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سياسة
تقرير

«النصرة» تنعى منصور« :األمير العسكري» في «طرابل ـ
نعت «جبهة النصرة ،أمس« ،أبو عمر منصور شهيدًا» ،فيما أكدت مصادر لـ«األخبار» أن المطلوب الذي قتلته
األجهزة األمنية ،كان «أمير طرابلس الشام» في «الجبهة» ،وأنه كان «أميرًا» للمطلوب اآلخر شادي المولوي،
كما ربطته عالقة مميزة بـ «األمير أبو مالك التلي»
رضوان مرتضى
لـ ـ ــم ي ـ ـكـ ــن أسـ ـ ــامـ ـ ــة م ـ ـن ـ ـصـ ــور («أبـ ـ ـ ــو
عـ ـم ــر») ال ـ ــذي ق ـتــل ف ــي اش ـت ـب ــاك مــع
فـ ــرع امل ـع ـل ــوم ــات ف ــي ط ــراب ـل ــس ،فــي
التاسع من الشهر الجاري ،مطلوبًا
ع ــادي ــا .أك ـثــر م ــن م ـصــدر «ج ـه ــادي»
لـ ـبـ ـن ــان ــي أك ـ ـ ــد أن م ـ ـن ـ ـصـ ــور ،ال ـ ــذي
اق ـت ــرن اس ـمــه بــاســم امل ـط ـلــوب اآلخ ــر
شادي املولوي ،كان «أمير طرابلس
ال ـش ــام» ف ــي «جـبـهــة ال ـن ـص ــرة» ،رغــم
ّ
ّ
أن م ـص ــادر «ال ـج ـب ـهــة» ت ــؤك ــد أن ال
«أم ـيــر» ُ ل ـ «الـشـمــال» بـعــد« ،ول ــو كان
كذلك لنعي على هذا األســاس» .لكن
ّ
امل ـصــادر أك ــدت أنــه كــان ّ«قـيــاديــا في
الـتـنـظـيــم الـ ـق ــاع ــدي» ،وأن ـ ــه «األم ـي ــر
ال ـع ـس ـك ــري» ل ـل ـم ـج ـمــوعــات املـقــاتـلــة
فـ ّـي طــرابـلــس ول ـيــس لـلـتـنـظـيــم ،كما
أن ــه «أم ـيــر» ش ــادي امل ــول ــوي ،وليس
العكس.

ربطته عالقة ّ
مميزة
بـ«أبو مالك التلي» وكان
«أميرًا» للمولوي
ّ
«ال ـ ـن ـ ـصـ ــرة» زف ـ ــت أم ـ ــس «أب ـ ــو عـمــر
ّ
مـ ـنـ ـص ــور ش ـ ـه ـ ـي ـ ـدًا» .وبـ ـ ـ ــث ح ـس ــاب
«مـ ــراسـ ــل ال ـق ـل ـم ــون» م ـق ـطــع فـيــديــو
حمل اســم «مــوعــدنــا يــوم الجنائز»،
تضمن مشاهد مـصــورة مــن جنازة
مـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــور فـ ـ ـ ــي ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس .وذكـ ـ ـ ــر
ال ـت ـس ـج ـي ــل أن «أ ّس ـ ــام ـ ــة وإخ ـ ــوان ـ ــه
ح ــاول ــوا أن ي ـت ـجــن ـبــوا الـ ـص ــراع مــع
الحكومة اللبنانية حتى أيقنوا أن
يحركها
حكومتهم عـبــارة عــن دمــى
ّ
عمالء إي ــران» ،قبل أن ّ
يحرض ُسنة
ل ـب ـنــان ع ـلــى أن «ي ـن ـت ـف ـضــوا ق ـ ّبــل أن
ّ
ّ
ي ـحــل ب ـهــم م ــا ح ــل بــأهــل ال ـســنــة في

أسامة منصور (األخبار)

سـ ــوريـ ــا ُ وال ـ ـع ـ ــراق وال ـ ـي ـ ـمـ ــن» .وف ــي
النبذة ،ذ ِكــر أن منصور «كــان يخدم
في الجيش قبل أن ينشق عنه ُ
ويبلغ
يخدم
ضابطه أنه ترك الجيش ألنه ّ
أجـنــدات خارجية ضــد أهــل السنة»،
وأن ـ ــه «ك ـ ــان ُي ــرس ــل ال ــرس ــائ ـ ّـل ألكـبــر
الضباط وينصح أهــل السنة منهم
أن يتوبوا ويتوعد الروافض».

ابن األعوام الثمانية والعشرين ترك
ً
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ليفتتح محال
لـبـيــع ال ـهــواتــف الـخـلــويــة وبـطــاقــات
الـتـشــريــج فــي ب ــاب ال ـتـ ّـبــانــة ،قـبــل أن
ُي ـغ ـل ـقــه الحـ ـق ــا .ب ـع ــده ــا ،ل ــم ُي ـم ــارس
أي مـهـنــة ،وم ــع ان ــدالع األحـ ــداث في
ســوريــا ،ش ــارك فــي تــأسـيــس تنظيم
«أنـ ـص ــار ال ـشــري ـعــة» (كـ ــان امل ــوق ــوف

حسام الصباغ أحد أبرز ّ
مؤسسيه)
قـ ـب ــل أن يـ ـتـ ـف ـ ّـرق أع ـ ـض ـ ــاؤه ب ـس ـبــب
الخالف حــول أولوية قتال الجيش،
ث ــم «تـ ـف ـ ّـرغ ل ـق ـتــال ج ـبــل م ـح ـســن في
ج ـ ـ ــوالت االشـ ـتـ ـب ــاك ــات امل ـخ ـت ـل ـف ــة»،
ّ
وت ــول ــى «م ـحــور س ـتــاركــو» فــي بــاب
التبانة الذي شهد أقسى املواجهات
مـ ــع الـ ـجـ ـي ــش .ان ـت ـق ــل م ـن ـص ــور إل ــى

مـنـطـقــة ال ـق ـص ـيــر ،ف ــي أي ـل ــول ،2013
ّ
على رأس مجموعة مسلحة ،حيث
ّ
الناسفة،
تمرس على إعداد العبوات ّ
تنقل بني
قبل أن يعود إلى طرابلسُ .
ل ـب ـنــان وس ــوري ــا مـ ــرات عـ ــدة ،أوق ــف
فــي إح ــداه ــا ،أث ـنــاء تــوجـهــه إليـصــال
مجموعة مقاتلة إلــى ســوريــا ،على
ح ــاج ــز ل ـل ـج ـيــش ف ــي م ـن ـط ـقــة مـقـنــة

ّ
«دمى قراطية» في محكمة الحريري :ما يحق للغرب ممنوع على
تقرير

الهاي ــ األخبار
فــور دخولها املـكــان املخصص للعامة
فــي قاعة املحكمة الخاصة بلبنان في
الهاي ،اصطدمت الصحافية الفرنسية
فلورانس هارتمن برجال األمــن الذين
مياه
حــاولــوا منعها مــن إدخ ــال قنينة
ٍ
كانت في حوزتها إلى الغرفة الزجاجية
ح ـي ــث ي ــوج ــد ص ـح ــاف ـي ــون وم ـهـت ـمــون
بمتابعة قضية قناة الجديد في الهاي.
الصحافية الفرنسية ّ
سجلت اعتراضًا

ش ــدي ـدًا عـلــى منعها م ــن إدخـ ــال عبوة
املـ ـي ــاه ،وأس ـم ـع ــت رج ـ ــال األم ـ ــن كــامــا
قــاس ـيــا ع ــن إمـ ـع ــان امل ـح ـك ـمــة ف ــي قمع
أبسط الحقوق البديهية.
املـفــارقــة أن هــذه الصحافية الفرنسية
ال ـتــي ت ـكـ ّـبــدت ع ـنــاء الـسـفــر م ــن فرنسا
إلى الهــاي ملساندة قناة «الجديد» في
معركتها ضد املحكمة الدولية ،صدرت
توقيف عن
بحقها منذ سنوات مذكرة
ٍ
املحكمة الدولية الخاصة بيوغوسالفيا
الـســابـقــة ،بـعــدمــا نـشــرت كـتــابــا يكشف

ً
وأخطاء في املحكمة الدولية،
انتهاكات
ً ٍ
فضال عــن تغريمها سبعة آالف يــورو
تدفعها ،ولم تدخل إلى السجن ،وال
لم
ّ
ت ــزال تتنقل بحرية مــن دون أن يجرؤ
ٌ
أحد من األجهزة األمنية األوروبية على
اعتقالها ،على الرغم من سريان مفعول
مذكرة التوقيف حتى اليوم .وحتى في
«محكمة الحريري» ،لم يقدم أحد على
اعتقالها أو مساءلتها.
ّ
هارتمان أكدت لـ»األخبار» أنها حينما
ّ
اطلعت على قضية «الـجــديــد» ،وجــدت
أن مفهوم العدالة بالنسبة إلى املحكمة
الخاصة بلبنان «يشبه املفاهيم التي
كانت سائدة في األنظمة السوفياتية».
ّ
تتحول املحكمة ،أو هذا ما تحاول فعله،
إلى سلطةٍ تشبه الحكومات في البالد
الــديـكـتــاتــوريــة« :مـمـنـ ٌ
ـوع عليك انتقاد
الحكومة ،كما أنه ممنوع عليك انتقاد
املـحـكـمــة .ه ــذا ج ـنــون .لـسـنــا ف ــي نظام
قمعي!».
هارتمان جاءت لتتضامن مع «الجديد»
ف ــي م ـعــرك ـت ـهــا م ــع امل ـح ـك ـمــة ال ــدول ـي ــة،
وم ـث ـل ـهــا ف ـع ـلــت ش ـخ ـص ـيــات إعــام ـيــة
وحقوقية حـضــرت مــن لبنان فــي وفـ ٍـد
ً
كـبـيـ ٍـر ض ـ ّـم ك ــا مــن اإلعــام ـيــن :جــورج

نجاة شــرف الــديــن ،سكارليت
قــراحــي،
ً
حــداد ،إضافة إلى املخرج شربل خليل
واملـ ـح ــام ــي ب ـ ــول م ــرق ــص وال ـح ـق ــوق ــي
واألس ـ ـت ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي ع ـ ـ ــادل خـلـيـفــة،
ورئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ــإع ــام
عبد الـهــادي محفوظ وعضو املجلس
إبراهيم عــوض .حضروا معًا وتقدموا
ّ
بمذكر ٍة مشتركة سلموها إلــى رئيس
ق ـلــم امل ـح ـك ـمــة ،ي ـع ـتــرضــون فـيـهــا على
مــاحـقــة املـحـكـمــة إلعــام ـيــن يـقــومــون
بواجبهم اإلعالمي ،مؤكدين أن املعايير
املتبعة من قبل قناة «الجديد» ال ّ
تمس
ب ـس ـيــر الـ ـع ــدال ــة وال تـ ـع ـ ّـرض ال ـش ـهــود
للخطر ،كما تـ ّـدعــي املحكمة .وأه ــم ما
ّ
جاء في هذه املذكرة البند املتعلق بعدم
اخ ـت ـص ــاص هـ ــذه امل ـح ـك ـمــة بـمـقــاضــاة
كــرمــى خـ ّـيــاط وق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد»« .ف ــإذا
كان ال بد من محاكمة الصحافية خياط
وقـنــاة «ال ـجــديــد» ،يجب أن تـكــون أمــام
محكمة املطبوعات وليس أمام املحكمة
الدولية الخاصة بلبنان».
ّ
ـث إلــى
امل ـحــامــي مــرقــص أكـ ــد ف ــي ح ــدي ـ ٍ
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن اخـ ـتـ ـص ــاص امل ـح ـك ـمــة
ال ــدول ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـل ـب ـنــان ال ينبغي
أن يـ ـتـ ـح ـ ّـول مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــر فـ ــي ج ــري ـم ــةٍ

إرهــابـيــةٍ إلــى محكمةٍ تقاضي وسائل
اإلع ــام ،األداة الناقلة لرسالتها ،وهي
بـ ــذلـ ــك تـ ـن ــاق ــض م ــوض ــوعـ ـي ــا ج ــوه ــر
اختصاصها.
داخل قاعة املحكمة تناولت كرمى خياط
ّ
في كلمتها نقاطًا كثيرة تتعلق بانتهاك
ّ
وشبهتها
املحكمة للسيادة اللبنانية،
بـ ــاالح ـ ـتـ ــال الـ ـعـ ـثـ ـم ــان ــي والـ ـف ــرنـ ـس ــي
ل ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وب ـ ــال ـ ــوص ـ ــاي ـ ــة الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة.
وتـضـمـنــت كلمتها مضبطة اتهامية
ح ـ ــول مـ ـخ ــالـ ـف ــات م ـح ـق ـق ــن وق ـ ـضـ ــاة.
ّ
ّ
متحدثة عن
وتوجهت إلى املدعي العام
انتقائية املحكمة في املحاسبة« :يحق
لـلـمـحـكـمــة أال ت ـحــاســب مـحـقـقــا دول ـيــا
كــديـتـلـيــف مـيـلـيــس ح ــن ي ـقــدم تـقــريـرًا
ي ــدي ــن أش ـخ ــاص ــا ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ش ـه ــادات
ش ـه ــود ال ـ ـ ــزور .ه ــل حــاس ـبــت املـحـكـمــة
ميليس الذي سجن أربعة ضباط ألربع
سنوات ً
بناء على شهادات الزور؟ يحق
للمحكمة أن ت ـســرب أس ـم ــاء املتهمني
األربعة إلى اإلعــام الغربي وصورهم،
ولكن ما يحق للغرب ال ينطبق علينا»،
تابعت خياط« ،ويسمح للمدعي العام
ال ـح ــال ــي أن يـ ـع ـ ّـرض ح ـي ــاة لـبـنــانـيــن
أبرياء للخطر عبر أرقام هواتفهم علنًا،
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ــس الشام»
ال ـب ـق ــاع ـي ــة (ق ـ ـضـ ــاء ب ـع ـل ـب ــك) بــرف ـقــة
شـ ّـبــان ســوريــن وفلسطينيني على
ّ
محملة باألسلحة .ولكن
منت سيارة ُ
س ــرع ــان م ــا أخ ـل ــي سـبـيـلــه ف ــي وقــت
الحـ ــق م ـق ــاب ــل ك ـف ــال ــة م ــال ـي ــة ق ــدر ّه ــا
 ٣٠٠ألــف لـيــرة .ينقل عنه رفــاقــه أنــه
«ن ـ ــذر ن ـف ـ ّســه ل ـل ـ ّج ـهــاد ول ـل ــدف ــاع عــن
أه ــل ال ـســنــة» ،وأن ــه رف ــض االلـتـحــاق
ب ــامل ــول ــوي ف ــي م ـخ ـ ّـي ــم ع ــن ال ـح ـلــوة
وبـ ـ ـق ـ ــي فـ ـ ــي بـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـت ـ ـ ّـب ـ ــان ـ ــة ،ب ـ ـنـ ـ ً
ـاء
ع ـلــى أوامـ ـ ــر م ــن قـ ـي ــادة «ال ـن ـص ــرة».
وتــوضــح امل ـص ــادر أن عــاقــة مميزة
ـرة»
رب ـط ــت م ـن ـصــور بــأم ـيــر ّ«ال ـن ـص ـ ّ
فــي القلمون أبــو مالك التلي ،و«أنــه
كــان على تــواصــل مباشر مـعــه» .أما
م ـج ـمــوع ـتــه الـ ـخ ــاص ــة ،ف ـمــؤل ـفــة مــن
 ١٥شــابــا ،مــن بينهم شقيقاه جــال
وأم ـيــر ،وإن مـعـظــم ه ــؤالء يتنقلون
مرتدين أحزمة ناسفة ،وهم شاركوا
علنًا في تشييعه .أما شقيقه الثالث
ال ــذي أوق ـف ـتــه اس ـت ـخ ـبــارات الـجـيــش
ُ
وال عالقة له بـ «املنهج
فيدعى وسيم ُ
الجهادي» ،وقد أخلي سبيله الحقًا.
ولـ «أبو عمر» ثالثة أوالد هم :عائشة
وم ــاري ــا وع ـم ــر ،أك ـبــرهــم ال يـتـجــاوز
أربع سنوات ،إضافة إلى ألقاب عدة
في املنتديات اإلعالمية ،منها «أسد
الله» و»غريب الديار» و»الشيخ أبو
عبدالله».
طرابلسُ ،يحكى عن قتل منصور
في ّ
على أنــه ّ«عملية تصفية واغتيال».
ُ
وي ـ ـتـ ــردد أنـ ـ ــه «اس ـ ــت ـ ــدرج ع ـب ــر أح ــد
مشايخ هيئة علماء املسلمني ،قبل أن
تقطع عليه الطريق إحدى السيارات
األمنية ويعدمه عناصرها فورًا مع
أحـمــد الـنــاظــر»ُ .
وي ـعــزز أنـصــار هذه
ّ
الفرضية ذلك بأن «أسامة عسكري،
ومـ ـ ــن الـ ـجـ ـن ــون أن يـ ـه ــاج ــم دوريـ ـ ــة
ّ
بمسدس وقنبلة
مدججة بالسالح ّ
فقط» ،مشيرين إلى أنه «ربما حصل
ع ـلــى أمـ ــان م ــا م ــن ج ـهــة م ــا لـيـخــرج
مسلحًا بمسدسه فقط» .هذه الرواية
الـضـعـيـفــة نـسـبـيــا تـنـفـيـهــا امل ـصـ ُـادر
ُ
ّ
األمـنـيــة الـتــي تـكـ ّـرر أن منصور قتل
صدفة خالل تبادل إلطالق النار بني
الــدوريــة الـتــي أوقـفــت خــالــد ُحبلص
ومجهولني بادرا بإطالق النار.

اللبنانيين
ويـتـهـمـهــم بـقـتــل ال ـح ــري ــري» .وختمت
مطالبة املـ ّـدعــي بــاالعـتــذار« :ال عيب أن
يــدرك املــدعــي أن فــي بــادنــا صحافيني
أحـ ــرارًا ،وال عيب بــاالعـتــذار مــن العدل
واالعــام» (النص الحرفي للكلمة على
املوقع االلكتروني).
وشـ ـه ــدت ال ـج ـل ـســة االول ـ ــى ب ـعــد كلمة
خياط استجوابًا لشاهد االدعاء االول،
جون الني كومو ،وحينما تولى محامي
الدفاع عن الجديد استجواب الشاهد،
بدا االرتباك واضحًا عليه ،وعلى املدعي
العام ،حينما طالب خان بإلغاء شهادة
كــومــو ،بعد التشكيك فــي سلوكه وفي
سـلــوك ّ
االدعـ ــاء ووج ــود ات ـصــاالت غير
قانونية بينهما.
ه ـ ـ ــي م ـ ـعـ ــركـ ــة ح ـ ـقـ ــوق ـ ـيـ ــة وإعـ ــام ـ ـيـ ــة
تخوضها «الـجــديــد» فــي اله ــاي ،بــدأت
ل ـل ـتــو ،وس ـت ـش ـهــد األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،كما
تــؤكــد م ـصــادر فــريــق ال ــدف ــاع ،مواجهة
حامية مــع فــريــق االدعـ ــاء ،يستعد لها
جيدًا املحامي خان وفريقه .مع انتهاء
الجلسات ،شوهد املخرج شربل خليل
وه ـ ــو ي ـل ـت ـقــط ال ـ ـصـ ــور ل ـل ـم ـح ـك ـمــة مــن
الـخــارج .ولــم يكن واضحًا تمامًا ،أكان
ّ
يصور املحكمة ،أم« ...دمى قراطية»!
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ابراهيم األمين

سفير آل سعود :أدركني يا رستم ،أدركني يا جيف؟
القدر حليف حقيقي لقوى آذار في لبنان .لكن ليس في كل اتجاه.
هذه املرة ،جاءهم الدعم بغير ما يشتهون .هي املرة األولى التي
يمارسون فيها دورهم الحقيقي :االنتظار ريثما يأتي الفرج.
في مشاهد سابقة ،لعبت قوى كثيرة أدوارًا في لبنان وسوريا
وفلسطني .حملت السالح وأرسلت األموال ،واستقبلت شخصيات
وقوى ،وتم إشراكها في لقاءات واجتماعات مختلفة .ولإلنصاف ،لم
تكن طوال الوقت متلقية لألوامر (وربما هذا ما تسبب بخسائرها
املتالحقة) .لكن حالها اليوم ،إزاء املشهد اليمني ،يعيدها الى حيث
هي فعليًا ،الى موقع املستمع واملنصت واملنتظر ،لكن ،مع استمرار
حفظ حقها في التأمل واألحالم.
ما يحصل اليوم ربما يعكس فضيحة حقيقية بالنسبة إلى جمهور
هذه القوى .ورغم أن العصبية قاتلة للعقل عند غالبية هذا الجمهور،
إال أن حقيقة األمر تفرض نفسها على الجميع.

فجأة تعطلت هوائيات جنبالط وغاب العقل العسكري
لجعجع والتحق الباقون بدرس خاص عن اليمن
منذ زمن غير قصير ،يظهر لبنان في حالة ارتباط بما يجري في
املنطقة من حولنا .لكنه لم يكن شديد التأثر بأزمة في ليبيا أو
السودان أو حتى في العراق .أما أن يصير لبنان متأثرًا ،وبقوة ،بما
يجري في اليمن ،فلهذا أسبابه .وهي بالتأكيد ال تتعلق بهوائيات
وليد جنبالط ،وال ببهلوانيات سعد الحريري ،وال بالعقل العسكري
الفذ لسمير جعجع .هي أسباب تتصل بكون «األب الراعي» ،أي نظام
آل سعود ،يخوض معركة «وجودية في جنوب الجزيرة» .لكن هناك
سببًا آخر ،يتعلق بكون خصم  14آذار الرئيسي ،أي حزب الله ،العبًا
مؤثرًا في األزمة اليمنية.
في هذه الحالة ،احتاج فريق  14آذار من جديد الى «يسارييه
السابقني» ،من دون تجاهل حاجتهم أيضًا الى «موالنا» رضوان
السيد ،إلعطائهم دروسًا عن اليمن :أين تقع هذه البالد ،وكم
عدد السكان ،وما هو نظام الحكم فيها ،من هم الحوثيون ،وماذا
تعني الزيدية ،وما الفرق بني الشوافع والوهابيني .هي دروس مملة
للمتقاعدين من ثوار األرز ،لكنها ضرورية إن هم قرروا تلبية «نداء
الواجب» والخروج دفعة واحدة على املنابر دفاعًا عن «انتفاضة
اململكة السعودية عن العروبة في مواجهة الغزو الفارسي».
لكن دقة املعركة وحساسية املوقف ،وكثرة األحداث وتسارعها ،ال
تتيح لهؤالء ترف الدلع والتأمل ،ما جعل سفير آل سعود في لبنان،
يضطر (حتى ولو لم يرغب) الى تولي الدفة .سعد الحريري ليس

هنا ،وهو ال يفيد كثيرًا في هذا امللف ،والباقون ال يمكنهم قيادة
املعركة .وطاملا أن «الشبيبة» لهم تاريخ في تلقي األوامر والتنعم
ّ
وصي من نوع
بالوصاية ،فلن يصابوا بالسأم .عدا عن أن السفير
لذيذ وخاص .وهو يدفع مسبقًا إن لزم األمر.
هكذا ،وخالل أيام قليلة ،انكشف هذا الفريق ومعه بقية اللبنانيني
على مشهد مختلف عن كل ما عرفوه سابقًا .صار املندوب
السامي ،وحده ،يواجه من يقف بمواجهة أسياده في مملكة القهر.
فماذا سيقول الجهابذة لصبيتهم؟
طبعًا هناك سجال سيظل مفتوحًا .لكن من زاوية لبنانية ضيقة،
من املفيد االنتباه ومراقبة سفير الوصاية الجديدة (التي ستظل
مقتصرة على فريق  14آذار) .فهو ال يكتفي بدعوة «نظرائه»
الخليجيني و»أصدقائه» اللبنانيني الى لقاءات تشاورية ،وإن كانت
الدعوة الى سفارة آل سعود باتت مثل مذكرة الجلب .بل انتقل الى
مرحلة الدعاية اإلعالمية املباشرة لتغطية الجرائم ،من دون نقاش
حول نتائج العدوان من قبل اإلعالميني اللبنانيني .وإذا كانت الزميلة
مارلني خليفة في «السفير» قد ناقشته في انعكاسات العدوان
لبنانيًا ،فإن الفضيحة تمثلت في نشر «النهار» أمس «مقابلة» ،لم
عدت ،لكننا قرأنا نصًا ّ
نعرف من أجراها ،وكيف ُأ ّ
أعد على طريقة
بيانات الشركات التجارية املرسلة الى الصحف .مساعد السفير
كتب األسئلة واألجوبة ،ولم تبذل «النهار» جهدًا في إعادة توليف
ً
النص بطريقة تجعل منه عمال مهنيًا .لكن يبدو أن أشياء كثيرة
لم تعد موجودة في هذه املؤسسة .وبالطبع ،فإن سفير آل سعود
يستنفر منذ يومني لحجز «ثلة من ثوار األرز» استعدادًا لتولي الرد
القوي على خطاب السيد نصر الله اليوم ،علمًا بأنه ،ولألمانة ،فإن
الكثيرين من جماعة الصراخ الذين ّ
تعود اللبنانيون عليهم سابقًا،
لم يظهروا على الشاشات بعد.
لكن ما هو أهم ،لفت انتباه سفير آل سعود الى ضرورة مراجعة
تجربتي اثنني برعا في إدارة امللف السياسي في لبنان من دول
الوصاية .اللواء رستم غزالة من سوريا ،والسفير جيفري فيلتمان
من الواليات املتحدة .ألنه في حال األخذ بنصائحهما ،سيكون
أكثر فعالية مع جماعته على األقل .أما إذا قرر االكتفاء بتجربته
الباكستانية ،فسيجد الكثير من الشعر غير املطابق ملواصفات
السوق اللبنانية .وليس من الخطأ أن يطلب من مساعديه العودة الى
األرشيف ،ومشاهدة حلقة بثها الكوميدي عادل كرم في برنامجه
«هيدا حكي» على شاشة «املر تي في» وقرر أن يقارن ،بني األمناء
العامني لألحزاب .يومها اختار أحمد الحريري أمينًا عامًا لتيار
«املستقبل» والسيد حسن نصر الله أمينًا عامًا لحزب الله .ترك
لصور فيديو أن تتحدث ،فيما غرق املشاهدون في الضحك.

علم
و خبر
إعتذر
المشنوق لعثمانِ :
أمــر وزي ــر الــداخـلـيــة والـبـلــديــات نـهــاد املـشـنــوق رئـيــس فــرع املعلومات
العميد عماد عثمان وعددًا من ضباط الفرع بتقديم االعتذار إلى والدة
الشهيد في الجيش املالزم االول نديم سمعان ،بعدما ُم ِن َعت من دخول
مبنى الـفــرع لتهنئة مــن نـفــذوا عملية توقيف املطلوب خــالــد حبلص
وقتل املطلوب أسامة منصور .وقد استقبل عثمان وعدد من الضباط
السيدة جورجيت سمعان واعـتــذروا ملنعها من دخــول مبنى املديرية
العامة لـقــوى االم ــن الــداخـلــي ،علمًا بــأن املشنوق استقبلها فــي وزارة
الداخلية للهدف عينه.

شكرًا السعودية!
تتردد معلومات عن أن تيار املستقبل ينوي ،في ضوء مهرجان حزب
الله تضامنًا مــع الشعب اليمني الـيــوم ،تنظيم مهرجان تحت عنوان
«ش ـك ـرًا الـسـعــوديــة» .وي ــدرس الـتـيــار اقـتــراحــن ملـكــان إقــامــة املـهــرجــان،
األول في قاعة البيال في بيروت ،والثاني في معرض رشيد كرامي في
طرابلس.

التحقيق مع ضابط في تهريب تجار مخدرات
ُ
استدعي آمــر فصيلة عــرســال املـقــدم ب .ن .ل ــإدالء بإفادته لــدى مكتب
مكافحة املـخــدرات املــركــزي إثــر توقيف عنصر لديه يعمل فــي تهريب
الـكــوكــايــن .وعلمت «األخ ـب ــار» أن العنصر كــان يـحــاول تهريب ّ
تجار
مـخــدرات على مــن سيارته عبر أحــد الـحــواجــز فــي عــرســال ،وصــودف

أن أحد ركــاب السيارة كان يحمل هوية شاب من قرية العسكري ُعلى
ُ
الحاجز ،فافتضح األمر ُ.وفيما تمكن أحد ركاب السيارة من الفرار ،ألقي
القبض على الباقني وضبطت بحوزتهم كمية من املـخــدرات .وكشفت
هرب ّ
املصادر أن العنصر املذكور ّ
تجار مخدرات وكوكايني أكثر من مرة
بالطريقة نفسها ،علمًا أن املخدرات تعود لتاجر مخدرات شهير اسمه
ّ
ع .م .معروف بـ «أبو سلة».

«سيسنا» للجيش من رجل اعمال
وافــق مجلس ال ــوزراء في  19آذار املاضي على قبول هبة إلــى الجيش
م ـقـ ّـدمــة م ــن رج ــل االع ـم ــال ُجـ ــورج م ـي ـشــال ال ـن ـج ــار ،ع ـب ــارة ع ــن طــائــرة
مستعملة نوع «سيسنا» .وق ّدرت قيمة الطائرة بنحو  200ألف دوالر.
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سياسة
تقرير

نفط العرب
يقتل العرب
عامر محسن
األساس هو النفط .من املفيد مراقبة
ردود فعل القوى السياسية (في بلد
كلبنان) على الحرب السعودية ضد
الـيـمــن حـتــى نـفـهــم م ـقــدار االخ ـتــراق
الخليجي ملجتمعاتنا خالل العقود
األخيرة ،والسطوة التي أرخاها مال
النفط على منطقتنا ،فــي السياسة
ّ
ّ
والتدين وكل مجال.
والثقافة
ٌ
ما يجري في اليمن هو حدث جسيم،
ي ـف ـت ـتــح ،ك ـم ــا ك ـت ــب رئـ ـي ــس تـحــريــر
الــزم ـي ـلــة «ال ـس ـف ـي ــر» طـ ــال س ـل ـمــان،
ّ
تحول اململكة السعودية الى ما يشبه
«الـ ـق ــوة ال ـع ـظ ـمــى» ،ال ـت ــي ال تكتفي
ب ــال ــدف ــاع ع ــن ن ـف ـس ـهــا ،ب ــل تـخــوض
الـحــروب الخارجية وتـضــرب الــدول
شكل النظام
امل ـجــاورة حفاظًا على ّ
االقليمي الــذي تريده .والنخب التي
اش ـت ــراه ــا ال ـخ ـل ـيــج ،وأغـ ـل ــب نخبنا
صــارت مرتهنة لــه ،دوره ــا االمتثال
وت ــرداد املــدائــح عــن «مملكة الخير»
أو ،في أحسن األحوال ،التزام الصمت
والتواطوء.
من هنا يجب أن نفهم أن اليمن ليس
اال ّأول ال ـط ــري ــق ،وأنـ ـن ــا ق ــد نصير
ج ـم ـي ـعــا أه ـ ــداف ـ ــا ل ـ ـطـ ــائـ ــرات األم ـي ــر
وغـضــب األمـيــر وأح ــاف األم ـيــر ،اذا
لم تضع املغامرة اليمنية لهم حـ ّـدًا،
وتفهمهم أن الدماء ليست كالذمم ،ال
ُ
تشرى باملال.
ُ
ح ــن ت ـق ــوم ح ـك ــوم ــة م ــا بــاسـتـثـمــار
ث ــروات طبيعية مـخــزونــة فــي باطن
أرضـهــا ،ســواء فــي السعودية أو في
الـ ـن ــروج ،فـهــي تـنـظــر ال ــى نـفـسـهــا كـ
«وصي» أو ّ
ّ
«قيم» على هذه الثروة ،ال
كمالك لها ،ودورهــا يكون في صون
ٍ
هــذه امل ــوارد واستثمارها بالطريقة
امل ـث ـل ــى ل ـص ــال ــح األجـ ـ ـي ـ ــال ال ـق ــادم ــة
ومستقبل البلد والبشرية.
م ـن ــذ ظـ ـه ــور الـ ـ ـث ـ ــروة ال ـن ـف ـط ـي ــة فــي
ال ـخ ـل ـي ــج ،راج خـ ـط ــاب ي ـس ـخ ــر مــن
ه ــدر دول ــه لـعــائــداتـهــا ،ورهـنـهــا في
املـصــارف الغربية ،وش ــراء األسلحة
األميركية بعشرات املـلـيــارات .اليوم
نفهم أن هذه األسلحة ،وهذه الثروة،
تـ ـ ّ
ـوجـ ــه ضـ ـ ّـدنـ ــا نـ ـح ــن .فـ ــي ال ـع ـق ــود
امل ــاضـ ـي ــة خـ ـ ــاض ال ـخ ـل ـي ــج ح ــروب ــا
شــرســة ل ـصــون حـصـتــه مــن ال ـثــروة،
ّ
فكر عروبي ُيسائل كيفية
ولقمع أي ٍ
تــوزيـعـهــا واس ـت ـخــدام ـهــا؛ والخليج
ال ـيــوم يخطو نـحــو مــرحـلــة جــديــدة:
فرض الهيمنة املباشرة ،وباستعمال
ال ـ ـقـ ــوة ال ـع ـس ـك ــري ــة ون ـ ـفـ ــوذ ال ـس ـيــد
األمـيــركــي (وه ــم ،لسخرية الـتــاريــخ،
يستعملون خ ـطــاب «ال ـع ــروب ــة» في
مسعاهم).
الخيار فــي هكذا حالة واض ــح ،اذ ال
ي ــوج ــد ن ـق ــاش وحـ ـ ــوار م ــع الـ ـغ ــارات
وال ـع ـس ــف ،مـثـلـمــا ال ي ـن ـفــع ال ـح ــوار
واالق ـن ــاع فــي وج ــه املـصــالــح املــالـيــة.
ال ـن ـف ــط هـ ــو األس ـ ـ ـ ــاس؛ هـ ــو امل ـص ــدر
الوحيد ّ
للقوة الخليجية ،وهــو ـ ـ ال
االيــديــولــوج ـيــا ـ ـ ـ ـ م ــا جـعــل للخليج
نـخـبــا وأت ـب ــاع ــا وج ــوق ــات اعــام ـيــة،
وس ـم ــح بـنـشــر ال ـت ـخ ـلــف الـسـيــاســي
والتبعية والتدين الوهابي في أرجاء
بالدنا.
حــن ال يعود «نفط الـعــرب للعرب»،
بـ ـ ّـل ي ـس ـت ـح ـيــل ض ـ ـ ّـده ـ ــم ،يـ ـك ــون مــن
حــقـنــا ،بــل مــن واج ـب ـنــا ،أن نعلن أن
حكومات الخليج قــد أثبتت أنها ال
تصلح إلدارة هذه الثروة ،وال يجوز
ّ
تتصرف بها
ـ ـ بــل مــن الخطير ـ ـ أن
على هواها .انتاج النفط وتصديره
يمر عبر منشآت معدودةّ ،
ّ
حساسة،
ٍ
وســريـعــة الـعـطـ ّـب .وان ك ــان الخليج
استباحة بالدنا
يعتبر أن من حقه ّ
واخ ـض ــاع ـن ــا ،فـ ــإن حـ ــق ال ــدف ــاع عن
هدف واضح :منع
النفس يدعونا الى
ٍ
هــذه الحكومات مــن تصدير برميل
نفط واح ــد ،طاملا أن عائداته ّ
تقوي
ٍ
أع ــداء ن ــا وت ـق ـتــل اب ـن ــاء ن ــا ،وسـيــأفــل
«العصر الخليجي» في لحظات.

معابر لبنان حيوية لسوريا ومعركة
باتت معابر لبنان تشكل
منفذًا حيويًا للنظام
السوري ،ما يزيد خوفه من
اقتراب المعارضة منها ،في
وقت بدأ فيه الكالم يتراجع
عن قرب معركة القلمون،
التي يتمهل االطراف
المعنيون فيها تحسبًا
لمخاطرها
هيام القصيفي
ال ـت ـطــور الـ ـس ــوري الـ ــذي تـمـثــل في
سيطرة معارضي النظام السوري
ع ـل ــى م ـع ـب ــر ن ـص ـي ــب بـ ــن س ــوري ــا
واالردن ،وما أحدثه ذلك من تأثير
مـبــاشــر عـلــى الـ ـص ــادرات الـســوريــة
والـلـبـنــانـيــة ،لــم يـثــر فـقــط اهتمامًا
س ــوري ــا ول ـب ـنــان ـيــا لـلـتـفـتـيــش عــن
مخارج ومعابر بديلة فحسب .ففي
لـبـنــان شـكــل ه ــذا الـتـطــور مناسبة
ل ـل ـحــديــث ع ــن االرت ـ ـبـ ــاط ال ـس ــوري
مجددًا بلبنان ،بعدما ُعزل النظام
ال ـ ـسـ ــوري ع ــن امل ـع ــاب ــر م ــع االردن
ومـ ــع ال ـ ـعـ ــراق .ولـ ــم ي ـب ــق ل ــه س ــوى
امل ـعــابــر امل ـف ـتــوحــة ع ـلــى تــرك ـيــا في
املناطق املحاذية ملحافظة الالذقية،
ً
ومـعــابــر لـبـنــان ش ـمــاال وبـقــاعــا .إال
أن املعابر مــع الشمال اللبناني ال
تزال «مضمونة» من جانب النظام
الـ ـس ــوري ،ك ــون امل ـنــاطــق امل ـحــاذيــة
ل ـهــا ت ـحــت س ـي ـطــرتــه .أم ــا ال ـح ــدود
الـلـبـنــانـيــة الـبـقــاعـيــة فـتـمـثــل دوم ــا
هــاج ـســا م ـق ـل ـقــا ،ل ـل ـب ـنــان وس ــوري ــا
م ـع ــا ،خـشـيــة أن ت ـقــع ه ــذه املـعــابــر
ال ـش ــرع ـي ــة (وغ ـ ـيـ ــر الـ ـش ــرعـ ـي ــة) فــي
قبضة املـعــارضــن الـســوريــن ،وما
يمكن أن يتركه ذلك من ذيول على
الـســاحـتــن .وال ـخــوف عـلــى املعابر
ال ـب ـق ــاع ـي ــة ي ـش ـك ــل ب ــال ـن ـس ـب ــة ال ــى
النظام السوري هاجسًا مقلقًا ،كما
بالنسبة الى حزب الله ،الذي تشكل
املـ ـس ــاح ــات الـ ـح ــدودي ــة ال ـب ـقــاع ـيــة
تحديًا يوميًاُ له ملنع انتقال املناطق
السورية املحاذية الى يد املعارضة.
وهــذا االمــر يقود الــى الحديث عن
معركة القلمون املنتظرة.
فـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــى إيـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاع حـ ـ ـ ـ ـ ــرب الـ ـ ـيـ ـ ـم ـ ــن،
وارتــداداتـهــا السياسية في لبنان،
وال ـع ـس ـكــريــة ف ــي س ــوري ــا ،تــراجــع
ال ـح ــدي ــث ع ــن «م ــوق ـع ــة ال ـق ـل ـمــون»

التي كثرت التوقعات عــن احتمال
حدوثها فــي فصل الــربـيــع ،تزامنًا
مـ ــع ذوبـ ـ ـ ــان الـ ـثـ ـل ــوج فـ ــي امل ـن ــاط ــق
الجبلية.
فــي األي ــام االخ ـيــرة ،كانت ألوســاط
سياسية ق ــراءة مختلفة ،استنادًا
الــى معلومات ومتابعة لتطورات
سوريا والعراق واليمن .ووفق هذه
الـ ـق ــراءة ،ال ت ـبــدو مـعــركــة القلمون
على االب ــواب ،وقــد يكون إرجاؤها
ودفـ ـعـ ـه ــا ن ـح ــو ال ـص ـي ــف ي ـص ـبــان
فـ ــي م ـص ـل ـحــة االطـ ـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــن
واملتورطني في الصراع الدائر في
تلك املنطقة ،ملزيد من االستعدادات.
فـمــا كشفته ح ــرب الـيـمــن أظـهــر أن
ال ـس ـع ــودي ــة ،وت ــزام ـن ــا م ــع االت ـف ــاق
االميركي ـ االيــرانــي ،بــدأت تجميع
أوراقـ ـه ــا ف ــي ال ـش ــرق االوسـ ـ ــط ،في
مواجهة ما تعتبره امتداد النفوذ
االي ـ ــران ـ ــي وت ــوسـ ـع ــه فـ ــي «الـ ـش ــرق
العربي» .وإحــدى أهم هذه االوراق
ملــواج ـهــة امل ـش ــروع االي ــران ــي يكمن
في إعادة تعويم عناصر املعارضة
الـ ـس ــوري ــة واس ـت ـي ـع ــاب ال ـف ـصــائــل
املـتـقــدمــة مـنـهــا ،وال سيما «جبهة
ال ـن ـصــرة» .وه ــذا ال ـكــام ال ــذي قيل
ق ـب ــل أس ــاب ـي ــع ب ـ ــدأ ي ـج ــد تــرجـمـتــه
الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة فـ ـ ــي االيـ ـ ـ ـ ـ ــام االخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة،
واالع ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ــن االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـت ــي
تقوم بها الرياض مباشرة أو عبر
«الـ ـجـ ـي ــش ال ـ ـحـ ــر» مـ ــع «الـ ـنـ ـص ــرة»
وت ـقــدم ـهــا ،م ــن أج ــل ف ــك ارتـبــاطـهــا
بـتـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» وع ــزل ـه ــا عــن
الـشـبـكــات االصــول ـيــة ،ص ــار علنيًا.
ل ـك ــن ت ــأط ـي ــر الـ ـح ــرك ــة ال ـس ـع ــودي ــة
الـجــديــدة ،وإنـجــاز ترتيب أوراقـهــا
فيها ،وتجهيز عــدة املواجهة ضد
ال ـن ـظــام ال ـس ــوري وح ــزب ال ـلــه معًا
فــي ســوريــا ،تـحـتــاج ال ــى مــزيــد من
ال ــوق ــت الس ـت ـك ـمــال االسـ ـتـ ـع ــدادات،
األمر الذي يفترض بطبيعة الحال
التريث في خوض معركة القلمون

حرب اليمن
أدخلت معادالت جديدة
على لعبة التوازن
السعودي ــ اإليراني

راهنًا ،ال سيما أن املعلومات كلها
ّ
تصب في خانة التأكيد أن عناصر
«ال ـن ـص ــرة» وح ــده ــم ب ــات ــوا االك ـثــر
حضورًا في تلك املنطقة ،في موازاة
املعلومات التي تشير الى استمرار
تعزيز الحشود التي باتت تتراوح
بـ ــن خ ـم ـس ــة آالف وسـ ـبـ ـع ــة آالف
مـقــاتــل فــي تـلــك املـنـطـقــة ،مــا يعني
عـمـلـيــا ارتـ ـف ــاع ك ـل ـفــة تـجـهـيــزاتـهــم
وتزويدهم بما يحتاجون إليه في
معركة يعتبرها معارضو النظام
ال ـ ـسـ ــوري ف ــي س ــوري ــا وخ ــارج ـه ــا
معركة مصيرية.
في املقابل ،فإن حزب الله ،الذي رفع
جاهزيته السياسية فــي مواجهة
السعودية على خلفية حرب اليمن،

ورغ ــم أن قيادته السياسية كــررت
فــي اآلون ــة االخـيــرة حتمية معركة
ال ـق ـل ـم ــون وأه ـم ـي ـت ـه ــا ،إال أن ثـمــة
انطباعات بأنه بــات أكثر توجسًا
مــن انـفـتــاح مـعــركــة كـبـيــرة ال يقلل
هــو نفسه مــن شأنها ،مهما بلغت
ض ــرورتـ ـه ــا وحـ ـ ــال االسـ ـتـ ـع ــدادات
ل ـ ـهـ ــا .وه ـ ــو ي ـس ـت ـف ـي ــد م ـ ــن ال ــوق ــت
لــرفــع مـسـتــوى تــأهـبــه وتجهيزاته
وت ـن ـس ـي ـق ــه مـ ــع الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
ميدانيًا ،ألن معركة القلمون بعد
ح ــرب الـيـمــن وال ــدخ ــول الـسـعــودي
امل ـبــاشــر وال ـت ــرك ــي وال ـق ـط ــري على
خ ــط «ال ـن ـص ــرة» ،تــأخــذ ه ــذه امل ــرة
ب ـع ـدًا ع ــرب ـي ــا إض ــاف ــة الـ ــى ال ـطــابــع
املحلي والثنائي املتعلق بمواجهة

تقرير

أبو طارق السعدي مهدد باالغتيال
آمال خليل
«نحن نراكم في كل قضية تصرخون
ن ــري ــد األم ـ ـ ــن ل ـش ـع ـب ـنــا ونـ ـح ــن مـعـكــم
نريد هــذا اﻷم ــن .لكن فــي قضية مقتل
مـ ـ ـ ـ ــروان عـ ـيـ ـس ــى ،ه ـ ـنـ ــاك م ـ ــن يـ ـح ــاول
تدمير املخيم بافتعال اقتتال داخلي.
فعودوا لرشدكم ودينكم قبل أن نعض
جميعنا على األصابع ،ونحن نعي ما
نقول» .هكذا خاطب «الشباب املسلم»
(بقايا «جند الشام» و»فتح اإلسالم»)
فاعليات مخيم عــن الـحـلــوة ،فــي أول
تعليق لهم على جريمة اغتيال عنصر
حزب الله في عني الحلوة مطلع الشهر

ال ـج ــاري .الـبـيــان ُوص ــف بــأنــه «رســالــة
توضيح ألهلنا في املخيم وملن يهمهم
األمـ ــر» .ولـفــت إل ــى أن ــه بـعــد «الـتــدقـيــق
ّ
تـبــن لـنــا أن قـتــل عـيـســى لــم يـكــن ألنــه
شيعي أو مــن ســرايــا املـقــاومــة ،فنحن
ّ
نعرف أسماءهم معرفة تفصيلية ،لكن
سهامنا لم تنلهم رغم قدرتنا عليهم،
ّ
يسب الصحابة،
بل كان الدافع أنه كان
م ــا أث ــار غـضــب أح ــد ال ـش ـبــاب ف ــي ردة
فعل فقتله اجتهادًا منه .هذا هو الدافع
ّ
وهـ ــذا ه ــو ح ـجــم امل ـل ــف ،وال يستغلن
أحــد القضية ويـحــاول ضــرب الشباب
املسلم والتضييق عليهم واستفزازهم
ومحاصرتهم».

والـشــاب املقصود هو محمد الشعبي
الذي انتقل من معقله في حي الطوارئ
إلى معقل أحد قادة «الشباب املسلم»،
بــال الـبــدر ،فــي حــي الطيرة .البيان ال
يثبت للمشككني مسؤولية «الشباب
امل ـس ـلــم»عــن ال ـجــري ـمــة ف ـح ـســب ،ب ــل إن
التهديدات الــواردة تؤكد املخاوف من
عمليات اغـتـيــال جــديــدة تــوقــع املخيم
فــي الفتنة .مـصــادر مــن داخ ــل املخيم،
نـقـلــت لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن قـ ـي ــادات أمـنـيــة
رفيعة حــذرت أخـيـرًا مـســؤول «عصبة
األنـ ـ ـ ـص ـ ـ ــار اإلسـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة» أبـ ـ ـ ــو طـ ـ ــارق
السعدي من مخطط الغتياله تحضر
ل ــه ع ـن ــاص ــر إس ــام ـي ــة داخـ ـ ــل امل ـخ ـيــم.

امل ـخ ـط ــط ي ـش ـكــل ذروة ال ـح ـم ـل ــة عـلــى
الـعـصـبــة بـعــد مهاجمتها والـتـعــرض
ً
لعدد من قادتها ،وصوال إلى تكفيرها
بسبب تواصلها مع حزب الله وأحزاب
ل ـب ـن ــان ـي ــة أخ ـ ـ ــرى وخـ ــروج ـ ـهـ ــا ل ـل ـق ــاء
مسؤولني سياسيني وأمنيني رسميني.
ال ـس ـعــدي وق ـي ــادي ــون ف ــي «ال ـع ـص ـبــة»،
باإلضافة إلى أمير «الحركة اإلسالمية
املجاهدة» جمال خطاب زاروا األربعاء
املاضي املدير العام لألمن العام اللواء
عـبــاس إبــراهـيــم ال ــذي طالبهم بحسم
مــواق ـف ـهــم ت ـج ــاه امل ـظــاهــر الـ ـش ــاذة في
امل ـخ ـي ــم م ـن ـعــا ل ـت ـك ــرار ت ـجــرب ـتــي نـهــر
البارد واليرموك.
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بهدوء

القلمون تتأخر

المثقفون وليوث الخليج؛ صحوة العروبة
ناهض حتر

بعد حرب
اليمن تأخذ
معركة
القلمون
بعدًا عربيًا
إضافة الى
الطابع
المحلي
(رضوان
مرتضى)

ت ـهــدف ال ــى الـسـيـطــرة عـلــى مــواقــع
ومراكز استراتيجية حيوية.
ويدرك املعنيون في لبنان الخشية
الحقيقية من ارتدادات هذه املعركة،
وال س ـي ـمــا إذا لـ ــم ت ـك ــن وجـهـتـهــا
ال ـ ــداخ ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــوري بـ ــل ال ـل ـب ـن ــان ــي.
فــأي تطور سلبي أو إيجابي لهذا
ً
الطرف أو ذاك ،سيعني أوال وآخرًا
ب ـل ـب ـلــة أم ـن ـي ــة ف ــي م ـن ــاط ــق ال ـب ـقــاع
ال ـش ـم ــال ــي واالوسـ ـ ـ ـ ــط خ ـص ــوص ــا،
وخــوفــا عـلــى سـكــانـهــا إذا مــا ارت ـ ّـد
املسلحون اليها ،كما سيكون لذلك
تأثير مباشر على الوضع االمني
ال ـ ـعـ ــام ال ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ــزال م ـض ـب ــوط ــا،
ً
فـضــا عـ ّـمــا ستحمله هــذه املعركة
من انعكاسات على وضع الجيش

ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـ ـ ــذي يـ ـف ــرض إي ـق ــاع ــه
االم ـن ــي وال ـع ـس ـكــري عـلــى ال ـحــدود
وفي مواجهة املسلحني.
قــد تـكــون مـعــركــة الـقـلـمــون حيوية
وم ـط ـل ــوب ــة الع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ض ــروري ــة
ووضـ ــع ح ـ ّـد لـلـسـتــاتـيـكــو الـحــالــي،
ل ـكــن تــوق ـي ـت ـهــا ي ـح ـتــاج الـ ــى مــزيــد
مــن الـ ــدرس .ف ـحــرب الـيـمــن أدخـلــت
معادالت جديدة على لعبة التوازن
السعودي ـ االيــرانــي ،ومحاولة أي
ط ــرف م ــن ال ـطــرفــن املـعـنـيــن كسر
هذا التوازن ،في القلمون ،لن تكون
سهلة عـلــى أي مـنـهـمــا ،خصوصًا
مــع انتفاء عنصر املباغتة ،بعدما
استنفد الطرفان الكالم والتلويح
بحرب الربيع.

«املــوت في التماثل؛ واالخـتــاف حياة الــزمــان» ...هذه
األيقونة للمفكر الشهيد مهدي عامل ،هــي ،وحدها،
التي تصون كل فعالية فكرية ـ ـ سياسية ،من االنزالق
إلــى موقع التكفير .وفــي العالم العربي ،اليوم ،ما هو
أكثر مــن االخ ـتــاف؛ هناك ص ــراع ،بــل صــراعــات بني
معسكرات وقوى ،وتاليًا ،بني رؤى ومقاربات وأفكار.
وفي هذه الحمأة ،من املفهوم أن يكون تبادل الهجاء
اإلعــامــي ،أداة صــراعـيــة باملعنى املـبــاشــر ،أداة غير
منتجة للفكر ال ـجــديــد .ول ـكــن ،أم ــا ك ــان مــن املنتظر
أن يكون سجال املثقفني ـ ـ املتعارضني ـ ـ مفيدا ،أي
منتجا ملـقــاربــة ثــالـثــة ،أو ،عـلــى األق ــل ،مـســاعــدا على
تدقيق الطروحات ،وإغنائها ،وإنقاذها من طاحونة
االستهالك اليومي.
ليس مدهشا ،بالنسبة لي ،أن يضيء كاتب ذو خلفية
فلسفية وبصيرة ،مثل كمال عبداللطيف ،على هذه
ال ـض ــرورة ،فــي ص ــورة «املـثـقــف ال ـقــادر على حراسة
ِّ
مقتضيات اليقظة الذهنية والتسلح بالنقد والفكر
الـنـقــدي» .إنما املــدهــش حقا أال ينتبه الكاتب إلــى أنه
ينشر هــذا الـقــول الحصيف فــي مــوقــع قـطــري يهلل،
عـلـنــا ،لـلـظــامـيــة واإلره ـ ـ ــاب .ه ــل يـمـكــن ل ـل ـصــورة أن
تنفصل عن اإلطار؟
اح ـت ـف ـظــت ،خ ــال ه ــذا األسـ ـب ــوع ،ب ـثــاث مـســاهـمــات
ملثقفني عرب« ،قومي» هو عزمي بشارة ،و»يساري»
هــو ســامــه كيله ،و»لـيـبــرالــي» هــو ســاطــع نــور الــديــن؛
قـ ــررت أن أراج ـع ـه ــا ،رغـ ــم ،ب ــل ق ــل بـسـبــب ال ـخــاف،
ألمتحن مقارباتي.
في محاضرة لبشارة يقرأ فيها اتفاق اإلطــار حول
امللف النووي اإليراني ،توقعت أن أعثر على استبصار
ن ـق ــدي لــاس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـعــرب ـيــة ح ـي ــال ال ـت ـحــوالت
اإلقليمية والــدولـيــة ،وفرضيات حــول مآلها ،وبــدائــل،
ومـسـعــى ج ــدي لـفـهــم إي ـ ــران وسـيــاســاتـهــا ودورهـ ــا
الــاحــق ،وكيف يمكن التفاعل معه مــن مــواقــع ،وفي
م ـس ــارات مـخـتـلـفــة .وح ــاول ــت أن أب ـحــث ع ــن تـصــور
منطقي ومـلـمــوس لـلـمـخــاوف الخليجية ـ ـ والعربية
ـ ـ مــن تـنــامــي ال ــدور اإلي ــران ــي ،وكـيــف يمكن تصفية
هذه املخاوف ،وتحديدها ،والحوار حولها ،وعلى أي
أساس؟
من واجب املثقف العربي ،بالطبع ،أن يقف عند مفصل
تاريخي نوعي مثل مقدمات االعتراف الدولي بإيران
كقوة إقليمية رئيسية ،عقالنية وبراغماتية ،يمكن
التوصل معها إلى إدارة حديثة للمصالح والصراعات
والتفاهمات والصفقات؛ ثم يطرح األسئلة الضرورية
حــول انعكاسات تنامي الــدور اإليــرانــي على الصراع
الـ ـع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وح ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــوة
اإلسرائيلية ،وحــول قضايا مثل امكانية بناء نظام

أم ـن ــي اق ـل ـي ـمــي يـلـحــظ امل ـص ــالــح ال ـعــرب ـيــة ،وإم ـكــان ـيــة
الشراكة التنموية ،والتبادل العلمي والثقافي ،في إطار
ال ّ
يفوت حدود التفاهم أو حدود الصراع.
كل ذلك ـ ـ الذي ينتمي إلى سياق فكري ـ ـ يهمله بشارة،
ليقارب املسألة كلها من منظورات دعائية تدور حول
مــا يسميه «الـتـمــدد اإليــرانــي» الــذي «يستغل» الـعــداء
إلس ــرائ ـي ــل لـلـتــوســع عــرب ـيــا ،وي ــدع ــم «الــدك ـتــاتــوريــة»
ّ
السورية ،ويسلح الجماعات الطائفية الــخ .وهو تمدد
«ي ـقــاومــه ال ـ ـنـ ــاس .»...ال ـن ــاس ه ـكــذا م ــن دون تحديد
اجتماعي أو سياسي أو ثقافي الــخ .وه ــؤالء الناس،
يـقــاومــون التمدد اإليــرانــي ب ـ «مــا هــو مــوجــود»! فهل
يعني بصدورهم العارية أم بعقولهم الخاوية؟ ال أظنه
يقصد الشطر األول؛ فاملليارات واألسلحة والتحالفات
امل ـع ــدة مل ـقــاومــة إيـ ـ ــران ،يـمـكـنـهــا أن ت ـق ــاوم ال ــوالي ــات
املتحدة أيضًا .يقاوم «الناس »...إيران ،حسب بشارة،
حـتــى بــالـتـحــالــف م ــع ال ـس ـعــوديــة ،وك ــذل ــك ،بـمــواجـهــة
الدكتاتوريات! وحلفائها من «بعض القوميني العرب»،
ممن يخونون العروبة التي ترفرف راياتها في سماء
الدوحة!
يسأل سالمه كيلة« ،تـكــرارا ،ما الحل في سوريا؟».
حقًا ،إنه ،بعد أربع سنوات من الصراع الدامي ،سؤال
جوهري ،ينتظر املرء أن يقاربه الكاتب بأدوات جديدة،
تــأخــذ بــاالعـتـبــار املــأســاة والـتـجــربــة ومــوازيــن القوى
واالمـكــانـيــات الفعلية للحل .يــاحــظ كيلة ،آسـفــا ،أن
الـقــوى الدولية واإلقليمية تعمل على ترتيب أوضــاع
معارضني يقبلون بحل تحت سقف الرئيس بشار
األسـ ــد .أه ــي م ــؤام ــرة ...أم هــو اع ـت ــراف بــالـفـشــل في
امكانية إسقاط الرئيس ونظامه ،بعدما تم استهالك
املليارات التي مولت كل صنوف الحرب ضــده .كيلة
ّ
مصر على أن «الشعب »...يرفض التسوية ،وسيظل
ي ـقــاتــل ح ـتــى االط ــاح ــة بــال ـف ـئــة ال ـح ــاك ـم ــة! ه ــل حقا
«الشعب »...هو الذي يقاتل نظام األسد؟
نختم مــع ســاطــع ن ــور الــديــن ،فــي نـصــه األن ـيــق الــذي
يتجاهل تــدمـيــر بـلــد فقير وقـصــف وتـجــويــع أهـلــه ـ ـ
وال نجادل ،فقد يكون املسؤول عن هذا املصير ،عند
الكاتب ،هو التمرد الحوثي ـ ـ ما ّ
يهم ،هنا ،هو تجاهل
نور الدين لآلثار الهيكلية التي ستتركها الحرب على
الخليج ،وأمنه اإلقليمي ،واقتصاده ،وامكانية استدامة
الصراع الدموي في الجزيرة العربية ،وتجذير تقاليد
العداء بني اليمنيني و»الخاليجة الجدد» الــخ .كل ذلك
ليس مهما باملرة عند الكاتب الذي يرى أن حرب اليمن
أظهرت قدرة الدول واملجتمعات والجيوش الخليجية،
ّ
وأس ـق ـط ــت االتـ ـه ــام ــات امل ــوج ـه ــة إل ـي ـهــا بــأن ـهــا هــشــة
ّ
وضعيفة ومدللة؛ تماما كما قال الشاعر الفلسطيني،
جهاد الترباني:
«لله ّ
ليوث طال غيبتها
در ّ ٍ
ُ
سلمان»
حتى تولى زمام الحكم
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ميشال إده في مركز عصام فارس:

ّ
الطائفية السياسية سر بقاء لبنان
رلى ابراهيم
يضاعف اسم الوزير السابق ميشال
ّ
اده حجم الـحـضــور أينما ح ــل ،وهو
مــا حصل أول مــن أمــس خــال القائه
م ـح ــاض ــرة ف ــي م ــرك ــز ع ـص ــام ف ــارس
للشؤون اللبنانية بعنوان «مسيحيو
ل ـب ـنــان وال ـت ـغ ـيــرات ال ـعــرب ـيــة» .وألن ــه
سـ ـي ــاس ــي عـ ـتـ ـي ــق ومـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــرم ،ك ــان
الف ـت ــا ال ـت ـن ــوع ف ــي نــوع ـيــة ال ـح ـضــور
وأع ـ ـمـ ــارهـ ــم« .الـ ـ ـف ـ ــارق الـ ـن ــوع ــي بــن
م ـس ـي ـح ـيــي ل ـب ـن ــان ووض ـع ـي ــة ســائــر
مـسـيـحـيــي الـ ـش ــرق اآلخـ ــريـ ــن ،يـفـ ّـســر
س ـ ـ ّـر صـ ـم ــود لـ ـبـ ـن ــان» ،ب ـح ـســب إده.
ف ـبــرغــم «كـ ــل امل ـخ ـط ـطــات وامل ـش ــاري ــع
ال ـخــارج ـيــة ال ـتــي اس ـت ـهــدفــت اس ـقــاط
البلد وازال ـتــه ،استطعنا مواجهتها
ب ـم ـنــاعــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة خ ــاف ــا لـســائــر
البلدان واملجتمعات العربية» .األمر
ال ــذي يــدعــو ال ــى تمييز وض ــع لبنان
ووض ـ ـع ـ ـيـ ــة امل ـس ـي ـح ـي ــن فـ ـي ــه ح ـيــث
«اب ـتــدع اللبنانيون نـظــامــا سياسيًا
خاصا تتجلى ديموقراطيته بنظامه
الـتـمـثـيـلــي :بـلــدنــا ه ــو الـبـلــد الـعــربــي

الوحيد الــذي ال ينص دسـتــوره على
ديــن معني لـلــدولــة ،وه ــذا سـ ّـر تمسك
لبنانييه ،مسيحيني ومسلمني ،به».
وبـ ـع ــد الـ ـغ ــوص ف ــي دراس ـ ـ ــة مـعـمـقــة
ع ــن ال ـتــاريــخ الـلـبـنــانــي تـظـهــر «م ــدى
ديمقراطية الشعب اللبناني وعمله
عـلــى تـكــريــس املـ ـس ــاواة» ،اقـتـبــس من

وص ـيــة االمـ ــام ال ــراح ــل مـحـمــد مهدي
ش ـم ــس الـ ــديـ ــن عـ ــن وج ـ ـ ــوب ال ـث ـب ــات
وااللتزام بنظام الطائفية السياسية
م ــع اص ــاح ــه ،مـشـيــرا ال ــى أن صيغة
ال ـطــائــف «ن ـمــوذج ـيــة ف ــي ه ــذا الـشــأن
لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق االس ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــرار الـ ـسـ ـي ــاس ــي
وتعزيز الثقة واالنــدمــاج بــن جميع

يفسر ّ
الفارق النوعي بين مسيحيي لبنان ومسيحيي الشرق ّ
سر صمود لبنان (بالل جاويش)

مـ ـك ــون ــات الـ ـشـ ـع ــب» .ودع ـ ــا إده ال ــى
التشبث بهذه الوصية ،وال سيما مع
«ارخــاء االرهــاب بثقله املدمر األسود
ع ـلــى ك ــل مـسـيـحـيــي ال ـع ــال ــم ال ـعــربــي
وم ـس ـل ـم ـيــه» .ويـ ـج ــدر االن ـت ـب ــاه هـنــا،
ي ـقــول ال ــوزي ــر ال ـســابــق ،ال ــى «وظـيـفــة
داعش واخواتها في كل البلدان سواء
الغربية أو العربية التي تسعى الى
تصوير االسالم كسفاح للمسيحيني
الـ ـ ـع ـ ــرب واسـ ـ ـتـ ـ ـث ـ ــارة نـ ــزعـ ــة م ـ ـعـ ــاداة
ل ــاس ــام وامل ـس ـل ـم ــن» .وث ـم ــة س ــؤال
م ــرك ــزي يـ ـط ــرح :ملـ ـ ــاذا راح االرهـ ـ ــاب
املنظم باسم االسالم يتفشى بانتقاله
الى بلدان الغرب ومجتمعاته؟ وكانت
مليشال إده دراسة تاريخية أخرى عن
التاريخ االسالمي ومدى تزايد أعداد
املسلمني عمومًا ،وفي البلدان الغربية
خصوصًا ،وال سيما مع ازدياد الطلب
ع ـلــى ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة ف ــي ت ـلــك ال ـ ــدول،
فضال عن التغير الديموغرافي بفعل
انخفاض معدل االنجاب في أوروبــا.
وليس القلق األوروب ــي من الحضور
االس ــام ــي «سـ ــوى م ــؤش ــر ع ـلــى عــدم
تمكن هذه البلدان من تحقيق اندماج

مجتمعي تام للوافدين اليها ،اذ تؤثر
تلك الدول اعتبار املواطنني املسلمني
الــذيــن يحملون جنسيتها مواطنني
درجـ ـ ــة ث ــان ـي ــة ف ـت ـحــرم ـهــم ح ـقــوق ـهــم.
وفــي املقابل ثمة مفارقة فظة تتمثل
بــالـحـظــوة ال ـتــي تـسـبــغ عـلــى الـيـهــود
الــوافــديــن الـيـهــا ،الــذيــن تـمـتـعــوا فــور
وصولهم بكامل الحقوق املواطنية».
وعــن املسيحيني في البلدان العربية
واالس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي آس ـ ـيـ ــا واف ــريـ ـقـ ـي ــا
«حيث يتعرضون للتهميش والنبذ
واالق ـ ـصـ ــاء واالضـ ـطـ ـه ــاد والـتـهـجـيــر
والـ ـ ـقـ ـ ـت ـ ــل» ،رأى إده أن م ـ ــا ي ـج ــري
«اغـتـيــال اسـتـبــاقــي ل ــدور املسيحيني
ال ـح ــاس ــم واملـ ــؤثـ ــر ،وص ـ ــوال الـ ــى حـ ّـد
ال ـت ـع ـصــب ال ـع ــدائ ــي واقـ ـص ــاء اآلخ ــر.
وهـ ـ ـ ــو مـ ـ ــا ي ــوصـ ـلـ ـن ــا الـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ـنـ ـ ــاداة
ب ـض ــرورة االن ـف ـتــاح وتـطــويــر مفهوم
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ،ف ـض ــا ع ــن وج ــوب
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى «ل ـب ـنــان ال ــرس ــال ــة عبر
ح ـمــايــة ال ـطــائ ـف ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة» .أمــا
األخ ـط ــاء ال ـتــي ت ـشــوب ال ـن ـظــام« ،فــا
يـ ـك ــون ح ـل ـهــا ب ـت ـغ ـي ـي ــره ،بـ ــل تـغـيـيــر
املمارسة املشوهة له».

تقرير

إسرائيل :يستحيل مواجهة سالح حزب الله بال أميركا
يحيى دبوق
ّ
حـ ــذر م ـســؤولــون إســرائ ـي ـل ـيــون م ــن أن
الـكـيــان الـعـبــري «سـيــدفــع ثمنًا باهظًا
ج ـ ـدًا» م ــن جـ ــراء االزم ـ ــة ف ــي ال ـعــاقــات
مـ ــع االدارة االمـ ـي ــركـ ـي ــة إن لـ ــم ي ـق ــدم
ع ـلــى تـصـحـيــح ال ـخ ـلــل ق ـبــل مــواج ـهــة
التحديات املقبلة ،وعلى رأسها االتفاق
ال ـ ـنـ ــووي االي ـ ــران ـ ــي وع ـم ـل ـي ــات تـسـلــح
حــزب الله في لبنان .ونشرت صحيفة
«هآرتس» نص رسالة بعث بها املدير
ال ـعــام لـ ــوزارة الـخــارجـيــة االســرائـيـلـيــة
نيسيم بن شطريت الى وزير الخارجية
االســرائـيـلــي افـيـغــدور لـيـبــرمــان ،أكــدت
ضـ ــرورة ات ـخــاذ ال ـخ ـطــوات الـضــروريــة

ل ـ ـ ــرأب ال ـ ـصـ ــدع مـ ــع االمـ ـي ــركـ ـي ــن ،واال
فعلى تل ابيب مواجهة عواقب وخيبة
سياسية وأمنية على حد ســواء ،اذ ان
«التنسيق الوثيق مع الواليات املتحدة
هو اساس قدرة اسرائيل على مواجهة
هذه التحديات».
وتحت عـنــوان «التهديد مــن الشمال»،
اشـ ـ ــارت «ه ـ ــآرت ـ ــس» ال ـ ــى ان ال ــرس ــال ــة
ركزت على ما سمته «واحدا من اخطر
التحديات التي يجب على إسرائيل أن
تصوغ موقفًا واضحًا وحازمًا حيالها:
وه ـ ــي ت ـس ـل ـيــح ح ـ ــزب الـ ـل ــه وال ـت ـهــديــد
املتزايد من الشمال» ،اذ اكد بن شطريت
ان «ه ــذه الـقـضـيــة هــي االك ـثــر الـحــاحــا
وخـ ـ ـط ـ ــورة ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى اس ــرائـ ـي ــل،

والـتـعــامــل الصحيح وامل ـنــاســب معها
ي ـك ــاد ان ي ـك ــون م ـس ـت ـح ـيــا ،م ــن دون
تعاون وثيق مع الواليات املتحدة».

ستدفع اسرائيل
ثمنًا باهظًا من جراء
األزمة في العالقات
مع واشنطن

وبـ ـش ــأن االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي ب ــن ايـ ــران
والدول الست ،تناولت الرسالة الجهود
التي تبذلها اسرائيل لتحسني شروط
االتـفــاق النهائي حتى حــزيــران املقبل،
وانـتـقــدت «الـلـغــة الــدبـلــومــاسـيــة» التي
ينتهجها رئيس الحكومة االسرائيلي
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو إلدارة الـ ـن ــزاع مع
ادارة الــرئـيــس ب ــاراك اوبــامــا فــي شــأن
ه ــذه املـســألــة ت ـحــديــدا .وح ــذرت مــن ان
«ال ـجــدال الصاخب مــع البيت االبيض
حـ ـ ـ ــول امل ـ ـسـ ــألـ ــة االيـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــة ي ـت ـس ـبــب
ب ــاالض ــرار وبـتـقــويــض ق ــدرة اســرائـيــل
ع ـل ــى اقـ ـن ــاع االدارة ودف ـع ـه ــا الجـ ــراء
تغييرات حاسمة في النسخة النهائية
من االتفاق» .ومن املسائل املهمة التي

ينبغي للحكومة االسرائيلية الجديدة
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ـعـ ـه ــا ،ب ـح ـس ــب ال ــرس ــال ــة،
مشروع قــرار في مجلس االمــن الدولي
بمبادرة من فرنسا ،يعنى بطلب نيل
فلسطني الـعـضــويــة الـكــامـلــة فــي االمــم
امل ـت ـحــدة ،اضــافــة ال ــى أن ال ـق ــرار نفسه
سيحدد مبادئ حل املسائل الجوهرية
ف ــي ال ـت ـســويــة ال ــدائ ـم ــة ب ــن اســرائ ـيــل
والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن« ،كـ ـ ـم ـ ــا سـ ـت ــواج ــه
الحكومة الجديدة دعــاوى فلسطينية
ف ــي م ـح ـك ـمــة ال ـج ـن ــاي ــات ال ــدولـ ـي ــة فــي
الهـ ـ ــاي ،اض ــاف ــة الـ ــى ال ـض ـغ ــوط بـشــأن
برنامجها النووي ومبادرات مناهضة
السرائيل فــي الوكالة الدولية للطاقة
الذرية».

منبر

ما زال ممكنًا
نشر ناشطون على صفحاتهم صورًا ملدينة تكريت
وهي تتعرض لقصف الطيران األميركي دون أن يخفوا
ّ
بأنها «مـنـ ّـورة» .بينما لم يـتـ ّ
ـورع ناشطون
سعادتهم
آخرون عن نشر صور أجساد أطفال صعدة ضحايا
الغارات السعودية كجثث لروافض تجب إبادتها .لكن
ما يجب التوقف عنده هو خطب صالة الجمعة لفقهاء
مصريني ،في بلد معروف بالتسامح الديني والطيبة،
تدعو الله أن يبيد الفرس والــروافــض على خلفية ما
يحدث في اليمن .وهذا مؤشر خطير على ّأن ّ
التطرف
ّ
امل ــذه ـب ــي ل ــم ي ـعــد م ـق ـت ـص ـرًا ع ـلــى ج ـم ــاع ــات م ــؤط ــرة
ّ
ومــؤدل ـجــة ،بــل إن ــه يـجـتــاح ال ـش ــارع ال ـعــربــي البسيط
ويدخل كل بيت .فالشعوب العربية ،وهي تعاني عقدة
الدونية والهزيمة التاريخية ،ربما وجــدت في خطاب
«التحالف العربي» ّ
املتنمر ضالتها ،وهي تشهد ،للمرة
األول ــى فــي تــاريـخـهــا ،ممالكها وحـكــو ّمــاتـهــا تجتمع
ّ
الوعيها سبب كل الذل والفقر
على عدو واحد هو في
ّ
القومية التي تلحق بها يوميًا.
واملهانة

عانى الـعــرب ّ الكبت الجمعي ,وهــم يعانون مــن عجز
أنـظـمـتـهــم وذل ـه ــا وان ـك ـســارهــا أم ــام ال ـع ـ ّ
ـدو الحقيقي
ّ ُ
ألمتهم .وشهدوا على أبشع مظاهر الوحشية تمارس
عـلــى أج ـســادهــم ومــدنـهــم ومستقبلهم ،مــن دون أن
ّ
بالحد األدنى،
تستطيع األنظمة العربية املواجهة ولو
وال ـي ــوم يستفيقون عـلــى قـ ــرارات ســريـعــة وطــائــرات
حــربـيــة م ـت ـطـ ّـورة وتـكـنــولــوجـيــا ش ــدي ــدة ال ـحــداثــة في
ّ
حربي حقيقي ،وفــي مواجهة ّعــدو بديل هو
مختبر
الــزنــديــق املـجــوسـ ّـي الــرافـضـ ّـي سبب كــل الـشــرور في
ّ
جمعي لغضب لم يجد له متنفسًا عبر عقود.
إسقاط
ّ
فال البوصلة وال الهدف هو ما يهتم الجمهور ألجله،
ّ
بــل إرواء تعطشه الـغــريــزي للثأر مــن عـقــدة الــدونـيــة.
فمن السهولة بمكان ّ
الزج بالروافض العرب في خانة
ّ
واملذهبي
الـعــدو ،ألن الــرافـضـ ّـي فــي الــاوعـ ّـي الـقــومـ ّـي
ّ
ّ
فضلهم
العرب
شعوبي خبيث ُينكر على
العربي هو
ّ
ّ
ّ
وتفوقهم ،إلى ما هنالك من هلوسات ال تشذ عنها كل
ّ
الشعوب التي ال تشك بتواصلها مع السماء ،وليس

العرب خصيصًا .لقد ّ
جرمت النازية في مرحلة من
مراحل نشوئها اليهود باعتبارهم عدوًا ضعيفًا من
ّ
السهل التصويب عليهّ ،
مسؤولية إخفاقات
وحملتهم
ُ
األمة األملانية لتنهي بحمالت اإلضطهاد املعروفة .فهل
ّ
يؤسس النظام العربي فعال إلستخدام الشيعة كوقود
ّ
ملحرقة؟ وهل يقود التوجه الرسمي العربي إلى إنعزال
الـجـيــوب الشيعية فــي مجتمعات ُمعسكرة مرتبطة
ً
كـلـ ّـيــا ب ــإي ــران؟ وه ــل يـحـتــاج ال ـعــرب فـعــا إل ــى جيوب
معادية لكياناتهم في داخل أحشائهم؟
ّ
ق ــد ي ـبــدو ال ـت ـس ــاؤل قــاس ـيــا .ل ـكــن ،وف ــي ظ ــل خـطــاب
مذهبي عــام هــو منطق الـعــاقــات االقليمية فــي هذه
املــرح ـلــة ،وه ــو أي ـضــا بـطـبـيـعــة ال ـح ــال نــاتــج مفاعيل
الصحوات اإلسالمية املستمرة منذ عقودّ ،
فإن دورًا
إعالميًا هادئًا يقوم على خطاب ّ
مدني وتهدئة هيجان
الهلوسات الراديكالية على صعيد شعبي ومجتمعي
يبقى خـيــارًا ممكنًا .فالعداء للعنصرية الصهيونية
قــد ي ــؤدي دورًا هــامــا فــي اس ـت ـثــارة ال ــوع ـ ّـي ال ـقــومـ ّـي،

مــن دون أن يثير أي حـســاسـيــات ،مــا دام ــت اإلهــانــة
للعنصر العربي ماثلة ومتواصلة ،وهي
اإلسرائيلية
ّ
ّ
تشير إلى ذاتها كل يوم على أنها العدو ،كحالة غير
قابلة لإللتباس .إننا نشهد شيوع الخرافة واألسطورة
على ّأنها حقائق قادمةّ ،
وأن املذبحة الكبرى ال ّبد آتية
ّ
في تكرار ممل للخطاب الكاثوليكي ـ ـ البروتستانتي
ّ
عشية املذبحة الكبرى التي حصلت بالفعل ،ليكتشف
ّ
بعدها العالم أن الهلوسات هي من صنعت املذبحة.
ً
ولئن كــان هــذا دليال على ّأن مجتمعاتنا ال زالــت في
ّ
ّ
طفولي من عمر الـصــراع ،فــإن استغالل الجهل
طــور ّ
والـتـخــلــف يبقى وسـيـلــة ارتـ ــزاق للجشع الــرأسـمــالــي
للواليات املتحدة األميركية بمشاركة األنظمة البائسة
ً
الـتــي ال تتخذ مــن مــالـيــزيــا أو سـنـغــافــورة م ـثــاال ،بل
ّ
توهمنا بحروب اآللهة والشياطني .وهم يعلمون أنه في
سياسات العالم الواقعي ال آلهة وال شياطني ،بل تبادل
ّ
مصالح وإرساء توازنات .فمن سيتعظ؟
أياد المقداد
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ندوة

قانون اإليجارات:
«ما من تعديل جذري»
التي نحاول إصالحها في إشكاليات
«ما من تغيير جذري في االمور ّ
والعدل النيابية
قانون اإليجارات الجديد» .هكذا استهل مقرر لجنة اإلدارة ّ
النائب نوار الساحلي حديثه خالل جلسة النقاش التي نظمها المركز
االستشاري للدراسات والتوثيق ،اإلثنين الماضي ،حول قانون اإليجارات
الجديد .هذه الخالصة تعطي صورة عن «جدية» المناقشات الدائرة في
البرلمان منذ اكثر من ثالثة اشهر حول تعديالت القانون الجديد

سـ ـع ــي ك ـ ــل ط ـ ـ ــرف ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع ع ـ ــن ج ـهــة
دون أخ ــرىّ .
وص ــف الـســاحـلــي الــواقــع
الـقــانــونــي الـحــاصــل ح ــول تــأويــل قــرار
املجلس الدستوري الذي قضى بإبطال
ثالث مواد من القانون ،دون ان يحدد
ما اذا كــان نافذا ام ال .ونقل الساحلي
عــن رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه بــري
رأيــه في هــذا املجال «بــأن إبطال ثالث
مـ ـ ــواد ك ـف ـيــل ب ــإب ـط ــال الـ ـق ــان ــون ك ـل ــه»،
ك ـمــا ل ـفــت ال ــى ان ــه خ ــال عــامــي 2008
و« ،2009تــوصـلـنــا ال ــى ات ـفــاق يقضي
بــإعـطــاء ق ــروض مــدعــومــة للمستأجر
ّ
اذا ما رغب في التملك ،وللمالك إذا اراد
اعطاء املستأجر تعويضا مقابل اخالء
عقاره» ،ليضيف« :في ليلة وضحاها
م ــا عــرف ـنــا مـصـيــر ه ـيــدا االت ـ ـفـ ــاق» .لم
يـ ـق ــدم ال ـس ــاح ـل ــي ط ــرح ــا جـ ــديـ ــدا فــي
مــداخ ـل ـتــه ،ب ــل اك ـت ـفــى بــالـتــركـيــز على
الضغوط التي يمارسها بعض اعضاء
الـلـجـنــة «امل ـح ـســوبــن ع ـلــى املــال ـكــن»،
الفتا الى «الجهود الذي يبذلها النائب
وليد سكرية نصرة للمستأجرين».

 1.5مليار ليرة فقط لتمويل
الصندوق
من جهته ،كشف النائب الوليد سكرية
ف ــي م ــداخ ـل ـت ــه ان ت ـم ــوي ــل ال ـص ـن ــدوق
املـ ـخـ ـص ــص مل ـ ـسـ ــاعـ ــدة امل ـس ـت ــأج ــري ــن
الذين ال يتجاوز معدل دخلهم خمسة
اضعاف الحد األدنــى لألجور (بعدما
كان ثالثة اضعاف قبل تعديالت لجنة
ّ
االدارة والـعــدل النيابية) ،يكلف نحو
مليار ونصف مليار ليرة فقط« ،يجري
دفعها في السنوات املتعاقبة» ،وذلك
بعد «استشارة وزارة املالية والخبير
في قضايا االسكان انطوان شمعون»،

نقل الساحلي عن بري
«ان إبطال ثالث مواد كفيل
بإبطال القانون كله»
هل القانون
يؤدي دوره
على مستوى
حياكة النسيج
االجتماعي؟
(مروان طحطح)

هديل فرفور
ّ
ن ــظ ــم امل ــرك ــز االسـ ـتـ ـش ــاري ل ـل ــدراس ــات
والـ ـت ــوثـ ـي ــق ،ج ـل ـس ــة ح ـض ــره ــا نـ ــواب
وقـ ـ ـض ـ ــاة وم ـ ـحـ ــامـ ــون ون ـ ـقـ ــاب ـ ـيـ ــون ،ل ـ
«التوصل الــى اقـتــراحــات تساعد على
بـ ـل ــورة اإلشـ ـك ــالـ ـي ــات الـ ـت ــي يـطــرحـهــا
القانون».
«س ـي ـكــون ال ـن ـقــاش أكــادي ـم ـيــا وعلميا
وم ـج ـ ّـردا مــن االن ـح ـيــاز» ،ه ـكــذا افتتح
امل ـس ـت ـش ــار ال ـق ــان ــون ــي ل ـل ـمــركــز وج ـيــه
زغ ـ ـيـ ــب الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ال ـ ـتـ ــي دامـ ـ ـ ــت نـحــو
ســاعـتــن ،ت ـنــاوب خــالـهــا املجتمعون
على عرض اقتراحاتهم ومالحظاتهم

حـ ــول الـ ـق ــان ــون .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
املـجـتـمـعــن تـبـنــوا ف ـكــرة «ان الـقــانــون
يعني مختلف الـشــرائــح األجتماعية،
وان هـنــاك حــق سـكــن يـجــب تــوفـيــره»،
وح ـ ــاول ـ ــوا ت ـج ـنــب «اخ ـ ــذ ط ـ ــرف» بــن
املالكني واملستأجرين ،اال انهم كانوا
يجهدون في «سحب» مواقف بعضهم
مــن مداخالتهم بهدف تصنيفهم :مع
مالكني ام مع مستأجرين؟

«اإلدارة والعدل» :مكانك راوح
ب ــداي ــة ك ــان ــت م ــداخـ ـل ــة ل ـل ـن ــائ ــب ن ــوار
الـ ـس ــاحـ ـل ــي .ل ـف ــت ال ـ ــى «امل ـ ـنـ ــاوشـ ــات»
الـحــاصـلــة ب ــن اع ـض ــاء الـلـجـنــة ،وإل ــى

بري :غير نافذ
ّرحبت كل من لجنة المحامين المكلفة الطعن وتعديل قانون اإليجارات الجديد
ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ،بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ،الذي
نقله عنه بعض النواب ،الذين حضروا لقاء األربعاء ،والقاضي باعتبار «قانون اإليجارات
الجديد غير نافذ في ظل ابطال المجلس الدستوري ثالث مواد منه» ،كما نقل النواب
عن بــري عــدم موافقته على «صــدور األحكام بكافة أنواعها»ّ ،
مقدما طرحا
يقضي إما بشراء المأجور من المستأجر ،أو باسترداده من المالك لقاء تعويض عادل.
ورأت لجنة المحامين ان عدم موافقة بري على االحكام الصادرة« ،يستتبع بالطبع
عدم شرعية الزيادات واالنذارات المرسلة وال قانونيتها التي أدخلت المالك والمستأجر
بنزاعات ودعاوى ومصاريف وخالفات شخصية بين المواطنين نتيجة لذلك».
ودعا المستأجرون الكتل النيابية لتطوير «هذه المبادرة وصوال الى صياغتها في
مشروع قانون متكامل تمهيدا القرارها سحب القانون االسود من التداول» ،فيما
شدد ّ
تجمع مالكي األبنية المؤجرة على «وجوب احترام مبدأ الفصل بين السلطات،
ّ
ّ
التشريعي بالمؤسسات الرسمية ،وال سيما لجنة اإلدارة والعدل في
وحصر العمل
ّ
مجلس النواب ،التي تتمثل فيها جميع الكتل النيابية الكبرى ،والتي شرعت منذ
فترة وفق األصول بترميم المادتين والفقرة التي أبطلها المجلس الدستوري في
القانون الجديد النافذ لإليجارات ،مع ّ
التوسع ببعض التعديالت لمصلحة المستأجرين،
ّ
ّ
برغم تحفظنا واعتراضنا عليها» ،كما اكد التجمع «وعلى نحو قاطع ونهائي»،
ّ
عدم وجود أي نزاعات أو دعاوى أو انذارات قضائية مستجدة بعد دخول القانون
الجديد لإليجارات ّ
حيز التطبيق.

وهو ما يدحض كل الحديث عن عجز
ـدول ــة ع ــن ت ـمــويــل ال ـص ـن ــدوق ،ال ــذي
ال ـ ّ
ي ـمــثــل ض ـمــانــا م ـه ـمــا لـلـمـسـتــأجــريــن.
اسـ ـتـ ـف ــاض سـ ـك ــري ــة فـ ــي شـ ـ ــرح سـبــب
اع ـت ـب ــار انـ ــه م ــن غ ـيــر الـ ـع ــادل اعـتـمــاد
هـ ــذا االحـ ـتـ ـس ــاب ،بــاع ـت ـبــار ان «دخ ــل
ش ـخ ـصــن م ـق ـي ـمــن ف ــي املـ ـن ــزل كـفـيــل
بحرمانهما الصندوق».
ّ
ركز سكرية على أهمية جعل اإليجار
مـ ـت ــاح ــا« ،بـ ــدنـ ــا قـ ــانـ ــون ي ـت ـي ــح أمـ ــام
امل ـتـمـ ّـول بـنــاء مـســاكــن لــإي ـجــار ،البنا
كله للبيع» .أشار سكرية الى تداعيات
«الفرز الطائفي والطبقي الذي ّ
يشرعه
هـ ــذا الـ ـق ــان ــون» .ول ـف ــت الـ ــى أنـ ــه جــرى
االتفاق مع املالكني على اال يزيد ايجار
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات خ ـ ــال ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة عـلــى
األل ــف دوالر ،مـشـيــرا ال ــى أن ــه ك ــان قد
اقترح اقامة مشاريع سكنية بأسعار
تشجيعية عـلــى اراض ــي الـبـلــديــات او
املشاعات (سعر كلفة البناء الفعلية)
اال ان هذا االقتراح جوبه بالرفض.

البناء بهدف البيع ال اإليجار
«صـ ــوت» املــال ـكــن ،ك ــان خــافـتــا بعض
الـشــيء فــي الجلسة ،او «ملطفا» على
ح ــد تـعـبـيــر ال ـس ــاح ـل ــي ،هـ ــذا ال ـصــوت
ّ
«امل ـل ــط ــف» عـ ّـبــر ع ـنــه ك ــل م ــن املـحــامــي
حسني محيدلي وفــادي حـ ّـداد .األخير
ّ
أقر بأن السكن حق« ،ولكن حق يجب
اال ُيكتسب على حساب املــالــك» ،الفتا
الــى وج ــوب اعـتـمــاد سياسة اسكانية
كجزء من الحل ،ومشيرا الــى امكانية
تملك املستأجرين فــي األط ــراف ،فيما
اك ـت ـفــى مـحـيــدلــي بـطـلــب ب ــت ال ـقــانــون
وحسم مسألة نفاذه ،قبل ان يعلن انه
«ضمنيا مع استرداد حقوق املالكني».
«ع ــدد كـبـيــر مــن الـلـبـنــانـيــن يفضلون
ال ـس ـكــن ف ــي ال ـعــاص ـمــة وضــواح ـي ـهــا»،
قـ ــال ال ــدكـ ـت ــور غ ـ ــازي وزن ـ ـ ــي ،الـخـبـيــر
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ـ ـ ــذي وض ـ ـ ـ ــع ب ـع ــض
املــاح ـظــات .لـفــت وزن ــي ال ــى أن ســوق
ٍّ
اإليجارات متدن وضعيف ،وأن «معظم
املـشــاريــع السكنية منذ الـ ــ 2007كانت
لـلـبـيــع ال ل ــإي ـج ــار» ،م ــؤك ــدا ان هـنــاك
تفاوتا كبيرا بني مداخيل األسر وسعر

ال ـس ـكــن ،تـمـلـكــا ك ــان ام ايـ ـج ــارا .ولـفــت
وزني الى ان تشجيع عوامل االستثمار
خ ــارج العاصمة مــن شــأنــه أن يساهم
ووضع بعض
في معالجة هذا الواقعّ ،
املـقـتــرحــات املتمثلة فــي تـكــفــل الــدولــة
بــالـبـنــى الـتـحـتـيــة وبــاع ـت ـمــاد سياسة
ضــريـبـيــة عـلــى الــربــح ال ـع ـقــاري وعلى
الشقق الفارغة.
اجتمع املحاضرون على مبدأ ضرورة
ت ـحـ ّـمــل ال ــدول ــة م ـســؤول ـيــات ـهــا ،اال ان
اق ـ ـتـ ــراح ّت ـق ــدي ــم الـ ــدولـ ــة ل ـل ـم ـشــاعــات،
ل ـ ــم يـ ـتـ ـب ــن ــه الـ ـجـ ـمـ ـي ــع« .ل ـ ـيـ ــش ب ـ ــدون
اللبنانيني يوهبوا مشاعاتهم لفئة من
املستأجرين ،ولشو الـصـنــدوق؟» ،هذا
ما قاله عضو مجلس نقابة املحامني
في بيروت ناضر غاسبار ،فيما طالب
ال ـن ـقــابــي ع ـلــي مـحـيــي ال ــدي ــن منفعال
بـ ـط ــرح اسـ ـتـ ـع ــادة األم ـ ـ ـ ــاك ال ـب ـحــريــة
العامة املستباحة واستثمار مردودها
دعما لقضية السكن.
لــم ُيفهم مــن تـســاؤل غــاسـبــار هــذا أي
«ميل» للمالكني ،ذلك انه اردفه بالقول
«إن صـيــاغــة قــانــون واض ــح ال تحتاج
ال ــى ه ــذه اإلربـ ــاكـ ــات» ،مـشـيــرا إل ــى ان
الـ ـق ــان ــون ي ـح ـت ــوي ع ـل ــى ال ـك ـث ـيــر «م ــن
األل ـ ـغـ ــام» .ت ـط ـ ّـرق ال ــى امل ـ ــادة ال ـ ــ 29من
القانون ،التي تنص على انه :في حال
وفاة املستأجر يستفيد زوج املستأجر
او مــن يحل محله قــانــونــا قبل تاريخ
 1992/7/23او انسباؤه الذين دخلوا
م ـع ــه ال ـ ــى امل ـ ــأج ـ ــور ع ـن ــد ب ـ ــدء تـنـفـيــذ
اإلج ــارة ،وكــانــوا ال يــزالــون مستمرين
في إشغاله من دون انقطاع».
وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل« :ف ـ ـهـ ــل ي ـع ـط ــى األنـ ـسـ ـب ــاء
األف ـض ـل ـيــة ع ـلــى األوالد؟» ،لـيـقــاطـعــه
س ـك ــري ــة وي ـ ـقـ ــول لـ ــه «سـ ـنـ ـع ــدل امل ـ ــادة
وسنضمن حق االوالد في االستفادة
من مأجور اهلهم».
ك ــام غــاس ـبــار ي ـتــوافــق وم ــا قــالــه أحــد
قـضــاة اإلي ـج ــارات ،ال ــذي كــان حــاضــرا،
عـ ّـبــر الـقــاضــي عــن حـجــم اإلرب ــاك الــذي
ي ـت ـع ـ ّـرض ل ــه م ــن جـ ـ ــراء تـطـبـيـقــه ّه ــذا
القانون ،ولفت الى «الصياغة املعقدة
لـ ــه ،وإل ـ ــى وغـ ـي ــاب ال ـن ـق ــاط الــواض ـحــة
فـ ـي ــه» .واش ـ ـ ــار الـ ــى ان غــال ـب ـيــة املـ ــواد
لـحـظــت الـلـجـنــة الـقـضــائـيــة واملـجـلــس
الدستوري ابطل هذه اللجنة« ،فكيف
بنا نتعامل مــع قــانــون ابطلت معظم
مواده»؟
القاضي الذي اصر على ضرورة البت
والحسم في تحديد اي قانون يعتمده
القضاة في ظل انتهاء مفعول القانون
القديم ،رأى ان هناك مـ ّ
ـواد متناقضة،
الفتا الى ان النص القانوني لم يلحظ
مهلة إلنشاء الصندوق« ،وهو امر يعد
مستغربا».

القانون يعزز االنقسام المذهبي
عــرض رئيس مركز اش ــراق للدراسات
وامل ـع ـلــومــات الــدك ـتــور اح ـمــد بيضون
مـسـلـمــات« ،ي ـجــب ال ـت ـطــرق الـيـهــا قبل
البحث القانوني» .أوالها« ،أن الوضع
ال ـح ــال ــي ف ــي ل ـب ـن ــان ي ـش ـهــد ان ـق ـســامــا
مذهبيا وسياسيا خطيرا» ،وبالتالي
ال ـت ـس ــاؤل املـ ـط ــروح ه ـنــا« ،ه ــل قــانــون
اإليجارات يعالج مشكلة اجتماعية ،ام
هو عامل اضافي لتعزيز هذا الواقع؟».
ب ــرأي بـيـضــون ان ال ـقــانــون ي ـعــزز هــذا
الخطر.
ورأى بيضون ان مشكلة اإلي ـجــارات
ّ
مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــق ـ ـ ــدة ،وال ي ـ ـم ـ ـكـ ــن االس ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــة
بـ ـمـ ـع ــالـ ـجـ ـتـ ـه ــا ،م ـ ـش ـ ـيـ ــرا الـ ـ ـ ــى غـ ـي ــاب
املناقشات الجدية التي كانت مترتبة
على النواب ،عندما أقروا هذا القانون
بمادة وحيدة .ولفت بيضون في هذا
الصدد الى التساؤل األكبر الذي يجب
ان يكون مطروحا« :هل القانون يؤدي
دوره ع ـلــى م ـس ـتــوى ح ـيــاكــة الـنـسـيــج
االجتماعي؟».
فـ ــي رأيـ ـ ـ ــه ،ف ـ ــإن الـ ـق ــان ــون ي ـن ــص عـلــى
معالجة مؤقتة لــ 9سنوات فقط ،وانه
ال يـطــرح معالجات موضوعية ألزمــة
اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات .أبـ ـ ــرز االق ـ ـتـ ــراحـ ــات ال ـتــي
قـ ّـدمـهــا بـيـضــون تمثلت فــي «اإلخ ــاء
املـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرج» ،ب ـح ـيــث يـ ـب ــدأ ال ـب ـح ــث عــن
إخ ــاء املـسـتــأجــريــن الــذيــن ال يقيمون
على نحو دائــم في شققهم ،فضال عن
ضرورة البحث عن اسباب اإلخالء.
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مجتمع وإقتصاد
تقرير
كما كان متوقعا ،اكتفى مجلس الوزراء امس باالستماع الى عرض وزير المال علي خليل للنتائج المالية المحققة عام
ولمشروعه لموازنة عام  2015بصيغتيه :مع السلسلة ومن دونها .قرر المجلس استكمال جلسة "الموازنة" الثالثاء
2014
ّ
ذلك كليا .جاء بعضها ليعيد االمور الى
المقبل لاليحاء بجديته واصراره على المتابعة ،ولكن مداخالت الوزراء اوحت بعكس
ّ
المربع االول :هل ستتضمن الموازنة كلفة السلسلة وااليرادات االضافية المقترحة بحجتها ،ام يجب اقرار السلسلة والضرائب
في مجلس النواب اوال ،ثم ادراجها في الموازنة؟

ً
مسرحية مناقشات الموازنة :السلسلة أوال
محمد وهبة
قـ ـ ـ ـ ّـرر م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـق ــد جـلـســة
ثانية ،يوم الثالثاء املقبل مخصصة
السـتـكـمــال مناقشة م ـشــروع مــوازنــة
عــام  .2015فــي الجلسة االول ــى امس
ظـ ـه ــر ت ـك ـت ــل واسـ ـ ـ ــع يـ ــرفـ ــض إدراج
م ـ ــا س ـ ّـمـ ـي ــت «إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـس ـل ـس ـل ــة»
ضـمــن امل ـش ــروع قـبــل إقـ ــرار السلسلة
نفسها فــي مجلس ال ـنــواب .ضــم هذا
التكتل وزراء املستقبل واالشـتــراكــي
وال ـك ـت ــائ ــب وال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر،
اي ال ــذي ــن ع ــرق ـل ــوا ح ـت ــى اآلن اقـ ــرار
السلسلة ،وكل ّ
مرة لسبب ،وال سيما
وزراء املستقبل الذين عملت كتلتهم
مع كتلة القوات اللبنانية على تطيير
السلسلة في آخر جلسة نيابية جرت
مناقشتها فيها ،وربطوا بينها وبني
امل ــوازن ــة ،مـطــالـبــن بـتـســويــة شــامـلــة
ت ـط ــاول اي ـضــا ح ـســابــات ال ــدول ــة عن
السنوات املاضية.
«إيـ ـ ــرادات الـسـلـسـلــة ضـمــن امل ــوازن ــة»
أم «خـ ـ ـ ـ ــارج املـ ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ــة» .ه ـ ـكـ ــذا ج ــاء
االصـ ـطـ ـف ــاف ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي جـلـســة
أمـ ـ ـ ــس .اس ـت ـه ـل ــت ال ـج ـل ـس ــة ب ـت ـقــديــم
وزي ــر امل ــال عـلــي حـســن خليل عرضًا
ألرقام املوازنة واملؤشرات عن العجز
واإلنـ ـف ــاق واإلي ـ ـ ـ ــرادات وتـفــاصـيـلـهــا.
وب ـح ـســب ع ــدد م ــن الـ ـ ـ ــوزراء اتـصـلــت
ّ
العامة
بهم «االخبار» ،فإن املداخالت
ان ـط ـل ـق ــت م ــن ان امل ـ ـشـ ــروع املـ ـط ــروح
ال ي ـشــذ ع ــن املـ ــوازنـ ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،اذ
تـسـتـحــوذ خــدمــة الــديــن ال ـعــام ودعــم

السنيورة يستدرج الحديث معه
مباشرة لصياغة أي تسوية
الـكـهــربــاء وحـصــة ال ــروات ــب واألج ــور
وم ـل ـح ـق ــات ـه ــا عـ ـل ــى أك ـ ـثـ ــر م ـ ــن %70
م ــن ال ـن ـف ـق ــات ،ف ـي ـمــا ال ت ــزي ــد حـ ّـصــة
النفقات االستثمارية على  ،%8إال أن
املشروع تضمن اإليرادات املرتقبة من
االج ــراءات الضريبية الجديدة ،التي
ّ
بحجة
صـ ّـوت عليها مجلس الـنــواب
ال ـب ـح ــث ع ــن ت ـم ــوي ــل س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب
والــرواتــب .وبحسب املـشــروع أضيف
ن ـح ــو  1300م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ك ـم ـص ــادر
اضافية لإليرادات في عام 2015
ي ـشــرح أح ــد وزراء  14آذار أن وزراء

من تيار املستقبل والـحــزب التقدمي
االشـتــراكــي وح ــزب الكتائب والتيار
ّ
الحر تناوبوا على املطالبة
الوطني
بإقرار السلسلة قبل إدخال إيراداتها
فــي املــوازنــة .وقــال هــذا الــوزيــر (طلب
اسمه) إن «األجــدر
عــدم االفصاح عن ّ
بــوزيــر امل ــال وم ــن يـمــثــل ،أي الرئيس
نبيه بـ ـ ّـري ،أن يستعجل تخصيص
ج ـل ـس ــة فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب إلق ـ ــرار
ً
مشاريع القوانني ،بدال من استعمال
إيراداتها االفتراضية لتجميل أرقام
املوازنة ،وإلظهار األطراف السياسية
األخرى ّ
ضد إقرار السلسلة».
ج ــاءت مداخلة وزي ــر العمل سجعان
ّ
ق ـ ــزي واضـ ـح ــة ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،إذ
أشــار إلــى أن الــدعــوة النعقاد مجلس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـ ّ
ـوجـ ـه ــة مل ـن ــاق ـش ــة م ـش ــروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،لـ ـك ــن امل ـ ـفـ ــاجـ ــأة أنـ ـ ــه ج ــرى
تضمني هذه املوازنة األرقــام الناتجة
عن إيــرادات سلسلة الرتب والرواتب،
ب ــرغ ــم أن هـ ــذه امل ـش ــاري ــع ل ــم ت ـق ـ ّـر في
ّ
ـس ال ـ ـنـ ــواب بـ ـع ــد .وسـ ـ ــأل ق ـ ــزي:
م ـج ـلـ ّ
«إذا ك ــن ـت ــم م ــوافـ ـق ــن ع ـل ــى سـلـسـلــة
ال ــرت ــب وال ــروات ــب ف ـل ـمــاذا ل ــم يـصـ ّـوت
عليها؟ إدخ ــال إي ــرادات السلسلة في
املــوازنــة ّ
يعد بمثابة اي ــرادات ملشروع
افـ ـت ــراض ــي ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـك ــون كــأنـهــا
ضريبة احتياطية ال يجوز التعامل
معها على هــذا األس ــاس ،حتى يكون
األم ــر م ـب ـ ّـررًا ت ـجــاه الـ ــرأي ال ـع ــام على
األقل ،إذ يجب في ظل تنامي الشكوك
في صدقية إقــرار السلسلة ،أن نعمل
على إقرارها قبل إدخال إيراداتها في
ّ
قزي انه ّ
حددت جلسة
املوازنة» .وذكر
ملجلس النواب تحت عنوان «تشريع
الضرورة» وقد فهم يومها أن مشروع
السلسلة سيكون على جدول أعمالها،
إال أن ــه لــم يـقـ ّـر يــومـهــا س ــوى مـشــروع
ّ
الجديون
تعديالت على قانون السير.
فـ ــي مـ ــوضـ ــوع ال ـس ـل ـس ـل ــة ع ـل ـي ـهــم أن
يـصـ ّـوتــوا على مشروعها واملـشــاريــع
ً
املـمــولــة لكلفتها ،وإق ــراره ــا ب ــدال من
ت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ض ــري ـب ــة وح ــاص ــات
مالية احتياطية في املوازنة».
بحسب مـصــادر وزاري ــة ،فــإن مــا قاله
ّ
قزي ّ
كرره أكثر من وزير في الجلسة،
ول ـكــن بـعـيــدا ع ــن اس ـل ــوب «الـقـصــف»
املـتـبــادل بــن ال ــوزراء املـعـتــاد ،بــل كان
تـعـبـيــرا عــن ع ــدم جـ ّـديــة فــي الـنـقــاش،
ووسيلة للتمييع عبر تظهير وجود
انقسام في وجهات النظر حول إدخال

طالب المستقبل واالشتراكي والكتائب والعونيون بعدم إدراج إيرادات السلسلة إال بعد إقرارها في البرلمان (هيثم الموسوي)

إيرادات السلسلة في مشروع املوازنة،
أو إبقائها خــارج املوازنة لحني إقرار
السلسلة في مجلس النواب.
امل ـعــروف ان ربــط السلسلة بــاملــوازنــة
ك ـ ــان ش ــرط ــا وض ـع ـت ــه ك ـت ـل ــة الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـش ـيــة انـ ـعـ ـق ــاد ال ـج ـل ـســة
األخـيــرة ملجلس الـنــواب باالتفاق مع
رئيس كتلة املستقبل فؤاد السنيورة.
االخـ ـي ــر ي ـس ـعــى إلـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
بــراءة ّ
ذمــة مالية مقابل املوافقة على
إقرار مشاريع املوازنة سلسلة الرتب
وال ـ ــروات ـ ــب واالج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة
الـجــديــدة .وبحسب احــد وزراء  8اذار
«يمكن االستنتاج ان اي بحث جـ ّـدي
ل ــن ي ـب ــدأ ق ـبــل ان ي ـض ـمــن ال ـس ـن ـيــورة
بــراءة الذمة ...وهو يستدرج الحديث
م ـع ــه مـ ـب ــاش ــرة ل ـص ـي ــاغ ــة ت ـس ــوي ــة ال

يريدها الجميع اآلن».
تشير مصادر متابعة إلى ان خلفيات
مواقف الوزراء امس ليست بالضرورة
مـتـمــاثـلــة ،ه ـنــاك م ــن ال يــريــد مــوازنــة
اص ــا ،وه ـنــاك مــن ال يــريــد السلسلة،
وه ـنــاك مــن ال يــريــد ضــرائــب جــديــدة،
وهناك من له مصالح شخصية يريد
تأمينها قبل الدخول باي تسوية.
ال يكتمل مشهد النقاش في موضوع
س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب وال ـ ــروات ـ ــب م ــن دون
حــزب الـلــه .ففي هــذه الجلسة بالذات
كــان وزراء الـحــزب يـغـ ّـردون منفردين
فــي ال ـن ـقــاش .وبــرغــم أن الـنـقــاش كــان
ّ
يتركز على إدخ ــال إي ــرادات السلسلة
ف ـ ــي امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة أو إخـ ــراج ـ ـهـ ــا م ـن ـه ــا،
كـ ــان وزي ـ ــر ال ـص ـنــاعــة ح ـســن ال ـحــاج
ّ
ح ـس ــن يـ ــركـ ــز ع ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ال ـب ـحــث

عــن إي ــرادات جــديــدة لتغذية الخزينة
ال ـ ـعـ ــامـ ــة وع ـ ـ ــن إعـ ـ ـ ـ ــادة تـ ـص ــوي ــب كــل
ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة م ــن خ ــال
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة .وج ـهــة نـظــر الـحــاج
حسن مبنية على أساس أن «النقاش
فـ ــي املـ ـ ــوازنـ ـ ــة م ـس ـت ـن ـف ــد» ،وب ـح ـســب
مداخلته فــإن «األرق ــام املـعــروضــة في
مشروع املوازنة هي شبه ثابتة لجهة
خدمة الدين العام والرواتب واألجور
ومـلـحـقــاتـهــا وكـلـفــة ّال ـك ـه ــرب ــاء ...هــذه
العناصر الثالثة تمثل أكثر من %70
من املوازنة ،فيما اإلنفاق االستثماري
يـبـلــغ  ،%8وه ــذا م ــا يـحـتــم عـلـيـنــا أن
ن ـب ـح ــث عـ ــن إي ـ ـ ـ ـ ــرادات ج ـ ــدي ـ ــدة .ه ــذه
األرق ـ ـ ــام واضـ ـح ــة م ـثــل ع ــن الـشـمــس
وال لبس فيها ،إال أنــه بــن اإلي ــرادات
املـ ـت ــاح ــة هـ ـن ــاك الـ ـنـ ـف ــط الـ ـ ـ ــذي يـجــب

مؤتمر

ّ
آثار اللجوء إلى لبنان :عدم اتخاذ أي سياسة هو سياسة
إيفا الشوفي

عندما انطلقت الثورة في سوريا عام
 ،2011أخذت الدولة اللبنانية الخيار
األس ـه ــل .ن ـ ًـأت بـنـفـسـهــا عـمــا يـحــدث،
م ـت ـج ــاه ـل ــة الـ ـجـ ـغ ــرافـ ـي ــا والـ ـت ــاري ــخ
وتأثيرهما القوي في األزمــات .املنفذ
األقــرب للسوريني كــان لبنان ،فبدأت
مــوجــة الـلـجــوء الـتــي اسـتـقــرت أخـيـرًا
على مليون و 100ألــف الجــئ .إهمال
ال ــدول ــة ف ــي الـتـعــامــل م ــع ه ــذه األزم ــة
وصل إلى حد تسليم «مفوضية األمم
املتحدة لشؤون الالجئني» كل األمور
امل ـت ـع ـل ـقــة بــالــاج ـئــن وال ـت ـن ـصــل من
دورهــا .بعدما طالت األزمــة ،وهو ما
لم تكن تتوقعه الــدولــة وال املنظمات
ال ــدولـ ـي ــة ،ع ـل ــت األص ـ ـ ـ ــوات امل ـن ـت ـقــدة

للدولة جــراء عــدم وضعها سياسات
لـلـتـعــامــل م ــع ال ـصــدمــة ال ـتــي ضــربــت
ّ
البلد .تناسى هــؤالء أن «عــدم اتخاذ
أي سياسة هــو بحد ذات ــه سياسة»،
وفــق ما يقوله الوزير السابق شربل
ن ـح ــاس .ب ـعــد  4سـ ـن ــوات ،أص ـبــح من
واج ـ ــب ال ــدول ــة أن تـبـحــث ف ــي اآلثـ ــار
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة لـلـجــوء
الـ ـ ـس ـ ــوري ،وه ـ ــو م ــا ت ـن ــاول ــه مــؤتـمــر
«الـجـمـعـيــة االق ـت ـصــاديــة الـلـبـنــانـيــة»
ومــؤسـســة «فــريــديــريــش ن ــاوم ــان من
أجل الحرية» أمس.
ال يمكن دراسة تأثير األزمة السورية
ع ـلــى ل ـب ـنــان بـشـكــل دق ـي ــق ن ـظ ـرًا إلــى
غ ـ ـيـ ــاب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات املـ ــوثـ ــوقـ ــة ،ل ــذل ــك
ف ـ ــإن الـ ـت ــأثـ ـي ــرات ت ـ ـنـ ــدرج فـ ــي س ـيــاق
ّ
التقديرات ،حتى إن رئيس الجمعية

االقتصادية ّاللبنانية الدكتور منير
راشد كشف أنه «في وقت سابق كان
ه ـنــاك اج ـت ـمــاع طــويــل ف ــي الـحـكــومــة
ل ـت ـق ــوي ــم االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـب ـن ــان ــي بـعــد
األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،إال أن وزي ـ ــر امل ــال
علي حسن خليل عارضه ،ولم ُيدرج
هـ ــذا املـ ــوضـ ــوع مـ ـج ــددًا ع ـل ــى ج ــدول
أعـمــال الحكومة» .يتحدث راشــد عن
بعض تأثيرات األزمــة السورية على
االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي ،أول ـه ــا ازديـ ــاد
ال ـب ـط ــال ــة ب ـع ــدم ــا اق ـت ـح ــم ال ــاج ـئ ــون
الـ ـس ــوق ،وخ ـص ــوص ــا ع ـلــى مـسـتــوى
ال ـع ـمــالــة غ ـيــر امل ــاه ــرة .ك ــذل ــك «شـهــد
لبنان تراجعًا في النمو من  %5إلى
 1و ،%2عدا عن الضغط الكبير على
اإليجارات بعدما ازداد الطلب فجأة،
مــا أدى الــى مــزاحـمــة بــن اللبنانيني

والـ ـس ــوري ــن ع ـلــى ال ـس ـك ــن» .أمـ ــا فــي
م ــا يـتـعـلــق بــال ـن ـتــائــج االق ـت ـص ــادي ــة،
فقد «تــراجــع املـيــزان التجاري بعدما
كـ ــان  14.6م ـل ـيــار دوالر عـ ــام ،2012

أولويات الـ NGOs
ليست أولويات المجتمع
المحلي ،إنما أولويات
الجهات المانحة

وانـخـفـضــت االس ـت ـث ـمــارات املـبــاشــرة
وأص ـبــح م ـيــزان املــدفــوعــات سلبيًا».
يـقــول راش ــد إن «االقـتـصــاد اللبناني
ي ـخ ـس ــر سـ ـن ــوي ــا  5م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
بسبب األزمة السورية» .ويلفت راشد
إلــى مسألة ازدي ــاد الـعــبء الضريبي
ال ـنــاتــج م ــن ت ــراج ــع الـ ـع ــائ ــدات ،الـتــي
أث ـ ــرت امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ع ـل ـي ـهــا ح ـي ــث إن
معظم املساعدات معفاة من ضرائب
الـجـمــارك والقيمة املـضــافــة ،فــي حني
ازداد اإلن ـفــاق بشكل كـبـيــر .مــن جهة
ـواح
أخـ ـ ــرى ،كـ ــان ل ـل ـجــوء الـ ـس ــوري نـ ـ ٍ
إي ـجــاب ـيــة ،وه ــو م ــا تـعـمــل املـنـظـمــات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم عـ ـل ــى إب ـ ـ ـ ـ ــرازه عـبــر
تخصيص دراس ــات لتقويم التأثير
اإلي ـج ــاب ــي ل ـل ـجــوء .ي ـح ــدد راشـ ــد أنــه
نـتـيـجــة ال ـل ـج ــوء ،ازداد ال ـط ـلــب على
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نقابات

أخبار

إضراب هيئة التنسيق:
تصعيد أم «خذ وطالب»؟
هل الطريق ال تزال
سالكة أمام إقرار سلسلة
رتب ورواتب جديدة؟
أي سلسلة ستقر؟ ما هي
خطة هيئة التنسيق
النقابية للتصدي لمشروع
ال يضمن حقوق أصحاب
السلسلة؟ األسئلة نفسها
تطرح مجددًا عشية
إضراب  23الجاري
فاتن الحاج

ال ـ ـبـ ــدء ب ــاسـ ـتـ ـخ ــراج ــه .كـ ــذلـ ــك ،يـجــب
علينا أن نعيد تصويب السياسات
االقـتـصــاديــة املـكــرســة فــي لـبـنــان ،ألن
العجز التجاري بلغ  17مليار دوالر،
وق ــد يــرت ـفــع ســري ـعــا إل ــى  18م ـل ـيــارًا،
وهـ ـ ــذا م ــا يـ ـف ــرض ع ـل ـي ـنــا أن نـخـفــف
االعتماد على االستيراد ،وأن نحاول
زيــادة اإلنتاج املحلي لتغذية السوق
املحلية ولزيادة التصدير أيضًا».
وبرغم أن مداخلة الحاج حسن كانت
أج ــدر بــالـنـقــاش ،إال أنـهــا ب ــدت كأنها
ّ
ـان ،إذ ع ــل ــق أحــد
أفـ ـك ــار م ــن ف ـض ــاء ثـ ـ ـ ٍ
وزراء  14آذار على مشهد االصطفاف
السياسي فــي الجلسة وان ـفــراد حزب
الـ ـل ــه ب ـت ـس ـج ـيــل م ــوق ــف خ ـ ــارج إطـ ــار
ّ
السجال الذي دار ،ممازحًا« :كل شغل
الحزبّ ...برا!».

ال ـ ـس ـ ـلـ ــع وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ،ف ــان ـخ ـف ـض ــت
كـلـفــة اإلن ـت ــاج وازدادت اسـتـثـمــارات
رج ــال األع ـم ــال ال ـســوريــن وارتـفـعــت
التحويالت املالية.
مـ ــع ام ـ ـتـ ــداد ع ـم ــر األزم ـ ـ ـ ــة ،سـتـخـســر
الجهات املانحة حماستها للتمويل
وامل ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات ت ـ ــوض ـ ــح ذلـ ـ ـ ـ ــك .ت ــؤك ــد
ك ــوث ــر دارا ،نــائ ـبــة رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة
االقتصادية اللبنانية ،أن املناشدات
التي قدمتها منظمات األمــم املتحدة
ً
ل ــم ت ـج ــد ت ـج ــاوب ــا مـ ـقـ ـب ــوال ،ف ـتــراجــع
التمويل بشكل كبير كما تراجع عدد
ال ـج ـه ــات امل ــان ـح ــة ح ـي ــث ل ــم تـحـصــل
امل ـن ـظ ـمــات س ــوى ع ـلــى  3.4م ـل ـيــارات
دوالر مــن أص ــل  8.4مـلـيــارات دوالر.
وتلفت دارا الى أن هناك  5دول ّ
تقدم
أكثر من  %50من املساعدات وهو ما

حتى اآلن ،لم تعلن هيئة التنسيق
خ ـط ــة ت ـص ـع ـيــديــة مـ ـ ّ
ـوحـ ــدة ت ـح ـ ّـدد
فيها أدوات املواجهة املقبلة إلقرار
سلسلة الــرتــب والــرواتــب ،مــا يعزز
شكوك البعض في أن يبقى إضراب
 23الجاري يتيمًا ال يتجاوز «رفع
ّ
ال ـع ـتــب» .إل أن الـهـيـئــة أكـ ــدت ،في
ب ـيــان أص ــدرت ــه أم ــس ،أن ـهــا تنتظر
نـ ـت ــائ ــج الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـع ـم ــوم ـي ــة
ومجالس املندوبني في الثانويات
واملـ ـ ـ ـ ــدارس وامل ـه ـن ـي ــات واإلدارات
الـعــامــة لـتـحـ ّـدد ال ـخ ـطــوات املــرافـقــة
ل ـ ــإض ـ ــراب ،فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـحــافــي
تعقده الثالثاء املقبل.
فــي الــواقــع ،ال يتناول النقاش بني
م ـك ــون ــات ال ـه ـي ـئــة أشـ ـك ــال ال ـت ـحــرك
ض ــد اح ـت ـم ــاالت ال ـت ـفــريــط بـحـقــوق
القطاعات الوظيفية ،بقدر ما ُيبحث
ج ــدوى التصعيد الـطــويــل ومــا إذا
ك ــان املـطـلــوب اسـتـمــرار «التشبث»
ب ـس ـقــف عـ ــال ألرق ـ ـ ــام ال ـس ـل ـس ـلــة أو
السير بمبدأ «خذ وطالب».
ف ـ ـ ــي االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ل ـه ـي ـئ ــة
الـتـنـسـيــق ،أول مــن أم ــس ،تمسكت
راب ـط ــة أس ــات ــذة الـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي
الــرس ـمــي بـمـطـلــب تـعـيــن األس ـتــاذ
الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 25
لـلـحـفــاظ عـلــى ال ـف ــارق بــن الفئتني
ال ـث ــال ـث ــة وال ــرابـ ـع ــة .وب ـي ـن ـمــا الق ــى
املطلب اعـتــراض املـكــونــات األخــرى
ال ـت ــي وض ـع ـتــه ف ــي خ ــان ــة امل ــزاي ــدة
ع ـلــى الـهـيـئــة ال ـت ــي ت ـط ــرح ال ــدرج ــة
 ،21ي ـن ـفــي رئ ـي ــس ال ــراب ـط ــة عـبــدو
خاطر أن يندرج ذلك في إطــار شق
هيئة التنسيق ،و«كــل ما في األمر
أن ـن ــا ن ـطــالــب بــال ـحــد األدن ـ ــى ال ــذي

يدفع الى القلق ،إذ مع انخفاض عدد
ال ـج ـهــات املــان ـحــة ،تــرتـفــع احـتـمــاالت
فـ ــرض أج ـ ـنـ ــدات م ـع ـي ـنــة .تـ ـق ــول دارا
فــي مــا يتعلق بتنظيم عمل الجهات
ّ
الفاعلة إن املفوضية كــان لها الــدور
األســاســي ســابـقــا ،أمــا الـيــوم فينتقل
هــذا الــدور الــى برنامج األمــم املتحدة
اإلن ـ ـمـ ــائـ ــي بـ ـع ــدم ــا ُص ـ ــرف ـ ــت ج ـم ـيــع
األموال على اإلغاثة من دون االلتفات
ال ــى املـجـتـمـعــات املـضـيـفــة .الـفــوضــى
التي تعم «قطاع» الـ  NGO›Sال يمكن
أن تـسـتـمــر ،ف ـتــوضــح دارا أن «نـمــط
ال ـت ـس ـي ـي ــس لـ ـ ــدى هـ ـ ــذه ال ـج ـم ـع ـي ــات
ي ـ ـ ـ ــزداد ،ك ـم ــا أن أول ــوي ــاتـ ـه ــا لـيـســت
ً
فـعــا أولــويــات املجتمع املحلي إنما
أول ــوي ــات ال ـج ـهــات املــان ـحــة ،ع ــدا عن
أنــه ليس هناك سلطة تنظم عملهم،
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ي ـحــافــظ ع ـلــى مــوق ـع ـنــا الــوظ ـي ـفــي،
وهـ ــي م ـج ــرد ص ـي ـغــة ل ــرف ــع ال ـغــن،
وإذا ك ــان ل ــدى امل ـس ــؤول ــن صيغة
أخرى فليقدموها لنا» .يبدو خاطر
م ـق ـت ـن ـعــا بـ ـ ــأن إض ـ ـ ـ ــراب ال ـخ ـم ـيــس
املقبل سيكون البداية لتحرك كبير
سـيــرد على الــوعــود الــزائـفــة .يشير
خاطر إلى أن مقاطعة االمتحانات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ــم ت ـ ـعـ ــرض بـ ـعّ ــد عـلــى
ّ
طاولة هيئة التنسيق «إل أنه خيار
وارد لــدي ـنــا ك ـثــانــويــن إذا ل ــم تقر
حقوقنا».
اإلضراب ليس رفع عتب بقدر ما هو
خ ـطــوة ملــواصـلــة تـحــريــك القضية،
ه ــذا مــا يــؤكــده م ـســؤول الــدراســات
ف ـ ــي راب ـ ـط ـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم األسـ ــاسـ ــي
الــرس ـمــي ع ــدن ــان ب ــرج ــي .ي ـقــول إن
هـيـئــة الـتـنـسـيــق ت ــدرس الـخـطــوات
«كل يوم بيومو» و«خطتنا ستكون
مــرت ـب ـطــة ب ـت ــوص ـي ــات ال ـج ـم ـع ـيــات
ال ـع ـمــوم ـيــة م ــع ت ــرق ــب مل ــا س ـيــؤول
إلـيــه اجتماع هيئة مكتب املجلس
النيابي ووقائع اجتماعات مجلس
بخصوص املوازنة» .يلفت
الــوزراء
ّ
بــرجــي إل ــى أن ــه لـيــس بــن مكونات
ال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة م ـ ــن ي ـ ـط ـ ــرح ال ـت ـص ـع ـي ــد

يتناول النقاش
في هيئة التنسيق
جدوى التصعيد
ال أشكال التحرك

وبــال ـتــالــي ف ــإن امل ـس ــاع ــدات املـتــدفـقــة
ال تـمــر بمعظمها عـبــر الـحـكــومــة ،ما
يخلق مساحة كبيرة من الفساد».
ويحدد الوزير السابق شربل نحاس
ُ
 3س ـي ـنــاريــوات طــرحــت لـلـتـعــامــل مع
األزم ــة :السيناريو األول ،الــذي أثبت
فشله ،هو ما خرج به املسؤولون عن
أن الحسم في سوريا سيكون سريعًا.
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــان ــي ه ــو أنـ ــه عـنــدمــا
ت ـن ـت ـهــي األزم ـ ـ ــة س ـي ـع ــود ال ــاج ـئ ــون
ال ــى س ــوري ــا ،إال أن ــه «كـلـمــا م ــر وقــت
أط ــول ،انـخـفــض ع ــدد الــذيــن يــريــدون
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودة» ،وخـ ـص ــوص ــا أن س ــوري ــا
مــدمــرة واملجتمع ال ـســوري سيعيش
صدامات قوية .السيناريو الثالث هو
ما يتخيله رجال األعمال عن «موجة
إع ـمــار» لـســوريــا بـعــد انـتـهــاء األزم ــة،

ال ـط ــوي ــل بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـث ــان ــوي ــن».
أم ـ ــا رئ ـ ـيـ ــس نـ ـق ــاب ــة امل ـع ـل ـم ــن فــي
املــدارس الخاصة ،نعمه محفوض،
َفي ِعد بأن العام الدراسي لن ينتهي
قبل إنهاء ملف السلسلة ،و«إذا كنا
نفضل ع ــدم الـلـجــوء إل ــى السلبية،
فهذا ال يعني أننا نعارض أي شكل
للتصعيد ،بما أن االكتفاء بالتذكير
بــالـقـضـيــة ل ــم ي ـعــد خ ـي ــارًا نــاجـعــا،
لــذا فــا يجبرونا على الـعــودة إلى
الشارع وليتحملوا هم املسؤولية».
ال ـت ـيــار ال ـن ـقــابــي املـسـتـقــل بــرئــاســة
حنا غريبّ ،
يحمل هيئة التنسيق
نـفـسـهــا امل ـســؤول ـيــة ف ــي ح ــال إق ــرار
سـلـسـلــة ـ م ـســخ ال تـتـبـنــى أول ــوي ــة
املطلب املتمثل بإعطاء من لم يعط
م ــن ال ـق ـط ــاع ــات ال ــوظ ـي ـف ـي ــة حـقـهــا
ب ــالـ ــ %121وف ــق أي صـيـغــة تحفظ
امل ــوق ــع الــوظ ـي ـفــي ل ـكــل ال ـق ـطــاعــات
ووح ــدة هيئة التنسيق .بالنسبة
إل ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ي ـن ـب ـغ ــي ت ـض ـي ـيــع
البوصلة ،فاملعركة األساسية هي
فــي نـسـبــة ال ــزي ــادة ول ـيــس ف ــي رقــم
الدرجة ،واملقارنة الثابتة تكون مع
من هم في درجــة أعلى أي القضاة
وأساتذة الجامعة اللبنانية وليس
م ــن ه ــم ف ــي درجـ ـ ــة أدن ـ ـ ــى .يـطــالــب
ال ـ ـت ـ ـيـ ــار ب ـ ـمـ ــوقـ ــف م ـ ــوح ـ ــد ل ـه ـي ـئــة
الـتـنـسـيــق ي ـت ـجــاوز «رفـ ــع الـعـتــب»
إلــى إع ــان خطة تصعيدية تشمل
االعتصامات املفتوحة أمــام مرافق
الفساد ومنازل النواب ومسؤولي
الكتل السياسية الذين ال ّ
يشرعون
ال ـح ـقــوق وال الـسـلـسـلــة .ويـشـتــرط
التيار تضمني الخطة التركيز على
إلغاء البنود التدميرية في باريس
ـ  3الـتــي تـضــرب كــل الـقـطــاعــات وال
تقل أهمية عن السلسلة.
(هيثم الموسوي)

يلفت شربل الــى حديث جــدي يجري
بشأنها.
لكن ،كيف كان على الدولة أن تتعامل
مع «النازحني»؟ يقول نحاس إنه كان
ال ّ
بد أوال من اتباع سياسة انتقائية
(حسب العمر ،املستوى التعليمي…)
في استقبال «الـنــازحــن» .ثانيًا ،كان
على الدولة أن تؤمن حاجاتهم بشكل
منعزل عن البنية التحتية للبلد كي
ال ينعكس ذلــك عـلــى اللبنانيني ،أي
تــأمــن م ــدارس ومستشفيات خاصة
لـ ـه ــمُ .ي ـن ـه ــي نـ ـح ــاس أن ـ ــه «ب ـ ـمـ ــوازاة
التبدل العميق في املجتمع السوري،
يحصل تبدل في البنية االقتصادية
واالجتماعية للمجتمع اللبناني ،ما
سيحدد نــوع العالقات التي ستنشأ
الحقًا بني املجتمعني».

أبناء «البارد» يحتجون
على وقف خطة الطوارئ
ّ
نفذ ابناء مخيم نهر الـبــارد ،أمــس ،اعتصاما
امــام املقر الرئيسي لوكالة الـغــوث «االون ــروا»
فــي ب ـيــروت ،احتجاجا على قــراراتـهــا بوقف
خطة الطوارئ الغاثة املخيم ورفضا للتباطؤ
ف ــي اع ـ ـ ــادة اع ـ ـمـ ــاره .وط ــال ــب ع ـض ــو املـكـتــب
الـسـيــاســي لــ»الـجـبـهــة الــديـمــوقــراطـيــة لتحرير
فلسطني» علي فيصل« ،االونـ ــروا» بــ»الـعــودة
عن قراراتها السابقة وبتحمل مسؤولياتها
ازاء اغاثة ابناء املخيم» ،داعيا الى «التنبه من
خطورة مشاريع الفتنة التي تحاول «االونروا»
عـبــر بـعــض موظفيها زرع ـهــا بــن الفصائل
والشعب والحراكات ،من خالل غرفة العمليات
املشكلة مــن ادارة لبنان وموظفيها األمنيني
واستخدام ادارة املنطقة أداة لها».
«حقوقك بالمدني» في ساحة الشهداء
تحت شعار «حقوقك باملدني» ،تدعو جمعية
شمل الــى اعتصام اليوم في ساحة الشهداء
ع ـنــد ال ـســاعــة ال ـخــام ـســة وال ـن ـصــف م ــن أجــل
املطالبة بـقــانــون مــدنــي لــأحــوال الشخصية،
ب ـح ـض ــور نـ ـس ــاء مـ ـت ــزوج ــات م ــدن ـي ــا .ورأت
ّ
«تحية
الجمعية أن اعـتـصــام ال ـيــوم سـيـكــون
إلى ّكل امــرأة لبنانية ّ
متزوجة مدنيًا ،واجهت
بجرأة املجتمع والتقاليد والطائفية والقوانني
ّ
املنتقصة للحقوق ،وحتى اإلهانات واإلشاعات
وال ـع ـن ــف» .وك ــان ــت شـمــل ق ــد طــرحــت سابقًا
مشروع قانون مدني لألحوال الشخصية عام
.2009
أبو فاعور :لتطبيق معايير سالمة الغذاء
في المستشفيات الحكومية
طلب وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور من
املستشفيات الحكومية التي تديرها مؤسسات
عــامــة ،املـشــاركــة فــي الـ ــدورات التدريبية التي
تجريها غــرف الـتـجــارة والـصـنــاعــة والــزراعــة
حــول «تطبيق سالمة الـغــذاء وطــرق املراقبة»،
ملــا لـهــذه املـشــاركــة مــن فــائــدة فــي تطبيق هذه
املـعــايـيــر فــي املـسـتـشـفـيــات الـحـكــومـيــة ،بغية
التعامل مع املشاكل التي تواجه العاملني في
مجال الغذاء فيها وتالفي االخطاء الشائعة،
وإي ـجــاد الـحـلــول والــوقــايــة فــي ســامــة الـغــذاء
وتطبيق الجودة والسالمة الغذائية في مطابخ
املستشفيات الحكومية.
المياومون يواصلون اعتصامهم
واصـ ــل م ـيــاومــو مــؤسـســة ك ـهــربــاء لـبـنــان -
الـعــامـلــون ل ــدى مـقــدمــي الـخــدمــات فــي شركة
( )E.P.Sفي دائرة وادي الزينة  -اقليم الخروب،
أمس ،اعتصامهم احتجاجا على قرار الصرف
التعسفي في حق  8من املياومني العاملني في
الشركة من منطقة االقليم.
وأع ـلــن رئ ـيــس ات ـحــاد ب ـلــديــات اقـلـيــم ال ـخــروب
الشمالي محمد بهيج منصور ،تضامنه الكلي
مــع املياومني الفتا الــى أنهم «اصـحــاب حقوق
وال يمكن التعامل معهم بهذه الطريقة» ،ولفت
الــى «ان املـيــاومــن بــاتــوا يــرزحــون تحت وطــأة
االعباء االقتصادية واملعيشية هم وعائالتهم،
وال س ـي ـم ــا فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
الصعبة» ،واكــد «ان ليس لديهم اي بديل عن
عملهم» ،داعـيــا الشركة «الــى الـعــودة عــن قــرار
ال ـصــرف» ،مشيرا «الــى ان االتـحــاد يتابع هذا
امل ـلــف ل ـلــوصــول ال ــى ح ـقــوق ـهــم» ،فـيـمــا طــالــب
مـمـثــل ال ـنــائــب مـحـمــد ال ـح ـجــار مــديــر االدارة
وامل ــال فــي محافظة جبل لبنان الجنوبي في
ت ـيــار املـسـتـقـبــل ول ـيــد س ــرح ــال وزيـ ــر الـطــاقــة
واملياه ارتيور نظريان ،واملدير العام ملؤسسة
كهرباء لبنان كمال حايك« ،بالوقوف الى جانب
املياومني والتراجع عن قــرار صرفهم» ،ورأى
«ان جهة سياسية تتحمل هــذا االم ــر» ،الفتا
«الى ان التيار سيجري سلسلة من االتصاالت
واملعنيني بالقضية لعودة املياومني الى عملهم».
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محمد سيد رصاص *
فـ ـ ــي نـ ـ ــص كـ ـ ـ ـ ــارل مـ ـ ــاركـ ـ ــس «طـ ــري ـ ـقـ ــة ع ـلــم
االقـتـصــاد الـسـيــاســي» ،املــوجــود فــي كتاب
«ال ـ ـغـ ــرونـ ــدري ـ ـسـ ــة :أسـ ـ ــس نـ ـق ــد االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـس ـيــاســي» ( ،)58-1857ه ـنــاك تـعــامــل مع
الحركة التاريخية  -االجتماعية بوصفها
م ــول ــدة ألش ـك ــال م ــن املـجـتـمــع وأشـ ـك ــال من
التشكالت االقتصادية.
ك ـمــا ي ـت ـحــدث م ــارك ــس ف ــي ه ــذا ال ـن ــص عن
«األشكال األخيرة للمجتمع البورجوازي»
وعن «تركز املجتمع البورجوازي في شكل
دول ــة» .يمكن االستنتاج بــأن مــاركــس يرى
التاريخ بوصفه ُّ
تغيرًا في األشكال.
يمكن نـقــل ه ــذا إل ــى الـسـيــاســة ،فالسياسة
مـكـثــف مل ـح ـتــوى اق ـت ـص ــادي – اج ـت ـمــاعــي -
ً
ثقافي تأخذ كممارسة أشكاال عدة :طبقية،
قــومـيــة ،قــومـيــة – ديـنـيــة ،طــائـفـيــة ،طائفية
 قومية ،جهوية ،طائفية  -جهوية ،إثنية جهوية  -قبلية .كــل هــذه األشـكــال تحويأو تحمل ،عبر الجسم السياسي الذي غالبًا
ما يأخذ شكل حزب أو حركة أو جماعة مع
برنامج منطلق من رؤيــة فكرية  -سياسية
(= إيديولوجيا) تستند إلى منهج تحليلي،
مـحـتــوى اقـتـصــاديــا – اجـتـمــاعـيــا  -ثقافيًا.
األشكال السياسية هي املتغيرة واملحتوى
واحــد حيث السياسة ،كشكل ،هــي الطابق
األع ـلــى للمبنى االق ـت ـصــادي  -االجـتـمــاعــي
– الـ ـ ـثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــي ،وه ـ ـ ـ ــي ش ـ ـك ـ ـلـ ــه الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــري
واملمارساتي.
يـ ـمـ ـك ــن رؤيـ ـ ـ ـ ــة األشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــال الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــرات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة :ط ـب ـق ـي ــة (حـ ــزب
ال ـع ـمــال ال ـبــري ـطــانــي ،ال ـح ــزب الــديـمـقــراطــي
االج ـت ـم ــاع ــي األملـ ــانـ ــي ،الـ ـح ــزب ال ـل ـي ـبــرالــي
األمل ــان ــي :أحـ ــزاب طـبـقـيــة الـبـنـيــة والتمثيل
والبرنامج) ،أو قومية (حزب البعث العربي
االش ـتــراكــي ،حــركــة القوميني ال ـعــرب ،حزب
العمل القومي التركي ،الحزب الديمقراطي
ال ـكــردس ـتــانــي) ،أو قــومـيــة  -ديـنـيــة (نـمــور
الـتــامـيــل :حــركــة تاميلية  -هـنــدوسـيــة ضد
هيمنة األكـثــريــة السنهالية – الـبــوذيــة في
ســريــانـكــا) ،أو طائفية (ح ــزب الــدعــوة في
ال ـعــراق ،املجلس األعـلــى للثورة االسالمية
فــي ال ـع ــراق) ،أو طائفية  -قومية (الجيش
الجمهوري في الشمال االيرلندي الخاضع
لسلطة لـنــدن حـيــث هـنــاك تنظيم سياسي
«ال ـش ــن ف ـيــت» وج ـن ــاح عـسـكــري يـعـبــر عن

األق ـل ـيــة الـكــاثــولـيـكـيــة االيــرل ـنــديــة ف ــي وجــه
أكثرية بروتستانتية تم جلبها عبر قرنني
ســاب ـقــن إلـ ــى ش ـم ــال ال ـج ــزي ــرة االيــرل ـنــديــة
م ــن اسـ ـك ــوت ــان ــدا وانـ ـكـ ـلـ ـت ــرا) ،أو ج ـهــويــة
(ال ـح ــرك ــة امل ـطــال ـبــة بــال ـف ـيــدرال ـيــة ف ــي اقـلـيــم
بــرقــة شــرق ليبيا ،والـحــركــات املسلحة في
الشرق السوداني عند الـحــدود اإلريترية)،
أو طائفية  -جهوية (الحوثيون في شمال

صنعاء ،و»االتـحــاد املسيحي االجتماعي»
ف ــي واليـ ـ ــة ب ــاف ــاري ــا األمل ــانـ ـي ــة ذو ال ـق ــاع ــدة
الـكــاثــولـيـكـيــة) ،أو إثـنـيــة – جـهــويــة  -قبلية
(حركة العدل واملساواة في اقليم دارفور في
السودان التي تستند إلى قبيلة الزغاوة).
ً
يمكن رؤية أشكال أخرى أيضًا ،مثال حزب
«بهاراتيا جاناتا» الحاكم حاليًا في الهند
حيث يـحــاول أن يقدم إيديولوجيا قومية

هـنــديــة اس ـت ـنــادًا إل ــى الــديــانــة الـهـنــدوسـيــة،
وهو ال نجد في نوابه الحاليني في البرملان
أي مسلم ( %10من السكان) ،حيث االعتماد
على مــوروث ثقافي ديني لبناء قومية في
مجتمع مـتـعــدد ال ــدي ــان ــات ،وه ــو مــا جعله
ي ــأخ ــذ ط ــاب ـع ــا ه ـن ــدوس ـي ــا دي ـن ـي ــا طــائ ـف ـيــا
بنظر املسلمني والسيخ ،فيما عند «نمور
التاميل» ال يوجد ذلك رغم التشابه كحركة

األشكال السياسية هي المتغيرة والمحتوى واحد (أ ف ب)

لعنة التناقضات داخل المجتمع اإلسرائيليّ
زهير أندراوس *
ال أع ــرف م ــاذا قـصــد سـ ّـيــد امل ـقــاومــة ،الشيخ
ح ـس ــن ن ـص ــر الـ ـل ــه ،ع ـن ــدم ــا أرسـ ـ ــى مـقــولـتــه
ّ
امل ــأث ــورة ب ــأن إســرائ ـيــل هــي أوه ــن مــن بيت
ال ـ ّع ـن ـك ـب ــوت ،ول ـك ـن ــي أم ـ ّي ــل إلـ ــى ال ـتــرج ـيــح،
بأنه ّ
وجــه كالمه إلى صناع القرار في دولة
ّ
ّ
والسياسي،
األمني
املستويني
االحتالل ،من ُ
ّ
ٍّ
علني من
وباعتراف
بأن صواريخ املقاومة،
ٍ
ُ ّ ّ
ق ــادة أق ــوى جـيــوش الـعــالــم ،بــاتــت تـهــدد كل
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،من املطلة في
قطعة في العمق
الشمال إلى أم الرشراش (إيالت) في الجنوب،
م ــرورًا بمفاعل ديـمــونــا ال ـنـ ّ
ـووي ،ال ــذي بات
ُ
في ُ مرمى صواريخ املقاومة .في هــذا املقال
س ــنـ ـح ــاول س ـب ــر غ ـ ــور ال ـت ـن ــاق ـض ــات داخ ــل
ّ
اإلسرائيلي ،وتحديدًا بني اليهود
املجتمع
ّ
ّ
غربيةْ ،
أوروبية ،واليهود من
أي
من أصول
أص ــول شــرقـ ّـيــة ،وهــم الــذيــن تـ ّـم استجالبهم
ّ
إقامة
إلى فلسطني من
قبل الصهيونية بعد ّ ْ
الـكـيــان اإلســرائـيـلـ ّـي ،مــن ال ــدول الـعــربــيــة ،إذ
ُ
تــرجــع الـحــركــة الصهيونية بــأصــواتـهــا في
الزمان إلى أواخر القرن املاضي ،وفي املكان
إلــى بـلــدان شــرق أوروبـ ــا :فهي بــذلــك وليدة
ّ
االجتماعية واألح ــوال السياسية
الـظــروف
ال ـت ــي عــاش ـهــا ال ـي ـه ــود األوروبـ ـ ـي ـ ــون الــذيــن
ب ـ ــدؤوا ي ـنــزحــون إل ــى فـلـسـطــن م ـنــذ بــدايــة
ّ
الصهيونية في القرن ال ــ 19وحتى
الهجرة
إعالن قيام دولة إسرائيل.
فجميع ه ــؤالء الـنــازحــن تقريبًا مــن بـلــدان
شــرق أوروب ــا ووسـطـهــا ،وقــد حملوا معهم
إلى فلسطني قيم الحضارة األوروبية التي
ّ
الصهيونية
عــاشــوا فـيـهــا ،وأف ـكــار الـحــركــة

التي لم َت ُكن ســوى ّ
رد فعل لظروف اليهود
األوروبيني .وقد سيطر اليهود األوروبيون
ّ
الصهيونية ّ
ثم على الدولة ،التي
على الحركة
كــانــوا هــم منشئوها ودع ــام ــة مؤسساتها
وأجهزتها ،وال تزال سيطرة تلك الفئة على
االقتصاد وعلى الحكم في إسرائيل قائمة
ّ
حتى اآلن ،ما يبرر القول إن إسرائيل ليست
ّ
إل ظــاهــرة استعمارية أوروب ـيــة ظهرت في
ْ
الشرق األوســط ،بعد أن زال منه االستعمار
ّ
العثماني الــذي أزال ــه االستعمار األوروب ـ ّـي
ْ
وزال ــت منه الحـقــا ،أو ك ــادت ،ســائــر مظاهر
ّ
االس ـت ـع ـم ــار األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـي .ع ـل ــى أن ت ـغ ـيــرات
ّ
ّ
ّ
جوهرية بدأت تطرأ على التركيبة السكانية
ّ
اإلســرائ ـي ـلــيــة بـعــد ع ــام  ،1948فـقــد تـضــاءل
سيل الهجرة األوروبية من جهة ،وانصبت
ع ـلــى إس ــرائ ـي ــل م ــن ج ـهــة أخـ ــرى س ـيــول من
يهود البلدان العربية وبعض بلدان الشرق
األوســط األخــرى مثل إيــران وتركيا ،فكانت
ُنسبة اليهود الشرقيني الثلثني من مجموع
املـهــاجــريــن فــي الـفـتــرة مــن  1951إلــى ،1956
ّ
ثـ ّـم مـ ّـرة أخــرى في عــام  .1962ومــع أن حركة
ّ
الهجرة قد خفت اآلن كثيرًا بصفةٍ عامةٍ  ،إل
ّ
أن النازحني إلى إسرائيل من يهود أوروبــا
ّ
وأمـيــركــا ال يــزالــون قــلــة بالنسبة للنازحني
إل ـي ـهــا م ــن ي ـه ــود ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة وســائــر
أقطار الشرق األوسط .وقد كانت نتيجة ذلك
ّ
ّ
أن غالبية سكان إسرائيل اآلن هم من اليهود
ّ
ْ
الشرقيني أو من الجيل األول من ذريتهم.
■■■
الـ ـك ــراهـ ـي ــة املـ ـ ــوجـ ـ ــودة واملـ ـت ــأجـ ـج ــة الـ ـي ــوم
ف ــي دولـ ــة االح ـت ــال ب ــن ُم ـ ًك ـ ّـون ــات املجتمع
اإلســرائ ـي ـلـ ّـي بــاتــت واض ـحــة وجـلـ ّـيــة للعني:

االش ـك ـن ــاز ي ـكــرهــون ال ـشــرق ـيــن ،املـتــديـنــون
ّ
يـمـقـتــون الـعـلـمــانـيــن ،س ــكــان امل ــدن الـغـنـ ّـيــة
ّ
يـعـيـشــون ف ــي «دوي ـ ـ ــات» خ ــاص ــة ب ـهــم ،وال
ي ـل ـت ـف ـتــون إل ـ ــى وض ـ ــع الـ ـيـ ـه ــود مـ ــن أصـ ــول
ش ــرق ـ ّـي ــة ،وال ـ ــذي ـ ــن ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي امل ـن ــاط ــق
البعيدة في الشمال والجنوب ،عــاوة على
ّ
ذلك ،فإن املتدينني ينقسمون على أنفسهم،
ُ
فـهـنــاك الــذيــن اســتـجـلـبــوا إل ــى فلسطني من
ّ
الــدول األوروبـ ّـيــة ،ال يتحملون ،وهــذه كلمة
خفيفة ،اليهود املتدينني الــذي وصلوا إلى
فلسطني مــن ال ــدول الـعــربـ ّـيــة ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ما
ّ
ت ـق ـ ّـدم ،فـ ُـيـمـكــن ال ـقــول والـف ـصــل إن املجتمع
ّ
ّ
اإلسرائيلي يعيش على التناقضات العرقية
واإلث ـن ـي ــة ،عـ ــاوة عـلــى ال ـب ــون ال ـشــاســع من
الـنــاحـيــة الـطـبـقـ ّـيــة .الـسـيــاســة االق ـت ـصـ ّ
ـاديــة
ُ
ّ
ّ
بالنيوليبرالية،
اإلسرائيلية ،التي ت ّسمى
ّ
ّ
والتي يدعمها بكل ما أوتى من قوة ،رئيس
ال ــوزراء بنيامني نتنياهوُ ،ت ّ
عمق الفجوات
ّ
ّ
ّ
الصهيوني،اليهودي
بني ُمركبات املجتمع
فاألغنياء ،وهــم فــي غالبيتهم العظمى من
األش ـك ـنــاز ،ت ــزداد ثــروات ـهــم ،فيما «الـيـهــود-
الـ ـع ــرب» ،ب ــات ــوا م ــن أك ـث ــر ال ـط ـب ـقــات سحقًا
وفقرًا ،طبعًا بعد فلسطينيي الداخل ،الذي
يتربعون في املكان ُاألدنى بسبب سياسات
ُ
حكومات إسرائيل املتعاقبة ،والـتــي تمعن
في إفقارهم إلذاللهم ،والتأكيد لهم ّ
مرة تلو
ْ
ّ
األخرى أن هذه الدولة ،يجب أن تكون دولة
ـوديــةّ ،
يـهـ ّ
نقية مــن الناطقني بــالـضــاد .وفي
ّ
هذه ُ
العجالة يكفينا اإلشــارة إلى أن نصف
األطفال العرب في إسرائيل يعيشون تحت
ّ
خط الفقر ،فيما تحتل أول عشرين مكانًا في
ّ
ُ
سلم الفقر ،قــرى ،وبلدات ومجمعات ومدن

ّ
عربية داخل ما ّ ُيطلق عليه بالخط األخضر.
ولكن الــافــت ،أنــه فــي االنتخابات األخـيــرة،
صـ ّ
ـوت الـيـهــود الـشــرقـيــون لنتنياهو ،على
ُالرغم من معاداته لهم ،والسبب باعتقادنا
امل ـت ــواض ــع ّأن ك ــره ال ـي ـه ـ ّ
ـودي-اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي
ّ
ّ
الفلسطيني ُينسيه الغنب الالحق
للعربي
بــه مــن الـنــاحـيــة االقـتـصـ ّ
ـاديــة-االجـتـمــاعـ ّـيــة،
ّ
اإلسرائيلية
وهو األمر الذي تعمل الحكومة
عـلــى تكريسه ل ــدى ه ــذه الـشــريـحــة الكبيرة
م ــن امل ـج ـت ـمــع الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي .وع ـن ــدم ــا ُيـصـبــح
ّ
كــره الـعــرب أهــم مــن لقمة العيش ،فــا مكان
ْ
ّ
ّ
للنقاشّ ،
العنصرية ،إن لم
إنما الجزم بــأن
ُ
ّ
ّ
تغلبت على قوانني الطبيعة.
الفاشية،
تكن
ّ
ْ
ّ
هــذا دون أن ننسى أن أول فــوز لليكود في
ّ
اإلسرائيلية كان عام  1977وذلك
االنتخابات
ّ
بدعم اليهود الشرقيني الذين تمكن مناحيم
بيغن من استمالتهم.
■■■
ع ـنــدمــا تــأس ـســت إس ــرائ ـي ــل ف ــي ع ــام ،1948
ّ
الفلسطيني،
على أنـقــاض الشعب الـعــربـ ّـي
ْ
أعـلــن ديـفـيــد بــن غ ــوري ــونَ ،م ــن ُيـطـ ِـلــق عليه
الـصـهــايـنــة لـقــب مــؤســس ال ــدول ــة الـعـبـ ّ
ـريــة،
ّ
أن ـ ـ ــه س ـي ـع ـمــل ع ـل ــى انـ ـصـ ـه ــار الـ ـيـ ـه ــود مــن
جـمـيــع أص ـق ــاع ال ـعــالــم ف ــي «أرض املـيـعــاد»
وإنـ ـش ــاء ّ
األمـ ـ ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة .ب ــن غ ــوري ــون
ّ
ّ
كــان من أشــد الصهاينة الحاقدين على كل
ع ــرب ـ ّـي ،حـتــى ال ـهـ ّ
ـويــة ال ــزرق ــاء ال ـتــي ُمنحت
ل ـل ـم ــواط ـن ــن فـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ب ـم ــا فـ ــي ّذل ــك
فلسطينيو ال ــداخ ــل ،رف ــض حـمـلـهــا ،ألنـهــا
ّ
عربية ،وهو الشخص،
تحتوي على كلمات
ّ
الـ ــذي رف ــض إل ـغ ــاء الـحـكــم ال ـع ـس ـكــري ال ــذي
كــانــت تـفــرضــه الـسـلـطــات اإلســرائـيـلـ ّـيــة على
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قومية  -دينية ،حيث يتم فقط االستناد إلى
الجسم االجتماعي في الجماعة القومية -
الدينية التي كانت مهمشة ومضطهدة من
قبل األكثرية السنهالية  -البوذية لتحقيق
املـ ـط ــال ــب الـ ـت ــي ت ـ ــراوح ـ ــت بـ ــن االنـ ـفـ ـص ــال
والـحـكــم ال ــذات ــي فــي أث ـنــاء الـتـمــرد العنيف
ألع ـ ـ ــوام  2009-1983ب ــال ـش ـم ــال وال ـش ـم ــال
الشرقي من سريالنكا .أيضًا يمكن أن نجد

في الهند أحــزابــا ذات طابع فئوي تمثيلي
لفئة ،مثل املنبوذين ،وهــي قوية في والية
ً
«أوتار براديش» ،مثال.
في املسار التاريخي تطفو أشكال سياسية
وت ـخ ـب ــو أشـ ـك ــال أخ ـ ـ ــرى ،ف ــي ع ـ ــراق -1959
 1963كـ ـ ــان الـ ـ ـص ـ ــراع ي ــأخ ــذ شـ ـك ــل صـ ــراع
ب ــن ال ـش ـيــوع ـيــن وال ـع ــروب ـي ــن ،رغ ــم تــركــز
الشيوعيني ،كشكل سياسي ،في الوسطني

العرب في مناطق ال ــ ،48بــدءًا من عــام 1948
وحتى عام  .1966اليوم ،وبعد مرور  67سنة
ّ
على زرع هــذا الـكـيــان فــي املنطقة ،يـبــدو أن
ّ
حلم بــن غــوريــون ،مــا زال بعيدًا ،وأن هدفه
فــي إنـشــاء ّ
ّ
اإلسرائيلية ،بــات مــن رابــع
األم ــة
ّ
املستحيالت .فاملعركة االنتخابية األخيرة
الـتــي دارت رحــاهــا عـلــى م ــدار ثــاثــة أشـهــر،
ّ
أخــرجــت مــن الــزجــاجــة امل ــارد الـطــائـفـ ّـي بكل
ّ
ّ
«األهلية»
قوته وبشاعته .ولم تنته الحرب
بــن أج ــزاء املجتمع اإلســرائ ـي ـلـ ّـي مــع إعــان
الـفــوز الـســاحــق لنتنياهو فــي االنتخابات،
ب ــل اس ـت ـم ـ ّـرت وب ــوت ـي ــرة عــال ـيــة ج ـ ـدًا ،وك ــان
تـتــويـجـهــا م ــؤخـ ـرًا ،ف ــي ب ــرن ــام ــج ال ـص ـبــاح،
بالتلفزيون اإلســرائـيـلـ ّـي .بــروفـيـســور أمير
ّ
غربية ،وصل إلى
وهو من أصول
حصرونيُ ،
األستوديو ،ملناقشة هــذا املــوضــوع ،وكانت
ّ
ّ
مغربية،
صحافية من أصــول
في مواجهته
أمـ ـي ــرة ب ــوزغـ ـل ــو .وع ـن ــدم ــا احـ ـت ــدم ال ـج ــدال
ُ
بينهما قال لها حصروني :لم َيكن سيحدث
ّ
ـرب
شـ ـ ــيء ،لـ ــو ب ـق ـيــت ع ــائ ـل ـت ّــك فـ ــي امل ـغ ـ ً
أي ّ
ردت عليه قائلة
وتـعــفـنــت ه ـنــاك .بــوزغـلــو،
ْ
حي ُ
ببث ٍّ
باشرَ :من يتحدث بهذه الصورة
وم
ٍ
ٍ
فاشي وعنصريّ
ّ
عن اليهود الشرقيني هو
وحقير .وأضافتَ :
أنت ال تختلف عن الزعيم
ّ
ٌ
ّ
هتلر .مـقــدم البرنامج طلب
ال ـنــازي أدول ــف ّ
منه االعتذار ولكنه رفــض ،واضطر ملغادرة
يكتف بذلك ،بل قــام بنشر
األستوديو ،ولــم
ِ
ّ
الشخصية في
«س ـتــاتــوس» عـلــى صفحته
مــوقــع ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعـ ّـي «فــايـسـبـ ّـوك»،
ات ـهـ ّـم فـيــه أب ـنــاء ال ـطــوائــف الـشــرقـ ّـيــة بــأنـهــم
كــانــوا الـسـبــب الــرئـيـسـ ّـي فــي ف ــوز نتنياهو.
من ناحيته ،قــال الكاتب والناقد يهوناتان

ّ ّ
غربية ،إن الذين
غيفن ،وهو أيضًا من أصول
ٍّ
يستحقون ّ
أي شــيء،
صــوتــوا لنتنياهو ،ال
بما في ذلك البكاء عندما سيموت أوالدهم
في املعركة املقبلة التي ُ
سيشعلها ّنتنياهو.
وبـسـبــب ه ــذه الـتـصــريـحــات ،ت ـعــرض غيفن
ّ
جسماني في بيته.
العتداء
■■■
ّ
وف ــي الـ ـع ــادة ،ي ـط ــل امل ـ ــارد ال ـطــائ ـفـ ّـي خــال
االنـتـخــابــات ،خـصــوصــا مــن قـبــل املتدينني
الشرقيني املتزمتني املؤيدين لحركة «شاس»
بــزعــامــة أري ـي ــه درع ـ ــي ،الـ ــذي ل ــم ي ـت ــردد في
ّ
ّ
ّ
للشرقي»،
يصوت
«الشرقي
اعتماد شعار
ف ــي م ـحــاولــة الجـ ـت ــذاب أص ـ ــوات الـشــرقـيــن
من ناخبي حزب الليكود ،والظهور بمظهر
ّ
الضحية الستدرار املشاعر أمام العلمانيني
املتمثلني بحزب «يش عتيد» بزعامة يئير
لـبـيــد ،واألخ ـي ــر ك ــان ق ــد ق ــال ل ــدرع ــي ،ال ـ ّـذي
ُس ـج ــن ل ـس ـنــوات ع ـ ـ ّـدة ،ب ـعــد إدانـ ـت ــه بـتـلــقــي
ْ
ّ
وعلي
الرشى« ،ممنوع أن تكون في البرملان،
ملقاة ّ
مهمة تأهيلك وإعــادتــك للمجتمع».
ع ـ ــاوة ع ـلــى ذل ـ ــكّ ،
وج ـ ــه ل ـب ـيــد رس ــال ــة إلــى
نتنياهو ُيطالبه فيها بعدم تعيني درعــي
وزيـ ـ ـ ـ ـرًا لـ ـل ــداخـ ـل ـ ّـي ــة مـ ــن نـ ـف ــس امل ـن ـط ـل ـق ــات.
ّ
االنتخابية
درع ــي لــم يـتــردد خــال املـعــركــة
ْ
ف ــي خ ــوض ح ــرب عـلـنـ ّـيــة ع ـلــى َمـ ــن نعتهم
بــاألش ـك ـنــاز والـ ـ ــروس امل ـهــاجــريــن م ــن دول
االتحاد السوفيتي السابق والبيض ،الذين
يـقــودون حــزب الليكود؟ وجعلوا مــن حزب
ال ـش ـعــب ،ل ـي ـكــود ،حــزبــا مـتـعـجــرفــا وشــامــخ
األن ـ ــف ُي ـم ـثــل الـ ـ ــروس وال ـب ـي ــض ،ع ـلــى حـ ّـد
تعبيره .باإلضافة إلــى ذلــك ،وقعت النائب
م ــن «ال ـب ـي ــت الـ ـيـ ـه ــودي» وه ـ ــي م ــن أص ــول
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ال ـش ـي ـعــي وال ـ ـكـ ــردي ،ف ـي ـمــا كـ ــان الـبـعـثـيــون
يـسـتـنــدون ك ـقــاعــدة اجـتـمــاعـيــة إل ــى السنة
ال ـ ـعـ ــرب .اض ـم ـح ــل ه ـ ــذان ال ـش ـك ــان وظ ـه ــرا
ض ـع ـي ـف ــن فـ ـ ــي مـ ــرح ـ ـلـ ــة مـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــد س ـق ــوط
بـغــداد بيد املحتل األميركي يــوم  9نيسان
 2003لتظهر الـتـعـبـيــرات الـعــاريــة للشيعة
واألك ــراد والسنة الـعــرب بوصفها األشكال
السياسية األقــوى تعبيريًا ،وهــذا ما ترجم
فــي االنـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة املـتــاحـقــة منذ
عام ّ .2005
عبر هذا املسار العراقي عن أزمة
ان ــدم ــاج اج ـت ـمــاعــي وض ـح ــت فـيـهــا عــوامــل
الالاندماج أكثر من االندماج ،وهذا ما أفرز
ً
أش ـك ــاال تـعـبـيــريــة سـيــاسـيــة تـعـبــر ع ــن هــذا
أحيانًا بشكل تصادمي عنيف (تـمــرد املال
البرزاني  ،1975-1973 ،1970-1961وصــدام
ح ــزب ال ــدع ــوة م ــع ح ـكــم صـ ــدام ح ـســن في
نيسان  ،1980و»القاعدة» و»داعش»).
ال ي ـعـ ّـبــر هـ ــذا ع ــن «تـ ـط ــور رجـ ـع ــي» أو عن
«تخلف املجتمع» بل عن مشكالت لم تحل
بعد وهــي تطل برأسها عبر هــذه األشكال
السياسية التي يتم فيها استدعاء املوروث
الـتــاريـخــي واس ـت ـخــدام أيــديــولــوجـيــا تولد
مــن رحـمــه للتعبير عــن مـشـكــات الحاضر

 ،)1653ك ــان ث ــورة اقـتـصــاديــة – اجتماعية
 ث ـقــاف ـيــة ق ــاده ــا ت ـج ــار ل ـن ــدن واملـ ــزارعـ ــوناألغنياء وسكان املرافئ البحرية ضد سلطة
امللك املطلقة ،وأريــد منها نقل السلطة إلى
البرملان.
فــي الـثــورة الثانية ( )1689 -1688لــم يأخذ
ً
الـ ـص ــراع ش ـك ــا طــائ ـف ـيــا ب ــل ح ــزب ـي ــا :حــزب
األح ـ ـ ـ ــرار (ال ـ ــوي ـ ــغ) ضـ ــد ح ـ ــزب امل ـحــاف ـظــن
(ال ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــوري) ،ولـ ـ ـك ـ ــن تـ ـق ــريـ ـب ــا ب ــالـ ـح ــوام ــل
االجتماعية نفسها التي كانت قبل نصف
قرن ،ومن أجل الهدف نفسه :سلطة البرملان
و»املـ ـل ــك ي ـم ـلــك وال ي ـح ـكــم» ب ـعــد أن ع ــادت
امل ـل ـك ـيــة ف ــي عـ ــام  1660وجـ ـ ــرت مـ ـح ــاوالت
إلعادة الحكم امللكي املطلق.
ف ـ ــي عـ ــامـ ــي  1995و 2002ن ـ ـ ــزل ل ـي ــون ـي ــل
جــوسـبــان مــرشـحــا عــن ال ـحــزب االشـتــراكــي
ضــد ج ــاك ش ـيــراك بــاالنـتـخــابــات الرئاسية
ال ـفــرن ـس ـيــة ،وق ــد أص ـب ــح جــوس ـبــان رئـيـســا
للوزراء بني عامي  1997و .2002لم يذكر أحد
من الفرنسيني بأن جوسبان بروتستانتي
حيث البروتستانت ال تتجاوز نسبتهم .%1
في فترة  1598-1562كانت األرض الفرنسية
مسرحًا لحرب أهلية عنيفة بني الكاثوليك
والبروتستانت (الهوغنوت) ،وجاء مرسوم
نانت عام  1598لكي يقيم تعايشًا قلقًا بني
الطائفتني .فــي عــام  1685قــام املـلــك لويس
ال ــراب ــع عـشــر بـنـقــض مــرســوم نــانــت وحــرق
ك ـن ــائ ــس ال ـب ــروت ـس ـت ــان ــت وهـ ـ ّـجـ ــر امل ــاي ــن
منهم ،وهــم بمعظمهم تجار وبــورجــوازيــة
ص ــاع ــدة ،إل ــى جـنـيــف ،حـيــث ك ــان ــوا أس ــاس
امل ـصــارف بتلك املــديـنــة الـســويـســريــة ،وإلــى
جـ ـن ــوب ان ـك ـل ـت ــرا ل ـي ـك ــون ــوا عـ ـم ــاد صـنــاعــة
النسيج هناك .يدل مثال جوسبان على أن
فرنسا تـجــاوزت الطائفية كشكل تعبيري
ّ
سـيــاســي إل ــى آخ ــر حــديــث .فــي املـقــابــل يــدل
املـثــال اليوغسالفي فــي أع ــوام 1999-1991
على انفجار شكل دولـتــي مــا فــوق قــومــي -
ديني وت ــذرره إلــى أشكاله البدائية ،وعلى
أن شكل تعبيري سياسي ،هو الشيوعية،
لم يكن أكثر من إطــار تسكيني مؤقت منذ
عام  1945ولم يستطع حل املشكلة القومية
هناك والوصول إلى شكل اندماجي ما فوق
قومي  -ديني في بلد حيث الجماعات ذات
طابع قومي  -ديني (الـصــرب األرثــوذكــس،
ال ـ ـكـ ــروات ال ـك ــاث ــول ـي ــك ،م ـس ـل ـمــو ال ـبــوس ـنــة،
األلبان املسلمون في كوسوفو).
* كاتب سوري

ّ
ّ
أشكنازية أييلت شكيد في مطب التحريض
ّ
الطائفي حــن وصفت العــب الـكــرة السابق
ّ
ال ـشــرقــي إي ـلــي اوح ــان ــا ،ال ــذي اع ـّت ــزم زعـيــم
ّ
«شرقي
حزبها ترشيحه في القائمة ،بأنه
ج ـن ـت ـل ـمــان» .األم ـ ــر ال ـ ــذي دفـ ــع األخـ ـ ُي ــر إلــى
سحب ترشيحه ،وهناك العديد من املحللني
ّ
ّ
ف ــي إســرائ ـيــل ال ــذي ــن ي ــؤك ــدون أن فضيحة
ّ
ّ
أوحــانــا ،وهــو مــن أصــول مغربية ،أدت إلى
خ ـس ــارة ح ــزب «ال ـب ـيــت الـ ـيـ ـه ـ ّ
ـودي» مـقــاعــد
ّ
ع ـ ّـدة ،ذلــك ألن املــوافـقــة على سحب ترشيح
ّ ّ
أوحــانــا ،كانت بمثابة اعـتــراف ضمني بأن

ْ
حزب
مــن حيث ي ــدري أو ال ي ــدري ،فــي منع ّ
العمل من الفوز في االنتخابات .وعاد الفنان
األشـكـنـ ّ
ـازي يائير غــاربــوز ،فــي االنتخابات
ْ
َ ْ
األخـيــرة وق ــال :لــن نــرضــي ب ــأن يحكمنا مــن
يـعـيـشــون ع ـبــادة الـحـجــاب وال ـت ـعــويــذة ،في
إش ــارة إلــى الـيـهــود الـشــرقـيــن .وإذا أضفنا
لـشــرذمــة املجتمع اإلســرائ ـي ـلـ ّـي ،الـتـهــديــدات
الـخّــارجـ ّـيــة ،املتمثلة فــي حــزب الـلــه وإي ــران،
ً
ّ
فإننا نصل فعال إلــى نتيجة بــأن إسرائيل
هــي أوه ــن مــن بـيــت الـعـنـكـبــوت .فـفــي حــرب
ال ـعــام  2006ف ـ ّـر أكـثــر مــن مـلـيــون إســرائـيـلـ ّـي
مــن الشمال بسبب الكاتيوشا «الـبــدائـ ّـيــة»،
فماذا سيحدث ،إذا اندلعت ُمواجهة جديدة
ّ
العسكرية،
مع الحزب ،التي باتت ترسانته
ّ
ّ
اإلسرائيلي ،املأفون
الخارجية
بحسب وزير
أفيغدور ليبرمان :معظم الدول األعضاء في
ّ
األطلسي (الناتو) ليس لديها
حلف شمال
ّ
ربع عدد الصواريخ املتوفرة لدى حزب الله،
ّ
ّ
اإلرهابية القائمة من
وأنه أقوى املجموعات
ّ
العسكرية وكـمـ ّـيــات األسلحة
حيث قــدراتــه ّ
امل ـت ــوف ـ ّـرة ل ــه ،إنـ ــه أقـ ــوى م ــن تـنـظـيــم الــدولــة
ّ
اإلسالمية والقاعدة معًا.
ّأما بالنسبة إليـ ّـران ،فأقطاب دولة االحتالل
يعرفون ّ
جيدًا إنــه إذا حصلت على القنبلة
ّ
الـنـ ّ
ـوويــة ،فــإن الصهاينة ،لــن ي ـتــرددوا ،ولو
ـى ال ــدول التي
للحظةٍ واحـ ــد ٍة ،فــي ال ـ ّفــرار إل ـ ُ
ُ
اســتـجـلـبــوا مـنـهــا .ل ـكــن سـ ّـيــد امل ـقــاومــة رغــم
ّ
ّ
صحة قوله قال نصف املعادلة ،ألن قوة بيت
ّ
العنكبوت آتـيــة مــن طبيعة الـحــكــام الـعــرب
ّ
ال ــذي ــن أغـلـبـهــم ُي ـشــك ـلــون ردي ـف ــا صهيونيًا
ّ
عربيًا لدعم إسرائيل.
* كاتب عربي ـ فلسطني

السياسة مكثف لمحتوى
اجتماعي ــ ثقافي
اقتصادي ــ
ً
تأخذ كممارسة أشكاال عدة
ولـ ـلـ ـص ــراع ع ـل ــى م ـص ــال ــح ،ع ـب ــر ال ـس ـيــاســة
ولــو أخــذت مسارًا عنيفًا ،هي اقتصادية –
اجتماعية  -ثقافية .تساهم فــي هــذا فشل
األشـ ـك ــال الـسـيــاسـيــة الـتـعـبـيــريــة الـحــديـثــة
وخ ــاص ــة م ــن خـ ــال ت ـجــارب ـهــا ف ــي ال ـح ـكــم،
وليتم إثــر ذلــك «االستنجاد بالسماء حني
ال تبقى حيلة أخــرى لشعب محكوم» وفق
ت ـع ـب ـيــر ج ـ ــون ل ـ ـ ــوك ،حـ ــن وصـ ـف ــه ل ـل ـث ــورة
البيوريتانية فــي انكلترا  1649-1642ضد
ً
امللك والتي أخذت شكال طائفيًا :بيوريتان
ض ــد أن ـج ـل ـي ـكــان .ول ـك ــن هـ ــذا ال ـش ـكــل ال ــذي
اس ـت ـنــد إل ــى حــرف ـيــة «ال ـع ـهــد ال ـق ــدي ــم» عند
ال ـب ـي ــوري ـت ــان م ــع ت ــزم ــت أخ ــاق ــي وتـقـيـيــد
ل ـل ـح ــري ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ون ــزع ــة تـسـلـطـيــة
أفرزت ديكتاتورًا (هو أوليفر كرومويل قام
ّ
بتنصيب نفسه كحامي وحــل البرملان عام

ّ
ّ
الطائفي خالل
يطل المارد
االنتخابات خصوصًا من قبل
المتدينين الشرقيين
ه ــذا ال ـحــزب هــو ح ــزب اش ـك ـنـ ّ
ـازي فـقــط ،وال
مكان للشرقيني فيه.
■■■
ول ـك ــن ملـ ـ ــاذا ال ـع ـج ــب ،ف ـق ــد قـ ــال ق ـب ـيــل ق ـيــام
إسرائيل ،الشاعر حاييم نحمان بياليك الذي
الصهاينة «الـشــاعــر الــوطـنـ ّـي
ُيعتبر بنظر
ّ
اليهود الشرقيني
اإل ّســرائـيـلـ ّـي» :إنــنــي أكــره
ّ
ألن ـهــم ُيـشـبـهــون ال ـعــرب .كـمــا أن ــه فــي أوائ ــل
الثمانينيات ،قال الفنان دودو طوباز ،وهو
ّ
ّ
جماهيري شارك فيه
أشكنازي ،في اجتماع
مئات اآلالف بمدينة تل أبيب تأييدًا لحزب
ّ
العمل ،إن اليهود الشرقيني ًهم مجموعة من
ً
الرعاع ،األمر الذي أثار ضجة كبيرة ،وساهم
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سوريا

قضية اليوم
سقط مخيم اليرموك بيد «داعش» ،فأرسل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ممثله أحمد
مجدالني ليؤكد للدولة السورية أن «األمر لها» الجتثاث «داعش» .موقف اعترضت عليه المملكة العربية السعودية
وقطرّ ،
فبدل أبو مازن موقفه ،معلنًا رفض العمل العسكري ضد «داعش» .الثمن  100مليون دوالر من قطر

عباس يبيع اليرموك بـ 100مليون دوالر
قاسم س .قاسم
«بـ ـ ــاع رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
م ـ ـح ـ ـمـ ــود عـ ـ ـب ـ ــاس مـ ـخـ ـي ــم ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك
لـلـسـعــوديــن وال ـق ـطــريــن ،مـقــابــل 100
مليون دوالر» .هذا ما يؤكده مسؤولون
ف ــي «ت ـح ــال ــف ال ـ ـقـ ــوى» وف ـص ــائ ــل مــن
«منظمة التحرير الفلسطينية» .فبعد
تأكيد املنظمة والسلطة الفلسطينية
ف ـ ــي  9نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي عـ ـل ــى ل ـس ــان
م ــوف ــد رئـ ـي ــس ال ـس ـل ـط ــة إل ـ ــى دم ـش ــق،
أحمد مجدالني ،املوافقة على تشكيل
غــرفــة عـمـلـيــات وال ـش ــراك ــة م ــع الــدولــة
الـ ـس ــوري ــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة
لتطهير مخيم الـيــرمــوك مــن مسلحي
«داع ـ ــش» ،أعـلـنــت «مـنـظـمــة الـتـحــريــر»
في بيان صادر عن لجنتها التنفيذية
ف ــي ال ـي ــوم ال ـتــالــي رفـضـهــا «االن ـج ــرار
إل ــى أي عـمــل عـسـكــري (ف ــي الـيــرمــوك)
مهما كان نوعه أو غطاؤه» .أما السبب
ال ـ ــذي دفـ ــع «امل ـن ـظ ـم ــة» الـ ــى «ت ـكــذيــب»
مجدالني وسحب الغطاء الفلسطيني
ع ــن أي عـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة ق ــد يـنـفــذهــا
الجيش السوري والفصائل املوجودة
فــي املـخـيــم فـهــو الـضـغــوط السعودية
والقطرية ،إذ قال مسؤول إقليم لبنان
في الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة،
أبــو عـمــاد رام ــز ،ل ــ«األخ ـبــار» ،إن «أبــو
مازن تعرض لضغوط من السعوديني
وال ـق ـط ــري ــن ب ـع ــد إعـ ـ ــان م ــوف ــده ال ــى
دمشق الشراكة مــع الــدولــة السورية».
وقال رامز إن «السعوديني والقطريني
أوقفوا تحويل أمــوال منظمة التحرير
أليــام عدة إلجبار السلطة على تغيير
موقفها املعلن مــن أح ــداث الـيــرمــوك».
وكان مجدالني قبل وصوله الى سوريا
قد تواصل مع مسؤولي الفصائل في
الـشــام إلبالغهم أنــه يحمل رســالــة من
أبــو م ــازن شخصيًا للقيادة السورية
«تـتـضـمــن ت ـفــويــض ال ـن ـظــام ال ـس ــوري
تنفيذ ما يراه مناسبًا في حق مسلحي
داع ــش فــي ال ـي ــرم ــوك» ،كـمــا ق ــال رام ــز.
وانعكست هــذه الــرســالــة على مواقف
مـ ـج ــدالن ــي خ ـ ــال لـ ـق ــاءات ــه ب ــال ـق ـي ــادة
السورية وممثلي الفصائل في الشام.
ف ـب ـع ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــه بـ ــوزيـ ــر امل ـص ــال ـح ــة
الــوطـنـيــة ال ـســوريــة عـلــي ح ـيــدر ،أعلن
مجدالني في مؤتمر صحافي ضرورة
تـنـفـيــذ «ع ـم ــل ع ـس ـكــري ي ــراع ــي حـيــاة
املدنيني السوريني والفلسطينيني في
الـيــرمــوك» ،إضــافــة الــى تشكيل «غرفة
عمليات مشتركة من القوات السورية
والـفـصــائــل الفلسطينية ال ـتــي ترغب

ضغطت قطر والسعودية على عباس لثنيه عن تأييد عمل عسكري في اليرموك (أ ف ب)

وال ـ ـتـ ــي لـ ـه ــا وجـ ـ ـ ــود مـ ـلـ ـم ــوس داخـ ــل
املخيم أو في محيطه الستكمال هذه
العملية النظيفة عسكريًا» .كذلك أعلن
ب ـعــد ل ـقــائــه «الـ ـ ـ ــ( »14ف ـصــائــل منظمة
التحرير وتحالف القوى الفلسطينية
م ــا ع ــدا ح ـم ــاس) أن الـفـصــائــل اتـفـقــت
على تشكيل «غــرفــة عمليات مشتركة
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة والـ ـفـ ـص ــائ ــل
الفلسطينية ال ـتــي تــرغــب وال ـت ــي لها
وجـ ــود م ـل ـمــوس داخـ ــل امل ـخ ـيــم أو في
م ـح ـي ـط ــه السـ ـتـ ـكـ ـم ــال ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة

إدلب :فصائل تهدد باالنسحاب من الجبهات
سائر اسليم
يستمر الجيش السوري في عمليته العسكرية باتجاه مدينة إدلب ،فيما أعلن تنظيم
«جند األقصى» التابع لـ«تنظيم القاعدة» مقتل قائده العسكري السعودي عبد الله
الدخيل ،خالل محاولة صد تقدم الجيش السوري باتجاه
بلدة فيلون جنوب املدينة ،إضافة إلى مقتل قائد «كتيبة» في
«تنظيم القاعدة ـ جبهة النصرة» السعودي عادل الحربي في
محيط بلدة كورين
وقال مصدر ميداني في ادلب لـ«األخبار» ان الجيش السوري
مستمر في تقدمه باتجاه بلدتي فيلون وكورين اللتني يشهد
محيطهما معارك عنيفة بالتزامن مع تقدم يحسب للجيش
نحو بلدة قميناس شرق املسطومة .ولفت املصدر إلى أن
دفاعات املسلحني على الجبهات املذكورة بدأت بالتصدع
نتيجة الضربات املكثفة لسالحي الجو واملدفعية.
وفي السياق ذاته ،علمت «األخبار» من مصدر في ريف ادلب
ان الفصائل املسلحة املتمركزة في بلدتي فيلون وكورين
هددت باالنسحاب من الجبهتني نتيجة عدم استجابة غرفة عمليات «جيش الفتح»
لنداءات املؤازرة ،قبل أن يسيطر الجيش على بلدتي كفرنجد ونحليا (قبل يومني) وفي
املعارك املستمرة في محيط بلدتي كورين وفيلون.

ال ـن ـظ ـي ـفــة ع ـس ـك ــري ــا» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ف ــي
حــال تنفيذ أي عمل عسكري يجب أال
تكون هناك حالة من التدمير الشامل
للمخيم».
ل ـ ـكـ ــن ب ـ ـعـ ــد ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــوط ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
وال ـق ـط ــري ــة ،وإع ـ ـ ــان امل ـن ـظ ـمــة تـغـيـيــر
مــوق ـف ـهــا ،أعـ ـ ــادت ال ــري ــاض وال ــدوح ــة
«تحويل األمــوال الى السلطة ،وتقديم
ق ـط ــر ق ـ ــرض مـ ــن دون فـ ــوائـ ــد بـقـيـمــة
 100مـلـيــون دوالر» ،بحسب مـســؤول
فــي الجبهة الشعبية .وللتأكيد على
ّ
تـســلــم السلطة األم ــوال كثمن للعودة
عـ ــن م ــوق ـف ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر قـ ـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي
«الـ ـجـ ـبـ ـه ــاوي» إن «م ـن ـت ـس ـبــي حــركــة
فـتــح ومــوظـفــي الـسـلـطــة الفلسطينية
تبلغوا أنـهــم سيتسلمون فــي األشهر
املقبلة معاشاتهم كاملة بعدما كانوا
ي ـق ـب ـضــون  %60م ـن ـه ــا» .م ــن جـهـتـهــا،
تنفي الـقـيــادات الفتحاوية فــي لبنان
كــل االتـهــامــات املوجهة الــى أبــو مــازن.
وقال أمني سر «فتح» في لبنان سمير
أب ــو ع ـفــش ،لـ ــ«األخـ ـب ــار» ،إن «األمـ ــوال
التي أقرضتها قطر للسلطة هي عبارة
عــن َدي ــن عـلــى الفلسطينيني وليست
هبة أو مكافأة على موقف ما» .أما عن
الـضـغــوط الخليجية عـلــى أب ــو م ــازن،
ف ــأك ــد أب ــو ع ـفــش أن ــه «ل ـطــاملــا ت ـعـ ّـرض
ل ـض ـغــوط .ف ـخ ــال ال ـق ـمــة ال ـعــرب ـيــة في
دمشق طلبت الواليات املتحدة منه عدم
التوجه الــى ســوريــا ،لكنه لم يستجب
ملطالب واشنطن ،وال يمكن ألبو مازن
اتخاذ موقف يخالف مصلحة الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي» .أض ـ ــاف« :أمـ ــا رفـضـنــا
الـتــدخــل الـعـسـكــري فــي ال ـيــرمــوك فهو
قـ ـ ــرار صـ ـ ــادر ع ــن ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة
مل ـن ـظ ـمــة ال ـت ـح ــري ــر ،ألنـ ـن ــا ال ن ــري ــد أن
نــدخــل فــي أت ــون ال ـصــراعــات املشتعلة

فــي املـنـطـقــة» .وع ــن مــواقــف مجدالني
امل ــؤي ــدة لعملية عـسـكــريــة فــي املـخـيــم،
رأى أب ــو عـفــش أن مـجــدالنــي «اجـتـهــد
فــأخـطــأ» .وأك ــد أبــو عـفــش أن «اللجنة
التنفيذية اجتمعت قبل سفر أبو مازن
الى روسيا وأصــدرت بيانها» .وكانت
وكــالــة الـصـحــافــة الفرنسية قــد ذكــرت
أم ــس أن «الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة ملنظمة
التحرير الفلسطينية لم تجتمع حتى
اليوم لبحث األوضاع في املخيم ،بعد
م ــرور ثــاثــة أســابـيــع عـلــى انــدالعـهــا»،
ناقلة عــن مجدالني تأكيده أن عباس
«سيعقد اجتماعًا للجنة عقب عودته

طلب عباس
التحقق من وجهة
األموال القطرية
المدفوعة للسلطة
مــن زيــارتــه ملــوسـكــو» .هــذه املعلومات
ً
ينفيها أب ــو عـفــش ق ــائ ــا إن «الـلـجـنــة
التنفيذية اجتمعت وشكلت خلية أزمة
ملتابعة أحداث اليرموك .أما االجتماع
امل ـق ــرر ب ـعــد ع ــودت ــه م ــن مــوس ـكــو فهو
ملتابعة األحداث وليس لتغيير املوقف
وال ـ ـس ـ ـمـ ــاح ب ـع ـم ـل ـي ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ضــد
املخيم».
مــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول م ـصــادر فــي دي ــوان
ال ــرئ ــاس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة إن ــه «ال يمكن
ألبـ ــو م ـ ــازن أن ي ـك ــون خ ـ ــارج اإلج ـم ــاع
العربي ،وقد ظهر ذلك جليًا من املوقف

الفلسطيني تجاه ما يجري في اليمن».
ب ـ ــدوره ـ ــا ،قـ ــالـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر ف ـت ـح ــاوي ــة
تخاصم عباس إن «القطريني تواصلوا
مـ ــع أب ـ ــو م ـ ـ ــازن وق ـ ــالـ ــوا لـ ــه إن مــوقــف
مجدالني أعطى شرعية لنظام الرئيس
السوري وطلبوا منه سحبه» ،مضيفة
أن «ح ـجــم ال ــدع ــم امل ــال ــي م ــن قـطــر ألبــو
مازن في الفترة املاضية بلغ ما يقارب
ّ
وتحدثت
دوالر أميركي».
مئتي مليون ّ
امل ـص ــادر عــن تـلــقــي ع ــدد مــن مسؤولي
الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـبــالــغ وصـلــت
إلــى عشرات ماليني ال ــدوالرات «لــم يتم
إدخالها في ميزانية وزارة املالية حسب
األصـ ـ ــول» .لــذلــك طـلــب حـســن األع ــرج،
رئيس ديــوان الرئاسة ،الشهر املاضي،
من رئيس الحكومة الفلسطينية رامي
الحمدلله ووزيــر ماليته شكري بشارة
معرفة وجـهــة االم ــوال القطرية« ،بـنـ ً
ـاء
على تعليمات سيادته» .فبحسب كتاب
األعرج ،تبني أن تقريرًا صادرًا عن وزارة
الخارجية القطرية لعام ُ ،2013يظهر أن
فلسطني تأتي في املرتبة الثالثة من بني
ال ــدول الـتــي تـنــال املـســاعــدات القطرية،
وق ــد بـلــغ حـجــم ه ــذه امل ـس ــاع ــدات أكـثــر
ّ
تتحدث
مــن  293مـلـيــون دوالر .كــذلــك
ّ
املـصــادر عــن دعــم قطري مباشر تلقاه
أح ـف ــاد أب ــو م ـ ــازن ال ــذي ــن يـعـمـلــون في
الدوحة ،وتعرضوا لعملية احتيال من
شريكهم القطري.
يذكر أن املرصد السوري املعارض أعلن
أمس أن عناصر «داعش» ال يزالون في
املـخـيــم ول ــم يـخــرجــوا مـنــه ،كـمــا حــاول
البعض الترويج لذلك .من جهته ،قال
أب ــو رامـ ــز إن «ال ـق ـت ــال سـيـسـتـمــر ضد
«داع ـ ــش» ،وإن عـ ــددًا م ــن فلسطينيي
سوريا انضموا إلى الفصائل املقاتلة
ضد التنظيم».
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ّ
أطفال التالسيميا يموتون في الرقة...
ومنظمة الصحة العالمية «هون ومش هون»
مأسوية
ال خالف على
ّ
الحياة في ّالرقة ،لكن
ّللمأساة وجوهًا أخرى يبدو
أنها ليست كفيلة بإثارة
حس التنديد الذي تولع به
ُ
الدولية ،كما
نظمات
الم
ً
ّ
أنها ال تبدو مغرية بالتداول
اإلعالمي دائمًا
صهيب عنجريني
الكارثة التي يعيشها األطفال املصابون
بمرض التالسيميا ( )Thalassemiaفي
ّ
الرقة ليست سوى واحدة من املصائب
البعيدة عن مساقط الضوء في الحرب
َ
ال ـس ـ ّ
ـوري ــة .وبـعــدمــا تـعــالــت فــي الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة أص ـ ــوات ع ــدد م ــن الـنــاشـطــن
املــوجــوديــن داخ ــل املــديـنــة فــي محاولة
ل ـجــذب االن ـت ـب ــاه إل ــى ال ـق ـضـ ّـيــة ،عملت
«األخبار» على متابعة تطورات امللف،
ّ
ّ
العاملية في
الصحة
لكن مكتب منظمة
ســوريــا اسـتـجــاب لفتح املـلــف بطريقةٍ
رسمت إش ــارات استفهام كبيرة ،وأقــل
ما توصف به هو الالمباالة.

ّ
م ــع ت ـ ــأزم ال ــوض ــع األم ـن ــي ف ــي املــديـنــة،
ّ
ّ
ودخولها على خط الحرب بـقــوة .لكن
ً
عـ ــام  2014ش ـهــد تـ ـح ـ ّـوال درامــات ـي ـكـ ّـيــا
ّ
فــي عمل املنظومة الصحية بالعموم،
ُ
معالجة
ووص ـل ــت ت ـب ـعــاتــه إل ــى مــركــز
ً
التالسيميا بطبيعة ال ـحــال ،وخــاصــة
ّ
خاصة.
في ظل حاجة املركز إلى
ّ
أدويةٍ ُ
ووف ـق ــا لـنــاشـطــي مــوقــع «ال ـ ّـرق ــة تــذبــح
َ
بصمت» فقد «وصــل عدد الوفيات بني
املصابني في عام  2014إلى 42
األطفال ّ
ً
طفال» ،موثقني باالسم.

ّ
«داعش» والمنظمات:
«أخاصمك آه ...أسيبك أل»

ّ
ـدد من الناشطني ،أكد
بالتواصل مع عـ
ٍ ّ
ـؤالء ل ــ«األخ ـبــار» أن «املـعــوقــات التي
هـ َ
ـرضــت عمل املــركــز َ
بقيت فــي خانة
اعـتـ
ُ
ـول
الـصـعــوبــات الـتــي يـمـكــن إي ـجــاد حـلـ ٍ

وصل عدد
الوفيات بين األطفال
المصابين في عام ً
 2014إلى  42طفال

فصول المأساة
املرض (املعروف بفقر دم حوض البحر
األب ـيــض امل ـتــوســط) هــو م ــرض وراث ــي
ي ـص ـيــب األط ـ ـفـ ــال ف ــي م ــراح ــل عـمــرهــم
ّ
جيني ،ويسبب
املبكر ،ينجم عن خلل
فقر الدم املزمنُ .يصنف املرض في خانة
األم ــراض القابلة للعالج ،لكن اإلهمال
قد يؤدي إلى مضاعفات ّ
ُ
أخطرها
عدة،
ضعف في املناعة قد يــؤدي الــى املــوت.
نداءات الناشطني ّعبر مواقع التواصل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي حـ ـ ـ ـ ــذرت م ـ ــن أن «م ــرك ــز
مـعــالـجــة الـتــاسـيـمـيــا فــي ال ـ ّـرق ــة يلفظ
أنـفــاســه األخـ ـي ــرة» .ووف ـقــا للناشطني،
فــإن املــركــز املــذكــور ُيعتبر الــرئـيـ َـس في
ّ
الشرقية ملعالجة هــذا املــرض،
املنطقة
وه ــو م ـســؤول عــن تــزويــد حــوا ُلــى 700
طفل بالعالج بشكل دائــم ،نصفهم من
ُ
ونصفهم من باقي املناطق
أبناء املدينة
ً
الـشــرقـ ّـيــة ،ع ــاوة عـلــى بـعـ ّـض الـحــاالت
التي َ
وفدت إلى محافظة الرقة حني كانت
ّ
محافظة آمنة ،وشكلت نقطة استقطاب
آلالف ال ـن ــازح ــن م ــن م ـنــاطــق الـشـمــال
الـ ـس ــوري .ك ــان امل ــرك ــز ُي ـق ـ ّـدم الـخــدمــات
الـ ـع ــاج ـ ّـي ــة امل ـ ـع ـ ـهـ ــودة ل ـ ـهـ ــذا امل ـ ــرض،
ّ
وأهمها :نقل الدم بشكل شهري للحفاظ
على خضاب الــدم (الهيموغلوبني) في
مستوياته الطبيعية ،وتقديم األدويــة
ّ
العالجية ،وأجهزة نقل الدم ومضادات
ّ
الحساسية ،وإجراء التحاليل املخبرية
ومراقبة الخضاب ونسبة الحديد لدم
األطفال املرضى...
ب ــدأت مــامــح امل ــأس ــاة مـنــذ ع ــام ،2013

ّ
ل ـه ـ ّـا ،ح ــت ــى ب ـعــد س ـي ـطــرة داع ـ ــش على
ال ــرق ــة ،قـبــل أن تـتـغـ ّـيــر ال ـح ــال ال ّح ـقــا».
وفـيـمــا كــانــت الـصـعــوبــات تـتـمــثــل ّأول
األمـ ــر ف ــي ان ـخ ـفــاض م ـخ ــزون األدوي ـ ــة،
ـات أخــرى،
وم ـخــاوف عــدم وص ــول كـمـيـ ٍ
ت ـفــاق ـمــت الح ـق ــا إلـ ــى انـ ـع ــدام األدوي ـ ــة،
وشـبــه استحالة استجالبها .وحصل
ذل ــك ب ــ«ال ـت ــزام ــن م ــع تـشــديـ ّـد التنظيم
قـبـضـتــه ع ـلــى امل ــدي ـن ــة ،وس ــن ــه قــوانــن
ُ
ّ
الدولية».
جديدة تعيق دخول املنظمات
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـس ــه ،قـ ــال م ـص ــدر طبي
ّ
ّ
املنظمات
محلي لـ«األخبار» إن «معظم
ّ
ّ
العاملية ع ــادت إلــى العمل داخ ــل الــرقــة
أخـ ـيـ ـرًا» .امل ـص ــدر الـ ــذي رف ــض الـكـشــف
عــن اسـمــه (خشية بطش التنظيم به)
ّ
ّ
أكـ ـ ــد أن «ال ـ ـعـ ــام ال ـح ــال ــي ش ـه ــد ع ــودة

ّ
الطبية واإلغــاثـيــة،
ع ــدد مــن املنظمات
بعد الــوصــول إلــى اتـفــاقــات مــع داعــش
لــم ُيـكـشــف عــن تفاصيلها ،باستثناء
َ
اش ـت ــراط التنظيم أن ي ـكــون العاملون
ف ــي م ــراك ــز امل ـن ـظ ـمــات م ــن أب ـن ــاء الــرقــة
ّ
املسلمني» .املصدر أوضــح أن «مشكلة
مـ ــركـ ــز ال ـت ــاس ـي ـم ـي ــا بـ ــاتـ ــت م ـع ــروف ــة
لـلـجـمـيــع داخ ـ ــل امل ــدي ـن ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
العاملون مع منظمة ّ
الصحة» ،مضيفًا:
«اسألوهم عن الدواء».

برسم منظمة ّ
ّ
العالمية
الصحة

ّ
الدولية ،ملنظمة
كثير من املنظمات
مثل
ٍ
ُ
ال ـص ـ ّـح ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة م ـك ـتــب قـ ـط ــري فــي
دمشق« .األخبار» تواصلت مع مسؤول
اإلع ــامُ والـتــواصــل فــي مكتب املنظمة
ك ــري ــم شـ ـك ــر ب ـح ـثــا عـ ــن إجـ ــابـ ــات عـمــا
َ
فطلب
لدينا من أسئلة واستفسارات،
إرســال بريد إلكتروني ُم ّ
فصل .احتوى
البريد ُامل َ
رسل على املعلومات املتوافرة،
وع ــدد مــن األسـئـلــة («إل ــى متى استمر
العمل بشكل ُمنتظم ،ومنذ متى توقف
إدخ ــال األدويـ ــة؟ ومــا أسـبــاب التوقف؟
ُ
«هـ ــل م ــن ُجـ ـه ــود تـ ـب ــذل مل ـعــال ـجــة هــذه
الـكــارثــة؟ كـيــف؟ مــع مــن؟ ومــا نتائجها
حتى اآلن؟» .ودخلنا فــي طــور انتظار
إجابات (من املفترص أنها متوافرة في
قاعدة بيانات أي مكتب منظمة دولية
في بلد يعيش حالة حــرب) .خالل أحد
عشر يــومــا تلت إرس ــال الـبــريــد ،أجــرت
ً
ّ
هاتفيًا باملوظف
«األخبار»  67اتصاال
ملتابعة املوضوع وتذكيره بحساسية
امللف ،من دون أن نحظى بفرصة التكلم
معه في ّ
أي من املرات .موظفون آخرون
ّ
سوريو الجنسية) نابوا عنه في
(كلهم
الرد على بعض االتصاالت .في االتصال
رقـ ــم  68ط ـل ـب ـنــا الـ ـتـ ـح ـ ّـدث إلـ ــى ممثلة
املنظمة ،أو أي مسؤول آخر ،لكن «املس
إل ـيــزاب ـيــث (هـ ــوف ،ممثلة املـنـظـمــة في
سوريا) حاليًا عندها ترابل ،واألستاذ
كــري ــم م ــو هـ ــون» وف ـق ــا لـتـعـبـيــر إح ــدى
املوظفات .ويبدو أن التلويح باإلشارة
إلى عدم تعاون مكتب املنظمة أفلح في
التحول إلى سبب جوهري للعثور على
«األس ـت ــاذ ك ــري ــم» ،ال ــذي تلقف سماعة
ّالهاتف (خالل االتصال نفسه) ليخبرنا
أنـ ــه طـلــب اإلج ــاب ــات م ــن الـعــامـلــن مع
املنظمة في الرقة ،وسيزودنا بها بعد
قليل .أما اإلجابات التي تلقيناها بعد
ســاع ـتــن ف ـك ــان ــت« :نـ ـع ــم ،ه ـن ــاك أزمـ ــة.
وهناك حاالت وفاة بني األطفال ،ال نعلم
ع ــدده ــا بــال ـض ـبــط .س ـن ـحــاول مـتــابـعــة
القضية .إذا أردتــم معلومات تفصيلية
فانتظرونا أيامًا معدودات».
وتجدر اإلشارة إلى أنه في اليوم التالي
إلرس ـ ــال األس ـئ ـلــة إل ــى مـكـتــب املـنـظـمــة،
روج ـ ــت م ــواق ــع إل ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة ُم ـعــارضــة
معلومات ُ
مفادها أن «الوضع الصحي
ف ــي ال ــرق ــة ج ـي ــد .وم ــرك ــز الـتــاسـيـمـيــا
يتولى التعامل مــع امل ــرض» .وهــو أمر
ي ـخــالــف الـ ــواقـ ــع ،وي ـخ ــال ــف ّرد مكتب
املنظمة.

«داعش» يطل برأسه من برزة
ريف دمشق ــ ليث الخطيب
بظهور
فــاجــأ تنظيم «داع ــش» خصومه مــن مختلف األط ــراف،
ٍ
ـان لــه خــال أسبوعني على مقربة مــن العاصمة الـســوريــة ،في
ثـ ٍ
حي بــرزة ،شمالي شرقي دمشق ،بعدما كــان قد اقتحم مخيم
الـيــرمــوك جنوبي العاصمة بنحو مباغت فــي األول مــن الشهر
ال ـجــاري .وشـهــد أمــس مــواجـهــات عنيفة فــي بساتني حــي بــرزة
الشرقية وفي ّ
حيي تشرين والقابون بني عشرات املسلحني من
ّ
«داعش» من جهة ،واملسلحني املنخرطني في عداد تسوية برزة،
ّ
إضافة إلى مسلحي «اللواء األول» التابع لـ «الجيش الحر» و«لواء
املسلمني» و«شهداء الصالحية» من جهة ثانية .وبحسب مصدر
ّ
ّ
ميداني لـ «األخبار» ،فإن « 150مسلحًا هم من املسلحني املحليني
فــي األحـيــاء الثالثة (ب ــرزة وتشرين والـقــابــون) ،بايعوا التنظيم
سـ ّـرًا خــال األيــام املاضية ،بعد اتـصــاالت مــع زعـمــاء داعــش في
الغوطة الشرقية وفي الريف الجنوبي للعاصمة» .ولم يكد يعلن
«الداعشيون» انتماءهم الجديد ،حتى سارع املقاتلون املحليون
ّ
في برزة ،الذين كانوا قد وقعوا اتفاق تسوية مع الجيش السوري
في نهاية عام  ،2013إلى االشتباك معهم في البساتني الشرقية
ّ
مــن ال ـحــي ،فيما ش ـ ّـن مـســلـحــو «ال ـل ــواء األول» ،وبــاقــي الـحـلـفــاء،
ّ
هجومًا على مسلحي «داعش» في منطقة القابون وبساتني حي
تـشــريــن ،كــذلــك اسـتـهــدف الجيش ال ـســوري مواقعهم باملدفعية
الثقيلة والطائرات الحربية.
إل ــى ذل ــك ،أص ــدر «ال ـل ــواء األول» بـيــانــا أعـلــن فـيــه ب ــدء معركته مع
«داع ــش» بعد «ت ـجــاوزات قــام بها تنظيم الــدولــة فــي مناطق بــرزة
والقابون وحي تشرين» .إلى ذلك ،قال مصدر ّ
مقرب من «جيش
اإلسالم» لـ«األخبار»« :يلقي زعماء جيش اإلسالم اللوم على جبهة
النصرة لتسهيلها نشوء تلك املجموعة الداعشية ،فهي بتقاربها
ً
مع داعش جنوبي العاصمة طورت عالقتها مع التنظيم ،وصوال
إلى ما جرى في برزة والقابون» .وفي خطوة الفتة تخرج عن سياق
حرب «جيش االسالم» مع «املفسدين في األرض املمثلني بتنظيم
داعش» في الغوطة الشرقية ،وعلى عكس ما ّ
يروجه التنظيم عن
املعارك في برزة والقابون ،علمت «األخبار» من مصادر ميدانية
سورية ّأن «جيش االســام» أرســل تعزيزات عسكرية وأكثر من
 150مسلحًا إلى القابون ملؤازرة جماعة الشيخ يوسف ليلى التي
تقاتل إلى جانب «النصرة» و«داعش» في وجه باقي الفصائل.
أما في مخيم اليرموك ،جنوبي العاصمة ،فقد واصلت الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـيــة تـقــدمـهــا ال ـب ـطــيء ف ــي مــواج ـهــة «داعـ ـ ــش» و«جـبـهــة
النصرة» .ففي وقت وصلت فيه «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني
 القيادة العامة» و«فـتــح االنتفاضة» إلــى وســط مخيم اليرموك،عند تقاطع شارعي لوبيا واليرموك ،بعدما كانا يسيطران على
املناطق الواقعة شمالي املخيم حتى ساحة الريجة ،شهد محيط
صالح الدين اشتباكات عنيفة بني «أكناف بيت املقدس» وتنظيمي
«داعش» و«النصرة» ،في الجهة الجنوبية من املخيم.
ويقول مصدر ميداني لـ«األخبار» ّإن «املنطقة التي تسيطر عليها
الفصائل الفلسطينية مجتمعة باتت تـقــارب  %50مــن مساحة
املخيم ،فيما انزاحت خطوط التماس باالتجاه الجنوبي ،وانحصر
وجود التنظيمني في األحياء الجنوبية».
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العالم

عدوان آل سعود

وقائع لقاءات ومحادثات سرية بين الرياض وممثلي القوى المـ

كيف تدحرج موقف آل سعود نحـ ـ
كثيرة هي الملفات التي احتلت
صدارة المشهد اإلقليمي على مدى
العامين الماضيين ،سوريا ومصر والعراق
وغزة والنووي اإليراني والصدام الخليجي
ـ الخليجي ...وحده الملف اليمني كان
يستعر تحت الرماد .كان اليمن حاضرًا في
كل استحقاق للسعودية ضلع فيه؛
من المصالحة مع قطر ،الى صراعها
مع إيران ،وكان عنصرًا رئيسيًا في
عالقتها بالقاهرة .كذلك حضر اليمن
في مناقشة السعودية مطلب االدارة
االميركية استيعاب «اإلخوان المسلمين»
في إطار مشروعها إلعادة تمكينهم
من المنطقة
إيلي شلهوب
خـ ـس ــر ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ج ـم ـيــع
أوراق ال ـقــوة فــي الـيـمــن .نــافــس قطر
ـوذ ل ــإخ ــوان
بـ ـق ــوة ،ورفـ ـ ــض أي نـ ـف ـ ّ
املسلمني الذين ما إن تلقوا ،ومعهم
آل األحـمــر ،صفعة كـبــرى على أيــدي
جماعة «أنصار الله» ،حتى سارعت
الــريــاض ،ومعها الضغط األميركي،
إلعـ ـ ــادة ال ــدوح ــة إلـ ــى ب ـيــت ال ـطــاعــة.
وم ــن ث ــم عـمـلــت امل ـم ـل ـكــة ،وبـمـبــاركــة
أميركية ،على تشكيل جبهة داخلية
أرادت ـ ـ ـهـ ـ ــا س ـ ـ ـدًا م ـن ـي ـع ــا أم ـ ـ ــام تـ ـم ـ ّـدد
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» م ــن دون أن تـنـجــح.
ك ــان ه ــؤالء يكسبون كــل ي ــوم املــزيــد
من الساحات ،إلى أن دخلوا صنعاء.
بعدها دخــل الجميع في مفاوضات
ّ
تجمدت لحظة رحيل امللك عبدالله،
فـنـفــذ املـلــك الـجــديــد سـلـمــان انـقــابــه
واس ـت ـق ــال ع ـبــد رب ــه م ـن ـصــور ه ــادي
فــي الـيــوم نفسه ،فـعــادت األم ــور إلى
ال ـن ـق ـطــة ال ـص ـف ــر ،وب ـ ــدأ الـتـفـكـيــر في
العدوان.

العامل القطري
كان وفد «أنصار
الله» ال يزال في
الرياض
عندما توفي
الملك عبد الله
(األناضول)

تـ ـق ــول م ـ ـصـ ــادر خ ـل ـي ـج ـيــة م ـتــاب ـعــة
مللف اليمن إن «قـطــر حــاولــت ،خالل
م ــا ع ــرف بــالــربـيــع ال ـعــربــي ،أن تــرث
دور الـسـعــوديــة فــي اليمن بالكامل.
الجميع ،بمن فيهم القبائل واإلخوان

وآل األحمر ،انخرطوا في الصراع إلى
جانب قطر بحيث لم يبق للسعودية
في اليمن من حليف إال علي عبدالله
صالح» .وتضيف أنه «حينما تمكن
أن ـصــار الـلــه مــن الـقـضــاء عـلــى نفوذ
اإلخـ ـ ـ ــوان وآل اآلح ـ ـمـ ــر ،اع ـت ـب ــر ذل ــك
مكسبًا لـلـسـعــوديــة فــي ال ـي ـمــن ،ألنــه
م ـث ــل ض ــرب ــة ق ــاص ـم ــة ل ـن ـف ــوذ ق ـطــر.
بعدها فقط تحرك مشروع املصالحة
القطرية السعودية».
م ـص ــادر يـمـنـيــة تـشـيــر إل ــى أن ــه «مــن
ال ـ ــاف ـ ــت أن ـ ـ ــه قـ ـبـ ـي ــل س ـ ـقـ ــوط دم ـ ــاج
وال ـخ ـمــري ومـنـطـقــة ك ـتــاف وحــاشــد
(في شباط  ،2014وهي مناطق نفوذ
اإلخوان وآل األحمر) بيد أنصار الله،
وص ــل م ـنــدوب س ـعــودي وج ــال على
جـمـيــع م ـشــايــخ ال ـق ـبــائــل والــوج ـهــاء
املــرتـبـطــن مــالـيــا بــالــريــاض ،موحيًا
لـهــم ب ــأن الــريــاض ال تــرغــب فــي دعــم
هـ ــذه امل ـجــام ـيــع ف ــي مــواج ـه ـت ـهــا مع
الحوثيني».
جـ ــاء ذلـ ــك ف ــي أعـ ـق ــاب إع ـ ــان ه ــادي
م ـشــروعــه لـتـقـسـيــم الـيـمــن إل ــى ستة
أقــالـيــم ،وال ــذي يـحــرم الـحــوثـيــن من
منفذ على البحر كما يحرمهم من أي
تأثير في املناطق الغنية بالنفط في
محافظة الجوف ،وذلك بدعم داخلي
قوي من حزب «اإلصالح» (اإلخوان)
وت ـس ـل ـي ــم مـ ــن آل األحـ ـ ـم ـ ــر ،ورع ــا ّي ــة
خــارج ـيــة ق ـطــريــة ب ــاألس ــاس وغ ــض
طرف سعودي.
ح ـصــل ذل ــك ف ــي إطـ ــار لـعـبــة داخ ـل ـيــة:
عجز مؤتمر الحوار عن حسم قضية
التقسيم ،فـفـ ّـوضــوا إلــى لجنة ،كانت
ّ
ص ـ ــوري ـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــادي ،ح ــلـ ـه ــا،
ف ـخــرج األخ ـي ــر ب ـهــذا ال ـت ـصــور .حــزب
ّ
املتحمسني له.
«اإلص ــاح» كــان أكـثــر
رأى أنــه يحشر «أنـصــار الـلــه» وحــزب
«امل ــؤت ـم ــر» بــزعــامــة صــالــح ف ــي إقليم
واحــد ،أطلق عليه اسم أزال ،بحيث ال
يمارسون أي تأثير خــارجــه ،بخالف
ح ــال ــة «اإلص ـ ـ ـ ـ ــاح» ،امل ـن ـت ـشــر ف ــي كــل
املحافظات تقريبًا .وبـمــا أنــه الحزب
األكثر تنظيمًا ،رأى أنه سيكون القوة
األولى في كل األقاليم.
وتـ ـضـ ـي ــف امل ـ ـص ـ ــادر ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة أن
«واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن كـ ـ ــانـ ـ ــت ت ـ ـض ـ ـغـ ــط ع ـل ــى
الـسـعــوديــة مــن أج ــل مصالحتها مع
«اإلخــوان» ومع راعيهم القطري ،لكن
هــذه املصالحة كــانــت تصطدم دائما
بـعـقــدتــن :إخ ــوان الـيـمــن ومـصــر عبد
ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي» .م ــن ه ـن ــا ،تـتــابــع
املـ ـص ــادر ،أب ـل ـغــت ال ــري ــاض الــوسـيــط
الكويتي بينها وبني الدوحة أن على
قطر «التخلي عن ورقــة اليمن وتعيد
تسليمها للمملكة ،وأن تسير خلف
السعودية في املصالحة مع القاهرة»
ال ـت ــي زارهـ ـ ــا رئ ـي ــس الـ ــديـ ــوان املـلـكــي
ال ـس ـع ــودي آنـ ـ ــذاك خ ــال ــد ال ـتــوي ـجــري
وال ـش ـيــخ مـحـمــد ب ــن ع ـبــدالــرح ـمــن آل
ثاني مبعوثًا ألمير قطر في  21كانون
األول .2014
لم يكن اليمن مصدر صــداع سعودي
من الزاوية القطرية فقط ،بل أيضًا من
الــزاويــة اإليــرانـيــة .هــذا مــا ظهر جليًا
خــال لـقــاء وزي ــر الـخــارجـيــة اإليــرانــي
آن ــذاك علي أكـبــر صالحي مــع نظيره
س ـع ــود ال ـف ـي ـصــل ف ــي ج ـ ــدة ،ف ــي أي ــار
م ــن ع ــام  .2013وق ـت ـهــا ك ــان الفيصل
مستمعًا إل ــى ش ــرح مستفيض حــول
أح ـ ـ ــوال امل ـن ـط ـق ــة ،ولـ ــم ي ـت ـل ـفــظ بــاســم
أي ب ـل ــد س ـ ــوى الـ ـيـ ـم ــن .ق ـ ــال لـضـيـفــه
اإلي ـ ــران ـ ــي «إلـ ـ ــى أي ـ ــن أنـ ـت ــم ذاهـ ـب ــون؟

مـ ــاذا ت ــري ــدون أن ت ـف ـع ـلــوا؟ نـشـعــر أن
املنطقة مضطربة .أمــن الخليج الذي
تـتـحــدثــون عـنــه بـحــاجــة إل ــى خـطــوات
أكثر حذرًا».

جبهة داخلية ضد
الحوثيين
ف ــي ال ـي ــوم ال ــذي سـقـطــت فـيــه ع ـمــران،
سـ ـ ـ ـ ــارع ع ـ ـبـ ــد ربـ ـ ـ ــه م ـ ـن ـ ـصـ ــور هـ ـ ــادي
إلـ ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة .كـ ــانـ ــت
األج ـ ــواء مـشـحــونــة بــالـغـضــب ،وعـ ّـبــر
ال ـ ـس ـ ـع ـ ــودي ـ ــون لـ ـلـ ـضـ ـي ــف الـ ـيـ ـمـ ـن ــي،
بوضوح ،عن حنقهم .كان ّ
رده بسيطًا:
أن ــا مـكـشــوف الـظـهــر ول ـيــس ل ــدي من
يناصرني .ســألــوه :أيــن علي عبدالله
ص ــال ــح؟ أج ـ ــاب :جــالــس ف ــي ال ـب ـيــت ال
يؤتي حركة .حصل نقاش عميق حول
مــا يجري فــي اليمن ،كانت خالصته
أن مصالحة صالح مع «اإلخوان» وآل
األحمر باتت واجبة.
املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادر ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ت ـ ــؤك ـ ــد أن
ال ـس ـعــوديــن ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،وعـلــى
وجــه التحديد امللك عبدالله ومحمد

من
طلب السعوديون
ّ
صالح تعهدًا بأال يسهل
للحوثيين أي أمور

بن نايف ،كانوا يعتقدون أن الطريقة
األمـ ـث ــل ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـحــوث ـيــن
ب ـت ـش ـك ـيــل ج ـب ـه ــة داخـ ـلـ ـي ــة ت ـق ــف فــي
وجههم .تضيف أن األميركيني أيضًا
كانوا يريدون جبهة كهذه تكون قادرة
على صــد الحوثيني مــن دون توريط
الـجـيــش الـيـمـنــي .بــاعـتـقــاد واشـنـطــن،
سـ ـي ــؤدي دخـ ـ ــول ال ـج ـي ــش إلـ ــى جـعــل
الحوثيني أكثر تمسكًا بسالحهم ،مع
ما يعنيه ذلــك من استحالة التوصل
إل ــى حــل سـيــاســي ل ـنــزع ه ــذا الـســاح
وفق مخرجات الحوار الوطني.
م ــا إن غـ ـ ــادر هـ ـ ــادي الـ ــريـ ــاض ،حـتــى
بعث الـسـعــوديــون بــوفــد إلــى صنعاء
مــؤلــف م ــن ثــاثــة أش ـخ ــاص بــرئــاســة
ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ل ــدى
اليمن ،علي بن محمد الحمدان ،الذي
يتولى رئاسة اللجنة الخاصة املعنية
بــامل ـلــف ال ـي ـم ـنــي .ك ــان أول ل ـقــاءات ـهــم
مــع عـلــي صــالــح .أبـلـغــوه أن الــريــاض
ت ــري ــد وقـ ــف تـ ـم ــدد ال ـح ــوث ـي ــن ،وأن ــه
ل ـهــذا الـسـبــب تــريــد مـنــه أن يتصالح
مــع حــزب «اإلص ــاح» ومــع آل األحمر
ليشكلوا معًا سـدًا منيعًا يحول دون
سيطرة «أنصار الله» على البلد .كان
جــواب الرئيس السابق منقسمًا إلى
ً
ش ـقــن .ق ــال «أوال ،إذا ك ــان ال ب ــد من
م ـصــال ـحــة فـلـتـكــن م ـصــال ـحــة وطـنـيــة
ش ــامـ ـل ــة .أمـ ـ ــا م ـص ــال ـح ــة ضـ ــد ط ــرف
ف ـه ــذا ي ـعـنــي إدخـ ـ ــال ال ـب ـلــد ف ــي حــرب
أه ـل ـيــة» .وأضـ ــاف «ثــان ـيــا ،أي منطق
هذا الذي يجعلني أتحالف مع حركة
أنتم صنفتموها بأنها إرهابية (في
إشارة إلى اإلخوان املسلمني) .جماعة
نفذت انقالبًا في البلد (أطاح صالح)

حينما تمكن «أنصار الله» من القضاء على نفوذ اإلخوان وآل اآلحمر ،اعتبر ذلك مكسبًا للسعودية (أ ف ب)
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ـــتصارعة

ماذا جرى في ّ
قمتي
سلمان مع أوباما
والسيسي؟

ــو الحرب في اليمن؟
واسـتـهــدفــونــي م ـبــاشــرة» ،فــي إش ــارة
إلى تفجير مسجد الرئاسة الذي كاد
يودي بحياته.
غادر الوفد منزل صالح ،الذي «طلبوا
ّ
يسهل للحوثيني أي
منه تعهدًا بــأال
أمور ،وبأن يمنع تمددهم بأي ثمن»،
إل ــى جــولــة قــادتــه إل ــى ه ــادي وحميد
األح ـمــر وعـلــي محسن األح ـمــر وعبد
املجيد الــزنــدانــي .طــرح الــوفــد عليهم
الـفـكــرة نفسها ،ودائ ـمــا تـحــت عـنــوان
«تـحــالــف ملــواجـهــة الـحــوثـيــن»ّ .
رحــب
الجميع بالطرح مع مالحظات خاصة
ب ـك ــل ط ـ ـ ــرف ،ل ـك ــن الـ ـج ــام ــع امل ـش ـت ــرك
بينهم كان التأكيد على أن األمر رهن
استجابة علي صالح.
عاد الوفد إلى الرئيس السابق وأبلغه
ن ـت ـي ـجــة ج ــول ـت ــه .كـ ــان ج ـ ــواب صــالــح
أن ــه «إذا ك ــان األم ــر عـلــى ه ــذا الشكل،
ف ـل ـت ـكــن م ـصــال ـحــة ع ـل ــى مــرح ـل ـتــن».
أوض ــح أن «املــرح ـلــة األولـ ــى ال تـكــون
ضــد الـحــوثـيــن ،وإن ـمــا إع ــادة ترميم
األوض ـ ـ ــاع وب ـل ـس ـمــة ال ـ ـجـ ــراح» .وأعـ ـ ّـد
لـهــذه الـغــايــة ورق ــة مصالحة رأى أنه
ي ـم ـكــن ل ـل ـحــوث ـيــن االنـ ـضـ ـم ــام الـيـهــا
وك ــذل ــك الـ ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي (ي ـ ــرى أن
هناك حــراكــن جنوبيني :األول يمكن
ال ـت ـع ــاون م ـعــه وهـ ــو ال ـت ــاب ــع ل ـه ــادي،
والثاني ممنوع االقتراب منه املتمثل
في تنظيم «القاعدة» ومتفرعاته).
وطـ ـل ــب ص ــال ــح أن تـ ـك ــون امل ـصــال ـحــة
بينه وبني حزب اإلصالح وآل األحمر
وال ـ ــزن ـ ــدان ـ ــي ب ــرع ــاي ــة ه ـ ـ ــادي واملـ ـل ــك
سـعــودي عـبــدالـلــه ،لكنه اش ـتــرط أن
الـ ّ
ي ــوق ــع ع ـلــى ال ــورق ــة م ــن طــرفــه عـشــرة
أشخاص ،هو واحد منهم ،ومن الطرف
الـثــانــي ع ـشــرة أش ـخ ــاص .ســرعــان ما
الحظ الوفد أن األسماء التي طرحها
لـلـتــوقـيــع تـشـمــل م ــن جـهـتــه ضـحــايــا
أصيبوا في تفجير مسجد الرئاسة،
ومن الجهة املقابلة األشخاص الذين
يتهمهم بالقيام بـهــذه االع ـتــداء ،بما
يـعـنــي اع ـت ــراف ــا م ــن هـ ــؤالء األخ ـيــريــن
ب ــارتـ ـك ــاب ال ـج ــري ـم ــة .أخـ ــذ ال ـح ـم ــدان
ال ــورق ــة إل ــى ال ــري ــاض لـعــرضـهــا على
املعنيني .بعد ثالثة أيام من مغادرته،
تــواصــل صــالــح والـحـمــدان ال ــذي أبلغ
الرئيس السابق أن الورقة قيد الدرس.
لكن الورقة دخلت في سبات لم تخرج
م ـنــه إال ب ـعــد ن ـحــو ث ــاث ــة أشـ ـه ــر ،أي
بداية كانون األول  ،2014بعد أيام من
دخول «أنصار الله» صنعاء.

سقوط صنعاء
عندما دخل «أنصار الله» الى صنعاء
ّ
في أيلول عام  ،2014شن السعوديون
هجمة غير مسبوقة على صالح الذي
رأوا أنــه «خــان العهد» معهم .وحده
امللك عبدالله كان يدافع عن الرئيس
الـيـمـنــي ال ـســابــق .ك ــان امل ـلــك الــراحــل
يرى ،بحسب املصادر الخليجية ،أن
لصالح دينًا فــي رقبته .فــي النهاية
هو الــذي وافــق على ترسيم الحدود
مــع اململكة ،وبالتالي شرعنها ،في
خ ـط ــوة ف ـش ــل ف ــي تـحـقـيـقـهــا جـمـيــع
مـ ـل ــوك ال ـس ـع ــودي ــة ال ـس ــاب ـق ــن .ك ــان
ع ـب ــدال ـل ــه يـ ـق ــول ،ك ـل ـمــا ف ــات ـح ــه أح ــد
أمـ ـ ــراء آل س ـع ــود ب ـم ــوض ــوع صــالــح
«الكذاب»« ،ال ال ،أنا ّ
جربته وقد وفى
بوعده» .تقول املصادر الخليجية إن
«استجابة عبدالله لطلب األميركيني
املصالحة مع اإلخوان ما كان ممكنًا
أن تكون على حساب علي صالح وال

«أنصار الله» ومصر
ّ
حفز مناخ ثورة  30يونيو املصرية «أنصار الله» الذين أدركوا أهمية التواصل
مع القيادة املصرية الجديدة .كان ذلك في بداية عام  .2014والالفت أن مصر
 السيسي كانت بدورها حريصة ،بالقدر نفسه ،على سبر أغوار «أنصارالله» وتوجهاتهم وطموحاتهم واستبيان ما إذا كانوا يمثلون فرصة أو تهديدًا
ملصالحها في اليمن وألمنها القومي .حصل في ذلك العام تواصل ،أكثر من مرة،
وعلى مستوى مؤسسة الرئاسة املصرية.
مع دخول صنعاء ،حاولت األطراف املعنية أن تلعب على وتر تهديد باب املندب
وإثارة مخاوف مصر من نيات الحوثيني ،وما إذا كان يمكن أن يقدموا على
خطوة تهدد سالمة املالحة فيه ،سواء بحسابات خاصة بأنصار الله أو ربطًا
بعالقتهم بإيران .عاد التواصل مجددًا «وقدمت تطمينات مباشرة كبيرة جدًا
ملؤسسة الرئاسة املصرية» .وبحسب مصادر مصرية ويمنية متطابقة ،فإن ّ
رد
القاهرة جاء على شكل أن «تصريحات إيجابية بحق «أنصار الله» صدرت عن
الخارجية املصرية بعد غياب دام سنوات لم تكن فيه مصر ّ
تعبر عن موقفها في
الشؤون اليمنية بهذا الشكل ،وذلك ً
بناء على توجيهات من الرئاسة املصرية».

سارع هادي ،يوم
سقوط عمران ،إلى
زيارة السعودية

ّ
السعوديون شجعوا هادي على التلكؤ
والمماطلة في استيعاب «أنصار الله» في
مؤسسات الحكم (األناضول)

على حساب (الــرئـيــس املـصــري عبد
الفتاح) السيسي».
ب ـعــدهــا ب ــدأ ال ـس ـع ــودي ــون يـشـجـعــون
ّ
هـ ـ ــادي ع ـل ــى ال ـت ـل ــك ــؤ وامل ـم ــاط ـل ــة فــي
استيعاب «أنصار الله» في مؤسسات
ال ـح ـك ــم واس ـت ـي ـع ــاب ع ـن ــاص ــره ــم فــي
املــؤسـســة الـعـسـكــريــة ،وف ــق مــا ينص
السلم والشراكة ،ما تسبب
عليه اتفاق
ّ
ف ــي «ح ــال ــة تـشــنــج ل ــدى أن ـص ــار الـلــه،
ودف ــع إل ــى ال ـت ـســارع نـحــو التصعيد
املتبادل ميدانيًا» ،وفق مصادر يمنية
متطابقة .ومــع تـصــاعــد حــدة التوتر
في اليمن ،نصح صالح السعوديني،
الــذيــن أع ــادوا تحريك ورقــة التحالف
اليمني ضد «أنصار الله» ،بفتح خط
عـلــى الـحــوثـيــن .ق ــال ل ـهــم« :إذا كنتم

تقولون إنهم يتبعون إليران ،فعليكم
أن ت ـق ـط ـعــوا هـ ــذا ال ـخ ــط وت ـت ـعــام ـلــوا
معهم كأمر واقع».
ك ــان «أن ـصــار ال ـلــه» قــد حــاولــوا مــرات
عديدة فتح قنوات مع الرياض ،لكنها
كانت تجابه دائمًا بالصد (باستثناء
مــرة يتيمة فــي  .)2013لكن هــذه املــرة
وج ـ ــدت نـصـيـحــة ص ــال ــح اس ـت ـجــابــة،
فـتــوجــه وف ــد م ــن الـحــوثـيــن بــرئــاســة
املتحدث الرسمي باسمهم محمد عبد
السالم إلى الرياض قبل ثالثة أيام من
وفاة عبدالله .والتقى الوفد محمد بن
نايف ورئيس االستخبارات السابق
خــالــد بــن بـنــدر .وقــد تــم وضــع جميع
امل ـ ـخـ ــاوف امل ـت ـب ــادل ــة ع ـل ــى الـ ـط ــاول ــة،
وجـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـب ـ ـحـ ــث فـ ـ ــي ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات
امل ـط ـل ــوب ــة مـ ــن كـ ــل ط ـ ـ ــرف ،وكـ ـ ــل ذل ــك
بمتابعة لصيقة ومباركة من عبدالله
والديوان امللكي.
ك ـ ـ ــان ال ـ ــوف ـ ــد ال ي ـ ـ ـ ــزال مـ ـ ــوجـ ـ ــودًا فــي
ال ــري ــاض حــن تــوفــي عـبــدالـلــه .كــانــت
املفاوضات بلغت ّ
حد التقدم بالئحة
أسماء ملناصب يطلبها «أنصار الله»
فــي صـنـعــاء .لكن املـفــاجــأة ج ــاءت من
م ـك ــان آخ ـ ــر ،وفـ ــي الـ ـي ــوم ن ـف ـســه .نفذ
امل ـل ــك ال ـج ــدي ــد س ـل ـمــان ان ـق ــاب ــه على
كــل عــدة سلفه قبل أن ي ــوارى الـثــرى،
بالتزامن مع إعــان عبد ربه منصور
ه ـ ــادي اس ـت ـقــال ـتــه م ـت ـ ّ
ـذرع ــا بـمـطــالــب
«أنـ ـص ــار الـ ـل ــه» ،ع ـل ـمــا بـ ــأن اسـتـقــالــة
هادي «جاءت بنصيحة قطرية تركية
لــوضــع الـعـصــي فــي عجلة املصالحة
اليمنية التي كانت ستقطع الطريق
على عودة مشروع تمكني اإلخوان في
اليمن برضى ورعاية أميركيني».
كـ ــانـ ــت ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـحـ ــاولـ ــة س ــابـ ـق ــة مــن
«أنصار الله» لطرق أبواب السعودية.
ح ـص ــل ذل ـ ــك فـ ــي ال ـن ـص ــف األول مــن
 .2013وقتها ،كان التواصل مع وزير
ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ذلـ ــك ال ـح ــن أح ـم ــد بن
عـبــد ال ـعــزيــز ،وبـلـغــت األمـ ــور ح ـدًا أن
ّ
سمى األخير موفدًا له لزيارة صعدة
مــن أج ــل الـلـقــاء مــع الـسـيــد عـبــد امللك
الحوثي .قبل إتمام الزيارة بساعات،
ص ــدر قـ ــرار مـلـكــي بــإع ـفــاء أح ـم ــد من
مـنـصـبــه ،ف ـعــادت األمـ ــور إل ــى النقطة
الصفر.

تفيد معلومات مصرية املـصــدر بــأن القمة
التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع
امللك السعودي سلمان فــي الــريــاض شملت
قضايا أربعًا .تقول إن سلمان قــال لضيفه
املـ ـص ــري «س ــأط ـل ــب م ـن ــك ط ـل ـبــن وأع ـط ـيــك
فــي مقابلهما أم ــري ــن» .أم ــا املـطـلـبــان فكانا
«اس ـت ـي ـعــاب اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن ف ــي املـشـهــد
السياسي» عبر تغيير طريقة التعامل معهم
ً
وص ـ ـ ــوال إلـ ــى إب ـ ـ ــرام م ـصــال ـحــة ت ـس ـمــح لـهــم
باملشاركة في السلطة ،و»السير خلفي في
املوضوع اليمني» .مقابل ذلك ،تعهد سلمان
بـ»دعم مفتوح ملصر» وبمصالحة القاهرة مع
كل من تركيا وقطر.
م ـصــادر سـيــاسـيــة خليجية وثـيـقــة االط ــاع
تفيد بــأن مطلبي سلمان لم يكونا فقط من
بنات أفكاره ،بل جاءا منسجمني مع مطالب
الــرئـيــس األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا مـنــه خــال
زي ــارت ــه ل ـلــريــاض ف ــي أواخـ ــر ك ــان ــون الـثــانــي
املاضي للتعزية بعبدالله .وقتها طرح أوباما
على سلمان ثالثة مطالب.
* األول ت ـصـ ّـدرتــه إيـ ــران الـتــي رأى الــرئـيــس
األميركي أنها «أمر واقع يجب التعامل معه»،
مـبـلـغــا امل ـض ـيــف ال ـس ـع ــودي أن ــه عـ ــازم على
املضي الى اتفاق معها .اتفاق أكد أنه «لن يؤثر
فيّ عالقات أميركا بالسعودية» ،كما أنه لن
يوقعه في حال كان هناك أي بند من بنوده ال
توافق عليه دول الخليج التي تعهد بالحفاظ
ع ـلــى م ـصــال ـح ـهــا .وك ـ ــان الف ـت ــا ف ــي حــديــث
أوبــامــا لسلمان إشــارتــه الــى أنــه ّنبه الرئيس
الفرنسي فرانسوا هوالند من املــزايــدة على
بنيامني نتنياهو في رفض االتفاق ،مشددًا
ع ـلــى أن ــه ه ــو (أي ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي) من
يضمن أمن إسرائيل وليس نتنياهو املستعد
لـتــدمـيــر الـكـيــان الـعـبــري مــن أج ــل مصالحه
السياسية الخاصة .كذلك كانت الفتة زيارة
وزي ــر الخارجية العماني يـ ًـوســف بــن علوي
للسعودية قبلها بأيام ،ناقال رسالة مشابهة
بدت وكأنها تمهيد أجواء لزيارة أوباما.
السعودية لعدم
* الثاني تعلق بالضغط على
ّ
وض ــع اإلس ــام الـسـيــاســي فــي ســلــة واح ــدة.
رأى ًأوب ــام ــا أن م ـحــاربــة االس ـ ــام امل ـع ـتــدل،
ّ
ممثال على وجه الخصوص بجماعة اإلخوان
املسلمني ،يجب أن تتوقف فــورًا .رأى أوباما
أن إقصاء هؤالء وتهميشهم سيدفع بهم الى
التطرف.
* ال ـث ــال ــث كـ ــان م ـصــريــا ب ــام ـت ـي ــاز ،إذ حـ ّـث
أوب ــام ــا سـلـمــان عـلــى رب ــط دع ـمــه للسيسي
ون ـظــامــه ب ــإج ــراء حـ ــوار م ـصــري  -مـصــري
يــؤدي بداية إلى وقف املالحقات واملطاردات
بحق «اإلخ ــوان» تمهيدًا ملصالحة تــؤدي إلى
إخراجهم من السجون وعودتهم الى الحلبة
السياسية.
يبدو أن القاهرة لم تستسغ الزيارة ،فأوفدت
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة س ــام ــح شـ ـك ــري وم ــدي ــر
االستخبارات اللواء خالد فوزي إلى الرياض
فــي زي ــارة سـ ّـريــة السـتـطــاع الــوضــع .كانت
اإلجابة السعودية على تساؤالتهما مواربة.
أك ــد مستقبالهما ،وزي ــر الــدفــاع محمد بن
سلمان وولي العهد مقرن ،أن موقف الرياض
كما هو لم يتغير من الدعم املصري.
لـكــن ال ــواق ــع ك ــان غـيــر ذلـ ــك .ضـغــط سلمان
على السيسي تحقيقًا ملطالب أوباما ،سواء
لناحية اإلخوان املسلمني مباشرة ،أو لتحقيق
مصالحة مــع داعميهم ،أمـيــر قطر تميم بن
حـمــد ورئ ـيــس تــركـيــا رج ــب طـيــب أردوغـ ــان.
كانت محاوالت السيسي التملص واضحة،
وق ــد ظ ـهــرت جـلـيــا ف ــي أح ـك ــام اإلع ـ ــدام الـتــي
توالت على قادة الجماعة ،بل تم تنفيذ أحدها.
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عدوان آل سعود النار تهدد الجزيرة العربية
بدا أمس أن األزمة اليمنية
ّ
تدخل مرحلة جديدة ،يرجح
أن يكون عنوانها سياسيًا،
ّ
عبرت عنها تصريحات خالد
البحاح واستقالة جمال بن
عمر ،في ظل حديث عن
ترويج أبو بكر القربي لمبادرة
لحل داخلي

تظاهر آالف اليمنيين
أمس تنديدًا بقرار األمم
المتحدة (أ ف ب)

ّ
البحاح «يرحب» بالحوثيين بال سالح ...وبال بن عمر
تـبــاطــأت وتـيــرة الـحــراك الدبلوماسي
املواكب للعدوان السعودي على اليمن
ملصلحة تـســارع األح ــداث على الخط
ركود على هذا
السياسي الداخلي ،بعد
ٍ
امل ـس ـتــوى ،اسـتـمــر مـنــذ تــدويــل األزم ــة
وبــدء الـعــدوان قبل ثالثة أسابيع .بدأ
رئيس الحكومة اليمنية ،خالد بحاح،
بــاحـتــال املشهد الــرسـمــي ،حيث قدم
ي ـ ــوم أم ـ ــس خ ـط ــاب ــا أكـ ـث ــر ت ـق ــدم ــا عــن
املـعـهــود مــن قبل فــريــق الــرئـيــس الفار
عبد ربه هادي ،حني أكد أن الحوثيني
هم «جــزء من النسيج اليمني» ،وذلك
بــال ـتــزامــن م ــع إع ـ ــان ج ـم ــال ب ــن عمر
تقديم استقالته ،فــي مــا يشبه إعــان
نهاية مرحلة سياسية داخلية ،اتهمت
خاللها دول الخليج املبعوث الدولي
بـ«التواطؤ مع الحوثيني».
وفـيـمــا أف ــادت املـعـلــومــات ب ــأن طـهــران
تتلقى اتصاالت وعروضًا بالوساطات
مــن دول إســامـيــة م ـت ـعــددة ،طـفــا إلــى
ال ـس ـطــح أم ــس إعـ ــان انــدون ـي ـس ـيــا ّ أن
م ـن ـظ ـمــة الـ ـتـ ـع ــاون اإلس ـ ــام ـ ــي حــثــت
ج ــاك ــرت ــا ع ـل ــى الـ ـت ــوس ــط فـ ــي األزم ـ ــة
اليمنية .وذكــر متحدث باسم مجلس
ال ـ ـ ــوزراء اإلن ــدون ـي ـس ــي أن س ـف ــراء من
منظمة ال ـت ـعــاون قــد ع ـبــروا أم ــس عن
أملهم بأن تساهم إندونيسيا في حل
مشكلة اليمن.
والحــت يــوم أمــس بــارقــة أمــل خجولة
ب ـع ــد ال ـك ـشــف ع ــن مـ ـب ــادرة سـيــاسـيــة
جديدة قدمها وزير الخارجية السابق
أبــو بكر الـقــربــي فــي جيبوتي ،داعيًا
إياها الستضافة الحوار بني املوالني
ل ـ ـهـ ــادي و«أنـ ـ ـص ـ ــار ال ـ ـلـ ــه» واملـ ــوالـ ــن
للرئيس السابق علي عبدالله صالح،
ّ
ـث ع ــن م ــواف ـق ــة أطـ ــراف
ف ــي ظـ ــل ح ــدي ـ ٍ
وقت
األزمة على محتوى املبادرة ،في ٍ
ي ـن ـصـ ّـب ف ـيــه ت ـعــويــل ال ـت ـحــالــف على
امليدان في حسم املعركة ملصلحتهم،
وتحديدًا في حضرموت ،حيث يتابع
تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة» هـجــومــه إلسـقــاط
املحافظة التي تعادل مساحتها ثلث
م ـس ــاح ــة ال ـي ـم ــن ،وت ـض ــم أهـ ــم ح ـقــول
النفط والغاز ،إضافة إلى حدودها مع
السعودية.
ّ
ف ــي هـ ــذا الـ ــوقـ ــت ،شـ ــن وزيـ ـ ــر ال ــدف ــاع
االيراني ،حسني دهقان ،هجومًا الذعًا
على السعودية التي ّ
حملها املسؤولية
عـ ــن ال ـ ـنـ ــزاعـ ــات الـ ــدمـ ــويـ ــة امل ـش ـت ـع ـلــة
ف ــي عـ ــدد م ــن دول الـ ـش ــرق االوسـ ـ ــط،
ومـتـهـمــا إيــاهــا بـتـمــويــل املـجـمــوعــات

اإلره ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي تـ ـل ــك الـ ـ ـ ـ ـ ــدول .وق ـ ــال
ده ـقــان ،مــن مــوسـكــو ،إن «الـسـعــوديــة
والــواليــات املتحدة وإســرائـيــل ،كانت
وال تزال ترعى املجموعات اإلرهابية،
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان وامل ـن ـط ـق ــة ال ـعــرب ـيــة
وش ـم ــال أفــري ـق ـيــا وش ـم ــال ال ـق ــوق ــاز»،
مــؤك ـدًا «أن ال ــدول ال ـثــاث تعمل على
زعزعة استقرار األوضــاع في مناطق
عـ ــدة ،م ــن خ ــال رعــايـتـهــا وتـمــويـلـهــا
ً
للمجموعات اإلرهــابـيــة ،وص ــوال إلى
تحقيق أهداف جيوسياسية» .وأشار
دهقان إلى أن الرياض تفقد بسلوكها
هذا احترام الدول اإلسالمية والعالم،
وهــي «لــن تنجح في الــوصــول إلــى ما
تهدف إليه بتلك األساليب».
م ــن ج ـه ـتــه ،ورغ ـ ــم ت ـع ـب ـيــره ع ــن أمـلــه
ب ـع ــدم ال ـل ـج ــوء إلـ ــى عـمـلـيــة ب ــري ــة في
بلده ،ال سيما بعد اإلعالن عن مناورة
سعودية ـ مصرية مرتقبة ،أبقى بحاح
على السقف املرفوع لشروط الوصول
إلى أي حل سياسي في اليمن ،حيث
جدد اشتراط وقف القتال ،خصوصًا
فــي عــدن ،قبل الحديث عــن أي عملية
س ـ ــام .وفـ ــي مــؤت ـمــر ص ـحــافــي عـقــده
ف ــي ال ــري ــاض ،ه ــو األول لـبـحــاح بعد
تعيينه نائبًا للرئيس من قبل هادي،
دع ــا ق ــوات الـجـيــش اليمني «املــوالـيــة
لـ ـل ــرئـ ـي ــس ال ـ ـسـ ــابـ ــق ع ـ ـلـ ــي ع ـب ــدال ـل ــه
ص ــال ــح وامل ـت ـح ــال ـف ــة م ــع ال ـحــوث ـيــن»
إلــى االلتحاق بـ«الشرعية» .وأكــد أنه
سيقود حكومة مصغرة من الرياض،
وستكون األوضاع اإلنسانية األولوية
الـ ـقـ ـص ــوى ب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـ ــى ح ـكــوم ـتــه
ّ
ال ـت ــي شــك ـلــت لـجـنــة وط ـن ـيــة لــإغــاثــة
ل ــاهـ ـتـ ـم ــام ب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـجـ ــانـ ــب .وأش ـ ـ ــار
بحاح الذي ّ
يعول عليه في أي عملية
س ـيــاس ـيــة م ـق ـب ـلــة ،ل ـك ــون ــه شـخـصـيــة
مـقـبــولــة م ــن مـعـظــم ال ـق ــوى الـيـمـنـيــة،
إلى أن الحوثيني هم جزء من النسيج
ّ
«نرحب
االجتماعي في اليمن ،مضيفًا
بكل من يرمي السالح منهم ويتحول
ملكون سياسي».
وبـعــد ازديـ ــاد االت ـهــامــات والـضـغــوط
الخليجية عليه فــي اآلون ــة األخ ـيــرة،
قـ ــدم م ـب ـع ــوث األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة لـلـيـمــن
جـ ـم ــال بـ ــن ع ـم ــر اس ـت ـق ــال ـت ــه ،ب ـعــدمــا
أش ــرف عـلــى الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة في
اليمن مــن عــام  ،2011على أن يخلفه
في منصبه رئيس بعثة األمم املتحدة
مل ـكــاف ـحــة مـ ــرض إيـ ـب ــوال امل ــوري ـت ــان ــي
اسماعيل ولد شيخ أحمد.

أكاديميون أميركيون وبريطانيون يدينون العدوان
أصدرت مجموعة أكاديميني أميركيني وبريطانيني بيانًا أدانوا فيه العدوان على اليمن،
مبينني أن العملية العسكرية السعودية تخالف القانون الدولي .وقال األكاديميون إن «الهجوم
السعودي العسكري ،املدعوم من دول الخليج (باستثناء ُعمان) ومصر واألردن والسودان
واململكة املتحدة ،وخاصة من الواليات املتحدة ،يدخل أسبوعه الثالث بقصف وحصار
اليمن» ،مؤكدين أن هذه الحملة العسكرية «غير قانونية طبقًا للقانون الدولي ،فأي من الدول
املشاركة ليست في حالة الدفاع عن النفس ،فيما لم ُيصدر مجلس األمن أي قرار تحت
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة».
وانتقل البيان إلى تعداد أهداف الحملة «التي من بينها املدارس والبيوت ومخيمات الالجئني
وشبكات املياه وصوامع الحبوب ومصانع الغذاء» ،مضيفًا إن من شأن ذلك أن يسبب «الضرر
املهول لليمنيني العاديني ،وخاصة في ظل انعدام إمكانية إدخال الغذاء أو الدواء إلى البالد».
وأشار املوقعون على البيان*إلى أن اليمن هي الدولة العربية األفقر من حيث معدل الدخل
للفرد ،لكنها «غنية بالتعدد الثقافي والتقاليد الديموقراطية ...عوضًا عن املساهمة في تدمير
البالد ،فاألجدر بالواليات املتحدة واململكة املتحدة دعم إصدار قانون عن مجلس األمن يطلب
الوقف الفوري وغير املشروط إلطالق النار ،ثم استعمال نفوذهما الدبلوماسي لتحصني
سيادة اليمن واستقالله».
وختموا بالقول إنهم بصفتهم خبراء يعون تمامًا االنقسامات الداخلية في املجتمع اليمني،
«لكننا نعتبر أنه يجدر السماح لليمنيني أنفسهم بأن يتفاوضوا حول تسوية سياسية».
(األخبار)

¶ الموقعون:

روبرت بوروز ،جامعة واشنطن ـ ستيف كايتون ،جامعة هارفرد ـ شيال كارابيكو ،جامعة
ريتشموند ـ بول دريش ،جامعة أوكسفورد ـ ـ نجم حيدر ،معهد بارنارد ـ ـ هيلني الكنر ـ آن
مينيلي ،جامعة ترنت ـ برينكلي ميسيك ،جامعة كولومبيا ـ فالغ ميلر ،جامعة كاليفورنيا
ـ مارثا موندي ،جامعة لندن لالقتصاد ـ ثانوس بيتوريس ،جامعة لندن ـ ـ لوسني تامينيان،
مؤسسة األبحاث األكاديمية األميركية في العراق ـ غابرييل فون بروك ،جامعة لندن ـ جانيت
واتسون ،جامعة ليدز ـ ليزا ويدين ،جامعة شيكاغو ـ شيالغ وير ـ جون ويليس ،جامعة
كولورادو ـ ستايسي فيلبريك ياداف ،كلية هوبارت ووليام سميث ـ سامي زبيدة ،كلية
بيركبك ،لندن.

ّ
حمل وزير الدفاع اإليراني
السعودية مسؤولية النزاعات
الدموية في المنطقة
وأش ـ ـ ــار دي ـب ـل ــوم ــاس ـي ــون إل ـ ــى أن بــن
عمر تعرض خالل األسابيع املاضية
الن ـت ـق ــادات ح ـ ــادة م ــن أن ـص ــار ه ــادي
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائـ ــه ف ـ ـ ــي مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـي ـ ـجـ ــي ،خـ ـ ـص ـ ــوص ـ ــا مـ ـ ــن ق ـب ــل
الـ ـسـ ـع ــودي ــة .وت ـت ـه ـمــه دول الـخـلـيــج

بأنه «خــدع مــن قبل الحوثيني الذين
انـ ـخ ــرط ــوا ف ــي مـ ـح ــادث ــات س ـ ــام مــع
مواصلة هجومهم على األرض».
مــن جـهــة أخ ــرى ،أنـهــى الـقــربــي زي ــارة
ل ـ ــم يـ ـعـ ـل ــن عـ ـنـ ـه ــا لـ ـجـ ـيـ ـب ــوت ــي ،ط ــرح
خ ــال ـه ــا م ـ ـبـ ــادرة إلنـ ـه ــاء األزم ـ ـ ــة فــي
بـ ــاده والـ ـع ــودة إل ــى ط ــاول ــة ال ـح ــوار،
ً
قـبــل أن يـتــوجــه إل ــى جــولــةٍ تـضــم كــا
من واشنطن وموسكو ولندن .وفيما
ل ــم ي ـتــم ال ـك ـشــف ع ــن ب ـن ــود املـ ـب ــادرة،
تـ ـضـ ـمـ ـن ــت اق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــا ب ــاسـ ـتـ ـض ــاف ــة
ج ـي ـبــوتــي أو سـلـطـنــة ع ـم ــان ال ـح ــوار
الـيـمـنــي .وقــالــت م ـص ــادر إن الـتـحــرك
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـقـ ـ ــوده الـ ـ ـق ـ ــرب ـ ــي ،مـ ـ ــن خـ ــال

م ـب ــادرت ــه ،وج ــد مــواف ـقــة مـبــدئـيــة من
صالح والحوثيني وهادي.
وع ـل ــى امل ـس ـت ــوى املـ ـي ــدان ــي ،اسـتــولــى
تـنـظـيــم «الـ ـق ــاع ــدة» ،ي ــوم أمـ ــس ،على
مطار الريان الدولي في املكال ،كبرى
مـ ــدن م ـحــاف ـظــة ح ـض ــرم ــوت (ج ـن ــوب
ش ـ ــرق ال ـ ـي ـ ـمـ ــن) .وقـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول إن
«ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـع ـس ـكــريــة امل ـك ـل ـفــة بــأمــن
امل ـط ــار انـسـحـبــت م ــن دون م ـقــاومــة».
ك ــذل ــك ت ـش ـه ــد م ــديـ ـن ــة تـ ـع ــز (وسـ ـ ــط)
اشتباكات داخلها وحولها ،اندلعت
ب ـ ــن الـ ـجـ ـي ــش «ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة»
واملجموعات املسلحة املوالية لهادي.
وكــان «الـقــاعــدة» قد سيطر على مركز
م ـحــاف ـظــة ح ـض ــرم ــوت ،املـ ـك ــا ،نـهــايــة
ال ـش ـهــر امل ــاض ــي .وأش ـ ــار املـ ـص ــدر فــي
حديثه إلى «األخبار» إلى أن السلطات
الـسـعــوديــة تكفلت بـتـمــويــل وتسليح
عناصر التنظيم ،كاشفًا أن عدد هؤالء
وصل إلى ما يقارب ثمانية آالف شاب.
وأشار إلى أن املكال تشهد فوضى غير
مسبوقة في ظل سيطرة القاعدة على
ك ــل ش ــيء حـتــى دار ال ــرئ ــاس ــة .أم ــا في
تـعــز ،فــإن ال ـلــواء  35مــن الـجـيــش الــذي
سبق أن أعـلــن والئ ــه لـهــادي ،استسلم
في نهاية األمر نتيجة لوساطات تمت
اثر محاصرته في قواعده.
وف ـي ـم ــا ال يـ ـ ــزال م ـس ـقــط رأس ه ــادي
فــي ابــن املـكــان الوحيد فــي املحافظة
خــارج سيطرة «أنصار الله» ،تستمر
ف ــي م ـ ــأرب االش ـت ـب ــاك ــات وسـ ــط تـقــدم
متسارع للجيش و«اللجان الشعبية».
وتفيد املعلومات بــأن هـنــاك مقاومة
شديدة من مجموعات «القاعدة» في
املـحــافـظــة .وي ــرى خـبــراء وعسكريون
أن الحسم العسكري في مأرب يعتبر
ب ـم ـثــابــة ال ـ ــرد الـ ـق ــوي ع ـلــى الـ ـع ــدوان،
خ ـص ــوص ــا أن مـ ـ ــأرب س ـت ـض ــاف إل ــى
ش ـ ـبـ ــوة ف ـ ــي م ـ ـحـ ــاصـ ــرة حـ ـض ــرم ــوت
وعــزل ـهــا ع ــن بـقـيــة ال ـي ـمــن ،وبــالـتــالــي
إمكانية إفـشــال مخطط إع ــادة هــادي
أو بحاح إلى املكال.
على صعيد عمليات العدوان ،تواصل
قصف محافظات اليمن ،مرتكبًا خالل
ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن مـ ـج ــازر ج ــدي ــدة
بـحــق املــدن ـيــن .وكــانــت ال ـطــائــرات قد
استهدفت ليل أول مــن أمــس الـشــارع
ال ـعــام فــي مــديـنــة ح ــوث (ص ـع ــدة) ،ما
أدى إلــى سقوط  35شهيدًا وعشرات
الجرحى.
(األخبار ،األناضول ،رويترز ،أ ف ب)
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العراق

األنبار «ال تثق» بأميركا والتحالف ...وتضارب حول الرمادي
استمر تنظيم «داعش» في
التقدم في محافظة األنبار،
فارضًا واقعًا ميدانيًا صعبًا
على الجيش العراقي .وفيما
توالت الدعوات لـ«الحشد
الشعبي» بالتدخل منعًا من
تفاقم الوضع ،إال أن «الحشد»
ال يزال ينتظر قرارًا رسميًا من
رئيس الحكومة للتدخل
بغداد ـ محمد شفيق
ل ـل ـيــوم ال ـث ــان ــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ال ي ــزال
الغموض والضبابية يكتنفان الوضع
فــي مـحــافـظــة األن ـب ــار بـعــد ت ـقــدم الفــت
لتنظيم «داع ــش» في مدينة الــرمــادي،
مــركــز امل ـحــاف ـظــة ،تـمـثــل ف ــي سـيـطــرتــه
ع ـ ـلـ ــى م ـ ـنـ ــاطـ ــق مـ ـهـ ـم ــة ك ــالـ ـسـ ـج ــاري ــة
وال ـصــوف ـيــة وال ـبــوغــانــم وال ـبــو ســودة
والبو محل وغيرها ،في ظل استمرار
امل ـ ـنـ ــاشـ ــدات واالسـ ـتـ ـغ ــاث ــات مـ ــن قـبــل
األه ــال ــي ال ــذي ــن ب ـ ــدأوا بـعـمـلـيــة ن ــزوح
كبيرة باتجاه العاصمة بغداد واملدن
اآلم ـن ــة ،وال ـق ـي ــادات األم ـن ـيــة والـجـنــود
الذين أصبحوا في وضع يرثى له.
السلطات الرسمية العراقية فندت كافة
الروايات للمصادر األمنية والحكومة
املحلية في األنـبــار ،حيث أصـ ّـرت على
أن الوضع مسيطر عليه في الرمادي،
م ـع ـتــرفــة ف ــي ن ـف ــس ال ــوق ــت بـسـيـطــرة
«داع ــش» عـلــى مـنــاطــق مـحــاذيــة وتقع
في أطراف الرمادي.
الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة امل ـش ـت ــرك ــة،
العميد سـعــد مـعــن ،قــال إن «الــرمــادي
بالكامل تحت سيطرة القوات األمنية
الـ ـع ــراقـ ـي ــة» ،مـبـيـنــا أن «مـ ــا ت ـ ــردد عــن
سيطرة تنظيم داعــش اإلرهــابــي على
مـنــاطــق ف ــي ال ــرم ــادي غـيــر دق ـي ــق ،ألن
امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي س ـي ـطــر عـلـيـهــا داع ــش
جــزئ ـيــا ت ـقــع ف ــي أطـ ـ ــراف الـ ــرمـ ــادي أو
محاذية لها».
م ـعــن ك ـشــف ع ــن «اسـ ـتـ ـع ــدادات أمـنـيــة

وعـسـكــريــة مكثفة تـجــري حــالـيــا لشن
ع ـم ـل ـيــة ع ـس ـك ــري ــة ك ـب ـي ــرة الس ـت ـع ــادة
املناطق التي تمكن داعش من السيطرة
عليها في وقت سابق» ،متهمًا «جهات
م ـغــرضــة ووس ــائ ــل االع ـ ــام بـمـحــاولــة
إسقاط الرمادي إعالميًا».
ّ
ل ـك ــن م ـص ــدرًا أم ـن ـيــا ن ـفــى تـصــريـحــات
الناطق باسم وزارة الداخلية ،مؤكدًا
أن «داعـ ـ ـ ـ ـ ــش يـ ـسـ ـيـ ـط ــر ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـجـ ــزء
الشرقي بالكامل مــن الــرمــادي ،وأكثر
مــن  ٪٧٠مــن الـجــزء الـغــربــي» ،مضيفًا
أن «داعـ ـ ـ ـ ــش يـ ـ ـح ـ ــاول فـ ـت ــح ج ـب ـه ـتــن
جديدتني باتجاه مقر قـيــادة عمليات
األنـ ـب ــار وم ــرك ــز امل ـبــانــي الـحـكــومـيــة».
فــي هــذه األث ـنــاء ،أبلغ ضابط موجود
في الــرمــادي «األخـبــار» أن الوضع في
املدينة يزداد سوءًا في ظل حالة يرثى
لـلـجـنــود وأب ـن ــاء الـعـشــائــر املـســانــديــن
ل ـل ـق ــوات ال ـع ـس ـكــريــة م ــن ن ـف ــاد الـعـتــاد
وقلة التسليح والتجهيز ونقص كبير
ضــابــط
فــي املـ ــواد ال ـغــذائ ـيــة .ويــؤكــد الـ ّ
أن بـعــض الـضـبــاط وال ـج ـنــود فــضـلــوا
الجلوس ووضع سالحهم جانبًا بعد
ن ـف ــاد ذخ ـي ــرت ـه ــم الن ـت ـظ ــار مـصـيــرهــم
«بـ ـسـ ـب ــب خـ ـ ـ ــذالن ح ـك ــوم ـت ــي األن ـ ـبـ ــار
وب ـغ ــداد لـهــم وع ــدم دع ـم ـهــم» ،مضيفًا
«نـ ـح ــن ن ـش ــاه ــد اآلن ع ـن ــاص ــر داع ــش
أمــامـنــا يتنقلون بــن محلة وأخ ــرى».
ووس ــط ت ـســارع األح ـ ــداث فــي املــديـنــة،
أكــد رئـيــس الحكومة حـيــدر الـعـبــادي،
ف ــي رس ــال ــة م ـب ــاش ــرة أله ــال ــي األن ـب ــار
خ ــال ل ـقــائــه بــال ـجــال ـيــة ال ـعــراق ـيــة في
أم ـيــركــا ،أن الـحـكــومــة ل ــن تـتـخـلــى عن
«أه ــال ــي ال ــرم ــادي وحــدي ـثــة وعــامــريــة
ال ـف ـل ــوج ــة واملـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي ص ـم ــدت»،
م ـش ــددًا ع ـلــى أن «االن ـت ـص ــار سـيـكــون
للعراق والـعــراقـيــن» .لكن العبادي لم
ً
ي ـبـ ُـد مـتـفــائــا ب ـشــأن ت ـس ــارع األح ــداث
وازديـ ــاد حــدة املــواجـهــة مــع «داع ــش»،
مشيرًا إلــى أن «داع ــش» ال يــزال يظهر
ص ـم ــودًا وق ـ ــدرة ك ـب ـيــرة ع ـلــى امل ـن ــاورة
«إنهم عقائديون ...وفــي وضــع متأزم.
ً
ولهذا هم يظهرون قتاال شرسًا».
وأق ـ ـ ـ ـ ّـر ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي بـ ـ ــأن املـ ـع ــرك ــة األهـ ــم
ل ـل ـع ــراق ،وه ــي اس ـت ـع ــادة امل ــوص ــل ،ال
ي ـ ــزال أم ــام ـه ــا أشـ ـه ــر ،ولـ ــن ت ـح ــدث إال
ب ـعــد ش ـهــر رم ـض ــان الـ ــذي يـنـتـهــي في
مـنـتـصــف ت ـم ــوز امل ـق ـبــل .ف ــي ظ ــل ذل ــك،

تبقى قــوات «الحشد الشعبي» سيدة
امل ــوق ــف الـ ـت ــي ي ـن ـظــر إل ـي ـه ــا الـجـمـيــع
عـلــى أنـهــا ال ـق ــادرة عـلــى قـلــب املــوازيــن
وتغيير املعادلة على األرض .لكن ماذا
يمنع دخولها لألنبار ،خصوصًا بعد
امل ــرون ــة ال ـتــي أب ــداه ــا حـتــى مـعــارضــو
دخ ــول «الـحـشــد»؟ رئـيــس لجنة األمــن
والـ ــدفـ ــاع ،ح ــاك ــم ال ــزامـ ـل ــي ،قـ ــال خــال
ج ـل ـس ــة ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ال ـ ـعـ ــراقـ ــي أمـ ـ ــس إن
«دخـ ــول الـحـشــد الـشـعـبــي إل ــى األنـبــار
ب ـحــاجــة إلـ ــى ق ـ ــرار س ـيــاســي وت ــواف ــق
بني سياسيي األنـبــار» ،مشيرًا إلــى أن
«قيادة العمليات املشتركة أعلنت فتح
ال ـطــريــق بـيـنـهــا وب ــن ق ـي ــادة الـشــرطــة
وإي ـص ــال إم ـ ــدادات عـسـكــريــة وغــذائـيــة
إلى الرمادي».
إال أن م ـصــدرًا فــي «الـحـشــد الشعبي»
شـ ــدد ع ـل ــى أن قـ ـ ــوات «الـ ـحـ ـش ــد» غـيــر
مـعـنـيــة ب ـمــواقــف ال ـس ـيــاس ـيــن ،وأن ـهــا
ت ــأت ـم ــر ب ــأم ــرة ال ـق ــائ ــد الـ ـع ــام ل ـل ـقــوات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ح ـي ــدر
الـعـبــادي .وأض ــاف املـصــدر فــي حديثه
إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن ـ ــه «كـ ـث ــر ال ـح ــدي ــث
خ ــال األيـ ــام وال ـس ــاع ــات املــاض ـيــة عن
الحشد الشعبي واألنبار ،ونحن نؤكد
م ــن جــديــد أن ـنــا نـنـتـظــر أوام ـ ــر الـقــائــد

العام للقوات املسلحة حيدر العبادي
للتحرك».
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس «إس ـ ـنـ ــاد ال ـف ـل ــوج ــة»،
الـشـيــخ عـبــد الــرح ـمــن ال ـن ـم ــراوي ،قــال
فــي حــديــث إل ــى «األخ ـب ــار»« :ال نــراهــن
على أمـيــركــا وتحالفها .نــريــد الحشد
ال ـش ـع ـب ــي ونـ ـ ّ
ـرحـ ــب بـ ــه فـ ــي األن ـ ـبـ ــار»،
ً
مـحـ ّـمــا «السياسيني واملـســؤولــن في

«الحشد الشعبي» وقوات
محلية سينفذان عملية مشتركة
لتحرير مصفاة بيجي
املـحــافـظــة مـســؤولـيــة ت ــده ــور أوض ــاع
األنـ ـ ـب ـ ــار م ـن ــذ ع ـ ــام وسـ ـيـ ـط ــرة داعـ ــش
ع ـل ــى ب ـع ــض امل ـ ـنـ ــاطـ ــق» .فـ ــي غ ـضــون
ذل ـ ــك ،اس ـت ـب ـعــد ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
الــدفــاع األمـيــركـيــة ،الكولونيل ستيف
وارن ،سـيـطــرة تـنـظـيــم «داع ـ ــش» على
مدينة الــرمــادي ،معلنًا تكثيف غــارات
التحالف الدولي في محافظة األنبار.
وق ــد س ــارع ــت ق ـي ــادة ع ـم ـل ـيــات ب ـغــداد
أم ــس إل ــى تشكيل لـجـنــة مـشـتــركــة مع
الـحـكــومــة املـحـلـيــة فــي ب ـغ ــداد لتهيئة

استعدادات عسكرية مكثفة تجري حاليًا لشن عملية كبيرة الستعادة المناطق المحتلة في األنبار(أ ف ب)

أماكن للعوائل النازحة من األنبار إلى
ب ـغ ــداد ،حـيــث أك ــد مـصــدر فــي الـقـيــادة
لـ«األخبار» دخول أكثر من  3000نازح
إل ــى ال ـعــاص ـمــة ،وتـخـصـيــص مـكــانــن
إليــوائـهـمــا واستيعابهما فــي جنوب
وشمال بغداد .املصدر أفاد بأن «قرارًا
ص ــدر سـمــح لـلـنــازحــن بــالـسـكــن عند
أق ــارب ـه ــم ف ــي بـ ـغ ــداد شــري ـطــة أن يـتــم
كـفــالـتـهــم ،خـشـيــة تـسـلــل أو انــدســاس
عناصر مــن داعــش مطلوبني للقضاء
ً
بـ ـيـ ـنـ ـه ــم» .ش ـ ـ ـمـ ـ ــاال ،ال ت ـ ـ ـ ــزال األن ـ ـبـ ــاء
تتضارب بشأن مصير مصفاة بيجي،
إح ــدى أه ــم وأك ـب ــر امل ـصــافــي النفطية
في البالد ،حيث أكد وزير النفط عادل
ع ـبــد املـ ـه ــدي أن املـ ـئ ــات م ــن مـسـلـحــي
«داع ـ ـ ـ ـ ــش» مـ ــا زال ـ ـ ـ ــوا مـ ــوجـ ــوديـ ــن فــي
أج ــزاء مــن املصفاة البالغة مساحتها
 20كلم مربعًا ،وذلــك بعد ســاعــات من
ت ـص ــري ـح ــات مل ـس ــؤول ــن م ـح ـل ـيــن فــي
املحافظة أك ــدوا فيها تحرير املصفاة
بالكامل واستعادة السيطرة عليها.
ف ــي تـلــك األثـ ـن ــاء ،أك ــد م ـس ــؤول محلي
رف ـي ــع ف ــي م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن أن
«داع ـ ـ ــش ي ـس ـي ـطــر ف ـع ـل ـيــا ع ـل ــى أجـ ــزاء
ليست بالقليلة مــن املـصـفــاة ويتقدم
ب ــات ـج ــاه أج ـ ــزاء أخـ ــرى م ـن ـهــا .وال ـق ــوة
املكلفة بحمايتها أصبحت فــي حالة
دف ـ ـ ــاع» .وي ـش ـيــر املـ ـس ــؤول ف ــي حــديــث
إلــى «األخ ـبــار» إلــى أن «الـقــوة املدافعة
تنتظر وص ــول ت ـعــزيــزات وقـ ــوات إلــى
املصفاة لدحر عناصر داعش».
وك ـشــف امل ـس ــؤول امل ــوج ــود فــي إحــدى
مناطق صــاح الدين املستقرة نسبيًا
أن «م ـج ـل ــس م ـحــاف ـظــة صـ ــاح ال ــدي ــن
يـتـبــاحــث م ــع ب ـعــض ف ـصــائــل الـحـشــد
الشعبي ويجري معهم تنسيقًا لتنفيذ
عملية عسكرية باتجاه قضاء بيجي
ً
وصوال إلى املصفاة ،واتفقنا على يوم
التنفيذ» ،وذلــك بعد أيــام مــن مطالبة
املجلس بخروج «الحشد» بعد اتهامه
بــارتـكــاب انـتـهــاكــات وتنفيذ عمليات
حرق وسلب ونهب.
املـ ـس ــؤول ن ـف ـســه أكـ ــد أن «ال ـت ـع ــزي ــزات
ال ـع ـس ـكــريــة ت ـص ــل ت ـب ــاع ــا إلـ ــى بـيـجــي
وصالح الدين ،وأثمرت خالل اليومني
امل ــاضـ ـي ــن ت ـح ــري ــر م ـب ـن ــى ال ـح ـكــومــة
ّ
(القائمقامية)
املحلية في قضاء بيجي
وبعض األحياء املحيطة به».

مصر

حينما تهتف الشرطة« :يسقط يسقط حكم العسكر»!
القاهرة ـ أحمد سليمان ،رانيا العبد
بعيدًا عن التصريحات الرسمية املتكررة من وزارة الداخلية
والجيش حول فردية الصدامات املتكررة بني أفرادهما
ومنتسبيهما ،وتحميلها على ضغوط العمل على قوات
الطرفني ،فإن تكرار حوادث الصدام بينهما يشي بوجود
خالفات مكتومة بينهما وراءها فرض الهيمنة على
الساحة الداخلية.
فمنذ عودة الجيش إلى صدارة املشهد عقب  28كانون
الثاني  ،2011وترسيخ وجوده بعد  30حزيران ،2013
تم رصد حاالت متكررة للصدام املتصاعد بني الطرفني،
وآخرها ما جرى في املنوفية حينما حدث خالف بني
أمني شرطة (درجة وظيفية في الداخلية تخلف الضابط
وتسبق العسكري وتحمل على عاتقها العبء األكبر
من العمل) ،وضابط «طيار حربي» (أصحاب هذه الرتبة
يتمتعون بمكانة خاصة في املجتمع أو حتى داخل القوات
املسلحة سببها انتساب الرئيس األسبق حسني مبارك
إلى الطيارين).
وقد رفض الطيار طلب أمني الشرطة إعطاءه رخصة القيادة
ليندلع عراك بينهما ،ما دفع الطيار إلى االستعانة بالشرطة
العسكرية التي ّ
طوقت مبنى قسم الشرطة ملحاولة القبض
على أمني الشرطة ،الذي تضامن زمالؤه معه وأغلقوا
القسم ورفضوا تسليمه ،بل سحبوا الخدمات املكلفني بها

في الشوارع ،قبل أن تتدخل القيادات املعنية ،ومنهم قائد
املنطقة املركزية العسكرية ،إلنهاء الخالف.
كذلك ،سبق ما جرى في املنوفية صدام آخر جرى بني
الطرفني في إمبابة في الجيزة ،إذ تطور بسرعة إلى درجة
تبادل إطالق الغاز املسيل للدموع بني الطرفني ،والصراخ
بهتافات «الداخلية بلطجية» مقابل «يسقط يسقط حكم
العسكر» ،كما تبعها عراك آخر بني ضابط بحرية في
اإلسكندرية وأمني شرطة في أحد األمكنة ،احتجز إثره
ضابط البحرية في قسم «املنتزه» قبل أن تذهب قوتان
من البحرية والشرطة العسكرية ملحاصرة القسم وتحرير
الضابط املحتجز.
محاولة تفسير أسباب التوتر بخالف الصراع على
مساحات الهيمنة والنفوذ الداخلي ،ترجع كما يبدو إلى
أن كال الفريقني ينظر إلى اآلخر على أنه صاحب فضل
عليه ،وخاصة في ما بعد « 30يونيو» ،في الوقت الذي
ينظر فيه بعضهم إلى أن الجيش سيقدم الشرطة كبش
فداء ويحاول تحميلها مسؤولية كل ما جرى من انتهاكات
عندما تستقر األوضاع في البالد .ويمكن الربط بسهولة
بني تصاعد الصدامات بني الطرفني وبدئها غالبًا من جانب
الشرطة ،والتأثير في الساحة الداخلية ّبعد تراجع هيبة
الجيش جراء الضربات املتكررة التي تلقاها في سيناء
على يد «والية سيناء» التي بايعت تنظيم «داعش» ،وهو
أمر ربما أغرى منتسبي «الداخلية» للتمدد بالقوة.

ولتنازع القوة والسلطات بني هذين الطرفني رغبة في أن
يكون كل منهما فوق الحساب ،وكذلك تؤثر فيه طبيعة
العالقة «النفسية» بني الشرطة والجيش ،وهي مسألة
خاصة بصراع السلطات خارج الرقابة الشعبية أو
البرملانية ،مع أن األصل كون االثنني يخضعان لرقابة
وإشراف البرملان الذي يمثل الشعب .وفي ظل خروجهما
من الرقابة وتمتعهما بسلطة مطلقة يفهم إطار التنازع
بينهما.
واآلن ،فإن مستقبل العالقة بني «الداخلية» والجيش وحدود
عالقتهما في النظام السياسي الجديد الجاري تشكيله
(بعد التحالف بني الطرفني في  30يونيو وتوحدهما
ملواجهة اإلخوان املسلمني) ،يبقى مرتبطًا بـ«حركة
الناس في الشارع» .وبعبارة أخرى ،فإن غياب التحركات
املناهضة للنظام وغياب ما يقلقه يبقيان املجال متاحًا
لتزايد الصراعات واستمرارها.
وقد تكون الصدامات املتكررة عنوانًا ملا يجري من
محاوالت إلعادة صياغة العالقة بني مؤسسات الدولة،
إذ إنه منذ عام  1952حتى  2011والنظام السياسي
املصري كان يخضع لسيطرة مؤسسة الرئاسة على
بقية مؤسسات الدولة ،ألن الرئيس كان يأتي من خلفية
عسكرية ،أما بعد إطاحة حسني مبارك وعهد املجلس
األعلى للقوات املسلحة ،والرئيس املعزول محمد مرسي،
أخذت مؤسسات الدولة فرصة من االستقاللية ،وهو ما

أدى إلى الخالفات التي حدثت أثناء صياغة الدستور في
 2012و ،2013على اعتبار أن تلك املؤسسات ال ترغب في
الخضوع لسلطة مركزية أقوى منها .أما ّ
التنبؤ بمستقبل
الصدام بني الطرفني فصار صعبًا ،ألن الواقع أنه من مرحلة
ما بعد سقوط مبارك في السلطات الثالث التي تعاقبت
على حكم مصر ،اكتسبت املؤسسات األمنية والعسكرية
استقاللية لم تكن تحلم بها .ومن الجيد اإلشارة إلى أن
أكبر املواجهات بني قوتي مصر العظميني كانت عام
 1986وعرفت بانتفاضة األمن املركزي ،إذ تظاهر أكثر
من  20ألف جندي من األمن املركزي في معسكر الجيزة
احتجاجًا على سوء أوضاعهم وتسرب شائعات عن
وجود قرار سري ّ
بمد سنوات الخدمة من ثالث إلى خمس،
فخرج الجنود إلى الشوارع وأحرقوا بعض املحال التجارية
والفنادق في شارع الهرم وقسم شرطة األهرام ،ما تسبب
في خسائر ّقدرت بعشرات املاليني من الجنيهات.
ّ
ولم يحل األمر آنذاك ،بعد استمرار حالة االنفالت ألسبوع
في القاهرة ،إال إعالن حظر التجوال وانتشار الجيش
في شوارع القاهرة ثم اعتقال عدد كبير من قوات األمن
ّ
املركزي ،بل شنت طائرات الهليكوبتر ضربات على
معسكراتهم بالصواريخ وحلقت فوق رؤوسهم منتظرة
األمر بقصفهم إذا حاول الجنود التوجه إلى مصر الجديدة
حيث القصر الجمهوري.
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تقرير

بوتين :الـ«إس  »300إليران عامل ردع على خلفية أحداث اليمن
أكــد الرئيس الــروســي فالديمير بوتني،
أمــس ،أن استعداد إيــران ومرونتها في
م ـحــاولــة ال ـتــوصــل إل ــى ح ــل م ــع ال ـغــرب
لألزمة املتعلقة ببرنامجها النووي ،كانا
الدافع وراء قراره تجديد عقد تسليمها
ن ـظــام «اس  »300لـلــدفــاع ال ـصــاروخــي،
في وقت ّ
عبر فيه وزيــر الدفاع اإليراني
حسني دهقان ،من موسكو ،عن أمله بأن
تـتــوصــل ب ــاده وال ـقــوى الـعــاملـيــة الست
إل ــى ات ـفــاق نـهــائــي ،فيما أعـلــن االتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي أن امل ـف ــاوض ــات ب ـشــأن املـلــف
النووي ،ستستأنف في  22و 23نيسان
في فيينا.
و«فـ ـ ــي مـ ــا ي ـخ ــص إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،ال ي ـه ـ ّـدد
ذلــك (تــوريــد «أس )»300-إسرائيل على
اإلط ـ ــاق ،ألن ـه ــا أس ـل ـحــة تـحـمــل طــابـعــا
دفــاع ـيــا بـحـتــا ،عـ ــاوة عـلــى ذلـ ــك ،فإننا
نرى أن توريد مثل هذه األسلحة يمثل
عامل ردع في الظروف التي تتبلور في
املنطقة ،وال سيما على خلفية األحداث
فــي ال ـي ـمــن» ،ق ــال الــرئ ـيــس ال ــروس ــي في
ل ـق ــاء تـلـفــزيــونــي س ـن ــوي يـتـلـقــى خــالــه
اتصاالت هاتفية من املواطنني ،مشيرًا
إلى أن هذا األمر دفع روسيا إلى اتخاذ

نتائج اللوتو اللبناني
4 39 38 36 20 7 5
ج ــرى م ـس ــاء أم ــس س ـحــب ال ـل ــوت ــو الـلـبـنــانــي
لــإصــدار الــرقــم  1290وج ــاءت النتيجة على
الشكل اآلتي:
األرقام الرابحة 5 :ـ ـ  7ـ ـ  20ـ ـ  36ـ ـ  38ـ ـ  39الرقم
اإلضافي4 :
¶ المرتبة األولى (ستة أرقام مطابقة):
ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية حسب املرتبة:
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة:
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
¶ المرتبة الثانية (خمسة أرقام
مع الرقم اإلضافي):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 107.135.785ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة1 :
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة:
 107.135.785ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة (خمسة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 46.961.730ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 15 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 3.130.782 :ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة (أربعة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 46.961.730ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 774 :شبكة.
ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل شبكة 60.674 :ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة (ثالثة أرقام مطابقة):
ـ ـ ـ قـيـمــة ال ـج ــوائ ــز اإلج ـمــال ـيــة ح ـســب املــرت ـبــة:
 104.192.000ل.ل.
ـ ـ عدد الشبكات الرابحة 13.024 :شبكة.
ـ ـ الجائزة لكل شبكة 8000 :ل.ل.
ـ ـ املبالغ املتراكمة للمرتبة األول ــى واملنقولة
للسحب املقبل 1.313.973.898 :ل.ل.

نتائج زيد
جرى مساء أمس سحب زيد رقم  1290وجاءت
النتيجة كاآلتي:
الرقم الرابح32873 :
¶ الجائزة األولى 75.000.000 :ل.ل.
ـ ـ ـ قيمة الجوائز اإلجمالية 75.000.000 :ل.ل.
ـ ـ ـ عدد األوراق الرابحة1 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية لكل ورقة 75.000.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم2873 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 900.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم873 :
¶ الجائزة اإلفرادية 90.000 :ل.ل.
¶ األوراق التي تنتهي بالرقم73 :
ـ ـ ـ الجائزة اإلفرادية 8.000 :ل.ل.
املبالغ املتراكمة للسحب املقبل:
 75.000.000ل.ل.

قــرار بتنفيذ صفقة «إس »300-مع هذا
البلد ،بعدما كانت قد علقتها عام .2010
وقــال« :اليوم يبدي الشركاء اإليرانيون
م ـ ــرون ـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ورغـ ـ ـب ـ ــة واضـ ـ ـح ـ ــة فــي
التوصل إلى حل وسط بشأن البرنامج
ال ـ ـنـ ــووي» ،داع ـي ــا إل ــى «تـشـجـيــع إي ــران
على التمسك بهذا املوقف» ،مضيفًا إنه
«بـعــد إح ــراز تـقــدم عـلــى املـســار الـنــووي
اإليراني ،وهو إيجابي كما هو واضح،
فإننا ال نرى أي سبب لالنفراد بمواصلة
الحظر» ،على تسليم أنظمة الصواريخ.
ويأتي كالم فالديمير بوتني غداة مقارنة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي بـنـيــامــن
نتنياهو إيران بأملانيا النازية .وعشية
الذكرى السبعني للمحرقة النازية ،قال
نتنياهو «مثلما أراد النازيون الهيمنة
ع ـل ــى الـ ـع ــال ــم مـ ــن خ ـ ــال الـ ـقـ ـض ــاء عـلــى
الشعب اليهودي ،فإن إيــران تسعى إلى
السيطرة على املنطقة (الشرق األوسط)
وإلى تدمير الدولة العبرية».
وت ـ ـسـ ــاءل ن ـت ـن ـيــاهــو ل ـ ــدى ت ـط ــرق ــه إل ــى
االتفاق اإلطار بني إيران والقوى الكبرى
ً
«هــل استخلص الـعــالــم فـعــا العبر من
م ــأس ــاة ال ـي ـه ــود ف ــي الـ ـق ــرن امل ــاض ــي؟»،

المفاوضات بشأن
الملف النووي ستستأنف
في  22و 23نيسان
في فيينا

ليجيب بنفسه «االت ـفــاق السيئ املوقع
مــع إي ــران يظهر أنــه لــم يتم استخالص
الدرس».
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه األثـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاء ،أوضـ ـ ـ ـ ـ ــح املـ ـكـ ـت ــب
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ل ــات ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي أن
القوى الكبرى وإيران «ستواصل العمل
م ــن أجـ ــل ح ــل ك ــام ــل لـلـقـضـيــة ال ـنــوويــة
اإليرانية يرتكز على االتفاق اإلطار الذي
تم التوصل إليه في الثاني من نيسان
فــي لـ ــوزان» .وأض ــاف إن الـلـقــاء سيعقد
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ــدي ــري ــن ال ـس ـيــاس ـيــن،
مشيرًا إلــى أن املناقشات ستبدأ بلقاء
بــن مـنــدوبــة االت ـحــاد األوروبـ ــي هيلغا
شـ ـمـ ـي ــت وم ـ ـسـ ــاعـ ــد وزي ـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
اإليــرانــي عباس عرقجي ،قبل «اجتماع
موسع للمديرين السياسيني ملجموعة
 1+5وإيـ ـ ـ ــران» .ك ـمــا ذك ــر أن ــه «بـ ـم ــوازاة
ذلـ ــك ،س ـيــواصــل ال ـخ ـبــراء عـمـلـهــم حــول
التفاصيل التقنية الضرورية الستكمال
العمل السياسي».
في سياق متصل ،قال دهقان ،في كلمة
أمام مؤتمر أمني في العاصمة الروسية
موسكو ،إن «االتهامات املوجهة إليران
سخيفة .نحن مستمرون فــي تعاوننا

م ــع ال ــوك ــال ــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ــذري ــة
ونعتقد أنـهــا ستساعدنا فــي التوصل
إلى اتفاق شامل».
وع ـل ــى هـ ــذا ال ـص ـع ـيــد ،أع ـل ـنــت الــوكــالــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـطــاقــة الـ ــذريـ ــة ،أمـ ـ ــس ،أن ـهــا
أج ـ ــرت «مـ ـح ــادث ــات بـ ـن ــاءة» م ــع إي ـ ــران،
ه ــذا األس ـب ــوع ،لـكــن لـيــس ه ـنــاك مؤشر
على حــدوث انفراجة بشأن جوانب من
بــرنــامـجـهــا الـ ـن ــووي ،ت ـقــول الــوكــالــة إن
إيران تقاعست عن التعامل معها بشكل
ك ــام ــل .وأوض ـ ـحـ ــت ال ــوك ــال ــة ،ف ــي ب ـيــان
مقتضب ،أنها أجرت محادثات فنية مع
مسؤولني إيرانيني في طهران ،األربعاء،
لكنها لم
تشر إلى تطورات كبيرة.
ووف ــق الــوكــالــة ،فـقــد «أجـ ــرى الـجــانـبــان
م ـ ـحـ ــادثـ ــات ب ـ ـنـ ــاءة بـ ـش ــأن اإلج ـ ــراء ي ـ ــن
العمليني قيد املناقشة» .وأضاف البيان
إن ال ــوك ــال ــة وإيـ ـ ــران «س ـت ــواص ــان هــذا
الـحــوار واتفقتا على االجـتـمــاع مجددًا
في املستقبل القريب».
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)
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أفقيا

 -1مــن أنـهــار لبنان –  -2مقياس بـحــري – مــاركــة س ـيــارات –  -3قلب الـثـمــرة – خنزير ب ـ ّـري –
اإلحسان –  -4من أهم وأكبر مدن فلسطني التاريخية تلقب بعروس البحر – مدينة سياحية
تونسية يــزورهــا قرابة املليون سائح سنويًا –  -5يضع البضاعة في األمــاكــن املـعـ ّـدة لها في
ُ
السفينة بطريقة تكفل سالمتها وسالمة غيرها من البضائع املشحونة – إحدى القارات – -6
ُ
للتفسير – خيار أو لفت ينقع بامللح والخل ممزوجًا باملاء – نوتة موسيقية –  -7مدينة يونانية
جار –  -9رخو باألجنبية – يقطع
– يكسو جلد الطيور –  -8مسكن الرهبان – عني ماء أو ماء ٍ
غربي ّ
ّ
الفيوم ومحمية طبيعية سياحية في
شريط اإلحتفال – قفز –  -10منخفض في مصر
قلب الصحراء املصرية

عموديًا
 -1أغنية لكوكب الشرق أم كلثوم –  -2دولة أفريقية عاصمتها مونروفيا – اسم موصول – -3
متشابهان – سن من أسنان الثوم – لطيف كثير ُ
الحب –  -4جرذ باألجنبية – شجر ينبت في
الرمل –  -5إناء كبير مستدير من نحاس ُيغسل فيه – عائلة أديب فلسطيني راحل من مؤلفاته
كتاب " رام الله قديمًا وحديثًا " –  -6حــرف عطف – رتبة دينية بــن األسـقــف والشماس عند
ّ
تلقب بأرض الكنانة –  -8مدينة
املسيحيني – خالف كثر –  -7مصابيح مضاءة – دولة عربية
ساحلية سياحية في شبه جزيرة القرم – إله مصري –  -9عال وانتفخ العجني بعد اختماره –
عاصمة أوروبية –  -10أول رئيس للبالد وأحد األباء املؤسسني للواليات املتحدة األميركية

أفقيا
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حل الشبكة 1974

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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مشاهير

حلول الشبكة السابقة

1

 -1ساحل العاج –  -2أماني – سيوه –  -3نسجد – حقل –  -4إنجيل – شر –  -5لفت – مداس – -6
ّ
جش –  -7اريانا – دبي –  -8داني – نو – ام – ّ -9
ورط – فايا –  -10رياض
في – مارن –

عموديًا
 -1سان سلفادور –  -2أمس – فيراري –  -3حاجات – ينطا –  -4لندن – ماي –  -5اي – ُجمان – رش
–  -6حيدران –  -7عسقالن – وفا – ّ -8أيل – آر –  -9جو – جباية –  -10هيروشيما

1
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نعوم
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1975
8
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9

10

أديب وشاعر لبناني من رواد الطباعة في لبنان ( .)1895-1840أنشأ املطبعة
الكلية وعهد اليه داود باشا املتصرف تنظيم مطبعة حكومية .له ديوان
شعري « أنيس الجليس»  = 11+9+3+6+5البواخر ■  = 10+4+2+1مختصر
الصحون الطائرة ■  = 8+7+4خيبة

حل الشبكة الماضية :غرازييال سيف

11

الجمعة  17نيسان  2015العدد 2568

إعالنات
◄ وفيات ►
ّسبحان ّالحي الذي ال يموت
إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمة الله تعالى املأسوف
عليه املرحوم

الحاج معروف حسن زيعور

يوارى الثرى في النجف األشرف
تقبل التعازي طيلة أيام األسبوع في
منزله الكائن مدخل بلدته عنقون
كما تقام ذكرى األسبوع في حسينية
بلدته عنقون يــوم األحــد الــواقــع فيه
 2015/4/19الساعة العاشرة صباحًا
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء
اآلسفون :آل زيعور وآل نجم وعموم
أهالي عنقون وحومني التحتا.

◄ ذكرى اسبوع ►
تـ ـ ـص ـ ــادف ي ـ ـ ــوم االح ـ ـ ـ ــد  19ن ـي ـس ــان
 2015ذكــرى مــرور اسبوع على وفاة
فقيدتنا الغالية املرحومة

الحاجة مريم خليل عثمان
(ام كريم رستم)

ارملة املرحوم عبد علي رستم
ابناؤها :الحاج كريم وعلي ومحمد
وحسن
بناتها :الحاجة فريال زوجة املحامي
حسني دكروب
الحاجة جميلة زوجة سمير فواز
الـحــاجــة زيـنــب زوج ــة ال ـحــاج سعيد
فواز
الحاجة فاطمة
ال ـحــاجــة روز زوجـ ــة ال ـح ــاج مــأمــون
خزعل
فتتلى آي مــن الــذكــر الـحـكـيــم ويـقــام
مجلس ع ــزاء حسيني عـلــى روحـهــا
الطاهرة في حسينية بلدتها تبنني
الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
للفقيدة الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلس ـف ــون آل ع ـث ـمــان ورس ـت ــم وف ــواز
ودكروب وخزعل وعموم اهالي بلدة
تبنني

غادر ولم يعد
غــادر العمالMOHAMMAD SUMON :
و MOHAMMAD MOINALو ISLAM
 NAYEEMو  ،RAHMAN SUMONمن
التابعية البنغالية من عند مخدومهم،
الرجاء ممن يعرف عنهم شيئًا االتصال
على الرقم  05/480535أو  03/312042أو
03/312043

إلعالناتكم الرسمية
واملبوبة والوفيات

◄ إعالنات رسمية ►
اعالن
ت ـع ـلــن وزارة امل ــال ـي ــة أنـ ـه ــا وضـ ـع ــت قـيــد
الـتـحـصـيــل جـ ــداول الـتـكـلـيــف األســاس ـيــة،
الـ ـص ــادرة بـضــريـبــة ال ــدخ ــل عـلــى األربـ ــاح
الـتـجــاريــة والصناعية وغـيــر الـتـجــاريــة ـ ـ
الـبــاب األول للمكلفني على اس ــاس الربح
امل ـقــدر فــي املصلحة املــالـيــة االقليمية في
محافظة النبطية عن ايرادات  2013تكليف
.2015
ان امل ـك ـل ـفــن اصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة ال ــذي ــن ال
يـ ـ ـس ـ ــددون الـ ـض ــريـ ـب ــة املـ ـت ــوجـ ـب ــة عـلـيـهــم
كاملة خالل مهلة شهرين من تاريخ نشر
ه ــذا االعـ ــان فــي ع ــدد ال ـجــريــدة الرسمية
ال ــذي سيصدر بـتــاريــخ  23نيسان ،2015
ي ـت ـعــرضــون ل ـغــرامــة ق ــدره ــا واحـ ــد بــاملـئــة
( )%1مــن م ـقــدار الـضــريـبــة عـلــى كــل شهر
ً
تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرًا كامال.
تـ ـب ــدأ م ـه ـل ــة االع ـ ـت ـ ــراض ع ـل ــى ال ـضــري ـبــة
امل ــذك ــورة املـ ـح ــددة بـشـهــريــن اع ـت ـب ــارًا من
ال ـي ــوم ال ـتــالــي ل ـتــاريــخ ن ـشــر ه ــذا االع ــان
أي فــي  24نـيـســان  2015وتنتهي فــي 24
حزيران  2015ضمنًا.
مع االشــارة الى انه يتوجب على املكلفني
بضريبة الدخل على اســاس الربح املقدر
ً
وعمال بأحكام املادتني  29و 30من القانون
رق ـ ــم  44تـ ــاريـ ــخ ( 2008/11/11ق ــان ــون
االجـ ـ ـ ــراءات ال ـضــري ـب ـيــة) م ـســك الـسـجــات
املـحــاسـبـيــة امل ـح ــددة بـمــوجــب ق ــرار وزي ــر
املالية رقم  1/453تاريخ .2009/4/22
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 730
إعالن مناقصة عمومية
تجري املصلحة الوطنية لنهر الليطاني
م ـنــاق ـصــة ع ـمــوم ـيــة وفـ ــق دف ـت ــر ال ـش ــروط
ال ـ ـخ ـ ــاص ل ـ ــ«ت ـ ـلـ ــزيـ ــم اع ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـ ــدراسـ ـ ــات
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ـت ـص ـم ـي ــم ال ـن ـه ــائ ــي لـســد
الـشــومــريــة (كـفــرصـيــر ســابـقــا) وملحقاته
ول ـل ـن ــاق ــل ال ــرئ ـي ـس ــي وإع ـ ـ ــداد الـ ــدراسـ ــات
األولـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـف ـص ـي ـل ـيــة ل ـل ـن ــاق ــل ال ـث ــان ــوي
وال ـخ ــزان ــات ال ـثــانــويــة لـتـطــويــر وتــوسـعــة
مشروع ري القاسمية» .يمكن االطالع على
مـلــف الـتـلــزيــم وتـسـلــم نـسـخــة عـنــه ضمن
ال ــدوام فــي مكتب مصلحة الـصـفـقــات في
ش .بـشــارة ال ـخــوري ،بناية غـنــاجــة ،ط ،4
لقاء شيك مصرفي باسم املصلحة بقيمة
مليون ليرة لبنانية  /1.000.000/ل.ل .أو
نقدًا إلى صندوقهاَّ .
تقدم العروض باليد
 12.00ظهرًا
إلى القلم املركزي حتى الساعة
ّ
من يوم الثالثاء  ،2015/07/28وتفض في
جلسة علنية الـســاعــة  10.00صباحًا من
اليوم التالي على العنوان اعاله.
املدير العام باإلنابة
املهندس عادل حوماني
التكليف 699
إعالن
تعلن بلدية بعلبك عن رغبتها في تلزيم
الــذبـحـيــة ال ـعــائــدة ل ـعــام  ،2015وذل ــك في
تـمــام الساعة الـعــاشــرة مــن قبل ظهر يوم
الخميس الــواقــع فيه  2015/5/7بطريقة
املزايدة العلنية.
على الــراغـبــن االش ـتــراك فــي هــذه املــزايــدة
الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى دار ال ـب ـل ــدي ــة ف ــي امل ــوع ــد
املحدد مصحوبني بالتأمني الالزم بقيمة
/10.000.000/ل.ل .ع ـشــرة مــايــن لـيــرة
لبنانية.

يمكن االطالع على دفتر الشروط الخاص
خالل الدوام الرسمي في مكتب أمانة السر
في البلدية.
مالحظة :الرجاء لصق طابع مالي بقيمة
/50.000/ل.ل .على طلب االشتراك.
رئيس بلدية بعلبك
الدكتور حمد حسن
إعالن
صادر عن محكمة املنية الشرعية السنية
ت ـط ــرح مـحـكـمــة امل ـن ـيــة ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة
للبيع باملزاد العلني حصة القاصر رغدة
عـلــي غـنـيــم ف ــي ال ـس ـيــارة ن ــوع مــرسـيــدس
باللوحة العمومية ذات الرقم /388409/و
البالغة قيمتها ثالثة ماليني وسبعمائة
وتسعة عشر الف ليرة لبنانية.
فـعـلــى م ــن يــرغــب بــال ـشــراء ال ـح ـضــور إلــى
م ـب ـنــى مـحـكـمــة امل ـن ـيــة ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة
م ـص ـح ــوب ــا ب ــال ـق ـي ـم ــة امل ـ ــذك ـ ــورة لـحـصــة
ال ـق ــاص ــر يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ف ــي 2015/4/28
الساعة الثانية عشرة إلجراء املزاد العلني
حسب األصول.
وكتب في 2015/4/15
رئيس قلم محكمة املنية الشرعية
الشيخ طارق عبد الرحمن الخير
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
طـلــب محمد ض ــرار الـيــوســف ملــوكـلــه عمر
محمد ضرار اليوسف سندات تمليك بدل
ضائع  32و 42و 43و 44الريحانية
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
إعالن
ألمانة السجل العقاري األولى في الشمال
ط ـلــب بــاســم ج ـلــول ملــوكـلـتــه كــوكــب دراج
سند تمليك بدل ضائع  561/10القبة
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف
اعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة رقم 2015/916
املـ ـنـ ـف ــذ :ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ش.م.ل .وك ـي ـلــه
املحامي محمد ديب.
املنفذ عليه :صفوح عبدالله كرامي وكيله
االستاذ زياد درنيقه.
ال ـس ـنــد ال ـت ـن ـف ـيــذي :اس ـت ـنــابــة م ــن دائـ ــرة
تـنـفـيــذ طــراب ـلــس رق ــم  2005/556تــاريــخ
 2010/9/28امل ـت ـض ـم ـنــة ال ـت ـن ـف ـيــذ عـلــى
الـ ـعـ ـق ــاري ــن  1566و 1593م ـن ـط ـقــة ارده
ً
تحصيال ملبلغ  $/144373/باالضافة الى
الفوائد والنفقات.
تاريخ محضر الوصف.2012/11/9 :
تاريخ تسجيله.2013/4/3 :
امل ـ ـ ـطـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع :ال ـ ـع ـ ـقـ ــار  1566ارده
مساحته 832م 2وهو ارض ضمنها بناء
مؤلف مــن طابق سفلي عـبــارة عــن ثالثة
مخازن مساحة كل منها 40م 2ومستودع
ب ـم ـســاحــة 50م 2وط ــاب ــق ارض ـ ــي ع ـب ــارة
عــن شـقــة سكنية بـمـســاحــة 200م 2وهــو
ب ــإش ـغ ــال ال ـس ـيــد ع ـب ــود ع ـب ــاس وي ـح ــده:
ً
شـ ـم ــاال الـ ـعـ ـق ــاران  1565و 1595وشــرقــا
ال ـع ـق ــار  1595وج ـن ــوب ــا ال ـع ـق ــاران 1272
و 2065وغ ــرب ــا ال ـع ـقــار  ،2065الـتـخـمــن:
 ،$/227000/ب ـ ــدل الـ ـ ـط ـ ــرح امل ـخ ـف ــض:
.$/110332/

زيارة إيران
ملدة  5أيام من 22/4/2015
إحياء ليلة الرغائب يف مشهد
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العقار  1593منطقة ارده مساحته 839م،2
عبارة عن قطعة ارض ضمنها بناء غير
منجز مساحته حــوالــي 100م 2ويشغله
السيد ابــو حسني الغاباتي وتصل اليه
عبر طريق ترابية وهو بعيد عن الشارع
ً
الرئيسي ويحده العقارات :شماال1595 :
وش ــرق ــا 1274 :و 1592وج ـن ــوب ــا1274 :
ومـجــرى مــاء عــام ،وغــربــا 1595 :ومجرى
ماء عام ،التخمني ،$117120 :بدل الطرح
املخفض.$56919 :
مـ ــوعـ ــد امل ـ ـ ــزاي ـ ـ ــدة وم ـ ـكـ ــان ـ ـهـ ــا :االرب ـ ـع ـ ــاء
 2015/5/13ال ـســاعــة  11.30ظ ـه ـرًا ام ــام
رئـ ـي ــس دائـ ـ ـ ــرة ت ـن ـف ـيــذ زغ ـ ــرت ـ ــا .ل ـل ــراغ ــب
بالشراء وقبل املباشرة باملزايدة دفع بدل
الطرح في صندوق مال زغرتا او بموجب
شك مصرفي مسحوب المر رئيس دائرة
تنفيذ زغرتا واتخاذ مقام له ضمن نطاق
الــدائــرة او تــوكـيــل مـحــام وعـلـيــه االطــاع
على قيود الصحائف العينية للعقارين
موضوع املــزايــدة ودفــع رســوم التسجيل
ورسم الداللة.
مأمور التنفيذ نقوال دعبول
إعالن
من أمانة السجل العقاري في عاليه
طـلــب عــاطــف كــامــل الـخـشــن بــوكــالـتــه عن
فدى عادل الخشن سند ملكية بدل ضائع
للعقار  2153عني عنوب
للمعترض املراجعة خالل  15يومًا
أمني السجل العقاري في عاليه
ليليان داغر

إلعالناتكم
في
صفحة
ّ
المبوب
والوفيات

03/662991

اعالن
دعوى رقم 2015/2584
من الغرفة االبتدائية االولى في الشمال
بـتــاريــخ  2015/3/24تقدمت املستدعية
فاديا فريد املصري باستدعاء امــام هذه
املحكمة طلبت فيه ترقني اشــارة التأمني
ال ـج ـب ــري الـ ـج ــاري ع ـلــى  800س ـهــم على
حصة املــديــن ج ــورج حنا يمني ملصلحة
ال ــدائـ ـن ــة ج ــول ـي ــا زوج ـ ـ ــة بـ ـط ــرس ك ـعــدو
الـ ـص ــادر ع ــن مـحـكـمــة زغ ــرت ــا الـصـلـحـيــة
بـ ـ ـق ـ ــرار رق ـ ـ ــم  1948/6واملـ ـسـ ـجـ ـل ــة ع ـلــى
الصحيفة العينية برقم يومي  199تاريخ
 1948/2/24وذلك عن الصحيفة العينية
الـ ـع ــائ ــدة ل ـل ـع ـقــار رق ـ ــم  258م ــن مـنـطـقــة
الحريق قـضــاء زغــرتــا وذل ــك سـنـدًا لنص
املادة  512أ.م.م .فقرتها الرابعة جديدة.
لـ ـك ــل ذي م ـص ـل ـح ــة أو مـ ـتـ ـض ــرر ت ـقــديــم
مالحظاته الخطية على هــذا االستدعاء
خالل مهلة عشرين يومًا من تاريخ نشر
هذا االعالن.
رئيس القلم
انطوان معوض

محل للبيع
ث ــاث ط ــواب ــق  32م ـتــر  32 +متر
متخت ومستودع  100متر
ص ـف ـي ــر – حـ ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــان ق ــرب
مصبغة رمضان
هاتف70/374745 :

من أي منطقة
في لبنان،
يوميًا من 7:30
لغاية
صباحًا ً
 10:30ليال
نختصر
المسافات
ومندوبونا
في خدمتكم
للمتابعة
وتحصيل
الفاتورة
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الجمعة  17نيسان  2015العدد 2568

رياضة

الكرة األلمانية

ّ
رحيل كلوب مقدمة النهيار وشيك لدورتموند؟
ال شك في أن قرار يورغن كلوب
ترك تدريب بوروسيا دورتموند سيكون
المقدمة ألنباء أخرى عن انتقاالت
لنجوم هذا الفريق ،ما ينبئ بانهيار
حقبة مميزة في مسيرة النادي.
في أصعب الظروف ،يبدو أن أبناء
دورتموند سيخذلونه تباعًا بعدما كان
تمسكهم به مضربًا للمثل
حسن زين الدين
ك ــان مـتــوقـعــا أن ي ـك ــون وداع إدارة
ب ـ ــوروس ـ ـي ـ ــا دورت ـ ـ ـمـ ـ ــونـ ـ ــد األمل ـ ــان ـ ــي
ل ـل ـم ــدرب ي ــورغ ــن كـ ـل ــوب ،ال ـ ــذي قــرر
م ـغ ــادرة ال ـفــريــق فــي نـهــايــة املــوســم،
ع ـل ــى ق ـ ــدر ال ـع ـط ــاء والـ ـنـ ـج ــاح ال ــذي
حققه األخير مع النادي ،لكن هذا ال
يمنع من أن الغصة كبيرة في مدينة
الرور الصناعية لنبأ مغادرة كلوب،
واألهــم أن الخوف يبدو كبيرًا هناك
مــن انهيار تــام ،بــدأ يلوح فــي األفــق،
لكل املنظومة التي بناها هذا املدرب،
بناء على مــا يـتــردد فــي الصحف
إذ ُ
ومــا نسب إلــى نجوم الفريق ،يمكن
اع ـت ـب ــار إع ـ ــان ك ـل ــوب م ـغ ــادرت ــه في
نـهــايــة املــوســم مـقـ ّـدمــة ألن ـبــاء أخــرى
ص ــادم ــة سـيـتـلـقــاهــا ع ـش ــاق الـفــريــق
تـبــاعــا وتـنـبــئ ب ـعــودتــه إل ــى النقطة
«الصفر».
إذ قـبــل أيـ ــام ،ل ــم يـخــف نـجــم الــدفــاع
م ــات ــس ه ــام ـل ــس أن ـ ــه ي ــري ــد خ ــوض
تـ ـج ــرب ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
مـنــاقـضــة ت ـمــامــا مل ــا ق ــال ــه ق ـبــل فـتــرة
بأنه متمسك بالبقاء مع دورتموند.
وســريـعــا ،ب ــدأت التكهنات بانتقاله
إلى مانشستر يونايتد حيث يحكى
كثيرًا في إنكلترا عن صفقة مزدوجة
لـ ــأخ ـ ـيـ ــر يـ ـتـ ـع ــاق ــد بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا مــع
هاملس وزميله نجم الوسط إيلكاي
غ ــون ــدوغ ــان الـ ـ ــذي ل ــم ي ــواف ــق حـتــى
الساعة على تمديد عقده.
أم ـ ـ ـ ـ ــا رحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـج ـ ــم األبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ف ــي
دورتموند ،ماركو رويس ،عن الفريق
فــا يتعدى ســوى مسألة وق ــت ،وما
تمديد عقده حتى  2019إال لتحسني
شروط انتقاله بالنسبة له وللنادي
بعدما كــان البند الجزائي في عقده
السابق ّ
يخول الحصول عليه بمبلغ
 25م ـل ـيــون يـ ــورو ف ـق ــط ،وه ــي قيمة
متدنية مقارنة بنجوميته و«سعر
السوق» إذا صح التعبير.
هنا ،وبعيدًا عن «الشيء الكبير» الذي

قـ ّـدمــه ك ـلــوب ونـجــومــه لــدورتـمــونــد،
فــإن كــل الـكــام «املـعـســول» الــذي كان
ي ـق ــول ــه ه ـ ــؤالء بـتـمـسـكـهــم بــال ـفــريــق
ذهــب في ملحة أدراج الــريــاح بمجرد
تراجع دورتموند وموسمه الكارثي
وغـيــابــه عــن املـشــاركــة األوروب ـيــة في
امل ــوس ــم امل ـق ـبــل .م ــا ه ــو أك ـيــد أن هــذا
الـسـبــب األب ــرز ال ــذي يـقــف وراء قــرار
ً
مـ ـغ ــادرة كـ ـل ــوب ،فـ ـض ــا ،ط ـب ـعــا ،عن
ُمـغــريــات مــاديــة يـبــدو واض ـحــا أنها
قدمت له.
قد يقول قائل هنا إن من حق كلوب
الـبـحــث عــن تـجــربــة أخ ــرى ،وه ــذا ما
ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى نـ ـج ــوم الـ ـف ــري ــق ،ه ــذا
صحيح ،لكن بالنظر إلــى مــا ارتبط
به هذا املدرب مع فريقه يصبح حتى
«شـكــل» الـخــروج فــي ظــل هــذا الواقع
املــريــر ذا أبـعــاد مـعـ ّـبــرة ،وخصوصًا
ّ
أن إدارة دورت ـمــونــد ظــلــت متمسكة
بكلوب مع وصول الفريق إلى الكارثة
في منتصف املوسم باحتالله املركز
األخ ـي ــر ف ــي «الـبــونــدسـلـيـغــا» ،حيث
ســرت وقتها شائعات بقرب إقالته،
ً
فضال عن أن دورتموند ظل محتفظًا
بـغــونــدوغــان على سبيل املـثــال رغم
إصابته القوية في ظهره وابتعاده
ألكثر من عام عن املالعب حيث كانت
ال ـش ـكــوك ك ـب ـيــرة وق ـت ـهــا بـمــواصـلـتــه
مسيرته.
واأله ـ ــم م ــن ذلـ ــك ،أن مـ ـغ ــادرة كـلــوب
«ك ـســرت ظ ـهــر» دور ّت ـم ــون ــد ،إذ إنها
ستكون ،ال شك ،املحفز األول ليحسم
أبــرز نجوم الفريق قرارهم بالرحيل
عـنــه فـيـمــا ل ــو ك ــان ــوا بـعــد ف ــي حـيــرة
من أمرهم ،أو حتى لو لم يكونوا في
وارد املغادرة في األصل.
ال ـن ـق ـط ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة فـ ــي م ــوض ــوع
رح ـيــل ك ـلــوب ،وال ـتــوق ـعــات الـكـبـيــرة
ب ـل ـح ــاق أب ـ ـ ــرز ن ـج ــوم ــه ب ـ ــه ،هـ ــي أن
املـبــادئ في هــذه اللعبة باتت عملة
ن ـ ـ ــادرة ب ـح ـيــث أص ـب ـح ــت املـصـلـحــة
ف ـ ــوق أي اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ،إذ إن نـ ـم ــوذج
الـ ـ ـح ـ ــارس اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ج ــان ـل ــوي ـج ــي
بوفون ،على سبيل املثال ،الذي قرر
البقاء مع يوفنتوس في  2006رغم
الشدة الكبيرة التي لحقت بالفريق
بسقوطه إلى الدرجة الثانية ُ،ورغم
الـ ـ ـع ـ ــروض ال ـض ـخ ـم ــة الـ ـت ــي ق ــدم ــت
ل ــاع ــب ،بـ ــات م ــن ال ـص ـع ــب ال ـع ـثــور
عليه في يومنا هذا.
َّ
م ــؤس ــف ح ـق ــا م ــا حـ ـ ـ ّـلُ ،
ويـ ـت ــوق ــع أن
يحل ،بدورتموند من أبنائه بعدما
كان املشهد مختلفًا تمامًا قبل فترة
وج ـيــزة عـنــدمــا ك ــان ه ــؤالء أنفسهم
مضربًا للمثل ،غير أن ما بات ثابتًا
أنه ليس كل يوم في عالم الكرة يولد
فيه العب مثل بوفون.

ّ
قرار كلوب بمغادرة دورتموند سيحفز نجوم الفريق على الرحيل (باتريك ستوالرز ــ أ ف ب)

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )32

ألمانيا (المرحلة )29

فرنسا (المرحلة )33

 الجمعة:ليفانتي × إسبانيول ()21,45

 الجمعة:اي ـن ـت ــراخ ــت ف ــرانـ ـكـ ـف ــورت × ب ــوروس ـي ــا
مونشنغالدباخ ()21,30

 الجمعة:نانت × مرسيليا ()21,30

 السبت:برشلونة × فالنسيا ()17,00
ديبورتيفو ال كورونيا × أتلتيكو مدريد
()19,00
ريال مدريد × ملقة ()21,00
أتلتيك بلباو × خيتافي ()23,00
 األحد:رايو فاييكانو × أمليريا ()13,00
غرناطة × إشبيلية ()18,00
فياريـال × قرطبة ()20,00
ايبار × سلتا فيغو ()22,00
 االثنني:التشي × ريـال سوسييداد ()21,45

 السبت:هيرتا برلني × كولن ()16,30
هوفنهايم × بايرن ميونيخ ()16,30
بـ ــوروس ـ ـيـ ــا دورت ـ ـمـ ــونـ ــد × ب ـ ــادرب ـ ــورن
()16,30
فرايبورغ × ماينتس ()16,30
باير ليفركوزن × هانوفر ()16,30
أوغسبورغ × شتوتغارت ()19,30
 األحد:فيردر بريمن × هامبورغ ()16,30
فولسبورغ × شالكه ()18,30

 السبت:نيس × باريس سان جيرمان ()18,00
باستيا × ليل ()21,00
غانغان × ايفيان ()21,00
لوريان × تولوز ()21,00
ميتز × لنس ()21,00
موناكو × رين ()21,00
 األحد:ليل × بوردو ()15,00
مونبلييه × كاين ()18,00
ليون × سانت اتيان ()22,00

الفورموال 1

جائزة البحرين تنطلق على وقع إدانة من منظمة العفو

هاميلتون خالل مؤتمر صحافي في حلبة صخير (مروان نعماني ــ أ ف ب)

ك ـ ـم ـ ــا فـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ــل ع ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ـن ـ ــذ ان ـ ـط ـ ــاق
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي ال ـب ـح ــري ــن ،أرخ ــت
السياسة بظاللها على سباق جائزة
الـ ـبـ ـح ــري ــن ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وه ـ ـ ــي امل ــرحـ ـل ــة
الــرابـعــة مــن بـطــولــة الـعــالــم للفورموال
 ،1ال ـت ــي ت ـق ــام األحـ ـ ــد ،ح ـيــث أصـ ــدرت
منظمة العفو الــدولـيــة تـقــريـرًا جديدًا
اتهمت فيه اململكة الخليجية بارتكاب
«انتهاكات ّ
معممة» بحق املعارضني،
وال سـ ـيـ ـم ــا «ال ـ ـت ـ ـعـ ــذيـ ــب واالع ـ ـت ـ ـقـ ــال
التعسفي واالستخدام املفرط للقوة».
وذكــرت املنظمة أنــه بعد أربــع سنوات
ع ـلــى انـ ـط ــاق االح ـت ـج ــاج ــات «فـشـلــت
السلطات في تبني إصالحات أساسية
ل ــوض ــع حـ ـ ٍّـد ل ـل ـق ـمــع ،رغـ ــم ال ـتــأك ـيــدات
امل ـت ـك ــررة لـحـلـفــائـهــا ال ـغــرب ـيــن بــأنـهــا

تعمل بصدق من أجل حقوق اإلنسان».
ورأت املنظمة أن السلطات في البحرين
تحاول أن تعطي صورة ّ
«تقدمية» ،إال
أنها «تخفي حقيقة أكثر مــرارة» وهي
أن «القمع منتشر».
على صعيد الـسـبــاق ،يـخــوض ثنائي
م ــرسـ ـي ــدس املـ ــؤلـ ــف مـ ــن ال ـب ــري ـط ــان ــي
لويس هاميلتون بطل العالم واألملاني
ن ـي ـكــو روزبـ ـ ـ ــرغ م ـع ــرك ــة ج ــدي ــدة عـلــى
ح ـل ـبــة ص ـخ ـي ــر .ورسـ ـم ــت ال ـس ـب ــاق ــات
ً
األولـ ـ ــى س ـي ـنــاريــو م ـح ـت ـمــا لـلـمــوســم
م ــع احـ ـت ــال هــام ـي ـل ـتــون امل ــرك ــز األول
ّ
متقدمًا
مرتني في أوستراليا والصني
ع ـلــى روزبـ ـ ـ ــرغ ،بـيـنـمــا خـ ــرق األمل ــان ــي
سيباستيان فيتيل (فيراري) القاعدة
بتتويجه في ماليزيا أمــام هاميلتون

وروزب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرغ ،لـ ـيـ ـتـ ـص ــدر الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي
الترتيب بـ  68نقطة مقابل  55لفيتيل
و 51لروزبرغ .لكن الجديد في العالقة
املـضـطــربــة مـنــذ  2014بــن هاميلتون
وروزبرغ كان اتهام األخير لبطل العالم
ب ـتــأخ ـيــره ف ــي ش ـن ـغ ـهــاي ل ـكــي يضعه
على مسافة أقــرب مع فيتيل الــذي كان
ّ
يطارده من املركز الثالث ،قبل أن يرطب
م ــدي ــر ال ـف ــري ــق ت ــوت ــو وول ـ ــف األجـ ـ ــواء،
ً
قــائــا« :رأيـنــا بعض التوتر فعالجناه
على الفور لكي ال تتراكم األمور .عندما

تقارير أخرى
على موقعنا

تـكــون املـنــافـســة شــرســة ،مــن الطبيعي
أن تـكــون الـعــواطــف شــديــدة وه ــذا أمــر
ال ن ــري ــد ت ـغ ـي ـي ــره» .وفـ ــي ظ ــل ال ـتــوتــر
املتجدد بينهما ،تحاول فيراري بقيادة
رئيسها القوي الشخصية ماوريتسيو
أري ـفــاب ـي ـنــي خـ ــرق س ـي ـطــرة الـسـهـمــن
الفضيني ،في ظل ثبات مستوى سيارة
فيتيل والفنلندي كيمي رايكونن.
وصـعــد فـيـتـيــل ،بـطــل الـعــالــم مــع «ريــد
ُبل» بني  2010و ،2013في كل سباقات
املوسم حتى اآلن الى املنصة.
وتقام التجارب الحرة األولــى للسباق
اليوم الساعة  14,00بتوقيت بيروت،
وال ـثــان ـيــة ال ـســاعــة  ،18,00وال ـت ـجــارب
الــرس ـم ـيــة غـ ـدًا ال ـســاعــة  18,00أي ـضــا،
والسباق األحد في التوقيت عينه.
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يوروبا ليغ

أصداء عالمية

نابولي يعيد فولسبورغ الى حجمه
نجح نابولي في التغلب
على مضيفه فولسبورغ
وسحقه  1-4في ذهاب
الدور ربع النهائي من بطولة
«يوروبا ليغ» لكرة القدم.
بدوره ،فاز إشبيلية حامل
اللقب على ضيفه زينيت سان
بطرسبورغ 1-2
قطع نابولي االيطالي شوطًا مهمًا
نحو ال ــدور نصف النهائي لبطولة
«ي ــوروب ــا ل ـي ــغ» ،ب ـعــدمــا تـغـلــب على
مـضـيـفــه ف ــول ـس ـب ــورغ األمل ــان ــي .1-4
وأعــاد الفائز فولسبورغ الى حجمه
الطبيعي ،إذ خلصت التوقعات قبل
امل ـب ــاراة ال ــى اعـتـبــاره فــريـقــا مرشحًا
للتتويج بالبطولة بعد أدائه الجيد
فــي ال ــدوري املحلي ،واحـتــالــه حتى
اآلن امل ـ ــرك ـ ــز الـ ـث ــان ــي خـ ـل ــف ب ــاي ــرن
ميونيخ .لم يعبأ نابولي بما يحصل
ً
خارج البطولة ،وقدم مباراة ممتازة
على الصعيد الدفاعي والهجومي.
فــي املـقــابــل ،ظهر فولسبورغ بشكل
ب ــاه ــت ل ـل ـغ ــاي ــة ع ـل ــى مـ ـ ــدار شــوطــي
امل ـب ــاراة ،وفـشــل الع ـبــوه فــي الظهور
بمستواهم املعهود.
قـبــل ان ـت ـهــاء رب ــع ال ـســاعــة األول ـ ــى من
امل ـبــاراة ،سجل األرجنتيني غونزالو
ه ـي ـغ ــواي ــن ال ـ ـهـ ــدف األول ل ـن ــاب ــول ــي،
بتسديدة يمينية من داخل املنطقة إثر
تلقيه كــرة من البلجيكي دريــز مرتنز
( .)15واص ــل نــابــولــي سـيـطــرتــه على
مجريات املباراة من الشوط األول الى
الشوط الثاني ،وساهم هيغواين في
صنع الـهــدف الثاني بعدما مــرر كرة
بينية خلف الدفاع في الجهة اليسرى
وصلت الى السلوفاكي مارك هامسيك
ال ـ ـ ــذي س ـج ـل ـهــا ب ـس ـه ــول ــة ودون أي
رقــابــة على يـســار ح ــارس فولسبورغ

افتتح هيغواين التسجيل في مرمى فولسبورغ (روني هارتمان ـ أ ف ب)

حول إشبيلية تخلفه
أمام زينيت سان
بطرسبورغ  1-0الى فوز
متأخر 1-2

ال ـس ــوي ـس ــري دي ـي ـغــو بـيـنــالـيــو (.)23
وفي الشوط الثاني ،أضــاف هامسيك
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ال ـش ـخـصــي وال ـثــالــث
ل ـن ــاب ــول ــي ب ـع ــدم ــا ت ـل ـق ــى كـ ـ ــرة داخـ ــل
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة مـ ـ ــن اإلس ـ ـب ـ ــان ـ ــي خ ــوس ـي ــه
كاليخون ،تابعها في قلب املرمى (.)64
وأض ــاف مــانــولــو غــابـيــاديـنــي الـهــدف
الرابع لنابولي حني تابع برأسه كرة
عرضية من لورنتسو انسينيي (،)76
قبل أن يقلص الــدنـمــاركــي نيكوالس
بندتنر الفارق بهدف حفظ ماء الوجه
في الدقيقة .80

السلة اللبنانية

الرياضي والشانفيل يتواعدان
في «الفاينال فور»
للمرة الـ  21في تاريخه ،بلغ الرياضي
بطل لبنان دور األربعة «الفاينال فور»
ف ــي بـطــولــة لـبـنــان ل ـكــرة ال ـس ـلــة ،وذل ــك
بـعــدمــا ت ـق ـ ّـدم ضـيـفــه هــوبــس  ،0-3في
سلسلة مواجهاتهما ،حيث تغلب عليه
أمــس بنتيجة ( 61-79األربـ ــاع ،18-22
 ،)61-79 ،47-59 ،27-45في املباراة التي
أجريت بينهما في قاعة صائب سالم
في املنارة.
واس ـت ـعــاد الــريــاضــي فــي ه ــذه امل ـبــاراة
ال ـث ــاث ــي :ج ــان ع ـبــد الـ ـن ــور ،األم ـيــركــي
إيليجيا هــوملــان ومـ ــارك غ ـفــري ،فكان
ال ـث ــان ــي أف ـض ــل مـسـجـلــي فــري ـقــه ب ـ ـ 22
ن ـق ـطــة و 9م ـت ــاب ـع ــات .وأض ـ ــاف أحـمــد
ابــراه ـيــم  19نـقـطــة ،واألم ـي ــرك ــي اآلخ ــر
جيريمايا ماساي  15نقطة.
أما من ناحية هوبس ،فكان األميركي
تيرون نيلسون األفضل بـ  14نقطة و7
متابعات ،تاله مروان زيادة بـ  13نقطة
و 9متابعات ،ثم مواطنه شارون فيشر
بـ  13نقطة.
وسيلتقي الرياضي في املربع الذهبي
مع الشانفيل الفائز على ضيفه املتحد
طرابلس  112-115بعد التمديد (األرباع
-115 ،94-94 ،65-69 ،34-39 ،20-23
 ،)112في ديك املحدي ،لينهي السلسلة
بثالثة انتصارات نظيفة أيضًا.
ـت ق ـ ّـدم فيه الـفــريـقــان مستوى
وفــي وق ـ ٍ
رفيعًا خالل املباراة ،كانت االعتراضات

رياضة
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ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــام وخـ ـص ــوص ــا
م ــن ج ــان ــب ال ـج ـه ــاز ال ـف ـن ــي لـلـمـتـحــد،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا بـ ـع ــدم ــا ب ـل ـغ ــت اإلث ـ ـ ــارة
ذروتـهــا اب ـتـ ً
ـداء مــن الــربــع الثالث الــذي
شهد خ ــروج العــب املتحد عــاء الدين
أرناؤوط باألخطاء الخمسة ،وقد أنهاه
الشانفيل ّ
متقدمًا بفارق  4نقاط.
إال أن الفريق الشمالي انتفض في الربع

بوجي معترضًا تابت (سركيس يرتسيان)

األخـيــر ،رغــم خــروج العبيه :األميركي
ب ـيــري بـيـتــي وشـ ــارل تــابــت بــاألخـطــاء
الـخـمـســة أي ـضــا ،فلمع نـجــم األمـيــركــي
اآلخر ديواريك سبنسر ،لكنه لم ينجح
في تسجيل رميتني حرتني في الثواني
األخـيــرة كانت ستعطي الفوز لفريقه،
ـت اضــافــي
فــان ـت ـقــل ال ـف ــري ـق ــان الـ ــى وق ـ ـ ٍ
بعدما ساد التعادل (.)94-94
واستفاد الشانفيل كثيرًا من سيطرته
تـحــت الـسـلــة وثــاث ـيــات نــديــم سعيد،
وذل ــك رغ ــم مـحــاولــة املـتـحــد الـبـقــاء في
اج ــواء اللقاء الــذي خـســره ،لكنه كسب
احترام الجميع كونه ّقدم ً
أداء ّ
طيبًا في
املباريات الثالث ضمن هذه السلسلة،
حيث عانى خصمه كثيرًا للتغلب عليه.
وكـ ـ ـ ــان س ـع ـي ــد األفـ ـ ـض ـ ــل ف ـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة
م ــن نــاح ـيــة ال ـشــان ـف ـيــل بـتـسـجـيـلــه 28
ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف ال ـج ــورج ــي نـيـكــولــوز
تشيكتسفيلي «دابــل دابــل» قوامها 27
نقطة والتقط  10متابعات ،واألميركي
دي ـ ـشـ ــون س ـي ـم ــز  17ن ـق ـط ــة .أم ـ ــا ل ــدى
امل ـت ـح ــد ،ف ـقــد ت ــأل ــق سـبـنـســر كــال ـعــادة
بتسجيله «دابل دابل» أيضًا قوامها 42
نقطة و 10متابعات ،وأضــاف مواطنه
ب ـي ـتــي  31ن ـق ـطــة الـ ــى  7م ـتــاب ـعــات و5
تمريرات حاسمة.
ويلعب الـيــوم الساعة  ،17.30الحكمة
مــع ضيفه هومنتمن وهما متعادالن
في السلسلة .1-1

وبــات يكفي نابولي الفوز أو التعادل
أو حتى الخسارة بثالثة لال شيء في
لـقــاء ال ـعــودة ال ــذي سـيـقــام فــي ملعبه
بعد أسبوع من أجل التأهل إلى املربع
الذهبي للمسابقة.
ب ــدوره ،أفلت اشبيلية اإلسباني من
ال ـهــزي ـمــة أم ـ ــام ض ـي ـفــه زي ـن ـيــت ســان
بـطــرسـبــورغ الــروســي وح ــول تخلفه
 1-0الـ ــى فـ ــوز م ـتــأخــر  .1-2واف ـت ـتــح
زيـ ـنـ ـي ــت ال ـت ـس ـج ـي ــل عـ ـب ــر ال ـك ـس ـن ــدر
ريازانتسيف في الدقيقة ( .)29وفي
الشوط الثاني ،طال انتظار إشبيلية
ح ـتــى الــدق ـي ـقــة  73الس ـت ـع ــادة االم ــل
حــن نـفــذ الـيـكــس ف ـيــدال ركـلــة ركنية
على رأس الكولومبي كارلوس باكا
الـ ــذي تــابـعـهــا م ــن زاوي ـ ــة ضـيـقــة في
أعلى الزاوية اليمنى بعد  9دقائق من
ً
نزوله بديال للفرنسي كيفن غاميرو.
وجـ ـ ـ ــاء ه ـ ـ ــدف الـ ـ ـف ـ ــوز عـ ـب ــر دي ـن ـي ــس
سواريز في الدقيقة .87
كــذلــك ،اسـتـغــل ديـنــامــو كـيـيــف عامل
االرض والجمهور وكــاد يخرج فائزًا
ع ـل ــى ض ـي ـفــه ف ـيــورن ـت ـي ـنــا االي ـط ــال ــي
ق ـب ــل أن يـ ـ ــدرك األخـ ـي ــر الـ ـتـ ـع ــادل فــي
الوقت بــدل الضائع ،لتنتهي املباراة
 .1-1وق ــام املـضـيــف ب ـعــدة م ـحــاوالت
لـ ــزيـ ــارة شـ ـب ــاك ض ـي ـفــه الـ ـ ــذي حـ ــاول
بــدوره تسجيل هــدف السبق وإربــاك
صاحب االرض الــذي كــان سباقًا في
افتتاح التسجيل إثر كرة من فيتالي
بويالسكي الــى الهولندي جيرماين
لنس ال ــذي أطلقها بيمناه قــويــة من
مـســافــة بـعـيــدة عــانـقــت أعـلــى الــزاويــة
الـ ـيـ ـس ــرى ملـ ــرمـ ــى ال ـ ـبـ ــرازي ـ ـلـ ــي نـيـتــو
حارس فيورنتينا ( .)36وفي الدقيقة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن الـ ــوقـ ــت ب ـ ــدل ال ـض ــائ ــع،
تـمـكــن فـيــورنـتـيـنــا م ــن إعـ ــادة االم ــور
الــى النقطة الصفر بــإدراكــه التعادل
ب ــواس ـط ــة ال ـس ـن ـغــالــي خ ــوم ــا بــابـكــر
ً
الذي نزل في الشوط الثاني بدال من
االملاني ماريو غوميز.
وفــي نفس ال ــدور ،رضــي كلوب بــروج
البلجيكي بـتـعــادل سلبي مــع ضيفه
دنيبرو االوكراني .0-0

فنربخشه ينهي اعتكافه
أنـ ـه ــى ف ـنــرب ـخ ـشــه ال ـت ــرك ــي اع ـت ـك ــاف ــه ع ــن ال ـل ـعــب
ال ــذي اسـتـمــر أسـبــوعــن بسبب إط ــاق ال ـنــار الــذي
ت ـعــرضــت ل ــه حــاف ـل ـتــه ف ــي طـ ــرابـ ــزون أثـ ـن ــاء ع ــودة
ال ــاع ـب ــن م ــن م ـ ـبـ ــاراة ف ــي الـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ضــد
تشايكور ريــزيـسـبــور .وأش ــار فنربخشه إلــى أنه
اتخذ قرار معاودة نشاطه بإجماع أعضاء مجلس
إدارتــه «استنادًا إلى الضمانات التي قدمتها أعلى
السلطات الحكومية» ،مؤكدًا أن قرار العودة يشمل
أيضًا ال ــدوري ،حيث سيتواجه ،وبحسب برنامج
اتحاد اللعبة ،مع بوراسبور اإلثنني املقبل.

بالتر يغازل الكونكاكاف
أعلن رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم ،السويسري
ج ــوزف بــاتــر ،أن ــه يــؤيــد مـنــح مقعد راب ــع التـحــاد
الـ ـك ــونـ ـك ــاك ــاف (ام ـ ـيـ ــركـ ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة وال ــوس ـط ــى
وال ـك ــاري ـب ــي) ف ــي ك ــأس ال ـع ــال ــم .وقـ ــال بــاتــر على
هــامــش مــؤتـمــر الـكــونـكــاكــاف املـنـعـقــد فــي نــاســاو
(الباهاماس)« :أرى ،في حال بقاء صيغة املشاركة
في كأس العالم بمعدل  32منتخبًا على حالها ،أنه
من الضروري أن يكون ملنطقة الكونكاكاف اربعة
ً
منتخبات بدال من ثالثة».
وتأتي تصريحات بالتر ( 79عامًا) قبل أكثر من
شهر مــن انتخابات رئــاســة «الفيفا» فــي  29ايــار
املقبل في زيوريخ.

غوميس خارج الخدمة لنحو شهر
س ـي ـغ ـيــب ال ـف ــرن ـس ــي بــات ـي ـف ـي ـم ـبــي غ ــوم ـي ــس عــن
سوانسي سيتي بني ثالثة وأربعة أسابيع بسبب
إصابة ّ
تعرض لها ،السبت املاضي ،خالل املباراة
أمــام إفرتون ( ،)1-1في الــدوري اإلنكليزي املمتاز
لكرة القدم ،بحسب ما أعلن ناديه.

غيسدول يمددعقده في تدريب هوفنهايم
أفاد هوفنهايم األملاني أنه مدد عقد مدربه ماركوس
غيسدول حتى حــزيــران  ،2018وذلــك قبل يومني
ع ـلــى مــواج ـهــة ب ــاي ــرن مـيــونـيــخ ح ــام ــل ال ـل ـقــب في
ّ
الــدوري املحلي .وعلق املــدرب البالغ  47عامًا على
ً
الـتـمــديــد بــال ـقــول« :ك ــان ق ــرارًا س ـهــا .لـقــد تقدمنا
ب ـخ ـطــوات عـمــاقــة ف ــي الـسـنـتــن األخ ـيــرتــن وأرى
إمكانات كبيرة للتطور».
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ثقافة وناس

موسيقى

بشار زرقان جلسة سمر مع «حالج األمل»
في بيئة ّ
محملة
بالموروث اإليقاعي
الصوفي ،ولد
الموسيقي والمطرب
السوري .غنى الشعر
الحديث مع بدر شاكر
السياب ،ومحمود
درويش ،وطاهر رياض،
وأيضًا الصوفي مع
الحالج ،ورابعة العدوية،
وأبو حيان التوحيدي،
وابن الفارض .أمسيته
الليلة في «بابل» بدعوة
من «نادي لكل الناس»،
تضميد لجراح سوريا

الرا مالعب
تـمـيــز املــوسـيـقــي وامل ـط ــرب ال ـســوري
بـشــار زرق ــان بكسر تقاليد التأليف
الـ ـغـ ـن ــائ ــي ال ـ ـع ـ ــام .لـ ــم يـ ـلـ ـت ــزم قــال ـبــا
معينًا في معظم أعماله .ترك الكلمة
ال ـش ـع ــري ــة تـ ـح ــدد ال ـل ـح ــن وامل ـق ــاط ــع
ب ـح ـســب ال ـج ـم ــل ال ـت ـع ـب ـيــريــة .ي ـقــول
لنا عشية حفلته الليلة في «مسرح
بــابــل»« :هناك مقاطع شعرية ّ
أحس
ب ــأن مــوسـيـقــاهــا فــي الـكـلـمــات ،لذلك
ل ــم أس ـت ـطــع أن أض ـيــف إل ـي ـهــا ســوى
اإللقاء» .ال بل يعطي الكلمة الحق في
تحديد القالب اإليقاعي أحيانًا .نرى
فــي «أن ــا مــن أه ــوى» لـلـحــاج ،إيـقــاع
ال ـل ـغــة ف ــي أق ـ ــوى ح ــاالت ــه ،إذ يقطع
ض ــاب ــط اإلي ـ ـقـ ــاع ض ــرب ــات ــه بـحـســب
حركات النص ،فيأتي اإليقاع مركبًا
وف ــق ض ـغــط ال ـك ـل ـمــة« :ف ـْمــا ل ــي ُبـ ْـعـ ٌـد
ّ
َب ْع َد ُب ْع ِد َك َب ْع َدمـ ـ ــاَ ّ ،تـ َي َّقـن ُت ُأن القرب
والـ ُـب ـعــد واح ـ ــد .وإن ـ ــي وإن أ ْه ــج ــرتُ
ِ
فـ َـ ــال ـ َـه ـ ْـج ـ ُـر صــاح ـب ـ ــي ،وك ـي ــف يـصـ ّـح
ُ
والح ّب واحد» .منه نتذكر كم
الهجر
أثرت طبيعة اللغة العربية على تنوع

ً
اإليقاع الشرقي «السنكوبي» نسبة
إلــى نظيره فــي التقاليد املوسيقية
الـعــاملـيــة« .نـ ــادي لـكــل ا ًل ـن ــاس» يقدم
«ح ـ ـ ــاج األمـ ـ ـ ــل» ن ـس ـب ــة إل ـ ــى أغ ـن ـيــة
«ح ــاج الــوقــت» الـتــي نظمها طاهر
ريـ ـ ــاض م ــن وح ـ ــي ال ـ ـحـ ــاج .أمـسـيــة
يحييها بشار زرق ــان وفرقته اآلتية
مــن دم ـشــق الـلـيـلــة فــي ب ـي ــروت .ولــد
م ـغ ـنــي الـ ـح ــاج ف ــي ح ـ ــارة الـشـيـخــة
مـ ــريـ ــم ف ـ ــي دمـ ـ ـش ـ ــق ،حـ ـي ــث ال ـ ـتـ ــراث
الـ ـص ــوف ــي ال ـ ـ ــذي ي ـن ـب ــض ب ــاإلي ـق ــاع
خــال حلقات الــذكــر والـحـضــرة مثل
«يا أولي األلباب»« ،اقـ ًـرأ» وغيرهما.
جاءت موسيقاه مطبعة بهذا التراث
مــن حيث الكلمة واللحن« :ال أعتبر
ً
ال ـش ـعــر ال ـصــوفــي قــدي ـمــا .أرى مـثــا
ّ
أن ه ـنــاك مـعــانــي قــريـبــة م ــن الـنــاس
وال تحتاج إلــى قاموس لفهمها في
ـارض (-1181
قـصـيــدة عـمــر اب ــن ُال ـف ـ
ْ
ُ ّ
ّ َ ُ
تلفي،
« )1235قلبي يحدثني بأنك م ِ
َ
َ
ْ
ْ
ـرف.»...
روح ــي ف ــداك عــرفــت أم لــم ت ـع ـ ِ
عالقة موسيقى زرقان بالكلمة كانت
منفتحة على كل التالوين واملدارس.
ه ـ ـكـ ــذا ،غـ ـن ــى الـ ـشـ ـع ــر الـ ـح ــدي ــث مــع

ب ــدر شــاكــر ال ـس ـيــاب (،)1964-1926
وم ـح ـم ــود درويـ ـ ــش (،)2008-1941
وطاهر رياض ( ،)1956والصوفي مع
الحالج ( ،)922-858ورابعة العدوية
( ،)796-717وأب ــو حـيــان التوحيدي
( )1023-922واب ــن ال ـفــارض (-1181
 .)1235يقول« :الرهبة التي انتابتني
ُ َ
ُ َ
ـت
حــن ٌ ق ــرأت « ْه ــذا ه ـ َـو اس ــم ــك ...قــالـ ِ
َ
امـ ــرأة ،وغــابــت فــي املــمـ ِّـر الـلــولـبـ ِّـي»...
كانت تشبه رهبتي حني كنت أشاهد

تسيطر مقامات العجم،
النهوند والحجاز على موسيقاه
الصوفية والدنيوية
حلقات الذكر والحضرة في صغري».
في رصيده أربع أسطوانات متباعدة
زم ـن ـيــا فـيـمــا ن ــرى ف ــرق ــا ف ــي تـعــاطـيــه
ً
م ــع أع ـم ــال ال ـش ـع ــراء .م ـث ــا ،تختلف
ال ـت ــرج ـم ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة فـ ــي أغ ـن ـي ــات
«قمر على بعلبك ودم على بيروت»
( ،)1983و«سـقــط الحصان» (،)2008
ث ـ ــم «ف ـ ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت أج ـ ـل ـ ــس» ()2010

ّ
ملحمود دروي ــش .يشدد هنا على أن
عـلـيـنــا كـمـلـحـنــن أن ن ـن ـضــج لنصل
ّ
ونطور بعد ذلك
إلى مستوى النص،
عالقتنا بأعمال الشاعر .خبرته في

سوريا الموت
المجاني
يشير بشار رزقان إلى أنه ال
يستطيع أن يترجم انفعاالته
الحياتية فورًا في الموسيقى.
يقول« :ما يحصل في سوريا يحتاج
وقتًا لينصهر في وجداننا ،ويدخل
إلى المطبخ الداخلي ليخرج مادة
موسيقية صادقة ،وال أعرف ماذا
ستكون مادتي .أنتظرها بهدوء
ألنني عاجز عن تقديم عمل
يترجم الموت المجاني والتشريد».

«مسرح الصوت» أسهمت في إعطائه
منظورًا ثالثيًا في التوظيف الصوتي
حيث «بعد القصيدة ،وبعد الحركة
ً
وب ـ ـعـ ــد الـ ـ ـص ـ ــوت ال ـ ـغ ـ ـنـ ــائـ ــي» .مـ ـث ــا،
ي ـت ـن ــاول «جـ ــداريـ ــة» درويـ ـ ــش بـثــاث
قـ ــراءات ،أولـهــا جمالية ،فموسيقية،
فمسرحية .يبحث بعد ذلك في كيفية
ت ــوظ ـي ــف ال ـ ـثـ ــاث فـ ــي سـ ـي ــاق واحـ ــد
لنهاية واحدة« ،أريد أن أحيا .»...نعم،
نتكلم هـنــا عــن «ال ـج ــداري ــة» ()2002
ال ـ ـتـ ــي ب ـق ـي ــت ف ـ ــي خ ـ ــان ـ ــةٍ م ـن ـف ـص ـلــة،
لـيـعـتـبــرهــا املـغـنــي وامل ـم ـثــل ال ـســوري
ص ـف ـق ــة ك ـ ـبـ ــرى ل ـل ـع ـم ــل امل ــوسـ ـيـ ـق ــي،
فافتتح بها «مهرجان جرش الدولي»
و«م ـ ـهـ ــرجـ ــان ال ــربـ ـي ــع» ال ـث ـق ــاف ــي فــي
البحرين.
«ف ــالـ ـن ــص ي ـح ـم ــل دالالت ش ـع ــري ــة،
م ـس ــرح ـي ــة وم ــوسـ ـيـ ـقـ ـي ــة .هـ ــو ن ـ ٌـص
مـشــاكــس فــي الـكـلـمــة ال ـتــي تنسحب
على جنون وإبداع الشاعر» .صداقة
متينة جمعت درويـ ــش وزرق ـ ــان ،إذ
افتتح شاعر األرض «دارة الفنون»
ال ـتــي أسـسـهــا زرقـ ــان ف ــي ب ــاب تــومــا
ً
فضاء
في دمشق القديمة عام ،2006
لحوار املبدعني وورشــات العمل في
مختلف فنون العرض والكتابة.
مـ ـق ــامـ ـي ــا ،ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى م ــوس ـي ـق ــاه
الصوفية والدنيوية ،مقامات العجم،
النهوند والحجاز .مقامات مرنة (غير
زلزلية) تستطيع لعبها آالت غربية
كــال ـب ـيــانــو وال ـك ــاري ـن ــت إلـ ــى جــانــب
آالت أخ ــرى يدخلها لتعطي هجينًا
صــوف ـيــا كــال ـبــزق والـ ـن ــاي وال ـق ــان ــون.
لكننا نسمع أيضًا الهزام الشرقي في
أعمال مثل «يا هذا» ،شعر أبو حيان
التوحيدي في أسطوانة «حالي أنت»
ال ـت ــي يـسـتـهـلـهــا ع ـل ــى م ـق ــام الـ ـه ــزام.
ويقترب من نفسه في «مالي جفيت»،
ح ـيــث نـتـلـ ّـمــس شـخـصـيــة موسيقية
فريدة ،بل نرى إحدى أجمل املقاربات
املــوس ـي ـق ـيــة ال ـت ــي ت ـعــاطــت م ــع شعر
ال ـ ـحـ ــاج ال ـ ـ ــذي تـ ـن ــاول ــه الـ ـع ــدي ــد مــن
املوسيقيني والفنانني العرب منهم أم
كلثوم ،مرسيل خليفة ،جاهدة وهبه،
ظ ــاف ــر ي ـ ــوس ـ ــف ...ف ــي ح ـف ـلــة «ب ــاب ــل»
ال ـل ـي ـل ــة ،س ـن ـس ـت ـمــع إل ـ ــى مـ ــا هـ ــو مــن
ألحان زرقان وغنائه بمشاركة ميرنا
ق ـس ـيــس ف ــي أم ـس ـي ــة ي ـص ـف ـهــا بــأنـهــا
تحاكي الشعب السوري الــذي يحلج
األمـ ــل عـلــى درب اآلالم ال ـتــي سلكها
الحالج واملسيح.
حفلة بشار زرقــان 20:30 :مساء اليوم ـ
«بابل» (الحمرا) .لالستعالم01/343101 :

مقاومة

أميمة الخليل ومروان مخول يستنهضان ضمير فلسطين
عبدالرحمن جاسم
أط ـل ـق ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة أم ـي ـمــة
الـ ـخـ ـلـ ـي ــل وال ـ ـشـ ــاعـ ــر مـ ـ ـ ـ ــروان م ـخ ــول
(م ـ ــن ّ الـ ــداخـ ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي امل ـح ـتــل)
مـ ـغ ــن ــاة «خ ـط ـب ــة األحـ ـ ـ ــد» (ٍSunday
 )Sermonوكـ ــانـ ــت امل ــوس ـي ـق ــى ملـ ــراد
خ ـ ــوري واإلخ ـ ـ ـ ــراج (ك ـف ـي ــدي ــو كـلـيــب)
ل ـع ـن ــان ق ـ ّي ــم وس ـ ــري ب ـ ـشـ ــارات .ت ــدور
فكرة املغناة حــول «تحفيز» الشباب
املـسـيـحــي وغ ـيــر املـسـيـحــي م ــن أبـنــاء
ج ـن ـيــد فــي
األقـ ـلـ ـي ــات ع ـل ــى رفـ ــض ال ـت ـ ً
الجيش الصهيوني ،مــازجــة أسلوبًا
بني الشعر امللقى الــذي يؤديه مخول
بـطــريـقـتــه امل ـم ـي ــزة ،وال ـغ ـن ــاء الـشـجــي
الذي تمتاز به أميمة.
«طوبى ملن حمل السالح بوجه إمته/
وخـ ــان ك ـتــابــه ال ـس ـل ـمــي /ك ــي تحميه
دولته /من اإلســام يرعبه ،وترهبه/

جـ ـ ـم ـ ــاع ـ ـ ٌ
ـات مـ ـت ــى فـ ـتـ ـش ــت داخـ ـلـ ـه ــا/
وداعـشـهــا /تجد أعــداء هــا صناعها/
بــاســم الـنـبــي مـحـمــد .طــوبــى ملــن خــدم
ال ـ ــذي سـ ــرق الـ ـب ــاد وغ ـ ّـي ــر األحـ ـ ــوال/
م ـ ــن آرام بـ ــذرت ـ ـنـ ــا /وف ـ ــي الـ ـش ــري ــان
ـرب بــا بـطـيــخ /جئنا
ســريــان /بــا ع ـ ٍ
مسيحيني مــن زحـ ـ ٍـل /وم ــن مريخها
ن ــزل ــت م ـج ــوس األرض بــال ـبــان ـجــي».
تختصر هــذه األب ـيــات قــوة القصيدة
وعـمــق الــرؤيــة والـفـكــرة وراء مــا يريد
مخول قوله؛ فهو يلمس الفكرة التي
يعيشها بـعــض مـسـيـحـ ّـيــي فلسطني
ويـسـتـثـمــرهــا ال ـعــدو الـصـهـيــونــي في
دفـعـهــم لــانـضـمــام إل ــى جـيـشــه؛ فهم
«ليسوا عــربــا ،بــل ســريــان» ،و»الـعــرب
يكرهونهم ،واملسلمون يكرهونهم».
يـ ــرفـ ــع م ـ ـخـ ــول م ـ ــن دق ـ ـ ــة الـ ـلـ ـغ ــة ع ـبــر
«نـبـضــه» اللفظي وطريقته الخاصة
في إلقاء كلماته .حني نسأله ،يعترف

ّ
بــأنــه شــاعـ ٌـر ح ــاد ،مضيفًا« :قــد أكــون
شــاعـرًا حــادًا وصــدامـيــا ،ربما نشأتي
ف ــي ب ـي ـئــةٍ ري ـف ـيــة ف ــي الـجـلـيــل األع ـلــى
جعلتني أقرب إلى الطبيعة بصورتها
األولى املباشرة.
أنــا أكـتــب عــن قضايا محيطة بــي ،إذ
أشعر بذلك التمييز العنصري ضدنا،

ّ
مغناة تحث األقليات إلى
رفض التجنيد الصهيوني

وبالواقع املوجع ،فحياتنا في الداخل
الفلسطيني قاسية ،نحن نقاتل يوميًا
ألجل وجودنا وهذا ربما ما يجعلنا
الخليل،
هكذا» .هذا األمر جذب أميمة
ّ
ف ـهــي ت ـخ ـبــرنــا بــأن ـهــا ش ـع ــرت بــأن ـهــا
«راح ــت بنفسها إل ــى فلسطني» حني
سـمـعــت ق ـصــائــده لـلـمــرة األولـ ــى عبر

صديقهما املشترك املحامي املعروف
ج ـ ـ ــواد ب ــول ــس ال ـ ـ ــذي ح ــدث ـه ــا ل ـل ـمــرة
األول ـ ــى ع ــن م ـ ــروان م ـخــول ورغـبـتـهــم
كـفـلـسـطـيـنـيــن ب ــال ـع ـم ــل م ـع ـهــا عـلــى
أغنية تجمعهما معًا.
جمهور خاص
إلى
إذًا ،تتوجه املغناة
ٍ
كما يبدو للوهلة األولــى ،لكن مــروان
يصر على أنها موجهة للجميع .من
خ ــال الـكـلـيــب الـ ــذي ي ــراف ــق األغ ـن ـيــة،
«حاولنا أن ّ
األغنية من الجميع،
نقرب
ً
ونجعل الصورة مرادفة للكلمة ،مهما
كان ثقل الكلمة وصعوبتها .فأنت ال
ت ــرى مـشــاهــد تشفيقية ف ــي الـكـلـيــب،
ن ـحــن ع ـنــدنــا أك ـثــر م ــن أل ــف س ـنــة من
الـحـضــارة لتقريب الـصــورة وجعلها
للجميع».
لكن هــل واجـهــا –أي أميمة وم ــروان-
أثناء صناعة األغنية أي نقاش حول
طبيعة كلمات األغنية ذاتـهــا؟ تشير

ّ
أمـيـمــة إل ــى أن ــه مـنــذ الـبــدايــة «قـلــت له
أال ي ـح ــذف أي م ـق ـطـ ٌ ٍـع م ــن الـقـصـيــدة
األصلية ،فهي جميلة كما هي ،وإذا ما
تضايق ٌ
أحد من أي جملةٍ فيها ،فهي
مشكلته ،فنحن يجب أن نقول األشياء
كما هي».
م ــاذا ع ــن اخ ـت ـيــار أمـيـمــة لـلـمـشــاركــة؟
يشير مخول إلــى أن اختيارها «كــان
جماعيًا مــن فناني الــداخــل العاملني
ً
ع ـلــى املـ ـش ــروع ،ل ـثــاثــة أسـ ـب ــاب :أوال
إي ـمــانــا مـنــا أن ـهــا ص ــوت مـهــم وبعيد
عن الترويج اإلعالمي الذي ال يعتمد
ع ـلــى امل ــوه ـب ــة ،ثــان ـيــا ألن ـه ــا صــاحـبــة
تــاريــخ فــي الـنـضــال وانـســانــة ملتزمة
بقضايا شعبها ومحيطها املـجــاور،
وثالثًا لتاريخها الطويل والحافل مع
ً
الـقـضـيــة الفلسطينية؛ فـضــا عــن أن
وجود أميمة في العمل إلضفاء طابع
عربي على العمل».
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ثقافة وناس

الكترو في  Station beirutالليلة ،تطلق الفنانة الشابة ألبومها الجديد «تيترنيغ»
الذي ينحو إلى الموسيقى اإللكترونية أكثر من الروك هذه المرة .تسع أغنيات تستعيد
حكاياتها الخاصة وحكايات شعبها

ّ
خاتشادوريان حررت «فراشتها»
محمد همدر
أصـ ـ ـ ـ ــوات أرم ـ ـن ـ ـيـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـخ ــرج
بـعــد مـئــة ع ــام عـلــى امل ـج ــازر .أجـيــال
حــاف ـظــت ع ـلــى هــوي ـت ـهــا وثـقــافـتـهــا
فـ ــي ال ـ ـش ـ ـتـ ــات ،ت ـن ـق ــل ال ـ ـيـ ــوم تـ ــراث
ه ــذه ال ـهــويــة وح ـكــايــات ـهــا الـقــديـمــة
جديدة.
وتحافظ عليها في قوالب
ّ
ومـ ــن ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ي ـمــثــل
ح ـ ـكـ ــايـ ــة األرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ،خ ـ ــرج ـ ــت ايـ ـل ــن
خاتشادوريان ( )1978التي انتهت
أخ ـي ـرًا م ــن إن ـج ــاز ألـبــوم ـهــا الـثــانــي
« Titernigت ـي ـتــرن ـيــغ» أو «ف ــراش ــة»
بــال ـل ـغــة األرمـ ـنـ ـي ــة .ت ـج ــرب ــة ج ــدي ــدة
ومـخـتـلـفــة ع ــن بــاكــورت ـهــا «م ـي ــدان»
( )2008الـ ـت ــي م ــزج ــت بـ ــن ال ـ ــروك
وامل ــوس ـي ـق ــى األرم ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة،
وف ـ ــازت ع ــام  2009ب ـج ــائ ــزة أفـضــل
أل ـ ـبـ ــوم روك فـ ــي «م ـ ـهـ ــرجـ ــان ل ــوس
أنجلوس للموسيقى األرمنية».
ألبوم خاتشادوريان الجديد ثمرة
س ــت سـ ـن ــوات م ــن ال ـب ـح ــث وال ـس ـفــر
وال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ات امل ــوس ـي ـق ـي ــة ،ون ـت ـي ـجــة
تعاون ولــد خــال لقائها في ورشة
عمل فــي الهند مــع ع ــازف التشيلو
وامل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــان ـ ــدرو م ــوسـ ـي ــدا
وع ـ ـ ـ ـ ـ ــازف ال ـ ـغ ـ ـي ـ ـتـ ــار ف ــرن ـش ـي ـس ـك ــو
فابريس من إيطاليا.
شـ ــارك االثـ ـن ــان ع ــزف ــا وإن ـت ــاج ــا فــي
األلـ ـب ــوم ،ح ـيــث ك ــان الـت ـس ـجـيــل فــي
إيـطــالـيــا ،واملـيـكـســاج فــي برشلونة
في إسبانيا.
اتجهت خاتشادوريان إلى اإللكترو
أك ـثــر مــن ال ــروك ال ــذي اعـتـمــدتــه في
«ميدان» من دون إجحاف بحق دور
اآلالت املوسيقية الـحـ ّـيــة الحاضرة
بقوة.
صبغت أنغامها بميل إلــى األنغام
ال ـ ـح ـ ــزي ـ ـن ـ ــة وب ـ ـش ـ ـج ـ ــن مـ ـ ـ ــن وح ـ ــي
حـ ـك ــاي ــاتـ ـه ــا ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وحـ ـك ــاي ــات
ش ـع ـب ـه ــا .ت ــذك ــرن ــا ب ـع ــض م ـح ـطــات
األلبوم بأعمال  ،BJORKوخصوصًا
األغنية الثالثة .Siretsi Yars Daran
ّ
ألـ ـف ــت إي ـل ــن م ـع ـظــم األغـ ــانـ ــي ال ـتــي
ت ـم ـحــورت ح ــول ت ـجــارب ومـحـطــات
شخصية ،متسائلة كأغلب جيلها
عن هويتها ،هي األرمنية املولودة
في بيروت .اختارت عنوان األلبوم
مـ ـ ــن وصـ ـ ـ ــف ال ـ ـيـ ــابـ ــانـ ــي ه ـ ــاروك ـ ــي

م ـ ــوراك ـ ــام ـ ــيّ ف ـ ــي روايـ ـ ـ ـت ـ ـ ــه 1Q84
للفراشات بأنها تولد في الالمكان.
إلـ ــى ال ـج ــان ــب ال ـش ـخ ـص ــي ،يـحـضــر
ـان
ال ـج ــان ــب ا ّل ـق ــوم ــي ل ـخــات ـشــادوريـ ً
ـوج ــه ف ــي أل ـب ــوم ـه ــا ،ت ـحـ ّـيــة
الـ ـت ــي ت ـ
إلـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب األرمـ ـ ـن ـ ــي وإرثـ ـ ـ ــه مــن
خ ــال اس ـت ـعــادة بـعــض ه ــذا الـتــراث
والقصائد بتوزيع جديد.

إيلني التي تنتمي إلى الجيل الذي
نجا أجــداده من املـجــازر ،تعتبر ما
ً
تفعله مــن خــال املــوسـيـقــى ،نضاال
في سبيل نيل االعتراف بما ارتكب
بحق شعبها.
دخ ـل ــت املــوس ـي ـقــى ب ــاك ـرًا إل ــى وعــي
ال ـف ـنــانــة ع ـبــر ال ـب ـيــانــو الـ ــذي كــانــت
ع ـم ـت ـه ــا وج ــدتـ ـه ــا ت ـت ـق ـن ــان ع ــزف ــه.

أح ـ ـبـ ــت امل ــوسـ ـيـ ـق ــى ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة،
خ ـص ــوص ــا ب ـي ـت ـهــوفــن وروس ـي ـن ــي،
وت ــأث ــرت ب ــأص ــوات م ـهـ ّـمــة وم ــؤث ــرة
كـــ ّ
ـأم كـ ـلـ ـث ــوم ،وأس ـ ـم ـ ـهـ ــان ،وتـ ـ ــوري
ايموس وكايت بوش.

استعادة بعض
قصائد التراث األرمني
بتوزيع جديد

يـ ـتـ ـضـ ـم ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ت ـس ــع
م ـ ـق ـ ـطـ ــوعـ ــات ،مـ ـنـ ـه ــا س ـ ــت ب ــال ـل ـغ ــة
األرمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة ،وثـ ـ ـ ــاث ب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة.
ورب ـمــا ك ــان يـجــدر بـبـعــض الـشـبــاب
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــل فـ ـ ـ ــي م ـ ـجـ ــال
املــوسـيـقــى والـنــاطــق بغير العربية
أو بـغـيــر الـلـهـجــة امل ـح ـكـ ّـيــة ،اإلف ــادة
من تجربة  Titernigمن حيث إعطاء
خــاتـشــادوريــان األولــويــة واألهـمـيــة
ل ـل ـغ ـت ـهــا األم ،أي األرمـ ـنـ ـي ــة ،الـلـغــة
األولـ ـ ـ ــى ولـ ـغ ــة الـ ـطـ ـف ــول ــة ،م ـبــره ـنــة
مـ ـج ــددًا ع ـلــى أن ال ـل ـغــة أو الـلـهـجــة
لـيـســت ول ــم تـكــن يــومــا حــاج ـزًا أمــام
عـ ـب ــور امل ــوس ـي ـق ــى وأنـ ـغ ــامـ ـه ــا إل ــى
اآلذان واألذهان.
إل ــى ج ــان ــب خ ــاتـ ـش ــادوري ــان غ ـن ـ ً
ـاء،
ش ـ ـ ــارك ع ــزف ــا كـ ــل مـ ــن ألـ ـيـ ـس ــان ــدرو
مــوسـيــدا (تشيلو ،الكتريك غيتار)
وف ــرن ـش ـي ـس ـك ــو فـ ــابـ ــريـ ــس (ب ـ ـ ــاص،
الـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــك وغـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــار) ،ومـ ـ ـ ــاورو
بيزوتو وألبرتو باوليني (درامــز)،
ل ــوك ــا ن ــوب ـي ــس (ك ــاس ـي ــك غ ـي ـت ــار)،
وأن ـج ــا ه ــاردوت ــون ـي ــان (ت ـش ـي ـلــو)،
باإلضافة إلــى مــازن سبليني الذي
ش ـ ـ ـ ــارك ف ـ ــي اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج وال ـت ـس ـج ـي ــل
ألغنية .Siretsi Yars Daran
حفلة إيلني خاتشادوريان 20:30 :مساء
اليوم ـ ـ ( Station Beirutجسر الواطي)
ـ لالستعالم71/684218 :

فالش
■ ضمن جولته العاملية التي بدأها العام املاضي ،يحل
عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو ()1933
مع فرقته «سول ماكوسا» ،للمرة األولى في لبنان ،ضيفًا
على «ميوزكهول» (بيروت) عند التاسعة من مساء األحد
 19نيسان (أبريل) .الحفلة تشكل فرصة لالستماع إلى
موسيقى الفنان الثمانيني التي تمزج بني السول والفانك
والـجــاز واملوسيقى التقليدية الكاميرونية .وهــي األنغام
نفسها الـتــي عــزفـهــا خ ــال رحـلـتــه الـتــي انـطـلـقــت عامليًا
بأغنيته املنفردة «سول ماكوسا»عام  .1972لالستعالم:
01/999666
■ دع ــا «الـ ـن ــادي ال ـث ـقــافــي ال ـع ــرب ــي» إل ــى ح ـض ــور لـقــاء
«االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط» مع
األكاديمي نزار عبد القادر عند السادسة من مساء اليوم
فــي «قــاعــة ال ـنــادي الثقافي الـعــربــي» (الـحـمــرا ـ ـ بـيــروت).
لالستعالم01/354330 :
■ افتتح أمس املعرض الفردي للتشكيلية اللبنانية ريتا
النخل في «قصر األونيسكو» في بيروت ،ويستمر حتى
نهار الغد.

■ تحتضن غاليري  56th Art onمعرض T a i l o r - M
 a d eلدياال خضري ( ،)1979حتى  4أيار (مايو) .الفنانة
اللبنانية الشابة التي شاركت في «معرض الخريف» في
«متحف سرسق» ،تتركز أعمالها ولوحاتها على املفاهيم
واألفكار ،والناس والطبيعة وغيرها من الثيمات« .ليست
هناك أي قيود .جمالية الطريقة تكمن في عدم القدرة على
توقعها أو التنبؤ بها» ،لعل هذه الجملة هي التي تصف
معرضها الحالي .لالستعالم01/570333 :
■  undercoverهو عنوان معرض الفوتوغرافي والفنان
الفرنسي فرانك كريسنت الذي يفتتح األربعاء  22نيسان
(أب ــري ــل) ويـسـتـمــر حـتــى  29أي ــار (م ــاي ــو) فــي «غــالـيــري
تانيت» (مار مخايل ـ بيروت) .لالستعالم01/562812 :
■ بعدما قدما أمسية معًا قبل شهرين ،يحيي الشيخ
أح ـم ــد ح ــوي ـل ـي وزي ـ ـ ــاد س ـح ــاب أم ـس ـي ـتــن صــوف ـي ـتــن،
بالتعاون مع قسم «فنون اإلعــام في الجامعة اللبنانية
األميركية» عند الثامنة مــن مساء الجمعة  24والسبت
 ،25عـلــى «م ـســرح غلبنكيان» فــي  .LAUلــاسـتـعــام:
03/006329

■ أم ــس ،أعـلــن رئـيــس ال ــدورة الـ ـ  68مــن «مـهــرجــان كان
الـسـيـنـمــائــي ال ــدول ــي» ب ـيــار لــوس ـكــور ،واملـ ـن ــدوب الـعــام
للمهرجان تيري فريمو ،قائمة األف ــام الثمانية عشر
املشاركة في املسابقة الرسمية للمنافسة على «السعفة
الذهبية» هــذا العام .املهرجان الــذي ينطلق في  13أيار
(م ــاي ــو) يـفـتـتــح بـشــريــط  La Tête Hauteللمخرجة
ايمانويل بيركو ،ويستمر حتى  24أيار (مايو) املقبل.
على القائمة أربعة أفالم فرنسية هي Dheepan :لجاك
أودي ـ ــار ،و La Loi du Marchéلستيفان بــريــزيــه ،و
 Marguerite et Julienلفاليريا دونزيلي وMon Roi
ملايوين .ويتنافس  The Tale of Talesملاثيو غاروني،
و Carolلـتــود هــايـنــس Our Little Sister ،للياباني
هيروكازو كوريدا ،و  The Lobsterلليوناني يورغوس
النثيموس ،و Mia Madreلإليطالي نــانــي موريتي و
 Youthلباولو سورنتينو ،و The Assassinللتايواني
هاو سياو سني ،و  Lounder Than Bombsلجواكيم
تير ،و Son of Saulللمخرج الزلو نيميس وMountains
 May Departلجيا زانغكي ،و  Macbethلجاستني
كورزل .ومن أميركا يشارك  The Sea of Treesلغاس
فان سانت ،و Sicarioلدوني فيلنوف.
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ألكسندر بوليكيفيتش

«بلدي» ّ
ونص

روي ديب
رقــص ألكسندر بوليكيفيتش على خشبة «مترو
امل ــدي ـن ــة» رق ـصــا ب ـل ـ ّ
ـديــا ،وراف ـق ـت ــه فــرقــة موسيقية
ّ
وّغـنــاء حــي و«معلمة» فــي عرضه «بـلــدي يــا واد».
إنه الرقص البلدي ،ال «الشرقي» ،تلك التسمية التي
اعتمدها الغرب في وصف رقصنا البلدي نسبة إلى
موقعه منه .في «بلدي يا واد»ّ ،
قدم بوليكيفيتش
ّ
عرضًا موزعًا على لوحات عدة ترافقها موسيقى
ح ـ ّـي ــة ت ـن ـ ّـوع ــت ب ــن املــوس ـي ـقــى ال ـش ـع ـب ـيــة وبـعــض
ً
أغ ـن ـيــات جـ ــورج وس ـ ــوف ،وص ـ ــوال إل ــى أم كـلـثــوم.
ولـيــس مـصــادفــة أن يحيط بوليكيفيتش ،الــرجــل
نـفـســه ب ـعــازفــة الـطـبـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة إل ـيــانــا ع ــوض،
ّ
ّ
«البت كايداهم»
وشخصية
وبفرح قـ ّـدور (العود)،
ّ
امل ــراف ـق ــة ل ـل ــراق ــص ،لـيـنــه س ــح ــاب ،ورنـ ــن الـشـعــار
(غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء) .شـ ـقـ ـلـ ـب ــة
األنـ ـ ـم ـ ــاط ال ـج ـن ـ ّ
ـدري ــة
ً
على املسرح كان فعال
مـ ـقـ ـص ــودًا ،واحـ ـتـ ـف ـ ً
ـاء
بــالـتـنــوع داخ ــل عــالــم
الـ ـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي
ومكوناته.
ل ـي ــس بــولـيـكـيـفـيـتــش
جـ ــدي ـ ـدًا عـ ـل ــى س ــاح ــة
ً
الرقص .تابعناه قبال
ف ــي «دوار ال ـش ـمــس»
ب ـ ـعـ ــروض «مـ ـح ــاول ــة
أولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى» ()٢٠٠٩
و«ت ـ ـ ـجـ ـ ــوال» ()٢٠١١
و«إل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء» (.)٢٠١٣
م ــال ــت ت ـلــك ال ـع ــروض
نـحــو الـبـحــث عــن لغة
م ـع ــاص ــرة ف ــي حــركــة
ال ـ ـ ـ ــرق ـ ـ ـ ــص ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدي،
وق ـ ّـدم ــت ع ـلــى خشبة
م ـ ـس ـ ــرح ك ــاسـ ـيـ ـك ــي.
أمــا الـيــوم فيعود إلى
م ـ ـ ـسـ ـ ــرح ال ـ ـكـ ــابـ ــاريـ ــه
ل ـي ـق ـ ّـدم ال ـب ـل ــدي عـلــى
«أص ـ ـ ــول ـ ـ ــه» ،م ـ ّ
ـوج ـه ــا
تـ ـح ـ ّـي ــة لـ ـكـ ـب ــاريـ ـه ــات
م ـص ــر ولـ ـبـ ـن ــان ال ـتــي
رقص
اح ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــت ذل ـ ـ ـ ــك
بشغف
الــرقــص .هكذا ،افتتح
ّ
وبتقنية
الـ ـ ـع ـ ــرض م ـ ــع «الـ ـب ــت
ك ـ ـ ــاي ـ ـ ــداه ـ ـ ــم» ّ
وردي ـ ـ ـ ـ ــة
عالية على
«الـ ـبـ ـي ــت دا طـ ــاهـ ــر».
المسرح
وت ـ ـ ـ ـ ــوال ـ ـ ـ ـ ــت لـ ـ ــوحـ ـ ــات
ب ــولـ ـيـ ـكـ ـيـ ـفـ ـيـ ـت ــش م ــع
رق ـ ـص ـ ــة ال ـ ـش ـ ـم ـ ـعـ ــدان
ورق ـ ـصـ ــة مـ ــع ال ـع ـصــا
ع ـل ــى أغ ـن ـي ــة م ــادون ــا
«ال ـ ـل ـ ـي ـ ـلـ ــة ح ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــوة»...
وج ـم ـي ـع ـهــا ب ـمــراف ـقــة
م ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى ح ـ ـ ـيـ ـ ــة.
باإلضافة إلــى املوسيقيات النساءّ ،
ضمت الفرقة
سماح أبي املنى (األكــورديــون) ،وناجي العريضي
(الـطـبـلــة) ،وعـلــي ال ـحــوت (ال ــدف وال ـ ــرق) ،وج ــورج
الشيخ (الـنــاي) ،فيما غاب عن ليلة االفتتاح قسرًا
امل ـغ ـن ــي أده ـ ــم أبـ ــي ف ـ ـ ــراج .وك ــان ــت ل ــرن ــن ال ـش ـعــار
إطــالــة مميزة ،إذ قـ ّـدمــت بعض األغــانــي الشعبية
ُ
بنفس لــم يخل مــن التطريب والتنغيم .والكتمال
اللوحات الراقصة (اإلضــاءة عالء ميناوي) ،اختار
بوليكيفيتش التعاون مع مصمم األزيــاء كريكور
جابوتيان ال ــذي رافـقــه فــي أعماله السابقة .وهنا
ق ـ ـ ّـدم أرب ـ ــع ب ـ ــدالت م ـس ـتــوحــاة م ــن ب ـ ــدالت الــرقــص
ّ
بتصور خاص بجابوتيان،
الكالسيكية ،لكن طبعًا
م ـض ـف ـيــا م ـق ــارب ــة م ـع ــاص ــرة ع ـل ــى بـ ـ ــدالت ال ــرق ــص
البلدي.
ّ
وبتقنية عالية على
رقــص بوليكيفيتش بشغف
املـســرحّ ،
مقدمًا عرضًا امتد ساعة ونصف ساعة.
نجح في أخذ الجمهور معه إلى حالة من البهجة
ً
وغناء ،خصوصًا
واالستمتاع ،فتفاعل معه صياحًا
ّ
ً
أن بوليكيفيتش يفسح دومــا مجاال لذلك التفاعل
العفوي مع الجمهور في الصالة ،وهذا هو إحدى
امل ـف ــردات األســاسـيــة لـلــرقــص الـبـلــدي .هـكــذا رقــص
ً
بلديًاّ ،
ألكسندر الرجل رقصًا ّ
مقدمًا عرضًا جميال
بـكــل تفاصيله .ربـمــا فــي الـتـجــارب املـقـبـلــة ،نشهد
مفردات جديدة في الرقص البلدي من صنع جسد
ٌ
تحرر نحتفي فيه
رجل وخصوصيات ذلك الجسد.
ّ
بالتنوع الخالق.
«بلدي يا واد» 29 - :نيسان (أبريل) و 6أيار (مايو) ـ «مترو
املدينة» ـ لالستعالم01/753021 :
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نزيه أبو عفش

يوميات ناقصة

ُ َ
غدك الذي كان..
ُ َ
أمسك الذي سيأتي

َ َْ
ال تخف كثيرًا من الغد!
ُ
ّ
ما تسميه اآلن «أمس»
ُ
ُ
سابق ما.
يوم
ٍ
كان اسمه «غدًا» في ٍ
وما سيأتي من األيام
لن يلبث ،بعد وقت ال ُ
تنتبه إلى مروره،
ٍ
يصير أمسًا َ
َ
آخر
ْأن
ّ
تتذكره بعينني دامعتني وتقول:
«ياه! ما كان أجملها من ْ
أيام!».

صورة
وخبر

شـارك ممثلـون أميركيـون أخيـرًا فـي افتتـاح موقـع تصويـر خارجـي ّ
أعـده
الفنان األميركي جاسـتين بيتمان في «تايمز سـكوير» في نيويورك .الموقع
المؤلـف مـن أثـاث ومـواد مهملة سـيبقى فـي السـاحة الشـهيرة حتى بعد
غـد األحـد ،كجـزء مـن مشـروع بيتمـان التجهيـزي التفاعلـي الـذي يحمـل
ٍ
عنـوان  .#SetintheStreetويتزامـن هـذا المشـروع مع انطالق الـدورة الـ14
مـن «مهرجـان ترايبيـكا السـينمائي»( .تيموثـي آي .كالري ـــ أ ف ب)

حديث وعود وقانون
… من أجل سوريا
ضمن فعاليات مهرجان Global
 Week For Syriaالذي ُيختتم في 22
نيسان (أبريل) الحالي ،يحتضن
مقهى «ة» (الحمرا ـ بيروت) عند
السادسة والنصف من مساء اليوم
نفسه حديثًا للباحث الفرنسي
جان دورينغ (الصورة) حول
«املوسيقى ،األخالق ،الروحانية»،
على أن تتوافر ترجمة للحديث
من الفرنسية إلى العربية .بعدها،
وتحديدًا عند الساعة الثامنة
والنصفّ ،تنطلق حفلة موسيقية
يحييها بشار الحسن (عود)
ّ
وغسان ّ
ّ
سحاب (قانون) .يذكر أن
منظمة  Music and Beyondستطلق
املهرجان املوسيقي املذكور في
 18نيسان ،في دعوة إلى السالم
ً
دوال ّ
عدة
واملصالحة ،وهو يشمل
حول العالم.
ً
ابتداء من السادسة
األربعاء  22نيسان ـ
ً
مساء ـ مقهى «ة» (الحمرا
والنصف
ـ بيروت) .الدعوة عامة .لالستعالم:
03/946528
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ََّ
ََّ
دائمًا:
وتذك ْر أيضًا! تذك ْر
ّ
ِّ
ُ
ما تكتبه اآلن وتفكر« :لعله ُ
كالم لي»...
آخر ٍ
َ َ
َ
كثيرْ
آخر ،وغ ٍد
غد ،وغ ٍد
ستقرؤه بعد
ٍ َ
ُّ
وتأنيب النفس:
ف
أس
الت
من
بكثير
وتقول
ِ
ِ
ٍ
«يالي من أحمق!
ْ ُ
هلت ُه َ
بعض الوقت
لو أنني أم
ُُ
ْ
إذن ُ
لكنت كتبته بطريق ٍة أفضل».
3
ُ
أنصحك:
وأخيرًا،
ُ
َ
َ
فسد هداياها ،أو هداياك إليها،
كيال ت ِ
ٌ
ُ
ً
ْ
ال ْ
النفاد»...
تكن عجوالُ في مطاردتها ،وال تقل« :الحياة موشكة على
بانتظاري».
بل قل« :الحياة ّ ّ ْ
تهيأ ملالقا ِتها بالضحك ِة والوردة،
ثم ،ألنها تستحق،
َ
دونما ت َع ُّجل (وطبعًا دونما إبطاء)
وأيضًا  :ال َ
تنس «الوردة»!
امض إلى موعدها كاملعتاد.
ثم ْ ِ
ْ
تكن خائفًا ،وال تك ِث ْر ِمن قول:
ال
لسوء حظي
«يا
ّ
ِ َ ِّ
الزحام يؤخ ُرني
لعل
ّ
ُ
تضجر وتمضي».
أو لعلها
ْ
!
تخف
أبدًا ،ال
ُ
فما دامت ُ الوردة في ِيدك
ْ
عينيك
والضحكة في
ستجدها دائمًا على املوعد.
.. ..
ْ
ّ
ّ
كن طيبًا ،و...هيا!

2014/7/1
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غونتر
غراس
ادواردو
غاليانو

الغاضبان
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كلمات

تحية

غونتر غراس
في عـالقة األدب باأل خالق
حسين الموزاني
ال شك أن ترجمة ّ
نص أدبي أملاني من
نصوص الحداثة إلى اللغة العربية
ً ّ
أم ـ ــر ش ـ ــاق فـ ـع ــا ،ألن هـ ـن ــاك ف ــروق ــا
واخ ـتــافــات عــديــدة تـتـعـلــق بـتــاريــخ
اللغتني وجغرافيتهما وموسيقاهما
وإي ـقــاع ُجملهما .وفــي حــالــة غونتر
غ ــراس ( 1927ـ ـ  )2015فــإنـنــا نلمس
مـلـمـحــا آخ ــر ل ـهــذه الـصـعــوبــة يكمن
ف ــي أنـ ــه اس ـت ـح ــدث أس ـل ــوب ــا ج ــدي ـدًا
ف ــي الـ ـق ـ ّـص ،يـسـتـنــد إل ــى م ــا ُيـسـمــى
رواي ــات الفروسية التي نعرفها من
خ ـ ــال ال ـك ــات ــب اإلسـ ـب ــان ــي ال ـســاخــر
األملاني
سيرفانتس (ثيربانتث) أو
ّ
هــانــس يــاكــوب غــرمـلـسـهــاوزن .لكنه
عـ ــالـ ــج ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة وض ـ ـعـ ــا ل ـ ــم ي ـكــن
ً
االقـ ـت ــراب م ـنــه س ـهــا آنـ ـ ــذاك ،أي في
عـ ــام  1959ع ـنــدمــا ص ـ ــدرت ال ــرواي ــة
األولى لغونتر غراس التي اشتهرت
باسم «طبل الصفيح» ،وهــو تاريخ
ّ
السياسي ،بالدرجة األولــى،
أملانيا،
ّإب ـ ــان الـحـقـبــة ال ـن ــازي ــة وم ــا بـعــدهــا.
وكان غراس يشكو من ّ
تعرض اللغة
األملــانـيــة لـلــدمــار بسبب اإلسـقــاطــات
الـقــومـيــة الـنــازيــة عليها واعـتـبــارهــا

ّ
صرح غابرييل غارسيا ماركيز
ّ
بأن روايته «مئة عام من العزلة»
ما كان لها أن ترى النور لوال رواية
«طبل الصفيح»
لـغــة عــرقـيــة صــاف ـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى
ُّ
حذر الكتاب األملان ما بعد الحرب من
استخدام مفردات مثل األمة األملانية،
وال ـ ـعـ ــرق ،وال ـق ــوم ـي ــة ،ونـ ـق ــاء ال ـل ـغــة،
والنصر العسكري ،وما إلى ذلك من
العبارات التي كانت متداولة بكثرة
ف ــي ال ـح ـق ـب ــة الـ ـن ــازي ــة .وبــاس ـت ـث ـنــاء
ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص ال ـت ـج ــري ـب ـي ــة ال ـع ـب ـث ـيــة
ل ـل ـك ــات ــب آرنـ ـ ـ ــو شـ ـمـ ـي ــدت ،امل ـج ــاي ــل
ـراس ،ل ــم ن ـ َـر ،عـلــى ح ـ ّـد معرفتنا،
ل ـغ ـ ً
روايــة كتبت بهذا القدر من االنغالق
والتعقيد مثل رواية «طبل الصفيح»
ّ
بعد الحرب العاملية الثانية .وتطلبت
عـمـلـيــة تـفـكـيــك أل ـغ ــازه ــا واإلمـ ـس ــاك
بــإيـقــاعـهــا املــوس ـي ـقـ ّـي املـنـتـظــم ال ــذي
الـتــزم بــه الـكــاتــب منذ بــدايــة الــروايــة
ً
ّ
حتى آخر عبارة فيها جهودًا كبيرة
وأع ـ ــوام ـ ــا ط ــويـ ـل ــة .وك ـ ــان ال ـه ــاج ـ ّـس
األســاســي بالطبع تـقــديــم عـمــل فني
ّ
لروائي ذاع صيته في أرجاء
متكامل
ّ
ال ـع ــال ــم ب ــرم ـت ــه ،ل ــدرج ــة أن ال ـكــاتــب
الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز
ّ
صرح ذات ّ
ّ
مرة بأن روايته «مئة عام
من العزلة» ما كان لها أن ترى النور
لوال رواية «طبل الصفيح».
غ ــراس يـعـ ّـد كــاتـبــا مـتـعــدد املــواهــب،
ّ
فهو روائ ــي وق ــاص وشــاعــر ومــؤلــف
مـســرحــي ّ
ورس ـ ــام ون ـ ّـح ــات وخطيب
س ـي ــاس ــي .راف ـ ــق امل ـس ـت ـشــار األمل ــان ــي
فيللي براندت في حمالته االنتخابية
منذ مطلع الستينيات .وكــان غراس
قــد قــرأ ّأول فصلني مــن رواي ـتــه هــذه
أم ـ ــام «ج ـم ــاع ــة  »47ال ـش ـه ـيــرة الـتــي
ّ
ّ
ضمت كبار الكتاب األملــان في حقبة

مــا بعد الـحــرب ،ومنهم غونتر آيش
ومـ ـ ــارتـ ـ ــن ف ـ ــال ـ ــزر وهـ ــاي ـ ـنـ ــرش ب ــول
وإنغبورغ باخمان وهانس ماغنوس
أن ـت ـس ـن ـس ـب ـيــرغــر ...وغ ــون ـت ــر غ ــراس
بالطبع الــذي فــاز بجائزة املجموعة
ع ــام  1958بـعــد تـلــك ال ـق ــراءة .وأدرك
ّ
غ ــراس ساعتها أن أملــانـيــا كــانــت في
أم ـ ّـس الـحــاجــة إل ــى مــراجـعــة املــاضــي
القومي وتعامل السلطات النازية مع
ً
األدباء ،فضال عن تأهيل ًأملانيا على
الصعيد الثقافي ،وخاصة بعد ذلك
الحكم املطلق الذي أطلقه الفيلسوف
األمل ــان ــي تـ ـي ــودور أدرون ـ ـ ــو ،وه ــو أن
ً
«كـتــابــة الـشـعــر تعتبر عـمــا بربريًا
بـ ـع ــد مـ ـح ــرق ــة أوش ـ ـف ـ ـي ـ ـتـ ــس» .ف ـك ــان
األدب ــاء األمل ــان الــذيــن شـهــدوا الحرب
الـعــاملـيــة الـثــانـ ًيــة أو اش ـتــركــوا فيها
ّ
جبرًا أو طواعية ،يحاولون التخلص
مـ ــن ت ـه ـم ــة ال ـ ـتـ ــواطـ ــؤ مـ ــع الـ ـن ــازي ــن
وتــأي ـيــد سـيــاســة ال ـح ــرب والـتـشــريــد
ّ
واإلبـ ــادة الجماعية والـتـنــكــر لــأدب
واألدبـ ـ ــاء ألس ـب ــاب عــرق ـيــة وقــوم ـيــة.
ّ
وك ــان الـبـعــض يـسـخــر م ــن ك ــت ــاب ما
بعد الـحــرب هــؤالء ويصفهم بأدباء
«األن ـ ـ ـقـ ـ ــاض» وه ـ ــي ع ـ ـبـ ــارة ت ـحــاكــي
م ـحــاوالت مــايــن الـنـســاء األملــانـيــات
في إعادة بناء بيوتهن التي دمرتها
الـحــرب .وقــد ســألـ ُـت ذات مـ ّـرة غونتر
شخصيًا عن مصطلح «ساعة
غراس
ّ
الصفر» ،فقال إنه يشعر باالمتعاض
م ــن هـ ــذا امل ـص ـط ـلــح ،إذ ل ـيــس هـنــاك
ساعة صفر بمعنى البداية الجديدة،
ّ
بل إن هناك محاولة حثيثة لتكملة
ما حدث قبل الحرب العاملية الثانية.
وي ـت ـس ــم أدب غـ ـ ـ ــراسّ ،
ورب ـ ـمـ ــا عـلــى
ال ـع ـك ــس م ــن ت ـخ ـط ـي ـطــاتــه ورس ــوم ــه
ال ـتــي ل ــم تـبـلــغ امل ـس ـتــوى الـ ــذي بلغه
املتميزّ ،
ّ
بقوة العبارة وإحاالتها
نثره
ال ـتــاري ـخ ـيــة وال ـف ـكــريــة والـسـيــاسـيــة
ّ
الـ ـع ــدي ــدة؛ غ ـيــر أن ال ـص ـعــوبــة بـحـ ّـد
ً
ذاتـهــا ال يجوز أن تكون حــائــا دون
ن ـقــل اإلب ـ ـ ــداع األدبـ ـ ــي ال ـع ــامل ـ ًـي ،إنـمـ ًـا
قــد يـجــد فيها املـتــرجــم مـتـعــة فكرية
وتحديًا لغويًا ال مناص من خوض
غماره.
وعـنــدمــا تـعــرفـ ُـت إل ــى غــونـتــر غــراس
ش ـخ ـص ـي ــا قـ ـب ــل ح ـ ــوال ـ ــى  15ع ــام ــا،
ب ـ ــدع ـ ــوة م ـ ــن ن ـ ــاش ـ ــره «شـ ـ ـت ـ ــاي ـ ــدل»،
أم ـض ـي ــت مـ ــع حـ ــوالـ ــى  20م ـتــرج ـمــا
ج ـ ـ ـ ــاؤوا مـ ــن ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء ال ـع ــال ــم
أربعة ّأيام كاملة ،كنت أراقب خاللها
غراس في كالمه وشرحه التفصيلي
ملـعــانــي الـكـلـمــات الـغــامـضــة وهــدوئــه
وت ـع ــام ـل ــه الـ ـح ــذر وال ـل ـ ًط ـي ــف أي ـضــا
مــع املـتــرجـمــن وخ ــاص ــة املـتــرجـمــات
القادمات من الــدول االسكندينافية،
فكان يخوض معهن أحاديث طويلة،
ف ــأدرك ــت ب ـعــد ذلـ ــك الـ ـس ـ ّـر وراء هــذا
األم ـ ــر .ف ـغ ــراس ك ــان يـشـكــو م ــن عــدم
ّ
دقة الترجمة وإسقاط عبارات كاملة
من روايته «طبل الصفيح» ،وخاصة
فــي ترجمتها إل ــى الـلـغــة اإلنكليزية
التي قام بها املترجم األميركي رالف
مــان ـهــايــم ال ـ ــذي ت ــرج ــم أي ـض ــا كـتــاب
«ك ـفــاحــي» لـهـتـلــر .وط ـلــب غ ــراس من
ّ
نــاشــره أن ينظم ورشــة عمل يشارك
فيها الكاتب نفسه والناشر ومحقق
أعمال غــراس ومساعدوه ،باإلضافة
إل ـ ــى املـ ـت ــرجـ ـم ــن ،لـ ـش ــرح الـ ـعـ ـب ــارات
والـصـيــاغــات غـيــر الــواضـحــة مــن أي

ّ
كـتــاب جــديــد يـصــدر ل ـغــراس .بيد أن
الـ ـه ــدف ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي ل ـه ــذا ال ـل ـق ــاء كــان
ينطوي على حـ ّـس تـجـ ّ
ـاري ودعــائـ ّـي
ّ
كـبـيــر .ف ـغــراس يــريــد أن يـضـمــن بــأن
كتابه سينشر في عشر لغات أجنبية
على األقل ،إلى جانب لغته األصلية،
وخاصة في اللغات االسكندينافية،
لكي يصل الحديث عنها إلى أسماع
لجنة «نــوبــل ل ـ ــآداب» .وق ــد نجحت
ّ
هذه الخطة بالكامل ،فحصل غراس
عام  1999على هذه الجائزة املرموقة،
ّ
ليقول في ما بعد إن جائزة «جماعة
 »47ك ــان ــت أه ـ ــم مـ ــن جـ ــائـ ــزة نــوبــل
بالنسبة إل ـيــه ،وه ــذا ك ــام ال يتمتع

بأدنى صدقية في الواقع.
ّ
ّ
سياسي
وبما أن غونتر غراس كاتب
ّ
ملتزمّ ،
امللتزمني
ولعله آخــر الكتاب
ً
ف ــي أمل ــان ـي ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب ،وخ ــاص ــة
ّ
أن األدب ـ ــاء ال ــذي ــن ك ــان ــوا محسوبني
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــار م ـ ــن أمـ ـ ـث ـ ــال فـ ــالـ ــزر
وإنتسنسبيرغر على سبيل املـثــال،
ب ــات ــوا يـتـنـصـلــون شـيـئــا فـشـيـئــا من
ماضيهم السياسي حتى أصبحوا
مــن املحافظني املـقــربــن مــن «الـحــزب
املسيحي الــديـمــوقــراطــي» ودوائـ ــره،
ف ــإنـ ـن ــا ن ـ ـح ـ ــاول أن ن ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـرض ه ـنــا
بالتفصيل العتراف غراس بأنه كان
ع ـض ـوًا ف ــي ال ـف ــرق ال ـقــوم ـيــة ال ـنــازيــة

املعروفة باسم ( Waffen-SSفافن أس
أس) ،وهــي وحــدات خاصة مسؤولة
ع ــن ارت ـ ـكـ ــاب ج ــرائ ــم وح ـش ـي ــة ّإب ـ ــان
الـحــرب العاملية الثانية ،ومنها قتل
ّالجنود الفارين من املعارك .ونعتقد
أن ـ ـن ـ ــا ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــارن ــا م ـن ـف ـ ّـي ــن أي ـض ــا
وضحايا لألنظمة العربية القمعية،
ال بد من أن نناقش البعد األخالقي
ّ
لألدباء ،ال لكي نكون حكامًا عليهم،
ّ
بل ألن هناك ضوابط وقيمًا إنسانية
ّ
م ـش ـتــركــة ي ـجــب االلـ ـت ــزام ب ـه ــا ،وألن
غ ـ ـ ــراس ن ـف ـس ــه ك ـ ــان يـ ـتـ ـص ـ ّـرف وف ــق
مـنـظــومــة ه ــذه الـنـظــم األخــاق ـيــة ،ما
جـعـلـنــا ن ـخ ـتــار تــرج ـمــة أع ـمــالــه إلــى
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صاحب «طبل الصفيح»
في ذاكرة ناشره العربي
اللغة العربية .وكــان هدفنا بالطبع
إط ــاع ال ـقــارئ الـعــربــي عـلــى األعـمــال
األدبـ ـي ــة األمل ــان ـي ــة امل ـع ــاص ــرة وال ـ ّتــي
حظيت بشهرة عاملية واسعة ،لكننا
وجــدنــا نفسها فــي مــوقــف ال نحسد
ع ـل ـي ــه ،ف ـق ـم ـنــا ب ـع ــد اع ـ ـتـ ــراف غ ــراس
امل ـت ــأخ ــر ب ـم ــراج ـع ــة م ــاض ــي ال ـكــاتــب
نفسه وموقفنا منه كذلك.
ففي عام  ،1969شارك غونتر غراس
فـ ــي ال ـح ـم ـل ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ل ـل ـحــزب
االش ـت ــراك ــي الــدي ـمــوقــراطــي بـقـيــادة
ف ـي ـل ـلــي بـ ــرانـ ــدت الـ ـ ــذي ك ـ ــان غ ــراس
يــرتـبــط مـعــه بـعــاقــة وث ـي ـقــة ،تــرجــع
أسـ ـب ــابـ ـه ــا ب ـ ــدرج ـ ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة إل ــى
ماضي براندت نفسه الــذي كــان من
املـقــاومــن الـبــارزيــن للحكم الـنــازي.
وألـ ـق ــى غ ـ ــراس عـ ـش ــرات ال ـخ ـطــابــات
ل ـصــالــح حـ ــزب ب ــران ــدت فـ ــي حملة
االنتخابات التي ساهم فيها أيضًا
رف ـيــق غ ــراس ووزيـ ــر االق ـت ـصــاد في
ف ـت ــرة االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي الـكـبـيــر
ّ
كـ ــارل شـلـلــر ،الـ ــذي ش ــن حـمـلــة على
الـخـصــم الـسـيــاســي املـنــافــس كــورت
ّ
فتعرض للماضي النازي
كيسنجر،
لــزع ـيــم االئـ ـت ــاف ال ـح ـكــومــي آنـ ــذاك
امل ـس ـت ـش ــار ك ـي ـس ـن ـجــر ،وال ـ ـ ــذي ك ــان
نائبًا ملدير قسم الــدعــايــة فــي وزارة
الخارجية األملانية في العهد النازي.
وي ـب ــدو أن وزيـ ــر االق ـت ـصــاد شيللر
نـ ـس ــي م ــاضـ ـي ــه ال ـ ـ ــذي ك ـش ـف ــت عـنــه
ّ
مجلة «ديــر شبيغل» في عــدد حمل
ص ــورة شيللر عـلــى غــافــه .فكتبت
ّ
ّ
امل ـجــلــة ت ـقــول إن أس ـت ــاذ االق ـت ـصــاد
والوزير املرموق كان قد ّ
تطوع عام
 1933في قــوات «العاصفة» النازية
ّ
 SAوهو في سن العشرين ،وانتمى
إل ــى ات ـح ــاد األس ــات ــذة ال ـن ــازي ــن ،ثم
أصـبــح عـضـوًا فــي «ال ـحــزب القومي
ال ـه ـت ـلــري» .وأث ـن ــاء ال ـحــرب العاملية
الثانية ،أوكـلــت إلـيــه مــن قبل قيادة
الجيش األملاني مهمة كتابة تقارير
ت ـح ـل ـي ـل ـيــة عـ ــن ال ـ ـ ـثـ ـ ــروات امل ـعــدن ـيــة
ملختلف الدول األوروبية.
ّ
معروفة
ـت
ـ
ن
وه ــذه الحقائق كلها كــا
ّ
أيضًا بالنسبة إلى غونتر غراس ،لكنه
ً
مع ذلــك كتب مباشرة إلــى رفيقه في
«ال ـحــزب االش ـتــراكــي الــديـمــوقــراطــي»
شيللر يطلب منه الكشف العلني عن
مــاض ـيــه امل ـث ـيــر ل ــاخ ـت ــاف .ون ـشــرت
جــريــدة «فرانكفورتر ألغماينه» عام
 2006ن ـ ّـص رســالـتــن ك ــان غ ــراس قد
بعث بهما إلى زميله وزير االقتصاد،
األول ــى فــي  1969واألخ ــرى بـعــد ذلــك
بـ ـع ــام ت ـق ــري ـب ــا .وج ـ ـ ــاء فـ ــي ال ــرس ــال ــة
ّ
األولىّ :
«أود أن أذكرك يا عزيزي كارل
شيللر مـ ّـرة أخــرى بحديثنا السابق،
وأرجو منك أن تتكلم في أقرب فرصة
ممكنة ،وعلنًا ،عن ماضيك السياسي
أث ـ ـنـ ــاء ال ـح ـق ـب ــة ال ـ ـنـ ــازيـ ــة .ف ـج ـي ــل مــا
بعد الـحــرب ال يـعــرف عــن ذلــك سوى
ال ـت ـســويــف وال ـت ـه ــوي ــن غ ـيــر امل ـق ـبــول
الـ ـ ـ ــذي م ـ ــارس ـ ــه املـ ـسـ ـتـ ـش ــار األملـ ــانـ ــي
ك ـي ـس ـن ـجــر ع ـن ــدم ــا ق ـ ــال إن ـ ــه ل ــم يـكــن
مقتنعًا بعضوية الحزب النازي ولم
ّ
يكن ّانتهازيًا قــط .وأرى ًمــن األفضل
ل ــو أن ـ ــك ت ـع ـتــرف ص ــراح ــة بـغـلـطـتــك.
وحينئذ ستخفف العبء عن كاهلك،
وس ـي ـكــون ذل ــك بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــرأي
الـ ـع ــام م ـثــل ال ـص ـن ـيــع ال ـج ـم ـيــل ال ــذي
تقدمه الرعود فتجعل ّ
الجو صاحيًا».

وكتب غراس بعد ذلك بأقل من عام
ّ
أن
إلــى شيللر ،يـنــاشــده م ــرة أخ ــرى ً
يعترف بماضيه الذي اعتبره «خطأ
ً
ال يـغـتـفــر» وشـ ــدد ق ــائ ــا« :ك ـنــت قد
ط ـل ـبــت م ـن ــك ،وب ــإلـ ـح ــاح ش ــدي ــد ،أن
ت ـك ـشــف لـ ـل ــرأي الـ ـع ــام سـ ـ ّـر عــاقـتــك
بتنظيم ال ـحــزب ال ـن ــازي ،وأن تفعل
ذلـ ــك ب ـم ـب ــادرة ذاتـ ـي ــة ش ـج ــاع ــة ،في
ال ــوق ــت املـ ـن ــاس ــب ،وب ـ ـ ــدون أس ـل ــوب
اسـ ـتـ ـعـ ــراضـ ــي عـ ـل ــى ط ــريـ ـق ــة أن ـن ــي
اع ـت ــرف بــذن ـبــي ،ب ــل ب ـن ـبــرة واقـعـيــة
ً
جديرة بك .لكنك بدال من ذلك ّأخذت
تهاجم كــورت كيسنجر ،وبحق من
حيث املبدأ ،فتناولت نشاطه في زمن
الـنــازيــة ،وبــاألخــص عمله الدعائي
ف ــي الـ ــرايـ ــخ الـ ـث ــال ــث ،ل ـك ــن م ــن دون
أن تــرجــع أن ــت نـفـســك إل ــى مــاضـيــك.
ف ـقــد اخـتـلـفــت امل ـقــاي ـيــس وانـكـشـفــت
ً
العورة .ثم إنني فكرت طويال ،كيف
يمكن لسياسي بعيد النظر وكبير
الخبرة وموهوب ومتواضع ويظهر
تفهمًا لشرائح واسعة من الناخبني،
لكنه يبدو اآلن ،ومــن خــال تفصيل
ضيقًا ومتشنجًا ّ
جزئيّ ،
جدًا في ما
ّ
يتعلق بالحالتني اللتني ذكرتهما
ّ
للتو» .وأضاف غراس ،كأنه يخاطب
نفسه ،أيضًا بأنه عثر «على نصف
إجابة يمكن أن تعطي تلميحًا إلى
الـتـصــرف املـعـهــود للمثقفني ،وهــي
عجرفة العارف السيئة الصيت .ولم
ً
يكن األمر مجهوال لي ،ألنني ،وأثناء
الـتـحـضـيــر ملـســرحـيـتــي «بـلـيـبـيـيــر»
ُ
 ،Plebejerاضطررت إلى التعامل ملدة
ع ــام ــن م ــع «كـ ــوريـ ــوالن» شكسبير
واملــواقــف الثقافية لبرتولد برشت،
وتمكنت مــن مــراقـبــة هــذه العجرفة
التي كانت تتلبسني أحيانًا» .ويبدو
أن هذا اإليحاء كان اعترافًا ضمنيًا
ّ
وتطوعه في
بماضي غراس امللتبس
فــرق الحرس النازي الخاص «فافن
أس أس» ،وكتمانه ّ
سر هذا االنتماء
أكثر من ستني عامًا ،قبل أن يكشف
عنه في سيرة حياته «أثناء تقشير
البصل» الصادرة عام .2006
وم ــن امل ـفــارقــات الـتــي أشـ ــارت إليها
ج ــري ــدة «ف ــران ـك ـف ــورت ــر أل ـغ ـمــاي ـنــه»
آن ــذاك ،أن غــراس كــان يناشد زميله
الوزير بخفض الضرائب عن كاهله،
ً
فـبــدال مــن أن يدفع عــام  1965ستني
ألـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــارك ،طـ ـل ــب مـ ــن ال ـ ــوزي ـ ــر أن
ي ـســاعــده لـكــي يـحـســم مـنـهــا ثــاثــن
ّ
أل ـ ـفـ ــا ،ألن غـ ـ ــراس ك ـ ــان ي ـم ـضــي ك ــل
ي ـ ـ ــوم س ــاعـ ـت ــن أو ث ـ ـ ــاث س ــاع ــات
مـ ــع ال ـص ـح ــاف ـي ــن األملـ ـ ـ ـ ــان ،فـيـمـكــن
أن ي ـح ـت ـســب ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل «ن ـشــاطــا
ث ـق ــاف ـ ّـي ــا» مل ـص ـل ـحــة األمل ـ ـ ــان جـمـيـعــا
عـلــى ح ـ ّـد تعبير غ ــراس .واآلن ،فقد
رح ـ ــل الـ ـك ــات ــب األش ـ ـهـ ــر فـ ــي أملــان ـيــا
فـ ــي ح ـق ـب ــة مـ ــا ب ـع ــد ال ـ ـحـ ــرب وأث ـ ــار
على الــرغــم من
نبأ وفــاتــه املـفـ ّـاجــئً ،
تقدمه في السن ،صدمة كبيرة على
ص ـع ـيــد أمل ــان ـي ــا والـ ـع ــال ــم ،ب ـم ــا فـيــه
ّ
العربي الذي ُيحسب لغراس
العالم
تضامنه معه وموقفه الواضح إزاء
إس ــرائـ ـي ــل ،ح ـيــث قـ ــال ّ ع ـنــه «ات ـح ــاد
ّ
ّ
الكتاب العبرانيني» إنــه كــان «يشن
حمالت صليبية حديثة على الدولة
اليهودية» .وفي نهاية املطاف ،فإن
النقدي وحده الذي ُ
ّ
سيعيد
التاريخ
تقويم غونتر غراس كاتبًا وإنسانًا.

خالد المعالي
عــام  1977ص ــدرت رواي ــة غونتر غــراس
«سـمـكــة مــوســى» أو «ال ـشـ ّـبــوط» حسب
تــرج ـمــة أخ ـ ــرى .وك ـك ــل رواي ـ ــة أو كـتــاب
يصدر له أو خطاب يلقيه ،ال بد من أن
يثير ضـجــة فــي األوسـ ــاط الثقافية في
أملــانـيــا وأن تـصــل أصـ ــداء ه ــذه الضجة
إل ــى الـصـحــف ف ــي بــاقــي أق ـط ــار الـعــالــم.
وقتها ،كنت ال أزال طالبًا في الثانوية
واهتماماتي األدبـيــة ق ــراءة وكتابة في
أوج زخ ـم ـهــا .وه ـك ــذا اق ـت ـط ـعــت ص ــورة
غ ـ ــاف ك ـت ــاب ــه ال ـ ــذي رسـ ـم ــه ب ـ ـيـ ــده ،مــن
جــريــدة «الـجـمـهــوريــة» الـبـغــداديــة التي
ُ
ن ـشــرت ت ـقــري ـرًا ع ــن ال ــرواي ــة ،وألـصـقــتــه
ع ـل ــى ب ــواب ــة صـ ـن ــدوق خ ـش ـبــي صـغـيــر
يـضــم كــل كـتـبــي ،وبـقـيــت أتــأمــل الـغــاف
في الغرفة الطينية الرطبة التي أتشارك
م ــع أش ـقــائــي ال ـن ــوم وال ـح ـي ــاة فـيـهــا في
تلك القرية .وهكذا أصبح غونتر غراس
هــاجـســا بالنسبة إلـيـنــا .لــم نـقــرأ لــه أي
ش ـ ــيء ت ـق ــري ـب ــا ،ل ـك ـن ــه أضـ ـح ــى حـيـنـهــا
ك ــأن ــه ض ـم ـيــر أمل ــان ـي ــا وأصـ ـب ــح حــاض ـرًا
ف ــي خ ـيــال ـنــا وفـ ــي أح ــادي ـث ـن ــا ال ـيــوم ـيــة
كــأنــه واحــد مــن بيننا .لــن أنـســى مشهد
ذلــك الصديق الــذي عــاد من فرنسا بعد
زي ــارة قصيرة وهــو يحدثنا عــن أشياء
ت ـف ــوق خ ـيــال ـنــا وتـ ـص ـ ّـورن ــا .ومـ ــن أج ــل
امـتـحــانــه ســألـنــاه إن ك ــان قــد ق ــرأ رواي ــة
غــون ـتــر غـ ــراس ال ـج ــدي ــدة« :ال ـش ـب ــوط»؟
فــأجــاب ببديهية واض ـحــة :نـعــم ،وحــن
تترجم إلى الفرنسية
أردفنا:
ولكنها لم ّ
ّ
ب ـعــد؟ ف ـعــلــق ك ــأي ك ـ ــذاب م ــوه ــوب بــأنــه
بـقــي أسـبــوعــا مــع املـتــرجــم وهــو يترجم
وصديقنا يقرأ.
ل ــم أك ـ ــن أعـ ـ ــرف ب ـ ــأن قـ ـ ــدري س ـي ـقــودنــي
إلــى أملــانـيــا ،وبــأنــي ســأتــابــع غ ــراس عن
قــرب ،كـقــارئ يهيمن عليه شغف قــراءة
كتبه ومـقــاالتــه ومـشــاركــاتــه فــي الحياة
األملانية والعاملية وأيضًا ُ كناشر لكتبه
بالعربية في ما بعد ،وأن أعايش الجدال
بمستوياته املختلفة في مناسبة صدور
ّ
ك ــل ك ـت ــاب ج ــدي ــد ل ــه ،أو ح ـتــى خ ـطــاب،
نعم مـجــرد خـطــاب احتفائي بــالــروائــي
ً
التركي يشار كمال مثال ،بمناسبة فوزه

ب ــ»جــائــزة ال ـس ــام» األملــان ـيــة ،قــد يــؤدي
إلــى أزم ــة سياسية بــن أملانيا وتركيا،
وبــن غونتر غــراس وحكومة املستشار
األملاني هلموت كول يومها.
ف ــي ب ــداي ــة ع ــام  1999ج ــرت مـفــاوضــات
بـيـنــي وب ــن ن ــاش ــره امل ـخ ـلــص شـتــايــدل
عربية ألعماله
لغرض ترتيب ترجمات ُ ِّ
ووقــع عقد عام
في «منشورات الجمل»،
ف ــي أب ــري ــل  ،1999م ـقــابــل م ـب ـلــغ رم ــزي
حسب الناشر األملاني ،وهو مبلغ كبير
بــالـنـسـبــة إلـ ـ ّـي ك ـنــاشــر ص ـغ ـيــر ،بــالـكــاد
ُ َّ
تـ ّ
ـدب ــرت ــه ،ع ـلــى أن ت ــرت ــب ع ـقــود خــاصــة
لكل عنوان ُي َ
ترجم .وهكذا بــدأت العمل
م ــع صــدي ـقــي ال ـك ــات ــب ال ـع ــراق ــي حـســن
املــوزانــي ،الــذي أخــذ على عاتقه ترجمة
روايته األولى واألبرز« :طبل الصفيح».
ّ
ل ـك ــن مـ ــا إن ح ـ ــل ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر 1999
حـتــى ن ــال «جــائــزة نــوبــل» ل ــآداب التي
تعني فــي مــا تعني لناشريه فــي أغلب
دول ال ـع ــال ــم م ـب ـي ـعــات ك ـب ـيــرة بــالـطـبــع.
ـي ،كانت
لـكــن بــالـنـسـبــة إل ــى نــاشــر عــربـ ُ
ب ـم ـثــابــة ك ــارث ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،ف ـق ــد ن ـش ــرت
بـعــض كـتـبــه فــي طـبـعــات غـيــر قانونية
في دور نشر أهلية وحكومية في مصر
وسوريا والعراق ،وذهبت كل الشكاوى
والرسائل التي أرسلتها إلى املؤسسات
الرسمية والنقابات حول حقوق امللكية
الفكرية في مهب الريح...
ن ـش ـ ُ
ـرت ل ــه بــالـعــربـيــة حـتــى اآلن« :طـبــل
الـ ـصـ ـفـ ـي ــح»« ،ال ـ ـقـ ــط والـ ـ ـف ـ ــأر»« ،أع ـ ـ ــوام

كانت له مواقف
واضحة من اضطهاد
ّ
الكتاب والمفكرين
في العالم

الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاب»« ،م ـ ـئـ ــوي ـ ـتـ ــي» ،و«فـ ـ ـ ــي خ ـطــو
الـ ـس ــرط ــان» .ل ــم ت ـ ُن ـفــد إال ط ـب ـعــة «طـبــل
الصفيح» األولى وأعيدت طباعتها بعد
أك ـثــر مــن عـشــر س ـنــوات عـلــى صــدورهــا
األول.
غ ــون ـت ــر غـ ـ ــراس ك ــات ــب صـ ـع ــب ،جـمـلـتــه
طــويـلــة ،وعــاملــه يـبــدو كــأنــه عـصـ ّـي على
ال ـق ــارئ ال ـعــربــي .ه ــو ي ـبــدو ف ــي كتابته
كأنه خليط بــن تــومــاس مــان وجيمس
ج ــوي ــس .ال أعـ ـ ــرف مـ ــدى انـ ـتـ ـش ــاره فــي
ال ـل ـغ ــات ال ـش ــرق ـي ــة ،ل ـك ـنــه ب ـقــي م ـحــدود
االن ـت ـش ــار ف ــي ال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وهـ ــذا ال
ينطبق عليه وحده ،بل ينطبق أيضًا على
أعمال كاتبة أملانية ممتازة هي كريستا
فولف أو أعمال الكاتب النمساوي بيتر
هــانــدكــه أو حـتــى رواي ـ ــات الـســويـســري
ماكس فريش أو كاتبتي نوبل :الفريده
يلينيك وهيرتا موللر .وبالطبع ،هذه
ح ــال األدب الـ ـس ــردي األمل ــان ــي األح ــدث
أيضًا .قد يضع املرء اللوم على الترجمة،
ّ
تصح على كتاب ما ،لكن
وهذه يمكن أن
ال يمكن تعميمها أبـ ـدًا .بـعــدهــا ،فـتــرتْ
همتي وقررت التوقف عن مواصلة نشر
ترجمات ألعماله.
كــانــت لـغــونـتــر غ ــراس مــواقــف واضـحــة
ّ
م ــن اض ـط ـه ــاد الـ ـك ــت ــاب وامل ـف ـك ــري ــن فــي
الـعــالــم ،وف ــي ب ـلــدان مــا يسمى املعسكر
االش ـتــراكــي حينها ،األم ــر ال ــذي اضطر
أحيانًا سفارات بلده إلى أن تدعوه إلى
إلغاء تلك الزيارة أو هذه بسبب مواقفه
«والبقاء في البيت» .وعالقته بالكاتب
األملــانــي الشرقي أوفــه يونسون (-1934
 )1984الـ ـت ــي ت ـك ـشــف ع ـن ـهــا ال ــرس ــائ ــل
املتبادلة بينهما التي نشرت عام ،2007
هــي نـمــوذج جميل وص ــادق .فرغم كون
أوفــه يونسون شخصية معقدة تقريبًا
ّ
وتتبي هذه التفاصيل
وحساسة جـدًا،
أكثر حــن يوغل فــي تـنــاول الـشــراب ،إال
إن ـه ـمــا ب ـق ـيــا ع ـلــى ت ــواص ــل ح ـتــى وف ــاة
األخ ـيــر فــي إيــرل ـنــدا ،بـعــد انـفـصــالــه عن
زوجـتــه ،الـتــي اتهمها بأنها جاسوسة
للمخابرات التشيكية أو شــيء من هذا
القبيل .حينما كان أوفه يونسون يعاني
من ْ
الجدب أثناء الكتابة ،وأنه في طريق
مغلق ،يقترح غونتر غــراس على ناشر
األول زيـكـفــريــد أونــزلــد الـ ًفـكــرة التالية:
أن يـفـتـعــل ال ـنــاشــر م ـن ـحــة ل ـل ـك ـتــاب في
نيويورك ،وسيتكفل غــراس بتمويلها،
شرط إبقاء األمر سرًا ،لكي يتمكن أوفه
من تجاوز الطريق اإلبداعية املسدودة
التي وجــد نفسه فيها .وبما أن الشيء
ب ــال ـش ــيء ُي ــذك ــر ،ف ـفــي خ ـضــم اهـتـمــامــه
ّ
بــال ـكــتــاب املـضـطـهــديــن ،ق ــرر ع ــام 1970
استضافة شــاعــر رومــانــي شــاب اسمه:
غ ــونـ ـت ــر ش ــولـ ـت ــس ف ـ ــي بـ ـيـ ـت ــه ،وك ــان ــت
عالقاته النسوية ربـمــا قــد أسهمت في
فـتــور عــاقـتــه بــزوجـتــه ،راق ـصــة الباليه
آن ــا غـ ــراس ،وعـلـيـنــا أي ـضــا ع ــدم نسيان
ان ـت ـشــار ال ــوع ــي ال ـن ـســوي آنـ ـ ــذاك ،األم ــر
ال ــذي أدى إلــى قـيــام عــاقــة بــن الشاعر
الروماني الشاب وآنا غراس ،األمر الذي
جعل إقامة غراس في بيته ببرلني غير
محتملة ،ودفـعــه إلــى تــرك بــرلــن فــي ما
ب ـعــد والـ ـط ــاق .أم ــا ال ـشــاعــر الــرومــانــي
ال ـش ــاب ،فـقــد افـتـتــح شــركــة تــاكـســي في
ب ــرل ــن ،وقـ ــد ب ـح ـث ـ ُـت ع ـن ـهــا ق ـب ــل أعـ ــوام
ب ـس ـبــب ال ـف ـض ــول ووج ــدتـ ـه ــا م ــا زال ــت
قائمة في برلني.
لسنوات كثيرة حـضـ ُ
ـرت أمـسـيــاتً ،
بناء
على دع ــوات خــاصــة ،كــان غونتر غــراس
هو املتحدث األساسي فيها ،أو الشخص
املحتفى به ،وكانت دائمًا أمسيات ّ
غاصة
ب ـ ــال ـ ــزوار ،وب ــالـ ـع ــدي ــد مـ ــن ش ـخ ـص ـيــات
«ال ـ ـحـ ــزب االشـ ـت ــراك ــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
البارزة ،الذي انتمى إليه غراس واستقال
زهد ما ،أو
منه في ما بعد ،وربما بسبب ٍ
خجل موروث لم ّ
أقدم نفسي له قط.
ٍ
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كلمات

تحية

أميركا الالتينية فقدت «شريانها» األبهر

إدواردو غاليانو:
الكتابة بالممحاة
صالح علماني
كان من عادة إدواردو غاليانو (1940
ـ  ،)2015عند بداية كل مونديال ،أن
يعلق على باب بيته إعالنًا مكتوبًا
ب ـخ ــط يـ ـ ــده ،يـ ـق ــول« :م ـغ ـل ــق بـسـبــب
كــرة الـقــدم» ،ألنــه ال يريد أن يزعجه
أحد بينما هو يتابع بشغف أعياد
مونديال كرة القدم في موسمها كل
أرب ــع س ـن ــوات .ه ــذا الـكــاتــب املـفـتــون
بكرة القدم كان يرغب ،مثل كل أطفال
أمـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،أن يصبح العــب
كرة .ويقول« :كنت ألعب جيدًاُ ،
كنت
رائعًا ،ولكن في الليل فقط ،في أثناء
نومي .أما في النهار فأنا أسوأ قدم
مـتـخـشـبــة عــرفـتـهــا مــاعــب األح ـيــاء
ف ــي بـ ـ ــادي» ،وي ـض ـيــف أنـ ــه انـتـهــى
إل ـ ــى ال ـق ـن ــاع ــة ب ـهــوي ـتــه ُال ـح ـق ـي ـق ـيــة:
مجرد متسول يطلب أن تقدم له كرة
ً
ق ــدم حـقـيـقـيــة ،يـمـضــي مـتــوســا في
الستادات :ـ لعبة جميلة حبًا بالرب.
وعندما يرى كرة قدم جيدة ،يحمد
تلك املعجزة من دون أن يهمه «قدر
فجلة» من هو النادي أو البلد الذي
قدم ذلك اللعب الجميل.
هــذا امل ـهــووس بـكــرة ال ـقــدم ،إلــى حد
أنه ألف أحد أجمل الكتب ،وأكثرها
شاعرية ،عن هذه اللعبة التي صارت
ديانة يؤمن بها ماليني البشر ،هو
أي ـضــا مــؤلــف أح ــد أه ــم الـكـتــب التي
أبدعها األدب األميركي الالتيني في
القرن العشرين ،فهو صاحب «أوردة
أميركا الالتينية املفتوحة» ،الكتاب
ال ــذي ص ــار ي ـعــرف بــإنـجـيــل أمـيــركــا
الالتينية وكتابها املقدس.
الـ ـي ــوم ،ب ـعــد أن رحـ ــل غــال ـيــانــو عن
ه ــذا ال ـعــالــم ،يـحــق لـنــا أن نـتـســاءل:
كيف يمكن أن نسمي الفراغ العظيم
الــذي سيخلفه بغيابه؟ من سيتكلم
بمثل شاعريته عــن أولـئــك الــا أحد
( )los nadiesـ ـ وه ــذه هــي تسميته
للمظلومني املـقـهــوريــن ،والضحايا
امل ـن ـس ـي ــن ،م ـم ــن ي ـم ـن ـح ــون مـعـنــى
للحياة ـ كيف ستكون حياتهم دون
مبضعه الذي كان يكشف لهم جرائم
ح ـضــارة االس ـت ـهــاك بـحــق اإلنـســان
ـب .ك ـيــف سـتـكــون
وال ـب ـي ـئــة والـ ـك ــوك ـ ّ
حياتنا نحن من أدمنا قراءة كتاباته
امل ـق ـت ـض ـبــة ،وت ـفــاع ـل ـنــا م ــع كـلـمــاتــه
الدقيقة الصائبة املفعمة بالصدق
والـ ـعـ ـم ــق وامل ـ ـعـ ــانـ ــي؟ كـ ــم سـيـفـتـقــد
العالم كله نزاهة هذا الرجل وكرامته
وم ــواقـ ـف ــة ال ـح ــاس ـم ــة ال ـب ـع ـي ــدة كــل
البعد عــن املـســاومــات .الكاتب الــذي
وقف صامتًا في مواجهة الصحافة
يــوم مــوت صديقه الحميم ،الشاعر
ماريو بينيديتي ،عاجزًا عن الكالم،
ولـتـخــرج مـعــه أخ ـي ـرًا ع ـبــارة واح ــدة
مقتضبة « :الحزن يقال بالصمت».
فـ ــي أحـ ـ ــد األي ـ ـ ـ ــام قـ ـ ــال لـ ــه ص ـحــافــي
ك ـ ــان يـ ـج ــري م ـقــاب ـلــة مـ ـع ــه« :أش ـع ــر
أنــك تنظر بــإحــدى عينيك مــن خالل
ميكروسكوب ،وبعينك األخــرى من
خ ــال تـلـيـسـكــوب» .وق ــد واف ــق على
ذل ــك ال ــرأي وتـقـ ّـبـلــه ضــاحـكــا لطرافة
التشبيه« :ألنــه رأي يعكس نواياي
جـيـدًا» .وقــد كــان ذلــك ما سعى إليه

دوم ــا :الـقــدرة على رؤي ــة مــا ال ُيــرى،
مـ ــع أن ـ ــه ج ــدي ــر ب ـ ــأن ُيـ ـ ـ ــرى .قـصــص
ال ـنــاس املـجـهــولــن واملـنـسـيــن ممن
يــزدريـهــم املثقفون ع ــادة .وأن يكون
ق ـ ــادرًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى رؤي ــة
الـعــالــم ،والـكــون كـلــه ،مــن خــال ثقب
ّ
املفتاح .أن ُيطل من خــال الصغائر
غ ـي ــر امل ــرئـ ـي ــة ع ـل ــى ع ـظ ــائ ــم أس ـ ــرار
الحياة والصراع اإلنساني الــدؤوب
مــن أج ــل عــالــم يـكــون بيتًا للجميع،
وليس بيتًا لقلة وجحيمًا لألكثرية.
ولـ ـ ــد إدواردو ه ــوغ ـي ــس غــال ـيــانــو
ف ــي مــون ـت ـي ـف ـيــديــو ،ع ــاص ـم ــة ب ــاده
األرغواي ،يوم الثالث من أيلول .1940
في الرابعة عشرة من عمره ،في عام
 ،1954ك ــان يـعـمــل م ـتــدربــا ف ــي أحــد
امل ـصــارف ،وقــد بــدأ فــي الــوقــت نفسه
العمل فــي الـصـحــافــة ،وذل ــك برسوم
كاريكاتير سياسية كــانــت تنشرها
ص ـح ـي ـفــة « إل سـ ـ ــول» االش ـت ــراك ـي ــة
فـ ــي مــون ـت ـف ـيــديــو وي ــوق ـع ـه ــا بــاســم
« غ ـ ـيـ ــوس» .وك ـ ــان يـعـتـقــد ف ــي ذلــك
الحني أن مستقبله سيكون في الفن
التشكيلي .ولكن إدواردو هوغيس،
عند بلوغه التاسعة عـشــرة ،وحيال
عجزه عن التعبير عن نفسه بالرسم،
وضيقه من عدم قدرته على الكتابة،
«ألن ك ــل م ــا ك ــان ي ــرغ ــب ف ـيــه ه ــو أن
ينسج أفكارًا وقصصًا من الكلمات»،
حــاول االنتحار بمادة سامة .وحني
اس ـت ـي ـقــظ ب ـعــد أي ـ ــام عـ ــدة ف ــي صــالــة
املعتقلني بمستشفى ماثيل ،وكانت
مــواضــع مــن بـشــرتــه مـحــروقــة بفعل
األح ـم ــاض الـقــويــة ال ـتــي خــرجــت مع
ب ــول ــه وب ـ ـ ـ ــرازه وه ـ ــو ن ــائ ــم ف ــي شـبــه
م ــوت ،ظــن غــالـيــانــو ي ــوم ــذاك أن ــه في
س ـ ــوق ب ـمــدي ـنــة ك ــال ـك ــوت ــا .ف ـق ــد ك ــان
يــرى «أشخاصًا شبه عــراة يضعون
عـمــائــم ويـبـيـعــون ت ـ ّـره ــات متنوعة،
بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ي ّـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــون ال ـ ـقـ ــرف ـ ـصـ ــاء
وآخ ــرون يــرقـصــون أفــاعـ َـي بمزمار».
هذا ما يرويه في كتابه «أيام وليالي
الحب والحرب» ،ولكن ما رآه لم يكن
الغيبوبة التي كان
ســوى تهويمات
ّ
غارقًا فيها .عندئذ خلف وراءه لقب
«غيوس» واملراهق إدواردو هوغيس،
ليتحول إلى إدواردو غاليانو .وهو
ي ــروي مــا جــرى لــه فــي «أي ــام وليالي
التالي:
الحب والـحـ
ـرب» على النحو ّ
«ع ـن ــدئ ــذ بـ ـ ـ ُ
ـدأت أك ـت ــب وبـ ـ ــدأت أوقـ ــع
ُ
مــا أكتبه مــن مـقــاالت وكـتــب باسمي
ال ـعــائ ـلــي ال ـث ــان ــي :غ ــال ـي ــان ــو» .وبـعــد
ذلــك ،بينما هو في منفاه االسباني،
ً
يضيف قــائــا فــي مقابلة صحافية:
«انـتـبـهــت إل ــى أن تسميتي لنفسي
بـ ـ ــإدواردو غــالـيــانــو كــانــت ،مـنــذ عــام
 ،1959طــريـقــة لـلـقــول :إنـنــي شخص
آخ ــر ،إن ـنــي ول ـيــد ج ــدي ــد ،لـقــد ول ـ ُ
ـدت
ثانية».
صـ ـ ــار فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد رئـ ـي ــس ت ـحــريــر
مجلة «مارتشا» ،ثم مديرًا لصحيفة
ّ
«إبوكا» .وفي عام  ،1973إثر االنقالب
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي بـ ـ ـ ــاده ،اضـ ـط ــر إل ــى
الـ ـه ــرب ن ـحــو األرج ـن ـت ــن املـ ـج ــاورة،
وأسس هناك مجلة « كريسس» .لكن
لعنة االنقالب الحقته إلى األرجنتني،
إذا استولى العسكريون في هذا البلد
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كلمات
عـلــى السلطة أيـضــا فــي ان ـقــاب عــام
 .1976فانتقل إل ــى إسبانيا لينجو
بحياته ،وظــل فيها حتى عــام ،1985
ـواي بـعــد
حـ ـي ــث رجـ ـ ــع إلـ ـ ــى األورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
االنتخابات الديمقراطية التي أجريت
ً
ه ـنــاك .وعـنــد ع ــودت ــه ،وض ــع مــرســاة
كبيرة أم ــام بيته فــي إش ــارة إلــى أنه
لن يغادر البالد مهما جرى .وقد أقام
حتى وفاته يــوم االثنني املاضي في
مونتيفيديو ،مدينة مولده.
ك ـت ــب غ ـل ـي ــان ــو خ ـ ــال م ـس ـي ــرت ــه فــي
أجـ ـن ــاس أدبـ ـي ــة وك ـتــاب ـيــة م ـت ـعــددة،
أبرزها الصحافة ،دون نسيان أعماله
التاريخية ،والبحثية ،وكذلك دخوله
عــالــم الــروايــة بــروايــه الــوحـيــدة هي:
«األي ــام الـتــالـيــة» .وقــد كــانــت أعماله
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــدوام م ـث ـي ــرة ل ـل ـج ــدل ح ــول
ً
الــواقــع األمـيــركــي الالتيني .وفضال
عن نتاجه الصحافي واألدبي ،دفعه
الـتــزامــه االجـتـمــاعــي الـسـيــاســي إلــى
املـشــاركــة فــي نشاطات عــديــدة ،مثل
عـضــويـتــه ف ــي الـهـيـئــة االسـتـشــاريــة
ل ـق ـن ــاة «ت ـل ــي س ـ ــور» ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة،
وان ـض ـم ــام ــه إلـ ــى ال ـح ـم ـلــة املـطــالـبــة
ب ـس ـيــادة واس ـت ـق ــال بــويــرتــوري ـكــو.
ك ـمــا أن ــه يـعـتـبــر أح ــد الـشـخـصـيــات
العاملية املناهضة للعوملة ،إضافة
إلى مشاركته في حمالت التضامن
ومـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة الـ ـتـ ـسـ ـل ــط وال ـه ـي ـم ـن ــة
وال ـت ـخــريــب الـبـيـئــي الـ ــذي تـمــارســه
القوى العظمى وشركاتها.
في كتابة «شرايني أميركا الالتينية
املفتوحة» الصادر عام  ،1971توصل
ً
إلى إبداعه األوســع شعبية وتــداوال؛
وفـ ـي ــه ي ـك ـشــف ب ــإسـ ـه ــاب وتـفـصـيــل
تــاريــخ نـهــب ال ـق ــارة األمـيــركـيــة ،عبر
أساليب قمع واضطهاد تقشعر لها
األب ـ ـ ــدان .وال ــواق ــع أن غــال ـيــانــو ،منذ
كتابة «أيــام وليالي الحب والحرب»
الــذي صــدر أول مــرة فــي سبعينيات
القرن املاضي ،وحتى «أبناء األيــام»،
ك ـتــابــه األخ ـي ــر الـ ـص ــادر عـ ــام ،2012
(صـ ــدر ه ــذا ال ـع ــام ك ـت ــاب ج ــديــد هو
مختارات من كتبه السابقة بعنوان
«نـ ـس ــاء») ،ك ــان يسعى ط ــوال الــوقــت
إل ــى ت ـعــزيــز م ـصــداق ـيــة ك ـتــابــه األه ــم
«شرايني أميركا الالتينية املفتوحة»
ً
ال ــذي صــار عـمــا كالسيكيًا ،والــذي
ّ
ّ
سد ثغرة كبيرة ،ولواله لظل الفكر في
تلك املنطقة من العالم يعاني من عدم
اكتمال .ولـهــذا كــان الهجوم الشرس
طـيـلــة ع ـق ــود لـلـنـيــل م ــن م ـكــانــة هــذا
الكتاب ،وقــد تجلت الهجمات خالل
ال ـس ـن ــوات الـ ـث ــاث امل ــاض ـي ــة بحملة
تـشـهـيــر مـنـظـمــة وم ـح ـمــومــة شنها
ث ــاث ــة م ــن أس ــاط ــن ال ـف ـكــر الــرجـعــي
املـحــافــظ ،هــم ألـبــارو بــارغــاس يوسا
(ابن الروائي البيروفي املشهور ،ولم
يـقـ ّـصــر ال ــروائ ــي نفسه فــي الـتــرويــج
لحملة اب ـنــه) ،والـكــولــومـبــي بلينيو
أبــولـيـيــو مـيـنــدوثــا (وك ـ ــان لـسـنــوات
مــديـرًا ملكتب وكــالــة األن ـبــاء الكوبية
«ب ــرنـ ـس ــا التـ ـيـ ـن ــا» فـ ــي بـ ــوغـ ــوتـ ــا) ،
وال ـكــوبــي األص ــل ك ــارول ــس ألبيرتو
مــونـتــانـيــر الـ ــذي غـ ــادر كــوبــا وص ــار
يـ ـحـ ـم ــل الـ ـجـ ـنـ ـسـ ـيـ ـت ــن اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة
واألمـ ـي ــركـ ـي ــة .ف ــامل ـع ــرك ــة «ال ـف ـك ــري ــة»
ـاب ص ــار
الـ ـت ــي اف ـت ـع ـل ـ ًـوه ــا ض ــد كـ ـت ـ ٍ
يعتبر انجيال جديدًا لشعوب القارة
ّ
امل ـق ـه ــورة ،ب ـه ــدف ال ـح ــط م ــن قيمته
العلمية والفكرية ،لم تؤثر في انتشار
الـكـتــاب عـلــى الــرغــم مــن أن غاليانو
أع ـل ــن ف ــي ش ـهــر أيـ ــار ع ــام  2014أنــه
ليس اقتصاديًا متخصصًا ،وأنه ألف
الكتاب في شبابه ،وقد تجاوز الزمن
الكثير مــن معلوماته .يومها أصــدر
ثــاثــي املـتــرصــديــن بـيــانــا انتصاريًا
ع ـ ــن «اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف» غ ــالـ ـي ــان ــو ن ـف ـس ــه،
واستخدموا كالمه للتشهير به على
الرغم من بؤس منطقهم واضطرارهم
إل ــى االعـ ـت ــراف بـمــذلــة ب ــأن مبيعات
كتاب غليانو صارت بماليني النسخ
وبمعظم لغات العالم .في ذلك الحني،
أخــذ عــدد من أصــدقــاء غاليانو عليه
تقديمه تلك الـفــرصــة لخصومة كي
ّ
ينقضوا عليه ،ولكن الرجل النزيه ال
يمكن له أن يتجاهل وجــود خلل في

عمله ،مهما كان صغيرًا وتافهًا ،من
دون أن يشير إليه عند اكتشافه ،ألن
نزاهته ،وهي رأسماله الكبير ،تمنعه
من مجرد التفكير في الغش بالسكوت
ع ــن ه ـنــاتــه .ويـضـحــك غــالـيــانــو بكل
سـ ـع ــادة ح ــن يـ ـق ــرأ خـ ـبـ ـرًا يـ ـق ــول إن
ك ـتــابــة «ش ــراي ــن أم ـي ــرك ــا الــاتـيـنـيــة
املـفـتــوحــة» هــو أكـثــر الـكـتــب تعرضًا
للسرقة مــن مكتبات بوينس أيــرس
على الرغم من مرور أكثر من أربعني
عامًا على ص ــدوره .يضحك ويقول:
«هــذا يعني أنه الكتاب مطلوب أكثر
مــن س ــواه بــن مــن ال يملكون نـقــودًا
لشرائه» .ما حققه غاليانو من نجاح
وش ـهــرة واع ـت ــراف بــه على املستوى
ـأتــه بفنون السحر .وإذا
العاملي لــم يـ ِ
كــان يحظى بكل هــذا االحـتــرام كأحد
ّ
أبــرز الكتاب األميركيني الالتينيني،
فإنما ألنه أثبت كفاءة أدبية حققها
بالجهد والعمل الدؤوب ،وعبر طريق
ش ـ ــاق اك ـت ـن ـف ـتــه ت ـض ـح ـي ــات ك ـث ـيــرة،
ولـكـنـهــا ك ــان ــت تـضـحـيــات تستحق
الـعـنــاء ،إذ تمكن مــن تشييد مسيرة
صـلـبــة مـتـمــاسـكــة واص ـ ــل تغذيتها
ب ـم ــواد ج ــدي ــدة حـتــى يــومــه األخ ـيــر.
وال يـمـكــن إال احـ ـت ــرام غــال ـيــانــو في
حفاظه على مبادئه وعدم تنكره لها
رغ ــم ال ـعــواصــف الـعــاتـيــة ال ـتــي هبت
ع ـلــى ال ـف ـكــر االش ـت ــراك ــي ف ــي الـعـقــود
األخيرة ،بل إنه يسخر على طريقته
مــن بـيــروقــراطـيــي الـشـيــوعـيــة الــذيــن
ت ـحــولــوا إل ــى رجـ ــال أعـ ـم ــال ،ويعلق
ساخرًا« :لهذا السبب كانوا قد درسوا
«رأس املال» ،من أجل أن يعيشوا على
فائض قيمته».
فـ ـ ــي أع ـ ـ ـمـ ـ ــال غـ ــال ـ ـيـ ــانـ ــو ،ت ـت ـع ــاي ــش
الصحافة جنبًا إلى جنب مع التأريخ

بأسلوبه شديد َ
اإليجاز ،يدين تعاسة
يزيد أكثر فأكثر
عالم
ٍ
ّ
من الهوة بين من
يملكون ومن ال
يملكون

والدراسة البحثية والقصة السردية،
ً
ول ـك ـنــه أوال وق ـب ــل ك ــل شـ ــيء م ــؤرخ
مـلـتــزم بـعـصــره وزم ــان ــه .وبأسلوبه
شديد اإليجاز والتألق ،يدين َالبؤس
األخ ــاق ــي وال ـن ـف ــاق ،وت ـع ــاس ــة عــالـ ٍـم
يــزيــد أكـثــر فأكثر مــن ال ـهـ ّـوة بــن من
يملكون ومــن ال يملكون .ومعظم ما
يــرويــه يستند إل ــى قـصــص واقـعـيــة
وحـقـيـقـيــة ،وه ــو يــروي ـهــا بــأقــل عــدد
مـمـكــن م ــن ال ـك ـل ـمــات .إن ـه ــا حصيلة
عملية ابــداع ـيــة تعتمد شـطــب كــام
كـثـيــر؛ فـهــو ي ـق ــول :إن ـنــي أع ـمــل وفــق
طريقة علمني إيــاهــا معلمي خــوان
رولـ ـف ــو ،وي ـض ـيــف أن رول ـف ــو أمـســك
ف ــي أحـ ــد األيـ ـ ــام ق ـلــم رص ـ ــاص وق ــال
لــه« :إنني أكتب بهذا ،ولكنني أكتب
ً
أك ـثــر بـكـثـيــر ب ـه ــذه» ،ورفـ ــع مـمـحــاة.
وه ـ ــذا بــال ـف ـعــل م ــا يـفـعـلــه غــال ـيــانــو،
يـمـحــو كـثـيـرًا إل ــى أن يـجــد الكلمات
ّ
الـتــي تــولــدهــا ال ـضــرورة .ولـهــذا فإن
كتبه ال تعرض فكرًا وحسب بل هي
مكتوبة بلغة حسية فـكــريــة ،تجمع
بــن التأثير االنفعالي والعقلي .إنه
ساحر الكلمات واألفكار ،يؤكد ّ
تقيده
ب ــوص ــاي ــا ش ـ ـهـ ــرزاد ،أم الـقـصــاصــن
والروائيني والحكواتية ومعلمتهم،
فـ ُ
ـدرس ـهــا األول الـ ــذي ال ب ــد للكاتب
من التقيد بــه :امللل ممنوع .ألن امللل
يعني املوت ،فشهريار يتأمل عنقها،
ويمكن له أن يشعر بامللل ،وشعوره
بــاملـلــل يعني مــوتـهــا .ه ــذا مــا يقوله
في كتابه «مرايا»« :من أجل االنتقام

من واحد ٍة خانته ،راح امللك يذبحهن
جميعًا ...العذراوات يفقدن عذريتهن
ورؤوسـ ـ ـ ـه ـ ـ ــن واح ـ ـ ـ ـ ــدة بـ ـع ــد أخ ـ ـ ــرى.
شـ ـه ــرزاد ه ــي ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي ظلت
ح ـي ــة ،ت ـقــايــض ك ــل يـ ــوم ف ــي الـحـيــاة
بحكاية جــديــدة .وبينما هــي تــروي
حـكــايــاتـهــا ،تنتبه إل ــى أن السلطان
ّ
يتأمل نحرها .إذا ما مل امللك ،سوف
يكون ضياعها» .من ذلك الخوف من
املوت ولدت براعة رواية القصص.
وي ـبــدو أن غــالـيــانــو الـســاحــر قــد قــرأ
حاضرنا نحن العرب من ماضينا،
فـفــي واحـ ــدة مــن قـصـصــه الـقـصـيــرة
ّ
جـ ـدًا ُي ــذك ــرن ــا ب ــأب ــي ال ـع ــاء امل ـعــري،
أو «ال ـشــاعــر املـتـنـبــئ» كـمــا يسميه،
ويقول« :كــان ورثــة محمد منهمكني
بــال ـصــراع فــي مــا بـيـنـهــم :سـنــة ضد
شيعة ،بغداد ضد القاهرة ،والعالم
اإلسـ ـ ــامـ ـ ــي يـ ـتـ ـج ــزأ ويـ ـتـ ـفـ ـت ــت إل ــى
ّ
قـطــع صـغـيــرة ،يـكــن بعضها الـعــداء
لـلـبـعــض اآلخـ ـ ــر .كـ ــان ع ـقــد الـجـيــش
اإلس ــام ــي ي ـن ـفــرط ف ــي حـ ــروب ضد
نفسه ،بينما الصليبيون يتقدمون
دون أية عوائق نحو بيت املقدس...
شاعر عربي كتب بــن الـعــرب ،وعن
العرب ،معلقًا على الوضع كما يلي:
دين
«اثنان
أهل األرض ذو ٍ
عقل بالٍ /
ٌ
وآخ ــر َد ِّي ــن ال عقل ل ــه» .وق ــال أيضًا:
ّ
ٌ
«يحطمنا ُ
زجاج،
ريب الزمان كأننا/
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
ول ـك ــن ال يـ ـع ــاد ل ــه سـ ــبـ ــك» .الـشــاعــر
صاحب هذا الكالم ُيدعى أبا العالء

امل ـ ـعـ ــري .وقـ ــد مـ ــات عـ ــام  ،1057فــي
مدينة املـعــرة ،قبل أربـعــن عامًا من
اجتياحها وتدميرها حجرًا حجرًا
على يد الصليبيني .ويقولون إن هذا
الشاعر كان أعمى !!!!».
وألن غـ ــال ـ ـيـ ــانـ ــو وق ـ ـ ـ ــف دوم ـ ـ ـ ـ ــا مــع
املضطهدين في كل مكان ،ال بد له أن
يكون نصيرًا لفلسطني ،ومــن كتابه
«أبـنــاء األي ــام» ،هــذا الـنــص« :فــي هذا
ال ـيــوم  14أي ــار مــن ع ــام  ،1948ولــدت
دولة إسرائيل .بعد أيام قليلة من ذلك،
ُ
طرد أكثر من ثمانمئة ألف فلسطيني،
ُ
ود ّم ــر أكثر مــن خمسمئة قــريــة .هذه
الـ ـق ــرى ،ح ـيــث ك ــان ــت ت ـن ـمــو أش ـجــار
الــزيـتــون والـتــن والـلــوز وغيرها من
األشجار املثمرة ،تقبع مدفونة تحت
الطرق السريعة ،واملــراكــز التجارية،
وح ــدائ ــق امل ــاه ــي .إن ـه ــا م ــوت ــى بال
أسماء .فلجنة األسماء لدى السلطة
الجديدة أعــادت تعميد الخريطة .لم
يبق إال القليل من فلسطني .ومن أجل
ُ
التهام الخريطة املتمادي تستحضر
صكوك ملكية ،ممنوحة من التوراة
ُ
ب ـس ـخ ــاء ،وت ـ ـبـ ـ ّـرر ب ـم ـعــانــاة الـشـعــب
اليهودي طوال ألفي عام من املالحقة.
مالحقة الـيـهــود كــانــت ،على ال ــدوام،
ع ــادة أوروب ـي ــة ،ولـكــن الفلسطينيني
هم من يدفعون ديون اآلخرين».
يـ ــوم مـنـحـتــه «ج ــام ـع ــة ف ـي ــراك ــروث»
املكسيكية جائزة دكتواره الشرف ،في
شهر نيسان  ،2009ألقى كلمة ،وقرأ
مقطفات من كتابه «مرايا» الذي كان
قد صدر حديثًا .وبعد انتهاء القراءة
في قاعة نيزغوالكويوتل الضخمة
وامل ـم ـت ـل ـئ ــة ب ـج ـم ـه ــور مـ ــن ال ـط ـل ـبــة
الـجــامـعـيــن ،دوت الـقــاعــة بتصفيق
ب ــاألي ــدي وب ــاألق ــدام .ب ــاألق ــدام؟ أجــل
ب ــاألق ــدام! فـقــد ق ــرأ غــالـيــانــو فــي ذلــك
اليوم مقطعًا صغيرًا عن تقديم فرقة
مـســرحـيــة م ــن األورغ ـ ـ ــوي ملسرحية
ل ــورك ــا «اإلس ـك ــاف ـي ــة ال ـع ـج ـي ـبــة» في
إسبانيا فرانكو ،بعد سنوات طويلة
من مقتل الشاعر الغرناطي وتغييب
اس ـ ـم ـ ــه .الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ي ــومـ ـه ــا ص ـفــق
لـلـعــرض ب ــاألق ــدام .صـفـقــوا بــاألقــدام
ك ــي ت ـه ـتــز أرض إس ـب ــان ـي ــا وي ـصــل
ال ــدوي إلــى لــوركــا املــدفــون فــي مكان
مجهول منها ،ويقول له كم أنت ّ
حي
أيها الشاعر.
كان ذلك في ستينيات القرن املاضي،
وف ـ ــي ع ـ ــام  2009ص ـف ــق ال ـج ـم ـهــور
الطالبي املكسيكي لغليانو باألقدام
ليقولوا له شكرًا على ينبوع الصفاء
وال ـش ـعــر .لـيـقــولــوا إن ــه سيبقى حيًا
وم ـقــروءًا مــا دام هنالك ُج ـ ٌ
ـور وكــذب
ونفاق في هذا العالم.

5

عن لقاء سريع
مع غاليانو

أحمد يماني
قبل أن يصبح إدواردو خيرمان ّ
ماريا هوغيس غاليانو ( )2015-1940أحد أهم الكتاب
في العالم ورمز أميركا الالتينية الكبير ،كان قد تنقل بني مهن عدة ،وهو ابن الطبقة
ً
ّ
املتحدرة من أصــول أوروبـيــة .اشتغل عامال في مصنع ،وكاتبًا
الغنية وابــن العائلة
ّ
َ
وساعي بريد .وساهم هذا بشكل ما في جعل نصه
وصرافًا في بنك
على اآللة الكاتبة،
ّ
حيًا وقريبًا .يكتب في السياسة كما يكتب في األدب كما يكتب في كرة القدم ،ويحلل
بالبراعة نفسها ،بلغته الــرائـقــة الـحــادة ذاتـهــا .غاليانو الـيـســاري العتيد واملناضل
الشرس ،غاليانو األديب الذي صنع لنفسه أسلوبًا وطريقة في الكتابة ،تعلم الحذف
واالختصار من خوان رولفو الذي قال له ذات مرة« :تتم الكتابة بالطرف اآلخر من قلم
الرصاص ،بالطرف الذي لديه املمحاة».
في الحادية والثالثني من عمره ،كتب «الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية» الشرايني
النازفة للقارة ،سيرة نهبها وتاريخها املقهور .هذا الكتاب الذي استحال إلى أيقونة،
ق ــال غــالـيــانــو مـنــذ ع ــام فــي مـعــرض كـتــاب بــرازيـلـيــا إن ــه لــن يـكــون ق ــادرًا عـلــى قــراء تــه
مــن جــديــد ،فعندما كتبه لــم يكن يـعــرف الكثير فــي السياسة واالقـتـصــاد .كــان كتاب
ُ
حرصت على حملها من مصر
«الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية» من الكتب التي
ّ
إلى إسبانيا حينما توجهت للحياة هناك .الكتاب املخيف والقيم إلدواردو غاليانو،
املنقول إلى عشرات اللغات ،قام بترجمته أحمد حسان وبشير السباعي بعد عشرين
سنة من صدوره عام  .1971في عام  2009سيقوم رئيس فنزويال الراحل هوغو تشافيز
بإهداء الكتاب إلــى بــاراك أوباما في قمة األميركيتني في رسالة واضحة بالطبع لم
يفهمها أوباما في وقتها .ترجم أحمد حسان بعد ذلك قسمًا من ثالثية «ذاكرة النار»
بعنوان «األصوات األولى» وترجم الثالثية كاملة أسامة إسبر .أما صالح علماني فقد
ترجم الكثير من العناوين أذكر منها« :كرة القدم في الشمس والظل» ،و»أبناء األيام»،
و»أفواه الزمن» ،و»مرايا».
كــان غاليانو إذن حــاضـرًا ومـقــروءًا لدينا منذ مــا يقرب مــن ربــع قــرن .هــو الــذي تنقل
ُ
في املنافي بني إسبانيا واألرجنتني ،لكنه ،فيما نعلم ،أبـدًا لم يــزر أي بلد عربي .بل
لم يكن يعرف أنه ُيقرأ ُ
ويترجم على نطاق ليس بالضيق أبدًا في هذا العالم ،األقرب
إليه بأكثر مما كان يمكنه تخيله ،وهو الذي كتب مقالته الشهيرة عن غزة عام 2012
كما كتب قبلها عن بغداد عام  ،2003ويذكر في مقطع من املقالة غونتر غــراس الذي
رحل هو اآلخر قبل ساعات من رحيل غاليانو« :لم أكن حتى قادرًا على االستماع إلى
النصيحة الحنون من غونتر غراس .الكاتب األملاني ،الذي يتفهم أن بوش في حاجة
ً
شيء كبير جدًا أمام والده ،نصح بوش بالذهاب إلى طبيب نفسي بدال من
إلى إظهار
ٍ
قصف العراق».
ربما كــان كذلك عــام  ،2004حينما زار إدواردو غاليانو البلدة الصغيرة التي كنت
ً
ولقاء
أقطن فيها مع زوجتي السابقة في شرق إسبانيا .كانوا قد رتبوا له محاضرة
مفتوحًا مع الجمهور في الهواء الطلق ،وكان الحضور كثيفًا والرجل متألقًا يمضي
املفتوحة» معي وتوجهت صحبة
من موضوع إلى آخر بكل سالسة .حملت «الشرايني
ّ
زوجتي إلى املحاضرة ،في نهاية اللقاء كنت أقدم رجال وأؤخر أخرى وأشعر بخجل
شديد مــن أن أتـحــدث إلــى الــرجــل هـكــذا ،وكــانــت هــي تدفعني فعليًا فــي ظـهــري ،حتى
انـتـهــزت الـفــرصــة بعد توقيعه ألحــد األش ـخــاص واقـتــربــت منه وفــي يــدي «الـشــرايــن
املفتوحة» في نسختها العربية .قلت له على الفور :إنني شاعر ومترجم مصري وقد
ترجمت لك بعض القصص القصيرة وإن هذا الكتاب الذي أحمله في يدي هو النسخة
العربية من «الشرايني املفتوحة ألميركا الالتينية» .بدا في تلك اللحظة أن الخجل كان
احمر وارتبك نوعًا ما وقال لي :أأنا ُم َت َ
ّ
رجم إلى العربية!؟ لم
يعتريه هو بل إن وجهه
أكن أعرف ،لم أكن أعرف .قلت له إن اثنني من كبار املترجمني قاما بترجمة هذا الكتاب
ّ
يساريان مثلك ومــن جيلك أيضًا .أخــذ الرجل الكتاب ،تطلع فيه
وهما في اآلن ذاتــه
ُ
لبرهة ثم أعاده لي وشكرني وتمنى لي حظًا سعيدًا وانصرفت .ندمت بعد ذلك أنني
لم أترك له النسخة العربية ،لكنه بدوره ربما خجل أن يطلبها.
ٌ
واحد منها:
في لحظة رحيل غاليانو ،يمكننا أن نتذكر قصصًا ومقاطع عديدة له .هذا

عصافير ممنوعة
في عام  1976في سجن يدعى «حرية»...
الـسـجـنــاء الـسـيــاسـيــون ال ّيمكنهم الـحــديــث دون إذن ،وال يستطيعون الصفير وال
االبتسام وال الغناء وال التمشي سريعًا وال أن ُيحيوا بعضهم بعضًا .كذلك ال يمكنهم
الــرســم وال اسـتــام رس ــوم لـنـســوة حــوامــل وال لــزوجــن وال لـفــراشــات وال لـنـجــوم وال
لعصافير.
ديداسكو بيريث ،معلم في مدرسة ،محكوم عليه بالسجن والتعذيب العتناقه «أفكارًا
إيديولوجية» .يستقبل يــوم أحــد زي ــارة ابنته مياللي ،ذات الخمسة األع ــوام ،االبنة
ُ
تحضر له رسمًا لعصافير.
ّ
الرقباء يمزقونه على باب السجن.
ُ
األحد التالي تحضر له مياللي رسمًا ألشجار ،األشجار غير ممنوعة والرسم يعبر.
ُيثني ديداسكو على عملها ويسألها عن الدوائر الصغيرة امللونة التي تظهر على قمم
األشجار ،دوائر صغيرة كثيرة بني األغصان :أهذه برتقاالت؟ أية فاكهة تكون؟
الطفلة تشير له أن يصمت:
 «ششششش».وفي السر تشرح له:
ُ
 «أبله ،أال ترى أنها أعني؟ ُأعني العصافير التي جلبتها لك في الخفاء».
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كلمات

اقتصاد سياسي

ّ
ّ
فضل النقيب ومفيد قسوم يفككان «المعجزة اإلسرائيلية»
ّ
ّ
السياسي
المهم «االقتصاد
ينطلق الباحثان في كتابهما
لصناعة ّ
التقني ّة العالية في ّإسرائيل» (مؤسسة الدراسات الفلسطينية)
من حقيقة أن إسرائيل عدو ّ
أرض ليست
يسو ّق ذريعة وجوده في
ٍ
ّ
ّ
ّ
والتطور
الديموقراطية
له بكونه يبني جنة في صحراء ،وبأنه واحة
الوحيدة في الشرق األوسط
يزن الحاج

ّ
يركز
الباحثان
على
ّ
أهمية
وضع
الوقائع
ضمن
سياقها
الصحيح

ّ
الفلسطينية عامها
ستدخل النكبة
الثامن والـسـتــن ،وال ي ــزال التعامل
م ــع الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي م ـح ـصــورًا
ّ
ّ
ـ«العبقرية
فــي اتـجــاهــن :االنبهار ب
ّ
اليهودية» من جهة ،أو التقليل من
شأن «الكيان الزائل ال محالة» .ومع
امتداد األعوامّ ،
تحولت إسرائيل إلى
دول ــة أم ـ ٍـر واقـ ــع ،بــل وص ـلــت األم ــور
أح ـيــانــا إل ــى ان ـت ـقــال امل ــزدوج ــن من
ك ـل ـمــة إس ــرائ ـي ــل إلـ ــى ك ـل ـمــة ع ـ ــدو .ال
النتقاد األطــروحــات التي كانت وال
ّ
ت ــزال تـقــلــل مــن ش ــأن ال ـعــدو بذريعة
ّ
زوالــه الحتمي وانتفاء الحاجة إلى
وض ـعــه ت ـحــت امل ـج ـهــر ال ـب ـح ـثـ ّـي ،بل
لترسيخه كــدولــةٍ ثــابـتــة ،وإزال ــة ّ
أي
ش ــك ق ــد ي ـط ــال حـقـيـقــة ك ــون ــه كـيــانــا
اسـتـعـمــاريــا اسـتـيـطــانـيــا عـنـصــريــا.
بعيدًا عن هذين املنطقني األعوجني،
انـ ـطـ ـلـ ـق ــت أصـ ـ ـ ـ ــوات م ـ ـن ـ ـفـ ــردة ع ـ ــدة،
ّ
ل ـع ــل أه ـم ـه ــا «م ــؤس ـس ــة الـ ــدراسـ ــات
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة» ،لـ ـتـ ـض ــع ال ـ ـعـ ــدو
ضـمــن مــوقـعــه الـحـقـيـقـ ّـي عــن طريق
إخ ـض ــاع ــه لـلـبـحــث ال ـع ـل ـم ـ ّـي ،ك ــي ال
يـبـقــى أس ـي ـرًا لــأس ـطــرة بجانبيها
اإلي ـ ـجـ ــابـ ـ ّـي (االنـ ـ ـبـ ـ ـه ـ ــار) وال ـس ـل ـب ـ ّـي
(التجاهل).
ينطلق فضل النقيب ومفيد ّ
قسوم
فـ ـ ــي كـ ـت ــابـ ـهـ ـم ــا املـ ـ ـه ـ ــم «االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ّ
ّ
التقنية العالية
السياسي لصناعة
فــي إســرائ ـيــل» (مــؤسـســة الــدراســات
ّ
الفلسطينية) من حقيقة أن إسرائيل
ّ
أرض
ٍ
عدو يسوق ذريعة وجوده فيّ
ل ـي ـس ــت لـ ــه ب ـ ّك ــون ــه ي ـب ـن ــي ج ــن ــة فــي
ّ
الديموقراطية
صحراء ،وبأنه واحة
والـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـور الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ف ـ ــي الـ ـش ــرق
األوســط .وبالرغم من تركيز الكتاب
ّ
السياسي لصناعة
على االقـتـصــاد
ّ
التقنية الـعــالـيــة فــي إســرائـيــل التي
ّ
تـ ـع ـ ّـد الـ ـج ــان ــب االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي األهـ ــم
ف ــي ال ـع ـقــديــن األخ ـي ــري ــن ع ـلــى وجــه

الـ ـخـ ـص ــوص ،وامل ـ ـصـ ـ ّـدر األسـ ــاسـ ـ ّـي
ّ
شرعية وحق الدخول إلى
الكتساب
ّ
نـ ّـادي الــدول املتقدمة في العالم ،إال
أنه ّ
يمهد للبحث األكاديمي الصارم
ّ
بـخـلـفـ ّـيــة تــاري ـخــيــة ال تـبـتـعــد كثيرًا
ع ــن الـ ـه ــدف امل ـ ـحـ ـ ّ
ـوري ل ـل ـك ـت ــاب :أي
«تفكيك معجزة التقنية العالية في
إسرائيل ،ال بهدف نفيها أو التقليل
ّ ّ
من شأنها ،بل كي نؤكد أن خطورة
مــوضــوع الـتـقـنـيــة الـعــالـيــة ال تكمن
في «حقيقة» هذه الصناعة فقط ،بل
فــي «األس ـط ــورة» الـتــي يتم نسجها
ّ
حول تلك الحقيقة» .يؤكد الباحثان
ّ
أن ت ـســويــق م ـفــردتــي «األسـ ـط ــورة»
و«املـ ـ ـعـ ـ ـج ـ ــزة» مـ ــوجـ ــود فـ ــي جـمـيــع
ت ـف ــاص ـي ــل الـ ـحـ ـي ــاة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة،
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن ج ــان ـب ـه ــا ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري
وليس انـتـهـ ً
ّ
التاريخي،
ـاء بجانبها
ّ
ّ
طــارحــن عــدة أمثلة تاريخية تفكك
األسطورة العسكرية في حربي عام
 1948و.1956
ّ
تشدد إسرائيل دومًا على «معجزة»
اقتصادها الصغير الذي بدأ ينافس
ّ
العاملية« .معجزة»
في الحلبة
بقوة ّ
ً
تعتبر أنـهــا نــابـعــة أوال مــن خـبــرات
ـديــة اإلج ـب ـ ّ
ال ـج ـنـ ّ
ـاري ــة ال ـتــي يخضع
لـهــا جـمـيــع سـكــانـهــا تـقــريـبــا بحيث
ً
ّ
ّ
عسكرية
اإلسرائيلي خبرة
يكتسب
ّ
ّ
ميدانية إلــى جانب خبرته العملية
فــي اختصاصه الـتــي سيستثمرها
الح ـقــا ف ــي حـيــاتــه امل ــدن ـ ّـي ــة؛ وثــانـيــا،
من «مغامرات املهاجرين» وتوظيف
مــواه ـب ـهــم وخ ـبــرات ـهــم ف ــي مـجــالـهــا
ّ
ال ـص ـح ـيــح .ولـ ـك ــن ال ـن ـق ـيــب وق ـ ّـس ــوم
ّ
يـ ـش ـ ّـددان ع ـلــى أن ه ــات ــن الـسـمـتــن
خــاص ـتــان بــإســرائ ـيــل ،وبــال ـتــالــي ال
ّ
تصح مقارنة تـطـ ّـور اقتصادها مع
ّ
دول أخ ــرى ،وبـخــاصــة أن إســرائـيــل
ّ
تتفرد عامليًا بكونها معتمدة على
ّ
مـ ـ ــوارد االق ـت ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي ،أكـبــر
اقتصاد في العالم.
ال ي ـ ـع ـ ـنـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـتـ ــأك ـ ـيـ ــد ض ـع ــف

ّ
االقـ ـ ـتـ ـ ـ َص ـ ــاد اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـي ،ول ـ ـكـ ــن
ّ
ّ
أهمية وضع
الباحثني يركزان على
ال ــوق ــائ ــع ض ـمــن سـيــاقـهــا الصحيح
ّ
العلمي الجاد،
كــي يستقيم البحث
ّ
إذ إن االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد
ّ
األميركي ليس أمرًا عابرًا ،بل أسهم
ه ــذا ال ــدع ــم «ل ـيــس فـقــط ف ــي تمويل
نشاط عمليات البحث والتطوير...
ب ـ ـ ــل تـ ــوظ ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارف ال ـت ـق ـن ـي ــة
ّ
التقني
األميركية في خدمة التقدم
ّ
اإلســرائـيـلـ ّـي .ويمكننا الـقــول إن في
إسرائيل أفضل العلماء واملهندسني
في العالم ،لكن من غير املمكن القول
ّ
إن ف ــي إمـ ـك ــان هـ ـ ــؤالء ال ـع ـم ــل عـلــى
تطوير أحدث التقنيات في املجاالت
ّ
ّ
ّ
والسلمية ألن ذلــك يحتاج
الحربية
إلى إمكانات دولة كبرى» .ويشيران

ّ
ّ
إلى أن املساعدات األميركية ال تتأثر
ب ــال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي األمـ ـي ــرك ــيّ،
ف ـح ـج ــم امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات األمـ ـي ــركـ ـي ــة لــم
يتناقص بعد األزمة املالية الطاحنة
ع ـ ــام  ،2008ب ــل ازداد ب ـم ـع ــدل %5
بــن عــامــي  2008و .2013وال ُيغفل
ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى «نـ ـق ــاط
الـ ـ ـق ـ ــوة» فـ ــي الـ ـتـ ـط ــور االقـ ـتـ ـص ــادي
ّ
ّ
اإلسرائيلي ويؤكدان أن هذا التطور
ـ ـ مـنــذ ب ــدء االسـتـيـطــان الصهيوني
عــام  1882ـ ـ كــان يتم دوم ــا فــي إطــار
َ
توجهني مرتبطني« :العمل الــدؤوب
املتواصل لتحقيق األهداف املرحلية
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،وال ـع ـم ــل
الـ ـ ــدؤوب امل ـت ــواص ــل الح ـت ــال مــوقــع
مـتـقـ ّـدم بــن ب ــاد امل ــرك ــز» .ويـشـيــران
ّ
إلـ ــى أن الـ ـق ــدرة اإلس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة على

ّ
التكيف بني هذين املعيارين هي أهم
ّ
إنـجــاز تــم فــي التجربة االقتصادية
اإلســرائ ـي ـل ـيــة؛ حـيــث ه ـنــاك تصميم
واضح لدى الحكومات اإلسرائيلية،
على اختالف ّ
ّ
السياسية،
توجهاتها
ب ـش ــأن دفـ ــع عـجـلــة االق ـت ـص ــاد نحو
ّ
ال ـت ـط ــور دوم ـ ـ ــا ،وال س ـي ـمــا أن ه ــذا
االق ـت ـصــاد «كـ ــان ،وال ي ــزال إل ــى حد
ما ،اقتصادًا تتعايش فيه ممارسات
ّ
رأسمالية مع ممارسات اشتراكية،
ويزدهر فيه نشاط القطاع الخاص
مع دور كبير ورائــد للقطاع العام...
ّ
والتنوع
وقــد ساهمت هــذه املــرونــة
في إثــراء البيئة الحاضنة لصناعة
ال ـت ـق ـن ـ ّـي ــة ال ـع ــال ـي ــة م ـن ــذ الـ ـب ــداي ــة»،
وخصوصًا بعد تدفق هجرة اليهود
السوفيات والبدء بـ«عملية السالم»
ال ـ ـتـ ــي ك ـ ـ ــان أه ـ ـ ــم ن ـت ــائ ـج ـه ــا إنـ ـه ــاء
ّ
العربي االقتصادية
مقاطعة العالم
إلسرائيل وفك العزلة الدبلوماسية
حولها.
ي ـخ ـت ــم ال ـن ـق ـي ــب وقـ ـ ّـسـ ــوم كـتــابـهـمــا
ّ
امل ـ ـ ـهـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــاإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن ع ــال ــم
ال ـح ـكــومــات ال ـعــربـ ّـيــة ال يـسـمــح لها
بــال ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ــان ــب ال ـح ـق ـي ـقـ ّـي
ل ـل ـت ـطـ ّـور االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي اإلســرائ ـي ـلـ ّـي
ّ
«ألن ذلـ ـ ـ ــك يـ ـتـ ـطـ ـل ــب تـ ـغـ ـيـ ـي ـ ـرًا فــي
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــات وت ـغ ـل ـي ـب ــا ل ـل ـم ـصــالــح
العامة على الخاصة ،وإنما هو في
ال ــواق ــع ي ـفــرض عـلـيـهــا الـتـعــامــل مع
الجانب «األس ـط ـ ّ
ـوري» ال ــذي ّ
يكرس
ّ
التبعية التي هــي جوهر عالم هذه
ال ـح ـك ــوم ــات» .لــذلــك عـمـلــت الـخـطــط
االقـ ـتـ ـصـ ـ ّ
ـاديـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـل ـ ّـي ــة دومـ ــا
ّ
الفلسطيني
على تشويه االقتصاد
ّ
تبعية مع االقتصاد
وربطه بعالقة
اإلســرائ ـي ـلـ ّـي ،ع ــدا عــن الـتــأكـيــد على
دم ـ ـ ــج االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات الـ ـع ــربـ ـي ــة فــي
األسواق العاملية وفق نظام «املحور
واألض ـ ــاع» بـحـيــث تـكــون إســرائـيــل
هــي امل ـحــور .ه ــذا مــا ن ــراه عـنــد دمــج
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن املـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـري واألردن ـ ـ ـ ـ ّـي
فـ ـ ــي االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــن اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ـ ّـي
واألم ـي ــرك ـ ّـي ،مــن دون أن يـحــدث ّ
أي
دم ـ ــج ل ــاق ـت ـص ــادي ــن ال ـع ــرب ـي ــن فــي
مــا بينهما .وبـسـبــب ه ــذا الـتـفــاوت،
س ـ ـي ـ ـكـ ـ ّـرس ال ـ ـت ـ ـطـ ــور االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ـ ّ
ـادي
ّ
اإلسرائيلي هذا الوضع على جميع
الـ ـ ـب ـ ــاد الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي ح ـ ـ ــال ن ـج ــاح
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـل ـم ـي ــة ،ب ـح ـيــث ت ـثـ ّـبــت
إسرائيل أقدامها عسكريًا وسياسيًا
واقتصاديًا.

لمحات

محمد شكري

«مؤسسة الدراسات الفلسطينية»

عبد الرحمن بن ّ
جراح

هيالري كلينتون

محمد نورالدين أفاية

فارس عثمان نوفل

الطبعة الثالثة عشرة مــن «الخبز
الـحــافــي» ( )1972ملحمد شكري
صــدرت أخيرًا عن «دار الساقي».
سيرته الذاتية التي كتبها بعدما
ّ
ت ـعــلــم ال ـعــرب ـيــة ،بـعـمــر الـعـشــريــن،
تتبع تجربة الــروائــي املـغــربــي في
عــالــم الـعـنــف وال ـب ــؤس .إن ــه هــروب
مـ ــن أب ي ـ ـكـ ــره أوالده ،وت ـس ـكــع
فــي األزقـ ــة املـظـلـمــة مــع الـســارقــن
والسكارى ...كلها عوامل وظروف
جعلت تلك الفترة تفتقر إلى الخبز
والحنان.

بعد أيام على انتخابات الكنيست
اإلسرائيلي ،صدر العدد  102من
«مجلة الدراسات الفلسطينية» .في
املجلة مواضيع وثيمات سياسية
وأدب ـ ـيـ ــة ع ــدي ــدة م ـن ـهــا ق ـ ـ ــراءة فــي
القائمة العربية املشتركة للكنيست
ف ــي «ال ـقــائ ـمــة الـعــربـيــة املـشـتــركــة:
سؤال الوحدة واالختالف» لرائف
زريــق ،و»فلسطني ســؤاال» للياس
خ ـ ـ ــوري .أم ـ ــا حـ ـ ــوار ال ـ ـعـ ــدد ،فـقــد
خ ـص ــص ل ـل ـشــاعــر الـفـلـسـطـيـنــي
أحمد دحبور.

األزمات التي يمر بها العالم العربي
هي محور رواية «الزوراني» (الدار
الـعــربـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون) لعبد
الــرحـمــن بــن جـ ـ ّـراح .فــي بــاكــورتــه
الــروائـيــة ،يمزج الكاتب السعودي
ب ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع وال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــال ل ـت ـت ـب ــع
ال ـص ــراع الـسـيــاســي وال ـصــراعــات
واالن ـق ـس ــام ــات .ي ــرص ــد ت ـح ـ ّـوالت
مـجـتـمــع ب ـكــام ـلــه ابـ ـت ــداء م ــن تلك
الـ ـت ــي ح ــدث ــت فـ ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات،
ً
وصوال إلى تداعيات أحداث الربيع
العربي.

ت ـحــت ع ـن ــوان «م ــذك ــرات ه ـيــاري
كلينتون ـ خيارات صعبة» (شركة
امل ـط ـبــوعــات ل ـل ــدراس ــات والـنـشــر)
صــدرت الترجمة العربية ملذكرات
هيالري كلينتون .يتضمن الكتاب
ت ـجــرب ـت ـهــا لـ ــدى ت ـبـ ّـوئ ـهــا منصب
وزارة الخارجية فــي عهد أوبــامــا،
وال ـ ـخـ ـيـ ــارات ال ـص ـع ـب ــة ،ورؤي ـت ـه ــا
وتحليلها للملفات الساخنة ،منها
الربيع الـعــربــي ،واألزم ــة السورية،
والسياسة التركية ،واألوضــاع في
مصر.

يـ ـتـ ـن ــاول «فـ ـ ــي الـ ـنـ ـق ــد ال ـف ـل ـس ـفــي
املـ ـع ــاص ــر ـ ـ ـ مـ ـ ـص ـ ــادره ال ـغ ــرب ـي ــة
وتجلياته العربية» (مركز دراسات
الــوحــدة العربية» ملحمد نورالدين
أفاية ،قضايا وأبعاد الفكر النقدي.
م ــن خ ــال س ـتــة ف ـص ــول ،ينطلق
الـ ـب ــاح ــث املـ ـغ ــرب ــي م ــن امل ـق ــدم ــات
النظرية للنقد في الفلسفة الحديثة
ثم في الفلسفة املعاصرة ،ليتوقف
ع ـن ــد وج ـ ـهـ ــات ال ـن ـق ــد ال ـف ـل ـس ـفــي،
وي ـن ـت ـهــي ب ــال ـن ــزع ــات ال ـن ـقــديــة في
الفكر العربي املعاصر.

في «معمر بن عباد السلمي وآراؤه
الـكــامـيــة الـفـلـسـفـيــة» (ال ـف ــاراب ــي)
يـبـحــث ف ـ ــارس ع ـث ـمــان ن ــوف ــل في
اآلراء الفلسفية ألحد أكبر متكلمي
مدرسة البصرة االعتزالية ّ
معمر
ُ َ
السلمي.
بن عباد
ً
يتضمن الكتاب عرضًا وتحليال
ل ـ ـن ـ ـصـ ــوصـ ــه ،إل ـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب ن ـق ــد
موضوعي لنظريات املستشرقني
الـشـهـيــرة ال ـتــي تـعـيــد فـكــر ّ
معمر
اإلسـ ــامـ ــي األصـ ـي ــل إل ـ ــى ج ــذور
هيلينيستية.
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ً
حبيب صادق ...مناضال في الفكر والسياسة والثقافة
ٌ
ٌ
إنه سيرة ذاتية على شكل حوار أجراه طانيوس
دعيبس مع أحد رموز الحركة الثقافية (كما السياسية) في
لبنانَ .الكتاب الذي صدر أخيرًا عن «دار الفارابي» ،ينقسم إلى
مرحلتي الجنوب وبيروت ويتوقف عند أبرز محطات حياته
التعليمية والصحافية ،والسياسية والثقافية....
عبد الرحمن جاسم
ٌ
ٌ
هو ليس حــوارًا عاديًا .إنه سيرة ذاتية
ع ـلــى ش ـكــل حـ ــوار ألح ــد رمـ ــوز الـحــركــة
الـثـقــافـيــة (ك ـمــا ال ـس ـيــاس ـيــة) ف ــي لـبـنــان
ح ـب ـي ــب ص ـ ـ ـ ــادق .ل ــذل ــك فـ ـ ــإن اخ ـت ـص ــار
ح ـيــاتــه ف ــي ك ـتــاب أمـ ـ ٌـر شــائــك وإن كــان
ً
حـ ــوارًا «ط ــوي ــا» يـحـمــل ع ـنــوان «ح ــوار
األي ـ ــام» (دار الـ ـف ــاراب ــي) .ب ــدأ امل ـش ــروع
عــام  ،2004بمحاولةٍ دؤوبــة من مجري
الـ ـح ــوار ط ــان ـي ــوس دع ـي ـبــس لـتـسـجـيــل
فصول من سيرة صادق الذاتية ،ضمن
مبادرة (أشمل) تدعى «الذاكرة املحكية
للبنان» أطلقتها «مؤسسة املحفوظات
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» ل ـت ـس ـج ـي ــل ذاك ـ ـ ـ ــرة ال ــوط ــن
ـاص ع ــاش ــوا حـيــاتــه
ع ـلــى ل ـس ــان أشـ ـخ ـ ٍ
ال ـع ــام ــة ب ـك ــل ات ـج ــاه ــات ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة،
واالج ـت ـمــاع ـيــة وس ــواه ــا .تــأخــر إص ــدار
هذا العمل أكثر من عشر سنوات.
ربما كــان ذلــك ـ ـ بحسب صــادق ـ ـ يعود
إلى ّ
أنه كان يعتبر «أني لست من أولئك
َ
املؤهلني لتدوين ِسير حياتهم في هذه
ال ــدن ـي ــا» .لـكـنــه غ ـ ّـي ــر رأيـ ــه ألن ــه ال يــريــد
أن «أث ـق ــل عـلــى ورث ـت ــي فــأحـمـلـهــم عــبء
ّ
مـعــالـجــة أم ــري ب ـشــأن مـلــف امل ــذك ــرات»،
ً
ف ـضــا ع ــن ت ــأث ــره بـمــوقــف كـثـيــريــن من
املحبني واألصدقاء الذين آثروا أن ينشر
مــا جمعه فــي ملف الــذاكــرة ه ــذا .يقسم
الكتاب إلى مرحلتني أصليتني :مرحلة
الـ ـجـ ـن ــوب وم ــرحـ ـل ــة ب ـ ـيـ ــروت .يـ ـب ــدأ مــن

فترة الجنوب التي يقسمها إلــى ثالث
م ــراح ــل .تـتـبــع املــرحـلــة األولـ ــى طفولته
في قريته الخيام ،وانتقاله إلى النبطية
(ح ـي ــث تـ ــرعـ ــرع) ،م ـ ـ ــرورًا ب ـت ـعــريــف عــن
األج ــواء هـنــاك وعــاقـتــه بــوالــده الشيخ
عبد الحسني صــادق وتأثره الكبير به،
رغم رحيله املبكر وهو ال يزال حدثًا في
الصف االبـتــدائــي الخامس (كــان والــده
ّ
رجل ًدين بارزًا وشاعرًا وخطيبًا ،احتل
م ـكــانــة سـيــاسـيــة ب ـ ــارزة ،ف ـكــان الـنــاطــق
باسم أهــل جبل عامل حني قابلوا وفد
 .)1919نقرأ أيضًا عن
األمير فيصل في ّ
عــاقـتــه بــوالــدتــه مــنــا راض ــي وإخ ــوت ــه،
ً
وصــوال إلى ذكرياته في قريته والقرى
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاورة .بـ ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،ي ـك ـم ــل الـ ـح ــوار
صعودًا زمنيًا باتجاه مراحل الدراسة
ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـت ــاز ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ـصــص
وال ــذك ــري ــات ال ـتــي تـعـ ّـبــد ال ـطــريــق ال ــذي
سيسلكه الرجل كي يصبح ما هو عليه.
أما مرحلة الجنوب األخيرة ،فهي فترة
التخرج ،حني أصبح ّ
ّ
مدرسًا في
ما بعد
املــدرســة الــرسـمـيــة متحدثًا عــن مــراحــل
تــاري ـخ ـيــة م ــن ت ــاري ــخ ل ـب ـنــان امل ـعــروفــة
ك ــانـ ـتـ ـخ ــاب ك ـم ـي ــل شـ ـمـ ـع ــون واغـ ـتـ ـي ــال
رياض الصلح والتظاهرات التي أعقبت
اغتياله وكيف شارك بها.
ف ــي «م ــرح ـل ــة ب ـ ـيـ ــروت» ،ي ـن ـهــج ال ـح ــوار
نحو حياة صــادق في العاصمة .انتقل
مــن قريته الــوادعــة إلــى مدينة مختلفةٍ
كل االختالف ،ليسكن في أحد أحيائها:

تعرض
لمحاولة
اغتيال في 9
أيلول (سبتمبر)
1977

املصيطبة .يشرح عالقته باملدارس التي
بدأ التدريس فيها حتى انتقل «قسريًا»
إلــى منطقة جبل لبنان للتعليم هناك
ً
فــي مــدرســة الــزلـقــا االبـتــدائـيــة ،وص ـ َـوال
إل ــى تـجــربـتــه ف ــي الـتـعـلـيــم ف ــي سـجــنــي
ال ــرم ــل وال ـق ـل ـع ــة .ك ــان ــت أجـ ـ ــواء ب ـيــروت
ً
ج ــدي ــدة عـلــى ال ـشــاب ال ـق ــادم مــن الــريــف
ال ـج ـنــوبــي ،لـكـنـهــا أي ـضــا كــانــت مـحـفـزًا
أســاس ـيــا ل ــه ع ـلــى األن ـش ـطــة الـثـقــافـيــة/
االجتماعية.
واظ ـ ــب ع ـل ــى ح ـض ــور ن ـ ـ ــدوات «الـ ـن ــدوة
اللبنانية» ،و«النادي الثقافي العربي»،
وأن ـش ـطــة ثـقــافـيــة ف ــي «امل ــرك ــز الـثـقــافــي
ال ـس ــوف ـي ــات ــي» .اه ـت ــم أي ـض ــا بــال ـك ـتــابــة،
ف ـ ـكـ ــانـ ــت أول ـ ـ ـ ــى ت ـ ـجـ ــاربـ ــه الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة

الصحافية فــي جــريــدة «األخ ـبــار» (كــان
مالكها سهيل يموت آنذاك ولم تستمر
إال ثالثة أشهر) كاتبًا ومحررًا (ومشرفًا
إداريـ ـ ــا ع ـل ـي ـهــا) ،ك ـمــا ك ــان يـكـتــب بــاســم
م ـس ـت ـعــار ه ــو «أبـ ــو ج ــا» ح ــرص ــا على
وظيفته الــرسـمـيــة .كــذلــك كــانــت «الفلك
ـال؛ إال أن أول
الـ ـع ــرب ــي» ت ـخ ـصــه بـ ـمـ ـق ـ ٍ
مــا ن ـشــره مــن قـصــائــد ك ــان فــي مجلتي
«األلواح» و«الثقافة الوطنية».
ي ـت ـح ــدث ص ـ ــادق ف ــي ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة عــن
عــاق ـتــه ب ـك ـث ـيـ ٍـر م ــن األدب ـ ـ ــاء واملـثـقـفــن
القادمني من الجنوب كإملي نصر الله
ومحمد دك ــروب وعـبــد اللطيف شــرارة
وس ــام الــراســي؛ وعــاقـتــه الــوطـيــدة مع
ال ـش ـيــخ وال ـل ـغ ــوي ع ـبــد ال ـل ــه الـعــايـلــي.

بعد ذلك ،دخل مراحل مختلفة؛ متشعبًا
ف ــي عــاقــاتــه اإلن ـســان ـيــة واالجـتـمــاعـيــة
من خــال أنشطة سياسية واجتماعية
وثقافية .كتب لإلذاعة اللبنانية برامج
ومسلسالت مثل «في مثل هذا اليوم»،
«العدالة والحياة» ،و«الفصل األخير»،
وســاهــم فــي إنـشــاء «مستشفى الفنار»
كأول مستشفى في جنوب لبنان يعالج
األمراض النفسية والعصبية (تم بناؤه
أثناء عمله رئيسًا لدائرة املحاسبة في
وزارة الصحة العامة عام .)1964
يحكي صادق عن انتسابه إلى «املجلس
الثقافي للبنان الجنوبي» (عــام ،1964
أي س ـن ــة ت ــأسـ ـيـ ـس ــه) ،حـ ــن ارت ـ ـبـ ــط بــه
«ارت ـب ــاط ــا ع ـضــويــا كــأن ـنــي ع ـثــرت على
ّ
ضـ ــال ـ ـتـ ــي فـ ـ ــي قـ ـ ـي ـ ــام ـ ــه» .عـ ـ ـ ــاد ب ـع ــده ــا
انتخابات شارك فيها
للعروج على أول
ٍ
(وخسرها) مرشحًا للمجلس النيابي
( )1968بعيدًا عن «البكوات» الذين كان
نفوذهم قويًا للغاية .شارك صادق في
انتخابات املجلس اإلســامــي الشيعي
األعلى ليفوز بخمسة مقاعد (عام 1975
ضمن الئحة «التضامن الوطني») .أما
في مرحلة بيروت الخامسة واألخيرة،
فـيــورد مـحــاولــة االغـتـيــال الـتــي تعرض
لها صــادق في  9أيلول  1977وسنوات
«مـ ـنـ ـف ــاه» االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاري فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد ،ثــم
ب ـ ـ ــاري ـ ـ ــس .ي ـ ـمـ ــر ع ـ ـلـ ــى مـ ــرح ـ ـلـ ــة ال ـ ـغـ ــزو
ال ـص ـه ـيــونــي ل ـل ـب ـنــان عـ ــام  1982ال ـتــي
ش ـهــدهــا ص ـ ــادق ف ــي بـ ـي ــروت ،لينتهي
بمرحلة االنتخابات النيابية عام 1992
مــرشـحــا عـلــى الئـحــة «حــركــة أم ــل» قبل
أن ي ـقــع ال ـخ ــاف بـيـنـهـمــا ف ــي املـجـلــس
النيابي.
كتاب ال يمكن ملقال واحد أن َ
ٌ
يفيه حقه،
ٍ
فالتجارب التي مر بها صاحبها تجعل
م ــن ال ـص ـعــوبــة ح ـص ــره ــا ،ل ــذل ــك تـجــدر
اإلشـ ــارة إل ــى أن ــه كـتــاب يـقــرأ وأك ـثــر من
مرة.

شعر

ّ
غسان مطر :أيها الجرح المغني
في مجموعته الجديدة «أحزان مشردة» (الحركة
الثقافية في لبنان)  ،ال ينظر الى هذا الوجود بعين الشاعر
بل بعيني الفيلسوف واالنسان .أحزان األمة العربية ّ
جسدها
في قصائده .حزن ينتقل من حال الى حال من دون أن
ّ
يكف عن أن يكون هو ذاته
ياسين رفاعية
ّ
ً
ُفي ظاهرة لم يسبق حدوثها أن احتفاال
أق ـي ــم ف ــي أك ـبــر صــالــة م ــن مـبـنــى «قـصــر
األون ـي ـس ـك ــو» ف ــي بـ ـي ــروت ض ــم خمسة
شـعــراء ،كــل واح ــد منهم اتـخــذ لــه زاويــة
ل ـل ـتــوق ـيــع ع ـل ــى ك ـت ـبــه ال ـش ـع ــري ــة ،وه ــم:
بــال ش ــرارة ،االمـيــر طــارق نصر الدين،
الشاعر السوري عبد القادر الحصني،
بــاســم عـبــاس ،والـشــاعــر الـقــومــي غسان
مـطــر ،الــذيــن نحن بـصــدده اآلن ،ذلــك أن
مـعـظــم أع ـمــال ه ــذا الـشــاعــر هــو الــوطــن،
وه ــو ال ــوح ــدة ،ال ـتــي ت ـكــون م ـصــدر قــوة
ازاء هذا التشرذم الحاصل في منطقتنا
العربية .ليس هذا فقط ،فإن ما ينعكس
مــن الحياة العامة ،ينعكس ايضًا على
احاسيس هذا الشاعر الذي يرى بعينه
ّ
الثاقبة أن ال صحوة في املــدى املنظور.
عنوان مجموعته الجديدة هو «أحــزان
م ـشــردة» (الـحــركــة الثقافية فــي لبنان)
ومن منا ليس حزينًا على اوضاع األمة
الـتــي تمتهن على مستوى الـعــالــم كله،
وتؤججها «اسرائيل عدونا التقليدي»؟
ه ــذه االحـ ـ ــزان ج ـســدهــا م ـطــر (امل ـحــامــي
والـنــائــب الـســابــق) فــي قـصــائــده مــن كل
ّ
جــانــب ،وال مــن أمــل ب ــأن فـجـرًا سيشرق
حزن ينتقل
على هذه االمة التعسة .هو ّ
من حال الى حال من دون أن يكف عن أن

يكون هو ذاتــه ،وذلــك بفضل االحساس
العميق للشاعر وهــو ال ينظر الــى هذا
ال ــوج ــود ن ـظــرة ال ـشــاعــر بــل الفيلسوف
واالن ـس ــان .ان ــه بفضل الـقـصـيــدة يـ ّ
ـوحــد
اجــزاء الوقت املتفرقة املتمايزة ،تقضي
على تباعدها وتنافرها ،وتعطي كيانًا
للعدم .من هنا املغزى العميق لعبارة ت.
س .اليوت «فــي بدايتي نهايتي» ،التي
ك ــان ي ـكــررهــا م ـ ــرارًا ف ــي ح ـيــاتــه .غـســان
مطر ـ ـ مــن حيث يــدري أو ال يــدري ـ ـ هو
اآلخر بدايته نهايته .ال يتفاءل الشاعر
وهو يري بأم العني أمة بكاملها تنهار
وتندثر.
ي ـج ــد أن ـن ــا ف ــي اح ـت ـض ــار بـ ـط ــيء .لـيــس
املـ ـ ـ ــوت ال ـح ـق ـي ـق ــي س ـ ـ ــوى بـ ـع ــث ق ــوم ــي
ووالدة جــديــدة ،فــالـحـيــاة م ــوت وامل ــوت
حياة .ليس في حياة الشاعر من بقعة
ضـ ــوء وقـ ــد ت ــوال ــت ال ـه ــزائ ــم عـلـيـنــا من
ك ــل ح ــدب وص ـ ــوب .ل ـيــس ه ـنــاك شـعــور
بالرفاهية واالكتفاء واحترام الناس في
هــذا الــوطــن .اننا في قلب حلقة الخطر.
ازاءه ،ي ـجــد ال ـشــاعــر أن امل ـتــع الحسية
ال ـع ــاب ــرة لـيـســت ه ــدف ــه ،ب ــل االش ــراق ــات
ال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة الـ ـخ ــاطـ ـف ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـج ــاوز
الـسـعــادة ال ــى مــا وراء ذات ـهــا ،ال ــى عالم
آخــر ،يشير ويلمح ويقود اليه ،ويهون
عـلـيـنــا ع ـنــدمــا نـ ــدرك م ــا ي ـن ـطــوي عليه
مــن ابـعــاد فلسفية ستخرج منها اكثر

المتع
الحسية
العابرة ليست
هدفه ،بل
االشراقات
الروحية
الخاطفة

ما تعرضه علينا من قبل .نكهة املطلق
ونسيم الفردوس ،فنصفح عن النقصان
في الحياة واساءاتها .ومن هذا الشعر
الذي أجاد غسان مطر تجسيده ،يكشف
لنا عيوبنا وخـطــايــانــا .ليس مــن شيء
نافر ،ألن هذا النور اإللهي في القصيدة
ي ـ ـشـ ــرق ع ـل ـي ـن ــا ف ـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ون ـن ـظــر
بتعاطف وحنان نحو الناس ويتراءى
لنا بعض بصيص من االمــل ،فالشاعر
ليس متشائمًا الى آخر الحدود.
ب ـص ـيــص م ــن االمـ ـ ــل ت ــدع ـم ــه ال ـق ـص ـيــدة
ال ـج ـي ــدة ،ال ال ـق ـص ـيــدة امل ـت ـحــاي ـلــة على
االبداع .غسان مطر ليس متأرجحًا بني
ال ــوج ــود والـ ـع ــدم ،ب ــل ه ــو ف ــي مصلحة

الــوطــن كـكــل ،يغمرنا باملحبة الشاملة،
ال الجزئية املتعلقة بالشخص .محبة
متجاوزة مصلحة الفرد نحو مصلحة
ال ــوط ــن ث ــم ال ـك ــون ،مـنــزهــة ع ــن الـشـهــوة
التي تتسع للعالم بــأســره واملخلوقات
جميعًا ،وكــل البشر مــن دون استثناء.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،ل ـي ــس غ ـس ــان م ـط ــر م ـغــام ـرًا
ي ـ ـحـ ــاول أن ي ـج ـع ــل مـ ــن ن ـف ـس ــه غــري ـبــا
ً
عــن الـشـعــر ،بــل هــو مـنـتـ ٍـم انـتـمــاء كــامــا
للقصيدة ،ومحبة الوطن واالهل واالمة
هي املحبة املستوحاة من الله .لقد عانى
غسان مطر من االضطرابات السياسية،
والـ ـص ــراع ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وامل ـش ــاك ــل
وامل ـس ــاع ــي امل ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي اسـتـقـطـبــت

اهـتـمــام ال ـنــاس ،فتجدها ه ــراء وقبض
ريح ،لكن الشاعر ال يزدريها ،فكل شيء ـ
ّ
في املحصلة ـ ـ حسن .إن الشاعر ـ ـ بسبب
رف ـع ــة أخ ــاق ــه ـ ـ ـ ـ ال ي ـش ـتــري ال ـب ـشــاعــات
واآلثـ ــام ،بــل يــريــد أن نطهر قلوبنا كي
نستعيد نعمة الــوطــن .وه ــذا الـجــوع ال
نستطيع اشباعه سوى بالغذاء الروحي،
بينما يعجز خبز االرض عن ذلك .ليس
شعر غسان مطر على ضالل من الواقع،
بل على العكس .انــه في صميم الواقع،
يـحــاول كـفــرد وحــركــة مجتمع أن يعمم
م ـســاره نـحــو األح ـســن إن لــم يـكــن نحو
الثورة .لذلك نراه يدعونا الى التضحية.
ليس من سواها قادرة على التغيير من
أج ــل الـبـقــاء .وه ــو ينشد مل ـجــزرة صبرا
وشاتيال السيئة الذكر عام « :1982كان
َ
مــا ك ــان /وه ـ ّـب امل ــوت ام ــواج ــا /وايـلــول
ه ــدي ــر ص ــاخ ــب فـ ــي الـ ـ ـ ـ ــروح /وال ـب ـح ــر
دم /والـطـفــل يـحـبــو ص ــوب ص ــدر األم/
مثقوبًا بآالف الشظايا /،وعلى الشرفة
«شـ ــارون» /وفــي كفه كــأس ال ــدم» .وهو
في محاولته استعادة كبريائه من ظل
ال ـهــزي ـمــة ،ان ـم ــا ي ـس ـت ــدرك أن ال ب ــد بني
كــل شـعــوب الـعــالــم مــن يتعاطف معنا،
فـلـيــس صحيحًا ان كــل أم ــم االرض مع
ال ـص ـه ـيــانــة س ــارق ــي ال ـح ــق بــاسـتـثـمــار
ْ
الخديعة« :أشكو ملن /هل كان هذا مطلع
ُاملـ ـ ـ ّـوال /أم أن ـنــي تـخـيـلــت ال ـغ ـنــاء /لـكـ ّـي
أجــاهــر في الغناء /ومــن املغني النادب
الـ ـب ــاك ــي /ألسـ ـ ــأل ج ــرح ــه ال ـ ـسـ ــري /هــل
ُ
َ
دفنت؟ /وكيف يسعفك
دفنت كما
وطنًا
البكاء؟ /تشكو /،وتعرف أن اهلك كلهم
ذب ـ ـحـ ــوا ...تـشـكــو مل ــن /واألرض ج ــرح/
أيها الجرح املغني /والسماء اجتاحها
الــوث ـنــي /وان ـك ـســرت مـفــاتـيــح الـسـمــاء/
الله اكبر /كيف ان (الله اكبر) تستباح/
وكيف تقطر من طهارتها الدماء».
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كلمات

كتابي األول

ُ
في ّ
التي تحتل واجهات المكتبات ،وتحظى بحفاوة فورية ،وتكتب عنها مراجعات نقدية سريعة ،نفتح هذه الصفحة
الجديدة
اإلصدارات
ى
حم
ّ
لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي
لالحتفاء بالكتب األولى
أول في الكتابة.

ُطارق الطيب
مدن بال نخيل

ُ
عنها حتى اليوم ،وآخــر ما ك ِتب عنها كــان في
شـهــر فـبــرايــر  2015فــي «األه ـ ــرام» مــن األسـتــاذ
عــاء الديب .من «مــدن بال نخيل» ُول ـ ْ
ـدت روايــة
ِ
َ
«بيت النخيل» التي أكمل ْت تفصيالت لسيرة
ُ
حمزة لم تذكر في الرواية األولى بعد مغادرته
ـردتْ
ال ـس ــودان نـحــو مـصــر متجهًا للنمسا ،س ـ َ

«مدن بال نخيل» كتابي األول وروايتي األولى
ُ
الـتــي لــم أفـكــر أب ـدًا فــي إص ــداره ــا .كتبتها وأنــا
في حالة من ّ
حمى الــوحــدة والعزلة في مدينة
أوروب ـي ــة مـتـنـ ّـعـمــة؛ مــديـنــة حــن انـتـقـلــت إليها
أشعرتني بفقري بل أغرقته تدريجيًا بوطأة فقر
أشد ودرجة أقصى من العزلة .فيينا هي املدينة
األوروبية التي اخترت االنتقال إليها عام ،1984
ّ
ستتبسم لي من نافذة الطائرة
ظنًا بأن الحياة
قبل الهبوط .ستحتضنني أوروبا التي سمعت
ع ـن ـهــا م ــن ح ـك ــاي ــات ال ـس ــاب ـق ــن ،غ ـ ــزاة الـ ُـح ـســن
وصائدو األنس في لياليها .في منتصف يناير
والـصـقـيــع يـلـهــو بــألـعــابــه الـسـخـيـفــة م ـعــي -أنــا
الـغــريــر -كــانــت الـصــدمــة األول ــى ،صــدمــة املـنــاخ؛
ُ
قرأت عنها وخفت منها لكني لم ّ
أحسها
برودة
تـسـطــر عـظــامــي ن ـش ـرًا ه ـكــذا .بـعــد ال ـخ ــروج من
ص ــال ــة املـ ـط ــار تـلـقـيــت ال ـص ــدم ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فكل
املـكـتــوب واملـسـمــوع مـنــذ تـلــك اللحظة سيكون
ب ــاألمل ــان ـي ــة ،ل ـت ـص ـ ْطــدم األذن ب ـل ـحــن ج ــدي ــد لن
تستوعبه إال بعد ألي.
ستصبح الكتابة مالذًا ،كتابة لنفسي ،محاورة
لــذاتــي ،استعادة سطوة وهمية عبر اللغة ،ثم
اعتماد الكتابة كعالج نفسي قبل أن تستفحل
الحالة الكتئاب مزمن وضياع.
■■■
ك ـن ــت أف ـك ــر ي ــوم ـي ــا ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـ ـعـ ــودة مل ـصــر.
ْ
ومطمئنة
املحادثات التليفونية لألهل هادئة
وكذوبة من ِق ِبلي ،وصوري الجميلة املرسلة من
أجمل معالم فيينا أيضًا كــذابــة ،كانت بمثابة
«ف ــوت ــوش ــوب» تـجـمـيـلــي بــال ـصــوت وال ـص ــورة
قبل ظـهــور الـفــوتــوشــوب الحقيقي إلراح ــة بال
البعيدين .احتجت لثالث سنوات ونصف حتى
تحققت لــي أمـنـيــة ال ـع ــودة .وف ــي كــل م ــرة كنت
أغ ــادر فيها القاهرة إلــى فيينا بعد ذلــك كانت
تنتابني حالة من الكآبة تستمر ألسابيع .غياب
الشمس كــان ومــا زال عــدوي األزل ــي ،ال أحتمل
األم ـك ـنــة الـ ـب ــاردة وال ال ـس ـم ــوات ال ــرم ــادي ــة وال
النهارات البني بني .أضطر لدفع فاتورة كهرباء
عالية إلصراري على بقاء الغرف مضاءة نهارًا
ّ
لعيني بنور الحياة.
إيهامًا
تولد روايــة «مــدن بال نخيل» بعد هــذه الفترة؛
ف ـتــرة ال ـصــدمــات املــزم ـنــة وان ـع ـطــاف امل ـكــان بي
في زاوية مقلقة مع ندرة اللغة األم استماعًا أو
نطقًا ،فتتحمل العني في البدايات مهمة األذن؛

ال أستطيع اليوم تقييم كتابي األول
بشكل محايد؛ فالكتاب األول يظل دائمًا
ً
طفال ال يمكنك محاسبته بقسوة
إذ أن األصوات ال معنى لها ،العني تقرأ إيماءات
ال ـ ـنـ ــاس وتـ ـت ــرج ــم أيـ ـض ــا ع ـل ــى قـ ـي ــاس خــاطــئ
أكتشفه متأخرًا.
أعــود ألوراق ــي وأكـتــب وأتــدثــر وأحـ ّـصــن نفسي.
أكتب أكثر وأحفظ ما أكتب في ُدرج قريب وحيد
صـغـيــر يـتـســع ل ـعــاملــي ال ـب ـع ـيــد .أسـتـعـيــد على
الورق حياتي القديمة .أستعيد الذكرى بتدوين
ّ
املــاضــي وأط ـم ـئــن لــوجــود عــائـلــة بــديـلــة قريبة
فــي ُدرج ــي أخــرجـهــا وقــت االحـتـيــاج؛ أحــاورهــا
وأخالفها وأوافقها وأعيش بعض الوقت معها.
في عام وصولي  1984لم يكن هنا ال «ساتااليت»
وال فـضــائـيــات وال شـبـكــات الـكـتــرونـيــة وال أي
ن ــوع مــن أن ــواع الـتــواصــل االف ـتــراضــي الــاحــق.
َّ
شك ْ
لت الرسائل البريدية املكتوبة بخط اليد –
والـتــي مــا زلــت أحتفظ بها لليوم – زفــات فرح
ال يتخيلها أحد .رجل البريد الفييناوي أصبح
مالكًا في نظري .كان يضع البريد في صناديق
بــريــد الـسـكــان املعلق على حــائــط داخ ــل مدخل

املـبـنــى ،وحــن اكتشف م ــرات أنـنــي أنتظر رغم
قدومه عند املدخل بشغف ال يضاهى،
الصقيع ْ
وشاهد ِبشري الفائض لوصوله ،صار يصعد
ً
إل ــى شقتي ليسلمني الــرســائــل بنفسه ،قــائــا
بصيغة االح ـت ــرام امل ــوج ــودة فــي طبيعة اللغة
األملانية« :لم َأر في عمري أحدًا له مثل وجهكم
الجذالن وأنتم تتسلمون الرسائل!».
لم أكن أفتح الرسائل فور وصولها ،فأنا أعرف
غــالـبــا صاحبها مــن ك ـســرات خـطــوط ّالـعـنــوان.
أج ـهــز ب ـهــدوء كــوبــا مــن ال ـشــاي وأش ــغ ــل جهاز
البعيدة.
الكاسيت على أغنية تعيدني للبالد
ّ
ف ــي ذاك ال ــوق ــت ي ـك ــون ال ـط ـقــس مـهـيـئــا لـفــض
الرسالة بعناية داعيًا صاحبها أو صاحبتها
ملـجــالـسـتــي ف ــي تـلــك ال ـغــرفــة الـ ـب ــاردة م ــع كــوب
شــاي بخاره أكثر من املعتاد .أقــرأ الرسالة في
الـبــدايــة بـســرعــة قـيــاسـيــة ،ثــم أستعيد ال ـقــراءة
ْ
بسرعة أقــل ثم «أتـ َـمــز َمــز» بها ببطء ملــرة ثالثة.
في الليل قبل أن أنام أستعيد القراءة ملرة أخرى
ّ
ألسمعه لنفسي في
وأكون قد حفظت محتواها
برودة الشارع في اليوم التالي .أما ست دقائق
في مكاملة تليفونية ملصر ،فقد كانت تكلفني –
في ذاك الوقت – قيمة عملي املتواضع ليومني
كاملني ،رغم تكرار كل ما يقال في املكاملات من
الجميع .لكني أزعم أنها سطوة الصوت؛ الرغبة

في احتضان الصوت ومحاولة تطييب خاطر
األذن ملا تعانيه!
فـ ــي أكـ ـت ــوب ــر مـ ــن ع ـ ــام  1988ت ــول ــد «م ـ ـ ــدن بــا
نخيل» كمخطوطة فــي فيينا ،ثــم تولد ككتاب
ف ــي ك ــول ــون ـي ــا ب ــأمل ــان ـي ــا ع ــن «دار ال ـج ـم ــل» فــي
عـ ــام  ،1992يـحـمـلـهــا خ ــال ــد امل ـع ــال ــي م ـع ــه فــي
أول زي ــارة لــه للمدينة فــي نـهــايــة صـيــف الـعــام
نـفـســه ونـحـتـفــل بــال ـك ـتــاب .ف ــي م ــا ب ـعــد تـصــدر
طبعته الثانية ثــم الثالثة فــي الـقــاهــرة .تترجم
ُ
ال ــرواي ــة ع ــام  1999إل ــى الـفــرنـسـيــة وت ـق ـ َّـرر على
طالب الليسيه المتحانات الثانوية العامة في
مدينة «الروشـيــل» في فرنسا ،ثم بعدها بعام
تصدر باألملانية في فيينا ،ثم إلــى االنكليزية،
ثم مؤخرا إلــى االيطالية وتأخذني الترجمات
لبالد أهلها فأقترب من أناس يقرأونني بعناية
فأعيد قراءة نفسي بعناية أكبر.
«م ـ ــدن ب ــا ن ـخ ـي ــل» ه ــي أول رواي ـ ــات ـ ــي ،روايـ ــة
بسيطة عــن عـقــدة الـحـيــاة واملـ ــوت ،عـلــى لسان
حـمــزة الـشــاب ذي السبعة عـشــر عــامــا .أول من
ً
كـتــب عنها نـقـدًا م ـطــوال ك ــان الــدك ـتــور محمود
الربيعي األستاذ السابق للنقد األدبي الحديث
بــال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـي ــة ب ــال ـق ــاه ــرة ف ــي ف ـبــرايــر
ُ
ْ
تخيلت.
 ،1993ثم ك ِتب عنها بعد ذلك أكثر مما
يفرحني أن ــه مــا زال هـنــاك مــن يـقــرأهــا ويكتب

قصة حب عميقة وموجعة عاشها مع ساندرا
في فيينا ،وقصة حــرب قصمت ظهر السودان
وقـسـمـتــه .كـفــر بــال ـحــرب وبــال ـكــام ع ــن الـســام
وكفر بــرجــال الــديــن والسياسة ،بائعي الكالم،
بمن يميتون الحياة ليحيوا هم.
رغم تكراري القول بأن روايــة «مدن بال نخيل»
رواي ــة بسيطة عــن عقدة الحياة وامل ــوت ،لكني
ّ
أتنصل من اسمي عليها وال أفكر في إعــادة
ال
كتابتها كـمــا يفكر الـبـعــض ،فـمــا لــم يكتب في
ُ
عـمــل يـمـكـ ّـن ّ أن تـ ــزاح فـكــرتــه لـعـمــل جــديــد دون
اللجوء للشف أو النقل بزيادة أو نقصان .ومن
الطبيعي أن تتغير طريقة كتابتي بعد «مــدن
ّ
غربية ألكثر من
بال نخيل» ،فالعيش في مدينة
ّ
يتسرب بتلقائية إلى نصوصي،
ربع قرن إن لم
فمعناه أنني غريب يعيش على كوكب غريب.
■■■
والــدي كــان محبًا لــأدب والـقــراءة وكــان يجمع
سـلـسـلــة «الـ ـه ــال» و«اق ـ ـ ــرأ» وغ ـيــرهــا م ـمــا كــان
ي ـص ــدر ف ــي ف ـت ــرة الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات
ّ
ويـجــلــدهــا فــي مطبعة خــاصــة ،ثــم يمهر كعب
ال ـك ـتــاب بــاسـمــه ب ـح ــروف ذه ـب ـيــة؛ فـظـنـنــت في
صغري أن أبي كاتب وأنه مؤلف كل هذه الكتب،
وتـ ــأكـ ــدت م ــن ق ــول ــي هـ ــذا ع ـب ــر ده ـش ــة أق ــران ــي
فــي املــدرســة االبـتــدائـيــة مـمــن أحـ ّضــرتـهــم معي
ُ
وقعت في
للبيت ألؤكــد حكاياتي لنفسي .وملــا
ال ـحــب ف ــي الـســابـعــة ع ـش ــرة ،ل ـجــأت إل ــى كتابة
ال ـش ـعــر كــوسـيـلــة تـنـفـيــس لـلـعــاطـفــة املـتــأجـجــة
ت ـجــاه الـحـبـيـبــة ال ـتــي صـعــب ع ـلـ ّـي أن أق ــرأ لها
فــي حـضــورهــا قـصـيــدة عـنـهــا ،نــاهـيــك عــن ّ
دس
قصيدة واحــدة في كفها؛ ففي مجتمع محافظ
وعائلة تحترم الجيرة ،اعتقدت أن هــذا النوع
من األدب سيكون «قلة أدب» ،فأحجمت وقدمت
قصائدي ألصدقائي باسم مستعار على أنها
لصديق ال يعرفونهّ ،
قدروا القصائد ومدحوها،
فصرت أكتب عن الحبيبة ليقرأوا هم وهــي لم
ُ
احترقت بالحالة لكنها
تقرأ حرفًا مما كتبت.
ُ
شكلت وجــدانــي وشذبت مشاعري .أكملت من
ّ
والسحار
مكتبة البيت قراءات للعقاد واملازني
وت ــوف ـي ــق ال ـح ـك ـيــم ون ـج ـي ــب م ـح ـف ــوظ وف ـت ـنــتُ
بيوسف إدريس .في املرحلة الجامعية اتجهت
لقراءات أخرى في الفلسفة وعلم االجتماع وعلم
النفس ،وبدأت أكتب أثناء الفترة الجامعية دون
أي تفكير في النشر .كنت أكتب عن مكان بعيد
أريد أن أذهب إليه؛ ال أعرف متى وال أين.
ويبدو أن الطريق كان مكتوبًا للسفر في يوم ما
نحو فيينا وللبقاء فيها .كتبت في هذه املدينة
ُ
ُ
رجمت مرات ،فسافرت كثيرًا ورأيت
كل كتبي .ت
من العالم أكثر مما تمنيت .ومع الوقت اختفت
أوجـ ـ ــاع ال ـل ـغــة وصـ ـ ــارت األمل ــان ـي ــة أخـ ــت لغتي
األم وص ــار لــي أهــل وأق ــارب وأصــدقــاء وأحـبــاء
فــي فـيـيـنــا ،ول ــم أع ــد أشـعــر ب ــأي معنى للغربة
أو «ال ـحــال املــؤقــت» .لست فــي حــالــة «تــرانــزيــت
ً
إق ــام ــة» ،أن ــا فــي م ـكــان ،عـشــت فـيــه عـمـرًا طــويــا
حـتــى أه ــدان ــي نـفـســه وط ـن ــا ،وأه ــدان ــي حتمية
الكتابة فصارت وطنًا إضافيًا.
ال أسـتـطـيــع ال ـيــوم تـقـيـيــم كـتــابــي األول بشكل
ً
محايد؛ فالكتاب األول يظل دائمًا طفال ال يمكنك
محاسبته بقسوة ،ال أدري سبب ذلك ،في حني
ّ
أتشدد في تقييمه ونقده،
إن كل ما يصدر الحقًا
لـكـ ّـن يـظــل الـكـتــاب األول مـثــل كــل تـجــربــة أولــى
غــضــا محميًا حصينًا ،مــا يجعله عصيًا على
الكراهية وعسيرًا على التقييم الذاتي.
* كاتب سوداني مقيم في النمسا

