن ك ــوارث
لقد بلغت األزمة مستوى
ـذي تعيشه
لـلـمــواطـنــن عـلــى الـنـحــو امل ــأس ــاوي ال ـ ّ
األكثرية الساحقة من اللبنانيني في كل املناطق
من الخطورة والتعقيد
اللبنانية.
ّ
مرحلة لم يعد يجدي حيالها
يـمـكــن ال ـق ــول اآلن ،إن ــه بـعــدمــا ت ـج ــاوزت أط ــراف
ُ
اعتماد المقاربات السابقة
املنظومة التحاصصية الـقــائـمــة ،قـطــوع اإلطــاحــة
بها ،أو على األقل ،تحميلها املسؤولية أو بعضها
عــن األزمـ ــة ،عـلــى يــد املـنـتـفـضــن (مـ ّـمــن افـتـقــرت
غالبيتهم إلــى وحــدة املـشــروع والبرنامج والـتـنـظـيــم ،)...تــواصــل هــذه األط ــراف اآلن
ّ
وكأن كارثة لم تحدث:
لعبتها التقليدية في الصراع على السلطة واملواقع والنفوذ...
ّ
كــارثــة بــاشــرت بــإغــراق الـبــاد فــي الـفــوضــى واالنـقـســام والـفـقــر والتفكك وامل ــوت...
يزيد في املصائب انتشار وبــاء «كــورونــا» وخــروج تفشيه املخيف ،بسبب العجز
والهشاشة ،عن السيطرة .لذلك ،يستعيد أطراف املحاصصة اآلن سيرتهم املعهودة
في االستكالب على املواقع واملغانم ،ودائمًا بسالح الشحن الطائفي واملذهبي ،ما
يجعل مجرد تشكيل حكومة جديدة أمرًا شبه مستحيل! وهم في كل ذلك يواصلون
عبثهم املفضل في إيهام املواطنني أنهم يتصارعون من أجلهم :من أجل «حقوقهم»
و«كرامتهم» و«مشاركتهم» ...وأنهم هم ّ
مجرد خدم للشعب الذي من أجله يطلبون
السلطة والنفوذ واملال ُويجرون الصفقات ويقيمون التحالفات في الداخل والخارج...
يقوى نبض هــؤالء بمقدار ما يستشعرون تراجعًا في االحتجاج الشعبي وغيابًا
للبدائل إال في نطاق منظومتهم القائمة .ال يهتم هؤالء ،ال باألعباء التي ترهق وتهدد
ً
بالجوع ،أو حتى املــوت ،مئات آالف املواطنني ،كما تهدد وجــود البالد أصــا ...على
العكس ،هم ،حتى ،مطمئنون إلى ّ
فعالية السالح الــذي يستحضرونه في كل أزمة،
وهو سالح العصبيات لحجب الحقائق واإلفالت من املسؤولية والعقاب ،ولإلمعان
ّ
في التضليل الذي بنوا له مؤسسات كاملة تشكلت في دويالت تقوى باستمرار على
حساب الوطن ووحدته وعافيته واستقراره.
يزيد من كارثية الواقع الراهنّ ،أن إدارة الدولة العظمى في العالم بقيادة ترامب ،قد
َّ
كرست كل إمكاناتها من أجل استغالل وتصعيد األزمــة اللبنانية ملصلحة العدو
ّ
الصهيوني .وهــي قد استطاعت ،من خــال الحمالت املتنوعة والضغوط املباشرة
والوقحة والرشوة السخية ،تجنيد قوى سياسية ومدنية عديدة في خدمة خطتها،
ضمن معادلة أن الحل املــالــي واالقـتـصــادي والسياسي هــو فــي االمتثال للشروط
األميركية الصهيونية ،خصوصًا في ما يتعلق باملقاومة ضد العدو ،عبر عزلها
وشيطنتها ونزع سالحها...
لقد بلغت األزمة ،مستوى من الخطورة والتعقيد ،وعلى كل املستويات ،مرحلة لم يعد
يجدي ،أو حتى يجوز ،حيالها اعتماد املقاربات السابقة .ثمة جهود هائلة يجب أن
ُ
أكثر نجاعة على طريق الحل
تبذل من أجل بدء الحد من املخاطر تمهيدًا ملعالجات ّ
الشامل .لن يحصل ذلك بدون عمل وطني مسؤول ومنظم وواســع ومديد لتفادي
وقوع كوارث جديدة تفوق أسوأ التقديرات الراهنة .هذه مهمة بحجم املقاومة ضد
العدو من حيث الريادة والتضحيات واالبتكار والتصميم واالنتصار...
* كاتب وسياسي لبناني
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العالم

العالم

الحدث

ّ
تضمّنت المناورات
إطالقًا مكثفًا للصواريخ
البالستية «أرض  -أرض»
وتنفيذ عمليات بطائرات
ّ
مسيرة هجومية (أ ف ب)

على الرغم من النشوة الواضحة باقتراب رحيل دونالد ترامب عن ّ
سدة
ّ
الحكم في الواليات المتحدة ،إل أن الجمهورية اإلسالمية ال تزال تبدي
ّ
تحسبًا واضحًا من عمل عسكري أميركي قد ُيقدم عليه ترامب
ّ
ّ
متوجسة من المقاربة التي
ضدها قبل انتهاء واليته .هي أيضًا ال تزال
ستنتهجها اإلدارة األميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إزاء ه ـا ،األمر
التي كان آخرهابالصواريخ
الذي يدفعهاإلى أن تلتقط حجر
المناوراتَ ،
ُ
الباليستية ،لتضرب به هذين العصفورين المقلقين

مناورات بالصواريخ الباليستية

إيران ترسم
خطوطها الحمر
زكريا أبو سليسل
م ـن ــاورة تـلــو األخ ـ ــرى؛ ه ــذا هــو واقــع
الحال في إيــران منذ تزايد التحشيد
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي امل ـن ـط ـقــة،
والذي ترافق مع انعدام اليقني في ما
يمكن أن يقدم عليه الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب ،قبل أن يـغــادر البيت
األبـ ـ ـي ـ ــض ف ـ ــي  20ك ـ ــان ـ ــون الـ ـث ــان ــي/
يـنــايــر ال ـحــالــي .لــم تـكــد ت ـمـ ّـر ســاعــات
على إنـهــاء ال ـقــوات البحرية التابعة
للجيش اإليــرانــي مناوراتها «اقتدار
  »99ف ــي ب ـح ــر ُع ـ ـمـ ــان ،ح ـت ــى أع ـلــنالحرس الثوري ،صباح أمس ،انطالق
املرحلة األول ــى مــن مـنــاورة «الــرســول
األعظم  »15الصاروخية في الصحراء
الـ ــوس ـ ـطـ ــى اإلي ـ ـ ــرانـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .واشـ ـتـ ـمـ ـل ــت
امل ـن ــاورات الـجــديــدة ،وفــق مــا أوردت ــه

«سباه نيوز» التابعة للحرس،
وكالة
ّ
إطالقًا مكثفًا للصواريخ الباليستية
«أرض  -أرض» من نــوع «ذو الفقار»
و»زلزال» و»دزفول» ،وتنفيذ عمليات
ّ
مسيرة هجومية في عموم
بطائرات
منطقة الصحراء الوسطى اإليرانية.
وكشف قائد القوات الجو  -فضائية
في الحرس الثوري ،أمير علي حاجي
زاده ،الذي حضر تلك التدريبات إلى
جانب قائد الحرس ،حسني سالمي،
ُ
أن «ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ الـ ـت ــي اس ــت ـخ ــدم ــت
اليوم هي جيل جديد من الصواريخ
الـبــالـيـسـتـيــة» .كــذلــك ،أفـ ــادت وك ــاالت
األنباء اإليرانية بأن «هذه الصواريخ
تـ ّـم تجهيزها ب ــرؤوس حــربـيــة قابلة
للفصل والقدرة على التوجيه خارج
ً
الغالف الجوي ،فضال عن القدرة على
تـعـطـيــل الـ ـ ــدرع ال ـص ــاروخ ـي ــة لـلـعــدو

واملرور من خالله».
ّ
تؤشر سلسلة املناورات األخيرة إلى
أن إيـ ــران ،عـلــى رغ ــم حملة «الضغط
األق ـصــى» األمـيــركـيــة الـتــي مارستها
عليها إدارة تــرامــب خ ــال الـسـنــوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،لـ ــم تـ ـت ــراج ــع عـ ــن ت ـطــويــر

تسعى إيران إلى قطع
الطريق على استفادة بايدن
من إرث الضغوط والحصار
ت ــرس ــان ـت ـه ــا الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،وف ـ ــق مــا
كــانــت ت ـهــدف إل ـيــه تـلــك الـحـمـلــة .كما
أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـب ـطــن رسـ ــائـ ــل إل ـ ــى إدارة
ترامب ،مفادها التحذير من خطورة
ّ
أي إج ـ ـ ـ ــراء عـ ـسـ ـك ــري قـ ــد ي ـس ـت ـهــدف
الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة خ ــال األي ــام

ّ
الـقـلـيـلــة املـتـبــقـيــة م ــن واليـ ــة األخ ـيــر.
ّ
وه ــي رس ــائ ــل ل ــم تـ ـت ــردد ط ـه ــران في
التصريح بها علنًا ،خــال األسابيع
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ع ـل ــى لـ ـس ــان م ـســؤول ـي ـهــا
السياسيني والعسكريني ،أو ضمنيًا
عبر الـتــدريـبــات الـتــي شملت تقريبًا
ّ
ّ
كل القطاعات املسلحة اإليرانية .على
أن تــوق ـيــت امل ـ ـنـ ــاورات ال ـصــاروخ ـيــة،
تحديدًا ،يشي بأن الرسائل اإليرانية
ال تستهدف الرئيس األميركي الذي
شــارفــت والي ـتــه عـلــى االن ـت ـهــاء فـ َقــط،
ُ
ب ــل ت ـط ــاول أي ـضــا الــرئ ـيــس املـنـتــخــب
جو بايدن ،الذي يستعد للدخول إلى
البيت األبـيــض بعد أيــام قليلة .وفي
هذا السياق ،يبدو أن طهران تحاول،
ب ـمــا كـشـفـتــه ف ــي ه ــذه امل ـ ـنـ ــاورات ،أن
تـسـتـكـمــل أمـ ــام إدارة ب ــاي ــدن املـقـبـلــة
ُ
التفاوض الــذي يناسبها،
رسم إطــار

وذلك بعدما بدأت على لسان املرشد
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
ض ــع خـطــوط عــريـضــة لـهــذا اإلط ــار،
َو ّ
تمثلت في طلب «رفع العقوبات قبل
ال ـع ــودة إل ــى االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،وعــدم
ّ
ال ـت ـخــلــي ع ــن ال ـ ـقـ ــدرات ال ـصــاروخ ـيــة
ُ
وال ـ ــدف ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـبـ ـ ــاد» ،لـ ــتـ ــواصـ ــل
توضيح تلك الـخـطــوط فــي مقابالت
مـنـفـصـلــة أج ــراه ــا مــوقــع امل ــرش ــد مع
عدد من املسؤولني ،كان من ضمنهم
الشخصيات التي قــادت املفاوضات
الـ ـن ــووي ــة خ ـ ــال امل ـ ــراح ـ ــل ال ـس ــاب ـق ــة،
حيث شــرح هــؤالء املسؤولون ّ
أهمية
الـشــروط التي طرحها خامنئي ،كما
أك ـ ـ ــدوا ع ـ ــدم ّالـ ـق ـب ــول ب ــرب ــط االتـ ـف ــاق
النووي بامللف الصاروخي للبالد.
تــذك ـيــر إيـ ـ ــران ب ـم ـبــادئ ـهــا لـلـتـفــاوض
ومناوراتها الصاروخية جاء بعدما

ّ
رب ــط ج ــاك ســولـيـفــان ،املــرشــح لشغل
منصب مـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي في
الحكومة األميركية الجديدة ،العودة
إلى االتفاق بالتفاوض على البرنامج
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاروخـ ـ ــي اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ،وإش ـ ـ ـ ــراك
أط ـ ـ ــراف جـ ــدد ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،وم ــا
تبعه مــن بــدء لتخصيب اليورانيوم
ب ـن ـس ـب ــة  %20ف ـ ــي مـ ـف ــاع ــل ف ـ ـ ــوردو
ال ـن ــووي ،والـتـهــديــد بــاالنـسـحــاب من
ال ـب ــروت ــوك ــول اإلض ــاف ــي ل ــ»م ـعــاهــدة
ح ـظــر االن ـت ـش ــار ال ـ ـنـ ــووي» ،ف ــي حــال
ُ
لــم تــرفــع الـعـقــوبــات عــن إي ــران فــي 21
ش ـبــاط  /ف ـبــرايــر امل ـق ـبــل ،م ــا سيقود
ّ
إل ــى تحجيم عـمــل مـفــتـشــي «الــوكــالــة
الدولية للطاقة الذرية» .وكأن طهران،
بذلك ،تقول إلدارة بايدن« :لدينا من
األوراق مــا يـكـفــي لـحـصــر الـتـفــاوض
فــي املـلــف ال ـن ــووي» .مــن جــانــب آخــر،

تسعى إيـ ــران ،عـبــر الـخـطــاب والفعل
اللذين ما زالت ّ
تقدمهما منذ أسابيع،
إلـ ـ ــى قـ ـط ــع الـ ـط ــري ــق عـ ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة
اس ـت ـف ــادة ب ــاي ــدن م ــن إرث الـضـغــوط
ّ
وال ـح ـص ــار ال ـ ــذي خــل ـفــه س ـل ـفــه عـلــى
الواقع اإليراني ،إذ إنها ،بحسب كبير
ّ
محللي الشأن اإليراني في «مجموعة
أوراس ـي ــا االس ـت ـشــاريــة» ه ـنــري روم،
«تنتهج ثالثة مسارات لتحقيق هذه
ّ
املساعي ،أولها :حث الرئيس اإليراني
ومـ ـس ــاع ــدي ــه ال ــرئـ ـي ــس بـ ــايـ ــدن عـلــى
ال ـت ـحـ ّـرك قـبــل االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة
اإليــران ـيــة ،امل ـق ـ ّـررة فــي أواخ ــر الربيع
ّ
املرجح أن يفوز زعيم
املقبل ،حيث من
أكثر محافظة في االنتخابات ،ما قد
يجعل الفرصة سانحة للتعامل مع
روحاني ،وهو في طريقه للخروج من
الرئاسةّ .
ثم في املقام الثاني ،تحاول
طـ ـه ــران أن ت ـن ـش ــئ س ــاع ــة مــوقــوتــة
لبرنامجها النووي ،عبر قرار البرملان
الـ ـ ــذي حـ ـ ـ ّـدد س ـل ـس ـلــة مـ ــن الـ ـت ــواري ــخ
ّ
الـ ـت ــي ت ــت ـخ ــذ ف ـي ـه ــا إيـ ـ ـ ــران خ ـط ــوات
ّ ّ
ن ــووي ــة ج ــدي ــدة .ومـ ــن املـ ـق ــرر ات ـخ ــاذ
ال ـخ ـط ــوة ال ـتــال ـيــة األكـ ـث ــر اس ـت ـف ــزازًا،
وه ــي التخفيض الكبير فــي وصــول
شباط
املفتشني
الدوليني ،في أواخــر َ ّ
فيتمثل
 /فبرايرّ .أمــا املسار الثالث،
فــي تعزيز قـ ّـواتـهــا فــي املنطقة ،وهو
تذكير لبايدن بقدرتها على إحــداث
املـشــاكــل» .مــن جهتها ،رأت صحيفة
«جهان صنعت» االقتصادية أنه «إذا
ّ
التحدث إلى املعتدلني
ما أراد بايدن
ً
ّ
فــي إي ــران ،فعليه أن يـتـحــرك عــاجــا،
ألنه من غير املعروف إن كان الرئيس
امل ـق ـبــل ل ـل ـبــاد س ـي ـكــون م ـتــواف ـقــا في
األف ـكــار مــع الــرئـيــس ال ـحــالــي» ،الفتة
إل ــى أن «إي ـ ــران بــأنـشـطـتـهــا الـنــوويــة
الجديدة أصبحت أكثر عنادًا ،وتريد
ً
رف ــع ال ـع ـقــوبــات أوال ث ـ ّـم ال ـع ــودة إلــى
االتفاق النووي».
محصلة ما ّ
ّ
تقدم تشير إلى أن صورة
امل ـش ـهــد الـ ـع ــام امل ـق ـبــل ب ــن واش ـن ـطــن
وط ـه ــران لــن ت ـكــون مــريـحــة للطرفني
مثلما تحلم بــه جـهــات عــديــدة داخــل
الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وذل ـ ـ ــك نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى انـ ـع ــدام
ّ
مـسـتــوى الـثـقــة بـيـنـهـمــا .لـكــن فــي كــل
األحـ ـ ـ ــوال ،ي ـم ـكــن االط ـم ـئ ـن ــان إلـ ــى أن
ّ
مـسـتــوى ال ـعــاقــة لــن ي ـكــون بــالـتــوتــر
الـ ـ ـ ـ ــذي ش ـ ـهـ ــدتـ ــه ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األربـ ـ ّـ ــع
امل ــاضـ ـي ــة ،الـ ـت ــي قـ ــادهـ ــا ع ـل ــى ال ــدف ــة
األميركية ،ترامب.

ّ
إسرائيل في منطقة عمليات «سنتكوم» :حلف التطبيع يتسع
تقرير

خـطــا الــرئـيــس األمـيــركــي املـنـصـ ِـرف،
دون ـ ــال ـ ــد ت ـ ــرام ـ ــب ،خـ ـط ــوة إض ــاف ـي ــة
ّ
فــي ات ـج ــاه تـعــزيــز الـجـبـهــة املـعـَـاديــة
َ
إلي ـ ــران ،ورس ــم اسـتــراتـيـجـيــة خــلـفــه
جو بايدن في املنطقة ،قبل ّأيــام من
ٌ
م ـغــادرتــه مـنـصــب الــرئــاســة .خـطــوة
ق ـضــت ب ـضـ ّـم إس ــرائ ـي ــل إل ــى منطقة
عمليات القيادة املركزية الوسطى،
«س ـن ـت ـكــوم» ،وم ـق ـ ّـرهــا ق ـطــر ،بـعــدمــا
أص ـب ـحــت األولـ ـ ــى «أك ـث ــر مـقـبــولـيــة»
في محيطها العربي بفعل اتفاقات
التطبيع التي رعاها البيت األبيض.
ويراد من وراء القرار األخير إحداث
تـ ـح ـ ّـول ع ـس ـكــري لـتـحـفـيــز ال ـت ـعــاون
الـعــربــي  -اإلســرائـيـلــي فــي مواجهة
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ،بـحـســب
مـ ــا كـ ـش ــف م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أم ـي ــرك ـي ــون
ّ
تحدثوا إلى صحيفة «وول ستريت
جورنال».
َ
قرار نقل إسرائيل من منطقة عمليات
الـقـيــادة األمـيــركـيــة فــي أوروبـ ــا ،إلــى
ّ
«سـ ـنـ ـتـ ـك ــوم» ،أك ـ ـ ــده «ال ـب ـن ـت ــاغ ــون»،
ّ
أم ـ ــس ،وعـ ـ ــزاه إلـ ــى «خ ـف ــض ال ـتــوتــر
بينها وبني وجيرانها بعد اتفاقات
أب ــراه ــام ،ال ـتــي أتــاحــت فــرصــة جمع
الشركاء ّ
ضد التهديدات» .وبموجب
ُ
الـ ـق ــرار ،ســت ـشــرف ال ـق ـيــادة املــركــزيــة
ّ
على كــل مــن الكيان ِّ العبري والــدول
ُ
العربية ،فــي مــا يمثل «خــروجــا عن

هيكل الـقـيــادة العسكرية األميركية
املعمول به منذ عقود» ،بحسب «وول
س ـت ــري ــت ج ـ ــورن ـ ــال» .إع ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
هيكل القيادة املركزية األميركية ،في
ّ
من عمر رئاسة ترامب،
األيام األخيرة ً
ّ
جـ ــاء اس ـت ـج ــاب ــة لـ ــدعـ ــوات وج ـه ـت ـهــا
جماعات موالية إلسرائيل ،من بينها
«امل ـع ـه ــد الـ ـيـ ـه ــودي ل ــأم ــن ال ـقــومــي
األم ـيــركــي»  -وه ــو مجموعة ّ
مقرها
واشـنـطــن تــدعــم ال ـت ـعــاون العسكري
الوثيق بني الواليات املتحدة وكيان
ّ
ّ
ّ
التحول
العدو  ،-الذي حث على هذا
في كانون األول /ديسمبر ،كوسيلةٍ
لـتـشـجـيــع االص ـط ـف ــاف ال ـنــاشــئ بني
إســرائ ـيــل والـ ــدول الـعــربـيــة الرئيسة
ّ
ضد إيران.
ُّ
وت ـ ـعـ ــد ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة هـ ــي األح ـ ــدث
ف ــي سـلـسـلــة ت ـح ـ ّـرك ــات إدارة تــرامــب
القومي ،التي
لتشكيل أجـنــدة األمــن
َ
س ـي ــرث ـه ــا ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ــخ ــب ،وف ــق
ال ـص ـح ـي ـف ــة .لـ ـك ــن ال ــرئـ ـي ــس امل ـق ـب ــل،
بحسب مــا كـشــف مـصــدر م ـقـ ّـرب من
ف ــري ـق ــه االنـ ـتـ ـق ــال ــي ،ف ــي ح ــدي ــث إل ــى
صـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل هـ ـي ــوم» ،أم ــس،
يعتزم إجــراء مشاورات مع إسرائيل
قبل أن يـصــوغ استراتيجية إدارت ــه
تجاه إيــران ،إذ ال يــزال فريقه يبحث
فــي كيفية الـتـعــامــل مــع الجمهورية
ّ
اإلســام ـيــة .وأك ــد امل ـصــدر أن الـهــدف

الشامل الــذي حـ ّـددتــه اإلدارة املقبلة،
ليس منع طهران من تسليح نفسها
ب ــأسـ ـلـ ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة فـ ـحـ ـس ــب ،ول ـك ــن
أيضًا «وقــف برنامجها الصاروخي
وعدوانها اإلقليمي».
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن م ـ ـسـ ــؤول
أميركي قــولــه« :اآلن ،بــات فــي إمكان
ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال ف ـ ــران ـ ــك مـ ــاك ـ ـنـ ــزي (ق ــائ ــد
س ـن ـت ـكــوم) ال ــذه ــاب إل ــى الـسـعــوديــة

يعتزم بايدن إجراء مشاورات
مع إسرائيل قبل أن يصوغ
استراتيجية إدارته تجاه إيران
واإلمارات وإسرائيل وزيارة الجميع
ّ
املوسعة حديثًا» ،فيما
في أبرشيته
اعتبر أنطوني زيني ،القائد السابق
لـ ـلـ ـقـ ـي ــادة املـ ــركـ ــزيـ ــة ،أن «ال ـت ــوق ـي ــت
ّ
رب ـمــا يـكــون مـنــاسـبــا لـلـقـيــام بــذلــك».
وأضــاف« :يمكننا أن نرى مزيدًا من
الـ ــدول الـعــربـيــة تـعـتــرف بــإســرائـيــل،
ل ــذا ف ـمــن املـنـطـقــي وض ـع ـهــا جميعًا
ّ
موحدة» .ورأى
تحت قيادة أميركية
ض ــاب ــط ع ـس ـك ــري أم ـي ــرك ــي مـتـقــاعــد
ُ ّ
آخ ــر أن مــن ش ــأن ال ـخ ـطــوة أن ت ـعــزز
ّ
التطبيعية،
جهود الواليات املتحدة

ّ
لكنه حذر من أن ذلك سيزيد العبء
ّ
ع ـل ــى مـ ـق ــر الـ ـقـ ـي ــادة امل ــرك ــزي ــة ال ــذي
ّ
يتحمل بالفعل مسؤولية العمليات
العسكرية األميركية في أفغانستان

والـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــراق وس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــا وغ ـ ـي ـ ــره ـ ــا.
وأضـ ــاف أن ــه م ــن خ ــال اإلعـ ــان عن
ال ـخ ـطــوة ف ــي ّأي ـ َـام ــه األخـ ـي ــرة ،يـتــرك
َ
تــرامــب األم ــر لــخــلـفــه لتنفيذ ال ـقــرار

ّ
إسرائيل إلى منطقة عمليات
عزا «البنتاغون» قرار ضم ّ
«سنتكوم» إلى خفض التوتر بينها وبين وجيرانها (أ ف ب)

ب ــال ـك ــام ــل والـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع ع ــواق ـب ــه.
مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر عــومــر دوس ـتــري،
ال ـص ـح ــاف ــي والـ ـب ــاح ــث فـ ــي «م ـع ـهــد
الـ ـق ــدس ل ــاس ـت ــرات ـي ـج ـي ــا واألم ـ ـ ــن»،

أن مـ ــن شـ ـ ــأن ق ـ ـ ــرار ال ــرئـ ـي ــس الـ ــذي
ش ــارف ــت واليـ ـت ــه ع ـلــى االنـ ـتـ ـه ــاء ،أن
ُ
«يـحـ ّـصــن ق ـ ّـوة إســرائـيــل ومكانتها»
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،الف ـت ــا خ ـص ــوص ــا إل ــى
ال ـق ـيــادة الــوس ـطــى« ،ح ـيــث يـجــب أن
ّ
تكون إسرائيل ،وأن تتمتع بحضور
ع ـس ـكــري ث ــاب ــت ودائ ـ ــم ف ــي ال ـقــواعــد
فـ ــي ق ـط ــر واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات والـ ـبـ ـح ــري ــن».
أهـ ّـمـيــة ه ــذا امل ـســار ،وف ــق دوس ـتــري،
«تكمن في تعزيز ومالءمة مجاالت
َ
التعاون اإلقليمية لكلتا الدولتني»،
وال سـ ـيـ ـم ــا ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري
(يـ ـتـ ـض ـ ّـم ــن الـ ـحـ ـم ــات وال ـع ـم ـل ـي ــات
والـحــروب العسكرية) بــن إسرائيل
ودول املنطقة (مثال على ذلك إشراك
ال ـج ـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي تــدري ـبــات
ُ ّ
عسكرية تنظمها الـقـيــادة املــركــزيــة
األميركية في اإلمارات) .كما من شأن
ُ ّ
هــذه الـخـطــوة أن تـقــلــص اإلج ــراءات
ّ
ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـطــلــب نـقــل
وس ـ ــائ ـ ــل ل ــوج ـس ـت ـي ــة وقـ ـت ــالـ ـي ــة مــن
واش ـن ـط ــن إلـ ــى ت ــل أب ـي ــب «مـ ــن أج ــل
تقوية وتعزيز الردع اإلسرائيلي في
ّ
املنطقة» .ويلفت أخـيـرًا إلــى أن «كــل
ذلــك مـهـ ّـم ،على مــا يـبــدو ،خصوصًا
ّ
حــن يتعلق األمــر بمحاربة النفوذ
اإليراني في املنطقة .إيران ترى ذلك
وتدركه أيضًا».
(األخبار)
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الواليات المتحدة

ّ
ّ
خطة بايدن التحفيزية:
اغتباط ديموقراطي واستنفار جمهوري
بات من الواضح أن أجندة
الكونغرس ،ذي الغالبية
الديموقراطية ،ستكون
حافلة بعد تنصيب جو بايدن
رئيسًا .فبين محاكمة دونالد
مجلس الشيوخ،
ترامب في ّ
ومناقشة خطة التحفيز
التي أعلنها بايدن وإقرارها،
سيسعى الجمهوريون
إلى ّ
الشد والجذب ،في
سبيل تحصيل انتصارات
صغيرة أو عرقلة أخرى
للديموقراطيين
ّ
مع اقتراب موعد تخليهم عن األغلبية
ف ــي م ـج ـلــس الـ ـشـ ـي ــوخ ،ب ـع ــد تـنـصـيــب
الــرئـيــس جــو بــايــدن فــي الـعـشــريــن من
ّ
يستعد الجمهوريون
الشهر الحالي،
ملـعــركــة فــي مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،ولكنها
لن تكون حول محاكمة وعزل الرئيس
دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ـقــط ،ب ــل أي ـضــا ربـطــا
ّ
االقتصادية
بخطة مكافحة األزمـتــن
َ
والصحية التي سعى الرئيس املنتخب
تسليط الضوء عليها ،أول
إلــى إعــادة
ّ ً
ُ
من أمــس ،مفضال تجاهل قضية عزل
ترامب أمام الكونغرس .وكشف بايدن
أم ـ ـ ــام ص ـح ــاف ـي ــن ،مـ ــن م ـس ـق ــط رأسـ ــه
ف ــي وي ـل ـم ـن ـغ ـتــون ف ــي واليـ ـ ــة ديـ ـ ــاور،
ّ
خطته لإلنعاش والتحفيز التي تبلغ
قيمتها  1900مليار دوالر ،وتهدف إلى
ّ
املتضررة
مساعدة العائالت والشركات
ّ
من الوباء ،مؤكدًا أنه «متفائل» ،واعدًا
ب ـف ـتــح «ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة» ف ــي ال ـب ــاد.
وق ــال« :سـنـتـجــاوز هــذا مـعــا» ،مضيفًا
بعد أسـبــوع على اقـتـحــام متظاهرين
مـ ّ
ـؤيــديــن لـتــرامــب مبنى «الكابيتول»:
«لـكـنـنــا ال يمكننا فـعــل ذل ــك فــي دولــة
مـ ـنـ ـفـ ـصـ ـل ــة وم ـ ـن ـ ـقـ ـ ّـس ـ ـمـ ــة» .ورأى أن
«الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي أن
نتالقى بصفتنا أميركيني».
ك ــذل ــك ،تـعـ ّـهــد ب ــاي ــدن بـتــأمــن «مــايــن
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل» ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـنــاعــة
الـ ـتـ ـح ــويـ ـلـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ي ـح ـظ ــى ت ــرام ــب
بشعبية كبيرة ،باإلضافة إلى خططه
م ــن أجـ ــل اق ـت ـص ــاد م ـب ـت ـكــر وم ـكــاف ـ َحــة
ّ
تغير امل ـنــاخ .وق ــال الــرئـيــس املنتخب:
ُ
«ال يمكننا البقاء مكتوفي األيدي» في
ّ
االقتصادية في
مواجهة حجم األزمــة
ال ـبــاد .ورأى أن «ع ــائ ــدات االستثمار
فــي الــوظــائــف ،وفــي امل ـســاواة العرقية،

ستمنع الضرر االقتصادي على املدى
ُ
ستبقًا بذلك انتقادات في
الطويل» ،م ِ
ّ
ش ــأن اح ـت ـمــال أن تــزيــد ال ـخــطــة دي ــون
ال ـب ــاد وتـضـغــط عـلــى املــال ـيــة الـعــامــة.
وأض ـ ـ ـ ــاف إن فـ ــوائـ ــد خـ ـط ــة ال ـت ـح ـف ـيــز
«ستتجاوز بكثير كلفتها» .كما أعلن
ّ
أن خ ــط ــة امل ـس ــاع ــدة ال ـط ــارئ ــة الـبــالـغــة
قـيـمـتـهــا  1,9م ـل ـيــار دوالر ستتبعها
ّ
ُ ّ
خـ ــطـ ــة أخـ ـ ـ ــرى ت ـ ــرك ـ ــز عـ ـل ــى اإلن ـ ـعـ ــاش
االق ـت ـص ــادي واالس ـت ـث ـم ــارات .وتـنـ ّـص
ّ
خطة بايدن على دفع شيكات جديدة،
ّ
بقيمة  1400دوالر لكل شخص ،فيما
ُ
ست ّ
مدد مهلة دفع إعانات البطالة التي
س ـت ــزادد بقيمة  400دوالر أسبوعيًا
ّ
لكل شخص ،حتى  30أيلول /سبتمبر
 .2021ومــن أب ــرز نـقــاط الخطة ،أيضًا،
ّ
الحد األدنى لألجور ليرتفع إلى
زيادة
أكثر من النصف ويصبح  15دوالرًا في
الساعة .كذلكّ ،
تنص على تخصيص
عـشــريــن مـلـيــار دوالر لـتـســريــع وتـيــرة
الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،وخ ـم ـس ــن م ـل ـي ــار دوالر
لزيادة عدد الفحوص الطبية للكشف
ّ
املستجد.
عن فيروس «كورونا»
َ
ول ـ ــم ي ـك ــد ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ــخ ــب يــدع ــو
ّ
ال ـ ـ ـكـ ـ ــون ـ ـ ـغـ ـ ــرس إلـ ـ ـ ـ ــى إق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار خ ــطـ ـت ــه
س ــري ـع ــا ،ح ـتــى أش ـ ــاد ب ـهــا الــزع ـي ـمــان

ّ
تنص الخطة
االقتصادية على دفع
جديدة بقيمة
شيكات
ّ
 1400دوالر لكل شخص

ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــان ،نــان ـســي بـيـلــوســي
وتـ ـش ــاك ش ــوم ــر ،واع ـ ـ َـدي ـ ــن ب ــ»ال ـع ـ ّم ــل
فـ ــورًا» إلق ــراره ــا .لـكــن ذل ــك قــد يـتــأخــر
ً
لـ ـسـ ـ ّبـ ـب ــنّ :أوال ،مـ ـح ــاكـ ـم ــة تـ ــرامـ ــب
املتوقعة أمام مجلس الشيوخ بتهمة
«ال ـت ـح ــري ــض ع ـلــى الـ ـتـ ـم ـ ّـرد»؛ ذلـ ــك أن
امل ـج ـل ــس ال ـ ــذي ت ـن ـت ـقــل األك ـث ــري ــة فـيــه
ف ــي  20ك ــان ــون الـ ـث ــان ــي /ي ـن ــاي ــر إل ــى
الــدي ـمــوقــراط ـيــن ،ل ــن يـجـتـمــع ق ـبــل ال ـ
 19مــن ال ـج ــاري ،علمًا بــأنــه لــم يـحـ ّـدد
مــوعــد املـحــاكـمــة بـعــد .وم ــن ش ــأن هــذا
الحدث أن يسرق األض ــواء اإلعالمية،
ُ
ففي حــال اعت ِبر تــرامــب مذنبًا ،يمكن
ـان يـمـنـعــه من
أن يـ ّحـصــل تـصــويــت ث ـ ٍ
ال ـت ــرش ــح م ـج ــددًا إل ــى ال ــرئ ــاس ــة ،كـمــا

ّ
كشف بايدن عن خطته لإلنعاش والتحفيز التي تبلغ قيمتها  1900مليار دوالر (أ ف ب)

أنه خالفًا للمحاكمة التي استهدفته
ق ـب ــل س ـن ــة فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة األو ّك ــرانـ ـي ــة
عندما كان الجمهوريون صفًا واحدًا
ل ــدع ـم ــه ،تـ ـب ــدو وحـ ـ ــدة ال ـج ـم ـهــوريــن
ال ـ ـيـ ــوم غ ـي ــر ق ــائـ ـم ــة .وب ــالـ ـت ــال ــي ،ف ــإن
إدان ـ ــة ت ــرام ــب لـيـســت مـسـتـحـيـلــةّ .أم ــا
الـسـبــب الـثــانــي فـهــو الـتـشــويــش الــذي
ُ
ســتـسـ ّّـبـبــه ه ــذه االن ـق ـســامــات وأج ــواء
ال ـت ـش ــن ــج ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى ال ـن ـق ــاش فــي
ّ
ش ـ ــأن خ ــط ــة ب ـ ــاي ـ ــدن ،وه ـ ــو مـ ــا بـ ــدأت
مـعــاملــه تـظـهــر مــع اصـطـفــاف ع ــدد من
ّ
الجمهوريني ملهاجمة خطة التحفيز.
ّ
ّ
ف ـب ـح ـســب م ـج ــل ــة «نـ ـ ـي ـ ــوزوي ـ ــك» ،قـ ــدم
م ـشـ ّـرعــون ج ـم ـهــوريــون ،م ــن مختلف
أط ـ ـيـ ــاف الـ ـ ـح ـ ــزب ،ش ـ ـكـ ــاوى ع ـ ـ ـ ّـدة فــي
ّ
شــأن الـخــطــة ،بــدءًا مــن املـخــاوف حول
تــأثـيــر ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى ل ــأج ــور املــرتـفــع
ً
ع ـل ــى الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،وص ـ ــوال
إل ــى حـجــم ص ـن ــدوق اإلن ـق ــاذ املـقـتــرح.
وب ـ ـهـ ــذا ،ت ـم ـ ّـه ــد االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـطــريــق
مل ـعــركــة مـحـتـمـلــة ل ـت ـمــريــر اإلجـ ـ ــراء ات
من خالل الكونغرس ،وخصوصًا في
مجلس الشيوخ ،الذي سيسيطر عليه
الديموقراطيون بأغلبية ّ
ضيقة ،بعد
االنـتـصــار فــي انـتـخــابــات اإلعـ ــادة في
مجلس الشيوخ في جورجيا.
َ
ّ
وردًا على مقترحات الرئيس املنتخب،
غـ ّـرد النائب جريج مورفي (جمهوري
ً
مـ ــن نـ ـ ــورث كـ ــاروالي ـ ـنـ ــا) ،قـ ــائـ ــا« :إذا
ك ـن ـ َـت ت ــري ــد بــال ـف ـعــل خ ـل ــق امل ــزي ــد مــن
ال ــوظ ــائ ــف أث ـن ــاء ه ــذا ال ــوب ــاء ،فـلـمــاذا
ّ
مكلفًا على
تفرض حــدًا أدنــى لــأجــور ِ
الـشــركــات الـصـغـيــرة؟» .وأض ــاف« :هــذا
ٌ
ّ
التقدميني الذين يحاولون
مثال على
تمرير أجندتهم الليبرالية تحت ستار
اإلغــاثــة مــن كوفيد» .مــن جهته ،اعتبر
ال ـنــائــب كـيـفــن ب ـ ــرادي (ج ـم ـه ــوري من
تـ ـكـ ـس ــاس) ،ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى صـحـيـفــة
«ذا واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» ،أن الـعــاطـلــن
عـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل واألمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــن ع ـم ــوم ــا
ّ
سـ ـ ــوف «ي ـ ـ ـهـ ـ ــزون رؤوس ـ ـَ ـهـ ـ ــم» بـسـبــب
ّ
مقترحات الرئيس املنتخب .أمــا على
مـسـتــوى مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،فـيـبــدو أن
َ
السيناتورين ماركو روبيو (جمهوري
من فلوريدا) وجون كورنني (جمهوري
عن تكساس) قد رفعا شكاوى في شأن
الحزمة .وأشــار كورنني إلى أن الغرفة
العليا أق ـ ّـرت حــزمــة إغــاثــة بقيمة 900
مـلـيــار دوالر مـنــذ أك ـثــر مــن أسـبــوعــن
بقليل .كذلك ،كتب روبيو ،في تغريدة
على موقع «تويتر»« :الرئيس املنتخب
بايدن خدم في مجلس الشيوخ ألكثر
مــن  35عــامــا .ل ــذا هــو يعلم أن الخطة
التي أوضحها الليلة ال يمكن أن ّ
تمر
بسرعة».
(األخبار)
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منذ ّ
تقرير
مدة ،تبدو مصر منتهجة سياسة مختلفة حيال
الصراع الدائر على أرض جارتها الغربية .سياسة يبدو عمادها
ّ
ّ
بإمكانية
الحل السياسي ،بعدما كانت القاهرة معتقدة
أسباب كثيرة دفعت
الحسم العسكري على مدار عامينّ .
بالمصريين إلى إجراء هذه المراجعة ،لعل أبرزها انعكاسات
الصراع على األمــن القومي للبلد ،وانفتاح األراضــي الليبية
منافسة
على تدخالت كبيرة من أطراف ِ

عدة رفضت التخلي عنها ،إلى جانب
امل ـســاعــدات غـيــر امل ـح ــدودة مــن أنـقــرة
الـ ـت ــي س ـع ــت إل ـ ــى إثـ ـب ــات ح ـضــورهــا
على األراضي الليبية من أجل أهداف
مستقبلية ارت ـب ـطــت بــاالق ـت ـصــاد في
املقام األول ،وتحديدًا إنعاش خزائن
البنك املركزي التركي التي عانت من
تراجع ّ
حاد.
ع ـلــى م ـ ــدار أك ـث ــر م ــن ث ـمــان ـيــة أش ـهــر،
أخ ـ ـفـ ــق حـ ـفـ ـت ــر ف ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
ط ــرابـ ـل ــس ،ع ـل ــى رغ ـ ــم أن ـ ــه ك ـ ــان ق ــاب
قــوســن أو أدن ــى مــن الــوصــول إليها،
وتـحـ ّـدث عــن ذلــك م ــرارًا .هــذا اإلخـفــاق

ّ
ّ
مراجعة مصرية لألزمة الليبية

المسار
تعزيز
ّ ً
السياسي ...أوال
القاهرة ـــ رمزي باشا
ل ـي ــس ال ـ ـفـ ــراغ الـ ـ ــذي َي ـ ِـس ــم ال ـس ـيــاســة
الـخــارجـيــة املـصــريــة مـنــذ  2011حتى
 ،2014وحـ ـ ــده ،ال ـس ـبــب ف ــي اإلخ ـف ــاق
الـحـ ّ
ـاد فــي طريقة التعامل مــع األزمــة
ّ
الليبية ،التي ّشكلت منذ اليوم األول
أحــد أب ــرز املـلــفــات عـلــى طــاولــة مكتب
الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة،
وعبر الـلــواء عباس كامل (كــان مدير
مكتب السيسي قبل أن يصير وزيـرًا
للمخابرات) الذي ال يزال يشرف على
هذا امللف حتى اآلن ،بل أجرى زيارات
ب ـص ـف ـتــه م ـب ـع ــوث ــا ل ـل ــرئ ـي ــس لـيـحـمــل
رسائل منه إلى أطراف األزمة .صحيح
أن هناك ثــوابــت مصرية فــي التعامل
مــع األزمـ ــة مـنــذ بــدايـتـهــا ،مـثــل رفــض
التدخل األجنبي ،لكن القاهرة صارت
ّ
ّ
وتتنحى أخرى ،وخاصة
تتدخل تارة
خالل املراحل االنتقالية ،ما يشير إلى
حــالــة مــن الـتـخـ ّـبــط إزاء الـبـلــد ال ـجـ ّـار.
لكن منذ وصول السيسي ،صار امللف
ب ــارزًا عـلــى أج ـنــدة الــرئـيــس ،وخــاصــة

ّ
ّ
التطورات
مع تلقيه تقارير يومية عن
ّ
فــي ليبيا ،ليس حصرًا بسبب تسلل
املتطرفني لتنفيذ عمليات فــي مصر
وع ــودت ـه ــم ع ـبــر ال ـش ــري ــط الـ ـح ــدودي
الـ ـصـ ـح ــراوي فـ ـق ــط ،ب ــل ألسـ ـب ــاب فــي
ّ
مقدمتها تـحـ ّـول الـجــارة الغربية إلى
مصدر قلق أمني مباشر.
زاد االهـتـمــام بعدما أثبتت التقارير
ّ
ت ـ ـسـ ــلـ ــل امل ـ ـت ـ ـطـ ــرفـ ــن ع ـ ـبـ ــر املـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـرات
ال ـ ـص ـ ـحـ ــراويـ ــة إل ـ ـ ــى ش ـ ـمـ ــال س ـي ـن ــاء،
ثـ ـ ّـم م ــع ت ـشــديــد اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وإح ـك ــام
اإلغــاق في سيناء ،صــارت العمليات
ت ـس ـت ـهــدف ال ـع ــاص ـم ــة وم ــدن ــا أخ ــرى
ف ــي رح ـلــة طــريــق ال ـس ــاح ،وال سيما
الـ ـ ـ ــوادي ال ـج ــدي ــد الـ ـح ــدودي ــة واملـ ــدن
القريبة منها على شريط وادي النيل،
م ــا دف ــع ال ـج ـيــش واألم ـ ــن إل ــى إح ـكــام
السيطرة على الحدود ،بالتنسيق مع
الجيش الليبي الذي عانى من تشرذم
وص ــراع ــات .وم ــع أن تـلــك الـصــراعــات
لــم تكن قــد ُحسمت بعد ،راهــن اللواء
كــامــل على قـيــادة خليفة حفتر ،على
رغ ــم مـعــارضــة ع ــدد مــن الـقـبــائــل .كــان

تقضي السياسة
الجديدة باحتواء
األطراف الليبية ّكافة
بمن فيهم ممثلو
اإلسالم السياسي

ّ
دعمت مصر ّ
التمرد على «الوفاق» بعد أقل من عامين على «اتفاق الصخيرات» (أ ف ب)

ّ
يمكن تجنب تلك املعارضة بترشيح
أكثر مقبولية ،لكن كامل
أسماء أخرى ّ
وثق بحفتر وفضل دعمه على حساب
منافسيه الذين جرى إبعادهم واحدًا
تلو اآلخر بدعم مصري زاد ّ
الهوة بني
ً
القاهرة والقبائل ،فضال عن حكومة
«الوفاق الوطني» بقيادة فائز السراج
ً
الــذي لم يجد ترحيبًا مصريًا مماثال
مل ــا وجـ ـ ــده ح ـف ـتــر ورئـ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان،
عقيلة صالح ،في البداية.
ملست «الوفاق» انحيازًا مصريًا كبيرًا
ض ـ ّـده ــا ،ل ـيــس ب ـس ـبــب الـتـصــريـحــات
عـ ــن «دعـ ـ ـ ــم الـ ـجـ ـي ــوش ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فــي

ال ـبــاد الـعــربـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى وحــدة
األراض ـ ـ ـ ـ ــي» ،ب ــل ألسـ ـب ــاب أخـ ـ ــرى فــي
ّ
مقدمتها سماح حفتر للقاهرة بلعب
دور أك ـبــر فــي ال ـشــأن الــداخ ـلــي ،وهــو
مــا تــزامــن مــع تـ ّ
ـوج ـهــات تــركـيــة نحو
اسـ ـتـ ـع ــادة الـ ـع ــاق ــات مـ ــع ط ــراب ـل ــس،
وأي ـضــا مـقــاطـعــة «الــربــاعــي الـعــربــي»
ُ
ل ـق ـط ــر ،ل ــتـ ـق ـ ّـرر «املـ ـ ـح ـ ــروس ـ ــة» ال ـق ـفــز
إل ـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ه ـ ــي مـ ـس ــان ــدة
الـشــرق عسكريًا ومــالـيــا مــع اإلم ــارات
وال ـس ـع ــودي ــة إلح ـك ــام سـيـطــرتــه على
ل ـي ـب ـيــا .هـ ـك ــذا ،دع ـم ــت م ـصــر ال ـت ـمـ ّـرد
ّ
ع ـلــى «الـ ــوفـ ــاق» ب ـعــد أقـ ــل م ــن عــامــن

على «اتفاق الصخيرات» ،آملة إقصاء
الـ ـ ـس ـ ــراج وم ـ ــن خ ـل ـف ــه تـ ـي ــار اإلس ـ ــام
السياسي من املشهد كليًا .إلى جانب
ذلك ،ساندت ّ
تحركات صالح وحفتر،
م ـ ـعـ ـ ّـوقـ ــة ج ـ ـهـ ــود امل ـ ـب ـ ـعـ ــوث األمـ ـم ــي
السابق ،غسان سالمة.
أثـنــاء هــذه الـخــافــات الـتــي استنزفت
ومــن خلفها
الليبيني ،كانت القاهرة ِ
ع ــواص ــم الـخـلـيــج تــدعــم حـفـتــر بـقــوة،
وتــدف ـعــه إل ــى ت ـعــزيــز ق ــوات ــه لـيـفــرض
وج ــوده عـلــى الـســاحــة كـطــرف فــي ّ
أي
معادلة سياسية أو عسكرية ،وخاصة
َ
وت ّ
حركه
بعد تحالفه مع برملان طبرق

ميدانيًا وامليليشيات املتحالفة معه،
ّ
م ــا َع ــط ــل امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي ك ـل ـيــا .لم
ً
تجد «الــوفــاق» بــديــا مــن تركيا التي
دعـمـتـهــا بــال ـســاح واملـ ــال عـلـنــا ،على
َ
عـكــس الــدعــم غـيــر املـعــلــن مــن الخليج
ومـ ـص ــر ل ـح ـف ـتــر ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـح ـشــد
السياسي واإلعالمي ،لتقطع القاهرة
أواصــر الصلة مع طرابلس ألكثر من
عــامــن ،باستثناء بعض االتـصــاالت
املـخــابــراتـيــة امل ـح ــدودة .لــم تفلح أب ـدًا
ال ـس ـيــاســة امل ـصــريــة والـخـلـيـجـيــة في
التعامل مع «الوفاق» ألسباب؛ ّ
أهمها
ال ـن ـفــوذ الـ ــذي تـتـمـتــع ب ــه ل ــدى قـبــائــل

ّ
يتحمله بمفرده ،وإنما بسبب
لم يكن
األنظمة التي وقفت خلفه ورفضت أن
ـرار ما
تـعـلــن دع ـمــه بــال ـســاح ،عـلــى غ ـ ّ
فـعـلــت تــرك ـيــا .أدركـ ــت مـصــر مـتــأخــرة
ّ
أن ال ـحــل الـعـسـكــري لــن ي ـجــدي نفعًا،
وأن املفاوضات واالنخراط فيها هما
ال ـحــل ،مــا أع ــاد الــوصــال املـقـطــوع مع
«الــوفــاق» قبل «مؤتمر بــرلــن» مطلع
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،ل ـي ـس ـت ـمـ ّـر ال ـت ــواص ــل
ّ
املتقطع بني حني وآخر على مستويات
أعـلــى ،لكن القاهرة أخفقت فــي دعــوة
ال ـس ــراج إل ــى «إعـ ــان ال ـق ــاه ــرة» ال ــذي
أع ــاد تــوحـيــد حـفـتــر وصــالــح م ـجـ ّـددًا
على قاعدة أن لديهما املطالب نفسها،
بعد شهور من الجفاء.
ك ــذل ــك ،ل ــم ت ـن ـجــح م ـص ــر ف ــي إق ـن ــاع
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ــدول ـ ــي بـ ـ ــأن ال شــرع ـيــة
لــ«ا ّلــوفــاق» ،ألن «الـصـخـيــرات» الــذي
َ
يزال
تمخضت عنه هذه الحكومة ال ّ
قائمًا مــع أن الـهــدف منه لــم يتحقق
ً
فضال عن أن اشتراط ّ
مدة عامني
بعد،
للحكومة كان مرهونًا بمنحها الثقة
من مجلس النواب ،وهو ما لم يحدث

ح ـتــى الـ ـي ــوم م ــع ع ـجــز امل ـج ـلــس عن
االجتماع بكامل تشكيلته منذ ،2014
األمر الذي يعني أنه مع غياب البدائل
املطروحة للتسوية تبقى «الــوفــاق»
ذات شــرعـيــة أم ــام املجتمع الــدولــي،
ّ
ح ـت ــى فـ ــي ظ ـ ــل الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـعــرب ـيــة
ّ
عـ ـل ــى أط ـ ـ ـ ــراف ع ـ ـ ـ ــدة؛ فـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
ف ــرنـ ـس ــا .وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب اإلخـ ـف ــاق ــات
السابقة ،لم تفلح السياسة املصرية
ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة حـ ـت ــى م ـ ــن أوق ـ ـ ــات
االضـطــراب واالبـتـعــاد التي َت ّ
سببت
فيها أوضـ ــاع تــونــس وال ـجــزائــر عن
ّ
امللف الليبي .فحتى املباحثات التي
تباشرها املبعوثة األممية باإلنابة،
ستيفاني ويليامز ،تجري في تونس
على رغم استضافة القاهرة جزءًا من
املـفــاوضــات العسكرية الـتــي أفضت
إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف إطـ ـ ـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــار ب ـمــوجــب
«ات ـف ــاق جـنـيــف» فــي تـشــريــن األول/
أكـتــوبــر املــاضــي .لـكــن مـصــر ،بسبب
مــواقــف وتـصــريـحــات ســابـقــة ،بقيت
وسيطًا غير محايد من وجهة نظر
أطـ ـ ــراف ع ـ ـ ّـدة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،وال سيما
م ــع م ـع ــادات ـه ــا ال ــواضـ ـح ــة ل ــإس ــام
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـ ــذي ي ـش ــك ــل جـ ـ ــزءًا مــن
املجتمع ال يمكن إغفاله.
ال ـيــوم ،تـقــف الــدبـلــومــاسـيــة املصرية
أمام سياسة جديدة في ليبيا تحاول
ب ـه ــا م ـع ــال ـج ــة إخـ ـف ــاق ــات ال ـس ـن ــوات
املــاض ـيــة ،وه ــي قــائـمــة عـلــى اح ـتــواء
الـجـمـيــع بـمــا فـيـهــا ت ـ ّـي ــارات اإلس ــام
السياسي و«الــوفــاق» التي قد يصل
رئ ـي ـس ـه ــا إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة فـ ــي زيـ ـ ــارة
رسمية يستقبله فيها السيسي بعد
زي ـ ــارة س ـ ّـري ــة ن ـهــايــة ال ـع ــام املــاضــي،
وس ــط مـ ـح ــاوالت إلع ـ ــادة الـتـمــوضــع
ف ــي ل ـي ـب ـيــا وال ـت ـم ــاه ــي م ــع مـخـتـلــف
األط ــراف .وخــال األسابيع املاضية،
َع ّدلت مصر خطابها اإلعالمي تجاه
ط ــراب ـل ــس ،ف ـلــم ي ـعــد وزيـ ــر الــداخـلـيــة
هـ ـن ــاك ،ف ـت ـحــي ب ــاش ــاغ ــا« ،إره ــابـ ـي ــا
إخ ــوان ـي ــا» ،ول ــم يـعــد ال ـس ــراج رئيسًا
لـ«حكومة غير شرعية» ،بل كالهما
وآخ ــرون مــن قبائل الـجـنــوب الليبي
ج ــرى اسـتـقـبــالـهــم وال ـح ــدي ــث معهم
واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــاع إل ـ ـ ــى مـ ـط ــالـ ـبـ ـه ــم ل ــدى
املخابرات ،في محاولة لتعزيز مسار
ّ
ال ـح ــل الـسـيــاســي الـ ــذي ب ــات الـخـيــار
الــوحـيــد أم ــام الـقــاهــرة ،بعدما كانت
تعتقد بالحسم العسكري ألكثر من
عــامــن دف ــع فيهما الليبيون أثمانًا
باهظة من ثرواتهم واستقرارهم.

تقرير

ّ
تخبط الدولة في مصر :القطار السريع نموذجًا
ع ـلــى رغ ــم اقـ ـت ــراب م ــوع ــد ن ـقــل امل ـق ـ ّـار
ال ـح ـكــومـ ّـيــة امل ـص ـ ّ
ـري ــة إل ــى الـعــاصـمــة
ّ
اإلداري ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـج ــدي ــدة م ـن ـت ـصــف ال ـع ــام
ّ
ال ـج ــاري ،ف ــإن حــالــة الـتـخــبــط ال تــزال
سائدة في جوانب كثيرة ،وخصوصًا
منها تنظيم عملية االنتقال وكلفتها
ّ
ستتحملها الــدولــة ،واستكمال
التي
امل ـشــاريــع ال ـج ــاري الـعـمــل عـلـيـهــا من
أجـ ـ ــل ت ــوصـ ـي ــل مـ ــرافـ ــق الـ ـحـ ـي ــاة إل ــى

ّ
فكت القاهرة العقد مع
الصين واتفقت مع «سيمنز»
األلمانية لتنفيذ المشروع
ً
املنطقة ،فضال عن «فلترة» العاملني
الــذيــن ُ
سينقلون إلــى املــوقــع الجديد.
ّ
فــي ال ـشــق الـحـكــومــي ،يـجــري اختيار
املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وف ـ ـ ــق اخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات ج ـه ــاز
التنظيم واإلدارة تمهيدًا لتوزيعهم
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــدات الـ ـسـ ـكـ ـنـ ـي ــة الـ ـت ــي
َ
سيجبرون على شرائها بتسهيالت
حتى
في املنطقة املتاخمة للعاصمة
ّ
يكونوا قريبني من عملهمّ .أما في شق
الـخــدمــات ،فــا ت ــزال أم ــور كثيرة غير
واضحة املعالم.
ّ
مـقــابــل الـتـكــتــم عـلــى تـفــاصـيــل كثيرة

فــي شــأن امل ـشــروع ال ــذي ق ـ ّـرر الرئيس
ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ت ـن ـف ـيــذه فــي
«زم ــن قـيــاســي» لنقل جميع املصالح
الـحـكــومـيــة إل ــى الـعــاصـمــة ال ـجــديــدة،
ت ـظ ـه ــر ال ـع ـش ــوائ ـي ــة فـ ــي إدارة عـ ـ ّـدة
تـعــاقــدات مرتبطة بتنفيذ العاصمة،
وه ــو م ــا دف ــع ح ـتــى اإلم ــارات ـي ــن إلــى
االن ـس ـح ــاب ،لـيـصــل األمـ ــر ذروت ـ ــه مع
إعالن مشروع ّالقطار الكهربائي الذي
ُي ـف ـتــرض أن ت ـنــفــذه شــركــة «سـيـمـنــز»
األملانية .هذا القطار كان على أجندة
ّ
املشروعات منذ ّ
مدة ،لكن قبل أقل من
ُ
شهرين أعلن االتفاق على تنفيذه عبر
تحالف مصري ـ ـ صيني بكلفة تسعة
مـلـيــارات دوالر ،ث ـ ّـم ف ـجــأة ،وم ــن دون
ّ
مقدمات ،وصل رئيس «سيمنز» ،جو
كــايـســر ،إلــى مـصــر ،والـتـقــى السيسي
ف ــي ق ـصــر االتـ ـح ــادي ــة لـيـعـلــن تـنـفـيــذ
امل ـشــروع نفسه بكلفة  23مـلـيــارًا ،مع
ً
زيادة طوله ليكون ألف كيلومتر بدال
من .540
بلغة األرقــام :كلفة الكيلومتر الواحد
مـ ــع الـ ـش ــرك ــة األمل ــانـ ـي ــة أعـ ـل ــى بـنـحــو
ثمانية مــايــن دوالر مـ ّـمــا هــي عليه
لدى التحالف املصري ـ ـ الصيني الذي
كان ُيفترض أن أعماله بدأت بالفعل،
ألنــه بحسب البيانات الرسمية التي
صدرت عن الرئاسة والحكومة ،كلفة

الـكـيـلــومـتــر عــن طــريــق ه ــذا التحالف
س ـت ـص ــل إل ـ ــى  16.5م ـل ـي ــون ــا ،وع ـبــر
ّ
تتحمل
«سيمنز»  23مليونًاَ .هـكــذا،
خ ــزيـ ـن ــة الـ ـ ــدولـ ـ ــة املـ ـث ــقـ ـل ــة ب ــال ــدي ــون
وال ـ ـقـ ــروض ك ـل ـفــة املـ ـش ــروع بــالـكــامــل
الـ ـ ــذي ُي ـف ـت ــرض أن ت ـك ــون ال ـعــاص ـمــة
اإلداري ــة الجديدة بــؤرة تمركزه ،فهو

يربط العاصمة التي يرغب السيسي
في تحويلها إلى مركز املال واألعمال
والـحـكــم ،مــع مـيـنـ َ
ـاء ي الـعــن السخنة
على البحر األحمر ،واإلسكندرية على
الجديدة،
املتوسط ،ومدينة العلمني
ّ
املـ ـق ـ ّـر ال ـص ـي ـفــي لـلـحـكــم ال ـ ــذي َدش ـن ــه
«الجنرال».

ال ــاف ــت أن ال ـشــركــة األملــان ـيــة تـعـ ّـهــدت
ّ
فــي مــذكــرة الـتـفــاهــم بتنفيذ ج ــزء من
املـشــروع مقابل ثالثة مليارات دوالر
ّ
فقط ،وهو رقم أقل بكثير مما أعلنته
ُ
الـقــاهــرة ،فــي الــوقــت الــذي ّيفترض أن
ُ
نحو نصف املشروع ستنفذه جهات
أخــرى تابعة للجيش ،وهــذا جــزء من

يعكس المشروع الجديد تراجعًا عن توفير المال لتطوير خطوط السكة القديمة (آي بي ايه)

ما قل
ودل
الغموض الــذي يحيط باالتفاق الذي
ّ
سيتولى األملان نشر تفاصيله ،سواء
ّ
فــي مــا يتعلق بــالـقــرض املـيـ ّـســر الــذي
سـتـحـصــل عـلـيــه ال ـح ـكــومــة املـصــريــة
للتنفيذ ،أو حـتــى ببقية التفاصيل
التي لم تكشف كاملة حتى اآلن .وعلى
رغـ ــم ت ـح ـض ـيــرات املـ ـش ــروع وتـجـهـيــز
مـ ـس ــارات ــه م ـن ــذ شـ ـه ــور ،ب ــل إعــان ـهــا
وم ـشــاركــة ال ـشــركــات الــوطـنـيــة فيها،
جـ ــاء ت ــوق ـي ــع االت ـ ـفـ ــاق م ــع «س ـي ـم ـنــز»
ّ
ضمن مــذكــرة تفاهم غير مـلــزمــة ،مع
ّ
تـ ـع ــدي ــات ق ــدم ـت ـه ــا الـ ـش ــرك ــة تـشـمــل
تــوسـعــات مستقبلية محتملة لربط
ّ
خـ ــط ال ـس ـكــة بــال ـخ ـطــوط ال ـقــدي ـمــة أو
خلق خطوط موازية لها.
تـقــول م ـصــادر ل ــ«األخ ـب ــار» إن زي ــادة
األط ـ ــوال تــأتــي لــاس ـت ـفــادة الـقـصــوى
م ــن ال ـط ــاق ــة االس ـت ـي ـعــاب ـيــة لـلـشــريــط
تقسيمات
الجديد ،بحيث تكون هناك
ّ
ّ
للمحطات بما يسمح للسكان بالتنقل
بــاسـتـخــدام ق ـط ــارات م ــوازي ــة للقطار
الــرئـيــس عـلــى امل ـســار نـفـســه ،وه ــو ما
زاد األطوال ّإلى الضعف تقريبًا ،على
أن ذلك سيحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر،
ّ
وال سـيـمــا ف ــي ظ ــل األس ـع ــار الـعــاملـيــة
امل ـقـ ّـرر التسعير بها لـهــذه الـقـطــارات،
ســواء في حركة البضائع أو الركاب.
ُ
وت ــرج ــع امل ـص ــادر ت ــراج ــع ال ــدول ــة عن

تنفيذ املشروع عبر التحالف املصري
ّ
ـ ـ الصيني إل ــى «قــلــة ال ـجــودة وف ــارق
السرعة في القطار ،فالشركة األملانية
ُ ّ
ســتـنــفــذه بـســرعــة  250كـلــم بالساعة،
مـقــابــل ســرعــة كــانــت تـ ــراوح بــن 160
ً
و 180كلم» ،فضال عن تفاصيل فنية؛
م ـن ـهــا أن يـ ـك ــون إن ـ ـهـ ــاء االت ـ ـفـ ــاق بــا
تحميل الحكومة املصرية ّ
أي خسائر.
ويصل مسار املـشــروع إلــى نحو 460
كلم ،بإجمالي أطــوال تقترب من ألف
ك ـل ــم ،مـتـضـ ّـمـنــا  15م ـح ـطــة .وسـيـبــدأ
الـعـمــل ب ـ  34قـطــار رك ــاب ،إل ــى جانب
 10قطارات أخرى لنقل البضائع ،مع
ّ
تجهيز املـحــطــات الـجــديــدة بساحات
ان ـت ـظ ــار وجـ ــراجـ ــات وم ــوان ــئ تـفــريــغ
للبضائع تتناسب مع تصميم القطار
الـ ـ ــذي س ـي ـك ــون األول م ــن ن ــوع ــه فــي
مصر .ويعكس ّ
توجه السيسي لتنفيذ
امل ـ ـشـ ــروع ال ـج ــدي ــد ت ــراج ـع ــا واض ـح ــا
ع ــن تــوفـيــر األم ـ ــوال ال ــازم ــة لتطوير
خ ـط ــوط ال ـس ـكــة ال ـح ــدي ــدي ــة الـقــديـمــة
التي ّ
تعد الثانية قدمًا في العالم ،إذ
يستلزم تأمينها وتطويرها بالكامل
 100م ـل ـيــار جـنـيــه رف ـضــت الـحـكــومــة
ّ
يتسبب في
توفيرها دفعة واحدة ،ما
ح ــوادث بــن حــن وآخ ــر ،وس ــط خطة
تطوير تسير بإيقاع بطيء.
(األخبار)

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية،
محمود عباس ،مساء أمس،
مرسومًا بإجراء االنتخابات العامة
على ثالث مراحل .وبموجبه،
ُ
ستجرى االنتخابات التشريعية
في  ،2021/5/22والرئاسية
في  ،2021/7/31على أن
تكون نتائج «التشريعي» هي
المرحلة األولى في تشكيل
«المجلس الوطني» ،ثم ُيستكمل
األخير في « 2021/8/31وفق
النظام األساس لمنظمة التحرير
والتفاهمات الوطنية ...حيثما
أمكن» .جاء ذلك ،كما أوردت
وكالة «وفا» الرسمية ،في أعقاب
استقبال عباس رئيس «لجنة
االنتخابات المركزية» ،حنا ناصر ،في
ّ
مقر الرئاسة في رام الله ،وطلبه
من اللجنة واألجهزة كافة بدء
«حملة انتخابية ديموقراطية
في جميع محافظات الوطن ،بما
فيها القدس».
(األخبار)
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تقرير

كثيرة
مواعيد
ّ
لالنتخابات العراقية:
ال مهرب من التأجيل
ّ
في ظل غياب اإلرادة لدى
األحزاب والقوى السياسية
العراقية إلجراء االنتخابات
البرلمانية المبكرة في
السادس من حزيران /يونيو
المقبل ،يبدو أن تأجيل ذلك
الموعد واقع حتمًا ،إلى ّما
بعد ثالثة أشهر على األقل،
وفق اإلشارات الصادرة أخيرًا.
بغداد ــــ مرتضى ستار
ّ
كـشـفــت م ـص ــادر سـيــاسـيــة مــطـلـعــة عن
قــرار صـ َـدر عــن الــرئــاســات الـثــاث أثناء
اج ـت ـم ــاع ـه ــاّ ،أول م ــن أم ـ ــس ،إلـ ــى ع ــدد
مــن ق ــادة األح ـ ــزاب وال ـق ــوى السياسية
ورئيس املفوضية العليا لالنتخابات،
يـ ـ ـن ـ ـ ّـص ع ـ ـلـ ــى تـ ــأج ـ ـيـ ــل م ـ ــوع ـ ــد إجـ ـ ـ ــراء
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات املـ ـبـ ـك ــرة حـ ـت ــى أي ـ ـلـ ــول/
سـبـتـمـبــر امل ـق ـبــل .وق ــال ــت املـ ـص ــادر ،في
حديثها إلــى «األخ ـبــار» ،إن «مفوضية
االنـتـخــابــات أبـلـغــت الــرئــاســات الـثــاث
والقوى السياسية ،خالل االجتماع ،أنها
غـيــر مـسـتـعـ ّـدة إلج ــراء االنـتـخــابــات في
ّ ّ
مستعدة إل
الصيف املقبل ،ولــن تكون
في أيلول ،وهذا األمر مدعوم من بعض
األطـ ـ ـ ــراف ال ـس ـي ــاس ـي ــة» .وفـ ــي االت ـج ــاه
نفسه ،جــاءت تصريحات رئيسة كتلة
«ال ـحــزب الــديـمــوقــراطــي الـكــردسـتــانــي»
(برئاسة مسعود بــرزانــي) في البرملان
العراقي ،فيان صبري ،التي أعلنت أنه
ّ
تقرر تأجيل االنتخابات حتى الخريف.
مع ذلــك ،أعلنت «املفوضية» أنها ،على
ّ
ّ
الصحية واالقتصادية،
التحديات
رغم
على استعداد كامل من الناحية الفنية
الج ـ ــراء ان ـت ـخــابــات حـ ـ ّـرة ونــزي ـهــة وفــق
ٕ
امل ـع ــاي ـي ــر الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،فـ ــي ال ـ ـسـ ــادس مــن
حزيران ،لكنها ّ
تحدثت ،في الوقت عينه،
ع ــن إمـكــانـيــة تـغـيـيــر امل ــوع ــد ،ل ــ«إع ـطــاء
ٔ
صـ ــة اكـ ـ ـب ـ ــر ل ـت ـس ـج ـي ــل ال ـت ـح ــال ـف ــات
فـ ــر ّ
واملــرش ـحــن وتـسـجـيــل الـنــاخـبــن كافة
للمشاركة في االنتخابات البرملانية»،
على أن ال يتجاوز ذلــك الشهر التاسع
م ــن الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري .وأف ـ ـ ــادت امل ـص ــادر
بــأن اجتماعات جــديــدة ستجرى خالل
األيام املقبلة بني مفوضية االنتخابات
والــرئــاســات الثالث والـقــوى السياسية

ل ــاتـ ـف ــاق عـ ـل ــى مـ ــوعـ ــد رس ـ ـمـ ــي ج ــدي ــد
ً
م ــن أج ــل إجـ ــراء االن ـت ـخــابــات ،بـ ــدال من
ّ
املحدد سابقًا من ِق َبل الحكومة
املوعد
ّ
ال ـع ــراق ـي ــة ،م ـبــي ـنــة أن «ق ـ ــوى سـيــاسـيــة
ت ــرى أن م ــن الـ ـض ــروري إف ـس ــاح املـجــال
ّ
أمــام األح ــزاب والتحالفات واملرشحني
مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف ،األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي مــن
شأنه أيضًا أن يساهم في زيــادة نسبة
التسجيل البايومتري».
وعـ ـ ّـد مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء ب ـطــاقــة الـنــاخــب
ال ـ ـبـ ــايـ ــوم ـ ـتـ ــريـ ــة طـ ــوي ـ ـلـ ــة األم ـ ـ ـ ـ ــد أحـ ــد
املـ ـسـ ـتـ ـن ــدات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة املـ ـعـ ـتـ ـم ــدة فــي
دوائر الدولة ،مؤكدًا في قراره الصادر،
يــوم الـثــاثــاء ،أن على جميع املوظفني
وامل ـت ـعــاقــديــن الـعــامـلــن ف ــي مــؤسـســات
الــدولــة تحديث بياناتهم البايومترية
خــال  60يومًا ،والحصول على بطاقة
ال ـن ــاخ ــب ال ـبــايــوم ـتــريــة طــوي ـلــة األمـ ــد.
ُ َّ
وينفذ هذا القرار اعتبارًا من األول من
ش ـبــاط /ف ـبــرايــر امل ـق ـبــل ،ب ـهــدف ضمان
أكـبــر مـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات املقبلة.
وهـ ـ ــي خـ ـط ــوة ّأي ـ ــده ـ ــا زعـ ـي ــم «الـ ـت ـ ّـي ــار
ال ـصــدري» ،مقتدى الـصــدر ،على لسان
الـنــاطــق اإلعــامــي بــاســم مكتبه ،حيدر
الـجــابــري ،إذ طــالــب أن ـصــاره بــاإلســراع
َ
فــي تـحــديــث سجالتهم «حـتــى مل ــن كــان
ً
م ـن ـه ــم م ـق ــاط ـع ــا ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،ف ـضــا
عـ َّـمــن أراد ال ـخ ــوض ف ـي ـهــا» .ول ـفــت إلــى
وجــود «أصــوات تعلو إللغاء أو تأجيل
االنتخابات املبكرة ،ســواء من األحــزاب
أو م ـث ـي ــري ال ـش ـغ ــب ،ل ـك ـن ـنــا ن ــأم ــل مــن
ّ
الجميع التحلي بالحكمة والعمل معًا
ّ
على إنجاح هــذه االنتخابات» ،محذرًا
مـ ــن ت ــأج ـي ـل ـه ــا .ورأت املـ ـ ـص ـ ــادر ال ـت ــي
تحدثت إلى «األخبار» أن «االنتخابات
امل ـب ـكــرة ،ال ـتــي طــالــب بـهــا املـتـظــاهــرون
ف ــي ت ـشــريــن األول /أك ـتــوبــر  ،2019لن
ت ـجــرى حـتــى فــي أي ـل ــول /سبتمبر من
الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،ب ـس ـبــب وج ـ ــود تـ ّ
ـوجــه
س ـي ــاس ــي م ــدع ــوم م ــن ال ـك ـت ــل ال ـك ـب ـيــرة
ّ
والـقــوى السياسية إلــى تأجيلها حتى
ك ــان ــون األول /ديـسـمـبــر  ،»2021وهــو
موعد قالت املصادر إنه قد َّ
يؤجل أيضًا
إل ــى ن ـي ـســان /أب ــري ــل م ــن ال ـع ــام املـقـبــل.
وبــن اخـتــاط املــواعـيــد وكـثــرتـهــا ،يرى
مــراقـبــون أن إرج ــاء االنـتـخــابــات وعــدم
إجــرائ ـهــا فــي مــوعــدهــا قــد يـتـسـ ّـبــب في
ّ
إش ـع ــال فـتـيــل ال ـت ـظــاهــرات ال ـتــي خــفــت
وتيرتها في اآلونة األخيرة ،األمر الذي
مــن شأنه أن يعيد حالة االحـتـقــان إلى
البالد مجددًا.

تأجيل االنتخابات يمكن أن يعيد حالة االحتقان إلى الشارع العراقي (أ ف ب)
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العالم

العالم

ّ
قضية

ّ
حديث مواجهة ّ«النيوليبرالية» في سوريا:
هل تنفع االنتقائية؟
مع تحذير الرئيس بشار األسد ،الشهر
الماضي ،من خطر «النيوليبرالية» على
المجتمع السوري ،يتصاعد الجدل في
ّ
التصدي لذلك الخطر ،الذي
كيفية
شأن
ّ
ال يبدو أقل شأنًا من تداعيات الحرب على
الروابط االجتماعية والقيم المشتركة.
وفيما يبدو أن ّ
التوجه الحكومي ينحو
إلى إيالء البعد االجتماعي األولوية ،دون
ّ
المؤسسة
تصدير دور
االقتصادي ،مع
ُ
الدينية في هذا اإلطار ،تطرح تساؤالت
هذه
حول نجاعة االنتقائية في ّ
المواجهة ،وخصوصًا في ظل وجود
ُ ّ
ظواهر تمثل نذير خطر على مستوى
السياسات االقتصادية

زياد غصن
ّ
بــن مـ ّ
ـؤيــد وم ـع ــارض ،مـســلــح وأع ــزل،
ن ـ ــازح وم ـق ـي ــم ،الجـ ــئ وم ـه ــاج ــر ،غني
وفقير ،تعيش كثير من األسر السورية
ع ـلــى وقـ ــع االن ـق ـس ــام ــات االجـتـمــاعـيــة
ب ــن أف ــراده ــا .وإن نـجــت بـعـضـهــا من
تلك االنقسامات ،إال أنها لم تسلم من
تــأث ـيــرات الـخـلــل الـعـمـيــق ال ــذي أصــاب
الــروابــط االجتماعية والقيم املشتركة
ج ـ ـ ّـراء الـ ـح ــربُ .
ويـ ـع ـ ّـد ه ــذا ـ ـ ـ ـ ف ــي نظر
الـبـعــض ـ ـ ـ ـ األخ ـط ــر م ـقــارنــة ب ــاألض ــرار
االقتصادية ،التي ،على هول حجمها،
تبقى فرصتها في املعالجة أكبر ،نظرًا
إل ــى االه ـت ـم ــام الـ ــذي تـلـقــاه مجتمعيًا
ً
وحـ ـك ــومـ ـي ــا .فـ ـمـ ـث ــا ،م ـق ــاب ــل ع ـش ــرات
امل ـ ـشـ ــروعـ ــات والـ ـخـ ـط ــط االق ـت ـص ــادي ــة
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة ،ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة،
الهادفة إلى إعادة بناء ما َد ّمرته الحرب
وتعويض مــا ّ
تسببت بــه مــن خسائر،
ّ
لـ ـي ــس هـ ـن ــال ــك مـ ــامـ ــح ألي مـ ـش ــروع
س ـيــاســي ـ ـ ـ ـ ف ـك ــري ـ ـ ـ ـ اج ـت ـمــاعــي حتى
اآلن ،غايته الـحـ ّـد مــن تــأثـيــرات الحرب
ومعالجة ندوبها االجتماعية املؤملة.
ّ
وقــد تكون نتائج مسح السكان لعام
 2014ه ـ ــي الـ ـبـ ـي ــان ــات اإلحـ ـص ــائـ ـي ــة
الوحيدة املتاحة ،التي حاولت ّ
تلمس
ح ـج ــم الـ ـض ــرر ال ـ ــذي ل ـح ــق بــال ـح ـيــاة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـ ـلـ ـس ــوري ــن .وب ـح ـســب
تـ ـل ــك ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ،فـ ـق ــد تـ ــراجـ ــع دل ـي ــل
رأس املـ ـ ــال االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي س ـ ًـوري ــا
حوالى  %30أثناء األزمــة مقارنة بما
قـبـلـهــا .ووفـ ــق ت ـعــريــف ال ـبــاحــث زكــي
محشي ،فــي محاضرة لــه فــي جمعية
الـعـلــوم االقـتـصــاديــة ،ف ــإن «رأس املــال
االج ـت ـمــاعــي ه ــو م ــا يــراك ـمــه املجتمع
مـ ــن ق ـي ــم م ـش ـت ــرك ــة ،وثـ ـق ــة م ـت ـب ــادل ــة،
ورواب ـ ـ ـ ــط وشـ ـبـ ـك ــات اج ـت ـم ــاع ـي ــة بــن
أف ـ ــراده وج ـمــاعــاتــه ،م ــؤث ــرة ومـتــأثــرة
ّ
باملؤسسات الناظمة للحياة العامة».
ويـ ـضـ ـي ــف مـ ـحـ ـش ــي إن «رأس امل ـ ــال
االج ـت ـمــاعــي ي ـ ّ
ـرس ــخ أس ــس الـتـمــاســك
ُ
ّ
واالن ــدم ــاج االج ـت ـمــاعــي ،وت ـع ــد القيم
واألخـ ـ ـ ـ ــاق املـ ـشـ ـت ــرك ــة ج ـ ــوه ـ ــره ،بـمــا
ُت ـ ّ
ـرس ـخ ــه م ــن ح ـ ّـري ــات عــامــة وخــاصــة
ت ـح ـفــظ ك ــرام ــة اإلنـ ـس ــان واس ـت ـقــالــه،
وت ـ ــدف ـ ــع بـ ــات ـ ـجـ ــاه خـ ــدمـ ــة امل ـص ـل ـح ــة
ّ
يتكون من ثالثة
العامة» .وبذلك ،فهو
ّ
ّ
مكونات أساسية :القيم والتوجهات
املشتركة ،الثقة املجتمعية والشبكات
واملشاركة املجتمعية.
ّ
ولعل من أخطر ما خلصت إليه نتائج
ّ
مسح السكان في رصدها للتحوالت
الـ ـت ــي ط ـ ـ ــرأت ع ـل ــى دلـ ـي ــل رأس املـ ــال
االجتماعي ،هو حــدوث «تراجع كبير
في ّ
مكون الثقة املجتمعية في سوريا
ـال األزم ـ ـ ـ ــة ب ـن ـس ـب ــة ب ـل ـغ ــت ،%47
خـ ـ ـ ّ
ُليحقق بذلك أدنــى مستوى لــه ،بفعل

ان ـه ـيــار ال ـش ـعــور ب ــاألم ــان ـ ـ ـ ـ بــالــدرجــة
األولى ـ ــ ،والذي شهد انخفاضًا كبيرًا
على مستوى البالد بلغ حوالى ،%60
في نتيجة طبيعية النتشار الظواهر
ً
السلبية في املجتمع ،فضال عن تراجع
الثقة بني األفــراد بحوالى  .»%31ومن
ّ
ه ـنــا ،يــأتــي ال ـت ـخـ ّـوف مــن خـطــر تفكك
األسرة السورية تحت ضغط تأثيرات
الـ ـح ــرب ال ـس ــاب ــق ذك ــره ــا ،واالن ـت ـش ــار
امل ـت ــزاي ــد لـتـقـنـيــات ال ـع ـصــر وشـبـكــات
التواصل االجتماعي.

انتقائية في المواجهة

ل ـك ــن ،ي ـب ــدو أن ال ـخ ـطــر ال ـ ــذي ي ـت ـ ّهـ ّـدد
امل ـج ـت ـم ــع ال ـ ـسـ ــوري ل ــم ي ـع ــد ي ـتــوقــف
تأثيرات الحرب؛ فالرئيس بشار
على
ّ
األس ـ ــد حـ ـ ــذر ،ف ــي كـلـمـتــه أم ـ ــام رج ــال
الشهر املاضي ،من الخطر الذي
الدينّ ،
ب ــات ــت تـمــثـلــه «ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» على
املجتمع السوري ،وتحديدًا من خالل
اسـتـهــدافـهــا امل ـبــاشــر ل ــأس ــرة والـقـيــم
والعادات والحقوق الوطنية ،وهذا ما
ّ
باملؤسسات الحكومية والدينية
دفع
واألهلية إلــى إطــاق ما يشبه «إعــان
حـ ـ ــرب» ع ـل ــى «ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة» ،فــي
توقيت َينظر إليه الباحث السياسي
واألكـ ــادي ـ ـمـ ــي ،ع ـق ـيــل مـ ـحـ ـف ــوض ،مــن
نــافــذة أن «الـحــرب كشفت أن املجتمع
الـ ـس ــوري ك ــان ــت ل ــدي ــه قــاب ـل ـيــة كـبـيــرة
ل ــاس ـت ـق ـط ــاب بـ ــل واالن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،لـيــس
بفعل أوض ــاع داخلية فحسب ،وإنما
بفعل تــأثـيــرات خــارجـيــة أيـضــا ،وهي
قابلية أو بــاألحــرى قابلياتّ ،ربما لم
تكن منظورة .ومــع تراجع املواجهات
ال ـع ـس ـكــريــة ،ي ـق ــرأ ال ـن ـظ ــام الـسـيــاســي
والـ ـ ــدولـ ـ ــة مـ ــا ي ـع ـت ـق ــدان أنـ ـه ــا جـبـهــة
ّ
مــواجـهــة ال تـقــل أهـمـيــة وخ ـطــورة عن
سابقاتها ،العسكرية أو السياسية،
وخ ــاص ــة أن االس ـت ـح ـق ــاق ــات املـقـبـلــة
ّ
تتطلب العمل على البنى االجتماعية
وات ـج ــاه ــات ال ـق ـيــم ل ــدي ـه ــا» .ويـضـيــف
محفوض ،في حديثه إلــى «األخـبــار»،
أنه «يمكن اإلشارة إلى أن تغيير نظم
الـقـيــم االجـتـمــاعـيــة ه ــو أح ــد رهــانــات
الحرب ،وال ّ
بد أن ذلك سيتواصل مع
ّ
أي تسوية محتملة ،كما أن اإلس ــراع
لكسب التأييد االجتماعي مــن ّ
بوابة
ّ
ال ــدف ــاع ع ــن ال ـق ـيــم ُي ـمــثــل أح ــد دواف ــع

الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــة لـفـتــح
هـ ــذه امل ـع ــرك ــة ،أي م ـعــركــة ال ـق ـي ــم ،في
مــواجـهــة مــا ي ـعـ ّـده لـيـبــرالـيــة حــديـثــة».
وس ـ ــواء كـ ــان ذلـ ــك ف ــي إط ـ ــار ال ـع ــدوى
الـتــي تصيب املجتمعات والـ ــدول بال
اس ـت ـئــذان ،أو نتيجة الـفـعــل الــداخـلــي
والخارجي ،فــإن العديد من الباحثني
يعتقدون بــأن ج ــزءًا مــن ج ــذور األزمــة
ال ـس ــوري ــة ك ــان ف ــي ب ـعــض ال ـت ـح ـ ّـوالت
ال ـث ـقــاف ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وس ـيــاســات
االن ـف ـتــاح االق ـت ـصــادي غـيــر املــدروســة
التي شهدها املجتمع الـســوري خالل
سـنــوات مــا قبل الـحــرب ،وحملت إليه
تأثيرات وعــادات وسلوكيات جديدة،
أسهمت في ّ
تغير النظرة العامة لدى
شــريـحــة واس ـعــة مــن املــواط ـنــن تـجــاه
الــدولــة واملجتمع ،وهــو مــا يؤشر إلى
أن تهديدات «النيوليبرالية» للمجتمع
السوري أكثر من ّ
جدية في هذه املرحلة
الحرجة اقتصاديًا واجتماعيًا.
إنما هل يمكن أن تكون هناك انتقائية
في مواجهة «النيوليبرالية» ،بمعنى
التركيز على جانب دون آخر ،وتحديدًا
االجتماعي دون االقتصادي؟ بحسب
م ـ ـح ـ ـفـ ــوض ،ف ـ ـ ــإن «هـ ـ ـ ــذا مـ ـمـ ـك ــن ،ل ـكــن
يمكن وضـعــه فــي إط ــار ّ
تخير النظام
ال ـس ـي ــاس ــي والـ ــدولـ ــة ألج ـنــدت ـه ـمــا أو
أول ــوي ــاتـ ـهـ ـم ــا فـ ــي امل ــرحـ ـل ــة امل ـق ـب ـل ــة».
ويشير إلى أن ّ
«ثمة طبقات أو أطيافًا
أو أنماطًا أو مستويات للنيوليبرالية:
سياسية ،ثقافية ،اقتصادية ،وبالطبع
اج ـت ـمــاع ـيــة ،وه ـ ــذا ي ـط ــرح أس ـئ ـلــة من
قبيل :هل يمكن الفصل بني الليبرالية
االق ـت ـص ــادي ــة ،ال ـتــي ت ـجـ ُّـد الـسـيــاســات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ـي ـهــا ،ب ــا أدن ـ ــى ت ـح ـ ّـر ّج،
ُ
والـلـيـبــرالـيــة الـسـيــاسـيــة ،ال ـتــي تـمــثــل
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ،أح ـ ــد مـ ـ ـح ـ ـ ّـددات رهـ ــانـ ــات
ال ـت ـس ــوي ــة ل ـ ــدى خ ـص ــوم ـه ـم ــا ،وأحـ ــد
ث ــواب ــت ال ـن ـظــام ال ـعــاملــي ال ـي ــوم؟ تـبــدو
ّ
املهمة بالغة الصعوبة ،لكن املواجهة
ّ
في هذا الباب أمر ال مناص منه» .أما
ال ـبــاحــث زك ــي مـحـشــي ،فـلــه رأي آخــر،
ً
فـفــي «األدبـ ـي ــات الـعــاملـيــة م ـث ــا ،ليس
هناك فصل واضــح بني النيوليبرالية
االجتماعية واالقتصادية والسياسية،
وب ـت ـع ـب ـيــر آخ ـ ــر ف ـ ــإن ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة
ه ــي تــرتـيـبــات سـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة

ّ
ثمة حاجة إلى إجراءات وسياسات ّ
ّ
ومجتمعية في مختلف المجاالت (أ ف ب)
مؤسساتية

ُيعتقد أن جزءًا من
جذور األزمة كان في
سياسات االنفتاح
االقتصادي خالل
سنوات ما قبل الحرب
ّ
معي،
واجتماعية فــي بـلـ ٍـد ومجتمع
تـ ـ ـ ّ
ـؤدي إلـ ــى ت ـعــزيــز ع ــاق ــات ال ـس ــوق،
وت ـف ـض ـيــل ال ــرب ـح ـي ــة ،وت ـخ ـف ـيــف دور
ال ــدول ــة ملـصـلـحــة ال ـف ــردان ـي ــة ،وتـعــزيــز
ال ـت ـن ــاف ـس ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـس ــوق
وامل ـج ـت ـمــع واألف ـ ـ ـ ــراد» ،أي أن مـفـهــوم
«الـنـيــولـيـبــرالـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة» ن ــادرًا
م ــا ُي ـس ـت ـخــدم ب ـم ـعــزل ع ــن ال ـس ـيــاقــات
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة .وأك ـثــر من
ذل ـ ــك ،فـ ــإن «ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة» ،حـســب
رأي محشي« ،وم ــن خــال التنافسية
ّ
ُ ّ
والفردية ،يمكن أن تفكك املجتمع ،إل
ّ
أنـهــا فــي الــوقــت نفسه يمكن أن تعزز
الشوفينية والعصبية على مستوى
ال ــدول ــة واملـنـطـقــة وح ـتــى األس ـ ــرة ،إذا
كانت هناك فائدة من هذه العصبية».

ماذا عن االقتصاد؟

ّ
مجرد ذكــر مصطلح «النيوليبرالية»
ّ
مخيلة كثير مــن السوريني
يثير فــي
املـخــاوف مــن السياسات االقتصادية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـرريـ ـ ــة ،املـ ـ ــدعـ ـ ــومـ ـ ــة م ـ ـ ــن ِقـ ـ َـبـ ــل
ال ـص ـنــدوق وال ـب ـنــك ال ــدول ـ َّـي ــن ،والـتــي
َ
قامت من أجلها حــروب دولية معلنة
وص ــام ـت ــة ،وتــال ـيــا ف ــإن أح ــد األسـئـلــة
ّ
ُ
التي تطرح في سوريا الـيــوم ،يتعلق
باملوقف الرسمي من «النيوليبرالية»
َ
االقتصادية :هل سيكون نفسه املعلن
حـيــال «الـنـيــولـيـبــرالـيــة» االجتماعية،
وال سـ ـيـ ـم ــا أن ه ـ ـنـ ــالـ ــك سـ ـي ــاس ــات
ُّ
حكومية اقتصادية تتهم بأنها جزء
ّ
من السياسات «النيوليبرالية»؟ ثمة
وجهات نظر مختلفة في اإلجابة عن
ذلــك ال ـســؤال .حكوميًا ،يـســود اقتناع

◄ وفيات ►

تقرير

ّ
ترامب يقلص الحضور العسكري في غرب آسيا
بــأن االسـتـهــداف «النيوليبرالي» ّ
يتم
م ــن الـ ـب ـ ّـواب ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ض ــوء
تـ ــواضـ ــع اإلمـ ـك ــانـ ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
الـ ـس ــوري ــة ف ــي م ــواج ـه ــة دول ك ـث ـيــرة
ً
أن ال ـس ـي ــاس ــات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ــن ُ َ
ّ
االقتصادية الداخلية تقر انطالقًا من
قائمة على استمرار
مصلحة داخلية
ّ
ح ـض ــور ال ــدول ــة وت ــدخ ـل ـه ــا ودع ـم ـهــا
للفئات والطبقات االجتماعية الفقيرة
وذات الدخل املحدود.
في هــذا اإلطــار ،يعتقد مدير «املرصد
العمالي للدراسات واألبحاث» ،جمعة
جــازي ،أن مـســألــة الــدعــم الحكومي
ُح ـ ّ
ت ـمــثــل «ال ـن ـق ـطــة األك ـث ــر إش ـكــال ـيــة في
تصحيح االخ ـت ــاالت الهيكلية
نـهــج
ّ
فـ ــي امل ـ ـ ــؤش ـ ـ ــرات ال ـك ـل ـي ــة ّل ــاق ـت ـص ــاد،
وض ـبــط م ـع ـ ّـدالت ال ـت ـضــخــم ،م ــن دون
ّ
أن ي ـع ـنــي ذلـ ــك ال ـت ـخ ــل ــي ال ـك ــام ــل عــن
ال ــدع ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وب ــال ـت ــال ــي ف ــإن
االنفتاح االقتصادي وإعــادة الهيكلة
الـتــي ج ــرت ،وعـلــى الخصوص فــي ما
ّ
يـتـعــلــق بـتـحــريــر ال ـت ـج ــارة واألس ـع ــار
واالنفتاح على القطاع الخاص ،جرت
ّ
التحول نحو
بسرعة أكبر نسبيًا من
هياكل الحماية االجتماعية الجديدة
املــرتـبـطــة بــالـصـنــاديــق وحـ ــزم األم ــان
االج ـت ـمــاعــي» .ويـضـيــف ح ـجــازي ،في
حــديـثــه إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن «ال ـتـ ّ
ـوجــه
َ ّ
الـ ـج ــدي ــد الـ ـ ـ ــذي تـ ـب ــنـ ـت ــه ال ـح ـك ــوم ــات
املتعاقبة ،ومنها الحكومة الحالية ،ال
يخرج عن هذا املنطق ،على اعتبار أن
ّ
قيام دولة الرعاية االجتماعية يتطلب
اقـتـصــادًا قــويــا بــالــدرجــة األولـ ــى ،كما
ّ
ف ــي ك ــل دول ال ــرف ــاه االج ـت ـمــاعــي مثل
كندا والــدول اإلسكندنافية .فاملوازنة
ّ
بـ ــن ع ـج ــز ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــن ت ــأم ــن ك ــل
ّ
م ـس ـت ـح ـقــات ال ــدع ــم ولـ ـك ــل ال ـطــال ـبــن
ل ــه ،وب ــن قــدرتـهــا عـلــى تخفيف عجز
ّ
املـ ــوازنـ ــة وت ــأم ــن م ـت ـطــل ـبــات اإلن ـف ــاق
ً
أوال ،ومن ّ
ثم تأمني مستلزمات
الجاري
اإلن ـ ـف ـ ــاق االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري ،ي ـش ـك ــل ل ـ ّـب
امل ــوض ــوع ،وبــالـتــالــي ف ــإن الـتـ ّ
ـوجـهــات
الحكومية نحو إع ــادة توجيه الدعم
وت ـق ـل ـيــص أشـ ـك ــال ال ــدع ــم املـ ـع ـ ّـم ــم ،ال
تخرج عن هذا السياق».
لكن إذا ّ كانت نظرة الحكومة للتعامل
م ــع م ـلــف ال ــدع ــم تـنـطـلــق م ــن م ـب ـ ّـررات
ّ
اقـتـصــاديــة مـحــلـيــة بـحـتــة ول ـيــس لها
عـ ــاقـ ــة بـ ـ ـ ـ ّ
ـأي سـ ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة
ّ
تحررية ،فلماذا هذا الحضور الواسع
ال ـيـ ّـوم ألث ــري ــاء ال ـحــرب وت ـجــارهــا؟ أال
يمثل وجودهم ونشاطهم االقتصادي
انعكاسًا لسياسات ال يمكن تصنيفها
إال كاختراق «نيوليبرالي» للمجتمع
السوري؟

دور المؤسسة الدينية
م ـه ـمــا ت ـك ــن وجـ ـه ــة ال ـن ـظ ــر ال ـصــائ ـبــة
ف ــي ه ــذا الـ ـج ــدل ،ف ــإن ح ـمــايــة األس ــرة
ّ
الـ ـس ــوري ــة مـ ــن الـ ـتـ ـف ــك ــك ،وامل ـح ــاف ـظ ــة
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـي ــم امل ـج ـت ـم ـع ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة،
وإع ـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء ال ـن ـس ـي ــج االج ـت ـم ــاع ــي
الوطني في مواجهة تأثيرات الحرب
ّ
«ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» ،تـتـطــلــب إج ـ ــراءات
وس ـيــاســات مـ ّ
ـؤسـســاتـيــة ومجتمعية
ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـ ـجـ ــاالت االج ـت ـمــاع ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة وال ـتــربــويــة والـثـقــافـيــة
وغـيــرهــا ،وإال فكيف يمكن املحافظة
ع ـل ــى ت ـم ــاس ــك أسـ ـ ــرة ي ـت ـه ـ ّـدد ال ـج ــوع
حياة أفرادها ،أو تتنازعهم سياسات
ومواقف ،أو يتنافرون ثقافيًا وفكريًا؟
ل ـك ــنَ ،مـ ــن ال ـ ــذي س ـيــأخــذ ع ـلــى عــاتـقــه
مواجهة الليبرالية الحديثة فــي هذه
املرحلة ،باملعنى القيمي واالجتماعي؟
باختصار ،يجيب محفوض بالقول:
«حــديــث الــرئـيــس بـشــار األس ــد يحيل
إلــى أن دور الدين واملؤسسة الدينية
يكاد يكون حصريًا في ذلــك ،صحيح
أنــه لــم يقل هــذا صــراحــة ،لكن حديثه
ّ
أم ـ ـ ــام رج ـ ـ ــال ديـ ـ ــن ي ـ ـعـ ــزز قـ ـ ـ ـ ــراءات أو
ّ
املتقدم».
تقديرات من النوع

على مسافة ّأيام قليلة من تنصيب
ج ـ ـ ــو ب ـ ـ ــاي ـ ـ ـ ّـدن رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــا لـ ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة ،نفذ دونالد ترامب ،أمس،
قـ ــراره خ ـفــض ال ـح ـضــور الـعـسـكــري
ٍّ
األم ـ ـ ـيـ ـ ــركـ ـ ــي فـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــراق
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان إل ـ ــى  2500ج ـ ُن ــدي،
وف ــق الـ ـج ــدول الــزم ـنــي الـ ــذي أع ـلــن
عـنــه ف ــي تـشــريــن ال ـثــانــي /نــوفـمـبــر
امل ــاض ــي .هـ ــذا الـ ـق ــرار أع ـل ـن ــه وزي ــر
الدفاع بالوكالة ،كريستوفر ميلر،
ال ـ ــذي رأى أن "ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
اق ـت ــرب ــت الـ ـي ــوم ،أك ـث ــر م ــن ّ
أي وقــت
مـ ـضـ ــى ،مـ ــن إن ـ ـهـ ــاء نـ ـح ــو ع ـش ــري ــن
عـ ــامـ ــا مـ ــن ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب" ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرًا ،فــي
هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أن "خ ـف ــض ال ـعــديــد
ف ــي الـ ـع ــراق ي ـع ـكــس زيـ ـ ــادة قـ ــدرات
الجيش العراقي".
وقـ ــال وزيـ ــر ال ــدف ــاع األم ـي ــر ّك ــي ،في
ب ـيــان ،إن الـتـقـ ّـدم ال ــذي تـحــقــق على
م ـس ــار الـ ـس ــام ف ــي ال ـب ـل ــدي ــن يـتـيــح
ت ـق ـل ـيــص ع ــدي ــد ال ـ ـقـ ــوات امل ـن ـت ـشــرة
ه ـ ـنـ ــاك ،مـ ــن دون خـ ـف ــض م ـس ـتــوى
األمــن لألميركيني ونظرائهم ،الفتًا
الحضور األميركي
إلى أن تقليص ّ
بـشـكــل أك ـب ــر ي ـتــوقــف ع ـلــى تـحـقـيــق

تـقـ ّـدم على مسار محادثات السالم
ب ــن ال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة وح ــرك ــة
ّ
"املضي قدمًا
"طالبان" .وأضــاف أن
في وقــت تواصل فيه وزارة الدفاع
ّ
ّ
خ ــط ــة ت ـم ــك ـن ـه ــا مـ ــن خـ ـف ــض ع ــدي ــد
الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة بـشـكــل إضــافــي
ً
وصوال إلى مستوى الصفر بحلول
ّ
أي ــار /مــايــو  ،2021وأي خـفــض من
هـ ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع فـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل ُي ـ ّب ـقــى
مــرهــونــا بـشــروط مـعـيـنــة" .وخــفــض
الـحـضــور الـعـسـكــري األم ـيــركــي في
الـ ـعـ ــراق أي ـض ــا إلـ ــى  2500ع ـن ـصــر،
وهـ ـ ــو مـ ــا "يـ ـعـ ـك ــس تـ ـن ــام ــي قـ ـ ــدرات
ق ـ ـ ـ ــوات الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي" ،وف ــق
مـيـلــر ،ال ــذي ش ـ ّـدد عـلــى أن الخطوة
ه ــذه "ال تـعـنــي تـغـيـيــرًا فــي سياسة
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة" ال ـتــي تـبـقــى مع
شركائها في "التحالف موجودين
فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ل ـض ـم ــان اس ـت ـم ــراري ــة
هــزيـمــة تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة".
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف" :سـ ـنـ ـبـ ـق ــي عـ ـل ــى م ـن ـصــة
ملكافحة اإلره ــاب فــي ال ـعــراق لدعم
الـ ـق ــوات ال ـشــري ـكــة ب ــال ـق ــوة ال ـجــويــة
واالستخبارات".
(األخبار ،أ ف ب)

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون وال حول
ّ
العلي العظيم
وال قوة إال بالله
تسليمًا لقضاء الله وق ــدره ،ننعى
إليكم وفاة
الحاجة إنصاف علي ذياب
(أم علي حمدان)
زوجة الحاج خضر حمدان
أبـ ـ ـن ـ ــاؤه ـ ــا :املـ ـسـ ـتـ ـش ــار اإلعـ ــامـ ــي
لدولة رئيس مجلس الـنــواب نبيه
بــري األسـتــاذ علي حـمــدان ،موفق،
شكيب وعمران.
ابنتاها :الحاجة خزنة وأديبة.
ونـ ـ ـظـ ـ ـرًا إل ـ ــى ال ـ ـظ ـ ــروف ال ـص ـح ـيــة
الراهنة ووريت الفقيدة الثرى يوم
أم ـ ــس ال ـج ـم ـعــة ب ـم ـش ــارك ــة ذوي ـه ــا
وأقربائها.
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم األجر
والثواب
اآلسفون :آل حمدان وذياب وعموم
أهالي بلدة النميرية.
ل ـل ـت ـع ــازي الـ ــرجـ ــاء االت ـ ـصـ ــال عـلــى
أرقام الهواتف التالية:
األستاذ علي حمدان:
03/286897
03/626300
70/855417
03/128192

ّ
شدد «البنتاغون» على أن االنسحاب ال يعني تغييرًا في السياسة األميركية (أ ف ب)

◄ إعالنات رسمية ►
إعالن تلزيم وتشحيل وتقليم سنديان
تعلن بلدية املكنونية – جزين عن رغبتها
بتلزيم تشحيل وتقليم اشـجــار سنديان
م ــن الـ ـح ــرج ال ـع ــائ ــد ل ـل ـب ـلــدة وق ـ ــد عـيـنــت
جـلـســة امل ـ ــزاد ال ـســاعــة ال ـحــاديــة عـشــر من
نـهــار الـسـبــت  30/1/2021عـلــى الــراغـبــن
االشتراك االتصال على الرقم 160585/71
الستالم دفتر الشروط.
رئيس البلدية
جوزف عون

استراحة
3644 sudoku
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أفقيا

 -1من ّ
رواد املسرح العربي أسس فرقة للتمثيل عام  -2 – 1912من األشجار املثمرة
ّ
متسلقي الجبال –  -3من مستلزمات البناء – من الحيوانات –  -4والد –
– من أدوات
من الفاكهة – مرتفع من األرض –  -5أحرف متشابهة – صوت اإلنفجار –  -6ماركة
ّ
وتلهب
سجائر – الجاهل الــذي ال دراي ــة لــه – ُ -7يــرف بكوكب زحــل –  -8إضـطــرم
ّ
خفي غير ظاهر –  -9خالف خسارة – ضمير منفصل – سقي النبات –
– عبودية –
 -10من أقدم التراثيات الحجرية في لبنان

عموديًا
 -1أرخـبـيــل إسـبــانــي فــي املـحـيــط األطـلـســي أه ــم مــدنــه الس بــاملــاس –  -2من
ضواحي لندن – بئر عميقة –  -3صف سـ ّـيــارات – مـ ّـس الشيء – زار األماكن
املقدسة –  -4فضاء واسع – أشار بإصبعه – مقياس مساحة –  -5أضاء املكان
– معرفة كاملة باللغة –  -6اإلســم األول للرسام اإلسباني بيكاسو – ضمير
ُ
متصل –  -7يغضب ويغتاظ – اداة دائرية تستعمل لنخل الطحني –  -8من
ً
الـحـيــوانــات – مدينة مصرية –  -9أشـبــع مــن شــرب امل ــاء – غـنــاء ونـحــوه مما
ّ
يحرك النفس –  -10مدينة عراقية

أفقيا

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.
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مشاهير 3644
1

 -1الفاروق –  -2أجيب – نيم –  -3أكروم – اودي –  -4خوار – العرش –  -5طرد – نوتي – -6
بيانو – تل –  -7يم – رسب –  -8طب – رحم – أخي –  -9الوس – صباح –  -10أحمد بن بلال

عموديًا

8

9

3

حل الشبكة 3643

شروط اللعبة

حلول الشبكة السابقة

 -1األخطبوط –  -2كوري – بلح –  -3فاراداي – أم –  -4اجور – نمرود –  -5ريم – نو – حسب
–  -6وب – او – رم –  -7التيس – ّ
صب –  -8نوعي – بابل –  -9بيدر – خال –  -10ميشال شيحا
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صحافي تونسي التحق بجريدة « ال بريس سوار « املسائية لكنه طرد
منها بسبب ملف حول حرية التعبير في بالده .لجأ الى فرنسا وعارض
بشدة نظام الرئيس زين العابدين
إعداد
نعوم
مسعود

 = 5+4+9+6ملعان ■  = 8+2+7+1تحل محل ■  = 11+3+10يحل العقدة

حل الشبكة الماضية :مارك جايكوبس

هاتف 01-759500
فاكس 01-759597

السبت  16كانون الثاني  2021العدد 4247

صورة
وخبر

ّ
الجليديـة واألضـواء فـي ( Ice Castlesقصـور الجليـد) فـي نيـو
يوميـا ،يستكشـف مئـات النـاس الجـدران واألنفـاق والنوافيـر ّوالعـروش
ّ
هامبشـاير ،شـمال وودسـتوك فـي الواليـات المتحـدة .بعدمـا أخـر الطقـس الدافـئ واألمطـار ّافتتاحهـا ،صـارت هـذه المغامـرة المعماريـة
ّ
ّ
ّ
ً
والمتفردة سـتكون
ابتـداء مـن  14كانـون الثاني (ينايـر) الحالي .علمًا بـأن هذه التجربة السـاحرة
الملكيـة متاحـة للـزوار
الشـتوية ذات األبعـاد
موجـودة أيضـا فـي يوتـا وويسكونسـن وكولـورادو( .جوزيـف بريزيوسـو ـــ أ ف ب)

زياد ّ
سحاب ولمياء غندور« ...ليالي» المدينة اليف

عند زاهي...
رودني ً
المسرح أوال!
ّ
يحل املمثل اللبناني رودني
حداد ،اليوم السبت ،ضيفًا على
برنامج «بيت القصيد» الذي
ّ
يقدمه الشاعر واإلعالمي اللبناني
زاهي وهبي على «امليادين».
يتحدث ّ
ّ
حداد عن مشواره
ّ
ّ
الفني املنوع وتحيزه للمسرح،
ّ
متطرقًا إلى تجربته في الكتابة
السينمائية واإلذاعية .وال تغيب
عن الحوار أدوار حداد على
الشاشتني الصغيرة والكبيرة،
كما ّ
يعرج على دوره في فيلم
ّ
«كارلوس» حيث جسد شخصية
ّ
أنيس النقاش .وتتناول الحلقة
أيضًا راهن الدراما اللبنانية
والتحديات التي تواجهها ،ورأي
رودني باملمثالت اللواتي عمل
معهن ،أمثال كارين رزق الله،
سيرين عبدالنور ،نادين الراسي،
ستيفاني صليبا وهيفا وهبي.
(الصورة :من كواليس الحلقة)
*«بيت القصيد» :اليوم السبت ـ الساعة
ً
مساء على «امليادين»
التاسعة

«صاندانس ّتي في»
بنكهة لبنانية
حصد فيلم «زي ما انتي شايفة»
للمخرجة املصرية غادة فكري
جائزة لجنة التحكيم ملسابقة
«صاندانس تي في» لألفالم
القصيرة التي أقيمت ّ
للمرة األولى
األوسط وشمال أفريقيا.
في الشرق
ّ
أما املراتب املتبقية ،فشهدت
سيطرة لبنانية ،إذ فاز كامل حرب
باملركز الثاني عن فيلمه «الجبل
ّ
األحمر» ،وحل زياد مزرعاني ثالثًا
بـ « 8سنني» فيما جاء نيكوالس
فتوح رابعًا مع «كيف أصبحت
ُ
جدتي كرسي» .ستعرض األشرطة
الفائزة خالل ّ
فعاليات «مهرجان
صاندانس السينمائي الدولي»
الذي سينطلق في  28كانون الثاني
(يناير) في والية يوتا األميركية،
قبل أن تجد طريقها الحقًا إلى
شاشة «صاندانس تي في» .وكانت
مسابقة «صاندانس تي في» قد
استقبلت  371فيلمًا من جميع
أنحاء املنطقة ،غالبيتها من قطر
وتونس واملغرب ولبنان ومصر.

في تموز (يوليو)  ،2020أحيا زياد
ّ
سحاب وفرقته باالشتراك مع املغنية
َ
ْ
ملياء غندور حفلتي في «مسرح
ّ
املدينة» .يومها ،كان لكل موعد برنامج
مختلف يعتمد على أغنيات جديدة
غالبيتها من كلمات الشاعر والكاتب
محمد خير،
والصحافي املصري
ُ َ
ّ
«اتجمعوا»« ،شفت ْك»،
منها :نشيد
ُ
ّ
«كنت نسيتك»« ،عرفوا يخوفوك»،
ّ
«مش فاكر»« ،مش بس حبك اللي
راح»« ،قهوة الصباح» و«الليالي»،
باإلضافة إلى «لو فيك ّ
تحسسني
بشي» (كلمات غادة صالح) و«حب
أمني حداد).
مالوش حدود» (كلمات ً
ُس ّجلت هذه األعمال مباشرة ،تمهيدًا
لطرحها ضمن ألبوم .وفي انتظار
اإلقدام على هذه الخطوة في الرابع من
شباط (فبراير) املقبل ،باشر ّ
سحاب

في السابع من كانون الثاني (يناير)
الحالي اإلفراج عن األغنيات الجديدة
عبر قناته الرسمية ّعلى يوتيوب
ّ
ومنصات البث التدفقي املوسيقية
«أنغامي» و«سبوتيفاي» و«ديزر» ،على
أن يكشف عن عمل جديد أسبوعيًا.
كانت البداية مع «الليالي» بصوت
ملياء غندور ،قبل أن تتبعهاّ ،أول
من أمس الخميس ،أغنية «عرفوا
ّ
يخوفوك» التي تحظى بتفاعل الفت
ّ
من قبل رواد السوشال ميديا ،على
أن يكون الجمهور مع إصدارات
الفترة املقبلةّ .أما الفرقة
جديدة خالل ّ
ّ
املوسيقية املصغرة التي تولت مهمة
ّ
عاد
العزف ،فمؤلفة من :جورج أبي ّ
(كيبوردز) ،خليل البابا (كمان) ،بشار
ّ
فران (باص) ،فؤاد عفرة (درامز)
ّ
وزياد سحاب (عود).

َ
حفلت ْ
ي «مسرح المدينة» في الصيف الماضي
من إحدى

ّ
إلكتروني
حوار ّ
بشار ّ
شموط
مع
ضمن سلسلة «عن السينما
والثورة» ،يدعو «مركز خليل
السكاكيني الثقافي» ،يوم الثالثاء
لحضور حوار عبر تطبيق
املقبل،
ّ
بشار ّ
شموط (الصورة)
«زوم» مع
حول كتابه «اإلرث الفلسطيني
ّ
املرئي واملسموع ـ ـ ـ نشأته وتشتته
والحفاظ الرقمي عليه» (مؤسسة
الدراسات الفلسطينية ـ ـ .)2020
ّ
يقدم ّ
شموط في هذا الكتاب
ً
ّ
خالصة دراسة معمقة ،محاوال
تسليط الضوء على اإلرث املرئي
ّ
واملميز لفلسطني،
واملسموع الغني
بهدف املساهمة في الحفاظ
عليه بالوسائل الحديثة وتوثيق
الذاكرة الجماعية الفلسطينية
َّ
املهددة دائمًا في ظل الظروف
السياسية واملعيشية الصعبة
للشعب الفلسطيني.
ّ
بشار ّ
شموط :الثالثاء 19
*حوار مع
كانون الثاني (يناير) الحالي ـ الساعة
ً
مساء بتوقيت بيروت ـ
السادسة
تطبيق «زوم»
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تصوير مجد بن محمد

شاكر ّ لعيبي

ّ
كل السبل تؤدي إلى الرافدين
ّ
ّ
تتقلص السبل ّ
املؤدية إلى بالد الرافدين في مؤلفات ودراســات
ال
شاكر لعيبي ( .)1955مع ذلك ،فإن حصر عمله بإرث تلك املنطقة
وحدها ،قد يبدو مجحفًا بحق الباحث والشاعر العراقي الذي أوغلت
ُ
أبحاثه في مواضيع ال تحصى في الفن اإلسالمي منها أطروحة
ُ
ّ
«الفن اإلسالمي ـ ـ سوسيولوجيا الفنان الغفل» (صدرت
الدكتوراه
بالعربية أخيرًا عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر) .واصل
لعيبي النبش فــي العمارة العربية وأساليبها ،وفــي الخط العربي،
واألي ـقــونــات الــديـنـيــة ،وتــأثــرات الـفـنــون الـغــربـيــة ومــدارسـهــا بــاإلرث
اإلس ــام ــي وم ــوض ــوع ــات وإش ـكــال ـيــات صـنـعــت تـجــربـتــه البحثية
الغزيرة.
وإرثها الفني والثقافي الغني بظاللها على عدد
الرافدين
بالد
أرخت
ُ
ّ
ستحمات في ينابيع عشتار» (دار املدى)
من مؤلفاته ،أبرزها «امل
ّ
الذي ركز على تقاليد األعــراس في العالم العربي من خالل دراسة
ألشعار االستحمام العشتارية ورمزياتها الظاهرة في القصائد

العربية ،مقارنًا كذلك بني منحوتات الرافدين واملنحوتات املصرية
والتفاوت الجذري في تمثيالتهما للمرأة .ما زال لعيبي يرفد املكتبة
الفنية والتراثية العربية من خالل مجموعة من العناوين الجديدة،
تصدر تباعًا منذ نهاية العام الفائت ،عن «دار خطوط وظالل»،
بدأت ّ
ّ
منها مؤلفات قديمة تعيد الــدار نشرها للمرة الثانية .انطالقًا من
اإلرث السومري ،يرجع إلى مراحل ّ أولــى من تاريخ الفن ،وتحديدًا
إلى فترة ظهور فن البورتريه في مؤلفه الجديد «غوديا السومري –
اختراع فن البورتريه في تاريخ الفن» .يرصد الكتاب مالمح تماثيل
غــوديــا ال ــذي حكم جـنــوب بــاد وادي الــرافــديــن ( 2144 – 2124ق
م) .هـنــاك تماثيل عـ ّـدة لغوديا تقبع فــي متاحف عاملية بعيدًا عن
ُّ
العراق نفذت بطلب من امللك نفسه .يستهل لعيبي بحثه من فرضية
ّ
أن تماثيل املـلــك الـســومــري تشكل ّأول بــورتــريــه بمالمح حقيقية
لشخص عاش حقًا في التاريخ .بعيدًا عن تاريخ الفن الرسمي الذي
يسقط الكثير مــن الحقائق والـبـلــدان واألعـمــال ملصلحة سـ ّ
ـرديــات

سـلـطـ ّ
ـويــة ،يبحر فــي ه ــذه الـفـ ّـرضـيــة الـتــي يـقـ ّـر بـهــا ع ــدد قليل من
الباحثني في السومريات .يتوقف عند أسلوب النحت الذي ال يتنازل
عن مالمح امللك الحقيقية ،وال يؤسلبها .يأتي الكتاب بمثابة حجر
ّ
جديد فــي دراس ــة بــاد الــرافــديــن التي ضاعت لقاها وتشتتت في
املتاحف العاملية ،ويضيف إليه لعيبي بحثًا جديدًا عن عمارة املنطقة
فــي «ع ـمــارة ال ـخــراب – الــزائــل واملــؤقــت فــي عـمــارة بــاد الــرافــديــن».
يــوضــح الـكــاتــب فــي ه ــذا الـعـمــل ،أن مــا يـقـصــده بمصطلح الـخــراب
ليس بعده الشعري أو الشكلي ،إذ يستند في ذلك إلى التعريفات
ويحاول التنقيب من خاللها في الهياكل العمرانية
اللغوية العربية،
ّ
بداية السنة الحالية
مع
أنه
علمًا
عناصرها.
وكل
وموادها
ونوافذها
ّ
ستصدر للعيبي (عن الدار نفسها) دراستان ومؤلف شعري هو
ّ
املالقي وفن املستعربني األندلسيني» ،ومجموعة «الطائر
«بيكاسو
يطير ،ال ينتظر أ ّحـدًا» باإلضافة إلى الطبعة الثانية من «املعماري
ّ
والرسام – هل تأثر الرديكو بالعمارة العثمانية املتأخرة؟».
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شريف مجدالني على أطالل «بـيروت  :»2020كيف نروي الكارثة

في بداية الصيف الصعب على عروس المتوسط و«باريس الشرق» ،وعلى البلد الذي
كانت تسكنه اآللهة ويتوجه ملوك األساطير والعهد القديم إلى غابات أرزه ليصنعوا
من خشبها زينة اإليوان والحكاية ،من شرفة مطلة على بيروت المنكوبة بالكوارث
االقتصادية وجشع التجار وفساد الزعماء وانتفاضة الشباب المنادين بالتغيير ،ووسط
عالم مثقل بتداعيات الوباء ،يكتب شريف مجدالني ( )١٩٦٠يومياته ،من أجل
إعطاء شهادة أدبية شخصية على هذه الفترة العصيبة والمزلزلة من تاريخ البالد.
تعمد كاميرا الروائي الى استخدام عوامل التقريب والتبعيد لالنتقال من التفاصيل
ّ
مصائر األشخاص
الشخصية إلى األوضاع العامة ،أو تقصي أثر األحداث الكبرى في ّ
وأقدارهم .وهي لعبة يبرع فيها صاحب «سيد المرصد األخير» و«فيل النساء» الحائزة
ه ــذه الـلـحـظــات الـتــي «أل ـت ـقــط» فيها
املشاهد من الواقع ،فقد ّ
تحدث أحد
النقاد عن عامل الـ  zoomوقد أحببت
كـثـيـرًا ه ــذا الـتـعــريــف لكتابتي التي
في صميمها يطيب لي االنتقال من
العام نحو أصغر تفصيل في
اإلطار ُ
ال ــواق ــع امل ـع ــاش .إن ــه إذن ،وبطريقة
م ــا ،م ــا أكـ ــرر فـعـلــه ف ــي ه ــذا الـكـتــاب،
ح ـي ــث كـ ــان ه ــدف ــي م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة أن
أنسج يوميات تتأرجح ما بني كتابة
الواقع والجذور التاريخية للكوارث
التي جعلت هــذا الواقع على صورة
الكابوس.

■ إل ــى مــن يـتــوجــه شــريــف مـجــدالنــي في
«بيروت »٢٠٢٠؟ هل هي يوميات حميمة
في زمن األزمة أو إلى قارئ «آخر» ليفهم
معاناتنا؟
 ك ـمــا ف ــي ك ــل أع ـم ــال ًــي ،ت ـت ـجــه هــذهال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــات ب ـ ـ ــداه ـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـق ـ ــارئ
ال ـل ـب ـن ــان ــي .ح ـت ــى ولـ ــو ك ــان ــت كـتـبــي
تلقى رواجًا أكبر في فرنسا والعالم
الـفــرنـكــوفــونــي بـسـبــب وج ــود نسبة
أك ـبــر مـمــن ي ـق ــرأون الـفــرنـسـيــة ،ومــن
ث ـ ّـم فــي ال ـتــرج ـمــات ،فــإنــي ال أتـصــور
الكتابة ّمن دون هــذا األفــق الخيالي
الــذي يمثله الـقــارئ اللبناني .كتابة
أشياء غريبة عن عالم هذا الجمهور،
تبدو لي نوعًا من املخاتلة ،وال سيما
ّ
أن تعلق اللبنانيني بما أكتب يشكل
ضـمــانــة ك ــي ال أش ــذ ع ــن ه ــذا األف ــق.
بخصوص هــذه الـيــومـيــات ،حاولت
أن أجلي وأصوغ عبر تجربة الكتابة
مــا نعيشه مــن ِمـ َـحــن ،وأن أرتـقــي في
تكوين هذه الصياغة نحو أسبابها
ـاف
ـدف شـ ٍ
العميقة :كــل هــذا ضمن هـ ٍ
ي ـ ـخـ ـ ّـص الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن وحـ ـ ــدهـ ـ ــم .أن
يتأثر كل جمهور آخر بهذا الكتاب،
بتجاربنا خصوصًا ،فهذا بداهة من
دواعي سروري.
■ «ت ـف ــاص ـي ــل الـ ــواقـ ــع هـ ــذه ال ـت ــي نـشـعـ ُـر
ح ـي ــال ـه ــا ب ــال ـع ـج ــز ت ــزع ـج ـن ــي وتـجـعـلـنــي
فــي ح ــال مــن ال ـغ ـضــب» .ن ــرى فــي كتابك
التفاصيل الصغيرة تتشابك مــع الحالة
العامة في البالد .كيف َت ُ
عبر في يومياتك
من الخاص نحو العام وبالعكس؟
 ف ــي مـعـظــم أع ـم ــال ــي ،أحـ ــرص علىأن ت ـ ـ ّت ـ ـنـ ــاوب األح ـ ـ ـ ـ ـ ــداث امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
بـ ـت ــدف ــق الـ ــزمـ ــن وال ـ ـ ـتـ ـ ــواريـ ـ ــخ ،عـلــى
الواقع اليومي للبشر .بالنسبة إلى

■ تطرح السؤال في الفصل الخامس« :إلى
أين في هذه السنوات املئة يمكننا الصعود
في جينولوجيا الكارثة؟» هل لديك إجابة
أو عناصر تساعدنا في التفكير أمام هذا
السؤال الصعب؟
 نـعــم ،واإلج ــاب ــات بشكل أو بــآخــر،طيات هذا الكتاب .كل شيء
هي في
ً
يـكـمــن ب ــداه ــة ف ــي بـنـيــة ه ــذا الـنـظــام
ال ـل ـب ـن ــان ــي وف ـ ــي مـ ـم ــارس ــة الـسـلـطــة
فــي ُصـلـ ِـبــه ،مــن املحاصصة الفئوية
فــي الحكم ،واملـمــارســة الطائفية في
مداها األقصى في الحياة السياسية.
لقد وجــد اللبنانيون أنفسهم دائمًا
أســرى لهذه املنظومة التي منعتهم
م ــن االن ـت ـق ــال م ــن ش ـع ــور بــاالنـتـمــاء
الـ ـط ــائـ ـف ــي إل ـ ـ ــى ش ـ ـعـ ــور ب ــاالن ـت ـم ــاء
ال ــوط ـن ــي واملـ ــدنـ ــي .هـ ــذا ال ـن ـظ ــام قــد
أعـ ـ ـ ـ ــاق إذن والدة حـ ـ ـ ـ ّـس ح ـق ـي ـقــي
باملواطنة .لقد كانت الحرب األهلية
ض ـم ــن ج ـم ـلــة أمـ ـ ــور م ــن إره ــاص ــات
ه ــذه االسـتـقـطــابــات الـطــائـفـيــة .حني
انـتـهــت ج ــوالت امل ـي ــدان ،ع ــاد زعـمــاء
ّ
الحرب أنفسهم إلى تقلد السلطة .لم
يكن ممكنًا أن نتوقع منهم معالجة
املـعـضـًـات الـتــي أودت إلــى الـصــدام.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،فقد تـصــرفــوا على
النقيض تمامًا بأن مارسوا السلطة
بتعميق االنـقـســامــات الطائفية في
ّ
الـحـكــم ،وامل ـص ــادرة امل ــط ــردة للدولة
ملـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــم الـ ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وتـ ـح ــوي ــر
الـعــاقــة بــن امل ــواط ــن وال ــدول ــة ليس
ف ـقــط ن ـحــو ص ـي ـغــة طــائ ـف ـيــة ،وإن ـمــا
زبائنية ومــافـيــويــة .على األث ــر ،فإن
هـيـمـنـتـهــم ال ـشــام ـلــة وامل ـط ـل ـقــة على
الدولة ،من دون ّ
حد أدنى من الرقابة
واملحاسبة ،قد أوصلتنا في النهاية
إلى ما نحن عليه اآلن.
■ بــركـ ٌ
ـان قــد أنــذرنــا لـلـمــرة الـثــانـيــة ونهز
بأكتافنا ـ ـ كما تـقــول ـ ـ ونــزعــم أن الحالة
كانت دائمًا كذلك ،إلــى أن جــاء اليوم الذي
َ
جرفنا .ملــاذا نفتقد كلبنانيني هذا الحس
بالتاريخ؟
ـ ـ ـ ـ ـ ي ـم ـيــل ال ـك ــائ ــن ال ـح ــي ب ـش ـكــل ع ــام
خبر
للنسيان.
ولكن حــن يكون قــد ِ
ً
ـدارًا ه ــائ ــا م ــن ال ـص ــدم ــات ،فــإنــه
مـ ـق ـ ّ
يتجنب ت ـكــرار ه ــذه األهـ ــوال لحقبة
م ـ ــن الـ ـ ــزمـ ـ ــن .هـ ـ ــذا م ـ ــا حـ ـص ــل خ ــال
األع ّـ ـ ـ ـ ــوام ال ـ ـثـ ــاثـ ــن األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،حــن
تجنبنا ،وفــي مناسبات عــدة ،عودة
ّ
الـ ـص ــدام ــات امل ـس ــل ـح ــة .ف ــي امل ـق ــاب ــل،
م ــا ي ـت ـكــرر ت ـحــت ش ـكــل م ــن التعمية
التامة ،هي األسباب التي أودت إلى
ال ـص ــراع .وب ـهــذا املـعـنــى ،بالنتيجة،
ينقصنا اإلحـســاس بالتاريخ ألننا

«جائزة جان جيونو الكبرى» ( ،٢٠١٥فرنسا) .في كتابه الجديد «بيروت  2020ـ ـ
يوميات انهيار» الصادر بالفرنسية عن «دار آكت سود» الفرنسية ،يطلعنا مجدالني على
تجربته الشخصية في رواية الكارثة ،وتجربة عائلته الصغيرة من زوجته المعا ِلجة
النفسية التي تلعب في أحد الفصول البديعة في الكتاب دور المعالج والمريض
ّ
المتطو ُعين في رفع األنقاض ،حيث في
لتتحرر بالكتابة من هول الصدمة ،وأوالده
مشهد سينمائي يكتشفون عيادة ألحد األطباء لم تمس منذ أربعين عامًا ،أشبه بإحالة
ّ
المتجمد خارج الوقت التاريخي وقسوته،
إلى ٌالزمن المفقود البروستي« ،الزمن ّالثابت،
زمان يأتي الحدث والتاريخ بعنفه ليعكر صفوه» .هذه اليوميات عن تدمير بالد
وتحويلها «من وضعية األسطورة الى وضعية القيمة التجارية ،ومن موطن

لــم نقرأ املــاضــي جـيـدًا ،ولــم نمارس
ح ـ ـ ّـدًا أدن ـ ــى مـ ــن املـ ــراج ـ ـعـ ــة .نـعـيــش
دومــا مع هــذه املــرويــات واألساطير
امل ـثــال ـيــة وال ـط ـهــران ـيــة ال ـت ــي تتنكر
بثوب التاريخ ،بينما نحن بحاجة
إل ـ ــى م ــراجـ ـع ــة م ــوض ــوعـ ـي ــة ،شــاقــة
ول ـك ــن ض ــروري ـّـة ملــاض ـي ـنــا .ه ــذا قد
ّ
يمكننا من تجنب األخطاء ذاتها.
ً
ً
■ تـعـطــي فــي الـكـتــاب م ـثــاال جـمـيــا عن
ُ
الشعراء الفرس الذين يهتمون بحدائقهم
بـيـنـمــا ي ـصــل الـ ـغ ــزاة املـ ـغ ــول إلـ ــى أبـ ــواب
تـبــريــز ،بينما ن ــرى الـشـبــان فــي ش ــوارع
ب ـيــروت يـتـظــاهــرون وال ي ـيــأســون الـبـتــة.
كيف برأيك الخروج بشعب من الالمباالة
تجاه الظلم نحو النضال لنيل حقوقه؟

 يجب أن نبتكر أساليب جديدة فيالصراع السياسي ،ووسائل جديدة
لــاح ـت ـجــاج .ت ـلــك ال ـت ــي اخـتـبــرنــاهــا
في تشرين األول (أكتوبر) وتشرين
الـثــانــي (نــوفـمـبــر) مــن ع ــام  ٢٠١٩لم
تعد ّ
فعالة .يلزمنا املزيد ،وال سيما
ب ــرن ــام ــج س ـي ــاس ــي ح ـق ـي ـقــي وأفـ ـ ــراد
يـ ـتـ ـص ــدون ل ـح ـم ــل رايـ ـ ـت ـ ــه وش ــرح ــه
وإظ ـهــار مـقــدرتـهــم عـلــى وضـعــه قيد
التنفيذ فــي الـلـحـظــة املـنــاسـبــة .هــذا
مــا ينقصنا اآلن بشكل م ــروع ،ومــا
يحمل الناس على الشعور بأنهم في
ورط ــة ،بفعل الـتـكــرار نفسه لألفعال
ذات ـهــا ،والـتـظــاهــرات نفسها ،وعلى
تـ ـ ــرداد م ــا يـنـتـهــي ب ـكــونــه ش ـع ــارات
جوفاء.

■ فــي أح ــد أجـمــل فـصــول الـكـتــاب ،تلعب
ن ــاي ـل ــة (زوج ـ ـتـ ــك) دور امل ـع ــال ــج الـنـفـســي
واملريض في آن معًا .هل القص يشفينا،
وكذلك الكتابة؟
 ن ـ ـعـ ــم ،الـ ـكـ ـت ــاب ــة س ــاع ــدتـ ـن ــي عـلــىالتماسك أثـنــاء أشـهــر االنـهـيــار .لقد
ســاعــدتـنــي حـتــى ب ـصــورة أكـبــر بعد
انفجار الرابع من آب .وزوجتي أيضًا
خاضت التجربة بأن كتبت معاناتها
ّ
ال ــذاتـ ـي ــة .ومـ ــن ثـ ـ ّـم غ ــط ــت بــالـكـتــابــة
تجارب اآلخــريــن بعد االنفجار .هذا
دليل بالنسبة إلى الجميع ،أن نتكلم،
ونروي ،ونكتب هو ٌ
أمر أساسي.
■ في الفصل الـ  ٢٤تقول« :لن تكون ٌ
كتب
مدرسية العام القادم ،أو سنعيد استعمال

خيالي لآللهة إلى أرض يتم استغاللها بوقاحة وبال هوادة» ال تنقصها فسحات من
التأمل والطرافة ّ
المرة وإحاالت إلى أمزجة أسطورية شعرية في أعمال هوميروس
وفولكنر وكلود سيمون وغيرهم ،إلى أن يصطدم السرد بساعة «الذروة» :انفجار
الرابع من آب وتطاير األمونيوم من مرفأ المدينة ُمحرقًا وجهها الجميل ،وإنسانها
التراثية وتاريخها الذي تطاولت عليه الحرب التي تسترجع أسبابها
المرهق وأحياءها ّ
العدو الواضح
في فساد السياسة وتمزق االجتماع والزبائنية والمافياوية ،وغياب ً
مترجال» بعيدًا في
الذي كان أثناء الحرب هو الحرب ذاتها .يذهب صاحب «اإلمبراطور ِّ
الصعود في جينيولوجيا األزمة ،وشجرة نسبها في تاريخ بلد الملل والنحل الذي لم
يتملص من أسمال الطائفة بعد ليلبس ثياب المدنية والمواطنة .هو حوار حول
تلك التي لعامنا هــذا» .هل تعتقد أن أيام
الحرب كانت أفضل؟ لم تنقطع معارض
ّ
الكتب أثـنــاء الـحــرب وظــل التعليم مفخرة
اللبناني .ما رأيك؟
 إنه ألمر فظيع ،وهو ما يتكرر علىم ـســام ـع ـنــا ك ـث ـي ـرًا ،أن ن ـش ـعــر بــأنـنــا
ً
كـنــا أف ـضــل ح ــاال أث ـنــاء ال ـح ــرب .هــذا
م ــرده إل ــى أنـنــا فــي تـلــك الـفـتــرة ،كــان
العدو بشكل أو بآخر واضحًا...كان
«اآلخر» ،أو بشكل أعم ،كانت الحرب
في ذاتها ،التي كنا نقابلها بمقاومة
م ـس ـت ـمــرة ،ونـ ـح ــاول ب ـكــل الــوســائــل
أن نقهرها ،وأن نستمر فــي العيش
رغـمــا عنها وعـلــى نقيضها .الـيــوم،
ّ
ّ
مشوش ،ملتبس ،يراه كل منا
العدو
في موضع :في املصارف ،في الطبقة

السياسية ،في اآلخــر .نقف مكتوفي
األيـ ــدي حــن ال ي ـكــون ال ـعــدو مـعـ َّـرفــا
بوضوح.
■ ت ـخـ ّـصــص أك ـثــر م ــن ف ـصــل النـفـجــار
ّ
الرابع من آب .الفصل الـ  ٥٨مكثف للغاية:
ف ــوض ــى ع ــارم ــة م ــن أص ـ ـ ــوات الـض ـحــايــا
والجرحى والــدمــار .هل يمكن للكتابة أن
ترتقي إلــى مستوى الـكــارثــة؟ هــل يمكن
ك ـتــابــة ال ـش ـعــر ب ـعــد أوش ـف ـي ـتــز ك ـمــا قــال
أدورنو؟
 أث ـ ـنـ ــي عـ ـل ــى هـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ،الـ ــذيعرضته على نفسي بطريقة مختلفة.
لقد تساءلت كروائي وما زلت أطرح
السؤال ،إن كان يمكننا كتابة الخيال
ّ
بعد انفجار الرابع من آب .لكن األمر

«بيروت  ٢٠٢٠ـ يوميات انهيار» حيث ّ
يتبدى للقارئ ـ ـ الذي ال يتصور مجدالني الكتابة
من دون األفق الخيالي لهذا القارئ ـ ـ ـ َ
تشابه ظروف المحنة على اللبنانيين بكل
أطيافهم ،وحديث حول الكتابة واالجتماع والسياسة التي قد نختلف في «كلمات»
مع صاحب «البيت الكبير» في وصف بعض ّ
مكوناتها و تفاصيلها .ولكننا نذهب
معه إلى الحد األقصى في دعوة إلى حوار طويل وعميق بين ّ
مكونات الشعب
لصياغة هوية وطنية مشتركة .مهمة صعبة لكن ممكنة للخروج من «المرويات
واألساطير المثالية والطهرانية التي تتنكر بثوب التاريخ» ،وإدارة البيت الكبير بمنازله
الكثيرة بما يليق به من النزاهة والكفاءة والتسامح والحكمة.
حوار وتقديم محمد ناصر الدين
 هـ ــذا ال ـف ـصــل ه ــو ف ــي غ ــاي ــة ال ــدق ــة.بـيـنـمــا كـ ــان أوالدي ي ـس ــاع ــدون في
رفــع األنـقــاض وتنظيف املـنــازل بعد
االن ـف ـج ــار ،ت ــم تــوجـيـهـهــم لتوضيب
ّ
ليكتشفوا أنها ظلت
عيادة لطبيب ً
على حالها ،مغلقة ألربعني عامًا .تم
الـعـثــور عـلــى اكـتـشــافــات عــديــدة من
هذا النوع بعد االنفجار .هذا املقطع
بالنسبة إلي هو في غاية التشويق
ّ
ألنه يمثل كل إشكالية الزمن الثابت،

ي ـعــود ل ـطــرح ال ـس ــؤال الــوحـيــد ذات ــه:
بعد حــدث كهذا ،هل يمكن أن نكتب
ّ
الحية؟
شيئًا مختلفًا عن الشهادات
جـ ــوابـ ــي هـ ــو نـ ـع ــم .ي ـج ــب أن نـكـتــب
أش ـيــاء مختلفة ،ش ـع ـرًا ورواي ـ ــة ،من
أجـ ــل أن ن ـس ــائ ــل ال ـ ـحـ ــدث ،أن نــأخــذ
مـســافــة مـنــه م ــن أج ــل إعـ ــادة املعنى
للعالم الــذي حصل فيه هذا الحدث،
والــذي نستمر في السكنى فيه رغم
كل شيء.
■ ف ــي أح ــد ال ـف ـصــول ،يـعـثــر ال ـش ـبــان في
عـيــادة لطبيب على أشـيــاء «لـلــذاكــرة» .هل
يقتل تـ ّ
ـوحــش السياسة ماضينا أيضًا؟
هــل يمكن أن تشرح لنا أكثر عــن مشهد
كابينة الطبيب؟

كان هدفي منذ البداية أن
أنسج يوميات تتأرجح ما بين
كتابة الواقع والجذور التاريخية
للكوارث التي جعلت هذا
الواقع على صورة الكابوس
امل ـت ـج ـمــد خ ـ ــارج ال ــوق ــت ال ـتــاري ـخــي
ٌ
وق ـ ـ ـسـ ـ ــوتـ ـ ــه ،زمـ ـ ـ ـ ـ ــان ي ـ ــأت ـ ــي ال ـ ـحـ ــدث
ّ
والـتــاريــخ بعنفه ليعكر صـفــوه .إنه
إشـكــالـيــة أتـنــاولـهــا فــي مــوضــع آخــر
من الكتاب ،وفي ما سبق من الكتب
وما سيأتي في قلب العمل املقبل.

شريف مجدالني:
لم نقرأ الماضي
دومًا
جيدًا،
نعيش ّ
المرويات
مع هذه
واألساطير المثالية
والطهرانية التي
ّ
تتنكر بثوب التاريخ،
بينما نحن بحاجة
إلى مراجعة
موضوعية للتاريخ

ُ
■ ت ـع ـت ـبــر م ــن ال ــروائـ ـي ــن ال ـق ــائ ــل الــذيــن
ي ـت ـنــاولــون بـيـئــة ل ـب ـنــان ،وتـشــويـهـهــا قبل
ال ـحــرب وبـعــدهــا .كـيــف يمكن للكتابة أن
تدفع إلى االلتزام في هذا املوضوع؟
 دور األدب ه ــو أن يـصــف ال ــواق ــع،وأن يحلله ويعطي معنى لألحداث
وال ـس ـك ـنــى ف ــي األرض .ل ـكــن بــوضــع
اإلصبع على إشكالية مــا ،بعرضها
على املأل ،بوصف آلياتها وأسبابها،
يمكننا أن نصل إلى نوع من الوعي
وأن نــدفــع إل ــى ن ــوع مــن االل ـت ــزام من
ِقبل ّ
القراء .لكن لألدب وظيفة أخرى.
ي ـس ـهــم األدب ،ح ـت ــى ع ـن ــد ال ــذي ــن ال
يـقــرأونــه ،فــي صياغة الطريقة التي
نتصور بها العالم ونفهمه .لطاملا
ُ
اعــتـبــر لـبـنــان بـل ـدًا رائ ـع ــا ،قــريـبــا من
ال ـس ـم ــاء وب ــال ـت ــال ــي م ــن اآلل ـ ـهـ ــة ،ألن
األدب ق ــد وص ـف ــه ع ـلــى هـ ــذا الـشـكــل
م ـن ــذ ع ـش ــري ـن ـي ــات ال ـ ـقـ ــرن امل ــاض ــي،
واسـ ـتـ ـتـ ـبـ ـعـ ـت ــه األغـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة واملـ ـ ـس ـ ــرح
ال ـش ـع ـبــي ،وب ـخــاصــة م ــع الــرحــاب ـنــة.
ما أحــاول فعله إذن ،وهــذا ما فعلته
فــي كـتــب ع ــدة ،ومـ ُنـهــا «اإلم ـبــراطــور
ّ ً
ّ
تحول
ـرجــا» ،هــو أن أظـهــر كيف
مـتـ
ه ـ ــذا ال ـب ـل ــد ،وب ـخ ــاص ــة ج ـب ــال ــه ،مــن
وض ـع ـي ــة األسـ ـ ـط ـ ــورة ال ـ ــى وض ـع ـيــة
القيمة التجارية ،ومن موطن خيالي
لــآل ـهــة إلـ ــى أرض ي ـتــم اسـتـغــالـهــا
ب ــوق ــاح ــة وبـ ـ ــا هـ ـ ـ ـ ــوادة .وه ـ ـ ــذا كـلــه
مـ ــن دون أن ت ـم ــس األسـ ـ ـط ـ ــورة فــي
م ـخ ـيــال مــواط ـن ـي ـنــا ،م ــا يـخـلــق ه ـ ّـوة
بــن اسـتـيـهــامــاتـنــا املـثــالـيــة لـلــواقــع،
وال ـ ــواق ـ ــع ن ـف ـســه الـ ـ ــذي هـ ــو بـمـثــابــة
الكارثة.
■ كــل مــن فــي «بـيــروت  »٢٠٢٠لــه قصته
«الخفية» ،من السمكري وأخيه ،إلى عامل
ال ـك ـهــربــاء وص ــاح ــب امل ـط ـعــم الـ ــذي يحيل
اسمه إلــى األساطير الكبيرة .هل الكتاب
ّ
عبارة عن روايــة مصغرة؟ وهــل تحب أن
توصف كروائي للتفاصيل؟
 -أنـ ـ ــا س ـع ـي ــد ج ـ ـ ـدًا بـ ـ ــأن ي ـع ـت ـبــرنــي

الـقــارئ أو الناقد روائ ــي التفصيل،
والــواقــع امل ـعــاش .كـمــا أسـلـفــت ،أحــد
منطلقات كتابتي هو عامل الـ zoom
ال ـ ـ ــذي ب ــوا َس ـط ـت ــه ت ـق ـت ــرب م ـشــاهــد
ُ
الواقع وتنذر للقراء ة في التفصيل.
ف ـ ـ ــي «ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوات م ـ ـم ـ ـك ـ ـنـ ــة» ،ت ـل ـب ــس
شـخـصـيـتــان ن ـظ ــارات فـلـكـيــة ،ولـكــن
ً
بــدال من سبر الكواكب والسماوات،
ف ـ ــإن ـ ـه ـ ــا تـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم فـ ـ ـ ــي ت ـف ـح ــص
ي ـ ــوم ـ ـي ـ ــات األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص املـ ـحـ ـيـ ـط ــة
بهاتني الشخصيتني في تفاصيلها
الــدق ـي ـقــة ،سـ ــواء ف ــي امل ــدي ـن ــة أو في
الريف.
■ مقطع «الحمامة والوعل» في الفصل الـ
 ٣٥يبدو لي شاعريًا .هل يبدو لك تطعيم
الرواية أو اليوميات بشيء من الشعر أمرًا
ضروريًا؟
 تمامًا .تصديقًا لذلك ،حني أستخدمعــوامــل التقريب الـتــي أش ـ ُ
ـرت إليها،
أرغــب بأن يسكن ُّالنص في نوع من
البرق الشعري .توقف السرد والنص
ال ــذي يـتـحــول إل ــى ق ـص ـيــدة ،هــو أثــر
ّ
ُ
أع ـمــل عـلــى خلقه فــي َك ــل كـتـبــي .في
«ح ـ ـيـ ــوات م ـم ـك ـن ــة» ،املـ ـش ــاه ــد ال ـتــي
يـقـ ّـربـهــا األب ـط ــال بــواس ـطــة الـنـظــارة
مستلهمة من لوحات القرن السابع
ع ـش ــر .هـ ــذا أي ـض ــا نـ ــوع م ــن َسـكـيـنــة
الـنــص فــي ن ــوع مــن الـشـعــر .مشاهد
اليوميات في الكتاب (قبل الرابع من
آب) تذهب في هذا االتجاه.
■ ينظر قسم معتبر من الشعب اللبناني
ال ــى ح ــزب ال ـلــه ك ـم ـقــاوم م ـح ـ ّـرر للجنوب
ولـبـنــان ،ويـصـفــه بعضهم اآلخ ــر «ذراع ــا
ســوريــة-إيــرانـيــة» .بما أنــك تناولت الحزب
في أكثر من موضع من الكتاب ،هل ترى
ّ
إمـكــانـيــة ح ــوار بــنــاء مـعــه ،عـلــى األق ــل في
ْ
االجتماعي والثقافي؟
املستويي
ً
 أت ـم ـن ــى بـ ــداهـ ــة أن ي ـك ــون الـ ـح ــوارممكنًا .املشكلة أن كل من ال يتبنون
مواقف حزب الله ،يشعرون بأن هذا
األخ ـي ــر يـتـصــرف بـطــريـقــة مهيمنة،
ويـ ـف ــرض وج ـه ــة ن ـظ ــره ب ـص ـلــف من
ّ
للمكونات
دون األخــذ في الحسبان
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــب ،ب ــاحـ ـت ــال
الــدولــة ،وأخ ــذ مؤسساتها كرهينة،
والـتـصــدي وحــده لسياسة ال يرغب
بها اآلخ ــرون .مــا يبعث على القلق،
ه ــو االن ـط ـب ــاع بـ ــأن الـ ـح ــزب وق ــادت ــه
ي ـس ـعــون ب ـش ـكــل خ ـط ـيــر الـ ــى تغيير
طبيعة البلد حتى وهــويـتــه .قضية
ال ـه ــوي ــة الــوط ـن ـيــة هـ ــذه وتـعــريـفـهــا،
لـ ـط ــامل ــا ك ــان ــت ن ـق ـط ــة ل ـل ـش ـق ــاق بــن
مختلف مكونات الشعب اللبناني.
تفرض
في كل مرة سعت فئة الى أن
ّ
وج ـه ــة ن ـظــرهــا ع ـلــى اآلخـ ــريـ ــن ،كــنــا
نتجه الــى ال ـحــرب .الـهــويــة الوطنية
إذن يجب أن تكون موضعًا لنقاشات
طويلة ،وليس لألمر الواقع ،تفرض
بواسطة هذا َ
الطرف أو ذاك .بالنقاش
حولها ،واملناظرة ،يمكننا أن نصل
إلى نتائج في غاية الغنى ،وفي غاية
األص ــال ــة ،م ــن أج ــل إع ـ ــادة ب ـن ــاء بلد
على حافة االنهيار .في املقابل ،ثمة
إح ـس ــاس ل ــدى الـبـعــض ب ــأن الـحــزب
يعمل وحــده على فــرض نظرته الى
البلد والقضايا بأسرها ،وهــذا أمر
غير مقبول.
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حافظ الشيرازي :وعدني الحبيب ليلة أمس بالوصال

قصة قصيرة
ّ
فودكا مغشوشة من أجل حوار بناء

عن الفارسية محمد األمين الكرخي

زياد حسون *

ُ
ربطت َح َج َر التوبة.
 .1بالكأس
ْ
ّ
 .2بضياء نبيذك نورت كأسي.
َ
 .3مــا ط ـ ْـوع ــا ارتـ ــدى حــافــظ ه ــذا ال ــرداء
ّ
امللطخ بالشراب.
 .4إنه وقت العربدة ،هيا إلى الطرب يا
ُسكارى.
 .5بددنا ،في عشق الحبيب وارتشاف
الخمرة ،عمرنا الثمني.
 .6من بعيد ّ
يلوح للكأس هالل العيد.
 .7بحكم الوفاء وهبني خمرة الوصال،
ُ
َ
ثملت أذاقني كأس الجفاء
وبعد أن
مني إن ارتشفت الخمرة
 .8ال تنتقص
َ َ ً
قد جاء الحبيب،
ل
م
ث
ف
القدر،
في ليلة
ِ
َ َ َ َُْ
وعلى حافة الطاق تتلل الكأس.
َّ ُ
 .9تلك الخمرة املت ِح َدة مع جوهرها ،يا
َ
الكأس ،ضعها في يدي.
للدهشة هات
 .10يغفر الله َ الذنوب ويرفع الوباء حني
يستجيب الخ َّم ُار لطلبات املعربدين.
 .11ع ـب ـي ـ ٌـد ل ـن ــرج ــس ع ـي ـنــك امل ـخ ـم ــورة
ُ
أصحاب التيجان ،سكارى بخمر شفتك
الياقوتية أصحاب اليقظة.
 .12هـيـهــات أن يطلب قلبي األم ــان من
نرجسة الساقي.
ُ
الكأس في يدي.
عذب،
حلم
 .13رأيتْ َ ،في ْ
َ ِّ
َ
قاربنا في شط الخمرة.
 .14تعال أغ ِرق ِ
َ .15وأن ــا املخمور بكأس العشق ،هات
َ
لي الخمرة أيها الساقي.
 .16وق ــد وع ــدن ــي الـحـبـيــب ،لـيـلــة أمــس
بالوصال ،ولعبت الخمرة برأسه؛ فما
تراه يقول اليوم إن عاد إلى صحوه؟
 .17ام ـن ـح ـن ــا ثـ ـ ــاث كـ ـ ـ ــؤوس مـ ــن تـلــك
ال ـخ ـم ــرة ال ـت ــي ت ـب ــاع ف ــي ح ــان ــة ال ـحــب
وليكن مباركًا شهر رمضان.
 .18ثمل أنــا منذ ٌمئة ليل ،دلوني على
الـ ـح ــان ــة؛ م ـل ـط ـخــة ج ـ ـ ــدران ال ـصــوم ـعــة
بدمي ،اسقوني النبيذ.

ث ــم اج ـت ـمـ َـع الــرف ـي ـقــان م ـج ـ ّـددًا ف ــي ذات
ال ـحــانــة ال ـبــائ ـســة .تـتـ ّ
ـوسـطـهـمــا قنينة
ّ
فــودكــا .هــل تـكــون مغشوشة ج ــدًا هذه
ّ
املرة أيضًا؟
 كيف ّحالك يا رجل؟ ،سأل حازم.ّ
أظن أنني بحال ّ
جيدة ،أجاب آدم.
ٍ
َ
 كيف ذلك؟ هل نسيت أين نعيش؟ حتى ونحن نعيش هنا ،األمــر ليسأيـ ــن ن ـع ـيــش ،ب ــل ك ـيــف ن ـع ـيــش .أشـعــر
ّ
بـبـســاطــة أن ا ّل ـح ـيــاة أص ـب ـحـ ْـت جـ ّـيــدة
ّ
كفاية .لنقل إنها جيدة كطريق وصل
إلى نهايته حيث ال مكان تقصده بعد
تلك النقطة ،لكن الطريق ال ينتهي عند
حافة هاوية بل على ضفة بحيرة ...أال
يبدو ذلك ّ
جيدًا؟
ّ
 ال ..األم ـ ــر ي ـب ــدو وك ــأن ــك تـ ـح ــاول أنتشتري لنفسك وهمًا ليس أكثر.
 ليس صحيحًا ،أشعر بهدوء ّ وسكينةّ
حتى إنــي بـ ُ
ـدأت
لــم أعهدهما مــن قبل.
ّ
الصبار في
ـواع مختلفةٍ من
بــزراعــة أن ـ ٍ
تلك األصــص الصغيرة ،كما اشتريت
مـنـظــارًا خـ ّ
ـاصــا ملــراقـبــة الـنـجــوم ،أفعل
ّ
ذلــك كــل ي ــوم ،أدون املــاحـظــات وأرســم
ّالخرائط .ما الذي قد يعنيه ذلك سوى
أنني بحال ّ
جيدة؟
ٍ
ّ
 ذل ــك يـعـنــي أن ل ــدي ــك م ـشــاكــل جــديــةتتعلق باالنتصاب ،ال أرى تفسيرًا آخر.
َ
عليك
متى مــارســت الجنس آخــر مــرة؟
ّ
لتتأكد ّ
مما أقول.
أن تفعل ذلك سريعًا
 بالطبع ال يمكن ألي ح ــوار أن يصلإلى نتيجة طاملا أن أحد طرفيه ال يجيد
التفكير إال من خالل قضيبه.
 األمر ليس بالسخافة الذي تحاول أنَ
تـصـ ّـوره عليها ...لم َأر في ما قلته عن
حياتك الـجـ ّـيــدة وصـ ّـبــاراتــك ونجومك
ســوى نــوع من الـهــروب املفضوحَ .
أنت

شذرات

مير أفضل
الحسيني
ـــ «خمرية»
(منمنمة،
)1645

 .19س ـي ـم ــان ــا فـ ــي وج ــوهـ ـن ــا مـ ــن أل ــق
الخمرة.
 .20س ــائ ـل ـن ــي عـ ــن امل ـ ـطـ ــرب وال ـخ ـم ــرة
وأهجر البحث عن سر الوجود.
 .21ه ـ ــات ال ـخ ـم ــرة فــال ـع ـمــر ف ــي مـهــب
الريح.

َ
 .22بالخمرة ل ـ ِّـون سـجــادة الـصــاة إن
شيخ الطريقة.
أمرك َ
 .23قبالة نرجسة عينك ،ال أحد أغمض
عينيه.
 .24لم تمتلئ كؤوسنا ،في عهد ُسقاة
جمشيد ،خمرة.

ُ َ ُّ َ ُ ْ َ
َ
داول ت ِدب ِإلى عزل ِتها
ج ِ

َْ ْ
 .25حدثني عن املطرب والخمرة وأق ِلل
َ
ِمن التحري عن سر الدهر.
 .26جاء مرشدنا ،ليلة أمس ،من املسجد
قاصدًا الحانة.
 .27على حانات الشراب ودور الخمارين
يقتصر طريق مرشدنا.

 .28ه ــو س ـك ــران بــالـخـمــر ،ه ــم سـكــارى
بنرجسة عني.
 .29فــي ك ــأس ال ـش ــراب ،تتجلى صــورة
الحبيب.
ٌ
ِ .30مـ َّـنـ ًـة ِمـ َـن الـلــه ،بـ ُ
مفتوح،
ـاب الحانة
خمرتها حقيقة وليست من باب املجاز.

بـبـســاطــة ت ـحــاول أن تـتـنــاســى كــم أنــت
َ
محب ٌط وغير راض ّ
عما أنــت فيه ،كما
ٍ
ّ
ت ـح ــاول تـجــاهــل حـقـيـقــة أن ال ــوق ــت لم
يعد كافيًا إلصالح ّ
والطريق
أي شيء...
ّ
ّ
التي تقنع نفسك أنها تنتهي عند ضفة
بـحـيــرة تنتهي فــي الحقيقة عـنــد قبر
مفتوح بانتظار أن يهيل أحدهم التراب
ّ
بصحتك.
فوقه...
 ع ــذرًا ،لــن أش ــرب نخب هــذا ال ـهــراء ياالذي تحاول إقناعي
صديقي .أعرف ما
ّ ُ
بــه ،تريد أن تقول إننا ه ِزمنا تمامًا -
ملعركة
هزيمة نهائية  -حيث ال مجال
َ
أخ ـي ــرة .وأنـ ـ َـت ش ـجـ ٌ
ـاع كـفــايــة لتعترف

بالهزيمة بينما أهــرب من مواجهتها
عبر إل ـهــاءات تافهة على حـ ّـد زعـمــك...
ح ـ ّس ـن ــا! ي ـم ـك ـنــك أن ت ـع ـت ـقــد م ــا شـئــت
لكنني أجد في مراقبة النجوم وزراعة
ال ـص ـبــار ســامــا وه ـ ــدوءًا ل ــم تمنحني
ّإي ــاه ـم ــا ٌّ
أي م ــن أحــام ـنــا ال ـتــي لهثنا
وراءها لسنوات ...بالنسبة إلي ،شعرت
فــي لحظة أنــه مــن األج ــدر بــي أن أرمــي
املستقبل خلف ظهري وأن أمضي قدمًا
فقط نحو لحظتي الــراهـنــة وأشيائي
الصغيرة
«التافهة»ّ ٌ .
ّ
ّ
مقتنع أنــك تستطيع
تتحدث وكــأنــك
رمـ َـي املستقبل خلف ظهرك ،لقد بــدأتُ
ّ
أقلق عليك حــقــا .هنا ،رمــانــا املستقبل
وراءه منذ ألف عام ومضى في طريقه
دون أن يلتفت نحونا منذ ذلك الوقت...
نحن كقافلة عاجزة عن السير والكالب
حولها ال تتوقف عن النباح ،ال لشيء
سوى إلثارة الضجيج املزعج.
ّ
 حـسـنــا ،حـسـنــا! فـلـتـحــل ع ـلـ ّـي اللعنةُ
ِّ
إذ اقـ ّتــرفــت هــذا الخطأ ال ـفــادح ،وهــيــئ
ّ
لي أنني بخير وأن الحياة ّربما تكون
ّ
جـ ـ ّـيـ ــدة ...ول ـت ـح ــل ال ـل ـع ـنــة األك ـب ــر على
الحياة نفسها ألنها لم ّ
تتدبر أن تسوق
لي صديقًا أفضل منك يا كومة الروث.

 كومة الــروث التي ال تعجبك ما زالتمفعمة بالحياة ،ومليئة بالرغبة في
املــزيــد مــن الـحـ ّـب وامل ــؤخ ــرات والثمالة
امل ـت ــواص ـل ــة ...كــومــة ال ـ ــروث ال تخطط
ّ
ّ
أي ه ــراء
لـتـقــاعــد مـبــكــر أو مـتــأخــر أو ّ
م ـش ــاب ــه ...يـكـفــي كــومــة ال ـ ــروث أن ـه ــا ال
تحمل في داخلها ندمًا يجعلها تنتهي
ّ
ّ
مخصي.
كمخنث
ّ
 كـيــف يعقل أل يـكــون لــديــك مــا تندمعليه؟ هذا ليس إنسانيًا حتى.
 ه ـنــاك ش ـ ٌـيء واح ــد ف ـقــط ،وه ــو أقــرب
َ
إلى الحسرة من الندم ،إذ ال يد لي في
تغييره .أتـحـ ّـســر أن صديقنا ال ـ ّ
ـرب لم
يجعل مرورنا بالحياة على مرحلتني:
مــرح ـلــة أولـ ــى بـصـفــة ب ـش ــري م ـت ـ ّ
ـدرب،

ومــرح ـلــة ثــانـيــة كـبـشــري ب ـ ــدوام كــامــل
ّ
محم ٍل بكل الخبرة املكتسبة في فترة
التدريب .لو أن األمر يجري بهذا الشكل
ّ
كنا لنعيش حياة أكثر ّ
تبصرًا وقــدرة
ع ـل ــى ت ـم ـي ـيــز ال ـ ـفـ ــرص واالنـ ـقـ ـض ــاض
عليها.
 ما َكنت ّ
لتقدم مثل هذا الشرح لو لم
يـ ّكــن لــديــك الكثير لـتـنــدم عـلـيــه .أعتقد
أنـنــا وجـهــان لعملةٍ واح ــدة ،كــل مــا في
األم ـ ــر أن أح ــدن ــا واق ـع ــي ج ـ ـ ّـدًا واآلخ ــر
ّ
مجرد أحمق كبير.
ّ ّ
 سأقبل بذلك .شريطة َ أن تقر بأننا -وبــرغــم كوننا على طــرفــي نقيض -ما
زلـنــا ننتظر .ه ــذا مــا يجعلنا وجهني
لعملة واحدة في النهاية .أليس كذلك؟
المجموعة الفنية
 singul’artــ «حانة»
(مواد مختلفة،
)2018
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 بالطبع ما زلنا ننتظر ،هذا ما يعنيهكوننا بشرًا بطبيعة الـحــال .االنتظار
العملية ّ
ّ
برمتها و ّال
جزء ال يتجزأ من
ّ
يقل أهمية عن ّ
بقية عناصرها .إن كنا
ّ
ال ّ
نحبه فذلك ال يقلل من ّ
أهميته.
 نخب االنتظار. نخب االنتظار.ّ
 ي ـبــدو أن ال ـفــودكــا لـيـســت مغشوشةـال
ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـق ــد بـ ـ ــدأت أش ـ ّع ــر أنـ ــي ب ـح ـ ٍ
بصحتك ،قال حازم
جيدة ،مثلك تمامًا.
ّ
ضاحكًا وهو يتجه بكأسه صوب كأس
رفيقه.
 س ـنــرى ب ـهــذا الـ ـش ــأن .م ــا زال الــوقــتّ
ّ
بصحتكّ ،رد آدم
مبكرًا لنتأكد من ذلك،
ذاهبًا بكأسه ملالقاة كأس رفيقه.
ّ
ّ
ومحببة كــانــت نتيجة لقاء
رنــة عــذبــة
ّ
الكأسني .تالها مباشرة دوي انفجار
هائل ّ
سوى املكان بمن فيه باألرض.
ّ
يبدو أن النهاية الرائعة لهذه السهرات
حــدثــت بالفعل أخـيـرًا .فحني انقشعت
غيمة الغبار الكثيفة بعد بعض الوقت،
كــان بــاإلمـكــان رؤي ــة جثة آدم الهامدة
جالسة على األرض مستندة بظهرها
ٍّ
إلـ ـ ــى الـ ـح ــائ ــط مـ ــع رأس م ـ ـتـ ــدل نـحــو
دم رفيع يسيل من األذن
األسفل ،وخيط ٍ
ً
نزوال باتجاه الذقنّ .أما جثة حازم فقد
ْ
اسـتـلـقــت غـيــر بـعـيــدة يـعـلــوهــا الكثير

من الغبار واألنقاض .كان عنقه ملويًا
بطريقة مضحكة ،وعيناه املفتوحتان
ت ـن ـظــران إل ــى آدم ب ـمــزيــج م ــن الــذهــول
والبالهة ،وكأنهما تحاوالن قول شيء
مــن قـبـيــل :أل ــم أق ــل ل ــك :هــل نـسـيـ َـت أيــن
نعيش؟
ـت طــويــل ،طــويـ ٍـل ج ـ ّـدًا .حتى
ـ
ق
ـو
نـ ّـامــا لـ ٍ
إن أحــدهـمــا لــم يستيقظ بـعــدهــا على
ص ــداع ر ًه ـيــب ل ـي ـقــول :ت ـ ّـب ــا! لـقــد كــانــت
مغشوشة ّ
جدًا.
* الالذقية/سوريا

قصيدة

توم شامبرز ـــ «بحر
وحصان» ()2005

أغنية لراعية الماعز
صالح لبريني *
قرب شرفتي أرى البحر
غارقًا في يقظة ّ
الصمت
نابحًا على غيوم تجرح املوج
ْ
تأتي مثقلة باألشجار صوب الجبال
والسهوب الناعمة في كساد العشب
والصيادون يدفعون مراكبـهم بعيدًا
عن خفق الرايات و اختالج الرمل
ينقحون املدى باألغنيات
ويبعثون رسائلهم للمجهول
ال أحد هناك سواي
ّ
أرتب للرمل حدائق من هباء
للرسائل نهرًا من نحيب
ّ
وللمراكب نشيد املوتى وقد كسروا
قيثارتهم
وأشبعوا الهواء بقذائف من لعنات
ّ
والديار بذخائر من ذكريات
هذا املدى لن أخذله بالخيبات
لن أسكنه معطوب األنفاس
لن أبكيه ساعة الغياب
سأعتني بحروبي كما يجب
ّّ
بهاتفي النقال برسائل زرقاء
ُ
بصور العائلة باألبيض واألسود
بتحايا النساء الالئي يطرقن باب النسيان
ويلتحفن صمت الجدران
وأدعو أعدائي لحفلة ّ
الرحيل
ّ
أصدقائي ليشهدوا على أني
ْ
ّ
كنت مواظبًا على صقل الطريق
املقهى بإقامتي الدائمة نكاية في الفراغ
ُ
شبع فنجان قهوتي
كنت أ ِ
و أحرس ليلها وهو بكامل أناقته
ّ
ّ
لكرسيي الوحيد الذي ظل
كنت عاشقًا

ينتظرني
ّالذي صام عن َ
الفرح
ّ
صف ُ
العزلة
وانحاز إلى
وماتت أعصابه بنيران ّ
عمال النظافة
ُ
و أعلن من أعلى شرفتي
ّأن البحر ّ
مجرد أكذوبة
ّ
ّأن ّ
الرمل ربيب التراب
ّأن ّ
الصخر جماجم الغرقى
ّ
وأن املوج صهيل الغيم
ّ
ّ
أن الغيم تأفف البحر من األرض
ّ
ّ
وأني معلق في شجرة الحياة!!!
َ َ ُ َ
َْ
َ
اول ت ِد ُّب ِإلى ُعزل ِت َها:
( )2جد ِ
ُ ّ
وأنا أرتب للوقت قيامة ثانية
ّ
أرى األغنيات تشذبها ريح الحروب
ّ
وتقطع أوصال األهازيج في حناجر ّ
األمهات
أراها عارية تسبح في آهات َ
القصب
وتنام على صدر الخراب معطوبة اإليقاع
هنا قمر سافل الضوء ...شحيح الحكاية
يتلو طوفان ليل قادم من أقصى املدينة
ً
مثقال بأنني الحياة
وسحاب السماء يقذف نارًا على طفولة
جائعة لشمس العائلة
فقيرة ألنفاس الجدران
غارقة في ثلج القبيلة
وأنت يا سادن املوتى
ماذا تقول لنا
والجداول ّ
تدب إلى عزلتها األخيرة
ّ
تعلك غضاضة التيه
ُ ّ
وتغني لألرض نشيد الغرباء
ّ
ّ
نادبة حظ الفأس من الشجرة!!!
* املغرب

عبد الفتاح بن حمودة (إيكاروس) *
عندما يصعد هالل أوت
سأكتب فوق ّ
السطوح
ًّ
مطل على املقابر وأشجار البرتقال
ّ
فقط ألن الحروف أكبر من هذا الليل
حاجبيك إلى أعلى
عندما يصعد هالل أوت ارفعي
ِ
فأنا ذلك الهالل الذي يصعد فوق ّ
تك
سر
ِ
ّ
الراعية حيث ّ
في أعلى صدرك ّأيتها ّ
حمالة النهدين
يتمك
شيء ما يحمل ثقل سنوات
ِ
راعية ماعز ّ
بري
تجري فوق رمال البحر مع األصدقاء املالعني
تلعب معهم لعبة غامضة
وصدرها تأكل منه القطعان
تشرب سجائر فاخرة وقوارير آتية من البحر
تركب ّ
سيارات يكتريها زناة الصيف
ّ
وجيوبهم مليئة بأقراص ُت ّ
هرب وراء التالل
■■■
بأنفك األحمر املعقوف
كنت ً
ّ
غاضبة من شكوك شجرة التني في ثمراتها
هل ّ
تشك شجرة تني بجنونها صيفًا؟
■■■
ُ
َ
مساء أمس إلى أعلى
نظرت
عندما
كنت ّ
هاللك بأصابع يدي اليمنى
أتلمس
ِ
الهالل مباشرة كانت يدي اليسرى
فوق ّ
َ
الن َ
هد األيمن لصديقتي الخارجة
تمسك
أغنيات مليئة بغبار املراثي
من
ٍ
ّ
حيث الحقول ذات ّ
املتنهدة
السنابل
وال ّـطبشور الذي يلفع أصابعها وأنفها ّ
وخديها
وهي خارجة من حصص ّ
الدرس

■■■
ّ
آه يا راعية املاعز التي مزق قلبها سيف غامض
يا راعية املاعز ّ
البري
الحاقدتني
الشفتني
صاحبة
ارفعي رأسك يا
ُ
واضــربــي جبهتي حتى تينع أزهــار أرسلها إليك في
سالل الصيف
ضعي نهديك فوق قمر منتصف أوت

ّ
واتركي الرعاة الطيبني يغنون أغنياتهم لدى العودة
ّ
ّ
بعصيهم وراء قطعان املاعز ّ
البري
مصفرين
ّ
ألن ذئاب الجبل ستنزل بعد غروب الشمس
■■■
عندما وصل البحر كانت النسمات تضرب ّ
خديه بال
رأفة
تضربهما من نوافذ العابر األزرق
األشجار عالية يا إلهي
َ
استطعت أن تجعل َفي كل عني شجرة صفصاف
فكيف
َ
وكـ ـي ــف ن ـس ـج ــت مـ ــن ع ـي ــن ــي راع ـ ـيـ ــة م ــاع ــز ش ـج ــرت ــي
صفصاف باذختني؟
■■■
عـنــدمــا راوغـ ـ ُّـت الـشـمــس ومـسـحـ ُـت بـيــدي عـلــى جبهة
عريضة من الضوء
كان ريشها ينثر مياهًا عذبة
أضعها في قالل خضر على ظهور العذارى
■■■
في الرابع والعشرين من جويلية
لعينيها« :أنت مالكة الضوء»
وقد هتفت ّ
كان صوتي غضًا مثل إسفنجة بني طحالب البحر
ّ
ُ
سمعت حفيف أوراق ورائي
لكني َ
ّ
طقطقة عظام تحت ساعة كبيرة تمزق نشيد العصافير
وشيئًا من سقوط مياه فوق رؤوس سكرى في الشارع
الرئيس
ً
قلت :فألبدأ من البحر ّأوال
فقفزت مثل ّأيل بني أشجار عالية
 تلك أعشاشها يا إلهي■■■
عندما وصلت كنت أمشي على ساق واحدة
ب ــن شـ ــارع «أبـ ــي فـ ــراس ال ـح ـمــدانــي» و«ع ـم ــر ب ــن أبــي
ربيعة»
ُ
دخلت مقهى الصفصاف ّ
ارتجت عظامي
حاملا
شـ ــيء م ــا جـعـلـنــي أش ـف ــق ع ـلــى ج ـمــل ق ــدي ــم بـسـنــامــه
األبيض
ً
ّ
البري؟
رأيت جمال أبيض يا راعية املاعز
 هل ً ِجمال أمام البحر؟
■■■

َ ٌ
ُ
غابرييل ِف ْير ِيي ــ «راعية قطعان ف ِت َّية من الجزائر» (زيت
على قماش).1913 ،

ُ
رأيت «إيكار» يشرب ّشايًا أحمر بالنعناع
ومياهًا خالية من الندم
ّ
مضمخة بعطر األشجار
يشرب البرق تحت ّقبة خضراء
■■■
السوداء التي ّ
في محفظتي ّ
غصت بدموعها
وبأوراق األصدقاء اليتامى
قرن لوعل
لم أضع فوق ِ
رأسها سوى ٍ
ولم أمنح يديها سوى شمس فارسية
■■■
ّ
مر رمح أبيض مسرعًا
عندما اخترقت وردة غبار قلب «إيكار»
هنا قرب طاولتي الوحيدة
ّ
خشبيات
كلمات قذرة تمرق من نساء

ّ
ً
َ
سجائر كثيرة
ورجال معقوفو األنوف يدخنون
ّ
وي ـش ــرب ــون شــايــا شـبـيـهــا ب ـشــاي ال ـبــنــائــن وجــامـعــي
أحطاب الغابة
سمراء
امرأة
األخرى
في ّالطاولة
ّ
ت ــدخ ــن شـيـئــا م ــن س ـنــوات ـهــا الــضــائ ـعــة ب ــن صديقني
عابرين
وسط كوكبة كبيرة من أعواد الكبريت
ال يعنيهما شيء من إكليل الغار على رأسي
ال يعنيهما سوى نحلة طال انتظارها للسع أصابعي
سأضع ساقني طويلتني في البحر
َّ
قدمي
ستلتهم سمكات أصابع
ّ
ّ
اشتهاها عابرون فوق طاولة كبيرة مرصعة بالنبيذ
***
َ
ُ
سقطت من بناية عالية قبالة البحر
بعد أن
ُ
كانت أشجار لوز تصلب هناك
ّ
كانت راعية املاعز تنط كعادتها فوق قلبي
مغتبطة باملاء وغاضبة من البرق الذي يضرب فجأة
أجسادًا عارية تنبح تحت املوج
وأخرى تموء فوق الرمال املدعوكة بأرداف النساء
َّ
ساقي في املاء
لم ّأضع
لكني وقفت ألداء تحية عسكرية
للموج السريع الذي دفعه الهواء بال شفقة
ّ
آسيويني كانوا قد أكملوا دورتهم
أربعة رجال
ّ
تحت املاء بأجسادهم الصغيرة وعيونهم الضيقة
ثم طاروا نحو األعالي
ْ
سمكتي فوق طاولتي
وضعت
واحدة سمراء تلبس أوراق أشجار التوت
وأخــرى لها نهدان مجروحان بشيء أسود لم أستطع
ملسه
■■■
كان «إيكار» وسط قطيع من املاعز البري
ً
قد أضاع غزاال مجروحًا
ً ّ
غزاال يئن تحت ضربات الشمس
شيء ما أعمى قادهّ نحو مياه وصخور
حيث الفتيات املترنحات
ّ
عندما كان يصعد إلى األعالي كانت املياه تنز
التصق بحذائه
رمل أبيض َّ
سيضعه بني كف ْي راعية ماعز
بعد أن اقتطع تذكرة للماء
ّ
صبية تشرب «الكوكا» في محطة امليترو
كانت
وشجرتان سمراوان تشربان املطر
* تونس العاصمة
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«شعب بوتين» أو بعبع اسمه موسكو!
مصطفى شلش
في  19كانون األول (ديسمبر)  ،2020قال
رئيس هيئة األرك ــان العامة البريطانية،
الجنرال نيك كارتر ،إنــه «مــن أجــل هزيمة
روسيا والصني ،من الضروري االنتصار
عليهما في لعبتهما ،ما يعني االنتصار
عليهما من دون حرب ،فالقوى املعادية ال
تستطيع تحمل نــزاع عسكري ،وبالتالي
ف ـهــي تـتـجــه إل ــى ال ـه ـج ـمــات اإللـكـتــرونـيــة
ّ
واملعلومات املضللة» .كــذلــك ،أعــرب وزيــر
ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي مــايــك بــومـبـيــو عن
قـنــاعـتــه ب ــأن روس ـي ــا تـنـتـمــي إل ــى قــائـمــة
«أع ــداء» الــواليــات املتحدة ،وألـقــى باللوم
عـلـيـهــا ف ــي ال ـه ـجــوم ال ـس ـي ـبــرانــي األخ ـيــر
على بلده .وقــال بومبيو ،في حــوار جرى
في  18كانون األول مع املذيع مارك ليفني
على قناة «فوكس نيوز» نشرت الخارجية
ً
األميركية نصه كامال« :يسألونني دومًا
ّ
مــن هــو عــدونــا ،وجــوابــي أن هناك الكثير
م ــن ال ـن ــاس ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي تـقــويــض
ن ـمــط ح ـيــات ـنــا وج ـم ـهــوري ـت ـنــا وم ـبــادئ ـنــا
الديمقراطية األساسية ،وروسيا تحديدًا
ضـ ـم ــن هـ ـ ــذه الـ ـق ــائـ ـم ــة» وش ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أن
الرئيس الروسي فالديمير بوتني ال يزال
ي ـش ـكــل «خـ ـطـ ـرًا حـقـيـقـيــا ع ـل ــى َمـ ــن ي ـحـ ّـب
الحرية».
في الثاني من نيسان (أبريل)  ،2020نشرت
الصحافية األميركية كاثرين بيلتون ،التي
عملت مراسلة لـ «فاينانشيال تايمز» في
موسكو ،كتابًا بعنوان
Putin's People: How the KGB Took Back
( Russia and Then Took On the Westدار
فارار ،شتروس ،جيرو ـ ـ ُ )2020يحاول تتبع
عمليات االختراق الروسية املستمرة منذ
عقود لجهات حكومية وغير حكومية في
الواليات املتحدة واململكة املتحدة.
تحشد كاثرين بيلتون ،فــي أكثر مــن 600
صـفـحــة ،ل ـق ــاءات م ــع ال ـعــديــد م ــن الـ ــروس،
وم ـن ـهــم َم ــن ع ـمــل ع ـلــى م ـقــربــة م ــن بــوتــن
أثـنــاء فترة عمله فــي جهاز االستخبارات
السوفياتية آن ــذاك ( )KGBقبل أن ينتقل
ليكون سيد الكرملني ،في ُمحاولة إليجاد
إثـ ـب ــات ت ــاري ـخ ــي ح ـ ــول ادعـ ـ ـ ـ ــاءات ج ـهــات
بريطانية وأميركية حول التدخل الروسي
في االستحقاقات االنتخابية في البلدين

ّ
تتبنى
الصحافية
األميركية
كاثرين
بيلتون
أدبيات
السياسة
الغربية في
ما يتعلق
بروسيا

ونفت أن تكون تعاملت ببطء مع التهديد.
من جهته ،قال وزير الخارجية البريطاني،
دوم ـي ـن ـيــك راب إن إج ـ ــراء الـتـحـقـيــق بــأثــر
رجعي ُيعد أمرًا «غير ضروري».
تتعامل بيلتون بما يمكن اعتباره سذاجة
توثيقية ،فحشدت كــارهــن لبوتني لقول
روايتهم الهوليوودية عن حقبة االنهيار
ال ـســوف ـيــاتــي ،م ـثــل تـصـفـيــة ُعـ ـم ــاء ،حــرق
وث ــائ ــق ،تـهــريــب أمـ ــوال .وه ــذا لـيــس كافيًا
لتكوين صورة حقيقية عن ُحكم وسياسة
بــوتــن داخ ـل ـيــا وخ ــارج ـي ــا ،ف ـم ـثــال ســريــع
ّ
عـ ــن الـ ـس ــذاج ــة ال ـت ــوث ـي ـق ـي ــة ،ت ـت ـج ــل ــى فــي
تــوثـيــق أس ـمــاء شــركــات ال ـعــاقــات العامة
والجمعيات الخيرية واملصالح السياسية
واملؤسسات األكاديمية والثقافية وحتى
ال ـب ــرمل ــان ـي ــن فـ ــي ال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وال ـب ــري ـط ــان ـي ــة امل ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن األمـ ـ ــوال
الــروس ـيــة ال يعني إدانـ ــة .فـهــذه الـعــاقــات

الروسية  -الغربية ّ
تتم في ضــوء القانون
الغربي ،وما تقوم به روسيا من استثمار
ً
في بريطانيا مثال تقوم به الهند /بلدان
الخليج ،فهل ُيعقل اتـهــام كــل دول ــة بأنها
تهدف للتالعب باملجتمع البريطاني عبر
ّ
ضخ األموال فيه؟
املثير لالستغراب فــي االط ــاع على كتاب
 Putin's Peopleه ــو م ــدى تـنــاســي أولـئــك
الذين يواجهون بوتني أنه ضابط مخابرات
لـعـقــود .ويـبــدو أنــه حتى أولـئــك الــذيــن هم
داخــل السياسة الروسية يتجاهلون هذه
الحقيقة ويـظـنــون أنـهــم يــدركــون حــركــات
الرئيس ،وهم بذلك يستخفون به ،معتقدين
أنه يعكس اهتماماتهم أو قيمهم ،وأنه في
صـفـهــم وصــديـقـهــم .إال أن بــوتــن لــه نــوع
مــن الـكــاريــزمــا ال ـب ــاردة ،وال ـقــوة الصامتة،
ً
إذ ت ـم ـكــن فـ ـع ــا م ــن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ثـقــة
أوليغارشية الفساد الروسي بعد االنهيار

السوفياتي ،لكنه سرعان ما اتخذ إجراءات
قوية ضدهم ّ
وحيدهم تباعًا عن السياسة
والـحـيــاة االقـتـصــاديــة .وس ــارع إلــى إعــادة
بـنــاء وتــرمـيــم مــؤسـســات الــدولــة الروسية
التي ّ
تضررت بشدة من السياسات الغربية
مـنــذ ع ــام  .1991ل ــو تــاعــب بــوتــن بــاملــال
ّ
وامل ـخــابــرات واإليــديــولــوجـيــا ،ف ــإن ذل ــك لم
يكن ضد الغرب على جانبي األطلسي ،بل
ضد الغرب داخل حدود بالده األوراسية.
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ك ـث ـيــريــن ف ــي ال ـ ـغـ ــرب ،كــان
بوتني وال يــزال العقل املــدبــر ،الــذي ينسق
روسيا من جديد .ويبدو هذا ُمربكًا
صعود ُ
ألوروبـ ـ ــا امل ـن ـه ـكــة ،ولـلـسـيــاســة األمـيــركـيــة
ال ـت ــي ت ــري ــد ت ـخ ـف ـيــف عـ ــبء ُمـســؤولـيـتـهــا
الدفاعية في أقطار األرض املختلفة ،وقد
ّ
عبر عنها الرئيس املنتهية واليته دونالد
ترامب ،الذي يبدو أن سياسته االنطوائية
والبرغماتية ستدوم في عمل املؤسسات
العسكرية واألمنية األميركية .وبالتالي،
ّ
ـإن ت ـنــامــي ق ــوة مــوس ـكــو ي ـ َ
ـواج ــه حــالـيــا
فـ ـ
عبر شيطنة أكاديمية وصحافية لصورة
ُ
الحكم والحاكم في روسيا.
نـظــرة بيلتون إل ــى بــوتــن تـبــدو مختلفة،
فهي تــراه مجرد شخص يجيد لعب دور
مدير ال أكثر ،لكنه أصبح سيد الكرملني،
وصانع عودة روسيا إلى الساحة الدولية.
ويـمـكــن اع ـت ـبــاره سـيــد مـجــالــه عـبــر حشد
كـثـيــر م ــن الـتـفــاصـيــل واألح ـ ــداث ال ـتــي مـ ّـر
ُ
بسرد
بها خــال حـكـمــه .لكن هــي ال تهتم ّ
وق ــائ ــع تــاري ـخ ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة ،ب ــل تــوثــق
ح ـك ــاي ــات تـنـقـلـهــا ّع ـمــن وص ـف ـت ـهــم بــأحــد
ّ
املــط ـل ـعــن .ت ـق ــول إن ـ ــه ف ــي وقـ ــت مـبـكــر من
ف ـتــرة رئ ــاس ـت ــه ،عــانــى بــوتــن م ــن مشاكل
مــع زوجـتــه ليودميال ،فقد كــان يعود إلى
امل ـنــزل ويــأخــذ حـمــامــا ،ويـجـلــس ليشاهد
التلفزيون ،ما أدى إلــى إفراطها في شرب
الـكـحــول .هــذه قصة ليست اعتباطية ّ ،بل
مـنـتـقــاة ب ــدق ــة ،فــالـكــاتـبــة تـشـيــر إل ــى أنـهــا
ضــد التقويض الــروســي للحياة الغربية،
والنمط االستهالكي األميركي املرسوم في
ذهن الشباب ...تلك الفئة املستهدفة دائمًا
للحفاظ على ديناميكية الـنـظــام العاملي
الحالي وإيديولوجيته القائمة على املتعة.
فــالــرســالــة م ـفــادهــا :نـحــن نــواجــه وحــوشــا
ب ـ ـ ـ ــاردة ال ـ ـعـ ــواطـ ــف ال تـ ـح ــب امل ـ ـ ـ ــوالت وال
تشتري املنتجات األميركية خالل رحالت

رواية

نسرين حمود
تـتـحـ ّـرى رواي ــة «األع ـم ــال غـيــر املكتملة
ل ـك ـي ـفـ ّـورك ك ـس ــاري ــان» (ن ــوف ــل) لـلـكــاتــب
وال ـف ــن ــان ف ــادي تــوفـيــق حـقـيـقــة ُمـخــرج
ّ
غــاص في التفكر في الحرب اللبنانية
( ،)1990_1975وناسها من «الناجني»،
ّ
املتعدد األجزاء،
أثناء ًسريان مسلسلها
ً
ك ـتــابــة وت ـصــوي ـرًا وتـسـجـيــا وب ـح ـثــا...
ُ
ت ـ ـسـ ــائـ ــل أعـ ـ ـم ـ ــال ك ـ ـي ـ ـفـ ــورك كـ ـس ــاري ــان
ّ
ّ
 ال ـش ـخ ـصــيــة امل ـت ـخــي ـلــة ف ــي ال ــرواي ــة -وقـ ــراء اتـ ــه ،امل ـن ـطــق ّاأله ـل ــي «امل ـب ـت ــور»،
الـ ـ ــذي غ ــال ـب ــا م ــا ص ــن ــف الـ ـن ــاس خ ــال
الـحــرب ضمن فريقني :فــريــق املقاتلني،
التفاتة
وفريق الضحايا األبرياء ،بدون
ّ
إل ــى ال ـت ــداخ ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن .تـحــقــق
ّ
القسرية»
الــروايــة في مفهوم «الـبــداوة
الـ ـ ـ ــذي ع ـ ـ ــاش الـ ـ ـن ـ ــاس وفـ ـ ـق ـ ــه ،م ـب ـ ّ ّـدل ــن
عـنــاويـنـهــم م ــرارًا وت ـك ــرارًا ،ومتخففني
ّ
التحسس من نعتهم
من متاعهم ،رغم
بالبدو ،وتستفهم ّ
عما إذا كــان الناس
يعون موقعهم في هذه الحرب.
لــم يـفــت ك ـســاريــان تـقــريــع أف ــام معظم
السينمائيني عن الحرب .السينمائيون
ال ــذي ــن ـ ـ ـ بـحـسـبــه ـ ل ــم ي ـف ـهــم مـعـظـمـهــم
حــاضــر ال ـح ــرب .ه ــل عـلــى الـسـيـنـمــا أن
ت ـت ـخــذ م ــن ال ــواق ــع ال ـص ـحــافــي مــرجـعــا
أو وسيطًا فــي صنع صــورتـهــا؟ يسأل
كساريان ،مستشهدًا بصور صحافية
«مـفـتـعـلــة» كــانــت تـبـغــي ص ـبــغ أح ــداث
ال ـ ـحـ ــرب ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ب ـص ـب ـغ ــة درامـ ـي ــة

يختلط الواقع
ّ
بالمتخيل في فصول
حكاية كيفورك
كساريان

ّ
التبضع الطويلة مع الزوجة وال تتأثر
بإعالنات :اشرب ،افرح ،العب ،من دون
أن يفكر أحــد ما هي هــذه السعادة في
علبة الصفيح؟
ً
أدبيات السياسة الغربية تظهر جلية
هناك
في كتاب بيلتون ،فدائمًا ما كان
ّ
صــوت داخ ــل املجتمع السياسي يــدق
نــاقــوس الخطر بـشــأن روس ـيــا ،ويبدأ
ب ــالـ ـص ــراخ ب ــأن ـه ــم ُمـ ـح ــارب ــون بـ ــاردو
الـ ـ ــدم ،أو دي ـ ـنـ ــاصـ ــورات .الـ ـي ــوم نـجــد
ّ
مشوشة ضد
أنفسنا أمــام ردود فعل
روس ـيــا ،حـيــث يـتــم تسييس أي شــيء
يتعلق بها على ال ـفــور .ولعقدين من
ال ــزم ــن ،كـ ــان ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض أو «10
داون ـن ــغ سـتــريــت» يـسـتـغــان موسكو
كبعبع لـتـمــريــر ال ـس ـيــاســات الـخــاصــة
بــاإلن ـفــاق ال ـع ـس ـكــري ،واألمـ ـ ــن ،وحـتــى
ال ـ ـقـ ــرارات االق ـت ـص ــادي ــة .وأخـ ـيـ ـرًا ،ق ـ ّـرر
الــدي ـم ـقــراط ـيــون ال ــدف ــع ب ــال ــروس ضد
دونــالــد تــرامــب فــي محاولة الستغالل
أدب ـ ـيـ ــات ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاردة وتـقـلـيــص
شعبيته ،وقد نجحوا بالفعل .أما على
الجانب اآلخر من األطلسي ،فبريطانيا
ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداوي امل ـ ـ ـش ـ ـ ـكـ ـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـ ـخـ ــاف األوروب ـ ـ ـ ــي –
األوروب ــي بالتدخل الــروســي .تريد أن
تـضـخــم ال ـع ــداء م ــع روس ـي ــا ك ــي ي ــدرك
االتحاد األوروبي ضرورة اإلبقاء على
ع ــاق ــات م ـم ـتــازة م ــع بــريـطــانـيــا ،فهي
إحـ ــدى ال ـق ــواع ــد الــرئـيـسـيــة للجيوش
األطلسية للدفاع عن القارة األوروبية
ضد السالفيني ،ثم السوفيات ،واليوم
البوتينيني ،أو «شعب بوتني» ،ترجمة
عنوان كتاب بيلتون.
ّ
يتخيل
بوتني ليس ُمعاديًا للغرب كما
ك ـث ـيــرون ،فـقــد يـتـعــامــل مــع ال ـغــرب من
مـنـطـلـقــات روس ـي ــة خ ــاص ــة ت ــأخ ــذ في
ُ
الحسبان التاريخ والحضارة والقومية
الــروسـيــة ،والـقــوة العسكرية النووية،
والتأثير في القرار الــدولــي ،والتعاون
قائم بقوة بني الطرفني .نجد هذه األيام
العمل على إنـهــاء خــط الـغــاز الروسي
لقلب أوروب ـ ــا يسير بــوتـيــرة سريعة،
فــأي خطر أكبر على الـغــرب :السيطرة
على مصادر الطاقة أم طبيعة العالقة
بني بوتني وزوجته؟

ألكسندر بوشكين :روسيا قبل قرنين
يزن الحاج
ّ
الروسي عن أعظم
لو ُسئل القارئ غير
كاتب روسـ ّـي سيكون الخيار محصورًا
بـ ـ ــن تـ ــول ـ ـس ـ ـتـ ــوي ودسـ ـت ــويـ ـيـ ـفـ ـسـ ـك ــي.
وق ـ ــد ن ـج ــد م ـه ــرط ـق ــن ق ــائ ــل ي ــذك ــرون
ومجانني نــادريــن يحتفون
تشيخوفُ ،
ّ
بنيكوالي غــوغــل .ولـكــن معظم الــروس
ل ــن يـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـرددوا ف ــي إجــاب ـت ـهــم ال ــوح ـي ــدة:
ألكسندر بوشكني .ليس األمــر مرتبطًا
ّ
بشح أعمال بوشكني بالرغم من سنوات
ّ
ع ـمــره الـقـلـيـلــة ،إذ يـصــل ع ــدد مـجــلــدات
ّ
بالروسية
بعض طبعات أعماله الكاملة
إلـ ــى  20م ـج ـل ـدًا ،ب ــل امل ـش ـك ـلــة ف ــي ش ــحّ
ْ
ّ
العربية وحسب (وإن
الترجمات ال في
ك ــان ــت املـ ـق ــارن ــات م ـخ ـج ـلــة م ــع غـيــرهــا
مــن الـلـغــات) ،بــل فــي الـلـغــات األوروبـ ّـيــة
األس ــاس ـ ّـي ــة أيـ ـض ــا .ولـ ــو أض ـف ـن ــا تـ ـ ّ
ـردد
املترجمني أمام صعوبة ترجمة الشعر،
وه ــو م ـجــال بــوش ـكــن األكـ ـب ــر ،سـنـكــون
أم ـ ــام ح ــال ــة ف ــري ــدة ف ــي األدب ال ـعــاملــي،
حــن تـكــون أعـمــال أعـظــم كــاتـ ّـب فــي لغةٍ
م ــن ال ـل ـغــات ه ــي األع ـم ــال األقـ ــل وج ــودًا
باملقارنة مع غيره .ال يتوافر عربيًا من
أع ـم ــال بــوش ـكــن إال م ـخ ـت ــارات ن ـثـ ّ
ـريــة،
وب ـعــض األع ـم ــال املـســرحـ ّـيــة الـقـصـيــرة،
ّ
الشعرية
مــع اسـتـثـنــاء فــاضــح لــروايـتــه
ّ
الشعرية،
«يفغيني أونيغن» ،وملالحمه
ّ
وحتى ألشـعــاره األقصر التي ال توجد
إال ب ـت ــرج ـم ــات ع ــن ل ـغ ــات وس ـي ـط ــة مــع
اس ـت ـث ـنــاء أو اثـ ـن ــن .ول ـ ــذا س ـت ـكــون ّ
أي
ترجمة جديدة من األصــل الروسي ّ
ألي
عـمــل مــن أع ـمــال بــوشـكــن فــرصــة مهمة
لنا كي نقترب أكثر من الشاعر الروسي
ّ
الروسي قبل
األعظم الذي َّأسس لألدب
ّ
أهمية كتاب
مئتي عــام .ومن هنا تنبع
ّ
«ألكسندر بوشكني :يوميات ومذكرات»
الـ ـ ـ ــذي صـ ـ ــدر أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ب ـت ــرج ـم ــة مـحـمــد
خميس عن «دار الرافدين» ،إذ ّ
يقدم لنا
ّ
يوميات بوشكني من عام
مختارات من
 1815إلى عام .1835
ل ــن ي ـجــد الـ ـق ــارئ ت ـفــاص ـيــل ك ـث ـيــرة عن
امل ـش ـه ــد ُاألدبـ ـ ـ ــي ال ـ ــروس ـ ــي ،إذ ال ي ــرد
اســم غــوغــل إال مرتني أو ثــاثــا ،واسما
جــوكــوفـسـكــي وك ــارام ــزن ب ـضــع م ــرات.
وه ـ ــذا ل ـي ــس غ ــري ـب ــا ،إذ كـ ــان بــوشـكــن

امل ـ ِّ
ـؤس ــس ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ل ـ ــأدب ال ــروس ــي،
ُّ
ّ
وكـ ــان ك ــل م ــن قـبـلــه م ــراح ــل تـمـهـيــديــة.
ّ
نــاحــظ أن إش ــارات ــه إل ــى جوكوفسكي
ه ــي إش ـ ــارات ال ـصــديــق لـلـصــديــق أكـثــر
م ــن كــون ـهــا إش ـ ــارات ال ـشــاعــر لـلـشــاعــر.
أم ــا االح ـت ـفــاء ب ـكــارامــزن ف ـكــان احـتـفـ ً
ـاء
ُ
ب ـ ــامل ـ ـ ّ
ـؤرخ ال ب ــال ـش ــاع ــر .وحـ ـ ــده غ ــوغ ــل
ّ
ّ
يـحـظــى بـمــاحـظــات ّ ن ـقــديــة احـتـفــائــيــة
تـ ـ ـخ ـ ـ ّـص األدب ،ك ـ ــأنـ ـ ـن ـ ــا أمـ ـ ـ ـ ــام رؤيـ ـ ــة
ُ
ست ِّ
ّ
حدد لنا خارطة
بوشكينية ثاقبة
ليرمونتوف
يغيب
بعده.
الروسي
األدب
ّ
عــن الـلــوحــة الـبــوشـكـنـ ّـيــة ،لـكــنــه يصغر
ّ
عبقريته
بوشكني بــ 15عامًا ،ولــم تكن
ّ
قد فرضت نفسها عام  .1835على أننا
سنجد تفاصيل ّ
ّ
تخص بوشكني
أدبية

ستصدمنا آراؤه
ّ
حيال
العنصرية ً
الشركس مثال

ن ـف ـســه ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء ب ـ ُـق ـص ــاص ــات ــه ال ـن ـث ـ ّ
ـري ــة
ّ
ومــاحـظــاتــه الـنـقــديــة األول ــى حــن كــان
ً
انتهاء بنثره
طالبًا في الليسيه ،وليس
ّ
ال ـب ــدي ــع ف ــي وصـ ــف رح ــات ــه امل ـت ـع ــددة
ـوات امل ـن ـفــى وم ــا ب ـعــدهــا الـتــي
ف ـ ّـي س ـن ـ ّ
ك ــن ــا ن ـت ـمــنــى ل ــو ط ــال ــت أك ـث ــر لـنـغــوص
ف ــي تــوصـيـفــه امل ــده ــش للطبيعة ال ــذي
س ـ ـيـ ــورثـ ــه لـ ـت ــولـ ـسـ ـت ــوي وت ــورغـ ـنـ ـي ــف
ّ
عصية على
اللذين أوصــاه إلــى ذروة
ال ـب ـلــوغ .ف ــي م ـ ــوازاة الـطـبـيـعــة ،سنجد
الـبـشــر ،حـيــث ي ـ ّ
ـدون بــوشـكــن تـ ّ
ـأمــاتــه
روسيا عام
أثناء انتشار الكوليرا في ّ
ـأنــه يـ ّ
ـدون
 .1831يـبــدو بــوشـكــن هـنــا كـ
أيــام ـنــا نـحــن بـعــد قــرنــن حـيــث الـنــاس
هم الناس في ّ
تذمراتهم واعتراضاتهم
ْ
ع ـل ــى ال ـح ـج ــر الـ ـصـ ـح ــي ،وإن اخ ـت ـلــف
ّ
نــوع الـجــائـحــة .سيلفتنا الــتـطــابــق مع
ّ
تقلب دورات األي ــام ،وستصدمنا آراء
ّ
بــوش ـكــن ال ـع ـن ـصــريــة ح ـيــال الـشــركــس
ّ
ً
م ـ ـثـ ــا ،ك ـم ــا س ـي ـس ـتــوق ـف ـنــا ال ــت ـن ــاق ــض
ّ
العجيب في أفكاره الثورية بني الداخل
وال ـخ ــارج ،بــن الـيــونــان الـتــي يـتــوق أن
ت ـثــور وتـنـتـصــر ثــورت ـهــا ض ــد األتـ ــراك،
ف ـي ـمــا ي ـب ــدو م ـن ـعــدم ال ـح ـم ــاس تـقــريـبــا
ف ــي روس ـي ــا ،ع ـلــى األخـ ــص ب ـعــد إع ــدام
ّ
الديسمبريني عــام  ،1826بحيث
رفاقه
تـتـعــاظــم حـيــرتـنــا م ــع ت ـعــاظــم غـمــوض
مــواقـفــه مــن الـقـيـصــر ،ومــن السياسات
ّ
ّ
الروسية.
الداخلية
ّ
ل ـ ـ ـعـ ـ ــل م ـ ـن ـ ـبـ ــع الـ ـ ـغـ ـ ـم ـ ــوض ه ـ ـ ــو خـ ــوف
بوشكني مــن وقــوع دفــاتــره فــي األيــدي
ال ـخ ــاط ـئ ــة ف ــي ظ ــل ال ــرق ــاب ــة ال ـقــاس ـيــة
ُ
ال ـت ــي تـ ـط ـ ِّـوق ال ـج ـم ـيــع ،أيـ ــا ي ـكــن مــدى
ّ
ّ
السياسية أو األدبـ ّـيــة ،حيث
أهميتهم
ال ع ـص ـم ــة إال ل ـل ـق ـي ـص ــر .م ـ ــا ي ـهـ ّـم ـنــا
هـ ـن ــا هـ ــو الـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــات ال ـت ـف ـص ـي ـلـ ّـيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـن ـح ـن ــا ب ــوشـ ـك ــن إيـ ــاهـ ــا عــن
كواليس القصور والحفالت والطبقة
ّ
ّ
التأمالت ّ
مهمة ال
األرستقراطية .هذه
لكونها بتدوين شاهد عيان وحسب،
ّ
ب ــل أي ـضــا ألن شــاهــد ال ـع ـيــان ه ــذا هو
ّ
األديـ ــب ال ــروس ـ ّـي الــوح ـيــد ال ــذي تمتع
بـ ـه ــذه امل ـس ــاف ــة ال ـق ــري ـب ــة م ــن الـقـيـصــر
وحاشيته .سنقرأ عن الدسائس ،وعن
العفن املستشري في أوســاط الساسة،
ّ
ّ
وعن تقلبات األيام واملوازين بتقلبات

مـ ــزاج ال ـق ـي ـصــر ،وع ــن األدوار الـخـفـ ّـيــة
صنع السياساتُ .يبهجنا
للنساء في ّ
ب ــوش ـك ــن وكـ ــأنـ ــه ي ـع ـت ــذر ع ــن غ ـمــوض
ً
ً
مــواق ـفــه ،ل ـيـقـ ّـدم لـنــا صـ ــورة نـ ــادرة عن
بشيء
تلك الـسـنــوات البعيدة ،ويـقــول
ٍ
ّ
مـ ــن الـ ـسـ ـخ ــري ــة« :سـ ــأصـ ــف كـ ـ ــل ش ــيء
بالتفصيل ،وملصلحة مستقبل والتر
س ـ ـكـ ــوت» .لـ ــم ي ـك ــن سـ ـك ــوت س ـي ـك ـتــرث
ل ــروسـ ـي ــا ول ـت ــاري ـخ ـه ــا فـ ــي رواي ـ ــات ـ ــه،
ّ
ّ
َّ
املميز
ولـكــن بوشكن ي ــدرك أن ُ موقعه
والـفــرصــة ال ـنــادرة الـتــي أتيحت لــه في
رؤي ـ ــة م ــا ل ــن ي ـعــرفــه غ ـي ــره سـيـنـفـعــان
كـ ـثـ ـي ــري ــن آخـ ـ ــريـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر سـ ـ ـك ـ ــوت فــي
إعـ ـ ــادة رسـ ــم ص ـ ــورة روسـ ـي ــا الـنـصــف
األول مــن ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر .وال بـ ّـد
ه ـنــا م ــن اإلش ـ ـ ــادة ب ـح ــواش ــي امل ـتــرجــم
عرفنا بمتاهة ُم ِّ
الكثيرة التي ُت ّ
دوخة
مــن األس ـم ــاء الــروسـ ّـيــة ال ـتــي ال نـعــرف
عـنـهــا ش ـي ـئــا ،وال ـت ــي ّ
رب ـم ــا سـنـعــرفـهــا
أكـثــر فأكثر مــع تعاقب الترجمات عن
ال ــروس ـ ّـي ــة ال ـت ــي ن ـش ـطــت ف ــي ال ـعــامــن
املاضيني بسرعة مخيفة أحيانًا.
ال ن ـل ـمــح أدنـ ـ ــى خ ـ ــوف ل ـ ــدى بــوش ـكــن
ّ
ح ـيــال مـسـتـقـبـلــه ،وك ــأن ــه ك ــان ي ـظــن أن
ً
الـعـمــر سيمتد بــه طــويــا ،بــالــرغــم من
ل ـح ـظــات ط ـي ـشــه ال ـك ـث ـيــرة ال ـت ــي ك ــادت
تــودي بــه .نقرأ سخريته في  9نيسان
ّ
فرنسي
(أبــريــل) عــام  1821من ضابط
ّ
سابق ّ
فنحس
تهرب من مـبــارزة معه،
ً
ّ
باأللم ألن مبارزة أخرى ستحدث بعد
 16ع ــام ــا م ــع ض ــاب ــط آخـ ــر ل ــم ي ـه ــرب،
وس ـي ـن ـجــح ف ــي ق ـتــل بــوش ـكــن ق ـبــل أن
يبلغ األربعني .ليس الخلود بالسنوات
الطويلة حتمًا .هذا ما يدركه بوشكني
ويـ ـ ـ ّ
رغ ـ ــم ط ـي ـش ــهُ ،
ـدونـ ـ ــه ل ـن ــا فـ ــي ن ـ ّـص
ُّ
جميل هو «حــوار تخي ّ
لي مع القيصر
ألكسندر األول» ،حيث يبدو بوشكني
ً
دل ـ ـيـ ــا ن ـق ــدي ــا ألعـ ـم ــال ــه ،حـ ــن ي ـعــاتــب
القيصر على االهتمام بقصائد عابرة
بــالــرغــم مــن جمالها ،وتـنــاســي أعماله
األه ـ ـ ــمُ :
«رسـ ـ ـ ــان ول ــودمـ ـي ــا»« ،أس ـي ــر
ال ـقــوقــاز»« ،ن ــاف ــورة بــاخـتـشـيـســاراي»،
وح ـت ـم ــا «ي ـف ـغ ـي ـن ــي أون ـ ـي ـ ـغـ ــن» .أط ـل ــق
بوشكني نداء ه حيال أعظم أعماله قبل
ّ
ّ
بالعربية قريبًا،
قرنني ،ولعلنا نراها
كيال ّ
نكرر خطأ القيصر.

ّ
أليخاندرو سامبرا :السرد الذي نحكيه ألنفسنا

فادي توفيق :عن حرب ال شفاء منها
مـضــاعـفــة ،مـ ّ
ـزيـفــة أو نــاقـصــة ،أبطالها
ّ
األط ـف ــال ،وب ـمــرويــات صـحــافــيــة وأف ــام
كــانــت تكتفي بنقل أخ ـبــار املـتـحــاربــن
وم ـ ـ ـعـ ـ ــارك ـ ـ ـهـ ـ ــم ،م ـ ـ ــع دف ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس م ــن
«الناجني» إلى الهوامش.
كــل أع ـمــال ك ـســاريــان عــن بـقــايــا الـقـتــال
ّ
ظــلــت أسـئـلــة ب ــدون إج ــاب ــات ،وبـحــوثــا
ومـشــاهــدات وتـسـجـيــات غـيــر منتهية
إلــى شرائط سينمائية ّ
تامة أو غيرها
مــن وســائــط ف ـنـ ّـيــة .أع ـمــالــه م ـشــاريــع ال
تـخـلــو مــن تـنـظـيــر ،وم ــن أف ـكــار خــارجــة
ّ
األهلية
عن االتجاه السائد زمن الحرب
ّ
صــف
ـ
ت
ـ
ي
(وح ـ ــت ـ ــى راه ـ ـن ـ ــا) ،وب ـع ـض ـه ــا
ّ
ّ
ب ــال ـغ ــرائ ـب ــي ــة ،ك ـم ــا ذل ـ ــك الـ ـ ــذي ت ـحــقــق
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع م ـص ـ ّـم ــم م ــاب ــس طـلــب
إليه كـســاريــان ،بــاالشـتــراك مــع صديقه
ّ
متعدد
الفيلسوف ،في مشروع مشترك
ال ــوس ــائ ــط ،رس ــم مــابــس ك ــل املـقــاتـلــن
ال ــذي ــن ج ــال ــوا ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــا املـحـلـيــة
أو اس ـت ـق ــروا ف ـي ـهــا ،ف ــي ت ــاري ــخ لـبـنــان
الحديث.
الـ ـغ ــرائـ ـبـ ـي ــة سـ ـم ــة غ ــالـ ـب ــة أيـ ـض ــا عـلــى
شـخـصـ ّـيــة امل ـخ ــرج ال ـن ــزق الـ ــذي اخ ـتــار
طــوعــا االن ـس ـح ــاب م ــن شـلـلـيــة الــوســط
السينمائي اللبناني ،على أعتاب بدء
تصوير فيلمه األول قبيل الحرب ،ففتح
ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع م ـج ـلــة «ال ـش ـب ـك ــة» عــن
فيلمه ،النار على كل زمالئه اللبنانيني،
وسـخــر مــن نتاجهم ّالسينمائي ،ومن
«صــورتـهــم» ،ولــم يــوفــر صديقه سمير
خوري.
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ّ
مذكرات

سياسة

الكبيرين .بالطبع ،لـ ّـم تتمكن بيلتون من
إيجاد دليل مادي موثق ضد روسيا ،لكنها
ً
ّ
صبت غضبها ،مستندة إلــى فترة خدمة
بوتني في دريسدن في أملانيا الشرقية عام
برلني ،الذي تعتبر
انهيار جدار ً
 1985قبل ّ
ّ
الـكــاتـبــة أن ــه شــكــل صــدمــة لـبــوتــن جعلته
ّ
ويتعهد باالنتقام.
ُيعادي الغرب
ّ
تـ ــزعـ ــم ب ـي ـل ـت ــون أن الـ ـ ـغ ـ ــرب تـ ـ ـه ـ ــاون مــع
سـ ـي ــاس ــات ب ــوت ــن االسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة فــي
التدخل فــي شــؤونــه ،وأن الـغــرب استيقظ
ّ
ف ـجــأة ع ــام  2016م ــع ظ ـهــور أدل ــة عـلــى أن
موسكو تدخلت ملصلحة الرئيس األميركي
دونــالــد تــرامــب فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
آنـ ـ ـ ـ ــذاك ،إل ـ ــى ج ــان ــب ت ــدخ ــل م ــوس ـك ــو فــي
السياسة البريطانيةُ ،مستندة إلــى ادعــاء
نــواب بريطانيني طالبوا حكومة بالدهم
بفتح تحقيق فــي احـتـمــال تــدخــل روسـيــا
باالستحقاقات االنتخابية البريطانية،
خصوصًا استفتاء خ ــروج بريطانيا من
ُاالتحاد األوروبي عام  ،2016واستفتاء آخر
نـظــم ع ــام  2014ح ــول ا ّسـتـقــال إسكتلندا
عن بريطانيا .هذا التدخل املزعوم ّ
تم عبر
ّ
متمولني نافذين تربطهم عالقات ببوتني
استخدموا ثرواتهم «ملمارسة نفوذ لدى
دائ ـ ــرة واس ـع ــة م ــن األوسـ ـ ــاط الـبــريـطــانـيــة
الرسمية».
ت ـجــاه ـلــت ال ـكــات ـبــة إسـ ـق ــاط وزارة ال ـعــدل
األميركية االتهامات بحق مستشار األمن
ال ـق ــومــي األم ـي ــرك ــي ال ـســاب ــق مــاي ـكــل فلني
ف ــي قـضـيــة تــدخــل روس ـي ــا ف ــي ّانـتـخــابــات
 ،2016والتقرير النهائي للمحقق روبــرت
ً
م ــول ــر ،ال ـ ــذي أج ـ ــرى تـحـقـيـقــا ش ــام ــا في
تــدخــل روس ــي فــي االنـتـخــابــات األميركية،
وإمكانية ضلوع الرئيس األميركي فيها.
وخـلــص الـتـقــريــر إل ــى أن ال صـلــة لــدونــالــد
تـ ــرامـ ــب وأي ش ـخ ــص م ــرت ـب ــط ب ـ ــإدارت ـ ــه،
بتدخل روســي في االنتخابات األميركية.
كما تجاهلت تقرير لجنة االستخبارات
واألم ــن ّالبرملانية البريطانية ال ــذي أشــار
إلــى تـعــذر إيـجــاد دلـيــل مـحــدد على تدخل
روســي في االقتراع على خــروج بريطانيا
من االتحاد األوروبــي عام  2016واستفتاء
حول استقالل اسكتلندا عن بريطانيا عام
 .2014مــن جهتها ،قالت حكومة صاحبة
الـجــالــة« :لــم يكن هـنــاك دلـيــل على تدخل
نــاجــح فــي اسـتـفـتــاء االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي»،
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ّ
املقابلة ،وبعدها الـحــرب الـتــي عطلت
ت ـص ــوي ــر ف ـي ـل ـمــه األول ،ث ـ ـ ّـم اخ ـت ـف ــاؤه
ال ـطــوعــي واح ـت ــراق مـنــزلــه ومتعلقاته
وتـفـ ّـحــم قطته سـمــاهــر ،لـتـتـحـ ّـول غــرف
في فنادق الحمرا إلى أماكن مبيت له،
وب ـي ــروت ال ـح ــرب األه ـلـ ّـيــة إل ــى مختبر
مل ـشــاري ـعــه ،ف ـس ـفــره (غ ـي ــر امل ــؤك ــد) إلــى
فـ ــرن ـ ـسـ ــا ...شـ ـ ـ ــذرات مـ ــن حـ ـي ــاة م ـخ ــرج
راو داخـ ـل ــي ي ـت ـت ـبــع أرش ـي ــف
ي ـن ـق ـل ـهــا ٍ
كـ ـس ــاري ــان ،ورس ــائـ ـل ــه إلـ ــى أص ــدق ــائ ــه،
ً
ودفاتر مالحظاته ،وصوال إلى اختفائه
بعد وصوله بــاريــسً ،مع تعليالت عن
االختفاء تبقى مفتوحة.
ّ
ّ
متخيل ،بحق؟ هل
هل كساريان مخرج
هــو شـخــص أم رم ــز إل ــى مـجـمــوعــة من
الشخصيات أجهضت الحرب (والسلم
امل ـف ـتــرض) مـشــاريـعـهــا الـفـنـ ّـيــة ،كـفــادي
أب ــو خليل (شــاعــر ومـســرحــي لبناني)
الـ ـ ــذي يـ ــرد اسـ ـم ــه ف ــي ال ـس ـط ــر م ــا قـبــل
لصديقه في
األخير من الرواية ،معلنًا
ّ
رسالة عن مشروع جديد سيوقعه بهذا
االسم (بعدما فشلت الشرطة الفرنسية
ف ــي ال ـع ـث ــور ع ـلــى كـ ـس ــاري ــان) ،بحسب
ّ
تخيل الراوي؟
يـخـتـلــط ال ــواق ــع بــاملـتـخـ ّـيــل ف ــي فـصــول
حـكــايــة كـيـفــورك ك ـســاريــان أو «حـكــايــة
ّ
ال ــرج ــل ال ــذي سـكــن ظ ــل ــه» كـمــا ي ــرد في
فرعي أول الرواية القصيرة (98
عنوان
ّ
ص ـف ـحــة م ــرق ـم ــة) وامل ـك ـت ــوب ــة بــأس ـلــوب
سـلــس ،ووف ــق تسلسل زمـنــي يـبــدأ في
ع ــام  1975ويـنـتـهــي ع ــام  ،1995تــاريــخ

اختفاء كساريان ،نقطة الذروة ،ولو أن
السرد يحيل أكثر إلى ّ
قصة صحافية ال
تخلو من تشويق ،تسحب القارئ إلى
عــالــم ك ـس ــاري ــان ،وت ـك ـثــر م ــن تـحـلـيــات
ه ــذا ال ـق ــارئ وتــوق ـفــاتــه خ ــال ال ـق ــراء ة.
ت ــؤك ــد ال ـق ـص ــة املـ ــؤكـ ــد عـ ــن ب ـل ــد مـســخ
م ـت ـغـ ّـيــر األط ـ ـ ـ ــوار ،م ـس ـتــرج ـعــة ال ـح ــرب
ال ـتــي ســرعــان مــا طــويــت صـفـحــاتـهــا بـ
ّ
«كرنفال» إعــادة اإلعمار .وســواء تعلق
ُ
ُ
األمـ ـ ــر بـ ـح ــرب ضـ ـ ــروس أب ـط ــال ـه ــا أه ــل
البلد الــواحــد املـتـنــابــذون ،باالستعانة
ب ـج ـيــوش ن ـظــام ـيــة وغ ـي ــر ن ـظــام ـيــة ،أو
ب ـ «كــرن ـفــال» إع ــادة اإلع ـم ــار ،ال حقائق
خالصة فيها .تثير القصة أيضًا حالة
امل ـث ـق ـفــن ال ـح ـق ـي ـق ـيــن ال ــذي ــن ارتـ ـض ــوا
ً
ال ـهــامــش ح ـي ــاة ،ب ــدون أن يـتـخـلــوا عن
دوره ـ ـ ــم ف ــي ال ـ ـسـ ــؤال والـ ـبـ ـح ــث ،وإل ــى
مشاريع بقيت حبيسة األدراج ،وحياة
ثقافية تدفع إلى العتمة من يخرج عن
السائد فيها ،ويقول آراء ه النقدية بدون
ّ
ّ
طليعيًا .لكن
مواربة ،أو حتى من يكون
املالحظة ،بعد الفراغ من
ال مناص من
ّ
القراء ة ،أن السرد متقشف ،يقول الكثير
ف ــي رؤوس أق ـ ــام ،بـ ــدون ال ـت ـ ّ
ـوس ــع في
زمــن الـخــراب املتتابعة أحــداثــه .إشــارة
ه ـنــا إل ــى أن ع ــرض ــا م ـســرحـ ّـيــا مـتـعـ ّـدد
ال ــوس ــائ ــط (ت ـم ـث ـي ــل وأداء وت ـص ـم ـيــم
صــوتــي وف ـيــديــو) وم ـعــرضــا فـنـيــا ،من
ك ـت ــاب ــة ف ـ ــادي ت ــوف ـي ــق وإخ ـ ـ ــراج هــاشــم
ع ــدن ــان ،يـحـمــل ع ـن ــوان ال ــرواي ــة نفسه
أقيما في بيروت عام .2018

تغريد عبد العال
مــن منطقة ســريــة يــأخــذه إلـيـهــا الـشـعــر،
يــأتــي س ــرد ال ــروائ ــي وال ـشــاعــر التشيلي
أل ـي ـخــانــدرو ســام ـبــرا ( )1975لـيـكـتــب ما
يفكر به عن األدب ،لكن بطريقته املرحة،
هو الذي ّ
أسر عن تأثره بالروائي والشاعر
ال ـت ـش ـي ـلــي ال ـ ـبـ ــارز روبـ ـي ــرت ــو ب ــوالن ـي ــو،
مقارنته به.
مــؤكـدًا أنــه غير منزعج مــن ّ
هـنــا تـجــربــة آتـيــة مــن لـغــة مـتـخــفـفــة ،كــان
أليخاندرو قد بدأها في نشر مجموعتني
شعريتني ّ قبل الدخول إلى النثر والرواية
«كي يتخفف من جدية العوالم الشعرية»
كما يقول.
فــي «الـحـيــاة الـســريــة لــأشـجــار» ()2007
الـ ـ ـص ـ ــادرة تــرج ـم ـت ـهــا ح ــدي ـث ــا عـ ــن «دار
الـ ـس ــاق ــي» (ت ــرج ـم ــة م ـح ـمــد م ـص ـط ـفــى)،
نلمح تلك الرغبة في جعل األدب يخترق
ال ـح ـيــاة ،وي ــدخ ــل إلـيـهــا م ــن ب ــاب واس ــع،
فـ ــا تـ ـع ــود ال ـ ـحـ ــدود ب ـي ـن ـه ـمــا واضـ ـح ــة.
«الـ ـحـ ـي ــاة ت ـش ـبــه ك ـت ــاب ــا ُوضـ ـ ــع ج ــان ـب ــا»،
يقتبس الروائي التشيلي كلمات الشاعر
األميركي جون أشبري ،التي تصف بدقة
أجـ ـ ــواء روايـ ـت ــه ال ـت ــي ت ـ ــدور حـ ــول حــدث
ي ـت ـشـ ّـتــت وي ـت ـ ّ
ـوس ــع ع ـلــى ط ــول ال ــرواي ــة،
وهو حني يسرد خوليان ،الكاتب واملعلم،
قصة البنة زوجـتــه دانييال عــن «الحياة
السرية لألشجار» قبل أن تعود زوجته
ف ـي ــرون ـي ـك ــا مـ ــن درس الـ ــرسـ ــم .ويـ ـش ـ ّـدد
الكاتب على أن الرواية ستستمر ما دامت
فيرونيكا غائبة ،وستنتهي عندما تعود

أو عندما يقتنع خوليان أنها لن تعود.
لكن عندما تخلد دانييال إلى النوم ،يبدأ
خوليان بسرد حكايته عن نفسه .تتمازج
الحكايتان كي يصل خوليان إلى النقطة
التي يطمح أن يصل إليها في املستقبل
وهي أن تقرأ دانييال روايته التي يكتبها،
ف ـب ــدأت دان ـي ـيــا ف ــي ال ـب ـحــث ع ــن نفسها
داخل رواية زوج أمها خوليان ،لكنها لم
تعثر على نفسها.
يحجز سامبرا شخصياته فــي غرفة في
ال ـف ـصــل األول ،ل ـكــن ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــانــي،
نجدها خارج املنزل ،ألن اليوم التالي قد
ب ــدأ وألن خــولـيــان اقـتـنــع ب ــأن زوج ـتــه لن
تعود .الـخــروج إلــى الحياة كــان مشترطًا
بــه االسـتـســام لـهــا ،ونـهــايــة الـســرد تنبئ
ببداية جديدة حيث الوصول إلى الحاضر
هــو نهاية القصة التي يخبرها خوليان
البنته وتلك التي ّ
يقصها عن نفسه .يهتم
ّ
أليخاندرو بالزمن ويجعله يتشظى بني
ماض ومستقبل وحاضر ،ويشعرنا أننا
ّ
نتحرك داخــل أزمـنــة مختلفة فيما
دائـمــا
نحن ننتظر.
ّ
«مل ـ ــاذا ي ـت ـعـ ّـن إن ـق ــاذ ال ـق ـصــص ،كـ ــأن تلك
ال ـق ـص ــص ال ي ـم ـكــن أن ت ــوج ــد م ــن تـلـقــاء
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا؟» ي ـ ـسـ ــأل الـ ـ ـ ـ ـ ــراوي كـ ــأنـ ــه ي ـف ـكــر
ع ــن دان ـي ـي ــا .ال ـ ــراوي ي ـق ـتــرب م ــن الـبـطــل
وي ـص ـب ـح ــان ف ــي م ـك ــان واح ـ ـ ــد ،ف ـي ـف ـكــران
ويتساءالن معًا ،ويبدو أن اهتماماتهما
واحدة .يسأل الراوي :من أفضل شخصية،
أم أمها ،أم زوج أمها؟ نشعر أن من يسأل
هــو دانـيـيــا .إنها رغبة لــدى الشاعر في

تتقاطع الحياة التي
يسردها خوليان مع
الفن وحياة األشجار
والسرد

جعل الــراوي شخصية زائفة أو مستترة،
وجـعــل الشخصيات تفكر بشكل أوضــح
بــدون رقابة ال ــراوي الــذي كــان في روايته
السابقة «بونساي أو زهرة الحب» ينظر
إلــى الشخصيات مــن مسافة بعيدة كأنه
قـ ــاض ي ـض ـحــك م ــن ت ـصــرفــات ـهــا ويـسـخــر
منها أو يتعاطف معها في مكان آخر.
تتقاطع الحياة التي يسردها خوليان مع
الـفــن وح ـيــاة األش ـجــار وال ـس ــرد ،فتصبح
ال ـش ـخ ـص ـي ــات م ـس ـت ـم ـع ــة وقـ ـ ــارئـ ـ ــة ،ك ــأن
الحكاية التي نستمع إليها عن األشجار
مــا هــي إال ذريـعــة لنحكي قصتنا للعالم
ريثما يـعــود شخص مــا غــائــب أو نقتنع
بــأنــه ل ــن ي ـع ــود .وه ـنــا يــأتــي ســؤال ـنــا عن
الكتابة :هل نكتب قصتنا من شخصيات
تعيش معنا ونتخيل أنـنــا فــي املستقبل
س ـن ـقــرأ ال ـح ـكــايــة م ـعــا؟ ه ــل سـنـعـثــر على
أنفسنا في تلك الحكاية؟ هل الرواية هي
إعــادة قــراءة ملا حــدث معنا كأنه محاولة
لجعله متاحًا لشخص آخر ،فنتحول إلى
ً
قــارئــن ب ــدال مــن تلك الـعــاقــة بــن الكاتب
والقارئ؟ هذه األسئلة تجعلنا نطل على
عالم سامبرا ونحن نعلم أن فنية السرد
ه ــي جـ ــزء م ــن اق ـت ــراح ــه ال ـج ـمــالــي لجعل
الرواية تقترب من عالم يحتمل التساؤل
والتجريب.
تـبــدو روح الــدعــابــة قــادمــة مــن إحساسه
ب ــأن جـ ــدوى األدب ل ـيــس أك ـث ــر م ــن قصة
نسردها قبل النوم لنحتمل غياب شخص
مــا يهمنا ،وألن ال ــراوي يـقــول إن دانييال
ال تحب األدب ،إال أنـهــا كــانــت تبحث عن

نفسها في رواية أبيها .أمر يجعل القارئ
يسأل عن جدوى األدب ومن يقرأه .يسخر
س ــامـ ـب ــرا مـ ــن ه ـ ــذا األم ـ ــر وي ـج ـع ــل رح ـلــة
الــروايــة تنتهي حــن تعود فيرونيكا في
إش ـ ــارة إل ــى أن ال ـح ـيــاة ل ـهــا الـ ـق ــدرة على
اختيار النهاية ،التي يعلمنا سامبرا منذ
البداية متى ستنتهي روايته.
هناك رغبة ما لالقتراب من الشفوية ،من
ال ـل ـغــة املـح ـكـيــة ،م ــن االس ـت ـمــاع وال ـح ـكــي،
حيث تنام اللغة ويصحو الحكي ،لتصير
الحكاية جــزءًا مهمًا من الــروايــة ،والقصة
التي يحكيها خوليان لدانييال «الحياة
السرية لألشجار» قريبة جـدًا من روايته
ال ـ ـتـ ــي ي ـك ـت ـب ـه ــا .إن ـ ــه ج ـ ــزء م ـ ــن مـ ـش ــروع
أليخاندرو في جعل الرواية أقرب للحكاية
ً
وأبعد قليال منها في الوقت نفسه ،وعينه
ع ـلــى ت ـلــك امل ـســافــة بـيـنـهـمــا ال ـت ــي تصغر
وتكبر وتلتقيان معًا في مكان ما.
يعطي أليخاندرو أهمية في هذه النوفيال
للشخصي واألتــوبـيــوغــرافــي ،كأنه يؤمن
أيـ ـض ــا بــأن ـه ـمــا مـ ـك ــان خ ـص ــب لـلـقـصــص
والحكايا .يقترب منهما ويستمع إليهما
تمامًا .إنهما املـكــان الحميم الــذي ننسج
داخ ـ ـلـ ــه كـ ــل ال ـق ـص ــص األخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـيــذهــب
خــول ـيــان إل ــى امل ــاض ــي ،يـسـتـمــع إل ـي ــه ،ثم
ً
يتخيل شكال ما للمستقبل ،وهو أن تقرأ
دانييال الحكاية .ورغم أنها ال تجد نفسها
هناك ،إال أن في نهاية رواية سامبرا هذه،
تكون هناك في صحبة خوليان كأنه يقول
بلغة أخرى إن «الحياة ّ
السرية لألشجار»
هي الحكاية التي نحكيها عن أنفسنا.
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أوراق

ّ
نقش جذيمة ملك تنوخ في أم الجمال
زكريا محمد*

ُ
اكتشف
نقش
جذيمة
على يد
ليتمان
1909
سنة«أمّ
في
الجمال»
التي تقع
اآلن في
األردن

اكتشف نقش جذيمة ،أو نقش ّأم الجمال النبطي ،أو نقش ّأم الجمال األول
لتفريقه عــن نقش ّأم الـجـمــال الـعــربــي ،على يــد ليتمان سنة  1909فــي ّ
«أم
الجمال» التيُ تقع اآلن في األردن قرب مدينة املفرق .والنقش مكتوب بالخط
ً
القراءة السائدة له ،بفترة تقع بني
النبطي .وقد قدر تاريخ كتابته ،وبناء على ّ
َ
عامي  260 -250ميالدية .وأهمية النقش تتأتى من أمرين اثنني:
األول :أنه أول تأكيد مكتوب لوجود تاريخي لجذيمة ملك الحيرة الشهير جدًا
في املصادر العربية.
الثاني :أنه نقش يمثل املرحلة االنتقالية األولى من الخط النبطي إلى الخط
العربي .فبعض حروفه شبيه بالحروف العربية التي ّ
تطورت الحقًا.
وقــد قــرأ ليتمان النقش على الوجه املبني أدن ــاه ،وهــي ق ــراءة توافق عليها
األغلبية الساحقة:
«دنه نفسو فهرو بر سلي ربو جذيمت ملك تنوخ» وبالعربية« :هذا شاهد
قبر فهر بن ّ
سلي مربي جذيمة ملك تنوخ».
وقد افترض أن جذيمة النقش هو جذيمة املصادر العربية .وهناك خالف
حــول كلمة «نفسو» .فهناك من يــرى أنها تعني «قـبــر» .لكن االتـجــاه األكثر
أنها تعني :شاهد قبر .لكن الكلمة الغامضة في النقش هي كلمة «ربو» .وقد
الراب ُفي العربية يعني زوج األم،
افترض أنها تعني :املربي ،الكفيل .ذلك أن
اب كافل؛ وهو َز ْو ُج أ ِّم َ
اليتيم ،وهو َاسم فاعل،
«وفي
أو
الحديث :الـ َّ َـر ُّ ِ
الكفيلَ ُّ :
َ ُْ
َّ
ْ
َ
َّ
ُ
َ
ِمن رُبــه ي َر َبه أي ِإنــه يكفل َبــأ َمـ ِـره ُ .وفي حديث مجاهد :كان يكره أن يتزوج
الرجل امرأة ِّ
بيب َّ
رابه ،يعني امرأة ز ْوج أ ِّمـه ،ألنه كان ُي َر ِّبيه .غيرهَّ :
والر ُّ
والر ُ
اب
ُ ُ
زوج األم» (لسان الـعــرب) .أمــا الــواو في كلمة «ربــو» فهي الــواو التي تلحق
باألسماء في الكتابة النبطية .وقد افترض أن سلي كان زوج أم جذيمة ،مع
أنه لم يصلنا أنه كان لجذيمة زوج باسم سلي أو باسم غيره.
¶¶¶

كان أساس تملك ملوك تنوخ حسب ما فهمت .ولست مقتنعًا بذلك .لكن الحب
لم يقدم فهمًا مختلفًا لكلمة «ربــو» التي هي مركز النص .بــذا فقد ظل «راب
جذيمة» الصقًا بنا إلى حني.
واملشكلة التي يثيرها السائد للنقش أن جذيمة كان ملكًا للحيرة في جنوب
وسط العراق ،ولم نسمع أبدًا بأنه ّ
مد ملكه إلى الشام .بذا ،فما الذي جعل رابه،
أي مربيه وكفيله ،يدفن في الشام على الحدود السورية األردنية؟ وليس هناك
من إجابة معقولة على هذا السؤال.
الحليف والمعاهد

لـ ّ
ـدي مـقـتــرح يـمـكــن أن يـحــل هــذه املـعـضـلــة فــي مــا أظ ــن .وهــو يـقــوم عـلــى فهم
ّ
ً
«رب»
مختلف لكلمة «ربو» .وبناء على هذا املقترح،
فالكلمة على عالقة بكلمة ِ
ِّ
الحليف َ واملـعــاهــد« :الـ ِّـربــابــة وا َلــر َبــاب :العهد واملـيـثــاق؛ قال
العربية التي َتعني:
ْ َ َ َّ ْ
َ
ُ ْ ًَ ْ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ض ْع ُتُ ،ر ُبوبُ.
علقمة بن ع َب ُدة :وكنت امرأ أفضت ِإليك ِرباب ِتـي /وقبلك َربتني ،ف ِ
َ
ُ
ْ
ُ
َّ
ومنه قيل للعشور :ر ٌ
القيس :فما
باب .والر ِبـيب الـمعاهد؛ وبهَ فسر قول ِ
َ ِ
امر ِئ َ َّ ٌ
َ
قاتلوا عن َر ِّ
ْ
ـري :قال أبــو علي الفارسي :أ ِربــة جمع
ـ
ب
ابن
ـال
ـ
ق
و
.
م
ه
يب
ب
ور
م
ه
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ
باب َ
رباب ،وهو َ
والر ُ
الع ْه ُدِّ ...
صاح ُـبها من الناس ِإلجار ِتها.
الع ْه ُد الذي يأخذه
ِ
ِ َ
الر ِّب ر ٌ
وج ْ ٍم ُع َّ
باب» (لسان العرب).
ِ
إذن ،فالرب هو الحليف واملعاهد .بــذا فأنا أقترح أن الكلمة في النقش يجب
أن تقرأ على أنها َ«ر ّب» وليس «راب» ،ثم أضيفت إليها الواو النبطية فصارت
ّ
«ربــو» ،وهي تعني «الربيب» ،أي الحليف واملعاهد .عليه ،ففهر بن ُسلي كان
َ«ر ّبًا» لجذيمة ملك تنوخ ،أي كان حليفًا له ومعاهدًا.
وهــذه قــراءة تجعل وجــود جذيمة فــي النقش مفهومًا جـدًا فــي مــا أظــن .فهي
تشير إلى أن نفوذ جذيمة وصل إلى بعض مناطق الشام ،لكن ملكه لم يصل
إلــى هـنــاك .وقــد تـبـ ّـدى نـفــوذه عـبــر الـتـحــالـفــات واملـعــاهــدات مــع شـيــوخ القبائل
على أطراف الشام ،كما هو الحال مع حلفه مع فهر بن سلي صاحب النقش.
وهذا أمر معقول جدًاّ .
فأم الجمال تقع بالقرب من املفرق .بذا فهي أقرب املدن
القديمة في األردن إلى الحدود العراقية.

ّأم الجمال في الطريق إلى العراق

¶¶¶

صورة النقش وتحته رسم حديث لحروفه من ليلي نحمي

ولــم يجر تحدي قــراءة ليتمان للنقش جديًا حتى اآلن .هــذا إذا استثنينا أن
صاحب النقش
الباحث العراقيً -األميركي سعيد أبو الحب اقترح أن يقرأ اسم ّ
على أنه «فرء» بدال من «فهر» ،وأن تقرأ كلمة «ملك» على أنها «مملك» ،أي الذي

إذا صـ ّـح هــذا ،فيجب أن نشير إلــى ضــرورة التفريق بني جذيمة ملك تنوخ في
العربية ،اللذين يجري الخلط
الحيرة وبني جذيمة األبــرش الشهير في املصادر
ّ
بينهما .فاألبرش كائن إلهي وليس ملكًا بشريًا .لهذا لقب بـ «نديم الفرقدين».
والفرقدان نجمان في بنات نعش في شمال السماء .وال يمكن مللك بشري أن
يكون موجودًا في شمال السماء .يؤيد هــذا أن صفته «األب ــرش» تشير إلــى أنه
كائن سماوي إلهي .فالبرش هو البرص .والبرص ،كمرض أبيض جاف وغير
سيال ،مرتبط بشمال السماء .أمــا جنوب السماء ،فمرتبط بــاألمــراض السيالة
كالحميات .ويبدو أن ملوك الحيره ّسموا أبناءهم جذيمة على اسم هذا الكائن
اإللهي ألنه كان ربًا معبودًا عندهم.
* شاعر فلسطيني

