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لبنان

لبنان

على الغالف

ُ
ُ
أنيس نقاش ...وعود العاصفة
وليد شرارة
«كـ ـ ــان عـ ـم ــري س ـب ــع سـ ـن ــوات ع ـنــدمــا
ش ــارك ــت ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى ف ــي ت ـظــاهــرة
تـ ـض ــامـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ـ ــرت قـ ـ ـ ــرب م ــدرسـ ـت ــي،
املـ ـق ــاص ــد ،م ــع امل ـن ــاض ـل ــة ال ـج ــزائ ــري ــة
جـمـيـلــة ب ــوح ـي ــرد ،ب ـعــد ص ـ ــدور ق ــرار
م ــن س ـل ـط ــات االس ـت ـع ـم ــار ال ـفــرن ـســي
بـ ــإعـ ــدام ـ ـهـ ــا .وص ـ ـلـ ــت امل ـ ـس ـ ـيـ ــرة ال ــى
س ــاح ــة ال ـش ـه ــداء ولـ ــم أع ـ ــرف بـعــدهــا
كـيــف أع ــود ال ــى م ـنــزلــي» .كــانــت هــذه

املـشــاركــة الخطوة األول ــى فــي مسيرة
أنيس النقاش النضالية ،التي كثيرًا
م ــا ق ــادت ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـن ــزل الـعــائـلــة
ّ
واألحبة ،وهو من قضى عشر سنوات
فــي السجون الفرنسية بعد محاولة
اغتياله لشهبور بختيار ،آخر رئيس
وزراء ل ـش ــاه إيـ ـ ـ ــران ،ف ــي ف ــرن ـس ــا فــي
 .1980فــي سنة  ،1968وكــان فــي الــ16
من العمر ،وبينما كــان يقوم بواجب
ال ـع ــزاء فــي بـيــت أح ــد ال ـج ـيــران ،سمع
ق ـصــة س ـي ــدة فـلـسـطـيـنـيــة م ــن مـخـيــم

فلسطين لم تكن بنظر
مجرد قضية
أنيس
ّ
شعب شرد من أرضه
من قبل استعمار
استيطاني إحاللي

شاتيال تعرضت لالعتقال والتعذيب
من قبل املكتب الثاني اللبناني آنذاك،
ال ــذي ك ــان يــاحــق ابـنـهــا الـعـضــو في
حــركــة ف ـتــح .صـعــق أن ـيــس ملــا سمعه،
وق ــرر الــذهــاب مــع أصــدقــاء لــه لــزيــارة
املخيم ومعرفة املزيد ّ
عما جــرى« .ما
ُ
رأيته في املخيم ،ومن أحوال أهله ،كان
كافيًا ألق ــرر االنـضـمــام إلــى فـتــح .كان
لـفـتــح تنظيم نــاشــط فــي «امل ـقــاصــد»،
وأصـ ـبـ ـح ــت بـ ـس ــرع ــة أحـ ـ ــد أع ـض ــائ ــه
ال ـب ــارزي ــن» .فـلـسـطــن أض ـحــت قضية

أنيس األولى واألخيرة ،حمل السالح
في صفوف ثورتها وأسهم في جميع
معاركها ،وجمعته بقادتها وكوادرها
ومـنــاضـلـيـهــا صـلــة أخــويــة وروح ـيــة،
إل ــى درج ــة أن ــه ق ــال ،بـعــد خــروجــه من
ّ
ومضي سنتني على اغتيال
السجن،
القائد الرمز خليل الوزير« :لقد فقدت
أب ــي ال ـث ــان ــي» .ل ـكــن فـلـسـطــن ل ــم تكن
بنظر األخ مــازن ،وهو األسم الحركي
ألنيس فــي فتح ،مجرد قضية شعب
ش ـ ـ ّـرد م ــن أرض ـ ــه م ــن ق ـب ــل اس ـت ـع ـمــار
(أرشيف)

ابراهيم األمين

أنيس النقاش وحلم «وحدة الجهاديتين»
اس ـت ـي ـط ــان ــي إح ـ ــال ـ ــي ،بـ ــل ال ـس ــاح ــة
املــركــزيــة ف ــي صـ ــراع ش ـعــوب املنطقة
ال ـعــرب ـيــة واإلس ــام ـي ــة ض ــد الـهـيـمـنــة
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة وال ـغ ــرب ـي ــة،
وج ـ ــزءًا ال ي ـت ـجــزأ م ــن ن ـضــال شـعــوب
العالم الثالث ضد هذه الهيمنة .هذه
االقتناعات قادته ،بني أسباب أخرى،
إل ــى امل ـشــاركــة م ــع مـنــاضـلــن أمميني
بينهم كــارلــوس ،فــي عملية احتجاز
وزراء ن ـفــط دول «أوب ـ ـ ــك» ف ــي فيينا
عــام  ،1975وإلــى التماهي الكامل مع
الثورة اإلسالمية في إيــران التي كان
بني أسبابها تحالف نظام الشاه مع
الكيان الصهيوني.
ف ـل ـس ـط ــن ،كـ ـعـ ـن ــوان مل ـع ــرك ــة ت ـحــريــر
امل ـن ـط ـقــة م ــن ال ـه ـي ـم ـنــة اإلم ـبــريــال ـيــة،
ج ـم ـع ــت أنـ ـي ــس الـ ـنـ ـق ــاش بــال ـش ـه ـيــد
مـحـمــد صــالــح الـحـسـيـنــي وبمحسن
رف ـ ـيـ ــق دوس ـ ـ ـ ــت ومـ ـحـ ـس ــن رض ــائ ــي
وجــال الـفــارســي وغيرهم مــن كــوادر
الثورة في إيران وقادتها .وقد اتضح
مــع مــرور الــزمــن ،وثـبــات الجمهورية
اإلســامـيــة على موقفها املـبــدئــي من
القضية الفلسطينية وخيار املقاومة
وم ـن ــاه ـض ــة ال ـس ـي ـط ــرة اإلم ـبــريــال ـيــة
على املنطقة ،واألثمان الباهظة التي
تكلفتها ومــا زالــت نتيجة لذلك ،دقة
رؤي ـ ـتـ ــه وص ــواب ـي ـت ـه ــا .وق ـ ــد تــوث ـقــت
عالقته بعد خــروجــه مــن السجن في
فــرن ـســا س ـنــة  1990بـ ـق ــادة امل ـقــاومــة
اإلسالمية في لبنان ،وفــي مقدمتهم
ال ـش ـه ـيــد ال ـح ــاج ع ـم ــاد م ـغ ـن ـيــة ،بعد
أن عــرف ـهــم ف ــي مـقـتـبــل ش ـبــاب ـهــم في
أواخ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ورأى فــي
ت ـجــرب ـت ـهــم ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة
اس ـت ـمــرارًا مـتـطــورًا لتجربة املـقــاومــة
الفلسطينية ،ونـمــوذجــا ُيحتذى في
فلسطني وبـقـيــة ب ـلــدان املنطقة التي
تعرضت للغزو واالح ـتــال كالعراق
وجزء من سوريا.
لقد آمــن األخ مــازن بوعود العاصفة،
الثورة الفلسطينية ممثلة بفتح عند
انطالقتها ،حاله كحال آالف املناضلني
والشهداء الفلسطينيني واللبنانيني
وال ـ ـعـ ــرب واألمـ ـمـ ـي ــن ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا
ت ـض ـح ـيــات ه ــائ ـل ــة م ــن أج ـ ــل ت ـحــريــر
فلسطني واملنطقة من براثن السيطرة
ال ـغ ــرب ـي ــة  -ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،وتـحـقـيــق
تـ ـطـ ـلـ ـع ــات شـ ـع ــوبـ ـه ــا فـ ـ ــي ال ـ ــوح ـ ــدة
والنهضة والعدالة االجتماعية .وهي
ستبقى نصب أعــن األح ــرار والـقــوى
ّ
الحية في هذه األمة حتى تحققها.

فكرة أن فلسطني تحتاج الى كل جهد ممكن ،جعلت أنيس النقاش
يفكر في كل ما هو صعب وحتى مستحيل .واحد من االمور التي
أخذت من عقله وبحثه من دون الوصول الى جهد متكامل ،فكرة
مواجهة الفتنة االميركية في العالم االسالمي بمشروع ّ
سماه «وحدة
الجهاديتني».
ّ
كان أنيس حاسمًا في تبنيه ملوقع الثورة االسالمية االيرانية والقوى
املقاومة امللتصقة بها في مشروع تحرير فلسطني .كان من الذين
ّ
بكروا في اعتبار الجهادية االسالمية الشيعية ركنًا اساسيًا في
معركة التحرير الكبرى .وهو لم يكن يشعر بأن طبيعة العقيدة التي
حكمت الثورة في ايران ستكون مانعًا امام قيام تحالف عربي -
إسالمي ،ليس باملعنى الجغرافي أو العرقي ،بل باملعنى العقائدي،
أي بإمكان قيام تحالف بني معتنقي الفكر الجهادي االسالمي
ومعتنقي الفكر القومي العربي ،وأن بمقدور هذا التحالف أن يمحو
فكرة هواجس االقليات الطائفية أو حتى العقائدية ،ويتيح قيام جبهة
كبيرة تنتشر على طول العالم العربي واالسالمي وتتيح الوصول

الدوام ما يرويه من تجارب
على
كان له ّ
ّ
َ
تؤكد أن تبدل حملة الرايات ال يلغي
أن القضية االساس تبقى إزالة إسرائيل
الى آلية تنهي حكمًا االحتالل الصهيوني لفلسطني ،وتحرر العالم
العربي من أنظمة تابعة لالستعمار الغربي.
كتحد ،هو ما رافق صعود الجهادية
ما استجد امام أنيس وآخرين
ٍ
السنية مع خروج مجموعات كبيرة من رحم االخوان املسلمني أو
الفرق السلفية وانضوائها في معارك ذات طابع تحرري .لم يكن
أنيس معجبًا على االطالق بالتحالف بني تنظيم القاعدة والحكومات
الغربية في مواجهة االتحاد السوفياتي ،لكنه كان مقتنعًا بأهمية
حصول تحوالت كبيرة تقود الى جعل «القاعدة» منخرطًا بصورة
مباشرة في املعركة الكبرى ضد االحتالل االميركي وضد إسرائيل
على وجه الخصوص.
ومع تعزز وجود تنظيم «القاعدة» ونفوذه بني قواعد الشباب
ّ
الجهادي السني ،وأمام تخاذل القيادة التقليدية للقوى االسالمية
السنية ،جاءت غزوة  11ايلول وما تالها من معارك كبرى في العراق
وأفغانستان ومناطق أخرى من العالم العربي واالسالمي .لم يكن
أنيس ليبرر ما قام به «القاعدة» ،خصوصًا ضرب أهداف ذات طابع
مدني ،لكنه لم يكن ليدين مثل هذه االعمال إن كانت ّ
تصعب على
االميركيني معاركهم ضد الشعوب العربية واالسالمية .وما تبادر
الى ذهنه في ذلك الحني ،هو كيفية استغالل املواجهة بني الغرب
بقيادة أميركا وحلفائها العرب ،وبني تنظيم القاعدة بفروعه كافة،
من أجل ّ
جر الحركة الجهادية السنية الى قلب املواجهة مع اسرائيل

الوداع الصعب يا «أنيس» فلسطين
منير شفيق
رحــل أنـيــس نـقــاش على يــد كــورونــا،
وهــو الــذي نــذر نفسه ليرحل شهيدًا
ط ـ ـ ـ ــوال خـ ـمـ ـس ــن عـ ــامـ ــا م ـ ــن ح ـي ــات ــه
ّ
ً
مناضال مجاهدًا وبوصلته متجهة
ّ
إلى فلسطني .ولم يبدل تبديال .فهو
شهيد بنيته بالرغم من غدر كورونا
اللعني.
ّ
ً
مثل أنيس نقاش جيال من اللبنانيني
والـ ـع ــرب ،جـعــل بــوصـلـتــه النضالية
ت ـحــريــر األم ـ ــة ووح ــدت ـه ــا وم ـقــاومــة
ال ـه ـي ـم ـن ــة اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط ف ـ ــي ال ـ ـثـ ــورة
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ل ـيــس دع ـم ــا للشعب

الفلسطيني فـحـســب ،وإن ـم ــا أيـضــا،
بل وأساسًا ،باعتبار قضية فلسطني
لبنانية  -عــربـيــة ،س ــواء بـســواء كما
هي بالنسبة إلى الفلسطيني.
عندما بدأ أنيس نقاش رحلة العمر
ال ـك ـفــاح ـيــة م ــن خـ ــال االن ـ ـخـ ــراط في
فـتــح وال ـث ــورة الفلسطينية ،لــم يكن
هنالك شــيء اسـمــه منظمة التحرير
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة «امل ـ ـم ـ ـثـ ــل الـ ـش ــرع ــي
وال ــوح ـي ــد» ،وإن ـمــا ك ــان فـقــط هنالك
قـ ـضـ ـي ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا
قضية العرب األولى واملركزية .وكان
هنالك منظمة التحرير الفلسطينية،
والفصائل الفلسطينية ،التي تعتبر
ف ــي مـنـطـلـقــاتـهــا :فـلـسـطــن جـ ــزءًا من

الوطن العربي ،والشعب الفلسطيني
ج ــزءًا مــن األم ــة الـعــربـيــة .بــل ك ــان من
امل ـس ـت ـه ـج ــن ذك ـ ــر الـ ـنـ ـظ ــرة ال ـق ـطــريــة
القائلة :بـ«الفلسطنة» فلسطينيًا ،أو
الـتــي تعتبر االنـتـســاب الـقـطــري ،في
األقطار العربية ،هو انتساب للقطر
ً
أوال .وم ــا ك ــان ألح ــد أن ي ـ ّ
ـردده ــا ،إذ
كــان جيل أنيس نقاش من لبنانيني
وعرب ّ
يردون عليها ّ
بقوة ليس بلغة
ال ـق ـلــم وال ـل ـس ــان ،وإن ـم ــا بـلـغــة الـفـعــل
وبــذل الــدم ونيل الشهادة في القتال
ضد العدو الصهيوني.
كـ ــان ج ـيــل ال ـش ـب ــاب ال ــذي ــن ف ــي عمر
أن ـ ـيـ ــس نـ ـ ـق ـ ــاش ،واملـ ـتـ ـطـ ـلـ ـع ــون إل ــى
التغيير والنهضة والتحرر والعدالة

االجتماعية ،وكان أنيس في املقدمة،
يجدون الطريق إلى الثورة في بالدهم
أو في البالد العربية تمر عبر الكفاح
م ــن أجـ ــل ف ـل ـس ـطــن .ف ـهــم أص ـ ــاء في
الثورة الفلسطينية ٍّ
كأي من أبنائها
الـفـلـسـطـيـنـيــن .ب ــل يـمـكــن ال ـق ــول إن
أنيس نقاش وأبناء جيله ،وبعضهم
لم يصل إلى العشرين عامًا بعد ،قد
أخذوا يقودون التظاهرات ويعبئون
زم ــاء ه ــم ف ــي ال ـث ــان ــوي ــات لـيــذهـبــوا
إل ـ ــى مـ ــراكـ ــز ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ،وي ـت ــوج ـه ــوا
جنوبًا للمشاركة في ّ
صد أي عدوان
صـهـيــونــي ف ــي أوائ ـ ــل الـسـبـعـيـنـيــات
على العرقوب أو كفرشوبا وغيرهما
من القرى والبلدات.

أنيس نقاش كان بارزًا ومتميزًا بهذا
الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـش ـ ّب ــاب ــي امل ـم ـت ـلــئ وع ـيــا
ثـ ــوريـ ــا ،واملـ ـت ــرف ــع ع ــن ك ــل مـصـلـحــة
ذاتـيــة تبحث عــن مستقبل مــن خالل
شهادة علمية ،أو من خالل عمل في
دولـ ــة م ــن دول ال ـخ ـل ـيــج .ل ـقــد أصـبــح
امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـش ـخ ـصــي ك ـلــه خــاضـعــا
للثورة الفلسطينية ،ومــا يتبع ذلك
من تضحيات واستشهاد.
وكـنـ َـت فــي ذلــك الــوقــت ،إن سألت عن
َ
أنـ ـي ــس ل ــوج ــدت ــه ج ـ ــاء إل ـ ــى ب ـي ــروت
وغ ــادره ــا إل ــى ال ـج ـن ــوب ،أو الـجـبــل،
فــي ال ـحــرب األهـلـيــة ،فـهــو دائ ـمــا هنا
وه ـن ــاك وه ـنــالــك .فـنـشــاطــه ك ــان ليل
ّ
ّ
ن ـه ــار ال ي ـك ــل وال ي ـم ــل .وكـ ــان ط ــوال

ً
أوال ،بالتوازي مع مواجهة مركزة ومنسقة ومدروسة ضد قوات
االحتالل االميركي في العراق أو أي منطقة اخرى من العالم العربي
واالسالمي.
في تلك السنوات التي ضجت فيها النقاشات الصعبة ،كان أنيس
يطرح االشكالية الصعبة واملعقدة ،بل املستحيلة ،وكان سؤاله :أال
يمكن لعنوان تحرير فلسطني أن يكون هو منطقة التفاهم املشتركة
بني الجهاديتني السنية والشيعية ،ما يجعل العالم كله ينشغل في
مواجهة اقوى جبهة عربية – اسالمية من شأن توحدها هزيمة
االحتالل االميركي واسقاط عروش االنظمة العميلة للغرب والشروع
في خطوات كبيرة نحو تحرير فلسطني؟
سيكون من الصعب اليوم استعادة كل النقاشات التي جرت حول
هذه الفكرة في كل االماكن والعواصم والعقول املعنية .لكن أنيس،
الذي أحزنه السلوك غير املنطقي للتنظيمات السلفية في العراق
وسوريا والجزيرة العربية ،لم يكن شديد السرور بحالة «التقوقع»
التي ظهرت على قوى شيعية في العراق تحديدًا .وكان نقاشه
َ
وسجاله عنيفني مع هؤالء ،وحتى مع االيرانيني وحزب الله .وكان
يرى في التطرفني خطرًا مشتركًا فيه أهوال تفوق بكثير أهوال
ّ
أي تحالف جهادي بني الفرقتني املقاتلتني عند الجهاديني السنة
والشيعة.
لم يكن أنيس متهورًا كما يعتقد بعض من كان يسمع صوته
مرتفعًا .لكنه مات وهو يرفض منطق التسويات الجانبية في هذه
املنطقة أو تلك .وكان البارز في محطته السياسية االخيرة ،اقترابه
من منطق التالزم بني شعاري التحرير والتغيير الداخلي .ولم
يكن يقبل او يبرر الصمت على موبقات حكومات وانظمة وقوى
وشخصيات ملجرد انها تعلن تأييدها للمقاومة .ولم يكن يخفي
حماسته ودعمه لفكرة العمل املقاوم الداخلي بموازاة املعركة الكبرى
في مواجهة جيوش االحتالل واالستعمار .وهذا ما جعله يبدو
في بعض االحيان كمن أخذ مسافة من االستراتيجيات الكبرى،
علمًا بأنه لم يفته يومًا ،أن حماية قدرات املقاومة وقوتها في لبنان
وفلسطني يجب أن تبقى أولوية رئيسية ،لكنه كان يؤمن بوجود
إمكانية ملواءمة ما ،بني فكرتي التحرير والتغيير ،ولو تطلب االمر
بعض التضحيات وبعض القسوة ايضًا.
ّ
شكل املناضل االممي أنيس النقاش حلقة واصلة بني ثالثة أجيال
شاهدة على املعركة الكبرى في وجه االحتالل الصهيوني وداعميه
وحلفائه في املنطقة والعالم .وكان له على الدوام ما يرويه من تجارب
وأن ّ
تؤكد أن مواجهة االستعمار هي الثابت الوحيدّ ،
تبدل َ
حملة
الرايات ال يلغي أن القضية االساس تبقى إزالة إسرائيل باعتبارها
مصدر الشرور التي تصيب شعوبنا.
رحل أنيس فجأة ،لكن أفكاره السجالية ستبقى حاضرة من زاوية
حث الناس على التفكير كل يوم ،في ابتداع آليات وأطر وطرح افكار
تجمع شمل األمة ،وتقودها نحو نصر أكيد.

(مروان
طحطح)

ّ
حياته مـمــارســا وقــائ ـدًا مـيــدانـيــا ،إل
فــي العشر سـنــوات التي قضاها في
ال ـس ـج ــن ل ـت ــأخ ــذ ن ـشــاط ـي ـتــه ج ــوالت
ّ
فــي الـثـقــافــة دراسـ ــة وتـعــلـمــا وق ــراءة
وتثقفًا ،ليعود بعدها مع التقدم في
بداية األربعينيات من عمره ،ليصبح
م ــن امل ـن ــاظ ــري ــن ف ــي أجـ ـه ــزة اإلع ـ ــام
وال ـ ـ ـنـ ـ ــدوات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـم ــا ي ـمـ ّـس
الـفـلـسـفــة ،وع ـلــم الـسـيــاســة وال ـحــرب،
وإدارة ال ـ ـصـ ــراع واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة.
وق ــد أخ ــذ اه ـت ـمــامــه بــالـبـعــد األم ـنــي
مـســاحــة واس ـعــة مــن وع ـيــه ونـشــاطــه
واهتماماته.
أنـيــس نـقــاش كــان مــن األوائ ــل الــذيــن
ال ـت ـق ـطــوا أه ـم ـيــة الـ ـث ــورة اإلســام ـيــة

ف ــي إيـ ـ ـ ــران .ال م ــن ن ــاح ـي ــة أهـمـيـتـهــا
ب ــان ـت ــزاع إيـ ـ ــران م ــن ب ــراث ــن طــاغــوت
الـ ـ ـش ـ ــاه واإلم ـ ـبـ ــريـ ــال ـ ـيـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة
ف ـح ـس ــب ،وإن ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا وب ــال ــدرج ــة
األول ـ ــى بــاع ـت ـبــارهــا ثـ ــورة حـضــاريــة
أعادت لإلسالم مكانته في السياسة
الــدول ـيــة .وق ــد رك ــز وب ـص ــورة مبكرة
وعيًا يــدرك أهمية الثورة اإلسالمية
فـ ــي إيـ ـ ـ ــران ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ال ـق ـض ـيــة
الفلسطينية .وهــذا الــوعــي هــو الــذي
ذه ــب بــأنـيــس ن ـقــاش إل ــى أن يصبح
رمـ ـ ـ ـزًا ع ــرب ـي ــا ل ـب ـن ــان ـي ــا فـلـسـطـيـنـيــا،
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـج ـه ــد الـ ـ ـث ـ ــوري الـ ــذي
وضـعـتــه إي ــران مـنــذ ال ـيــوم األول من
ث ــورت ـه ــا ف ــي الـ ــوقـ ــوف م ــع فـلـسـطــن

ومواجهة العدو الصهيوني.
ل ـ ـقـ ــد أث ـ ـب ـ ـتـ ــت ع ـ ـ ـشـ ـ ــرات ال ـ ـس ـ ـنـ ــن أن
ال ـج ـم ـه ــوري ــة اإلس ــامـ ـي ــة م ــن ج ـهــة،
وامل ـقــاومــة اإلســام ـيــة فــي لـبـنــان من
ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وم ــده ـم ــا ي ــد ال ـت ـعــاون
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك والـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ــم لـ ـلـ ـمـ ـق ــاوم ــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،ون ـ ـص ـ ــرة ال ـق ـض ـي ــة
الفلسطينية ،أن إي ــران بقيت الدولة
الــوحـيــدة فــي الـعــالــم الـتــي ال تعترف
بالكيان الصهيوني وشرعية وجوده
فـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،بـ ــل أص ـب ـح ــت ال ـي ــوم
العدو األول ،في نظر أميركا ،للكيان
ال ـص ـه ـي ــون ــي .ب ــل أص ـب ـح ــت امل ـعــركــة
املـفـتــوحــة اآلن ب ــن أم ـيــركــا والـكـيــان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي مـ ـ ــن جـ ـ ـه ـ ــة ،وم ـ ـحـ ــور

امل ـقــاومــة م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،ه ــي الـتــي
س ـت ـقــرر م ـص ـيــر فـلـسـطــن واملـنـطـقــة
لعشرات السنني القادمة .األمــر الذي
يثبت أن أنيس نقاش  -بوجوده في
قلب املعركة فــي فلسطني ،ومــن أجل
فلسطني ،سواء أكان موقعه في لبنان
أم ضمن محور املقاومة عمومًا ،وال
س ـي ـمــا إيـ ـ ــران وس ــوري ــة  -كـ ــان نــافــذ
الـ ـنـ ـظ ــرة م ـح ــاف ـظ ــا عـ ـل ــى ال ـب ــوص ـل ــة
ّ
املصوبة إبرتها إلى القدس
الحقيقية
ويافا وحيفا وعسقالن.
ف ــرحـ ـم ــة ال ـ ـلـ ــه عـ ـل ــى أن ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاش،
وأسـكـنــه فسيح جـنــانــه .وق ــد خسره
لـبـنــان وخ ـســرتــه فـلـسـطــن ،وخـســره
محور املقاومة.
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لبنان

لبنان
في الواجهة

على الغالف

ُ
انا ابن فلسطين ما هتفت غيرها
محمود فقيه
«آه يا حكام العرب
يا رب يصينب جرب
عم بيصفوا القضية
بالحلول السلمية
قولوا للرؤسا قولوا
قولوا لكل امللوك ّ
هالثورة ما بتتصفى
الجماهير على صفا»
(أول معرفتي ب ــاألخ أنـيــس النقاش
كان يهتف بهذه األغنية في مسيرة
طــابـيــة حــاشــدة اسـتـنـكــارًا للهجوم
الـ ــذي شـنـتــه قـ ــوات ال ـن ـظــام األردنـ ــي
بهدف تصفية الوجود الفلسطيني
امل ـس ـلــح وم ـن ـعــه م ــن م ـم ــارس ــة عمله
الفدائي على حدود فلسطني املحتلة،
وذلك عام  ،1970في ما عرف يومذاك
بحوادث أيلول األسود).
ل ـســت ف ــي وارد ك ـتــابــة س ـيــرة ذات ـيــة
لـلـفـقـيــد ال ـك ـب ـيــر ،ف ـقــد ت ـك ـلــم ه ــو عن
تاريخه وكتب عنه في أكثر من مكان.
بل أريد أن أتكلم عن بعض الصفات
التي كــان يتمتع بها هــذا الـنــوع من
الثوار الذين يستحقون الدخول في
ضمائر الـشـعــوب ،وخــاصــة األجيال
ال ـ ـشـ ــابـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـتـ ــوق إل ـ ـ ــى ال ـع ـم ــل
الجهادي والتغييري والنهضوي.
 -1كــان أنيس عاشقًا ذاب في عشقه
حـ ـت ــى غ ـ ـ ــاب وشـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـك ـ ــأس ح ـتــى
الثمالة ،بال تردد وال مواربة ،بعكس
ما يفعل أنصاف وأربــاع العاشقني،
فال تدري بني يدي الحديث عنه عما
تتكلم .أعن العاشق أم عن املعشوق أم
عن العشق الذي يمارسه العاشقون
مــن دون تجشم جهد التفسير .فلم
ً
ي ـك ــن أنـ ـي ــس م ـم ــن «ي ـض ـع ــون ِرجـ ــا
ً
فــي الـبــور ورج ــا فــي الـفــاحــة» ،كما
ورد فــي أم ـثــال ال ـفــاحــن .ول ــم يرتد
ّ
يخبئ الطقم
الـبــزة العسكرية وهــو
والـ ـك ــراف ــات ف ــي م ـك ــان م ــا وراء خط
القتال .ولــم يكن من ثوريي املقاهي
واملكاتب وأروقة املؤتمرات ،بل عاش

وداعًا أبا المزن
لــم ّ
أؤبــن أح ـدًا مــن قبل ،وأنــا العبد الفقير .فما
ُ ّ
لي والقوالن .لذا فلي ِعني الله ،وأنا ها هنا أقف
ألقول شيئًا في عمالق .نعم عمالق .لقد عاش
ّ
محلقًا عاليًا شامخًا طائرًا في آفــاق املعمورة
ّ
كلها.
نـعــم ،لقد كــان عامليًا .لقد كــان عامليًا بعشقه،
ّ
وهــو الــو ِلــه البشوش ،برشاقة روحــه واتــزانـهــا.
مبهور بفنون وكذلك ُيبهرك بفنون.
رب ـم ــا إن ــي أف ـت ـقــد امل ـت ـن ـبــي اآلن .لـيـتــه ه ــا هنا
ليسعفني ألرثيك يا أبا املزن.
ســأفـتـقــدك وأن ــدب نـفـســي ،ألن ــي لــم أدرك ّقبل
رحيلك تلك املعاني والقيم والنماذج التي تجلت
بك.
ليتني قلت لك وداعًا وطبعت قبلة على جبهتك
الوضاءة.
مــن ع ــرف أن ـيــس ن ـقــاش حـقــا ول ــم يـعـشـقــه...ال
يعرف العشق.
فقدناك أخًا حبيبًا وستبقى لنا أستاذًا وملهمًا
وفخرًا.
حسني الكاظمي  -الكويت

قضية النضال والـثــورة بكل جسده
وف ـكــره وروحـ ــه .ك ــان ال يستطيع أن
يجلس مستكينًا في صفه الدراسي
ف ــي م ــدرس ــة امل ـق ــاص ــد ،بـيـنـمــا هـنــاك
ح ــرب تـشـنـهــا الـ ـق ــوات االســرائـيـلـيــة
الـغــازيــة على الجبهات العربية في
حزيران  ،1967فقفز عن سور املدرسة
ال ـعــالــي وذهـ ــب ال ــى مـنــزلــه وأحـضــر
ج ـه ــاز تــرانــزي ـس ـتــور لـيـتــابــع مـســار
امل ـع ــرك ــة .ل ــم ي ـكــن يـكـتـفــي ب ــأن هـنــاك
أحزابًا كبيرة وتنظيمات فلسطينية
قادرة على القيام بالواجب الوطني،
بــل أق ـنــع ق ـيــادة «ف ـتــح» بتشكيل ما
ُس ّمي يومها «تنظيم أنصار الثورة
الفلسطينية» عـلــى ام ـتــداد الساحة
الطالبية ،للقيام بواجب الدفاع عن
حــق ال ـثــورة الفلسطينية فــي العمل
من األراضي اللبنانية.
ثـ ـ ــم فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة الح ـ ـ ـقـ ـ ــة ،أي ب ـعــد
االج ـت ـي ــاح االس ــرائ ـي ـل ــي عـ ــام ،1978
أسـهــم فــي تشكيل مــا سـ ّـمــي «حــركــة
ل ـب ـنــان ال ـع ــرب ــي» و«ق ـ ــوات األرض»،
ب ـم ـشــاركــة م ـج ـمــوعــات م ــن املـنــاطــق
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــاف ــة ،س ـع ـيــا لـتــأسـيــس
إط ــار ملـقــاومــة لبنانية مسلحة غير
خاضعة لتوازنات القوى االقليمية
وال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـكـ ّـبــل حــركــة
االحـ ـ ـ ــزاب ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الفلسطينية بمرجعياتها ومصادر
تمويلها املختلفة .لكن هذه املحاولة
فشلت ،لعجز الراعي الفلسطيني عن
مواكبتها حتى النهاية ،ورضوخه
لـ ـضـ ـغ ــوط ش ـ ـتـ ــى ،ك ـ ـ ــان م ـ ــن ب ـي ـن ـهــا
ضـغــوط الـسـفــارة الـســوفـيــاتـيــة .وقــد
كـ ـ ــان لـ ـه ــذه ال ـت ـج ــرب ــة أثـ ـ ــر م ـه ــم فــي
إنـضــاج وعــي مـقــاوم لــدى املـئــات من
الشباب املدرب الذي أسهم في مرحلة
الحـ ـق ــة ب ـ ـ ــدور ك ـب ـي ــر ع ـب ــر ال ـت ـحــاقــه
بــال ـحــركــات امل ـق ــاوم ــة ال ـت ــي تشكلت
بعد االجتياح االسرائيلي عام ،1982
حاملني تجربتهم وأسلحتهم التي
ّ
خ ــل ـف ــوه ــا ف ــي بـ ـي ــوت وم ـخ ــاب ــئ فــي
الجنوب املحتل .وال يجوز التغاضي
عـ ــن ال ـت ـج ــرب ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة امل ـم ـي ــزة
التي خاضتها هــذه املجموعة التي
ك ــان أن ـيــس أســاس ـيــا ف ــي تشكيلها،
وال ـت ــي كــانــت ت ــوأم ــا مل ــا ك ــان يـسـ ّـمــى
الكتيبة الطالبية لحركة فتح .فهي
حملت إرثــا معاديًا للحرب األهلية،
داعيًا الــى السعي بكل قــوة إليقافها
ومنع تـمـ ّـددهــا ،والتركيز على قتال
الـعــدو الصهيوني .وقــد كــان مؤيدًا
للسياسة التي كان ينتهجها االمام
م ــوس ــى الـ ـصـ ــدر الـ ـ ــذي ب ـ ــذل أق ـصــى
ً
جـهــده وص ــوال ال ــى إع ــان االض ــراب
ع ــن ال ـط ـعــام مل ـحــاولــة ال ـض ـغــط على
األف ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى جـ ــان ـ ـبـ ــي خـ ـط ــوط
الـتـمــاس الـقـتــالــي العملي والنفسي
املتخيل ،لــوقــف االقـتـتــال والـحــد من
ال ـط ـم ــوح ــات غ ـيــر ال ـع ـقــان ـيــة ،الـتــي
ثبت أنـهــا كــانــت ج ــزءًا مــن توجهات
إقليمية ودولية بعيدة عن الشعارات
املطروحة .فكانت العالقة مع حركة
أمـ ـ ــل ب ـش ـخ ــص ال ـش ـه ـي ــد مـصـطـفــى
ّ
شـ ـ ـم ـ ــران ال ـ ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان م ــطـ ـلـ ـع ــا ع ـلــى
ظروف النهضة االسالمية في إيران
ومواكبًا لها.
ومـ ـ ــن م ــوقـ ـع ــه الـ ـب ــاح ــث دائـ ـ ـم ـ ــا عــن
اشتباك مع العدو الصهيوني ،سعى
ال ــى تــأس ـيــس إطـ ــار تـنـظـيـمــي س ـ ّ
ـري
فــي قــرى الشريط اللبناني املحاذي
ّ
للحدود الفلسطينية .لكن األحــداث
امل ـت ـس ــارع ــة ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا مـنـطـقــة
ال ـشــريــط ب ـعــد ع ــام  1976حـ ـ ّـدت من
تطور هذا املشروع.
ً
ل ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا أن ـي ــس م ـن ـف ـصــا عــن
قـضـيــة ال ـن ـض ــال وال ـع ـمــل الـنـضــالــي
الجاد الذي انخرط فيه حتى النخاع،

الحريري  -باسيل:
معيار  2016أو ال حكومة
بعد السجال المتبادل
بينه ورئيس الجمهورية
ميشال عون قبل
أسبوعين ،أتى السجال
األحدث مع النائب
جبران باسيل ،مباشرة
وبالواسطة ،كي ينبئ
ّ
ّ
بتعذر تمكن الرئيس
المكلف سعد الحريري
من تأليف حكومته في
مدى قريب
نقوال ناصيف

(مروان طحطح)

منذ الـيــوم األول الــذي تعرفنا عليه
فـ ـي ــه ،ح ـت ــى الـ ـي ــوم الـ ـ ــذي فـ ـ ــارق فـيــه
الـحـيــاة الــدنـيــا معلنًا استحقاقيته
إلجازة طويلة.
 -2لـيــس بــإمـكــانــك الـتـعــامــل مــع هــذا
الـنــوع مــن الــرجــال الــذي ينتمي اليه
أن ـي ــس ال ـن ـق ــاش ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى خلفية
ً
نمطية تم تشكيلها عنه ،وبناء على
امل ـع ـلــومــات الــديـنـيــة أوال ـطــائ ـف ـيــة أو
العرقية أو الجهوية ،كذلك ً
بناء على
انتماءاته الحزبية والتنظيمية ،أو
ً
بناء على عالقته بشخصية ما أو قوة
سياسية ما .هو دائمًا االنسان القلق
ال ــذي يبحث عــن الحقيقة والـصــدق
ووض ــوح الـهــدف تحت سقف شديد
االرتفاع ،يعبر فيه الى آفــاق واسعة
من الخيال الثوري والطموح املتدفق
لتحقيق االنجاز .فهو املسلم الباحث
املسيحيني
عــن سبل تأمني انـخــراط
ّ
فـ ــي ال ـع ـم ــل الـ ـ ـث ـ ــوري .وه ـ ــو ال ـســنــي
املـ ــدافـ ــع ع ــن ال ـش ـي ـعــة والـ ــداعـ ــي ال ــى
تشكيل جـهــاديـتــن شيعية وسنية
ملواجهة الهجمة االستعمارية .وهو
اللبناني ال ــذي يـقــاتــل فــي فلسطني،
وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ال ـ ـ ـ ــذي ي ـع ـل ــم أن ال
إمـكــانـيــة لـتـحــريــرهــا مــن دون األم ــة.
وه ــو الـعــربــي ال ـنــاصــري ال ــذي وجــد
ضــال ـتــه ف ــي االمـ ـ ــام ال ـخ ـم ـي ـنــي وفــي
إيــران االسالمية .وهــو العربي الذي
طرح فكرة التشبيك بني عناصر األمة
امل ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــن الـ ـع ــرب واإلي ــران ـي ــن
واألتــراك ،خاصة في منطقة املشرق،
ألن ال مستقبل آمنا لبالدنا من دون
شبكة أمان إقليمية يجد فيها جميع

األطراف من أهل املنطقة مصالحهم.
وهو املقاوم الذي ال يستكني العتبار
محور املقاومة منتصرًا ،وبالتالي ال
يقبل بأنه «قد كفى الله املؤمنني شر
القتال» ،بل يريد من جميع االفــراد،
على اختالف مواقعهم ومستوياتهم
العلمية والثقافية ،واملؤسسات على
ّ
تنوعها ،أن يسهموا ،كــل على قــدره
ومــن مــوقـعــه ،فــي صناعة االنتصار
وت ـم ـت ـي ـنــه .وهـ ــو ال يـ ــرى ح ــرج ــا في
تــوجـيــه الـنـقــد ال ــى الـ ّجـمـيــع ،معتبرًا
أن عـمـلـيــة ال ـن ـقــد ال ـب ــن ــاء ه ــي األداة
الناجعة في خدمة الجهد العام الذي
تخوضه االمة.
 -3كان أنيس االستراتيجي الواضح
ّ
يضيع املوقف االستراتيجي
الذي ال
خ ـ ــدم ـ ــة لـ ـتـ ـكـ ـتـ ـيـ ـك ــات شـ ـعـ ـب ــوي ــة أو
مكاسب صغيرة ال تغني وال تسمن.
بــل يــرى الـصــورة الــواسـعــة للمعركة
بكل خطوطها وتفاصيلها ،ويــدرك
أين تقع اتجاهاتها الحاسمة ،وكيف
يـمـكــن ص ـنــاعــة الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة
لتحقيق االنتصار التاريخي .ولكن ال
يعتبر أن املعارك الصغيرة غير ذات
أه ـم ـيــة ،ويـمـكــن خـســارتـهــا ألسـبــاب
واه ـ ـيـ ــة ،بـ ــل ي ـع ـت ـبــر أن ال ـت ـفــاص ـيــل
الـصـغـيــرة قــد تحمل مـعــانــي كبيرة،
وأن امل ـعــارك الصغيرة تــراكــم هزائم
ك ـب ـي ــرة اذا ل ــم ت ـج ــر إدارت ـ ـهـ ــا بـعـقــل
تكتيكي سليم.
 -4اعـتـبــر الـفـقـيــد الـكـبـيــر أن ملعركة
تـحــريــر فلسطني ال ـقــول الـفـصــل في
ع ـم ـل ـيــة ن ـه ــوض األم ـ ــة واك ـت ـســاب ـهــا
وزنـ ـهـ ــا االس ـت ــرات ـي ـج ــي بـ ــن األم ـ ــم.

واذا لــم تجهز الـعــدة والـعـتــاد لهذه
العملية الكبيرة والصعبة والشاقة،
ً
ف ــا ي ـم ـكــن ل ـهــا أن ت ـن ـظــر ،أوال الــى
نـفـسـهــا ب ـعــن ال ــرض ــى ،وثــان ـيــا هي
ال ي ـم ـك ـن ـه ــا أن تـ ـ ـخ ـ ــرج ط ــاق ــاتـ ـه ــا
الدفينة والخير الرابض في أعماق
نفوس أبنائها من دون الدخول في
أتونها ،والـتــي ال يمكن الــولــوج في
معركة النهوض الشامل والتنمية
والتصنيع وتحقيق االستقالل عن
ال ـن ـف ــوذ ال ـغ ــرب ــي اال ف ــي خـضـمـهــا.
وهذه املعركة التي يجب مواصلتها
حتى النصر ،والتي يمكن أن تتعرف
األمة الى نفسها من خاللها ،وتنشئ
محاور تحالفاتها وتحدد جبهات
أعدائها ودرجات عدائهم .لذلك كان
الـتـحــاقــه بـصـفــوف حــركــة الـتـحــريــر
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي« ،ف ـ ـتـ ــح»،
الـتــي كــانــت تــؤكــد أدبـيــاتـهــا املبكرة
شعارات مثل «فتح ديمومة الثورة
والـعــاصـفــة شعلة الـكـفــاح املـسـلــح»،
أو «ف ـت ــح ط ـل ـي ـعــة ال ـ ـثـ ــورة ال ـعــرب ـيــة
الـشــامـلــة» .لــذلــك ،فـقــد ك ــان االنـتـمــاء
الـ ـ ــى «ف ـ ـتـ ــح» ي ـع ـن ــي االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ال ــى
عنصر التثوير الذي خلفته الهزيمة
داخل الوجدان العربي .وهو انتماء
الـ ــى قـ ــوة ش ـع ـب ـيــة ع ـم ـي ـقــة الـ ـج ــذور
داخ ــل الشعب الفلسطيني ،يحظى
بــرعــايــة م ـحــور امل ـقــاومــة الـنــاصــريــة
فــي الـقــاهــرة .وهــو الــذي تـحــول بعد
مـعــركــة ال ـكــرامــة ف ــي ع ــام  1968الــى
ب ــرك ــان م ــن الـ ـث ــورة والـ ـتـ ـح ــدي .مــن
هـنــا فـقــد ك ــان االن ـت ـمــاء ال ــى «فـتــح»
ً
دخ ــوال مـبــاشـرًا فــي مـعــركــة نهوض
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األمة .وقد كان شخصيًا على عالقة
مـمـيــزة مــع ال ــرم ــوز الـنـضــالـيــة كــافــة
ف ــي ح ــرك ــة «ف ـ ـتـ ــح» ،ال ــذي ــن س ـب ـقــوه
بمعظمهم الــى الـشـهــادة فــي سبيل
ق ـض ـي ـت ـهــم ال ـ ـعـ ــادلـ ــة .وكـ ـ ــان ألن ـيــس
رص ـي ــد ن ـض ــال ــي ف ــي ح ــرك ــة «ف ـت ــح»
أسهم من خالله في تمتني العالقات
مـ ــع ال ـ ـثـ ــورة االس ــامـ ـي ــة ال ـنــاه ـضــة
مند بــدايــة انتصارها ،ثــم كذلك في
م ــرح ـل ــة االن ـت ـف ــاض ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
الثانية داخل األرض املحتلة.
 -5لقد أدرك أنيس باكرًا أهمية وضع
كل طاقات األمــة في معركة التحرير
وتحقيق االستقالل الشامل ،فكانت
ع ــاقـ ـت ــه ب ــال ـش ـه ـي ــد م ـح ـم ــد ص ــال ــح
ال ـح ـس ـي ـن ــي ،املـ ـبـ ـك ــرة مـ ـن ــذ أواسـ ـ ــط
السبعينيات من القرن املاضي ،الذي
ت ـعــرف م ــن خــالــه ال ــى أهـمـيــة إي ــران
داخـ ــل األمـ ــة وم ــا تـخـتــزنــه م ــن قــوى
ث ــوري ــة فــاع ـلــة وقـ ـ ــادرة ع ـلــى إح ــداث
تغيير جذري للعالقة بني القوى ،إذا
مــا ق ـ ِّـدر لثورتها الـنـصــر .وقــد كانت
لـحـظــة ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة االســام ـيــة
ع ــام  1979لـحـظــة ف ــرح ع ـ ــارم ،تــأكــد
فيها لكل الوطنيني أن عصرًا جديدًا
قــد ب ــدأ ،ف ـســارع ال ــى االل ـت ـحــاق بهذا
امل ـشــروع ال ـثــوري وق ــدم التضحيات
الكبيرة أمام هذا االنتماء.
رح ـم ــك ال ـل ــه أي ـه ــا امل ـج ــاه ــد الـكـبـيــر،
وأح ـس ــن مـ ـث ــواك .نـشـهــد أن ــك أبـلـيــت
بـ ـ ـ ً
ـاء ح ـس ـن ــا ،وكـ ـ ّـرسـ ــت ح ـي ــات ــك فــي
سـبـيــل م ـب ــادئ وق ـيــم ال ـحــق وال ـعــدل
والـحــريــة ...ونسأل الله أن يحتسبك
شهيدًا إنه سميع مجيب.

على التوالي أبــرزت مواقف الرئيس
املكلف سعد الحريري في  14شباط،
ثم رئيس التيار الوطني الحر جبران
باسيل في ّ 21شباط ،أن من الصعوبة
ب ـم ـكــان ت ــوق ــع إب ـص ــار ح ـكــومــة على
ّ
يتصوره كل منهما لها.
النحو الذي
ليس اشتباكهما االخـيــر اال صــورة
ّ
مكملة ل ــذاك الــدائــر فــي قـصــر بعبدا
بني رئيس الجمهورية ميشال عون
والحريري على املادتني  53و 64من
الدستور ،والنطاق املحدد لكليهما
في مراحل تأليف الحكومة .الواضح
ان االشتباكني املتوازيني ،الدستوري
والسياسي ،ال يقتصران على تأليف
حكومة اختصاصيني ملهمة محددة
ف ــي سـتــة اش ـهــر كـمــا ي ـقــول الــرئـيــس
امل ـك ـلــف ،ب ــل ي ـت ـجــاوزان ـهــا ال ــى سبل
ادارة السنتني االخيرتني من العهد،
ب ــل ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ادق ،الـ ــى املــرح ـلــة
الـتــالـيــة الن ـت ـهــاء ال ــوالي ــة ك ــي يكونا
الـحــاضــريــن الفعليني عـ ّلــى ارضـهــا.
وق ـ ــد ي ـح ـم ــل ه ـ ــذا الـ ـت ــوق ــع ال ـب ـعــض
على الـقــول ان االشتباك الدستوري
واجهة لالشتباك السياسي ليس اال.
االهم املعلوم في ذلك ،الذي ال يقتصر
ع ـل ــى ع ـ ــون وب ــاسـ ـي ــل ،ان ال يـسـمــح
ل ـل ـحــريــري ب ــأن ي ـك ــون «ال ـس ـيــاســي»
الــوحـيــد فــي حـكــومــة اختصاصيني
في الحقبة الغامضة املقبلة.
ً
ل ـيــس خــاف ـيــا أن كـ ــا م ــن ال ـحــريــري
وبــاس ـيــل ي ـع ـ ّـول عـلــى ظـهـيــر داخـلــي
حــديــدي يــدعـمــه فــي املــواجـهــة قبالة
اآلخر .املفارقة االولى ان هذا الظهير

هو الثنائي الشيعي :الرئيس نبيه
ب ـ ّـري ظهير الــرئـيــس املـكـلــف ،وحــزب
ال ـل ــه ظـهـيــر رئ ـي ــس ال ـت ـي ــار الــوطـنــي
الحر .بذلك تنشأ مفارقة ثانية هي
ان ال ـث ـن ــائ ــي ي ــدي ــر ت ـ ـ ــوازن الـ ـص ــراع
القائم ما بني الرجلني دونما تغليب
اح ــدهـ ـم ــا ع ـل ــى اآلخـ ـ ـ ــر ،ودون ـ ـمـ ــا ان
يـتـسـبــب ه ــذا «الـ ـت ــواط ــؤ» الـشـيـعــي،
االيـجــابــي فــي ظــاهــرهّ ،فــي خــاف ما
ب ــن بـ ـ ّـري والـ ـح ــزب .وف ـ ــرا املـســاكـنــة
م ــا ب ــن ال ـطــرفــن ،وت ــرك ــا لــاشـتـبــاك
الدستوري إمــرار الــوقــت .فيما ُعـ ّـدت
مـبــادرة رئـيــس الـبــرملــان أنـهــا تضمر
َ
تأييدًا للحريريَ ،بــان وقــوف االمني
العام للحزب السيد حسن نصر الله
في كلمته االخيرة الى جانب رئيس
الجمهورية.
مــع أن ــه مـصــر عـلــى تــألـيــف حكومته
ك ـمــا ي ـت ـصـ ّـورهــا ه ــو وب ـش ــروط ــه ،ال
ُيحسد الــرئـيــس املكلف على مــا هو
عليه اآلن ،مــن غير أن ُيـعـ ّـد مهزومًا
بعد في معركة قد تكون طويلة .منذ
تـكـلـيـفــه ي ـك ــون ان ـق ـضــى ح ـتــى أمــس
ارب ـع ــة اش ـه ــر .م ــدة اع ـت ــاد الـحــريــري
أرقامًا مشابهة لها .حكومته االولى
( )2009اح ـت ــاج ــت الـ ــى  135ي ــوم ــا،
والـ ـث ــانـ ـي ــة ( )2016الـ ـ ــى  45ي ــوم ــا،
والـثــالـثــة ( )2019الــى ثمانية اشهر
وسـ ـت ــة ايـ ـ ـ ــام .وم ـ ــن غ ـي ــر امل ـس ـت ـب ـعــد
ان ت ـس ـجــل رابـ ـع ــة ح ـكــومــاتــه الــرقــم
ال ـق ـيــاســي ف ــي ظ ــل ال ـع ـن ــاد امل ـت ـبــادل
ع ـلــى ش ــروط ــه ،ك ـمــا ش ـ ــروط رئـيــس
الجمهورية ورئيس التيار الوطني
الحر.
في ظاهر ما يحدث اآلن أن الخالف
الناشب هو على التوزير املسيحي،
ّ
يتفرع منه ،املرتبط بحصتي
مع ما
رئيس الجمهورية والرئيس املكلف
َ
وم ـ ـ ــن ي ـس ـ ّـم ــي الـ ـ ـ ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن
ّ
َ
ومــن يوافق او ال يوافق ،وتوزعهما
الحقائب .أفصح رئيس الجمهورية
عن املشكلة بداية ،ثم جهر بها ضمنًا
الحريري في خطاب  14شباط ،قبل
أن ينضم الى الحملة باسيل في 21
شباط تحت عنوان عريض ،ربما لم
يكن يحتاج الــى مثل هــذا االتـســاع،
هو حقوق املسيحيني.
مـنــذ مـطـلــع ال ـع ـهــد ،ف ــي الحكومتني
االولـيــن اللتني ترأسهما الحريري،
كــان هــذا املــوضــوع فــي صلب خالفه
م ــع بــاس ـيــل م ــن غ ـيــر ان ي ـط ـفــو الــى
ال ـس ـط ــح ،ب ـعــدمــا حـجـبـتــه الـتـســويــة
الرئاسية التي أبرماها.

في حكومة  ،2016لم يسع الحريري
الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـلـ ــى وزيـ ـ ـ ـ ــر م ـس ـي ـحــي
ثـ ـ ـ ــان (غ ـ ـ ـطـ ـ ــاس خـ ـ ـ ـ ــوري ب ـ ـعـ ــد جـ ــان
اوغاسبيان) اال بعد تخليه عن مقعد
ّ
سني انتقل الى التيار الوطني الحر
ّ
(ط ــارق الـخـطـيــب) .حـيـنــذاك تــوزعــت
املقاعد املسيحية ال ــ 13االخــرى على
التيار الوطني الحر ( 9وزراء) وحزب
الـقــوات اللبنانية ( 3وزراء) وامل ــردة
(وزي ــر واح ــد) .فــي الحكومة الثانية
عام  2019حصل التيار على الحصة
الكبرى ( 9وزراء) وتقاسم االفــرقــاء
املسيحيون التوزير املسيحي املتبقي
( 4وزراء ل ـحــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة
ووزي ــر ل ـل ـمــردة) .ام ــا املـقـعــد االخـيــر،
وكــان ارثوذكسيًا حلت فيه فيوليت
خ ـي ــر الـ ـل ــه ،ف ـك ــان ــت ل ــه قـ ـص ــة :طـلــب
مسيحيًا في مقابل
الحريري مقعدًا
ّ
ت ـن ــازل ــه ع ــن م ـق ـعــد س ــن ــي ذهـ ــب الــى
حسن ّ م ــراد ممثل الـلـقــاء الـتـشــاوري
الـ ـ ـس ـ ــن ـ ــي امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــاوئ لـ ــرئ ـ ـيـ ــس تـ ـي ــار
املستقبل .على ص ــورة مــا حــدث في
مقايضة  ،2016دار التفاوض :مقعد
في مقابل آخر .إصرار الحريري على
خـيــر ال ـلــه وزيـ ــرة مسيحية يـعـ ّـوض
مــا خـســره  -وك ــان ه ــذا ال ــذي خسره

حكومة ما تبقى
من العهد ال حكومة
اختصاصيين

حتميًا تحت وطأة ضغوط حزب الله
ّ
الــداعــم للقاء الـتـشــاوري  -حــتــم عقد
اجـتـمــاع بينه وبــاسـيــل فــي حضور
املــرشـحــة لـلـتــوزيــر وزوج ـه ــا الــوزيــر
السابق محمد الصفدي انتهى الى
َّ
ات ـفــاق م ـفــاده اآلت ــي :ت ــوزر خـيــر الله
في حصة الرئيس املكلف في مقعد
ارثوذكسي على ان ُت َ
حسب في الوقت
نفسه في حصة التيار الوطني الحر،
ب ـمــا ي ـع ـنــي ان ـه ــا ت ـم ـثــل ت ـقــاط ـعــا ما
بــن االث ـن ــن .فــي ح ــال ن ـشــوء خــاف
ف ــي مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ــا ب ــن كتلتي
امل ـس ـت ـق ـبــل والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـحــر
 -وت ـع ـهــد ال ـح ــري ــري وب ــاس ـي ــل أن ال

ظهيران شيعيان يحميان توازن اشتباك الحريري  -باسيلّ :بري لألول وحزب الله للثاني (هيثم الموسوي)

ِّ
تصوت الى جانب الثاني.
يختلفا -
لــذا قيل حينذاك إن كتلة باسيل في
ح ـكــومــة ال ـح ــري ــري ض ـ ّـم ــت اك ـث ــر من
الـثـلــثُ .1+ع ـ ّـدت مؤلفة مــن  11وزي ـرًا
و 9 :2/1وزراء مسيحيني لباسيل +
مراد  +صالح غريب  +خير الله .أما
املـقــاعــد املسيحية الخمسة االخــرى
فذهبت الــى حــزب الـقــوات اللبنانية
( 4وزراء) واملردة (وزير واحد).
ف ــي م ــا جـ ــرى اب ـ ــان ت ــأل ـي ــف حـكــومــة
 ،2019ت ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاءل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــري ف ــي
مفاوضاته مع حليفه اللدود وقتذاك
بــاس ـيــل :أن ــا رئ ـيــس حـكــومــة لـبـنــان،
أال يـسـعـنــي تـسـمـيــة وزي ــر مسيحي
واح ــد؟ ك ــان وال ــدي يـسـ ّـمــي اكـثــر من
وزير مسيحي.
أجـيــب :ب ّـلــى ،فــي مقابل التخلي عن
مقعد سني.
اح ـ ـتـ ــج اي ـ ـضـ ــا عـ ـل ــى ح ـ ـصـ ــول ح ــزب
الـقــوات اللبنانية على اربـعــة وزراء،
فـيـمــا ُي ـح ـ َـرم هــو مــن وزي ــر مسيحي
مجانًا.
ّ
صحت الوقائع تلك في خالل تأليف
حكومة وحدة وطنية ،تشارك فيها
ال ـك ـتــل ال ـن ـيــاب ـيــة ت ـب ـعــا ألح ـجــام ـهــا.
وه ــو مــا ح ــدث مــع حـكــومـتــي 2016
و .2019عـ ـل ــى ان مـ ــا ي ـس ـت ـع ـيــدهــا
اآلن ،اع ـت ـق ــاد رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة،
ك ـمــا رئ ـي ــس ال ـت ـيـ ُـار الــوط ـنــي ال ـحــر،
أن ثـ ـم ــة قـ ــاعـ ــدة ث ـ ّـبـ ـت ــت فـ ــي مـطـلــع
الـ ـعـ ـه ــد ،م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزة س ـل ـف ــا أحـ ـج ــام
الحكومات التالية فــي العهد الــذي
سيرافقه طــوال مدته الحريري كما
أرس ـ ــت ال ـت ـســويــة ال ــرئ ــاس ـي ــة .قــالــت
ُ
الـ ـق ــاع ــدة تـ ـل ــك ،وط ـ ّـبـ ـق ــت بــان ـت ـظــام
ف ــي الـحـكــومـتــن االول ـي ــن بـمــوافـقــة
الـحــريــري رئيسهما ورض ــاه بدليل
إبصارهما النور تبعًا للمتفق عليه:
ُي ّ
سمي املسيحيون وزراء هــم مثلما
ّ
ُيـســمــي االفــرقــاء اآلخ ــرون وزراء ه ــم
وف ــق االح ـج ــام الـسـيــاسـيــة الـقــائـمــة،
مع تأكيد حصة رئيس الجمهورية.
فــي ظــل حكومة اختصاصيني على
ّ
يتغير سوى
نحو مــا يــدور اآلن ،لــم
القليل مع ثبات القاعدة في حسبان
رئيس الجمهورية على االقل :ما دام
حــزبــا الـكـتــائــب والـ ـق ــوات اللبنانية
والتيار الوطني الحر واملسيحيون
املستقلون لــن يتمثلوا فــي حكومة
اختصاصيني ،لرئيس الجمهورية
 صاحب التوقيع الدستوري االخير أن ي ـس ـ ّـم ــي وزراء الـ ـط ــائـ ـف ــة ،ال ــىالحصة املعروفة املحددة للمردة .في
اجتماعاته مع عون ،حمل الحريري
ل ــوائ ــح ف ــي الـحـصــة املـسـيـحـيــة الـتــي
يريدها لنفسه كونه هو الذي يؤلف
حكومة اختصاصيني ال مكان فيها
ل ـ ــوزراء حــزبـيــن او سـيــاسـيــن :مــرة
يريد خمسة وزراء  -اكثر من نصف
الحصة  -ومرة يريد الوزراء التسعة
ج ـم ـي ـع ـهــم ،وم ـ ــرة ه ــو ال ـ ــذي يـسـ ّـمــي
لرئيس الجمهورية وزراءه.
يحدث ذلــك كله بعد حصول الخلل
االول واالهـ ــم واألف ـظ ــع ف ــي امل ـب ــادرة
الـفــرنـسـيــة ،اذ ي ـجـ ّـردهــا مــن مغزاها
الـ ـفـ ـعـ ـل ــي :حـ ـك ــوم ــة اخ ـت ـص ــاص ـي ــن
يترأسها غير اختصاصي بشهادة
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــده ـ ـ ــور املـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي شـ ــركـ ــاتـ ــه
ون ـج ــاح ــات ــه االق ـت ـص ــادي ــة وامل ــال ـي ــة،
ورئيس حزب هو ايضًا رئيس كتلة
نـيــابـيــة كـبـيــرة وأح ــد الــذيــن اشـتــرط
الرئيس ايمانويل ماكرون إبعادهم
عنها ،ومـســؤول كبير هــو ونـظــراؤه
 وماضي املدرسة التي يتسلح بهاـف االول املتهمون
 فــي مقاعد الـصـ ّبانهيار الدولة وتفشي الفساد فيها
وتخريبها وإفالسها.
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لبنان

لبنان
قضية اليوم

ّ
القاضي عقيقي يصحح خطأه ...بخطيئة:
جميع المتظاهرين إرهابيون!
ّادعى ّ
مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية القاضي فادي
عقيقي على  ٣٥مدعى عليه من
متظاهري طرابلس بموجب مادتين
ّ
معلقتين قانونًا (ال ُيعمل بهما)
مع مواد أخرى خارجة عن صالحيته،
كتحقير رئيس الجمهورية ،وأحالهم
التحقيق العسكري
على قاضي
ّ
مارسيل باسيل .غير أن باسيل ،وقبل
أن ُينهي االستجواب ،اكتشف الخطأ،
فأحاله على النيابة العامة العسكرية
لتصحيحه .لكن األخيرة أعادته مع
ادعاء ّ
مشدد بجرائم اإلرهاب وجناية
السرقة ،ضد جميع الموقوفين.
القاضي فادي عقيقي ّ
صحح خطأه
بخطيئة
رضوان مرتضى
املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون ف ــي ط ــراب ـل ــس لـيـســوا
ـن .مـهـمــا كـيــل م ــن اتـهــامــات
إر ّه ــاب ـي ـ ّ
ُ
ضدهم ،فإنها لن تظهرهم بما ليسوا
عليه .ورغــم ادعــاء ّ
مفوض الحكومة
لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى ٣٥
مدعى عليهم بجريمة اإلرهاب ،وهي

ٌ
وصـمــة يريد القاضي فــادي عقيقي
إسقاطها لترهيب باقي املتظاهرين،
ّ
مع أنه لم يكتف بها ،بل أضاف إليها
تـهـمــة ج ـنــايــة ال ـســرقــة ب ـحــق جميع
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ،ل ـك ـن ــه لـ ــن ي ـن ـج ــح فــي
تكريسها .وهــذا االدعــاء بغوغائيته
ّ
ُي ـ ـشـ ــكـ ــل ت ـ ـ ـطـ ـ ــورًا خـ ـطـ ـيـ ـرًا فـ ـ ــي ق ـمــع
االحتجاجات االجتماعية ويتجاوز
الخطوط الحمر للحريات العامة.
ك ـ ـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ـ ــوفـ ـ ـ ـ ــون ي ـ ـخ ـ ـض ـ ـعـ ــون
لالستجواب قبل أن يرتكب عقيقي
ً
خطأ ناجمًا عن جهل تام بالقانون،
بـ ـحـ ـس ــب وصـ ـ ـ ــف أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـحـ ــامـ ــن،
عـبــر ّادع ــائ ــه عـلــى جـمـيــع املــوقــوفــن
ب ـم ــوج ــب املـ ــادتـ ــن  ٣٠٩و  ٣١٠مــن
قانون العقوبات املتعلقتني بتشكيل
ّ
ّ
عصابات ،علمًا بــأن القانون ُيعلق
ب ـص ــورة مــؤق ـتــة تـطـبـيــق امل ـ ــواد من
 ٣٠٨إلــى  ٣١٥مــن قــانــون العقوبات.
ادع ـ ـ ــى الـ ـق ــاض ــي ع ـق ـي ـق ــي ب ـمــوجــب
هاتني املادتني ،على الرغم من أنهما
ّ
مــن امل ــواد املـعــلـقــة بحسب الـقــانــون،
وأحـ ـ ـ ــال املـ ـل ــف مـ ــع املـ ــوقـ ــوفـ ــن إل ــى
قاضي التحقيق العسكري مارسيل
بــاسـيــل .ك ــان ه ـنــاك  24مــوقــوفــا في
املـلــف (مــن أصــل  ٣٥مــدعــى عليهم)،
اسـتـجــوب بــاسـيــل  23منهم مــا عــدا
األخ ـ ـيـ ــر ل ـك ــون ــه م ـص ــاب ــا ب ـك ــورون ــا
ليترك ستة مــوقــوفــن بسند إقــامــة.
وبعد انتهائه من االستجوابّ ،
تنبه
ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـ ّيــق إل ـ ــى ال ـخ ـط ــأ فــي
االدع ــاء ،ومــع أنــه لــم ينه استجواب
املــوقــوفــن ،أع ــاد املـلــف إل ــى النيابة
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة ل ـت ـص ـح ـي ــح

من الواضح أن عقيقي
استشعر أن باسيل كان
يتجه لترك الموقوفين،
فقرر تشديد االدعاء

ّ
ال ـخ ـطــأ بـ ــاالدعـ ــاء .غ ـيــر أن الـنـيــابــة
ال ـع ــام ــة ّ
ردت امل ـل ــف ب ـعــد تـصـحـيــح
الخطأ ،كمن يقوم بإجراء انتقامي،
ب ـح ـيــث شـ ـ ـ ّـددت االدع ـ ـ ــاء وتـ ّ
ـوس ـعــت
ب ــه ب ـمــوجــب امل ـ ــادة  ٣٣٥م ــن قــانــون
العقوبات (تشكيل جمعية أشــرار)،
م ـع ـطــوفــة ع ـل ــى امل ــادت ــن ال ـخــام ـســة
والـ ـ ـس ـ ــادس ـ ــة م ـ ــن ق ـ ــان ـ ــون اإلرهـ ـ ـ ــاب
ال ـ ـتـ ــي تـ ـص ــل ع ـق ــوب ـت ـه ــا ال ـق ـص ــوى
إلــى اإلعـ ــدام .لـيــس هــذا فـحـســب ،بل
أض ــاف إليها جناية امل ــادة  ٦٣٨من
ّ
قانون العقوبات املتعلقة بالسرقة

ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ق ـي ــام أحـ ــد امل ــوق ــوف ــن
بسرقة بـ ّـوابــة حــديـ ُـديــة مــن السرايا
حيث باعها لبائع خردة .هذا الفعل
ُ
اعتبر جناية .والالفت أن عقيقي لم
ّ
ُ
ـوف وآخ ــر ،بــل شمل
يـمــيــز بــن مــوقـ ٍ
الجميع.
ال ــوص ــي ع ـلــى ال ـق ــان ــون ارت ـك ــب عــدة
مـ ـخ ــالـ ـف ــات .ادعـ ـ ـ ــى بـ ـم ــوج ــب م ـ ــواد
قــانــونـيــة معلق الـعـمــل فـيـهــا ،مــع أن
ّواجـ ـب ــه االط ـ ـ ــاع ق ـب ــل االدع ـ ـ ـ ــاء .كـمــا
أنـ ــه اعـتـبــر أف ـع ــال جـمـيــع املــوقــوفــن
مـ ـتـ ـس ــاوي ــة ومـ ـشـ ـم ــول ــة بـ ــأوصـ ــاف
( مروان بو حيدر)

ّ
اإلرهــاب والسرقة ،مع أن واجبه كان
يفرض عليه إن كــان قــد قــرر االدعــاء
على  ٣٥شخصا أن ُي ِّ
حدد من منهم
َ
ارتـ ـكـ ــب ج ـ ــرم اإلره ـ ـ ـ ــاب ومـ ـ ــن مـنـهــم
ارتكب جرم السرقة .هكذا بات جميع
املتظاهرين املوقوفني متهمني بجرم
اإلرهاب والسرقة.
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـق ــول امل ـح ــام ــي
م ـ ــازن ح ـط ـيــط لـ ـ ـ «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،وه ــو
ّ
أحـ ــد امل ـح ــام ــن امل ـك ــل ـف ــن م ــن نـقــابــة
امل ـح ــام ــن ف ــي بـ ـي ــروت ب ــال ــدف ــاع عن
املــوقــوفــن« :ه ــذه امل ــرة األولـ ــى التي
نـ ـص ــادف ح ــادث ــة ك ـه ــذه م ـن ــذ ال ـع ــام
 ،٢٠١٥ت ـ ــاري ـ ــخ بـ ـ ــدء م ـت ــاب ـع ــة ه ــذه
املـ ـلـ ـف ــات» .ح ـط ـيــط الـ ـ ــذي يـسـتـغــرب
ع ــدم اط ــاع م ـف ـ ّـوض الـحـكــومــة على
ال ـق ــوان ــن ي ــؤك ــد ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار»« :لـقــد
دأب مـفـ ّـوض الحكومة على االدع ــاء
ب ـش ـك ــل عـ ـش ــوائ ــي عـ ـل ــى امل ــوق ــوف ــن
مـ ــن دون الـ ــرجـ ــوع ال ـ ــى ال ـن ـصــوص
القانونية املرعية اإلج ــراء» ،معتبرًا
ّ
أن «مــا حصل مـحــاولــة لشيطنة أي
ً
تحركات مطلبية مستقبال ،بالرغم
مــن أن النيابة الـعــامــة العسكرية لم
ً
تـتـحــرك ،م ـثــا ،بـعــد حــادثــة الليلكي
االخيرة ،التي ذهب ضحيتها قتيل،
ُ
واستخدمت فيها قذائف آر بي جي».
ً
وأضــاف حطيط قائال« :جــرم جناية
السرقة الــذي عــاود القاضي عقيقي
االدعاء بموجبه يخرج عن صالحية
ّ
املحكمة العسكرية» ،معتبرًا أن «من
الواضح استشعار ّ
مفوض الحكومة
ّ
أن قاضي التحقيق كــان يتجه لترك
امل ــوق ــوف ــن ،م ــا دفـ ـع ــه إل ـ ــى ال ـت ـشــدد
باالدعاء الجديد ،خاصة أنه لم تبرز
معطيات جــديــدة فــي امللف تجيز له
ذلك».
ّ
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن م ـ ـ ــواد
االدع ـ ـ ــاء ال ـت ــي ُّادعـ ـ ــي ف ـي ـهــا ،إضــافــة
إلـ ــى اإلره ـ ـ ـ ــاب ،ه ــي م ـح ــاول ــة الـقـتــل
وإضــرام النار (املــادة  )٥٨٧وتشكيل
عصابات مسلحة (امل ــادة )٣١٠-٣٠٩
ومعاملة قــوى األمــن بالشدة (املــادة
 )٣٨١واملشاركة في تظاهرات شغب
(امل ــادة  )٣٤٦-٣٤٥وأعـمــال التخريب
(امل ـ ـ ــادة  )٧٥١-٧٣٠وت ـح ـق ـيــر رئـيــس
الجمهورية (املادة .)٣٨٤
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«الطاقة» تطلب سلفة خزينة لـ«الكهرباء» :ال أموال لشراء الفيول بعــد نهاية آذار
صار الحديث عن العتمة يوميًا .مع
كل أزمة يحضر شبح العتمة مجددًا.
وهذه المرة كان الموعد مع نفاد
األموال المخصصة لشراء الفيول.
الوزير ريمون غجر يسعى منذ أسبوع
إلى تأمين التوافق السياسي على
إقرار قانون يسمح بإعطاء «كهرباء
مخصصة لشراء
لبنان» سلفة خزينة
ُ
المحروقات .حتى اليوم لم تنجز
المهمة .والمؤسسة تشير إلى أن
سلفة العام الماضي تكفي حتى
نهاية آذار .بعد ذلك ،لن يكون
باإلمكان شراء الفيول ًإذا لم ًتقر
السلفة .ال أحد يملك حال بديال ،وال أحد
يمكنه أن ّ
يتحمل مسؤولية العتمة،
ولذلك فإن ّ
المرجح أن الوقت وحده
ّ
سيسمح بتخطي موانع إقرار السلفة
إيلي الفرزلي
تنص امل ــادة  13مــن مـشــروع مــوازنــة
 2021عـلــى إع ـطــاء مــؤسـســة كهرباء
ل ـب ـنــان س ـل ـفــة خــزي ـنــة بـقـيـمــة 1500
م ـ ـل ـ ـيـ ــار (حـ ـ ـ ــد أق ـ ـ ـصـ ـ ــى) م ـخ ـص ـصــة
ل ـت ـس ــدي ــد عـ ـج ــز ش ـ ـ ــراء املـ ـح ــروق ــات

وت ـســديــد ف ــوائ ــد وأق ـس ــاط ال ـقــروض
لـصــالــح املــؤس ـســة .لـكــن امل ـش ــروع لن
يبصر النور في املوعد الدستوري،
أي قـبــل نـهــايــة  ،2020أو قـبــل نهاية
شهر كانون الثاني ،في حال لم يكن
مجلس النواب قد أنهى مناقشتها.
املهلتان تم تخطيهما ،وبالرغم من
أن رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء أحــالــت
ّ
املعد من قبل وزارة املالية،
املشروع،
ّ
إل ــى ال ـ ـ ــوزراء ل ــاط ــاع عـلـيــه وإبـ ــداء
ّ
مــاحـظــاتـهــم ،إال أن أغـلــب املطلعني
عـلــى امل ـســار الـقــانــونــي والـسـيــاســي،
يستبعد أن يـكــون املجلس النيابي
سيقر القانون ،ألسباب عديدة ،ليس
أبرزها تفضيل معظم الكتل انتظار
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة إلع ـ ــداد مــوازنــة
تتالءم مع برنامجها.
ه ـ ـ ـ ــذا ك ـ ـ ـ ــام ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ف ــي
ال ــدس ـت ــور ،لـكــن الـنـتـيـجــة واح ـ ــدة :ال
موازنة عامة في األفق .وهذا يعني أن
كهرباء لبنان لن تحصل على سلفة
لـشــراء الفيول قريبًا .تلك مشكلة لم
ُيعالجها قــانــون الـصــرف والجباية
عـلــى ال ـقــاعــدة االث ـنــي عـشــريــة ،الــذي
ّ
أقره املجلس النيابي الشهر املاضي.
فــال ـس ـلــف غ ـي ــر م ـش ـمــولــة بــال ـقــاعــدة
االث ـنــي عـشــريــة ،وبــالـتــالــي ال بــد من
إقرارها مجددًا .لكن ألن املوازنة في
خبر كان ،قصد وزير الطاقة ريمون
غجر عني التينة في  17شباط الحالي
لبحث األمــر مــع الرئيس نبيه بــري.
الخبر الرسمي يقول إنه تم التباحث
في االوضاع العامة وشؤون متصلة
بقطاع الكهرباء وعمل وزارة الطاقة.

ً
تـفـصـيــا كــانــت ال ـغــايــة م ــن ال ــزي ــارة
واح ـ ــدة :الـطـلــب م ــن رئ ـيــس املجلس
النيابي املوافقة على تمرير قانون
يجيز إعطاء سلفة ملؤسسة كهرباء
لبنان بقيمة  1500مليار ليرة ،لكي
ت ـت ـم ـك ــن مـ ــن االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي شـ ــراء
ال ـف ـيــول لـ ــزوم م ـعــامــل اإلنـ ـت ــاج .لكن
ال ــرئـ ـي ــس ن ـب ـي ــه ب ـ ــري ك ـ ــان واض ـح ــا
وم ـبــاش ـرًا فــي رف ــض الـطـلــب ،مشيرًا
إلــى أنــه ال يمكن أن يذهب إلــى إقــرار

 1500مليار ليرة ،فيما البلد في حالة
إفالس ،والحكومة ال تزال عاجزة عن
ح ـســم م ـســألــة تــرش ـيــد ال ــدع ــم .كــذلــك
أح ــال غجر إلــى رئـيــس الجمهورية،
مشيرًا إلى أن مفتاح الحل هو تأليف
الحكومة .وأكثر من ذلك ،بعدما سأل
ع ــن ت ــاري ــخ ن ـفــاد الـسـلـفــة ،ق ــال ب ــري:
ّ
مــن هنا حتى نـيـســان ،إذا لــم تؤلف
الـحـكــومــة ،فـلــن ي ـكــون هـنــالــك ال بلد
وال كهرباء .وبالفعل ،لم يتأخر غجر
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غجر لم ّ
يعدل «اتفاق الفيول»
مع العراق
أرسل وزير الطاقة ريمون غجر ،أمس ،مالحظاته على مسودة االتفاق التجاري
املرسلة من العراق ،والتي تتعلق بتزويد لبنان بــ 500ألف طن من الفيول أويل
الثقيل ،مقابل أدوية وسلع لبنانية .وجاءت مالحظات غجر طفيفة من دون أي
تغيير أو إضافة في فحوى االتفاق ،سوى ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي
سابقًا .ويفترض أن تسلك املسودة األخيرة طريق العودة عبر املدير العام لألمن
العام اللواء عباس إبراهيم الى بغداد ،ليتم بعدها تحديد موعد لقاء بني رئيسي
الحكومتني اللبنانية والعراقية ،لتوقيع االتفاق .لكن التوقيع على االتفاقية هو
توقيع ّ
أولي يليه عمل وزاري لبناني لتحديد تفاصيل األدوية والسلع والخدمات
الـتــي يمكن مبادلتها ،ســواء زراعـيــا أم صناعيًا أم صحيًا أم سياحيًا أم في
مجال البناء .بعدها يصار الى عرض املسودة على مجلس الوزراء اللبناني لنيل
موافقته ثم موافقة العراق ،على أن السبيل األخير يكون بإرسال هذا االتفاق
كمشروع قانون الى مجلس النواب للتصديق عليه.
(األخبار)

فــي زي ــارة الرئيس ميشال عــون (19
شـبــاط الـحــالــي) لبحث املـســألــة معه
وإعالمه بنتيجة زيارته لبري .وهذه
ّ
املــرة كــان الخبر امل ــوزع عبر الوكالة
الوطنية أوضــح ،فأشار إلى أنه «تم
خــال اللقاء البحث فــي سبل تأمني
اس ـت ـم ــرار إنـ ـت ــاج م ـعــامــل ال ـك ـهــربــاء
للتيار خالل الفترة املقبلة» ،إضافة
إل ــى إطــاعــه عـلــى «االج ـ ـ ــراءات التي
ات ـخــذت ـهــا مــؤس ـســة ك ـه ــرب ــاء لـبـنــان
إلع ــادة الـتـيــار الـكـهــربــائــي تدريجيًا
ال ــى املـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة بـعــد العطل
الـ ـش ــام ــل ال ـ ـ ــذي أح ــدثـ ـت ــه ال ـعــاص ـفــة
الثلجية التي ضربت لبنان».
لــم ينته البحث باملسألة بـعــد .لكن
تحرك غجر كــان مرتبطًا بالخشية
مــن احـتـمــال عــدم ال ـقــدرة على شــراء
الفيول ،إن لم ّ
تقر السلفة الجديدة.
ف ـب ـح ـســب ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ،الـسـلـفــة
الـ ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ف ــي م ــوازن ــة
ُ
الـعــام  2020ال ت ــزال تستعمل حتى
اليوم؛ إذ إن االنخفاض الشديد في
أسعار النفط أسهم في عــدم صرف
كل السلفة في العام املاضي ،أضف
أن املؤسسة سبق أن أعـ ّـدت برنامج
تـ ـقـ ـن ــن ،ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى تـ ـم ــدي ــد أج ــل
السلفة قدر املستطاع .وبالفعل ،فإن
الفوائض أسهمت في تمويل شراء
الـفـيــول فــي كــانــون الـثــانــي وشـبــاط،
ك ـمــا ُي ـتــوقــع أن تـكـفــي ح ـتــى نـهــايــة
ُ
آذار ،إذا ل ــم ت ـسـ ّـجــل أس ـع ــار الـنـفــط
ال ـعــامل ـيــة امل ــزي ــد م ــن االرتـ ـف ــاع .م ــاذا
بعد ذلــك؟ تقنيًا ،إن لم ُي ّ
قر املجلس
النيابي سلفة جديدة ،فإن املؤسسة

ستكون مضطرة إلى إطفاء املعامل،
خــاصــة أن الـ ــوزارة لــم تـعــد مرتبطة
ب ــأي ع ـقــد ط ــوي ــل األم ـ ــد ،ق ــد يـسـمــح
ب ـتــأخ ـيــر ب ـع ــض ال ــدفـ ـع ــات ،ب ــل هــي
وفق آلية  Spot Cargoتدفع مباشرة
ثمن كل شحنة.
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قضية

ّ
تجار اللحوم :احتكار بمباركة «رسمية»!

(أرشيف)

راجانا حمية
أمـ ـ ــس ،أقـ ـف ــل ال ـق ـص ــاب ــون وأصـ ـح ــاب
امل ـ ــاح ـ ــم مـ ــدخـ ــل وزارة االقـ ـتـ ـص ــاد
وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى م ــواف ـق ــة
ال ــوزي ــر راوول نـعـمــه عـلــى «ال ـس ـمــاح
لشركة سليمان للمواشي بعدم بيع
امل ـ ــواش ـ ــي فـ ــي ال ـ ـس ـ ــوق» .ك ــان ــت ه ــذه
العبارة أكثر مــن كافية لـنــزول هــؤالء
إلــى الطريق بعدما خبروا ،في األيــام
األخ ـي ــرة ،شـ ّـحــا فــي بـيــع املــواش ــي في
السوق ،ما انعكس سلبًا على أعمالهم.
ما كان يعنيهم ،أمــس ،أن يخرج أحد
ويـطـمـئـنـهــم إل ــى ع ــدم ان ـق ـطــاع م ــورد
عيشهم .املطالب محقة ،لكنها ليست
ك ــل ال ـح ـك ــاي ــة .ف ـه ـنــا بـ ــالـ ــذات لـيـســت
القصة قصة امتناع ظرفي ألحد كبار
التجار عن تسليم املواشي للعاملني
ف ــي الـ ـس ــوق ،ب ـق ــدر م ــا ه ــي اس ـت ـعــادة
لقصة أصـحــاب «الـكــارتـيــات» الذين
يــذكــرونـنــا فــي كــل حــن باستغاللهم
مـ ـش ــروع ال ــدع ــم لـ ــإثـ ــراء م ــن ج ـيــوب
الناس .الحكاية بهذه البساطة.
احتجاح «اللحامني» ،أمس ،كان تتمة
لقصة بدأت األسبوع املاضي مع قيام

الضابطة البيطرية في وزارة الزراعة،
بــال ـت ـعــاون م ــع أم ــن ال ــدول ــة ،بـجــوالت
مفاجئة على مــزارع املواشي في عدد
من املناطق ،بعد شكاوى عن احتكار
ي ـم ــارس ــه ب ـعــض ت ـج ــار وم ـس ـت ــوردي
املـ ــواشـ ــي .وقـ ــد ت ــم اسـ ـت ــدع ــاء بـعــض
هـ ـ ـ ــؤالء بـ ـع ــد «ثـ ـ ـب ـ ــوت صـ ـح ــة ب ـعــض
الـ ـشـ ـك ــاوى» ،ع ـلــى م ــا ت ـق ــول م ـصــادر
ال ـ ــزراع ـ ــة .ال ــاف ــت ف ــي ال ـح ـج ــج ال ـتــي
ّ
قدمها املحتكرون لتبرير تكديسهم
امل ــواش ــي «امل ــدع ــوم ــة» فــي املـ ــزارع هو
أن ت ــأخ ــر م ـص ــرف ل ـب ـنــان ف ــي صــرف
الحواالت املالية ،دفعهم إلى االمتناع
عن التسليم خوفًا من الخسارة.
وف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــلّ ،
وج ـ ـه ـ ــت إح ـ ــدى
الـ ـش ــرك ــات ك ـت ــاب ــا خ ـط ـي ــا إل ـ ــى نـعـمــه
ت ـبـ ّـرر فـيــه احـتـكــارهــا وامـتـنــاعـهــا عن
البيع خالل اليومني املاضيني بتأخر
حقوقها لدى مصرف لبنان ،مؤكدة أن
«شحنة شهر  2من عام  2021موجودة
في مزارع الشركة في الشويفات ألننا
وزارة
ل ــم ن ـس ـت ـح ـصــل ع ـل ــى م ــواف ـق ــة ّ
االق ـت ـص ــاد ل ـغــايــة ت ــاري ـخ ــه» .وتـمــنــت
في نهاية الكتاب على نعمه أن يبادر
إل ــى «ح ــل املشكلة مــع مـصــرف لبنان

ل ـت ـفــادي ت ـك ــرار ه ــذا الـتــأخـيــر تـفــاديــا
ألي ضرر معنوي ومادي قد يصيبها
خ ــاص ــة ف ــي عــاقــات ـهــا م ــع امل ــوردي ــن
فــي ال ـخ ــارج وح ـفــاظــا عـلــى سمعتها
وشهرتها التجارية».
إث ــر ذل ــك ،أعـ ــادت ال ـ ــوزارة الـكـتــاب مع
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـق ــول ــه أصـ ـح ــاب
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ،مـ ـشـ ـي ــرة إلـ ـ ــى أن ال ـش ــرك ــة
«ل ـ ــم ت ـس ـت ـح ـصــل ب ـع ــد ع ـل ــى م ــواف ـق ــة
ال ـ ـ ــوزارة ع ـلــى طـلـبـهــا امل ـس ـجــل لــديـنــا
رقـ ــم  2021/2501ب ـت ــاري ــخ  5شـبــاط
الـ ـج ــاري» .وألن ـه ــا ل ــم تـمـنــح املــوافـقــة

وافقت وزارة
االقتصاد على امتناع
ّ
مواش عن تسليم
تجار
ٍ
بضائع مدعومة

بـعــد ،وج ــدت ال ــوزارة أنــه ال يحق لها
«إلزام التاجر ببيع البضاعة املطلوب
دع ـم ـهــا إال ب ـعــد أن تـسـتـحـصــل على
م ــوافـ ـق ــة الـ ـ ـ ـ ــوزارة وبـ ـع ــد الـ ـت ــأك ــد مــن
قـيــام املـصــرف املــركــزي بـصــرف املبلغ
املطلوب بمعامالت الدعم».
بكتابها هــذا ،ارتــأت وزارة االقتصاد
«شــرعـنــة احـتـكــار تــاجــر كـبـيــر» ،على
ما يقول أحــد املطلعني على القضية.
فعلت الـ ــوزارة ذل ــك ،وهــي على درايــة
ت ــام ــة بـ ــأن م ــا ي ـح ـت ـكــره هـ ــذا األخ ـي ــر
اشتراه بأموال الدعم التي تفرض عليه
بيعها في السوق بالسعر املدعوم ،ال
ـاح مــن «كـيــس»
احـتـكــارهــا لجني أربـ ـ ٍ
الدعم .كما ارتــأت أن يتحكم أصحاب
الكارتيالت بلقمة عيش الناس ،وهو
مــا فـعـلــه ه ــؤالء ب ـحــرمــان ال ـســوق من
املواشي ما انعكس ارتفاعًا في أسعار
اللحوم في السوق ،علمًا بأن أمرًا كهذا
ّ
يعرض فاعله للعقاب بسبب مخالفته
قانون حماية املستهلك وارتكابه جرم
االحتكار.
ولـ ـي ــس ب ـع ـي ـدًا عـ ــن املـ ـضـ ـم ــون الـ ــذي
شـ ــرعـ ــن فـ ـي ــه ن ـع ـم ــه اح ـ ـت ـ ـكـ ــار امل ـ ـ ــواد
املـ ــدعـ ــومـ ــة ،الـ ـ ـس ـ ــؤال هـ ـن ــا :مـ ــا الـ ــذي
يدفع وزارة االقتصاد إلــى االحتفاظ
ب ـم ـعــام ـلــة ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى ت ــوق ـي ــع مل ــدة
 16يــومــا؟ وه ــل ه ــذه «اإلق ــام ــة» تأتي
تحت عنوان اإلهـمــال أم ثمة عناوين
أخـ ـ ــرى ...م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن «وزارة
االقتصاد كانت قد وافقت على شحنة
فــي املـعــامـلــة نفسها لـلـشــركــة نفسها
بقيمة مليوني ي ــورو» .فما ال ــذي قد
ُيقال هنا؟
م ـ ــا ي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـق ـ ــال ه ـ ــو أن «ه ـ ــذا
الـتـصــرف خــاطــئ» ،بحسب أم ــن سر
نقابة القصابني ومستوردي وتجار
املواشي الحية ،ماجد عيد ،مستغربًا
أن يكون السوق في أزمة فيما «البقر
في املزارع» .ولئن كان هؤالء يعتبرون
أن ما فعله الوزير «هــو حمايتنا كي
ال نـخـســر أم ــوالـ ـن ــا» ،ول ـك ــن الـطــريـقــة
التي تصرف بها التجار «مرفوضة».
بالنسبة إلى عيد« ،مش إذا فيه ملفني
عــال ـقــن ب ـم ـصــرف ل ـب ـنــان نـمـتـنــع عن
التسليم ،بالوقت اللي عم تحقق فيه
ماليني الدوالرات من الدعم».
«الدنيا أخد وعطا» ،يتابع عيد ،ولذلك
كان «األفضل اليوم أن يأخد هؤالء في
االعتبار أن الوضع ليس بخير» .وفي
هــذا اإلط ــار ،يلفت عيد إلــى أن بعض
التجار يعمدون اليوم مع الدعم «إلى
البيع بسعر غير مــدعــوم» ،فلماذا ال
يسأل السائلون هنا؟

تقرير

ّ
ّبري :إذا لم تؤلف
الحكومة ،فلن
يكون هنالك
ال بلد وال كهرباء

ه ــل سـتـصــل األم ـ ــور إل ــى ه ــذا الـحــد
ً
فعال؟ تؤكد مصادر معنية أن أحدًا
ال يـسـتـطـيــع أن يـتـحـمــل مـســؤولـيــة
العتمة الشاملة ،لكنها مع ذلك تشير
إلى أن األمور لن تكون يسيرة .وهي
ت ــرى أن ــه طــاملــا أن تــألـيــف الـحـكــومــة
ب ـع ـيــد املـ ـن ــال ،فـ ــإن املـ ـخ ــرج سـيـكــون
ّ
مـثــلــث األض ـ ــاع ،أي يـفـتــرض اتـفــاق
الرؤساء الثالثة على السير به ،على
ً
أن يكون اإلخ ــراج تفصيال بعد ذلك
(ع ـل ــى األرجـ ـ ــح ع ـبــر اقـ ـت ــراح قــانــون
ّ
يقدمه نواب تكتل لبنان القوي) .لكن
امل ـصــادر نفسها تتوقع أن ال ينجز
هذا االتفاق إال في اللحظات األخيرة.

ّ
«األميركية» تهدد طالبها :الدفع بدوالر المنصة أو الطرد!
في رسالة إلكترونية تهديدية ،أبلغت
إدارة الجامعة األميركية في بيروت
طالبها بــأن  3آذار املقبل هو املوعد
الـنـهــائــي لـتـســديــد األق ـس ــاط للفصل
الدراسي الثاني (فصل الربيع) وفق
سعر املنصة اإللكترونية ( 3900ليرة
مـقــابــل ال ـ ــدوالر) ،وأن أي تخلف عن
ال ــدف ــع بـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ سـيـعـ ّـرض
ال ـط ــال ــب إللـ ـغ ــاء مـ ـق ـ ّـررات ــه وال ـف ـصــل
م ــن ال ـجــام ـعــة ،ومـنـعــه م ــن الــوصــول
إلـ ـ ــى املـ ـنـ ـص ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة مل ـتــاب ـعــة
مـحــاضــراتــه عــن بـعــد ،وحــرمــانــه من
إجراء االمتحانات.
وك ــان ــت الـجــامـعــة رف ـضــت «ال ـعــرض
واإلي ـ ـ ـ ــداع» ب ــاألق ـس ــاط وفـ ــق الـسـعــر
الرسمي ( 1515ليرة مقابل الــدوالر)
الـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ب ـ ــه ع ـ ــدد م ـ ــن الـ ـط ــاب
ب ـص ـف ـت ـهــم ال ـش ـخ ـص ـي ــة ل ـ ــدى كــاتــب
ال ـع ــدل ،مـنــذ ب ــداي ــة الـشـهــر ال ـج ــاري،
بالتنسيق مع اللجنة القانونية في

الفساد»
«املــرصــد الشعبي ملـحــاربــة
ّ
التي تضم محامني تطوعوا لتبني
م ـع ــرك ــة األقـ ـ ـس ـ ــاط فـ ــي ال ـجــام ـع ـتــن
األم ـي ــرك ـي ــة وال ـل ـب ـنــان ـيــة األم ـيــرك ـيــة.
وبـنــاء عليه ،تتجه اللجنة إلــى رفع
دعــوى «إثبات عرض وإيــداع» خالل
 10أي ــام مــن تــاريــخ تقديم الــدعــاوى.
كما أن تهديد الجامعة وأي إجــراء
ت ـع ـس ـف ــي آخ ـ ـ ــر سـ ـيـ ـك ــون م ــوض ــوع
متابعة قضائية .إذ سيتقدم املحامي
جاد طعمة باسم اللجنة القانونية،
اليوم ،بدعوى أمام القضاء املستعجل
في بيروت للرد على رسالة اإلدارة،
واسـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــدار قـ ـ ـ ــرار قـ ـض ــائ ــي ي ـل ــزم
ال ـجــام ـعــة ب ــال ــرج ــوع ع ــن أي إجـ ــراء
يمكن أن تتخذه بحق الطالب ،تحت
طائلة دفع غرامة إكراهية ،لكون ما
يـحـصــل ب ــن ال ـط ــرف ــن ه ــو اخ ـتــاف
في وجهات النظر وليس اعتداء من
الطالب على الجامعة أو إقدامًا على

مخاصمتها .وقال طعمة لـ«األخبار»
إن «الـ ـع ــن س ـت ـك ــون ع ـل ــى ال ـق ـض ــاء،
والهدف منع انسحاب قــرار الدولرة
إل ــى بــاقــي ال ـجــام ـعــات ال ـتــي تـتــرقــب
م ـ ـ ـ ــاذا س ـي ـح ـص ــل ف ـ ــي ال ـج ــام ـع ـت ــن
لـتـبـنــي عـلـيــه ق ــرارات ـه ــا املستقبلية،
عـلـمــا ب ــأن ال ـجــام ـعــة ال ـخــاصــة تـقــدم

ّ
أي تخلف عن
الدفع بعد  3آذار
ّ
سيعرض الطالب
للفصل من الجامعة

نفسها على أنـهــا مؤسسة ال تبغي
ال ــرب ــح ،وه ــي بــال ـتــالــي تـسـتـفـيــد من
الجنات الضريبية ،أي أنها ال تدفع
الـضــرائــب ،ومــن ثــم تتراجع عــن هذا
املبدأ عند أول مفترق».
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـطــال ـب ـيــة
جاد الهاني قال إن الجامعة رفضت
اس ـتــام األق ـس ــاط بــالـسـعــر الــرسـمــي
م ــن كــاتــب ال ـع ــدل واع ـت ـبــرت أن ـهــا لم
ت ـســدد« ،ل ــذا سـنــرفــع دعـ ــاوى إثـبــات
عرض وإيداع».
ب ـع ــض ط ـ ــاب ال ـج ــام ـع ــة الـلـبـنــانـيــة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة سـ ـلـ ـك ــوا املـ ـ ـس ـ ــار نـفـســه
ال ـ ــذي سـلـكــه أق ــران ـه ــم ف ــي الـجــامـعــة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم «ع ـ ــرض
وإي ـ ـ ــداع» ل ــدى كــاتــب ال ـع ــدل ،اب ـتــداء
من هذا األسبوع ،فيما تبلغوا أمس
ب ــامل ــوع ــد ال ـن ـه ــائ ــي ن ـف ـســه لـتـســديــد
األقساط لفصل الربيع ،أي  3آذار.
(األخبار)
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رياضة

رياضة
دوري أبطال أوروبا

سبوت اليت

عرش العالم يسأل عن خليفة ميسي ورونالدو
صحيح أن النجمين ليونيل ميسي
ّ
وكريستيانو رونالدو ال يزاالن في قمة
مستواهما ،لكن ال يخفى أنهما اقتربا
من ٌنهاية مسيرتيهما الذهبيتين ،ليبدأ
صراع جديد بين مجموعة من النجوم
الشبان لخالفة األرجنتيني والبرتغالي
في الصراع على األلقاب الفردية وتاليًا
عرش عالم الكرة

أتلتيكو مدريد  ّXتشيلسي:
ّ
كالسيكو أوروبي ال يعترف بالتوقعات
ُ
تستأنف جولة ذهاب
الدور الـ 16من دوري
بمواجهات
أبطال أوروبا
ٍ
محتدمة اليوم ،يبرز
أتلتيكو مدريد
منها لقاء
ُ
مع تشيلسي .ستلعب
المباراة اليوم على ملعب
«ناشيونال أرينا»22:00( ،
بتوقيت بيروت) .وعلى
ملعب األولمبيكو في
العاصمة اإليطالية روما
يستضيف التسيو نادي
بايرن ميونيخ األلماني في
الوقت ذاته

شربل ّ
كريم
ما إن ّ
سجل هدفني في مرمى إشبيلية
اإلسـ ـب ــان ــي م ـس ــاء األرب ـ ـعـ ــاء املــاضــي
حتى خرج النروجي إيرلينغ هاالند
علي أن ّ
ليعلنها بوضوح" :كان ّ
اسجل
ّ
بعدما وقع كيليان مبابي على ثالثية
في الليلة املاضية".
كـ ٌ
ـام واضــح وصــريــح مــن قبل هـ ّـداف
بــوروس ـيــا دورت ـمــونــد األمل ــان ــي الــذي
أعلن انطالق املعركة مع نجم باريس
سـ ــان ج ـي ــرم ــان ال ـف ــرن ـس ــي ،وال ـه ــدف
طـ ـبـ ـع ــا ه ـ ــو لـ ـق ــب أف ـ ـضـ ــل الع ـ ـ ــب فــي
ال ـعــالــم ،إذ ي ـبــدو الـنـجـمــان الـشــابــان
مــن أب ــرز املــرشـحــن لـلــدخــول فــي هذا
ال ـص ــراع ال ـس ـنــوي بـعــد نـهــايــة حقبة
النجمني األرجنتيني ليونيل ميسي
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
ط ـب ـعــا ق ــد يـ ـح ــرج ه ــاالن ــد وم ـب ــاب ــي،
ال ـث ـنــائــي األفـ ـض ــل ف ــي األع ـ ـ ــوام ال ـ ــ15
األخيرة تقريبًا ،حتى قبل اعتزالهما،
بالنظر إلــى أدائـهـمــا ال ـفــردي الــرائــع،
لـكــن إمـكــانــاتـهـمــا الـكـبـيــرة تجعلهما
ً
بحسب املراقبني أكثر الالعبني قدرة
ـراع ثنائي جــديــد على
على خلق ص ـ ٍ
عرش األفضل في العالم ،تمامًا على
ص ـ ــورة م ــا ف ـع ـلــه م ـي ـســي ورون ــال ــدو
حيث تنازال نــادرًا عن الكرة الذهبية
أو جــائــزة "الـفـيـفــا" منذ بــدايــة حصد
أحدهما إلحدى هاتني الجائزتني في
عام .2007
والكالم هنا عن النجومية ال ينحصر
فـ ـق ــط ب ــالـ ـج ــائ ــزة ال ـ ـتـ ــي ذه ـ ـبـ ــت إل ــى
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حسين فحص
تتجه األن ـظــار إلــى مدينة بوخارست
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـيــف ق ـم ــة ه ـ ــذه ال ـجــولــة
ب ــن أتـلـتـيـكــو وتـشـيـلـســي .ه ــو ص ـ ٌ
ـدام
أوروبـ ـ ـ ــي ي ـح ـمــل ط ـع ـمــا خ ــاص ــا ن ـظ ـرًا
إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــات ال ـف ــري ـق ــن امل ـح ـتــدمــة
خــال العقد األخـيــر .من كــأس السوبر
األوروبــي عام  2012إلى نصف نهائي
ً
دوري األبطال  2014-2013وصوال إلى
دور امل ـج ـمــوعــات ف ــي دوري األب ـط ــال
 ،2018-2017عـنــدمــا أخ ــرج تشيلسي
الــروخـيـبــانـكــوس بــاكـرًا مــن البطولة.
كلها مباريات حملت ّندية كبيرة بني
ال ـفــري ـقــن اإلس ـب ــان ــي واإلن ـك ـل ـي ــزي ،ما
وضعها بني الكالسيكيات األوروبـيــة
ال ـحــدي ـثــة .ي ـت ـكــرر ال ـل ـقــاء ه ــذا املــوســم
وس ــط ضـبــابـيــةٍ ســائــدة ح ــول رجــاحــة
ّ
الكفة لفريق دون آخ ــر .رغــم أن ًمراكز
ال ـف ــري ـق ــن فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ّ
يصب
مـعــدل الـنـقــاط املـسـجــل لديهما
فــي مصلحة أتلتيكو ،إال أن النتائج
اإليـجــابـيــة لـلـفــريــق الـلـنــدنــي وتحسن

أسـ ـل ــوب ال ـل ـع ــب م ــع املـ ـ ـ ــدرب ال ـجــديــد
توماس توخيل يبقيان كل االحتماالت
واردة.
بعد صرفه أكثر من  225مليون يورو
صفقات "واعــدة" ،سقط تشيلسي
على ً
فــريـســة للضغط اإلع ــام ــي واإلداري،
ّ
متخبطة فــي النصف
ليسجل نتائج
األول مــن الـ ــدوري ه ــذا املــوســم .هـكــذا،
ارت ــأت اإلدارة ض ــرورة تغيير امل ـ ّ
ـدرب
السابق فــرانــك المـبــارد واستبدلت به
األمل ــان ــي تــومــاس تــو ًخـيــل ،ال ــذي وجــد
ف ــي تـشـيـلـســي ب ـي ـئــة خ ـص ـبــة لتنفيذ
أفكاره بما يتوافق مع تطلعات اإلدارة
والالعبني.
ّ
تـ ـم ــك ــن ت ــوخـ ـي ــل خـ ـ ــال ف ـ ـتـ ــر ٍة زم ـن ـي ــةٍ
قصيرة من بناء منظومة متينة ،حيث
غ ـ ّـي ــر ال ــرس ــم ال ـت ـك ـت ـ ٌي ـكــي م ــن ()3-3-4
إلــى ( .)3-4-3تشكيلة أع ــادت املهاجم
األمل ــان ــي تـيـمــو فـيــرنـيــر إل ــى مـسـتــواه،
كما ساعدت العديد من الالعبني الذين
كــانــوا خ ــارج حـســابــات الم ـب ــارد ،على
رأس ـهــم م ــارك ــوس ألــون ـســو ،أنطونيو
روديغير وماتيو كوفاسيتش.

ّ
وتعادلني
حــقــق توخيل  5انـتـصــارات
َّ
م ــع تـشـيـلـســي ح ـتــى اآلن ،ولـ ــم تـتـلــق
ّ
شباك الفريق إل هدفني .اختبار اليوم
هو األصعب للمدرب األملــانــي الجديد
حـ ـي ــث س ـ ـيـ ــواجـ ــه م ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر ال ـ ـ ـ ــدوري
اإلسباني أتلتيكو مدريد.
يـعـيــش فــريــق الــروخـيـبــانـكــوس أحــد

هناك
في
قلق
ّ
مدريد جراء
آخر خسارة
وتعادل
للفريق (ا
ف ب)

استراحة
3675 sudoku

كلمات متقاطعة 3 6 7 5
1

هاالند ومبابي هما األقرب لمنافسة ميسي ورونالدو (ا ف ب)

ال ـب ــول ـن ــدي روب ـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي
عــن جـ ــدارة واس ـت ـح ـقــاق ،بـعــدمــا كــان
فــي صـلــب إن ـج ــازات بــايــرن ميونيخ
األملاني صاحب السداسية التاريخية
ّ
املتنوعة ،فالنجومية هي
من األلقاب
أيـضــا فــي تــأثـيــر الـنـجــوم فــي نفوس
ال ـج ـمــاه ـيــر م ــن خـ ــال شـخـصـيــاتـهــم
وقدراتهم على شـ ّـد األنـظــار ،وهــو ما
ّ
ميز ميسي ورونالدو عن غيرهما من
ُ
ّ
النجوم الذين توجوا باللقب الفردي

الـ ـكـ ـبـ ـي ــر ،فـ ـق ــد ت ـ ـحـ ـ ّـوال إلـ ـ ــى وج ـه ــن
إع ــام ـي ــن ب ــارزي ــن وحـ ـص ــدا مــايــن
الـ ـ ـ ـ ــدوالرات واسـ ـتـ ـح ــوذا ع ـل ــى ق ـلــوب
املاليني حول العالم.

الحرب الجديدة
إذًا ه ـ ــاالن ـ ــد وم ـ ـبـ ــابـ ــي هـ ـم ــا الـ ـي ــوم
اك ـث ــر مــوه ـب ـتــن ت ـس ـي ــران ف ــي طــريــق
ّ
التطور ،وأكثر العبني شابني يملكان
ّ
شخصية قــويــة فــي امللعب وخــارجــه
لدرجةٍ ال يمكن تصديق أن عمر األول
 20سنة ،وعمر الثاني  22سنة فقط،
وهي مسألة تؤكدها طريقة تأثيرهما
فريق يلعبان له،
في املجموعة في كل
ٍ
بشكل سريع.
النجاح
حيث أصابا
ٍ
هاالند يملك قدرات جسمانية هائلة،
ّ
وه ــذا الجسد مكنه مــن الـتـحـ ّـول إلى
ماكينة تهديفية مرعبة منذ خطواته
األول ــى فــي عــالــم ال ـكــرة .أرقــامــه تبدو
ً
مرعبة فعال ،إذ بعد تسجيله  29هدفًا
ُ
في  26مـبــاراة مع ريــد بــل سالزبورغ
الـ ـنـ ـم ـ َـس ــوي ،ان ـت ـق ــل إل ـ ــى ب ــوروس ـي ـ ًـا
دورت ـم ــون ــد األمل ــان ــي ،ل ـي ـتــرك بـصـمــة
سريعة متخطيًا مــا فعله سابقًا ،إذ
ّ
سجل حتى اآلن  33هدفًا في  32مباراة
بقميص الفريق األصفر العريق .وإلى
جــانــب حـ ّـســه الـتـهــديـفــي ،هـنــاك ميزة
تعطيه األفضلية على أي العب ليكون
األفـ ـض ــل ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ــاق ،وهـ ــي ثـقـتــه
الـعــالـيــة بـنـفـســه ،فـيـبــدو عـلــى صــورة
ال ـســويــدي زالت ـ ــان إبــراهـيـمــوفـيـتــش،
الذي ربما كان سيئ الحظ ألنه ظهر
فــي عهد ميسي ورون ــال ــدو فـكــان من
الصعب عليه سحب البساط من تحت
أقدامهما .وهاالند يمكنه بالتأكيد أن
يصبح أفضل من زالتان فنيًا ولو أن
انطالقتهما تـبــدو متطابقة إلــى ٍّ
حد
كبير حيث تألق السويدي في بداياته
مع اياكس أمستردام الهولندي قبل
انتقاله إلى البطوالت الكبرى.
ً
ه ــو ف ـع ــا يـشـبــه "ال ـس ـل ـط ــان" ويـمـلــك
ش ـي ـئــا م ــن رونـ ــالـ ــدو أي ـض ــا لـنــاحـيــة
ع ـش ـقــه ل ـل ـت ـحـ ّـدي وال ـظ ـه ــور ب ـصــورة
األفـ ـض ــل دائ ـ ـمـ ــا ،إذ ال ي ـخ ـفــى أن الـ ـ
"ســي آر  "7كسب إصــرارًا غريبًا جراء
م ـنــاف ـســة مـيـســي ل ــه ب ـش ـكـ ٍـل دائ ـ ــم ،إذ
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1
كــان هناك شـعـ ٌ
ـور ســائـ ٌـد بأنه يسعى
في كل ّ
مرة لتحقيق األرقام وتسجيل
األهداف لكي يكسب السباق مع نجم
برشلونة.
األخير ال شبيه له في عالم الكرة ،لكن
ه ــدوء مـبــابــي فـيــه ش ــيء مــن ميسي،
ّ
أق ــل ــه م ــن خ ــال بـ ـ ــرودة أع ـص ــاب ــه في
إنهاء الهجمات أمام املرمى ،وقد ُ
ثبت
ه ــذا األم ــر ربـمــا فــي امل ـب ــاراة األخـيــرة
لباريس سان جيرمان أمام برشلونة
حـيــث ّ
دك شـبــاك الـفــريــق الكاتالوني
بثالثية رائعة.
هـ ـ ـ ــو بـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــك سـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــون امل ـ ـنـ ــافـ ــس
األســاســي لهاالند ،أو ربما سيسعى
ال ـكــل ملـنــافـسـتــه عـلــى ال ـك ــرة الــذهـبـيــة
وغ ـيــرهــا ،إذ حـتــى زمـيـلــه الـبــرازيـلــي
ّ
الفنية
نيمار ال يملك حاليًا القيمة
ن ـف ـس ـهــا وح ـت ــى امل ــالـ ـي ــة ،ب ـم ـق ــدار مــا
يملكه ّ
هداف موناكو السابق ،والذي
ـراع ك ـب ـي ــر بــن
سـ ـيـ ـك ــون م ـ ـحـ ــور ص ـ ـ ـ ـ ٍ
فريق في العالم للحصول على
أبــرز
ٍ
تــوقـيـعــه وح ـص ــد األلـ ـق ــاب املـخـتـلـفــة.

قد يحرج هاالند ومبابي
الثنائي األفضل أي
ميسي ورونالدو قبل
اعتزالهما اللعبة

ه ــذه األل ـق ــاب ال ـتــي حملها بالجملة
ق ـب ــل ب ـل ــوغ ــه عـ ـم ــره الـ ـح ــال ــي ،إذ أن ــه
ّ
فــي ســن الـ ــ 21فقط كــان قــد فــاز بلقب
ولقب كأس
الدوري الفرنسي  4مراتً ،
فرنسا  4مرات أيضًا ،إضافة إلى لقب
كــأس العالم مــع منتخب ب ــاده .ومع
حـلــولــه فــي املــركــز الــرابــع عـلــى الئحة
ترتيب املتنافسني على جائزة الكرة
الــذه ـب ـيــة وه ــو ال يـ ــزال ف ــي الـ ـ ــ 19من

1

ال ـع ـمــر ،ف ــإن ــه ف ــي طــري ـقــه ل ـل ـفــوز بكل
شيء في املستقبل.
ً
فـعــا مـبــابــي هــو املستقبل بالنسبة
ُ
إلــى مــا يـعــرف بـ"النجم املطلق" ،فهو
ّ
تخطى الثنائي الشهير بأرقامه إذا
ففي
مــا أخــذنــا الـعـ ًمــر فــي الـحـسـبــانّ .
س ــن ال ـ ــ 21م ـثــا ك ــان مـيـســي ق ــد وق ــع
ع ـل ــى  42ه ــدف ــا ورون ـ ــال ـ ــدو ع ـل ــى 27
هدفًا ،بينما في السن نفسها ّ
سجل
مبابي  103أهــداف في مسيرته التي
بــدأهــا فــي مــونــاكــو حـيــث ملــع سريعًا
لينتقل إلى العاصمة الفرنسية.

ّ
ّ
عالميون
متـألقون ال

هما بال شك على رأس الترشيحات،
ّ
لـكــن هـنــاك نـجــومــا صــاعــديــن آخــريــن
يطمحون ملزاحمتهما ،ول ــو أن هــذه
املـ ـس ــأل ــة ت ـ ـبـ ــدو ص ـع ـب ــة ف ـ ــي ال ــوق ــت
ّ
الحالي ألنهم ُيعتبرون من املتألقني
ال العامليني ،واألمثلة كثيرة على هذه
امل ـقــولــة ،وت ـب ــدأ م ــن نـجــم دورت ـمــونــد
اآلخـ ــر اإلن ـك ـل ـيــزي ج ــاي ــدون ســانـشــو
الذي وقبل وصوله إلى املباراة الـ100
فــي مسيرته كــان قــد سـ ّـجــل  34هدفًا
ومـ ّـرر  43كرة حاسمة مع فريقه .لكن
فجأة تراجع مستوى العب مانشستر
سـيـتــي ال ـس ــاب ــق ،وبـ ــات ي ـح ـتــاج إلــى
نقلةٍ للظهور بمظهر عاملي كانتقاله
ً
إلى مانشستر يونايتد مثال.
وتـ ـخ ـ ّـب ــط املـ ـسـ ـت ــوى أصـ ـ ـ ــاب ش ـبــانــا
آخــريــن ،أم ـثــال األملــانــي ك ــاي هافرتز
امل ـن ـت ـق ــل إل ـ ــى ت ـش ـي ـل ـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي
ف ــي ال ـص ـي ــف املـ ــاضـ ــي ،وال ـب ــرازي ـل ــي
فـيـنـيـسـيــوس جــون ـيــور الـ ــذي ُوص ــف
بنيمار الجديد بعد وصوله إلى ريال
مدريد اإلسباني ،وغيرهما الكثيرين.
وتبقى مسألة أخرى قد تبعد البعض
عـ ــن دائ ـ ـ ـ ــرة هـ ــاالنـ ــد ومـ ـب ــاب ــي وه ــي
اإلصابات التي يمكن أن ُتبطئ ّ
تطور
أي ن ـج ـ ٍـم ش ــاب وت ـض ــع مـسـيــرتــه في
خطر ،أمثال نجم برشلونة الصاعد
أنسو فاتي الذي ّ
تعرض إلصابةٍ قوية
ج ـدًا أب ـعــدتــه وال ت ــزال ل ـف ـتــر ٍّة طويلة
هذا املوسم ،بعدما كان قد حقق قفزة
قوية جدًا إلى عالم النجومية في سن
الـ 16فقط.
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ستكون مباراة اليوم
االختبار األبرز لمدرب
تشيلسي الجديد
توماس توخيل
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أفقيا

 -1مسكن الرهبان – لعبة أحجار –  -2عاصمتها سوخومي – من األزهار –  -3عائلة
مخرج سينمائي هندي راحــل – وعــاء الخمر – مدينة فلسطينية –  -4الطعام –
ّ
ّ
ومشوش ومبهم –  -5خاصتي – معلم – جرذ باألجنبية –  -6حرف تحقيق –
محير
ّ
الجبلية في فلسطني قديمًا بني األردن والبادية –  -7بيت النسر – واحدة
إسم البالد
من الغنم – إنحراف عن الحق –  -8إحسان – من الحيوانات – ماركة سجائر – -9
بقايا املياه العكرة في كأس – للتأفف –  -10حاكمها أمبراطور

عموديًا

ّ
يهتم أو يكترث – بساتني العنب –  -3صوت عذب – برد –
 -1مسرح مصري – -2
والد –  -4يبسط يده – شرح الدرس –  -5يبتلع الطعام – مدينة يابانية –  -6عملة
آسيوية – ذكور بالغة –  -7نعم بالروسية – عمود طويل فرعوني – حرف عطف – -8
صاح الظليم – نكر الله –  -9من أدوات النجار –  -10مدرسة عليا أو منهاج للبحث
العلمي يلتزم بقواعده الباحث التابع إلحدى الجامعات الرسمية أسسها أفالطون

أفقيا
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شروط اللعبة
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مشاهير 3675
1

 -1البوسفور –  -2مالبورن – ها – ّ -3
يفح – فن – سمج –  -4ال – هاسلت –  -5زيكو – أتيال – -6
ويلند – ال –  -7لت – ُد ّرج – ابا –  -8جاب – محرس –  -9دو – نص – سوط –  -10لوفتاهانزا

عموديًا

8

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

حلول الشبكة السابقة

 -1اميل زوال –  -2الفاييت – دو –  -3بلح – كل – جوف –  -4وب – هوندا –  -5سوفا – ّ
دربنا
ّ
–  -6فرنسا – صه –  -7ون – لتم –  -8ستي – أحسن –  -9هم – البروز –  -10ناجي األسطا

4

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

قــائــد عسكري فرنسي ( )1929 -1851أش ــاد بــه كـثـيــرون بوصفه أعظم
جنراالت الحلفاء في الحرب العاملية األولى .طالب بشروط قاسية على
األملان بعد الحرب
 = 7+6+10+11+5سكران ■  = 2+6+7+4+3عملة عربية ■ = 9+10+1+8
آالت موسيقية إيقاعية

حل الشبكة الماضية :نجاة الصغيرة

ٌ
أفضل مواسمه على اإلط ــاق .صــدارة
ـارق م ــري ـ ًـح ع ــن بــرشـلــونــة
مـحـلـيــة بـ ـف ـ ٍ
ّ
وريـ ــال مــدريــد إض ــاف ــة إل ــى تــألــق على
م ـخ ـت ـلــف املـ ـسـ ـت ــوي ــات َيـ ـ ِـعـ ــد ب ـم ــوس ـ ٍـم
اسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ـ ّـي لـ ــرجـ ــال امل ـ ـ ـ ــدرب دي ـي ـغــو
سيميوني.
ت ــراج ــع أتـلـتـيـكــو ف ــي األعـ ـ ــوام الـثــاثــة
األخ ـ ـيـ ــرة ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة رحـ ـي ــل بـعــض
ال ــاع ـب ــن ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن ،غ ـي ــر أن وج ــود
ً
املــدرب األرجنتيني كــان كفيال بإعادة
األمور إلى نصابها الصحيح.
بـعــد إغ ــاق ال ـث ـغــرات الـفـنـيــة وت ـجــاوز
الـصـعــوبــات املــالـيــة لـلـنــادي ،استطاع
سيميوني هــذا املــوســم بناء منظومة
مـ ـ ـت ـ ــوازن ـ ــة فـ ـ ــي مـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط.
أتلتيكو ليس دفاعيًا فقط كما جرت
الـعــادة ،بــل إنــه بــات الـيــوم يمتلك أحد
أفضل الخطوط الهجومية في العالم.
تـ ـح ـ ُّـس ــن الـ ـف ــري ــق جـ ـ ــاء ب ـف ـع ــل ن ـج ــاح
ال ـص ـف ـق ــات الـ ـج ــدي ــدة ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا

ً
املـخـضــرم لــويــس ســواريــز إضــافــة إلى
العب آرسنال السابق لوكاس توريرا.
تـ ــألـ ــق س ـ ـ ــواري ـ ـ ــز ،إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ج ـ ــواو
ف ـي ـل ـي ـكــس وي ــانـ ـي ــك ك ــاراسـ ـك ــو وك ــوك
ّ
ومـ ــاركـ ــوس يــوري ـن ـتــي ،كــل ـهــا أس ـبــاب
إض ــاف ـي ــة ت ـج ـعــل هـ ــذا الـ ـع ــام ه ــو ع ــام
أتلتيكو.
صـحـيــح أن ال ـن ــادي اإلس ـبــانــي تـعــادل
وخـ ـس ــر فـ ــي آخ ـ ــر مـ ـب ــارات ــن لـ ــه أمـ ــام
ليفانتي ،إال أنــه يبقى املــرشــح األبــرز
ل ـل ـفــوز ب ــال ــدوري اإلس ـب ــان ــي ف ــي وقــت
يعيش ريال مدريد وبرشلونة ظروفًا
صعبة للغاية.
ت ـح ــوم ال ـش ـكــوك ح ــول غ ـي ــاب الـ ًجـنــاح
البلجيكي ينيك كاراسكو إضافة إلى
قلب الدفاع األوروغواياني خيمينيز،
فـيـمــا ال ت ــزال م ـشــاركــة ك ــل م ــن تياغو
س ـي ـل ـفــا ،كـ ــاي ه ــاف ــارت ــز وكــري ـس ـت ـيــان
بــول ـيــزي ـتــش غ ـي ــر م ــؤك ــدة م ــن جــانــب
تشيلسي.
هو ٌ
لقاء محتدم بني فريقني طموحني
ت ــرك ــا ب ـص ـم ــات ت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي دوري
األبـ ـط ــال .وجـ ــود م ــدرب ــن س ـبــق لهما
أن وص ــا إل ــى ن ـهــائــي ال ـب ـطــولــة دون
تحقيقها يعطي املباراة بعدًا َ
آخر.
ف ــي ل ـق ـ ٍـاء آخـ ــر ،ي ـحــل ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ
ً
األملاني ضيفًا ثقيال على نادي التسيو.
م ـبــاراة صعبة عـلــى ال ـطــرف اإليـطــالــي
ال ـ ـ ــذي ع ـ ــاد إل ـ ــى األدوار اإلق ـص ــائ ـي ــة
ألول مــرة منذ  ،2000/1999نـظـرًا إلى
مواجهته بطل النسخة املاضية وبطل
السداسية العمالق البافاري.
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رأي

رأي

11

ّ
ّ
لنتحد ضد التطبيع
¶ رئيس التحرير ـ
المدير المسؤول:
ابراهيم األمين
¶ نائب رئيس التحرير:
بيار أبي صعب
¶ مدير التحرير:
وفيق قانصوه
¶ مجلس التحرير:
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الشيخ نعيم قاسم *
َ
راهـ ــن ال ـعــدو اإلســرائ ـي ـلــي عـلــى تـعــب الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ويـ ــأسـ ــه .أح ــاط ــه ب ـض ـغــوطــات
َّ
ٍّ
ال ـت ـســويــة ب ـت ــن ع ــرب ــي ،مـعـتـقـدًا أن األج ـي ــال
ّ
ّ
الفلسطينية الشابة ستتخلى عن القضية ما
ُي ِّ
بشرعنة احتالله.
مشروعه الصهيوني
سهل
ّ
َّ
َّ
ّ
ـوق ـعــاتــه ،ألن
لُـكــن لــم يـتـحــقــق أي واح ــد مــن تـ َّ
ُ
شعلة املقاومة كانت أقوى .وقد تلقاها أطفال
واستعداد
بإيمان صادق،
ٍ
فلسطني مع الحليبٍ َّ ،
للتضحية ،ومقاومة ً قل نظيرها في التاريخ.
بقيت فلسطني حـ َّـيــة بأبنائها ومجاهديها،
ً
حـ َّـيــة بتضحياتهم ال ـتــي أب ـقــت شـعـلــة الحق
الفلسطيني املشروع مضيئة ومستمرة .أراد
تثبيت االحـتــال اإلسرائيلي
الغرب وأميركا ُ
لفلسطني ،ليزرع غ َّدة سرطانية تسيطر على
ً
املنطقة ،وتـكــون أداة للمشروع االستعماري
السياسي والثقافي والتربوي واالقتصادي
َّ
في منطقتنا .لتكون فلسطني املحتلة ركيزة
االحتالل واملصادرة ملستقبل املنطقة ،وتكون
إسرائيل اليد الضاربة للتطويع االستعماري،
ّ
ّ
وماديًا ،وإلغاء
بشريًا
وسلب خيرات منطقتنا
ّ
أي خصوصية حضارية أو استقالل للبلدان
العربية.
ـوب املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـق ـض ـيــة
ـ
ـ
ع
ـ
ـ
ش
ـاد
ـ
ـ
ح
ـ
ـ
ـ
ت
ا
أن ـ ـعـ ــش
ُ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وب ـ ـ ـ َّـدد غ ــرب ــة أه ـ ِـل ـه ــا ف ــي هــذا

ّ
واملستبد ،وآنــس هــذا االلتفاف
العالم الظالم
خيار الجهاد واملـقــاومــة ،وأعطت املساهمات
الشعبية والـحــزبـيــة بــالـعـمــل امل ـق ــاوم ودعـمــه
َّ
وتتوجت اآلمال باندفاعة
حوافز لالستمرار.
َّ
كبيرة ولدتها ثــورة إيــران اإلسالمية بقيادة
اإلم ـ ــام الـخـمـيـنــي (ق ـ ــده) ال ـت ــي ب ــذل ــت الـكـثـيــر
ّ
مـ ّ
ومعنويًا لدعم املقاومني فــي مواجهة
ـاديــا
املحتل الصهيوني .وكــان لتجربة حــزب الله
فــي لـبـنــان األث ــر امل ـع ـنــوي الـكـبـيــر ف ــي ج ــدوى
املقاومة لتحقيق االنتصارات في هــذا الزمن
تعاون برزت ثماره واضحة
الصعب ،في إطار
ٍ
في امليدان.
عـمـلــت أك ـث ــر األن ـظ ـم ــة ال ـعــرب ـيــة ،وخـصــوصــا
الخليجية منها ،إلحاطة القضية واحتوائها،
ّ
بتبني التسوية والـتـنــازل عــن األرض .وآخــر
مظاهرها مدريد وأوسلو ثم املبادرة العربية
ف ــي بـ ـي ــروت .رف ـض ــت هـ ــذه األن ـظ ـم ــة أي دعــم
لـلـمـقــاومــة ،إذ ك ــان هــدفـهــا الـنـهــائــي تكريس
وجـ ــود إس ــرائ ـي ــل واالع ـ ـتـ ــراف ب ـه ــا .ول ــم َي ـ ِـرد
ت ـح ــري ـ ُـر أو اس ـت ـع ــادة ال ـح ــق وك ــام ــل األرض
الفلسطينية في ّ
أي من خطوات تلك األنظمة
أو أدبياتها.
انـ ـ ـس ـ ـ َّـدت آف ـ ـ ــاق ال ـت ـس ــوي ــة ب ـح ـس ــب األطـ ـم ــاع
اإلسرائيلية التي ال حدود لها ،وأثبتت مقاومة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وم ـجــاهــديــه جــدارت ـهــا
وع ــزم ـه ــا ع ـلــى االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـه ــدف ال ـت ـحــريــر.

واستخدم الرئيس األميركي السابق ،دونالد
ّ
ترامب ،كل عناصر القوة لديه إلنهاء القضية
الفلسطنية من خالل صفقة القرن ،التي رفضها
الفلسطينيون باإلجماع فسقطت .كان املأمول
منها تحميل الفلسطينيني مسؤولية التفريط
ببلدهم ،فيلحق بهم عرب أميركا من دون أن
ّ
يتحملوا أي مسؤولية عن التفريط بفلسطني
ّ
بسبب رضــى أهلها! فلم يعد أمــام تــرامــب إل
أن ُي ِّ
عدل خطوات ضرب القضية الفلسطينية،
َّ
وتطويقها بالتطبيع ،فلعله يكسر العنفوان
ّ
ويجر الفلسطيني إلى تنازالت!
الفلسطيني
ِّ
موقفهم
روا
يبر
أن
التطبيع
عرب
ال يستطيع
َّ
خـيــانــي لـلــديــن وال ـع ــروب ــة وفـلـسـطــن ،ألن ــه
الـ ّ
ّ
يمثل التخلي عــن القضية ،بــل أكـثــر مــن ذلك
ف ـهــو دعٌـ ـ ٌـم لـلـمــوقــف ال ـتــوس ـعــي اإلســرائ ـي ـلــي،
واعـ ـت ــراف بــاالح ـتــال وشــرعـنــة وجـ ــوده على
الفلسطيني .ستكتشف بلدان
حساب الشعب ّ
ّ
التطبيع ورعــاتــه أنـهــم لــم َيـ ْـجـنــوا إل الخيبة
والخسرانٌ .
تــوجــد ّ ِس ـم ــة مـشـتــركــة ل ــدى أنـظـمــة التطبيع
وهــي أنـهــا أنظمة اسـتـبــداديــة ،تخنق الكلمة
فــي بلدانها ،وتقمع حرية ال ــرأي ،وسجونها
مليئة بــأص ـحــاب الـ ــرأي وامل ــوق ــف السياسي
املعارض ،وتعتمد على حماية أميركا والغرب
ّ
الستبدادها وبقاء حكامها على عروشهم رغم
ظلمهم وفسادهم.

لقد أسقط الشعب الفلسطيني صفقة القرن
من داخل فلسطني .وهنا دور الشعوب العربية
ُ
أن تسقط التطبيع ومفاعيله في بلدانها ،وأن
تـجـتــرح الــوســائــل املـنــاسـبــة لتعطيل أي أثــر
للتطبيع على فلسطني .ومن املهم االستفادة
مــن مــوقــف الـشـعــب امل ـصــري األب ــي مــن كامب
داي ـف ـي ــد ،وعـ ــدم إع ـطــائــه الـتـطـبـيــع أي فــرصــة
للحياة في مصر.
ك ــان ــت هـ ـ ــذة األنـ ـظـ ـم ــة ع ـب ـئ ــا عـ ـل ــى املـ ـق ــاوم ــة
الفلسطينية التي كانت ّ
تتأمل أن تحصل منها
َّ
عـلــى ٌ الــدعــم .ول ـعــل انـكـشــاف أنـظـمــة التطبيع
رحمة وخير ،لتعرف فلسطني من معها ومن
يتآمر عليها ،بدل َّأن تبقى محاطة باملواقف
ِّ
َ
ّ
تعالى« :ل ْو
الرمادية املضللة .إنه مصداق َ قوله
َ
َ
َ
َ
َّ
ً
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
وكـ َـم ِإل خباال وألوضعوا
خ َر ُج
يكم َمُا ُ ز ْاد ْ َ
وا َ ِف ْ ُ
َ َ ُْ
ِخللكم يبغونكم ال ِفتنة( »...التوبة.)47
التطبيع حلقة مــن حلقات وأش ـكــال االنقياد
ملـشــروع املـحــور األمـيــركــي اإلســرائـيـلــي ،الــذي
أن ـتــج ال ـح ــروب فــي الـيـمــن وال ـع ــراق وســوريــا
ول ـب ـنــان ،وال ـع ــدوان عـلــى إيـ ــران ،وال ـح ــرب في
أفـغــانـسـتــان ...وه ــو ال ــذي أنـتــج الـفــوضــى في
بلدان عربية عدة ،وعبث باستقرارها ،وأمسك
باقتصادها ،ويـحــاول أن ُيمسك بمستقبلها
الثقافي والسياسي.
ّ
الـ ـح ــل أن ن ـك ــون ف ــي املـ ـح ــور امل ـق ــاب ــل ،مـحــور
املـقــاومــة ،الــذي تــرعــاه الجمهورية اإلسالمية

اإلي ــران ـي ــة ،وم ـشــروعــه امل ــرك ــزي ه ــو مــواجـهــة
ّ
مشروع املحور األميركي اإلسرائيلي ،على أن
أبرز قضايا املواجهة فيه هي تحرير فلسطني
والقدس من االحتالل اإلسرائيلي.
علينا أن نعمل في مواقعنا املختلفة في هذا
ّ
املحور ،المتالك كل أسباب القوة في املجاالت
ّ
املختلفة ،والتسلح إلى أقصى مدى ،وأن يكون
مجاهدونا ومقاومونا في امليدان وعلى أهبة
االستعداد للدفاع عن األرض واالستقالل.
َّ
علينا أن نتحد في املوقف والدعم واملساندة
وامل ـق ــاوم ــة ،وأن ن ـكــون يـ ـدًا قــويــة واح ـ ــدة في
وإعالمهم
مواجهتهم .وأن ال نهتم بدعاياتهم
ّ
ونـظــريــاتـهــم فــي املــواط ـنــة وشــروط ـهــا ،ألنـهــم
ي ـح ــاول ــون ال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـق ــاوم ــن والـنـهــج
املقاوم ،بنظرية الفصل بني البلدان وقضاياها،
وض ـ ـ ــرورة عـ ــدم إغ ـض ــاب ال ـغ ــرب بـمـشــاريـعــه
ومواقفه الظاملة ،واختيار الدعة واالستسالم
ل ـعــدم الـ ـق ــدرة ع ـلــى امل ــواج ـه ــة ،وح ــرص ــا على
ترجمة ُح ّبنا للحياة باالستكانة! واستبدال
املقاومة باملوقف الدولي ليعيد لنا حقوقنا،
ّ
ُوي ـس ـتــرد ل ـنــا أراض ـي ـن ــا امل ـح ـتــلــة! وأن ال ـق ـ َّـوة
ّ
قاومة التي ال غنى لنا عنها تستفز الغرب
امل ُ ِ
وتعيق التنمية!
ً
ّ
وطنيون
رابعا :نحن في حزب الله لبنانيون

نحن في ّ حزب
اللهّ لبنانيون
وطنيون حتى
النخاع ندافع
عن أرضنا
وأهلنا بثالثي
القوة :الجيش
والشعب
والمقاومة

حتى النخاع ،ندافع عن أرضنا وأهلنا بثالثي
ُ
القوة :الجيش والشعب واملقاومة ،وال تقنعنا

ّ ً
ّ
حدود التغيير في النظام والدولة :التحرر من أثقال التأسيس أوال
عبد الحليم فضل الله *
ّ
تمكن النظام السياسي واالقتصادي في لبنان
م ــن ال ـن ـجــاة عـلــى م ــدى مـئــة سـنــة م ــن ال ــوالدة
وسـبـعــة وسـبـعــن عــامــا مــن االس ـت ـقــال ،على
ّ
الرغم من تكرار أزماته واطــرادهــا .و»الفضل»
في ذلــك يعود إلــى الطائفية بوصفها عنصر
حـمــايــة سـيــاسـيــة لـلـسـلـطــة ،وإل ــى الـتـســويــات
ّ
الـتــي أعــانـتــه عـلــى ق ـصــوره ال ــذات ــي .لـقــد عطل
نظام تقاسم املصالح الذي أنشأه الفرنسيون
م ــع إعـ ــان دولـ ــة ل ـب ـنــان ال ـك ـب ـيــر ،الــديـنــامـيــات
االجتماعية التي يمكنها دفع األمور قدمًا إلى
األمام نحو نظام أكثر ّ
تطورًا وحداثة .وقد جاء
هذا التعطيل بالدرجة األولــى من خالل جعل
الطائفية أقــوى بكثير من االنتماءات األخرى
ّ
واملؤسساتية،
املناطقية والطبقية واملهنية
ّ
ّ
بل إن االنتماء إلى الطائفة تمكن بعد «اتفاق
ّ
ال ـط ــائ ــف» م ــن ك ـســر م ــا يـســمـيــه م ــاك ــس فيبر
ال ـع ـص ـب ـيــة ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـت ــي ال تـسـتــوي
أوض ــاع القطاع الـعــام وال تستقيم أم ــوره من
ًّ
ّ
دونـهــا .لكن العامل الطائفي لــم يكن مستقل
وال مـكـتـفـيــا بـنـفـســه ،ب ــل تـفــاعــل م ــع الـعـ ّـوامــل
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ـت ــي ضــخـمــت
ال ـف ــروق ــات ب ــن ال ـج ـمــاعــات ،وجـعـلـتـهــا أرض ــا
ّ
يصب ذلك
خصبة لالستغالل السياسي .ولم
فــي مصلحة عموم أبـنــاء تلك الجماعات كما
يزعم ،بل لحساب فئة قليلة جـ ّـدًا منهم .وكان
أصحاب األجندات الطائفية والتضليلية ،هم
الــرابــح األك ـبــر غــالـبــا مــن بــن الـسـيــاسـيــن في
جميع املراحل من االستقالل إلى يومنا هذا.

مساومات قلقة
كانت استمرارية النظام السياسي في لبنان
محكومة ملساومات ّ
عدة ساعدته على اإلفالت
من طائلة التغيير الحتمي .بدءًا من املساومة
األولى التي أنتجت ميثاق عام  ،1943فأعطت
لبنان استقالله ،وصــار نظام تقاسم السلطة
ّ
بـمــوجـبـهــا ج ــزءًا ال يـتـجــزأ ّ مــن كـيـنــونــة البلد
الناشئ وشرطًا لبقائه .حققت هــذه التسوية
م ــراده ــا ف ــي ق ـي ــام دول ـ ــة م ـت ـح ـ ّـررة م ــن أع ـبــاء
االندماج في املحيط العربي األوسع ،وتحظى
بـحـ ّـريــات اقـتـصـ ّ
ـاديــة واسـعــة وبنسبة أقــل من
ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة ،مــع تركيبة اجتماعية
ّ
التحرر واالنفتاح
تجمع على نحو مفارق بني
واالن ـ ـ ـطـ ـ ــواء والـ ـتـ ـم ــاي ــز ال ـث ـق ــاف ــي وال ـت ـم ـي ـيــز
االجتماعي والفئوي .كان االلتباس ّ
معممًا في
النظام الذي ُبني عليه الكيان :توزيع السلطة
عـلــى ن ـحـ ٍـو مـثـيــر لـلـجــدل ،ولـيـبــرالـيــة تـجــاريــة
جمعت بني انفتاح مفرط على الخارج وانغالق
داخلي محكوم لالحتكارات ذات النفوذ ،ونمو
ّ
ّ
للتقدم املستمر.
معطل للتنمية ومحبط
ّأدت هذه املساومة إلى الشيء ونقيضه :ازدهار
ف ــي ال ـعــاص ـمــة وم ـح ـي ـط ـهــا مـنـحـهــا مـسـتــوى
ً
معيشة مـمــاثــا لبعض دول جـنــوب أوروب ــا،
ّ
وفقر في مناطق األطــراف يقربها إلى أوضاع

ّ
األفريقية .وكذلك
الصحراء الكبرى
دول جنوب
ّ
ت ــوزي ــع طــائـفــي يـحــقــق رض ــى الـج ـمــاعــات عن
نـفـسـهــا ،ل ـكــن س ــرع ــان م ــا يـنـقـلــب إل ــى سخط
ّ
واالجتماعية املذكورة
لألسباب االقتصادية
ً
ً
ّ
جيوسياسية ت ــارة أخ ــرى .وقد
ـدواع
ت ــارة ،ول ـ ٍ
ّ
حصل في خمسينيات القرن املاضي أن حاول
الـيـمــن ال ـقــوي فــي حينه اسـتـغــال اخـتــاالت
الصيغة لربط لبنان بأحد األح ــاف الغربية
املستحدثة (حلف بغداد) ،ما ّأدى ّإلى احتدام
الصراع الداخلي والوصول إلى حافة الهاوية.
وهنا كانت املساومة الثانية ،فبعد أحداث عام
ّ
خالفية
 1958جــرى التعامل مع ثــاث قضايا
ّ
قضية رابعة .واقتضى ذلك :اعتماد
مع إهمال
ً
م ــوق ــف وسـ ـط ــي ي ـض ــع ل ـب ـن ــان شـ ـك ــا خـ ــارج
األحـ ــاف واملـ ـح ــاور ،وإصـ ــاح اإلدارة الـعـ ّـامــة
وتحقيق قــدر من الـتــوازن الطائفي في توزيع
ّ
العامة ،والعمل على تقويم اعوجاج
الوظائف
االقتصاد واإلنفاق االستثماري واالجتماعي
ال ـح ـكــومــي م ــن دون امل ـس ــاس بـ ُـركــائــز الـنـظــام
ّ
القضية التي أهملت فكانت
االقـتـصــاديّ ،أمــا
ً
موغال في
إصالح النظام السياسي الذي بقي ِ
طائفيته وغارقًا في انقساماته ،التي ّ
ّ
مهدت مع
ّ
أشياء أخرى للحرب األهلية .انتهت تلك الحرب
إلى مساومة ثالثة ،هي «اتفاق الطائف» ،الذي
سعى إلى ترميم النظام من خالل صيغة جديدة
«أك ـثــر إنـ ّصــافــا» لتقاسم الحصص الطائفية
بدعوى أنها مرحلة انتقالية تقودنا إلى نظام
النظام االنتقالي
جديد .وللتعويض عن افتقار ُ
ل ـل ــوس ــائ ــل ال ـت ــي ت ـك ـفــل تـ ــوازنـ ــه ،أطـ ـل ــق م ــارد
املحاصصة والزبائنية والـفـســاد مــن قمقمه،
فابتلع النظام ّ
ودمــر االقتصاد ،وجعل الظلم
ً
االجتماعي العابر لالنقسامات الطائفية ،بديال
من االختالل الطائفي واالفتئات املناطقي الذي
كان سائدًا قبل الحرب .ومع ذلك ،حظي لبنان
بعد «الطائف» بشيء من االستقرار الداخلي
والــوفــرة االقتصادية املؤقتة التي قامت على
ّ
املديونية املتراكمة ،والـقــدرة الشرائية
بــركــان
املفتعلة واملصطنعة .بقي هذا البركان خامدًا
زه ــاء رب ــع ق ــرن ،قـبــل أن ينفجر بـفـعــل أزم ــات
امل ـن ـط ـقــة والـ ـعـ ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة واإلخـ ـف ــاق
ال ـس ـي ــاس ــي ،وتـ ـح ــت وطـ ـ ــأة ال ـف ـس ــاد وال ـن ـهــب
وضــرب أركــان الدولة وإقامة دولــة عميقة ذات
ّ
غرف طائفية وسياسية محمية من كل أنواع
ّ
املحاسبة واملـســاء لــة والــرقــابــة ،وكــل ذلــك على
ّ
العامة التي بنيت أواسط القرن
حساب اإلدارة
املاضي.

ّ
أي دولة؟

ّ
يدفع فشل املساومات السابقة وتعثرها إلى
الـتـفـكـيــر ب ـنــوع آخ ــر م ــن املـ ـخ ــارج إزاء امل ــأزق
ال ـك ـيــانــي ،ي ـف ـتــرض ب ــه أن يـتـحــاشــى تــاريـخــا
ً
ط ــوي ــا م ــن ال ــره ــان ــات ال ـخ ــاس ــرة وال ـخــاط ـئــة.
وال يجدي نفعًا محاولة الـعــودة إلــى املاضي
«املشرق» للعثور على طريقنا نحو املستقبل،
فــإنـجــازاتـنــا الـتــي يجب الـبـنــاء عليها ،جــاءت

م ــن خ ـ ــارج امل ـس ــرح ال ـّس ـيــاســي ال ـت ـق ـل ـيــدي بل
على الرغم منه ،وتحققت بالتعارض مع ذلك
ّ
ونماذجه املرجعية التي ما زال يحن
املاضي
ّ
ّ
إليها كثير منا .ولنتذكر هنا أن اإلجابة على
ســؤال عالق منذ نشأة لبنان بشأن دوره في
املنطقة ،وموقعه في صراعاتها ،ونظرته إلى
ـأت مــن طريق
سبل ضـمــان أمـنــه الـقــومــي لــم ت ـ ِ
املساومات والتسويات املذكورة أعاله ،بل من
خالل الفعل التاريخي الذي بادرت إليه املقاومة
ً
مــن دون أن تلقي ب ــاال إلــى تعقيدات الصيغة
ّ
ومـتــرتـبــات ال ـتــوافــق ،فأثمر ذل ــك تـحــريـرًا عام
وانتصارًا عام  2006ودحرًا لإلرهاب بعد
2000
ّ
ذلــك .قد يفضل بعضهم االنطالق من السؤال
املعتاد بشأن الدولة التي نريد :هل هي دولة
مدنية أم علمانية أم ال طائفية أم توافقية أم...؟
ّ ّ
إل أن ترتيب الخيارات على هذا النحو مثير
ّ
بحد ذاته لالنقسام وينطوي على بذور جديدة
للشقاق الـفـئــوي واأليــديــولــوجــي والـعـقــائــدي
والثقافي ،وسيفتح الباب أمام جداالت عقيمة
ال نـهــايــة لـهــا وال طــائــل مـنـهــا .والـتــركـيــز على
ّ
وسردياتها الصاخبة،
الهوية املعلنة للدولة
ّ
لن يفضي إل إلــى تكرار تــوتــرات املاضي ولو
بـقــوالــب جــديــدة ،فيما املـطـلــوب االت ـفــاق على
ّ
ستؤد ّيه الدولة واألهــداف
الــدور الفعلي الــذي
الرئيسية التي تريد أن تحققها.
وبقول آخر ،يجب أن تكون املساومة الجديدة
نقطة عـبــور إلــى دول ــة حقيقية ال ش ــراء مزيد
مــن الــوقــت أو تعميق املـحــاصـصــة أو تفكيك
ال ـس ـل ـطــة وم ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـه ــا أو ل ـق ـيــام تـفــاهـمــات
ّ
عابرة أخــرى تمتص الغضب الشعبي قبل أن
تعيد القديم إلى قدمه .والغاية املنشودة هي
أن تكون الــدولــة قوية بما فيه الكفاية لقيادة
مجتمعها نحو الغايات التي تريدها ،وقادرة
على مواجهة الـتـحـ ّـديــات واملـخــاطــر الداخلية
والـخــارجـيــة ،والـتـمــوضــع بـصــورة مــؤثــرة في
موازين القوى ،وصلبة بامتالكها قطاعًا عامًا
ً
ّ
ومؤسسات منتجة.
فاعال
ّ
لـكــن فـتــح األبـ ــواب املــوصــدة فــي وج ــه إصــاح
النظام ،يحتاج إلى نظرة متكاملة ومترابطة
ّ
ل ـكــل مــا ي ـمـ ّـس ش ــؤون ب ـنــاء ال ــدول ــة وقـيــامـهــا.
ونـسـتـعـيــر ه ـنــا م ــن غ ــرام ـش ــي ف ـه ـمــه ل ـلــدولــة
ّ
ال ـق ــوي ــة ال ـت ــي ي ـجــب أن ت ـت ـمــتــع بـخــاصـيـتــن:
اخ ـت ــراق الـبـنــى الـتـحـتـيــة للمجتمع وام ـتــاك
ال ـه ـي ـم ـن ــة األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة .وب ـ ــذل ـ ــك ،تـصـبــح
وظيفة مــا هــو «مــدنــي» تفعيل طاقة املجتمع
باتجاه قيام دولــة متكاملة األركــان السيادية
واالجـتـمــاعـيــة والــوطـنـيــة .كما نستفيد كذلك
من تحليله ملنابع قــوة الــدولــة التي تكمن في
الـبـنــى امل ــادي ــة (االق ـت ـص ــادي ــة) ،والـ ـق ــدرة على
اإلق ـ ـنـ ــاع (األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة) وأدوات اإلرغـ ـ ــام
والـقـســر (ل ــدى مـ ّ
ـؤسـســات الـسـلـطــة) ،ونضيف
إلـ ــى م ــا تـ ـق ـ ّـدم ع ـنــاصــر م ـ ّـم ــا ي ـم ـكــن تسميته
مـيـتــافـيــزيـقـيــا ال ـس ـيــاســة ،وال ـت ــي تـعـ ّـبــر عنها
عـلــى وج ــه الـخـصــوص الـقـيــم الـجــامـعــة ،التي
ّ
ال يقوم متحد اجتماعي أو جماعة سياسية

ّ
مــن دون ـهــا ،بــل ال بـ ّـد مــن التحلي أيـضــا بقدر
مــن الــروحــان ـيــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ال يضيرها
أن تـتـجــاوز ال ـصــراع عـلــى املـصــالــح والسلطة
بــاملـعـنــى الـضـيــق لـلـكـلـمــة ،م ــن أج ــل الــوصــول
ّ
إل ــى م ــا ه ــو أس ـم ــى وأش ـم ــل وأبـ ـع ــد .إن قـيــام
الدولة القوية والـقــادرة والصلبة على النحو
املــذكــور ،يقتضي اتخاذ طريق معاكس للذي
سـلـكـنــاه فــي تــاريـخـنــا الـسـيــاســي .فـقــد أقمنا
«البنى املادية» أي االقتصاد ،على االستعانة
بالخارج واالعتماد عليه في استعارة مخزون
م ـف ـت ـعــل لـ ـلـ ـث ــروة ،س ــرع ــان م ــا ي ـن ــدث ــر عـنــدمــا
تنفجر الفقاعات وتستعر األزم ــات ،وأحللنا
العصبيات الطائفية والـفـئــويــة محل الـقــدرة
على اإلق ـنــاع بــدل امـتــاك ناصية خـطــاب عام
يحاكي املصالح الوطنية الراسخة .واستعملت
ش ـب ـكــات ال ـس ـل ـطــة الـ ـظ ــاه ــرة وامل ـس ـت ـت ــرة ،في
ّ
التحريض وبــث الفرقة لقمع املـيــول الوطنية
وال ـن ــزع ــات ال ـت ـح ـ ّـرري ــة واإلص ــاحـ ـي ــة .لـتـكــون
النتيجة تبديد القيم السياسية ذات الطابع
الـعـمــومــي ،فــي خضم ن ــزاع ضــار ومــديــد على
املكاسب واملنافع والنفوذ.

تغيير المقاربة واالتجاه

إزاء مــا ت ـقـ ّـدم ،سنجد أنفسنا إذا مــا حاولنا
تبديل االتـجــاه ،في مواجهة حلقة مفرغة في
ال ــداخ ــل ،بــن الـقــائـلــن بالتغيير ال ـجــذري في
جانب واملدافعني عن الوضع القائم في جانب
ّ
ُ
متعدد
وسيواجهنا مــن الـخــارج ضغط
آخــر،
ّ
األوجه واألهداف ،إلعادة نسج مظلة «الطائف»
مــن دون خيوطها الـســوريــة ،أو لجعل لبنان
إحــدى ساحات املواجهة الهادفة إلــى تسهيل
مرور التحالفات اإلقليمية الجديدة من خالل
كسر التوازن الحرج القائم حاليًا ،أو لتسهيل
ّ
مهمة إسرائيل في إيجاد عمق عربي وامتداد
ً
ّ
متوسطي لها ،فضال عــن إمكانية جــر لبنان
إلى أن يكون إحدى ساحات الصراع املستجد
على النفوذ األورو  -متوسطي.
يرى أحد طرفي االستقطاب الداخلي املستجد،
األسس التي قام عليها النظام قد ّ
ّأن ُ
تقوضت
ّ
بــالـكــامــل ول ــم يـعــد بــوســع الـطــائـفـيــة أن تــرمــم
مشروعيته املتآكلة بفعل االنهيار السياسي
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي وزوال م ــزاعـ ـم ــه األخ ــاقـ ـي ــة
وانكشاف أسطورة فرادته على حقيقتها .وقد
ّ
تغذت هذه املشروعية حتى األمس القريب من
أربعة منابع آخذة بالنضوب :رضى الطوائف
واملذاهب عن دورها ومكانتها داخل الصيغة،
وانـتـظــام العالقة بــن «النخبتني» السياسية
واالقتصادية واملالية داخــل النظام والــدولــة،
وال ـج ـمــع ب ــن فـ ّـعــال ـيــة ال ـحــد األدن ـ ــى ف ــي عمل
اإلدارة العامة من ناحية واملحاصصة والفساد
وت ـقــاســم امل ـنــافــع داخ ـل ـهــا م ــن نــاح ـيــة ثــانـيــة،
ّ
واالنـ ـض ــواء تـحــت مـظــلــة إقليمية قــامــت على
ً
تفاهمات مؤقتة وتسويات ال تستمر طويال.
ّ
وألن مـنــابــع املـشــروعـيــة تـتــآكــل وت ـ ــزول ،يــرى
ّ
بعض اللبنانيني أن املـطـلــوب هــو جمهورية

ج ــدي ــدة ال جـمـهــوريــة ثــانـيــة أو ثــال ـثــة ،وه ــذه
دع ــوة «مثالية» تـنـ ّـم عــن روح ّجــديــة ومثابرة
عند بعض حاملي لوائها ،لكنها تخفي عند
آخرين حنينًا إلى النادي السياسي ،أو رغبة
بالنفاذ إليه ضمن مبادلة مفادها االعـتــراف
بــامل ـشــروع ـيــة «امل ــدنـ ـي ــة» ل ـل ـن ـظــام ،ف ــي مـقــابــل
إضافة مقاعد كافية للوافدين الجدد.
امل ـت ـمـ ّـس ـكــون ب ــال ــوض ــع ال ـق ــائ ــم ي ـع ـت ـقــدون من
ّ
جانبهم ،أن الطائفية السياسية لــم تستنفد
ّ
أغراضها بعد ،وال يمكن تخطيها في الظروف
الراهنة إلنها إحدى ركائز االستقرار ،ويحتاج
ت ـجــاوزهــا إل ــى ت ـح ـ ّـوالت ثـقــافـيــة واجـتـمــاعـيــة
وس ـي ــاس ـي ــة م ــا زال ـ ــت ب ـع ـي ــدة امل ـ ـنـ ــال .مشكلة
النظام بحسب هذا الــرأي ليست في الطائفية
نـفـسـهــا ،ب ــل ف ــي س ــوء تطبيقها أو االفـتـئــات
عـلــى بـعــض أطــراف ـهــا ،أو خـيــانــة مـبــادئـهــا ،أو
ع ــدم اح ـت ــرام ال ـن ـصــوص ال ـتــي تستند إلـيـهــا.
وإذا كانت أزمــة النظام والــدولــة تقتضي لدى
ه ــؤالء تـصـحـيـحــات وت ـعــديــات هـنــا وه ـنــاك،
ف ـل ـت ـكــن ب ــأق ــل مـ ـق ــدار وفـ ــي حـ ـ ــدود الـ ـض ــرورة
يمس الصيغة ،بل بما ّ
وبما ال ّ
يجدد شبابها
ويـعـقـلـنـهــا وي ـحــافــظ ع ـلــى روحـ ـه ــا ،وي ـصــون
أرك ــان التوافقية :الفيتو املـتـبــادل ،واالئـتــاف
ال ــواس ــع ،والـنـسـبـ ّـيــة .ال يلتفت أص ـح ــاب هــذا
ّ
الرأي إلى أن التوافقية صارت جزءًا من تاريخ
األفكار أكثر منها قاعدة لتسيير أنظمة قائمة
ّ
بالفعل ،كما يتجاهلون أن الطائفية في بلدنا
ّ
تحولت إلى كارتيل لحكم «النخب» أكثر منها
وسيلة لتحقيق االستقرار السياسي.
ّ
إن تجاوز العقبات الداخلية والخارجية التي
ّ
تـمـنــع االن ـع ـتــاق مــن امل ــاض ــي ،ال ي ـكــون إل من
خالل تغيير املقاربة نفسها ،وليس باستبدال
اس ـت ـق ـطــاب ب ــآخ ــر أو االس ـت ـس ــام لـلـتـنــاقــض
«األبدي» بني التصورات واألهداف واملصالح.
ونقطة البدء يجب أن تكون من تفكيك املخاوف
ّ
والهواجس التي تعطل قدرة األطراف املختلفة
على القيام بتنازالت مفيدة ،واالعتراف من ثمّ
بمصالحها املشروعة بعد عزلها عن املصالح
غـيــر امل ـشــروعــة ،وبـعــد ذل ــك ،بــل عـلــى أســاســه،
ت ــوض ــع امل ـب ــادئ وال ـق ـيــم ال ـعــامــة ال ـتــي تحكم
منظورنا للدولة التي نطمح للوصول إليها.

توسيع قاعدة النظام وخياراته
وإذا ك ــان الـتـعــامــل م ــع ال ـهــواجــس واملـصــالــح
ّ
هو الخطوة األولــى في تحقيق ما تـقـ ّـدم ،فإن
ّ
الخطوة الثانية تقتضي فتح مظلة الدولة إلى
أقصى حد ودعوة الكل إلى االنضواء تحتها،
وهذا يوجب أيضًا فتح أبواب النظام املوصدة
أم ـ ــام ال ـج ـم ـيــع :أن ـص ــار ال ـتــواف ـق ـيــة الـطــائـفـيــة
ومـنــاوئـيـهــا ،الـبــاحـثــن عــن التغيير الـجــذري
ّ
واملتمسكني بالوضع القائم ،املستفيدين من
ريــوع الــدولــة واملـحــرومــن منها ...إلــخ ،وبذلك
ً
ي ـكــون الـتـفــاعــل داخ ــل امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ،ب ــدي ــا من
اإلقصاء السياسي في جانب ونزع املشروعية
في جانب آخر ،وكالهما يفسح في املجال أمام

مـقــولــة الـحـمــايــة الــدول ـيــة لـبـلــدنــا لـبـنــان ،فقد
ّ
جربناها في القرار ُ 425الذي بقي في األدراج
ِّ
 22سنة ُّحتى التحرير املشرف عام  ،2000من
وبخروج ذليل لإلسرائيلي
دون تدخل دولي،
مــن لبنان مــن دون ات ـفــاق ٍ ،ومــن دون ّ
أي قيد
أو ش ـ ـ ــرط .ول ـ ــم ت ـس ـق ــط م ـف ــاع ـي ــل االج ـت ـي ــاح
ّ
وعندما
اإلسرائيلي عــام  1982إل باملقاومة.
َّ
اعتدت إسرائيل على لبنان عام  ،2006وشنت
حــرب تموز لثالثة وثــاثــن يــومــا ،كــان القرار
ّ
أميركيًا ثــم ســانــدتــه أوروب ــا وبـعــض الحكام
ال ـعــرب وخـصــوصــا فــي الـخـلـيــج ،ول ــم تسقط
أهــداف العدوان بسحق حزب الله! ولم تنهزم
ّ
فيه إســرائـيــل إل بجهاد املـقــاومــن وشعبهم
والجيش اللبناني.
ونـســاهــم كـحــزب الـلــه فــي الــوقــت نفسه ببناء
الدولة وخدمة الناس .نحن معنيون بنهضة
واجتماعيًا ،وأن يكون ِّ
ّ
ّ
سيدًا
بلدنا ّ ًاقتصاديًا ِّ
مستقل ،وأن نمثل الشعب بأمانة وإخــاص
م ــن خ ــال امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي ،وأن نـعـمــل من
خالل الحكومة على رسم سياسات البلد في
املجاالت املختلفة من ضمن هدف مركزي هو
خــدمــة ال ـن ــاس .وف ــي ه ــذه املــرحـلــة الـحـ ّـســاســة
نــدعــو إل ــى تغليب مصلحة ال ــوط ــن وتــدويــر
الزوايا لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ،والتي
من دونها يتجه لبنان إلى مزيد من االنهيار.
وف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه نـ ـح ــن ع ـ ــروبـ ـ ـي ـ ــون ،مــع

تحرير فلسطني والـقــدس ،ومــع دعــم القضية
الفلسطينية ،ومع مقتضيات التعاون العربي
الستقالل جميع بلداننا ،مع اليمن وسوريا
ّ
وال ـع ــراق وال ـب ـحــريــن ...وم ــع ك ــل شـعــب عربي
فــي تحقيق اسـتـقــالــه وص ـ ّـد ال ـع ــدوان عليه،
بما ُي ـتــاح لنا بحسب َّ ال ـظــروف املوضوعية.
ون ـخـ ُّـص فـلـسـطــن ،بــأن ـنــا نـنــاصــرهــا ونــدعــم
شعبها وأهلها ومقاومتها ،ونقف معهم في
امليدان ،من أجلهم ومن أجلنا ،فما أصابهم من
جرثومة إسرائيل ،أذاق العرب ولبنان املرارات
واالحتالالت والفوضى ،فمن واجبنا أن نكون
معهم فنكون بذلك مع بلدنا وشعبنا.
وفـ ـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ن ـح ــن إسـ ــام ـ ـيـ ــون ،مــع
إيـ ـ ــران ال ـش ـع ــب ،م ــع اإلمـ ـ ــام الـخـمـيـنــي (قـ ــده)
واإلمـ ـ ـ ـ ــام ال ـخ ــام ـن ـئ ــي (دام ظـ ـل ــه) والـ ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري اإلس ـ ــام ـ ــي ،وم ـ ــع ب ـ ـلـ ــدان وش ـع ــوب
العالم اإلســامــي ،الذين يعانون من املشروع
األم ـي ــرك ــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،فــات ـحــادنــا يـقـ ّـويـنــا،
ويساعد بعضنا بعضًا .لن َّ
نتفرج على األعداء
َّ
يتحدون مــن كـ ِّـل َح ــدب َ
وص ــوب فــي ائتالفات
ٍ
دول ـي ــة ،بــل سـنـنــاصــر بعضنا ول ــو بالكلمة.
َّ
ُ
لـيــكــن واض ـحــا ،لــن يـحــل أح ـ ٌـد مـكــان أح ــد ،وال
ُ ُّ
ٌ
شعب مكان شعب ،ولكن بتعاوننا يحفظ كل
شعب خصوصيته وقناعاته ،ويستفيد من
ٍ
إخوته وأشقائه في معركة دفاعه عن نفسه.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ن ـ ـحـ ــن ع ـ ــامل ـ ـي ـ ــون ،مــع

ّ
ّ
فــي أح ـضــان املـخــطـطــات الــدول ـيــة كلما أطــلــت
ّ
بــرأس ـهــا .إن تـنــويــع ال ـخ ـيــارات فــي السياسة
الخارجية يسمح أيضًا بوصل لبنان من خالل
الـعــالــم الـعــربــي وبالتضامن مـعــه ،باملشاريع
العاملية الكبرى للدول الصاعدة،
االقتصادية ّ
ما يضعه في كفة الرابحني ال الخاسرين من
ّ
تقلص املركزية الغربية ،وفي عداد املستفيدين
ّ
ّ
متعدد األقطاب
املتضررين من بــروز عالم
ال
ّ
اق ـت ـص ــادي ــا وس ـيــاس ـيــا وع ـس ـك ــري ــا ،وم ـت ـنــوع
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا وث ـق ــاف ـي ــا وغـ ـن ــي ب ــامل ـن ـظ ــورات
الجيوسياسية التي ال تقوم بالضرورة على
القطع مع اآلخرين أو الصراع معهم.

حقائق جديدة

(مروان بو حيدر)

ّ
إن قيام
الدولة القوية
والقادرة
والصلبة
يقتضي
اتخاذ طريق
معاكس
للذي سلكناه
في تاريخنا
السياسي

ّ
التمرد على الدولة والـخــروج عن
صنوف من
النظام الـعــام ،ويفضي إلــى أشـكــال مقيتة من
الـعـنــف امل ـ ــادي وال ــرم ــزي ،ب ــل أمـ ــام م ـحــاوالت
ّ
فــي غير محلها إلحــال املجتمع املــدنــي محل
ّ
املجتمع السياسي .لكن الوصول إلــى النقطة
ّ
التي تضع الجميع تحت مظلة الدولة بأوسع
ّ
ً
تعريف لها ،يتطلب تسويات فرعية وتعديال
ف ــي آلـ ـي ــات ع ـم ــل ال ـس ـل ـط ــة وت ـط ـب ـي ـقــا ح ــازم ــا
لــأنـظـمــة وال ـقــوانــن وتـحـيـيــد اإلدارة الـعــامــة
ع ــن الـطـبـقــة الـسـيــاسـيــة وق ـطــع صــاتـهــا بـهــا،
والحفاظ على الحضور الشعبي واالستعانة
ّ
بزخمه ملنع التغاضي عن اإليـفــاء بمتطلبات
اإلصالح وللمضي قدمًا في سبيله.
ّأمـ ــا األزم ـ ــات اآلت ـي ــة م ــن خـ ــارج الـ ـح ــدود ،فال
يمكن تجاوزها من دون التوافق على الثوابت
وامل ـن ـط ـل ـق ــات الـ ـت ــي ت ـح ـكــم س ـي ــاس ــات لـبـنــان
ّ
الخارجية ،والتي يفترض أن تتصف ،بداهة
ّ
أو بحكم تجاربنا الشاقة ،بالتوازن والفعالية،
وأن ت ـســاهــم ف ــي ت ـكــريــس ح ـضــور ل ـب ـنــان في
ال ـخ ــارج ،وأن تتيح لــه أوس ــع دائ ــرة للشراكة
مـ ــع اآلخـ ــريـ ــن ع ـل ــى أس ـ ــاس ت ــاق ــي األه ـ ــداف
وامل ـبــادئ والـقـيــم ،أو تقاطع املصالح وتـبــادل
املـنــافــع ،أو جميعها مـعــا .وه ــذا مــا يــدعــو إلى
أن تكون عالقاتنا الخارجية محكومة لثالثة
معايير متضافرة :التكامل مع املحيط العربي،
وتطابق أو تقارب التصورات واملبادئ تجاه
قضايا املنطقة والـعــالــم ،وتــاقــي املصالح أو
تقاطعها .إن توافقًا كهذا من شأنه أن يسمح
بـنـشــوء شــراكــات وتـفــاهـمــات خــارجـيــة أوســع
نطاقًا ّ
مما يتيحه لنا الخيار الغربي بشروطه
ّ
املتشددة وتكلفته املرتفعة ،ويجعلنا قادرين
ّ
على مواجهة املتغيرات التي تزيدها خطورة
مـحــاوالت بعض محترفي السياسة االرتـمــاء

لـقــد ُرس ـمــت ال ـحــدود فــي امل ـشــرق الـعــربــي قبل
ّ
متحركة،
أكـثــر مــن ق ــرن مــن الــز ّمــن عـلــى رم ــال
وبخطوط ضعيفة ،لكنها صمدت أمام الرياح
العاتية بفعل القصور الذاتي ال القوة الحقيقية.
وهذا ما يجب أن نتجاوزه في بحثنا عن عالم
ع ــرب ــي ج ــدي ــد ح ــاض ــر ف ــي مـ ـع ــادالت املـنـطـقــة
بالنسبة إلى لبنان بعد مئة عام
والعالم .أما ّ
ّ
من الوالدة املتعثرة ،فإن نقطة البدء في توطيد
دعــائــم الــدولــة ،تكون فــي الـخــروج مــن املاضي
واإلقرار بالحقائق الثالث اآلتية:
ّ
ّ
األولى ،هي أن املقاومة شكلت وال تزال ضمانة
الوصل بني ثالثة توافقات ترسم استقرار هرم
ّ
استراتيجيًا؛ بالتوفيق بني املشاركة
الــدولــة،
ف ــي الـ ـق ــرار اإلق ـل ـي ـمــي وال ـت ـف ــاع ــل م ــع قـضــايــا
ّ
املـنـطـقــة وتـحـ ّـديــاتـهــا ،وب ــن الـتـطــلــع إل ــى ذلــك
مــن بــوابــة رؤي ــة وطـنـ ّـيــة مـتـمــايــزة ومنسجمة
ّ
ّ
االجتماعية
املحلية والتسويات
مع املصالح
ّ
ّ
املتوافق عليها .الفعالية االستراتيجية تعني
ّ
هنا أن لبنان لن يكون بعد اليوم «ساحة» أو
ّ
جانب ذلك
مجرد «جسر» أو»رسالة» ...بل إلى
ّ
ّ
دولة حقيقية تبحث عن وجود قوي ومؤثر في
الجيو  -استراتيجيا التي تنتمي إليها.
وسياسيًا؛ بإيجاد فرصة لإلنقاذ االقتصادي
وت ـجــديــد ب ـنــاء ال ــدول ــة وإص ـ ــاح الـسـلـطــة من
دون إطــاحــة املـ ّ
ـؤس ـســات وتـخــريــب هياكلها،
واجتماعيًا بتمثيل مصالح الفئات الشعبية
الـ ـع ــريـ ـض ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت م ـس ـت ـب ـع ــدة ط ـ ــوال
عـقــود ع ـ ّـدة عــن دائ ــرة ال ـق ــرار ،ولـجـعــل املنطق
االجـتـمــاعــي حــاض ـرًا وقــويــا بـمــا فـيــه الكفاية
أثناء رسم السياسات العامة لهذا البلد.
والحقيقة الـثــانـيــة ،هــي فشل الـخـيــار الغربي
ال ــذي هيمن عـلــى لـبـنــان مـنــذ نـشــأتــه وم ــا زال
ّ
ّ
وتعبر األزمــة
بصورة مــا ،متحكمًا بمصيره.
ّ
املالية والنقدية التي نمر بها اليوم عن إخفاق
هــذا الـخـيــار ألسـبــاب لها عــاقــة بالسياسات
ال ـع ــام ــة ل ـل ــدول ــة وبــال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ال ــزائ ــدة،
وبــإقــامــة االق ـت ـصــاد عـلــى ركــائــز تـتـنــاســب مع
ّ
تصور خاطئ ألوضاع اإلقليم ،قوامه «السالم»
مــع الـعــدو مــن ناحية ودوام الــوفــاق العربي -
العربي من ناحية ثانية.
ّ
ّأمــا الحقيقة الثالثة ،فهي أن كسر السرديات

ّ
املستضعفني في العالم ،ندعم شعب فنزويل
ّ
وكل شعوب العالم املستضعفة بما أمكن ،وقد
نقتصر أحيانًا على املوقف ،لكنه يضيف في
رصيد املواجهة والتأثير.
وأخيرًا :خالل العقدين املاضيني وقعت أميركا
َّ
في هزائم ّ
عدة ،ومعها إسرائيل ،وحقق محور
املقاومة إنجازات مهمة في الصمود والنصر،
هــي واض ـحــة وض ــوح الشمس فــي منطقتنا،
ُ
ٌ
معقود على املزيد.
واألمل
لقد واجــه شعب فلسطني ومقاومته في غزة
أرب ــع ح ــروب ،فـصـمــدوا ونـجـحــوا ،واسـتـمـ ّـرت
املـقــاومــة ،هــذا الشعب ال يمكن أن ُي ـهــزم ،هذا
َّ
الشعب علم املجاهدين في العالم كيف تكون
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
التضحيات« .كت َب الله لغ ِلب أنا و ُرس ِلي ِإن
َ َ
ٌ
الله ق ِو ٌّي َع ِزيز».
ُ
ن ــرس ــل الـتـحـيــة إل ــى امل ــؤت ـم ــرات واالتـ ـح ــادات
ّ
واملؤسسات الشعبية العربية التي
والهيئات
أقامت مؤتمر «متحدون ضد التطبيع» ،فهي
واحدة من مساهمات دعم املقاومة.
َّ
َّ
كما نتذكر ُصناع النصر ،فتحية إلى الشهداء
القادة في ذكراهم ،السيد عباس والشيخ راغب
ّ
وأخص
والحاج عماد ،وإلــى شهداء كل األمــة
بالذكر شـهــداء فلسطني والـقــدس ،وإلــى قائد
محور املقاومة الشهيد قاسم سليماني.
* نائب األمني العام لحزب الله

ّ
الطائفية ،ال يكون بإحالل سرديات «مدنية»
شبيهة بـهــا مـكــانـهــا ،تـحــاكــي مـصــالــح فئات
دون أخـ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع بـ ـع ــض وج ـ ــوه
األزم ـ ـ ــة دون غ ـي ــره ــا ،ب ــل ي ـح ـت ــاج األمـ ـ ــر إل ــى
م ـش ــروع شــامــل ونــزي ــه يـسـتــوعــب نجاحاتنا
وي ـت ـحــاشــى إخ ـفــاقــات ـنــا ،ويـ ــرد ع ـلــى األسـئـلــة
الجوهرية العالقة منذ االستقالل في السياسة
وال ـج ـغــراف ـيــا الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـص ــاد ،والـتــي
كان ثمن عدم اإلجابة عليها غاليًا من أرصدة
استقرارنا ورفاهيتنا ووجودنا.
وسـ ــواء كــانــت املـشـكـلــة بـحـســب رأي بعضهم
تكمن في طبيعة النظام نفسه الــذي يقتضي
ـرأي آخ ــر فــي إدارة العالقة
تـغـيـيـ
ـره ،أو هــي ب ّـ ٍ
بني ّ
ومؤسساته ،ما يوجب إصالحه
مكوناته
وتـ ـط ــوي ــره ،أو ك ــان ــت ب ـح ـســب رأي ث ــال ــث في
ّ
الطائفية ،ما يفتح الباب أمام صيغة
الصيغة
ّ
للحكم ال تقوم عليها ،فإن جوهر الحل يجب أن
ّ
التاريخية لألزمة ال مع
يتعامل مع العناصر
مظاهرها فقط .وهذا وحده الذي يتيح تكريس
دور لبنان الفاعل في املنطقة سواء في مواجهة
ّ
ّ
والتعددية
التنوع
العدو أو في الحفاظ على
كـمــا فـعـلــت امل ـقــاومــة .وإع ـ ــادة ب ـنــاء االقـتـصــاد
ّ
اجتماعيًا
على قواعد ّجديدة ،ليكون اقتصادًا
للتنمية والــرفــاه ومـحـ ّـررًا من
منتجًا ومحققًا ّ
الـتـبـعـيــة .وإذا ت ـعــذر فــي اإلصـ ــاح السياسي
ّ
الطائفية،
االصطدام بالنواة الصلبة للنظام أي
ّ
ُ
الفرعية والتي
فليبدأ بتقويم اعوجاج أنظمته
ستؤثر في نهاية املطاف على بنيته وركائزه.
وال ّبد في السياق نفسه ،من تجديد «النخبة
السياسية» (إن ّ
صحت التسمية) وتنقيتها من
الشوائب ولجم جنوحها املزمن والخطير نحو
ّ
العامة
الفساد واالسـتــزالم واستغالل امل ــوارد
ملصالح ذاتـيــة وخـ ّ
ـاصــة والـتـحــريــض الفئوي
لحرف االنتباه عن األزمات الفعلية...
سجل لبنان نجاحات ّ
لقد ّ
عدة في الحاالت التي
تخطى فيها الرؤى التقليدية ملؤسسي الكيان
وقــواعــد الـعـمــل الـسـيــاســي امل ــوروث ــة ،وعندما
ّ
تحرر جزئيًا من العطالة الجيوسياسية التي
وض ـع ـتــه ف ــي هــامــش امل ـن ـط ـقــة .ف ـكــان الـنـجــاح
فــي اسـتـعــادة هــويــة لـبـنــان الـعــربـيــة املشرقية
ّ
ّ
ونسبيًا
جزئيًا
املتماهية مع محيطها ،وأفلح
َّ
ْ
في تطوير سياسات النظام من خــال الطرق
ع ـلــى ج ــدران ــه م ــن ال ـ ـخـ ــارج ،ك ـمــا ف ــي تـطــويــر
جــازات
السياسة الدفاعية باالعتماد على إنـ ُ
املقاومة وانطالقًا من انتصاراتها .وقد ق ّيض
ل ـل ـب ـنــان ،بـفـضــل امل ـق ــاوم ــة أي ـض ــا ،ال ـن ـجــاة من
عاصفة الحرب في سوريا ،بعدما كاد يصبح
ميدانًا مــن ميادينها وقــاعــدة للهجوم عليها
وهدفًا من أهدافها وساحة لتصفية الحسابات
امل ــرت ـب ـط ــة بـ ـه ــا .وه ـ ـ ــذه م ــراكـ ـم ــات تــاري ـخ ـيــة
ومـ ـس ــاوم ــات مـفـصـلـيــة ي ـج ــب ال ـب ـن ــاء عليها
لــان ـع ـتــاق م ــن ق ـي ــود ال ـتــأس ـيــس ومــابـســاتــه
وأثقاله وتسوياته التي انقضت صالحيتها.
* رئيس املركز االستشاري للدراسات والتوثيق
وأستاذ جامعي
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المقابلة

كيوسك الصحافة
ورئيس «مركز الدراسات االستراتيجية لرئاسة الجمهورية»،
حسام الدين آشنا ،مستشار الرئيس اإليراني حسن روحانيّ ،
منصب مساعد
واحد من الشخصيات النافذة في حكومة روحانيً .كما يتمتع بخلفية أمنية على اعتبار أنه شغل
ّ
وصاحب مؤلفات في
وجهًا
علميًا وأكاديميًا ّ
وزيرَ األمن إبان والية محمد ّخاتمي ّالرئاسية ،فضال عن كونه ّ
ّ
حقلي السياسة والثقافة .كل ما تقدم يدفع بخالصة مفادها أن آشنا يعد العقل المفكر لحكومة روحاني.
«األخبار» أجرت مقابلة معه ،بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية واألربعين النتصار الثورة اإلسالميةّ ،
تطرقت خاللها
إلى مختلف القضايا ،بما فيها السياسة ّ الخارجية اإليرانية ،والصراع ً مع الواليات المتحدة ،ومآالت االتفاق النووي
والقضايا الصاروخية واإلقليمية ،والتوترات مع السعودية ،وصوال إلى االنتخابات الرئاسية المقبلة

حسام الدين آشنا
مستشار الرئيس
اإليراني حسن روحاني
أجراها
محمد خواجوئي
■ مع مرور  42عامًا على انتصار الثورة اإلسالمية في
إيــران ،يستعيد كثيرون شعار «ال شرقية وال غربية»،
على اعتبار أن عالقات إيران الوثيقة مع روسيا والصني
تناقضه .ما هو رأيك؟
 لـقــد اعـتـمــدت إيـ ــران فــي سـيــاسـتـهــا الـخــارجـ ّيــةتـ ُّ
ـوج ـهــا م ـت ـعـ ّـدد األط ـ ـ ــراف ،وذا أوجـ ــه ع ـ ـ ّـدة .كــنــا
نــريــد ع ــاق ــات م ــع ال ـغ ــرب ،كـمــا م ــع ال ـش ــرق .كما
أن ش ـعــار ال شــرق ـيــة وال غــرب ـيــة ال يـعـنــي غـيــاب
ّ
ال ـعــاقــة مــع كــا ال ـطــرفــن ،بــل يـعـنــي أل يفرضا
ّ
وأل ّ
تتم التضحية بمصالحنا
إرادتهما علينا،
مصالحهما .لكن إن اقتضت مصالحنا
من أجل
الوطنية أن ُنقيم عــاقــات أكثر ّ
ودي ــة مــع روسيا
أو الـصــن ،فـهــذا شــيء آخ ــر .إنـنــا ،وروس ـيــاّ ،
نمر
بمشاكل مشتركة على الصعيد الدولي ،إحداها
َ
املطالب األميركية املبالغ فيها .ففي سوريا ،تملك
إي ــران وروسـيــا مصالح واستراتيجية وتكتيكًا
مشتركًا ،وتتعاونان معًا .وحتى عندما أصبحت
مصالح إيران تتقاطع مع أميركا في أفغانستان
والـعــراق ،فقد تعاونت معها .وعندما تعارضت
مصالحنا مع أميركا في العراق ،اصطدمنا بها.
وهذا ُيظهر ّأن إيــران ّ
تمسكت خالل األعــوام الـ42
التي ّ
مرت بمصالحها.
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أن هذا املوقف هو أقصى ما يمكن إليران عرضه
بشكل متزامن،
لكي تقبل بالعودة إلى االلتزامات ُّ
بينما يقوم االتحاد األوروبي بالتحقق من ذلك.
■ تأسيسًا على جدول زمني ّ
محدد؟
ّ
ّ
 ن ـعــم ُّ .وف ـقــا ل ـجــدول زم ـنــي م ـحــدد قــابــل للتأكدوالتحقق منه .وليست ّ
ثمة حاجة إلــى وساطة،
كما أن إضــافــة أط ــراف أخــرى أو مواضيع أخــرى
إلى االتفاق النووي ال تحظى بتأييد إيران.
■ أال ي ـ ّ
ـؤدي تنفيذ مـشــروع الـبــرملــان اإليــرانــي القاضي
بــوقــف الـتـطـبـيــق ال ـطــوعــي ل ـل ـبــروتــوكــول اإلض ــاف ــي إلــى
ّ
تصاعد ّ
حدة التوتر؟
ّ
 إيــران ليست املذنبة فــي انــدالع هــذا الـتــوتــر .إنتــرامــب هــو ال ــذي أث ـ ــاره ،وقــامــت ط ـهــران بضبط
سلوكها عـلــى إي ـقــاع الـتـصـ ّـرفــات األمـيــركـيــة .فال
ّ
نترجى أميركا لكي تعود إلى
ينبغي علينا أن
النووي ،كما أنها ال تعود إلى االتفاق من
االتفاق ّ
ّ
والترجي.
خالل التمني
■ لكن لنفترض أن أميركا عادت إلى االتفاق ،فإن أرادت
إضافة بنود أخرى ،هل ستقبل إيران بذلك؟
 إن كانت إيــران تريد القبول بالتزامات جديدة،لكانت تـ ّ
ـوصـلــت إلــى اتـفــاق مــع تــرامــب ،ولــم تكن
شخص
هـنــاك حــاجــة للصبر واالن ـت ـظــار ل ـقــدوم
ٍ
آخر إلى البيت األبيض.

ّ
ستستمر املــواجـهــة بــن ط ـهــران وواشـنـطــن إلــى
■ هــل
ما ال نهاية؟ أال يمكن إليــران الوصول إلى وضع عادي
ّ
ومستقر في العالقة مع أميركا؟
ّ
 ي ـج ــب أن ي ــت ـخ ــذ األمـ ـي ــركـ ـي ــون أن ـف ـس ـه ــم ه ــذاال ـق ــرار ،فـهــل يــريــدون أن يـكــونــوا دول ــة عــاديــة أم
ُ
«بلطجية» وقراصنة؟ دائمًا ما طلب من إيران أن
ّ
ُت ّ
غير سلوكهاّ .
تصور في أميركا أن إيران
وثمة
الـصـ ِـالـحــة هــي إي ــران عـهــد ال ـشــاه .وطــاملــا لــم ّ
يتم
إص ــاح هــذا الـتـصـ ّـور ،فــإن املـشــاكــل بــن َ
البلدين
ّ
ستستمر .يريد األميركيون أن تكون إيــران على
غـ ــرار دول م ـثــل ال ـس ـعــوديــة وال ـك ــوي ــت وق ـطــر أو
اإلمــارات .وإن رضخت أميركا لواقع أن إيــران قد
تغيرت بفعل الثورة ،وأن الثورة جاءت ٍّ
ّ
كرد على
ّ
التدخالت األميركية املباشرة على مدى  25عامًا،
إضــافــة إل ــى الـتـعــويــض عــن األضـ ــرار والـخـســائــر
ّ
ستتغير.
التي لحقت بإيران ،فإن الكثير من األمور
ّ
شد اإليرانيون ،طيلة األعــوام الـ 42املاضية ،على
ّ
يد الصداقة التي امتدت إليهم ،وحيثما شعروا
ّ
ب ــأن ثـمــة طــريـقــا ملـعــالـجــة امل ـســائــل ،فـقــد سـلـكــوه،
ّ
وآخره كان االتفاق النووي الذي كان مهمًا لدرجة
أن املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية استخدم
عبارة «املرونة البطولية» بشأنه.

ُ
■ هل من ّ
املرجح أن تجرى محادثات في شأن القضايا
الصاروخية واإلقليمية؟
حـ ـتـ ـم ــا .ش ــريـ ـط ــة أن تـ ــوضـ ــع ج ـم ـي ــع ال ـق ـض ــاي ــا
العسكرية والتسليحية فــي املنطقة على طاولة
امل ـح ــادث ــات ،ال امل ــوض ــوع اإلي ــران ــي فـحـســب .لقد
ب ـل ـغ ــت مـ ـشـ ـت ــري ــات م ـخ ـت ـل ــف دول امل ـن ـط ـق ــة مــن
األس ـل ـحــة أرق ــام ــا طــائ ـل ــة ،وع ـن ــدمــا ن ـت ـط ـ ّـرق إلــى
ّ
تتحدث عن نفسها.
التوازن العسكري ،فإن األرقام
وإن قــامــت دول ــة م ــا بــإن ـفــاق ع ـشــرة أم ـث ــال دول ــة
أخرى على السالح ،فلن يكون من املمكن القول إنه
ُ
يجب تقييد الدولة التي تنفق ُعشر هذه األرقام.
وإن أردتم تقييدها ،فإن ذلك يعني أنكم تريدون
الـقـضــاء عليها ،عبر ان ـتــزاع إمكانية الــدفــاع عن
ّ
نفسها .البلد الــذي كل أسلحته دفاعية ،يختلف
ّ
عــن ذاك الــذي كــل أسلحته هجومية .إن بمقدور
إي ــران الــدخــول فــي مـفــاوضــات مــع دول املنطقة،
ودول من خارج املنطقة ،في شأن الوضع األمني
والعسكري للمنطقة.

■ ّبيد أن املـطــاف انتهى باالتفاق الـنــووي إلــى وضـ ٍـع لم
ّ
ّ
تتوقعوه .ما هو الحل في ظل الطريق املسدود الذي وصل
ّ
إلـيــه؟ وفــي وقــت ســابــق ،تـحــدث وزيــر الخارجية ،محمد
ج ــواد ظــريــف ،عــن آلـيــة لتنسيق اإلجـ ــراءات بــن طهران
وواشنطن ،وجعلها متزامنة مع العودة إلى االلتزامات.
إلى ّأي ٍّ
حد يمكن وضع هذه الفكرة موضع التطبيق؟
 إن مــوقــف السيد ظــريــف جــاء فــي إطــار االتـفــاقالنووي ولجنة تسوية الخالفات بني أطرافه .كما

■ م ــع م ـجــيء الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــو ب ــاي ــدن ،يـتـحـ ّـدث
ّ
البعض عن توافر فرصة لخفض التوترات بني طهران
ّ
والرياض ،ويقال إن اليمن يشكل نقطة البداية لذلك .فما
ّ
الخطة التي قد تعتمدها إيران في هذا املضمار؟
ّ
ّ
 لقد شكل اليمن نقطة انطالق التوتر بني إيرانوالـسـعــوديــة .مــع بــدء والي ــة روحــانــي الرئاسية،
بعث امللك عبد الله رسالة تهنئة إليه ،كما شارك
ّ
م ـمــثــل ع ــن ال ـس ـعــوديــة ف ــي م ــراس ــم أدائ ـ ــه الـيـمــن

أبعد من ّ
مجرد صفقة نووية

• لعودة متزامنة إلى االلتزامات ّ
وأي بنود
جديدة مرفوضة
• مستعدون للتفاوض حول الوضع األمني
ً
والعسكري للمنطقة بعيدا من واشنطن
• الصبر االستراتيجي» ال يعني السكوت،
والصمود قد ّ
يتحول إلى أشياء أخرى
الــدسـتــوريــة ،ومــن ثـ ّـم ُو ّج ـهــت إلـيــه دع ــوة لــزيــارة
السعودية وتأدية مراسم العمرة ،األمر الذي أبدى
روحاني استعدادًا للقيام به .ولو لم يكن موضوع
اليمن ،لكانت العالقات بني إيران والسعودية قد
ً
ُّ ً
تحوال كامال .الحرب في اليمن تتواصل
شهدت
ّ
ّ
مــن دون ّ
أي نتيجة .وقــد قــدمــت إي ــران خــطــة من
أربع مراحل لتسوية األزمة هناك ،كما أعلنت عن
ّ
ُّ
للتوسط بني اليمنيني ،وكذلك بينهم
جهوزيتها
من جهة وبني السعوديني واإلماراتيني من جهة
ّ
أخـ ــرى .إن ن ـمــاذج إح ــال ال ـســام ال ـتــي اتبعتها
إي ــران فــي ســوريــا يمكن لها أن ُت َّ
طبق فــي اليمن

نفوذنا في المنطقة
نابع من الجغرافيا والتاريخ
والثقافة والموقع
الترانزيتي إليران
حرب اليمن بال نتيجة،
وإمكانية الحوار مع
السعودية متوافرة

َ
السعودية
أيـضــا .تنظر إي ــران إلــى الـعــاقــات مــع
ّ
من منظور أرحب ،أال وهو قضايا املنطقة .تتمثل
ً
رؤيـتـنــا فــي أن املنطقة ،ب ــدال مــن أن تـتـحـ ّـول إلى
ساحة للتنافس ّ
املدمر ،يمكن لها أن تكون ساحة
ّ
للتعاون البناء.
ّ
يتطلب التعاون أن تضع الدول ّ
حدًا لتهديداتها األمنية
■
ّ
ضـ ّـد بعضها البعض .هــل هـنــاك إمكانية لــذلــك فــي ظل
األجواء السائدة؟
ّ
 إن جــزءًا من مشاكل السعودية يتمثل في أنهاّ
كانت تظن بــأن إدارة ترامب قــادرة على الدخول
فــي مــواجـهــة مــع إي ــران لتحجيمها وتقويضها
بــالـنـيــابــة عــن الـحـكــومــة ال ـس ـعــوديــة .وق ــد دفـعــت
ً
الــريــاض لـهــذا الـهــدف أم ــواال طــائـلــة .بيد أن ذلك
ّ
ـوجــه إدارة بــايــدن ،على حدّ
ول ــى .إن تـ ّ
العهد قــد
علمنا ،ال يـقــوم عـلــى الـقـيــام بعمل بالنيابة عن
الـسـعــوديــة .وأستحضر هنا التصريحات التي
أدلى بها الرئيس السابق باراك أوباما في أيامه
األخـ ـي ــرة ،ح ــن ق ــال إن ع ـلــى إي ـ ــران وال ـس ـعــوديــة
ُ
أن تـسـ ّـويــا املـشــاكــل العالقة بينهما بنفسيهما.
ّ
رؤيـ ـتـ ـن ــا م ـب ـن ــي ــة عـ ـل ــى ه ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ــاس .طـ ـه ــران

والــريــاض ليستا بحاجة إلــى وسـيــط مــن خــارج
املـنـطـقــة لـتـســويــة املـشــاكــل الـعــالـقــة بـيـنـهـمــا .لقد
أعلنت إيران صراحة أنها ،مثلما هرعت ملساعدة
دم ـشــق وب ـغ ــداد وك ــرك ــوك وأرب ـي ــل عـنــدمــا كــانــت
على وشــك السقوط بيد «داع ــش» ،فهي ستهرع
ملساعدة الرياض لو ّ
تعرضتّ لهجوم مماثل ،ولو
طلبت الحكومة السعودية منا ذلك .تتوافر اليوم
ّ
ونتوصل إلى تفاهم
إمكانية أن ندخل في حوار
ّ
ّ
لخفض التوترات على أقل تقدير في ضوء الفهم
املـشـتــرك للمشاكل وامل ـقــاربــات .يــراودنــي شعور
باألمل.
ّ
ّ
■ إل ــى ّأي م ــدى يـمــثــل ه ــذا ال ـكــام مــوقــف الــدولــة كـكــل؟
فقد قال ظريف ،أخيرًا في إحدى املقابالت ،إن دوره في
ّ
صياغة السياسة الخارجية اإليــرانـيــة فــي املنطقة أقــل،
مقارنة باملجاالت األخرى .ويذهب كثيرون إلى ّ
حد القول
إن صياغة السياسة الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة فــي املنطقة،
ليست بيد الحكومة.
 تـتـ ّـم املـصــادقــة على السياسات األمـنـيــة إليــرانفي املجلس األعلى لألمن القومي ،برئاسة رئيس
ُ
الـجـمـهــوريــةّ .وبــديـهــي أن تـعـ ّـد وزارة الخارجية
«وسيطًا ومنفذًا» ال «واضعًا للسياسات» في هذا
املجال .بوسع وزارة الخارجية اإلدالء بأفكارها
وآرائـهــا فــي املجلس ،وتقديم اقتراحاتها كذلك.
ّ
لكن ال ــذي يتخذ ال ـقــرار فــي النهاية هــو املجلس
ّ
األع ـ ـلـ ــى ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ،ويـ ـتـ ـع ــن ع ـل ــى وزارة
الخارجية وبقية ّ
املؤسسات تنفيذ هذا القرار.
■ إن الـعــديــد مــن دول املـنـطـقــة ،وفــي مـعـ َـرض إشــارتـهــا
إلى شعار «تصدير الثورة» الذي كان ُيطلق خصوصًا
في السنوات األولى من الثورة اإليرانية ،اعتبرته محاولة
ُّ
للتدخل في شؤونها الداخلية وقلب أنظمة الحكم فيها.
ُيـثــار هــذا الـكــام أيـضــا فــي الــوقــت الـحــاضــر ،فهناك من
يـقــول إن إيـ ــران ،وعـلــى خلفية دعـمـهــا لـ«امليليشيات»،
بصدد تقويض دول املنطقة ،وإن الجمهورية اإلسالمية
هي «ثورة» أكثر منها «دولة» .ما رأيك بهذه االنتقادات؟
 يجب الرجوع إلى التاريخ .هل الوجود السوريّ
استمر على مــدى سـنــوات فــي لبنان كان
الــذي
ُّ
التوجه الـثــوري للحكومة السورية؟
نابعًا مــن
ك ــا .يـمـتـ ّـد ت ــاري ــخ ال ـن ـفــوذ ال ـس ــوري ف ــي لـبـنــان
لعشرات ،أو ّ
رب ٌما مئات السنني .ألم يكن إليران
قبل الثورة نفوذ لدى الشيعة في لبنان؟ إن هذا
ّ
الـنـفــوذ مـعـ ّـمــق .إن تــاريــخ ال ـعــاقــات بــن إي ــران
ولبنان أقــدم بكثير من الجمهورية اإلسالمية.
علماء جبل عامل في لبنان
وال يمكن تجاهل أثر
َ
على إيران في العصر الصفوي ،أو األثر املتبادل
إلي ــران فــي لبنان .حتى أن شــاه إي ــران أنفق في
سبيل دعم لبنان وشيعته .لذلك ،فإن رؤية إيران
تجاه لبنان كانت تاريخية وثقافيةّ .أما العالقة
بني إيران والعراق ،فتضرب بجذورها في أعماق
ال ـت ــاري ــخ .إن ـهــا عــاقــة عــاطـفـيــة وثـيـقــة لـلـغــايــة،
قائمة بــن الشعبني اإليــرانــي والـعــراقــي بسبب
ّ
التشيع .كما أن أكــراد إيــران والـعــراق يعتبرون
أنفسهم من عرقية واحدة .وحتى أن سنة العراق

ّ
ال ُيكنون عداء تاريخيًا إليران ،باستثناء حقبةٍ
ّ
جــرى خاللها تأليبهم ضــد إيــران .وبخصوص
ال ـعــاقــة ب ــن إي ـ ــران وال ـي ـمــن ،ف ـهــي ت ـعــود حتى
إلــى ما قبل اإلســام .إن العالقة العاطفية التي
يبديها الشيعة الزيدية في اليمن تجاه إيــران
عــريـقــة لـلـغــايــة وت ـت ـجــاوز ال ـت ـط ـ ُّـورات الـحــالـيــة.
ّ
ك ــذل ــك ،فـ ـ ــإن نـ ـف ــوذ إي ـ ـ ــران ف ــي آسـ ـي ــا الــوس ـطــى
والقوقاز ّ
أمر طبيعي .لقد كانت هذه الدول جزءًا
مــن إي ــران وانفصلت فــي مــا بعد ،ولــم ّ
يمر زمن
طويل على انفصالها .كما أن العالقة بني إيران
ّ
والبحرين شيء ال يمكن التستر عليه وإخفاؤه.
إن الـبـحــريــن كــانــت عـلــى ّ
أي ح ــال ،وبـشـكــل مــا،
جـ ــزءًا م ــن إي ـ ــران وان ـف ـص ـلــت عـنـهــا ف ــي س ـنــوات
لـيـســت بـعـيــدة .كــذلــك ،ال يـمـكــن كـتـمــان الـعــاقــة
الـقــائـمــة بــن شيعة إيـ ــران وشـيـعــة الـسـعــوديــة.
إن نفوذ إيــران في املنطقة نابع من الجغرافيا
والتاريخ والثقافة واملــوقــع الترانزيتي إليــران،
ّ
وه ــذا الــوضــع ال عــاقــة لــه الـبــتــة بالجمهورية
اإلســام ـيــة أو بــال ـشــاه .ويـمـكــن ال ـقــول إن جــزءًا
ّ
ً
مــن ه ــذه الـطــاقــات يشهد تفعيال أك ـثــر ،فــي كــل
حقبة تــاريـخـيــة .فــأن يـكــون الـتـ ُ
ـواصــل اإليــرانــي
مــع الشيعة بـعــد ال ـثــورة قــد تــزايــد ،هــو حقيقة
ال يـ ّمـكــن إن ـكــارهــا ،لـسـبــب أن دول ــة شـيـعـيــة قد
ً
تسنمت زمام األمور في إيران .وفضال عن ذلك،
فــإن هــذه املنطقةّ ،
ضمت فــي حـ ّـد ذاتـهــا طاقات
الـنـضــاالت املناهضة لالستبداد واالستعمار،
ماض
وجميع الفصائل واملجموعات التي لها
ٍ
في محاربة االستبداد واالستعمار ،استبشرت
خيرًا بانتصار الثورة اإلسالمية ،ووجــدت أنه
إن كان باإلمكان ،اإلطاحة بالشاه ،فإن اآلخرين
ّ
لـيـســوا بـمــأمــن مــن ال ـخ ـطــر .لـكــن ال تــوجــد أدل ــة
دامغة تبرهن أن الجمهورية اإلسالمية ّ
قدمت
ِ
دعمًا عملياتيًا لقلب أنظمة الحكم في املنطقة.
وف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن دول ــة مـثــل ال ـس ـعــوديــة ،التي
تــزعــم أن ـهــا ت ـقــود الـ ــدول الـعــرب ُّـيــة ف ــي املـنـطـقــة،
يمكن تحديد ورصــد مــدى تدخالتها واألمــوال
الـتــي تنفقها فــي ب ـلــدان املـنـطـقــةّ .وعـلــى سبيل
ّ
املثال ،فإن إيران ال تشن حربًا وتنفذ مجازر في
اليمن اليوم ،بل إن السعودية هي التي تعتبر
أن اليمن ملك لها.
■ لقد أعلنت إيــران ،مــرارًا وتـكــرارًا ،أن على األميركيني
االنسحاب من املنطقة ،في حني أن وجودهم جاء بشكل
رئيس بطلب رسمي من دول املنطقة التي منحتهم قواعد
عسكرية على أراضـيـهــا .لــذلــك ،قــد تعتبر بعض الــدول
ُّ
املوقف اإليــرانــي ضربًا من التدخل في قــراراتـهــا .كيف
ّ
طهران أن ُيستجاب ملطالبها؟
تتوقع
ُ
 نحن ال نـصــدر األوام ــر ألميركا ودول املنطقة،بل ّ
نبي ُّ
توجهات سياستنا الخارجية .نحن ال
نستسيغ ال ــوج ــود األم ـيــركــي فــي املـنـطـقــة ،وفــي
املنظور اإليراني ،فإن املنطقة بحاجة إلى هيكلية
أمنية جــديــدة قائمة على الـتـعــاون بــن بلدانها.
وفـ ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة ،ل ـي ـســت ث ـ ّـم ــة ح ــاجّ ــة لــوجــود
اآلخ ــري ــن ف ـي ـهــا .إن ك ــام ط ـه ــران يـتـمــثــل ف ــي أنــه

لــو قــامــت ب ـلــدان املـنـطـقــة بـمــراجـعــة سـيــاســاتـهــا،
ّ
سيتضح لها أنـهــا قــامــت ،خــال هــذه الـسـنــوات،
بتغطية النفقات األميركية ،ال نفقاتها األمنية.
■ لقد اعتمدت إيــران ،خالل السنوات األخيرة ،سياسة
«الصبر االستراتيجي» في مقابل الضغوط األميركية،
وكــذلــك التهديدات اإلسرائيلية ،بما فيها االغـتـيــاالت أو
مهاجمة املواقع اإليرانية في سوريا .السؤال الذي يطرح
نفسه هــو :هــل لهذا الصبر ح ـ ٌ
ـدود ،وهــل عــدم ّرد إيــران
محافظة؟
أنها باتت تعتمد نزعة
ِ
يعني ُ
 ل ـق ــد فـ ـه ــم «ال ـص ـب ــر االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي» ب ـص ــورةخــاطـئــة .إن ه ــذا «ال ـص ـبــر» ال يـعـنــي «االن ـت ـظــار»
و«السكوت» ،بل ّيعني «الصمود» .هو يعني أنه
مهما قصفتم ونفذتم غارات ،فإننا ال نزال باقني
وموجودين .أي أنه على الرغم من الضغوط التي
مورست ّ
ضدنا ،فإننا لم نغادر مواقعنا .الصمود
االس ـتــرات ـي ـجــي ف ــي م ـقــابــل ض ـغ ــوط ت ــرام ــب كــان
معناه أننا لم نتراجع عن مواقفنا .لكن هل يمكن
ّ
يتحول إلى أشياء
لهذا الصمود االستراتيجي أن
ّ
ّ
واملهم أن نكون نحن من يقرر
أخرى؟ نعم يمكن،
ذلك.
ُ
■ بعد نحو أربعة أشهر من اآلن ،ستجرى االنتخابات
َ
الرئاسية ،ويرى البعض أن ّ
التذمر واالستياء السائدين
بني الجماهير ّ
يؤديان إلى انحسار املشاركة .هل يحظى
هذا الرأي بالقبول؟
ّ
 إن االحتجاج على الوضع القائم يمكن أن يشكلأحــد أه ـ ّـم أسـبــاب تــزايــد املـشــاركــة ،كما يمكن في
الوقت ذاته أن ُيسهم في إيجاد حالة من اإلحباط.
حـ َـدث هــذا الشيء في أواخــر واليــة أحمدي نجاد
ال ــرئ ــاس ـي ــة ،ل ـقــد ك ــان االس ـت ـي ــاء ك ـب ـي ـرًا ،ل ـكــن بما
أن األمـ ــل بــالـتـغـيـيــر ك ــان قــائ ـمــا ،ف ـقــد أس ـه ــم في
مشاركة واسعة للجماهير في االنتخابات .وفي
ٌ
ّ
تحسن
الــرئــاسـيــات املقبلةّ ،إن كــان ثـ ّـمــة أم ــل فــي
ال ـظــروف ،فمن املـتــوقــع أن ترتفع نسبة مشاركة
الشعب.
ّ
■ هــل تـ ّ
ـرحــب حكومة روحــانــي بترشح أشـخــاص مثل
أحمدي نجاد؟
ّ
ّ
 كل الذين لهم سجل وتاريخ في البالد لهم الحقالسجل والـتــاريــخ ،وعرضهما على
بتبيان هــذا
ّ
النقاش والبحث .إني شخصيًا أدافع عن خوض
الـ ــرؤسـ ــاء ال ـســاب ـق ــن ،ب ـمــن فـيـهــم ال ـس ـيــد محمد
خاتمي والسيد أحمدي نجاد ،الرئاسيات .طبعًا،
إن كانوا راغبني في ذلك.
ُّ
للرئاسيات؟
■ هل توافقون على ترشح العسكريني
ّ
 إن جميع الذين لهم خلفية عسكرية يحق لهمّ
الترشح ،لكن الذين يرتدون اآلن الــزي العسكري
ويعملون كعسكريني يجب أن يحسموا موقفهم
فــي مــا إذا كــانــوا ُّعسكريني أم مــدنـيــن .فــإن أراد
ٌ
عسكري مــا الـتــرشـ ٌـح بصفته العسكرية ،عندها
سيكون هناك تعارض في املصالح بني السلطة
ّ
واملؤسسة العسكرية.
التنفيذية

املتعلقة بإيران :تمتلك الدولة
ترث إدارة الرئيس األميركي ،جو بايدن ،مجموعة من القضايا
ّ
برنامجًا نــوويــا مـتـقـ ّـدمــا ،وتــرســانــة صــواريــخ بالستية ،وسـيــاســة إقليمية تــدعــم بموجبها
وكالءها .على أن أكثر املخاوف إلحاحًا بالنسبة إلى اإلدارة الجديدة ،هو ّ
األول .أعلن بايدن
أنه يعتزم إعادة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي واالمتثال لقيوده ،ما دامت إيران تفعل
مستعدة للعودة إلى التزاماتها ،بشرط أن ترفع أميركا
الشيء نفسه ،فيما أشارت هذه األخيرة إلى أنها
ّ
وحتى يصبح االتفاق النووي مستدامًا ،يجب عزله عن
العقوبات .لكن العملية ليست بهذه البساطةّ .
املوقعني ،معالجة نقاط
من
االستمرارية،
هذه
مثل
ضمان
ويتطلب
االنتكاسات السياسية املستقبلية.
ّ
ّ
الضعف في الصفقة ،والتي تشمل الجداول الزمنية ،إضافة إلى معالجة مشاكل خارج النطاق الحالي
خطة
لالتفاق ،مثل برنامج إيــران الصاروخي وأنشطتها اإلقليمية املزعزعة لالستقرار .ومــن دون ّ
املتعلقة بــإيــران والـشــرق األوســط عمومًا ،عرضة ملعارضة
ستظل أجندة إدارة بايدن
ّ
ٍ
لعب إقليميةّ ّ ،
الحزبيني في واشنطن ،وشركاء الواليات املتحدة في املنطقة؛ إذ يخشى منتقدو االتفاق،
الخصوم
وبدال
عودة سريعة إلى االتفاق وإلغاء العقوبات.
سواء في الداخل األميركي أم في إسرائيل والخليج،
ً
ً
من ذلك ،تدعو هذه األصوات البيت األبيض إلى الدخول في مفاوضات جديدة ،يوافق فيها على تخفيف
املعلقة .لكن طهران تستبعد بشكل قاطع نهجًا
العقوبات فقط في مقابل حل وسط في شأن القضايا ّ
قائلة إنها ٍّلن تدخل مفاوضات أوسع بعد عودة الواليات املتحدة إلى االتفاق النووي
من هذا القبيلً ،
األصلي.
وينظر جيران إيران إلى مثل هذا االحتمال بعني القلق؛ إذ إنهم يسعون إلى سياسة أميركية تعمل على
تحقق حملة
التوترات اإلقليمية املتصاعدة ،وتمنع طهران من إثارة األزمــات في الجوار .ولم ّ
ترويض ّ
«الضغوط القصوى» التي اعتمدتها إدارة ترامب هذه الغايات ،بفعل «املقاومة القصوى» التي أبدتها
طهران .لكن هذه الدول تخشى من أن العودة إلى االتفاق النووي لعام  2015من دون قيود إضافية،
تهدد بمزيد من تمكني أنشطة إيران اإلقليمية .والدول نفسها لديها مخاوف كبيرة في شأن االلتزام
ّ
األميركي تجاه املنطقة ،بعدما أصيبت باإلحباط من ّ
جراء الدعوات إلى تقاسم األعباء وإنهاء «الحروب
األبدية».
املتعلقة بــإيــران؟ َس َعينا ،زمالئي وأنــا ،في
اإلقليمية
التوترات
معالجة
املتحدة
ـات
ـ
ي
ـوال
ـ
ل
ا
يمكن
كيف
ّ
«تـشــاتــام ه ــاوس» إلــى اإلجــابــة عــن هــذا الـســؤال مــن خــال مقابالت أجريناها مــع ِ 210مــن صانعي
فضال
املوقعة على االتفاق،
السياسات
والخبراء الحاليني والسابقني في  15دولة شملت الدول األطراف ّ
ً
ّ
متورطة في أزمات الشرق األوسط ،مثل إسرائيل وإيران وفلسطني وسوريا ولبنان واليمن
عن دول
والعراق والسعودية واإلمارات .وبني تموز /يوليو وتشرين الثاني /نوفمبر  ،2020أجرينا استبيانًا َملن
ُ
وحلها .وسألناهم عن الصعوبات
قابلناهم حول أفضل السبل إلدارة النزاعات في الشرق األوســط ّ
تؤثر ،في اعتقادهم ،االنتخابات الرئاسية األميركية على
والتوترات الجيوسياسية في ّاملنطقة ،وكيف ّ
ّ
التوترات اإلقليمية ،وسعينا إلى توصيات ملعالجتها،
جذور
البيئة األمنية .وبحثنا في تصوراتهم عن
ّ
مع إيالء اهتمام خاص لدور إيران في سوريا والعراق ولبنان وفلسطني واليمن.
لم َير هــؤالء كيف يمكن معالجة القضايا اإلقليمية بشكل شامل في حــوار مباشر واحــد مع إيــران.
تحد
تتوقع غالبية
َ
كما لم ّ
املستطلعة آراؤه ــم أن تتنازل طهران عن دعــم وكالئها اإلقليميني ،أو أن ّ
مقارنة بإضفاء
عكسية،
بنتائج
يأتي
إيران
عزل
أن
معظمهم
ورأى
البالستية.
الصواريخ
من برنامج
ً
الطابع اإلقليمي على حلول املشاكل املشتركة .وملعالجة السلوك اإلقليمي املزعج إليران ،أوصى الخبراء
متعددة األطــراف بني الجهات
كل صراع إقليمي على حدة ،وبالتوازي ،من خالل مناقشات
ّ
بمعالجة ّ
الفاعلة .وسألنا املشاركني عن الخطوة األولى التي قد تساعد في استقرار املنطقة .ومن بني الذين ّتمت
فضل  %45العودة إلى االتفاق النووي اإليراني لعام  ،2015وجادلوا بأن ذلك سيساعد على
مقابلتهمَّ ،
استعادة التعاون عبر األطلسي ،ووقف برنامج إيران النووي ،وبناء الثقة بني طهران وواشنطن .عالوة
حدة التوترات في دول مثل العراق ،الذي وقع بني
على ذلك ،فإن إحياء االتفاق من شأنه أن ّ
يقلل من ّ
شدد معظم الخبراء على أن الواليات
ذلك،
ومع
القصوى.
ضغوط واشنطن القصوى ،ومقاومة طهران
ّ
ومخطط
فيه،
القصور
أوجه
ملعالجة
واضحة
عمل
بخطة
حة
مسل
املتحدة يجب أن تدخل االتفاق النووي ّ
ّ
وسعت إيران
،2015
عام
في
النووي
االتفاق
إلى
االنضمام
فور
لحل النزاعات اإلقليمية .وأشاروا إلى أنه
ّ
ّ
بخطة
االتفاق
إلى
العودة
بايدن
إدارة
على
يجب
هنا،
من
وسوريا.
حضورها في العراق واليمن ولبنان
ّ
واملتعددة األطراف التي ستتبعها ،لتهدئة مخاوف املعارضني في
محددة للعمليات اإلقليمية املوازية
ّ
ّ
الكونغرس وكذلك املعارضون اإلقليميون.
كأنها ترسم
حل النزاع املوازية ،يمكن إدارة
بايدن ،وفق املشاركني ،أن تظهر ّ
ومن خالل إنشاء مسارات ّ
ّ
تصر على التزام جميع األطراف باملشاركة في
بدال من تكرار ما سبق تجربته .وقد
مسارها الخاص ً
عملية املتابعة كجزء من التفاوض على االتفاق النووي وتنفيذه .ويمكن إغراء إيران باملشاركة ،بوعدها
بتخفيف العقوبات أو باالستثمارات .وأوصى أكثر من  %50من الذين ّتمت مقابلتهم بأن يكون املسار
ّ
األول املوازي ،هو ذاك الذي يجمع األطراف املشاركني في حرب اليمن ،بما في ذلك إيران .واملسار اآلخر
حل النزاعات .ومن
يجب أن يدعم الحوار بني دول الخليج ،من أجل تعزيز الثقة والتعاون وتعزيز آليات ّ
ّ
للحد من النفوذ اإليراني ،أن يكون هناك مسار إلحياء املفاوضات اإلسرائيلية  -الفلسطينية،
املهمّ ،
وآخر ملعالجة الصراع في سوريا.
وأكد املشاركون أن لدى الواليات املتحدة دورًا حاسمًا تلعبه في تحقيق االستقرار في املنطقة ،إذ أعرب
ّ
حالة من عدم
يولد َ
بعضهم ّعن قلقه إزاء التزامها املتذبذب تجاه الشرق األوسط ،والذي من شأنه أن ّ
اليقني تقوض أمن املنطقة .ومن بني األشخاص الذين ّتمت مقابلتهم ،قال  %33إن عدم اليقني الناشئ
وصلنا إليها إلى أن إدارة
أقل أمنًا .وتشير النتائج التي َت ّ
عن تناقضات السياسة األميركية جعل املنطقة ّ
تتشكل في عهدها حقبة مشاركة
أن
يمكن
إذ
املنطقة،
بايدن لديها فرصة لقلب صفحة ترامب في
ّ
متعددة األطراف ،حيث تدعم الواليات املتحدة دول الشرق األوسط في اتخاذ خطوات تدريجية ملعالجة
ّ
الصراعات اإلقليمية ،وخاصة تلك التي تشمل إيــران .ويمكن ملثل هذه العملية أن ترسي ،في نهاية
املطاف ،األساس النفراجة وحوار إقليمي أوسع.
(سنام وكيل  -عن «فورين أفيرز»)
على إدارة بايدن العودة إلى االتفاق بخطّة محدّدة للعمليات اإلقليمية الموازية (أ ف ب)
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العالم

العالم

الحدث
َ
الملحق
عشية تعليق طـهــران العمل بــالـبــروتــوكــول اإلضــافــي
ّ
بـ«خطة العمل المشتركة الشاملة» ،أطلق المرشد اإليراني تصريحات
وضع من خاللها ّ
حدًا ّ
ألي ّ
أوح َي به،
تكهنات عن
ٍ
تراخ قد ِ
إذعان أو ٍ
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لطهران ،وربطًا
خالل ّ زيــارة مدير ّ
بالملف النووي ككل من وراء ذلك

ّ
تقليص عمل المفتشين
بدءًا من اليوم

ّ
ُ
خامنئي يلوح برفع
التخصيب إلى %60
أعـ ـ ــاد امل ــرش ــد األعـ ـل ــى لـلـجـمـهــوريــة
اإلســام ـيــة فــي إي ـ ــران ،آي ــة ال ـلــه علي
خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،ضـ ـب ــط إي ـ ـق ـ ــاع امل ـش ـه ــد
الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــووي ،أمـ ـ ـ ــس ،عـ ـب ــر تـ ــأك ـ ـيـ ــده أن
إيـ ـ ـ ـ ــران ق ـ ــد تـ ــرفـ ــع ن ـس ـب ــة تـخـصـيــب
اليورانيوم إلى  60في املئة ،في حال
احتاجت إلى ذلــك ،جازمًا بأنها «لن
تـتــراجــع» فــي امل ـجــال ال ـن ــووي .وقــال
خ ــام ـن ـئ ــي« :نـ ـح ــن م ـص ـ ّـم ـم ــون عـلــى
امتالك القدرات النووية بما يتالءم
م ــع ح ــاج ــات ال ـ ـبـ ــاد ،ول ــذل ــك سـقــف
إيـ ــران للتخصيب ل ــن ي ـكــون  20في
ً
املـ ـئ ــة ،وس ـن ـت ـص ـ ّـرف (وص ـ ـ ـ ــوال) إل ــى
ّ
ّ
أي مـسـتــوى نـحـتــاج إل ـيــه وتتطلبه
ً
ّ
البالد ،مثال من أجل املحرك النووي
أو أعمال أخرى ،يمكن أن نذهب إلى
تخصيب بنسبة  60في املئة» ،وذلك
وفــق مــا جــاء فــي بيان نشره موقعه
اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ــرس ـم ــي .وأضـ ـ ــاف أن
«الجمهورية اإلسالمية لــن تتراجع
في املسألة النووية ،وستمضي بقوة
ع ـلــى م ـس ــار م ــا ت ـح ـتــاج إل ـي ــه ال ـبــاد
اليوم وغدًا».
ّ
ولطاملا أكدت الجمهورية اإلسالمية
سلمية بــرنــامـجـهــا ،وأن ـهــا ال ترغب

ف ــي ت ـطــويــر ّ
أي س ــاح ن ـ ــووي ،على
ّ
عـكــس م ــا يــتـهـمـهــا ب ــه بـعــض ال ــدول
مـثــل ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وإســرائ ـيــل،
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــوصـ ـ ــا رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس وزرائـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ــا،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو .وهـ ــو م ــا أع ــاد
خامنئي اإلشـ ــارة إل ـيــه ،أم ــس ،الفتًا
إل ـ ــى ع ـ ــدم رغـ ـب ــة إيـ ـ ـ ــران فـ ــي ح ـي ــازة
ّ
املهرج
السالح الـنــووي .وقــال« :ذلــك
الصهيوني الــدولــي يقول دائـمــا :لن
ن ــدع إي ــران تـصــل إل ــى س ــاح ن ــووي!
لــو كــان لــدى الجمهورية اإلسالمية
قرار بالوصول إلى سالح نــووي ،لم
يكن هو وال من أكبر منه ليمنعنا من
ذلــك» .وجـ ّـدد املرشد األعلى التأكيد،
أي ـض ــا ،أن إي ـ ــران م ـس ـت ـعـ ّـدة لـلـعــودة
إل ـ ــى ال ـت ــزام ــات ـه ــا ب ـم ــوج ــب االتـ ـف ــاق
الـ ـن ــووي ،فــي ح ــال اح ـت ــرام األط ــراف
اآلخرين في االتفاق ّ
تعهداتهم .وقال:
«ع ـن ــدم ــا ت ــرك ــت ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
وت ـب ـع ـهــا اآلخ ـ ـ ـ ــرون ،الـ ـقـ ــرآن يــأمــرنــا
بترك التزامنا أيضًا ،لكن حكومتنا
َّ
املـحـتــرمــة لــم تـتـخــل عــن الـتــزامــاتـهــا
ّ
وقلصتها تدريجيًا ،وهو أمر يمكن
ال ـ ـعـ ــودة ع ـن ــه فـ ــي ح ـ ــال عـ ـ ـ ــادوا إل ــى
التزاماتهم».

ّ
أكد خامنئي أن الجمهورية اإلسالمية لن تتراجع في المسألة النووية (أ ف ب)

كـ ـ ــام خ ــام ـن ـئ ــي ّجـ ـ ــاء ل ـي ـض ــع ح ـ ـ ّـدًا
ل ـت ـح ـل ـيــات وت ــوقـ ـع ــات خ ــرج ــت فــي
الـيــومــن املــاضـيــن ،عـلــى إث ــر زي ــارة
م ــدي ــر «الـ ــوكـ ــالـ ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة
ال ـ ـ ــذري ـ ـ ــة» ،رافـ ـ ــايـ ـ ــل غـ ـ ــروسـ ـ ــي ،إل ــى
طـهــران ،ومــا رافقها من تصريحات
ُّ
التوصل إلى
من ِقبله عن أنــه جــرى
اتـ ـف ــاق م ــؤق ــت م ــع إي ـ ـ ــران ف ــي ش ــأن
ٌ
تصريحات
مــواصـلــة عمل الــوكــالــة.
لم تلبث أن فتحت الباب ،أيضًا ،أمام
ٍّ
رد م ــن ق ـبــل ال ـب ــرمل ــان ،الـ ــذي ص ـ ّـوت
أمـ ــس بــأغ ـل ـب ـيــة  221ص ــوت ــا مـقــابــل
 6أص ــوات مـخــالـفــة وامـتـنــاع سبعة

ّ
البرلمان
ت
صو
على قرار ّ
يهدد
بمحاسبة
روحاني قضائيًا

ن ـ ـ ـ ّـواب ،ع ـل ــى ق ـ ــرار «إبـ ـ ــاغ ال ـق ـضــاء
بــرفــض ال ـحـكــومــة اإلي ــران ـي ـة تنفيذ
ق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ــراء ات االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
لــرفــع ال ـع ـقــوبــات وص ـيــانــة مـصــالــح
الـ ـشـ ـع ــب اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي» ،ورفـ ـ ـع ـ ــه إل ــى
الـ ـقـ ـض ــاء مل ـت ــاب ـع ـت ــه ب ـش ـك ــل ع ــاج ــل.
ويستند البرملان ،في خطوته هذه،
إل ــى م ــا ت ـنـ ّـص عـلـيــه املـ ــادة  234من
حال
النظام الــداخـلــي ،وهــو أنــه فــي ّ
رأى الـقـضــاء أن الـحـكــومــة لــم تنفذ
ّ
ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،تـ ـت ــرت ــب عـ ـل ــى روح ــان ــي
والـحـكــومــة غــرامــات مــالـيــة ،وأحـكــام
بـ ــال ـ ـس ـ ـجـ ــن .وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق،

اعـتـبــر رئ ـيــس لـجـنــة األم ــن الـقــومــي
فـ ــي ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،م ـج ـت ـبــى ذو الـ ـن ــور،
أنـ ــه «ي ـن ـب ـغــي ت ـم ــزي ــق االت ـ ـفـ ــاق بــن
الحكومة والــوكــالــة الدولية للطاقة
ّ
ّ
فسنقدم الرئيس حسن
الذرية ،وإل
روحاني إلى املحاكمة» ،مضيفًا أن «
الواليات املتحدة والدول األوروبية
أرس ـلــت خــادم ـهــا ،راف ــاي ــل غــروســي،
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة
ال ــذري ــة إل ـ ّـىط ـه ــران ،لـيـحـصــل على
ذو النور إلى
تنازالت منا» .وأش ــار ّ
أن «ن ـ ـ ـ ّـواب ال ـب ــر مل ــان ي ــوق ـع ــون عـلــى
ّ
قــرار لتقديم الرئيس روحــانــي وكل

ّ
مــن الـتــف على قــانــون الـبــرملــان ،إلى
القضاء للمحاكمة».
ً
تصريحات املرشد األعلى ،معطوفة
عـلــى خـطــوة ال ـبــرملــان ،ج ــاءت عشية
بــدء الجمهورية اإلســامـيــة تطبيق
ّ
قانون برملاني يقلص بعض أنشطة
ّ
مـفــتـشــي «ال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة للطاقة
الــذريــة» .وطـلــب الـقــانــون ،ال ــذي أقـ ّـره
مجلس ال ـشــورى فــي كــانــون األول/
ديسمبر ،من الحكومة ،تقليص عمل
املفتشني في حال لم ّ
يتم بحلول 21
شباط /فبراير رفــع العقوبات التي
أعادت واشنطن فرضها على طهران،
بعد االنسحاب األميركي من االتفاق
ال ـن ــووي ع ــام  .2018وم ــن ض ـمــن ما
طلبه الـقــانــون البرملاني أيـضــا ،رفع
مستوى التخصيب إلى  20في املئة،
وه ــو م ــا ب ــاش ــرت الـحـكــومــة تنفيذه
مطلع كانون الثاني /يناير.
ّ
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األم ـي ــرك ـي ــة ،ق ــل ــل أح ــد
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــأن تـ ـص ــري ــح
ً
إن ذلك سيكون ُمقلقًا،
خامنئي ،قائال ّ
لكن إيــران لم تنفذه بعد ،مضيفًا أن
واشنطن تنتظر لـتــرى إذا مــا كانت
ط ـ ـهـ ــران س ـت ـع ــود إلـ ـ ــى امل ـ ـحـ ــادثـ ــات.
وتابع املسؤول األميركي الذي طلب
ّ
ع ــدم نـشــر اس ـم ــه« :ح ــت ــى ن ـعــود إلــى
املحادثات ،سيسعى الطرفان التخاذ
مواقف لتشديد اللهجة .دعنا َ
نر إذا
م ــا ك ــان ــوا س ـيــواف ـقــون ع ـلــى ال ـعــودة
إلــى طــاولــة (الـتـفــاوض)» .وجــاء ذلك
فــي وقــت أش ــار فيه وزي ــر الخارجية
األم ـيــركــي ،أنـتــونــي بلينكن ،إل ــى أن
الــواليــات املـتـحــدة ستسعى لتعزيز
االتفاق النووي وتمديده .وفي كلمة
ّ
مسجلة لـ»مؤتمر نزع السالح» الذي
ترعاه األمــم املتحدة في جنيف ،قال
بلينكن« :ال ــوالي ــات املـتـحــدة ال تــزال
م ـل ـتــزمــة ب ـع ــدم ح ـص ــول إيـ ـ ــران على
س ــاح نـ ــووي .الــدبـلــومــاسـيــة أفضل
مـســار لتحقيق ه ــذا ال ـه ــدف» .ولفت
إلى أن الرئيس األميركي ،جو بايدن،
قال إنه إذا عادت إيران إلى «االلتزام
ال ـ ـصـ ــارم ب ــاالتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي امل ـب ــرم
ف ــي ع ــام  ،2015ف ــإن إدارتـ ـ ــه سـتـقــوم
بــالـشــيء ذات ــه» .وأض ــاف« :سنسعى
أيـضــا ،مــن خــال العمل مــع الحلفاء
والشركاء ،إلى إطالة أمد خطة العمل
الشاملة املشتركة (االتفاق النووي)
ّ
والتصدي ملباعث القلق
وتعزيزها،
األخـ ــرى ،مـثــل سـلــوك إيـ ــران املــزعــزع
ل ــاسـ ـتـ ـق ــرار فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة وت ـط ــوي ــر
الصواريخ البالستية وانتشارها».
واعتبر أنه «ينبغي إليــران االمتثال
التـ ـف ــاق ــات ال ـض ـم ــان ــات م ــع ال ــوك ــال ــة
واللتزاماتها الدولية».
(األخبار)

ّ
عقوبات محدودة على موسكو :أوروبا تحفظ خط الرجعة
تقرير

ال ت ـ ـ ــزال ق ـض ـ ّـي ــة ت ـس ـم ـيــم املـ ـع ــارض
أليكسي نافالني ،واعتقاله،
الروسيً ،
ّ
ّ
تمثل واجـهــة للتوتر املتصاعد بني
روس ـي ــا واالتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،ال ــذي
أقـ ـ ّـر ع ـقــوبــات مـ ـح ــدودة ض ـ ّـد بعض
م ـســؤولــي األولـ ـ ــى ،تـحـفــظ املـصــالــح
املـتـبــادلــة بــن الـجــانـبــن ،وال ت ـ ّ
ـؤدي
إلــى قطيعة على مستوى العالقات.
ال ـع ـق ــوب ــات األوروبـ ـ ـي ـ ــة األحـ ـ ــدث في

يرى هايكو ماس أنه ّ
يتعين
قدر
على بروكسل اإلبقاء على ٍ
من الدبلوماسية مع موسكو
إطـ ـ ــار م ـس ـل ـســل ن ــاف ــال ـن ــي امل ـس ـت ـمـ ّـر،
م ـنــذ آب /أغ ـس ـطــس امل ــاض ــي ،جــرى
إقـ ـ ـ ــرارهـ ـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا َت ـ ـ ـ ّ
ـوص ـ ـ ــل وزراء
خارجية ال ــدول ال ــ 27فــي اجتماعهم
ال ـ ــذي ال ـ ـتـ ــأم ،يـ ــوم أم ـ ــس ،ب ـم ـشــاركــة
وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي ،أنتوني
ّ
«اتفاق سياسي» ُي ّ
فعل
بلينكن ،إلى
ُّ
ال ـت ـك ــت ــل ب ـمــوج ـبــه ن ـظ ــام ال ـع ـقــوبــات

ال ـج ــدي ــد امل ــرت ـب ــط ب ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
ّ
للمرة األولى ،من أجل معاقبة أربعة
ّ
مـســؤولــن روس (لــم يسمهم) يقول
إن ـهــم ضــال ـعــون ف ــي سـجــن نــافــالـنــي
والقمع ّ
ضد أنصاره ،على أن تدخل
ّ
ّ
اإلج ــراءات حيز التنفيذ خالل القمة
األوروب ـي ــة فــي  25و 26آذار /مــارس
املقبل.
حـ ــزمـ ــة الـ ـعـ ـق ــوب ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ه ــذه
ّ
ً
ليست إل استكماال ملا بــدأه االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،فـ ـ ــي ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول/
أكتوبر من العام املاضي ،حني َ
أدرج
س ـتــة م ـس ــؤول ــن روس ف ــي قــائـمـتــه
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ،عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة ال ـت ـس ـم ـيــم
امل ــزع ــوم ل ـنــافــال ـنــي ب ـغ ــاز األع ـص ــاب
«نـ ـ ــوف ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــوك» .ل ـ ـكـ ً ــن امل ـ ـ ـعـ ـ ــارض
الـ ــروسـ ــي أبـ ـ ــدى رغـ ـب ــة ف ــي تــوسـيــع
دائ ـ ــرة ال ـع ـق ــوب ــات ،بــدعــوتــه ال ـن ـ ّـواب
األوروب ـ ـيـ ــن ،ف ــي ن ـهــايــة ع ــام ،2020
إلــى «اسـتـهــداف النخبة القريبة من
الـسـلـطــة ،لـيــس الـنـخـبــة الـســابـقــة بل
ال ـج ــدي ــدة ،دائ ـ ــرة ب ــوت ــن ال ـضـ ّـي ـقــة»،
ً
ق ــائ ــا« :ط ــامل ــا أن ي ـخــوت (عـلـيـشــار)
عـ ـثـ ـم ــان ــون ــف ال ت ـ ـ ـ ــزال راس ـ ـ ـيـ ـ ــة فــي

أقرّ االتحاد األوروبي معاقبة أربعة مسؤولين روس على خلفية قضية نافالني (أ ف ب)

بــرش ـلــونــة أو م ــون ــاك ــو ،م ــا م ــن أحــد
فـ ــي روس ـ ـيـ ــا أو ال ـك ــرم ـل ــن س ـيــأخــذ
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى مـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـج ـ ـ ّـد».
ٌ
ـون فــي وارد
دع ــوة ال يبدو األوروب ـيـ ُّ
االسـ ـتـ ـج ــاب ــة ل ـ ـهـ ــا« ،تـ ـج ــنـ ـب ــا لـقـطــع
الـجـســور ّ
كليًا مــع ال ــروس» ،على ما
ّ
يقول وزير أوروبي تحدث إلى وكالة
«فرانس بــرس» .وفي إطار مضاعفة
ال ـض ـغ ــوط ،اجـتـمـعــت مـجـمــوعــة من
وزراء خارجية االتـحــاد مــع ليونيد
فــولـكــوف ،مــديــر مكتب نافالني ،في
ب ــروكـ ـس ــل ،األح ـ ـ ــد ،لـ ــإعـ ــداد ل ـفــرض
إجـ ــراءات عـقــابـ ّـيــة ض ـ ّـد روسـيــا التي
ت ــرزح بــالـفـعــل تـحــت وط ــأة عقوبات
اقـتـصــاديــة غــربـيــة مـنــذ قــرارهــا ضـ ّـم
شبه جزيرة القرم في عام  .2014وقد
عــرضــت أوسـ ــاط امل ـع ــارض الــروســي
عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ق ــوائ ــم
ت ـض ـ ّـم أسـ ـم ــاء أشـ ـخ ــاص م ــن دائـ ــرة
بوتني املباشرة ،لكن وزيــر خارجية
ّ
لوكسمبورغ ،جان اسيلبورن أكد أنه
«ال يمكن فرض عقوبات على النخب
ّ
ّ
التحرك
املقربة من السلطة .يمكننا
ضـ ـ ّـد امل ــوظ ـف ــن الــرس ـم ـيــن ف ـقــط إذا

كانت لدينا أدلة».
وفيما يحتاج فــرض العقوبات إلى
إجماع الدول الـ ،27يصعب الوصول
ّ
إل ــى تــوافــق أحـيــانــا ،فــي ظ ــل انقسام
ّ
ُّ
التكتل إزاء السلوك الــواجــب اتباعه
ح ـيــال مــوس ـكــو .وي ـقــول الـخـبـيــر في
التضليل اإلع ــام ــي ل ــدى املفوضية
األوروب ـي ــة ،جــانــي روت ــا ،فــي مقابلة
م ــع مــركــز «كــارن ـي ـ ُّغــي يـ ـ ــوروب» ،إنــه
«ي ـن ـب ـغ ــي ع ـ ــدم ت ــوق ــع ن ـه ــج م ــوح ــد.
ف ــاالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ي ــواج ــه وبـ ـ ً
ـاء
وصـ ـع ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة م ـت ــزاي ــدة،
وهـ ــو يـعـتـمــد ع ـلــى ال ـغ ــاز ال ــروس ــي،
متعاطفة
وفــي صفوفه دول أعضاء
ّ
مـ ــع الـ ـك ــرمـ ـل ــن» .وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم ح ــث ــه
ن ـ ـظـ ــراءه فـ ــي االت ـ ـحـ ــاد ع ـل ــى إع ـط ــاء
الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر لـ ـف ــرض ع ـقــوبــات
ع ـلــى م ـســؤولــن روس ،إال أن وزي ــر
الخارجية األملاني ،هايكو ماس ،يرى
ّ
يتعي على بروكسل اإلبقاء على
أنه
ـدر مــن الــدبـلــومــاسـيــة مــع موسكو
قـ ٍ
«حتى مع وصول العالقات بالتأكيد
إلى مستوى منخفض».
(األخبار)
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نقاشات الدستور الجديد في تركيا:
مطالبات بإلغاء بند العلمانية
ُ
الكامل من إرث كمال
طموح الفكاك
يراود
ِ
السلطات التركية َ
ّ
أتاتورك ،والعودة إذا أمكن إلى ما كان سائدًا إبان عهد ّالسلطان
ٌ
طموح لم ُيعد خافيًا في ظل انطالق
عبد الحميد الثاني .وهو
النقاشات حول «فكرة» إعداد دستور جديد يراعي «االنقالب»
في طبيعة النظام السياسي الذي أرساه ِّ
مؤسس الجمهورية،
ِّ
ويؤسس لعقد اجتماعي جديد .وفي هذا اإلطار ،يسعى بعض
غالة «حزب العدالة والتنمية» إلى استبعاد بند العلمانية من
الدستور العتيد ،وإحالل آخر ّ
يرسخ اإلسالم ِدينًا للدولة
محمد نور الدين
ي ـم ـت ــاز ال ــرئ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ،رجـ ــب طـيــب
إردوغـ ـ ــان ،بـقــدرتــه عـلــى مـفــاجــأة ال ــرأي
ال ـعــام  -كـمــا خـصــومــه  -ب ـطــرح قضايا
لـلـنـقــاش م ــن خـ ــارج جـ ــدول اهـتـمــامــات
ُ
ـدخــل ال ـبــاد واملـجـتـمــع في
الـجـمـيــع ،فــيـ ِ
ح ـل ـقــة م ـف ـتــوحــة م ــن الـ ـسـ ـج ــاالت .وإذا
كـ ــان إردوغ ـ ـ ـ ــان يـ ـه ــدف ،م ــن وراء ذل ــك،
إل ــى ح ــرف االهـتـمــام عــن قضية ّ
معينة
ُ
تــربـكــه أو تـحــرجــه ،أو إل ــى ج ـ ّـس نبض
املـ ـ ـ ــزاج ال ـ ـعـ ــام ،ف ــاألكـ ـي ــد أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن،
استنادًا إلى التجارب املاضية ،إسقاط
جـ ّـديــة م ـبــادراتــه .فالحديث عــن النظام
ً
الرئاسي ،مثال ،كان مطروحًا منذ عهد
الــرئـيــس ال ــراح ــل ،ط ــورغ ــوت أوزال ،في
نهاية الثمانينيات .ومنشأ هذا أن أوزال
ان ـط ـلــق م ــن مــو َق ـعــه ال ـق ــوي ف ــي رئــاســة
الحكومةُ ،لينتخب رئيسًا للجمهورية
مـ ـح ــدود ال ـص ــاح ـي ــات .م ــع إردوغـ ـ ـ ــان،
ُ
ّ
تكررت التجربة .ففي عام  ،2014انت ِخب
هــذا األخـيــر رئيسًا للجمهورية ،حيث
وجد نفسه أيضًا محدود الصالحيات،
فـ ـيـ ـم ــا الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار امل ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي ب ـ ـيـ ــد رئـ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة ،أح ـم ــد داود أوغ ـ ـلـ ــو ،ال ــذي
أص ـبــح أي ـضــا رئـيـســا ل ــ«ح ــزب الـعــدالــة
عمل إردوغان على
والتنمية» .إزاء ذلكِ ،
إق ـنــاع ن ــواب حــزبــه بــالـنـظــام الــرئــاســي،
عـلــى رغ ــم أن رئ ـيــس الـحـكــومـ ّـة ع ــارض
طرحه آنــذاك .وهي معارضة مثلت أحد
ّ
أس ـبــاب «ص ـبــر» إردوغ ـ ــان ،حــتــى أي ــار/
مــايــو  ،2016عـنــدمــا أق ــال داود أوغ ـلــو،
ً
ّ
وعي بدال منه بن علي يلديريم رئيسًا
تمض سنة على
للحكومة وللحزب .ولم
ِ
الـتـغـيـيــر امل ــذك ــور ،حـتــى ط ــرح الــرئـيــس
ال ـت ــرك ــي ت ـع ــدي ــات دسـ ـت ــوري ــة واس ـع ــة
وج ـ ـ ّ
ـذري ـ ــة ،ت ـك ــاد تـ ـع ــادل ف ــي أهـمـ ّـيـتـهــا
وضـ َـع دسـتــور جــديــد .فكان استفتاء الـ
 16من نيسان /أبريل  ،2017الذي وافق
على االنتقال بالبالد من نظام ُبرملاني
ومــن بعدها ،أجريت
إلى نظام رئاسيِ .
ّ
ّ
ورئاسية
نيابية
على عجل انتخابات
مـبـكــرة فــي  24ح ــزي ــران /يــونـيــو ،2018
نجح إردوغان في الفوز فيها ،على رغم
فشل «الـعــدالــة والتنمية» فــي تحصيل
ال ـغــال ـب ـيــة امل ـط ـل ـقــة ف ــي الـ ـب ــرمل ــان .وبـ ــذا،
أصبحت تركيا أمــام تغيير ج ـ ّ
ـذري ،بل
ان ـق ــاب ف ــي طـبـيـعــة ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
ال ـ ـ ــذي أرس ـ ـ ـ ــاه مـ ـ ّ
ـؤسـ ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة،
مصطفى كمال أتاتورك ،منذ عام .1923
ي ـم ـت ــاز إردوغ ـ ـ ـ ــان ب ــالـ ـج ــرأة ع ـل ــى رم ــي
َ
الساحتني الداخلية
أفكار «كبيرة» في ّ
والـخــارجـيــة ،مثل شــق قـنــاة بــن البحر
األس ــود وبحر مــرمــرة ،وبـنــاء أحــد أكبر
ّ
م ـطــارات الـعــالــم ،وإقــامــة جـســور معلقة
ج ــدي ــدة ف ــي ال ـبــوس ـفــور وب ـحــر مــرمــرة،
ووعده بإرسال مركبة إلى القمر بحلول
عـ ــام  ،2023واح ـ ـتـ ــال ش ـم ــال س ــوري ــا،
ّ
متحديًا مصر
وإرســال قـ ّـوات إلى ليبيا
ّ
والسعودية واإلم ــارات وكــل الـعــرب في
عـقــر دارهـ ــم ،وتـحــويــل آي ــا صــوفـيــا إلــى
ج ــام ــع م ـت ـحـ ّـديــا امل ـس ـي ـح ـيــن والـ ـغ ــرب.
منذ فترة ،طرح قضية جديدة للنقاش
تـتـمـحــور ح ــول إع ـ ــداد دس ـت ــور جــديــد.
وهــو طـ ٌ
ـرح اعترض عليه البعض ،على
اعـتـبــار أن التعديل الــدسـتــوري األخير
ـض عـلـيــه سـنـتــان ون ـصــف سـنــة،
ل ــم ت ـمـ ِ
الخـتـبــار م ــدى نـجــاحــه مــن فـشـلــه .ومــع

أن ّالــرئـيــس الـتــركــي أراد ،بـهـ ّـذه الفكرة،
ش ــق ص ـف ــوف امل ـع ــارض ــة ،ل ـكــنــه يعتقد
أن ــه إذا نـجــح فــي امل ـضـ ّـي بـفـكــرتــه حتى
فسي ِّ
ُ
سجل عـهــده ّأول دستور
النهاية،
يــوضــع م ـنــذ ع ــام  .1982ل ـكــن نـقــاشــات
األيام القليلة املاضية أظهرت أن املسألة
أبـعــد مــن م ـجـ ّـرد إعـ ــداد دس ـتــور جــديــد،
بــل هــي محاولة لتعديل بعض البنود
األســاسـيــة فــي الــدسـتــور مــن أجــل إلغاء
ب ـنــد الـعـلـمــانـيــة ف ـيــه ت ـح ــدي ـدًا ،وإح ــال
آخر جديد ّ
يرسخ اإلســام ِدينًا للدولة.
ّ
َ
َ
واملـ ـع ــروف أن دسـ ـت ــوري ع ــام ــي 1921
و 1924أبـقـ َـيــا عـلــى م ــادة تـشـيــر إل ــى أن
ً
ُدي ــن ال ــدول ــة ه ــو اإلس ـ ــام .لـكــن تـعــديــا
أج ـ ـ ــري ع ـل ــى ال ــدسـ ـت ــور ف ــي عـ ــام 1928
ّ
ّ
َ
شطب هذا البند ،من دون أن يحل محله
ّ
أي بند آخر له عالقة بالعلمانية ،التي
ُ َ ّ
لم تــدرج إل في عام  ،1937أي قبل سنة
واحـ ــدة م ــن وف ــاة أت ــات ــورك .ع ــدم إدراج
َ
العلمنة رسميًا في الدستور قبل ذلك،
ك ــان ينتظر اخـتـمــار الـفـكــرة فــي أذه ــان
ال ـنــاس .لكن التشريعات ال ـصــادرة بني
عـ َ
ـام ــي  1923و 1937عـكـســت علمانية
واض ـح ــة ف ــي ال ـش ــأن ال ـع ــام مـثــل قــانــون
ت ــوح ـي ــد ال ـ ـتـ ــدريـ ــس ،وإق ـ ـ ـ ــرار ال ـق ــان ــون
املدني عــام  ،1924ومــن ثـ ّـم املـســاواة بني
ّ
املـ ـ ــرأة وال ــرج ــل ف ــي كـ ــل ش ـ ــيء .ومـ ــع أن

(أ ف ب)

العلمانية َعرفت ثغرات كثيرة وخطيرة
ّ
َ
ّ
مدنية
فــي تطبيقاتها ،إل أنها كـ ّـرســت
الــدولــة وتقاليد غير دينية فــي الحياة
االجتماعية.
حافظ إردوغان على املرجعية العلمانية
في شؤون الدولة واملجتمع ،ولم يحاول
ّ
املـ ّـس بــاملــواد الدستورية املتعلقة بها.
لكنه ،فــي املـمــارســة ،عمل على تقليص
ال ـح ـض ــور وال ـت ــأث ـي ــر ال ـع ـل ـم ــان ـ َّـي ــن فــي
الدولة واملجتمع ملصلحة زيادة حضور
الـبـعــد الــدي ـنــي اإلس ــام ــي ف ــي أك ـثــر من
ّ
مـ ـج ــال .وت ـج ــل ــى هـ ـ ــذا ،خ ـص ــوص ــا ،فــي
مجال التعليم ،من مثل تغيير املناهج
ّ
للمحجبات بدخول
الدراسية ،والسماح
الجامعة وتـبـ ّـوء مناصب رسمية ،كما
ارتداء الحجاب في اإلدارات الرسمية بما
ً
ً
فيها املــدارس أساتذة وطالبات ،فضال
ع ــن تـعــزيــز امل ـ ــدارس الــديـنـيــة املـعــروفــة
َباسم «معاهد إمام  -خطيب» بالسماح
ملن أنهى املرحلة االبتدائية باالنتساب
إلـيـهــا بـعــدمــا ك ــان ذل ــك مـحـصــورًا ِبـ َـمــن
ّ
املتوسطة .لكن بندًا جديدًا
أنهى املرحلة
ّ
دخل على خط جدول أعمال الرأي العام،
وه ــو دع ــوة إسـمــاعـيــل قـهــرمــان ،رئيس

الـبــرملــان فــي ع ــام  ،2017إل ــى إل ـغــاء بند
َ
العلمنة من الدستور وإحالل آخر يشير
إلى أن الدين اإلسالمي هو ِدين الدولة.
ّ
ربما كان موقف قهرمان ،آنذاك ،محاولة
ّ
ّ
ل ـج ــس ال ـن ـبــض وم ـ ــدى ت ـقــبــل املـجـتـمــع
القتراحه .وقد ُط َ
وي هذا النقاش حينها
ّ
بعدما حصلت سـجــاالت ح ــادة ،ليعود
ال ـحــديــث ال ـي ــوم ع ــن أسـلـمــة ال ــدول ــة من
باب إعداد دستور جديد .املبادرة ،هذه
امل ـ ـ ّـرة ،جـ ــاءت عـلــى ل ـســان وزيـ ــر ال ـعــدل،
ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد غ ـ ــول ،ال ـ ــذي قـ ــال أخ ـي ـرًا:
«الجمهورية سوف ُت َّ
توج بروح دستور
 1921وس ـي ـكــون ه ـنــاك عـقــد اجـتـمــاعــي
جـ ــديـ ــد» .وأع ـق ـب ــه رئ ـي ــس ك ـت ـلــة «ح ــزب
الـعــدالــة والتنمية» فــي الـبــرملــان ،جاهد
أوزك ـ ـ ـ ــان ُ ،وهـ ــو رجـ ــل قـ ــانـ ــون ،ب ــال ـق ــول:
«سـ ـ ــوف نـ ـع ـ ّـد دس ـ ـتـ ــورًا تــأس ـي ـس ـيــا مــن
جديد يرتكز على دستور  .»1921ومن
بعد ذلــك ،خرج إمــام جامع آيا صوفيا،
البروفسور محمد بوينوقالني ،يقول:
«يجب العودة إلى معايير الجمهورية
وأن يكون اإلسالم في الدستور» .وعلى
ً
حـســابــه فــي «تــوي ـتــر» ،غ ـ ّـرد قــائــا« :فــي
ـوري ع ـ َ
دس ـ ـتـ ـ َ
ـام ــي  1921و ،1924ك ــان
اإلسالم دينًا للدولة ،ولم تكن العلمانية
ْ ُ ْ
ُمدرجة .فل َيكن اإلسالم دينًا للدولة».
َ
ف ــي ه ــذا اإلط ـ ــار ،يـعـتـبــر ال ـكــاتــب حسن
جمال أن كالم إمام جامع آيا صوفيا هو
«تهديد بــأن تكون الــذكــرى املئة إلعالن
لتصفية العلمانية.
الجمهورية موعدًا
ّ
يظنون أن ّ
َ
قوتهم
ذلك،
ومن يدعون إلى ّ
كــافـيــة لتحقيقه .لـكــنـهــم ال يـعــرفــون أن
هذا سيؤدي بالبالد إلى جهنم» .ويقول
َّ
ّ
املطبقة في تركيا
«العلمانية
جمال إن
على ام ـتــداد عـقــود كــانــت علمانية غير
دي ـم ــوق ــراط ـي ــة .أن ت ـب ـقــي ع ـل ــى رئ ــاس ــة
الشؤون الدينية وتبعد العلويني منها،
وأن ت ـ ـ ـ ّ
ـدرس ال ــدي ــن ف ــي املـ ـ ـ ــدارس عـلــى
املــذهــب الحنفي دون الـعـلــوي ،فـهــذا ال
ّ
ّ
ذهنية تبيح
يمت بصلة إلى الدين .وهي
املمنوعات وتجيز إقامة دولة دينية وال
ّ
عــاقــة ل ـهــا ال ـبــتــة بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة وال
ّ
بــالـجـمـهــوريــة» .ويــت ـهــم ج ـمــال «سلطة
السراي»  -أي القصر الرئاسي  -باللعب
ّ
ع ـل ــى وت ـ ــر االصـ ـطـ ـف ــاف ــات والـ ـت ــوت ــرات
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وهـ ـ ـ ــي لـ ـعـ ـب ــة ي ـص ـف ـهــا
بـ«الخطيرة جدًا» .ويكتب علي سيرمني،
من جهته ،في صحيفة «جمهورييت»،
أن إردوغــان ،مذ جاء إلى السلطة ،وهو
ّ
ّ
تقسيمي
«يــواجــه ك ــل مشكلة بـخـطــاب
وت ــوتـ ـي ـ ّ
ـري ل ــأم ــة وب ـث ـق ــاف ــة ال ـكــراه ـيــة
والبيعة ،ومثل هذه السلطة ال يمكن أن
ُ
تنتج دسـتــورًا عصريًا وديموقراطيًا».
ّ
وي ـتــابــع س ـيــرمــن« :وم ـم ــا ي ـج ــري ،فــإن
ّ
امللحة والعاجلة قبل ّ
أي شيء
املسألة
ّ
آخ ـ ــر ،هـ ــي الـ ـتـ ـح ــرر مـ ــن تــوتــال ـي ـتــاريــة
حزب العدالة والتنمية» .ويــرى الكاتب
أورخان بورصه لى ،بدوره ،أن «العدالة
والتنمية» ال يريد العودة حتى إلى عام
 ،1921ب ــل إل ــى م ــا قـبــل  19أيـ ــار /مــايــو
 ،1919أي إلى ما قبل بدء حرب التحرير
ال ــوط ـن ـي ــة .ويـ ـق ــول إن إردوغ ـ ـ ـ ــان يــريــد
التكامل ليس مــع سـنــوات الجمهورية
األولـ ــى ،بــل مــع مــا ك ــان قــائـمــا فــي عهد
ال ـس ـل ـط ــان ع ـب ــد ال ـح ـم ـيــد الـ ـث ــان ــيّ .أم ــا
ال ـشــاعــر املـ ـع ــروف ،أوزده م ـيــر إيـنـجــه،
فيلفت إلى أن «إردوغــان وحليفه دولت
باهتشلي يملكان فقط  336نائبًا ،وال
ّ
ي ـم ـل ـكــان ح ــت ــى الـ ـع ــدد األدن ـ ــى امل ـق ـبــول
ل ـت ـح ــوي ــل اق ـ ـ ـتـ ـ ــراح تـ ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور
إل ــى اسـتـفـتــاء أي  360نــائ ـبــا ،فـ ِـمــن أيــن
ل ـه ـمــا أن ي ـ ـعـ ـ ّـدال ال ــدسـ ـت ــور أو يـضـعــا
دسـ ـت ــورًا ج ـ ــديـ ـ ـدًا؟» .وي ـض ـيــف إي ـن ـجــه:
ّ
وضـعــت الحقًا في
«كــل الدساتير التي ِ
عـ َ
ـام ــي  1960و 1980ك ــان ــت ان ـقــاب ـيــة،
لذلك ،فــإن إردوغــان وباهتشلي يريدان
من إعداد دستور جديد ّإما إقامة دولة
جــديــدةّ ،
وإم ــا الـقـيــام بــانـقــاب جــديــد».
وي ـخ ـتــم أوزده م ـيــر إي ـن ـجــه بــال ـقــول إن
إردوغ ــان في «مــأزق والدستور الحالي
ال ي ـســاعــده ،لــذلــك أن ــا م ــع اإلب ـق ــاء على
الدستور الحقير الحالي».
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العالم

العالم

ُ
َ
السيسي وجدها :لن ِنجب طفلين فقط!

◄ وفيات ►

مصر

السيسي ونظامه
وجد عبد الفتاح ُ ّ
ّ
شماعة جديدة ليعلقا عليها أخطاء
السنوات األخيرة ،والتي ّأدت إلى زيادة
ّ
المتوسطة.
نسبة الفقر وانحدار الطبقة
هكذا ،بدأت السلطات حملة واسعة
النطاق للتشجيع على ّتنظيم النسل،
بدعوى أن الزيادة السكانية ،غير
المتناسبة مع ّ
النمو االقتصادي ،تلتهم
ّ
كل العائدات
القاهرة  -جالل خيرت
مــع تــزايــد التململ الــداخـلــي نتيجة
سـ ـ ـ ـ ـ ــوء األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة
ل ـ ـل ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وتـ ـ ـ ــراجـ ـ ـ ــع قـ ــدرت ـ ـهـ ــم
الشرائية ،وانخفاض قيمة رواتبهم،

أجبرت األجهزة األمنية
اإلعالم وخطباء المساجد
على المشاركة في حملتها
إضــافــة إلــى ارت ـفــاع األس ـعــار وزي ــادة
ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم ب ـ ـ ـصـ ـ ــورة غ ـ ـيـ ــر م ـن ـط ـق ـيــة
ع ـل ــى ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والـ ـخ ــاص ــة ،ي ـل ـجــأ ال ـن ـظ ــام امل ـص ــري
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــريـ ــر مـ ـ ــا ي ـ ـ ـحـ ـ ــدث ،ح ـ ـص ـ ـرًا،
ّ
بــ«الــزيــادة السكانية» ،املشكلة التي
طلب الــرئـيــس عبد الـفـتــاح السيسي
تسليط الضوء عليها .بــدأ السيسي
الحديث عــن هــذه القضية فــي جولة

ميدانية األسبوع املاضي ،لكنه عمد
م ــع أج ـه ــزة م ـخــابــراتــه إل ــى تـصــويــر
املـشـكـلــة وكــأن ـهــا م ــا يـلـتـهــم عــائــدات
االق ـت ـصــاد امل ـصــري كـ ّـلـهــا ول ـيــس ّ
أي
ش ــيء آخ ــر ،عـلــى اع ـت ـبــار أن ال ــزي ــادة
ّ
ال ـســكــان ـيــة ال تـتـنــاســب م ــع م ـعـ ّـدالت
ّ
النمو االقتصادي ،بحسب ادعائهم.
ّ
ف ــي الـحـمـلــة ال ـج ــدي ــدة ،ثــمــة مطالبة
ّ
ب ــأن ي ـك ــون ال ـن ـمـ ّـو ف ــي ال ـس ــك ــان 400
ألـ ــف س ـن ــوي ــا ف ـق ــط م ـق ــاب ــل أك ـث ــر مــن
مليونني حــالـيــا ،وه ــو رق ــم لـيــس من
الـصـعــب ال ــوص ــول إل ـيــه فـحـســب ،بل
فيه إجحاف كبير بحقوق املواطنني
م ــن مـنـظــور اق ـت ـص ــادي ،إذ ُيـفـتــرض
أن تكون مـعـ ّـدالت النمو االقتصادي
ّ
ثالثة أضعاف السكاني حتى يكون
هناك مردود على املواطنني .وبما أن
ّ
عــدد الـســكــان فــي «املـحــروســة» يصل
إلــى نحو مئة مليون ،ونسبة النمو
املطلوبة هــي  ،%0.4فعلى الحكومة
أن تصل إلــى ّ
نمو اقتصادي بنسبة
 %1.2تـقــريـبــا ،وه ــو رق ــم أع ـلــى مما
ُ ّ
ت ـحــق ـقــه بــال ـف ـعــل ،وأع ـل ــى م ـمــا كــانــت
تستهدفه قبل جائحة «كورونا» ،ما
يعني أن زي ــادة املليونني سنويًا لم
تكن عقبة كبيرة كما يحاول النظام
تصويرها اليوم.
يقارن السيسي ونظامه بني الزيادة
ّ
الـســكــانـيــة خ ــال الـسـنــوات السبعني
األخ ـي ــرة وب ــن مـثـيــاتـهــا ف ــي ال ــدول
األوروبـيــة ،داعيًا األســر إلــى االكتفاء
بـطـفـلــن ف ـقــط ،وس ــط ت ـح ـ ُّـرك ــات غير
رسـمـيــة لــرفــع الــدعــم عــن األس ــر التي
تنجب أكثر من طفلني في املستقبل
ال ـقــريــب ،خــاصــة ال ـتــي تـحـصــل على
دع ـ ــم بــال ـف ـعــل م ــن الـ ــدولـ ــة لـتـحـســن
ظروفها .هكذا ،يريد النظام مقارنة

ّ
يقارن السيسي ونظامه بين الزيادة السكانية في مصر وبين مثيالتها األوروبية (آي بي ايه)

ّ
السكانية بــاألرقــام العاملية،
الــزيــادة
ب ـع ــدم ــا ح ـ ّـق ـق ــت الـ ــدولـ ــة مـ ـع ـ ّـدل ن ـمــوّ
ّ
فــي ال ــزي ــادة الـســكــانـيــة ُي ـقـ َّـدر ب ــ%2.6
ّ
سنويًا ،وهو أعلى من املعدل العاملي
ُامل َّ
قدر بـ ،%1.2لكنه يتجاهل الجوانب
اإلي ـج ــاب ـي ــة ف ــي ه ـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ال ـتــي
يـمـكــن تــوظـيـفـهــا إلخ ـ ــراج أف ـض ــل ما
لــدى الشباب فــي األعـمــال واملشاريع

ّ
التي ُيدشنها ،مكتفيًا بالتركيز على
ّ
السلبي في ما يتعلق بإجبار
الجانب
ّ
الدولة على ضخ مزيد من األموال في
الخدمات التي ّ
تقدمها واإلنفاق على
الصحة العامة.
في الوقت نفسهّ ،
يبرئ نظام السيسي
املسؤولني ،بل ويدافع بأن الدولة التي
ُ ّ
َ
ت ــوف ــر الــرعــايــة الـصـ ّـحـيــة تـسـ ّـبـبــت في

إطــالــة مـتـ ّ
ـوســط األع ـم ــار ،وسـعــت إلــى
تحسني األوضاع االجتماعية واحتواء
ّ
أطـفــال ال ـش ــوارع ،ولــم يـ ُـعــد ينقص إل
ّ
االكتفاء بطفلني لكل أسرة بما سيرفع
مستوى الــدخــل الحقيقي لــأفــراد مع
تحسني الخدمات الحكومية .والالفت
ّ
أنه في األجندة التي وزعتها األجهزة
األمنية على وســائــل اإلع ــامُ ،وصفت

ّ
الزيادة السكانية بأنها «أمن قومي»،
وأن ـه ــا الـقـضـيــة الــرئـيـســة ال ـتــي تجب
معالجتها ،وأن تكون ضمن األولويات
املقبلة ،مــع إب ــراز أبـعــاد املشكلة ليس
في البرامج والحمالت فقط ،وإنما في
األعمال الدرامية أيضًا.
هــذه امل ـ ّـرة ،لــم تكن الحملة السياسية
مقتصرة على توجيه وسائل اإلعالم
ل ـل ـم ــواط ـن ــن كـ ـم ــا يـ ـح ــدث عـ ـ ـ ــادة فــي
الحمالت السابقة ،بل ّ
امتدت إلى رجال
الدين في دار اإلفتاء ووزارة األوقاف،
ُ
ّ
تتضمن
والــذيــن طلبت منهم فـتــاوى
الـ ـتـ ـش ــدي ــد عـ ـل ــى االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء ب ـط ـف ـلــن،
وال ـط ـمــأنــة إل ــى أن ــه ال مـشـكـلــة ديـنـيــة
ً
فــي تحديد الـنـســل ،فـضــا عــن أهمية
ّ
الصحية باستمرار لاللتزام
املتابعة
بتحديد النسل الــذي يضمن لألسرة
حـيــاة أف ـضــل ،مــع االسـتـشـهــاد بــآيــات
مــن ال ـقــرآن وأح ــادي ــث نـبــويــة .ووصــل
األمــر إلــى حـ ّـد تضمني خطب الجمعة
تـلــك ال ـف ـتــاوى ،علمًا أن بـعــض األئـمــة
ّ
في املساجد الصغيرة قالوا للمصلني
إن م ـض ـم ــون ال ـخ ـط ـبــة ال ي ـع ـ ّـب ــر عـمــا
َ
يقوله الدين لكنهم ملزمون بترديده
على ّاملنبر وشــرح عكسه الحقًا! ومن
امل ـتــوقــع أن ي ـتـ ّ
ـوســع ال ـن ـظــام ف ــي هــذه
الـحـمـلــة عـلــى جـمـيــع امل ـس ـتــويــات ،من
أجــل تبرير إخـفــاق الــدولــة فــي توفير
الـحـيــاة الـكــريـمــة الـتــي يـتـحـ ّـدث عنها
السيسي ،وال سيما مــع زي ــادة نسبة
ال ـف ـق ــر ،وان ـ ـحـ ــدار ال ـط ـب ـقــة امل ـتـ ّ
ـوس ـطــة
ل ـت ـك ــون ض ـم ــن األسـ ـ ــر ال ـف ـق ـي ــرة ال ـتــي
تكتفي بـقــوت يــومـهــا ،بسبب ظــروف
امل ـع ـي ـشــة الـ ـت ــي دفـ ـع ــت األس ـ ـعـ ــار إل ــى
ق ـفــزات لــم تـتـ ُّـراجــع حـتــى مــع تسجيل
ّ
معدالت تضخم منخفضة في األشهر
األخيرة.

اليمن

ّ
جولة «عمان  »3بال نتائج :مفاوضات األسرى تنتكس
ّ
كما كان ُمتوقعًا ،آلت جولة
التفاوض األخيرة في ّ
عمان حول
ّ
األسرى والمعتقلين إلى الفشل،
ملف
ّ
ظل ما تقول صنعاء إنه ُّ
تعمد
في
السعودية وحلفاءها وضع ّعراقيل
أمام عملية إغالق هذا الملف،
«اإلنساني البحت»
صنعاء  -رشيد الحداد
بـ ــاع ـ ـتـ ــراف األم ـ ـ ــم امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،فـشـلــت
الـ ـج ــول ــة الـ ـث ــالـ ـث ــة م ـ ــن مـ ـف ــاوض ــات
األسـ ـ ـ ــرى بـ ــن األط ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـيــن،
والـتــي جــرت عـلــى مــدى قــرابــة شهر
في العاصمة األردنية ّ
عمان ،برعاية
املـنـظـمــة الــدول ـيــة .واكـتـفــى املبعوث
األممي إلــى اليمن ،مارتن غريفيث،
بــإعــان انتهاء جولة «عـ ّـمــان  »3من
ُّ
التوصل إلــى ّ
أي اتفاق ،معربًا
دون
عــن خـيـبــة أم ـلــه مــن ذل ــك ،ومـحـ ِـجـمــا
في الوقت نفسه عن تسمية الطرف
امل ـ ـسـ ــؤول عـ ــن الـ ـع ــرقـ ـل ــة .وإذ جـ ـ ّـدد
اجترار األمنيات باستمرار األطراف
ّ
محددات عملية َّ
موسعة
في مناقشة
إلط ـ ــاق س ـ ــراح األس ـ ـ ــرى ،ف ـقــد اتـهــم
ُ
َ
األمم املتحدة بالتواطؤ
وفد صنعاء
مــع وف ــد حـكــومــة الــرئ ـيــس املنتهية
واليـ ـت ــه ،ع ـبــد ربـ ــه م ـن ـصــور هـ ــادي،
عـلــى الـتـنـ ُّـصــل مــن االت ـف ــاق الـســابــق
ال ـ ـ ـ ــذي الـ ـ ـت ـ ــزم بـ ـم ــوجـ ـب ــه ب ـ ــاإلف ـ ــراج

ع ــن  200أس ـي ــر م ــن أسـ ــرى الـجـيــش
و»الـلـجــان الشعبية» ،مقابل إفــراج
ص ـن ـعــاء ع ــن  101م ــن أس ـ ـ ــراهِ ،بـ َـمــن
فيهم شقيق هادي ،ناصر منصور.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ف ـ ـ ــي «الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون األس ـ ـ ـ ـ ــرى» فــي
صنعاء أن وفد حكومة هادي َت ّ
عمد،
منذ اللحظة األولى النعقاد الجولة
األخـيــرة الـتــي انطلقت فــي ال ــ 24من
كـ ــانـ ــون ال ـ ـثـ ــانـ ــي /يـ ـن ــاي ــر امل ــاض ــي،
ت ـغ ـي ـي ــر أس ـ ـمـ ــاء األس ـ ـ ـ ــرى ،وت ـق ــدي ــم
ق ـ ــوائ ـ ــم ج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـض ـ ّـمـ ـن ــت أسـ ـم ــاء
ملعتقلني على ّ
ذم ــة أح ــداث جسيمة
ّ
ص ـ ـ ــدرت ب ـح ــق ـه ــم أح ـ ـكـ ــام ج ــزائ ـي ــة.
ّ
وهــو مــا أك ــده ،أيـضــا ،رئيس «هيئة
األس ـ ــرى» ف ــي ص ـن ـعــاء ،عـبــد ال ـقــادر
املــرت ـضــى ،ال ــذي أع ـل ــن ،ف ــي حـســابــه
على «تويتر» ،انتهاء جولة ّ
«عمان
ُّ ُ ّ ً
حمال السعودية
»3من دون تقدم ،م
وحكومة هــادي املسؤولية عن ذلك.
وأوضـ ــح املــرتـضــى أن ه ــذه الـجــولـ ّـة
كانت ملزمة للطرفني بتنفيذ الشق
ال ـثــانــي م ــن ات ـف ــاق «ع ـ ّـم ــان  »2ال ــذي
يشمل  301من الطرفنيّ ،
وتم االتفاق
على توسيعه ،ولكن وفد هادي َت ّ
قدم
بقائمة ألسـمــاء مــن خ ــارج االتـفــاق،
األم ــر ال ــذي ت ـ ّـم إب ــاغ األم ــم املتحدة
بــه .وأض ــاف أن «وف ــد الـطــرف اآلخــر
أص ـ ّـر عـلــى اعـتـمــاد الـقــائـمــة البديلة
وأش ـ ـ ــار إل ــى
ف ــي ع ــرق ـل ــة واض ـ ـحـ ــة»ِ .
ت ـقـ ُّـدم وف ــد صـنـعــاء بـمـقـتــرح إلنـهــاء
م ـعــانــاة ال ـجــرحــى وامل ــرض ــى وكـبــار
ّ
الـ ـس ــن م ــن األسـ ـ ــرى لـ ــدى ال ـط ــرف ــن،
إضافة إلى مقترح تبادل آخر يشمل
جميع أبناء مــأرب ،إال أنه ّ
تم رفض

تلك املقترحات.
إزاء ذلـ ـ ــك ،اع ـت ـب ــر ع ـض ــو «امل ـج ـلــس
الـ ـسـ ـي ــاس ــي األعـ ـ ـل ـ ــى» فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
م ـح ـمــد ع ـلــي ال ـح ــوث ــي ،ف ـشــل جــولــة
ُ ً
ـا ل ـت ـ ُّ
ـوج ــه دول
«ع ـ ّـم ــان « »3تـ ــواصـ ـ
ّ
ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان فـ ــي إف ـ ـشـ ــال أي م ـســاعــي
س ــام دولـ ـي ــة» .ول ـفــت ال ـح ــوث ــي ،في
تـغــريــدة عـلـ ّـى حـســابــه فــي «تــويـتـ ّـر»،
إل ــى أن «م ـل ــف ت ـب ــادل األسـ ــرى مـلــف
إنـ ـس ــان ــي ص ـ ـ ـ ــرف» ،م ـع ـت ـب ـرًا «ع ـ ــدم
أي ُّ
السماح بإنجاز ّ
تقدم فيه تعبيرًا

كانت الجولة محسومة
باتفاقات مسبقة،
وأريد منها فقط إتمام
عملية التنفيذ

ّ َ
َ
ّ
تمكنت صنعاء ،أخيرًا ،من إبرام صفقتي تبادل محليتين ،بوساطة قبلية (أ ف ب)

عن رفــض عملي للمبعوث األممي...
فبعد إفشاله سياسيًا بتصعيدهم
َّ
املتعمد مع ّ
أي ُّ
تحرك للسالم ،وبعد
عرقلة آلية األمــم املتحدة للتفتيش،
ورفض إخــراج املرضى ،أعاقوا ملف
األسرى».
ُّ
وعـ ـل ــى رغـ ـ ــم تـ ـك ــت ــم األم ـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة
ع ـل ــى مـ ـج ــري ــات ج ــول ــة املـ ـ ـش ـ ــاورات
امل ـن ـت ـه ـيــة ،إال أن مـ ـص ــادر ف ــي وف ــد
ص ـ ـن ـ ـعـ ــاء ك ـ ـش ـ ـفـ ــت ،مـ ـطـ ـل ــع ال ـش ـه ــر
الـحــالــي ،عــن وج ــود خــافــات بينية
ُ
فــي أوس ــاط وف ــد ه ــادي ت ـهـ ّـدد سير
املفاوضات .ووفقًا ملصادر مطلعة،
فقد برز خالل الجولة األخيرة الدور
ال ـس ـع ــودي ف ــي تــوج ـيــه وف ــد ه ــادي
ّ
ُّ
والتحكم فــي كــل قــراراتــه ،علمًا بأن
«اإلصـ ــاح» (اإلخـ ــوان) هيمن
حــزب ّ
عـلــى مـلــف األس ــرى خ ــال الـسـنــوات
املاضية .وسبق للرياض أن أوقفت
أكثر من صفقة تبادل ،وقامت بنقل
أس ــرى مــن الـجـيــش و»ال ـل ـج ــان» من
املسيطر الفعلي
سجون «اإلصالح»،
ِ
عـلــى األرض بــاســم حـكــومــة ه ــادي،
فـ ــي عـ ـ ــدد مـ ــن املـ ـح ــافـ ـظ ــات كـ ـم ــأرب
وت ـع ــز وشـ ـب ــوة ،إلـ ــى س ـجــون ـهــا مــن
أجــل املقايضة بـهــم ،والـ ّضـغــط على
حـكــومــة صـنـعــاء فــي مـلــفــات أخ ــرى،
ّ
ل ـ ـعـ ــل أب ـ ــرزه ـ ــا اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ــن أسـ ــرى
س ـعــوديــن م ــن ال ـع ـيــار ال ـث ـق ـيــل ،من
ضمنهم طيار حربي وأربعة ضباط
كـ ـ ـب ـ ــار ،سـ ـب ــق أن أعـ ـلـ ـن ــت ص ـن ـع ــاء
اس ـت ـع ــداده ــا لـتـسـلـيـمـهــم ل ـلــريــاض
م ـقــابــل اإلف ـ ــراج ع ــن مـعـتـقـلــي حــركــة
«حماس» في السعودية.
وعلى رغم أن الجولة املنتهية كانت

محسومة باتفاقات مسبقة ،وأريــد
مـنـهــا ف ـقــط إت ـم ــام عـمـلـيــة الـتـنـفـيــذ،
إضافة إلى توسيع الصفقة لتشمل
آخ ــري ــنُّ ،إال أن وف ــد ص ـن ـعــاء يــؤكــد
أن الـ ـت ــدخ ــات ال ـس ـع ــودي ــة نـسـفــت
ّ
ّ
كــل ما تـ ّـم االتـفــاق عليه بشكل كلي.
وكانت جولة مشاورات قد انعقدت
في جنيف منتصف تشرين األول/
أكتوبر املاضي ،أسفرت عن تطبيق
ات ـ ـفـ ــاق «عـ ـ ّـمـ ــان  ،»2ب ـم ــا ّأدى إل ــى
اإلفـ ـ ــراج ع ــن أك ـث ــر م ــن  1080أس ـي ـرًا
مــن الـطــرفــن ،منهم  670أس ـي ـرًا من
ال ـج ـي ــش و»ال ـ ـل ـ ـجـ ــان» ،م ـق ــاب ــل 411
أس ـي ـرًا مــن ق ــوات ه ــادي ،فــي مــا ُعـ ّـد
ّأول عملية تبادل عبر األمم املتحدة
منذ بداية العدوان .
ي ـش ــار إل ــى أن «ه ـي ـئــة األسـ ـ ــرى» في
َ ّ
صـنـعــاء ت ـمــك ـنــت ،ت ــوازي ــا م ــع جــولــة
املـ ـف ــاوض ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،م ــن اإلفـ ـ ــراج
عـ ـ ــن عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن خ ــال
صفقات تبادل محلية ّ
توسطت فيها
شخصيات قبلية من محافظة مأرب.
وأعلنت وزارة الداخلية في صنعاء،
رس ـم ـي ــا ،تـنـفـيــذ عـمـلـيـتــن أمـنـيـتــن
ّ
ت ـم ــك ـن ــت ف ــي خ ــال ـه ـم ــا م ــن ت ـحــريــر
دفـ ـعـ ـت ــن م ـ ــن األسـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ـج ـم ــوع
 20أ ّسـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،م ــوض ـح ــة أن
يـ ـتـ ـج ــاوز ُ
إح ـ ــداه ـ ـم ـ ــا نـ ـ ــفـ ـ ــذت أواخـ ـ ـ ـ ــر ال ـش ـه ــر
املــاضــي ،فيما ّ
تمت األخـيــرة السبت
وأسفرت عن تحرير  11أسيرًا ،بعد
«قيام مرتزقة العدوان في مأرب ببيع
أسـيــريــن اثـنــن للجانب الـسـعــودي»
بحسب الــوزارة ،التي ّ
حيت الجهات
املتعاونة معها في تنفيذ الصفقتني
في عمق مدينة مأرب.

الرحمن الرحيم
بسم
الله َّ
َيــا َأ َّي ُت َ
الن ْف ُس ُْال ْط َم ِئ َّن ُة ْ
ج ِعي
ار
ا
ه
ً َ ُِ
إ َلــى َر ِّبـ ِـك َر ِ َ ً َ ْ
ضـ َّـيــة ف ْادخ ِلي
ِ
اضــي ُــة مــر َ ِ َّ
ِفي ِع َب ِادي َو ْادخ ِلي جن ِتي
صدق الله العظيم
آل النقاش
بمزيد من ّ
بقضاء
الرضا والتسليم
ِ
ال ـل ــه وقـ ـ ــدره نـن ـعــى إل ـي ـكــم فـقـيــدنــا
الغالي املرحوم
أنيس محمد خير النقاش
والدته املرحومة حياة القطب
زوجته بتول خدابخش
ولده مازن
شقيقه وجيه زوجته عدالت عودة
شـقـيـقـتــاه لـيـلــى زوجـ ــة د .يــوســف
الحسن
امل ــرح ــوم ــة سـلـمــى زوجـ ــة امل ــرح ــوم
فيصل الفرا
تــوفــاه ال ـلــه ص ـبــاح اإلث ـنــن الــواقــع
فـيــه  22شـبــاط  2021املــوافــق ل ـ 10
رجب 1442هـ
س ـي ـص ـلــى ع ـل ــى ج ـث ـمــانــه ال ـطــاهــر
ي ــوم غــد األرب ـع ــاء  24شـبــاط 2021
ويـ ـ ــوارى ف ــي ث ــرى م ـق ـبــرة ال ـحــرش
ّالجديدةّ .
إنا لله وإنا إليه راجعون
ن ـظ ـرًا ل ـل ـظـ ّـروف الـصـحـيــة الــرا ُهـنــة
على سالمتكم نـقـ ّـدر
وحفاظًا مــنــا ُ
لكم مواساتكم ملصابنا األليم
عبر الهاتف00971529553111 :
0096171102686
عب:رemail anis.nakkashcondolenc�:
es@gmail.com

رابطة آل برباري
زوجة الفقید :ایالن ایلیا کرم
ولداه :نادر زوجته نانسي ابراهيم
وعائلتهما
سامر
ابنتاه :املحامية لينا زوجة املحامي
جوزيف الغزال وعائلتهما
مــي زوج ــة امل ـه ـنــدس م ـتــري بـشــور
وعائلتهما
شقيقاه :جورج وعائلته
سعاد حــداد أرملة املــرحــوم حبيب
وأوالدها
شقيقتاه :عايدة
قطر
وعموم عائالت الحدت وأنسباؤهم
يـ ـنـ ـع ــون الـ ـيـ ـك ــم ف ـق ـي ــده ــم ال ـغ ــال ــي
املأسوف عليه املرحوم
فارس نجيب برباري
امل ـن ـت ـقــل الـ ــی رح ـم ـت ــه ت ـع ــال ــى ي ــوم
اإلثنني الواقع فيه  ۲۲شباط ۲۰۲۱
َ
ُ
متممًا واج ـبــاتــه الــديـنـيــة .اح ـتـ ِـفــل
ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة ن ـف ـس ــه ال ـس ــاع ــة
ال ـثــال ـثــة م ــن ب ـعــد ظ ـهــر يـ ــوم أمــس
اإلثننی  ۲۲الجاري في كنيسة رقاد
السيدة للروم األرثــوذكــس ،الحدت
حارة الروم طريق املطرانية.
إي ـ ـمـ ــانـ ــا بـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ال ـك ـن ـي ـس ــة
وحـ ـف ــاظ ــا ع ـل ــى س ــام ــة ال ـج ـم ـيــع،
ن ـع ـت ــذر ع ــن عـ ــدم ت ـق ـبــل ال ـت ـع ــازي،
ونشكر كل من سيشاركنا الصالة
من منزله.
للتعزية:
إيالن03/374458 :
نادر03/819581 :
سامر71/155308 :
لينا03/685115 :
مي03/728664 :

بسم الله الرحمن الرحيم
يــا أيتها النفس املطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية
آل بعاصيري
بـ ـم ــزي ــد م ـ ــن ال ـ ــرض ـ ــى وال ـت ـس ـل ـي ــم
بمشيئة ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إليكم
فقيدتنا الغالية
املغفور لها بإذن الله تعالى
هناء عز الدين بعاصيري
وال ـ ـ ــدتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا :امل ـ ــرح ـ ــوم ـ ــة نـ ـعـ ـم ــات
بعاصيري
ش ـق ـي ـق ـه ــا :الـ ـق ــاض ــي أح ـ ـمـ ــد أكـ ــرم
بعاصيري زوجته سناء شام
ش ـق ـي ـقــات ـهــا :م ـل ــك أرمـ ـل ــة امل ــرح ــوم
محمد علي الحالق
ندى أرملة املرحوم مصطفى البابا
املرحومة أمية زوجة نزار العاصي
وفاء زوجة عبد القادر بعاصيري
ّ
عماها :املرحوم محمود مصطفى
سـ ـ ـ ـ ــرور ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري – امل ـ ــرح ـ ــوم
اس ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـيـ ـ ــل م ـ ـص ـ ـط ـ ـفـ ــى س ـ ـ ـ ــرور
بعاصيري
أخــوالـهــا :املــرحــوم نــزيــه – املــرحــوم
مأمون – طارق – زياد
ت ــوف ــاه ــا الـ ـل ــه صـ ـب ــاح يـ ـ ــوم أم ــس
اإلثنني الواقع فيه  22شباط 2021
ُ ّ
وصلي
املوافق له  10رجب  1442هـ،
على جثمانها الطاهر بعد صالة
عصر يــوم أمــس اإلثـنــن فــي جامع
ال ـ ـغ ـ ـفـ ــران ،ح ـي ــث ووري فـ ــي ث ــرى
مقبرة صيدا.
إنا لله وإنا إليه راجعون
ن ـظ ـرًا ل ـل ـظــروف الـصـحـيــة الــراهـنــة
وحـفــاظــا منا على سالمتكم نقدر
لكم مواساتكم ملصابنا األليم عبر
الهاتف
شــاكــريــن لـكــم مـشــاركـتـنــا والــدعــاء
للفقيدة بالرحمة واملغفرة
ش ـق ـي ـق ـه ــا ال ـ ـقـ ــاضـ ــي أح ـ ـمـ ــد اك ـ ــرم
بعاصيري 30/440117
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـلـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري
+ 97339697355
ش ـ ـق ـ ـي ـ ـق ـ ـت ـ ـهـ ــا ن ـ ـ ـ ـ ــدى ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري
30/067540
شـ ـقـ ـيـ ـقـ ـتـ ـه ــا وف ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ب ـ ـعـ ــاص ـ ـيـ ــري
30/183507

◄ ذكرى ►
بسم الله الرحمن الرحيم ّ
«يا ّأيتها النفس املطمئنة ارجعي
ّ
ضـ ّـيــة فادخلي
إلــى رب ــك راضـيــة مــر ّ
في عبادي وادخلي جنتي».
ُيـصــادف الـيــوم الثالثاء  23شباط
 2021امل ــواف ــق ل ـل ـح ــادي ع ـشــر من
ش ـ ـهـ ــر رجـ ـ ـ ــب  1442ه ـ ـ ـ ـ ـ ال ـ ــذك ـ ــرى
األربعون لوفاة فقيدنا الغالي
الحاج إسماعيل عبدالله الحاج علي
(أبو بسام)

زوج ـ ـتـ ــه :الـ ـح ـ ّ
ـاج ــة ع ــائ ــدة شــريــف
الرضي
أوالده :املـهـنــدس ب ـســام ،املـهـنــدس
فادي واملهندسة هال.
نـظـرًا لـلـظــروف الـصـحـيــة الــراهـنــة،
نطلب من األهل واألصدقاء وجميع
م ــن عـ ــرف امل ــرح ــوم وأح ـ ّـب ــه قـ ــراءة
ســورة الفاتحة املـبــاركــة عــن روحــه
والدعاء له ،ولكم األجر والثواب.
ملن يرغب االتصال:
املنزل009611313570 :
بسام00974555430638 :
فادي009613217664 :
هال009613871445 :
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن تلزيم تنظيف املقر العائد لوزارة
البيئة والدائرة اإلقليمية في محافظة البقاع
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الجمعة
ال ــواق ــع فـيــه ال ـثــانــي عـشــر م ــن شـهــر آذار
مــن الـعــام  ،2021تجري وزارة البيئة في
مقرها الكائن في وسط بيروت – مباني
الـ ـلـ ـع ــازاري ــة – الـ ـط ــاب ــق الـ ـس ــاب ــع دائ ـ ــرة
الـ ـش ــؤون الــوظ ـي ـف ـيــة وامل ــال ـي ــة والـ ـل ــوازم،
اس ـت ــدراج ع ــروض لـتـلــزيــم تنظيف املقر
العائد لها في الطابقني السابع والثامن
م ــن الـ ـعـ ـن ــوان املـ ــذكـ ــور أع ـ ـ ــاه ،والـ ــدائـ ــرة
اإلقليمية في محافظة البقاع.
التأمني املــؤقــت/2.000.000/ :ل.ل( .فقط
مليوني ليرة لبنانية).
ُ
ت ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـمـكــن االطـ ــاع
ع ـل ـي ــه مـ ــن م ـص ـل ـح ــة الـ ـ ــديـ ـ ــوان – دائـ ـ ــرة
الشؤون اإلداريــة والتوثيق – القلم العام
غرفة ( )35 – 7في املديرية العامة للبيئة.
يجب أن تصل الـعــروض إلــى القلم العام
في مصلحة الديوان قبل الساعة الثانية
عشر في يوم الخميس الواقع فيه الحادي
عشر من شهر آذار .2021
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أعاله يوم عطلة رسمية يعتبر يوم العمل
الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
وزير البيئة
دميانوس قطار
التكليف 61
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب عادل كامل وطفى ملوكله علي السيد
نـجـيــب ق ــاس ــم س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع لـلـعـقــار
 1544بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب محمد ب ــدوي ملوكلته كــامـلــه كامل
درويـ ـ ـ ـ ــش ب ـس ـم ــا ن ـف ـس ـه ــا ك ــامـ ـل ــه ك ــام ــل
درويـ ــش سـنــد ب ــدل ضــائــع لـلـعـقــار 1102
بازورية.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب علي حسني قصير ملوكله علي عبدو
حريري سند بدل ضائع للعقار B7/383
دير قانون النهر.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب أحمد سعدالدين وكيل ندى محسن
بصفتها مشترية سند بدل ضائع للعقار
 247دبعال بإسم حسن محمد كمال.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري

حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طـلــب حـســن عـلــي عــزالــديــن ملــوكـلــه علي
ع ـبــدال ـلــه ع ــزال ــدي ــن سـ ـن ــدات بـ ــدل ضــائــع
للعقارات  264 – 241و  860معروب.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
طلب محمد سلمان مــازح ملوكله محمد
ابــراه ـيــم مــزيــد سـنــد ب ــدل ضــائــع للعقار
 137شحور.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل
إعالن
من أمانة السجل العقاري في صور
ط ـلــب ن ــاص ــر ع ـبــدامل ـن ـعــم خ ـل ـيــل بصفته
م ـش ـتــري س ـنــد ب ــدل ض ــائ ــع ل ـل ـع ـقــار 106
بدياس بإسم زهره عادل عسيران.
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري
حسني خليل

نتائج اللوتو اللبناني
5 34 27 21 15 13 9
ج ـ ـ ــرى م ـ ـسـ ــاء أم ـ ـ ــس سـ ـح ــب ال ـل ــوت ــو
اللبناني لإلصدار الرقم  1877وجاءت
النتيجة على الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة- 27 - 21 - 15 - 13 - 9 :
 34الرقم اإلضافي5 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة)
ـ قيمة الجوائز اإلجمالية :ال شيء
 عدد الشبكات الرابحة :ال شيء الجائزة اإلفرادية لكل شبكة :ال شيء¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام مطابقة
مع الرقم اإلضافي):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة 136,488,920 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 5 :شبكات ال ـ ـجـ ــائـ ــزة اإلف ـ ـ ــرادي ـ ـ ــة لـ ـك ــل ش ـب ـكــة: 27,297,784ل.ل.
¶ الــمــرتــبــة الــثــالــثــة (خــمــســة أرقـــام
مطابقة):
 قيمة الجوائز اإلجمالية70,835,760 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 49 :شبكة قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 1,445,628ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ق ـي ـم ــة ال ـ ـجـ ــوائـ ــز اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ح ـســب
املرتبة 70,835,760 :ل.ل.
 عدد الشبكات الرابحة 1574 :شبكة. قيمة الجائزة اإلفــراديــة لكل شبكة: 45,004ل.ل.
¶ الــمــرتــبــة الــخــامــســة (ثــاثــة أرقـــام
مطابقة):
 ق ـي ـمــة الـ ـج ــوائ ــز اإلج ـم ــال ـي ــة حـســباملرتبة 182,272,000 :ل.ل.
 عـ ــدد ال ـش ـب ـك ــات ال ــرابـ ـح ــة22,784 :شبكة.
 الجائزة لكل شبكة 8,000 :ل.ل. املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــال ـ ـ ــغ امل ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـمـ ـ ــة لـ ـلـ ـم ــرتـ ـب ــةاألولـ ـ ـ ــى واملـ ـنـ ـق ــول ــة ل ـل ـس ـحــب امل ـق ـب ــل:
 5,334,379,476ل.ل.
نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم 1877
وجاءت النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح17931 :
¶ الجائزة األولى 75,000,000 :ل.ل.
 عدد األوراق الرابحة 3 :أوراققيمة الجائزة اإلفــراديــة25,000,000 :
ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.7931 :
 الجائزة اإلفرادية 900,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم.931 :
 الجائزة اإلفرادية 90,000 :ل.ل.¶ األوراق التي تنتهي بالرقم .31
 الجائزة اإلفرادية 8,000 :ل.ل.نتائج يومية
جرى مساء أمس سحب «يومية» رقم
 1099وجاءت النتيجة كاآلتي:
• يومية ثالثة754 :
• يومية أربعة3837 :
• يومية خمسة66941 :
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نجوم

مرآة الغرب

وجهة نظر

ّ
مغني الراب الشيوعيّ
ّ
ُ
االنتفاضة مستمرة في إسبانيا بعد اعتقال

بابلو هاسيل ...أوروبا القديمة ترتعد من ثورة آتية
ّ
حطم شبان غاضبون في كاتالونيا
وأجزاء أخرى من إسبانيا نوافذ ّالمتاجر،
وأشعلوا النار في سيارات متوقفة،
ورموا الزجاجات على رجال الشرطة
لليوم السادس على التوالي في ما
ّ
بالتحول إلى انتفاضة واسعة ضد
يهدد
الحكم الملكي الفاشي التوجهات في
مدريد .الشرارة األولى أشعلها اعتقال
بابلو هاسيل مغني ّ
الشيوعي،
«الراب»
ّ
بتهم تتعلق بإطالة اللسان على الذات
الملكية ّ
ّ
والدولة في كلمات أغانيه كما
على تويتر .وقد اختلفت التحليالت بشأن
ّ
سر ّحجم هذا االنفجار الشعبي ومآالته.
لكن أغلب المراقبين متفقون على أن
ّ
ثمة احتقانًا يتراكم في صدور األجيال
الجديدة في إسبانيا وأوروبا المتأمركة
منذ عام  ،1945يقترب متسارعًا من
لحظة ّ
التحول إلى حالة ّ
ثورية قد تؤدي
ّ
القومية
إلى سقوط نموذج الدولة
القديم
سعيد ّ
محمد
ّ
«ثمة ٌ
ّ
(مقدمة
شبح يحوم في أوروبا»
البيان الشيوعي ـــ )1848
ّ
أظ ـ ـهـ ــرت ل ـق ـط ــات ب ــث ـت ـه ــا امل ـح ـط ــات
ّ
التلفزيونية مــن برشلونة عاصمة
ّ
إقليم كاتالونيا اإلسباني استمرار
أع ـ ـمـ ــال عـ ـن ــف فـ ــي امل ــديـ ـن ــة كـ ـ ــان قــد
أطلقها اعـتـقــال مغني راب مـعــروف
يـ ـ ـ ــوم ال ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء مـ ـ ــن ق ـ ـلـ ــب ج ــام ـع ــة
ّ
اع ـت ـص ــم ب ـه ــا م ــع ث ــل ــة م ــن أنـ ـص ــاره
ب ـعــد م ــواج ـه ــة اس ـت ـم ــرت  24ســاعــة.
وأل ـقــي الـقـبــض عـلــى بــابـلــو هاسيل
(ّ )1988بتهم تتعلق بإطالة اللسان
عـلــى ال ـ ــذات املـلـكـ ّـيــة ّ
وذم مــؤسـســات
ال ـ ّـدول ــة وتـمـجـيــد الـعـنــف (اإلره ــاب ــي
ّ
وتعرضت
بحسب وصف السلطات).
نوافذ املتاجر في الشوارع الرئيسة
ل ـل ـت ـح ـط ـي ـُـم ونـ ـهـ ـب ــت م ـح ـت ــوي ــات ـه ــا
الثمينة ،وأشعلت الحرائق في جميع
أن ـحــاء الـعــاصـمــة الـكــاتــالــونـيــة فيما

ُ
قبل هاسيل ،أجبر فالتونيتش
ّ
مغني الراب اليساري
المؤيد الستقالل كاتالونيا عن
مملكة إسبانيا ،على العيش
في المنفى في بلجيكا

انـخــرط شـبــان غــاضـبــون فــي معارك
ك ـ ّـر وفـ ـ ّـر م ــع رجـ ــال ال ـشــرطـّـة وق ــوات
ً
مـكــافـحــة الـشـغــب ال ـتــي تـلــقــت واب ــا
نقاط االشتباك
من الحجارة في كل
ُ
(ت ـجــاوز عــددهــا امل ـئــة) .وأب ـلــغ أيضًا
ع ـ ــن اق ـ ـت ـ ـحـ ــام مـ ـك ــات ــب ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك فــي
امل ــدي ـن ــة ،واص ـط ــدام ــات ب ـعــد م ـبــاراة
ال ـ ـ ــدوري اإلسـ ـب ــان ــي ،ف ـي ـمــا ت ـنــاثــرت
مـسـتــوعـبــات الـقـمــامــة املـشـتـعـلــة في
ُ
معظم األحياء واستعملت كمتاريس
ّ
إلغالق الطرقات.
م ــع ذلـ ـ ــك ،م ــا زال ال ـع ـن ــف مـقـتـصـرًا
إلـ ـ ــى اآلن عـ ـل ــى م ـج ــام ـي ــع ص ـغ ـيــرة
ـداد ال ـك ـب ـيــرة
ن ـس ـب ـيــا م ـق ــارن ــة بـ ــاألعـ ـ ّ
جــن ال ــذي ــن ت ــدفـ ـق ــوا إل ــى
م ــن امل ـح ـت ـ ُ
الشوارع ،ونظمت مسيرات حاشدة،

ّ
و«ذم مؤسسات ّ
ّ
ّ
الدولة» و«تمجيد اإلرهاب»
الملكية»،
يواجه بابلو هاسيل أحكامًا بالسجن بتهم تتعلق بـ «اإلساءة إلى الذات

ّ
ّ
األغلبية كانت تنسحب بهدوء
لكن
ّ
بعد ظهور رجال الشرطة املدججني
ّ
باألسلحة وال ـهــراوات .وقــد ُعلم بأن
أج ـ ـهـ ــزة األم ـ ـ ــن اإلس ـ ـبـ ــانـ ـ ّـي اع ـت ـق ـلــت
ح ـ ــوال ـ ــى مـ ـئ ــة شـ ـخ ــص عـ ـل ــى ص ـلــة
ب ــاالح ـت ـج ـ ُـاج ــات م ـنــذ يـ ــوم ال ـثــاثــاء
املاضي ،ونقل أكثر منهم جرحى إلى
ّ
املحلية ،كما
املستشفيات والعيادات
أورد بيان لشرطة املدينة عن وقوع
ّ
مــا ال يقل عــن ثــاث هجمات بقنابل
مولوتوف على مراكزها.
برشلونة سكان
وناشد رئيس بلدية
ُ
امل ــدي ـن ــة الـ ـت ــزام ال ـ ـهـ ــدوء .ونـ ـق ــل عنه
قــولــه« :إن الــدفــاع عــن حرية التعبير
ال يبرر في أي حال تدمير املمتلكات،
وتخوين مواطنينا ،وإيذاء الشركات
ال ـت ــي ت ـ ـضـ ـ ّـررت بــال ـف ـعــل م ــن األزمـ ــة
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وق ـ ـ ــد امـ ـ ـت ـ ـ ّـدت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات إل ــى
ال ـعــاص ـمــة م ــدري ــد ،ح ـيــث اس ـتــدعــت
ال ـشــرطــة ت ـعــزيــزات إضــافـ ّـيــة لتأمني
ّ
التجارية ،كما عدد من املدن
الشوارع
األخ ـ ـ ــرى ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء املـمـلـكــة
ّ
وم ـن ـه ــا فــال ـن ـس ـيــا ومـ ــايـ ــوركـ ــا .ل ـكــن
م ـشــاهــد ال ـع ـنــف ف ــي بـعـضـهــا كــانــت
ً
بـشـكــل ع ــام أق ــل ح ـ ـ ّـدة م ــن ت ـلــك الـتــي
شهدها إقليم كاتالونيا.
ولم يفلح ّ
تعهد الحكومة اإلسبانية
ّ
عشية اعتقال هاسيل صباح الثالثاء
امل ــاض ــي بــأن ـهــا سـتـعـمــل ع ـلــى إل ـغــاء
ّ
أحكام السجن على الجرائم املتعلقة
ّ
بـ «حرية التعبير» في تهدئة خواطر
ّ
ّ
الشيوعي املعروف
املوسيقي
أنصار
الذين ّ
تجمع مئات منهم حوله داخل
«جامعة ليدا» (كاتالونيا) حيث كان
ّ
يتحصن لتجنب اعتقاله .لكن قوات
األم ــن اقـتـحـمــت ال ـجــامـعــة ،وقبضت
عليه .وفي الوقت الــذي كان يتم فيه
س ـح ـبــه إل ـ ــى خـ ـ ــارج ال ـج ــام ـع ــة ،دع ــا
الـشـعــب إل ــى ال ـخ ــروج إل ــى ال ـش ــوارع
َّ
وتعهد أمام رفاقه بمواصلة النضال
ضد الــدولــة .وال يتوقع مقيمون في
برشلونة تـحـ ّـدثــت إليهم «األخ ـبــار»
توقف االحتجاجات في وقت قريب.
وي ــواج ــه هــاسـيــل أح ـكــامــا بالسجن
ألكـ ـث ــر مـ ــن ع ــام ـ ّـن ب ـت ـه ــم ت ـت ـع ـلــق ب ـ
ّ
و«ذم
«اإلسـ ــاءة إلــى ال ــذات املـلـكـ ّـيــة»،
مؤسسات ّ
الدولة» ،وارتكاب «جرائم

المهاجرين ،ووصف
 64تغريدة ّندد فيها هاسيل بوحشية الشرطة
ضدسعود ّ
ممولي داعش»
خوان كارلوس بـ «رجل العصابات الذي يتآمر مع آل

ك ـ ــراهـ ـ ـي ـ ــة» ،و«تـ ـمـ ـجـ ـي ــد اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب».
وتستند هذه االتهامات إلى سلسلة
من التغريدات نشرها هاسيل خالل
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات ال ـق ـل ـي ـل ــة امل ــاضـ ـي ــة عـلــى
ّ
امللكي قد
تويتر .وكــان املدعي العام
قـ ّـدم للمحكمة نسخًا من  64تغريدة
نـ ّـدد فيها هاسيل بوحشية الشرطة
ضــد املـهــاجــريــن ،ووصـفـهــا بالنذالة
ومرتكبيها بالنازيني ألنها «بدل أن
ُ
تحمي األسر الفقيرة ،تلقي بها إلى
قــارعــة ال ـطــريــق» .كـمــا وص ــف خــوان
كــارلــوس – امللك املتقاعد – ب ـ «رجــل
العصابات الذي يتآمر مع آل سعود
ّ
ممولي داعش» ،وسخر من ابنه ملك
إسـبــانـيــا ال ـحــالــي ،فيليب ال ـســادس
بـ ـق ــول ــه« :دعـ ــونـ ــا ن ـق ــات ــل ح ـت ــى يـتــم
ط ــرد فـيـلـيــب ب ــورب ــون وســال ـتــه من
الطفيليات أعــداء الشعب» و«اآلالف
ّ
م ــن املـ ـس ــن ــن ي ــرت ـج ـف ــون مـ ــن ال ـب ــرد
ّ
ومشردون في الطرقات بينما يعظنا
املـ ـل ــك م ــن قـ ـص ــره ال ــوثـ ـي ــر» .ووص ــم

ّ
بالفاشية والفاسدة
الساللة املالكة
وم ـمــارســة س ـفــاح ال ـقــربــى ،مقترحًا
اإلع ـ ــدام بـ ـ «املـقـصـلــة» إلح ــدى بنات
امللك السابقُ .
ورص ــدت تغريدات له
أيضًا أشاد فيها بمنظمة ماركسية
ُّ
ّ
للفاشية» اتهمت بارتكاب
«معادية
َ
ّ
عنفي بني عامي
حوالى  1000عمل
 1975و ،2003بما في ذلك  80جريمة
ق ـت ــل أو مـ ـح ــاول ــة قـ ـت ــل ،وع ـم ـل ـيــات
اخ ـ ـت ـ ـطـ ــاف م ـخ ـت ـل ـف ــة .كـ ـم ــا ل ـح ـظــت
امل ـح ـك ـم ــة إص ـ ـ ـ ــداره أغ ـن ـي ــة ب ـع ـنــوان
«امل ـ ـ ــوت ل ـل ـب ــورب ــون» ف ــي إي ـ ـمـ ــاءة ال
تخفى إلى حكام البالد.
وامل ـ ـ ـفـ ـ ــارقـ ـ ــة أن هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـغـ ــريـ ــدات
واألغـ ـ ــانـ ـ ــي ت ـع ـ ّـب ــر عـ ــن واق ـ ـ ــع ف ـســاد
ال ـســالــة ال ـتــي نـ ّـصـبـهــا الـفــاشـيـســت
مـ ـل ــوك ــا عـ ـل ــى الـ ـ ـب ـ ــاد بـ ـع ــد إسـ ـق ــاط
ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ح ــرب ــا ف ــي عـ ــام .1939
وقد ّ
فر خوان كارلوس امللك السابق
مــن الـبــاد فــي آب (أغـسـطــس) 2020
بـ ـع ــدم ــا تـ ــراك ـ ـمـ ــت األدلـ ـ ـ ـ ــة ال ــدامـ ـغ ــة

ع ـلــى أن ـش ـط ـتــه ال ـف ــاس ــدة ،وب ـتــواطــؤ
م ــن ع ـنــاصــر فــاشـ ّ ّـيــن ف ــي الـحـكــومــة
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ،والـ ــن ـ ـظـ ــام ال ـق ـض ــائ ــي،
وابنه فيليب السادس ،امللك الحالي.
وهــو يقيم اليوم في دبــي بــاإلمــارات
ال ـعــربـ ّـيــة امل ـت ـح ــدة ،عــاص ـمــة الـفـســاد
ّ
اإلقليمية في الشرق األوسط
املعولم
في أجواء تقاعد فاخرة على حساب
ّ
ّ
اإلسبانية.
العامة
الخزينة
ولـيــس اعتقال هاسيل هــو الهجوم
األول مــن نــوعــه ضــد حــريــة التعبير
فــي إسبانيا فــي الـسـنــوات األخـيــرة.
إذ يـ ـعـ ـي ــش ف ــالـ ـت ــونـ ـيـ ـت ــش م ـغ ـن ــي
ال ــراب ال ـي ـســاري ـ ـ ـ ـ املــؤيــد السـتـقــال
كاتالونيا عن مملكة إسبانيا ـ ـ في
امل ـن ـفــى ف ــي بـلـجـيـكــا ب ـعــدمــا حكمت
عليه السلطات اإلسبانية بالسجن
ألك ـثــر م ــن ث ــاث س ـن ــوات .وتـتـصـ ّـدر
إس ـ ـبـ ــان ـ ـيـ ــا وف ـ ـ ــق ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ل ـح ـق ــوق
اإلن ـس ــان قــائـمــة ال ـب ـلــدان ال ـتــي ألـقــت
بـفـنــانــن فــي الـسـجــن بسبب آرائـهــم
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ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة .وي ـس ـت ـنــد ال ـع ــدي ــد مــن
ه ــذه اإلدانـ ـ ــات إل ــى تـشــريـعــات ضد
«تمجيد اإلرهاب» املتصل بـ «حركة
ّ
ت ـحــريــر ال ـب ــاس ــك امل ـس ــل ـح ــة» (إي ـت ــا)
ّ
رغم أن األخيرة تخلت عن استعمال
السالح منذ أكثر من عشر سنوات،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـ ـ ــواد ق ــان ــون ـ ّـي ــة ضــد
ال ـت ـش ـه ـيــر ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـس ـل ـطــات
ل ـق ـمــع املـ ـع ــارض ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وق ــد
اقترح حزب «بوديموس» اليساري،
وهــو جــزء مــن الـحـكــومــة االئتالفية
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة فــي
مدريد ،تعديل بعض هذه القوانني،
ل ـكــن ك ـمــا الح ــظ هــاس ـيــل ،ف ــإن هــذه
ّ
املـشـكـلــة لـيـســت متعلقة بالتشريع
بقدر ما هي مسألة سياسية ترتبط
ّ
اإلسبانية
ببنية الدولة البرجوازية
نفسها.
وي ـب ــدو أن ال ـق ـضــاة املـلـكـيــن كــانــوا
ي ـ ــأمـ ـ ـل ـ ــون ب ـ ـ ـ ـ ــأن ي ـ ـل ـ ـحـ ــق ه ــاسـ ـي ــل
ب ـ ـخ ـ ـطـ ــوات زمـ ـيـ ـل ــه ف ــال ـت ــون ـي ـت ــش،
ويمضي إلى منفى اختياري بدليل
ال ـس ـم ــاح ل ــه بــال ـس ـفــر إلـ ــى بـلـ ّجـيـكــا
وفـ ـن ــزوي ــا ب ـع ــد إدانـ ـ ـت ـ ــه .ل ـك ــن ــه مــا
لـبــث أن ع ــاد إل ــى إسـبــانـيــا ورف ــض
دفـ ــع غ ــرام ــةّ ق ــدره ــا  40ألـ ــف ي ــورو
ك ــان ــت لـتـخــفــض مـحـكــومـيـتــه .وفــي
النهاية ،رفــض أيضًا االلـتــزام بأمر
املـحـكـمــة بتسليم نـفـســه ،وتـحـ ّـصــن
م ــع رف ــاق ــه ف ــي ال ـجــام ـعــة .ويـشـتـهــر
ّ
الرجعية،
القضاء اإلسباني بميوله
ّ
وال ّ
سيما املحكمة املكلفة بمالحقة
اإلره ـ ـ ـ ــاب وال ـ ـجـ ــرائـ ــم ضـ ــد الـ ــدولـ ــة،
الـ ـسـ ـيـ ـئ ــة الـ ـسـ ـمـ ـع ــة بـ ـشـ ـك ــل خ ــاص
ّ
اإلجرامي
ووريثة الجهاز القضائي
لـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ــدي ـ ـك ـ ـت ـ ــات ـ ــور ف ـ ــرانـ ـ ـك ـ ــو.
وال ـح ـق ـي ـق ــة أن الـ ــدولـ ــة اإلس ـب ــان ـ ّـي ــة
ّ
برمتها هــي وراث ــة بالجملة لنظام
ّ
ف ــران ـك ــو ال ـف ــاش ـس ـت ــي الـ ـ ــذي ت ـشــكــل
خـ ـ ــال ال ـ ـحـ ــرب األه ـ ـلـ ـ ّـيـ ــة ال ـق ــاس ـ ّـي ــة
ض ــد ال ـج ـم ـه ـ ّ
ـوري ــة ،1939 – 1936
ّ
يتغير بشكل ج ــذري مـنــذ ذلــك
ولــم
ّ
الحني رغم مسرحيات التحول إلى
ّ
ّ
ّ
الدستورية.
وامللكية
الديمقراطية
وق ـ ــد اخ ـت ـل ـف ــت ال ـت ـح ـل ـي ــات ب ـش ــأن
سـ ـ ّـر هـ ـّـذا االنـ ـفـ ـج ــار ال ـش ـع ـب ـ ّـي غـيــر
ّ
امل ـ ـ ـتـ ـ ــوقـ ـ ــع وم ـ ـ ـ ــآالت ـ ـ ـ ــه ،ل ـ ـ ـكـ ـ ــن أغـ ـل ــب
ّ
ّ
املـ ــراق ـ ـبـ ــن م ـت ـف ـق ــون عـ ـل ــى أن ث ــم ــة

احتقانًا يتراكم في صــدور األجيال
ال ـج ــدي ــدة ل ـيــس ف ــي إس ـبــان ـيــا فـّقــط،
أو فـ ــي إقـ ـلـ ـي ــم ك ــات ــال ــونـ ـي ــا ،وإنـ ـم ــا
ع ـب ــر أوروبـ ـ ـ ــا امل ـت ــأم ــرك ــة ك ـل ـهــا مـنــذ
ع ــام  ،1945ب ـعــدمــا فـشـلــت األنـظـمــة
الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ـ ّـي ــة الـ ـق ــائـ ـم ــة ب ـه ـي ــاك ـل ـه ــا
الـنـخـبــويــة الـيـمـيـنـ ّـيــة ال ـف ــاس ــدة ،في
تـقــديــم ح ـلــول مـسـتــدامــة لالنكماش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وت ـ ــراج ـ ــع م ـس ـت ــوي ــات
عـ ـي ــش الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة وت ـ ـ ـ ـ ّ
ـردي
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ـ ّ
ـام ــة مل ـص ـل ـحــة نـخـبــة
ثـ ّ
ـري ــة ق ـل ـي ـلــة ت ـه ـي ـمــن ع ـلــى م ـق ــدرات
القارة وتعبث بها .وقد تصاعد هذا
االحتقان بشكل ملموس بعد األزمة
ّ
ّ
العاملية في عام  2008وقتما
املالية
ّ
ضـ ّـحــت الحكومات الغربية بــأمــوال
دافـ ـع ــي الـ ـض ــرائ ــب إلنـ ـق ــاذ الـطـغـمــة
املــالـ ّـيــة ال ـعــاب ـثــة .وف ــي ظ ــل ان ـقــراض
ال ـ ـي ـ ـسـ ــار ،انـ ـعـ ـك ــس ذل ـ ـ ــك ت ـص ــوي ـت ــا
كثيفًا لــأحــزاب الـفــاشـ ّـيــة الغاضبة
الـ ـت ــي ف ـش ـل ــت ب ـ ــدوره ـ ــا فـ ــي إنـ ـج ــاز
ّ
ت ـق ـ ّـدم فـعـلــي بــات ـجــاه ح ــل املـصــاعــب
الـبـنـيــويــة لـلـنـظــام الــرأس ـمــالـ ّـي ،قبل
أن يـصــل الـغـضــب إل ــى مـنـتـهــاه بعد
ّ
اإلجرامية لوباء كوفيد – 19
اإلدارة
وم ــا تـسـ ّـبـبــت بــه مــن أضـ ــرار فــادحــة
لـلـحـيــاة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ـم ـ ّـي ــة فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف أرج ـ ــاء
ـارة ،وت ـ ّ
الـ ـق ـ ّ
ـوس ــع ال ـف ـجــوة تــالـيــا في
الـ ــدخـ ــول ب ــن م ــن ي ـم ـل ـكــون ومـ ــن ال
يـمـلـكــون ،وف ـقــدان األم ــل بـغــد أفضل
ّ
للعمال االعتياديني ولألجيال التي
ُولدت بعد عام .2000
ّ
ّ
إن تصلب أجهزة الرقابة وتصاعد
ال ـق ـم ــع الـ ـ ــذي شـ ـه ــدن ــاه فـ ــي فــرن ـســا
وهـ ـ ــول ـ ـ ـنـ ـ ــدا وب ـ ـل ـ ـج ـ ـي ـ ـكـ ــا وب ـ ــولـ ـ ـن ـ ــدا
وه ـن ـغ ــاري ــا وف ـ ــي إس ـب ــان ـي ــا الـ ـي ــوم،
وقريبًا في إيطاليا ّ
وربما البرتغال
واس ـك ـت ـل ـن ــدا – وق ـب ـل ـهــا ف ــي ال ـتــآمــر
إلسـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاط ج ـ ـيـ ــري ـ ـمـ ــي ك ـ ـ ــورب ـ ـ ــن ف ــي
بــريـطــانـيــا – دالل ــة أك ـيــدة عـلــى هلع
يـ ـسـ ـت ــول ــي ع ـ ـلـ ــى قـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـطـ ـبـ ـق ــات
الـبــرجـ ّ
ـوازيــة الـحــاكـمــة الـقــديـمــة عبر
ال ـق ــارة م ــن ت ـفـ ّـجــر ال ـص ــراع الـطـبـقــي
الذي لم يعد ممكنًا إدارته كما طوال
النصف الثاني مــن الـقــرن العشرين
عبر التخويف من العدو الشيوعي
في موسكو.
لـقــد غـ ّـيــرت الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــريــن املــاضـ ّـيــة
مــن أنـمــاط اإلنـتــاج فــي أوروب ــا فيما
ب ـق ـيــت ع ــاق ــات اإلنـ ـت ــاج والـهـيـمـنــة
ّ
ّ
األميركيون
على حالها ،كما نظمها
ّ
بـ ـع ــد ال ـ ـح ـ ــرب ال ـ ـعـ ــاملـ ــيـ ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة.
وهـ ــذه امل ـف ــارق ــات ك ــان ــت دائ ـم ــا عبر
ال ـتــاريــخ مـنـتـجــة ل ـل ـحــاالت ال ـثـ ّ
ـوريــة
ال ـت ــي تـنـتـظــر فـتـيــل ان ـف ـج ــار م ــا كي
تـتـحـ ّـول إلــى ث ــورة عــارمــة .قــد تكون
االنـتـفــاضــة الـهــاسـيـلـ ّـيــة ذل ــك الفتيل
ّ
ّ
املعنية
أو ال تكون ،لكن كل األطراف
ّ
بالصراع ،تعلم يقينًا بأن االحتقان
ّ
التحول
يقترب متسارعًا من لحظة
إل ــى حــالــة ث ـ ّ
ـوري ــة سـتـعـصــف حتمًا
بنموذج ّ
ّ
الدولة القومية القديم ،من
ّ
دون أن تتوافر ألي منها تصورات
ذات قيمة بشأن اليوم التالي.
وعـ ـل ــى أي حـ ـ ــال ،فـ ــإن ال ــرس ــال ــة مــن
س ـ ـجـ ــن بـ ــاب ـ ـلـ ــو هـ ــاس ـ ـيـ ــل وط ــريـ ـق ــة
الشباب اإلسبانيون
اعتقاله قرأها
ّ
ّ
بتمعن املترقب ،واعتبروها
والعمال
بمثابة إع ــان ح ــرب عـلــى كــل واحــد
مـنـهــم ،وم ــا لــم ي ـت ــدارك كـهـنــة بــرلــن
وب ــروك ـس ـي ــل امل ــوق ــف ف ــي بــرشـلــونــة
ب ـس ــرع ــة ،فـ ــإن اس ـت ـق ــال كــاتــالــون ـيــا
ّ
لــن يـكــون ســوى أق ــل الـخـســائــر التي
ّ
سيتحملها الـنـظــام املـلـكـ ّـي الفاسد
ُّ
ق ـب ــل أن تـ ـك ـ ّـر ال ــس ـب ـح ــة إل ـ ــى أم ــاك ــن
أخرى.

ّ
دفاعًا عن دريد لحام :زلة لسان ال أكثر!
الحلم الصهيوني .وهل يمكن إلسرائيل أن تنسحب من
حسام عبد الكريم *
القدس وتعيدها للفلسطينيني ليجعلوها عاصمة لهم؟!
اشتعلت مواقع التواصل االجتماعي العربية بخبر عن الجواب أيضًا بالنفيّ ،
ألن «أورشاليم» تمثل رمزية الحلم
الفنان العربي الكبير دريد لحام عنوانه العريض« :دريد الصهيوني واألس ــاس ال ــذي ارتـكــز إلـيــه مـشــروع الــدولــة
ُ
لـحــام يـقــول« :التطبيع ّ ق ــادم ولـســت ض ــده»»! وامـتــأت اليهودية .فهذه الشروط التي يضعها دريــد لحام إنما
املــواقــع بتعليقات م ـنــددة بموقف دري ــد لـحــام ،بعضها هــي مــن بــاب «رف ــع الـعـتــب» ،فــا هــي ستتحقق وال هو
ّ
وصل إلى حد الشتائم ،متهمًا إياه باالنضمام إلى جوقة
سيطبع .كأنه يقول ملذيع «سي .أن .أن» :دعهم ينفذونها
التطبيع الـعــربــي األخ ـيــرة وبـقـيــة الـفـنــانــن مــن ّ
ّ
مهرجي ثم ارجع إلي وطالبني حينها بالسالم والتطبيع!
«السالم».
(املقصودة) إلى
نقطة أخرى تتعلق بإشارة دريد لحام ّ
القومية
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هــل حـقــا
القمة العربية سنة  2002وهــي الـتــي تــرأسـهــا الرئيس
العربية؟
السالم»
«حفلة
إلى
املعروفة،
والعروبية
الـلـبـنــانــي (املـ ـق ــاوم) إم ـيــل ل ـح ــود .ون ـحــن نــذكــر يومها
ّ
لنضع األمــر في سياقه .القصة كلها كانت من مقابلة الخالفات التي نشبت بني القادة العرب بسبب إصــرار
ّ
(عن بعد) أجرتها القناة العربية لشبكة «ســي .أن .أن»
لحود على إدراج نص صريح في البيان الختامي يذكر
ّ
األميركية ( )CNNArabicمع الفنان الكبير امتدت على «رفض كل أشكال التوطني» ،باإلضافة إلى حل قضية
ّ
 35دقيقة تنوعت فيها مواضيع الحوار ،وكان واضحًا الالجئني الفلسطينيني على أســاس القرار الدولي 194
ّ
أن دريد لحام يجيب بصورة ارتجالية بدون ترتيب وال (أي :حق العودة) ،وهو ما حصل بالفعل بحكم رئاسة
ّ
إعداد مسبق .وعند الدقيقة الـ  8من املقابلة ،أجاب دريد لحود للقمة .بل إن دريد لحام لم يتوقف عند ما ذكرناه،
ً
على سؤال طرحه املذيع بشأن
التطبيع واتفاقيات السالم بل تابع قائال« :بدي اسأل ملاذا اتفاقية سالم بني دولتني
ً
«اتفاقيات
بالحرف:
قائال
العربية /اإلسرائيلية األخيرة،
يفصل بينهما  5أو  3آالف كيلومتر؟ مــا هــو الخطر
ّ
الـســام ،أو ما ُيسمى التطبيع ،قــادم ،وأنــا مش ضــده» .املتبادل بني هاتني الدولتني لحتى تيجي تعمل اتفاقية
هــذا هو املقطع الــذي أثــار الضجة،
سـ ــام م ــع دول ـ ــة ل ـي ــس ل ــك ح ــدود
ً
وقــد تم اقتطاعه من املقابلة كلها
م ـع ـهــا أص ـ ــا وب ـع ـيــد ع ـن ـهــا آالف
واسـ ـتـ ـخ ــدام ــه فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم عـلــى
ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات؟! أن ــا يـتـهـيــأ لــي ّأن
دري ــد لـحــام وكـيــل التهم لــه.
املسألة لعبة دولية كبيرة لتفتيت
ولكن لم ّ
املــوضــوع ـيــة تـقـتـضــي ال ـق ــول ب ـ ّ
ـأن
«ضيعة
صاحب
ع
يطب
الـعــالــم الـعــربــي» .وتــابــع كــامــه عن
ُ
دري ــد ل ـحــام أك ـمــل كــامــه واضـعــا تشرين» ولم يز ْر «إسرائيل» خـطــوات التطبيع« :ه ــذه الخطوات
ّ
شروطًا تكاد تكون تعجيزية من
كـثـيــر بــك ـيــر ع ـل ـي ـهــا .ك ــان ممكن
ّ
بالصهاينة
يجتمع
ولم
أجــل قـبــول الـســام والتطبيع .في
تكون ،برجع بأكد ،حسب املبادرة
دريد ولم يرقص معهم ولم العربية سنة  .»...2002وأعاد ذكر
ما يلي النص الكامل لكالم ّ
لحام وإجابته على السؤال املتعلق
الشروط مرة أخرى.
يرفع أعالمهم
بالتطبيع:
وهكذا نرى ّأن دريد لحام ـ ـ خالفًا
ُ
سمى
ي
ـا
ـ
م
أو
ـام،
ـ
س
ـ
ل
ا
«اتفاقيات
ملا يقال عنه على وسائل التواصل
التطبيع ،هو قادم ،وأنا مش ّ
ضده
ـ ـ لــم يكن فــي وارد تأييد التطبيع
على شرط أن ُيكون حسب املبادرة
وات ـفــاق ـيــات ال ـس ــام األخـ ـي ــرة ،بل
العربية الـتــي طــرحــت سنة 2002
على العكس تمامًا كان يعارضها
فــي القمة العربية ببيروت وشــروطـهــا :أن تـكــون هناك وينتقدها باعتبارها في غير أوانها ،وال تلتزم بالشروط
دولــة فلسطينية عاصمتها القدس ،دولــة قابلة للحياة .املـطـلــوب مــن الـعــدو تنفيذها قبل الــوصــول إلــى مرحلة
أن ُيعطى الفلسطينيون حق العودة .أن تعيد إسرائيل السالم معه.
األراض ـ ــي الـعــربـيــة املـحـتـلــة إل ــى دول ـه ــاّ .مل ــا تـتـنـفــذ هــذه مــن ذلــك كله ،نصل إلــى نتيجة ّأن دريــد لحام لــم يطبعّ
ولن ّ
الشروط ما في مانع من التطبيع أو اتفاقيات السالم».
يطبع وال حتى هو مع التطبيع! ومن الظلم الشديد،
إذن واضــح تمامًا من سياق الكالم ّأن لحام ـ ـ وال َ
ننس
بــل الـتـفــاهــة ،وضـعــه فــي خــانــة داع ـمــي التطبيع العربي
ّ
أن ــه ي ـحــاور وسـيـلــة إع ــام أمـيــركـيــة ك ـبــرى ـ ـ ـ يـلـجــأ إلــى املجاني والرخيص الــذي رأيـنــاه أخـيـرًا .كــل الــذنــب الــذي
األسلوب نفسه الذي كان الرئيس السوري الراحل حافظ ارتكبه دريّــد لحام هو ســوء تعبير ناتج عن االرتجال،
األسد يستخدمه ،ومن قبله الرئيس جمال عبد الناصر ،حني استهل جوابه بعبارة «التطبيع قادم ولست ضده»
ّ
ف ــي رف ــض ال ـس ــام والـتـطـبـيــع م ــع ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ،بينما كــان يقصد شيئًا آخــر تمامًا (شرحه ووضحه
ولكن في الوقت عينه بــدون الظهور أمــام العالم بمظهر بعدها مباشرة) .لوال تلك الزلة اللسانية لكان كالمه كله
املعادي لفكرة السالم من حيث املبدأ (فكرة «السالم» ال غبار عليه.
ُ
ّ
املجردة واملطلقة هي قيمة إنسانية سامية يسعى لها لم ّ
ْ
يطبع صاحب «ضيعة تشرين» ولم يزر «إسرائيل» ولم
كــل ّالبشر) عــن طريق وضــع سلسلة شــروط للسالم ،يجتمع بالصهاينة ولم يرقص معهم ولم يرفع أعالمهم.
محقة طبعًا ويمكن للعالم ّ
تفهمها وقـبــولـهــا ،ولكنها وال ّ
تحدث صاحب «كاسك يا وطن» عن «التعاون العلمي
تعجيزية وغير عملية وال قابلة للتحقيق مع هذه الدولة واالقتصادي» مع «إسرائيل» ،وال قام صاحب «غربة»
الصهيونية العنصرية الـتــي اسمها «إســرائ ـيــل» .فهل بالترويج للفراولة واألفوكادو «اإلسرائيلي» ...ولن يفعل.
يمكن إلسرائيل أن تقبل بعودة  8ماليني فلسطيني؟!
بالتأكيد الّ ،
ألن ذلك يعني زوالها كدولة يهودية وانتهاء
* كاتب وباحث من األردن
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لطالمـا أثـارت الجملـة المكتوبـة بقلـم الرصاص فـي الجزء األعلى للوحة «الصرخة» للرسـام ّ التعبيـري النرويجي إدوارد مونـش ( 1836ــ )1944
الفنيـة فـي العالم .لكـن «المتحـف الوطني النرويجي» حسـم الجـدل ُأخيرًا،
فضـول الباحثيـن ،وقـادت اختباراتهـم وسـيطرت علـى النقاشـات
ّ
ّ
إذ قالـت ّ
راديـو  ،4 BBCإن «الخـط بلا شـك يعـود إلـى مونـش ّنفسـه ...العبـارة يمكنهـا أن تقرأ
مـع
مقابلـة
فـي
غولنـغ،
بريـت
مـاي
ـقته
منس
للداللـة علـى هشاشـة مونـش حينهـا وفـي الوقت نفسـه ُتظهر فنانـا كان ّ
يحب االسـتفزاز دائمـا» .علمًا بـأن الجملة المكتوبة علـى اللوحة
ُ
ُ
التـي أنجـزت منهـا أربـع نسـخ ،أوالهـا فـي عـام  ،1893هـي« :ال يمكن أن يرسـمها إال رجـل مجنون فقط»( .أنـار بيورغلي ـــ أ ف ب)

«غضب» ماريا إيفانوفا :شرق وغرب ...ولبنان ما بعد الحرب

ما تفعله إسرائيل
بأطفال فلسطين
ضمن سلسلة ندوات علم
ّ
التحرري وسايكولوجية
النفس
اإلنسان املقهور ،تدعو «الشبكة
الفلسطينية العاملية للصحة
النفسية» ،غدًا األربعاء ،لحضور
اللقاء االفتراضي السابع «أصوات
األطفال الفلسطينيني/ات ضد
السجن البيتي ...البيت كمعتقل،
والطفولة كحيز للحوكمة
االستيطانية ِاالستعمارية»ّ .
تقدم
املحاضرة البروفيسورة نادرة
شلهوب ـ كيفوركيان (الصورة)،
االختصاصية في علم الجريمة ،على
أن يحاورها الطبيب النفسي آسر
أبو جامع ،املدير العام لبرنامج غزة
ّ
يتطرق إلى قضايا العنف
للصحة.
االستعماري االستيطاني املمنهج
الذي تمارسه سلطات االحتالل بحق
األطفال الفلسطينيني ،ويهدف إلى
إيصال تجارب الصغار وأصواتهم.
محاضرة «أصوات األطفال الفلسطينيني/
ات ضد السجن البيتي» :غدًا األربعاء ـ س:
 19:30ـ تطبيق «زوم» (الرابط متوافر على
موقعنا)

انتهت املخرجة الروسية ماريا
إيفانوفا ،أخيرًا من العمل على فيلمها
الروائي ّ
األول «الغضب» الذي تدور
ّ
أحداثه بني بلدان عدة من بينها
ّ
النفسية،
لبنان .في هذه الدراما
ّ
تضطر الفتاة اللبنانية «إيدا» لترك
قريتها هربًا من والدتها املدمنة على
ّ
ّ
الكحول .غير أن قرار املغادرة ال يتعلق
بالعائلة وحدها ،بل يقابل البطلة
ّ
تنقل جغرافي من القرية الصغيرة
إلى املدينة ،يبدو كمعادل نفسي لهذا
الهرب العائلي« .الغضب» هو الباكورة
الروائية للمخرجة واملنتجة التي
انتقلت من الصحافة إلى السينما
التسجيلية .أنجزت إيفانوفا فيلمها
ّ
ّ
«الفارون من
األول سنة  ،2017بعنوان
الحرب» ،وثيقتها عن اللجوء السوري
في العالم .وقد ّ
صورت ذلك الشريط
ّ
بني ّ
مخيم للجوء في أملانيا ،متتبعة
ّ
الطفل «محمد» الذي هاجر بمفرده
إلى أملانيا .كان على إيفانوفا أن
ّ
تزور أهله ّ
مجددًا في دمشق ،رغم كل
ظروف الحرب هناك ،قبل أن تعود إلى
ّ
مخيمات اللجوء السوري في لبنان.
وقد افتتحت إيفانوفا الوثائقي في
النسخة األولى من «مهرجان السينما
الروسية في لبنان» الذي أطلقته
املخرجة نفسها سنة  2016في بيروت.
تجربة جاءت ّ
لتتوج رحلتها الطويلة
في إنتاج أعمال سينمائية وتلفزيونية
في املنطقة من خالل شركتها «سكوب
برودكشن» .أما فيلمها الجديد الذي

مهرجان ّ«ريدزون»:
دورة رقمية

تؤدي الممثلة اللبنانية منال عيسى بطولة الفيلم

قصته في رأسها لسنوات ّ
قبعت ّ
عدة،
فقد بدأت بتصويره هذه السنة ،رغم
ّ
كل الظروف الصعبة (إنتاج مشترك بني
لبنان وأملانيا وفرنسا) التي شهدها
لبنان من إجراءات مواجهة الوباء إلى
ّ
انفجار املرفأ .إذ أن املخرجة اختارت
معظم مواقع التصوير في لبنان،
حيث ّ
تقصدت أن يكون لألمكنة دور
أساسي في تقديم املعاني األساسية
ّ
للفيلم ،وصراعاته املتالحقة .رغم أن
الحرب انتهت ،إال أن اختيار املخرجة
وقع على إحدى القرى اللبنانية التي
ّ
شهدت اشتباكات مسلحة في السنوات
األخيرة .أحداث الشريط تجري بعد

ّ
األهلية ،حيث تبدأ
انتهاء الحرب
«إيدا» (املمثلة اللبنانية الشابة منال
عيسى) بمواعدة رجل أوروبي (املمثل
ّ
شوساد) ،لتبدأ
الفرنسي أوريليان
ّ
ّ
تتضمن مواجهة وعقبات
القصة التي
يفرضها الشرخ الكبير بني عادات
وتقاليد الشرق والغرب .إلى جانب
ّ
عيسى ،يشارك في البطولة كل من:
جوليا ّ
قصار ،محمد عقيل وحسام
ّ
ّ
ُ
صباح .علمًا بأنه لم يعلن عن موعد
إطالق «الغضب» حتى اآلن ،في انتظار
اختيارات بعض املهرجانات التي ّ
تقدم
إليها.

بالشراكة مع Kirkelig
ّ ،Kulturverksted
يقدم «املورد
الثقافي» نسخة 21/20
الرقمية من مهرجان «ريدزون»،
بني  4و 7من شهر آذار (مارس)
املقبل .تدعو النسخة املرتقبة إلى
استكشاف الفضاءات
حياتنا
صنعت
الداخلية التي
ّ
خالل العام املاضي بعيون فنانني
مختارين تراوح رؤاهم بني
ّ
التأمل الداخلي وفوبيا األماكن
ّ
املغلقة .بتأملهم في تجربة العزلة
الجماعية ،يشارك الفنانون
تناقضات الهدوء والقلق ،اإلبداع
والفراغ ،الحزن والغضب .وتجمع
الدورة هذه السنة  32فنانًا و26
مشروعًا من مجاالت مختلفة .علمًا
ّ
ّ
متعدد
أن «ريدزون» مهرجان سنوي
االختصاصات ،يقارب إشكاليات
معاصرة بروح ّ
نقدية ،ويسعى إلى
«تقديم أعمال فنية تتمحور حول
والثقافة».
حرية التعبير في الفنون ُ
وكانت الدورات السابقة قد ق ّدمت
ّ
في كل من القاهرة ،بيروت ،تونس،
طنجة وأوسلو.

