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على الغالف

«ال سلبية» أميركية  -إسرائيلية تفتح الباب أمام مناورات ال أمام حل واضح

أوروبا تغامر بمصالحها في لبنان طالما لم تدرك جدية موقف المقاومة
ابراهيم األمين
الالسلبية هي السمة التي تسيطر على كل الكالم
األميركي والغربي حيال ملف ترسيم الحدود
البحرية بني لبنان وفلسطني املحتلة .والالسلبية ال
تعني ،بالضرورة ،التعامل اإليجابي حيال طلبات
لبنان الواضحة في تثبيت الحقوق وإطالق عمليات
التنقيب واالستخراج .وفي حالة التفاوض ّ
املجربة،
مرارًا وتكرارًا مع األميركيني ،فإن الالسلبية تعني
عادة مزيدًا من املناورات واملماطلة والتشاطر .وفي

لكن الالفت أن الجهات الخارجية املعنية بامللف،
من األوروبيني إلى األمم املتحدة وبعض العواصم
العربية ،ال تعكس مزاجًا يشير إلى استعداد
أميركي  -إسرائيلي لتنازل جدي .بل إن بعض
الجهات األوروبية ال تزال تتصرف على أن
«تهديدات حزب الله ال تزال في إطارها الكالمي»،
رغم أن العدو نفسه أبلغ هذه الجهات الغربية
ّ
تحسسه من تطور األمر ،وطلب من األوروبيني
الضغط على لبنان للقبول بـ«حل وسط» .و«الحل
الوسط» وفق الصيغة األميركية  -اإلسرائيلية -

غالب األحيان يكون رهان األميركيني على ضعف
املوقف الرسمي ّ
املوحد ،وعلى وجود أوراق ضغط
على القيادات اللبنانية كافة .ويضاف إلى ذلك وجود
أفرقاء سياسيني لبنانيني ال يرغبون في مخاصمة
األميركيني أو إغضابهم ،وال يريدون أي تحصيل
للحقوق إذا كان على يد املقاومة.
وفق هذا املنطق ،يتعامل املسؤولون في لبنان مع
الزيارة املرتقبة لـ«الوسيط» عاموس هوكشتني
إلى بيروت األحد املقبل استنادًا إلى «خبريات»
و«مؤشرات» يجري تداولها على أكثر من مستوى.

ُ
معادلة «الغاز بالغاز» مصدر إلهام

الغربية ،يكون على شكل «القبول بما يقرره الغرب
لنا».
ومع أن املوفدين الغربيني املوجودين في لبنان ،أو
من يأتون سرًا ،سمعوا مرارًا وتكرارًا من جهات
مسؤولة بأن عدم تثبيت حقوق لبنان بصورة
واضحة سيقود إلى تصعيد أكيد من جانب
املقاومة ،إال أن الجانب الغربي يتصرف على أساس
أن لبنان مردوع بدولته ومقاومته ،ويستخدم
التهويل اإلسرائيلي كأنه حقيقة قائمة .والالفت،
هنا ،أن األوروبيني يتجاهلون أنهم سيكونون

هل تستنسخ غزة تجربة «حزب الله»؟

أعادت أزمة ترسيم الحدود
البحرية بين لبنان وإسرائيل،
وطريقة إدارتها من ق َ
ل
ب
ِ ْ
المقاومة على قاعدة ْمنح
اللبنانيين حقوقهم أو منع
االستخراج من المنطقة ّ
برمتها،
ّ
ملف الغاز
تسليط الضوء على ّ
تجلت آخر
الفلسطيني ،والذي ّ
االتفاق
ُّمساعي ُ َّ
سرقته في ّ
الثالثي الموقع بين كل من
مصر وإسرائيل واالتحاد األوروبي.
ٌ
صحيح أن المقاومة في غزة
َ
ل ِزمت الصمت حيال ْاالتفاق،
وما استبطنه من هضم
لحقوق الفلسطينيين ،حتى
بمعايير السلطة التي لن تحصل
مساعدات
سوى على ّبضع ّ
تعويضية ،إل أن الملف حضر
ّ
بقوة في الكواليس ،وزادته
َ
ّ
المتكررة
زخمًا التهديدات
لألمين العام لـ«حزب الله».
وفيما َيجري الحديث عن
إمكانية استنساخ معادلة «الغاز
بالغاز» التي تجتهد المقاومة
اللبنانية في ْ
فرضها على العدو،
يسود تقدير لدى األوساط
ّ
المعنية في غزة بإمكانية
ْ
حمل االحتالل على تقديم
تنازالت مماثلة للقطاع ،تحت
وطأة التهديد باستهداف
منشآته الحيوية ،بما قد يسهم
في إنهاء «أسوأ عملية ابتزاز في
التاريخ المعاصر» ّ
يتعرض لها
ّ
ويمهد إلبطال
الفلسطينيون،
باريس» ،وما
مفاعيل «اتفاقية
ُّ
استتبعته من سياسات ّتحكم
«حتى بالهواء الذي يتنفسه»
هؤالء
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اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ُ
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﻘﻄﺎع ﻏﺰة
A
ً
اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ُ
اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
A+B+C
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D

ﻣﺼﺮ
يوسف فارس
على رغــم أن الفلسطينيني يمتلكون
ُ
ّأول حقل غاز اكتشف في منطقة شرق
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ن ـهــايــة تـسـعـيـنـيــات ال ـقــرن
ُ
َ
املاضي ،ويعرف باسم «غزة مارين»،
ّ
ّ
إل أن القطاع والضفة الغربية املحتلة
ّ
يعيشان أزمــة وقــود وكـهــربــاء مركبة
َ
ومتقادمة؛ إذ تفرض عليهما «اتفاقية
ب ـ ـ ــاريـ ـ ــس»  -امل ـ ـل ـ ـحـ ــق االقـ ـ ـ ّتـ ـ ـص ـ ــادي
لــ«اتـفــاقـيــة أوس ـلــو» الـتــي ُوق ـعــت عــام
 - 1993شراء املحروقات من إسرائيل
حـ ـصـ ـرًا ،وأيـ ـض ــا ب ـي ـع ـهــا ف ــي ال ـس ــوق

ت ـ ـكـ ــون م ـ ـح ـ ــدودة فـ ــي هـ ـ ــذه الـ ـح ــال ــة.
َ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى مـ ــا ت ـ ـق ـ ـ ّـدم ،تـسـيـطــر
إســرائ ـيــل عـلــى حـقــل «غ ــزة مــاريــن »2
ال ـح ــدودي ،وأيـضــا على حـقــول الغاز
الواقعة في املياه الفلسطينية شمال
الـقـطــاع وش ــرق البحر املـتـ ّ
ـوســط ،بما
ف ـي ـه ــا «ي ـ ـ ــام ت ـي ـث ـي ــس» الـ ـت ــي أث ـب ـتــت
الـخــرائــط واإلحــداثـيــات الـتــي ّ
قدمتها
ُ
فـلـسـطــن ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،أن ـه ــا مـلــك
للفلسطينيني .وفــي عــام  ،2019أظهر
ت ـح ـق ـي ــق أج ـ ــرت ـ ــه ق ـ ـنـ ــاة «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة»
ق ـي ــام إس ــرائ ـي ــل بـتـجـفـيــف ح ـقــل غــاز
«مـ ـ ــاري بـ ــي» ف ــي ب ـحــر غ ـ ــزة ،ب ـعــد أن
ك ــان ي ـح ـتــوي كـ ّـم ـيــة م ــن ال ـغ ــاز تكفي
ُ
القطاع لـ 15عامًا .كما خلص تحقيق
أجراه موقع «ميدل إيست آي» إلى أنه
بإمكان الفلسطينيني املطالبة بـ6600
كيلومتر ّ
مربع من املساحة البحرية،
أي خ ـم ـســة أضـ ـع ــاف امل ـس ــاح ــة ال ـتــي
بحوزتهم اآلن.

ّ
االتفاق الثالثي

D

A

الخاسر الثالث بعد أميركا وإسرائيل في أي مواجهة
محتملة ،وأن النفوذ الغربي في لبنان سيتأثر كثيرًا،
وستجد أوروبا نفسها في موقع أضعف داخليًا .مع
اإلشارة إلى أن فرنسا (كما أملانيا) ستجد نفسها
معنية بأكثر من دور الوسيط أو املراقب .وستكون
مطالبة بموقف واضح يشتمل على توفير ضمانات
أكيدة بأن عمل شركاتها في حقول النفط والغاز
الخاصة بلبنان سيخضع التفاق واضح ودقيق.
وربما ال يشعر الفرنسيون بعد بهذا األمر ،نظرًا إلى
تجربة مريرة معهم نتيجة استماعهم إلى تقديرات

ّ
ُ
املحلية بعد أن تضاف إليها ضريبة
«الـ ـبـ ـل ــو» الـ ـت ــي ت ـص ــل ن ـس ـب ـت ـهــا إل ــى
 %100مــن السعر ،بــواقــع  2.7شيكل،
ً
ما يرفع سعر ليتر البنزين مثال إلى
 6.9شيكالت ( 1دوالر يـســاوي 3.45
ش ـي ـكــات) ،فـيـمــا يـصــل سـعــر أنـبــوبــة
ُ
ً
الغاز إلى  70شيكال .ولم تفلح السلطة
الفلسطينية ،منذ اكتشاف الحقل عام
 ،1999في االستفادة الفعلية منه ،مع
ّ ّ
مع شركات
أنها أبرمت عدة اتفاقيات ُ
أجـنـبـيــة بـهــذا ال ـخ ـصــوص ،أجهضت
ّ
ك ــلـ ـه ــا بـ ـف ـ ْـع ــل الـ ــرفـ ــض اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي
ّ
املتكرر.

E

ّ
ظل ّ
املعلومات املتوافرة عن
شح
وفي
ُّ
تـلــك االتـفــاقـيــات ،وتـمــنــع رام الـلــه عن
ّ
ات ـب ــاع م ـبــدأ الـشـفــافـيــة بخصوصها،
َيـ ـصـ ـع ــب ال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـ ــى م ـع ـط ـي ــات
ّ
س ـمــة ف ــي ه ــذا الـ ـش ــأن ،ل ـكــن ّال ـقـ َـدر
حــا ّ
املتيقن هو أن االتفاقية التي وقعتها
السلطة مــع شــركــة الـغــاز البريطانية
«ب ــري ـت ـي ــش غ ـ ـ ــاز» ع ـ ــام  ،2000ح ــول
حـقــل «غ ــزة مــاريــن» الــواقــع عـلــى ُبعد
ّ
املتوسط غرب
 36كيلومترًا في مياه
قـ ـط ــاع غ ـ ـ ــزة ،أتـ ــاحـ ــت ل ـه ــا ال ــوص ــول
ـت ســريــع نـظـرًا إلــى
إل ــى ال ـغــاز فــي وق ـ ُ
ُع ـم ـقــه املـ ـح ــدود واملـ ـ ـق ـ ـ َّـدر بـ ـ ــ 600مـتــر

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ »اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ« اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
ُ
اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎزع ًﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ّ
ﺑﻴﻦ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺪو اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ

تحت مستوى سطح البحر .لكن ذلك
«اإلنـجــاز» لم يتجاوز حــدود حصول
رج ـ ــاالت الـسـلـطــة ف ــي «ش ــرك ــة ات ـحــاد
امل ـ ـقـ ــاولـ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن» ()CCC
عـلــى «نـصـيـبـهــم» مــن ال ـعــائــدات ،قبل
ّ
أن ت ـت ـعــطــل االت ـف ــاق ـي ــة وتـ ـ ْـدخـ ــل ط ـ ّـي
النسيان ،وتصبح إسرائيل املستفيد
ّ
يضم
الوحيد من «غــزة مارين» الــذي
ُ
ـاورة ت ـقــري ـبــا ،وت ـق ـ َّـدر
 ّ 8ح ـق ــول م ـت ـج ـ ّ
كمية الغاز املتوفرة فيه بحوالي 12
تــريـلـيــون مـتــر م ـكـ ّـعــب ،ت ـتــواجــد على
ع ـم ــق مـ ـغ ـ ٍـر ل ـع ـم ـل ـيــات االسـ ـتـ ـخ ــراج،
بالنظر إلى أن التكلفة ّ
املادية للعملية

ّ
ّ
وق ـ ـع ـ ــت ك ـ ـ ــل م ـ ــن مـ ـص ــر وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
واالتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،م ـن ـت ـص ــف
ّ
حزيران ،مذكرة تفاهم لتصدير الغاز
 الفلسطيني امل ـس ــروق  -عـبــر مصرإلــى دول االت ـحــاد ،مل ـ ّـدة ثــاث سنوات
ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـج ــديــد ت ـل ـقــائ ـي ــا ل ـع ـ َ
ـام ــن.
ّ
وينص «االتفاق التاريخي» ،وفق ما
وصفه اإلعالم العبري ،على نقل الغاز
ّ
مــن إســرائـيــل إلــى محطات إســالــة في
مـصــر (إدك ـ ــو ودم ـي ــاط ف ــي ال ـش ـمــال)،
ً
ومن ّ
ثم شحنه شماال إلى أوروبا التي
ّ
تستورد سنويًا  155مليار متر مكعب
م ــن روسـ ـي ــا .وت ـط ـمــح إس ــرائـ ـي ــل ،من
خالل الصفقة ،إلى زيادة إنتاجها من
الـغــاز الطبيعي إلــى ح ــدود  40مليار
متر ّ
مكعب .وبحسب تقديرات الخبير
االق ـت ـص ــادي ،مـحـمـ َـد أب ــو ج ـيــاب ،فــإن
ّ
أغ ـل ــب ال ـكـ ّـم ـيــة امل ــت ــف ــق عـلـيـهــا سـيـتـ ّـم
اس ـت ـخــراج ـهــا م ــن ح ـقــل «غـ ــزة مــاريــن
 »1بــال ـن ـظــر إلـ ــى تـكـلـفــة االس ـت ـخ ــراج
وي ّ
املنخفضة هناكُ .
بي أبو جياب أن
«مــا يمكن أن ينتجه «غــزة مــاريــن »1
ُي ـعـ ّـد كـ ّـمـيــة م ـح ــدودة ،تـكـفــي حــاجــات
ّ
ال ـق ـطــاع ملـ ـ ّـدة  18ع ــام ــا ،ل ـكــن الـحـقــول
الثمانية األخرى املحيطة به ،والتي لم
ّ
يتم التنقيب فيها حتى اليوم ،وتحوي
ّ
أكثر من  10تريليونات متر مكعب من
ال ـغــاز ،كفيلة بنقل غــزة والـضـفــة إلى
مصاف الــدول الغنية» ،موضحًا ،في
ّ
نتحدث
حديثه إلى «األخبار»(« ،أننا)
ّ
عن حل مشكالت الكهرباء جذريًا ،عبر
ّ
ب ـنــاء م ـحــطــات تــول ـيــد ج ــدي ــدة تعمل
ّ
نتحدث عن القضاء
بتكلفة مخفضة،
ن ـه ــائ ـي ــا ْعـ ـل ــى أزم ـ ـ ــة الـ ـبـ ـط ــال ــة ،وع ــن
تأمني دخل قومي مهول» .من جهته،
َي ـل ـف ــت الـ ـب ــاح ــث الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،مـحـمــد
املبحوح ،إلى االنعكاسات السياسية
الس ـت ـخ ــراج ال ـغ ــاز واالس ـت ـف ــادة مـنــه،
ُّ
وأه ـ ّـمـ ـه ــا ت ـع ـط ـيــل س ـي ــاس ــة ال ـت ـحــكــم
اإلسرائيلي بالفلسطينيني من خالل
االقتصاد وصناعة األزم ــات ،معتبرًا
ّ
مستعدة ْ
لخوض حروب
أن «إسرائيل

للموقف من قوى لبنانية وإقليمية لطاملا كانت
األحداث مخالفة لها.
على أن تطورًا الفتًا ظهر في األيام القليلة املاضية
ّ
التوحد في املقاربة اللبنانية للمفاوضات
حول جدية
وليس التوحد حول املطالب والحقوق .وثمة نقاش
جدي حول طبيعة الجهات التي تفاوض األميركيني
أو األوروبيني حول ملف ترسيم الحدود ،خصوصًا
بعدما أظهر «األجانب» في لبنان ما وصفوه
بالـ«حيرة» إزاء تباينات في مقاربات املسؤولني
اللبنانيني الذين يتولون ملف املفاوضات .وهو ما

ُ
ال حرب واحدة ،لكي تب ِقي على حرمان
الفلسطينيني من حقوقهم في الغاز».
ويـ ـش ـ ّـدد امل ـب ـح ــوح ،ف ــي ت ـصــريــح إلــى
«األخبار» ،على أن «تحصيل الحقوق
الـفـلـسـطـيـنـيــة ي ـع ـنــي ب ـش ـكــل واضـ ــح،
إل ـغ ــاء ات ـفــاق ـيــة ب ــاري ــس االق ـت ـصــاديــة
ّ
ّ
سياسات
وك ــل مــا يـتــرتــب عليها مــن
ّ
ُّ
التحكم حتى في الهواء الذي يتنفسه
الفلسطينيون».
وبـ ـ ــرغـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـمـ ــت اإلع ـ ـ ــام ـ ـ ــي الـ ـ ــذي
ّ
أحــاط باملشهد ،أثــار االتـفــاق الثُّالثي
ح ـف ـي ـظــة املـ ـق ـ ُـاوم َّــة ،ع ـل ـمــا أن مـجـمــل
ّ
االت ـ ـف ـ ــاق ـ ــات امل ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــة ب ـ ــن ال ـس ـل ـطــة
َ
وشــركــات االسـتـخــراج خــال العقدين
امل ــاض ـ َـي ــن ،ك ــان ــت ت ـن ـ ّـص ع ـلــى نسبة
ُ
ت ــراوح مــا بــن  %10و %27.5لصالح
ّ
رام الله .لكن اليوم ،ثمة حديث عن أن
السلطة لن تحصل على ّ
أي نسبة من
ّ
االتـفــاق ،وإنـمــا بعض الضرائب على
اإلنـتــاج الشهري ،إضــافــة إلــى تسيير
املساعدات األوروبية ،لتكون النتيجة
اإلج ـم ــال ـي ــة ص ـف ـرًا ب ــامل ـئ ــة .وال ـظ ــاه ــر
أن اإلف ـ ــراج ع ــن امل ـس ــاع ــدات الـسـنــويــة
امل ـق ـ َّـدرة ُّبـ ــ 224مـ ّلـيــون ي ــورو بـعــد عــام
على تــوقـفـهــا ،مــثــل «الـثـمــن األوروب ــي
املستعجل» ،وال ــذي َتــرافــق مــع ُّ
تعهد
شفهي بــدعــم الـحـقــوق الفلسطينية،
وم ــواج ـه ــة ال ـس ـيــاســات اإلســرائـيـلـيــة
ّ
َ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـوض «حـ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــتـ ـ ــن»،
َّ
وال س ـي ـم ــا فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس .ك ـم ــا ت ـعــهــد
األوروبـ ـ ـي ـ ــون بــال ـض ـغــط لتخصيص
ج ــزء م ــن ال ـغ ــاز امل ـس ـت ـخـ َـرج لتشغيل
ّ
م ـح ــط ــات ت ــول ـي ــد ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي غ ــزة
ُ
وجنني ،على أن يباع للسلطة بسعر
تفضيلي ،وتلتزم األخيرة في املقابل
بميثاق «دول غ ــاز ش ــرق املـتـ ّ
ـوســط»،
ومنه أن ال تعترض على ّ
ّ
أي تحركات
ّ
تـجــري فــي املنطقة فــي مـلــف الـطــاقــة،
ّ
وتحديدًا في ما يتعلق ببدء عمليات
التنقيب واسـتـخــراج الـغــاز الطبيعي
من حقل «مــاريــن» قبالة سواحل غزة
ـرب رام ال ـلــه ،وأن
وحـقــل «رنـتـيــس» ّ غ ـ ّ
ال تثير أساسًا ملف حقها في الطاقة
فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـخ ــاض ـع ــة لـ ـه ــا .وف ــي
السياق نفسه ،حاولت إسرائيل شراء
هدوء املقاومة في القطاع بشكل غير
مباشر ،عبر زيادة تصاريح العمل في
ّ
الداخل املحتل لتصل إلى  20ألفًا.

الغاز بالغاز
ت ـ ـ ـ ــدرك امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ف ـ ــي غ ـ ـ ــزة األهـ ـمـ ـي ــة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة مل ـ ـن ـ ـ ّـص ـ ــات ال ـ ـغـ ــاز
ّ
ومحطات الكهرباء والطاقة بالنسبة
إلـ ـ ــى االح ـ ـ ـتـ ـ ــال .ويـ ـشـ ـي ــر اسـ ـتـ ـه ــداف
ّ
مـ ـح ــط ــات إنـ ـ ـت ـ ــاج كـ ـه ــرب ــاء ع ـس ـقــان
املحاذية للقطاع ،خالل معركة «سيف
القدس» ،إلى أن هذه املنشآت َّ
تحولت
إلــى أهــداف فعلية لصواريخ املقاومة
ّ
ومسيراتها؛ إذ ضربت املقاومة ّ
مجمع
صـهــاريــج «كــاتـســا» ،وهــو حـقــل طاقة
وس ـي ــط ،يـصـلــه ال ـغ ــاز وأنـ ـ ــواع أخ ــرى
ّ
من املحروقات عبر خط أنابيب إيالت
 ع ـس ـقــان ،ق ـبــل أن ُي ـن ـقــل ع ــن طــريــقالسفن إلى أوروبا .وفي الحرب ذاتها،

دفع إلى مشاورات جانبية يفترض بالرئيس ميشال
عون – تحديدًا – حسمها بما يتناسب مع التوافق
األساسي الذي قام بينه وبني الرئيسني نبيه بري
ونجيب ميقاتي ومع حزب الله أيضًا ،خصوصًا
أنه بات منطقيًا أن يتصرف املفاوض اللبناني
بطريقة مختلفة بعد تدخل املقاومة ،وأن يكون
شديد الحرص على استثمار هذا التدخل لتحسني
الشروط التفاوضية .علمًا بأن الجميع يعرف أن
من يريد الوصول إلى حل حقيقي عليه أن يتجاوز
مرحلة الخوف من العقوبات األميركية التي لن

ّ
اضطرت شركة «شيفرون» األميركية
إلغالق حقل «تمار» اإلسرائيلي للغاز،
ً
والـ ــذي يـقــع عـلــى ُب ـعــد  50م ـيــا غــرب
مــدي ـنــة ح ـي ـفــا ،ب ـم ـخ ــزون س ـع ـتــه 275
مليار متر ّ
مكعب ،بعد َت ُّ
كرر استهدافه
من املقاومة .ويرى يوسف رزقة ،وهو
املـسـتـشــار ال ـســابــق إلسـمــاعـيــل هنية
ووزيـ ــر اإلعـ ــام األس ـب ــق ،أن مـنـ ّـصــات
ُالغاز اإلسرائيلية تحتاج إلى حماية
ثالثية األبعادّ :
األول ،حماية في البحر
على مستوى السطح وعلى مستوى
الـ ـعـ ـم ــق ض ـ ـ ـ ّـد ال ـ ـ ـ ـ ـ ــزوارق وال ـ ـض ـ ـفـ ــادع
ـي ،ح ـم ــاي ــة ج ـ ّـوي ــة
ال ـب ـش ــري ــة؛ والـ ـث ــان ـ ّ
ضـ ـ ّـد املـ ـس ـ ّـي ــرات امل ـف ــخ ـخ ــة؛ وال ـث ــال ــث،
حماية ّ
ضد الصواريخ البعيدة املدى
سـ ً
ـواء تلك التي يمتلكها «حــزب الله»
أو «ح ـ ـمـ ــاس» ،إض ــاف ــة إلـ ــى الـحـمــايــة
االستخبارية وجمع املعلومات.
وكانت هيئة أركان جيش االحتالل قد
أق ـ ّـرت ،أخـيـرًا ،بــأن املقاومة استهدفت
مـ ـن ـ ّـص ــة الـ ـ ـغ ـ ــاز قـ ـب ــال ــة عـ ـسـ ـق ــان فــي
ّ
مسيرة مفخخة،
حــرب  2021بطائرة

تدرك المقاومة
في غزة األهمية
ّ
االستراتيجية لمنصات
ّ
الغاز ومحطات
الكهرباء والطاقة
بالنسبة إلى االحتالل

ّ
ّ
«القبة الحديدية» البحرية
تصدت لها
وأسـقـطـتـهــا ،وه ــذا يـعـنــي ،وف ــق رزق ــة،
أن «املقاومة في غزة تدرك ّ
أهمية هذه
ّ
املنصات للعدو ،وأن إيقاع ُعطب فيها
يـعـنــي شـيـئــا كـثـيـرًا يـخــافــه االح ـتــال،
وألهـ ّـم ـيــة ه ــذا ال ـه ــدف ،ي ـح ــاول حــزب
الـلــه توظيفه لخدمة مصالحه ولجم
ال ـ ـع ـ ــدوان اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ع ـل ــى ح ـقــوق
ل ـب ـن ــان فـ ــي ال ـت ـن ـق ـي ــب عـ ــن ال ـ ـغـ ــاز فــي
مياهه اإلقليمي ( )...ويجدر باملقاومة
ّ
فــي غــزة أيـضــا أن تــوظــف هــذا الهدف
ّ
ملـصــالـحـهــا فــي مــا يـتـعــلـ ْـق بالحصار
بشكل عام ،وخصوصًا بمنع االحتالل
ال ـس ـل ـطــة وغ ـ ــزة م ــن اس ـت ـخ ــراج ال ـغــاز
ال ــذي يقع قبالة ســواحــل الـقـطــاع ،وال
سيما في املنطقة الوسطى» .ويعتقد
َ
رزقـ ــة ب ـض ــرورة أن «ت ـف ــرض املـقــاومــة
على االحتالل معادلة «الغاز بالغاز»،
عـلــى قــاعــدة أن شـطــب مـنـ ّـصــات الـغــاز
من األهداف العسكرية ،يقتضي شطب
تهديدات االحتالل لعمليات استخراج
غاز غزة».
ّ
م ــن جـهـتــه ،ي ـق ـ ّـدر امل ـحــلــل الـسـيــاســي،

ّ
أي ـمــن ال ــرف ــات ــي ،أن تـسـتـغــل امل ـقــاومــة
فـ ــي غ ـ ــزة ال ـ ـظـ ــرف اإلق ـل ـي ـم ــي ال ــراه ــن
ّ
املتعلق بحقل «ك ــاري ــش» ،خصوصًا
ّ
املتكررة ّ لألمني
في ضــوء التهديدات
ال ـ ـعـ ــام لـ ـ ــ«ح ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه» ،م ـت ــوق ـع ــا أن
«يكون اللجوء إلى الخيار العسكري
ّ
تـجــاه ك ــل حـقــول ال ـغــاز اإلســرائـيـلـيــة،
ح ــاضـ ـرًا ف ــي ال ــوق ــت الـ ـق ــري ــب» ،عـلــى
اع ـت ـبــار أن «إي ـق ــاع املــواج ـهــة الـحــالــي
من املمكن أن ُيغري املقاومة في غزة
ب ــاسـ ـتـ ـغ ــال ــه» .وي ـ ـ ــرى الـ ــرفـ ــاتـ ــي ،فــي
حديثه إلــى «األخـبــار» ،أنــه «ليس من
ّ
ّ
التوتر
املستبعد أن تستغل املقاومة
ّ
امل ـي ــدان ــي ف ــي ل ـب ـنــان ،ف ــي إث ـ ــارة مـلــف
حقوقها املنهوبة ،بعدما نجحت في
ّ
ضـ ْـرب حقول نفطية ومحطات طاقة
فــي مـعــركــة سـيــف ال ـقــدس ع ــام ،2021
وأخرجتها عن الخدمة»َ .
ويلفت إلى
ّ
ّ
أن «امليزة األساسية في ملف منصات
ّ
ّ
الغاز ،أن أقل توتر ميداني يسهم في
ُّ
تــوقــف عملها نهائيًا ،ل ــذا ،فاملقاومة
ليست بحاجة إلى صواريخ ياخونت

تفيد في حماية أحد ،ألنه في حال أخطأ املسؤولون
في لبنان الحسابات ،وقدموا تنازالت غير مقبولة،
فإن املقاومة ستقوم بما يتوجب عليها ،انطالقًا
من موقفها األساسي بالتزامها بموقف الحكومة
طاملا أنه ليس هناك تفريط بالحقوق ،لكنها ال تجد
نفسها ملزمة بخيارات رسمية تضعف موقع لبنان
وتقلص حقوقه سواء في الترسيم والتحديد أو
التنقيب واالستخراج.
في لبنان يوجد رجال أقوياء ،لكنها صفة ال تشمل
كل من بيدهم القرار!

ً
الــروسـيــة مـثــا لكي تصنع فــارقــا في
املـ ـع ــادل ــة ،ا ّل ــوس ــائ ــط ال ـت ــي تمتلكها
كــافـيــة وم ــؤث ـ ُـرة ،حـ ُيـ َـث كـثــافــة الـنـيــران
تـ ـع ـ ّـوض تـ ــواضـ ــع ن ــق ـط ـي ــة اإلص ــاب ــة،
ُ
وإذا مـ ــا قـ ـ ـ ـ ّـررت املـ ـق ــاوم ــة أن تـ ـع ـ ّـدل
وجهة صواريخها من غالف غزة إلى
م ـنـ ّـصــات «م ــاري ــن  1وم ــاري ــن  »2فــإن
تغييرًا جوهريًا سيطرأ على املشهد».
ّ
وف ــي االت ـج ــاه نـفـســهَ ،يعتبر الباحث
السياسي ،محمود مطر ،أن «املقاومة
التي تعيش حاضنتها أســوأ عملية
ابتزاز في التاريخ السياسي املعاصر؛
إذ ت ـ ـقـ ـ َ
ـايـ ــض ال ـ ـح ـ ـقـ ــوق اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة
ُ
بــاالسـتـحـقــاقــات الـسـيــاسـيــة ،وتــربــط
ّ
لقمة الـخـبــز بمستوى تــوتــر امل ـيــدان،
لكي
لــدي ـهــا الـ ـي ــوم ف ــرص ــة تــاري ـخ ـيــة ُّ
تكسر واقع اإلذالل املستدام ،فالتدخل
ّ
عسكريًا في ّ
توتر إقليميّ ،
يحرك
أي
ّ
ً
ُ
ب ـمــا ال ي ــدع م ـج ــاال ل ـل ـت ـجــاهــل ،مـلــف
ال ـغــاز الفلسطيني ( )...فــي تـقــديــري
ّ
أن املقاومة ستستغل الظرف الراهن،
فالغريق ال يخشى البلل».
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لبنان

لبنان
على الغالف

اعداد يحيى دبوق

هوكشتين ينقل اقتراحات «ملغـومة»
تــزايــدت أمــس ،بشكل كبير ،محاوالت
الـتـســويــق إليـجــابـيــة مفتعلة داخـلـيــا
بـ ـش ــأن ت ــرس ـي ــم ال ـ ـحـ ــدود بـ ــن ل ـب ـنــان
وف ـل ـس ـط ــن املـ ـحـ ـتـ ـل ــة ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـس ــود
انـطـبــاع ل ــدى م ـصــادر لبنانية ب ــارزة
ب ــأن ه ــذه األج ـ ـ ــواء لـيـســت ج ــدي ــة ،بل
محاولة للتخفيف من وقع التصعيد
الــذي فــرضــه كــام األمــن الـعــام لحزب
ال ـلــه ال ـس ـيــد ح ـســن ن ـصــر ال ـلــه أخ ـي ـرًا.
وكــان الفتًا أن هذه اإليجابية تزامنت
م ــع ت ـســري ـبــات إســرائ ـي ـل ـيــة ل ــ«اق ـت ــراح
حل» ملغوم .
ّ
امل ـصــادر أك ــدت أن مــا يـثــار مــن أج ـ ّـواء
إيجابية «هدفه التخفيف من التشنج
واإليـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاء ب ـ ـ ــأن املـ ـسـ ـع ــى األمـ ـي ــرك ــي
مستمر وأن احتماالت الحل أكبر من
احـ ـتـ ـم ــاالت امل ــواجـ ـه ــة» .ف ـي ـمــا «ح ـتــى

ّ
اإلبهام والضبابية ما يحتم التعامل
م ـع ــه بـ ـح ــذرّ ،
ورب ـ ـمـ ــا أيـ ـض ــا م ــع «ال»
ك ـب ـيــرة ،رغ ــم م ــا يـكـتـنـفــه م ــن إشـ ــارات
تراجع.
االقـ ـت ــراح يــركــز عـلــى ال ـحــد الـجـنــوبــي
وال ي ـت ـط ــرق إل ـ ــى ال ـف ـي ـت ــو امل ــوض ــوع
عـلــى التنقيب فــي امل ـيــاه االقـتـصــاديــة

للبنان ،ما يضيف إلى تعقيدات امللف
تعقيدات إضافية ،من شأنها توجيه
الواقع امليداني نحو تصعيد ما.
ووفقًا للتسريبات اإلسرائيلية (موقع
وال ــا ال ـع ـبــري) ،قــدمــت إســرائ ـيــل إلــى
الــواليــات املـتـحــدة ،الـثــاثــاء ،مقترحًا
قبيل وصــول هوكشتني إلــى بيروت،

نهاية هذا األسبوع .إذ التقى مستشار
األمن القومي اإلسرائيلي إيال حالوتا،
يــراف ـقــه وف ــد إســرائ ـي ـلــي« ،الــوس ـيــط»
األميركي وكبير مستشاري الرئيس
ج ــو ب ــاي ــدن ل ـش ــؤون ال ـش ــرق األوس ــط
بــريــت مــاكـغــورك فــي واشـنـطــن .ونقل
املــوقــع عــن مـســؤولــن إسرائيليني أن

االقتراح يشمل التأكيد على استعداد
إسرائيل لتقديم تنازالت في ما يتعلق
بمنطقة الخالف مع لبنان ،لكنها لن
تــوافــق عـلــى أي ت ـنــازل خ ــارج منطقة
الـ ـن ــزاع .وف ــي ه ــذه الـنـقـطــة ،إســرائـيــل
مستعدة للتنازل فــي الـحــد البحري،
على أن ال يؤثر ذلــك في الحد البري.

ويوضح االقتراح أن إلسرائيل حقوقًا
اقتصادية في أي خــزان غــاز يكتشف
في املنطقة املتنازع عليها مع لبنان،
وإن كــانــت جــاهــزة إلبـ ــداء مــرونــة في
توزيع األرباح املحتملة فيه.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير« :نأمل
أن ي ـف ـهــم ال ـج ـم ـيــع أن ه ـن ــاك فــرصــة
ذهبية للتوصل إلــى اتـفــاق .لكن في
ه ــذه املــرحـلــة ،لـيــس لــديـنــا مــا يشير
إلــى أن الجانب اللبناني سيوافق».
فهل كان املسؤول اإلسرائيلي يقصد
أن ال ـجــانــب األم ـي ــرك ــي سـيـمـتـنــع أو
ّ
يتردد أو ال ّ
يلبي بالكامل ما يطلب
م ـن ــه وفـ ـق ــا ل ـ ـشـ ــروط ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،أم
يقصد أن لبنان لن يرضى باالقتراح
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـم ــا ف ـي ــه م ــن «ألـ ـغ ــام«
ظاهرة وغير ظاهرة.
ضبابية االقتراح أنه ال ّ
يحدد املنطقة
امل ـ ـت ـ ـنـ ــازع ع ـل ـي ـه ــا ،ووف ـ ـقـ ــا ّ
ألي خــط
مـعـتـمــد ت ـت ـح ـ ّـدد ،ك ـمــا أنـ ــه ال يــرضــى
بالتنازل عن ّ
أي «حــق» خــارج منطقة
ال ـت ـن ــازع ،فـهــل يـشـمــل ذل ــك ثـلــث حقل
قـ ــانـ ــا؟ وإذا ك ـ ــان ه ـ ــذا ال ـث ـل ــث خـ ــارج
املنطقة املتنازع عليها ،فكيف تجري
عملية االستخراج الغازي فيه ،وكيف
توزع األربــاح وفقًا للعرض املرفوض
م ــن ل ـب ـنــان؟ وم ـ ــاذا ع ــن ح ـقــول أخ ــرى
قـ ــد ت ـك ـت ـش ــف الح ـ ـقـ ــا ،وهـ ـ ــل س ـت ـكــون
ً
مـحــا لـلـتـنــازع بـعــد إص ــرار إســرائـيــل
ع ـلــى «ح ـق ـه ــا» ف ـي ـهــا؟ وفـ ــي ال ـس ـيــاق،
ه ــل ي ــرض ــى ل ـب ـن ــان بـ ــأن ي ـت ـن ــازل عــن
حـقــه ال ـغ ــازي إلس ــرائ ـي ــل ،وه ــو األه ــم
م ــن نــاحـيـتـهــا ف ــي ه ــذه امل ــرح ـل ــة ،كي
تـعــود وتعطيه أربــاحـهــا املــالـيــة فيه،
مع «حق» لها بالتراجع ربطًا بحقها
وملكيتها ،ساعة تشاء؟
االق ـت ــراح اإلســرائ ـي ـلــي ي ـفــرض أسئلة
كـثـيــرة بــا إجــابــات فــي هــذه املــرحـلــة،
ف ــي ان ـت ـظــار وصـ ــول هــوك ـش ـتــن .لكن
ّ
أهمها ،وهو ما يجب أن يدرك مسبقًا:
ُ
ه ـ ــل وض ـ ـ ـ ــع االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح «اإلب ـ ـ ــداع ـ ـ ــي»
لنقل الـكــرة إلــى امللعب اللبناني بني
معارض ومؤيد؟ أي أن إسرائيل قامت
بـمــا عـلـيـهــا ،فـيـمــا ال ـخــاف اللبناني
الــداخـلــي يعرقل الـحــل؟ إن كــان األمــر
كــذلــك ،فالتقدير األ ّكـثــر ترجيحًا أننا
مقبلون على ما يحذر منه الجميع.

أي أن إسرائيل تعلن عــن «مرونتها»
واالس ـت ـجــابــة لـطـلـبــات لـبـنــان (عمليًا
حزب الله) « ،لكنها» تتحفظ عن هذا
وذاك من بنود .وهنا سيكون الرد غير
سلبي وغـيــر إيـجــابــي فــي آن ،على أن
تـتـبـعــه ردود أخـ ــرى ،م ــن اآلن وحـتــى
موعد استحقاق التهديدات في أيلول.
ال ـ ّ
ـرد األول ال ــذي سيحمله هوكشتني
سـيـهــدف إل ــى اسـتـكـشــاف م ــا إذا كــان
حزب الله في وارد التنازل ،وإن نسبيًا،
واس ـت ـك ـش ــاف م ـ ــدى ت ــأث ـي ــر ضـبــابـيــة
املــوقــف اإلســرائـيـلــي واألم ـيــركــي على
مـ ــوقـ ــف الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـ ُي ــن ،ومـ ـ ـ ــدى تــأث ـيــر
ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي أرس ـل ــت إل ـي ـهــم ،في

الـعـلــن وف ــي ال ـســر ،وإن كــانــت مجدية
ومــؤثــرة فــي دفــع الـحــزب إلــى التنازل
وإلى أي مدى.
كـمــا سـتـكــون إســرائ ـيــل مـعـنـيــة بسلة
م ـط ــال ــب ،ف ــي س ـي ــاق ــات الـ ـح ــل ،وم ــدى
استعداد لبنان لتلبيتها .وهــذا جزء
ال يتجزأ من أهــداف الــرد األول :اتفاق
م ـك ـتــوب؟ ض ـمــانــات أمـنـيــة للمنشآت
ال ـ ـغـ ــازيـ ــة؟ مـ ــن هـ ــي الـ ـجـ ـه ــة ال ــراعـ ـي ــة
ّ
يتضمنه
لــاتـفــاق؟ مــا ال ــذي يمكن أن
االتفاق من بنود تطبيعية؟ وما الذي
يمكن في املحصلة الحصول عليه من
لبنان مقابل أي حل؟
إال أن م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــرض هـ ـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ــرد
االستكشافي ،هو التقدير بأن رد حزب
ال ـل ــه ال ـع ـم ـلــي ع ـلــى الـ ــرد اإلســرائ ـي ـلــي
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــي ،امل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرض أن يـ ـك ــون
ّ
سيتحدد وفقًا ملضمون
استكشافيًا،
ال ـ ــرد ن ـف ـس ــه .ف ـ ــإن ك ـ ــان ت ـســوي ـف ـيــا أو
احتياليًا أو مجرد استكشاف مباشر
للموقف اللبناني ،فــإن مــن شــأن ذلك
أن يدفع حــزب الله إلــى الترقي درجــة،
ورب ـمــا درجـ ــات ،فــي تنفيذ تهديداته
عمليًا.
فـهــل يـخـتــزل اإلســرائـيـلــي واألمـيــركــي
ال ـخ ـطــوات ويــرض ـخــان ســري ـعــا ،وهــو
أمــر مستبعد نسبيًا ،أم سيلجآن إلى
استهالك الوقت املتاح حتى أيلول ،مع
ما في ذلك من مخاطرة؟

(هيثم الموسوي)

إذا كان هدف االقتراح «اإلبداعي»
نقل الكرة ّإلى الملعب اللبناني،
فمن المرج ّح أننا مقبلون
على ما يحذر منه الجميع
ّ
مساء أمس ،كانت املعلومات تؤكد بأن
عاموس هوكشتني ال يحمل ّ
أي موافقة
إســرائـيـلـيــة عـلــى املـطــالــب اللبنانية»،
مشيرة إلــى أن «األميركيني أصبحوا
جـ ّـاديــن فــي مسعاهم بعد كــام نصر
الله وهم يحاولون إقناع اإلسرائيلي
ب ـض ــرورة االت ـف ــاق ألن ال ـحــرب ليست
م ــن م ـص ـل ـحــة أح ـ ـ ــد» .ورأت امل ـص ــادر
أن «ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـم ـي ــل ال ــى
السير في اتفاق االستخراج املشترك
وال ـص ـنــدوق امل ـش ـتــرك ،رغ ــم االنـقـســام
ال ـك ـب ـي ــر بـ ــن الـ ـقـ ـي ــادت ــن ال ـع ـس ـكــريــة
والـسـيــاسـيــة ،لـكــن ال ـس ــؤال :هــل يقبل
حــزب الله باتفاق كـهــذا ،أم سيعتبره
خطوة في اتجاه التطبيع؟».
إلى ذلكّ ،
سربت إسرائيل ،عبر إعالمها
أمس ،ما ُوصف بـ«اقتراح حل» للنزاع
ّ
قدمته إلــى الــواليــات املتحدة لعرضه
على لبنان .االق ـتــراح الــذي يحمل في
ّ
طياته إشارات إلى تنازالت إسرائيلية
ّ
فــي الـحــد الـجـنــوبــي ،يحمل أيـضــا من

ّ
حزب الله ّيفرض إرادته على العدوين؟
انتزاع الحق ...قسرًا
في سياق سعي حزب الله إلى انتزاع
حق لبنان في نفطه وغــازه من العدو
اإلسرائيلي والواليات املتحدة ،راجت
جملة مــواقــف وتـعـلـيـقــات بـمــا يشمل
ّ
الـشــيء ونقيضه :حــل وشـيــك ...ولكن،
أو تـصـعـيــد وشـ ـي ــك ...ول ـك ــن .عـلـمــا أن
ال ـطــرف اآلخـ ــر ،إســرائ ـ ّيــل ،مـعـنـ ّـي جـدًا
بالتوصل إلى حل يجنبه تصعيدًا قد
ال يقوى على تداعياته.
في هــذه النقطة ،ينبغي التفريق بني
الـ ـع ــوام ــل واملـ ـ ــؤثـ ـ ــرات ،وه ـ ــي مــوضــع
ت ـبــايــن ل ــدى ال ـب ـعــض ،وم ـج ــرد إن ـكــار
للواقع على خلفية العداء لحزب الله
لدى بعض آخر.
تتبلور قرارات إسرائيل وأفعالها وفقًا
ملصالحها هــي مـ ّـع م ـح ـ ّـددات تضبط
هذه القرارات ،تتمثل أساسًا في القدرة
الفعلية عـلــى تحقيق ه ــذه املـصــالــح،
ّ
ستتكبدها .وكلما
وفــي األثمان التي
ّ
ارتفع الثمن يتقلص هامش املناورة.
وال ـن ــزاع الـبـحــري مــع لـبـنــان ال يخرج
عن هذه املعادلة .فقدرة حزب الله على

إلحاق أذى ال ينكر العدو أنه كبير جدًا،
هو ما يؤثر في القرارات اإلسرائيلية،
وال عالقة لذلك بقدرة العدو على إيذاء
لبنان ،خصوصًا أن العدو يدرك ّ
جدية
حــزب الله واسـتـعــداده للذهاب بعيدًا
في تنفيذ تهديداته ،ما لم ينتزع من
إسرائيل والواليات املتحدة حق لبنان
في غازه ونفطه.
وف ـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاألثـ ـم ــان نـفـسـهــا،
ً
لـيــس الـتـصـعـيــد وصـ ــوال إل ــى الـحــرب
تهديدًا يتعلق فقط باملواقع واألهداف
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة وال ـ ـج ـ ـب ـ ـهـ ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ب ـم ـف ـه ــوم ـه ــا امل ــوس ــع،
بـ ــل أض ـي ـف ــت إلـ ـيـ ـه ــا ،وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــا،
املـقــدرات الغازية والنفطية في البحر
وال ـس ــاح ــل والـ ـب ــر ،وهـ ــي مـ ـق ــدرات قد
ت ـ ـعـ ــادل ت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا عـ ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل
تأثيرات الجبهة الداخلية .ولإليضاح،
استهداف حــزب الله هــذه املـقــدرات قد
ي ـ ــؤدي إل ــى أضـ ـ ــرار ت ـصــل تــأثـيــراتـهــا
ع ـل ــى إس ــرائـ ـي ــل إلـ ــى ح ــد تـ ـع ــادل فـيــه
األضرار التي يمكن أن تلحقها بلبنان،

خـ ـص ــوص ــا إذا حـ ـت ــدم ــت امل ــواجـ ـه ــة
ً
وصوال إلى الحرب .وهو تطور أضيف
إلى املعادلة ويستحق التأمل.
واألض ـ ـ ــرار ل ــن تـقـتـصــر ع ـلــى الـجــانــب
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي مـ ـق ــدرات ــه الـنـفـطـيــة
والغازية ،بل تؤثر في مصالح جهات
إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ،وه ــو ع ــام ــل مــؤثــر
إض ــاف ــي ف ــي قـ ـ ـ ــرارات إس ــرائـ ـي ــل ال ـتــي
سـتـتـعـ ّـرض لضغط خــارجــي مــن أجــل
ّ
إي ـجــاد م ـخــارج لــأزمــة ،فــي ظــل تــأكــد
هـ ــذه ال ـج ـه ــات م ــن ج ــدي ــة حـ ــزب ال ـلــه،
خ ـصــوصــا أن ال ــره ــان ــات ع ـلــى إم ـكــان
دفعه إلى االنكفاء باتت متدنية جدًا.
املعنى؟ مصلحة إسرائيل اآلن تكمن
ف ــي مـنــع اإلض ـ ــرار بـهــا اسـتــراتـيـجـيــا،
وليس املبادرة إلى مزيد من املكاسب
في وجه لبنان ،وهو تطور لم يلحظه
كـ ـثـ ـي ــرون .هـ ــذه ه ــي ال ـن ـت ـي ـجــة األك ـث ــر
رجـحــانــا ومـنـطـقـيــة ،وه ــو مــا يستدل
ع ـل ـي ــه مـ ــن امل ـ ــواق ـ ــف وال ـت ـص ــري ـح ــات
واألف ـ ـعـ ــال ،ف ــي ت ــل أب ـي ــب وواش ـن ـط ــن،
ب ــل إن منطقيتها ق ــد تـصــل إل ــى دفــع

إس ــرائـ ـي ــل ،إذا لـ ــزم األم ـ ـ ــر ،ل ـلــرضــوخ
لشروط حزب الله بشكل كامل.
ل ـك ــن ذل ـ ــك ال ي ـع ـن ــي ،ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أن
إسرائيل والواليات املتحدة ،معنيتان
بــامل ـســارعــة إل ــى ال ــرض ــوخ .وف ــي هــذه
النقطة تحديدًا ،تباينات وتناقضات،
ينبغي إيضاحها:
يفترض ،بمستوى عال من الترجيح،
أن يكون قرار تل أبيب وواشنطن فعل
كــل مــا يـلــزم ملـنــع التصعيد فــالـحــرب،
وف ــي الــوقــت نـفـســه ،فـعــل ك ــل م ــا يـلــزم
للتقليل مــن حجم التنازل والــرضــوخ
ملطالب حزب الله.
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ،سـتـكــون إســرائـيــل
معنية بــأن ال تــؤجــل اسـتـخــراج الغاز
مــن حقل «كــاريــش» عــن مــوعــده املقرر
في أيلول املقبل ،وإال ستكون النتائج
كــارثـيــة عليها ،وتمتد فــي تأثيراتها
ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى م ـج ـمــل مـ ـي ــزان ال ـق ــوة
وال ــردع وامل ـع ــادالت البينية املختلفة
مـ ــع حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،ب ـم ــا ال تـ ـق ــوى عـلــى
ّ
تحمله.
ُ
وحـتــى مــوعــد االسـتـحـقــاق ،يــرجــح أن
يحمل «الــوسـيــط» األمـيــركــي عاموس
ه ــوك ـش ـت ــن مـ ــا يـ ـتـ ـس ــاوق مـ ــع هــذيــن
املحددين ،وبما ال يحتم على حزب الله
امل ـب ــادرة املـيــدانـيــة لــإضــرار بالقطاع
الغازي إلسرائيل ،وذلك عبر االمتناع
عن قول «ال» ،واإلكثار من قول «ولكن».

مصلحة إسرائيل اآلن
تكمن في منع اإلضرار
بها استراتيجيًا وليس
المبادرة إلى مزيد من
المكاسب في وجه لبنان

أعداء الداخل:
«عنزة ولو
طارت»
يعيش عدد من اللبنانيني على هامش
األح ــداث .يتفاعلون مع ما يأتي وهم
الواقع أو حرفه
قاصرون عن تحريك ّ
في أي اتجاه ،مكتفني بتلقي األفعال
ال فعلها .وف ــي الــوقــت نـفـســه ،يعيش
هــؤالء حالة إنكار لوضاعة موقفهم،
وخـطــأ تقديراتهم ،وفـشــل رهاناتهم
ّ
دائ ـم ــا .وجـ ــل م ــا ي ـحـ ّـرك ـهــم ويبقيهم
«أحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء» ،سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،هـ ــو ع ــداؤه ــم
للمقاومة فقط .فقدان القدرة والتأثير،
يدفع هؤالء إلى الرهان على أي شيء،
وإن كــان رهانًا هشًا ،أو حتى فبركة
وقائع ليراهنوا عليها.
واح ــد مــن أهــم التحديات الـتــي تواجه
أعـ ـ ــداء امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ــي هــذه
امل ــرح ـل ــة ،ه ــو أن ـه ــا ف ــي ص ــدد ان ـت ــزاع
الـحــق اللبناني فــي النفط وال ـغــاز ،في
الـحــدود وفــي املـيــاه اللبنانية نفسها،
نزعًا قسريًا ،ومن حلفاء بعض هؤالء
ورعــاة بعضهم اآلخــر .بمعنى انتفاء
علة وجودهم السياسي ،في اإلصرار
ّ
يضر لبنان
على أن ســاح حــزب الله
وال يدافع عنه ،بعدما ثبت من جديد
أن السالح وحــده ما ّ
يحصل مصالح
لبنان.
وكـمــا هــي ال ـحــال ،فــي كــل م ــرة ينجح
حزب الله وسالحه في مواجهة األعداء
وتحقيق املـصــالــح اللبنانية ،تتحرك
الـ«عنزة ولو طارت» للبحث عن رواية،
وإن كانت هزيلة ،للقول إن سببًا آخر
ما ،غير سالح حزب الله ،هو ما يجلب
للبنان حقوقه.
يـخــوض أع ــداء حــزب الـلــه فــي الــداخــل،
منذ اآلن ،حربًا ضد صــورة انتصار
حزب الله بهدف:
ً
أوال ،إعطاء جمهورهم روايــة مغايرة
الن ـ ـت ـ ـصـ ــار ال ـ ـح ـ ــزب الـ ـ ــواضـ ـ ــح ع ـلــى
إس ــرائ ـي ــل والـ ــواليـ ـ ّـات امل ـت ـح ــدة ،تتيح
للعداء األعـمــى التلطي خلفها .تمامًا
كما كــان األمــر عليه عــام  .2006وإن
كنا ،هذه املرة ،نشهد مستويات أعلى
من املكابرة واإلنكار.
ثــان ـيــا ،إي ـج ــاد م ـب ـ ّـرر ملــواص ـلــة ال ـعـ ّـداء
ل ـل ـحــزب م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ ع ـلــى عــلــة
وجودهم السياسي.
ثالثًا ،الـتـســاوق مــع اإلرادة األميركية
التي ستكون أيضًا ،كما اإلسرائيلية،
مـعـنـ ّـيــة بالتقليص ق ــدر اإلم ـك ــان من
ت ــداع ـي ــات ال ــرض ــوخ ال ـق ـســري إلرادة
حزب الله التي يفرضها عبر السالح
نفسه ال ــذي يـعــادونــه ويـعـمـلــون على
«نزعه».
لذلك ،يبحث هــؤالء عن أمر ما مغاير
ّ
لـلــواقــع :ص ــورة ح ــل خــالـيــة مــن حــزب
الـ ـل ــه ،أو ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى ،ت ـش ـكــك فــي
انتصاره على إسرائيل أو ّ
تحد قدر
اإلمكان من مفاعيله.
الـطــرف اآلخ ــر ال ــذي تـتـعـ ّـدد ّ
مكوناته،
داخ ــل لـبـنــان وخ ــارج ــه ،لــم ي ـهــدأ منذ
ّ
هدد األمني العام للحزب ،السيد حسن
نصرالله ،إسرائيل بالحرب .ولكل من
ه ــذه امل ـك ـ ّـون ــات س ـبــب خ ــاص ب ــه وإن
التقاطع واضح لدى هذه املكونات على
ال ـع ــداء امل ـش ـتـ ّـرك ل ـحــزب ال ـلــه بوصفه
م ـقــاومــة مـســلـحــة ل ـل ـعــدو ،وإن ـك ــار أي
انتصار له على هذا العدو.
أي عاقل ي ــدرك ،بــداهــة ،أن سبب دفع
إسرائيل والواليات املتحدة لـ«التنازل»
هو تهديد حــزب الله ،وتظهيره جدية
قراره في الذهاب بعيدًا ما لم «يتنازل»
الطرف اآلخر .وأي حديث آخر إلهائي
تضليلي ،يقلب التموضعات لغايات
يفترض أن تكون ّ
مقدرة لدى املراقبني.
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ّ
أميركا أول الخاسرين
تشرف الواليات املتحدة على استمرار
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة فــي لـبـنــان ،مهما
كـ ـ ـ ــان سـ ـبـ ـبـ ـه ــا االبـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدائ ـ ـ ــي ،وتـ ــرعـ ــى
تعاظمها وإضرارها باللبنانيني ،عبر
منع أي وسيلة من شأنها رفع األزمة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـن ـه ــم .وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق،
محاولة إقناع اللبنانيني ،وهــم هدف
االستراتيجية األمـيــركـيــة ،بــأن كــل ما
يضغط عليهم ويتسبب به هو حزب
الله ،وتحديدًا سالحه .هــدف الضغط
كـ ـم ــا بـ ـ ــات مـ ـع ــروف ــا هـ ــو اآلت ـ ـ ـ ــي :قـلــب
الـلـبـنــانـيــن وتــألـيـبـهــم عـلــى املـقــاومــة،
وتحديدًا بيئتها املباشرة.
ت ـف ــاع ــل األزم ـ ـ ــة الـ ـغ ــازي ــة مـ ــع الـ ـع ــدو،
وال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ال ـض ـب ــاب ـي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة
حــول ـهــا ،وش ـبــح ال ـح ــرب الـ ــذي يـخـ ّـيــم
ع ـلــى امل ـن ـط ـقــة ،كـلـهــا ت ــدف ــع واشـنـطــن
إل ــى م ــوازن ــة خ ـيــارات ـهــا ،وم ــن بينها
اض ـطــرارهــا ل ـلــرضــوخ وال ـتــراجــع عن

فـيـتــو الـتـنـقـيــب عــن ال ـغــاز فــي لـبـنــان.
ه ــذا ال ـخ ـيــار الـ ــذي سـتـضـطــر أمـيــركــا
إلـ ــى ات ـ ـخـ ــاذه ،م ـب ـنــي ع ـل ــى ال ـتــوق ـيــت
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ال ال ـتــوق ـيــت األم ـي ــرك ــي،
وإال لكان الضغط ليستمر ،حتى وإن
أدى إل ــى ت ـجــويــع الـلـبـنــانـيــن فعليًا
والفوضى في لبنان.
عـلــى ه ــذه الـخـلـفـيــة ،ب ــات مـفـهــومــا ما
تـسـ ّـرب فــي اإلع ــام الـعـبــري ،فــي األيــام
املــاض ـيــة ،عـبــر ع ـب ــارات مـخـتـلـفــة ،بما
يفيد أن «إسرائيل تضغط على أميركا
إليجاد حل قبل أيلول».
حتى األم ــس الـقــريــب كــانــت مـحــاوالت
ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه وش ـ ــرك ـ ــائ ـ ــه ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
تحصني املــوقــف الــدفــاعــي والـصـمــود
أمام استراتيجية التجويع األميركية،
التي انساقت إليها ،طوعًا وقسرًا ،دول
ومنظمات في اإلقليم وخارجه.
ّ
ت ـمــكــن حـ ــزب الـ ـل ــه ،ف ــي ال ـح ــد األدن ـ ــى،

مــن تهديد هــذه االستراتيجية ودفــع
مــن يقف خلفها إلــى تموضع دفاعي
لــم يعتد عـلـيــه .فـبــاتــت واشـنـطــن أمــام
خ ـيــاريــن :أم ــن إســرائ ـيــل وأم ــن الطاقة
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ـتـ ــاج إل ـ ـي ـ ـهـ ــا مـ ـ ــن دون أي
تشويش على مواردها ،أو اإلبقاء على
استراتيجية التجويع للبنان.
فـ ــي حـ ــد أدنـ ـ ــى مـ ـلـ ـم ــوس ،ب ــات ــت ه ــذه
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي خ ـ ـطـ ــر ف ـع ـل ــي
ّ
ومهددة .وفي توقع مرجح ،أنها مقبلة
على التقلص إلى الحد الذي لن تكون
ً
محال للرهانات األميركية في إخضاع
لبنان وحزب الله.
ُ
ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،تـ ـع ــد واش ـن ـطــن
أكبر الخاسرين من مبادرة حزب الله
وف ــرض إرادت ـ ــه عـلــى إســرائ ـيــل .وهــذه
النتيجة لــن تتغير ،س ــواء ج ــاء الحل
مــع تصعيد مـحــدود أو واس ــع ،أو بال
تصعيد.

أخطاء إسرائيل تكررت
ّ
املسيرات» ( 2تموز)
إلى ما قبل «عملية
وت ـه ــدي ــدات األمـ ــن ال ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
السيد حسن نـصــرالـلــه ،ومــا بينهما،
كانت املعادالت والوقائع والتقديرات
مـتـســاوقــة مــع املصلحة اإلســرائـيـلـيــة:
م ـ ــراوح ـ ــة فـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات ال ـت ــرس ـي ــم
م ــن دون م ـف ــاع ـي ــل ضـ ـ ـ ـ ّ
ـارة بــال ـجــانــب
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،س ـ ــواء ف ــي الـتـنـقـيــب أو
االس ـت ـخــراج أو الـنـقــل أو الـتـخــزيــن أو
البيع واالستهالك.
ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــراوح ـ ـ ـ ــة ارتـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــت أسـ ــاسـ ــا
ب ـت ـقــديــرات إســرائ ـي ـل ـيــة ،ثـبــت خطأها
الحقًا ،بأن حزب الله مردوع ولن يقدم،
خـ ــارج امل ــوق ــف ال ـك ــام ــي ،ع ـلــى م ــا من
شــأنــه اإلضـ ــرار بــالـقـطــاع اإلســرائـيـلــي
الـغــازي .وأســاس هــذا التقدير يستند
إلــى تأثيرات األزمــة االقتصادية التي
تـمـنــع ال ـحــزب مــن أي «م ـغــامــرة» ضد
إسرائيل ،وتفرض عليه درس خطواته
بتأن وحــذر شديدين .إذ إن اللبناني
امل ـ ـ ــأزوم اق ـت ـص ــادي ــا إلـ ــى ح ــد ال ـج ــوع،
ال يـمـكـنــه ت ـح ـمــل أثـ ـم ــان أي تصعيد
فــي وجــه ال ـعــدو .كــانــت إســرائـيــل شبه
مطمئنة إلى انكفاء حزب الله عسكريًا.
وعـلــى خلفية ه ــذا االطـمـئـنــان ،أدارت
ظهرها للبنان.
م ـ ــع ث ـ ـبـ ــوت خـ ـط ــأ ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــرات ب ــات ــت
املعادلة ،وبالتالي تأثيراتها ،مختلفة:
تـهــديــدات نصرالله وأرجـحـيــة تفعيل
هذه التهديدات ما لم ترضخ إسرائيل،

ّ
حولت املسألة الغازية والنزاع حولها
مــع لـبـنــان ،مــن إدارة الظهر الـتــام إلى
االنشغال الكامل .لكن ضمن تداعيات
ت ـعــاظ ـمــت هـ ــذه املـ ـ ــرة :ع ـلــى إســرائ ـيــل
والواليات املتحدة أن تتنازال في الحد
الجنوبي البحري ،وأن ترفعا الفيتو
امل ـف ــروض عـلــى ش ــرك ــات الـتـنـقـيــب في
املياه االقتصادية اللبنانية .وكما بدا
من تأكيدات نصرالله ،املطلب الثاني
أكثر إلحاحًا من األول.
ويرجح أن استجابة إسرائيل لهذين
املطلبني بـقــدر مــا تـقــدر جــديــة الحزب
ف ــي تـفـعـيــل ق ــدرات ــه ال ـع ـس ـكــريــة م ــا لم
تستجب لهما .وهما ،ربما ،أقل ضررًا
على إسرائيل من األضرار التي ستندم
في سياق الرضوخ القسري :فماذا عن
ت ــداع ـي ــات هـ ــذا ال ــرض ــوخ ال ـ ــذي يــأتــي
نتيجة تهديد حزب الله؟
التراجع اإلسرائيلي في الحد البحري،
وكــذلــك الـتــراجــع عــن الفيتو املـفــروض
على شركات التنقيب عن النفط والغاز
في لبنان ،قد يكونان أسهل الشروط
وأقلها تأثيرًا على األمــن اإلسرائيلي،
م ــن تـلــك املــرتـبـطــة بــامل ـعــادلــة البينية
الردعية بينها وبني حزب الله ،والتي
بــاتــت فــي يــد ح ــزب ال ـلــه ،مـهـمــا كانت
نتيجة املفاوضات.
فـ ـ ـق ـ ــد أض ـ ـ ـيـ ـ ــف إل ـ ـ ـ ــى سـ ـ ـل ـ ــة األهـ ـ ـ ـ ـ ــداف
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،املـ ــوجـ ــودة لـ ــدى ح ــزب
الـ ـل ــه ،م ــا ي ـعــد م ــرك ــز ث ـقــل إســرائ ـي ـل ـيــا

اسـتــراتـيـجـيــا ،وه ــي املـنـشــآت الـغــازيــة
في عــرض البحر ،ومــا يرتبط بها من
بـنـيــة تحتية ب ـح ـرًا وب ـ ـرًا .وه ــي عامل
رادع إضافي ،سيكون حاضرًا ومؤثرًا
فــي امل ـع ــادالت البينية بــن الجانبني،
ً
وسـ ـيـ ـضـ ـي ــف ع ـ ــام ـ ــا ردعـ ـ ـي ـ ــا ج ــديـ ـدًا
إلســرائـيــل ال يقل أهمية عــن أي عامل
آخر دفعها إلى االرتــداع عن لبنان في
السنوات املاضية.
وم ـه ـم ــا ك ــان ــت ال ـض ـم ــان ــات الـ ـت ــي قــد
يـسـتـحـصــل عـلـيـهــا ال ـع ــدو ،م ــن خــال
االتفاق الغازي وغيره ،ومع تصعيد
أو م ــن دونـ ـ ــه ،فــإن ـهــا ل ــن ت ـض ـمــن لـهــا
ً
أال تـ ـ ـك ـ ــون امل ـ ـن ـ ـشـ ــآت مـ ـ ـح ـ ــا ل ـ ـ ــردود
املقاومة ،وإن في حد أدنــى تدحرجًا،
إذا ت ـ ـجـ ــاوزت ق ــواع ــد االشـ ـتـ ـب ــاك مــع
الساحة اللبنانية ،التي ستكون أكثر
ت ـح ـص ـي ـنــا ومـ ـنـ ـع ــة ،مـ ــع وجـ ـ ــود ه ــذه
املنشآت.
ه ــذه امل ـعــادلــة ،تـعـنــي ،أي ـضــا ،حصانة
ل ـل ـم ـن ـشــآت الـ ـغ ــازي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وم ــا
يرتبط بها من بنية تحتية في البحر
والـ ـ ـب ـ ــر الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن .وهـ ـ ــي ح ـصــانــة
تنتهي ،لـســوء حــظ إســرائـيــل وبعض
اللبنانيني ،إذا لم يكن سالح املقاومة
جاهزًا ومستعدًا ملواجهة االعـتــداءات
ّ
اإلسرائيلية ،ما يحتم على حزب الله،
منطقيًا ،أن يعاظم قــدراتــه للتأكد من
بـقــاء الـحـصــانــة الـعـسـكــريــة للمنشآت
اللبنانية العتيدة.

تهديدات بالحرب لمنع الحرب
تـمـثــل ال ـت ـهــديــدات ســاحــا إســرائـيـلـيــا
ي ـج ــري تـفـعـيـلــه ف ــي الـ ـع ــادة لتحقيق
أهداف سياسية أو أمنية أو اقتصادية،
في مواجهة أعداء تل أبيب .وهو سالح
راســخ في املقاربات اإلسرائيلية على
اختالفها على مـ ّـر السنوات املاضية،
ّ
إلــى حد بــات جــزءًا ال يتجزأ من هوية
إسرائيل وعقيدتها األمنية.
تعمل تل أبيب على إطالق التهديدات،
ع ـلــى أم ــل تـحـقـيــق م ـصــالــح ع ـبــر ردع
اآلخـ ــريـ ــن ودف ـع ـه ــم ل ــان ـك ـف ــاء ،س ــواء
ب ــإج ـب ــاره ــم ع ـل ــى ف ـع ــل م ــا تـ ــريـ ــده ،أو
منعهم من فعل ترى أنه يضر بها.
فـ ــي األزمـ ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة مـ ــع لـ ـبـ ـن ــان ،قــد
تكون األمور مغايرة .التهديدات التي
ت ـس ـب ـق ـهــا «إن» و«ملـ ـ ـ ــا» و«ف ـ ـ ــي حـ ــال»
و«ع ـن ــدم ــا» ...هــي تـهــديــدات مشروطة
بسبب يسبقها ،وهو الفعل الذي تقدر
إســرائ ـيــل أن ح ــزب ال ـلــه سـيـقــدم عليه
لــإضــرار بمنشآتها الـغــازيــة والبنية

التحتية املرتبطة بها .وهي ترنو إلى:
 منع حــزب الـلــه ،مــا أمـكــن ،مــن تنفيذتهديداته ،وفي الحد األدنى «التروي»
في حال قرر التنفيذ ،أو التخفيف من
أذية املبادرة إن ّ
قرر اللجوء إليها.
 الضغط على «أص ـحــاب ال ـقــرار» فيلبنان ،ليضغطوا بدورهم على حزب
الله ،للتراجع عن التنفيذ أو الحد من
مستوى الفعل وحجمه.
 الـضـغــط عـلــى الـلـبـنــانـيــن أنـفـسـهــم،عـبــر الـتــأكـيــد عـلــى ال ـح ــرب وويــاتـهــا
ومــا يمكن أن تتسبب بــه مــن خسائر
بشرية ومادية ،ما يدفع حزب الله إلى
التراجع النسبي أو الكلي.
إال أن أهم عامل يتيح لهذه التهديدات
أن تعطي نتائجها يكمن في صدقية
من يطلقها ،وهنا تأتي التساؤالت:
ً
 ه ــل ف ـع ــا ،يــؤمــن الـلـبـنــانـيــون ،وفــيالحد األدنى بيئة حزب الله املباشرة،
بأن تهديدات إسرائيل ،أقله هذه املرة،

قابلة فعليًا للتحقق؟
 هل يمكن إلسرائيل أن تتسبب هي،في تحريك سالح حزب الله إلى الحد
ً
الذي يجري تفعيله كامال؟
 هل الردع الذي تهدف التهديدات إلىتعظيمه ردع مــن ط ــرف واح ــد؟ وهنا
مفارقات املعادلة البينية.
 م ـ ــاذا ع ــن ال ـت ـه ــدي ــدات نـفـسـهــا الـتــيّ
بــاتــت ع ــادة مــتـبـعــة ومـســألــة تقليدية
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة؟ هـ ــل ي ـم ـك ــن ل ـت ـه ــدي ــدات
أفــرطــت إســرائ ـيــل فــي اسـتـخــدامـهــا أن
تعطي مفاعيلها وقت االستحقاقات؟
ت ـه ــدي ــدات إس ــرائ ـي ــل س ــاح ق ــد يـخــدم
ال ـعــدو وي ـف ـيــده فــي مــرحـلــة الــاحــرب،
لكنه ال يعني ،بــالـضــرورة ،أنــه تهديد
ق ــاب ــل ل ـل ـت ـن ـف ـيــذ فـ ــي م ــرح ـل ــة الـ ـح ــرب،
خـ ـص ــوص ــا إذا كـ ــانـ ــت ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات،
ك ـمــا يـتـبــن م ــن مــاهـيـتـهــا وسـيــاق ـهــا،
مـخـ ّـصـصــة ملـنــع ال ـح ــرب نـفـسـهــا الـتــي
تهدد إسرائيل بها!
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لبنان

لبنان
تقرير

ّ
السلطة تقر مساعدات مؤقتة للموظفين مقابل الدوالر الجمركي

ّ
تأديب وفصل كل من تسول له نفسه اإلضراب
حسمت السلطة قرارها في ضرب
اإلضراب المفتوح الذي ينفذه
العاملون في القطاع العام من خالل
ترهيب كل موظف ال يحضر يومين
إلى العمل بإحالته إلى التأديب ومنعه
من تقاضي األجزاء الجديدة من الراتب
المسماة مساعدة اجتماعية وبدل
نقل والراتب التحفيزي .هذا القرار
اتخذ في االجتماع الذي عقد أمس
بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
والمديرين العامين والذي ّ
تنسقه
رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين
مشموشي ،واتفق فيه على إصدار
تعميم يتعامل مع المضربين عن
العمل لمدة  15يومًا باعتبارهم
مستقيلين حكمًا ...وفوق كل
ذلك ّ
تقرر أيضًا إقرار الدوالر الجمركي
بمخالفة دستورية
)مروان بو حيدر(

ندى أيوب
ّ
ن ـ ــف ـ ــذت ال ـس ـل ـط ــة م ـ ــا هـ ـ ـ ـ ـ ّـددت ب ـ ــه فــي
االجتماعات السابقة التي عقدت في
ال ـس ــراي الـحـكــومــي بــرئــاســة الــرئـيــس
نـجـيــب مـيـقــاتــي وب ـح ـضــور املــديــريــن
العامني وعلى رأسهم رئيسة مجلس
ال ـخــدمــة املــدن ـيــة نـســريــن مـشـمــوشــي،
وأق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـرت ت ـ ـجـ ــزئـ ــة األج ـ ـ ـ ـ ــور ل ـت ـص ـبــح
فسيفساء مــن أربــع طبقات مشترطة
ح ـ ـضـ ــور امل ــوظـ ـف ــن إلـ ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل مــن
أج ــل تـقــاضـيـهــا ول ــو ك ــان غــالـبـيـتـهــا
ظــرفــي وم ــؤق ــت .وف ــي امل ـقــابــل ،ق ـ ّـررت
أيـضــا أن تــرفــع ال ــدوالر الجمركي من
خالل إصــدار مرسوم استثنائي ّ
يعد
مخالفًا للدستور.
ت ـهــديــد ال ـعــام ـلــن ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
بإحالتهم إلى التأديب إذا لم يحضروا
ّ
أقله ثالثة أيام أسبوعيًا ،أو بفصلهم

واع ـت ـبــارهــم مستقيلني مــن الوظيفة
ف ــي ح ــال اسـتـمــر تغيبهم ع ــن العمل
ّ
ملدة  15يومًا متتالية ،ينقل االحتجاج
املتمثل باإلضراب املفتوح إلى مرحلة
ث ــان ـي ــة م ــن ال ـ ـصـ ــراع .إذ إن الـسـلـطــة
تستخدم حفنة من املديرين العامني
ال ــذي ــن قـ ـ ـ ّـرروا اس ـت ــام دف ــة الـنـقــابــات
ً
الـعـمــالـيــة فــي الـقـطــاع ال ـعــام ب ــدال من
ـرواب ــط الـعــامـلــن
ال ـغ ـي ــاب ال ـب ــائ ــس ل ـ ّ
في القطاع الـعــام ،وحفزتهم من أجل
ممارسة صالحيات التأديب والفصل
م ــن ال ـع ـمــل ل ـكــل م ــن ت ـس ـ ّـول ل ــه نفسه
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اإلضـ ـ ـ ــراب .امل ــدي ــرون
العامون يبيعون السلطة موقفًا كهذا
ّ
لرد جميل السلطة على تعيينهم في
ً
مواقعهم الوظيفية أو أمال بترقية ما
من هذا النوع.
إذًا ،م ـ ـي ـ ـقـ ــاتـ ــي ووزراء الـ ـسـ ـلـ ـط ــة
وم ـ ــدي ـ ــروه ـ ــا الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــون ،ي ـض ـع ــون

املوظفني أمام خيار من اثنني :القبول
بطرح مجحف ،أو الخضوع للتأديب
وخسارة وظائفهم .وبحسب ما صدر
ع ــن االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ع ـقــد أمـ ــس ،فقد

 %80من موظفي
القطاع العام
من الفئات الرابعة
والخامسة ال تتعدى
رواتبهم مليوني ليرة

اتفق على تجزئة األجــور على النحو
اآلت ـ ــي :ال ــرات ــب األسـ ــاسـ ــي ،م ـســاعــدة
مــالـيــة ت ـعــادل قيمة رات ــب كــامــل ،بــدل
نقل يومي مقداره  95000ليرة بشرط
الحضور يومني على األقل« ،تعويض
إن ـت ــاج» أو «راتـ ــب تـحـفـيــزي» ع ــن كل
ي ــوم ح ـضــور فـعـلــي إل ــى مــركــز العمل
في اإلدارات العامة وتعاونية موظفي
الـ ــدولـ ــة ل ـش ـه ــري آب وأيـ ـ ـل ـ ــول .بــدعــة
الراتب التحفيزي هي أيضًا مجزأة ،إذ
ستبدأ من  150ألف ليرة ملوظفي الفئة
الخامسة وما يماثلهم من املتعاقدين
واألج ــراء ومقدمي الخدمات ،وضمن
ّ
حد أقصى يبلغ  350ألف ليرة ملوظفي
ال ـف ـئــة األول ـ ـ ــى .وهـ ــذا ال ــرات ــب األخ ـيــر
وامل ـســاعــدة االجـتـمــاعـيــة وب ــدل النقل
بطبيعة ال ـح ــال ،م ـشــروطــة بحضور
ـام
امل ــوظ ــف إل ــى مــركــز عـمـلــه ثــاثــة أي ـ ٍ
على األقل.

أوكـ ـ ــل م ـي ـقــاتــي وب ـق ـي ــة ال ـ ـ ـ ــوزراء إل ــى
املــديــريــن الـعــامــن ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
اإلدارية والتأديبية ،بما فيها اإلحالة
إلى هيئة التفتيش املركزي ،والهيئة
ّ
الـعـلـيــا ل ـل ـتــأديــب ،ب ـحــق م ــن يتخلف
مــن املــوظـفــن عــن الـحـضــور مــن دون
ّ
مسوغ قانوني ملدة يومني على األقل،
وتطبيق أحكام نظام املوظفني بحق
م ــن ي ـن ـق ـطــع ع ــن ال ـح ـض ــور م ــن دون
م ـبــرر مل ــدة  15ي ــوم ــا ،لـجـهــة اعـتـبــاره
ً
مـسـتـقـيــا مــن ال ـخــدمــة ،والـطـلــب إلــى
ال ـت ـف ـت ـيــش املـ ــركـ ــزي م ـتــاب ـعــة جـمـيــع
ال ـج ـهــات املـعـنـيــة ف ــي سـبـيــل تطبيق
هذه اإلجراءات.
ل ـك ــن م ـي ـقــاتــي ووزراءه ل ــم يـكـتـفــوا
ّ
بذلك ،بل استغلوا هذا الطرح لتمرير
ال ــدوالر الجمركي .فبحسب مصادر
«األخـبــار» ،جرى التداول في اعتبار
األمر فرصة إلقرار الدوالر الجمركي

على سعر الـســوق املــوازيــة وإص ــدار
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ب ـ ـمـ ــرسـ ــوم ي ـع ـت ـم ــد ص ـي ـغــة
«املوافقة االستثنائية» .أي أنه سيتم
فـ ــرض ال ـض ــرائ ــب ف ـي ـمــا ل ــن يحصل
ال ـعــام ـلــون ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ســوى
على راتب تحفيزي ّ
ملدة شهرين.
وب ـح ـســب وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـســابــق
والقانوني زيــاد بــارود ،فإن املوافقة
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة «ال وج ـ ـ ــود لـ ـه ــا فــي
الدستور اللبناني تحت أي عنوان،
ك ــون ـه ــا ت ـن ـق ــل ص ــاحـ ـي ــات مـجـلــس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء وت ـح ـص ــره ــا ب ـي ــد رئ ـي ـســي
الجمهورية والحكومة ،في غياب تام
ألي نص قد يبرر ذلك أو يعطيه أي
سند قانوني» .وال ّ
يعد هذا اإلجــراء
سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،إذ ن ـ ـشـ ــرت ف ـ ــي الـ ـج ــري ــدة
الرسمية وعلى مدى سنوات قرارات
تحت هذا العنوان ،وفي كل مرة كان
التلطي بذريعة عدم التعطيل في ظل
حكومة مستقيلة .اليوم «قد يبررونه
في الظروف االستثنائية والحاالت
ال ـطــارئــة ،ولـكـنــه يبقى مــع ذل ــك غير
دستوري» ،يجزم بارود.
بنتيجة هذا القرار ،فإن السلطة ترمي
الفتات للموظفني ،فيما هــي ستنعم
ع ـلــى زيـ ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب وت ـح ـم ـيــل كل
شرائح املستهلكني ضريبة ضخمة ال
ّ
تأتي في سياق خطة واضحة للخروج
من األزمــة العالقة عند مسألة توزيع
الـخـســائــر مـنــذ ث ــاث س ـن ــوات .وعـلــى
خلفية تــوزيــع الخسائر يتم تحميل
امل ـج ـت ـمــع أك ــاف ــا ال ط ــاق ــة ل ــه عـلـيـهــا،
بينما كــل ه ـ ّـم الـسـلـطــة هــو أن توقف
ّ
املتمرد للعاملني في القطاع
السلوك
العام الذين يطالبون بتصحيح عادل
ألجورهم.
ّ
وعلقت رئيسة رابطة موظفي اإلدارة
الـعــامــة ن ــوال نـصــر عـلــى ه ــذا ال ـقــرار
بالقول« :هو تهديد لن يمر .نحن من
نهدد السلطة والدولة ال العكس .نحن
أصحاب حق ،بينما هي متخلية عن
الـقـيــام بــواجـبــاتـهــا تـجــاهـنــا» .يــدرك
امل ــوظـ ـف ــون أن ل ـل ـم ــدي ــري ــن ال ـعــامــن
صالحية تنفيذ اإلجــراءات من طرف
واح ــد ،وال يملكون س ــوى املــواجـهــة
م ـت ـح ـص ـنــن ب ـخ ـط ــاب حـ ـق ــوق ــي ،إذ
تؤكد نصر بأن «ال ممارسة للسخرة
بـ ـع ــد ث ـ ـ ــاث سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ــة»،
ناصحة املسؤولني بحلحلة األمــور،
قبل االستعانة باملؤسسات الدولية
املعنية بحقوق اإلنسان والعمال.
وتشير التقديرات إلى أن نحو  %80من
موظفي القطاع الـعــام هــم مــن الفئات
الــرابـعــة والـخــامـســة ،أي أن راتـبـهــم ال
يتعدى املليوني لـيــرة .بالتالي فإنه
وفق طرح ميقاتي واملديرين العامني،
سيحصل هؤالء على  150أو  200ألف
ليرة ّ
كحد أقصى عن كل يوم حضور،
وعـ ـل ــى م ـس ــاع ــدة اج ـت ـم ــاع ـي ــة بـقـيـمــة
رات ـب ـهــم ،أي سـيـحـصـلــون عـلــى مبلغ
ّ
سيمكنهم من ســداد قيمة التنقل من
وإل ــى مــراكــز الـعـمــل فـقــط ال غ ـيــر ،وال
سيما للقاطنني في مناطق بعيدة.

تقرير

ٌ ُ ّ
ّ
ُ
تفجير التليل :قرار معلب يغفل مسؤولية الجيش
رضوان مرتضى
«هـ ـ ـن ـ ـ َـد َس» امل ـح ـق ــق ال ـع ــدل ــي ال ـقــاضــي
عـ ـل ــي ع ـ ــراج ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــراره االت ـ ـهـ ــامـ ــي فــي
انـ ـفـ ـج ــار صـ ـه ــري ــج بـ ـن ــزي ــن فـ ــي ب ـل ــدة
التليل العكارية ،في  15آب  ،2021على
ّ
متهمني ،مسقطًا ّ
أي مسؤولية
قياس
ع ــن عـقـيــد ف ــي ال ـج ـيــش ،ك ــان امل ـســؤول
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي عـ ـ ــن مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة الـ ـبـ ـن ــزي ــن
ـرار
وتــوزي ـعــه عـلــى ال ـن ــاس ،مــن دون ق ـ ٍ
قضائي ،ما أدى إلــى سقوط العشرات
بسبب االزدحــام الذي ّ
تسبب به القرار

وقت وقوع االنفجار.
 32جثة ّ
تفحمت وأكثر من  100جريح
سقطوا فــي انـفـجــار صهريج البنزين
الـ ــذي صـ ــودر ف ــي ال ـب ـلــدة ،م ــن دون أن
ُيـسـ َـمــح للقضاء العسكري بالتحقيق
مـ ــع الـ ـض ــاب ــط ال ـ ـ ــذي ص ـ ـ ــادر ال ـب ـنــزيــن
ّ
املخزن وأمر بتوزيعه .وقد أثار مفوض
الحكومة لدى املحكمة العسكرية فادي
عقيقي ،عندما أعطى إشارة باستدعاء
ضـ ـب ــاط وعـ ـن ــاص ــر فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش إل ــى
التحقيق ،غضب قائد الجيش العماد
جوزيف عون الذي رفض مثول أي من
الضباط املسؤولني ،ورأى في اجتماع
ُ
ملجلس الدفاع األعلى أنه إذا استدعي
ّ
كل ضابط ُيخطئ للتحقيق ،فإن أحدًا
لن ُيشارك في ّ
أي مهمة! ،قبل أن يوافق
ع ـل ــى م ـث ــول م ــدي ــر املـ ـخ ــاب ــرات وق ــائ ــد
الشرطة العسكرية كشاهدين فقط!
هكذا سلك التحقيق مساره بعيدًا عن
مـ ـس ــؤول رئ ـي ـســي ت ـسـ ّـبــب إه ـم ــال ــه في
وقــوع املـجــزرة .وصــاغ املحقق العدلي
ّ
يتضمن حقيقة
علي عــراجــي ق ــرارًا لــم
مــا حــدث فــي ذلـ ُـك الـيــوم امل ـشــؤوم ،ولم
يـكـشــف هــويــة امل ـق ـ ّـصــر وامل ـه ـمــل ال ــذي
ت ـس ـبــب ف ــي ال ـج ــري ـم ــة ،م ــع األخـ ـ ــذ فــي
الـحـسـبــان جـنــايــة الـقـصــد االحـتـمــالــي
لـ ـجـ ـه ــة ق ـ ـبـ ــول الـ ـ ـض ـ ــاب ـ ــط ،ال ـ ـ ـ ــذي ك ــان
ً
مسؤوال يومها عن البنزين املضبوط،
يكتف
باملخاطرة ب ــأرواح الـنــاس .ولــم
ِ
عراجي باالبتعاد عن اإلشــارة إلــى ّ
أي
مسؤولية للجيش ،بل ذهب إلى حفظ
حــق املــؤسـســة العسكرية فــي االدع ــاء!
واكتفى القرار االتهامي بإحالة ثمانية
متهمني وأظـنــاء أمــام املجلس العدلي

انتخابات الرهبنة المارونية :نحو الخروج نهائيًا من عباءة القوات؟
رلى إبراهيم
تنتخب الرهبنة اللبنانية املــارونـيــة
رئيسها الخامس والثمانني ،غدًا ،في
جــامـعــة الـ ــروح ال ـقــدس فــي الكسليك،
بعد ستة أعــوام على والية األب نعمة
الله الهاشم رئيسًا عامًا للرهبنة الى
جانب أربـعــة ّ
مدبرين جــدد .وتقتصر
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات عـ ـل ــى الئـ ـحـ ـت ــن ،أولـ ــى
يدعمها الهاشم نفسه والتيار الوطني
الحر بدرجة ثانية وتتألف من املرشح
للرئاسة العامة ّ
مدبر جبيل والبترون
ه ـ ـ ــادي م ـح ـف ــوظ (ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
لجامعة الـكـسـلـيــك) ،الــى جــانــب مدبر
الـ ـشـ ـم ــال والـ ـبـ ـق ــاع ال ـش ـم ــال ــي طــونــي
ف ـخــري ،مــدبــر ك ـســروان جــوزيــف قمر،
مدبر املــن والبقاع األوســط والغربي

مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ب ـ ــوط ـ ـق ـ ــة ،مـ ـ ــدبـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــوف
والـ ـجـ ـن ــوب ج ـ ــورج ح ـب ـي ـق ــة .وث ــان ـي ــة
ت ـش ـكــل الئـ ـح ــة املـ ـع ــارض ــة وتــدع ـم ـهــا
ب ـكــركــي وح ـ ــزب الـ ـق ــوات وت ـت ــأل ــف من
امل ــرش ــح ل ـلــرئــاســة ال ـعــامــة مــدبــر املــن
والـ ـبـ ـق ــاع األوس ـ ـ ــط والـ ـغ ــرب ــي ال ـي ــاس
ج ـم ـهــوري (عـمـيــد كـلـيــة ال ــاه ــوت في
جامعة الكسليك وهــو محايد) ،مدبر
جبيل والـبـتــرون ميشال الـيــان ،مدبر
ك ـس ــروان حـنــا عـقـيـقــي ،مــدبــر الـشـمــال
وال ـب ـقــاع الـشـمــالــي يــوســف سـلـيـمــان،
ومدبر الشوف والجنوب بسام حبيب.
وت ـش ـيــر امل ـع ـل ــوم ــات الـ ــى أن الــائ ـحــة
األولـ ــى تـمـلــك ال ـح ـظــوظ األك ـب ــر ،وهــي
تـحـتــاج ال ــى الـنـصــف زائـ ـدًا واحـ ـدًا من
عــدد الرهبان البالغ نحو  300راهــب،
وقــد ينخفض الــى  290بسبب مرض

بعض الرهبان وعدم حضور البعض
اآلخــر .أمــا في حــال الرغبة بالتجديد
للرئيس ال ـعــام الـحــالــي ،فـهــو يحتاج
َ
الــى ثلثي أص ــوات املجمع االنتخابي
زائدًا واحدًا .لذلك ،تسعى القوات عبر
دع ـم ـهــا مل ــدب ــر ج ـب ـيــل والـ ـبـ ـت ــرون الــى
ق ـطــع ال ـطــريــق أمـ ــام وصـ ــول مـحـفــوظ
ّ
الذي يشكل ترؤسه للرهبنة املارونية
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة اك ـ ـت ـ ـمـ ــاال ل ـع ـص ــر إخـ ـ ــراج
القوات من الرهبنة التي كانت ،طوال
ال ـ ـحـ ــرب ومّ ـ ــا تـ ــاهـ ــا ،ت ـ ـ ــدور فـ ــي فـلــك
م ـع ــراب ووف ـ ــرت ال ــدع ــم لــرئـيــس حــزب
الـ ـ ـق ـ ــوات إب ـ ـ ــان الـ ـ ـح ـ ــرب ،ف ـي ـم ــا ك ــان ــت
الرهبنة األنـطــونـيــة أق ــرب الــى رئيس
الجمهورية ميشال عون.
التغيرات في مــزاج الرهبنة بــدأت في
عهد األب الهاشم الــذي انتقل بها من

مرحلة املـحــازبــة الــى مرحلة الحياد،
رغــم أن الـسـنــوات الـثــاث األخ ـيــرة من
والي ـتــه كــانــت األك ـثــر صـعـ ّـوبــة نتيجة
الوضع االقتصادي الــذي أثــر على كل
امل ـ ــدارس وال ـجــام ـعــات واملستشفيات
التابعة للرهبنة ،وبسبب خسارتها
أموالها املوجودة في املصارف .حصل
هذا الحياد بطلب من الفاتيكان نفسه
الذي شهد على الندوب التي طبعتها
الحرب في الرهبانية نتيجة مواقفها
السياسية.
وص ــول محفوظ الــى الــرئــاســة العامة
دون ــه مـعــارضــة بـكــركــي وال ـقــوات ألنــه
أق ــرب الــى الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر .وهو
م ــا دف ــع بـكــركــي والـ ـق ــوات ال ــى إرس ــال
ش ـكــاوى عــديــدة ال ــى الـفــاتـيـكــان الـتــي
تتبع الرهبنة املارونية لها مباشرة،

من دون أن تتلقى ّ
أي تجاوب من روما
بحسب املـصــادر .الشكاوى تمحورت
حـ ــول سـ ــوء إدارة ال ـس ـل ـطــة ال ـحــال ـيــة
ألمور الرهبنة املتشعبة وعدم قيامها
بدور فعال في ظل األزمة الكبيرة.
إشـ ــارة هـنــا ال ــى أن ــه ع ــادة مــا يـتــرافــق
صعود دور بكركي السياسي مع أفول
دور الرهبنة ،والعكس صحيح .ففي
أي ــام ال ـحــرب ،لــم تتمتع بـكــركــي بــدور
رائد ما جعل الرهبنة تمأل مكانها.
وي ــرى م ــؤي ــدو ال ـهــاشــم أن أداءه كــان
استثنائيًا ،إذ عمل على التقريب بني
الرهبان وعــدم حصول أي انشقاق أو
م ـشــاكــل ض ـمــن الــره ـب ـنــة .ك ـمــا حــرص
عـلــى إب ـقــاء أق ـســاط جــامـعــة الكسليك
ط ــوال األزم ــة مــن دون إضــافــات تذكر.
ويـ ـشـ ـي ــر ره ـ ـ ـبـ ـ ــان الـ ـ ـ ــى أن ال ــره ـب ـن ــة

الـلـبـنــانـيــة امل ــارون ـي ــة تـسـيــر ب ـم ــوازاة
ّ
البطريركية املارونية متبعة تعليمات
رومـ ـ ـ ــا ،ويـ ـت ــم ال ـع ـم ــل ع ـل ــى مـ ـب ــادرات
ك ـث ـيــرة ل ـل ـتــوافــق «ح ـت ــى ن ـظــل عــامــة
فارقة لشعبنا .فلحظة انتخاب رئيس
ع ــام ج ــدي ــد س ـن ـكــون كـلـنــا ب ـقــربــه من
دون أي انقسام ،وسنتعامل معه كأب
كـمــا تـعــامـلـنــا م ــع األب ــات ــي نـعـمــة الـلــه
الهاشم».
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخــاب ـيــة
«جميع أبـنــاء الرهبانية ذوي النذور
املـ ـ ــؤق ـ ـ ـتـ ـ ــة» .ويـ ـ ـ ـن ـ ـ ــادي األمـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام
للمجمع املنعقد مـنــذ أرب ـعــة أي ــام كل
راهــب على حــدة ،بحيث يتم انتخاب
األب العام بداية ،ثم املدبرين األربعة
ال ــذي ــن ي ـعــاونــونــه ف ــي إدارة ال ـشــؤون
الرهبانية.

للمحاكمة ،طالبًا ألربعة منهم عقوبات
ّ
تصل الى اإلعدام ،فيما ظن في اآلخرين
ب ـ ـجـ ــرم ال ـت ـس ـب ــب بـ ـ ــاإليـ ـ ــذاء وت ـه ــري ــب
الــوقــود واالسمنت مــن ســوريــا وإليها
ونقل سالح حربي من دون ترخيص.
ّ
ورأى املحقق العدلي أن الحادثة وقعت
«ب ـعــدمــا أقـ ــدم جـ ــورج إب ــراه ـي ــم وعـلــي
ال ـفــرج وهــويــدي األس ـعــد عـلــى تخزين
البنزين بشكل غير آمن ،ما ّ
تسبب بقتل
ّ
ال ـع ـشــرات» .وأش ــار إل ــى أن «ريـتـشــارد
ّ
إبراهيم سلم قداحة لجرجي إبراهيم
الذي يعمل لدى جورج وأمــره بإحراق
امل ـت ـج ـم ـهــريــن ،ف ـق ــام بــال ـف ـعــل بــإشـعــال
ال ـنــار ق ـص ـدًا فــي الـبـنــزيــن امل ـتــدفــق من
أحد الخزانات املكشوفة ،إثر خالف مع
املتجمهرين باملئات الــذي تـنــادوا الى
ً
امل ـكــان لـيــا للحصول عـلــى الـبـنــزيــن».
وأش ــار الـقــرار الــى أن «ج ــورج إبراهيم
وعلي الفرج وهويدي األسعد وباسل
َ
األسعد قاموا باحتكار مادتي البنزين
واملازوت وبيعهما في السوق السوداء
وت ـهــري ـب ـه ـمــا الـ ــى س ــوري ــا ع ــن طــريــق
الهرمل ،وكان إبراهيم والفرج يقومان
بتخزينها في محلة التليل بعد نقلها
مــن قبل هــويــدي وبــاســل األسـعــد ،كما
ّ َ
ك ــان ي ـتــم تـخــزيـنـهــا ف ــي م ـحــلــتــي خط

ال ـب ـتــرول ووادي خ ــال ــد» .وف ــي وقــائــع
القرار الــذي جاء وفقًا وخالفًا ّملطالعة
الـنـيــابــة الـعــامــة الـتـمـيـيــزيــة ،فــإنــه «مــع
إب ــاغ الـجـيــش عــن تـخــزيــن بـنــزيــن في
ب ــؤرة تـعــود لـجــورج إبــراهـيــم فــي بلدة
التليلّ ،
توجهت قوة الى املكان قوامها
أرب ـع ــون ع ـن ـص ـرًا وض ــاب ـط ــا ،فتجمهر
املئات للحصول على البنزين ،بعدما
سحب الجيش حمولة صهريج منها
ون ـق ـل ـهــا الـ ــى ع ــرم ــان ل ـتــوزي ـع ـهــا على
امل ــواطـ ـن ــن .وب ـع ــدم ــا واكـ ـب ــت قـ ــوة من
ال ـج ـي ــش ال ـص ـه ــري ــج ،ب ـق ــي ف ــي امل ـك ــان
ح ـ ــوال ـ ــي  20ع ـ ـن ـ ـص ـ ـرًا ،ح ـ ــن اح ـت ـش ــد

سلك التحقيق مساره
بعيدًا عن ّمسؤول
رئيسي تسبب إهماله
في وقوع المجزرة
(أ ف ب)

املواطنون وبحوزتهم غالونات وقاموا
بـفـتــح الـ ـخ ــزان لـيـتــدفــق ال ـب ـنــزيــن على
األرض ،م ــا أحـ ــدث ف ــوض ــى ع ــارم ــة لم
يستطع الجيش ضبطها .وعلى األثر،
حصل إشكال بني متظاهرين حضروا
الــى املـكــان ورج ــال جــورج إبــراهـيــم ،ما
ّ
لبث أن احتدم ،وتخلله توجيه شتائم،
طـلــب عـلــى أث ــره ري ـت ـشــارد مــن جرجي
إب ــراهـ ـي ــم ،ال ـع ــام ــل لـ ــدى وال ـ ــد جـ ــورج،
تسليمه قداحة إلشعالها .وبالفعل قام
جرجي املذكور بالدخول بني الجموع،
مهددًا بإشعال القداحة ،وهذا ما حصل
ّ
بالفعل» .وأغفل املحقق العدلي ذكر أن
ال ـضــابــط امل ـس ــؤول ات ـخــذ ق ــرار تــوزيــع
َ
البنزين
املصادر ،ما أدى إلى التجمهر،
وهو ما أكده شهود العيان والجرحى.
ّ
كما أن إف ــادات عــدد كبير مــن الشهود
ّ
واألهالي كشفت أن معظم العسكريني
ُ
الـ ــذيـ ــن اس ــتـ ـشـ ـه ــدوا لـ ــم يـ ـك ــون ــوا فــي
الخدمة ،إنما جاؤوا لتعبئة البنزين.
ال ُيمكن أن يعفى ضباط الجيش الذين
ك ــان ــوا م ــوج ــودي ــن م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة .إذ
ّ
ّ
إن ال ـقــانــون يـنــص عـلــى أن امل ـص ــادرة
تنقل ال ـح ـيــازة لتصبح الـجـهــة طالبة
املصادرة مسؤولة عن حراستها .وفي
م ـجــزرة الـتـلـيــلُ ،يـعـتـبــر الـجـيــش الــذي
ً
ص ـ ــادر ال ـب ـنــزيــن امل ـخ ـ ّـب ــأ مـ ـس ــؤوال عن
حــراس ـتــه .وبــالـتــالــي ،مــن غـيــر املقبول
أن يـنـسـحــب ال ـج ـيــش ت ــارك ــا الـبـنــزيــن
بني أيــدي الناس ليقتتلوا عليه .وكان
عليه ضبط ال ـخــزان بانتظار مـغــادرة
الـنــاس ثــم إفــراغــه بطريقة آمـنــة .وهنا
ّ
ال ب ـُّ ّـد م ــن اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن ال ـج ـيــش ال
ً
يحق له أصال توزيع البنزين املصادر
ّ
بــاعـتـبــار أن ت ــوزي ــع امل ـض ـبــوط مجانًا
مـخــالــف لـلـقــانــون لـكــونــه يــزيــد التوتر
لـ ــدى م ــال ـك ــه .وقـ ـ ــرار ال ـت ــوزي ــع يـفــرض
وجود قرار محكمة ُي ّ
غرم مالك البنزين
ّ
أو يقرر مصادرته بقرار قاض .ومع أن
امل ـصــادرة اإلداريـ ــة ال تحتاج الــى مثل
ه ــذا الـ ـق ــرار ،إال أن ض ـبــط امل ـحــروقــات
ال يـتــم س ــوى ب ـقــرار قـضــائــي .وليكون
الـتـحـقـيــق أك ـثــر شـفــافـيــة ،ال ي ـجــوز أن
تتولى الشرطة العسكرية التحقيق في
ّ
يتحمل ضباط أو عناصر
جريمة ربما
من الجيش مسؤولية عن وقوعها.

تقرير

الحكم في أحداث بحنين :عودة إلى المربع الصفر
لينا فخر الدين

تقرير
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ب ـع ــد  8س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى وقـ ــوع ـ ـهـ ــا ،ك ــان
مفترضًا أن تقفل املحكمة العسكرية،
أم ــس ،مـلــف «أح ـ ــداث بـحـنــن» (املـنـيــة)
ل ـت ـص ــدر أح ـك ــام ـه ــا ب ــامل ــوق ــوف ــن .لـكــن
الـتــوســع فــي التحقيق مــع أحــد املـ ّـدعــى
عـلـيـهــم ف ــي م ـلــف م ـت ـف ـ ّـرع م ــن الـقـضـيــة
األس ــاس ـ ّـي ــة ،أرج ـ ــأ ال ـج ـل ـســة إل ــى ال ـعــام
املقبل.
الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع ف ــي ال ـت ـح ـق ـيــق م ــع امل ــوق ــوف
بـتـهـمــة االن ـت ـم ــاء إل ــى تـنـظـيــم إره ــاب ــي
واملـشــاركــة ّ فــي اع ـت ــداءات على الجيش
أس ــام ــة ب ــخ ــاش ،أرج ـ ــأ ص ـ ــدور الـحـكــم
فــي ملف األح ــداث التي استشهد فيها
ضــابـطــان مــن الـجـيــش ُ
وجـ ــرح آخ ــرون،
في تشرين األول  ،2014في اشتباكات
بني الجيش و«مجموعة خالد حبلص»
الذي لجأ إليه الشيخ أحمد األسير بعد
مالحقته في أحداث عبرا.
ّ
ب ـع ـبــاء تــه «ال ـب ـي ــج» ول ـح ـي ـتــه امل ـش ــذب ــة،
وقـ ــف ال ـش ـي ــخ خ ــال ــد امل ـح ـم ــد امل ـع ــروف
ب ـ ــ«خـ ــالـ ــد حـ ـبـ ـل ــص» ،ومـ ـع ــه نـ ـح ــو 10
ّ
متفرعة عــن ملف
ملفات
موقوفني فــي
ٍ
بحنني ،داخل قفص املحكمة ألكثر من 5
ُ
ساعات .عبوة مياه وضعت بالقرب من
القضبان تناوب املوقوفون على الشرب

منها في انتظار موعد محاكمتهم ،وهم
ّ
الشديد
يتأففون من الوقوف ومن الحر ّ
داخـ ــل ال ـقــاعــة .م ــع ذلـ ــك ،ك ــان ــوا يـمــنــون
النفس بــأن تنطق املحكمة بأحكامهم
أم ـ ّــس ،ل ـك ــن ت ـم ـ ّـس ــك وك ـي ــل الـ ــدفـ ــاع عــن
بــخــاش املـحــامــي أحـمــد الـفــي بالترافع
في قضاياه الـ  3دفعة واحدة ،أحبطهم.
هــذا مــا بــدا واضـحــا على حبلص الــذي
ص ـف ــق يـ ـ ـدًا ب ـي ــد ع ـن ــدم ــا س ـم ــع رئ ـيــس
امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـم ـيــد ع ـلــي الـ ـح ــاج يــرجــئ
الجلسات إلى  27كانون الثاني املقبل.
الـكـثـيــر م ــن األخـ ــذ وال ـ ــرد ع ـلــى ال ـقــوس
رفضًا إلرجــاء الجلسة ،إذ كــان الجميع
بـمــن فـيـهــم امل ــوق ــوف ــون ووكـ ــاء الــدفــاع
ع ـن ـهــم وح ـت ــى ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ممثلة
بالقاضي روالن الشرتوني (الذي ّ
سجل
اعـتــراضــه على املحضر) يـصـ ّـرون على
املرافعة باعتبارها «فرصة ذهبية» لن
تتكرر باكتمال حضور املـ ّـدعــى عليهم
واملحامني .إال أن الفي كان يريد انتظار
رد مديرية املخابرات في الجيش على
تشريح داتــا االتصاالت للهواتف التي
ّ
يـمـلـ ّكـهــا ب ـخ ــاش ،مـعـتـقـدًا أن األمـ ــر قد
ي ـخ ــف ــف ح ـك ــم وك ـي ـل ــه وخـ ـص ـ ُـوص ــا مــع
إظهار املوقع الجغرافي للرقم املستخدم
أثناء اندالع أحداث طرابلس وبحنني.
ح ـ ـ ـ ــاول حـ ـبـ ـل ــص أن يـ ـثـ ـن ــي ال ـ ـفـ ــي عــن

قـ ـ ــراره .اق ـت ــرب م ــن امل ـي ـكــروفــون املـثـ ّـبــت
على املنصة وقــال إن «السجناء قاموا
باملستحيل حتى يؤمنوا سوقهم إلى
املـحـكـمــة وي ــؤم ـن ــوا ح ـضــور امل ـحــامــن،
وال نعرف إذا كانت الـظــروف ستسمح
ب ــإع ــادة امل ـش ـهــد ف ــي ال ـج ـل ـســة املـقـبـلــة،
ـال
وخـصــوصــا أن ّ لبنان يعيش فــي ً رمـ ٍ
ّ
وتوجه إلى الحاج قائال« :في
متحركة».
حال إرجــاء الجلسة إلى كانون الثاني،
ف ـل ــن تـ ـك ــون رئ ـي ـس ــا لـلـمـحـكـمــة (ي ـح ــال
إلــى التقاعد بعد ثالثة أشـهــر) .فــي كل
ّ
يتغير
مــرة كنا نصل فيها إلــى الحكم
رئ ـيــس املـحـكـمــة ون ـع ــود إل ــى الـصـفــر».
وه ـ ـ ــو م ـ ــا يـ ـعـ ـك ــس الـ ـ ــواقـ ـ ــع ال ـح ـق ـي ـقــي
للمحكمة العسكرية ،إذ إن عــددًا كبيرًا
م ــن الـ ــدعـ ــاوى ال ـج ـنــائ ـيــة ي ـت ــراك ــم منذ
ع ــام  ،2015علمًا ب ــأن ال ـعــدد األك ـبــر من
ال ــدع ــاوى ال ـج ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ن ـظ ــرت بها
هـيـئــة امل ـح ـك ـمــة أم ــس ي ـع ــود تــاريـخـهــا
إل ــى مــا قـبــل  .2015صـحـيــح أن تأخير
املـحــاكـمــات كــان فــي الـبــدايــة بــرغـبــةٍ من
ً
املــوقــوفــن أم ــا ب ـصــدور قــانــون العفو
العام ،إال أن هؤالء رضخوا للمحاكمات
التي تتأجل بشكل متكرر بفعل ّ
تغير
بمعدل رئيس كــل عــام.
رئيس املحكمة
ُ
في حني أن الرئيس املـعـ ّـن يحتاج إلى
وقت لقراءة امللفات ودرسها واالعتياد
ٍ

ع ـلــى ن ـظ ــام املـحـكـمــة وق ــان ــون الـقـضــاء
العسكري ،إضافة إلى إعادة استجواب
املوقوفني.
واستجوب رئيس «العسكرية» بخاش
وال ـعــريــف ف ــي الـجـيــش حـســن األحـمــد
الذي أنكر أن يكون قد ّ
سرب معلومات
ع ــن وح ــدت ــه الـعـسـكــريــة وتـفــاصـيــل عن
ال ـض ـبــاط امل ـس ــؤول ــن ع ـنــه م ـقــابــل 100
ألــف ليرة من بخاش ،كما أنكر سرقته
م ـع ــدات ع ـس ـكــريــة ،م ــن دون أن يعطي
ّ
كيفية شراء الخوذة
إجابة واضحة عن
والــدرع اللذين أعطاهما لبخاش .وعن
مضبوطات فــي منزله مــن بينها قناع
أسـ ـ ــود وراي ـ ـ ــة داع ـ ـ ــش ،ك ــان ــت لــأح ـمــد
روايات مختلفة.
أم ــا ب ـخــاش الـ ــذي أقـ ـ ّـر بــأنــه شـ ــارك في
أح ـ ـ ـ ــداث ط ــرابـ ـل ــس وك ـ ـ ــان ُيـ ـ ـش ـ ــارك فــي
اعتصامات األسير وذهــب إلــى سوريا
عـبــر أح ــد املـشــايــخ املـقــربــن مــن الشيخ
سالم الرافعي ُيدعى أبو حمزة الزعبي،
حـيــث انـتـمــى إل ــى «أحـ ــرار ال ـش ــام» ،فقد
نفى أن يكون قد التحق بدورة عسكرية
مـتـخـصـصــة بــال ـق ـنــص ،الف ـت ــا إلـ ــى أنــه
تلقى دورة شــرعـيــة ثــم دورة عسكرية
ُ
لشهرين ونـصــف شهر تعنى بـ«محو
األم ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة» ،أي «ف ــك وتــركـيــب
األسلحة ليس إال»!
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لبنان

لبنان

9

آثار

قضية

ّ
التهافت على الذهب :ربح غير مضمون وادخار بال سيولة
محمد وهبة
في آب املــاضــي ،بلغ ّ
معدل سعر أونصة
ال ــذه ــب ف ــي ال ـس ــوق الـعــاملـيــة نـحــو 1810
دوالرات .وف ــي آذار بـلــغ سـعــر األونـصــة
ً
أعلى مستوى له مسجال  2044دوالرًا،
ل ـت ـب ــدأ رحـ ـل ــة االنـ ـخـ ـف ــاض ن ـح ــو 1713
دوالرًا أم ــس .االرت ـف ــاع ك ــان عـمــوديــا (7
أشهر) ومتالزمًا مع ّ
تطورات اقتصادية
ّ
وعسكرية دولـيــة ،س ــواء لجهة التضخم
ال ــذي اج ـتــاح ال ـعــالــم ،أو ال ـحــرب الــروسـيــة
األوكرانية التي بدأت في نهاية شباط من
السنة الجارية .ورحلة االنخفاض كانت
عـمــوديــة أيـضــا ( 5أش ـهــر) وتــازمــت مع
ّ
تدخل املصارف املركزية حول العالم لكبح
ّ
تـضــخــم األس ـع ــار وت ـســارعــه فــي سـيــاق
تـعــزيــز ال ـق ـ ّـوة ال ـشــرائ ـيــة ل ـل ــدوالر بشكل
أساسي ،ما انعكس أيضًا انخفاضًا في
َ
سعري النفط والذهب.
ف ــي ظ ــل هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ل ــو اس ـت ـث ـمــر أيّ
ش ـخ ــص ح ـ ــول ال ـع ــال ــم ف ــي ال ــذه ــب مــن
دون أي رغبة أو ّنية في تنفيذ عمليات
مضاربة سريعة الوتيرة ،فإنه سيكون
قـ ـ ــادرًا ع ـلــى اس ـت ـع ــادة ن ـحــو  %95من
كمية األمــوال التي استثمرها في السنة
األولى .ولو أنه قصد املضاربة واملتاجرة،
وكانت لديه مصادر املعلومات والقدرة
التحليلية على قراءة األرقام ومطابقتها
م ــع امل ــؤش ــرات واملـ ـس ــار ال ـس ـعــري لـهــذا
املـعــدن ،فكانت لــديــه فــرصــة فــي تحقيق
بعض األرب ــاح ضمن فترة  7آب 2021
ُ
  3تموز  .2022وهذه األرباح لم تحسمم ـن ـهــا ك ـل ـفــة ال ـع ـ َم ـل ـيــات والـ ـعـ ـم ــوالت وال
ّ
َ
الـتـضــخــم ال ــذي قــضـ َـم ال ـقــدرة الشرائية
لألموال املستثمرة .بهذا املعنى ،الذهب لم
ّ
ّ
يقدم الحماية من تضخم األسعار .فهذا
املـعــدن ،مثله مثل كل السلع التي يمكن
اعـتـبــارهــا مرجعية ومـطــروحــة لـلـتــداول
في البورصات الدولية ،لديه سعر ّيتأثر
بــال ـت ـطـ ّـورات ال ـج ــاري ــة ،وق ــاب ــل للتقلبات
السريعة أيضًا.
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رغ ــم ذلـ ــك ،يـحـمــل ال ــذه ــب صـيـتــا أق ــوى
من مفعوله .فهو املعدن الــذي كــان على
أســاســه يتم تسعير ال ــدوالر فــي مرحلة
ما قبل السبعينيات ،ومقابل هذا املعدن
جرى تثبيت كل العمالت حول العالم في
تلك املرحلة أيـضــا .لكن بعد ذل ــكّ ،
انفك
الذهب عن الــدوالر ليتم ربط هذا األخير
بــالـنـفــط .أم ــا ال ـيــوم ،فـلــم يـبـ ّـق مــن الــذهــب
س ــوى «فــول ـك ـلــور» ال ـس ـجــل ال ـتــاري ـخــي؛
إذ إنــه ال يحفظ القيمة أكثر من الــدوالر
نفسه ،أي أن الحفاظ على الثروة ال يكون

مــن خ ــال ام ـتــاك الــذهــب ،وإن ـمــا يمكن
ُ
اعـتـبــاره أداة تـسـتـخــدم مــن أج ــل تنويع
مخاطر حفظ الثروة .واالحتفاظ بالذهب
يعني صعوبة الحصول على السيولة،
أي أن من األفضل أن يكون االستثمار
فــي الــذهــب ضـمــن امل ــدى الـطــويــل وليس
امل ـتــوســط أو الـقـصـيــر .وبـشـكــل مماثل
أيضًا ،قد يكون االستثمار في سندات
الخزينة األميركية أكثر أمانًا من الذهب
نـ ـظـ ـرًا إل ـ ــى ق ـي ـم ـت ـهــا ال ـف ـع ـل ـيــة وس ـهــولــة
تسييلها .أما على املدى الطويل ،فإنه في

السنوات العشر األولى ()2011 - 2002
قفز سعر أونصة الذهب من  349دوالرًا
إل ــى  1837دوالرًا ،أي ب ــزي ــادة نسبتها
 .%426وفــي الـسـنــوات العشر األخـيــرة
( - 2011لـغــايــة  27تـمــوز  ،)2022فــإن
سعر الذهب لم يزدد إال بنسبة .%6.5
في الواقع ،ليس مفهومًا كل هذا التهافت
على الــذهــب ،وال سيما فــي لبنان حيث
يباع بالدوالر النقدي .فمشكلة تخزين
الــدوالرات مماثلة ملشكلة تخزين الذهب
وكــاهـمــا عــرضــة للسرقة ،ول ـلــدوالرات

أفضلية لو رغــب حاملها في الحصول
على سيولة فورية ،بينما للذهب أفضلية
ف ــي ح ــال االدخـ ـ ــار ع ـلــى املـ ــدى الـطــويــل
م ــن دون أي ض ـمــانــة بـتـحـقـيــق أربـ ــاح
ّ
مستقبلية واسعة أو بتغطية التضخم
فــي األس ـع ــار .وك ـ ّـل ه ــذا ال ـكــام مرتبط
أيـضــا بعناصر أقــل تأثيرًا فــي السعر؛
من أبرزها نوعية الذهب وعياره وشكله.
فإذا كان عبارة عن سبائك ،يكون األمر
ّ
مختلفًا عــن الــذهــب املصنع ال ــذي يفقد
بعضًا من قيمته عند إعادة بيعه.

طابور الذهب في صيدا :صيت غنى
لـكــن م ــن ق ــال إن لــأمــر عــاقــة بــالـفـقــر،
أو الـ ـب ــريـ ـسـ ـتـ ـي ــج ،بـ ـم ــا أن الـ ــزبـ ــائـ ــن،
وغ ــال ـب ـي ـت ـه ــم م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء ،ي ـن ـت ـمــون
إل ــى طـبـقــات مـخـتـلـفــة ،م ــا يـكـشــف ذلــك
نوعية البضاعة املـشـتــراة ،إذ يشتري
ّ
الحلي الـ» ،»BRANDأو تلك
امليسورون
املشغولة واملنتمية إلــى قائمة املوضة
الدارجة ،فيما يقبل غير امليسورين على
األون ـصــة أو الـلـيــرة ألن سـعــرهــا يبقى
صافيًا عند إعادة بيعها.

الفقير هو من ّيدخر

ينتمي الزبائن إلى مختلف الطبقات (علي حشيشو)

علي حشيشو
ّ
زراف ـ ــات يــدخ ـلــون إل ــى م ـح ــال الـصــاغــة
فـ ــي ص ـ ـيـ ــدا ،حـ ـت ــى تـ ـك ــاد ت ـم ـت ـل ــئ عــن
ب ـك ــرة أب ـي ـه ــا .أص ـحــاب ـهــا يـسـتـعـيـنــون
ببقية أف ــراد عائالتهم للمساعدة على
اسـتـيـعــاب ال ـع ــدد ال ـهــائــل م ــن الــزبــائــن

«بوغوس» للذهب الخام:
خزينة وليس زينة

وتلبية طلباتهم .يستغرب ّ
املار ّة املشهد
ويشبهونه بالطوابير املصطفة أمــام
أفــران الخبز .يطلقون تحليالتهم التي
تبدأ بالتساؤل املبطن «وين في فقر؟»،
أو «ق ــال انـهـيــار ق ــال» وال تنتهي عند
«شـعــب بيعشق البريستيج ول ــو بدو
يشحد».

ّ
يؤكد مصطفى ج ،.صاحب أحد املحال،
ّ
مستندًا إلــى زبــائـنــه «ك ــل الطبقات عم
ً
تشتري ذهــب .شــراؤه ليس دليال على
ال ـغ ـن ــى ،ألن كـثـيــريــن ي ـش ـتــرونــه رغـبــة
فــي ّ
االدخـ ــار وه ــذا أمــر يـقــوم بــه الفقير
أكثر مــن الـغـنــي» .يكمل نظريته «اللي
بيوقفوا ع طابور الخبز هني ذاتن اللي
بيوقفوا بالطابور ليشتروا ذهبًا».
ّ
ج ــول ــة عـ ـل ــى م ـ ـحـ ــال امل ـ ـجـ ــوهـ ــرات فــي
صيدا تؤكد هــذه املالحظة .هنا سيدة
دفعت ّ
للتو ثمن إس ــوارة  1100دوالر،
ت ـقــول إن ـهــا اشـتــرتـهــا هــديــة لــوالــدتـهــا
«الــذهــب له قيمته عند األم ،وسأسعى
أال تـبـيـعـهــا إذا س ـ ــاءت األوضـ ـ ــاع في
األشهر القادمة» .بدورها جاءت سيدة
ّ
ّ
أخ ــرى لتتسلم  11كيسًا ،فــي كــل منها
علبة فيها قطعة ذهبية عبارة عن حفر
اسم ،سوف تحملها هدايا إلى أقاربها
وأصدقائها في دبي .في املقابل ،تفصح
سيدة ثالثة أنها اغتنمت فرصة هبوط

الـ ــذهـ ــب «اشـ ـت ــري ــت أونـ ـصـ ـت ــن لــرب ـمــا
احـتـجــت إل ــى ثمنهما الحـقــا لتسجيل
ابـنـتــي فــي الـجــامـعــة» .بـعــض الــزبــائــن،
وتفاديًا للوقوف في الطابور ،لجأ إلى
ّ
التواصل عبر «الفيديو كول» مع محال
يعتمدونها لشراء الذهب لتأمني طلبية
ّ
مـ ــا ،ك ـمــا وف ـ ــر ب ـعــض أصـ ـح ــاب مـحــال
ال ـصــاغــة خــدمــة الــدل ـي ـفــري إل ــى مـنــازل
ْ
زبــائـنــه «ال ــت ـق ــال» .ه ــذا الـتـهــافــت جعل
كميات الذهب من األونصات والليرات
ّ
في لبنان أقــل بكثير من الطلب ،ما زاد
املنافسة على شــرائـهــا ّ
وأدى إل ــى رفع
قيمة عمولة التجار من  8إلى  80دوالرًا
عن األونصة.

دوالرات تعبانة
سبب اإلق ـبــال الـظــاهــر انـخـفــاض سعر
الــذهــب عــامل ـيــا .رغ ــم ذل ــك ،ال ي ــرى علي
ّ
جـمـعــة ،صــاحــب أح ــد املـ ـح ــال ،ف ــي هــذا
االنـ ـخـ ـف ــاض ال ـس ـب ــب ّ
األول ل ــ»ه ـج ــوم

ارتفعت قيمة عمولة
التجار من  8إلى 80
دوالرًا عن األونصة

الناس على شرائه» ،بل يؤكد أن «السبب
األساسي هو حاجة الناس إلى األمان
ّ
ّ
االدخـ ــاري ،ورغبتهم فــي التخلص من
ح ــال ــة ال ـق ـل ــق ع ـل ــى م ـص ـيــر الـ ـ ـ ــدوالرات
امل ـخ ـ ّـب ــأة ف ــي املـ ـن ــازل داخ ـ ــل ال ـخــزنــات
وتـ ـح ــت ال ـ ـبـ ــاطـ ــة» .دلـ ـي ــل ج ـم ـع ــة أن ــه
«دوالرات
يقبض من زبائنه ثمن الذهب
ٍ
تـعـبــانــة بـسـبــب ال ــرط ــوب ــة ال ـتــي تلحق
ب ـهــا ج ـ ــراء ظ ـ ــروف ال ـت ـخــزيــن الـسـيـئــة،
بينما الذهب هو استثمار آمن» .ويذكر
جمعة مرحلة بداية االنهيار في لبنان،
وتهافت املواطنني على بيع مصاغهم.
ّ
يومها وفــي عــز إغــاقــات كــورونــا ،رفع
ّ
الـصــاغــة عـلــى أبـ ــواب مـحــالـهــم املغلقة
ّ
الفـتــات  -مــا زالــت معلقة حتى الـيــوم -
تفيد «نشتري ذهبًا نقدًا بالدوالر ،نحن
في الداخل» مع رقم الهاتف .كان سعر
الذهب يتصاعد ،فباع الناس ما باعوه
إم ــا ل ـتــأمــن مـتـطـلـبــات مـعـيـشـتـهــم ،أو
لالستفادة من إمكانية سداد القروض
ّ
املسعر بــ1500
للمصارف على الــدوالر
ليرة .اليوم يلجأ البعض إلى تعويض
ما باعوه.
ّ
ويــرى وائــل نجم ،صاحب أحــد املحال،
أن الـهــدف مــن إقـبــال الـنــاس على شــراء
ال ــذه ــب «ه ــو ال ـت ـج ــارة ،ي ـش ـتــرون اآلن
ويبيعون مـجـ ّـددًا عند ارتـفــاع األسعار
ّ
محققني ربحًا ماليًا» ،مستشهدًا على
ذلك بإقبال عدد من النازحني السوريني
على استثمار الدوالرات التي يحصلون
عـلـيـهــا كـمـنـحــة م ــن األمـ ــم امل ـت ـحــدة في
شراء ليرات ذهبية ّ
لالدخار.

منذ أكـثــر مــن أس ـبــوع ،ومــع ساعات
الـ ـ ـصـ ـ ـب ـ ــاح األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ،يـ ـ ـب ـ ــدأ طـ ــابـ ــور
ّ
ّ
م ــن الـ ـن ــاس بــال ـت ـشــكــل أمـ ـ ــام م ـح ــال
«ب ــوغ ــوس» ف ــي ب ــرج ح ـم ــود ل ـشــراء
الـ ــذهـ ــب الـ ـ ـخ ـ ــام .ورغ ـ ـ ــم أن م ـخ ــزون
الـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرات واألونـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــات ال ــذهـ ـبـ ـي ــة
نـ ِـفــد عـنــد ال ــرج ــل ،إال أن الــزبــائــن لم
يتوقفوا عن تسجيل طلباتهم .تراهم
يـسـ ّـددون املــال ّ
مقدمًا ،موافقني على
االنـتـظــار أيــامــا ريثما تصل دفعات
الذهب املستوردة من الخارج.
ّ
أمـ ـ ــام مـ ـح ــال ب ــوغ ــوس ف ــريـ ـق ــان مــن
ال ــزب ــائ ــن :ال ـص ــاغ ــة ال ــذي ــن يـشـتــرون
ال ـ ـس ـ ـبـ ــائـ ــك ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــام ،ف ـ ـيـ ـ ّ
ـذوبـ ــون ـ ـهـ ــا
ّ
َ
ويحولونها إلى مجوهرات مصوغة،
ّ
والناس الخائفون على مدخراتهم،
فـيـسـتـثـمــرون ف ــي شـ ــراء ال ــذه ــب وال
سيما مع انخفاض سعره.
هــذان الفريقان ينقسمان أيضًا إلى
م ـج ـم ــوع ـت ــن :أص ـ ـحـ ــاب ال ــرس ــام ـي ــل
ال ـك ـب ـيــرة ال ــذي ــن ي ـش ـت ــرون الـسـبــائــك
وكـيـلــوات الــذهــب ل ـ ّ
ـادخ ــار ،وصغار
ّ
املدخرين الذين يكتفون بأونصة أو
ُ
ليرة ذهبية (تباع حاليًا بنحو 396
دوالرًا) ،ك ـمــا ه ــي ح ــال ت ــري ــز ،الـتــي
كــانــت تنتظر دوره ــا لـشــراء أونصة
ذهبية« ،بهذه الطريقة نحافظ على
أم ــوالـ ـن ــا ،وإذا ارتـ ـف ــع س ـعــر الــذهــب
الحقًا نحقق بعض الربح».
وفيما يحرص الزبائن من املواطنني
على طلب الذهب السويسري الصنع،
ملا يتمتع به من سمعة عاملية تسمح
بالتصرف به في ّ
ّ
أي مكان في العالم،
يشتري الصاغة السبائك اللبنانية
ُ
ال ـت ــي ت ـس ـت ــورد بـشـكـلـهــا ال ـخ ــام من
ت ــرك ـي ــا وم ـص ــر ودب ـ ــي وغ ـي ــره ــا مــن
الدول املسموح االستيراد منها.
االستثمار اآلمن
يعود السبب الرئيسي لإلقبال على
الــذهــب إل ــى تــراجــع أس ـع ــاره عــاملـيــا،
حيث بلغ سعر األونصة نحو 1700
دوالر تـقــريـبــا وم ــن امل ـ ّ
ـرج ــح تــراجــع
أسعاره ُ
بعد ،بعدما ّ
سجلت ارتفاعًا
ملحوظًا إثر جائحة كورونا وبلغت
 2070دوالرًا.
ويشرح عبود بــوغــوس ،وهــو واحد
مــن اإلخ ــوة بــوغــوس الــذيــن ّأسـســوا
ش ــرك ــة ب ــوغ ــوس ال ـع ــري ـق ــة ل ـت ـجــارة

املـ ـع ــادن الـثـمـيـنــة م ـنــذ الـسـتـيـنـيــات
فــي لبنان ،سبب انخفاض األسعار
باإلشارة إلى «الحرب في أوكرانيا،
إذ ت ـسـ ّـبــب ب ـيــع الـ ـ ــروس واألوك ـ ـ ــران
ل ـلــذهــب ب ــزي ــادة ال ـع ــرض وبــالـتــالــي
ان ـخ ـف ــاض ال ـس ـع ـ ّـر ،وهـ ـ ــذا م ــا جـعــل
ّ
ح ــرك ــة ال ـب ـي ــع ش ــغ ــال ــة ف ــي ك ـ ــل دول
العالم ،وخصوصًا لــدى األوروبـيــن
ّ
الخائفني في ظل تراجع سعر اليورو
أمـ ــام الـ ـ ـ ــدوالر» .أم ــا مـحـلـيــا ،فيعيد
بـ ــوغـ ــوس ال ـس ـب ــب إل ـ ــى أن «األزم ـ ـ ــة
االقتصادية وانهيار العملة الوطنية
وفقدان الثقة في البنوك ،جعلت من
شراء املعدن األصفر الخيار األفضل
األكثر أمانًا وضمانة للكثيرين وال
سيما بشكله الخام ال املشغول».

الذهب اللبناني
ي ــؤك ــد رئ ـي ــس ن ـق ــاب ــة ت ـج ــار ال ــذه ــب
وامل ـجــوهــرات ،نعيم رزق أن اإلقـبــال
ّ
ع ـل ــى مـ ـح ــال املـ ـج ــوه ــرات ازداد فــي
الـشـهــر األخ ـي ــر بـنـسـبــة راوحـ ــت بني
الطلب
 30و« %40نـظـرًا إلـ ّـى ارتـفــاع ّ
املعدنية غير املصنعة،
على السبائك
ألن ال ــذه ــب املـ ـشـ ـغ ــول ال ُيـ ـع ـ ّـد أداة
استثمار» .ويعيد السبب بدوره إلى
«انخفاض سعره عامليًا ،واملـخــاوف
من ارتفاع أسعار الفائدة األميركية».
كما يلفت إلــى الـحــركــة الـتــي ّ
تسبب
ب ـه ــا امل ـغ ـت ــرب ــون «يـ ـشـ ـت ــرون ال ــذه ــب
ال ـل ـب ـنــانــي لـثـقـتـهــم ب ــه وألن س ـعــره
أرخص من الخارج.
بـعــض املـغـتــربــن يـتـصـلــون بـنــا من
ال ـ ـخـ ــارج وي ــرسـ ـل ــون م ــع أق ــرب ــائ ـه ــم
ً
أمـ ـ ـ ـ ــواال ل ـ ـشـ ــراء األون ـ ـ ـصـ ـ ــات ب ـه ــدف
ّ
االدخـ ـ ـ ــار» .وي ــؤك ــد رزق أن «الــذهــب
الـلـبـنــانــي م ــوث ــوق  ،%100وال ـن ــاس
عادة يطلبون املجوهرات اللبنانية،
ـال
ألنـ ـ ـ ــه ذهـ ـ ـ ــب م ـ ـش ـ ـغـ ــول بـ ـ ـ ـ ــذوق عـ ـ ـ ٍ
وع ـ ـيـ ــاراتـ ــه س ـل ـي ـم ــة ،وأرخ ـ ـ ـ ــص مــن
ال ــذه ــب امل ـس ـتــورد ألن ال ـيــد الـعــامـلــة
ّ
اللبنانية صارت تكلف أقل ،وعندما
يـبـيــع ال ـق ـط ـعــة الـلـبـنــانـيــة ال يخسر
ب ـه ــا ك ـم ــا ي ـخ ـســر ب ــال ــذه ــب ال ـتــركــي
والطلياني وغـيــره» .أمــا عن ارتفاع
سعر األونـصــة فــي لبنان ،بنحو 40
إل ــى  50دوالرًا فيعيده إل ــى «أك ــاف
ال ـن ـقــل وال ـش ـحــن وال ـت ــأم ــن ،ك ـمــا قد
ّ
يرتفع عند محال أخرى بسبب كلفة
اإليجارات وصعوبات االستيراد».

ينتظر الزبائن أيامًا قبل الحصول على طلباتهم (مروان بو حيدر)

قرب استعادة قطع موزاييك بيزنطية

اآلثار اللبنانية المسروقة :العودة الصعبة
في عيد تأسيس المتحف الوطني ،في  4حزيران الفائت ،أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف
األعمال محمد وسام المرتضى عن اقتراب لبنان من استعادة لوحات من الفسيفساء تعود إلى
وه ّربت إلى الخارج خالل فترة الحرب األهليةٌ .
العصر البيزنطي كانت قد ُسرقت ُ
خبر أعاد تسليط
الضوء على أهمية قضية اآلثار اللبنانية المسروقة ،والجهود المبذولة من قبل المعنيين في
الدولة اللبنانية من أجل استعادتها
لؤي فلحة
ّ
تعرضت املواقع األثرية في لبنان للنهب
امل ـب ـكــر ،وخ ـصــوصــا عـنــد نـهــايــة الحقبة
الـعـثـمــانـيــة وب ــداي ــة االن ـت ــداب الـفــرنـســي،
غير أن أكبر السرقات ّ
كمًا ونوعًا حصلت
ّإبان الحرب األهلية ،وتحديدًا عام .1981
ح ـي ـن ـهــا ،ت ـع ــرض م ـس ـت ــودع ف ــي منطقة
جـبـيــل ي ـضـ ّـم ال ـعــديــد مــن الـقـطــع األثــريــة
الـتــي جــرى نقلها مــن معبد أشـمــون في
ص ـي ــدا ع ــام  1979إل ــى ال ـســرقــة م ــن قبل
امليليشيا التي كانت تسيطر على جبيل
آن ـ ــذاك .إض ــاف ــة إل ــى ال ـســرقــات امل ـبــاشــرة،
تأثرت املــواقــع والقطع األثــريــة اللبنانية
س ـل ـبــا ب ــال ـح ــرب األه ـل ـي ــة واالع ـ ـت ـ ــداءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،وال سـيـمــا عـلــى صـعـيـ َـد ْي
االه ـت ـمــام واالس ـت ـك ـشــاف ،فبينما كانت
املواقع الفينيقية في بلدان أخرى تحظى
باهتمام الفــت ،كانت العديد من املواقع
األث ــري ــة الـلـبـنــانـيــة مـهـمـلــة ومـسـتـبــاحــة
بسبب غياب السلطات وضعف الرقابة،
ّ
تتعرض الع ـتــداءات مثل مــوقــع كامد
أو
ّ
اللوز األثري الذي تعرض ألشنع أشكال
الجرف من قبل العدو اإلسرائيلي.

 %4من المسروقات
بلغت حصيلة الـقـطــع األثــريــة املـســروقــة
الـتــي أحصتها وزارة الثقافة ،والـتــي ّ
تم
وضعها على الئـحــة ART loss register
(مؤسسة مركزها لندن وتملك أكبر قاعدة
بيانات في العالم حــول القطع املسروقة
والضائعة) بحوالى  434قطعة ،لكن الرقم
قد يكون أعلى ،على اعتبار أن العديد من
الـقـطــع األثــريــة ُســرقــت مــن حـفــريــات غير
شرعية على األراضي اللبنانية ،وبالتالي
تستحيل عملية إحـصــائـهــا .حـتــى اآلن،
تمكنت الدولة اللبنانية من استعادة 15
قطعة أثرية مسروقة ،أي أن نسبة القطع
املسترجعة لــم تتجاوز ال ــ %4مــن مجمل
ال ـق ـطــع املـ ـس ــروق ــة .رقـ ــم م ـت ــواض ــع ،لكنه
نــاتــج عــن عــوامــل ع ــدة ،أبــرزهــا أن عملية
استعادة قطع اآلثار املسروقة بشكل عام
ليست باألمر السهل خصوصًا مع ّ
تمرس
سارقي اآلثار وقدرتهم على إخفاء القطع
خــارج الحدود وتهريبها ،ما يـ ّ
ـدر عليهم
مبالغ مالية ضخمة .كذلك ساهمت املدة
الزمنية الطويلة نسبيًا ،بني وقت حدوث
ع ـم ـل ـي ــات الـ ـس ــرق ــة وب ـ ــن ال ـ ـبـ ــدء ب ـم ـســار
اس ـتــرجــاع الـقـطــع امل ـس ــروق ــة ،ف ــي تعقيد
عمليات االسـتــرجــاع وطمس العديد من
الحقائق املتعلقة بعمليات السرقة.

استعادة الموزاييك
في هذا السياق ،يأتي إعالن وزير الثقافة
عن قرب استعادة قطع من املوزاييك تعود
إل ــى الـعـصــر البيزنطي كــانــت قــد سرقت
خ ـ ــال الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة .وف ـ ــي تـفــاصـيــل
عملية االسـتــرجــاع ،تتابع وزارة الثقافة
اللبنانية هذا امللف مع مكتب املدعي العام
ف ــي ن ـي ــوي ــورك ب ـه ــدف اس ـت ــرج ــاع الـقـطــع
اللبنانية الـتــي هــي عـبــارة عــن مجموعة

العديد من القطع ُسرقت من حفريات غير شرعية (أرشيف – مروان طحطح)

تـعــود إلــى حـفــريــات غير مـشــروعــة جرى
إخراجها من لبنان بطريقة غير شرعية،
وذلــك من خــال اتباع األصــول القانونية
ضمن التعاون املستمر مع ّ
املدعي العام
في الوالية األميركية والذي ساهم سابقًا
بإعادة قطع مسروقة إلى لبنان عام .2017
يــومـهــا ،خــاضــت املــديــريــة الـعــامــة لــآثــار
ن ــزاع ــا قــانــون ـيــا ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة،
ولـجــأت إلــى مكتب مـحــامــاة أمـيــركــي من
أجل استعادة قطعة أثرية كانت معروضة
في متحف «املتروبوليتان» في نيويورك،
كما استعانت بعالم آثــار سويسري من
أجل إثبات لبنانية قطعة أخرى موجودة
في أميركا أيضًا ،وبالفعل نجحت جهود
مديرية اآلثــار في إثبات لبنانية القطعة
واس ـت ــرج ــاع ـه ــا .ك ـم ــا ت ــوج ــد ح ــال ـي ــا فــي
القنصلية اللبنانية في نيويورك قطعة
أث ــري ــة لـبـنــانـيــة ج ــرى اسـ ـت ــرداده ــا .ومــن
أبرز القطع املسترجعة رأس ثور رخامي
أب ـيــض ي ـعــود إل ــى ع ــام  360قـبــل املـيــاد
وكـ ــان ق ــد اسـتـكـشــف خ ــال ح ـفــريــات في
معبد أشمون في ستينيات القرن املاضي.

تدابير وزارة الثقافة
وت ـع ـمــل امل ــدي ــري ــة ال ـع ــام ــة ل ــآث ــار على
مــراق ـبــة ال ـس ــوق املـحـلـيــة وت ـت ـع ــاون مع
الـقــوى األمنية كالجمارك وق ــوى األمــن
ال ــداخ ـل ــي م ــن أجـ ــل ض ـبــط ق ـطــع اآلثـ ــار
ً
املـ ـه ـ ّـرب ــة ،ف ـض ــا ع ــن م ـتــاب ـعــة األس ـ ــواق
الـعــاملـيــة فــي مـحــاولــة الكـتـشــاف القطع
ال ـل ـب ـنــان ـيــة املـ ـس ــروق ــة وإرج ــاعـ ـه ــا إل ــى
الـ ـ ــوطـ ـ ــن .وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ي ـك ـشــف
املرتضى أن «أهدافًا مختلفة تقف وراء
عمليات سرقة اآلثــار ،فمنها ما يتعلق
بمحو الـهــويــة الوطنية وه ــذا مــا جرى
تـحــديـدًا فــي الـجـنــوب وال ـب ـقــاع الغربي
خ ــال ف ـت ــرة االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،إذ
سعى الـعــدو إلــى ســرقــة اآلث ــار وتدمير
املعالم ومحو الهوية ،ومنها ما يرتبط
بــاإلتـجــار غـيــر امل ـشــروع بـهــدف الكسب
الـســريــع أو تبييض األم ــوال أو تمويل
املنظمات املـتـطـ ّـرفــة» .ويــؤكــد املرتضى

أن «السلطات اللبنانية تكافح عمليات
اإلتـ ـ ـج ـ ــار غـ ـي ــر املـ ـ ـش ـ ــروع بــامل ـم ـت ـل ـكــات
الثقافية من خالل تدابير صارمة كقرار
تـجـمـيــد رخ ــص ت ـج ــارة اآلثـ ــار ورخ ــص
التصدير ،باإلضافة إلى تنظيم عمليات
التنقيب األثــري وخصوصًا الحفريات
ال ـطــارئــة وال ـتــي تعتبر م ـصــدرًا للقطع
األث ــري ــة الـ ــذي يـمـكــن إس ـ ــاءة اسـتـغــالــه
فــي ح ــال ع ــدم وج ــود تـشــريـعــات ترعى
تنظيمه ،ولهذه الغاية تم إصدار قوانني
ومراسيم لزيادة إجراءات حماية اإلرث
الثقافي ،مثل املرسوم رقم  3056الصادر
عام  2016والذي يهدف إلى تنظيم الجرد
العام لآلثار القديمة املنقولة ،أو املرسوم
رق ـ ــم  3057ال ـ ـصـ ــادر ف ــي الـ ـع ــام عـي ـنــه،
والذي يرمي إلى تنظيم آلية التدخالت
امليدانية األثرية التي تقوم بها املديرية
ال ـع ــام ــة ل ــآث ــار ف ــي مـ ـج ــال ال ـح ـفــريــات
الوقائية واإلنقاذية» .أما بالنسبة إلى
استرجاع املمتلكات الثقافية املسروقة
ّ
فهو «يتطلب إج ــراءات على املستويني
اإلقليمي والــدولــي ،كتشجيع التعاون
ّ
إقليمية
اإلقليمي وعقد مذكرات تفاهم
لضبط الـقـطــع املـهـ ّـربــة وتنظيم عملية
ً
االسـ ـ ـت ـ ــرداد ،ف ـض ــا ع ــن إجـ ـ ــراء تــدقـيــق
فــي القطع األثــريــة املعروضة للبيع في
الـخــارج والتأكد من مصدرها وطريقة
خروجها من بلدها األصلي ،باإلضافة
إلى نشر جداول القطع املسروقة لحظر
بيعها في صاالت املزادات العاملية».
أمام لبنان مسار طويل وصعب من أجل
استعادة آثاره املسروقة .بدءًا من العثور
على القطع املنهوبة في الدول واملتاحف
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ــإثـ ـب ــات مــوط ـن ـهــا
ً
األصـلــي ،وصــوال إلــى استعادتها بشكل
ن ـهــائــي .قـضـيــة تـتـطـلــب مـتــابـعــة حثيثة
من أجــل استعادة قطع أثرية وجــدت في
ربوع لبنان آالف السنني قبل أن تسرقها
مــافـيــات استغلت فـتــرة الـحــرب الرتـكــاب
جرائمها .فهل ينجح لبنان في استعادة
آثاره املسروقة بعدما فشل في محاسبة
سارقيها؟

القطع األثرية المستعادة
2018

استرجاع فــأس مــن البرونز كانت معروضة للبيع على موقع  Stands of Timeفي الواليات
املتحدة األميركية.

2017

استرجاع رأس الثور وأربعة تماثيل رخامية أخرى مصدرها موقع أشمون األثري
من نيويورك.

2015

استرداد قطعة زجاجية من كندا.

بني أعوام 2009 - 1991

استرداد ثمانية تماثيل رخامية مصدرها موقع أشمون األثري من أوروبا.
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رأي

رأي

ُ
َ
َ
مخانيث اليسار

ّ
«الفتح» الروسي ألوكرانيا
نايف سلوم *
إذا ك ــان ــت ال ـ ـحـ ــرب «اس ـ ـت ـ ـمـ ــرارًا ل ـل ـس ـيــاســة
بوسائل أخرى» ،بوسائل عنيفة ،حسب قول
ّ
منظر الـحــرب الـبــروســي الشهير ك ــارل فون
كالوزفيتز في كتابه «فن الحرب» ،فإن األمر
لم ينته هنا ،بل يجعل الحرب أكثر غموضًا
لجهة التكتيكات واالستراتيجيات والخطط
املعتمدة .يكمن الغموض في قول كالوز فيتز
في كلمة «استمرار» ،مع أن الحرب عبارة عن
قطيعة في شكل الوسائل وقفزة من السلم
تشتعل نار الحرب تغدو
إلى العنف .فعندما ّ
الـسـيــاســة إرادة متحققة فــي أرض امل ـيــدان.
والغزو والعنف ليسا أمـرًا عرضيًا ،بل هما
ّ
قابلة (ولدة) التاريخ كما قال ماركس.
واألج ـ ــدى عـلــى مـسـتــوى ال ـع ـبــارة ال ـق ــول :إن
السياسة تزيل الحرب وتظهر على صورتها
سياسة حربية ،سياسة بوسائل عنيفة غير
دي ـب ـلــومــاس ـيــة ،وت ـك ــون ال ـح ــرب ه ــي الـشـكــل
األعلى للسياسة وتحقيقها الدموي العنيف.

المفارقة في تسمية هذا الغزو بـ«المهمة
الخاصة» فبقدر ما هي محدودة بقدر ما
نتائجها عامة وعالمية االرتدادات
وهــذا ال يزيل الغموض ال عن السياسة وال
عن الحرب وتكتيكاتها.
ض ـمــن ه ــذه ال ـص ـعــوبــة امل ـف ـهــوم ـيــة ،وضـمــن
ه ــذا ال ـغ ـمــوض الـتـكـتـيـكــي ،ي ـنــدرج «ال ـغــزو»
ال ــروس ــي ألوك ــرانـ ـي ــا ،أو «ال ـف ـت ــح» ال ــروس ــي
ب ـل ـغــة الـ ـع ــرب وال ـع ـث ـم ــان ـي ــن ف ــي ال ـع ـصــور
ال ــوسـ ـط ــى .وحـ ـت ــى حـ ــن غ ـ ــزا األوروبـ ـ ـي ـ ــون
اإلس ـب ــان والـبــرتـغــالـيــون فـجــر الـتـبــرجــز في
أوروبــا الغربيةّ ،
للتو أميركاّ ،
سموا غزوهم
( )conquestلها فتحًا (فتح أميركا واكتشاف
العالم الجديد 1492م) .سيشكل العثمانيون
والـ ـع ــرب واألورب ـ ـيـ ــون م ــع مـعـضـلــة املـســألــة
اليهودية في أوروبا الشخصيات الفاعلة في
سياسة القرن العشرين .والــافــت أن إخــراج
األوروب ـيــن للعرب مــن األنــدلــس سنة 1492
ترافق بمرسوم «طرد اليهود» الذين رفضوا
التحول إلى املسيحية.
ّأم ــا «الـفـتــح» الــروســي ألوكــرانـيــا فليست له
ســاب ـقــة ال ع ـلــى م ـس ـتــوى الـتـكـتـيــك وال على
مـسـتــوى ال ـتــاريــخ ال ـعــاملــي ،وإن ك ــان بعض
املـحـلـلــن ي ــرى فـيــه «اس ـت ـع ــارة» م ــن الـحــرب
الـ ـس ــوري ــة املـ ــديـ ــدة« ،اس ـ ـت ـ ـعـ ــارة» ت ــأخ ــذ فــي
حسابها احتواء الخصم ،وتخفيض نقمته
حتى التالشي ،ومعاودة الضربات وإعطاءه
فرصًا للنهوض من جديد ،وفرصًا لالنتقام
ُ
الجزئي واملوضعي (إغراق الطراد موسكفا،

(أ ف ب)

ّ
وردة الـفـعــل الــروس ـيــة ال ـف ــات ــرة) ،خــاصــة أن
الـخـصــم يـحـظــى بــدعــم م ــن أطـ ــراف إقليمية
ودولـ ـي ــة بـشـكــل م ـك ـشــوف س ــاف ــر ،م ــا يعطي
شرعية إلعادة الضرب من جديد.
ّ
وك ـم ــا شــك ـلــت أوك ــران ـي ــا وج ــورج ـي ــا مـخـبـرًا
ك ـي ـمــاويــا وب ـيــولــوج ـيــا ل ـل ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
ّ
فـ ـق ــد ش ــكـ ـل ــت س ـ ــوري ـ ــا مـ ـخـ ـتـ ـبـ ـرًا ع ـس ـك ــري ــا
وديبلوماسيًا روسيًا ،حيث اختبرت روسيا
أسلحتها
ف ــي ه ــذه ال ـح ــرب امل ــدي ــدة جـمـيــع
ّ
ال ـجــديــدة م ــن ط ــائ ــرات وص ــواري ــخ مجنحة
بعيدة املدى وقاذفات استراتيجية ودبابات

وس ـفــن حــربـيــة وغ ـيــرهــا ،كـمــا أن ـهــا وضـبــت
ديبلوماسية نشطة وذكية مع كل من إيران
وتــركـيــا وإســرائـيــل ودول الخليج العربية،
كما ّأسست لشراكة استراتيجية مع الصني
خ ــال ال ـحــرب الـتـجــاريــة بــن األخ ـي ــرة وبــن
الواليات املتحدة .ونشطت عسكريًا في ليبيا
وعلى شرفها نشطت ديبلوماسيًا مع مصر
والجزائر.
هكذا اعتمد ال ــروس «لعبة القط مــع الـفــأر»،
أو الـ ـلـ ـع ــب ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــرب إلخـ ـ ـم ـ ــاد ال ـخ ـص ــم
وتـعـطـيـلــه تــاريـخـيــا .حـيــث ت ـضــرب الخصم

وتـتــركــه ينجو أو يـفـ ّـر م ــرة أول ــى ثــم تـعــاود
الـضــربــات ،هكذا حتى يفقد الخصم القدرة
على الحركة وينطفئ كنار خامدة .وباعتبار
أن أوك ــرانـ ـي ــا س ــاح ــة لـ ـلـ ـص ــراع األمـ ـي ــرك ــي-
الغربي مع روسيا ،فقد بدأت روسيا غزوها
(مهمتها الـخــاصــة) فــي أوكــرانـيــا .واملفارقة
فــي تسمية ه ــذا ال ـغــزو بــ«املـهـمــة الـخــاصــة»
فـبـقــدر مــا هــي م ـح ــدودة ب ـقــدر مــا ّ نتائجها
عــامــة وعــاملـيــة االرتـ ـ ــدادات ،حيث أث ــرت على
األميركيتني للنظام
شكل الهيمنة والقيادة ّ
اإلمبريالي الرأسمالي ،وأثرت على إمدادات

ال ـطــاقــة وأس ـع ــاره ــا ،وع ـلــى إمـ ـ ــدادات القمح
والسماد ،وكشفت بالفعل عن سمة أساسية
في الرأسمالية االحتكارية وهي التضخم أو
ارتفاع األسعار املترافق مع فــرط في عرض
السلع أو البضائع .كما أنها قد كشفت عن
أمـ ــر ب ــال ــغ ال ـخ ـط ــورة ع ـلــى م ـس ـتــوى الــوعــي
بأوهام اإلمبريالية الرأسمالية ،وهي فقاعة
الـقـطــاعــات االفـتــراضـيــة وشــركــاتـهــا الـثــريــة،
وتـظـهــر كــم ك ــان ال ـغــرب اإلمـبــريــالــي مصابًا
بــال ـغــرور والـعـنـجـهـيــة الــدول ـيــة بـخـصــوص
قـ ـط ــاع ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـح ـق ـي ـق ــي (الـ ـط ــاق ــة

وال ـغ ــذاء) ،حيث ظـهــرت روسـيــا خــال «فتح
أوكــرانـيــا» على أنـهــا «امل ــول الـعـمــاق» ليس
ألوروبـ ــا وح ـســب ،بــل ولـلـعــالــم أج ـمــع ،وذلــك
ع ـلــى م ـس ـتــويــات :ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
والقمح والسماد والوقود النووي واملعادن
األساسية للصناعة األوروبية وغير ذلك.
الـتـكـتـيــك ال ــروس ــي ف ــي غ ــزو أوك ــران ـي ــا يـقــوم
َ
على ط ْرق الحديد مرات متتالية مع توقفات
مــؤق ـتــة ث ــم مـ ـع ــاودة الـ ـض ــرب ح ـتــى تـســويــة
امل ـعــدن ب ـ ــاألرض ،وإذا ت ـجــاوز األم ــر الــوقــت
املحدد ّ
تمت تسوية املدينة باألرض .ونتيجة
ّ
هذه املعاودة والترددات رأينا بعض املحللني
ّ
يتحدثون عــن انتكاسات فــي تـقـ ّـدم الجيش
ال ـ ــروس ـ ــي ،وت ـغ ـي ـي ــر ف ــي ال ـخ ـط ــط ال ـحــرب ـيــة
والتكتيكات ،على سبيل املـثــال االنسحاب
م ــن ح ـ ــول ك ـي ـيــف وخ ــاركـ ـي ــف وت ـشــرن ـي ـهــف
وتشرنوبل بعد التطويق لفترات محدودة.
فإضافة إلى مشاغلة جميع القوى املسلحة
األوكرانية ،كان تكتيك «الضربات املتعددة»
واالنسحاب ثم معاودة الضرب هو السائد
منذ بداية املعارك وبإقحام قــوات محدودة.
وذل ــك على عكس التكتيك األملــانــي الكاسح
فــي الـحــرب العاملية الثانية ،حيث اجتاحت
الـ ـق ــوات بــول ـنــدا ف ــي ي ــوم وفــرن ـســا ف ــي ي ــوم.
لكن هــذا األس ـلــوب «الـكــاســح» يسمح الحقًا
للخصوم بمعاودة تنظيم املقاومة والهجوم
وت ـح ـط ـي ــم قـ ـ ــوة ال ـ ـ ـغـ ـ ــزاة ،وهـ ـ ـ ــذا م ـ ــا حـصــل
ألملــانـيــا ال ـنــازيــة بـعــد ع ــام  1943مــع تنظيم
الــروس هجومًا مضادًا بالتزامن مع دخول
األميركيني على درب الحرب.
ألوك ــران ـي ــا يــرى
إن امل ـتــابــع لـلـغــزو ال ــروس ــي ّ
أه ـ ــداف ال ـغ ــزو واض ـح ــة تـتـمــثــل ف ــي «ف ـتــح»
أوكرانيا وتحويلها من مدى حيوي للغرب
وأميركا إلى مدى حيوي لروسيا في مواجهة
ال ـغــرب ،وه ــذا يقتضي نــزع ســاح وتسليح
أوكــرانـيــا ،وتصفية قواتها املسلحة (أرض
منزوعة السالح والسياسة) ،وهو ما ّ
عبرت
عنه الديبلوماسية الروسية بالقول بتحرير
أوكــران ـيــا مــن ال ـنــازيــن ال ـج ــدد ،وأن الـحــرب
هــي ضـ ــد-آزوف ( .)Anti-Sfobodaسفوبودا
براياتها السود والحمر رمز النازية.
كـ ــان احـ ـت ــال ش ـب ــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم وضـ ّـم ـهــا
إلـ ـ ــى االت ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــروس ـ ــي سـ ـن ــة  2014هـمــا
«املـ ــرجـ ــوسـ ــة» ،م ــرج ــوس ــة روسـ ـي ــا ف ــي بـئــر
الـغــرب الـعــدوانــي التي استخدمتها لقياس
ردة فعل الغرب وتركيا ســواء على مستوى
الـعـقــوبــات أو شكل ال ــرد .واملــرجــوســة حجر
يــرب ـطــه الـ ـب ــدوي ب ـح ـبــل وي ــرم ـي ــه ف ــي الـبـئــر
ُ
ّ
املعطلة ليستطلع وجود املاء ،كما تستخدم
املرجوسة لخلط ماء البئر وتركه يصفو.
كان استرجاع شبه جزيرة القرم إلى السيادة
االتحادية الروسية «بروفا جنرال» من أجل
مباشرة «الفتح الروسي» ألوكرانيا الحقًا.
* كاتب سوري

ّ
زيارة بايدن وقمة طهران :زمام المبادرة بيد محور المقاومة؟
ماهر الطاهر *
أث ــارت زي ــارة الــرئـيــس األم ـيــركــي جــو بــايــدن
للمنطقة الكثير مــن الـنـقــاش وال ـجــدل حــول
أه ــداف ـه ــا ون ـتــائ ـج ـهــا ،فـشـلـهــا أو نـجــاحـهــا،
خاصة عندما تم الحديث عن مشاريع لبناء
ناتو عربي وناتو شرق أوسطي يضم الكيان

إن زيارة بايدن ،على الصعيد
الفلسطيني ،كانت لصالح الكيان
اإلسرائيلي بشكل كامل
اإلسرائيلي وبعض الــدول العربية ملواجهة
إيران.
ال شــك أن زي ــارة بــايــدن للكيان اإلســرائـيـلــي
وزيــارتــه لبيت لحم لفترة قصيرة وانتقاله
بعد ذلــك إلــى السعودية ومشاركته في ّ
قمة
جــدة قد أظهرت مجموعة من االستنتاجات
والوقائع يمكن تلخيص أبرزها بما يلي:

على الصعيد الفلسطيني
أكـ ــدت ه ــذه ال ــزي ــارة أن إدارة ب ــاي ــدن ال تقل
خطورة عن إدارة ترامب ،إن لم تكن أخطر ،في
سعيها الحثيث لتصفية الحقوق الوطنية
للشعب الفلسطيني وتحويل قضية فلسطني
إلــى قضية ذات بعد اقـتـصــادي ومـســاعــدات
مــالـيــة ي ـقـ ّـدم فيها بـعــض الـفـتــات ،منها 200
مليون دوالر لـ«األونروا» و 100مليون دوالر
ف ــي ق ـطــاعــات ص ـح ـيــة ،م ــع ال ـع ـلــم أن أمـيــركــا
والغرب ّ
قدما إلى أوكرانيا مليارات الدوالرات
خالل أربعة أشهر.
لــم يـتـعــامــل الــرئ ـيــس األم ـيــركــي مــع القضية
الفلسطينية كـقـضـيــة ت ـح ـ ّـرر وط ـنــي لشعب
ي ـعــانــي أق ـس ــى أنـ ـ ــواع االحـ ـت ــال وال ـ ـعـ ــدوان،
وعـنــدمــا تـحـ ّـدث عــن قناعته بحل الــدولـتــن،
أضاف أن هذا الحل بعيد ويصعب تحقيقه،
وه ــذا يعني أن ــه ي ـمــارس كــل أش ـكــال الـخــداع
والتضليل لتقزيم وتهميش قضية فلسطني
وإفساح املجال للكيان اإلسرائيلي وإعطائه
امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت لــاس ـت ـي ـطــان وال ـت ـهــويــد
والسيطرة الكاملة على الضفة والقدس.
ولـ ــذلـ ــك ،فـ ــإن زي ـ ـ ــارة بـ ــايـ ــدن ،ع ـل ــى الـصـعـيــد
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـن ــي ،كـ ـ ــانـ ـ ــت لـ ـ ـص ـ ــال ـ ــح ال ـ ـك ـ ـيـ ــان
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اإلسرائيلي بشكل كامل ،وكــان على السلطة
الفلسطينية أن ترفض استقباله ألنــه أظهر
ك ــل االس ـت ـخ ـف ــاف ب ـح ـق ــوق ش ـع ــب فـلـسـطــن
وتفاخر بكونه صهيونيًا بامتياز.

على الصعيد اإلقليمي والدولي
زيــارة بايدن لم تحقق أهدافها بإقامة حلف
«ن ــات ــو ع ــرب ــي» ،أو ش ــرق أوس ـط ــي ،ملــواجـهــة
إي ــران ،وكــانــت نتائجها ألسـبــاب عــديــدة ،من
ّ
أهمها تنامي قوة محور املقاومة والتنسيق
الفاعل بني أطرافه وقدرته على خلق قواعد
اش ـت ـب ــاك ج ــدي ــدة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ل ــم يـشـهــدهــا
الـكـيــان اإلســرائـيـلــي فــي مــراحــل ســابـقــة ،وقد
كــان محور املـقــاومــة هــو الحاضر األكـبــر في
هذه الزيارة.
إن خ ـطــاب سـمــاحــة الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه،
في توقيته ومعانيه ،والذي ترافق مع زيارة
ب ــاي ــدن ،قــد ّ
وج ــه رســالــة واض ـح ــة ،لـيــس إلــى
ك ـي ــان االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ـق ــط ،ب ــل إلــى
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،عندما ّ
تحدث
بــوضــوح شديد عــن حقوق لبنان فــي البحر
واسـ ـتـ ـخ ــراج الـ ـغ ــاز و«ك ـ ــاري ـ ــش» و«م ـ ــا بـعــد

كاريش» ،وأن الحرب في نهاية املطاف خيار
أشــرف مــن الــرضــوخ .وهنا ال بــد مــن العودة
إل ــى الـ ــوراء لـتــأكـيــد حـقــائــق تــاريـخـيــة تـقــول:
ب ــأن ت ـحــريــر ج ـن ــوب ل ـب ـنــان ع ــام  2000دون
قـيــد أو شــرط والـتـصــدي الـبـطــولــي لـلـعــدوان
اإلســرائ ـي ـلــي ف ــي ت ـمــوز ع ــام  2006وإح ـبــاط
ّ
ّ
شكل نقطة ّ
تحول تاريخي
أهدافه ،كل ذلك قد
واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ت ــرت ــب عـلـيـهــا
مخططات ومشاريع الشرق األوسط
إسقاط
ّ
الجديد الــذي بشرت به في حينه كونداليزا
رايس خالل حرب تموز وخالل املجازر التي
كان يقترفها الكيان الصهيوني ضد األطفال
والنساء والبنى التحتية في لبنان.
ل ـقــد جـ ــاءت زي ـ ــارة ب ــاي ــدن لـلـمـنـطـقــة ف ــي ظل
تـحــوالت عاملية كـبــرى ،وفــي ظــل الـحــرب في
أوك ــران ـي ــا ب ــن أم ـيــركــا والـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة من
ج ـه ــة ،وروسـ ـي ــا م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،وفـ ــي ظل
ّ
وتقدم الصني
تراجع اإلمبراطورية األميركية
وروسيا والهند وإيــران ،واالنتقال من نظام
الهيمنة واالستفراد األميركي في العالم إلى
نظام عاملي جديد.
لـ ـق ــد اض ـ ـطـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي لـ ــزيـ ــارة
السعودية واللقاء مع ولي العهد السعودي

بـعــد كــل مــا قــالــه أث ـنــاء حـمـلـتــه االنـتـخــابـيــة،
وذل ــك ب ـهــدف مـعــالـجــة أزم ــة ال ـطــاقــة وزي ــادة
إن ـت ــاج ال ـب ـت ــرول .وس ـمــع كــامــا ح ــول زي ــادة
ً
إنـتــاج النفط وص ــوال إلــى  13مليون برميل،
ّ
ل ـكــن املـعـلــومــات ت ـقــول إن الـسـعــوديــة أقـســى
ما يمكن أن تنتجه هو  11,5مليون برميل،
وقــد جــرى اتصال بني ولــي العهد السعودي
والرئيس بوتني تم التأكيد خالله أن زيــادة
االنتاج تتم ضمن إطار منظمة «أوبك».
وب ـع ــد زي ـ ــارة الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي للمنطقة،
قمة ّ
انعقدت ّ
َ
معاني
هامة في طهران ،حملت
ّ
ع ـم ـي ـقــة ف ــي تــوق ـي ـت ـهــا ون ـت ــائ ـج ـه ــا ،وج ـه ــت
رسـ ــائـ ــل واض ـ ـحـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
والكيان اإلسرائيلي ،أبرزها:
إن عـ ـص ــر الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وف ـ ــرض
ّ
اإلمالءات قد ولى إلى غير رجعة ،وأن حديث
الــرئ ـيــس ب ــاي ــدن ع ــن أن أم ـيــركــا سـتـبـقــى في
املنطقة لـكــي ال يـحــدث ف ــراغ لـصــالــح الصني
وروسيا وإيران لم يعد له معنى ألن املنطقة
ال تعيش حالة من الفراغ وأن شعوب املنطقة
هــي التي ستقرر مصيرها وليس الــواليــات
املتحدة والكيان اإلسرائيلي .إن قمة طهران،
في توقيتها ونتائجها ،جاءت لتعطي رسالة

واض ـح ــة بـ ــأن زم ـ ــام امل ـ ـبـ ــادرة ه ــي ب ـيــد قــوى
املقاومة وشعوب املنطقة ،وكانت سوريا هي
الحاضر األكبر في هذه ّ
القمة ،خاصة في ظل
وجود وزير خارجيتها في طهران ،حيث تم
الـتــأكـيــد عـلــى خ ــروج ال ـق ــوات األمـيــركـيــة من
ســوريــا واملنطقة وأن وحــدة أراض ــي سوريا
وسـيــادتـهــا خــط أحـمــر ال يمكن امل ـســاس بــه،
كما تم البحث الجدي في عنوان التهديدات
التركية للقيام بعملية عسكرية في الشمال
السوري ومخاطر مثل هذه العملية.
بعد ّ
قمة طهران ،أقدم الكيان اإلسرائيلي على
ع ــدوان جديد على األراض ــي الـســوريــة سقط
نتيجته عدد من الشهداء والجرحى ،ما يؤكد
حــالــة الـقـلــق اإلســرائـيـلــي الـشــديــد مــن نتائج
هــذه ّ
القمة وانعكاساتها على األوض ــاع في
عموم املنطقة.
خالصة الـقــول :إن زمــام املـبــادرة فــي املنطقة
وال ـ ـعـ ــالـ ــم لـ ــم ي ـع ــد ب ـي ــد الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية وحلفائها.
* مسؤول العالقات الدولية في «الجبهة الشعبية
لتحرير فلسطني»

رضا الشيخ خليل *
َ َ ِّ
َ
ُتنبئنا كتب الف َرق ّ
بأن خالفًا َ
ّ
ٌ
ضرب من
اإلسالمية ُومتكلميها في ُحكم ُمرت ِكب الكبيرة .والكبيرة
وقع بني املذاهب
ِ
ِ
الذنوب َو َ
ّ
(منها القتل والزنى والسرقة وعقوق الوالدين وأكل الربا
النبوي
الحديث
في
أو
الكريم
القرآن
في
بيانها
رد
ً
ّ
ِّ
والعذاب األليم .ولذاّ ،ميز املتكلمون املسلمون بينها وبني الذنوب األخرى (الصغائر)
والشرك) مرفقة بالوعيد
الشديد ً ّ
ّ
التي وجدوا أنها ،وإن كانت َّ
محرمة ،أقل عذابًا في الدنيا واآلخرة.
ُ
واملسألة ،كما هو معروف ،من ُك َبريات مسائل الكالم والعقيدة عند املسلمني .والظاهر ّأن َّأو َل َمن َ
أحدث الكالم فيها
َ
ُ
ّ
ُ
هذا القول ،في
صاحب
كان بعض ِف َرق الخوارج الذين تشددوا في عقاب ُمرت ِكب الكبيرة وحكموا ِبك
فرهَ ،مع ما ي ِ
ُ َ
ئصال»ّ ِ .
أحيان كثيرة ،من ُ
ولكن خصومهم من املعت ِزلة ،وإن
الحكم بالقتل أو النفي أو ما شابه من أحكام «االس ِت
ٍ
ّ
ّ
الوردية التي ُت َ
سبغ عليهم– وجدوا
–وذلك على ّالعكس من ّالصورة
األحكام
في
دين
املتشد
من
العادة
في
أيضًا
كانوا
ّ
َ َ ً ُ
ّ
ّ
ُ
السياسية آنــذاك) .كما أنهم لم
مذهبهم (وترقيهم املطرد في ُسلم السلطة
ب
ناس
ت
ال
»
ة
حش
«ط
ج
الخوار
كم
ح
في
ِ
ِّ َ ُ
املوقف ّ
ّ
(واألبدي عند بعضهم)
الخوار َج على وقوع العذاب األليم
فوافقوا
ئة،
رج
امل
ق
لفر
والسطحي
اللي
يستسيغوا
ِ
ِ
ّ
ّ
ُملرتكب الكبيرة ما لم َي ُتب ،ولكنهم َ
عدلوا عن القول بـأنه «كافر» إلى القول بأنه «فاسق» .وهذه من مشهورات ما
ُ
َ
ّ
ُيحكى عنهم ِمن القول بـ«املنزلة ُبني املنزلتني» التي تعد من «أصولهم الخمسة».
َ
َ
َ
َ
َ َّ
ّ
وقد َ
جسر» على
جاء َمن تندر بعد ذلك على املعت ِزلة في ُحكمهم هذا فدعاهم َ«مخانيث الخوارج» ،ألن املعتزلة «لم ت ِ
ّ
ّ
ّ
القول بقول الخوارج وهي مع ذلك تدعي أن حكمها في هؤالء متقدم على الحكم املتساهل ُ
للمرجئة.
ُ
ُّ َ
َ
َ
نزل ٍة بني
والن َكتة التي ها ُهنا ليست في التعيير «الجندري» ،بل في ّأن «الخنثى» هو/هي
بالضبط من يقع في «م ِ
َ
ُّ
ُ
َ
الجنسني .وال َ
عيب في والدة اإلنسان خنثى؛
املنزلتني» ،فال يعد في الذكور وال في اإلنــاث ،بل في َبــرز ٍخ ما بني
َ
ّ
ّ
املعتزلة بهذا اللفظ عـ َ
ـاب عليهم أنـهــمَ ،مــع قولهم باالختيار فــي األفـعــال ،أبهموا موقفهم من
لكن َمــن َسـ ِـخـ َـر مــن
ّ
ومجرد تالعب ّ
لفظي بني معاني الكفر والفسق .وهذه الحال
مرتكب الكبيرة بما يجعله ،من وجهة نظره ،بال طائل
املعتزلي ليست فريدة ،ففي سياق آخــرُ ،دعـ َـي ُاملعتزلة أنفسهم ،ألسباب شبيهة بما ّ
ّ
تقدم،
في الحكم على الفكر
ُ ّ
ُ
خصومهم من األشاعرة
التعييب إلــى غيرهم ،إذ ُدعـ َـي
ـذا
ـ
ه
وانتقل
الفلسفة».
ثة
خن
«م
أو
الفالسفة»
ب
ً
ـ«مخانيث ُ
ّ
ّ
َّ ُّ
َ
قصروا عن أن يكونوا معتزلة كاملني ،ومع ذلك فإنهم لم يمحضوا الت َسن َن محضًا
هم
ألن
وذلك
لة»،
عتز
امل
«مخانيث
ِ
َّ َ
والسلف.
كما عند جمهور علماء الحديث
َََ
والحال هذهّ ،
ّ
فإن التشبيه ينطبق على حركات ّ
وسياسية كثيرة نصادفها في واقعنا ونجدها وقد انخنثت
فكرية
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الحقيقة وليسوا
الجذرية
مواقفها على الرغم من ادعائها
والثورية والتغييرية (واملعتزلة كانوا حركة سياسية في َ َ ُ
َ
ّ
مجرد مذهب ع ّ
ّ
قدي ،نعم لم ّينجحوا في التحول إلى «طائفة») .وعلى سبيل الطرفة ،فقد جرى مثل هذه الكلمة
ّ
بالفعل في كتابات بعض النقاد ،فرأيت بعضهم قد ّ
السياسية املعاصرة بـ«مخانيث
سمى عــددًا من الحركات
ّ
اإلسالميني» ،ولوال الرقابة الذاتية ّ
لسميتهم.
■■■
َ
ّ
ّ
َ
ّ
تصفحت الوجوه التي بتنا نألف صورها ،وال ّ
االفتراضية ،فإنك لن ت ِجد
سيما على صفحات الفضاءات
وأنت ّلو َ
ّ
ّ
َ
والكالم ،والفلسفة والتصوف ّوالعرفان .وال إشكال
والعلم ،والفقه
خانيث» في الفكر والسياسة ،والفن ِ
اليوم إل «امل ّ َ
ُ
ّ ُ َ
ّ
ارت ِك َ
«كبيرة»
ت
ب
ما
وكل
»،
ساق
عن
ف
ش
«ك
ما
كل
ولكن،
دة،
ومتعد
كثيرة
روافد
من
املعرفة
في
رء
امل
ب
يتشر
أن
في
َ َّ ِ
ٍ
ُ
ُ َّ
َ
في ّ
ينصر الحق وال يخذل
وجدت بعضهم يخرج من بني الصفوف وينأى بجانبه ،وقد خن َث موقفه بما «ال
حينا،
َ
الباطل».
َ
فاعتبر ِبـ َ«مخانيث اليسار» على وجه الخصوص.
وإن شئت االعتبار
ِ
َ
ّ
ّ
فإنني أيضًا ال ّ
أعبر عن َول ٍه باليسار وال عن رغبة بغسله بتنقيته
وكما أنني ال أنافح عن الخوارج وال عن املعتزلة،
ّ ً
ً
ُ
َ
ّ
من شوائبه .ولكن املرء يشتاق فعال إلى زمن الوضوح َ
ّ
اإلسالمي ُيجا ِلس ّاملاركسي مثال ويتجادالن على
–يوم كان
أرض صلبة .لكن ،ليس َث َّم َة اليوم ّإل املخانيث .هؤالء الذين دأبوا على التلفيق في كل شيء ُ
وهم ينسبون أنفسهم
ٍ
ً
ّ
ّ
بأنه قد ّزلــت له قـ ٌ
ُ
ـدم ّ في هذه النسبة ،فإنه ُيــردف قائال ومستغفرًا لنفسه:
يشعر أحدهم
زورًا إلى اليسار .وحني
«اليسار األوروبـ ّـي»! واليسار األوروبــي –أعـ ّـزك الله– ليس إل املنتج االستهالكي (الخالي من الغلوتني ّربما) الذي
َ
ّ
ّ
الغربية في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وذلك بعد سنوات من «التكرير والفلترة» وتنقية األدبيات
تروجه املناهج
ُ
ّ
اليسارية من ّكل ما هو ثوري ومناهض لالستعمارية ،واستبداله بخطاب اله ّ
القشرية واملحافظة على البيئة
ويات
بما ال ّ
يضر منظومة رأس املال وال يعارض حمالت الغزو واالنقالبات األميركية.
َ
وك َوت َو َ
ّ
الغربية بعد أن َّ
عيه نظريات نهاية التاريخّ ،ثم
دجنه سقوط جدار برلني
هذا اليسار الذي تسمح به الرقابة
التوابني» كما يصفهم إبراهيم األمني– الذين ّ
–«اليساريني ّ
ّ
ارتدوا على أعقابهم بعد
تمظهر لدينا في آالف الناكثني
واالجتياحات.
النكسات
فشلهم في مواجهات
َ
ّ
وإن َت ّ
َ
وسألت بعض اليسار عن رؤيته للبالد وال ّ
ّ
في أوج َ األزمة ،فإنه سيعاجلك
أننا
ما
سي
اللبناني
املستوى
نز َلت إلى
َ َ
ُ
َ
َ َ َ
َ
ّ
الشاملة» ،وما أشبه ذلك من تركيبات .تراك عزيزي لم تثقف في هذه الكتب التي
ِبترجومة «الدولة املدنية» أو «العلمنة
ِ
َ
ّ
ّ
ّ
تتلوها علينا ّأي ضرب من ضروب «االشتراكية»؟ أليس من الغريب أن ال َ
واليساريني في
تسمع ِمن ت ِركة الشيوعيني
ٍ
ّ
ّ
ّ
التشاركي وحقوق الطبقة العاملة؟ أم أنك حريص على استرضاء
االشتراكية واملجتمع
إلى
االنتقال
لبنان شيئًا عن
ُ َ ََ
الحمرا؟
»
ة
أ
نج
ؤ
«م
من
والرفيقات
الرفاق
ِ
ّ
َ«ع ّ
قالنيو» هذه البالد من َ
سار ّيي املنظمات الدولية وعلما ِن ّيي الجامعات األميركية ،ال يعرفون ّأي شيء عن مبادئ
ي
ِ ّ
والثروة ،ألنها ستطاول ُحكمًا كثيرًا من عوائلهم أو ستقضي على أحالمهم في «االتحاد
مثل إعادة توزيعَّ الدخل ّ
َ
املنظمات األممية .ولم َيرد في خاطرهم ،ولو على سبيل التساؤلّ ،
مشاريع
عن
شيء
أي
والترقي» الوظيفيني في
ِ
َ
ّ
ّ
ّ ّ
الوطنية ،ألنها ستعني أنه سيكون عليهم أن يلتقوا بطلب األحياء الفقيرة الذين ال يرطنون مثلهم
مثل بناء الجامعة
ّ
ّ
أميركية ،وال يشاركونهم فهمهم العميق لـ«إدارة املجال».
باإلنكليزية وبلكنة
ً
ّ
حساسيتهم
ولسنا ننتظر منهم أصال أن يستحضروا في تفكيرهم الذين قاتلوا إسرائيل في الجنوب ،ففي النهاية
ُ
اإلسالميني قديمةّ .
ّ
اإلمبريالية األميركية ال تعيي َمن يبحث عن مآثرها في الحروب والدمار .غير ّأن
ولكن
تجاه
ِّ
ّ
«يسار االستعمار» ال يعرف عن ذلك كل ِه شيئًا ،وال ّ
يهمه اليوم سوى التنظير لـ«إمبريالية الصني» (وبعضهم لديه
اإليرانية!) ،وليس له سوى التعاطف مع قضايا قومية كئيبة يرضى عنها ّ
ّ
ّ
السيد األميركي.
نظريات حول اإلمبريالية
َ
وارد أن تكون عندهم مضرب املثل في النضال اليساري والثوري.
في
ليست
حتمًا
فهي
كوبا،
مثل
دولة
ّأما
ً
ً
ّ
ّ
ّ
عابرة ِفي ّ
االستراتيجية
السياسية .العناوين الرنانة والرؤى
ماهية الحركات
واستحضار «النموذج» ليس مسألة
ّ
الرأسمالية ووظيفتك انتشالهم
العريضة ال تدخل إلى وجدان الناس باملحاضرات (إذا كان هؤالء الناس ضحايا
من براثنها) ،بل بالنموذج الذي ستع ُد الناس به ،وبالحياة التي يجدون ّأنك تعيشها .ومهما َ
ناديت بالشعارات ،فإنّ
ِ
َََ َ
ٌ ّ
أمور كلها ستفضح «النموذج»
طريقة عيشك ومستوى رفاهيتك َومهوى فؤادك ومهبط أفكارك ومختلف أقرا ِنك
ً ّ
ُ َ
ّ
بابك.
الحقيقي الذي يدور في خلدك .إن
كانت ُالصني كبيرة جدًا لتصلح للمقايسة ،فهذه كوبا وفنزويال وبوليفيا ِب ِ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
شكلي .ومراعاة الشعور املرهف
جوهري ،وال
اللبناني ُبكرة وأصيال لن يسهم في إحداث ّأي فرق
شتم النموذج
ّ
ّ ّ ّ
ُ
واللسان» في املشرق ،والخوف من تذكيره بأنه
يظن أنه
لسليل َ«مرقد العنزة» الذي ما انفك
«غريب الوج ِه ِ
ِ
واليد ّ
ّ
ينتمي إلى شعوب هذه املنطقة لن يعودا على ّ
أقصى اليمني ِمن حيث ال يدري.
إلى
باالرتداد
إل
يساري
خطاب
أي
مي َته ّ
املدعاة ،ال بل َ
ونسي أو تناسى ُأ َم ّ
ّ
َ
وربما أسوأ ما في اليسار في بالدنا ّأنه َ
بات يعيب
بأكثريته « ِل ْبنا ِني»،
بقي
ً
ّ
ّ
ّ
«إسالميتها» ،ويريدها أن ّ
تجتر خطابه حول «ائتالف سلطة الطوائف» ،فهذا بزعمه أشد
مثال على املقاومة
جذرية
ّ
في صراعها مع الصهيونية.
ّ
هؤالء لم يفهموا ّأن «تعبئة الجماهير واستنهاض القوى العاملة ّ
ّ
األوليغارشية» لن تكون إل عندما
وهز عروش
ً
اللبنانيني ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والفرنسيات ،وأن معترك الحياة
كالفرنسيني
والكوبيات ال
كالكوبيني
بأن عليهم أن يعيشوا ،مثال،
تصارح
ّ
الحريرية السياسية ،سيكون أقــرب إلى الحال في فنزويال ال في
الــذي يجب أن يخوضوا فيه ،إن أرادوا استبدال
ّ
حتى ال نثقل على بعضهم فنقول دمشق ال هونغ كونغّ ،
اإلمارات ،هذا
وغزة ال ُد َبي ،وإيران ال السويد.
َ
ّ
ّ
َ
َ
ّ
معهم؛ ِفإن
ج
ب
(الحقيرة)
اإلمبريالية
أ
عب
ت
ن
مم
هم
وال
محضًا
اليسار
يمحضوا
لم
هؤالء
أن
نعرف
وأنت،
ولكننا ،أنا
ِ ِ
َ
ُ
لم يكونوا مخانيثه ،فما تراهم يكونون؟
* باحث لبناني
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العالم

العالم

ّ
أعادت قطر ْ
وصل خيوط تواصلها المباشر مع بعض الفصائل المسلحة في الشمال السوري ،في ما يبدو تمهيدًا للعب دور أكبر على األرض في
سوريا
ّ
المرحلة المقبلة ،بما يتوافق مع الدور السياسي الذي تؤديه الدوحة في عرقلة الجهود الجارية إلعادة دمشق إلى مقعدها في «جامعة الدول
العربية» .ويأتي ذلك بعدما دخلت اإلمارة الخليجية الصغيرة في خالف مع تركيا منذ مطلع العام الحاليّ ،
األخيرة بمحاولة تحجيم دور
قيام
ه
مرد
َ
ّ
«اإلخوان ًالمسلمين» في المعارضة .وعلى رغم ما ُّتكتسبه الخطوات القطرية األخيرة من طابع المزاحمة العلنية ألنقرة ،إل أن األخيرة ال تبدو إلى اآلن
ممتعضة من ذلك ،إن لم تكن ترى فيه وسيلة للتخفف من أعبائها المالية في الشمال

تقرير

بعيون تركية:
مجزرة دهوك
ٍ
«نقطة انكسار» ألنقرة

ٌ
إلى الشمال:
عودة
ْ

قطر تفتح
ْ
خزنتها للفصائل
عالء حلبي
في خطوة يمكن النظر إليها على أنها
محاولة قطرية إلعادة ّ
مد اليد بشكل
مباشر إلــى الشمال الـســوري ،دخلت
ّ
الــدوحــة على خــط الـخــافــات الــدائــرة
ح ــال ـي ــا ب ــن ح ــرك ــة «أحـ ـ ـ ــرار الـ ـش ــام -
القطاع الشرقي» املدعومة من «هيئة
ت ـح ــري ــر ال ـ ـشـ ــام» (ج ـب ـه ــة ال ـن ـص ــرة)،
و«الفيلق الثالث» التابع لـ«الجيش
ال ــوط ـن ــي» ،املـ ـك ـ َّـون م ــن ف ـصــائــل ع ـ ّـدة
قامت أنقرة بهيكلتها ،في ريف حلب
الشمالي .وكان زعيم «تحرير الشام»،
أبــو محمد الـجــوالنــي ،ال ــذي يسيطر
َّ
ع ـلــى إدل ـ ــب ،ت ـمــكــن م ــن فـ ـ ْـرض نفسه
ضــابــط أم ــن لـشـمــال حـلــب ،الخاضع
ل ـس ُّـي ـطــرة «ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي» ،إث ــر
توغل ّ
قواته في محيط عفرين دعمًا
ل ـ ــ«أحـ ــرار الـ ـش ــام» ،ل ـت ـفــرض الـحــركــة
شــروطـهــا وتـسـتـعـيــد مــواقـعـهــا أمــام
أن ـظ ــار ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي ال ـ ــذي وقــف
ِّ
متفرجًا .وجاءت االشتباكات الدامية
َ
َ
َّ
بني الفصيلني ،والتي توسع نطاقها
ل ـي ـصــل إل ـ ــى م ـح ـيــط م ــدي ـن ــة الـ ـب ــاب،
ب ـع ــد شـ ـه ــور مـ ــن ت ـم ـل ـمــل ت ــرك ــي مــن
ارتفاع فاتورة الرواتب التي تدفعها
ّ
صــائــل امل ـســل ـحــة ف ــي ريــف
أن ـق ــرة لـلـفـ ُّ
ح ـلــب ،وت ـعــثــر ج ـهــودهْــا فــي تشكيل
ّ
تضمن توحيد
هيكلية مؤسساتية ُّ
تلك الفصائل .وهو تعثر يرجع ،في
جــانــب م ـنــه ،إل ــى م ـح ــاوالت األخ ـيــرة
املستمرة ْ
ّ
فرض نفسها والتزاحم في
مــا بينها على مـ ّـد الـنـفــوذ ومحاولة
اسـتـنـســاخ تـجــربــة ال ـج ــوالن ــي ،ال ــذي
ُ
خف تركيا إعجابها به ألسباب
لم ت ِ

َ ُّ
بإدلب،
عديدة ،أبرزها تحكمه املطلق ّ
و«االك ـ ـت ـ ـفـ ــاء الـ ــذاتـ ــي» الـ ـ ــذي يـحــقـقــه
لـنـفـســه عـبــر سـيـطــرتــه عـلــى مفاصل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد فـ ــي ّ مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرت ــه،
األمـ ــر الـ ــذي ي ــوف ــر ع ـلــى أن ـق ــرة ج ــزءًا
من املصاريف الكبيرة التي تدفعها
بشكل شهري.
وحاولت تركيا ،أكثر من مـ ّـرة ،خالل
الـ ـع ـ َ
ـام ــن امل ــاض ـ َـي ــن ،ال ـض ـغ ــط عـلــى
فصائل ريف حلب عن طريق تأخير
رواتب مقاتليها أو حتى تخفيضها،
بـ ـه ــدف دف ـع ـه ــم إل ـ ــى االن ـ ـخ ـ ــراط فــي
م ـ ـ ـشـ ـ ــروع تـ ــوح ـ ـيـ ــد ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ،مــن
دون أن ت ـصــل إلـ ــى نـتـيـجــة مـقـبــولــة
ت ـ ِّ
ـؤم ــن لـهــا أوض ــاع ــا أمـنـيــة مناسبة
إلتـمــام مشاريعها السكنية لتوطني
ّ
الــاج ـئــن ،ف ــي ظ ــل االن ـف ــات األمـنــي
وعمليات الخطف واالغتيال
املتزايد،
ّ
التي لــم تتوقف .وعقب االشتباكات
األخيرة بني «أحرار الشام» و«الفيلق
َّ
ال ـثــالــث» ،وب ـعــد أن تـمــكــن الـجــوالنــي
مــن إنهائها ،قطعت تركيا تمويلها
َ
للفصيلني ،كـنــوع مــن الـعـقــاب لهما،
ً
وفــي مسعى منها لتخفيف األعـبــاء
ّ
املالية عن كاهلها ،في ظل الضغوط
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة امل ـ ـ ـتـ ـ ــزايـ ـ ــدة ع ـل ـي ـه ــا.
والظاهر أن الدوحة أرادت استثمار
ً
ه ــذه ال ـفــرصــة أي ـض ــا ،مـسـتـفـيــدة من
عــاق ـت ـهــا امل ـت ـي ـنــة ب ـ ــ«أحـ ــرار ال ـش ــام»
و«هـ ـيـ ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـ ـش ـ ــام» و«ف ـي ـل ــق
الشام» (التنظيم املدعوم من اإلخوان
ّ
شرع
املسلمني بشكل مباشر ،والذي ّ
األب ــواب أم ــام تحرير الـشــام للتوغل
فـ ــي ري ـ ــف ح ـ ـلـ ــب) ،فـ ــي مـ ـح ــاول ــة م ـ ّـد
نفوذها إلى جماعات أخرى.

ال يبدو ،حتى اآلن ،أن ّ
ثمة قلقًا تركيًا من محاولة قطر استعادة نفوذها في الشمال السوري (أ ف ب)

وبحسب مـصــادر ميدانية معارضة
ت ـح ـ ّـدث ــت إلـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،فـ ـ ّـإن وفـ ـدًا
قطريًا أجــرى لقاءات مع ممثلني عن
«ال ـفــرقــة ال ـثــال ـثــة» و«أحـ ـ ــرار ال ـش ــام»،
ّ
ب ـهــدف ح ــل اإلش ـك ــال الـقــائــم بينهما
ّ
لالقتتال ،مقابل مغريات
ووضع حد ْ
تضمن استمرار ْ
صرف
مالية كبيرة
رواتــب شهرية لنحو  30ألف مقاتل،
انقطاع ،علمًا أنه
من دون تأخير أو
ّ
ُّ
َيصعب التأكد من مدى دقة هذا الرقم
ّ
بـسـبــب تـشــعــب الـفـصــائــل واخ ـتــاف
مستمر ّ
ّ
جراء عمليات
أعدادها بشكل
ّ
ّ
املستمرة ،غير أن
ل
والتكت
االنشقاق
َ
ّ
امل ــؤك ــد أن م ــا ي ـفــوق ثـلــثــي املـقــاتـلــن
ّ
الذين سيتم تمويلهم بشكل مباشر
يـتـبـعــون ل ـ ـ «أحـ ـ ــرار الـ ـش ــام» .وأك ــدت
املـ ـص ــادر أن ال ــوس ــاط ــة ال ـق ـطــريــة في
طــريـقـهــا إل ــى ال ـن ـج ــاح ،بــاالس ـت ـفــادة
م ــن ال ـض ـغــوط املــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
يعيشها «الفيلق الثالث» على وجه
ال ـت ـحــديــد ،ب ـعــد أن حـصـلــت «أح ـ ــرار
الشام» على دعم مالي من الجوالني

ْ
ّ
ت ـمــك ـنــت م ــن خ ــال ــه م ــن دفـ ــع روات ــب
امل ـق ــات ـل ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ـكــافــآت
ُ
ـف
وت ـعــوي ـضـ
ـات ،وه ــي أمـ ــوال لــم تـخـ ِ
ّ
املـ ـ ـص ـ ــادر ش ــك ـه ــا فـ ــي أن م ـص ــدره ــا
ال ــدوح ــة أيـ ـض ــا .ورأت ف ــي ال ـخ ـطــوة
َ
مزاحمة غير مباشرة لتركيا،
القطرية

الخطوة القطرية
الجديدة تأتي بعد
نحو أربعة أشهر على
عملية هيكلة
أجرتها تركيا
لـ«االئتالف» المعارض

أيام دامية جديدة :السويداء ال تستقرّ
السويداء  -األخبار

ً
ال تزال األنباء متضاربة حول مصير
راجــي فلحوط ،الــذي يقود مجموعة
ّ
ُّ
مسلحة افتعلت أخـيـرًا تــوت ـرًا أمنيًا
ْ
في محافظة السويداء ،بعد خطفها
خـمـســة أش ـخــاص مــن مــديـنــة شهبا.
ّ
وع ـل ــى رغ ــم مـ ـح ــاوالت ال ـت ـهــدئــة ،إل
أن ف ـص ـيــل «ح ــرك ــة رج ـ ــال ال ـك ــرام ــة»
ّ
ّ
سـ ــارع إل ــى ش ــن ه ـجــوم مـســلــح على
م ـق ـ ّـرات فـلـحــوط ،بــدعـ ٍـم مــن الــرئــاســة
ّ
للموحدين ال ــدروز ،والتي
الــروحـيــة
ّ
ّ
وجهت بإطالق مكبرات الصوت في

ّ
ّ
ّ
ركزت ّ
بالمؤسسة األمنية الرسمية (من الويب)
المنصات الموالية للمعارضة على ارتباط فلحوط
سردية

بـلــدة الـقــريــا مـســاء ال ـثــاثــاء ،إسـنــادًا
للمعركة عـلــى «ع ـصــابــات اإلجـ ــرام».
َ
استخدم فيها
ولــم تـ ُـدم املعركة التي
ّ
الطرفان قذائف الهاون والرشاشات
ً
الـ ـثـ ـقـ ـيـ ـل ــة ،طـ ـ ــويـ ـ ــا؛ إذ س ـ ــرع ـ ــان مــا
انـ ـتـ ـه ــت ب ــاقـ ـتـ ـح ــام م ـ ـنـ ــزل ف ـل ـح ــوط،
وع ــدد مــن املـبــانــي السكنية األخ ــرى
فــي قــريــة عتيل فــي الــريــف الشمالي،
وســط َســريــان معلومات عــن اعتقال
املـ ـسـ ـتـ ـه ـ َـدف وثـ ــاثـ ــة مـ ــن ع ـن ــاص ــره،

ّ
لــم تــؤكــدهــا «حــركــة رج ــال الـكــرامــة»،
ُ
ليبقى مآل الرجل غامضًا.
وب ـل ـغ ــت ح ـص ـي ـلــة االشـ ـتـ ـب ــاك ــات 17
ّ
ً
قـ ـتـ ـي ــا م ـ ــن املـ ـس ــلـ ـح ــن واملـ ــدن ـ ـيـ ــن،
إض ــاف ــة إلـ ــى  35جــري ـحــا غــالـبـ ّـيـتـهــم
مـ ــن امل ــدنـ ـي ــن .وب ـح ـس ــب م ـع ـلــومــات
«األخ ـبــار» ،فــإن املخطوفني الخمسة
الــذيــن كــانــوا فــي مـقـ ّـر إقــامــة فلحوط،
ج ــرت إعــادت ـهــم إل ــى ذوي ـه ــم ســاملــن،
لكن الظاهر أن انتهاء هذا الفصل من
االقتتال لن يقفل الباب على مسلسل
االخـ ـ ـت ـ ــاالت األم ـن ـي ــة الـ ـ ــذي تـعـيـشــه
محافظة السويداء .ذلك أن جرائم ِمن
ِمثل القتل والسرقة والخطف وقطع
الطرقات ،ليست محصورة بفلحوط
ً
وف ـص ـي ـل ــه ،ف ـض ــا ع ــن أن ال ـف ـصــائــل
ّ
املسلحة التي ّ
تقدم نفسها على أنها
حــام ـيــة امل ـحــاف ـظــة ،ال ت ـبــدي ال ـتــزامــا
ّ
وتتصرف على أنها جهة
بالقانون،
ّ
ّ
«وصــائـيــة» على الـســكــان .وإذ ركــزت
ّ
املنصات املوالية للمعارضة
سردية
ّ
ع ـل ــى ارتـ ـ ـب ـ ــاط ف ـل ـح ــوط ب ــامل ــؤس ـس ــة
األم ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ،ع ـلــى اع ـت ـبــار أنــه
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ومـ ـح ــاول ــة السـ ـتـ ـع ــادة الـ ـ ـ ــدور الـ ــذي
ّ
ت ـخــلــت ع ـنــه األخـ ـي ــرة خ ــال األعـ ــوام
َ
َّ
املــاض ـيــة ،حـيــث ت ـح ــول الــدعــم املــالــي
الـقـطــري إل ــى مـشــاريــع يـتـ ّـم تنفيذها
ّ
تحت إشراف وإدارة منظمات تركية،
مــن بينها «ال ـهــال األح ـمــر الـتــركــي»
و«إدارة الكوارث والطوارئ التركية -
آفاد» (.)AFAD
وت ــأت ــي ال ـخ ـطــوة ال ـق ـطــريــة ال ـجــديــدة
بـعــد نـحــو أرب ـعــة أش ـهــر عـلــى عملية
هيكلة أجــرتـهــا تــركـيــا ّل ــ«االئ ـتــاف»
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــارض ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـم ــث ــل ال ــواجـ ـه ــة
املعارضة ،حيث
السياسية للفصائل
ِ
ق ــام ــت بـتـخـفـيــض تـمـثـيــل «اإلخـ ـ ــوان
ُّ
املسلمني» ،والتخلص من شخصيات
َ
ّ
سياسية معروفة بتبعيتها املطلقة
ألطراف دولية .واستهدفت أنقرة ،من
خالل ذلكْ ،
بسط نفوذها املطلق على
َ
ُ
«االئتالف» ،وهو ما يبدو أنه لم يرق
الدوحة ،خصوصًا أن إعــادة الهيكلة
ّ
جـ ـ ــاءت ب ـع ــد أن ت ـمــك ـنــت ت ــرك ـي ــا مــن
َّ
اإلطــاحــة بمخطط قطري كــان يقوده

ّ
رئيس مجلس الــوزراء السوري املنشق،
رياض حجاب ،لتوحيد املعارضة ،حيث
منعت تــركـيــا ،وفــق تسريبات ملحاضر
اج ـت ـمــاعــات ضـ ّـمــت مـمـثـلــن ع ــن جـهــات
أم ـن ـيــة تــرك ـيــة وقـ ـ ــادة م ــن «االئ ـ ـتـ ــاف»،
األخـ ـي ــري ــن م ــن االن ـ ـخـ ــراط ف ــي م ـش ــروع
حجاب الــذي يهدف إلى العودة بالزمن
إل ــى م ــراح ــل ســابـقــة م ــن ت ــاري ــخ الـحــرب
ال ـس ــوري ــة ت ـج ــاوزت ـهــا أنـ ـق ــرة ،لـيـتـحـ ّـول
ّ
مجرد ندوة حوارية
املشروع الحقًا إلى
لم تسفر عن ّ
أي نتائج.
ّ
وال يبدو ،حتى اآلن ،أن ثمة قلقًا تركيًا من
محاولة قطر استعادة نفوذها امليداني
ّ َ ُّ
ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري ،ف ــي ظـ ــل ت ـحــكــم
أنـقــرة امليداني عبر وجــود قواتها على
األرض وتـبـعـ ّـيــة الـفـصــائــل املـطـلـقــة لها
«تحرير الشام» ،باإلضافة
وعلى رأسها ُّ
إلى استمرار تدفق الدعم املالي القطري
للمشاريع التركية القائمة ،ما يجعل من
ّ
مجرد
تمويل الــدوحــة بعض الفصائل
تخفيض لـلـنـفـقــات الـتــركـيــة فــي الــوقــت
الحالي.

ً
ق ــاد فـصـيــا ش ــارك فــي امل ـع ــارك ضـ ّـد
تنظيم «داع ــش» فــي الــريــف الشرقي
ّ
ل ـل ـس ــوي ــداء ،وامل ـج ـم ــوع ــات املـســلـحــة
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـم ــرك ــز ع ـل ــى أط ـ ــراف
الريف الغربي للمحافظة عام ،2018
فـ ــإن مـ ـص ــادر ح ـكــوم ـيــة دافـ ـع ــت ،في
ح ــدي ــث إلـ ـ ــى «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» ،بـ ـ ــأن ّ
«أي
م ـمــارســة غـيــر قــانــونـيــة لـفـلـحــوط أو
س ــواه ،جــرائــم يجب أن توضع تحت
سـقــف الـقــانــون ال الـ ُـعــرف املجتمعي
واالقـتـتــال الفصائلي ،وبالتالي فإن
أي شـخــص مــن ِقـ َـبــل ّ
نـبــأ اعـتـقــال ّ
أي
ّ
َ
ُ
جهة غير رسمية يعد جرمًا من ِقبل
ف ــاع ـل ـي ــه» ،داعـ ـي ــة ُم ـع ـت ـ ِق ـلــي فـلـحــوط
إل ــى «تـسـلـيـمــه لـلـجـهــات األم ـن ـيــة في
املحافظة ملساءلته ومحاسبته».
ووفقًا ملعطيات توافرت لـ«األخبار»،
َّ
ف ــإن مـصـيــر فـلـحــوط مـعــلــق اآلن بني
احـتـمـ َـالــنّ :
األول أن يـجــري تصوير
اعـ ـت ــراف ــات ل ــه ب ــارتـ ـك ــاب م ـم ــارس ــات
جرمية بتغطية من ّ
ضباط سوريني،
وم ــن ث ـ ّـم نـشــر ه ــذه االع ـت ــراف ــات قبل
تسليمه للسلطات السورية؛ والثاني

أن تـتـ ّـم تصفيته مــن ِقـ َـبـ ُـل معتقليه،
ومـ ـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ّـم ال ـ ـ ـقـ ـ ــول إنـ ـ ـ ــه قـ ـ ـت ـ ــل خـ ــال
ً
االش ـت ـبــاكــات .عـلــى أن ثـ ّـمــة احـتـمــاال
ثالثًا ال يبدو مستبعدًا ،وهو تسليم
فـلـحــوط وع ـنــاصــره إل ــى «الـتـحــالــف
ال ــدول ــي» ال ــذي ت ـقــوده أم ـيــركــا ،عبر
نقله إلى «قاعدة التنف» ،كما حدث
ّ
م ــع ج ـ ــودت حـ ـم ــزة ،ال ـ ــذي ُس ــل ــم من
ق َبل فصيل ّ
«قوة مكافحة اإلرهاب»،
ِ
َ
التابع لـ«حزب اللواء» ،قبل شهرين
من اآلن .والجدير ذكره ،هنا ،أن هذا
ّ
الفصيل دخل على خط االشتباكات
مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ل ـ ـيـ ــل أم ـ ـ ـ ــس ،ب ـ ـعـ ــد ف ـشــل
«رج ــال الـكــرامــة» فــي السيطرة على
ّ
مقرات فلحوط سريعًا ،وذلــك بدافع
االنتقام ملقتل قائده سامر الحكيم،
الذي قضى في عملية أمنية سورية
خ ـ ــال ال ـش ـه ــر املـ ــاضـ ــي .وف ـ ــي ب ـيــان
م ـق ـت ـضــب ،أع ـل ــن «الـ ـ ـل ـ ــواء» اش ـت ــراك
ّ
ثالث مجموعات من جناحه املسلح
ً
ّ
فــي املـعــركــة ،وب ــث تسجيال مـصـ َّـورًا
العتراف ثالثة من عناصر فلحوط،
بعد أن جرى اعتقالهم.

ال تزال مجزرة زاخو في
محافظة دهوك العراقية،
والتي يعتقد األكراد أنها
استثارت اهتمامًا عراقيًا
وعربيًا لكون ضحاياها
العرب ،تحوز اهتمامًا
ِمن ً
وتفاعال في األوساط
السياسية واإلعالمية
التركية .وإذ َيعتقد بعض
هذه األوساط أن ّرد الفعل
العراقي ،وعلى الرغم ّمن
أنه ال يزال مضبوطًا ،يؤشر إلى
نهج مختلف َفي التعامل،
من أن ما
فإن تحذيرات تبرز ّ
ْ
الشرخ
حصل يمكن أن يعزز ّ
بين أنقرة وبغداد ،ويمثل
«نقطة انكسار لتركيا في
العراق» ،بينما يعتقد آخرون
العالقات بين الجانبين
أن
َّ
ال تزال متحكمًا بها ،وأنه
ال يمكنها أن تسلك مسارًا
«انحداريًا» بسهولة
محمد نور الدين
عـلــى رغ ــم مــواصـلــة تــركـيــا عملياتها
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي ش ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق ،منذ
سـنــوات ،وإعــانـهــا مساحات واسعة
من األراضي العراقية «مناطق ّ
أمنية»،
ّ
إل أن الهجوم الــذي استهدف ،أخيرًا،
ّ
منتجعًا سـيــاحــيــا ف ــي مـنـطـقــة زاخ ــو
ال ـت ــاب ـع ــة مل ـحــاف ـظــة ده ـ ـ ــوك ،وس ـق ــوط
ّ
مــا ال يـقــل عــن تسعة قتلى وعـشــرات
الـ ـج ــرح ــى مـ ــن امل ــدنـ ـي ــن ،أثـ ـ ــار ردود
ف ـع ــل م ـخ ـت ـل ـفــة ،ه ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة .واك ـت ـفــت
املتعاقبة ،لغاية
الحكومات
ِ
العراقية ً
ّ
متفرجة على ما يجري
اآلن ،بالوقوف
استهداف تركي
في شمال البالد من
ٍ

ل ــ«ح ــزب ال ـعـ ّـمــال الـكــردسـتــانــي» ،كما
لو أن املعارك تجري في َبلد آخــرّ .أما
مسؤولو إقليم كردستان ،ف َلم ّ
يحركوا،
مــن جـهـتـهــم ،ســاكـنــا ،عـلــى اعـتـبــار أن
الـعـمـلـ ّـيــات تـجــري ض ـ ّـد فـصـيـ ٍـل كــردي
م ـع ــارض لـ ُـح ـكــم ْاألس ـ ــرة ال ـب ــارزان ـي ــة،
وهــو مــا يعطي دفـعــا ألنـقــرة ملواصلة
هجماتها .لكن ما جرى في زاخو أربك
حسابات تركيا ،وال سيما أن الواقعة
ق ــوب ـل ــت ب ـش ـبــه إجـ ـم ــاع ع ــراق ــي عـلــى
التنديد بها ،واملطالبة بــإصــدار قرار
ُ
لزم أنقرة بسحب قواتها العسكرية
ي ِ
مــن كــامــل األراض ــي الـعــراقـيــة ،وأيضًا
ب ـب ـيــان إدان ـ ـ ــةٍ أصـ ـ ــدره م ـج ـلــس األم ــن
الدولي ،من دون أن ّ
يسمي الجهة التي
تـقــف وراءه ،إذ اكـتـفــى بــالــدعــوة إلــى
َ
تعاون الحكومتني العراقية والتركية
ل ـت ـحــديــد املـ ـس ــؤولـ ـي ــات .بـ ـ ـ ــدوره ،دان
الرئيس التركي ،رجب طيب إردوغان،
الهجوم الــذي قــال إن الجيش التركي
«ال يمكن أن يقوم بمثله».
ومـ ــن ب ــن الـتـعـلـي ـقــات ال ـك ـث ـيــرة الـتــي
صدرت في أعقاب الحادثة ،رأى وهاب
جوشكون ،من جامعة دجلة التركية،
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى صـحـيـفــة «غــازي ـت ـيــه
دوار» ،أنه من الضروري جـ ّـدًا تحديد
املسؤولة عن الهجوم ،معتبرًا
الجهة َ
أنــه «إذا ثـ ُـبـتــت مسؤولية تــركـيــا ،فإن
ّ
العالقات مع العالم العربي ستتوتر
َ
حـتـمــا» .وت ـحـ ّـدث عــن احـتـمــالــن وراء
ّ
هذا العملّ :
«إما خطأ استخباري ،وإما
ُّ
تسلل إلــى داخ ــل الـجـيــش» .وبحسب
ُ
ّ
ج ـ ــوشـ ـ ـك ـ ــون ،ت ـ ـ ـبـ ـ ــن امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات أن
حصيلة الضحايا املدنيني للعمليات
العسكرية في شمال العراق بلغت ،في
السنوات األخيرة 138 ،شخصًا ،وهو
«رقم كبير» ،ولفت إلى أن وقوع العديد
من القتلى املدنيني في صفوف األكراد
لم ُيثر ّ
رد فعل ّ
جديًا ،لكن سقوط هذا
ِ
العدد من الضحايا من أصول عربية،
يـثـيــر حـفـيـظــة ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي .وق ــال
جــوشـكــون إن هـنــاك «تنافسًا شديدًا
ب ــن تــرك ـيــا وال ـ ـعـ ــراق ي ـت ـم ـحــور حــول
طـبـيـعــة ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة املـقـبـلــة،
والهجوم على زاخو ّ
ربما يفيد طهران
في تنافسها مع أنقرة».
مــن جهته ،وصــف بــال صـمـبــور ،من
جــام ـعــة ي ـلــديــريــم ب ــاي ــزي ــد ،م ــا حصل

بأنه «مـجــزرة» ،ورأى أن روايــة تركيا
ّ
«العمال الكردستاني» يقف
حــول أن
َ
ً
وراء الـعـمـلـيــة ،لــم تـ ِـجــد ص ــدى كبيرًا
في الواليات املتحدة وروسيا وإيران
وال ـع ــراق ،الفـتــا إل ــى أن مــوقــف بـغــداد
مختلف هذه ّ
املرة ،إذ يمكن أن يبعدها
أكـثــر عــن األت ـ ّـراك فــي املستقبل .وقــال
إنــه «كــان للسنة والشيعة في العراق
م ــوق ــف ش ـب ــه مـ ـ ّ
ـوحـ ــد ،ف ـي ـمــا حــرصــت
أربـ ـ ـي ـ ــل عـ ـل ــى ع ـ ـ ــدم ت ــأثـ ـي ــر الـ ـح ــادث ــة
ـرة»،
عـلــى ال ـعــاقــات بـيـنـهــا وب ـ ّـن أن ـق ـ ّ
رب ـمــا تمثل
مـعـتـبـرًا أن حــادثــة زاخ ــو
«ن ـق ـطــة ان ـك ـس ــار ل ـتــرك ـيــا ف ــي ال ـع ــراق
ل ـف ـتــرة ط ــوي ـل ــة» .وبـ ـخ ــاف ص ـم ـبــور،

لم ّ
يحرك مسؤولو
ألن
كردستان
ساكنًا،ضدّ
ّ
العمليات تجري
فصيل كردي معارض
ٍ
ُلحكم األسرة البارزانية

ال ي ـع ـت ـقــد ب ـي ـل ـغ ــاي دوم ـ ـ ـ ــان ،م ـنـ ّـســق
دراس ــات ال ـعــراق فــي مــركــز «أورس ــام»
للدراسات االستراتيجية ،أن العالقات
ال ـتــرك ـيــة  -ال ـعــراق ـيــة ت ــده ــورت ،كــون
الـبـلـ َـديــن حــريـ َـصــن على اسـتـمــرارهــا.
ووفـ ـ ــق الـ ـب ــاح ــث ،ه ـن ــاك أط ـ ـ ــراف غـيــر
مرتاحة للعالقات بــن أنـقــرة وبغداد
وتريد تعطيلها ،ولكن «بعد تشكيل
الجديدة ،ستمضي
الحكومة العراقية
َ
العالقات أقوى من ذي قبل ،والحكومة
العراقية تحتاج إلــى تركيا أكـثــر من
حاجتها إلى العراق».
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،شـ ـ ـ ّـدد ال ـس ـف ـي ــر ال ـتــركــي
الـســابــق والـنــائــب عــن «ح ــزب الشعب
الجمهوري» الحالي ،أونــال تشيفيك
أوز ،ع ـل ــى أن ع ـل ــى ت ــرك ـي ــا تــوض ـيــح
َّ
الــوضــع حـتــى ال تبقى مــتـهـمــة ،فيما
دعــا «ح ــزب الـشـعــوب الــديـمــوقــراطــي»

َ
ّ
ّ
رأى محللون أنه إذا ثبتت مسؤولية تركيا ،فإن العالقات مع العالم العربي ستتوتر حتمًا (أ ف ب)

ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي ،ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،إلـ ـ ــى االجـ ـتـ ـم ــاع
ال ـف ــوري ،واص ـفــا الـهـجــوم عـلــى زاخــو
بأنه «روبوسكي الثاني» ،في إشــارة
إلــى هجوم لطائرات «إف »16-تركية
عـ ـ ــام  2011عـ ـل ــى قـ ــريـ ــة روب ــوسـ ـك ــي
الكردية في محافظة شيرناك ،ومقتل
 34شـخـصــا .وق ــال نــائــب ال ـح ــزب عن
ديـ ـ ــار ب ـك ــر ،ه ــوش ـي ــار أوزص ـ ـ ـ ــوي ،إن
ُ
تركيا تواصل انتهاج سياسة اإلنكار
ّ
التي أصبحت سياسة الــدولــة ،إل أن
«ما ّ
يميز هذه الحادثة عن سابقاتها،
هو أن القتلى من العرب ،وهو ما خلق
ّ
ت ــوت ـرًا فــي ال ـع ــراق» ،مـعـتـبـرًا أن أصــل
ّ
املشكلة هو «عسكرة القضية الكردية»
ّ ٍّ
أي حل
فــي تركيا وخــارجـهــا ،وغـيــاب
ّ
تتغير النظرة إلى
لها .ورأى أنه «إذا لم
ّ
ّ
القضية الكردية ،ستستمر املجازر».
ّ
ّأما الكاتب فهيم طاشتكني ،فنبه إلى
أن نتائج العمليات العسكرية التركية
ف ــي شـ ـم ــال ال ـ ـعـ ــراق ل ـي ـســت ك ـم ــا هــي
َ
معلنة ،إذ تـ ّـم دفــع تركيا إلــى مواضع
ّ
حساسة دبلوماسيًا وتجاريًا .وانتقد
الكاتب املعارضة التركية ،معتبرًا أن
وقــوفـهــا إل ــى جــانــب الـحـكــومــة فــي ما
ّ
يتعلق بالعمليات العسكرية خــارج
ّ
الحدود ،يتطلب منها تقييمًا جديدًا
ومختلفًا.
وك ـ ـت ـ ـبـ ــت صـ ـحـ ـيـ ـف ــة «يـ ـ ـن ـ ــي أوزغـ ـ ـ ـ ــور
بــولـيـتـيـكــا» ال ـك ــردي ــة ،م ــن جـهـتــه ،أنــه
ف ـ ــي وقـ ـ ــت كـ ـ ــان ُي ـن ـت ـظ ــر فـ ـي ــه م ـ ــا إذا
كــانــت قـ ّـمــة ط ـهــران قــد أع ـطــت الـضــوء
األخـ ـض ــر إلردوغـ ـ ـ ــان ل ـي ـهــاجــم شـمــال
س ــوري ــا ،حــدثــت امل ـج ــزرة الـتــركـيــة في
ً
زاخ ــو ،مـشـيــرة إل ــى «أهـمـ ّـيــة أن يكون
ال ـق ـت ـل ــى مـ ــن ال ـ ـعـ ــرب ،ح ـت ــى يـنـتـفــض
املـجـتـمــع ال ـعــراقــي وال ـعــربــي ،ألن ــه لو
كــان القتلى مــن األك ــراد ملــا سمع بهم
أح ـ ـ ــد» .وانـ ـتـ ـق ــدت ال ـص ـح ـي ـفــة مــوقــف
قـيــادة إقليم كردستان الــذي يــرى أنه
ل ــوال وجـ ــود «ال ـع ـ ّـم ـ َـال الـكــردسـتــانــي»
فــي شـمــال ال ـعــراق ،ل ــا هــا ًجــم الجيش
الـتــركــي املنطقة ،متسائلة« :هــل كان
كردستاني عندما
هناك حــزب عـ ّـمــال
ّ
ارتكبت أنقرة املجازر بحق األكراد في
العشرينيات والثالثينيات؟ أفضل ٍّ
رد
على مجزرة زاخو هو مطالبة الجيش
التركي باالنسحاب الكامل من شمال
العراق».
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حرب إسرائيل الصامتة :إيران تستعيد المبادرة

مع إعالن إيران ،أخيرًا ،القبض
على شبكة عمالء يأتمرون بأوامر
«الموساد» اإلسرائيلي ،وكانوا يعتزمون
تفجير موقع ّ
حساس في محافظة
أصفهان ،يبدو أن الحرب الصامتة بين
الجانبين ّ ال تفتأ تتصاعد ،وخصوصًا
في ظل بلوغ المحادثات حول برنامج
إيران النووي حائطًا آخر مسدودًا .وإن
كانت طهران ّقد استطاعت تعطيل
تصميم الكيان
هذه العملية ،إل أن ّ ُ
ُ
اإلسرائيلي على المضي قدمًا في
استهداف المواقع ّ
الحساسة  -بهدوء
الطريقة األنجع
يبدو ،بالنسبة إليهّ ،
ّ
للحد من ّقدرات «عدوته» ،نظرًا إلى
كونها أقل تكلفة من الحرب المباشرة

طهران  -محمد خواجوئي
م ــع وصـ ــول امل ـح ــادث ــات ال ــرام ـي ــة إلــى
إحـيــاء االت ـفــاق ال ـنــووي اإليــرانــي إلى
ّ
تشتد املواجهة األمنية
مــأزق جديد،
وال ـع ـس ـكــريــة ب ــن إيـ ـ ــران وإس ــرائ ـي ــل،
يومًا بعد آخر ،وتنحو ً
منحى جديدًا.
َ
وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ت ـح ـ ّـدث ــت ط ـه ــران،
أخيرًا ،عن القبض على «شبكةٍ لعمالء
املـ ــوسـ ــاد» ف ــي الـ ـب ــاد ،ك ــان ــت تـعـتــزم
«تـفـجـيــر أح ــد امل ــواق ــع الـحـ ّـســاســة في
محافظة أصفهان» .وعلى رغم أنه لم
ّ
يتم اإلعــان عن اســم هــذا املوقع ،غير
أن منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم
وم ـ ــرك ـ ــز م ـع ــال ـج ــة ال ـ ـيـ ــوران ـ ـيـ ــوم فــي
أص ـف ـهــانُ ،يـعـتـبــران مــركـ َـزيــن َّ
مهمني
وحس َ
ّ
اسني يقعان في هذه املحافظة.
ّ
ونظرًا إلى سجل إسرائيل من األعمال
التخريبية ض ـ ّـد املـنـشــآت العسكرية
ّ
والنووية اإليرانية ،فإن أغلب الظن أن
َ
َ
املستهدف.
أحد هذين املوقعني كان هو
ُْ
وفيما لم تــدل إيــران بمعلومات حول
جنسية هؤالء األشخاص أو عددهم،
قادمني
فهي قالت إنهم دخلوا البالد ّ ً
مبينة أن
من إقليم كردستان العراق،

اقتراح أوروبي للتسوية النووية
اقترح وزير خارجية االتحاد األوروبي ،جوزيب بوريلّ ،أول من أمس ،مسودة تسوية في
شأن البرنامج النووي اإليراني ،داعيًا األطراف املشاركني في محادثات فيينا إلى قبولها
ُّ
نشرتها صحيفة «فايننشل
مقالة
لتجنب ما وصفه بأنه «أزمة ُخطيرة» .وكتب بوريل ،في
ّ
ٍّ
َ
تايمز» البريطانية ،أن الن ّص امل َ
اتفاق أعتبره
قترح «ليس اتفاقًا مثاليًا»ّ ،لكنه
«يمثل أفضل ّ
َ
ممكنًا ،بصفتي وسيطًا في املفاوضات» .وأشار إلى أن الحل املقترح «يتناول كل ّ العناصر
ّ
ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع األطراف بصعوبة» ،محذرًا من أنه
األساسية،
في حال رفضه «فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة».
ّ
ّ
«املنسق
وردًا على االقتراح ،كتب كبير املفاوضني اإليرانيني ،علي باقري ،على «تويتر»:
(جوزيب بوريل) شارك أفكاره في شأن إتمام املفاوضات .نحن أيضًا لدينا أفكارنا
ّ
الخاصة ،سواء من حيث الجوهر أو الشكل ،إلتمام املفاوضات» .في املقابل ،قال الناطق
ُ
باسم وزارة الخارجية األميركية ،نيد برايس ،إن واشنطن تراجع «مسودة التفاهم» التي
ّ
وسترد مباشرة على االتحاد األوروبي.
طرحها بوريل،
(األخبار ،أ ف ب)

«م ـت ـفـ ّـجــرات ش ــدي ــدة االن ـف ـجــار كــانــت
قد ُع ّبئت من ِق َبل هــذه املجموعة في
املوقع املنشود ،وكانت بضع ساعات
تـفـصـلـنــا ع ــن م ــوع ــد تـنـفـيــذ املــرح ـلــة
النهائية لعمليتهم اإلرهابية».
ّ
حتى اآلنّ ،
تعرضت مواقع عسكرية
ون ـ ــووي ـ ــة إ ُيـ ــران ـ ـيـ ــة ل ـ ـعـ ـ ّـدة ع ـم ـل ـيــات
تـ ـخ ــري ــب ،نـ ـ ِـسـ ــب ت ـن ـف ـي ــذ مـعـظـمـهــا
إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل .ب ـيــد أن األخـ ـي ــرة لم
ّ
تنف أب ـدًا ضلوعها فــي ّ
أي
تــؤكــد أو
ِ
ح ــادث ــة .وف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن عمليات
تخريب وهجمات سيبرانية وقعت
فــي الـكـيــان الـعـبــري ،اعـ ُـتـبــرت إج ـ ً
ـراء
ان ـت ـق ــام ـي ــا مـ ــن ج ــان ــب ال ـج ـم ـهــوريــة
َّ
تحدثت عنه
اإلسالمية ،وآخرها ما
صحيفة «يــديـ ّعــوت أح ــرون ــوت» من
أن هـجــومــا شــنــه قــراصـنــة إيــرانـيــون
ـدد مــن
ع ـل ــى م ــواق ــع إل ـك ـت ــرون ـي ــة لـ ـع ـ ٍ
املـ ـ ّ
ـؤس ـ ـسـ ــات اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة .وف ـي ـمــا
وضعت تل أبيب على جدول أعمالها،
تصميم عمليات تخريبية في إيران
 بـمــا فيها الـتـفـجـيــرات والـهـجـمــاتالسيبرانية ّ
ضد املنشآت العسكرية
َ
ّ
وال ـنــوويــة الـحــســاســة  ،-يـظـهــر أنها
َ
تعتبر هكذا إجــراءات قابلة للتنفيذ
ّ
أكـ ـ ـثـ ـ ــر م ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــن ه ـ ـ ـجـ ـ ــوم عـ ـسـ ـك ــري
ُ
مـكـلــف ،عـلــى َرغ ــم أنـهــا ت ــواص ــل ،في
الــوقــت ذات ــه ،ق ـ ْـرع طـبــول الـحــرب في
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام .وكـ ــان وزيـ ــر األم ــن
اإلســرائـيـلــي ،بيني غــانـتــس ،اعتبر،
حديثًا ،أن الحرب على إيران يجب أن
تكون الخيار األخيرّ ،
معبرًا عن أمله
في أن تدعم الواليات املتحدة خيارًا
ْ
من هذا النوع ،إن كان من الضروري

يبدو أن تل أبيب
استراتيجية
ستواصل
ّ
العمليات الخفية
والضربات المحدودة
ّ
ضد المنشآت اإليرانية

قواتها األمنية ّ
يبدو أن إيران ّتتجه نحو ترميم أداء ّ
للحد من تكرار هذه الحوادث (أ ف ب)

اللجوء إليه.
في املقابل ،يبدو أن إيران ،وبعد بضع
عمليات تفجير وتخريب وقعت في
ّ
منشآتها العسكرية والنووية ،تتجه
ن ـح ــو ت ــرم ـي ــم أداء ق ـ ّـواتـ ـه ــا األم ـن ـيــة
ّ
ـذه الـ ـ ـح ـ ــوادث؛
ل ـل ـح ــد مـ ــن ت ـ ـكـ ــرار هـ ـ ـ ُ
ّ
ف ـفــي ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،ن ــح ــي رئـيــس
جهاز استخبارات الحرس الثوري،
حـســن طــائــب ،مــن منصبه بـعــد 13
ّ
َ
توليه ّإي ــاه ،فــي مــا اعتبره
عامًا مــن ّ
ًّ
كثيرون مؤشرًا دال في هذا السياق.
ل ـك ــن ص ـح ـي ـفــة «إي ـ ـ ـ ــران» الـحـكــومـيــة
ّ
تحدثت ،قبل ّأيام ،عن «فشل نموذج

التخريب» ،على اعتبار أن «التدابير
الـكـفـيـلــة بــالـتـحـصــن األم ـن ــي داخ ــل
إيـ ـ ـ ــران ،والـ ـت ــي ت ـ ـ ــوازي ال ـن ـج ــاح فــي
امل ـي ــدان الــديـبـلــومــاســي فــي املنطقة،
ّ
قلصت من قدرات الكيان الصهيوني
وزادت من الحصانة األمنية بهامش
يمكن التعويل عـلـيــه» .وأضــافــت أن
«اإلش ـ ـ ـ ــراف األمـ ـن ــي واالس ـت ـخ ـب ــاري
عـلــى جـمـيــع امل ـج ــاالت الـحـيــويــة في
الكيان الصهيوني ،بلغ نقطة أصبح
معها ممكنًا إل ـحــاق أضـ ــرار مـ ّ
ـدمــرة
ّ
بأي
نقطة في الكيان»ُ .
ٍّ
مواز ،تتضاءل فرص إحياء
على خط
ٍ

االت ـفــاق ال ـن ــووي ،يــومــا بـعــد ي ــوم ،فيما
ّ
ّ
تتحرك إيران بسرعة في اتجاه تسجيل
َت ُّ
قدم في برنامجها النووي .وفي هكذا
وضع ،فإن دوافــع إسرائيل القلقة دائمًا
مــن تـحـ ُّـول «عـ ّ
ـدوتـهــا» إلــى دولــة نووية،
ازدادت ل ـل ـق ـيــام ب ـع ـم ـل ـيــات ت ـخــري ـب ـيــة.
وفـ ــي اآلونـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة ،أم ـ ــاط مـسـتـشــار
اإلسالمية،
املــرشــد األعـلــى للجمهورية
ّ
كمال خــرازي ،اللثام عن القدرات الفنية
ّ
اإليرانية ُ
متحدثًا
لصنع السالح النووي،
ع ــن جــاهــزيــة بـ ــاده الس ـت ـهــداف العمق
االستراتيجي اإلسرائيلي ،في حــال ّ
تم
ّ
الحساسة.
استهداف املنشآت اإليرانية

ول ــم ت ـمـ ّـر ســاعــات عـلــى ه ــذا الـتـصــريــح،
حـتــى دع ــا رئـيــس األركـ ــان اإلســرائـيـلــي،
أفـيــف كــوخــافــي ،إلــى ض ــرورة اسـتـعــداد
الكيان ملواجهة ُّ
توسع البرنامج النووي
ً
ّ
اإليراني ،قائال إن جيش االحتالل يجهز
ّ
نفسه بشكل جــاد ملهاجمة الجمهورية
اإلسالمية ولـ«التعامل مع ّ
أي طارئ».
ّ
من جهتهم ،يذهب بعض املحللني إلى
اإليرانيني من اإلدالء
أن هدف املسؤولني
ّ
بتصريحات كهذه ،يتمثل في إبــداء رد
فعل على التوقيع على «إعــان القدس»
الـصــادر ّإب ــان زي ــارة الرئيس األميركي،
ج ــو ب ــاي ــدن ،إل ــى امل ـن ـط ـقــة ،وإبـ ـ ــراز ق ـ ّـوة
ُ ّ
الردع اإليرانية .وتعزز تقديرات وسائل
اإلع ـ ــام ال ـقــري ـبــة م ــن ال ـح ــرس ال ـث ــوري،
ّ
تتحدث عن إربــاك إسرائيلي في
والتي
مواجهة االعـتــراف اإليــرانــي بالحصول
ّ
الفنية العالية في القطاع
على القدرات
ً
مستندة في ذلــك إلــى وجهات
الـنــووي-
ِ
نظر بعض أعضاء األحزاب اإلسرائيلية
امل ـع ــارض ــة وال ـقــائ ـلــة ب ــأن زي ـ ــارة بــايــدن
كانت عقيمة  ،-انطباعات هذه الفئة من
ّ
املحللني.
ف ــي امل ـقــابــل ،ف ــإن تـصــريـحــات كــوخــافــي
ُ
امل ـن ـط ــوي ــة ع ـل ــى تـ ـه ــدي ــدات ،اســتـكـمـلــت
ب ـع ـب ــارة «م ـ ــن امل ـ ـ ّ
ـرج ـ ــح» ،وس َـ ــط تــأك ـيــد
ّ
«عــدم االستعجال الزمني» لشن هجوم
عسكري ،خصوصًا أن الواليات املتحدة،
وف ـق ــا ل ـل ـك ــام ال ـص ــري ــح الـ ـ ــذي أدلـ ـ ــى بــه
الرئيس األميركي في إسرائيل ،ال تزال
تنوي مواصلة جهودها الديبلوماسية
إلحـ ـي ــاء االتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي .وبـ ـن ـ ً
ـاء على
ما تـقـ َّـدم ،تــرى مجموعة من الخبراء أن
توقيع «إعــان القدس» وتقديم مشروع
لبناء تحالف للدفاع الـجــوي اإلقليمي
ّ
ّ
ض ـ ّـد إيـ ــران ،يـشــكــان أجـ ــزاء مــن الخطة
األميركية البديلة ملا بعد فشل املحادثات
النووية غير املباشرة ،والتي ال تحظى،
ه ــي األخـ ـ ــرى  -ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــاض ــر ،-
ـص ـف ــة ال ـ َـع ـ َـج ـل ــة ف ــي م ـج ــال الـعـمـلـيــات
بـ ِ
ُ
أكبر بهدف
بشكل
طرح
ت
بل
والتنفيذ،
ُ
الـضـغــط عـلــى إيـ ــران لـلـمـضـ ّـي ق ـ ُـدم ــا في
امل ـفــاوضــات .لكن يـبــدو ،فــي اآلن نفسه،
ُ
أن ت ــل أب ـي ــب س ــت ــواص ــل اسـتــراتـيـجـيــة
ّ
الخفية والضربات املحدودة
العمليات
ض ـ ـ ّـد املـ ـنـ ـش ــآت ال ـع ـس ـك ــري ــة والـ ـن ــووي ــة
ّ
اإليرانيةْ ،
ّ
متدرجة وأقل تكلفة.
بوصفها

ّ
فرصة سانحة لتفاهمات إقليمية جدية
وليد شرارة
ليس مــن املبالغة اعـتـبــار رفــض ال ــدول الخليجية
ّ
يضمها
والعربية تشكيل «ناتو شرق أوسطيًا»،
ً
وإسرائيل ،بقيادة أميركية ،ملواجهة إيــران ،فشال
مل ـحــاولــة إدارة ج ــو ب ــاي ــدن إق ــام ــة «ن ـظ ــام إقليمي
جــديــد» ،بعد سلسلة إخـفــاقــات أميركية إلنشاء
مثل هذا النظام منذ نهاية الثنائية القطبية والحرب
ضد العراق فــي .1991يشير مــارك لينش ،أستاذ
الـعـلــوم الـسـيــاسـيــة فــي جــامـعــة ج ــورج واشـنـطــن،
ّ
املتخصص في شؤون الشرق األوسط ،في مقال
ُ
نشر في الــ 26من هذا الشهر على موقع «فورين
أف ـيــرز» بـعـنــوان «الـنـظــام الـشــرق أوسـطــي الجديد
الـقــديــم» ،إلــى هــذه امل ـحــاوالت املتتالية ،والفاشلة،
ّ
واملــت ـص ـلــة ب ــرأي ــه ب ـمــا يـسـ ّـمـيــه «أس ــاط ـي ــر .1991
ّ
الحض على إقامة منظومة إقليمية بقيادة أميركية
هو جزء من الحمض النووي لواشنطن .وبشكل
ّ
خاص ،هناك جيل من صناع السياسة الخارجية
األميركية الذين يرون أن  ،1991والنظام اإلقليمي
الذي َ
تبلور في تلك الفترة ،هو النموذج الذي ينبغي
استنساخه .من السهل فهم أسباب ذلك .فالحقبة
التي تلت سقوط االتحاد السوفياتي هي مرحلة
أوج الريادة العاملية للواليات املتحدة… وقد َبذلت

إدارتــا بوش األب وكلينتون جهودًا طموحة لربط
املنطقة بالقطب اآلحادي األميركي وتحويلها إلى
منظومة إقليمية متناسبة مع مصالحه».
يستعرض لينش املـحــاوالت املــذكــورة ،بــدءًا بتلك
الـتــي بــاشــرهــا بـيــل كلينتون عـبــر رعــايــة «عملية
ال ـســام» الـتــي انطلقت فــي مــدريــد ،وال ـهــادفــة إلــى
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى «ش ـ ـ ــرق أوس ـ ـ ــط جـ ــديـ ــد» م ـنــدمــج
اقـتـصــاديــا واسـتــراتـيـجـيــا ،وف ـقــا ل ــرؤى شمعون
بـيــريــز ،م ــرورًا بـمـشــروع «إعـ ــادة صـيــاغــة الـشــرق
األوسـ ـ ــط» ،تـحــت غ ـطــاء «ال ـح ــرب عـلــى اإلره ـ ــاب»،
اس ـت ـنــادًا إل ــى نـظــريــات املـحــافـظــن ال ـج ــدد ،م ــرورًا
بسياسة «إعــادة الـتــوازن» التي زعــم بــاراك أوباما
ً
اعتمادها بني الدول الخليجية وإيران ،وصوال إلى
استراتيجية «الـضـغــوط الـقـصــوى» عـلــى طـهــران
التي ّ
طبقها دونالد ترامب ،و«اتفاقية أبراهام» التي
رعاها .لم تنجح جميع هذه املساعي ،على رغم ّ أن
السياقات الدولية واإلقليمية التي ّتمت في ظلها
كانت أكثر مالءمة للواليات املتحدة من السياقات
الراهنة ،ما يدفع لينش إلى االستنتاج بأن جهود
إدارة بــايــدن محكومة بالفشل ،ألنــه «أصـبــح من
غير املمكن إعــادة تنظيم الشرق األوســط الراهن
ّ
مــن ِقـبــل واشـنـطــن .فـقــادة هــذه املنطقة يفضلون
ال ــره ــان بــال ـكــامــل ع ـلــى م ــا ي ــرون ــه ع ــامل ــا م ـت ـعـ ّـدد

ّ
األقطاب ،وهو ما اتضح عبر رفضهم الوقوف مع
ّ
الواليات املتحدة وأوروبا ضد روسيا».
مــا ي ـبـ ّـرر ه ــذا االسـتـشـهــاد الـطــويــل بـمـقــال لينش
امل ـن ـش ــور ف ــي «فـ ــوريـ ــن أفـ ـ ـي ـ ــرز» ،الـ ـ ـص ـ ــادرة عــن
«مجلس العالقات الخارجية» ،هو أن األخير ُي ّ
عد
أحــد املنتديات الـهـ ّـامــة للنقاش االستراتيجي في
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وأن امل ـقــال امل ــذك ــور قــد عكس
ُ
ّ
املعنية بالشؤون الدولية
شكوك قطاع من النخب
فــي سياسة اإلدارة الحالية فــي الـشــرق األوس ــط.
الفكرة األهـ ّـم التي ينطلق منها هــؤالء ،هي أنــه لم
ً
ُّ
َيعد باستطاعة واشنطن التحكم بمنطقتنا؛ أوال
ألن ـهــا بــاتــت أض ـعــف م ــن ال ـس ــاب ــق .يـعـنــي ال ـكــام
ّ
املتقدم ،بالنسبة للدول التي راهنت على «الحماية
األمـيــركـيــة» ،أن املـقــاربــة «الــواقـعـيــة» الـتــي دفعتها
ّ
إلى ذلك ،ينبغي أن تحفزها على البحث عن سبل
ّ
للتوصل إلى
أخرى لضمان أمنها ،من خالل العمل
ّ
تفاهمات مع دول اإلقليم األخــرى ،وفي مقدمتها
إيران ،ومع القوى الدولية ّ
املعنية باستقرار املنطقة،
كالصني وروسـيــا .إصــرار الــواليــات املتحدة على
إنـشــاء حلف عسكري خليجي  -إسرائيلي ،هو
فنظرًا
بذاته عامل زعزعة لالستقرار في اإلقليمْ .
للصراع املحتدم بــن محور املـقــاومــة ،وفــي القلب
ّ
مـنــه إيـ ــران ،والـكـيــان الـصـهـيــونــي ،سـيـتــرتــب على

ّ
الدولي» يؤنب الحكومة:
«النقد
ّ
مصر

ال دعم إل بشروطنا

القاهرة  -األخبار
ل ــم ت ـك ــن م ـطــال ـبــة «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الـ ــدولـ ــي» ،ال ـح ـكــومــة امل ـص ــري ــة ،فــي
بيان رسمي ّأول مــن أمــس ،بإحراز
ّ
تقدم حاسم بشأن إصالحات مالية
وه ـي ـك ـل ـي ــة أعـ ـم ــق ل ـت ـع ــزي ــز الـ ـق ــدرة
التنافسية لالقتصاد ،وجعله أكثر
مـ ــرونـ ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة الـ ـص ــدم ـ ّـات،
ً
ّ
خ ـ ـطـ ــوة مـ ـف ــاجـ ـئ ــة ،فـ ــي ظـ ـ ــل ت ــرق ــب
ال ـص ـن ــدوق إصـ ــدار ق ـ ــرارات ال ت ــزال
الحكومة تماطل فيها ،ومــن بينها
ت ـخ ـف ـي ــض سـ ـع ــر ص ـ ـ ــرف ال ـج ـن ـي ــه،
والـ ـ ــوصـ ـ ــول إلـ ـ ــى سـ ـع ــر ع ـ ـ ـ ــادل ،مــع
تعزيز القطاع الخاص ،وفتح أبواب
االس ـت ـي ــراد ،وتـقـلـيــص دور الــدولــة
في السوقَ .
ويرهن «النقد الدولي»
امل ــوافـ ـق ــة ع ـل ــى قـ ــرض ج ــدي ــد بـتـلــك
الخطوات ،وسط محاولة السلطات
زي ــادة قيمة الـقــرض ليصل إلــى 10
مليارات دوالر ،من أجل ّ
سد الفجوة
ال ـت ـمــوي ـل ـيــة ال ـت ــي ارت ـف ـع ــت نـتـيـجــة
ال ـ ـحـ ــرب ال ــروسـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ـ األوكـ ــران ـ ـيـ ــة،
واض ـط ــرار مـصــر إل ــى اس ـت ـخــدام ما
بني  4و 5مليارات دوالر شهريًا من
االحتياطي النقدي لتعزيز الوضع
االقتصادي ،علمًا بأن قيمة الجنيه
ان ـخ ـف ـض ــت ب ـن ـح ــو  %25م ـن ــذ آذار
املاضي حتى اليوم.
صـ ـحـ ـي ــح أن ال ـ ـ ـص ـ ـ ـنـ ـ ــدوق ت ـ ـحـ ـ ّـدث
ع ــن ت ـح ـق ـيــق ات ـف ــاق ـي ـ ّـة «االس ـت ـع ــداد
االئـتـمــانــي» ،الـتــي ُوقـعــت مــع بداية
جـ ــائ ـ ـحـ ــة «ك ـ ـ ـ ـ ــورون ـ ـ ـ ـ ــا» ،وحـ ـصـ ـل ــت
بموجبها مصر على قــرض قيمته
 5.2م ـل ـي ــارات دوالر ،أه ــداف ـه ــا مــن
أج ــل مــواج ـهــة الـت ـحــديــات الـنــاجـمــة
ع ــن ال ـجــائ ـحــة ،ل ـكــن ي ـب ـقــى ال ـغــرض
األس ــاس ــي م ــن ال ــدع ــم ال ـع ـت ـي ــد ،هــو
اس ـت ـم ــرار ال ـح ـفــاظ ع ـلــى االق ـت ـصــاد
ّ
الـ ـ ـك ـ ــل ـ ــي وسـ ـ ـ ــط األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة.
وج ــاء ت انـتـقــادات «الـنـقــد الــدولــي»
بسبب تثبيت سعر صرف الجنيه،
ّ
وب ـ ـقـ ــاء ت ـق ــل ـب ــات ــه مـ ـ ـح ـ ــدودة ،وعـ ــدم
ال ـ ـتـ ــزام ال ـح ـك ــوم ــة ب ـت ـط ـب ـيــق بـعــض

ُ ّ
اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات املـ ـ ــت ـ ـ ـفـ ـ ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ف ــي
الـقــروض املــاضـيــة ،فــي حــن يطالب
الصندوق بتخفيض إضافي لسعر
العملة من أجل تحقيق سعر صرف
ّ
مستقر عـلــى نـطــاق واس ــع .وبينما
ّ
يجري التحضير ملناقشات موسعة
ُ
س ــتـ ـعـ ـق ــد اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــا وحـ ـض ــوري ــا
م ــع م ـســؤولــي ال ـس ـيــاســات الـنـقــديــة
فـ ــي مـ ـص ــر ،تـ ـت ــزاي ــد ال ـ ــدع ـ ــوات إل ــى
الـتــزام الحكومة بما يجب أن تقوم
بتنفيذه وفق ضوابط «الحوكمة».
وع ـ ـ ـلـ ـ ــى رغ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـم ـ ـ ّـس ـ ــك الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
ب ـ ــال ـ ـح ـ ـص ـ ــول ع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرض م ــن
ال ـص ـن ــدوق ف ــي أسـ ــرع وقـ ــت ،إال أن
م ـ ـصـ ــادر م ـص ــرف ـي ــة ت ـ ـحـ ـ ّـدثـ ــت ،إل ــى
«األ ّخـ ـ ـب ـ ــار» ،ع ــن وج ـ ــود س ـي ـنــاريــو
متمثل في أن يوافق «النقد الدولي»
ّ
عـلــى ق ــرض بـقـيـمــة مـتــواضـعــة (أق ــل
ً
م ــن  3م ـل ـي ــارات دوالر مـ ـث ــا) ،عـلــى
أن ي ـ ـكـ ــون ه ـ ـنـ ــاك ق ـ ـ ــرض آخ ـ ـ ــر فــي

استبق السيسي صدمة
القرارات االقتصادية
المرتقبة باإلعالن عن
إجراءات شعبوية

وقـ ــت الحـ ــق م ــن الـ ـع ــام الـ ـج ــاري أو
الـ ـع ــام املـ ـقـ ـب ــل ،تـ ـت ـ ّـم ج ــدولـ ـت ــه عـلــى
غ ـ ـ ــرار قـ ـ ــرض الـ ـ ـ ـ  12مـ ـلـ ـي ــار دوالر
الـ ــذي ح ـص ـلــت ع ـل ـيــه م ـصــر م ــا بــن
عـ َ
ـام ــي  2016و ،2018م ــع مــراج ـعــة
م ـس ــؤول ــي ال ـص ـن ــدوق ملـ ــدى ال ـت ــزام
الـ ـ ّحـ ـك ــوم ــة بـ ـتـ ـع ـ ّـه ــداتـ ـ ّه ــا .وب ـع ــدم ــا
ّ
لنمو
خفضت السلطات توقعاتها
اقتصادها في العام املالي الحالي،
ً
لتكون  %4.8بدال من  ،%5كما كانت

تقترب قيمة قرارات السيسي الشعبوية من  600مليون دوالر (أ ف ب)

مقالة

دخول دول الخليج في حلف «دفاعي» مع األخير،
ّ
ـوتــر بينها وبــن ّ
األول ،وزي ــادة
رفـعــا ملستوى الـتـ
الحتماالت الصدام املباشر معها في حــال وقوع
ّ
ص ــدام مــع ال ـك ـيــان .وق ــد ح ــذر أكـثــر مــن مـســؤول
إي ــران ــي م ــن مـغـ ّـبــة إن ـش ــاء ه ـكــذا حـلــف بــاعـتـبــاره
تهديدًا خطيرًا ألمن بالدهم القومي.
الـســؤال الــذي يفرض نفسه هنا ،هو عن الدوافع
التي تحدو بالواليات املتحدة إلــى طــرح مشاريع
ّ
تــزيــد مــن ال ـتــوتــر اإلقـلـيـمــي ،عـلــى رغ ــم حرصها
ّ
امل ــزع ــوم ع ـلــى «االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» ف ــي مـنـطـقــة هــامــة
استراتيجيًا «ألمن الطاقة العاملي» .في الواقع ،فإن
ّ
ّ
الـتــوتــر ،أو افـتـعــال الـتــوتــر ،هــو مصلحة أميركية
لـتـبــريــر ب ـقــاء الـهـيـمـنــة األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى الـخـلـيــج،
ومحاولة إدامة السيطرة على سوق الطاقة العاملية.
ّ
استغالل التوترات اإلقليمية والدولية كان مرتكزًا
أساسيًا مــن مرتكزات االستراتيجية األميركية
حيال الخليج ،والرامية إلى إحكام السيطرة على
نـفـطــه وغـ ــازه .فـبـعــد انـتـصــار ال ـث ــورة اإلســامـيــة
في إيــران ،والغزو السوفياتي ألفغانستان ،أعلن
الرئيس األسبق ،جيمي كارتر ،عن العقيدة التي
حملت اسمه« ،عقيدة كارتر» ،والتي تنص على أن
واشنطن لن ّ
تتردد في استخدام القوة العسكرية
ّ
للدفاع عــن «مصالحها» فــي الخليج ،وتــم إنشاء

ّ
قـ ــوات ال ـت ــدخ ــل ال ـســريــع األم ـيــرك ـيــة لـهــذه
ال ـغ ــاي ــة .اس ـت ـف ــادت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة من
م ـخــاوف األنـظـمــة الخليجية مــن انتصار
ثــورة شعبية ضـ ّـد النظام الشاهنشاهي،
ّ
وروج ـ ــت لـفــرضـيــة أن ال ـغــزو الـســوفـيــاتــي
ألفغانستان غايته الفعلية هــي الــوصــول
إل ــى «املـ ـي ــاه ال ــداف ـئ ــة» ف ــي ال ـخ ـل ـيــج  -وهــو
م ــا دح ـض ـتــه ج ـم ـيــع دراس ـ ـ ــات امل ـ ّ
ـؤرخ ــن
والباحثني عن الخلفيات الحقيقية للغزو
 ،وذل ــك لتثبيت سيطرتها على الخليج.األم ــر نفسه ينطبق على كيفية تعاملها
ّ
مع التدخل العراقي في الكويت في ،1990
عـنــدمــا أوح ــت عـبــر سفيرتها فــي بـغــداد،
أب ــري ــل غ ــاس ـب ــي ،لـ ـص ــدام ح ـســن بــأنـهــا
تعتبر الـخــاف بــن ب ــاده والـكــويــت شأنًا
عربيًا ،قبل أن تسارع إلى إرســال قواتها
لــ«تـحــريــر» ه ــذا الـبـلــد ،وإح ـك ــام قبضتها
على الخليج.
ت ـغـ ّـيــرت الـ ـظ ــروف الـ ـي ــوم ،نـتـيـجــة الن ـقــاب
َ
مــوازيــن الـقــوى الــدولـيــة ،ولــم تعد واشنطن
قادرة على خوض ّ
عدة مواجهات كبرى في
اآلن نفسه ،أي مع روسيا والصني وإيران.
لذلك ،هي تلجأ إلى محاولة إحياء األحالف

ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ولـ ـي ــس مـ ـج ـ ّـرد ال ـت ـحــال ـفــات،
سعيًا لتعزيز سيطرتها على «الحلفاء»
املـفـتــرضــن ،وفــي ّ
الخليج،
مقدمتهم دول
ّ
َ ّ
ـش استقالليتها فــي ظل
الـتــي تــوســع هــامـ ُ
األوضـ ــاع الــدولـيــة امل ـشــار إلـيـهــا .لــم تــوافــق
ه ــذه ال ــدول عـلــى الــدخــول فــي حـلــف علني
مــع إسرائيل ضـ ّـد إي ــران ،نتيجة إلدراكـهــا
ال ـخ ـل ـف ـي ــات األمـ ـي ــركـ ـي ــة .غ ـي ــر أن ال ـت ـقــاط
ّ
الـفــرصــة الـســانـحــة ال ـتــي يــوفــرهــا الـسـيــاق
ّ
والتوصل إلى تفاهمات مع
الدولي الراهن،
إيران على منظومة أمنية إقليمية مستقلة،
تسمح بإيجاد حلول للنزاعات والخالفات
ف ــي م ــا بـيـنـهـمــا ،س ـي ـعـ ّـزز االس ـت ـق ــرار في
اإلق ـل ـي ــم ،وه ــو م ــا ت ــري ــده جـمـيــع دول ـ ــه .قد
املنظومة أيضًا التنسيق في
تتيح مثل هذه
ّ
مجال الطاقة ،في ظل األزمة العاملية الراهنة،
لتعزيز موقع الدول التي تنتجها ،في مقابل
ّ
ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي تـحــكـمــت ب ـم ـعـ ّـدالت
إنـتــاجـهــا وبــأس ـعــارهــا لـعـقــود خـلــت على
حـســاب أولـئــك املنتجني .الـفــرصــة سانحة
لتفاهمات «واقعية» مالئمة ملصالح الدول
الخليجية وإي ــران ،وتحظى بــدعــم شركاء
َ
َ
لهذين الطرفني كالصني وروسيا.
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فــي نـيـســان املــاضــيُ ،يـنـتـظــر تمرير
ّ
الخاصة بالقرض
جميع التفاصيل
الـجــديــد خــال عطلة الـبــرملــان ،ومن
دون م ـنــاق ـشــة اق ـت ـصــاديــة واس ـع ــة،
عـ ـ ـل ـ ــى رغـ ـ ـ ـ ــم االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراضـ ـ ـ ــات ع ـل ــى
ّ
اسـتـمــرار ات ـبــاع سـيــاســة االقـتــراض
م ــن دون ح ـل ــول ج ــذري ــة ل ــأوض ــاع
االقتصادية املتراجعة.
واس ـ ـت ـ ـبـ ــق الـ ــرئ ـ ـيـ ــس عـ ـب ــد الـ ـفـ ـت ــاح
ا ل ـ ـ ـس ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي صـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــة ا لـ ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ــرارات
االقتصادية املرتقبة ،التي ستزيد
مــن األس ـعــار م ـجـ ّـددًا ،بــاإلعــان عن
إج ـ ــراء ات شـعـبــويــة بـقـيـمــة تـقـتــرب
من  600مليون دوالر على  6أشهر،
للفئات الـتــي يــراهــا أكـثــر احتياجًا
وتـ ـ ـ ـ ْـد خـ ـ ـ ــل ضـ ـ ـم ـ ــن م ـ ـن ـ ـظـ ــومـ ــة دع ـ ــم
ـدولـ ــة ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا األس ـ ــر ال ـتــي
الـ ـ ّ
تتلقى مساعدات مالية ،وأصحاب
ّ
األجـ ـ ــور والـ ــروا تـ ــب ال ـت ــي ت ـق ــل عــن
 2500جـنـيــه ( 140دوالرًا تـقــريـبــا)،
ّ
ب ــواق ــع ن ـح ــو  25 - 20دوالرًا ل ـكــل
أسـ ــرة .وال ــا ف ــت أن ق ــرار الـسـيـســي
بـ ـض ـ ّـم م ـل ـي ــون أ سـ ـ ــرة جـ ــديـ ــدة إل ــى
م ـ ـ ـعـ ـ ــا شـ ـ ــات « ت ـ ـ ـكـ ـ ــا فـ ـ ــل و ك ـ ـ ـ ــرا م ـ ـ ـ ــة»،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف تـ ـحـ ـس ــن ج ـ ــودة
ّ
الـحـيــاة لـلـمـطــلـقــات واألرام ــل وغير
ال ـ ـقـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ا لـ ـعـ ـم ــل ،أو ح ـتــى
ألص ـحــاب ال ــروا ت ــب وال ـعــام ـلــن في
ال ـج ـهــاز اإلداري ل ـلــدولــةُ ،يـفـتــرض
أن ّيطال  20مليون مــواطــن ،أي ما
يـمــثــل نـحــو  %18مــن سـكــان مـصــر.
لكن هذه النسبة ال تزال متواضعة
ّ
ّ
جد ًا ،في ظل وجود املاليني من غير
امل ـس ـت ـف ـيــديــن ،وال سـيـمــا الـعــامـلــن
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،وهـ ــم ال ـف ـئــة
األكـبــر مــن العمالة الـيــوم .والــافــت
أيـ ـض ــا أن ه ـ ــذا «الـ ـفـ ـت ــات» ت ـضـ ّـمــن
أي ـ ـضـ ــا ت ـخ ـص ـي ــص م ـ ـ ـ ــوارد م ــال ـي ــة
ّ
ك ـب ـيــرة ل ـل ـق ــوات امل ـســل ـحــة م ــن أجــل
تــوفـيــر الـسـلــع وتــوزيــع الـصـنــاديــق
الكرتونية في القرى الفقيرة .لكن
الـســؤال الرئيسي يبقى حــول مدى
نـجــاعــة ال ـق ــرارات «الـشـعـبــويــة» في
احتواء الغضب املرتقب.

16

الخميس  28تموز  2022العدد 4689

الخميس  28تموز  2022العدد 4689

رياضة

رياضة

الكرة المعولمة

◄ وفيات ►

حول العالم

آرسنال يفتح خزائنه ...مشروع «قصير األمد»!
يحتل نادي آرسنال اإلنكليزي المرتبة
األولى هذا الصيف من حيث اإلنفاق
على الصفقات .النادي في صدد
إعادة الهيكلة ما يؤشر ربما إلى مرحلة
نهوض طال انتظارها

للصيف الثاني على الـتــوالــي ،فرض
آرسـ ـن ــال نـفـســه ب ــن ك ـبــار الـنــاشـطــن
ف ــي س ــوق االن ـت ـق ــاالت .ل ــم يـتـفــوق أي
ـاد ع ـل ــى «ال ـ ـغـ ــانـ ــرز» خ ـ ــال مــوســم
نــ ٍ
 ،2022/2021فهو دفــع أكـثــر مــن 167
مليون يــورو على الالعبني ،ويقترب
فــريــق املـ ــدرب ميكيل أرتـيـتــا مــن هــذا
الــرقــم مــرة أخــرى بعد إنـفــاق إجمالي
 132مـ ـلـ ـي ــون يـ ـ ـ ــورو خـ ـ ــال ال ـص ـيــف
الحالي حتى اآلن.
ّ
توزعت عملية الصرف على مختلف
الـصـفــوف بـهــدف إعـ ــداد فــريــق جاهز
لـ ـلـ ـمـ ـن ــافـ ـس ــة .ك ـ ــان ـ ــت هـ ـ ـن ـ ــاك ح ــاج ــة
م ــاس ــة مل ـه ــاج ـ ٍـم ج ــدي ــد ب ـع ــد خ ـس ــارة
بـيـيــر إيـمــريــك أوبــام ـيــانــغ وألـكـسـنــدر
الكــازيــت خــال األشـهــر املــاضـيــة ،لــذا،
استقدمت اإلدارة غابرييل خيسوس
من مانشستر سيتي مقابل  45مليون
ـض أسابيع
جنيه إسـتــرلـيـنــي .لــم تـمـ ِ
قـلـيـلــة حـتــى تـبـعــه زمـيـلــه أولـكـسـنــدر
زينتشينكو مقابل  32مليون جنيه
إسترليني .تم التعاقد أيضًا مع فابيو
فييرا مــن بــورتــو البرتغالي إلضافة
املزيد من العمق إلى خط الوسط فيما
سيوفر مات ترنر مزيدًا من املنافسة
عـلــى امل ــرم ــى بـعــد انـضـمــامــه م ــن نيو
إنغالند ريفولوشن.
ً
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،اسـتـقــدمــت اإلدارة
الـلـنــدنـيــة ال ـج ـنــاح ال ـبــرازي ـلــي الـشــاب
مــاركـيـنـيــوس م ــن فــريــق س ــاو بــاولــو
ال ـبــرازي ـلــي ،وم ــن امل ـتــوقــع أن يستمر
نـشــاط آرس ـنــال فــي س ــوق االنـتـقــاالت
ال ـح ــال ــي ح ـتــى ي ــام ــس ع ـت ـبــة الـ ـ ــ200
مليون يورو.
ٌ
ه ــو نـ ـش ــاط الف ـ ــت م ــن ال ـ ـنـ ــادي ال ــذي
اعـ ـت ــاد ال ـت ـق ـشــف م ــع املـ ـ ــدرب األس ـبــق
أرس ــن فينغر فــي فـتــرة مــا بـعــد بناء
ملعب اإلمــارات .كان آرسنال يستقدم
املــواهــب الشابة حينها مقابل مبالغ
قـلـيـلــة ،ث ــم يـبـيـعـهــا بــأض ـعــاف املـبـلــغ
األسـ ــاسـ ــي ب ـع ــد ت ـط ــوي ــره ــا .ت ـغ ـيــرت
املعادلة اليوم ،آرسنال في وضع مالي
جـيــد ،وهــو يــرفــع وتـيــرة العمل خالل

سيخضع النجم البرازيلي نيمار للمحاكمة في
تـشــريــن األول /أكـتــوبــر املـقـبــل ،بسبب مخالفات
مفترضة فــي عملية انتقاله إلــى ن ــادي برشلونة
اإلسباني لكرة الـقــدم عــام  ،2013حسب مــا ذكر
مصدر قضائي أمس األربـعــاءُ .
وسيحاكم نيمار
والرئيسان السابقان لبرشلونة ساندرو روسل
وجوزيب ماريا بارتوميو بتهم «فساد» في صفقة
التعاقد مــع املـهــاجــم الـحــالــي لـنــادي بــاريــس سان
جيرمان الفرنسي ،مــن نــاديــه السابق سانتوس
ال ـبــرازي ـلــي ع ــام  .2013وس ـت ـجــرى املـحــاكـمــة في
ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة م ــن  17إل ــى  31ت ـشــريــن األول/
ُ
وفتحت القضية بناء على شكوى ّ
تقدمت
أكتوبر.
بها مجموعة «دي آي إس» البرازيلية ،التي كانت
تـمـلــك ج ــزءًا مــن ح ـقــوق ال ــاع ــب ،بـعــدمــا اعـتـبــرت

الـجــديــد .وسـجــل أه ــداف برشلونة العـبــه الفرنسي
عثمان ديمبيلي فــي الدقيقتني ( )34و( ،)40فيما
كانت أهداف يوفنتوس من نصيف مويس كني ()39
و( .)52وغــاب عن يوفنتوس العبه الجديد ـ القديم
بــول بوغبا بسبب إصابة في الركبة قد تبعده عن
املالعب لحوالى شهرين.
وف ــي م ـبــاراة ثــانـيــة ت ـعــادل ن ــادي ري ــال مــدريــد على
ملعب «أوراك ـ ــل ب ــارك» فــي س ــان فرانسيسكو مع
كلوب أميركا املكسيكي ( .)2-2وكان فريق املدرب
اإليطالي كارلو أنشيلوتي في طريقه لحسم اللقاء،
قبل أن يحرمه منه العبه السابق اإلسباني ألفارو
فيدالغو من ركلة جــزاء في الدقيقة  82من املباراة،
الـتــي بــدأهــا ال ـنــادي امللكي بشكل ســيء بعد تلقيه
هدفًا فــي الدقيقة الخامسة .وسجل أه ــداف الريال
نجمه الـفــرنـســي كــريــم بنزيما والــاعــب البلجيكي
إيدين هازارد.

زوج ــة الـفـقـيــد :فـيــولـيــت حليم أبــو
ديب
اب ـ ـنـ ــه :ط ــون ــي وزوجـ ـ ـت ـ ــه أول ـي ـف ـي ــا
أن ـ ـطـ ــوان الـ ـع ــرب ــاوي وعــائ ـل ـت ـه ـمــا:
فـيــولـيــت زوجـ ــة ال ــدك ـت ــور أن ـط ــوان
حداد وعائلتهما وتاتيانا
ابنته :ندين
أش ـ ـقـ ــاؤه :ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم فـ ــاروق
بشير روميه (في املهجر)
عائلة املرحوم فؤاد بشير روميه
عائلة املرحوم فاضل بشير روميه
(في الوطن واملهجر)
ع ــائ ـل ــة املـ ــرحـ ــوم ال ـش ـه ـي ــد فـيـلـيــب
بشير روميه
فرعون بشير روميه وعائلته
فادي بشير روميه وعائلته
فرنان بشير روميه وعائلته
ش ـق ـي ـق ـت ــه :ف ـ ــوزي ـ ــة زوج ـ ـ ـ ــة ب ـش ـيــر
أب ــي زي ــد وعــائـلـتـهـمــا (ف ــي الــوطــن
واملهجر)
وعموم األهل واألنسباء في الوطن
واملهجر،
يـنـعــون إلـيـكــم عـلــى رج ــاء القيامة
وال ـح ـيــاة األب ــدي ــة فـقـيــدهــم الـغــالــي
املرحوم
العقيد املتقاعد في األمن العام
فوزي بشير روميه
ُيحتفل بالصالة لراحة نفسه اليوم
الخميس  28تموز  2022فــي تمام
ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة ب ـعــد ال ـظ ـهــر في
كنيسة مار جرجس ،إهدن.
ُتـقـبــل ال ـت ـعــازي قـبــل الــدفــن وبـعــده
من الساعة العاشرة صباحًا حتى
مساء في قاعة الكنيسة.
السابعة
ً
أو االتصال على األرقام التالية:
فيوليت 03862100
طوني +16137626364
ندين 70920026
ُتـنـقــل ص ــاة الـجـنــاز مـبــاشــرة عبر
Zgharta Channel

برشلونة والريال يواصالن
جولتهما التحضيرية

ت ـعــادل بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ويــوفـنـتــوس اإليـطــالــي
( )2-2فجر أمــس األرب ـعــاء ضمن لـقــاء ّ
ودي خالل
جولتهما األميركية االسـتـعــداديــة للموسم الكروي

استراحة
يخوض آرسنال جولة تحضيرية في أميركا (أ ف ب)

الفترة األخـيــرة .الجهاز الفني ّ
يعول
ّ
ً
على دعم املــاك للفريق أمــا بالعودة
إلـ ــى دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ع ـلــى أقــل
تقدير بعد غـيــاب فــي املــواســم الستة
املاضية.

الــذيــن أعــربــوا عــن قلقهم فــي أكـثــر من
مناسبة.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ب ـ ـ ّـرر امل ـ ــاك سـيــاســة
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـشـ ــف الـ ـ ـس ـ ــابـ ـ ـق ـ ــة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ع ـ ــدم
االستحواذ الكامل على النادي حتى

آل كرونكي في الواجهة
كـ ــان م ــال ــك آرس ـ ـنـ ــال سـ ـت ــان كــرون ـكــي
بعيدًا كل البعد عن البذخ في أســواق
االن ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،ح ـي ــث اعـ ـت ــاد اس ـت ـغــال
عــائــدات الـنــادي الذاتية التي يحققها
من البث التلفزيوني والرعاية والدخل
التسويقي… في اإلنفاق على الفريق،
م ــن دون دف ــع أي مـبــالــغ إضــاف ـيــة من
ثروته ما ّ
تسبب في تخلف الـ«غانرز»
عن منافسيه.
ان ـ ـعـ ــدام ال ــرغـ ـب ــة ل ـ ــدى رج ـ ــل األعـ ـم ــال
األميركي في تقديم أي تضحية مالية
أسهم بصورة مباشرة في زيادة حالة
السخط عليه من قبل جماهير آرسنال

يعتقد جزء ّمن
الجماهير بأن الصحوة
الفجائية لإلدارة تهدف
إلى بيع النادي الحقًا

عام  ،2018عندما اشتروا حصة «حوت
امل ـعــادن» الــروســي أليشير عثمانوف
َّ
املقدرة بـ %30من أسهم النادي.
وف ـ ــي ظ ــل الـ ـضـ ـغ ــوط امل ـت ــواص ـل ــة مــن
الجماهير والـغـيــاب طــويــل األم ــد عن
ال ـب ـط ــول ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،تــوجــه
ّ
ـروع ج ــدي ــد .فـتـحــت
امل ـ ــاك ن ـحــو مـ ـش ـ ٍ
اإلدارة خزائنها وتخلت عــن نموذج
«االكـتـفــاء الــذاتــي» .مقابل ذلــك ،قامت
بــاسـتـثـمــارات كـبـيــرة ت ـخــدم الـحــاضــر
ً
واملستقبل أم ــا بتكوين فــريــق يمكن
تـمــويـلــه بـشـكــل م ـس ـتــدام م ــن أرب ــاح ــه
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـق ـق ـهــا.
(ال ـف ــري ــق ال ـ ــذي ي ـم ـلــك ن ـجــومــا يحقق
أرباحًا أكبر من التسويق).
وخ ــال الـفـتــرة التحضيرية املثالية
لـلـفــريــق ،ق ــال أرتـيـتــا عــن م ــاك نــادي
آرس ـن ــال« :أع ـج ـبــت بـهــم لـلـغــايــة ،لقد
تواجدوا هنا ملدة يومني ،وكان لدينا
الكثير من الوقت للجلوس والتحدث

معًا عن كرة القدم» .وأضاف« :الرؤية
التي لديهم واالل ـتــزام ومستوى فهم
الرياضة بشكل عام أمر رائع .يمكنني
أن أخ ـبــركــم أن ـنــي ل ــم أر مـطـلـقــا مــاك
على هذا املستوى ملتزمون وقريبون
ومشتركون إليصال هذا النادي إلى
حيث ينتمي».
وال يزال هناك العديد من التساؤالت
حول مالك آرسنال ،حيث يعتقد جزء
من الجماهير بأن الصحوة الفجائية
تـهــدف إل ــى تحسني ال ـصــورة العامة
قـبــل بـيــع ال ـن ــادي .ورغ ــم الـشـكــوك في
النوايا ،يبقى األكيد أن الفريق أصبح
أح ـســن مـ ّـمــا ك ــان عـلـيــه خ ــال الـفـتــرة
امل ـم ـت ــدة ب ـعــد رح ـي ــل آرس ـ ــن فـيـنـغــر.
سيشكل الـتــأهــل إل ــى دوري األبـطــال
من بوابة الدوري املوسم املقبل هدفًا
ً
رئ ـي ـس ـيــا خـ ــال امل ــوس ــم امل ـق ـب ــل ،أم ــا
ب ــال ـع ــودة ال ـتــدري ـج ـيــة إلـ ــى مـنـصــات
األلقاب.
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ل ـي ـف ــان ــدوف ـس ـك ــي ل ـص ــال ــح بــرش ـلــونــة
اإلس ـب ــان ــي ،إلـ ــى خ ــاص ــة أنـ ــه «بــرغــم
التقدير لرونالدو ،إال أنه لن يتناسب
م ــع فـلـسـفـتـنــا ف ــي ال ــوض ــع ال ـح ــال ــي.
ّ
بايرن
رونالدو العب رائع ،لكن فلسفة ّ
ميونيخ مختلفة تمامًا عن كل ما مثله
هذا الالعب طوال مسيرته» بحسب ما
قال أوليفر.
وكــان رونــالــدو عــاد يــوم الـثــاثــاء إلى
مـقـ ّـر تـمــاريــن نــاديــه يــونــايـتــد ،إلجــراء
مـحــادثــات مــع م ــدرب الـفــريــق الجديد
ال ـ ـهـ ــول ـ ـنـ ــدي إريـ ـ ـ ـ ــك تـ ـ ــن هـ ـ ـ ــاغ حـ ـي ــال
مستقبله مع «الشياطني الحمر» ،بعد
أن غ ــاب ع ــن مـعـسـكــره ال ـتــدري ـبــي في
تايالند وأستراليا ألسباب عائلية.
ووصل الــ«دون» إلى ّ
مقر كارينغتون
ال ـتــدري ـبــي م ــع وك ـي ــل أع ـم ــالــه ج ــورج
م ـنــديــش ،وش ــوه ــد أسـ ـط ــورة تــدريــب
ال ـ ـفـ ــريـ ــق ال ـ ـسـ ــابـ ــق ال ـ ـس ـ ـيـ ــر أل ـي ـك ــس

ف ـيــرغــوســون ي ـصــل أي ـضــا إل ــى امل ـقـ ّـر،
ف ـي ـمــا أش ـ ـ ــارت ت ـق ــاري ــر إل ـ ــى أن ـ ــه ك ــان
يحضر اجـتـمــاع مجلس إدارة عاديًا
مـ ــع ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ريـ ـتـ ـش ــارد
أرنولد.
وق ــال تــن ه ــاغ مـطـلــع الـشـهــر الـحــالــي
إن رون ــال ــدو «لـيــس لـلـبـيــع»« :نخطط
لــرونــالــدو معنا هــذا املــوســم ،وأتطلع
للعب معه».
وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ب ــاي ــرن ،ارت ـب ــط اســم
رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ب ــاالنـ ـتـ ـق ــال إلـ ـ ــى تـشـلـســي
اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني.
ّ
لـكــن رئـيــس أتلتيكو مــدريــد إنــريـكــي
سيريسو قال إن قدوم النجم السابق
لـ ـلـ ـغ ــري ــم ري ـ ـ ـ ــال م ـ ــدري ـ ــد «م ـس ـت ـح ـيــل
عـ ـمـ ـلـ ـي ــا» .وخ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر ص ـحــافــي
أضــاف سيريسو« :سبق أن قلت هذا
األمــر عــدة م ــرات ،ال أعــرف مــن اخترع
ق ـص ــة ك ــري ـس ـت ـي ــان ــو رونـ ـ ــالـ ـ ــدو ،لـكــن

أفقيًا

1
4

9

3

2

1

◄ إعالنات ►

6

2

4
5

2

1

7

7

2

6

5

3

3

9

8

2

7
8

5

4

2
3

9
10

ُ
بايرن ميونيخ :رونالدو ال يناسب فلسفة النادي
كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن
ميونيخ األملاني «أوليفر كان» أسباب
عدم ّ
ضم النجم البرتغالي كريستيانو
رونــالــدو الــراغــب بالرحيل عــن ناديه
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،معتبرًا
أن ّ «فلسفة بــايــرن مختلفة عــن كــل ما
مــثـلــه الــاعــب خ ــال مـسـيــرتــه» .وبعد
خـ ـ ــروج الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــي
تـحـ ّـدثــت عــن سـعــي ال ـن ــادي الـبــافــاري
لـضــم أفـضــل الع ــب فــي الـعــالــم خمس
م ــرات والـبــالــغ  37عــامــا راه ـنــا ،كشف
أوليفر كان لصحيفة «بيلد»« :ناقشنا
املوضوع داخليًا ،وإال ملا قمنا بعملنا
ب ـش ـك ــل صـ ـحـ ـي ــح .ش ـخ ـص ـي ــا ،أع ـت ـقــد
أن كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو أح ــد أعظم
ال ــاعـ ـب ــن الـ ــذيـ ــن عـ ــاشـ ــوا ع ـل ــى ه ــذا
الكوكب».
وتـ ـ ـ ـ ّ
ـوصـ ـ ـ ــل الـ ـ ـف ـ ــري ـ ــق األحـ ـ ـم ـ ــر ال ـ ــذي
ّ
خـ ـس ــر ه ـ ـ ــداف ـ ـ ــه ال ـ ـبـ ــول ـ ـنـ ــدي روبـ ـ ـ ــرت
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ميركاتو

يبحث رونالدو عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا (ا ف ب)

نفسها متضررة من عملية االنتقال إلــى النادي
الكاتالوني.
وبـ ــدأ الـتـحـقـيــق ف ــي الـقـضـيــة ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي/
يناير  2014بعدما ّ
تبي وجود تناقض في بعض
امل ـس ـت ـنــدات ال ـتــي طلبتها ال ـس ـل ـطــات .وأقـ ـ ّـر ن ــادي
برشلونة بداية بدفع  57.1مليون يورو ( 40مليونًا
لعائلة الــاعــب و 17.1لناديه السابق سانتوس)،
مـقــابــل الـحـصــول عـلــى خــدمــاتــه ،لـكــن بحسابات
القضاء اإلسباني ،وصلت قيمة الصفقة إلــى 83
مـلـيــونــا عـلــى األقـ ــل .واع ـت ـبــرت مـجـمــوعــة «دي آي
إس» التي حصلت على  6ماليني من املبلغ الذي
دفع للنادي البرازيلي ،أن برشلونة ونيمار اتفقا
على إخفاء القيمة الحقيقية لهذه الصفقة .وطالبت
النيابة العامة بسجن نيمار عامني .وقــال الالعب
أمام القاضي إنه أتى إلى إسبانيا للعب كرة القدم
فقط ،وأن ثقته عمياء بوالده الذي هو وكيل أعماله.
وانتقل نيمار في صيف  2017من برشلونة إلى
س ــان ج ـيــرمــان ،ف ــي صـفـقــة بـلـغــت قيمتها 222
مليون يورو ،وجعلت منه أغلى العب في العالم.

محاكمة نيمار بتهم فساد

حسين فحص

17

سأخبركم أنه من املستحيل عمليًا أن  -9تُقال في لعبة الطاولة – مصيبة – ملك باألجنبية –  -14جزيرة سياحية في الخليج

يأتي إلــى أتلتيكو مــدريــد» .وأضــاف:
عموديًا
عمودأنيًا
«الـشــائـعــات هــي شــائـعــات ويـجــب
 -1شــاعــر س ــوري وم ــؤرخ قــديــم ولــي قـضــاء منبج لــه المـيــة مـعــروفــة بإسمه – -2
ت ـظــل ش ــائ ـع ــات .إذا واص ـل ــت تــأجـيــج
ُ
ّ
نماعرف
الرائحة ي
عاصمةطيب
الجرس – نبات
عكسها دق
المية– -3
منبجنمالهوزاد
أفريقية –
أفريقية –
بإسمه – -2
معروفة
عاصمة قضاء
كأنها -شاعر سوري ومؤرخ قديم ولي
الشائعات ،فستبدو في النهاية 1
بالحبق –  -4إنـســان ذو أخــاق – مــاركــة سـيــارات –  -5يـجــاري أح ــداث العصر –
وزاد –  -3عكسها دق الجرس – نبات طيّب الرائحة يُعرف بالحبق –  -0إنسان ذو أخالق –
شيء حقيقي ،وهي ليس كذلك».
للنداء –  -6مدينة بلجيكية – رطوبة –  -7وكالة أنباء عربية – عاصمة أوروبية
وأن ـه ــى نـجــم ري ــال م ــدري ــد اإلسـبــانــي
ُ
وكالة
7
–
رطوبة
–
بلجيكية
مدينة
6
–
للنداء
–
العصر
أحداث
يجاري
5
–
سيارات
ماركة
الرجل –  -9أحرف متشابهة – عائلة شاه إيران –  -10بيت
–  -8نرتديه – يلبس في
ويوفنتوس اإليطالي السابق املوسم
الرجل –  -9أحرف متشابهة – عائلة
عاصمةنرتديه
أوروبية – -8
عربية – يُِلبس في ِ
أنباء عربية – عاصمة الفأر –
ّ
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ك ــأفـ ـض ــل ّه ـ ـ ـ ـ ــداف ل ـل ـ ّف ــري ــق شاه إيران –  -14بيت الفأر – عاصمة عربية
برصيد  24هــدفــا .لكن فريقه حــل في
ـدوري،
م ــرك ــز سـ ـ ــادس م ـخ ـ ّـي ــب ف ــي ال ـ ـ ـ
حلول الشبكة السابقة
مــا حــرمــه فــرصــة املـشــاركــة فــي دوري
أفقيا
أبطال أوروبا.
ّ
ّ
نرسيس –  -4شرود – حوريب –  -5جوالك
-1دمنهور – جرش –  -2يعسوب – بويك –  -3رب – ّ
ـي
ـ
ف
ـواره
ـ
ـ
ـ
ش
ـ
ـ
ـ
م
ـد
ـ
ت
ـ
ـ
ي
ـا
ـ
ن
ـو
ويـ ـسـ ـتـ ـه ــل ي ـ
– فا –  -6يشارك – و ت هر –  -7رادو – ملس –  -8لب – يلف –  -9نف – باناما –  -10إيليا كازان
الـ ـ ـ ـ ــدوري فـ ــي  7آب/أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس أمـ ــام
ضيفه برايتون ،بعد نهاية مبارياته
عموديًا
كلمات متقاطعة 0485
لي ــد
اإلعـ ـ ـ ــداديـ ـ ـ ــة ضـ ـ ــد أتـ ـلـ ـتـ ـيـ ـك ــو م ـحـدر
أكد – با – -6
–
وبر
-5
–
هوندوراس
-4
–
فل
–
وجار
–
نس
-3
–
ي
بن
–
معبر
-2
–
شبيغل
دير
-1
ّ
ّ
فايكانو
اإلسباني في النروج ورايــو
سحل – وياك –  -7بيوكو – لنا –  -8جوسر – تلفاز –  -9ري – يفهم – ما –  -10شكيب أرسالن
اإلسباني في «أولد ترافورد» .أفقيًا

 -1النايلون –  -2بوردو – فالح –  -3نا – ماالبار –  -0انريكي – سا –  -5لدي – بيره –  -6واحد
– جو – بل –  -7ا ا ا – مجهر –  -8دزني – باولي –  -9يك – ويل – روا –  -14أبو األبيض
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6

8

أفقيا

-1مادة تدخل في صناعة األكياس –  -2مدينة فرنسية – سلطان مخفي –  -3ضمير
إغليسياس –
ضمير خوليو
إبن املغني
فلوريدا –
في –واليــة
أميركية
مدينة
متصل – مدينة
مخفي -3 –-4
سلطان
فرنسية
مدينة
متصل –– -2
 -1مادة تدخل في صناعة األكياس
لإلستدراك– – -7
–
فضاء
–
ـداد
ـ
ع
األ
من
-6
–
جعة
–
أملك
-5
–
باألجنبية
خاصتهاإبن المغني ّخوليو إغليسياس – خاصتها باألجنبية –  -5أملك
أميركية في والية فلوريدا – -0
أحرف متشابهة – مكبر طبي –  -8مخرج سينمائي أميركي راحل إشتهر برسومه
ُ
مخرج
طبي
فيزيائي -7
لإلستدراك –
جعة –  -6من األعداد – فضاء
الطاولة
قال–في-8لعبة
مكب–ّر -9ت
متشابهة را–حــل
أحرف نمساوي
سويسري
املتحركة–– عائلة
نمساوي راحل –
سويسري
فيزيائي
المتحركة ––-10عائلة
سينمائي أميركي راحل –إشتهر
الخليج
سياحية في
جزيرة
برسومه باألجنبية
مصيبة – ملك
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حل الشبكة 4084

شروط اللعبة

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

مشاهير 4085
1

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ممثلة فرنسية حائزة على جائزة أفضل ممثلة ثانوية عن دورهــا في
فيلم «املريض اإلنكليزي»ُ .تعتبر املمثلة األغلى ثمنًا في تاريخ فرنسا
 = 5+3+4+11+6دولة في أميركا الجنوبية ■  = 9+2+1خليج ■ 8+10+7
= صبي باألجنبية

حل الشبكة الماضية :خضير الخزاعي

خالصة حكم
ص ــادر عــن محكمة جـنــايــات األح ــداث في
الجنوب بالصورة الغيابية
ل ـ ـقـ ــد حـ ـكـ ـم ــت ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة بـ ـت ــاري ــخ
 2022/6/23عـ ـل ــى املـ ـتـ ـه ــم ربـ ـي ــع خ ــال ــد
ال ـن ـع ـس ــان ج ـن ـس ـي ـتــه سـ ـ ــوري ق ـي ــد /692
الخالدية محل إقامته تعمير عني الحلوة
خــط الـسـكــة املـلـعــب األحـمــر والــدتــه سهام
تولد  2003أوقف إداريًا بتاريخ 2019/3/7
ووج ــاهـ ـي ــا  2019/4/8وأخ ـ ـلـ ــي سـبـيـلــه
 2019/9/26بــال ـع ـقــوبــة ال ـتــال ـيــة تـجــريــم
املتهم ربيع خالد النعسان وإنــزال عقوبة
الحبس بحقه مدة سنتني واحتساب مدة
توقيفه وب ـطــرده مــن األراضـ ــي اللبنانية
بعد تنفيذ محكوميته ومنعه من العودة
إلـيـهــا مل ــدة خـمـســة ع ـشــرة سـنــة وتــدريـكــه
الرسوم البالغة ثالثة وأربعون ألف ل.ل.
وف ـ ـقـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــواد  509ع ـ ـقـ ــوبـ ــات وقـ ــانـ ــون
 2002/422من قانون العقوبات.
الرتـكــابــه جـنــايــة أع ـمــال منافية للحشمة
وتحرش بقاصر
وقـ ـ ـ ــررت إسـ ـق ــاط ــه مـ ــن الـ ـحـ ـق ــوق امل ــدن ـي ــة
وعينت لــه قيمًا إلدارة أمــوالــه طيلة مدة
فراره.
في 2022/6/23
الرئيس
مرشد الياس
التكليف 398

◄ مطلوب ►
مطلوب للعمل محاسبة في شركة
 املكلس العمر بني  23و 30سنة.الرجاء إرسال CV
على info@cafesuperbrasil.com
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

ّ
الزمن الفلسطيني يفتش عن بطل اسمه سائد سالمة
أدب

وقت للكتابة

فن الشعر بوصفه «أوريغامي»

تغريد عبد العال
أن يكتب أسير في سجون االحتالل
روايـتــه الحقيقية ،فــذلــك ربـمــا سبب
آخــر لقراءتها ،لكن أن تكون الرواية
غ ـيــر م ـتــوق ـعــة وم ـخــال ـفــة مل ــا أل ـف ـنــاه
عـ ــن أدب ال ـ ـس ـ ـجـ ــون ،ف ـت ـل ــك ح ـكــايــة
أخ ـ ــرى .ه ـنــا يـكـمــن س ـ ّـر الـ ــروايـ ــة :أن
تكتب معنى أن تكون مـطــاردًا وأنت
فــي الـسـجــن ،أي أنـهــا رواي ــة السجن
ال ـخ ــارج ــي .روايـ ــة ال ـه ــرب م ــن عـيــون
امل ـح ـت ـل ــن ل ـب ـطــل ط ـع ــن م ـس ـتــوط ـنــا،
ل ـكــن طــري ـقــة س ــرده ــا أتـ ــت شــاعــريــة
وابـ ـتـ ـع ــدت ع ــن ال ـخ ـط ــاب ــة ووص ـف ــت
األشياء كما هي .منذ أن قرر ساري
أن يـفـكــر ف ــي طـعــن املـسـتــوطــن حتى
ال ـ ـه ـ ــرب ،وم ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ـك ــل شـ ـ ــيء عـلــى
الـطــريــق مــن أن ــاس وأصــدقــاء وباعة
وأطباء ،منهم من تخلى عنه ومنهم
م ــن سـ ــاعـ ــده .هـ ـك ــذا ،ب ـل ـغــة حـقـيـقـيــة

الرواية ال تذكر السجن حتى،
بل تنشغل بفكرة «النضال»
و«البطولة»
وبنظرة نحو التفاصيل الصغيرة،
كـتــب ال ــروائ ــي األس ـيــر ســائــد سالمة
رواي ـ ـتـ ــه «الـ ـعـ ــاصـ ــي» الـ ـت ــي صـ ــدرت
ح ــدي ـث ــا ع ــن «دار ال ـ ـفـ ــارابـ ــي» .عـلـمــا
ً
ّ
أن س ــام ــة أص ـ ـ ــدر قـ ـب ــا م ـج ـمــوعــة
قـصـصـيــة ب ـع ـن ــوان «ع ـط ــر اإلرادة»،
وهـ ــو أحـ ــد ق ـ ــادة ال ـح ــرك ــة األسـ ـي ــرة،
وهو مقدسي ،ابن جبل املكبر وفنان
تشكيلي أيضًا.
يـ ـسـ ـم ــي ال ـ ـكـ ــاتـ ــب بـ ـطـ ـل ــه «سـ ـ ـ ـ ــاري»
ً
وي ـج ـع ـل ــه ي ـس ـي ــر طـ ــويـ ــا ك ــأن ــه فــي
رح ـلــة داخ ـل ـيــة وخ ــارج ـي ــة ،يجعلنا
نعيش تفاصيل هواجسه وأفـكــاره،
وكيف استطاع أن يأخذ قرارًا بطعن
م ـس ـتــوطــن ،إثـ ــر ح ــادث ــة أث ـ ــرت عليه
كـثـيـرًا ،كـيــف فـكــر بــأهـلــه وأصــدقــائــه
والعالم من حوله .وبعدما قام بعمله
ّ
البطولي ،يفكر كيف كانت ردة فعل
من حوله .كل ذلك ليس فقط أحداثًا

ميشيل سيريللو
ــــ «فلسطين »15
()2015

وقعت مع ساري ،بل تحولت حياته
إلى زمن هارب ،يقفز فيه من مكان إلى
مكان ،يلتقي بأشخاص كان يعرفهم
في حياته من قبل ،لكنه يفاجأ بهم
وكـ ـي ــف ي ـع ــام ـل ــون ــه ،واألصـ ـ ـع ـ ــب أن
جرح يده ما زال ينزف وال يستطيع
الــذهــاب إلــى املستشفى ،فيفضل أن
ً
يداوي جرحه بنفسه ،حامال السكني
الذي طعن فيه املستوطن بيده .هذه
ال ـت ـفــاص ـيــل ن ـع ـلــم أن ـه ــا «حـقـيـقـيــة»
لـكـنـهــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه «ج ــدي ــدة»

ألنـ ـه ــا ك ــان ــت ت ـم ـث ــل الـ ـه ــوام ــش فــي
روايات كثيرة .في رواية «العاصي»،
هي املنت ،والحبكة.
هذه الهوامش إذًا مفصلية في حياة
ســاري ،ألنها ببساطة تطلعنا على
هــوي ـتــه الـحـقـيـقـيــة كـبـطــل ه ـ ــارب .ال
نستطيع التعرف إليه إال من خاللها،
ً
عــن مـعـنــى أن ي ـكــون ب ـطــا فــي وطــن
محتل وم ـحــاصــر .ومـعـنــى أن يقلق
ويصاب بهواجس كثيرة وال يعرف
إلى أين يذهب ،فتبدو حياته كأنها

مسيرة طويلة من التخفي واالختفاء
ومداواة الجراح والركض والهرب.
لــم يــركــز الــروائــي على حــدث الطعن
كـثـيـرًا ،بــل عـلــى مــا ح ــدث بـعــده ومــا
حدث قبله ،ربما ليجعلنا نرى هول
الحادثة وتفاصيلها امليكروسكوبية
الـتــي ال نــراهــا عـلــى ال ـشــاشــات ،هنا
ت ـك ـم ــن م ـه ـم ــة األدب :أن ي ـج ـع ـل ـنــا
ن ـش ــاه ــد الـ ـخ ــوف واألل ـ ـ ــم وامل ـش ــاه ــد
التي تعجز الكاميرات عن تصويرها
ألنها تحدث في الداخل .وهنا أيضًا

تـظـهــر قـ ــدرة ال ــروائ ــي عـلــى س ــرد ما
ً
ال نـتــوقـعــه .م ـثــا كـيــف ي ـقــرر س ــاري
تقطيب جرحه بنفسه عبر ذهابه إلى
أح ــد مـقــاهــي اإلنـتــرنــت والـبـحــث عن
طريقة لتقطيب الجرح .نتخيل هنا
أن الــروائــي األسـيــر يجعلنا نشاهد
حكايات خفية ال يمكن إال ملن عاشها
أن يسردها وببراعة كبرى .ومن هنا
ً
ن ـطــرح سـ ــؤاال بــريـئــا :م ــاذا يـعـنــي أن
يكتب أسير روايته عما يحدث خارج
السجن؟

ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ال تـ ــذكـ ــر الـ ـسـ ـج ــن ح ـت ــى،
إن ـه ــا م ـش ـغــولــة ب ـف ـك ــرة «الـ ـنـ ـض ــال»،
و«البطولة» التي ال يمكن اإلحساس
ب ـه ــا م ــن الـ ـ ـخ ـ ــارج .ت ـت ـبــع م ـع ـنــى أن
ً
تكون بطال إنسانًا سائرًا في رحلة
مجهولة وطويلة وال يمكن العثور
على خيط بدايتها أو نهايتها .لكن
عـنــدمــا ن ـق ــرأ ،نـشـعــر أن ـهــا رح ـلــة في
اتـجــاه مـعــاكــس ،مثل نهر العاصي.
فنحن هنا أم ــام رحـلــة داخـلـيــة أكثر
مما هي خارجية .نختبر مع ساري

مـ ـش ــاع ــره ال ــداخـ ـلـ ـي ــة فـ ــي أن ي ـكــون
مـطــاردًا حيًا وينتظره املــوت فــي أي
لـحـظــة .هــل ه ــذا هــو الـسـجــن؟ نسأل
أنفسنا ونـحــن نعلم أن س ــاري اآلن
في الخارج ،لكنه يعيش تلك املشاعر
التي هي حريته الحقيقية.
ً
ال ي ـع ـطــي الـ ــروائـ ــي ل ـل ـن ـهــايــة ش ـكــا
م ـ ــأس ـ ــاوي ـ ــا ،فـ ــرغـ ــم أن الـ ـسـ ـج ــن هــو
ال ـن ـه ــاي ــة امل ـت ــوق ـع ــة ل ـ ـسـ ــاري ،إال أن
الــروائــي يؤثر أن يجعلها مفتوحة،
ف ـيـع ـط ـي ـهــا ش ـك ــل الـ ـب ــداي ــة األخـ ـ ــرى،
وه ــي رح ـلــة بـحــث نـ ــادر ع ــن س ــاري.
إذًا هي رحلة بحث أخــرى ،لكن هذه
املــرة من قبل أحــد أصدقائه عنه .إذًا
رح ـل ــة ال ـب ـحــث ال ت ـن ـت ـهــي ،ويـقـنـعـنــا
ال ــروائ ــي أن الـسـجــن لـيــس الـنـهــايــة.
ّ
والجميل فــي الــروايــة أيـضــا أن هذه
النهاية تفتح لنا باب البحث عن هذا
داخلنا .فربما كلنا ساري
الشخص ّ
بطريقة ما ،إنه ذلك البطل الذي قرر
أن يـ ـق ــوم ب ـم ـه ـمــة م ـخ ـت ـل ـفــة وع ـكــس
الـ ـتـ ـي ــار ،وعـ ـ ــاش ك ــل ت ــداعـ ـي ــات ذل ــك
بـمـســؤولـيــة وألـ ــم ف ــي ال ــوق ــت نفسه.
فـلــم يـعــد لــه مـكــان بـعــد مــا ح ــدث في
الـجــامــع أو فــي املستشفى ،وأحيانًا
أيـضــا لــم يـعــد لــه مـكــان بــن عائلته.
هذا العاصي الذي نفتش عنه ،لندرك
معنى أن نكون .جــاءت روايته ربما
كضوء داخل ظالم الزمن الفلسطيني
ال ـ ــذي ن ـف ـتــش ف ـيــه ع ــن م ـع ـنــى داخ ــل
هؤالء األبطال.
ت ــذك ــرن ــا الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ـ ـشـ ــذرة ش ـعــريــة
لـ ـلـ ـش ــاع ــر األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي أن ـط ــون ـي ــو
بوركيا« ،سيقولون أنك على الطريق
الخطأ ،إذا كانت هي طريقك» .وهذا
م ــا ت ـح ــاول ال ــرواي ــة أن ت ـقــولــه بلغة
ه ـ ــادئ ـ ــة ،ب ـع ـي ــدة عـ ــن املـ ـب ــالـ ـغ ــة .لـقــد
حاول ساري أن يكون ذاته ،أن يرسم
طــريـقــه .ورغ ــم أن ــه فـكــر كـثـيـرًا فــي ما
سيحدث ،لكن كل ما حدث لم يجعله
ّ
يغير قناعاته ومبدأه وأفكاره ،وتلك
بـطــولــة حقيقية وص ــادق ــة« .ك ــان له
اس ـ ــم ي ـش ـبــه الـ ـحـ ـك ــاي ــة» هـ ـك ــذا خـتــم
سائد سالمة روايته ،ربما كي يقول
ّ
بطريقة أخرى إن ساري كان الحكاية
كلها.
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ِسث أنزيسكا مراجعًا إرث «اتفاقيات السالم»
منى سكرية
اشـتـغــل ِس ــث أنــزيـسـكــا عـلــى محطات
ح ـ ــاول ـ ــت إيـ ـ ـج ـ ــاد ح ـ ـل ـ ــول لـ ـلـ ـص ــراع
الـفـلـسـطـيـنــي اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،فــاقـتـصــر
تـنــاولــه عـلــى مــرحـلــة اتـفــاقـيــات كامب
ً
دايـفـيــد وص ــوال إل ــى اتـفــاقـيــة أوسـلــو.
ب ــرأي ــه ،أدت ه ــذه االت ـفــاق ـيــة إل ــى ســدّ
ال ـط ــري ــق أمـ ـ ــام ال ـت ـط ـل ـع ــات الــوط ـن ـيــة
ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي .ف ـ ــي ك ـت ــاب ــه
«قطع الطريق على فلسطني ـ ـ تاريخ
سياسي من كامب دايفيد إلى أوسلو»
(مــؤس ـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية/
ترجمة داوود تلحمي ـ ـ  543صفحة
مع املراجع واألع ــام) ،يعرض املؤلف
بتكثيف للمعطيات املتداخلة بشأن
إيجاد حلول لهذا الصراع على مدى
ً
عقود بــدأت مع كامب دايفيد وصوال
ّ
إلى أوسلو .وفقًا ملضمون الكتاب ،فإن
كل ذلك أدى إلى فشل وتفشيل وإفشال
هــذه امل ـح ــاوالت .لكن فــي عــرضــه هذه
الــوقــائــع ،مستندًا «إل ــى وثــائــق جــرى
َ
اإلفـ ـ ـ ـ ــراج ع ـن ـه ــا فـ ــي م ـك ـت ـب ــت ــي ري ـغــن
وكــارتــر الــرئــاسـيـتــن ،وف ــي األرشـيــف
القومي للواليات املتحدة ،وأرشيفات
مناحيم بـيـغــن ،وأرش ـيــف الــدولــة في
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ك ـم ــا اسـ ـتـ ـع ــان ب ــأرش ـي ــف

م ــؤس ـس ــة ال ـ ــدراس ـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة»
(من مقدمة رشيد الخالدي) ،تغاضى
امل ــؤل ــف ع ــن ج ــوه ــر ال ـ ـصـ ــراع وال ـل ــب
املـ ـح ــرك ّل ـف ـشــل ك ــل ه ـ ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت،
وامل ـ ـت ـ ـمـ ــثـ ــل ف ـ ــي عـ ــدوان ـ ـيـ ــة امل ـ ـشـ ــروع
الـصـهـيــونــي اإلح ــال ــي االسـتـيـطــانــي
ال ـع ـن ـصــري ال ـغ ــاص ــب وامل ـح ـت ــل ،ومــا
رافـ ـ ــق ت ـط ـب ـي ـقــه م ــن إج ـ ـ ــرام وتـطـهـيــر
عرقي بحق الشعب الفلسطيني ،ومن
دعم أميركي وغربي مطلق ،وما قابله
من عــدم قــدرة أي مفاوض فلسطيني
على التنازل عن فلسطني محررة من
هــذا االحـتــال مهما تصاعد منسوب
الخيانة فــي دم ــه ،أو بلغت ترتيبات
التنسيق األمـنــي فــي خدمة االحتالل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ذرى خ ـضــوعــه .عـنــدمــا
قـ ـ ّـدم جـيـمــي ك ــارت ــر املـنـتـخــب رئيسًا
ّ
عــام  1976رؤيـتــه إليـجــاد حــل ملسألة
ُ
تـقــريــر املـصـيــر الـفـلـسـطـيـنــي ،لــم يكن
ليختلف عن الرؤساء األميركيني من
السلف والخلف بالتزام بقاء إسرائيل
وحماية أمنها «ألن ذلــك ليس مجرد
ق ـض ـيــة س ـيــاس ـيــة وإنـ ـم ــا ه ــو واج ــب
أخ ــاق ــي» كـمــا أك ــد ك ــارت ــر ،بكثير من
الـلـغــة الــديـنـيــة اإلنجيلية املعمدانية
التي ينتمي إليها .لكن عندما قــارب
امل ـس ــأل ــة م ــن زاوي ـ ـ ــة ت ـط ـب ـيــع وت ـب ــادل

أراض إلى حدود الـ  ،67أطاح وصول
ٍ
مناحيم بيغن عــام  1977إلــى رئاسة
الحكومة بخطط كارتر ورؤيـتــه ،ولم
يـكــن دور ال ـلــوبــي الـصـهـيــونــي داخ ــل
أميركا بأقل منه .إذ عمل على تجنيد
قــواه إلسـقــاط كــارتــر وإيـصــال رونالد
ريـ ـغ ــان عـ ــام  1980إلـ ــى سـ ــدة رئــاســة
ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ُمـ ـح ــاط ــا ب ـفــريــق
املـحــافـظــن ال ـجــدد املـتـطــرفــن .كـمــا لم
تشفع اتصاالت ياسر عرفات السرية
مع مسؤولني أميركيني ،وإعالنه للمرة
األولى عن «القبول بدولة فلسطينية»
ً
ف ـ ــي آذار (م ـ ـ ـ ـ ــارس)  1977بـ ـ ـ ــدال مــن
«الـ ـتـ ـح ــري ــر الـ ـك ــام ــل» (وال ت ـن ــازالت ــه
ال ــاحـ ـق ــة ب ـت ـع ــدي ــل م ـي ـث ــاق «مـن ـظ ـمــة
الـتـحــريــر الفلسطينية» و«اتـفــاقـيــات
أوس ـ ـ ـلـ ـ ــو») إذ ف ــاج ــأ ال ــرئـ ـي ــس أنـ ــور
السادات الجميع بذهابه إلى القدس
وما تالها من توقيع التفاقيات كامب
دايفيد .هذه االتفاقيات التي ُي ّ
حملها
أنــزي ـس ـكــا ب ــداي ــة ت ـقــويــض أي مــامــح
لقيام دولة فلسطينية؟!
وألن ال ــوع ــود لـيـســت كــالــوقــائــع ،فــإن
سـ ـي ــاس ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وواش ـ ـن ـ ـطـ ــن لــم
تتغير إال بــاتـجــاه املــزيــد مــن اإلج ــرام
بحق الشعب الفلسطيني« ،فشهدت
الثمانينيات تنامي تأثير املحافظني

الـ ـ ـج ـ ــدد ف ـ ــي سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط ،وجــرى
تقديم إسرائيل كحليف استراتيجي
ومنظمة التحرير الفلسطينية .كأداة
سوفياتية فــي تهيئة لـشــروط تدخل
عسكري دمــوي في لبنان» (ص.)198
وفي هذا الجانب ،يورد املؤلف وقائع
لخطة شارون وكان وزيرًا للدفاع عام
« 1982ول ـل ـضــوء األخ ـضــر األمـيــركــي
الذي أعطاه وزير الخارجية ألكسندر
هيغ لشارون في لقائهما في واشنطن
الج ـت ـي ــاح ل ـب ـن ــان ب ـق ــول ــه ل ـ ــه :آم ـ ــل أن
تكونوا مدركني الحاجة إلى استفزاز
ل ـي ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـف ـهــم ع ـل ــى الـصـعـيــد
ال ــدول ــي ،ون ـحــن نــريــد س ــوري ــا خ ــارج
لـبـنــان أك ـثــر مـنـكــم» (ص .)246وك ــان
إطــاق النار على السفير اإلسرائيلي
ف ــي لـ ـن ــدن ،وم ـ ــا أع ـق ـب ــه م ــن اج ـت ـيــاح
إس ــرائ ـي ــل ل ـل ـب ـنــان .وه ـ ــذا م ــا يــذكــرنــا
بـتـمــديــد ال ـض ــوء األخ ـض ــر األم ـيــركــي
إلسرائيل فــي عدوانها على املقاومة
فــي لـبـنــان ع ــام  2006لتحقيق نصر
ما على املقاومة ،لكنها باءت بالفشل
(رواي ـ ـ ــة ال ـت ـمــديــد األم ـي ــرك ــي ألوملـ ــرت
يومها واردة فــي مــذكــرات كونداليزا
راي ــس ـ ـ ـ «دار الـكـتــاب ال ـعــربــي») ،مع
تــذكـيــرنــا بـمــا ورد فــي م ــذك ــرات أمــن
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ع ــام وزارة الـخــارجـيــة الـســابــق ظافر
الحسن عندما كــان سفير لبنان في
السعودية ،ومفادها إبــاغ املستشار
النمسوي برونو كرايسكي للرئيس
ح ــاف ــظ األسـ ـ ــد ع ـ ــام  1981ع ــن خـطــة
شارون الجتياح لبنان ،وذهاب األسد
إلى الرياض وإبالغ امللك فهد باألمر،
ل ـي ـق ــوم األخ ـ ـيـ ــر ب ــاسـ ـت ــدع ــاء ع ــرف ــات
وإبالغه بخطة االجتياح.
كما ورد فــي وثــائــق كـتــاب أنزيسكا،
كـ ـ ـ ــان شـ ـ ـ ـ ـ ــارون مـ ـص ـ ّـمـ ـم ــا فـ ـ ــي خ ـطــة
االجتياح ،على اقتالع الفلسطينيني
وقيادتهم من لبنان ،ثم تأكيده أمام
فيليب حبيب وموريس درايبر أثناء
تنفيذ مجزرة صبرا
االجتياح وخالل ّ
وشاتيال وهــو يعنف درايـبــر بالقول
«إذا كـنـتــم ال ت ــري ــدون الـلـبـنــانـيــن أن
ي ـق ـت ـلــوهــم ،ف ـس ـن ـقــوم ن ـحــن بـقـتـلـهــم»
(ص .)267أم ـ ـ ــر دف ـ ـ ــع دراي ـ ـ ـبـ ـ ــر إل ــى
التراجع موافقًا على انسحاب مؤجل
ثمان وأربعني ساعة ،تزامنًا مع
ملــدة
ٍ
عـطـلــة رأس الـسـنــة الـيـهــوديــة (روش
هــاشــانــاه) التي تبدأ فــي ذلــك املساء.
ووف ــر الــديـبـلــومــاسـيــون األمـيــركـيــون
الغطاء إلسرائيل ،عندما بقي مقاتلو
«ال ـك ـتــائــب» ف ــي املـخـيـمــن «يــذبـحــون
املـ ــدن ـ ـيـ ــن حـ ـت ــى ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح الـ ـت ــال ــي»

(ص ،)268-267إضافة إلى ما ورد عن
«أن مـســألــة الــاج ـئــن الفلسطينيني
ُ
نوقشت ألول مــرة فــي نهاية اجتماع
س ـ ـ ـ ــري بـ ـبـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــل ورئ ـ ـيـ ــس
االستخبارات اللبنانية جوني عبدو،
وم ـ ـسـ ــؤولـ ــن ب ـ ــارزي ـ ــن إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــن
ول ـب ـن ــان ـيــن ف ــي م ــزرع ــة ش ـ ـ ــارون فــي
ال ـن ـقــب ف ــي وق ــت م ـتــأخــر م ــن لـيـلــة 31
تموز /يوليو» (ص.)272
ربما ،وتبعًا لقارئ الكتاب ،ومن زاوية
اطالعه ،أنه قد ال يعثر على معلومات
بأكثر مما هو متداول ،أو عن األسباب
العميقة لقطع الـطــريــق ،ألن األسباب
مــا زال ــت قــائـمــة وكــامـنــة فــي املـشــروع
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وانـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاز اإلدارات
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ـح ــزب ـي ـه ــا ال ـج ـم ـه ــوري
والـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي املـ ـطـ ـل ــق ل ـح ـم ــاي ــة
إس ــرائ ـي ــل وب ـقــائ ـهــا ،ومـعـهـمــا ال ـغــرب
بـكـلـيـتــه ،والـتـخـبــط ال ـعــربــي الــرسـمــي
وت ـش ــرذم ــه ،وخـ ــروج بـعــض دول ــه من
هـ ــذا ال ـ ـصـ ــراع ب ــات ـف ــاق ـي ــات ص ـل ــح مــع
إسرائيل ،وتسارع مستجد في تطبيع
دول أخرى مع كيان العدو ،إلى الحال
الفلسطينية املشابهة للحال العربية،
ب ــاس ـت ـث ـن ــاء مـ ـق ــاوم ــة ب ـ ـ ــدأت بـتـغـيـيــر
قــواعــد املـشـهــد ،وفــي ترسيم املشاهد
املستقبلية /املصيرية.

المعلومات التاريخية واألرشيفية عن األوريغامي متوافرة
في مصادر معروفة ،وليس من استنتاجاتنا الشخصية

شاكر لعيبي *
«األوريغامي» ( )Origamiفن ّ
طي الورق ،يحيل إلى مصطلح شامل
لجميع ممارسات الطي ،بغض النظر عن ثقافتها األصلية .الهدف
منه تحويل ورقة مسطحة إلى شكل نهائي جديد مبتكر ومثير من
خالل تقنيات الطي .ال يشجع ممارسو «األوريغامي» استخدام القص
واللصق أو تعليم الــورق بــأي عالمة .يستخدم غالبًا ّ
حريفو الــورق
األوريغامي ،الكلمة اليابانية «الكيريغامي» لإلشارة إلى التصميم الذي
يستخدم القص ،على الرغم من أن ّ
القص سمة من سمات الصناعات
الــورقـيــة الصينية .يمكن جمع عــدد قليل مــن «ط ـيــات» األوريـغــامــي
األساسية بطرق مختلفة لصنع تصاميم معقدة ،ويمكن ّ
طي الورق
ً
ليكون مجسمًا ُوي ّ
عد طائرا الكركي والبطريق أكثر األشكال شهرة
في فن طي الورق الياباني .وها نحن منذ اآلن أمام مفهوم الطي والطية.
بشكل عام ،تبدأ هذه النماذج بورقة ّ
مربعة يمكن أن تكون جوانبها
بألوان وأشكال وأنماط مختلفة.
لكن ما عالقة ذلك بالشعر والشعرية؟
طي ،القصيدة ّ
في تقديرنا ،الشعر باألحرى ّ
طية .الطية ()Fold، Pli
ّ
هي التركيب الذي ينشأ عندما ينحني أو يتقوس سطح اللغة ،الداللة،
املعنى «الحقيقي» للمفردة ،للمفردات الذي كان في األصل مستويًا
واض ـحــا م ـبــاش ـرًا ،حـقـيـقـيــا ،نتيجة تــأثـيــر ق ــوى ال ـح ــواس ،واملـعــرفــة
الضاغطة وشـ ّـد التفاصيل والدقائق وتقليبها (اللعب على املفردات
ً
مثال)ّ .
الطي جيولوجيا بنية منحنية للصخور ،وشعريًا
واألصــوات
ّ
بنية منحنية للغة التي تشف وتوحي وتغمز (أو ترمز) بفضل هذا
َ
قاربت تصنيف ّ
الطيات ،بتصنيف استخدامات اللغة
االنحناء .لو أنك
ُ ّ
لتوص َ
الشعريةّ ،
لت إلى تماثالت مفيدة ،فهي تصنف إما على أساس
ّ
اتجاه الجناحني :طية محدبة  :Anticlineوفيها يتقارب جناحا الطية
نحو األعـلــى ،أي أن الجناحني يميالن بعيدًا عــن املستوى املحوري
للطية ،وينتج بتأثير قوى الشد ،كأننا نتحدث عن أقوى االنحرافات
في لغة الشعر بعيدًا عن أصول االستخدام «الحقيقي» للكالم ،للغة،
للمفردات .ثم طية ّ
مقعرة  :Synclineوفيها يتقارب جناحا الطية نحو
األسفل أي أن الجناحني يميالن
نـ ـح ــو وبـ ــال ـ ـقـ ــرب مـ ــن امل ـس ـت ــوى
امل ـح ــوري لـلـطـيــة ،وتـنـتــج بتأثير
قوى الضغط ،كأننا نتحدث عن
ّ
انحرافات استعارية أقــل وأقــرب
للدالالت الحقيقية.
وهـ ـك ــذا ل ــو ت ـفـ ّـح ـصــت تصنيف
ال ـ ـط ـ ـيـ ــات عـ ـل ــى أس ـ ـ ـ ــاس مـ ـق ــدار
م ـي ــل ال ـج ـن ــاح ــن :ط ـي ــة مـتـمــاثـلــة
 :Symmetrical Foldوتـنـشــأ
عـ ـن ــدم ــا ي ـم ـي ّــل جـ ـن ــاح ــا ال ـط ـي ــة
(املـحـ ّـدبــة واملــق ـعــرة) بــزاويــة ميل
متساوية فــي االتجاهني ويكون
امل ـس ـتــوى امل ـح ــوري لـكــل منهما
رأس ـيــا وتـتـكــون ع ــادة مـثــل هــذه
الطيات عندما تتعرض الطبقات
لضغط متساو من الجانبني .طية
غـيــر مـتـمــاثـلــة Asymmetrical
 foldوتـنـشــأ عـنــدمــا يـمـيــل كــل ج ـنــاح مــن جـنــاحــي الـطـيــة (املـحــدبــة
واملـقـعــرة) بــزاويــة ميل تختلف عــن األخ ــرى ،وبــذلــك يصبح املستوى
ً
املحوري للطية مائال عن املستوى الرأسي .وتتكون هذه الطية عندما
يـكــون الضغط مــن أحــد الجانبني أكـثــر مــن اآلخ ــر ،فيكون ميل أحد
الجناحني أكبر من ميل اآلخر .طية مضطجعة (نائمة) Recumbent
 Foldوتنشأ عندما يصبح جناحا الطية فــي وضــع أفـقــي تقريبًا
نتيجة الضغط املتزايد ويكون املستوى املـحــوري لهذه الطية أفقيًا،
حيث تصبح الطبقات القديمة فوق الطبقات األحدث منها .طية مقلوبة
 Overturned Foldهي تلك التي يزيد فيها مقدار عدم التماثل حتى
يزيد امليل في أحد جناحيها على  90درجــة ،وفي هذه الحالة يكون
ً
املستوى املحوري مائال عن املستوى الرأسي بدرجة كبيرة ،وتكون
الطبقات املكونة ألحد الجناحني مقلوبة .قبة  :Domeوهــذا التركيب
تميل فيه الطبقات مــن جميع االتـجــاهــات بعيدًا عــن نقطة متوسطة
تـسـ ّـمــى مــركــز الـقـبــة .ال ـحــوض  :Basinوه ــي الـطـيــة الـتــي تميل فيها
الطبقات إلى الداخل في جميع االتجاهات نحو نقطة متوسطة تسمى
مركز الحوض ،وهي عكس القبة.
مــن يــود مقاربة االنـحــرافــات  Écartاللغوية ،أي اللغة الشعرية ،عن
استخداماتها الحقيقة على أساس هذا التصنيف ّ
للطيات ،فسيتوصل
في ظننا إلى نتائج مثيرة ودالة.
كـمــا ّأن لـلـشـعــر ت ــاري ــخ ،وم ـ ــدارس وات ـج ــاه ــات ،لــأوري ـغــامــي تــاريــخ
ً
وم ـ ــدارس وات ـج ــاه ــات .لــأوري ـغــامــي م ـثــا اس ـت ـخــدام دي ـنــي يسمى
واستخدام يستند إلى حكاية
كاتاشيرو ( )katashiroوهو تمثيل إلله،
ْ
شعبية ،واستخدامات تعليمية وتربوية ،بل إنــه أل َهم الفن األوروبــي
املعاصر حيث ظهرت في فرنسا الحركة التشكيلية الفرنسية املسماة
طاوي الورق ( )MFPPالتي أنشأها جان كلود كوريا Jean-Claude
 ،Correiaوتلتها حركات مماثلة.
إضــافــة إلــى ذلــك ،لألوريغامي «قــواعــد أســاسـيــة» أولـيــة ّ
للطي (كأننا
نتحدث عن قواعد كالسيكية للشعر) ،وهذه األسس األولية تستخدم
بدورها كقاعدة لقواعد أخــرى ،مثل :قاعدة الطائر وقاعدة الضفدع
وقــاعــدة «القنبلة» املائية وقــاعــدة األسـمــاك وقــاعــدة الطائرة الورقية،
وأسـطــورة الــروافــع األلــف اليابانية (وهــو نــوع من أوريغامي لتحقيق
ُ
األم ـن ـي ــات) ،وش ـكــل األوري ـغ ــام ــي امل ـسـ ّـمــى كــوســودامــا Kusudama

وهو شكل مخصوص من أشكال األوريغامي ،يتم فيه تجميع قطع
مختلفة من الورق معًا ،ويجري تصميمها عند ذرواتها أو أطرافها،
لتشكيل سطح كروي انطالقًا من ذلك .قد تتكون بعض الكوسوداما
 kusudamaم ــن ع ــدة م ـئ ــات م ــن ال ـق ـط ــع .ف ــي األص ـ ــل ،اسـتـخــدمــت
ُ
الـكوسوداما  kusudamaالحـتــواء البخور وتستخدم الـيــوم بشكل
أساسي كعناصر زخرفيةُ .ي ّ
عد الكوسوداما  kusudamaأيضًا ريادة
لألوريغامي املعياري.
وهنا نقول ثانية إننا أمــام تماثالت ممكنة مع أنــواع الشعر العربي،
ّ
الكالسيكي خاصة :شعر املديح ،الغزل ،الرثاء....
في الفكر األوروبــي ،تشغل فكرة ّ
ّ
والطي مكانًا جوهريًا ،إذ إن
الطية
ّ
يتكشف ّ
(يفك طياته) وينثني (يعيد االنطواء) .تقول
كل شيء ُيطوى،
نادين فاسور  Nadine Vasseurفي كتابها «الطيات» (دار سوي ـ ـ
الطيات .فمن ّ
« :)2002ال يتوقف العالم عن صنع ّ
الطيات الجيولوجية
إلى الطيات على املاء ،ومن تجاعيد الجسم إلى ستائر املالبس ،الطية
هي حركة الحياة ذاتها وهي آثارها».
الـطـ ّـيــات والستائر هــي ثيمات أيقونية متكررة فــي تــاريــخ الـفــن ،من
ّ
التماثيل اليونانية إلــى األعـمــال املـعــاصــرة .إنها الطريقة التي يرتب
ُ
وامل ّ
نصب  installateurاألقمشة واملالبس في
بها الرسام والنحات
أعمالهم .إنها تجعل من املمكن تقديم أكثر املالبس تنوعًا للمشاهدين،
ولكن أيضًا تكشف أحيانًا ،بمفارقة جمالية ،عن الجسم الذي تغطيه.
ّ
في
تتيح الستارة للفنانني الفرصة إلظهار
براعتهم وإتقانهم التقني ُ
تمثيل الــواقــع ،وال سيما في تقديم املــواد ْ
ووهــم الحركة .تثير الطية
َ
ّ
ّ
والتحول ،وهي أيضًا
واملخفي ،والظل والضوء ،والبصمة
الغموض،
ّ
ّ
فلسفي».
تموج وحرية ،وموضوع يؤدي إلى تأمل
أبرز الفالسفة الذين درسوا الطيات في الفن هو جيل دولوز.
نتحدث دون تردد عن «شعرية الطية».
ألسنا في طيات األوريغامي وشعريته؟
الشعر طية تـجـ ُـاور طية .الشعر ّ
طيات الــوجــود .تحاول فتح واحــدة،
ّ
ُ
فتكتشف أنها أعقد من ذلــك ،ألنها تجاور طية ،وثمة أخــرى تحتها
وأخ ــرى فــوقـهــا ،تـحــاول إغــاقـهــا فتجد أنـهــا تنفتح ثانية كالوجود
واملــوجــود ،ينطوي لينفتح على دورات متوالية .الطية تنطوي على
ّ
شريحة من الوجود ،ظاهره وباطنه ،ظله وضوئه .وكلها تشكل ملمس
ّ
ُ
هذا الوجود ،تشكل طبعه وطبيعته .القصيدة بهذا املعنى طية تجاور
ُ ّ
طيات أخرى وتشكل كلها ملمس
َ
الشعر ،وطبعه .ما فتئت تطويها
فتنفتح على طية أخرى ،قصيدة
أخرى ،حتى تكتب ديوانًا شعريًا
ثــم ديــوانــا آخــر وآخ ــر ،وكــل مرة
تحاول فك طية حتى تنغلق كي
تنفتح أو تحيلك إلى طية أخرى.
الصورة الشعرية ّ
طية ،االستعارة
ّ
طية ،كل نوع من املجاز طية ،كل
تـشـبـيــه ط ـي ــة .ك ــل انـ ـح ــراف عن
االس ـت ـخــدام «الـحـقـيـقــي» ،للكالم
خاصة ،هو طية .دواوينك ّ
طيات
تسعى لفك نفسها كــي تنطوي
مرة أخــرى فتمنحك الــدوران بني
الطي ّ
ّ
وفك ّ
ّ
نهائي.
الطي بشكل ال
هنا دافع جوهري لالستمرار في
كـتــابــة ال ـش ـعــر ،دون كـلــل ودون
شعور باالستعادة والتكرار.
ّ
الشعر ،القصيدة تسعى إلــى فــك املـطـ ّ
ـوي لكنها ال تفعل ســوى لفه
ّ
تفكه بمطوي آخرّ ،
ّ
بطي ٍة أخرى.
بمطوي آخر كي
ُ ََ
َ
َ
وملعرفة هذا املنطوى عليه،
ُالشعر يطوي «أمرًا» وينطوي «على أمر»َ ُ ،
على دراية وحدس بتعقيد هذا «املنط َوى عليه» .إن داللة
فترض أننا ُ َ
يَ ْ
املــطــوي أو «املـنــطـ َـوى عليه» أبـعــد مــن دالل ــة بسيطة وحـيــدة وأحــاديــة
الجانب ،باملعنى الذي ّ
حددنا فيه معنى الطية.
ّ َ ُ
َ
ّ
أنت تحلم ،فكأنك في قلب هذه الطية ،أنت تفسر حلمك فكأنك تسعى
ّ
ّ
ّ
إلى فك الطية ،أنت تفكر فكأنك في فك الطية وفي االكتشاف «إعادة
ثني» الطية ثانية.
الشعر مسعى لفك طية الــوجــود ال ــذي يـتـسـ ّـرب بـضــوء خــافــت عبر
نوافذ املعابد (وفق استعارة الفيلسوف غوتفريد اليبنتس Gottfried
ّ ،)Wilhelm Leibniz
تتكسر األشياء فيه ،في هذا الضوء الخافت،
ّ
وتغدو أقل وضوحًا لكن أقوى داللة .أليس الشعر كذلك؟
ثمة مستوى عميق تتطابق فيه القصيدة مــع األوريـغــامــي :كالهما
مغموس بالهشاشة .الهشاشة جوهر كينونتيهما .لكنها في الوقت
ّ
عينه مصدر نهوض وجماليات وقــوة االثنني .بالورق الهش ننحت،
وباملفردات العارية أيضًا .وقوة االثنني ،القصيدة واألوريغامي ،تقع في
نبع غامض ،صلد رغم ذلك ،ورغم هشاشة ّ
وآنية املنحوت.
* كاتب وتشكيلي عراقي

مالحظة
ّ
الحقيقي
يـجــدر الـتـفــريــق بــن الحقيقة وامل ـجــاز أو التعبير
واملـجـ ّ
ـازي :التعبير الحقيقي هو استخدام األلفاظ بمعانيها
ً
الحقيقية .عندما نقول مثال الرجل بخيل ،فإننا نستخدم
ّ
ّ
الحقيقي إلنسان .أما التعبير
املادي
كلمة بخيل بداللة البخل
امل ـجـ ّ
ّ
ـازي أو الـبـيــانـ ّـي أو الـخـيــالــي فهو اسـتـخــدام األل ـفــاظ في
ّ
غير معانيها الحقيقة ،مثل قولنا «عـصــي الــدمــع» ،فإننا ال
ّ
العصي بمعنى العاصي من العصاة وإنما بداللة
نستخدم
البخيل بدموعه .وهــذا ما كنا نقوله :انحراف ّ
الطية بتقارب
جناحيها أو تباعدهما هو كمثل اقتراب أو ُ
تباعد األلفاظ عن
معانيها الحقيقية األصلية التي ُوضعت لها.
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على بالي
أسعد أبو خليل

علـى ضفـاف نهـر أمسـتل فـي أمسـتردامّ ،
«متحـف هيرميتـاج»
يقـدم
ّ
سلسـلة جديـدة مـن أربعـة أجزاء مـن المعارض التـي تسـلط الضوء على
تحفـة واحـدة مـن مجموعـة هولنديـة رائـدة .فـي النسـخة الرابعـة،
سـيكون الجمهـور علـى موعـدّ ،
لمـدة خمسـة أسـابيع ،مع لوحـة «برج
بابـل» (حوالـى عـام  )1568الشـهيرة التـي رسـمها بيتـر بروخـل األكبـر
(حوالـى  1525ـــ  )1569مـن  Depot Boijmans Van Beuningenفـي
روتـردام ،لغايـة  28آب (أغسـطس)  .2022تنهـل اللوحة مـن المرجعيات
الدينيـة إلـى جانـب سـيرة الفنـان( .سـيم فـان ديـر فـال ـــ أ ف ب)

صورة
وخبر

نشيد ديـنــي للشيعة أث ــار الكثير من
اللغط .تــاريـخـ ّـيــا ،كــان مــن املسموح أن
تـظـهــر ف ــي ال ـس ــاح ــة ال ـع ـ ّـام ــة الـطـقــوس
ّ
املسيحية فقط .ليس من
واالحتفاالت
امل ـق ـبــول االعـ ـت ــراف بــذلــك ج ـه ــارًا ،لكن
لبنان قبل الـحــرب كــان دولــة مسيحية
(غير ُمعلنة) .كان املسلمون فيها من
درجــة ثانية ّ
ألن دينهم كــان من درجة
ّ
ثــان ـيــة .ال ــدول ــة املـسـيـحــيــة ال ـتــي أدارهـ ــا
شمعون وشهاب والجميل وإده حاربت
ّ
تـعــلــم املسلمني وكــانــت تــريــد أن تبقى
ّ
ّ
اليسوعية
كلية الـحـقــوق فــي الجامعة
ّ
الوحيدة في لبنان ألن مدارس املسلمني
لـ ــم ت ـك ــن تـ ـ ّ
ـؤهـ ــل مل ـع ــرف ــة ل ـغ ــة أج ـن ـبـ ّـيــة
تـ ّ
ـؤهــل لــدخــول جــامـعــات اإلرس ــال ـ ّـي ــات.
ّ
الستينيات ،بــدأت الــدولــة بالتدريج
فــي
ً
وم ـك ــره ــة ب ــاالع ـت ــراف ب ــدي ــان ــة أخـ ــرى.
ومن ضمن تراتبية األديان ،كان املوقع
ّ
متدنيًا جدًا .ولم يكن للشيعة
الشيعي
راع فيما كــانــت كــل دول الـغــرب ترعى
ٍ
يـهــود لبنان عــن بعد وبحماية الــدولــة.
لم تكن احتفاالت الشيعة معترفًا بها.
كــان ــت ت ـم ـ ّـر ذكـ ــرى ع ــاش ــوراء صـمـتــا.
ظــاهــرة موسى الـصــدر زرعــت اعـتــزازًا
ش ـي ـع ـ ّـي ــا ف ـي ـم ــا ك ـ ــان زع ـ ـمـ ــاء ال ـش ـي ـعــة
ّ
مارونية .هل كان
أتباعًا عند زعامات
تأسيس مجلس إســامــي شيعي هو

ال ـحــل األن ـســب أم ّأن ذل ــك بــاشــر بــزرع
الشقاق بني املسلمني؟ ألم يكن أفضل
ّ
ل ــو ت ـمــث ـلــت ك ــل الـ ـط ــوائ ــف اإلس ــام ـ ّـي ــة
بـمـجـلــس واحـ ـ ــد؟ هـ ــذا م ــوض ــوع آخ ــر،
لـ ـك ـ ّـن ال ـش ـي ـعــة ب ـ ـ ــدأوا ي ـش ـع ــرون بـثـقــة
ّ
جماعية بالنفس وأصـبـحــت أعيادهم
ُم ـع ـل ـنــة وص ــادح ــة وص ــاخ ـب ــة أح ـيــانــا:
ّ
الستينيات
تمامًا كما ّأن الـســود بعد
ب ــاش ــروا ب ـط ـقــوس واح ـت ـف ــاالت الــزهــو
الـجـمــاعــي .الـتـحـ ّـرر ي ـ ّ
ـؤدي إلــى اإلف ــراط
فــي االعـتــداد الجماعي بالنفس .لبنان
ُ
بعد االنهيار (املدار من محور خليجي
ـ ـ إســرائـيـلــي ـ ـ غــربــي) ب ــات يـتـبـ ّـرم من
مظاهر دينية للشيعة ،لـكـ ّـن مشاركة
الجيش في احتفاالت دينية مسيحية
وحمل ّ
طوافات للجيش تماثيل للعذراء
ّ
ال يثيران حفيظة املــدنــيــن املزعومني.
لــو ّأن طـ ّـوافــات الجيش نقلت مشاركة
في عاشوراء لكانت القيامة قد قامت.
ج ـم ـهــور ال ـث ـنــائــي ال ـش ـي ـعــي ي ـ ـ ّ
ـرد على
ّ
التعصب الديني الواضح ضد الشيعة
ّ
وطقوسهم الدينية باملزيد من فائض
التعبير عن الشعور الديني واملذهبي.
حـ ّ
ـريــة التعبير الديني يجب أن تشمل
ّ
الجميع ،لكن املساهمة في حقن التوتير
الطائفي واملــذهـبــي ال تفيد ال الطائفة
َ
املستهدفة وال السلم األهلي.

المفكرة
التعلق العاطفي املرضي على
العالقات اإلنسانية والعاطفية،
وأهم أساليب التعامل مع هذه
الحالة وسبل الوقاية منها.

جمانة وعقل :رواية وقصيدة

■ تدعو «مكتبة أنطوان» و«دار هاشيت أنطوان /نوفل»،
اليوم الخميس إلى حضور احتفال توقيع رواية «القتيلة
 »232لجمانة ّ
حداد (الصورة) وكتاب «البالد» لعقل
العويط في «مكتبة أنطوان» في أسواق بيروت ،في إطار
عرض فني من تصميم لينا أبيض .تتناول «القتيلة »232
انفجار مرفأ بيروت ،إذ تدور األحداث الرئيسية قبل
ساعة فقط من الحدث الرهيب .يسرد الكتاب ّ
قصتني
مختلفتني تجمعان الكثير من األبطال :الزوج الذكوري
ّ
املتسلط« ،ميشا» الزوجة الضحية لزوجها وللنظام
الفاسد ،و«عباس» الذي ّ
يسمي نفسه «هند» ويعلن نفسه
امرأة .أما «البالد» ،فعبارة
عن قصيدة طويلة ّ
يعبر
فيها الشاعر عن سخطه
الشديد على النظام ويطالب
العرفية
بـ «إعالن األحكام ّ
وتعليق املشانق» لكل ّالحكام
اللبنانيني الفاسدين وكل من
تسبب في انفجار املرفأ.
توقيع «القتيلة  »232و«البالد» :اليوم الخميس
ـ س 17:00 :ـ «مكتبة أنطوان» (أسواق بيروت).
الدعوة عامة.

الحب بين اإلدمان والهوس!

ّ
■ تناقش ّ
املتخصصة في علم النفس زهراء
املدربة
صاحب (الصورة) في ورشة تنظمها «مكتبة الفندر»
َ
موضوعي «التعلق
(دير قانون النهر) ،غدًا الجمعة
العاطفي املرضي» و«الحب بني اإلدمان والهوس» ّ .تتناول
الورشة محاور ّ
عدة منها  :تعريف اضطراب التعلق
العاطفي املرضي ومظاهره السلوكية والنفسية ،وأثر

¶ رئيس التحرير
ابراهيم األمين
صادرة عن
شركة أخبار بيروت

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه

ّ
ورشة «التعلق العاطفي
املرضي» :غدًا الجمعة
ـ س 19:00 :ـ «مكتبة
الفندر» (دير قانون النهر
ـ جنوب لبنان) .لالستعالم70/780042 :

ّ
حمانا على موعد مع الفن
■ يستضيف «بيت الفنان
ـ ّ
حمانا» ،غدًا الجمعة حفلة
موسيقية من تنطيم Mejwiz
و.Beirut Jam Sessions
َ
ّ
تتضمن السهرة عرضني
َ
لفنانني ناشئنيّ .
األول هو
 Galah Wajiلسلوى جرادات
وإتيان ،أما الثاني فهو Rust
لبترا حاوي (الصورة)
وهاني مانجا .سيدمج هؤالء املوسيقى اللبنانية والسورية
والفلسطينية التراثية مع آالت موسيقية إلكترونية حديثة
بهدف خلق أصوات جديدة خاصة بالجيل الشاب الذي
ينتمون إليه .علمًا ّ
بأن العرضني جزء من املشروع العاملي
للصناعات الثقافية واإلبداعية.
عرضا  Galah Wajiو :Rustغدًا الجمعة ـ س20:30 :
ـ «بيت الفنان ـ ّ
حمانا» (قضاء بعبدا) .لالستعالم:
05/532544

¶ مجلس التحرير
أمل األندري
محمد وهبة
وليد شرارة
دعاء سويدان
جمال غصن
حسين سمور

¶ المدير الفني
صالح الموسى

¶ المكاتب
بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر
كونكورد الطابق الثامن
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