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سياسة
قضية اليوم

جنون آل سعود يطيح «الهبتين»
قرر النظام السعودي أمس ان ُيعلن وقف الهبتين اللتين سبق أن خصصهما لتسليح الجيش اللبناني ،في خطوة مفاجئة
ال بد أن تؤدي إلى تصعيد المواجهة في لبنان ،قبل أسابيع من توقيع باراك اوباما على قانون يفرض عقوبات على
المتعاونين مع حزب الله
حسن عليق
ع ـنــدمــا ق ـ ـ ّـرر ال ــرئ ـي ــس ال ــراح ــل رفـيــق
ال ـح ــري ــري ب ـنــاء ال ــدول ــة وف ــق رؤي ـتــه،
جـعــل الـتـسـ ّـول مــن الـنـظــام الـسـعــودي
مــدرســة .يــرمــي «طــويــل الـعـمــر» فتات
مـ ــوائـ ــده ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـي ـص ـبــح ل ــزام ــا
ع ـل ــى ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ال ـت ـس ـب ـي ــح بـحـمــد
«خ ــادم الـحــرمــن» .اشتغل الحريري،
وورث ـ ـتـ ــه م ــن بـ ـع ــده ،وفـ ــق ال ـس ـيــاســة
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة :اإلس ـ ـك ـ ــات،
ب ــ»ال ـح ـس ـن ــى» ،او بـ ـق ــوة «الـ ـق ــان ــون»
وسـ ـي ــف أمـ ـ ــوال االع ـ ــان ـ ــات وغ ـيــرهــا
مــن الــوســائــل امل ـعــروفــة .ك ــان ممنوعًا
عـلــى اللبنانيني انـتـهــاج أي سياسة
تبني اقـتـصــادًا وطنيًا فيه شــيء من
ّ
ِاملنعة واالقـتــدار ،وتقيهم ذل السؤال.
االقـتـصــاد ال ـحــريـ ّ
ـري مبني عـلــى بيع
األرض لـلـعــائــات ال ـتــي تـسـطــو على
ث ــروات أرض الـجــزيــرة الـعــربـيــة (بيع
ال ـع ـقــارات فــي لـبـنــان ألثــريــاء الخليج
ُيـسـمــى ج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات) ،وعـلــى
ّ
املحملة بالذهب
سقط متاع قوافلها
ُ
ّ
ن ـح ــو امل ـ ـصـ ــارف ال ـغ ــرب ـي ــة (وي ـس ــم ــى
ذلــك تعزيز القطاع املـصــرفــي) ،وعلى
جـ ــذب ب ـع ــض املـ ـه ــووس ــن بــالـجـنــس
واملخدرات (واسم ذلك سياحة).
حـمــايــة ه ــذه الـسـيــاســة اقـتـضــت بناء
ج ـيــش تـمـنــع ال ـحــريــريــة ع ــن ج ـنــوده
وضباطه العيش الكريم ،ألن اإلنفاق
عليهم غـيــر م ـجـ ٍـد وغ ـيــر مــربــح ،وفــق
أدبـ ـي ــات وزيـ ــر م ــال ال ـح ــري ــري ــة ،ف ــؤاد
ال ـس ـن ـيــورة .أم ــا تسليح الـجـيــش ،فال
ي ـتــم م ــن م ــال الـلـب ـنــان ـيــن .االق ـت ـصــاد
ال ـح ــري ـ ّ
ـري م ـب ـنـ ّـي ل ــدول ــة مـتـخـ َّـيـلــة ،ال
حــروب فيها ،وال عدو على حدودها،
وال أخـطــار تـتـهــددهــا ،وال حــامــي لها
إال سيد آل سعود .كما أن االستثمار
في تسليح جيش قوي َّ ،يحرم النظام
ال ـس ـي ــاس ــي مـ ـ ـ ــوارد ي ـف ــض ــل إن ـفــاق ـهــا
كــرشــى لـتــأبـيــد بـقــائــه مـتـسـلـطــا على
رقاب الناس .لم ُيسمح للجيش سوى
بالحصول على ما ّ
يقرره األميركيون:
أس ـل ـحــة خ ـف ـي ـفــة ،وآلـ ـي ــات مستعملة

ّ
تتذرع الرياض بموقف حزب الله الذي ُأ ّ
قرت الهبتان بحجة» محاصرته» (هيثم الموسوي)

حتى باتت متهالكة ،وبرامج تدريب
ّ
مـ ـحـ ـص ــورة .ك ــل ت ـط ــل ــع إلـ ــى م ـص ــادر
َ
أخ ـ ــرى لـلـتـسـلـيــح ُيـ ــواجـ ــه بــالـتـهــديــد
ب ـق ـطــع امل ـع ــون ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـت ــي ال
تكفي لتجهيز م ـفــارز شــرطــة فـ ّـعــالــة.
كمن ُيمنع عنه الطعام ،إال بما يكفي
إلبـ ـق ــائ ــه ع ـل ــى ق ـي ــد الـ ـحـ ـي ــاة ب ـحــدهــا
األدنى ،ثم ُي ّ
هدده من يحقنه بالقليل،
ب ـق ـطــع مـ ـص ــدر ع ـي ـشــه إذا م ــا ح ــاول
الحصول على ما يسد رمقه من مكان
آخر .قبل أقل من عامني ،استفاق ملك
س ـعــودي ،ب ــإذن أمـيــركــي طبعًا ،وقـ ّـرر
زيـ ـ ــادة م ـن ـســوب م ــا ي ـت ـل ـقــاه الـجـيــش
ال ـل ـب ـن ــان ــي مـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــدات« .ع ــاش ــت
امل ـل ـكــة ال ـعــرب ـيــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة» ،قــالـهــا
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،ق ــائ ــد الـجـيــش
الـســابــق ،ميشال سليمان؛ آل سعود
ق ــرروا منح فرنسا  3مـلـيــارات دوالر،
ّ
مكافأة لها على دورهــا املتصلب في
س ــوري ــا ،وفـ ــي املـ ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة

اإليــرانـيــة .وبـهــذه املـلـيــاراتُ ،
سيرسل
لـ ـن ــا الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــون أسـ ـلـ ـح ــة ان ـت ـق ـت ـهــا
إســرائـيــلُ .د ّبـجــت املــدائــح للملك الــذي
ق ـي ــل إن ـ ــه أص ـ ـ ــاب ع ـص ــاف ـي ــر ع ــدي ــدة،
ع ـلــى رأس ـه ــا ت ـعــزيــز دور ن ـظــامــه في
لبنان ،و»سحب الذرائع» من املنادين
بـ ــال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى سـ ـ ـ ــاح امل ـ ـقـ ــاومـ ــة.

األميركيون أبلغوا
قهوجي انهم
ّ
سيسلمون الطائرات
حتى لو امتنعت
السعودية عن الدفع

ثـ ــم ،ول ـت ـعــزيــز الـ ـق ــدرة ع ـلــى مـكــافـحــة
اإلره ــاب ،زار الرئيس سعد الحريري
ً
لبنان ،حامال في جيبه مليار دوالر،
ه ـبــة شـخـصـيــة م ــن امل ـل ــك ال ـس ـعــودي
عـبــدالـلــه بــن عـبــدالـعــزيــز .هـنــا أيـضــا،
انهالت على «مملكة الخير» قصائد
ل ــم يـقـلـهــا املـتـنـبــي ف ــي سـيــف ال ــدول ــة.
مات امللك ،فطالب أبناؤه بمال أبيهم،
ومنه املليار الــذي ّقيل سابقًا إنــه في
جيب الحريري .توقف إنفاق «الهبة».
بـ ـ ــدأ ح ـ ـكـ ــام نـ ـج ــد ال ـ ـجـ ــدد ع ــدوانـ ـه ــم
على الـيـمــن ،مفتتحني عهد الجنون.
يـ ــريـ ــدون ت ــدم ـي ــر ال ـي ـم ــن وقـ ـت ــل أه ـلــه
بصمت .تمامًا كما احتلوا البحرين.
وقتلوا املعتمرين برافعات الفساد في
الحرم املكي واغتالوا الحجاج بسوء
إدارت ـه ــم فــي ِم ـنــى .وارت ـك ـبــوا مـجــزرة
إعدام بحق من قالوا إنهم إرهابيون.
ُ
ويـمـنــع عـلــى أي ك ــان االع ـت ــراض ولــو
همسًا .وفيما هم يخفضون إنفاقهم

ال ـعــام بـعــدمــا ت ــذوق ــوا طـعــم خفضهم
أسعار النفط ،ولتمويل حربيهم على
الـيـمــن وس ــوري ــا ،قـ ـ ّـرروا نـقــل الجنون
إل ــى لـبـنــان .هـ ـ ّـددوا بـطــرد اللبنانيني
ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي أرض ال ـج ــزي ــرة
العربية ،ثم «أهــدوا» الحريري إعالنًا
َ
بوقف العمل بهبتي تسليح الجيش.
يتذرعون بموقف حزب الله املعارض
لعدوانهم على اليمن وسوريا ،لوقف
تسليح الجيش ،بعدما ّ
صوروا سابقًا
الهبتني كحجر الــزاويــة فــي سياسية
محاصرة الحزب.
رج ــال االع ـم ــال ال ــذي ــن يـعـتــاشــون من
مشاريع آل سعود في الحجاز ونجد
واإلح ـ ـ ـسـ ـ ــاء ي ـه ـم ـس ــون بـ ـ ــأن ال ـن ـظ ــام
الحاكم ال يدفع لهم بدل اعمالهم منذ
أش ـهــر .املـمـلـكــة إذًا ال تــريــد ان تنفق،
ألس ـب ــاب خــاصــة بـسـيــاسـتـهــا املــالـيــة
الـ ـج ــدي ــدة .ل ـكــن إع ــان ـه ــا أمـ ــس وقــف
تنفيذ الهبتني ليس ق ــرارًا مــالـيــا ،بل
قــرار سياسي بتصعيد املواجهة في
ل ـب ـنــان .وفـيـمــا لـجــأ رئ ـيــس الـحـكــومــة
تمام ســام والـحــريــري إلــى استجداء
السعوديني العودة عما فعلوه ،انتقد
حزب الله هذا االداء ،متهمًا آل سعود،
ف ــي ب ـي ــان ش ــدي ــد ال ـل ـه ـج ــة ،ب ــال ـت ــذرع
ب ـم ــوق ـف ــه مـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــدوان ع ـل ــى ال ـي ـمــن
وســوريــا والـبـحــريــن ،إلخ ـفــاء قــرارهــم
املبني على أسباب تقشفية.
ّ
وزي ــر الــداخ ـل ـيــة ن ـهــاد امل ـش ـنــوق بــشــر
ال ـل ـب ـنــان ـيــن ب ـم ــا ه ــو «أعـ ـ ـظ ـ ــم» .وم ــا
ه ــو أع ـظ ــم ،بـحـســب أك ـثــر م ــن مـصــدر
سياسي ،يندرج تحت عنوانني :طرد
مــا امـكــن مــن اللبنانيني مــن الخليج،
وس ـح ــب ودي ـع ــة م ــن م ـص ــرف لـبـنــان،
موجودة منذ العام  ،2006قيمتها 800
م ـل ـيــون دوالر .وب ـح ـســب مـصــرفـيــن،
فـ ــإن س ـح ــب هـ ــذه ال ــوديـ ـع ــة ،ال يــؤثــر
ب ــذات ــه عـلــى ال ــوض ــع ال ـن ـقــدي لـلـبـنــان.
لـكـنــه يـهــز الـثـقــة بــاالس ـت ـقــرارّ .
شبهه
اح ــد امل ـصــرف ـيــن ب ــدخ ــول سـ ــارق إلــى
ً
م ـصــرف ،حــامــا مـســدســا يـطـلــق املــاء
ب ــدل ال ــرص ــاص .ف ــإذا ع ــرف العاملون
ف ــي املـ ـص ــرف انـ ــه م ـس ــدس م ــائ ــي ،لن

تقرير

العودة إلى المطامر :تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بالقوة؟
هديل فرفور
منذ أيــامّ ،
وجهت شركة «سوكلني»،
ك ـتــابــا الـ ــى م ـحــافــظ مــدي ـنــة ب ـيــروت
ُ
القاضي زيــاد شبيب تعلمه فيه أن
الشركة ستتوقف عن جمع النفايات
ف ــي  24ش ـبــاط م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري،
«بسبب عدم وجود مساحة لتخزين
الـنـفــايــات بـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ» .يقول
امل ـ ـنـ ـ ّـسـ ــق الـ ـ ـع ـ ــام لـ ــائ ـ ـتـ ــاف امل ــدن ــي
ّ
الـ ــرافـ ــض ل ـل ـخ ــط ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة رج ــا
نجيم إن هــذا األم ــر ليس صحيحًا،
«ال تـ ــزال ه ـن ــاك م ـســاحــة ف ــي الـجـهــة
الجنوبية ،حيث يستطيعون جمع
الـ ـنـ ـف ــاي ــات وت ـك ــدي ـس ـه ــا ع ـل ــى شـكــل
هــرمــي بعد تغيير طــريــق الــدخــول»،
معتبرًا أنها «وسيلة ضغط من أجل

تحقيق مصالح الشركة».
فــي ه ــذا ال ــوق ــت ،أع ــاد وزي ــر الــزراعــة
أك ــرم شـهـ ّـيــب «أم ــان ــة» الـنـفــايــات الــى
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـح ـس ــب إع ــان ــه
أمس .جاء بالتزامن مع بيان مجلس
اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــاء واإلع ـ ـ ـم ـ ـ ــار ع ـ ــن «اع ـ ـ ـتـ ـ ــذار»
ش ــرك ــة «ش ـي ـن ــوك» ال ـبــري ـ ُطــان ـيــة عن
ّ
ع ــدم تمكنها مــن تـقــديــم املـسـتـنــدات
ُ
املطلوبة التي تثبت موافقة الجهات
ال ــروس ـي ــة الــرس ـم ـيــة ع ـلــى اسـتـقـبــال
النفايات ،ضمن املهلة املـحــددة لها،
والتي انتهت عند الساعة العاشرة
من قبل ظهر أمس .وقال املجلس إنه
«سيتخذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة،
وال سـ ّـي ـمــا لـجـهــة إبـ ــاغ ال ـشــركــة أن
املــواف ـقــة املـبــدئـيــة الغ ـيــة وم ـص ــادرة
ال ـك ـف ــال ــة امل ـص ــرف ـي ــة الـ ـت ــي قـ ّـدم ـت ـهــا

ال ـشــركــة لـضـمــان تـقــديــم املـسـتـنــدات
املطلوبة» ،والبالغة قيمتها مليونني
ونصف مليون دوالر.
ف ـع ـل ـيــا ،ل ــم ُي ـع ـل ــن ع ــن ش ـ ــيء ج ــدي ــد،
فسقوط خيار الترحيل كــان محتمًا،
واعتذار شهيب كان يجب أن يحصل
منذ زمن بعيد ،إال أن األنظار ستكون
مـتـجـهــة ال ـي ــوم ال ــى اج ـت ـمــاع اللجنة
ال ــوزاري ــة ال ـتــي سـتـطــرح ال ـع ــودة الــى
خيار املطامر واملحارق.
رئـيــس الحكومة تـمــام ســام استبق
اجـ ـتـ ـم ــاع هـ ـ ــذه الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ،ودع ـ ـ ــا إل ــى
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ب ــاعـ ـتـ ـم ــاد امل ـط ــام ــر
«وتعيني جلسة إلق ــرار األمــاكــن التي
ت ـق ـتــرح ـهــا ال ـل ـج ـن ــة» .إال أن م ـصــادر
وزاري ـ ـ ـ ــة ق ــال ــت إن ـ ــه «ال ي ــوج ــد قـ ــرار
ّ
ي ـت ـعــلــق بــال ـبــديــل ب ـع ــد ،وإن ال ــوزي ــر

ّ
شهيب أعـلــن انسحابه خــال جلسة
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،أول مــن أم ــس ،ولــم
ت ـنــاقــش ال ـب ــدائ ــل أو ت ـحــديــد الـجـهــة
ّ
شهيب» .هل
التي ستأخذ املهمة عن
سيسترد وزير البيئة محمد املشنوق
امللف؟ تستبعد املصادر نفسها هذا
األمر .حاولت «األخبار» ُالتواصل مع
الــوزيــر املـشـنــوق ،لكنها أخ ـبــرت بأن
«الوزير ّ ملتزم الصمت وعدم التعليق
على ملف النفايات».
ُ
تثير مصادر متابعة للملف احتمال
تـكـلـيــف وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة وال ـب ـلــديــات
نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق م ـه ـمــة ت ـن ـف ـيــذ خـطــة
شهيب ،التي ّ
أقرها مجلس الوزراء في
ق ــراره رقــم  1ال ـصــادر فــي .2015/9/9
وتعتبر هذه املصادر أن تكليف وزير
الداخلية والبلديات ينطوي على بعد

أم ـنــي ،وال سيما بـعــد مطالبة وزراء
ف ــي جـلـســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء األخ ـيــرة
«بتكليف القوى الزمنية والعسكرية
تنفيذ مقررات مجلس الــوزراء» ،وهو
ما يشي بإمكانية اللجوء الــى فرض
ّ
بالقوة.
املطامر
ّ
«نحن مستعدون للموت أمــام مطمر
الـنــاعـمــة عــوضــا عــن أن ن ـمــوت ببطء
داخـ ــل م ـن ــازل ـنــا» ،ي ـقــول ال ـنــاشــط في
ح ـم ـلــة إقـ ـف ــال م ـط ـمــر ال ـن ــاع ـم ــة ول ـيــد
ّ
عياش ،ردًا على إمكان إقدام الحكومة
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـع ــان ــة ب ــالـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة
والجيش .من جهته ،يقول الناشط في
حملة «عـكــار منا مزبلة» أمــن رجــب،
إن موقف الحملة واضح تجاه رفض
ف ـتــح امل ـط ـمــر ف ــي سـ ـ ــرار ،م ـع ـل ـنــا ،كما
حملة إقفال مطمر الناعمة ،استعداد
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جعجع :الرئيس حتمًا قبل نيسان
يستجيبوا لـلـســارق .امــا إذا توهموا
ان املـ ـس ــدس ح ـق ـي ـقــي ،فـسـيـمـنـحــونــه
ف ــرص ــة ن ـهــب م ــا ف ــي ح ــوزت ـه ــم .كــذلــك
االم ـ ــر بــالـنـسـبــة لـلـتـسـلـيــح .ال ـخــاســر
ه ــو فــرن ـســا ،ال ل ـب ـنــان ،الـ ــذي ل ــم يكن
سـ ـيـ ـحـ ـص ــل مـ ـ ــن «ال ـ ـه ـ ـب ـ ــة» ع ـ ـلـ ــى مــا
يـنـقــل جـيـشــه إل ــى مـسـتــوى الـجـيــوش
ال ـحــدي ـثــة وال ـق ــوي ــة .ام ــا ه ـبــة امل ـل ـيــار،
فـلــن يضيع منها ش ــيء هــي االخ ــرى.
األمـ ـي ــركـ ـي ــون أب ـل ـغ ــوا ق ــائ ــد ال ـج ـيــش
العماد جان قهوجي انهم سيزودون
املؤسسة العسكرية بالطائرات التي
كــان سيدفع ثمنها ورثــة عبدالله بن
عبدالعزيز .هــم حريصون على دوام
احتالل موقع املـ ّ
ـورد الوحيد للجيش
الـلـبـنــانــيُ ،
وي ـف ـش ـلــون ،عـبــر ادوات ـه ــم
في لبنان ،أي محاولة للحصول على
أسلحة اخرى ،كعرض الهبة الروسية
ع ــام  ،2008وال ـع ــرض امل ـت ـكــرر للهبة
اإليرانية.
االم ـ ــر إذا يـقـتـصــر ع ـلــى ال ـس ـيــاس ـيــة.
ج ـن ــون آل س ـع ــود يـظـهــر ف ــي مـســائــل
أخـ ــرى .تـ ـ ّ
ـروج ق ـنــاة الـعــربـيــة لشريط
«وثائقي» عن االمني العام لحزب الله
الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه ،وتـصـفــه في
اإلعالن بأنه أشهر املنشقني عن حركة
أم ــل ،ف ــي م ـحــاولــة ل ـل ـتــذاكــي ،والـلـعــب
على وتر ثنائية الحزب والحركة.
ال ش ــك ف ــي أن ث ـمــة مـسـتـفـيـدًا وح ـي ـدًا
مـمــا ق ــام بــه آل س ـعــود ،مـنــذ إعــانـهــم
ع ــن ال ـه ـب ـتــن ح ـتــى يـ ــوم ام ـ ــس ،وهــو
السمسار الــذي قبض عمولة كبيرة،
لـ ـل ــوس ــاط ــة بـ ــن ب ـ ـيـ ــروت والـ ــريـ ــاض
وباريس ،وهي عمولة بمئات ماليني
الـ ـ ـ ــدوالرات .وم ـمــا جـ ــرى ،ثـمــة خــاســر
رئيسي .إنــه الرئيس سعد الحريري
ً
الذي أتى قبل عام حامال مليار دوالر،
ثـ ــم ُسـ ـح ــب م ـن ــه فـ ــي ط ــري ــق الـ ـع ــودة
إل ــى ب ـيــروت قـبــل أي ــام مـمـنـيــا النفس
بــال ـح ـصــول ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة،
ع ـب ــر إي ـ ـصـ ــال م ــرش ـح ــه إلـ ـ ــى رئ ــاس ــة
الجمهورية .هجوم آل سعود ،بإجماع
القوى السياسية أمس ،يضيف املزيد
مــن التعقيد على القضايا الخالفية
في لبنان ،ويبعد املرشحني عن قصر
ب ـع ـبــدا .وبــال ـتــالــي ،ي ـح ـ ّـول ال ـحــريــري
إلــى واحــد من سياسيي فريقه الذين
يكتفون بــاإلكـثــار مــن ال ـكــام ال ــذي ال
وزن له .اما إذا قـ ّـرر النظام السعودي
رف ــع جــرعــة الـجـنــون ،والـلـعــب بــاالمــن
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ف ـلــن ي ـك ــون إال ك ـمــن ق ـ ّـرر
إطالق النار في رأس مشروعه.

رسائل عديدة أراد رئيس
حزب القوات اللبنانية إمرارها
إلى الحلفاء واألخصام والرأي
العام .عوضًا عن مؤتمر
صحافي ،اختار جعجع
استقبال عدد من الصحافيين
لتأكيد «ديمومة» العالقة
مع تيار المستقبل ،وفي
الوقت نفسه «أزلية» الحلف
مع النائب ميشال عون.
يؤمن «الحكيم» بأمرين:
سقوط بشار األسد وانتخاب
رئيس للجمهورية في مهلة
شهرين
ليا القزي
 18شـبــاط  ،2015سمير جعجع ُيـغـ ّـرد
مـعــايـدًا الـنــائــب مـيـشــال ع ــون« :أتـمـ ّـنــى
ق ـبــل عـيــد م ـي ــادك امل ـق ـبــل أن ن ـكــون قد
أتممنا اتفاقنا الكامل ،وكــل عام وأنت
ّ
فوقع
بخير» .صدقت تمنيات جعجعّ ،
غ ــري ـم ــا ال ـ ـحـ ــرب األهـ ـلـ ـي ــة ورق ـ ــة ن ـيــات
ُتوجت بتبني ترشيح عون من معراب
فــي كــانــون الـثــانــي املــاضــي 19 .شباط
 ،2016س ـم ـي ــر ج ـع ـج ــع ي ـك ـش ــف أمـ ــام
ضيوفه مــن الصحافيني عــن تـطــورات
ط ـ ــرأت ع ـلــى امل ـل ــف ال ــرئ ــاس ــي« ،ح ـ ّـده ــا
األقـصــى لتعطي نتيجتها هــو نيسان
املقبل» .يرفض أن يكشف ماهية هذه
التطورات .هل ُ
سينتخب رئيس جديد؟
«انـ ـش ــالـ ـل ــه .ن ـح ــن العـ ـب ــون أس ــاس ـي ــون
وسنعمل من أجل ذلك .لم يعد بإمكاننا
أن ُن ـك ـمــل ه ـك ــذا ل ـش ـهــريــن إضــاف ـيــن»،
ي ـج ـيــب ج ـع ـجــع ب ـث ـق ــة .يـ ـب ــدو حــاسـمــا
وهو يقول ّإنه «في رئاسة الجمهورية،
مــن غـيــر ال ـ ــوارد أن ي ـكــون ه ـنــاك خـيــار
ث ــال ــث» ،م ـعــارضــا بــذلــك ك ــام الــرئـيــس
سعد الحريري في  14شباط حني قال
إن من املمكن أن يكون هناك مرشحون
آخرون .قيل الكثير عن أن هدف جعجع
ّ
من ترشيح عــون هو «وراث ــة» جــزء من
الشارع املسيحي ،أما بالنسبة إليه فقد
«قـمــت بــالـخـطــوة الـتــي أراه ــا مناسبة.
وأي حدا بيتصرف صح ،الله بجازيه»،
يضيف ممازحًا.
ت ـم ـثــال س ـ ّـي ــدة حــري ـصــا ي ـب ــدو م ــن تلك
التلة «االستراتيجية» باسطًا يديه أمام
ّ
خليج جونية الهادئ .على طول الطريق
املؤدي إلى مقر حزب القوات اللبنانية،
ال تـتـكــدس الـنـفــايــات فــي ال ـش ــوارع وال

روائ ــح كــريـهــة ،بــل غــابــات مــن األشـجــار
تـ ـحـ ـج ــب صـ ـخ ــب املـ ــدي ـ ـنـ ــة وال ـ ـع ـ ـمـ ــران
ال ـع ـش ــوائ ــي ،وال ـس ـب ــب ه ــو أن «ب ـلــديــة
ّ
غوسطا اتخذت التدابير الالزمة» ،على
حد قول جعجع «املحسود» على الهواء
ّ
النظيف الذي يتنشقه.
«الـ ـ ـقـ ـ ـلـ ـ ـع ـ ــة املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» املـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــورة
ب ــاإلج ــراءات األمـنـيــة امل ـت ـشــددة ،غـ ّـيــرت
عادتها :مهمة التفتيش أوكلت ،حصرًا،
إلى عناصر القوى األمنية عند الحاجز
«األم ـنــي» األول .عند الحاجز القواتي
ال ـث ــان ــي ،يـكـتـفــي ال ـش ـبــاب بــال ـتــأكــد من
ه ــوي ــة ال ـض ـي ــف ،وال ـ ــ«أه ـ ــا وسـ ـه ــا»،
باللغة الفرنسية .ال ينتهي «املـشــوار»
الحد ،كما درجت العادة .هذه
عند هذا
ّ
ّ
املرة ،لم تكن املركبات القواتية حاضرة
لـنـقــل ال ـ ــزوار ول ــم ت ـتـ َـل عـلـيـهــم «الئـحــة
املـ ـمـ ـن ــوع ــات» ،ف ـق ــد ُسـ ـم ــح ل ـل ـس ـي ــارات
ـوال ص ــوب
بـ ــاخ ـ ـتـ ــراق ال ـ ـحـ ــاجـ ــز ،وص ـ ـ ـ ـ ً
«مـنــزل سـتــريــدا وسمير جـعـجــع» .هذا
هو املكان نفسه ،الــذي شهد قبل قرابة
الشهر «معجزة» استقبال ميشال عون
مرشحًا لرئاسة الجمهورية.
«تـسـيـطــر» مـســؤولــة مـكـتــب «الـحـكـيــم»
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة أنـ ـط ــوانـ ـي ــت ج ـع ـج ــع عـلــى
الـهــواتــف وحقائب الـنـســاء ،فتحجزها

في مكتبها حتى انتهاء اللقاء .األرزة
الـقــواتـيــة ودائــرتـهــا الـحـمــراء تحرسان
مدخل القاعة ،هناك سيقف «الحكيم»
لـ ـيـ ـلـ ـتـ ـق ــط الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة مــع
ال ـص ـحــاف ـيــن ال ــذي ــن اس ـت ـضــاف ـهــم يــوم
أم ـ ــس .ع ـل ــى ي ـس ــار املـ ــدخـ ــل« ،ف ــرش ــت»
طــاول ـتــان لــأكــل «ال ـق ــاط ــع» املخصص

التطورات الميدانية
هي لصالح روسيا وإيران
لكن سيطرأ ما يوقف
تقدمهم
ُ
فضله
لـلـصــائـمــن ،هــو الـ
طـعــام ال ــذيّ ي ّ
جعجع «ألن ــه ص ـحـ ّـي .تـمــا نــربــح ربنا
جـ ـمـ ـيـ ـل ــة» .سـ ـ ّـيـ ــد مـ ـ ـع ـ ــراب ال يـ ـص ــوم،
ف ـقــد اع ـت ــاد م ـنــذ أن ك ــان ف ــي ال ــزن ــزان ــة
«تـنــاول الطعام ما بني الحادية عشرة
َ
الشوك
والنصف والظهر» .ترن أصوات
(هيثم الموسوي)

والصحون ،قبل أن «تجتاح» أنطوانيت
منشدة للقدس!
املكان
ً
«الـجـمـهــوريــة الـقــويــة» وعلمها يزينان
حــائــط قــاعــة االج ـت ـمــاعــات ال ـتــي يطغى
عـلـيـهــا ال ـل ــون األب ـي ــض :غ ـطــاء الـطــاولــة
املستطيلة ،غـطــاء الـكــراســي ،األوراق…
وحــدهــا كــرســي جـعـجــع رم ــادي ــة .يأخذ
الصحافيون واإلعالميون «األصــدقــاء»
م ــوق ـع ـه ــم ح ـ ـ ــول الـ ـ ـط ـ ــاول ـ ــة ،ت ـح ـض ـي ـرًا
الن ـطــاق الـجـلـســة اإلعــام ـيــة .هــي جــزء
مـ ــن اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـ ـعـ ــراب اإلع ــام ـي ــة
الجديدة ،فبعد «دردشـتــن» مع النائب
أن ـطــوان زه ــرا ،اخ ـتــار جعجع أن يكون
هو «املصدر» هذه ا ّملــرة ،ليوضح نقاطًا
عدة ،بدءًا من رئاسة الجمهورية ،مرورًا
ـوال إل ــى نظرته
ب ــ«ه ـفــوة» ال ـب ـيــال ،وصـ ـ ً
للتطورات اإلقليمية والــوضــع امليداني
في سوريا.
«يا ذوات» ،يدخل جعجع القاعة ُمرحبًا.
قبل الـبــدء« ،قـهــوة بــا كافيني .مــع إنو
مـنـيــح أوقـ ـ ـ ــات» .االرتـ ـي ــاح ظ ــاه ــر على
مــامــح رئـيــس حــزب ال ـقــوات اللبنانية
مسلة تحت باطو» .رئيس
الذي «ما في ّ
«أكـ ـث ــر األح ـ ـ ــزاب ال ـع ــاب ــرة ل ـل ـطــوائــف»،
عـلــى ذم ــة آخ ــر اسـتـطــاع ل ـلــرأي أعـ ّـدتــه
رك ــز فــي خـطــابــه عـلــى ثــاث
«ال ـق ــوات»ّ ،
نقاط :التحالف مع تيار املستقبل ،عدم
العودة إلــى زمــن االصطفاف الطائفي،
وال ـح ـلــف م ــع ع ــون ال ت ــراج ــع ع ـنــه .في
ال ـن ـهــايــة« :ال ـب ـي ــت يـلـلــي م ــا ف ــي حكيم
بيخرب» ،يقول باسمًا.
«عجقة» الصحافيني أمــس وتنافسهم
ل ـطــرح األس ـئ ـلــة ،وأح ـيــانــا اإلج ــاب ــة عن
أسئلة بعضهم البعض من باب املزايدة
ع ـلــى امل ـض ـيــف ،دف ـع ــت م ـس ــؤول جـهــاز
الـتــواصــل واإلع ــام ملحم ريــاشــي إلــى
لعب دور رئـيــس مجلس ال ـنــواب نبيه
ب ــري« :بــال ـن ـظــام إذا ب ـت ــري ــدوا» ،قامعًا
األح ـ ــادي ـ ــث ال ـجــان ـب ـيــة ق ـب ــل أن يـتــابــع
«شخبطته».
ابـ ــن بـ ـش ـ ّـري «ال ـح ـل ــوة والـ ـت ــي أزوره ـ ــا
مــن وقــت إلــى آخ ــر» ،ال يــزال ُيـصـ ّـر على
اس ـت ـخــدام ع ـب ــارة «الـ ـث ــورة ال ـســوريــة».
بالنسبة إليه ،ال يبدو أن القوات العربية
س ـت ــدخ ــل إل ـ ــى سـ ــوريـ ــا «ف ــال ـس ـع ــودي ــة
ت ـش ـت ــرط م ـ ـ ـ ــؤازرة ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
األميركية وأشك بأن يقبل باراك أوباما
بذلك» .األمــور لن تتبدل «قبل انتخاب
رئ ـيــس جــديــد فــي أم ـيــركــا» .ول ـكــن« ،ال
ي ـفــرحــن فـ ـ ِـرح ،ل ــن يـبـقــى ب ـشــار األس ــد»
ّ
رئيسًا .صحيح أن التطورات امليدانية
ّ
«هي لصالح روسيا وإيران ولكن هناك
مد وجزر ،سيطرأ أمر يوقف تقدمهم».
ّ
الحرب الكونية في سوريا ،كما يصفها
جعجع ،لن «تــؤدي إلى حل الجيش أو
ّ
اإلدارات .التغيير سيكون على مستوى
الفئتني األولى والثانية» في النظام.

تقرير

اللعب بنار السعديات؟
آمال خليل
الحملة للمواجهة املباشرة ،ومشيرًا
الـ ــى أن األه ــال ــي «مـ ــا خـلـصــت عـنــدن
ال ـق ـصــة ومـسـتـعــديــن ل ـكــل اح ـت ـمــاالت
املواجهة».
على صعيد الحمالت ،ال تنوي «طلعت
ري ـح ـت ـكــم» ال ــدع ــوة ال ــى ت ـحــركــات في
الشارع اآلن .يقول الناشط في الحملة
علي سليم «إن األسـبــاب التي دفعت
الـنــاس لتتحرك فــي السابق انتفت...
لذلك تتطلع الحملة لتنفيذ تحركات
م ـبــاشــرة تــزعــج الـسـلـطــة وال تحتاج
الــى مـشــاركــة ح ـشــود» .األم ــر مختلف
بالنسبة إلــى حملة «بــدنــا نحاسب»
التي لم «تعتزل» الشارع .يرى الناشط
في الحملة علي حمود أن زخم الشارع
سـيــرتـفــع «ب ـعــدمــا فـضـحـنــا وعـطـلـنــا
ص ـف ـقــة ال ـت ــرح ـي ــل امل ـل ـي ـئــة بــال ـتــزويــر

والعمالة والـفـســاد» .وعــن املوقف من
إعــادة فتح املطامر واعتماد املحارق،
ّ
يذكر حمود بالحلول البيئية املقدمة،
مطالبًا بتحقيقها في صفقة «خالية
م ــن ال ـف ـس ــاد وامل ـح ــاص ـص ــة املــذهـبـيــة
الطائفية» ،ومعلنًا أن الحملة «جاهزة
دائمًا ملواجهة فساد السلطة» .وكانت
ال ـح ـم ـل ــة قـ ــد تـ ـق ـ ّـدم ــت ب ـش ـك ــوى أمـ ــام
النيابة العامة التمييزية ضـ ّـد شركة
ّ
تتحرك النيابة العامة
«شينوك» ،فهل
التمييزية ،وخصوصًا بعد املطالبات
بمحاسبة تزوير الشركة والتي ّ
تعد
إخ ـب ــارًا؟ وف ــي ات ـصــال مــع «األخ ـب ــار»،
يقول املدعي العام التمييزي القاضي
سمير ُحمود إنه بصدد االطالع على
امللف امل ّ
قدم من قبل الحملة «بانتظار
ّ
دراسته وبته».

املشهد ذاته ،الذي وقع في تموز املاضي في ساحل
السعديات ،تكرر أمس .انتشار مسلحني وتبادل إلطالق
النار وإطالق قذائف ال يمكن تحديد مصادرها بدقة،
لكنها في اإلطار العام ،اشتباكات بني عناصر محسوبني
على تيار املستقبل ،وآخرين محسوبني على سرايا
املقاومة .أما عن شرارته ،فقد تردد أن عناصر املستقبل
اعتدوا على مسؤول السرايا في املنطقة ،ما استدعى
من عناصرها التدخل للثأر له .اشتباك كثيف ألكثر من
ساعة ،لم تحدد نتائجه من أضرار بشرية ومادية .تطويق
الجيش اللبناني ملكان االشتباك ،وقطعه األوتوستراد من
بيروت وإليها أديا إلى توقف االشتباكات وانسحاب
املسلحني.
لكن النار ال تزال تحت الرماد منذ ثمانية أشهر عندما

اندلع اشتباك مماثل بني الطرفني ،وتحديدًا بني شبان
من آل األسعد من أقرباء مختار عرب السعديات رفعت
األسعد املحسوب على «املستقبل» ،وآخرين من املقيمني
في املجمعات السكنية املنتشرة في السعديات لناحية
أوتوستراد صيدا ـ بيروت ،واملنضوين في صفوف
السرايا .االشتباك األشهر الذي وقع في أيلول عام
 ،2012احتاج إلى أشهر عدة من االتصاالت والجوالت
من قادة حزب الله والحزب التقدمي االشتراكي وتيار
املستقبل في جبل لبنان أثمرت مصالحات .لكن تبني
أنها شكلية ،فـ»القلوب املليانة» أنتجت إشكاالت عابرة،
إلى أن انفجرت مجددًا في تموز الفائت بسبب افتتاح
مصلى داخل مجمع سكني يقطنه كثر من مناصري
السرايا .القيادات تحركت مجددًا لتنتج تهدئة للنفوس
ً
لم تستمر طويال ،وال سيما بوجود الكثير من ممتهني
التحريض.
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سياسة
في الواجهة

حين تخسر اإليمان
عامر محسن
ّ
كل مــرة ّ
ّ
عربي يده فيها الى الغرب أو إسرائيل ،أو صار موظفًا
مد
في
ٍ
لــدى وكــاء أميركا وأنظمتها ومنظماتها ،أو «عبر» الــى الضفة األخــرى
ّ
التحول
(كما ٌ حصل مع نخب يسارية في التسعينيات) ،كان في قلب هذا
ّ
منطوقة لدى الفاعل ـ على املستوى الفردي والجماعي ـ بأنه
قناعة غير
ً
ٍّ
غرض
وبني
ناحية،
من
مادي
وغير
وجداني
شيء
بني
»
«مقايضة
يجري
ٍ
ٍ
مــا :الـ ّـرفــاه وامل ــال الـ ّـسـهــل« ،أن نصير كسنغافورة ودب ــي» ،أو ،حـتــى ،أن
تـقـتـ ّـص مــن ع ـ ّ
ـدوك الــداخـلــي وأن يـحـســم ال ـغــرب عـنــك ـ ـ بـضــربـ ٍـة واح ــدة ـ
الحرب واملعركة.
هذه املقايضة ،وشعور خيانة الذات الذي تنطوي عليه ،هو ما يغطيه من ّ
يروج
لها عبر اإلغــراء املــادي (كما فعل السادات مع الجمهور والنخب أيام كامب
دايفيد) أو التبريرات عن «الضرورة» و»املصلحة» (مع أمثلة من التراث الديني
إن اقتضى األم ــر) ،أو االستثمار فــي الحقد ضــد الـعــدو القريب ،والتنظير
لـ»التحالف مع الشيطان» والتذاكي في السياسة وما الى ذلك من ألعاب اللغة.
إن شئنا أن نعطي اسمًا ملا تخسره ـ أو تتخلى عنه ـ لحظة املقايضة ،فهو،
ببساطة« ،إي ـم ــان» :اإلي ـمــان بقضية ،بتحرير فلسطني ،بــالـسـيــادة وال ـعـ ّـزة،
وبمبادئ وسرديات عن الوطنية والخيانة ّ
واألمة ،هي تراثك وماضيك.
ّ
ّ
لهذا ّ
ّ
«تطهر» ،يشبه التحول
التحول األيديولوجي دومًا إما من
السبب ،ينطلق
ٍ
ّ
الديني ،من هذه املبادئ والقيم ،والتصريح بــأن ما كنت تؤمن به (مقاومة،
ّ
اشـتــراكـيــة ،عــروبــة ،ال ــخ) تـبـ ّـن ّأن ــه «وه ــم» وش ـ ٌ
ـيء سـيــئ لـلـغــايــة ،وأن ــك رأيــت
الضوء والحقيقة في مكان آخر ،وصرت إنسانًا جديدًا؛ أو من إعالن اليأس
ّ
من هــذه القيم والتعب من حملها وأنــك لم تعد تؤمن بجدوى النضال ،وأن
ّ
مجتمعنا
سرابًا .من هنا ،يمكن القول بأن أصل الشرور في
ّ
أحالمه صارت ّ
السياسي ،وفي كل مجتمع ،هو ليس «العمالة» و»الخيانة» واالنتهازية ،فكلها
أعراض ،بل يبدأ ّ
الشر في فقدان اإليمان والقدرة عليه.
يجب ،هنا ،تحديد مفهوم «اإلي ـمــان» ،وكيف يصير ّ
محركًا فــي السياسة
والفلسفة والحياة الفردية؛ وقد يكون في ٍّ
نص قديم لسالفوي جيجك عن
ٌ
اإليمان واألصولية مدخل مناسب لهذا التعريف (األصولية هنا ليست دينية
ً
بــالـضــرورة ،وال هــي محصورة فــي بــادنــا ،يذكر الكاتب مثال أن خمسني
في املئة من الشعب األميركي يعتنق معتقدات مسيحية هي «أصولية» بأي
ّ
املتعصب
مقياس) .يقول جيجك ّإن هناك مشتركًا أساسيًا بني األصولي
وامللحد الـبــورجــوازي املتشكك الــذي ال يؤمن بحقائق أو ثــوابــت ،والتشابه
يكمن في عدم قدرتهما على فعل اإليمان .األصولي ال «يؤمن» ،بل «يعرف»،
ّ
بشكل مباشر (س ــواء كــانــت هذه
إيـمــانــه يقني وحقيقة هــو يتصل معها
ٍ
الحقيقة «علمية» أو أيديولوجية أو دينية) .هكذا يصبح املعتقد ،وفق تعبير
جيجك« ،معرفة مباشرة» ،ال تستلزم جهدًا وال يرقى اليها الشك ،ويستحيل
ٌ
تعارض بينها وبني العقل واملنطق والتاريخ .األصولي يعتبر
أن يكون هناك
مبادئه حقائق قائمة ،وامللحد «ما بعد الحداثي» يسخر منها ،ولكن االثنني ـ
يوضح جيجك ـ يعجزان عن القبول باألساس ّ
األولي لتجربة اإليمان ،وهو ال
يمكن أن يكون منطقيًا أو عقالنيًا أو جليًا.
يستخدم الفيلسوف السلوفيني مثالني لتوضيح الفكرة :أن تكتب الطفلة
ّ
أن ــا فــرانــك فــي م ّــذكــراتـهــا (وه ــي مـحــاصــرة بــأهــوال الـ ّحــرب العاملية الثانية،
ّ
ّ
شعلة من
إنسان
وأمستردام يحتلها النازيون) أنها «قد قـ ّـررت أن في كل
ٍ
ّ
الـخـيــر» هــو فـعــل إي ـمــان ،تـحــديـدًا ألن ذل ــك يـتـعــارض مــع تجربتها وك ــل ما
اختبرته في حياتها ومع البشر الذين يحيطون بها؛ ولكنها قررت أن ّ
تصدق

كمثال آخر،
هــذه الفرضية على الرغم من ذلــك .مفهوم «حقوق اإلنـســان»،
ٍ
يمكن بسهولة تفكيك أسسه ،أو إثبات ّأن البشر ليسوا متساوين في الحكمة
ّ
ولكن هناك من ّ
«قرر» أن حياة الناس يجب أن يكون
والكرامة ،يقول جيجك،
بشيء وأنت تراه أمامك ،بل أنت
تؤمن
أن
يمكنك
ال
واالعتبار.
لها نفس القيمة
ٍ
قضية
أجل
من
واملصلحة
والعقالنية
لالستدالل
يخضع
ال
قرار
ٍ
تؤمن عبر ٍ
َّ
عالم أفضل .بهذا
عن
لة
متخي
لصورة
أو
أخالقي،
موقف
أو
تحتل وجدانك،
ٍ
املعنى ،اإليمان ال ّ
يتحول الى «معرفة» ،وال يخبرك ـ في ذاته ـ أمرًا جديدًا عن
عاملك ،بل هو َ
ـ»التزام أخالقي غير مشروط» ،يكتب جيجك ،وكطريقة
يترجم ك
ٍ
حياة ووجود (بعبارات أخرى ،امللحد «املتحرر من الحقيقة» كما األصولي
يسعيان الى صنع املعنى ،فاألول ال يعتبره موجودًا أساسًا ،والثاني يراه
ال ً
حقيقة محسومة ومقررة سلفًا ،ويفهم العالم بأسره من خاللها :هذا الدين،
ّ
هذا املذهب ،هذه املدرسة بالتحديد ،هنا الحق!).
باملنطق نفسه ،ال يمكن تبرير املـبــادئ التي ورثـهــا جيلنا وتــربــى عليها ـ
فلسطني ،الـعــروبــة ،الـعــداء للغرب ،العالم الثالث ،أن املسلمني ّأم ــة ،الــخ ـ ـ على
أنها حقائق ،أو أن الواقع يدعمها ،أو أنها حتمية و»علمية» .بل ّهي ـ ضمن
هذه التعريفات ـ قابلة للتفكيك وللتشكيك ،ولن تصمد أمام تقلبات الدنيا
ـراء مــادي ورات ـ ٍـب ومصلحة .هــذه القيم هــي ،قبل
وخيباتها ،أو في وجــه إغ ـ ً ٍ
أن تكون مشروعًا ونضاال وحسابات« ،فعل إيـمــان»؛ وألنــه ال توجد اليوم
مؤسسات وأنظمة تفرض هذه الثوابت كـ»حقيقة» وتكرسها وتعيد إنتاجها
ـ وهي ربما لم تكن موجودة يومًا ،ولم تعش هذه ّاملبادئ حقًا إال في نفوس
والتزام
كإيمان وفكر ٍة
الناس في بالدنا ـ فال يمكن أن تولد من جديد إل
ٍ
ٍ
أخالقي.
الفالق اليوم يعبر جميع املعسكرات ،علمانيني وإسالميني ويسارًا ويمينًا،
وهــو ليس بني «خونة ووطنيني» أو «مبدئيني وانتهازيني» بــل ،أساسًا ،بني
لعالم بال مثاليات ،وبني من ال
أناس فقدوا إيمانهم ،أو باعوه ،أو
استسلموا ٍ
جزء ّ
يزال ٍ قادرًا على اإليمان وااللتزامٌ .
مهم من الحرب الثقافية اليوم يدور
هنا :معسكر أميركا والخليج ،حــن يشمت بموت محمد حسنني هيكل،
ويــاحــق جـمــال عـبــد الـنــاصــر بالحقد ال ــى ال ـيــوم ،ويـشـتــم شـهـيـدًا كسمير
القنطار ،فهو يحارب على هذه الجبهة املعنوية ،معنا ومع نفسه .انظروا الى
ّ
من يشتم سمير القنطار هو أيضًا من يرثي ،بتأثر وخشوع،
وجههم اآلخرّ ،
ً
كزهران علوش ،وضع شعبه ـ حرفيًا ـ في أقفاص ،وقصف عاصمته
رجال
ّ
ّ
وأهلها ،ونظر لإلبادة الطائفية .هم ،بهذه الخيارات ،يعبرون بأوضح صور ٍة
عن تربيتهم ،وعن شخصيتهم وأخالقهمُ ،
ومثلهم التي يتماهون معها ،وعن
الفارق بيننا وبينهم .القبح واالنتهازية وعقائد الكراهية هي ،قبل أي شيء
آخر ،عوارض تصيب من جار عليه القدر وأضاع إيمانه ،فصار مسكينًا بال
مبادئ وال ُمثل وال َجمال.

إنتخاب الرئيس ينتظر رئيســ

انتخاب الرئيس ال يتطلب حوار الحريري مع حلفائه ،بل مع خصومه (هيثم الموسوي)

على اهمية الدينامية
التي ابرزتها عودته الى
بيروت ،ومروحة المشاورات
الواسعة التي اجراها مذ
ذاك ،لم يسع الرئيس سعد
انتخابات
الحريري إلى منح ً
رئاسة الجمهورية امال جديًا
في اجرائها في الموعد
الـ 36في  2آذار

نقوال ناصيف
ف ــي حـصـيـلــة ال ـج ــول ــة ال ــواس ـع ــة من
املـ ـ ـش ـ ــاورات ال ـت ــي اج ــراه ــا ف ــي بـيــت
الوسط او حيث ّ
توجه ،اكد الرئيس
سـعــد ال ـحــريــري امل ــؤك ــد ،الـنــاجــم عن
آث ــار مــا بـعــد اج ـت ـمــاع بــاريــس بينه
والنائب سليمان فرنجيه في تشرين
الـ ـث ــان ــي ،ودفـ ـ ــع فـ ــي وجـ ـه ــة تـثـبـيــت
املـ ــواقـ ــف وامل ـ ــواق ـ ــع ت ـب ـعــا مل ــا ح ــدث،
وتاليًا ردود الفعل عليه وخصوصًا
ات ـف ــاق م ـع ــراب الـشـهــر ال ـفــائــت .على
ان ذلـ ــك ك ـلــه ل ــم ي ـع ـ ُـد ك ــون ــه صــرخــة
فــي واد .مــن دون مـحــادثــة مـبــاشــرة
وجـ ـه ــا ل ــوج ــه م ــع ال ــرئ ـي ــس مـيـشــال
عون ،وكذلك مع حزب الله ،ال حظوظ
ل ــاس ـت ـح ـق ــاق الـ ــرئـ ــاسـ ــي البـ ـص ــاره
النور .حاور الحريري كل َمن يقاسمه
الرأي في مقاربة انتخابات الرئاسة
واآللية الدستورية املنصوص عليها
والتسليم باملرشحني املعلنني ،ومن
ثـ ـ ّـم االحـ ـتـ ـك ــام الـ ــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب
الخ ـت ـي ــار ذاك ال ـ ــذي ي ـح ــوز الـنـسـبــة
االعلى من االص ــوات .ناقش املشكلة
مـ ــع ه ـ ـ ــؤالء ع ـل ــى أن الـ ـثـ ـغ ــرة تـكـمــن

ف ـح ـس ــب فـ ــي الـ ـنـ ـص ــاب ال ــدسـ ـت ــوري
ال ــذي يقتضي اكـتـمــالــه ،يصير على
االثر الى املضي الى االقتراع ايًا يكن
الفائز مــن ال ــدورة االول ــى او الثانية
او الـتــي تليها .الئـحــة املــواقــف هــذه
سبقت ع ــودة الـحــريــري الــى بـيــروت.
بيد انها ال تكفي النتخاب الرئيس.
شكلت الالئحة تلك القاسم املشترك
بـيـنــه والــرئ ـيــس نـبـيــه ب ـ ّـري ال ــذي لم
يـفـصــح عـلـنــا ع ـلــى االقـ ــل ح ـتــى اآلن
عــن مرشحه مــن الـثــاثــة املعلنني او
آخ ــر س ــواهــم ،وبـيـنــه وال ـنــائــب وليد
ج ـن ـب ــاط ولـ ــديـ ــه م ــرش ـح ــه ال ـن ــائ ــب
ه ـنــري ح ـلــو ،وبـيـنــه وح ــزب ال ـقــوات
الـلـبـنــانـيــة ال ــذي ان ـضــم ال ــى ترشيح
ع ــون ،وبـيـنــه وح ــزب الـكـتــائــب الــذي
ل ــه ش ــروط ــه ولـ ــه م ــرش ـح ــه الــرئ ـيــس
ام ـ ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ،وبـ ـيـ ـن ــه وال ـ ـن ـ ــواب
والـشـخـصـيــات املسيحية املستقلة.
ال حــاجــة بــه حـتـمــا ال ــى وقــوفــه على
رأي تكتله تيار املستقبل ،وال سؤال
مرشحه فرنجيه.
ي ـظــل ذلـ ــك ك ـلــه ي ـ ــدور خ ـ ــارج صحن
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق الـ ـ ــرئـ ـ ــاسـ ـ ــي ،مـ ـ ــا دام
الـحــريــري يـعــرف ان مــا يـحـتــاج اليه

رحيل

أدونيس نصر شهيدًا:
«وديعة» الدم ...ألجل سوريا
لم يكن املواظب على الدوام في «دار فكر»
ينتظر همسة باملوافقة لـ«يستعير»
كتابًا إلى األبد .سكنته الكتب وأوراقها...
َينصح صديق/ة برواية ويهدي أخرى
لصديقة أو حبيبة .الشغوف الجالس
بني رفوف «املثقفني» أسكن عقله وقلبه
في بالده ...في «سوريانا» ،من اللواء
السليب إلى فلسطني.
صديق اإلعالميني ُ
ومخاصم معظمهم،
وصراحته احترامًا ال
فرضت طيبته َ َ
يناله َمن هو في نظر «اآلخرين» خصم
لدود في السياسة .لم يعرف أدونيس
ً
نصر حياة خارج حزبه السوري
َُ
القومي االجتماعي« :شبل» كبر فيه،
ً
ومنه ّ
خرج «أشباال».
في الحرب السورية ،التصق كالحبيب
في فراش معشوقته :وين «أدو»؟ في
صيدنايا ،في حمص ،في الغوطة...

ّ
تعرض إلصابة خطرة في بلدة املليحة،
فأضافت عنادًا اشتهر فيه ،والتصاقًا
ّ
كنسبا َ ،حيث أعيد
بخياراته .في
النور إلى الالذقية من ّظالم الجاهلية،
استراحت دماؤه مع ثلة من رفاقه:
جمال كمال ،عبد الرحمن طه ،أدونيس
خوري وخالد غزال.
«نار ونور» ـ كما اعتاد الهتاف ـ

سيحميان تلك الجبال التي منها رمى
بصره نحو لواء اإلسكندرون ،وفيها
وضع «وديعته» .املسؤول اإلعالمي في
«نسور الزوبعة» استشهد بصاروخ
أطلقه أعداؤه .لم يرد غيرها نهاية .بحث
عنها بني كتبه وأفكاره وحزبه ...والقى
حبيبته .لم يرحل ،دماؤه «وديعة األمة»
لتحيا.
نستعير من الشهيد كمال خير بك الذي
ّ
أحب ،جملتني من «موت فصيح» جاهر
ّ
بكل الحق والخير والجمال:
ماذا نقول لهم ،وموتهم الفصيح شهادة
ماذا ّ نقول ،وموتهم نفق من الضوء.
ُ(يصلى على جثمان الشهيد أدونيس نصر،
يوم غد األحد الساعة  2ظهرًا في كنيسة
ّ
مار الياس ،حارة ّ
ويشيع
القبة ،الشويفات،
في روضة سيدة الشويفات)
(األخبار)
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كالم في السياسة

ـين سابقين للحكومة
انتخاب الرئيس ليس اصـغــاءه الى
حـلـفــائــه ال ـق ــدام ــى والـ ـج ــدد فـحـســب،
ب ــل اي ـض ــا ـ وخ ـص ــوص ــا ـ خـصــومــه،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا رئ ـ ـيـ ــس ت ـك ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـيــر
ً
واالصـ ـ ـ ــاح أوال ،ث ــم ح ـ ــزب الـ ـل ــه .ال
يـ ـ ـ ــزور ع ـ ــون ألن ـ ــه مـ ــرشـ ــح وف ـ ــق مــا
صرح غداة عودته في  15شباط ،وال
يحاور حــزب الله «صنيعة» النظام
االيــرانــي .لعل وجهة النظر الثمينة
ّ
يصح
في قطيعته مع الحزب ان ما
حصوله في عني التينة بني الفريقني
ّ
ال ـس ــن ــي وال ـش ـي ـع ــي وي ـق ـت ـصــر عـلــى
امللف االمني دونما مقاربة ما عداه
وت ـحــدي ـدًا انـتـخــابــات الــرئــاســة ،ولــم
يناقشه حتى منذ االجتماع االول في
كانون االول  ،2013ال يمكن تعميمه
عـ ـل ــى ل ـ ـقـ ــاء ب ـ ــن ال ــرئـ ـي ــس ال ـس ــاب ــق
للحكومة واالم ــن الـعــام لـحــزب الله
السيد حسن نصرالله ،او أي مسؤول
آخ ــر ف ــي الـ ـح ــزب .قـطـيـعــة شخصية
مقفلة وحازمة اال في حضور مالئكة
عني التينة.
مــن دون حــوار مــع عــون وحــزب الله
ال تـفـقــد جـهــود ال ـحــريــري جــدواهــا،
لـكـنـهــا ال ت ـقــوده واملـجـتـمـعــون معه
ع ـلــى مــوق ـفــه ال ــى ان ـت ـخــاب الــرئـيــس
الـ ـ ـي ـ ــوم او غـ ـ ـ ـ ـدًا .وه ـ ـ ــو م ـ ــا س ـي ـحــل
ب ـج ـل ـســة  2آذار ،وربـ ـم ــا ت ـل ــك ال ـتــي
تـع ـقـبـهــا ،ش ـه ـرًا ت ـلــو آخـ ــر .م ــع ذلــك
تـ ـ ـع ـ ـ َّـوض الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ـت ـظــر
ترياقًا سعوديًا ـ ايرانيًا ،بتصويب
االتـهــامــات الــى حــزب الله وتحميله
وزر تعطيل انتخاب الرئيس بعدم
تــوجـهــه وع ــون ال ــى ســاحــة النجمة

ل ــاقـ ـت ــراع تـ ـ ـ ــارة ،وعـ ـ ــدم م ـمــارس ـتــه
ض ـغــوطــا ع ـلــى حـلـيـفــه لـحـمـلــه على
الـتـنـحــي ل ـس ــواه م ــا دام ع ــاج ـزًا عن
انتزاع االجماع على انتخابه طورًا.
ي ـس ـت ـك ـم ــل ال ـ ـحـ ــريـ ــري م ــوقـ ـف ــه ه ــذا
بالجزم بانتخاب فرنجيه ـ العضو
املؤسس في قوى  8آذار ـ رئيسًا ما
ان يلتئم نصاب الحضور.
م ـغــزى مــا يـلــح عـلـيــه الــرجــل نصاب
ث ـل ـثــي االجـ ـتـ ـم ــاع ،ع ـل ــى ان ـ ــه يـتـكـفــل
وحـ ـلـ ـف ــاؤه الـ ـق ــريـ ـب ــون وال ـب ـع ـي ــدون
بنصاب االنتخاب من الدورة الثانية.

حزب الله وراء عون
وليس امامه في قرار
حضور جلسات االنتخاب

ل ـي ـســت ح ـت ـمــا املـ ـق ــارب ــة ن ـف ـس ـهــا فــي
املقلب اآلخر.
فــي احسن االح ــوال ال يتعامل حزب
ال ـلــه مــع ان ـت ـخــاب الــرئ ـيــس ببساطة
ذاك ال ـ ـ ـ ــرأي ،ت ـب ـع ــا ل ـف ـح ــوى مــوق ـفــه
الفعلي والجدي من االستحقاق:
 1ـ تقع مسؤولية املقاطعة ،والحؤول
دون اكتمال نصاب التئام البرملان،
ع ـل ــى ع ـ ــون ال ـ ـ ــذي ي ــرف ـض ــه وت ـك ـت ـلــه
الـتــوجــه الــى جلسة ال ُينتخب فيها

رئـ ـيـ ـس ــا لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة .ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
مـتـضــامــن مـعــه ف ــي ه ــذا امل ــوق ــف بال
تردد :يذهبان معًا الى املجلس أو ال
يفعال.
 2ـ م ــا ل ــم يـ ـق ـ ّـرر ع ـ ــون ال ـت ـخ ـل ــي عــن
ترشيحه ،لن يطلب منه الحزب ذلك.
وب ــال ـت ــأك ـي ــد ل ــن ي ـك ــون ف ــي اي وق ــت
ف ــي ص ـ ــدد م ـم ــارس ــة ضـ ـغ ــوط عـلـيــه
للتنحي .بيد ان املعطيات املحوطة
ب ـ ـمـ ــوقـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـكـ ـت ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــر
واالصالح ال تشي من قريب او بعيد
ب ـ ــأن الـ ــرجـ ــل م ـس ـت ـعــد ل ـل ـت ـخ ـلــي عــن
تصلبه واصراره عليه.
 3ـ يعزو حزب الله اتهامه بالتعطيل
الــى تمويه يتوخى التصويب عليه
ه ــو ب ــال ــذات ف ــي اك ـثــر م ــن م ـلــف ،من
بينها االستحقاق الرئاسي.
 4ـ مــا لــم يــوافــق ع ــون عـلــى الـتــوجــه
الـ ـ ــى م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،م ــرشـ ـح ــا او
ن ــاخ ـب ــا ،ويـ ـك ــون راضـ ـي ــا ت ـم ــام ــا عــن
جلسة االنتخاب ونتائجها ،لن يقدم
حزب الله على اي خطوة منفردة او
مستقلة عن حليفه.
 5ـ مــا دام ع ــون مــرشـحــا فـهــو االســم
الــوح ـيــد ل ــدى ال ـح ــزب الـ ــذي يــرفــض
انعقاد جلسة يتنافس فيها شريكاه
في االئتالف نائبا كسروان وزغرتا.
عندما يتخلى االول ـ عندما؟ ـ يصبح
فرنجيه حكمًا مرشحه الوحيد.
مــآل ذلــك ان ال ـحــوار املـنـشــود لتوقع
انتخاب رئيس الجمهورية ،جلوس
الرئيسني السابقني للحكومة وجهًا
ً
لوجه كي يخترعا حال للمأزق ،واال
يطيالن عمره.

الحريري من معايدة عون
إلى عيد اللبنانيين
جان عزيز
من الصيفي إلــى بكركي فطرابلس،
يبدو رئيس الحكومة األسـبــق سعد
الـ ـح ــري ــري ،وك ــأن ــه يـ ـح ــاور ع ــن بعد
وبالواسطة واملداورة والتورية ،رجلني
اثنني :ميشال عــون وسمير جعجع.
فهو ي ــدرك أن مشكلته هـنــا ،ولعبته
وتـ ــوازنـ ــه ومـسـتـقـبـلــه ه ـن ــا .املـشـهــد
معروف في لبنان .لن يتغير .تــوازن
بني قوى وجماعات وطوائف .ال أحد
يلغي أح ـدًا وال أحــد يقدر على تفرد
أو استفراد .وفي هذا املشهد مشكلة
الـحــريــري مــع ح ــزب الـلــه بــديـهـيــة .لن
يحلها له غازي يوسف في حضوره
وال عـ ـق ــاب ص ـق ــر ف ــي غ ـي ــاب ــه .كـمــا
لــن يحلها م ـيــدان س ــوري وال دي ــوان
خـ ــارجـ ــي .ف ـي ـمــا ولـ ـي ــد ج ـن ـب ــاط قــد
تخلى عن موقعه الترجيحي ودوره
التفضيلي ،لسوء حظ الجميع ،منذ
ان ـك ـفــأ ع ــن ال ـت ـغــريــد خ ـ ــارج أسـ ــراب
التوتير ،ولجأ إلى التغريد سرابًا على
تويتر ...هكذا لم يعد أمــام الحريري
إال الساحة املسيحية ملعبًا ومسرحًا
وهامشًا .وهــي الساحة التي يمثلها
عون وجعجع.
في كل كالم قاله منذ في  14شباط،
كــان «الـعــائــد» – على طريقة ليو في
أوس ـ ـكـ ــاره امل ــرج ــح – ي ـحــاكــي عــون
وج ـع ـجــع ال س ــواه ـم ــا .رغـ ــم سلبية
ه ـنــا ،وظ ــاه ــر عــدائ ـيــة ه ـن ــاك ،وهـفــوة
هنالك ،كــان واضـحــا أن الــرجــل يريد
اسـتــدراجـهـمــا إل ــى ال ـك ــام .حـتــى أنــه
أمس األول ،حبكت معه الطرفة ،وهو
يـهــاتــف جـعـجــع .ســألــه رئ ـيــس حــزب
القوات إذا كان قد اتصل بعون معايدًا،
ك ـم ــا ف ـع ــل الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي .فــأجــابــه
ال ـحــريــري :ه ــذا ال ـعــام املـعــايــدة عليك.
ض ـحــك ج ـع ـجــع ،ك ـمــا ق ـي ــل ،ورد أنــه
مستعد ،شرط أن يكون قالب الحلوى
على عاتق الحريري! ليست الواقعة
مجرد هزل بني القادة الثالثة .ذلك أن
الـكــل يـعــرف وي ــدرك ،أن أكـثــر األمــور
جــديــة فــي الحياة عمومًا والسياسة
خصوصًا ،تمرر عبر طرفة .أو تصل
رسائلها بواسطة مزحة .وألن األمر
كذلك ،نقل جعجع القصة كاملة إلى
عون .وفهم االثنان أن الحريري على
خطهما ،لكن دونــه عقبات وعراقيل
وعقد ومطبات.
أمس ظهر بعض تلك املطبات .املوقف
ف ــي ال ــري ــاض مـتـصـلــب مـطـلــق حـيــال
إي ـ ــران .وبـ ـي ــروت ع ـق ــدة وس ــط حبل
الـتـجــاذب والـشــد بينهما .لكن لبنان
في موقع آخــر .وواجــب الحريري ،ال
ب ــل مـصـلـحـتــه ال ــوج ــودي ــة ومصلحة
وجود لبنان ،أن يشرح ويفسر ويقنع
السعوديني بــذلــك .خصوصًا بعدما
صار التوافق املسيحي قائمًا منجزًا،
عـنــد نـسـبــة ،ي ـبــدو رقـمـهــا مـصــادفــة
تاريخية غريبة ،هي نسبة  86باملئة
منهم.
ذلك أن الرقم نفسه ،مع كسور يمكن
حــذفـهــا وع ــدم احـتـســابـهــا فــي أرق ــام
النسبية ،هــو نسبة املسيحيني الــذي
ق ــاط ـع ــوا أول م ـســرح ـيــة ان ـت ـخــابــات
نـيــابـيــة فــي زم ــن الــوصــايــة الـســوريــة،
س ـن ــة  .1992ت ـل ــك امل ـس ــرح ـي ــة ال ـتــي
ك ـت ــب ع ـن ـهــا ال ـك ـث ـي ــر .وتـ ـح ــديـ ـدًا عــن

أدوار الجميع فيها .ومنها دور رفيق
الـحــريــري نفسه ،كما أسهب الراحل
جــورج سعادة ،رئيس حزب الكتائب
يومها 86 .باملئة من مسيحيي لبنان،
رف ـض ــوا امل ـشــاركــة ف ــي تـلــك الـخـطــوة
ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا تــرك ـي ـبــة ال ــوص ــاي ــة.
يومها ضحك بعض األميركيني على
بـكــركــي .شجعوها وم ــن معها على
ال ــرف ــض .ق ـبــل أن ي ـح ـش ــدوا نـصــابــا
ً
دبلوماسيًا كامال لالحتفال باملجلس
الـجــديــد .ويــومـهــا ،اعتقد البعض في
ب ـ ـيـ ــروت ك ـم ــا دم ـ ـشـ ــق ،أن ال ـف ــرص ــة
ب ــات ــت س ــان ـح ــة الس ـت ـث ـم ــار مـقــاطـعــة
املـسـيـحـيــن بـتـلــك الـنـسـبــة الـســاحـقــة
بـ ــالـ ــذات .خ ــرج ــوا ب ـم ـخ ـطــط عـبـقــري
الستثمار مثلث األضلع :نثبت دعائم
ح ـكــم ال ــوص ــاي ــة ،م ــن دون اع ـت ــراض
صـفـيــر وع ــون وجـعـجــع وم ــن معهم
ً
أوال .ونخرج من املقابر املكلسة ثانيًا،
جثثًا بديلة ننصبها طبقة سياسية
جــديــدة .ونقدم للسعوديني ثمنًا ،هو
بــالـفـعــل م ــن جـيــب ال ــري ــاض نفسها،
بحيث نأتي بأسطورة رفيق الحريري
رئ ـي ـســا ل ـل ـح ـكــومــة ،لـتـشـعــر املـمـلـكــة
بأنها شريكة فــي الــوصــايــة ،وليخدم
دم ـ ـشـ ــق فـ ــي اس ـت ـي ـع ــاب ـه ــا ل ـلــرفــض
املـسـيـحــي ...ومـشــى رفـيــق الحريري
فــي التركيبة – اللعبة .عــن اقتناع أو
عــن اض ـط ــرار .حـتــى ص ــار أسـيــرهــا.
تقضمه تدريجيًا .تأكل من رصيده
ّ
الـكـبـيــر .تـحـ ّـجـمــه وت ــروض ــه وتــؤنـ ّـبــه.
تـعـلـ ّـبــه وتـلـعــب ب ــه وت ـتــاعــب بــركــائــز
وط ــن ودولـ ــة .ح ــاول ال ـحــريــري م ــرارًا
االع ـت ــراض .اعـتـكــف .وح ــرد .ورفــض
واستقال وابتعد وعاد ولم يقدر على
كسرها .ملجرد أن ركيزة أساسية من
ت ــوازن الــوطــن ،كــانــت غــائـبــة ،وبنسبة
 86باملئة .طيلة أعــوام حكمه في ظل
ال ــوص ــاي ــة ،حـ ـ ــاول رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
تصحيح خطأ الـ  86باملئة .جرب مع
جنبالط م ــرات .فلم يكف .حتى كاد
يــورطــه أكـثــر مــن ورط ــات ــه .ح ــاول مع
بكركي بعد نــداء أيـلــول سنة .2000
لكن الزمن كان قد تغير .في األسابيع
األخ ـ ـيـ ــرة م ــن حـ ـي ــاة ن ـض ــال ــه ،ي ــروي
«ال ـش ــاه ــد» مـصـطـفــى ن ــاص ــر وقــائــع
مذهلة عن محاولته التوازنية امليثاقية
األخ ـيــرة مــع السيد حسن نصرالله.
لكن لسوء حظه وحظ اللبنانيني ،كان
األوان قد فــات .سقط شهيد اختالل
ً
ميثاقي ،راكم اختالال في كل املنطقة
وك ـ ــل امل ـن ـط ــق .ملـ ـج ــرد أن  86بــاملـئــة
مــن شــراكــة وطـنـيــة أصـيـلــة كــانــت قد
ضربت قبل دزينة من األعوام.
ال يـمـكــن لـسـعــد ال ـحــريــري أن يـكــرر
الـخـطــأ نفسه وال أن يعيد الخطيئة
ذاتـ ـه ــا .ه ــو م ــن أع ـل ــن ف ــي م ـبــادرتــه
الرئاسية قبل عامني ،أنه أول من اعتبر
واستخلص وتعلم من حقبة الوصاية
ال ـ ـسـ ــوداء .إذ ل ـيــس ال ــوط ــن م ـشــروع
ترحيل نفايات يبرم بالتزوير .وال هو
مكب للعوادم على وهم التدوير .يدرك
الحريري االبن ذلك جيدًا .مهما كانت
مضامني الخطب املكتوبة ،أو املرتجلة
خطيًا .ففي النهاية ،وصلت معايدة
الـحــريــري إلــى ع ــون ،ولــو بــالــواسـطــة.
يبقى عليه أن يــوصــل العيد إلــى 86
باملئة من شركائه في الوطن ،وإلى كل
اللبنانيني.
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مجتمع وإقتصاد
تحقيق طقس حار شهده ًالمقيمون في لبنان خالل اليومين الماضيين ،إذ بلغت درجات الحرارة  27درجة مئوية
في شهر شباط ،متجاوزة بذلك معدالتها الطبيعية .معدالت المتساقطات حتى اليوم تنذر بجفاف ٍآت ،وهي
سجلت في العديد من المناطق ّ
شحًا كبيرًا ،بات من الصعب جدًا تعويضه ،خصوصًا أن المؤشرات ال توحي بالمزيد
من المتساقطات ،ما عدا «موجة ماطرة» تصل هذا األحد ،لكن ال ّ
يعول عليها

انخفاض معدالت المتساقطات :خطر الجفاف
إيفا الشوفي
ط ـقــس أمـ ــس كـ ــان صـيـفـيــا بـ ّـام ـت ـيــاز،
"حـ ّـار على غير الـعــادة وج ــاف" ،وفق
ما وصفته مصلحة األرصاد الجوية
في مطار بيروت .فقد بلغت درجات
الـ ـ ـح ـ ــرارة ف ــي م ـن ـت ـصــف شـ ـب ــاط27 ،
درج ـ ــة م ـئ ــوي ــة .ي ـق ــول رئ ـي ــس دائـ ــرة
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ف ــي م ـص ـل ـحــة األرصـ ـ ــاد
ّ
الـ ـج ــوي ــة ع ـب ــد ال ــرحـ ـم ــن زواوي إن
ُ
درج ــة الـ ـح ــرارة ،أم ــس" ،ال ت ـ َـع ـ ّـد أم ـرًا
استثنائيًا ألنه سبق أن شهد لبنان
مــوجــات حــر كـهــذه فــي شـهــر شـبــاط،
لكن هذا ال ينفي أنها تخطت املعدل
املــوس ـمــي لـشـهــر ش ـبــاط ،ال ــذي يبلغ
 21درج ــة كـحــد أق ـص ــى" .كــذلــك ،يــرى
مــديــر أب ـح ــاث تـغـيــر امل ـن ــاخ والـبـيـئــة
في معهد عصام فارس في الجامعة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ب ـ ـيـ ــروت ،ن ــدي ــم ف ــرج
ّ
ال ـلــه ،أن "الـطـقــس ع ــادي وي ـع ـ ّـد ،كما
ً
ّ
يسمى عادة ،خمسيني ،وهي ليست
املــرة األول ــى الـتــي تحصل فيها هذه
الظاهرة في شباط ،إذ إنها موجودة
ضمن برنامجنا املناخي" .يستطرد
فــرج الله بــأن "عــدم استثنائية" هذه
الظواهر ال يعني أنها ال ّ
تخوف على
صعيد أكبر من الطقس ،وهو مسألة
الـتـغـيــر امل ـنــاخــي ال ـتــي يـجــب التنبه
إليها .لكن مــاذا عــن ظــاهــرة "النينو"
الـتــي يشهدها الـعــالــم لعامي -2015
 2016وال ـت ــي ت ـعــد األق ـ ــوى م ـنــذ عــام
1998؟ هــل تلعب هــذه الـظــاهــرة دور
فــي ارت ـفــاع درج ــات الـ ـح ــرارة؟ يقول
فـ ــرج ال ـل ــه إن "ال ـح ــدي ــث ع ــن الـنـيـنــو
غـيــر مـحـســوم ،فــوفــق األب ـح ــاث التي
ّ
أن ـج ــزت ـه ــا ،إن ت ــأث ـي ــر ال ـن ـي ـنــو فـيـنــا
كـظــاهــرة مناخية وف ــي املتساقطات
ُ
ال يــزال غير مـحـســوم" .تـعـ ّـد "النينو"
ظــاهــرة عاملية طبيعية حيث تتغير
درج ــة حـ ــرارة مـحـيــط مــن املحيطات
وتــؤثــر فــي مناطق مختلفة وبعيدة
عـ ـ ـن ـ ــه ،وهـ ـ ـ ــي " ّمـ ـ ـ ــن أكـ ـ ـث ـ ــر ال ـ ـظـ ــواهـ ــر
ّ
الطبيعية امل ــؤث ــرة فــي األرض خــال
األعوام األخيرة".
يلفت املــديــر الـعــام ملصلحة االبحاث
الــزراع ـيــة العلمية مـيـشــال اف ــرام إلــى
أن "هــذه املـعــدالت ( 27درجــة مئوية)
لـيـســت طبيعية بــالـنـسـبــة إل ــى شهر
شباط ،خصوصًا أن درجات الحرارة
سـتـنـخـفــض األح ـ ــد واالث ـ ـنـ ــن ،وه ــذا
التفاوت ليس جيدًا".
ال ـ ـضـ ــرر األك ـ ـبـ ــر لـ ـه ــذا الـ ـتـ ـف ــاوت فــي
درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــرارة س ـ ـي ـ ـقـ ــع ع ـل ــى

امل ــزارع ــن ،إذ يـشـيــر رئ ـيــس جمعية
ّ
املـ ــزارعـ ــن أنـ ـط ــوان ال ـح ــوي ــك إلـ ــى أن
ّ
"الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األزه ـ ـ ـ ــار ت ـف ــت ـح ــت فــي
أغـلـبـيــة امل ـنــاطــق ،مـثــل أش ـجــار الـلــوز
والخوخ والجنارك ،علمًا أن موسمها
الـطـبـيـعــي ف ــي مـنـتـصــف آذار .لــذلــك،
الـتـخـ ّـوف األك ـبــر هــو أن تــأتــي موجة
بـ ــرد الحـ ـق ــا ،ف ـت ـق ـضــي ع ـل ــى األزه ـ ــار
ال ـتــي تـفـتـحــت قـبــل أوانـ ـه ــا ،وه ــو ما
تتوقعه األرصاد الجوية ،فاالحتمال
األكـبــر أن تتضرر جميع املحاصيل
الواقعة على ارتفاعات تتجاوز 500
م ـت ــر ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ـق ـب ـل ــن" .يـلـفــت
الـحــويــك إلــى أن "مـنــذ س ـنــوات قليلة
ارتـفـعــت درجـ ــات ال ـح ــرارة أي ـضــا في
ّ
شهر شباط وزهرت أشجار كثيرة ثم
تلفت بسبب الـبــرد .آنــذاك كــان لدينا
ّ
نصف موسم فقط" .يعلق افــرام على
ّ
األم ــر ب ــأن "الـتــأثـيــر فــي امل ــزارع ــن لن
يكون كبيرًا ،ألن موجة الحر لم تدم
لفترة طــويـلــة ،وبــالـتــالــي لــن يتضرر
الكثير من األشجار".
اإلشـكــالـيــة الفعلية املـطــروحــة اليوم
ليست درج ــات ال ـح ــرارة الـتــي أجمع
الخبراء على أنها "ليست استثنائية،
ولـكـنـهــا أي ـضــا لـيـســت ضـمــن املـعــدل
الطبيعي" ،بل هي التراجع الحاد في
َّ
مـعــدل املـتـســاقـطــات ال ــذي "ل ــم يتخط
ح ـتــى أمـ ــس  %60م ــن املـ ـع ــدل ال ـعــام
للمتساقطات ،ويـتــوقــع أن تتساقط
األم ـ ـطـ ــار خـ ــال ال ـي ــوم ــن ال ـق ــادم ــن،
لكنها لــن تـعـ ّـوض النقص الحاصل،
وال تــوجــد مــؤشــرات إلــى الـيــوم على
إم ـك ــان ـي ــة ت ـس ــاق ــط أمـ ـط ــار مـلـحــوظــة
الحقًا" ،وفق إفرام.
فـ ـخـ ـط ــر الـ ـ ـجـ ـ ـف ـ ــاف ب ـ ـ ـ ــات مـ ـط ــروح ــا
جـ ـ ـ ـدًا ،خـ ـص ــوص ــا أن "شـ ـه ــر ش ـب ــاط
يـ ـع ــد مـ ـصـ ـي ـ ّ
ـري ــا م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة ك ـم ـيــة
امل ـت ـس ــاق ـط ــات ،ألن ـ ــه ال ـش ـه ــر األخ ـي ــر
الذي يمكن التعويل عليه في تساقط
األم ـ ـ ـطـ ـ ــار ،إذ إن املـ ـتـ ـس ــاقـ ـط ــات فــي
شهر آذار تبلغ  %10فقط من املعدل
ال ـس ـن ــوي" ،ك ـمــا ي ـش ــرح ال ـب ــاح ــث في
ال ـجــام ـعــة األم ـيــرك ـيــة روان ري ــاش ــي.
ّ
ي ـق ــول ري ــاش ــي إن "م ــن امل ـف ـتــرض أن
ن ـك ــون ق ــد وص ـل ـن ــا ف ــي هـ ــذه ال ـف ـتــرة
إلــى نسبة  %80مــن املـعــدل السنوي
ّ
لـلـمـتـســاقـطــات" ،مــوضـحــا أن "ت ــوزع
امل ـت ـســاق ـطــات ه ــذه ال ـس ـنــة م ـت ـفــاوت،
ح ـي ــث هـ ـن ــاك م ـن ــاط ــق ت ـخ ـطــت فـيـهــا
املعدالت العامة مقابل مناطق تواجه
شحًا واضحًا".
ّ
يعلن زواوي أن "في املناطق الشمالية

النقص في المتساقطات سيكون له انعكاسات سلبية على المزارعين (مروان طحطح)

ال يوجد خطر شح املياه ،إذ تجاوزت
ّ
مسجلة
معدالت األمطار املعدل العام،
 700ملم حتى أمس ،في حني أن املعدل
العام يبلغ  600ملم .أمــا في بيروت،
فقد بلغ معدل املتساقطات  400ملم
ف ــي ح ــن ان املـ ـع ــدل الـطـبـيـعــي يبلغ
 600مـلــم ،وفــي زحـلــة بلغت  300ملم
مقابل  500ملم كمعدل طبيعي" .يأمل
زواوي أن تصحب العاصفة املرتقبة
نهار األحد كمية من األمطار لتضاف
إلــى متساقطات شهر آذار ،مطمئنًا
إلى أن الوضع العام ليس سيئًا.
م ــوق ــع م ـصـلـحــة األبـ ـح ــاث ال ــزراع ـي ــة
العلمية يشير إلى انخفاض ملحوظ

ف ــي مـ ـع ــدل امل ـت ـس ــاق ـط ــات ف ــي بـعــض
امل ـن ــاط ــق .ف ـفــي مـنـطـقــة صـ ــور بلغت
كـمـيــة امل ـت ـســاق ـطــات ح ـتــى أم ــس 296

قد تأتي موجة برد
تقضي على األزهار
التي تفتحت قبل أوانها

ملم ،في حني أن املعدل العام هو 600
ملمّ .أما الفنار ،فقد سجلت  526ملم،
في حني أن املعدل العام يبلغ  720ملم.
باملقابل ،بلغ معدل املتساقطات في
بعقلني  732مـلــم ،فــي حــن أن املعدل
العام يبلغ  550ملم .أما في كسروان،
فقد بلغ املـعــدل حتى أمــس  706ملم
مقابل  740ملم كمعدل عام.
ّ
يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول افـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام إن ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــص ف ــي
املتساقطات "سيكون له انعكاسات
سـ ـلـ ـبـ ـي ــة ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ـ ــزارع ـ ـ ـ ــن ،امل ـ ـيـ ــاه
الـجــوفـيــة ،وامل ـيــاه املـتــوافــرة للشرب
وال ـ ــري ،ألن ــه عـنــدمــا ن ـت ـجــاوز شهر
شباط من دون أمطار ال يعد هناك

تقرير

 90مليون دوالر هبة تنظيف «مجرور» الليطاني
رامح حمية
مـ ـن ــذ م ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة ،ع ـ ـمـ ــدت م ـ ـف ـ ــرزة ب ـع ـل ـبــك
ال ـق ـض ــائ ـي ــة الـ ـ ــى طـ ـم ــر الـ ـحـ ـف ــر ال ـت ــي
أقــامـهــا ع ــدد مــن امل ــزارع ــن البقاعيني
ع ـلــى أطـ ـ ــراف م ـج ــرى ن ـهــر الـلـيـطــانــي
ل ــإس ـت ـف ــادة م ــن م ـي ــاه ال ـن ـهــر ف ــي ري
مزروعاتهم ،تمهيدا ملشروع تنظيف
ال ـن ـهــر ال ـ ــذي ت ــواف ــرت ل ــه ه ـبــة مــالـيــة
ّ
مقدرة بـ 90مليون دوالر ،بعدما ّ
حوله
إهمال الدولة من مصدر للمياه العذبة
الى ّ
مجرد "مجرور".
ّ
كـثـيــرة هــي ال ـت ـحــركــات ال ـتــي ق ــام بها
أه ــال ــي املـنـطـقــة ال ـب ـقــاع ـيــة احـتـجــاجــا
ع ـلــى ال ـتــداع ـيــات الـصـحـيــة والـبـيـئـيــة

للنهر ّ
امللوث" ،من دون جــدوى"  ،على
حد تعبير أحمد يزبك ،أحد أبناء بلدة
ُ
حوش الرافقة .تعد األخيرة من البلدات
ّ
تضررا من "مـجــرور" الليطاني
األكثر
الــذي يشق بمجراه منازل البلدة إلى
ق ـس ـمــن ،فـيـمــا ي ـمــر ف ــي غــال ـب ـيــة قــرى
ال ـب ـق ــاع ض ـمــن س ـهــول ـهــا وب ـع ـي ـدًا عن
ّ
منازلها .ولعل "مــا زاد الطني بلة" في
ح ــوش ال ــراف ـق ــة ،و"ض ــاع ــف م ــن نسبة
الضرر فيها" ،وفق ما يقول ابن البلدة،
أن ع ـ ــددًا م ــن م ــزارع ـي ـه ــا عـ ـم ــدوا إل ــى
إقــامــة حفر إلــى جانب املـجــرى بقصد
تـجـمـيــع امل ـي ــاه اآلس ـن ــة واسـتـعـمــالـهــا
لري مزروعاتهم" ،مثلهم مثل عشرات
امل ــزارع ــن عـلــى ط ــول الـبـقــاع ومـجــرى

الـنـهــر ،ولـكــن مــع ف ــارق ان املـجــرى في
حوش الرافقة يمر بالقرب من شرفات
منازلنا وعلى عكس باقي القرى ،فلم
ي ـعــد ه ـن ــاك م ــن خ ـي ــار ث ــال ــث أمــام ـنــا،
إم ـ ــا ال ـت ـخ ـلــي ع ــن م ـن ــازل ـن ــا وب ـلــدت ـنــا
والـ ـن ــزوح بـعـيــدا عـنـهــا ،وإم ــا انـتـظــار
امل ـ ــوت الـ ـبـ ـط ــيء" .رفـ ــع األه ــال ــي مـ ــرارا
صــوت ـهــم ع ـبــر اع ـت ـصــا ّمــات اس ـت ـنــدوا
خاللها الــى دراس ــات وثـقــت "االرتـفــاع
امللحوظ فــي عــدد الــوفـيــات واإلصــابــة
بـمــرض ال ـســرطــان وحـمــى التيفوئيد
والتهابات الكبد الفيروسي من أبناء
الـبـلــدة" ،وفــق مــا يـقــول عــدد مــن ابناء
ال ـب ـل ــدة ،ال ــذي ــن أض ــاف ــوا أن ـهــم ع ـمــدوا
م ـ ــرارا الـ ــى تــوج ـيــه ك ـتــب خـطـيــة إلــى

ســائــر الـ ـ ــوزارات املـعـنـيــة وامل ـســؤولــن
ع ـلــى اخ ـتــاف ـهــم واألج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـيــة،
ملعالجة مشكلة مجرور الليطاني.
ي ـقــول رئ ـيــس بـلــديــة ح ــوش الــراف ـقــة
ري ــاض يــزبــك ل ــ"األخ ـب ــار" إن مــامــح
ّ
ملعالجة املشكلة بــدت تتضح وذلــك
عـبــر "حـمـلــة" طـمــر الـحـفــر فــي البلدة
التي تولتها مفرزة بعلبك القضائية
منذ أسابيع قليلة" ،على أن تستمر
الـحـمـلــة وتـشـمــل ســائــر الـحـفــر على
ط ــول مـجــرى الليطاني مــع الـشــروع
في تنظيف املجرى في مرحلة الحقة،
ومع تنظيم محاضر ضبط بحق من
يمانع في طمر حفرته".
ويشير يــزبــك إلــى أن املرحلة األولــى

ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ط ـم ــر ال ـح ـف ــر وإزال ـ ـ ــة
امل ـ ـخ ـ ــال ـ ـف ـ ــات وت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــف امل ـ ـ ـجـ ـ ــرى،
"وستنطلق املرحلة الثانية مع صدور
مرسوم من مجلس الوزراء يحدد فيه
شروط تعهد تنفيذ أعمال التنظيف"،
ً
معلنا أنه "جرى توفير هبة مالية من
الـصـنــدوق الكويتي للتنمية بقيمة
 90مليون دوالر إلقامة محطة تكرير
للصرف الصحي إلــى جانب مجرى
ال ـن ـهــر ف ــي تـمـنــن ال ـت ـح ـتــا ،تستفيد
مـنـهــا ق ــرى فــي ش ــرق وغ ــرب بعلبك،
مع شبكة قساطل ضخمة لجر املياه
اآلس ـن ــة م ــن مـنـبــع الـنـهــر ف ــي الـعــاق
حتى محطة التكرير".
أح ــد امل ــزارع ــن م ـمــن أنـ ـش ــأوا حـفــرة
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مناسبة

التيار النقابي المستقل« :صار الزم نتحرك»

حاضر

يعلن رئيس التيار النقابي
المستقل حنا غريب أن
عيد المعلم هذا العام
سيكون مناسبة «لنقول
صار الزم نتحرك بوقفات
واعتصامات احتجاجية ،من
اجل الحقوق ،وكي نثبت
للجميع ان المضغوط ال
يمكنه ان يضغط وال بد ان
يتحرر» .ويحذر غريب من
المحاوالت الجارية إللحاق
هيئة التنسيق بما يسمى
«الجبهة النقابية العريضة»،
بهدف تعويم قيادة
االتحاد العمالي العام ،ومن
يطلق عليهم تسمية
«حيتان المال»
فاتن الحاج

إمكانية للوصول إلى املعدل العام".
ّ
يتوسع رياشي بشرح تأثير انخفاض
م ـع ــدالت امل ـت ـســاق ـطــات ،إذ "سيسبب
األمــر أزم ــة فعلية فــي فصل الصيف:
ســد شـبــروح ستنخفض كمية املياه
ّ
يسجل
املــوجــودة فـيــه ،ســد الـقــرعــون
حتى اليوم أقل من نصف كمية املياه
التي يتسع لها ،ما يمكن أن يؤثر في
إنتاج الكهرباء في معمل عبد العال
صيفًا .ستنقطع املياه كثيرًا ،وتصبح
ً
ت ــأت ــي وفـ ــق دوام م ـع ــن ،م ـث ــا ك ــل 3
أي ــام م ــرة ،مــا سيعيدنا إل ــى مشاهد
صـهــاريــج امل ـيــاه .كــذلــك س ـيــزداد حفر
آبار أعمق ،ما سيؤثر في الينابيع".

على مجرى النهر لــري مزروعاتهم
بمياه النهر ،قال لـ "األخبار" إنه "لن
شرط أن يسري
ُيعارض طمر حفرته
ُ
القرار على جميع الحفر املقامة على
جــانــب ال ـن ـهــر" .ي ـقــول يــزبــك ف ــي هــذا
ال ـ ـصـ ــدد" :ن ـط ـل ــب م ــن ال ـق ـض ــاء وم ــن
الجهة األمنية املكلفة متابعة تنفيذ
أعـمــال طمر الحفر املخالفة (مـفــرزة
بعلبك القضائية) ردم سائر الحفر
في كافة القرى ،بما فيها الحفرتان
الـتــابـعـتــان ملعمل األل ـبــان واألج ـبــان
"ليبان ليه" ،حتى ال يتذرع البعض
ب ــذل ــك ون ـع ــود إل ــى ال ـض ــرر وتــأخـيــر
ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق أع ـ ـ ـمـ ـ ــال شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـصـ ــرف
الصحي ومحطة التكرير".

عندما أعلن التيار النقابي املستقل،
ب ــرئ ــاس ــة ح ـنــا غ ــري ــب ،هــوي ـتــه بعيد
االنتخابات األخـيــرة لرابطة أساتذة
التعليم ال ـثــانــوي الــرس ـمــي ،لــم يـقـ ّـدم
ً
نـفـســهّ إط ـ ــارًا ب ــدي ــا ع ــن ال ــراب ـط ــة ،بل
ً
ق ــال إن ــه يمثل خـطــا مستقال داخلها
للضغط باتجاه رفــع سقف الخطاب
ال ـن ـقــابــي واالن ـت ـق ــال ب ـح ــراك سلسلة
ال ـ ـ ــروات ـ ـ ــب م ـ ــن مـ ــوقـ ــع الـ ـ ــرهـ ـ ــان ع ـلــى
املسؤولني إلى موقع الهجوم وتسمية
األشياء بأسمائها ،وتصعيد التحرك
بــاتـجــاه إع ــان انـتـفــاضــة فــي الـقـطــاع
ال ـع ــام إلقـ ــرار ال ـح ـقــوق ف ــي السلسلة،
التي حــددهــا بإعطاء مــن لــم يعط من
القطاعات الوظيفية حقه بالـ %121
وف ـ ــق أي ص ـي ـغ ــة ،م ــع ال ـح ـف ــاظ عـلــى
ال ـف ــارق نـفـســه بــن الـفـئــات الوظيفية
وعـ ـل ــى ح ـق ــوق ـه ــا امل ـك ـت ـس ـب ــة ،والـ ـغ ــاء
ال ـب ـن ــود ال ـت ــدم ـي ــري ــة لـ ـ ـ ــادارة ملــؤتـمــر
باريس ـ .3
ال ـ ـيـ ــوم ،يـ ـب ــدو الـ ـتـ ـي ــار م ـق ـت ـن ـعــا أك ـثــر
بـخـيــار الـتـصـعـيــد ،كـمــا يـقــول غــريــب،
وخصوصًا بعد سقوط مقولة "البلد
مشلول" .برأيه ،الظرف مؤات للضغط
ع ـل ــى وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ب ــاتـ ـج ــاه اق ـ ــرار
م ـشــروع قــانــون فــي الـحـكــومــة يحفظ
املــوقــع الــوظـيـفــي لــأسـتــاذ ال ـثــانــوي،
ب ـعــدمــا اص ـبــح الـ ـف ــارق  54درجـ ــة مع
راتب االستاذ الجامعي املعيد ،وصفر
درج ـ ــة م ــع ال ـف ـئــة ال ــراب ـع ــة ـ وه ـ ــذا ما
تحركنا ضده لسنوات ثالث ورفضنا
ت ـمــريــره وم ــا زل ـن ـاـ وت ـعــديــل مـشــروع
الـسـلـسـلــة ف ــي ال ـل ـجــان الـنـيــابـيــة ،بما
يـحـفــظ ال ـح ـقــوق لـلـجـمـيــع ،واع ـت ـمــاد
شهادة املاجستير ( ) 5+bacللتعيني
بوظيفة استاذ تعليم ثانوي.

وإذا لـ ــم ت ـس ـت ـط ــع الـ ــراب ـ ـطـ ــة انـ ـت ــزاع
اع ـ ـ ـتـ ـ ــراف ه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق ب ــال ـغ ــن
الالحق بأساتذتها ،فإن غريب يدعو
إل ــى «ت ـح ــرك م ـن ـفــرد يـحـفــظ حـقــوقـنــا
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،ف ـي ـم ــا نـ ـح ــن م ـس ـت ـع ــدون
ملتابعة التحرك مع الهيئة بالقضايا
املشتركة مثل :تحسني نوعية التعليم
الــرسـمــي ،مكافحة الـفـســاد ،تعاونية
امل ــوظ ـف ــن ،ال ـت ـق ــاع ــد ،الـ ـغ ــاء الـتـعــاقــد
الوظيفي ،النفايات ،قانون االيجارات
وغيرها".
يـحــذر غــريــب مــن امل ـح ــاوالت الـجــاريــة
الل ـح ــاق هـيـئــة الـتـنـسـيــق بـمـجـمــوعــة
«ال ـب ـي ــال» ت ـحــت م ــا يـسـمــى «الـجـبـهــة
الـنـقــابـيــة ال ـعــري ـضــة» ،ب ـهــدف تعويم
قيادة االتحاد العمالي العام وحيتان
امل ــال ،الــذيــن حــاربــوا هيئة التنسيق
وما زالوا اآلن ضد السلسلة ،ما ّ
يرتد
على نضاالت االساتذة واملوظفني.
عشية عيد املعلم ،يقدم غريب «كشف
حساب» ألداء الهيئة والرابطة خالل
العام الدراسي  2014ـ ــ ،2015وأسباب
فشلهما فــي اسـتــرجــاع ثقة الـقــواعــد.
يقول إن «الشلل أصابهما كما أصاب
مؤسسات الدولة ،ألنهما من جلدها.
فقد عجزت مكونات الهيئة مجتمعة
عــن ب ـلــورة صـيـغــة مــوحــدة للمطالب
ال ـخــاصــة بــالـسـلـسـلــة ،وق ــد أصـبـحــت
القواعد مكشوفة ال غطاء لها وال من
يحمي حقوقها».
الخلل األول حصل ،بحسب غريب ،في
 11شـبــاط  2015حــن أوص ــت الهيئة
بخطة تحرك ،وأقــرت في الوقت عينه
اج ــراء ات ـصــاالت مــع الـكـتــل النيابية،
و«ك ـ ــأن االتـ ـص ــاالت لـيـســت جـ ــزءا من
ال ـخ ـطــة" ،ث ــم أعـلـنــت الـهـيـئــة م ــن دون
ع ـلــم ال ــراب ـط ــة ع ـقــد مــؤت ـمــر صـحــافــي
فــي  26شـبــاط وتنفيذ إض ــراب فــي 5
آذار ،لينتهي األمر إلى تأجيل املؤتمر
واإلضراب» .وفي  11آذار ،زارت الهيئة
م ــع وزيـ ــر الـتــربـيــة ال ـي ــاس ب ــو صعب
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ن ـب ـي ــه ب ــري
الذي دعا إثر اللقاء الى جلسة للجان
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـش ـتــركــة ف ــي  17آذار ،لم

ينتج منها شــيء ،فوقعت ،كما يقول
غــريــب« ،خ ـس ــارة الـفــرصــة االولـ ــى ،إذ
انعقدت اللجان من دون ضغط جدي
وفعلي» .وفــي املؤتمر الصحافي في
 26آذار ،اعترفت هيئة التنسيق بفشل
مــراهـنــاتـهــا عـلــى السلطة السياسية
ودعت إلى اإلضــراب واالعتصام أمام
وزارة ال ـتــرب ـيــة وامل ـن ــاط ــق ال ـتــربــويــة،
ُ
فنفذ اإلض ــراب وج ــاءت املـشــاركــة في
االعتصام هزيلة.
ال ـخ ـلــل اآلخ ـ ــر ،يـضـيــف غ ــري ــب« ،وق ــع
داخـ ـ ـ ـ ــل جـ ـلـ ـس ــة مـ ـجـ ـل ــس امل ـ ـنـ ــدوبـ ــن
لـ ـلـ ــرابـ ـط ــة فـ ـ ــي  8ن ـ ـيـ ـس ــان ح ـ ـي ــث لــم
ت ـط ــرح الـهـيـئــة اإلداري ـ ـ ــة ف ــي م ـشــروع
ّ
التقريراإلداري املقدم إلى املندوبني أي
خـطــة ت ـحــرك» .املـجـلــس أوص ــى بربط
إضراب هيئة التنسيق في  23نيسان
ً
بإقرار خطوات تصعيدية وصوال إلى
مقاطعة التصحيح فــي االمتحانات
الــرس ـمـ ّـيــة ،.لـكــن ســرعــان مــا تراجعت
ال ـه ـي ـئ ــة االداري ـ ـ ـ ـ ــة عـ ــن هـ ـ ــذا امل ــوق ــف،
ّ
وأعلنت أن العام الدراسي والشهادة
الرسمية خط أحمر».
اكتفت هيئة التنسيق بــاإلضــراب في
 23نيسان في انتظار أن تنهي اللجان
امل ـش ـتــركــة دراس ـ ــة م ـش ــروع السلسلة
ووضعه على جدول أعمال أول جلسة
للمجلس النيابي ،فكانت
تشريعية ُ
الـنـتـيـجــة أن ن ـفــذ إض ـ ــراب واعـتـصــام
ضـعـيـفــان ،ولــم تعقد الـلـجــان .وفــي 5
ايار ،ابلغت هيئة التنسيق البطريرك
بـ ـ ـش ـ ــارة الـ ـ ــراعـ ـ ــي ت ــأجـ ـي ــل االضـ ـ ـ ــراب
والتظاهر الــذي كــان مقررًا في  6أيار

أهدرت ّهيئة التنسيق
فرص عدة للضغط
بسبب تدخالت األحزاب

أصبح األساتذة والموظفون مكشوفين ال غطاء لهم وال من يحمي حقوقهم

إلى موعد آخر .وفي  13تموز ،أعلنت
الهيئة االستعداد للعودة إلى الشارع
مجددًا ألن أطراف السلطة ال تفهم لغة
اخرى .ومع أن الهيئة رأت أن النفايات
ت ـع ـ ّـري «ال ـط ـب ـقــة» ال ـحــاك ـمــة وتـفـضــح
عجزها الكامل ،رفضت االنخراط في
ال ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ،ف ـهـ ّـم ـشــت ،بحسب
غــريــب« ،وكـ ــاد مـلــف السلسلة يغيب
بالكامل لــوال انخراط التيار النقابي
املستقل في الحراك».
يشير غريب الى سلسلة ال تنتهي من
"التراجعات ،منها أن هيئة التنسيق
ّ
أع ـل ـنــت ف ــي  4آب أن م ــن غ ـيــر املـمـكــن
ت ـم ــري ــر الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي امل ـق ـب ــل كـمــا
املــاضــي ،فــاذا باملؤتمر النقابي الــذي
ن ـظ ـم ـتــه ف ــي  19آب يـ ـص ــدر تــوص ـيــة
ب ـ ـ ــاالض ـ ـ ــراب ف ـ ــي  9ايـ ـ ـل ـ ــول ل ـ ــم ت ـن ـفــذ
أيضًا .وفــي  30أيـلــول ،أوصــت الهيئة
باإلضراب العام ،ايام  20تشرين االول
و 26تشرين االول ،و  4تشرين الثاني،
بــالـتــزامــن مــع ب ــدء الـعـقــد التشريعي،
وفيما كــانــت الــرابـطــة شريكة فــي كل
الـبـيــانــات الرسمية لهيئة التنسيق،
ّ
فإن التوصية األخيرة ّ
فجرت الخالف
ب ـي ـن ـه ـمــا ،إذ أك ـ ــدت ال ــرابـ ـط ــة تـنـفـيــذ
اإلضراب في  20تشرين األول بصورة
منفردة ،ضمن خطوات متالحقة في
 26تشرين األول ،و 4تشرين الثاني،
ّ
إال أن اإلضراب الخاص لم يتحول إلى
ت ـحــرك تـصـعـيــدي خ ــاص بــالـثــانــوي،
ب ـح ـس ــب غـ ــريـ ــب ،وج ـ ـ ــرى اج ـه ــاض ــه،
«ت ـ ـحـ ــت ضـ ـغ ــط امل ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـت ــرب ــوي ــة
لـبـعــض ال ـق ــوى الـحــزبـيــة الـسـلـطــويــة.
ف ـع ــادت ق ـي ــادة ال ــراب ـط ــة إل ــى مـتــابـعــة
التحرك فــي اطــار هيئة التنسيق من
خالل تنفيذ اضراب مشترك واعتصام
فــي  3تشرين الـثــانــي ،بحجة انعقاد
هيئة مكتب املجلس ،من دون االتفاق
على املطالب مع املكونات االخرى في
الهيئة .فكانت املشاركة في االعتصام
ضعيفة ،وظـهــر الـخــاف العلني بني
ممثلي الهيئات على املطالب».
الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة كـ ــانـ ــت ع ـ ـ ــدم إدراج ب ـنــد
السلسلة على جــدول اعـمــال الجلسة
التشريعية ،فحصلت خسارة الفرصة
الثانية ،فيما الرابطة دعت في اليوم
نفسه الى الغاء االضراب في  4تشرين
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،كـ ـم ــا ت ــراجـ ـع ــت عـ ــن إعـ ــان
الرابطة نقابة ،رغم موافقة الجمعيات
العمومية على التوصيتني.
ينتقد غــريــب تــراجــع ق ـيــادة الــرابـطــة
ع ــن ق ــراره ــا بــرفــض إع ـ ــادة تصحيح
املـســابـقــات فــي ال ــدورة الـثــانـيــة ،اذ لم
يحضر إلــى مركز التصحيح لتنفيذ
ّ
املقاطعة إال الـتـيــار النقابي املستقل
وعـضــو آخ ــر فــي الـهـيـئــة اإلداري ـ ــة ،ما
شجع الــوزيــر الـيــاس بــو صعب على
كسر الـقــرار والتطاول على االساتذة
والتمادي في ضــرب سمعة الشهادة
الرسمية في وسائل االعالم « ،املؤسف
اليوم ان الوزير الــذي اعطى اإلفــادات
يــزايــد على األســاتــذة بــاإلصــاح وهم
الذين ظلوا ثالث سنوات في الشوارع
يتحركون ضد الفساد ،وكان ضدهم».

ماذا يفعل التيار النقابي المستقل؟
يقول رئيس التيار النقابي املستقل حنا غريب إن العام
املــاضــي كــان عــام التأسيس" ،عــام املشاركة وااللـتــزام
بقرارات الرابطة وحضور اجتماعاتها في الوقت الذي
كان يتغيب عنها من انتجها ،ويعطل نصابها ،كما كان
عــام االنـخــراط في الـحــراك الشعبي الــذي يطول الكالم
عنه ،ويحتاج الى الكثير من الجهد لتقييمه ،أما العام
الحالي ،فسيكون عام انطالقة التيار النقابي املستقل
في كل القطاعات :الثانوي ،األســاســي ،املهني ،اإلدارة
ال ـعــامــة ،املـتـقــاعــديــن ،املـتـعــاقــديــن ،األجـ ــراء وامل ـيــاومــن،
وعام متابعة الحراك النقابي والشعبي تحت العناوين

االجتماعية من السلسلة الــى املستأجرين والنفايات
ومعركة البلديات واملطالبة بحق املعلم واملوظف للترشح
لعضوية املجالس البلدية ،كحق مــن حقوق االنـســان،
حيث ال يجوز ان يحرم املعلم واملــوظــف حــق التنظيم
النقابي وحــق الترشح لالنتخابات البلدية .وستكون
مناسبة عيد املعلم بداية االنطالقة في احتفال التعارف
الذي سيقيمه التيار ظهر يوم االحد في  6آذار.
يشرح غريب أن التيار قدم في سنة التأسيس صيغة
ّ
العتماد النسبية في نظام االنتخابات في الرابطة ،إال
ّ
أنــه حصل داخــل لجنة تعديل النظام الداخلي للرابطة

خ ــاف ف ــي وج ـه ــات ال ـن ـظــر ل ــم تـحـســم نـتـيـجـتــه بـعــد،
فــوج ـهــة ال ـن ـظــر امل ـع ـتــرضــة ت ــرى ان الـنـسـبـيــة تـضــرب
التركيبة الطائفية واملــذهـبـيــة ل ـلــروابــط .ويـكـشــف هنا
أن الـتـيــار ،فــي حــال اسـتـمــرار رفــض النسبية ،بصدد
دراس ــة مــوقــف قــوامــه املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات على
مستوى املندوبني ،وعدم املشاركة في انتخابات الهيئة
االدارية اال على اساس النسبية وضمان القرار النقابي
املستقل ،مؤكدا انفتاحه على كل القوى التي ترفض
املحاصصة الحزبية واملذهبية التي أثبتت فشلها في
التركيبة الراهنة للهيئة االدارية.
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أسعد أبو خليل *
ّ
ّ
هذه رسالة تأخرت ألن العاطفة تغلبت على
العقل .مــا ُ
كنت أقــوى على معاتبة الشعب
الفلسطيني تـحــت االح ـتــال وف ــي املـنــافــي.
ل ـكــن ق ـضـ ّـيــة فـلـسـطــن َعـ ـ ّـمـ ــرت ،وفـ ــي ال ـعــام
ّ ٌ
ٌ
واحد من الزمن على وعد
سيمر قرن
املقبل
ّ
بلفور .ال يمكن ان تتحول مناسبات ذكرى
ّ
مجرد احتفاالت هزيلة
مآسي فلسطني إلى
ال ـح ـض ــور ف ــي امل ـخ ـ ّـي ـم ــات .ل ـك ــن م ـصــارحــة
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي واج ـب ــة ع ـلــى ك ــل َمــن
ّ
قضية تحرير فلسطني .لكن ،هل أن
يناصر
ّ
ّ
قضية تحرير فلسطني ال زالت هي القضية،
أم ان ـهــا اس ـت ـبــدلــت ب ـم ـشــاريــع مـخـتـلـفــة من
ال ـت ـع ــاي ــش مـ ــع االحـ ـ ـت ـ ــال؟ هـ ــل أن ت ـحــريــر
فلسطني هو مشروع قائم ،أم أنه بات تاريخًا
عند البعض في الشعب الفلسطيني؟
ّ
اس ـت ـه ــل ك ــام ــي ب ــال ـق ــول إن ـن ــي م ــدي ــن إل ــى
الشعب الفلسطيني بالكثير .ال ،أنــا مدين
إلى الشعب الفلسطيني بكياني وعواطفي
وجـ ـ ـ ــوارحـ ـ ـ ــي .ال ،أن ـ ـ ــا مـ ــديـ ــن ألن ال ـش ـع ــب
الفلسطيني أنقذني مــن الـهـ ّ
ـويــة والتنشأة
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية كانت وال
القضية
اللبنانية.
ت ــزال عـنــدي ،وعـنــد غـيــري ،اللقاح أو حقنة
ّ
اللبنانية،
املـنــاعــة ضــد التنشئة الــوطـنـ ّـيــة
ّ
وض ـ ــد ك ــل ت ـ ّ
ـرسـ ـب ــات ال ـث ـق ــاف ــة ال ـس ـيــاســيــة
ّ
اللبنانية .لألجيال التي نشأت بعد النكبة
(قـبــل زم ــن الـصـعــود الـسـيــاســي الـسـعــودي-
الحريري في لبنان) كان هناك خيار لبنان
م ـقــابــل خ ـيــار فـلـسـطــن .ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك ِمــن
مهرب آخر .كانت فلسطني طاغية على ذهن
َمــن يريد ان يعترض على الكيان اللبناني
بـ ّ
ـرم ـتــه ،خـصــوصــا أن ه ــذا ال ـك ـيــان تــأســس
—م ـث ـلــه م ـثــل ال ـك ـي ــان األردن ـ ـ ــي ال ـهــاش ـمــي-
بــالـتــوازي مــع مـشــروع الكيان الصهيوني.
كــانــت فلسطني عـنــوان ال ـثــورة على الكيان
اللبناني .انا لم أوافق فقط على ان الطريق
إلـ ــى ف ـل ـس ـطــن ت ـم ـ ّـر ف ــي ك ــل املـ ـ ــدن وال ـق ــرى
ّ
اللبنانية ،ال بــل أنــا كنت وال أزال أؤمــن ان
ّ
الطريق إلــى فلسطني يجب ان تـمــر مــن كل
مدينة وقرية في لبنان.
أن ـ ـ ـ ـ ــا ،وغ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ،م ـ ــدي ـ ـن ـ ــون إل ـ ـ ـ ــى الـ ـشـ ـع ــب
الـفـلـسـطـيـنــي .إن أج ـم ــل م ــا ف ــي ل ـب ـنــان في
حقبة مــا قـبــل وأث ـن ــاء ال ـحــرب األه ـلـ ّـيــة كــان
ب ـف ـضــل ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ف ــي ل ـب ـنــان.
للزمن الجميل معايير ومقاييس مختلفة:
ع ـنــد ف ــري ــق ج ــري ــدة «الـ ـنـ ـه ــار» ،كـ ــان الــزمــن
ّ
الطائفية
الجميل ُيختصر بحقبة السيطرة
الــرج ـعـ ّـيــة وال ـل ـهــو ال ـب ــورج ــوازي وال ـح ــدود
ال ـضـ ّـي ـقــة الـصـلـبــة لـلـمـســافــة ب ــن الـطـبـقــات
االج ـت ـمــاعـ ّـيــة ،وإخ ـض ــاع الـطـبـقــات الفقيرة
ب ــال ـق ـ ّـوة وإلـ ـح ــاق س ـيــاســة ل ـب ـنــان بــاملـحــور
األمـيــركــي-اإلســرائـيـلــي ،وتـنـ ّـصــل لبنان من
م ـس ــؤول ـ ّـي ــة نـ ـص ــرة ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي.
ّ
ّ
العربية
لبنان كــان أقــل الــدول واملجتمعات
ّ
ّ
تضحية من أجل قضية شعب فلسطني .لكن
هناك جانب آخر من الجميل في زمن بائد،
الشعب الفلسطيني أثــرى الرقص واملسرح
ّ
والفن واألدب والتعليم وخصوصًا اإلعالم
ً
في لبنان :وحده شفيق الحوت كان مسؤوال
ّ
إعالمية ،من «املـحـ ّـرر»
عن أكثر من ظاهرة
ّ
إلى «الـحــوادث» ،في عزها .وكــان املولجون
وامل ــولـ ـج ــات ب ـش ــأن اإلذاع ـ ـ ــة ال ـل ـب ـنــانـ ّـيــة من
ّ
الفلسطينيني ّ
خريجي إذاعة الشرق األدنى.
ّ
حتى الظاهرة الرحبانية كان يحمل تبعات
ّ
مسرحيات الرحابنة،
اإلب ــداع فيها ُمـخــرج
صـ ـب ــري ال ـ ـشـ ــريـ ــف ،ال ـ ـ ــذي ك ــان ــت ص ـحــافــة
ال ـس ـت ـي ـن ـيــات ف ــي بـ ـي ــروت ت ـع ـتــرف بفضله
الكبير على اإلبداع الرحباني.
ّ
أنا مدين إلى الشعب الفلسطيني ألنه ضخ
فــي اليسار اللبناني التقليدي الستاليني
ثـــ ّ
ـوري ـ ـ ــة ك ـ ــان ـ ــت مـ ـ ـع ـ ــدوم ـ ــة فـ ـ ـي ـ ــه .ال ـش ـع ــب
ّ
الفلسطيني وتنظيماته الـثــريــة -ممارسة
ّ
ّ
رت الـشـيــوعـ ّـيــة في
ون ـظ ــري ــة -ه ــي ال ـتــي ثـ ــو ّ
ُلبنان وفرضت عليها تبني أجندة الكفاح
ّ
املسلح ،بعد ان كان فرج الله الحلو قد كتب
(أي بعد ث ــورة  ٣٩-١٩٣٦في
فــي عــام ّ ١٩٤٢
فلسطني)« :لقد كنا وما زلنا نقول إن نضال
ال ـعــرب فــي فلسطني ضــد الـصـهـيــونـ ّـيــة هو
نـضــال سلمي» (ف ــرج الـلــه الحلو« ،كتابات
مـ ـخـ ـت ــارة» ،ص .)٣٥ .ث ـ ـ ّـور أهـ ــل فـلـسـطــن،
ّ
اللبنانية
بعد ان ثــاروا على سطوة الدولة
الشهابية الـقــامـعــة ،لبنان بـ ّ
ّ
ـرمـتــه ،وغـ ّـيــروا
ّ
من شعارات األحــزاب والقوى التقدمية .لم
ّ
اإلصالحية
يكن اليسار اللبناني ذا النشأة
ّ
ّ
الليبرالية ينطق بلغة الثورة
الرومانسية
ُ ّ
ّ
وال ـك ـفــاح امل ـســلــح .ك ــان ج ــل مــا أراده نقوال

ال ـش ــاوي وجـ ــورج ح ــاوي بـعــد سيطرتهما
على ّ
مقدرات الحزب بالتنسيق مع موسكو
ْ
هــو الـحـصــول عـلــى مقعد نـيــابــي أو اثـنــن.
وتعامل الحزب الشيوعي اللبناني بكثير
مــن ال ـ ّ
ّ
فرنجية (املــوغــل في
ـود مــع سليمان
ّ
اليمينية) بعد انتخابه .الشعب الفلسطيني
ّ
َ
فــي لـبـنــان هــو ال ــذي ك ــان أول م ــن م ــزج بني
ّ
ّ
الشيوعية
الشيوعية وال ـثــورة ،وليس بــن
واإلصــاح الليبرالي (أي عنوان «البرنامج
املرحلي»).
لـكــن ال ـع ـتــب ،كـمــا ي ـقــول أه ــل ال ـش ــام« ،عـلــى
قــدر املـحـ ّـبــة» .ومـحـ ّـبــة الشعب الفلسطيني
تدفعني إلى املصارحة.
ً
أوال ،كيف حــدث ان محمود عـ ّـبــاس أصبح
ً
زعيمًا مقبوال للشعب الفلسطيني؟ وكيف
اتـ ـف ــق أن ق ــائ ــد جـ ـه ــاز ال ـت ـن ـس ـي ــق األمـ ـن ــي
(ال ـق ـم ـعــي ال ـق ــات ــل) م ــع الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي
ّ
س ـي ـمــوت ع ـلــى األرج ـ ــح مـيـتــة طـبـيـعــيــة في
س ــري ــره ،ألن مـسـيــرة ه ــذا الــرجــل لــم تـحـ ّـرك
ســاك ـنــا ف ــي ش ـعــب عـ ّـل ـم ـنــا الـ ـث ـ ّ
ـوري ــة؟ كيف
ّ
ّ
تغيرت طبيعة القيادات الفلسطينية عبر
العقود ،وكيف سكت الشعب الفلسطيني—
ويسكت— عن موبقات حكم محمود ّ
عباس
الـ ـ ــذي ال ي ـ ـتـ ـ ّ
ـورع ع ــن اع ـت ـب ــار ن ـف ـســه ن ـتــاج
الــدي ـم ـقــراطـ ّـيــة فـيـمــا كــانــت آخ ــر انـتـخــابــات
ملنصب الــرئــاســة ج ــرت قـبــل أكـثــر مــن عقد.
ّ
الديمقراطية عائقًا امام
(لكن متى كان غياب
ّ
والعدو اإلسرائيلي لطغاة
تنصيب الغرب
ّ
مــن شــتــى األص ـن ــاف واألل ـ ــوان فــي بــادنــا).
هذا الرجل أتى إلى منصب رئاسة الحكومة
بـفـضــل ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي ورئ ـيــس جهاز
موساده السابق (باعتراف إفرايم هاليفي
ّ
ف ــي ك ـتــابــه «رج ـ ــل ف ــي ال ـ ـظـ ــل») ال ـ ــذي أقـنــع
الـحـكــومــة األم ـيــركـ ّـيــة ب ـض ــرورة اسـتـحــداث
منصب رئيس الحكومة كي يأتي محمود
ع ـ ّـب ــاس وي ـض ـعــف م ـن ـصــب ي ــاس ــر ع ــرف ــات.
ك ــان الـشـعــب الفلسطيني يـحــاكــم قـيــاداتــه،
وت ـع ـ ّـرض ــت قـ ـي ــادات فـلـسـطـيـنـ ّـيــة لــاغـتـيــال
عبر السنوات وللنقد والتعيير واإلقـصــاء
بناء على التخاذل وضعف األداء ،أما اليوم
ف ــإن عـ ّـبــاس يـقـبــع فــي مـنـصــب الــرئـيــس من
دون أي إزع ـ ــاج م ــن ق ـبــل ش ـع ـبــه .ال ب ــل هو
ّ
متنوعة،
يخدع شعبه باستمرار عبر وعود
وي ـس ـت ـعــن ب ـفــريــق م ــن امل ـه ـ ّـرج ــن (ب ـق ـيــادة
ك ـب ـيــر املـ ـه ـ ّـرج ــن) .ملـ ـ ــاذا ال ي ـج ــود الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ب ـبــدائــل ع ــن ع ـ ّـب ــاس ودح ــان
ويــاســر عبد ّ
رب ــهّ وصــائــب عــريـقــات وســام
ّ
فياض؟ كيف يمثل أسوأ قادة أفضل شعب؟
ّ
والفساد في شلة رام الله ال تبدو أنها تزعج
الشعب الفلسطيني .كيف حدث ان الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي يـسـتـكــن وه ـن ــاك قـ ــادة أس ــوأ
بـكـثـيــر م ــن أح ـمــد ال ـش ـق ـيــري والـ ـح ــاج أمــن
ّ
الحسيني (على عالته) ينطقون باسمه؟
ّ
ث ــانـ ـي ــا ،كـ ـي ــف ح ـ ــدث ان لـ ــوثـ ــة ال ـط ــائ ـف ــي ــة
انتقلت إل ــى الـشـعــب الفلسطيني؟ فــي عــام

كيف حدث أن محمود ً
ّ
عباس أصبح زعيمًا مقبوال
للشعب الفلسطيني؟

 ،١٩٢٠ط ـلــب ال ـق ــائ ــد ال ـص ـه ـيــونــي ،حــايـيــم
وايزمن ،بعد زيارة إلى فلسطني ،من مكتب
اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـحــركــة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة وضــع
ّ
خ ــط ــة ش ــام ـل ــة مل ــواجـ ـه ــة الـ ــرفـ ــض ال ـع ــرب ــي
ّ
ُ
ّ
ل ـل ـص ـه ـي ــون ــي ــة .ووضـ ـ ـع ـ ــت الـ ـخ ــط ــة وجـ ــاء
ف ــي ب ـنــدهــا ال ـ ـسـ ــادس« :ال ـع ـم ــل ع ـلــى إثـ ــارة
ّ
واملسيحيني» .وكيف
الشقاق بني املسلمني
ّ
تعامل الشعب الفلسطيني مع هذه الخطة
ّ
الصهيونية الخبيثة؟ باشر منذ إعالن وعد
ّ
«بلفور» وتــســرب النوايا الخبيثة للحركة
ال ـص ـه ـي ــون ـ ّـي ــة عـ ـل ــى إن ـ ـشـ ــاء «ال ـج ـم ـع ـ ّـي ــات
اإلسـ ــامـ ـ ّـيـ ــة-امل ـ ـس ـ ـي ـ ـحـ ـ ّـيـ ــة» ف ـ ــي ك ـ ــل أنـ ـح ــاء
ّ
العدو.
فلسطني لتفويت الفرصة على خطط
أصـ ّـر الشعب الفلسطيني على نبذ الفرقة
الـطــائـفـ ّـيــة ال ـتــي ح ــاول ال ـع ـ ّ
ـدو اسـتـغــالـهــا.
أم ــا ال ـي ــوم ،ف ــإن الـشـعــب الفلسطيني تحت
االح ـتــال وف ــي املـخـ ّـيـمــات أصـبــح يحتضن
ّ
ّ
ّ
املتزمتة،
والجهادية
السلفية
أكثر العقائد
وأص ـب ــح الـكـثـيــر م ــن ال ـش ـعــب الفلسطيني

ّ ٌ
ٌ
واحد من الزمن على وعد بلفور (أ ف ب)
سيمر قرن
في العام المقبل

ّ
املسيحيني وضد
يقبل بفكرة التكفير ضد
ّ
الشيعة .كــان الشعب الفلسطيني الـخــاق
ّ
يصر على
فــي العشرينيات والثالثينيات
س ـم ـ ّـو ال ـق ـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة وي ـم ـ ّـي ــز بني
اليهود والصهاينة (حتى الحاج أمني كان
يقول بذلك قبل ترحيله مــن فلسطني) ،أما
ّ
الفلسطينيني (القادة
اليوم فــإن هناك بني
والعناصر) َمن ّ
يتحدث بلغة «احفاد القردة
ّ
والخنازير» .ولقد سألتني زميلة أميركية
ّ
ك ــان ــت تـ ـ ـ ّ
ـدرس ف ــي مـ ـ ــدارس غ ـ ــزة ق ـبــل نحو
عقد عــن أفضل الـطــرق للتعامل مــع نزعات
ّ
ّ
ّ
مذهبية ضد الشيعة بني الطلب،
طائفية
ألن ذلــك أثــار امتعاضها .اذكــر فــي سنوات
الطفولة ان الشعب الفلسطيني فــي لبنان
ً
ك ــان م ـث ــاال لـلـتـضــامــن ال ـع ـل ـمــانــي الــوطـنــي
ّ
بـعـيـدًا ع ــن أي ح ـ ــزازات طــائ ـفــيــة ،وك ــان في
مـنــأى عــن ال ـصــراعــات الـطــائـفـ ّـيــة البغيضة
ً
في لبنان .الشعب الفلسطيني بــات معقال
ّ
الوهابية التي تتقاطع مع املصالح
لعقائد
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ـ ّـي ــة .وهـ ـ ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــائ ــد ال ــدي ـن ـ ّـي ــة
ّ
ّ
العدو
املتزمتة لها تاريخ عريق من مهادنة
ّ
اإلســرائـيـلــي .عـبــدالـلــه ع ــزام ك ــان يـجــول في
ّ
اإلسالمية لتجنيد الشباب اإلسالمي
الدول
ملحاربة الجيش السوفياتي في أفغانستان
ف ـي ـم ــا لـ ــم ي ـ ـشـ ــارك م ـ ـ ـ ّـرة فـ ــي ال ـت ـع ـب ـئ ــة ضــد
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي .ه ــل ه ـجــر الـشـعــب
الفلسطيني رســالــة ج ــورج حـبــش واخـتــار
ّ
ً
بدال عنها رسالة عبد الله عزام وصحبه من
ّ
املشعوذين الدينيني؟
ثالثًا ،مــا هــذه الـظــاهــرة الـتــي ب ــدأت تنتشر
ّ
الفلسطينية؟
في رام الله إلى باقي األنحاء
َم ــن زرع ع ـق ـيــدة الــاع ـنــف وقـ ــرع الـطـنــاجــر
ال ـن ـحــاسـ ّـيــة كــوس ـي ـلــة وحـ ـي ــدة لــاحـتـجــاج
ّ
العدو اإلسرائيلي؟ متى كــان املجتمع
ضد
الفلسطيني حاضنًا لفكر التخاذل والهوان
ّ
يساريون
والتساهل مــع ع ــدوان إســرائـيــل؟
ّ
ّ
يتجمعون ويقرعون الطناجر
فلسطينيون
ـادت به
فــي رام ال ـلــه؟ هـ ّـل ه ـ ُـذا أف ـضــل مــا ج ـ ّ
ـاريــن املـسـتـحــدثــن املـتــأثــريــن
قــريـحــة الـيـسـ
بعقيدة اليسار العربي اليميني الذي يرسل
م ـنــدوبــن ع ـنــه إل ــى م ـهــرجــان ال ـج ـن ـ ّ
ـادريــة؟
ّ
ّ
الفلسطينية تتنافس في
املنظمات
كــانــت
ّ
ّ
إيـ ــاء ال ـك ـفــاح امل ـســلــح األولـ ــويـ ــة الـعـظـمــى،
وأحيانًا الوحيدة ،لتحرير كل ُفلسطني .وقد
منظمة التحرير امل ّ
ّ
ّ
عدل في عام
كرس ميثاق
( ١٩٦٨قـبــل تعديله مــن قـبــل بـيــل كلينتون
وصـهــايـنــة أم ـيــركــا) اإلج ـم ــاع الفلسطيني
ع ـلــى ضـ ـ ـ ُـرورة ال ــدف ــاع ع ــن فـلـسـطــن ب ـ ّقـ ّـوة
ّ
الـكـفــاح امل ـســلــح .أم ــا اآلن ،فـقــد ب ــات مثقفو
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وقـ ـي ــادات ــه ي ـت ـبــارون
فــي مـســايــرة ُصهاينة الـغــرب فــي املجاهرة
ّ
بنبذ العنف املسلح بكل أشكاله ،حتى ولو
ّ
كــان فــي حــالــة الــدفــاع عــن النفس .م ــاذا حل

ّ
السياسية للشعب الفلسطيني؟
بالثقافة
ّ
ّ
َمن ُلوثها بلوثة الليبرالية املقيتة الوافدة
من أنظمة الخليج ومن مركز «صابان» في
فرعه القطري ،أو من دكاكني أنظمة الخليج
فــي مدينة واشـنـطــن؟ هــل أن قــرع الطناجر
االح ـت ـج ــاج ـي ــة ب ـ ــات الـ ـس ــاح األمـ ـض ــى فــي
مــواجـهــة عـنــف ال ـع ـ ّ
ـدو؟ أل ــم ي ـجـ ّـرب الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وس ـي ـلــة الــاع ـنــف ب ــن أع ــوام
ومنتصف الستينيات عند انطالق
١٩٤٨
الـ ـكـ ـف ــاح ُامل ـ ـسـ ـ ّـلـ ــح؟ ال ـ ــم ي ـت ـخ ـ ّـص ــص الـ ـع ـ ّ
ـدو
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي فـ ــي ق ـت ــل وج ـ ـ ــرح اآلالف مــن
منتهجي الكفاح الالعنفي بني العرب (راجع
ّ
األحقيون»)؟
كتاب بني موريس« ،الضحايا
ّ
رابـ ـع ــا ،م ـ ــاذا حـ ــل بــال ـت ـضــامــن األمـ ـم ــي مــع
ّ
الـقـضـ ّـيــة الـفـلـسـطـيـنــيــة؟ مــن حــاســب قـيــادة
ّ
التاريخية التي باسم «القرار
حركة «فتح» ُ
الـفـلـسـطـيـنــي امل ـس ـت ـق ــل» —وال ـ ـ ــذي ل ــم يكن
ّ
مـسـتـقــا يــومــا ت ـحــت ق ـي ــادة يــاســر عــرفــات
ّ
قضية
أو تحت قـيــادة خلفه— على عزلها
شعب فلسطني عن العرب وشعوب العالم؟
كــان الشباب العربي والعاملي يتقاطر إلى
ّ
ّ
الفلسطينية في األردن وفي لبنان
املخيمات
ّ
لـتـقــلــي ال ـ ّت ــدري ــب ع ـلــى ال ـس ــاح ل ـكــن ق ـيــادة
«ف ـت ــح» ن ــف ــرت وأبـ ـع ــدت ال ـت ـعــاطــف الـعــاملــي
ألنها تـ ّ
ـورطــت في مشروع إجهاض الثورة
ّ
الـفـلـسـطـيـنــيــة .ه ـ ّـل الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ال
ّ
شعبيًا من دول
يريد اليوم ان يتلقى تأييدًا
ّ
الفلسطينية
الـعــالــم؟ هــل ق ـيــادات الـقـضـ ّـيــة
(مــن «حـمــاس» و«فـتــح») تكتفي بالتحالف
مع أسوأ األنظمة على وجه األرض مكتفية
بما تلقاه من فتات مالي من هــذه األنظمة
ّ
املعادية للشعب الفلسطيني؟ وملــاذا تتنكر
ّ
ّ
الفلسطينية للمتضامنني
الوطنية
الحركة
واملـنــاضـلــن مــن أج ــل فـلـسـطــن؟ هــل ارتـفــع
ص ــوت ف ــي غ ــزة لـحـفــظ الـجـمـيــل ل ــ«ســامــي
ش ـ ـهـ ــاب» ال ـ ـ ــذي خ ــاط ــر ب ـح ـي ــات ــه مـ ــن أج ــل
تقوية صمود املقاومة في غزة؟ هل تخجل
«حماس» بالتأييد الــذي لقيته من «سامي
ّ
شهاب» ومــن أرسله ألسباب تتعلق بلوثة
ّ
الطائفية التي نتجت عن ارتهانها ألنظمة
الـخـلـيــج؟ وإذا كــانــت «ح ـم ــاس» ّ ال تــريــد ان
تـتـحــالــف مــع إيـ ــران —وهـ ــذا حــق ـهــا— فهل
أنظمة الخليج هي بديل أفضل؟ هل ّ
أي من
ّ
العدو
أنظمة الخليج يناصب الـعــداء ضــد
اإلســرائـيـلــي فيما يـجــاهــر ق ــادة ال ـعـ ّ
ـدو بــأن
أنظمة الخليج باتت في محور واحد معه؟
خ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـس ـ ـ ــا ،مـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ض ـ ـ ـعـ ـ ــف ووهـ ـ ـ ــن
الـنـضــال الفلسطيني هــو تـحــويــل النضال
الفلسطيني إل ــى م ـجـ ّـرد تـعــاطــف عــن بعد.
ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن ي ـص ـب ــح ع ـ ـنـ ــوان ال ـن ـش ــاط
الفلسطيني الشبابي هــو «املـقــاطـعــة» (أي
ّ
أهميتها.
مقاطعة البضائع واألفــراد) ،على
لكن «املقاطعة» هي عنوان مقبول لألجانب،
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فيما املـقــاطـعــة بــن ال ـعــرب يـجــب ان تقترن
بــاملـقــاومــة وأن تـتـكــامــل مـعـهــا ،ال ان تكون
ً
بــديــا عنها .ال ،بــل أن ســام فـ ّـيــاض وباقي
دعاة التطبيع يريدون التمييز بني مقاطعة
الكيان اإلسرائيلي الغاصب ،وبني مقاطعة
ضــائــع الـ ـص ــادرة ع ــن امل ـس ـتــوط ـنــات في
ال ـب ـ ّ
الضفة ،وفــي هــذا تشريع مقصود الحتالل
عام  ،١٩٤٨وأكثر.
سادسًا ،مــاذا بقي من رسالة جــورج حبش
ّ
لكم ولكن؟ بات بعضكم يرفع صور محمد
دح ــان وجـبــريــل ّ
رجـ ــوب ومـحـمــود عـ ّـبــاس
ّ
فيما تـنــكــرتــم لــواحــد مــن أعـظــم املناضلني
ال ـعــاملـ ّـيــن ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن؟ مـ ــاذا بقي
ّ
م ــن تـ ــراث جـ ــورج ح ـبــش الـ ــذي ع ــل ــم اآلالف
فــي الـعــالــم الـعــربــي والـعــالــم حــب فلسطني؟
هــل حافظتم عـلــى إرث ــه؟ هــل قدتمتم أدنــى
واجـ ـب ــات ع ــرف ــان الـجـمـيــل ل ـج ــورج حـبــش؟
حديقة صغيرة مــع الفتة باتت تـ ّ
ـزيــن ركنًا
ص ـغ ـي ـرًا ف ــي فـلـسـطــن لـ ــه؟ ه ــل هـ ــذا ك ــل ما
أبقيتموه مــن ج ــورج حـبــش؟ بــات بعضكم
يـ ــرفـ ــع صـ ـ ــور عـ ـم ــاق ــة لـ ـف ــاس ــدي ــن وطـ ـغ ــاة

كيف ّحدث أن لوثة
الطائفية انتقلت إلى
الشعب الفلسطيني؟

ً
ونـسـيـتــم ج ــورج ح ـبــش؟ حـبــش ك ــان مـثــاال
لكثيرين وكثيرات من لبنان ألنه كان مختلفًا
عــن كــل طاقم اليسار واليمني والــوســط في
لبنان والعالم العربي .لو ان الذين يحملون
قمصان ّ
ملونة بصور تشي غيفارا يعرفون
عن جــورج حبش النذر اليسير الستبدلوا
قمصانهم بقمصان جــديــدة ُم ّ
زينة بصور
ه ــذا ال ـع ـمــاق ال ـثــائــر .ج ــورج حـبــش أجـمــل
ق ـص ـيــدة كـتـبـتـهــا فـلـسـطــن ،ل ـكــن م ــن منكم
يـحـفــظ ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة ،ويـسـتـظـهــرهــا قبل
األكل وبعده؟ محمد دحالن هو بديلكم عن
حبش؟ هل انحدر الوضع الفلسطيني إلى
هذا الدرك؟
س ـ ــابـ ـ ـع ـ ــا ،م ـ ـ ــن ي ـ ـح ـ ـمـ ــل بـ ـيـ ـنـ ـك ــم وبـ ـيـ ـنـ ـك ــن
مـ ـش ــروع ت ـح ــري ــر ك ــل ف ـل ـس ـط ــن؟ ه ــل ب ــات
ه ــذا امل ـش ــروع طــي الـنـسـيــان؟ مـنــذ انـطــاق
ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــونـ ّـيــة ،وح ـت ـمــا م ـنــذ وعــد
«ب ـل ـف ــور» امل ـش ــؤوم وه ـن ــاك ق ـطــاع أو اكـثــر
في الشعب الفلسطيني يعمل بجهد ودأب

ع ـلــى ت ـحــريــر ك ــل فـلـسـطــن وع ـلــى الـقـضــاء
عـلــى امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي .لـكــن َم ــن الــذي
يحمل اليوم مشروع تحرير فلسطني بني
ا ُلـفـصــائــل الـعــامـلــة؟ قـيــادة مـحـمــود عـ ّـبــاس
ـطــر على «فـتــح» الـتــي بــاتــت قيادتها
املـسـيـ ِ
أداة ّ
طيعة بيد االحتالل؟ أم «حماس» التي
ت ـس ـت ـجــدي رضـ ــى م ــن ال ـن ـظ ــام ال ـس ـع ــودي
ّ
للعدو اإلسرائيلي) بعد
(الحليف الوثيق
ان أصبحت أداة ّ
طيعة بيد النظام القطري
(ال ـُـذي يــرعــى «جـبـهــة الـنـصــرة» ،املتحالفة
وامل ـنـ ّـس ـقــة مــع ال ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي) والـتــي
ّ
ّ
تتلهى بتعريفات متعددة ملعنى «الهدنة»
(لـعـقــد أو ق ــرن ،ال ف ــرق عـنــدهــا) مــع الـعــدوّ
اإلس ــرائ ـي ـل ــي؟ ه ــل ان امل ــؤام ــرة الـخـلـيـجـ ّـيــة
نجحت في وأد كل مشاريع تحرير فلسطني
ب ـيــد امل ـن ـظـ ّـمــات الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة؟ ومـنـظـ ّـمــات
املـجـتـمــع املــدنــي (املــرعـ ّـيــة أوروب ـ ّـي ــا) بــاتــت
ّ
ال تـلـهــج إل بـحـمــد ال ـن ـضــال الــديـمـقــراطــي
ّ
السلمي وبــ ...قرع الطناجر النحاسية .قد
نكون اليوم نعيش ّ
للمرة األولى في حقبة
ّ
من تاريخ الصراع مع العدو اإلسرائيلي ال
ّ
فلسطينية
يكون فيه هناك فصيل أو حركة
ت ـح ـم ــل هـ ــم ّت ـح ــري ــر كـ ــل ف ـل ـس ـط ــن ،وهـ ــذه
سابقة ال تبشر بالخير.
ثامنًا ،إن العالقة بــن الشعب الفلسطيني
ّ
سوية .نايف
وبني الشعب اللبناني ليست
ّ
حواتمة يجول على قيادات معادية للقضية
ّ
ّ
الفلسطينية وي ـ ــوزع دروعـ ــا عـلـيـهــا ،فيما
تتحالف حركة «فتح» مع الفريق السياسي
املتحالف مع الحلف السعودي  -اإلسرائيلي
 األميركي .وحركة «حماس» تتحالف هيأي ـض ــا م ــع ن ـفــس ال ـف ــري ــق الـ ـح ــري ـ ّ
ـري ،وهــي
ّ ً
استقبلت بالترحاب في غزة ممثال عن بقايا
ّ
امليليشيا التي ارتكبت مجازر في املخيمات
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا م ـ ـجـ ــزرة ص ـبــرا
الفصائل
وشــاتـيــا .نفهم أن تـكــون بـعــض
ّ
ّ
ّ
الفلسطينية —أو كــلـهــا— ُم ـنـ ّـددة بتدخل
الله في سوريا ،لكنها ال تجد غضاضة
حزب ّ
من تدخل أنظمة ّالخليج املباشر في الحرب
الـسـ ّ
ـوريــة ،أو تدخل أميركا وإســرائـيــل؟ ّإما
ُ
تدخل،
ان تكون هــذه الفصائل مدينة لكل
ّ
أو هي تعترف بأنها متحالفة مع التدخل
الخليجي؟ والفريق اللبناني الوحيد الذي
ّ
العدو اإلسرائيلي والذي
يرفع لواء مقاومة
ّ
ّ
مثلت مقاومته في حرب تموز افضل مثال
فــي املــواجـهــة الـعـسـكـ ّ
ـريــة مــع إســرائـيــل منذ
ع ــام  ١٩٤٨ب ــات مـّنـبــوذًا مــن قـبــل الفصائل
الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ك ــاف ــة .م ــا ه ــو ب ــدي ــل الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي؟ ه ــل س ـي ــداف ــع آل ال ـح ــري ــري
ّ
املخيمات الفلسطينية في
وقوى  ١٤آذار عن
لبنان؟ ّوحده حزب الله —لألمانة— حاول
ّ
مخيم نهر ال ـبــارد امل ـجــزرة التي
ان ُيـجــنــب
ّ
تعرض لها ورفع حسن نصرالله في حينه
ّ
شعار «املخيم خط أحمر» ،لكن كل الفريق
ّ
الفلسطينية
السياسي الذي تتحالف القوى
ّ
وأصر على تدمير
معه إعترض على الشعار
امل ـخـ ّـيــم .مــا هــو خـيــار الـشـعــب الفلسطيني
في لبنان؟ ّ
بهية الحريري وسمير جعجع
واألمــانــة الـعـ ّ
ـامــة ل ــ ١٤آذار الـتــي أه ــدت درع
«األرز» إلى جون بولتون؟
ّ
ت ــاس ـع ــا ،كـ ــان ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي يـمــثــل
أفـضــل الـجــوانــب الـتـقــدمـ ّـيــة والـتـحـ ّ
ـرريــة في
الـعــالــم الـعــربــي ،وكــانــت نـســاء فلسطني في
ّ
التحرر وهي التي أعطت
لبنان في طليعة
ّ
ســوابــق فــي الـتـمــلــص مــن التقاليد البالية
والــرج ـعـ ّـيــة الــدي ـنـ ّـيــة ،أم ــا ال ـيــوم ف ــإن بعض
امل ـخ ـ ّـي ـم ــات وال ـت ـج ـ ّـم ـع ــات ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــة ال
تختلف عن منطقة القبائل في أفغانستان
ّ
والرجعية فــي الـعــادات
مــن حيث املحافظة
والتقاليد وأسر املرأة .طبعًا ،سيصيح دعاة
ّ
التزمت الديني أن املجتمع الفلسطيني هو
ّ
ومتدين لكنه لم يكن كذلك
مجتمع محافظ
دائ ـمــا .كــان املجتمع الفلسطيني مجتمعًا
ّ
السياسية
ثــائ ـرًا عـلــى كــل جــوانــب الـحـيــاة
واالجـتـمــاعـ ّـيــة .كــان فــي املـقـ ّـدمــة وهــو اليوم
ّ
بات في ركب التخلف الديني والسياسي.
ّ
لم تعد املسايرة تنفع .لم يعد التستر على
األخ ـطــاء الفظيعة الـتــي وق ــع فيها الشعب
الفلسطيني جــائ ـزًا .وال ـحــرص عـلــى شعب
ّ
املصارحة .أن
وقضيته تقتضي
فلسطيني
ُ ّ
ُ ّ
حالة الشعب الفلسطيني املحتل واملشتت
في املنافي تسوء باستمرار ،وهناك ضرورة
ّ
ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر .ال ـش ـع ــب الـ ـ ــذي عــل ـم ـنــا الـتـغـيـيــر
والثورة بات هو بحاجة للثورة والتغيير،
يا للمفارقة.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com

سعدالله مزرعاني*
ان ـت ـم ــى ق ـس ــم وازن مـ ــن ج ـي ـل ـن ــا ،فـ ــي أوائ ـ ــل
سبعينيات القرن املاضي ،الى تيارات وأحزاب
التغيير (اإلشتراكية والـقــومـ ّـيــة .)...كانت تلك
األحزاب تستخدم في وصف النظام السياسي
أسوأ النعوت ،وتسوق ضده أقسى االتهامات
(جــزء منها كــان «ايديولوجيًا» ومنسوخًا).
ذلك وباإلستناد الى أسباب
تطورت ،في امتداد ُ
وتناقضات متنوعة أخرى ،داخلية وخارجية،
قديمة وجديدة ،حركة معارضة واسعة التأثير
واإلن ـت ـش ــار .خــاضــت ت ـلــك ال ـحــركــة ن ـضــاالت
ّ
ّ
فعالة في الشارع واملؤسسات ،وتشكلت في
ّ
نطاق مشروع وصيغة :سياسيني وتنظيمي.
بدت األمــور ،وقتها (وبسبب املناخني الدولي
والعربي القائمني واملالئمني آنــذاك) ،وكما في
الكتب أيضًا ،وكــأن التغيير بــات قــاب قوسني
أو أدنى.
ُ
إت ـخ ــاذ ال ـص ــراع فــي لـبـنــان وعـلـيــه (وإنـطــاقــا
أيضًا من املوضوع الفلسطيني) شكل حرب
ّ
أهلية تغذيها قوى ومصالح إقليمية ودولية،
ك ـشــف أن ل ــدى ال ـن ـظــام ال ـل ـب ـنــانــي إحـتـيــاطـيــا
مهمًا يستطيع استخدامه ،بفعالية ،في الوقت
امل ـنــاســب .أش ـه ــرت ال ـق ــوى املـحـلـيــة التقليدية
سالح الطائفية واستخدمته على نطاق واسع
بدعم وتشجيع كبيرين من قبل أطراف عربية
وخــارج ـيــة .أسـهــم ذل ــك ،بشكل أســاســي ،في
إضـعــاف وتفكك الـقــوى الوطنية وفــي تراجع
دورها ونفوذها .لكن هذا السالح الذي ،أدمن
شركاء «الصيغة» اللبنانية اإلعتماد عليه في
خدمة مصالحهم وفئوياتهم ،قد ارتد على كل
البلد .وهو الذي حال ،حتى اآلن ،دون قيام دولة
موحدة ومستقرة وطبيعية.
االنقسام الداخلي الذي ّ
توسل املوروث الطائفي،
فــي تبايناته وفــي الـصــراعــات السياسية التي
طبعته في عدد من مراحله ،اقترن دائمًا بالتطلع
ن ـحــو الـ ـخ ــارج لــإس ـت ـقــواء ب ــه ب ـغ ــرض تثبيت
التوازنات الداخلية أو تعديلها .وفي نطاق مبدأ
«فرق تسد» الذي اعتمدته القوى اإلستعمارية
إلضعاف شعوب املنطقة وللهيمنة على بلدانها،
ّ
ترسخت معادلة االنقسام في الداخل والتبعية
للخارج .وهو األمر الذي ينطبق ،بشكل أساسي،
على الوضع اللبناني ،والــذي لم ُ
ينج منه ،بهذه
الـنـسـبــة أو تـلــك ،أي بـلــد فــي املـنـطـقــة .مـعــروف
أن هــذا الخلل قــد تـكـ ّـرس وتـعـ ّـزز باإلغتصاب
العنصري الصهيوني لفلسطني .وهــو تداعى
إلى انقسام مذهبي خطير في املرحلة الراهنة.
وليس بعيدًا من ذلك ُ
املد اإلرهابي املستشري
اليوم والــذي أنشأته أو غذته القوى الخارجية
الطامعة والقوى املحلية املسيطرة وموروثات
الجهل والعصبيات والتطرف الديني املغرض
أو األعمى.
دخـلــت مـعــادلــة اإلنـقـســام والتبعية فــي صلب
ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي ال ـل ـب ـنــانــي ،وت ـكــرســت في
َّ
وتتوسع
صيغة محاصصة ال ت ــزال تتعمق
لتطاول كل الحقول والشؤون .الخلل الجسيم
الـ ــذي أحــدث ـتــه ،أص ـ ــاب ،أول م ــا أص ـ ــاب ،مـبــدأ
ّ
ومفهوم املواطنة ،بحيث حــل اإلنتماء والــوالء
للطوائف واملــذاهــب والــدويــات محل اإلنتماء
وال ـ ــوالء لـلـشـعــب وال ــوط ــن وال ــدول ــة .ال ـتــوتــرات
والـنــزاعــات السياسية املحلية او الــوافــدة (في
تكامل وتـفــاعــل) ،تـحــولــت ،م ــرارًا ،الــى حــروب
أهلية ّ
ُ
اخطرها خمسة عشر سنة .األكثر
امتد
خطورة في األمر أيضًا ،أن هذا الواقع الشاذ قد
جعل بعض اللبنانيني يستسهل الخيانة ،بمد
اليد الى العدو أو طلب حمايته ودعمه ،أحيانًا،
وجعل معظمهم يرتضي الوصاية الخارجية
األحيان.
في غالب
ُ
ُ
ال ـح ـص ــار الـ ـ ــذي أحـ ـك ــم ط ــوق ــه ح ـ ــول ال ـق ــوى
الوطنية الــاطــائـفـيــة ،كــان يـتـعـ ّـزز ،باستمرار
من خالل إمساك فرقاء املحاصصة بمقدرات
السلطة والبالد وتسخيرها في خدمة النظام

ال ـس ـيــاســي ال ـت ـحــاص ـصــي ال ـق ــائ ــم .وزاد في
ّ
الـطــن بــلــة أن الـقــوى الـخــارجـيــة اإلستعمارية
قــد وج ــدت فــي «الـصـيـغــة» اللبنانية انموذجًا
صالحًا ،جزئيًا أو كليًا ،إلعتماده وتطبيقه في
ُ
بلدان أخرى .هكذا فعل األميركيون في العراق
بعد احتالله :من أجــل تسهيل اإلحـتــال قبل
حصوله ،ومن ّثم توطيده وتحقيق أهدافه بعد
حصوله .لقد بدا أنه يمكن استخدام الطائفية
(وكل أنواع العصبيات واالنقسامات) ،من قبل
اإلحتالل ولتحقيق عدد من أهدافه ،على أكمل
وجه!
لعبت هــذه العوامل جميعًا ملصلحة الطائفية
والطائفيني .امــا الـقــوى غير الطائفية بالفكر
والبرنامج واألولــويــات ،فقد وجــدت فرصتها
ّ
األساسية حني احتل العدو الصهيوني أجزاء
ً
واسـعــة مــن لبنان وص ــوال الــى عاصمته عام
 .١٩٨٢كــان معظم الطاقم السياسي الحاكم
ُمستدعيًا لهذا العدوان أو متواطئًا معه .لكن
الفضيحة كــانــت أكـبــر مــن أن يـجــري التستر
عليها .شكلت املقاومة الوطنية اللبنانية بارقة
أمل ُكبيرة في إعادة صياغة الوضع اللبناني
ُ
التوحد ضد العدو
سس سليمة قاعدتها
على أ ٍ
املـحـتــل وال ـطــامــع .تحققت إن ـج ــازات ميدانية
وسياسية كبيرة وغير مسبوقة ضــد العدو
(تكللت الحقًا بالتحرير ما تبقى عام 2000
ب ــدور حــاســم ل ــ«امل ـقــاومــة اإلس ــام ـي ــة») ،لكن
سرعان ما تكالبت قــوى عديدة على حصار
«املقاومة الوطنية» وإنهائها ،مستفيدة أيضًا
من تطورات دولية انعطافية (افدحها إنهيار
اإلت ـحــاد الـســوفـيــاتــي) وم ــن أخ ـطــاء ق ــوى تلك
املقاومة وتخليها عن واجبها الوطني األكثر
إلحاحًا.
ّ
كرس التطبيق املشوه إلتفاق «الطائف» ،والذي
استند إلى التوازنات اإلقليمية ال إلى نصوص
ذلك اإلتفاق ،صيغة املحاصصة الطائفية بعد
أن بـ ّـدل في موازين القوى داخلها .جرى ذلك
برعاية مباشرة من سلطة الوصاية السورية
وب ــان ــدف ــاع مـسـتـمـيــت م ــن ق ـبــل املـسـتـفـيــديــن
املـ ـحـ ـلـ ـي ــن :ال ـ ـقـ ــدمـ ــاء وال ـ ـ ـجـ ـ ــدد .خـ ـ ــرج ن ـظ ــام
املـحــاصـصــة (ول ـيــس ال ـب ـلــد!) سليمًا معافى
من «خطر» اإلصالح بعد أن ّتم تعطيل مثابر
ّ
ومتعمد للبنود اإلصالحية في اإلتفاق وفي
الــدسـتــور .الـتـطــورات املـتــاحـقــة ،على صعيد
لـبـنــان واملـنـطـقــة ،بـكــل مــا رافـقـهــا مــن تأجيج
لـلـعـصـبـيــات ومـ ــن ت ـط ــرف وتـ ـش ـ ّـدد وتـكـفـيــر
وتـ ـم ــذه ــب ...أس ـه ـم ــت ،ب ــدوره ــا ف ــي تــرسـيــخ
اإلص ـط ـفــافــات وال ـص ـيــغ الـطــائـفـيــة واملــذهـبـيــة
وأضعفت قوى التغيير والديموقراطية.
ل ـ ـهـ ــذه األس ـ ـ ـبـ ـ ــاب وسـ ـ ــواهـ ـ ــا يـ ـمـ ـع ــن أط ـ ـ ــراف
املـحــاصـصــة فــي مـمــارســة نهبهم وفـســادهــم
وص ــراعـ ـه ــم ع ـل ــى ال ـح ـص ــص واملـ ــراكـ ــز دون
الـخـشـيــة مــن أي مـســاءلــة أو مـحــاسـبــة .إنهم
ي ـت ـجــاه ـلــون ب ــوق ــاح ــة ال س ــاب ــق ل ـهــا مـصــالــح
الوطن واملواطنني .لم تردعهم املخاطر البيئية
والصحية عن إبقاء مشكلة النفايات من دون
حل وال استمعوا إلى صرخات املحتجني من
شــابــات وش ـبــاب لـبـنــان بــل ب ــادروه ــم بالقمع
والترهيب ،حتى بعد أن ذاقــت بهم الساحات
والشوارع .كل املؤسسات معطلة :ال بأس ،طاملا
أن القرار لم يصدر من املرجعيات الخارجية
بعد ،وطاملا أن صفقة «املناصفة» في النهب لم
تستقر على صيغة «شراكة عادلة» بعد!
ملـ ـ ـ ــاذا «يـ ـتـ ـف ــرع ــن» هـ ـ ـ ــؤالء ب ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــدر مــن
اإلسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف بـ ــالـ ـنـ ــاس ،رغـ ـ ــم ارت ـك ــاب ــات ـه ــم
وخالفاتهم؟
ال شــك أن أحــد أبــرز األسـبــاب إنما يكمن في
ض ـعــف وت ـش ـتــت املـ ـع ــارض ــة ،وفـ ــي األزم ـ ــات
التي يتخبط بها أط ــراف منها بحيث لــم تعد
مـمــارسـتـهــم ال ـخــاصــة وال ـع ــام ــة تـخـتـلــف عن
ممارسات أطراف املحاصصة في الكثير من
املجاالت!
* كاتب وسياسي لبناني
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في زمن «اإلصالح»:
خسائر  29مؤسسة
حكومية  20مليار دوالر!
يكشف الجهاز المركزي للرقابة
المالية في تقريره السنوي ،الذي
يعده للمرة الثانية ،عن حاالت
اختالس وتزوير ومخالفات عدة،
لكن المثير لالهتمام يكمن في
حجم الخسائر ،التي ثبت وجودها
في منشآت اقتصادية حكومية،
تعود إلى مرحلة ما قبل األزمة
دمشق ــ زياد غصن
رغ ـ ــم ه ـ ــول ال ـخ ـس ــائ ــر االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية الـتــي ال ت ــزال يوميات
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب تـ ـسـ ـجـ ـلـ ـه ــا ع ـ ـلـ ــى حـ ـس ــاب
ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،لـ ــم تـ ـط ـ َـو ب ـع ــد صـفـحــة
م ــا ق ـب ــل الـ ـع ــام  .2011ف ـم ــن ج ــان ــب،

هناك جــذور اقتصادية واجتماعية
لنشوء األزمة تعود إلى تلك املرحلة،
ي ـف ـت ــرض تـحـلـيـلـهــا وت ـف ـك ـي ـك ـهــا فــي
سـيــاق البحث عــن حــل ج ــذري ،ومن
ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ف ـ ــإن الـ ـح ــدي ــث ع ــن أي
عملية إلعادة اإلعمار ال يمكن أن يتم
من دون البناء على ما سبق.
ف ــي ت ـق ــري ــره ال ـس ـن ــوي ال ـث ــان ــي غـيــر
املنشور ،والــذي حصلت «األخـبــار»
ّ
ع ـل ــى ن ـس ـخ ــة خ ــاص ــة مـ ـن ــه ،ي ـســلــط
الـ ـجـ ـه ــاز املـ ــركـ ــزي ل ـل ــرق ــاب ــة امل ــال ـي ــة
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ج ــان ــب أسـ ــاسـ ــي مــن
عـمــل مــؤسـســات الــدولــة قـبــل األزم ــة
وخاللها .صحيح أن الجهاز يتحدث
في تقريره لعام  ،2014بلغة مهنية
تـتــوافــق مــع مهماته ومـســؤولـيــاتــه،
إال أن ما خلص إليه «يفضح» بشكل
غ ـيــر م ـبــاشــر س ـيــاســات اقـتـصــاديــة
وإدارية ،تتحمل جزءًا من مسؤولية
نشوب األزمة ،كما أنه يشرح بعضًا
مــن تــداعـيــات األزم ــة على اتجاهات
الـ ـفـ ـس ــاد الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،واملـ ـخ ــالـ ـف ــات
املرتكبة في املؤسسات العامة.

الجبير :نعم لتزويد المعارضة صواريخ مضادة للطيران
دعــا وزي ــر الـخــارجـيــة الـسـعــودي ،ع ــادل الجبير ،الــى تسليم املـعــارضــة السورية
صــواريــخ مـضــادة للطيران ،موضحًا فــي الــوقــت نفسه أن هــذا ال ـقــرار يـعــود الى
«التحالف الدولي» .وقال ،في مقابلة مع «شبيغل» تصدر اليوم السبت« ،نعتقد ّأن
إدخال صواريخ أرض جو سيغير موازين القوى على األرض»ّ ،
ورد بـ«نعم» على
ال ـســؤال حــول مــا إذا كــان يــؤيــد تسليم هــذا الـنــوع من
األسلحة الى «املتمردين».
وأض ــاف إن تسليم هــذا الـنــوع مــن األسـلـحــة «سيتيح
للمعارضة املعتدلة وقف حركة املروحيات والطائرات
التي تقصفهم وتلقي عليهم املواد الكيميائية» ،معتبرًا
أيضًا ّأن تسليم هــذه الصواريخ ّ
«غير مــوازيــن القوى
في أفغانستان».
وتــابــع الجبير «ال بــد مــن درس األم ــر ب ـتـ ّ
ـأن ،ألن هــذه
األسلحة يجب أال تسقط في األيــدي الخطأ» ،مضيفًا
«إن ق ـ ــرارًا م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ي ـجــب أن ي ـت ـخــذه الـتـحــالــف
الــدولــي ولـيــس الـسـعــوديــة» .وحــول السياسة الروسية
فــي ســوريــا ،قــال الــوزيــر السعودي إن الــدعــم الروسي
للرئيس السوري بشار األسد لن ينقذه على املدى البعيد .وتابع «إن الخيار اآلخر
ّ
املضي في الحرب وسيهزم بشار األسد».
هو

ما وصلت إليه اليد
ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاز بـ ـ ـت ـ ــراج ـ ــع عـ ــدد
ال ـق ـض ــاي ــا واملـ ـلـ ـف ــات الـ ـت ــي خـضـعــت
لتحقيق مفتشيه خ ــال ع ــام ،2014
مـبــررًا ذلــك بــالـظــروف الـتــي تمر بها
ال ـ ـبـ ــاد ،وم ـ ــا ف ــرض ـت ــه م ــن ص ـعــوبــة
الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى امل ـن ــاط ــق ال ـســاخ ـنــة،
والـ ـت ــي ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو أن ـه ــا «ت ـعــج»
بــامل ـخ ــال ـفــات وال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات امل ــال ـي ــة،
إذ إن مـعـظــم مـسـتــودعــات وم ـخــازن
وخ ـط ــوط إن ـت ــاج امل ـعــامــل واملـنـشــآت
الـحـكــومـيــة ف ــي ت ـلــك امل ـنــاطــق نهبت
وســرقــت وح ــرق ــت ،وذل ــك تــم إم ــا في
إطـ ـ ــار ال ـت ــدم ـي ــر امل ـم ـن ـهــج ملـمـتـلـكــات
الــدولــة ،أو بفعل التواطؤ وعمليات
النهب التي شاعت.
بـ ــاألرقـ ــام ،ي ـك ـشــف ال ـج ـه ــاز ع ــن قـيــام
مـفـتـشـيــه بــالـتـحـقـيــق ف ــي  86قـضـيــة،
ّ
تبي على أثرها ضياع أو اختالس أو
خسارة ما يقرب من  424مليون ليرة.
ومقارنة بالسنوات السابقة ،يالحظ
أن ــه رغ ــم أن ع ــدد الـقـضــايــا ك ــان أكـثــر،
إال أن قيمة املبالغ الواجب تسديدها
ك ــان ــت أقـ ــل بــاس ـت ـث ـنــاء الـ ـع ــام ،2012
ال ـ ــذي ب ـل ــغ ف ـي ــه عـ ــدد ال ـق ـض ــاي ــا ال ـتــي
تــم التحقيق فيها نـحــو  166قضية،
خـلــص منها املـفـتـشــون املــال ـيــون إلــى
وجود ضياع أو اختالس أو مخالفات
ق ــدرت قيمتها بأكثر مــن  796مليون
ل ـ ـيـ ــرة ،فـ ــي حـ ــن س ـج ــل ال ـ ـعـ ــام 2013
التحقيق فــي  90قضية ،ق ــدرت قيمة
مخالفاتها بنحو  267مـلـيــون لـيــرة.
وتتضمن مخالفات العام  2014أكثر
م ــن س ـب ــع حـ ـ ــاالت اخـ ـت ــاس ل ــروات ــب
عــامـلــن وت ـعــوي ـضــات وأم ـ ــوال عــامــة،
وع ـم ـل ـيــات ت ــزوي ــر ش ـي ـكــات وتــواق ـيــع
عــامـلــن وأوراق امـتـحــانـيــة ،وص ــرف
تعويضات من دون وجه حق وغيرها.
ت ـتــوزع املـخــالـفــات املكتشفة نتيجة
ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــن اإلداري
واالقتصادي على  16وزارة ،واتحاد
واح ــد هــو االت ـحــاد الــريــاضــي الـعــام،
فيما شملت قائمة الـ ــوزارات معظم
الـ ـ ـ ــوزارات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـخــدم ـيــة،
تـصــدرتـهــا وزارة االت ـص ــاالت لجهة
املبالغ املطلوب تسديدها ،والبالغة
نحو  190مليون ليرة ،تلتها وزارة
اإلع ـ ــام ب ـن ـحــو  61.5م ـل ـيــون ل ـيــرة،
وثالثًا جــاءت وزارة اإلدارة املحلية
بنحو  46.5مـلـيــون ل ـيــرة ،مــع العلم

رغم هول الخسائر االقتصادية واالجتماعية ،لم َ
تطو بعد صفحة ما قبل العام ( 2011أ ف ب)

السابقة ،نظرًا إلــى صعوبة وصــول
مفتشيه إلى املناطق الساخنة.

خسائر ضخمة في
منشآت حكومية منذ
مرحلة ما قبل األزمة

بــأنـهــا كــانــت األول ــى بـعــدد القضايا
التي جرى التحقيق فيها خالل العام
 ،2014إذ بلغت نحو  23قضية.
وفي معرض تدقيقه املالي ملا يقرب
م ــن  897دورة مــالـيــة لـلـجـهــات ذات
الطابع االقـتـصــادي ،خلص مفتشو
الـجـهــاز إل ــى وج ــود ضـيــاع أو فــوات
م ـن ـف ـعــة أو خـ ـس ــارة قـ ـ ــدرت قـيـمـتـهــا
بأكثر من  600مليون ليرة ،ومبالغ
أخ ـ ــرى ب ـع ـمــات أج ـن ـب ـيــة .ويــوضــح
ال ـج ـهــاز هـنــا أن أع ـمــالــه التدقيقية،
التي لم تشمل محافظة الرقة ،شهدت
هي األخــرى تراجعًا مقارنة مع عدد
ال ـت ـق ــاري ــر امل ـن ـج ــزة خـ ــال ال ـس ـنــوات

أول الرقص
دخ ـ ـ ــول الـ ـجـ ـه ــاز امل ـ ــرك ـ ــزي ل ـل ــرق ــاب ــة
املــالـيــة على خــط التحقيق بأسباب
خسائر الجهات العامة ذات الطابع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،أفـ ـض ــى إل ـ ــى ال ـك ـشــف
ع ــن أرق ـ ــام «مــرع ـبــة» كــانــت تخفيها
الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال سـيـمــا
ف ــي فـ ـت ــرات الـ ـح ــدي ــث ع ــن اإلص ـ ــاح
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ،وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــر الـ ـقـ ـط ــاع
الـعــام قبل نـشــوب األزم ــة .ويـبــدو أن
ه ــذه األرقـ ـ ــام سـتـكــون بـمـنــزلــة «أول
ال ــرق ــص» ،فــي ظــل اس ـت ـمــرار الجهاز
الـتـحـقـيــق بــأس ـبــاب خ ـســائــر جميع
ال ـج ـهــات االق ـت ـصــاديــة .وه ــذا يطرح
تـ ـ ـس ـ ــاؤالت عـ ــن ج ــدي ــة ال ـس ـي ــاس ــات
واإلج ـ ــراءات الحكومية الـتــي طبقت
ق ـبــل األزم ـ ـ ــة ،واس ـت ـه ــدف ــت ك ـمــا كــان
ي ـش ــاع ت ـطــويــر أداء ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
وك ــذل ــك ع ــن مـصـيــر امل ـبــالــغ الـهــائـلــة،
ال ـتــي صــرفــت عـلــى تـنـفـيــذ املـشــاريــع
االستثمارية الحكومية.
فقد أظهرت نتائج  31تقريرًا ّ
أعدها
املفتشون خالل العام  2014في إطار
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حرج ...لتبدأ واشنطن بالحلول العملية
وضع سوريا ِ
إعداد صباح أيوب
«لـ ــم ن ـع ــد ن ـم ـلــك تـ ــرف ال ــوق ــت ل ـلــوم
الـ ـ ــرئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاراك أوب ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــا ع ـل ــى
سياساته أو النـتـقــاد استراتيجية
البيت األبـيــض فــي ســوريــا ،الوضع
َح ِرج كفاية والحلول باتت محدودة
ج ـدًا ...لــذا فلتبدأ الــواليــات املتحدة
بالعمل» ،هذا هو لسان حال معظم
املحللني ّوالدبلوماسيني األميركيني
ال ــذي ــن ك ــثـ ـف ــوا ف ــي األي ـ ـ ــام األخـ ـي ــرة
اق ـتــراحــات ـهــم «ال ـع ــاج ـل ــة وامل ـل ـ ّـح ــة»،
ل ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة
ّ
والعسكرية واإلنـســانـيــة على سكة
التنفيذ.

انطالقًا من خطورة املرحلة الراهنة
ووصــول األزمــة السورية الى وضع
«ح ـ ـ ِـرج» سـيــاسـيــا وم ـيــدان ـيــا ،ش ـ ّـدد
بـعــض الصحافيني األمـيــركـيــن في
األيام املاضية على ضرورة التمسك
بـ «هدنة ميونيخ» كخشبة خالص
ً
للكارثة اإلنسانية أوال وكـ «تمهيد
ّ
للحل السياسي» الحقًا.
«إذا فـشـلــت الــدب ـلــومــاس ـيــة فــاآلتــي
س ـي ـكــون أسـ ــوأ بـكـثـيــر» نـ ّـبــه ديـفـيــد
إغ ـ ـنـ ــات ـ ـيـ ــوس فـ ـ ــي «ذي واشـ ـنـ ـط ــن
بوست» أمس.
«هــي (أي الـهــدنــة) اللعبة الــوحـيــدة
ال ـ ـبـ ــاق ـ ـيـ ــة لـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــا ...وال أرى أيـ ــة
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى غـ ـي ــره ــا فــي

ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي» ن ـق ــل إغ ـنــات ـيــوس
عن سفير اإلمارات العربية املتحدة
ف ـ ــي واش ـ ـن ـ ـطـ ــن يـ ــوسـ ــف ال ـع ـت ـي ـب ــة،
مؤكدًا ضــرورة عــدم تبديد الجهود
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة لـ ــوزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ج ــون ك ـي ــري .ال ـص ـحــافــي األم ـيــركــي
ً
ي ــدرك أن وقـفــا شــامــا إلط ــاق النار
هو «أمر مستحيل» حاليًا ،إذ يجب
ً
عـلــى املـقــاتـلــن «ف ــرز أنـفـسـهــم» أوال
و«عـلــى اململكة الـسـعــوديــة والــرعــاة
اآلخـ ـ ــرون أن ي ـب ــذل ــوا ك ــل ج ـهــودهــم
لـ ـ ـك ـ ــي يـ ـ ـنـ ـ ـض ـ ـ ّـم (املـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدل ـ ـ ــون) م ــن
املتمردين إلــى معسكر وقــف إطالق
ال ـن ــار ب ــدل االل ـت ـح ــاق بــاملـجـمــوعــات
اإلرهــاب ـيــة» .إغـنــاتـيــوس يــرى أيضًا

ّ
أن على واشنطن أن تـعــادل النفوذ
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـ ــروس ـ ــي فـ ــي س ــوري ــا،
وذلــك من خــال قيادة قــوات خاصة

اقترح بعض المحللين
عددًا من التوصيات،
كفرض «مناطق آمنة»

ت ــرسـ ـلـ ـه ــا ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة واإلم ـ ـ ـ ـ ــارات
العربية ،مع احتمال أن تشارك تلك
الـ ـق ــوات ال ـخ ــاص ــة امل ـش ّـتــركــة الح ـقــا
فـ ــي ح ـم ـل ــة ض ـ ــرب ال ـ ــرق ـ ــة ،عــاص ـمــة
«داعـ ــش» .الـصـحــافــي وصــف األزمــة
السورية بـ «أكثر األزم ــات تعقيدًا»،
وت ـح ـ ّـدث بــدهـشــة عــن م ــدى «جـنــون
هذه الحرب» عندما أشار إلى «قيام
ت ــرك ـي ــا ،أحـ ــد أعـ ـض ــاء ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي حليف الــواليــات املتحدة،
بـضــرب ال ـقــوات الـكــرديــة ،وهــي أحد
أفضل حلفاء واشنطن في سوريا!».
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـلـ ــول ال ـع ـم ـل ـيــة
ل ـبــدء تـنـفـيــذ وق ــف إط ــاق ال ـن ــار في
ســوريــا ،اق ـتــرح بـعــض املـحـلـلــن في
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الشدادي بقبضة «قوات سوريا الديموقراطية»:

الحسكة خالية من «داعش» قريبًا

الحسكة ـ أيهم مرعي

تدقيقهم لنحو  47ميزانية ،تعود في
معظمها لــأعــوام املـمـتــدة مــن العام
 2006ولغاية العام  ،2010أن خسائر
 29مؤسسة وشــركــة حكومية فقط،
وف ــق الـ ـ ــدورات املــال ـيــة امل ـقــدمــة منها
واملــدق ـقــة م ــن قـبــل ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي،
وصلت قيمتها إلى أكثر من تريليون
لـيــرة ســوريــة ( 20مـلـيــار دوالر وفــق
س ـعــر ال ـص ــرف ال ـســائــد ق ـبــل األزمـ ــة،
والبالغ نحو  50ليرة).
ت ـصــدرت وزارة الـنـفــط عـبــر الشركة
ال ـس ــوري ــة ل ـت ـخــزيــن وت ــوزي ــع املـ ــواد
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرولـ ـ ـي ـ ــة ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات
وال ـش ــرك ــات ال ـع ــامــة لـجـهــة إجـمــالــي
ال ـخ ـســائــر امل ـح ـق ـقــة ف ـي ـهــا ،إذ تــؤكــد
تـ ـق ــاري ــر الـ ـجـ ـه ــاز أن خ ـس ــائ ــر ث ــاث
دورات مالية ( 2008ولـغــايــة )2010
بلغت نـحــو 849.6مليار ليرة ،وذلك
نتيجة بيع املشتقات النفطية بأقل
مــن سعر تكلفتها ،وزي ــادة اإلنـفــاق،
وضـعــف الـسـيــولــة بسبب ع ــدم قيام
الزبائن بتسديد املديونية املترتبة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،واضـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرار ال ـ ـشـ ــركـ ــة إل ــى
االقتراض وتحمل فوائد كبيرة.
فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ح ـل ــت وزارة
التجارة الداخلية وحماية املستهلك

بــإج ـمــالــي خ ـســائــر وص ـلــت قيمتها
إلــى  77,2مليار لـيــرة ،حققتها أربــع
مؤسسات تابعة للوزارة ،خالل ست
دورات مــالـيــة م ــوزع ــة عـلــى سـنــوات
تبدأ من  2002ولغاية  .2009وتعزو
تحقيقات الجهاز تلك الخسارة إلى
عــدة أس ـبــاب؛ أهـمـهــا :ارت ـفــاع أسعار
شراء القمح والبيع بأقل من التكلفة،
انخفاض عمر اآلالت ،وجــود عمالة
فــائـضــة وتـحـمــل املــؤس ـســات نفقات
املـحــافـظــة عـلــى امل ـخ ــازن م ــن الـتـلــف،
وانخفاض حجم اإليــرادات السنوية
ومـ ـع ــدل ال ــرب ــح وعـ ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
املنافسة.
وزارة الـكـهــربــاء ج ــاء ت فــي املــرتـبــة
ال ـثــال ـثــة بــإج ـمــالــي خ ـســائــر وصـلــت
قيمتها إلــى نحو  67.2مليار ليرة،
حققتها خـمــس شــركــات كهربائية
في املحافظات ولسبع دورات مالية
ممتدة من العام  2006ولغاية العام
 ،2011وذلـ ــك نـتـيـجــة ارتـ ـف ــاع سعر
شــراء الطاقة ،وارتفاع نسبة الفاقد
ً
وأع ـ ـ ـبـ ـ ــاء االه ـ ـت ـ ــاك ـ ــات ،ف ـ ـضـ ــا عــن
ارتفاع فوائد االستثمار ومصاريف
ال ـ ـص ـ ـيـ ــانـ ــة وضـ ـ ـع ـ ــف االسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــرار
الصناعي والتجاري.

«معهد واشنطن لسياسات الشرق
األدن ــى» ع ــددًا مــن الـتــوصـيــات ،كــان
أبــرزهــا ف ــرض «مـنــاطــق آم ـنــة» على
الحدود التركية شمال غرب سوريا
وشـ ـ ـم ـ ــال شـ ـ ـ ــرق ح ـ ـلـ ــب وامل ـ ـنـ ــاطـ ــق
الـكــرديــة وجـنــوبــا عـلــى ال ـحــدود مع
األردن .لـكــن ،يــاحــظ أن معظم تلك
ّ
ال ـت ــوص ـي ــات رك ـ ـ ــزت ع ـل ــى مــواج ـهــة
روسيا أكثر من أي شيء آخر ،ومن
ب ــن ال ـتــوص ـيــات ال ـت ــي ُو ّجـ ـه ــت إلــى
واشنطن والغرب:
ـ ـ ف ــرض حـظــر ط ـيــران ح ــول املناطق
اآلمـنــة للتأكيد أن هــدف الـغــرب هو
معالجة الكارثة اإلنسانية فقط.
ـ ـ ـ فـ ــرض ب ـعــض ال ـخ ـط ــوط ال ـح ـمــراء

الواضحة على الــروس ومنعهم من
ّ
تخطيها.
ـ ـ ق ـيــام عـنــاصــر مــن ق ــوات التحالف
بـ ـقـ ـي ــادة واشـ ـنـ ـط ــن ب ـم ــراق ـب ــة ك ــاف ــة
الحواجز على الطرقات املؤدية إلى
املناطق اآلمنة.
ـ الحرص على أن يشرف «الصليب
األح ـ ـمـ ــر» ع ـل ــى ت ــوزي ــع امل ـس ــاع ــدات
اإلنسانية.
زيادة الجيوش الغربية ملوارد وعدد
الـ ـجـ ـن ــود املـ ـش ــارك ــن فـ ــي م ــواج ـه ــة
الحرب اإللكترونية الروسية.
ـ ـ ـ ـ ـ م ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة ال ـ ـح ـ ـم ـ ـلـ ــة اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة
الــروس ـيــة املـضـلـلــة بحملة إعــامـيــة
ّ
غ ــرب ـي ــة م ـ ـضـ ــادة تـ ــركـ ــز ع ـل ــى خ ــرق

اق ـ ـتـ ــربـ ــت مـ ـح ــافـ ـظ ــة الـ ـحـ ـسـ ـك ــة مــن
إع ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة خـ ــال ـ ـيـ ــة م ــن
م ـس ـل ـحــي «داع ـ ـ ـ ــش» ،ب ـع ــد سـيـطــرة
«قـ ـ ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة»
ع ـل ــى ك ــام ــل م ــدي ـن ــة ال ـ ـشـ ــدادي (60
كلم جنوبي مدينة الحسكة) ،آخر
معاقل التنظيم فــي املحافظة ،بعد
أرب ـع ــة أيـ ــام م ــن ب ــدء ال ـح ـم ـلــة الـتــي
تـ ـه ــدف إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى كــامــل
الريف الجنوبي والجنوبي الغربي
لـلـحـسـكــة .مـقــاتـلــو «ق ـس ــد» تمكنوا
أمس من السيطرة على قرى  47وأم
حجرة وضـهــرة فوقاني وتحتاني
وك ـ ـ ّـم ال ـب ـل ـغــار وال ـش ــرك ــة الـصـيـنـيــة
للنفط ،مع استكمال السيطرة على
كــل الـقــرى التي تربط الـهــول وجبل
عـبــد الـعــزيــز بــال ـشــدادي ،بــاإلضــافــة
إلـ ـ ـ ــى االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاف بـ ــات ـ ـجـ ــاه جـ ـن ــوب
الـبـلــدة وق ـطــع الـطــريــق ال ــذي يربط
املدينة بريف دير الــزور ،وامليادين،
والــذي يربطها بالحدود العراقية.
عـمـلـيــات الـتـقــدم تــرافـقــت مــع غطاء
ن ــاري كثيف ل ـطــائــرات «الـتـحــالــف»
الدولي ،واستهداف مواقع «داعش»
داخ ــل املــديـنــة والــدشـيـشــة ومــركــدة
أدت إلــى مقتل عــدد منهم ،وإجـبــار
مـ ــا ت ـب ـقــى م ـن ـهــم ع ـل ــى االن ـس ـح ــاب
بــات ـجــاه م ــرك ــدة وريـ ــف دي ــر الـ ــزور.
كــذلــك ،فـ ّـجــرت طــائــرات «الـتـحــالــف»
سيارتني مفخختني قبل وصولهما
إلى حواجز «الـقــوات» على الطريق

الـ ــواصـ ــل بـ ــن ق ــري ــة س ـ ـ ــودة وع ـبــد
وصوامع صباح الخير.
اق ـت ـحــام الـ ـش ــدادي ب ــدأ عـصــر أمــس
ب ــدخ ــولـ ـه ــا مـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـش ــرق ـي ــة،
والسيطرة على مقر مديرية املنطقة
ً
وحي الجسر ،وصوال إلى السيطرة
ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــام ـ ــل امل ـ ــديـ ـ ـن ـ ــة« .الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات»
اسـ ـتـ ـكـ ـمـ ـل ــت عـ ـمـ ـلـ ـي ــاتـ ـه ــا ب ــاتـ ـج ــاه
بـلــدة مــركــدة وال ـقــرى الـتــي تربطها
ب ــالـ ـح ــدود ال ـع ــراق ـي ــة وديـ ـ ــر ال ـ ــزور
وري ــف الــرقــة ،والـتــي ال ت ــزال تشهد
وجـ ـ ـ ــودًا لـ ـع ــدد ق ـل ـيــل م ــن مـسـلـحــي

قد يحصل تقدم
باتجاه أرياف الرقة أو
ريف دير الزور

ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع عـمـلـيــات
عـ ـسـ ـك ــري ــة ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــف ال ـج ـن ــوب ــي
الـغــربــي يـهــدف إل ــى الـسـيـطــرة على
قرية سودة وعبد ومخروم ومحطة
ً
أبيض النفطية ،وص ــوال إلــى كامل
طريق الحسكة الرقة القديم .مصادر
قيادية في «قسد» أكدت لـ«األخبار»
أن «ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ك ــام ــل مــديـنــة
الشدادي تعني عمليًا إنهاء وجود
داعــش في كامل محافظة الحسكة،

لتكون محافظة خالية من اإلرهاب».
ولفت إلى أن «إعــان كامل الحسكة
آم ـ ـنـ ــة ب ـ ـ ــات ق ــريـ ـب ــا جـ ـ ـ ـ ـدًا ،وس ـي ـت ــم
خــال أيــام قليلة ،بعد انهيار كامل
لـلـتـنـظـيــم ف ـي ـه ــا» .س ـي ـطــرة «ق ـســد»
على الشدادي تعني إنهاء سيطرته
ع ـلــى م ـئ ــات ح ـق ــول ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز،
وت ـض ـع ــف م ــن إمـ ـك ــان ــات الـتـنـظـيــم
االقتصادية وقدراته ،باإلضافة إلى
إعطائهم أفضلية متابعة عملياتهم
العسكرية باتجاه ريــف ديــر الــزور،
وإلى التوغل في ريف الرقة الشرقي
وقطع اإلمداد بني الرقة ودير الزور،
ً
وصوال إلي الحدود العراقية .مصدر
ّ
فــي «ق ـســد» عــلــق عـلــى ذل ــك بــالـقــول
«إن األول ــوي ــة حــالـيــا إلن ـهــاء وجــود
داعــش في الحسكة ،وربما سيكون
هناك تقدم باتجاه أريــاف الرقة أو
ديــر الــزور ،بحسب األولــويــات التي
سـتـضـعـهــا قـ ـي ــادة ال ـ ـقـ ــوات» ،الفـتــا
إل ــى أن «ق ــوات ـه ــم تـعـتـبــر أي نقطة
فــي ســوريــا تـشـهــد وجـ ــودًا لــداعــش
هي هــدف مشروع لهم» .كذلك أدت
العمليات العسكرية فــي الـشــدادي
وريـفـهــا وغ ــارات التحالف الكثيفة
إلى نزوح املئات من األهالي باتجاه
الـ ـق ــرى اآلم ـ ـنـ ــة ،وم ـك ــث ق ـس ــم كـبـيــر
منهم في العراء من دون أي مأوى،
أو تــدخــل مــن املـنـظـمــات اإلنسانية
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب وص ــول ـه ــا إل ـ ــى تـلــك
املناطق.

اإلعالم األميركي يضلل الرأي العام حول سوريا
نشرت صحيفة «بوسطن غلوب» ،أول من أمس،
م ـق ــال رأي لـلـصـحــافــي واألك ــاديـ ـم ــي األم ـيــركــي
سـتـيـفــن كـيـنــزر يـنـتـقــد فـيــه ب ـش ـ ّـدة أداء اإلع ــام
األم ـي ــرك ــي وتـغـطـيـتــه ل ـل ـحــرب ف ــي س ــوري ــا« .هــي
حلقة مخجلة جـدًا من تاريخ اإلعــام االميركي»
قال ًكينزر واتخذ من تغطية أخبار حلب األخيرة
مثاال على ذلك .الصحافي يقول إن معظم اإلعالم
األميركي يـصـ ّـور حلب على أنها «كــانــت منطقة
م ـحــررة ،وهــي اآلن تـغــرق بــاملــآســي ...متجاهلني
أنــه خــال ثــاث سـنــوات مــن حكم املتمردين قام
هؤالء بتهديد من يرسل أوالده الى املدرسة كما
ّدمـ ــروا املـصــانــع وســرقــوا اآلالت منها وبــاعــوهــا
فــي تركيا كــي ال يبقى ّ
للعمال مـصــادر دخــل».

الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ب ـ ـشـ ــار األس ـ ــد
ش ــرع ــات ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان الــدول ـيــة
ول ـجــوئــه إل ــى الـعـنــف بـسـبــب نقص
عــديــد قــواتــه وع ـلــى ال ــدور الــروســي
املعيب وحملة موسكو ونتائجها
العكسية في سوريا.
وق ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ـشـ ـ ــروع ف ـ ــي أي مـ ـ ـب ـ ــادرة،
يضيف محللو «مـعـهــد واشـنـطــن»،
على املخططني أن يبنوا سياسات
تتعلق بالردود املحتملة أو ردعها،
سـ ــواء م ــن ن ـظ ــام األسـ ــد أو حـلـفــائــه
أو تـنـظـيــم «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة» أو
«ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة» أو غ ـيــره ـمــا مــن
الـ ـجـ ـم ــاع ــات ،ك ــذل ــك م ــن الـ ـض ــروري
إعداد استراتيجيات لالنسحاب.

من جهة أخرى ،بحث كينيث بوالك
َ
خياري الواليات
في «فورين أفيرز»
املـ ـتـ ـح ــدة ورئ ـي ـس ـه ــا امل ـق ـب ــل ح ـي ــال
الشرق األوسط ،وهما إما «الغوص
أك ـ ـثـ ــر فـ ـيـ ـه ــا أو ال ـ ـ ـخـ ـ ــروج امل ـط ـل ــق
منها» ،دارسًا مكاسب وخسائر كال
الخيارين .وفي ما يتعلق بسوريا،
يـ ـق ــول بـ ـ ــوالك إنـ ــه «عـ ـك ــس الـتـفـكـيــر
السائد ،أثبتت التجارب السابقة أن
تدخل طرف ثالث خارجي في حرب
أهـلـيــة يمكن أن ُيـسـهــم فــي إنهائها
ب ـ ــاكـ ـ ـرًا» .وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ي ـقــول
بــوالك إن على الالعب الخارجي أن
ً
يـحـقــق ث ــاث ــة أهـ ـ ــداف :أوال ،تغيير
ال ــدي ـن ــام ـي ـك ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة بـحـيــث

كينزر يشير الى أن «صحافيي واشنطن» طاملا
صـ ّـوروا «السعودية وتركيا كحلفاء في محاربة
داعش بينما رعت السعودية التنظيم ّ
وأمنت تركيا
ً
معبرًا سهال لهم الى سوريا واستهدفت األكــراد
الذين يقاتلون املتطرفني» .الصحافي يشير الى
أن اإلعالم الذي يرزح تحت ضغوط مالية ضخمة
اض ـطــر ال ــى تقليص ع ــدد مــراسـلـيــه الـخــارجـيــن
امليدانيني ،لــذا اكتفى صحافيو واشنطن بتأكيد
أخ ـبــارهــم مــن م ـصــادر فــي «ال ـخــارج ـيــة والــدفــاع
ّ
وال ـب ـيــت االب ـي ــض وم ـت ـخ ـص ـصــن» ،وظ ــن ــوا أنـهــم
يقدمون تغطية متكاملة بهذه الطريقة ،بينما هم
بعيدون كل البعد عن أرض الواقع.
(األخبار)

ال يـ ــرى أي طـ ــرف م ــن امل ـت ـصــارعــن
إمكانية لتحقيق نصر عسكري على
اآلخرين وبحيث ال يخشى أي طرف
م ــن أن ُي ـ َ
ـذب ــح لـحـظــة إل ـق ــاء ســاحــه.
ثــانـيــا ،أن يبتكر الــاعــب الـخــارجــي
ص ـي ـغ ــة س ـي ــاس ـي ــة ت ـس ـم ــح لـجـمـيــع
األطراف باملشاركة في الحكم .ثالثًا،
أن يضع مؤسسات تضمن تحقيق
الهدفني السابقني.
ب ـ ـ ــوالك ي ـش ـي ــر أيـ ـض ــا إل ـ ــى أن ق ـيــام
الــواليــات املـتـحــدة بلعب هــذا الــدور
ً
«ل ــن ي ـكــون أمـ ـرًا س ـه ــا» ،لـكــن يجب
ّ
«أن ال يـ ـك ــل ــف واش ـ ـن ـ ـطـ ــن أثـ ـم ــان ــا
تدميرية كما حصل خــال التجربة
املريرة في العراق».
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العدوان ينهك االقتصاد :تدمير البنى التحتية لعشرات
تستثن العمليات الجوية للعدوان
لم
ِ
الـسـعــودي موقعًا فــي الـيـمــن ،من
المرافق العامة التي تشمل قطاعات
التجارة والصحة والتعليم واآلث ــار ،ما
تسبب بضرر هائل على البنى التحتية
اليمنية الهشة أساسًا سيستمر عشرات
السنين
صنعاء ــ رشيد الحداد
صـ ـ ّـعـ ــد ط ـ ـي ـ ــران الـ ـتـ ـح ــال ــف بـ ـقـ ـي ــادة
ال ـس ـعــوديــة ه ـج ـمــاتــه ع ـلــى املـنـشــآت
الـ ـع ــام ــة وال ـ ـخـ ــاصـ ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
واملـ ـح ــافـ ـظ ــات فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــه األخ ـ ـيـ ــرة.
وتفيد االحصائيات األولية الصادرة
عــن الـجــانــب الحكومي بــأن الـعــدوان
ن ـج ــح فـ ــي ت ــدم ـي ــر ال ـب ـن ـي ــة الـتـحـتـيــة
لعشرات السنني.
وارتفعت األض ــرار املباشرة الناتجة
م ــن اس ـت ـه ــداف الـ ـطـ ـي ــران ،إذ كشفت

ارتفعت الخسائر الناجمة
عن استهداف الجسور إلى 900
مليون دوالر
مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي صـ ـنـ ـع ــاء
باألرقام عن ارتفاع األضرار املباشرة
ال ـن ــات ـج ــة م ــن االسـ ـتـ ـه ــداف امل ـبــاشــر
ل ـل ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة لـ ـلـ ـب ــاد عـ ـل ــى يــد
طـيــران التحالف بـقـيــادة السعودية.
وفــي مؤتمر صحافي عقد األسـبــوع
املـ ــاضـ ــي اسـ ـتـ ـع ــرض ف ـي ــه م ـس ــؤول ــو
ثماني جـهــات حكومية مــدى الــدمــار
ال ـ ــذي ل ـحــق بــامل ـن ـشــآت ال ـع ــام ــة ،أكــد
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـت ـخ ـط ـيــط والـ ـتـ ـع ــاون
ال ـ ــدول ـ ــي م ـط ـه ــر ال ـع ـب ــاس ــي أن آثـ ــار
بشكل
ال ـع ــدوان والـحـصــار انعكست
ً
كبير على االقتصاد اليمني ،متسببة
بتراجع نموه إلــى  %34في قطاعات

الزراعة والصناعة والكهرباء والنفط
وال ـغ ــاز .وأش ــار إل ــى ارت ـفــاع مـعــدالت
ال ـب ـط ــال ــة إل ـ ــى  ،%60ف ـي ـمــا ارت ـف ـعــت
أسعار املــواد الغذائية إلــى  35باملئة
في ظل الحصار الجائر.
وفــي املــؤتـمــر ،كشفت وزارة التعليم
ال ـف ـن ــي وال ـ ـتـ ــدريـ ــب امل ـه ـن ــي ب ـ ــأن 44
معهدًا مهنيًا وتقنيًا وســت كليات،
ت ـع ــرض ــت ل ـق ـصــف طـ ـي ــران الـ ـع ــدوان
وب ـل ـغــت تـكـلـفـتـهــا  111م ـل ـيــار و370
م ـل ـي ــون ريـ ـ ـ ــال ،ك ـم ــا أشـ ـ ـ ــارت وزارة
ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـع ــال ــي إلـ ــى ت ـع ــرض ع ــدد
مــن الجامعات لالستهداف املمنهج
وإلـحــاق خسائر فادحة بالجامعات
الخاصة.
وأف ــاد الـقــائــم بــأعـمــال وزارة التربية
والـتـعـلـيــم ،عـبــد ال ـلــه ال ـحــامــدي ،بــأن
الـعــدوان استهدف املنشآت السكنية
ح ـي ــث اسـ ـتـ ـه ــدف  350آالف م ـن ــزل،
وت ـع ــرض ــت  1634م ــدرس ــة لـلـتــدمـيــر
ّ
الجزئي والكلي ،كما تسببت الحرب
والحصار بــإغــاق  1621مــدرســة في
مختلف املحافظات.
وكـشـفــت وزارة ال ـش ـبــاب والــريــاضــة
اليمنية تعرض  57منشأة رياضية
وشبابية للقصف والتدمير املتعمد
على يد طيران «التحالف» ،وأشارت
إلى ارتفاع األضرار األولية  48مليار
و 500مليون ريال.
وف ــي ظ ــل تـصــاعــد اس ـت ـهــداف طـيــران
العدوان للمعالم األثرية والتأريخية،
التي كان آخرها تدمير مدينة كوكبان
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ال ــواقـ ـع ــة فـ ــي م ـحــاف ـظــة
املحويت غربي صنعاء إلى  52معلمًا
أثريًا وتاريخيًا .أكد مجلس الترويج
السياحي فــي اليمن ارتـفــاع املنشآت
السياحية التي دمرها طيران العدوان
خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــة م ــن الـ ـع ــدوان
إلــى  140منشأة سياحية مــن فنادق
ومـ ـتـ ـن ــزه ــات ومـ ـط ــاع ــم فـ ــي ع ـ ــدد مــن
امل ـحــاف ـظــات .وأش ـ ــار امل ـج ـلــس إل ــى أن
خ ـس ــائ ــر الـ ـقـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي بـلـغــت
ملياري دوالر ،مشيرًا إلى أن الخسائر
غير املـبــاشــرة الـتــي تكبدتها وكــاالت
السياحة والـفـنــادق السياحية جــراء
توقفها كليا بلغت  745مليون دوالر.

ّ
تعرضت  1634مدرسة للتدمير الجزئي والكلي (األناضول)
وأك ــدت لجنة ال ـطــوارئ فــي صندوق
ص ـي ــان ــة ال ـ ـطـ ــرق ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـخ ـســائــر
الناجمة عن استهداف الجسور إلى
 900مليون دوالر ،كما أشارت إلى أن
طيران العدوان استهدف  842كلم من
الطرق بصورة مباشرة في مختلف
املحافظات بتكلفة اضرار وصلت إلى
مليارين و 182مليون دوالر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت وزارة الـ ـ ــزراعـ ـ ــة والـ ـ ــري

الـ ـيـ ـمـ ـنـ ـي ــة م ـ ــن ج ــانـ ـبـ ـه ــا ،ف ـ ــي آخ ــر
إحـ ـص ــائـ ـي ــة لـ ـه ــا أواخ ـ ـ ـ ــر األس ـ ـبـ ــوع
امل ـ ــاض ـ ــي أن ال ـ ـ ـع ـ ـ ــدوان والـ ـحـ ـص ــار
تسبب بـفـقــدان ثــاثــة مــايــن عامل
لـفــرص العمل فــي الـقـطــاع الــزراعــي،
وأك ــدت أن طـيــران ال ـعــدوان دم ــرت 4
آالف و 817موقعًا و 19منشأة مائية
م ــن س ـ ــدود وحـ ــواجـ ــز م ــائ ـي ــة ،و98
مضخة وغاطسات وشبكة ري و20

مبنى ومنشأة زراعية.
وكشفت وزارة الـشــؤون االجتماعية
والعمل عن تسبب الحصار بتوقف
ُ
االعــانــات االجتماعية الـتــي تصرف
ألكـ ـ ـث ـ ــر مـ ـ ــن  5م ـ ــاي ـ ــن و 750ألـ ــف
مستفيد .وأك ــدت الـ ــوزارة تــوقــف كل
املبالغ التي كانت تصرف كإعانات
دوري ـ ـ ــة واملـ ـ ـق ـ ــدرة ب ـ ـ ــ 97م ـل ـي ــار ري ــال
سنويًا نتيجة األوضاع التي تمر بها

تقدم في الساحل الغربي :ميدي في قبضة الجيش و«اللجان»
صنعاء ــ علي جاحز
ي ــواص ــل الـجـيــش الـيـمـنــي و»ال ـل ـجــان
ال ـش ـع ـب ـي ــة» ت ـق ــدم ـه ــم ع ـل ــى ال ـســاحــل
الغربي لليمن ،فبعد طرد املجموعات
املـسـلـحــة م ــن مــديــريــة ذوب ـ ــاب غــربــي
م ـح ــاف ـظ ــة تـ ـع ــز واملـ ـطـ ـل ــة عـ ـل ــى ب ــاب
امل ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدب ،أع ـ ـل ـ ــن ال ـ ـج ـ ـيـ ــش ال ـي ـم ـن ــي
و»الـلـجــان» أمــس« ،تحرير الصحراء
الـشـمــالـيــة ملــديــريــة م ـيــدي الساحلية

سمح الجيش و «اللجان الشعبية»
لقوات «التحالف» والمسلحين
انتشال  150جثة في مأرب
ً
ال ـحــدوديــة ش ـم ــاال» ،ليكتمل الـتـقــدم
االستراتيجي على الساحل الشمالي
الـ ـغ ــرب ــي مـ ــا ي ـ ـعـ ـ ّـوق م ـخ ـط ــط قـ ــوات
التحالف السعودي في السيطرة على
تلك الجهة.
وأكــد مصدر عسكري لــ»األخـبــار» أن
السيطرة على جبال مديرية ذوبــاب
يمكن اعتباره بمثابة إغــاق البوابة
الجنوبية للساحل الغربي .وباملقابل،
ي ـع ــد طـ ــرد امل ـس ـل ـحــن م ــن ال ـص ـح ــراء
الـ ـ ـح ـ ــدودي ـ ــة ش ـ ـمـ ــال م ـ ـيـ ــدي ب ـم ـثــابــة
إغ ـ ــاق ال ـب ــواب ــة ال ـش ـمــال ـيــة لـلـســاحــل
ن ـف ـس ــه .وأضـ ـ ـ ــاف امل ـ ـصـ ــدر أن قـ ــوات
الجيش و»الـلـجــان الشعبية» حققت
ذل ــك ال ـت ـقــدم ف ــي م ـنــاطــق ص ـحــراويــة

مفتوحة أمام الطيران والبوارج التي
كــانــت ت ـش ــارك بـكـثــافــة ،الف ـتــا إل ــى أن
«سالح الطيران أثبت من خالل فشله
في مناطق الصحراء عدم فاعليته في
تغيير املعادالت وحسم املعارك».
عـلــى الـصـعـيــد نـفـســه ،وفـيـمــا أك ــدت
مـ ـص ــادر ل ــوك ــال ــة «سـ ـب ــأ» أن ق ـي ــادة
«الـتـحــالــف» فشلت أخـيـرًا فــي إقناع
شركة «بالك ووتر» بعدم االنسحاب
مـ ــن الـ ـيـ ـم ــن ،ب ـع ــدم ــا ان ـس ـح ـب ــوا مــن
م ــدي ــري ــة ذوب ـ ـ ــاب ج ـن ــوب ــي ال ـســاحــل
ال ـغــربــي وإعــان ـهــا منطقة «مـطـهــرة
من الغزو» ،أعلن «اإلعــام الحربي»،
أم ـ ـ ــس ،طـ ـ ــرد كـ ــل امل ـ ــواق ـ ــع والـ ـتـ ـب ــاب
الحدودية بني جيزان ومـيــدي ،التي
كــانــت قــد سقطت أخـيـرًا بيد الـقــوات
الـسـعــوديــة واملـسـلـحــن امل ــوال ــن لها
شـمــالــي م ـيــدي ،بـعــد م ـعــارك ألحقت
ب ـقــوات «ال ـت ـحــالــف» خـســائــر كـبـيــرة.
وب ـح ـس ــب «اإلعـ ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي» ،فـقــد
قـتــل وج ــرح الـعـشــرات مــن املسلحني
وال ـ ـج ـ ـيـ ــش الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي خ ـ ـ ــال ت ـلــك
امل ـعــارك .وبحسب مـصــادر ميدانية،
فإن طيران «التحالف» تعمد قصف
آل ـي ــات املـسـلـحــن ف ــي م ـي ــدي بـعــدمــا
انسحبوا منها.
وفـ ــي ال ـج ـب ـهــة ال ـص ـح ــراوي ــة ش ــرق ــا،
دش ــن الـجـيــش و»ال ـل ـجــان الشعبية»
ت ـحــركــا ع ـس ـكــريــا مـ ـض ــادًا ت ــرك ــز في
الـتــوغــل شــرقــا بــاتـجــاه مدينة مــأرب
ً
والجبال والتباب املحيطة بها شماال
وجنوبًا .وتفيد املعطيات امليدانية

بأن التقدم في مــأرب في طريقه إلى
قـطــع الـطــريــق بــن املـجـمــوعــات التي
دخلت فرضة نهم وقيادة الجبهة في
م ــأرب .وح ــول ه ــذه الـجــزئـيــة أوضــح

امل ـص ــدر ال ـع ـس ـكــري ف ــي حــدي ـثــه إلــى
«األخبار» أن تقدم قوات «التحالف»
واملسلحني على فرضة نهم مغامرة
وم ـق ــام ــرة ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ال ت ــزال

حملت تظاهرة صنعاء شعار «تحرير مأرب» (أ ف ب)

امل ـع ــارك خلفهم فــي م ــأرب والـجــوف
مشتعلة وزمام املبادرة في يد قوات
الجيش و»اللجان الشعبية».
وفـيـمــا ال ت ــزال املــواج ـهــات مستمرة
في فرضة نهم ،أفاد مصدر عسكري
«األخـبــار» بأن تعزيزات وصلت إلى
ال ـف ــرض ــة م ـس ــاء أم ـ ــس ،وسـ ــط ت ـقــدم
للجيش و»الـلـجــان الشعبية» الذين
كانوا قد سمحوا لقوات «التحالف»
واملـسـلـحــن بــانـتـشــال  150جـثــة من
الـقـتـلــى ال ــذي ــن سـقـطــوا ف ــي الـيــومــن
امل ــاضـ ـي ــن فـ ــي الـ ـشـ ـع ــاب والـ ـجـ ـب ــال
الـغــربـيــة ملـحــافـظــة م ــأرب وامل ـحــاذيــة
لجبل قرود ووادي ملح.
وف ــي ال ـج ــوف ،تـمـكــن ق ــوات الجيش
و»ال ـل ـجــان الـشـعـبـيــة» مــن السيطرة
على مناطق استراتيجية جديدة في
املحافظة .ووفقًا لـ»اإلعالم الحربي»،
ج ــرت ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ث ــاث ــة مــواقــع
استراتيجية فــي جـبــال آل شيحاط
امل ـط ـل ــة ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة ال ـ ـحـ ــزم مــركــز
املحافظة.
على وقــع ذل ــك ،وغ ــداة تـقــدم الجيش
و»اللجان الشعبية» في مأرب ،أعلنت
قبائل م ــأرب «النفير الـعــام لتطهير
امل ـح ــاف ـظ ــة م ــن امل ـح ـت ـلــن وال ـ ـغـ ــزاة»،
خالل اجتماع حاشد تقدمه املحافظ
وم ـش ــاي ــخ امل ـح ــاف ـظ ــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
صنعاء .وتحت شعار حملة «تحرير
م ــأرب» ،احتشد اآلالف من اليمنيني
في تظاهرة نظمتها «اللجنة الثورية
العليا» في شارع مأرب في صنعاء.
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فلسطين

السنين
ال ـبــاد ،وأوض ـحــت أن اإلحـصــائـيــات
األولية تفيد بتسبب العدوان بتوقف
ع ـم ــل  350أل ـ ــف ع ــام ــل فـ ــي ال ـق ـط ــاع
الخاص عن أعمالهم.
وفيما ال تــزال قــوات «التحالف» تمنع
تدفق املشتقات النفطية إلى األســواق
اليمنية ،قــالــت وزارة النفط واملـعــادن
إن األض ـ ـ ـ ــرار ال ـن ــات ـج ــة عـ ــن ال ـ ـعـ ــدوان
تسببت بتوقف تصدير النفط وتراجع
انتاجه ،إضافة إلى تدمير  244محطة
و 189ناقلة وقــود ،وتدمير  37منشأة
منها مبنى الرصد الزلزالي في ذمار
م ــع م ـخ ـت ـبــراتــه وم ـع ــدات ـه ــا وم ـن ـشــأة
رأس عيسى وشــركــة النفط فــي ذمــار.
وأش ــارت إلــى تــوقــف كــل أع ـمــال إنـتــاج
واستكشاف النفط على يــد الشركات
األجنبية ،الذي تسبب بتسريح العمال
في الشركات النفطية.
وفيما ارتفع إجمالي شبكات وأبــراج
االتصاالت املستهدفة على يد طيران
«ال ـت ـح ــال ــف» إل ــى  190ب ــرج ــا وشـبـكــة
ات ـ ـصـ ــاالت ف ــي عـ ــدد م ــن امل ـح ــاف ـظ ــات.
وق ـ ــدرت وزارة االت ـ ـصـ ــاالت وتـقـنـيــة
امل ـع ـل ــوم ــات ال ـخ ـســائــر ال ـت ــي تـكـبــدهــا
قطاع االت ـصــاالت بعشرات املـلـيــارات،
واتـهـمــت طـيــران ال ـعــدوان باستهداف
م ـ ـح ـ ـط ـ ــات وخ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوط االت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاالت
الــرئـيـسـيــة ال ــراب ـط ــة ب ــن امل ـحــاف ـظــات،
وكذلك الرابطة مع دول الجوار.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت وزارة ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة
اليمنية أن الحرب والحصار ّأديا إلى
توقف إم ــدادات الــدواء وتضرر املئات
م ــن املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة .واتـهـمــت
طيران الـعــدوان بتدمير ما يزيد على
 340مـ ـنـ ـش ــأة ص ـح ـي ــة م ـت ـن ــوع ــة بــن
مستشفيات ومراكز صحية ووحدات
متخصصة ،بــاإلضــافــة إل ــى األض ــرار
غير مباشرة تكبدها القطاع الصحي
ن ـت ـي ـجــة ان ـ ـعـ ــدام امل ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة
واملـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات واملـ ـح ــالـ ـي ــل ال ـط ـب ـيــة
املخبرية والــدوائـيــة نتيجة الحصار
الــذي أدى إلــى وفــاة كثير من املرضى
ال ـ ــذي ـ ــن يـ ـع ــان ــون األم ـ ـ ـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة
ك ـم ــرض ــى ال ـس ـك ــري وأمـ ـ ـ ــراض الـقـلــب
والشرايني والفشل الكلوي ومختلف
أنواع السرطان وغيرها.

تزايد حاالت االنتحار في غزة :المسؤولية برسم الكل
تتزايد حاالت ومحاوالت
االنتحار في غزة .الضحايا
معظمهم من فئة الشباب،
فيما يموت آخرون من أبناء
العشرين بسكتات قلبية
مفاجئة في غير الحرب ،يجد
الغزيون أنفسهم وجهًا لوجه
مع الموت دائمًا
غزة ـــ سناء كمال
«ع ـ ـشـ ــت حـ ـي ــات ــي وأنـ ـ ـ ــا ن ـف ـس ــي أن ـه ــي
حياتي ،اآلن سأنهي حياتي هــذه آخر
أم ـن ـي ــات ــي» .ك ــان ــت هـ ــذه آخـ ــر م ــا كتبه
عزمي يونس البريم ( 32عامًا) ،من خان
يونس جنوب قطاع غزة ،على صفحته
على «فايسبوك» ،قبل ساعة من إحراق
نفسه على دار بني سهيال على مدخل
بلدته الشرقية لخان يونس.
لم يستطع السائقون املتجمعون على
مــدخــل ال ـب ـلــدة مـنــع ال ـبــريــم م ــن إح ــراق
نـفـســه ،فــاشـتـعـلــت ال ـن ـيــران ف ــي جـســده
والتهمت  %70منه خــال دقائق فقط،
وذل ــك قبل تمكن املــواطـنــن مــن إخماد
ال ـن ــار املـشـتـعـلــة ،وف ــي م ــا ب ـعــد أعـلـنــت
وفاته.
يـقــول اب ــن عـمــه أب ــو محمد الـبــريــم (45
عــامــا) ،إنـهــا لــم تـكــن امل ــرة األول ــى التي
يـ ـح ــاول ف ـي ـهــا ال ـب ــري ــم إنـ ـه ــاء ح ـيــاتــه،
مــؤكـدًا أنــه «ال يعاني مشكالت نفسية
أو ان ـ ـف ـ ـصـ ــامـ ــا فـ ـ ــي الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــة ك ـمــا
ُر ّوج ،بــل إن ـهــا الـضـغــوط االجـتـمــاعـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وخـ ـص ــوص ــا أنـ ـ ــه أب
ل ـط ـف ـل ــن وال ي ـس ـت ـط ـيــع ت ــأم ــن ح ـي ــاة
كــريـمــة لـهــم ،كــانــت داف ـعــه إل ــى محاولة
لالنتحار».
ق ـب ــل ي ـ ــوم مـ ــن إحـ ـ ـ ــراق الـ ـب ــري ــم ن ـف ـســه،
ّ
ه ـ ــدد غ ـ ـ ــزي آخ ـ ــر ب ـق ـط ــع شـ ــرايـ ــن ي ــده
واالنـتـحــار أم ــام مــدخــل الـشـفــاء الطبي
وسـ ــط مــدي ـنــة غ ـ ــزة .املـ ــوجـ ــودون أم ــام
املستشفى استطاعوا منعه من تنفيذه
تـهــديــده ،وسـحــب الـسـكــن مـنــه .عملية
إن ـقــاذ أخ ــرى حــدثــت مــع رزق أب ــو ستة

ال ــذي هــدد بــإلـقــاء نفسه مــن أعـلــى برج
لإلرسال في مدينة غزة ،بسبب ظروفه
االق ـت ـصــاديــة الـصـعـبــة وت ــوق ــف سلطة
رام الـلــه عــن تحويل راتـبــه .لــم يستطع
املتجمهرون إقناعه للنزول وعدم إلقاء
نفسه ،إال بعدما حصل على ضمانات
من مكتب رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس بعودة راتبه.
ً
وش ـ ـهـ ــد ق ـ ـطـ ــاع غ ـ ــزة إق ـ ـ ـبـ ـ ــاال مـ ـت ــزايـ ـدًا
م ــن شـ ـب ــان وشـ ــابـ ــات ع ـل ــى وض ـ ــع حــد
لحياتهم ،فقد اختلفت طــرق املــوت ما
بني الشنق أو إحــراق النفس أو تناول
مبيدات حشرية وحتى القفز عن ارتفاع
شاهق ،كما حدث مع س .غ 26( .عامًا)
الـتــي رم ــت نفسها مــن ال ــدور الـســادس
في شارع الصناعة في غزة ،ما أدى إلى
وفاتها في مستشفى الشفاء الحقًا.
ي ـقــول امل ـت ـحــدث بــاســم ال ـش ــرط ــة ،أيـمــن
ال ـب ـط ـن ـي ـج ــي ،إنـ ـ ــه وفـ ـق ــا لـلـتـحـقـيـقــات
ف ــإن «امل ـش ـكــات الـعــائـلـيــة وال ـف ــرط في
استخدام القوة من بعض اآلبــاء تجاه
أبنائهم ،هي أحد أسباب إقدام الشباب
ع ـلــى االنـ ـتـ ـح ــار» .ورف ـ ــض الـبـطـنـيـجــي
إعـطــاء إحصائية عــن حــاالت االنتحار
«نظرًا إلى حساسية املوضوع».
ل ـك ــن ع ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـت ـش ــري ـع ــي عــن
حــركــة «ح ـم ــاس» يـحـيــى م ــوس ــى ،يــرى
أن «ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة االنـ ـتـ ـح ــار ه ــو مــن
ت ــداع ـي ــات ال ـح ـص ــار امل ـ ـ ــزدوج املـسـتـمــر
م ـنــذ م ــا يـ ـق ــارب  10أعـ ـ ــوام ع ـلــى أب ـنــاء
غــزة» .وقــال إن «سلطة عباس جــزء من

ال ـح ـص ــار ...ي ـح ــاول مـعــاقـبــة خـصــومــه
السياسيني به».
ورف ـ ــض م ــوس ــى الـ ـق ــول إن ال ـف ـقــر أحــد
أهــم األسـبــاب التي دفعت الشباب إلى
االنتحار ،مضيفًا« :غــزة ليست فقيرة،
ل ـك ــن أم ــوالـ ـه ــا تـ ـس ــرق .ك ـم ــا يـفـتـعـلــون
م ـش ـك ــات ت ـن ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـل ــى أب ـن ــاء
الـقـطــاع ،وهـنــالــك مـجــرمــون خـلــف هــذه
وأيد تتآمر ليل نهار».
املشكالت ٍ
فــي امل ـقــابــل ،حـ ّـمــل الـبــاحــث فــي الهيئة
املـسـتـقـلــة ل ـح ـقــوق اإلنـ ـس ــان ،مصطفى
إبراهيم ،حكومة «حـمــاس» املسؤولية
الـ ـك ــامـ ـل ــة ع ـ ــن «إقـ ـ ـ ـ ـ ــدام ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ع ـلــى
االن ـت ـح ــار ،وت ـح ــول االن ـت ـحــار م ــن خط
أحمر إلــى أسهل طريقة للتخلص مما
يعانيه الـشـبــاب مــن أزم ـ ــات» .وق ــال إن
هـ ــذه الـ ـظ ــاه ــرة «أص ـب ـح ــت مـسـتـفـحـلــة
ف ــي ال ـق ـطــاع وه ــي ب ـحــاجــة إل ــى حـلــول
حقيقية ،ال الــى نـقــاش وصـمــت يرافقه
تبرير حكومي».

ّ
حمل الكثيرون
حكومة غزة أو السلطة
مسؤولية سوء األوضاع

ترفض الشرطة إعطاء إحصائية بحاالت االنتحار «نظرًا إلى حساسية الموضوع» (آي بي ايه)

كما رأى إبــراهـيــم أن «حـكــومــة حماس
تتحمل مسؤولية جزء كبير من حاالت
االنـتـحــار الـتــي وقـعــت خ ــال الـسـنــوات
املاضية بسبب تقصيرها وتهربها من
االستحقاقات املطلوبة ،واستمرارها
عـلــى حـســاب ال ـنــاس وعــوزهــم بجباية
الضرائب وعــدم اعترافها بأنها سبب
الوضع الكارثي».
عـ ـل ــى خ ـ ــط وس ـ ـ ـ ــط ،ق ـ ـ ــال أسـ ـ ـت ـ ــاذ ع ـلــم
النفس فــي جامعة األقـصــى فضل أبو
هـ ــن ،إن ال ـش ـب ــاب امل ـن ـت ـحــريــن كـتـبــوا
بدمائهم رسالة مفادها« :افتحوا لنا
آفــاق املستقبل والحياة وإال سنغلقها
بأيدينا» .وأوضــح أن «البطالة والفقر
هما إحدى ركائز فقدان البشر ألهمية
ذواتهم ،وهما تشكالن أرضية خصبة
لــانـتـحــار ،بـعــد أن يـصــل الـشـبــاب إلــى
مرحلة اإلحـبــاط والـيــأس واالكـتـئــاب»،
كـ ـم ــا قـ ـ ــال إن «كـ ـ ــل شـ ــرائـ ــح امل ـج ـت ـمــع
م ـســؤولــة ع ــن ه ــذه ال ـحــالــة الـصـعـبــة».
وأض ـ ــاف أب ــو ه ــن« :ال ــوق ــت ل ـيــس في
م ـص ـل ـح ــة املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن حـ ــال ـ ـيـ ــا ،وم ــن
الخطير أن يصل الشباب إلــى اقتناع
ب ــأن الـحـيــاة لــن تمنحهم إال التعاسة
والـشـقــاء وأن اآلخ ــرة أه ــون عليهم من
حياة يتحكم بها بشر ال ينفعونهم في
شيء».
ك ــذل ــك ل ـف ــت ال ــداعـ ـي ــة اإلسـ ــامـ ــي ع ـمــاد
ح ـ ـم ـ ـتـ ــو إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ــروف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة ال ـت ــي عــاشـهــا
املنتحرون .وقــال« :االنتحار حــرام ،لكن
الظلم حرام .االنتحار حرام ،لكن الفساد
الـسـيــاســي حـ ــرام .االن ـت ـحــار حـ ــرام ،لكن
الضريبة أيضًا حرام .علينا أال نجتزئ
النص الشرعي ،نحن ضحايا التفكير
الخطأ في مصلحة املواطن ،ندفع ثمنًا
باهظًا وغاليًا ،علينا أن نكون واقعيني
ونحن ننظر في قضية النص الشرعي».
وأضاف حمتو« :خلف كل قصة انتحار
ح ـكــايــة ،املـ ــوت رائ ـح ـتــه ت ـخ ــرج ف ــي كل
م ـك ــان ف ــي غ ـ ــزة ،فــامل ـش ـك ـلــة أن امل ــواط ــن
ال ـب ـس ـي ــط ال يـ ـع ــرف ك ـي ــف ي ــدب ــر أمـ ــور
حياته اليومية ...ال نبرر هذه العمليات
ونبرأ منها ،وعند تشخيصنا لألسباب
نــرفــع ال ـصــوت عــالـيــا ب ــأن ه ــؤالء الــذيــن
يعلمهم الله هم مسؤولون عما يجري
في القطاع من كوارث إنسانية».

تقرير

ضحية جديدة على يد الشرطة ...والسيسي يطالب بتعديل تشريعي
جريمة جديدة في مصر «بطلها»
أمين شرطة أخرج سالحه «الميري»
وأطلق الرصاص على سائق بعد
اختالفهما على أجرة التوصيل .خرج
أهالي المنطقة غاضبين فحاصروا
مديرية األمن بعد ضرب الشرطي
ونقله إلى المستشفى ،فيما قدمت
«الداخلية» االعتذار ألسرة الضحية
ووعدت بمحاكمة عادلة
القاهرة ــ أحمد جمال الدين
أثارت جريمة جديدة على يد أحد أمناء شرطة النقل
وامل ــواص ــات ف ــي مـصــر مـشــاعــر املــواط ـنــن م ـجــددًا.
الضحية هذه املرة سائق سيارة كان يعمل باألجرة.
الجريمة هــزت منطقة وســط الـقــاهــرة مـســاء أول من
أم ــس ،والـقـصــة أن ــه بـعــد خ ــاف بــن األم ــن والـســائــق
على أجرة نقل بعض املستلزمات الخاصة بالشرطي
ب ــال ـس ـي ــارة ،أخ ـ ــرج األول س ــاح ــه «امل ـ ـيـ ــري» وأط ـلــق
ً
رصاصة هشمت رأس السائق ليسقط قتيال مباشرة،
فيما ضرب األهالي الشرطي حتى فقد الوعي ،ثم نقل
إلى املستشفى في حالة خطرة.

االن ـت ـهــاكــات ال ـتــي رصـ ــدت م ــن أم ـن ــاء ال ـشــرطــة خــال
ال ـش ـه ــور امل ــاضـ ـي ــة ،وأب ـ ــرزه ـ ــا االعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى أط ـب ــاء
مستشفى املطرية ،وهي األزمــة التي ال تــزال مستمرة
دون ح ــل ،وس ــط تـصـعـيــد م ــن األط ـب ــاء بــاالت ـجــاه إلــى
تنظيم إضراب مفتوح ما لم تجر االستجابة ملطالبهم
بمحاسبة املدانني أمام القضاء.
وفي تطور يعكس اهتمام الرئاسة باألزمة ،كشف عن
رئيس الجمهورية ووزيــر الداخلية ،مجدي
لقاء جمع ُ
عبد الغفار ،أطلع فيه عبد الفتاح السيسي ،على آخر
تطورات األوضاع الداخلية .وأكد السيسي ،في اللقاء ،أن

الغضب على األمني املتهم بالبلطجة دفع األهالي خالل
دقائق قليلة إلى محاصرة مقر مديرية أمن القاهرة،
الــذي ال يبعد سوى مئات األمتار عن مكان الحادث،
وقـطـعــوا الـطــريــق .ومـبــاشــرة اضـطــر مــديــر األم ــن إلى
االعتذار من أسرة الضحية ووعدهم بمحاسبة املتهم،
ثم أصدر وزير الداخلية قرارًا بوقف األمني عن العمل
حتى االنتهاء من التحقيقات ،فيما لم تتمكن النيابة
م ــن اس ـت ـجــوابــه بـسـبــب حــال ـتــه الـصـحـيــة وخـضــوعــه
للعالج.
ف ــي غـ ـض ــون ذلـ ـ ــك ،ت ـح ــول ــت جـ ـن ــازة ال ـس ــائ ــق مـحـمــد
إسـمــاعـيــل ،الشهير ب ــ«درب ـك ــة» ،إل ــى تـظــاهــرة شعبية
شارك فيها املئات من زمالئه السائقني وأسرته ،ورددوا ترافقت الجريمة مع استمرار تداعيات االعتداء على األطباء
فيها هتافات ضد وزارة الداخلية ومطالبات بمحاسبة
املسؤول عن الحادث وتطبيق أقصى عقوبة عليه .كذلك
أدان شـهــود عـيــان أمــن الـشــرطــة املـتـهــم ،لكن الشرطة
لم تسلم (حتى اآلن) التحريات حــول الواقعة للنيابة.
وسادت حالة من الوجوم على أسرة السائق الضحية،
خاصة أنــه كــان سيحتفل بزفافه بعد شهر من اآلن،
بل كــان يعمل على تسديد األقساط الخاصة بزفافه،
وطالب والده بالقصاص العادل أمام القضاء وسط وعد
من القيادات األمنية بتقديم املتهم إلى محاكمة عادلة.
كــذلــك أعـلــن ن ــواب منطقة ال ــدرب األحـمــر ،الـتــي شهدت
الــواق ـعــة ،مطالبتهم ب ــإج ــراء تـعــديــل تـشــريـعــي يجري
بموجبه حظر حمل أمـنــاء الـشــرطــة سالحهم امليري
فــي غير مــواعـيــد العمل الرسمية ،وذل ــك بعد تصاعد

«السلطات املمنوحة لبعض أعضاء الجهات األمنية إنما
ُ
تعنى في املقام األول تمكينهم من الحفاظ على أرواح
وممتلكات ومـصــالــح املــواطـنــن ،بـهــدف إرس ــاء قواعد
األم ــن والـنـظــام فــي الـبــاد وذل ــك فــي إط ــار مــن التقدير
واالحترام املتبادل بني الجانبني».
وأض ــاف أنــه برغم «عــدم انسحاب بعض التصرفات
غـيــر امل ـســؤولــة ل ـعــدد مــن أفـ ــراد ج ـهــاز ال ـشــرطــة على
هــذا الجهاز الوطني الــذي قــدم العديد من التضحيات
والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن املواطنني،
فإنه يتعني مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها
بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها ،وهو األمر الذي قد
يقتضي إدخــال بعض التعديالت التشريعية أو سن
قوانني جديدة تكفل ضبط األداء األمني في الشارع
امل ـصــري ،بما يضمن محاسبة كــل مــن يـتـجــاوز في
حــق املــواطـنــن دون وج ــه ح ــق ،مــع ع ــرض التعديالت
ال ـت ـشــري ـع ـيــة ع ـلــى م ـج ـلــس الـ ـن ــواب خـ ــال أس ـبــوعــن
ملناقشتها».
إلى ذلك ،قال مصدر أمني لـ«األخبار» إن وزير الداخلية
كلف لجنة من الــوزارة «دراســة التعديالت التشريعية
الـتــي سيجري إدخــالـهــا على الـقــوانــن املنظمة ألفــراد
وأمناء الشرطة منها العقوبات ولوائح الترقي باإلضافة
إل ــى إم ـكــان ـيــة زي ـ ــادة م ــدد ال ــدراس ــة ف ــي مـعـهــد أم ـنــاء
الشرطة ،وتوفير تأهيل نفسي وزيادة املواد الحقوقية
ً
التي يجري تدريسها لهم ،فضال عن تحسني األوضاع
املالية وتنظيم امتالكهم أنشطة تجارية خاصة».
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العالم

السعودية

«سابراك»
 ...عودة أموال بندر

ّ
أحدثه إخراج بندر بن
الذي
الفراغ
ملء
إعادة
على
األيام
هذه
السعوديون
ب
ينك
ّ
المتحدة ،بعد ّ
تلمس
سلطان من لعبة التشبيك مع دوائر صنع القرار في الواليات
الحاجة إلى ضرورة استعادة التغلغل في مراكز النفوذ بواشنطن من جهة،
ثانية ،وذلك
وتحسين صورة النظام السعودي في الداخل األميركي من جهة
ّ
على خلفية ما ّ
تمر به العالقة بين الحليفين من فتور وتضعضع .يتجلى هذا
األمر من خالل إنشاء لوبي سعودي ،لجنة شؤون العالقات العامة السعودية
ّ
العامة
األميركية «سابراك» ،بالتوازي وحملة تعاقد مع شركات العالقات
خليل كوثراني
ثـ ّـمــة ت ـط ــورات ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـيــرة
ش ـه ــده ــا م ـ ـيـ ــدان جـ ـم ــاع ــات ال ـض ـغــط
ّ
والـ ـحـ ـم ــات فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة،
ب ـي ـن ـه ــا دخ ـ ـ ــول م ـت ـم ـ ّـول ــن جـ ـ ــدد إل ــى
ج ــان ــب الـ ـع ــائ ــات الـ ـث ــري ــة امل ـع ــروف ــة
بــدعـمـهــا املــالــي لــأنـشـطــة السياسية
واإلنتخابية (ويلكس ،ميرسر ،توبي
نيوغبيير ،)...،وفق تحقيق لصحيفة
«ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز» ت ـن ــاول الـعــائــات
ّ
لإلنتخابات الرئاسية املرتقبة.
املمولة
ّ
جـ ــديـ ــد آخ ـ ــر تـ ـم ــث ــل ب ـت ـف ـع ـي ــل بـعــض
ال ـ ـنـ ــوادي أو إنـ ـش ــاء ل ــوب ـي ــات جــديــدة
لدول في الشرق األوسط.
برز على هذا الصعيد بعض النوادي
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ال ـت ــي جـ ــرى ال ـح ــدي ــث عن
م ـس ــاه ـم ـت ـه ــا ف ـ ــي تـ ـس ــوي ــق اإلت ـ ـفـ ــاق
ـووي اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ا ّل ـ ـنـ ـ
ّ
أنــه يتعذر العثور على نــاد للضغط
الـسـيــاســي ،يعمل وف ــق رؤي ــة النظام
اإلي ــران ــي ،بــل إن أشـهــر ه ــذه ال ـنــوادي
نـ ـشـ ـط ــت ف ـ ــي ال ـ ــدع ـ ــاي ـ ــة ض ـ ـ ـ ّـد ب ـعــض
م ــؤّسـ ـس ــات ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ،وبـعـضـهــا
ً
ت ـلــقــى أم ـ ـ ــواال ح ـكــوم ـيــة م ـمــا يـسـ ّـمــى

بــرامــج دعــم الديمقراطية فــي أميركا.
ول ــو ك ــان ذل ــك ال يـمـنــع تـعــاطــف ذوي
األصول اإليرانية مع بالدهم في امللف
الـ ـن ــووي ،ح ـتــى وص ــل األمـ ــر ببعض
امل ـتــاب ـعــن أن ي ـصــف تــوق ـيــع اإلت ـف ــاق
ّ
بأنه انتصار تاريخي للوبي اإليراني
على اللوبي اإلسرائيلي.
ّ
بأي ّحال فإن بعض األنظمة العربية
ّ
م ـتــأثـرًا بــالـتـقــاريــر الـتــي تـتـحــدث عن
أدوار لجماعات ضغط إيرانية داخل
الواليات املتحدة من جهة ،ولحاجته
إلى محاربة خصومه العرب من جهة
أخرى ،عمد إلى تنظيم عمل الضغط
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ّ
ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة.
ً
اإلم ـ ـ ــارات م ـثــا م ـ ّـول ــت ن ــادي ــا جــدي ـدًا
(م ـع ـه ــد دول ال ـخ ـل ـيــج الـ ـع ــرب ــي) فــي
واشنطن ،عمل على ضرب دولة قطر
وتشويه سمعتها في أميركا ،بحسب
مقال في «نيويورك تايمز».
ّ
ّأما النظام السعودي ،فمن الجلي أن
سـعـيــه فــي تـنـظـيــم الـعـمــل الـسـيــاســي
الضاغط والتغلغل إلــى دوائــر القرار
األميركي ،وإعادة هيكلة هذه القنوات،
م ـح ـكــوم ب ـهــاجــس م ــا ي ـع ـ ّـده خ ـســارة
أمام تسويق مشروع اإلتفاق النووي
مـ ــع ط ـ ـه ـ ــران ،إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب م ــواص ـل ــة
م ـ ـحـ ــاوالت ت ـح ـســن صـ ـ ــورة املـمـلـكــة
ومجابهة اإلنتقادات املتصاعدة لها
ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة داخـ ــل ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة .وبــال ـط ـبــع ل ـيــس م ــن ضمن
ّ
الحسابات -كما يحلو لبعض الكتاب
السعوديني أن ّ
يروج -مجابهة اللوبي
ّ
اإلسرائيلي الذي عانى العرب تفرده
ً
في العمل داخــل أميركا ،يكفي دليال
على ذلك أن تستيقظ السعودية لهذا
املشروع بعد كل هذه السنني.
فــي الــواقــع مــا يـجــري اآلن مــا هــو إال
استكمال للعمل السعودي السابق،

ّ
هدف المنظمة تثقيف المواطن األميركي حول العالقات السعودية األميركية (األخبار)

وإعـ ـ ـ ـ ــادة ل ـه ـي ـك ـل ـتــه وت ـن ـظ ـي ـم ــه وف ــق
اآلل ـ ـيـ ــات املـ ـتـ ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا ح ــدي ـث ــا.
هــذا العمل لــم يحتج إلــى الكثير من
ال ـج ـهــود ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـتــي ك ــان فيها
بندر بن سلطان سفيرًا للرياض في
واش ـن ـطــن ( ،)2005-1983وإن كــانــت
مـ ـه ـ ّـم ــة األم ـ ـيـ ــر املـ ـ ـع ـ ــروف ب ـع ــا ّق ــات ــه
ال ـع ـم ـي ـقــة مـ ــع األمـ ـي ــركـ ـي ــن ،ت ـعــقــدت
أكـ ـث ــر ف ــي أعـ ـق ــاب أح ـ ـ ــداث  11أي ـل ــول

ّ
(وقـ ــع ب ـنــدر ع ـق ـدًا بقيمة  3.2ماليني
ّ
دوالر مع مؤسسة «غورفيز ام اس ال
غ ــروب» لتجميل ص ــورة نظامه بعد
الـهـجـمــات) ،فما كــان يجمع البلدين
من مصالح لم يكن على درجــة يرقى
ّ
إليها اإللتباس أو تتطلب شيئًا من
نقاش أميركي داخلي.
ف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرة يـ ـتـ ـح ـ ّـس ــس
السعوديون ّ
تغيرًا في نظرة حلفائهم

ّ
السعودية تودع عقود الرفاه
بــات السعوديون يعيشون بالفعل
واقعًا مختلفًا عن ذاك الذي ّ
تنعموا
به خــال العقود التي خلت ،عقود
النفط ّالغالي الثمن .إنتهى اآلن الزمن
ال ــذي وزعـ ــت فـيــه الـعــائـلــة المالكة
ريــع النفط بسخاء ،ممولة الخدمات
اإلجتماعية المجانية أو شبه المجانية،
وال ــوظ ــائ ــف ال ـح ـكــوم ـيــة الـسـهـلــة
والمجزية ،وأسعار الطاقة الرخيصة...
دون أن تفرض ضرائب حتى
فراس أبو مصلح
س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات «ال ـ ـ ـت ـ ـ ـق ـ ـ ـشـ ـ ــف» ال ـ ـتـ ــي
ان ـت ـه ـج ـهــا ال ـح ـك ــم ال ـج ــدي ــد تـحــت
وطـ ـ ـ ـ ــأة انـ ـ ـهـ ـ ـي ـ ــار أس ـ ـ ـعـ ـ ــار الـ ـنـ ـف ــط
املستمر منذ حزيران  ،2014والتي
ق ــاده ــا ولـ ــي و ّلـ ــي ال ـع ـه ــد ،مـحـمــد
بــن سـلـمــان ،مــثـلــت قـطـيـعــة مــع ما
أل ـف ــه ال ـس ـع ــودي ــون طـ ــوال الـسـنــن

املــاضـيــة .وي ـجــدر اإلنـتـبــاه إل ــى أن
الجيل الفتي من السعوديني ،الذي
يمثل النسبة الكبرى من املجتمع،
ّ
التحول
هــو األكـثــر تــأثـرًا بصدمة
الـ ـس ــري ــع ،ح ـي ــث ض ــاق ــت ال ـف ــرص
أم ــام أفـ ــراده لـلـحـصــول عـلــى املنح
الــدراسـيــة الجامعية ،كما ضاقت
أمــامـهــم ف ــرص الـعـمــل فــي الـقـطــاع
ال ـ ـعـ ــام ،ف ــاصـ ـط ــدم ــوا بـمـتـطـلـبــات
«سـ ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل» لـ ـ ـ ــدى الـ ـقـ ـط ــاع
الخاص ،التي أخفق التعليم العام
بإعدادهم لتلبيتها؛ فوجد هؤالء
أنفسهم في منافسة غير متكافئة
مع ّ
العمال املهرة األجانب ،األفضل
إعدادًا واألقل أجرًا.
السعوديني
ـن
ـ
ل
أمــا حديث املـســؤو
ّ
عــن أن انـهـيــار أس ـعــار الـنـفــط مثل
«فـ ـ ـ ــرصـ ـ ـ ــة» لـ ـتـ ـطـ ـبـ ـي ــق الـ ـسـ ـي ــاس ــة
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة ،ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت الـ ـب ــاد
محاوالت لتفعيل بعض عناصرها
فـ ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة (ت ـح ــت
ضـ ـغ ــط الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ــدول ـ ــي خ ــاص ــة)،
فهو مــن قبيل املـكــابــرة ،فــي أحسن
األ ّح ـ ـ ـ ــوال .ف ــي م ــؤش ــر ذي م ـغ ــزى،
خ ــفـ ـض ــت م ــؤسـ ـس ــة «س ـ ـت ـ ــان ـ ــدارد
آن ــد بـ ـ ــوورز» ق ـبــل أيـ ــام التصنيف

اإلئتماني للمملكة درجتني ،للمرة
ال ـثــان ـيــة خ ــال  4أش ـه ــر ،قــائ ـلــة إن
«انـخـفــاض أس ـعــار الـنـفــط سيكون
لــه أثــر كبير ودائ ــم على املــؤشــرات
املــالـيــة واإلق ـت ـصــاديــة لـلـسـعــوديــة،
نظرًا العتمادها الكبير على (ريع)
النفط».
وال يخفى على أحد أن التصنيف
اإلئتماني يعكس مختلف املخاطر
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـي ــط بـ ــال ـ ـبـ ــاد ،وب ـي ـن ـهــا
املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر املـ ــرت ـ ـب ـ ـطـ ــة بـ ــال ـ ـحـ ــرب_
واملـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـك ـ ــة تـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــوض ح ـ ــروب ـ ــا
عـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ،مـ ـب ــاش ــرة
وب ــال ــواسـ ـط ــة_ وم ـخ ــاط ــر اهـ ـت ــزاز
ّ
يصدر
األمــن اإلجتماعي ،فــي بلد
ّ
التطرف الديني ،و %70من سكانه
دون ســن الـثــاثــن ،أي فــي الفئات
العمرية األكثر استعدادًا لخوض
الـ ـص ــراع ــات ،بـمـخـتـلــف أش ـكــال ـهــا.
ويـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي خـ ـ ـ ـف ـ ـ ــض ال ـ ـت ـ ـص ـ ـن ـ ـيـ ــف
اإلئـتـمــانــي أن الـسـعــوديــة ستدفع
ف ــوائ ــد أع ـل ــى م ـقــابــل دي ــون ـه ــا ،مــا
يـ ّ
ـوس ــع ع ـجــز مـيــزانـيـتـهــا ويـعـ ّـمــق
ّ
أزمتها املالية ،فيما هي تصر على
زيــادة إنفاقها العسكري واألمني
على نحو فلكي ،وتزداد تهورًا في

مغامراتها ،ما يرفع املخاطر حتى
أكثر.
ويـنـقــل الـكــاتــب فــي مـجـلــة «بــزنــس
إن ـ ـ ـسـ ـ ــايـ ـ ــدر» ،م ــايـ ـل ــز أدالنـ ـ ـ ـ ـ ــد ،عــن
«س ـ ـتـ ــانـ ــدارد آن ـ ــد بـ ـ ـ ــوورز» تـقــديــر
األخ ـ ـيـ ــرة ،ف ــي ب ـي ــان أص ــدرت ــه يــوم
األربـعــاء املــاضــي ،أن اتفاق اململكة
مــع روس ـيــا وف ـنــزويــا وق ـطــر على
تـجـمـيــد إن ـت ــاج ال ـن ـفــط ال ـخ ــام «لــن
يؤثر على توقع املؤسسة أن تراوح
أسعار النفط عند ّ
معدل  40دوالرا
للبرميل الـعــام ال ـجــاري ،وبالتالي
ّ
تحسن من وضع املالية العامة
لن
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة إال ال ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــل» ،ف ـي ـمــا
تـ ـفـ ـت ــرض املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ف ـ ــي ح ـس ــاب ــات
مــوازن ـت ـهــا أن ي ـحــوم سـعــر برميل
ال ـن ـف ــط ح ـ ــول  45دوالرا .وي ـق ــول
أدالنــد إن إجــراءات السعودية هذه
«القت آذانًا صماء في السوق وعند
ً
امل ـح ـل ـلــن» ،ن ــاق ــا ع ــن «س ـت ــان ــدارد
آنــد بــوورز» مالحظتها أن تجميد
مستوى إنتاج النفط «من شأنه أن
يـحـصــل عـنــد مـسـتــويــات قياسية،
بــالـنـسـبــة لــروس ـيــا وال ـس ـعــوديــة»،
وبالتالي فإن أثر ذلك على األسعار
سيكون محدودًا جدًا.

وك ــان مــن اإلجـ ـ ــراءات اإلنـكـمــاشـيــة
الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،إل ـ ــى ج ــان ــب تـجـمـيــد
م ـ ـشـ ــاريـ ــع عـ ــامـ ــة وف ـ ـ ـ ــرض أس ـق ــف
ع ـل ــى إن ـ ـفـ ــاق م ـخ ـت ـلــف ال ـ ـ ـ ـ ــوزارات،
وخ ـفــض الــدعــم لـسـلــع إستهالكية
رئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ،خـ ـف ــض اإلن ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
إجتماعية عدة .ففي قطاع
خدمات ّ
التعليم ،قلصت الــريــاض برنامج
صندوق امللك عبدالله ملنح الدراسة
الجامعية فــي ال ـخــارج ،ال ــذي مـ ّـول
دراســة حوالي  200ألف طالب عام
 .2015وب ـح ـســب م ــا كـتـبــت إيـفــانــا
كــوتــاســوفــا فــي مــوقــع «س ــي إن إن
مـ ــونـ ــي» ،ف ــي ال ـت ــاس ــع ُ م ــن الـشـهــر
الحكومة أجبرت على
الجاري ،فإن
َ
تشديد شــروط ِمنح البرنامج ذي
قـيـمــة  6م ـل ـيــارات دوالر ،لتقتصر
عـ ـل ــى م ـ ــرت ـ ــادي الـ ـج ــامـ ـع ــات امل ـئ ــة
األولـ ـ ــى ع ــامل ـي ــا .وف ـي ـمــا ل ــم تــوضــح
الحكومة حجم الخفض في نفقات
ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ،أعـ ـلـ ـن ــت أن ال ـ ـشـ ــروط
الجديدة تأتي في سياق مساعيها
ل ـخ ـفــض اإلن ـ ـفـ ــاق اإلجـ ـم ــال ــي عـلــى
التعليم بواقع  12في العام الجاري.
وح ـ ـ ـتـ ـ ــى م ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـفـ ــض ف ـ ـ ــي عـ ــدد
املتخرجني املحتملني ،ينقل الكاتب
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األم ـي ــرك ـي ــن إل ـ ــى الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط.
ّ
يعزز هذه «املخاوف» نجاح اإلتفاق
ّ
الـنــووي اإليــرانــي .املحلل السياسي
الـسـعــودي سلمان األن ـصــاري املقيم
ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،ك ـشــف عبر
م ــوق ــع «س ـ ــي أن أن» (حـ ـي ــث يـنـشــر
مـ ـق ــاالت ل ــه م ــن ح ــن إلـ ــى آخ ـ ــر) عــن
موعد  16آذار املقبل إلطــاق «لجنة
ش ــؤون الـعــاقــات الـعــامــة السعودية

األميركية» وهي ستعرف اختصارًا
بــاســم مـشــابــه لنظيره اإلســرائـيـلــيآيـبــاك« -ســابــراك» .ووفــق األنـصــاري
ّ
ّ
فـ ــإن امل ـنــظ ـمــة ،الـ ـج ــاري اإلعـ ـ ــداد لها
منذ أشهر ،تسعى إلى «الوصول إلى
ّ
املواطن األميركي وتثقيفه حول كافة
الـقـضــايــا ال ـخـ ّ
ـاصــة ب ـشــأن الـعــاقــات
الـ ـسـ ـع ــودي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون
العربية».

في صحيفة «نيويورك تايمز» ،بني
هابارد ،تقدير اقتصاديني بأن 250
ألف من السعوديني يدخلون «سوق
العمل» سنويًا ،الفتني إلى أن جعل
ه ــؤالء «أع ـض ــاء فـعــالــن ف ــي الـقــوة
تحد رئيسي» .كمثال
العاملة هو
ٍ
على ذلك ،ينقل هابارد شكوى عدد
مــن الـشـبــان فــي مـعــرض للوظائف
في الرياض ،أن الجامعات املحلية
التي ّ
تخرجوا منها فشلت في بناء
املهارات التقنية واللغوية الالزمة.
والنتيجة ،بحسب الـكــاتــب نفسه،
أن اململكة فشلت في إعداد شريحة
كـبـيــرة مــن املـهـنـيــن ،وف ــي «إرس ــاء

ثقافة من العمل الـجــاد» ،الفتًا إلى
أن م ـع ـظــم امل ـه ـنــدســن وال ـعــام ـلــن
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـص ـحــي ف ــي املـمـلـكــة
هــم أجــانــب ،فيما يـغــادر املوظفون
الـسـعــوديــون مكاتبهم الحكومية
ع ـ ـن ـ ــد ال ـ ـظ ـ ـه ـ ــر أو ح ـ ـت ـ ــى قـ ـبـ ـل ــه.
ويضيف هابارد أن نيل الوظائف
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـس ـه ـلــة بـ ــات أص ـعــب
على الشباب السعودي ،مع خفض
الحكومة لنفقاتها ،وسعيها لدفع
ّ
املتخرجني الـجــدد إلــى العمل لدى
القطاع الخاص.
وع ـ ـلـ ــى ق ـ ــاع ـ ــدة أن «امل ـ ـصـ ــائـ ــب ال
تـ ــأتـ ــي فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادى» ،أعـ ـلـ ـن ــت ه ــاي ــزل
شيفيلد ،في مقال نشرته صحيفة
الـ«إنديبيندنت» البريطانية أمس،
بعنوان «املاء ينفد في السعودية»،
أن األخيرة بدأت فرض ضريبة على
استهالك املاء ،وسط تحذيرات من
أن املياه الجوفية في اململكة ستنفد
فــي السنوات ال ــ 13املقبلة ،صــدرت
إثــر نشر البنك الــدولــي تقريرًا عن
ن ـ ــدرة املـ ـي ــاه ف ــي ال ـع ــال ــم .وت ـح ــدث
األس ـت ــاذ ف ــي جــام ـعــة امل ـلــك فيصل
ف ــي ال ـس ـعــوديــة ،مـحـمــد ال ـغــامــدي،
عن «نشر تقديرات حكومية تظهر

ّ
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن س ـل ـم ــان األن ـ ـصـ ــاري
املفترض أن يدير «ســابــراك» هو من
أص ـح ــاب ن ـظــريــة وجـ ــود ع ــاق ــة بني
تنظيم «داعش» وإيران! لكن ال يبدو
امل ـس ـتــوى الـشـ ّخـصــي م ـهـ ّـمــا ف ــي من
سيوكل إليه ملف تسويق السعودية
ّ
أميركيًا ،إذ إن األمثلة متضافرة على
مــا ستعتمد عليه الــريــاض فــي هذا
الجمهوري
املــوضــوع .فالسيناتور
ّ
ال ـس ــاب ــق نـ ـ ــورم كـ ــوملـ ــان ،الـ ـ ــذي وق ــع
ب ـي ــده عـ ــام  2005ع ــري ـض ــة ألع ـض ــاء
الكونغرس تدين الحكومة السعودية
لتوزيعها مطبوعات تـحـ ّـرض على
الـكــراهـيــة ولـنـشــرهــا أيــديــولــوجـيــات
ّ
متطرفة ّفي أنحاء العالم ،كوملان هذا
نـفـســه وق ــع ع ـق ـدًا ،بـعــد هــزيـمـتــه في
االنـتـخــابــات فــي  ،2008مــع ّ
مؤسسة
تحقيق
«هوغان لوفيز» التي يشير
ّ
ملجلة ذا نيشني األميركية إلــى أن ّها
مــن بــن مجموعة مـ ّ
ـؤسـســات تتلقى
ً
ت ـم ــوي ــا م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـس ـعــوديــة،
ب ـجــانــب م ـ ّ
ـؤس ـس ــات أخ ـ ــرى وم ــراك ــز
أبـحــاث (املـجـلــس األطـلـســي ،مجلس
س ـي ــاس ــات الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ،معهد
الـ ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط )...،بـ ــاتـ ــت تـثـيــر
قانونية ،مــع وجــود ثغر
إشكاليات ّ
ّ
فــي ه ــذا امل ـلــف لـكــون ه ــذه املنظمات
ّ
«غ ـيــر رب ـح ـيــة» ف ــي ظــاه ــره ــا .يـعــلــق
هوملان
خبير جماعات الضغط كريغ ّ
على ذلك بالقول« :من املؤسف أنه لم
ّ
مشرعًا
يعد من غير املعتاد أن تجد
سابقًا يعمل كبندقية مستعارة لدى
الحكومات األجنبية ،لكن هــذه هي
ّ
املرة األولى التي أسمع فيها بشخص
ّ
دوار _ في إشــارة إلى كوملان -يعمل
في آن واحد كخبير جماعات ضغط
لدى حكومة أجنبية ،ومديرًا لعملية
ّ
مـ ـح ــلـ ـي ــة لـ ــإن ـ ـفـ ــاق عـ ـل ــى ال ـح ـم ــات
اإلن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ــن خـ ــال ل ـج ـنــة عـمــل
سياسية وم ــن خ ــال مجموعة غير
ربحية تمويلها ّغامض ،لم يكن من
ً
امل ـفــروض أن تتلقى أو تنفق أم ــواال
مصدرها خارجي في انتخاباتنا.»...
ي ـس ـت ــأن ــف ال ـ ـيـ ــوم م ـس ــاع ــد بـ ـن ــدر بــن
سلطان السابق ورفيقه املــوثــوق في
عمله بواشنطن أي وزيــر الخارجية
عــادل الجبير مــا بــدأه رئيسه القديم
ال ـ ـ ــذي تـ ـ ـ ـ ّ
ـدرج ع ـل ــى ي ــدي ــه فـ ــي م ـجــال
ت ـش ـب ـيــك ال ـ ــرواب ـ ــط م ــع دوائـ ـ ـ ــر صـنــع
ّ
القرار في الواليات املتحدة.
تترافق هذه املساعي السعودية على
األراض ــي األمـيــركـيــة وحـمــات تعاقد
م ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـع ـم ــاق ــة ل ـل ـعــاقــات
الـعـ ّ
ـامــة األضـخــم فــي الـعــالــم ،مــن أجل

الجيل الفتي هو ّاألكثر تأثرًا
بصدمة التحول السريع
(الحياة في السعودية _
بلوغسبوت)

ستنفد المياه
الجوفية في المملكة
خالل  13عامًا

اإلنخفاض الحاد في مستوى املياه
في املناطق الزراعية» ،الفتًا أن ذلك
ي ـع ـنــي «وضـ ـع ــا خ ـط ـي ـرًا تــواج ـهــه
جميع املحاصيل املستقبلية التي
تعتمد على اآلبار الجوفية» ،علمًا
أن األخـ ـي ــرة تـمـثــل ن ـحــو  %98من
املوارد املائية في اململكة .وفي هذا
الـسـيــاق ،تشير صحيفة «الــوطــن»
السعودية إلــى أن اسـتـهــاك الفرد
ف ــي املـمـلـكــة ل ـل ـمــاء ه ــو م ــن األع ـلــى
عـ ــامل ـ ـيـ ــا ،ح ـ ـيـ ــث يـ ـبـ ـل ــغ ن ـ ـحـ ــو 265
ليترًا فــي ال ـيــوم ،أي ضعف املعدل
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ف ـي ـمــا أشـ ـ ــارت ت ـقــاريــر
إعالمية إلى ّأن ثمة آبارا في وسط
اململكة قــد جــفــت بالكامل .وتجدر
اإلشارة هنا إلى أن املصدر الثاني
ل ـل ـم ـيــاه ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،وهـ ــو تحلية
مـ ـي ــاه الـ ـبـ ـح ــر ،م ـك ـلــف جـ ـ ــدا ،حـيــث
ي ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـك ـث ــف ع ـلــى
الطاقة .وتنقل شيفيلد عن خبراء
سعوديني اعتقادهم أن أزمة املياه
نــاتـجــة مــن ق ــرار ع ــام  1983إلنـتــاج
ال ـق ـمــح ف ــي امل ـم ـل ـكــة ،مـشـيــريــن إلــى
أنه رغم منع هذه الزراعة اآلن ،فإن
زراعـ ــة األعـ ــاف وأش ـج ــار الــزيـتــون
والنخيل مستمرة.
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ّ
ّ
المتمرد
تتوعد اإلعالم
الرياض
نفى وزير الثقافة واإلعالم السعودي عادل الطريفي أن يكون لدى حكومته نية لشراء
أسهم في مؤسسات إعالمية أجنبية ،بهدف توظيفها إليصال «صوت اململكة للعالم
ّ
الخارجي» و«التعريف بسياستها املعتدلة في مختلف الشؤون» ،مؤكدًا أن «الرغبة
لدى اململكة في «اإلستفادة من املبتعثني».
ّ
وقال الطريفي« :الكثير من الرسائل السلبية التي توجه لدول املجلس (الخليجي)
وتستهدف زرع الفتنة ،من بينها النجف ،وهناك دول خــارج العالم العربي األمر
ّ
ّ
والتحول لوسائل اإلعالم الجديد ،وقد بدأنا
والتصدي لها،
الذي يستدعي اإلنتباه
ّ
بالوصول إلى هذه األصــوات وسنحاول خالل األسابيع واألشهر املقبلة التصدي
ملثل هذه الخطابات ّ
املوجهة» .وأشار الوزير السعودي إلى أن «هناك حمالت ممنهجة
من جانب خصوم وأعــداء ودول ال تشترك في الــرأي مع تقاليدنا ،ونحن ّ
نعد لها
آليات الرد».
وعـلــى هــامــش اجـتـمــاع وزراء اإلع ــام الخليجيني ،قــال الـطــريـفــي« :لــن نحتاج إلى
اإلستثمار في اإلعــام الخليجي ،وقـ ّـررنــا اإلعتماد على الكفاءات الوطنية ،إذ من
واجبنا فضح زيف النظام اإليراني وإبراز جرائمه الفظيعة ومحاولته تفكيك الدول».
وتـحـ ّـدث الطريفي فــي مؤتمر صحافي مشترك مــع األمــن الـعــام ملجلس التعاون
الخليجي عـبــدالـلـطـيــف الــزيــانــي ،عــن وج ــود «ب ــرام ــج خليجية مـشـتــركــة إليـصــال
الصوت اليمني والسعودي» بوجه ما ّ
سماها «انتهاكات نظام علي عبدالله صالح
وامليليشيات الحوثية».
(األخبار)

تحسني صــورة السعودية ،كشركتي
«ايدملان» و«بوديستا غروب».
األعـمــال التي تضطلع فيها الشركة
األخ ـي ــرة تـشــي ب ــأن امل ـســألــة تـتـعـ ّـدى
فـكــرة استئجار مساحيق التجميل
والـتـلـمـيــع لــوجــه ال ـن ـظــام الـسـعــودي
ف ــي م ـ ــرآة ال ـغ ــرب ـي ــن ،ف ــ«بــودي ـ ّس ـتــا»
اآلن ه ــي م ــن ت ـقــود حـمـلــة املــرش ـحــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة هـ ـيـ ــاري ك ـل ـي ـن ـتــون.
ال ـك ــات ــب ل ــي ف ــان ــغ -م ـع ـ ّـد تـحـقـيــق ذا
نـيـشــن امل ــذك ــور -كـشــف فــي مـقــال له
بموقع «انترسبت» األميركي عن هذا
الدعم لبوديستا ،وهو ما يقود إلى
ّ
اإلعتقاد وفــق املتابعني بــأن اختيار
ّ
بوديستا يؤكد حماسة السعوديني
ل ـنـ ـج ــاح ك ـل ـي ـن ـت ــون ،وع ـ ـ ــدم وصـ ــول
«أوباما» ثان إلى البيت األبيضّ .أما
كلينتون مــن جهتها ،فهي معتادة
ّ
ّ
ـؤسـســة
تـلــقــي األمـ ــوال ال ـس ـعــوديــة .مـ ّ
ـف تلقيها
كلينتون ،التي أعلنت وقـ ّ
األم ــوال مــن السعودية تجنبًا ملزيد
م ــن اإلن ـت ـق ــادات بــاتــت كـلـيـنـتــون في

غنى عنها ،وال سيما مع مواصلتها
السباق الرئاسيّ ،
تقدر وول ستريت
جـ ـ ّـورنـ ــال امل ـب ــال ــغ ال ـس ـع ــودي ــة ال ـتــي
تلقتها بــن  10مــايــن و 25مليون
دوالر.
ّ
في الخالصة يمكن املالحظة أن أمام
اللوبي السعودي املستحدث الكثير
من العمل في مجاالت عديدةّ ،
أهمها
ّ
اإلن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ال ـتــال ـيــة ،أم ــا
ال ـج ـه ــد فـ ــي س ـب ـيــل ت ـح ـســن صـ ــورة
اململكة أمام الرأي العام الغربي فربما
ّ
ً
ي ـت ـطــلــب عـ ـم ــا أقـ ـ ــرب إل ـ ــى امل ـع ـج ــزة.
ّ
الــر ّهــان على أن األم ــوال تستطيع أن
تحقق اختراقات على مستوى دوائر
ّ
الـ ـق ــرار ره ـ ــان م ّـن ـط ـقــي ،ل ـك ــن تـعـلـيــق
ال ـف ـشــل ف ــي م ـل ــف الـ ـن ــووي اإلي ــران ــي
ع ـلــى غ ـي ـ ّـاب ه ــذا ال ـلــوبــي أم ــر يفتقر
إلـ ــى الـ ــدقـ ــة ،ف ـل ــن ي ـك ــون « س ــاب ــراك»
ّ
متفوقًا
الـسـعــودي بــأحـســن األحـ ــوال
اإلسرائيلي «ايباك» ،الذي
على زميله
ّ
يملك امتدادًا متجذرًا في شريحة من
املواطنني األصليني.
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العراق

الفلوجة :بوادر انتفاضة عشائرية على «داعش»
تعود الفلوجة ـ أحد أهم
معاقل تنظيم «داعش»
إلى الضوء ـ لتفرض مشهدًا
مختلفًا قد يضطر الحكومة
العراقية إلى إعادة حساباتها
بالنسبة إلى تحرير الموصل
قبلها ،خصوصًا بعدما علت،
أمس ،أصوات من في داخل
الفلوجة ،في ظل اشتباكات
بين عدد من عشائرها
وتنظيم «داعش»
بغداد ــ ربيع نادر
شهدت مدينة الفلوجة (غرب بغداد)،
أم ــس ،أحــداثــا أمنية وصفتها جهات
ّ
حكومية بأنها بــدايــة لـثــورة مسلحة
عـلــى تنظيم «داع ـ ــش» ،ال ــذي يسيطر
على املدينة منذ سنتني .وبالرغم من
أن أط ــراف ــا مـحـلـيــة اس ـت ـب ـعــدت وج ــود
حراك يرتقي إلى وصفه بـ»االنتفاضة»،
ّ
ف ــإن وقـ ــوع اش ـت ـبــاكــات مـســلـحــة بعد
أيـ ــام ف ـقــط ع ـلــى ت ـقــاريــر أم ـن ـيــة تــؤكــد
قيام مجاميع سرية بتنفيذ عمليات
ّ
مسلحة ضد هذا التنظيم في املدينة،
ي ــزي ــد م ــن ال ـت ــوق ـع ــات ب ـ ــأن «داعـ ـ ــش»
سيعيش أيــامــا صعبة فــي أول وأهــم
معقل له في العراق.
وأكد مصدر من داخل الفلوجة وقوع
ّ
اش ـت ـب ــاك ــات م ـســل ـحــة ب ــن ال ـع ـشــائــر
وع ـ ـنـ ــاصـ ــر مـ ـ ــن «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» ان ـت ـق ـل ــت
ب ـن ـحــو مـ ـتـ ـس ــارع ،ل ـت ـش ـمــل أك ـث ــر مــن
م ـن ـط ـقــة .وق ـ ــال املـ ـص ــدر لـ ــ»األخـ ـب ــار»
إن «االشـتـبــاكــات ب ــدأت ،منذ يومني،
عندما احتجز عناصر داعش مدنيني
كـ ـ ـ ـ ــدروع بـ ـش ــري ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـب ــو
ه ــوى جـنــوبــي الـفـلــوجــة ،الـتــي كانت
ت ـت ـعـ ّـرض وقـتـهــا لـقـصــف مــن طـيــران
ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ي ـس ـت ـه ــدف م ـقــار
ال ـت ـن ـظ ـيــم» .وأش ـ ــار إل ــى أن «م ـصــرع
مــدنـيــن بالقصف دف ــع األهــالــي إلــى

االن ـت ـفــاض عـلــى الـتـنـظـيــم ،واتـسـعــت
حـ ــركـ ــة االح ـ ـت ـ ـجـ ــاج بـ ـع ــده ــا ل ـت ـضــم
مناطق أخرى» ،موضحًا أن «عشائر
الـبــو ع ـلــوان هــي الـتــي تـقــود الـحــراك
العشائري ،الــذي أدى حتى األن إلى
السيطرة على مناطق عدة في جنوب
املدينة وشمالها».
وب ـح ـس ــب م ــا ن ـش ــرت ــه خ ـل ـيــة اإلع ـ ــام
الحربي التابع للحكومة ،لم يقتصر
ّ
الحراك العشائري املسلح على مناطق
ال ـش ـم ــال والـ ـجـ ـن ــوب ألنـ ـه ــا ت ـحــدثــت،
أمـ ـ ـ ــس ،ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر نـ ـش ــرت ــه وس ــائ ــل
اإلعــام عن أن «ســوق النزيزة» وسط
امل ــدي ـنــة ش ـهــد اش ـت ـبــاكــا مـسـلـحــا بني
عشيرة الجريصات وعناصر التنظيم
أدى إلى طردهم من مناطق عدة.
لكن هذا املصدر أكد أن «األحداث التي
ّ
يمكن اعتبارها ثورة مسلحة حدثت
ف ـقــط ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ــواق ـع ــة ألطـ ــراف
ال ـف ـل ــوج ــة ،ف ــي ح ــن أن م ــا ش ـهــدتــه
ً
مناطق الوسط ُي َع ّد حادثًا منفصال
عن الحراك الشعبي املسلح» .وأوضح
املصدر أن «االشتباكات التي شهدها
ســوق الـنــزيــزة وســط املــديـنــة ،جــاءت
ب ـ ـعـ ــد مـ ـقـ ـت ــل ق ـ ـص ـ ــاب م ـ ـ ــن عـ ـشـ ـي ــرة
الجريصات بشجار مع أحد عناصر
داعــش ،أدى إلــى هجوم من عشيرته
على ّ
مقار التنظيم ،توقف بعد تعهد
ّ
عناصر داعش بمعاقبة مسبب مقتل
ّ
القصاب».
وأكد قائمقام الفلوجة سعدون عبيد
الشعالن ،أمس ،سيطرة العشائر على
مناطق في شمال الفلوجة وجنوبها،
بعدما خــاضــت مـعــارك مسلحة ضد
«داع ـ ــش» .وق ــال إن «قبيلة الجميلة
ومـ ـعـ ـه ــا ع ـ ـ ــدد م ـ ــن الـ ـعـ ـش ــائ ــر ت ـق ــود
معارك ضارية ضد تنظيم داعش في
مـنــاطــق ش ـمــال الـفـلــوجــة وجـنــوبـهــا،
وقد كبدتهم خسائر فادحة باألرواح
واملعدات».
وأضــاف الشعالن أن «املعارك وقعت
فــي أحـيــاء الـشـهــداء وجبيل ون ــزال»،
الف ـتــا االن ـت ـب ــاه إل ــى أن «ه ـن ــاك ف ــرارًا
ج ـم ــاع ـي ــا م ــن ق ـب ــل اإلره ــابـ ـي ــن إل ــى
وســط املــديـنــة ،بعدما أطبق الخناق
عليهم من جميع الجوانب» .وتابع:

«نحن بانتظار إعالن الساعة الصفر
لدخول الجيش والشرطة إلى املدينة،
ودع ــم الـعـشــائــر املنتفضة بــالـســاح
والعتاد».
وأف ـ ـ ـ ــادت م ـع ـل ــوم ــات م ـت ـطــاب ـقــة ب ــأن
ّ
تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» شـ ـ ـ ــن ع ـ ـلـ ــى أثـ ــر
ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي ت ـع ـ ّـرض ل ـهــا حملة
اعـ ـتـ ـق ــاالت واسـ ـع ــة وس ـ ــط ال ـف ـلــوجــة
وش ـم ــال ـه ــا ،وب ـح ـســب م ــا أفـ ـي ــدت به
«األخـ ـ ـب ـ ــار» ،تـ ـج ــاوز عـ ــدد املـعـتـقـلــن
بسبب األحداث األخيرة املئة شخص.
وك ـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــة األنـ ـ ـب ـ ــار
قـ ـ ــد أع ـ ـ ـلـ ـ ــن ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،انـ ـ ـ ـ ـ ــدالع «ثـ ـ ـ ــورة
ع ـش ــائ ــري ــة» ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم «داعـ ـ ــش»
فــي مدينة الفلوجة ،وهــي مــن كبرى
م ــدن املـحــافـظــة ،ودع ــا الـحـكــومــة إلــى
مساندتها «جوًا وبرًا» .وتعليقًا على
ذل ــك ،ق ــال ه ــادي ع ــاش ــور ،وه ــو أحــد
ممثلي الفلوجة في مجلس العشائر

امل ـت ـصــديــة ل ــإره ــاب ،إن «الـحـكــومــة
الـعــراقـيــة لــم تـقــم بـمــا يـجــب مــن أجــل
ت ـحــريــر ال ـف ـلــوجــة ،بـشـكــل ك ــام ــل ،من
قبضة اإلرهابيني ،بالرغم من وجود

مجلس محافظة األنبار
أعلن اندالع «ثورة عشائرية» على
تنظيم «داعش» في الفلوجة
ح ــال ــة س ـخــط ك ـب ـيــرة ب ــن األه ــال ــي».
وأوض ــح عــاشــور ل ــ»األخ ـبــار» أن «ما
حدث هو نتيجة انتفاضة خمسة إلى
ّ
املتضررين
عـشــرة فــي املـئــة فقط مــن
من وجود داعش».
وع ــن إم ـكــان ـيــة اس ـت ـث ـمــار انـشـقــاقــات
حدثت ،أخيرًا ،بني صفوف التنظيم،

اعتبر عضو املجلس العشائري الذي
ي ـض ــم ش ـي ــوخ ــا م ــن األن ـ ـبـ ــار أن «م ــن
عـمــل مــع داع ــش وبـقــي مـعـهــم ،طــوال
سنتني ،ال يمكن أن يؤمن له مطلقًا،
أما من يستطيع تحرير املدينة فهو
العشائر وقــوات األمــن ،ذلــك أن األمــر
يتطلب عملية عسكرية».
وتزامنت أحــداث الفلوجة املتسارعة
م ــع ج ــدل أخ ــذ يـتـصــاعــد ،ف ــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة ،عــن الـسـبــب وراء التأجيل
ّ
املتكرر لتحرير الفلوجة ،على الرغم
م ــن كــونـهــا الـعـصــب الــرئـيـســي ال ــذي
ّ
م ــك ــن «داعـ ـ ـ ــش» م ــن ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
م ـن ــاط ــق واس ـ ـعـ ــة ،ح ـي ــث إن س ـقــوط
الـفـلــوجــة ب ـيــده سـبــق س ـقــوط مدينة
امل ــوص ــل ب ــأك ـث ــر م ــن خ ـم ـســة أش ـه ــر.
وب ــال ــرغ ــم مـ ــن أن م ـع ـظ ــم ال ـت ـق ــاري ــر
األمنية تشير إلى أن تحرير الفلوجة
يـمـثــل ضــربــة قــاضـيــة لـ ــ»داع ــش» في

ّ
لم يقتصر الحراك العشائري المسلح على مناطق الشمال والجنوب فقد شهد وسط المدينة اشتباكات (أ ف ب)

تقرير

العراق :الرئاسات الثالث تدعو إلى حصر القرار األمني بيد العبادي
دعــت الرئاسات العراقية الثالث ،أمــس ،إلــى حصر
ال ـق ــرار األم ـنــي بـيــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء حيدر
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادي ،وشـ ـ ـ ــددت ع ـل ــى ت ـ ـعـ ــاون ج ـم ـي ــع ال ـك ـتــل
السياسية مــن أجــل اإلس ــراع فــي إنـضــاج مشاريع
القوانني بما يساعد في إقرارها.
وذك ــر بـيــان لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة أن ــه ج ــرت ،خــال
اجتماع بني الرئيس فؤاد معصوم ورئيس الحكومة
ح ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب سـلـيــم
الجبوري« ،مناقشة مستفيضة ملوضوع التعديل
ال ــوزاري املطلوب ،ومــواقــف الكتل البرملانية بشأنه
مع التأكيد على أهمية اإلص ــاح ،بما يلبي طموح
املــواطـنــن ومـعــالـجــة األزمـ ــات املــالـيــة واالقـتـصــاديــة
ومكافحة الفساد ،وتعاون الكتل السياسية في ذلك
للخروج برؤية شاملة ومواقف موحدة».
وأضـ ــاف ال ـب ـيــان إن «املـجـتـمـعــن درسـ ــوا ت ـطــورات
االستعدادات إلعمار العراق ،كما عرضوا التطورات
امل ـي ــدان ـي ــة ف ــي املـ ـج ــال األم ـ ـنـ ــي ،وم ـ ــا ي ـت ـح ـقــق مــن
انتصارات ضد اإلرهاب على أيدي قواتنا املسلحة
والحشد الشعبي والبشمركة واملتطوعني من أبناء
العشائر وتوفير متطلبات توسيعها» ،مشددًا على
«وحــدة الـقــرار األمني والعسكري بيد القائد العام
ّ
للقوات املسلحة وحصر السالح بيد الدولة».
وأشـ ــار الـبـيــان إل ــى أن ــه «ت ــم الـتــأكـيــد عـلــى ض ــرورة
تـعــاون جميع الكتل البرملانية مــن أجــل املساعدة
فــي ســرعــة إنـضــاج مـشــاريــع الـقــوانــن والتعديالت
م ــع ال ـل ـج ــان ال ـخ ــاص ــة ف ــي رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ،وقـبــل

إحالتها إلى مجلس النواب وبما يساعد في سرعة
تشريعها وإقرارها» ،الفتًا إلى أن «املجتمعني اتفقوا
على أهمية مواصلة اجتماع الرئاسات الــدوري مع
ق ــادة الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ،ألهـمـيــة اسـتـثـمــار الـتــوافــق
السياسي الحاصل فــي االجـتـمــاع لصالح تعجيل
اإلجراءات التنفيذية والتشريعية».
وفي سياق متصل ،اتفق رئيس ائتالف «متحدون»
لإلصالح ،ورئيس املجلس األعلى اإلسالمي عمار
الحكيم ،خالل لقاء جمعهما أول من أمس ،على فتح
حوار جدي مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي،
بشأن مشروع تغيير وزراء الحكومة الحالية.
وذك ـ ــر ب ـي ــان ص ـ ــادر ع ــن ائـ ـت ــاف «مـ ـتـ ـح ــدون» أن
«الزعيمني أك ــدا أهمية تـجــاوز األزم ــات السياسية
واالق ـت ـصــاديــة ،وس ـي ــادة روح ال ـشــراكــة الحقيقية،
وإعطاء مكونات الشعب العراقي حقها ودورهــا».
وأضــاف البيان إن النجيفي والحكيم «اتفقا على
أنـهـمــا م ــع اإلصـ ــاح ومـعــالـجــة ال ـخ ـلــل ،األم ــر ال ــذي
يحتاج إلــى حــوار جــدي صريح مع رئيس مجلس
ال ـ ــوزراء لـلــوقــوف عـلــى م ـشــروعــه ،وت ـب ــادل ال ــرؤى،
وت ـح ـق ـيــق م ـش ــارك ــة ال ـك ـت ــل ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي دع ــم
اإلصالح وترشيح من تتوفر فيه املؤهالت املطلوبة
في تنفيذ اإلصالح».
كــذلــك ،نـقــل الـبـيــان عــن النجيفي قــولــه إن «معركة
تحرير املــوصــل ذات أهمية بالغة وهــي تستوجب
حشد الطاقات واإلمكانات من أجل تحريرها ،وأن
يكون الــدور الرئيسي ألبناء نينوى على اختالف

تنوعهم القومي واإلثني ،عبر حشد وطني ينفتح
على املواطنني كافة ،وحسب الكثافة املتحققة في
املساحات الجغرافية لنينوى» .وأضاف النجيفي إنه
يجب أن «تتوفر قيادة مهنية متوازنة وغير منحازة
ألي طــرف ،وبالتالحم مــع الجيش العراقي وقــوات
البشمركة ،والتحالف الدولي».
وفي اإلطار ذاته ،دعا رئيس البرملان سليم الجبوري،
أمس ،إلى تهيئة أسباب نجاح معركة تحرير نينوى،
من خالل إطالق موازنة املحافظة وتسليح العشائر

حررت القوات األمنية
منطقة الحامضية شرقي
الرمادي بالكامل
ودعــم البشمركة ،مــؤكـدًا أن الـعــراق يخوض حرب
وج ــود وال خـيــار عنها ،فيما ش ـ ّـدد على ضــرورة
دعم مرحلة ما بعد «داعــش» في التعايش السلمي
وإعمار املدينة.
وقال الجبوري ،في كلمة ألقاها في مؤتمر «العشائر
العراقية في نينوى» الذي عقد في أربيل ،إن «الحرب
على داعش حرب وجود وال خيار عنها ،وأهلنا في
نينوى يالقون من داعش املجرم كل أنواع العذاب»،
الفتًا إلى أن «ذلك يدعو إلى العمل املتواصل الجاد
واإلس ـ ــراع فــي فــك أس ــر نـيـنــوى مــن أي ــدي الـظــاملــن

وت ـه ـي ـئــة ك ــل اح ـت ـي ــاج ــات امل ـع ــرك ــة ،وع ـل ــى رأس ـهــا
تسليح العشائر ودعم البشمركة كي تكون كاملة
العدد والعدة» .وأضــاف الجبوري إن «االحتياجات
اللوجستية تـفــرض دع ــم املـحــافـظــة بــإطــاق كامل
مــوازنـتـهــا الستيعاب احـتـيــاجــات دوائ ــر املحافظة
ورع ــاي ــة ش ـ ــؤون م ــواط ـن ــي ن ـي ـن ــوى» ،مــوض ـحــا أن
«تعاون الجيش والعشائر والبشمركة وتضامنهم
يــدل على أنـنــا مقبلون على نصر عظيم يصنعه
االن ـس ـجــام وال ـت ـعــاون واإلخ ـ ــاص ،ويـسـنــده الــدعــم
الكبير مــن قـبــل الـتـحــالــف الــدولــي ودع ــم املنظمات
الــدولـيــة بالتنسيق مــع الحكومة املــركــزيــة» .وشــدد
الجبوري على «أهمية التفكير جديًا بمرحلة ما بعد
داع ــش لــدعــم االسـتـقــرار والتعايش وإع ــادة إعمار
نينوى على نحو أفضل مما كانت عليه ،وكل ذلك
ال يمكن تحقيقه مــا لــم تتضافر جهود الجميع»،
م ــؤك ـدًا ال ـحــاجــة إل ــى «ال ـج ـهــد ال ـع ـشــائــري لتحقيق
السلم األهلي عبر املصالحة املجتمعية وتغليب روح
التسامح ومحاصرة الثأر ،ورص الصفوف وسحب
ردود الفعل العشوائية وغير املنضبطة».
إلــى ذلــك ،حــررت القوات األمنية منطقة الحامضية
شرقي مدينة الرمادي في محافظة األنبار بالكامل
مــن عصابات «داع ــش» .وكــانــت الـقــوات األمنية قد
ح ــررت ،قبل يــومــن ،الجزءين الشمالي والجنوبي
مــن الـحــامـضـيــة بـعــدمــا حـ ـ ّـررت ،ال ـثــاثــاء املــاضــي،
جسر املنطقة.
(األخبار)
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دعائم الهرم االقتصادي بعد االتفاق النووي
العراق ،إال أن الحكومة تنوي – على
ما تبديه التصريحات الرسمية – أن
تكون املعركة املقبلة في املوصل.
وفي السياق ،قال الباحث في شؤون
«داعـ ــش» هـشــام الـهــاشـمــي إن «ق ــرار
تــأجـيــل تـحــريــر الـفـلــوجــة يـعــد ق ــرارًا
أميركيًا ،بسبب وجود تشكيالت من
الحشد الشعبي تشارك في الحصار
املـ ـطـ ـب ــق عـ ـل ــى امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة» .وأوض ـ ـ ــح
ال ـه ــاش ـم ــي لـ ـ ــ»األخـ ـ ـب ـ ــار» أن «ق ـ ــوات
الـحـشــد الشعبي تــوجــد فــي املناطق
ال ـج ـن ــوب ـي ــة والـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ال ـش ــرق ـي ــة
للفلوجة» ،مشيرًا إلى أن «أي عملية
عسكرية لتحريرها تعني مشاركة
ه ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوات ،وه ـ ـ ــو م ـ ــا ال ي ــري ــده
األميركيون» .ولفت إلى أن «انسحاب
قوات الحشد من هذا املكان يمكن أن
يدفع األميركيني إلى تغيير وجهتهم
وخـ ـ ـط ـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،ل ـ ـلـ ــذهـ ــاب إلـ ــى
ً
الفلوجة بدال من املوصل».
وعــن إمكانية االعـتـمــاد على أطــراف
م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـفـ ـل ــوج ــة وت ـج ـن ـي ــده ــم
لـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــري ـ ـ ــره ـ ـ ــا ،أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر
االس ـت ــرات ـي ـج ــي إل ـ ــى أن «ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـعــراق ـيــة ال تـسـتـطـيــع ال ـع ـمــل بـهــذه
القوة في قضاء يخضع لداعش ،منذ
سنتني ،وما تمكنت منه فقط هو في
املجال االستخباري واملعلومات».
في املقابل ،يبدو أن األحداث األخيرة
ق ــد ت ـج ـبــر ال ـح ـكــومــة ال ـع ــراق ـي ــة على
ت ـغ ـي ـيــر خ ـط ــط ال ـت ـح ــري ــر .وعـ ــن ه ــذا
امل ــوض ــوع ،ق ــال ال ـكــاتــب املتخصص
ّ
«املتغير
بملف األنبار عمر الشاهر إن
الجديد قد يجبر القيادات العسكرية
على تغيير مواعيد املعارك» ،مضيفًا
أن «ال ـ ـثـ ــورة ال ــداخ ـل ـي ــة ع ـل ــى داع ــش
فــي مدينة ذات طــابــع عـشــائــري مثل
الـفـلــوجــة ،قــد تـسـبــب خـســائــر كبيرة
لـلـتـنـظـيــم ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن خـصــوم
داعش يعرفون األرض جيدًا».
وتوقع أن «معركة تحرير الفلوجة ال
تنتظر املــوصــل ،فــاملــؤشــرات األولـيــة
تتعلق بـمــا يـمـكــن أن نسميه حركة
داخـ ـلـ ـي ــة ض ـ ــد داع ـ ـ ـ ــش ،وال ـح ـك ــوم ــة
املحلية دخـلــت اآلن على خــط األزمــة
وطلبت دعم الحكومة املركزية».

يعتمد الهرم
االقتصادي اإليراني ،بشكل
أساسي ،على «االقتصاد
المقاوم» .االتفاق النووي
دفع إلى إعادة النظر في
هيكلية هذا االقتصاد ،مع
األخذ في االعتبار العوامل
الخارجية والدول المؤثرة
طهران ــ حسين شعيتو
ما إن الح التوصل إلى االتفاق النووي
بني إيران ومجموعة « »1+5في األفق،
حتى ظهرت معه معالم ما بات يسمى
فــي إي ــران «ال ـهــرم االق ـت ـصــادي» ،الــذي
يعتمد على ركــائــز داخلية وخارجية
عدة .وفي الشق الخارجي ،يعتمد هذا
الهرم بشكل أساسي على التحالفات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،وخ ـصــوصــا
مع روسيا والصني ،فيما تعتبر دول
آسيوية مثل الهند وكوريا الجنوبية
طرفًا ثالثًا أضيف إليها ،أخـيـرًا ،دول
من االتحاد األوروبي.
ولكن على الرغم من الدخول األوروبي
على خط التبادل التجاري مع إيــران،
تبقى روس ـيــا وال ـصــن األه ــم فــي هــذا
املـ ـ ـج ـ ــال ،وم ـ ــن بـ ــن ه ــات ــن ال ــدول ـت ــن
ت ــأت ــي ال ـص ــن ف ــي امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى في
ظــل ت ـبــادل ت ـجــاري يـفــوق الـ ــ 50مليار
دوالر ،ب ـح ـســب مـ ــا ك ـ ــان قـ ــد أفـ ـ ــاد بــه
رئيس منظمة الطاقة الذرية اإليرانية
علي أكبر صالحي ،فيما ّ
تقرر ،الشهر
املاضي ،رفع التبادل بني البلدين إلى
 600مليار دوالر .أما التبادل التجاري
مع روسيا الذي كان قد وصل إلى 1.5
مليار دوالر ،فمن املتوقع أن ينمو إلى
 10مليارات دوالر في عام  ،2020وفق
م ــا كـ ــان ق ــد صـ ــرح ب ــه رئ ـي ــس مجلس
األعـ ـم ــال ال ــروس ــي ـ ـ ـ اإليـ ــرانـ ــي ال ـتــابــع
لغرفة الـتـجــارة والـصـنــاعــة الــروسـيــة،
فيكتور ميلينكوف.
وف ـ ــي ت ـص ــري ــح إل ـ ــى «األخـ ـ ـب ـ ــار» ،ق ــال

م ـس ـت ـشــار وزيـ ـ ــر ال ـص ـن ــاع ــة اإلي ــران ــي
محمد حسن أنصاري فرد ،إن «العالقة
مع الصني كانت ّ
مميزة حتى في فترة
الـ ـعـ ـق ــوب ــات» ،م ـش ـي ـرًا إلـ ــى أن ال ـصــن
«اليوم ستكون القناة األكبر للحاجات
االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة املـ ـن ــاسـ ـب ــة م ـ ــن ح ـيــث
الفائدة والسعر».
أم ــا فــي مــا يتعلق بــروس ـيــا ،فــرغــم أن
األول ــوي ــة ه ــي ل ـل ـت ـبــادل ال ـت ـج ــاري ذي
ال ـط ــاب ــع ال ـع ـس ـك ــري ،إال أن ـه ــا تـســاهــم
فــي بـنــاء الـهــرم االقـتـصــادي اإليــرانــي،
األمر الذي بدا واضحًا في االتفاقيات
األخ ـيــرة الـتــي شملت الـغــاز الطبيعي
وبعض املواد الصناعية الثقيلة.
ّ
وي ـ ـع ـ ــزز ال ـ ــوض ـ ــع اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـح ــال ــي
انـضـمــام بعض ال ــدول األوروب ـي ــة إلى
ال ـخ ـطــة االق ـت ـص ــادي ــة امل ــوس ـع ــة ،الـتــي
ً
ت ـع ـت ـمــد أوال ع ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــدرات ال ــذات ـي ــة
واس ـت ـي ــراد الـخـصــائــص ال ـتــي تنقص
إي ــران ،وثانيًا على معاهدات تجارية
ت ــراع ــي مـ ـب ــادئ «االقـ ـتـ ـص ــاد املـ ـق ــاوم»
وتحفظ حقوق الجمهورية اإلسالمية
م ــن خ ــال شـ ــروط جــزائ ـيــة تـكـفــل عــدم
التأثر بالنفوذ األميركي واالنسحاب
امل ـفــاجــئ ،كـمــا حـصــل ســابـقــا م ــن قبل
الشركات األوروبية.
ً
على صعيد صناعة الـسـيــارات مثال،
وبـعــد ت ـضـ ّـرر شــركــة «إيـ ــران خ ــودرو»
األبرز في هذا املضمار ،إثر االنسحاب
امل ـفــاجــئ ل ـشــركــة «ب ـي ـجــو» الـفــرنـسـيــة
ون ـكــث االت ـف ــاق بــن الـشــركـتــن بسبب
ض ـغــوط خــارج ـيــة ،أك ــد مــديــر الـشــركــة
اإليــران ـيــة أن الـجــانــب الـفــرنـســي أبــدى
رغبة واسعة في معاودة التعاون مع
إي ــران ،إال أن «إي ــران خ ــودرو» فرضت
شــرطــا لـلـتـعــويــض بمبلع  280مليار
ي ــورو ب ــدل األضـ ــرار الـتــي لحقت بها،
ليحسم االتـفــاق أخـيـرًا بوهب الشركة
ال ـفــرن ـس ـيــة ث ــاث ــة أن ـ ـ ــواع ج ــدي ــدة مــن
سياراتها من دون أي فائدة على مدى
سنتني.
ّ
وفي هذا اإلطار ،قال أنصاري فرد «كنا
وال نزال نصدر النفط إلى بعض الدول
األوروب ـي ــة ،األم ــر ال ــذي ّ
يمهد الطريق
أمـ ــام مـ ـب ــادالت ت ـج ــاري ــة» ،مـضـيـفــا إن
«إيـ ـ ـ ــران ت ــزي ــد إن ـت ــاج ـه ــا ال ـي ــوم ــي مــن

وصل التبادل التجاري
بين إيران والصين إلى
حوالى  50مليار دوالر

النفط ،وبالتالي سترتفع الـصــادرات
الـنـفـطـيــة إل ــى أوروب ـ ــا إل ــى أك ـثــر م ــن 3
آالف برميل في اليوم الواحد» .وأشار
إل ــى أن «ال ـي ــون ــان وأمل ــان ـي ــا وإيـطــالـيــا
تعتبر املستفيد األوروبـ ــي األكـبــر من
ال ـن ـفــط اإلي ـ ــران ـ ــي ،ومـ ــن هـ ــذا املـنـطـلــق
يمكننا إبرام معاهدات مع هذه الدول
وغ ـيــرهــا لـنـحـصــل ع ـلــى ب ـعــض امل ــواد
الصناعية مثل الـطــائــرات والسيارات
من أملانيا وفرنسا ،وبعض املنتجات
الزراعية من إيطاليا.»...
ولكن بغض النظر عــن االعتماد على
التبادل التجاري الخارجي ،فإن خبير
العالقات الدولية واملحلل االقتصادي
هاني زاده أوضح لـ»األخبار» أنه «بعد
رف ــع ال ـع ـقــوبــات ،اع ـت ـمــدت إي ـ ــران على

أســس اقتصادية عــدة ،أولـهــا التركيز
على االستثمارات الداخلية واالعتماد
ع ـلــى الـ ـك ــوادر امل ـح ـل ـيــة ،بـحـيــث تـكــون
قادرة على االعتماد بنسبة  80في املئة
عـلــى م ــوارده ــا الــداخـلـيــة ،وخصوصًا
ب ـعــد  37ع ــام ــا ع ـلــى ان ـت ـص ــار ال ـث ــورة
اإلسالمية» .وأضاف إنه «بعد االتفاق
ال ـنــووي مــع الـســداسـيــة ،تسعى إيــران
إلـ ــى جـ ــذب االس ـت ـث ـم ــارات ال ـخــارج ـيــة
بـشــروط معينة ،بحيث مــن املمكن أن
يبلغ حجم االستثمار الخارجي أكثر
م ــن  400م ـل ـي ــار دوالر ف ــي ال ـس ـن ــوات
ال ـع ـش ــر امل ـق ـب ـل ــة ،ت ـح ـصــل إي ـ ـ ــران عـلــى
حصة فيها تصل إلى أكثر من  50في
املئة مقارنة باالستثمارات السابقة».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه «بـ ـع ــد ه ـ ــذا االت ـ ـفـ ــاق،
ات ـج ـهــت ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــام ـي ــة إلــى
ال ـت ـعــامــل ال ــوث ـي ــق م ــع ك ــل م ــن الـصــن
وروسـ ـ ـي ـ ــا ،وبـ ـع ــض الـ ـ ـ ــدول فـ ــي آس ـيــا
الــوسـطــى وبـعــض الـ ــدول فــي االتـحــاد
األوروب ــي ،التي تختارها بما يضمن
عدم اإلخالل بااللتزامات والعودة إلى
امل ــرب ــع األول ،أي االن ـس ـحــاب والـنـكــث
بالوعود تحت الضغط األميركي».
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ـس ـع ــى إي ـ ـ ـ ــران إلـ ـ ــى ف ــرض
ش ــروط ضمن االتـفــاقـيــات ،أولـهــا عدم
تــأثــر املـعــاهــدات بــأي عقوبات جديدة
تـفــرضـهــا ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،إضــافــة
إل ــى أن الـنـفــوذ األم ـيــركــي عـلــى ال ــدول
النفطية لــن يـكــون لــه دور فــي تهديد
االقـ ـتـ ـص ــاد اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ذل ـ ــك أن إي ـ ــران
تتجه إلى بناء اقتصاد ال يعتمد على
ال ـعــائــدات الـنـفـطـيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
وضعت إي ــران خطة اقتصادية للعام
امل ـق ـبــل ،حـ ــددت فـيـهــا إي ـ ـ ــرادات الـنـفــط
بحوالى  %30من الناتج املحلي ،األمر
ال ــذي يـعــد خ ـطــوة مـهـمــة ،وخـصــوصــا
أن هــذه اإلي ــرادات كانت تشكل حوالى
 %70مــن الناتج املحلي .وبـنــاء عليه،
ف ـ ـ ــإن ال ـ ـه ـ ــرم االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي اإلي ـ ــران ـ ــي
الحالي يعتمد على التنوع في إنتاج
املـنـتـجــات املـحـلـيــة وت ـصــديــرهــا ،مثل
البتروكيماويات والسجاد واملنتجات
الغذائية ،وكل هذه السلع ّ
تكمل القناة
االق ـت ـصــاديــة ،بـمـعــزل عــن أي ضغوط
أميركية متوقعة.

تركيا

ّ
وتعد بـ«تدمير» السياحة
«صقور حرية كردستان» تتبنى تفجير أنقرةِ ...
أعلنت أمــس مجموعة «صقور حرية
كردستان» ،القريبة من حــزب العمال
ال ـ ـكـ ــردس ـ ـتـ ــانـ ــي ،مـ ـس ــؤولـ ـيـ ـتـ ـه ــا عــن
التفجير االن ـت ـحــاري ال ــذي استهدف
قافلة عسكرية في وسط أنقرة مساء
األربـ ـ ـع ـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،م ــوق ـع ــا ع ـش ــرات
القتلى والجرحى.
ّ
وتبنت املجموعة ،في بيان نشرته على
موقعها اإللـكـتــرونــي ،العملية «ضــد
قــاف ـلــة ل ـج ـنــود ال ـج ـم ـهــوريــة الـتــركـيــة
الـ ـف ــاشـ ُـي ــة» ،وذل ـ ـ ــك «ثـ ـ ـ ــأرًا ل ـل ـض ـع ـفــاء
الــذيــن قـتـلــوا فــي أح ــد أقـبـيــة جـيــزري،
وجــرحــانــا املــدن ـيــن» ،فــي إش ــارة إلــى
ضـحــايــا العملية الـتــي تشنها قــوات
الـشــرطــة والـجـيــش على املـنــاطــق ذات
ال ـغــال ـب ـيــة ال ـك ــردي ــة ف ــي ج ـن ــوب شــرق
ال ـبــاد مـنــذ أكـثــر مــن شـهــريــن ،والـتــي
تـحـصــد ع ـشــرات الـضـحــايــا املــدنـيــن،
ً
فضال عن تهجير عشرات اآلالف منهم.
ّ
وحـ ـ ــذرت امل ـج ـمــوعــة ف ــي بـيــانـهــا بــأن
سـيــاحــة ه ــدف مـهــم نــريــد تــدمـيــره.
«الـ ّ
ن ـح ــذر ال ـس ـيــاح امل ـح ـل ـيــن واألج ــان ــب
من التوجه الى املواقع السياحية في
عمن ُ
تركيا .لسنا مسؤولني ّ
سيقتل
ف ــي ال ـه ـج ـمــات ال ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف هــذه
األم ـ ــاك ـ ــن» .وت ـض ـ ّ ّـم ــن ال ـب ـي ــان ص ــورة
لشاب قال إنه منفذ العملية ،ذاكرًا أن
اسمه زينار رابــريــن ،وأنــه من مواليد
ع ــام  1989فــي مــديـنــة «فـ ــان» .وكــانــت
املجموعة قد أعلنت مسؤوليتها عن

ّ
ه ـج ــوم ب ـقــذائــف الـ ـه ــاون ،نــفــذتــه في
كــانــون األول املــاضــي ضــد م ـطــار في
إسطنبول.
وأع ـ ـلـ ــن أم ـ ــس رئـ ـي ــس ن ـي ــاب ــة أنـ ـق ــرة،
هارون كوداالك ،أن الشرطة أوقفت 17
شخصًا ُيشتبه في صلتهم بالتفجير
االن ـت ـح ــاري ،وأن ـهــا انـتـهــت «تـقــريـبــا»
من التحقيق .وقال كــوداالك إن هؤالء
ُ
األشخاص ،الذين لم تكشف هوياتهم،
أوقفوا في سبع محافظات في البالد،
وإن الشرطة ال تزال تبحث عن مشتبه
فيه واحد.
وك ــان الــرئـيــس ال ـتــركــي ،رج ــب طيب
إردوغـ ـ ـ ــان ،ورئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ،أحـمــد
ُ
داود أوغ ـ ـلـ ــو قـ ــد «أك ـ ـ ـ ـ ــدا» أول مــن
أم ــس أن ال ـه ـجــوم االن ـت ـح ــاري نـفــذه
أكــراد ســوريــون من «وح ــدات حماية
ال ـش ـع ــب» ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـح ــزب االتـ ـح ــاد
الديموقراطي ،الــذي تقول أنقرة إنه
امـتــداد لحزب العمال الكردستاني.
وك ـ ــان ُ
داود أوغـ ـل ــو ق ــد حـ ــدد هــويــة
ً
االنتحاري ،قائال إنه السوري صالح
ّ
نصار ( 23عامًا) ،املقرب من «وحدات
حماية الشعب» ،فيما ذكرت صحف
تركية أنه تم التعرف إلى ّ
نصار من
ُ
خالل بصمات أصابعه التي سجلت
ل ـ ــدى وص ــول ــه إل ـ ــى ت ــرك ـي ــا ك ــاج ــئ.
ول ـك ــن الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي حـ ــزب االت ـح ــاد
الــديـمــوقــراطــي ،صــالــح مسلم ،وأحــد
ق ـ ــادة حـ ــزب ال ـع ـم ــال ال ـك ــردس ـت ــان ــي،

ج ـم ـيــل ب ــاي ـي ــك ،ك ــان ــا ق ــد ن ـف ـيــا ه ــذه
االتهامات.
وأع ـلــن إردوغـ ـ ــان أم ــس أن ــه سيوجه
ان ـت ـقــادات لـنـظـيــره األم ـيــركــي ،ب ــاراك
أوباما ،في اتصال هاتفي كان مقررًا
ع ـصــر أمـ ــس (ب ـتــوق ـيــت غــريـنـيـتــش)
ح ـ ـيـ ــال دعـ ـ ــم واشـ ـنـ ـط ــن ل ـل ـم ـقــات ـلــن
األك ـ ــراد ال ـســوريــن ال ــذي ــن تعتبرهم
تــركـيــا «إره ــاب ـي ــن» .وق ــال إردوغـ ــان
«سـنـقــول (للمسؤولني األميركيني)
أي ــن وك ـيــف انـفـجــرت األسـلـحــة التي
يعطونها لهذه التنظيمات» ،مضيفًا
إن «عناد البلدان الغربية يحزننا».
وكـ ـ ــرر إردوغـ ـ ـ ـ ــان الـ ـق ــول إن ـ ــه «ل ـيــس
لدينا شــك فــي أن الــذيــن قــامــوا بهذا
الهجوم هم وحدات حماية الشعب»،
مضيفًا« :قبل شهور ،أثناء اجتماعي
مـعــه (أوب ــام ــا) أبـلـغـتــه أن ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة ت ـق ـ ّـدم أس ـل ـحــة (لـلـمـقــاتـلــن
ّ
محملة
األك ـ ــراد) .وصـلــت  3طــائــرات
(باألسلحة) ،انتهى املطاف بنصفها
ف ــي أي ـ ــدي داع ـ ــش (ت ـن ـظ ـيــم «ال ــدول ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة») ،ون ـص ـف ـهــا ف ــي أي ــدي
حــزب االت ـحــاد الــديـمــوقــراطــي ...ضد
ُ
م ـ ــن اسـ ــت ـ ـخـ ــدمـ ــت ه ـ ـ ــذه األسـ ـلـ ـح ــة؟
ُ
اس ــتـ ـخ ــدم ــت ض ـ ــد م ــدنـ ـي ــن هـ ـن ــاك،
وتسببت بمقتلهم».
وك ــان إردوغـ ــان يـشـيــر ،عـلــى األرج ــح،
إلــى عملية إسـقــاط طــائــرات أميركية
 28حزمة من اإلمدادات العسكرية في

أواخر  ،2014قالت إنها كانت موجهة
ملـقــاتـلــن أكـ ــراد عــراق ـيــن ق ــرب مدينة
عني العرب (كوباني) السورية .وأقر
مسؤولون في وزارة الدفاع األميركية
آنـ ــذاك ب ــأن إح ــدى ال ـحــزم سـقـطــت في
أيـ ــدي ع ـنــاصــر «داع ـ ـ ــش» ،وأن ســاح
ال ـجــو اس ـت ـهــدف ال ـحــزمــة ت ـلــك ب ـغــارة
جوية ودمرها.
وفــي وقــت الحــق من مساء يــوم أمس،
ق ــال ــت ال ــرئ ــاس ــة ال ـت ــرك ـي ــة إن أوب ــام ــا
عـ ّـبــر عــن م ـخــاوفــه ب ـشــأن ت ـقــدم ق ــوات
الـحـكــومــة الـســوريــة ووحـ ــدات حماية
الشعب فــي شـمــال غــرب ســوريــا ،وإن
ت ــرك ـي ــا ت ـم ـلــك الـ ـح ــق ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
نفسها ،وإن واشنطن ستدعم أنقرة

على الدوام ،بوصفها عضوًا في حلف
شمالي األطلسي ،وذلــك في االتصال
ال ـه ــات ـف ــي ب ــن ال ــرئ ـي ـس ــن .وأض ــاف ــت
الــرئــاســة إن أوبــامــا وإردوغ ـ ــان اتفقا
على رفع مستوى التعاون في محاربة
ما قالت إنها جماعات إرهابية ،بما
في ذلك حزب العمال الكردستاني.
وكـ ــانـ ــت واشـ ـنـ ـط ــن قـ ــد أعـ ـلـ ـن ــت ،بـعــد
هجوم أنقرة ،أنها ال تعتبر «وحــدات
حماية الشعب» منظمة إرهابية .وقال
متحدث باسم الخارجية األميركية،
أول من أمــس ،إن واشنطن ال يمكنها
أن تـ ـنـ ـف ــي أو تـ ــؤكـ ــد ات ـ ـه ـ ــام ت ــرك ـي ــا
للوحدات بأنها وراء تفجير أنقرة.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب)

إردوغان:
«سنقول
(لواشنطن) أين
وكيف انفجرت
األسلحة التي
يعطونها لهذه
التنظيمات»
(األناضول)
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إعالنات
◄ وفيات ►

زوجة الفقيد :سيروارت فازليان
ابنه :هــاروت وزوجته نــورا فاوليان
وولداهما :تيا وبيرج
وج ـم ـي ــع األه ـ ـ ــل واألقـ ـ ــربـ ـ ــاء ي ـن ـعــون
ب ـمــزيــد م ــن األسـ ــى فـقـيــدهــم الـغــالــي
املأسوف عليه املرحوم
املخرج املسرحي
بيرج فازليان
(مواليد )1926
املنتقل الى رحمته تعالى يوم اإلثنني
ال ــواق ــع ف ــي  15ش ـبــاط  2016متممًا
واجباته الدينية.
ت ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــازي ال ـ ـيـ ــوم ال ـس ـب ــت 20
الـجــاري ابـتــداء مــن الساعة الحادية
ع ـشــرة ق ـبــل ال ـظ ـهــر ول ـغــايــة الـســاعــة
الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ـسـ ــاء ويـ ـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد 21
الجاري ابتداء من الساعة الثالثة بعد
الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء
في صالة (كربيس وآريــك نطاريان)
في كنيسة مار نيشان ،زقاق البالط،
مقابل السرايا الحكومية.
الرجاء إبدال األكاليل بالتبرعات إلى
كنيسة الكاثوليكوسية.
زوجة الفقيد مرسال يوسف تابت
أوالده :املهندس وسيم وعائلته
الدكتور باسم وعائلته
هال وعائلتها
عماد وعائلته
أش ـق ــاؤه وشـقـيـقــاتــه :أن ـط ــوان ،عبال،
ثريا ،نجاة ،منصور ،سمعان ،سامي
وعائالتهم وأنسباؤهم ينعون إليكم
فقيدهم الغالي املرحوم
النائب السابق
واملدير العام السابق للجمارك اللبنانية
عبده نخله بجاني
يحتفل بالصالة لراحة نفسه الساعة
الثالثة والنصف مــن بعد ظهر يوم
األحد  21شباط  2016في كنيسة مار
أنطونيوس ،الكحالة.
تقبل التعازي قبل الــدفــن ابـتـ ً
ـداء من
الساعة الحادية عشرة والنصف قبل
الظهر.
ويوم االثنني  22الجاري في صالون
كنيسة مار أنطونيوس ،الكحالة من
الساعة الــواحــدة بعد الظهر ولغاية
ً
مساء.
الساعة السادسة
ويـ ــوم ال ـثــاثــاء  23مـنــه ف ــي صــالــون
كــاتــدرائ ـيــة م ــار جــرجــس املــارون ـيــة،
وسـ ــط بـ ـي ــروت اب ـ ـتـ ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة قـبــل الـظـهــر ولـغــايــة
ً
مساء.
الساعة السادسة

ذكرى

ولـ ـ ـ ــدا الـ ـفـ ـقـ ـي ــدة :نـ ــاجـ ــي الـ ـش ــوي ــري
وعائلته
الدكتور ايليا الشويري وعائلته
اب ـن ـت ـه ــا :ن ــاي ـل ــه زوجـ ـ ــة ولـ ـي ــد ســابــا
وعائلتها
أشقاؤها :شفيق الدبس وعائلته
جوزفني ارملة املــرحــوم فــؤاد الدبس
واوالدها وعائالتهم
شـقـيـقـتــاهــا :حـبــوبــه أرم ـل ــة الــدكـتــور
موريس طانوس الشويري وعائلتها
اوالد املرحومة إغني أرملة املرحوم
فريد بك بريدي وعائالتهم
أسـ ــاف ـ ـهـ ــا :أوالد امل ـ ــرح ـ ــوم م ـي ـشــال
الشويري وعائالتهم
ماري أرملة املرحوم شفيق الشويري
وأوالدها وعائالتهم
ش ـق ـي ـقــات زوجـ ـه ــا :أوالد املــرحــومــة
حنينة عازار وعائالتهم
أوالد املرحوم ماري ضو وعائالتهم
شفيقه أرملة املرحوم شفيق أبو شر
وأوالدها وعائالتهم
وع ـمــوم عــائــات ال ـشــويــري ،الــدبــس،
دوالـيـبــي ،مسعد ،ســابــا ،أبــو خاطر،
ب ــري ــدي ،س ـم ـع ــان ،ب ـس ـيــط ،ك ـف ــوري،
عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازار ،ض ـ ـ ـ ـ ــو ،أب ـ ـ ـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ـ ــر ،غ ـص ــن
وأنـ ـسـ ـب ــاؤه ــم فـ ــي الـ ــوطـ ــن وامل ـه ـجــر
ينعون اليكم املرحومة
نوال أمني الدبس
أرملة املرحوم إميل ابراهيم الشويري
ي ـح ـت ـف ــل ب ــالـ ـص ــاة لـ ــراحـ ــة نـفـسـهــا
ف ــي ت ـم ــام ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة م ــن بعد
ظهر الـيــوم السبت  2016/2/20في
ّ
السيدة العذراء للروم
كنيسة ميالد
األرثوذكس ـ ـ قب الياس.
تقبل التعازي اليوم السبت  20ويوم
غ ــد االح ـ ــد  21الـ ـج ــاري ف ــي صــالــون
الكنيسة من الساعة العاشرة صباحًا
ً
مساء.
لغاية السادسة

إنا لله وإنا إليه راجعون
يـ ـص ــادف الـ ـي ــوم ال ـس ـب ــت  20ش ـبــاط
 2016ذكــرى مــرور أسبوع على وفاة
املرحومة
الحاجة زينب عبد الرسول ّ
حمود
حرم املرحوم الحاج عادل ذيب قاسم
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ال ـع ـم ـي ــد امل ـت ـق ــاع ــد أح ـمــد
قاسم ،حسن ،عباس ،محمود وعلي
أص ـ ـهـ ــرت ـ ـهـ ــا :طـ ــالـ ــب غ ـ ــري ـ ــب ،زاه ـ ــي
طـبــوش ،حسن رحـيــل ،ف ــادي عساف
ومحمود طحيني.
وب ـه ــذه امل ـنــاس ـبــة تـتـلــى ع ــن روح ـهــا
ال ـطــاه ــرة آي م ــن ال ــذك ــر الـحـكـيــم في
مجمع اإلمام الصادق (ع) في بلدتها
ك ـفــرف ـيــا م ــن ال ـس ــاع ــة ال ـث ــال ـث ــة بـعــد
ال ـظ ـهــر ح ـتــى ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة بعد
الظهر.
لها الرحمة ولكم األجر والثواب.

ذكرى سنوية

◄ مبوب ►

تصادف يوم االثنني  22شباط ذكرى
مرور سنة على وفاة
الشاعر واألديب فوزي شلق
ُ
ولـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ت ـت ـل ــى آيـ ـ ــات مــن
الــذكــر الحكيم فــي منزله فــي بيروت
ـ الظريف ـ بناية بلعا قرب صيدلية
ال ـظــريــف ،مــن الـســاعــة ال ـعــاشــرة قبل
الـظـهــر حـتــى ال ـســاعــة ال ــواح ــدة بعد
ال ـظ ـه ــر ،ومـ ــن ال ـس ــاع ــة ال ـثــال ـثــة بعد
الظهر حتى السابعة مساء.

يصادف اليوم السبت املوافق فيه 20
شـبــاط  2016الــذكــرى السنوية على
وفاة فقيدينا الغاليني املرحومني
خليل محمد عز الدين (أبو سامي)
وول ـ ــده امل ــرح ــوم إب ــراه ـي ــم خـلـيــل عز
الدين (أبو خليل)
وال ــد وشـقـيــق :رئـيــس بلدية باريش
الدكتور سامي عز الدين
وبـ ـه ــذه امل ـن ــاس ـب ــة ،ت ـت ـلــى آيـ ـ ــات مــن
الذكر الحكيم ومجلس عزاء حسيني
عــن روحـيـهـمــا الـطــاهــرتــن وذل ــك في
الـنــادي الحسيني لبلدتهما باريش
ـ ـ قـضــاء ص ــور ،عند الـســاعــة الرابعة
عصرًا.

خرج ولم يعد
غادرت العاملة البنغالدشية
Monowara Begum Late Abdul Hoque
Late Abdul

منزل مخدومها ،الرجاء ممن يعرف عنها
شيئًا االتصال على الرقم 76/082092

ّ
ّ
إنا لله وإنا إليه راجعون
ي ـصــادف نـهــار األح ــد الــواقــع فــي 21
شباط  2016ذكرى مرور أسبوع على
وف ــاة املــرحــومــة الغالية املـغـفــور لها
بإذن الله تعالى
الحاجة وردة علي أيوب ناصر الدين
زوجة الحاج عصام علي حرقوص
أوالده ـ ـ ـ ـ ــا :ح ـ ـسـ ــان ،عـ ـل ــي ،ع ـب ــد ال ـلــه
وأحمد
ب ـن ــات ـه ــا :نـ ـه ــاد زوجـ ـ ــة ن ــزي ــه أي ـ ــوب،
نـ ـ ــدوى زوجـ ـ ــة ه ـش ــام ف ـق ـي ــه ،ن ـجــوى
زوجة املرحوم محمد شحيمي
إخـ ــوت ـ ـهـ ــا :ال ـ ـحـ ــاج أي ـ ـ ـ ــوب ،ال ـح ــاج ــة
مفيدة ،والحاجة زينب.
وبـهــذه املناسبة تتلى آي مــن الذكر
ال ـح ـك ـيــم ع ــن روحـ ـه ــا الـ ـط ــاه ــرة فــي
حسينية بلدتها الريحان
الساعة العاشرة صباحًا
اآلسفون :آل حرقوص وناصر الدين
وايــوب ودغيم وعموم أهالي بلدتي
الريحان وحاروف.

ي ـ ـصـ ــادف نـ ـه ــار االح ـ ـ ــد ال ـ ــواق ـ ــع فــي
 2016/2/21املوافق  13جمادى االول
 1437هـ
ذكرى مرور اسبوع على وفاة فقيدنا
الغالي املرحوم
السيد علي يوسف ّ
جمول
(السيد أبو حسني)

أوالده :حسني ،حسان ،وسام ،يوسف
أخوته :املرحوم السيد محمد ،السيد
مهدي ،املرحوم السيد حسن
أصهرته :الحاج مصطفى سرعيني،
الـ ـح ــاج ع ـل ــي ت ــوب ــي ،ال ــدكـ ـت ــور عـلــي
الرضا الحاج حسن
وب ـهــذه املـنــاسـبــة ستتلى عــن روحــه
ال ـ ـطـ ــاهـ ــرة آي م ـ ــن ال ـ ــذك ـ ــر ال ـح ـك ـي ــم
ومجلس عزاء حسيني
امل ـ ـك ـ ــان :فـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة بـ ـل ــدت ــه دي ــر
الزهراني في تمام الساعة العاشرة
صباحًا
للفقيد الرحمة ولكم االجر والثواب
اآلسـ ـف ــون :ح ــزب ال ـل ــه ،آل ج ـ ّـم ــول ،آل
ط ـف ـي ـلــي وع ـ ـمـ ــوم اهـ ــالـ ــي بـ ـل ــدة دي ــر
الزهراني.

دعـــــوة
OPEN TENDER
Ref: 2016/DEVCO-I/BEI-516
CARE International in Lebanon plans to adjudicate a work
contract with a consultant firm for design of construction
work.
Interested Consultants are invited to obtain the bid documentation by
contacting CARE office in Beirut, Lebanon at: the following address: Furn el
Chebak – Sami El Solh Ave, Serhal Building – 4th floor.

Tel: +961 1 381 775
The bid documentation is available only in English,
but consultants can submit offers in English or Arabic.
Offers in response to this bid will be
accepted until 07/03/2016.

تدعو الهيئـة اإلداريـة لجمعيـة التخصـص والتوجيـه العلمي
جميع أعضائها املسدّدين إلتزاماتهم املالية اىل حضور إجتامع
الجمعية العمومية بصفتها هيئة إنتخابية املزمع عقده يوم
األربعـاء الواقع فيه  16آذار  2016إبتدا ًء من السـاعة الخامسـة
مسـا ًء لغايـة السـاعة السـابعة.
ويف حال عدم إكتامل النصاب تعترب الجمعية العمومية مدعوة
حك ًام بعد أسبوع كهيئة إنتخابية ويف نفس الزمان واملكان.
تقدّم طلبات الرتشيح لعضوية الهيئة ضمن مهلة تبدأ يف أول آذار
 2016وتنتهي يف التاسع منه وذلك اىل أمانة الرس لقاء إيصال
يعطى للمرشح من أمني الرس العام أو من يفوضه.
بريوت يف  15شباط 2016

إعالن
ت ـع ـلــن كـ ـه ــرب ــاء ل ـب ـن ــان ع ــن رغ ـب ـت ـه ــا فــي
اج ــراء اسـتـقـصــاء اسـعــار لتكليف مكتب
استشاري هندسي الجراء دراسة للتربة
( )Soil Stabilityواليـ ـج ــاد ح ــل ملشكلة
انـ ـ ـ ــزالق االرض ت ـح ــت ق ـس ـطــل ال ـت ـغــذيــة
الـتــابــع ملـعـمــل رشـمـيــا املــائــي فــي منطقة
كفرنيس.
يمكن للراغبني فــي االشـتــراك باستدراج
ال ـع ــروض امل ــذك ــور أع ــاه ال ـح ـصــول على
ن ـس ـخــة م ـج ــان ــا م ــن دفـ ـت ــر ال ـ ـشـ ــروط مــن
مصلحة الــديــوان ـ ـ أمانة السر ـ ـ الطابق
( 12غــرفــة  ،)1223مبنى كهرباء لبنان ـ ـ
طريق النهر.
ت ـس ـلــم ال ـ ـعـ ــروض ب ــال ـي ــد إلـ ــى أم ــان ــة ســر
كـهــربــاء لـبـنــان ـ ـ طــريــق الـنـهــر ـ ـ الطابق
« »12ـ ـ املبنى املركزي.
علمًا ان اخر موعد لتقديم العروض هو
نهار الجمعة الواقع في  2016/3/4عند
نهاية الدوام الرسمي الساعة .11.00
بيروت في 2016/2/16
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باإلنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 296
إعالن بيع باملعاملة 2015/342
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغيست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/3/3ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها شركة
دولفني لتأجير السيارات ش.م.م .ماركة
جيلي  LCموديل  2014رقم /410389/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ شركة رسامني اوتوموتيف أند
سـتــريــز ش.م.ل .وكـيـلـهــا املـحــامــي شــارل
ح ـلــو ال ـب ــال ــغ  $/14245/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/5083/واملـطــروحــة
بسعر  $/5000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/625000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى مـ ـ ــرآب ال ـش ــرك ــة ال ـك ــائ ــن فــي
وطــى عـمــارة شلهوب اوتــوسـتــراد الزلقا
صالة عرض مبنى الهيونداي مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن بيع باملعاملة 2015/347
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج اوغيست عطية
تـبــاع بــاملــزاد العلني نـهــار الخميس في
 2016/3/3ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن ال ـســاعــة الـثــانـيــة
بـعــد الـظـهــر س ـيــارة املـنـفــذ عليها شركة
دولفني لتأجير السيارات ش.م.م .ماركة
جيلي  LCموديل  2014رقم /411260/م
ً
ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ت ـح ـص ـي ــا لـ ــديـ ــن ط ــال ــب
التنفيذ شركة رسامني اوتوموتيف أند
سـتــريــز ش.م.ل .وكـيـلـهــا املـحــامــي شــارل
ح ـلــو ال ـب ــال ــغ  $/13090/عـ ــدا ال ـلــواحــق
واملـخـمـنــة بمبلغ  $/5083/واملـطــروحــة
بسعر  $/4000/او ما يعادلها بالعملة
الوطنية وان رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/625000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املـ ـح ــدد الـ ــى مـ ـ ــرآب ال ـش ــرك ــة ال ـك ــائ ــن فــي
وطــى عـمــارة شلهوب اوتــوسـتــراد الزلقا
صالة عرض مبنى الهيونداي مصحوبًا
بالثمن نقدًا او شيك مصرفي و %5رسم
بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية
إعالن تلزيم
تأمني مازوت ألجهزة السكانر
لزوم إدارة الجمارك
بطريقة استدراج عروض
في تمام الساعة العاشرة من يوم الثالثاء
الــواقــع فيه الخامس عشر مــن شهر آذار
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـف ــن وسـ ـت ــة عـ ـش ــر ،ي ـج ــري
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـج ـم ــارك ف ــي م ــرك ــزه
الكائن في ساحة ريــاض الصلح ـ ـ بناية
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شاكر وعويني ـ ـ الطابق الثامن ـ ـ مكتب
ّ
السيد
املراقب أول لــدى مصلحة املراقبة
شــربــل خـلـيــل ،اس ـت ــدراج ع ــروض لتلزيم
ت ــأم ــن م ـ ـ ــازوت ألجـ ـه ــزة ال ـس ـك ــان ــر ل ــزوم
اإلدارة.
التأمني املــؤقــت/1.500.000/ :ل.ل( .فقط
مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية).
ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ـ ـع ـ ــروض وفـ ـ ــق نـ ـص ــوص دف ـت ــر
الـ ـش ــروط الـ ـخ ــاص ال ـ ــذي ي ـم ـكــن االطـ ــاع
والحصول عليه من دائرة الشؤون املالية
ـ ـ مديرية الجمارك العامة.
ي ـج ــب أن ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض إلـ ــى ال ــدائ ــرة
املذكورة قبل الساعة الثانية عشر من يوم
االثنني الــواقــع فيه الــرابــع عشر من شهر
آذار من العام الفني وستة عشر.
مالحظة :إذا صادف نهار التلزيم املذكور
أع ـ ــاه يـ ــوم ع ـط ـلــة رس ـم ـي ــة ،ي ـع ـت ـبــر يــوم
العمل الذي يليه موعدًا لجلسة التلزيم.
بيروت ،في  16شباط 2016
مدير الجمارك العام
شفيق مرعي
التكليف 303
إعالن قضائي
بتاريخ  2016/2/18قــرر رئيس محكمة
بــدايــة صيدا القاضي جــورج مزهر نشر
خــاصــة عــن االس ـتــدعــاء امل ـقــدم مــن غــادة
هــانــي يــوســف ب ـش ــارة ك ـي ــروز واملـسـجــل
برقم  2016/941والذي يطلب فيه شطب
اشــارتــي الحجز املــدونــة على صحيفتي
العقارين رقــم  66و 67مــن منطقة دبعال
العقارية.
االول ــى :مسجلة بــرقــم يــومــي  443تاريخ
 1970/3/17حجز تنفيذي :حجز تنفيذي
ص ـ ــادر ع ــن دائ ـ ــرة اج ـ ــراء املـ ــن ملـصـلـحــة
جميل نعيم الحاموش على سهام هاني
ي ــوس ــف ك ـ ـيـ ــروز ارس ـ ــل ل ــرئ ـي ــس امل ـك ـتــب
امل ـعــاون فــي صــور لتسجيله فــي السجل
اليومي.
الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة :ب ـ ــرق ـ ــم ي ـ ــوم ـ ــي  444تـ ــاريـ ــخ
 1970/3/17حجز تنفيذي :حجز تنفيذي
صادر عن دائرة اجراء املنت ملصلحة بنك
ال ـص ـنــاعــة وال ـع ـم ــل ش.م.ل .ع ـلــى سـهــام
هاني يوسف كيروز ارسل لرئيس املكتب
امل ـعــاون فــي صــور لتسجيله فــي السجل
اليومي.
ال ـ ـثـ ــال ـ ـثـ ــة :بـ ــرقـ ــم يـ ــومـ ــي  1721ت ــاري ــخ
 1970/11/19ح ـجــز ت ـن ـف ـيــذي :محضر
حجز عقاري  /على حصة هاني يوسف
كيروز راجع صحيفة العقار رقم .34
فمن له مصلحة باالعتراض ان يتقدم به
خالل عشرين يومًا من تاريخ النشر.
رئيس القلم
سالم الغوش
اعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
القاضي طارق طربيه
يـنـفــذ فــرنـسـبـنــك ش.م.ل .بــاملـعــامـلــة رقــم
 2014/58ب ــوج ــه ولـ ـي ــد ي ــوس ــف خـلـيــل
ً
عـقــد ق ــرض وج ــدول ــة س ـن ــدات تحصيال
ملبلغ  /16857/دوالر اميركي اضافة الى
الفوائد واللواحق ويجري التنفيذ على
حـصـتــه االرثـ ـي ــة ال ـبــال ـغــة  600س ـهــم في
العقار رقم  436فاريا وهو بموجب االفادة
العقارية ارضي مخزنني ومستودع كبير
ق ـي ــد االت ـ ـمـ ــام وارض ـ ـ ــي ث ــان ــي م ـس ـتــودع
كبير قيد االتمام .وبالكشف تبني وجود
ب ـن ــاء ع ـل ـيــه م ــؤل ــف م ــن م ـح ــات وطــابــق
اول م ـق ـســوم الـ ــى ش ـق ـتــن وامل ــواص ـف ــات
ك ــال ـت ــال ــي .عـ ــدد املـ ـح ــات  6ث ــاث ــة منها
تستعمل ب ــراد للتفاح وهــي باستعمال
سيزار خليل شقيق املنفذ عليه ارضهم
ب ــاط ــون واب ــوابـ ـه ــم ح ــدي ــد ج ـ ــرار ومـحــل
البسة نسائية باسم  ELLEباستعمال
اآلن خ ـل ـيــل ش ـق ـيــق امل ـن ـف ــذ ع ـل ـيــه بــاطــه
سـيــرامـيــك وعـلــى جــدرانــه دي ـكــور خشب
وم ـ ــراي ـ ــا وم ـح ـل ــن ب ــاط ـه ـم ــا م ــوزاي ـي ــك
مقفلني يستعمالن مستودع اما الطابق
االول مــؤلــف مــن شقتني كــل واح ــدة لها
مدخل مستقل عن االخرى .الشقة االولى
باستعمال وال ــدة وشقيقي املنفذ عليه
وهي مؤلفة من مدخل وسفرة وصالون
وث ــاث غ ــرف ن ــوم ومـطـبــخ وح ـمــام وفــي
بعض الغرف سقف خشب وفي الصالون

شومينه قرميد وللصالون شــرفــة وفي
اح ـ ــدى ال ـغ ــرف درج خـشـبــي ي ـ ــؤدي الــى
مـتـخــت .ب ــاط امل ـن ــزل مــوزاي ـيــك ومجلى
املطبخ رخام رمادي وحيطانه سيراميك
وح ـمــام قــديــم الـعـهــد ومـغـسـلــة خــارجـيــة
مجهز بشوفاج وابوابه الداخلية خشب
م ـعــاكــس وال ـش ـقــة ال ـثــان ـيــة مـشـغــولــة من
املنفذ عليه ومؤلفة من صالون وسفرة
وش ــرف ــة وغــرف ـتــي ن ــوم اح ــداه ــا ضمنها
ح ـم ــام وم ـم ــر وم ـط ـبــخ وحـ ـم ــام ضـيــوف
البالط سيراميك والباب الرئيسي خشب
م ــاس ـي ــف وبـ ـ ــاب ال ـب ـل ـك ــون ح ــدي ــد وب ــاب
الباحة املنيوم مع زجاج والباحة كبيرة
وشقة مقابلة على االعمدة مع سقف على
ال ـبــاطــون وبــاقــي الـعـقــار ع ـبــارة عــن جل
بثالثة مستويات خلف الـبـنــاء يحتوي
على بعض االشجار.
مساحة العقار وفق تقرير الخبير محالت
 540م.م .وطابق اول  210م.م .وبناء غير
منجز  200م.م .علمًا ان مـســاحــة العقار
االجمالية  1700م.م.
تاريخ قــرار الحجز  2013/12/5وتاريخ
تـسـجـيـلــه  2013/12/11ي ــوج ــد اشـ ــارة
مخالفة بناء.
بـ ــدل ت ـخ ـمــن ال ـح ـص ــة االرث ـ ـيـ ــة ال ـع ــائ ــدة
لـلـمـنـفــذ ع ـل ـيــه وال ـب ــال ـغ ــة  600س ـهــم فــي
الـعـقــار رق ــم  436فــاريــا /138400/دوالر
ام ـيــركــي وب ــدل طــرحـهــا بـعــد التخفيض
/74736/دوالر اميركي

يجري البيع بيوم االربـعــاء الــواقــع فيه
 2016/3/9الـســاعــة  12ظـه ـرًا فــي قاعة
محكمة ك ـســروان لـلــراغــب بــالـشــراء دفع
بدل الطرح بموجب شك مصرفي منظم
المر حضرة رئيس دائرة تنفيذ كسروان
او تقديم كفالة مصرفية وافية صــادرة
عــن اح ــد امل ـص ــارف املـقـبــولــة مــن الــدولــة
وي ـت ـح ـم ــل رسـ ـ ــوم ال ـت ـس ـج ـيــل وال ــدالل ــة
وعـلـيــه ات ـخــاذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
الدائرة واال ّ
عد قلمها مقامًا مختارًا له
كما عليه االطــاع على قيود الصحيفة
ال ـع ـي ـن ـي ــة ال ـ ـعـ ــائـ ــدة ل ـل ـع ـق ــار م ــوض ــوع
التنفيذ.
رئيس قلم دائرة التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن بيع باملعاملة 2015/864
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت
برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
ت ـبــاع ب ــامل ــزاد الـعـلـنــي ن ـهــار الـجـمـعــة في
ً
ابتداء من الساعة  11:30ظهرًا
2016/3/4
س ـي ــارة امل ـن ـفــذ عـلـيــه بـشـيــر خ ــال ــد تــابــت
ماركة ب ام ف  645 CIA CABRIOموديل
 2005رقـ ــم /443868/ب الـخـصــوصـيــة
ً
تحصيال لدين طالب التنفيذ بنك لبنان
وامل ـه ـجــر ش.م.ل .وك ـي ـلــه امل ـحــامــي رام ــي
بــاسـيــل الـبــالــغ  $/29680/ع ــدا الـلــواحــق
واملخمنة بمبلغ  $/15572/واملطروحة
بسعر  $/13250/أو ما يعادلها بالعملة

الوطنية وإن رس ــوم امليكانيك قــد بلغت
/2.142.000/ل.ل.
فعلى الراغب بالشراء الحضور باملوعد
املحدد إلى مرآب مشيلح في بيروت جسر
الــواطــي مصحوبًا بالثمن نـقـدًا أو شيك
مصرفي و ٪5رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حمية

إلعالناتكم في صفحة
ّ
المبوب والوفيات

إعالن
ألمانة السجل العقاري االولى في الشمال
ط ـل ــب ع ـب ــدال ـل ــه ب ـح ـصــة ب ـص ـف ـتــه ش ــاري
حصة خديجة مظلوم سند تمليك بدل
ضائع للعقار  2043/16منطقة بساتني
طرابلس
للمعترض  15يومًا للمراجعة
أمني السجل العقاري بالتكليف

03/662991
أو االتصال على الرقم :
01/759500
فاكس01/759597 :

تصحيح اعالن
نشر في جريدة االخبار االربعاء  17شباط
 2016اعــان بيع صــادر عــن دائــرة تنفيذ
ب ـي ــروت بــاملـعــامـلــة  2015/264ملصلحة
طالب التنفيذ جورجيت فرحا ورفاقها
وقــد ورد خطأ مطبعي ان قيمة تخمني
املنقوالت املطروحة للبيع  /1205/دوالر
اميركي بينما الصح هو  /12005/دوالر
اميركي .فاقتضى التصحيح.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي

من أي منطقة في لبنان،
من  7:30صباحًا لغاية
يوميًا ً
 10:30ليال
نختصر المسافات ومندوبونا
في خدمتكم للمتابعة
وتحصيل الفاتورة

استراحة
2223 sudoku

كلمات متقاطعة 2 2 2 3

أفقيا

ُ
 -1آلة في الساعة ّ
تحرك دواليبها تعرف أيضًا بالنابض – مدينة إيرانية –  -2مال كثير –
خالف شراء –  -3رجل أسود اللون – عائلة شاه إيران –  -4منطقة وشارع في بيروت – وعاء
الخمر –  -5حبس الشخص في الحرب – صفة للحصان –  -6رجع وعطف – إحــدى اآلالت
املوسيقية –  -7دولــة أميركية ذات نظام ملكي دستوري هي هندوراس البريطانية سابقًا
عاصمتها بلموبان – تلقائي أوتوماتيكي –  -8ترجع من السفر – يحفر البئر –  -9املسامير
اللولبية –  -10رئيس حكومة لبناني

عموديًا
 -1إحدى الجمهوريات اإلسالمية ذات الطبيعة الفيدرالية ضمن الجمهوريات السوفياتية
ّ
القوي –  -3صدأ
السابقة عاصمتها طشقند –  -2نطعن بالرمح – حمار الوحش السمني
الـنـحــاس – كـلــب بلغة األط ـفــال –  -4ب ــوق ُيـنـفــخ فـيــه زم ــن ال ـحــرب – السبيل والـطــريــق – -5
بواسطتي – خوفي وفزعي – والــدة –  -6أخفق في اإلمتحان – نسبة الــى مواطن من أهل
شمال أفريقيا األصليني املعروفني بالبربر –  -7مضيق بني إيران وإتحاد اإلمارات العربية
يصل الخليج ببحر ُعـمــان لــه أهمية استراتيجية وتـجـتــازه نــاقــات النفط – لعاب الفم –
 -8لإلستدراك – حركة مقاومة إسالمية في فلسطني –  -9سالسل معدنية ّ
تكبل اليدين –
للتعريف – خنزير ّ
بري –  -10مطرب لبناني مشهور

حل الشبكة 2222

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.

مشاهير 2223

حلول الشبكة السابقة

1

أفقيا

2

3

4

5

6

 -1روهينغا – حج –  -2باردو –  -3الحولة – موز –  -4كد – بو – سيوف –  -5ريق – ترفض
ّ
–  -6او – ان – بل –  -7ترددات – بيه –  -8يني – ُمبهر –  -9راشيا – مارش –  -10املئة يوم

عموديًا

 -1اكروتيري –  -2والدي – رنا –  -3قاديشا – ّ -4
يبوب – ود – يل –  -5نالوت – أمام – ّ -6
غرة
– راتب –  -7إد – سفن – ّ
همة –  -8وميض – براي –  -9و و – بي – رو –  -10جوزف الهاشم

إعداد
نعوم
مسعود

حل الشبكة الماضية :جمال األتاسي

7

8

9

10

11

20
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رياضة

البطوالت األوروبية الوطنية

النجمان البالستيكيان ويلبيك وستاريدج
ع ــاد دان ــي ويلبيك وصـنــع ان ـت ـصــارًا جــديـدًا
ألرسنال بمجرد دخوله إلى أرض الملعب بعد
غياب طويل بسبب اإلصابة .في ليفربول،
الحال يشبه الوضع في أرسنال ،مع نجمهم
دانيال ستاريدج .أكثر من  60إصابة َ
لالعبين
معًا طــوال مسيرتهما حتى اآلن ،ما يؤثر
في مسيرة فريقيهما والمنتخب اإلنكليزي
على ٍّ
حد سواء
هادي أحمد
م ــا إن ي ـعــود مـهــاجــم أرس ـن ــال دان ــي
ويلبيك ،أو مهاجم ليفربول دانيال
س ـ ـ ـتـ ـ ــاريـ ـ ــدج ،إلـ ـ ـ ــى امل ـ ـ ــاع ـ ـ ــب ،ح ـتــى
ي ـت ـعــرضــا إلص ــاب ــة جـ ــديـ ــدة .األك ـي ــد
أن مــا يحدث معهما ليس مــن قبيل
الصدفة .هما "العبان بالستيكيان"،
في بطولة قوية ،ما يوجب التعامل
معهما بطريقة خــاصــة ،إذ يبدو أن
الـ ـخ ــدم ــات ال ـط ـب ـيــة ال ـت ــي يـحـصــان
عليها قصيرة األمد ،وليست من أجل
ً
الـشـفــاء ال ـكــامــل ،بــل ال ـســريــع ،فضال
عن أن اإلصــابــات التي خضعوا لها
متنوعة.
منذ عــام  ،2007وبــن فــرق تشلسي،
مانشستر سيتي ،بولتون ون ــدررز،
وأخـيـرًا ليفربول ،تعرض ستاريدج
ألكـ ـث ــر مـ ــن  35إص ـ ــاب ـ ــة ،اب ـت ـع ــد فــي
بعضها عــن املــاعــب ل ـ  41يــومــا! أما
ويلبيك ،فتعرض في خالل أيام لعبه
مــع يــونــايـتــد ،س ـنــدرالنــد ،وأرس ـنــال
ألكثر من  31إصابة.
فــي امل ـب ــاراة األخ ـي ــرة ،شـهــدت قائمة

ترك ويلبيك
وستاريدج المنتخب في
مشاكل هجومية
أرسـ ـن ــال أمـ ــام لـيـسـتــر سـيـتــي ع ــودة
ويلبيك الغائب منذ نيسان املاضي.
ن ــزل ف ــي الــدقـيـقــة  ،82وف ــي الــدقـيـقــة
 95سجل هــدف الفوز معيدًا الفريق
إلــى دائــرة املنافسة ،التي كــان قريبًا
م ــن ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا .ان ـف ـج ــر مـلـعــب
"اإلمارات" بعودته وبالفوز .1-2
ف ــي  12دق ـي ـقــة ف ـق ــط ،أع ـ ــاد ويـلـبـيــك
الـ ـحـ ـي ــاة إلـ ـ ــى "امل ــدفـ ـعـ ـجـ ـي ــة" .وب ـع ــد
املباراة ّ
صرح املدرب الفرنسي أرسني
فينغر بأنه كان على وشك استبعاد
ويلبيك من قائمة املـبــاراة" ،إال أنني
قررت ضمه في اللحظات األخيرة".
لم يخيب ويلبيك أمل فينغر يومًا ،ما
جعل األخير يبتعد عن التعاقد مع

تعرض ويلبيك أيام لعبه مع يونايتد ،سندرالند ،وأرسنال ألكثر من  31إصابة (أرشيف)
مهاجم جديد فــي ســوق االنتقاالت،
ٍ
َّ
وال ـس ـب ــب ال ـ ــذي ع ــل ـل ــه" :ع ـ ــدم ت ــواف ــر
م ــواه ــب أف ـض ــل م ــن وي ـل ـب ـيــك يـمـكــن
ش ــراؤه ــا" .تـشـ ّـبــه جـمــاهـيــر أرس ـنــال
نجمها هذا بالنظر إلى لونه األسمر
وب ـن ـي ـت ــه ال ـج ـس ـم ــان ـي ــة بــال ـفــرن ـســي
تييري هنري.
وال شــك فــي أن اإلص ــرار الــذي يتسم
َّ
ب ــه وي ـل ـب ـيــك قـ ــل ن ـظ ـي ــره ،م ـث ـلــه مثل
سـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــدج .األخـ ـ ـي ـ ــر واجـ ـ ـ ــه أخـ ـيـ ـرًا
ال ـغ ـيــاب ألســاب ـيــع ع ــدة عــن املــاعــب،
بـسـبــب إص ــاب ــة ف ــي ع ـض ــات الـفـخــذ
الخلفية ،بعدما عــاد أثــر إصــابــة في
ال ــرك ـب ــة .دوامـ ـ ــة اإلصـ ــابـ ــات هـ ــذه لم
تمنعه سابقًا مــن أن يــواصــل ملعانه
م ــع "ال ـح ـم ــر" .وم ــا ي ـصـ ّـر عـلـيــه بـهــذا
ال ـث ـبــات ه ــو ع ــدم تــذك ـيــره بـمــاضـيــه
الـ ـق ــري ــب أيـ ـ ـ ــام ل ـع ـب ــه مـ ــع ت ـش ـل ـســي،
والظلم الــذي لحق به هناك من قبل
املدربني الذين توالوا على اإلشــراف
على الفريق.
هناك في "ستامفورد بريدج" ،عاش
إحباطًا رافقه أربــع سنوات ،إذ كان

م ـج ــرد العـ ــب اح ـت ـيــاطــي ال ي ـشــارك
إال دقائق قليلة .تغلب على كل هذا
ال ـ ـبـ ــؤس ،وصـ ـ ــار أح ـ ــد أه ـ ــم ه ــداف ــي
إنـكـلـتــرا بـعــدمــا الـتـحــق بـلـيـفــربــول.
إص ــابـ ـت ــه س ــابـ ـق ــا أثـ ـبـ ـت ــت أنـ ـه ــا لــن
تقضي عليه ،ووجود املدرب األملاني
يــورغــن كـلــوب حــالـيــا يـســاعــده على
استعادة مستواه الــرئــع الــذي ظهر

بــه مــع اإليــرلـنــدي الـشـمــالــي بــرانــدن
رودجرز.
هدف أرسنال وليفربول لعب األدوار
األول ـ ـ ـ ــى ،واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ع ـل ــى ويـلـبـيــك
وسـتــاريــدج تــوالـيــا سيبقى مــا دامــا
على أرض امللعب .أما مع مع املنتخب،
ونسبة إلــى الــوضــع الــذي عاشه مع
االثنني معًا ،يمكن القول إنهما جعال

برنامج بطولة إنكلترا
المرحلة 27
 السبت:وست هام يونايتد × سندرالند
()14.45
ساوثمبتون × تشلسي ()17.00
ليستر سيتي × نوريتش سيتي
()17.00
واتفورد × بورنموث ()17.00
ستوك سيتي × أستون فيال ()17.00

وست بروميتش ألبيون × كريستال
باالس ()19.30
 األحد:ليفربول × إفرتون ()14.00
نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي
()14.00
مانشستر يونايتد × أرسنال ()16.05
توتنهام × سوانسي سيتي ()16.05

إنكلترا في كارثة هجومية حقيقية
لـ ـع ــدم وج ـ ـ ــود م ـه ــاج ــم رأس حــربــة
صــريــح بمثل قــدراتـهـمــا قـبــل ظهور
نجم توتنهام هاري كاين.
ال ـث ـن ــائ ــي ال ـب ــاس ـت ـي ـك ــي خ ـ َّـي ــب أم ــل
ج ـم ــاه ـي ــر امل ـن ـت ـخ ــب وم ـ ــدرب ـ ــه روي
ه ــودج ـس ــون ،إذ غــابــا غـيــر م ــرة عن
م ـ ـبـ ــاريـ ــات مـ ـصـ ـي ــري ــة ،آخ ـ ــره ـ ــا فــي
تصفيات كأس أوروبا  .2016ويبدو
هـ ــودج ـ ـسـ ــون م ـس ـت ـع ـدًا ل ـل ـن ـظ ــر فــي
خ ـيــارات أخ ــرى ،لــدعــم حـضــور وايــن
روني في الخيارات الهجومية إذا ما
استمر احتمال عدم تعافيهما بنحو
كامل واردًا.
س ـ ـتـ ــاريـ ــدج ووي ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــك ،العـ ـ ـب ـ ــان ال
يبخالن بالعطاء إذا ما كانا بوضع
ص ـحــي م ـم ـت ــاز ،ووح ــده ــا اإلص ــاب ــة
يمكن أن تفرملهما .وهــذا االحتمال
وارد ج ـ ـ ـدًا ،إذ إن ـه ـم ــا ال يـحـتـمــان
قساوة الــدوري اإلنكليزي الذي ّ
يعد
بني األكثر خشونة في العالم واألكثر
اعـ ـتـ ـم ــادًا ع ـل ــى الـ ـق ــوة ال ـب ــدن ـي ــة بــن
البطوالت األوروبية الكبرى.

سوق اإلنتقاالت

بوغبا وكروس وغوندوغان على طاولة غوارديوال في مانشستر سيتي

ّ
وجه بوغبا إشادة الفتة إلى غوارديوال (أ ف ب)

فتح النجم الفرنسي بول بوغبا ،العب
وس ــط يــوف ـن ـتــوس اإلي ـط ــال ــي ،ال ـبــاب
أم ـ ــام مــان ـش ـس ـتــر س ـي ـتــي اإلن ـك ـل ـيــزي
لضمه في سوق اإلنتقاالت الصيفية
امل ـق ـب ـل ــة ،ب ـع ــدم ــا ّ
وج ـ ــه إش ـ ـ ــادة الف ـتــة
إلــى امل ــدرب اآلت ــي للفريق ،اإلسباني
جوسيب غــوارديــوال ،مشيرًا إلــى أنه
يرحب باللعب تحت إشرافه.
وي ـع ــد بــوغ ـبــا ال ـب ــال ــغ م ــن ال ـع ـمــر 22
عــامــا مــن بــن أب ــرز األسـمــاء املرشحة
لإلنتقال إلى "السيتيزينس" ،علمًا أنه
مطلوب أيضًا في برشلونة اإلسباني
وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وق ــال بوغبا ملحطة "سـكــاي سبورت
نـ ـ ـي ـ ــوز" ب ـن ـس ـخ ـت ـه ــا األمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة" :أن ـ ــا
الع ــب فــي يــوف ـن ـتــوس ،لـكــن بــوضــوح

ف ـ ــإن اح ـت ـم ــال ال ـل ـع ــب ت ـح ــت ق ـيــادتــه
(غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارديـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال) م ـ ـم ـ ـكـ ــن تـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوره.
غــوارديــوال لديه خبرة كبيرة ويملك
فلسفة رائ ـعــة فــي ال ـل ـعــب .إن ــه مــدرب
لــديــه تــأثـيــر فــي فــريـقــه .ال يمكنك إال
تقديره".
وأض ــاف النجم الفرنسي عــن املــدرب
اإلسـبــانــي قــولــه" :إنــه أيقونة فــي كرة
ال ـق ــدم ،وق ــد ق ــال ــوا ل ــي أن ــه ي ـط ـ ّـور كل
العب يشرف عليه".
ه ـ ــذا ويـ ـب ــدو ان ب ـح ــث "بـ ـي ــب" االول
ـط مــن الـطــراز
سـيـكــون عــن الع ــب وس ـ ٍ
الــرف ـيــع ،وق ــد اشـ ــارت صـحـيـفــة "آس"
االسبانية امس الى محاولته التعاقد
م ــع ال ــدول ــي األمل ــان ــي طــونــي ك ــروس،
العب وسط ريال مدريد اإلسباني.

ك ــذل ــك ،ذكـ ـ ــرت االمـ ـ ــر ع ـي ـنــه صـحـيـفــة
"تيليغراف" اإلنكليزية ،مشيرة الى ان
أن غــوارديــوال يرغب فــي ضــم كــروس
لتعويض رحيل العاجي يايا توريه
املرجح مغادرته مللعب "االتـحــاد" في
الصيف املقبل نظرًا ملشكالته السابقة
مـ ــع االسـ ـب ــان ــي اي ـ ــام ك ـ ــان العـ ـب ــا فــي
برشلونة.
لـكــن اذا فـشــل "ب ـيــب" فــي ضــم كــروس
الــذي يبدو هدفًا ملانشستر يونايتد
ايـضــا ،فانه سيتجه الــى العــب وسط
املــانــي آخ ــر هــو ايـلـكــاي غــونــدوغــان،
اذ وفقًا ملا ذكرته صحيفة "سبورت"
اإلسـ ـب ــانـ ـي ــة ف ـ ــإن غـ ــونـ ــدوغـ ــان أخ ـبــر
ب ــرشـ ـل ــون ــة بـ ــأنـ ــه يـ ــريـ ــد الـ ـلـ ـع ــب مــع
مانشستر سيتي في املوسم املقبل.

وي ـ ـبـ ــدو ان رحـ ـي ــل غـ ــونـ ــدوغـ ــان عــن
بــوروس ـيــا دورت ـم ــون ــد ب ــات وشـيـكــا،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ــع مـ ـس ــاع ــي ال ـ ـنـ ــادي
االملــانــي للتعاقد مــع الـســوري االصــل
محمود داوود العب وسط بوروسيا
م ــون ـش ـن ـغ ــادب ــاخ ،ل ـت ـعــويــض رحـيــل
ابرز العبي وسطه.
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـش ــف ال ـف ــرن ـس ــي
أرس ـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــر ،م ـ ـ ـ ـ ــدرب أرس ـ ـن ـ ــال
اإلنكليزي ،أن مدافع الفريق ومواطنه
مـ ــاث ـ ـيـ ــو ديـ ـ ـب ـ ــوش ـ ــي كـ ـ ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان ــه
اإلنـ ـتـ ـق ــال ع ـل ــى س ـب ـيــل اإلع ـ ـ ـ ــارة إل ــى
الغريم مانشستر يونايتد في سوق
اإلنـتـقــاالت الشتوية املــاضـيــة إال أنه
وقف في وجه الصفقة ،قبل ان ينتقل
الالعب معارًا إلى بوردو الفرنسي.
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الدوري األميركي للمحترفين

أصداء عالمية

ّ
كليفالند يرد اعتباره أمام شيكاغو
ّ
رد كليفالند كافالييرز وصيف بطل
املــوســم املــاضــي اعـتـبــاره أم ــام ضيفه
شيكاغو بــولــز ال ــذي خ ــرج فــائ ـزًا من
مواجهتيه األولـيــن لهذا املــوســم مع
ليبرون جيمس ورفاقه ،وذلك بعدما
ح ـس ــم ال ـل ـق ــاء  ،95-106ف ــي ال ـ ــدوري
األم ـيــركــي الـشـمــالــي لـلـمـحـتــرفــن في
كرة السلة.
وي ــدي ــن كـلـيـفــانــد ب ـف ــوزه ال ـ ـ  39هــذا
امل ــوس ــم م ـقــابــل  14هــزي ـمــة لجيمس
وكيفن لوف ،إذ سجل األول  25نقطة
مع  9متابعات و 9تمريرات حاسمة
والثاني  15نقطة مع  15متابعة.
وت ـع ـ ّـرض شـيـكــاغــو لـلـخـســارة ال ـ ـ 26
في  53مباراة رغم جهود ديريك روز
واإلس ـب ــان ــي بـ ــاو غ ــاس ــول ،إذ سجل
األول  28نقطة والثاني  14نقطة في
ل ـقــاء غ ــاب عـنــه ثــاثــة الع ـبــن مهمني
بـسـبــب اإلص ــاب ــة ،ه ــم :جـيـمــي بــاتـلــر
والفرنسي يواكيم نواه واملونتينغري
نيكوال ميروتيتش.
ووضـ ــع ل ــوس أن ـج ـلــس كـلـيـبــرز ح ـ ّـدًا
مل ـس ـل ـس ــل انـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــارات ض ـي ـف ــه س ــان
أن ـط ــون ـي ــو سـ ـب ــرز ع ـن ــد  6م ـب ــاري ــات
متتالية وألحق به الهزيمة التاسعة
هذا املوسم في  54مباراة ،بفوزه عليه
 ،86-105وذل ــك بفضل جـهــود كريس

بول وجمال كراوفورد ودجاي دجاي
ريديك ،إذ سجل األول  28نقطة مع 12
تـمــريــرة حــاسـمــة ،والـثــانــي  19نقطة،
والثالث  17نقطة.
واس ـت ـحــق فــريــق املـ ــدرب دوك ريـفــرز
فوزه الـ  36من أصل  54مباراة بعدما
س ـي ـطــر ع ـل ــى امل ــواجـ ـه ــة م ــن ال ـب ــداي ــة

ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وتـ ـق ـ ّـدم ع ـلــى ضيفه
بـفــارق  20نقطة قبل أن يـتــراخــى في
الربع األخـيــر ،ما سمح لرجال غريغ
بوبوفيتش بتقليص الفارق حتى 5
ن ـقــاط ،لـكــن صــاحــب األرض انتفض
ب ـف ـض ــل  18ن ـق ـط ــة مـ ــن ك ــري ــس ب ــول
واب ـت ـعــد م ـج ــددًا حـتــى وص ــل ال ـفــارق

ً
جيمس ( 25نقطة) محاوال التسجيل في سلة شيكاغو (إنترنت)

عودة ريبيري وغوتزه أمام دارمشتات

إلــى  19نقطة فــي نهاية الـلـقــاء الــذي
كان فيه الفرنسي طوني باركر أفضل
العبي الضيوف بتسجيله  14نقطة،
مـقــابــل  12نـقـطــة لــديـفـيــد وس ــت و10
نقاط ملاركورس ألدريدج.
وف ــي م ـب ــاراة ثــال ـثــة ،تـغـلــب واشـنـطــن
وي ــزاردز على ضيفه يوتا جــاز -103
 89بفضل جهود البولوني مارسني
غورتات الــذي سجل  22نقطة مع 10
متابعات.
وه ـ ـ ـ ــذا بـ ــرنـ ــامـ ــج مـ ـ ـب ـ ــاري ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم:
أورالندو ماجيك × داالس مافريكس،
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاردز × ديـ ـت ــروي ــت
بيستونز ،بروكلني نتس × نيويورك
ن ـي ـكــس ،ن ـيــو أورل ـي ــان ــز بـيـلـيـكــانــز ×
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ،شيكاغو
بولز × تورونتو رابـتــورز ،ميلووكي
باكس × تشارلوت هورنتس ،ممفيس
غريزليس × مينيسوتا تمبروولفز،
أتـ ــان ـ ـتـ ــا هـ ــوكـ ــس × مـ ـي ــام ــي ه ـي ــت،
أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر × إنــديــانــا
بــايـســرز ،فينيكس صنز × هيوسنت
روكـتــس ،ساكرامنتو كينغز × دنفر
نــاغـتــس ،بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز ×
غ ــولــدن سـتــايــت ووريـ ـ ــرز ،يــوتــا جــاز
× بوسطن سلتيكس ،لــوس أنجلس
اليكرز × سان أنطونيو سبرز.

السلة اللبنانية

الحكمة الفائز على بطل العرب الى نهائي دبي
ّ
تــأهــل الحكمة ال ــى نـهــائــي دورة دبــي
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ب ـعــد فـ ــوزه ال ـش ـ ّـي ــق على
النجم الساحلي التونسي بطل العرب
( 96 - 104االرباع 80 ،48 - 49 ،22 - 29
  .)96 - 104 ،70وكان األميركي تيريلستوغلني بطل امل ـبــاراة بتسجيله 40
ن ـق ـطــة ،ل ـكــن ت ــأل ــق س ـتــوغ ـلــن ال يقلل
م ــن أهـمـيــة الـ ــدور الــدفــاعــي الـ ــذي قــام
بــه الـصــربــي راتـكــو ف ــاردا واالوكــرانــي
أولكسي بيشيروف ( 24نقطة) الــذي
ك ـ ـ ــان دوره ح ــاسـ ـم ــا ف ـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات

الصعبة ،إن كان من ناحية التسجيل
مــع رمـيــاتــه الثالثية وال ـكــرات املــرتــدة
ال ـتــي الـتـقـطـهــا ،اضــافــة ال ــى املـجـهــود
الذي ّ
قدمه األميركي رشاد بايل الذي
خــرج قبل دقيقة ونصف دقيقة على
نهاية اللقاء باألخطاء الخمسة بعدما
سجل  19نقطة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،كـ ــان ال ـف ــري ــق الـتــونـســي
خ ـ ـص ـ ـم ـ ــا شـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــا وض ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــط عـ ـل ــى
الـحـكـمــاويــن الــذيــن كــانــوا فــي أفضل
ّ
بالتقدم الذي كان
أحوالهم وتمسكوا

من نصيبهم في معظم دقائق اللقاء،
الــذي حضره جمهور حكماوي كبير
أشـعــل مــدرجــات ملعب االه ـلــي .وبــرز
من النجم الساحلي عمالقه مكرم بن
رمضان الذي سجل  23نقطة.
وي ـل ـعــب الـحـكـمــة ف ــي ال ـن ـهــائــي ال ـيــوم
عـنــد الـســاعــة  16.30بـتــوقـيــت بـيــروت
مــع األه ـلــي اإلم ــارات ــي ال ــذي ف ــاز على
األفريقي التونسي.
في األردن ،فاز الرياضي على الشرطة
الـ ـع ــراق ــي  ،٥٦-٧٥ض ـم ــن م ـنــاف ـســات

امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة م ــن ب ـطــولــة غــرب
آسيا في كرة السلة .واحتل الرياضي
املركز الثاني خلف فريق بيتروشيمي
االيــرانــي ،وسيواجه في ربــع النهائي
فـ ــريـ ــق االرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي االردن ـ ـ ـ ـ ــي بـعــد
خسارته امام الشانفيل  ٨٧- ٧٠ضمن
م ـنــاف ـســة امل ـج ـمــوعــة االولـ ـ ـ ــى .واح ـتــل
الشانفيل املركز الثاني في مجموعته
خلف أزاد االيراني وسيفتقد الرياضي
لقائده جــان عبد النور الــذي سيغيب
شهرًا بسبب االصابة.

الكرة اللبنانية

تألق أنصاري وخيبة عهداوية في انطالق اإلياب
عبد القادر سعد
ت ـفــاوتــت ان ـطــاق ـتــا األن ـص ــار والـعـهــد
ف ــي امل ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة عـ ـش ــرة ،األولـ ــى
إيابًا ،من الدوري اللبناني لكرة القدم.
فــاألنـصــار ظهر بـصــورة قــويــة وحقق
ف ــوزًا مستحقًا عـلــى ضـيـفــه طــرابـلــس
 0ّ - 2على ملعب بيروت البلدي ،فيما
ت ـعــثــر ال ـع ـهــد أم ـ ــام مـضـيـفــه ال ـش ـبــاب
الغازية وتعادل معه  0 - 0على ملعب
كفرجوز.
ال ـب ــداي ــة األن ـص ــاري ــة جـ ــاءت مطمئنة
للجمهور االخضر الذي حضر بأعداد
مـتــوسـطــة ال ــى املـلـعــب فـشــاهــد فريقه
يقدم أداء مغايرًا عن ذاك الذي ّ
ّ
قدمه في
مرحلة الذهاب .الفوز األنصاري جاء
بصناعة أجنبية مع مشاركة لبنانية،
ولم يحتج صاحب األرض أكثر من 35
دقيقة حتى ّ
يثبت فــوزه فكان التقدم
عـبــر األرجـنـتـيـنــي ل ــوك ــاس غـ ــاالن في
ً
الــدقـيـقــة  18بــرأسـيــة رائ ـع ــة ،مستغال
عرضية باملسطرة من السنغالي سي
الشيخ .وفــي الدقيقة  35عــزز ماتوس
ً
النتيجة مستغال عــرضـيــة مــن حسن
شعيتو "شبريكو".
وم ــا س ــاع ــد ع ـلــى ال ـت ـفــوق األن ـص ــاري
حـ ــالـ ــة ال ـ ـض ـ ـيـ ــاع ال ـ ـتـ ــي ظـ ـه ــر ع ـل ـي ـهــا
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــون ،إذ بـ ـ ــدت ال ـك ـي ـم ـيــاء
والتجانس غائبني ،اضافة الى ضعف
حيلة أجانب الفريق وتحديدًا الثنائي

الغاني مايكل هيليغبي وعبد العزيز
يوسف.
وف ــي الــوقــت عـيـنــه ،ك ــان الـعـهــد يعود
ب ـن ـق ـطــة م ـخ ـي ـبــة وت ـ ـعـ ــادل أق ـ ــرب ال ــى
الـ ـخـ ـس ــارة م ــن م ـل ـعــب ك ـف ــرج ــوز بـعــد
تـعــادلــه السلبي مــع مضيفه الشباب
الغازية ،الذي غاب عنه أكثر من العب
أس ــاس ــي كــال ـحــارس عـلــي لـيــا وعـلــي
ناصر الــديــن وبــال نجدي املصابني،
ومحمود سيد املوقوف .في املقابل لم

تنجح كتيبة العهد والعبوه األجانب
في ايجاد الطريق نحو شباك الحارس
البديل أحمد دياب.
وت ـس ـت ـك ـمــل امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـيـ ــوم ،فـيـلـعــب
الـ ـس ــام زغ ــرت ــا م ــع شـ ـب ــاب ال ـســاحــل
ف ــي امل ــرداشـ ـي ــة ع ـنــد ال ـس ــاع ــة ،14.15
واالجـتـمــاعــي مــع النجمة على ملعب
ط ــراب ـل ــس ع ـنــد ال ـس ــاع ــة  ،15.10على
ان تـخـتـتــم غـ ـدًا فـيـلـعــب ال ـن ـبــي شيت
مــع الراسينغ فــي البقاع عند الساعة

بهدف امام طرابلس (عدنان الحاج علي)
سجل ماتوس ( )28عودته الى االنصار
ٍ

رياضة
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 ،14.15وال ـص ـف ــاء م ــع ال ـح ـك ـمــة عـلــى
ملعب صيدا عند الساعة .15.30
ويأتي التعادل العهداوي عشية السفر
الــى عشق آبــاد عاصمة تركمانستان،
حيث يستهل الفريق مشواره في كأس
اإلت ـ ـحـ ــاد االس ـ ـيـ ــوي ب ـم ــواج ـه ــة ال ـتــن
آس ـيــر ال ـثــاثــاء املـقـبــل الـســاعــة 14.00
بـتــوقـيــت ب ـي ــروت .وي ـل ـعــب ال ـع ـهــد في
املجموعة األولــى الى جانب الوحدات
االردني والحد البحريني.
وتتألف بعثة الـنــادي الــى عشق آبــاد
من:
يــوســف ن ــور الــديــن (رئ ـيــس الـبـعـثــة)،
عـلــي ف ــروخ (م ــديـ ـرًا) ،يــوســف يــونــس
(م ـن ـس ـقــا إع ــامـ ـي ــا) ،م ـح ـم ــود ح ـمــود
(م ــدي ـرًا فـنـيــا) ،بــاســم مــرمــر (م ــدرب ــا)،
خليل كركي (مدربًا للحراس) ،حسني
عـ ـ ــاء الـ ــديـ ــن (مـ ـع ــالـ ـج ــا ف ـي ــزي ــائ ـي ــا)،
ً
حسني عياش (مسؤوال للتجهيزات)،
والـ ــاع ـ ـبـ ــون :ح ـس ــن بـ ـيـ ـط ــار ،مـحـمــد
حـمــود ،نــور منصور ،عـبــاس كنعان،
ح ـســن دقـ ـي ــق ،ع ـب ــاس عـ ـط ــوي ،علي
حــديــد ،م ـهــدي ف ـحــص ،هـيـثــم فــاعــور،
احـ ـم ــد زريـ ـ ـ ــق ،ح ـس ــن الـ ــزيـ ــن ،خـلـيــل
خ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،ح ـ ـسـ ــن شـ ـعـ ـيـ ـت ــو ،ح ـســن
عواضة ،التونسي يوسف املويهبي،
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزاق الـ ـحـ ـس ــن،
السنغالي محمدو درامــي ،االوغندي
دينيس ايغوما ،طارق العلي ،وحسن
ضاهر.

أكد اإلسباني جوسيب غوارديوال ،مدرب
بايرن ميونيخ ،أن الفرنسي فرانك ريبيري
وماريو غوتزه شفيا بعد معاناتهما من
ً
إصابات أبعدتهما طويال عن املالعب
وسينضمان إلى تشكيلة الفريق في املباراة
أمام دارمشتات اليوم في الدوري األملاني.
وعاد الجناح الفرنسي للعب خالل فترة
قصيرة في كانون األول املاضي بعد إصابة
طويلة دامت  8أشهر ،لكنه أصيب مجددًا
بعد أيام من عودته.
وتعرض غوتزه إلصابة عضلية خالل
مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2016
خالل تشرين األول املاضي.
وقال غوارديوال ،الذي يستعد ملالقاة
يوفنتوس اإليطالي في ذهاب دور الـ 16
لدوري أبطال أوروبا في األسبوع املقبل:
«هذه أنباء جيدة جدًا بالنسبة إلينا وسنرى
كم من الوقت بإمكانهما اللعب».

بالتر :أربعة من المرشحين تحدثوا ّ
إلي

أكد السويسري جوزف بالتر أنه لن يدعم
أي مرشح في انتخابات رئاسة االتحاد
الدولي لكرة القدم "الفيفا" ،رغم أن أربعة
من املرشحني الخمسة تحدثوا إليه عن
ملفات ترشحهم .وستجرى انتخابات
رئاسة "الفيفا" في  26شباط الجاري ،ولم
يترشح إليها بالتر الذي عوقب باإليقاف
ثماني سنوات بداعي انتهاك لوائح القيم
في االتحاد الدولي .وقال بالتر إلذاعة "آر
أم سي" الفرنسية" :أربعة من املرشحني
الخمسة تحدثوا ّ
إلي .ال يمكنني دعم
أي مرشح ،وهذا غير ممكن" .وأضاف
أن بعض االتحادات الوطنية سألته عن
ّ
مرشحه املفضل ،لكنه لم يحدد شخصًا
بعينه ،وطالب كل اتحاد بالتصويت ملن يراه
مناسبًا.

فيراري يكشف عن سيارته الجديدة

كشفت شركة فيراري في مقرها في
مودينا اإليطالية عن السيارة الجديدة التي
يخوض بها الفريق منافسات بطولة العالم
لسيارات الفورموال  1في املوسم الجديد
الذي ينطلق الشهر املقبل في أوستراليا.
ووصف املدير الرياضي للفريق اإليطالي
ماوريزيو أريفابيني سيارة "أس أف
 - 16أتش" بأنها "أكثر من مجرد سيارة
للسباق".
وتتضمن السيارة الجديدة تجديدات في
خمسة أجزاء ،أبرزها غطاء املحرك ونظام
التعليق والجهاز املسؤول عن تبريد املحرك
ووحدة القوة ،وفقًا ملا أفاد به املهندسون
املشاركون في الحدث.

الطائرة اللبنانية

فوز األنوار وخسارة الزهراء
في البطولة العربية
فاز األنوار الجديدة اللبناني على صحار
البحريني  ،1-3ضمن املجموعة الثانية
لبطولة األندية العربية الـ  34في الكرة
الطائرة التي تقام في مدينة سوسة
التونسية وتستمر حتى  29شباط الجاري
بمشاركة  17فريقًا .وانتهت املجموعات
كاآلتي 22-25( :و 27-29و 25-20و-25
 .)22من جهته ،خسر الزهراء أمام النصر
البحريني  ،3-1ضمن املجموعة الثالثة
وانتهت فيها املجموعات للفائز كاآلتي:
( 19-25و 22-25و 25-19و.)20-25
ويلعب عند الساعة  16.00من بعد ظهر
السبت سنجل الفلسطيني أمام الزهراء،
بينما يلعب عند الساعة  16.00من بعد
ظهر األحد الريان القطري ضد الزهراء
اللبناني .ويلعب األنوار ضد الصفاقسي
التونسي عند الساعة  14.00من بعد ظهر
األحد.
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ثقافة وناس

رحيل

(بعدسة
الكاتب
المصري
شريف عبد
المجيد)

ِّ
شيع أمس الكاتب
المصري من «مسجد
السيدة عائشة» (جنوب
القاهرة) إلى «مقابر
اإلمام الليثي» بحضور
وزير الثقافة حلمي
النمنم ،والوزير السابق
عماد أبو غازي ،وجمع
من المثقفين والفنانين
أبرزهم محمود حميدة،
وعمرو يوسف ،وكريم
عبد العزيز ،والتشكيلي
جميل شفيق ،ووليد
طاهر ،والكاتب سعيد
الكفراوي ،والشاعران
داوود ،وجمال
ابراهيم ً
بخيت ،فضال عن العديد
من النشطاء السياسيين
والمبدعين الشباب ممن
قدموا العزاء لزوجته
عصمت قنديل وابنته
الصحافية سارة ،ونجله
المخرج أحمد عالء الديب.
ومن المقرر إقامة العزاء
في «مسجد عمر مكرم»
في ميدان التحرير غدًا
األحد

عالء الديب أنهى طريقه إلى الفض ـ
القاهرة ــ سيد محمود
فــي نـهــايــة رواي ـت ــه األخ ـي ــرة الـبــديـعــة
«أي ـ ـ ــام ورديـ ـ ـ ــة» ( ،)2002ك ـت ــب ع ــاء
الديب نصًا موجزًا عن سيرته انتهى
ف ـي ــه إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــول «ك ـ ــل مـ ــا أريـ ـ ـ ــده فــي
ً
النهاية أن أكــون رجــا صالحًا بجد،
ّ
وأن أش ـ ــن ح ــرب ــي ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي ال
هوادة فيها ضد الكذب والنفاق أبشع
خصائص الطبقة الوسطى».
ي ـع ــرف ال ـع ــارف ــون بــال ـس ـيــرة ّاملـهـنـيــة
ل ـل ـك ــات ــب امل ـ ـصـ ــري الـ ــراحـ ــل أن ـ ـ ــه بـلــغ
م ــا ط ـلــب وودع الــدن ـيــا م ـحــاطــا بكل
عبارات التقدير التي نشرها املريدون
في وداعه الذي كان حارًا يليق بكاتب
ً
أع ـطــى م ـث ــاال ن ـ ــادرًا عـلــى االسـتـغـنــاء
بالكتابة والــرضــى .هــو رجــل تمنينا
لــو لــم نشيعه أب ـدًا ،فقد كــان ناصعًا،
سعينا اليه ولم يسع الى أحد ،رحبًا
كحكاية ال نهاية لها ومطمئنًا كأنه
نهر ،وراسـخــا كجبل ،وقلقًا كبركان،

وواضحًا كأنه اإليمان.
ّ
ولعل أكثر مــا يلفت النظر أنــه كاتب
حـظــي بتقدير جيله واألج ـي ــال التي
ج ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــده بـ ـفـ ـض ــل االسـ ـتـ ـق ــام ــة
األخ ــاقـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـم ـيــز بـ ـه ــا .اعـتـبــر
م ـه ـم ـت ــه ال ــرئـ ـيـ ـس ــة اشـ ــاعـ ــة ال ـج ـم ــال
وال ـت ـب ـش ـيــر بـ ــه ،الـ ــى ج ــان ــب مـكــافـحــة
ص ــور ال ـك ــذب وال ـت ـض ـل ـيــل .رغ ــم هــذه
ّ
االستقامة ،اال أن حياته لم تخل من
صور العيش الفني املغامر والسعي
من دون كلل وراء االختالف .لذلك ظل
كاتبًا معاصرًا رغم انتمائه إلى جيل
الـسـتـيـنــات واس ـت ـمــد م ـعــاصــرتــه من
االعتراف الذي ناله من كتاب األجيال
األص ـ ـغـ ــر الـ ــذيـ ــن بـ ـش ــر ب ـم ــواه ـب ـه ــم،
ف ـت ـح ــول ــوا ج ـم ـي ـعــا إل ـ ــى رايـ ـ ـ ــات أم ــل
ترفرف في ظالله.
ولــد عــاء الــديــب عــام  1939مــع بداية
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـع ــاملـ ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،وعـ ــرف
طريقه إلــى الحياة العامة عــام 1952
حــن كــانــت مصر على أعـتــاب «ثــورة

يــولـيــو» .اعـتـبــر خــروجــه الـيــومــي من
ضــاحـيــة امل ـع ــادي (ح ـيــث ول ــد وم ــات
فــي الـبـيــت نـفـســه) إل ــى وس ــط املدينة
رحلة الكتشاف العالم بنهم ال ينقطع
للمعرفة األدبية والفنية ،متأثرًا على
نحو واضح بشخصية األب الذي كان
يحمل اسمًا غريبًا هو حب الله بداللة

يمكن اعتبار رواياته وثيقة على
تراجع مصر وانكسارها عقب
النكسة وموت عبد الناصر
صوفية انعكست في ممارسات األب
الذي كان ديموقراطيًا لم يحرم أوالده
م ــن ه ــذا ال ـحــق ف ــي اك ـت ـشــاف ال ـعــالــم.
حق تزايد في قلب عالء االبن األصغر
بتشجيع من الشقيق األكبر بدر الديب
ال ــذي ك ــان كــاتـبــا طليعيًا وصحافيًا

م ــرم ــوق ــا واسـ ـ ــع املـ ـع ــرف ــة بــالـفـلـسـفــة
وآف ــاقـ ـه ــا .خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـجــام ـعــة،
اخ ـت ـبــر ال ـق ـلــق امل ـع ــرف ــي واإلحـ ـس ــاس
العميق بالخسارة وقسوة التحوالت.
رأى كما كتب «تقزيم الوطن وتحول
الجامعة إلــى مصنع رخيص إلنتاج
األفـ ـك ــار املـسـتـهـلـكــة» .ل ـكــن م ــن خــال
مـكـتـبــة ال ـجــام ـعــة وص ــداق ــات بــوفـيــه
كلية اآلداب ،تــأثــر بخلطة مــن أفـكــار
املــارك ـس ـيــة ال ــوج ــودي ــة ،ت ـضــع ألـبـيــر
كامو الى جوار أبطال بيكيت ويوجني
ي ــونـ ـسـ ـك ــو .لـ ـك ــن األثـ ـ ـ ــر األكـ ـ ـب ـ ــر بـقــي
لـتـشـيـخــوف وه ـم ـن ـغــواي ألن الـعـبــث
األوروبـ ـ ــي ك ــان ق ـش ــرة ،واالش ـتــراك ـيــة
ً
ص ـ ــارت ت ـم ـث ــاال رائـ ـع ــا م ـط ـعــونــا فــي
القلب ،ينزف دمًا طازجًا.
وب ـعــن ال ــرائ ــي ،أب ـصــر ت ـحــول ال ـثــورة
إلى نظام ،واملثقف اليساري من ثائر
الى موظف بيروقراطي ضمن أجهزة
الــدولــة األيــديــولــوجـيــة ،وتـ َـابــع تحول
األفكار إلى كليشيهات ،وهو ما وصفه

بتأميم كلمة ال ـثــورة بحيث لــم تعش
حرة كما ينبغي لها.
خــال سنوات الــدراســة ،راوح صاحب
«زه ــر الـلـيـمــون» ( )1987بــن الشغف
باألدب والفلسفة ودراسة القانون ،إلى
أن جاءته فرصة العمل في الصحافة
في مجلة «صباح الخير» التي التحق
ب ـهــا بـفـضــل ص ــداق ــة شـقـيـقــه ب ــدر مع
فـتـحــي غــانــم الـ ــذي ك ــان يـصـفــه دوم ــا
بساحر الرواية والشطرنج .وجد عالء
الــديــب نفسه يعمل الــى ج ــوار قامات
أدبـ ـي ــة وص ـح ــاف ـي ــة ف ـ ــذة ف ــي م ــدرس ــة
الهواء الطلق «التي كانت املصنع األول
ملواهب مصر األدبية والفنية» .هكذا،
جاور محيي اللباد ،وصبري موسى،
وعبد الله الـطــوخــي ،ولــويــس جريس
ورؤوف توفيق .ظــل يكتب تحقيقات
صحافية ذات طابع أدبــي ّ
ميز املجلة
ّ
ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،م ـع ـت ـب ـرًا أن دخــولــه
الصحافة جــاء عبر عــالــم مخصوص
يقدر الـفــن ،ويفهم األدب .فــي ظــل هذا
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ثقافة وناس

ــيلة
ّ
املناخ ،عرف أن الوضوح والبساطة ال
يمكن أن يكونا عيبًا .واجه الكتابة في
القوالب الصحافية الجاهزة ،وسعى
البتكار نص حر ،فاألجر الوحيد الذي
يحصل عليه الكاتب هو الفرح.
بدأ نشر مجموعاته القصصية األولى
«ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة» ع ـ ــام  1964وواصـ ـ ــل مــع
مجموعة «صـبــاح الجمعة» (،)1970
و«املسافر األبدي» (« ،)1999الشيخة»،
و«ال ـ ـح ـ ـصـ ــان األج ـ ـ ـ ـ ــوف» ،ب ــاالض ــاف ــة
إل ــى تــرج ـمــة ب ـعــض ال ـن ـصــوص الـتــي
كــانــت طليعية بمقاييس ذل ــك الــزمــن
وم ـن ـهــا «ن ـه ــاي ــة ال ـل ـع ـبــة» لـصـمــوئـيــل
بيكيت ،وبعض نصوص بيتر فايس،
وانـ ـغ ــري ــد ب ــرغـ ـم ــان ،وهـ ـن ــري مـيـلـلــر،
والكاتب املجري شاركادي امري.
ف ــي م ــراه ـق ـت ــه وشـ ـب ــاب ــه ،جـ ـ ـ ّـرب ع ــاء
الديب االنـخــراط في تنظيمات دينية
ك ـعــادة مــراهـقــي ذل ــك ال ــزم ــان وانـتـمــى
إل ــى جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن الـتــي
خـ ـ ــرج مـ ـنـ ـه ــا ل ـي ـن ـت ـم ــي الـ ـ ــى ت ـن ـظ ـيــم

شيوعي .وفــي الستينيات ،انضم الى
التنظيمات الـنــاصــريــة ومـنـهــا جبهة
الـتـحــريــر والـتـنـظـيــم الـطـلـيـعــي ،وك ــان
مجرد رقم في كل تلك التنظيمات التي
كــان االنـضـمــام لها شــرطــا مــن شــروط
مـمــارســة الـصـحــافــة الـتــي فـصــل منها
إحــداهــا بتهمة االنضمام إلــى مؤامرة

أبصر تحول الثورة إلى
نظام ،والمثقف اليساري الى
موظف بيروقراطي
ـ ـ لــم يـكــن يـعــرف عنها شيئًا ـ ـ بغرض
قلب نظام الحكم .تركت هذه التجارب
أثرًا مريرًا رافقه طوال حياته وعبر عنه
فــي ال ـخ ـيــارات الفنية الـتــي لـجــأ اليها
ً
وكــانــت بـتـعـبـيــره «ب ــدي ــا لــانـتـحــار».
ان ـك ـ ّـب ع ـلــى ال ـتــرج ـمــة ب ـم ـعــونــة غــالــب
ه ـل ـســا واب ــراهـ ـي ــم م ـن ـص ــور ف ــي ف ـتــرة

ارتـبـكــت فـيـهــا حـيــاتــه ،وك ـمــا كـتــب في
مقدمة ترجمته لنص لوتسو «الطريق
إلى الفضيلة» بغرض مواجهة هزائم
خاصة وأخرى عامة وارتباك في الفكر
وال ـس ـلــوك ،وكـثـيـرًا مــا تـحــدث عــن تلك
الفترة التي كانت مليئة بقلق معرفي
وص ــل ال ــى ح ــد االك ـت ـئ ــاب وم ـغــامــرات
كـشــف الـكـثـيــر مــن مــامـحـهــا فــي نصه
الـسـبــر ذات ــي بــالــغ الـفـتـنــة «وق ـفــة قبل
املـ ـنـ ـح ــدر ...م ــن أوراق مـثـقــف مـصــري
 .)1999( »1982-1952نـ ــص ع ــذب
ّ
أقـ ــرب م ــا ي ـكــون إل ــى ب ـيــان عـلــى معلم
يعطي مفاتيح الــولــوج لعامله األدبــي
الـ ــذي ان ـت ـقــل م ــن ال ـق ـصــة إل ــى ال ــرواي ــة
الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات
م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي م ــع ن ـش ــر رائ ـع ـتــه
«زهـ ــر ال ـل ـي ـمــون» ( )1987ال ـتــي كــانــت
قـطـعــة امل ــوزاي ـي ــك األول ـ ــى ف ــي جــداريــة
فنية ضخمة ي ــؤرخ فيها لتناقضات
مثقفي الطبقة الوسطى وتحوالتها.
وب ـعــدهــا جـ ــاءت ثــاثـيـتــه «أط ـف ــال بال
دموع» ( ،)1989و«قمر على املستنقع»
(  ،)1993و«أي ـ ـ ـ ــام وردي ـ ـ ـ ــة» (.)2000
روايات تتقاطع فيها أحالم وهواجس
وانكسارات عالء الديب الشخصية مع
جروح أبطاله (عبد الخالق املسيري/
الــدك ـتــور ف ـك ــار /أم ــن االلـ ـف ــي) .تـحــول
ه ــؤالء إل ــى أيـقــونــات كــاشـفــة عــن عمق
الخسارة والخذالن التي عاشها جيل
الستينات مــع هزيمة  67الـتــي تحول
مـعـهــا ع ــاء الــديــب نـفـســه ال ــى «مـيــت»
كما يشير في سيرته الكاشفة .جعلته
الـسـنــوات الـتــي جــاءت بعدها «شيخًا
بال حكمة ،رأى شرخ الزجاج الذي بدأ
دقيقًا ثم اتسع وهو ال يرتق وال يجبر
ألنه ّ
تكون في نفسه».
ً
تـ ـب ــدو ن ـص ــوص ــه اجـ ـ ـم ـ ــاال أق ـ ـ ــرب إل ــى
م ـح ــاك ـم ــات أو م ــراجـ ـع ــات ي ـس ـت ـنــزف
فيها ذاك ــرة أطـفــالــه .ثمة سعي لبلوغ
الـفـضـيـلــة واالعـ ـت ــراف بـتـعـثــر األح ــام
وقسوة االنتماء الــى هــذه الطبقة رغم
ّ
أن الشعور بتخلفها ظل يدفعهم إلى
مزيد من االنتماء ،مزيد من االرتباط
بهذا الحلم الساذج البسيط املستحيل
هو أن يعيش الناس واقعًا جديدًا.
ف ــي م ـس ـتــوى آخ ــر م ــن الـ ـق ــراءة ،يمكن
اعتبار روايات الديب وثيقة عن تراجع
مصر وانكسارها عقب النكسة وموت
عـبــد الـنــاصــر ال ــذي لــم يـكــن ـ كـمــا رآه ـ
مجرد رئيس ،لكنه كان شيئًا في نسيج
الـحـيــاة .مــع ت ــردي الــواقــع املـصــري في
ظــل عـصــر ال ـس ــادات ،جــرب الـسـفــر الــى
الخليج ولم يتمكن من الصمود ألكثر
من شهرين .كتب عن الخليج ،الفتًا الى
اختالل الخريطة القيمية انطالقًا من
هــذه التجربة الذاتية التي بقي أثرها
كما بقيت في روحه هواجس التفكير
في سطوة الرقيب الــذي كــان محصلة
سلطات عديدة ضاغطة على الروح .لم
يكن هــذا الرقيب اال ذلــك البورجوازي
امل ـحــافــظ ال ـقــديــم ال ــذي ظـلــت أشـبــاحــه
ّ
ت ـ ـطـ ــارده .رأي عـ ــاء ال ــدي ــب م ـ ــرارًا أن
حـيــاتــه كــانــت فـقــط م ـحــاولــة لـلـخــروج
م ــن ع ــبء االن ـت ـمــاء الـطـبـقــي املـتــوســط
ّ
بتناقضاته ألن هــذا االنـتـمــاء أعـجــزه
دائمًا عن أداء ما اعتبره واجـبــا ،وعن
التحدث بكل الصراحة املمكنة .عاش
الـ ــديـ ــب مـ ــن روح ـ ـ ــه وج ـ ـسـ ــده ت ـج ــارب
املـ ـثـ ـق ــف ال ـ ـب ـ ــورج ـ ــوازي ال ـص ـغ ـي ــر إال
تجربة الـسـجــن ،لكنه عــاشــه فــي بيته
«عــزلــة ارادي ـ ــة» كـصــوفــي داخ ــل خلوة
ظــل ارت ـيــادهــا مـقـصــورًا عـلــى مريدين
يـعــرفــون أن يـضــاجــع «ك ــل لـيـلــة جسد
الـحـلــم املـيــت واآلمـ ــال املـحـبـطــة» .بعد
تجربة فصله من العمل الصحافي قبل
أن يعود اليه الحقًا ،ترسخت في نفسه
ّ
قناعة أن السياسة طــن لــزج أو رمــال
ناعمة ســريـعــة ،إذ نــزعــت عنه تجربة
امل ـنــع م ــن الـكـتــابــة «األم ـ ــان ال ــروح ــي».
جعلت الكتابة األسـبــوعـيــة فــي مجلة
«صباح الخير» بال أهمية الى أن وجد
ً
بديال للهرب من مأزق البقاء بال عمل
تـمـثــل فــي ب ــاب «عـصـيــر الـكـتــب» الــذي
اقترحه ملتابعة الكتب الـجــديــدة .باب
ّ
تحول عبر  40عامًا إلى منصة اعتراف
باملواهب على اخـتــاف أجيالها .وقد
وص ـف ــه ال ــراح ــل اب ــراه ـي ــم أص ـ ــان فــي
أنجزها للكتاب
املقدمة اإلضافية التي
ّ
الذي صدر بهذا العنوان ،بأنه «شهادة
ح ــرة عـلــى حقبة ثــريــة مــن تــاريــخ هــذا
الوطن».
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ً
صنع تمثاال
خالدًا للوحدة
صنعاء ـــ جمال جبران
لم يفهم الجندي املسكني الواقف على بوابة التفتيش في مطار القاهرة
ّ ُ
ُ
هي كتب شخصية ولست أتاجر
بأن حقيبة الكتب اإلضافية التي معي
ُ
بها .عندما فتحت الحقيبة الضخمة لقى ثماني نسخ من كتاب كبير
يضم «ست روايات قصيرة» لعالء الديب (الهيئة العامة للكتاب-القاهرة)
فاعتقد الجندي أني أخذتها بهدف بيعها في بلدي ،وهي بسعر مدعوم
حكوميًا« .الزم جمارك يا بيه» هكذا قال لي وهو ال يعلم بشرائي لها
ُ
كهدايا ،وأنا الذي أحب إهداء كتب األدباء الذين أحبهم ِلن أحبهم.
وصاحب «عيون البنفسج» من أولئك الذين أرى بضرورة أن ُيهدى وأن
يتم تعميم كتابته التي لم تنفصل عن حياته ليكون أمام القادمني الجدد
ً
ً
مثاال /تمثاال يمنحهم ولو نقطة نور واحدة في هذا الوقت الترابي الذي
صرنا نقيم فيه .استطاع الديب أن يختم حياته وقد نجح في عدم فعل
ً
مستجديًا أو طالبًا منفعة شخصية أو متنازال
خطوة واحدة إلى الوراء
ّ
عن مبدأ أو منخرطًا في «شــلــة» تدفعه إلــى فعل ما ال يهوى أو ما ال
يؤمن بهّ .
قرر العيش في عزلة اختيارية بعيدًا عن «الحظيرة» الرسمية،
ً
وظهر إثر كل هذا «كأنه صنع تمثاال خالدًا للوحدة».
لكن تلك العزلة لم تتخذ لنفسها مسارًا مرضيًا شبيهًا بحالة االكتئاب
ُ
الشرسة التي أصابت مثقفني كثر بعد هزيمة يونيو  1967وضربتهم
في مقتل ،بل جاءت على نحو متسم باإلنجاز األدبي والصحافي الذي
قرن صاحبه بـ»عصير الكتب» الذي ما يزال واحدًا من أبرز املساحات
التي تخصصت في عرض جديد الكتب وتقديم أصحابها على نحو
رفيع وبنظرة تمنحهم خطوة إلــى األمــام .وقــد كــان يفعل كتابته تلك
بعيدًا عن تأثير معرفة ُمسبقة أو بدافع من منفعة يود وصولها.
هـكــذا يمكننا اكتشاف الطريقة الـتــي نجح عبرها كــاتــب «أطـفــال بال
دموع» من تحقيق نجاته من مرض االكتئاب ،حني استنجد بالكتابة
متخذًا إيــاهــا مساحة للفضفضة والـبــوح بالقدر الــذي منحه فرصة
للتخفيف مــن األثـقــال التي هجمت على قلبه حيث «كــان األلــم يقربه
من جوهر وج ــوده» .ويمكن ملس هــذه النقطة بمالحظة النبرة الذاتية
التي كانت تسيطر على لغته السردية بحيث ال يمكن فصلها عن باب
السيرة الذاتية ،مع ذلــك التطابق الكبير الــذي جمع بني الكتابة وحياة
الديب نفسها.
ولنا هنا اتخاذ عمله «أيام وردية» ( )2002نموذجًا يمكننا عبره وضع
أيدينا على جملة اإلشكاالت التي حاصرت حياة الديب وجعلت قلبه
مــوجــوعــا .ال نـقــدر ونـحــن نمضي فــي صفحاتها على وضــع فاصل
كبير بــن حـيــاة بطل العمل (أم ــن األلـفــي) وبــن كاتبه ال ــذي عمد في
إصدار «ست روايات قصيرة» التي كانت «أيام وردية» من بينها ،إلى
إلـحــاق شـهــادة فــي ختام الكتاب تكاد تطابق حياة األلـفــي نفسه من
إدانة لتحوالت الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها وكيف تحولت البالد
إلــى منافذ للجريمة والتهريب وظهور الجماعات اإلسالمية مدعومة
بالنفط واملال السعودي .لقد عاش عالء الديب هذا واقعًا حني ذهب في
غربة قصيرة إلى تلك «األرض الحرام» استمرت ستني يومًا وعاد .لكن
ّ
بقيت تجربة الرحلة في الغربة «كابوسًا إنسانيًا وفنيًا» ألنها «فتحت
لي مغاليق الظاهرة الرهيبة التي يعيشها ماليني املصريني الباحثني
عــن ال ــرزق وامل ــال ،متحملني أنــواعــا غريبة مــن املعاملة والتعامل مما
يصنع مالحم في العذاب والتصادم والكذب» .لقد سجل كل هذا في
روايته القصيرة تلك كأنه يبحث لنفسه عن نجاة من عواقب الغرق في
االكتئاب املميت ليرحل اليوم بقلب هادئ ومطمئن ،يكاد يطابق نهاية
بطل «أيــام ورديــة» الــذي «عــرف أخيرًا كيف يموت ،حوله دنيا واسعة،
خالية ،ليس إلى جواره أحد ،لم يكن حزينًا .يراقب األشياء وهي تنتهي،
ليس في ضوضاء ،لكن في سكينة».
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صورة
وخبر

افتتـح قبـل يوميـن فـي مينسـك معرض بعنـوان «ميكالنجلو :الخلـق» .المعرض تفاعلـي متعدد الوسـائط ،يضع الزائر في تجربة حسـية
ّ
مـع روائـع فـي الفـن التشـكيلي ،مـع زخرفـة سـقف كنيسـة «سيسـتينا» و«العشـاء األخيـر» .كذلـك ،سـيتعرف الـزوار إلـى أعمـال عمالقة
النهضـة اآلخريـن أمثـال ليونـاردو دافينشـي ،ورافاييللـو ،وجيوتو ،وبوتيتشـيلي ،وتيزيانـو (أ ف ب ،سـيرغي غابون)

هدى بركات في الـ  :ALBAعن الحرب والسلم الوهمي

أزمة اللجوء
تفتك بجوائز الصورة
احتلت أزمة اللجوء في العالم
عددًا من الصور الفائزة في
جائزة «وورلد برس فوتو»
التي أعلنت أول من أمس.
الجائزة األولى ،التي نالها
األسترالي وارن ريتشادرسن
عن صورته «أمل بحياة جديدة»
(الصورة) التي التقطها مساء
 28آب (أغسطس) املاضي عند
الحدود بني صربيا واملجر،
ً
تظهر طفال ينقله رجالن بني
األسالك الشائكة .وقد نالت
وكالة «فرانس برس» حصة
األسد مع فوز  4من مصوريها
(سمير الدومي وروبرت شميد
وبولند كيليتش وعبد دوماني)
بالجوائز األولى والثانية
والثالثة في فئة «أخبار
الساعة» لصور التقطوها
في سوريا ونيبال وتركيا،
والجائزة الثانية في فئة
«االخبار العامة» عن صورة في
السورية ،علمًا بأن لجنة
دوما
ّ
التحكيم تلقت حوالى  83ألف
صورة التقطها  5775مصورًا
من  128دولة.

الكوميكس العربي
معرضًا في «األميركية»
ّ
تنظم مجموعة مكتبات الجامعة
االميركية في بيروت ،بالشراكة
ّ
ّ
الصواف»
مع مبادرة «معتز ورادا
الشهر املقبل ،معرض «الشرائط
ّ
املصورة العربية في املنهاج
الدراسي» .املعرض الذي يستمر
ثالثة أيام في قاعة «وست هول»،
يهدف الى تعزيز فن الكاريكاتور
والكوميكس ،والتشجيع على
إنتاجها وتدرسيها .أما مبادرة
ّ
ّ
الصواف» فهي هيئة
«معتز ورادا
أكاديمية ،بدأت أعمالها منذ
عامني تقريبًا ،وأقامت شراكة مع
مكتبة «الجامعة األميركية في
بيروت» تهدف إلى جمع وأرشفة
أكبر عدد من هذه الفنون وتعزيز
مختلف البحوث فيها .وهي
ّ
تنظم مع «جائزة محمود كحيل»
للكاريكاتور السياسي التي أعلن
عن الفائزين بها الشهر املاضي.
معرض «الشرائط ّ
املصورة العربية
في املنهاج الدراسي» :من  7الى 10
آذار (مارس) ـ قاعة «ويست هول»
«الجامعة األميركية في بيروت» (شارع
بليس)  -لالستعالم01/350000 :

موعد جديد ضمن سلسلة محاضرات «الحرب وراءكم»،
تضربه لنا «جامعة األلبا» مع هدى بركات (الصورة) .مع
ٌ
طفرات وعثرات» ،افتتح أحمد
«ثقافة السالم في لبنان:
بيضون ،قبل أشهر ،هذه املحاضرات التي تستضيف في كل
مرة كاتبًا .على مدى أشهر ،يسائل الكتاب املشاركون ديمومة
السالم بعد الحرب التي تتطابق مع حالة لبنان الذي لم

يتوصل إلى صيغة سلمية ثابتة بعد الحرب األهلية .ضمن
هذا السياق ،يأتي عنوان محاضرة الكاتبة والروائية اللبنانية
«في ما أضعناه ونحن نبحث عن كالم السلم» عند السابعة
من مساء الجمعة  4آذار (مارس) في «األلبا» (بيروت) .تقارب
الحرب ،بعدما
بركات عبثية البحث عن السلم في لبنان ما بعد
ّ
«ضاعت علينا فرصة تعريف حربنا بأنها كذلك وبأنها أهلية.

كلمات
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بروست ...للجميع
مارسيل بروست ( 1871ـ ـ  )1922كاتب عصي وصعب .روايته الضخمة «البحث عن الزمن الضائع» ( 7أجزاء) التي نشرت بين  1913و ،1927هي تأمالت في األدب،
والذاكرة والزمن ،اشتهرت بسردها الطويل والمتعرج ،فوصفها سومرست موم بـ «أعظم عمل خيالي» ،فيما جعل غراهام غرين صاحبها «أعظم مؤلف
تحويل الرواية إلى كوميكس منذ عام
في القرن العشرين» .لذا ،لم يكن مستغربًا أن تعلو الصرخة في فرنسا عندما تجرأ فنان الكوميكس ستيفان هوي على
ّ
 .1998يومها ،خرجت صحيفة الـ «فيغارو» بعبارات «كارثي» ،و«تجديفي» ،و«فظيع» ،لتوصيف «فعلة» الفنان الفرنسي .إال أن ذلك لم يمنع من نفاد الطبعة
في غضون ثالثة أسابيع من طرحها في األسواق .وبينما وصل هوي حاليًا إلى الجزء الخامس من الرواية وينكب على تحويله إلى كوميكس ،صدرت أخيرًا
«غاليك بوكس» .أخذ األكاديمي في جامعة هارفرد أرنولد غولدهامر على عاتقه مهمة الترجمة،
النسخة االنكليزية من الجزء األول «جانب منازل سوان» عن ّ
معلقًا عند صدور العمل «بروست للجميع»!
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كلمات
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ّ ْ ُ
ّ
ّ
ّ
الحصة الـمصرية من السريالية :سرًا ينفض
ترجمة
وتقديم،
َ
رشيد و ْحتي

ٌّ
ٌّ ٌّ
ّ ْ ٌ
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
الحلمية ،الحديث تحت تأثير التنويم الـمغناطيسي،
ـمحكيات
اآللية ،التوليف ،ال
وحركية
إسالمية ،أهمل تاريخ األدب العربي
عربية -
ة
مركزي
عة
ألسباب أهمها نز
ّ ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
رجمة ً
الحديث ،كان ٌالفاعل ّفيه آخرنابتمظهراته األلعاب الـمبنية على الكتابة الجماعية.
عري
الش
اإلنتاج
من
ا
أساسي
ا
جزء
الت
ٌّ
ْ
ٌّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ّ
الهامشية :ال عقالنية إزاء العقل ،يسارية تروتسكية إزاء الناصرية ،تحرر ينظر له
ّ
ألقليات ّ
بعين ّالريبة لصدوره عن ذوات تنتمي ّ
ّ
ويهودي ٍة في ¶ ¶ ¶
[قبطي ٍة
ديني ٍة
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
ّ
ّ
طابعا كوسموبولوتيا ْ ،].وقع اختيارنا ،في هذه الـمنتخبات ،على األسماء الثالثة األهم تمثيال ً للسريالي ًة
ة
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مجن
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تها]
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ٍ
ّ
ّ
كل جديد آخر ،واجهت في ّ
أحاديةْ .زد على ذلك أن ّالس ّ
حصتها ال ّ
إزاء ثقافة ّ
الحركة أو تثاقفوا معها [قراءة عاشقة
صلب
كانوا في
ـمصرية:
ريالية ْ ،أكثر ّمن
ٍ
ٍ
ّ
ً
ً
ْ
ّ ٍ ّ
َ
ً
ٌّ
ْ
ْ
ّ
ّ
وصداقات فكرية]ِ .إجماالِ ،وفق مقولة شهيرة" :ساد سريالي في
بصداميتها حتى الوسط الثقافي الذي عايشته بشقيه الـمنفتح والمحافظ .وترجمة
ٍ
ً
ٌّ
ّ
ٌّ
ّالس ّ
ادية .هيـغـو سريالي عندما ال يكون ْبليدا .پو ْ سريالي في الـمغامرة .رامبو
ٌّ
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ّ ْ
مسافة ْ".
سان
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ا
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ممارسة
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ّ
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َ
ْ
نفس المنوال :إدمون
 ،]1924يسعنا القولْ ،على
[أندري بروتون ،بيان السريالية،
تتخذ
أن
ة
ـمي
ل
العا
ب
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رحم
من
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تارت
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لها ّالس ّ
ّ
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منصور ّ
مسرحية ْثديا تيريزياس مع تجنيسها باعتبارها "دراما ّ
ّ
سريالية"ّ .
الجنسي.
سريالية في هوسها
س
جوي
أندري
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ْ
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ّ
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كان مقربًا من
كتابة 1957 ،إلى مغادرة مصر ،بسبب أصوله
يلي" :سريالية ،اسم مؤنث .آلية نفسية
اليهودية ،نحو باريسٌ .
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شعر جابس أسلوبيا بالصن
يتميز
ريالية ،بشالالت صورها
جمالي أو
انشغال
ممارسة من ّطرف العقل ،خارج كل
مراقبة
ٍ
ٍ
ْ
ْ
السريالي ٍون كافة أشكال الكتابة التي سبروا بها أغوار الالوعي :الكتابة عبر شــذرات تحاول احتضان أشياء العالم .مثل صديقه موريس بالنشو ،يحييّ
ّ
استثمر
ٍ

ْ
ْ
جابس :الحبر يروي ظمأ األرض
 .Iإدمون ِ
أغنية ليقظة ورقاد أغنيتي
ٌ
ألغنيتي املستيقظة باكرًا جدًا ،فتاة
ّ
ٌ
ْ
سقطت من ّ
السماء ملرا ٍت عديد ٍة
صغيرة
وقد تماهت مع ّ
الصباح .ال تدري إلى أين
ّ
ٌ ّ
ّ
ْ
هي ذاهبة .النحلة تدهشها والزهور ًتتملك
ْ
خطاهاّ .
الريح ّ
تهب في يدها .منتزعة من
ّ
ّ
الش ْمس ،تتماهى ٌمع الليل ملرا ٍت عديد ٍة
ّ
ٌ
ٌ
فتاة صغيرة مكللة بالعصافيرّ .ثمة بقع
وكثير من ّ
ٌ
الصرخات
دم تقتفي آثارها
ٍ
في نظرتهاْ ،
من أجل أغنيتي ّالتي ْ
رقدت
ْ
ّ
متأخر[ .أغاني ْ
لوجبة الغول،
في وق ٍت
ٍ
]1945-1943
ّ
ٌ
ٌ
ْأغنية صغيرة للماء الشفاف
ْ ٌ
ّ
ْ
ْ
يقطف النجمة عمالق .له يدان محروقتان.
ْ
يصطاد ّالن ْجمة ٌ
قزم .يداه مثلجتان .يديران
ّ
ْ
ّ
الظهر لبعضهما البعض حتى الصباح؛
ْ
ّ
ألن أحدهما ُيشعل املاء عندما يطفئه
اآلخر[ .أغاني لوجبة الغول]1945-1943 ،
أغنية صغيرة لألغنية ّ
األبدية
ً
ْلم يعد القصر العتيق ماثال إال بفضل
ُ
ْ
يد املنشد الجوال .على الكمنجة ،تعزف
ْ
تخشي ،أيتها األميرة
أغنيتي األثيرة .ال
ٌ
السرية ،النهارّ .
ّ
تتربص بيقظتك وردة

ْ
أطبقي ْ
عي ْنيك .فالغول
شكل .بسرع ٍة،
من
ال يلتهم ٍ ْ
من كانوا مستغرقني في ّ
السبات.
[أغاني ْ
لوجبة الغول]1945-1943 ،

ّ
حمراء :إنها الش ْمس .وال أن نقول ،ما
دامت بعيدًا ،إنها تزهر في الحديقة.
[أغاني لوجبة الغول]1945-1943 ،

ٌ
ْ ٌ
ألسطورة ٍّ
صغيرة ْ
حب
أغنية
ّ
توقف الفارس الجميل عند ْ
الفسقية ّ
وعب
ّ
ْ
فاه األميرة املغمورة .أيتها الجنيات
ِمن ِ
ْ
ْ
ْ
ّ
الطيبات اهرعن! لم يعد للحجر ً الـمغدور
محبوبةْ ،
نفس .ال ماء لكي تكون ْ
ٌ
ولكن ّثمة
ْ ٌ ُ ّ
ٌ
ْ
فراش مخرمش وخفان ،من فوقه[ .أغاني
ْ
لوجبة الغول]1945-1943 ،
ْ ٌ
نية لصديقة ّ
شقي ٍة
أغ
ٍ
هذا ّ
الصباح ،استيقظت العصافير
ًّ
ّ
الشجرة .أطلق ٌ
شبح كان مارا
قبل
ّ
ّ
ّ
ْ
صفيرًا .سمعته الشجرة وتمطت .حطت
ّ
العصافير ،بعد ذاك ،فوق كل فكر ٍة،
ّ
ّ
ّ ّ
كما تحط الن ّحلة الشرهة فوق النهارٌ .
العصافير ،الشبح واملاء الثقيل؛ فسمكة
ُ
ُس ْ
حبت عن طريق القرعة.
ّ
ّ
ً
كنا عشرة تحت الشجرة نقشر اللوز.
كان املوتى مبثوثني في الطريقّ .
مشمرة
ْ
ّ
بتواطؤ ،كانت ثمة
ـمرفقي،
األكمام حتى ال
ٍ
ٌ
امرأة تدفن
ّ
الحب.

[أغاني ْ
لوجبة الغول]1945-1943 ،

ْ
ْ ٌ ْ
أغنية لخيبة البحر ٌ
عندماً تغادر سمكة مسقط رأسها،
ّ
مقتاتة للنجوم؛ عندما يبحث سرطان
مفتونًا
البحر وجهه ،خارج ّالر ْمل،
ّ
ّ
بالغيمات؛ يحدث للبحر ْأن يتشقق وللريح
أن تنهك في سبيل معالجته .عندما ترغب

ٌ
سمكة في ّالرحيل ،عندما يرغب سرطان
ْ
البحر في أن ينوجد وعندما ترغب أغنيتي
ْأن تنشد[ ..أغاني لوجبة الغول-1943 ،
]1945

ٌ
ْ
الـمطبقين
أغنية لجفنيك
مشتهيًا ،يفرغ الغول ما حولهّ .
يخيم
ّ
بالليل على ما حوله .لم يعد لليل املستهل

ٌ
ٌ
ْ
أغنية صغيرة لفاتح نيسان ِمن خالل
نافذة
ْ
تضحك الفتيات عند النوافذ إلذالل املروج،
ّ
تدوير أركان األشجار ،فك زمامات الجبال.
ْ
ّ
تغني الفتيات عند النوافذ لوشم الليل،
ّ
ّ
ْ
رش البحر باملساحيق ،إلهاب النملة .تبكي
ّ
الفتيات عند النوافذ إلغراق املطر[ ..أغاني
ْ
لوجبة الغول]1945-1943 ،
القنديل
نح ٌل بصخب ْ
ْ
العودة
ُ ّ
حيث تستسلم كل زهر ٍة
الفجر ينفض سرًا
ّ
بتالت القناديل األخيرة [وسط الظالل،
.]1955
ّ
مسلة منبوشة
دون جدوى ،تدفنني ْ
اليدين في الليل
ّ
الوردي لجسدك.
ّ
ّ
أيتها الفتاة الصغيرة ،أيتها الفتاة
ّ
الصغيرةّ ،أية ْ
ّ
غيم ٍة ستعلمك هذا؟
ّ
ُ
ّ
ّالدم ال يغسل الدم[ .الذاكرة واليد-1974 ،
]1980

ٌ
ٌ
 .IIجورج حنين :حياة قابلة لإليواء
ٌ
إمكانات
ْ
بروتون]
[إلى أندري
ً
ّ
ُ
ُ
ْ
ول َم ال نلتقي فوق جسي ٍـر مد فجأة
ِ
ً
ْ ْ
عيني من
بني كارثتني امرأة ذات
ْ
خيول قد تحكي لنا عن اسمها
ض
ٍ
رك ْ ِ
ْ
ّ
ّ
األبهى في عبوره من هو ٍة مكسو ٍة
بقماشات سوداء؟
ٍّ
ً ْ
غروب هائلة ْمن
أوقات
م
ننظ
ولم ال
ٍ
ْ
وفرات ّ
ملونةٍ في مشهد األفق الـمقفر
ٍ
دومًا؟
ً
ّ
ننظم ْ
غروب هائلة
قات
أو
ولم ْال
ْ ٍ
ْ
راديوم قد
رات ذات ْفر ٍج من
من وف
ٍ
ٍ
ُ
ْ
ّ
تتحدث مع الـمناظر وتحرقها عند
ً
ّ
وضح
عناق وقد تبقى وحيدة في
كل
ٍ
ٍ
ّ
ْ
يبعث على الد
وار؟ ً
ّ
لة ما ال ْ
نخلص ْ
يحصى
جم
ولم ال
ْ
من الـمرايا ال ّ
ـمسمرة لرأس سرير
ْ
األرض؟
ً
ْ
الحياة قابلة لإليواء؟
ولم ال
نجعل ّ
ولم ال ْ
نهجر الشهوات الـمعتادة
واألقدار ّالتي ع ْي ْ
شت بما فيه
ِ

الكفاية؟
ّ
ولم ال ّ
نفرج جفون الطرق اللعينة
ً
لنختفي في الليلة األكثر عقادة
ّ
مستقبل بجسد
ونحن نذهب لكل
ٍ
ّ
قط ْ
عت ْإربًا ْإربًا
امرأ ٍة مجهولةٍ
ْ
ّ ْ
ف
بواسطة
حلم للشحذ دونما خو ٍ
من اليقظة؟ ٍ ْ
[خرقات الوجود]1938 ،

ّ
ْ
نتملك ّ
حس
يكون صعبًا أحيانًا أن
ّ
االتجاه..
ْ
ولو ًداخل بيوتنا يكون صعبًا
ّ
ّ
ْ
نتملك ّ
حس االتجاه .ترك
أحيان ٌا أن
ٌ
صديق عزيز جدًا نفسه هكذا يباغت
زيارات
بالـمرايا .نقرأ على بابه« :ال
ٍ
الربيع» .عذابه ٌ
قبل حلول ّ
أليم
لكونه ْ
يمقت األمور التي ال تكون في
ٌ
ْ
الحسبان .أشياء كثيرة تحدث في
ْ
ْ
مثل هذه الحالة .ما أن تطيل الـمكوث
ّ
شيء ،ما أن ْنتتبع
كائن أو
قرب
ٍ
ٍ
باألصابع ُم ْنحنى ْ
نه ٍد ،انسحاق
ّ
ٌ
ْ
انتقامات
ضحكةٍ  ،حتى تشير إليك

ّ
ّ
ّ
ٌ ّ ْ
غامضة .كل من يتنفس يتهم إذاك
نفسه.
ٌ
بالط.
بالحبل فوق
تقفز
طفلة
ٍ
ْ ْ
ّ
وعندما لم يطق هذه اللعبة ،صعد
ٌ
شخص ما وقطع الحبل .واصلت
ْ
البنت القفز .قالت« :أنا في منطقة
ٌ ْ
ّ
الال ّ
مرئي» كائن للمراقبة ٌعن ْقر ٍب.
ْ
ّربما — إن لزم — صديقة..
ْ
كيف لنا أن ال نبقى حالـمني عندما
ٌ
ننظر ألشباهنا مليًا؟ واحد يطلب

بم سيكتب ،آخر يتراجع أمام حركةٍ
ساعة اإلغالق نجد أنفسنا
بارعةٍ .
ّ
ّ
في نفس النقطة[ .الال متوائم.]1949 ،

فاتر
كاستراحةٍ في ٍ
بلد ٍ
ْ
ّ
ضوء السيارة ْ
الذي يقبض في بؤبؤه
ّ
إتجاه ٌالليل
ّ
متفتتة
ْ
ككمشة ْأي ٍد
ْ
مستقبل
بني ٌكائني بال
ٍ
صلبة
ْ
العالم
كبد ِء
ٌ
ْ
وجه مغلق
ًّ
مرة في الحياة
يرى ّ
ّ
ّ
عبر الضغط على الزناد [الال متوائم،
.]1949

الـمرأة ّ
الد ّ
اخلية
ٌ
جميلة
ً
ّ
ْ
كالصاعقة واقفة وسط ّ
السماء
النتقاء ٌشجرتها
مجهولة
ٌ
ُ
دانية ْ
بحيث تخيف
ٌ
مريحة رغم ذلك

ّ
الشرك
ٌ
ٌّ
شهواني
القدر فهد
ّ
واللحظة حيث ّ
يهم بنا
ّ
ْ
تتخذ — في املسخرة الليلية الهائلة
—
ّ
ْ
تهت ٍك ْ
لم
مس
م
طع
ٍ
ْ
فين ُ
بلج ضياء املكان

ّ ّ
ْ
الجو ّ
هري في األمور
لنتبي أن
ْ
ْ
هو أن نحفظ
ْ
ْ
األشياء التي لم نعد نرغب فيها.
األشد ْ
ّ
إع ً
تاما.]1977 ،
[العالمة
ٌ
ُ
مرتبطة..
شفاهنا
ٌ
كلمات بالغة
شفاهنا مرتبطة بقدر
ٍ
القدم
هاته الفضاءات
نحن على تخوم ِ
الفسيحة البيضاء
حيث يبقى اإلنسان على قيد الحياة
بعد الحياة.
ّ
ْ
وحيث يتخلص ماء العناقات من
تجاعيده
ً
ّ
األشد
ويحفر له بيتا [العالمة
ْ
إع ً
تاما.]1977 ،

ّ
الهبة
ّ ّ
ْ
لم يعد الواجب والتملك
ْ
يقرآن
ّ
البل ْور ال ْ
ـمجنون للمعابد
في
ْ
ْ
للحظةٍ فقط

كلمات
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بتالت القناديل
الفجر ِ
ْ
جابس ّ
الصمت والغياب بكلماته الملحاحة.
¶ جــورج ًحنين :القاهرة – 1914 ،باريس .1973 ،نشر في فبراير  ،1935في
ّ
طليعيا تغلب عليه نفحات ّالس ّ
ًّ
الالواقعية .نهاية
ريالية :بصدد
القاهرة بيانا
ّ
ّ
أكتوبر  ،1936يكتب أول خطاباته لـبروتون ،الذي ّيرد في  18أبريل" :الرفيق
خطابك من أول يناير إلى  18أبريل بال ٍّرد،
العزيز ،الحياة حتمًا ال تكفي .لقد ّتركت ّ
ّ
مع احتمال أن ّأعيد ّقراءته ألتأكد من أال شيء يهمني أكثر من القضايا التي
،1937
يثيرها .يبدو لي أن للشيطان جناحًا آخر هناّ ،واآلخر في مصر [ ."]...في
ّ
ينضم حنين للحركة ّالس ّ
ّ
ريالية التي أصبح ممثلها في مصر ،مع جماعة الفن
ّ ْ
ّ
والحرية [التي تأسست في  9يناير  .]1939بين الحربين ،سينشط ضمن الحركتين
ّ
ّ
ّالس ّ
ّ
يضطر —
التروتسكية .في ،1960
واالشتراكية الـمتماهيتين في
ريالية
ّ
طويل مع سرطان ّالرئة،
ـراع
الزدي ــاد الـمضايقات — ل
ٍ
ـمغادرة مصر .بعد صـ ٍ
بباريس ،تنفذ زوجته بوال ّ
وصيته بدفنه في القاهرة ،ال في مقابر الـمسلمين وال
ْ
ّ
ً
ة.
العلماني
لخياراته
ا
احترام
باط،
األق
في مقابر
ْ
ْ ْ
¶ جويس منصورّ :باودن بإنـك ْـلترا - 1928 ،باريسِ .1986 ،من وجوه الحركة
األساسية التي ّ
تجددت بها دماؤها بعد الحرب العال ّ
ّ
ّالس ّ
ـمية الثانية،
ة
ريالي
ُ
اصطلح عليه باسم ّالركب الثالث [بعد جيل ال ّ
ـمؤسسين وجيل ما
ضمن ما
ٌ
ّ
ْ
بين الحربين] .مع صدور ديوانها األول صرخات [أواخــر  ،]1953صار الكتاب

واإلسكندرية ،حديثًا ْ
حديث الصالونات ّ
ّ
بطعم الفضيحة
األدبية في القاهرة
ّ
حنين وكتب عنه تعليقًا بتاريخ يناير
والصدمة أحيانًا ّ.فورًا نال إعجاب ٍّجورج ً
استخفافها تجاه المعايير
إعداد أدبي ،متأكدة من
" :1954دون أي أدنى ّ ٍ
ْ
ّ
جميلة] ،أعطت جويس منصور
بطريقة
الشعرية [مــا يقال وفــن قوله
ٍّ
ٍ
للجسد
لحدوسها
امتدادًا ّ
صوتًا .نحن هنافي أجواء ّالكلمة اللحظية التي تعتبر ّ
ّ
ْ
عضو من الجسد لغته كتدفق الن ّسغ
حلول تمكننا من المتابعة .لكل
دون ّ ٍ
ٍ
ّ
ّ
دم" .أما السرياليون في باريس فقد اعتبروا جويس ،مذاك،
في الن ًبتة ،كبركة ٍ
ّ
ّ
مع روح السريالية،
الجذوة الشعرية ،وتماشيًا ْ
واحدة منهم .استمرارًا لنفس ّ ٌ
ْ
ْ
ْ
 ،1955والقى نفس االستحسان
ربيع
"
قات
"تمز
الثاني
ديوانها
جويس
أصدرت
ْ
ْ ْ
بالقاهرة وباريس .مع أزمة قناة ّالسويس
لدى ْأعضاء
الحركة في فرعيها ّ
ّ
مجموعة من األصدقاء،
تحذيرات تلقياها من
الثالثي ،وبعد
ٍ
ٍ
والـعـ ّـدوان ْ
تضطر جويس ،رفقة زوجها سمير منصور ،لـمغادرة مصر في سبتمبر .1956
خضم الحركة ّالس ّ
ّ
رياليةًّ ،ال أسلوبًا
ً ّ 1956
بين ّ ً
ًّ
و ،1966ستجدجويس نفسهافي ًّ
أيضًا انتسابًا تنظيميا ،نشاطًا جماعيا يوميا .بقيت
وجمالية ّ ً
شعرية فقط ،بل ّ
ّ
ْ
جويس وفية ،ضمن قالئل ،لخط أندري بروتونْ ،داخل ْالحركة السريالية ،حتى
ّ
النهاية .بل تكاد تكونْ ،
الفرنسي بنجمان پري ،أخلص األعضاء
صحبة الشاعر
ّ
الفكري بعد رحيله.
لبروتون حيًا ولـميراثه

ْ
ْ
 .IIIجويس منصور :رغباتنا أمس أحالمك غدًا
ْ
من ٌ
غرس في وجنتي
الـمسمار
ّ
ّ
السماوية ،القرون التي تنمو خلف
ّ
أذني ،جراحي النازفة التي تلتئم
أبدًا ،دمي الذي يصير ً
ماء الذي
ّ
ّ
يضمخ ،أطفالي الذين
يذوب الذي
أخنقهم وأنا أستجيب لرغباتهم؛
مني ّ
ْ
سي ْ
ّكل هذا يجعل ّ
وإلهكم.
دكم
ٌ
[صرخات]1953 ،
¶¶¶
ّ
ْ
أحب ْ
دعني ّ
أحبكّ .
طعم دمك الثخني.
ً
ْ
ْ
أحفظه طويال في فمي األدرد.
ْ
طرامه ْ
اض ُ
يحرق حلقومي .أحبّ
الر ْقراقيْ
أحب مداعبة ْإب ْ
طيك ّ
عرقكّ .
ّ
أحبكْ .
فرحاْ .
ً
دعني ّ
دعني أنشف
ْ
ْ
ْ
عينيك الـمطبقتي .دعني أخرقهما
وأمأل ْ
ـمدببْ ،
بلساني ال ّ
تجويفيهما
ْ ُ
ّ
ْ
بلعابي الظافر .دعني أعميك.
ٌ
[صرخات]1953 ،
¶¶¶
العمياء ْ
مكائد ْ
يديك ْ
فوق
ْ
ْ ّ
الحركات
نهدي املرتعشيْ ،
البطيئة للسانك املشلول في
ّ
املجي ْ
ّ
ّ
شتي للعواطف ،كل
أذني
ْ
فتنتي الغارقة في عينيك دونما
بؤبؤيهما ،املوت في بطنك وهو

يلتهم دماغي؛ ّكل هذا يجعل ّ
مني
ً
ً
آنسة غريبة.
ٌ
[صرخات]1953 ،
¶¶¶
ٌ
صغيرة ترفرف بأجنحتها
عصافير
ْ
ْ
ْ
عينيك
دود في
تحت إهابك املش ٌ
العميقتني ،مجنونة بالخوف الذي
ّ
ْ
السماء ْ
يزحزح ّ
غير مفكر ٍة إال في
طيراناتها فيما مضى كفرائس
ّ
لصياد طيور ْ
ّ
أحمق.
حيةٍ
ٍ
ٌ
[صرخات]1953 ،
¶ ¶ ّ¶ ّ
ْ
املخرمش.
تحب الن ْوم في فراشنا
ُ
ّ
عرقنا العتيق ال ُينفرك .إزاراتنا
ْ
ّ
ّ
منسيةٍ  ،صرخاتنا
الم
ّاملوسخة ّبأح ٍ
ّ
التي تضج بها الغرفة املعتمة؛ كل
يهيج جسدك الجائعْ .
هذا ّ
وجهك
ْ
ّ
القبيح يشرق أخيرًا ألن رغباتنا
ْأمس ْ
أح ُ
المك غدًا.
ٌ
[صرخات]1953 ،
¶¶¶
ّ
ْ
فمكم.
ْأدعوني لقضاء الل ْيل في
ْ
إحكوا لي ّ
ْ
فتوة األنهارْ .اعتصروا
ّ
ّ
ْ
لساني على عينكم الزجاجية.
ْ ْ
ْ
ساقكم ْ
كمرضعةٍ  .ولنغف
هبوني

ّ
يا أخ أخي ألن قبلنا تموت ْأسرع
ّ
من الل ْيل.
ّ
ٌ
[تمزقات]1955 ،
¶¶¶
ّ
ّ
ْ
شرحت للقط املخطط أسباب
الفصول وقواعد البوم ،خيانة
حب ْ
األصدقاءّ ،
األحدبني ،ووالدة
ْ
ّ
األخطبوطات ذات األذرع الخفاقة
ّ
ّالتي ّ
تحب
تدب في فراشي والتي ال
ّ
ّ
ْ
املداعبات .أصغى القط املخطط دون
ْ
ْ
جواب .وعندما انصرف ُت
ش وال
رم ٍ
ْ
ٍّ
ْ
كان ظهره املخطط يضحك.
ّ
[تمز ٌ
قات]1955 ،
¶¶¶
ّ
أنا الل ْيل .هذا الليل ذو الفضاء
ّ
ببالدة القمر الباردة .أنا
املجمد ّ
ّ
النقود ،النقود التي تأتي نقودًا
الرجلّ ،
دون ْأن تدري ملاذا .أنا ّ
الرجل
ْ
ّ
ْ
الذي يضغط على الزناد ويطلق
االنفعال كي يحيا أحسن.
ّ
[تمز ٌ
قات]1955 ،
¶¶¶
ّ
املجد ْ
ْ
ْ
ْ
فتي
الصامتتي،
بيديك
أحلم
ّ
على األمواج الخشنة املتقلبة
ْ
واملسيطرة على جسدي
األطوار

ْ
السنوات ُ
من وراء جليد ّ
الالم ْجدية
زخم جديدٌ
يتصاعد ٌ
ْ
ّ
بالقداس
من ْأعني ال ْـمحتفلني
ْ
خطر ومخالب
لحظة استشعار
ٍ
بهاء
تضاعف ٍ
ْ
عند سرير الغابة الفسيحة
ّ
حيث يضيع ثمن كل حركةٍ
¶¶¶
بشاعة الغد
ْ
تكفي ْ
ّ
األشد
لدعم الحلم [العالمة
ْ
إع ً
تاما.]1977 ،

ْ ُ
سمعت ناقوس الخطر..
ْ
سمعت ناقوس الخطر
وجهاً
ثم رأيت ْ
ّ
ّ
ْ
ْ
فغطيا بعضهما البعض كما في
ّ
الحب
كانت ساعة الحقيقة
ساعة انطبق ساقا ْ
الفرجار على
ْ
ّ
مصو ٍب نحو نف ِسه [العالمة
كائن
األشد ْ
ٍّ
ً
إعتاما.]1977 ،

إنصاف .أرتعش .أذبل وأنا
دون
ٍ
ّ
ْ
الجمبري .الهوائيات
أفكر في
ّ
ْ
املرة في ّ
الجوالة ّ
الربح التي تدعك
ّ
الراقدة ْ
ني ّ
َم ّ
لتبسطه فيما
السفن
ْ
بعد على القمم في األفق ،القمم
ّ
الخاملة املعفرة باألسماك حيث
ّ ّ
أسترخي في كل الليالي ممتلئة
ّ
ْ
كشاطئ
اليدين،
مكسوة
الفم،
ٍ
ّ
ْ
نم ممل ٍح بالقمر.
مسر
ٍ
[كواسر]1960 ،
¶¶¶
ّ
ّات ْ
بع ُت الطريق املوازي خلف ّ نسيج
ّ
العتمات الحريري الرقيق الشفاف.
ّ
ْ
بي ْأفخاذ ْأسالفي ْ
ترشق اللغة
ّ
ْ
ْ
ْ
ّ
العبرانية ،يبدأ الفن حيث تنتهي
ّ
غبة.
الر ْ
ْ
ّ
ّ
[الـمقطع األول من متوالية:
أحاليل ومومياءات]1969 ،
َ ٌ
*هذه ال ّ
ـمادة ُمجتزأة من كتاب
ًّ ْ
ْ
الكتروني بعنوان «سرا ينفض الفجر
ّ
ّ
العربية من
(الحصة
بتالت القناديل
ُ
ّ
السريالية)» ،وتنشر هنا في ملحق
باتفاق خاص مع منشورات
«كلمات»
«انتهاكات» ٍ ّ
الرقمية ّ
ومدونة جورج باتاي:

ُ
أكتب اآلن..
ألناس اختفوا
أكتب اآلن
ٍ
يصلني صدى
ْ
ضحكة امرأة ثملةٍ ذهب ّ
الصباح
ٍ
ْ
بسكرتها
ّ
حكة
الض
انطفأت
وعندما
َ
َ
أبرز ْ
در ُس الـموسيقى الكراهية
ْ
ُ
هادئ
رجل
تفى آخر
واق
ٍ
ٍ
َ
ّ
األشد
طريق الهاوية[ .العالمة
ْ
إع ً
تاما.]1977 ،
ّ
األشد ْإع ً
تاما
العالمة
ّ
على رابية النظرة األولى
ٌ
مسافر يستريح
رخام
من
كتف
ٍ
ٍ
قرب ّ ٌ
تدنو فالحة
وتقضي سنينًا
لبسط يد ال ْ
ْ
ـمجهول
ّ
ّ
ْ
ألنها ظنت أنها وجدت فيها
عالمة الـمغامرة الـمفتوحة

إنحسرت األرض
ْ
تاهت ّ
الرابية
ّ
ّ
ْ
ْ
ولم يعد يشكل زوج النظرة األخيرة
إال ْ
شبه جزير ٍة
ْ
نب[ .العالمة
عالقةٍ
بخطر شجر ِة زر ٍ
األشد ْ
ّ
إع ً
تاما.]1977 ،
بدون عنوان
ْ ٌ
دة ْ
بي ْ
نه ْ
دين
ور
ّ ٌ
قفاز في الغبار
ً
ْ ٌ
رأة ْ
تستجيب مداورة ل ْـمناداتها
إم
ْ
ها ْاسمها
من
واحد
ال
ة
عديد
ماء
بأس
ٍ
ٍ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
كي تقفز
ال ْ ينبغي أكثر من هذا
ّ
أختام ّ
الروح
يزحزح ّكل واحد ْ
وكي ْ
ْ
معطف جلده
ْ ٍ
ْ
ْ
ال ينبغي أكثر من هذا
يس ْ
كي ْ
ْ
تيقظ ا ّلـمسافر
ّ
غريب
ليكون أول ْتأثره في ٍ
بلد ْ ٍ
ْ
ً
سيولد منها
شبيها بسنبلةٍ
ْ
ْ
ْ
خبز الجحيم [نشرت بعد الوفاة،
.]1981

3

4

كلمات

السبت  20شباط  2016العدد 2818

نصوص

بين أورخان وأورهان باموق
علي بدر *

كــان إع ــان مـحــاضــرة أوره ــان باموق
الـفـخــم مـ ّ
ـزي ـنــا ب ـص ــورة كـبـيــرة ملونة
لــه ،موضوعة فــي إطــار معدني باهر.
الصورة معروفة تقريبًا ،إنها تلك التي
تظهره بنظارته ذات اإلط ــار املعدني
الـكـبـيــر وجــاكـيـتـتــه ال ـس ــوداء مــن دون
ك ــراف ــات ،التقطها لــه امل ـصــور التركي
امل ـش ـه ــور م ـ ــراد ت ــورمـ ـي ــج ،ون ـشــرت ـهــا
بعض الصحف الفرنسية الكبيرة مثل
اللوموند والليبراسيون والفيغارو،
وغـ ـي ــره ــا .ك ـ ــان ه ـ ــذا اإلعـ ـ ـ ــان بـلـغـتــه
املـعـبــرة ،وأسـلــوب تقديمه فــي حقيقة
األمر مغريًا وجذابًا ،بالنسبة لي على
األق ـ ــل ،أن ــا الـ ــذي الـتـقـيــت ب ــه أول مــرة
فــي عــام  2005فــي اسـطـنـبــول ،قبل أن
ُ
تطبق شهرته اآلفاق ،وتصبح أعماله
الروائية ذائعة الصيت .كما أني قرأت
جميع رواياته تقريبًا ،خالل السنوات
املاضية ،حتى قبل ترجمتها للعربية
في أحيان كثيرة ،وربطتني بالصدفة
ببعض مترجميه إلى اللغات األجنبية
صداقة حية .كان لقائي الثاني حدثًا
آخ ــر .ج ــاء فــي ي ــوم ربـيـعــي جميل في
مدينة ليون الفرنسية ،التي تقع إلى
ال ـج ـنــوب م ــن ب ــاري ــس ،وإلـ ــى الـشـمــال
مــن مارسيليا عاصمة املـتــوســط .في
مهرجان «األسيز دو رمون» ،واحد من
أكـبــر مهرجانات الــروايــة العاملية في
أوروب ــا ،بــل هــو أكبرها على اإلطــاق.
وكنت مدعوًا ذلك اليوم ،لقراءة مقاطع
من روايتي «بابا سارتر» التي كانت
ترجمتها قــد صــدرت تـوًا عــن دار «لو
سوي» الفرنسية .كان إعالن محاضرة
باموق هو أول إعالن أراه من برنامج
امل ـه ــرج ــان ،ويـحـمــل م ــارك ــة مـهـمــة في
الثقافة املعاصرة :حــوار حول الهوية
األوروبـ ـ ـي ـ ــة وال ـه ــوي ــة اإلس ــام ـي ــة فــي
تــركـيــا ،الـحــداثــة واالل ـت ــزام بالتقاليد،
اإلس ـ ـ ـ ـ ــام وامل ـ ـ ـعـ ـ ــاصـ ـ ــرة .إن ـ ـهـ ــا ب ـحــق
عـ ـن ــاوي ــن لـ ـج ــدل م ـح ـت ــدم فـ ــي ع ـمــوم
العالم ومن قبل نخب مثقفة متعددة،
ومختلفة األهـ ــواء .وك ــان بــامــوق ذلــك
الـ ـع ــام ن ـج ــم ه ـ ــذا املـ ـه ــرج ــان ال ـعــاملــي
بــا م ـن ــازع ،ذل ــك أن التقليد السنوي
للمهرجان يقتضي أن يقوم مهرجان
الرواية العاملية باستضافة شخصية
روائية من العالم ،بعيدًا عن جنسه أو
ثقافته أو لغته ،يطلق عليه لقب «نجم
املـهــرجــان» .فـمــرة مــن الـصــن ،وأخــرى
من السنغال ،ومــرة من اليابان .وهذا
ال ـع ــام ك ــان ب ــام ــوق ه ــو ال ـن ـجــم ،ال ــذي
استأثر بالدعاية كلها على ما يبدو،
وصادف في الوقت ذاته صدور روايته
«جــودت بك وأوالده» بالفرنسية ،عن
«دار غاليمار» ،وهي أول رواية كتبها
باموق.

مدينة البرجوازية الفرنسية
وصـ ـ ـل ـ ــت مـ ــدي ـ ـنـ ــة لـ ـ ـي ـ ــون ال ـف ــرن ـس ـي ــة
صباحًا ،قادمًا من معرض الكتاب في
جنيف .محطة القطار كانت مزدحمة.
م ـطــر ال ـص ـيــف غ ـســل األرصـ ـف ــة فهبت
نسائم منعشة .املــديـنــة الجميلة هي
عــاصـمــة مـقــاطـعــة ال ــرون أل ــب ،جنوب
ش ـ ــرق ف ــرنـ ـس ــا ،حـ ـي ــث ي ـل ـت ـق ــي ف ـيـهــا
نهرا الــرون والـســون .كما أنها مدينة
الـبــرجــوازيــة الليونية الـتــي اشتهرت
ب ـم ـعــامــل ن ـس ـيــج ال ـح ــري ــر والـ ــرايـ ــون.
لــم تـكــن مـحــدثـتــي بـعـيــدة عــن الــواقــع،
كانت سيدة في منتصف العمر تمسك
بـيــدهــا دف ـت ـرًا ص ـغ ـي ـرًا ،ح ــن قــالــت إن
أه ـم ـي ــة لـ ـي ــون ت ـك ـم ــن فـ ــي ت ــاري ـخ ـه ــا!
ك ــان ــت عــاص ـمــة ب ــاد ال ـغ ــال الـقــديـمــة!
ل ــم أس ـت ـغــرب ،فــالـفــرنـسـيــون مــولـعــون
بــالـتــاريــخ ال ـقــديــم .ش ـهــرة املــدي ـنــة في
اخـتــراع طريقة الـجــاكــار فــي النسيج،
ج ـع ـل ـهــا م ــدي ـن ــة امل ــوض ــة ف ــي مــابــس
ال ـن ـس ــاء .ون ـح ــن ن ـمــر ب ــال ـس ـي ــارة كنا
نشاهد على عجل مبنى أوبــرا ليون.
مـعـهــد ال ـض ــوء .مـتـحــف ال ـب ــوزار الــذي
يـحـتــل دي ــر الـبـنــدنـكــت ال ـق ــدي ــم .قصر
س ــان ب ـي ـيــر ،امل ـت ـحــف امل ـص ـغــر ملتحف
الـلــوفــر .وهنالك فــي الــوقــت ذات ــه أكثر
من ثالثني متحفًا منتشرًا في املدينة.

محاضرة باموق
ق ــاع ــة ال ـســوبــزي ـس ـتــانــس م ـط ـلــة عـلــى
نهر الـســون .أمــا املدينة القديمة فهي
ع ـل ــى ن ـه ــر آخ ـ ــر :ن ـه ــر الـ ـ ـ ــرون .ال ـقــاعــة
الرئيسية كــانــت قــد ام ـتــأت قـبــل بــدء
الـ ـح ــوار ب ـســاع ـتــن .ال ـب ـطــاقــات نـفــدت
ق ـبــل أش ـه ــر ،وه ـنــالــك ج ـم ـهــور أوس ــع
يراقب املحاضرة على شاشات كبيرة
فــي الـبــاحــة الـخــارجـيــة وه ــم يشربون
ال ـن ـب ـيــذ .ه ــذا امل ـه ــرج ــان ي ـق ــدم ص ــورة
ب ـ ــاه ـ ــرة ع ـ ــن ت ـ ـطـ ــور فـ ـص ــل الـ ـشـ ـه ــرة،
وفصل النجومية التي لحقت باألدب،
بالرواية على نحو خاص ،وإن متأخرة
ب ـعــض الـ ـش ــيء ع ــن ال ـف ـن ــون األخ ـ ــرى،
كــاملــوس ـي ـقــى وال ـس ـي ـن ـمــا وال ــري ــاض ــة،
فــأورهــان بــامــوق كــان نجمًا حقيقيًا،
ول ـكــل مــا للنجم مــن سـيـطــرة ون ـفــوذ،
ً
ف ـضــا عــن أن صـنــاعــة ال ـن ـجــوم مهنة
فرنسية بــامـتـيــاز ،وهــي حــرفــة متقنة
ولـهــا تــاريــخ بـعـيــد .ل ــذا ك ــان كــل شــيء
فــي غــايــة الـتــرتـيــب واالحـ ـت ــراف .دخــل
بــامــوق القاعة مــع سيدتني شهيرتني
فــي فــن ال ـحــوار فــي فــرنـســا ،عـلــى وقــع
ت ـص ـف ـي ــق لـ ــم ي ـن ـق ـط ــع مـ ــن ال ـج ـم ـه ــور
حـتــى بـعــد جـلــوســه! مــع ص ــور كبيرة
له ولكتبه ّ
تزين الخلفية ،وإعــان عن
فـيـلــم عـنــه بـعــد امل ـحــاضــرة ،والـسـمــاح
للمصورين بالتقاط الـصــور لــه وهو
جالس .بعد دقائق من الصمت ،تولت
السيدة األولــى تقديمه إلى الجمهور،
وه ـ ــو أم ـ ــر ت ـق ـل ـيــدي ف ــي امل ـح ــاض ــرات
الـثـقــافـيــة .أم ــا الـثــانـيــة فــأخــذت مهمة
طــرح األسئلة على املحاضر ،ومــع أن
األسئلة التي طرحتها كانت من النوع
الـ ـج ــاد ولـ ــم ت ـكــن م ــن ت ـلــك الـتـقـلـيــديــة
أب ـدًا ،إال أن املفاجأة هي أن باموق لم
يلتفت لها وال ألسئلتها ،فقد انشغل
بتلفونه الجوال! وواصل الضغط على
أرقــامــه ،وأخ ــذ يكتب بـعــض الــرســائــل
النصية ويبعثها .لقد بهتت السيدة
م ـصــدومــة ل ـت ـصــرفــه ،لـكـنـهــا ضحكت

مداراة إلحراجها .كان يطلب منها كل
مرة إعــادة السؤال ،وقد كرر ذلك أكثر
من مرة .مع ذلك كانت إجاباته بعض
األحيان بعيدة عن األسئلة املطروحة
بمسافات شاسعة ،وفي أحيان كثيرة
يـسـهــب فــي ش ــرح تـفــاصـيــل مـمـلــة عن
حياته الـخــاصــة ،ولـكــي يكمل املشهد
أخـ ـ ــرج ك ــام ـي ــرا دي ـج ـي ـت ــال م ــن جـيـبــه
وأخ ــذ يلتقط الـصــور للجمهور الــذي
كان يلتقط الصور له!
من ال يعرف باموق سيستغرب ذلك،
ولـكــن الــذيــن يـعــرفــونــه يـعـتـبــرون هــذا
األم ــر ج ــزءًا مــن شخصيته .شخصية
مـ ـحـ ـي ــرة ف ـ ــي أشـ ـ ـي ـ ــاء ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،م ـن ـهــا
ال ـف ــارق ال ـف ــادح ب ــن رص ــان ــة رواي ــات ــه
وموضوعاتها والعبث الطفولي الذي
نـ ــراه أم ــام ـن ــا .أم ــا ال ــوع ــد الـ ــذي قــدمــه
اإلع ـ ــان ع ــن م ـحــاضــرتــه ف ـفــي ال ــواقــع
لــم نــر مـنــه أي ش ــيء .فـكــانــت إجــابــات
ب ــام ــوق ت ـن ـصــب ع ـل ــى حـ ـي ــاة عــائـلـتــه
التركية بني زمنني زمن الحداثة وزمن
التقليد ،إذ يستعيد من ذاكرته بعض
ما ذكره في كتابه إسطنبول ،وبعض
ما كتبه في مقالته الشهيرة «حقيبة
والـ ـ ـ ــدي» ،وهـ ــو ال ـخ ـط ــاب ال ـ ــذي أل ـقــاه
فــي ستوكهولم عشية تسلمه جائزة
نوبل ،في عام .2006

أورخان الذي عرفته
تعرفت على باموق في عام  2005في
اسطنبول ،قبل حصوله على جائزة
نــوبــل ،ال ـجــائــزة ال ـتــي جعلته م ـقــروءًا
ب ــ 44لغة في العالم .وكان اسمه األول
يـ ــرن ف ــي ذاك ــرت ــي ع ـلــى أنـ ــه أورخـ ـ ــان،
االسم التركي التقليدي والذي خزنته
ذاك ــرتـ ـن ــا مـ ــن ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ ،مـ ــن ال ـت ـح ــام
اللغتني العربية والـتــركـيــة ،قبل زمن
األتاتوركية الــذي ذهب باللفظ بعيدًا
عن اآلثار العربية اإلسالمية .جمعتني
بــه صـحــافـيــة أمـيــركـيــة فــي مـنــزلــه في
اسـطـنـبــول .حينها ك ــان بــامــوق نجم

ال ـص ـحــافــة ول ـي ــس األدب .ف ـقــد صــرح
فــي الـعــام ذات ــه ملجلة ســويـســريــة ،هي
نــويــا تسايتش زويـ ــرخ« :ب ــأن مليون
أرمني وثالثني ألف كــردي قتلوا على
هــذه األرض لكن ال أحــد ســواي يجرؤ
عـلــى ق ــول ذل ــك» .عـلــى أث ــر ه ــذا الـكــام
تمت مالحقته قضائيًا من قبل بعض
ال ـق ــوم ـي ــن ،وت ـ ــم ت ـه ــدي ــده بــأســال ـيــب
م ـت ـعــددة بـمــا فـيـهــا الـتـهــديــد بــاملــوت.
وكنت رأيـتــه فــي تلك األي ــام العصيبة
التي أنتجت له حالتني متناقضتني:
اهتمامًا كبيرًا في الصحافة الغربية
ون ـك ــران ــا ب ــال ــدرج ــة ذات ـه ــا م ــن بعض
مواطنيه .والحق أقول إنه لم يترك لدي
انطباعًا مختلفًا ،حتى في اللقاء األول،
بالرغم من بساطته ولطفه كإنسان إال
أن هــذا الكاتب :طويل القامة ،بــدا لي
ومنذ اللقاء األول متلعثمًا في الكالم،
ومرتبكًا على الدوام .كان يتكلم اللغة
اإلن ـك ـل ـيــزيــة بـلـكـنــة أم ـيــرك ـيــة متكلفة!
صــوتــه ك ــان عــالـيــا .يـتـحــرك كـثـيـرًا وال
يـ ـك ــاد ي ـس ـت ـقــر ف ــي مـ ـك ــان .أص ــدق ــاؤه
معظمهم مــن األميركيني ومــن النادر
أن تـجــد تــركـيــا بينهم ،ذل ــك أن ــه عــاش
سنوات عــدة في أميركا حينما كانت
زوج ـت ــه األولـ ـ ــى أل ــن ت ــرخ ــون ت ــدرس
ت ــاري ــخ ال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي ف ــي جــامـعــة
كــولــومـبـيــا ،وم ــن أبـحــاثـهــا كـمــا صــرح
م ـ ــرة اهـ ـت ــدى إل ـ ــى رواي ـ ـتـ ــه ال ـش ـه ـيــرة
«اسمي أحمر» .ولم أكن قرأتها وقتها،
ول ـك ـنــي ق ـبــل ي ــوم ــن م ــن ل ـقــائــه ق ــرأت
رواية «ثلج» وقد صدرت حديثًا باللغة
اإلنـكـلـيــزيــة بـتــرجـمــة م ــوري ــن فــريـلــي،
وكنت اشتريتها من مكتبة من شارع
االستقالل ،وهــي الــروايــة التي تبحث
ف ــي م ــوض ــوع ب ــام ــوق األثـ ـي ــر :ال ـعــالــم
اإلسالمي بني التقليد والحداثة ،ومع
أن روايــة «اسمي أحمر» التي تتحدث
عـ ــن امل ــواجـ ـه ــة بـ ــن ال ـ ـشـ ــرق والـ ـغ ــرب
فــي ظــل اإلمـبــراطــوريــة العثمانية في
نهاية القرن السادس عشر ،هي التي
أط ـل ـق ـت ــه غ ــربـ ـي ــا ،وال س ـي ـمــا ب ـع ــد أن

كـتــب عـنـهــا ال ـنــاقــد املــارك ـســي الكبير
فــردريــك جيمسون ،إال أنــي لم أحبها،
ب ــل وج ــدت ـه ــا ك ـمــا ل ــو ك ــان ــت الـتـقـلـيــد
اإلس ـ ــام ـ ــي ل ـ ــرواي ـ ــة «اسـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــوردة»
ألمبرتو إيكو ،فيها الكثير من تقليد
الـصـنـعــة لـلــروائــي اإلي ـطــالــي ،وتقليد
عـ ــواملـ ــه ،وال ي ـخ ـفــي ب ــام ــوق إع ـجــابــه
بإيكو ،وإعجابه بهذه الرواية ُبالذات.
ومن املؤسف أن روايته «ثلج» أهملت،
وهي األهم من بني رواياته ،ملا لها من
ق ــدرة عـلــى تحليل مــوضــوعــات مهمة
وحالية في الشرق األوســط ،ورسمها
لعالم مدينة قارص في املثلث الذهبي:
اإلرهاب ،التعصب ،والفقر.

باموق المثقف باموق الملتزم
ك ــان بــامــوق مــا قـبــل «نــوبــل» مختلفًاـ
أع ـ ـمـ ــالـ ــه ال ـ ــروائ ـ ـي ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــذت ب ــري ـق ـه ــا
م ـ ــن م ـ ــواقـ ـ ـف ـ ــه اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة .ت ـط ــرق ــه
لـ ـلـ ـم ــوض ــوع ــات الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـي ـس ــر،
وبفجاجة أحيانًا ،يذكر بالدور الذي
على املثقف أن يضطلع به في العصر
ال ـحــديــث .إن ــه دور أســاســي دون شك
فـ ــي ص ـي ــاغ ــة الـ ـع ــال ــم الـ ـح ــدي ــث ،فـقــد
انتهى دور املثقفني كحراس للثقافات
الكهنوتية وابتدأ دور املثقف النقدي
مع الفكر الغربي الحديث ،فمهما كانت
االجـ ـتـ ـه ــادات س ـ ــواء أك ــان ــت أخــاق ـيــة
أم إيــديــولــوجـيــة فـهــي قــائـمــة مــن أجــل
تحطيم الثقافات السائدة واملوروثة،
إنـ ـه ــا ت ـط ـي ــح بــال ـس ـل ـطــة ال ـخ ــارج ـي ــة،
مـهـمــا كــانــت ه ــذه الـسـلـطــة ،وتــؤســس
ألرواح حــرة وعـقــول مغامرة .مــن هنا
كــان اهتمامي بباموق ،أورخــان الذي
عرفته ،وال ــذي انضم بقوة إلــى عصر
الـتـســاؤل فــي الـعــالــم اإلســامــي ،الــذي
دشنه محفوظ من دون شك ،وقد رسم
بصورة رائعة دور املثقف املتنور في
محاربة سلطة اإلكليروس على خلفية
درامية .إال أن باموق بعد نوبل ذهب
إلــى ميدان آخــر ،كــان الغرب يريده له،
أص ـب ــح م ـت ـصــدرًا م ـج ــات الـفـضــائــح،
في البداية بسبب عالقته مع الفنانة
األرم ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـت ــركـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـص ـغ ــره
بـثــاثــن عــامــا ،وبـعــدهــا بـعــاقـتــه مع
الـكــاتـبــة الـهـنــديــة كــاريــن ديـســاي ابنة
الـكــاتـبــة أنـيـتــا دي ـســاي ،الـتــي حصلت
ع ـلــى ج ــائ ــزة ال ـب ــوك ــر ف ــي عـ ــام ،2009
وق ــد الـتـقــط لـهــم صـحــافـيــو الفضائح
البرابازي الصور على البالج ،فكتبت
ال ـص ـح ــف ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي عـنــاوي ـنـهــا
س ــاخ ــرة« :ال ـعــاقــة ب ــن املـسـيــو نــوبــل
ومدام بوكر».
املعتقد السائد أن املثقفني ليسوا أكثر
حـكـمــة وال أكـثــر قـيـمــة  -كمصلحني -
مــن السحرة أو رجــال الــديــن القدامى،
وعـلــى معرفتي العميقة ،أن املثقفني
مثل غيرهم فــردانـيــون وانشقاقيون،
ولكنهم كمجموعة قــادرون على خلق
م ـنــاخ ع ــام ســائــد م ــن اآلراء واألف ـك ــار
التي تؤدي الى مسارات غير منطقية
وم ــدم ــرة .وك ــم صــدمـنــي ب ــول جونس
ً
حني كتب عن ماركس مثال في كتابه
«كــذبــة املثقفني» ،فقد بــن أن ماركس
لــم يكن مهتمًا بالبحث عــن الحقيقة،
وانـ ـم ــا ب ــاملـ ـن ــاداة ب ـه ــا ،ب ــل أن كـتــابــه
الــرئ ـي ـســي «رأس املـ ـ ــال» والـ ـ ــذي غـ ّـيــر
كتاب آخــر ،كان
البشرية أكثر مــن أي
ُ
عبارة عن سلسلة مقاالت أدمجت في
بعضها دون بنية حقيقية .مــاركــس
ً
ال ــذي طـبــع عـصـرًا كــامــا بشخصيته
وبـكـتـبــه ،ك ــان يـعـيــش م ــن أج ــل نفسه
ال مــن أجــل عـصــره ،مــاركــس الــذي كان
قــائــد الـعـمــال لــم تـطــأ أق ــدام ــه مصنعًا
أو مـنـجـمــا أو م ـكــانــا ف ـيــه عـ ـم ــال ،بل
ك ــان ي ــرى الـعـمــال علفًا ملــدافــع الـثــورة
وال أكثر .ماركس الــذي لم يؤمن بإله،
كان مؤمنًا بنفسه ،ماركس الحب كان
قلبه ممتلئًا مـ ــرارة ،مــاركــس العطف
كانت تقتله الـغـيــرة .أنــا مــن جهتي ال
أظن األمر ينطبق على أورخان ،ولكن
ربما ينطبق على أورهان الذي أفقدته
نوبل براءته.
* روائي عراقي
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ّ
مانفيستو النوم
سمير اليوسف
عبرته هاجعًا
الليل إن
ِ
ُ
خطواتك
تبعت
ِ
في غابة
ّ
ْ
حطابوها ُبكم.
¶¶¶
كتفي األيمن
غفوت
حيث
ِ
أمسى ذاكرة
تؤلم.
¶¶¶
سرير ضئيل
يمنحني فضاؤه َّ
ليليا
نشوة اجتياز
آالف األميال.
¶¶¶
في نومي
أصير خربة ّ
مشرعة
وحدك
لك
ِ
ِ
وللطيور.
¶¶¶
ليل أمس
ّ
ّ
املوسكوفي
بدد شعرك
َّ
ريا النوم
ليل أمس
خصلك

حص ولم ُت ّ
لم ُت َ
عد.
¶¶¶
أناملي الطويلة
يستعيرها قزم األحالم
ليعجن بها فطيرة
َّ
ُّ
تسر رغبات الليل.
¶¶¶
أيقظني املطر
فوجدت السرير
عاريًا ووحيدًا
على هضبة خضراء.
¶¶¶
في نومي
تلتهم املسافة نفسها
كذلك يا أسفًا
ُ
تلتهم ركبتي.
¶¶¶
هذا الليل
ّ
كأي آخر
سأحمل لك نثري
يا َ
آب الوحدة
كي ال تحضر.
¶¶¶
تحت أفق النوم
تحت غطائه
وحشتي هذه
كلبة
أسماك ِ
وطحالب ّ
ُ
سامة.

¶¶¶
يتقدم الوسن بسالسة
تتراخى عظامي
تصير من خشب
وعندما يشد ستار النوم
أجدني معلقًا بخيطان كثيرة
َ
دمية عرض.
¶¶¶
ْ
أجدك
أعرف أين
ِ
إذ ال ُ
أنام ألنهي املسألة.
¶¶¶
سأنام ،فقد حان الحصاد.
¶¶¶
في عالم النوم
ما زال
سرب الغاق الجائع
ّ
يئن بعيدًا
احتمالك
عن
ِ
َّ
املمدد.
¶¶¶
عند أول النوم
ُ
ألد نفسي يتيمًا
ينزلق جسدي مني
ينزلق هذا األب امليت فوق السرير
ُ
وأترك
أنا الجنني
فوق أكوام من الهلوسات
آتية من األعماق.

¶¶¶

في نومي
أهجر جسدي
هكذا أيضًا
يهجره من ُّ
ُ
يحبه
في نومي أصير خربة
أثرًا وبقايا.
¶¶¶
ال أحد في نومتي
فالكل نيام
َّ
ُ
الحلم هذه العتبة املردومة
يتخطى
َّ
َ
تحت األغطية والبطانيات
يجلس
يقف
يشعل سيجارة
ينبش
يبحث ويضع
يحركني كدمية
ينجز زيارته
َ
وهي زيارة ال شيء إلى ال أحد.
¶¶¶
في النوم
وقد سمقت
فوق مشاهد لطخة
أنزل ضفائرك  -الهاوية
درجة درجة
¶¶¶
سوف أحفر في قلبك

فــاألشـيــاء الجميلة الـتــي لــم تحصل
بعد
تستدعي أن أنتشلها
من نومها
¶¶¶
أهجع
فيما العالم يثب؛
يا متالزمة طوكيو اللعينة
حيث ال شيء ينتظر
يصير النوم
أرشيفًا
ال؟
¶¶¶
ال َّ
نص يوقظني من كلماتك القليلة
¶¶¶
سبرت أغوار النوم
َ
فوجدتها أدنى
من سحيق ملذاتك
إليزابيث
¶¶¶
ُ
َّ
حياتنا األسود
النوم صندوق
ِ
ُ َّ
يل
أمعاء الل ِ
َّ
وليمة الكوابيس املفضلة.
¶¶¶
ّ
النيام كما النوم
ابتعدوا جدًا
في هذا السرير.

ُّ
فليعانقني كل من عرف اسمي
قيس مصطفى *
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َ
ّ
ُ
ـدك ،كــأنــه
ُع ـ ــاش دون أن يـ ـح ــب ،بـ ـع ـ ِ
ٌ
عشب مــا ضائع في
املـجــرد ،أو كأنه
عشب آخر ،ونام ،حني عاد،
كثير من
ِ
ٍ
مــن مـشــوار فــي الـبــرد .وال كــأنــه غنى
يــومــا م ــا ،أغ ـن ـيــات قــدي ـمــة ،وال كــأنــه
بـ ًّـجــل أنــاشـيــد .وع ــاش دون أن ُي ّ
حب
ألن ــه دوم ــا شــديــد اإلغ ـ ــراق ،ومـضـ ّـيــع
أوردة ،ومــا شابه ،وخطى تقود إلى
ضالالت شتى .وما مات إلى اللحظة
إال ألن ــه مــزي ـدًا ع ــاش دون أن ُيـحــب،
وألن ــه شــديــد اإلط ــال ــة فــي ال ـتــذكــر .ال
زاده من ذاك الذي يشفي نهم الجائع،
وال م ــاؤه ال ــداف ــئ ي ــروي مــن القحط،
وأحيانًا ،وليس كثيرًا ،ينتابه البعد،
حنني إلى مخاوف .من
والسقوط في
ٍ
ضلعه امل ـقــوس يـشـ ّـد وتـ ـرًا ويـصــوب
إل ــى دري ـئ ــةٍ مــا فــي ال ـ ــرؤى ،والـقـلــوب
التي في حياداتها.
سالمًا ،ونــارًا ،ومـ ً
ـاء عليه حني يفيق
من إغفاءة وال يعرف إلى أين يمضي،
وحـ ــن ف ــي ج ــوف ــه ت ـعــب م ــن الـ ُّـس ـكــر،
وف ـ ــي رأسـ ـ ــه رغـ ـب ــة أن يـ ـش ــرب ب ـح ـرًا
وامتداداته.
ُ
ـدك ،كــأنــه
ُعـ ــاش دون أن يـ ـح ــب ،ب ـ ـعـ ـ ِ
امل َّ
حدد ،أو كأنه سكة قطار وال تنتهي
احتكاكاتها حني تعبر قـطــارات تقل
م ــن ال يــده ـش ـهــم ق ـ ـطـ ــارات شـمــالـيــة
األقاصي أقاصي لغيرهم.
تجعل
ُ
دونك ،وقصائده،
ُكانت حياته غفال،
ِ
ّ
ً
غـفــا ،دون ـ ِـك ،وكــل أنـشــودة أنشدها،
ً
عن أنهار كان يريدك معها ،صاعدة
م ــن أرض لــأســاطـيــر إل ــى أرض بال
ُ ّ
حـكــايــات تـقــل الــدهـشــة وآالم القلوب
إلى مقابر فوضوية ،وأخرى ،شديدة
التنسيق
بعدك ،باعتيادية،
عاش دون أن ُيحب،
ِ
ومات في عيشته املديدة ألنه أحبك.
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الـ ـ ـه ـ ــواء ي ـع ـب ــث ب ــال ـن ـخ ـل ــة ،وه ـ ـ ــذا ال
ينبغي أن يحصل؛ كل نخلة صحراء،
وفي الصحراء ،الريح فكرة ،والفكرة
ال تهز شيئًا.
هـنــاك جسر والجسر يهتز ،وهــذا ال
ينبغي أن يـكــون ،فكل جسر جفاف،

وع ـلــى ك ــل ج ـســر ،الـبـلــل اس ـت ـحــاالت،
وال ـغ ــرق أق ـصــى امل ـم ـكــن ،أم ــا الـعـبــور
فرجحان؛ فالجسر جسر.
ال ـ ـهـ ــواء ي ـع ـبــث ب ــال ـج ـس ــر ،وال ـن ـخ ـلــة
تجتاز الجسر الذي يتأرجح.
الضفة األخ ــرى ليست بعيدة .هناك
مـ ــن ي ـن ـت ـظــر وروحـ ـ ـ ــه ص ـل ـب ــة ك ـن ــواة
تمرة .ال شيء أكثر ُعريًا من نواة بال
مداراتها :ال بد أن يسيطر الغيم على
األعالي
ام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرأة ت ـ ـج ـ ـلـ ــس ّ فـ ـ ـ ــي األرج ـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ــة.
االنـ ـ ــدفـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ــنـ ــواس ـ ـيـ ــة ت ـخ ـل ـخــل
الفستان الغريب
مــا ال ــذي يـجـمــع الـنـخــل بــالـبـحــر عــدا
أنهم يقومون بالتزيني!
ّ
ك ــل م ـش ـهــد ي ـت ــدل ــى م ــن ح ـلــم مـ ــا .كل
مشهد ينبغي وضعه موضعه ،ولقد
خرجت من بالد كلها كوابيس.
الـ ـ ــرفـ ـ ــاق ال ـ ـقـ ــدامـ ــى يـ ـتـ ـط ــاي ــرون فــي
عاصفة األمكنةّ .
أمد لهم ما يتشبثون
فيتشظون...
أين ينام طائر الصحراء؟!
ال ـه ـل ـي ـكــوب ـتــر ت ـع ـبــر ه ــاه ـن ــا ب ـس ــام،
وال ـح ـق ـيــر ال ـ ــذي أط ـب ــق الـ ـب ــاب بـقــوة
جـ ـعـ ـلـ ـن ــي آخـ ـ ـ ــذ وض ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـخ ــائ ــف
م ـن ـب ـط ـحــا ،وأسـ ـ ـ ـ ّـدد ض ـح ـكــة ص ـف ــراء
ودموعًا ال مرئية إلى دريئة املستقبل.
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رأيتهم ّ
يجدفون واملاء مراياهم .ومن
رحل هاربني في
بعيد ظننتهم ذوي
ٍ
الـظـلـمــات .وسـمـعــت صفير الفرحني
بالوصول إلى ضفاف قلوبهم ،وكأن
ط ـ ـيـ ــورًا م ـج ــان ــن ج ـل ـس ــوا فـ ــي س ــدة
العقل
وأنـ ــا م ــا أغ ـل ـقــت ب ــاب ــا ،وال تــوان ـيـ ُـت،
وقلت :أسقيهم ً
ماء
ً
ك ـل ـهــم ه ـب ـطــوا رمـ ـ ــاال كــأن ـهــا سـتــائــر
فرشت ليتكئ قمر سكران ،وما قالوا
شيئًا ،وال استسقوني
ِس ــراع ــا ات ـخ ــذوا أم ــاك ــن تـحــت نــوافــذ
تـ ـنـ ـبـ ـع ــث مـ ـنـ ـه ــا أض ـ ـ ـ ـ ــواء مـ ـتـ ـف ــاوت ــة
البياض ّ
حد الصفرة التي هي صداع
القارئ.
ّ
ك ـل ـهــم ع ــزف ــوا ف ــأط ــل ــت عـلـيـهــم نـســاء
مضوا بهن إلى مراكبهم
وأنا صرخت دون أن أسمع إالي:
يـ ــا عـ ـ ـ ــازف ال ـ ـنـ ــاي ال ت ـج ـل ــس تـحــت
شرفتها!!

وم ــن يــومـهــا لـســت إال س ــروة تنتظر
ّ
حطابًا.
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برد الصباحُّ ،
تأمل الجهاز العصبي
للشجرة الخريفية املاثلة
وهناك بعيدًا
عصافير الثلج القديم
وكأن نارًا اتقدت من تلقاء نفسها
أو
انبثاق حرارة الشرق الفجائية
لشواء املزاج واألخيلة
ل ـ ـيـ ــس ب ـ ـ ـم ـ ـ ـقـ ـ ــدوري أن أكـ ـ ـ ـ ـ ــون ن ـ ـ ـ ّـدًا
للعصافير وال للبرعم املنبثق
مر ٌ
َّ
وقت طويل ولم أصافح أحدًا
ال ـ ـيـ ــدان ال ــو ُح ـي ــدت ــان ال ـل ـت ــان عـبـثـتــا
بأصابعي لش ّ
رطية
بصمات ...بصمات ...بصمات
أتذكر ّ
يدي املتسختني بالحبر
وال يهم ،فالقلب نظيف!
املالئكة ال تمانع أن تحط على كتف
الرجل ذي القميص غير
املكوي ُ
ّ
متعرقة ،وشـ ّـح
بال قلب ،كباذنجانة
في التهاويم
ب ــرد ال ـص ـبــاح ،وع ـي ـنــان مـسـكــونـتــان
بالطيور
ومغرورقتان باألشجار

فليعانقني كل من عرف اسمي.
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َ
ْ
وليست قطاف
ـاالت ،ال أكـثـ َـر،
النـشـغـ ٍ
وزيتون وما شابهَ
عنب
ٍ
ٍ
وإن ـ ـمـ ــا م ـص ــائ ــر َوأرواح وع ـ ـبـ ــارات
ّ
ورؤية أضيق..
ّ
ضيقة َ
وما ائتلف ،وأجناد وجنود مجند ٍة
ّ
وأن االن ـش ـغـ َ
ٌ
كثير
ـاالت،
ـاالت،
الن ـش ـغـ ٍ
َ
من قهو ِة العتمةِ  ،وما ّشاكل
وأحـيــانــا ،ال ينبغي الشكر ،وأحيانًا
َ
ُ
أريد أن أفعل
ٌ
َّ
مشتعل ،والطائراتُ
َ
الجنوب هنا
لكن
ّ
املروحية تأتي مع الليل
وموسيقاك ،ليست من َ
تلك التي يقال
ِ
لها :شكرًا،
انهماكات،
فبعدها
ً
ّ
ً
وأن ظالال منفلتة من ِعقالها تسوقها
َ
َ
جدران
صفراء إلى
أضواء
ٍ
ّ
َ
مكسوة بغبار من مصادر شتى
ُ
وموسيقاك
الوحدة
ِ
وشكرًا...
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وم ــا ال ـص ـب ــاح ،أن ت ـشــرق ال ـش ـمــس؟!
ك ــا .وم ــا ال ـص ـبــاح ،أن ت ـفــرك عينيك
بأصابع بالكاد تتحرك؟! كــا .كانوا

طـ ــوال ال ـل ـيــل ي ـل ـقــون ق ـنــابــل مضيئة
ف ــي ال ـس ـم ــاء ،وك ــان ــت ت ـشــرق األنـ ــوار
الحربية من جهة التالل العالية ،وأنا
ّ
عيني دائـمــا حــن ال أص ــدق ما
أف ــرك
أرى ،وحــن أن ــزل مــن امـتـطــاء دراجــة
نـ ّ
ـاريــة .فما الصباح إذًا .إن الصباح
كأن تقول :لليل
هو عالمات الصباح.
دأب ،وملا بعد الظهيرة ُك ْن ٌه .أو أن ّ
ٌ
تعب
َ
أوكسجينًا زائدًا عن حاجتك للنفس
الـ ــواحـ ــد ،ف ـت ـق ــول :ل ـل ـغ ــروب س ـي ـمــاء.
م ـخ ـطــئ إن قـ ـل ــت :إن الـ ـظ ــل ام ـت ـنــاع
الشمس عن الوصول .أو إن الخسوف
ه ــو تـ ـم ــوض ـ ٌـع .ف ـم ــا ه ـم ــا إذًا؟! هـمــا
أشـيــاء بــذاتـهــا .الـظــل هــو الـظــل يأكل
ثالث وجبات في النهار .والخسوف
موسمي كالفاكهةّ .
ّ
ثم ماذا؟! ال طائل
م ــن ال ـج ـل ــوس ،وأنـ ــت ت ـع ـلــم ،أن ــك من
سنتني مــا زلــت جالسًا ،على بطنك،
مثل حشرة كافكا .والعمل؟! ال شيء.
فكر بألحان يغنيها موسيقي بارع
ع ـلــى ال ـي ــرغ ــول ،وأن ـ ــك ت ـش ــوي أرن ـبــا
ـار ه ــي نـ ـ ـ ٌـار أ ّن ــت
اصـ ـط ــدت ــه ،ع ـل ــى نـ ـ ـ ٍ
أشعلتها ،وأنك تشرب خمرًا مصنعًا،
وتنتظر ُحبًا ُّ
يهب من إحدى الجهات.
كــل ه ــذا .ن ـعــم .خــذ األش ـي ــاء كـمــا هي
ْ
و«اقتصد في السرد».
* شاعر فلسطيني
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فلسفة

متعال
الحب في مرآة الفالسفة ...روح إيروسية وازدراء
ٍ
اختارت أود النسوالن وماري لومونييه نماذج لحاالت عشقية مضطربة
في «الفالسفة والحب :الحب من سقراط إلى سيمون دي بوفوار» («دار
التنوير» ـ ترجمة :دينا مندور) .في كتابهما المشترك ،تطرح الباحثتان
الفرنسيتان موضوع الحب في أبعاده المتعالية والجسدية كما عرفه
ولوكريس ،وجان جاك روسو ،وآرثر شوبنهاور،
الفالسفة مثل أفالطونً ،
وكيركيغارد ،ونيتشه ،وصوال إلى جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار
ريتا فرج

اعترف
مونتاني
بغزواته
الجنسية
مادحًا
ُ
المتع
األرضية

وص ـ ــف ال ـف ـي ـل ـس ــوف ال ـف ــرن ـس ــي آالن
ب ــادي ــو ( )1937الـ ـح ــب ب ــأن ــه «ن ـت ــاج
ال ـح ـق ـي ـقــة» وخـ ـب ــرة تــرت ـكــز إلـ ــى فعل
اث ـ ـنـ ــن واس ـ ـت ـ ـهـ ــال ي ـت ـح ـق ــق ب ـل ـق ــاء
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،وم ــرحـ ـل ــة ف ــارق ــة تـمـيــز
ال ـن ـشــاط االس ـت ـن ـمــائــي ال ـخ ــال ــص .لم
ي ـن ـظ ــر ال ـف ــاس ـف ــة إل ـ ــى الـ ـح ــب ب ـفــرح
روحـ ـ ــي ج ـ ـسـ ــدي ،بـ ــل ت ـع ــام ـل ــوا مـعــه
ب ـ ـت ـ ـح ـ ـفـ ــظ ش ـ ــدي ـ ــد ي ـ ـش ـ ـبـ ــه ص ـ ــرام ـ ــة
ُأفكارهم الفلسفية الباحثة في عالم
امل ـثــل والـحـكـمــة .قـلــة مـنـهــم ابتهجت
ب ــالـ ـعـ ـش ــق ك ـ ـطـ ــريـ ــق لـ ـفـ ـه ــم الـ ـحـ ـي ــاة
وسـبـيــل ل ـخــرق عــدمـيــة ال ــوج ــود .في
«الفالسفة والحب :الحب من سقراط
إلــى سيمون دو بــوفــوار» الــذي صدر
بالفرنسية عــام ( 2008انـتـقــل أخـيـرًا
إل ـ ــى ال ـع ــرب ـي ــة ع ــن «دار ال ـت ـن ــوي ــر» ـ ـ
ت ــرج ـم ــة :دي ـن ــا م ـ ـنـ ــدور) ،ت ـط ــرح أود
النـ ـ ـس ـ ــوالن وم ـ ـ ـ ــاري ل ــوم ــون ـي ـي ــه فــي
ع ـم ـل ـه ـمــا املـ ـشـ ـت ــرك مـ ــوضـ ــوع ال ـحــب
فــي أبـعــاده املتعالية والجسدية كما
عرفه الفالسفة :أفالطون ،ولوكريس،
ومـ ــون ـ ـتـ ــانـ ــي ،وجـ ـ ـ ــان ج ـ ـ ــاك روس ـ ـ ــو،
وإيـمــانــويــل كــانــط ،آرث ــر شوبنهاور،
سورين كيركيغارد ،فريدريك نيتشه،
والـ ـثـ ـن ــائ ــي مـ ــارتـ ــن ه ــاي ــدغ ــر وح ـنــة
أرن ــدت ،وجــان بــول ســارتــر وسيمون
دو بـ ـ ــوفـ ـ ــوار .اخـ ـ ـت ـ ــارت ال ـب ــاح ـث ـت ــان
الفرنسيتان نـمــاذج لـحــاالت عشقية
م ـض ـط ــرب ــة ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء ال ـف ـي ـل ـســوف
ال ــدن ـم ــارك ــي ك ـيــرك ـي ـغــارد ال ـت ــائ ــه في
«ال ـحــب املـطـلــق» ال ــذي ق ــال عـنــه جــاك
الك ـ ـ ــان «إن ـ ـ ــه امل ـت ـس ــائ ــل األك ـ ـثـ ــر ح ــدة
ح ــول الـنـفــس الـبـشــريــة قـبــل فــرويــد».
لــم يهتم الـفــاسـفــة بــالـحــب ،تحدثوا
ع ـنــه ب ـ ــازدراء ذك ـ ــوري وه ــاج ـم ــوا كل
من يرفض تحليلهم ،ألنه بدا مقاومًا
لكل أشكال العقلنة .احتفى أفالطون
في «املأدبة» األبدية بـ ـ «إيروس» (إله
الليونة والشهوة) بأسلوب غرائبي
يبرهن على املعنى األقصى للكشف.

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه واج ــه «الــرغـبــة
امل ـش ــؤوم ــة» لـلـشــاعــر ل ــوك ــري ــس ،فقد
رأى في الحب هدفًا للسعادة ،وليس
نزوة شهوانية عابرة ،وهذا ال يعني
احتقار البعد الجسدي وإنما مرحلة
أولــى الرتـقــاء النفس ،فحب األجساد
ال يؤدي سوى إلى بديل للخلود .دعا
الشاعر اإليطالي لوكريس إلى إدمان
ال ـعــاقــات الـجـنـسـيــة املـفـتــوحــة هــربــا
مــن خطر العاطفة املستمرة .تناوله
في كتابه «عن طبيعة األشياء» الذي
يعد بمثابة قصيدة فلسفية طويلة
حول التطور املستمر للكون ،واضعًا
صورة مرعبة للتوله الغرامي ،ناظرًا
إلى الحب كنهم غير محدود تسيطر
عـلـيــه حــالــة م ــن ال ـس ــوداوي ــة الــداعـيــة
إلــى التحرر الجنسي ،ناصحًا إيانا
ب ـ ـ «م ـح ــو ال ـ ـجـ ــراح ال ـق ــدي ـم ــة ب ـن ــدوب
ج ــدي ــدة» وأال نـ ـت ــردد ف ــي اس ـت ـخــدام
«الـحــب الجديد لطرد متعة قديمة».
حقق مونتاني فــي الفصل الخامس
من كتابه «املقاالت» رغبته في الوصف
الـ ــذاتـ ــي ل ـف ـل ـس ـفــة امل ـت ـع ــة «ب ــاك ـت ـم ــال
وع ـ ـ ــري ت ـ ـ ّ
ـام ـ ــن» ،م ـع ُـت ــرف ــا ب ـغ ــزوات ــه
ال ـج ـن ـس ـيــة مـ ــادحـ ــا امل ـ ـتـ ــع األرض ـ ـيـ ــة.
تالحظ الكاتبتان أن مديحه للمباهج
ت ــزام ــن م ــع إع ـ ــادة تــأهـيـلــه الـجـســدي
بعد السقطة التي لحقت به من أعلى
صـ ـح ــوة ج ـ ـ ـ ــواده ،ف ـك ـس ــر امل ـح ــرم ــات
ال ـتــي فــرضـتـهــا األخــاق ـيــات الدينية
املسيحية التي دشنت عصرًا جديدًا
م ــن الـكـبــت الـجـنـســي .ه ــذا اإلخ ـصــاء
املسيحي قال فيه نيتشه« :املسيحية
سقت الـ ّـســم إلي ــروس :ولكنه لــم يمت
بــه ،بــل تحول إلــى فــاســق» .مونتاني
أستاذ اإليروتيكية تحدث عن الحب
بـلـغــة واض ـح ــة دون تــرم ـيــز أو «لـغــة
مهذبة»« :من يسألني عن الجزء األول
من ممارسة الحب ،سأجيبه :أن تأخذ
وق ـتــك .وه ــو ال ـجــزء الـثــانــي أيـضــا بل
والثالث» .على النقيض من مونتاني،
أصيب األديــب والفيلسوف الفرنسي
جان جاك روسو برهاب الحب ولعنة

امل ـســاواة .كتب فــي االعـتــرافــات أنــه لم
ي ـعــرف حـبــا كـبـيـرًا حـقـيـقـيــا ،معتبرًا
أن الحب «شـعــور اصطناعي» .وقــدم
ف ــي «إمـ ـي ــل» ال ــرغ ـب ــة الـجـنـسـيــة على
أن ـه ــا اح ـت ـيــاج غ ـيــر ط ـب ـي ـعــي .وذه ــب
ً
إلــى تخيل أنــه إذا عــاش رجــا وحيدًا
ع ـلــى ج ــزي ــرة مـنـعــزلــة م ــن امل ـم ـكــن أن
ي ـمــوت م ــن دون أن يـجــربـهــا .ينضم
ص ــاح ــب «دي ـ ــن ال ـف ـط ــرة» ف ــي رؤي ـتــه
هـ ـ ـ ــذه إلـ ـ ـ ــى األخ ـ ــاقـ ـ ـي ـ ــن فـ ـ ــي ال ـ ـقـ ــرن
الـســابــع عـشــر مــن الــذيــن اع ـت ـبــروا أن
الحب قوة ُمعدية وانعكس ذلك على
عالقاته املضطربة مع النساء .ولعل
أه ــم درس يلحظه ال ـقــارئ فــي كتابه
«إمـيــل» اعتباره أن ممارسة الجنس
ب ـ ــا ح ـ ــب ه ـ ــو ن ـ ــوع م ـ ــن الـ ـعـ ـب ــودي ــة.
إذ يـفـقــدنــا احـ ـت ــرام ال ـ ــذات ويــؤســس
لحياة غير سوية .يماثل الحب عند
الفيلسوف األملــانــي إيـمــانــويــل كانط
قــوة االرتـيــاب والـغــريــزة الـهــدامــة .في
كتابه «أســس ميتافيزيقا األخــاق»،
يثير الحديث عن الجنس كأنه حالة
تـهـبــط ب ــاإلن ـس ــان «مل ــا ه ــو أدن ـ ــى من
مــرتـبــة ال ـح ـي ــوان» .وي ـض ـيــف« :حـتــى
ال ـعــاقــة الـجـنـسـيــة ال ـتــي يـسـمــح بها
ال ـ ــزواج ،ينبغي أن نغلفها بالكثير
مــن التهذيب حــن نتحدث عنها في
املـجـتـمــع امل ـت ـح ـضــر» .ه ــذه الـصــرامــة
الكانطية الفلسفية تفاجئنا برفضه
ل ـحــق ال ـن ـســاء ف ــي ال ـت ـصــويــت «لـيــس
فقط بسبب انـعــدام مسؤوليتهن عن
أن ـف ـس ـهــن م ــادي ــا واج ـت ـمــاع ـيــا ،ولـكــن
ً
نساء» أي ال يحق
أيضًا ألنهن ُولــدن
لهن إلى األبد.
ُ
«يعد تأمل الجنسانية أحد املصادر
األســاس ـيــة ملــذهــب شــوب ـن ـهــاور» كما
الح ــظ الـفـيـلـســوف الـفــرنـســي كليمان

روس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــه ص ـ ـ ــاح ـ ـ ــب «ش ـ ــوبـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاور
فيلسوف العدم» .اتصف شوبنهاور
بنزعة معادية للمرأة وللزواج ،نافيًا
ع ــن إن ـ ــاث ال ـب ـشــر أي س ـحــر جـســدي
ً
ح ـق ـي ـق ــي ،قـ ــائـ ــا إنـ ـن ــا ن ـخ ـط ــئ حــن
نـطـلــق لـفــظ «الـجـنــس الـجـمـيــل» على
ت ـلــك امل ـخ ـل ــوق ــات ال ـق ـص ـيــرة عــريـضــة
األرداف .واألغـ ــرب دعــوتــه إل ــى تعدد
الـ ــزوجـ ــات ان ـط ــاق ــا م ــن إي ـم ــان ــه بــأن
عند الشعوب التي تقبل التعدد في
آسـيــا وال ـشــرق ال يمكن الـعـثــور على
عــانــس لــم يلمسها أحــد بـعــد .وذهــب
– ك ـم ــا ت ـش ـيــر ال ـك ــات ـب ـت ــان -إل ـ ــى حــد
تــوصـيـفــه ل ـل ـع ــاه ــرات ،ب ـ ـ «الـضـحــايــا
الحقيقيني للزواج من زوجــة واحــدة،
وقرابني الوقوف على مذبح العرس»،
و«فـلـنـلـ ِـغ ال ــزواج األوح ــد وستختفي
الـعــاهــرات اللواتي تعج بهن شــوارع
لندن» .كانت عالقة شوبنهاور بأمه
ع ــاق ــة م ـض ـط ــرب ــة ،ك ـم ــا هـ ــو ال ـح ــال
مـ ــع روس ـ ـ ــو وم ــونـ ـت ــان ــي .ربـ ـم ــا ه ــذا
مــا يـفـســر ال ـت ـصــورات ال ـتــي وضعها
هــؤالء العظماء عن املــرأة والحب .مع
كيركيغارد ،تحولت عالقته العشقية
م ــع حـبـيـبـتــه ري ـج ـي ـن ــا ،أو ك ـم ــا ك ــان
يـطـلــق عليها «ش ـمــس ال ـن ـســاء» ،إلــى
صورة رمزية للعشق األوحد الباحث
عـ ــن االنـ ـ ـف ـ ــات مـ ــن املـ ـحـ ـب ــوب ضـمــن
منظور فلسفي أراد تعرية الــوجــود
البشري انطالقًا من الحياة الحميمة.
جعل كيركيغارد القطيعة مــع املــرأة
التي أحب تجليًا من تجليات العشق،
وي ـ ـعـ ــود س ـب ــب ه ـ ــذا االنـ ـفـ ـص ــال إل ــى
توجسه من الــروتــن اليومي للحياة
الزوجية .هذا التوجه دفعه إلى رفض
الـ ــزواج حـيــث ك ــان يـ ــزدري الـقـنــاعــات
ـرد ال ي ـق ـبــل «ال ـغ ــرق
املـ ــوروثـ ــة ك ـم ـت ـمـ ٍ
املـشـتــرك» فــي الـقـيــود الـتــي تفرضها
ه ــذه املــؤس ـســة .تـســامــى كـيــركـيـغــارد
ب ــروح ــه الـعـلـيــا ،م ــا أن ـتــج ع ـنــده هــوة
ك ـب ـي ــرة ب ــن األف ـ ـكـ ــار وع ــال ــم ال ـح ـيــاة
اململوسة.
عـشــق نيتشه املــوسـيـقــى ورأى فيها
«ال ـف ـك ــرة الـحـقـيـقــة ل ـل ـعــالــم» ،غ ـيــر أن
عــاق ـتــه بــال ـحــب ش ـه ــدت ت ــوت ـرًا على
املستوى الذاتي .أسس لنظرية حادة
تجاه موقف الحضارة األوروبية من
الـجـنــس ال ـتــي عـمـلــت عـلــى «شيطنة
إي ـ ـ ـ ـ ــروس» .ي ــدي ــن ص ــاح ــب «إنـ ـس ــان
م ـف ــرط ف ــي إن ـســان ـي ـتــه» ال ــدع ــوة إلــى
الـعـفــة مـعـتـبـرًا أن ـهــا تـحــريــض علني
نحو الطبيعة املضادة «إن كل احتقار
لـلـحـيــاة الـجـنـسـيــة بــاس ـت ـخــدام فـكــرة
الــدنــس هــي محاولة ّاغتيال للحياة،
إن ـه ــا ال ـخ ـط ـي ـئــة ال ـح ــق ــة ض ــد الـ ــروح

املقدسة للحياة ( )...ليست الشهوة
ّ
سمًا إال بالنسبة إلــى الذابلني الذين
يحتقرون الجسد واملصابني بهذيان
الـعــالــم اآلخـ ــر» .نيتشه ال ــذي اشتهر
بـ ـك ــون ــه «فـ ـيـ ـلـ ـس ــوف الـ ـ َـحـ ـ َـبـ ــل» وف ـق ــا
للمصطلح ال ــذي أطـلـقــه ج ــاك دري ــدا
شكلت مسألة األمومة محور اهتمام
عنده؛ فالحبل هو ما يجعلهن «أكثر
ن ـع ــوم ــة وحـ ـنـ ـوًا وت ـس ــام ـح ــا ،وأك ـث ــر
خوفًا» .عرف نيتشه عالقات عاطفية
عـ ـ ـ ــدة .ت ـع ـت ـب ــر ع ــاقـ ـت ــه مـ ــع ال ـك ــات ـب ــة
والـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ــروسـ ـي ــة ل ــو ســالــومــي
األك ـثــر تــأثـيـرًا ف ـيــه ،كـحـضــور أنـثــوي
ص ــاخ ــب .ان ـب ـنــت ال ـعــاقــة م ــع شــريــك
ثـ ــالـ ــث ه ـ ــو ريـ ـنـ ـي ــه ريـ ـلـ ـك ــه .وض ـع ــت
األديبة الروسية الواقعة بني ضفتني
خـ ـط ــة مـ ــن نـ ـ ــوع امل ـع ـي ـش ــة ال ـث ــاث ـي ــة
ال ـخــاصــة بــاملـثـقـفــن .ول ـعــل ال ـصــورة
الشهيرة الـتــي قــرر نيتشه التقاطها
«س ــال ــوم ــي تـمـســك س ــوط ــا ف ــي يــدهــا
وتعتلي عربة يجرها مفكران المعان
مـسـخــران هـمــا ريـكـلــه ونـيـتـشــه» تعد
ً
تمثال واضحًا عن أشكال من الروابط
االستثنائية .شكلت –آن ــذاك -صدمة
قوية في األوساط الثقافية.
شكل الثنائي مــارتــن هايدغر وحنة
أرن ــدت ،وجــان بــول ســارتــر وسيمون
دي بــوفــوار عــامــة فــارقــة فــي الكتاب
ت ـخ ـل ـل ـهــا الـ ـح ــب وال ـ ـكـ ــره ف ــي خ ـطــاب
ال ـفــاس ـفــة والـ ــروابـ ــط اإلن ـس ــان ـي ــة .لم
يـكــن ثـمــة ح ــب خ ــال ــص .جــريـمــة عــدم
االخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاص ح ـ ـ ـضـ ـ ــرت وإن ظـ ـه ــرت
«امل ــرأة الفيلسوفة» كحضور عشقي
منتج لألفكار لدى هايدغر وسارتر.
ت ــأسـ ـس ــت هـ ـ ــذه ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوات ال ـح ـي ــوي ــة
والحسية على اتفاق بني «الفالسفة
امل ـت ـح ـضــريــن» .حــافــظ هــايــدغــر على
زواج ـ ــه ب ـعــدمــا اس ـت ـس ـل ـمــت لـسـحــره
الفلسفي أو لشهيته الحسية نساء
ك ـث ـي ــرات .ك ــان ــت تـفـصـلــه ع ــن زوج ـتــه
فوارق طبقية .وصفتهما أرندت وهي
تـتـحــدث م ــع زوج ـه ــا ال ـثــانــي بلوخر
قــائ ـلــة« :ك ــان ــت ح ــال ــة كــاسـيـكـيــة من
االرت ـ ـبـ ــاط ال ـش ـع ـبــوي – ال ـن ـخ ـبــوي».
تـ ـن ــم قـ ـص ــص الـ ـف ــاسـ ـف ــة م ـ ــع ال ـح ــب
وال ـ ـج ـ ـنـ ــس ع ـ ــن ح ـ ـي ـ ــوات م ـت ــداخ ـل ــة
ومـعـقــدة ،اتسمت –غــالـبــا -بوجهتني
مـ ـتـ ـن ــاقـ ـضـ ـت ــن :لـ ــزوم ـ ـيـ ــة ال ـ ـن ـ ـشـ ــوة؛
والـ ـتـ ـع ــال ــي ع ـل ــى ال ـج ـن ــس امل ـح ـك ــوم
بــالـضــوابــط األخــاقـيــة .تظهر بعض
ال ـ ـحـ ــاالت املـ ــدروسـ ــة ه ـن ــا ك ـج ــزء مــن
امل ـك ـبــوت الـجـنـســي ،لكنها تـبـقــى في
ال ـن ـهــايــة أن ـمــاطــا عـشـقـيــة ال تكتسب
صفة الفرادة بقدر ما تعكس طبقات
النفس البشرية.

لمحات

أليكس ويندر

عمل مشترك

محمد شحرور

سليمان الفرزلي

نصرالدين بن غنيسة

سالمة بنت سعيد

بـ ـع ــدم ــا ن ـ ـشـ ــرت م ـ ــذك ـ ــرات خ ـل ـيــل
ال ـس ـكــاك ـي ـنــي وواص ـ ـ ــف جــوهــريــة
ض ـم ــن س ـل ـس ــة الـ ـسـ ـي ــر ،أص ـ ــدرت
«مؤسسة الدراسات الفلسطينية»
أخـ ـيـ ـرًا كـ ـت ــاب «ب ـ ــن م ـن ـش ـيــة يــافــا
وجبل الخليل :يوميات محمد عبد
الـهــادي الـشــروف (»)1962-1943
ألليكس ويندر .يعالج املؤلف حياة
ال ـ ـش ـ ــروف ض ـم ــن أرب ـ ـعـ ــة م ــراح ــل
تشتمل على عمله كضابط شرطة،
وحــرب  ،1948وعــودتــه إلــى بلدته،
ثم انتقاله إلى العمل في األردن.

«هـ ــل ل ـلــرأس ـمــال ـيــة م ـس ـت ـق ـبــل؟» ،هــذا
السؤال هو عنوان الكتاب التي صدرت
تــرج ـم ـتــه ال ـعــرب ـيــة أخـ ـيـ ـرًا ع ــن «ال ـ ــدار
ال ـعــرب ـيــة لـلـعـلــوم ن ــاش ــرون» (تــرجـمــة
وت ـح ـق ـي ــق :رام ـ ـ ــي ط ـ ــوق ـ ــان) .يـنـطـلــق
الباحثون للتوغل أكثر في الرأسمالية
وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا .ويـ ـن ــاق ــش إي ـم ــان ــوي ــل
والــرسـتــن ،ورانـ ــدال كولينز ،ومايكل
مـ ــان ،وغ ـي ــورغــي درل ــوغ ـي ــان ،وكــريــغ
كالهون في كتابهم املشترك ،تحديات
وفرص الرأسمالية املقبلة ،واستشراف
مستقبلها ،مستندين إلى تاريخها.

ّ
يقدم محمد شحرور قــراءة للنص
ال ـق ــرآن ــي وفـ ــق آلـ ـي ــات ج ــدي ــدة ،فــي
«ال ـك ـتــاب وال ـق ــرآن ـ ـ ـ رؤي ــة جــديــدة»
الـتــي ص ــدرت طبعته الـثــالـثــة أخـيـرًا
ع ــن «دار الـ ـس ــاق ــي» .قـ ـ ــراءة ق ــادت
الباحث واملفكر السوري إلى البحث
عن مفاتيح فهم أخــرى ،عبر إعادة
النظر في مفاهيم السلف في ضوء
النظم املعرفية الـحــديـثــة .يــأتــي هذا
ضمن مـشــروع طويل كــان قــد بــدأه
م ـنــذ عـ ــام  ،1970ق ـبــل أن يصبح
مرجعًا أساسيًا في العلوم القرآنية.

يعيدنا سليمان الـفــرزلــي إلــى تاريخ
نـ ـش ــأة ح ــزب ــي «الـ ـبـ ـع ــث» و«ال ـع ــرب ــي
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـن ــاص ــري» ف ــي كتابه
«حـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروب ال ـ ـن ـ ــاص ـ ــري ـ ــة والـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــث»
الـصــادر أخـيـرًا عــن «نــوفــل ـ ـ هاشيت
أن ـطــوان»ّ .
يتطرق الفرزلي إلــى هذين
الحزبني ضمن سياقهما التاريخي
وعــاق ـت ـه ـمــا بــامل ـح ـيــط وبـ ــاألطـ ــراف
السياسية األخ ــرى ،منها الـحــركــات
ً
اإلســامـيــة ،كما يـقـ ّـدم نـقـدًا مفصال
إلــى أدائـهـمــا بحثًا عــن أسـبــاب عــودة
اإلسالم السياسي إلى الواجهة أخيرًا.

مـ ــن م ـنـ ـظ ــور س ـي ـم ـي ــائ ــي ،يـ ـح ــاول
نصرالدين بن غنيسة دراسة الثقافة
ع ـب ــر ع ـ ــدد م ــن ال ـث ـي ـم ــات املــرت ـب ـطــة
بمفاهيم الهوية والقيم واالعتقاد في
كتابه «في املثاقفة والنسبية الثقافية
ـ ـ ـ ق ـ ـ ــراءة س ـي ـم ـيــائ ـيــة» (م ـن ـش ــورات
«ضـفــاف» و«االخ ـت ــاف») .مــن هنا
ينطلق بن غنيسة من املباحث التي
تصنع العالقة البديهية بني الثقافة
وال ـل ـغــة ،وب ــن الـنـســق وال ـف ــرد وبــن
الهوية والقيم وغيرها من الثنائيات
األخرى.

ان ـت ـقــل ال ـج ــزء ال ـثــانــي م ــن مــذكــرات
األميرة العمانية ساملة بنت سعيد،
إلـ ــى امل ـك ـت ـبــة ال ـع ــرب ـي ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا .قـبــل
صدورها باألملانية قبل أعوام بقيت
هـ ــذه املـ ــذكـ ــرات م ـج ـهــولــة ل ـس ـنــوات
طويلة ،ليترجمها زاهر الهنائي إلى
الـعــربـيــة تـحــت ع ـنــوان «رســائــل إلــى
الــوطــن ـ ـ الـجــزء الثاني مــن مــذكــرات
أمـيــرة عربية» (مـنـشــورات الجمل).
وت ـت ـن ــاول ه ــذه ال ــرس ــائ ــل تـفــاصـيــل
حياة ساملة منذ انطالق رحلتها من
عدن إلى أملانيا عبر البحر األحمر.

كلمات

السبت  20شباط  2016العدد 2818

7

سرد

كخبر عاجل
أحمد محسن :الرواية ٍ
يزن الحاج
ما الذي ّ
يحدد معيار طول الرواية؟
باألحرى ،متى نعتبر الرواية طويلة
أو قصيرة؟ متى تكون نوفيال؟ هل
املعيار هو عدد الصفحات ،أم مقدار
امل ـلــل؟ مــا م ـغــزى اإلش ـ ــارة إل ــى طــول
ال ـ ــرواي ـ ــة ،ولـ ــو ك ــان ــت ألـ ــف صـفـحــة،
إن ل ــم نـشـعــر بــامل ـلــل؟ وف ــي امل ـقــابــل،
م ْــا م ـغــزى اإلش ـ ــارة إل ــى قـصــرهــا إن
َ ْ
عرتنا النوفيال – أو حتى القصة
أش
ّ
– أن وط ــأت ـه ــا ت ـك ــاد ت ـ ـ ــوازي وط ــأة
ّ
مجلدات بكاملها؟ وخاتمة األسئلة:
ما معنى الــروايــة ،وهــل لها تعريف
عربي خاص؟
ستواجهنا هذه األسئلة أثناء وبعد
ّ
اللبناني أحمد محسن
قــراءة روايــة
«وارس ــو قبل قليل» (دار «نــوفــل»)،
الـ ـ ـت ـ ــي دخ ـ ـل ـ ــت الـ ـق ــائـ ـم ــة ال ـط ــوي ـل ــة
لـلـجــائــزة الـعــاملـ ّـيــة لـلــروايــة العربية
ل ـهــذا ال ـع ــام .وسـ ـت ــزداد أهـمـيــة هــذه
ّ
األس ـئ ـل ــة ح ــن يـكـتـشــف الـ ـق ــارئ أن
مـحـســن ي ـحــاول س ــرد حـكــايــة تمتد
بــن مدينتني هما وارس ــو وبيروت
(مـ ـ ـ ــرورًا ب ـح ـطــة ب ــاري ـس ـ ّـي ــة مــؤق ـتــة،
وع ـب ــور ســريــع ف ــي فـلـسـطــن) ،على
ً
ابتداء من معسكرات
امتداد حربني
ً
االعتقال الـنـ ّ
ـازيــة وص ــوال إلــى حرب
ّ
روائي
شكل
تموز عام 2006؛ ضمن
ٍ
َ
يجعل بطل ْي الرواية :الجد يوزيف،
والحفيد جوزيف ،يتناوبان السرد
ً
ف ـصــا إث ــر آخ ــر ،م ــع أك ـثــر م ــن عشر
ّ
ّ
شـخـصــيــات أخـ ــرى .وتـكـمــن أهـمــيــة
ّ
املحاولة في أن محسن يريد كتابة
هــذه الحكايا ،املتوازية واملتقاطعة
فــي آن ،فــي نــوفـيــا ال تـتـجــاوز 110
صفحات.
ت ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة عـ ـل ــى ل ـ ـسـ ــان ال ـج ــد
وتـنـتـهــي عـلــى ل ـســان الـحـفـيــد ،على

إي ـ ـ ـقـ ـ ــاع م ــوسـ ـيـ ـق ــى شـ ـ ــوبـ ـ ــان الـ ـت ــي
ت ـ ـبـ ــدو أش ـ ـبـ ــه بـ ـحـ ـل ــم عـ ــابـ ــر ي ــرس ــم
ّ
خلفية الــروايــة والـحــروب املتعاقبة
ّ
وال ـ ـهـ ــويـ ــات امل ـت ـن ــاق ـض ــة ،ويـ ـح ــاول
ّ
ك ــل م ــن ي ــوزي ــف وج ــوزي ــف إب ـطــاءه
قــدر اإلمـكــان بهدف النسيان .تعمل
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـخـ ـف ـ ّـي ــة هـ ـن ــا ب ـم ـثــابــة
ممحاة آالم .هــذا مــا نـجــده واضحًا
على نحو أكـبــر فــي قصة الـجــد .أما
ّ
الحفيد فيبدو أكثر تشتتًا وضياعًا،
ّ
بخاصة أن الهويات املتعاقبة أثقلت
ك ــاه ــل ذاك ــرت ــه وأح ــام ــه .ب ــدت تلك
الـ ـه ـ ّ
ـوي ــات س ــوط ــا آخـ ــر ُي ـك ـم ــل جـلــد
ّ
الجسد بعدما تمزقت الروح؛ ورواية
«وارســو قبل قليل» محاولة جريئة
ف ــي كـتــابــة ذاكـ ــرة ال ـح ــروب وص ــراع
ّ
الهويات عبر الجسد ،بصرف النظر
عن مدى نجاح أو إخفاق الكاتب في
هذا الهدف.
أحـ ـ ـم ـ ــد مـ ـحـ ـس ــن روائ ـ ـ ـ ـ ــي ب ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة
صحافيةّ .
ّ
يتبدى هذا األمر بوضوح
ّ
ف ـ ــي امل ـ ـشـ ــاهـ ــد الـ ــوص ـ ـفـ ــيـ ــة ل ـل ـم ــدن،
ّ
الخارجية عمومًا .أما عند
واملشاهد
دخ ــول مـجــال دواخ ــل الشخصيات،
ف ـقــد ان ـت ـصــر ال ـص ـحــافـ ّـي ح ـتــى كــاد
يمحو الــروائـ ّـي تمامًا .وكما تناوب
بطالن على البوح ،كان السرد أسير
ٌّ
ط ــرّف ــن ي ـ ـحـ ــاول ك ـ ــل م ـن ـه ـمــا ج ــذب
ّ
ٌّ
تقريرية
الــدفــة إلـيــه:
صحافي بلغةٍ
ّ
حيادية ،بخاصة في قصة الجد التي
ّ
صحافي؛
تبدو أقــرب إلــى بــورتــريــه
ّ
وراو هــو الكاتب نفسه الــذي تسلل
ٍ
إلـ ــى ج ـم ـيــع ت ـفــاص ـيــل الـ ــروايـ ــة إلــى
ح ـ ٍّـد كـ ــادت فـيـ ًـه الـشـخـصـيــات تـبــدو
ً
عقوال مختلفة تنطق بلسان واحد.
إن ـهــا لـعـنــة م ـيــان كــونــديــرا مـجــددًا
حيث يختلط رأي الكاتب مع أفكار
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات ــه إل ـ ـ ــى ح ـ ـ ـ ّـد ال ـت ـم ــاه ــي
ال ـتــام .بــالـطـبــع ،وك ـ ّ
ـأي رواي ــة أفـكــار،

محاولة
جريئة في
كتابة
ذاكرة
الحروب
وصراع
ّ
الهويات
عبر الجسد

سـنـجــد كـلـيـشـيـهــات م ـع ـتــادة :امل ــرأة
ّ
خلفية ديـنـ ّـيــة منغلقة،
الـقــادمــة مــن
ف ـت ــدخ ــل ح ـل ـبــة مـ ـغ ــام ــرات ال ـج ـســد،
ّ
متدينون متطابقو السمات
رج ــال
ّ
ّ
الجسدية والنفسية ،نساء مختلفات
ّ
يعبرن سريعًا في األحــداث كي يكن
«ه ـ ّ
ـدي ــة» لـلـبـطــل ،أح ـ ــداث تــاريـخـ ّـيــة
كـ ـبـ ـي ــرة ت ـ ـت ـ ـضـ ــاءل ب ـح ـي ــث ت ـص ـبــح
ـوم عـلــى روزن ــام ــة
م ـجــرد رقـ ـ ٍـم م ــرس ـ
الشخصية امل ـ ٍحـ ّ
ّ
ـوريــة ،ش ــوارع
أي ــام
ومـ ــدن وس ــاح ــات وأف ـ ــام ورواي ـ ــات

واقـ ـتـ ـب ــاس ــات ل ـي ـســت مـ ــوجـ ــودة إال
كــي ت ـخــدم هــدفــا مــؤقـتــا هــو حكاية
ّ
ّ
املتنور
البطل نفسه ...،البطل املثقف
ّ
الخارج من عباءة التخلف والقادم
ّ
ّ
التقدم واالنفتاح.
كنبي ينشر ديــن
عناصر قرأناها في عدد ضخم من
ال ــرواي ــات الـعــربـ ّـيــة ،بــل يمكن القول
ّ
العربية ال تخرج
إن معظم الروايات
عن هذا التنميط إال بدرجات ضئيلة
ّ
ّ
ّ
مرجعية الكتاب التي
يحدد مقدارها
ّ
تنوعت حسب املوضة التي تنتهي

ً
ً
في أوروبا وتصل إلينا بالية باهتة
ب ـف ـعــل املـ ـس ــاف ــة ،أو ب ـح ـســب ذائ ـق ــة
املترجمني ودور النشر التي ترسم
ّ
العربية تبعًا
مالمح مشهد الكتابة
ّ
شخصية.
ألهواء ّ
ّ
ّ
ّ
يؤكد النقاد املسرحيون أهمية كل
قطعة دي ـك ــور ،وك ــل كـلـمــة ،وهنيهة
ص ـم ــت ،ف ــي امل ـســرح ـيــة .ال ي ـجــب أن
ٌ
يـكــون هـنــاك تفصيل زائ ــد أو نافل،
إذ ال بـ ــد ل ـك ــل ت ـف ـص ـيــل مـ ــن مـعـنــى
ك ــي يـكـتـســب شــرعـ ّـيــة وج ـ ــوده على
الـخـشـبــة .وك ــذا األم ــر بالنسبة إلــى
الـســرد؛ مــا مـغــزى تـعـ ّـدد امل ــدن إن لم
ن ـمـ ّـيــز س ـمــات ـهــا وت ـبــاي ـنــات ـهــا؟ ومــا
م ـغــزى تـضـخـيــم ع ــدد الشخصيات
ْ
إن ك ــان ــت أش ـب ــه ب ـك ــوم ـب ــارس شبه
صامت ،وما مغزى تدوين التواريخ
ّ
ب ــدق ــة إن ل ــم ت ـك ــن الـ ــروايـ ــة س ـت ـقـ ّـدم
ج ــدي ـدًا ل ــم ن ـق ــرأه ف ــي م ـق ــاالت ال ــرأي
ّ
السياسية أو نشاهده على شاشات
األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار الـ ـع ــاجـ ـل ــة وال ـت ـح ـل ـي ــات
ّ
االستراتيجية؟ ليست الرواية نشرة
أخبار أو كتاب تاريخ أو حتى بروفة
ّ
األدب
سينمائي .وليس
لسيناريو
ٌ
ً
وسيلة لغايةٍ أكبر منه ،بل هو غاية
بــذاتــه .ربـمــا يـكــون إدراك هــذا األمــر
مختلف
أدب
ٍ
تحريضًا على كتابة ٍ
ً
فعال.
«وارس ـ ــو قـبــل قـلـيــل» م ـش ــروع جـ ّـيــد
ُ َ
لـ ــروايـ ــة ل ــم ت ـك ــت ــب ف ـع ـل ـي ــا ،وأح ـم ــد
ُ
مـحـســن م ـش ــروع روائـ ـ ـ ٍّـي ق ــد ينجح
فـ ــي مـ ـح ــاوالت ــه ال ـ ـقـ ــادمـ ــة .ال تـكـفــي
الفكرة الجميلة ،أو اللغة السلسة ،أو
االلـتـقــاط الـبــارع لتفاصيل التاريخ
الـخـفـ ّـيــة امل ـت ـك ـ ّـررة ،كــي نـكـتــب رواي ــة
ح ـق ـي ـق ـ ّـي ــة .ال ـ ــرواي ـ ــة ل ـي ـس ــت ح ـكــايــة
فـقــط؛ ه ــذا هــو ال ـف ــارق بــن ال ــروائ ـ ّـي
ّ
والحكواتي.

شعر

كاظم خنجر يغير شعريًا على الحرب
رامي طويل
أمـ ـ ــام ال ـ ـكـ ـ ّـم الـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـك ـت ــاب ــات
ّ
املستمدة من واقع الحروب املستعرة
ف ــي املـنـطـقــة م ـنــذ سـ ـن ــوات ،ل ــم يعد
هـنــاك مــا يـغــري ملــزيــد مــن ال ـقــراء ات
ال ـت ــي تـسـتـعـجــل ت ــوص ـي ــف فـظــائــع
الـحــروب ،أو تـحــاول محاكاتها ،أو
ّ ّ
االعـتـيــاش عليها .مــا يعني أن كــل
كتاب موسوم بواحدة من مفردات
ال ـح ــرب أو امل ـ ــوت ،ب ــات َي ـ ِـع ــد ب ــذات
ّ
اإلنشائي املمجوج ،من كاتب
الكالم
يريد إقـنــاع قــارئــه بأنه األقــدر على
توصيف واقع الحرب.
ولن يختلف هذا الشعور حني تقع
بني يديك مجموعة شعرية لشاعر
عــراقـ ّـي ش ــاب ،كــاظــم خنجر ،تحمل
عـنــوان «نــزهــة بـحــزام نــاســف» (دار
مخطوطات ـ هــولـنــدا ـ  .)2016غير
ّ
أن ذل ــك الـشـعــور سيتبدد مباشرة
مــع ق ــراء ة أول ن ـصــوص املجموعة
«خ ـبــر عــاجــل ـ الـع ـثــور عـلــى مقبرة
جماعية بــال ـقــرب .»...مـنــذ الكلمات
األول ــى يـعــد خنجر بلغة مختلفة،
ون ـ ـص ـ ــوص م ـ ــن ال ـ ـح ـ ــرب ول ـي ـس ــت
ّ
عـنـهــا« .ي ـقــول الـتـقــريــر ا ّلـطـبــي بــأن
ك ـي ــس الـ ـعـ ـظ ــام الـ ـ ــذي وق ـ ـعـ ــت عـلــى
استالمه هــو أنــت .ولكن هــذا قليل.
نثرته على الطاولة أمامهم .أعدنا
الـ ـحـ ـس ــاب :ج ـم ـج ـمــة ب ـس ـتــة ث ـق ــوب،
ع ـظ ــم ت ــرق ــوة وا ّحـ ـ ــد ،ثـ ــاث أض ــاع
زائــدة ،فخذ مهشمة ،كومة أرســاغ،
وب ـع ــض الـ ـفـ ـق ــرات .ه ــل ي ـم ـكــن لـهــذا
القليل أن يـكــون أخ ــا؟» هــي الحرب
ّ
إذًا ب ـكــل عـبـثـيـتـهــا ،وســوريــالـيـتـهــا

ت ـع ـي ــد ت ـش ـك ـي ــل املـ ـف ــاهـ ـي ــم ،تـ ـح ـ ّـول
ّ
ال ـج ـســد إل ــى ك ــوم ــة ع ـظ ــام ه ــي أق ــل
مــن أن تـكــون أخــا «مـنــذ ســاعــة وأنــا
أرتــب هــذه العظام الرطبة في بطن
ً
الـتــابــوت ،م ـحــاوال إكـمــالــك .وحدها
تدري املسامير التي على الجانبني
ّ
أن هذا قليل».
ت ـتــوالــى ن ـصــوص خـنـجــر لـلـتــأكـيــد
ّ
ع ـل ــى أن ـ ـهـ ــا ن ـث ــر م ـ ـتـ ــروك الت ـس ــاع ــه
ورح ــاب ـت ــه ،م ــن ح ـيــث ك ــون ــه األق ــدر
ّ
على مالمسة تفاصيل الــواقــع بكل
أوج ــاعـ ـه ــا .وه ـ ــي إذ تـ ـخ ــرج ب ـهــذه
ال ـه ـي ـئ ــة فـ ـ ــأن أح ــاسـ ـي ــس كــات ـب ـهــا
ّ
اصطدمت بــالــواقــع،
فتحول الكالم
املكتوب إلــى تجسيد لتلك املشاعر
املعجونة بالدمار واألشالء ورائحة
دم ــاء تـنـثــرهــا ال ـح ــرب ه ـب ـ ً
ـاء .يعيد
الـشــاعــر ال ـشــاب عـبــر «نــزهــة بـحــزام
نــاســف» شـيـئــا مــن روح الـنـثــر إلــى
ال ـق ـص ـيــدة ال ـعــراق ـيــة .وه ــي مـفــارقــة
ّ
مؤملة كحال كل ما تنتجه الحروب،
ف ـهــذه ال ــروح تـسـتـعــاد بينما تأكل
الحرب أرواح العراقيني التي تعود
ل ـت ـت ـق ـمــص ع ـل ــى ه ـي ـئ ــة ق ـص ـي ــدة ال
تستعطف قــارئ ـهــا ،وإن ـمــا تخطف
أن ـف ــاس ــه ب ـق ـســوت ـهــا امل ـس ـت ـم ــدة مــن
ب ـس ــاط ــة ال ـك ـل ـم ــات الـ ـت ــي ت ـب ـن ـي ـهــا،
واملـ ـ ـش ـ ــابـ ـ ـه ـ ــة لـ ـبـ ـس ــاط ــة رصـ ــاصـ ــة
تـخـتــرق الـجـســد ،أو قــذيـفــة تـحـ ّـولــه
«أن ت ـقــف
أشـ ـ ـ ـ ــاء ،فـ ــال ـ ـحـ ــرب ه ـ ــي ّ
بــذراعــن صــامـتــن ،على جــثــة ابنك
املتساوية باإلسفلت ،ويردد حولك
امل ـ ّ
ـارة :بأنهم داس ــوا عليه بجنزير
الدبابة».
ال تختلف نـصــوص «نــزهــة بـحــزام

نثر متروك
التساعه
ورحابته
يالمس
تفاصيل
الواقع

ن ــاس ــف» ع ــن ت ـجــربــة ك ــاظ ــم خنجر
ال ـ ــذي س ـبــق أن ّأسـ ـ ــس ،م ـط ـلــع عــام
 ،2015مــع مجموعة مــن أصــدقــائــه،
الشبان العراقيني ،ما أطلقوا عليه
اسم «ميليشيا ثقافية» ،في مدينة
بــابــل الـعــراقـيــة ،والـتــي أرادوا منها
م ــواج ـه ــة املـ ــوت ال ـي ــوم ـ ّـي بــالـشـعــر.
فـ ــراحـ ــوا «يـ ـغـ ـي ــرون» ش ـع ــري ــا عـلــى
حقول األلغام ،وأماكن االنفجارات،

وامل ـ ـشـ ــافـ ــي ،لـ ـيـ ـق ــرأوا ال ـش ـع ــر عـلــى
ّ
واألسرة ،واملقابر.
أسماع الحجارة
وإن بـ ــدت ال ـف ـك ــرة ل ـلــوه ـلــة األولـ ــى
ّ
غريبة ،إال أنها شكلت حدثًا استطاع
اس ـت ـق ـط ــاب ال ـك ـث ـيــر م ــن امل ـتــاب ـعــن،
ع ـبــر ال ـف ـي ــدي ــوه ــات ال ـت ــي ان ـت ـشــرت
ألول ـئــك ال ـشـ ّـبــان يـلـقــون قـصــائــدهــم
وس ــط ال ــدم ــار ،فـيـمـنـحــونـهــا بــذلــك
م ـك ــان ــا ي ـش ـب ــه أرواحـ ـ ـه ـ ــم امل ـك ـلــومــة

ال ـتــي اجـتــرحـتـهــا ،حـيــث الـسـيــارات
ّ
ّ
املـفـخـخــة تـ ــوزع األج ـن ـحــة عـلــى كــل
شيء «جناح لجلود ركــاب الباص.
جـنــاح لـلــدراجــة الـهــوائـيــة وراكـبـهــا
والخبز الذي معه .جناح لإلسفلت
وأعـمــدة الـكـهــربــاء والفـتــات املـحــال.
جناح لطبلة األذن .جناح للعاجل
ف ــي ال ـت ـل ـف ــاز .ه ـك ــذا ه ــي ال ـس ـي ــارات
ّ
املـ ـفـ ـخـ ـخ ــة .تـ ـمـ ـن ــح األج ـ ـن ـ ـحـ ــة ل ـك ــل
شيء».
بإيقاع مشابه إليقاع الحرب تأتي
نصوص خنجر ،فتجترح من اللغة
ما يكفي للحديث عن عبثية املوت
ومـجــانـيـتــه ،حـيــث تـتـشــابــه الجثث
حني تفقد رؤوسها «ال ندري ما هي
الجثث التي تعود إليكم .والجثث
التي تعود إليهم .ومن ّ
ثم ال رؤوس
تحدد ذلــك» .وسط ذلك كله تصبح
أستطيع
صرخة «أعـطــونــي رأس ــي.
ً
الـ ـ ـع ـ ــودة بـ ــه إل ـ ــى الـ ـبـ ـي ــت» ص ــرخ ــة
واق ـ ـع ـ ـيـ ــة خ ـ ــارج ـ ــة م ـ ــن رح ـ ـ ــم م ــوت
يـلـقــي حـمـمــه ع ـلــى ال ـعــراق ـيــن منذ
أع ــوام طــويـلــة ،فتجعلهم يـقــولــون:
ّ
نتوسد األسلحة
«نحن العراقيني،
ون ـت ـغ ـطــى ب ـع ـجــن ال ـع ـب ــوات .نحن
ال ـعــراق ـيــن دودة نــائـمــة ف ــي ّ
رمــانــة
العالم».
ـرج
ـ
خ
ـ
ت
ـة،
ـ
ك
ـ
ل
ـا
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـرب
ـ
ح
ـ
ل
ا
ـة
ـ
م
مــن عـتـ
ً
«ن ـ ــزه ـ ــة بـ ـ ـح ـ ــزام ن ـ ــاس ـ ــف» ص ــرخ ــة
ّ
تسمي األشياء بأسمائها من دون
ّ
مـ ــواربـ ــة ،م ـط ــوع ــة الـ ـح ــرب لـخــدمــة
نـ ـ ّـص شـ ـع ـ ّ
ـري ي ـق ــول إن الـ ـع ــراق مــا
ي ـ ــزال ق ـ ـ ــادرًا ع ـل ــى اإلبـ ـ ـ ــداع وان ـت ــاج
ّ
أشـكــال جــديــدة مــن الـحـيــاة رغــم كل
املوت.
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كتابي األول

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

شوقي بزيع
عناوين سريعة لوطن مقتول
ال أعرف على وجه التحديد أي وجهة للحياة
وال ـك ـتــابــة ك ـنــت ســأت ـجــه ن ـحــوهــا ل ــو ل ــم أق ــرر
ع ــام  1968امل ـش ــارك ــة ف ــي املـ ـب ــاراة ال ـت ــي دعــت
إليها «كلية التربية» فــي الجامعة اللبنانية
لكي تمهد أم ــام الـفــائــزيــن السبل إلــى مــزاولــة
ال ـتــدريــس ،كــأســاتــذة للتعليم ال ـثــانــوي ،بعد
خمس سنوات من الدراسة.
التحاقي بالكلية الـتــي جـســدت فــي حقبة ما
قبل الـحــرب أجـمــل مــا فــي االنــدمــاج اللبناني
من تنوع وغنى معرفيني ،هو الــذي وضعني
على الـطــريــق ال ـسـ ّ
ـوي وال ـشــاق لكتابة الشعر
ولالنخراط في تجربة الحداثة .صحيح أنني

«عناوين سريعة
كانت قصيدة
ّ
لوطن مقتول» تعبر عن وقوفي
على الشفير بين موجبات المغامرة
األسلوبية وموجبات النطق بلسان حال
الجماعة في مأزقها المصيري
بدأت قبيل العاشرة بكتابة أنواع مختلفة من
ُ
نظمت باكرًا قصائد
األزجال واألغاني ،وأنني
ومقطوعات ال تشكو من أي خلل وزني ،ولكن
ال ـص ـح ـيــح أي ـض ــا ه ــو أن ـن ــي م ــن دون تـجــربــة
ال ـج ــام ـع ــة ومـ ــا راف ـق ـه ــا م ــن ص ـخ ــب املـ ـ ــدارس
واألسـ ــال ـ ـيـ ــب وتـ ـ ـح ـ ــوالت الـ ـفـ ـك ــر وال ـس ـي ــاس ــة
واإلبـ ـ ــداع ،لــم أك ــن ألص ـبــح مــا ص ــرت عـلـيــه أو
ألنجز مــا أنجزته ،بصرف النظر عــن حــدوده
وقيمته املتروكني للنقد وللزمن.
ضـمــت كـلـيــة الـتــربـيــة ف ــي تـلــك اآلونـ ــة خليطًا
ّ
نـ ـ ـ ـ ــادرًا م ـ ــن الـ ـطـ ـلـ ـب ــة ال ـ ــذي ـ ــن م ــك ـن ـت ـه ــم امل ـن ــح
التعليمية املقدمة لهم ،ال من التفرغ للدراسة
فحسب ،بــل مــن تحويل كليتهم إلــى حاضنة
ن ــادرة ملعظم األنـشـطــة السياسية والثقافية
والــوطـنـيــة ال ـتــي عــرفـهــا لـبـنــان عـشـيــة ان ــدالع
حربه األهلية .ولم تكن قاعات الدراسة ،التي
وقــف على منابرها «ن ـجــوم» كـبــار مــن أمثال
أدونـيــس وخليل حــاوي وأنـطــون غطاس كرم
وريمون جبارة ويمنى العيد واملطران جورج
خضر وغيرهم ،هــي وحــدهــا التي جعلت من
الكلية حجر رحى الحراك الطالبي في لبنان،
بل تحولت الكافيتيريا الشهيرة إلــى فسحة
لـلـتــاقــح امل ـعــرفــي والـثـقــافــي واإلن ـس ــان ــي .أمــا
مهرجان الشعر السنوي الذي كان يشرف على
تنظيمه بول شاوول ،فقد بات الحدث الثقافي
األبـ ــرز ال ــذي يـنـتـظــره املــوهــوبــون مــن شـعــراء
الـكـلـيــة ،وت ـش ــارك ف ــي ل ـجــان تـحـكـيـمــه كوكبة
مــن شـعــراء لبنان الـبــارزيــن .وقــد كــان ّ
علي أن
أشارك لسنتني متتاليتني بقصائد على الوزن
الخليلي ممعنة فــي رثــاثـتـهــا قـبــل أن أمتلك
ناحية القصيدة التفعيلية ،وتفوز قصيدتي
«أغــانــي الصلبان املـهـجــورة» بـجــائــزة الشعر
األولى عام .1971
ك ـن ــت ق ـب ــل ذل ـ ــك بـ ـع ــام واح ـ ـ ــد قـ ــد نـ ـش ــرت فــي
ج ــري ــدة «ال ــراي ــة» قـصـيــدتــن اث ـن ـتــن بـعـنــوان
«هوية جــرح» و«الفصول األخـيــرة» .ورغــم أن
الـقـصـيــدتــن املـكـتــوبـتــن عـلــى م ـن ــوال الـشـعــر
الحر تصلحان للنشر في مجموعة أولــى ،إال
أنني استبعدتهما من النشر ،مضيفًا إليهما
عـشــرات الـنـصــوص املماثلة الـتــي رأي ــت فيها
مجرد تمرينات رومنسية أولية على الكتابة.
وفـ ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،ف ـتــح أدونـ ـي ــس لـتــامــذتــه
وأصــدقــائــه الـشـبــان أب ــواب مجلته «مــواقــف»
فنشرت على صفحاتها عــددًا مــن النصوص
الـتــي يستلهم بعضها التجربة األدونيسية
نفسها مثل «بني اإلشــارة والبدء» و«الطواف
ف ــي رحـ ــاب صــاحــب ال ـع ـصــر» ،حـيــث يـتــراجــع

ّ
الترسل الغنائي إلى الخلف ملصلحة التقصي
التأملي واالشتغال املفرط على اللغة .على أن
ذل ــك لــم يـكــن الــوجــه الــوحـيــد ل ـصــورة الكتابة
بالنسبة إلــي ،بل كــان ثمة وجــه آخــر مناقض
تمامًا ومتصل بانتمائي اإليــديــولــوجــي إلى
حــركــة ال ـي ـســار ال ـجــديــد املـتـمـثـلــة ب ـ ـ «مـنـظـمــة
ال ـع ـمــل ال ـش ـي ــوع ــي» ،ع ـلــى وجـ ــه ال ـخ ـصــوص.
ومل ــا كــانــت املـنـظـمــة ،وال ـي ـســار بــوجــه عـ ــام ،ال
ي ــرى فــي ال ـفــن وال ـش ـعــر أب ـعــد مــن وظيفتهما
«النضالية» ،فقد مورست ّ
علي ضغوط كثيرة
ألج ـعــل مـمــا يكتبه ش ـعــراء االل ـت ــزام بقضايا
ً
الفقراء وال ـثــورات املــوعــودة مـثــاال لقصائدي.
أو
هكذا كان علي أن أعيش حالة من الفصام ً
التمزق املرير .بني االنحياز إلى الحداثة لغة
وحساسية وشغفًا باملغايرة ،وبني الرضوخ
لـضـغــوط ت ـي ــارات سـيــاسـيــة ت ــرى فــي قصائد
أحـ ـم ــد ف ـ ــؤاد ن ـج ــم ذروة مـ ــا ي ـم ـكــن ال ـشــاعــر
«املـنــاضــل» أن يحلم بكتابته .ولــم تشفع لي
ف ــي تـلــك اآلونـ ــة كـتــابـتــي ألغ ــان ــي الـتـظــاهــرات
ال ـطــاب ـيــة والــوط ـن ـيــة م ـثــل «ي ــا ح ــري ــة» و«ي ــا
ثــورة اشتدي» وغيرهما ،وال كتابة نصوص
بالفصحى بدت أقرب إلى زالزل األعماق منها
إل ــى مــوجـبــات االل ـت ــزام الثقيلة مـثــل قصيدة
ُ
انتصرت فيها
«فــي الشمس كاألنبياء» التي
لــدم حسن الحايك املـهــدور بــن حقول التبغ،
ب ــل ب ــدا مـعـظــم م ــا كـتـبـتــه ســاق ـطــا ف ــي م ـيــزان
اإليديولوجيا وغير مطابق ملواصفات األدب
ال ــواق ـع ــي واالشـ ـت ــراك ــي .إال أن خ ــروج ــي من

ُ
صفوف املنظمة آن ــذاك لــم ي ــؤل ،على أهميته،
إلى حسم الصراع على ماهية الشعر وغايته
ال ـن ـه ــائ ـي ــة .ث ــم ج ـ ــاء ان ـ ـ ــدالع الـ ـح ــرب األه ـل ـيــة
اللبنانية ليضعني ،مع كثيرين ســواي ،أمام
التجول
مأزق االختيار بني حرية الجمال في
ً
ـام ،تاركة
وبــن الحيوات التي تحولت إلــى ركـ ٍ
ل ـل ـن ـصــوص أن ت ــدخ ــل ف ــي خ ــان ــة الـ ـص ــراخ أو
التأتأة أو الرثاء التراجيدي للوطن املتهالك.
وكانت قصيدة «عناوين سريعة لوطن مقتول»
التي اخترتها في ما بعد عنوانًا ملجموعتي
األولىّ ،
تعبر بوضوح عن وقوفي على الشفير
بني موجبات املغامرة الجمالية واألسلوبية
وموجبات النطق بلسان حال الجماعة وهي
تعيش مأزقها املصيري .كذلك جاءت قصائد
«األج ـ ـ ــراس» و«لـ ــو تـ ــرون الـ ــذي يــركــض اآلن»
و«الــرقــص بــن خــرائــب املــديـنــة» ،التي كتبتها
خ ــال ح ــرب الـسـنـتــن ،لـتـعـ ّـبــر عــن أث ــر الـحــرب
البالغ في ْ
حرف القصيدة عن وجهتها األمثل
الـتــي تــأخــذهــا نحو دهــالـيــز الــداخــل وكشوفه
والـتـمــاعــاتــه .ولـعــل إقــامـتــي فــي مدينة صــور،
ُ
ّ
كمدرس في ثانويتها الرسمية،
ألحقت
ّالتي
أث ــرت سلبًا بمسار تجربتي الشعرية آن ــذاك،
ل ـي ــس ف ـق ــط ب ـس ـبــب أعـ ـب ــاء امل ـه ـن ــة أو بـسـبــب
ّ
معاينتي املباشرة الهتراء العالقة املطرد بني
اللبنانيني والفلسطينيني ،بــل ألن االبـتـعــاد
عــن العاصمة بما هــي ب ــؤرة الـضــوء ومنصة
املغامرة الحداثية والتجريب ،يحرم الشاعر
ّ
املحرضة على اإلبداع ويعيد الكتابة
الحوافز

ُ
الى ّ
عملت على درء
مربعها الريفي املحلي .لقد
هذا املحظور بالتردد األسبوعي إلى بيروت،
وإلى مناخات ّ
كليتي التربية واآلداب بالذات.
ورغـ ــم ال ـح ــرائ ــق املـتـنـقـلــة ال ـتــي قـصـمــت ظهر
املدينة ،فقد استطاعت املقاومة الفلسطينية
أن تجتذب إلى معركتها من أجل البقاء مئات
ال ـش ـعــراء وال ـف ـنــانــن واملـثـقـفــن ال ـع ــرب الــذيــن
جعلوا من بيروت أيقونتهم األغلى وخيمتهم
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ع ـل ــى ح ــد ق ـ ــول م ـح ـم ــود درويـ ـ ــش.
وفــي الخانة املقابلة لشعر الـحــرب واألزم ــات
ّ
الـكـبــرى ،مكنتني تجربة عاطفية مــؤثــرة من
ـت؟» الـتــي بدت
كتابة قصيدتي «أي ــة ام ــرأة أن ـ ِ
تغريدًا واضحًا خارج السرب ،والتي أميل إلى
االع ـت ـقــاد بــأنـهــا إح ــدى أفـضــل قـصــائــد الحب
التي كتبتها حتى اليوم.
حني عقدت العزم ،بعد طول تردد ،على إصدار
مجموعتي الشعرية األولى عام  1978لم أجد
بــن ي ــدي غـيــر إح ــدى ع ـشــرة قـصـيــدة جــديــرة
بــأن توضع بني دفتي كتاب .ذلــك ألن تأخري
في النشر لثماني سنوات كاملة من الكتابة
أتاح لي أن أزن ما كتبته بميزان النقد الجدي
والعقل البارد ،ودفعني إلى حذف الكثير من
التمارين اإلنشائية والغنائية الساذجة .وملا
كانت تربطني بسهيل إدريس صداقة عميقة
توطدت ُعراها عبر نشر قصائدي املبكرة في
مجلة «اآلداب» ،فقد اتفقت معه على أن يكون
إصـ ــداري األول فــي «دار اآلداب» .وإذ عهدت
إلى الفنان موسى طيبا بوضع غالف مناسب
ً
لـلـمـجـمــوعــة ،مـغـفــا ال ـف ــوارق الـجــوهــريــة بني
الرسم وبــن تصميم أغلفة الكتب ،فقد تولى
طيبا ترجمة العنوان بشكل فاقع حيث رسم
ً
هيكال عظيمًا معلقًا على شتلة تبغ .ورسم في
قــاع اللوحة نهدين أحـمــريــن ،وأغ ــرق الغالف
ّ
برمته فــي بركة مــن ال ــدم ،دون أن يترك السم
ّ
امل ــؤل ــف وع ـن ــوان كـتــابــه امل ـســاحــة ال ـتــي تمكن
الـعــن مــن ال ـقــراءة .كــذلــك فإنني لقلة الخبرة،
َّ
لم أتــول بنفسي تصحيح «البروفات» األولى
للكتاب.
كنت أنتظر ساعة بساعة صدور كتابي األول
ّ
سيكرسني شاعرًا بضربة
الــذي اعتقدت أنــه
واح ـ ــدة وإلـ ــى األب ـ ــد .وح ــن أعـلـم ـنــي الـنــاشــر
ب ـ ـصـ ــدوره ه ــرع ــت إل ـ ــى م ـك ـت ـبــه فـ ــي ال ـخ ـنــدق
الغميق حيث وجــدتــه هـنــاك مــع ن ــزار قباني،
بحكم املجاورة بني مكتبيهما في املبنى ذاته.
لم أكن آبه في البداية إال لرؤية اسمي مطبوعًا
على ال ـغــاف ،لكن كمية الــدمــاء َالـتــي أهرقها
الــرســام على غــاف كتاب مــن القطع الصغير
جـعـلــت االسـ ــم بــاه ـتــا وش ـب ــه مـ ـق ــروء .غ ـيــر أن
الصدمة كانت في كثرة األخطاء املطبعية التي
ً
تصيب مقتال من املعنى املقصود .ومع التقدم
ُّ
التعرق واالصفرار
في القراءة كنت أمعن في
خوفًا من العثور على املزيد من األخطاء .وقد
بــذل نــزار قباني كل ما بوسعه ملواساتي في
تلك اللحظة ،مؤكدًا َّ
حبه لشعري وإعجابه بما
أكتب ،ناصحًا إياي بتالفي مثل هذه الهنات
الشكلية في املستقبل.
هكذا لم ّ
تمر فرحتي بكتابي األول على خير.
وكــان ّ
علي أن أنتظر سنوات ثــاث لكي تنفد
الطبعة األولى ،حيث كلفت الصديق إميل منعم
ُ
َ
وأشرفت على
تصميم غالف الطبعة الجديدة،
تصحيح األخطاء املطبعية السابقة .والغريب
في األمر أنني لم أشأ االحتفاظ ،ولو بنسخة
واحــدة من نسخ الطبعة األولــى ،كما لو أنني
أردت أن ّ
ّ
عيني من أوزار تلك الدماء املراقة
أبرئ
ّ
على غالفه .ولــو عــاد بي الزمن ثانية لغيرت
الـعـنــوان أيـضــا .صحيح أن خناجر كثيرة لم
تزل تمعن في تقتيل الوطن وتمزيق أحالمه،
ولكن الشعر في دواوين الحقة لي كان يبحث
ّ
تفتحه في عناوين أخرى ،وتراب آخر ّ
أشد
عن
ً
التصاقًا بالجمال وأكثر احتفاء بالشهوات.

