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نصرالله يدعو إلى جبه خطر التقسيم:
لن نسمح بكسر عون
نصرالله أنه «ال يمكن كسر العماد ميشال عون أو عزله» ،مشيرًا إلى إمكانية
أعلن األمين العام لحزب الله السيد حسن
ّ
مشاركة حزب الله في التحركات الشعبية .وأكد ،في كلمة له في الذكرى التاسعة النتصار تموز ،أن الجيش السوري
وحزب الله يقاتالن لمنع تقسيم سوريا ،وأن أميركا تستغل داعش لتجزئة سوريا والعراق ،داعيًا إلى جبه خطر التقسيم
م ــن وادي ال ـح ـج ـيــر ،الـ ــذي حـسـمــت
املـ ـق ــاوم ــة ع ـل ــى أرض ـ ـ ــه ان ـت ـص ــاره ــا
فــي حــرب تـ ّـمــوز  2006على الجيش
اإلسرائيلي الغازي وحولت دبابات
امل ـي ــرك ــاف ــا إلـ ــى أشـ ـ ــاء ،أطـ ــل األم ــن
الـ ـ ـع ـ ــام ل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـلـ ــه الـ ـسـ ـي ــد ح ـســن
نصرالله ،متحديًا العدو في الذكرى
ال ـتــاس ـعــة ل ـل ـح ــرب ،مـطـلـقــا سـلـسـلــة
مــواقــف بالغة األهـمـيــة عــن الـصــراع
مع إسرائيل واستغالل األميركيني

دعا الى إعادة النظر في إعادة
فتح المجلس النيابي من أجل
معالجة قضايا اللبنانيين
دعا إلى أن ينتهي التفكير على
أساس الطائفة ــــ القائدة ،إذ ال
طائفة يمكنها القيام بهذا الدور
لـ «داعش» لتقسيم سوريا والعراق،
داعيًا إلى مواجهة «تقسيم املقسم»
والفدرالية ،ومؤكدًا الوقوف الكامل
إلــى جانب العماد ميشال عــون في
مطالبه.
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــر ن ـ ـ ـصـ ـ ــرال ـ ـ ـلـ ـ ــه ،فـ ـ ـ ــي ذكـ ـ ـ ــرى
االنتصار« ،من قاوم وآزر واستشهد
وجــرح وهـ ّـجــر ،وكــل الـشــرفــاء الذين
ال يــزالــون يــواصـلــون طــريــق العطاء
فـ ــي وجـ ـ ــه ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة وكـ ـ ــل ف ـكــر
ً
تـ ـكـ ـفـ ـي ــري» ،مـ ـسـ ـتـ ـب ــدال ال ـ ـكـ ــام عــن
األمهات وعوائل الشهداء بـ «تقبيل
أيــديـهــم» ،وأي ــدي املـقــاومــن .غير أن
نصرالله دعــا إلــى «تثبيت يــوم 25
أيــار عيدًا للمقاومة» ،وتثبيت يوم
« 14آب يــومــا للنصر اإلل ـهــي ...ألنه
اليوم الــذي عــاد فيه أهلنا األوفياء

«حزب الله لن يغض النظر عن الداخل اللبناني ،رغم مشاغلنا في الجنوب وسوريا» (أ ف ب)

الحريري :اخترعوا الكذبة وصدقوها
ّ
رد الرئيس سعد الحريري على كالم األمني العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في
«مهرجان النصر» ،بسلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر» ،قال فيها« :كنا نتمنى أن
ينتهي االحتفال بذكرى حرب ّتموز عند الكالم الذي يقول إن كل اللبنانيني شركاء
في الخوف والغنب وإن الدولة هي الضمانة
والحل» .وأضاف «هناك إصرار على رمي األمور
في االتجاه الخاطئ وتحميل تيار املستقبل
مسؤولية أزمة يشارك حزب الله في إنتاجها.
إنهم يخترعون مقولة أن هناك جهة تريد عزل
العماد عون وكسره .فبركوا الكذبة وصدقوها
ّ
مشرعًا للتحريض على تيار
وجعلوا منها بابًا
املستقبل» .وتابع الحريري« :الشراكة الحقيقية
ال تستوي مع الخروج على اإلجماع الوطني
واإلصرار على زج لبنان في الحروب األهلية
املحيطة ،والشراكة الحقيقية ال تستوي مع صب الزيت على نار التحريض ضد فريق
أساسي في املعادلة الوطنية».

إلـ ــى ق ــراه ــم وم ــدن ـه ــم ف ــي ال ـج ـنــوب
والـبـقــاع والـضــاحـيــة عند الساعات
األولى لوقف العمليات العسكرية».
وع ـ ـ ــرض ن ـص ــرال ـل ــه لـ ـت ــاري ــخ وادي
الحجير ،مشيرًا إلــى «املؤتمر الذي
عقده اإلمــام الخطيب ُعبد الحسني
شـ ـ ــرف الـ ـ ــديـ ـ ــن» الـ ـ ـ ــذي ن ـ ـقـ ــل ن ـه ـجــه
ونـهــج الـعـلـمــاء إل ــى «اإلمـ ــام املغيب
ال ـس ـي ــد م ــوس ــى الـ ـص ــدر ورف ـي ـق ـي ــه،
وامل ـجــاهــديــن ف ــي امل ـي ــادي ــن» ،وق ــال:
«ل ـقــد تـعـلـمـنــا املــواج ـهــة بـكــل أن ــواع
ً
األسلحة من بندقية الصيد ،وصوال
إلى صواريخ الكورنيت ،ســواء كان
ً
احتالال فرنسيًا أو إسرائيليًا ...في
هذا الوادي ،سقط مشروع االحتالل،
وانقلب السحر على الساحر ،أرادوا
ّ
ع ـل ـوًا ف ــأذل ـه ــم ال ـل ــه ،وأرادوا نـصـرًا
فهزمهم».
وأوض ــح نـصــرالـلــه أن «ح ــرب تموز
بــدلــت م ـع ــادالت اسـتــراتـيـجـيــة لــدى
األميركي والناتو ،ومنها أن سالح
ال ـ ـجـ ــو ي ـح ـس ــم امل ـ ـعـ ــركـ ــة ،لـ ـك ــن ه ــذا
األمـ ــر ان ـت ـه ــى» ،الف ـت ــا إل ــى «تـسـلـيــم
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ب ــان ـت ـه ــاء دور س ــاح
الجو».
وأك ـ ـ ــد أن «الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ـب ــري ــة فـشـلــت

ف ــي تـ ـم ــوز» وقـ ـ ــال« :كـ ــل ه ـض ـبــة فــي
أرض ـ ـنـ ــا سـ ـتـ ـك ــون ح ـ ـفـ ــرة م ـح ـص ـنــة
ت ــدم ــر دب ــاب ــات ـك ــم وت ـق ـتــل ضـبــاطـكــم
وجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــودك ـ ـ ــم ،ول ـ ـ ـ ــن ت ـ ـ ـكـ ـ ــون هـ ـن ــاك
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة نـ ــاج ـ ـحـ ــة ل ـل ـج ـيــش
اإلســرائ ـي ـلــي بـعــد ال ـيــوم فــي لـبـنــان،
وه ـ ــذا الـ ـت ــزام وف ـع ــل وع ـم ــل دائ ـ ــم»،
طارحًا «معادلة استراتيجية وادي
الحجير مقابل استراتيجية العدو
ّ
البرية» ،ومؤكدًا «نحن اليوم أقوى
عزيمة وأعظم عدة وعديدًا».
وتـ ـح ـ ّـدث األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـلــه
ع ــن أن «انـ ـتـ ـص ــار تـ ـم ــوز ج ـ ــرى فــي
ظــل انـقـســام عـلــى مـسـتــوى السلطة
ال ـس ـيــاس ـيــة ،إذ ك ــان دولـ ــة الــرئـيــس
نـ ـبـ ـي ــه ب ـ ـ ــري فـ ـ ــي الـ ـ ـص ـ ــف األم ـ ــام ـ ــي
ي ـف ــاوض ك ــل ال ـع ــال ــم وي ـح ـفــظ دم ــاء
الشهداء ،ونستذكر الرئيس العماد
إميل لحود .ولكن إذا كنا منقسمني
وانتصرنا ،فكيف لو توحدت القوى
وتـجــاوزت خالفاتها ضــد إسرائيل
واإلرهاب».

القتال ضد التقسيم في سوريا
وأعـ ـل ــن ن ـص ــرال ـل ــه رفـ ــض م ــا س ـمــاه
«تقسيم املقسم ،وتجزئة املجزأ ،وهو

ما تفعله أميركا وإسرائيل وبعض
ال ـ ـقـ ــوى اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وف ـ ــي م ـقــدم ـهــا
الـسـعــوديــة» ،مـحــذرًا مــن «مـحــاوالت
إدخال املنطقة وشعوبها في حروب
وفنت ودمــار» .وطالب جميع القوى
بـ «اتخاذ موقف حاسم بمنع تقسيم
املنطقة».
وقـ ـ ـ ــال« :أمـ ـي ــرك ــا ت ـس ـت ـخ ــدم داعـ ــش
مــن أجــل تقسيم املنطقة ،وهــي غير
جادة في قتاله ،وإنما ترسم خرائط
جــديــدة ،وتريد توظيفه في سوريا
والـ ـ ـع ـ ــراق س ـي ــاس ـي ــا ل ـل ـت ـخ ـلــص مــن
النظام الحالي في سوريا .كما أنها
تـ ـك ــذب وت ـن ــاف ــق وت ـ ـمـ ــارس خــدي ـعــة
ب ــن م ــا ت ـق ــول ــه وت ـف ـع ـل ــه» ،مـضـيـفــا
إن «أم ـيــركــا وأص ــدق ــاء ه ــا يــوظـفــون
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب لـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة مـ ـش ــاريـ ـعـ ـه ــم
وخرائطهم ،وإن املـشــروع الحقيقي
األميركي هو تقسيم العراق وسوريا
والسعودية» ،وإن «إسرائيل ّ
تدعي
حماية األقليات في املنطقة وتسعى
ّ
إلى تشكيل تحالف أقليات» ،مؤكدًا
«مواجهة التقسيم».
ّ
ورد نصرالله على مــا ي ـ ّ
ـروج لــه من
اتهامات عن أن حزب الله والرئيس
ال ـس ــوري بـشــار األس ــد وحـلـفــاء هـمــا
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تسع سنوات على «األخبار»
فلنواصل معًا!
بيار أبي صعب

يــري ــدون تقسيم س ــوري ــا ،مــؤك ـدًا أن
«ق ـتــال ال ـحــزب فــي ســوريــا مــن أجــل
مـنــع تقسيمها ،والـجـيــش الـســوري
ي ـق ــات ــل ف ــي ح ـل ــب وحـ ـم ــاه ودم ـش ــق
ودرعا والحسكة ودير الزور وإدلب
منعًا للتقسيم».
وح ــول الـيـمــن ،ج ــدد إدان ــة ال ـعــدوان
األميركي ـ ـ السعودي ،مؤكدًا أنه «قد
تـسـقــط مــديـنــة فــي ال ـيـمــن ،ول ـكــن ما
دامت هناك إرادة ورغبة في العيش
بكرامة ورفض لالحتالل ،فال يمكن
للعدوان أن ينتصر».

ال يمكن كسر عون
وفي الوضع الداخلي اللبناني ،دعا
نصرالله إلى أن «ينتهي التفكير على
أساس الطائفة ـ ـ القائدة ،إذ ال طائفة
يـمـكـنـهــا ال ـق ـي ــام ب ـه ــذا ال ـ ـ ــدور ،فـهــذه
العقلية يجب أن تخرج مــن العقول،
وإال استمررنا في األزمــات» ،مضيفًا
إن «اللبنانيني الـيــوم مـتـســاوون في
الـخــوف والـغــن ،وال حــل إال بالدولة
ألن ـهــا الـضـمــانــة الـحـقـيـقـيــة .ولـ ــذا ،ال
يـمـكـنـنــا إال أن ن ـك ــون دول ـ ــة ش ــراك ــة
حقيقية تعطي الثقة للجميع ،وليس
فدرالية أو أي شكل آخر ،إذ إن الدولة
ال تطعن وال تـغــدر وال تستبعد وال
تهني أي طرف».
وت ــاب ــع إن «لـ ـبـ ـن ــان ي ــواج ــه أزم ـ ــات
حـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة فـ ـ ــي ظـ ـ ــل غـ ـ ـي ـ ــاب رئـ ـي ــس
لـلـجـمـهــوريــة وح ـكــومــة تـجـتـمــع وال
ت ـق ــرر» ،داع ـيــا إل ــى «إي ـج ــاد الـحـلــول
لكل أزمــاتـنــا ،فهناك شريحة كبرى
مـ ـ ــن املـ ـسـ ـيـ ـحـ ـي ــن تـ ـشـ ـع ــر ب ــالـ ـع ــزل
ً
واالس ـت ـب ـع ــاد والـ ـغ ــن ،وص ـ ــوال إلــى
حـ ــديـ ــث الـ ـبـ ـع ــض ع ـ ــن كـ ـس ــر وع ـ ــزل
العماد ميشال عون».
وجـ ـ ــدد ن ـص ــرال ـل ــه دع ــوت ــه قـ ــوى 14
ً
آذار إلــى «الـحــوار مع عــون ،بــدال من
االس ـت ـف ــزاز» ،راف ـضــا «ك ـســر أو عــزل
أي حـلـيــف ل ـن ــا ،وخ ـصــوصــا أول ـئــك
الــذيــن وق ـفــوا معنا فــي ح ــرب تموز
ووضعوا مصيرهم مع مصيرنا».
وخ ـ ــاط ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــوى الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة فــي
ً
لبنان ،قائال« :هذا املوضوع أخالقي
وليس سياسيًا فقط تجاه حلفائنا.
ال ي ـم ـك ـن ـك ــم أن ت ـ ـك ـ ـسـ ــروا الـ ـعـ ـم ــاد
ميشال عــون أو تـعــزلــوه ،وهــو ممر
إلزامي النتخابات الرئاسة ،ونحن
م ـل ـتــزمــون ه ــذا امل ــوق ــف»ّ .
ورد على
«املــراه ـنــن عـلــى أن ايـ ــران يـمـكــن أن
تـضـغــط ع ـلــى حـلـفــائـهــا ف ــي لـبـنــان،
ً
قــائــا إن «م ــن يـقـتـنــع بــذلــك واه ــم»،
متطرقًا إلــى زيــارة وزيــر الخارجية
اإليراني لبيروت قبل أيام.
وت ـ ّ
ـوج ــه الـسـيــد نـصــرالـلــه إل ــى «مــن
يستكبر ويـفـكــر بــالـكـســر وال ـع ــزل»،
ً
س ـ ــائ ـ ــا إي ـ ــاه ـ ــم ع ـ ــن «الـ ـضـ ـم ــان ــات
ب ــأن يـبـقــى ال ـش ــارع لـلـتـيــار الــوطـنــي
الحر وح ــده ،أال يوجد حلفاء لــه؟»،
ّ
مؤكدًا «وقوف حزب الله إلى جانب
حلفائه» ،وأن «الخيارات مفتوحة».
وأض ـ ــاف إن ح ــزب ال ـل ــه «ل ــن يغض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ــداخ ــل ال ـل ـب ـنــانــي ،رغــم
مـشــاغـلـنــا ف ــي ال ـج ـنــوب وس ــوري ــا»،
ج ــازم ــا بـ ــأن «ال ـ ـحـ ــوار ه ــو ال ـطــريــق
امل ــوص ــل إلـ ــى الـ ـش ــراك ــة ،فــال ـشــراكــة
ت ــوص ــل إل ـ ــى بـ ـن ــاء ال ـ ــدول ـ ــة ،ون ـحــن
نحتاج إلى مبادرات».
وخ ـت ــم ك ــام ــه ب ـتــوج ـيــه «ن ـ ـ ــداء إل ــى
الـ ـقـ ـي ــادات امل ـس ـي ـح ـيــة الــوط ـن ـيــة فــي
لـ ـبـ ـن ــان» ،دع ــاه ــا ف ـي ــه إل ـ ــى «إعـ ـ ــادة
الـ ـنـ ـظ ــر ف ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـت ــح امل ـج ـل ــس
ال ـن ـيــابــي م ــن أج ــل مـعــالـجــة قـضــايــا
الـلـبـنــانـيــن وف ـتــح ال ـح ــوار وإي ـجــاد
حل من أجل لبنان».

ليس من السهل أنّ َي ُع ّد املرء سنواته ،فكيف باألحرى
إذا كان األمر يتعلق بعمر جريدة ّ
يومية؟ وفي هذه
املرحلة؟ وفي هذا البلد؟ كل سنة من عمر «األخبار»
التي أطفأت أمس شمعتها التاسعة ،تساوي دهرًا
والتحديات واملصاعب ،والنقاشات
من العوائق
ّ
املضنية ،واألسئلة املعلقة .عند كل مفترق طرق،
نسأل أنفسنا كيف وصلنا إلى هنا ،وكيف يمكن أن
ّ
ّ
بالنوعية
نستمر؟ وهل سننجح في مواصلة الطريق،
نفسها التي أخذناها على عاتقنا منذ البداية ،رغم
هيمنة اإلسفاف حولنا ،وفقدان املعايير ،وغطرسة
خرتيت املال الخليجي ،ومشاريع الدعوشة ،وسموم
ّ
الحكومية التي تستدرج نخبنا
املنظمات الغربية غير
ّ
إلى استالب وطني وسياسي ،وغيبوبة «مدنية»
َ ّ
مطم ِئنة؟ كيف نوصل خطابنا البديل الى الرأي العام
ّ
املحاصر ،في ظل التضليل اإلعالمي الهائل ،وتمكن
ّ
ّ
العصبيات ،وطغيان
االنتهازيني واملرتزقة ،وتفشي
ّ
والتطرف ،وتراجع
األهواء والغرائز ،وتزايد البؤس
القراءة ،وانحسار الهامش العقالني في الحياة
العامة؟
كل سنة ،ونحن نجدد العهد ّ
لقرائنا ،نسأل كيف
ّ
ّ
ّ
جمهورية
التحدي ،في
تمكنا حتى اآلن من رفع
الطوائف واملحسوبيات والفساد؟ نسأل :كيف
ْ
ً
عسانا نشبه أنفسنا أكثر مستقبال ،ونبقى أوفياء
ّ
ّ
املتحركة؟ كيف
للمبادئ التأسيسية وسط الرمال
ضد االنحطاط املهيمن الذي يشدّ
نستأنف النضال ّ
بنا إلى الخلف؟ كيف نحقق بعضًا من طموحاتنا :في
ممارسة النقد ،في التجاوز والتجديد واالبتكار ،في
ّ
والتقدم؟ كيف نوفق بني
دفع عجلة التغيير والعدالة
مشروعنا املهني من جهة ،ثم خيارنا الديموقراطي
العلماني من الجهة األخرى ،وبني انحيازنا الحاسم
ّ
املصيرية التي تشهدها املنطقة ـ
ـ في هذه املعركة
ّ
ضد العدو الصهيوني ،ومسخ التكفير الذي أنتجته
الرجعيات العربية ،ووحش االستعمار الذي ال يشبع
من استباحة دمائنا وثرواتنا وحقوقنا؟ كيف
ّ
ّ
املذهبية الذي يستعمله
نحصن أنفسنا ضد طاعون
ّ
االستعمار لتمزيقنا ،كما ذكر السيد حسن نصرالله
أمس في خطاب وادي الحجير؟
ّ
األصلية:
كل سنة نولد من جديد .نستعيد طموحاتنا
أن نصغي إلى مجمل وجهات النظر ،ونراهن على
االختالف ،ونقسو على خصومنا من دون تخوين،

ونجاهر بخياراتنا من دون ّ
تعصب وإلغاء لآلخر ،في
منطقة ال مكان فيها لترف الحياد .أن نفضح اآلفات
ّ
شعبوية ،وننتقد ذاتنا من دون جلدها،
من دون
ّ
ونحرك املبضع في الجرح الجماعي بال سادية،
ونرفع قبعتنا حني يلزم األمر لـ«قيادات بمستوى
الوطن» (بتعبير السيد حسن) ،من دون مماألة ،أو
استزالم ،أو طمع بمكاسب ّ
ذاتية… أن نتعامل مع
ّ
النظام الطائفي ،من دون أن نتبنى وعيًا طائفيًا.
ّ
واملهمشني ّ واملستضعفني،
أن نكون صوت الفقراء
واملواطنني املنسيني واألفراد املستقلني ،ونصمد في
الوقت نفسه ،في أدغال السوق املحكومة بسفاح
القربى بني السياسة والبزنس ،الخاضعة لإلقطاع
الطفيلي ،وبارونات املال ،ومافيات االقتصاد الريعي.
ّ
ّ
نضيع ،حتى في أحلك الظروف،
واألهم دائمًا :أال
بوصلة فلسطني… هذا هو رهان «األخبار» الصعب،

لدينا ّموهبة ّــ لم نبحث
عنها ،لكننا ال نتبرأ منها ــ في
إنتاج «الخصوم»

والعقد الذي تجدده اليوم مع نفسها ومع ّ
القراء.
إذا كان من مكان للبوح واملكاشفة في هذا اليوم،
فاعلموا أن كل سنة من عمر جريدتنا انتصار على
ّ
املحدق.
الذات ،وعلى الظالم املحيط ،وعلى االنهيار
وكل سنة ّ
تمر بسالم ،تؤكد لنا أكثر حاجة اإلعالم
العربي إلى تجارب مشابهة لـ«األخبار» في هذا
الزمن املغشوش ،في هذا املستنقع العظيم ،حيث
ّ
ّ
ّ
الهمجية
الحرية ،وتلبس
الديكتاتورية صفة
تنتحل
ّ
والردة قناع الثورة ،وترفع التبعيةّ
قناع الدين،
ّ
ّ
القومية
والوطنية ،والعمالء راية
شعارات السيادة
ّ
يتحول (بعض) املجتمع املدني
والعروبة… وحيث
ّ
«التقدمية» القاتل
ناديًا لشهود الزور… وتؤنسن
اإلسرائيلي السبارطي ،ويدافع السفير السعودي
عن ّ
حرية التعبير ،ويدعو ملوك الطوائف إلى إلغاء
ّ
ّ
ّ
الطائفية السياسية ،واالنعزاليون إلى االنفتاح على

ّ
ّ
االجتماعية… وماذا
والليبراليون إلى العدالة
اآلخر،
بعد؟
اليوم ،نعرف أكثر من أي وقت مضى أننا غير
معفيني من خوض الرهانات الصعبة ،مهما كانت
ّ
ّ
وإشكالية .ندخل عامنا العاشر ،ونحن
معقدة
نمشي على الحبل املشدود ّإياه ،بثقة ،فوق أنظار
املراهنني على موتنا .نعرف أن علينا التعايش النقدي
والذكي والنزيه مع التناقضات التي يفرضها واقعنا
الشائكّ .
ربما لم يشهد تاريخ اإلعالم العربي الحديث
ّ
حالة مثل «األخبار» .جريدة عشاقها بعدد كارهيها،
ّ
سريًا بها ،ومعسكر
وكارهوها يخفون انبهارًا
ّ
يضم األصدقاء قبل الخصوم… كل ذلك
منتقديها
من دون ذكر الطفيليني الذين يعتاشون كالعلق على
التجريح بنا ،واستنساخ تجربتنا ،إنما بال روح وبال
أفق فكري.
ّ
صحيح أن لدينا موهبة ـ لم نبحث عنها ،لكننا ال
ّ
نتبرأ منها ـ في إنتاج «الخصوم» ،لصداميتنا
ّ
وجرأتنا وحاجتنا الوجودية إلى كشف املسكوت
عنه وإزعاج الضمائر الخانعةّ .
ربما ّ
تسرعنا أحيانًا،
ّ
ّ
الصدامية أحيانًا أخرى .ربما
أو تمادينا في نزعتنا
ّ
ارتكبنا املبالغات التي يسميها بعضنا هفوات.
نحن ّأول من يعترف باألمر ،واجتماعات التحرير
ّ
الصاخبة شاهدة على ذلك .لنعترف بأنه ليس من
السهولة في شيء احتواء الغضب ،أمام مشهد
حقيقيةّ .
ّ
ّ
لكن القاعدة
مجازية كانت أو
املجزرة،
تبقى ضبط النفس ،والدفاع عن النقاش الهادئ على
طريقة جوزف سماحة .والهدوء ال يمنع القسوة،
ّ
التسووية واملهادنة طبعًا .أما الرقابة
وال يعني
الحقيقية والوحيدة التي نعترف بها ،فقد كانت
وستبقى رقابتكم ،ومحاسبتكم لنا .لكن ال تنسوا
أن جريدة تحمل كل هذه الطموحات ،والخيارات
ّ
ظاهريًا ،ال يمكنها أن تعزل نفسها في
املتناقضة
برج عاجي ،وتمتنع عن التفاعل مع الواقع بوحوله
وحقائقه ّ
الفجةّ .
املهم أال يغلبنا الراهن البائس ،وأن
ّ
نبقى نمتلك مسافة نقدية ،وقيمًا بديلة لالرتقاء
به وتغييره .ليس بإمكان القبطان أن ّ
يغير اتجاه
ّ
الريح ،لكن مهارته تقتضي أن يتحكم بكيفية توجيه
أشرعته .نعمّ ،نحن جميعًا في قلب العاصفة ،ولهذا
السبب على األقل ال بأس من وجود «األخبار» .فكم
قناع سقط ،وكم فكرة تاهت ،وكم
من وج ٍه غاب ،وكم ٍ
وهم تبدد ...لكن أيضًا :كم حلمًا سيبقى؟ الطريق
ٍ
طويلة وشائكة ،فلنواصل معًا!

عون :إما التجاوب مع مطالبي ..أو التسونامي
ب ـ ـعـ ــد سـ ـ ــاعـ ـ ــات قـ ـلـ ـيـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى خـ ـط ــاب
«مـهــرجــان الـنـصــر» ال ــذي أل ـقــاه األمــن
الـ ـع ــام ل ـح ــزب الـ ـل ــه ،ال ـ ــذي أكـ ــد ف ـيــه أن
«الحزب لن يقبل بكسر التيار الوطني
ّ
ّ
الـ ـح ــر أو عـ ــزلـ ــه» ،أطـ ـ ــل رئـ ـي ــس ت ـكــتــل
«التغيير واإلصـ ــاح» الـعـمــاد ميشال
عــون فــي مقابلة تلفزيونية على قناة
«امل ـن ــار» ،ب ــدأ فيها الـحــديــث عــن حــرب
ّ
ت ـمــوز ال ـتــي «أع ـط ـت ـنــا الـ ـع ــزة ،وبـعــض
الـحــزن ألنـنــا فقدنا شبابًا دافـعــوا عن
الــوطــن» .واعتبر خــال حديثه أن «من
ال ـط ـب ـي ـعــي أن ن ـش ـكــر س ــوري ــا وإيـ ـ ــران
ون ـم ـ ّـد أيــدي ـنــا لـهـمــا بـسـبــب موقفهما
في الـحــرب» .وقــد ظهرت معالم التأثر
ّ
جلية على محيا عــون الــذي علق على
م ــا قــالــه الـسـيــد نـصــرالـلــه بــال ـقــول إنــه
«قـ ـي ــادي اس ـت ـث ـنــائــي ورج ـ ــل ق ـ ــرار في
الوقت الحاسم ،وهو سيد نفسه وسيد
قراره ،ودائمًا عندما أتحدث عنه أكون
مقصرًا» .وأضاف «كنت دائمًا والسيد
نصرالله على توافق باألفكارّ ،
لدي ثقة
بي ونحن مرتبطان
به وهــو لديه ثقة ّ
بكلمة شرف ولم نوقع على التفاهم».

وأش ــار إل ــى أن «ك ــام الـسـيــد نصرالله
ع ــن ع ــدم ال ـق ـبــول ب ـعــزلــي ّ
رد ع ـلــى من
يقول إن حلفائي تخلوا عني».
ً
وأعـ ــاد ع ــون تــأكـيــد مـطــالـبــه ،قــائــا إنــه
«واث ــق مــن االنـتـصــار فــي املـعــركــة التي
ن ـخ ــوض ـه ــا» .وأضـ ـ ــاف «لـ ــو ك ـنــت أري ــد
اعـتـمــاد البراغماتية الحيوانية لكنت
وافـ ـق ــت ع ـلــى ك ــل ش ـ ــيء ،وال ــواق ـع ـي ــة ال
ت ـع ـنــي ال ـق ـب ــول ب ــال ــواق ــع ف ــي حـ ــال كــان
س ـ ـي ـ ـئـ ــا» .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف «مـ ـط ــالـ ـب ــي ب ــات ــت
واضـحــة ،وقبولنا بــاألشـيــاء الـشــاذة ال
يمكن أن يستمر» ،مشيرًا إلى أن هناك
«تسونامي مقبلة في حال عدم التجاوب
مع مطالبي ،وتيار املستقبل هو الذي
يدفعني إلى التطرف ال العكس» .وأكد
أن «ظاهرة ساحة الشهداء جاءت أكثر
مــن الـتــوقـعــات ،وإذا استمر االسـتـفــزاز
فلكل حادث حديث».
وع ــن تـحــذيــره قــائــد الـجـيــش مــن وضــع
املـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
املتظاهرين ،فكان «بسبب ما حصل في
التظاهرة السابقة» .وبالنسبة إلى رفع
شعارات استفزازية ضد تيار املستقبل

تصفه بالدولة اإلسالمية ،قال «أنا غير
مسؤول عن كل خطايا العالم» .واعتبر
أن «الـقــوى املسيحية األخ ــرى حــرة في
مواقفها وال ألزمها بأي موقف».
وقـ ـ ـ ـ ــال عـ ـ ـ ـ ــون« :لـ ـ ـ ــم يـ ـ ـش ـ ــرح لـ ـ ــي أحـ ــد
ض ـ ــرورات الـتـمــديــد ل ـل ـقــادة األمـنـيــن،
وهـنــاك الكثير مــن الضباط القادرين
ع ـلــى ت ــول ــي الـ ـقـ ـي ــادة» ،أمـ ــا «مـ ــا ُي ـقــال
عن عــدم وجــود توافق على اســم قائد
جـيــش مـصـطـنــع ،وقـلـنــا لـهــم اطــرحــوا
أفـ ـض ــل  5أسـ ـم ــاء م ــن أج ـ ــل االخ ـت ـي ــار
مـنـهــم» .وع ــن االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة،
أش ــار إلــى أنــه «ال يمكن أن يــأتــي بعد
اليوم رئيس جمهورية ال يمثل املكون
الذي يمثله» ،مضيفًا« :الكل يدعو إلى
ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس ج ـم ـهــوريــة ،فـلـيــأتــوا
لنتحدث في املوضوع .ملاذا يعارضون
انتخابي ،هل ألنني أحارب الفساد؟».
ورأى أنـ ــه «ط ــامل ــا أنـ ــا امل ـم ــر اإلل ــزام ــي
النتخابات الــرئــاســة فليتفضلوا إلى
الحوار معي» .وأضاف «ال أعلم إن كان
الفيتو الـسـعــودي على اسمي ال يــزال
قائمًا ،ولست مطلعًا عما إذا كان لدى

وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظ ــري ــف أي أج ـ ـ ــواء رئ ــاس ـي ــة ج ــدي ــدة.
فبعد االتفاق النووي اإليــرانــي ،هناك
الكثير مــن األم ــور األهــم مــن األوضــاع
اللبنانية».
ورأى أن «االشتباك اإلقليمي هو تبرير
لضرب الزعرنة الذي يقومون به معي،
وال أع ـت ـقــد أن تــأج ـيــل ت ـســريــح ال ـق ــادة
األمـنـيــن صـنــاعــة خــارج ـيــة ،بــل حصل
بسبب مصالح فئوية دفـعــت إلــى أخذ
ّ
هذا القرار» .وعلق عون على كالم وزير
الداخلية نهاد املشنوق عن «تدخل دول
تسريح
صغرى وكبرى في قرار تأجيل
ّ
ال ـقــادة األمـنـيــن» ،معتبرًا أنــه «يصغر
الوزير في عيوننا» .وأكد أنه «ال يوجد
أي سفير فــي لـبـنــان ق ــال لــي إن دولـتــه
تتدخل فــي الـشــؤون اللبنانية ،فلماذا
يقولون لي ذلك؟».
وعن العالقة مع رئيس املجلس النيابي
نبيه بري ،أكد أنها «ليست مهدمة كي
تحتاج إلى ترميم ،والنوايا مع رئيس
الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية
سمير جعجع ال تزال سليمة».
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سياسة
في الواجهة

ماذا عن إيران؟
عامر محسن
إن كــانــت الـتـقــاريــر تتكاثر ،فــي الصحافة الـعــاملـيــة ،عــن تأثير انـخـفــاض أسعار
عجز باهظ ،مع توقعات بأن
النفط على املالية السعودية ،ودخــول موازنتها في
ٍ
ّ
يستمر عهد النفط الرخيص لسنوات قادمة ،فماذا بشأن روسيا وإيــران؟ هما
بشكل أساسي لتمويل إنفاقيهما
أيضًا دولتان مصدرتان للنفط ،تعتمدان عليه
ٍّ
الحكومي ،وهما تمتلكان احتياطات مالية وأرصدة تقل بكثير عن حجم الفوائض
املالية السعودية.
في روسيا ،وهي ليست موضوعنا اليوم ،يجري التفاوض على سبل التعامل مع
األزمة عبر الجداالت السياسية واالقتصادية التي تحيط برسم موازنات السنوات
تخفيضات كبيرة على املوازنة في السنتني
القادمة .والخطط تتراوح بني إجــراء
ٍ
املقبلتني ،مقابل الحفاظ على االحتياطات املالية واستخدامها في ما بعد ،وبني
ّ
تجنب االقتطاع من املوازنة في السنة األولى ،واللجوء الى الفوائض املالية لتغطية
العجز ،وترك مهمة «الترشيق» للسنوات القادمة .وبني توزيع االقتطاعات ـ وأرصدة
الصندوق السيادي ـ بالتساوي على السنوات الثالث القادمة.
ّأمــا فــي حالة إي ــران ،فــإن املـقــارنــة مــع السعودية ال تجوز ألسـبــاب ع ـ ّـدة ،منها أن
ّ
هناك فرقًا كبيرًا بــن أن يمثل النفط  50الــى  60فــي املئة مــن عــائــدات الحكومة
ّ
كمصدر وحيد يشكل
(كما هي الحال في إي ــران) وبــن أن تعتمد عليه املــوازنــة
ٍ
أكثر من تسعني في املئة من عائداتها (كما في السعودية وفنزويال والـعــراق).
ولكن أكثر املراقبني الذين يتابعون االقتصاد اإليراني عبر أدبيات صناعة الطاقة
ً
والتقارير الصحافية ،ينطلقون من افتراضات خاطئة ـ أصــا ـ عن العالقة بني
النفط واالقتصاد اإليراني ،ودور الصادرات البترولية فيه.
في أكثر الكتب الجدية عن اقتصاد إيران ،يبدأ االقتصاديون حديثهم عن النفط ،كما
فعل جواد صالحي ـ أصفهاني في ٍّ
نص عن النفط والتنمية ،بالتحذير من «خرافة
ّ
النفط»« .الخرافة» هذه تتلخص باملبالغة في تقدير األهمية (القائمة واملحتملة)
ملداخيل النفط في االقتصاد اإليراني .حتى على املستوى الشعبي الداخلي ،يقول
صالحي ـ أصفهاني ،يتوهم الكثير من املواطنني ّأن إيران ،باعتبارها «دولة نفطية»،
كالسعودية أو االمــارات ،فهي «ثرية» مثلهما ،وأن من املفترض أن يؤمن تصدير
النفط مستوى الرخاء واالستهالك نفسه الــذي يرونه في الخليج .وإذا ما وجد
املواطن فقرًا وحرمانًا وانعدامًا للمساواة في بلده ،فهو يفترض أن ذلك سببه سوء
استخدام الثروة ،أو هدرها عبر الفساد وغيره.
في الحقيقة ،يوضح صالحي ـ أصفهاني أن العائدات النفطية اإليرانية ،في العقود
التي تلت الثورة ،لو جرى توزيعها على السكان ،ملا زادت حصة الواحد منهم على
 500دوالر سنويًا (وفي الكثير من السنوات ،أقل من  300دوالر ،مقارنة بأكثر
من  10آالف دوالر للفرد السعودي) ال تكفي لتحقيق «الرخاء» والتنمية؛ بل ّإن
ٌ
هذه العائدات لو ذهبت كلها لالستثمار ولم ّ
يحول قرش واحد منها لالستهالك
ودفع الرواتب ،فهي ال تكفي حتى لتوليد ّ
كم الوظائف التي يحتاج إليها املجتمع
اإليراني سنويًا.
طوال سنوات التسعينيات ،كان دخل تصدير النفط في إيران ال يزيد على عشرين
مليار دوالر سنويًا ،وحني ارتفعت األسعار وبدأ البلد باالستفادة من الطفرة ،نزلت
عليه العقوبات املالية واألوروبية ،منذ عام  ،2011لتخفض صادراته الى النصف.
بمعنى آخر ،فإن إيران لم «تعتد» عائدات النفط املرتفعة التي استفادت منها الدول
املصدرة في السنوات األخيرة (عام  ،2009كان متوسط سعر البرميل  55دوالرًا،
أي كاليوم ،وعــام  2010ـ آخر سنة صـ ّـدرت إيــران فيها إنتاجها بـ«حرية» ـ كان
املتوسط  75دوالرًا ،وكــانــت الحكومة تحقق فــوائــض فــي ميزانيتها) .بــل يمكن
ّ
القول إن الثروة الغازية ،التي لم تحقق عوائد تصدير كبيرة ولكنها ّأمنت طاقة
ّ
رخيصة للبلد واستبدلت جزءًا مهمًا من استهالك الوقود فيه وحفزت صناعات
محلية وتصديرية رابحة كالبتروكيمياويات والصلب ،كانت أكثر أهمية لالقتصاد
اإليراني وحيويته من املورد النفطي خالل العشرية األخيرة.
أنت ،كدولة عالم ثالثية غير صناعية ،تحتاج إلى العملة الصعبة التي يؤمنها النفط
لسببني أساسيني :تغطية كلفة االستيراد ،وتمويل عمل الحكومة وخططها .في
إي ــران ،على الــرغــم مــن ارتـفــاع أسـعــار النفط ،فــإن مجمل اسـتـيــراد البلد (بسبب
مزيج من العقوبات واالكتفاء الذاتي) يتراوح بني ستني وسبعني مليار دوالر منذ
سنوات ،فيما تضاعف في السعودية ،وسكانها أقــل من ثلث سكان إيــران ،الى
ّ
أكثر من  180مليار دوالر .منذ عام  ،2013حذر باتريك كالوسون ،مدير مركز
واشنطن ـ الصهيوني ـ لدراسات الشرق األدنى ،من أن العقوبات النفطية على إيران
لن تحقق األثر «املرتجى» منهاّ ،
ألن الصادرات غير النفطية ،وحدها ،صارت قادرة
قسم مهم من فاتورة االستيراد ،وهي في ارتفاع ،ألن املجتمع اإليراني،
على تغطية ٍ
ببساطة ،ينتج جزءًا كبيرًا من حاجياته.
حتى نفهم الفرق بني حالتي إيران والسعودية ،يكفي أن ننظر الى أرقام املوازنة:
قـ ّـدم روحــانــي ،لعام  2014ـ ـ  ،2015مــوازنــة تشغيلية حجمها  88مليار دوالر،
وأكثر بكثير للسنة القادمة (ثلث املوازنة ،تقريبًا ،يأتي من عائدات النفط ،وثلث
من الضرائب ،والباقي من عائدات بيع شركات وأسهم تملكها الحكومة) .أما في
السعودية ،فامليزانية ـ التي تعتمد بشكل كلي على النفط ـ قد بلغت ثالثة أضعاف
عجز متوقع يفوق  140مليار دوالر!
هذا الرقم ،مع ٍ
دول كإيران وروسيا
عن
ـ
الغرب
في
وخاصة
ـ
االقتصادية
املنشورات
الكثير من
ٍ
يتأثر بالظروف السياسية ،ويخلط بــن التحليل والــدعــايــة .كالكالم عــن انهيار
االن ـتــاج النفطي اإلي ــران ــي «قــريـبــا» بسبب س ــوء االدارة وقـلــة االسـتـثـمــار (وهــي
ً
تحليالت تتكرر ،بــالـحــرف ،منذ أكـثــر مــن عشرين سـنــة) ،وص ــوال الــى الـجــداول
التي تنتشر في الصحافة الغربية ـ منذ عام  2008ـ عن «حاجة» روسيا وإيران
وغيرهما الــى سعر ّ
معي للنفط بغية مــوازنــة نفقاتها ـ وهــي طريقة تبسيطية،
ٍ
ّ
مخلة ،لفهم االقتصاد وامليزانية وكيفية عملهما .هــذه النظرة التسطيحية هي
ّ
التي تمنع بعض املراقبني من التفريق بني اقتصادات معقدة ،تملك الحكومة فيها
وسائل ملداراة تغير األسعار ،وخفض امليزانية ،والتحكم في االنفاق االجتماعي،
دول ،كالسعودية ،يتحكم فيها الريع وال تتحكم فيه .املسألة ليست في سعر
وبني ٍ
النفط ،بل هي في طبيعة االقتصاد ،وبنية االنتاج ،ونمط حياة املجتمع.

مبادرة إبراهيم:

إخراج الجميع
من عنق الزجاجة
مجلس الوزراء أقرب
إلى ما يشبه الشارع.
وظيفته تكريس االنقسام
فحسب .خارجه ،في الشارع
الحلول .مرة في
يخاض في ّ
طاولة حوار سني ـ شيعي،
وأخرى في اجتماعات
ثنائية .مجلس الوزراء
مجتمعًا ـ ال وزراء عارفين
قلة ـ آخر َمن يعلم
نقوال ناصيف
لم يعد أحد ينتظر أي مخرج ألزمة
انـ ـقـ ـس ــام ال ـس ـل ـط ــة اإلج ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة مــن
داخــل مجلس الــوزراء .أفكار وفيرة
ُ
تتوخى الحلول ،تبحث في الخارج
بغية رفــع يــد الرئيس ميشال عون
ّ
وسدتها .في قلب
عن عنق الزجاجة
ال ــزج ــاج ــة َح ـ َـب ـ َـس ث ــاث مــؤس ـســات
دستورية تباعًا :رئاسة الجمهورية
ومـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــواب ومـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس
الـ ــوزراء .تـســويــة تـحــريــر السلطتني
االشـتــراعـيــة واإلجــرائـيــة سهلة ،إذا
اق ـت ــرن ــت ب ـت ـف ــاه ــم ع ـل ــى م ــرح ـل ــة مــا
بعد التعيينات العسكرية واألمنية
التي ال تبدو أنها باتت وراء رئيس
تكتل التغيير واإلص ــاح ،أو ّ
تقبل
فرضها عليه ،بل أضحت بني أيدي
أص ـح ــاب تــأجـيــل تـســريــح الـضـبــاط
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــار أش ـ ـبـ ــه بـ ـع ــارض ــة
ّ
خشبية في فم تمساح ،عطلت فكيه.
على نحو كهذا من غير املتوقع ،في
وقت وشيك ،حلحلة أزمة االنقسام
تلك ،إال إذا...
إلى اآلن ،ال باب على حل الحد األدنى
سوى األفكار التي يتداولها املدير
الـ ـع ــام ل ــأم ــن الـ ـع ــام الـ ـل ــواء ع ـبــاس
ابـ ــراه ـ ـيـ ــم بـ ــن األفـ ـ ــرقـ ـ ــاء امل ـع ـن ـي ــن.
سـقـطــت الـتـعـيـيـنــات الـعـسـكــريــة في

م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ب ـتــأج ـيــل تـســريــح
الـ ـضـ ـب ــاط الـ ـث ــاث ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــار ،س ـقــط
اقـتــراح نــادر الـحــريــري مدير مكتب
سعد الحريري على طاولة
الرئيس
ّ
ال ـحــوار الـســنــي ـ ـ الـشـيـعــي قـبــل أقــل
م ــن أسـ ـب ــوع ــن ،ب ـع ــدم ــا اف ـت ـق ــر ال ــى
موافقة الرئيس نبيه بري والنائب
وليد جنبالط على ترقية عمداء الى
ألوية؛ من بينهم قائد فوج املغاوير
ال ـع ـم ـي ــد ش ــام ــل روكـ ـ ـ ــز ،فـ ــي ن ـط ــاق
صفقة تقضي أيضًا بملء الشغور
ف ـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري .ال دور
ملجلس الوزراء املنقسم على نفسه،
والعقد االستثنائي ملجلس النواب
فــي خـبــر ك ــان .لــم يـعــد قـيــد ال ـتــداول
س ـ ــوى أف ـ ـكـ ــار املـ ــديـ ــر ال ـ ـعـ ــام لــأمــن
ال ـعــام بـحـظــوظ أف ـضــل مــن ســواهــا،
من خالل خطة مثلثة الهدف :إنهاء
الخالف على التعيينات العسكرية
واألم ـن ـيــة ،تـحــريــك مـجـلــس الـ ــوزراء
وإع ــادة ال ــروح ال ــى مـجـلــس الـنــواب
بإعادة فتح أبوابه.
ت ــرم ــي خ ـط ــة ال ـ ـلـ ــواء اب ــراهـ ـي ــم ال ــى
تعديل املــادة  56في قانون الدفاع،
املتعلقة بتسريح الـضـبــاط ،بحيث
ـاث س ـنــوات،
تــرفــع س ــن ال ـت ـقــاعــد ث ـ ّ
وإن ي ـك ــن ث ـم ــة َمـ ــن ي ـف ــض ــل سـنـتــن
فقط .هي املــادة نفسها في مشروع
أعـ ــدتـ ــه ق ـ ـيـ ــادة ال ـج ـي ــش ق ـب ــل أك ـث ــر
مــن سـنـتــن ،ووض ـعــه وزي ــر الــدفــاع
س ـم ـيــر م ـق ـبــل ف ــي جـ ـ ــاروره ثـمــانـيــة
أشهر ،ثم طلب قائد الجيش العماد
جـ ــان ق ـه ــوج ــي وض ـع ــه ف ــي جـ ــارور

التفاهم على
المبادرة يشق الطريق
الى العقد االستثنائي
للمجلس

آخ ــر لــوقــت إضــافــي ،فـغـفــا وال يــزال
لدى األمانة العامة ملجلس الــوزراء
منذ  31كانون األول .2014
ال أح ـ ــد ي ـخ ـت ـل ــف ع ـل ــى ال ـ ـنـ ــص ،بــل
ثـ ـم ــة َمـ ـ ــن ي ـس ـع ــه ح ـم ـل ــه بـ ــن ي ــدي ــه
ّ
والتحرك به لتفكيك العقد املحيطة
ب ــه ،عـلــى نـحــو يـفـتــح األبـ ــواب ليس
ع ـلــى إخـ ـ ــراج امل ــؤس ـس ــة الـعـسـكــريــة
م ــن ال ـج ــدل ال ـس ـيــاســي ف ـح ـســب ،بل
إخ ـ ــراج مـجـلـســي الـ ـ ــوزراء وال ـن ــواب
من األصابع التي تقبض على عنق
الزجاجة.
ف ــي األف ـك ــار األولـ ــى الق ـت ــراح ال ـلــواء
ابــراهـيــم ،القابلة لتعديل الجوانب
التقنية فيها ،املعطيات اآلتية:
 1ـ ـ ـ ف ـص ــل س ــن ال ـت ـق ــاع ــد ع ــن سـنــي
الخدمة على نحو ال يربط بينهما،
بحيث يصير الى رفع سن التقاعد
دونما ّ
مس سني الخدمة.
 2ـ اعتماد مبدأ ما يسمى الترشيق،
الـ ـق ــائ ــل ب ـت ـج ـم ـيــد قـ ــاعـ ــدة ال ـتــرق ـيــة
الـحـكـمـيــة كــل ث ــاث س ـنــوات تـفــاديــا
للتخمة املشكو منها.
 3ـ اتسام االقـتــراح بالشمولية ،فال
يــرتـبــط ب ــإف ــادة شـخــص دون ســواه
ما يكسبه طابعًا شخصيًا الى حد.
 4ـ ـ اإلب ـق ــاء عـلــى حــوافــز االسـتـقــالــة
لـلـضـبــاط بـغـيــة تسهيل مـغــادرتـهــم
الــوظـيـفــة ،فــا تـتــراكــم أع ــداده ــم في
رأس السلم أكثر مما يحتمل.
 5ـ ـ ـ اع ـت ـم ــاد ال ـق ــاع ــدة ال ـشــائ ـعــة فــي
معظم جيوش العالم بربط الرتبة
ب ــال ــوظ ـي ـف ــة .ال ع ـم ـيــد ب ــا وظ ـي ـفــة،
كذلك حال سائر الرتب من فوق الى
ت ـحــت .عـنــدمــا تـشـغــر وظـيـفــة ُيــرقــى
ال ـضــابــط ال ــى رت ـبــة أع ـلــى ك ــي يحل
ف ـي ـه ــا .سـ ــوى ذلـ ــك ت ـت ـيــح ال ـح ــواف ــز
االسـتـقــالــة مــن املــؤسـســة العسكرية
ب ــال ــرت ـب ــة الـ ـت ــي ت ـع ـل ــوه ــا م ـب ــاش ــرة.
ال ت ـم ـســي امل ـش ـك ـل ــة ث ـق ـي ـلــة ال ــوط ــأة
ع ـن ــدم ــا ي ـك ـثــر عـ ــدد ال ـض ـب ــاط ذوي
رتبة لواء أو عميد أو سواهما وهم
فــي بيوتهم ،ال داخــل الجيش الــذي
ال يسعه فــي الــوقــت الحاضر سوى
استيعاب ما يقرب من  150الى 200
عميد فقط.
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صورة المستقبل والحريري في وجدان المسيحيين
جان عزيز

رفع سن
التقاعد
دون سني
الخدمة،
الترشيق،
الشمولية
وحوافز
االستقالة
(هيثم
الموسوي)

جال اللواء ابراهيم على املسؤولني
والـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات ،عـ ـلـ ـن ــا وبـ ـ ـعـ ـ ـيـ ـ ـدًا م ــن
األض ـ ـ ـ ـ ـ ــواء ،بـ ـغـ ـي ــة إخـ ـ ـ ـ ــراج أف ـ ـكـ ــاره
تـســويــة يقتضي أن ي ــؤول التفاهم
ع ـل ـي ـه ــا ،ف ــي أس ــابـ ـي ــع ق ـل ـي ـلــة حـتــى
م ـن ـت ـصــف أيـ ـل ــول ح ـ ـدًا أقـ ـص ــى ،ال ــى
صدور مرسوم فتح عقد استثنائي
ملـجـلــس ال ـن ُــواب .بــالـتــأكـيــد ال تصل
املهلة ـ ـ إن قـ ّـيــض لــاقـتــراح النجاح
ـ الى منتصف تشرين األول ،موعد
إحـ ــالـ ــة ق ــائ ــد ف ـ ــوج املـ ـغ ــاوي ــر عـلــى
التقاعد .إذ يدخل الرجل في صلب
التسوية ،وهو أحد أبرز مرتكزاتها
ومبرراتها.
تبعًا إليحاء ات املواقف من مبادرة
ال ـلــواء ابــراه ـيــم ،أن رئـيــس املجلس
يـ ــوافـ ــق ع ـل ـي ـه ــا ألن ـ ـهـ ــا ت ـع ـي ــد ف ـتــح
أبـ ـ ـ ـ ــواب ال ـ ـبـ ــرملـ ــان وت ـ ـن ـ ـطـ ــوي ع ـلــى
إجـ ـ ـ ـ ــراء ش ـ ــام ـ ــل ،كـ ــذلـ ــك ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
عندما ترضي رئيس تكتل التغيير
ً
واإلصـ ـ ــاح ،وص ـ ــوال ال ــى الـعـقـبـتــن
املعلنتني :تيار املستقبل ،إذ يتذرع
بــاألعـبــاء املــالـيــة املـتــرتـبــة عـلــى رفــع
س ــن ال ـت ـقــاعــد ،وع ــون ال ــذي يــرفــض
ـ ـ ك ـمــا قــائــد ف ــوج امل ـغ ــاوي ــر ـ ـ تــرقـيــة
ُيستشم منها رشوة وظيفية .واقع
األمر أن ترقية روكز الى لواء تبدو
غير ذات معنى وال تمسي هدفًا في
ذاته ،عندما تجعله في رتبة أعلى،

إال أنها تحرمه وظيفة ينص عليها
القانون .ناهيك بحرمانها إياه من
قيادة فوج املغاوير وقد أصبح في
رتبة أعلى أدنى أهمية.
ب ــذل ــك ي ـك ـم ــن مـ ـغ ــزى م ـه ـم ــة امل ــدي ــر
العام لدى األمن العام في اآلتي:
ـ ـ ـ رب ـ ــط ال ـت ــرق ـي ــة ب ــوظ ـي ـف ــة يــرعــاهــا
القانون.
ـ ـ ـ رف ــع س ــن ال ـت ـقــاعــد ب ـق ــان ــون ي ـقـ ّـره
مجلس النواب ،يصبح كإجراء أكثر
احترامًا ومهابة من تأجيل تسريح،
مرة ملبدأ الشمول وأخــرى النبثاقه
مـ ــن م ــرج ـع ـي ــة ت ـم ـل ــك االخ ـت ـص ــاص
والصالحية.
ـ ـ إقـنــاع عــون بتجاوز شــرط ال يــزال
ي ـحــول دون تــوق ـيــع م ــرس ــوم الـعـقــد
االس ـت ـث ـن ــائ ــي ـ بـ ــل ت ـك ـم ــن امل ـش ـك ـلــة
الـفـعـلـيــة ف ــي ح ـض ــوره وكـتـلـتــه الــى
امل ـج ـلــس ـ ـ ه ــو إدراج ب ـنــدي قــانــون
االنتخاب واسـتـعــادة الجنسية في
أول ج ـل ـســة ع ــام ــة لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة.
ثمة إح ــراج اضــافــي ّ
يكبل عــون الى
ح ـ ـ ّـد ،ه ــو ات ـف ــاق ــه م ــع رئ ـي ــس ح ــزب
الـ ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة سـمـيــر جـعـجــع،
ف ــي «إع ـ ــان ال ـن ـي ــات» ،ع ـلــى مــوقــف
مشترك أن ال يذهبا معًا الى جلسة
للبرملان ال يكون في جدول أعمالها
ب ـنــدا ق ــان ــون االن ـت ـخــاب واس ـت ـعــادة
الجنسية.

قــد يكون سعد الحريري ال يـقــرأ .لكن الــواجــب يفترض
االس ـت ـمــرار فــي الــرهــان عـلــى أن يـفـعــل ،وخـصــوصــا في
لحظات اشتداد الخطر املتولد من ســوء التفاهم الكبير،
بني بعض من حوله واملحسوبني على تياره ،وبني قسم
كبير من املسيحيني.
ال يـنـســى ال ـس ـي ــادي ــون م ــن امل ـس ـي ـح ـيــن ،وف ــي مـقــدمـهــم
جـيــل ع ــون ،أن الـتــركـيـبــة األســاس ـيــة لـلــوصــايــة الـســوريــة
ك ــادت تـتــرنــح وتـتــداعــى وتـسـقــط سـنــة  .1992ي ــوم نجح
املسيحيون ـ ومعهم سياديون غير مسيحيني أيضًا ـ في
تجسيد وحدة موقف .قاطعوا االنتخابات النيابية ،فكادوا
يقطعون طريق الوصاية صوب تكريس نظامها و»قوننة»
وجودها .يومها ،في لحظة ذروة األمل املسيحي باستعادة
الــوطــن ،ق ــررت تــرويـكــا الــوصــايــة الـســوريــة ـ ـ الـسـعــوديــة ـ
األميركية ،اإلتيان برفيق الحريري .منذ اللحظة األولــى،
أدرك املسيحيون أن الرجل جيء به لضرب انتفاضتهم.
استقدمت هالته املالية وأوهــام السالم وبواخر الكهرباء
وإعادة الدوالر ثالث ليرات وسراب العام ألفني والقامة التي
تزيح الهواء في سيرها ...كل ذلك من أجل وأد انتفاضة
االسـتـقــال األول ــى .نـجــح الـحــريــري وم ــن ج ــاء ب ــهُ .
وه ــزم
السياديون ،وفي مقدمهم املسيحيون.
بعد سنتني من وصــول الحريري ،كان النبض السيادي
ال يــزال يضج في العصب املسيحي .كان املناضلون قد
م ــأوا املـعـتـقــات ومــراكــز امل ـخــابــرات واس ـت ـمــارات «عــدم
تعاطي السياسة» وغيرها من موبقات نظام تلك املرحلة.
لكن السياديني كانوا ال يزالون مطمئنني إلــى أن تركيبة
الوصاية فوقية عابرة .احتلت املؤسسات وأخذت الحكام،
لكنها لم تطاول الشعب .وظل السياديون يعدون للمعركة
التالية مع انتخابات  .1996فجأة ،جاءت الضربة الحريرية
الـثــانـيــة .فــي ح ــزي ــران  ،1994مــرســوم تجنيس بتوقيع
حريري خالص ،يؤشر إلى نية التفشي من الجغرافيا إلى
الديموغرافيا .أكثر من ربع مليون غير لبناني ،أضافهم
الحريري بسطرين وثالثة إمضاءات .وقيل يومها بمزيد
من اإلطعام لألفواه الشرهة بني بيروت ودمشق...
تأجلت آمــال السياديني سنة واحــدة فقط ،1995 .موعد
نهاية والية بابراك كارمل ذاك الزمان ،الياس الهراوي .هي
فــرصــة فــي اعتقاد الـسـيــاديــن .مـجــرد وجــود استحقاق
رئاسي سيفتح الباب أمام تدخالت دولية وحد أدنى من
لفت النظر إلــى ذلــك البلد املــدعــوس تحت جــزمـتــن .لكن
مصالح رفيق الحريري ذهبت في غير اتجاه .جاء بعبد
السوري للبنان ،لتهنئة
الحليم خــدام ،أبشع صور العداء
ُ
الهراوي بعيد شفيعه ـ قال ـ في زحلة .أ ِق ّر التمديد ،وبلغت
قدرته أن وضع القرار على لسان حافظ األسد نفسه ،في
تصريح إلى صحيفة مصرية .يومها قيل إن نائبًا ظريفًا
وقف من دون موعد على باب مرجع نيابي .قال له :قيل لي
إنكم تبحثون عن رئيس ماروني ،وإنكم تطبقون قاعدة
ّ
مــن سيئ إلــى أس ــوأ .فها أنــا سأنتظر عـنــدك ،عــل الــدور
يصل إل ـ ّـي .فضحك املــرجــع وقــال لــه :ال ل ــزوم .لقد ذهبوا
مباشرة إلى األسوأ .قرروا التمديد!

ه ـك ــذا ه ــي ص ـ ــورة الـ ـح ــري ــري ف ــي وج ـ ـ ــدان املـسـيـحـيــن
السياديني .ال لــزوم ملزيد من فتح الصفحات .من اللقاء
التشاوري وأول هجوم على بكركي ،إلى مذكرات البطريرك
إلى كل ذكرى ومفصل ...حتى اغتيل الرجل .فهب هؤالء
أنفسهم لالنتصار الستشهاده .طيلة األسابيع األولــى
التي تلت  14شباط ،كان املسيحيون السياديون وحدهم
في الساحة .كانت غنوة جلول تقمعهم كلما ذكروا كلمة
سيادة أو سوريا .وتعيد الزمة أن ما تريده هو العدالة فقط.
فــي  14آذار ،منع عــون مــن مخاطبة جمهوره .وخرجت
أخــت الشهيد ب ـ «إل ــى الـلـقــاء ســوريــا» .بعد يــومــن ،ركب
الحلف الــربــاعــي مــع طـهــران ودمـشــق ضــد ميشال عون
واملسيحيني ،ووقعت الكارثة املستمرة حتى اليوم .كارثة
أخطر مــا فيها هــذا الشعور لــدى املسيحي بــأن الوصي
ال ـس ـ ّ
ـوري ك ــان وص ـ ّـي ــن :أجـنـبــي وداخ ـل ــي .وأن الـتـفــاعــل
ً
بينهما كان تكامليًا تبادليًا شامال .كارثة أسوأ ما فيها
ّ
تكون انطباع عند ضحايا االحـتــال وشـهــداء الوصاية،
بــأن سبب تضحيتهم ،وجــاد شهادتهم لم يكن املحتل
الخارجي الذي ذهب وسقط وزال ،بل الشريك الطامع الذي
استثمر واستغل واستفاد وخدع...
وســط هــذا املشهد بكليته ،ظل شخص مستقبلي واحد
خــارجــه .هو سعد الحريري .ظل في الــوجــدان املسيحي
السيادي غير مسؤول عن املرحلة املاضية .غير مذنب
وغير مخطئ .ظل في شيء من هالة الضحية مثلهم .لم
يحمل وزر الــوصــايــة .ولــم يـشــارك فــي عهود السنيورة.
ظــل الــرجــل فــي ذهــن املسيحيني فرصة ممكنة ،لشراكة
ً
وطنية ضــروريــة .ظــل احـتـمــاال قــائـمــا ،إلع ــادة بـنــاء دولــة
وإنجاز عصرنة وديموقراطية ،بقدر تطلع شبابه وشباب
السياديني ،أو على األقــل بقدر املمكن منها ...ظل الرجل
كذلك ،حتى أعطى عهدًا وأكثر إلى ميشال عون.
ل ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري م ـل ــزم ــا ب ــأعـ ـب ــاء اآلخ ـ ــري ـ ــن .وال
بسقطاتهم .فلماذا يحملها؟ ملــاذا يرميها عليه جماعته
من لبنانيني أو سعوديني؟ هل يصدق أن مزاج املسيحيني
هو ما يقوله له بضعة موظفني من حوله؟! هل يريد أن
يقتنع ب ــأن املسيحيني هــم حـفـنــة أص ـحــاب امل ــال املـلــوث
املقيمني على موائد سلطته؟ هل يكرر فعلة وسقطة كل
من يصل إلى اليرزة ،فيصير مقتنعًا بأن شعبيته صارت
ساحقة ،ملجرد أن زمــرة فاسدة تمرغت تحت كل جزمة
في تاريخ لبنان ،تتهافت اليوم فطريًا لتقبيل جزمته؟
إل ــى سـعــد ال ـحــريــري ،نصيحة صــادقــة حــريـصــة محبة:
ث ـمــة أك ـثــريــة مـسـيـحـيــة تـعـتـقــد أن م ــن م ـعــك وم ــن قبلك
ومــن يــدعـمــك ،يعمل بشكل منهجي إلقــامــة لبنان آخــر.
لبنان «داعشي سياسي» ،معادلته أن تكون خدمة دينه
وعجز كهربائه يوازيان كل صادراته واقتصاده .فماذا
يبقى ألبـنــائــه؟ يبقى لهم «شـقـفــة» أرض ،وشــويــة اوالد،
فيبيعون األرض للحاكم ،ويهاجر أوالدهم إلعالة آخر من
سيبقى من عجائز مسيحيي الشرق .هكذا يفكر فيكم
املسيحيون .ال تصدق موظفيك وال مخبري الفاتح من
الشمبانيا...
ال يزالون يعتقدون أنك لست ملوثًا بعد .فهل سيستمرون
ً
في ذلك طويال؟ األمر عائد لك.

تقرير

ُ
عدم» قائد «الحر» ...في ساحة عرسال
داعش «ي ِ
رامح حمية
ال تزال الدولة قاصرة عن حفظ األمن
في عرسال .البلدة البقاعية خرجت
عمليًا مــن تحت سلطة الــدولــة قبل
نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2011وتـ ـ ـك ـ ـ ّـرس ه ــذا
الـخــروج عندما اجتاحها إرهابيو
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــش» و«ج ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــة الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة»
وحلفاؤهم في آب  ،2014واختطفوا
عشرات جنود الجيش وقــوى األمن
ال ــداخ ـل ــي ،ومـعـهــم «هـيـبــة ال ــدول ــة».
ً
ي ــوم أم ــس ،ق ـ ّـدم اإلره ــاب ـي ــون دلـيــا
دمويًا على سلطتهم في البلدة ،من
خــال اغـتـيــال أحــد ق ــادة الجماعات
الـســوريــة املسلحة ،مــا يـنــذر بــردود
فعل بني «إخوة املعارضة» السورية
املسلحة.

م ــن ت ـع ـ ّـرض لــاغـتـيــال ه ــو عـبــدالـلــه
ح ـس ــن ال ــرف ــاع ــي ،ال ـع ـق ـي ــد امل ـن ـشــق
ع ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ،الـ ــذي تــولــى
قيادة ما يسمى «الجيش الحر» في
الـقـلـمــون ،وق ـي ــادة «ال ـفــرقــة  »11في
القلمون الغربي.
ووق ـعــت عملية االغـتـيــال بــرصــاص
س ــاح حــربــي ،فــي ســاحــة الـجـمــارك
وس ــط ع ــرس ــال .الــرفــاعــيُ ،اب ــن بـلــدة
رأس امل ـ ـعـ ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،نـ ـق ــل إل ــى
املستشفى امليداني التابع ملصطفى
ال ـح ـج ـي ــري «أب ـ ــو ط ــاق ـي ــة» وحــال ـتــه
ح ــرج ــة ،وم ــا ل ـبــث أن فـ ــارق الـحـيــاة
متأثرًا بإصابته البالغة .أما قاتله،
فتوارى عن األنظار في أزقة البلدة.
كثر من العراسلة أكدوا أن من اغتال
الضابط املنشق «شخص عرسالي

معروف ،ينتمي إلى تنظيم داعش.
وفيما لم تعرف أسباب «تصفيته»،
فـ ـ ـ ــإن أج ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـلـ ــق والـ ـ ـح ـ ــذر
س ــادت الـبـلــدة بـعــد مـقـتــل الــرفــاعــي،
وســط تـخــوف مــن ردة فعل مــن قبل
م ـس ـل ـحــن ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى «ال ـج ـي ــش
الحر»».
تجدر اإلشــارة إلــى أن الرفاعي كان
ق ــد أوق ـ ــف ف ــي ع ــرس ــال ف ــي تـشــريــن
ال ـ ـثـ ــانـ ــي  2014م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـي ــش
اللبناني ،بينما كــان برفقة املدعو
خالد الحجيري في سيارة من نوع
بـيــك آب أث ـن ــاء تــوجـهـهـمــا م ــن بـلــدة
عرسال إلى جرودها.
ال ــرف ــاع ــي املـ ـع ــروف ب ـ ـ «أب ــو حـســن»
أط ـ ـ ـلـ ـ ــق ب ـ ـمـ ــوجـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ــرار ق ـ ـضـ ــائـ ــي.
وحينذاك ،جرى التداول بمعلومات

ن ـف ــاه ــا األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام ،ت ـح ــدث ــت عــن
إط ــاق ــه ض ـمــن إطـ ــار عـمـلـيــة ت ـبــادل
لـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــن مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـ ـحـ ــر،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى الـ ــرفـ ــاعـ ــي ،م ـقــابــل
تحرير أسير حــزب الله عماد عياد
الـ ــذي أس ــرت ــه ال ـج ـمــاعــات ال ـســوريــة
املسلحة في القلمون.
وم ـ ـنـ ــذ ق ـ ــراب ـ ــة ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــن ،وأث ـ ـنـ ــاء
مـ ـح ــاول ــة م ـج ـم ــوع ــة م ــن امل ـس ـل ـحــن
ال ـت ـس ـل ــل مـ ــن جـ ـ ــرود بـ ـل ــدة ع ــرس ــال
إلـ ــى داخ ـ ــل ال ـب ـل ــدة ،ت ـص ــدت إح ــدى
نقاط الجيش اللبناني للمجموعة
املـ ـتـ ـس ـل ـل ــة ب ــاألسـ ـلـ ـح ــة امل ـت ــوس ـط ــة
والثقيلة ،وتمكنت من سحب جثتني
للمسلحني ،تبني أن إحداهما تعود
ل ـ ـل ـ ـسـ ــوري حـ ـس ــن الـ ــرفـ ــاعـ ــي ن ـجــل
عبدالله الرفاعي.

(األخبار)
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سياسة
على الغالف

معركة الشراكة
استكمال
لمعمودية تموز
زياد عبس
في حــرب عناقيد الغضب سنة ،1996
لــم يجد شـبــاب الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر ما
يمكنهم فعله سوى فتح مكاتب الهيئات
ال ـط ــاب ـي ــة ال ـع ــون ـي ــة ل ـج ـمــع ال ـت ـب ــرع ــات.
وسرعان ما لجأ العونيون إلى جمعية
وسيطة نقلت هذه التبرعات إلى الحزب،
ن ـظ ـرًا إل ــى ع ــدم وج ــود أي تـنـسـيــق بني
ال ـف ــري ـق ــن ي ــومـ ـه ــا .أم ـ ــا س ـن ــة ،2005
ف ـت ــدخ ــل الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـش ــال ع ـ ــون ب ـقــوة
لــرفــض طــروحــات ق ــوى  14آذار ،قبيل
االنسحاب السوري بأيام ،بشأن خوض
االنـتـخــابــات وف ــق قــانــون غ ــازي كنعان
إلقصاء حزب الله وإخراجه من النظام،
مستشرفًا أن هـكــذا مــواقــف تـقــود إلى
حرب أهلية جديدة .أما رسالة الجنرال
للبنانيني بوجوب التضامن مع حزب الله
واحتضان النازحني في مواجهة الحرب
االسرائيلية عام  ،2006فكانت تنسجم
بشكل كامل ـ خالفًا ملا يعتقده كثيرون
ـ ـ مــع امل ــزاج الـعــونـ ّـي .فــا أحــد فــي التيار
الوطني الحر ّ
يتخيل أنه كان سيكون في
موقع آخر أو أن موقف الجنرال سيكون
مختلفًا .عمليًا ،هناك مجموعة مبادئ
وقيم نستلهم ـ نحن الجيل النضالي ـ
مواقفنا منها ،من دون إقامة أي اعتبار
لـحـســابــات الــربــح وال ـخ ـســارة ف ــي سلم
ّ
الحفاظ على لبنان .وقد تيقنا من صحة
موقفنا من الحرب االسرائيلية ،خاصة
حني رأينا أن من يتمنون خسارة حزب
الـلــه هــم أنفسهم الطبقة الـفــاســدة التي
حـ ّـولــت البلد إلــى مــزرعــة لالستخبارات
السورية.
من كانوا يهللون للقصف ويعتبرونها
معركة أيام ّ
معولني على املجتمع الدولي
إلنهاء حزب الله ،هم أنفسهم من يهللون
إلقصاء ميشال عون اليوم ويعتبرونها
«ش ـغ ـلــة أي ـ ــام» ،مــراه ـنــن ع ـلــى إس ـقــاط
التسويات الدولية حالة العماد عون من
حساباتها .لكن مــرة أخــرى لن تصيب
أمانيهم ،فكما صنع املقاومون انتصار
تموز ،وكما منع املقاومون هزيمة حزب
الله وانكساره ،وكما استشهدتهم أنتم
فيما قدمنا نحن كل ما نستطيعه ،هكذا
سـنـصـنــع نـحــن ان ـت ـصــار آب وسنمنع
ه ــزم ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر أو ك ـســره،
ّ
معولني على تقديمكم في املقابل كل ما
تستطيعونه .فال شك أن كسر املقاومة
يــومـهــا كــان سـيــؤدي إلــى كـســر العماد
عون بعد االستفراد به ،كذلك فإن كسر
الـعـمــاد ع ــون ال ـيــوم س ـيــؤدي إل ــى كسر
املقاومة غـدًا بعد استفرادهم بها ،كما
حصل بعد التحالف الرباعي .فاملؤسف
هنا أن الشركاء املفترضني في البلد ال
يكفون عن الغدر؛ كلما استجمعوا قواهم
يسعون مجددًا إللغاء أحد مكونات البلد،
باحثني عن الحلقة األضعف :عام 2006
كــانــوا يعتقدون مخطئني أن حــزب الله
هــو الحلقة األضـعــف ،والـيــوم يعتقدون
مخطئني طبعًا أن الـتـيــار الــوطـنــي الحر
هو الحلقة األضعف .فمعركة الشراكة
ودولــة املؤسسات التي نخوضها اليوم
هي استكمال ملعمودية تموز ،ألن هناك
من يسعى إلفراغ البلد من كل مقومات
الدولة حتى يكون استشهاد األبطال في
وج ــه إســرائـيــل والتكفيريني ف ـ ً
ـداء لبلد
م ـن ـكــوب ،مـفــرغــا مــن م ـقــومــات الـحـيــاة،
فيما نسعى نحن لتأسيس دولة حديثة
وق ــوي ــة ي ـك ــون االس ـت ـش ـهــاد م ــن أجـلـهــا
شرفًا كبيرًا.

حزب والية الفقيه ينهي
أسطورة «البعبع»
غسان سعود
قبل حــرب تـمــوز  ،2006لــم يكن حزب
الله يجثم على قلوب كثيرة اكتشفت
ض ـيــق تـنـفـسـهــا بـسـبـبــه بـعـيــد هــزمــه
إسرائيل ،فبدأت البحث في األرشيف
عما يمكنها من انتقاده وكسر هالته
وتنفير ال ــرأي الـعــام مـنــه .تكفل تيار
املستقبل وبعض الشيوخ التكفيريني
ب ـب ـعــض الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ،ف ـي ـمــا اهـتـمــت
األمانة العامة لقوى  14آذار والقوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة وج ـ ــزئ ـ ـي ـ ــات س ـي ــاس ـي ــة

م ـثــل ح ــرك ــة االس ـت ـق ــال وغ ـي ــره ــا من
ج ـم ـع ـي ــات الـ ـ ـ ـ ـ ــ USAIDب ـب ـعــض آخـ ــر.
انـ ـخ ــرط ح ـش ــد م ــن وسـ ــائ ــل اإلع ـ ــان
واإلع ـ ـ ـ ــام وال ـب ـط ــري ــرك ـي ــة امل ــارونـ ـي ــة
فـ ــي م ـه ـم ــة ت ـح ــوي ــل حـ ـ ــزب الـ ـل ــه إل ــى
بعبع ،لتبلغ التعبئة ذروتـهــا عشية
انتخابات  2009النيابية .وقد استفاد
خـصــوم الـحــزب مــن 1 :ـ ـ انـكـفــاء التيار
الوطني الحر نحو الــدفــاع عــن نفسه
ب ــدل ال ـه ـج ــوم2 .ـ ـ ـ ع ــدم ام ـت ــاك حــزب
الله عالقات بعيدًا عن مناطق نفوذه،
ســواء بالسياسيني أو اإلعالميني أو

املجالس البلدية والجمعيات وسائر
الفاعليات ومـكــونــات ال ــرأي الـعــام 3 .ـ
ّ
السياسي في البلد الذي جعل
الفراغ
من الحزب مادة دسمة وحيدة .إال أن
تشكيل ق ــوى  14آذار الـحـكــومــة التي
تلت تلك االنـتـخــابــات ،بــالـتـعــاون مع
ح ــزب ال ـلــه ،ب ــدد بــدايــة كــل ال ـكــذب عن
استحالة التعايش معه ،وسرعان ما
كرت السبحة :حزب والية الفقيه ينقل
قــداديــس األعـيــاد املسيحية مباشرة.
الحزب الشمولي يعاند حتى يستعيد
املسيحيون ممثلني بالتيار الوطني

ال ـح ــر ك ــل ح ـقــوق ـهــم ال ـ ــوزاري ـ ــة .حــزب
السالح يقول إن للعماد ميشال عون
دي ـنــا عـلـيــه حـتــى ي ــوم الـقـيــامــة .حتى
اقـتــراع بعلبك والهرمل للنائب إميل
رحمة قبل مرشحي حزب الله ،ملجرد
أنه معهم في السياسة ،كان له رمزيته
في بلد ينظر بمذهبية إلــى كل شيء
وي ـح ـف ــظ ل ـل ـع ـكــاريــن اق ـت ــراع ـه ــم ع ــام
 2000ملرشح من الضنية ال يعرفونه
ب ـك ـثــافــة أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر م ــن اق ـتــراع ـهــم
لنائب رئيس مجلس ال ــوزراء عصام
ف ـ ـ ــارس رغ ـ ــم م ـعــرف ـت ـهــم ال ـخــدمــات ـيــة

تخويف الرأي العام بحزب الله سقط إلى غير رجعة (هيثم الموسوي)

بكفيا تكابر :لن نعترف

هكذا يرى سوق جبيل حزب الله

إيفون صعيبي

ستيفاني بو شلحا

«صعب أن تتغير النظرة السياسية الى حزب الله ،وخصوصًا أنه يواصل إقحام
لبنان بمشاكل ألسباب وأهداف خارجية» يقول صاحب محل بيع الدجاج املشوي
في أول بكفيا .أما جارته ،فتواصل عملها في املحل املخصص لصب املفاتيح دون
مباالة كثيرة بالسؤال عن رأيها اليوم بحزب الله ،وال تتدخل في الحديث إال عند
قول أحدهم إن الحزب حمى املسيحيني أيضًا بدفاعه عن الجبهة البقاعية ،فتتدخل
مقاطعة« :ال نحتاج إلى من يدافع عنا في وجه داعش ،سبق أن حمينا أنفسنا مرات
كثيرة» .بــدوره ،يضحك األريعيني العامل في مقهى «شي موني» للسؤال ،مؤكدًا
أن املقتنعني ضمنيًا بإنجازات الحزب على صعيد مقاتلة داعش لن يعترفوا بذلك
عالنية ألسباب تتعلق بطبيعة اللبناني واستصعابه أن «يعترف بأنه على خطأ».
أما كارل شيبان فيشرح أنه يعيش في سويسرا وهو هنا لإلجازة الصيفية .يعتقد
أن مجرد وجود حزب الله يكفي لصد أي محاولة للتعدي على لبنان ،في ظل أجهزة
أمنية مكتوفة اليدين .ويالحظ هنا أن كثيرين في سوق بكفيا يرفضون التعليق أو
الدخول في أي نقاش من هذا النوع ،كأن األمر ال يثير حماستهم كما كان يحصل
سابقًا .وال يخفي أحد سائقي األجرة أن العالقة الطيبة بني حزب الله وحزب الكتائب
هــذه األي ــام ،بعيد استقبال الـحــزب بحماسة الرئيس أمــن الجميل فــي مرجعيون،
وتهنئتهم النائب سامي الجميل بانتخابه رئيسًا للحزب تسهم في تخفيف التوتر
من ذكر حزب الله في بكفيا .وقد أثبت الحزب بحسب أحد زبائن بوظة بشير في
ّ
الرئيسي ذكاءه في تلميع صورته ،سواء عبر إظهار نفسه بمظهر املدافع عن
السوق
حقوق املسيحيني ،ممثلة بمطالب العماد ميشال عون أو عبر سعيه إلى تعزيز نفوذ
ً
حلفائه ،بدل أن يحتفظ مثال بجميع املقاعد النيابية لنفسه كما يفعل تيار املستقبل
أو عبر تسريب صور وأخبار تقدمه كحامي حمى املسيحيني ،فيما غيره ال يبالي
بما يغشي صورته.

ُيجلس ميشال عـبــود أعــوامــه الخمسة والـثـمــانــن فــوق كــرســي بالستيكي فــي دكانه
الصغير في سوق جبيل ،متابعًا أحد البرامج السياسية .يشير إلى أن حرب تموز زادته
إعجابًا بحزب الله ،أما واليــة الفقيه فال تخيفه« :عالقته بالتيار الوطني الحر بينت أن
ما من شيء نخشاه» .في متجر األلبسة املجاور لدكانه ،تقول جوزفني بصبوص إن
الحزب كان شيئًا قبيل الحرب السورية ،وصار شيئًا آخر اليوم .فهو «السد املنيع» اآلن،
و»أنا كمؤمنة أعتبره حامي مقامات طائفتي في سوريا» ،مع مالحظتها وفاءه لحلفائه
أكثر من كثيرين ،وصدق وعوده لجمهوره .أما خالد الذي يدير متجر أحذية في السوق
نفسه ،فيخالف خيارات الحزب السياسية وال يوافق توجهاته االستراتيجية ،وهو مقتنع
بسعي الحزب لتكريس تبعية للبنان لوالية الفقيه ،و»أنــا من طرابلس ورأيــت ماذا فعل
الحزب في  7أيار» .لكنه ال يخفي رغم هذا كله إعجابه بدفاع الحزب عن أرضه وطريقة
قتاله املتقدمة .ويجذب السؤال حنا عتيق (غير الحنون) فيقترب ليسأل كيف يخاف
أحدهم حزبًا يستشهد خيرة شبابه للدفاع عن أرضهم وأعراضهم .فمن تعنيه كرامته
بهذا الشكل ،يحترم دون شك كرامات اآلخرين .وملوحًا بيده ،يقول :هؤالء فركوا أنف
الجبروت اإلسرائيلي .بدورها ،تبدو أستاذة املدرسة املتقاعدة أنطوانيت نون التي تساعد
ابنتها في محل للنظارات حائرة بني تقديرها لتدخل الحزب في سوريا لحماية لبنان،
وخشيتها من استعمال سالحه في الداخل اللبناني يومًا ما .وعلى نحو مشابه ،يقول
األسـتــاذ املــدرســي دانــي خــوري أثـنــاء تناوله البوظة فــي أحــد مطاعم الـســوق إن الحزب
ليس كسائر امليليشيات التي شاركت في الحرب «لكني أتمنى أن ال يكون لديه أهداف
عقائدية دينية ،وأنا لست واثقًا من ذلك» .وهذه املخاوف تبدو أشبه بالحقائق بالنسبة
إلى صاحبة أحد محال األكسسوار في السوق نفسه التي ال زالــت تعتقد بأن الحزب
سيطبق واليــة الفقيه في حال سيطرته على لبنان يومًا ما .والالفت أخيرًا هو تفاجؤ
غالبية من سبق تعدادهم بالسؤال عن حــزب الله؛ كــأن املوضوع لم يعد مطروحًا من
أساسه بعدما أصبح «ديموديه»؛ واضح أن األجوبة الدسمة تتطلب السؤال هنا عن داعش
أو تيار املستقبل هذه األيام ،بدل السؤال عن حزب الله.
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ال ــوطـ ـي ــدة ب ـ ــه .أم ـ ــا الـ ـنـ ـس ــاء ال ـل ــوات ــي
ع ــاب ــت عـلـيـهــن قـ ــوى  14آذار ارت ـ ــداء
الشادور ،فتبني «الستشراقيي» ثورة
األرز ،أنـ ـه ــن م ـه ـن ــدس ــات وط ـب ـي ـبــات
وري ــاضـ ـي ــات وأسـ ـ ـت ـ ــاذات جــام ـع ـيــات
ورب ـ ـ ـ ـ ــات م ـ ـ ـنـ ـ ــازل ،ي ـ ـقـ ــدن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
ويتثقفن ويناضلن لقضية .والشباب
الذين دأب أتباع مدرسة نديم قطيش
ال ـ ـف ـ ـكـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـصـ ــويـ ــرهـ ــم ق ـط ــاع
ط ــرق ،فــاكـتـشــف الـجـمـهــور أن بينهم
متخرجني في الجامعة األميركية في
بيروت والجامعة اليسوعية واملعهد
األنطوني وغيرها من الجامعات التي
يـظــن عـقــل  14آذار االسـتـعــائــي أنها
حكر على جمهورهم ومقياس للتقدم.
وهـ ـ ـ ــؤالء املـ ـتـ ـخ ــرج ــون ي ـس ـت ـش ـهــدون
مــع زمالئهم فــي «اللبنانية» ف ـ ً
ـداء ملا
يؤمنون بــه .ومــن الـعــام إلــى الخاص:
نـ ـ ـ ــزل حـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه مـ ـ ــن ال ـ ـهـ ــرمـ ــل إل ــى
الـقـبـيــات ،وم ــن بــدنــايــل إل ــى بسكنتا،
وع ـ ـ َـب ـ ــر ك ـ ــل خ ـ ـطـ ــوط ت ـ ـمـ ــاس ب ـع ـب ــدا
والـبـقــاع الـغــربــي وجــزيــن لبناء الثقة
مع جيرانه .بــات تضخيم اإلشكاالت
الفردية كما كــان يحصل سابقًا شبه
مستحيل ،وصــار صعبًا خــداع الــرأي
العام بالشائعات املدسوسة لشيطنة
الحزب .يقارن العقل الباطن للمذاهب
الـلـبـنــانـيــة ب ــن اس ـت ـق ـبــال ال ـب ـطــريــرك
بشارة الراعي في الهرمل واستقباله
فــي مـنــاطــق أخـ ــرى ،بـمــا فــي ذل ــك تلك
امل ــارونـ ـي ــة .وي ــاح ــظ حـ ــرص ال ـحــزب
ع ـل ــى اح ـ ـتـ ــرام ب ـي ــوت ــات س ـيــاس ـيــة لــم
تـتـســاهــل مـنــاطـقـهــا فــي محاسبتها،
م ـث ــل ال ــرئ ـي ــس أمـ ــن ال ـج ـم ـي ــل .بــاتــت
طلبات رؤس ــاء املـجــالــس البلدية في
م ـنــاطــق ن ـفــوذ ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
تـلـقــى األول ــوي ــة عـلــى م ــا ع ــداه ــا ،كما
غ ــدا مستشفى الــرســول األع ـظــم يعج
بــاملــرضــى املــرسـلــن مــن ن ــواب الـتـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر وه ـي ـئــاتــه املـنــاطـقـيــة،
فـيــدخـلــون بـسـهــولــة أك ـبــر بـكـثـيــر من

تشكيل حكومة مع
الحزب بدد الكذب عن
استحالة التعايش معه

دخول املستشفيات املجاورة ملنازلهم،
مــاحـظــن ان ـت ـقــال أح ــد املستشفيات
الخاصة إلى «الرسول» ،محافظة مع
ذلــك على اســم القديس الــذي يحمله،
ف ــي وقـ ــت تـ ـص ــارع ف ـيــه ت ـلــة الـبـلـمـنــد
للحفاظ على اسمها.
هــذا االنـفـتــاح االجتماعي واإلنـمــائــي
والخدماتي ،تــزامــن مــع تــراجــع حملة
املـسـتـقـبــل وح ـل ـفــائــه ع ـلــى ح ــزب الـلــه
بحكم وجودهما في حكومة واحــدة،
قبل أن ينتقل جمهور التيار الوطني
ال ـحــر م ــن ال ــدف ــاع إل ــى ال ـه ـجــوم غ ــداة
ال ـه ـج ـم ــة ال ـت ـك ـف ـيــريــة ع ـل ــى امل ـن ـط ـقــة.
وف ـ ــي ال ـن ـت ـي ـج ــة ،س ـق ـط ــت مـ ـح ــاوالت
الـ ـع ــزل ال ــداخ ـل ـي ــة الـ ـت ــي دف ـ ــع ح ـل ـفــاء
اإلسرائيليني مأجوريهم اللبنانيني
ب ــاتـ ـج ــاهـ ـه ــا بـ ـعـ ـي ــد اكـ ـتـ ـش ــافـ ـه ــم أن
االحتضان الشعبي للحزب كــان أحد
ال ـعــوامــل األســاس ـيــة فــي ص ـمــوده في
حرب تموز .ورغــم النقاش السياسي
بشأن جدوى السالح ومبررات التدخل
في سوريا والبعد الديني للحزب ،فإن
تخويف الرأي العام بحزب الله سقط
إلــى غير رجـعــة .لعب التيار الوطني
الحر دورًا أساسيًا في حماية خاصرة
الحزب ،تبعه دور متقدم للبطريركية
املارونية التي القــت أخيرًا حــزب الله
ف ــي مـنـتـصــف ال ـط ــري ــق ،إال أن ال ــدور
األه ــم لـعـبــه ال ـحــزب نـفـســه حــن تنبه
ّ
اإلسرائيلي ،فانطلق رغم كل
إلى الفخ
الظروف السياسية واألمنية باتجاه
اآلخــريــن ليعرفهم بنفسه عــن نفسه،
داحضًا كل األكــاذيــب .حني تسأل عن
حــزب الـلــه ال ـيــوم ،ستجد مــن يوافقك
عـلــى حـمــايـتــه لــك مــن الـتـكـفـيــريــن أو
ً
يعارضك ،لكن يكاد يكون مستحيال
أن تجد من يستطيع تخويفك منه.
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ّ
عونيون عصبوا باألصفر جبينهم...
رلى إبراهيم
اخ ـت ـفــت ألـ ـ ــوان ال ـت ـظ ــاه ــرة الـبــرتـقــالـيــة
األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة ع ـ ــن ص ـ ـح ـ ـفـ ــات الـ ـع ــونـ ـي ــن
االفتراضية أمس .ففي الذكرى التاسعة
ل ـح ــرب ت ـم ــوز  ،2006ب ــدا هـ ــؤالء أشـبــه
ب ــ»رج ــال الـلــه فــي امل ـي ــدان» االفـتــراضــي.
زي ـنــة ك ــرم ب ــاألس ــود عـ ّـصـبــت جبينها،
كتبت عليه لبيك نصرالله ،ومشت في
موكب حزب الله االفتراضي .تقول زينة
ل ــ»األخ ـبــار» إن «حـبـهــا لسيد الــرجــولــة
والشهامة والـعــروبــة مــن دون ح ــدود»،
وهـ ــي ك ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـعــون ـيــن ل ــم تكن
تـتـطـلــع ال ــى ال ـس ـيــد ب ــال ـص ــورة نفسها
ق ـب ـي ــل تـ ـم ــوز  ،2006ولـ ـك ــن مـ ـن ــذ ذل ــك
الـتــاريــخ أصبحت أكـثــر مــن معنية بما
يـقــوم بــه ح ــزب ال ـلــه« :عـنــدمــا طـلــب منا
الـجـنــرال فـتــح بيوتنا لـهــم ،حطيناهن
بقلوبنا وبعدنا حاطينن لهلق .واليوم
ّ
السيد للموت ،بصرف النظر إن
أنا مع
كــان الجنرال معه أو ال» .ليست وثيقة
التفاهم بني التيار الوطني الحر وحزب
الله التي صيغت قبيل أشهر من الحرب
االسرائيلية على لبنان سببًا لوقوف
العونيني الى جانب الحزب في معركته.
فبحسب الناشط العوني ميشال متى
«كنا سنقف معهم حتى من دون وثيقة،
ألننا معنيون بــأي حــرب تحصل على
أرضنا ونساند بفخر من يدافع عنها».
ل ــذل ــك ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان ال ـن ـص ــر «اع ـت ـب ــرن ــا
أنـنــا جــزء منه ولــو لــم نـحــارب باملعنى
ّ
والسيد بنفسه قــال للنائب
العسكري،
مـيـشــال ع ــون إنـنــا شــركــاء ف ـيــه» .ويــرى
ّ
مـتــى أن ال ـ ــ 33يــومــا عـ ــززت الـعــاقــة مع
جمهور الـحــزب« ،هــم ح ـ ّـرروا لبنان من
الـعــدو ،وبوقوفنا إلــى جانبهمّ ،
حررنا
ّ
وجسدنا،
لبنان مــن الطائفية والحقد
وم ــا زل ـنــا ،مـعـنــى الـتـعــايــش الــوطـنــي»،
فيما عـلــى املـقـلــب اآلخ ــر ،ي ــرى الناشط
في التيار ميشال أبي خليل أن «وثيقة
التفاهم ّ
تعمدت بدماء حــرب تموز في
وق ــت ك ــان فـيــه الـبـعــض مــن اللبنانيني
يـ ـ ـت ـ ــآم ـ ــر عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـ ـ ــزب ال ـ ـ ـلـ ـ ــه ويـ ـسـ ـع ــى
لهزيمته»ُ .
ومـضـ ّـي الحزب في املدافعة
عـ ــن «ح ـ ــدودن ـ ــا وتـ ـق ــدي ــم ال ـت ـض ـح ـيــات
يـضـعـنــا ب ـجــان ـبــه أك ـن ــا عــون ـيــن أم ال.
بــالـنـسـبــة إل ــي ال ـس ـيــد ح ـســن نـصــرالـلــه

(هيثم الموسوي)

زعـ ـي ــم عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى امل ـن ـط ـق ــة ك ـل ـهــا،
ويمثل لبنان الـقــوي ال ــذي يطمح اليه
التيار واللبنانيون ،ال لبنان الضعيف
واملهزوم كما يريده بعض السياسيني»،
مع العلم بأن هؤالء مجرد ثالثة نماذج
من حالة «عشق عونية» لحزب الله ما
فـتـئــت تـتـضـخــم داخ ــل ال ـت ـيــار الــوطـنــي
الحر .وال شك هنا أن انتصارات الحزب
ترفع معنويات هؤالء وتحمسهم أكثر،
إضافة إلى عزفه عن قصد أو غير قصد

لم تعد وثيقة
التفاهم تفاهمًا
«للضرورة» فقط

ع ـلــى أوت ــاره ــم ال ـح ـســاســة ،سـ ــواء عبر
تــوجـيــه الـتـحـيــات إل ــى ال ـع ـمــاد ميشال
عون من جبال القلمون وغيرها ،أو عبر
نشر صــور املقاتلني ينحنون باحترام
أم ــام امل ـقــامــات الــديـنـيــة املـسـيـحـيــة .وال
تختلف أج ــواء السياسيني فــي التيار
الــوطـنــي الـحــر عــن قــاعــدتـهــم الشعبية،
حيث لم تعد وثيقة التفاهم التي أبرمت
قبيل تسع سنوات تفاهمًا «للضرورة»
فقط .وحتى النواب واملرشحون الذين
ُوصموا بصبغة مسيحية يمينية ،باتوا
الـيــوم مــؤيــديــن لـهــذا التفاهم وداعـمــن
لــه .عــن ذلــك ،يقول النائب آالن عــون إن
«ال ـع ــاق ــة مـ ــرت ب ـت ـجــربــة ك ــان ــت كفيلة
بتحويلها من تفاهم الى تحالف وثيق
تطور ايجابًا مع تعرفنا أكثر بعضنا
إل ــى ال ـب ـعــض اآلخـ ـ ــر» .وال ـن ـج ــاح يكمن
فــي «حـفــاظـنــا عـلــى الـعــاقــات السليمة
لتسعة أعــوام ،ما يؤكد أن التيار يلتزم
ب ـت ـفــاه ـمــاتــه وال ي ـت ـعــامــل م ـع ـهــا عـلــى
أسـ ــاس ت ـحــالــف ال ـس ــاع ــة» ،ف ـي ـمــا ،على
امل ـس ـت ــوى ال ـش ـخ ـصــي ،أع ـج ــب ال ـنــائــب
ً
نبيل نقوال بحزب الله ّ
جراء أمرين :أوال،
«ت ـفــان ـيــه م ــن أج ــل قـضـيــة واس ـت ـع ــداده
لــاسـتـشـهــاد م ــن أجـلـهــا صــانـعــا منها
قضية ال تموت أبـدًا» .وثانيًا« ،الصدق
ف ــي تـعــامــل مـخـتـلــف م ـســؤولــي الـحــزب
وعقيدتهم التي تجعلهم أكثر انفتاحًا
تـ ـج ــاه اآلخ ـ ــر ال أكـ ـث ــر ع ـ ـ ـ ـ ً
ـداء ،وه ـ ــو مــا
ّأسس لعالقة إنسانية الطائفية في ما
بيننا» .نقوال لم يشك يومًا في ديمومة
هـ ــذا ال ـت ـف ــاه ــم« ،ألنـ ـ ــه ل ــم ي ـك ــن تـحــالـفــا
انتخابيًا مبنيًا على مصلحة ،فقد أبرم
ب ـعــد إنـ ـج ــاز االس ـت ـح ـق ــاق االن ـت ـخــابــي.
كــذلــك ف ــإن تــوقـيــت تــوقـيــع الــوثـيـقــة في
الكنيسة الذي تزامن مع غزوة األشرفية
ً
والكنائس أعطاني أمــا في استمراره
ألعــوام مقبلة» ،مع العلم بأن نقوال في
ح ـيــاتــه الـطـبـيـعـيــة ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن وســائــل
اإلعالم ،يكاد يكون واحدًا ممن وصفوا
أعـ ـ ــاه ب ـع ـش ــاق حـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ال ـت ـيــار
الــوط ـنــي ال ـح ــر؛ فــال ـحــديــث ع ــن ال ـحــزب
ّ
ّ
وسيسر
يبث فيه حماسة غير مألوفة،
ال ـنــائــب امل ـت ـنــي واث ـن ــان ع ـلــى األقـ ــل من
زمــائــه فــي «الـتـغـيـيــر واإلص ـ ــاح» بــأن
«يعصبوا جبينهم باألصفر ويسيروا
بموكب حزب الله».

حزب الله ـ الرهبانية المارونية :نهاية العداء
ليا القزي
«رجـ ــل ب ــاألس ــود» عـلــىُ ق ـنــاة «امل ـن ــار»
أث ـ ــار حـفـيـظــة ال ـت ـي ــار امل ـح ــاف ــظ داخ ــل
الرهبانية اللبنانية املارونية .الرجل
هو راهـ ٌـب ظهر في تقرير على شاشة
«حزب الله» للحديث عن إحدى املغاور
ال ـط ـب ـي ـع ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ي ـق ـص ــده ــا الـ ـن ــاس
ل ـل ـس ـيــاحــة .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن هــدف
ال ـت ـقــريــر واض ـ ــح وال دخـ ــل لـلـسـيــاســة
فيه ،إال أن هاتف الراهب لم يتوقف عن
ُالرنني .قسم من الرأي العام «املسيحي
املتشدد» المه على هذا الظهور كونه
مارونيًا ،وهذا األمر ُي ّ
ّ
عد سابقة.
راهبًا
املعترضون ال يحفظون من الرهبانية
املـ ــارون ـ ـيـ ــة س ـ ــوى م ــرح ـل ـت ــي األب ــات ــي
شربل قسيس واألباتي بولس نعمان
والـ ــدور ال ــذي لـعـبــاه فــي دع ــم الجبهة
اللبنانية وميليشيا القوات اللبنانية
خ ــال ال ـح ــرب األه ـل ـي ــة .ي ـن ـظــرون الــى
حــزب الله كـ«فصيل إيــرانــي ُمسلح ال
هدف له سوى إقامة دولة والية الفقيه
على أرض لبنان» .القرار «الرهباني»
الــرسـمــي ال يتبنى ه ــذه ال ـن ـظــرة ،فقد
اع ـت ـمــدت الــرهـبــانـيــة امل ــارون ـي ــة أخـيـرًا
اسـتــراتـيـجـيــة جــديــدة وه ــي «االل ـت ــزام
بالدعوة املسيحية التي تقوم أساسًا
ع ـل ــى االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ع ـل ــى اآلخـ ـ ـ ـ ــر» .ح ــزب
ال ـل ــه ،ب ـمــا ُي ـم ـث ـلــه ،ه ــو ج ــزء م ــن «ه ــذا
اآلخــر» الــذي انفتحت عليه «رهبانية
الكسليك» لتطوي بذلك نهائيًا مرحلة
ال ـحــرب األه ـل ـيــة .تـحــرص «الكسليك»

ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ع ــاق ــة ت ـك ــون في
ّ
حدها األدنى ّ
«جيدة» مع «الحزب».
ّ
فــي الـشــق النظري ،ليس للرهبانيات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ،وخـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ــرهـ ـب ــانـ ـي ــة
امل ــارونـ ـي ــة ،دور س ـي ــاس ــي .ف ــ«ت ـجــربــة
األباتي نعمان علمت الرهبان الكثير»،
اس ـت ـن ــادًا الـ ــى م ـص ــدر م ـتــابــع ملــرحـلــة
الـجـبـهــة الـلـبـنــانـيــة .مــراكــز ال ـقــوى في
هذه الرهبانية ،التي شكلت في مرحلة
ال ـح ــرب األه ـل ـيــة ال ــوج ــدان املـسـيـحــي،
انتفت منذ قــرابــة العشر سـنــوات .بدأ
ال ـت ــراج ــع «م ـن ــذ أن ت ــم االع ـ ـتـ ــداء على
األباتي نعمان في عهد الرئيس أمني
الجميل وطلبه الى التحقيق»ُ .عني من
بعده األباتي باسيل هاشم «وانتهى
عهده بفضيحة مالية» .بلغت الــذروة
فــي عهد األبــاتــي يوحنا تــابــت ،حيث
«الروح ـ القدس»
وقع عقد بيع جامعة ُ ّ
ال ــى رف ـيــق ال ـح ــري ــري لــت ـفــض الـعـقــود
الحـقــا ،وعـهــد األبــاتــي يــوســف مونس
«الذي زار دمشق والتقى الرئيس بشار
األســد ،فقدم عــدد من الرهبان شكوى
بحقه الــى بكركي» .ومنذ ذلــك الوقت،
«ص ــدر تعميم يمنع الــرهـبــانـيــات من
ت ـع ــاط ــي ال ـس ـي ــاس ــة وي ـح ـص ــر عـمـلـهــا
بالشق التربوي».
أمـ ــا بــالـنـسـبــة إلـ ــى ال ـع ــاق ــة م ــع حــزب
الـ ـل ــه ،ف ـي ــؤك ــد املـ ـص ــدر أن «ال ـك ـس ـل ـيــك
ُليست هي من بــادر ،بل قيادة الحزب
املـهـتـمــة بــالــواقــع املـسـيـحــي وه ــي في
الــوقــت نفسه غـيــر ُمتعمقة ب ــه ،وهــذه
هي ُمشكلته» .فهو ال يــزال يقيم وزنًا

ل ـهــذه املــرجـعـيــات الــروح ـيــة «م ــن بــاب
ُ
أنـ ـه ــا ت ـع ـب ــر ع ــن ال ـع ـص ــب امل ـس ـي ـحــي.
ُ
الرهبانية ،خاصة ،تمثل بالنسبة إلى
الحزب خزانًا فكريًا (األديرة ونشاطها
االقتصادي ومركز الدراسات) ُمهمًا».
عـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـع ـ ـنـ ــى الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــي ب ــن
«الكسليك» وحزب الله غير موجودة،
«ألن الرهبنة ال تعتمد هذه السياسة
مــع أي مــن األط ـ ــراف ،رغ ــم أن ـهــا كانت
األكـ ـ ـث ـ ــر جـ ــديـ ــة ف ـ ــي ب ـ ـنـ ــاء عـ ــاقـ ــة مــع
الجميع» ،تقول مصادر في «الكسليك».
ولكن العالقة مع «الحزب ّ
جيدة تمامًا
كما هي العالقة مع أي حزب آخر .هو
ح ــاض ــر ف ــي م ـع ـظــم ال ـن ـش ــاط ــات الـتــي
(هيثم الموسوي)

ُ
ً
تنظمها جامعة الروح القدس مثال .ال
يوجد فيتو على أحد».
تنقل املصادر شذرات من أحاديث مع
«قيادات ُعليا في الرهبنة» ّ
عبرت عن
ّ
«رغبتها في الحفاظ على عالقة جيدة
مع الحزب»ُ .السبب في تبدل ُهذا املزاج
هو «الـقــرار املتخذ والنهج املتبع بأن
تكون الكسليك على مسافة واحدة من
الجميع» .إضافة الى ذلك« ،لعب بعض
الرهبان املسؤولني املقربني من الوزير
ّ
وجو فريق  8آذار دورًا
جبران باسيل
فــي ذلـ ــك» .تــرتــاح «الـكـسـلـيــك» للوزير
حسني الحاج حسن .أما «الحزب ،فقد
ان ـت ــدب ال ـنــائــب عـلــي ف ـيــاض لتمثيله
في نشاطات الجامعة» .إال أن مصادر
ُ
متابعة للحزب تنفي ذلك ،وتصر على
ح ـصــر «امل ـل ــف امل ـس ـي ـحــي» بــامل ـســؤول
عنه محمود قماطي .موعد الــزيــارات
غ ـيــر ث ــاب ــت« ،ول ـك ــن إذا أردنـ ـ ــا الـقـيــام
ّ
بالحساب فستكون النتيجة زيارة كل
شهر تقريبًا».
العالقة مع حزب الله لن تتخطى هذا
ّ
الحد «ألن التوجه هو أكاديمي وليس
سـيــاسـيــا ،كـمــا أن م ـســؤولــي الــرهـبـنــة
حـ ـ ـ ـ ـ ــذرون فـ ـ ــي م ـ ـسـ ــألـ ــة عـ ـ ـ ــدم ت ـخ ـطــي
ّ
البطريركية املارونية التي تتولى هي
متابعة املـلـفــات السياسية» .صحيح
أن ــه لـيــس ف ــي ال ـعــاقــة بــذات ـهــا م ــا هو
ّ
م ـم ـيــز ،إال أن ـهــا ت ـخــطــت حــالــة ال ـعــداء
ال ـت ــي س ـ ــادت خـ ــال الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة.
«الرهبانية» ّ
تغيرت ،وكذلك حزب الله.
لم يعد أي منهما يخيف اآلخر.
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فشل الهجمات البرية :إسرائيل سقطت
مثلما قال زئيف شيف في صحيفة
هآرتس ،مطلع تشرين الثاني من عام
2006؛ لقد تلقت اسرائيل صفعة.
في الحديث عن ّ
التوغل البري لن يدور
الحديث عن فشل عسكري فحسب ،إنه
فشل استراتيجي لم تتضح بعد تبعاته
واسقاطاته السلبية البعيدة المدى
بشار اللقيس
لم يكن صباح السابع عشر من تموز
 2006يومًا عاديًا في مجريات الحرب.
عملية ّ
ّ
برية اسرائيلية
مع انطالق أول
ذاك الصباح قرب قرية مــارون الــراس،
كـ ــانـ ــت وحـ ـ ـ ــدة م ـ ــاغ ـ ــان ،ال ـ ـتـ ــي تـمـثــل
جــزءًا مما يدعوه الجيش اإلسرائيلي
«ت ـج ـمــع الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة» ،تـخــوض
أول ــى املــواجـهــات مــع حــزب الـلــه .كانت
مـهـمــة امل ـج ـمــوعــة امل ـتــوغـلــة الـصـغـيــرة
الـ ـ ـحـ ـ ـج ـ ــم ،ت ـ ـحـ ــديـ ــد م ـ ـنـ ــاطـ ــق اط ـ ـ ــاق
ص ــواري ــخ حـ ــزب ال ـل ــه ع ـلــى «أف ـي ـف ـيــم»
الـ ـق ــري ــة الـ ــزراع ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي حـ ـ ــوت مـقــر
قيادة العمليات االسرائيلية .كــان من
املفترض بالقوة املتقدمة ،التسلل إلى
جبل الـبــاط بالقرب مــن م ــارون الــراس
لتفحص أماكن اطالق صواريخ حزب
الله .مع دخولهم ،منتصف الليل ،كان
كــل شــيء يسير مثلما افترضت غرفة
عـمـلـيــات ال ــوح ــدة .ل ــم يـشـعــر الـجـنــود
بانهم داخــل بقعة خاصة بحزب الله
ف ـي ـهــا عـ ــدة م ــواق ــع مـحـكـمــة ال ـت ـمــويــه،
حـتــى الـســاعــة  04:11ف ـج ـرًا .مــع بــزوغ
الفجر كــان خطأ واح ــد مــن أحــد أفــراد
ً
املجموعة كفيال باشعال نيران أسلحة
حزب الله ،كان الرقيب يونتان هداسي
والرقيب أول يوتام غلبوع أول القتلى
في املعركة ،فيما ُجــرح عدد غير قليل
ُمن أفراد املجموعة.
ذه ــل ج ـنــود ال ـق ــوات الـخــاصــة بكثافة
النيران وبشراسة مقاتلي حــزب الله،
وجاء من مقر قيادة املنطقة الشمالية
أن قائد القطاع الشمالي فــي الجيش
اإلســرائ ـيـلــي الـفــريــق ع ــودي أدامـ ــز ،لم
ي ـصــدق أن بـعــض خ ـيــرة ج ـنــوده وقــع
في الشرك بتلك السرعة ،كما لم يصدق
ذلك رئيس هيئة األركان دان حالوتس،
الــذي تـســاءل :مــاذا دهــى جنود وحــدة
مـ ــاغـ ــان؟ ،أج ــاب ــه أدام ـ ــز بـ ـه ــدوء :لـقــد
حـ ــوصـ ــروا ،ف ـخ ــرج عـ ــدد م ــن مـقــاتـلــي
حــزب الـلــه مــن األن ـفــاق والتحصينات

لـيـحــاربــونــا بـشــراســة ،يـجــب أن أرســل
مزيدًا من القوات.
ظـهـيــرة الـســابــع عـشــر مــن ت ـمــوز ،ومــع
اشتداد املعارك في مــارون الــراس وما
حولها ،اضطر الجيش الرســال املزيد
من القوات .فدخلت املعركة دبابات من
ثالثة ألوية اسرائيلية ،باإلضافة إلى
وحدة إيغوز من لواء غوالني ،وكتيبة
ه ـن ــدس ـي ــة وال ـك ـت ـي ـب ــة  101مـ ــن لـ ــواء
املظلينيُ .بعيد دخولهم بضعة أمتار،
ب ــدا أن ثـمــة شيئا مختلفا فــي الــواقــع
عما هو في خرائط القيادة .في الواقع،
لم تكن معلومات شعبة اإلستخبارات
ع ــن م ـح ـم ـيــات مـ ـ ــارون الـ ـ ــراس مـبــاحــة
حتى لكبار الضباط في غير املهمات
الـقـتــالـيــة .فـلــدى شعبة االسـتـخـبــارات
ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة هـ ــواج ـ ـس ـ ـهـ ــا م ـ ـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــار
املعلومات الحساسة تلك ووصولها
لحزب الله ،ربما كان ذلك سببًا مضافًا
لحالة اإلرب ــاك التي واجهها الضباط
امليدانيون.
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ،ل ــم ُي ـج ـ ِـر
م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـصـ ـغ ــر ن ـق ــاش ــات
تـفـصـيـلـيــة م ـس ــاء ذاك الـ ـي ــوم ،مـثـلـمــا
لــم ُي ـشــر حــالــوتــس ألي اش ـك ــاالت ذات
أهميةُ .بعيد انتهاء جلسة الكبينيت،
بــدأت األخـبــار السيئة تتبادر ملسامع
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .ات ـ ـصـ ــل وزيـ ـ ـ ــر امل ـ ــواص ـ ــات
ف ــي حـيـنـهــا ،شـ ــاؤول م ــوف ــاز ،برئيس
فــريــق دي ــوان رئـيــس الـحـكــومــة ،ي ــورام
ت ــورب ــوف ـي ـت ــش ،وطـ ـل ــب ال ـح ــدي ــث ال ــى
ً
أومل ـ ــرت الـ ــذي ب ــدا م ـش ـغــوال .منتصف
الليل عــاود أومل ــرت االتـصــال بــه .ينقل
عـمـيــر رب ــاب ــورت ف ــي يــدي ـعــوت بعضًا
من الـحــوار الهاتفي ،لقد تبدى لوزير
امل ــواص ــات ،ســريـعــا ،عــدم فهم أوملــرت
لخصوصية الجبهة والحرب الدائرة.
ً
لم تكن أخبار اليوم التالي أفضل حاال.
وفــي  19تموز ،وبينما حاولت وحدة
من قوات النخبة دخول مــارون الراس
مــن جـهــة يـ ــارون ،أط ـلــق مـقــاتـلــو حــزب
الـلــه صــاروخــا مـضــادًا لـلــدبــابــات على
منزل كان قد اختبأ فيه خمسة جنود
مــن وحــدة إيـغــوز ،فقتلهم على الفور.
ّ
ب ـعــد أقـ ــل م ــن س ــاع ــة ،ت ـعــرضــت أع ــداد
كبيرة من دبابات الجيش اإلسرائيلي
ّ
العملية لصواريخ ساغر
املشاركة في
املضادة للدبابات .في الواقع ،لم يتوقع
ً
اإلسرائيليون شيئًا مماثال البتة .لقد
أدت امل ـع ــرك ــة ،ف ــي م ــا أدت ،الض ـط ــراد
الخالف بني غال هيرش ،قائد لواء 91
وق ـيــادة املنطقة الـشـمــالـيــة ،كـمــا وبــن
هيرش نفسه وقيادة إيغوز مجتمعة.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــرش ،ب ـ ـ ـ ــدا الـ ـجـ ـي ــش

ً
اإلســرائ ـي ـلــي جـيـشــا ثـقـيــا ع ــاج ـزًا عن
ال ـحــركــة واملـ ـن ــاورة .أم ــا بــالـنـسـبــة إلــى
أودي آدم قائد املنطقة الشمالية ،فقد
بدا متحذرًا تهور هيرش ،ساخطًا على
عدم امتثاله ألوامره.
ف ــي م ـقــر الـكـبـيـنـيــت امل ـص ـغ ــر ،ل ــم تكن
األجـ ــواء لتطيب ألوملـ ــرت وحــالــوتــس،
فـقــد ت ـســارعــت ال ـت ـقــاريــر امل ــؤك ــدة عــدم
ج ــدوى الـهـجــوم ال ـبــري .وفــي محاولة
للهروب إلى األمام ،استدعى حالوتس
قـ ـ ـ ــوات االح ـ ـت ـ ـيـ ــاط اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة فــي
ال ـ ــواح ــد وال ـع ـشــريــن م ــن ت ـم ــوز .جــرت
عملية االسـتــدعــاء بطريقة فوضوية،
لــدرجــة تأخر معها الــدعــم اللوجستي
املرافق ما بني  24و 48ساعة بعد نشر
القوات .في الحقيقة ،لم يكن الهدف من
اس ـتــدعــاء االح ـت ـيــاط م ـ ــؤازرة الجيش
النظامي في غزو بري واســع النطاق،
وإن ـ ـمـ ــا «ت ـع ـط ـي ــل امل ـن ـط ــق ال ـع ـس ـكــري
للحزب ليس إال».
فــي ذلــك الـيــوم ال ــذي اسـتــدعــت فيه تل
أب ـيــب ق ــوات االح ـت ـي ــاط ،أب ــرق ــت وزارة
الدفاع لواشنطن طالبة مدها باملزيد
مــن ال ـصــواريــخ الـعــالـيــة الــدقــة .فخالل
األي ـ ــام ال ـع ـش ــرة األول ـ ــى كـ ــان الـجـيــش
اإلسرائيلي قد استنفد معظم الذخائر
املـتـطــورة الـتــي كــانــت فــي حـيــازتــه ،في
ال ــوق ــت ال ـ ــذي ج ـم ـعــت االس ـت ـخ ـب ــارات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ـيــه م ـع ـلــومــات ـ ـ ـ تـســربــت
ل ـل ـص ـحــافــة ف ــي  28تـ ـم ــوز ـ ـ ـ ت ــؤك ــد أن
منظومة عمل حزب الله لم تتأثر تأثرًا
كبيرًا ،وأن مــن املمكن للحزب متابعة
القتال ألشهر عدة.
ل ــم ي ـت ــأث ــر ح ــال ــوت ــس وأركـ ــانـ ــه بـفـشــل
الهجوم الـبــري وباملقاومة املستميتة
لحزب الله ،فتابعوا جهودهم الرامية
لـ ـضـ ـم ــان «وعـ ـ ـ ــي بـ ــاالن ـ ـت ـ ـصـ ــار» ل ــدى
اإلســرائـيـلـيــن ،وإل ـحــاق إدراك معرفي
بــال ـهــزي ـمــة ف ــي ن ـف ــوس م ـقــات ـلــي حــزب
ال ـل ــه .ب ـحـلــول  24ت ـم ــوز ،ك ــان عـنــاصــر
لواء غوالني واللواء املدرع السابع ،قد
تمكنوا من إقامة مواقع مراقبة حول
مــدي ـنــة ب ـنــت ج ـب ـيــل ال ــواق ـع ــة شـمــالــي
م ـ ـ ـ ــارون الـ ـ ـ ـ ــراس .ص ـب ـي ـح ــة ال ـخ ــام ــس
والعشرين من تموز بــدأ عناصر لواء
املظليني الخامس والثالثني بالتحرك
شمالي غربي املدينة في محاولة منهم
إلق ــام ــة م ــواق ــع اعـ ـت ــراض .ف ــي ال ـقــريــاه
ب ــال ـق ــرب م ــن ت ــل أبـ ـي ــب ،ك ــان ــت أوام ـ ــر
ح ــال ــوت ــس ل ـقــائــد الـ ـق ــوات ال ـش ـمــال ـيــة،
الفريق عودي أدامز ،واضحة بمهاجمة
ّ
املدينة .أكد حالوتس أن االستيالء على
املدينة ال بد من أن يمثل رمزًا ويخلق
مـشـهـدًا لــان ـت ـصــار .وم ــا مــن شــك كــان

املقصود في مشهد االنتصار التأثير
فــي ادراك الجمهور اإلســرائـيـلــي ملدى
حرفية الجيش اإلسرائيلي وحصافته.
أمــر حالوتس أدام ــز بقهر بنت جبيل
بكتيبة واح ــدة فـقــط .اسـتـشــاط أدام ــز
ّ
غضبًا وذك ــر قــائــده فــورًا بــأن القصبة
(ال ـحــي ال ـقــديــم) فــي بـنــت جـبـيــل تضم
وحــدهــا أكثر مــن  5000مـنــزل .لــم تجد
اع ـت ــراض ــات أدام ـ ــز آذان ـ ــا صــاغ ـيــة .في
ال ـســادس والـعـشــريــن مــن تـمــوز ،وبعد

ق ـصــف مــدف ـعــي م ـك ـثــف ع ـلــى املــدي ـنــة،
نـ ـ ـ ــاورت ال ـك ـت ـي ـبــة  51ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ــواء
غوالني ،ودخلت مدينة بنت جبيل من
الشرق .كان مزيد من مقاتلي حزب الله
قد أفلح في اتخاذ مواقع له في املدينة
تحت ستار وابل من القصف املدفعي.
ّ
لم تكن تلك املــرة الوحيدة التي تمكن
فيها جهاز استخبارات حزب الله من
التنبؤ الدقيق بهجوم وشيك يقوم به
الجيش اإلسرائيلي.

بعد اإلخفاق
في مارون
الراس ،أرادت
القيادة معركة
تضمن «وعيًا
باالنتصار» لدى
اإلسرائيليين
(أرشيف)

لماذا ال تنشب «الحرب المقبلة» بين إسرائيل وحزب
يحيى دبوق
م ـ ــرت  9س ـ ـنـ ــوات ع ـل ــى ح ـ ــرب ،2006
و«ال ـ ـحـ ــرب امل ـق ـب ـلــة» ال ت ـن ـشــب .م ــن ال
يـتــذكــر مــرحـلــة مــا بـعــد ال ـع ــدوان ،ومــا
ك ـتــب ع ــن اس ـت ـئ ـنــاف وش ـي ــك لـلـحــرب،
وأن إسرائيل ستعيد ّ
الكرة مع التأكد
م ــن هـ ــزم حـ ــزب ال ـل ــه ورد اع ـت ـبــارهــا.
قيل فــي الـحــرب املقبلة مــا لــم ُيـقــل في
حــرب أخــرى .كم هائل من التقديرات:
م ــن ح ــرب ف ــي الـصـيــف إل ــى ح ــرب في
الخريف الى الشتاء فالربيع .أكثر من
تسع سـنــوات مــن الــوعــود واإلنـتـظــار،
لـ ـك ــن الـ ـ ـح ـ ــرب ل ـ ــم تـ ـنـ ـش ــب .لـ ـي ــس ألن
مصلحة إسرائيل في اجتثاث تهديد
الحزب غير موجودة ،أو ألنها ال تريد
رد إع ـت ـبــارهــا امل ـس ـح ــوق ،وإال كــانــت

قــد بــاشــرت الـحــرب بــا تأخير .توجد
مروحة واسعة من اإلعتبارات ،التي ال
تسمح للعدو بتجاوزها ،وقــد أثبتت
السنوات املاضية أنها أقوى بكثير من
كل حافزية تل أبيب.
ت ـش ـخ ـيــص امل ـص ـل ـح ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
ال ي ـك ـف ــي فـ ــي ظـ ــل م ـ ـيـ ــزان ال ـ ـقـ ــوة بــن
ال ـج ــان ـب ــن ،ل ـل ـقــول إن الـ ـح ــرب ستقع
أو ال ت ـق ــع .صـحـيــح أن ال ـه ــوة كـبـيــرة
بــن اإلمـكــانــات العسكرية لـحــزب الله
وإســرائ ـيــل ّ ،إال أن لــدى الـحــزب مــا من
شأنه أن يدفعها ثمنًا باهظًا.
في إسرائيل يقرون بهذه الحقيقة .ال
ينكرون أن من مصلحتهم منع الحرب،
أو تأجيلها .رغــم كل أخطاء إسرائيل
وم ـ ـ ــا دفـ ـعـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ش ـ ــن «اعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات
مــدروســة» ،مبنية على تقدير خاطئ

ح ــول وض ــع ال ـح ــزب و«ان ـض ـغ ــاط ــه»،
بحسب تعبير اإلسرائيليني.
صحيح أن اإلنشغال اإلسرائيلي طوال
السنوات املاضية يتركز على البحث
ف ــي مـصـلـحــة ح ــزب ال ـل ــه وإم ـكــانــاتــه،
ون ـيــاتــه ل ـخــوض الـ ـح ــرب ،إال ان ــه من
ال ـنــادر ج ـدًا أن يبحث اإلســرائـيـلـيــون
علنا في نياتهم ومصالحهم لخوض
ال ـحــرب .وف ــي مــرحـلــة مــا بـعــد الـحــرب
ّ
في سوريا ،تركز البحث اإلسرائيلي
ع ـلــى ال ـتــدخــل ال ـع ـس ـكــري ل ـحــزب الـلــه
في الساحة السورية وانشغاله فيها،
وق ـب ـل ـه ــا ب ـم ـن ــاك ـف ــة جـ ـه ــات ل ـب ـنــان ـيــة
ومدى قدرتها على إشغال الحزب عن
اسرائيل.
مـ ــع ذلـ ـ ــك فـ ـ ــان الـ ـبـ ـح ــث عـ ــن ان ـش ـغ ــال
الحزب ،ال يرمي الى البحث عن فرصة

شن الحرب املقبلة ،بل عن القدرة في
تغيير قواعد االشتباك غير املكتوبة
بني الجانبني منذ عام  :2006اسرائيل
تـمـتـنــع ع ــن اس ـت ـهــداف لـبـنــان وح ــزب
الـ ـل ــه ،م ـقــابــل ام ـت ـن ــاع حـ ــزب ال ـل ــه عن
استهدافها.
عملت اسرائيل وحاولت ،تبعا لظروف
حـ ــزب ال ـل ــه وان ـش ـغ ــال ــه ،ع ـل ــى فـحــص
حــافــزيـتــه فــي ال ــرد عـلــى اع ـتــداءات ـهــا.
ل ـك ـن ـه ــا أخ ـ ـطـ ــأت فـ ــي «تـ ـثـ ـقـ ـي ــل» ه ــذا
اإلنشغال مـ ّـرات عــدة ،وكــان الــرد على
اع ـت ــداءات ـه ــا كــاف ـيــا إلعـ ـ ــادة تـصــويــب
قــراءاتـهــا .جوهر خطأ اسرائيل أنها
ّ
رك ـ ــزت ع ـلــى ظ ــرف الـ ـح ــزب ،وأهـمـلــت
أصــل اإلع ـتــداء وتــداعـيــاتــه ،وتـحــديـدًا
ف ــي ال ـســاحــة الـلـبـنــانـيــة .ف ـس ــواء كــان
الـحــزب مشغوال أم ال ،ليس بإمكانه

«ب ـلــع» اع ـت ــداء إســرائـيـلــي فــي لـبـنــان،
مهما كانت النتائج .إذ انه يدرك جيدًا
أن مــرور اعتداء كهذا بال رد ،سيحفز
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل كـ ــي تـ ـت ــرق ــى درج ـ ـ ـ ــات فــي
اعتداءاتها ،وهو ما ال ُيمكن السماح
به.
مــع ذل ــك ،ال يمكن إن ـكــار أن إســرائـيــل
ّ
تعد للحرب ،وأن وحداتها العسكرية
ال تتوقف عــن التدريبات وامل ـنــاورات
استعدادًا لها .إال أنه ما بني اإلستعداد
لـلـحــرب وال ـحــرب نفسها ،ف ــرق كبير.
ق ــد ي ـكــون اإلس ـت ـع ــداد واإلع ـ ــان عـنــه،
إحدى أهم املقدرات ملنعها ،تماما كما
الـتـهــديــد بــإعــادة لـبـنــان ال ــى «العصر
الـحـجــري» بحسب إســرائ ـيــل .أم ــا من
جـهــة ح ــزب ال ـلــه ،فــإنــه ي ــدرك جـيـدًا أن
السالح الذي ّ
يهدد إسرائيل ويدفعها
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في الساعة  5:30فجرًا ،تعرضت السرية
أ ،وال ـســريــة ج ،م ــن الـكـتـيـبــة  ،51بغتة
لهجوم مدمر من قبل حزب الله استخدم
فـ ـي ــه األسـ ـلـ ـح ــة ال ـخ ـف ـي ـف ــة والـ ـق ــذائ ــف
ال ـصــاروخ ـيــة ع ـلــى اخ ـت ــاف أنــواع ـهــا.
ي ـص ــف أحـ ـ ــد الـ ـجـ ـن ــود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن
ه ــذا االلـتـحــام األول بــالـقــول :إن ــه كمني
جـهـنـمــي ،لـقــد ك ــان مـقــاتـلــو ح ــزب الـلــه
يرموننا بنيران األسلحة الخفيفة من
ال ـط ـب ـقــات الـعـلـيــا م ــن األب ـن ـي ــة .أصـيــب
ثـ ــاثـ ــون جـ ـن ــدي ــا مـ ــن الـ ـس ــري ــة ج ،أي
ثـلــث ع ــدد ال ـج ـنــود ،كـمــا أص ـيــب أيضًا
ّ
السرية ،الرائد روي كالين.
نائب قائد
باإلضافة لخمس إصابات في صفوف
السرية أ ،.وعندما اشتد وطيس املعركة،
تمكنت مـجـمــوعــات مــن مقاتلي حــزب
الله من تطويق عناصر السريتني ،وفي
الوقت الــذي استمر عناصر السريتني
فــي مقاومة الهجوم العنيف ،اندفعت
سرايا أخرى من الكتيبة  51للمساعدة
عـلــى إج ــاء الـجــرحــى والـقـتـلــى .يصف

أح ـ ــد شـ ـه ــود الـ ـعـ ـي ــان الـ ـف ــوض ــى ال ـتــي
ً
عـمــت مـقــر ق ـي ــادة لـ ــواء غ ــوالن ــي قــائــا:
سـ ــاد االن ـف ـع ــال ال ـش ــدي ــد ح ــن وصـلــت
أخـبــار املـعــركــة الطاحنة وارت ـفــاع عدد
اإلص ــاب ــات .أخ ــذ ال ـج ـنــود يـتــراكـضــون
جيئة وذهابًا وهــم يحملون الخرائط،
وبـ ــدأ ال ـض ـبــاط يــزع ـقــون ف ــي الـهــواتــف
الخلوية املشفرة لتنسيق أعمال إجالء
الجرحى .ثم خرج العميد غال هيرتش
م ــن م ــرك ــز الـ ـقـ ـي ــادة إلعـ ـ ــام حــالــوتــس
بــال ـت ـطــورات .ق ــال ل ــه :إن املــروح ـيــات ال
تتمكن مــن الـهـبــوط فــاملـعــركــة ضــاريــة.
استغرق إجــاء الجرحى الليل بكامله،
وك ــان ــت الـحـصـيـلــة اإلج ـمــال ـيــة  9قتلى
وأكثر من  27جريحًا.

الليطاني :آخر معارك الوعي
في الخامس من آب ،كان عدد الجنود
اإلسرائيليني املحتشدين على الحدود
يقارب العشرة آالف جندي من القوات
النظامية واالحتياطية على حد سواء.

كنا في وادي
السلوقي هدفًا
للتدريب على الرماية
لمقاتلي حزب الله
القائد المسكون
بشخصية شارون
انتهى متلقيًا
اتهامات بارتكاب
اإلخفاقات

ف ــي ق ـي ــادة مـنـطـقــة ال ـش ـم ــال ،ك ــان ثمة
سؤال يراود عودي آدامز ،قائد القطاع
الشمالي في الجيش اإلسرائيلي :ماذا
بعد؟ لم يكن الهدف التالي للعمليات
م ـح ــددًا ب ــدق ــة .ف ــي ال ــواق ــع ،ك ــان بــاديــا
ل ـق ـيــادة املـنـطـقــة أن ال ـق ــوات ال ـبـ ّ
ـريــة لم
ت ـت ـم ـك ــن ،وح ـ ـتـ ــى مـ ــع مـ ـ ـ ــرور كـ ــل تـلــك
األيـ ــام واألس ــاب ـي ــع ،م ــن تـحـقـيــق شــيء
ُيذكر .كان التقدم موضعيًا ومقتصرًا
على بضعة أمـيــال ال تتجاوز األربعة
بأحسن تقدير ،تقارير االستخبارات
خلت ،هي األخرى ،من أي إشارة تنبئ
بهزيمة موشكة لحزب الله.
صبيحة الثامن من آب ،كان عدد القتلى
اإلسرائيليني من الجنود املشاركني قد
فاق الواحد والستني جنديًا .لقد وصل
القلق في بعض األوس ــاط السياسية،
ف ــي ذل ــك الـ ـي ــوم ،ألع ـل ــى م ــدارج ــه .كــان
سير املـعــارك آخ ـذًا فــي التباطؤ ،فيما
بـ ــدت األوس ـ ـ ــاط ال ـع ـل ـيــا ف ــي املــؤس ـســة
العسكرية غير واثقة بشخص رئيس
ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ــان ووزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع .قبيل
اجتماع مجلس األمن في الحادي عشر
من آب ،لم يكن أمام رئيس الوزراء غير
املضي بخطة هجوم خاطفة ،ينجزها
ال ـج ـي ــش ب ـغ ـض ــون  48س ــاع ــة .كــانــت
الفكرة هذه احد مقترحات وزير الدفاع
ال ـســابــق ،شـ ــاؤول م ــوف ــاز ،وذاك مــا لم
يرق وزير الدفاع حينها ،بيرتس ،الذي
رفض الخطة ّ
بشدة.
صـبـيـحــة الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن آب ومــع
إق ــرار مجلس األم ــن بــاإلج ـمــاع الـقــرار
ال ــرق ــم  ،1701أم ـ ــر ب ـي ــرت ــس بـتـطـبـيــق
س ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ح ـ ــال ـ ــوت ـ ــس بـ ـ ـ ــاإلغـ ـ ـ ــارات
السريعة واملــوضـعـيــة ،لكن هــذه املــرة،
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـف ــرق ب ـ ــدل ال ـك ـتــائــب
ُ
واأللوية .كان املراد من العملية اظهار
ص ــورة مــن لــه الكلمة الـفـصــل لـكــل من
ح ــزب ال ـلــه وال ـع ــال ــم .ظ ـه ـيــرة ال ـحــادي
عشر من آب بــدأت الفرقة االحتياطية
املـحـمــولــة ج ـوًا بـقـيــادة آي ــال آيــزنـبــرغ،

ً
بــالـتـحــرك ش ـمــاال بــاتـجــاه دب ــل وقــانــا.
في اآلن عينه ،كانت الفرقة  ،91التابعة
لـلـعـمـيــد غ ــال ه ـيــرتــش ت ـشــق طريقها
باتجاه الساحل ،مبتعدة غربًا عن بنت
ج ـب ـيــل .ي ـصــف م ــات مــاث ـيــوز العملية
بــالـفــوضــويــة .وأسـ ــوة بـمـثـيــاتـهــا من
ال ـع ـم ـل ـيــات ف ــي ب ـن ــت ج ـب ـيــل ومـ ـ ــارون
ال ـ ـ ــرأس ،بـ ــدا الـ ـت ــردد وع ـ ــدم وال ـض ــوح
سمة بارزة في أمر عمليات هذه املهمة
بحسب فينوغراد .زاد اإلرب ــاك واطــرد
ُبعيد الظهيرة ذاك اليوم ،عندما آوت
سريتان من سرايا آيزنبرغ إلى منازل
ق ــري ــة دبـ ــل ال ـج ـن ــوب ـي ــة .ف ـف ــي ال ـســاعــة
الثانية ظـهـرًا ،وبعيدًا عــن أعــن قــوات
الرصد ،تمكن بضعة من مقاتلي حزب
ال ـلــه م ــن إط ــاق ص ــاروخ ــن مـضــاديــن
ل ـل ــدروع عـلــى مـبـنــى ك ــان قــد تموضع
فـيــه مــا يــزيــد عـلــى خمسني مــن جنود
االحـتـيــاط ،أصــاب الـصــاروخــان املنزل
إصــابــة مـبــاشــرة ،مــا أدى ملقتل تسعة
جنود وجرح ما يزيد على الثالثني.
إلــى الشمال الشرقي مــن موقع الفرقة
 ،91كانت الفرقة  162التابعة للعميد
ّ
غي تسور تشن هجومها نحو القنطرة
والـغـنــدوريــة .كــان تـســور ،وعـلــى مدى
أسـبــوع وأكـثــر ،قــد أعــد الـعـ ّـدة القتحام
الغندورية باعتبارها نقطة أساسية
في انطالق عمليات ما وراء الليطاني.
وفــي محاولة لتأمني غـطــاء للدبابات
وتطهير املرتفعات املشرفة على وادي
ً
ال ـس ـل ــوق ــي ،ن ـف ــذت ال ـف ــرق ــة  162إن ـ ــزاال
جويًا بواسطة عناصر من لواء ناحال.
هبط املظليون ليل ال ـحــادي عشر من
آب ع ـن ــد أط ـ ـ ــراف ف ـ ــرون وال ـغ ـن ــدوري ــة
ُ
دون أي مقاومة تذكر .صبيحة الثاني
ّ
عشر من آب ،أبلغ املظليون القيادة أن
املنطقة باتت آمـنــة .فــور تبلغ القيادة
ب ــدأت  24دبــابــة مــن ال ـلــواء  401عبور
وادي السلوقي.
مع تقدمها بدا أن ثمة شيئا مريبا قد
بــدأ بالظهور ،ثمة مبنى منهار يسد
طريق العبور إلــى ال ــوادي وهــو مــا لم
تكن قيادة اللواء على علم به .وبينما
ك ــان طــاقــم ال ــدب ــاب ــة األول ـ ــى ف ــي الــرتــل
يبحث عــن نقطة أخــرى للعبورّ ،
دوت
عـبــوة ناسفة ،وشــاهــد بعض الجنود
وميضًا لصاروخ مضاد للدروع يتجه
ن ـح ــوه ــم .اس ـت ـه ــدف ال ـ ـصـ ــاروخ األول
دبابة امليركافا الخاصة بقائد السرية
فقتله على الفور مع كافة أفراد الطاقم.
وخالل ثوان انهمر سيل من الصواريخ
املـضــادة للدبابات على الــرتــل .يصف
أحـ ـ ــد جـ ـن ــود الـ ـط ــواق ــم الـ ـهـ ـج ــوم بـمــا
يـشـبــه جـحـيــم ج ـه ـنــم .ي ـق ــول آخ ــر لقد
كـ ـن ــا ه ــدف ــا لـ ـلـ ـت ــدري ــب عـ ـل ــى ال ــرم ــاي ــة
ملـقــاتـلــي ح ــزب الـلــه الــذيــن خــرجــوا من
تـحــت األرض وم ــن امل ـن ــازل ،وم ــن وراء
األشجار .عندما انتهى الكمني ،كانت
احدى عشرة دبابة ميركافا  ،4من بني
الدبابات األربع والعشرين قد أصيبت
بــالـصــواريــخ امل ـضــادة لـلــدبــابــات .قتل
ثمانية جـنــود مــن الـطــواقــم املـشــاركــة،
إضــافــة ألربـعــة جـنــود مــن امل ـشــاة .كما
أصيب كل من قائد الكتيبة ومساعده
بــإصــابــات بالغة ،ولــم يستطع املعني

سياسة

باإلشارة تحديد عدد الجرحى الفعلي
ـ نظرًا لحجمه الكبير ـ في ظل كل تلك
الفوضى امليدانية.
إلـ ــى ال ـش ـم ــال م ــن م ــوق ــع ال ـف ــرق ــة 162
العاملة تحت قيادة تسور ،كانت فرقة
االحتياط ّ
املدرعة التابعة للعميد إيرز
تـســوكــرمــان ـ ـ املـقــرب مــن قــائــد املنطقة
الشمالية ــ ،قد بدأت بهجومها ناحية
الـخـيــام ـ ـ مــرجـعـيــون .ك ــان تسوكرمان
م ـس ـكــونــا بـشـخـصـيــة ش ـ ــارون وحــاملــا
ب ـ ــإثـ ـ ـب ـ ــات ج ـ ـ ـ ــدارت ـ ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ـ ــو ال ــوحـ ـي ــد
ال ـخ ــائ ــض أع ـن ــف امل ــواج ـه ــات م ــن بني
قادة الفرق ،فترة قيادته للواء غوالني
ووح ـ ـ ــدة إي ـ ـغـ ــوزُ .ب ـع ـي ــد الـ ـح ــرب كـتــب
ي ــوءاف لـيـمــور ،وعــوفــر شـيـلــح ،كتابًا
ّ
ضمناه تفاصيل تروى عن هذا الرجل.
ظل تسوكرمان يعد الخرائط ويسعى
جاهدًا القناع قيادة األركــان بضرورة
توغله وفرقته في األراضــي اللبنانية
املـتــاخـمــة ل ـســوريــا .هــو لــم يعتبر بما
وقــع أمــام مــرأى من عينيه في التاسع
من آب ،عندما دخــل لــواء املشاة ووقع
في كمني محكم عند مسافة لم تتجاوز
ال ـن ـص ــف ك ـي ـلــوم ـتــر م ــن م ـق ــر ق ـي ــادت ــه.
لـقــد واص ــل إي ــرز تـعـلـيـمــاتــه الـقــاضـيــة
بــاملـضــي بــاملـهـمــة .وم ــع ح ـلــول الـظــام
في التاسع من آب ،بدأت قواته املدرعة
الـ ـتـ ـح ــرك ب ــاتـ ـج ــاه م ــرجـ ـعـ ـي ــون .ك ــان
يفترض بالكتيبة األولى الوصول إلى
املدينة ودخــولـهــا بشكل سهمي ،لكن
الكتيبة نفذت حركة غريبة تمثلت في
الــذهــاب واإلي ــاب ،مــا أسهم فــي ازديــاد
املخاوف.
فجر الخميس في  10آب دخلت القوة
املـ ــدرعـ ــة م ــدي ـن ــة م ــرج ـع ـي ــون .ل ــم يـكــن
فــي املــديـنــة غير قــوة صغيرة ج ـدًا من
امل ـقــاومــة ،جــابـهــت الــرتــل بـقــذائــف األر
ّ
بــي جــي وبــالـعـبــوات الـنــاسـفــة املعلقة
على جدران البيوت بارتفاع الدبابات.
ُ
لــم تــوقــع الـعـبــوات تلك إصــابــات تذكر
فــي صـفــوف ال ـقــوة املـتـقــدمــة .لـكــن هــذا
االص ـ ـ ـطـ ـ ــدام أح ـ ـ ــدث ح ــال ــة مـ ــن ال ـف ــزع
واالرتباك في صفوف ضباط القيادة.
هناك عــدة رواي ــات ملــا جــرى بعد ذلــك،
غ ـي ــر ان ـ ــه م ــن الـ ــواضـ ــح ان ق ـس ـمــا مــن
الكتيبة األمامية انسحب في حالة من
الذعر باتجاه األراضي اإلسرائيلية.
ح ــة إلـ ــى الـ ـي ــوم طبيعة
ال ت ـب ــدو واضـ ـ ُ
املـ ـهـ ـم ــات الـ ـت ــي أنـ ـيـ ـط ــت ب ـف ــرق ــة إيـ ــرز
تسوكرمان ،لكن اتهامات ّ
جمة وجهت
ل ـلــرجــل ُب ـع ـيــد ان ـت ـهــاء الـ ـح ــرب .بعض
التحقيقات أشــارت لسوء أداء وحدات
ال ــدب ــاب ــات الـتــابـعــة ل ــه ،ت ـقــاريــر أخ ــرى
ذك ــرت أن ثـمــة اخـفــاقــات ع ــدة ارتكبها
قائد الفرقة أيضًا.
قد يكون من لــزام ِس َير الـحــروب إيــراد
ب ـع ــض م ــن م ـفــاع ـيــل ت ـب ـعــات ـهــا عـشـيــة
انـتـهــائـهــا ،ك ــأي ح ــرب ،لكني ولقناعة
سأكتفي بــإيــراد ه ــذا ال ـقــدر .لــن يكون
صـبــاح الــرابــع عشر مــن آب  ،2006من
شأن «حرب تموز» وتفاصيلها .فلذاك
الـ ـي ــوم شـ ــأن آخـ ـ ــر ،ف ــي م ــوع ــد م ــرج ــأ،
فــي حـكــايــة سـتـبـتــدئ يــومــا ،كـمــا وكــل
ح ـك ــاي ــات ال ـن ـصــر ب ــ»ص ـب ـي ـحــة ال ــراب ــع
عشر من آب».

الله؟
الـ ــى الـ ـح ــرب ،ه ــو ن ـف ـســه ال ـ ــذي يمنع
تــرجـمــة حــافــزيــة إســرائـيــل ال ــى أفـعــال
عدائية واسعة.
تنشب ال ـحــرب ،إال أن
حـتــى اآلن لــم ُ
حــالــة الــاقـتــال خــرقــت فــي السنوات
املاضية ،بل وكادت تتسبب بحرب،
تؤكد اسرائيل ،أن أيا من طرفيها ال
يريدها .نعم خرقت إسرائيل قواعد
اإلشـ ـتـ ـب ــاك ،وت ـح ــدي ـدًا ف ــي ال ـســاحــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،وب ـ ـقـ ــدر أق ـ ــل وم ـ ـحـ ــدود،
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وهـ ـ ــذا ال ـ ـخـ ــرق لـ ــم يـكــن
تــوطـئــة لـشــن ال ـحــرب امل ــوع ــودة ،بل
فــرصــة وج ــدت إســرائـيــل أنـهــا باتت
ســانـحــة لـتـغـيـيــر ق ــواع ــد االش ـت ـبــاك،
واإلس ـت ـف ــادة مــن ظ ــرف «ان ـض ـغــاط»
الحزب ،لضرب قافلة هنا أو هناك،
قـ ـي ــل إنـ ـه ــا ت ـن ـق ــل س ــاح ــا «ك ــاسـ ـرًا

للتوازن» الى الحزب في لبنان.
ل ـك ــن م ــا ه ــي الـ ـق ــاع ــدة ،ال ـت ــي حـكـمــت
وما زالــت ،أفعال إسرائيل في سوريا
ول ـب ـن ــان؟ ي ـم ـكــن اخ ـت ـص ــار ذلـ ــك على
النحو اآلتــي :تندفع إسرائيل الــى كل
عـمــل ع ــدوان ــي ال ت ــرى أن ــه ي ــؤدي الــى
حرب أو ما يقود اليها .كما تمتنع عن
شـ ّـن إعـتــداء تــرى أنــه يتسبب بـ ّ
ـرد من
الـحــزب ،مــن شــأنــه أن يــدحــرج ال ــردود
الــى ح ــرب .لكن مــا هــو اإلع ـتــداء الــذي
ي ـقــود ال ــى رد ،وم ــن ثــم تــدحــرجــا الــى
مواجهة واسعة؟ هذه هي املسألة التي
تسميها اإلسـتـخـبــارات اإلسرائيلية
الخطأ في تقدير موقف الطرف اآلخر.
ُ
مع ذلك يبقى السؤال قائما :هل تقبل
«الحرب املقبلة»؟ اإلجابة معقدة .وقد
ي ـكــون ل ـلــوضــع ف ــي س ــوري ــا وم ــآالت ــه،

النظرية الجديدة
في إسرائيل قائمة
على خوض الحرب
لتأجيل الحرب اآلتية

دور أساسي في تحديد إقبال الحرب
من إمتناعها .إال إنه من شبه املؤكد أن
كثيرًا مــن السيناريوهات املفترضة،
تــزيــد م ــن حــافــزيــة إس ــرائ ـي ــل ،رغ ــم أن
زي ـ ـ ــادة ال ـح ــاف ــزي ــة ن ـف ـس ـهــا ،ال تـكـفــي
لـلـقــول ب ــأن ال ـحــرب واق ـعــة ال مـحــالــة،

ذلك أن السؤال اإلبتدائي :متى تنشب
الحرب؟ سيكون أيضا مرتبطًا بسؤال
آخ ـ ــر :ه ــل ب ـم ـق ــدور الـ ـح ــرب إج ـت ـثــاث
تهديد الحزب؟
من هنا تجدر العودة إلى ِعبر ،2006
اذ أثبت الـعــدوان إلسرائيل أن العمل
الـعـسـكــري وح ــده ال يـنـهــي الـتـهــديــد،
بــل يـحــد مـنــه مــؤقـتــا ،بــانـتـظــار إع ــادة
ترميمه وزيــادتــه على نحو أكبر كما
حــدث بعد ال ـعــدوان .ومــن هنا جــاءت
ال ـن ـظ ــري ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
الـ ـج ــدي ــدة« :املـ ـع ــرك ــة ب ــن الـ ـح ــروب»
والـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر ف ـ ــي م ـع ـن ــى الـ ـنـ ـص ــر فــي
الحرب من هزم العدو وفــرض اإلرادة
السياسية عليه ،الى العمل على منع
الـ ـح ــرب وتــأج ـي ـل ـهــا ،وإال فـخــوضـهــا
بهدف واح ــد :تحقيق إنـجــاز ميداني

مــن شــأنــه أن يــؤجــل ال ـحــرب األخ ــرى.
ومعنى هذه النظرية أن خوض الحرب
يرمي الــى تأجيل الحرب التي تليها
فترة أطول ،لتعذر هزم العدو أساسًا.
أما مفهوم اإلنكسار والهزيمة ،فبات
من املاضي.
الحرب بمفهومها التقليدي قد تنشب
وق ــد ال ت ـن ـشــب .إال أن ال ـح ــرب قــائـمــة
بــالـفـعــل وإن بــأســالـيــب اخـ ــرى ،وهــي
أساليب قد تؤدي بذاتها الى الحرب.
توجد جملة مــن الـتـطــورات ،وخاصة
ف ــي س ــوري ــا ،ق ــد ت ــدف ــع ال ـط ــرف ــن الــى
حدود املواجهة ،وال سيما إن كان لدى
اســرائ ـيــل تـقــديــر اس ـت ـخ ـبــاري خــاطــئ
بـ ـش ــأن م ــوق ــف الـ ـ ـح ـ ــزب .واذا ك ــان ــت
«الحرب املقبلة» مؤجلة ،كما يبدو ،إال
أن الوقوع فيها غير ممتنع باملطلق.
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مجتمع وإقتصاد

تقرير ستنفق المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات «إيدال»  21مليار ليرة لدعم التصدير البحري من خالل برنامج
ّ
ّ
والتجار وشركات الشحن،
المصدرين
«الجسر البحري للصادرات اللبنانية» الذي يمتد لسبعة ّ أشهر .المبلغ أثار لعاب
فأصبح كل منهم يريد أن يكون محور آليات الدعم عله «ينهب» ّ
حصة أكبر ...كل ذلك يحصل فيما «إيدال » تنتظر
تحويل األموال من وزارة المال!

ُ
دعم التصدير البحري يثير لعاب التجار
محمد وهبة
قـ ـب ــل يـ ــومـ ــن ،كـ ـش ــف رئ ـ ـيـ ــس مـجـلــس
اإلدارة املــديــر الـعــام فــي «إيـ ــدال» نبيل
ع ـي ـتــانــي ،ع ــن ص ـ ــدور امل ــرس ــوم 2156
ال ــذي يـمـنــح «إي ـ ــدال» سـلـفــة بقيمة 21
مليار ليرة إلنفاقها على دعم التصدير
ال ـب ـحــري .امل ــرس ــوم ال ـص ــادر ب ـقــرار عن
مجلس ال ــوزراء ،يــأتــي بعد أكـثــر مــن 5
أشهر على إغــاق املعابر الـبـ ّـريــة التي
تــربــط ل ـب ـنــان بـ ــدول الـخـلـيــج وال ـع ــراق
واألردن بــواسـطــة األراضـ ــي الـســوريــة،
أي معبر «نصيب» ال ــذي يــربــط لبنان
وس ــوري ــا ب ـ ـ ــاألردن ،وال ـ ــذي ت ـم ـ ّـر عـبــره
تجارة لبنان مع دول الخليج ،ومعبر
«الوليد» الذي يربط لبنان ّبرًا بالعراق
عن طريق سوريا.
شروط االستفادة
وق ــد ح ـ ّـدد عيتاني ش ــروط االسـتـفــادة
مــن الــدعــم على النحو اآلت ــي :أن تنقل
ّ
املحملة باملنتجات اللبنانية
الشاحنة
ّ
امل ـن ـشــأ بــواس ـطــة ع ــب ــارات «رورو» أو
ّ
«روروبـ ــاكـ ــس» عـلــى خ ــط نـقــل منتظم
ب ــن امل ــوان ــئ ال ـل ـب ـنــان ـيــة وبـ ــن مــرفــأي
ضبا في السعودية والعقبة في االردن،
وأن تكون شركات التصدير والشحن
مقبولة من «إيدال».
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن ك ــل ش ــاح ـن ــة مـحـ ّـمـلــة
باملنتجات اللبنانية تسلك هذا املسار،
ُ
ســت ـم ـنــح دع ـم ــا مــال ـيــا ي ــدف ــع م ـبــاشــرة
ّ
لـشــركــات الـشـحــن .لــم تـحــدد بعد قيمة
ال ــدع ــم الـ ــذي سـيــدفــع ع ــن ك ــل شــاحـنــة،
لكنه ال يتجاوز  1300دوالر نظرًا إلى
قيمة املبلغ اإلجمالي املخصص للدعم
بـمــا ي ــوازي  21مـلـيــار ل ـيــرة ،وللمعدل
الــوس ـطــي ل ـعــدد ال ـشــاح ـنــات امل ـصــدرة
يوميًا الـبــالــغ  53شاحنة ( 37شاحنة
محملة بمنتجات زراعية و 15محملة
بمنتجات صناعية).
وال ّ
شك أن التدقيق في منشأ املنتجات
أمـ ــر أس ــاس ــي ل ــاس ـت ـف ــادة ،ويـنـسـحــب
األم ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ب ـ ـلـ ــوغ الـ ـش ــاحـ ـن ــة امل ــرف ــأ
امل ـق ـصــود سـ ــواء ف ــي الـعـقـبــة أو ضـبــا.
وبحسب عيتاني ،فــإنــه سيتم تكليف
شــركــات خــاصــة ملــراقـبــة ه ــذه العملية
مــن أرض املــزرعــة حـتــى أرض الـعـ ّـبــارة
أو ال ـبــاخــرة ،وسـيـجــرى إع ــداد تقارير
تفصيلية عن عمليات التصدير وعدد
الشاحنات ونوع البضاعة وسواها.
فساد الدعم
رغم ذلك ،تبقى هذه اآللية ،كغيرها من
آل ـيــات ال ــدع ــم ،عــرضــة ألك ـثــر مــن خــرق.
فـمــن هــي الـجـهــة ال ـتــي ستحصل على

مال الدعم؟ هل هم املصدرون والتجار
أم شــركــات الـشـحــن ووكـ ــاء الـبــواخــر؟
وهل هناك ضرورة قصوى لهذا الدعم؟
في ضوء املعطيات التي ّقدمها عيتاني
ّ
يتبي أن املـصــدريــن ب ــدأوا ينسجمون
مـ ــع الـ ــوضـ ــع الـ ـج ــدي ــد ،أي مـ ــع إغـ ــاق
املـعــابــر الـبــريــة .لـهــذا الـسـبــب تراجعت
قيمة الصادرات الزراعية بنسبة %35
ف ـق ــط خـ ــال ال ـش ـه ــري ــن ال ـل ــذي ــن أعـقـبــا
إغــاق املعابر البرية (أيــار وحــزيــران)،
ثم ّ
تبي خالل الفصل الثاني من السنة،
أن التصدير الجوي ارتفع بنسبة ،%87
فيما بلغت نسبة الــزيــادة عبر البحر
 .%328هــذا يعني أن املصدرين كانوا
في أول شهرين تحت الصدمة ،لكنهم
تأقلموا مع وسائل التصدير املتاحة،
أي الـ ـتـ ـص ــدي ــر بـ ــواس ـ ـطـ ــة ال ـ ـطـ ــائـ ــرات
والتصدير البحري بواسطة الحاويات
(الكونتينرات املحملة بالبضائع والتي
تشحن بواسطة بواخر الشحن العادية
وهـ ــي مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـش ـحــن بــواس ـطــة
عبارات رورو أو رورباكس التي تنقل
ال ـش ــاح ـن ــات امل ـح ـم ـلــة بــال ـب ـضــائــع مــع
سائقيها أو ينتقل سائقوها بواسطة
الجول ملالقاتها) .هذه املعطيات تثير
ال ـت ـســاؤالت عــن املنفعة الـتــي ستخدم
اقتصاد لبنان من هــذا الدعم طاملا أن
املصدرين لديهم القدرة على التصدير
الـ ـبـ ـح ــري وال ـ ـج ـ ـ ّـوي وسـ ـ ـ ــداد األك ـ ــاف
املــرتـفـعــة مـقــارنــة مــع أك ــاف التصدير
البري.
ك ــذل ــك ي ـب ــدو واضـ ـح ــا أن ب ـعــض كـبــار
ً
املصدرين الذين يسيطرون أصال على
صغار املزارعني ويشترون محاصيلهم
بأسعار بخسة ،سيعملون أيضًا على
االستحواذ على مبالغ الدعم لوحدهم.
وب ـح ـســب م ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،ف ــإن كـبــار
املصدرين طالبوا ،خــال االجتماعات
املـ ـخـ ـصـ ـص ــة ل ـ ـ ـ ــدرس دع ـ ـ ــم ال ـت ـص ــدي ــر
الـبـحــري وآل ـيــاتــه ،ب ــأن يـحـصـلــوا على
ً
مبالغ الدعم مباشرة في جيوبهم بدال
م ــن أن تــدفــع ل ـشــركــات ال ـش ـحــن .ولـكــن
بعد إصــرار إيــدال على أن تدفع مبالغ
الدعم لشركات الشحن ،بــدأوا يجرون
مفاوضات مع أصحاب هذه الشركات
للحصول عـلــى ع ـمــوالت مـقــابــل عقود
التصدير التي تشمل منتجات صغار
امل ــزارع ــن أيـضــا املسيطر عليهم .لكن
امل ـش ـك ـل ــة أيـ ـض ــا أن شـ ــركـ ــات ال ـش ـحــن
ستسعى هــي أيـضــا السـتـغــال مبالغ
ال ــدع ــم م ــن أج ــل ف ــرض أس ـعــارهــا على
ال ـش ـحــن ،إذ لــن ي ـكــون أم ــام املـصــدريــن
س ـ ــوى االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن م ـب ــال ــغ ال ــدع ــم
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ولــو فــرض عليهم األم ــر تقاسمها مع
شركات الشحن!
ّ
مشجعة
تجارب غير
هـ ـ ــذا ي ـع ـن ــي أن أمـ ـ ـ ــام «إيـ ـ ـ ـ ـ ــدال» ت ـح ـ ٍّـد
لـ ــال ـ ـت ـ ـفـ ــاف ع ـ ـلـ ــى أالعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــب ال ـ ـت ـ ـجـ ــار
والـ ـش ــرك ــات ال ـس ــاع ــن إلـ ــى ال ـن ـهــب من
امل ـ ــال الـ ـع ــام .م ـه ـمــة ع ـي ـتــانــي ل ـت ـجــاوز
الـهــدر والفساد تبدو شبه مستحيلة.
التجارب السابقة في مجال الدعم هي
مــؤشــر فــي هــذا امل ـجــال ،فعندما قـ ّـررت
ال ــدول ــة دع ــم الـخـبــز ال ـعــربــي ،اح ـتــارت
ف ــي آلـ ـي ــات ال ــدع ــم ،ف ـكــانــت ت ــدف ــع م ـ ّـرة
ل ــأف ــران م ـبــاشــرة م ــا ّأدى إل ــى تفريخ
م ـئــات األف ـ ــران ال ـج ــدي ــدة ،ث ــم قـ ـ ّـررت أن
تدفع الــدعــم مباشرة للمطاحن ،إال أن

الدعم يثير
المخاوف من سعي
الشركات والتجار
إلى نهب المال العام

ه ــذه األخ ـي ــرة نـفـخــت ح ـجــم اسـتـهــاك
الـخـبــز ال ـعــربــي بــال ـت ـعــاون م ــع األف ــران
امل ـح ـظ ـيــة ،وع ـم ــدت إل ــى ب ـيــع الـكـمـيــات
اإلضافية املخصصة للطحني املدعوم
ملنتجات أخــرى مثل الخبز االفرنجي
والحلويات واملناقيش وغيرها بأرباح
هائلة.
وفـ ــي ح ــال ــة دعـ ــم ال ـت ـصــديــر ال ــزراع ــي،
ال ش ـ ـ ّـك ب ـ ــأن إثـ ـب ــات م ـن ـشــأ امل ـن ـت ـجــات
أم ـ ــر أسـ ــاسـ ــي مل ـع ــرف ــة ح ـج ــم الـ ـس ــوق،
وخ ـصــوصــا أن األمـ ــر ل ـيــس ثــاب ـتــا ألن
امل ـح ــاص ـي ــل ال ــزراعـ ـي ــة غ ـي ــر م ـتــوق ـعــة.
وبحسب املصادر ،فإن هناك كثيرًا من
حـ ــاالت ال ـغــش ال ـتــي شـهــدتـهــا ال ـســوق
وت ـبـ ّـن فـيـهــا وج ــود مـنـتـجــات زراع ـيــة

ُ
لم يأخذ المواد في  LIUوطلب منه دفع ثمنها

تقرير

محمد ملص
تقدم «جو» (اسم مستعار) ،الطالب
فـ ــي ك ـل ـي ــة ال ـص ـي ــدل ــة فـ ــي ال ـجــام ـعــة
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ( )LIUفــي
ـواد
ط ــرابـ ـل ــس ،ب ـط ـل ــب ل ـت ـس ـج ـيــل مـ ـ ّ
ف ــي خـ ــال ال ـف ـص ــل ال ـص ـي ـف ــي ،لـكــنــه
عـ ــاد ب ـع ــد س ــاع ـت ــن وس ـح ــب اس ـمــه
م ــن الئ ـح ــة الـتـسـجـيــل ع ـبــر حـســابــه
الـخــاص على مــوقــع الجامعة على
شـبـكــة اإلن ـتــرنــت ،ل ـكــون امـتـحــانــات
املــواد التي اختارها ستجري خالل
شهر رمضان املاضي.
ّ
ومــع ذل ــك ،فــوجــئ ال ـشــاب ب ــأن عليه

دفــع مبلغ  250دوالرًا أمـيــركـيــا ،من
دون تقديم أي شرح تفصيلي بشأن
ال ـخ ــدم ــة امل ـق ــدم ــة ل ــه م ــن ال ـجــام ـعــة
م ـقــابــل ه ــذا امل ـب ـل ــغ .ه ــذا األمـ ــر دفــع
بـ ــوالـ ــدة ال ـط ــال ــب إلـ ــى ال ـت ــوج ــه إل ــى
مـبـنــى ال ـجــام ـعــة ،وال ـط ـلــب م ــن أحــد
املــوظـفــن هـنــاك مقابلة املــديــر ،لكن
األخ ـي ــر ام ـت ـنــع ع ــن ال ـت ـحــدث إلـيـهــا،
وأح ــال ـه ــا ال ــى م ـســؤولــة املـحــاسـبــة،
ّ
الـتــي أكــدت لـلــوالــدة أن املبلغ ترتب
عـ ـل ــى جـ ــو بـ ـع ــدم ــا طـ ـل ــب ت ـس ـج ـي ـلــه
ضـ ـم ــن ع ـ ـ ــداد ال ـ ـطـ ــاب فـ ــي ال ـف ـصــل
ّ
ال ـص ـي ـف ــي .ه ـن ــا ّ
ردت الـ ــوالـ ــدة ب ــأن
ابنها لم يستفد من أي خدمة مقابل

دفعه املبلغ ،فكان جــواب املسؤولة:
«هكذا ينص قانون الجامعة».
وع ـن ــدم ــا رفـ ـض ــت األم دفـ ــع امل ـب ـلــغ،
لـ ـج ــأت املـ ـس ــؤول ــة إلـ ــى م ـســاوم ـت ـهــا
عـبــر خـفــض الـقـيـمــة ال ــى  100دوالر
أم ـي ــرك ــي ب ـع ــد الـ ـت ــواص ــل م ــع مــديــر
ّ
الفرع ،غير أن والدة جو بقيت على
م ــوق ـف ـه ــا ،م ــا حـ ــدا ب ــامل ـس ــؤول ــة إل ــى
تقديم عرض يقضي بتقسيط املبلغ
إلــى  20دوالرًا شهريًا ،أمــا الــوالــدة،
ف ــامـ ـتـ ـنـ ـع ــت ع ـ ــن دف ـ ـ ــع ول ـ ـ ــو دوالرًا
واحدًا.
«ج ــو» لـيــس ال ـطــالــب الــوح ـيــد الــذي
حصلت معه هذه الحادثة ،إذ تبني

خطأ تقني في
تسجيل قيمة المادة
عبر الموقع االلكتروني
ّ
أنـ ـه ــا واجـ ـه ــت أك ـث ــر م ــن  15طــالـبــا
سحبوا تسجيلهم مــن املــواد وبقي
املبلغ مستحقًا عليهم.

ل ـكــن أي ــا م ــن هـ ــؤالء ل ــم ي ـجــرؤ على
الـتـحــرك لالستفسار عــن املــوضــوع،
ما عدا «جو» ،الذي يسأل عن سبب
الـفــوارق الشاسعة في األقساط بني
اخـ ـتـ ـص ــاص ال ـص ـي ــدل ــة وغ ـ ـيـ ــره مــن
االختصاصات العلمية األخرى مثل
البيولوجيا والـكـيـمـيــاء والكيمياء
الـحـيــاتـيــة ،ك ــأن يــدفــع طــالــب السنة
األول ـ ــى ف ــي كـلـيــة ال ـص ـيــدلــة  8آالف
دوالر أميركي ،مقابل  4آالف دوالر
لباقي االختصاصات العلمية.
وف ــي ات ـصــال مــع ف ــرع الـجــامـعــة في
منطقة ضهر العني بطرابلس ،يؤكد
أحــد املوظفني أن مدير الفرع أحمد
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مجتمع وإقتصاد

تقرير

المحافظ للطرابلسيينّ :
احملوا السالح وامنعوا النفايات!
محافظ الشمال رمزي
نهرا وجد الحل :سأل ما
العمل لوقف تهريب
النفايات الى الشمال،
فأجاب« :أنا ال أستطيع
أن أفعل شيئًا ،إنزلوا أنتم
واحملوا السالح وامنعوا
شاحنات النفايات من
الدخول!»
عبد الكافي الصمد
تــركــت قـضـيــة ال ـن ـفــايــات ال ـتــي ُعـثــر
عليها مــرمـيــة قـبــل أي ــام فــي مدينة
املـيـنــاء ،فــي منطقة بــور خلف فرع
جامعة بيروت العربية في الشمال،
ت ــداع ـي ــات واس ـع ــة خـلـفـهــا ،بـعــدمــا
ّ
تبي أن كــل اإلعـتــراض الــذي أعلنه
نواب املدينة وفاعلياتها وناشطون
بيئيون عــن رفضهم جعل املدينة
م ـك ـ ّـب ــا ل ـن ـف ــاي ــات ب ـ ـيـ ــروت لـ ــم يـجــد
نفعًا ،ألن جهات معينة ومستفيدة
تجاهلت رفــض أهــل طــرابـلــس هذا
األم ـ ــر ،وض ــرب ــت ب ـع ــرض ال ـحــائــط
مواقفهم اإلعتراضية.
فقد كشف شهود عيان لـ»األخبار»
أن الـ ـش ــاحـ ـن ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ــأتـ ــي إل ــى
طـ ـ ــراب ـ ـ ـلـ ـ ــس وم ـ ـ ـنـ ـ ــاطـ ـ ــق شـ ـم ــالـ ـي ــة
أخ ـ ــرى ُم ـح ـ ّـم ـل ــة ب ـن ـف ــاي ــات ب ـي ــروت
وضــواح ـي ـهــا ،فــي ســاعــات مــا بعد
مـ ـنـ ـتـ ـص ــف ال ـ ـل ـ ـيـ ــل تـ ـ ـح ـ ــديـ ـ ـدًا ،فـ ــإن
سـ ّـيــارات ذات زجــاج داكــن تواكبها
من املصدر حتى املكان الــذي تفرغ
ف ـيــه ح ـمــول ـت ـهــا م ــن ال ـن ـف ــاي ــات ،ثــم
ت ـغ ــادر م ــن غ ـيــر أن يـسـتـطـيــع أحــد
منعها ،بـعــدمــا تـبـ ّـن أن الـسـيــارات

غـيــر لـبـنــانـيــة مـثــل الـبـطــاطــا والـبـصــل
تستفيد مــن بــرامــج دعــم التصدير ،إذ
يشتري املـصــدرون اللبنانيون كميات
م ــن املـنـتـجــات م ــن س ــوري ــا ال ـتــي تــأتــي
مـهـ ّـربــة بــأسـعــار بـخـســة ،ثــم يدسونها
بني املنتجات املحلية لزيادة الكميات
املصدرة ولزيادة ّ
حصتهم من برنامج
دعم الصادرات الزراعية.
ّ
ويــأتــي هــذا كــلــه ،فيما ال ت ــزال «إي ــدال»
مـ ـت ــرددة ف ــي ت ـقــديــم أي وعـ ــود تتعلق
بــدفــع مـبــالــغ الــدعــم ألنــه حـتــى الساعة
لم ّ
تحول أي مبالغ إلى حساباتها من
وزارة املـ ــال ،عـلـمــا ب ــأن ل ــدى املــؤسـســة
مبالغ مستحقة عن سنوات سابقة ولم
ّ
تحول إلى حساباتها بعد.

االحــدب موجود خارج البالد ،وهو
ّ
ّ ّ
ل ــم يـكــلــف أحـ ـدًا لـيـنــوب ع ـنــه ،إال أن
ّ
مــوظـفــا اخ ــر يـشــرح ل ـ «األخ ـب ــار» أن
ال ــرس ــم الـ ــذي ي ـتــرتــب ع ـلــى ال ـطــالــب
لــدى تسجيله فــي أي مــادة هــو 100
دوالر أمـيــركــي ،فيما الـ ـ  250دوالرًا
هـ ــو خ ـط ــأ ت ـق ـن ــي ،ي ــرت ـك ـب ــه امل ــوق ــع،
ويعاد ويصحح لــدى ّ
تقدم الطالب
باستفسار عن املبلغ.
ويلفت إلــى أن الجامعة تنظم عند
ب ــداي ــة ك ــل عـ ــام ج ــام ـع ــي م ـحــاضــرة
للطالب عن قانون الجامعة تبلغهم
فيها أنها تستوفي مبلغ  100دوالر
عن كل مادة.

املـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــول ـ ــة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــواك ـ ـ ــب ه ـ ــذه
الشاحنات بداخلها مسلحني.
وأش ــار ه ــؤالء الـشـهــود الـعـيــان إلى
أن ـه ــم الح ـظ ــوا أث ـن ــاء ع ــودت ـه ــم من
بيروت إلى طرابلس خالل الليلتني
املــاض ـي ـتــن أن ش ــاح ـن ــات ن ـفــايــات
تـقــوم بتفريغ حمولتها فــي أماكن
م ـت ـف ــرق ــة ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـط ــري ــق بــن
البترون وطرابلس ،وأن بعض هذه
ً
النفايات يتم حرقها ليال في الهواء
على مسافة غير بعيدة عن البيوت،
وأن س ـي ــارات وأش ـخ ــاص مــرافـقــن
لهذه الشاحنات يقومون بحماية
من يقوم بهذا العمل.
ودف ـ ــع ن ـقــل ن ـف ــاي ــات بـ ـي ــروت بـهــذا
ال ـش ـك ــل إل ـ ــى ط ــرابـ ـل ــس ،وت ـح ــدي ـدًا
مدينة امليناء ،بمواطنني وفاعليات
ع ـ ـ ـ ــدة فـ ـيـ ـه ــا ع ـ ــن س ـ ـ ـ ـ ــؤال وزي ـ ـ ـ ــري
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ف ـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وه ـم ــا
أشـ ـ ـ ــرف ري ـ ـفـ ــي ورشـ ـ ـي ـ ــد دربـ ـ ـ ــاس،
عــن سكوتهما عـلــى مــا يـجــري من
اإلستخفاف بطرابلس وخصوصًا
أن ـه ـم ــا ي ـق ـي ـم ــان فـ ــي املـ ـيـ ـن ــاء عـلــى
مسافة غير بعيدة عــن موقع رمي
ال ـن ـف ــاي ــات؛ وسـ ـ ــؤال ن ـ ــواب املــدي ـنــة
الــذيــن سـبــق لـهــم أن ه ـ ـ ّـددوا بقطع
الـطــريــق وال ـن ــزول لـلـشــارع ملـنــع أي
شاحنة مــن الــدخــول لطرابلسَ ،
لم
ب ـقــوا صــامـتــن عـلــى مــا ي ـجــري من
ّ
إنتهاكات بحق املدينة ويحط من
كرامتها؟
ه ـ ــذا ال ـص ـم ــت ج ـع ــل ن ــاش ـط ــن فــي
«ه ـي ـئــة الـ ـح ــراك األه ـل ــي املـسـتـقــل»
ينفذون إعتصامًا رمزيًا أمام سرايا
ط ــراب ـل ــس «رفـ ـض ــا ل ــرم ــي ن ـفــايــات
املناطق األخرى بشكل عشوائي في
شوارع مدينتي طرابلس وامليناء»،
كما قــال الناشط فــي الهيئة فــوزي
ال ـفــري ،وســط الفـتــات جــرى رفعها
فــي اإلع ـت ـصــام تـعـلــن أن «الـفـيـحــاء

ليست ّ
مكبًا للنفايات».
ل ـ ـكـ ــن مـ ـ ـف ـ ــاج ـ ــأة اإلع ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــام غ ـيــر
املتوقعة كانت بما سمعه وفــد من
املعتصمني ،كــان قد التقى محافظ
ال ـش ـم ــال رمـ ـ ــزي نـ ـه ــرا ف ــي مـكـتـبــه،
ن ــاق ـل ــن م ـطــال ـب ـهــم إلـ ـي ــه ،إذ نـقـلــت
ال ـن ــاش ـط ــة اإلج ـت ـم ــاع ـي ــة ورئ ـي ـســة
«جمعية دنيا للتنمية املستدامة»
ن ــاريـ ـم ــان ال ـش ـم ـعــة ق ـ ــول امل ـحــافــظ
للوفد بعد إعرابهم له عن رفضهم
رمي النفايات في طرابلس وامليناء،
أن «شاحنات النفايات قد غافلتنا
ولــم نستطع منعها ،وقــد أصــدرت
تـعــامـيــم ب ـهــذا ال ـص ــدد ،ول ـكــن قــوى
األمــن الداخلي لم تقم بدورها كما
يجب ،كما أن هذه النفايات ال يمكن
أن نـتــركـهــا فــي مـكــانـهــا ،فنقلناها
إلى مكب نفايات طرابلس».
وملا سأل الوفد املحافظ ،باعتباره
أيـ ـ ـض ـ ــا رئ ـ ـي ـ ـسـ ــا لـ ـبـ ـل ــدي ــة املـ ـيـ ـن ــاء
ّ
بالتكليف بسبب حــل البلدية« :ما
نفعل؟»ّ ،
رد عليهم« :أنا ال أستطيع
أن أفعل شيئًا ،إنزلوا أنتم واحملوا
السالح وامنعوا شاحنات النفايات
من الدخول!».
كــام املـحــافــظ ال ــذي عـ ّـدتــه الشمعة
«تخليا عــن املـســؤولـيــة» ،أوضحت
أن ــه «ن ـفــى ل ـلــوفــد ال ـشــائ ـعــات الـتــي
سرت في طرابلس أمس عن اقتراب
ب ــاخ ــرة م ـحـ ّـم ـلــة ب ــال ـن ـف ــاي ــات ق ــرب
جــزيــرة النخيل وهــي تـحــاول رمي
نفاياتها في مكب نفايات طرابلس
الواقع قرب البحر ،ونشرت صورها
على مــواقــع الـتــواصــل اإلجتماعي،
وأن ّ
صيادين شـ ّـمــوا روائ ــح كريهة
تنبعث مـنـهــا ،بـعــدمــا أف ــاد شهود
ع ـي ــان ب ــأن ـه ــم رأوا ب ــاخ ــرة تـحـ ّـمــل
بالنفايات من بيروت لنقلها بعيدًا،
ون ـخ ـش ــى أن يـ ـك ــون امل ـ ـكـ ــان الـ ــذي
تقصده هو طرابلس».

تقرير

«ال تــراجــع قـبــل االس ـت ـقــالــة» .بهذه
الـ ـعـ ـب ــارة خ ـت ـمــت ح ـم ـلــة #ط ـل ـعــت_
ريحتكم بيانها «العاجل» أول من
أم ــس بـعــد نقلها ع ــددا مــن أكـيــاس
ال ـ ـن ـ ـفـ ــايـ ــات «ال ـ ـ ـ ــى حـ ـي ــث ت ـن ـت ـم ــي،
ال ــى م ـنــزل ال ــوزي ــر امل ـش ـن ــوق» .هــذا
ال ـت ـح ــرك امل ـب ــاش ــر األول لـلـحـمـلــة،
ُيظهر للرأي العام وكأن الحل ألزمة
النفايات والوصول الى مناقصات
شـفــافــة وح ـل ــول بـيـئـيــة بـعـيــدة عن
«ال ـس ـم ـس ــرات الــدن ـي ـئــة وال ـف ـس ــاد»
يبدأ باستقالة وزيــر البيئة محمد
ّ
وتعول الحملة ،املتمسكة
املشنوق،
حتى اليوم بـ «سقف منخفض» ال
يتعدى مرحليا استقالة املشنوق،
وذلك بهدف تحقيق «انتصار ما».
ول ـ ـكـ ــن م ـ ـ ـ ــاذا يـ ـحـ ـق ــق ف ـع ـل ـي ــا ه ــذا
االن ـت ـص ــار «املـ ـعـ ـن ــوي» ع ـلــى أبـعــد
ت ـق ــدي ــر؟ وهـ ــل ف ـع ــا امل ـش ـن ــوق هــو
«املسؤول األول واالخير» عن أزمة
النفايات بحسب مــا يقول أعضاء
في الحملة ؟
سبعة عشر عاما من ادارة مجلس
االنـ ـم ــاء واالعـ ـم ــار مل ـلــف ال ـن ـفــايــات
الـصـلـبــة ف ــي ب ـي ــروت وج ـبــل لبنان
لم تلتفت اليها «طلعت ريحتكم».
ّ
ركـ ـ ـ ـ ـ ــزت الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ع ـ ـلـ ــى «الـ ـحـ ـلـ ـق ــة
األضعف» في مافيا النفايات محمد
املشنوق الذي ّ
عي وزيرا للبيئة في
حكومة تمام سالم ،متجاهلة الدور
املباشر واألساسي ملجلس االنماء

أخبار
الياس عون نقيبًا للمرة الثانية

فــاز الـيــاس عــون بالتزكية بمنصب نقيب
م ـح ــرري ال ـص ـحــافــة الـلـبـنــانـيــة مل ــدة ثــاث
ُ
سـ ـن ــوات ،وان ــت ـخ ــب س ـع ـيــد ن ــاص ــر الــديــن
ملنصب نائب النقيب .وعقب تشكيل هيئة
املكتب فاز كل من جوزف القصيفي (أمينا
لـلـســر) ،عـلــي يــوســف (امـيـنــا لـلـصـنــدوق)،
ن ــاف ــذ ق ـ ــواص (م ــدي ــرا ل ـل ـعــاقــات ال ـعــامــة)
واألعضاء :سكارليت حداد ،مي عبود ابي
عقل ،مي سرباه شهاب ،واصف عواضه،
جورج شاهني ،جورج بكاسيني ويوسف
دياب.
حكيم يتفقد المرفأ :النفايات
تلتف حول اهراء القمح

تفقد وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
(الصورة) اهراء الحبوب في مرفأ بيروت،
ّ
حيث تفقد الباحة  ABالتي يجري الحديث
عن استعمالها لتجميع النفايات ،معتبرًا
أن «النفايات املجمعة ال سبيل ملعالجتها،
ّ
وكلنا يعلم ان املؤقت يــدوم لذلك يجب ال
يكون هناك اي تفكير
ب ــاس ـت ـع ـم ــال امل ـن ـط ـقــة
 .»ABوق ـ ـ ـ ــال ح ـك ـيــم
«فــي زيارتنا التفقدية
الهم مطحنة في لبنان
(بقاليان) ،التي تؤمن
 40في املئة من حاجة
لـ ـبـ ـن ــان ال ـ ـ ــى ال ـط ـح ــن،
رأي ـن ــا ان ه ـن ــاك زن ــارا
مــن النفايات يلتف حــول هــذا املصنع من
الشمال والشرق والجنوب ،وقد يكون املرفأ
مركزا اضافيا مما قد يــؤدي الــى انتشار
ال ــروائ ــح واالم ـ ـ ــراض واالوب ـ ـئـ ــة» .وأض ــاف
«كنا نالحق االهــراء واملطاحن على شباك
مكسور او دواليب وجدت في محيطها او
بسبب غبار على حيطانها ،فبتنا اليوم في
واقــع النفايات على ابــواب هــذه املؤسسات
الغذائية الحيوية».
موظفو الهيئة الناظمة لالتصاالت

ماذا لو استقال محمد المشنوق؟
حسين مهدي
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واالعـمــار صاحب سلطة الوصاية
ع ـ ـلـ ــى ع ـ ـق ـ ــود م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة اف ـ ـي ـ ــردا
(ســوكـلــن وســوكــومــي) وامل ـســؤول
امل ـب ــاش ــر ع ــن االش ـ ـ ـ ــراف ع ـل ــى ه ــذه
ال ـع ـقــود وض ـم ــان حـســن تنفيذها،
وم ــاذا عــن وزارة التنمية االداري ــة؟
التي ال يقل اداؤها سوءًا عن وزارة
ال ـب ـي ـئ ــة ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي فـضــائــح
مراكز معالجة النفايات في الكفور
وبـعـلـبــك وامل ـن ـيــة وغ ـيــرهــا املـمــولــة
عبر االتحاد الوروبي ،التي تنفذها
ه ــذه الـ ـ ـ ــوزارة .وم ـ ــاذا ع ــن بــرنــامــج
االم ــم املـتـحــدة االنـمــائــي وفضيحة
تأهيل مكب صيدا؟ وماذا عن شركة
س ــولـ ـي ــدي ــر وف ـض ـي ـح ــة ال ـن ـف ــاي ــات
السامة في النورماندي؟
اذا ،م ـج ـل ــس االن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واالعـ ـ ـم ـ ــار
وجهات اخــرى مسؤولة ،قبل وزير
البيئة ،عن طمر البالد بالنفايات.
هــذا ما تشير اليه الوقائع املثبتة،
َ
فلم ال يسعى الحراك للضغط على
ال ـق ـض ــاء ل ـك ــي ي ـت ـح ــرك وي ـحــاســب
امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن فـ ــي م ـج ـل ــس االن ـ ـمـ ــاء
واالعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار ،وع ـ ـلـ ــى رأس ـ ـهـ ــم نـبـيــل
الجسر رئيس املجلس؟
وفي حكومة تضم مختلف األحزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ،وفـ ــي ب ـلــد ُي ـش ـتــم فيه
الوزراء يوميًا من املواطنني دون أن
يرف ألي منهم جفن ،تبدو استقالة
امل ـش ـن ــوق ب ـع ـيــدة ج ـ ــدا ،ولـ ـك ــن ،إذا
حـصـلــت ،ف ــا قـيـمــة فـعـلـيــة لـهــا في
عمل الـحـكــومــة ،اذ يقع على عاتق
املـ ـشـ ـن ــوق االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ب ـت ـصــريــف

األعمال الى أن يتم تعيني خلفا له.
«طـ ـلـ ـع ــت ريـ ـحـ ـتـ ـك ــم» ت ـ ـعـ ــرف ه ــذا
التفصيل جيدا ،ولكن يوضح أمير
فقيه الناشط في الحملة أن «العمل
الذي نقوم به تصاعدي ،واستقالة
املـشـنــوق اذا تـحـقـقــت ،تـعــد سابقة
يمكن لنا توظيفها فــي استقطاب
عدد اكبر من الناس» ،وعن تحميل
امل ـس ــؤول ـي ــات ف ــي أزم ـ ــة ال ـن ـفــايــات،
يـقــول فقيه أن املـشـنــوق «هــو وزيــر
الوصاية واملعني االول في قضية
البيئة ،وهذا ال يمنع بأننا سنقوم
بتحركات الحقة تستهدف االنماء
واالعمار».
ات ـ ـن ـ ـقـ ــد عـ ـ ـ ــدة نـ ــاش ـ ـطـ ــن وأحـ ـ ـ ـ ــزاب
ومنظمات سياسية وشبابية هذه
االستراتيجية فــي تعبئة الـشــارع،
وق ـ ـ ــد سـ ـب ــق أن طـ ــال ـ ـبـ ــوا ال ـح ـم ـل ــة
بــرفــع سقف خطابها ،والتصويب
عـلــى امل ـســؤولــن امل ـبــاشــريــن ألزم ــة
ال ـن ـفــايــات م ــن م ـســؤولــن رسـمـيــن
او م ــن ش ــرك ــات خ ــاص ــة (ســوك ـلــن
وأخــوات ـهــا) ،وع ــدم حـصــر الهجوم
ب ــامل ـش ـن ــوق ،اض ــاف ــة الـ ــى مـكــافـحــة
الفساد في قطاعات حيوية ترتبط
بـ ـحـ ـي ــاة امل ـ ــواطـ ـ ـن ـ ــن مـ ـث ــل ق ـض ـيــة
ال ـك ـهــربــاء أو امل ـي ــاه .وامل ــاح ــظ من
خ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـق ــات امل ــواطـ ـن ــن عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي تأييد
ال ـنــاس لـتـحــركــات الـحـمـلــة عـلــى أن
تترافق مع تصعيد في التحركات
وتصعيد اخر في املوقف السياسي
ليتالءم مع ما يريده الشارع فعليا.

عــرض موظفو الهيئة الناظمة لالتصاالت
خالل لقائهم مع وزير اإلتصاالت بطرس
حرب وضع الهيئة املتردي ماليا ،ما جعلها
فــي حــالــة عـجــز وعــاطـلــة مــن الـعـمــل إداري ــا
وتقنيا.
وتـمـنــى املــوظ ـفــون عـلــى ال ــوزي ــر «الـتـحــرك
ل ـت ــأم ــن األج ـ ـ ــور وال ـ ــروات ـ ــب وال ـت ـقــدي ـمــات
واألمــور التشغيلية في حدها األدنــى على
األق ــل ،وكــذلــك الـتـعــاون فــي امل ـجــال التقني
من خالل إنشاء لجان مختصة بني الهيئة
والوزارة لالستفادة من الطاقات املهدورة».
وأفـ ـ ـ ــادوا أنـ ــه ب ـح ـســب ق ــان ــون االتـ ـص ــاالت
الــرقــم  431ال ـص ــادر سـنــة  2002وتعيني
مـجـلــس اإلدارة للهيئة سـنــة  ،2007فــإن
الدولة اللبنانية تسلف في السنتني االوليني
( )2008 - 2007الهيئة مــن خــال وزارة
اإلت ـصــاالت لالنطالق فــي عملها ،على أن
تصبح الهيئة متمكنة بعد سنتني من ذلك
من تمويل ذاتها من املشغلني ،أي شركتي
« »Alfaو « »Touchوكذلك مقدمي خدمات
ال ـ ـ « »Dataواإلن ـت ــرن ــت « »ISPو «»DSP
وعـلــى ه ــذا األس ــاس يـكــون مفترضا بــدء
ســريــان ن ـفــاذ ال ـقــانــون  ،431لـكــن إنـتـقــال
املهمات والصالحيات مــن ال ــوزارة لــم يتم
فــي حينه ألسـبــاب مـتـعــددة ،ولـهــذا السبب
إسـتـمــر تـمــويــل الـهـيـئــة بـسـلـفــات عـلــى مر
السنني منذ سنة  2007حتى ال ـيــوم ،ولم
يجر تسديده وفق االصول لغاية اآلن.
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أسعد أبو خليل*

املـنـظـ ّـمــات الــاحـكــومـ ّـيــة («إن .جــي .أو») غزت
عاملنا العربي منذ التسعينيات :هــي عنوان
ال ـس ـي ـطــرة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـع ــامل ـ ّـي ــة ب ـعــد ال ـحــرب
ال ـ ـبـ ــاردة .ه ــي كــانــت جـ ــزءًا م ــن ت ـفــاه ـمــات بني
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي على
التأثير في الرأي العام والتغيير السياسي في
عاملنا ،ال بل في العالم أجمع .كما أن الطبخة
ْ
ْ
الحاكمي
الحزبي
كانت جــزءًا من تفاهم بني
ّ
في أميركا للتعامل مع ُامل ّ
تغيرات العاملية بعد
تـفـتـيــت االت ـح ــاد ال ـســوف ـيــاتــي .كــانــت م ـبــادرة
ّ
منظمة «وق ــف الــديـمـقــراطـ ّـيــة» وإنـشــاء
إنـشــاء
ْ
ْ
مـنـظـمـتـ ْـن خــاص ـتــن بــال ـحــزبــن لـلـتــدخــل في
ش ــؤون دول الـعــالــم أجـمــع لــوضــع خـطــة عمل
جــديــدة للتعامل مــع نمط جديد فــي الهيمنة.
املـ ـب ــادرة ه ــذه كــانــت م ــن ق ـبــل رون ــال ــد ري ـغــان
فــي خـطــاب شهير ألـقــاه أم ــام مجلس العموم
البريطاني فــي  ،1982وال ــذي اقـتــرح فيه بناء
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـتـ ّـيــة ل ـل ــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة ف ــي ال ـ ــدول
ال ـنــام ـيــة ،وزاد رص ــد ن ـف ـقــات ت ـلــك املـن ـظـ ّـمــات
بعد اندثار االتحاد السوفياتي .وبناء البنية
ّ
ّ
للديمقراطية تقليد أميركي معروف
التحتية
ّ
ّ
في تاريخ السياسة الخارجية األميركية :فقد
ّ
منظمة «ســافــاك» اإليــرانـ ّـيــة ومخابرات
كانت
ّ
النظام األردن ــي واملـصــري مــن البنى التحتية
ّ
للديمقراطية باملفهوم األميركي .وال يختلف
ّ
ّ
األميركية واألوروبية
منظمات الحكومة
دور
ّ
ّ
عــن دور املنظمات غير الحكومية .اللغة هي
واحدة والخطاب هو عينه واملرامي واملقاصد
ّ
املنظمات هذه
ال تختلف بني هذه وتلك .ودور
هو وظيفي أيضًا باملعنى الحرفي :أي انه يهدف
إلى توظيف (وحكمًا ُتدريب وتجنيد) قطاعات
ّ
كبيرة من الشباب املتعلم في الــدول النامية:
ً
تحتضن عــددًا هائال
لهذا فــإن مدينة رام الله
الحكومية ُامل ّ
ّ
ّ
مولة من أميركا
املنظمات غير
من
ّ
أو االتحاد األوروبــي ألن بيئة فلسطني تحتل
أولـ ّ
ـويــة خـ ّ
ـاصــة عند صهاينة الكونغرس من
أجل محاربة ثقافة املقاومة ونشر ثقافة الطاعة
واالن ـص ـيــاع و ...ق ــرع الـ ُطـنــاجــر االحـتـجــاجـ ّـيــة
كأعلى وسائل التعبير املتاح (شهدت رام الله
ّ
يسارية صغيرة قامت بقرع
مــؤخـرًا تظاهرة
ّ
ّ
االحتجاجية ردًا على ارتفاع أسعار
الطناجر
ّ
ّ
االستهالكية .هذه التظاهرة تدلل على
املــواد
نـجــاح الـعــوامــل الـخــارجـ ّـيــة فــي قولبة الثقافة
ّ
السياسية السائدة في املجتمع الفلسطيني.
ف ــي الـسـتـيـنـيــات وال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،ك ــان هـنــاك
أحاديث وجــدال ال ينتهي عند صياغة برامج
امل ـن ـظـ ّـمــات الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ح ــول جـمـلــة واح ــدة
ف ــي بــرنــامــج ك ــل تـنُـظـيــم :ه ــل ُي ـق ــال إن العنف
ّ
الثوري أو الكفاح املسلح هو الطريق الوحيد
لتحرير فلسطني أم ُيقال إنه الطريق الرئيس
فلسطني؟ لكن اإلجماع كان حادًا حول
لتحرير
ُ ّ
ضرورة الكفاح املسلح لتحرير فلسطني .حتى
عصام الصرطاوي  -الذي سبق محمود مازن
فــي ت ـنــازالتــه أم ــام ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي وال ــذي
ُ
ّ
نبذ الـكـفــاح املـسـلــح مـبــكـرًا  -أنـشــأ لنفسه في

الستينيات تنظيمًا صغيرًا لتحرير فلسطني
ّ ُ ّ
بالقوة املسلحة.
وال ي ــزع ــج ال ـح ـكــومــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة أو االت ـح ــاد
األوروبــي إال محاوالت التضييق في موسكو
أو ف ــي م ـصــر ع ـلــى ع ـمــل امل ـن ـظ ـ ّـمــات ال ـغــربـ ّـيــة
ّ
ّ
الحكومية) ألنها باتت ذراع
(الحكومية وغير
أس ــاس فــي عمل حـكــومــات الـغــرب فــي بــادنــا.
ّ
ومؤسسات ومراكز أبحاث وأوقاف لم
دكاكني
ّ
نسمع بها من قبل .لكل شــأن حياتي منظمة
ّ
منظمات تـقــوم بــإعــادة رسم
أو أكـثــر ،وهـنــاك
ّ
حـيــاتـنــا ومـجـتـمـعـنــا :مــؤس ـســة «ران ـ ــد» تـقــوم
بإعادة صوغ املنهج الدراسي في قطر ،وشركة
ّ
اإلسالمية في
«بوز ألن» اعادت تنظيم األوقاف
ّ
ّ
الشكلية أو األقــل
وعمليات االنتخاب
لبنان،
شـكـلـ ّـيــة ال تكتمل مــن دون حـضــور مندوبني
عــن «مـ ّ
ـؤسـســة كــارتــر»  -وكــارتــر هــذا مسؤول
ّ
ّ
ّ
عن تدعيم الديكتاتورية املصرية واإليرانية
في عهد الشاه ،وهو الذي أعاد رسم الخريطة
ّ
السياسية للعالم العربي عبر فصل مصر عن
العربي ـ اإلسرائيلي .ال تسمح أميركا
الصراع
ّ
ً
وتمويال منها بأن ّ
تحد
ألي دولة تتلقى دعمًا
م ــن ع ـمــل ه ــذه ال ـج ـم ـعـ ّـيــات وامل ـن ـظـ ّـمــات (وق ــد
ّ
ّ
اليمنية أنها
منظمة «فريدوم هاوس»
اعترفت
ّ
ّ
ومنظمة تغير ديـمـقــراطــي أمـيــركــي حكومية
ّ
ّ
خالفتا الـقــوانــن املـصــريــة فــي عمل املنظمات
ّ
ّ
ّ
واملؤسسات
العربية
األجنبية) .أما الجيوش
ّ
ّ
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــارت ــي ــة فـ ـه ــي أي ـض ــا
تـخـضــع لـعـمــل وإشـ ـ ــراف م ـن ـظـ ّـمــات حـكــومـ ّـيــة
ّ
ّ
غربية :يكفي ان يظهر السفير
حكومية
وغير
الغربي ّفي صورة تقديم املساعدات والذخائر
ك ــي تـتـلــقــى ال ــدول ــة ال ـغـّـربـ ّـيــة امل ـع ـنـ ّـيــة ُش ـهــادة
ـريــة الـحــركــة والـتــدخــل فــي الــدولــة امل ّ
بـحـ ّ
تلقية
للمعونة .هم يأسرونا بمعوناتهم ويقتلونا
ّ
بإنسانيتهم.
ّ
ّ
أم ــا مـنـظــمــات حـقــوق اإلن ـســان الـغــربــيــة ،فتلك
ق ـ ّـص ــة أخـ ـ ـ ــرى .ك ـ ــان ط ـ ــرح مـ ــوضـ ــوع «ح ـق ــوق
ّ
العاملية نتاجًا لسياسة
اإلنسان» بعد الحرب
أميركا فــي الـحــرب ال ـبــاردة .هــو لــم يكن يعني
ّ
الشيوعية حول العالم
لها إال شعارًا ملحاربة
ّ
ول ـت ـق ــوي ــض دع ــائ ـم ـه ــا األخ ــاق ــي ــة ولـتـغـيـيــر
ّ
ّ
األخالقية
الشرعية
األنظمة بتسويغ يناقض
ل ــأن ـظ ـم ــة الـ ـشـ ـي ــوع ـ ّـي ــة .وأرادت ال ـح ـك ــوم ــة
ّ
األميركية مــن صياغة شرعة حقوق اإلنسان
ّ
صورية من الفاشي اللبناني ،شارل
(بمشاركة
ّ
مالك ،الذي كان ّ
اليمنية في
عراب امليليشيات
ّ
ال ـحــرب فــي مــا ك ــان ُيـسـ ّـمــى بــ«جـبـهــة الـحــريــة
واإلن ـس ــان» وال ـتــي سبقت تــأسـيــس «الجبهة
ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة») أن ت ـضــع ل ـب ـنــات إيــديــولــوجـ ّـيــة
يـمـيـنـ ّـيــة مل ـحــاربــة ال ـت ـق ـ ّـدم وال ـش ـيــوعـ ّـيــة حــول
ّ
األميركية عبر مالك
العالم .وأرادت الحكومة
ان تقحم املفهوم الديني املسيحي في الصياغة
(وك ــان مالك يستقي بعضًا مــن بنود اإلعــان
من وثيقة االإستقالل األميركي ُ -يراجع كتاب
«عالم ُي ّ
جدد :إلينور روزفلت واإلعالن العاملي
لحقوق اإلنـســان» ملــاري آن غليندن ،ص.)98 .
ُوالـغــرض مــن الصياغة كــان إعــاء شــأن الفرد
امل ّ
جرد (وليس اإلنسان الحقيقي) بوجه مفهوم

الجماعة والطبقة (حتى ان املندوب البريطاني
ّ
العمالي ثار على وجهة سير الفريق األميركي
اليميني — وال ــذي انـتـمــى مــالــك إل ـيــه ،حكمًا
وطالب بحد ّ
معي من احترام حقوق الجماعة).
ّ
لم يكن في الوثيقة ذكر للحقوق االقتصادية او
ّ
االجتماعية أو للصراع الطبقي .هذه
للعدالة
ّ
مفاهيم ال تعني شيئًا للعقيدة الرأسمالية
والجموح اإلمبريالي األميركي.
لكن الــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان أصـبــح شأنًا
ّ
ّ
ـاء مـنـظـ ّـمــة العفو
خــاصّــا غـيــر حـكــومــيــا بــإنـ ّشـ ُ
الــدولــيــة عــام  .1961واملنظمة أنـشــأت بغرض
الــدفــاع عــن حـقــوق األفـ ــراد بـصــرف الـنـظــر عن
ح ـقــوق الـجـمــاعــة أو ال ـعــدالــة االج ـت ـمــاعـ ّـيــة أو
حق اإلنـســان في العمل والتأمني ّ
الطبي .كان
املفهوم األميركي الرجعي لحقوق اإلنسان هو
ّ
قضية َمــن ّ
ّ
تسميهم
املنظمة
السائد .وحملت
بلغات
الضمير»
«سجناء
(أو
«سجناء الرأي»
ُ ّ
ّ
ويعذبون
أجنبية) ،أي هؤالء الذين ُيسجنون
ُ ّ
ويضطهدون ال لشيء إال لعقيدة أو فكرة أو
دين يعتنقونه .وال ّ
ّ
املنظمة ساهمت في
شك ان
ّ
ُ
تسليط الضوء على قضايا قمع وظلم محددة
ّ
(فردية) لكنها كانت وتبقى خاضعة لحسابات
ُومعايير الرجل األبيض وقضاياه .إن املناضل
ّ
ّ
ّ
منظمة العفو
املـســلــح أق ــل حـظــوة فــي أجـنــدة
ً
ّ
الدولية ،مثال ،كما أن سجناء الرأي في االتحاد
السوفياتي ُحظيوا بما لم يحظ بهم السجناء
في الــدول املتحالفة مع أميركا ،أو في أميركا

منظمات حقوق
عمل
ّ
اإلنسان تعرض ألكبر نكسة
ُ
عندما أنشئت «هيومن
رايتس ووتش»

نفسها .كما أن ترتيب أولـ ّ
ـويــة سجناء الــرأي
كــانــت تـخـضــع دومـ ــا ل ـح ـســاسـ ّـيــات سـيــاسـ ّـيــة
ّ
الغربية.
للدول
ّ
ّ
لـكــن عـمــل مـنـظــمــات ُح ـقــوق اإلن ـس ــان تـعــرض
ّ
منظمة «هيومن
ألكـبــر نكسة عندما أن ـشــأت
ّ
رايـ ـ ـت ـ ــس ووتـ ـ ـ ـ ــش» األم ـ ـيـ ــركـ ـ ّـيـ ــة وبـ ـمـ ـي ــزان ــي ــة
ّ
ّ
منظمة «هلسنكي
تتحدر من
ضخمة ،والتي
ووت ــش» وال ـتــي تـ ّ
ـأسـســت فــي ع ــام  1978فقط
ّ
التفاقيات
لرصد خــروق االتـحــاد السوفياتي
ّ
ّ
املنظمت وصــارت لها
تتطورت
هلسنكي ،ثم
فــروع خـ ّ
ـاصــة بكل منطقة مــن العالم :أميركا،
آسيا ،وأفريقيا ،وأخيرًا في عام  1989منظمة
خـ ّ
ـاص ــة ب ــرص ــد ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي ال ـشــرق
األوسـ ــط .ول ــم يـكــن الـتــأخـيــر فــي إن ـشــاء الـفــرع
ّ
عفويًا أو عابرًا ،بل
الخاص بالشرق األوســط

ّ
ّ
ّ
الغربية من
طبيعية لتملص املنظمات
نتيجة
ّ
التصدي ملوضوع حقوق اإلنسان في الشرق
ّ
األوس ــط بــرمـتــه وذل ــك تحاشيًا إلح ــراج دولــة
ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي وتـحــاشـيــا أيـضــا إلح ــراج
ّ
طغاة العالم العربي الذي تحرص الصهيونية
ّ
العاملية على تلميع صورهم (باستثناء واحد
ّ
ْ
أو اث ـنــن ،كــال ـعــادة ،إذا لــم يـكــونــوا يتمتعون
العلنية أو الـسـ ّ
ّ
ـريــة مــع دولــة
بحسن الـعــاقـ ّـة
الـ ـع ـ ّ
ّ
ـدو) .وق ــد أثـ ــرت مـنـظــمــة «هـيــومــن رايـتــس
ّ
ووت ـ ــش» ف ــي عـلــى عـمــل ك ــل مـنـظــمــات حـقــوق
اإلنسان حــول العالم وذلــك بحرصها الشديد
ّ
العدو وجيشه اإلرهابي.
على عدم إزعاج دولة
وق ــد سـ ّـربــت لــي قـبــل س ـنــوات عــامـلــة فــي املـقـ ّـر
ّ
للمنظمة في نيويورك مراسالت من
الرئيس
ّ
املنظمة وفيه يبرز خوف وذعر شديد من
مدير
ّ
ردود فعل ما أسماه املدير يومها بـ«املمولني
املوالني إلسرائيل» .ويسارع صهاينة أميركا
ّ
ّ
املعنية بحقوق
املنظمات
إلى االنخراط في كل
اإلن ـس ــان ف ــي ال ـغ ــرب وذلـ ــك بـغـيــة الـتــأثـيــر في
عملها وفــي تغطيتها ،كما ان التمويل يكون
ّ
جزءًا من الخطة للتأثير في أجندتها .وتأثير
ّ
املمولني الصهاينة ال يمكن التقليل من شأنه
ّ
ألن هذا التمويل هو الذي غير طريقة التعاطي
م ــع م ــوض ــوع خـ ــروق اإلنـ ـس ــان م ــن ق ـبــل دول ــة
ال ـع ـ ّ
ـدو .ويـمـكــن رص ــد سـمــات م ـح ـ ّـددة أض ـ ّـرت
ّ
بـقـضــيــة ح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي عــامل ـنــا الـعــربــي
عبر السنوات املاضية ،وهي ترجمة لخضوع
ّ
ّ
الالحكومية تلك إلى أجندة السياسة
املنظمات
ّ
ّ
الخارجية األميركية التي ال تحاول حتى ان
ت ـبــدو غـيــر ّم ـن ـحــازة ف ــي نـظــرتـهــا إل ــى الـشــرق
األوسط (توقف الخطاب السياسي الجمهوري
األميركي في مواسم االنتخابات عن املطالبة
بــ«سـيــاســة مـحــايــدة» فــي الـشــرق األوس ــط في
الـسـبـعـيـنـيــات م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي وأصـبـحــت
االن ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـ ّـرد مـنــاسـبــة لـلـمـنــافـســة في
املجاهرة بتأييد الليكود َ
ومن هم على يمينه).
ومن معالم هذه السمات من التأثير:
ً
أوال ،لم يعد الحديث عن خروق حقوق اإلنسان
ّ
من قبل الـعــدو اإلسرائيلي مسموح في «غير
سياقه» أو فــي فــراغ تاريخي .والسياق الــذي
ّ
ّ
ّ
الصهيونية لسنوات هو
املنظمات
أصرت عليه
ّ
ّ
ّ
ما ُيسمى باملصطلحات الصهيونية الغربية
ب ـ ــ«املـ ــوازاة» ،أو «املـ ــوازنـ ــة» ،أي أن ّ
أي تـطـ ّـرق
لخرق أو خروق لحقوق اإلنسان من قبل دولة
ّ
العدو يجب ان يقترن فورًا ،في التقرير نفسه،
ُبنقد لخرق ما لحقوق اإلنسان من قبل الشعب
ّ
امل ـح ـت ــل وم ـق ــاوم ـت ــه .وع ـل ـيــه ،ل ــم ت ـعــد تـقــاريــر
ّ
ّ
منظمات حقوق اإلنسان الغربية ذات جدوى،
ّ
ليس فقط ألنها (خصوصًا منظمة «هيومن
راي ـتــس ووت ـ ــش») غــالـبــا مــا تعتمد عـلــى آراء
ّ
ّ
ّ
أميركيني متقاعدين ،بل ألنها تقلل
عسكريني
من وطــأة أي تقرير عن مجازر وجــرائــم حرب
ّ
إسرائيلية عبر املوازاة مع تقرير عن ان قصف
ّ
ّ
ُ
«حماس» لم يكن مركزًا أو موجهًا ضد أهداف
عـسـكـ ّ
ـريــة (ال نـعــرف كـيــف تـتـ ّ
ـوصــل املنظمات
إلــى هــذه النتيجة) أو أن «حـمــاس» أو «حــزب
الله» قاما بإلقاء القبض على عمالء لالحتالل،

التعقيد واالستعصاء السوريان
سعد الله مزرعاني*

ال شك أن األزمــة السورية هي من بني أزمات
املنطقة الحالية ،األكثر تعقيدًا واستعصاء.
يـ ـ ـع ـ ــود جـ ـ ـ ــزء مـ ـ ــن أس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ذلـ ـ ـ ــك ال ـت ـع ـق ـي ــد
واالستعصاء إلــى تـمــادي هــذه األزم ــة ،حتى
اآلن ،إل ـ ــى م ــا ب ـ ــات يـ ـق ــارب األرب ـ ـ ــع س ـن ــوات
ونصف السنة .ويعود جــزء آخــر إلــى امتداد
األزمة ورقعة نيرانها وآثارها إلى كل املناطق
ً
والحدود واملدن السورية (فضال عن تمددها
إل ــى ال ـ ـخـ ــارج) .خ ــال ه ــذه ال ـف ـت ــرة الـطــويـلــة
والحافلة باملآسي والخسائر ،قاتل الجيش
السوري بكل أسلحته ونخبه بأقصى الطاقة.
وكــذلــك فعل املـعــارضــون ال ــذي تــوفــر لهم من
السالح والدعم الداخلي والخارجي والدولي،
مــا مكنهم مــن ام ـتــاك ق ــدرة نــاريــة وقتالية
م ـت ـعــاظ ـمــة م ـك ـن ـت ـهــم ،بـ ــدورهـ ــا ،م ــن إحـ ــداث
ت ـ ــوازن ،ت ـح ــول ،م ــع ال ــوق ــت ،إل ــى االس ـت ـيــاء
على مدن ومناطق ومساحات واسعة تفوق
امل ـســاحــات ال ـتــي ظ ــل يـسـيـطــر عـلـيـهــا الحكم
ال ـســوري الـشــرعــي وإن كــانــت نسبة السكان
في تلك املناطق تقل عن النسبة التي ما زالت
تعيش فــي كنف السلطة الرسمية السورية
وت ـحــت سـيـطــرة جـيـشـهــا وإدارتـ ـه ــا .وكــانــت

ذروة ال ـت ـح ــوالت امل ـيــدان ـيــة ،ح ــن ت ــم إن ـشــاء
دولة «الخالفة اإلسالمية» (داعش) على جزء
م ــن أراضـ ــي الـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة الـســوريــة
انـطــاقــا مــن مــديـنــة الــرقــة وم ــن ثــم الـتــوســع،
بالعدوان والخيانة واالنقسام ،في «حدود»
ـاو تـقــريـبــا ،داخــل
ه ــذه ال ــدول ــة ،إل ــى ج ــزء م ـسـ ٍ
األراضي العراقية.
وث ـ ـمـ ــة أي ـ ـضـ ــا سـ ـب ــب ج ـ ــوه ـ ــري ف ـ ــي تـعـقـيــد
األزمـ ــة ه ــو الـسـبــب ال ـس ـيــاســي .فـمـنــذ أوائ ــل
االحتجاجات ،أضيفت إلى املطالب واألهداف
اإلصالحية للقوى الداخلية مطالب وأهداف
قوى خارجية (إقليمية ودولـيــة) .وما لبثت
هذه األهــداف املضافة أن حلت محل األولى،
بل أزاحتها من املشهد كليًا لتصبح األهداف
الـخــارجـيــة هــي م ـحــرك األط ـ ــراف الـخــارجـيــة
ومعظم القوى الداخلية للصراع ،في مقابل
أهــداف الطرف الرسمي (وداعـمـيــه) ،املقاتل،
مــن جهته ،مــن أجــل الـبـقــاء والـصـمــود ،ومن
أجـ ــل االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـت ــزام ــات ــه اإلقـلـيـمـيــة
وال ــدول ـي ــة .ول ـقــد بـلـغــت ه ــذه امل ـعــادلــة ذروة
اكتمالها ،وبالتالي تعقدها واستعصائها،
بانخراط الالعبني الخارجني بشكل مباشر
أو غير مباشر في الـصــراع .أضفت مشاركة
ً
هــؤالء ،دوال ومجموعات وتـيــارات متطرفة،

مــن اإلقـلـيــم امل ـجــاور إلــى أرب ــع وأبـعــد أرجــاء
املعمورة ،على األزمة السورية ،طابع الصراع
الدولي واإلقليمي (والداخلي أصال) بامتياز.
ي ـع ــود ج ــزء م ـهــم أي ـض ــا م ــن أس ـب ــاب تعقيد
األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة واس ـت ـع ـصــائ ـهــا وف ــداح ــة
امل ــوت والــدمــار والـخـســائــر فيها إلــى جنوح
طرفيها األســاسـيــن إل ــى ع ــدم قـبــل أنـصــاف
الـحـلــول أو ال ـت ـســويــات ،وإل ــى الـسـعــي نحو
الـحـســم واالنـتـصــار وهــزيـمــة الـطــرف اآلخــر.
ويمكن القول إن تعاظم املشاركة وضخامة
إمكانيات املشاركني في الصراع في سوريا
وعليها ،قــد حــاال دون هزيمة ه ــؤالء ودون
انتصارهم ،كما جرفا كل القوى الوسطية،
وهي عمومًا قوى مدنية لم يعد لها ،بسبب
ذل ــك أس ــاس ــا ،تــأثـيــر أو حـتــى مـجــرد وج ــود،
منذ وقــت مبكر ،وليس في املــراحــل األخيرة
من الصراع فحسب...
يـسـتـحــق هـ ــذا األم ـ ــر األخـ ـي ــر ال ـت ــوق ــف مليًا
ب ـش ــأن ــه ،خ ـصــوصــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة الـتــي
تستمر فيها الحرب ضارية ،وشبه متكافئة،
وي ـس ـتـمــر فـيـهــا اس ـت ـن ــزاف جـمـيــع األطـ ــراف
اإلقليمية ،خصوصًا منها األكـثــر انخراطًا
ً
فــي األزمـ ــة .ه ــذا ف ـضــا ،طـبـعــا ،عــن تـحــوالت
ومتغيرات وتهديدات ،باتت تتطلب البحث

ع ــن ح ـل ــول وتـ ـس ــوي ــات ،أو ع ـلــى األقـ ـ ــل ،عن
م ـحــاولــة احـ ـت ــواء نـتــائـجـهــا ال ـت ــي أخـطــرهــا
اإلرهاب التكفيري الذي أفلت من كل سيطرة
حد سواء.
وبات يهدد املنطقة والعالم على
ٍ ً
يـمـكــن ال ـق ــول ،ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،إن ك ــا من
الحكم فــي ســوريــا وخـصــومــه قــد «تـعــاونــا»
على إضـعــاف الـقــوى الوسطية املــدنـيــة إلى
ال ـح ــد األق ـص ــى امل ـم ـكــن .ال ـح ـكــم الـ ـس ــوري لم
ً
يتسع ،أصــا ،ألي شراكة أو فرص اختالف.
ه ــو اس ـت ـخ ــدم وال ي ـ ــزال امل ـن ــع وال ـق ـم ــع ضد
االحتجاجات واالعـتــراضــات حتى لو كانت
ذات طابع داخلي :محدود وسلمي ومدني.
ولـ ـق ــد حـ ـ ــرص م ـن ــذ ان ـ ـ ـ ــدالع االح ـت ـج ــاج ــات
عـلــى نـسـبـتـهــا جـمـيـعـهــا إل ــى ق ــوى متطرفة
وخ ــارج ـي ــة وإره ــابـ ـي ــة ك ـج ــزء م ــن تكتيكيه
ً
ب ـت ـص ــوي ــر انـ ــدالع ـ ـهـ ــا واس ـ ـت ـ ـمـ ــرارهـ ــا ف ـع ــا
خارجيًا محضًا ،ولتبرير استخدام أقصى
ً
الشدة ضدها باعتبار ذلك عمال دفاعيًا ضد
إرهاب وتدخل خارجيني .وسارعت الجهات
اإلقليمية (املتدخلة في األزمة السورية ليس
من أجل اإلصالح بل من أجل إسقاط السلطة
السورية وسياساتها وتحالفاتها الدولية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة) إلـ ــى ع ـس ـك ــرة االح ـت ـج ــاج ــات.
وه ـ ــي ،ت ـب ــاع ــا ،دع ـم ــت الـ ـق ــوى وال ـج ـمــاعــات
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ّ
وعـمــاء االحـتــال اإلســرائـيـلــي يحتلون دومــا
مــوقــع ال ـص ــدارة فــي تـقــاريــر مـنـظـ ّـمــات حقوق
اإلنـ ـس ــان وف ــي تـغـطـيــة اإلع ـ ــام ال ـغــربــي الـتــي
تـحــرص على حـيــاة عـمــاء االح ـتــال أكـثــر من
حـيــاة أي ف ــرد مــن أف ــراد الـشـعــب الــواقــع تحت
االح ـت ــال وال ـق ـصــف .كـ ــادت مـنـظـ ّـمــات حـقــوق
ّ
الغربية ان تنتحب وتتشح بالسواد
اإلنسان
ع ـنــدمــا أل ـق ــت ح ــرك ــة «حـ ـم ــاس» ال ـق ـبــض على
ّ
ّ
ممن كانوا ّ
للعدو ّ
العدو
يوجهون قصف
عمالء
ّ
أثناء عدوان غزة األخير .وهكذا تصبح تقارير
ّ
ّ
الغربية عن مجازر
منظمات حقوق اإلنـســان
ُ ّ
ّ
إسرائيلية تقارير تبرئة للقاتل وإدانة للمحتل
ّ
الضحية.
ّ
ثانيًا ،هـنــاك تراتبية فــي أهمية األف ــراد بناء
ع ـلــى ع ـقــائــدهــم وع ـل ــى أه ــوائـ ـه ــم .أذك ـ ــر م ـ ّـرة
ان ـنــي دع ـيـ ُـت ملـنــاقـشــة تـقــريــر مـفـ ّـصــل ملنظمة
«هيومن رايتس ووتش» في سان فرنسيسكو
ع ــن ح ـقــوق املـثـلـ ّـيــن وح ــادث ــة «ك ــوي ــن ب ــوت».
وأس ـ ـهـ ــب ال ـت ـق ــري ــر ال ـ ـ ــذي ك ـت ـبــه ال ـخ ـب ـي ــر فــي
ّ
ّ
املثلية ،سكوت لونغّ ،في
املنظمة في شـ ُـؤون
وصــف حــالــة املتهمني وكـيــف انــه كــان يتلقى
ّ
هاتفية من أفــراد املجموعة وكانوا
اتصاالت
يــوافــونــه بمجريات التحقيق وحــالــة السجن
ّأو ًال ّ
بأول .من حسن حظ هؤالء األفراد ان كان
ً
لهم اتصاال مباشرًا مع مسؤول في املنظمة،
يرفع قضاياهم وينقل وجهة نظرهم ويقوم
ّ
ّ
املصرية
بالضغط العام من أجل حث الحكومة
على الـتــراجــع عــن مقاضاتهم واضطهادهم.
وقـلـ ُـت لــه :هــل هـنــاك بــن اآلالف مــن مساجني
اإلخ ــوان فــي سـجــون حسني مـبــارك (يومها)
من يملكون رقــم هاتفك كي ينقلوا لك وجهة
نـظــرهــم وأح ــوال ـه ــم؟ لــم يجبني ألن ال ـجــواب
ك ـ ــان واض ـ ـحـ ــا .لـ ــن أدخ ـ ـ ــل ه ـن ــا فـ ــي مـنــاقـشــة
أط ــروح ــة الــرف ـيــق ج ــوزي ــف مـسـعــد ف ــي كتابه
ّ
ّ
العاملية» لكن
«اشتهاء العرب» حول «املثلية ّ
من الضروري مناقشة وقع التبني السياسي
غربية لقضايا ّ
ّ
ّ
عناوين
معينة وفق
ملنظمات
ّ
ّ
ّ
معينة وبمعايير معينة ،وحول إذا كان التبني
يــدخــل فــي صــالــح الضحايا الــذيــن والـلــواتــي
ّ
ت ـن ـطــق م ـن ـظـ ّـمــات غ ــرب ـ ّـي ــة بــاس ـم ـهــم اس ـم ـهــن
ّ
اليمينيني
وم ــن دون علمهم .كما أن األفـ ــراد
ال ــرج ـع ـ ّـي ــن ي ـح ـظــون بـتـغـطـيــة وم ـن ــاص ــرة ال
ّ
ّ
التقدميون .قبل
اليساريون
يحظى بها األفراد
ّ
بضع سنوات منحت منظمة «هيومن رايتس
ّ
ملحام لبناني يميني
للحريات
ووتش» جائزة
ٍ
ّ
(وه ـ ــو كـ ــان م ــن م ـ ّ
ـؤي ــدي ب ـش ـيــر ال ـج ـمــيــل في
ُ
اتصلت يومها بمديرة الشرق األوسط
حينه).
ّ
املنظمة وسألتها عن سبب االختيار ،وعن
في
ّ
ّ
السياسية للممنوح .نفت علمها بهواه
الهوية
ّ
السياسي إل أنها قالت لي إنها الحظت أنه ال
يشير إلى االجتياح اإلسرائيلي في عام 1982
بـ«االجتياح» .لن يفوز شربل ّ
نحاس بجائزة
ّ
منظمة حـقــوق إنـســان
حـقــوق إن ـســان مــن أي
ّ
غربية .هذا بديهي.
ّ
ثالثًا ،تعمد منظمات حقوق اإلنسان الغربية
إل ــى ف ــرض شـ ــروط مـسـتـحـيـلــة ع ـلــى حــركــات
ّ
التحرر خصوصًا تلك الحركات التي تقاوم
ّ
احتالل إسرائيل وأميركا في البالد العربية.
ووف ــق مـعــايـيــر مـنـظـ ّـمــات حـقــوق اإلن ـس ــان ،ال
ُ
تستقيم مقاومة ،وال تـشـ ّـرع ،مــن دون حيازة
ص ــواري ــخ ك ــروز الــدقـيـقــة أو ط ــائ ــرات إف16 .

ع ـنــدمــا ق ـضــى ف ـت ــرة ف ــي ال ـس ـجــن ف ــي عهد
مبارك ،بعد ان كان مستشارًا له ولزوجته.
خ ــام ـس ــا ،م ــرك ـ ّ
ـزي ــة الـ ـغ ــرب وم ـع ــاي ـي ــره تطغى
ّ
على كل نشاطات وتغطيات ُمنظمات حقوق
اإلن ـســان .فــاإلنـســان الغربي املعتقل فــي دولــة
نامية هــو أهــم مــن أي إنـســان آخــر معتقل في
أي م ـكــان ف ــي ال ـعــالــم ،إال ف ــي ال ـ ــدول الـغــربـ ّـيــة
نفسها .واألعراق تفعل فعلها :فالعرق األبيض
أه ــم ف ــي امل ـن ــاص ــرة م ــن أع ـ ــراق أخـ ــرى دون ـ ّـي ــة.
ومــركـ ّ
ـزيــة ال ـغــرب هــي ت ـحـ ّـدد مــن هــو السجني
الذي يستحق التعاطف ومن هو السجني الذي
يستحق التجاهل املطبق.
ّ
املحلية من أجل
ســادســا ،العمل في الثقافات
ّ
ّ
واالستقاللية من أجل
التحررية
قمع الحركات
ّ
ّ
باسم اإلنسانية،
ة.
الغربي
الدول
فرض أجندة
ّ
ّ
اإلنسانية.
يصبح اإلنسان ممنوعًا من توخي

ً
ّ
ّ
الغربية قـ ّـررت مثال
منظمات حقوق اإلنـســان
أن حــركــة الشعب الفلسطيني يجب ان تكون
ّ
سلمية (ق ــرع الطناجر لالحتجاج فـقــط) وأن
رمـ ــي ال ـح ـج ــارة يـ ـ ــوازي ج ــرائ ــم حـ ــرب ال ـع ــدوّ
ّ
حساسية الرجل األبيض
اإلسرائيلي ،ويخدش
ّ
ّ
ّ
التحرر الوطنية وشل
ومشاعره .وتقييد حركة
عملها يصبح مــن صلب عمل تلك املنظمات،
تستبطن
وم ــن عـمــل املـنـظـ ّـمــات املـحـلـ ّـيــة الـتــي
ّ
ال ـخ ـطــاب نـفـســه وامل ـعــاي ـيــر نـفـسـهــا ،وتـتـلــقــى
الـتـمــويــل األوروب ـ ــي واألم ـيــركــي لـهــذا السبب.
وف ــرض معايير تقييد وش ــل حــركــة املـقــاومــة
ّ
ّ
واملنظمات
العربية يفضح نوايا ُ الحكومات
ّ
ُ
ّ
الغربية :لم يسبق ان فرضت قيود «أخالقية»
ُ
ع ـل ــى أي ح ــرك ــة مـ ـق ــاوم ــة ك ـم ــا ي ـ ـفـ ــرض عـلــى
حــركــة الشعب الفلسطيني .فمقاومة الشعب
الفلسطيني بــاتــت هــي املتهمة ،وب ــات الـعـ ّ
ـدو
ُ ّ
ّ
ّ
اإلنسانية
الضحية .وكل ذلك باسم
املحتل هو
ّ
 اإلن ـس ــان ــي ــة نـفـسـهــا ال ـت ــي حـكـمــت امل ـش ــروعّ
الغربية
االستعماري الغربي .ال تستطيع الدول
فرض سيطرتها على العالم النامي بالوسائل
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة وحـ ــدهـ ــا .واالحـ ـ ـت ـ ــال ف ــي ال ـق ــرن
الواحد والعشرين يحتاج إلى وسائل سيطرة
وتسويغ جديدة .إن منظمات حقوق اإلنسان
ّ
الغربية وجماعة الــ«إن .جي .أو» التي تنتشر
ّ
ّ
بسرعة وكثافة انتشار املنظمات العسكرية
ّ
في لبنان في سنوات الحرب ليست إل الوجه
ّ
اآلخــر لالستعمار الغربي الحديث .وما يميز
ّ
منظمات حقوق اإلنسان أن لها وهجًا وسحرًا
ُ
يغزو أحيانًا عقول وقلوب الشعوب املستعمرة
ّ
وش ـبــاب ـهــا ال ـل ـي ـبــرالـ ّـيــن ،ف ـت ـظــن وه ــي تهتف
بشعارات حقوق اإلنسان أنها تهتف لنفسها
ّ
فـيـمــا ه ــي تـهـتــف ُملـسـ َـتـعـمــريـهــا ُ
ومـحـتــلـيـهــا.
جورج بوش (األب) كان ّ
ّ
يلوح بتقارير منظمة
ّ
الدولية عن العراق في صيف  1990وهو
العفو
يبني ّ
ّ
ّ
القوة العسكرية العرمرمية لغزو املنطقة
ّ
العربية وتثبيت العرش الكويتي.
إن صناعة ثقافة «حقوق اإلنسان» لم تكن لها
عــاقــة بـحـقــوق اإلن ـس ــان .ك ــان الــرجــل األبـيــض
يستفيض في وثائق وبيانات وإعــانــات عن
في حقوق اإلنسان واملساواة في أميركا فيما
ّ
عبودية .وارتفاع منسوب
كان السود في حالة
خ ـط ــاب ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ف ــي ب ــادن ــا مــرتـبــط
بــزيــادة نشاط الـحــروب واالستعمار مــن دول
الغرب .وملاذا ال ترتفع أصوات حكومات الغرب
ومـنـظـ ّـمــات ح ـقــوق اإلن ـس ــان فـيـهــا عــن حقوق
اإلنسان العربي إال عندما يــزداد خرق حقوق
اإلنسان من قبل تلك الحكومات نفسها ،ومن
قـبــل مــن تــدعــم مــن ال ـط ـغــاة ال ـع ــرب .هــي تبيع
الـســاح بــاملـلـيــارات إلــى طـغــاة الخليج وتعظ
بــالـيــد األخـ ــرى ح ــول ضـ ــرورة اح ـت ــرام حـقــوق
اإلن ـســان مــن قبل الـحـكــومــات الـتــي ال تشتري
ّ
ســاح ـهــا .لـعــلـنــا نـحـتــاج إل ــى تـعــريــف جــديــد
ّ
ّ
لحقوق اإلنسان وإلى منظمة عربية ال تترجم
بــال ـكــامــل خ ـط ــاب م ـن ـظـ ّـمــات ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
ّ
ّ
ملنظمات
الغربية ،بل ترصد الغرض الخبيث
ّ
ّ
حـقــوق اإلن ـس ــان الـغــربــيــة .قــد يـ ــؤدي ذل ــك إلــى
مــزيــد مــن الـحـ ّ
ـريــة ،والقليل مــن قــرع الطناجر
االحتجاجية.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

األكثر تطرفًا تحت شعار «إسـقــاط النظام»
من دون أي حسابات أو تفكير في النتائج
وال ـب ــدائ ــل .نـجــم ع ــن ذل ــك إفـ ــراط وقـصــوويــة
ساهما أيضًا فــي تعاظم الخسائر والــدمــار
وفــي ضــرب فــرص الـتـســويــات وحـتــى فرص
إجـ ــراء م ـجــرد حـ ــوار خـصــوصــا بـعــد الفشل
ال ــذري ــع الـ ــذي أصـ ــاب مــؤتـمــر جـنـيــف  2قبل
أكـثــر مــن سـنــة ونـصــف الـسـنــة .لـكــن األخـطــر
مــن كــل ذل ــك ك ــان مـحــاولــة زج ق ــوى إرهــابـيــة
في الـصــراع على أمــل حسمه ملصلحة أعــداء
السلطة والــدولــة السورية .وقــد وجــد بعض
هؤالء من املتطرفني التكفيريني اإلرهابيني،
الـفــرصــة ،سانحة إلطــاق مـشــروع خالفتهم
«اإلســامـيــة» التي خرجت على كــل سيطرة
و«مونة» وتعاون ،حتى من أقرب الداعمني،
ما لم تكن هي صاحبة مصلحة في ذلك.
بـكــام آخ ــر ،وف ــي مـنــاخ مــا بـعــد إق ــرار اتـفــاق
إيران مع الدول الست حول برنامجها النووي
وم ــا فتحه مــن آف ــاق ،وم ــع تـصــاعــد املخاطر
واالستنزاف وسعي القوى اإلقليمية األكثر
تورطًا ،إلى التفتيش عن مخارج نجاة ،تفتقر
األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،ف ــي ص ـف ــوف امل ـع ــارض ــات
وب ــاس ـم ـه ــا ،إل ـ ــى مـ ـح ــاور داخـ ـل ــي ي ـم ـكــن أن
يشكل شــريـكــا ملمثلي الـحـكــم فــي الـتـفــاوض

حول التسويات والحلول ومن ثم املساهمة
فيها .ليس هــذا فقط ،بــل أن الـقــوة الداخلية
األكـ ـث ــر ت ــأث ـي ـرًا أو اسـ ـتـ ـح ــواذًا ع ـل ــى األرض
وامليدان وأسباب القوة ،هي القوى اإلرهابية
ً
التكفيرية التي ترفض كل التسويات ،فضال
عن أن التسوية ال تجوز معها من األساس.
لـهــذه األس ـب ــاب مجتمعة :أي بسبب فــداحــة
ال ـخ ـســائــر واألخـ ـط ــار ال ـتــي ت ـط ــاول الجميع
استنزافًا واستهدافًا وتهديدًا ،ال بد من عمل
دولــي منسق للتخلي عن األهــداف القصوى
مل ـص ـل ـحــة الـ ـتـ ـس ــوي ــات ال ــوس ـط ـي ــة وال ـ ـحـ ــوار
ً
امل ــؤدي إليها .إن اإلص ــرار مثال على إسقاط
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ورم ـ ـ ـ ــوزه ه ـ ــو ،أن ت ـعــدي
التكتيك التفاوضي ،يشكل إمعانًا في تغذية
األزمـ ــة وبــالـتــالــي الـقـتــل وال ــدم ــار والـتـطــرف.
وهو أمر سيعقد ويؤجل التوصل إلى حلول
وتسويات لكل أزمــات املنطقة بكل ما يرافق
ذلك من أضرار وكوارث لن يكون أحد بمنأى
عنها.
إن التسوية فــي ســوريــا تشترط ،فــي امتداد
التخلي عن أوهام تحقيق االنتصار الكامل،
الجنوح نحو تشكيل حلف حقيقي ملواجهة
اإلرهاب ودولته ومواقعه في سوريا والعراق
واليمن وليبيا ...وهو حلف لم يتشكل بعد،

رغــم إع ــان قيامه قبل حــوالــى سنة مــن هذا
التاريخ! فبعض الــدول ومنها تركيا ،ما زال
يـعــرقــل وي ـن ــاور وي ــواص ــل نـفــس الـسـيــاســات
واأله ـ ــداف الـســابـقــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق تقع
خطة حكومة الرئيس التركي إلقامة «منطقة
آمـنــة» غير منسقة ضمن جهد دول ــي :أي ال
تشكل جزءًا حقيقيًا من الحرب على اإلرهاب،
بل هي جزء من حرب الرئيس أردوغان التي
تــوج ـه ـهــا م ـصــال ـحــه االن ـت ـخــاب ـيــة الــداخ ـل ـيــة
أو س ـيــاس ـتــه ال ـس ـل ـطــان ـيــة اإلق ـل ـي ـم ـيــة حـيــال
األوضاع في سوريا ومصر واملنطقة عمومًا.
ل ـي ـســت س ــوري ــا وح ــده ــا ف ــي مـ ـ ــأزق :ســوريــا
الــدولــة والـسـلـطــة والـشـعــب والـ ــدور (ومعها
العرب أجمعني) .اآلخرون ،من خصومها ،هم
في مأزق أيضًا ،بسبب عجزهم عن االنتصار
فـ ــي ال ـ ـحـ ــرب وافـ ـتـ ـق ــاره ــم إل ـ ــى الـ ـب ــدائ ــل فــي
املفاوضات .ذلــك وجــه من التعقيد يستدعي
م ــن الـسـلـطــة ال ـســوري ــة ،م ــن جـهـتـهــا ،تغييرًا
ومـبــادرات لم يبدأا حتى هذه الساعة (مــاذا،
ً
مـثــا ،لــو أقــدمــت على إج ــراء بسيط مــن نوع
إطالق سراح بعض املعتقلني ممن لم يحملوا
ال ـ ـسـ ــاح ي ــوم ــا ورفـ ـ ـض ـ ــوا دائ ـ ـمـ ــا ال ـع ـس ـكــرة
والتدخل الخارجي؟!).
* كاتب وسياسي لبناني

لضمان التصويب الدقيق .أمــا السالحّ الذي
ّ
بـحــوزة املـقــاومــة يـكــون أضـعــف وأق ــل دق ــة من
س ــاح ال ـعـ ّ
ّ
ـدو فـهــو مناسبة للنيل مــن حــريــة
املقاومة تلك .لكن املعيار هذا كاذب ألن العدوّ
ّ
ّ
متقدم ومـتـطـ ّـور ودقيق
الــذي يتمتع بسالح
التصويب يضرب به خبط عشواء ومــن دون
ّ
ّ
واملدنيات.
املدنيني
أي حرص على حياة
ّ
ّ
رابـ ـع ــا ،ن ـشــر ث ـقــافــة غــربــيــة صـهـيــونــيــة في
الخطاب واملعايير .وعليه ،يصبح موضوع
ّ
ّ
الحريات
الحريات ورفع شعاره فرصة لقمع
ّ
بــاسـمـهــا .ال ـح ــري ــات ه ــي مـنــاسـبــة م ــن أجــل
واالحتالل
إتاحة املجال ألدعياء االستعمار
ّ
األجنبي كــي ّيـعـ ّـبــروا ويـحـ ّـرضــوا ويجندوا
ّ
ويخربوا ويبثوا فكر االستسالم والخضوع.
ّ
إن ص ـ ــوت م ـن ـظ ــم ــات حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان فــي
أميركا ال يرتفع للدفاع عــن أعـضــاء لحزب
الله أو «حماس» أو حتى أصحاب شركات
ّ
محلية صغيرة ممن ّ
يحملون محطة
كيبل
ُ ّ
«املـنــار» على باقة املحطات املــوزعــة ،باسم
ـري ــة الـتـعـبـيــر .إن م ـف ـهــوم ال ـغ ــرب لـحـ ّ
حـ ّ
ـريــة
التعبير هو التعبير عن حق مناصرة أعداء
الـعــرب .ال تناصر منظمة «هيومن رايتس
ووت ــش» حـقــوق مــن ُي ـ ّ
ـزج بهم فــي السجون
ّ
ّ
العربية ألنهم يناصرون قضية كفاح شعب
ّ
فلسطني .اين كانت منظمات حقوق اإلنسان
عندما ّ
تعرض «سامي شهاب» للسجن فقط
ألنه كان يدعم كفاح الشعب الفلسطيني في
غزة؟ هل يصبح أحمد سعدات رمزًا لسجناء
ّ
ّ
الدولية
تتحدث منظمة العفو
الــرأي الذين
عنهم؟ قطعًا ،ال ،لكن سعد الــديــن إبراهيم
ّ
منظمات حقوق اإلنسان
بات عنوان تقارير

يمكن رصدّ سمات
ّ
ّ
محددة أضرت بقضية
حقوق اإلنسان في
عالمنا العربي

رأي
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شذرات

عن المراكز
البحثية مجددًا
زياد منى
طــرفــة م ـت ــداول ــة ف ــي األردن م ـنــذ ع ـقــود ت ـق ــول :ألـقــت
استخبارات جاللة مليك البالد الحسني ،القبض على
مــواطــن كــان يلقي فــي مـكــان عــام تـهـمــا :جــواسـيــس،
خــونــة ،مـجــرمــون ،قـتـلــة ،ل ـصــوص ،ع ـمــاء ،صهاينة،
وما إلى ذلك من النعوت .فلما احتج املعتقل بدعوى
أنه لم يربط التهم بجاللة امللك ونظامه ،أجابه ضابط
االس ـت ـخ ـب ــارات« :ول ـ ــو ،مـخـ ّـمـنــا ح ـم ـيــر! واضـ ــح إنــك
بتقصد سـيــدنــا وحـكــومـتـنــا»! وه ـكــذا كــانــت بعض
التعليقات ،القليلة ،التي وصلتني إلى عنواني الرقمي،
عـلــى مـقــالــي الـســابــق عــن مــراكــز بحثية وأكــاديـمـيــن
عاملني فيها .فالبعض أساء الفهم ،إذ ظن أن املقصود
مراكز محددة ،بينما توهم آخرون أن املقصود هذا أو
ذاك من األشخاص ،لكن من دون التوافق بينهم على
اســم مـحــدد ،مــع أنــي ضــد شخصنة أي قضية ،وما
أقصده بنقدي هو املنهاج.
عندما نلقي نـظــرة على مــراكــز بحثية ،عبر عدسة
زاوية موسعة نرى أن األمر ال يختلف في دول غربية
ً
وغير غربية .فإذا أخذنا أملانيا مثال ،نجد أن لكل من
األحزاب املمثلة في مجلس النواب صندوقها البحثي
الخاص بها ،واملخصص للدراسات اإلنسانية .أي إن
الهدف تقديم دراســات أكاديمية ،رزان املظهر ،تسوغ
س ـيــاســات ه ــذا ال ـح ــزب أو ذاك ،ول ـيــس نـشــر أبـحــاث
علمية مـحــايــدة سـيــاسـيــا .واألم ــر ذات ــه ينطبق على
معهد االستشراق األملاني ومقره في هامبورغ؛ انظر
إلى صاحب اليد العليا تعرف هدف أي معهد؛ نصف
ميزانية املعهد تــرد من وزارة الخارجية األملانية ،أي
إن األبـحــاث املنشورة عليها خدمة سياسات البالد
الخارجية وعدم تضاربها معها .تجربتي الشخصية
مــع املعهد عندما طلب مني فــي مطلع التسعينيات
ً
كتابة مقالة عــن اتفاقية غــزة اريـحــا أوال ،فكتبت أن
توقيع االتـفــاق يــؤكــد مــا كــان ي ــروى فــي املــاضــي عن
ُ
مـجــرم الـحــرب إسـحــق راب ــن عندما «اســتــدعــي» إلى
واشنطن ،سفيرًا لكيان العدو الصهيوني فيها ،بسبب
كونه عميال رسميا منظما في وكالة االستخبارات
املــركــزيــة ،الـتــي كــانــت تـعــده لـتــأديــة دور ت ـســووي مع
زبائنها فــي املنطقة .اعـتــرض املـســؤول بذريعة عدم
امتالكي إثباتا موثقا [كذا!] على كون املقبور عميل
السي آي إيه ،مع أن كالمي كان في سياق سياسي ال
مرافعة أمام محكمة.
وث ـمــة إج ـم ــاع ب ــن املــراق ـبــن ال ـعـ ِـالــن بـخـفــايــا األم ــور
أن بـعــض أع ـض ــاء مـجـلــس دول األع ـ ــراب الخليجية
يـقــدمــون منحا مالية لـهــذا أو ذاك مــن مــراكــز البحث
عندما
الـغــربـيــة كــي تــأخــذ مصالحهم فــي االع ـت ـبــار ُ
تنشر تقاريرها ...وهل ننسى منح «لندن سكول أف
ُُ
إيكنمكس» العريقة سيف اإلسالم القذافي شهادتي
املاجستير والدكتوراه بتدخل من بلير املدعوم بدفعة
مالية ضخمة لدار نشر لنشر كتاب له! تلك الشهادة
لــم تــرفــع مــن شــأن حــامـلـهــا ،لكنها حـطــت مــن منزلة
مانحها التي تساوت مع ما تسميه هي جمهوريات
املوز!
من ناحية أخرى ،على مراكز األبحاث هذه ،إن كانت
تستحق صفة كهذه ،أن تثبت صحة تحليالتها .فهل
توقع أي منها مــا حصل فــي ال ــدول الشيوعية! لكن
املثير فــي األم ــر أنــه رغــم االحـتـجــاجــات املــوسـعــة في
الصحافة الوطنية على تلك اإلخفاقات البينة ،ال أحد
من العاملني فيها فقد مركزه بسببها.
فـقــد لــوحــظ غـضــب شـعـبــي عـلــى ال ـن ـظــام ف ــي أملــانـيــا
الـشــرقـيــة فــي أث ـنــاء عـقــد أس ـبــوع الـكـنـيـســة الـسـنــوي
ال ــذي حـضــره ع ــام  1989آالف الشبيبة الــاديـنـيــن،
وعلى عكس ما كان يحصل في املاضي حيث كانت
املشاركة تقتصر على املؤمنني من أتباع الكنيسة.
لم تكن ثمة من حاجة إلى مراكز وال إلى بحاثة ليعلم
آت ال محالة،
كل من كان لصيقًا بالشارع أن االنفجار ٍ
لكن بسبب ّ
تردي األوضاع االقتصادية فيها.
وللحديث بقية.
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سوريا

ّ
تحقيق بعدما كان جل طموحات العائلة السورية أن تتابع بناتها تحصيلهن العلمي تمامًا كالذكور وأحيانًا أفضل،
أصبحت هذه الطموحات بفعل الحرب ال تتعدى تزويجهن بأقرب فرصة ممكنة ،وهو ما أعاد ظاهرة زواج
القاصرات إلى الواجهة من جديد

أمهات المستقبل قاصرات :زواج بحكم الخوف
نسرين عالء الدين
تستعد منال إلجــراء عملية قيصرية
لـتـضــع م ــول ــوده ــا األول .تـمـســك بيد
وال ــدتـ ـه ــا جـ ـيـ ـدًا ف ـه ــي ت ـخ ـشــى اإلبـ ــر.
أج ـه ـضــت م ـن ــال ذات ال ـخ ـم ـســة عشر
عــامــا جنينًا قـبــل نـحــو عـشــرة أشـهــر،
لذلك قام أهل زوجها بإدخالها مشفى
كــي ت ـكــون نـتــائــج ال ـ ــوالدة مضمونة.
ال تـجــد وال ــدة مـنــال خـطــأ فــي تــزويــج
ابنتها وهي لم تبلغ الخامسة عشرة
بعد ،وتقول« :قبل األزمــة لم أكن أفكر
يومًا بتزويج البنات في سن مبكرة،
ك ـ ــان ح ـل ـمــي أن ي ـك ـم ـلــن تـحـصـيـلـهــن
ال ـع ـل ـم ــي .ل ـك ــن وفـ ـ ــاة زوجـ ـ ــي وت ــرك ــي
وح ـيــدة مــع أرب ــع ب ـنــات ،وال أمـلــك أي
دخل سوى تبرعات األهل واألصدقاء،
دفعني إلى تزويجهن باكرًا».

أرمل في الخامسة والعشرين
ي ـت ــزوج فـ ــادي ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة .ف ــادي
ال ــذي أت ــم عــامــه الـخــامــس والعشرين
ً
ك ــان أرمـ ــا قـبــل سـنــة عـنــدمــا توفيت
زوجته وهــي تضع مولودهما األول.

فزوجته «لم تتحمل آالم املخاض ،كما
أن الــدايــة الـتــي كــانــت تساعدها على
الــوالدة لم تتمكن من إيقاف النزف».
الـعــروس الجديدة لــم تبلغ السادسة
عشرة من عمرها ،ورغم ذلك يعتبرها
فــادي كبيرة في العمر بالنسبة إليه،
ف ـع ـمــر زوجـ ـت ــه ال ـس ــاب ـق ــة كـ ــان أرب ـع ــة
عشر عامًا .تقول الدكتورة رزان لوقا،
وهي طبيبة نسائية تملك عيادة في
إحـ ـ ــدى بـ ـل ــدات ريـ ــف دم ـش ــق وتـعـمــل
ف ــي مـسـتـشـفـيــات دم ـش ــق :ازداد عــدد
الفتيات القاصرات املتزوجات اللواتي
ن ـشــاهــدهــن ف ــي ال ـع ـي ــادات الـنـســائـيــة
التخصصية ،وخــاصــة فــي السنوات
الـ ـ ـث ـ ــاث األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،حـ ـي ــث ت ـض ــاع ــف
العدد إلــى أكثر من خمس مــرات عما
ك ــان عليه الــوضــع قـبــل بــدايــة األزم ــة.
وتـتــابــع :ال يمكننا إعـطــاء إحصائية
دق ـي ـقــة ح ــول ع ــدد ال ـف ـت ـيــات ال ـلــواتــي
يتزوجن وهن في سن صغيرة ،وذلك
نتيجة لجوء عدد كبير من العائالت
إلى القابلة القانونية (الداية) اللواتي
عـ ـ ـ ــدن ب ـ ـ ـقـ ـ ــوة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك بـ ـسـ ـب ــب تـ ـ ــردي
األوضــاع االقتصادية لعدد كبير من
العائالت ،فتكاليف الوالدة الطبيعية
ل ــدى الـقــابـلــة الـقــانــونـيــة ت ـت ــراوح بني
 4000لـيــرة و 5000ل ـيــرة ،فيما تصل
تكاليف الوالدة الطبيعية الى عشرين
ألف ليرة في املشافي الخاصة ،إضافة
إلى تجنب سماع نصائح األطباء بأن
الــوقــت ال ي ــزال مـبـكـرًا ج ـدًا كــي تحمل
الفتيات ،وخاصة أننا نشاهد فتيات
في عمر الثانية عشرة والثالثة عشرة
متزوجات ،ويجلبهن أهــل الــزوج كي
يتأكدوا من قدرة الفتيات على الحمل،
بـغــض الـنـظــر ع ــن امل ـخــاطــر الصحية
على حياة األم والجنني.

أبو عبدو يريدك

بــدأت السلطات التركية بناء جدار
من اإلسمنت المسلح على طول
الحدود مع سوريا ،وذكرت وكالة
«األنــاضــول» أن عمليات التشييد
ب ــدأت بـيــن نــاحـيــة الــريـحــانـيــة في
محافظة هاتاي التركية وبلدة
أطمة السورية .ووفقًا للوكالة،
يـ ـج ــري وض ـ ــع كـ ـت ــل خــرســان ـيــة
مـتــاصـقــة بــارت ـفــاع ثــاثــة أم ـتــار
وعرض مترين وزنة سبعة أطنان
على طول هذه المنطقة البالغ
نحو ثمانية كيلومترات« ،وسيتم
االنتهاء من بناء الحائط قريبًا».
(األناضول)

فستان أبيض وسيارات مزينة وثياب
وغــرفــة خاصة وأشـيــاء كثيرة وعــدت
ب ـه ــا سـ ــام إذا وافـ ـق ــت ع ـل ــى الـ ـ ــزواج
بأبو عبدو ،الرجل الذي تجاوز عقده
الخامس .سالم ستوافق فهي تريد أن
تعيش في منزل حقيقي ،حيث تقيم
مـنــذ أرب ــع س ـنــوات فــي مـنــزل مشترك
مــع ث ــاث عــائــات ،إذ تــركــت الــدراســة
م ـنــذ أن ك ــان ــت ف ــي ال ـص ــف ال ـخــامــس
االبتدائي.
وال ــد ســام يــرى أن نهاية الـفـتــاة هو
مـ ـن ــزل زوجـ ـ ـه ـ ــا« ،مـ ـهـ ـم ــا ت ـع ـل ـم ــت أو
كـ ـب ــرت ،وع ـم ــر ال ـخــام ـســة ع ـش ــرة هــو
ســن مـنــاســب ل ـل ــزواج .فــالـفـتــاة بالغة
وت ـع ــرف أن تـطـبــخ وت ـق ــوم بــاألع ـمــال
امل ـنــزل ـيــة ك ــاف ــة ،ث ــم بـ ـم ــاذا سـتـفـيــدهــا
امل ــدارس .نحن نزحنا وتركنا خلفنا
كل شي ،أحمد الله بأن تقدم لخطبتها
رجل مقتدر كي يعوضها عن الحياة
الصعبة التي نعيشها اليوم».

والد سالم يرى أن نهاية الفتاة هو منزل زوجها (أرشيف)

يعطي القضاء السوري سلطة كبيرة
للقاضي الــذي يعقد قــران أي زوجــن
م ــن ح ـيــث امل ــواف ـق ــة ع ـلــى ع ـقــد ال ـق ــران
أو ال ــرف ــض ف ــي حـ ــال وجـ ــد ال ـقــاضــي
أن الفتاة غير مؤهلة لـلــزواج .ويقول
املـحــامــي عـلــي غــانــم ل ــ«األخ ـب ــار»« :ال
ي ــوج ــد فـ ــي ال ـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـ ـس ـ ــوري ســن
مـ ـح ــددة ل ـت ـك ــون ال ـف ـت ــاة م ـح ــل زواج
وه ـن ــاك ثــاثــة ش ــروط يـعـتـمــد عليها
س ــن الـ ـ ــزواج وهـ ــو س ــن ال ـب ـل ــوغ عـنــد
الـفـتــاة وه ــذا يـعــود تـقــديــره للقاضي
والـبـنـيــة الـجـســديــة ومــواف ـقــة الــولــي،
نحن نتكلم عمن هن دون سنة الثامنة
عشرة وهو سن األهلية في سوريا».
ويتابع غــانــم« :إذا كــانــت الفتاة دون
سن الرشد وفي سن البلوغ وجسديًا
وظــاهــريــا تــائــم ال ــزواج فــا مــانــع من
ال ـع ـقــد ،أم ــا إذا كــانــت ال ـف ـتــاة فــي سن
البلوغ وجسديًا وظــاهــريــا ال تصلح

ألن ت ـكــون زوجـ ــة ،فـمــن حــق الـقــاضــي
أال يـعـقــد ال ـق ــران ويـمـنــع ه ــذا ال ــزواج
حتى ولو وافق الولي ،فالقاضي هنا
يكون بمنزلة الولي بالقانون للفتاة».
وي ـش ـي ــر إلـ ـ ــى أن «ت ـ ــزوي ـ ــج ال ـف ـت ـيــات
ال ـق ــاص ــرات م ــوج ــود ف ــي س ــوري ــا قبل
األزم ــة ،وخاصة في مناطق األريــاف،

أشياء كثيرة
وعدت بها لتوافق
على الزواج برجل تجاوز
عقده الخامس

لكن هذه الظاهرة ازدادت بعد األزمة
وال سيما في صفوف الفتيات اللواتي
نزحت عائلتهن إلى خارج البالد».
«الحرب الدائرة هي السبب الرئيسي
فــي ع ــودة ظــاهــرة زواج ال ـقــاصــرات»،
ت ـقــول االخ ـت ـصــاص ـيــة الـنـفـسـيــة رشــا
ط ـي ــري م ــن جـمـعـيــة راهـ ـب ــات ال ــراع ــي
ال ـصــالــح .وتـضـيــف فــي حــديـثـهــا إلــى
«األخ ـ ـبـ ــار» :بـتـنــا نـشـهــد عـ ــودة قــويــة
لـ ـه ــذه ال ـ ـظـ ــاهـ ــرة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق ال ـت ــي
ش ـ ـهـ ــدت ح ـ ــرك ـ ــات ن ـ ـ ـ ــزوح م ـ ــن ب ــاق ــي
املحافظات ومراكز اإليواء التي ضمت
خليطًا واسـعــا .نحن كاختصاصيني
نفسيني عملنا ضمن مجموعات مع
ال ـيــاف ـعــات وال ـن ـس ــاء األك ـب ــر س ـنــا من
أجـ ــل ت ـقــديــم تــوع ـيــة حـ ــول حـقــوقـهــن
كنساء في التعليم ومناهضة العنف
الجسدي واللفظي تجاه النساء ،إلى
جــانــب الـتــوعـيــة م ــن خ ـط ــورة الـ ــزواج

مشهد ميداني

مواجهات ساخنة في درعا ...وتمديد هدنة الزبداني
ليث الخطيب
ّ
كبد الجيش السوري أمس املسلحني
ع ـ ـشـ ــرات ال ـق ـت ـل ــى والـ ـج ــرح ــى أث ـن ــاء
اش ـت ـبــاكــات واس ـع ــة دارت ف ــي درع ــا،
ف ــي وق ــت ت ــم ف ـيــه ت ـمــديــد ال ـهــدنــة في
الـ ــزبـ ــدانـ ــي وكـ ـف ــري ــا والـ ـف ــوع ــة يــومــا
إض ــافـ ـي ــا ل ـت ـغ ــدو ن ـهــاي ـت ـهــا ي ـ ــوم غــد
األحد.
وال تزال مدينة درعا وريفها يشهدان
مواجهات عنيفة بني الجيش السوري

ومسلحي «جبهة النصرة» و«حركة
املثنى اإلسالمية» .أمسّ ،
صد الجيش
سـلـسـلــة م ــن ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي نـفــذهــا
املـسـلـحــون عـلــى األطـ ــراف الجنوبية
وال ـغ ــرب ـي ــة م ــن مــدي ـنــة درعـ ـ ــا ،وال ـتــي
ترافقت مع قصف ألحيائها بالعديد
من قذائف الهاون والصواريخ.
ورغ ــم تـكـ ّـبــد املسلحني أول مــن أمــس
خـســائــر كـبـيــرة أث ـنــاء هجومهم على
أط ـ ــراف درعـ ــا الـجـنــوبـيــة وال ـغــرب ـيــة،
واص ــل مسلحو «ال ـن ـصــرة» و«حــركــة

املثنى» هجومهم على املدينة .ويروي
مصدر ميداني لـ«األخبار» أن وحدات
ال ـج ـيــش ك ــان ــت «ب ـك ــام ــل جــاهــزيـتـهــا
ل ـل ـت ـصــدي ل ـل ـه ـج ـمــات امل ـت ــوق ـع ــة مــن
امل ـس ـل ـحــن ،والـ ـت ــي ب ـ ــدأت عـمـلـيــا في
املنطقة الواقعة شرقي ساحة بصرى،
مــن خــال محاولة مجموعة مسلحة
التسلل باتجاه مدخل املخيم ،حيث
جـ ــرى ال ـت ـص ــدي ل ـهــا وال ـق ـض ــاء على
معظم أف ــراده ــا» .كــذلــك ّ
دم ــر الجيش
ً
رتال من العربات التابعة للمسلحني

فــي املنطقة الــواقـعــة بــن حــي البحار
ومبنى الجمرك القديم ،كان قادمًا من
جهة ال ـحــدود األردن ـيــة لنجدة قــوات
املسلحني في محيط املدينة .عقب ذلك
ّ
رد املسلحون بقصف أحياء املدينة،
ّ
مــا أدى إلــى إصــابــة  18مــدنـيــا .وأدت
م ــواج ـه ــات أم ــس إل ــى مـقـتــل الـعــديــد
مـ ــن املـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،مـ ــن ب ـي ـن ـه ــم مـحـمــد
نضال الشمري املـســؤول فــي «جيش
اليرموك» ،إضافة إلى سقوط عشرات
ال ـ ـجـ ــرحـ ــى ف ـ ــي صـ ـف ــوفـ ـه ــم .وك ــان ــت

«ت ـن ـس ـي ـق ـيــات» م ـع ــارض ــة ق ــد أعـلـنــت
أمـ ــس م ـق ـتــل ث ـمــان ـيــة م ــن مسلحيها
ف ــي اش ـت ـب ــاك ــات يـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ،مــن
بينهم زعيم كتيبة «شهداء حــوران»
حسن محمد منصور الصالح .وفي
مــوازاة ذلــك ،استهدف الجيش نقاطًا
ل ـل ـم ـس ـل ـحــن ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع فــي
ريف املحافظة ،شمل الغارية الغربية
ون ــوى وال ـي ــادودة والنعيمة وخــراب
ال ـش ـح ــم وبـ ـص ــرى ال ـح ــري ــر وال ـش ـيــخ
م ـس ـكــن ،إض ــاف ــة إل ــى ع ـت ـمــان وعـلـمــا
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بهدوء

والفقر

املبكر على الفتاة واألســرة واملجتمع،
لكننا وجــدنــا أن الـنـســاء األك ـبــر سنًا
كـ ـن ــا ي ـش ـج ـع ــن عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــزواج امل ـب ـكــر
بحجة أن األهــل متعبون ماديًا وغير
قادرين على تحمل عبء فرد من أفراد
األسـ ــرة أو أن الـ ــزواج سـيـكــون سترة
لـلـفـتــاة بـحـيــث ال تـتـعــرض للتحرش
أو ال تخوض تجربة قد تكون فاشلة
مــع ش ــاب ،أمــا الفتيات األصـغــر سنًا،
أي مــا بــن الـفـئــة الـعـمــريــة  11إلــى 13
سنة ،فكن فتيات غير ناضجات وغير
مــدركــات ملــا يـجــري مــن حولهن .لذلك
لــم يـكــن بـمـقــدورهــن ق ــول ال فــي وجــه
األهــل وهــن محكومات بــإرادتـهــم .أما
الفتيات من الفئة العمرية بني  14إلى
 17سـنــة فـهــن كـنــا ق ـ ــادرات عـلــى قــول
ّ
كلمة ال للزواج املكبر ،لكنهن كن أيضًا
ف ــي ن ـهــايــة األم ـ ــر م ـح ـكــومــات ب ـ ــإرادة
األهل.

وزي ـ ــزون واب ـط ــع وال ـغ ــاري ــة الـشــرقـيــة
وصيدا.
وف ـ ــي الـ ــزبـ ــدانـ ــي (الـ ــريـ ــف ال ـش ـمــالــي
الـغــربــي للعاصمة) ،اتفقت األط ــراف
املـ ـش ــارك ــة ف ــي ال ـه ــدن ــة ال ـت ــي شـمـلــت
امل ــدي ـن ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ب ـلــدتــي كـفــريــا
وال ـ ـ ـفـ ـ ــوعـ ـ ــة فـ ـ ــي ريـ ـ ـ ــف إدلـ ـ ـ ـ ـ ــب ،ع ـلــى
ت ـمــديــدهــا ي ــوم ــا إض ــاف ـي ــا .وكـ ــان من
امل ـف ـت ــرض أن تـنـتـهــي ال ـه ــدن ــة ال ـيــوم
ال ـس ـب ــت ،وأص ـب ـح ــت ن ـهــاي ـت ـهــا بـعــد
التمديد حتى يــوم غــد .وفــي م ــوازاة

متفرقات

التراجع السعودي «الغبي»...
طلقة في الفراغ
ناهض حتر
فاجأ وزير الخارجية السعودي ،عادل الجبير،
مضيفيه ال ــروس بالعودة إلــى املــربــع األول من
البحث في األزمــة السورية ،فأعلن أنه ال مكان
للرئيس بشار األسد في الحل.
تصريح يأتي خارج السياق؛ فال حل في سوريا
مــن دون ح ــوار مــع ن ـظــام مــوجــود ق ــوي يلتف
حول األســد ،وال يوجد بديل رئاسي باعتراف
األميركيني .وفي الواقع إن قضية رئاسة األسد
أصبحت وراء ظهر جميع األطراف .أكثر ما هو
م ـطــروح لـلـتـفــاوض تقصير الـفـتــرة الــرئــاسـيــة،
وإجراء انتخابات مبكرة.
خــال شهر تموز املنصرم ،حدثت اختراقات
جدية على مسار الحل .فجأة ،جاءت تصريحات
الـجـبـيــر ،امل ـضــادة ،فأغضبت وزي ــر الخارجية
ال ــروس ــي س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف ،ح ـتــى خ ــرج عن
املألوف .ألقى بقلمه على الطاولة ،وتمتم غاضبًا
بالروسية .هل قال حقًا« :أيها العاهر الغبي»؟
ثالثة عوامل قد تكون مجتمعة أو منفردة ،وراء
تصريحات الجبير العدائية التي أزعجت الروس،
ّ
ووترت أجواء اللقاء بني الجبير والفروف:
الـعــامــل األول يتعلق بــالـخــافــات داخ ــل العائلة
املالكة؛ فمن املعروف أن مهندس االختراقات في
العالقات السعودية ـ الروسية هو ولي ولي العهد،
وزيــر الــدفــاع ،محمد بن سلمان .ومــن الواضح
أنه اندفع في الترتيبات والوعود خارج اإلجماع
ُ
السعودي .وبن سلمان يتحرك نحو وراثة امللك،
وهو يجمع األوراق املحلية واالقليمية والدولية،
لكي يحل ملكًا محل أبيه ،بينما يعترضه ولي
العهد محمد بن نايف ،وآخرون ،ما ألهب نقاشًا
ح ــول ت ـع ـهــدات ب ــن س ـل ـمــان ،ج ــرى تـجـمـيــدهــا
بإعالن الجبير التراجع في ما يخص حل امللف
السوري بالتعاون مع الرئيس األسد.
الـعــامــل الـثــانــي يتعلق بتركيا الـتــي لــم تتحرك
قيد أنملة باتجاه التفاهم على الحل السوري،
ما جعل السعوديني يعتقدون أنهم تقدموا أكثر
مما يجب ،وأنــه ،من خــال التفاهم مع األتــراك،
يمكنهم تحصيل ما هو أفضل.
ال ـعــامــل ال ـثــالــث يـتـعـلــق بــامل ـكــاســب الـعـسـكــريــة
السعودية في اليمن.
لكن الحقائق التي دفعت اململكة نحو تحسني
عالقاتها مع موسكو ،ال تــزال قائمة وحاكمة،
وال يمكن لعاقل أن يتصور أنه يمكن تجزئتها؛
ّ
فـهــي ،عـنــد ال ــروس ،ومــوضــوعـيــا ،تـشــكــل سلة
واحدة:
ً
أوال ،املصلحة املشتركة في ضبط أسعار النفط،
ومــواج ـهــة ت ـحــدي ش ــرك ــات الـنـفــط املـسـتـخــرج

ذلــك ،قــام مسلحو وادي بــردى بقطع
امل ـيــاه عــن الـعــاصـمــة أم ــس مطالبني
بـ ــوقـ ــف ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـت ــي
يـ ـخ ــوضـ ـه ــا ال ـ ـج ـ ـيـ ــش وحـ ـ ـ ـ ــزب الـ ـل ــه
على الــزبــدانــي .وفــي بـيــان صــدر عن
«م ـج ـل ــس م ـج ــاه ــدي وادي بـ ـ ــردى»،
أع ـلــن املـسـلـحــون أن ـهــم سـيــواصـلــون
ق ـط ــع امل ـ ـيـ ــاه ح ـت ــى «انـ ـسـ ـح ــاب آخ ــر
عـنـصــر مــن الـجـيــش وح ــزب ال ـلــه من
امل ــدي ـن ــة» .إلـ ــى ذل ـ ــك ،ش ـه ــدت امل ـ ــزارع
املـحـيـطــة بـمــديـنــة دوم ــا فــي الـغــوطــة

مــن الصخر الــزيـتــي .وه ــذه تحتاج إلــى تعاون
روس ــي ـ ـ س ـعــودي مـكـثــف ،ال يمكن أن يكون
خ ــارج الـتـفــاهـمــات الـسـيــاسـيــة ،وذل ــك الرتـبــاطــه
بمناقشات ومقاومة ضغوط أميركية ،وإعــادة
ترتيب العالقة النفطية مع إيران ...الخ.
ثانيًا ،هناك فــارق نوعي بني الوضعني التركي
وال ـس ـعــودي فــي مــا يتصل ب ـســوريــا؛ ال ّ
تمس
الحرب السورية اململكة مباشرة ،إال من زاوية
التهديد الــذي تمثله داعــش ،ما يجعل االقتراح
الــروســي بالتفاهم والتحالف مــع ســوريــا ضد
داع ــش هــو االق ـت ــراح األن ـســب لـلـمـمـلـكــة ،بينما
تــواجــه تركيا التحدي الـكــردي املتعدد األوجــه.
وه ــي تـعــانــي مــن مـشــاكــل خــارج ـيــة وداخ ـل ـيــة،
أمنية وسياسية ،تمنعها من االنخراط في حل.
وه ــذه نقطة ضعف تركية ،فــي مواجهة نقطة
قوة سعودية.
ث ــال ـث ــا ،االن ـ ـجـ ــازات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـس ـعــوديــة في
اليمن ال تعدو أن تكون مــزيـدًا مــن ال ـتـ ّ
ـورط .لن
يـتــم الـحـســم الـسـيــاســي بــال ـقــوة ،وسـتـتــواصــل
استنزاف هي ميدان الحوثيني األفضل
حــرب
ٍ
عسكريًا .الورطة السعودية في اليمن تتعمق،
ُ
تستهلك اليمن
ومن دون حل سياسي سوف
قدرات اململكة ،العسكرية واملالية.
ال غـنــى لـلــريــاض ومــوسـكــو عــن بـنــاء عــاقــات
ثـنــائـيــة وثـيـقــة ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة .فـبــإضــافــة
إلــى ملف أسعار النفط ،وتحدي نفط الصخر
الــزي ـتــي ،ه ـنــاك مـلـفــات أســاس ـيــة ،مـنـهــا حــاجــة
املـمـلـكــة ال ــى ال ـس ــاح ال ــروس ــي ،وال ـت ـع ــاون في
ب ـنــاء م ـفــاعــات ن ــووي ــة ،وت ــأم ــن مـظـلــة حـمــايــة
نحو «التمدد اإليــرانــي» ،والتوصل إلى حل في
اليمن .وبالنسبة إلــى ال ــروس ،فإضافة إلــى أن
ه ــذه املـلـفــات ال ـتــي تـعـكــس ،أي ـضــا ،مصالحهم
الـخــاصــة ،هناك ملف اإلره ــاب .تريد موسكو،
من خالل عالقاتها بالسعودية ،تأمني أراضيها
من املنظمات االرهابية التي تحركها السعودية،
ل ـك ــن وق ـ ــف الـ ـح ــرب ع ـل ــى سـ ــوريـ ــا ،وتـصـفـيــة
املنظمات االرهــابـيــة فــي هــذا البلد ،هما قضية
أمن قومي للروس أيضًا ،إضافة الى العالقات
التحالفية مع ســوريــا ،واالستثمارات النفطية،
وميناء طرطوس الخ.
فــي الـخــاصــة ،ال يمكن للعالقات السعودية ـ
الروسية أن تتطور من دون حل امللف السوري،
وال حل لهذا امللف ،موضوعيًا ،إال تحت سقف
الــرئـيــس ب ـشــار األسـ ــد ،مــا يـجـعــل تصريحات
الجبير طلقة في الفراغ.

ال ـش ــرق ـي ــة م ــواجـ ـه ــات بـ ــن ال ـج ـيــش
ومسلحي «جيش اإلسالم» تخللتها
رم ــاي ــات مــدفـعـيــة عـلــى مـ ــزارع عالية
املالصقة للمدينة.
مــن جهة أخ ــرى ،سقطت قذيفة هــاون
بالقرب من ساحة املحافظة في دمشق،
مصدرها الغوطة الشرقية .بالتوازي،
ّ
كثف الجيش قصفه املدفعي والجوي
على مدينة داريا في الغوطة الغربية،
م ــا أدى إل ــى ت ـق ــدم طـفـيــف ل ـلــوحــدات
ال ــراج ـل ــة لـلـجـيــش ،إض ــاف ــة إل ــى مقتل

سوريا
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وجــرح عدد من املسلحني .كذلك دارت
اشتباكات مماثلة على طريق زاكية ـ
خــان الشيح وقرية حسنو في الريف
الجنوبي الغربي للعاصمة.
وف ــي الـقـنـيـطــرة (ج ـن ــوب ــا) ،اسـتـهــدف
الـجـيــش آل ـيــات للمسلحني بــواسـطــة
صــواريــخ موجهة فــي الـتـلــول الحمر
ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة أبـ ـ ـ ــو شـ ـبـ ـط ــة فـ ـ ــي ال ــري ــف
الشمالي الشرقي للمحافظة ،ما أدى
إلى تدمير تلك اآلليات ومقتل وجرح
عدد من املسلحني.

الفروف :ال يمكن ترك الوضع
السوري كما هو
أك ــد وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الفروف أن ترك الوضع في سوريا كما هو
أمر غير مقبول.
وأضاف ،مخاطبًا أعضاء وفد لجنة املتابعة
ملؤتمر «الـقــاهــرة ّ ،»2أن «هــذه الــزيــارة إلى
موسكو ليست األولى لكم ،لكن ما ّ
يميزها
عن لقاءاتنا السابقة هو أننا نجتمع هذه
امل ــرة فــي جـ ّـو مــن التفاهم املشترك يجمع
عـلــى أن الــوضــع الـحــالــي فــي ســوريــا غير
مقبول».
وتابع« :في هذه األيام تسعى روسيا بجانب
دول املنطقة والواليات
امل ـ ـت ـ ـح ـ ــدة واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
األوروبي إلى املساهمة
فــي توحيد كــافــة قوى
املعارضة السورية من
أجــل استئناف عملية
جنيف».
بــدوره ،قال هيثم مناع
ّإن امل ـعــارضــة ال ـســوريــة تـشــاطــر الـجــانــب
الروسي ثقته بأن الحل العسكري ال يمكن
أن ي ــؤدي إل ــى أي نتيجة« :إن ـنــا نعتقد أن
الـجـبـهــة امل ــؤي ــدة لـلـحــل الـسـيــاســي ســوريــا
وإقليميًا ودوليًا تتسع» .ورأى أنــه ظهرت
ه ـن ــاك ف ــرص ــة حـقـيـقـيــة إلنـ ـج ــاح ال ـجـهــود
الــرام ـيــة إل ــى تحقيق ه ــذا ال ـحــل ،وه ــو أمــر
يـتـطـلــب م ــن ال ـس ــوري ــن أن ي ـك ــون ــوا أكـثــر
عقالنية وواقعية من أجل الوصول إلى حل
قابل للتحقق.
(األخبار)

وفد إعالمي مصري في
دمشق
لـلـمــرة األول ــى مـنــذ أكـثــر مــن عــامــنّ ،
يلبي
وفد إعالمي مصري دعوة سورية لزيارة
دم ـش ــق م ــن أج ــل ال ــوق ــوف ع ـلــى ت ـط ــورات
األوض ـ ــاع الـسـيــاسـيــة .وه ــي دع ــوة ج ــاءت
بالتنسيق مــع وزارة الخارجية املصرية.
وسـيـلـتـقــي ال ــوف ــد اإلع ــام ــي ال ـ ــذي يـضـ ّـم
صحافيني مــن مؤسسات مثل «األه ــرام»
و«األخبار» وعددًا من إعالميي الفضائيات
الخاصة ،بالرئيس السوري بشار األسد،
وبعدد من كبار املسؤولني السوريني.
(األخبار)

ّ
متمسكة
خوجا :روسيا ليست
بشخص األسد
أع ـلــن رئ ـيــس «االئـ ـت ــاف» امل ـع ــارض خــالــد
خ ــوج ــا ،غ ــداة لـقــائــه م ــع م ـســؤولــن روس،
ّأن مــوسـكــو «لـيـســت مـتـمـسـكــة بشخص
(ال ــرئ ـي ــس ال ـ ـسـ ــوري) ب ـش ــار األس ـ ـ ــد» ،بل
بالدولة السورية.
وق ــال خ ــال مــؤتـمــر صـحــافــي ،أم ــسّ ،
«إن
النظام ال ــذي انسحب أم ــام داع ــش وسلمه
العديد من املناطق االستراتيجية واستورد
ميليشيات طائفية لقتل الشعب السوري...
هو مصدر لإلرهاب وللفوضى في املنطقة،
وبــال ـتــالــي ال يـمـكــن أن ي ـكــون شــريـكــا في
محاربة االره ــاب» .وكانت املتحدثة باسم
الـخــارجـيــة الــروسـيــة ،مــاريــا زخ ــاروف ــا ،قد
قالت لوكالة «فــرانــس ب ــرس»« :لطاملا قلنا
إن ـنــا ال نــدعــم االسـ ــد شـخـصـيــا ب ــل نــدعــم
الرئيس السوري املنتخب شرعيًا».
(األخبار ،أ ف ب)
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اليمن س ـ ّـددت ًالـقــوات المسلحة التابعة لـ«الحراك
الجنوبي» ضربة قوية لقوات الغزو ومجموعاته
ف ــي عـ ــدنّ .
وردًا ع ـلــى إق ـصــائــه م ــن الـمـكــاســب
العسكرية ّ الـتــي حققها «الـتـحــالــف» فــي الفترة
األخيرة ،دشن «الحراك» مرحلة جديدة تفتح ثغرة
كبيرة في وضعية «التحالف» جنوبًا

«الحراك الجنوبي» يطرد
«اإلصالح» و«القاعدة»:

عدن لنا
صنعاء ـ علي جاحز

ّ
مــثــل هـجــوم «ال ـح ــراك الـجـنــوبــي» على
عــدن وسيطرته على املــوانــئ واملــواقــع
املـهـمــة ف ــي املــدي ـنــة الـجـنــوبـيــة ،ضــربــة
م ــوج ـع ــة ل ـ ـقـ ــوات ال ـ ـغـ ــزو اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي ـ ـ
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي وامل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات امل ـس ـل ـحــة

بدأت قوات «الحراك» تكتشف أن دول التحالف «تآمرت عليها» (أ ف ب)

امل ــؤي ــدة ل ـهــا .الـعـمـلـيــة املـفــاجـئــة وغـيــر
املـ ـت ــوقـ ـع ــة م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ال ـ ـتـ ــي ك ــان ــت
مـنـضــويــة ضـمــن املـجـمــوعــات املـقــاتـلــة
ل ـل ـج ـي ــش و«ال ـ ـل ـ ـجـ ــان ال ـش ـع ـب ـي ــة» فــي
اآلونــة األخيرة ،أثــارت تساؤالت بشأن
الـغــرض والتوقيت ،ومــوقــف التحالف
وقواته من هذا الهجوم.

«أنصار الله» تطلق  200أسير من «الحراك» قريبًا
فــي وق ـ ٍـت ب ــدأت فيه الـقــوى الـتــي ق ــادت حرب
 1994عـلــى ال ـج ـنــوب ،وف ــي مـقــدمـهــا ه ــادي
و«اإلص ـ ـ ــاح» بــاإلم ـســاك بــزمــام األمـ ــور في
الجنوب بعد انسحاب «أنصار الله» وإقصاء
«ال ـح ــراك الـجـنــوبــي» ،كـشــف منسق ملتقى
«التصالح والتسامح» ،حسني زيد بن يحيى،
أن «أن ـصــار الـلــه» ستطلق س ــراح نحو 200
أسير من عناصر «الـحــراك الجنوبي» الذين
تــم أســرهــم أثـنــاء املــواجـهــات فــي املحافظات
الجنوبية خ ــال أشـهــر ال ـع ــدوان .وتــوقــع بن
يحيى أن يكون ضمن األســرى الذين سيتم

إطــاقـهــم قريبًا وزي ــر الــدفــاع الـســابــق الـلــواء
م ـح ـمــود الـصـبـيـحــي والـ ـل ــواء فـيـصــل رجــب
واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس
الفار عبد ربه منصور هادي ،الذين تم أسرهم
أثناء مواجهتهم الجيش و«اللجان الشعبية»
قبيل فرار هادي إلى الرياض في آذار املاضي.
وأوضح بن يحيى أن ذلك يأتي ضمن صفقة
لتبادل األســرى ،مؤكدًا أن الهدف من إطالق
س ــراح األس ــرى الجنوبيني يــأتــي فــي سياق
إعادة تطبيع العالقات بني «أنصار الله» وقوى
«الحراك الجنوبي».

على ضفاف نهر السين:
شرطة باريس «جدار»
فاصل بين غزة
وتل أبيب
باريس ــ سارة قريرة
«إل ــى أي ــن تــريــديــن ال ــذه ــاب سـيــدتــي؟
إلــى غــزة أم إلــى تــل أب ـيــب؟»؛ قــد يبدو
ال ـ ـسـ ــؤال م ـق ـت ـط ـفــا مـ ــن ح ـ ــوار م ـســرح
عبثي ،لكنه طرح حقًا من قبل شرطي
فرنسي يوم الخميس  13آب (أول من
أمــس) على مواطنة تريد الـنــزول إلى
ضفاف نهر الـســن .فقد كانت مدينة
األنوار طوال ساعات مسرحًا مصغرًا
«لـلـصــراع اإلســرائـيـلــي الفلسطيني»،
وذل ــك بـعــدمــا اعـتــزمــت بـلــديــة بــاريــس
استضافة مدينة تل أبيب في تظاهرة
ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ت ـ ــل أبـ ـي ــب ع ـل ــى نـهــر

الـ ـس ــن» ،قــوب ـلــت ب ـت ـظــاهــرة «شــاطــئ
غزة» املناهضة.
لم تشأ بلدية باريس في بــادئ األمر
الـتــرويــج للحدث خــوفــا ،بــا شــك ،من
أن ت ــؤول األمـ ــور إل ــى ج ــدل مـثـيــر ،بل
ولم يكن االحتفال مذكورًا على موقع
البلدية اإللكتروني املخصص لحدث
«شواطئ باريس» ،واملتمثل ككل سنة
في تهيئة ضفاف نهر السني بالرمال
واأللعاب ،حتى تصبح بمثابة شاطئ
ي ـح ـلــو ل ـس ـكــان ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة
التمشي عليه أو أخذ قسط من الراحة
بعيدًا عن ضوضاء املدينة.
لكن أنصار القضية الفلسطينية في

منذ هجوم املجموعات املسلحة على
ع ــدن وان ـس ـح ــاب ال ـج ـيــش و«ال ـل ـج ــان
الـشـعـبـيــة» مـنـهــا ،ب ــدأت تـظـهــر ب ــوادر
صــراع بــن الفصائل املتناقضة التي
حـ ــاول الـ ـع ــدوان ال ـس ـع ــودي الـتــألـيــف
بينها من بقايا النظام السابق .وكانت
السعودية قد حاولت طــوال السنوات
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ت ـ ـكـ ــريـ ــس وجـ ـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـيــم
«ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة» فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع ال ـج ـنــوبــي
بــواسـطــة دع ــاة ديـنـيــن ،ثــم تحويلهم
إل ـ ــى ت ـن ـظ ـي ـم ــات م ـس ـل ـحــة ت ـس ـت ـهــدف
املـ ـعـ ـسـ ـك ــرات وتـ ـسـ ـت ــول ــي عـ ـل ــى املـ ــدن
والقرى ،من دون أن تتخذ الحكومات
السابقة تدابير جدية ملالحقتها.
ّ
ظل الوضع على هذه الحال حتى آذار
امل ــاض ــي ،ح ــن دخ ـل ــت قـ ــوات الـجـيــش
و«الـ ـلـ ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» إلـ ــى ال ـج ـنــوب
والحـ ـق ــت امل ـس ـل ـحــن ال ـت ـك ـف ـيــريــن في
كل املحافظات باستثناء حضرموت،
وك ــادت أن تقضي عليها ل ــوال تدخل
العدوان الــذي تمكن بعد أربعة أشهر
م ــن أن يـعـيــد امل ـس ـل ـحــن إل ــى مـنــاطــق
عـ ــدن وأب ـ ــن ولـ ـح ــج ،وي ــدف ــع الـجـيــش
و«اللجان» إلى االنسحاب منها.
هذا االنسحاب ،ترك الجنوب وأبناءه
أمام استحقاقات كبيرة وثقيلة ،أهمها
مستقبل القضية ومواجهة االحتالل

ب ــاري ــس ـ ـ م ــن أحـ ــزاب أق ـصــى الـيـســار
والجمعيات املساندة لحقوق الشعب
الفلسطيني ـ رصدوا الحدث على أحد
املواقع اإلسرائيلية ،ومن هنا انطلقت
ح ــرب إعــامـيــة عــرفــت بــدايــاتـهــا على
الشبكات االجتماعية لتصل إلى أكبر
الصحف ووسائل اإلعــام الفرنسية.
ف ـب ـعــدمــا تـ ـب ــادل أنـ ـص ــار ومـنــاهـضــو
حـ ــدث «تـ ــل أب ـي ــب ع ـل ــى ن ـه ــر ال ـس ــن»
التغريدات على موقع «تويتر» (أكثر
مـ ــن  40أل ـ ــف تـ ـغ ــري ــدة نـ ـش ــرت ح ــول
هــذا امل ــوض ــوع) ،قــامــت رئيسة بلدية
ال ـعــاص ـمــة ال ـفــرن ـس ـيــة ،آن ه ـيــدال ـغــو،
بنشر مقال رأي في صحيفة «لوموند»
تحت عنوان «ملــاذا نستقبل تل أبيب
فــي شــواطــئ ب ــاري ــس؟» .وق ــد وصفت
ه ـيــدال ـغــو ه ــذه ال ـف ـكــرة ب ــال ــ«ع ــادي ــة»
نـظـرًا إلــى أن بــاريــس تستقبل مدينة
ساحلية كــل صـيــف ،فـلـ َـم ال تــل أبيب
(؟!) ،والحال أنها تشترك مع باريس
في تشجيعها للثقافة وللتكنولوجيا
الحديثة.
وأضافت هيدالغو إن تل أبيب مدينة
«حداثية» وجب استثناؤها من الجدل
املـسـتـمــر ح ــول ال ـص ــراع اإلســرائـيـلــي
الفلسطيني؛ وكأنها ليست عاصمة
إسرائيل وال مقر حكومتها ،بل وكأن
حــدث «تــل أبيب على نهر الـســن» لم
ي ـن ـظــم ب ـم ـش ــارك ــة امل ـك ـت ــب ال ـس ـيــاحــي
اإلســرائـيـلــي وال بـمـســانــدة جمعيات

توجيهات سعودية
لتصفية قيادات
وناشطين جنوبيين
مقربين من إيران

وبقايا النظام الــذي أسقطته صنعاء
في وقت سابق ،وفي مقدمه رموز حزب
«اإلص ـ ــاح» والــرئ ـيــس ال ـفــار عـبــد ربــه
مـنـصــور ه ــادي امل ـكــروه جـنــوبــا .وكــان
ان ـخــراط بـعــض ق ـيــادات «ال ـح ــراك» في
ال ـعــدوان عبر تــأيـيــده وقـبــول الرئيس
الـســابــق حـيــدر ال ـع ـطــاس ،أح ــد الـقــادة
الجنوبيني البارزين ،منصب مستشار
هــادي جنبًا إلــى جنب مع اللواء الفار
ع ـل ــي م ـح ـســن األح ـ ـمـ ــر وم ـح ـم ــد عـلــي
ال ـ ـيـ ــدومـ ــي (وه ـ ـ ــم مـ ــن قـ ـ ـي ـ ــادات ح ــرب
 ،)1994ليعزز انقسام الجنوبيني ،بني
مــن عـ ّـد ذلــك خــذالنــا لـلـحــراك ،وبــن من

لم تشأ بلدية باريس في
بادئ األمر الترويج لحدث
«استضافة» تل أبيب

رأى أنه مجرد «تكتيك».
في هــذا الــوقــت ،بــدأت قــوات «الـحــراك»
تـكـتـشــف أن دول ال ـت ـحــالــف «ت ــآم ــرت
عليها» .إذ يقف مسلحو «االص ــاح»
ـروع
وه ـ ــادي وال ـس ـع ــودي ــة خ ـلــف م ـش ـ ٍ
ال يـتـســق م ــع م ـش ــروع اإلم ـ ـ ــارات ،كما
أن الـ ــدول ـ ـتـ ــن ت ـن ـص ـل ـتــا س ــريـ ـع ــا مــن
التعهدات السابقة لقيادات الحراك.
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع وأس ـ ـ ـبـ ـ ــاب ت ــاريـ ـخـ ـي ــة
وس ـي ــاس ـي ــة أخ ـ ــرى ،أدت إلـ ــى انـ ــدالع
اش ـت ـب ــاك ــات ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن،
بني مجموعات مسلحة تابعة لحزب
«اإلص ـ ـ ـ ــاح» وه ـ ـ ــادي ويـ ــن مـسـلـحــي
«الـحــراك الجنوبي» في حي التواهي
وكــريـتــر وخ ــور مكسر ،فيما اختلفت
الـ ـ ــروايـ ـ ــات ح ـ ــول ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري.
مصدر أمني في عدن أكد لـ«األخبار»
أن م ـ ــا ح ـ ـ ــدث ج ـ ـ ــاء ب ـس ـب ــب س ـي ـط ــرة
«القاعدة» و«اإلصــاح» على «األماكن
ال ـح ـس ــاس ــة» ف ــي ع ـ ــدن ،أه ـم ـه ــا قـصــر
امل ـعــاش ـيــق وقـ ـي ــادة امل ـن ـط ـقــة الــراب ـعــة
وال ـق ـص ــر ال ـج ـم ـه ــوري ف ــي ال ـت ــواه ــي،
م ـقــابــل إقـ ـص ــاء «ال ـ ـحـ ــراك ال ـج ـنــوبــي»
وإب ـ ـع ـ ــاده عـ ــن ام ـ ـتـ ــاك زم ـ ـ ــام األم ـ ــور
بحسب التعهدات التي كان ّ
يسوق لها
إعــام الـعــدوان قبل انسحاب الجيش
و«ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» .وأكـ ــد امل ـصــدر

ف ــرن ـس ـي ــة م ـت ـط ــرف ــة ت ـش ـج ــع س ـيــاســة
إسرائيل االستعمارية ،كما رد عليها
ال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــون امل ـ ـس ـ ــان ـ ــدون ل ـل ـق ـض ـيــة
الفلسطينية.
وي ـج ــب ال ـتــذك ـيــر ه ـنــا بـ ــأن اسـتـقـبــال
ت ــل أب ـيــب لـيــس أول م ـب ــادرة م ــن قبل
آن ه ـيــدال ـغــو لـتـلـمـيــع صـ ــورة الــدولــة
العبرية ،ففي  11أيــار املــاضــي ،خالل
زيــارت ـهــا إلســرائ ـيــل ،أه ــدت هيدالغو
م ـي ــدال ـي ــة م ــدي ـن ــة بـ ــاريـ ــس لـشـمـعــون
ب ـ ـيـ ــريـ ــس ،الـ ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـف ـ ـتـ ــه بـ ـ ــ«رج ـ ــل
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أن «أكـثــر مــن  100قتيل سقطوا أمس
وأول مــن أم ــس فــي االشـتـبــاكــات التي
تجري في عدن» ،مشيرًا إلى أن محافظ
ع ــدن ال ــذي عـيـنــه ه ــادي أخ ـي ـرًا ،نائف
البكري ،يقود ميليشيات «اإلصــاح»
وه ـ ــادي ،فــي مـحــاولــة لـلـسـيـطــرة على
قـصــر املـعــاشـيــق ال ــذي سـيـطــرت عليه
مجموعات تابعة للحراك.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،ك ـشــف ال ـق ـي ــادي في
«الـ ـح ــراك ال ـج ـنــوبــي» ،حـســن زي ــد بن
ي ـح ـيــى ،وم ـن ـســق م ـل ـت ـقــى «ال ـت ـصــالــح
والـ ـتـ ـس ــام ــح» عـ ــن م ـخ ـطــط ال ـت ـحــالــف
لتصفية ق ـي ــادات جـنــوبـيــة ،مــؤك ـدًا أن
االستخبارات السعودية أرسلت عبر
ال ـهــارب ه ــادي قــوائــم بــأسـمــاء قـيــادات
ونـشـطــاء ال ـح ــراك الـجـنــوبــي السلمي،
و«خ ـصــوصــا ال ــذي ــن سـبــق لـهــم زي ــارة
بـيــروت وإي ــران ،باإلضافة إلــى أسماء
ال ـق ـي ــادات ونــاش ـطــي ال ـح ــراك املـقــربــن
م ــن الــرئـيـســن الـســابـقــن عـلــي نــاصــر
م ـح ـمــد وعـ ـل ــي س ــال ــم ال ـب ـي ــض أو مــن
الجنرال أحمد عبدالله الحسني األمني
الـعــام السابق للتجمع الديموقراطي
الـ ـجـ ـن ــوب ــي (تـ ـ ـ ـ ــاج) ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــم مــن
امل ـ ـقـ ــربـ ــن إلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران» .واسـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــرد بــن
ً
يـحـيــى ق ــائ ــا« :ه ـن ــاك تــوج ـي ـهــات من
هــادي واالسـتـخـبــارات السعودية إلى

محافظ عــدن املـعـ َّـن مــن قبل االحتالل
نـ ــائـ ــف ال ـ ـب ـ ـكـ ــري وإلـ ـ ـ ــى امل ـي ـل ـي ـش ـي ــات
املوالية للعدوان مــن القاعدة وداعــش
واإلص ـ ـ ـ ـ ــاح ب ـت ـص ـف ـي ــة تـ ـل ــك الـ ـق ــوائ ــم
واألس ـم ــاء الـتــابـعــة لـلـحــراك الجنوبي
ج ـســديــا بــاع ـت ـبــارهــم يـشـكـلــون خـطـرًا
على األمن القومي السعودي ومشروع
الرياض في اليمن».
عـلــى الـضـفــة امل ـقــاب ـلــة ،أعـلـنــت «ق ـيــادة
امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة» (املـ ـجـ ـم ــوع ــات
املـسـلـحــة امل ــؤي ــدة لـ ـه ــادي) أن الـقـصــة
ب ـ ـ ـ ــدأت مـ ـن ــذ أسـ ــاب ـ ـيـ ــع عـ ـق ــب س ـق ــوط
الـ ـت ــواه ــي وك ــري ـت ــرب ـي ــد «املـ ـق ــاوم ــة»،
م ـض ـي ـف ــا إنـ ـ ــه «فـ ـيـ ـم ــا ك ــان ــت ق ــوات ـه ــم
مشغولة بما سماه تحرير ما تبقى من
مناطق الجنوب في لحج والعندوأبني
والضالع ،استغلت الجماعات املسلحة
املرتبطة بالقاعدة ذلك وسيطرت على
هــذه املناطق تمهيدًا إلعــان إماراتها
ف ـي ـهــا» .ول ـفــت ال ـب ـيــان إل ــى أن «ق ـيــادة
املقاومة أرسلت إلى األشخاص الذين
ي ـت ـم ــرك ــزون ف ــي هـ ــذهامل ــواق ــع رســائــل
عدة أبلغتهم فيها أن بقاءهم في هذه
املواقع الحساسة واملهمة أمر مرفوض،
وخ ـصــوصــا ب ـعــد قـيــامـهــم بـقـتــل عــدد
من املواطنني» .بيان املجموعات يعد
اعترافًا بوجود «القاعدة» وبالعمليات
التي ارتكبتها فــي عــدن فــي األسابيع
املاضية .وأضاف البيان« :وصل األمر
إلى طريق مسدود ،وحينها أمر قائد
املنطقة العسكرية الرابعة أحمد سيف
الـيــافـعــي بـتـحــرك قــوتــن مــناملـقــاومــة:
األولــى بقيادة جمال الصبيحي وهو
مــن منطقة مــوديــة فــي أب ــن ،والثانية
ب ـق ـيــادة ع ــدد م ــن أب ـن ــاء مـنـطـقــة الـحــد
فـ ــي ي ـ ــاف ـ ــع» ،مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـه ــا «ت ــوج ـه ــت
إل ــى املـعــاشـيــق والـقـصــر الــرئــاســي في
الـتــواهــي وطلبت مــن هــذه الجماعات
ترك تلك املناطق ،لكنها رفضت فنشب
اشتباك مسلح بينها».
إل ــى ذلـ ــك ،أك ــد م ـصــدر أم ـنــي ف ــي عــدن
أن ال ـ ـق ـ ــوات ال ـ ـغـ ــازيـ ــة ت ـج ـه ــز حــال ـيــا
معسكرات في عدن الستقبال مجندين
جــدد غير بعيدين عــن فلك «القاعدة»
واملجموعات التكفيرية .وذكر املصدر
أن إنشاء هذه املعسكرات يأتي ضمن
حملة مشابهة في املكال وأبني وأجزاء
مـ ــن لـ ـح ــج يـ ـت ــم ف ـي ـه ــا إع ـ ـ ـ ــادة تــأه ـيــل
مسلحي «القاعدة» وتسليحهم تحت
الفتة محاربة مــا سموه «الــروافــض».
املـ ـص ــدر أك ـ ــد أيـ ـض ــا دخـ ـ ــول آالف مــن
الجنود السعوديني واإلماراتيني إلى
عــدن أخـيـرًا ،تحت ذريـعــة حماية عدن
وأج ـ ــزاءم ــن ل ـحــج م ــن عـ ــودة سـيـطــرة
ً
الجيش و»اللجان الشعبية» مستقبال.

السالم» ،معبرة عن شعورها بالـ«فرح
والفخر» في هذه املناسبة.
وه ـ ـي ـ ــدال ـ ـغ ـ ــو هـ ـ ـن ـ ــا ل ـ ـي ـ ـسـ ــت إال ف ــي
تـ ـ ــواصـ ـ ــل مـ ـ ــع خـ ـ ــط ح ـ ــزبـ ـ ـه ـ ــا ،إذ إن
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ـف ــرن ـس ــي ك ــان
عـبــر الـتــاريــخ فــي الـصـفــوف األمــامـيــة
ملـســانــدي الــدولــة العبرية (أول زيــارة
لرئيس فرنسي إلســرائـيــل كانت تلك
الـتــي أداه ــا فــرانـســوا ميتران فــي آذار
 1982بـعــد ف ــوزه مــرشـحــا عــن الـحــزب
االشـ ـت ــراك ــي ف ــي ان ـت ـخ ــاب ــات .)1981
وال ي ـ ــزال ،كـمــا أثـبـتــت ذل ــك تــداعـيــات
ح ــرب غ ــزة ف ــي ال ـس ـنــة املــاض ـيــة على
السياسة الفرنسية ،إذ ُمنع عــدد من
املـسـيــرات املـســانــدة ألهــل غ ــزة ،بينما
كــان رئيس الحكومة ،مانويل فالس،
ي ـتـ ّ
ـوعــد «أع ـ ــداء ال ـســام ـيــة» ـ ـ ملناسبة
إح ـ ـيـ ــاء ذك ـ ـ ــرى غ ـ ـ ــارة الـ ـيـ ـه ــود خ ــال
ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة ال ـثــان ـيــة ،ف ــي تـمــوز
 2014ـ الذين «يخفون كرههم لليهود
وراء عـ ــداء زائـ ــف لـلـصـهـيــونـيــة» ،في
تـلـمـيــح واضـ ــح إل ــى أن ـص ــار الـقـضـيــة
الفلسطينية ،حتى وإن كان من بينهم
ج ـم ـع ـيــات م ـث ــل «االت ـ ـحـ ــاد ال ـي ـه ــودي
الفرنسي من أجل السالم» الذي ينشط
ضد استعمار األراض ــي الفلسطينية
وم ــن أج ــل االع ـت ــراف بــدولــة فلسطني
وبحقوق شعبها.
ص ـب ــاح ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ،ك ــان حـضــور
ال ـشــرطــة والـصـحــافـيــن عـلــى ضـفــاف

ن ـهــر ال ـســن أك ـثــر م ــن ح ـضــور أح ـبــاء
تـ ــل أب ـ ـيـ ــب ،فـ ـق ــد ح ــرص ــت ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى ن ـشــر  500ش ــرط ــي ـ
والـحــال أن الـبــاد تعيش تحت نظام
أم ــن قــومــي مـنــذ الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة
ب ـبــاريــس ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي  2015ـ
حرصًا على سالمة املشاركني وخوفًا
م ــن وقـ ـ ــوع اش ـت ـب ــاك ــات ب ـع ــدم ــا دع ــت
أح ـ ــزاب أق ـصــى ال ـي ـســار والـجـمـعـيــات
املساندة لفلسطني إلــى تنظيم حدث
«شاطئ غزة» ـ كناية عن مقتل أطفال
غزة السنة املاضية وهم يلعبون على
ش ــاط ــئ ال ـب ـحــر ـ ـ ـ كـ ــرد ع ـمــا اع ـت ـبــروه
اسـ ـتـ ـف ــزازًا م ــن طـ ــرف ب ـلــديــة ب ــاري ــس.
وقــد ابتسم الكثيرون لـهــذا االنتشار
األمـنــي الــواســع ،إذ صــار ال ـنــزول إلى
ضفاف السني يشترط عبور «حاجز»
والـ ـخـ ـض ــوع ل ـت ـف ـت ـيــش ،وك ـ ــأن بـلــديــة
باريس أذعنت ملحاكاة الواقع!
وإن ك ــان احـتـفــال بــاريــس بـتــل أبـيــب،
برغم كل هذه االعتراضات ،غير بعيد
عــن إي ـقــاع الــدب ـكــة الفلسطينية ،فــإن
الناشط اليساري والباحث الجامعي
ال ـف ــرن ـس ــي ،ج ــول ـي ــان س ــال ـن ــغ ،الح ــظ
أن الـحــدث تـحـ ّـول مــن أمــر شبه عــادي
إلى جدل وجب على اإلعالم الفرنسي
الـتـطــرق إل ـيــه ،فــي بـلــد اع ـتــاد لألسف
خـلــط مـفـهــوم مـنــاهـضــة الصهيونية
بما يسمى مـعــاداة السامية ـ أي كره
اليهود.
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المرجعية للعبادي :إلى القضاء در
لألسبوع الثالث على التوالي ،نزل آالف
العراقيني إلى الشوارع مطالبني بإصالح
القضاء واملــزيــد من اإلج ــراءات ملكافحة
الفساد ودعمًا لحزمة اإلصالحات التي
أعلنها رئيس الحكومة ،حيدر العبادي،
وأق ـ ـ ـ ّـره ـ ـ ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ملـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـف ـس ــاد
وتــدنــي ال ـخــدمــات .وج ــرت الـتـظــاهــرات
ع ـلــى وق ــع مـطــالـبــة املــرج ـع ـيــة بــإصــاح
ٌ
القضاء .دعوة تلقفها العبادي ليطالب
الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة بــال ـق ـيــام بسلسلة
«إجراءات جذرية» لتأكيد هيبة القضاء
واستقالله.
ودع ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــادي ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــان ال ـس ـل ـط ــة
القضائية إلى «القيام بسلسلة إجراءات
جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقالله
وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس
م ـبــدأ ال ـع ــدال ــة ب ــن امل ــواط ـن ــن» ،م ـشــددًا
ع ـلــى أن «اإلصـ ــاحـ ــات ال ــواس ـع ــة الـتــي
ً
ً
قضاء عادال ونزيهًا
دعونا إليها تتطلب
وحازمًا لدعم هذه اإلصالحات والوقوف
في وجه مافيات الفساد وإبعاد القضاء
عـ ــن امل ـح ــاص ـص ــة ال ـح ــزب ـي ــة وال ـف ـئ ــوي ــة
وال ـطــائ ـف ـيــة ،م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى اح ـت ــرام
القضاء العادل والنزيه وااللتزام به».
وس ــري ـع ــا ،تـلـقـفــت ال ـس ـل ـطــة الـقـضــائـيــة
االتـ ـح ــادي ــة دع ـ ــوة ال ـع ـب ــادي وسـتـعـقــد
ال ـ ـيـ ــوم اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ــوسـ ـع ــة ل ـت ـقــديــم
املقترحات الخاصة باستمرار تطوير
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـقـ ـض ــائ ــي وتـ ـع ــزي ــز الـ ـع ــدال ــة
وترسيخ استقالل القضاء.
وأوض ـ ــح امل ـت ـح ـ ّـدث ال ــرس ـم ــي لـلـسـلـطــة
الـقـضــائـيــة ،عـبــد ال ـس ـتــار ب ـي ــرق ــدار ،في
بـيــان ،أنــه «تـقــرر عقد اجتماعات اليوم
السبت فــي كــل مــن :املحكمة االتـحــاديــة
الـعـلـيــا ،ومـحـكـمــة الـتـمـيـيــز االت ـحــاديــة،
ورئــاســة جـهــاز ّ
االدع ــاء ال ـعــام ،ورئــاســة
هيئة اإلشراف القضائي ،وجميع مراكز
رئــاســات محاكم االستئناف واملحكمة
الجنائية املركزية».
وأض ـ ــاف إن «االج ـت ـم ــاع ــات يـحـضــرهــا
الـ ـقـ ـض ــاة وأع ـ ـض ـ ــاء ّ
االدعـ ـ ـ ـ ـ ــاء الـ ـ ـع ـ ــام»،
الفـ ـت ــا إلـ ـ ــى «أن ـ ـهـ ــا تـ ـه ــدف الـ ـ ــى ت ـقــديــم
املقترحات الخاصة باستمرار تطوير
العمل القضائي في املحاكم واألجهزة
القضائية ورفع أداء منتسبيها وتعزيز
الـعــدالــة وتقريبها مــن املــواطــن وإبـعــاد
القضاء ّ
عما يؤثر في استقالله».
وأش ـ ــار إل ــى أن «اج ـت ـمــاعــا اسـتـثـنــائـيــا
مل ـج ـلــس ال ـق ـض ــاء األعـ ـل ــى سـيـعـقــد يــوم

يزور المالكي
طهران ويلتقي
خامنئي وروحاني

األح ــد املـقـبــل ملـنــاقـشــة ه ــذه املـقـتــرحــات
تمهيدًا لتطبيقها من قبل املراجع».
وك ــان ممثل املــرجـعـيــة الــديـنـيــة العليا،
ع ـبــد امل ـه ــدي ال ـك ــرب ــائ ــي ،ق ــد شـ ــدد في
خـطـبــة الـجـمـعــة ع ـلــى ض ـ ــرورة إص ــاح
ال ـج ـه ــاز ال ـق ـض ــائــي ك ـخ ـطــوة أســاس ـيــة
لـتـحـقـيــق اإلصـ ــاحـ ــات ال ـت ــي أعـلـنـتـهــا
الحكومة أخيرًا.
وقــال الكربالئي إن «مــن أهــم متطلبات
الـعـمـلـيــة االص ــاح ـي ــة اص ـ ــاح ال ـج ـهــاز
الـ ـقـ ـض ــائ ــي كـ ــونـ ــه ي ـش ـك ــل رك ـ ـنـ ــا مـهـمــا

الستكمال حــزم اإلص ــاح وال يمكن أن
يتم اإلصالح الحقيقي دونه».
فــي غضون ذلــك ،حــذر رئيس الحكومة
حيدر العبادي من «تسييس التظاهرات
وجـعـلـهــا مـنـصــة ل ـل ـصــراعــات الـحــزبـيــة
والـ ـفـ ـئ ــوي ــة» ،م ـث ـم ـنــا «ال ـ ـ ـ ــدور الــوط ـنــي
للقوى األمنية وانضباطها العالي في
حماية املواطنني».
وك ــان ــت س ــاح ــات ب ـغ ــداد ومـ ــدن عــراقـيــة
أخ ـ ـ ـ ــرى ق ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت أم ـ ـ ــس تـ ـظ ــاه ــرات
لـلـمـطــالـبــة بـتـطـبـيــق اإلص ــاح ــات الـتــي
أعـلـنـتـهــا ال ـح ـكــومــة أخ ـي ـرًا وت ـعــزيــزهــا
بـ ـح ــزم ــة جـ ــديـ ــدة ت ـت ـع ـل ــق ب ــامل ـن ـظ ــوم ــة
القضائية في البالد.
وف ــي س ـيــاق تنفيذ حـمـلــة اإلصــاحــات
وم ـح ــاب ــة ال ـف ـس ــاد ،أع ـل ــن رئ ـي ــس هيئة
ال ـنــزاهــة بــالــوكــالــة حـســن ال ـيــاســري في
بيان عن تعميم لوائح بأسماء املتهمني
بقضايا الفساد على املطارات واملنافذ
الحدودية ملنعهم من السفر.
وفـ ـ ـ ــي خ ـ ـضـ ــم األوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واألم ـن ـي ــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ال ـ ـعـ ــراق ،بــدأ
رئيس الحكومة السابق نــوري املالكي
زيارة رسمية إليران بدعوة من القيادة
اإلي ــران ـي ــة ولـلـمـشــاركــة ف ــي اجـتـمــاعــات
الجمعية العامة للمجمع العاملي ألهل
البيت.
وأشـ ـ ـ ــار بـ ـي ــان مل ـك ـت ــب امل ــالـ ـك ــي إل ـ ــى أن
األخ ـيــر «سـيـلـتـقــي خ ــال ال ــزي ــارة عــددًا
مــن املـســؤولــن اإليــرانـيــن؛ فــي مقدمهم
املــرشــد علي خامنئي والــرئـيــس حسن
روحاني».
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أكـ ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية األميركية جــون كيربي ،في
مـعــرض رده على تصريحات الجنرال
ريـمــونــد أودي ـيــرنــو ،الـتــي ذك ــر فيها أن
تقسيم العراق «قد يكون الحل الوحيد
للمشاكل التي يعانيها حاليًا» ،أن «هذه
التصريحات ليست سياستنا وال وجهة
نظرنا ،وليست رؤيتنا ملستقبل العراق
الــذي نتطلع إلـيــه» ،واصـفــا تصريحات
أودييرنو بأنها «آراء شخصية».
وش ــدد كـيــربــي عـلــى أن «ب ــاده تــواصــل
دع ـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة فـ ــي ب ـغ ــداد
وت ـ ـ ـحـ ـ ــاول مـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــا وه ـ ـ ــي ت ـج ــاب ــه
تحديات حقيقية في البلد» ،مشيرًا إلى
أن «واشنطن تدعم حكومة ذات سيادة
في العراق ».
(األخبار)

عودة بعد  60عامًا من القطيعة .العلم األميركي يرفرف مجددًا على السفارة األميركية في هافانا .هي أولى نتائج
المصالحة التاريخية بين البلدين اللذين خاضا صراعًا مريرًا على مدى عقود ،ترددت أصداؤه في العالم كلهّ .
فأي تداعيات
لهذه العودة على كوبا الثورة ،وهل تبقى درة أميركا الالتينية على نقائها؟ (أ ف ب)
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تقرير
يستمر الحديث في الجزائر عن صراع أجنحة يدور في قلب النظام الحاكمُ ،يختصر طرفاه بالرئاسة وبجهاز المخابرات.
ومنذ انتخابات العام الماضي الرئاسية ،بالتحديد ،زاد الحديث في اإلعالم في هذا الشأن على خلفية خالفات قيل إنها
دارت حول االستحقاق نفسه

نجيب بلحيمر :ما يثار عن صراع هو مجرد وهم لشغل الرأي العام (أرشيف)

الجزائر على إيقاع فرضية
«صراع األجنحة»
الجزائر ــ محمد العيد
ّ
يـبــدو أن الــرئــاســة الـجــزائــريــة تــواصــل
تجريد جهاز املخابرات من صالحيات
واسعة كان يحوزها في مقابل منحها
ل ـق ـيــادة أرك ـ ــان ال ـج ـيــش بــرئــاســة أحــد
أخـلــص رج ــاالت الــرئـيــس عـبــد العزيز
بوتفليقة ،الفريق أحمد قايد صالح.
ً
ويـثـيــر ه ــذا املـشـهــد جـ ــدال واس ـع ــا في
البالد بني من يتهم الرئيس بمحاولة
إض ـ ـعـ ــاف جـ ـه ــاز امل ـ ـخـ ــابـ ــرات تـمـهـيـدًا
إلق ــال ــة ق ــائ ــده ،ال ـف ــري ــق م ـح ـمــد مــديــن
(الـجـنــرال توفيق) ،املـعــروف بأنه أحد
ّ
أق ــوى رج ــاالت الـنـظــام ،وبــن مــن يقلل
مــن ذلــك ويــرى أن مــا يحصل ليس إال
اتخاذ قــرارات عادية تندرج في سياق
تحديث املؤسسة العسكرية.
فـ ــي آخ ـ ــر ق ـ ـ ــرار ل ـل ــرئ ـي ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة،
سحب مــن مــديــريــة االسـتـعــام واألمــن
(امل ـ ـخـ ــابـ ــرات) اإلش ـ ـ ــراف ع ـل ــى «ق ـ ــوات
الـتــدخــل الـســريــع» املـعــروفــة اخـتـصــارًا
بــ»جــي أي ســي» ،وهــي فرقة مــن قــوات
ال ـن ـخ ـبــة امل ــدرب ــة ع ـلــى أع ـل ــى مـسـتــوى
مل ــواج ـه ــة امل ـج ـم ــوع ــات اإلره ــابـ ـي ــة ،ما
أض ـع ــف قـ ــوة ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات عـلــى
األرض ،وج ـعــل ق ـيــادة أركـ ــان الجيش
ت ـح ـظــى بـ ــاإلشـ ــراف ال ـك ــام ــل ع ـلــى جل
القوات املشكلة للمؤسسة العسكرية.
ول ــم ي ـكــن ال ـت ـعــديــل األخ ـي ــر اس ـت ـث ـنـ ً
ـاء،
فقد سبقته جملة قــرارات بدأ الرئيس
بــوت ـف ـل ـي ـقــة ب ــاتـ ـخ ــاذه ــا ق ـب ــل سـنـتــن
( ،)2013تصب كلها في نفس االتجاه،
أي أنها تسحب إدارة أجهزة عسكرية
م ــن ج ـهــاز امل ـخ ــاب ــرات لتضعها تحت
ت ـص ــرف ق ـي ــادة األرك ـ ـ ــان ال ـت ــي يـشــرف
عليها الفريق قايد صالح ـ ـ رجــل ثقة
الرئيس بوتفليقة في الجيش ونائبه
على رأس وزارة الدفاع ُ الوطني.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ألـ ـحـ ـق ــت إدارات
مــركــزيــة فــي الـجـيــش عـلــى غ ــرار «أمــن
الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــش» و»دائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت»
و»األمـ ـ ــن ال ــرئ ــاس ــي» ب ـق ـيــادة األرك ـ ــان،
كـ ـم ــا تـ ــم إل ـ ـحـ ــاق «مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـش ــرط ــة
الـقـضــائـيــة» ال ـتــي حـقـقــت فــي الـســابــق
فــي كـبــرى قضايا الـفـســاد الـتــي تــورط

فـيـهــا م ـقــربــون مــن الــرئ ـيــس بالقضاء
ال ـع ـس ـكــري عـ ــوض ج ـه ــاز امل ـخ ــاب ــرات،
وقرر الرئيس أيضا سحب كل ضباط
املـ ـخ ــاب ــرات م ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارات واألجـ ـه ــزة
اإلدارية املدنية في الدولة.
وبــذلــك لــم يـبــق تـحــت ت ـصــرف الـفــريــق
محمد مــديــن (ال ـج ـنــرال تــوفـيــق) وهــو
قــائــد امل ـخ ــاب ــرات ،س ــوى ثــاثــة أجـهــزة
ك ـ ـبـ ــرى ه ـ ــي «مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـت ـج ـس ــس»
و»االسـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارات ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة»
و»كـ ــوم ـ ـنـ ــدوس م ـك ــاف ـح ــة اإلرهـ ـ ـ ـ ــاب»،
والـ ـت ــي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أه ـم ـي ـت ـهــا إال
أنـ ـه ــا ت ــرك ــز مـ ـهـ ـم ــات امل ـ ـخـ ــابـ ــرات فــي
مسؤوليات محددة ومختصرة بعدما
كانت تحظى في السابق بصالحيات
واسعة تتيح لها مراقبة كل ما يجري
في قطاعات الدولة املدنية والعسكرية.
وال ــاف ــت أن الــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة الــذي
يـعــانــي م ــن مـتــاعــب صـحـيــة ج ـ ّـم ــة ،قد
رفع من وتيرة التعديالت في املؤسسة
العسكرية خالل الفترة األخيرة ،بعدما
شاع خبر عن اختراق أمني خطير وقع
ليلة العيد (عيد الفطر) بالقرب من مقر
إقامته فــي منطقة زرال ــدة بالضاحية
الغربية للعاصمة ،وقــد أقــال الرئيس
إثر ذلك مدير األمن الرئاسي ،الجنرال
ك ـحــال م ـج ــذوب ،وج ـعــل ج ـهــازه تحت
وصـ ــايـ ــة ال ـ ـحـ ــرس الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري الـ ــذي
عــن لــه قــائ ـدًا جــدي ـدًا أي ـضــا ،كـمــا أقيل
الجنرال بن داود ،مدير األمن الداخلي،
وأسند الجهاز لقيادة أركان الجيش.

صراع «العصب»
وت ـن ـت ـشــر ب ـق ــوة ف ــي ال ـج ــزائ ــر فــرضـيــة
الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــراع بـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـص ـ ــب (بـ ـمـ ـعـ ـن ــى
األجـنـحــة) الحاكمة ،وي ــرى أصحابها
أن الـنـظــام ال ـجــزائــري لـيــس عـلــى قلب
رجل واحد ،وفيه مراكز قوى مسيطرة
ـ أهمها مؤسستا الرئاسة واملخابرات
ـ تتصارع على كسب مزيد من النفوذ
داخ ـ ــل الـ ـنـ ـظ ــام ،وي ـن ـط ـل ـقــون م ــن ه ــذه
ال ـف ــرض ـي ــة ف ــي ت ـح ـل ـيــل ك ــل س ـلــوكــات
النظام وتناقضاته.
وتـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــززت ت ـ ـل ـ ــك ال ـ ـف ـ ــرض ـ ـي ـ ــة ق ـب ـي ــل
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة

(نـيـســان /أفــريــل  ،)2014بعد الهجوم
«ال ـتــاري ـخــي» ال ــذي ق ــاده األم ــن الـعــام
لـ ـح ــزب «ج ـب ـه ــة ال ـت ـح ــري ــر ال ــوط ـن ــي»
ال ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ،عـ ـ ـم ـ ــار س ـ ـع ـ ــدان ـ ــي ،وأحـ ـ ــد
ش ــدي ــدي الـ ـ ــوالء ل ـلــرئ ـيــس بــوتـفـلـيـقــة،
ضــد قائد املـخــابــرات الجنرال توفيق،
واتـهـمــه بــالـفـشــل فــي حـمــايــة الــرئـيــس

منذ عامين تحديدًا،
تنتشر بقوة فرضية الصراع بين
األجنحة الحاكمة
مـحـمــد بــوض ـيــاف م ــن االغ ـت ـي ــال (ع ــام
 )1992وف ــي وق ــف ه ـج ـمــات إرهــاب ـيــة
استهدفت أجــانــب فــي الـجــزائــر ودعــاه
إل ــى االس ـت ـقــالــة م ــن مـنـصـبــه ،وفهمت
تلك التصريحات وقتها بــأن الجنرال
ت ــوفـ ـي ــق ك ـ ـ ــان ض ـ ــد تـ ــرشـ ــح ال ــرئ ـي ــس
بوتفليقة لعهدة رابعة.

وف ــي امل ـع ــارض ــة ،ي ــرى رئ ـيــس «حــركــة
مـجـتـمــع الـسـلــم ـ ـ ح ـمــس» (م ــن الـتـيــار
اإلس ـ ــام ـ ــي) ،ع ـب ــد ال ـ ـ ـ ــرزاق مـ ـق ــري ،أن
ال ـق ــرارات األخ ـيــرة للرئيس بوتفليقة
أث ـب ـتــت أن ه ــذا الـ ـص ــراع واقـ ــع ولـيــس
ش ــائ ـع ــة ،وق ـ ــال ف ــي ح ـ ــوار م ــع جــريــدة
«الـخـبــر» إن فرضية إقــالــة قائد جهاز
املـخــابــرات مطروحة وقــد تقع «بشكل
دراماتيكي أو بالتوافق بني الطرفني،
ً
وهناك احتمال أن ال تقع أص ــا» .كما
يــرى حــزب «التجمع مــن أجــل الثقافة
وال ــديـ ـم ــوق ــراطـ ـي ــة» فـ ــي بـ ـي ــان ــات ــه أن
الـتـعـيـيـنــات ف ــي املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة
تـ ـن ــدرج ف ــي إط ـ ــار «صـ ـ ــراع ال ـع ـصــب»،
وتـ ـه ــدف إلـ ــى إلـ ـه ــاء الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام عن
حـقـيـقــة أن ال ــرئ ـي ــس ع ــاج ــز ع ــن إدارة
البالد.

استغالل سياسي
وعلى عكس ذلك ،يرى الكاتب واملحلل
السياسي نجيب بلحيمر أن «القرارات
األخيرة في املؤسسة العسكرية كانت

«الوقت ليس مناسبًا»
يقول العقيد املتقاعد في جهاز املخابرات ،محمد خلفاوي ،إن «ما يجري حاليًا هو
عملية تفكيك ملديرية االستعالم واألمن وإدخال مكوناته تحت قيادة أخرى» ،مشيرًا إلى
أنه «لو كانت إعادة هيكلة طبيعية للحد من سلطة املخابرات لتم ذلك باستحداث قوانني
تنظم عملها ،أما أن يتم تفكيكها نهائيًا فالنوايا من وراء ذلك ال يمكن أن تكون حسنة».
ويوضح خلفاوي ،في حديث إلى «األخبار» ،أن «الوقت ليس مناسبًا لهذه القرارات التي
تتم وفق منطق اإلهانة ،وذلك ما من شأنه املساس بمعنويات الجيش وخدمة مصلحة
ً
مافيا املال» ،متسائال بأن «أبناء جهاز املخابرات الذين تكونوا وصرفت عليهم املاليني
إذا أصبحوا دون عمل اليوم ،كيف ستكون معنوياتهم؟».
وحول إمكانية إقالة قائد املخابرات ،يقول خلفاوي إنه «لو استمرت هذه الوتيرة في
التعديالت ،فإن الجنرال توفيق سيجد نفسه مديرًا ملخابرات ال أثر لها ،وهذا ما ّ
يعد
إهانة في حقه باعتباره مجاهدًا وحارب اإلرهاب ،وال يخدم بناء مؤسسات في الدولة
ال تزول بزوال الرجال كما ّيدعي املسؤولون».
ويعتقد خلفاوي أن الشائعات املسوقة حول اختراق أمني بإقامة الرئيس في زرالدة
هي مجرد مناورة من محيط الرئيس إليهام الرأي العام وتبرير إلحاق األمن الرئاسي
بالحرس الجمهوري بدل املخابرات.

أويحيى
يهدف إلى إنشاء
تحالف رئاسي
الجزائر ــ آدم الصابري
ذك ـ ـ ــرت م ـ ـصـ ــادر قـ ـي ــادي ــة فــي
حـ ـ ـ ـ ــزب «الـ ـ ـتـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــع الـ ــوط ـ ـنـ ــي
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» ،وه ــو ال ـحــزب
الشريك في الحكم في الجزائر،
أن األم ــن الـعــام لـلـحــزب ،أحمد
اويـ ـحـ ـي ــى ،ك ـل ــف أع ـ ـضـ ـ ًـاء مــن
م ـك ـت ـبــه بـ ــاإلسـ ــراع ف ــي ضبط
برنامج لقاءات سيعقدها خالل
األيام القيلة املقبلة مع مختلف
األط ـ ـ ــراف ال ـس ـيــاس ـيــة الـفــاعـلــة
في الساحة ،استعدادًا إلنشاء
ت ـحــالــف رئ ــاس ــي ي ـقــود ال ـبــاد
فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة .وأضــافــت
املـ ـص ــادر نـفـسـهــا ف ــي حــديــث
إلى «األخبار» أن أويحيى ،وهو
أي ـض ــا م ــدي ــر دي ـ ـ ــوان الــرئ ـيــس
ّ
عبد العزيز بوتفليقة« ،فضل
م ـبــاشــرة سـلـسـلــة م ـشــاوراتــه
مع ممثلي األحــزاب السياسية
والشخصيات الوطنية ،بغرض
تــأس ـيــس ال ـت ـحــالــف الــرئــاســي
الجديد الداعم لبرنامج الرئيس
ع ـبــد ال ـع ــزي ــز بــوتـفـلـيـقــة ،على
شاكلة التحالف الثالثي الــذي
ك ــان يـجـمــع ســاب ـقــا حــزبــه مع
جبهة التحرير الوطني وحركة
مـجـتـمــع ال ـس ـلــم (اإلخ ــوانـ ـي ــة)،
اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادًا ل ـل ـم ــرح ـل ــة امل ـق ـب ـلــة
وأيضًا ملواجهة التحديات التي
ت ــواج ــه الـ ـب ــاد ع ـل ــى مـخـتـلــف
األصعدة».

م ـش ـت ــرك ــة ب ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس بــوت ـف ـل ـي ـقــة
وال ـج ـن ــرال تــوف ـيــق ،وأن م ــا ي ـث ــار من
صــراع بينهما هــو مجرد وهــم لشغل
الرأي العام الوطني» .ويقول بلحيمر،
فــي حــديــث إل ــى «األخـ ـب ــار» ،إن إع ــادة
هيكلة املخابرات كانت مطروحة منذ
سنوات ،مضيفًا إن من املفيد التنبيه
إلـ ـ ــى أن امل ـ ـخـ ــابـ ــرات شـ ـه ــدت عـمـلـيــة
إعـ ــادة هـيـكـلــة ف ــي نـهــايــة ثمانينيات
ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وك ــان ــت عـمـيـقــة ج ـدًا،
لـكـنـهــا ل ــم ت ـخــرج إل ــى ال ـع ـلــن ،ألن ــه لم
ت ـك ــن هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إلـ ـ ــى االس ـت ـغ ــال
ال ـس ـي ــاس ــي ل ـت ـلــك ال ـع ـم ـل ـي ــة .وي ـش ــرح
ب ـل ـح ـي ـمــر أن «ف ـ ـكـ ــرة إع ـ ـ ـ ــادة تـنـظـيــم
امل ـخ ــاب ــرات طــرحــت ق ـبــل س ـن ــوات بما
يـفـضــي إل ــى إن ـش ــاء ج ـه ــاز م ـخــابــرات
عــامــة يـكــون تابعًا لـلــرئــاســة ،فــي حني
تتولى االستخبارات العسكرية مهمة
حماية الجيش ،لكن هذا املخطط كان
مبهمًا ،ولم يتم عرض تفاصيله ،فمن
امل ـع ـلــوم أن ه ــذا ال ـج ـهــاز سـ ــري ،وكــل
ال ـق ــرارات الـتــي تتخذ بشأنه ال تنشر
ف ــي الـ ـج ــري ــدة ال ــرس ـم ـي ــة ،وال ي ـصــدر
أي ب ـيــان رس ـمــي بـشــأنـهــا» .ويخلص
املـحـلــل الـسـيــاســي إل ــى ال ـق ــول إن «مــا
شهدناه خالل السنتني األخيرتني هو
تحويل مــوضــوع إع ــادة هيكلة جهاز
املخابرات إلى ورقة سياسية تخرجها
الجماعة الحاكمة من أجل تبرير بقاء
بوتفليقة فــي الـحـكــم ،رغ ــم عـجــزه عن
أدائه مهماته ،والقول بأنه تجرى اآلن
عملية اإلصالح العميقة التي عجز كل
الرؤساء السابقني عن القيام بها».
ومـ ــن وج ـه ــة ن ـظ ــر ع ـس ـك ــري ــة ،يـعـتـقــد
ال ـل ــواء املـتـقــاعــد عـبــد الـعــزيــز مجاهد
أن الـتـغـيـيــرات األخ ـيــرة فــي املؤسسة
العسكرية «طبيعية فــي إط ــار إع ــادة
ال ـت ـن ـظ ـيــم والـ ـتـ ـح ــدي ــث ال ـ ـ ــذي ت ـعــرفــه
املؤسسة العسكرية» .ويضيف ،خالل
ن ــدوة صـحــافـيــة ،إن «ال ـق ـصــص الـتــي
تـ ـ ــروى ع ــن صـ ـ ــراع ب ــن ال ـع ـص ــب هــي
كالم شارع ليس له أساس أو معنى».
واعـتـبــر مـجــاهــد أن ــه «حـتــى الــواليــات
املتحدة بعد هجمات سبتمبر 2001
قامت بتحديث جهازها األمني».
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تركيا

أردوغان
ّ
يجدد أمنيته
نحو نظام رئاسي
أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي رج ـ ــب طـيــب
اردوغ ــان أم ــس ،إص ــراره على تجديد
مساعيه لتحويل النظام البرملاني إلى
رئاسي في دستور جديد للبالد ،مع
تــوجــه تــركـيــا نـحــو انـتـخــابــات مبكرة
إث ــر فـشــل م ـش ــاورات تـشـكـيــل حكومة
ائتالفية.
وبـ ـ ـع ـ ــد إع ـ ـ ـ ـ ـ ــان رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
املنتهية والي ـتــه ،أحـمــد داود أوغـلــو،
ف ـشــل امل ـ ـشـ ــاورات م ــع «حـ ــزب الـشـعــب
الجمهوري» ،قــال أردوغ ــان إن «نظام
تركيا تغير ،اقتنعتم أو لم تقتنعوا»،
مـضـيـفــا« :م ــا عـلـيـنــا فـعـلــه ال ـي ــوم هو
منح هذا الوضع القائم إطارًا قانونيًا
عـبــر دس ـتــور جــديــد» ،فــي إشـ ــار ٍة إلــى
تعزيز صالحياته الرئاسية .ومضى
ً
قائال« :يطلبون مني ان أكون حياديًا،
ولـكـنــي كـنــت واض ـحــا بــأنــي لــن أكــون
حياديًا».
فــي سـيــاق آخ ــر ،أعـلــن رئـيــس ال ــوزراء،
أحـ ـم ــد داود أوغ ـ ـل ـ ــو ،أنـ ـ ــه ال ت ــوج ــد
أرض ـي ــة لـعـقــد ل ـق ــاء ج ــدي ــد ب ــن حــزب
«الـعــدالــة والتنمية» ،وحــزب «الشعب
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» ،بـ ـخـ ـص ــوص تـشـكـيــل
حكومة ائتالفية.
وأكد داود أوغلو ،في لقاء تلفزيوني،
أمــس ،أنــه يعمل على استنفاذ جميع
ال ـخ ـي ــارات امل ـم ـك ـنــة ،ق ـبــل ط ــرح خـيــار
التوجه إلى انتخابات برملانية مبكرة.
وحـ ــول م ــا ي ـق ــال ع ــن وجـ ــود خــافــات
ف ــي الـ ــرأي بـيـنــه وب ــن الــرئ ـيــس رجــب
ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ،ب ـخ ـصــوص تشكيل
الحكومة ،قال داود أوغلو إن «ذلك عار
تمامًا عن الصحة».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،اق ـتــرح زع ـيــم «حــزب
ال ـحــركــة ال ـقــوم ـيــة» ،دولـ ــت بهشتلي،
أن يـعـقــد حــزبــا «ال ـع ــدال ــة والـتـنـمـيــة»
و«ال ـش ـعــب ال ـج ـم ـهــوري» ،ل ـقـ ً
ـاء أخـيـرًا
ّ
«ل ـح ــل ع ـق ــدة ال ـح ـكــومــة االئ ـتــاف ـيــة»،
واص ـفــا ذل ــك ب ــ«ال ـض ــرورة التاريخية
واملـســؤولـيــة الــوطـنـيــة» .وأض ــاف ،في
ب ـي ــان ،إن حــزبــه «ال يـنـظــر بإيجابية
إلــى االنتخابات املـبـكــرة» ،كما أن من
غـيــر ال ـ ــوارد دع ــم «ال ـحــركــة الـقــومـيــة»
لحكومة أقلية ،أو حكومة انتخابية،
وذل ـ ـ ــك بـ ـخ ــاف ت ـص ــري ـح ــات ســاب ـقــة
لنائب رئيس الحزب ،سميح يالتشني،
أكـ ـ ــد ف ـي ـه ــا قـ ـب ــول ال ـ ـحـ ــزب ب ـح ـكــومــة
مــؤق ـتــة إلجـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات .وح ــول
اللقاء املرتقب بينه وبني داود أوغلو،
االثنني املقبل ،أكــد بهشتلي أن حزبه
«مستعد لفعل ما في وسعه في حال
ق ـبــول ش ــروط ــه وم ـب ــادئ ــه ال ـتــي سبق
أن أعلنها لبحث مسألة املشاركة في
حـكــومــة ائـتــافـيــة» .مــن جـهـتــه ،انتقد
«الشعب الجمهوري» سعي «العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» إل ـ ــى إجـ ـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات
م ـب ـكــرة ،م ــؤك ـدًا ف ـشــل املـ ـش ــاورات بني
الـ ـح ــزب ــن .واتـ ـه ــم الـ ـح ــزب املـ ـع ــارض
«الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـي ــة» بــال ـس ـعــي إل ــى
تـشـكـيــل ح ـكــومــة ب ـش ـكــل م ـن ـف ــرد .أمــا
ّ
حزب «الشعوب الديموقراطي» فعلق
على تصريحات أردوغ ــان عبر موقع
ً
«تويتر» قائال« :مرة أخرى لن نسمح
لك بأن تكون رئيسًا».
(أ ف ب ،األناضول)

◄ وفيات ►
انتقل إلى رحمة الله تعالى
املرحوم الحاج حسني علي حماده
(أبو رافع)
ت ـق ـبــل الـ ـتـ ـع ــازي ب ـم ـن ــزلــه ف ــي ب ـلــدة
طــاريــا طيلة الـيــوم السبت ،على أن
يقام مجلس عزاء عن روحه الطاهرة
يــوم األحــد الساعة الثانية مــن بعد
الـظـهــر امل ــواف ــق  16آب ،بـمـنــزلــه في
بلدة طاريا.
اآلس ـ ـ ـفـ ـ ــون :آل ح ـ ـمـ ــاده وآل حـمـيــة
وعموم أهالي بلدة طاريا

تـصــادف غ ـدًا االح ــد املــوافــق فيه 16
آب  2015ذك ــرى م ــرور اسـبــوع على
وفاة فقيدتنا الغالية املرحومة
السيدة الفاضلة
سعاد عبدالله صفي الدين
(أم نواف)
ح ــرم امل ــرح ــوم الـسـيــد لـطـفــي صفي
الدين
اوالدهـ ـ ــا الـ ـس ــادة :ي ــوس ــف ،ع ـبــاس،
عـبــد ال ـق ــادر (رئ ـي ــس بـلــديــة شـمــع)،
واملرحومون نــواف ،عصام ،وحسن
صفي الدين.
اش ـق ــاؤه ــا الـ ـس ــادة :ه ــان ــي ،ح ـســان،
زيد ،وجعفر صفي الدين.
وب ـهــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي ــات من
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عن روحها الطاهرة وذلك في نادي
االم ــام الـصــادق (ع) ـ ـ مدينة صور
(للرجال) وفي حسينية الزهراء (ع)
ـ ـ صــور (للنساء) ،فــي تمام الساعة
الحادية عشرة من قبل الظهر.
للفقيدة الرحمة ولكم عظيم االجــر
والثواب.
اآلس ـف ــون :آل صـفــي ال ــدي ــن ،وعـمــوم
أهالي بلدة شمع ومدينة صور.

يـ ـص ــادف غ ـ ـدًا األح ـ ــد  16آب م ــرور
أسبوع على وفاة
الحاجة فاطمة محمد الشيخ علي
حرم املرحوم الحاج نمر علي علويه
أوالده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا :دي ـ ـ ـ ــب وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاج ب ــدي ــع
واالستاذ دياب ،ويوسف ،والدكتور
حسن (رئيس مصلحة الصحة في
الجنوب) واألستاذ علي علويه.
أصـ ـه ــرتـ ـه ــا :ال ـ ـحـ ــاج ع ـ ــزت ع ـل ــوي ــة،
الحاج نعمه علويه ،وشوقي علويه.
للمناسبة تتلى عن روحها الطاهرة
آي من الذكر الحكيم ومجلس عزاء
حسيني العاشرة والنصف صباحًا
في حسينية بلدتها مارون الراس.
وت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ي ــوم ــي ال ـث ــاث ــاء
واألرب ـع ــاء  18و 19منه مــن الساعة
ال ـخ ــام ـس ــة ع ـص ـرًا وح ـت ــى ال ـثــام ـنــة
مـ ـس ــاء ف ــي مـ ـن ــزل ول ــده ــا ال ــدك ـت ــور
ح ـســن ع ـلــويــه ب ـعــد م ـفــرق م ـعــركــة ـ ـ
طير دبا طريق مدرسة النجاح بعد
محطة الكهرباء تلفون 03/315902
اآلسـ ـف ــون :آل عـلــويــه وال ـش ـيــخ علي
وعموم أهالي مارون الراس
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تـصــادف نـهــار االثـنــن  17آب 2015
ذكـ ـ ـ ــرى مـ ـ ـ ــرور أس ـ ـبـ ــوع عـ ـل ــى وفـ ــاة
فقيدنا الغالي
املرحوم
السيد الحاج خليل صادق مرتضى
زوجته :هدى مرتضى
أوالده :حسني ـ علي ـ خولى ـ حياة
صهراه :هيثم زيدان ـ محمد حجازي
أش ـق ــاؤه :املــرحــوم الـسـيــد إبــراهـيــم ـ
السيد نور الدين ـ السيد محمد
وب ـهــذه املـنــاسـبــة سـتـتـلــى آي ــات من
ال ــذك ــر الـحـكـيــم عــن روح ــه الـطــاهــرة
في الجمعية اإلسالمية للتخصص
والتوجيه العلمي ـ ـ رملة البيضاء
مـ ــن الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ظـ ـهـ ـرًا حـتــى
الساعة السابعة مساء.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلسفون :آل مرتضى ـ آل زيدان ـ ـ آل
حجازي وعموم أهالي بعلبك

ذكرى
تصادف اليوم السبت الواقع فيه 15
آب  2015ذك ــرى م ــرور أربـعــن يومًا
على وفاة فقيدنا املرحوم
محمد جواد
الشيخ موسى سبيتي
زوجته :فاطمة الشيخ احمد صادق
أوالده :مــوســى ،ج ــواد وامل ــازم اول
في الجيش مها
وبـهــذه املناسبة ستتلى عــن روحــه
الـ ـط ــاه ــرة آي مـ ــن الـ ــذكـ ــر ال ـح ـك ـيــم،
وم ـج ـلــس عـ ــزاء حـسـيـنــي وذلـ ــك في
ً
مساء للرجال
تمام الساعة السادسة
في حسينية بلدته كفرا ـ ـ الجنوب،
وللنساء في منزله في كفرا.
للفقيد الرحمة ولكم األجر والثواب
اآلس ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــون :آل س ـب ـي ـت ــي وصـ ـ ـ ــادق
وعموم أهالي كفرا

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات
عبر الواتس أب

03/662991

أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس:
01/759597
من أي منطقة
في لبنان،
صباحًا
يوميًا من ً 7:30
لغاية  10:30ليال

نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

إعالن
تـعـلــن بـلــديــة ال ـح ــدت ـ ـ ـ ـ سـبـنـيــه ـ ـ ـ ـ ح ــارة
ال ـب ـطــم ـ ـ ـ ـ ع ــن اج ـ ــراء مـنــاقـصــة عمومية
(على أســاس التنزيل املئوي) لألشغال
العائدة لترميم وإضافة بناء على مبنى
البلدية القديم املوجود على العقار رقم
/1120الحدت ـ ـ وفقًا لخرائط الترخيص،
وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من
يوم االثنني الواقع فيه .2015/8/31
ي ـم ـك ــن لـ ـل ــراغـ ـب ــن االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك فـ ــي ه ــذه
املـنــاقـصــة االطـ ــاع عـلــى دف ـتــر ال ـشــروط
الخاص في مركز البلدية واالستحصال
على نسخة منه لـقــاء مبلغ ق ــدره 000/
/500ل.ل( .خمسمئة الف ليرة لبنانية)
يدفع فــي صـنــدوق البلدية لقاء ايصال
ي ـضــم ال ــى ال ـع ــرض وذلـ ــك طـيـلــة اوق ــات
الدوام الرسمي.
تقدم العروض مختومة وتسلم مباشرة
الـ ــى ق ـلــم ال ـب ـلــديــة خـ ــال اوقـ ـ ــات ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى ان ت ـص ــل ق ـب ــل ال ـســاعــة
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق
ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ املـ ـ ـح ـ ــدد إلج ـ ـ ـ ــراء امل ـن ــاق ـص ــة،
ويرفض كل عرض ال يقدم بهذه الطريقة.
يعلن عنها في الجريدة الرسمية وثالث
صحف محلية قبل  15يومًا على األقل
من تاريخ اجراء املناقصة.
الحدت في 2015/7/28
رئيس بلدية الحدت ـ ـ سبنيه ـ ـ حارة
البطم
جورج ادوار عون
التكليف 1453
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون
طـلــب حـمــد حـســن غــزلــه ملــوكـلــه حسني
ع ـلــي ي ــاس ــن ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  462جديدة مرجعيون
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون
طـلــب مـعــن ج ــاد ف ــرج أح ــد ورث ــة جــاد
يــوســف ف ــرج ش ـه ــادة ق ـيــد ب ــدل ضــائــع
للعقار  1833ابل السقي
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن
م ـ ـ ــن أم ـ ـ ــان ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاري ف ــي
مرجعيون
طلب أحمد محمد حسان بوكالته عن
سكنه محمد نصرالله شهادة قيد بدل
ضائع للعقار  1003الخيام
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري املعاون في
مرجعيون
متري مبيض

إعالن
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون
طلب علي حسن حجازي ملوكلته ماري
خـلـيــل مــوســى ش ـهــادة قـيــد ب ــدل ضائع
للعقار  455قبريخا
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري في مرجعيون
يوسف شكر
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي أحمد مزهر
إل ــى املـنـفــذ عـلـيــه عـلــي مـحـمــود حـســن ـ ـ
من عربصاليم ومجهول محل اإلقامة،
ً
وع ـ ـم ـ ــا ب ــأحـ ـك ــام امل ـ ـ ـ ــادة  409أ .م .م.
تنبئك هــذه الــدائــرة أن لديها باملعاملة
التنفيذية رقم  2015/201واملتكونة بني
حـســن حـســن فـحــص بــوكــالــة املـحــامــي
عـ ـل ــي جـ ــابـ ــر وبـ ـيـ ـن ــك ان ـ ـ ـ ـ ــذارًا ت ـن ـف ـيــذيــا
ب ـ ـمـ ــوضـ ــوع ش ـ ـكـ ــات مـ ـص ــرفـ ـي ــة ب ـق ـي ـمــة
 $ 17950عدا الفوائد واللواحق.
وعـلـيــه تــدعــوك ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
الـ ـيـ ـه ــا ش ـخ ـص ـي ــا أو ب ــواسـ ـط ــة وك ـي ــل
قانوني الستالم االنذار ومرفقاته تحت
ً
طــائـلــة مـتــابـعــة الـتـنـفـيــذ بـحـقــك أص ــوال
بــانـقـضــاء  20يــومــا تـلــي الـنـشــر مضافًا
إليها مهلة االنذار واملسافة.
رئيس القلم
حسن أيوب
تبليغ فقرة حكمية
مـ ـ ــن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة االبـ ـ ـت ـ ــدائـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي ج ـبــل
لبنان ،املــن ،الغرفة التاسعة ،الناظرة
بالدعاوى العقارية ،املؤلفة من الرئيسة
سيلفر أب ــو ش ـقــرا والـقــاضـيــن نانسي
القلعاني وزيـنــب رب ــاب ،إلــى املستدعى
ض ــده حـكـمــت سـلـيـمــان امل ـج ـهــول محل
اإلقامة انه باستدعاء إزالة الشيوع رقم
 ،2014/2012املقدم من املستدعي حبيب
حنا سليمان بواسطة وكيله املحامي
مارون رزق ،صدر الحكم رقم 2015/271
تاريخ  2015/7/14قضى بإزالة الشيوع
فــي الـعـقــار  /157الـنـمــورة وكفرحريف
عــن طريق طرحه للبيع بــاملــزاد العلني
ل ـل ـع ـم ــوم ولـ ـص ــال ــح الـ ـش ــرك ــاء ع ـل ــى ان
ي ـع ـت ـم ــد أسـ ــاسـ ــا لـ ـلـ ـط ــرح فـ ــي املـ ــزايـ ــدة
األولــى املبلغ املقدر من الخبير والبالغ
 /553500/د .أ .وتـضـمـيـنـهــم الـنـفـقــات
وال ــرس ــوم بـنـسـبــة حـصــة ك ــل مـنـهــم في
امل ـل ــك م ـه ـلــة االس ـت ـئ ـن ــاف خـ ــال ثــاثــن
يومًا تلي مهلة النشر.
رئيس القلم
كيوان كيوان
إعالن
يدعو مجلس اإلنماء واإلعمار بالتعاون
مع اتحاد بلديات سير الضنية وشركة
جيوفلنت ش .م .ل .إلى حضور اجتماع
مشاركة للعامة في تمام الساعة 11.00
م ــن ص ـبــاح ي ــوم الـجـمـعــة  28آب 2015
فــي مبنى اتـحــاد بلديات سير الضنية
ل ـع ــرض م ـك ــون ــات املـ ـش ــروع وامل ــؤث ــرات
املـحـتـمـلــة الـنــاتـجــة عـنــه بــاإلضــافــة إلــى
طرق الوقاية واملراقبة البيئية.

◄ مبوب ►

للبيع
شقة للبيع
للبيع بداعي السفر ،شقة
مميزة مع مسبح عائلي
 422م 2حارة حريك ت:
 81/609342واتس اب:
00447796357857

للبيع
ديكور منزل مشغول على
طريقة «الفن الدمشقي»
و«الفن األندلسي»,
لإلتصال أو واتس اب
03/646119
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رياضة

الكرة اإليطالية

طموح روما يتخطى الوصافة ليوفنتوس
يتجه روم ــا فــي موسمه الـجــديــد نحو
رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ـت ـحــدي ف ــي الـ ــدوري
اإليطالي أمام يوفنتوس البطل األوحد
في المواسم األخيرة .ما قدمه المدرب
رودي غــارس ـيــا ح ـتــى اآلن م ــن ن ـتــائــج،
وتعاقدات هو ثمار مشروع بناء فريق
جديد أمام مهمات غير مستحيلة
هادي أحمد
ي ـ ـبـ ــدأ رومـ ـ ـ ــا امل ـ ــوس ـ ــم الـ ـج ــدي ــد وف ــي
جعبته الـكـثـيــر مــن األمـ ــل .أم ــل يلوح
ب ــاألف ــق ل ـل ـف ــوز ب ــال ـل ـق ــب .ف ــي امل ــوس ــم
امل ــاض ــي ك ــان ــت أم ـن ـيــة ال ـج ـمــاه ـيــر أن
يكون ناديها أفضل من املوسم الذي
س ـب ـقــه .وال ـ ـيـ ــوم ،ي ـقــف روم ـ ــا ب ـق ـيــادة
املـ ـ ــدرب رودي غ ــارس ـي ــا ع ـلــى أع ـتــاب
مرحلة جديدة لنادي العاصمة .ثورة،
بدأ اإلعــداد لها منذ موسمني ،ويبدو
أن ـهــا عـلــى وش ــك اإلنـ ـط ــاق ،إذ كــانــت
الـتـغـيـيــرات تــؤتــي أكـلـهــا ،فــي املــوســم
األخير والذي سبقه ،حني احتل املركز
الثاني خلف يوفنتوس ،بطل إيطاليا
األوحد.
وفــي الـحــديــث عــن يوفنتوس ،جــاءت
املباراة األخيرة له في الكأس السوبر
اإلي ـطــال ـيــة ،لـتــدحــض ال ـشــائ ـعــات أنــه
تراجع .قد يكون هذا صحيحًا ،بفوزه
على التسيو  ،0-2لكن ما كان صحيحًا
أي ـض ــا أن اإلمـ ـك ــان ــات ل ــم ت ـعــد ذات ـهــا
برحيل قائد الفريق أندريا بيرلو الى
نيويورك سيتي في الواليات املتحدة،
والتشيلياني أرتورو فيدال الى بايرن
ميونيخ األملاني ،وعودة األرجنتيني
كارلوس تيفيز الى بوكا جونيورز.
ال شك أن «يوفي» ما زال يحافظ على
ج ــزء مــن قــوتــه ،وكـمــا فــي كــل مــوســم،
يبني نفسه بطريقة جديدة ،لكن هذه
املــرة ،يجاوره رومــا في البناء الذاتي
ويعمل الفريق أكثر من أي وقت مضى
للوقوف ندًا قويًا أمام هذا الخصم.
قبل شهرينَّ ،
قدم روما مشروع امللعب
الـجــديــد ال ــذي سيستغرق العمل فيه
من  22إلى  42شهرًا .كان رئيس النادي
إدغ ـ ـ ــاردو بــاتـسـيـنــي واضـ ـح ــا« :إن ـنــا
بـحــاجــة إل ــى ملعب مــن أج ــل منافسة
ف ــرق الـقـمــة ف ــي أوروبـ ـ ــا .سيستوعب
املـ ـلـ ـع ــب  25ألـ ـف ــا و 500م ـش ـج ــع مــع
إمكانية توسيعه؛ ليستوعب  60ألف
م ـش ـج ــع ،وخـ ـ ــال ع ـ ــام ب ـع ــد ان ـت ـهــائــه
سيبدأ النادي في جني العائدات التي
ستكون األعلى في إيطاليا ،ومن بني
األعلى في أوروبا».
إذًا ،الهدف واضح« :منافسة فرق القمة

َّأصر روما على شرط أفضلية الشراء في عقد إعارة صالح من تشلسي (أرشيف)

َّ
في أوروبا» .ومن أجل هذا الهدف ،أتم
النادي  4تعاقدات جديدة ستساعده
على تحقيق أهــدافــه :الفوز بالدوري،
وال ــوص ــول ال ــى م ــراح ــل م ـت ـقــدمــة من
دوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا .ال ي ـبــدو أنـهــا
مهمة مستحيلة ،وال يعني للنادي أن
آخر مرة وقف على منصة تتويج هي
منذ عام .2001
يريد الـعــودة الــى سابق عهده ،وجاء
العمل بالتعاقدات على هذا األساس.
تعاقدوا مع العبني جدد ،على سبيل
اإلعارة ،مع إمكانية بقائهم ،ما يخدم
مصلحة النادي حسب العطاء املرجو
منهم تقديمه .املصري محمد صالح
ملــدة موسم واحــد على سبيل اإلعــارة
من تشلسي مع أفضلية الشراء نهاية

يريد روما منافسة فرق
القمة في أوروبا

املوسم ،والبوسني إيدين دزيكو على
سبيل اإلع ــارة مــن سيتي ملــدة موسم
واحد مقابل  4ماليني يورو مع أحقية
الشراء مقابل  11مليون يورو ،وأخيرًا
اإلس ـب ــان ــي يــاغــو فــال ـكــي ع ـلــى سبيل
اإلع ـ ــارة مل ــدة م ــوس ــم ،ع ـلــى أن ينضم

ب ـ ـصـ ــورة ن ـه ــائ ـي ــة فـ ــي ح ـ ــال خــوضــه
مباراة رسمية واحدة.
وال ـت ـع ــاق ــد األخـ ـي ــر ه ــو م ــع ال ـح ــارس
فويتشيك تشيزني.
طبعًاّ ،
أصرت اإلدارة على بقاء القائد
فــران ـش ـي ـس ـكــو ت ــوت ــي ض ـمــن صـفــوف
الفريق في الفترة املقبلة.
بــأسـمــاء متواضعة جــديــدة ،وأسـمــاء
عظيمة قديمة ،يعيد غارسيا فريقه
الـ ـ ــى م ـ ـسـ ــرح األح ـ ـ ـ ـ ــداث م ـ ـج ـ ــددًا .فــي
امل ــوسـ ـم ــن األخـ ـي ــري ــن احـ ـت ــل امل ــرك ــز
الثاني ،لكن في املوسم الجديد باتت
األه ــداف أعـلــى ،وتتطلب جـهـدًا أكبر.
لــن تعود الجماهير لتكتفي بالبقاء
فـ ــي املـ ــركـ ــز الـ ـث ــان ــي ،ول ـ ــن يـ ـع ـ ّـد ه ــذا
اإلن ـجــاز ان ـت ـصــارًا .فبعد نـجــاحــه في

املهمة السابقة ،باتت املهمة الجديدة
إحراز البطولة.
يـمـكــن ال ـق ــول أن امل ــواس ــم الـفــوضــويــة
م ـ َّـرت وان ـت ـهــى ع ـصــرهــا ،وال ـح ــال أنــه
انـ ـج ــاز غ ــارس ـي ــا .ع ـم ـل ـيــا ،ه ـن ــاك أمــل
بــإحــرازه البطولة مع تراجع مستوى
يوفنتوس نسبيًا ،الذي عانى دفاعيًا
أم ــام ه ـجــوم الت ـس ـيــو .ت ـنــوع الـحـلــول
بات أكبر ،واملرونة التكتيكية ازدادت
في الفريق عن املوسم املاضي ،وهذا
ما بدا عليه في املباريات الودية.
صـنــاعــة مـجــد جــديــد لـيــس بـعـيـدًا عن
ال ـن ــادي إدارة وم ــدرب ــا والع ـب ــن ،كما
لـيــس بـعـيـدًا أي ـضــا ،أن يــرتـفــع صــوت
«ذئـ ــاب الـعــاصـمــة» فــي دوري أبـطــال
أوروبا.

سوق اإلنتقاالت

يوفنتوس لن يحصل على سيكويرا وإنتر لضم بيريسيتش

الكرواتي إيفان بيريسيتش (أرشيف)

ل ــن يـتـمـكــن يــوفـنـتــوس اإلي ـطــالــي من
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى خ ــدم ــات ال ـب ــرازي ـل ــي
غ ــوي ـي ــرم ــي س ـي ـك ــوي ــرا مـ ــن أتـلـتـيـكــو
مــدريــد اإلس ـبــانــي ،بـحـســب مــا ذكــرت
صحيفة «ال غازيتا ديللو سـبــورت»
اإليطالية.
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــة ،ف ـ ـ ـ ـ ــإن
«روخـيـبــانـكــوس» أقـفــل مـلــف صفقة
سيكويرا بعد أن كــان قريبًا ج ـدًا من
إعارته لـ»اليوفي».
وف ـ ــي إي ـط ــال ـي ــا أيـ ـض ــا ،ال يـ ـ ــزال إن ـتــر
مـ ـي ــان ــو مـ ـ ـص ـ ـ ّـرًا عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاق ــد مــع
ال ـ ـكـ ــرواتـ ــي إي ـ ـفـ ــان ب ـيــري ـس ـي ـتــش مــن
صفوف فولسبورغ األملاني.
وينوي «النيراتزوري» التقدم بعرض

يبلغ  20مليون يــورو للحصول على
خدمات بيريسيتش ،بعد أن كــان قد
ح ــاول الـتـعــاقــد مـعــه قـبــل م ــدة مقابل
مبلغ  18مليون يورو.
وفي إنكلترا ،ضم أستون فيال الجناح
ال ـش ــاب اإلس ـب ــان ــي ـ ـ ـ املــال ـيــانــي أدام ــا
تــراوريــه مــن صـفــوف برشلونة بعقد
يمتد لخمسة أعــوام ،بحسب ما أعلن
الناديان أمس.
وك ـش ــف بــرش ـلــونــة أن أس ـت ــون فيال
سـ ـي ــدف ــع مـ ـبـ ـل ــغ  10مـ ــايـ ــن ي ـ ــورو
وق ـ ــد ي ــرت ـف ــع إل ـ ــى  12م ـل ـي ــون ي ــورو
م ـقــابــل ال ـت ـعــاقــد م ــع ال ــاع ــب الـبــالــغ
 19ع ــام ــا ،ع ـلــى أن يـحـتـفــظ ال ـن ــادي
ال ـك ــات ــال ــون ــي ب ـح ــق ش ــرائ ــه م ـج ــددًا

خـ ـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوام الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة.
وم ــن جـهـتــه ،ق ــال م ــدرب اس ـتــون فيال
ت ـي ــم ش ـ ـيـ ــروود أنـ ــه كـ ــان ي ـت ــاب ــع مـنــذ
ف ـتــرة ت ــراوري ــه ،امل ــول ــود فــي اسـبــانـيــا
مــن وال ــدي ــن مــالـيــن ودافـ ــع عــن أل ــوان
م ـن ـت ـخ ـبــات اس ـب ــان ـي ــا ل ـ ــدون  16و17
و 19ع ــام ــا ،مـضـيـفــا« :إنـ ــه ف ـتــى قــوي
ج ـدًا ،سريع ج ـدًا ،حيوي ومــن نوعية
الــاع ـبــن املـسـتـقـلــن .ه ــذا ال ـن ــوع من
ً
الالعبني نادر ويجب االنتظار طويال
إليجاد واحد منهم».
وواصـ ـ ـ ــل شـ ـ ـي ـ ــروود ال ـ ـ ــذي رف ـ ــع ع ــدد
تعاقداته هذا الصيف الى  10العبني:
«نحن سعداء جدًا ألنه اختار استون
فيال من أجل مواصلة نموه».

وب ــدأ تــرواريــه م ـشــواره فــي أكاديمية
بــرشـلــونــة ح ــن ك ــان ف ــي الـثــامـنــة من
عـ ـم ــره ،وهـ ــو خـ ــاض  4م ـب ــاري ــات مع
الفريق األول وسجل له هدفًا واحدًا.
وفي إنكلترا أيضًا ،أبلغ أرسنال العبه
ال ـفــرن ـســي مــاث ـيــو فــامـيـنــي أن ــه بــات
بإمكانه م ـغــادرة صفوفه قبل إغــاق
باب سوق االنتقاالت الحالية ،بحسب
محطة «أي أس بي أن».
غ ـي ــر أن امل ـح ـط ــة ذك ـ ـ ــرت أن ال ــاع ــب
الـفــرنـســي ال يــريــد ت ــرك الـفــريــق حتى
انتهاء عقده معه في الصيف املقبل،
وهـ ــو ي ـط ـمــح ل ـل ـم ـنــاف ـســة ع ـل ــى مــركــز
أساسي ،رغم أن غلطة ســراي التركي
أبدى استعداده لضمه.

السبت  15آب  2015العدد 2666

كرة المضرب

البطوالت األوروبية

ديوكوفيتش وموراي ونادال في ربع نهائي مونتريال
واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش
والبريطاني أندي موراي واالسباني
رافــايــل ن ــادال ،املصنفون أول وثانيًا
وس ــاب ـع ــا ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي ،م ـش ــواره ــم
بـنـجــاح وبـلـغــوا الـ ــدور رب ــع النهائي
مــن دورة مونتريال الكندية الدولية
للماسترز (الف نقطة) في كرة املضرب
البالغة جوائزها  3,58ماليني دوالر.
ففي ال ــدور الثالث ،فــاز ديوكوفيتش
ع ـلــى األم ـي ــرك ــي ج ــاك س ــوك  2-6و-6
 ،1ومـ ـ ـ ـ ـ ــوراي عـ ـل ــى جـ ـي ــل مـ ــولـ ــر مــن
لــوكـسـمـبــور  3-6و ،2-6ون ـ ــادال على
الروسي ميخائيل يوجني  3-6و.3-6
وي ـل ـت ـقــي ديــوكــوف ـي ـتــش ال ـب ــاح ــث عن
لقبه الثالث في مونتريال بعد 2007
و ،2011في ربــع النهائي مع الالتفي
ارن ـ ـس ـ ـتـ ــس غ ــولـ ـبـ ـي ــس ال ـ ـفـ ــائـ ــز ع ـلــى
األميركي اآلخر دونالد يونغ  4-6و-6
.4
م ــن ج ــان ـب ــه ،ل ــن تـ ـك ــون س ـه ـلــة حـيــث
سـ ـي ــواج ــه الـ ـف ــرنـ ـس ــي جـ ــو وي ـل ـف ــري ــد
تسونغا العاشر وبطل العام املاضي
ال ـ ـ ــذي أقـ ـص ــى األوس ـ ـتـ ــرالـ ــي ب ــرن ــارد
توميتش  6-7و.3-6
أما نادال بطل الدورة  3مرات ،آخرها
ف ـ ــي  ،2013فـ ـق ــد ضـ ـ ــرب م ـ ــوعـ ـ ـدًا مــع
الياباني كي نيشيكوري الرابع والذي

رياضة
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تغلب عـلــى البلجيكي داف ـيــد غــوفــان
الثالث عشر  4-6و.4-6

دورة تورونتو
تأهلت األميركية سيرينا وليامس،
املصنفة أولى ،إلى الدور ربع النهائي
مــن دورة تــورونـتــو الكندية الدولية،

يونايتد يفوز ثانية وبايرن
ينطلق بقوة

حقق مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا لكن مهمًا
خارج ملعبه على أستون فيال  ،0-1في املرحلة
الثانية من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ويدين يونايتد بفوزه للبلجيكي عدنان يانوزاي
الذي سجل هدف الفوز (.)29
ورفع فريق املدرب الهولندي لويس فان غال
رصيده إلى  6نقاط في الصدارة.

ووص ـ ـلـ ــت إل ـ ــى رب ـ ــع ال ـن ـه ــائ ــي أي ـضــا
الــرومــان ـيــة سـيـمــونــا هــالـيــب الـثــانـيــة
ب ـعــدمــا تـخـلـصــت م ــن عـقـبــة األملــان ـيــة
أنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــك كـ ـي ــرب ــر الـ ـث ــالـ ـث ــة ع ـش ــرة
والفائزة األحد املاضي بلقبها الرابع
للموسم بعد أن تــوجــت بطلة لــدورة
سـتــانـفــورد ،وذل ــك بالفوز عليها 3-6
و 7-5و.4-6
وضربت هاليب موعدًا في الدور املقبل
م ــع بـطـلــة ال ـع ــام امل ــاض ــي الـبــولــونـيــة
أنييسكا رادفانسكا السادسة والتي
تغلبت بدورها على الفرنسية اليزيه
كورنيه  2-6و 6-4و.4-6
كـ ـ ـ ــذلـ ـ ـ ــك ت ـ ـ ــأهـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــربـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة آن ـ ـ ــا
ايـ ـف ــان ــوفـ ـيـ ـت ــش ،الـ ـخ ــامـ ـس ــة وب ـط ـل ــة
 ،2006بـ ـف ــوزه ــا ع ـل ــى ال ـس ـلــوف ـي ـن ـيــة
بــولــونــا هــرتـســوغ  2-6و ،3-6لتواجه
السويسرية بيليندا بنسيتش التي
تغلبت على األملانية سابني ليسيكي
 1-6و 6-1و.6-7
وسـتـكــون املــواجـهــة األخ ـيــرة فــي ربــع
النهائي بــن اإليطالية ســارة إيراني
الخامسة عـشــرة واألوكــران ـيــة ليسيا
تسورنكو ،وذلك بعد فوز األولى على
الـبـيــاروسـيــة فيكتوريا أزارن ـكــا 5-7
و ،3-6والثانية على األملانية كارينا
ويتهوفت  3-6و.4-6

البالغة جوائزها  2,67مليون دوالر،
بفوزها السهل على األملــانـيــة أنــدريــا
بتكوفيتش السادسة عشرة  3-6و.2-6
وت ـل ـت ـق ــي س ـي ــري ـن ــا ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدور رب ــع
الـ ـنـ ـه ــائ ــي مـ ـ ــع االي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــة روب ـ ــرت ـ ــا
فينتشي التي تغلبت على الروسية
داريا غافريلوفا  4-6و.3-6

نوفاك ديوكوفيتش خالل مباراته أمام جاك سوك (أ ف ب)

ألمانيا

إستهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه
بطريقة مثالية بإلحاقه هزيمة قاسية بضيفه
هامبورغ  ،0-5في املرحلة األولى من الدوري
األملاني.
وافتتح املغربي مهدي بن عطية التسجيل بكرة
رأسية (.)27
وأضاف البولوني روبرت ليفاندوفسكي الهدف
الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء (.)53
وسجل توماس مولر الهدفني الثالث بكرة
رأسية بعد تمريرة عرضية رائعة من البرازيلي
دوغالس كوستا ( ،)69والرابع بتخطيه الحارس
رينيه أدلر ببراعة (.)72
وترجم دوغالس كوستا تألقه في املباراة
بالهدف الخامس بتسديدة رائعة من خارج
منطقة الجزاء (.)87

فرنسا

سقط موناكو في فخ التعادل على ملعبه
أمام ليل  ،0-0في املرحلة الثانية من الدوري
الفرنسي.

استراحة

أخبار رياضية
بعثة ألعاب القوى الى الصين

2072 sudoku

كلمات متقاطعة 2 0 7 2

تغ ــادر غـ ـدًا بعث ــة لبن ــان أللع ــاب الق ــوى ال ــى
العاصم ــة الصيني ــة بك ــن للمش ــاركة ف ــي بطول ــة
العال ــم للذك ــور واالن ــاث التي س ــتجري في الصني
م ــن  22لغاي ــة  30آب الج ــاري ببعث ــة مؤلف ــة م ــن
املن ــدوب ّ
األول للجمعي ــة العمومي ــة رئيس االتحاد
اللبنان ــي روالن س ــعادة ،رئي ــس البعث ــة أم ــن
س ــر االتح ــاد نعم ــة الل ــه بجان ــي والالعب ــة عزي ــزة
س ــبيتي 100م.

رقمان قياسيان لبنانيان في بطولة
العالم للسباحة
ع ــادت بعث ــة منتخ ــب لبن ــان للس ــباحة م ــن قازان
(روس ــيا) بع ــد مش ــاركتها ف ــي بطول ــة العال ــم
لح ــوض الـ ــ 50متـ ـرًاّ .
وضم ــت البعث ــة امل ــدرب ايلي
بط ــرس والالعب ــن آدم عل ــوش ،انطون ــي برب ــر،
جينيف ــر رزق الل ــه وغبريي ــا الدويه ــي حي ــث ت ــم
تحطي ــم رقمني قياس ــيني عل ــى الصعيد اللبناني،
األول ألنطون ــي برب ــر ف ــي  50متـ ـرًا فراش ــة حي ــث
س ـ ّـجل  24.88ثاني ــة (رق ــم قياس ــي جدي ــد والرقم
الس ــابق  25.04ثاني ــة للس ــباح نفس ــه) ،والثان ــي
في مس ــابقة  800متر حرة للس ــباحة كريس ــتيل
الدويه ــي  9.18.30د (رق ــم قياس ــي جدي ــد والرقم
الس ــابق  9.20.78د).
وعل ــى هام ــش البطول ــة ش ــارك أم ــن ع ــام االتحاد
اللبنان ــي فري ــد اب ــي رع ــد ف ــي اجتم ــاع املكت ــب
التنفي ــذي لالتحاد اآلس ــيوي وفي أعمال الجمعية
العمومي ــة لالتح ــاد اآلس ــيوي ولالتح ــاد الدول ــي
ّ
حيث تم انتخاب حس ــن مس ــلم نائبًا اول لرئيس
االتح ــاد الدول ــي للعبة.

أفقيا
 -1شاشة وقناة تلفزيونية لبنانية – إمارة عربية –  -2أخالط من الطيب – خالف مجهول – -3
ُ
آثــارات مصرية مشهورة كناية عن عواميد طويلة – حرف أبجدي –  -4للتأوه – حلية تلبس
في الرجل كالسوار في اليد –  -5أول ّ
جبار في األرض ذكر في سفر التكوين من كتاب التوراة –
ِ
لإلستدراك –  -6إحدى القارات – مدينة سومرية في العراق أو جزيرة إيرانية في وسط الخليج
العربي –  -7من أخــوات كان – عار وشنار – سكن في اصطالح العامة –  -8سرب من الطيور
خاصة
– مرتفع من األرض – حرف جر للتقليل أو للتكثير –  -9للنفي – منطقة إدارية سياحية ّ
تابعة للصني بعد أن كانت مستعمرة برتغالية حتى عام  -10 – 1999شركة إيطالية مصنعة
للسيارات

عموديًا

حل الشبكة 2071

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.

حفل الجبل مجدلبعنا

 -1من أسفار العهد الجديد في كتاب اإلنجيل –  -2إرتــداه – ســاح الفرسان –  -3أهــل الزمان
الواحد – مدينة فرنسية – حرف جزم –  -4عملة اليونان قبل الوحدة اإلقتصادية األوروبية
– ندم ورجــع عن معصيته –  -5أمني صندوق في مصرف باألجنبية – مـ ِـرض –  -6يجري في
ّ
العروق – رجل دين – طعم الحنظل –  -7رتبة عسكرية رفيعة – عاصمة أوروبية –  -8كتاب يدل
السواح على الطرق واألمكنة والفنادق – بكاء بالعامية –  -9طائر الشؤم يسكن الخراب – عائلة
رسام أملاني راحل كان من أبرز ّ
ّ
ممثلي التعبيرية –  -10بحر – عائلة ممثل مصري راحل

أفقيا

مشاهير 2072

حلول الشبكة السابقة

1

 -1صباح فخري –  -2اقحوان – ريم –  -3بي – شل – ما –  -4رقد – يم – ّ
سجل –  -5التالل –  -6نو
– يا – سهول –  -7فاس – فك – ُرح –  -8كرت – عريس –  -9ورق – مونو –  -10كلنا للوطن

عموديًا

وفر – ّ -3
 -1صابرين – كوك –  -2بقيق – ّ
أح – دا – أتون –  -4حوش – ليس – را –  -5فاليتا – عقل
ّ
ّ
–  -6خن – مل – فر –  -7اسكيمو –  -8يراسله – سوط –  -9ور – ن ن –  -10كمال الحلو

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر لبناني (ُ )1968-1885عرف بشاعر الهوى والشباب امتاز شعره بالغنائية
الرقيقة والكلمة املختارة بعناية فائقة .وصلت شهرته الى األقطار العربية
 = 5+4+8+3+1+7+6السفينة ■  = 2+11+10ثـيــاب الـطـيــور ■  = 9+1سهل ونهر
إيطالي

حل الشبكة الماضية :تنيسي وليامز

أق ــام ن ــادي الجب ــل الرياض ــي مجدلبعن ــا عش ــاءه
الس ــنوي الراب ــع ف ــي منتج ــع «ليريت ــاج» ف ــي
عالي ــه .اس ــتهل الحف ــل بالنش ــيد الوطن ــي ،ث ــم
تح ــدث رئي ــس الن ــادي نجي ــب عب ــد الخال ــق
مرحب ــا بالحض ــور ومس ــتعرضًا تق ــدم األعم ــال
ف ــي مش ــروع املنش ــأة الرياضي ــة ،وآم ــا أن تأت ــي
األخب ــار الس ــارة قريب ــا بخصوص الدراس ــة التي
قدمه ــا الن ــادي إل ــى مش ــروع بل ــدي املم ــول م ــن
الوكال ــة األميركي ــة للتنمي ــة بالتع ــاون م ــع بلدي ــة
مجدلبعن ــا وامللتق ــى اإلنمائي لقض ــاء عاليه .وقام
الن ــادي بتكري ــم الالعب ــن املحترف ــن ف ــادي اب ــي
املن ــى ورواد الحكي ــم.
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ثقافة وناس

نجوم

ّ
كتاب الدراما السورية :كفى تالعبًا بخيالنا
بانوراما

وسام كنعان
خ ــاف أزل ــي اعـتــدنــا عـلــى سـمــاع جــزء
منه كــل عــام تــدور رحــاه بــن مخرجي
ّ
ال ــدرام ــا ال ـســوريــة مــن ج ـهــة ،وكــتــابـهــا
من جهة ثانية .عند نهاية كل موسم،
ت ـ ـخـ ــرج م ـش ـك ـل ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة عـ ـل ــى األق ـ ــل
إل ــى الـعـلــن .ه ـكــذا ،بـعــد رم ـضــان 2015
ّ
مـبــاشــرة ،أطــلــت الكاتبة عنود الخالد
على فايسبوك لتعلن
عبر صفحتها ّ
حادثة محزنة تمثلت في تغيير جذري
ملصير «نازك العابد» بطلة مسلسلها
«حـ ــرائـ ــر» (إخ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل ال ـخ ـط ـيــب).
ّ
وكتبت« :أحـ ّـب أن أخبركم بــأن الحلقة
األخ ـ ـيـ ــرة ك ــان ــت م ـك ـتــوبــة ل ـن ـع ــرف مــا
قــامــت بــه ن ــازك الـعــابــد بعدما ّ
توجها
امل ـل ــك فـيـصــل بــرت ـبــة نـقـيــب ش ــرف في
الـجـيــش ال ـس ــوري ،وه ــي امل ــرأة األول ــى
ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـلــى شـ ــرف ك ـه ــذا عــام
 .1920ث ـ ّـم خــرجــت ن ــازك إل ــى ميسلون
لتقيم مستشفى مـيــدانـيــا تـعــالــج فيه
ال ـج ـن ــود امل ـق ــات ـل ــن ال ــذي ــن وقـ ـف ــوا فــي
وج ــه املـسـتـعـمــر ال ـفــرن ـســي» .وتــابـعــت
ال ـخ ــال ــد م ـع ـت ــذرة م ــن روح امل ـنــاض ـلــة
ال ـســوريــة ال ـتــي لـعـبــت دورهـ ــا املمثلة
ال ـشــابــة ح ــا رجـ ــبّ .
ووج ـه ــت اع ـت ــذارًا
آخــر للمشاهدين بسبب عــدم قدرتها
عـ ـل ــى إيـ ـ ـص ـ ــال رس ــالـ ـتـ ـه ــا وخ ــواتـ ـي ــم
شـخـصـيــاتـهــا ال ـتــي اسـتـبــدلــت بقصة
«سخيفة» على حــد وصـفـهــا .بعدها،
لم تشأ كاتبة «طالع الفضة» أن تفتح
الباب ملماحكات صحافية عندما خرج
باسل الخطيب على صفحات جريدة
«البناء» اللبنانية ليبرر تغيير النهاية
ً
ق ــائ ــا« :ك ــان فـيـصــل ّأول ال ـفــاريــن من
الشام بعد سقوط ميسلون واستشهاد
يوسف العظمة ،ولم يكن بوارد منح ّ
أي
ّ
ّ
أوسمة وقتذاك .ثم إنــه ،وبغض النظر
ً
عــن الــواقـعــة التاريخية ،ليس مقبوال
ال ـي ــوم ،بــالـنـسـبــة إلـيـنــا ك ـســوريــن ،أن
ً
ّ
يتحدث عن ّ
تحرر نساء
نختم مسلسال
ّ
وتنورهن ،بمشهد مللك حجازيّ
الشام
ّ
معروف باتصاالته السرية مع اليهود
(اتفاقية فيصل ـ وايــزمــان) ،وموافقته
على إعطاء فلسطني لليهود ،يمنح فيه
وسامًا ملناضلة سورية كنازك العابد
ال ـتــي رب ـم ــا ل ــو قـ ـ ّـدر ل ـهــا أن تـحـيــا من
جديد ،فستتنازل عن هذا الوسام الذي
ل ــم ول ــن ت ـكــون ب ـحــاجــة إل ـيــه كـشـهــادة
ُحسن سلوك ووطنية!».
ّ
ّ
«األخبار» توجهت إلى كتاب مكرسني
لسماع وجـهــات نظرهم إزاء مــا يطرأ
على حكاياتهم ورؤاه ــم بعدما يعيد
املـخــرجــون صياغتها بلغة الـصــورة؟
تقول عنود الخالد في حديثها معنا:
«أنــا مــع االخـتــاف فــي ال ــرأي ،مــن دون
ت ـح ــوي ــل األ ّم ـ ـ ــر إل ـ ــى ن ـ ـ ــزاع ف ــوض ــوي،
وق ـن ــاع ـت ــي أن ـ ــه ال ي ـم ـكــن ل ـش ـخــص أن
ي ـ ّـدع ــي ال ــوص ــول لـلـمـعــرفــة ال ـتــامــة أو

ّ
ّ
أن رأي ــه هــو الـصـحـيــح .لـكــنـنــي واثـقــة
ّ ُ
مــمــا ك ـتــب فــي نـصــي وق ــد بـحـثــت عنه
لسنتني متواصلتني» .هذا عن املشكلة
التي حصلت أخيرًا في «حــرائــر» ،لكن
كيف ترى الخالد الحل في ما تتعرض
لــه الـنـصــوص مــن تــدخــات تـصــل إلــى
درج ــة اإلسـ ــاءة والتغيير ال ـجــذري ملا
ي ــري ــد ال ـك ــات ــب إي ـص ــال ــه؟ «قـ ــد تنتهي
هــذه اإلشكالية عندما يعطى الكاتب
حقوقه املادية واملعنوية ،ويطلع على
ال ـن ـتــائــج ّأو ًال ب ـ ـ ـ ّ
ـأول .عـلـيـنــا أن نعي
ّ
أن خ ـي ــال ال ـك ــات ــب أك ـب ــر م ــن أي حــالــة
إنـتــاجـيــة ،ويـفـتــرض أن يـكــون لــه قــرار
في اختيار املمثلني ومواقع التصوير.
ن ـحــن ال نـسـلــب امل ـخ ــرج ح ـقــوقــه ،لكن
ً
ي ـج ــب ض ـم ــان ح ـقــوق ـنــا ً ّأوال» ،ت ـقــول
الـكــاتـبــة ال ـســوريــة مـضـيـفــة« :ف ــي زمــن
ّ
األزمـ ــة ،أشـعــر أن الـكــاتــب ص ــار مطية
ُي ـط ـل ــب ل ـي ـك ـتــب وي ـن ـه ــي ن ـص ــا خ ــال
ً
ّ
ليعدل وغالبًا
شهرين مثال ،ثم يطلب
مــا يتقاضى أج ـرًا أقــل مــن زمــائــه في
العمل ،عدا عن اشتراط املنتج تفصيل
ّ
األدوار ح ـســب امل ـم ـث ـلــن .امل ـش ـك ـلــة أن
هـنــاك مــن تعلم كـيــف يقسم الصفحة
إل ـ ــى ق ـس ـم ــن أح ــدهـ ـم ــا ل ـل ـس ـي ـنــاريــو
واآلخ ــر لـلـحــوار ،فظن نفسه كــاتـبــا .ال
أريــد أن ُيفهم من كالمي ّ
االدع ــاء ،فأنا
مــا زلــت حـتــى اآلن فــي طــور التجريب
لـخــدمــة بـلــد أعـشـقــه وأع ـت ـبــره منجمًا
لألفكار».
ّ
مّــن جــانـبـهــا ،تـ ّـد ّعــي الـكــاتـبــة ري ــم حنا
أنـهــا ّأول مــن تــدخــل فــي العقد لصالح

حال رجب
في دور
«نازك العابد»
في مشهد
من «حرائر»

ال ـ ـكـ ــاتـ ــب .تـ ـ ـق ـ ــول« :ع ـ ـمـ ــومـ ــا ،ال ـع ـق ــود
ّ
مجحفة جـدًا بحق الكتاب ،وغالبًا ما
تأتي لصالح املنتج ،لــذا أدخـلــت بندًا
ّ
يتعلق بــوجــوب الـتـشــاور مــع الكاتب
فــي حــال االضـطــرار للتعديل .فــي هذه
ال ـحــالــة ،ي ـكــون ه ـنــاك ت ــواط ــؤ مشترك
عـلــى ال ـنــص ،وبــالـتــالــي عـنــدمــا يـجـ ّـر ّب
الكاتب الــدفــاع عــن نجاح العمل ،فإنه
يدافع عن جميع العناصر ،كما يكون
شــري ـكــا ف ــي امل ـس ــؤول ـي ــة ت ـج ــاه الـعـمــل
سـ ــواء ن ـجــح أم ف ـش ــل .وهـ ــذا ملصلحة
العمل وليس ض ـ ّـده» .مــن جهة ثانية،

ّ ّ ّ
ّ
تدعي ّريم حنا أنها أول
من تدخل في العقد لصالح
أصحاب النصوص
ت ـل ـفــت ك ــات ـب ــة م ـس ـل ـســل «ّ 24قـ ـي ــراط»
(إخـ ـ ــراج ال ـل ـيــث ح ـجــو) إل ــى أنـ ــه ربـمــا
أصـعــب مــا يمكن للمخرج أن يسمعه
ّ
من الكاتب أن «مــا ّقدمته ليس هو ّما
قصدته فــي حكايتي» .وتــوضــح حنا:
«تــاريـخـيــا كــان نـجــاح أي عمل ُينسب
ل ـل ـم ـخ ــرج ،وك ـن ــت م ــن أوائ ـ ـ ــل م ــن ق ــال
عـفـوًا ّأيـهــا املـخــرج مــا ّتدعيه وتنسبه
لنفسك هو في األصــل أفكار الكاتب».
ّ
هنا ،تــذكــر الكاتبة السورية بإضراب
ّ
ك ــت ــاب أم ـيــرك ـيــن ســاب ـقــا ع ـلــى خلفية
ّ
هذا املوضوع« :ولك أن تتخيل الدراما
ّ
كتاب .ذات ّ
مرة وبشكل انفعالي
بدون

ق ـل ــت ع ـل ــى املـ ــأ اذه ـ ـبـ ــوا إلـ ــى ج ــري ــدة
ّ
وأخ ــرج ــوه ــا ط ــامل ــا أن ال ـك ــات ــب لـيــس
موجودًا في الوعيكم».
أمــا بخصوص التغييرات التي تطرأ
عـلــى ال ـنــص ،فتعتقد كــاتـبــة «رســائــل
الـ ـ ـح ـ ــب وال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرب» (إخ ـ ـ ـ ـ ـ ــراج ب ــاس ــل
ّ
الـخـطـيــب) أن «الـتـغـيـيــر ي ـبــدأ عندما
يختار املخرج «لوكيشن» غير مطابق
ملــواص ـفــات ال ـنــص ،وهـنــا بــالـضــرورة
ّ
ستتغير الـعــاقــات بـمــا فيها الحالة
الـبـصــريــة ال ـتــي بـنــى ال ـكــاتــب رواي ـتــه
انـ ـط ــاق ــا م ـن ـه ــا وح ـس ـب ـم ــا تـخـيـلـهــا.
يتغير املكانّ ،
ّ
تتبدد كل
وحتمًا عندما
النص.
صاحب
ـا
ـ
ه
أراد
ال ــدالالت التي
ّ
فــالـكـتــابــة لـيـســت ح ـ ــورات ف ـقــط إن ـمــا
إيـمــاءات وحــالــة بصرية وبنية عامة
ُ
تسبك ّبانسجام».
رغـ ـ ــم أنـ ـ ـ ــه يـ ـشـ ـت ــرط حـ ـ ـض ـ ــوره أثـ ـن ــاء
تـ ـص ــوي ــر الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن حـ ـي ــث ت ــوزي ــع
ّ
األدوار وغير ذلك ،إال أن للكاتب سامر
رض ـ ــوان رأي ـ ــا حــاس ـمــا ف ــي إشـكــالـيــة
ّ
ّ
«أعبر
الكتاب واملـخــرجــن .يقول لنا:
عـ ــن ح ــزن ــي عـ ـل ــى الـ ـخـ ـي ــال الـ ــروائـ ــي
وح ـب ـســه ض ـمــن شــريــط م ـص ـ ّـور ،لكن
مقتضى الحال يفرض هذا وقد دخلنا
ً
فـيــه .إذا كــان التصوير إذالال للقيمة
ّ
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة فـ ــي ح ـ ــال ت ـس ــل ـم ــه م ـخــرج
ّ
تصدى
سينمائي ب ــار ،فما بــالــك إذا
لسجن هــذا الـخـيــال عنصر تلفزيون
ب ـ ــائ ـ ــس؟» .ويـ ـت ــاب ــع ك ــات ــب «الـ ـ ـ ــوالدة
مــن ال ـخــاصــرة»« :عـنــدمــا تخلق عاملًا
ّ
حكائيًا وتشكله وفــق تـصـ ّـور صــارم

فــي ذهـنــك ،تـكــون مرحلة الــرضــى عن
النفس فــي أقصاها ،ثــم تبدأ املشكلة
حني تكتب ما ّ
تخيلته .هناك نقصان
كبير سيلحق بما ت ـصــورت ،وت ــزداد
املشكلة تعقيدًا وإحباطًا عندما يبدأ
م ـع ـمــل اإلن ـ ـتـ ــاج دورتـ ـ ـ ــه وي ـ ـحـ ـ ّـول مــا
تخيلته إل ــى صـ ــورة .حـيـنـهــا ،تشعر
ّ
أن مـ ــا أنـ ـج ــز أق ـ ــل م ـم ــا ك ـت ـب ــت ،وم ــا
كـتـبـتــه أق ــل م ـمــا ت ـخـ ّـي ـلــت» .ويـخـلــص
ّ
رضــوان إلــى أن «الكارثة الكبرى بعد
ه ــذا ال ـت ـ ّ
ـدرج فــي الـقـلــة واالنـ ـح ــدار أن
ّ
ليصور نصف روايــة،
يأتي ربــع عقل
وت ـك ـت ـم ــل فـ ـص ــول ال ـخ ـي ــان ــة إذا ك ــان
ّ
يتصدى لعملك يرضى
املخرج الــذي
بــالـتـنــازالت واالن ـح ـن ــاءات ،ومــريـضــا
بــوهــم ال ـع ــارف أكـثــر مـنــك ،أو معتادًا
ّ
والسيد
على عبارة «حاضر سيدي».
ف ــي ه ـ ــذه امل ـع ـم ـع ــة ه ــو امل ـن ـت ــج ال ــذي
يـطـلــب ،فيستجاب .بــالـتــالــي ،يصبح
املـخــرج محاسب صــورة ال صانعها،
وت ـ ـغـ ــدو ال ـت ـس ــوي ــة ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ع ـم ـلــه.
أمــا النتيجة النهائية لـهــذه القباحة
املتفق عليها ،فهي أن يحقق صاحب
رأس املـ ــال كـلـفــة إن ـتــاج ـيــة شـحـيـحــة،
فيما يضمن املـخــرج فــرصــة عمل في
املوسم املقبل .وال ضير إذا حدث هذا
ّ
وتخيله».
على جثة مــا بـنــاه الـكــاتــب
مّــن هـنــا ،يعتبر كــاتــب «لعنة الطني»
أنه «ربما يحق للكاتب أن يصرخ رغم
ّ
ّ
إدراك ــه أن الـصــراخ لم يعد نافعًا ،ألن
من يتابعه ال يمتلك روايته األصلية،
وس ـي ـحــاك ـمــه ان ـط ــاق ــا م ـم ــا ش ــاه ــد».
لكن األس ــوأ بحسب رض ــوان أن يأتي
«يضمر كاتبًا قزمًا في داخله،
مخرج ّ ّ
فيتصور أنــه أقــدر منك على صناعة
األح ـ ــداث أو ال ـش ـخ ـص ـيــات أو نـهــايــة
الحكايةّ .
فيقرر تحويل هذا القزم إلى
عمالق على حسابك ،وتكون النتيجة
شبيهة بالحقيقة التي يمثلها مسخه
باملضمر واملعلن» .لكن أيــن التشارك
ف ــي ص ـنــاعــة امل ـس ـل ـســل؟ ي ــرد رض ــوان
ّ
ّ
ب ــأن ه ــذا كــلــه يـغـيــب «لـحـظــة االت ـفــاق
ّ
على أن الرواية عمل فردي ،وعليها أن
ّ
تتحول اآلن إلى فعل جماعي .للكاتب
رأيه وللمخرج رؤيته وللممثل الحق
فــي تضمني روح ــه وخـبــرتــه .تتحقق
في هذا االتفاق شروط بداية النجاح.
ّ
والنجاح ال ّيتساوى ألن هذه مسألة ال
يمتلك أي منا قرار الفصل فيها» .من
ّ
هنا ،يخلص رضــوان إلى أن الشراكة
يـنـبـغــي أن ت ـك ــون «هـ ــدف ال ـل ـقــاء بني
مخرج وكاتب وممثل وفني» .أخيرًا،
نسمع آراء قاسية مــن السيناريست
في ما يخص
املعروف نجيب نصير ّ
هـ ــذه ال ـق ـض ـيــة ،ل ـك ـنــه ي ـفــضــل تــأجـيــل
الـحــديــث فيها إعــامـيــا حـتــى يتمكن
من توجيه مالحظاته إلى آخر مخرج
«عجز عن حمل حكايتي ،فراح يعيث
بها فسادًا!».

على النت

«خطاب الكراهية» انتقائي ...حتى في بريطانيا
نادين كنعان
ال ت ـ ـق ـ ـت ـ ـصـ ــر الـ ـ ـعـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ت ـ ـجـ ــاه
املـ ـه ــاج ــري ــن األجـ ــانـ ــب إل ـ ــى أوروب ـ ـ ــا
على حاالت فردية ،بل تشمل أسماء
معروفة ،أشهرها البريطانية كايتي
ه ــوب ـك ـي ـن ــز الـ ـت ــي سـ ـب ــق أن أط ـل ـقــت
الكثير من التصريحات املقيتة .ذات
م ـ ّـرة تـحـ ّـدثــت عــن ض ــرورة استخدام
ال ـط ــائ ــرات لــوقــف امل ـهــاجــريــن الــذيــن
ي ـ ـحـ ــاولـ ــون عـ ـب ــور ال ـب ـح ــر األب ـي ــض
املـ ـت ــوس ــط ،وقـ ــارنـ ــت املـ ـه ــاج ــري ــن ب ـ
«الصراصير» ،قبل أن تقترح «إيجاد
ّ
محرقة كبيرة لتدمير كل القوارب».
انتشار العنصرية تجاه املهاجرين
ّ
م ـس ــأل ــة س ــل ـط ــت ع ـل ـي ـهــا ال ـص ـحــافــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـ ـضـ ــوء مـ ـ ـ ــرارًا خ ــال

ً
األسابيع املاضية ،مستشهدة أيضًا
كاميرون
بكالم رئيس الوزراء دايفد
ّ
حــن وصـفـهــم بــال ـ «أسـ ـ ــراب» كــأنـهــم
مجموعة من الحشرات.
أم ــام ه ــذا الــواقــع املـسـتـغــرب فــي بلد
م ـ ـعـ ــروف ب ـث ـق ــاف ــة ت ـق ـ ّـب ــل اآلخـ ـ ـ ــر ،لــم
ي ـس ـت ـطــع امل ـ ـس ـ ــؤوالن عـ ــن ح ـس ـ َ
ـاب ـ ْـي
و@dmreporter
@bestofthemail
(مجهوال الهوية) على تويتر ّ
تحمل
ُ
امل ــزي ــد .ه ـك ــذا ،ات ـخ ــذ الـ ـق ــرار بــإجــراء
اخ ـت ـبــار عـلــى قـســم تـعـلـيـقــات ال ـق ـ ّـراء
التابع للموقع اإللكتروني لصحيفة
«دي ـل ــي م ــاي ــل» ال ـبــري ـطــان ـيــة ،بـهــدف
إظ ـه ــار م ـخــاطــر «تـطـبـيــع اس ـت ـخــدام
هذه اللغة املهينة» ،وفق ما ورد عبر
موقع «ميديوم».
«أردن ـ ـ ـ ـ ـ ــا أن نـ ـ ـ ــرى درج ـ ـ ـ ــة ال ـت ــأي ـي ــد

ال ـتــي سـتـحـظــى بـهــا الـتـعـلـيـقــات إذا
اسـ ـت ــوحـ ـيـ ـن ــاه ــا م ـ ــن الـ ـب ــروب ــاغـ ـن ــدا
ال ـن ــازي ــة واس ـت ـبــدل ـنــا كـلـمــة ي ـهــودي
ب ـم ـه ــاج ــر» .ان ـط ــاق ــا م ــن م ـق ـطــع من
كتاب the pestilential miasma of the

قياس درجة التأييد للتعليقات
المستوحاة من البروباغندا النازية
 worldلقائد ُ«جبهة العمل األملانية»
روب ـ ــرت ل ــي ،ن ـشــر الـتـعـلـيــق ال ـتــالــي:
«ال ـصــراع مــع املهاجرين واض ــح .أي
تدبير موقت سيؤدي إلــى تدميرنا.
ال خ ـ ـيـ ــار س ـ ـ ــوى ح ـ ـ ــرب ب ـ ــا رح ـم ــة
بـكــل الــوســائــل املـمـكـنــة» .حـصــل هــذا

ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـلــى  193ص ــوت ــا م ــؤي ـدًا،
مقابل ستة أصوات معارضة فقط.
من إصدار آخر للكاتب نفسه بعنوان
( The Jews or Usالـيـهــود أو نحن)،
اسـ ـت ــوح ــي ت ـع ـل ـيــق ث ـ ـ ــان« :إذا أراد
امل ـهــاجــرون ال ـق ـتــال ،نـحــن جــاهــزون.
لـطــاملــا أردنـ ــا ه ــذا مـنــذ وق ــت طــويــل.
ل ـ ــم يـ ـع ــد يـ ــوجـ ــد ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم م ـك ــان
للمهاجرينّ .إمــا نحن أو هم ،أحدنا
ي ـجــب أن ي ــرح ــل» .ه ــذا الـتـعـلـيــق لم
ي ـحــظ بـ ــأي م ـع ــارض ــة ،ب ــل أح ـ ــرز 55
صوتًا مؤيدًا.
كـ ــام هـتـلــر نـفـســه دخـ ــل ف ــي الـلـعـبــة
أيضًا عبر هــذا التعليق« :ال يساعد
الـلــه الــرجــل الـخـمــول أو الـجـبــان .وال
الـنــاس غير الـقــادريــن على مساعدة
أن ـف ـس ـهــم .ه ــذا امل ـب ــدأ يـنـطـبــق ه ـنــا».

أمــا النتيجة ،فكانت « 36ال» مقابل
« 6نعم».
الئـحــة الـتـعـلـيـقــات املـشــابـهــة طويلة
ّ
املحصلة خلص القائمان
جـدًا ،وفي
على @ bestofthemailو@dmreporter
ّ
إلــى الـقــول ب ــأن الـصــدمــة بحجم هذا
ال ـن ــوع م ــن الـتـعـلـيـقــات ع ـلــى مــواقــع
ّ
الصحف البريطانية «ولــدت صدمة
كـبـيــرة لــدي ـنــا ،ال سـ ّـيـمــا لـجـهــة الـكـ ّـم
ّ
تتضمنه
الهائل مــن الكراهية الــذي
املستخدمة».
اللغة
ّ
ّوتابعا بالقول إنــه «أردن ــا توضيح
أنه من السهل أن يصبح اللجوء إلى
خطاب الكراهية مسألة طبيعية جدًا،
إض ــاف ــة إل ــى إظ ـه ــار أهـمـيــة الـتــركـيــز
ً
على الناس وعلى الحقائق بدال من
ّ
التحيز».

السبت  15آب  2015العدد 2666

ثقافة وناس

نجوم

23

Paparazzi

ّ
ّ
جنازات النجوم تتسع للمصورين ...إنما بحدود
بعد االشتباكات التي
حصلت في جنازات عدد
من النجوم بسبب األعداد
الهائلة من اإلعالميين ،قررّ
نقيب الممثلين أشرف زكي
ّ
المصورين إلى
منع دخول
قاعة العزاءات ،على أن
ّ
يحدد لهم مساحة يقفون
فيها خارج المسجد اللتقاط
الصور

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ال ـص ـي ـغ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ــاق ـل ـت ـه ــا م ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي عــن ق ــرار منع
دخـ ـ ــول املـ ـص ــوري ــن م ــراس ــم تـشـيـيــع

أو ع ــزاء ّ
أي فـنــان ،تختلف عــن نـ ّـص
ً
التصريح الذي خرج فعال من «نقيب
امل ـم ـث ـل ــن املـ ـص ــري ــن» أشـ ـ ــرف زك ــي.
الـ ـه ــدف ه ــو ال ـ ّت ـن ـظ ـيــم ولـ ـي ــس امل ـنــع
الـتــام .هــذا ملخص الـقــرار الــذي لقي
ّ
رواجــا ّأول من أمس بعدما أكــد زكي
أنــه آن األوان لتفادي الفوضى التي
تشهدها جـنــازات وع ــزاءات النجوم
بسبب كثرة املصورين والصحافيني
ومـعـظـمـهــم غـيــر ُمـعـتـمــد م ــن جـهــات
رسمية.
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ك ــان ــت عـ ــن ت ـ ـ ـ ــداول الـ ـق ــرار
بـ ــاع ـ ـت ـ ـبـ ــاره مـ ـنـ ـع ــا تـ ـ ــامـ ـ ــا ،مـ ـ ــا ل ـقــي
ت ــرح ـي ـب ــا مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور واسـ ـتـ ـي ـ ً
ـاء
ّ
م ـ ـ ــن ال ـ ـص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــن ألن ـ ـ ـ ـ ــه ُي ـ ـعـ ــاقـ ــب
ال ـك ــل م ــن دون ت ـفــرقــة .ك ـمــا أن املـنــع
الـ ـت ــام م ـس ـت ـح ـيــل ع ـم ـل ـيــا ،وس ـي ـبــذل
امل ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ـ ّـورون املـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــرف ـ ــون ك ـ ـ ــل م ــا
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـيـ ـع ــون ــه إللـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاط ال ـ ـصـ ــور
املـنــاسـبــة .أم ــا ن ـ ّـص ال ـقــرار ال ــذي هو
أقرب لتصريح منه إلى قرار رسمي،
فيمنع دخ ــول امل ـصـ ّـوريــن إل ــى قاعة
الـ ـ ـع ـ ــزاءات ،وس ـي ـح ـ ّـدد ل ـهــم مـســاحــة

يقفون فيها خــارج املسجد اللتقاط
الـصــور ،بعيدًا عــن مزاحمة النجوم
وال ـح ـص ــول ع ـلــى ل ـق ـطــات ملالمحهم
الحزينة على النجم الــراحــل .الكالم
ي ـب ــدو إي ـجــاب ـيــا ويـ ـح ـ ّـول ال ـت ـظــاهــرة
شكل أكثر تنظيمًا ،ربما
الباكية إلى
ٍ
أقــرب إلى املهرجانات العاملية حيث
يسير النجوم في ممرات حيث يقف
الـصـحــافـيــون بــانـتـظــام عـلــى اليمني
واليسار .لكن هل يمكن تطبيق ذلك
عـلــى أرض الــواقــع؟ وهــل ال ــدور هنا
محصور بنقابة املمثلني الـتــي قال

لن ينجح ّالقرار
إال مع تدخل وزارة
الداخلية

محمود ياسين وعادل امام في عزاء الممثل نور الشريف

ّ
كـبـيــرهــا إنـ ــه س ـي ـتــواصــل م ــع نـقــابــة
الصدد؟ اإلجابة
الصحافيني في هذا ّ
عـلــى ه ــذه األس ـئ ـلــة م ـعــقــدة إل ــى حـ ّـد
ً
ب ـع ـيــد ،أوال ألن طـبـيـعــة ك ــل مسجد
مختلفة عن غيره.
ّ
املصورين
كما أن هناك عشرات من
واملراسلني غير معتمدين في النقابة
وال يـمـكــن الـسـيـطــرة عـلـيـهــم .أخـي ـرًا
وهــذا هــو األه ــم ،أن كــل تلك الجهود
ّ
لـ ــن ّت ـت ـك ــل ــل ب ــال ـن ـج ــاح إال فـ ــي ح ــال
تــدخــل وزارة الــداخـلـيــة ،فليس لــدى
نـقــابــة املمثلني ال ـقــدرة الـكــافـيــة على
التنظيم ،وستحتاج إذًا لالستعانات
بـ ـ ـ ـ «ب ّـ ـ ـ ـ ــودي غ ـ ـ ـ ـ ــارد» مـ ـ ــن أج ـ ـ ــل ردع
املتطفلني .وهنا سندخل في سياق
آخر وهو اشتباكات ستحصل خارج
دائرة العزاء ،يضاف إليها الجمهور
ال ـ ــذي ي ـح ـمــل الـ ـه ــوات ــف ال ـخ ـل ـيــويــة،
وي ـص ـ ّـور بـنـفـســه م ــا ي ـجــري ليرفعه
ع ـلــى ال ـفــاي ـس ـبــوك وي ـت ـفــاخــر ب ــه مع
ّ
متغيرات
أصــدقــائــه .إذًا ،نـحــن أم ــام
ع ــدي ــدة ب ـ ّـدل ــت م ــن م ــام ــح ال ـص ــورة
الـتــي كــانــت عليها ع ــزاءات النجوم.
ب ـ ــات امل ـط ـل ــوب ال ـت ـع ــام ــل بـمـنـطـقـيــة
ّ
املتغيرات ،بــدءًا من
ومرونة مع هذه
اختيار املساجد التي يمكن السيطرة
ً
عليها أمنيًا وتنظيميًا ،وصوال إلى
مخاطبة الـصـحــف بــاعـتـمــاد أسـمــاء
مـ ـح ـ ّـرريـ ـه ــا ومـ ـص ـ ّـوريـ ـه ــا لـتـغـطـيــة
ال ـج ـن ــازات ،وبــالـتــالــي ّ«ف ـل ـتــرة» عــدد
ك ـب ـي ــر مـ ــن الـ ــذيـ ــن يـ ـم ــثـ ـل ــون م ــواق ــع
ضعيفة وصحفًا فاشلة ويــوجــدون
في األحداث املهمة بحثًا عن شرعية
االعـ ـت ــراف بــأنـهــم م ــن أب ـن ــاء الــوســط
ال ـص ـح ــاف ــي .ي ـض ــاف إلـ ــى م ــا سـ ّبــق،
الـتـعــامــل أمـنـيــا بـحــزم مــع املتطفلني
واإلع ــان مسبقًا عــن منع التصوير
بــال ـهــواتــف امل ـح ـمــولــة .وكـ ــان مــوقــف
ً
املمثل خالد الـصــاوي مثال ُيحتذى
ّ
به عندما منع وجــود املصورين في
ّ
عزاء والــده ،وإن كان سيظل األفضل
هـ ــو الـ ـسـ ـم ــاح لـ ـع ــدد م ـ ـحـ ــدود مـمــن
يدركون قواعد املهنة بالوجود .بات
من الواجب أيضًا األخذ في االعتبار
اقتراح املمثلة إسعاد يونس بإقامة
مـ ــراسـ ــم ال ـت ـش ـي ـي ــع وال ـ ـ ـعـ ـ ــزاء داخـ ــل
م ـس ـج ــد ك ـب ـي ــر فـ ــي م ــدي ـن ــة االنـ ـت ــاج
اإلع ــام ــي ب ـح ـيــث ت ـس ـهــل الـسـيـطــرة
على األمر برمته.

ُ ْ
توفيق وراء القضبان يا خسارة «العكش»!
يا لهوي

القاهرة ــ محمد الخولي
لــم يـشـفــع ملــالــك فـضــائـيــة «ال ـفــراعــن»
اإلعــامــي املـصــري توفيق عكاشة كل
ما فعله من أجل السلطة الحالية .فجر
أمــس ،صدر قــرار بالقبض عليه عقب
ان ـت ـهــاء بــرنــام ـجــه ،فــاقـتـيــد إل ــى قسم
الشرطة تنفيذًا لحكم قضائي صادر
بحقه وف ــق مــا ق ــال مـصــدر فــي وزارة
الداخلية.
قـ ـص ــة الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى عـ ـك ــاش ــة ت ـب ــدو
غامضة ،فرواية الداخلية بأنه مطلوب
لتنفيذ حكم قضائي ،غير واقعية ،ألن
عكاشة دائ ــم الـظـهــور على فضائيته
كمذيع أو كضيف ،فلماذا يتم القبض
عليه بعد مهاجمته لــوزيــر الداخلية
اللواء مجدي عبد الغفار؟ شن عكاشة
هـجــومــا ش ــدي ـدًا عـلــى ال ــوزي ــر بـعــدمــا
ق ــرر رف ــع ال ـحــراســة الـشـخـصـيــة عـنــه،
واتـهـمــه بــأنــه يـضــع ال ـحــراســات على
أهوائه الشخصية ،وناشد اإلرهابيني
باغتياله حتى يتحمل وزير الداخلية
مسؤولية حياته.
وبعد انتهاء البرنامج بدقائق ،أذاعت
الـ ـقـ ـن ــاة خـ ـبـ ـرًا ي ـف ـي ــد ب ــال ـق ـب ــض عـلــى
مــالـكـهــا ،واح ـت ـجــازه فــي قـســم شرطة

مدينة نصر ،وحملت الدولة مسؤولية
الحفاظ على حياته واتهمت ضباط
ال ـق ـســم ب ـم ـنــع األدويـ ـ ـ ــة ع ـن ــه ،وقــامــت
بـتـســويــد شــاشـتـهــا م ــع االح ـت ـف ــاظ بـ
«اللوغو» الخاص بها على الشاشة.
مــن جـهـتــه ،أعـلــن ال ـل ــواء أحـمــد أنيس
رئيس مجلس إدارة «نايل سات» ،أنه
تصله
لــم يقطع البث عــن القناة ،ولــم
ّ
تعليمات بــإيـقــاف بـثـهــا ،مضيفًا أنــه
ل ـيــس ل ـ ـ «ن ــاي ــل س ـ ــات» أدن ـ ــى مشكلة
م ــع ق ـنــاة «ال ـف ــراع ــن» وال م ــع توفيق
ع ـ ـكـ ــاشـ ــة ،م ــرجـ ـع ــا وق ـ ـ ــف ال ـ ـبـ ــث إل ــى
احتمال أن يكون هناك خطأ فني من
القناة نفسها.
م ــا حـ ــدث م ــع ع ـك ــاش ــة ،م ـج ــرد حـلـقــة
من مسلسل طويل تكشف عن صراع
أجنحة داخــل السلطة ،أو أن السلطة
نـفـسـهــا رف ـعــت أيــدي ـهــا ع ــن ألسنتها
اإلع ــامـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـ ــروج ل ـهــا،
وتدافع عن كل قراراتها بل تحرضها
على القتل والقمع.
قبل أيامُ ،منع الصحافي عبد الحليم
قنديل ،رئيس تحرير جريدة «صوت
األمـ ـ ــة» األس ـب ــوع ـي ــة ،م ــن ال ـس ـفــر إلــى
األردن ،واس ـتــوق ـف ـتــه س ـل ـطــات مـطــار
ال ـق ــاه ــرة ،وأب ـل ـغ ـتــه أن الـ ـق ــرار ات ـخــذه

رفعت السلطة
المصرية أيديها عن
أجنحتها اإلعالمية

قاضي التحقيق فــي إحــدى القضايا
املتهم فيها في عام .2014
أمــس أيـضــا ،منع تــوزيــع عــدد جريدة
«صــوت األم ــة» بسبب تقرير بعنوان
«أح ــزان الــرئـيــس» يتحدث عــن مرض
والــدة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
وتــأثــر الــرئـيــس بــذلــك ،فــرفـضــت جهة
أمنية توزيع العدد بعد طبعه ،وقررت
«فرمه» وإتالفه وإعادة طبعه من دون
هــذا املــوضــوع كـشــرط للتوزيع ،وهو
ما حدث بالفعل.
أيضًا ،قال الصحافي سليمان
قبل أيام ّ
ال ـح ـك ـي ــم إن ـ ـ ــه تـ ــم ت ــوق ـي ـف ــه فـ ــي كـمــن
للجيش فــي منطقة الـقـنــاة ،وتعرض
لإلهانة على يد ضابط .وأضــاف في

تدوينة على «فايسبوك»« :مــن الغد،
سأتقدم بطلب هجرة إلــى اسرائيل».
وت ــاب ــع« :ن ـ ــادم ع ـلــى ك ــل مــواق ـفــي في
خدمة بلد اقــف فــي نهاية عمري فيه
أمام شخص في عمر أبنائي ليهددني
بالضرب ألنه عسكري».
ال ــراب ــط ب ــن امل ــواق ــف ال ـســاب ـقــة ،أنـهــا
جـ ـمـ ـيـ ـع ــا ك ـ ــان ـ ــت صـ ـ ـ ــوت سـ ـلـ ـط ــة «3
يــول ـيــو» ،بــل إن الـحـكـيــم هــو صاحب
امل ـق ــال الـشـهـيــر «اغ ـض ــب ي ــا سيسي»
الــذي كــان يحرض فيه بشكل مباشر
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـنــف وال ـق ـت ــل لكل
معارضي السلطة .أما توفيق عكاشة،
فيعرف هــو نفسه بأنه «بطل وزعيم
ثورة  30يونيو».
غـضــب الـسـلـطــة عـلــى بـعــض رجــالـهــا
ف ــي اإلع ـ ـ ــام ال ي ـع ـنــي بــال ـط ـبــع أن ـهــا
ت ـخ ـل ــت عـ ــن ج ـم ـي ـع ـه ــم ،فــامل ـس ـت ـشــار
هشام جنينة رئيس «الجهاز املركزي
ل ـل ـم ـحــاس ـبــات» ك ـش ــف ق ـب ــل أيـ ـ ــام فــي
حــوار مع «جريدة التحرير» املصرية
أن وزي ــر ال ـعــدل الـحــالــي أحـمــد الــزنــد،
تــدخــل واجـتـمــع بــالـقــاضــي ال ــذي كــان
ينظر في قضية ضد اإلعالمي املقرب
من السلطة أحمد موسى ،وتمكن من
إلغاء حكم بحبسه سنتني!

انطلقت «ليلة من
ألف ليلة»
بعد بروفات استمرت  4أشهر ،وتأجيل
جاوز الشهر ،انطلقت عروض مسرحية
«ليلة من ألف ليلة» للممثل املصري
يحيى الفخراني ،بعد انتهاء تجديدات
املسرح القومي (أهم مسارح مصر)
إثر اغالقه لعدة سنوات بعد ّ
تعرضه
لحريق كبير.

ملحم «شي يوم رح فل»
يستعد ملحم زين لوضع صوته على
شارة فيلم «شي يوم رح فل» (كتابة
وإخراج ليال راجحة وبطولة عادل كرم)،
وكتب األغنية الشاعر نزار فرنسيس،
ّ
ولحنها ووزعها ميشال فاضل ،كما
وضع األخير املوسيقى التصويرية
للعمل السينمائي الذي يبصر النور
قريبًا .ويقوم فاضل بجولة فنية
قريبًا تشمل استراليا وفرنسا ،ليعود
إلى بيروت ويصدر ألبومه الجديد في
ّ
وسيصور
تشرين االول (أكتوبر) املقبل،
إحدى األغنيات على طريقة الفيديو
كليب ،وستصدر قبل االلبوم.

شائعة تامر حسني
نشرت بعض املواقع االلكترونية أن
تامر حسني (الصورة) ّ
تعرض إلطالق
ّ
النار خالل محاولة سطو مسلح عندما
كان في بيروت ،ولكن الالفت أن املغني

ّ
املصري لم يؤكد أو ينفي الخبر ،فيما
ّ
تحدثت بعض االوساط أن صاحب أغنية
«سي السيد» بات في مصر منذ فترة ،وأن
الخبر شائعة ال أساس لها من الصحة.
يذكر أن حسني كان في بيروت بداية
الشهر الحالي ،لتصوير أولى الحلقات
املسجلة من برنامج «ذا فويس» ،الذي
يعرض قريبًا على قناة .mbc

نوال «مش مسامحة»
كشفت املغنية نوال الزغبي عن إحدى
صور ألبومها الجديد الذي يحمل اسم
«مش مسامحة» ،ومن املتوقع أن يصدر
قريبًا.

ميشال أبو سليمان
بعدما ّ
قدم العام املاضي برنامج «مود
من الضحك» على قناة «املستقبل»،
ّ
يستعد ميشال ابو سليمان لتقديم
برنامج آخر على املحطة نفسها.
وكان أبو سليمان قد اقترح فكرة عمل
تلفزيوني على القائمني على الشاشة،
وينتظر حاليًا املوافقة عليها.
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كاظم الساهر...
قيصر بيت الدين

صورة
وخبر

المجريـة «رودينـا» فـي تجهيـز «عبـر الحـدود» ،الـذي ّ
مشـت الطفلـة َ
أعـده
األلمانـي أوتمـار هـورل فـي مدينـة شـتوتغارت (جنـوب ألمانيـا).
الفنـان ّ
مؤلـف مـن ألفي تمثال ّ
تجسـد «رجال وحـدة» ،بهـدف إحياء ذكرى
العمـل
إعـادة توحيـد ألمانيـا( .دانيـال ناوبولـد ـــ أ ف ب)

إليكم «كوردوروي»
أكبر قطة في العالم

دمى وحكواتي
قريبًا في «المترو»

كشفت موسوعة غينيس
لألرقام القياسية عن هوية
أكبر قطة في العالم .تقطن
«كوردوروي» (الصورة) في
منطقة ريفية في والية أوريغون
األميركية وتبلغ من العمر 26
سنة و 15يومًا .منذ صغرها،
تعيش القطة مع آشلي ريد أوكورا
التي كانت في السابعة من عمرها
عندما اقتنت «كوردوروي» ،وفق
بيان صادر أخيرًا عن «غنينس».
ّ
«السر هو السماح لها بأن تكون
قطة ،أي أن تمضي الكثير من
وتصطاد»،
الوقت في الخارج
ّ
قالت آشلي .وأضافت أنها تحب
«مطاردة الفئران وأكل جبنة
الشيدر».
إذًا« ،كوردوروي» هي رسميًا أكبر
قطة في العالم ،بعدما فارقت
«تيفاني  »2الحياة في الثالث من
حزيران (يونيو) املاضي ،وكانت
تبلغ من العمر  26سنة و 204أيام
وتعيش في مدينة سان دييغو في
والية كاليفورنيا األميركية.

تحط مسرحية «تكرم العني
اللي ساكنة بعيد» في  19آب
(أغسطس) الحالي في «مترو
ّاملدينة» (الحمرا ـ بيروت).
إنها عبارة عن مسرحية دمى
وحكواتي من تقديم «املؤسسه
العربية ملسرح الدمى والعرائس»،
ومن إخراج محمود الحوراني.
يجول العرض في مختلف
املناطق اللبنانية ،وقد بدأ
تقديمه ألهالي القرى واملدن
ّ
ّ
ومخيمات اللجئني منذ حزيران
(يونيو) ،على أن يستمر حتى
تشرين الثاني (نوفمبر) املقبل.
املسرحية من تمثيل مريم
بلحص ،وأحمد عيسى،
ومصطفى حجازي ،وكارمن
عمر.
«تكرم العني اللي ساكنة بعيد» :األربعاء
ً
مساء ـ في
 19آب ـ الثامنة والنصف
«مترو املدينة» في بناية الساروال
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

شبيه للمشتري
خارج المجموعة الشمسية
ُ
أوضحت دراسة نشرت نتائجها
ّ
ّأول من أمس في دورية  Scienceأن
علماء الفلك التقطوا صورة لكوكب
شاب خارج املجموعة الشمسية،
ُيحتمل أن يكشف النقاب عن نشأة
كواكب مثل املشتري ،وعن كيفية
تأثيرها في كواكب أخرى مشابهة.
واستعان العلماء بجهاز «جيمني»
الحديث لتصوير الكواكب ،املوجود
في تلسكوب في تشيلي لرصد
الكوكب الجديد ،الذي ُيعرف
باسم « 51إيريداني بي» .ويدور
هذا الكوكب حول نجم صغير
يشبه الشمس ،يبعد نحو  96سنة
ضوئية عن األرض .ويدور الكوكب
الشاب ،الذي يشبه املشتري لجهة
الحجم ،في مدار حول نجمه أبعد
من مدار املشتري حول الشمس،
وهو أحد أصغر الكواكب سنًا،
ُ
التي تلتقط لها صور مباشرة
خارج املجموعة الشمسية .وال يزال
« 51إيريداني بي» يشع الحرارة
وتنبعث منه األشعة البراقة تحت
الحمراء.

بعيدًا عن صخب بيروت ،احتشد عشاق وعاشقات الفنان العراقي كاظم الساهر
«مهرجانات بيت الدين».
ليلة أمــس ،ككل عــام ،فوق مــدارج القصر الشهير في ّ
أطــل «أبــو وس ــام» على أنـغــام «أراض ــي خــدودهــا» ،ثــم غنى «لــو لــم تكوني أنت
ّ
في حياتي» ،و«ها حبيبي» ...وطبعًا ّأدى قصائد لنزار ّ
«مستبدة»،
قباني مثل
ّ
وقـصـيــدة جــديــدة مــن تلحينه ل ـنــزار عـنــوانـهــا «ح ــوار بــن سـفــرجـلـتــن» أداه ــا
بمرافقة ميشال فاضل على البيانو من دون الفرقة ...إضافة إلى أغنيات جديدة
أخ ــرى .الليلة سهرة ثانية مــع كاظم فــي «بيت الــديــن» لجمهور ال يــرتــوي .أما
اللواتي فاتهن املوعد الشوفي ،فال داعي للحزن :األسبوع املقبل سيقف «قيصر
فرنجيةّ ،
ّ
ليقدم
الغناء العربي» في الشمال ،وتحديدًا في إهدن ،في ضيافة ريما
سهرتني متتالتني ( ٢٢و ٢٣آب /أغسطس) ضمن برنامج «إهدنيات».
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عتيق
رحيمي
يرسو في
«موانئ
المشرق»

بعد عامني على نقل روايته «صخرة الصبر» ّ
املتوجة بـ «غونكور»
إلى الشاشة الكبيرة ،ها هو الكاتب والسينمائي األفغاني عتيق
رحيمي ( )1962يتصدى ألمني معلوف ( .)1949النتيجة حتمًا مثيرة
ّ
لالهتمام ،متى عرفنا أن نقاط تقاطع كثيرة تجمع الكاتبني اللذين لجآ
ّ
سيحول
إلى عاصمة األنوار هربًا من أتون الحروب األهلية .واليوم،
رحيمي «موانئ املشرق» ( )1996إلى فيلم يحمل عنوان Ports of Call
ّ
بالتعاون مع املنتج األميركي رون سينكوفسكي .إال أن السيناريو
ّ
سيظل أمينًا للرواية التي تحكي قصة عاشقني تعيسني يلتقيان في
باريس خالل الحرب العاملية الثانية .إنها حكاية أوسيان سليل الخلفاء
والسالطني العثمانيني ،وكالرا املهاجرة اليهودية التي خسرت عائلتها
في املعسكرات النازية .وفي الخلفية الصراع العربي ـ االسرائيلي الذي
يلوح في األفق .التصوير الذي ينطلق في كانون الثاني (يناير) ،2016
يجمع في أدوار البطولة الفرنسيني بيار نيني ولوي غاريل ،واإليرانية
غولدشيفتيه فاراهاني ،املمثلة الفيتشية لعتيق رحيمي« .موانئ
املشرق» حكاية الجنون والروابط األسرية والحب واليأس ،وتعدد
االنتماءات والهويات على رقعة زمنية تمتد من املقاومة الفرنسية
للنازية إلى غرق في بيروت الفوضى والجنون.

الكاتب
اللبناني
أمين
معلوف
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كلمات

ذكرى

سنية صالح ...شاعرة «بماليين الـ

امرأة من الطباشير

خليل صويلح
كان على سنية صالح ()1985 -1935
التي رحلت قبل ثالثني عامًا بالتمام،
أن تنطفئ بــاكـرًا ،فكل مــا كــان يحيط
بـهــا ب ــدا مـتـ ّصـ ّـدعــا :طـفــولــة منكسرة،
وأحـ ــام مـهــشـمــة ،وح ــزن أب ــدي مقيم
ف ــي الـ ـضـ ـل ــوع .ك ـي ــف لـ ـف ــراش ــةٍ ضــالــة
مثلها أن تجابه كــل هــذه الـخـســارات
ً
ّ
دفـعــة واح ــدة؟ الطفلة التي لــم تتعلم
النطق إال متأخرًا ،لجأت إلى تعويض
ه ـشــاش ـت ـهــا ال ــداخ ـل ـي ــة ب ـك ـتــابــة أملـهــا
الشخصي على ّ
كراساتها املدرسية،
قبل أن تقتحم الساحة الشعرية مثل
عاصفة بقصيدتها «جـســد السماء»
التي فــازت بجائزة «صحيفة النهار
الـبـيــروتـيــة» ( ،)1961الـقـصـيــدة التي
ّ
تفوقت على قصيدة ملنافسها محمد
املاغوط في الجائزة.
ه ـكــذا وج ــدت نـفـسـهــا ف ـجــأة ف ــي قلب
ح ــرك ــة الـ ـح ــداث ــة ال ـش ـع ــري ــة بـصـحـبــة
كــوكـبــة مــن الـشـعــراء الطليعيني مثل
أدونـ ـي ــس ،وأن ـس ــي الـ ـح ــاج ،وشــوقــي

أب ـ ــي ش ـ ـقـ ــرا ،وفـ ـ ـ ــؤاد رف ـ ـقـ ــة ،وص ـخــب
مجلة «شعر» وبياناتها في الحداثة
والـ ـتـ ـج ــاوز والـ ـهـ ـت ــاف امل ـ ـضـ ــاد .لـكــن
ال ـش ــاع ــرة ال ـشــابــة ل ــم ت ـن ـخــرط عمليًا
ف ــي ت ـط ـل ـعــات ه ـ ــؤالء الـ ـشـ ـع ــراء ،إنـمــا
ّ
كــانــت تـنـصــت إل ــى خــزان ـهــا مــن األلــم
ّ
الــداخـلــي ،والــذهــاب طــوعــا إلــى الــظــل،
ف ــي م ـك ــاب ــدات ح ـسـ ّـيــة ت ـن ـط ــوي عـلــى
قـلــق وج ــودي عـمـيــق ،وذات جريحة،
وأحـ ـ ـ ــام مـ ـش ـ ّـوش ــة .مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـب ــاب،
على وجه التحديد ،يمكننا أن ننظر
إلــى ديــوانـهــا األول «الــزمــان الضيق»
( ،)1964بوصفه بيانًا شعريًا لعبور
الـ ـ ـن ـ ــار واش ـ ـت ـ ـعـ ــال الـ ـجـ ـس ــد وال ـع ـق ــل
ّ
واملـخـ ّـيـلــة بـحـ ّـمــى الـكـشــف ،كـمــا لــو أن
ال ـش ـعــر ه ــو ح ـلــم وحـ ــدس ومـكــاشـفــة
غــامـضــة لـ ــردم اآلالم .وه ــو م ــا تشير
إل ـ ـيـ ــه ش ـق ـي ـق ـت ـهــا خ ـ ــال ـ ــدة س ـع ـي ــد إذ
ت ـقــول« :هــو شـعــر عـلــى حــدة ال يشبه
أحـدًا ،وليس منضويًا في تيار .شعر
ّ
متوحش ينبجس من الجوهر
لحزن
األن ـثــوي الـخــالــق املـطـعــون املسحوق
عبر الـتــاريــخ .بـقــدر مــا ينشد حكاية

سنية صالح مع ابنتيها شام وسالفة

طفلة في الخمسين
مرام مصري *
أنــا سنية صــالــح امل ــرأة الـتــي ارتبكت عندما فاجأني
الحب والتي خدعني جسدي عندما احتضنه املرض
أنا سنية صالح التي مات قلبي رعبًا وبالصراخ أعلنت
وحدتي انا سنية صالح ابنة صافيتا ،حفيدة مائها
ابنة أشجارها وسمائها ،زوجة الشاعر محمد املاغوط
الشعر حتى ال أموت،
أنجبت ابنتني وأربع كتب .كتبت
ُ
ولكن في يوم كهذا منذ ثالثني عامًا ،طويت كما تطوى
أوراق الشجر ،وكما تطوي الفراشات ذكرياتها من
أعماق
أجل السفر الطويل .رحلت إلى قمم الجبال إلى ّ
البحار .قلت لكم إن الزمن ضيق ،فال أحد منكم دلني
على الجسور التي تؤدي إلى الله.
ً
آسفة لرحيلي املبكر ...كان بودي املكوث قليال ألكتب
لكم قصائد أكـثــر ،ألحـيــا بعيدًا عــن النسر الــوحــش،
والغابة التي وقعت في كمينها ،لكن املــرض سرقني
من الحياة ،سرقني من الشعر .أرجوكم دلوني على
النهر الــذي يقولون إنــه يعيد الصبا .لن أرتــوي حتى
تعود ّ
إلي طفولتي .أريد الحياة مرتني ،هكذا قالت لي
سنية وأنــا افتح باب ذكراها ذكــرى الــورد ،أنها كانت
تريد الحياة مرتني .يا إلهي كم كانت تحب الحياة وكم
كانت في الوقت نفسه وحيدة وحزينة لدرجة املرض.
كم مــرة أعلنت أن زمــن الحب قد انتهى ،وكــم ّ
ترجت
أن يطلق العالم رصاصه على جثتها .في لحظة من
اللحظات شعرت بأن سنية قد تقمصتني .سكنت بي
لنصف يوم للكتابة عنه .كان ال بد أن استحضرها
كما السحرة ،أتقمصها أو تتقمصني .لو أنها على
قـيــد الـحـيــاة لـكــان عـمــرهــا  80سـنــة ،ولـكــن هــي التي
سيظل عمرها  50قررت أن ال تكبر لتبقى طفلة.
* شاعرة سورية

امل ـغــدوريــن ،يـتـقـ ّـدم كصيحة للجسد
الـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى ب ــن امل ـب ــاض ــع وأسـ ـ ـ ّـرة
امل ـ ـشـ ــافـ ــي» .مـ ـغ ــام ــرة س ـن ـي ــة ص ــال ــح
إذًا ،تــأتــي م ــن يـتـمـهــا ال ـش ـعــري ،رغــم
إح ــاط ـت ـه ــا ب ـعــائ ـلــة ش ـع ــري ــة ب ــاذخ ــة،
حاولت احتضانها بقوة ،لكن ّ
نصها
ّ
ظ ـ ــل ب ـم ـن ــأى ع ــن زخـ ـ ـ ــارف اآلخ ــري ــن،
ورف ـض ــت االن ـت ـســاب إل ــى أي ــة ســالــة،
ذلك أن شعرها نتاج الوجع في املقام
ّ
األول ،ولم تكن قضيتها تتعلق ببنود
ك ـت ــاب ــة ق ـص ـي ــدة ال ـن ـث ــر الـ ـت ــي شـغـلــت
جماعة مجلة «شعر» ،إنما في كيفية
الخالص من حمم براكينها الذاتية،
وتـن ـظ ـيــف املــدخ ـنــة م ــن رمـ ــاد الـعــالــم
ُوكوابيسه وآثامه ،وربما لهذا السبب
أعـ ـجـ ـب ــت ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة ب ـق ـص ـي ــدة س ــان
جـ ــون ب ـي ــرس «ض ـ ّـي ـق ــة ه ــي امل ــراك ــب»
ال ـتــي تــرجـمـهــا أدون ـي ــس آن ـ ــذاك ،دون
غـيــرهــا ،ن ـظ ـرًا لـلـنـبــرة املـخـتـلـفــة التي
خاطبت مزاجها املختلف .ولـكــن أية
ـارب شرس
أق ــدار إغــريـقـيــة ،أتــت بـمـحـ ٍ
مثل محمد املــاغــوط كــي يـكــون منقذ
الشاعرة الناحلة من الغرق؟
ه ـنــاك م ــا يـشـبــه ال ـخ ـطــأ ال ـتــراج ـيــدي
الفادح في سيرة ّ
سنية صالح ،فماذا
ل ــو م ـحــونــا ص ـ ــورة م ـح ـمــد امل ــاغ ــوط
من اإلطــار ،هل ستكمل حياتها على
نحو آخــر؟ كانت قد بـ ّـررت ارتباطها
ٍ
بـصــاحــب «غــرفــة بـمــايــن ال ـج ــدران»
ّ
الحب وحــده ،في الدفاع عن
بسطوة
ّ
خ ـي ــاره ــا ،لـكـنـنــا ن ـظ ــن بـ ــأن دم ــاره ــا
الشخصي ك ــان بسبب ه ــذه العالقة
غير املتكافئة لجهة شفافية روحها
من جهةٍ  ،وخشونة «البدوي األحمر»
م ــن ج ـه ــةٍ ثــان ـيــة .ل ــم ت ـكــن عــاقـتـهـمــا
الــزوجـيــة على مــا ي ــرام ،رغــم دفاعها
املضني عن استمرار الشراكة بينهما،
ومحاولتها تــرويــض بــداوتــه ،وعــدم
اكـ ـت ــراث ــه بـ ــال ـ ـقـ ــراءة ،خ ـص ــوص ــا ،فــي
الفترة الـتــي كــان مـطــاردًا فيها ،فهي

يخرج واحدنا من جوف اآلخر
إيمان مرسال *
لم أجد ّ
سنية صالح في القاهرة؛ بدأت رحلة البحث
قبل سفري إلى مصر هذا الصيف ،حاولت مكتبة
«تـنـمـيــة» ومـكـتـبــة «ال ـك ـتــب خ ــان» ال ـح ـصــول على
نسخة من أعمالها الكاملة الصادرة عن «دار املدى»
ُ
ذهبت
من أجلي ولم تنجحا في ذلك .بعد وصولي،
إلى «دار الشروق» حيث قسم الشعر مختبئ تحت
ّ
ّ
العامية
الداخلي للدار ،ويقتصر على شعر
السلم
ً
املـصـ ّ
ـريــة األك ـثــر مبيعًا .الـشـعــر أفـضــل ح ــاال في
مكتبة «مدبولي»؛ ستجد محمود درويش ومحمد
املاغوط وأدونيس مع األبنودي وأحمد فــؤاد نجم
مرئيني في الدور األول .قال لي البائع الخبير الذي
ّ
التسعينيات« :مــن هي
أعرفه منذ كــان شابًا في
ّ
سنية صالح؟» ،وأخذني ألبحث بنفسي في متاهة
الـ ــدور ال ـثــانــي .وق ــع فــي ي ــدي بــالـصــدفــة أك ـثــر من
ُ
كتاب ُ
يئست من العثور عليه .هناك الكثير
كنت
من الشعراء التموزيني والستينيني وبعض شعراء
ّ
السبعينيات ،بل من الدراسات األدبية الثقيلة التي
قامت على أعمالهم فوق طاولة في منتصف إحدى
ّ
لسنية صالح.
الغرف .ال أثر
ُ
وقفت أنظف يدي ومالبسي من الغبار باملناديل
ّ
املبللة وأنا أتخيل أن هذه الطاولة املزدحمة بالكتب
وال ـ ـتـ ــراب م ــائ ــدة عـ ـش ــاء .م ـ ّـي ــزت م ـح ـمــد امل ــاغ ــوط
بـجـســده الـضـخــم ،الـشــاعــر ال ـب ـ ّ
ـدوي ال ــذي ال يحب
أن يقرأ الفلسفة ويكتب للعاديني والفقراء  -كما
يحب أن يرى نفسه .الحائط خلفه مليء بالصور
التي رسمها فنانون لوجهه .في مواجهته الشاعر

ّ
الفيلسوف بذاته ،أدونيس ،محطم العادي واملألوف
ّ
ّ
القرشية  -كما يحب أن يرى نفسه،
ومخرب اللغة
يمسك بأناقة شوكته وسكينته في احترام واضح
سعيد تجلس
آلداب املــائــدة بينما الـنــاقــدة خــالــدة ّ
ّ
نجومية،
في وقار بجانبه .كان هناك آخرون أقل
كم أحب أن أصفهم لوال أن الغرفة ضيقة وحارة
وخانقة .بجانب الباب الــذي يجب أن يكون قريبًا
مــن املطبخ ،كــانــت تجلس ّ
سنية صــالــح ،ال أعــرف
كيف كانت تحب أن ترى نفسها ،ليس لها صورة
عندي ألعرضها ،ما ّ
أتخيله من كل ما قرأته عنها
ّ
ال يــزيــد على أنـهــا شــاعــرة كـبـيــرة ،ضـحــيــة ،كانت
تـسـتـحــق الـكـثـيــر مــن ال ـق ــراء وال ـن ـقــد؛ لـكــن األكـثــر
ً
مثال الزوجة املتفانية املخلصة ّ
لألول،
شيوعًا أنها
وأنـهــا أخــت لـخــالــدة سعيد ،وأنـهــا أم لبنتني ربما
تنامان في الغرفة املـجــاورة .أستطيع من وقفتي
هــذه أن أرى يديها فأتذكر مــا كتبه املــاغــوط مرة
ّ
عنها «حــكــت بأظافرها الجميلة الصافية قشرة
التابوت وبريق امل ــرآة» .هو لم يكتب بعد ذلــك عن
أظــافــر ام ــرأة أنهكتها الــوظـيـفــة املـكـتـبـ ّـيــة ،وتنظيم
حياة الــزوج وإعطاء األولــويــة لشهرته ،بل وإعــداد
هذا العشاء .إنهم يتحدثون في موضوع هام ،إنها
تقضم أظافرها في صمت متمنية أن ّ
تمر الزيارة
ّ
على خير ،أل تبكي في آخر الليل معركة بني هذه
الـ ــذوات الـكـبــرى أو فشلها فــي أن ت ـكــون حمامة
ّ
االجتماعي.
للسالم
ّ
عندما ّ
أتخيل صوت سنية صالح الذي لم أسمعه
َ ّ
قـ ــط ،أن ـصـ ُـت إل ــى عــديــد خــافــت ومـكـتــوم يـتـسـ ّـرب
إل ـ ّـي مــن وســط ضجيج يضم ثــوريــن بهتافاتهم

ال ـج ـهـ ّ
ـوريــة ،م ـحــاربــن متحمسني لــان ـت ـصــار ،أو
مكسورين من الهزيمة ،غاضبني يصرخون ضد
ال ــدول ــة والــدي ـك ـتــاتــور واملـجـتـمــع والـلـغــة امل ـج ــدورة،
حاملني يريدون تغيير الواقع وتفجير مؤسساته
وي ــؤس ـس ــون ف ــي ن ـفــس الـلـحـظــة ل ـعــالــم ُي ـش ـبــه ّما
يطمحون إلى تغييره .صوت ّ
سنية صالح ال يحتل
ُ
ّ
ُ
نصت إليه ألنه ُيمثل مدرسة شعرية لها
أذن من ي ُ
آب ــاء وفـيـهــا أص ــاء وم ـق ـلــدون ،وال ألن ــه محظوظ
ّ
ّ
ومتفرد
فردي
بالصمت الذي حوله ،بل ألنه صوت
ّ
شعرية ،يستطيع أن ينجو بنبرته
وسط مظاهرات
ال ـخ ـ ّ
ُ
ـاص ــة ويـقـتـحـمــك رغ ــم أن ــه م ـح ــاط بــاألن ـب ـيــاء
واألبطال والشهداء والزعماء.
لــم يصلني صــوت ّ
سنية صالح فــي الــوقــت الــذي
كنت في ّ
ُ
أشد الحاجة إليه ،كان يجب أن أقرأها في
ُ
سنوات التكوين األولى .عندما كنت أتساءل ملاذا ال
توجد شاعرة ّ
عربية حديثة أنتمي إليها .لم أسمع
ُ ُ
كنت أفكر ـ وال أجرؤ على قول ـ إن نازك
بها عندما
املالئكة وف ــدوى طــوقــان وسلمى الجيوسي على
مهمات؛ تعود ْ
سبيل املثال شاعرات ّ
إليهن لفهم
ّ
شيء ما عن تطور القصيدة العربية ،عن إسهام
ّ
العربية فيها ،ملعرفة السقف املنخفض الذي
املرأة
ّ
ـرة العربية أن تزيحه أو قــررت
ـ
ع
ـا
ـ
ش
ـ
ل
ا
تستطع
لــم
ّ
ّ
بينهن من
بــإرادت ـهــا أن تستظل ب ــه .ولـكــن لـيــس
تذهب لتبحث عن قصائدها ألنك في حاجة إليها.
ّ
تستحضرهن
إنهن شــاعــرات ُيـقــرأن في املكتب،
فــي الـفـصــل ال ــدراس ـ ّـي ،دائ ـمــا فــي الـظـهـيــرة حيث
يـكـ ّـون األرق بـعـيـدًا ومختبئًا فــي غــرفـتــك إل ــى أن
يـحــل الـلـيــل .لــم يخبرني أحــد أن هـنــاك َمــن كتبت
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ــجدران»
مــن ك ــان يجلب لــه الـكـتــب والصحف
والزهور خفية ،برفقة صديقه زكريا
ّ
ت ــام ــر .ال ـك ـت ــب ال ـت ــي ت ـن ـت ـهّــي م ـمــزقــة
ومبعثرة فوق األرض ،ومبقعة ببقايا
الـ ـقـ ـه ــوة ،ك ـم ــا س ــاع ــدت ــه ف ــي تـظـهـيــر
مسرحيته «الـعـصـفــور األحـ ــدب» في
نسختها النهائية وذلــك بتحويلها
م ــن ق ـص ـي ــدة ط ــوي ـل ــة إلـ ــى مـســرحـيــة
م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة األص ـ ـ ـ ـ ـ ــوات .مـ ــآثـ ــر ك ـث ـيــرة
صـنـعـتـهــا صــاح ـبــة «ح ـب ــر اإلعـ ـ ــدام»
( )1970ف ــي ح ـيــاتــه ،سـنـجــد مـقــاطــع
منها في روايته اليتيمة «األرجوحة»،
فهو يعترف بــأن «حياته مــن دونها
ال ت ـســاوي أك ـثــر مــن عـلـبــة ث ـق ــاب» .ال
نلوم مــزاج املاغوط العكر ،لكننا في
املقابل ،ال يمكننا أن نتجاهل السطوة
ال ــاح ـق ــة السـ ـم ــه ،وخـ ـف ــوت ح ـضــور
اس ـم ـهــا لـلـسـبــب ن ـف ـســه .إذ اسـتــولــى
املــاغــوط على غنائم الـشـهــرة كاملة،
الشهرة التي يستحق بالطبع ،نظرًا
ّ
لتفرد نصوصه ووحشيتها البالغية
والحياتية ،باإلضافة إلى خصائص
حـ ـي ــات ــه ال ـ ـتـ ــي ارت ـ ـب ـ ـطـ ــت بــال ـت ـس ـكــع
والعناد ومديح الهامش ،فيما كانت
س ـن ـيــة ص ــال ــح ت ـن ــدح ــر إلـ ــى ال ــداخ ــل
نحو متاهة ال ــذات بشحنة ألــم أكبر،
ومتاهة خالص مستحيل .هي ليست
شاعرة واجهات ،إنما كانت ّ
تتلمس
ال ـضــوء الــداخ ـلــي لــروحـهــا املعطوبة
وج ـح ـي ـم ـه ــا ال ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــوي ،ومـ ـح ــاول ــة
ّ
إنعاش أنوثة ذابلة قسرًا .وكأن تسلل
وحش السرطان إلى عظامها املنهكة
أت ــى تــرجـيـعــا لـخـيـبــاتـهــا امل ـتــراك ـمــة،
ْ
«طلبت من الحب أن يكون
هي التي
ثأرها من العالم وحصانها السحري
للنجاة» ،لكن الحياة كانت تعمل في
ـان آخـ ــر ،ف ـلــم ي ـج ـ ِـد صــراخ ـهــا في
م ـك ـ ٍ
ّ
يتصدع تحت
إنقاذ حلمها الذي كان
مطارق الــذكــورة املنتصرة ،والعنف،
حوار
واإلرهاب الكوني ،إذ تعترف في
ٍ

صورة لسنية
صالح من
أيام «مجلة
شعر» ويظهر
فيها الشاعر
فؤاد رفقة
وشقيقتها
الناقدة خالدة
سعيد

ال يمكننا أن نتجاهل السطوة
الالحقة السم الماغوط ،وخفوت
حضور اسمها للسبب نفسه
مـعـهــا ،بـقــولـهــا« :أن ــا أع ـجــز أن أغـ ّـيــر
العالم أو ّ
أجمله أو أهــدمــه أو أبنيه.
ّ
أحس أنني كمن يتكلم في الحلم .ماذا
يــؤثــر فــي الـعــالــم الـكــام فــي الـحـلــم؟».
هــذا االسـتـنـتــاج املـبـكــر ملــآل حياتها،
أض ـف ــى ع ـل ــى ن ـصــوص ـهــا حـســاسـيــة
مختلفة ،ومعجمًا فريدًا وصادمًا في
مفرداته ،ينطوي على عالم معدني،
وب ـ ــراك ـ ــن مـ ــن زرنـ ـ ـي ـ ــخ ،وضـ ـ ـم ـ ــادات،
وأس ـي ــد ،وبــوتــاس ـيــوم و«ق ـمــر طويل
لـ ـلـ ـنـ ـف ــاي ــات» .لـ ـك ــن ق ـص ـي ــدت ـه ــا ،فــي

مرحلةٍ ما ،سوف تتأرجح في بعض
م ـف ــاص ـل ـه ــا بـ ــن املـ ـشـ ـه ــد ال ـع ـم ــوم ــي
ومكابدات الذات لتتعرى من البالغة
أو ال ـع ـ ًم ــارة ال ـش ـعــريــة ،أو االب ـت ـكــار،
ّ
مـكـتـفـيــة ب ـم ـخــلـفــات ال ـح ـط ــام« :أي ـهــا
ّ
َّ
الطائر املحلق عبر اآلف ــاق /تــذكــر أن
َّ
ال ــرص ــاص ف ــي ك ــل مـ ـك ــان /تــذكــرنــي
أن ــا امل ـســافــرة األب ــدي ــة /ط ــول حياتي
أغ ـ ـ ُّـد ال ـس ـي ــر /ومـ ــا تـ ـج ــاوزت ح ــدود
ق ـبــري» ،كـمــا ستكشف عــن مطبخها
ال ـش ـع ــري ب ـقــول ـهــا« :ع ـن ــدم ــا تحضر
ال ـح ـ ّـم ــى ال ـش ـع ــري ــة أخـ ـف ــف م ــن ح ــدة
يقظتي ،وأسـتـسـلــم .ألـغــي مقاومتي
ألعـ ـم ــاق ــي إلـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ح ـ ــد م ـم ـكــن.
تـ ـل ــي ذل ـ ـ ــك ع ـم ـل ـي ــة تـ ــدفـ ــق داخـ ـلـ ـي ــة،
ترافقها عملية استسالم فــي اإلرادة
وال ـحــواس .ثــم ّ
أدون مــا أحصل عليه

فــي مــرحـلــة الـهــذيــان ه ــذه» .لـعــل هــذا
م ــا ي ـفـســر عـ ــدم ان ـش ـغــال ـهــا ال ـصــريــح
بالزخرفة واملـحــو واإلي ـقــاع ملصلحة
ـان عـلــى قــوة
الـهــذيــان وح ــده ،فــي ره ـ ٍ
املـعـنــى ،وج ـس ــارة املــواج ـهــة ،وعــدالــة
الـحـلــم ،كــأن تـقــول« :إن ــك مــن الزرنيخ
ي ــا سـ ـ ّـيـ ــدي /،أف ـت ــح ف ـمــي ك ــل صـبــاح
وأبـتـلــع ج ــزءًا مـنــك /ول ــم تـنـتــهِ  /قلت
ّ
أتوحش فيه /وأفترسك/
سيأتي يوم
ثم أستريح» .حيال حطام هذا الكائن
ال ـج ــري ــح ،سـيـسـعــى امل ــاغ ــوط الحـقــا
إلــى إنصاف شريكته معنويًا ،وذلك
عــن طــريــق م ـبــادلــة ال ـق ـســوة الـقــديـمــة
بالندم ،طلبًا لغفران لــم يعد مجديًا
على األرج ــح ،بــاعـتــرافــات مــن العيار
الـثـقـيــل فــي مــديــح األن ـثــى والـشــاعــرة
ّ
«سنية هي حبي الوحيد،
بآن واحد:
ٍ

نقيض اإلرهـ ــاب وال ـكــراه ـيــة ،عاشت
ّ
م ـع ــي ظ ــروف ــا ص ـع ـب ــة ،ل ـك ـن ـهــا ظــلــت
ع ـلــى الـ ـ ــدوام أك ـبــر م ــن مــدي ـنــة وأكـبــر
م ــن ك ـ ــون .ك ــان ــت ش ــاع ـ ّـرة ك ـب ـيــرة في
وطـ ــن ص ـغ ـي ــر ،وبـ ــن ن ــق ــاد ص ـغ ــار».
أم ــا مــرثـيـتــه «س ـ ّـي ــاف ال ــزه ــور» الـتــي
كـتـبـهــا خـ ــال اح ـت ـضــارهــا وأكـمـلـهــا
بعد رحيلها ،فكانت مثقلة ًباألسى
في ّ
حده األقصى« :ثالثني سنة ،وأنت
تـحـمـلـيـنـنــي ع ـلــى ظ ـه ــرك كــالـجـنــدي
الـجــريــح ،وأن ــا لــم أسـتـطــع أن أحملك
ب ـض ــع خ ـ ـطـ ــوات إل ـ ــى ق ـ ـبـ ــرك /أزوره
ً
ً
مـتـثــاقــا ،وأعـ ــود مـتـثــاقــا ،ألن ـنــي لم
ّ
أكن في حياتي كلها /وفيًا أو مباليًا،
بحب أو شرف أو بطولة» .إنها امرأة
مــن الـطـبــاشـيــر ،وفـقــا لـعـنــوان إحــدى
قـصــائــدهــا فــي مجموعتها األخ ـيــرة
«ذكـ ــر الـ ـ ــورد» ( )1988ال ـت ــي ص ــدرت
بعد رحيلها ،تكاد أن تذوب وتتفتت
من الوجع وآالم الجسد الذي أنهكته
األدوي ــة ومـبــاضــع ال ـجـ ّـراحــن .تـقــول:
«أهــدابــي يتراكم عليها صــدأ العزلة،
َ
فتحت
املنفى .أطلق سراحنا،
وزرنيخ ّ
ٍّ
ٌ
مليء باإلهانات ،بذل
لساني مصنف
يكفي لنسيان جميع الحريات».
في بيتهما ،في حي املزرعة الدمشقي،
بــال ـكــاد نـلـمــح صـ ــورة ل ـهــا بــاألبـيــض
واألسود ،تتكئ بخفر على أحد رفوف
املـكـتـبــة ،فيما تحتشد ج ــدران صالة
االستقبال بصور املاغوط ،واللوحات
املرسومة له ،وبورتريه معدني يجثم
ف ــي ركـ ــن آخ ـ ــر .ل ـعــل ف ــي هـ ــذا املـشـهــد
بالنسبة للزائر تكمن مأساة
الخاطف ّ
ش ــاع ــرة ف ــذة ك ــاد يـطــويـهــا الـنـسـيــان،
مثلما طويت مذكراتها التي ال تــزال
بحوزة ابنتيها .املذكرات التي ال ّ
نشك
أسرار كثيرة،
بأنها ستزيح اللثام عن
ٍ
وعــن أسئلة غامضة تشبه عنوانها
ّ
«سنية صالح ،من أنت؟».
املقترح

رسالة من محمد الماغوط
في بداياتها قصيدة «جسد السماء» التي فازت
بـ«جائزة النهار ألفضل قصيدة نثر» في 1961
ُ
أتدحرج كالحصى إلى القاع/
حيث تقول« :وها أنا
فليكن الليل آخر املطاف».
مــا يشغلني فــي ص ــوت سـنـ ّـيـ ُـة صــالــح لـيــس فقط
فــرادتــه ،بــل أيـضــا ،إمكاناته امل ـهــدرة ،تلك املناطق
املجهولة التي كان ممكنًا في حالتها  -رغم كونها
عربية ْ
ّ
ّ
ستينيات القرن العشرين،
بدأت في
كاتبة
ّ
ورغ ــم لحظتها الـتــاريـخــيــة املليئة بأنبياء الشعر
 أن تفتحها ول ــم ي ـحــدث .إن ـنــي ال أق ـتــرح عليهاتـصــوراتــي هـنــا ،لـيــس عـنــدي ّأي ــة اق ـتــراحــات على
شاعراتنا األخريات على ّأي حال؛ ولكن هناك ما
ّ
الشعرية األربعة
يستفزني عند قراءة مجموعاتها
معًا ،شعور وكــأن هناك كنزًا قد ُبـ ِّـدد الكثير منه
في ُعطالت الكتابة ومنعطفات الحياة ،بل وعدم
ّ
الشعريات املجاورة لها تغريها
ثقة يجعل هيمنة
ّ
أرضيتها الجاهزة أحيانًا.
على
يبدو لي أن قصائدها األخـيــرة في «ذكــر الــورد»
( )1988ه ــي ال ـت ـطــويــر امل ـم ـكــن ل ـق ـصــائــدهــا فــي
مـجـمــوعـتـهــا األولـ ــى «ال ــزم ــان ال ـض ـيــق» ()1964؛
أقصد عمق الصوت ووضــوحــه ومــدى حفره في
التي شغلته طــوال رحلته .في
الفجيعة
اإلنسانية ّ
ّ
الضيق» ،تحتلك الصور ال األفكار؛ تشم
«الزمان
رائ ـحــة اح ـت ــراق ،ال تـبـهــرك ن ــار الـبـعــث وال تقابل
الفينيقيني في الصفحات ،يخبرك صوت القصائد
ببساطة« :أنا أسير /بال ليل /وطني ورائي».
فــي مجموعتيها الثانية والثالثة« ،حبر اإلع ــدام»
( )1970و«ق ـصــائــد» ( ،)1980يمكنك أن تــدرك

ّ
يتحمل بخبرات جديدة ،مثل
الصوت نفسه وهو
األمــومــة وارتـبــاك الحب وهزائمه وخياناته ،حيث
ّ
منفي
يوجد ليل طويل في البيوت املهجورة ومطر
ع ــن س ـمــائــه وف ـص ــول عـظـيـمــة لـصـيــد األع ـش ــاب
وأخ ـ ـ ــرى ل ـحــرق ـهــا ومـ ـ ــوت ي ـن ـت ـظــر ع ـل ــى األبـ ـ ــواب
ّ
وضحية تقتفي أثره .تجد في املجموعتني بعضًا
ّ
من أجمل قصائد الشعر العربي الحديث من حيث
ّ
توحش الخيال وشفافية اللغة جنبًا إلى جنب مع
قصائد متعثرة فــي لغتها ومـشــاع فــي صورها؛
على سبيل املثال ،تبدأ مجموعتها الثالثة بقصيدة
«شــام ،أطلقي ســراح الليل»ُ .يدهشنا صوت أم ال
ّ
العربية حتى اليوم ،حيث
يوجد مثله في القصيدة
يكون على األم أن تلد نفسها أيضًا« :أيتها اللؤلؤة/
استمعت إلــى ضجيج
نـمـ ِـت فــي جــوفــي عـصــورًا/
ً
ِ ً
ُ
األحشاء /وهدير ّالدماء /حجبتك طويال… طويال/
ريثما ُينهي التاريخ حزنه /ريثما ُ ْينهي املحاربون
الـعـظـمــاء حـ َ
ـروب ـهــم /ال ـج ــادون َجــلـ َـد ضـحــايــاهــم/
ُ
ٌ
ريثما يأتي عصر مــن نــور /فيخرج واحــدنــا من
جوف اآلخر».
ِ
تـ ـق ــرأ فـ ــي ن ـف ــس امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـشـ ـع ـ ّ
ـري ــة ق ـصــائــد
مـثــل «الـحـظـيــرة» ،و«خــريــف ال ـحـ ّ
ـريــة» ،و«الـفـجــر»،
ّ
ّ
«مخصصات النسر املـ ّـيــت» ،و «جــرذان التاريخ».
إن ـهــا قـصــائــد تجعلك تـتـســاءل مــا ال ــذي أرب ــك أو
ّ
شتت أو ّ
غيب الصوت الذي تحبه؟ إنه ليس صوتًا
مدعيًا وال مزيفًا مع ذلك ،كأنه يشارك أحيانًا في
ّ
جماعية حتى يتم االنتباه إليه ،أو ملجرد
مظاهرة
ّ
أن يتخلص مــن وحــدتــه التي تشبه «وحــدة امــرئ
عـلــى أبـ ــواب اإلع ـ ـ ــدام» .رب ـمــا كــانــت سـنـ ّـيــة صــالــح

نفسها تـعــي ذل ــك؛ ألـيـســت هــي مـ ّـن كـتـبــت« :فــأيــن
الهواء العظيم ليحمل الصوت /املتألم؟».
ْ
صرحت صالح قبل مجموعتها األخيرة «ذكر
(لقد
ال ــورد» بسنوات« :ليس لــي أي طموح مــن أي نوع
كان .أنا أعجز من أن ّ
أغير العالم أو ّ
أجمله أو أهدمه
أو أبنيه ،كما يقول بعض الشعراء ،ماذا يؤثر في
العالم الكالم في الحلم؟ […] إنما أحتفظ لنفسي
بحرية الحلم والثرثرة») .أظن أن «ذكر ْ
الورد» كان
الطموح الذي سعت له صالح طوال رحلتها حتى
ً
ول ــو لــم تصفه لـنــا خـجــا منها أو غـمــوضــا منه؛
ّ
ّ
ّ
الشعري من التذبذب ومــن التعثر
تحرر الصوت
بل ومن بعض الرقة التي وسمته أحيانًا ،ولم يعد
يقيس ثقته في ذاته بحجم األصــوات املجاورة له.
فيما قبل «ذكــر ال ــورد» ،تغيب املدينة بشوارعها
وع ــاق ــات ـه ــا وضـجـيـجـهــا ع ــن ق ـص ـيــدت ـهــا .تـبــدو
الطبيعة بما فيها من ظالل وصراع وعنف وموت
وكــأن ـهــا م ـجــال مـنــاســب لـحــركــة الـ ــروح أك ـثــر من
ّ
التاريخي وغيره
األساطير والــرمــوز واالستلهام
ّ
املجايلني لها.
قصيدة
في
ّ
مما شغل حيزًا ْكبيرًا ّ
لكن في «ذكر الــورد» يحل الجسد محل الطبيعة،
يحضر بتاريخه وذاكرته وعتمة رغباته وغضبه
ّ
الشخصي الذي لم يلتفت له من قبل ،كما تحضر
ّ
الطبيعة الـتــي ت ـحــرك فـيـهــا والـخـطــر ال ــذي يـهــدده
ّ
ٌ
بالفناء .هناك عنف وبصيرة وتدفق ال تمسك بها
إال شــاعــرة كبيرة بـحــق .هــذه هــي القصائد التي
ُ
أردت أن أكتب عنها منذ البداية ولكن ربما كان
صعبًا أن يحدث ذلك قبل أن أكتب ما سبق.
* شاعرة مصرية مقيمة في كندا

دمشق ،في 1963 . 2 .5
أيتها العزيزة خالدة،
وأعصابي
ـي
ـ
س
رأ
تضرب
ـدة
ـ
ح
وا
منذ شهور وفكرة
ّ
كــالــرصــاصــة :مــا هــو الـعــالــم لــوال تلك اإللـهــة النحيلة،
تلك التي ُس ّميت صدفة
تلك اإللهة الرقيقة الحنونةُ ،
«سـنـ ّـيــة» والـتــي كــان يجب أن تـسـ ّـمــى «الـعــالــم يبكي»
أو ال ـعــالــم ذو ال ـقــدمــن الـ ّـص ـغ ـيــرتــن .خ ــال ــدة ،لتذهب
ّ
الشعرية إلى الجحيم« .سنية حياتي»)...( .
الكلمات
لوالها ...لوال تلك االبتسامة التي تشبه
خالدة...
آه يا
جرحًا فوق جرحَ ،لا كنت أجد ّأي ّ
مبرر حتى لتحريك
ّ َ
واألجفان )...( .لقد تسلخ ْت يداي من الكتابة،
األصابع
ّ
واغ ــرورق ــت ك ــل ط ــاوالت دمـشــق وب ـيــروت بــدمــوعــي،
ٌ
وحيد كاملسمار )…(ّ ...آه لن أنسى ما حييت
وأنــا
ذلــك اليوم القائظ ،تلك الظهيرة الخانقة من الصيف
املاضي ،حني رأيتها ،سنية الحبيبة ،بثوبها األخضر،
بجلدها الرقيق كجلد الشحرور ،حيث جلسنا أمام
بعضنا أشبه بطائرين ًيبكيان في قفصني متقابلني.
( )...وعندما أراهــا مقبلة ّ
إلي في الريح وتحت املطر،
بمعطفها األزرق القصير ،بعنقها ال ــذي ّ يشبه نايًا
تسيل من ثقوبه الدموع ( )...نظراتها الضائعة أبدًا
ّ
واملحددة أبدًا أشبه بنظرات طفل غريب)...( .
أنــت شقيقتها! هــل َّ
لت أصابعها ذات يــوم؟ أبـدًا.
تأم ِ
ّ
إنــه جاهل وطائش كــل من يقول إنها أصــابــعّ ...إنها
مجموعة مـشـ ّـردة من القيثارات .أبــواق بدائية تغني
لوحوش ّ
تقوست ظهورها من الزمهرير والوحدة...
( )...أروع مــا فــي سنية روح ـهــا ...إنـنــي أستطيع أن
أراها تمامًا ...كما أرى قطرة املطر وراء ّ
الزجاج ...كما
أرى الطائر بني األغصان)…( .
مقاطع من رسالة أرسلها محمد املاغوط إلى
ـدة سعيد بـعــد تـعــرفــه إل ــى سنية صــالــح،
خــالـ ُ
وهي تنشر ألول مرة في ملحق «كلمات» بإذن
من شقيقتها الناقدة خالدة سعيد.
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كلمات

نصوص
ُّ
ُ
ْ
تشيسواف ِميووش :لم أقل ما كنت أفكر فيه حقًا
حـ ــاول م ـي ــووش أن يـلـتـحــم بــالــواقــع
ْ
َ
يبتعد عـنــه .كتب:
وبنفس الـقــدر أن
البحث
«أحـ ُـد مواضيع كتاباتي هو
ٌ
ـواقـ ـ ــع ،الـ ـ ــواقـ ـ ـ ُـع هـ ــو م ـع ـض ـلــة
عـ ــن الـ ـ ـ
ح ـق ـي ـق ـيـ ٌـة ال ـ ـيـ ـ َ
ـوم» .ول ـك ــي ي ـن ـجــو من
دنس الواقع ،حاول أن يخلق لنفسه
«ب ـح ـبــوحــة» ،أي تـلــك ال ـتــي ُينشدها
الشاعر والفنان ،وكأنه ُي ّ
طبق فكرة
سيمون وايــل القائلة« :املسافة روحُ
ال ـج ـم ــال» .امل ـســافــة ال ـتــي يـعـمــل على
كسبها الشاعر والفنان ّ
بكده وعرق
مسعاه .في اعتقاده هناك مستويان
ل ـلــواقــع :املـسـتــوى الــواق ـعــي الفعلي-
ّ
ُ
والشعر
املتخيل.
املكاني ،واملستوى
ُ
يجد نفسه فــي الفضاء الـثــانــي .كان
مـ ـي ــووش يـعـتـقــد ف ــي أع ـم ــاق ــه ،بـهــذا
ال ـق ــدر أو ذاك ،ب ــأن ال ـشــاعـ َـر خــاضـ ٌـع
ل ـق ــو ٍة خ ـف ـيــة ،لـشـيـطــان ال ـش ـعــر .رغــم
املسافة التي أوجدها ميووش بينه
وبـ ــن ال ــاه ــوت ـي ــة إال أنـ ــه ل ــم يـبـتـعـ ْـد
كـثـيـرًا عــن فـكــرة أن املـخـيـلــة ببعدها
ال ـف ـض ــائ ــي  -املـ ـك ــان ــي قـ ــد ارت ـب ـط ـ ْـت
ْ
وتشكلت من خالل الدين واملعتقدات.
القصائد التالية غير منشورة سابقًا
ب ــالـ ـع ــربـ ـي ــة ،اخـ ـت ــرن ــاه ــا (ب ــاس ـت ـث ــاء
أغنية حول نهاية العالم) من أشعار
تشيسواف ميووش في فترة ما بني
الحربني العامليتني األولــى والثانية،
ال ـتــي ك ــان يــركــز فـيـهــا ال ـش ــاع ـ ُـر على
ثنائية الفكرة والشكل عبر إيقاعية
مـتـمـيــزة ومــوه ـبــة واض ـح ــة َ
وس ـمـ ْـت
أش ـعــاره األولـ ــى ،وقـ ـ ْ
ـادت فــي مــا بعد
لـ ــوالدة دي ــوان ــه «الـ ـخ ــاص» ()1945
ُ
النقاد البولنديون أحد
الذي يعتبره
أهم األعمال الشعرية البولندية التي
صدرت بعد الحرب العاملية الثانية.

ُ
أنت الليلة القوية
ِ

ترجمة
وتقديم
هاتف جنابي

ال خـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ َ
ـوم بـ ـ ــن امل ـخ ـت ـص ــن
فـ ــي ح ـق ــل األدب وبـ ـخ ــاص ــة ال ـش ـعــر
الـ ـب ــولـ ـن ــدي ،حـ ـ ــول أهـ ـمـ ـي ــة وم ـك ــان ــة
ميووش الشعرية واألدبـيــة .يعتبره
ُ
ّ
ال ـب ـع ــض أهـ ــم شـ ـع ــراء ب ــول ـن ــدا ،لـكــن
ُ
غــالـبـيـتـهــم تـمـيــل إل ــى اع ـت ـبــاره أح ـ َـد
كـبــار شعرائها فــي الـقــرن العشرين،
ٍّ
واضـ ـعـ ـيـ ـن ــه جـ ـن ــب كـ ـ ــل مـ ــن الـ ــراحـ ــل
زب ـي ـغ ـن ـيــف هـ ــربـ ــرت ()1998-1924
وتادئوش روزيفيتش ()2014-1921
وف ـي ـس ــواف ــا ش ـي ـم ـبــورس ـكــا (-1923
 .)2012ويــاحــظ ال ـق ــارئ تـقــاربــا في
الـعـمــر بـيـنـهــم ،وعـلـيــه فـهــم مــن جيل
واحـ ـ ــد ،رغ ــم ك ــون م ـي ــووش أك ـبـ َـرهــم
س ـ ـنـ ــا .ومـ ـ ـي ـ ــووش بـ ـحـ ـس ــب ت ـع ـب ـيــر
الـشــاعــرة البولندية املـعــروفــة يوليا
هارتفيغ ( )1921قـ ٌ
ـادر على «تحويل
َ
املواضيع التي تبدو غير شعرية إلى
ّ
ٌ
مفتوح على
شعر حقيقي .إن شعره
ُ
كإنسان،
املواضيع كافة التي تثيره
ٍ
وهذا ّ
أمر ُ
بحد ذاتهِ ٌ
نادر الحدوث لدى
ال ـش ـعــراء اآلخ ــري ــن .رب ـمــا ه ــذه صفة
ال ـش ـع ــراء ال ـك ـب ــار» .ومـ ـي ــووش ،وفـقــا
ل ــرأي الـنــا ْقــد الـبــولـنــدي الـبــروفـســور
ي ــان ْبــوون ـس ـكــي« :يـسـتـطـيـ ُـع التكلم
ّ
بكل اللغات الشعرية».
ُ
ت ـش ـي ـســواف مـ ـي ــووش (هـ ـك ــذا ُي ـل ـفــظ
بــال ـبــول ـنــديــة) ول ـ ـ َـد ف ــي  30ح ــزي ــران
 1911في ليتوانيا ،في عائلة بولندية
ذات تـقــالـيــد .ك ــان يـتـكـلــم الـبــولـنــديــة
ف ــي ال ـب ـي ــت ،وال ــروس ـي ــة ف ــي ال ـش ــارع
وأحيانا الليتوانية والبيلوروسية.
تعلم الالتينية أثناء دراسة الحقوق،
وف ــي مــا بـعــد الـعـبــريــة ،واالنـكـلـيــزيــة

وال ـف ــرن ـس ـي ــة .ف ــي عـ ــام  1937انـتـقــل
ن ـهــائ ـيــا إلـ ــى وارسـ ـ ـ ــو .س ــاه ــم أث ـن ــاء
االحتالل النازي لبولندا ،في الحركة
الثقافية السرية املناهضة لالحتالل.
انتقل فــي  1945إلــى مدينة كراكوف
التي هجرها إلى منفاه في الواليات
املتحدة األميركية ثــم عــاد إليها في
 1993ليقضي فيها بقية حياته.
كـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت سـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــات
والستينات (أق ــام فــي بــاريــس الجئًا
ُ َ
1960ع ـ ّـن
سياسيًا منذ  ،1951وفــي
أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاذًا فـ ـ ــي جـ ــام ـ ـعـ ــة بـ ــرك ـ ـلـ ــي فــي
أمـيــركــا) ،فـتــرة تثبيت اسـمــه كشاعر
ون ــاق ــد وم ـتــرجــم وروائ ـ ـ ــي ،لـكـنــه في
بـ ـ ــادئ األم ـ ـ ــر ،ح ـظ ــي ب ـش ـه ــرة خ ــارج
بولندا بفضل نقده الجريء ،العميق
والالمع ،للوضع السياسي والثقافي
لبالده ومنطقة وسط وشرق أوروبا،
فــي كـتــابــه الـشـهـيــر «الـعـقــل األس ـيــر»
الـ ـ ــذي أنـ ـج ــزه أواخ ـ ـ ــر  1951وص ــدر
ف ــي  1953ب ـث ــاث ل ـغ ــات :الـبــولـنــديــة
والفرنسية واإلنكليزية .تبعه برواية
األولـ ـ ــى «االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـلــى الـسـلـطــة»
ال ـتــي أصــدرت ـهــا «دار غــال ـي ـمــار» في
 .1953واألمـ ـ ُـر ال ــذي يلفت انتباهنا
فــي ه ــذا امل ـقــام ،هــو رأي ــه فــي الــروايــة
بشكل ع ــام ،كتب حينئذ« :اشـتــركـ ُـت
فــي مسابقة لـلــروايــة الـتــي أعـلـنـهــا...
أحـ ــد ن ـ ـ ــوادي ال ـك ـت ــاب ال ـســوي ـســريــة،
«رغ ــم اتـفــاقــي مــع رأي ستانيسواف
فيتكيفيتش ،بــأن الــروايــة
إغناتسي
ْ
ً
ْ
ليست عمال فنيًا ،إذ ال يعدو كونها
َ
ّ
ُ
«كيسًا» يمكن للمؤلف أن يعبئ فيه
ك ـ ّـل مــا فــي ك ـب ــده» ،مــع ذل ــك فـقــد ّ
عبأ

تشيسواف بعد تلك الرواية «كيسني
اثنني»!
ل ــم يـ ـت ــرك الـ ـف ــائ ــز بـ ـج ــائ ــزة «ن ــوب ــل»
( )1980م ــوض ــوع ــا إال وكـ ـت ــب فـيــه
شـعـرًا ،محافظًا قــدر املستطاع على
انضباط شعري ،رغم تنوع األشكال
التي مارسها .من الناحية الشكلية
اس ـت ـف ــاد م ــن «املـ ــرونـ ــة» ال ـت ــي ام ـتــاز
ب ـهــا ال ـش ـعــر ال ـفــرن ـســي ،لـكـنــه حــافــظ
ع ـل ــى إي ـق ــاع ــه الـ ـشـ ـع ــري ،وان ـض ـب ــاط
قصيدته بنيويًا وفكريًا ،وهو بذلك
ي ــذك ــرن ــا إلـ ــى ح ــد م ــا ب ـم ــا امـ ـت ــاز بــه
ُ
الشعر األنغلو  -ساسكي .هكذا هو
ش ـع ــر م ـ ـيـ ــووش ،مل ــن يـ ـق ــرأه لـلــوهـلــة
األول ـ ــى ،مــزيــج م ــن الـ ــروح الـســافـيــة
واإلرث الفكري  -الثقافي  -الحضاري
الغربي ،بيد أنه ظل قلقًا ،يبحث عن
ً
ذاتــه وتطوير أدواتــه الشعرية شكال
وم ـض ـمــونــا ح ـتــى وف ــات ــه ف ــي  14آب
(أغـسـطــس)  .2004عرفته شخصيًا،
وكــانــت لــي مـعــه قـبــل ذل ــك مــراســات
أثناء منفاه األميركي .منحني ثقته
باملوافقة على ترجمة شعره ،وكنت
أول م ــن تــرجـمــه م ــن الـبــولـنــديــة إلــى
العربية مطلع الثمانينات.
كـتـ َـب فــي قصيدته «آرس بوئتيكا»
(بيركلي :)1968
ً
ّ
ُ
أتطل ُع لشكل َ
أكثر رحابة،
«كنت دائما
ٍ
ْ
خل َوًا من إفراط الشعر والنثر.»...
وعـ ـ ـ ــن فـ ـ ــائـ ـ ــدة ال ـ ـش ـ ـعـ ــر يـ ـجـ ـي ــب فــي
القصيدة
نفسهاَ ّ َ :
ُ
ْ
«فائدة الشعر أن ُيذك َرنا
َ
َ ْ
ك ـيــف م ــن ال ـص ـع ـ ِـب ع ـل ـيــك أن ت ـكــون
ذاتك».

ُ
ْ
ُ
الشفاه
لهيب
أنت الليلة القوية .ال
ِ
ْ
ُّ
الغيوم الصافية
دركك ،وال ظل
ُي
ِ
ِ
َ
ُ
أس ـ ـمـ ــع ْ صـ ــوتـ ــك فـ ــي دوائ ـ ـ ـ ـ ـ ِـر ال ـح ـلــم
الدامسة.
ّ
ُ ِ َ
َ
النهار جاء.
شرقني هكذا كما لو أن
وت
ٌ
ّ
ـاك فــي الـحـ ِّـب على
ـت لـيـلــة .أنــا وإيـ ـ ِ
أن ـ ِ
استرخاء
َ ْ
َ
َ
وسوء الحروب اآلتية.
مصير
خ ّمن ُت
ُ
ُ
َي ـ ُـم ـ ّـر الـ ـ ّـرعـ ــاع وال ـش ـه ــرة م ــن حــولـنــا
َ ُ
ت ُجوز
ّ
وتنطلق املوسيقى كما لو أن زجاجًا
داسه حذاء.
ُ
ُ
ُ
ضيقة
واألرض
األعداء
أقوياء هم
ْ
ُ
مخلصة.
وأنت لها أيتها الحبيبة
ِ
ُ َ َ
َْ
عند مياه األرض غصن ل ْيل ٍك َحنت ُه
ُ
الريح ْأس َو ُد ٌمن غابةٍ مجهولة.
ٌ
حكمة عظيمة ،أيتها الفانية
ٌ
يبة ُ
غير أنثويةٍ ُ في يديك الواهنتني
ِط
ُ
ُ
وملع معرفة يشرق فوق الجبني:
ٌ
ٌ
ٌ
وبدر دون اكتمال.
قمر مستكني

مع ذلك
متشابهني
هكذا
مع ذلك كنا ْ َ
ُ
ِّ
وف ُ
وجنًا
ر
نا
ائ
ض
ابتذال أع
بكل
ِ
ِ
ِ
ـض ب ـق ــو ٍة ف ــي ال ـن ـشــو ِة
بـقـلـبـنــا ال ـن ــاب ـ ِ
والخوف،
باألمل ،األمل ،األمل.
مع ذلك كنا هكذا متشابهني َ
بـحـيــث إن الـتـنــانــن ال ـك ـســولــة وهــي
تتمطى في الهواء
ً
كانت تحسبنا إخوة وأخوات،
يلعبون في وئام في حديقة مشمسة،
ْ
فقط نحن لم نكن نعرف ذلك،
ُّ
منغلقني ك ــل واح ــد ف ــي ج ـل ــده ،على
انفراد،
ل ـس ـن ــا فـ ــي ح ــديـ ـق ــة ،ل ـك ــن فـ ــي أرض
مريرة.
مع ذلك كنا متشابهني هكذا،
رغـ ـ ــم أن كـ ــل ورق ـ ـ ــة عـ ـش ــب كـ ـ ــان لـهــا
مصيرها،
ُّ
الفناء ،كل فأر ِة حقل.
كل عصفور في ِ
وال ــرض ـي ــع ال ـ ــذي يـحـصــل ع ـلــى اســم
«يان» ّ
وربما «تريسا»،
ُ
ُو ِل َد إما في سعاد ٍة طويلة أو معانا ٍة
وعار
ً
ً
مرة واحدة حتى نهاية العالم.

هذا العالم

َ
فهم
من الواضح أن
ذلك كان سوء َ ْ ٍ
َ
ـان ِمـ ـج ـ َ
ـرد مـ ـح ــاول ــةٍ ح ــرف ـي ــا
وم ـ ــا كـ ـ ـ
أخذوه.
سـ ـتـ ـع ــود األن ـ ـ ـهـ ـ ـ ُـار ب ـ ـعـ ـ َـد قـ ـلـ ـي ـ ٍـل إل ــى
بداياتها،
ُ
الريح عن دورانها.
تتوقف
ً
األشـجـ ُـار بــدال من التبرعم ستسعى
إلى جذورها.
ُ
الكبار يركضون وراء الكرة،
ي ـت ـط ـل ـعــون فـ ــي املـ ـ ـ ــرآة وم ـ ــرة أخـ ــرى
ً
يكونون أطفاال.
ْ
سيستيقظ املوتى دون أن ُيد ِركوا.
حـ ـت ــى يـ ـصـ ـي ـ َـر مـ ــا حـ ـ ــدث وكـ ــأنـ ــه لــم
ْ
يحدث.
يا له من انـشــراح! تنفسوا الصعداءَ
ْ
يا من عانيتم كثيرًا.

ْ
إن َس

َ
َ
املعاناة
إنس
ْ َ َْ
التي ألحقتها باآلخرين
َ
َ
إنس املعاناة
بك ُأ ْلح َقتْ
التي َ
ِ
ُ
املياه تجري وتجري
ُ
ِّ
الر َباع تتألأل ثم تتالشى
ُ
تتذكرها بالكاد
تسير في أرض ً
أحيانًا تسمع أغنية عن بعد
ماذا تعنيّ ،تسأل؟
ْ
ُ
َمن
هناك يغن ُ
ي؟ ُ ْ ُ
ُ
الشمس الطفلية تشرق
األكبر يولدُ
حفيدك والحفيدُ
ُ
ً
ُ ُ َ
قاد اآلن من يدك
مرة أخرى ت
ْ
ُ
ما برحت أسماء األنهار معك
ً
َ
ُ
تدوم طويال
األنهار أن
كيف َتعرف ٌ
حقولك هاجعة ُم َراحة،
ْ
ْ
ُ
كانت
املدن
قالع
ِ
ليست مثلما ْ
َ
َ
وأنت تقف أبكم عند العتبة.

هذا واضح

ْ
ُ ّ
ٌ
كنت أفك ُر فيه
واضح أنني لم أقل ما
حقًا،
ُّ
َ
ّ ْ
َ
االحترام هم الفانون،
ألن َمن َي ْستحق
وألن ـ ـ ــه مـ ــن غـ ـي ــر املـ ـسـ ـم ــوح ال ـك ـشــف
شفهيًا وال خطيًا
عن أسرار ابتذالنا الجسدي املشترك.
ـردد
ثـ ـ ـم ـ ــة عـ ـ ـم ـ ــل م ـ ـخ ـ ـصـ ــص ل ـ ـل ـ ـم ـ ـتـ ـ ِ
الضعيف الحائر:
ْ ِ
يرتفع سنتمترين أعلى رأسه
في أن َ
كي ُي ْمكن ُه القول لليائس:
ُ
ندبت على نفسي».
«أنا مثلك أيضا

ٌ
أغنية حول نهاية العالم

نهاية العالم
في ُ
يوم ّ ُ
النحلة تحلق فوق زهر ِة الكبوسني
ُ
الصياد ُي ْص ِل ُُح الشبكة الالمعة
ُ
ُ
البحر،
تتقافز في َ ِ
الدالفني ُاملرحة ُ
الفتية ُ
تنقر امليزاب،
العصافير
واألفعى لها ٌ
ُ
أصفر ،كما ينبغي
جلد
ْ
أن يكون.
في يوم نهاية العالم
َ
الـ ـنـ ـس ـ ُ
ـاء َيـ ـ ْـمـ ـ ِـشـ ـ ْـن ف ــي ال ـح ـق ــل تـحــت
املظالت،
ّ
ير ُ
السك ُ
العشب،
على
ينام
حافةِ
ِ
ُ
َ
ُ
الشارع
ِ
الخضروات ينادون في ُ ْ ُ ِ
باعة ُ
ـحــر
ـراع األص ـفـ ِـر يــبـ ِ
والـ ــزورق ذو ال ـشـ ِ
للجزيرة
ُ
ُ
صوت ُ الكمان َيتواصل في الفضاء
النجمية.
ويكشف الليلة
َ
َ
والرعود
والذين انتظروا البروق
هم خائبون
َ
ـارات والطبول
ـ
ش
اإل
انتظروا
والــذيــن
ِ
املالئكية،
ُ
ال ُيصدقون أنها تحدث اآلن.
ّ
َ
َ
والقمر في األعالي،
طاملا أن
الشمس ّ َ
َ
ّ
ُ
طاملا أن النحلة الطنانة تزور الوردة،
َ
َ
طاملا أن األطفال املتوردين يولدون،
ُ
أحد ُي ّ
ال َ
صدق أنها تحدث اآلن.
ُ
َ ْ
ُ
ُ
وحـ َـده العجوز األشيب الــذي كــاد أن
َ
يكون نبيًا،
ً
ّ
بنبي ،ألن لديه شغال آخر،
لكنه ليس
ُ
ُ
َ
الطماطم:
يربط
وهو
يقول
ٌ
َ
ْ
نهاية أخرى للعالم،
لن تكون
ٌ
َ
ْ
للعالم.
لن تكون نهاية أخرى
ِ
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حكاية قصيرة
(إلى ذكرى أخي رافائيل راميريس هيريديا ،العارف بأصل هذه الحكاية)
لويس سيبولفيدا *
ترجمة وليد سليمان

أن ـت ـظ ــر م ـن ــذ س ــاع ـت ــن وأن ـ ــا أت ـم ـت ــم«ّ :ال
ُ
ّ
يهمني أن ينظروا ّ
إلي» ،فيما أبحث عني
ّ
ّ
في زاوية املرآة لكي أمسد شعري وأعدل
ع ـقــدة رب ـطــة عـنـقــي .يـمـكــن رؤي ــة أشـيــاء
كـثـيــرة فــي املـ ــرآة :ظـهــور س ـتــرات فــاخــرة
ّ
من نسيج صناعي ،أو سيقان تغطيها
ّ
بنطلونات من كتان ألن الصيف يقترب،
أو ه ـي ــاك ــل آدمـ ـي ــة ت ــرت ــدي ق ـم ـصــانــا أو
ذلــك النوع من البلوفر الــذي يوضع بال

مباالة على الكتف ،وهناك أيضًا رأسي،
ب ــن زوجـ ـ ــن م ــن املـ ــوكـ ــاسـ ــان ،ووج ـه ــي
ً
ّ
والجدي ،واملليء باألمل.
العصبي قليال،
ي ـن ـظــر ال ـ ـنـ ــاس إلـ ـ ـ ـ ّـي .ب ـع ـض ـهــم يـبـتـســم،
وآخرون يغمزون جيرانهم لكي ينتبهوا
لــوجــودي ،وأنــا أع ــرف أن هندامي ليس
هــو الـسـبــب فــي ذلـ ــك .عــاريــا أو كــاسـيــا،
لــن أمـ ّـر أب ـدًا دون أن أجلب االنـتـبــاه .لقد
قطفت أزه ــارًا من الحديقة القريبة ،ولم
أف ـعــل أمـ ـرًا خ ــارق ــا ،وك ــان ــت تـلــك األزه ــار
الـبـسـيـطــة هـ ـن ــاك ،ف ــي م ـت ـن ــاول ي ـ ــدي .ال

أعرف حتى اسمها .هل ستأتي؟ ّ
أشك في
ّ
ذلك .ذلك أنني أعرف كم يصعب التغلب
على خوف هو ليس كذلك ،وعلى خجل
ال يـمـكــن االعـ ـت ــراف ب ــه ،وأك ـث ــر األخ ـطــاء
بـ ــراءة .أش ـ ّـك فــي ذل ــك ،ولتهدئة ال يقني
ساعات االنتظار هــذه ،أشعل سيجارة.
اآلن ،أجـتــذب نـظــرات امل ــارة أكـثــر فأكثر.
ّ
دائ ـمــا ه ـكــذا« .إن ــه ي ــدخ ــن»« ،إن ــه يــأكــل»،
ُ
«إن ــه يـبـكــي» .مهما فعلت ،دائـمــا هكذا.
فـجــأة ،أنظر إلــى باقة األزه ــار وأكتشف
أنه عوضًا عن اإلمساك بها ،تضغط يداي

عليها ،وتعصرانها بعنف يكفي لكسر
ّ
هشاشة عنقها النباتي .أبتسم مفكرًا أن
ً
برهة قصيرة جدًا من الوقت كانت كافية
َ
لـتـبــدو حــزيـنــة ،مـثــل عـلــم جـيــش صغير
ُ ْ
مهزوم ،وتظ ِه َر لي تويجاتها الذابلة أن
ُ
وقــت االنـسـحــاب قــد ح ــان .ألـقــي بالباقة
ف ــي ّأول صـ ـن ــدوق ق ـم ــام ــة يـعـتــرضـنــي،
وأبتعد تتبعني نظرات ّ
املارة وأصواتهم
الـتــي ت ـقــول :هــل رأيـ ـ َـت كـيــف ألـقــى الـقــزم
باألزهار؟ ّ
ربما كان على موعد مع قزمة؟
ّ
ْ
لـقــد تـخــلـفــت عــن مــوعــدهــا م ـعــه .األق ــزام

غــريـبــو األط ـ ــوار ،وتـعـلـيـقــات أخ ــرى ذات
مستوى يجعلني ال أريد وال يجب ّ
علي
أن ّ
أرد عليها.
* لويس سيبولفيدا :ولــد سنة  1949ويعتبر
ّ
ّ
من أبــرز الكتاب التشيليني املعاصرين .حقق
شـ ـه ــرة ع ــامل ـي ــة ع ـن ــد صـ ـ ــدور رواي ـ ـتـ ــه األول ـ ــى
«الـعـجــوز ال ــذي كــان يـقــرأ ال ــرواي ــات الـغــرامـيــة»
الـتــي ترجمت إلــى  35لـغــة .مــن أشـهــر أعماله:
«عــالــم نهاية الـعــالــم» ،و»اس ــم مـصــارع ثـيــران»،
و»مذكرات قاتل عاطفي».

أنا ذئبك يا صاحبي
سعد هادي
الحظت وجوده منذ شهر ،يأتي الى
املقهى كل يوم ،يدخل بعدي بقليل،
يرتدي معطفًا ويعتمر قبعة ويضع
على عينيه نظارة ســوداء ،ال يظهر
مــن وجـهــه س ــوى ذق ــن مــدبــب تنمو
عليه شعيرات خشنة ،يسير ببطء
متوكئًا على عصا ثم يجلس أمامي
وي ـس ـت ـمــر بــال ـت ـحــديــق ف ــي وج ـه ــي.
حاولت تجاهله في البدايةَّ .
غيرت
م ـكــانــي أك ـث ــر م ــن مـ ــرة .ت ــأخ ــرت في
الحضور .لم أحضر أليام ،ولكنه لم
يعبأ بما فعلت .ظل يواصل النظر
باتجاهي بينما ترتسم على شفتيه
ابتسامة بـلـهــاء .كــان يتبعني حني
ـت م ــا ثم
أخـ ـ ــرج ،يـسـيــر خـلـفــي ل ــوق ـ ٍ
يختفي دون أثر.
لم أره يتكلم أب ـدًا .ال يلتفت .ال يقرأ
الـ ـج ــرائ ــد .ال ي ـن ـظــر إلـ ــى امل ـ ـ ــارة فــي
الشارع بل يواصل مراقبتي.
في احــدى الليالي رأيته في الحلم،
فــي ي ــده فــانــوس ي ـصــدر عـنــه ضــوء
أحمر .سرت خلفه ،سألته :من أنت؟
فلم ي ــرد .أخــرجــت خنجرًا وطعنته
فـسـقــط عـلــى األرض وه ــو يضحك،
ت ـل ـط ــخ كـ ــل شـ ـ ــيء بـ ــالـ ــدم وان ـك ـس ــر
الفانوس ولكنه ظل يضحك.
حني استيقظت قررت أن أتكلم معه
وأســألــه مل ــاذا يـطــاردنــي .ذهـبــت إلى
امل ـق ـه ــى وج ـل ـس ــت ب ــان ـت ـظ ــاره ،ج ــاء
بـعــد دقــائــق ،س ــار بـخـطــاه البطيئة
وجـ ـل ــس ال ـ ــى ج ــانـ ـب ــي ،ال أح ـ ــد فــي
املـ ـقـ ـه ــى س ـ ــوان ـ ــا ،س ــألـ ـن ــي دون أن
يلتفت ّ
إلي ملاذا أفكر بقتله ،قلت :لم
أفعل ذلك ،مجرد حلم عابر ال أتذكر
م ـع ـظــم ت ـفــاص ـي ـلــه ،جـ ـ ــاءه ال ـســاقــي
بـكــوب ال ـشــاي فـشــربــه وه ــو ساخن
َّ
بجرعة واحدة وظل صامتًا .سألته:
ملــاذا تجلس أمامي دائـمــا؟ ما الذي
يــدعــوك ملراقبتي؟ ابتسم بغموض
وق ـ ــال :ك ـنــت أع ـت ـقــد أن ــك تـتــذكــرنــي،
نظرت الى وجهه بإمعان ،حاولت أن
أتــذكــر أيــن رأيـتــه مــن قبل ولكني لم
جرح قديم يبدأ
أستطع ،الحظت أثر
ٍ
من أعلى عينه اليسرى ويمتد على
صدغه ّ
وخده ورقبته ،الحظت أيضًا
أن يـ ــده ال ـي ـس ــرى ت ـم ـســك ّبــالـعـصــا
بمقبض صناعي يخفيه قفاز .قلت:
ٍ
ال أتــذكــرك بــل ال أعتقد أنـنــي رأيتك
من قبل.
ّ
قــال وهــو يبتسم :ســأذكــرك إذًا ،ألم
ت ـك ــن ج ـن ــدي ــا ق ـب ــل سـ ـ ـن ـ ــوات؟ ق ـلــت:
نـعــم ،وذك ــرت لــه أنـنــي قضيت زمنًا
ً
ط ــوي ــا م ــن ح ـيــاتــي ج ـن ــدي ــا ،حــدث
ذل ــك خ ــال ح ــرب الـسـنــوات الـثـمــان،
ت ـن ـق ـل ــت ب ـ ــن جـ ـبـ ـه ــات الـ ـقـ ـت ــال مــن
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـ ــى ال ـ ـج ـ ـنـ ــوب ،ش ــاه ــدت
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـظ ــائ ــع ،رأيـ ـ ـ ُـت جثث
ُ
نمت
القتلى وأج ـســاد املـجــروحــن،
ف ــي خ ـن ــادق ع ـف ـنــة ،رأي ـ ـ ُـت ال ـقــذائــف
وه ـ ــي ت ـت ـس ــاق ــط فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،لــم
أتنفس سوى الدخان أليــام طويلة،

ل ــم آك ـ ــل ،ش ــرب ــت مـ ــاء الـ ـب ــرك ،ســرت
بـقــدمــن واهـنـتــن بــن حـقــول املــوت
حـتــى انـتـهــت ال ـحــرب ولـكـنـهــا ظلت
تعيش فــي داخـلــي .أصـغــى ملــا قلته
دون أن تختفي ابتسامته .سألني
ما هو أقسى ما أتذكره من كل تلك
الفظائع ،قلت :كنا في دورية قتالية
فــي إح ــدى الـلـيــالــي ،ســرنــا فــي ممر
ّ
واد عميق ،حدث
جبلي يـطــل على ٍ
ق ـصــف م ـفــاجــئ فـتـفــرقـنــا ،اخـتـبــأنــا
أنا وجندي آخر خلف صخرة ،كان
مستجدًا ،التحق بسريتنا قبل أيام،
نحيف وخجول.
انتهى القصف فخرجنا ولكننا لم
نعثر على الجنود اآلخــريــن ،ملحنا
ما يشبه جمرتني في الظالم ،كانتا
تقتربان منا ببطء ،ثم ارتفعتا الى
األعلى وسقطتا وأعقب ذلك صوت
تدحرج عنيف وما يشبه عواء ّذئب،
ٍ
سـمـعــت زمـيـلــي يـسـتـغـيــث ،تـعــثــرت
وأنا أحاول أن أفعل شيئًا ،صرخت
بجنون :أيــن أن ــت؟ ال تــذهــب بعيدًا،
أع ـط ـنــي يـ ــدك ،ول ـك ـنــه ل ــم يـ ــرد ،بعد
دقيقة أو أقل َّ
تحول صوته إلى أنني
بعيد ثم تالشى ،اختبأت في حفرة
حتى الفجر ،رأيت حني خرجت دمًا
ع ـل ــى األرض وب ـق ــاي ــا ل ـح ــم ب ـشــري
وآث ــار مـخــالــب ،نـظــرت إلــى الهاوية
التي تقع أسفل املمر الصخري فلم
أر شيئًا ،بقيت هناك حتى يئست،
كــررت نــدائــي :أيــن أنــت يا صاحبي،
ول ـكــن ال إج ــاب ــة ،ال ح ــرك ــة ،ال شــيء
سـ ــوى ال ـ ـصـ ــدى ،ل ــم ُيـ ـع ــرف مـصـيــر
ذلــك الـجـنــدي ،لــم ُيعثر على جثته.
فــي إفــادتــي الــرسـمـيــة قـلــت إن ذئبًا
ع ـلــى األرج ـ ــح ان ـق ــض عـلـيــه وسـقــط
ّ
معه فــي الـهــاويــة ،ظــلــت وقــائــع تلك
الليلة تالحقني حيثما ذهـبــت ،ما
زلت أشعر بالرعب ،ما زالت أصوات
ال ـظ ــام ت ـت ــردد م ــن ح ــول ــي ،م ــا زلــت
أسـمــع ذلــك الفتى وهــو يطلب مني
إنقاذه فال أستطيع.
قـ ــال ال ــرج ــل :أنـ ــا أي ـض ــا أت ــذك ــر تلك
الوقائع .نظرت إليه ،لم يكن يمزح،
سكت لبرهة كأنه يتذكر ثم روى لي
تفاصيل ما حدثَّ ،
حدد املكان بدقة،
مــن أيــن جئنا ،متى حــدث القصف،
كيف اختبأنا خلف الصخرة ،كيف
خرجنا ،سألته كيف عرف ذلك كله،
َّ
رد ببساطة :كنت هناك ،سألته :هل
كنت في الــدوريــة؟ قــال :ال ،قلت :هل
راقبتنا عن بعد أم قرأت تقريرًا عما
َّ
حدث؟ هز رأسه نافيًا ،قلت :لم يبق
اال أن تكون ذلك الجندي وقد نجوت
بطريقة ما مع أنك عجوز ولو عاش
هو فلن يتجاوز األربعني.
رفع رأســه الى األعلى وضحك كأنه
يـ ـع ــوي ثـ ــم نـ ـه ــض وخـ ـل ــع مـعـطـفــه
األس ـ ـ ــود ،كـ ــان ج ـس ــده ج ـســد ذئ ــب،
ـرو رم ـ ــادي خ ـشــن وك ــان
مـغـطــى ب ـف ـ ٍ
ً
وجهه مغضنًا وطويال مثل مثلث،
قـ ـ ــال :ه ــل ع ــرف ــت م ــن أن ـ ــا اآلن؟ أن ــا
الذئب الــذي افترس صاحبك ،لم أر

مـثـلــه ،داف ــع عــن نفسه حـتــى الــرمــق
األخـ ـي ــر ،تــدحــرج ـنــا م ـعــا وسـقـطـنــا
ً
ف ــي ال ـه ــاوي ــة ،ل ــم نـمــت حـ ــاال ،بقينا
فــي قـعــرهــا ،يــأكــل أحــدنــا مــن جسد
اآلخر حتى َّ
تحولنا الى كائن واحد،
ذئ ـ ـ ٌـب ب ـش ــري أو إنـ ـس ــان ف ــي هـيـئــة
ذئ ــب ،ال ف ــرق ،كــانــا لــم يـمــت ،لست
اآلن واحـ ـدًا ولـســت اثـنــن ،أنــا كائن

ملتبس فــي زم ــن ملتبس ،كثيرون
مثلي صنعتهم الحروب ،يتجولون
بمعاطفهم ،حاملني ذكــريــات املوت
ودخ ــان املـعــارك وعفونة الجثث ،ال
يذهبون الى أي مكان بل يطاردون
أش ـ ـخـ ــاصـ ــا م ـ ـحـ ــدديـ ــن ،أش ـخ ــاص ــا
مثلك.
لكل رجل ذئب يتبعه ،ذئب ذكرياته.

أن ــا ذئ ـبــك ال ـل ــدود يــا صــاحـبــي ،لقد
اف ـت ــرس ـت ــك أيـ ـض ــا ف ــي ت ـل ــك ال ـل ـي ـلــة،
هـ ــربـ ـ َـت ب ـع ـي ـدًا وع ـ ـشـ ـ َـت ول ـك ـن ــك لــم
تـنـفـصــل ع ـن ــي ،س ـن ـظــل م ـتــازمــن،
س ـي ـظ ــل جـ ـس ــدان ــا مـ ـط ــروح ــن فــي
ٌّ
ال ـهــاويــة ،ينظر ك ــل مـنــا ال ــى اآلخ ــر،
سـنــأكــل لـحــم بعضنا ونـسـتـمــر في
ذلك الى ما ال نهاية.

ً«إنها تمطر
رجاال» لنيكول
إيزنمان (زيت
على كانفاس
ــ 45.7 × 61
سنتم ــ )1999
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كلمات

دراسة

اسرائيل اسبارطة األزمنة الحديثة

ّ
حروب العدو بعيون جنراالته

ّ
شكل عدوان تموز  2006مفرقًا حاسمًا في المنهج
العسكري للكيان العبري .ضمن هذا اإلطار ،كتاب
«العقيدة األمنية اإلسرائيلية وحروب إسرائيل في العقد
األخير» (مؤسسة الدراسات الفلسطينية ـ إشراف وتحرير
يتناول هذا الجانب من
أحمد خليفة ،وإعداد رندة حيدر)
ّ
ومقاالت لكتاب صهاينة،
خالل إطاللته على دراسات
ٍ
وجنراالت عسكريين ومتخصصين في الشأن األمني
عبد الرحمن جاسم
َّ
ال ي ـخ ـت ـلــف اثـ ـن ــان ع ـل ــى أن م ـع ــارك
الـكـيــان الـعـبــري األخ ـيــرة تــركــت أثـرًا
واض ـ ـحـ ــا ع ـل ــى م ـن ـه ـجــه ال ـع ـس ـكــري
وم ـن ـط ـق ــه الـ ـقـ ـت ــال ــي .مـ ــن ه ـن ــا ظـهــر
الـعــديــد مــن الــدراســات والتحليالت
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت األمـ ـ ـ ـ ــر مـ ـ ــن ش ـت ــى
ّ
ال ـج ــوان ــب ،ذل ــك أن دول ـ ــة االح ـت ــال
ّ
تشكل نوعًا خاصًا بني الــدول .بني
الكيان الصهيوني على أســاس أنه
ٌ
جيش لديه دول ــة .مــن هــذا املنطلق،
ّ
ـش الصهيوني
ف ــإن «هــزيـمــة» الـجـيـ ً
ً
عام  2006أحدثت صدمة كبيرة داخل
امل ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وخ ــارجـ ـه ــا،
ً
ف ـضــا عــن إعـ ــادة الـنـظــر فــي جميع
الــدعــوات إليجاد «عقيدة» عسكرية
ـداء
قـتــالـيــة ج ــدي ــدة ف ــي مــواج ـهــة أع ـ ٍ
باتوا «متمرسني» في التغلب على
القديمة .ضمن هــذا اإلطــار ،يتناول
كتاب «العقيدة األمنية اإلسرائيلية
وحروب إسرائيل في العقد األخير»
(مــؤس ـســة ال ــدراس ــات الفلسطينية
ـ ـ ـ إش ـ ـ ــراف وت ـح ــري ــر أح ـم ــد خـلـيـفــة،
وإع ـ ــداد رنـ ــدة ح ـي ــدر) ه ــذا الـجــانــب
م ــن خ ـ ــال إط ــال ـت ــه ع ـل ــى دراسـ ـ ــات
ّ
ومقاالت لكتاب صهاينة ،وجنراالت
ٍ
ـاب
ـ
ت
ـ
ك
و
ـار،
ـ
ب
ـ
ك
ـن
ـ
ث
ـ
ح
ـا
ـ
ب
و
ـن
ـ
ي
عـسـكــر
ٍ
م ـت ـخ ـص ـصــن فـ ــي ال ـ ـشـ ــأن األمـ ـن ــي.
هـ ـ ــؤالء ي ـت ـح ــدث ــون ب ــإسـ ـه ــاب ح ــول
كـيـفـيــة ت ـح ـ ّـول ال ـف ـكــرة الـصـهـيــونـيــة
القتالية املـعـتــادة (تـسـ ّـمــى العقيدة
القتالية اعتباريًا) بتأثير األحــداث
«الجلل» التي مرت على الكيان.
يـنـقـســم ال ـك ـتــاب إل ــى س ــت دراسـ ــات
كـ ـبـ ـي ــرة ،وأرب ـ ـ ـ ــع م ـ ـقـ ــاالت ق ـص ـي ــرة.
وت ــأت ــي هـ ــذه ال ـ ــدراس ـ ــات /امل ـق ــاالت
م ـح ـي ـطــة بـ ـم ــوض ــوع واحـ ـ ـ ـ ٍـد م ـحــدد
ه ــو «ال ـع ـق ـي ــدة ال ـق ـت ــال ـي ــة /األم ـن ـيــة
الصهيونية» مــن جــوانــب متعددة.
َّ
إال أن هذه الدراسات  -وفق ما تشير
ّ
إليه مقدمة الكتاب -لم تحدث تغييرًا
ح ـق ـي ـق ـيــا داخـ ـ ــل ال ـع ـق ـي ــدة ال ـق ـتــال ـيــة
ل ـل ـج ـيــش .ك ــل م ــا أدت ـ ــه كـ ــان إض ـفــاء
م ـج ـمــوعــة «س ـل ــوك ـي ــات» وأســال ـيــب
«توحش» جديدة كعقيدة الضاحية
(ال ـتــدم ـيــر ال ـشــامــل وال ـك ـلــي للحياة
املدنية لألعداء) ،والدفاعني السلبي
ّ
والفعال (في مقابل الصواريخ)؛ مع
إب ـقــاء الـنـقــاش مفتوحًا فــي انتظار
«حربهم» املقبلة.
تأتي الدراسة األولى «ضرورة إعادة
ص ـ ــوغ ع ـق ـي ــدة إس ــرائـ ـي ــل األم ـن ـي ــة»
مــن تأليف أليكس مينتس (رئيس
«معهد السياسة واإلستراتيجيا»
وعميد «كلية الودر للدبلوماسية
واالستراتيجيا») والعميد املتقاعد
شــاؤول يشاي (رئيس األبحاث في
«معهد السياسة واالستراتيجيا»
كذلك) ،وكالهما ضليعان في املجال
األم ـ ـنـ ــي ،خـ ـب ــرا عـ ــن ق ـ ــرب ال ـع ـق ـيــدة
القتالية للجيش العبري .أتــت هذه
ال ــدراس ــة ال ـتــي ق ـ ّـدم ــت ف ــي «مـنـتــدى
ه ــرت ـس ـل ـي ــا لـ ـبـ ـل ــورة عـ ـقـ ـي ــدة األمـ ــن
القومي» (آذار/مارس  )2014لتشرح
عقيدة الجيش العبري إبان نشأتها

عـ ـل ــى أي ـ ـ ــام رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ّ
األول
للكيان العبري بن غــوريــون ،وكيف
أنـ ـه ــا ب ـن ـيــت ع ـل ــى م ـن ـطــق «تـ ـف ــوق»
الـجـيــش ال ـع ـبــري عـلــى م ـ َّـا عـ ــداه من
جيوش املنطقة ،وكيف أنــه لــم يعد
ممكنًا تطبيق هذه العقيدة/املنطق
أو الحفاظ عليها .تحدث الباحثان
الصهيونيان عن محاولتني جديتني
لتطوير هذه العقيدة ،لكنهما باءتا
بــال ـف ـشــل ن ـت ـي ـجــة اإله ـ ـمـ ــال أو ع ــدم
امل ــواف ـق ــة ع ـل ـي ـه ـمــا .امل ـل ـفــت ف ــي هــذه
ال ــدراس ــة نـقـطـتــان ل ــم يـكــن الـحــديــث
عـنـهـمــا ف ــي ال ـســابــق أم ـ ـرًا م ـطــروقــا:
الـ ـ ـح ـ ــرب ال ـس ـي ـب ـي ــري ــة (أو الـ ـح ــرب
امل ـ ـجـ ــازيـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت/
الحواسيب الشخصية واختراقها).
أما الثانية فهي الحرب في «الساحة
الـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــري ـ ــة» .ي ـ ـت ـ ـنـ ــاول الـ ـب ــاحـ ـث ــان
امل ــوض ــوع م ــن خـ ــال ال ـتــرك ـيــز على
أهميته على ضوء «مكتشفات الغاز
وت ــزود «حــزب الـلــه» بأسلحة يمكن
أن تـشـكــل تـهــديـدًا مـبــاشـرًا ملنشآته
(أي الكيان)» .تأتي الدراسة الثانية
«الـعـقـيــدة األمـنـيــة ومـكــانــة الجيش
فـ ــي امل ـج ـت ـم ــع اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي» بـقـلــم
الكاتب وأستاذ التاريخ في «جامعة
حيفا» املؤرخ يوآف جيلبير (مؤرخ
ً
شـهـيــر لـلـجـيــش ال ـع ـبــري ف ـضــا عن
ع ــدائ ــه ال ـش ــدي ــد ل ـل ـمــؤرخــن ال ـجــدد
ً
كــإيــان بــابــه م ـثــا) الـتــي قــدمــت في
«مـنـتــدى هرتسليا» ( )2014أيضًا.
تكمن أهمية هذه الدراسة في فكرة
هــي األك ـثــر أهـمـيــة فــي كــل مــا حــواه
الكتاب .فــي حــن أن الكيان العبري
ـش
اعـ ـتـ ـم ــد ف ـ ــي الـ ـس ــاب ــق عـ ـل ــى ج ـي ـ ٍ
ص ـغ ـي ــر (أو كـ ـم ــا يـ ـس ـ ّـم ــى «ج ـي ــش
ال ـش ـع ــب») م ـكــون م ــن ف ــرق صـغـيــرة
ش ــدي ــدة االح ـت ــراف واح ـت ـيــاط كبير
جاهز للتعبئة في أي لحظة؛ يصر
جيلبير عـلــى االن ـت ـقــال إل ــى مرحلة
«الجيش الجرار» النظامي ،الذي ال
يـتــم فـيــه االع ـت ـمــاد عـلــى االح ـت ـيــاط،
حـيــث «يـصـعــب االع ـت ـمــاد مــع مــرور
ال ــوق ــت عـلــى قـ ــوات االح ـت ـيــاط الـتــي
انـخـفـضــت ك ـفــاء ت ـهــا ،جـ ــراء عــوامــل
م ـ ـت ـ ـع ـ ــددة عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـف ـ ــرد
وصـ ـ ـ ـع ـ ـ ــودًا ح ـ ـتـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى ق ــائ ــد
ال ـف ــرق ــة» .ت ـت ـنــاول ال ــدراس ــة الـثــالـثــة
«التحديات االستراتيجية-األمنية
الراهنة إلسرائيل» لثالثة من كبار
الباحثني في «معهد دراســات األمن
القومي» وهم أودي ديكل ،وشلومو
ب ـ ـ ـ ــروم ،ويـ ـ ـ ـ ــورام شـ ـف ــايـ ـت ــزر جــان ـبــا
م ـخ ـت ـل ـفــا مـ ــن ع ـق ـي ــدة الـ ـقـ ـت ــال .بـعــد
ال ـحــديــث ع ــن امل ـي ــزان االسـتــرتـيـجــي
ال ـح ــال ــي (ب ــرن ــام ــج إي ـ ـ ــران الـ ـن ــووي
ً
كمصدر للقلق مثال) ،يقترب البحث
مـ ــن فـ ـك ــرة «ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـج ــراح ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــريـ ــة» و»اإلشـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ــال ب ـع ـيــد
املــدى» للخصوم؛ حيث يجب إبقاء
«الخصوم» مشغولني تمامًا بأمور
ك ـث ـيــرة ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــدول ــة الـعـبــريــة.
وك ـ ــان الف ـت ــا ف ــي الـ ــدراسـ ــة تـنــاولـهــا
م ـ ــوض ـ ــوع «الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة
«اإلسرائيلية  -الفلسطينية» بعيدًا
عن حركة «حماس» (التي تناولتها

بات خطرها
األكبر
«حزب
الله» الذي
ّ
«تحول
قوة نارية
كبيرة
وهائلة»

في إطار وحدها« :تقييد حماس»).
ف ـ ــي دراسـ ـ ـ ـ ــة أع ـ ــده ـ ــا ال ـ ـج ـ ـنـ ــرال فــي
االحـ ـتـ ـي ــاط ورئـ ـي ــس «م ـع ـه ــد األم ــن
القومي» الصهيوني عاموس يدلني
ت ـح ــت م ـس ـم ــى «ح ـ ـ ــان وق ـ ــت ات ـخ ــاذ
الـ ـ ـق ـ ــرارات ب ـش ــأن اتـ ـف ــاق ــات وخ ـطــط
بديلة» ،تظهر «العوامل اإليجابية»
التي تبدأ بـ «إنهاك الجيش السوري
عـ ـب ــر املـ ـ ـع ـ ــارك ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،خـ ـس ــارة
«حـ ــزب ال ـل ــه» لـشــرعـيـتــه ف ــي الـعــالــم
الـعــربــي ،تـقــارب مصالح واس ــع بني
عدد كبير من الدول العربية والكيان
ال ـع ـبــري ،اكـتـشــاف غ ــاز طبيعي في
ً
املياه اإلقليمية الصهيونية ،فضال
عـ ــن ع ـ ــدم ح ـ ـ ــدوث م ــوج ــة إره ــاب ـي ــة
ض ــد دول ــة االح ـت ــال (إبـ ــان األع ــوام
الـقـلـيـلــة امل ــاضـ ـي ــة)» .س ـل ـب ـيــا ،يعيد
يــادلــن معزوفة «البرنامج النووي
اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي» واملـ ـ ـس ـ ــار «ال ـت ـف ــاوض ــي
السياسي اإلسرائيلي الفلسطيني»
املـ ـعـ ـط ــل ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أمـ ـ ـ ـ ٍـر ش ــدي ــد
األه ـم ـي ــة ه ــو «ضـ ـع ــف ال ـح ـكــومــات
امل ــرك ــزي ــة» ،إض ــاف ــة إل ــى الـسـيــاســات
األميركية فــي الـشــرق األوس ــط التي
يمكنها التغير بني الفينة واألخرى.
تبرز فكرة استغالل ضعف «حماس»
الحالي ،وتحويلها شريكًا صامتًا
فــي العملية السلمية فــي الــدراســة،
كـ ـم ــا ت ـح ـل ـي ـل ــه ملـ ـس ــألـ ـت ــي «سـ ـق ــوط
اإلس ــام الـسـيــاســي» (ضـمــن تجربة
اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن) مـقــابــل صـعــود
الحركات األكثر تطرفًا ،وكذلك كيف
ّ
تحول من ضد «اسرائيل
أن الـعــداء
إلى معها» في سنني قليلة .إذ يؤكد
َّ
أن «الفرص التي تتيحها –األحداث

الـحــالـيــة -إلســرائـيــل لجهة التقارب
مع دول العالم العربي تتفوق على
املخاطر املتأتية عنها .باتت الفرصة
سانحة أمامها-أي إسرائيل -لتعزيز
تعاونها مع دول املحور السني».
ف ـ ـ ـ ــي دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة «االس ـ ـت ـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـي ـ ــا
اإلســرائـيـلـيــة الـجــديــدة فــي مواجهة
ب ــرن ــام ــج إيـ ـ ــران ال ـ ـنـ ــووي» لـلـبــاحــث
في «معهد دراس ــات األمــن القومي»
ش ـم ــوئ ـي ــل إي ـ ـفـ ــن ،يـ ـعـ ـت ــرف األخـ ـي ــر
ب ــال ـض ــرب ــات ال ـت ــي أل ـح ـق ـهــا ال ـك ـيــان
الـعـبــري (حـتــى عــام  2009مــن خالل
عمليات اغـتـيــال الـعـلـمــاء الـنــوويــن
اإليــران ـيــن والـهـجـمــات السيبرانية
ل ـت ـخــريــب أجـ ـه ــزة الـ ـط ــرد امل ــرك ــزي ــة
ال ـخ ــاص ــة بـتـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ـ ّـوم)
بالبرنامج النووي اإليراني .إال أنها
لــم تفلح فــي أحـســن األح ــوال إال في
تأخيره ،فإيران باتت في عام 2009
تمتلك ال ـقــدرة عـلــى إنـتــاج قنبلتها
ال ـنــوويــة ال ـخــاصــة .مــع ذل ــك ،يـطــرح
الكاتب استراتيجيا جديدة تتناول
طــرحــا الس ـت ـمــرار الـجـهــود السابقة
(االغ ـت ـي ــاالت وال ـت ـخــريــب) ،والـجـهــد
ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـح ـث ـي ــث والـ ـفـ ـع ــال،
وأخ ـ ـي ـ ـرًا «الـ ـخـ ـي ــار ال ـع ـس ـك ــري» مــع
ض ــرب ــة س ــري ـع ــة وغـ ـي ــر م ـت ــوق ـع ــة ال
«يتم توريط الواليات املتحدة فيها
في حال عدم وجود بديل آخر» .أما
فــي دراس ــة «ال ــدروس املستفادة من
منظومة القبة الـحــديــديــة» ،فيطرح
يـ ـفـ ـت ــاح ش ــابـ ـي ــر (رئـ ـ ـي ـ ــس ب ــرن ــام ــج
م ـ ـ ــوازي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
الشرق األوسط في «معهد دراسات
األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي») م ــوض ــوع تـهــديــد

الصواريخ الفعلي للكيان العبري،
مـ ــؤك ـ ـدًا ق ـ ـ ــدرة «م ـن ـظ ــوم ــة الـ ــدفـ ــاع»
الـ ـح ــالـ ـي ــة عـ ـل ــى «ل ـ ـجـ ــم» ال ـه ـج ـم ــات
املقبلة ،وإن كانت حتى اللحظة تقع
ف ــي م ـش ـكــات ع ــدة أب ــرزه ــا كلفتها
ّ
ال ـع ــال ـي ــة (فـ ـك ــل ص ـ ـ ــاروخ ي ـك ــل ــف مــا
ب ــن  40و 50أل ــف دوالر أم ـيــركــي)،
وم ـ ـحـ ــدوديـ ــة مـ ــا ت ـس ـت ـط ـيــع ردعـ ـ ــه،
وعجزها عن التصدي للقذائف ذات
ً
املسار املستوي ،فضال عن عجزها
الـ ـت ــام ع ــن إسـ ـق ــاط ق ــذائ ــف ال ـه ــاون
والصواريخ قصيرة املدى ( 7-5كم).
ف ــي املـ ـ ـق ـ ــاالت ،ي ـظ ـهــر مـ ـق ــال «إدارة
العمليات العسكرية في املواجهات
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدودة» ل ـ ـقـ ــائـ ــد سـ ـ ـ ــاح الـ ـج ــو
العبري السابق اللواء في االحتياط
داف ـ ـ ـيـ ـ ــد عـ ـ ـب ـ ــري أه ـ ـم ـ ـيـ ــة االع ـ ـت ـ ـمـ ــاد
ع ـلــى أســال ـيــب قـتــالـيــة مـخـتـلـفــة عن
امل ـع ـتــاد فــي عــالـ ٍـم بــاتــت املــواج ـهــات
فيه مختلفة .ثالثية ال ــرد ،واإلن ــذار
املـ ـبـ ـك ــر ،واالن ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـح ــاس ــم؛ لــم
يـعــد لـهــا م ـكــان .ال ـص ــراع ب ــات هــذه
ـوم «ال دوالت ـي ــن» (ك ـ
امل ــرة مــع خ ـصـ ٍ
«حزب الله» و«حماس») حيث يجب
«ال ـ ـتـ ــوحـ ــش» فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل م ـع ـهــم:
«يستطيع الـجـيــش اإلســرائـيـلــي أن
ي ـس ـت ـخ ــدم ق ــوت ــه الـ ـن ــاري ــة بـطــريـقــة
مركزة ،مخلفًا أثرًا سيكولوجيًا قويًا
في العدو» .ويشرح مقال «املخاطر
األم ـن ـيــة ال ـتــي تـتـهــدد إســرائ ـيــل في
ع ــام  2015تـغـيــرت وتـكـمــن اآلن في
الـتـنـظـيـمــات ال ــادول ـت ـي ــة» للرئيس
الـســابــق ل ـ «مـجـلــس األم ــن الـقــومــي»
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي يـ ـعـ ـق ــوب عـ ـمـ ـي ــدرور
تـ ــراجـ ــع «قـ ـ ـ ــوة» ال ـج ـي ــش الـ ـس ــوري
النظامي أمام ما يحدث في سوريا
و»نـهــايــة» الجيش الـعــراقــي؛ مؤكدًا
أن «السعودية ودول الخليج تتسلح
بــأفـضــل ال ـســاح الـغــربــي ،والسيما
األم ـيــركــي ،لـكــن إســرائـيــل ليست ما
يهمها ،بل إيران».
بالتالي ،فإن الخطر هو «حزب الله»
الذي «يمتلك نحو  150ألف صاروخ
وقذيفة تستطيع بضعة آالف منها
تغطية جميع أنحاء إسرائيل ،وهذه
ق ـ ــوة ن ــاري ــة ك ـب ـي ــرة وه ــائـ ـل ــة ،وه ــي
أكبر على مــا يبدو مما تملكه دول
أوروب ــا مـعــا» ،إلــى جانب «حماس»
التي «بقي لديها  3500صاروخ من
ال ـح ــرب امل ــاض ـي ــة» .وت ـظ ـهــر «ثـقــافــة
الـتــوحــش» املطلقة فــي مقالة اللواء
ف ــي االح ـت ـي ـ ّـاط غ ـي ــورا آي ــان ــد ال ــذي
يشير إل ــى أن ــه «ال يمكن إلســرائـيــل
االنـتـصــار عـلــى «ح ــزب ال ـلــه» إال إذا
كبدت لبنان ثمنًا ال يحتمل» (كتب
إث ــر عملية «ح ــزب ال ـلــه» فــي م ــزارع
شـبـعــا فــي  .)2015-1-28ويــؤكــد أن
«ال ـخ ـط ــأ األس ــاس ــي ال ـ ــذي ارتـكـبـتــه
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ح ــرب ل ـب ـنــان الـثــانـيــة
إبـقــاء الحكومة اللبنانية والجيش
الـلـبـنــانــي والـبـنــى التحتية لـلــدولــة
خ ـ ــارج ال ـل ـع ـب ــة» ،م ـطــال ـبــا بــاعـتـمــاد
«عقيدة الضاحية» وحرق «األخضر
واليابس» .في الختام ،يتناول رون
بــن يـشــاي (مـحــرر الـشــؤون العبرية
في صحيفة «يديعوت أحرونوت»)
ضمن مقاله «كيف يمكن استغالل
املـ ـف ــاوض ــات ف ــي ال ـق ــاه ــرة م ــن أجــل
تحقيق هدوء طويل األمد في غزة؟»
ف ـشــل ال ـك ـي ــان ال ـع ـب ــري ف ــي ال ـق ـضــاء
عـلــى «ح ـم ــاس» وامل ـق ــاوم ــة ف ــي غــزة
العـ ـتـ ـم ــاده ع ـل ــى ف ــرضـ ـي ــات أث ـب ـتــت
خطأها املــرة تلو امل ــرة ،حتى وصل
الحديث إلى «توجيه ضربة قاسية
لـ ـحـ ـم ــاس» (ه ـ ـ ــدف ع ـم ـل ـيــة ال ـج ــرف
ً
الـصــامــد  ،)2014ب ــدال مــن «الـقـضــاء
على حماس» أو «اإلطاحة بها» كما
كان يقترح في السابق.
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كلمات
شعر

لميس سعيدي :الحياة فيلم صامت باأللوان
تتماهى الحياة مع الفن السابع في شعرها بنحو
يستدعي الكثير من التأمل في ديوان «إلى السينما»
(منشورات االختالف) .روح صوفية بكائية تنضح بها
المجموعة الجديدة
سمير قسيمي
ت ـت ـمــاهــى ال ـح ـي ــاة م ــع الـسـيـنـمــا في
شـ ـع ــر ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــة ملـ ـي ــس س ـع ـيــدي
بنحو يستدعي الكثير مــن التأمل
فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة «إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــا»
ال ـ ـص ـ ــادرة أخ ـ ـي ـ ـرًا عـ ــن «مـ ـنـ ـش ــورات
ـاه وإن
االخ ـ ـتـ ــاف» ال ـج ــزائ ــري ــة .تـ ـم ـ ٍ
مستهلك مــن حيث التناول
بــدا أنــه
ّ
ً
التعبيري ،إال أنــه يحمل قــدرًا هائال
من التجديد النصي ،ويظهر واضحًا
من تبويب وعناوين القصائد التي
ارت ــأت سـعـيــدي أن تستخرجها من
القاموس السينمائي املعتاد ،والذي
اشتغلت عليه فلسفيًا بنحو أضفى
على املنت روحــا تكاد تكون صوفية
بكائية.
كتبت املجموعة وفق نظام الثنائية
«السينما  -الـحـيــاة» ،بحيث ماهت
ملـيــس سـعـيــدي بــذكــاء بــن تفاصيل
السينما ومكونات الحياة ،تفصيلة
بتفصيلة ومكونة بمكونة.
في تناولها لـ»الغاية» من «السينما-
ال ـح ـيــاة» ،صــاغــت ال ـشــاعــرة حــواريــة
جميلة شكلت ما قد نعتبره تمهيدًا
للمجموعة كـكــل .تتساءل مليس عن
وجهة النائمني والحاملني والنادمني
وال ـع ــاش ـق ــن وامل ــذنـ ـب ــن وال ـت ــائ ـب ــن
وال ـت ـع ـس ــاء وال ــواهـ ـم ــن وامل ــؤم ـن ــن
واملـ ـ ـح ـ ــارب ـ ــن وال ـ ـخـ ــائ ـ ـفـ ــن ،ل ـي ـك ــون

الجواب واحدًا وواحدًا فقط :السينما.
هـنــا يـقــف ال ـق ــارئ عـنــد ق ــدرة الـنــص
عـلــى أن يـقــول مــا ال تـقــولــه الكلمات
في ظاهرها .إنه حديث عن السينما
ولكنه في الحقيقة كــام عن الحياة،
عن البداية التي تبدو مشوقة دومًا،
ك ـث ـيــرة األل ـ ـ ــوان .وع ــن ال ـن ـهــايــة الـتــي
مهما كانت ،ليست إال شعورًا مقيتًا
عن األسف .شعور بال ألوان.
أحيانًا تبدو الحياة كـ»فيلم صامت
باأللوان» .تبدو فيلما متميزًا ،لكنه
فـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة مـ ـج ــرد ف ـي ـل ــم ب ــائ ــس
أصــابــه «خلل تقني قديم لــم يتمكن
أح ــد مــن إص ــاح ــه» .ع ــادة مــا يكون
ف ـي ــه األفـ ـي ــش «ق ـب ــر ش ــاه ــد ب ـتــاريــخ
واح ــد» ،تــاريــخ املـيــاد أو امل ــوت .في
هـ ــذه ال ـح ـي ــاة ،ف ــي م ـثــل هـ ــذا املـ ــوت،
ت ـص ــف مل ـي ــس «األحـ ـي ــاء-املـ ـمـ ـثـ ـل ــن»
كــأشـخــاص ال يقني لــديـهــم ،إال يقني
ال ــوج ــود فــي ك ــون لــم يختر وج ــوده
فـيــه ولـكـنــه مـجـبــر عـلـيــه ،عـلــى األقــل
يساوره االعتقاد أن ثمة دومًا حيزًا
ليقول ما يجب أن يقوله حني يتوقف
«الـ ـ ـح ـ ــوار» أو ح ــن ي ـق ـطــع الـصـمــت
حوار املمثلني «ليوشوش كما يشاء
ما نقص من الحوار».
ت ـس ـت ـمــر مل ـي ــس ع ـب ــر أكـ ـث ــر مـ ــن مـئــة
ص ـف ـحــة ف ــي م ـطــاب ـقــات ـهــا الـجـمـيـلــة،
املـفــزعــة والـجــريـئــة أي ـضــا ،غـيــر آبهة
ل ـ ـتـ ــأويـ ــل مـ ـح ــاك ــم الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش حــن

خطوة كبيرة
جدًا في
مدونة الشعر
الحداثي في
الجزائر

تكتب عــن «الـسـيـنــاريــو-الـقــدر» بقلم
املشكك في أي يقني .تقول« :كالعادة
ل ـ ــن يـ ــأتـ ــي أحـ ـ ـ ــد /ل ـك ـن ــه أصـ ـ ــر عـلــى
استدعاء الجميع /االحياء /املوتى/
املفقودين /حتى التماثيل والصور
القديمة  /والفزاعات».
نص يعبر عن عبثية «النص-القدر».
وصـ ــف ص ـ ــادق لــرغ ـبــة امل ـش ـي ـئــة في
إظ ـ ـهـ ــار ال ـ ـس ـ ـطـ ــوة ،رغـ ـ ــم أن ال أح ــد
م ــن املـعـنـيــن ي ـع ــرف ت ـلــك األب ـجــديــة
املـ ـعـ ـق ــدة ،ل ـك ــن اإلن ـ ـسـ ــان ك ـم ــا ت ـقــول
ال ـ ـشـ ــاعـ ــرة مـ ـنـ ـح ــاز بـ ـفـ ـك ــره الـ ـب ــريء
الـبــدائــي الـســاذج إلــى االعـتـقــاد أن ال
ق ـســوة وال عـبـثـيــة ف ــي ال ـق ــدر ،فـتــراه
كلما أعجزه فهم املشيئة ،يلقي على
نفسه لوم عدم فهمها ويتوقف عند

ب ــاب «ل ـ ــو»« :ل ــو أعـ ــاد تــرتـيـبـهــم .لو
ح ـفــظ اس ـت ـقــامــات ـهــم وان ـح ـنــاءات ـهــم
ب ـج ـم ـي ــع ح ــرك ــاتـ ـه ــم بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ــك
الساكنة سيتمكن من القراءة» .لكنه
ســرعــان مــا ي ــدرك عكس ذلــك تمامًا:
«وحيدًا خارج السطور /اكتشف أنه
مثلهم /مـجــرد نقطة حبر مبهمة/
بالطريقة التقليدية ذات ـهــا /تتسع
حـتــى تصبح مجموعة مــن املعاني
املـثـيــرة /ثــم تضيق كـعــامــة زائ ــدة..
ح ــرف مـنــذ ال ـبــدايــة ف ــي نـقـطــة م ــاء/
وقـ ـع ــت ع ـل ــى الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو /ل ـك ــي ال
يقرؤه أحد».
يتعدى الـســؤال الجدلي عــن جــدوى
ال ــوج ــود ل ــدى ملـيــس سـعـيــدي دائ ــرة
ال ـش ــك إلـ ــى ي ـقــن ال ــوج ــود الـعـبـثــي،

ومنه إلى إيمان واضح بالدور الذي
تلعبه املشيئة فــي تكريس العبثية
كمبدأ ألي حركة في الوجود ،فمثلما
ينتهي عمل «الكومبارس» إلى دور
ســرعــان مــا يـلـفــه الـصـمــت ،وينتهي
ط ـمــوح «الــدوب ـل ـيــر» عـنــد أي «نقطة
معلقة» ،فحتى البطل ،صاحب الدور
الرئيسي ينتهي إلى مجرد انعكاس
«ي ـقــف خـلــف املـ ــرآة يـقـلــد مــن يقفون
أمــام ـهــا»« .إل ــى السينما» مجموعة
ال تـعـبــر ع ــن ب ــداي ــة تـجــربــة لـشــاعــرة
ش ــاب ــة ،ب ـقــدر م ــا ه ــي خ ـطــوة كـبـيــرة
جـدًا فــي مــدونــة الشعر الحداثي في
الـجــزائــر .تمكنت مليس سعيدي من
خالله أن ترسو على شطآن جديدة،
ربما شبيهة لغيرها في التضاريس
ولكنها مختلفة كــل االخ ـت ــاف .إنــه
نــص بــرعــت فـيــه فــي أكـثــر مــن محل،
يكفي فقط ذلك التناجي الرائع بينها
وب ــن ال ـلــه أو م ــن أح ـبــت أن تسميه
«املخرج» وفق نظام الثنائيات الذي
س ـن ـتــه ف ــي ه ـ ــذه امل ـج ـم ــوع ــة« :أي ـه ــا
امل ـخ ــرج امل ـح ـتــرف /صــاحــب مــايــن
األفالم الناجحة
التي لم يشاهدها أحد /تلك التي ال
يمل املمثلون /من تكرار مشاهدها
القديمة /أعد قــراءة السيناريو مرة
أخ ــرى /فــي ه ــذا ال ـجــزء مــن الفيلم/
تتطور األح ــداث كثيرًا /تتغير لغة
الحوار /إلى لغة أجنبية /لم تسمح
لـهــم يــومــا بتعلمها /سيكولوجية
املرحلة الجديدة /تحتاج إلى الكثير
مــن املـكـيــاج /وبشرتهم ال ت ــزال كما
عــرفـتـهــا أول مـ ــرة /ح ـســاســة ج ـدًا/
أيـهــا املـخــرج املـحـتــرف /حــان موعد
م ـ ـغـ ــادرة الـ ـب ــات ــو /ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى/
سيرتجل املمثلون املشهد /بحرفية
عالية»

رواية

نافذ أبو حسنة :هنا سالم ...هنا بيروت
تمارس «عسل المرايا» (منشورات ضفاف) لعبة المكان
وإعادة صياغة المدن .والمقصود هنا بيروت التي
تمكن ناسجها الفلسطيني مجددًا بعد محمود درويش،
من تقديم شاطئها ،ومقاهي روشتها ،وشارع الحمرا،
ونهاراتها ولياليها
أيهم السهلي
بينما تدخل عوالم رواية ما ،تنجدك
أحيانًا سعة األفق في معرفة حيثيات
م ـك ــان أو زمـ ــان ال ــرواي ــة ف ــي ال ــواق ــع،
ف ـت ـص ـب ــح عـ ـل ــى مـ ـق ــرب ــة مـ ــن الـ ـن ــص،
والـ ـ ـغ ـ ــوص فـ ــي عـ ــواملـ ــه يـ ـك ــاد ي ـكــون
بـمـثــابــة ال ــوث ــب داخ ــل نـبــع ع ــذب ،إال
إذا خذلك الكاتب الذي لم يقتل نفسه
فــي نصه ،فــوجــدت املـكــان كما تعرفه
ال كما أرادت ــه إحــدى الشخصيات أن
يكون ،ليوهمك في لحظة معينة من
صفحات الرواية أن مكان الشخصية
هو املكان الذي تعرفه ذاته.
«ع ـســل امل ــراي ــا» (م ـن ـشــورات ضـفــاف)
روايـ ـ ـ ــة الـ ـك ــات ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي نــافــذ
أبـ ـ ــو ح ـس ـن ــة ،ت ـ ـمـ ــارس ل ـع ـب ــة امل ـك ــان
بـ ـمـ ـه ــارة الـ ـ ـع ـ ــارف ال ـض ـل ـي ــع بـجـعــل
ال ـل ـغــة م ـت ـمــرســة ف ــي إعـ ـ ــادة صـيــاغــة
املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدن ،وامل ـ ـ ـق ـ ـ ـصـ ـ ــود ه ـ ـنـ ــا ب ـ ـيـ ــروت
ال ـت ــي ت ـم ـكــن نــاس ـج ـهــا الـفـلـسـطـيـنــي
مـ ـج ــددًا ب ـع ــد م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،مــن
تقديم شاطئها ،ومـقــاهــي روشتها،
وشــارع الحمرا ،ونهاراتها ولياليها
ب ــرؤي ــة الـفـلـسـطـيـنــي ال ـخــاصــة لـهــذه
املــديـنــة .بــذلــك ،ستكون ذاك ــرة ليست
للنسيان ،وانعكاسًا جليًا ألحداثها
الـسـيــاسـيــة املـفـصـلـيــة ،ك ـحــرب تـمــوز

الـ ــذي ان ـت ـصــر فـيـهــا ح ــزب ال ـل ــه على
الجيش اإلسرائيلي ،وما طرأ بعدها
في لبنان من تحوالت إلفــراغ النصر
من محتواه ،عبر مماحكات طائفية
ســاذجــة مــن الـتـيــارات املتصارعة في
لبنان.
يظهر العمل عبد الرحمن الصحافي
وال ـبــاحــث الـفـلـسـطـيـنــي ،ال ـخ ــارج من
ح ــزب ــه ال ـي ـس ــاري ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات،
بصفة الواثق من موقعه في السياسة
والـقـضــايــا الـكـبــرى ،لكنه يحيا قلقًا
وجــوديــا فــي الحياة جــراء التحوالت
السياسية أيضًا.
األحـ ـ ــداث امل ـت ـســارعــة والـشـخـصـيــات
ال ـت ــي تـظـهــر بـكـثــافــة ف ــي الـصـفـحــات
األولـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،ت ـم ـث ــل خ ـط ــوة
تحسب لبنية ال ــرواي ــة ،بـخــاصــة في
ال ـص ـف ـح ــات ال ـت ــال ـي ــة .ل ــم ت ـك ــن ه ـنــاك
شخصية مــوجــودة مـجــانــا ،لــذلــك لم
يخرج أي منها من يد الكاتب ،لتبدأ
املـ ـن ــاورة وح ــده ــا ف ــي الـحـكــايــة الـتــي
تـتـنــاول مــرحـلــة سـقــوط ب ـغــداد حتى
عدوان تموز .2006
ّ
يتعرف بها عبد الرحمن،
سالم التي
مــن خــال صديقه املـعــارض العراقي
ضـ ـ ــرار س ـل ـم ــان الـ ـ ــذي ك ــان ــت تــربـطــه
عــاقــة عاطفية مـعـهــا ،تصبح الحقًا
مـ ـح ــور حـ ـي ــاة األول ،وتـ ـ ــدور مـعـهــا

انعكاس
لألحداث
السياسية
المفصلية
في المدينة
والمنطقة

الحكاية ومــن خاللها .تكمن الحبكة
فــي ذروة ال ـســرد ال ــروائ ــي ال ــذي طــال
أح ـي ــان ــا ،ل ـكــن م ــن دون الـ ـخ ــروج عن
ح ــال ــة الـ ـ ـه ـ ــدوء الـ ـضـ ـج ــر فـ ــي بـعــض
املــواضــع ،ليكون في صفحات أخرى
هـ ــدوء ي ـتــوق إل ــى ال ـس ـفــر ن ـحــو أبـعــد
لحظات االنـطــاق فــي اللغة املترفعة
ع ــن ال ـت ـك ـلــف وال ـع ـجــرفــة ف ــي تــركـيــب
الجمل ونحت األلفاظ ،لتصبح «عسل
املرايا» في آخر املطاف رواية مكتوبة
بتقنية واعية ،كالذي يكتب وهو يرى
الواقع كما هو بجماله وقبحه.
ع ـمــل ال ـك ــات ــب ع ـلــى أك ـث ــر م ــن م ـســار.
الـحـبـكــة ج ــاءت عـبــر خـيــط خـفــي من
شخصيات ِّ
قدمت مواقف في الحياة

ً
والسياسة ،فضرار سلمان مثال ظهر
فــي الـصـفـحــات األولـ ــى وك ــان ممهدًا
ل ـظ ـه ــور س ـ ــام ف ــي ال ـ ـسـ ــرد ،ول ـي ـقــدم
موقف البعض في تلك املرحلة ممن
وافـ ـ ـق ـ ــوا عـ ـل ــى ت ـغ ـي ـي ــر نـ ـظ ــام صـ ــدام
ح ـ ـسـ ــن ،م ـ ــن عـ ـل ــى ظـ ـه ــر ال ــدب ــاب ــات
األم ـيــرك ـيــة .ف ــي املـقـلــب الفلسطيني،
هناك الشبابي صديق عبد الرحمن
التاريخي ،ويظهر عبره تحول بعض
اليساريني إلى واقع ال يشبه ما كانوا
ي ـنــادون ب ــه .مــن خــالــه تـبــدو الحالة
الفلسطينية فــي غ ــزة ت ـحــدي ـدًا إبــان
االن ـق ـس ــام ،ل ـيــذهــب أخ ـي ـرًا الـشـبــابــي
املـنــاضــل الـســابــق إل ــى محطة أخـيــرة
في النرويج.

في املقلب ذاتــه ،يستشهد أبــو عمار،
وتـ ـ ــرسـ ـ ــم بـ ـشـ ـك ــل واضـ ـ ـ ـ ــح امل ـ ــواق ـ ــف
م ـ ـنـ ــه بـ ـت ــوصـ ـيـ ـف ــه «أبـ ـ ـ ـ ــو ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
الفلسطينية» رغ ــم أن عـبــد الــرحـمــن
ك ــان عـلــى خ ــاف تــاريـخــي مــع وال ــده
حـ ـ ــول هـ ـ ــذا الـ ـق ــائ ــد ال ـ ـ ــذي ك ـث ـي ـرًا مــا
اختلف معه ولــم يــوافـقــه فــي سلوكه
السياسي.
أم ـ ــا ع ـ ــن لـ ـبـ ـن ــان ،ف ـي ـك ـت ـف ــي ال ـك ــات ــب
ب ـش ـخ ـص ـيــة سـ ـن ــاء الـ ـت ــي ت ـج ـلــى مــن
خاللها التحول من شخصية غارقة
في مراياها والعالم الخاص بها إلى
شخصية «محجبة» بفعل التغيرات
ال ـط ــائ ـف ـي ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـع ــد ع ـ ــدوان
تموز ،وما حصل في بيروت في أيار
(مايو) .2008
ن ـ ــص نـ ــافـ ــذ أب ـ ــو ح ـس ـن ــة ت ـم ـك ــن مــن
ت ـج ــاوز ع ـق ـبــات عـ ــدة .ل ـقــد تـمـكــن من
ترميز الشخصيات ،لتقدم مقولة في
الــواقــع ال ــراه ــن ،قــد ال يسعف الــواقــع
ب ـت ـقــدي ـم ـهــا .ومـ ــا ي ـح ـســب ل ـل ـنــص أن
تقطيعه من ناحية السرد واملشهدية،
يبدو كأنه جاهز لتحويله إلى فيلم.
ُ
رواية «عسل املرايا» تشعر باالغتراب
واالنتماء في آن معًا ،فالنص يحاول
قـ ــول ك ــل شـ ـ ــيء ،كـ ــأن ك ــل شـ ــيء ب ــات
م ـن ـت ـه ـي ــا ،ل ـي ـب ــدو ال ـع ـش ــق بـ ــن عـبــد
الــرحـمــن وس ــام ،قـصــة أخ ــرى .ختام
ال ــرواي ــة املــوقـعــة بـتــاريــخ 2013/1/1
ع ـنــدمــا دع ـت ــه سـ ــام إلـ ــى الـ ـغ ــداء في
مـقـهــى ب ـحــري ،وأعـلـمـتــه أنـهــا راحـلــة
ّ
مــن حياته ،يــذكــر فــورًا بعبارة قالها
ال ــرواي فــي الصفحة « 61غــريــب هذا
الـتـشــابــه بــن امل ــدن وال ـن ـســاء .تعطي
ال ـن ـس ــاء ل ـل ـمــدن جــان ـبــا أس ــاس ـي ــا من
هويتها وشكلها» ..هنا س ــام ..هنا
بيروت.
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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
ّ
لالحتفاء بالكتب األولى لكتاب ّ
تكرست تجاربهم وأسماؤهم ،وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان شخصي
أول في الكتابة.

حسن داوود
بناية ماتيلد

ك ـنــت أع ـي ــش و ُس ــط مـجـمــوعــة م ــن األص ــدق ــاء
الـ ـشـ ـع ــراء .أن ـ ــا أع ـط ـي ــت ل ـق ـبــا آن ـ ـ ــذاك م ــن قـبــل
هـ ــؤالء ،وم ــن قـبــل آخــريــن قـلـيـلــن ،وه ــو أنني
نــاقــد للشعر بالنظر إلــى عـجــزي عــن كتابته.
ك ـنــت ن ــاقـ ـدًا رديـ ـئ ــا ف ـي ـمــا أحـ ـس ــب ،ولـ ــم أكـتــب
شيئًا يخصني .في صحيفة «السفير» كتبت
ع ــددًا مــن امل ـقــاالت ال ـحــرة ،أقـصــد تـلــك الـتــي ال
تقع في أي بــاب من أبــواب الكتابة األدبـيــة أو
الصحافية .هــذه الـنـصــوص اسـتـهــوت بعض
األصــدقــاء ومنهم آن ــذاك وض ــاح ش ــرارة الــذي
شـجـعـ ّنــي ع ـلــى ال ـك ـتــابــة .ال ـشــاعــر ح ـســن عبد
الله حذرني مرة من التأخر في الكتابة ،إذ أن
االصدقاء ،وهو منهم ،كانوا قد قطعوا شوطًا
في إصدار الكتب ،أما أنا فكنت ما أزال أنتظر.
ذات ل ـي ـل ــة ،وف ـي ـم ــا أن ذاه ـ ـ ــب إل ـ ــى ال ـس ــري ــر،
اس ـت ـعـ ُ
ـدت ّتـحــذيــر حـســن عـبــد ال ـل ــه ،وجلست
بعد أن حضرت كمية ال بأس بها من القهوة
وال ـس ـجــائــر ،وبـ ــدأت بـكـتــابــة رواي ـت ــي األول ــى.
كنت فــي الثانية والثالثني ظانًا أنــي تأخرت
ً
ق ـل ـي ــا ،ول ـ ــم ت ـك ــن ت ـل ــك ال ـك ـت ــاب ــة ب ــإل ـح ــاح مــن
ظني بالتأخير فقط ،كانت تلك البناية التي
ُ
أسميتها «بناية ماتيلد» ما تــزال ساكنة ّ
في
حتى بعد  16عامًا من انتقالنا منها أنا وأهلي
إلــى شقة في بناية أخــرى .وللحقيقة ،ال يزال
ذاك السكن مستحوذًا ّ
علي حتى اآلن .فكأنني
ُ
طـ ــردت مـنــه فــي ذل ــك الــزمــن ال ـســابــق ،أو كأنه
ٌ
جامع لطفولتي كلها ،فال أتذكر شيئًا منها إال
ومسرحه «بناية ماتيلد» .غالبًا ما أستعيدها
في املنام ،فأجد بيتنا ذاك في طابقها الخامس
ً
أكثر جماال مما كان ومحاطًا بحديقة واسعة،
م ــع أن ــه طـبـعــا مـعـلــق ف ــي ال ـف ـضــاء .وفـيـمــا أنــا
أك ـتــب ف ـصــول «ب ـنــايــة مــاتـيـلــد» كـنــت ال أفـعــل
ّ
شيئًا إال التذكر .طبعًا أولئك الناس الكثيرون
نحو لم نعد نجده في أيامنا
واملختلفون على
ٍ
هذه وال في األيام التي سبقت منذ عام ،1975
ً
ك ــان ــت بـيـنـهــم ال ـب ـن ــات األك ـث ــر ج ـم ــاال م ـمــا لم
يسبق لــولــد مثلي مــن منشأ فقير نسبيًا .ان
ّ
اقترب منهن إلى هذا الحد.
فــوج ـئـ ُـت بــال ـن ـجــاح الـ ــذي الق ـتــه ال ــرواي ــة عند
ص ــدوره ــا ع ــام  ،1983وكـتـبــت عـنـهــا مـقــاالت

بعد أشهر قليلة من نشر الرواية،
صدر في فرنسا كتاب عن «المكان في
الرواية العربية» احتوى نصين من بناية
ماتيلد ،إلى جانب نصوص لتوفيق
الحكيم ،ونجيب محفوظ ،ومحمود
درويش ،وكان هذا مفاجئًا ومفرحًا
كـثـيــرة ،ول ــم يـتــوقــف ذل ــك حـتــى بـعــد إص ــداري
ل ــرواي ــة او اث ـن ـتــن م ــن ب ـعــدهــا ،ل ــدرج ــة أنـنــي
كنت أتذكر أحيانًا طلب الجمهور من محمود
دروي ــش أن يعيد ق ــراءة قصيدته «سـجــل أنا
ع ــرب ــي» .وه ـك ــذا ك ــان ــت ب ـنــايــة مــاتـيـلــد مــاثـلــة
أمامي دومًا كعمل أولي ناجح ،لكن كـ «عقبة»
ّ
للمضي في كتابة الرواية.
في الوقت ذاته
آنــذاك قيل عنها إنها «روايــة مكان» ،وهــذا ما
تخلو منه الــروايــة العربية .وقيل عنها إنها
«رواي ــة تـفــاصـيــل» ،وه ــذا أيـضــا مما اعتبرته
املـقــاالت التي كتبت عنها ،جــديـدًا ،وللحقيقة
أنـنــي لــم أك ــن واع ـيــا لـهــذه أو لـتـلــك .مــا فعلته
ّ
في كتابه الرواية هو اتباع ما كنت بدأته في
كتابة النصوص في جريدة «السفير» حينذاك.
وكنت أعتقد فيما أنا اكتبها أن شيئًا أساسيًا

(هيثم الموسوي)

ينقصني ،وهو عدم قدرتي على أن أنخرط في
بناء الــروايــة العادية واملـعــروف .كنت أرى أن
هــذه نقيصة ،لذلك كنت متلهفًا كثيرًا ملعرفة
ُ
كـيــف ستستقبل ه ــذه ال ــرواي ــة .أذك ــر هـنــا أن
الناشر «دار التنوير» تــردد فــي نشرها بعد
نصيحة من قارئها الــذي قــال لــه :هــذه ليست
رواي ــة .محمد زنابيلي صاحب الــدار قــال لي:
ها إنني أجازف يا حسن أنا وأنت.
اآلن ،ص ــرت بـعـيـدًا ع ـ ّـن «ب ـنــايــة مــات ـي ـلــد» .في
أحيان ،أعود إلى تصفحها فأجد أنني يجب
ُ ٍ
أن أ ْع ـ ِـم ــل قلمي فــي كثير مــن س ـطــورهــا .كما
أن ـنــي طـبـعــا أت ــذك ــر إع ـجــابــي بـبـعــض م ــا ورد
ف ـي ـهــا ف ــي وق ـ ــت ص ـ ــدوره ـ ــا ،خ ـص ــوص ــا حــن
وصفت الحنفية في الحمام اإلفرنجي ،كيف
أنها ُصنعت متعددة الحلقات لتشبه شيئًا
ف ــي أع ـم ــدة ال ـق ــاع ال ـقــدي ـمــة .ظ ـل ـلـ ُـت لـسـنــوات
معجبًا بهذا التشبيه ولكنني انتبهت إلى أن
قراء الرواية ذهبوا إلى اإلعجاب بأشياء أخرى
فيها لــم أكــن حاسبًا لها حسابًا .وه ــذا سوء
تقدير وعدم وضوح ما نكتب في أذهاننا ،وما
زال مستمرًا في كتب الحقة ،حيث أنني أخطئ
دائمًا في تحديد ما قد يقف عنده القراء ،وما
يـهـمـلــونــه .وق ــد صـ ــادف أن ُو ِجـ ـ ْـهـ ـ ُـت ب ـعــدد ال
بأس به ممن استنكروا ،ليس «بناية ماتيلد»
ف ـقــط ،بــل ال ـن ـصــوص ال ـتــي كـنــت نـشــرتـهــا في
جريدة «السفير» .أذكر انني كتبت نصًا أشبه
بقصة قصيرة عنوانه «النساء الصغيرات»،
ً
ي ــدور ح ــول ث ــاث أخ ــوات تخطني قـلـيــا عمر
ال ـص ـب ــا ،ورحـ ـ ـ ُـت أصـ ــف عـيـشـهــن ف ــي بيتهن
الذي لم أدخل إليه أبدًا .كان هذا النص مليئًا
بالتفاصيل .وأذك ــر أن أحــد املثقفني أوقفني
وراح يستنكر تمامًا هذا «الال معنى» .بحسبه
آنــذاك ،وبحسب الكثير من املثقفني والكتاب،
البــد أن يكون للكتابة غــرض أو هــدف .كانت
«ب ـنــايــة مــاتـيـلــد ك ـتــابــة» دخ ـي ـلــة ع ـلــى قــواعــد

الكتابة ومعناها عمومًا .لكن دائمًا تجد قلة
مــن ال ـقــراء ومــن األصــدقــاء واملثقفني يعيدون
لك ذلك الذي لم يصل إلى اآلخرين .أتذكر مما
النص الطويل الذي كتبه
كتب عن الرواية ذلك ُ
وض ــاح ش ــرارة عنها ،ونـشــر الحـقــا فــي كتابه
«املدينة املوقوفة» .وأذكر أنه بعد أشهر قليلة
مــن نشر ال ــرواي ــة ،صــدر فــي فرنسا كـتــاب عن
«امل ـكــان فــي ال ــرواي ــة الـعــربـيــة» اح ـتــوى نصني
من بناية ماتيلد ،إلى جانب نصوص لتوفيق
الحكيم ،ونجيب محفوظ ،ومحمود درويش،
وكان هذا مفاجئًا ومفرحًا.
التصق اسمي بروايتي األولى ،ولكن ليست إال
جانبًا من تكويني ونظرتي إلى ما أرى وإلى
ما عشت ،وهي نظرة مستمرة ّ
في حتى اليوم.
«بناية ماتيلد» انبثاق منها ،وهــي مستمرة
بــدون هذا الكتاب الــذي بات كأنه شعارها أو
عنوانهاُ .أستطيع أن أضع هذا الكتاب في سنة
صــدوره وأقفل عليه .وأقــول دومًا أني ما زلت
متعلقًا بالبناية نفسها ،وليس بالكتاب الذي
ُ
أصدرته عنها .وحني تبدأ البحث عن موضوع
جــديــد لــك تنتقل بــه مــن هــذا املـكــان إلــى مكان
آخر ،وربما الى زمن آخر ،تجد أنك فتحت بابًا
ُ
جــديـدًا فــي نفسك ،ولــن تفلح إن أبقيت الباب
األول مفتوحًا أو مشقوقًا.
في رواياتي التالية ،ال أجد أي صلة مع روايتي
األول ــى ،ال فــي لحظات مــا كنت أكـتــب ،وال في
تــذكــر جـمــل أو أســالـيــب فــي «بـنــايــة مــاتـيـلــد».
ّ
ْ
كأن ينبغي أن تذهب إلى ما تكتبه بكليتك .أن
تصير فيه تمامًا .وهــذا ما يعزلك عن ذاكرتك
ً
األدبـيــة أصــا .فال نعود تستلهم كتابًا كبارًا
قرأتهم ،كما ال تعود تستلهم نفسك .لقد ازددتُ
بـعـدًا ،كتابًا بعد كـتــاب ،عــن «بـنــايــة ماتيلد»،
ُ
فهي كتبت وأنا في عمر وزمن مختلف .أحس
ٌ
أحـيــانــا أنـهــا كـتــاب أح ـ ٍـد س ــواي ،ومــع ذلــك أنا
صاحبه .عندما تكتب ال تكون مدركًا لنفسك،

وال مل ـك ــون ــات ال ـك ـت ــاب ،ولـ ـس ـ َـت ن ــاق ـ َـد نـفـســك.
ُ
لذلك أســأل نفسي أحيانًا :ملــاذا تـحـ ُّـب «بناية
ـرات :ألن فيه ضــوءًا وألوانًا
ماتيلد»؟ .أقــول م ـ ٍ
ً
أكثر مــن كتبي األخ ــرى .أظــن مثال أن روايتي
ٌ
كتاب رمــادي مقارنة بها.
«سنة األتوماتيك»
فــي أح ـيــان أخ ــرى ،أق ــول ألن «بـنــايــة ماتيلد»
مكتوبة برغبات طفل غير مهتم أبدًا بالحكمة.
الشيء غير الجيد ،أنك لكي تفهم عملك تقوم
بتجزئته فتتحدث عن اللغة أو الشخصيات
أو األفكار .بمجرد أن تفعل ذلك يخرج الكتاب
من وحدته .ربما يستطيع ٌ
ناقد أن يفعل ذلك
بطريقة أفضل.
أنا أعجب كثيرًا من كاتب مثل نجيب محفوظ،
كـيــف أن ــه بـقــي ف ــي عــاملــه ال ــواح ــد ،بــاسـتـثـنــاء
روايــات التاريخية األولــى طبعًا ،رغم سنوات
كـتــابـتــه ال ـتــي زادت عــن نـصــف ق ــرن .أن ــا حني
أت ـ ــذك ـ ــر سـ ـ ـن ـ ــوات كـ ـت ــابـ ـت ــي ،وهـ ـ ــي زادت عــن
ُ
الثالثني ،أرى أنني أنا نفسي لم أعد ما كنته
كشخص وليس فقط ككاتب .لذلك أجدني كما
ّ
في «نقل فؤادك» آخر رواياتي ،كأنني أبدأ مما
كان فاتني أن أستدركه في جميع املراحل التي
سبقت.
ً
ُ
قلت إن عيشي طفال في «بناية ماتيلد» أبقى
لــي مــن كتابي عنها ،ولكني فــي م ــرات قليلة
نــادرة أعــود إلــى تصفح الكتاب ،ناقدًا وليس
راغبًا .وما زالت كلما رأيت عمتي التي أقامت
سنوات كثيرة بعدنا في تلك البناية ،أسألها:
يا عمتي ماذا حدث لسامية وألختها عايدة؟
هل تزوجتا؟ وماذا عن أليس األرمنية أتعرفني
ّ
ّ
عـنـهــا ش ـي ـئــا؟ ودائـ ـم ــا أس ـت ـع ـيــدهــن وهـ ــن في
َّ
أعمارهن تلك ،كما كن موصوفات في الرواية.
عمتي تقول إن سكان البناية اختفوا جميعًا،
لــم تعد تعرف أيــن ذهـبــوا ،وهــذا طبعًا يــؤدي
ّ
إلــى مــرارة ما ال ّ
تعوضها إعــادة قراءتهن في
ٍ
الرواية.

