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خلوة الحوار ...هل تذكر مجلس شيوخ  1926ـ 1927

أخذوا على سوريا تعطيلها اتفاق الطائف وتفسيرها إياه بالعصا األمنية .بعد جالء جيشها ألكثر من  11سنة ،لم ُيرد ّ
أي
من األفرقاء اللبنانيين تصويب تطبيقه ،بل االستمرار في األعراف التي ّدربتهم دمشق عليها .البارحة ،في توقيت غير
مناسب ،تذكروا
نقوال ناصيف
بــالـتــأكـيــد ل ــم يــدخــل أي م ــن أق ـطــاب
ال ـحــوار ال ـيــوم األول مــن خـلــوة عني
الـ ـتـ ـيـ ـن ــة مـ ــوهـ ــومـ ــا بـ ــأنـ ــه س ـي ـخ ــرج
ظــافـرًا بــاتـفــاق على انـتـخــاب رئيس
لـ ـلـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة أو قـ ـ ــانـ ـ ــون ج ــدي ــد
ّ
لالنتخاب .إال أن أيًا منهم لم يغادر
ال ـيــوم الـثــالــث مــن الـخـلــوة مــوهــومــا
أيضًا بــأن قانونًا لالنتخاب خــارج
القيد الطائفي واسـتـحــداث مجلس
للشيوخ سيبصران النور في مرحلة
يطبق العجز الكامل على كــل شأن
تقريبًا .كــا البندين اللذين أعلنت
الـ ـخـ ـل ــوة االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى ال ـت ـح ـض ـيــر
لـهـمــا ت ـم ـه ـي ـدًا الس ـت ـك ـمــال أعـمــالـهــا
ف ــي  5أيـ ـل ــول ،أش ـب ــه ب ــان ـق ــاب عـلــى
الـنـظــام الــدس ـتــوري بـكــل مــا للكلمة
من معنى .بيد أنه «انقالب شرعي»
ك ــون ات ـف ـ ُـاق ال ـطــائــف أدرج ـه ـم ــا في
مـتـنــه ،ثــم أدم ـجــا فــي مــن الــدسـتــور
املعدل عام .1990
ل ـ ـعـ ــل الـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــرة ف ـ ـ ــي وص ـ ـ ـ ــف ه ــذي ــن
اإلجراءين بـ«االنقالب» ألن:

ال يراد من مجلس
الشيوخ سوى درزي
رئيسًا رابعًا
َ
ّأولـهـمــا ،ط ـ َـر َح قــانــونــا لــانـتـخــاب ال
مكان فيه للمذاهب ،وهــي في ذروة
اس ـت ـع ــار غ ـل ـيــا ّن ـهــا ال ــداخـ ـل ــي (م ــرة
باالشتباك السني ـ الشيعي العائم،
وطورًا بشعار امليثاقية الذي يرفعه
املسيحيون) ،في وقت يتعذر اتفاق
الكتل النيابية على آلية التصويت
ف ــي ق ــان ــون لــان ـت ـخــاب ،نـسـبــي مــرة
وأكثري مرة أخرى .ومع أن الرئيس
ن ـب ـي ــه ب ـ ــري ُيـ ـ ـب ـ ـ ّـرد مـ ـق ــارب ــة ق ــان ــون
انـ ـت ـ ـخـ ــاب خـ ـ ـ ــارج الـ ـقـ ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي
بالقول إن تفسيره له ،هو أن يكون
مناصفة بني املسيحيني واملسلمني،
دون ـمــا حـصــص امل ــذاه ــب ،إال أن ما
نـ ـ ّـص ع ـل ـيــه اتـ ـف ــاق ال ـط ــائ ــف مـغــايــر
تمامًا :خــارج القيد الطائفي يعني

قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بمناصفة أو بال مناصفة؟ (هيثم الموسوي)

أن ال م ـكــان فـيــه ملـنــاصـفــة وطــوائــف
ومــذاهــب ،بــل يـفــوز بــه َمــن يـفــوز من
النواب الـ.128
ثـ ــان ـ ـي ـ ـه ـ ـمـ ــا ،اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدث م ــؤسـ ـس ــة
دس ـ ـتـ ــوريـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ّح ـق ـب ــة لــم
يـسـبــق أن شـهــد لـبـنــان تـعــثــر مـســار

م ــؤسـ ـس ــات ــه ال ــدسـ ـت ــوري ــة كـ ـلـ ـه ــا :ال
رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة بـسـبــب إخ ـفــاق
ال ـب ــرمل ــان ف ــي االج ـت ـم ــاع لـلـتـصــويــت
ل ــه ،حـكــومــة عــاجــزة عــن الـعـمــل بــات
تأليفها يتطلب  11ش ـه ـرًا محوطة
ب ـف ـي ـتــوات مــذهـبـيــة ف ــي ك ــل اجـتـمــاع

ت ـ ـقـ ـ ّـيـ ــد صـ ــاح ـ ـيـ ــات رئـ ـيـ ـسـ ـه ــا ك ـمــا
صالحيات مجلس ال ــوزراء ،مجلس
ن ـي ــاب ــي يـ ـم ــدد ب ـن ـف ـســه ل ـن ـف ـســه م ــرة
ت ـلــو أخـ ــرى ويـ ـت ــذرع ب ــاألس ــوأ ال ــذي
قــد يبصره إنـســان :ال يــريــد التفاهم
ع ـلــى ق ــان ــون ج ــدي ــد لــان ـت ـخــاب ،في

الوقت نفسه ـ هو املؤسسة املشترعة
ـ يرفض تطبيق قانون صـ ّـوت عليه
هــو قــانــون االنـتـخــاب الـنــافــذ بحجة
افـ ـتـ ـق ــاره ال ـ ــى اإلنـ ـ ـص ـ ــاف والـ ـع ــدال ــة
واملساواة ،ومن ّ
ثم رفض الذهاب الى
انتخابات نيابية تبعًا لهذا القانون.

قضية اليوم

َ َ
قتيل وموقوف
قتلة أهل الضاحية بين
ٍ
قتل الجيش ّاللبناني ورجال المقاومة
معظم منفذي الهجمات االنتحارية،
واعتقل فريق من المخططين
ّ
والمسهلين للتفجيرات التي استهدفت
لبيروت .لم يعد هناك
الضاحية الجنوبية ّ
سوى ثالثة عقول مدبرة يعيشون
حالة قلق دائم وهم :سراج الدين
زريقات وحسين زهران ومحمد عمر
اإليعالي المشهور بـ«أبو البراء»

فــي  ١٦آب  ،٢٠١٣خ ــرج وزي ــر الــدفــاع
ال ـس ــاب ــق ف ــاي ــز غ ـص ــن م ـع ـل ـنــا أس ـم ــاء
امل ـت ــورط ــن ف ــي ت ـف ـج ـيــرات الـضــاحـيــة
ال ـج ـن ــوب ـي ــة لـ ـبـ ـي ــروت .وف ـ ــي ال ـس ــاب ــع
والـعـشــريــن مـنــه ،أوق ـفــت اسـتـخـبــارات
الجيش املدعو حسن حسني رايد ،أحد
عناصر املجموعة التي افتتحت عهد
ال ـت ـف ـج ـيــرات االن ـت ـحــاريــة ض ــد أهــالــي
الضاحية الجنوبية .ومنذ ذلك الحني،
مـ ّـرت ثــاث سـنــوات بالتمام والكمال.
س ـنــوات كــانــت كــافـيــة لـ ُـي ـسـ َـتـ ّ
ـرد ال ـثــأر.
ّ
الئ ـح ــة غ ـصــن ال ـش ـه ـيــرة ال ـت ــي ضــمــت
أسماء كل من عمر أ .األطرش وسامي أ.
األطرش وعبيدة م .الحجيري وأحمد
ع .حـمـيــد وس ــام ــح ال ـب ــري ــدي ،ل ــم تكن
تتبعه أسـمـ ً
ســوى خيط كشف ّ
ـاء ذاع
صيتها فــي عــالــم اإلرهـ ــاب ،وتـحــديـدًا
نعيم عـبــاس وس ــراج الــديــن زري ـقــات.
أم ــا الئـحــة وزارة الــدفــاع الـتــي ُد ّون ــت

ً
أحياء
عليها أسماء القتلة ،املطلوبني
أو أم ــوات ــا ،فــإن ـهــا تــوشــك أن تنتهي.
آخــر هــؤالء كــان سامح البريدي الــذي
أوقـ ـف ــه ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي م ــع ط ـ ّـارق
الفليطي وسوريني أثناء هجوم نفذه
ع ـنــاصــره ع ـلــى أح ــد م ــراك ــز «داعـ ــش»
فــي ال ـجــرود .الــرجــان هما آخــر أفــراد
هــذه املـجـمــوعــة ،إذا لــم ُيحتسب نجل
مصطفى الحجيري (أبو طاقية).
س ــام ــح الـ ـب ــري ــدي ،ابـ ــن ب ـل ــدة عـ ّـرســال
ال ــذي ل ــم ُي ـع ــرف ل ــه ان ـت ـمــاء ،تـنــقــل من
«م ـهـ ّـرب ـجــي» إل ــى ق ـي ــادي ف ــي «كتيبة
ش ـ ـه ـ ــداء بـ ــابـ ــا ع ـ ـ ـمـ ـ ــرو» ،ث ـ ــم «ج ـب ـه ــة
ال ـن ـصــرة» فـتـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» .الـشــاب
ال ـثــاث ـي ـنــي «ال ـس ـ ّـي ــئ ال ـس ـم ـع ــة» ،كــان
فــي عــداد مجموعة ص ــادرت قــرار أهل
ّ
عرسال ،واعتدى عليهم أحيانًا ،متخذًا
م ــن ال ــدي ــن م ـط ـ ّـي ــة .فـ ــرض «ال ـ ـخـ ـ ّـوات»
وم ــارس الخطف مقابل فــديــة .يسرق

وي ـس ـلــب وي ـق ـت ــل .أمـ ــا ّشـ ـع ــاره ال ــدائ ــم
والجماعة»،
فـ«مظلومية أهــل السنة
ّ
وعليها يجمع الـســاح لـ«قتال بشار
األسد وحزب الله» .سار البريدي على
ّ
فتحول من
خطى كثير مــن املـهـ ّـربــن،
ّ
مهرب صغير قبل بدء األزمة السورية
إلــى قاطع طريق ثم «ثائر» على درب
األحداث السورية.
ك ــان ال ـب ــري ــدي م ـتــورطــا ف ــي ق ـتــل أحــد
أبـنــاء بـلــدة عــرســال قتيبة الحجيري،
بــ«تـهـمــة الـتـعــامــل مــع أج ـهــزة الــدولــة
اللبنانية» .كــذلــك كشفت التحقيقات
ّ
أن م ـعــاونــه طـ ــارق الـفـلـيـطــي ك ــان من
بني املسؤولني عن تنفيذ ُحكم اإلعدام
ّ
بحق العسكري علي البزال .ليس هذا
فحسب ،كانت هذه املجموعة هي من
قـتــل ال ــرائ ــد ب ـيــار بـشـعــانــي واملــؤهــل
أول خ ــال ــد زهـ ــرمـ ــان ع ـ ــام  ،٢٠١٣ثــم
ش ــارك ــت ب ـعــد ع ــام ف ــي غـ ــزوة عــرســال

الشهيرة .قبل ذلك ،تورط عناصر هذه
امل ـج ـمــوعــة ف ــي ق ـتــل ال ـش ـبــاب األرب ـع ــة
(واحـ ـ ــد م ــن آل ج ـع ـفــر وواحـ ـ ــد م ــن آل
حـســن وثــالــث مــن آل أم ـهــز ورابـ ــع من
آل حـيــدر تــركــي الـجـنـسـيــة) فــي وادي
رافق في جرود عرسالّ في  16حزيران
ّ
ع ـ ــام  ٢٠١٢ب ــذري ـع ــة أنـ ـه ــم ي ـشــك ـلــون
«كتيبة استطالع تابعة لحزب الله»،
ك ـم ــا تـ ـ ــورط هـ ـ ــؤالء أي ـض ــا ف ــي خـطــف
صحافيني أجانب .ففي  ٢٩نيسان عام
 ،٢٠١٢كان لهم دور في خطف املصور
ال ـص ـحــافــي ج ــون ــاث ــان ال ـب ـي ــري ال ــذي
ي ـع ـمــل ل ـح ـســاب وك ــال ــة «بـ ــوالريـ ــس»،
ليطلقوا ســراحــه مـقــابــل فــديــة قــدرهــا
 ٤٥٠ألف دوالر ،إضافة إلى دورهم في
التنسيق مع مجموعة سورية خطفت
الـ ـصـ ـح ــاف ــي اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي دوم ـي ـن ـي ـك ــو
كويريكو في حمص عام .٢٠١٢
ّ
املـجـمــوعــة نفسها ال ـيــوم ،الـتــي تــولــى
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آخر الحروب األميركية على حبوب ريو الروسية!
جان عزيز
ل ـ ـ ــم يـ ـسـ ـب ــق أن خ ـ ـب ـ ــرت بـ ــرملـ ــانـ ــات
ً
لبنان قــانــونــا لالنتخاب مـمــاثــا ّ ملا
ن ـ ّـص عـلـيــه ات ـف ــاق ال ـطــائــف وت ـبــنــاه
الـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور ،هـ ـ ــو قـ ـ ــانـ ـ ــون انـ ـتـ ـخ ــاب
وطني ال طائفي ،إال أنها في قوانني
االنتخاب املتعاقبة منذ عــام  1934ـ
أول مرة ُجعلت املحافظة التاريخية
دائ ـ ـ ــرة ان ـت ـخــاب ـيــة ـ ـ ـ راع ـ ــت ال ـت ــوزي ــع
املذهبي من ضمن التوزيع الطائفي،
وإن مفتقرًا الــى املناصفة حتى عام
ّ ،1991
ووجهت اهتمامها على الدوام
ال ــى ع ــدد املـقــاعــد زيـ ــادة أو نقصانًا
وتـقـسـيــم ال ــدوائ ــر ،دون ـم ــا ال ـخــوض
مـ ــرة ف ــي آلـ ـي ــة االق ـ ـتـ ــراع الـ ـت ــي ظـلــت
التصويت األكثري.
ومقدار ما توحي املحاولة املتوخاة
هذه التي وضعها اتفاق الطائف في
نطاق دفع لبنان الى حقيقة ما ّ
نص
عليه الدستور ،وهو الدولة املدنية،
سبق لهذا البلد أن اختبر في نظامه
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري م ـج ـل ـس ــا ل ـل ـش ـي ــوخ لــم
ّ
يعمر ســوى سنتني ( 1926ـ ـ .)1927
ُ َ
ل ــم ي ـع ــط أن يـلـتـئــم س ــوى ف ــي دورة
أول ــى وواح ــدة مــا بــن عــامــي  1926ـ
 ،1927عـقــد خــالـهــا خـمــس جلسات
آخرها في  6تشرين االول  ،1927قبل
أن يـصـيــر إل ــى إلـغــائــه عـنــد الــورشــة
االول ـ ــى ل ـت ـعــديــات دس ـت ــور  23أي ــار
.1926
ف ــي ظ ــل االنـ ـت ــداب ال ـفــرن ـســي نـشــأت
تـجــربــة ،للمرة األول ــى واألخ ـيــرة مذ
ذاك ،ملجلس شـيــوخ لبناني مــن 16
عضوًا ،سبعة منهم ّ
يعينهم رئيس
الحكومة بعد استطالع رأي الوزراء،
على أن ُينتخب األعضاء الباقون.
وخـ ـ ــافـ ـ ــا ملـ ـ ــا ي ـ ـنـ ــص عـ ـلـ ـي ــه ات ـ ـفـ ــاق
ال ـ ـطـ ــائـ ــف والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور بـ ـ ـ ــأن ج ـعــل
مجلس الشيوخ مؤسسة دستورية
مـسـتـقـلــة ف ــي ذات ـه ــا وصــاحـيــاتـهــا،
عـلــى أن الـتـجــربــة الـســابـقــة أحــالـتــه
توأم مجلس النواب بحيث ّ
يكونان
السلطة املـشـتــرعــة عـنــدمــا يلتئمان
م ـعــا ،أو يـنـعـقــد ك ــل مـنـهـمــا مـنـفــردًا
فــي العقود الـعــاديــة واالستثنائية.
يـ ـ ـ ـك ـ ـ ــادان ي ـ ـت ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــان فـ ـ ــي م ـع ـظ ــم
ص ــاح ـي ــات ـه ـم ــا االشـ ـت ــراعـ ـي ــة ـ ـ ـ بــل
هــي نفسها ـ ـ على نحو يــوحــي بأن
ً
كـ ــا م ـن ـه ـمــا ي ـك ـمــل اآلخـ ـ ــر :مــواع ـيــد
االن ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاد ،الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــاب الـ ـق ــان ــون ــي
ً
ل ــال ـت ـئ ــام والـ ـتـ ـص ــوي ــت فـ ـض ــا عــن
الـ ـتـ ـص ــوي ــت ال ـ ـش ـ ـفـ ــوي واالق ـ ـ ـتـ ـ ــراع
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــري واملـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ــاداة بـ ـ ــاالس ـ ـ ـمـ ـ ــاء،
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــات الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــة والـ ـعـ ـلـ ـنـ ـي ــة،
حـ ـ ـص ـ ــان ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو ومـ ــاح ـ ـق ـ ـتـ ــه،
آل ـي ــة طـ ــرح ال ـث ـقــة بــال ـح ـكــومــة ،مــلء

اإليعالي وزهران
وزريقات متورطون
في تجنيد انتحاريين
وتنفيذ تفجيرات

إمــرت ـهــا «ال ـش ـيــخ إب ــراه ـي ــم األطـ ــرش»
بــرت ـبــة «أمـ ـي ــر» ق ـبــل تــوقـيـفــه م ــن قبل
ُ
الجيش ،تكاد أن تباد .فقد قتل رجال
امل ـقــاومــة عـمــر األطـ ــرش ب ـص ــاروخ في
ال ـجــرود الـعــرســالـيــة ،وأوق ــف الجيش
اب ـ ــن ع ـ ّـم ــه ع ـم ــر األط ـ ـ ــرش بـ ـج ــرم نـقــل
االنتحاريني إلى الضاحية الجنوبية.
ك ــذل ــك ق ـت ــل ع ـن ــاص ــر ال ـج ـي ــش ســامــي
األطـ ــرش داخ ــل ع ــرس ــال أث ـن ــاء عملية
ده ــم .وتـمـكـنــت اس ـت ـخ ـبــارات الجيش

ال ـش ـغــور وم ــواع ـي ــد ت ـجــديــد الـهـيـئــة
امل ـش ـتــرعــة املـ ــزدوجـ ــة .ي ـش ـكــان معًا
ال ـب ــرمل ــان ع ـنــدمــا ي ـل ـت ـئ ـمــان ،ص ــورة
منسوخة عن البرملان الفرنسي ،إذ
يجمع الجمعية الوطنية ومجلس
الشيوخ.
َ
ل ــم ُي ــت ــح ملـجـلــس ال ـش ـيــوخ س ــوى أن
يرأسه رئيس ّواحد في املدة الوجيزة
مــن عـمــره .سني ّهــو مفتي طرابلس
محمد الجسر ،مثل صعوده في أقل
من سنتني سببًا حمله على الترشح
لــرئــاســة ال ـج ـم ـهــوريــة ب ـعــد ع ـقــد من
ال ـ ــزم ـ ــن ـ ـ ـ ـ وك ـ ـ ـ ــان مـ ـجـ ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ
ألغي ـ ـ فــي أول اشتباك بــن الزعماء
امل ــوارن ــة ع ـلــى رئ ــاس ــة الـجـمـهــوريــة،
بــن إمـيــل إده وبـشــارة ال ـخــوري .في
 17تشرين االول  1927انعقد املجمع
النيابي اللبناني ّ
وعدل جملة أحكام
دستورية ،وألغى سواها ،من بينها
مجلس الشيوخ ،كي يحصر السلطة
املشترعة بمجلس النواب.
لم ُيمنح أول مجلس للشيوخ فرصة
إن ـ ـضـ ــاج ت ـج ــرب ــة اسـ ـتـ ـم ــرت بـضـعــة
أش ـه ــر ،ب ـعــدمــا أخ ـف ــق م ـغ ــزى وضــع
ال ـه ـي ـئ ــة امل ـش ـت ــرع ــة فـ ــي مــؤس ـس ـتــن
دستوريتني دونما تمييز إحداهما
ع ــن االخ ـ ــرى ف ــي ال ـص ــاح ـي ــات .ف ــإذًا
هما اثنان في واحد.
م ـ ـ ــا ي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ع ـ ـ ــن م ـج ـل ــس
ل ـل ـش ـي ــوخ ق ـ ــال بـ ــه ات ـ ـفـ ــاق ال ـط ــائ ــف
وبات بندًا ملزمًا في الدستور ،وهو
تحديد مهماته قبل صوغ مسودته،
وال ـج ــزم بــرئـيــس درزي لــه مـعــروف
سلفًا ـ يكون الرئيس الرابع في هرم
السلطات الدستورية ـ قبل انتخاب
املجلس وتعيني صالحياته وتمييز
دوره ع ـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب .ب ــات
مرادف قانون انتخاب وطني خارج
ال ـق ـي ــد ال ـط ــائ ـف ــي ،وامل ـ ـبـ ــرر الــوح ـيــد
للمضي بالقانون األرثوذكسي على
ّ
نـحــو يـمــكــن كــل طــائـفــة مــن انتخاب
أعضائها .إال أن األهــم في ما يشاع
أنـ ـ ــه ن ـ ـطـ ــاق عـ ـمـ ـل ــه ،ه ـ ــو ال ـت ـن ــاق ــض
الـنــاشــب بــاكـرًا حـيــالــه :بينما يقول
اتـ ـ ـف ـ ــاق ال ـ ـطـ ــائـ ــف وال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ب ــأن
«صــاحـيــاتــه تنحصر فــي القضايا
امل ـ ـص ـ ـيـ ــريـ ــة»ُ ،يـ ـنـ ـس ــب الـ ـ ــى أقـ ـط ــاب
ال ـ ـح ـ ــوار تـ ـع ــري ــف م ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا
لصالحياته بأنها مرتبطة حصرًا
ب ــالـ ـط ــوائ ــف ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة فـ ــي ن ـطــاق
ش ـ ــؤونـ ـ ـه ـ ــا .بـ ــذلـ ــك يـ ـمـ ـس ــي ص ـ ــورة
مطابقة للصالحية املنوطة برؤساء
الطوائف اللبنانية في املادة  19من
الــدسـتــور حـيــال عالقتها باملجلس
الدستوري.

م ــن ت ــوق ـي ــف أم ـي ــر «ك ـت ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
عزام» ماجد املاجد ثم تبعه «مهندس»
الـتـفـجـيــرات فــي الـضــاحـيــة الجنوبية
ّ
نـ ـعـ ـي ــم ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس ،لـ ـيـ ـتـ ـب ــن أن هـ ـ ــؤالء
مرتبطون بعضهم ببعض.
لـ ــم ي ـب ــق هـ ـن ــاك س ـ ــوى ثـ ــاثـ ــة :حـســن
زه ــران ومحمد عمر اإليـعــالــي وســراج
ال ــدي ــن زريـ ـق ــات .زه ـ ــران ه ــو أح ــد أب ــرز
عناصر «خلية الناعمة» والضالع في
اإلع ــداد لتفجير الــرويــس الــذي ّ
تسبب
في سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
ّ
وبحسب املعلومات ،فإن زهران يتنقل
ب ــن بـ ـل ــدة ع ــرس ــال وج ـ ــروده ـ ــا .وه ــو
يـ ّـوالــي تنظيم «جبهة الـنـصــرة» ،علمًا
بأنه كان من أبرز الناشطني في كتائب
«ع ـبــدال ـلــه ع ـ ــزام» .يـلـيــه اب ــن طــرابـلــس
محمد عمر اإليـعــالــي املـشـهــور بــ«أبــو
الـ ـب ــراء اإلي ـع ــال ــي» .واإلي ـع ــال ــي ق ـيــادي
فــي صـفــوف تنظيم «داعـ ــش»ُ ،رصــدت

م ــرة جــديــدة تتمظهر ال ـحــرب ال ـب ــاردة فــي الــريــاضــة.
لــم يـنـ َـس األومل ـب ـيــون بـعــد تـلــك الـلــوحــة الـبـشــريــة للدب
«مـيـتـشــا» ،رمــز أوملـبـيــاد مــوسـكــو سـنــة  ،1980وهــو
يــذرف تلك الدمعة في احتفال ختام الحدث الرياض
العاملي األهم ،أسفًا على مقاطعة واشنطن للحدث الذي
استضافه نظام بريجنيف .كان االتحاد السوفياتي
يــومـهــا قــد دخ ــل بــدبــابــاتــه إل ــى كــابــول ،اسـتـبــاقــا منه
الكـتـمــال ال ـطــوق اإلس ــام ــي شــرقــا عـلــى دول ــة لينني.
وكان حذره مفهومًا .فقبل أشهر قليلة كانت الثورة
الخمينية قــد سيطرت على دولــة الـشــاه التي احتلها
ال ـس ــوف ـي ــات ذات يـ ــوم م ــن ف ــوض ــى الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة .ول ــم تـكــن مــوسـكــو وال واشـنـطــن قــد اهتدتا
حينها إلى سالح الحرب املذهبية السنية ـ الشيعية.
كــان األمـيــركـيــون يكملون خـطــة تـطــويــق األخ األكـبــر
بــالــديـمـقــراطـيــات املسيحية غــربــا ،وبــالـتـيــوقــراطـيــات
اإلس ــام ـي ــة غ ــرب ــا ،وب ـس ـبــاق ح ــرب الـتـسـلــح كــوكـبــا،
وبمعركة انهيار أسعار النفط .كان املثلث الكاثوليكي
الشهير ،فويتيال – فاليسا – بريجنسكي في ذروة
نشاطه .وكان جيمي كارتر في أوج سعيه إلى تجديد
واليته ،قبل هزيمته أمام الريغانية اآلتية على أحصنة
حرب النجوم في الفضاء الخارجي ،وحربها إلسقاط
النظام السوفياتي في الفضاء األرضي...
وس ــط ت ـلــك امل ـح ـطــة ال ـســاخ ـنــة م ــن ف ـص ــول ال ـحــرب
ال ـبــاردة ،ص ــودف أن األلـعــاب األوملـبـيــة كــانــت مقررة
ف ــي م ــوس ـك ــو .ل ــم ت ـتــأخــر واش ـن ـط ــن ف ــي اع ـت ـبــارهــا
مسرحًا آخر من مسارح الحرب .فبادرت إلى ّ
شن
حملة مقاطعة لــألـعــاب الـســوفـيــاتـيــة .وســرعــان ما
لـ ّـبــت ن ــداء املقاطعة  61دول ــة .بعد أربـعــة أع ــوام كان
املــوعــد األوملـبــي فــي لــوس أنجلوس .قــرر السوفيات
رد الـصـفـعــة بــالـهـجــوم ب ــدل االن ـك ـفــاء .هـنــاك أيـضــا،
استمرت الحرب الباردة في الرياضة .حتى أن املمثل
األمـيــركــي الـســابــق والــاحــق رونــالــد ري ـغــان ،حرص
على االتصال هاتفيًا بكل فرد من املنتخب األميركي
فــي لعبة الهوكي على الجليد ،الــذي فــاز فــي نهائي
امل ـب ــاراة األوملـبـيــة عـلــى املنتخب الـســوفـيــاتــي .كأنها
معركة مستعاضة عن حرب نووية ممنوعة .صار
ً
القرص الصغير بديال من ال ــرؤوس الــذريــة .وصار
ً
امللعب املـسـ ّـور ميدانًا متخيال مللعب العالم املتجلد
تحت نيران الحرب الباردة .حتى أن املعلقني تذكروا
مقولة الحرب اإلسبانية .يــوم قيل إن نظام فرانكو
سـقــط فعليًا ،بـعــد أول هــزيـمــة لـفــريــق ري ــال مــدريــد
أمام غريمه الكاتالوني االنفصالي ،برشلونة ،بثالثة
أهداف مقابل ال شيء ،على أرض العاصمة وفريقها
الذهبي ،وفي نهائي كأس امللك بالذات ...هكذا ،حال
لبعض املعلقني أن يكتبوا بـعــد  41عــامــا ،أن نظام
بريجنيف سقط على حلبة الجليد تـلــك ،قبل عام

اتصاالت له في بلدة القريتني السورية
مــع أحــد عناصر الخلية التي شاركت
فــي اإلع ـ ــداد لتفجيري ب ــرج الـبــراجـنــة
ّ
االنتحاريني .وبحسب املعلومات ،فإن
اإلي ـع ــال ــي ي ـتــولــى الـتـخـطـيــط ،إضــافــة
إلى أدوار تنفيذية في صفوف تنظيم
«داع ـ ــش» .وف ــي املــرتـبــة األخ ـي ــرة ،يحل
سراج الدين زريقات ،املتحدث الرسمي
بــاســم ك ـتــائــب ع ـبــدال ـلــه عـ ــزام ـ ـ ســرايــا
الحسني بن علي .وبحسب املعلومات
األمـ ـنـ ـي ــة ،فـ ـ ــإن زريـ ـ ـق ـ ــات مـ ــوجـ ــود فــي
إح ـ ــدى ال ـن ـق ــاط ف ــي ج ـب ــال ال ــزب ــدان ــي.
ه ــذا م ــا بـ ّـي ـنــه ال ــرص ــد الـتـقـنــي ملـعـ ّـرفــه
ع ـلــى ح ـس ــاب ت ــوي ـت ــر .وزر ّي ـ ـقـ ــات يـعـ ّـد
ّ
املحرضني واملجندين ّالذين
أحد أبــرز
ش ــارك ــوا فــي إعـ ــداد انـتـحــاريــن نــفــذوا
عمليات انتحارية في الداخل اللبناني،
بالتنسيق مع تنظيم «جبهة النصرة».
(األخبار)

مــن رحيل آخــر اللينينيني ،وقبل خمسة أع ــوام من
س ـقــوط ج ــدار بــرلــن .تـمــامــا كـمــا قـيــل قبلها بعقد
ونـيــف ،إن عظمة موسكو السوفياتية انتهت ،حني
تغلب األميركي املجنون بوبي فيشر على الروسي
بــوريــس سباسكي فــي بطولة الـعــالــم فــي الشطرنج
سنة  ...1972أسطورة لم ينسها الغرب ،حتى بعد
انشقاق فيشر وتحوله مرتدًا أميركيًا ممنوعًا من
دخول بالده!
في األيام األخيرة كان الحدث األوملبي يدور في مدينة
الشاطئ الفضي ريو دي جانيرو .امللعب هناك ليس
محايدًا أيضًا .ففي جوانبه أكثر من رمزية ساكنة.
منها أن ــه أرض أمـيــركـيــة مـتـمــردة دوم ــا عـلــى نظام
الـعــام س ــام .ومنها أنـهــا الـبــاد الـتــي يشكل اسمها
أول أحـ ــرف تـكـتــل «بــري ـكــس» الـ ــذي حـلــم ذات ي ــوم،
وحلم معه العالم ،بكسر أحادية واشنطن .وفي الريو
أيضًا «فافيال» الفقراء ومنظمات «ألترموندياليست»
املناهضة للعوملة ّ
وتغول وول ستريت .وفيها كل ما
ليس حياديًا حيال حكم «اإلمـبــراطــوريــة الجديدة».
ه ـك ــذا ،وع ـل ــى ه ــام ــش ال ـح ــدث األوملـ ـب ــي ال ـبــرازي ـلــي،
اندلعت معركة أخرى من نوع الحرب الباردة .عنوانها
مالحقة الرياضيني الروس بتهمة تناولهم ملنشطات
طبية محظورة أوملـبـيــا .على مــدى أسبوعني سبقا
الـحــدث ال ــذي يتطلع الـعــالــم إلــى أبـطــالــه ،كــانــت قصة
املنشطات الروسية بطلة اإلعالم األميركي من دون
منازع .مقابالت مع أطباء واختصاصيني ورياضيني
وإداري ـ ـ ـ ـ ــن ...م ـح ــوره ــا م ـســألــة واح ـ ـ ــدة :ه ــل يمكن
الجزم أو حتى الحكم املبرم ،بأن روسيا هي «دولة
راعية رسميًا للمنشطات املحظورة»؟ ســؤال متمم
للمطالعات الغربية السابقة حول االتهامات الجاهزة
لـلــدول «امل ــارق ــة» على واشـنـطــن ،بأنها «دول راعية
لإلرهاب» .في أوملبياد ريو ،عجزت اإلمبراطورية عن
مالحقة عدوها الروسي بتهم العنف املنظم أو الثورة
املصدرة أو التوسع التوتاليتاري ،فالحقتها بتهمة
الرعاية الدولتية والرسمية للمنشطات الرياضية .هي
الـصــورة النمطية نفسها .كما فــي هــولـيــوود رامبو
وروكي ،ومن ثم هوليوود املافيا الروسية الحاضرة
ف ــي ك ــل اس ـتــديــوهــات ال ـشــاطــئ األم ـيــركــي الـغــربــي،
كذلك حرصت واشنطن على مالحقة موسكو إلى
أوملبياد ريو ،بسالح نمطي صورته مافيا محظورة،
كــاس ـت ـمــرار لـسـيــاســة الـ ـح ــروب ،ول ــو ت ـحــت ع ـنــوان
الحبوب.
وسط كل تلك املعمعة خالصة واحــدة تبدو منطقية،
أن مماثلة الحرب ،باردة أو ساخنة ،ال تزال مستمرة.
خـصــوصــا بـعــد عـقــديــن عـلــى تــوهــم الـبـعــض بنهاية
الـتــاريــخ .مــا يثبت مــرة جــديــدة أن هيغل لــم يفهمنا.
أو أننا نحن لم نفهمه .أو أن التاريخ يستمد شرعية
استدامته تحديدًا من هــذا الالفهم املتبادل ،أو سوء
الفهم والتفهم والتفاهم ،بني كل شعوب األرض.

الئحة وزارة
الدفاع التي
ّ
ُدونت عليها
أسماء القتلة
توشك أن
تنتهي (هيثم
الموسوي)
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سياسة
على الغالف

القوات و«البيزنس»:
يا رضى الله ورضى رجال األعمال
ي ـح ـظــى رج ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـعــون ـيــون
باالهتمام اإلعــامـ ّ
ـي كله ،باعتبارهم
يسرقون لقمة النيابة والوزارة من فم
المناضلين العونيين .إال أن ًالنظر ،عن
قرب ،إلى القوات اللبنانية ،مثالُ ،يظهر
أن حال األحزاب األخرى ليست أفضل من
حال التيار الوطني الحر
غسان سعود
إذا وقف رجــال أعمال التيار الوطني
الحر في صف ،ورجال أعمال القوات
اللبنانية في صف آخر ،فسيبلغ طول
ال ـث ــان ــي ض ـعــف طـ ــول ال ـص ــف األول.
الـ ـف ــارق أن الـ ـق ــوات تـعـيــش ف ــي الـظــل
فيما يمأل صخب العونيني األقضية.
ف ــي ال ـ ـقـ ــوات ،أق ـص ــى رئ ـي ــس ال ـح ــزب
ّ
املسلمني بأوامره
سمير جعجع غير ّ
منذ سـنــوات ،فيما يــدشــن العونيون
اآلن فـقــط بـيــت الـطــاعــة ال ـحــزبـ ّـي .وال
شــك فــي أن ال ـت ــداول نـيــابـيــا ووزاريـ ــا
ب ــأس ـم ــاء رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ـعــون ـيــن
كشف األقنعة عن وجوههم ،فيما ال
ّ
يتصبحون
يزال رجال أعمال القوات
عـ ـن ــد ّزع ـ ـيـ ــم وي ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ـ ّـدون عـ ـن ــد آخ ــر
ويتعشون عند ثالث.
في كسروان ،ثمة رجال أعمال عونيان
هما روجيه عــازار وأنـطــوان عطاالله
ي ـجــري تـ ــداول اسـمـيـهـمــا كمرشحني
محتملني إلــى االنتخابات النيابية،
ف ـي ـم ــا ه ـ ـنـ ــاك أربـ ـ ـع ـ ــة رج ـ ـ ـ ــال أعـ ـم ــال
يـ ـ ـ ــدورون ف ــي ف ـل ــك ال ـ ـقـ ــوات ،أب ــرزه ــم
رئيس بلدية ّعشقوت ألكسندر رزق.
وهو كان يصنف كتائبيًا ،لكن العجز
التاريخي للرئيس أمــن الجميل عن
الـحـفــاظ عـلــى أصــدقــائــه جعله أقــرب
إلــى الـقــوات اللبنانية .وينتمي رزق
الــى أكبر العائالت العشقوتية ،وهو
أح ــد ورثـ ــة أح ــد أبـ ــرز رجـ ــال األع ـمــال
الـلـبـنــانـيــن ف ــؤاد رزق ال ــذي تــوزعــت
أعـ ـم ــال ــه مـ ــن ش ــرك ــة ي ـن ــاب ـي ــع ل ـب ـنــان
(صـنــن) إلــى أكـبــر شــركــات املـقــاوالت
والبناء في السعودية ،مــرورًا بفندق
«مزار أنتركونتيننتال».
الرئيس السابق لجمعية الصناعيني
والرئيس الحالي للمؤسسة املارونية
لالنتشار نعمة افرام ال يمكن وضعه
ف ــي خــانــة ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة تـمــامــا.
لكنه أقــرب بالتأكيد إلــى معراب منه
إلى ّ
أي مرجعية سياسية أخرى ،رغم
صــداق ـتــه م ــع ال ــوزي ــر ج ـب ــران باسيل
وعالقته الــوطـيــدة بالعميد املتقاعد
شامل روكز .وقد ذهب رئيس القوات
سمير جعجع في استرضائه إلى حد
«كسر خاطر» العماد ميشال عون في
انتخابات بلدية جونية األخيرة ،حني
دعـمــت ال ـقــوات الئـحـتــه ضــد الالئحة
املــدعــومــة مــن الـتـيــار .وافـ ــرام (يــرشــح
نفسه لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة) مساهم
رئيسي في شركة «سنايديرو الشرق
األوسـ ـ ـ ــط» (ي ـ ـ ــرأس م ـج ـلــس إدارتـ ـه ــا
وزير القوات اللبنانية السابق روجيه
ديب) املتخصصة في تجارة املطابخ
والـ ـ ـخ ـ ــزائ ـ ــن ومـ ـ ـف ـ ــروش ـ ــات املـ ـك ــات ــب.
وهــو عضو مجلس إدارة فــي  4أو 5
شركات تعنى بتسيير شؤون شركة
«اندفكو» التي يرأس مجلس إدارتها
عمه شفيق افرام .وتنتج هذه الشركة
منتوجات «ســانـيـتــا» بكل أشكالها:
علب الكرتون والنايلون والبالستيك

في القوات األولوية لـ«البيزنس مان» (هيثم الموسوي)

وورق ال ـح ـمــام وغ ـيــرهــا .كــذلــك فــإنــه
مساهم رئيسي في مصرف اإلسكان
وش ـ ــرك ـ ــة غ ـ ـ ــاز لـ ـبـ ـن ــان ون ـ ـحـ ــو ع ـشــر
شــركــات كبيرة أخ ــرى .ورغــم انكسار
أسـ ـط ــورة آل افـ ـ ــرام ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية األخـيــرة وخسارتهم رئاسة
اتحاد بلديات كـســروان الــذي سيطر
عليه مـحــامــي شــركــاتـهــم نـهــاد نوفل
لسنوات طويلة ،فإن العالقة الوطيدة
التي تجمع افرام ورزق برئيس حزب
الـقــوات تكسر شبح العزلة العائلية
الكسروانية التي يعاني منها جعجع.
الـ ـث ــال ــث فـ ــي هـ ـ ــذه «الـ ــربـ ــاع ـ ـيـ ــة» هــو
املسؤول القواتي الكسرواني ّشوقي
الـ ــدكـ ــاش .وك ـ ــان ب ـعــض «امل ـع ــقــدي ــن»
يأخذون عليه قبل بضع سنوات أنه
م ـجــرد «شــوفـيــر ك ـم ـيــون» .لـكـنــه كبر
كثيرًا وتوسعت أعماله في السنوات
القليلة املاضية ،بما حجز له مقعدًا

في قائمة رجال األعمال.
نقيب املقاولني مارون الحلو ،بدوره،
ي ـضــع قــدمــا ف ــي م ـع ــراب وأخ ـ ــرى في
الـ ـس ــوديـ ـك ــو ل ـ ــدى ح ـ ــزب الــوط ـن ـيــن
األحـ ـ ـ ـ ــرار .وه ـ ــو ك ـ ــان ي ـح ـســب ضـمــن
كـ ـب ــار رجـ ـ ــال األع ـ ـمـ ــال ال ــذي ــن يـمـكـ ّـن
جعجع االت ـكــال عليهم فــي ح ــال دق
الخطر املالي أبوابه .إال أن تسريبات
«األح ـ ــرار» تـشــي بتعيينه قــريـبــا في
ّ
الحزبي الثاني بعد رئيس
املنصب
الحزب.
ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالـ ّـي ،ال رجـ ــال أع ـمــال
أو أثرياء يتصدرون صفوف القوات
الـلـبـنــانـيــة .فــاملــرشــح إدي أب ــي اللمع
ومـ ـ ـس ـ ــؤول ج ـ ـهـ ــاز الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ّ (م ــع
ال ــرابـ ـي ــة) م ـل ـحــم ري ــاش ــي ي ـصــن ـفــان
فــي فئة «املـعـتــريــن» ...ولـكــن فــي حال
ّ
قواتي عتيق
صودف وجود مناضل
ورجل األعمال سركيس سركيس في

تبدو بلدة مزيارة
الزغرتاوية أشبه
بمصرف لمعراب رغم
النفوذ الكبير لفرنجية

صــالــون جعجع وك ــان هـنــاك كــرسـ ّـي
واحـ ـ ـ ــد ،فـ ــا شـ ــك فـ ــي أن «ال ـح ـك ـي ــم»
س ـي ـب ـق ــي املـ ـن ــاض ــل واق ـ ـفـ ــا لـ ُـي ـج ـلــس
سركيس .واألخير أصـ ّـر على تجربة
حظه مــع غالبية ســالــة آل الجميل،
ق ـبــل أن يـقـتـنــع بــاعـتـنــاقـهــم جميعًا
مبدأ األخذ من دون مقابل .لذلك ،هو
اليوم أقرب إلى رئيس حزب القوات.
وفي السياق نفسه ،هناك املرشح عن
املـقـعــد الـكــاثــولـيـكــي مـيـشــال مكتف.
ورغـ ــم أن االع ـت ـق ــاد ال ـس ــائ ــد ه ــو أنــه
متفرغ للعالقات العامة السياسية،
إال أن ـ ــه يـ ـق ــود امـ ـب ــراط ــوري ــة أع ـم ــال
مصرفية وسياحية وعقارية ضخمة
جدًا .وهو اليوم أقرب إلى القوات منه
إلــى أي طــرف سياسي آخــر فــي قوى
 14آذار.
في األشرفية ،ال يسع ناشطي القوات
الـلـبـنــانـيــة الـكــاثــولـيــك م ـجــرد الحلم
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ُ
ِّ
حردان يثبت زعامته على «القومي»:

علي قانصو رئيسًا

بــالـنـيــابــة أو ال ـ ـ ــوزارة بـحـكــم حــرص
م ـعــراب عـلــى طـمــأنــة ال ــوزي ــر ميشال
ف ــرع ــون .واألخـ ـي ــر ي ـم ـكــن تـصـنـيـفــه،
ب ــارتـ ـي ــاح ،ض ـم ــن أول ع ـش ــرة رج ــال
أعـمــال ي ــؤدون وظــائــف سياسية في
أوقات فراغهم.
أمـ ــا ف ــي زحـ ـل ــة ،فـ ــ»وج ــه الـ ـس ـ ّـح ــارة»
ال ـقــوات ـيــة ه ــو رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
شركة «سيدة زحلة للباطون الجاهز
والــزفــت» إبــراهـيــم صـقــر ،ال ــذي يدير
في الوقت نفسه «شركة غــاز الصقر
ل ـت ـخ ــزي ــن وت ـع ـب ـئ ــة وتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـغ ــاز
وامل ـ ــازوت وال ـب ـنــزيــن» .وه ـنــاك أيضًا
رجــل املـطــاعــم األول ج ــورج سماحة،
واملهندس جهاد الـنــداف الــذي يملك
ويـ ــديـ ــر أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ع ـ ـشـ ــرة م ـش ــاري ــع
تجارية ضخمة تشمل أكثر من ألف
م ـت ـجــر ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ــوزي ــر ال ـقــواتــي
ً
السابق سليم وردة لم يكن مناضال

ً
وال م ـق ــات ــا ،ب ــل رج ــل أع ـم ــال أي ـضــا.
وم ــن ال ــدائ ــري ــن ف ــي فـلــك الـ ـق ــوات ،في
ع ــروس الـبـقــاع أيـضــا ،قــائــد «ماستر
شـيـبــس» مـيـشــال ض ــاه ــر ،وصــاحــب
«س ـ ـ ــي س ـ ــوي ـ ــت» سـ ـ ـي ـ ــزار املـ ـعـ ـل ــوف،
ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة وم ــدي ــر عــام
شركة كهرباء زحلة أسعد نكد.
مــن الـبـقــاع إل ــى ال ـش ـمــال ،تـبــدو بلدة
مــزيــارة الــزغــرتــاويــة أشـبــه بمصرف
ملـعــراب .فرغم النفوذ الكبير للنائب
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،ال
ي ـكــاد يـخـلــو م ـنــزل فـيـهــا مــن مـتـمـ ّـول
متعاطف مع القوات اللبنانية .وأبرز
ه ـ ـ ــؤالء ح ـب ـي ــب ال ـ ـشـ ــديـ ــاق وجـ ـ ــوزف
ال ـت ـك ـتــوك وج ــو خ ـ ــوري .وكـ ــان رجــل
األع ـ ـمـ ــال الـ ــزغـ ــرتـ ــاوي دونـ ــالـ ــد عـبــد
قــد ت ـقــدم الـصـفــوف الـقــواتـيــة لبضع
س ـ ـنـ ــوات قـ ـب ــل أن ي ـق ـف ــل خ ــاف ــه مــع
ال ـشــديــاق أبـ ــواب م ـعــراب فــي وجـهــه،
ف ـي ـن ـت ـقــل إل ـ ــى ال ــرابـ ـي ــة ل ـب ـن ــاء عــاقــة
م ــع بــاس ـيــل ب ــوص ـف ــه ق ـن ـصــل لـبـنــان
الفخري في سيراليون .وحتى نقيب
ّ
والقيادي في
املهندسني في الشمال
ال ـقــوات مــاريــوس البعيني هــو رجل
ً
أعمال أوال وأخيرًا.
وفي البترون مجموعة رجــال أعمال
من الساحل يشتهون كرسي النائب
أنطوان زهرا ،من بينهم جاك طربيه
ال ـ ــذي ي ـت ـقــدم ص ـف ــوف رج ـ ــال أع ـمــال
ال ـق ــوات ويـنـشــط فــي مـجــالــي تـجــارة
السيارات وقطاع الفنادق في منطقة
املـعــامـلـتــن .أم ــا ف ــي جـبـيــل ،فيعتبر
رئيس بلدية الفيدار رودريغ باسيل
أح ــد أب ــرز رج ــال األع ـمــال الـقــواتـيــن،
وهـ ـ ـ ــو ي ـ ــوس ـ ــع حـ ـيـ ـثـ ـيـ ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة
بــاس ـت ـمــالــة رؤسـ ـ ــاء م ـجــالــس بـلــديــة
عدة.
وبعيدًا عن املناطق ،ال يكاد يمر يوم
مــن دون أن «ت ـص ـطــاد» دائـ ــرة رجــال
األعـ ـم ــال ف ــي الـ ـق ــوات ال ـت ــي يــرأس ـهــا
ج ـ ــورج م ـف ــرج رجـ ــل أعـ ـم ــال ج ــدي ـدًا.
ومفرج متفرغ ،على نحو شبه كامل،
لرصد هؤالء و»الشبك» معهم ووضع
القدرات القواتية في تصرفهم .ورغم
ت ـ ـفـ ــاوت ح ـ ـ ـ ــرارة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن وق ــت
وآخ ــر ،ال يمكن تقديم ص ــورة كاملة
عن رجال أعمال القوات اللبنانية أو
امل ـقــربــن مـنـهــا ،م ــن دون ذك ــر عضو
املــؤسـســة املــارونـيــة لالنتشار شــارل
حـ ــاج ال ـ ــذي ي ــدي ــر ش ــرك ــات عـ ــدة فــي
ل ـب ـنــان والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وك ــذل ــك األخ ــوي ــن
ريـ ـ ـم ـ ــون وتـ ـ ـي ـ ــودور رح ـ ـمـ ــة ال ـل ــذي ــن
يبدوان قريبني من فرنجية تارة ومن
جعجع ط ــورًا .وهـمــا كــانــا مــن أوائ ــل
امل ـت ـعــاونــن م ــع ال ـس ـف ــارة األمـيــركـيــة
فــي بـغــداد الـتــي قصداها كموظفني،
وســاه ـمــا الح ـقــا ف ــي تــوظ ـيــف مـئــات
امل ـق ــات ـلــن ال ـق ــوات ـي ــن ال ـســاب ـق ــن فــي
بـ ـغ ــداد ق ـب ــل أن يـ ـع ــودا إلـ ــى ب ـي ــروت
رجلي أعمال يديران أكثر من ثالثني
ش ــرك ــة ك ـب ـي ــرة ت ـع ـم ــل فـ ــي ق ـط ــاع ــات
االت ـص ــاالت والـنـفــط وال ـع ـق ــارات .وال
شك أخيرًا في أن كرسي النائب إيلي
كيروز ،الــذي كــان ناشطًا في القوات
الـلـبـنــانـيــة ق ـبــل أن ي ـك ــون نــائ ـبــا عن
ب ـش ــري ،س ـيــذهــب ب ـســرعــة إل ــى رجــل
األعمال املكسيكي كارلوس سليم في
ح ــال انـتــابــت األخ ـيــر يــومــا رغـبــة في
أن يـكــون نائبًا فــي املجلس النيابي
ّ
اللبناني .وفي حال لم يعجبه كرسي
ك ـيــروز ،فستتخلى الـنــائـبــة ستريدا
جعجع عن كرسيها الخاص إرضـ ً
ـاء
لنزوات رجال األعمال .فرضى رجال
األعـمــال أهــم مــن رضــى الــوالــديــن في
هذه األيام.

وفــق نموذج «الديمقراطية الروسية» ،نقل رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي أسعد حردان ،الرئاسة إلى خلفه
علي قانصو .ال تغييرات متوقعة في نهج القيادة كما ّ
عول
المعارضون للتمديد لحردان .وفي رسالة منهماّ ،
تغيب جبران
عريجي وأنطون خليل عن الجلسة ،وسط تداول معلومات
عن إمكانية استقالتهما
ليا القزي
اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة ف ــي مـحـيــط مــركــز
ال ـحــزب ال ـســوري الـقــومــي اإلجتماعي
(ال ـ ـ ـ ــروش ـ ـ ـ ــة)ُ ،م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ َّـددة .الـ ـ ــرجـ ـ ــال فــي
ُ
«الــزي ـتــي» ك ـثــر ،وال ـس ــاح ينتشر في
ُّ
الـ ـخ ــارج .أم ــا ف ــي ال ــداخ ــل ،فـقــد عــلـقــت
ورقـ ـ ـ ــة تـ ـح ــذي ــري ــة« :مـ ـمـ ـن ــوع إدخّ ـ ــال
ال ـس ــاح» .فــي ه ــذا املـبـنــى ال ــذي ُدش ــن
فــي األول مــن آذار عــام  1999فــي عهد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ع ـلــي قــان ـصــو ،أعـلــن
انتخابه رئيسًا للحزب.
منتصف أمس
ّ
«ع ــاجـ ـق ــة م ـن ـيــح ع ــن ــا الـ ـ ـي ـ ــوم» ،ي ـقــول
أحـ ـ ــد «الـ ـ ــرفـ ـ ــاق» مل ــوظ ــف االس ـت ـق ـب ــال
ال ـ ــذي ي ـس ــأل س ــاخـ ـرًا« :الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ب ـن ــت مـ ــن ه ـ ـي ـ ــدي؟» .ق ـب ــل أن ُي ـخ ـبــر
ّ
ع ــن «ت ـح ـيــا س ــوري ــا» ال ـتــي ت ـحــل هنا
مـ ـك ــان الـ ــ«م ــرحـ ـب ــا» .م ـم ـث ـلــو وس ــائ ــل
اإلع ــام يـتـمــركــزون فــي مــدخــل املبنى
ّ
ال ــذي تمكن منه الــدهــر .ص ــورة ثابتة
للمؤسس أنـطــون سـعــادة إلــى جانب
صور مقاتلي الحزب الذين سقطوا في
املواجهات القائمة في سوريا ،وصورة
عميد الداخلية الراحل صبحي ياغي.
يــريــد ال ــزم ــاء ال ـت ـقــاط ص ــور ألعـضــاء
املجلس األعلى قبل أن تبدأ الجلسة،
ف ـي ـتــدخــل م ــدي ــر دائ ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــام مـعــن
حميةُ ،منسقًا انـتـقــال املـصــوريــن إلى
ّ
الطبقة الثامنة .أما على «األول» ،فكل
ش ــيء ب ــات ج ــاه ـزًا بــان ـت ـظــار ال ــدخ ــان
األب ـي ــض :ال ـب ـق ــاوة ،أع ــام «ال ـقــومــي»
والكاميرات.
ع ـق ــارب ال ـســاعــة تـخـطــت ال ــرق ــم ال ـ ــ،11
فبدأ وصول املدعوين لحضور املؤتمر
ال ـص ـح ــاف ــي مـ ــن أم ـ ـنـ ــاء وأع ـ ـضـ ــاء فــي
مجلس ُ
العمد.
عميد اإلذاع ــة واإلع ــام وائــل حسنية،
ّ
ّ
أهمية
تــولــى الـشــرح للصحافيني عــن
الـ ـ ـت ـ ــزام امل ــؤسـ ـس ــات وامل ـ ـعـ ــارضـ ــة مــن
الـ ـ ــداخـ ـ ــل .نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــزب فــي
الـ ـش ــام وال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق للمجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ،ن ــذي ــر ال ـع ـظ ـم ــة ي ـج ـل ــس فــي
امل ـق ـعــد األمـ ــامـ ــي ،م ــوزع ــا ابـتـســامــاتــه
على الحاضرينُ .يـقـ ّـدم ق ــراءة سريعة
لــواقــع األح ـ ــزاب ،وخــاصــة «ال ـقــومــي»:
ال ـح ــزب «ح ــرك ــة ديـنــامـيـكـيــة يـجــب أن
ُ
ت ــراف ــق ال ـت ـطــورات وتــواك ـب ـهــا»ُ .يـســأل
إن كــان االتـفــاق قــد رســا على قانصو:
«كـنــت رئـيـســا للمجلس األع ـلــى خــال
عـ ـه ــده ،وقـ ــد كـ ــان م ــن أف ـض ــل ال ـع ـهــود

حيث قدمنا نموذجًا عن التكامل بني
العمل التنفيذي والتشريعي» .ما ّ
يمر
بــه الـحــزب حاليًا «لـيــس بــأزمــة ،ولكن
ه ـن ــاك تـ ـط ــورات ح ـص ـلــت ف ــي ال ـك ـيــان
الـســوري تستدعي الوعي وتجاوزها
عبر حلول معرفية ومنهجية».
مــن ســوريــا أيـضــا ،وصــل املنفذ العام
لحمص نهاد سمعان الــذي يؤكد أنه
«فــي ســوريــا لــم نشعر بــاألزمــة .هناك
مؤسسات تختار مسؤوليها ونحن ال
نتدخل فيها .مني ما أخد إمنا منقلو
عـ ـمـ ـن ــا» .ي ـن ـت ـق ــد سـ ـمـ ـع ــان م ـع ــارض ــي
التعديل الدستوري الذي سمح بإعادة
ان ـت ـخ ــاب ح ـ ـ ــردان ل ــوالي ــة ث ــال ـث ــة قـبــل
ُ
أن تـلـغــي املـحـكـمــة الـحــزبـيــة التعديل

غاب عريجي وخليل
وأنباء عن نيتهما
االستقالة من
المجلس األعلى
وت ــال ـي ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب« .ب ـت ـس ـم ـعــي شــي
واحد كاثوليكي اعترض ليش انتخبو
هالبابا مــش هـيــداك؟ الـقــرار يأتي من
عند سعادة ،فهذه مؤسساته».
«ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــروا ،شـ ــو تـ ـغـ ـي ــرت الـ ـخـ ـط ــة؟»،
َي ـ ـسـ ــأل أحـ ـ ــد ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن .ال ـ ـجـ ــواب
ي ــأت ــي م ــن ع ـم ـيــد االق ـت ـص ــاد ال ـســابــق
قـيـصــر عـبـيــد 12« :يـعـنــي  ،12م ــا في
ت ـغ ـي ـي ــر» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة م ـن ــه إل ـ ــى ع ــدد
أع ـضــاء املـجـلــس األع ـلــى املـقــربــن من
ح ـ ـ ــردان والـ ــذيـ ــن ان ـت ـخ ـب ــوه ف ــي املـ ـ ّـرة
األولـ ـ ـ ــى .أخـ ـط ــأ ع ـب ـيــد ف ــي ت ـقــديــراتــه
هــذه املـ ّـرة ،فقد نــال قانصو  14صوتًا
مقابل ورقــة بيضاء واحــدة .وتوقعت
امل ـ ـصـ ــادر أن يـ ـك ــون عـ ـض ــوا امل ـج ـلــس
غسان األشـقــر ومحمود عبد الخالق
قــد صـ ّـوتــا لقانصو ،بعد أن كــانــا في
جـبـهــة امل ـع ــارض ــة الــداخ ـل ـيــة لـتـعــديــل
الدستور ،فيما ّ
تغيب عن الجلسة كل
من جبران عريجي وأنطون خليل .ردًاّ
عـلــى س ــؤال «األخـ ـب ــار» ،نـفــى قانصو
أن يكون غيابهما دليل موقف سلبي

حردان :دعوتنا للوحدة لها صدقيتها أكثر من أي يوم (هيثم الموسوي)

م ــن ان ـت ـخــابــه« :كـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
يحضرا وال أعلم ملــاذا عدال عن ذلك».
ّ
إال أن مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» تــؤكــد أن
ُ
اج ـت ـمــاعــا ع ـق ــد م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس بني
ً
حـ ـ ــردان وع ــري ـج ــي ،اس ـت ـك ـم ــاال لـلـقــاء
جــرى بينهما بــدايــة األس ـبــوع ،حــاول
خــالــه فــريــق عــريـجــي ـ ـ خـلـيــل إقـنــاع
رئ ـي ـس ـه ـمــا ال ـس ــاب ــق ب ـت ـب ـنــي تــرشـيــح
عضو املكتب السياسي حنا الناشف،
عـلــى اعـتـبــار أن ــه مـقـبــول مــن الجميع
ّ
ُ
وم ّ
قرب من حردان .لكن «إصرار حردان
على موقفه بانتخاب قانصو دفعهما
إلى مقاطعة الجلسة» .ال بل أكثر من
ذلك« ،باملبدأ مش مكفيني باملجلس»،
استنادًا إلى مصادر قومية.
ع ـل ــى امل ـن ـص ــة ج ـل ــس ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق،
قـ ــان ـ ـصـ ــو ،حـ ـ ـ ـ ــردان وكـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ـم ــل.
تـحــدث بــدايــة الــرئـيــس الـســابــق الــذي
ّ
رأى أن «الـ ـظ ــرف االس ـت ـث ـنــائــي ال ــذي
ت ـمــر ب ــه أم ـت ـنــا كـ ــان م ـع ـي ــارًا مـضــافــا
إل ــى عـمـلـيــة ان ـت ـقــاء رئ ـي ــس ال ـح ــزب».
ّ
ق ــال إن «ال ـح ــزب غـنــي بـطــاقــاتــه ،لكن
ال ـ ـظ ـ ــروف فـ ــي هـ ـ ــذه االس ـت ـح ـق ــاق ــات
ُ
تـ َـعـ ّـد مـعـيــارًا فــي عملية تــولــي قـيــادة
املــرح ـلــة» ،واع ـ ـدًا بــأنــه سيبقى «عند
ث ـقــة ال ـقــوم ـيــن مــؤم ـنــا بـ ــأن طــريـقـنــا
شــاقــة وطــوي ـلــة» .ت ــرك حـ ــردان الـكــام
للرئيس الجديد« ،الرئيس املنتخب»،
ّ
حمية فأتاه
كما شــدد ضاحكًا معن
الـ ـج ــواب م ــن ق ــان ـص ــو« :ق ــدي ــش بــدي
تـصـيــر غ ـيــر م ـن ـت ـخ ــب؟» .ف ــي كـلـمـتــه،
قـ ـ ّـدم قــانـصــو بــرنــامــج عـمـلــه دون أن
ينسى توجيه رسالة إلى املعارضني.
أب ـ ــواب املــؤس ـســة ال ـحــزب ـيــة مـفـتــوحــة
ملن يريد «وأنــا جاهز لحوار الجميع
واالسـتـفــادة مــن ق ــدرات الجميع» .إال
أنه ال تهاون «مع هواة العبث بسمعة
الـحــزب وصــورتــه ودوره فــي وسائل
ُ
اإلع ـ ــام وغ ـ ـيـ ــره» ...ســتـتـخــذ بحقهم
ج ـم ـيــع اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـن ـظــام ـيــة «ول ــن
نسمح ألحد بأن يتطاول على الحزب،
وخــاصــة ملــن تخلى قـصـدًا ولسنوات
عن موجبات انتمائه إلى الحزب ،فلم
ينخرط في مؤسسة ،ولم ُيشارك في
أي ن ـشــاط ،وحـتــى لــم يــدفــع اشـتــراكــه
املــالــي ،ومــع ذلــك يستمر فــي سلبيته
ُ
وي ِّ
نصب نفسه ُمعلمًا للحزب».
ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـح ــزب تــوف ـيــق مـهـنــا،
ك ــان ق ــد ق ــدم تــرشـيـحــه وف ــق بــرنــامــج
«الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة» ،إال أن ـ ــه ع ــاد
وس ـحــب تــرشـيـحــه .ي ـقــول حـ ــردان ردًا
ّ
عـلــى س ــؤال «األخـ ـب ــار» إن «مـهـنــا من
حقه أن يترشح ،ولكن الظروف ربما ال
تخدم ترشيحه».
ي ـف ـخــر ال ـق ــوم ـي ــون ب ــ«الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ف ــي حــزب ـهــم ال ـت ــي دف ـع ــت ح ـ ــردان إلــى
ق ـب ــول ق ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة ال ـح ــزب ـي ــة ،ومــن
ثـ ــم ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـط ــة ل ـخ ـل ـف ــه .م ـقــابــل
هــذا ال ــرأي ،هـنــاك رأي آخــر يعتبر أنه
نسخة عــن «الديمقراطية الــروسـ ّـيــة»،
وأن الــرئـيـســن الـقــديــم وال ـجــديــد هما
«وجهان لعملة واحــدة»( .في محاكاة
لـطــريـقــة إدارة رئــاس ـتــي الـجـمـهــوريــة
وال ـح ـكــومــة ه ـنــاك م ــن قـبــل فــاديـمـيــر
بوتني ودميتري ميدفيديف) .يضحك
حـ ـ ـ ــردان« :م ـن ـي ــح إذا ه ـ ـيـ ــك ...ال ـ ــروس
ع ــم ي ــربـ ـح ــوا» .أم ـ ــا ق ــان ـص ــو ،ف ـيــؤكــد
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن لـ ــ«الـ ـق ــوم ــي رئ ـي ـســا
واحدًا».
وك ــان ــت «ح ــرك ــة  8تـ ـم ــوز» امل ـعــارضــة
ل ـ ـحـ ــردان وغ ــال ـب ـي ــة أع ـض ــائ ـه ــا خ ــارج
الحزب ،قد أصدرت بيانًا اعتبرت فيه
أن املجلس األعلى أقــدم على «خطيئة
ج ــدي ــدة» بــان ـت ـخــاب ق ــان ـص ــو .ودع ــت
ال ـقــوم ـيــن «إلـ ــى تـنـظـيــم مـعــارضـتـهــم
اإلص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــر ل ـع ـق ــد
مــؤت ـمــرات مـنــاطـقـيــة ،وم ــن ثــم مؤتمر
ً
اختصاصي ،وصــوال إلــى حــزب واحد
موحد ملتزم بغايته األساسية وفكر
سعادة».
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مجتمع وإقتصاد
والقبة إال ّ
ّ
الماضي ،يشكو
تموز
بداية
فمنذ
صيفهم.
يكتمل
كي
المياه
شح
تقرير لم يكن ينقص أهالي باب التبانة
ّ
بشكل دائم ،حتى في «عز» الشح .هذه
هؤالء من أزمة مياه لم يعتادوها في مدينتهم التي كانت تأتيها ّالمياه
ٍ
الشكاوى فتحت الباب للحديث عن أزمات أخرى تسببت بهذا األمر ،لعل أهمها «التقنين» واهتراء شبكات التوزيع

أزمة مياه في التبانة والقبة

الحق على الكهرباء ...والشبكة القديمة!
ناريمان الشمعة
ي ـ ــوم ـ ــا ب ـ ـعـ ــد يـ ـ ـ ـ ــوم ،تـ ـكـ ـث ــر ش ـ ـكـ ــاوى
املواطنني فــي منطقتي بــاب ّ
التبانة
ّ
وال ـق ـ ّـب ــة م ــن «ق ــل ــة» املـ ـي ــاه الــواص ـلــة
إل ـي ـه ــم .ف ـم ـنــذ ب ــداي ــة تـ ـم ــوز ،يعيش
هـ ـ ـ ــؤالء عـ ـل ــى وق ـ ـ ــع ش ـ ـ ـ ّـح امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،أو
ّ
باألحرى ،وصولها بطريقة متقطعة،
ّ
ّ
فــي «ع ــز» حاجتهم إلـيـهــا .ول ـعــل ما
ّ
يزيد الطني بلة هنا أن األزمة تترافق
مع ّ
حر الصيف القاتل الذي ال طاقة
ّ
ألهــالــي ال ـبــاد الـفـقـيــرة عـلــى تحمل
أزمة باتت مضاعفة.
ّ
ه ـ ــذه ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى ،الـ ـت ــي لـ ــم ي ـت ــوق ــف
ع ــداده ــا إل ــى اآلن ،تـطــالــب املعنيني
بـتــوضـيــح م ــا الـ ــذي ي ـج ــري؟ وكـيــف
ّ
ستحل األزمة؟
حـ ــول هـ ــذا ال ـ ـسـ ــؤال ،ي ـج ـيــب رئ ـيــس
م ـ ـص ـ ـل ـ ـحـ ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس
وجـ ــوارهـ ــا ،امل ـه ـن ــدس ج ـم ــال ك ـ ّ
ـري ــم،
ً ّ
قـ ـ ــائـ ـ ــا إن «األم ـ ـ ـ ـ ـ ــور لـ ـيـ ـس ــت ب ـه ــذا
ّ
ال ـ ـسـ ــوء» .يـنـطـلــق ك ــري ــم ف ــي حــديـثــه
م ــن الـ ـج ــان ــب امل ـ ـشـ ــرق ،ف ـي ـش ـيــر إل ــى
ّ
أن طــراب ـلــس «ت ـن ـعــم» مـنــذ أك ـثــر من
ـاه صالحة
عشر سـنــوات بخدمة مـيـ ّ
لـلـشــرب « ،24/24وق ــد ُصــنـفــت هــذه
الخدمة مــن ّقبل املؤسسات املحلية
والــدول ـيــة بــأنـهــا أفـضــل خــدمــة مياه
ّ
ف ــي ل ـب ـن ــان» .وي ـس ـت ـطــرد بــال ـقــول إن
«املدينة لم تشعر عمليًا بتغيير في
تموينها باملياه خالل فترة الجفاف
التي عانى منها لبنان خالل صيف
عــام  .»2014هــذا فــي املـبــدأ ،أمــا على
أرض ال ــواق ــع ،ف ـمــاذا عــن الـشـكــاوى؟
ّ ّ
كريم إن «الشكاوى انحصرت
يقول
ّ
السكنية املسماة مشاريع
باملشاريع
م ـطــر ون ـشــابــة وغ ــان ــم واألب ـن ـي ــة في
شارعي ابــن سينا والـشــارع الجديد
فــي ال ـقـ ّـبــة ،وق ــد ظ ـهــرت نـهــايــة شهر
رم ـضــان امل ــاض ــي» .ولـئــن ك ــان كريم
ّ
يعتبر أن هذه الشكاوى «مشروعة»،
ّ
ّ
ّ
إال أنـ ــه ي ــؤك ــد أن «املـ ـي ــاه ل ــم تنقطع
بشكل تام ،وبقيت تؤمن احتياجات
ّ
ال ـســكــان ،وإن ك ــان لـســاعــات مـحـ ّـددة
من اليوم».

ف ــي ّم ــا ي ـخ ـ ّـص م ـن ـط ـقــة ال ـق ـب ــة ال ـتــي
ّ
العيرونية البالغة
تتغذى من خزان
ّ
سعته ثــاثــن ألــف متر مـكــعــب ،فقد
ّأدى «ان ـخ ـفــاض مـسـتــوى امل ـيــاه فيه
إلـ ـ ــى ضـ ـع ــف الـ ـضـ ـغ ــط ف ـ ـقـ ــط ،األم ـ ــر
الــذي سيؤثر على استدامة الخدمة
املقدمة لألبنية املذكورة التي تعاني
ّ
مــن تـقــطــع ال ـخــدمــة» .ويـمـكــن تالفي
هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ف ــي حـ ــال ت ــأم ــن ال ـت ـيــار
ّ
الكهربائي طوال اليوم .ولكن ،بما أن
التيار «الرسمي» ليس ثابتًا دوامه،
ّ
فـ ـق ــد اسـ ـتـ ـع ــن «ب ـ ـمـ ــولـ ــد ك ـه ــرب ــائ ــي
خــال فـتــرات التقنني لتأمني التيار
الكهربائي لضخ املياه من بئر الجسر

ّ
العيرونية».
الذي يؤمن املياه لخزان
هـ ـك ــذا ،ت ـج ــري األمـ ـ ــور ف ــي ال ـح ــاالت
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة .ول ـك ــن ف ــي حـ ــال ح ــدوث
خلل «في عمل مجموعة الضخ عند

مشروعان إلعادة تأهيل الشبكة
الجديدة في التبانة وحفر بئر
جديدة في حرم خزان القبة
البئر أو فــي املــولــد الكهربائي ،فمن
الـطـبـيـعــي أن ي ــؤث ــر ه ــذا األمـ ــر على
م ـس ـتــوى ح ـجــم املـ ـي ــاه ال ـ ــذي تــؤمـنــه

الـبـئــر ل ـخــزان الـعـيــرونـيــة ،وبالتالي
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـ ـيـ ــاه فـ ــي ال ـ ـخـ ــزان،
وبـطـبـيـعــة ال ـح ــال ع ـلــى اس ـت ـمــراريــة
واستدامة الخدمة في املنطقة» .وهذا
ما يحدث اليوم« ،حيث أصاب املولد
عطل أدى إلى توقف البئر عن العمل
ب ـش ـكــل تـ ـ ــام ،خ ـ ــال فـ ـت ــرات ان ـق ـطــاع
التيار الكهربائي جراء التقنني ،األمر
الـ ــذي أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض ف ــي حجم
املياه التي تضخها البئر الى خزان
العيرونية ،ولم يكن حجم املياه الذي
تمكنت املؤسسة من ضخه من خزان
امل ـن ــار ف ــي أب ــي س ـم ــراء إل ــى ال ـخ ــزان،
سعيًا لالستعاضة عن توقف البئر،

كافيًا ّ
لسد الحاجة» .هــذا األمــر أدى
إل ــى انـقـطــاع جــزئــي لـلـمـيــاه «ولـيــس
الى انقطاع تام ،إذ اننا لم نتمكن من
ضــخ امل ـيــاه ط ــوال الـنـهــار كـمــا اعـتــاد
املواطنون ،فاملياه تبقى مؤمنة ،لكن
ليس بشكل كاف».
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن «زي ـ ـ ـ ــادة فـ ــي ال ـط ـلــب
حـصـلــت نـتـيـجــة ل ــأح ــداث الـجــاريــة
في سوريا خالل العامني املاضيني،
ليس فقط في طرابلس بل في جميع
أنحاء شمال لبنان».
انطالقًا مما يجري ،أطلقت املصلحة،
أخ ـ ـي ـ ـرًا« ،مـ ـش ــروع ــن مل ـن ـط ـقــة ال ـق ـبــة
لضمان اسـتــدامــة الخدمة وتحسني

كريم« :المياه تبقى مؤمنة ،لكن ليس بشكل كاف» (مروان طحطح)

ّ
ضخ في ّ
القبة
أزمة

إذًا ،ال انقطاع تامًا في املياه ،يحسم
كـ ــريـ ــم .مـ ــن هـ ـن ــا ،ي ـن ـط ـلــق ل ـل ـحــديــث
عــن أزم ــة «ضـعــف فــي ضـغــط املـيــاه»
وأزم ـ ــة ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائـ ّـي.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ي ـش ـي ــر إل ـ ــى أنـ ــه

ّ
مياومو الكهرباء :قل لي حاجة ...أي حاجة

متابعة

فاتن الحاج
أعـ ـل ــن سـ ـي ــزار أب ـ ــي خ ـل ـي ــل ،مـسـتـشــار
رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر الــوزيــر
جـبــران بــاسـيــل ،أنـنــا «لــن نــوافــق على
ص ـي ـغــة ح ــل مل ـلــف م ـي ــاوم ــي مــؤسـســة
ك ـه ــرب ــاء ل ـب ـنــان خ ـ ــارج إط ـ ــار تطبيق
القانون  287الذي أجاز للمؤسسة ملء
املراكز الشاغرة .وبحسب مذكرة  7آب
 ،2014تم تحديد حاجات املؤسسة بـ
ّ
فليعدل
 897مركزًا ،ومن يريد غير ذلك
القانون في مجلس النواب».

ه ــذا مــا قــالــه أب ــي خليل ل ــ«األخ ـبــار»
بعد مرور  5أيام على اجتماع اللجنة
الحزبية ،اذ لــم يـصــدر حتى اآلن أي
بيان رسمي باالقتراحات أو الحلول
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــم تـ ــداول ـ ـهـ ــا ب ـ ـشـ ــأن ت ـث ـب ـيــت
ال ـن ــاج ـح ــن ال ـف ــائ ـض ــن فـ ــي مـ ـب ــاراة
م ـج ـلــس ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة ع ــن الـفـئــة
الرابعة ( 1/4و.)2/4
ّ
أب ــي خـلـيــل أش ــار إل ــى أن «املـيــاومــن
يـخـضـعــون حــالـيــا مل ـب ــاراة بـنــاء على
ح ـ ـ ــاج ـ ـ ــات ،ولـ ـ ـي ـ ــس لـ ـفـ ـح ــص ن ــاج ــح
وراسب ،وليس صحيحًا أننا وافقنا

ً
يومًا على أخذ كل الناجحني» ،سائال:
«ملـ ـ ـ ــاذا ال ي ـن ـت ـفــض الـ ـن ــاجـ ـح ــون فــي
مباريات ملجلس الخدمة في قطاعات
أخرى؟» .وقال« :ما يحصل اليوم من
اعتصام في صالة الزبائن في املركز
الرئيسي وإقـفــال دوائــر في الجنوب
والبقاع هو مخالف للقانون».
أب ــي خـلـيــل أحـ ــال م ـج ــددًا الـتـصــريــح
بشان وقائع االجتماع الحزبي الذي
عقد االثنني املاضي إلى وزير الزراعة
أكرم شهيب ،راعي االتفاق السياسي
ال ــذي أن ـهــى انـتـفــاضــة  .2014وتفيد

ّ
املعلومات بأن أبي خليل أبلغ شهيب
ّ
أن قيادة التيار تتمسك بهذا املوقف
الـ ـح ــاس ــم ل ـج ـه ــة ال ـت ـق ـي ــد بــاألن ـظ ـمــة
وال ـق ــوان ــن ال ـتــي تــرعــى ال ــول ــوج إلــى
املؤسسة العامة ،وهي غير منفتحة
على طروحات غير قانونية.
امل ـ ـيـ ــاومـ ــون املـ ـض ــرب ــون اس ـت ـغ ــرب ــوا
هــذا املــوقــف و«خصوصًا أن العبارة
األساسية في االتفاق السياسي التي
جعلتنا ننهي االعـتـصــام كــانــت :كل
م ــن يـنـجــح ف ــي املـ ـب ــاراة يــدخــل خــال
سنتني الــى مــاك املــؤسـســة» .سألوا:

«إذا لــم يـنــص االت ـفــاق عـلــى أخ ــذ كل
الناجحني ،فلماذا إذًا فتحنا بوابات
املؤسسة؟ ألم يحصل ذلك ً
بناء على
تـطـمـيـنـ ّـات حـصـلـنــا ع ـل ـي ـهــا؟» .قــالــوا
إن ـهــم وق ـع ــوا وثـيـقــة لـفــك االعـتـصــام
في املكتب العمالي لحركة أملً ،
بناء
عـلــى وع ــود أك ـيــدة فــي ه ــذا االت ـجــاه،
ف ـشــو ع ــدا م ــا بـ ــدا؟ وم ــن ه ــي الـجـهــة
السياسية التي تخل اليوم بالوعود
للمياومني؟ ومــن يضمن لنا بــأن ال
يتكرر الوضع نفسه في مباراة الفئة
الخامسة؟

السبت  6آب  2016العدد 2954

مجتمع وإقتصاد
تقرير

عدل

قرى بقاعية عطشى
فوق خزانات المياه
أسامة القادري

ضغط املياه عــام  ،2014وقــد تضمن
امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع األول حـ ـف ــر بـ ـئ ــر ث ــان ـي ــة
قــريـبــة م ــن بـئــر الـجـســر املـسـتـعـمـلــة،
قــدرتـهــا  7.7أمـتــار مكعبة فــي اليوم
وتجهيزها وربـطـهــا بقسطل الدفع
إلـ ــى خ ـ ــزان ال ـع ـي ــرون ـي ــة ،وقـ ــد أن ـجــز
وبـ ـ ــدأت تـ ـج ــارب ال ـض ــخ ع ـلــى الـبـئــر
ال ـج ــدي ــدة مـنـتـصــف ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ب ـك ـل ـف ــة بـ ـلـ ـغ ــت  600مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
لبنانية».
أما املشروع الثاني ،فكان عبارة عن
استكمال شبكات التوزيع الجديدة
فــي القبة ،بـهــدف تقليص الـهــدر في
شبكات الـتــوزيــع القديمة ،ملــا لــه من
ت ــأث ـي ــر أيـ ـض ــا ع ـل ــى اس ـت ـه ــاك م ـيــاه
خ ــزان الـعـيــرونـيــة« ،وق ــد أنـجــز وبــدأ
الـعـمــل عـلــى تـحــويــل املـشـتــركــن من
الشبكة القديمة الى الجديدة بشكل
تــدري ـجــي ،وم ــن املــرتـقــب إن ـجــاز هــذا
النقل نهاية أيلول املقبل».

شبكة التبانة :الحل القريب
تختلف املشكلة في التبانة ويختلف
مصدر تــزويــدهــا باملياه عما يجري
ّ
فــي الـقـ ّـبــة .وهـنــا ،يشير كـ ّ
ـريــم إلــى أن
«ب ــاب الـتـبــانــة ت ـتــزود بــاملـيــاه بشكل
أس ــاس ــي م ــن ش ـب ـكــة ط ــراب ـل ــس الـتــي
يتم تغذيتها من محطة البحصاص،
وب ـش ـكــل ج ــزئ ــي م ــن ب ـئــر امل ـلــولــة عن
طريق شبكة توزيع قديمة ومهترئة،
لـكــون شبكة الـتــوزيــع الـجــديــدة التي
كانت قد نفذت قي املنطقة تعرضت
للضرر خالل السنوات السابقة» .هذا
الضرر «الـ ّـذي أوقــف العمل بالشبكة
الجديدة أثر بشكل كبير على تموين
جزء من شارع سوريا ومحيط جامع
ال ـن ــاص ــري ،ف ــي ح ــن بـقـيــت األجـ ــزاء
األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن ال ـت ـب ــان ــة ت ـس ـت ـف ـيــد مــن
الـشـبـكــة الـقــديـمــة لـتــأمــن حــاجــاتـهــا،
ولكن ليس كما تتمنى املؤسسة».
وملعالجة هــذا الــوضــع ،أوضــح ّ
كريم
ّ
«أن املـ ــؤس ـ ـسـ ــة أم ـ ـنـ ــت مـ ـش ــروع ــن،
ويتضمن األول إعادة تأهيل الشبكة
ال ـجــديــدة فــي الـتـبــانــة ،عـلــى أن يبدأ
ت ـن ـف ـيــذه مـطـلــع أي ـل ــول امل ـق ـبــل بكلفة
مليار ليرة لبنانية ،واملشروع الثاني
ّ
يتعلق بحفر وتجهيز بئر جديدة في
حــرم خ ــزان الـقـبــة ،مــا يسمح بتأمني
كمية املياه اإلضافية الالزمة لتغطية
الطلب وتأمني الضغط الالزم لشبكة
ال ـت ـب ــان ــة بـتـكـلـفــة  400م ـل ـي ــون ل ـيــرة
لبنانية».

م ــع ذلـ ـ ــك ،ال ي ـخ ـفــي املـ ـي ــاوم ــون أن ــه
ل ـي ــس ف ــي ح ــوزتـ ـه ــم ن ـس ـخــة خـطـيــة
م ــن االت ـف ــاق ال ـس ـيــاســي ،وه ــم الـيــوم
ينتظرون جوابًا واضحًا من اللجنة
الحزبية.
إلى ذلك ،نقل البعض عن شهيب الذي
زاروه خــال اليومني املاضيني قوله
«يــا شباب الشغلة كلها بالسياسة
ع ـل ـقــانــة ب ــن ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـحــر
وحركة أمل .هيدي كل القصة ومش
ع ــم يـتـفـقــوا ونــاطــريــن لـنـشــوف شو
بدن يعملوا».

يـ ـعـ ـي ــش أه ـ ــال ـ ــي ق ـ ـ ـ ــرى كـ ـف ــرزب ــد
ومـ ـج ــدل ع ـن ـجــر والـ ـص ــوي ــرة فــي
الـعـطــش وهــم عــائـمــون فــوق بحر
مــن املـيــاه الـعــذبــةّ ،
يحمل األهــالــي
وال ـ ـب ـ ـل ـ ــدي ـ ــات رئ ـ ـي ـ ــس م ـص ـل ـح ــة
ّ
مـ ـي ــاه شـ ـمـ ـس ــن ،م ـ ـ ـ ــارون م ـس ــل ــم،
املسؤولية ،ويتهمونه بالكيدية،
مــا أدى الــى رزوحـهــم تحت وطــأة
التقنني القاسي واالنـقـطــاع شبه
ال ـتــام مـنــذ أكـثــر مــن ثــاثــة أشـهــر،
مـ ــا ي ـك ـب ــد األهـ ــالـ ــي ك ـل ـف ــة تــوف ـيــر
م ـيــاه االس ـت ـع ـمــال وم ـي ــاه ال ـشــرب
بشكل يومي ،في ظل انعدام فرص
العمل.
"محطة شمسني واآلبار في خراج
كفرزبد ،وأهالي البلدة عطشانني"،
بهذه الكلمات املمزوجة بالغضب
قالها نديم يونس ليردف معيدًا
األسباب إلى إدارة مصلحة مياه
شمسني التي تبيع املياه للمسابح
واملـســامــك فــي عـنـجــر ،عـلــى عينك
ّ
يا مسلم" وتـســاءل كيف يعقل أن
تــروى جميع البساتني في عنجر
وأهالي كفرزبد ال يرون املياه.
أي ـ ـضـ ــا حـ ـس ــن ال ـ ــدغـ ـ ـي ـ ــدي وض ــع
املسؤولية على موظفي مصلحة
املـ ـي ــاه ال ـت ــي تـ ــرى ك ـي ــف امل ـســابــح
وامل ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــك ت ـ ـت ـ ـغـ ــذى م ـ ـ ــن مـ ـي ــاه
ش ـم ـس ــن ،ع ـل ــى ح ـس ــاب األه ــال ــي
الذين يشترون املياه منذ شهرين
بشكل يومي" ،كل يوم بدنا خزان
بـ  15ألــف ليرة مياه لالستعمال،
وبـ  6آالف ليرة مياه للشرب ،الله
ما قالها .املحطة واآلبــار بأرضنا
ونحن ممنوعني نشرب منها".
كذلك هي الحال في بلدتي مجدل
ع ـن ـجــر والـ ـص ــوي ــرة ال ـل ـتــن أيـضــا
تتغذيان من مياه شمسني ،حيث

يعاني األهــالــي مــن انـقـطــاع املياه
م ـنــذ ن ـحــو أرب ـع ــة أش ـه ــر ،وم ــا زاد
الـطـيـنــة بـلــة ب ــدء مــوســم املـســابــح،
م ـن ــذ مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب ال ـش ـه ــر ون ـصــف
ال ـ ـش ـ ـهـ ــر ،حـ ـت ــى أص ـ ـبـ ــح ال ـت ـق ـن ــن
الـقــاســي ان ـعــدامــا كليًا لـلـمـيــاه ،ما
فرض على سكان هذه القرى شراء
املياه وزيادة أعباء إضافية عليهم.
ي ـقــول مـخـتــار ب ـلــدة م ـجــدل عنجر
نـ ــاصـ ــر ص ـ ــال ـ ــح ،إن امل ـش ـك ـل ــة فــي
سياسة إدارة امللف بعقلية كيدية،
مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـ ـيـ ــس م ـص ـل ـح ــة م ـي ــاه
الـبـقــاع م ــارون مسلم ال ــذي ال يـ ّ
ـرد
على هاتفه وال يقابل أحدًا إال بعد
معاناة طويلة" ،مشكلتنا مع هذه

الخطيب:
«الكذب ملح
مصلحة المياه»

اإلدارة أنها تريد أن تحاكم البيئة
ال ـحــاض ـنــة ل ـل ـنــازحــن ال ـســوريــن،
ألنـ ــه قــال ـهــا بــال ـفــم امل ـ ــآن م ــا بــدي
إسقي السوريني".
فيما رئيس اتحاد بلديات شرقي
زح ـ ـلـ ــة ورئـ ـ ـي ـ ــس بـ ـل ــدي ــة ك ـف ــرزب ــد
ع ـم ــر ال ـخ ـط ـي ــب ،اس ـت ـه ــل حــدي ـثــه
بـ ــ"أن الـكــذب مـلــح مصلحة املـيــاه"،
ليضع املسؤولية كاملة على إدارة
مصلحة مياه البقاع ،قال "راجعنا
مـ ــارون مـسـلــم أك ـثــر م ــن مـيــة م ــرة،
وكل مرة بقول ليس لدينا إمكانية،
ومـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــدي إسـ ـ ـق ـ ــي الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــن"،

قرارات القضاء:
المطلوب صمت النساء!
فيفيان عقيقي
ليردف "طلبنا منه أن ينشط عمل
امل ـص ـل ـحــة ل ــوض ــع ح ــد لـلـمـتـعــديــن
عـلــى امل ـيــاه وال ـســرقــة ،ال حـيــاة ملن
تـ ـ ـن ـ ــادي ،فـ ـتـ ـت ــذرع امل ـص ـل ـح ــة ب ــأن
األهــالــي ال يدفعون .فهل املطلوب
أن يدفعوا ثمن مياه ال يرونها وال
يـشــربــونـهــا " ،تــابــع الـخـطـيــب من
املـعـيــب أن أرب ــع آب ــار تـضــخ 1200
متر مكعب بالساعة تستطيع أن
تغذي قريتني" ،جميعها تذهب الى
املسابح واملـســامــك ،وتـتــرك الناس
من دون ماء".
فـيـمــا رئ ـيــس بـلــديــة م ـجــدل عنجر
سعيد ياسني ،لفت الى أن مجلس
اإلن ـم ــاء واإلع ـم ــار حـفــر ث ــاث آبــار
ب ـم ـح ـيــط م ـح ـط ــة مـ ـي ــاه ش ـم ـســن،
تـ ـحـ ـت ــاج الـ ـ ــى ت ـج ـه ـي ــز" ،راجـ ـعـ ـن ــا
املـصـلـحــة وق ــال ــوا إن ــه ال إمـكــانـيــة
لــديـهــم ،قلنا لـهــم إنـنــا مستعدون
ك ـب ـلــديــات ألن ن ـج ـهــز هـ ــذه اآلبـ ــار
على نفقة البلديات لضخ املياه الى
قرانا ورفضت املصلحة ذلــك" .هل
املطلوب أن يبقى األهالي مرهونة
رقابهم ألصحاب الصهاريج ،وأن
يعيشوا فــوق بحر مــن املـيــاه وهم
عطاشى".
وكان أهالي وبلديات قرى كفرزبد
ومجدل عنجر والصويرة قد نفذوا
اعتصامًا احتجاجيًا أمــام محطة
مياه شمسني بني عنجر وكفرزبد،
فــي خ ــراج ك ـفــرزبــد ،هـ ــددوا خالله
ما لم تتم معالجة املياه وضخها
الى قراهم خالل  48ساعة أقصاها
سيعمدون الــى تحطيم املضخات
وإقفالها بالقوة .وقــد سبقت هذا
االعـتـصــامــات حملة على شبكات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــواصـ ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي تـ ـن ــدد
ب ـس ـيــاســة م ـص ـل ـحــة م ـي ــاه ال ـب ـقــاع
العنصرية والطائفية ،واتهامها
بالفساد اإلداري واألخالقي.

اتصاالت

مناقصة الخلوي
تتأرجح بين حرب والتيار
يـ ـص ـ ّـر وزي ـ ـ ــر االت ـ ـص ـ ــاالت ب ـطــرس
حـ ـ ـ ـ ـ ــرب ،عـ ـ ـل ـ ــى أنـ ـ ـ ـ ــه ال يـ ـ ـض ـ ــع أي
شــروط تستهدف استبعاد شركة
"أوراسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم" املـ ـق ـ ّـرب ــة م ــن ال ـت ـيــار
الوطني الحر ،عن مناقصة تشغيل
الخلوي .ورغم كل االتهامات التي
ّ
وجهها إليه وزراء التيار الوطني
ّ
الحر عن التالعب في دفتر شروط
مـنــاقـصــة ال ـخ ـلــوي ،إال أن ــه يعتقد
أن ه ــذه االت ـه ــام ــات سـيــاسـيــة .في
املقابل ،يغمز حرب من قناة التيار
الوطني الحر ،مشيرًا إلى "أن هناك
مـسـعــى ل ـضــرب امل ـنــاق ـصــة" ،عــازيــا
ذل ـ ــك إل ـ ــى رغـ ـب ــة "فـ ــريـ ــق س ـيــاســي
بإبقاء الشركتني ذاتهما".
عقد أمس وزير االتصاالت بطرس
ح ــرب ،مــؤتـمـرًا صحافيًا خصصه
مل ـلــف االت ـ ـصـ ــاالت .اس ـت ـحــوذ ملف
ال ـخ ـل ــوي ع ـل ــى ج ـ ــزء أس ــاس ــي مــن
املــؤت ـمــر خـصـصــه ح ــرب ملــواصـلــة
ص ــراع ــه م ــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الذي كان يتولى وزارة االتصاالت
عبر ثالثة وزراء .وقال حرب إنه ّقرر
"التمديد شهرًا فشهرًا للشركتني،
ألن هناك مسعى لضرب املناقصة
وع ـ ـ ـ ــدم إج ـ ــرائ ـ ـه ـ ــا ،وذل ـ ـ ـ ــك ب ـس ـبــب
م ــاح ـظ ــات ف ــري ــق س ـيــاســي مـعــن
يرغب في إبقاء الشركتني ذاتهما،
بالكفاءات
وإن لم تكونا تتمتعان
ّ
الفريق ذاتــه أخر
املطلوبة .إن هــذا
ّ
دفتر الشروط ،كذلك أخر املناقصة

ودفع إحدى الشركات إلى العرقلة،
هـ ــذا ال ـف ــري ــق ذات ـ ــه ي ــري ــد الـتـمــديــد
للشركتني من دون دفتر مناقصة".
وفــي الــواقــع ،إن مناقصة الخلوي
التي يشير إليها حــرب كانت قيد
اإلن ـ ـجـ ــاز لـ ــدى إدارة امل ـن ــاق ـص ــات.
وبـ ـحـ ـس ــب املـ ـعـ ـطـ ـي ــات امل ـ ـتـ ــداولـ ــة،
فـقــد تـبـ ّـن وج ــود تــاعــب فــي دفتر
الـ ـش ــروط ي ـت ـض ـمــن وضـ ــع ش ــروط
صـ ـعـ ـب ــة ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـحــق
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـن ــاقـ ـص ــة بـيـنـهــا
ّ
امتالك  10ماليني خط بـ 10سنوات.
حـ ـ ــرب ّ
رد عـ ـل ــى هـ ـ ــذه االتـ ـه ــام ــات
ب ــاإلش ــارة إل ــى أن ال ـشــروط هدفها
"رف ــع مستوى الـشــركــات املـشــاركــة،
ونـعـمــل عـلــى تـقــديــم الـجـيــل الــرابــع
واملتقدم ،ما يستدعي التعامل مع
مــن هــم ذات خـبــرة كبيرة وطــاقــات
فـنـيــة ومــال ـيــة ،ل ـهــذا الـسـبــب نــرفــع
ال ـ ـشـ ــروط .أمـ ــا ع ــن الـ ـع ــدد الـكـبـيــر
لـلـخـطــوط ،فـخــال سنتني ستزيد
حاجات لبنان بشكل كبير جدًا قد
يصل إلى  8ماليني خط".
وأع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــرب أن "ال ـ ـت ـ ـمـ ــديـ ــد
للشركات يأتي بقرار من مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء مــرت ـبــط ب ــامل ــواف ـق ــة على
دف ـتــر ال ـش ــروط ،وإذا لــم يـقــر فلن
أقبل بالتمديد لشركتي الخليوي
تحقيقًا لــرغـبــة بـعــض الـجـهــات".
ودافــع حرب عن نفسه بالقول إن
ّ
املوجهة إليه من التيار
االتهامات
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الوطني الحر عن رغبته في "إبعاد
إحـ ـ ــدى الـ ـش ــرك ــات عـ ــن امل ـش ــارك ــة
ف ــي املـنــاقـصــة املــرت ـق ـبــة ،ألن هــذه
الشركة مقربة من التيار العوني،
بـحـســب وص ــف وزي ــر الـخــارجـيــة
(ج ـب ــران بــاس ـيــل) ،ول ـكــن نـحــن ال
نتعاطى مــن زاوي ــة سياسية وال
نبعد أي شركة إذا تــوافــرت فيها
الشروط التقنية التي تسمح لها
بأن تدير الشبكات في املستقبل،
كــذلــك فــإنـنــا فــي املـقــابــل لــن نقبل
إدخ ــال أي شــركــة ال تـتــوافــر فيها
الشروط املطلوبة".
واتهم حرب وزراء التيار الوطني
الـحـ ّـر الــذيــن تعاقبوا على وزارة
االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ،بـ ــأن ـ ـهـ ــم "حـ ـ ـش ـ ــوا"
شركتي الخلوي بـهــدف التنفيع
فقط .وقال :إن أعداد املوظفني في
شركتي "أل ـفــا" و"ت ــات ــش" ،ازدادت
مــن عــام  2008حتى  2014بنحو
 977شخصًا .فــي عــام  2008كان
ال ـ ـعـ ــدد فـ ــي "ألـ ـ ـف ـ ــا"  478م ــوظ ـف ــا،
ول ــدى تــولــي ال ـ ــوزارة سـنــة 2014
ارت ـف ــع ال ـع ــدد إل ــى  1158مــوظـفــا،
أي ب ــزي ــادة  680مــوظ ـفــا .أم ــا في
"تــاتــش" فـكــان الـعــدد  398موظفًا
ف ــي  ،2008ث ــم ارت ـف ــع لـيـبـلــغ 695
مــوظ ـفــا ي ــوم تــول ـيــت ال ـ ـ ــوزارة أي
بــزيــادة  297مــوظـفــا ،جــرى حشو
الشركتني بهم بهدف التنفيعات
فقط".

ّ
الظني عن قاضي التحقيق املنتدب
صــدر الـقــرار
فــي جبل لبنان ناجي الــدحــداح ،فــي القضية التي
ُعرفت بقضية "االغتصاب الجماعي في طرابلس".
تأت مخالفة ملا أشيع في
مضمونه وخالصاته لم ِ
"الــروايــة" التي ُر ّوج لها منذ الـبــدايــة ،والـتــي ّ
حولت
ً
ـدال مــن ضـحـيــةّ .
ينم
الـفـتــاة الـقــاصــر إل ــى مــذنـبــة ب ـ
ّ
القرار ،مثل أكثرية القرارات القضائية املماثلة ،عن
"ذك ـ ّ
ـوريــة" ال ت ــزال مهيمنة فــي الجسم القضائي،
إذ أغفل كل دليل على وجود "جريمة" االستغالل
الجنسي ،ليسرد روايــة عن فتاة بعمر السادسة
ع ـشــرة مــارســت الـجـنــس ب ــ"رض ــاه ــا" مــع الـشـبــان
الـثــاثــة امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهــم ،وقـبـلـهــم مــع زوج ّ
عمتها،
على مــدار سنة كاملة ،ليخلص إلــى إخــاء سبيل
الـشـبــان الـثــاثــة املـتـهـمــن ،مــانـعــا املـحــاكـمــة عنهم
بجناية االغـتـصــاب وال ـظـ ّـن بهم بجنحة مجامعة
قاصر برضاها بمقتضى املادة  3/505من قانون
الـعـقــوبــات الـتــي تـصــل عقوبتها إلــى الـسـجــن ملـ ّـدة
شـهــريــن ،وال ـظـ ّـن ّ
بعمة الـقــاصــر بـجــرم التحريض
على إفــادة كاذبة وفــق املــادة  217/403من قانون
العقوبات.
يشير وكيل املـ ّـدعــي (جـ ّـد الفتاة) املحامي محمد
حافظة لـ"األخبار" إلــى أن ّ"النتيجة التي خــرج بها
ال ـقــرار الـظـنـ ّـي كــانــت مـتــوقـعــة مـنــذ ال ـبــدايــة ،ونحن
سنستأنف القرار الذي نرفضه وندرس احتماالت
ّ
الرد".
ركــز الـقــرار الظني على وضــع الفتاة االجتماعي،
ّ
"ك ــون ـه ــا ضـحـيــة ت ـفــكــك أسـ ــري تــرك ـهــا م ــن دون
إرشـ ـ ـ ــاد" ،لـيـسـتـنـتــج أن ـه ــا ان ـغ ـم ـســت ف ــي "طــريــق
غـيــر صـحـيــح" ،وتـغــافــل فــي كــل س ـطــوره عــن أدلــة
االس ـت ـغــال الـجـنـســي لــإي ـحــاء أن ـهــا ف ـتــاة "سهلة
املنال".
ّ
كيفية تحوير القضية من جريمة اغتصاب جماعي
إلــى "مجامعة خــافــا للطبيعة" تثير االسـتـغــراب،
ّ
التجمع النسائي
بحسب املحامية والناشطة في
الــديـمـقــراطــي الـلـبـنــانــي م ـنــال زعـيـتــر ،دون تبيان
املعطيات التي ارتكز عليها ،وإظهار مصلحتها من
االدع ــاء على الشباب بجرم االغتصاب ثم تغيير
إفــادتـهــا ،كـمــا دون األخ ــذ بوضعيتها الضعيفة،
مستندًا إلى وسائل إثبات (تقرير شرعي) تعطى
بأساليب مشبوهة .وتضيف زعيتر" :أتــى القرار
متناقضًا ،إذ أقـ ّـر تــارة بــاسـتــدراج الفتاة القاصر
وابـتــزازهــا بصورتها الـعــاريــة ،ليعود ويشير إلى
أنها أقدمت على ذلك برضاها لتبرير االستغالل
الــذي ّ
تعرضت لــه ،دون أن يلحظ اإلك ــراه والعنف
املعنوي الــذي مــورس عليها وامللحوظ في املادتني
 505و 507عقوبات".
تشير زعيتر إلــى الـنـظــرة الــذكـ ّ
ـوريــة فــي التعاطي
مع قضية الفتاة باعتبار أن قاضي التحقيق "لم
ّ
يفكر في انعكاسات قراره على املوقف االجتماعي
تـجــاه الـفـتــاة الـتــي تعيش فــي بيئة مـحــافـظــة .جل
ً
اهـتـمــامــه ان ـصـ ّـب عـلــى مستقبل الـشـبــاب ،مـحـ ّـوال
ت ـه ـمــة االغ ـت ـص ــاب إلـ ــى ج ـن ـحــة م ـجــام ـعــة قــاصــر
بــرضــاهــا ،وجـعــل الــوقــائــع تنطبق عـلــى الــوصــف،
دون التفكير فــي مستقبل الفتاة وتقديم حماية
ّ
اجتماعية لها" .وتتابع" :لقد ّ
كرس القاضي معايير
املجتمع الذكورية ،اتخذ موقفًا من فتاة ضعيفة،
ّ
دون أن يلحظ ولو ّ
ضحية
مرة في قراره الظني أنها
استغالل جنسي".
ّأم ــا اإلش ـكــال ـيــة األس ــاس ـي ــة ،فـتـكـ ّمــن بــالـسـيـنــاريــو
املتكرر في الـقــرارات ّ
ّ
الظنية املتعلقة بالعنف ضد
ّ
الـنـســاء فــي ك ــل أش ـكــالــه ،نـظـرًا إل ــى ح ــدود تدخل
الـقــاضــي املــرتـبـطــة بـقــانــون وض ــع عــام  1943ولــم
ّ
يطور من وقتها ،والحديث هنا عن قانون العقوبات
ّ
الـلـبـنــانــي ،حـيــث الـعـقــوبــات مـخــفـفــة ،واالسـتـغــال
الجنسي غير ملحوظ وتاليًا غير ّ
مجرم ،إضافة
إلــى اعتبار االغتصاب ثابتًا باالتساق مع العنف
الجسدي الــذي يرافقه حـصـرًا ،وتجاهل املــؤثــرات
األخرى وأبرزها اإلكراه املعنوي كما الحالة الراهنة.
تقول زعيتر" :لــم يكن قاضي التحقيق ّ
سباقًا
ّ
حرفية القانون ،تــرك املبدأ
بـقــراره الظني ،التزم
(فـعــل االسـتـغــال الـجـنـســي) لـعــدم وج ــود نـ ّـص
ّ
يجرمه ،وذهب نحو التفاصيل (املجامعة خالفًا
للطبيعة)" ،وكـ ّ
عشر م ـ ّـرات ،وهو
من
أكثر
ـا
ـ
ه
ر
ـر
ّ
ّ
ّ
"ما يحتم تعديل كل املــواد املتعلقة باالغتصاب
( 503إل ــى  )509م ــن ق ــان ــون ال ـع ـقــوبــات ،حيث
الـشـعــرة الـفــاصـلــة بــن االغـتـصــاب واالسـتـغــال
الجنسي غير واضحة".
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مجتمع وإقتصاد
مؤشر

ما الذي يعوق القطاع الخاص في لبنان؟
أجرت ثالث مؤسسات دولية هي البنك الدولي والبنك األوروبي
لالستثمار والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار ،استطالعًا للعراقيل التي
تحت عنوان
تواجه القطاع الخاص في  8دول عربية بينها لبنانّ ُ ،
االقتصادي الدقيق» .االستطالع نفذ خالل
«مسح الشركات :التصور ّ
عامي  2013و 2014وغطى  6آالف شركة تعمل في قطاعي
الصناعات التحويلية والخدمات .الشركات أجابت على أسئلة متعلقة
ببيئة األعمال لتكشف اللثام عن قطاع خاص صغير وقديم يملك
ّ
للنمو .األسباب كثيرة ،كما وردت في االستطالع،
فرصًا محدودة
إال أن غالبية اإلجابات تحدثت عن عدم االستقرار السياسي ،الفساد،
عدم موثوقية إمدادت الكهرباء ،ضعف القدرة على الوصول
¶ يشكل عدم االستقرار السياسي العائق األبرز الذي أشارت إليه
الشركات اللبنانية
عدم االستقرار السياسي

ّ
ً
فضال عن ديناميكيات ّ
نسبة
ي
وتدن
ضعيفة
نمو
إلى التمويل،
ّ
تؤدي إلى تركز
النساء العامالت ،تصنيفات متدنية للتنافسية ً
في المكاسب والقدرات التصديرية ،ممارسة أشكاال من االحتكار،
وارتباط االبتكار بعناصر غير متوافرة نسبيًا ...في لبنان جاءت النتائج
في السياق نفسه للنتائج المجمعة من الدول الثمانية ،إذ ّ
تبين أن
العوائق األساسية ّ
بضعف
تتعلق
لبنان
في
الخاص
القطاع
لنمو
ً
التمويل مقابل ضمانات منقولة ،ووجود عمالة غير ماهرة ،فضال
عن حالة عدم اليقين السياسي واألمني التي تعيق االنخراط في
االبتكار ،باالضافة طبعًا الى تقنين الكهرباء .في ما يلي أبرز النتائج
التي توصل إليها االستطالع في لبنان:

ً
األكثر أهمية (الشكل  .)1وقــد أدت االنقسامات السياسية إلــى تجميد
ّ
اإلصــاحــات فــي قـطــاع الـطــاقــةً ،مــا حــد مــن إقــامــة اسـتـثـمــارات ملحة في
توليد القدرة والتحويل .إضافة لذلك ،لم يجر أي تعديل على التعرفة
الكهربائية منذ التسعينيات ،مما يشير إلــى تقديم تـحــويــات مالية
ضخمة إلى شركة كهرباء لبنان اململوكة للدولة .وكنتيجة لذلك ،تعاني
ال ـشــركــات مــن االن ـق ـطــاع امل ـت ـكــرر لـلـكـهــربــاء .حـيــث تــواجــه ال ـشــركــات ما
متوسطه  51مــرة من انقطاع الكهرباء شهريًا ،وهــو ما يتجاوز بكثير
املـتــوســط فــي مـنـطـقــة ( MENA ESالـشـكــل  .)3وتـجـبــر رداءة إم ــدادات
الكهرباء الشركات على االعتماد على املولدات .وبشكل ال يدعو للدهشة،
يشيع استخدام املولدات ًفي لبنان -حيث أن  % 85من الشركات تملك أو
تتشارك في مولد -مقارنة مع االقتصادات األخرى في املنطقة.

¶ يلعب التمويل المصرفي دورًا هامًا في تمويل رأس المال
العامل ورأس المال الثابت
اللبنانية إلــى عــدم االسـتـقــرار السياسي على اعتباره
تنظر الـشــركــات
ً
الـعــائــق األكـثــر أهـمـيــة .ويــرجــح أن يشير ذلــك إلــى الـتــأثـيــرات الجانبية
السلبية للصراع الــدائــر في ســوريــا ،باإلضافة إلــى الحكم الطائفي في
الـبــاد بشكل عــام والـقـصــور الناتج عــن ذلــك فــي اإلصــاحــات الهيكلية
وضعف املؤسسات .ال يزال منصب رئيس الجمهورية شاغرًا منذ أيار
 ،2014وقام مجلس النواب بالتصويت ملرتني على تمديد واليته .واملتوقع
اآلن أن تنتهي فترة والية املجلس في عام  ،2017والتي كان من املفترض
أن تنتهي في عــام  .2013وفــي ظل هــذه البيئة السياسية واالقتصادية
الصعبة ،تعرض أداء الشركات لضغوط كبيرة .وفي معرض اإلجابة عن
سؤال يدرس العوائق بشكل منفصل عن بعضها اآلخر ،تم تحديد عدم
االستقرار السياسي كعائق رئيسي أو شديد ًمن قبل  % 91من الشركات
في لبنان .وكان أداء هذه الشركات أسوأ مقارنة بالشركات التي اعتبرت
عــدم  -مــن حيث نمو املبيعات خــال الـفـتـ ًـرة املرجعية للمسح ( 2009ـ
 )2012ـ االستقرار السياسي عائقًا أقل أهمية (الشكل .)2

ً
ً
¶ ال تزال الكهرباء تشكل قضية رئيسية لدى الشركات اللبنانية
بالنسبة إل ــى  %11مــن ال ـشــركــات الـلـبـنــانـيــة ،تعتبر الـكـهــربــاء الـعــائــق
جودة إمدادات الكهرباء

يملك لـبـنــان واحـ ـدًا مــن أعـلــى مـسـتــويــات الـعـمــق املــالــي فــي اقـتـصــادات
منطقة  MENA ESمــا يعكس تــدفـقــات ال ــودائ ــع بشكل مستمر وعلى
نـطــاق كبير والـنــاتـجــة عــن دور لبنان الـتـجــاري كمركز مــالــي للمنطقة
ولقسم كبير مــن اللبنانيني
املغتربني .باملجمل ،يبدو أن
تمويل الشركات
الوساطة املالية تعمل بشكل
عن طريق
المصارف
جـيــد فــي لـبـنــان .حـيــث تمثل
الـبـنــوك مــا نسبته  % 21من
ت ـم ــوي ــل الـ ـش ــرك ــات ،وبـشـكــل
ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز كـ ـثـ ـيـ ـرًا امل ـت ــوس ــط
ف ـ ــي مـ ـنـ ـطـ ـق ــة MENA ES
(ال ـش ـك ــل  )4وت ــوج ــد ص ــورة
مختلطة إلط ــار الـضـمــانــات.
ف ـم ــن ن ــاحـ ـي ــة ،ت ـع ــد ال ـب ـن ــوك
ال ـل ـب ـنــان ـيــة أك ـث ــر اس ـت ـع ــدادًا
لتقديم القروض غير املؤمنة
ً
مقارنة باقتصادات املنطقة
بـ ــامل ـ ـتـ ــوسـ ــط؛ ومـ ـ ـ ــن ن ــاح ـي ــة
أخرى ،من النادر أن تقدم البنوك القروض لقاء ضمانات منقولة .ويتم
تأمني ً  % 4فقط من الـقــروض بواسطة اآلالت واملـعــدات أو املستحقات،
مقارنة مع ما متوسطه  % 14في املنطقة .ويمكن أن يسهم إجراء إصالح
في إطــار التعامالت املؤمنة في تحسني الوصول إلــى التمويل من قبل
الشركات اللبنانية.

¶ ال يبدو أن مهارات القوى العاملة تشكل عائقًا رئيسيًا بالنسبة
الى الشركات اللبنانية

كثافة التدريب .حيث يقدم
ـات
ن ـحــو  % 27م ــن ال ـشــركـ ً
التدريب الرسمي ،مقارنة
م ـ ــع  %17كـ ـمـ ـت ــوس ــط فــي
ً
املنطقة (الشكل  .)5عــاوة
على ذلك ،يملك لبنان ثاني
أعلى نسبة للشركات التي
تملكها نـســاء فــي املنطقة
( ،)% 43بـحـيــث ال يتفوق
عليه سوى تونس (.)%50
ويبلغ املـتــوســط اإلقليمي
 .%25وعـنــد دراسـ ــة نسبة
الشركات التي تضم سيدة
ف ــي م ـن ـصــب إداري رف ـيــع،
تبني ان النسبة فــي لبنان
( )%4أقل بكثير من تونس ( )%8وأقل من املتوسط االقليمي (.)%5
الشركات التي
ّ
توفر التدريب
الرسمي

¶ ّ
تعد الشركات اللبنانية من بين األكثر احتمالية لالنخراط في
نوع واحد من االبتكارات في اقتصادات MENA ES
يضم لبنان أعلى نسبة من الشركات املنخرطة في االبتكار في منطقة
 ،MENA ESحيث تقوم نصف هذه الشركات بإدخال نوع واحد على
ـورة أكـبــر أن تـقــوم الشركات
األق ــل مــن االب ـت ـكــارات .ومــن املــرجــح بـصـ ً
اللبنانية بــإدخــال منتجات جــديــدة مـقــارنــة ب ــأي اقـتـصــاد آخ ــر في
املنطقة (الشكل  .)6كما تتفوق هذه الشركات على املتوسط اإلقليمي
م ــن ح ـيــث نـسـبــة ال ـش ــرك ــات امل ـن ـخــرطــة ف ــي االبـ ـتـ ـك ــارات الـتـســويـقـيــة
والتنظيمية .من حيث املشاركة في األسواق الدولية ،تتفوق الشركات
 %20فقط من
اللبنانية على معظم االقتصادات في املنطقة حيث أن ً
تجارية ،مقارنة مع % 33
أنشطة
الشركات التصنيعية ال تقوم بأية
ً
َ
نسبة مرتفعة للغاية من شركات
لبنان
كمتوسط في املنطقة .ويملك
ً
التصدير اململوكة محليًا ( % 95مقارنة مع متوسط إقليمي يبلغ
( .)% 85ويمكن تفسير ذلك بالحالة الشديدة لعدم التيقن السياسي
واألمني في البالد ،مما يدفع الشركات املحلية للسعي وراء أسواق
مستقرة ملنتجاتها وإبقاء املستثمرين األجانب بعيدًا عن السوق.

األنواع
المختلفة
لالبتكار

يعتبر أقــل مــن  % 1مــن الـشــركــات فــي لبنان م ـهــارات الـقــوى العاملة
كأبرز عائق ،بينما يعتبر  %15منها ذلك عائقًا جديًا أمام عملياتها.
ً
واحــدة
قد تعكس هذه النتيجة الجيدة نسبيًا حقيقة أن لدى لبنان ً
من أعلى نسب االلتحاق بالتعليم املدرسي في املنطقة .إضافة الى
ذل ــك ،يعد لبنان مــن بــن اقـتـصــادات املنطقة ذات النسب األعـلــى في
ّ
المعوقات في بيئة أنشطة األعمال وفقًا للشركات في لبنان
تصنيف أهم

تصميم سنان عيسى
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مجتمع وإقتصاد
زراعة

ّ
مزارعو البطاطا في قبضة التجار
أسامة القادري
ال تقتصر معاناة مزارعي البطاطا
ع ـل ــى ك ـل ـف ــة اإلن ـ ـتـ ــاج امل ــرتـ ـفـ ـع ــة ،بــل
ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــا اح ـ ـت ـ ـكـ ــار الـ ـت ـ ّـج ــار
وقدرتهم على فــرض األسـعــار التي
تتيح لهم تحقيق أرباح أكبر .يأتي
ّ
التجار املصدرون في آخر الحلقات
ال ــزراعـ ـي ــة ق ـبــل وص ـ ــول امل ـن ـتــج إلــى
الـ ـس ــوق االس ـت ـه ــاك ـي ــة ،وهـ ــم أق ــوى
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـح ـ ـل ـ ـقـ ــات ن ـ ـ ـفـ ـ ــوذًا وقـ ـ ـ ـ ــدرات
م ــال ـي ــة ف ـي ـح ـص ـلــون ع ـل ــى ال ـح ـمــايــة
ويـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ـح ـ ّـص ــة مـ ــن م ــزاري ــب
ال ـه ــدر ،م ـقــارنــة بــالـحـلـقــة األض ـعــف،
أي املـ ـ ــزارع الـ ــذي ي ـت ـحـ ّـول إل ــى أداة
لـتــولـيــد أرب ــاح ال ـتـ ّـجــار .هـكــذا تبدو
الـصــورة الـيــوم فــي موسم البطاطا.
امل ــزارع ــون "ق ـل ـعــوا" امل ــوس ــم ،وبــاتــوا
ّ
التجار
يبحثون عن تصريفه ،فيما
ي ـف ــرض ــون أسـ ـع ــارًا أدن ـ ــى م ــن كـلـفــة
اإلنـتــاج ويـجــاهــرون بــذلــك علنًا ،ثم
ّ
يتذرعون بأن مزاريب الدعم لم تعد
ت ـصـ ّـب ف ــي جـيــوبـهــم ب ــل ف ــي جـيــوب
شركات النقل البحري!
يـ ـفـ ـن ــد املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزارع مـ ـ ــوريـ ـ ــس بـ ـط ــرس
خـ ـ ـس ـ ــارت ـ ــه ف ـ ـ ــي م ـ ــوس ـ ــم الـ ـبـ ـط ــاط ــا
وال ـخ ـض ــر ل ـه ــذه ال ـس ـنــة ب ــن أك ــاف
ال ـب ــذار واألدوي ـ ــة واألس ـم ــدة والـقـلــع
والقطف ،مشيرًا إلــى أن حصيلتها
خسارة  150ليرة عن كل كيلوغرام
ب ـط ــاط ــا .ك ـل ـفــة ك ـي ـل ــوغ ــرام الـبـطــاطــا
تبلغ  500لـيــرة ،إال أنــه يـبــاع الـيــوم
للتجار بنحو  350لـيــرة" .مجبرون
ّ
نسدد
على البيع بهذا السعر حتى
ً
ال ـ ــدي ـ ــون وأتـ ـ ـع ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،ف ـض ــا
عــن أن ــه ال ق ــدرة لــديـنــا عـلــى تخزين
الكميات في البرادات" يقول بطرس.
كذلك يــواجــه عبد الرحيم املجذوب
األزم ـ ـ ــة ن ـف ـس ـه ــا .وج ـ ــد ن ـف ـس ــه أمـ ــام
خـ ـي ــاري ــن أح ــاهـ ـم ــا مـ ـ ـ ّـر؛ م ـضــاع ـفــة
الــديــون إذا اخـتــار تخزين الكميات
امل ـن ـت ـج ــة ،أو ال ـخ ـض ــوع الب ـ ـتـ ــزازات
التجار الذين ّ
يحددون سقف السعر
في السوق.
حـ ــال املـ ــزراعـ ــن أن ال ــواق ــع م ـ ـ ّـر ،فــا
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـت ـف ـت ــت إل ـي ـه ــم بــوص ـف ـهــم
ال ـح ـل ـق ــة األهـ ـ ــم فـ ــي اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،فـيـمــا
الـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــروف عـ ــانـ ــدت ـ ـهـ ــم ب ـ ـعـ ــد إق ـ ـفـ ــال

الذريعة التي ّ
يقدمها التجار هي أن التصدير تراجع وهناك إغراق للسوق المحلية (مروان طحطح)

امل ـعــابــر ال ـبــريــة ع ـبــر س ــوري ــا .فمنذ
س ـ ـن ـ ـتـ ــن أقـ ـ ـفـ ـ ـل ـ ــت طـ ـ ــريـ ـ ــق س ـ ــوري ـ ــا
الـبــريــة ،وتدخلت الــدولــة عبر إيــدال
ل ـت ـق ــدي ــم دع ـ ــم ل ـل ـت ـص ــدي ــر ال ـب ـح ــري
بــواسـطــة ع ـ ّـب ــارات تـحـمــل شــاحـنــات
مـبـ ّـردة محملة باملنتجات الزراعية
وال ـص ـن ــاع ـي ــة .ه ـ ــذه اآللـ ـي ــة ل ــم تـعــد
م ـن ــاس ـب ــة ل ـت ـج ــار ال ـب ـط ــاط ــا ال ــذي ــن
ي ـش ـيــرون إل ــى أن ال ــدع ــم دف ــع سعر
الشحن البحري إلى االرتفاع وخلق
اح ـت ـكــارًا ت ـمــارســه ش ــرك ــات الـشـحــن
ّ
لتتحكم في الكلفة .فبحسب رئيس
اتحاد املــزارعــن في البقاع ابراهيم

 500ليرة كلفة
الكيلو ويباع للتجار
بـ  350ليرة
ال ـت ــرش ـي ـش ــي ،ت ـب ـ ّـن أن ال ــدع ــم عـبــر
إي ـ ـ ــدال تـ ـح ـ ّـول إل ـ ــى احـ ـتـ ـك ــار لـلـنـقــل
الـبـحــري مــن قـبــل شــركــة واح ــدة ،أي

أنــه أصبح مــزراب هــدر قيمته تزيد
ع ـل ــى ألـ ــف دوالر ع ـل ــى ك ــل شــاحـنــة
مبردة.
الترشيشي هــو أحــد الـتـ ّـجــار الــذيــن
ي ـ ـفـ ــرضـ ــون أس ـ ـ ـعـ ـ ــارًا ب ــائـ ـس ــة ع ـلــى
امل ــزارع ــن ،لـكـنــه يـغــرقـهــم بالحديث
عن حجج إضافية تتعلق بمنتجات
أوروبـ ـ ـي ـ ــة تـ ـغ ــرق ال ـ ـسـ ــوق امل ـح ـل ـيــة،
وب ـف ـســاد ف ــي الـ ـجـ ـم ــارك" ...الــذري ـعــة
التي ّ
يقدمها التجار هو أن التصدير
تـ ـ ــراجـ ـ ــع ،وه ـ ـن ـ ــاك إغـ ـ ـ ـ ــراق ل ـل ـس ــوق
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ب ــاملـ ـنـ ـتـ ـج ــات األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة
ال ــرخ ـي ـص ــة ال ـث ـم ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى

ارت ـف ــاع كـلـفــة الـنـقــل ال ـب ـحــري" يقول
املـ ـ ـ ـج ـ ـ ــذوب .وي ـ ـض ـ ـيـ ــف" :رغ ـ ـ ـ ــم ه ــذه
األس ـ ـعـ ــار والـ ـخـ ـس ــائ ــر ،ت ـط ـل ــب مـنــا
الدولة أن نتوقف عن ري مزروعاتنا
من مجرى نهر الليطاني ألنه ملوث،
كيف تحمينا من جشع التجار؟".
ّ
املجذوب ّ
التجار ،فيقول
يكرر ذرائع
إن دعـ ــم إيـ ـ ــدال ل ـل ـت ـصــديــر ال ـب ـحــري
"ي ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـب ملـ ـصـ ـلـ ـح ــة كـ ـ ـب ـ ــار الـ ـتـ ـج ــار
وشركات النقل البحري فقط ،الفتًا
إلى أنه قبل قــرار الدعم ،كانت كلفة
الحاوية املـبــردة ،من مرفأ طرابلس
حتى مرفأ ضبا  3500دوالر ،وبعد
الدعم أصبحت الكلفة  4600دوالر،
اي ــدال تــدفــع  3آالف وامل ـص ــدر يدفع
 1600دوالر ،فكيف يمكن أن نفسر
هذا الفرق الفاضح؟".
ذرائ ـ ـ ــع الـ ـتـ ـج ــار عـ ــن م ـ ـ ــزراب ال ــدع ــم
ال ت ـل ـغ ــي ك ــونـ ـه ــا "ك ـ ـ ــام حـ ــق يـ ــراد
ب ــه ب ــاط ــل" .ف ـهــذا ال ــدع ــم امل ـق ـ ّـدم عبر
"إيدال" ،مثله مثل كل عمليات الدعم
ّ
تحولت إلى هدر للمال العام،
التي
ّ
لكنها ليست الحجة الفعلية للسعر
امل ـن ـخ ـفــض .ف ـمــا يـعـلـمــه امل ــزارع ــون،
وخـصــوصــا الـصـغــار مـنـهــم ،هــو أن
الـقــدرات املالية لكبار التجار تتيح
ل ـهــم ال ـت ـعــاقــد م ــع ال ـع ــدد األك ـب ــر من
املزارعني باألسعار التي تناسبهم.
خـ ـط ــوة الـ ـتـ ـج ــار ت ــأت ــي ق ـب ــل ظ ـ ّهــور
طالئع املوسم ،أي أن املــزارع يفضل
أن ّ
يؤمن تصريف موسمه خوفًا من
ك ـســاد الح ــق .غ ـيــاب الـحـمــايــة الـتــي
ّ
ي ـف ـتــرض أن ت ــوف ــره ــا ال ــدول ــة ل ـهــذا
امل ــزارع وقـلـقــه مــن الـكـســاد يدفعانه
إلى الخضوع البتزاز التجار.
الالفت أن الترشيشي يؤكد حصول
ّ
ه ــذا األمـ ــر ،فـيـقــول إن ــه يـتـســلــم "طــن
الـ ـبـ ـط ــاط مـ ــن املـ ـ ـ ـ ــزراع ب ـق ـي ـم ــة 250
دوالرًا وهــو دون الكلفة الحقيقية"،
مشيرًا إلــى أن "أمــل امل ـ ّـزارع الوحيد
هــو الـعـمــل بــاتـفــاقـيــة وقـعـهــا وزي ــرا
الــزراعــة في لبنان واألردن تتضمن
موافقة األخـيــر على دخــول  30ألف
ط ــن ب ـط ــاط ــا إلـ ــى الـ ـس ــوق األردنـ ـي ــة
ف ــي مـطـلــع أي ـل ــول امل ـق ـبــل ،وبــالـتــالــي
"يجب تنظيم عمليات االستيراد من
الخارج واألفضل منع االستيراد".

مال وأسواق
بنك :البنك الزراعي الصيني
ساكسو ً
األكثر تداوال في لبنان

فرصة استعادة  %3من ثمن الوقود
في محطات «مدكو» في لبنان
أعلنت شركة فيزا العاملية لتكنولوجيا الــدفــع اإللكتروني عن
شراكة حصرية لحاملي بطاقاتها في لبنان ،تتيح لهم استعادة
 %3من مشترياتهم من الوقود في محطات مدكو وفينيسيا،
وعددها  200محطة خدمات في كل املناطق اللبنانية.
بــدأ الـعــرض يــوم االثـنــن  1آب وسـتـعــاد النسبة مــن املعامالت
امل ــدف ــوع ــة إلـ ــى حــام ـلــي ال ـب ـط ــاق ــات ب ــواس ـط ــة ال ـب ـن ــوك املـ ـص ـ ّـدرة
لبطاقاتهم في نهاية الحملة.
يحدد املبلغ األقصى للمعامالت ببطاقة فيزا في هذه الحملة بـ
 150ألف ليرة لبنانية ،والنسبة القصوى الستعادة مبلغ املكافأة
بمبلغ  75ألف ليرة لكل حامل بطاقة خالل الحملة.

أع ـل ــن ســاك ـســو ب ـن ــك ،م ـ ـ ّ
ـزود خ ــدم ــات ت ـ ــداول األص ـ ــول امل ـت ـعــددة
واالستثمار عبر اإلنـتــرنــت ،عــن العقود مقابل الـفــروقــات لألسهم
ً
املـفــردة الخمس األكـثــر ت ــداوال على منصة "ســاكـســو تــرايــدر غو"
 ،SaxoTraderGOحيث احتل البنك الزراعي الصيني مركز األسهم
ً
املفردة األكثر تداوال في لبنان.
البنك الــزراعــي الصيني هــو واحــد مــن البنوك "األربـعــة الكبار" في
الصني ،حيث يبلغ عــدد املتعاملني معه  320مليون عميل تجزئة،
و 2.7مليون عميل من الشركات ولديه ما يقرب من  24,000فرعًا.
ً
وكــان بنك الصني ثاني أكثر األسهم املفردة تــداوال في لبنان ،مما
يعكس االتجاه نحو االستثمار في البنوك التجارية الصينية.
ويــأتــي تــرتـيــب الـعـقــود مـقــابــل الـفــروقــات لــأسـهــم امل ـفــردة الخمس
ً
األكثر تداوال في لبنان على النحو التالي:
 .1البنك الزراعي الصيني.
 .2بنك الصني.
 .3بنك بي أن بي باريبا.
 .4دويتشه بنك.
 .5نايك.
وقال الياس األعــرج ،املدير التنفيذي للحسابات في مكتب التداول
في ساكسو بنك" ،تظهر شعبية أسهم البنك التجاري الصيني مع
املستثمرين اللبنانيني في وقت مثير لالهتمام حيث ان ،على الرغم
من وجود بيانات متضاربة حول االقتصاد الكلي في الصني ،يبقى
أداء البنوك التجارية الصينية قويًا".

«غروهي» تحصد جوائز عالمية
أضــاف الصانع األملــانــي "غــروهــي" ( )GROHEالــى رصـيــده نحو
 230جائزة هذا العام ،منها جوائز "ريد دوت" لتصميم املنتجات،
الـتــي حصدها منتجون مــن تشكيلة "أكــوات ـيــون" ()Aquatunes
(ال ـس ـمــاعــات الــاسـلـكـيــة) وج ـه ــاز تـنـظـيــم الـ ـح ــرارة (Grohterm
 .)800وك ــذل ــك ج ــوائ ــز ( )iFلـتـصـمـيــم امل ـن ـت ـجــات ،ال ـت ــي نــالـتـهــا
مـجـمــوعــة صـنــابـيــر  Essenceالـكــاسـيـكـيــة الـشـهـيــرة ومجموعة
الرشاشات الرأسية لالستحمام "40 Rainshower® F-Series
 . -AQUASYMPHONYوأي ـض ــا ج ــوائ ــز ()IconicAwards
لالبتكار في التصميم الداخلي ،التي حصدتها مجموعة صنابير
ّ
ومكبر الصوت في رشــاشــات االستحمام من
()Eurocube Joy
مجموعة ( )Aquatunesوصنابير مجموعة ( .)Essenceأما جائزة
" "Green Good Designفحصدتها صنابير املطبخ من مجموعتي
( )Essenceو(.)Minta Touch
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أسعد أبو خليل *
هذه ذكــرى مــرور عشر سنوات على عدوان
ّ
تموز ،وعلى مقاومته الباسلة والباهرة .لم
ْ
ُيتح للرأي العام العربي تقدير حجم إنجاز
مقاومة العدوان بعد ،ألن اإلعالم الخليجي
ّ
العدو اإلسرائيلي ال يريد أن
املتحالف مع
يعترف ببداهة فعل املقاومة .يكفي متابعة
ّ
اللبنانية
إعالم فرع آل سعود في السياسة
ّ
كي تدرك ْ
هول خطة أعداء املقاومة .يعترف
ُ ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي بهزيمته ،ويشكل لجان
ّ
ت ـح ـق ـيــق ،وال ـ ّص ـح ــاف ــة ال ـص ـه ـيــونــيــة ح ــول
ّ
التمعن
العالم ال تتوقف عــن نشر مـقــاالت
فـ ــي أب ـ ـعـ ــاد ه ــزي ـم ــة ت ـ ـ ّـم ـ ــوز ،وف ـ ــي ض ـ ــرورة
ّ
العدو لإلعداد
استخالص الدروس من فشل
لـلـمــواجـهــة املـقـبـلــة .أذك ــر أن امل ـخــرج هاني
أب ــو أس ـعــد (الـ ــذي ك ــان م ـتــواج ـدًا ف ــي لــوس
ان ـج ـلــوس أث ـن ــاء الـ ـع ــدوان — ويـتــابـعــه عن
كثب وعن بعد — والذي كان ّ
يشد من ّأزري
في ساعات القلق) حضر لقاءات مع فنانني
ّ
أميركيني نافذين بعد الـعــدوان،
ومنتجني
وكانت هناك حالة ذعر من وطأة أداء العدوّ
وم ــن ق ـ ّـوة أداء امل ـقــاومــة ،حـتــى أن بعضهم
ّ
يتعرض وجود
دعا لتقديم تنازالت كي ال
إسرائيل لخطر.
وال ـ ـع ـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ي ـن ـف ـ ّـك عـ ــن نـشــر
ّ
دعاية سياسية صفيقة في اإلعالم العربي
(وال ـل ـب ـن ــان ــي ب ـص ـفــة خ ـ ّ
ـاص ــة ،ح ـيــث يـهــزج
بعض اإلعــام مثل إل.بــي.ســي و«امل ــدن» في
ن ـشــر أخ ـب ــار ت ـه ــدي ــدات إســرائ ـي ـلـ ّـيــة بــإيــذاء
ّ
ّ
العدو أحسن من تدريبه
مدنيي لبنان ،وأن
ّ
ّ
ضد حزب الله) مهددًا كل سكان لبنان وبناه
ّ
التحتية .كما ينقل اإلعالم العربي تهديدات
ال ـع ـ ّ
ـدو لـلـمــدنـ ّـيــن ،كـنـشــره أخ ـب ــار الـطـقــس،
ـيء من
أو اخ ـبــار املـشــاهـيــر فــي ال ـغــرب ،ب ـشـ ٍ
املتعة .كانت هذه التهديدات جزءًا من خطة
التعامل مــع االنـكـســار االستراتيجي الــذي
عاناه الـعـ ّ
ـدو ،والــذي لم يستفق منه ،فبات
األخـيــر يستدعي مــراسـلــي اإلع ــام الغربي
(والـ ـعـ ــربـ ــي ب ـع ــد أن أصـ ـب ــح لـ ــه م ــراس ـل ــون
ومــراســات) لنشر تهديداته ،والتعامل مع
الـتــآكــل ال ــذي تـعـ ّـرضــت لــه عقيدته فــي زرع
الـخــوف فــي نـفــوس ال ـعــرب ،ب ـقــدرات جيشه
وس ــاح ــه .أم ــا سـيــاســة الـبـطــش ،وامل ـج ــازر،
ّ
ّ
أساسيًا
والعشوائية في القتل ،فكانت جزءًا
ّ
ّ
من العقيدة االستراتيجية للعدو ،مترافقة
يعرفه عن العرب،
مع عقيدة املبالغة في ما
ُ
كي ال يشعر الفرد العربي — املقاوم واملدني
— ب ــاألم ــان .لـكــن كــل ه ــذا ت ـبـ ّـد ُد فــي ع ــدوان
االستراتيجية امل ِّ
ّ
ّ
كونة لدولة
تموز .العقيدة
ُ
ّ
إسرائيل كانت «الضحية» الكبرى — عند
الصهاينة — للحرب.
العدو على أصعدة ّ
ّ
عدة.
فاجأت املقاومة
ّ
 -1قدراتها الصاروخية.
ّ
االستخبارية ومعرفتها الدقيقة
 -2قدراتها
بشؤونه.
 -3قدرات رصدها الدقيق ،والذي لم تحسنه
حركات املقاومة في لبنان من قبل.
 -4م ـ ـهـ ــارة ال ـ ـتـ ــدريـ ــب ال ـ ـ ـ ـ ــدؤوب واإلع ـ ـ ـ ــداد
الصبور.
 -5ال ـقــدرة عـلــى إط ــاق ال ـصــواريــخ ،بالرغم
من ّ
شدة القصف ،ومالحقة الطيران ملواقع
اإلطـ ــاق ،واب ـت ــداع مـخــابــئ ال تطالها أعــن
ّ
ّ
اإللكترونية.
العدو
 -6الجرأة في املواجهة ،والقدرة على إحداث
ّ
العدو.
الرعب في نفوس
ّ
 -7م ـه ــارة ف ــي ال ـح ــرب الـنـفـســيــة بـعـيـدًا عن
«هـ ـ ــوبـ ـ ــرات» إع ـ ـ ــام األنـ ـظـ ـم ــة الـ ـح ــرب ــي فــي
ّ
العدو اإلسرائيلي،
املواجهات (القليلة) مع
وبعيدًا أيضًا عن مبالغات إعالم «العاصفة»
في حركة «فتح».
 -8ابـ ـت ــداع أســال ـيــب ج ــدي ــدة وم ـت ـب ـكــرة في
مواجهة الـعـ ّ
ـدو ،ولــم يسبق أن ّ
جربتها من
ّ
قبل حركات مقاومة (كنا في حقبة ما قبل
ّ
الفيتناميني ،لكن
الـ ١٩٨٢نحلم بتقليد ثورة
مقاومة حزب الله ابتكرت أساليب وأسلحة
جديدة ،حتى أن بصمات الحزب ُوجدت في
تفجيرات ضد ّ
قوات االحتالل األميركي في
العراق).
ُ
ك ــل ه ـ ــذه االن ـ ـ ـجـ ـ ــازات ت ـح ـس ــب ل ـل ـم ـقــاومــة،
وتـ ـس ـ ّـج ــل ع ــام ــة فـ ــارقـ ــة فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــراع مــع
ّ
العدو .وال شك أن الشعب العربي لم يدرك،
ّ
ّ
حتى الساعة ،مدى األهمية االستراتيجية
ّ
للحرب في ّ
العدو وحلفاؤه العرب
تموز ،ألن
ال يريدون له أن يعرف ذلك .ولم تكن حملة
الـتـحــريــض الـطــائـفــي واملــذه ـبــي الـصــارخــة
ّ
التي تلت عدوان ّ
عفوية أو بريئة ،بل
تموز

كــانــت ج ــزءًا أســاسـ ّـيــا مــن طــرق التعامل مع
ّ
العدو الفادحة .وقد حاول آل سعود
خسارة
ّ
ّ
أن يسعف العدو بكل ما أوتى من قوة ضخ
ّ
الدينية.
للكراهية
ّ
لكن لالنتصارت ،مهما كبرت ،مدد صالحية،
وآج ــا ّل ـه ــا لـيـســت الن ـهــائـ ّـيــة ،إال ف ــي ح ــاالت
تـتـحــقــق فـيـهــا كــل أهـ ــداف الـحــركــة الـثـ ّ
ـوريــة
ّ
أو ال ـت ـحـ ّ
ـرريــة .يـحــق للشعب ال ـجــزائــري أن
يـفـخــر دوم ـ ــا ،وأب ـ ـدًا ،ب ـثــورتــه ال ـتــي قــاومــت
أعند استعمار غربي ،وطردته بالكامل رغم
وحـشـ ّـيــة اإلصـ ــرار الـفــرنـســي ألكـثــر مــن قــرن
من الزمن على االستيطان واالحـتــال .كما
أن نـصــر االت ـح ــاد الـســوفـيــاتــي ضــد أملــانـيــا
ّ
النازية كان كبيرًا رغم جسامة التضحيات.
ْ
ونصر الشعب الفيتنامي ضد استعمارين
ْ
متالحقي يستحق أن تــزهــو بــه الشعوب،
ّ
وأن تستلهم مـنــه ال ـع ـظــات الــوط ـنــيــة .لكن
هناك انـتـصــارات ذات مــدد مـحــدودة بحكم
ّ
وبمحدودية
الـظــروف الـتــي حصلت فيها،
آجال اإلنجاز العسكري.
ً
يـمـكــن االس ـت ــدالل بــ«نـصــر أك ـتــوبــر» ،مـثــا.
لـ ــم تـ ـك ــن حـ ـ ــرب  ١٩٧٣نـ ـصـ ـرًا ع ــرب ـ ّـي ــا كـمــا
ّ
ّ
العربية بقصد اإلعفاء من
روجــت األنظمة
ّ
ّ
امل ـســؤولــيــات املـتــرتـبــة عـلــى م ـهــام املـقــاومــة
والتحرير وصـ ّـد الـعــدوان .إن حــرب أكتوبر
ك ــان ــت ن ـص ـرًا أكـ ـيـ ـدًا ف ــي ّ
األي ـ ـ ــام ال ـث ــاث ــة أو
األربعة األولى فقط ،إذ أن الجسر األميركي
ال ـجـ ّ
ـوي وتعبئة االحـتـيــاط ،وتــزويــد عميل
ّ
ال ــ«م ــوس ــاد» أش ــرف م ــروان (ي ــؤك ــد الكتاب
الـجــديــد عـنــه ،بـعـنــوان «املـ ــاك :الـجــاســوس
املـصــري ال ــذي أنـقــذ إســرائـيــل» لـيــوري بــار-
ّ
تجسس مــروان بــدأ في املرحلة
جوزيف أن
ّ
ال ـســاداتـ ّـيــة ،ولـيــس فــي املــرحـلــة الـنــاصــريــة،
ّ
ّ
ّ
مسؤولية تسلم
يتحمل
لكن سامي شــرف
م ــروان مـســؤولـ ّـيــات فــي مكتب يتعاطى مع
ـاريــة لـلـحـكــومــة امل ـص ـ ّ
أس ـ ــرار اس ـت ـخ ـبـ ّ
ـري ــة)،
وغباء وتخاذل وتآمر أنــور السادات قلبت
ّ
للعدو
امل ـعــادلــة ،وحـ ّـولــت الـهــزيـمــة األول ـ ّـي ــة
ّ
إل ــى ن ـصـ ٍـر أك ـيــد ،عـلــى الـجـبـهـتـ ْـن املـصــريــة
وال ـ ـسـ ـ ّ
ـوريـ ــة .وال ـ ـحـ ــرب ه ـ ــذه ل ــم تـ ـك ــن ،عـنــد
ْ
ّ
ّ
القيادتي السورية واملصرية ،حربًا شاملة
ّ
ل ـهــزي ـمــة الـ ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ألن اع ـت ـبــار
الـحـفــاظ على الـنـظــام ســاد فــوق أي اعتبار
ْ
القيادتي.
عند
ّ
لكن الحرب كانت ضرورة سياسية للحفاظ
عـلــى ال ـع ــرش ـ ْـن .واس ـت ـقــى ال ـن ـظــامــان ،على
م ـ ـ ّـر عـ ـ ّق ــود ط ــوي ـل ــة ،ش ــرع ـ ّـي ــة س ـي ــاس ـ ّـي ــة لــم
يستحقانها من هذه الحرب ،وبسببها :أنفق
ال ـس ــادات شــرعـ ّـيــة ال ـحــرب عـلــى االسـتـســام
مــع ال ـعـ ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي ،فيما أنـ ّفــق النظام
ّ
الـ ـس ــوري شــرعــيــة ال ـح ــرب لـتـجــنــب خــوض
ح ــرب أخ ــرى لـتـحــريــر ال ـج ــوالن ،وإلخ ــراس
ّأي ــة مـعــارضــة داخـلـ ّـيــة للنظام (ألن النظام
كــان دائـمــا — حسب زعـمــه — منهمكًا في
ـأت) .ويــاســر عرفات
التحضير ملعركة لــم ت ـ ِ

كاف
لم يشرح الحزب
ٍ
بشكل ٍ
للرأي العام حقيقة اإلنجاز
الكبير عام 2000

بقي حتى سنوات أوسلو يستعني بمعركة
«الـ ـ ـك ـ ــرام ـ ــة» ،مـ ــن أج ـ ــل ت ـس ــوي ــغ ات ـف ــاق ـ ّـي ــات
ّ
العدو.
االستسالم مع
ل ـيــس ه ـن ــاك م ــن دالئ ـ ــل أن حـ ــزب ال ـل ــه ي ــودّ
ّ
ت ـص ــري ــف ن ـص ــر ت ـ ّـم ــوز ل ـغ ــاي ــات ال تـتـعــلــق
ب ــال ـص ــراع م ــع ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو ،ل ـكــن ش ــرع ـ ّـي ــة نصر
ّ
تـ ّـمــوز م ـح ــدودة ،وال تـتـعــلــق أبـ ـدًا بــالـحــرب
الـسـ ّ
ـوريــة أو بـمــواقــف الـحــزب الــداخـلـ ّـيــة في
ل ـب ـنــان .م ــن ح ــق ال ـح ــزب ّأن يـحـتـفــل بنصر
تـ ّـمــوز وأن يــزهــو ،ومــن حــقــه إش ــراك العرب
جميعًا في أســرار تلك الحرب ،وفي ظروف
ّ
العدو الشرس .إن طمس
إتقان املواجهة مع
ح ـق ـي ـقــة ن ـص ــر ت ـ ّـم ــوز ف ــي اإلع ـ ـ ــام ال ـعــربــي
(ألهـ ـ ــداف س ـيــاسـ ّـيــة وط ــائ ـف ـ ّـي ــة ،وب ــأم ــر من
طغاة الخليج وأوامــر رعاتهم في تل أبيب
وواشنطن) ،حجب الكثير من الحقائق عن
األه ـمـ ّـيــة االس ـتــرات ـي ـجـ ّـيــة لـلـمــواجـهــة .ومــن
واجب الرأي العام العربي ،املتتبع ملجريات
ّ
الـ ـص ــراع ال ـعــربــي  -اإلســرائ ـي ـلــي أن يتعلم

يمارس حزب الله مقاومة شاملة ضد جميع أهداف العدو (هيثم الموسوي)

مــن دورس تـلــك ال ـحــرب (وأن ي ــزور متحف
«مـلـيـتــا» املـجـيــد ،لكسب املــزيــد مــن الــدالئــل
عن إتقان املقاومة للمقاومة) .غير أن الحزب
مفصل تاريخي ،بعد عقد مــن الزمن،
أمــام
ٍ
من تلك املواجهة.
ّ
استراتيجية حزب الله في مواجهة
لم تعد
ّ
العدو اإلسرائيلي واضحة .كان الحزب في
مــوقــف ج ـلــي ،ف ــي ك ــل س ـن ــوات ال ـص ــراع مع
إسرائيل بعد اجتياح  ،١٩٨٢وبعد انطالقته،
يمارس املقاومة الشاملة ضد جميع أهداف
ال ـع ــدو ،فــي داخ ــل لـبـنــان وأح ـيــانــا خــارجــه،
بعنوان تحرير لبنان من احتالل إسرائيل.
ومن فضائل املقاومة في ذلك الحني أنها لم
ّ
تكن تولي أولـ ّ
أولوية
ـويــة املقاومة على أي
أخ ــرى ،مـمــا ّأدى إل ــى اصـطــدامـهــا بالنظام
الـ ـس ــوري ح ـي ـنــا ،أو ب ــال ـف ــرق ــاء الـلـبـنــانـ ّـيــن
ح ـي ـن ــا آخـ ـ ــر (خـ ـص ــوص ــا رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
الــذي كان يتوق منذ ّأول يوم لوصوله إلى
السلطة فــي لبنان ،مدعومًا مــن املخابرات
ـوريــة والـسـعـ ّ
الـسـ ّ
ـوديــة على حـ ّـد س ــواء ،إلى
ّ
السالم الشامل مع العدو اإلسرائيلي .وكان
ال ـحــريــري ال يفهم كـيــف أن أرض الجنوب
ّ
املحتل يمكن أن تعكر عليه مشاريع البناء
والخدمات ألثرياء لبنان والخليج).
ش ـعــرت امل ـق ــاوم ــة ب ــإح ــراج غ ـيــر ُمـ ـب ـ ّـرر بعد
ت ـح ــري ــر م ـع ـظ ــم الـ ـجـ ـن ــوب فـ ــي ع ـ ــام .٢٠٠٠
ف ـقــد أخ ـط ــأت ع ـلــى أك ـثــر م ــن ص ـع ـيــد -1 :لم
تـتـعــامــل مــع عـمــاء ال ـع ـ ّ
ـدو اإلرهــابـ ّـيــن بما
يجب مــن قـســوة وح ــزم (ولـيــس ذلــك بهدف
االقتصاص فقط ،وإنـمــا لــردع مــن تساوره
ّ
ّ
العدو،
مستقبلية في خدمة إرهــاب
رغبات
ّ
التجس ّس لحسابه).
أو
 -2لــم يــوضــح ال ـحــزب ل ـلــرأي ال ـعــام حقيقة
دور ســاحــه وأهـمـ ّـيـتــه .واكـتـفــى ّبالحديث
عــن م ــزارع شبعا ،مــا ّأدى إلــى تــدخــل األمــم
امل ـت ـحـ ّـدة ،بشخص م ـنــدوب إســرائـيــل (غير
الـ ــرس ـ ـمـ ــي) ،تـ ـي ــري رود الرسـ ـ ـ ــن ،مـ ـ ّـن أج ــل
ح ـم ــايــة احـ ـت ــال إس ــرائ ـي ــل م ـم ــا ت ـب ــقــى مــن
لبنان .واألنكى أن هناك في لبنان من ّ
صدق
أن األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة تـسـتـطـيــع أن ت ـف ـتــي في
الـنــزاعــات ال ـحـ ّ
ـدوديــة بــن ال ــدول ،وأن األمــم
ّ
امل ـت ـحـ ّـدة تـسـتـطـيــع أن ت ـح ــدد م ــا إذا كــانــت
إسرائيل في انسحابها الذليل قد التزمت
ّ
بــالـقــرار ( ٤٢٥ك ــان ال ـعـ ّ
ـدو انسحب ب ــذل من
لبنان احترامًا لقرارات األمم املتحدة ،وليس
هــربــا مــن م ـط ــاردة امل ـقــاومــة لـجـنــود ال ـعـ ّ
ـدو
ومراكزه في كل لبنان).
كاف للرأي العام
 -3لم يشرح الحزب
بشكل ٍ
ٍ
حقيقة اإلنجاز الكبير.
 -4ت ــواض ــع الـ ـح ــزب ج ـ ـدًا ف ــي ال ـت ـعــامــل مع
ن ـصــره م ـمــا ّ
وسـ ــع م ــن ش ـهـ ّـيــة أع ــدائ ــه :كــان
عليه أن يـشــرح أن ــه ،وإن لــم يـنـ ِـو االستيالء
عـلــى الـسـلـطــة كـمــا تـفـعــل ح ــرك ــات املـقــاومــة

ّ
عبر التاريخ ،لن يسمح ألي كــان بالتدخل
ّ
العدو اإلسرائيلي ،أو في
في شأن مقاومة
التعكير على تلك املـقــاومــة .لــم يكن الحزب
حازمًا في هذا الشأن .ومن املتعارف عليه أن
املقاومات ،التي ّ
تحرر األرض ،هي التي ترث
يستول الـحــزب على
األرض مــن املحتل .لــم
ِ
ّ
الطائفية
السلطة ،لحسن الحظ ،وتركيبته
ّ
ّ
املتزمتة ،ال يمكن أن تسود
الدينية
وعقيدته

فــي بلد مثل لـبـنــان ،وال يجب أن تـســود .ال
ب ــل أن ال ـح ــزب اسـتـنـكــف ع ــن امل ـش ــارك ــة في
فخ رسمه له أعداؤه
السلطة ،إلى أن وقع في ٍ
بعد اغـتـيــال الـحــريــري ،مــن أجــل أن يشارك
بــالـسـلـطــة ك ــي يـقــع ف ــي وحــول ـهــا ويصيبه
ما يصيب أهلها من نقمة واحتجاج ْ
ولوم
برر .واغتيال الحريري ّ
ُم ّ
سهل مهمة فريق
ّ
الحريري ،الذي كان يعمل منذ التسعينيات
م ــن أج ــل تـسـلـيــم س ـي ــادة ل ـب ـنــان إلســرائ ـيــل
وأميركا (والنظام الـســوري) .وفــي محاولة
لتشريع احتالل إسرائيلي ،أفتى فريق ١٤
آذار بــأحـقـيــة اح ـت ــال ال ـع ـ ّ
ـدو ملـ ــزارع شبعا
(وت ـ ـ ــال ك ـف ــر ش ــوب ــا ،ل ــو أراد) ،ألن لـبـنــان
ّ
مـسـتـعــد أن ي ـســلــم ل ــه ب ــه تـحـقـيـقــا ل ـلــوئــام
َ
والسالم (وهناك من ط ِلع في تل أبيب بأن
ّ
سورية ،وأنه بناء على ذلك فمن حق
املزارع
ّ
ّ
وردد ذل ــك الـقــول
إســرائـيــل الـتـمــتــع بـهــا —
ّ
ّ
العدو في لبنان).
ببغائيو
كما أن فــريــق  ١٤آذار اس ـتــدرج الـحــزب إلى
ّ
ّ
الدفاعية ،مع أمثال
االستراتيجية
مناقشة
ّ
حرب وأمني الجميل وسمير جعجع،
بطرس
ّ
ربـيــب الـتــدخــل اإلســرائـيـلــي فــي لـبـنــان .كما
أن ال ـحــزب سـمــح ملـيـشــال سـلـيـمــان بــإطــاق
تــول ـي ـفــة «ال ـج ـي ــش  -ال ـش ـع ــب  -امل ـق ــاوم ــة»
الزائفة ،وهي قائمة على التدليس .كان على
ّ
الـحــزب أن يتنطح ليعترض على محاولة
سـلـيـمــان نـشــر ون ـثــر رص ـيــد امل ـقــاومــة على
الـجـمـيــع ،وه ــذا مــا سـمــح للبعض بتعمية
معنى امل ـقــاومــة ،حـتــى أصـبــح شــي الكباب
م ـق ــاوم ــة ،وال ـل ـق ــاء ب ــن ال ـج ـيــش الـلـبـنــانــي
ّ
العدو في الناقورة مقاومة ،وإقامة
وجيش
مهرجانات املناطق مقاومة ،والكل أصبح
مقاومة ،حتى هــؤالء الــذيــن كــانــوا يهفتون
ّ
العدو في سنوات احتالله.
لجيش
إن ّ
ّ
مهمة الحزب ،لو أراد أن يستمر كحركة
ّ
مقاومة ،تتطلب منه إصــدار موقف واضح
ف ــي م ـهــامــه ك ـحــركــة م ـق ــاوم ــة ف ــي مــواج ـهــة
ّ
العدو اإلسرائيلي .وال يستطيع الحزب أن
ّ
ّ
السياسية
يستعني برصيده من الشرعية
ّ
الـ ـت ــي اس ـت ـق ــاه ــا م ــن املـ ـق ــاوم ــة ف ــي تــدخ ـلــه
الـعـسـكــري فــي ســوريــا (والـ ــذي ب ــدأ بشعار
حـمــايــة امل ـ ــزارات الــدي ـنـ ّـيــة) .مــن حــق الـحــزب
أن ّ ي ـقـ ّـرر مــواّق ـفــه مــن مختلف ال ـ ــدول ،ومــن
حقه أن يتدخل في هــذا الشأن أو ذاك ،لكن
ـؤيــدي ومـ ّ
ال يستطيع أن ُيقنع كــل مـ ّ
ـؤيــدات
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امل ـق ّــاوم ــة أن ك ــل م ــواف ـق ــه ،أو ت ـحـ ّـركــاتــه ،أو
تدخالته تندرج في نطاق املقاومة .طبعًا،
ه ـ ـنـ ــاك ف ـ ــي ال ـ ـصـ ــف ال ـ ـحـ ــزبـ ــي ،وف ـ ـ ــي صــف
الحلفاءَ ،من يقتنع بذلك ألسباب مختلفة،
لكن حلفاء املقاومة — كحركة مقاومة ّ
ضد
ّ
العدو اإلسرائيلي — ال يوافقون بالضرورة
املقاوم على كل أفعال الحزب.
على التعميم
ِ
إن م ـطــال ـبــة ال ـح ــزب ب ـتــوض ـيــح مــوق ـفــه من
ف ـعــل امل ـق ــاوم ــة وم ــن ال ـت ـهــديــد اإلســرائ ـي ـلــي
— ع ـلــى امل ـ ــدى ال ـق ـص ـيــر واملـ ـت ـ ّ
ـوس ــط — ال
ـدراج الـحــزب إلــى مــواجـهــة غير
يقصد اس ـتـ ّ
مـحـســوبــة ب ــدق ــة ،أو إل ــى تــوري ـطــه م ــن بــاب
املزايدة واإلحراج — على عادة أبواق أنظمة
الخليج في اإلعــام العربي .هــؤالء يريدون
إسرائيل بالصواريخ
من الحزب أن يقصف ّ
اليوم قبل الغد ،حتى يتأذى الحزب ،وحتى
ّ
ّ
يتعرض
يتسنى لهؤالء ْلوم لبنان على ما
ّ
له من دمار وقتل من قبل العدو .ال ،إن نجاح
املقاومة في لبنان يعود بدرجة كبيرة إلى
اعتمادها على الحساب الدقيق ،وعلى عدم
ّ
املنظمات
االن ـف ـعــال ،وعـلــى ال ـص ـبــر .كــانــت

ّ
المقاومة العدو
فاجأت
ّ
على أصعدة عد ّة ،منها
قدراتها الصاروخية

ّ
ّ
واللبنانية تطلق الكاتيوشا
الفلسطينية
من جنوب لبنان احتجاجًا على مقتل رفيق
فــي م ـعــارك فــي لـبـنــان ،أو لتعليم مناسبة
عيد الحزب أو لالحتفال بصعود أمني عام
جيد لتنظيم ُ ما (مــع أن كل صــاروخ ُيطلق
ضد الـعـ ّ
ـدو املحتل ال يستحق إال التأييد).
ّ
إن ال ـه ــزي ـم ــة الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي  ١٩٦٧ي ـت ـحــمــل
ّ
مسؤوليتها مضاعفة جمال عبد الناصر:
ّ
ألن الــرجــل البعيد عــن املــواقــف االنفعالية
س ـمــح ل ـل ـمــزايــدة امل ـش ـبــوهــة آن ـ ــذاك م ــن قبل
النظام األردن ــي  -الصهيوني ،ومــن النظام
الـســوري بتوريطه فــي حــرب كــان يقول إنه
ّ
مستعدًا لها .إن حسابات املقاومة
لم يكن
يـ ـج ــب أن ت ـخ ـض ــع فـ ـق ــط لـ ـحـ ـس ــاب ــات عـلــم
املقاومة الذي أتقن ممارسته حزب الله.
لكن على حزب الله أن يعي أن رصيد عدوان
تـ ّـمــوز ب ــدأ بــالـنـفــاد ،وأن ال ـحــزب يـحـتــاج أن
ي ـصــارح جـمـهــوره بسياسته فــي مــواجـهــة
بعض من
أخطار العدوان ،وأن يجيب على
ٍ

هذه األسئلة ُامل ّ
لحة:
 -1هل يعتمد الحزب على الجيش اللبناني
ّ
الديبلوماسية لتحرير مزارع شبعا
أو على
ّ
وتــال كفرشوبا وقــريــة الغجر؟ أم أنــه قــرر
ّ
ع ــدم مـمــارســة الـكـفــاح املـســلــح لـتـحــريــرهــا؟
ّ
عمليات لتحرير تلك
وملاذا ال يطلق الحزب
ّ
األراض ـ ــي املـحـتــلــة؟ ألـيـســت ق ــوى االح ـتــال
فيها أهدافًا مشروعة؟
ّ
 -2مــا هــي خــطــة ال ـح ــزب ،كـحــركــة مـقــاومــة،
في مواجهة خروقات سيادة لبنان من قبل
ّ
ّ
يومية ،ومن ّ
البر والبحر
العدو؟ وبصورة
وال ـ ـجـ ــو؟ إذا كـ ــان الـ ـح ــزب غ ـي ــر ق ـ ــادر عـلــى
ّ
ّ
شعبية من
التصدي ،فلماذا ال يقود حملة
ّ
ّ
أجل بلورة خطة وطنية لذلك؟ ال أفترض أن
الحزب متقاعس عن القيام بمهام املقاومة،
ّ
ّ
التصدي غير معلومة ،واملقاومة
لكن خطة
تكون ّ
سرية لكن معلومة بأعمالها.
 -4إن امل ـق ــاوم ــة ك ـم ـشــروع وط ـن ــي لـتـحــريــر
أرض ول ــرد ال ـعــدوان اإلســرائـيـلــي وملعاقبة
ج ـمــاع،
ج ــرائ ــم إس ــرائ ـي ــل ال تـحـظــى أب ـ ـدًا بــإ ً
وليس هــذا عيبًا للمقاومة أو نقيصة لها.
عـلــى الـعـكــس ،ف ــإن املـقــاومــة هــي بتعريفها
وفــي مختلف التجارب حــول العالم ،حركة
ّ
أقلية بوجود أكثرية إما خانعة أو ُم ّ
تفرجة
أو متواطئة أو متعاونة مع االحتالل .هذه
هي دروس التاريخ.
 -4كيف يمكن أن ّ يجمع الحزب بني مقاومة
ال ـعـ ّ
ـدو وبــن تــدخــل عسكري ُمـسـتـنـ ِـزف في
ّ
سوريا وفي العراق؟ ما هي األولوية؟
 -5هل سيرد الحزب على مجموعة اغتياالت
م ــن ق ـب ــل ال ـ ـعـ ـ ّ
ـدو اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ض ــد ق ــادت ــه
ّ
ّ
ّ
امليدانيني؟ أم أن الحسابات الداخلية تقيد
ْ
يديه؟ هل نجح الفريق املعارض للمقاومة،
ّ
وب ـع ـضــه ح ـل ـيــف ل ـل ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،في
ّ
شــل يــدي حــزب الـلــه فــي مــواجـهــة إسرائيل
ٍّ
ع ـب ــر ض ــخ كـ ــم ه ــائ ـ ٍـل م ــن ش ـ ـعـ ــارات ع ــن أن
«قـ ــرار ال ـحــرب والـسـلــم يـجــب أن ي ـكــون بيد
دولة» ال تأبه ال لكرامتها ،وال لهيبتها ،وال
ّ
يتحمل
لـسـيــادتـهــا ،وال ســامــة أهـلـهــا؟ أال
ّ
مسؤولية نشر قيم مقاومة املقاومة
الحزب
رد ّ
ومن دون ّ
فعال من قبله؟
 -6إن رص ـي ــد املـ ـق ــاوم ــة ال ـت ــي ت ـج ــري ضــد
االحتالل تحتاج إلى ٍّ
كم متراكم من املقاومة
ك ــي ي ـب ـقــى ال ــرص ـي ــد وي ـن ـم ــو .ع ـل ــم الـشـعــب
ال ـ ـسـ ــوري وامل ـ ـصـ ــري ب ـع ــد ح ـ ــرب  ١٩٧٣أن
ّ
شرعية
رصيد الحرب بات محصورًا بخدمة
ال ـن ـظــام الـسـيــاسـ ّـيــة ،ول ـيــس ب ـهــدف تحرير
ّ
أراض م ـح ـتــلــة .وي ـك ـت ـمــل رص ـي ــد امل ـقــاومــة
بإنجاز تحرير األرض وردع العدوان .وهذا
لــم ُيـنـجــز بـعــد ،بــالــرغــم مــن اإلن ـجــاز الكبير
وغير املسبوق للمقاومة.
 -7من ضرورات املقاومة الحفاظ على هيبة
املقاومة وعلى ّ
قوة ردعها .ومن قواعد ذلك
الـ ـ ّ
ـرد امل ـبــاشــر عـلــى كــل اع ـت ــداء عـلـيـهــا .لكن
املـقــاومــة فــي الـسـنــوات األخـيــرة باتت تلجأ
إلــى التهديد بــالـ ّ
ـرد على اغـتـيــاالت قادتها
ُ
ّ
امليدانيني دون تنفيذ التهديد ،مما يضعف
ّ
ّ
م ــن هيبتها إزاء الـ ـع ــدو .وه ــذا يـ ــؤدي إلــى
اسـتـسـهــال ال ـع ـ ّ
ـدو لــاع ـتــداء عـلــى املـقــاومــة
ّ
ّ
اللبنانية والفلسطينية قبل اجتياح .١٩٨٢
إن بعض بيانات املقاومة في السنوات التي
ّ ّ
السورية ذكرت بتهديدات حزب
تلت الحرب
الـبـعــث الـحــاكــم فــي ســوريــا ح ــول ال ــرد «فــي
الزمان واملكان املناسبني».
 -8ال تستطيع املقاومة في لبنان أن تدخل —
أو أن تبقى — في حالة الالسلم أو الالحرب،
ال ـتــي طـبـعــت س ـلــوك ال ـن ـظــام ال ـس ــوري بعد
حرب تشرين .ال تستطيع حركة مقاومة أن
ّ
ّ
للعدو بالتمتع بحظوة هذه الحالة،
تسمح
ّ
ألنها ال تردعه ،ال بل تشجعه على ارتكاب
املــزيــد مــن الـ ـع ــدوان ،كـمــا فـعــل ويـفـعــل ضد
سوريا منذ سنوات طويلة.
 -9مـ ـ ـ ــا هـ ـ ـ ــو مـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــزب مـ ـ ـ ــن ق ـ ــوى
ّ
التجسس
الـ«يونيفيل» ،التي ال هم لها إال
ّ
العدو وخدمة
على املقاومة ،وحماية ظهير
أهدافه؟
ليست هــذه موعظة لحركة مقاومة أتقنت
أكـ ـث ــر مـ ــن كـ ــل ت ـ ـجـ ــارب حـ ــركـ ــات املـ ـق ــاوم ــة
وال ـج ـي ــوش ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـع ـ ّ
ـدو
اإلســرائـيـلــي .لـكــن الــذكــرى الـ ًعــاشــرة لحرب
ّ
ّ
تموز ،تذكر أن مسافة طويلة باتت تفصل
ّ
بيننا وبني الذكرى .واملناسبة ،لو تحولت
ُ
إل ــى ذك ـ ــرى ،ت ـض ـعــف م ــن م ـقــاومــة ل ــم يحن
بعد أوان تقاعدها ،بالرغم من رغبة العدوّ
وحلفائه العرب الكثيرين.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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عجز السلطة وفشلها
ماذا عن البديل؟
سعدالله مزرعاني *
الشعور الجزئي باألزمة هــو ،فقط ،هو ما ّميز،
نسبيًا ،الجولة الــراهـنــة مــن ال ـحــوار .لكن العجز
الكلي عن التعامل معها ،ناهيك عن اختراقها،
ول ــو بـشـكــل م ـح ــدود ،هــو مــا مـ َّـيــز كــل ال ـجــوالت
العشرين منذ عشر سنوات وحتى «خلوة» آب
مطلع األس ـبــوع الـحــالــي .قلنا الـشُـعــور الجزئي
بـ ــاألزمـ ــة ،ألن تـ ـح ــذي ــرات ع ــدي ــدة أط ـل ـق ــت ل ـهــذا
الغرض على لسان الرئيس نبيه بري وعدد من
املـســؤولــن الرسميني والسياسيني ،خصوصًا
بعد اندالع االحتجاجات في صيف العام املاضي
إثر انــدالع أزمــة النفايات حيث بدت البالد أشبه
بـ»مزبلة» كاملة ،ما كشف ،مرة جديدة ،إلى أي
مستوى بلغ استهتار املسؤولني بحياة املواطنني
وصحتهم ومصالحهم وكراماتهم وحقوقهم...
ُ
ثــم أطـلـقــت تـحــذيــرات مشابهة بعد االنتخابات
البلدية األخـيــرة ومــا حملته مــن نتائج ،كشفت،
أيضًا ،تعاظم استياء املواطنني ،ومـبــادرة أعــداد
ال يستهان بها منهم إلــى ترجمة هــذا االستياء
في صناديق االقتراع :بالالمباالة ،أو باملقاطعة،
أو بتشكيل لوائح أو بترشيحات منفردين َّ
سجل
بعضها وبعضهم ،في العاصمة واملــدن الكبرى
أس ــاس ــا ،أرق ــام ــا ف ــاج ــأت الـجـمـيــع ،وخـصــوصــا
بعض أطراف السلطة واملحاصصة ممن اهتزت
َّ
مواقعهم عمومًا وترنحت أو سقطت في بعض
األحيان.
الــرئ ـيــس نـبـيــه ب ــري ك ــان وال يـ ــزال س ـبــاقــا في
إط ـ ــاق ال ـت ـح ــذي ــرات .ه ــو ي ـت ـص ــرف ،م ـنــذ فـتــرة
طويلة ،بوصفه ح ــارس النظام وأنـشــط سدنته
وأك ـث ــر املـسـتـفـيــديــن م ـنــه .ت ـعــود «ال ـق ـص ــة» إلــى
السنوات األخيرة من الحرب األهلية .مــذذاك بدأ
ُيـكـ َّـرس واقــع جديد في املـيــدان بعد فشل الغزو
اإلسرائيلي للبنان عام  ،1982وبعد ازدياد الدور
ً
السوري في املعادلة اللبنانية ،وصوال إلى تكليف
سوريا من قبل الخارج ،اإلقليمي والدولي ،إدارة
الوضع اللبناني ،بما َّ
تحول ،سريعًا إلى ممارسة
وصاية كاملة عليه.
َّأدى النهج الـســوري الطاغي ،مــن جهة ،وأخطاء
العماد ميشال عــون وانتهازية الدكتور سمير
جعجع وتشتت وضعف القوى الوطنية ،من جهة
ثانية ،إلــى تخطي نصوص وتسوية «الطائف»
(رغم ُتكريسها في الدستور) بما قلب ،من بني
أمــور أخ ــرى ،معادلة «الـحــرمــان» و»االمـتـيــازات»
التي كانت سائدة ،إلى نقيضها تقريبًا .أصبح
الرئيس ِّبري ،سريعًا ،األكثر ثباتًا واألكثر نفوذًا
وتأثيرًا في السلطة واإلدارة (هو رئيس للمجلس
منذ عام 1992؟!).
كان هذا الخلل الداخلي ،أحد األسباب األساسية
ل ـعــدم تـطـبـيــق ات ـف ــاق ال ـطــائــف ب ـش ـكـ ٍـل م ـت ــوازن،
وتحديدًا إلهـمــال أو إسـقــاط البنود اإلصالحية
فيه .ولم يحصل طيلة َّ
املدة املاضية ( 25سنة!)
ما يفرض إعادة تصويب التعامل مع «الطائف»
(الــدس ـتــور) .الـعـكــس هــو مــا حـصــل فــي «اتـفــاق
الـ ــدوحـ ــة» ل ـع ــام  ،2009ح ـيــث ت ـفــاقــم الـتـشــويــه
وتشرعنت االرتكابات وتعززت املحاصصة في
صيغ تقاسم وتعطيل وفيتوات جديدة.
بيد أن الشعور الجزئي باألزمة ِ(من قبل بعض
يعن في السابق وال هو يعني
أطراف السلطة) لم ِ
اليوم ،سوى السعي نحو حقن النظام السياسي،
نظام الفئوية والتبعية والفشل والفساد ،ببعض
املقويات التي ترمي إلى احتواء النقمة وتسكني
االح ـت ـجــاجــات ،وال تــرت ـقــي ،أب ـ ـدًا ،إل ــى مستوى
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن ال ـح ـل ــول ألزم ـ ـ ــات ب ـل ـغــت درج ــة
الخطورة القصوى واالستعصاء القاتل.
لم تكن الحرب األهلية التي تكررت مرارًا (وكانت
صـيـغـتـهــا األط ـ ــول واألخـ ـط ــر ب ــن عــامــي 1975
و ،)1990معزولة عن الصيغة السياسية للنظام.
أدى تـجــاهــل ه ــذا األم ــر مـ ــرارًا ،وآخ ــره ــا التنكر
إلصالحات «الطائف» (جوهرها تحديث وتحرير
اإلدارة اللبنانية من الفئوية الطائفية) ،إلى تعميق
األزمة ً على النحو املدمر الذي نعيشه اليوم .ليس
صدفة ،إذا ،أن «عبقريات» املتحاورين قد تفتقت

خالل جولة الحوار األخيرة ،عن محاولة استعادة
تجربة «الــدوحــة» ،وأن مقاربة الدستور قد َّتمت
عبر أولوية البحث في «مجلس الشيوخ» بشكل
السياق الــدسـتــوري الـعــام الــذي يقع
منعزل عــن
ً
فيه :متممًا ونتيجة إلنشاء مجلس نيابي خارج
ً
الـقـيــد الـطــائـفــي ول ـيــس بــديــا لــه (امل ـ ــادة  22من
الــدسـتــور)! إن الـعــودة إلــى الدستور (ليس على
السنيورة!) تحتاج إلى خطة
طريقة الرئيس فؤاد ُ
تعامل إجمالية مع ما أهمل من بنود إصالحية
فيه (تبدأ بإقرار قانون انتخاب نسبي وخــارج
ً
الـقـيــد ال ـطــائ ـفــي) .ه ــي ت ـح ـتــاج ،ف ـع ــا ،إل ــى سلة
من نــوع آخــر غير «سلة» الرئيس بــري (وأرانبه
الشاردة اآلن!) التي لم تفعل سوى املراوحة في
األزمــة عينها .حتى هذه املراوحة لم تعد ممكنة
بعد أن باتت الرعاية الخارجية مستحيلة ،وحيث
ـار
الــرعــاة منصرفون ،بكليتهم ،إلــى ص ــراع ضـ ٍ
ي ـح ـتــاج ،ه ــو نـفـســه ،إل ــى رع ــاي ــة دول ـي ــة يشترط
حصولها صــراعــات وتــوازنــات أخــرى ،وبالتالي
وقتًا أطول وخسائر أفدح...
في تجربة التاريخ والحياة ،أن من يراوح تسبقه
ُ
األي ــام وال ــف ــرص ،ومــن يتأخر تفوته الـقـطــارات.
فـمــاذا عــن الــذي يسير إلــى الخلف كما يحصل
ع ـنــدنــا م ـنــذ ع ـق ــود وع ـ ـقـ ــود؟! م ــا زل ـن ــا نسمع
ادع ــاءات فــارغــة وتافهة بشأن تفوق «الصيغة»
اللبنانية ،يرددها مستفيدون ،بهدف االستمرار
في إيهام الناس وخداعهم (تغذي هذه االدعاءات
مخططات دولية مشبوهة حاولت وتحاول نقل
تـجــربــة ،االنـقـســام والـفـشــل ،اللبنانية إل ــى دول
جديدة في املنطقة بهدف إضعافها وشرذمتها
والهيمنة عليها) .لكن تدهور الوضع في لبنان
إلى املستوى الــذي بلغته مؤسساته من تعطيل
وفراغ وتأزم ،لم يعد يسمح بمزيد من الخداع كما
في السابق .لم يكن صعبًا على املواطن اللبناني،
ً
مثال ،أن يربط ما بني نظام املحاصصة ُّ
وتكدس
النفايات في املـنــازل وال ـشــوارع ،وال بني الفساد
وتطييف اإلدارة ومذهبتها ،وال بني إدارة الظهر
للمصالح الوطنية ومنظومة التبعية التي َّ
تتكرس
وت ـتــرســخ ف ــي ع ــاق ــات ال ـق ــوى املـحـلـيــة بــالـقــوى
الخارجية...
ُ
ليس من املفرح االستنتاج بأن معالجة األزمة لن
تأتي من داخــل التركيبة التحاصصية الراهنة.
ذل ــك يعني أن امل ـعــانــاة سـتـطــول ،واألث ـم ــان التي
يدفعها الشعب اللبناني ،على املستويات كافة،
ستكون أكبر وأخطر :على استقرار البلد ،وعلى
وحدته ،أو حتى على وجوده نفسه...
ال شك أن أطراف املحاصصة السلطوية يراقبون
حــركــة املـعــارضــة السياسية وحــركــة االحتجاج
الـشـعـبـيــة :ف ــي الـ ـش ــارع وخ ــارج ــه .بــالـتــأكـيــد ال
تقلقهم كثيرًا املستويات الراهنة مــن االستياء
ومن التعبير عنه :بسبب تراجعهما وتشتتهما،
رغم ما ذكرنا ،في البداية ،من مخاوف جزئية،
عبر عنها بعض املسؤولني .إن تفعيل االحتجاج
وتوحيده وصياغة إطار وبرنامج له هو املدخل
الوحيد لإلصالح في لبنان .عندما نتحدث عن
اإلصالح بهذا املحتوى ،فإننا ،في الواقع ،نتحدث
مباشرة ،عن إنقاذ لبنان بكل ما في الكلمة من
معنى.
لـقــد َّروج ــت ال ـقــوى الـحــاكـمــة لــ»قـيــم» غــريـبــة من
ن ـ ــوع« :الـ ـشـ ـط ــارة» (أي ال ـف ـس ــاد) ،واالس ـت ـق ــواء
بالخارج (أي التبعية) ،والخصوصية والـفــرادة
(أي اس ـت ـخ ــدام ال ـت ـطـ ُّـيــف وال ـت ـم ــذه ــب لتحقيق
أه ـ ــداف سـيــاسـيــة ف ـئــويــة وخ ــاص ــة) ،واملـ ـب ــادرة
الـفــرديــة (أي عــدم الــرقــابــة واملـحــاسـبــة) ،والـ ُـعــرف
(أي عــدم اح ـتــرام الـقــانــون والــدس ـتــور)َّ ...
تحول
كل ذلــك ،بشكل ممنهج ،إلى منظومة كاملة من
السلوك والـعــاقــات ،فــي الــداخــل وال ـخــارج ،وأدى
إلــى الـنـتــائــج الـكــوارثـيــة الـتــي يـعــانــي منها لبنان
واللبنانيون اليوم .قوى التغيير أمام مسؤوليات
وطنية إنقاذية :صعبة ومعقدة .نهوضها بهذه
امل ـســؤول ـيــات يـتـطـلــب أن ت ـب ــدأ ،حـكـمــا ،بـتـجــاوز
صعوباتها وأزمــاتـهــا الداخلية وفــق مـعــادلــة :يا
ً
طبيب ِّ
طبب نفسك أوال!
*
كاتب وسياسي لبناني
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مشهد ميداني

انكسار جديد على أسوار «طوق حلب»
عرض «جيش الفتح» ،أمس،

حلقة جديدة من «ملحمة حلب
الكبرى» .موجة أخرى هدفت إلى
السيطرة على كلية المدفعية جنوبي
ُالمدينة اصطدمت بدفاعات الجيش،
لتترجم إخفاقًا جديدًا للمسلحين.
العملية القائمة تزامنت بزخم إعالمي
وموقف ألمير «فتح الشام» ،أبو محمد
الجوالني ،الذي ًرأى في نتائج األيام
الماضية أهمية ّ
تتعدى «فتح الطريق
عن المحاصرين في حلب»
لليوم الـســادس على التوالي يواصل
م ـس ـل ـحــو «ج ـي ــش ال ـف ـت ــح» م ـح ــاوالت
ك ـس ــر «ال ـ ـط ـ ــوق» وف ـ ـ ـ ّـك الـ ـحـ ـص ــار عــن
م ــدي ـن ــة حـ ـل ــب .ل ـك ــن ه ـ ــذه امل ـ ـحـ ــاوالت
ّ
ظـهــرت فــي الـيــومــن األخـيــريــن مــركــزة
على نقاط محددة ،على عكس «جبهة
ّ
الــ 20كيلومترًا» التي تكلم عنها قادة
الهجوم في اليوم األول.

ريابكوف :واشنطن ال
تتصرف كشريك
أع ــرب نــائــب وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي
سـيــرغــي ري ــاب ـك ــوف ،ع ــن أس ــف ب ــاده
حـيــال تـصــريـحــات الــرئـيــس األمـيــركــي
ب ـ ـ ــاراك أوبـ ــامـ ــا ،ال ـت ــي اع ـت ـب ــر ف ـي ـهــا أن
«السياسة الروسية تجاه سوريا مثيرة
للشكوك» .وقال في تصريحات لوكالة
«نــوفــوس ـتــي» إن ــه «ال يـمـكــن اسـتـعــادة
ال ـث ـقــة ف ــي الـ ـع ــاق ــات ،إال إذا تـعــامـلــت
واشنطن بصدق ومسؤولية» ،معتبرًا
أن األخـ ـي ــرة ال ت ـت ـصــرف «ك ـم ــا يفعل
الشركاء ،وال تظهر استعدادًا للتفاوض
على أساس من املساواة» .وأضاف أنه
غير واثــق بــأن موسكو تريد مثل هذا
التعاون ّ
«إما ألنها ال تريد ذلك أو ألنها
ال تـمـتـلــك ن ـف ــوذًا كــاف ـيــا ع ـلــى الــرئـيــس
السوري بشار األسد».

يــوم أم ــس ،كــان الـهــدف كلية املدفعية
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ــرامـ ــوسـ ــة ،ح ـي ــث رم ــى
«ج ـ ـيـ ــش ال ـ ـف ـ ـتـ ــح» ب ـث ـق ـل ــه ه ـ ــذه امل ـ ـ ّـرة
للسيطرة عليها.
عملية رافقها كاملعتاد حملة إعالمية
سبقت «غــزوة إبراهيم اليوسف» في
إعـ ــان االنـ ـتـ ـص ــارات .ل ـكــن ف ــي الــواقــع
فشلت موجة «الفتح» الخامسة على
مـ ـح ــور ك ـل ـيــة امل ــدف ـع ـي ــة ،ب ـع ــد ت ـكـ ّـبــده
ً
خسائر فــادحــة ع ـ ّـدة وعــدي ـدًا ،مــا دفع
بــال ـف ـص ــائــل املـ ـح ــاص ــرة ف ــي األحـ ـي ــاء
ـان ،بعد
ـوم ث ـ ٍ
الشرقية إلــى إع ــان هـجـ ٍ
ف ـشــل األول .وان ـع ـكــس ال ـف ـشــل ه ــدوءًا
ح ـ ــذرًا سـ ــاد م ـح ــور كـتـيـبــة املــدف ـع ـيــة،
خ ــرقـ ـت ــه رشـ ـ ـق ـ ــات رش ـ ــاش ـ ــة ل ـل ـج ـيــش
ب ــات ـج ــاه امل ـج ـم ــوع ــات امل ـس ـل ـحــة الـتــي
حاولت سحب جثث قتالها من أرض
املعركة ،وإسعاف جرحاها.
وبدأ هجوم «املدفعية» بتفجير «جبهة
فتح الشام» (جبهة النصرة) لعربتني
م ـف ـخ ـخ ـتــن ،ت ـل ــى ذل ـ ــك ت ـ ـقـ ـ ّـدم امل ـش ــاة
إل ــى مـنـطـقــة امل ـقــالــع وك ـل ـيــة التسليح
وبوابة كلية املدفعية ،األمر الذي ّأدى
إلــى تــراجــع الجيش مــن بعض نقاطه
الستيعاب الهجوم ،وإعادة التموضع،
والعمل على إفشاله.
ـدد
وف ـي ـمــا سـيـطــر امل ـس ـل ـحــون ع ـلــى ع ـ ٍ
مــن النقاط ،قبل انسحابهم منها في
ـت الح ــق ،ســارعــت وســائــل اإلع ــام
وق ـ ٍ
ال ـعــرب ـيــة ،وت ـح ــدي ـدًا الـخـلـيـجـيــة ،إلــى
إعالن السيطرة على «املدفعية» ونشر
ّ
خ ــرائ ــط ت ــوض ـي ـح ـي ــة ،وصـ ـ ــور ت ــؤك ــد
االستيالء على مستودعات الذخيرة.
لـ ـك ــن «الـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــح» فـ ـش ــل ف ـ ــي «ل ـع ـب ـت ــه»
اإلعــامـيــة ،خصوصًا أنــه نشر صــورًا
مل ـس ـتــودعــات م ـهــن ،ف ــي ري ــف حمص
ال ـج ـن ــوب ــي ،وال ـ ـتـ ــي س ـب ــق أن سـيـطــر
املسلحون عليها أواخر  ،2013قبل أن
منها.
ينسحبوا ّ
ً
وف ـي ـم ــا ي ـت ـل ــق ــى «الـ ـفـ ـت ــح» فـ ـش ــا إث ــر
آخ ــر ،حــاولــت «ف ـتــح ال ـش ــام» ،الـعـمــود
الفقري لذلك «االئـتــاف» املسلح ،رفع
م ـع ـنــويــات مـقــاتـلـيـهــا .فـبـعــد رهــانـهــا
ال ـ ـخـ ــاسـ ــر عـ ـل ــى تـ ـح ــري ــض ال ـق ــاض ــي
ال ـعــام ل ــ«ال ـف ـتــح» ،ال ـس ـعــودي عبدالله
املحيسني ،خــرج أمـيــر «فـتــح الـشــام»،
ّ
صوتية
أبو ّ محمد الجوالني ،برسالة
«هنأ فيها بانتصارات األيام املاضية».
ّ
تتعدى فتح الطريق
ورأى أن «النتائج
ّ
ع ــن امل ـحــاصــريــن ف ــي ح ـل ــب» ،مـتــوعـدًا
«تحطيم الجبروت الروسي على أيدي
املجاهدين».
ورغم ّ
تقدم املسلحني في بعض النقاط
جنوب غرب املدينة في األيام السابقة،
ّ
فإنهم يــؤكــدون أنــه أقــل من توقعاتهم
وط ـ ـمـ ــوح ـ ـهـ ــم ،ع ـ ـ ــدا ع ـ ــن أن ال ـج ـي ــش
والحلفاء ب ــدأوا بعمليات تـهــدف إلى
اس ـ ـت ـ ــرداده ـ ــا ،حـ ـي ــث سـ ـيـ ـط ــروا عـلــى
كامل منطقة معامل الـبــرادات ،شرقي
الــرامــوســة ،وس ــط اسـتـهــداف سالحي
ال ـ ـجـ ــو وامل ــدفـ ـعـ ـي ــة لـ ـنـ ـق ــاط «الـ ـفـ ـت ــح»
غ ــرب تـلـتــي ال ـج ـم ـع ـيــات ،وال ـعــامــريــة.
وب ـم ــواص ـل ــة «الـ ـفـ ـت ــح» ل ــ«م ـل ـح ـم ـتــه»،
يرتفع عدد قتاله ،ليصلوا إلى حدود

فشل المسلحون في الحفاظ على منطقة معامل البرادات شرقي الراموسة (األناضول)

 400قـ ـتـ ـي ــل ،ب ـي ـن ـه ــم ع ـ ـ ـ ٌ
ـدد ك ـب ـي ــر مــن
الـقــادة امليدانيني ،وكــان أبــرزهــم أمس
املـ ـس ــؤول ــن ال ـع ـس ـكــريــن ف ــي «ح ــرك ــة
أح ـ ــرار الـ ـش ــام» ،أب ــو دج ــان ــة املـهــاجــر،
واآلخ ـ ــر ف ــي «ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة»« ،أب ــو
الليث».
ومـ ـ ــع انـ ـتـ ـه ــاء «الـ ـحـ ـلـ ـق ــة ال ـخ ــام ـس ــة»
مـ ــن م ـس ـل ـس ــل «املـ ـلـ ـحـ ـم ــة» ،ان ـش ـغ ـلــت
«الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات» وحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــات
«الجهاديني» ،أمس ،بتبرير إخفاقهم،
محور آخر،
آملني بـ«غزوة» اليوم ،من
ٍ
ّ
لفك الحصار وكسر «الطوق».
أمــا فــي ريــف حلب الشمالي الشرقي،
ف ـ ـ ـقـ ـ ــد س ـ ـ ـي ـ ـ ـطـ ـ ــرت «قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ــوريـ ـ ــا
الــدي ـمــوقــراط ـيــة» عـلــى قــريــة مـنـكــوبــة،
شمالي مدينة منبج ،عقب مواجهات
عنيفة ضــد مـقــاتـلــي «داع ـ ــش» .وبعد
إع ــان «ق ـســد» بـســط سـيـطــرتـهــا على
 %80من املدينة ،أول من أمس ،أصدر
ً
الـتـنـظـيــم تـسـجـيــا م ـص ــورًا ع ــن سير
املعارك في املدينة ،موضحًا أن اقتحام

املدينة «لم يكن حدثًا جديدًا» .ويظهر
الـتـسـجـيــل ث ــاث عـمـلـيــات انـتـحــاريــة
على مواقع «قسد» داخل املدينة.
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،دارت م ــواج ـه ــات
عنيفة بني الجيش ومسلحي «جيش
اإلسـ ــام» عـلــى جبهة ح ــوش نـصــري،
وســط غ ــارات لسالح الجو استهدفت
ن ـق ــاط امل ـس ـل ـحــن ف ــي مــدي ـن ــة عــربــن،

رافق «غزوة إبراهيم
اليوسف» زخم
إعالمي سبق
الوضعية الميدانية

وبـلــدات عــن ترما وكفربطنا ومديرا
وج ـســريــن ف ــي ال ـغــوطــة ال ـشــرق ـيــة .أمــا
جنوبي العاصمة ،وتحديدًا في مخيم
اليرموك ،فقد طالب «داعش» املدنيني
القاطنني ضمن مــواقــع «فـتــح الـشــام»
بـ ــال ـ ـخـ ــروج إلـ ـ ــى مـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرت ــه،
إذ م ـن ــح الـ ـع ــائ ــات م ـه ـلــة ح ـت ــى ي ــوم
السبت املقبل ،قبل أن ُيحكم الحصار
ويـضـ ّـيــق الـخـنــاق عـلــى مقاتلي «فتح
الشام»ّ ،
ملمحًا لعمل عسكري ،بحسب
«التنسيقيات».
في م ــوازاة ذلــك ،أفــادت وكالة «سانا»
ب ـ ـس ـ ـقـ ــوط ال ـ ـع ـ ـش ـ ــرات مـ ـ ــن م ـس ـل ـحــي
«داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش» أث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ت ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـدي ال ـج ـي ــش
ـدد م ــن ن ـقــاطــه في
لـهـجــومـهــم ع ـلــى عـ ـ ٍ
منطقة تــل ب ــروك ،شـمــال غــرب مدينة
دير الزور.
أما في املنطقة الجنوبية ،وتحديدًا في
مدينة بصرى الشام ،فقد هاجم ٌ
عدد
مــن املـسـلـحــن املـ ّحـســوبــن عـلــى قائد
«فرقة شباب السنة» ،التابع لـ«الجيش

تقرير

صالح مسلم :ال نريد دولة مستقلة ...وننتظر دعم الصديق الروسي
في وقت يستمر فيه اشتعال جبهات
امليدان السوري ،وعلى وقع الدعوات
الروسية التي طرحها وزير الخارجية
سيرغي الفروف على نظيره األميركي
جون كيري ،بضرورة «تكثيف القتال
ض ــد ال ـج ـم ــاع ــات املـ ـتـ ـط ــرف ــة» ،ت ـبــدو
جولة جنيف املقبلة بعيدة عن املهلة
امل ــرت ـق ـب ــة م ــن األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة أواخـ ــر

آب ال ـج ــاري .ورغ ــم تـعـقـيــدات الــواقــع
امليداني ،فهي ليست املعرقل الوحيد
لـلـجــولــة املـقـبـلــة مــن املـبــاحـثــات التي
ستواجه نفس املشاكل العالقة التي
واجهتها سابقتها ،من جدول األعمال
إلى رؤية االنتقال السياسي ،ومرورًا
ب ــاألط ــراف امل ـشــاركــة .وتـبـقــى مشكلة
مشاركة األط ــراف الـكــرديــة ،وتحديدًا

«حــزب االتـحــاد الــديـمــوقــراطــي» التي
لـطــاملــا لـقـيــت اع ـتــراضــا تــرك ـيــا ،رهـنــا
بالتوافق الــدولــي .وقــد تشهد الفترة
املقبلة تـغـيـرًا فــي دور األكـ ــراد ضمن
العملية السياسية فــي جنيف ،على
وقع التقارب الروسي ـ التركي األخير،
وانـ ـكـ ـف ــاء الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـك ــردي ــة امل ـم ـث ـلــة
بـ ـ ــ«ق ـ ــوات سـ ــوريـ ــا ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة»

بمعركة منبج تحت الراية األميركية،
ً
دون التمدد غربًا أو شماال على طول
الحدود التركية .وفي ظل دعوة أنقرة
األخيرة على لسان وزيــر خارجيتها
مــولــود جــاويــش أوغ ـلــو لـعـقــد جولة
جديدة من املباحثات ،ينتظر األكراد
الوعود الدولية الروسية واألميركية،
بحضورهم على طــاولــة املـفــاوضــات

عندما تكون في مراحلها «املــؤثــرة»،
مراهنني على املناطق التي سيطروا
عليها خالل السنوات املاضية ،بما ال
يسمح باستثنائهم من أي حل يشمل
كامل األراضي السورية.
ّ
وف ــي الـسـيــاق ،أك ــد الــرئـيــس املـشــارك
ل ـ ــ«حـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي»
ال ـك ــردي ال ـس ــوري ،صــالــح مـسـلــم ،أن
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تحقيق

ّ
سوريون سياح في بلدهم ...و«السيران» للفقراء
تتعاظم مأساة السوريين
مع بدء الموسم
السياحي ومباريات
األسعار المتضاعفة لدى
المنتجعات الساحلية
الكبرى ،إذ تراوح سعر
الليلة الواحدة بين 50
و 90ألف ليرة ،في
محاولة من الحكومة
والتجار لتعويض خسائر
القطاع السياحي
المقدرة بالمليارات ،من
جيب الشعب المنكوب
مرح ماشي

الـ ـح ــر» ،أح ـمــد الـ ـع ــودة ،امل ــدي ـن ــة ،بعد
يومني على خروج احتجاجات ضده،
ّ
وأدت إلــى إصــدار «محكمة دار العدل
في حوران» قرارًا يقضي بوضعه قيد
اإلقامة الجبرية.
ّ
وتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــك ـ ـ ــن م ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــو ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــودة م ــن
الـسـيـطــرة عـلــى املــديـنــة ،وإن ـهــاء حالة
«االنـقــاب» ضــدهــم ،بحسب توصيف
«التنسيقيات» ،حيث دخـلــوا املدينة،
واشتبكوا مع «الخارجني» عن طاعة
العودة.
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ن ـع ــى مـ ـق ـ ّـرب ــون مـ ــن «ف ـتــح
الشام» أول أمير لهم في درعا« ،الشيخ
امل ـج ــاه ــد» م ـن ـهــل ح ـســن أبـ ــازيـ ــد ،إثــر
س ـقــوط صـ ــاروخ عـلــى مـنــزلــه فــي حي
طريق السد ،في درعا املحطة .ونقلت
مــواقــع معارضة أن أبــازيــد تـنــازل عن
إمارة «النصرة» ،في درعا ،مع وصول
«املـ ـه ــاج ــري ــن» إل ـي ـه ــا ،وع ـل ــى رأس ـه ــم
العراقي أبو مارية القحطاني.
(األخبار)

األك ــراد يتطلعون إلــى دعــم أكـبــر من
مــوس ـكــو ع ـلــى ال ـســاحــة الـسـيــاسـيــة،
موضحًا أن «روسيا لديها قوة فعالة
ف ــي هـ ــذه امل ـس ــأل ــة ،ويـمـكـنـهــا الـقـيــام
بـشــيء للتسوية فــي س ــوري ــا» .وقــال
ف ــي مـقــابـلــة م ــع وك ــال ــة «سـبــوتـنـيــك»
الــروس ـيــة إن «لــدي ـنــا ع ــاق ــات جـيــدة
مع روسيا ،ونحاول الحفاظ عليها.

ف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدي ـ ـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب
يعيش
ال ـت ــي ت ـش ـهــدهــا الـ ـب ــاد،
ّ
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون تـ ـح ــت وطـ ـ ـ ــأة ق ــل ــة
الـخــدمــات الـحـكــومـيــة ،مــا قضى
عـ ّلــى م ـقــومــات الـسـيــاحــة بشكل
ك ــل ــي .فــالـحـكــومــة ومـســؤولـ ّـوهــا
ال يـ ـش ــاط ــرون ال ـش ـع ــب تـقــشـفــه
وس ــوء حــالــه ،بــل يـقـ ّـدمــون عــددًا
مـ ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات «األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة»
بــأعـلــى تكاليفها .أم ــا السياحة
فــأص ـب ـحــت رف ــاه ـيــة ب ــا مـعـنــى.
جلوس الفقراء في
اقتصرت على
ّ
الحدائق العامة ،ألنه «السيران»
ال ــوحـ ـي ــد املـ ـتـ ـن ـ ّـص ــل مـ ــن أتـ ـ ــاوة
الحكومة ،في حني باتت املطاعم
ضربًا من األحالم لكثيرين.
يـمـكــن ت ـفـ ّـهــم ال ـص ـع ــوب ــات الـتــي
تــواج ـه ـهــا ال ـح ـكــومــة ف ــي تــأمــن
ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي ودف ـ ــع رواتـ ــب
موظفيها ،ومــا تبقى مــن الدعم
ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـقـ ـ ّـدمـ ــه لـ ـبـ ـع ــض املـ ـ ـ ــواد
األساسية .وال ّ
شك أن العائدات
الـ ـسـ ـي ــاحـ ـي ــة أصـ ـبـ ـح ــت ت ـع ـت ـمـ ًـد
على السياحة الداخلية إضافة
إل ـ ّـى ال ـس ـيــاحــة الــدي ـن ـيــة ف ــي ظل
توقف إصدار تأشيرات الدخول
ل ـ ـل ـ ـقـ ــادمـ ــن مـ ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـ ـ ــدول
األجنبية ،خالل سنوات الحرب.
ّ
قـ ـب ــل ان ـ ـ ـ ـ ــدالع الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ش ــك ـل ــت
ع ــائ ــدات الـسـيــاحــة حــوالــى %13
م ــن الـ ـن ــات ــج الـ ـق ــوم ــي الـ ـس ــوري،
وسـ ـ ـ ّـجـ ـ ــل عـ ـ ـ ــام  2010دخ ـ ـ ـ ــول 6
م ــاي ــن س ــائ ــح إلـ ــى ال ـ ـبـ ــاد ،مــن
مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم .وبـلـغــت
خسائر القطاع السياحي ،خالل
الـ ـح ــرب 387 ،م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،وفــق
إحـصــاءات وزارة السياحة لعام
 .2014أمــا استثمارات القطاعني
الـعــام وال ـخــاص ،فقد بلغت قبل
ال ـحــرب  6مــايــن دوالر .غـيــر أن
املثير للريبة أن يلجأ املعنيون
إل ـ ـ ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـحـ ـل ــول

روس ـ ـيـ ــا ص ــدي ـق ـت ـن ــا ونـ ـح ــن نـنـتـظــر
م ـ ــن أصـ ــدقـ ــائ ـ ـنـ ــا تـ ـض ــامـ ـن ــا أك ـ ـبـ ــر»،
مـ ـشـ ـيـ ـرًا إلـ ـ ــى أن الـ ـضـ ـغ ــط ال ــروس ــي
«غ ـيــر كـ ـ ــاف ...وإذا ضـغـطــت روس ـيــا
فــي مـفــاوضــات جنيف بكامل ثقلها
فيمكنها مـســاعــدة ســوريــا أكـثــر من
ذل ـ ــك» .وحـ ــول ال ـعــاقــة م ــع ال ــوالي ــات
امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،لـ ـف ــت م ـس ـل ــم إلـ ـ ــى وجـ ــود

املادية من جيوب الشعب املنهك
ت ـح ــت وط ـ ـ ــأة ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار،
فيما يــواصــل الـتـجــار وأصـحــاب
املـ ـنـ ـش ــآت ال ـس ـي ــاح ـي ــة ال ـخ ــاص ــة
استجرار أموال الناس ،مع غياب
رق ــاب ــة ال ـح ـك ــوم ــة ،ع ــن ق ـص ــد أو
دونه.

 ...ليس فندق األغنياء!
ت ـ ـص ـ ــل ك ـ ـل ـ ـفـ ــة وج ـ ـب ـ ـت ـ ــي غـ ـ ـ ــداء
فـ ـ ــي أحـ ـ ـ ــد امل ـ ـطـ ــاعـ ــم «ال ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة»
ع ـل ــى أوتـ ــوس ـ ـتـ ــراد امل ـ ـ ــزة ،وس ــط
الـعــاصـمــة دمـشــق ،حـتــى  15ألــف
لـيــرة ،مــا يـعــادل  30دوالرًا ،وهو
رق ـ ـ ــم يـ ــامـ ــس أج ـ ـ ـ ــور امل ــوظـ ـف ــن
الحكوميني.
وقد اعتمد املطعم على «مستوى»
زبائنه كي يرفع أسعارهّ ،
فرواده
مــن الـفـنــانــن وامل ـســؤولــن .األمــر
نـفـســه ي ـســري ع ـلــى ال ـف ـن ــادق ،إذ
فاقت أسعار اإلقامة في الفنادق
التوقعات ،بما فيها الفنادق التي
تعود تبعيتها لــوزارة السياحة.
امل ــوس ــم ال ـ ـنـ ــاري ع ـل ًــى ال ـشـ ًـاطــئ
السوري شهد مباراة قاسية بني
الحكومة والقطاع الخاصّ ،
تفوق
ف ـي ـه ــا الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص ح ـت ـمــا،
غير أن الحكومة لــم تكن بريئة.
كلفة الليلة الــواحــدة في منتجع
ال ـشــاطــئ األزرق ت ـع ـ ّـدت  30ألــف
ل ـيــرة لـتـصــل ف ــي ف ـنــدق الــاذقـيــة
السياحي (املريديان سابقًا) إلى
 50ألفًا ،وسطيًا.
ً
أرق ـ ـ ــام ب ـ ــدت ف ـل ـك ـيــة ن ـس ـب ــة إل ــى
مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـع ــات ال يـ ـ ــرتـ ـ ــادهـ ـ ــا إال
الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــون ،إذ اف ـ ـتـ ــرضـ ــت
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة وال ـ ـق ـ ـ ّـي ـ ـم ـ ــون ع ـل ــى
أسـعــارهــا أن الـســوريــن سـ ّـيــاح،
وأن ع ـل ـي ـهــم مـ ــراعـ ــاة األسـ ـع ــار
الصعبة .يأتي
العاملية بالعملة ُ
ذلـ ـ ــك فـ ــي وقـ ـ ــت ال ت ـ ــراع ـ ــي فـيــه
ال ـح ـك ــوم ــة م ـس ـت ــوى ال ـخ ــدم ــات
امل ـقـ ّـدمــة عــامل ـيــا ،إذ ُيـجـمــع رواد
هذه الفنادق على سوء الخدمة
على مدار العام ،بما فيها املوسم
الـ ـسـ ـي ــاح ــي .وف ـي ـم ــا يـ ـه ــرب مــن
بقي من أبناء الطبقة الوسطى
خـ ــارج م ـنــازل ـهــم الـ ـح ـ ّ
ـارة بفعل
التقنني الكهربائي ،إلى الفنادق
ب ـهــدف ال ـح ـصــول عـلــى خــدمــات
ب ـس ـي ـط ــة ك ــال ـت ـك ـي ـي ــف وش ـح ــن
وسـ ـ ــائـ ـ ــل االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــال وم ـت ــاب ـع ــة
التلفاز والسباحة ،فإن التعامل
مــع املــواطــن كسائح مــن الدرجة
العاشرة يبدو مستفزًا .هــذا ما
يـشــرحــه أن ــور ،اب ــن الــاذق ـيــة ،إذ
ّ
يــؤكــد أن شـعــار «ال ــزب ــون دائـمــا
ّ
عـلــى ح ــق» غـيــر مــتـبــع فــي بــاد
تفتقد صناعة السياحة ،بل إن
الزبون قد «يأكل قتلة» ،بحسب
تـ ـعـ ـبـ ـي ــره ،إذا انـ ـفـ ـع ــل وط ــال ــب
ب ـخــدمــات بـمـسـتــوى امل ــال ال ــذي
يدفعه.
ويـ ـضـ ـي ــف الـ ـ ـش ـ ــاب ال ـث ــاث ـي ـن ــي

«ت ـع ــاون عـسـكــري م ـح ــدد» ،موضحًا
أن «ال ـ ـعـ ــاقـ ــات لـ ــم تـ ـخ ــرج عـ ــن ه ــذا
اإلطــار ،وبالطبع نحن نريد تحسني
الـعــاقــات» .وأض ــاف« :نكافح داعــش
مع الواليات املتحدة التي تقاتل مع
قــوات ســوريــا الديمقراطية» ،مشيرًا
إلى أنه «ليست لدى الواليات املتحدة
قـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة فـ ــي روج آفـ ـ ــا ،بــل

ض ــاح ـك ــا« :يـ ــزايـ ــدون عـلـيـنــا أن
الــوطــن ليس فندقًا نتركه حني
تسوء الخدمة .الكارثة أنه فندق
ب ــاه ــظ ال ـث ـم ــن أيـ ـض ــا ،م ــن دون
أي ت ـطــويــر أو رق ــاب ــة أو أدن ــى
إحساس بالذنب تجاه الناس».
فـيـمــا تــذكــر الـطــالـبــة الجامعية
ن ــادي ــن أن ـه ــا ل ـج ــأت وعــائـلـتـهــا
إل ــى أح ــد املـنـتـجـعــات الـخــاصــة
ال ـ ــراقـ ـ ـي ـ ــة ،هـ ــربـ ــا م ـ ــن عـنـجـهـيــة
موظفي الفنادق التابعة للدولة
وس ـ ـ ـ ـ ــوء خ ـ ــدم ـ ــاتـ ـ ـه ـ ــم .وتـ ـشـ ـي ــر
إلـ ـ ــى أن دفـ ـ ــع امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن امل ـ ــال
ل ـفــرق الـصـيــانــة يـجـعــل العائلة
ت ـح ـصــل ع ـلــى م ـس ـتــوى مـقـبــول
من الخدمة ،في حني تلفت إلى
أن كلفة الليلة الــواحــدة في هذا

امل ـن ـت ـجــع وصـ ـل ــت إل ـ ــى  90أل ـفــا
خ ــال ف ـتــرة الـعـيــد ،بـسـبــب عــدم
توافر حجوزات ،وهي تصل في
املــوســم الـسـيــاحــي إل ــى  80ألـفــا،
حسب مستوى الغرفة وموقعها
وحجمها.
األسـ ـع ــار ال ـف ـل ـك ـيــة ال ـت ــي تـكــوي
املواطنني تجعل وزارة السياحة
ح ـ ــاض ـ ــرة ب ـ ـقـ ــوة ف ـ ــي أحـ ــاديـ ــث
الـ ـس ــوري ــن ،غ ـي ــر أن ال ـت ــواص ــل
املـتـكــرر مــع مـكـتــب ال ــوزي ــر بشر
يازجي لم يسفر عن أي إجابات
حـ ـ ــول أسـ ـئـ ـل ــة عـ ــاديـ ــة مـتـعـلـقــة
بالسياحة الداخلية ،ومستوى
دخـلـهــا والـتـطـلـعــات الحكومية
للسياحة في البالد ،إضافة إلى
شكاوى املواطنني املذكورة.

على أحد
شواطئ
الالذقية قبل
أيام (أ ف ب)

فندق العم سمير

ي ـم ـشــي ال ـع ــم س ـم ـيــر ن ـ ّـص ــار ،ك ـمــا يحلو
أله ــال ــي الـ ـكـ ـف ــرون ت ـس ـم ـي ـتــه ،ف ــي أرض ــه
الصغيرة الواقعة في إحدى القرى التابعة
لريف طرطوس .أشجار الفاكهة املتنوعة
زرعـهــا بـيــديــه ،أثـنــاء إنـشــائــه بيته الريفي
الكبير ،املجهز ليكون فندقًا صغيرًا.
يسكن وعائلته فــي الطبقة األرض ـيــة في
حني ينتشر ّ
رواد فندقه البسيط في غرف
مستقلة تطل على مساحات شاسعة من
الطبيعة الجبلية .يتباهى «الخواجة سمير»

يستخدمون مطارًا صغيرًا فقط في
إطار مكافحة داعش».
وعـلــى صعيد آخ ــر ،أض ــاف مسلم أن
ح ــزب ــه يـسـتـبـعــد ق ـي ــام «دول ـ ــة كــرديــة
مـسـتـقـلــة» ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة،
معتبرًا أن «السبيل الوحيد للحفاظ
على وحــدة سوريا هو الفيدرالية أو
الالمركزية» .وأوضــح أن «الفيدرالية

بنظافة فندقه على الرغم من انقطاع التيار
الكهربائي املستمر ،فيضطر رواده إلى
ً
ال ـل ـجــوء ل ـي ــا ل ـض ــوء ال ـش ـمــوع م ــا يــوحــي
بـ«الرومانسية» ،حسب تعبيره ،في حني
أن «الـتـكـيـيــف طـبـيـعــي» ،بــاعـتـبــار املنطقة
معتدلة الحرارة صيفًا.
تجتمع فــي فـنــدقــه الصغير كــل مقومات
ال ـح ـي ــاة ال ـب ـس ـي ـطــة وحـ ـل ــول الـ ـح ــرب ال ـتــي
عجزت الحكومة عــن العثور عليها ...كل
ذلك لقاء بضعة آالف ليرة فقط.

ُ َ
سوريا...
تناقش مع كافة الكيانات في
ّ
ولــو كــانــت مـشــروعــا انفصاليًا ،لكنا
سنبحثه فــي مــا بـيـنـنــا» ،مضيفًا أن
«معارضي الالمركزية هم معارضو
وحــدة سوريا .وليست هناك معادلة
أخـ ـ ــرى ،إمـ ــا الم ــرك ــزي ــة س ــوري ــا وإم ــا
فيدراليتها».
(األخبار ،أ ف ب ،سبوتنيك)
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فلسطين الميناء البحري العائم قبالة قطاع غزة،
لن يبصر النور .العوائق أكبر وأوســع من الدوافع:
تمييع إســرائـيـلــي و«ف ـي ـتــو» م ـصــري ورف ــض من
السلطة الفلسطينية ،إضــافــة إلــى المـبــاالة عربية
ودولية إزاء الحصار ومعاناة الشعب الفلسطيني
في غزة

غرق
«ميناء غزة العائم»
 ...قبل أن يولد
يحيى دبوق
ال جديد في طرح بناء امليناء العائم
قـبــالــة ق ـطــاع غـ ــزة .الـخـطــة الـجــديــدة
ـ ـ ـ ال ـقــدي ـمــة ُدف ـع ــت إل ــى الـ ـت ــداول بني
الحني واآلخر في ّالسنوات املاضية،
لكن بال نتائج .تبني الخطة من قبل
وزيـ ـ ــر املـ ــواصـ ــات واالس ـت ـخ ـب ــارات
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة ،يـ ـس ــرائـ ـي ــل ك ــات ــس،
إضافة إلى «رضى» املؤسسة األمنية
وتأكيدها «إمكانية التعايش معها»
ضمن شروط ،يبقى ضمن السجاالت
الداخلية اإلسرائيلية ،التي لن تؤدي
أي ـض ــا إل ــى ن ـتــائــج م ـل ـمــوســة ،ســوى
إب ـ ـقـ ــاء ال ـ ـطـ ــرح ق ـي ــد ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول ،وه ــو
مطلب إسرائيلي بذاته ،بغض النظر
عن نتيجته.
ق ـبــل أيـ ـ ــام ،أع ـ ــاد ك ــات ــس طـ ــرح فـكــرة
بـ ـن ــاء «ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـع ــائـ ـم ــة» ،وقـ ــرر
وضعها من جديد على جدول أعمال
القيادة اإلسرائيلية التي يفترض أن
تـصـ َ ّـوت عليها خــال أسابيع .إال أن
موقفي رئيس الحكومة اإلسرائيلية
ب ـن ـي ــام ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،ووزيـ ـ ـ ــر أم ـنــه
الجديد أفيغدور ليبرمانّ ،
عبرا عن
«رفض مطلق» ،رغم أنهما تركا نافذة
مفتوحة أمــام السجاالت السياسية
إلب ـقــاء ال ـف ـكــرة قـيــد الـ ـت ــداول ،بعدما
ربطا موقفهما الرافض بـ«تعقيدات

عمليات التفتيش ،والجهة املشرفة
على الجزيرة العائمة».
من حيث املبدأ ،ال خالف في إسرائيل
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـح ـص ــار
على غــزة ،بمعنى اإلشــراف والرقابة
والقدرة على منع الخارج من القطاع
وال ـ ـ ــوارد إل ـي ــه .وي ـع ـ ّـد ذل ــك أح ــد أهــم
البنود في االستراتيجية اإلسرائيلية
تجاه األراضــي الفلسطينية املحتلة،
بما يشمل الضفة الغربية .الخالف
ال ـق ــائ ــم ح ــال ـي ــا حـ ــول الـ ـح ـ ّـد وامل ـ ــدى،
والسجال حــول «الجزيرة العائمة»،
ب ــن م ــؤي ــد ومـ ـع ــارض ،ه ـمــا تــرجـمــة
ل ـل ـخــاف ت ـحــت س ـقــف االتـ ـف ــاق على
ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة اإلبـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى الـ ـحـ ـص ــار
واإلش ـ ـ ــراف وال ــرق ــاب ــة املـطـلـقــن على
املعابر.
املؤسسة األمنية في تل أبيب وعدد
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن يـ ـ ـ ـ ــرون ضـ ـ ـ ــرورة
«ت ـن ـف ـيــس» ال ـح ـص ــار ل ـل ـح ــؤول دون
االنفجار ،مع عدم اإلضــرار بأهدافه،
وتحديدًا ما يتعلق بالحد من تنامي
القدرات العسكرية لفصائل املقاومة
ف ــي ال ـق ـط ــاع ،وب ـش ـكــل أس ــاس ــي منع
تـ ّ
ـزودهــا بالسالح اإليــرانــي النوعي،
إضافة إلى تدفيع الفلسطينيني ثمن
خ ـيــارات ـهــم .وي ـج ـمــع اإلســرائ ـي ـل ـيــون
على أن الحصار ،املفروض منذ عام
 ،2006ح ـق ــق جـ ـ ــزءًا م ـه ـمــا مـ ــن ه ــذه

ُ
المحادثات ت ّعلن الفشل اليوم...
وصنعاء تشكل
«المجلس السياسي األعلى»
اليمن

من المتوقع اإلعالن
رسميًا عن انتهاء الجولة
الثانية من المفاوضات
اليمنية في الكويت التي
لم تحرز أي تقدم ،في
الوقت الذي ستعلن فيه
حركة «أنصار الله» مع
حزب «المؤتمر الشعبي
العام» تشكيل المجلس
السياسي ورئيسه الذي
سيتمتع بصالحيات رئاسية

صنعاء ــ علي جاحز
مـ ـصـ ـي ــر األزمـ ـ ـ ـ ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة م ــره ــون
ب ـمــا س ـت ـخــرج ب ــه ال ـس ــاع ــات املـقـبـلــة
الـتــي سترسم نهاية امل ـشــاورات في
الكويت ،إما بتوقيع اتفاق ً
بناء على
م ـق ـتــرح نــاق ـشــه س ـف ــراء ال ـ ــدول الـ ــ18
مــع وف ــد صـنـعــاء أخ ـي ـرًا ،أو بــإعــان
فـ ـش ــل جـ ــديـ ــد لـ ــأمـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ع ـبــر
نعي الـجــولــة الثانية مــن محادثات
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وهـ ـ ــو األكـ ـ ـث ـ ــر ت ــرج ـي ـح ــا،
يـقــابـلــه إع ــان مـفـصـلــي فــي صنعاء
ع ـ ــن ت ـش ـك ـي ــل املـ ـجـ ـل ــس ال ـس ـي ــاس ــي
األع ـ ـلـ ــى ي ـع ـي ــد ت ــرت ـي ــب امل ــؤس ـس ــات
الدستورية ،من قبل حركة «أنصار
الـ ـل ــه» و«امل ــؤتـ ـم ــر ال ـش ـع ـبــي ال ـع ــام»
وحلفائهم.
وم ـ ـ ــن امل ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ي ـع ـل ــن امل ـب ـع ــوث
الدولي إسماعيل ولد الشيخ ،اليوم،
انتهاء الجولة الثانية من محادثات

يدعم الجيش اإلسرائيلي فكرة إنشاء الميناء خوفًا من انفجار الوضع األمني (األناضول)

االهـ ـ ـ ــداف ،م ــع ال ـتــأك ـيــد أنـ ــه م ــا كــان
لينجح من دون التكامل مع الحصار
البري املفروض من الجانب املصري.
ف ــي ت ـق ــري ــر ط ــوي ـ ّـل حـ ــول «ال ـج ــزي ــرة
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــائـ ـ ـ ـم ـ ـ ــة» ،ل ـ ــخ ـ ـص ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة

الـكــويــت ،واسـتـئـنـَـاف امل ـش ــاورات في
َّ
م ـكــان وزمـ ــان ُيــتــفــق عليهما الحـقــا.
وعلمت «األخ ـبــار» بــأن وفــد صنعاء
سـيـغــادر العاصمة الكويتية الـيــوم.
وكـ ـ ـ ــان وفـ ـ ــد ال ـ ــري ـ ــاض قـ ــد عـ ـ ــاد إل ــى
ً
الـكــويــت ممثال بثالثة أعـضــاء فقط،
بـغــرض «ال ـتــوديــع» و«تـقــديــم الشكر
للكويت».
ولم تشهد الكويت خالل الجولة التي
توشك على االنتهاء اليوم أي لقاءات
م ـب ــاش ــرة ب ــن ال ـط ــرف ــن عـ ــدا جـلـســة
االفـ ـتـ ـت ــاح ،ف ـي ـمــا اق ـت ـص ــرت ال ـجــولــة
على لقاءات معدودة وصفت بـ«غير
املـثـمــرة» بــن املـبـعــوث وممثلني عن
الوفدين ،أنتجت مقترحًا أمميًا ّ
سبب
بدوره توتير املشاورات .وفيما اتهم
املبعوث الدولي وفد صنعاء برفض
تــوقـيــع امل ـق ـتــرح مـقــابــل مــواف ـقــة وفــد
الرياض ،استفز ذلك املوقف الروسي
الــذي أفشل صــدور بيان يدين فريق
صنعاء.
مــؤش ــرات الـفـشــل اآلت ـيــة مــن الكويت
ت ـقــاب ـل ـهــا مـ ــؤشـ ــرات ح ـس ــم سـيــاســي
آتية من صنعاء ،وهو االعتقاد الذي
يـ ــؤيـ ــده ع ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـس ـيــاســي
ل ــ«أن ـصــار ال ـلــه» عـبــد امل ـلــك الـعـجــري
الـ ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد أن م ـ ـ ـشـ ـ ــاورات ال ـك ــوي ــت
ـت ،وإن ل ــم ي ـع ـلــن ذلـ ــك رسـمـيــا
ف ـش ـل ـ ّ
ـث إلــى
ب ـعــد .ومل ــح الـعـجــري فــي حــديـ ٍ
«األخبار» إلى أن كل املعطيات اآلتية
مــن الـكــويــت تـقــول إن األم ــم املـتـحــدة
ممكن أن ّ
ترحل املحادثات إلى جولة

«ه ــآرت ــس» ،فــي عــددهــا ال ـص ــادر في
 24شـبــاط  ،2016األس ـبــاب املوجبة،
بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية
رف ـي ـع ــة ،ودواف ـ ـ ــع امل ــؤس ـس ــة األمـنـيــة
للتحول مــن رفــض مطلق إلــى قبول

يلتق الطرفان
لم
ِ
خالل الجولة الثانية
إال في الجلسة
االفتتاحية

مـ ـش ــروط .بـحـســب املـ ـص ــادر« ،يــؤيــد
الجيش اإلسرائيلي من حيث املبدأ
إن ـشــاء مــرفــأ لـلـقـطــاع ،خـصــوصــا إن
أم ـكــن رب ـطــه بــال ـتــزام ح ـمــاس بــوقــف
إطـ ــاق ن ــار بـعـيــد املـ ـ ــدى» .وبـحـســب

في مؤتمر صحفي ُيعقد في القصر
الجمهوري ،يلي ذلك انعقاد املجلس
وإع ــان ــه ع ــن رئ ـيــس ون ــائ ــب يـحــان
محل مؤسسة الرئاسة.
وف ـي ـمــا ق ـيــل إن ات ـف ــاق ص ـن ـعــاء كــان
يــرمــي إل ــى الـضـغــط عـلــى م ـشــاورات
الـكــويــت ،أك ــد الـعـجــري أن «ال عالقة
الت ـ ـف ـ ــاق صـ ـنـ ـع ــاء بـ ـم ــا ي ـ ـجـ ــري فــي
الـ ـك ــوي ــت عـ ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــاق» ،مـضـيـفــا
أن االت ـ ـفـ ــاق م ـح ـلــي «وج ـ ـ ــاء لـيـتــوج
ليس واضحًا حتى اآلن الفرق بين المجلس السياسي
األعلى و«اللجنة الثورية العليا» (األناضول)

أخ ــرى خــال الـســاعــات املقبلة .وقــال
العجري إن األمــم املتحدة «لــم تنجز
أي قضية ،وتحرص دائمًا على إطالة
أمدها لتظل تشتغل عليها كاملعتاد
ف ــي ج ـن ـيــف وفـ ــي ب ـي ــال وأخ ـ ـي ـ ـرًا فــي
الكويت» .وتوقع العجري أن تنتهي
الـ ـي ــوم املـ ـ ـش ـ ــاورات ف ــي ال ـك ــوي ــت مــن
دون حل ،مشددًا على أن الفشل بات
واض ـح ــا «إال إذا حـصـلــت مـتـغـيــرات
تـكــون مفاجآت اللحظات األخـيــرة»،
بحسب قوله.
يأتي ذلك في وقت كانت فيه صنعاء
والكويت تخوضان ما يشبه السباق
نحو نقطة انـطــاق مـســار حــديــد ،إذ
كانت الساعات املاضية مفصلية كما
يبدو .وعلمت «األخبار» بأن صنعاء
ستشهد صباح اليوم مراسيم إعالن
تشكيلة املـجـلــس الـسـيــاســي األعـلــى
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العالم
امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر نـ ـفـ ـسـ ـه ــا ،ف ـ ـ ــإن «ال ـج ـي ــش
اإلس ـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ــي ي ـ ـ ـ ــرى أن ال ـ ـظ ـ ــروف
االق ـت ـص ــادي ــة اآلخـ ـ ــذة بــال ـت ـفــاقــم في
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ،مـ ــن ش ــأنـ ـه ــا أن تـنـعـكــس
سلبًا على إسرائيل ،عبر الدفع نحو
م ــواجـ ـه ــة ع ـس ـك ــري ــة جـ ــديـ ــدة ،األمـ ــر
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـت ـبــع ال ـب ـح ــث فـ ــي ح ـلــول
بنيوية طويلة املدى ،قد تساعد على
تحسني الــوضــع االقـتـصــادي هناك،
والتخفيف من خطر اندالع مواجهة
عسكرية مجددًا َمع حركة حماس».
م ــع ذل ـ ــك ،ل ــم ت ـل ــق ف ـك ــرة «ال ـج ــزي ــرة
ً
ال ـ ـعـ ــائ ـ ـمـ ــة» ق ـ ـ ـبـ ـ ــوال مـ ـ ــن ن ـت ـن ـي ــاه ــو
ووزيــر أمنه حينها موشيه يعلون.
لـ ـك ــن خـ ـ ــال م ـ ـحـ ــادثـ ــات امل ـص ــال ـح ــة

السلطة الفلسطينية
ومصر أقوى
الرافضين لفكرة إنشاء
ميناء قبالة غزة

اإلسرائيلية ـ ـ التركية التي استمرت
ش ـ ـ ـهـ ـ ــورًا ،أع ـ ـيـ ــد ط ـ ـ ــرح ال ـ ـف ـ ـكـ ــرة مــن
ج ــدي ــد .م ــوض ــوع ف ــك ال ـح ـص ــار عــن
الـ ـقـ ـط ــاع ،وتـ ـح ــديـ ـدًا إنـ ـش ــاء امل ـي ـنــاء
ال ـب ـح ــري ،ك ــان ش ــرط ــا تــرك ـيــا قــوبــل
بـ ــرفـ ــض إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي مـ ـطـ ـل ــق ،رغ ــم
ت ــداول الـطــرفــن أف ـكــارًا حــول السبل
ال ـك ـف ـي ـل ــة ب ــإق ــام ــة املـ ـيـ ـن ــاء مـ ــن دون
اإلض ـ ـ ـ ــرار ب ــال ـح ـص ــار اإلس ــرائ ـي ـل ــي
وأهدافه .إال أن املحادثات رست في
ن ـهــايــة امل ـط ــاف ع ـلــى ت ــراج ــع أن ـقــرة،
بـعــدمــا ملـســت إص ــرار تــل أبـيــب على
الرفض ،حتى وإن كان الثمن تفجير
التفاوض والتراجع عن املصالحة.
ل ـك ــن مـ ــا هـ ــي األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي تــدفــع
ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة إلـ ـ ــى رف ــض
«ال ـج ــزي ــرة ال ـعــائ ـمــة» ،رغ ــم «رض ــى»
الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي وت ـحــذيــره من
احـ ـتـ ـم ــال «االن ـ ـف ـ ـجـ ــار» فـ ــي ال ـق ـط ــاع
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة الـ ـحـ ـص ــار؟ وم ـ ــا ال ــذي
ي ــدف ــع ح ـكــومــة ال ـع ــدو إل ــى ال ــرف ــض،
رغم أن الصيغ املتداولة واملطروحة
ً
تلغي الـحـصــار شـكــا ،وتبقي عليه
مضمونًا؟
ال بــد مــن اإلش ــارة ،كمعطى رئيسي،
إل ـ ــى أن الـ ـحـ ـص ــار ع ـل ــى قـ ـط ــاع غ ــزة

ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات وت ـ ـفـ ــاه ـ ـمـ ــات ط ــويـ ـل ــة بــن
القوى الداخلية على ترتيب الوضع
السياسي والعسكري وإدارة شؤون
الــدولــة مــن منطلق الـشــراكــة بــن كل
املكونات».
وب ـي ـن ـم ــا يـ ـظ ــل الـ ـح ــدي ــث م ـط ــروح ــا
ح ــول ال ـخ ـطــوات ال ـتــي سـتـلــي إعــان
تشكيلة املجلس ،وبخاصة إمكانية
تشكيل حكومة وترتيب املؤسسات
ال ــدس ـت ــوري ــة كـمـلـجــس الـ ـن ــواب ،أكــد

ً
م ــا ك ــان ل ـي ـكــون ح ـص ــارًا ك ــام ــا لــوال
الحصار الـبــري املـصــري ،ولــن يكون
للحصار اإلسرائيلي فائدة ونتيجة
لو قرر الجانب املصري فتح «امليناء
ال ـب ــري» لـلـقـطــاع ف ــي مـعـبــر رفـ ــح .بل
ال ض ـ ــرورة وال م ــوج ــب ل ـط ــرح فـكــرة
ميناء بحري عائم أو غير عائم ،من
األسـ ـ ـ ــاس ،لـ ــوال ال ـح ـص ــار وال ـت ـش ــدد
املصريني.
مــن جهتها ،تــربــط الـقــاهــرة موقفها
مــن حـصــار غ ــزة وإم ـكــانــات تخفيفه
بالشأن األمني الداخلي ،واملواجهة
القائمة بينها وبني جماعة «اإلخوان
امل ـ ـس ـ ـل ـ ـمـ ــن» ،وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا الـ ـجـ ـم ــاع ــات
املسلحة في سيناء ،وتتعامل مع فك
الـحـصــار بــاعـتـبــاره تـهــديـدًا ألمنها،
ً
فضال عن إرادتـهــا اإلضــرار بحماس
باعتبارها امتدادًا لإلخوان املسلمني
في مصر.
املـ ــوقـ ــف امل ـ ـصـ ــري ،ربـ ـط ــا بــأه ـم ـي ـتــه
االستراتيجية من ناحية إسرائيل،
هـ ــو ع ــام ــل رئـ ـيـ ـس ــي ي ـل ـق ــي ب ـظــالــه
على مــوقــف تــل أبـيــب ويدفعها إلى
الـ ـ ــرفـ ـ ــض ،حـ ـت ــى م ـ ــع إيـ ـ ـج ـ ــاد ص ـيــغ
تضمن اإلش ــراف والــرقــابــة املطلقني
ع ـلــى امل ـي ـنــاء و«ح ـ ــق» إس ــرائ ـي ــل في
ّ
إغالقه ساعة تشاء ،كما يرى وينظر
لـ ــه وزي ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون االس ـت ـخ ـب ــاري ــة
ي ـســرائ ـيــل ك ــات ــس ،الـ ـع ــراب وال ــداع ــم
إلقــامــة املـيـنــاء الـبـحــري مــن الجانب
اإلسرائيلي.
وتوضح «هآرتس» في هذا اإلطار أن
وصف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
للوضع املعيشي الصعب فــي قطاع
غ ــزة بــ«الـقـنـبـلــة امل ــوق ــوت ــة» ال ـتــي قد
تنفجر في وجه إسرائيل ،لن ُيخرج
الـقـيــادة السياسية فــي تــل أبـيــب عن
طورها كي ّ
تسهل على الفلسطينيني،
و«اقـ ـ ـت ـ ــراح ي ـس ــرائ ـي ــل ك ــات ــس إق ــام ــة
مـيـنــاء عــائــم مـقــابــل ســاحــل غ ــزة ،من
ال ـص ـعــب أن يـبـصــر الـ ـن ــور ،م ــن دون
موافقة مصر».
ويـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاف إل ـ ـ ـ ــى مـ ـ ــوقـ ـ ــف ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة
الرافض موقف السلطة الفلسطينية
الشبيه لــه ،املبني في األســاس على
خالفاتها الداخلية مع حماس ،وإن
جرى تغليف رفض السلطة بخلفية
رفـ ــض ال ـف ـصــل امل ـط ـلــق ب ــن أراضـ ــي
السلطة في الضفة الغربية والقطاع.
ت ـ ـضـ ــاف أي ـ ـضـ ــا إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك الم ـ ـبـ ــاالة
عربية ودولية ملعاناة الفلسطينيني
في القطاع ،بعدما تحولت القضية
الفلسطينية ،ولـيــس فـقــط ج ــزء من
جغرافيتها ،إلى أسفل سلم االهتمام
العربي وأولوية ساقطة لدى الحكام
واألنظمة العربية «املعتدلة».

العجري أن ذلك سيكون من مهمات
املجلس السياسي .وأضــاف« :أعتقد
أن املـ ـجـ ـل ــس ف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع ــه األول
سيقوم بخطوات مهمة في مقدمتها
تعيني رئيس للمجلس ونائب له ،ثم
يقوم بوضع جدول أعماله وسيكون
موضوع تشكيل الحكومة والبرملان
ع ـل ــى رأس األولـ ـ ــويـ ـ ــات فـ ــي جـ ــدول
األعـمــال» ،مشيرًا إلى أن االتفاق أكد
َّ
أنه لم ُيعلق العمل بالدستور إال في
بعض األمور.
وبشأن التأخر بإعالن املجلس الذي
كـ ــان ي ـف ـتــرض أن ي ـك ــون م ـنــذ بــدايــة
األزمـ ــة ،أوض ــح الـعـجــري أن تشكيل
«ال ـل ـج ـنــة ال ـث ــوري ــة ال ـع ـل ـيــا» ج ــاء في
ظ ــروف اسـتـثـنــائـيــة« ،ول ـقــد أعطيت
ال ـ ـ ـفـ ـ ــرص ت ـ ـلـ ــو األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ل ـ ــأط ـ ــراف
لـيـعــودوا عــن خـيــار ال ـحــرب ،وأيـضــا
أع ـط ـيــت ال ـف ــرص لـلـمـجـتـمــع الــدولــي
ً
لينجز حال للعدوان والحصار ،وهو
ما لم يحصل حتى اآلن».
الفرق بني املجلس السياسي األعلى
وبني «اللجنة الثورية العليا» ليس
واضـحــا حتى اآلن فــي ظــل بقائهما
خارج الشرعية واالعتراف الدوليني،
وف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــا ي ـ ـخـ ــص م ـ ـ ـ ــدى إمـ ـك ــانـ ـي ــة
التعويل على الحصول على اعتراف
دولــي مــا ،أكــد العجري أن األهــم هو
كسب مشروعية داخلية عبر توسيع
نطاق الـشــراكــة ،معتبرًا أن «الـخــارج
سيضطر إل ــى الـتـعــاطــي مــع الــواقــع
الذي سيفرزه االتفاق السياسي».
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تركيا

أنقرة تغازل موسكو
 ...وتطمئن «شمال األطلسي»
في وقت يكمل فيه الرئيس
التركي ما بدأه قبل االنقالب
الفاشل من سعي حثيث
إلصالح العالقات المتأزمة مع
موسكو ،يستمر في التصعيد
نحو الغرب والضغط على
الواليات المتحدة لتسليم
فتح الله غولن .وبرغم التوتر
االنقالب،
الذي رافق عملية
ّ
والدعم األوروبي «المتلكئ»
لحكومة أردوغان ،فإن األخير
وحكومته يحرصان على
تأكيد والء أنقرة وجيشها
لـ«األطلسي»
ت ـك ـمــل ح ـك ــوم ــة «الـ ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة»
خـطــواتـهــا الـحـثـيـثــة إلح ـك ــام القبضة
عـ ـل ــى ك ـ ــامـ ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة
واألم ـن ـي ــة وامل ــدن ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد .وبـعــد
ه ـي ـك ـلــة ال ـج ـي ــش وإخـ ـض ــاع ــه لـسـلـطــة
«م ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة» ،كـ ـش ــف ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رجــب طيب أردوغ ــان عــن خطة يجري
وضـعـهــا ل ـضـ ّـم أج ـه ــزة االس ـت ـخ ـبــارات
الـتــركـيــة ،مــع جـهــازي الـشــرطــة وال ــدرك
(ال ـ ـج ـ ـنـ ــدرمـ ــة) ،ل ـت ـع ـمــل «تـ ـح ــت سـقــف
واحــد» ،مشيرًا إلى أن الحكومة قدمت
م ـش ــروع ــا ل ــه ب ـه ــذا ال ـش ــأن وسـ ُـي ـبـ َـحــث
م ــع رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ب ــن ع ـلــي ي ـلــدريــم.
ً
وأضاف أن إجراءات كانت بدأت أصال
«لوضع جهازي الشرطة والدرك تحت
إمــرة وزارة الداخلية ،ويمكن أن نضم
التنسيق األمني تحت هذا السقف».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد أردوغ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ف ـ ــي مـ ـق ــابـ ـل ــة مــع
ق ـنــاة «ت ــي آر ت ــي» الـحـكــومـيــة ،الـغــرب
ال ــذي «ال يــريــد لتركيا أن تـكــون دولــة
دي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ــوي ـ ـ ــة» ،مـ ـع ــرب ــا عــن
ُ
استهجانه «للتصريحات التي تطلق
ج ــزاف ــا م ــن ل ـن ــدن وب ــاري ــس وع ــواص ــم
غــربـيــة أخـ ــرى» .ولـفــت إل ــى أن الــداعـيــة
فـتــح ال ـلــه غــولــن ال يـمـلــك ال ـق ــدرة على
تــرت ـيــب االنـ ـق ــاب ،مـعـتـبـرًا أن األخ ـيــر

مـ ـج ــرد «بـ ـي ــدق يـ ـ ــدار م ــن ق ـب ــل إح ــدى
الجهات ...وال داعي للمبالغة بحجمه
ودوره».
وف ـ ــي سـ ـي ــاق م ـت ـص ــل ،وصـ ـل ــت حـمـلــة
«ال ـت ـط ـه ـيــر» ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا أردوغـ ـ ــان
«ضـ ـ ــد أن ـ ـصـ ــار غـ ــولـ ــن» إلـ ـ ــى ص ـف ــوف
«حـ ــزب ال ـع ــدال ــة وال ـت ـن ـم ـيــة» ،إذ نقلت
وكــالــة «األنــاضــول» ّأن الـحــزب الحاكم
أصـ ـ ـ ـ ــدر م ـ ـ ــذك ـ ـ ــرة ،وقـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا املـ ـ ـس ـ ــؤول
ال ـثــانــي ف ــي الـ ـح ــزب ،ح ـيــاتــي يــازجــي،
تقضي «بــاإلســراع فــي تطهير الحزب
ب ـهــدف الـتـخـلــص مـمــن ه ــم عـلــى صلة
بـتـنـظـيــم ف ـتــح ال ـلــه غــولــن اإلره ــاب ــي».
ّ
وتشير املذكرة إلــى ضــرورة أل تفسح
«عملية التطهير املجال للشائعات أو
االضطرابات داخل الحزب».
وفـ ــي م ـقــاب ـلــة م ــع وك ــال ــة «روي ـ ـتـ ــرز»،
جـ ـ ـ ّـدد وزيـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع الـ ـت ــرك ــي ،ف ـكــري
إي ـ ـشـ ــق ،ت ــأكـ ـي ــدات أنـ ـ ـق ـ ــرة ،أن إع ـ ــادة
هـيـكـلــة ال ـج ـيــش ت ـه ــدف إل ــى ال ـق ـضــاء
ع ـل ــى احـ ـتـ ـم ــال أي ـ ــة مـ ـح ــاول ــة ان ـق ــاب
أخ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـشـ ـيـ ـرًا ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ن ـف ـس ــه،
إل ــى أن تـلــك ال ـخ ـطــوات سـتـجــري بما
يتفق مــع هيكل وروح «حـلــف شمال
األطلسي» .وأوضح أن « 288عسكريًا
َ
بينهم تسعة جنراالت لم ُيلق القبض
عليهم بعد» ممن تتهمهم السلطات
بالتورط في محاولة االنقالب .وحول
)األناضول(

قــاعــدة انـجــرلـيــك ،لـفــت إي ـشــق ،إل ــى أن
«ال ـت ـح ــال ــف» ال ـ ــذي تـ ـق ــوده ال ــوالي ــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة مــا زال يستخدم
ال ـق ــاع ــدة ف ــي ال ـط ـل ـعــات ال ـجــويــة الـتــي
ت ـن ـف ــذه ــا طـ ــائـ ــراتـ ــه ضـ ــد أهـ ـ ـ ــداف فــي
س ــوري ــا والـ ـع ــراق ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
انـجــرلـيــك اسـتـخــدمــت مــن قـبــل بعض
االنقالبيني.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد آخـ ـ ــر ،ذكـ ـ ــرت صـحـيـفــة
«واشـنـطــن بــوســت» أن تــركـيــا أرسـلــت
إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة  85ط ـ ــردًا من
الــوثــائــق الـتــي تتعلق بــإثـبــات ضلوع
فتح الله غولن في املحاولة االنقالبية،
مــوضـحــة أن وزارة ال ـع ــدل األمـيــركـيــة
تجري تدقيقًا في الوثائق.
وب ــالـ ـت ــوازي ،اع ـت ـبــر وزيـ ــر الـخــارجـيــة
ال ـت ــرك ــي م ــول ــود ج ــاوي ــش أوغـ ـل ــو ،أن
تطبيع عالقات بالده مع روسيا عامل
مهم الستقرار بالده واملنطقة .وأضاف
ف ــي لـ ـق ــاء م ــع قـ ـن ــاة «ت ـ ــي ج ــي آر ت ــي»
التركية ،أن أبواب الحوار مفتوحة مع
الجانب الروسي «رغم اختالف اآلراء»،
مـضـيـفــا أن أن ـق ــرة خـطــت نـحــو تعزيز
العالقات الثنائية على كل املستويات
و«ت ـف ـع ـيــل آل ـي ــات م ـش ـتــركــة بـيـنـهـمــا».
ومن املقرر أن يلتقي الرئيسان التركي
والــروســي فــي مدينة ســان بطرسبرغ
ال ــروسـ ـي ــة ،الـ ـث ــاث ــاء امل ـق ـب ــل ،ف ــي أول
زيـ ـ ــارة خ ــارج ـي ــة ي ـق ــوم ب ـهــا أردوغـ ـ ــان
بـعــد مـحــاولــة االن ـق ــاب .وف ــي الـسـيــاق
نفسه ،أعلن مساعد الرئيس الروسي،
يـ ـ ـ ـ ــوري أوش ـ ـ ـ ــاك ـ ـ ـ ــوف ،أن ال ــرئـ ـيـ ـس ــن
التركي والــروســي سيبحثان «قضايا
استئناف صادرات الغذاء التركية إلى
روسيا» ،كذلك سيناقشان «استئناف
ال ـ ـ ـ ــرح ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاحـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
(ال ـشــارتــر) ...وإم ــدادات الـغــاز الروسي
عبر خط أنابيب (السيل التركي) لنقل
الغاز».
إل ــى ذلـ ــك ،أع ـلــن زع ـيــم «حـ ــزب الـشـعــب
الـجـمـهــوري» كـمــال كيليشدار أوغـلــو،
ت ـل ـب ـي ـتــه لـ ــدعـ ــوة ال ــرئـ ـي ــس أردوغ ـ ـ ـ ــان،
للمشاركة في التظاهرات املقررة غدًا،
تحت عنوان «الديمقراطية والشهداء»
في ميدان «يني كابي» ،في إسطنبول،
غد األحد.
بعد ٍ
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول ،رويترز)

علي جمعة ينجو من محاولة اغتيال
نجا مفتي مصر السابق ،علي جمعة ،من «محاولة
اغتيال بالرصاص» أثناء توجهه لــ»صــاة الجمعة»
في القاهرة ،وقد ّأدت إلى إصابة حارسه الشخصي
ّ
بجروح طفيفة ،فيما تبنت حركة تطلق على نفسها
اسم «حسم ـ سواعد مصر» الهجوم الــذي وضعته
ف ــي سـ ـي ــاق «ع ـم ـل ـي ــات ض ــد االح ـ ـتـ ــال ال ـع ـس ـكــري
وميليشياته التابعة (للرئيس) عبد الفتاح السيسي».
وأعلنت وزارة الداخلية ،فــي بـيــان ،أنــه «أثـنــاء خــروج
(املفتي السابق) من منزله الواقع في منطقة  6أكتوبر
ً
مترجال للتوجه إلى مسجد فاضل القريب من محل
إقامته إللـقــاء خطبة صــاة الجمعة ،قــام مجهولون
كانوا يختبئون بإحدى الحدائق الواقعة ضمن خط
سيره بــإطــاق الـنــار تجاهه ،إال أن الـقــوة املــرافـقــة له
واملكلفة بتأمينه بادلتهم إطالق النيران مما دفعهم
للفرار».
وشغل جمعة منصب مفتي الجمهورية في مصر
ب ــن ع ــام ــي  2003و ،2013واش ـت ـهــر بــال ـعــديــد من
الفتاوى الدينية واآلراء املثيرة للجدل ،وكان قد دعم
فــي صيف  2013عــزل محمد مــرســي مــن منصب
الرئاسة إثر «االنتفاضة الشعبية».
وعقب وقوع الحادثة ،قال جمعة ،في اتصال مع القناة
االولى للتلفزيون املصري« ،احتميت بسور املسجد

ثم دخلت اليه» مع بدء إطالق النار .وأضاف «لم َأر أين
كانوا يختبئون» ،مشيرًا إلــى «اشـتــراك كل من كان
معه سالح في ّ
رد هؤالء حتى ّ
فروا منهزمني» .وفي
حــديــث آخــر مــع فضائية «ســي بــي ســي» املصرية،
قــال ّإن «محاولة اغتيالي (تــأتــي) بسبب مهاجمتي
لإلخوان وجماعات التطرف» ،مضيفًا ّأن «اإلخــوان
حاولوا اغتيالي منذ سنتني ،وسأبدأ بنشر كتب تبقى
عبر العصور ،تكشف وتفضح جماعة اإلخوان».
وفـيـمــا تبقى هــويــة جـمــاعــة «ح ـســم» غـيــر مـعــروفــة،
رفض القيادي في «اإلخــوان» ،أحمد رامي ،وهو أحد
املتحدثني السابقني باسم «حــزب الحرية والعدالة»،
اتهام جمعة لجماعته ،واصفًا تصريحاته بـ»الهراء
والتضليل والـتــوظـيــف الـسـيــاســي» .وق ــال رام ــي إنه
«لـيــس مــن الــديــن وال الـقــانــون اتـهــام الـنــاس بالباطل،
فالدين يضع قاعدة ّ
البينة على من ّادعــى ،والقانون
يقول إن املتهم بريء حتى تثبت إدانته» .وأضاف أن
«إشاعة االتهام على جموع تمثل ماليني (في إشارة
إلــى اإلخ ــوان) في حادثة مـحــددة ،نــوع من التضليل
والتوظيف السياسي ...إال أن الرجل ربما يــرى فى
عقله الباطن أن ما كان (محاولة االغتيال) سببه ظلم
وقع باإلخوان يستحق عليه أن يقتلوه».
(األخبار ،أ ف ب ،األناضول)
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استعمار أوروبي جديد في أفريقيا
تقرير

حددت المفوضية
األوروبية بداية شهر تشرين
األول المقبل موعدًا أخيرًا
لدول أفريقية للتوقيع
النهائي التفاق «الشراكة
االقتصادية» ،ما يثير استياءً
داخل هذه الدول ،وضمن
مجموعات في البرلمان
األوروبي ،بسبب ما يحمله
االتفاق من آثار «كارثية»
على االقتصادات األفريقية
لور الخوري
تحاول املفوضية األوروبية اإلسراع
فـ ـ ــي إدخـ ـ ـ ـ ـ ــال ات ـ ـف ـ ــاق ـ ــات «الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة
االقتصادية» مع أفريقيا قيد العمل
ف ـ ــي ب ـ ــداي ـ ــة تـ ـش ــري ــن األول امل ـق ـب ــل،
ال ـت ــي ك ــان ق ــد وص ـف ـهــا االق ـت ـصــادي
الفرنسي ،جــاك بــرتــولــو ،عــام ،2014
بــأنـهــا «قـبـلــة امل ــوت مــن أوروب ـ ــا إلــى
ّ
أفــريـقـيــا» ،إذ إن آثــارهــا مــدمــرة على
االقتصادات األفريقية.
وب ـ ـ ـعـ ـ ــد نـ ـ ـح ـ ــو عـ ـ ـش ـ ــر سـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوات م ــن
«املـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ــارك» ،ن ـ ـج ـ ـحـ ــت املـ ـف ــوضـ ـي ــة
األوروبية ،في صيف عام  ،2014كما
ي ـش ــرح ب ــرت ــول ــو ،ب ــإق ـن ــاع دول غــرب
أفــري ـق ـيــا ب ـتــوق ـيــع اتـ ـف ــاق «ال ـش ــراك ــة
االق ـت ـص ــادي ــة» (نـيـجـيــريــا وغــامـبـيــا
ل ــم تــوق ـعــا ن ـهــائ ـيــا ب ـع ــد) .وت ــا ذلــك
التوقيع مع دول جنوب القارة ،ومن
ثــم تصديق الـكــامـيــرون منفردة بني
دول الــوســط على االت ـفــاق .وتمكنت
املفوضية أيـضــا مــن توقيع االتـفــاق
م ــع خ ـمــس م ــن دول شـ ــرق أفــريـقـيــا
«بعد ضغوط سياسية فائقة».
ب ــرغ ــم ذل ـ ـ ــك ،ال ت ـ ـ ــزال ب ـع ــض ال ـ ــدول
تـكــافــح ل ـعــدم ال ـتــوق ـيــع ،فـيـمــا تعمل
ّ
مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات م ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى ح ـ ــث
حـكــومــاتـهــا لــرفــض االت ـف ــاق بالنظر
إلــى اآلث ــار سلبية على االقتصادات
الــوطـنـيــة .وفـيـمــا ت ـصـ ّـر م ـصــادر في
املفوضية األوروبية (في حديث إلى
صحيفة «م ـيــديــابــارت» الـفــرنـسـيــة)
ع ـلــى أن الـ ـه ــدف م ــن االتـ ـف ــاق ــات هو
ّ
«دع ــم الصناعات فــي أفــريـقـيــا» ،فــإن
عـ ــددًا م ــن ال ــدراس ــات تـظـهــر أن آث ــار
تـحــريــر الـ ــدول األفــري ـق ـيــة ألســواقـهــا

أم ـ ــام أوروب ـ ـ ــا س ـت ـكــون سـلـبـيــة ج ـدًا
عليهم.
ح ــالـ ـي ــا ،وفـ ـ ــي مـ ـح ــاول ــة مـ ـن ــه ل ــدف ــع
ال ـ ــدول ال ــراف ـض ــة لـتــوقـيــع «ال ـشــراكــة
االقتصادية» ،قرر االتحاد األوروبي
تكرار ما حاول القيام به في تشرين
األول  ،2014أي ال ـت ـح ــذي ــر بــإن ـهــاء
ال ـع ـمــل بــال ـن ـظــام ال ـت ـج ــاري املـعـمــول
ب ــه م ـنــذ عـ ــام  ،2008وذل ـ ــك ب ـ ــدءًا من
ت ـشــريــن األول امل ـق ـبــل ،ف ــي م ــا يمكن
وصفه بأنه «موعد نهائي» لتوقيع
االت ـ ـفـ ــاقـ ــات .وب ــإنـ ـه ــاء ال ـع ـم ــل بــذلــك
النظام الـتـجــاري ،ستتمكن ،حصرًا،
الــدول املوقعة من الدخول الحر إلى
السوق األوروبي .وفيما يبقى ّ
تطور
آليات العالقة التجارية الجديدة مع
أوروبا مرهونًا بتصديق البرملانات،
يـ ـق ــول مـ ـص ــدر فـ ــي املـ ـف ــوضـ ـي ــة إل ــى
«م ـيــديــابــارت» إن «شــركــاء نــا أح ــرار
بـتـصــديــق االتـ ـف ــاق الـ ــذي ت ـفــاوضــوا
عـلـيــه ...وإن ال ــدول الـتــي تختار عدم
ت ـصــدي ـقــه تـسـتـطـيــع االع ـت ـم ــاد على
أنـ ـظـ ـم ــة ت ـف ـض ـي ـل ـي ــة أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــا دام
مستوى التنمية فيها يفي بمعايير
هذه األنظمة».
ولـ ـجـ ـع ــل الـ ـ ـق ـ ــرار ش ــرعـ ـي ــا ،سـتـعـمــل
امل ـف ــوض ـي ــة ع ـل ــى إمـ ـ ـ ــراره ت ـح ــت بـنــد
«األف ـ ـع ـ ــال امل ـ ـخ ـ ـتـ ــارة» أو «األف ـ ـعـ ــال
ال ـ ـب ـ ــدي ـ ـل ـ ــة» ،وه ـ ـ ـ ــو إج ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ي ـس ـم ــح
للمفوضية باعتماد القرار ،متجنبة
التصويت في البرملان األوروبــي .إال
أن هذه الطريقة في إمرار القرار «غير
مقبولة ديموقراطيًا» ،وفق توصيف
الـ ـن ــائ ــب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي فـ ــي الـ ـب ــرمل ــان
األوروب ـ ــي ،إيـمــانــويــل مــوريــل .وهــذا
يــوحــي بــأن املفوضية «تــريــد إجبار
الــدول األفريقية على التوقيع ،حتى
قبل أن يحصل أي نقاش ديموقراطي
داخ ـ ــل هـ ــذه ال ـ ــدول حـ ــول االتـ ـفـ ــاق»،
وفــق بيان صــادر عن تسع منظمات
فرنسية ،من ضمنها «الكونفدرالية
العامة للعمل».
ورغــم محاولة املفوضية «تبسيط»
األم ــور ،فــإن «اإلن ــذار» الحالي يضع
املـنـظـمــات األفــريـ ّقـيــة اإلقليمية «فــي
ورطــة كبيرة» ،ألنها ستكون عمليًا
أم ـ ــام ث ــاث ــة خ ـ ـيـ ــارات :إمـ ــا الـتــوقـيــع
الجماعي ،وإما فتح الحدود بني دول
اإلقـلـيــم لتسهيل األم ــور على الــدول
غير املوقعة ،وإمــا التوقيع بصورة
منفردة ،ما سيضطر الــدول األخرى
إل ــى الـعـثــور عـلــى إج ـ ــراءات لحماية
أسواقها.
هـ ــذا ال ــوض ــع امل ــرب ــك أث ـ ــار اع ـت ــراض

ّ
تعد الشركات المتعددة الجنسيات من بين أكثر المستفيدين (أ ف ب)

ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــواب ف ـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان
األوروب ــي .ورأت النائبة االشتراكية
البلجيكية ،م ــاري أري ـنــا ،فــي مـقــال،
أن «ات ـفــاق ـيــة ال ـش ــراك ــة االق ـت ـصــاديــة
ت ـس ـع ــى إل ـ ـ ــى وض ـ ـ ــع حـ ـ ـ ـ ّـد ،ن ـه ــائ ـي ــا،
لألفضليات التجارية األحادية التي
يمنحها االت ـحــاد األوروب ـ ــي لبلدان
امل ـج ـم ــوع ــة امل ــوقـ ـع ــة الت ـ ـفـ ــاق لــومــي
ع ــام  .1975وي ــدع ــي ال ـب ـعــض ال ـيــوم
أن تلك األفضليات هــي تـنــازل قدمه
االتحاد األوروبــي للدول األفريقية...
ـون واضـحــن :هذه
لكن علينا أن نـكـ ّ
األف ـض ـل ـيــات ل ــم تــوقـعـهــا أوروب ـ ــا إال
لهدف واحد ،هو الحفاظ على عالقة
حصرية مــع مستعمراتها السابقة
ولتأمني وارداتـهــا من املــواد األولية
بتعرفة جمركية تفضيلية».
وي ـت ـفــق هـ ــذا الـ ـ ــرأي م ــع تـحـلـيــل الال
ه ـ ــاك ـ ــوم ـ ــا دادس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،امل ـت ـخ ـص ـص ــة

بالتجارة العاملية ،التي تتحدث عن
«م ـن ـطــق اس ـت ـع ـم ــاري ج ــدي ــد يـتــركــز
عـلــى االس ـت ـفــادة مــن وض ــع االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ـم ـه ـي ـم ــن فـ ـ ــي امل ـ ـجـ ــال

تستفيد أوروبا من موقعها
المهيمن لفرض منطق
استعماري جديد
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وي ــدف ــع
ال ــدول األفــريـقـيــة إل ــى ات ـخــاذ ق ــرارات
تضمن سوقًا للشركات األوروبية».
ف ـ ــي دول ـ ـ ـ ــة مـ ـث ــل ال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال ،ي ـع ـمــل
املجتمع املــدنــي ،بـخــاف الحكومة،
عـلــى مـقــاومــة االت ـفــاق عـبــر تأسيس
ت ـ ـحـ ــالـ ــف بـ ـ ــن مـ ـنـ ـظـ ـم ــات م ـخ ـت ـل ـفــة
ت ـح ــت اس ـ ــم «ال الت ـف ــاق ـي ــة ال ـش ــراك ــة

االقتصادية» .ويعمل هــذا التحالف
م ـنــذ ش ـهــريــن ع ـلــى إ ّط ـ ــاق عــريـضــة
مناهضة لالتفاق ،وقعها حتى اآلن
 84اقـ ـتـ ـص ــادي ــا ،وعـ ـ ــدد م ــن الـ ـن ــواب
ّ
والجامعيني .ولعل أكثر ما يقلق هذا
االئ ـت ــاف املــدنــي واق ــع أن «الـشــراكــة
االقتصادية» سيكون لها أثر كارثي
عـلــى الـقـطــاع ال ــزراع ــي ،خــاصــة أنها
«س ـت ـل ـغــي ع ـم ــل املـ ــزارعـ ــن ال ـص ـغــار
وستزيد من االعتماد الغذائي على
دول أخ ــرى» ،وفــق االقتصادي دمبا
موسى دمبيلي.
ويـقــول االقـتـ ّصــادي ،ندونغو سيال،
ّ
وهــو مــن موقعي العريضة ،إن «من
الغريب أن نــرى قادتنا يقاتلون من
أجـ ــل ق ـط ــاع ــات ُي ـع ـت ـبــر رأس مــالـهــا
محتجزًا لــدى الـغــربــاء» .وينبع ذلك
الـقـلــق خـصــوصــا مــن ك ــون أن معظم
ال ـص ــادرات األفــريـقـيــة الـتــي يشملها
اتـفــاق الـشــراكــة ،مثل الكاكاو الشاي
والقهوة ،تزرعها جماعات أوروبية
في أفريقيا .وفي الواقع فإن الشركات
امل ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـيــات ت ـع ـ ّـد م ــن بني
أكثر املهتمني بتوقيع اتفاق الشراكة
لـتـسـتـمــر بـضــائـعـهــم ب ــال ــدخ ــول إلــى
الـســوق األوروبـ ــي مــن دون ضــرائــب.
ويفسر تقرير «ميديابارت» أن تلك
الشركات لم تقف «ساكنة» ،بل تحت
ً
ضغوطها قامت كينيا مثال بقبول
ات ـف ــاق ال ـش ــراك ــة ع ــام  ،2014وتـحــت
ض ـغ ــط م ـن ـت ـجــن ف ــرن ـس ـي ــن ل ـل ـمــوز
قبلت الكاميرون.
ي ـق ـت ــرح ب ـع ــض االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ،مـثــل
ً
الفرنسي جاك برتولو ،حلوال لتجنب
ال ـن ـتــائــج ال ـكــارث ـيــة ال ـتــي ل ــن ت ـطــاول
أفــريـقـيــا ف ـقــط ،بــل تـصــل تــداعـيــاتـهــا
إلى أوروبا ،إذ ستصبح مهددة على
املــديــن املـتــوســط والـطــويــل بارتفاع
ن ـســب ال ـه ـجــرة إل ـي ـهــا بـسـبــب تــزايــد
الفقر في أفريقيا .فيما يــرى النائب
ف ــي ال ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ،إي ـمــانــويــل
م ــوري ــل ،أن م ــا ت ـق ــوم ب ــه املـفــوضـيــة
«ل ـيــس ب ـهــدف تــدمـيــر أفــري ـق ـيــا» ،بل
نــابــع مــن «عـمــى إيــديــولــوجــي» ،ذلــك
ألن ـه ــا «ت ـع ـت ـبــر الـ ـتـ ـب ــادل ال ـح ــر أمـ ـرًا
ج ـ ـي ـ ـدًا» .وي ــأم ــل م ــوري ــل أن تـتـمـكــن
م ـج ـمــوع ـتــه ال ـن ـي ــاب ـي ــة االش ـت ــراك ـي ــة
الديموقراطية مــن القيام بــإجــراءات
لــاع ـتــراض عـلــى وســائــل املفوضية
األوروب ـي ــة ،لتتمكن فــي النهاية من
إلـقــاء الـضــوء على اتـفــاقــات الشراكة
ّ
ومحتواها ،علمًا بأن آلية االعتراض
سـتـطــرح ف ــي دورة ان ـع ـقــاد املجلس
األوروبي في شهر أيلول املقبل.

االنتخابات األميركية

ّ
ساندرز يكرر دعم كلينتون ...لالنتصار على «عار ترامب»
ّ
جدد املرشح السابق للفوز بترشيح
ال ـحــزب الــدي ـمــوقــراطــي لــانـتـخــابــات
الـ ـ ــرئـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،بـ ــرنـ ــي
س ــان ــدرز ،أم ــس ،دع ــوة أن ـص ــاره إلــى
التصويت ملصلحة مرشحة الحزب
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي هـ ـي ــاري كـلـيـنـتــون.
وكتب في مقالة نشرت في صحيفة
«لـ ــوس أن ـج ـلــس تــاي ـمــز» األم ـيــرك ـيــة:
«أنـ ــا أدعـ ــم ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون ،وكــل
الــذيــن صـ ّـوتــوا لــي عليهم أن يقوموا
باملثل».
وأض ــاف «أف ـهــم أن يـكــون الكثير من
أن ـ ـصـ ــاري ق ــد أص ـي ـب ــوا ب ـخ ـي ـبــة أم ــل
للنتيجة النهائية لعملية التسمية،
لكن تثبيط العزيمة والبقاء مكتوفي
ّ
املضي
األيدي لن يحال شيئًا .املهم هو
قــدمــا ومــواصـلــة املـعــركــة واالنـتـصــار
على دونالد تــرامــب» ،مرشح الحزب
الجمهوري .ويتردد الكثير من أنصار
س ــان ــدرز ف ــي الـت ـصــويــت لـكـلـيـنـتــون.
وما ّ
أجج غضبهم هو ما كشفه موقع

«وي ـك ـي ـل ـي ـك ــس» عـ ــن ت ـ ـبـ ــادل رس ــائ ــل
إلـكـتــرونـيــة بــن قـيــاديــن فــي الـحــزب
الديموقراطي لــدعــم كلينتون ومنع
ســانــدرز مــن الـحـصــول على ترشيح
الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي .وأض ـ ـ ــاف
ساندرز في مقالته «إن وصول ترامب
سيشكل كارثة وعارًا على بالدنا .إن
حملته ال تستند إلــى أي شــيء مهم
م ـث ــل ت ـح ـس ــن االقـ ـتـ ـص ــاد وت ـط ــوي ــر
أن ـظ ـم ـت ـن ــا ال ـت ـع ـل ـي ـم ـي ــة وال ـص ـح ـي ــة
والبيئية ،بل على بث الفرقة» .وقال
س ــان ــدرز إن فــريــق حملته مــع فريق
حملة كلينتون «وضعا أحد البرامج
األك ـثــر تقدمية فــي تــاريــخ السياسة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» ،م ـض ـي ـفــا أن «ال ـ ـثـ ــورة
ل ـت ـغ ـي ـيــر أم ـي ــرك ــا الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت خ ــال
االنـتـخــابــات التمهيدية ستتواصل
خـ ـ ـ ــال س ـ ـعـ ــي ه ـ ـ ـيـ ـ ــاري ك ـل ـي ـن ـت ــون
للوصول إلى البيت األبيض».
فــي سـيــاق آخ ــر ،اتـهــم أم ــس مـســؤول
سـ ــابـ ــق ف ـ ــي وك ـ ــال ـ ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات

املـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــة األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــركـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة املـ ـ ــرشـ ـ ــح
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب بــأنــه
«عـمـيــل روس ــي م ــن دون أن ي ــدري»،
وذلــك بعد أن تلقى انتقادات قاسية
بسبب هجماته على وال ـ َـدي جندي
أميركي من أصل باكستاني قتل في
الـعــراق .وكتب املدير السابق لـ«سي

ساندرز:
وضعنا مع
كلينتون
برنامجًا
تقدميًا
(ا ف ب)

آي إيـ ــه» ،مــايـكــل جــي م ــوري ــل ،مقالة
في صحيفة «نيويورك تايمز» أمس،
ه ــاج ــم ف ـي ـهــا ت ــرام ــب بـ ـش ــدة ،مـعـلـنــا
ع ــزم ــه ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت لـلـمــرشـحــة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ه ـي ــاري كـلـيـنـتــون،
ل ـي ـخــرج ب ــذل ــك ع ــن تـحـفـظــه املـعـهــود
ك ــرج ــل اس ـت ـخ ـب ــارات س ــاب ــق .وكـتــب

موريل أن «السيدة كلينتون مؤهلة
ت ـم ــام ــا ل ـت ـص ـبــح الـ ـق ــائ ــدة الـ ـع ــام ــة»،
فــي حــن رأى أن تــرامــب «ل ـيــس غير
مؤهل فحسب لهذا املنصب ،بــل إنه
ي ـم ـكــن أن ي ـش ـكــل خ ـط ـرًا ع ـلــى أمـنـنــا
الـ ـق ــوم ــي» .ووصـ ـ ــف م ــوري ــل ت ــرام ــب
بــأنــه يـعـشــق تمجيد نـفـســه ويتميز
بـحـســاسـيــة م ـفــرطــة وازدراء بــدولــة
ال ـقــانــون .وذك ــر رج ــل االسـتـخـبــارات
األميركي السابق أن ترامب سبق أن
أبدى إعجابه بصفات «الزعامة» لدى
الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن.
وأض ــاف مــوريــل ،الــذي عمل  33سنة
ف ــي وك ــال ــة االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات املــركــزيــة
األميركية ،وكان مساعد مديرها قبل
أن يصبح مديرها بالوكالة ،أنه «في
نستطيع أن نقول
عالم االستخبارات
ّ
إن فالديمير بــوتــن قــد جــنــد ترامب
كعميل لروسيا االتحادية من دون أن
يدري األخير».
(األخبار ،أ ف ب)
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تل أبيب :االتفاق مع إيران يشبه االتفاق مع ألمانيا النازية
ّ
ردت وزارة األمــن اإلسرائيلية ببيان
ش ــدي ــد ال ـل ـه ـجــة ع ـل ــى كـ ــام الــرئ ـيــس
األمـيــركــي ب ــاراك أوبــامــا ال ــذي أكــد أن
«الجيش واالستخبارات اإلسرائيلية
يعترفان بأنه لم يعد لدى إيران القدرة
ع ـل ــى إنـ ـت ــاج أس ـل ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة» ،بـعــد
تنفيذ االت ـف ــاق ال ـن ــووي بينها وبــن
«الــدول العظمى» .وأوضــح البيان أن
«املؤسسة األمنية اإلسرائيلية تعتقد
أن لــات ـفــاقــات ق ـي ـمــة ،ول ـكــن ف ـقــط إذا
كانت ترتكز على واقع قائم ،وال يعود
لها قيمة إذا ما كانت الوقائع عكس
ما استند إليه االتفاق».
وق ــارن بـيــان وزارة األم ــن االت ـفــاق مع
ط ـه ــران بــات ـفــاق مـيــونـيــخ م ــع أملــانـيــا
الـ ـ ـن ـ ــازي ـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي «لـ ـ ــم ي ـم ـن ــع ن ـش ــوب
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،وال حــدوث
الهولوكوست» ،مشيرًا إلى أن السبب
وراء ذل ـ ــك ،كـ ــان أن «ال ـف ــرض ـي ــة الـتــي
استند إليها أنه يمكن أملانيا النازية
أن ت ـك ــون شــري ـكــة ف ــي أي اتـ ـف ــاق مــا،
وهــي فرضية كانت خاطئة .وبسبب
أن قادة العالم آنــذاك تجاهلوا األمور
الـ ــواض ـ ـحـ ــة عـ ــن ه ـت ـل ــر ب ـق ـي ــة الـ ـق ــادة
النازيني» .وأضاف البيان اإلسرائيلي
ّ
أن «هــذه األم ــور صحيحة أيضًا إزاء

ّ
أن
إيران» ،وأرجع بيان وزارة األمن إلى ً
الجمهورية اإلسالمية «تعلن صراحة
أن هدفها إزالة إسرائيل من الوجود،
وتـقــريــر وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
هذه السنة ،أكد أن إيران تحتل املرتبة
األول ــى فــي رعــايــة اإلرهـ ــاب الـعــاملــي».
وع ـل ــى هـ ــذه ال ـخ ـل ـف ـيــة ،ت ــاب ــع ال ـب ـيــان
ً
ق ــائ ــا إن «امل ـن ـظ ــوم ــة األمـ ـنـ ـي ــة ،كـمــا

ُ
و ِصف البيان بأنه شديد
اللهجة وخارج سياق
اللياقة الدبلوماسية
كــل شـعــب إس ــرائ ـيــل ،وال ـك ـث ـيــرون في
الـعــالــم ،يــدركـ ِّـون أن اتـفــاقــات مــن هــذا
الـنــوع الــذي ُوق ــع بــن ال ــدول العظمى
وإي ــران ،ليست فقط غير مجدية ،بل
ّ
مضرة أيضًا بالكفاح الــذي ال هــوادة
فيه ،والذي ينبغي اعتماده ضد دولة
إرهابية مثل إيران».

وف ـ ــي أع ـ ـقـ ــاب صـ ـ ــدور الـ ـبـ ـي ــان ،الـ ــذي
ُو ّصف في إسرائيل أنه شديد اللهجة
وخارج سياق «اللياقة الدبلوماسية»
بــن الحلفاء ،صــدر عــن مكتب رئيس
الـ ـحـ ـك ــوم ــة االس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ب ـن ـيــامــن
ن ـت ـن ـي ــاه ــو ،بـ ـي ــان تــوض ـي ـحــي ح ــاول
التخفيف من الوطأة منعًا للتداعيات
السلبية ،مع التشديد على «الثوابت
االســرائـيـلـيــة» حـيــال االتـفــاق الـنــووي
مــع إيـ ــران .وبـحـســب مكتب نتنياهو
فإن «موقف إسرائيل بشأن االتفاق مع
ّ
إيران ما زال على حاله ،إال أن نتنياهو
يعتقد بقوة أن إسرائيل ليس لديها
أفضل حليف من الــواليــات املتحدة».
وأضــاف «االن من املهم الولئك الذين
رف ـض ــوا أو أيـ ــدوا (االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي)
أن يـتـعــاونــوا لتحقيق ثــاثــة أه ــداف:
الـ ـت ــأك ــد مـ ــن إيـ ـ ـ ــران ال ت ـن ـت ـهــك ب ـنــود
االتفاق؛ ومواحهة العدوان اإلقليمي
إلي ـ ـ ـ ـ ــران وتـ ـفـ ـكـ ـي ــك شـ ـبـ ـك ــة االرهـ ـ ـ ـ ــاب
العاملية التابعة لها» .وبحسب البيان
«يتوقع رئيس الوزراء أن تتحول هذه
االه ــداف إلــى سياسات مشتركة وأن
يستمر تعزيز التحالف بني إسرائيل
والواليات املتحدة مع الرئيس أوباما
ومع اإلدارة األميركية املقبلة».

ّ
اإلسـ َّـرائـيـلــي فــي هــذه
وذك ــر بــاملــوقــف
ّ
املسألة بالقول «إنه ُبثت قصص رعب
بــأن إي ــران ستحصل على  150مليار
دوالر لتمويل اإلرهاب ،وهذا األمر لم
يحدث ،والــدولــة التي عارضت بشدة
ّ
االتـفــاق ت ـ ّـدرك أن االتـفــاق غـ َّـيــر قواعد
اللعبة ،وأنه لم يعد لدى إيران القدرة
على إنتاج أسلحة نووية».
(األخبار)

وكـ ــان ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ق ــد تـطــرق
خـ ـ ـ ــال م ــؤتـ ـم ــر صـ ـحـ ـف ــي ع ـ ـقـ ــده فــي
ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ،إل ـ ــى االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـتــي
ُو ِّجـ َـهــت َّإلــى االت ـفُــاق ال ـنــووي بالقول
ِّ
إن ـ ــه ُي ـن ــف ــذ ك ـم ــا خ ــط ــط ل ـ ــه .وأض ـ ــاف
أن إســرائ ـيــل نـفـسـهــا تـ ــدرك أن إي ــران
ال ـت ــزم ــت ب ـت ـع ـهــدات ـهــا ال ـت ــي قــدمـتـهــا
ّ
فــي االت ـفــاق .ورأى أيـضــا أن «االتـفــاق
يعمل ،وفــق كــل املـفــاهـيــم ،كما قلنا».
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أفقيا

 -1من الطيور – عائلة رئيس جمهورية لبناني –  -2للنداء – عاصمة أفريقية – -3
ممثلة لبنانية من مسلسالتها « عشق النساء « –  -4عيب – خبث ومكر – قصد املسجد
للصالة –  -5ما فوق الفخذ – ثرى – أداة إستثناء –  -6سارقة – من الطيور –  -7عائلة
ملحن لبناني راحل أعطى األغنية اللبنانية نكهة خاصة من أغانيه « طلعلي البكي «
– من الطيور الليلية –  -8من أسماء البحر – من الحيوانات الضخمة –  -9جثة محنطة
عند قدماء املصريني –  -10إعالمي وطبيب لبناني بدأ عمله منتصف الثمانينات من
القرن املاضي عبر شاشات التلفزة بتقديم برامج جريئة تحاكي الواقع

عموديًا
 -1من أهم الواليات األوسترالية وهي أقــدم واليــة واألكثر إكتظاظًا بالسكان – -2
عائلة فيلسوف وكاتب فرنسي راحــل من اعماله « نقد العقد الجدلي « – ضمير
منفصل –  -3من الحيوانات – إسم موصول –  -4من عناصر الطبيعة – من فصول
السنة –  -5عملة عربية – بركة وسعة العيش –  -6رجل وعالم دين يهودي أو من
معد يصيب في الوقت نفسه عددًا كبيرًا من
أحبار اليهود – دخول البيت –  -7مرض ٍ
سكان البلد – من الطيور – نوتة موسيقية –  -8أوطان وبلدان – الجميل والحسن
الوجه –  -9جزيرة إيطالية في البحر األبيض املتوسط نفي إليها نابليون بونابرت
–  -10شاعر جاهلي إشتهر بشجاعته وسخائه وكرمه له ديوان

حل الشبكة 2357

شروط اللعبة

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

 -1كارل – بني –  -2اوغاريت – وع –  -3زنوبيا – نمس –  -4آية – زفاف –  -5بس – مفرد – سب
–  -6لكم – يا – من –  -7اوسيك – عجيج –  -8ام – أنم –  -9كاليفورنيا –  -10الكلف – حس

عموديًا

 -1كازابالنكا –  -2اونيسكو – ال –  -3رغوة – مسالك –  -4الب – يميل –  -5ريزفيك – ف ف
–  -6بيافرا – هو –  -7اد – رح –  -8نف – ُمجانس –  -9نوم – سنيني –  -10يعسوب – جمان

إعداد
نعوم
مسعود

مخرج فيديو كليب لبناني ملع إسمه في عالم الفن بأعماله الناجحة
خــاصــة مــع الفنانتني نـجــوى كــرم ونانسي عـجــرم .استعان بــه املخرج
األميركي مايكل باي في فيلم «املتحولون»
 = 4+3+2+1+6+5خــاف الـحــزيــن ■  = 8+7+10+9عاصمة أوروب ـيــة ■
 = 7+11مدينة إيرانية

حل الشبكة الماضية :شارلوك هولمز

أفـ ــاد دب ـلــومــاس ـيــون ،أمـ ــس ،بـ ـ ّ
ـأن رئـيــس
الـ ـ ـ ــوزراء ال ـبــرت ـغــالــي األسـ ـب ــق ،أنـطــونـيــو
غــوتـيــريــس ،ال ي ــزال فــي طليعة الـسـبــاق،
ليصبح األمني العام املقبل لألمم املتحدة.
وإثـ ــر دورة تـصــويــت ثــانـيــة ف ــي مجلس
األمن الدولي ،حظي غوتيريس بـ"تشجيع"
 11من الدول الـ  15األعضاء ،فيما عارض
عضوان ترشيحه وأحجم عضوان آخران
عــن "اإلدالء ب ــرأي" .وك ــان غوتيريس قد
حظي في الدورة األولى بـ 12تشجيعًا ولم
تعارضه أي دولة عضو.
ويـتـقــدم غــوتـيــريــس عـلــى الـصــربــي فــوك
يــري ـم ـي ـتــش ،الــرئ ـيــس ال ـســابــق للجمعية
العامة لألمم املتحدة الذي نال تأييد ثمانية
أعـضــاء واع ـتــراض أربـعــة وامـتـنــاع ثالثة،
وعلى سوزانا مالكورا وزيــرة الخارجية
األرجـنـتـيـنـيــة (أي ــده ــا ثـمــانـيــة واع ـتــرض
عـلـيـهــا سـتــة وام ـت ـنــع عـضــو واح ـ ــد) .أمــا
رئيس سلوفينيا األسـبــق ،دانيلو تــورك،
ال ــذي نــافــس غــوتـيــريــس بـعــد الـتـصــويــت
األول فــي  21تـمــوز/يــولـيــو ،فـحــل رابـعــا،
فيما حلت مديرة اليونيسكو البلغارية،
إيرينا بوكوفا ،خامسة ،تالها املقدوني
سرجان كريم ،ورئيسة الــوزراء السابقة
في نيوزيلندا ،هيلني كالرك ،وكريستيانا
فيغويريس من كوستاريكا.
وحــل فــي آخــر القائمة املــولــدافـيــة ناتاليا
غيرمان ،والسلوفاكي ميروسالف الياك،
وإيغور لوكسيتش من مونتينيغرو.
وخ ــال ال ــدورة الـثــانـيــة ،سـجــل مــزيــد من
األصــوات املعترضة لدى أعضاء مجلس
األمــن لعدم فسح املـجــال أمــام املرشحني
أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـ ـحـ ـظـ ــوظ الـ ـضـ ـئـ ـيـ ـل ــة .ورأى
دبـلــومــاسـيــون أن بعضهم قــد ينسحب
على غــرار وزيــرة الخارجية السابقة في
كرواتيا فيسنا بوسيتش التي انسحبت
الـخـمـيــس .لـكــن تـبــدل الـنـتــائــج ُيـسـهــم في
تعقيد املعطيات ،وقد يؤخر اتخاذ القرار.
وتــوقــع دبـلــومــاسـيــون أن تستمر عملية
االختيار حتى تشرين األول.
(أ ف ب)
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بريطانيا
المؤشرات
االقتصادية
المثيرة للقلق
ليست وحدها
نتائج {البريكست».
األسبوع الماضي
شهد تحركات
غير معتادة في
الشوارع ،وجميعها
تدفع باتجاه تأزم
إضافي ال مخرج
منه ربما إال بانتخابات
عامة مبكرة

تيريزا ماي ...مواجهة أزمات بال حلول
لندن ــ سعيد محمد
تـيــريــزا م ــاي ،ليست محظوظة أب ـدًا.
ف ـه ــي ت ــول ــت رئ ــاس ــة وزراء املـمـلـكــة
املـتـحــدة فــي مــا يـبــدو أنــه أس ــوأ وقت
في تاريخ البالد منذ "أزمة السويس
 ."١٩٥٦التوقيت نفسه ليس املشكلة
بالطبع ،إذ كثيرًا مــا تـكــون األزم ــات
فــرصــا ل ـل ـقــادة األق ــوي ــاء لـعـمــل شــيء
يــدخـلـهــم ال ـتــاريــخ .لـكــن املـشـكـلــة هي
أن م ــاي تسلمت املـنـصــب التنفيذي
األرف ـ ـ ــع ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،وهـ ــي ال تـتـمـتــع
بـشــرعـيــة ان ـت ـخــاب مـبــاشــر تمنحها

{اضطرابات »2011
قد تعود
رأى تيم نيوبيرن ،وهو أستاذ في علم الجرائم أجرى
أبـحــاثــا ح ــول أعـمــال الـشـغــب الـتــي وقـعــت فــي اململكة
املتحدة منذ خمسة أعوام ،أن العديد من العوامل التي
أسهمت في وقــوع تلك األعـمــال ال تــزال مــوجــودة ،بل
ازدادت سوءًا.
وقال نيوبيرن ،عشية الذكرى السنوية الندالع أعمال
الشغب التي بدأت في لندن قبل أن تتوسع لتشمل كل
أنحاء البالد ،إن "الظروف الكامنة وراء تلك االضطرابات
ال تزال قائمة" ،مشيرًا إلى أن "مثيري الشغب هم من
املجتمعات األكثر فقرًا ،ويشعرون بأنهم يتعرضون
ملضايقات مستمرة مــن قبل الشرطة ،وأن فرصهم
في الحياة محدودة وضئيلة ،والخدمات من حولهم
غـيــر م ـتــوافــرة ،وذل ــك نتيجة خ ـي ــارات سـيــاسـيــة قــام
بها األغنياء عن قصد ودون أن تجري محاسبتهم
ومالحقتهم".
وأضـ ــاف ،وف ــق تـقــريــر نـشــرتــه أم ــس "ذي غ ــاردي ــان":
"ال يوجد أي دليل على أن األمور قد تحسنت لهؤالء
الناس ...ال نتوقع أن نشهد املزيد من أعمال الشغب،
ولـكــن مــن املحتمل أن يـحــدث ذل ــك" .ووف ــق نيوبيرن،
ّ
فإن السبب املباشر لعدم تحسن األمــور هو الطريقة
الخاطئة التي استجاب بها السياسيون في عام 2011
ُ
"لــاضـطــرابــات املدنية التي تـ َـعـ ّـد األكـثــر خـطــورة منذ
ال ـحــرب" ،إذ تعاملوا مــع املـشــاركــن فيها كمجموعة
من املشاغبني الخارجني عن القانون ،واعتبروا أنها
ستنتهي لحظة ما تقوم الشرطة بعملها ،دون محاولة
فهم واستيعاب األسـبــاب الكامنة وراء تلك األعـمــال
ودون إع ــادة الـنـظــر بــالـسـيــاســات الـعــامــة الـتــي دفعت
الـنــاس إلــى نــزول الـشــارع .وقــال نيوبيرن" :أعتقد أن
األوض ــاع قــد س ــاءت لـهــؤالء ال ـنــاس ،على الصعيدين
السياسي واالقتصادي".
(األخبار)

الـصــاحـيــة األدب ـي ــة الت ـخ ــاذ قـ ــرارات
مهمة ملواجهة التحديات العاصفة،
واألسوأ أن حزبها (حزب املحافظني)
م ـن ـق ـس ــم ع ـ ـلـ ــى نـ ـفـ ـس ــه م ـ ـنـ ــذ إجـ ـ ـ ــراء
االستفتاء األخير.
خـلـيـفــة دي ـف ـيــد ك ــام ـي ــرون ه ــي نــائـبــة
ً
ـا عــن "امل ـحــاف ـظــن" ،وه ــي نـظـ ّ
ـريــا
أص ـ
ان ـت ـخ ـب ــت م ـب ــاش ــرة م ــن أق ـ ــل م ــن ٪١
مــن الـشـعــب الـبــريـطــانــي ،كــذلــك فإنها
ال تتمتع بــدعــم كــامــل داخ ــل حــزبـهــا،
وب ــال ـت ــال ــي فــإن ـهــا وإن ح ـص ـلــت على
دعم البرملان قبل أيام لتجديد اإلنفاق
على القوة النووية البريطانية ،فإنها
تعلم أنها لن تحصل بالضرورة على
نفس مستوى الــدعــم عند التصويت
ع ـلــى ق ـضــايــا ت ـث ـيــر ان ـق ـس ــام ال ـش ــارع
البريطاني.
األزم ــة البريطانية فــي تصاعد ،رغم
كل محاوالت الظهور برباطة الجأش
الـ ـت ــي ت ـج ـي ــده ــا مـ ـ ــاي ذات امل ــام ــح
ال ـقــاس ـيــة ،ورغـ ــم ال ــرح ــات املـكــوكـيــة
الخارجية املكثفة التي قامت بها بعد
أيــام من توليها املنصب .برلني ،وإن
أظهرت هدوءًا وتفهمًا للضغوط على
بريطانيا ،فهي لم تعد ماي بأي شيء
لـتـسـهـيــل عـمـلـيــة الـ ـط ــاق .وب ــاري ــس
ك ــان ــت أقـ ــل دب ـلــومــاس ـيــة ،وق ــال ــت ما
أرادت أن تقوله برلني لجهة ضرورة
حسم األمور بسرعة .أما في غالسكو
وبلفاست ،فبرغم األجــواء اإليجابية
املزعومة ،كان الجميع قــادرًا على أن
يقرأ النار التي تستعر تحت الرماد
فــي العاصمتني اإلقليميتني اللتني

تعانيان من تصاعد حمى االستقالل
عن اململكة املتحدة بحجة البقاء في
االتحاد األوروبي.
األس ـ ـب ـ ــوع املـ ــاضـ ــي شـ ـه ــد ت ـص ــاع ـدًا
غـيــر مــأل ــوف ل ـحــراكــات ال ـش ــوارع في
ّ
بريطانيا .وبرغم أن األسباب مختلفة،
ّ
ف ــإن مــا أث ــار قـلــق م ــاي بــالـتــأكـيــد هو
انخراط قطاعات واسعة من الشباب
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــن ف ـي ـه ــا ،وب ـش ـك ــل غـيــر
م ـس ـبــوق .ف ــي غــاس ـكــو ت ـظــاهــر عــدة
آالف يحملون أعالم أسكتلندا الزرقاء
فـ ــي ج ـ ـ ــورج سـ ـك ــوي ــر ،ف ـ ـبـ ــدوا كـبـحــر
أزرق هائج مطالبني بتسريع إجــراء
استفتاء على االسـتـقــال عــن اململكة
ً
املـتـحــدة ،وه ــو مــا قــد ال يـتــرك مـجــاال
أمــام رئيسة وزراء إسكتلندا ،نيكوال
س ـتــورجــن ،س ــوى ال ـن ــزول عـنــد رغبة
ال ـش ــارع أو امل ـخــاطــرة ب ـف ـقــدان الــدعــم
الشعبي .واألخيرة صرحت قبل أيام
ب ــأن "االس ـت ـقــال يـجــب أن يـكــون أحــد
ال ـخ ـي ــارات املـمـكـنــة لـحـمــايــة مصالح
اسكتلندا".
في يورك ،عاصمة الشمال البريطاني،
وأيـ ـض ــا ف ــي ل ـي ــدز ول ـي ـف ــرب ــول ،وهــي
مــدن إنكليزية تقليدية محافظة ،لم
ي ـصــدق ال ـن ــاس أنـفـسـهــم وه ــم ي ــرون
األلـ ـ ـ ــوف مـ ــن املـ ــواط ـ ـنـ ــن ،وب ـخ ــاص ــة
الـ ـ ـشـ ـ ـب ـ ــاب يـ ـتـ ـحـ ـلـ ـق ــون حـ ـ ـ ــول زعـ ـي ــم
"ح ــزب ال ـع ـمــال" املـ ـع ــارض ،جيريمي
كــوربــن ،الــذي كلما تعرض لضغوط
أك ـبــر ب ـهــدف الـتـخـلــص مـنــه م ــن قبل
ال ـي ـمــن ،ف ــي داخـ ــل ح ــزبــه وخ ــارج ــه،
تضاعفت شعبيته .وقــد دعــا كوربن

بصراحة إلى إجــراء انتخابات عامة
مبكرة ،مشيرًا إلــى أن األمــور لم تعد
كـمــا كــانــت عليه ال ـعــام املــاضــي ،وأن
الـ ـب ــاد ب ـح ــاج ــة إلـ ــى إجـ ـم ــاع جــديــد
إلدارة ال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــات .وأمـ ـ ـ ــس أغ ـل ــق
متظاهرون طرقًا رئيسة فــي البالد،
ّ
وعــطـلــوا الـسـيــر إل ــى م ـطــاري هيثرو
وبيرمنغهام ،وذلــك في ذكــرى أعمال

لعل أصعب ما
تواجهه تيريزا ماي
ّ
يتمثل بالوضع
االقتصادي المتهاوي

ال ـع ـنــف ال ـعــرق ـيــة ال ـت ــي ان ــدل ـع ــت فــي
لندن قبل خمسة أع ــوام ،واحتجاجًا
عـلــى مــا سـ َّـمــوه الـتـعــامــل العنصري
للشرطة مع املواطنني السود.
ّ
ولعل أصعب ما تواجهه تيريزا ماي
ّ
يتمثل بالوضع االقتصادي املتهاوي
ال ــذي وج ــدت بــريـطــانـيــا نفسها فيه
منذ ليلة االستفتاء فــي  23حــزيــران
املــاض ــي .فالجنيه اإلسـتــرلـيـنــي فقد
أكـثــر مــن  ٪١٥مــن قيمته ،وه ــو اآلن
ف ــي أدنـ ـ ــى م ـس ـتــويــاتــه ت ـقــري ـبــا مـنــذ

ديفيد
تبدو خليفة
أمام ٍّ
تحد
كاميرون
تاريخي كبير
(أ ف ب)

 ٣٥ع ــام ــا ،ولـ ــم تـفـلــح ع ـلــى م ــا يـبــدو
محاولة بنك إنكلترا الحتواء املوقف
م ــن خـ ــال خ ـفــض ال ـف ــائ ــدة إلـ ــى ربــع
نقطة مئوية (وهو مستوى قياسي).
وأطـلــق ذلــك مــوجــة تضخم متسارع
غير مسبوقة ّ
سببت ارتـفــاع أسعار
املحروقات بــ ،٪١٥إلى جانب ارتفاع
فــي أسـعــار امل ــواد األســاسـيــة ال ــواردة
لـ ـلـ ـب ــاد بـ ـعـ ـق ــود ج ـ ــدي ـ ــدة .ورغ ـ ـ ــم أن
موجة غالء قوية ستضرب دون شك
أس ـع ــار مـعـظــم امل ـ ــواد االسـتـهــاكـيــة،
فإن ما يؤخر ذلك فقط هو اإلجراءات
الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــروق ـ ــراطـ ـ ـي ـ ــة الـ ـعـ ـقـ ـيـ ـم ــة الـ ـت ــي
تـتـخــذهــا ش ــرك ــات م ـحــات الـتـجــزئــة
ال ـتــي تـتـحـكــم بـ ـ ــ ٪٨٠ع ـلــى األقـ ــل من
الـ ـس ــوق االس ـت ـه ــاك ــي ال ـب ــري ـط ــان ــي.
ّ
وال شــك فــي أن الـبــريـطــانـيــن الــذيــن
بــالـكــاد ي ـتــدبــرون معيشتهم بسبب
سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـق ـش ــف الـ ـش ــدي ــد ال ـتــي
اعتمدتها الحكومة البريطانية منذ
األزمــة املالية العاملية في عــام ،٢٠٠٨
سيشعرون بالصدمة وهم يشاهدون
مداخيلهم تتراجع بنسبة  ٪٢٠خالل
أسابيع قليلة.
من جهة أخرى ،تعمل برلني وباريس،
وغـ ـي ــرهـ ـم ــا ،ب ـش ـك ــل مـ ـكـ ـش ــوف ع ـلــى
استقطاب الشركات والبنوك الكبرى
الـتــي تتخذ مــن بريطانيا مـقـ ّـار لها.
وتـبــدو بــاريــس مرشحة فــي مــا يبدو
ً
لتصبح مركزًا ماليًا بديال من لندن،
في حني أن برلني تريد جذب شركات
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا وم ـن ـت ـج ــي ال ـث ـق ــاف ــة،
ول ــذل ــك فـ ــإن "ال ـس ـي ـت ــي" (م ــرك ــز إدارة
األعمال في لندن) ليس ممتنًا بالطبع
لهذه األجــواء ،وربما يتحرك باتجاه
فرض مزيد من الضغوط على تيريزا
ماي لعمل شيء ما لوقف األزمة.
بـنـ ً
ـاء عليه ،فبعد ستة أســابـيــع على
تــولــي م ــاي لـلـسـلـطــة ،ه ــي أم ــام تـحــدٍّ
ت ــاريـ ـخ ــي ك ـب ـي ــر .ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـق ـ ّـدم
املـصــالــح الـحــزبـ ّـيــة الضيقة وتستمر
ف ـ ـ ــي تـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــل ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط وتـ ـعـ ـم ــل
بـسـيــاســة إط ـف ــاء ال ـح ــرائ ــق مـسـتـنــدة
إلــى التفويض الشعبي ال ــذي حصل
ع ـل ـيــه "املـ ـح ــافـ ـظ ــون" ف ــي ان ـت ـخــابــات
ُ
قدم على خطوة الدعوة
 ،٢٠١٥أو أن ت ِ
إل ــى انـتـخــابــات عــامــة مـبـكــرة لتحوز
الـشــرعـيــة الـشـعـبـيــة دون م ـن ــازع ،أو،
كخيار ثالث ،أن تتخلى عن السلطة
ملـصـلـحــة إج ـم ــاع وط ـن ــي أو حـكــومــة
وح ــدة وطنية تـكــون أق ــدر على إدارة
املـ ـلـ ـف ــات ال ـص ـع ـب ــة .الـ ــذيـ ــن ي ـع ــرف ــون
ت ـيــريــزا م ــاي ي ـقــولــون إن ـهــا "م ـشــروع
بطلة" ،لكن األبطال أحيانًا قد يأتون
ً
أعضاء
متأخرين ،خصوصًا إذا كانوا
ّ
مسبب األزمة من حيث
في حزب كان
املبدأ.
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◄ إعالنات رسمية ►
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :الصيانة املطلوبة لزوم
نظارات قصر عدل الجديدة.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/9/15
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لألشغال :املطلوبة لــزوم مطعم
ثكنة الحلو.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/15وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :هــدم واستحداث غرفة
مع شرفة لزوم مخفر طورزيا.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/20وذلك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن
إلى مجهول املقام محمد خلف العوض
هناك دعــوى تفريق مرفوعة بوجهك من
زوجـ ـت ــك فــاط ـمــة م ـح ـمــد ال ـق ــاس ــم ح ــددت
مواعيد جلساتها بتاريخ 2016/10/25
ف ـع ـل ـي ــك الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى م ـح ـك ـم ــة ص ــور
ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة الس ـت ــام اسـتـحـضــار
ال ــدع ــاوى وتـحــديــد مـقــام مـخـتــار لنفسك
ضمن نطاق املحكمة وحضور الجلسات
وفي حال تخلفك تتخذ بحقك االجراءات
ً
القانونية اصوال ،وكتب في 2016/8/2
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :مختلفة ونقل حمامات
مسبقة الصنع في مجمع الضبية.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا

ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـحــاديــة ع ـشــرة مــن تــاريــخ 2016/9/20
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :استحداث خيمة TOT
لـ ــزوم مــوقــع ال ـس ـي ــارات ال ـعــائــد لفصيلة
بريتال.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ت ــاري ــخ 2016/9/8
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن
إعـ ـ ـ ــان صـ ـ ـ ــادر عـ ــن الـ ـق ــاض ــي الـ ـعـ ـق ــاري
االضافي في النبطية
بتاريخ  2016/8/4تقدم املستدعي سالم
محمد ملحم عبر وكيلته بسمه صبره
بــاسـتــدعــاء  ،2016/115طـلـبــت بموجبه
تصحيح اســم مالك العقار /1611مـجــدل
سلم املدون به خطأ اثناء اعمال التحديد
والـتـحــريــر واع ـت ـبــاره محمد عـلــي ملحم
ً
ب ــدال مــن مـحـمــد عـلــي اح ـمــد مـلـحــم ،فمن
ل ــه اع ـ ـتـ ــراض او ل ــدي ــه م ـص ـل ـحــة ال ـت ـقــدم
باعتراض في القلم خالل مهلة عشرة ايام
من تاريخ النشر.
رئيس القلم
شريف نور الدين
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة

ع ـمــوم ـيــة ألشـ ـغ ــال :ص ـيــانــة ع ــام ــة ل ــزوم
مخفر معربون ومبنى فصيلة طليا.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/8وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1508
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألشغال :إعادة تأهيل الحمامات
التابعة للمديرية االداري ــة املشتركة في
وزارة الداخلية والبلديات.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/1وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية ألش ـغــال :تقديم وتــركـيــب مولد
ك ـهــربــائــي م ـك ـتــوم ق ــوة /30/ك.ف.أ .مع
مـتـمـمــاتــه ل ــزوم مـبـنــى م ـفــرزة استقصاء
الجنوب.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.

أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/6وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عـ ـم ــومـ ـي ــة ألش ـ ـ ـغـ ـ ــال :ت ــأهـ ـي ــل حـ ـم ــام ــات
العناصر في مبنى سجن البترون.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ت ــاري ــخ 2016/9/7
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عـمــومـيــة ألش ـغ ــال :مختلفة ل ــزوم مخفر
اكروم.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا
ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
التاسعة من تاريخ  2016/9/7وذلــك في
ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن عن مناقصة عمومية
أن املــديــريــة العامة لقوى األمــن الداخلي
تـعـلــن ع ــن رغ ـب ـت ـهــا ف ــي إجـ ـ ــراء مـنــاقـصــة
عمومية لألشغال :املطلوبة ملعالجة منع
النش لزوم واجهات مبنى مجمع حبيش.
ع ـل ــى ال ــراغـ ـب ــن ب ـت ـق ــدي ــم ع ـ ـ ــروض ب ـهــذا

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الــواردات ـ ـ دائــرة كبار املكلفني ـ ـ املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول املرفق
للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ ـ كورنيش النهر ـ ـ مبنى وزارة املالية ـ ـ الطابق األول لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
ً
كل منهم خالل مهلة ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا االعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة
املشار إليها أعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع اإللكتروني الخاص لوزارة املالية http://www.finance.gov.lb
اسم املكلف

رقم املكلف

رقم البريد املضمون

تاريخ الزيارة الثانية تاريخ اللصق

شركة املنار للبترول ش.م.م.

7620

RR161952365LB

2016/06/17

2016/07/13

شركة االنوار ملواد البناء ش.م.م.

12414

RR161952348LB

2016/06/20

2016/07/15

غرانيكو

70786

RR161952334LB

2016/06/17

2016/07/13

نصار للتجارة العامة واملقاوالت ش.م.م.

165361

RR161951912LB

2016/06/20

2016/07/14

REAL ESTATE CONSTRUCTION Co Sal

1374036

RR161952396LB

2016/06/24

2016/07/13

شركة ستار للبترول ـ ـ لبنان ـ ـ ش.م.م.

2020883

RR140770755LB

2015/06/01

2015/06/19

شركة ستراك قصارجيان وولده ش.م.ل.

8513

RR140770455LB

2015/07/06

2016/06/20

بريتش ميدالند ايرويز املساهمة (فرع لبنان)

1614818

RR140770177LB

2015/08/10

2016/06/22

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 1459

ال ـشــأن الـحـضــور إل ــى مصلحة األبـنـيــة ـ ـ
ثكنة الحلو ـ ـ شــارع مــار الياس لإلطالع
على دفـتــر الـشــروط الخاصة باملناقصة
وت ـق ــدي ــم ع ــروض ـه ــم وذل ـ ــك أثـ ـن ــاء ال ـ ــدوام
ال ــرس ـم ــي إع ـت ـب ــارًا م ــن ت ــاري ــخ ن ـشــر هــذا
اإلعـ ــان ول ـغــايــة ال ـســاعــة الـثــالـثــة عـشــرة
مــن آخ ــر ي ــوم عـمــل يـسـبــق تــاريــخ جلسة
التلزيم.
أن جلسة فــض الـعــروض تـجــري الساعة
ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة م ــن ت ــاري ــخ 2016/9/6
وذلك في ثكنة الحلو/مصلحة األبنية.
بيروت في 2016/8/3
رئيس اإلدارة املركزية
العميد أسعد الطفيلي
التكليف 1505
إعالن
إلى مجهول املقام محمد خلف العوض
هـنــاك دع ــوى نفقة مــرفــوعــة بــوجـهــك من
زوجـ ـت ــك فــاط ـمــة م ـح ـمــد ال ـق ــاس ــم ح ــددت
مواعيد جلساتها بتاريخ 2016/10/25
ف ـع ـل ـي ــك الـ ـحـ ـض ــور الـ ـ ــى م ـح ـك ـم ــة ص ــور
ال ـشــرع ـيــة الـسـنـيــة الس ـت ــام اسـتـحـضــار
ال ــدع ــاوى وتـحــديــد مـقــام مـخـتــار لنفسك
ضمن نطاق املحكمة وحضور الجلسات
وفي حال تخلفك تتخذ بحقك االجراءات
ً
القانونية اصوال ،وكتب في 2016/8/2
رئيس القلم
الشيخ محمود يونس
إعالن صادر عن دائرة تنفيذ النبطية
برئاسة القاضي احمد مزهر
الـ ــى امل ـن ـف ــذ ع ـل ـي ـهــم م ـح ـمــد س ـم ـيــر ف ــواز
ورام ــي أمـيــر اسـعــد غ ـنــدور ولـيــد غـنــدور
ومحمد علي غندور ونور اوربلي اسعد
غندور وعلي وائل اسعد غندور وحسني
مـحـمــد ع ـلــي وكــري ـس ـت ـيــان مـ ــاري لــويــس
بوكا من النبطية الفوقا ومجهولي محل
ً
االقــامــة ،وعـمــا باحكام امل ــادة  409أ.م.م.
تنبئكم هــذه الــدائــرة ان لديها باملعاملة
التنفيذية رقــم  2016/227املـتـكــونــه بني
سمير مزنر بوكالة املحامي علي جابر
وبينكم ان ــذارًا تنفيذيًا بموضوع تنفيذ
محضر عقد حق مــرور رقــم  4926تاريخ
 2011/4/11مسجل العطائه تاريخ لدى
كاتب عدل النبطية موسى نعة.
وعـلـيــه تــدعــوكــم ه ــذه ال ــدائ ــرة للحضور
اليها شخصيًا او بواسطة وكيل قانوني
الس ـتــام االنـ ــذار ومــرفـقــاتــه تـحــت طائلة
ً
متابعة التنفيذ بحقكم اصــوال بانقضاء
 20يــومــا تلي النشر مضافًا اليها مهلة
االنذار.
املساعد القاضي
فاطمة سلهب
إعالن
ت ــدع ــو ش ــرك ــة ج ـي ــوف ـل ـن ــت الـ ـ ــى ح ـضــور
اجـتـمــاع مـشــاركــة للعامة ملـشــروع إنشاء
معمل معالجة النفايات الصلبة املنزلية
الـبـلــديــة عـبــر ال ـفــرز واالن ـح ــال ال ـحــراري
فــي منطقة بــاط ـ ـ جبيل يــوم الخميس
في  18آب  2016الساعة  10:00في مبنى
الكنيسة.

◄ مبوب ►
غادر ولم يعد
ف ــر ال ـعــامــل امل ـص ــري طـ ــارق عـ ــادل عطية
سـيــد اح ـمــد مــرســي م ــن م ـنــزل مـخــدومــه
السيد جــابــر عبد الـلــه اي ــوب ،ملــن يعرف
عـنــه ش ــيء ال ــرجــاء االت ـصــال عـلــى الــرقــم:
03/348149

شقة للبيع  220م - 2بيت
مري  -بناء حجر  3 -نوم 4 -
حاممات  -مطلة لبريوت
والجبل  -منظر ال يحجب
 Parking - ChemineeA/C - Chauffage
ت 70/218018 :

20

السبت  6آب  2016العدد 2954

رياضة

السياسة تنخر األلعاب األولمبية
ال يبدو أولمبياد ريو  ،2016مغايرًا للنسخات
السابقة لأللعاب من ناحية تدخل السياسة
فيه .منذ أن انطلق هذا الحدث ،وحتى
يــومـنــا ه ــذا ،كــانــت الـسـيــاســة أســاســا فيه،
وأساسًا في اختيار الرياضيين والرياضيات
الذين يشاركون فيه أو يغيبون عنه
هادي أحمد
لطاملا قيل إن األلعاب األوملبية التي
ان ـط ـل ـقــت ف ــي نـسـخـتـهــا األولـ ـ ــى عــام
 ،1896تحمل شرعة وقوانني ال تقبل
بأي استغالل وتفرقة على أي أساس
س ـيــاســي ،دي ـن ــي أو ع ــرق ــي .ل ـكــن في
الــواقــع ،ال يبدو أن األوملـبـيــاد مغاير
ألي نظام آخر ،إذ إن التأثير السياسي
ً
أو االقتصادي كان متداخال دائمًا في
معظم الدورات السابقة.
فــي النسخة األولـ ــى ،اخـتـيــرت أثينا
الستضافة الحفل الرياضي األكبر،
ل ـكــون ـهــا م ـهــد األلـ ـع ــاب ال ـق ــدي ـم ــة .لم
تـكــن الــريــاضــة ه ــي ال ـه ــدف املـنـشــود
مـ ــن ت ـن ـظ ـي ـم ـهــا هـ ـن ــاك ب ـح ـس ــب ق ــول
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة الـتـنـفـيــذيــة املـنـظـمــة
ديمتريوس فيكيالس ،بل لالستفادة
َّ
من مدخولها بعد اإلفالس الذي حل
ب ــال ـب ــاد ،وت ـح ـســن صـ ــورة ال ـيــونــان
عامليًا.
تتالت الدورات األوملبية في أكثر من
بـلــد ،وكــانــت الـصـبـغــة واالسـتـضــافــة
في كل منها للدول األقوى في العالم.
مــن إمـبــراطــوريــة فرنسا وقـتـهــا ،إلى
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ،حتى
ّ
حــلــت ال ـح ــرب ال ـعــامل ـيــة األول ـ ــى الـتــي
منعت إقامة نسخة عام .1916
عام  ،1920وقع االختيار على مدينة
أنـ ـت ــوي ــرب ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ،ل ـك ــن ال ـ ــدول
التي خسرت الحرب لم تشارك بقرار
ً
ـا ل ــم ُت ـ َّ
ـوج ــه أي دع ــوة
مـسـبــق ،وأصـ ـ
إليها .من أملانيا وبلغاريا والنمسا
إلى املجر وتركيا .أما روسيا فغابت
بـقــرار خــاص ،حيث وضعت عامذاك
مصلحة شعبها على حساب الصعد
األخ ــرى ،فانشغلت ببناء الـبــاد من
جديد ،متمنعة عن املشاركة.
أوملـ ـبـ ـي ــاد  ،1936كـ ــان أدول ـ ــف هـتـلــر
زعيمه .استخدم األخير كل ما يمكن
استخدامه فــي هــذا الحفل للترويج
ألف ـك ــار ح ــزب ــه ،واأله ـ ــم تــأك ـيــد تـفــوق
العرق الجرماني على بقية األعراق.
تـ ــوقـ ــف هـ ــديـ ــر ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــراتُ ،
ور َّدت
األسلحة إلى مخازنها بعدما انتهت
ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،فاختيرت
ل ـ ـنـ ــدن ل ـت ـس ـت ـض ـيــف ن ـس ـخ ــة ،1948
وط ـب ـع ــا ك ـم ــا ال ـ ـحـ ــرب األول ـ ـ ـ ــىُ ،م ـنــع
املنهزمون من املشاركة ،وعليه تقرر:
أملانيا واليابان خارج البطولة.

لطالما عانت األلعاب االولمبية من تدخل رجال السياسة فيها (أرشيف)

ك ــان ه ــذا ح ــال ك ــل دورة م ــن دورات
األومل ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــاد .دول تـ ــدخـ ــل وأخـ ـ ـ ــرى
ت ـخــرج .فــي أومل ـب ـيــاد مـلـبــورن ،1956
لم تطأ هولندا وإسبانيا وسويسرا
أراض ـ ـ ـ ـ ـ ــي أوس ـ ـ ـتـ ـ ــرال ـ ـ ـيـ ـ ــا ،رف ـ ـض ـ ــا مل ــا
س ـم ــوه وق ـت ـهــا "ال ـق ـمــع الـســوفـيــاتــي"
للثورة املجرية .وفــي طوكيو ،1964
ُمـنـعــت جـنــوب أفــريـقـيــا مــن املـشــاركــة
بسبب ممارستها لسياسة الفصل
العنصري.
أوملـ ـبـ ـي ــاد امل ـك ـس ـيــك عـ ــام  1968ج ــاء
بـ ـم ــوازاة أح ـ ــداث سـيــاسـيــة وح ــروب
ضـ ـخـ ـم ــة ،أب ـ ــرزه ـ ــا حـ ـ ــرب ف ـي ـي ـت ـنــام،
واجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاح االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـي ــات ــي
ً
لـ ـتـ ـشـ ـيـ ـك ــوسـ ـل ــوف ــاكـ ـي ــا ،فـ ـ ـض ـ ــا عــن
والدة أح ــزاب ثــوريــة احتجاجية في
ال ـعــالــم ،وص ـلــت إل ــى املـكـسـيــك ذاتـهــا

التي قمعتها باستخدام  3000رجل
شرطة.
لم ّ
يمر بعدها أي أوملبياد من دون أي
عـمــل عـسـكــري أو مقاطعة مجموعة
دول أو تبني رســائــل سـيــاسـيــة؛ من

ألعاب ريو 2016
مضطربة بسبب
السياسة

ً
ع ــام  1972حـتــى  ،2012وص ــوال إلــى
سوتشي .2014
طـبـعــا ل ــن ي ـك ــون األومل ـب ـي ــاد الـحــالــي
م ـغــاي ـرًا ،إذ إن م ـشــاركــة روس ـيــا فيه
ج ــاءت م ـب ـتــورة ،حـيــث ُح ــرم الـعــديــد
مــن رياضييها املـشــاركــة فــي الحدث
ال ـع ــامل ــي ،وك ــان ــت ع ـلــى ح ــاف ــة غـيــاب
ال ـن ـهــائــي وس ــط ال ـحــديــث ع ــن حملة
أميركية  -كندية إلبعادها.
ـدورة
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـار
"ع ـ ــال ـ ــم ج ـ ــدي ـ ــد" ه ـ ــو ش ـ ـعـ ـ
ّ
ـن ،ح ـي ــث ي ـمــثــل
ال ـ ـحـ ــاديـ ــة وال ـ ـثـ ــاثـ ـ ُ
هــذا الشعار القيم واملـثــل التي تريد
ال ـب ــرازي ــل إي ـصــال ـهــا إل ــى ال ـعــالــم من
خالل استضافتها لأللعاب األوملبية
واملتمثلة بالوحدة واحـتــرام التنوع
وإرادة التغيير ،وهو شعار واجهته
العقبات السياسية قبل بزوغه واملثل

الروسي يبدو شاهدًا.
ّ
أضــف إلــى ذلــك ،أطــل الجانب األمني
ف ــي أومل ـب ـي ــاد ري ــو دي جــان ـيــرو منذ
بـ ــدايـ ــة ال ـت ـج ـه ـي ــز الن ـ ـطـ ــاق ال ـح ــدث
ح ــن اع ـت ـق ـلــت ال ـش ــرط ــة ال ـبــرازي ـل ـيــة
نـحــو  10إرهــاب ـيــن ضـمــن مجموعة
واحدة كانت تخطط العتداءات أثناء
األوملبياد.
ريـ ـ ــو  ،2016مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ك ـســاب ـقــه
مــن املـنــاسـبــات األومل ـب ـيــة يـعــانــي من
ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي ن ـخ ــرت بــالــريــاضــة،
ِّ
محرفة إياها عن مسارها األساسي،
ّ
وسـ ــط ت ـخــبــط الـ ـب ــاد ب ــإح ــدى أكـبــر
األزم ـ ـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي تــاري ـخ ـهــا،
ح ـي ــث تـ ـع ـ ّـم ال ـ ـطـ ــرقـ ــات ال ـت ـظ ــاه ــرات
اليومية التي ال شــك فــي أنها تشكل
خطرًا على األلعاب.

األرجنتين تبدأ المشوار بخسارة أمام البرتغال

فرحة برتغالية بأحد الهدفين (أ ف ب)

خ ـ ّـي ـب ــت األرجـ ـنـ ـت ــن آم ـ ـ ــال ع ـشــاق ـهــا
مـ ـج ــددًا ،وهـ ــذه املـ ــرة ف ــي األومل ـب ـي ــاد،
ح ـ ـيـ ــث اسـ ـتـ ـهـ ـل ــت نـ ـسـ ـخ ــة ريـ ـ ـ ــو دي
ج ــانـ ـي ــرو فـ ــي م ـس ــاب ـق ــة كـ ـ ــرة الـ ـق ــدم
ل ـلــرجــال بــال ـخـســارة أم ــام الـبــرتـغــال،
ف ــي ال ـج ــول ــة األول ـ ـ ــى م ــن م ـنــاف ـســات
املجموعة الرابعة.
وان ـت ـظ ــرت ال ـب ــرت ـغ ــال ب ـط ـلــة أوروب ـ ــا
ت ـح ــت  21ع ــام ــا ف ــي  ،2015ال ـش ــوط
الـ ـث ــان ــي السـ ـتـ ـغ ــال املـ ـ ـ ّـد ال ـه ـجــومــي
لألرجنتينيني ،وافتتحت التسجيل
عبر كويمبرا باسيينسيا بتسديدة
قوية من خارج املنطقة أسكنها على
يمني حارس مرمى ريال سوسييداد
اإلسباني خيرومينو رويي (.)66
واندفعت األرجنتني بقوة بحثًا عن
الـتـعــادل ،لكنها دفـعــت الثمن غاليًا،

لكون شباكها استقبلت هدفًا ثانيًا
من خطأ فادح للحارس رويي ،حيث
ف ـشــل ف ــي ال ـت ـصــدي ل ـت ـســديــدة قــويــة
ل ـل ـبــديــل ب ـي ـتــي م ــن خـ ـ ــارج امل ـن ـط ـقــة،
ف ـمــرت بــن ســاقـيــه وعــانـقــت الـشـبــاك
(.)84
وك ــان ــت هـ ـن ــدوراس ق ــد تـغـلـبــت على
الجزائر  2-3أيضًا على امللعب ذاته.
وتعادل املنتخب السويدي مع نظيره
الكولومبي  2-2في املجموعة الثانية.
وس ـ ـج ـ ــل م ـ ـي ـ ـكـ ــايـ ــل إسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاق ()43
واستريت اسداريفيتش ( )62هدفي
الـســويــد ،وتيوفيلو غوتييريز ()17
ودورالن بــابــون ( 75مــن ركلة جــزاء)
هدفي كولومبيا.
وفي املجموعة ذاتها ،فازت نيجيريا
على اليابان .4-5

وسجل عمر صادق ( )6واوغينيكارو
إت ـي ـبــو ( 10و 42و 51و )66أهـ ــداف
ن ـي ـج ـيــريــا ،وش ـي ـن ــزو كـ ــوروكـ ــي ()9
وتــاكــومــي مينامينو ( )13وتاكوما
اســانــو ( )70ومــوســاشــي ســوزوكــي
( )90أهداف اليابان.
وف ـ ـ ــاز م ـن ـت ـخــب كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة،
صــاحــب بــرونــزيــة ل ـنــدن  ،2012على
ن ـظ ـيــره الـفـيـجــي  0-8ف ــي املـجـمــوعــة
الثالثة.
وسجل ريو سيونغوو ( 32و 63و)90
وكوون شانغهوون ( 62و )63وسون
ه ـي ــون ـغ ـم ــن ( 72مـ ــن رك ـ ـلـ ــة جـ ـ ــزاء)
وسوك هيونجون ( 77و )90األهداف.
وك ــان ــت امل ـك ـس ـيــك حــام ـلــة ال ـل ـقــب قد
تعادلت مع أملانيا  2-2في املجموعة
ذاتها.

وت ـس ـت ـك ـمــل مـ ـب ــاري ــات ف ـئ ــة ال ــرج ــال
األح ـ ــد ،فـتـلـعــب فـيـجــي م ــع املـكـسـيــك
الـ ـس ــاع ــة  19,00ب ـت ــوق ـي ــت بـ ـي ــروت،
وأملانيا مع كوريا الجنوبية الساعة
 22,00ض ـم ــن امل ـج ـم ــوع ــة ال ـث ــال ـث ــة،
وه ـ ـنـ ــدوراس م ــع ال ـبــرت ـغــال الـســاعــة
 21,00ضمن املجموعة الرابعة.

برنامج كرة السيدات
ت ـتــواجــه األحـ ــد ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا مع
الـ ـص ــن ال ـس ــاع ــة  01,00والـ ـب ــرازي ــل
م ــع ال ـس ــوي ــد ال ـس ــاع ــة  04,00ضـمــن
امل ـج ـم ــوع ــة ال ـخ ــام ـس ــة ،وأمل ــانـ ـي ــا مــع
أوسـ ـت ــرالـ ـي ــا الـ ـس ــاع ــة  00,00ضـمــن
امل ـج ـم ــوع ــة الـ ـس ــادس ــة ،وكــولــوم ـب ـيــا
مــع نيوزيلندا الـســاعــة  02,00ضمن
املجموعة السابعة.
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رياضة

أولى الفضائح الجنسية مغربية!
ض ــرب ــت فـضـيـحــة جـنـسـيــة أومل ـب ـيــاد
جانيرو قبيل ســاعــات على
ريــو دي ُ
انـطــاقــه ،فــأوقــف عـلــى إثــرهــا املــاكــم
امل ـغــربــي حـســن ال ـس ـعــادة ( 22عــامــا)
بـسـبــب م ــزاع ــم اع ـت ــداء عـلــى عاملتي
تنظيف في القرية األوملبية ،بحسب
مـ ـ ــا أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــة
البرازيلية.
ُ
وأوض ـح ــت الـشــرطــة فــي ب ـيــان أرس ــل
إل ــى وكــالــة "ف ــران ــس بـ ــرس"" :بحسب
الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ،قـ ـ ـ ــام ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ــي 3
آب ب ــاغـ ـتـ ـص ــاب ع ــامـ ـلـ ـت ــي ت ـن ـظ ـيــف
ب ــرازي ـل ـي ـت ــن فـ ــي ق ــري ــة ال ــري ــاض ـي ــن
(األومل ـب ـي ُــة)" ،وأضــافــت" :بحسب أدلــة
ُ َ
وقــف املالكم احتياطيًا ملدة
جمعت ،أ ِ
 15يومًا".
ُ
وفـ ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،تـ ـسـ ـتـ ـخ ـ َـدم عـ ـب ــارة
"اغ ـت ـصــاب" ألي ن ــوع مــن االع ـت ــداءات
الجنسية.
وكان مقررًا أن يبدأ السعادة مشواره
في األوملبياد اليوم بمواجهة التركي
مـحـمــد نــديــر أونـ ــال ف ــي الـ ــدور األول
لوزن  81كلغ.
وبـ ـحـ ـس ــب ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ،أوض ـ ـ ــح م ــوق ــع
"جـ ـ ـ ـ ــي "1لـ ـقـ ـن ــاة غـ ـل ــوب ــو أن امل ــاك ــم
اس ـ ـتـ ــدعـ ــى الـ ـسـ ـي ــدت ــن إل ـ ـ ــى غ ــرف ـت ــه

ب ــدع ــوى أن ـ ــه ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى مـعـلــومــة
وتحرش بهما.
وك ــان ريــاض ـيــان آخـ ــران داخ ــل غرفة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة ،ب ـي ــد أن ـه ـم ــا لـ ــم ي ـتــدخــا
بحسب "ج ــي ،"1ونجحت السيدتان
بعد ذلك في الفرار.
وت ـ ّـوج الـسـعــادة ببطولة املـغــرب عام
 ،2012وت ــأه ــل إل ـ ــى ري ـ ــو  2016فــي

عقب دورة في باكو.
حزيران املاضي ُ
ي ــذك ــر أنـ ــه كـ ــان ق ــد أوق ـ ــف رجـ ــل أمــن
خ ــاص ف ــي  31ت ـمــوز ب ـعــدمــا اع ـتــدى
جنسيًا على عاملة فــي فــرق اإلطفاء
عندما كانت نائمة في مركز بالقرب
من القرية األوملبية في ريو.
فــي م ــوازاة ذلــك ،كــان اتـحــاد الجمباز
في الواليات املتحدة عرضة لفضيحة

المالكم المغربي حسن السعادة

ج ـن ـس ـي ــة مـ ــدويـ ــة أي ـ ـضـ ــا ق ـب ـي ــل ب ــدء
ريــاضـيـيــه بــاملـشــاركــة فــي األوملـبـيــاد،
حيث أفادت صحيفة "إنديانابوليس
ستار" بأن االتحاد تغاضى دوريًا عن
تحرشات جنسية من جانب املدربني
ت ـج ــاه ال ــري ــاض ـي ــن ،وخ ـص ــوص ــا من
القاصرين.
وذكـ ــرت ه ــذه الـصـحـيـفــة الصباحية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ال ــواسـ ـع ــة االنـ ـتـ ـش ــار أن
مــن بــن ضـحــايــا الـتـحــرش الجنسي
عـ ـ ـش ـ ــرات الـ ـفـ ـتـ ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــاص ـ ــرات مــن
الع ـ ـبـ ــات ال ـج ـم ـب ــاز الـ ـل ــوات ــي ت ـ ــراوح
أعمارهن بني  10و 14سنة.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن الكثيرين
كـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــوا ب ـ ـ ــاغ ـ ـ ــات وشـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــاوى إل ـ ــى
اتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـجـ ـمـ ـب ــاز ح ـ ـ ــول الـ ـتـ ـح ــرش
وإغ ـ ـ ـ ــواء الـ ـق ــاص ــري ــن ،وأن امل ــدرب ــن
يـنـشــرون الـصــور اإلبــاحـيــة لألطفال.
ل ـك ــن م ــوظ ـف ــي االت ـ ـحـ ــاد ك ــان ــوا ع ــادة
يتجاهلون هذه الشكاوى ،خصوصًا
إذا ل ــم ي ـقـ ّـدم ـهــا أه ــال ــي ال ــاع ـب ــات أو
الالعبات بالذات.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ّـر م ــوظـ ـف ــو االت ـ ـح ـ ــاد عـ ـل ــى أن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ذلـ ــك س ـي ـضــر بـسـمـعــة
مــدربــن مـعــروفــن وبسمعة االتـحــاد
ذاته.

 271رياضيًا روسيًا في األولمبياد
وص ــل مسلسل الـتـشــويــق ح ــول ملف
املـ ـنـ ـشـ ـط ــات امل ـت ـع ـل ــق ب ــروسـ ـي ــا إل ــى
نهايته ،حيث أعلنت اللجنة األوملبية
الدولية مشاركة  271رياضيًا روسيًا
في أوملبياد ريو دي جانيرو.
وقامت اللجنة األوملبية الدولية بهذا
اإلعالن في بيان بسيط يؤكد ما كان
ق ــد أع ـل ـن ــه رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة األومل ـب ـي ــة
الروسية ألكسندر جوكوف.
وقـ ـب ــل ذلـ ـ ـ ــك ،رفـ ـ ــض رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة
األومل ـب ـي ــة ال ــدول ـي ــة األمل ــان ــي تــومــاس
ب ـ ـ ــاخ ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي إنـ ـه ــاء
اإلثـ ـ ــارة وال ـف ـضــول ل ــدى ال ـب ـعــض من
صحافيني ومشاركني آخرين ،وتوتير
ال ــري ــاضـ ـي ــن ال ـ ـ ـ ــروس الـ ــذيـ ــن ك ــان ــوا

يـنـتـظــرون مـعــرفــة مـصـيــرهــم رسميًا
رغ ــم طـمــأنــات املـســؤولــن فــي اللجنة
األوملبية الروسية.
وكانت اللجنة األوملبية الروسية قد
أع ــدت الئـحــة أولـيــة مــن  389رياضيًا
ورياضية ،استبعد منهم في النهاية
 118ري ــاض ـي ــا ،ب ـعــد أن ك ـشــف تـقــريــر
مـ ــاكـ ــاريـ ــن اعـ ـتـ ـم ــاد نـ ـظ ــام تـنـشـيــط
ممنهج في الرياضة الروسية ترعاه
ال ـ ــدول ـ ــة ،وسـ ـم ــى تـ ـح ــديـ ـدًا "سـ ـح ــرة"
أجهزة املخابرات.
إلى ذلك ،انتقد مسؤولون أملان بشدة
ق ــرار الـلـجـنــة األومل ـب ـيــة الــدول ـيــة ،رغــم
ات ـهــام الـسـلـطــات الــروس ـيــة الــرسـمـيــة
بتنظيم خطط تنشيط ممنهج.

ووص ـ ـ ــف امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون ق ـ ـ ــرار ال ـل ـج ـنــة
الــدولـيــة بــأنــه "إش ــارة ضعيفة" ،فيما
طالب آخرون باستقالة باخ.
وقالت اينيس غيبل ،العداءة السابقة
ال ـتــي ت ــرأس راه ـن ــا جـمـعـيــة ملـســاعــدة
آالف الـعــدائــن املنخرطني سابقًا في
برنامج التنشط الرسمي فــي أملانيا
الـشــرقـيــة" :نــريــد ال ـقــول ل ـبــاخ :انتهت
اللعبة ،يمكنك الرحيل".
وت ــابـ ـع ــت" :ال ـط ــري ـق ــة ال ـج ـب ــان ــة ال ـتــي
تـ ـتـ ـع ــام ــل فـ ـيـ ـه ــا الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األوملـ ـبـ ـي ــة
الدولية مع املوضوع الروسي مثيرة
ل ـل ـس ـخ ــري ــة .األكـ ـ ــاذيـ ـ ــب وال ـص ـف ـق ــات
أصبحت مــن قــواعــد املـيـثــاق األوملـبــي
في غض الطرف عن الحس السليم".

كــذلــك انتقد الرس مورتسيفر عضو
الـلـجـنــة األملــان ـيــة ملـكــافـحــة املنشطات
قـ ــرار الـلـجـنــة ال ــدول ـي ــة" ،ف ـه ــو مــؤشــر
سلبي على نظافة الــريــاضــة واللعب
النظيف".
من جهته ،رأى رئيس االتحاد األملاني
أللـعــاب الـقــوى كليمنس بــروكــوب أن
"صــدق ـيــة" الـلـجـنــة الــدول ـيــة "تعرضت
لضرر كبير".
وقـ ــال ب ــروك ــوب" :كـ ــان يـتـعــن ص ــدور
ق ـ ـ ـ ــرار ض ـ ــد املـ ـنـ ـظ ــوم ــة ول ـ ـيـ ــس ضــد
األفراد".
أمـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــريـ ـ ـت ـ ــس س ـ ـ ــورغـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل ،خ ـب ـي ــر
املنشطات ،فقال" :هــذا انتصار لباخ،
وليس لألناس الصادقني".

أخبار أولمبية

ّ
بابا الفاتيكان يهنئ الرياضيين
ّبانطالق األولمبياد
وجه بابا الفاتيكان فرانسيس األول ،تهنئة إلى
الرياضيني بانطالق أوملبياد ريو دي جانيرو،
ّ
ً
وحثهم على أن يكونوا "رسال للسالم" ،وأن
يتمتعوا "بروح رياضية حقيقية".

وكتب البابا فرانسيس على حسابه في موقع
"تويتر"" :تهانينا للرياضيني في ريو .2016
ً
ّ
لألخوة وللروح الرياضية
فلتكونوا دائمًا رسال
الحقيقية".
ودافع بابا الفاتيكان في مرات عدة عن القيمة
االجتماعية للرياضة ،وتكررت رسائله في هذا
الشأن في األيام األخيرة قبيل انطالق دورة األلعاب
األوملبية.

الصين ترصد
 30ميدالية ذهبية

حددت البعثة الصينية املشاركة في أوملبياد ريو
هدفها بحصد  30ميدالية ذهبية في البرازيل،
ما يعد أقل بمقدار ثمانية مقارنة بأوملبياد لندن
 ،2012بحسب وسائل إعالم محلية.
وترى وسائل اإلعالم الصينية أن التطلع إلى حصد
ً
 30ميدالية ذهبية يمثل هدفًا معتدال أمام البعثة.
وينبغي أن تكون ألعاب مثل تنس الطاولة والقفز
وتنس الريشة والرماية املصادر الرئيسية لحصد
امليداليات الذهبية للرياضيني الصينيني.
يذكر أن هذه األلعاب أسهمت في فوز البعثة
الصينية في دورتي بكني  2008بـ 51ميدالية ولندن
 2012بـ.38
وتشارك الصني في "ريو  "2016بثاني أكبر
بعثة رياضية في تاريخها (بعد دورة بكني التي
استضافتها على أراضيها) ،بإجمالي 416
رياضيًا ،بينهم  27من أبطال أوملبياد لندن.
وتتوقع دراسة ملؤسسة "غولدمان ساكس" املالية
أن تحصد الواليات املتحدة نصيب األسد في ريو
دي جانيرو برصيد  45ميدالية (أقل بواحدة عن
أوملبياد لندن) ،تليها الصني بـ.36

غياب الفحوصات
ّعن الرياضيين البرازيليين؟

الكرة اللبنانية

ُ
العهد يسقط الصفاء في أولى مباريات النخبة
ب ــدأ فــريــق الـعـهــد مسلسل دفــاعــه عــن لـقــب كــأس
النخبة في كــرة القدم من جهة ،ومسلسل حصد
األلقاب لهذا املوسم كما يتمنى ّ
القيمون عليه من
جهة أخرى ،بفوز كبير على الصفاء بنتيجة 1 - 3
ضمن املجموعة األولى على ملعب بحمدون.
وبدا العهد بصورة جيدة متفوقًا على الصفاء ،رغم
تقدم األخير بهدف علي كركي في الدقيقة الثامنة
بكرة من عمر الكردي .وأشرك العهد العبيه الجدد،
نــور منصور والنيجيري موسى كبيرو ومحمد
حيدر ،فلعب األول املباراة كاملة ،فيما لعب كبيرو
فــي الـشــوط األول قبل أن يدخل مكانه السنغالي
المــن فــانــي ال ــذي سـ ّـجــل هــدف الـتـقــدم للعهد بعد
أن عادلوا النتيجة في الدقيقة ً 28بأقدام صفاوية،
حني ّ
سجل علي السعدي خطأ في مرمى فريقه.
يكتف بهدف التقدم  1 - 2في الدقيقة
أما فاني ،فلم
ِ
 68إثــر ركنية مــن حسني زي ــن ،بــل سـ ّـجــل الهدف
الثالث في الدقيقة .82
وش ـ ــارك مـحـمــد ح ـي ــدر لـثـلــث س ــاع ــة ف ــي ال ـشــوط
ً
الـثــانــي ،حيث دخــل بــدال مــن يوسف املويهبي في
الدقيقة .71
ّ
وشوه إشكال بني العب العهد أحمد زريق وحارس
ال ـص ـفــاء إب ــراه ـي ــم امل ــوس ــى ال ـل ـقــاء ح ــن تـشــاجــرا
فـطــردهـمــا الـحـكــم حـســن أب ــو يـحـيــى فــي الدقيقة
 .42وقــد يعني هــذا الـطــرد انتهاء مسابقة النخبة
لالعبني ،حيث إن العقوبة ستكون أكثر من مباراة.
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وجهت الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات "وادا"،
انتقادًا لغياب الفحوصات على الرياضيني
البرازيليني في األشهر التي سبقت األلعاب األوملبية
الصيفية التي تنطلق الجمعة في ريو.
وقال نائب رئيس الوكالة روب كويهلر في حديث
لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية" :أرسلنا بريدًا
لوزير الرياضة البرازيلي واملدير العام للوكالة
البرازيلية ملكافحة املنشطات لنعرب عن قلقنا
وطلب توضيحات ملعرفة سبب وقف الفحوصات".
وبرر البرازيليون غياب الفحوصات بإيقاف
مختبر ريو من قبل الوكالة الدولية التي اتخذت
قرارها في  22حزيران املاضي بسبب مشاكل في
املطابقة ،مانعة إياه من إجراء أي فحص لعينات
البول أو الدم.

رقم قياسي
في القوس والنشاب

العب العهد المين فاني يحتفل بأحد هدفيه في مرمى الصفاء (عدنان الحاج علي)

ويـلـتـقــي ال ـي ــوم ال ـس ـبــت ض ـمــن امل ـج ـمــوعــة الـثــانـيــة
الـنـجـمــة بـطــل ك ــأس لـبـنــان وش ـبــاب الـســاحــل على
ملعب بحمدون عند الساعة .17.00
الـســاحــل ال ــذي يـبــدو أن مشاكله فــي طريقها إلى
الـحــل بـعــد الـلـقــاء ال ــذي حـصــل بــن رئـيــس الـنــادي
سمير دبــوق وأمــن السر جالل عالمة برعاية من
رئيس االتحاد هاشم حيدر ،حيث جــرت تصفية
للقلوب واالتفاق على املرحلة املقبلة .وكانت أولى

ب ــوادر االجـتـمــاع الـتـعــاقــد مــع امل ــدرب سمير سعد
لقيادة الفريق فنيًا.
أما في النجمة ،فتستمر عملية البحث عن العبني
لتدعيم الفريق من جهة ،واالستغناء عن آخرين من
جهة أخرى ،إذ يبدو أن العبهم الفلسطيني محمد
قاسم لن يكون مع النجمة في املوسم الجديد ،حيث
سينتقل إل ــى الــراسـيـنــغ بـعــد أن ات ـفــق مــع ال ـنــادي
«األبيض».

تمكن الكوري الجنوبي ووجني كيم من تحقيق
رقم قياسي عاملي في مسابقة القوس والنشاب
في منافسات تحديد املراكز على الئحة الرماة
املشاركني في األوملبياد.
وبات كيم املصنف أول عامليًا والحاصل على 4
ميداليات ذهبية في الفردي والفرق في بطولة العالم
رام يصل عتبة 700
عامي  2011و ،2015أول ٍ
نقطة.
ّ
وحطم كيم بفارق نقطة واحدة الرقم القياسي
املسجل باسم مواطنه دونغ هيون إيم في أوملبياد
لندن .2012
وتقدم كيم ( 24عامًا) على األميركي برادي
أليسون صاحب  690نقطة وفضية لندن ،واحتل
املركز األول في الالئحة ،وجاء اإليطالي دافيد
باسكوالوتشي ( 685نقطة) ثالثًا.
وفي الفرق ،تقدمت كوريا ( 2057نقطة) على
الواليات املتحدة ( ،)2024وصيفة بطلة لندن،
وإيطاليا ( )2007حاملة اللقب.
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ثقافة وناس

مهرجانات بيت الدين

عودة إلى «العربي النظيف»:

باسم يوسف نموذجًا
بيار أبي صعب
نعم ،في لحظة من لحظات التاريخ
ّ
املـ ـص ــري والـ ـع ــرب ــي الـ ـق ــري ــب ،شــكــل
ب ــاس ــم ي ــوس ــف ح ــال ــة اس ـت ـ ّث ـنــائـ ّـيــة:
ف ــي ال ـن ـق ــد ال ـس ـي ــاس ــي وخ ــف ــة ال ـظــل
وال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة والـ ـ ـ ـج ـ ـ ــرأة وت ـق ـن ـي ــات
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ،واملـ ـ ـس ـ ــرح واسـ ـت ــودي ــو
الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون ،وفـ ـ ـن ـ ــون ال ـك ــوم ـي ــدي ــا
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـجـ ـ ــاء ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي وصـ ـي ــاغ ــة
ّ
ّ
الدينية
الرجعية
النكت والـهــزء من
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ـ ّ
ـريـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة .ل ـكــن
ح ــن نـنـظــر ال ـي ــوم إل ــى أي ــن وصـلــت
الظاهرة ،بعد إقصاء هذا الكوميدي
مــن امل ـي ــدان ،وتــراج ـعــه إل ــى الـقــاعــدة
ال ـخ ـل ـف ـ ّـي ــة فـ ــي امل ـن ـف ــى األم ـ ـيـ ــركـ ــي...
نالحظ مؤشرات مقلقة ّ
عدة :لم تبق
ّ
له مؤهالت كثيرة ،غير البراغماتية
ال ـل ـي ـب ــرال ـ ّـيــة ،وال ـت ـع ــال ــي ع ــن ال ــواق ــع
ب ــداع ــي ن ـق ــده وإدان ـ ـتـ ــه ،وال ـت ـمــاهــي
مع النموذج االميركي ،مرجعه ،في
ً
اللغة والقيم والــوعــي ...وصــوال إلى
االنسالخ عن الواقع الذي طاملا ادعى
االنتماء اليه ،والسعي الى تغييره.
ال ـن ـخ ــب ف ــي م ـع ـظ ـم ـهــا ،س ــرع ــان مــا
تستبدل بـمـشــروع التغيير العتيد
الذي حملته أول الطريق ،امتيازاتها
ومــوقـعـهــا ومـصـلـحـتـهــا وخــاصـهــا
ّ
يتغير خطابها بسحر
الفردي .هكذا
ســاحــر ،ونـحـتــار فــي تـحــديــد إذا ما
كانت «معانا» أم «مع التانيني»؟
ّ
شخصيًا وأنــا ّ
اتفرج
هــذا مــا ملسته
على باسم يوسف في «بيت الدين»
أول من أمس .عدا احتقاره الجمهور
اللبناني والـعــربــي فــي لبنان ،إذ لم

اسكتشات تقوم على تقنية
أميركا
خبيثة للدفاع عن
ّ
وتبرئتها من تهم التسلط
االستعماري على شعوبنا
ي ـبــذل أي ج ـهــد ف ـنــي ف ـكــري ابــداعــي
ّ
اجتر
لغوايته وتقديم الجديد له ،بل
م ــواد أرشـيـفـيــة م ــن «ال ـبــرنــامــج» أو
امليدان ،وحكايات قديمة فات عليها
الـ ــزمـ ــن ،ب ـع ــدم ــا ت ـغ ـ ّـي ــرت امل ـع ـط ـيــات
وازداد الصراع تعقيدًا ...وعدا فقدانه
على
الـكـثـيــر م ــن خـفــة ظـلــه وق ــدرت ــه ّ
االبـتـكــار واقـتـنــاص الـلـحـظــة ،فكأنه
ّ
يقلد «بــاســم يــوسـ ّـف» ال ــذي عرفناه
ّ
«مهرج
وأحببناه ...وعدا انه بدا لنا
السلطان» ،يمحو عيوب البيك بأن
يـضـحـكـنــا ع ـل ـي ـهــا .وتـ ـك ــاد تـقـتـصــر
ّ
االبداعية في أمسية بيت
«إضافته»
الــديــن على مناغشة وليد جنبالط،
ال ــزع ـي ــم االقـ ـط ــاع ــي لـلـمـنـطـقــة ال ـتــي
ت ـس ـت ـض ـي ـفــه ،والـ ـسـ ـخ ــري ــة مـ ــن روال
يموت بعد كليبها البليد ،والتريقة
على مشاكل لبنان بسطحية .تريقة
هي في النهاية تغطية على النظام
الـ ـف ــاس ــد املـ ــاف ـ ـيـ ــوي عـ ـب ــر «تـ ـف ــري ــغ»
ّ
(تحية
الحقد عليه ببعض التهريج
هنا إلــى أستاذنا الــراحــل سعد الله
ّ
ونوس الذي أسهب في تناول مسرح
الـ ـتـ ـح ــري ــض وم ـ ـسـ ــرح الـ ـتـ ـفـ ــريـ ــغ)...
ع ــدا ك ــل ذلـ ــك ،ف ــإن أخ ـط ــر م ــا ملسته
ل ـ ــدى ب ــاس ــم ي ــوس ــف ه ــو تـجـسـيــده
النموذجي لـ «العربي النظيف» .هذا
املسخ املبرمج إلجهاض مشاريعنا
ّ
ال ـت ـق ــدم ـ ّـي ــة ،واملـ ـك ــل ــف م ــن ق ـب ــل األخ
األك ـب ــر بـتـمـثـيـلـنــا وح ـمــل قـضــايــانــا
الــى ال ــرأي الـعــام الـغــربــي ،وبالتالي
التأثير على الرأي العام املحلي ،على

باسم يوسف خالل عرض بيت الدين

ق ــاع ــدة «ك ــل ش ــي فــرنـجــي بــرنـجــي»،
ّ
ي ـت ـنــكــر غــال ـبــا ف ــي م ـظ ـهــر ح ـضــاري
ّ
وتقدمي وانسانوي .يتلقفه الغرب،
ثم يعيد انتاجه عبر تقنيات احتواء
م ـ ـعـ ــروفـ ــة :ه ـ ـ ــذا م ـ ــا ح ـ ـ ــدث مل ـث ـق ـفــن
وف ـن ــان ــن وأك ــادي ـم ـي ــن وإع ــام ـي ــن
وت ـق ـن ـي ــن واخـ ـص ــائـ ـي ــن وب ــاح ـث ــن
وسـ ـي ــاسـ ـي ــن مـ ــن الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي.
يـ ـج ــري اح ـت ـض ــان ـه ــم و«ت ــدري ـب ـه ــم»
(ت ـح ـ ّـي ــة إلـ ــى «ف ــرس ــان إن ـ ـجـ ــي_أوز»
و«ف ــري ــدوم ه ـ ــاوس») ،ومساعدتهم
ع ـ ـلـ ــى «ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول» و«ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــاح»،
وم ـن ـح ـهــم االم ـ ـت ـ ـيـ ــازات واالع ـ ـتـ ــراف
ّ
والشرعية والتكريس.
أداء ب ــاس ــم ي ــوس ــف وخـ ـط ــاب ــه فــي
بـيــت ال ــدي ــن ،يـسـلـطــان ال ـض ــوء على
أس ـ ـلـ ــوب ب ـ ــات ي ـن ـت ـشــر ل ـ ــدى بـعــض
النخب العربية ممن يرتبط وعيهم
املستلب أو مصالحهم أو خياراتهم
االيــديــولــوجـ ّـيــة بــأمـيــركــا أو الـغــرب
(املقصود بالغرب طبعًا :الحكومات
والسياسات االستعمارية والنخب
املهيمنة املتحكمة باالعالم والتوزيع
واالن ـت ــاج وصـنــاعــة الــوعــي ومــراكــز
ّ
ال ـب ـح ــث ودوائ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـقـ ــرار وال ـت ـح ــك ــم
االستراتيجي ،على اختالفها الخ)...
هـ ــؤالء ال ــذي ــن اخ ـت ـصــرهــم بــالـعــربــي
النظيف تماهوا مع الجالد وثقافته
ووعيه وخطابه بشكل مدهش ،ومن
مــوق ـع ـهــم امل ـس ـت ـلــب ب ــات ــوا يـبـحـثــون
عـ ــن شـ ـ ـع ـ ــارات وع ـ ـنـ ــاويـ ــن عــري ـضــة
ّ
ّ
ّ
أو«ليبرالية»،
«تقدمية»
«وطنية» أو
إلـ ــخ ل ـت ـبــريــر خ ـطــاب ـهــم ووج ــوده ــم،
واح ـتــال الـفـضــاء املطلبي الـعــربــي،
حسبما ّ
تنص عقودهم املباشرة ،أو
غير املنظورة ،مع األخ االكبر.
اسكتشات باسم يوسف الساخرة،
ت ـق ــوم ع ـل ــى ت ـق ـن ـيــة خ ـب ـي ـثــة ل ـلــدفــاع
ع ــن أم ـي ــرك ــا وت ـنــزي ـه ـهــا وتـبــرئـتـهــا
ّ
م ــن ج ــرائ ـم ـه ــا ،ومـ ــن ت ـه ــم ال ـت ـســلــط
االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاري ع ـ ـ ـلـ ـ ــى شـ ـع ــوبـ ـن ــا
وثرواتنا وحقنا في تقرير مصيرنا
ّ
ّ
تقنية
لنسمها
واستعادة حقوقنا.
ّ
االن ـ ــزي ـ ــاح وال ـت ـع ـم ـي ــم .ان ـ ــه ي ـح ــرف
الخطاب املعادي ألميركا ،إذ ّ
يقدمه
ط ــوال الــوقــت بشكله الكاريكاتوري
االختزالي ،وبصفته خطابًا ظالميًا
ع ـشــوائـ ّـيــا مــريـضــا وسـطـحـيــا .كيف
ذلـ ـ ــك؟ ي ـك ـفــي ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء عـلــى
الغوغاء (االخونجية وغيرهم) التي
ّ
ّ
وغيبيًا وغير
تجتر خطابًا أجــوف
م ـت ـم ــاس ــك ،ف ــي ع ــدائ ـه ــا الس ـت ـع ـمــار
ت ـج ـه ــل خـ ـط ــورت ــه وال تـ ـع ــرف ملـ ــاذا

ت ـق ــارع ــه ل ـف ـظـ ّـيــا .ث ــم ي ــأت ــي الـتـعـمـيــم
ّ
املهمة :كل من ينتقد أميركا
ليكمل
ه ــو ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،م ـثــل هـ ــذا الـشـيــخ
األع ـ ــور الـ ــذي ع ــرض ب ــاس ــم يــوســف
ّ
«نظرية املــؤامــرة».
صــوره ،مهووس
بـ ّ
ـربـكــم مــن تـفـضـلــون :أه ــذا الــداعـيــة
الظالمي الخطير الــذي ال يعرف ما
ي ـقــول ،أم بــاســم الــذكــي األنـيــق الــذي
يـمـثــل الـقـيــم االمـيــركـيــة وي ــداف ــع عن
الحضارة التعددية والتنوير؟
س ـخــريــة ب ــاس ــم ي ــوس ــف م ــن «أعـ ــداء
أمــريـكــا» تستند طبعًا إلــى «الــوعــي

ال ـغ ـي ـبــي» وال ـع ـص ـب ـي ــات ،و«ن ـظــريــة
امل ــؤام ــرة» الطاغية فــي مجتمعاتنا
ل ـ ــأس ـ ــف ،عـ ـن ــدم ــا ن ـ ـت ـ ـنـ ــاول «ع ـ ـ ـ ّ
ـدو
ال ـ ـخـ ــارج» .واألن ـظ ـم ــة االس ـت ـب ـ ّ
ـدادي ــة
ن ـ ّف ـس ـه ــا ت ـس ـت ـع ـم ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـفـ ــزاعـ ــة.
فناننا يـقـ ّـدم هــذه الـنـمــاذج ويسخر
منها (بحق طبعًا :املؤامرة الصهيو
امـ ـي ــركـ ـي ــة  -االن ـ ـج ـ ـلـ ــو م ــاس ــون ـ ّـي ــة،
وال ــى مــا هنالك مــن ه ــراء أج ــوف،)...
وفـ ـ ـ ــي م ـ ـع ـ ــرض ال ـ ـس ـ ـخـ ــريـ ــة يـ ـع ـ ّـم ــم
الـكــاريـكــا ّتــور ،ويـفــرضــه مــرجـعــا في
نظر املتلقي السطحي ال ــذي يكفيه

ّ
ال ـش ـع ــار ك ــي ي ـف ــش خ ـل ـقــه (أي جــزء
ّ
مـهـ ّـم مــن جـمـهــوره ،بما يـضــم أيضًا
مـ ــن م ـث ـق ـفــن وك ـ ـ ـ ــوادر وس ـيــاس ـيــن
ومـ ـن ــاضـ ـل ــن ت ـق ــدم ـي ّــن وأص ـ ـحـ ــاب
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار) .هـ ـ ـك ـ ــذا ي ـ ـسـ ــخـ ــف ويـ ـخـ ـت ــزل
ويؤبلس صديقنا ،كل خطاب يدين
أم ـي ــرك ــا :أي ن ـقــد ألم ـي ــرك ــا ول ـل ـغــرب
س ـي ـت ـمــاهــى مـ ــن اآلن فـ ـص ــاعـ ـدًا مــع
هــذيــان ال ــرع ــاع! «ال ـعــربــي النظيف»
إذ ّ
يعمم الحقد الغوغائي والغيبي
واألصولي األرعن على شيء غامض
اس ـمــه «أم ـي ــرك ــا» ،يـمـنــع ك ــل خـطــاب
نقدي أصيل للمشروع االستعماري.
لن تجدوا ،لو ّ
مرة واحدة ،لدى باسم
يــوســف واق ــران ــه ،إش ــارة إل ــى جــرائــم
اميركا التي تستحق النقد وتنبغي
م ـقــاوم ـت ـهــا ،ل ـكــن ب ـع ـقــانـ ّـيــة ،ولـيــس
بــالــوعــي املـ ـه ــزوز ل ـلــرعــاع وال ـه ـمــج.
(ال ـس ـخ ــري ــة ال ــوحـ ـي ــدة م ــن أم ـي ــرك ــا،
ك ــان ــت س ـخــريــة م ــن دون ــال ــد تــرامــب
الـ ـ ــذي ي ـل ـت ـقــي م ــع االخ ــونـ ـج ـ ّـي ــة فــي
الهذيان االيــديــولــوجــي والـتـطـ ّـرف!).
جـمـلــة اع ـتــراضـ ّـيــة صـغـيــرة واحـ ــدة،
ك ــان ــت ل ـت ـغ ـ ّـي ــر زاويـ ـ ـ ــة الـ ـ ـط ـ ــرح« :ي ــا
جماعة ،كل خطاب معاد لالستعمار،
ّ
وغيبيًا
لـيــس بــال ـضــرورة غــوغــائـ ّـيــا
وم ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـرفـ ــا ومـ ـتـ ـع ـ ّـصـ ـب ــا» .لـ ـك ــن ال!
ه ــذه الـجـمـلــة نــاق ـصــة ،ألن املـطـلــوب
ّ
للسردية املهيمنة :أميركا
إخضاعنا
بريئة ،واألوغــاد نحن! هناك الهمج
(اعــداء أميركا) واملتحضرون (رسل
أم ـيــركــا ف ــي ال ـعــالــم امل ـت ـخ ـلــف) ،وفــي
ط ـل ـي ـع ـت ـه ــم بـ ــاسـ ــم يـ ــوسـ ــف ال ــرج ــل
اللطيف ،والفنان املوهوب املحبوب
الذي تبناه جون ستيوارت.
في معرض سخريته من املتأسلمني
ال ــذي ــن ك ــان ــوا يـتـقـيــأون هــذيــانــاتـهــم
على الـشــاشــات أيــام مــرســي ،يوحي
ّ
باسم يوسف أن كل منتقد ألميركا
ه ــو ب ــالـ ـض ــرورة ف ــي خ ــان ــة ه ـ ــؤالء.
م ـص ــاب ب ـن ـظــريــة املـ ــؤامـ ــرة ،ويـضــع
ال ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ف ـي ـم ــا هــو
«ال ـه ـم ـجــي» الـحـقـيـقــي و«املـتـخـلــف»
ال ـف ـع ـل ــي .ولـ ــو خ ـض ــع ال ـع ــرب ــي غـيــر
النظيف ،للنموذج االمـيــركــي ـ ـ مثل
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ال ـ ــواق ـ ــف أم ــامـ ـن ــا ،ه ــذا
ال ـط ـب ـيــب ال ـج ـم ـيــل الـ ــراقـ ــي الـحـلـيــق
الناجح ،الذي اجتمع ّ
ضده اإلخوان
والعسكر ـ ـ لتخلص من كل مشاكله.
وك ــي تـكـتـمــل صـ ــورة ب ــاس ــم يــوســف
العربي النظيفّ ،
«رصــع» الكوميدي
عــرضــه فــي «مـهــرجــانــات بيت الدين
الـ ـ ــدولـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» ب ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات والـ ـجـ ـم ــل
االنكليزية (مل ــاذا؟ مل ــن؟) .ويكفي كي
ّ
ن ـت ــأك ــد م ــن ذل ـ ــك ،م ــراق ـب ــة بــرنــامـجــه
ّ
أميركية ،حيث
الحالي على محطة
ّ
يصفي حساباته مع كل رموز «الزمن
الـبـ ّـائــد» كـعــرفــات وعـبــد الـنــاصــر (أال
يـبــشــر بــالــزمــن «الـ ـث ــوري» اآلت ــي في
خـتــام عــرض بيت الــديــن؟) ،مــن دون
أي مـحــاسـبــة ل ـل ـقــوة الـعـظـمــى الـتــي
تـ ّ
ـدمــر ّشعوبنا ومجتمعاتنا .يكفي
أن نـتــوقــف عند خريطة «اســرائـيــل»
ً
الـ ـت ــي وضـ ـع ــت ب ـ ـ ــدال مـ ــن ف ـل ـس ـطــن،
ّ
خ ـل ـف ــه فـ ــي اح ـ ـ ــدى ح ـل ـق ــات «ك ـت ــي ــب
الــديـمـقــراطـ ّـيــة» بــرنــامـجــه األمـيــركــي
(واألصـ ـ ـ ـ ّـح «دلـ ـي ــل ال ــدي ـم ـق ــراط ـ ّـي ــة»)!
بـ ـه ــذا امل ـع ـن ــى ب ــاس ــم ي ــوس ــف لـيــس
اقــل خطورة على املـشــروع التحرري
ال ـع ــرب ــي ـ ـ ـ ـ ّأي ـ ــا ك ــان ــت وج ـه ـتــه ـ ـ ـ ـ مــن
االخــونـجـ ّـيــة والـسـلـفـ ّـيــن الــذيــن بنى
مجده عليهم وعلى السخرية منهم...
ّ
وحتى على جبهة انتقاد األصوليني
الـتــي حببت الجمهور بــه ذات يــوم،
فقد ّبدأ يجتر ّ تقنياته ويفقد مهارته
ّ
وخفة ظله .ألنه فقد مشروعه؟
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شباب فلسطين صار لديهم «اتجاه»
سعيد محمد
لـيـســت م ـب ــادرة ع ـفــويــة ،ب ــل «واع ـيــة
تمامًا» .هكذا يشير تقديم «اتجاه»
ف ــي ع ــدده ــا الـتـجــريـبــي األول ال ــذي
ص ـ ـ ــدر ع ـ ــن شـ ـه ــر آب (أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس).
ث ـل ــة م ــن ش ـب ــاب فـلـسـطـيـنــي وط ـنــي
تـقــدمــي يــرفــض أن يخضع لثنائية
الظالم بني املتقاتلني على السلطات
املوهومة املفروضة بحكم االحتالل،
أطلق قبل سنتني في رام الله وبيت
لحم ملتقى «نبض» الشبابي كإطار
يـعـمــل بـصـفــة تـطــوعـيــة عـلـنـيــة على
خلق قوة تغيير إيجابي بني الشباب
الفلسطيني ،إلعادة االعتبار لقضية
ال ـت ـح ــرر م ــن االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ،وت ـعــريــة
ســرديــة خـطــاب أوس ـلــو ،واالن ـخــراط
في النضال العاملي ملواجهة هيمنة
ثـقــافــة الـعــوملــة املـتــوحـشــة .التجربة
أفـ ـ ـ ــرزت مـ ـ ـب ـ ــادرات ع ـ ــدة اج ـت ـمــاع ـيــة
وثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ـ ّـي ـ ــة وط ـ ــابـ ـ ـي ـ ــة وتـ ـع ــاونـ ـي ــة
ّ
ومسرحية وناديًا للكتاب والقراءة
وس ـل ـس ـل ــة م ـ ـحـ ــاضـ ــرات أس ـب ــوع ـي ــة
وإذاع ـ ـ ــة إل ـك ـتــرونـ ّـيــة (ت ـب ــث مـ ــرة في
الشهر) ،باإلضافة إلــى موقع نشط
عـلــى اإلن ـتــرنــت وشـبـكــات الـتــواصــل

االجتماعي ،واآلن جــريــدة «اتـجــاه».
العمل التطوعي هو أساس امللتقى،
نـظــريـتــه األســاس ـيــة ف ــي ال ـق ـيــادة أن
«مـ ــن يـ ـب ــادر يـ ـق ــود» بـمـعـنــى أن مــن
يـ ـب ــادر إل ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ـف ـك ــرة ي ـتــولــى
قيادتها.
ّ
«اتـجــاه» تقول إنها ليست صحيفة
اي ــدي ــول ــوج ـي ــة ل ـك ـن ـهــا ف ــي ال ـخ ـنــدق
املـ ـن ــاه ــض ل ـل ـه ـي ـم ـنــة وال ـع ـن ـص ـ ّ
ـري ــة
والـ ـتـ ـف ــري ــط والـ ـظ ــامـ ـي ــة ،وه ـ ــي مــع
«الـ ـجـ ـن ــوب» ض ــد «ال ـ ـش ـ ـمـ ــال» ،وف ــي
مـ ــواج ـ ـهـ ــة حـ ــاس ـ ـمـ ــة ضـ ـ ــد ال ـ ـن ـ ـيـ ــو -
الـلـيـبــرالـيــة املـعــوملــة ،لـكــن ال تذهبوا
بـعـيـدًا :فــي ال ـعــدد تغطية صحافية
ّ
محلية
مشاكسة لقضايا اجتماعية
ّ
شبابية عــن الشأن
ومـقــاالت بــأقــام
الــداخـلــي الفلسطيني ،بــل وقصص
قصيرة .عصمت قرماز حاول «تقديم
ت ـح ـل ـيــل م ـ ـ ــادي ت ــاريـ ـخ ــي ل ـح ــرك ــات
اإلس ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــي» ،وك ـت ــب أحـمــد
قطامش عــن «القضية الفلسطينية
على أبــواب مشروع جديد» ،ومهند
أبــو غــوش عــن التغلغل اإلسرائيلي
فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ل ـ ّـع ـل ــه
خـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر» ،وف ـ ـ ـ ـ ـ ــارس ال ـ ـشـ ــوم ـ ـلـ ــي ع ــن
«غ ـي ــاب األغ ـن ـيــة ال ــوط ـن ـ ّـي ــة» .املــوقــع

اإلل ـك ـت ــرون ــي ل ـ ـ «اتـ ـج ــاه» أش ـم ــل من
نظيره الــورقــي ويحتوي عــددًا أكبر
م ــن امل ـ ـقـ ــاالت الـ ـ ـج ـ ــادة ،إض ــاف ــة إل ــى
مجموعة نصوص ومقاطع مختارة
من أدبيات اليسار ّالعاملي والعربي.
«ات ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاه» تـ ـ ـق ـ ــول إن ـ ـ ـهـ ـ ــا م ـن ـف ـت ـحــة
ع ـلــى الـ ـح ــوار والـ ـت ـع ـ ّ
ـددي ــة وتــرحــب
ب ـم ـش ــارك ــات ال ـش ـب ــاب م ــن فـلـسـطــن
وخارجها لكن «ال شيء لدينا سوى

تغطية صحافية
مشاكسة لقضايا اجتماعية
ّ
ّ
شبابية
محلية بأقالم
العقل الطليق ،فال إغراءات مالية وال
فالجريدة- ،
مكافآت وال توظيفات».
ٌ
ّ
كما مبادرة نبض كلها  -قائمة على
م ـبــدأ ال ـت ـط ـ ّـوع ،وق ـي ـمــة ت ـقــديــم ال ـهــمّ
ال ـع ــام ع ـلــى ال ـه ـ ّـم الـ ـخ ــاص ،والـعـمــل
ّ
الفردية.
الجماعي في مقابل
الطريق
ـة
ـ
ي
ـدا
ـ
ب
ـي
مــا زالــت «اتـجــاه» فـ
ّ
ُ
نتج
بالطبع ،وهــي بحكم الــشـكــل ال ِ
لـهــا (الـشـبــابــي الـتـطــوعــي) أق ــرب ما
تكون للصحف التي يصدرها طالب

الـ ـج ـ ّـامـ ـع ــات ،وف ـي ـه ــا ن ـ ــزق ال ـش ـبــاب
وخ ــف ـت ــه ،ل ـكــن م ـج ــرد ص ــدوره ــا من
فلسطني لـهــو مــن دون شــك مـبــادرة
شـ ـج ــاع ــة ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ـ ـ ــذه األوق ـ ـ ـ ــات
ٌ
وكسر لحلقة «القعود على
بالذات،
الـ ــرص ـ ـيـ ــف» بـ ـع ــد غـ ـي ــاب ال ــوس ــائ ــل
اإلعــامـيــة الـنـقــديــة والتحليلية من
املشهد الفلسطيني وخفوت الصوت
«الثالث» املختلف.
ـل األول ـي ــة عـلــى «ات ـجــاه»
ردود الـفـعـ ّ
ت ـ ـبـ ــدو م ـ ـبـ ــشـ ــرة حـ ـت ــى اآلن .ه ـن ــاك
ال ـت ـف ــاف م ــن ج ـيــل ال ـش ـب ــان حــول ـهــا،
وموقعها اإللكتروني األنيق يحظى
بـ ـ ــزيـ ـ ــارات م ـت ـت ــاب ـع ــة م ـ ــن ف ـل ـس ـطــن
وخارجها .وألن الجريدة «ال تشترى
وال تـبــاع» ،فقد طبع منها للتوزيع
على نفقة الشبان  ٥٠٠نسخة ،لكن
ً
األمـ ـ ــل بـ ــزيـ ــادة املـ ـطـ ـب ــوع مـسـتـقـبــا
ورب ـم ــا ال ـت ـحــول إل ــى إص ـ ــدار نصف
شـ ـه ــري ه ــو ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة أول ــوي ــات
ف ــري ــق الـ ـج ــري ــدة إل ـ ــى ج ــان ــب خـطــة
ّ
فكرية
العمل املعتمدة إلصدار مجلة
بطابع علمي في بداية العام املقبل.
ف ـل ـت ــأخ ــذوا ع ـل ـم ــا ،ش ـب ــاب فـلـسـطــن
صار لديهم «اتجاه».
http://itijah.ps

ثقافة العالم

«هاري بوتر» يعود ...للمرة األخيرة!
فاطمة ترمس
بعد مــرور تسعة أع ــوام على أحــداث
«هـ ـ ـ ــاري ب ــوت ــر ومـ ـق ــدس ــات امل ـ ـ ــوت»،
أصدرت جاي كاي رولينغ (الصورة)،
ثــامــن أج ــزاء سلسلة «ه ــاري بــوتــر».
لكن بخالف األجزاء السابقة ،اعتمدت
رولينغ هــذه املــرة أسلوب املسرحية
لـســرد أح ــداث «ه ــاري بــوتــر والطفل
امللعون» ،الذي كشفت الكاتبة أخيرًا
أنه سيكون الجزء األخير.
ت ـ ـجـ ــري أح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب بـ ـع ــد 19
عــامــا مــن مـعــركــة ه ــاري مــع «ال ـلــورد
ُ
ف ــول ــدوم ــورت» حينما ه ــزم األخـيــر.
ّ
ويسلط الكتاب الضوء على العالقة
املضطربة بني هــاري وابنه األوسط
أل ـبــس سـفـيــرس ،ال ــذي سـمــي ُ
تيمنًا
بألبس دمبلدور وسيفرس سنايب
الـلــذيــن ضـحـ ّيــا بحياتهما مــن أجــل
ه ـ ــاري .ت ـت ـجــذر املـشـكـلــة ب ــن ه ــاري
وابـنــه فــي كــون األخـيــر ابــن «الصبي
الذي أنقذ العالم» ،إذ ال يكف الناس
ع ــن م ـقــارن ـتــه ب ــأب ـي ــه ،م ــا ش ـكــل لــدى
أل ـب ــس ع ـق ــدة أص ـب ـحــت عــائ ـقــا بينه
وبـ ــن ه ـ ــاري ،ال ـ ــذي يـ ـح ــاول بـ ــدوره
جاهدًا التقرب منه.
ازدادت األمور سوءًا على أثر التحاق
ألبس بمدرسة «هــوغــورتــس» ،التي
ارت ــاده ــا وال ـ ــده .ف ــي «ه ــوغ ــورت ــس»،
ت ـ ـخ ـ ـتـ ــار ال ـ ـق ـ ـب ـ ـعـ ــة ال ـ ـس ـ ـحـ ــريـ ــة ل ـك ــل
ً
طــالــب ف ــي يــومــه األول «مـ ـن ــزال» من
بـ ـ ــن أربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة ،بـ ـحـ ـس ــب ش ـخ ـص ـي ـتــه
وق ـ ـ ــدرات ـ ـ ــه« :غـ ــري ـ ـف ـ ـنـ ــدور» (ي ـت ـم ـيــز
أف ـ ـ ـ ـ ــراده ب ــال ـش ـج ــاع ــة والـ ـشـ ـه ــام ــة)،
«هافلباف» (يتميز أف ــراده بالصبر
والعمل الــدؤوب)« ،رافنكلو» (يتميز
أف ـ ــراده ب ــاإلب ــداع وال ــذك ــاء ال ـشــديــد)،
و«س ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــذريـ ـ ــن» (ي ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــز أف ـ ـ ـ ـ ــراده
بالطموح ،املـكــر وحـســن الـتــدبــر) .لم
يسر ألبس على خطى والــده وأخيه
الكبير ،إذ شــاء الـقــدر أن ُيــوضــع في
مـ ـن ــزل «سـ ـلـ ـي ــذري ــن» ،الـ ـ ــذي يـشـتـهــر
أفــراده بمناصرتهم لفوردمورت في
الحرب السابقة.
ل ـ ــم يـ ـك ــن واقـ ـ ـ ــع أن أل ـ ـبـ ــس ف ـ ـ ــرد مــن
«سليذرين» األمر الوحيد الذي أقلق
ه ــاري ،ال ــذي يعمل موظفًا حكوميًا
ّ
في «وزارة السحر» ،بل أيضًا ،أن أعز
أصدقائه هو سكوربيوس مالفوي،
ابـ ــن دراي ـ ـكـ ــو م ــالـ ـف ــوي ،عـ ــدو ه ــاري
الـ ـل ــدود أيـ ــام امل ــدرس ــة ،وأحـ ــد أت ـبــاع

 9 Nancyقريبًا
كشفت نانسي عجرم (الصورة)
ُ
عن قرب إطالقها ألبومها الجديد
الذي سيحمل اسم .9 Nancy
ونشرت املغنية اللبنانية صورة
لها إلى جانب امللحن هشام بولس
والشاعر منير بوعساف ،الفتة
إلى أنها في االستديو لتسجيل
أعمالها الجديدة .يذكر أن نانسي
تطل الليلة السبت في إطار
مهرجانات «األرز الدولية» .وكانت
املهرجانات قد افتتحت أمس
بسهرة للفنانة ماجدة الرومي.

«عاطل عن الحرية»
عن السجناء
المنسيين
تعرض قناة  mtvاألحد املقبل
(بعد نشرة األخبار املسائية)
حلقة جديدة من برنامج «عاطل
عن الحرية» الذي يقدمه سمير
يوسف .تلقي الحلقة الضوء
ّ
ّ
املنسيني.
على ملفات السجناء
ّ
محمد عيتاني ومرعي شوك
أقدم سجينني في لبنان ،ارتكبا
جرائمهما تحت تأثير أمراضهما
النفسية والعصبية .حوكما
الحقًا بسنة واحدة لحني مثولهما
للشفاء ،لكنهما لم يخرجا من
سجنهما ألكثر من  30عامًا،
من دون ّأي ّمتابعة قضائية أو
ّ
صحية مللفاتهما من قبل أفراد
عائلتهما .فهل يطلق سراحهما
قريبًا؟

أعلنت جاي كاي رولينغ ّأنها ّ
«صبت كل إبداعها في األجزاء السبعة األولى»

فولدومورت السابقني.
ي ـ ـعـ ــود أل ـ ـبـ ــس وس ـ ـكـ ــورب ـ ـيـ ــوس فــي
ال ــزم ــن إل ــى سـنــة هـ ــاري الــراب ـعــة في
«هـ ــوغـ ــورتـ ــس» ،ل ـي ـن ـق ــذوا س ـيــدريــك
ديـغــوري من فــولــدومــورت .فماذا لو
لــم يـمــت سـيــدريــك دي ـغ ــوري؟ تجعل
رول ـ ـي ـ ـنـ ــغ م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ن ـق ـطــة
محورية ّ
تغير كل شيء.
َسـ ــرد ال ـق ـصــة ع ـلــى شـكــل مـســرحـيــة،
حــرم متتبعي السلسلة مــن أسلوب
رولـ ـيـ ـن ــغ امل ـ ـع ـ ـتـ ــاد ،فـ ـغ ــاب ال ــوص ــف
الــدق ـيــق للمحيط ولـتـعــابـيــر الــوجــه
والـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــد .ل ـ ـكـ ــن رغـ ـ ـ ــم غـ ـ ـي ـ ــاب ت ـلــك
ّ
العناصر ،إال أن لهذا الـجــزء سحره
الخاص ،الذي يكمن في حبكة القصة،
التي تعيد املتتبع إلى مقتطفات من
األج ـ ـ ــزاء ال ـس ــاب ـق ــة ،أب ــرزه ــا ال ـثــالــث،
ال ــراب ــع والـ ـس ــاب ــع .ك ــذل ــك ،إن ال ـت ــزام
رولينغ في هــذا الجزء بكل «قوانني
وخ ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــص» عـ ـ ــالـ ـ ــم س ـل ـس ـل ـت ـه ــا
الـسـحــري :الــرصـيــف «تـسـعــة وثــاثــة
أربـ ـ ـ ــاع» ،ال ـق ـب ـعــة ال ـس ـح ــري ــة ،الـغــابــة
املـ ـح ــرم ــة ،الـ ـس ــان ــات ــورز ،ال ـع ـمــال ـقــة،

ص ـف ــوف الـ ـج ــرع ال ـس ـح ــري ــة ،دروس
الـ ـطـ ـي ــران ،ال ـس ـحــر املـ ـمـ ـن ــوع… ،عــزز
من تميز هذا الجزء .باإلضافة ذلك،
تضمن الكتاب عودة ّ
أهم شخصيات
ال ـس ـل ـس ـل ــة ،ح ـت ــى ت ـل ــك الـ ـت ــي مــاتــت
فــي األج ــزاء السابقة مثل دمـبـلــدور،
سنايب ،فولدومورت ،وديغوري.

يتطرق الكتاب إلى
جانب لم نعرفه سابقًا في
شخصية مالفوي
أم ــا ال ــاف ــت فـهــو أن رول ـي ـنــغ ط ــورت
شخصية درايـكــو مالفوي ،مــن دون
أن تغير صفاته بشكل ج ــذري .وقد
تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـش ـخ ـص ـي ــة هـ ــي ال ـتــي
أنقذت الكتاب من الفشل الــذريــع ،إذ
تـطــرق الـكـتــاب إل ــى جــانــب لــم نعرفه
سـ ــاب ـ ـقـ ــا فـ ـ ــي شـ ـخـ ـصـ ـي ــة مـ ــال ـ ـفـ ــوي،
بـعــدمــا اع ـتــدنــاه مـتـعـجــرفــا وم ــاك ـرًا.
في السابق ،ظهر لنا مالفوي طالبًا

م ـت ـن ـم ـرًا ،ن ــاص ــر فـ ــولـ ــدومـ ــورت فــي
الـ ـح ــرب األخـ ـي ــرة ق ـبــل أن يـنـسـحــب.
ل ـك ــن ،ف ــي هـ ــذا الـ ـج ــزء ،ن ـت ـعــرف إلــى
م ــالـ ـف ــوي ال ـ ـ ــزوج واألب وال ـص ــدي ــق
والـ ـس ــاح ــر املـ ــاهـ ــر ،الـ ـ ــذي يـ ـق ـ ّـر بــأنــه
لــم يـخـتــر الـحـيــاة ال ـتــي عــاشـهــا قبل
19عــامــا ،بل فرضت عليه .وفــي حني
أن أس ـل ــوب مــال ـفــوي بــالـتـعـبـيــر عما
يـجــول فــي بــالــه ال ي ــزال فـ ّـجــا ،إال أنه
في أكثر من مشهد ،يستحيل تجاهل
لطفه ،مع السيدات بشكل خاص ،إذ
لــم تـكــن ت ـصــدر عـنــه ع ـب ــارات كـ ـ «أنــا
أعتذر» أو«لو سمحت» في القصص
السابقة.
«هــاري بوتر والطفل امللعون» ليس
«م ــريـ ـع ــا» ك ـم ــا وصـ ـف ــه الـ ـع ــدي ــد مــن
متابعي سلسلة «هاري بوتر» ،ممن
اشتروا الكتاب .صحيح ،قد ال يكون
ال ـع ـمــل ب ــروع ــة م ــا سـبـقــه م ــن أج ــزاء
مــن سلسلة «ه ــاري بــوتــر» ،غير أنه
ليس باألمر املفاجئ ،إذ ،وكما عبرت
ّ
«صبت كل إبداعها
كاتبة العمل ،فقد
في األجزاء السبعة األولى».

دوما تفتتح
مهرجانها
افتتح املوسيقي جمال أبو الحسن
«مهرجانات دوما الوطنية» (
قضاء البترون) قبل أيام في حفلة
تحت عنوان «رؤى موسيقية».
كانت السهرة املوسيقية
باالشتراك مع مجموعة من
العازفني ،و«كورال الفيحاء»،
و«الفرقة اللبنانية لإليقاع»
(ليبرا) و«جمعية مرحبتني».
ّ
تخللت الحفلة أغنيات من
الفولكلور املصري ،واختتمت
باألغنيات الشعبية رافقتها
مشاهد من طبيعة لبنان وبلدة
دوما وبيوتها التراثية وسوقها
القديم.
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تج ّـدد املوعـد السـنوي للفنـان العراقـي كاظـم السـاهر مـع جمهـوره
فـي أحضـان طبيعـة الشـوف وطقسـه الس َ
ـاحر ْين .ضمـن فعاليـات
«مهرجانـات بيـت الديـن» ،أمتـع السـاهر أمـس الحضـور وأشـعل
ّ
املدرجـات التـي بالـكاد اسـتوعبت العـدد الهائـل مـن الحاضريـن.
أطـل «أبـو وسـام» علـى أنغـام «هـا حبيبـي» ،قبـل أن ينتقـل إلـى باقـة
مـن أجمـل أغانيـه ،علـى رأسـها قصائـد نـزار قبانـي ،مثـل «أكرههـا»

كاظم الساهر...
أيضًا وأيضًا في بيت الدين

TUESDAY

9 AUGUST
20:30

عبير نعمة
مسافرة زادها الطرب

Mind the gap - 2016

على مسرح «باخوس» التاريخي،
ستقف الفنانة عبير نعمة للمرة األولى
ليلة  19آب (أغسطس) املقبل ،لتغني
«املتنبي ..مسافرًا أبدًا» .ضمن فعاليات
«مهرجانات بعلبك الدولية» ،ستحيي
نعمة أمسية فنية ضخمة ،تتكئ على
تقديم ثنائيات حضارية ،عبر االنتقال
بمحطات تاريخية للمتنبي ،لتتخطى
بذلك عتبات التاريخ والجغرافيا،
ً
وتمتزج املوسيقى مختصرة حضارات
العالم .من لبنان الى سردينيا فالشام
ً
وحلب ،ومصر وصوال الى إيران،
ستغني الفنانة اللبنانية بأكثر من
سبع لغات .طبعًا ،يتخلل البرنامج أداء
أغنيات من ألبومها املقبل الذي يحمل
بصمات الفنان مرسيل خليفة ،وأخرى
من زمن الطرب والكالسيك ،برفقة
موسيقيني عامليني حضروا من إسبانيا
وأرمينيا وإيران ولبنان والعالم العربي.

One of the most influential pop artists of our time,
Australian singer-songwriter Sia is behind massive hits
like Rihanna’s “Diamonds” or David Guetta’s “Titanium”.
After the phenomenal success of “Chandelier”, “Elastic
Heart” and “Cheap Thrills”, Sia began her 2016 tour with
an impressive and acclaimed show at Coachella she will be
!bringing to Byblos. Get ready for the biggest event of 2016
Standing: 112 500 LBP, Golden Circle 187 500 LBP
Seated: 105 000 LBP, 135 000 LBP, 225 000 LBP

With the support of

Beirut-Byblos roundtrip
transportation services
)Allo Bus: 12 000 LBP (per pers.
Allo Private Taxi: 85 000 LBP
)(4 pers. max.

Produced by

Sponsored by

Downtown Beirut, ABC Ashrafieh and Dbayeh,
Beirut Souks, City Mall Dora, Dar el-Shimal Tripoli,
Hussam Bookshop Baakline, Al Ittihad Bookshop
Saida and Byblos Venue
www.ticketingboxoffice.com

Media Partners

All prices are VAT inclusive.
Tickets and transportation
services are available at
Virgin Ticketing Box Office.

و«مس ّ
ـتبدة» و«حافيـة القدمين» ،إضافـة إلـى أغنيـة «كتـاب الحـب»
التـي خ ّـص بهـا أخيـرًا مسلسـل «مدرسـة الح ّـب» (إخـراج صفوان
مصطفـى نعمـو) .وكانـت هنـاك حصـة وافـرة لبعـض األعمـال
الجديـدة .والليلـة موعـد ثـان مـع القيصـر فـي «بيـت الديـن» ،علـى أن
يحيـي بعدهـا حفلتين متتاليتين ( ١٢و ١٣آب /أغسـطس) ضمـن
مهرجـان «إهدنيات».

كلمات
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«بورتريه
لفيليب
روث»
ألوسكار
ميت

فيليب روث «سخط» واعتزال
ليست ّ
نشاهد فيها رواية لفيليب روث ( )1933على الشاشة الكبيرة .بعد «مرثية» ( ،)2008و«االحتقار» ( ،)2014عاد الكاتب الثمانيني أخيرًا في فيلم مقتبس
المرة األولى التي
ُ
عن روايته «سخط» ( ،)2008أطلق قبل أيام في الصاالت السينمائية .يحمل العمل توقيع المنتج وكاتب السيناريو األميركي جيمس شاموس في تجربته اإلخراجية الطويلة
األولى .الرواية التي التحقت بالمكتبة العربية (دار الجمل ـ  ،)2010هي مرآة آخرى من مرايا حياة الكاتب األميركي ،الذي يستعيد فيها سنوات دراسته الجامعية عام ،1951
على ضوء فترة مفصلية من التاريخ األميركي الحديث .خالل السنة الثانية للحرب الكورية ،يترك البطل الشاب ماركوس مسنر منزل والده اللحام في نيوـ آرك نحو أوهايو لاللتحاق
بالجامعة ،هربًا من اقتياده إلى الحرب ومن سلطة والده وحرصه .االكتشافات الجنسية المدهشة ،وضياع االنتماء الديني للطالب اليهودي الذي يعلن إلحاده الحقًا ،وطبعًا
الموت المطبوع على معصم أوليفيا عشيقته التي تكبره سنًا ،هي عوالم الرواية األساسية .نقرأها بلسان البطل الميت الذي يؤدي دوره األميركي لوغان ليرمان في شريط
شاموس الذي احترم «كلمات الرواية والمسافة بينها» .روث الذي أعلن في مقابلته األخيرة قبل عامين توقفه عن الكتابة إلى األبد ،سيشهد عودة سينمائية أخرى في فيلم
االسكتلندي إيوان ماكريغور المقتبس عن روايته «مشهد ريفي أميركي» ( ،)1997وسيطلق خالل «مهرجان تورونتو السينمائي الدولي» في أيلول (سبتمبر) المقبل.

2

كلمات
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ملف
ُّ
هل العنوان فخ الصطياد القارئ الضال ،أم أنه استراتيجية كبرى،
وهوية أنطولوجية ّ
ّ
للنص ،بقصد العبور إلى الجوهر؟ ما بين توريط
ّ
بعنوان مخادع ،وحيرة الكاتب في اختيار عنوان كتابه
المتلقي
ٍ
ّ
النهائية لنصه ،تتفاوت اآلراء ،أو كما يقول
تصوراته ً
ّ
بما يتواءم مع ّ
ّ
سليم بركات «كلنا يقلب جملة من مفاتيحه على باب النص» .يتعانق
العنوان مع المحتوى بوصفه إذًا ،عالمة مركزية في اإلرسال والتلقي
حسب نظريات البنيويين ،لكننا سنتفق مؤقتًا ،على أن الكتاب ُيقرأ من

عنوانه ،بصرف النظر عن وعورة تضاريس بعض العناوين أو ابتعادها
ّ
عن المتن السردي أو الجمالي ّ
يتفوق الشعراء
للنص .في هذا المقام
على الروائيين في «صناعة» العنوان ،وهو ما جعل الرواية في بعض
نماذجها المتأخرة تتكئ على الشعر في اختيار عناوينها بقصد ترميم
المسافة مع القارئ المحتمل ،فالعنوان ،في نهاية المطاف «يعلو
النص ويمنحه النور الالزم ّ
لتتبعه» وفقًا لما يقوله عبد الفتاح كيليطو.
من جهتنا قمنا باقتحام المطبخ ّ
السري لعدد من الروائيين والشعراء

ُ
هل يقرأ الكتاب من عنوانه أم أنه فخ الصــ
رهان القراءة الثانية
أمير تاج السر *

ش ـخ ـصـ ّـيــا أن ـت ـمــي إلـ ــى الـ ـن ــوع ال ــذي
ً
يكتب الــروايــة أوال ،ويعيد كتابتها
ح ـت ــى ال ـن ـس ـخــة األخ ـ ـيـ ــرة ،ث ــم يــأتــي
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان وح ـ ـ ـ ـ ــده ب ـ ـ ــا أي بـ ـح ــث،
وينطبق ذلك على كتاباتي العادية
فــي املـقــاالت وأيـضــا فــي الشعر حني
كنت أكتبه ،حيث تنتهي املقالة ،أو
الـقـصـيــدة ،وأجــدنــي أكـتــب عنوانها
بطريقة آلـيــة .هـنــاك اسـتـثـنــاءات من
ذلـ ــك بــال ـط ـبــع ،بـمـعـنــى أن ل ـيــس كل
األع ـمــال الـتــي كتبتها ،ج ــاءت بهذه
الـ ـط ــريـ ـق ــة ،ف ـه ـن ــاك أع ـ ـمـ ــال ان ـت ـه ـيــت
منها ولــم يــأت الـعـنــوان كما يحدث
دائـمــا ،فأضطر إلــى إع ــادة قراءتها،
وحـ ـ ـ ــن ال أجـ ـ ـ ــد عـ ـ ـن ـ ــوان ـ ــا م ـن ــاس ـب ــا
أت ــرك ـه ــا فـ ـت ــرة ،وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة أق ــوم
بـعـنــونـتـهــا ب ــا اق ـت ـن ــاع ك ـب ـيــر ،مثل
رواية «رعشات الجنوب» التي ّأرخت
لقضية الشمال والجنوب السوداني
وتنبأت بانفصال البلدين .لكن هذه
ال ـع ـنــاويــن غــال ـبــا م ــا تـنـجــح لحسن
الحظ .هناك أعمال ولدت عناوينها
معها ،أي منذ أن كانت الفكرة تدور
في رأسي ،وقبل أن أكتبها ،مثل رواية
«توترات القبطي» التي استوحيتها
مـ ــن تـ ــاريـ ــخ الـ ـ ـث ـ ــورة املـ ـه ــدي ــة ،وم ــن
ك ـت ــاب أل ـف ــه ق ـب ـطــي ع ــاص ــر الـ ـث ــورة،
وم ـنــذ ال ـب ــداي ــة ك ـنــت أك ـتــب تــوتــراتــه
ف ــي وسـ ــط ال ـج ـه ــادي ــن ،وأعـ ـ ــرف أن
الــروايــة اسـمـهــا «تــوتــرات القبطي»،
أيضًا «منتجع الساحرات» ،روايتي
األخ ـيــرة ،فقد كــان عنوانها حاضرًا
ف ــي ال ــذه ــن ب ــوص ـف ـه ــا ت ـت ـح ــدث عــن
وق ـ ــائ ـ ــع ج ـ ـ ــرت ف ـ ــي سـ ــاحـ ــة اس ـم ـه ــا
«م ـن ـت ـجــع الـ ـس ــاح ــرات» وأي ع ـنــوان
آخــر كــان سيكون بعيدًا عــن الــواقــع.
كــانــت رواي ـتــي «زح ــف الـنـمــل» ،التي
ص ـ ــدرت طـبـعـتـهــا األول ـ ـ ــى ع ــن «دار
ال ـعــن» املـصــريــة ،تحمل اس ــم «كلية
ّ
املتبرع
من زيتون» ،وزيتون هذا هو
الذي منح كليته للمغني أحمد ذهب،
ثم قام بإزعاجه واالستيالء على كل
حياته ،وحني عرضتها على الصديق
الــروائــي عــزت الـقـمـحــاوي ،اقـتــرح أن
نسميها «زخ ــف الـنـمــل» ألن اسمها
صـعــب ،وق ــد ينطق خـطــأ فــي معظم
األح ـ ــوال ،وه ـكــذا نـجــح االس ــم معها
واآلن ُطـبـعــت م ــرات ع ــدة ،وتــذوقـهــا
القراء .وروايــة «طقس» التي صدرت
عــن «بـلــومــزبــري» ،كــان اسمها الــذي
ول ــد مـعـهــا ه ــو« :أم ـن ـي ــات ال ـج ــوع»،
ثــم اسـتـبــدلـتــه الح ـقــا ،و« ،»366كــان
اس ـم ـهــا «رس ــائ ــل امل ــرح ــوم» ،لكنني
استبدلته في القراءة الثانية.
*روائي سوداني

تفسير المكنون الخفي
ليانا بدر*
ق ــد يـخـطــر ف ــي بــالــي ال ـع ـن ــوان ال ــذي
أظنه كافيًا لتفسير املكنون الخفي
ل ـل ــرواي ــة ،وي ـظ ــل ه ــذا ال ـع ـن ــوان يـلـ ّـح
علي حتى أعتمده كعنوان أساسي
إال أن تـ ـط ــورات ال ّــرواي ــة فـيـمــا بعد
ت ـب ـع ــده ك ـل ـي ــا وت ــغـ ـي ــر مـ ــن ات ـج ــاه ــه
وفحواه وطريقة استخدامه .ال أذكر

يومًا أن مــا خطر لــي كعنوان مالئم
اسـتـطـعــت اع ـت ـمــاده كـعـنــوان نهائي
بـعــد أن تنتهي ال ــرواي ــة الـتــي تشبه
بـ ـحـ ـرًا يـ ـم ــوج بـ ـح ــرك ــات الن ـه ــائ ـي ــة،
ودالالت واض ـح ــة أو مـلـتـبـســة عبر
أوقــات زمنية متواصلة أو متقطعة.
ع ـ ـنـ ــوان الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ــوحـ ـي ــد «نـ ـج ــوم
أري ـ ـحـ ــا» ه ــو الـ ـ ــذي ظ ــل ع ـل ــى حــالــه
منذ كتبت الفصل األول فيها بهذا
العنوان والــذي صــار الفصل األخير
بعد اكتمالها  .ففي تلك الرواية التي
ت ـج ـعــل امل ــدي ـن ــة ف ــي م ـك ــان الـبـطــولــة
والـ ـ ـت ـ ــي لـ ـع ــب ف ـي ـه ــا س ـك ــان ـه ــا دور
األنغام التي ترافق السيمفونية كان
االتجاه واضحًا منذ الكلمة األولــى.
كــان على املـكــان أن يبني نفسه وأن
يفرض شخصيته وطالعه وأوقاته
وت ـغ ـ ّـي ــرات ــه وح ـك ــاي ــات ــه وت ــواري ـخ ــه.
وهكذا كان ،فقد ظل العنوان هو ذاته.
بينما في روايتي األخيرة «الخيمة
ال ـب ـي ـض ــاء» كـ ــان الـ ـعـ ـن ــوان مـشــابـهــا
بـطــريـ ّقــة أو أخ ـ ــرى ،لـكـنـنــي أحـبـبــت
أن أكثفه وأن أخفف من تضاريسه،
وأن أجعله ّمختصرًا ألن محموالته
الرمزية مكثفة .الكالم واضح في أن
عـلـيـنــا أن ال نـكـتـفــي بـحـمــل الـخـيــام
بطريقة أو بأخرى خوفًا من البياض
يظللها ويجعلها مكانًا بعيدًا عن
املساءلة والنظر والتدقيق والتحليل
فيما يحدث حولنا.
* روائية فلسطينية

غالبًا ما أستعين بصديق
عزت القمحاوي *
عرفت الطمأنينة بعد اختيار العنوان
فـ ــي أول كـ ـت ــاب ــن ،بـ ـع ــد ذلـ ـ ــك أخـ ــذت
ً
الـحـيــرة تـتـمــدد عـمــا بـعــد آخ ــر ،وفــي
الوقت نفسه تتنوع مالبسات اختيار
ال ـع ـن ــوان .ف ــي امل ـج ـمــوعــة الـقـصـصـيــة
«حـ ـ ـ ــدث فـ ــي بـ ـ ــاد الـ ـ ـت ـ ــراب والـ ـط ــن»
اخـ ـت ــرت ال ـع ـن ــوان ب ـعــد االن ـت ـه ــاء مــن
ال ـك ـتــابــة ،واخـ ـت ــرت أن يـعـبــر ع ــن جو
ً
املجموعة كلها ،بدال من فرض عنوان
إح ــدى الـقـصــص عـلــى ال ـك ـتــاب .وبعد
ذل ــك جـ ــاءت ال ــرواي ــة األول ـ ــى «مــديـنــة
اللذة» غريبة في متنها وعنوانها .ولد
ً
الـعـنــوان فــي رأس ــي أوال ،واستغرقت
كتابة النص أقل من شهر ،ولم أجد ما
ّ
أغيره في الكتابة األولى.
فــي كتبي الــاحـقــة ،لــم يسبق عـنــوان
ن ـ ـصـ ــه أب ـ ـ ـ ـ ـ ـدًا ،ولـ ـ ـك ـ ــن ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة ع ـلــى
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ت ـح ـتــم أن ي ـك ــون للنص
(املـسـتـنــد) ع ـنــوان قـبــل كـتــابــة السطر
األول ،غالبًا أضعه بشكل اعتباطي،
وبعد معايشته طــوال أشهر الكتابة
ي ـســد م ـنــافــذ الـتـفـكـيــر ف ــي غ ـي ــره ،مع
الــوعــي بــأنــه الـعـنــوان األس ـخــف الــذي
يمكن أن يحملها لعمل .حدث هذا في
ً
ّ
كـتــاب «األيـ ــك» م ـثــا ،وأت ــذك ــر مــا قاله
لــي الـصــديــق الـشــاعــر ولـيــد خــازنــدار
َ
أتمن يومًا أن يكون لـ َّ
ـدي صديق
«لــم
يــؤلــف كـتــابــا ع ـنــوانــه األي ـ ــك» ،وولـيــد
نفسه مــن سيختار لــي الحـقــا عنوان
روايـ ــة ّ «ال ـب ـحــر خـلــف ال ـس ـتــائــر» بعد
أن ت ــوق ــف ذه ـن ــي ع ـنــد ع ـن ــوان املـلــف
املـ ـب ــدأي« :الـ ـب ــرج» ،كــذلــك ف ــإن عـنــوان
«غــرفــة ت ــرى ال ـن ـيــل» ك ــان مــن اخـتـيــار
الصديق الــروائــي الراحل يوسف أبو
رية ،وكنت قد وضعت في بداية النص

قائمة بعناوين تشاغلني ،لكنه تركها
جميعًا ،والتقط جملة ساخرة يقولها
امل ــري ــض امل ـق ـب ــل ع ـل ــى املـ ـ ــوت ملــوظـفــة
االستقبال في املستشفى« :غرفة ترى
النيل من فضلك».
روايـ ـ ـ ــة «بـ ـي ــت الـ ــديـ ــب» ك ـ ــان ع ـن ــوان

هذه األيام أعيش
حيرة عنونة رواية جديدة،
وغالبًا سوف أستعين
بصديق!

«عزازيل ــ
شيطان»
للسعودي
فيصل سمرا
(طباعة المبدا
ــ 180×120
سنتم ــ )2010

ّ
م ـل ـف ـهــا ع ـل ــى ال ـك ـم ـب ـيــوتــر «الـ ـع ــش»
وهــو اســم الـقــريــة الـتــي تـخــرج منها
أجـ ـي ــال ع ــائ ـل ــة الـ ــديـ ــب ،ولـ ــم يـعـجــب
ّ
تحمست
العنوان «دار اآلداب» التي
لنشر الــروايــة ،فأرسلت قائمة بعدة
عناوين اختارت الدار منها العنوان
الذي صدرت به «بيت الديب» .وهذه
األيـ ـ ــام أع ـي ــش ح ـي ــرة ع ـنــونــة روايـ ــة
ج ـ ــدي ـ ــدة ،وغـ ــالـ ـ ًـبـ ــا سـ ـ ــوف أس ـت ـعــن
بصديق!
وبــالــرغــم مــن ال ـحــرص عـلــى العنونة
فإن املنت هو الذي يعود ليضفي على
ً
العنوان ألقه ،لو تأملنا مثال عناوين
مثل «السكرية» أو «الطريق» لنجيب
مـ ـحـ ـف ــوظ ،أو ح ـت ــى «الـ ـح ــرافـ ـي ــش»؛
ّ
سـنـجــدهــا مـســطـحــة ال تـعـنــي شيئًا،
لـ ـك ــن م ـض ـم ــون ـه ــا ّ
رس ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،مـثـلـمــا
تستقر ص ــورة الشخص الــرقـيــق من

سلوكه وننسى أن اسمه عبد الجبار!
* روائي مصري

يخضع للتغيير المستمر
الحبيب السالمي *
واحد من عناوين رواياتي
لم يكن أي
ٍ
حاضرًا منذ السطر األول .كلها بدأت
ً
تظهر لي بعد أن كتبت فصوال عديدة،
أي بعد أن أخ ــذت املــامــح األساسية
للعمل تتشكل وامل ـنــاخــات تتوضح
ّ
وتـ ـسـ ـتـ ـق ــر ،ف ــأن ــا لـ ـس ــت مـ ــن الـ ـك ــت ــاب
الذين يخططون للعمل مسبقًا .لدي
بالطبع فكرة دقيقة عما أريد أن أقول.
لكن الطريقة التي ينبني بها العمل
واإليقاع الذي سيتخذه يبرزان أثناء
عملية الكتابة ،لذا ال يمكنني أن أضع
عناوين منذ البداية .وفيما بعد تظل
هذه العناوين خاضعة للتغيير .كما
أن ـنــي ال اخ ـتــار الـصـيــغ الـنـهــائـيــة ّ إال
عندما يكتمل العمل .وع ــادة أتوقف
ع ــن إج ـ ـ ــراء ال ـت ـع ــدي ــات ق ـب ــل إرسـ ــال
ال ـع ـم ــل إل ـ ــى دار ال ـن ـش ــر .وق ـ ــد ح ــدث
أن اتـصـلــت ب ــدار الـنـشــر بـعــد إرس ــال
املخطوط طالبًا تغيير العنوان الذي
ً
كنت اخترته قبال .ومن بني العناوين
ً
التي أرقتني ووجدت عناء في العثور
عليها «روائ ــح مــاري كلير» و«نـســاء
البساتني».
*روائي تونسي

بمثابة الرحم
أمين الزاوي *
عـ ـن ــوان ال ـ ــرواي ـ ــة ه ــو ب ـط ــاق ــة دع ــوة
للقراءة .شخصيًا أعتقد أن العنوان
يلعب دورًا كـبـيـرًا فــي إث ــارة الـقــارئ
وجـ ـل ــب انـ ـتـ ـب ــاه ــه إلـ ـ ــى شـ ـ ــيء ي ــري ــد
الروائي نفسه أن يشاركه في الوقوف
عليه والتمتع به أو التأمل فيه.
ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات الـ ـج ــامـ ـعـ ـي ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة
املــرتـبـطــة بـمــاركـتـيـنــغ الـكـتــاب تقوم
الـ ـي ــوم بـتـفـكـيــك ال ـع ـن ــاوي ــن ،خــاصــة
عـ ـن ــاوي ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،لـ ـل ــوص ــول إل ــى
الـ ـ ــذوق ال ـط ــاغ ــي ف ــي مــرح ـلــة زمـنـيــة
مـعـيـنــة ،ل ـقــارئ مـعــن وبـمــواصـفــات
معينة ،وبالتالي فهناك العديد من
األط ــروح ــات الـجــامـعـيــة ف ــي أوروب ــا
وأمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــا تـ ــاحـ ــق س ـ ـ ــوق الـ ـكـ ـت ــاب
واالستثمار في الكتاب انطالقًا من
العناوين.
في رواياتي سواء تلك التي كتبتها
بالعربية أو بالفرنسية ال تختلف
ح ـكــايــاتــي م ــع ال ـع ـن ــاوي ــن ،بــالـتــالــي
فاللغة ال تدخل في تحديد العنوان.
ق ــد ي ــاح ـقــك عـ ـن ــوان م ــا م ـن ــذ ب ــداي ــة
ك ـتــابــة ال ــرواي ــة وي ـظ ــل ح ـتــى تـخــرج
الرواية إلى القارئ هاجسًا مركزيًا،
فهو يشبه الــرحــم ال ــذي منه تصعد
أن ـ ـفـ ــاس ه ـ ــذا الـ ـك ــائ ــن ال ـ ــرواي ـ ــة إل ــى
ال ــوج ــود ،هـنــا ت ـكــون ف ـكــرة الـعـنــوان
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ّ
للتعرف على اللحظة األخيرة في «توطين» عناوين كتبهم في
العرب
النفوس األدبي بوصفها أختامًا نهائية وتواقيع معتمدة ،وذلك
قيد
ّ
بأسئلة تتعلق بهذا الجانب الخفي من مخاضات الكتابة ومكابدات
أصحابها في كيفية عثورهم على عناوين كتبهم ،وهل كتبوا
نصوصهم ثم بزغت عناوينها الحقًا ،أم أن العنوان كان حاضرًا منذ
السطر األول ،وهل خضعت بعض العناوين إلى تعديالت الحقة على
المسودة األولــى ،بمعنى متى كانت لحظة الطمأنينة إلى أن هذا

العنوان أو ذاك هو من ّ
سيزين كتبهم في نسختهاالنهائية؟ ال طمأنينة
ّ
حتى أن بعضهم يلجأ
العنوان،
صواب
في
اب
الكت
كاملة لدى معظم
ً
ّ
إلى معونة صديق ،كما يفعل عزت القمحاوي مثال ،فيما تنبه جيهان
عمر إلى أنها افتقدت الثقة التي كانت تالزمها في بداياتها ،كتابًا وراء
آخر ،أما شاكر لعيبي فيحسم األمر بقوله ّ «ال أختار عناويني ّبل هي التي
تختارني»« .كلمات» سأل عددًا من الكتاب والكاتبات ،وقلب معهم
عناوين كتبهم ،فكانت الشهادات اآلتية:
خليل صويلح

ـطياد القارئ؟
مــرتـبـطــة ع ـضــويــا ب ـهــاجــس مــركــزي
ً
ف ــي الـ ــروايـ ــة ،ح ــدث ه ــذا م ـعــي مـثــا
ف ــي روايـ ــاتـ ــي «ص ـه ـيــل ال ـج ـس ــد» أو
«السماء الثامنة» (بالعربية) و La
 Soumissionالخنوع (بالفرنسية).
قد يكون العنوان هو مفتاح للدفق
السردي ولكنه يختفي شيئًا فشيئًا
بتقدم السرد في اتجاهات مختلفة
وبــال ـتــالــي يـفـقــد أل ـق ــه ف ــي منتصف
ال ـك ـت ــاب ــة أو ق ـب ــل ن ـه ــاي ـت ـه ــا وت ـب ــدأ
ً
عـنــاويــن أخ ــرى تظهر لـتـكــون بــديــا
ع ــن رح ــم ال ـع ـن ــوان ح ــدث ه ــذا معي
ً
م ـثــا ف ــي روايـ ــة «ال ــرع ـش ــة» أو «لـهــا
س ــر الـنـحـلــة» (بــال ـعــرب ـيــة) و Festin
 de mensongesول ـي ـم ــة األك ــاذي ــب
(بالفرنسية).
قـ ــد يـ ـك ــون ال ـ ـع ـ ـنـ ــوان ن ـف ـس ــه عـ ـب ــارة
عـ ــن اشـ ـتـ ـغ ــال إبـ ــداعـ ــي م ـن ـف ـصــل أو
يـكــاد عــن الـنــص الــروائــي ،كــأن تقوم
ّ
بـ ـمـ ـع ــارض ــة عـ ـ ـن ـ ــوان ت ـ ــراث ـ ــي ش ــك ــل
هــاج ـســا ف ــي ق ــراءات ــك اإلب ــداع ـي ــة أو
الفكرية ،حصل معي هذا في روايتني
(ح ـ ــادي ال ـت ـيــوس أو فـتـنــة الـنـفــوس
ل ـ ـ ـعـ ـ ــذارى الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــارى و امل ـ ـجـ ــوس)
وك ــذا فــي رواي ــة (نــزهــة الـخــاطــر) .قد
ي ـك ــون الـ ـعـ ـن ــوان أي ـض ــا إح ــال ــة عـلــى
زم ــن تــاريـخــي بعينه يــريــد الــروائــي
التأكيد أو تسليط الضوء عليه لبعد
سيكولوجي أو جمالي أو سياسي
أو حـ ـض ــاري ح ـص ــل هـ ــذا م ـع ــي فــي
روايـتــي التي كتبتها بالفرنسية le

( dernier juif de Tamentitاليهودي
األخير في تمنطيط) أو روايــة (قبل
الحب بقليل).
* روائي جزائري

مرحلة أرق
منصورة عز الدين *
يختلف األمر معي من عمل آلخر .في
الغالب أتــرك اختيار عـنــوان الكتاب
للنهاية ،يـكــون فــي بــالــي ع ـنــوان ما
منذ البداية حتى لو كنت أعــرف أنه
مجرد اختيار مؤقت ،ثم حني أنتهي
من الكتابة أبدأ في التفكير في مدى
مناسبة العنوان للكتاب .حدث هذا
ً
مثال مــع «وراء ال ـفــردوس» ،إذ بــدأت
كتابتها بـعـنــوان بعيد تمامًا حتى
عــن مـضـمــون ال ــرواي ــة نـفـسـهــا ،ومــع
انتهائي من املسودة األولــى للعمل،
فاضلت بــن عــدة عـنــاويــن ،مستقاة
مـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،ل ـ ـلـ ــوصـ ــول لـ ـلـ ـعـ ـن ــوان
الـ ـنـ ـه ــائ ــي« .ج ـ ـبـ ــل ال ـ ـ ــزم ـ ـ ــرد» ب ـ ــدأت
الحياة» ،ثم
كتابتها بعنوان «جبل
ّ
ُ
فضلت الحـقــا الـعـنــوان ال ــذي نـ ِـشــرت
ب ــه ألن ــه أك ـثــر ارت ـبــاطــا بـ ـ «أل ــف ليلة
وليلة».
لكن في حالة الرواية الجديدة التي
انـت َـهـيــت مــن كـتــابـتـهــا قـبــل م ــدة ولــم
ُ
تنشر بعد ،كان العنوان أول ما خطر
لي ،وانطالقًا منه بدأت الكتابة ،وهذا
استثناء في ما يخصني .والالفت أن
فــي هــذه الحالة ،كانت الكتابة أكثر
سالسة وتركيزًا ،وال أعرف هل لهذا
عــاقــة بــوضــوح ال ـع ـنــوان فــي ذهني
منذ البداية أم ال.
امل ـج ـم ــوع ــات ال ـق ـص ـص ـيــة تـحـيــرنــي
عناوينها أكثر ،ألن االختيار يعني
ف ــي ال ـغ ــال ــب ت ـغ ـل ـيــب ق ـص ــة م ــا عـلــى
باقي املجموعة ،وأتذكر أنه بعد نشر
مجموعتي «نحو الجنون» سألني
أك ـثــر مــن صــديــق مل ــاذا ل ــم أخ ـتــر لها
عنوان «ليل قوطي» النحيازهم لهذه
القصة أكثر من غيرها ،وكان ردي أن
الجنون بدرجاته وأنواعه هو الرابط
الـخـفــي ب ــن قـصــص امل ـج ـمــوعــة ،في
حني أن «ليل قوطي» ال ينسحب إال
على قصة واحدة.
بالنسبة لي اختيار العنوان من أكثر
املراحل املؤرقة ،وأجدني حني أحتار
في الوصول لعنوان يرضيني ،أحسد
ال ـك ــات ــب ال ـبــول ـنــدي غــومـبــروفـيـتــش
الس ـت ـه ــان ـت ــه ب ــالـ ـعـ ـن ــاوي ــن ،إذ ك ــان
ينظر إليها كمجرد وسيلة لتفريق
عمل عــن آخ ــر ،وذك ــر مــرة أنــه اختار
«ف ـ ـيـ ــرديـ ــدوركـ ــه» عـ ـن ــوان ــا ل ــرواي ـت ــه
ال ـش ـه ـي ــرة ألنـ ــه ب ــا م ـع ـنــى وص ـعــب
النطق بالبولندية!
* روائية مصرية

هي التي تختارني
شاكر لعيبي *
ك ـ ــان بـ ـ ــودي اإلجـ ــابـ ــة ع ـل ــى الـ ـس ــؤال
بجملة واحـ ــدة« :ال أخ ـتــار عناويني
بل هي التي تختارني» .هذا بالنسبة
شاف ،رغم قلة الصبر التي
لي جواب
ٍ
ق ــد ت ــرشــح م ــن ص ـيــاغ ـتــه .أح ـســب أن
كــل جــواب آخــر مــن طرفي لــن يضيف
شيئًا للفكرة الـجــوهــريــة تـلــك ،سوى
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إضاءتها في الغالب .هذا هو جوابي
ح ـق ــا .دائ ـم ــا م ــا ان ـت ـظ ـ ُ
ـرت أن يـفــرض
ال ـع ـنــوان نـفـســه ع ـلـ ّـي .أح ـيــانــا فــرض
نفسه على العمل برمته قبل اكتماله.
مــرات اخـتــار نفسه فجأة فــي مرحلة
ما من الكتابة مثل مجموعة «األدنى
واألقـ ـ ـ ـص ـ ـ ــى» .الـ ـعـ ـن ــاوي ــن هـ ــي ال ـت ــي
اخ ـتــارت ـنــي ب ــرف ــق .م َــرة واح ـ ــدة فقط
ساعدني أحدهم َع َرضًا وأنا أتساءل
عما يمكن أن يكون عنوان مجموعة
شـ ـع ــري ــة م ـه ـم ــوم ــة بــامل ـي ـتــاف ـيــزي ـقــا
رغ ـ ــم ظ ــاه ــره ــا األي ــروتـ ـيـ ـك ــي ،ف ـق ــال:
مـيـتــافـيــزيــك .وه ـكــذا اخ ـتــار الـعـنــوان
ن ـف ـســه مـ ــن ج ــدي ــد مـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـداورة .وح ـتــى
األع ـمــال الـتــي كتبتها أو ترجمتها،
مـتـسـلـسـلــة إذا ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ،على
ال ـف ـي ـس ـبــوك ،ق ــد اخ ـت ــارت عـنــاويـنـهــا
ه ــي بـنـفـسـهــا ،إذ ي ـتــذكــر أصــدقــائــي
أنـنــي منذ الـبــدء نـشـ ُ
ـرت أنطولوجيا
الـحــب بـعـنــوان «انطولوجيا الحب»
واآلن «ت ــاري ــخ الـتـصــويــر اإلســامــي:
من وجهة نظر املرسوم على الخزف»
ب ـهــذا ال ـع ـن ــوان .وأح ـس ــب أن الــرغـبــة
امللحة ،الثيمة امللحة ،الفكرة امللحة
واملـفـهــوم املـلـحــاح ،حـتــى إذا لــم تكن
بـ ــالـ ــوضـ ــوح ال ـ ـكـ ــافـ ــي ،ب ـ ـ ــادئ األمـ ـ ــر،
ف ــي ذهـ ــن امل ــؤل ــف ه ــي ال ـت ــي ت ـفــرض
عناوينها .العنوان الوحيد الــذي ال
يـخـتــار نـفـســه بـنـفـســه ه ــو «األع ـم ــال
الكاملة» الذي نفرضه فرضًا.
* شاعر وناقد عراقي

مثل الرأس من الجسد
جيهان عمر *
ال ـع ـنــوان ه ــذه ال ـبــدايــة الـتــي أؤجلها
للنهاية ،إنــه مثل ال ــرأس مــن الجسد
كـ ــاشـ ــف ودال ي ـت ـج ـه ــم ث ـ ــم يـبـتـســم
فـ ـ ــي خـ ـ ـب ـ ــث ،صـ ـ ـ ـ ـ ــادق ،مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــادع ،أو
ك ـ ـ ــاذب ومـ ـحـ ـت ــال .الـ ـعـ ـن ــوان ال ـك ـل ـمــة
نـفـسـهــا املـثـقـلــة ب ــال ــوع ــود ،لـكــن هــذه
الطمأنينة بالفعل هــي الـتــي تحسم
األمـ ــر ف ــي ال ـن ـهــايــة .ش ـع ــرت ب ـهــا في
ديــوانــي األول ،كــان اســم قصيدة من
ال ــدي ــوان ،كـمــا اع ـت ــدت أن أف ـعــل بعد
ً
ً
ذلــك ،وقــد يبدو حــا سهال ،ورغــم ما
يحمله نشر الكتاب األول من خوف
وتــردد إال أنني كنت حاسمة« :أقــدام
خ ـف ـي ـفــة» .ت ـعـ ّـجــب ح ـس ـنــي سـلـيـمــان
ً
صـ ــاحـ ــب «دار ش ـ ــرقـ ـ ـي ـ ــات» قـ ــائـ ــا:
«انـظــري إلــى عناوين بقية القصائد
معظمها الفت وجريء» .أجبت «لكن
قـصــائــد ال ــدي ــوان خــافـتــة تـمــامــا مثل
هذا العنوان»ّ .
تعجب من ثقة شاعرة
مـبـتــدئــة وآثـ ــر ال ـص ـمــت .ف ــي ديــوانــي
ال ـث ــان ــي م ــع ال ـ ـ ــدار ن ـف ـس ـهــا ،ســألـنــي
الناشر بعد قراءة الديوان إن كنت قد
اخترت عنوانًا فأخبرته «قبل أن نكره
ب ــاول ــو ك ــوي ـل ـه ــو» ،فــأط ـلــق ضحكته
ّ
الــرنــانــة ال ـنــادرة وق ــال :هيا دعــك من
الــدعــابــات اآلن .قـلــت لــه أن ــا ال أم ــزح،
فـحــاول أن يثنيني عــن هــذا العنوان
ال ـغــرائ ـبــي بــاخـتـيــار أس ـم ــاء قصائد
أخـ ـ ــرى ،ف ـلــم أن ـص ــت إلـ ــى اع ـت ــراض ــه،
ل ـق ـن ــاع ـت ــي ب ـ ـصـ ــواب هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـن ــوان
بالنسبة للمحتوى .ديــوانــي األخير
الذي ّ
ترددت في نشره خمس سنوات
ك ــام ـل ــة ،أره ـق ـن ــي ع ـن ــوان ــه ت ـمــامــا ،إذ
ّ
غيرت العنوان نحو عشر مــرات .في

كــل مــرة أخـتــار عنوانًا يالزمني مدة
ي ــوم أو يــومــن ث ــم أتـخـلــى عـنــه مثل
حبيب مــؤقــت ،وحينما فـقــدت األمــل
االختيار ذهبت إلى
في قدرتي على
ّ
«دار ال ـعــن» الـتــي تـبــنــت نـشــره وأنــا
أتــأبــط أفضل خمسة عـنــاويــن ،وكــان
مـ ـح ـ ّـرر ال ـ ـ ــدار ت ــام ــر ع ـف ـي ـفــي ش ــاع ـرًا
أيـ ـض ــا ،ف ــاخ ـت ــار م ــن ب ــن ع ـنــاوي ـنــي
امل ـق ـت ــرح ــة «أن ت ـس ـيــر خ ـل ــف املـ ـ ــرآة»
ووج ــدت ـن ــي أرتـ ـ ــاح ألول م ــرة لـفـكــرة
أن يشير أحــدهــم الــى أحــد العناوين
التي ّ
أرصها في الصفحة مثل قطط
صغيرة متشابهة وحديثة ال ــوالدة،
ال أستطيع التمييز بينها .اآلن أرغب
أن تعود لي ثقتي القديمة ،فمنذ أكثر
من عشر سنوات كنت أضع العنوان
أم ــام ال ـنــاشــر بـثـقــة تـفــوقـنــي حجمًا،
وقلب مطمئن انتظر عودته.
ٍ
*شاعرة مصرية

َّ
ات وم ـ ـ ــرات ،فلم
ل ـل ـنــص ،ي ـت ـغــيـ ُـر م ـ ـ ـ َّـر ٍ
يحدث أنه بقي معي حتى النهاية إال
مرة واحدة في جميع كتبي الشعرية،
ُ
ات عـ ـ َّـدة ويـحـيــا
ي ـم ــوت ال ـع ـن ــوان مـ ـ ـ َّـر ٍ
م ــن ج ــدي ــد ،ق ـبــل أن ي ــأخ ــذ صـيــاغـتــه
األخـ ـي ــرة ،إن ــه يـمـحــو نـفـســه ويـنـقــح
َّ
يستقر على
زوائده ويتناسخ قبل أن
تسميته النهائية ،تلك التسمية التي
غالبًا ما تكون قبل وقت قصير جدًا
من دفعه للناشر .عندها فقط يكون
األمـ ــر بـمـثــابــة االس ـت ـس ــام الـنـهــائــي
لالسم /العنوان.
َّ
املرة الوحيدة التي ولد فيها العنوان
ح ـت ــى ق ـب ــل أن أكـ ـت ــب أي ـ ــة ك ـل ـم ــة مــن
الـكـتــاب ،وبـقــي حـيــا حـتــى آخ ــر كلمة
فيه ،كانت في ديواني «كتاب فاطمة»
والـ ــافـ ــت أن ه ـ ــذا الـ ـعـ ـن ــوان ق ــد ول ــد
ِّ
َّ
متعدد
متعدد ،موت
أيضًا من موت
َّ
حـقـيـقــي ول ـي ــس م ـجــازيــا ه ــذه املـ ــرة:
امرأة وتوأميها!
* شاعر عراقي

محمد مظلوم *

عملية نحت

طغراء الكتاب وختمه
ُ
لكتابي،
ـوان
بـهـجــة ا ّلـعـثــور عـلــى ُ ع ـنـ ٍ
َ
ال ـش ـع ــري ت ـح ــدي ـدًا ،ت ـضــاهــي لـحـظــة

حين أنتهي
من الكتابة ،أبدأ بالتفكير
في مدى مناسبة
العنوان للكتاب
َّ ُ
اكتمال الديوان نفسه ،ولعلها تشبه
ُ
ص ــرخ ــة أرخ ـ ـم ـ ـيـ ــدس« :وجـ ــدت ـ ـهـ ــا!»
وألنـنــي أمـيــل فــي تـجــاربــي الشعرية
إلـ ـ ـ ــى «الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــري» ول ـي ــس
امل ـج ـم ــوع ــة ،ب ـم ـع ـنــى أن ـن ــي ال أجـمــع
قصائد متفرقات فــي ع ـنــوان ،وإنما
ُ
َ
النظر إليه
أقــارب موضوعًا يحتمل
ُ
َّ
متعددة ،كان العنوان،
من زوايا نظر
بــالـنـسـبــة ل ــي «ال ـج ــام ــع امل ــان ــع» ،هو
ُ
طغراء الكتاب وختمه ،وهو قصيدة
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ربـ ـ ـم ـ ــا أقـ ـ ـص ـ ــر الـ ـقُّـ ـص ــائ ــد،
ُ
يمسك
وأكثرها امتالء بالداللة ،ألنه
بــاملـضـمــون ال ـع ــام لـلـكـتــاب بــاخـتــزال
وإيـ ـح ــاء م ـك ـث ـفــن .إنـ ــه ع ـن ــدي أشـبــه
بـبـيــت ال ـق ـص ـيــد« .وروح ال ـش ـعــر في
بيت القصيد» بتعبير ابن عربي.
ال ـع ـنــوان ع ـنــدي هــو االسـ ـ ُـم ،وال ـنـ ُّـص
َّ
املسمى ،وإذا كــان كل كتاب مثل
هو
«م ــول ــود جــديــد» كـمــا درج ــت ع ـ َّـادات
ُ
ـف كـتـبـهــم ،فــإنـنــي
املــؤل ـفــن ف ــي وصـ ـ ِ
أق ـ ُ
ـرب إلــى تفكير اآلب ــاء فــي الشعوب
القديمة من اآلباء العصريني! فأولئك
كانوا ينتظرون حتى والدة أبنائهم،
خــاصــة م ــع ع ــدم وجـ ــود «ال ـســونــار»
مل ـعــرفــة ج ـنــس ال ـج ـنــن ذك ـ ـرًا ك ــان أم
أنـثــى؟ ليختاروا لــه االس ــم املناسب،
ُ
وك ـث ـي ـرًا م ــا ت ـخ ـت ــزل ت ـل ــك الـتـسـمـيــة
َ
َ
وقائع وأحداثًا طارئة ،لتجعل اسمه
ً
«مستوحى» منها .أتذكر ،مثال ،تلك
الحكاية عن تسمية ِّ
جدي األكبر الذي
ُ َ
ـام من
حملت اسـمــه ،فقد ول ــد بعد أي ـ ٍ
م ــوت والـ ـ ــده ،لــذلــك اخـ ـت ــاروا ل ــه هــذا
االسم« :مظلوم!»
غالبًا ما أسمي كتبي تسميات َّ
عدة
قبل أن أستقر على التسمية النهائية،
ظ ــاه ــري ــا ُّربـ ـم ــا يـ ـب ــدأ الـ ـعـ ـن ــوان قـبــل
النص ،لكنه في الخيمياء الداخلية

حمور زيادة *
ال أزعـ ـ ـ ــم أن ه ـ ـنـ ــاك ط ــريـ ـق ــة واحـ ـ ــدة
أستخدمها .عادة ما أفضل أن يكون
هناك عنوان ما للعمل أثناء الكتابة.
ّ
أفــكــر فــي العنوان وأنــا أجمع خيوط
الـعـمــل (روايـ ــة أو قـصــة ) فــي ذهـنــي.
أعتبر العنوان حاضنًا للكتابة .من
الصعب أن أكـتــب ب ــدون ع ـنــوان .لكن
ع ـن ــاوي ــن قـلـيـلــة ه ــي ال ـت ــي اسـتـمــرت
مـعــي حـتــى نـهــايــة ال ـع ـمــل .أم ــا كيف
يتغير العنوان فهذا ال أعرفه .أحيانًا
أنحت العنوان نحتًا كلما تقدمت في
الكتابة .وفي أحيان أخرى يأتي كأنه
كان مسمى في مكان ما ورأيته فجأة.
ع ـم ـلــي األول «سـ ـي ــرة أم درم ــان ـي ــة»
اخترت اسمه بعد أن تحفظ الناشر
امل ـص ــري ع ـلــى ال ـع ـن ــوان األول ال ــذي
كــان شــديــد الـســودانـيــة .ف ــرأى أنــه لن
يفهم بشكل سليم ولن ينطق بشكل
سليم ،مما سيعطي معنى بعيدًا عن
املقصود .عنوان «سيرة أم درمانية»
ً
نحته نحتًا .كان العمل مكتمال وعلى
وشك الدخول إلى املطبعة وأنا أكتب
وأكـ ـش ــط ألس ـت ــول ــد ع ـن ــوان ــا يـنــاســب
الـعـمــل .اعـتـبــرت تحفظ الـنــاشــر أم ـرًا
يقع في دائرة اختصاصه بالتسويق.
ب ـي ـن ـمــا عـ ـن ــوان «ال ـ ـنـ ــوم ع ـن ــد قــدمــي
الجبل» أتاني مع فكرة القصة .جاء
ال ـع ـن ــوان بـصـحـبــة ال ـت ـفــاص ـيــل .ولــم
ّ
يـتـغـيــر وش ــك ــل م ـســار ال ـع ـمــل .بينما
أعمال مثل «شوق الدرويش» (رواية)
و«ال ـخــواء» (قـصــة) و«حكاية حسنة
ب ـن ــت ق ـن ــدي ــل وم ـ ــا ج ـ ــرى بـسـبـبـهــا»
(قـ ـ ـص ـ ــة) ،أت ـ ــت أث ـ ـنـ ــاء ال ـك ـت ــاب ــة بـعــد
عناوين أولية سابقة.
ُ
كل هذه العناوين ،التي تنحت نحتًا
ُ
أو تشرق فجأة أو تتولد أثناء الكتابة
كلها أحكم عليها بالطمأنينة التي
تــأتــي مـعـهــا .حــن أح ــس أن الـعـنــوان
والـ ـعـ ـم ــل قـ ــد ت ــآل ـف ــا ك ـق ـط ـع ـتــي بـ ــازل
ف ــي مـكــانـهـمــا .ف ــي مـ ــرات ن ـ ــادرة كــان
ال ـع ـنــوان ال ــذي أطـمـئــن إل ـيــه ال يلقى
ت ــرحـ ـي ــب األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء امل ـس ـت ـش ــاري ــن.
وعادة ما أمشي مع تقييمهم وأبحث
عن طمأنينة أخرى في عنوان آخر.
*روائي سوداني
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نصوص

جولة ليلية
ضياء الدين
عثمان *

«من دون
عنوان»
للفنان
المالي
عبدوالي
كوناتي

ملـ ــا تـ ـش ــاج ــرت فـ ـ ـ ــردوس مـ ــع ع ــوض
الـسـيــد ف ــي تـلــك الـلـيـلــة ،ك ــان الــوقــت
عـشــاء آخ ــر .وانـتـهــت املـشــاجــرة بــأن
أطلقت فردوس كلماتها الرصاصات
لتنكأ عدة جروح عميقة وقديمة في
قلب عــوض السيد .كظم هــو غيظه،
ورمــاهــا بنظرات ذات ش ــرر ،قبل أن
يــولـيـهــا ظ ـهــره مـتـجـهــا نـحــو الـبــاب
ال ـخــارجــي .وبـنـفــس الـجـلـبــاب الــذي
صـلــى بــه ص ــاة ال ـع ـشــاء ،والـ ــذي لم
ي ـك ــن ي ـح ـت ــوي م ـح ـف ـظ ـتــه ال ـج ـلــديــة
كــالـعــادة ،هبط عــوض السيد الــدرج
وال ـت ـقــط مـفــاتـيــح األك ـس ـنــت ق ـبــل أن
يصفق الباب الحديدي خلفه.
فــي األكـسـنــت سـمــع قلبه يصطخب
وي ـض ـط ــرم ،فـكـبــح ل ـهــاثــه املـضـطــرد
وأدار امل ـح ــرك .نـظــر ف ــي ســاعــة يــده
فوجدها تشير إلــى العاشرة فشعر
بالضجر يحيط بــه .تلمس جيوب
ج ـل ـب ــاب ــه ف ــوج ــد ال ـ ـن ـ ـظـ ــارة ،ووجـ ــد
الـ ـ ــوري ـ ـ ـقـ ـ ــات ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة امل ـخ ـص ـص ــة
ل ـل ـصــدقــات ال ـع ــاب ــرة ال ـي ــوم ـي ــة ،ولــم
يجد املحفظة الـتــي كــان مـتــأكـدًا انه
ل ــن ي ـج ــده ــا .زج ـ ــر أي فـ ـك ــرة تـحـثــه
نحو العودة إلى الداخل مجددًا .شد
الطاقية على يأفوخه ...وانطلق.
م ـب ـت ـع ـدًا م ــن ح ــي ال ــري ــاض تكتكت
الـ ـت ــروس ف ــي صــدغ ـيــه وه ــو يـتــأمــل
العالم خارج زجاج األكسنت فشعر
بغلواء الغضب تخبو .تنبه إلــى أن
ال ـشــارع الـتـجــاري قــرب البيت ليس
ً
هو هو ليال مثله نـهــارًا .رآه شارعًا
مـخـتـلـفــا ي ـعــج بــال ـســاب ـلــة واأللـ ـ ــوان
واألدخنة.
ك ــان ق ــد اع ـت ــاد  -م ـنــذ زم ــن بـعـيــد –
على النوم مبكرًا بعد صالة العشاء
بقليل .بدأ تلك العادة الحميدة منذ
أن ت ــرك لـعــب الـ ــورق فــي ال ـن ــادي مع
عبد الصمد وقرشي وصالح ونعيم.
استعاد تلك اللحظة الـتــي قــال لهم
فيها بكل جدية:

حـتــام نسهر فــي الـلـعــب ونـغـفــل عن
الرب؟! يا سادة :القبور هي اآلن أقرب
من فتحة الكونكان .في أي لحظة قد
يشهق أحدنا فال يزفر ثانية ،وهذه
الـحـيــاة الـبــاطـلــة ستباغتنا فــي أي
لحظة بقول :كش ملك.
ليلتها تضايق األصحاب من سجعه
السخيف وامل ــؤل ــم .مــن نـبــرة صوته
كانوا قد تبينوا مــدى جديته ،ومن
ذلــك الحني صــارت رســائــل املجاملة
األعيادية هي كل ما تبقى بينهم.
وهـ ـ ــو فـ ــي األكـ ـسـ ـن ــت كـ ـ ــان ال وع ـيــه
ي ـمـ ّـده بــالــذكــرى املــاضـيــة ،وك ــان هو
يـ ـع ــي تـ ـف ــاصـ ـي ــل حـ ـي ــات ــه املـ ـعـ ـت ــادة
ول ـكــن مــن زاويـ ــة ج ــدي ــدة .تـنـ ّـبــه إلــى
ّ
تتعدى
رتابة حياته اآلنية؛ حيث ال
مجالسة ف ــردوس ،ومـشــاويــر شــراء
الـخـبــز والـصـحــف ،وإج ـ ــازات ناجي
واألحـ ـف ــاد ال ـس ـنــويــة ،وزي ـ ـ ــارات رنــا
والزهرات األسبوعية.
ّ
ذك ــر نفسه أنــه اقـتــرب مــن الـلــه أكثر
بطريقة مــا ،إال أنــه صــار مــن ناحية
أخرى أشبه باإلنسان اآللي .بمعنى
أدق لـ ــم ي ـع ــد ي ـن ـت ـظــر ش ـي ـئــا س ــوى
ضمة القبر .وفي هذه اللحظة شعر
بالضيق يتضخم من جديد ليجثم
ع ـلــى أن ـف ــاس ــه ،ف ـقــرر ع ـلــى ال ـف ــور أن
ي ـخ ـفــت م ــن ص ـ ــوت ال وعـ ـي ــه ،وب ــدأ
م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى الـعــالــم
خ ــارج زج ــاج األكـسـنــت .رأى فتيات
شابات يتضاحكن ببهجة مع فتية
واقـ ـف ــن أمـ ـ ــام ب ــواب ــة أح ـ ــد امل ـطــاعــم
التركية التي رآها اجتاحت الشارع
دون أن ينتبه بتاتا ألمرها .تمتم في
صمت أن مثل هذه الوقفات كان من
املستحيل أن تـحــدث فــي زمـنــه .أكد
األمر لنفسه قائال:
السينما فــي حــد ذات ـهــا هــي أطيش
مغامرة يمكن الحصول عليها.
ك ـ ـ ــان ص ـ ـ ــاح هـ ـ ــو الـ ــرف ـ ـيـ ــق الـ ــدائـ ــم
ف ــي رح ـ ــات الـسـيـنـمــا ال ـل ـي ـل ـيــة ،لــذا

ّ
ع ـ ـ ــن ل ـ ــه أن ي ـم ـض ــي نـ ـح ــو م ـن ــزل ــه،
وي ـق ـض ـيــا لـيـلـتـهـمــا ف ــي ال ـس ـمــر عن
أفـ ـ ــام ذلـ ــك ال ــزم ــن ال ـج ـم ـي ــل .تــوجــه
ب ــاألكـ ـسـ ـن ــت نـ ـح ــو حـ ــي ال ـص ـح ــاف ــة
قاصدًا النادي هناك؛ حيث سيكون
صــاح بالتأكيد .وصــل إلــى النادي
بسهولة ...أو كما كان يظن ،لكنه لم
يـجــد ال ـن ــادي .وج ــد جـ ــدران ال ـنــادي
ن ـف ـس ـه ــا لـ ـك ــن ب ـ ــزي ـ ــادة فـ ــي ع ــدده ــا
وبمدخنة وبالفتة ضخمة تعلن أن
امل ـك ــان ه ــو ملـخـبــز .ح ــن دق ــق النظر
أكثر ّ
تبدت له ببطء هيئة العجانني
واملعجنة والفرن.
أغمض عينيه ليصفي ذهنه ،فتأكد
أن ذاكرته ال تذكر مكان بيت صالح.
ص ــار ذه ـن ــه ورقـ ــة ب ـي ـض ــاء ،ف ـكــر أن
يـســأل أح ـدًا مــا عــن الـنــادي/املـخـبــز،
أو عن بيت صالح ،لكن األمر كله بدا
سخيفًا.
بـعــد وهـلــة ،استجمع شـتــاتــه مـقــررًا
أن يتوجه نحو عبد الصمد فــي أم
درمـ ـ ــان ول ـيــذه ـبــا م ـعــا إلـ ــى ص ــاح.
حني عبر سوق الخرطوم  2استعاد
م ـ ــن جـ ــديـ ــد وع ـ ـيـ ــه بـ ــأنـ ــه ال ي ـح ـمــل
مـحـفـظـتــه م ـع ــه ،وب ـ ــأن أي عـسـكــري
مــرور يستطيع أن يوقفه ،وبأنه قد
يـتـعــرض ألي ح ــادث ويـفـقــد الــوعــي
وال ي ـت ـعــرف إل ـي ــه أح ـ ــد ،وب ــأن ــه قد
يحتاج إلى نقود كافية ألي شأن ما.
عال:
زفر بصوت ٍ
الوقود؟
ألـ ـق ــى نـ ـظ ــرة خ ــاط ـف ــة ن ـح ــو مــؤشــر
خـ ــزان ال ــوق ــود فــاط ـمــأن وت ـن ـهــد .ثم
حمد الـلــه أن الــوقــد متأخر لتواجد
عـســاكــر امل ـ ــرور ،وأن الـبـلــد خ ــال من
حـ ـ ــاالت الـ ـ ـط ـ ــوارئ وحـ ـظ ــر ال ـت ـجــول
ونـقــاط التفتيش .كــان واثـقــا مــن أن
عبد الصمد يسكن في حي املالزمني
بأم درمان ،وكان يتذكر جيدًا وصف
املسكن ،لكن ما أن عبر عوض السيد
ال ـج ـســر ال ــراب ــط ب ــن ال ـخ ــرط ــوم وأم

درمـ ـ ــان ح ـتــى ان ـت ـبــه إل ــى أن الــوقــت
ق ــد ت ــأخ ــر ج ـ ـ ـدًا .ال ـت ـف ــت إل ـ ــى ســاعــة
يــده فوجدها تشير إلــى دقائق قبل
منتصف الليل.
أوقـ ـ ـ ــف األكـ ـسـ ـن ــت قـ ـ ــرب مـسـتـشـفــى
السالح الطبي وأخذ يقهقه متدرجًا
نـحــو ضـحــك هـسـتـيــري ك ــام ــل .فــأفــأ
بالكلمات التالية:
الساعة الثانية عشرة! عبد الصمد
يـ ـ ـك ـ ــون قـ ـ ــد تـ ـغـ ـط ــى وان ـ ـخ ـ ـمـ ــد ق ـبــل
العاشرة  ..يا لغبائي.
دار باألكسنت متوجهًا نحو شارع
ال ـ ـن ـ ـيـ ــل .م ـ ــر ق ـ ـ ــرب مـ ـب ـن ــى الـ ـب ــرمل ــان
فـهــاجــت فــي قـلـبــه ال ـهــائ ـجــات ،داس
عـلــى األك ـس ـنــت لـتـبـعــده أسـ ــرع .فكر
أنه سينزل ويتمشى ،وباملال القليل
في جلبابه سيشتري بذور البطيخ
يقزقز بها .انـشــرح باله عندما رأى
الرصيف املطل على النيل خاليًا.
أوق ــف الـسـيــارة .هــم ّ أن يـنــزل منها،
لــوال أن رأى النعل األسفنجي على
قدميه .كــان ذلــك هو ما ينتعله لكل
خــروج نحو املسجد .شعر بالحرج
م ـم ــزوج ــا ب ــاالس ـت ـي ــاء .اس ـت ـح ــى :أن
يمشي موظف متقاعد مرموق مثله
ف ــي مـنـتـصــف ال ـل ـيــل ووسـ ــط ش ــارع
النيل بنعلني من األسفنج ،وجلباب
متواضع .قال في نفسه:
دعــك مــن بقية الـنــاس؛ مــاذا سيقول
نعيم وقــرشــي فــاحـشــي الـلـســان إذا
عرفا باألمر! سيمسحان بك األرض.
لن يرسال رسائل .سيقدمان ملالقاتي
ونوشي بالسياط الالذعة.
وهنا تذكر فردوس.
ت ــذك ــر ق ـصــة عــاق ـت ـه ـمــا؛ خ ــاص ــة ما
يتعلق بأنهما لم يرق أحدهما لآلخر
م ـنــذ ال ـب ــداي ــة .ك ــان زواج ـ ــا تـقـلـيــديــا
ليس فيه أي أمر مثير .أهله قالوا أن
أهلها طيبون ،والطيبات للطيبني،
و ُحسم األمر .تذكر أنه تعرف إليها
فــي شـهــر الـعـســل كــأنـهــا رفـيــق سفر
م ـف ــروض ع ـل ـيــه .ح ـ ــاول أن يـعــرفـهــا
عـلــى أصــدقــائــه ،مــا دام ــت لـيــس لها
صديقات كثيرات .كما أنه فضل أال
يـتـعــرف إل ــى صــديـقــاتـهــا قـفــا لباب
احـتـمــاالت ِّالغيرة النسائية .لكنها
ل ــم تـ ـ ِـن ت ـ ـحـ ــذره م ــن ن ـع ـيــم وق ــرش ــي
رغم أنها ال تعرف الكثير عنها .في
ال ـب ــدء أغ ـض ـبــه األم ـ ــر ،لـكـنــه ك ــان قد
تلقى كثيرًا من الوصايا عن التغافل
والصبر على النساء ،كما أنه ّ
صبر
نفسه ب ــأن صديقيه لــن يـعــرفــا أب ـدًا
ب ـقــرون اسـتـشـعــار زوج ـتــه املـشــرعــة
نـحــوهـمــا ،وألن ال ــرج ــال ال يــرونـهــا
ّ
أب ـدًا .ثــم ّأمــن على استنتاجاته بــأن
م ــن ف ــي الـ ـع ــال ــم ك ـل ــه ع ـل ــى االط ـ ــاق
يستطيع التكهن بتصرف النساء.
م ــن س ـي ـب ـيــع بـ ـ ــذور ب ـط ـيــخ ف ــي ه ــذا
ال ــوق ــت م ــن ال ـل ـي ــل؟ ال ب ــد أنـ ـن ــي قــد
ُجننت.
ً
تثائب قائال لنفسه وهــو يتأكد من
نوافذ السيارة محكمة اإلغالق .كان
بــرد آخــر الليل يتسلل إلــى جلبابه
الخفيف.
فــي الــدنـيــا أش ـيــاء ال يملك االنـســان
ً
أن ي ـف ـعــل ح ـيــال ـهــا أي ش ـ ــيء .م ـثــا:
مــا ال ــذي يــدفــع شــابــا مـثــل ن ــادر إلــى
الهجرة إلى كندا؟ لم أنجح في منعه.
قــال لــي إن البلد تخنقه ،وإنــه ليس
مثل ناجي ،وإنــه ال يريد أن يتزوج
مـبـكـرًا .قــال لــي إن املـســألــة ال تتعلق
بالنقود؛ فهو يعرف أنني لــن أدعــه
يعوز شيئًا .قال إنه يختنق وحسب،
وإنه ّ
يود لو يتنفس هواء نظيفًا .لم
يكن في يدي حيلة.
هـ ـ ــل كـ ـ ـ ــان بـ ـ ـي ـ ــدي ح ـ ـي ـ ـلـ ــة! مـ ـ ــن كـ ــان
يستطيع أن يـمـنـعــه؟ مــن يستطيع
أن يمنع أي أحد اليوم! حتى البنات
ال ي ـم ـلــك اآلب ـ ـ ــاء م ــن أم ــره ــن شـيـئــا.
زوج رن ـ ــا ال ي ــري ــد االغـ ـ ـتـ ـ ــراب ،لـكــن
م ــاذا لــو اخـتـنــق مـثــل ن ــادر! م ــاذا لو
اضـ ـط ــرت ش ــرك ــة ن ــاج ــي لـن ـقـلــه إل ــى
املقر الرئيس في دبي! إذا حدث ذلك
فطبعًا لــن يترك ناجي وزوجـتــه أيًا
من األحفاد لنا أنا وفردوس .إذن ما

الذي سيحدث؟ هل سنعيش وقتها
وبعد كل هذا األمر وكأننا عجوزان
عـقـيـمــان يـشـيـخــان ف ـّـي ص ـمــت .هــذا
ي ـع ـن ــي أنـ ـن ــا س ـن ـت ـعــفــن بـ ــاألمـ ــراض
فيما تسلقنا الشيخوخة على موقد
خافت.
كو كو كو
انـتـبــه عـلــى ص ــوت ط ــرق عـلــى جسم
سيارته ،وعلى البخار املتكثف على
زج ــاج نــافــذتــه ال ـص ــادر مــن حصان
سـ ـ ــواري ال ـل ـي ــل .فـ ــرك عـيـنـيــه بـشــدة
منخلعًا وأنزل زجاج النافذة ليسمع
الشرطي من فوق الحصان ينهره:
ممنوع النوم هنا يا مواطن .يا ويلك
لو كنت سكران!
ال .ال .أعوذ بالله .العفو.
ً
اعتذر عوض للشرطي معلال بأنها
م ـج ــرد غ ـف ــوة غ ـيــر م ـق ـص ــودة .أدار
محرك السيارة وانطلق .بعد برهة
نظر إلــى الساعة فهاله الــزمــن الــذي
استغرقته غفوته .عبر الجسر نحو
الـخــرطــوم .عــاد يحمد الـلــه أن البلد
ليس بها طوارئ ،وأن سواري الليل
ـن أق ـس ــام
رحـ ـم ــوه م ــن الـ ـج ــرج ــرة ب ـ ُ
الشرطة .انتابه هلع حني خ ّيل إليه
حــال فــردوس وأوالده لو عرفوا أنه
مرمي في قسم شرطة في مثل هذه
الساعة.
مــر بمحاذاة الفندق الكبير ،ففارت
في وجهه دون أي مقدمات ذكريات
ش ـهــر ال ـع ـســل م ــع فـ ـ ــردوس .ك ــان قد
مـضــى زم ــن طــويــل عـلــى األمـ ــر .كــان
الـفـنــدق قــد تغير اسـمــه اآلن ،إال أنه
ظل محتفظًا بنفس السمت األصلي.
حـ ــن مـ ــر ق ـ ــرب م ـس ـت ـش ـفــى ال ـع ـي ــون
انــزلـقــت ذاكــرتــه بنعومة إل ــى ذكــرى
عملية الصغير نــاجــي ذي العشرة
أعــوام ملتهب العينني .استرجع في
حـلـقــه ط ـعــم ال ــذع ــر الـ ــذي رك ـب ــه قبل
إجراء الجراحة.
ً
ف ـكــر فـيـمــا ل ــو ك ـتــب م ـق ــاال ي ــوم ــا ما
ي ـســرد فـيــه بـعـضــا مــن بــراعــة أطـبــاء
ال ـع ـيــون ف ــي ذل ــك ال ــزم ــان .اسـتـعــذب
ال ـف ـك ــرة إال أنـ ــه س ــرع ــان م ــا انـشـغــل
بمالحظة شارع النيل الذي ال ينام.
ك ــان ه ـنــاك رواد ل ـل ـشــارع يـسـهــرون
ويفعلون شيئًا مــا .ما لبث وتخيل
فـ ــردوس بـلـســانـهــا اب ــن الـكـلــب يهزأ
بأولئك السهارى ناعتة إياهم بقلة
القيمة ،وفراغ األمخاخ ،واالنسخاط
بلعنة الله.
ّ
بدأ يضحك دون قهقهة ،فعقب:
حني تريد تصير أألم من ذئبة.
من بعيد تناهى إلى مسمعه صوت
األذان األول منبثا مــن أح ــد أحـيــاء
ن ــاص ــر .ت ـخـ ّـيــر م ـس ـجــدا م ـف ـتــوحــا و
مـضــاء ليوقف األكـسـنــت قــربــه .أخذ
ي ـص ـلــي ح ـت ــى األذان الـ ـث ــان ــي ،بـعــد
ذلــك اكتفى بالتسبيح والـتـ ّ
ـأمــل في
املصلني الناعسني .الحــظ قليال من
الشيوخ يتشاكسون على الكراسي
املــرصــوصــة فــي الصف األول تمامًا
م ـثــل م ــا يـفـعــل ه ــو م ــع ج ـيــرانــه في
ّ
مسجدهم .فكر فــي أن األشـكــال هي
األشكال والشيب هو الشيب ،وأفعال
النعاس هي ذاتها.
ّ
ح ــن س ــل ــم ،ل ــم يـسـتـعـجــل ال ـخ ــروج.
ج ـل ــس ي ـح ـمــد الـ ـل ــه ع ـل ــى الـسـكـيـنــة
ّ
التي بدأت تظله .خارجًا من املسجد
وجد قرب الباب مسكينة تمد يدها
فنفحها بكل ما كان في جيبه.
ملـ ـ ــا اق ـ ـ ـتـ ـ ــرب الحـ ـ ـ ــظ أن املـ ـص ــابـ ـي ــح
ال ـخ ــارج ـي ــة ال زالـ ـ ــت م ـ ـضـ ــاءة ،لـكــن
لــم يـكــن هـنــاك ال س ـيــارة نــاجــي و ال
سيارة زوج رنا .أوقف األكسنت على
مسافة قصيرة من الباب الخارجي،
لكن بزاوية تخفيها من مرصد شبح
ف ــردوس القابع خلف ستائر نافذة
غرفة النوم.
أطـ ـف ــأ امل ـ ـحـ ــرك .ت ـس ـل ــل ن ـح ــو ال ـب ــاب
الخارجي .فتحه ببطء شديد .وضع
املنضدة قرب
مفتاح األكسنت على ّ
الباب بكل سكون ،ثم تنفس لبرهة
وهو يستعد لصعود الدرج.
* كاتب سوداني
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جويس منصور :ماء على جراح القمر
ترجمة الخضر شودار
أشتهيك
أمس مساء رأيت جثتك
كنت مبتلة وعارية بني ذراعي
رأيت جمجمتك الالمعة
رأيـ ــت ع ـظــامــك يــدفـعـهــا م ــوج الـبـحــر
الصباحي
عـلــى ال ــرم ــال الـبـيـضــاء تـحــت شمس
متقاعسة
كانت السلطعونات تختصم لحمك
ال شيء بقي من نهديك املتكورين
ومع ذلك كنت هكذا أفضلك
يا زهرتي.
¶¶¶
أش ـت ـه ــي جـ ــواربـ ــك الـ ـت ــي ت ـش ــد عـلــى
ساقيك
أش ـت ـه ــي املـ ـش ــد الـ ـ ــذي ي ـض ــم ج ـســدك
املرتعش
أشـ ـتـ ـه ــي ت ـج ــاع ـي ــد وج ـ ـهـ ــك ،ثــدي ـيــك
املتهدلني ،وتلهفاتك الحرى
أشـ ـتـ ـه ــي ت ــرهـ ـل ــك م ـح ـت ـك ــا ب ـج ـســدي
الصلب
أشتهيك خـجــولــة أم ــام عيني اللتني
تعرفان أسرار كل شيء
وف ـس ــات ـي ـن ــك الـ ـت ــي ت ـع ـب ــق ب ـج ـســدك
الكريه
كل هذا نقمة
على الــرجــال الذين لم يشتهوني من
قبل.
¶¶¶
املسمار املغروس في خدي السماوي
القرون التي تبرعم خلف أذني
ج ــراح ــات ــي ال ـن ــازف ــة ال ـت ــي ل ـيــس لـهــا
شفاء
دمي الذي يصير ماء ،يذوب ويفوح
أطـ ـف ــال ــي الـ ــذيـ ــن أخ ـن ـق ـه ــم كـ ــي أل ـبــي
أمانيهم
كــل ه ــذا يـجـعــل مـنــي سـيــدتــك وإلـهــك
املعبود.
¶¶¶
دعني أحبك
فأنا أحب مذاق دمك الخثر
ً
أحتفظ به طويال في فمي األدرد.
حدته تلهب حلقي.
أنا أحب عرقك.
أحب مداعبة إبطيك
الرقراقتني بالفرح.
دعني أحبك.
دعني ألعق عينيك املغمضتني
دعني أفقأهما بلساني املستدق
وأمأل مآقيك بريقي الطافح.
دعني أعميك
¶¶¶
أرتعش تحت يديك املغتبطتني

أشـ ــرب الـ ــدم الـ ــذي ي ـت ـقــاطــر م ــن فمك
املشقوق
ال ـل ـح ــاف األس ـ ـ ــود ي ـن ــزل ــق م ــن تـحــت
فخذينا امللتحمني
وفيما أنت تمضغ أذني الساقطة
أه ـ ـ ـ ـ ــزج أن ـ ـ ـ ــا بـ ــاس ـ ـمـ ــك و ب ــأح ــام ــي
املتقاصية.
¶¶¶
زنجية ميتة فوق الرمال البيضاء
بال أفكار أو روائح أو أثواب
بني فخذيها تنسل الريح
تطبع الشمس شفاها حارقة
ع ـل ــى خ ـص ــره ــا املـ ـنـ ـه ــوك وع ـي ـن ـي ـهــا
الشاخصتني
األمواج املتخابثة تقتنص لذتها
فيما هي تروح و تجيئ.
¶¶¶
لي عليك حقوق
أشهد أنك كنت تذبح الديك
وأنك كنت تغسل شعر رأسك في حمأ
األقبية
أشهد أنك كنت سكران برائحة املذبح
القوية
ملء فمك هبر اللحم
وملء عينيك األحالم
فيما كـنــت تمشي تـحــت أن ـظــار بشر
متعبني.
¶¶¶
شرحت للقط ذي الخطوط
أس ـبــاب ت ـحــوالت الـفـصــول وسياسة
طائر البوم
شرحت له خيانة األصــدقــاء وأحــوال
الحدبان في العشق
ك ـ ـيـ ــف ي ـ ــول ـ ــد األخـ ـ ـطـ ـ ـب ـ ــوط ب ـ ــأذرع ـ ــه
النابضة
وهو يزحف في سريري معرضًا عن
املالطفات
القط ذو الخطوط أصغى إلي
مــن غـيــر أن ت ـطــرف لــه عــن أو يحير
جوابا
وحني أعرضت عنه
قهقهت على ظهره
الخطوط
¶¶¶
ك ــم م ــن امل ـض ــاج ـع ــات مـ ــأت س ــري ــرك
بالصراخ؟
كم من السنوات حفرت تجاعيد حول
عينيك؟
من الذي استنفد ثدييك الناضبني؟
نظرت إليك بعيني الرصاصيتني
فتالشت أوهامي
تاركة وراءها
شيخوختك
عاجزة أن تحير جوابًا ألسئلتي.
¶¶¶
افتح أبواب الليل

ستجد قلبي متدليًا
في خزانة الحب العابقة
بني عباءات الفجر الوردية
ً
متآكال من السوس والقذارة والسنني
عاريًا وعالقًا باألمل.
قلبي الحالم بالصبوات
ال زال حيًا.
¶¶¶
أريد أن أنام معك مرفقًا ملرفق
شعري متلبكًا بشعرك
وفرجي ملتصقًا بفرجك
وفمك لي وسادة
أريد أن أنام معك ظهرا لظهر
دون أنفاس تفصلنا
او كلمات تشوشنا
أو عيون تخدعنا باألكاذيب
عاريني من األثواب
أريد أن أنام معك نهدا لنهد
متشنجة ومتصببة عرقا
متوهجة بالرعشات
وقد تغشاني جنون النشوة
فأئن فوق شبحك
وتحت مطارق لسانك
كـ ـ ــي أم ـ ـ ـ ــوت سـ ـعـ ـي ــدة بـ ـ ــن أسـ ـن ــان ــك
املسوسة.
¶¶¶
رأيتك بعيني املغمضة
متسلقًا حائط أحالمك املخيف
تتعثر رجالك بالطحلب النائم
وعيناك عالقتان باملسامير املتدلية
فيما كنت أصرخ بفمي املغلق
كي أفتح رأسك لليل
¶¶¶
للمرة األخيرة
أحملك بني ذراعي
وعـ ـ ـل ـ ــى ع ـ ـجـ ــل أنـ ـ ــزلـ ـ ــك فـ ـ ــي ت ــاب ــوت ــك
الرخيص
يـحـمـلــه رجـ ــال أرب ـعــة ع ـلــى األك ـت ــاف،
بعد أن سمروه
أغلقوه على وجهك املشعث وأطرافك
الكابية
يهبطون العنني الساللم الضيقة
وأنت تتململ في عاملك الحسير
رأسك منفصل عن رقبتك املذبوحة
إنها عتبات األبدية
¶¶¶
مكائد يديك العمياء
على نهدي املرتعشني
الحركات البطيئة للسانك املشلول
في أذني الشجنيتني
ج ـ ـمـ ــالـ ــي ك ـ ـلـ ــه غـ ـ ـ ـ ـ ــارق ف ـ ـ ــي ع ـي ـن ـي ــك
الخاويتني
املوت في أحشائك يلتهم دماغي
كل هذا يجعل مني آنسة غريبة
¶¶¶
فتحت رأسك

كي أقرأ أفكارك
قضمت عينيك
ألعرف مذاق نظراتك
شربت دمك
ألعرف صبواتك
ومن جسدك املرتعش
اصطفيت قوتًا لي
¶¶¶
دم على صفار البيض
ماء ُ على جراح القمر
نطف َمني على بظر الوردة
ِ
وفي املعبد إله يتضجر
ويغني
¶¶¶
انسني
حتى تتنفس أحشائي أنسام غيابك
حتى تستطيع رجالي السير من غير
تلفت إلى ظلك
حتى تصبح نظرتي خياال
وتسترد حياتي أنفاسها
انسني إلهي حتى أتذكر
¶¶¶
سأصطاد روحك الفارغة
في القبر الذي يتعفن فيه جسدك
آخذ روحك الفارغة
أنزع عنها أجنحتها الرفرافة
وأحالمها املتيبسة
ثم ألتهمها
¶¶¶
بني صخرتني ناتئتني  
تعيش امرأة منكسرة
في أرض مبقعة بالتوت
انغرست رجلها
حيث حيوانات الليل واألحالم
أغان َي منسية
تطعمها ِ
ظلت تترقب هناك أن تنطفئ السماء
كي تحرر األبدية

¶¶¶
األمازونية التهمت آخر أثدائها
ليلة ما قبل املعركة األخيرة
كــان حصانها األصـلــع يتنفس هــواء
البحر البارد
ً
ضاربًا على األرض في غيظ صاهال
في خوف
فاآللهة هبطت من جبال الحكمة
حاشدة الرجال
والعتاد
¶¶¶
تحبني بأنانية
تحبني أن أرتشف ريقها الليلي
وأطوف بشفتي املالحتني
ع ـلــى ف ـخــذي ـهــا ال ــداع ــري ــن ون ـهــدي ـهــا
املنهارين
تحبني أن أبكي ليالي شبابي الفائتة
فيما هي تنهك جسدي الذي تستثيره
رغباتها املتعسفة
¶
¶
¶
ً
ْ
استضفني ألقضي ليلة في فمك
حدثني عن يفاعة األنهار
ألصق لساني فوق عينك الزجاجية
هب لي فخذك كحاضنة
ولننم بعد ذلك ،يا شقيق أخي
فـقـبــاتـنــا سـتـمــوت أس ــرع مــن فــوات
الليل
¶¶¶
فمي
بني أصابعك
وعيناي
بني أسنانك
وفي أحشائي
إيقاعك الشرس
ينتزع من جسدي
أحاسيس متوحشة.

أيها الحب
فاتنة ّ
الغرة

أي ـ ــن ت ـق ـطــن أيـ ـه ــا الـ ـح ــب ك ــي أب ـعــث
حرسًا ليجلبوك
ل ـتــرقــد ت ـحــت ق ــدم ــي مـكـبــا مـطــأطــأ
رأسك

ماذا أفعل لك أيها الحب حتى تأتي
ك ـي ــف أق ـن ـع ــك بـ ـ ــأن هـ ـن ــاك فـ ــي ه ــذه
الغرفة
امرأة تنتظر
امرأة تقضي ليلها أمام مرآة صدئة
تتفقد تفاصيلها املكرمشة
تمددها املوسيقى
امرأة حينما تمشي
تفتح الساحات أسواقا شعبية
ُ
وينصب سيرك بهلواني ترقص فيه
األلوان.

ّ
وكاحلي
األغالل تربط بني عنقك
أجلس بالساعات أمامك
ّ
أحرك رأسك يمنة ويسرة
إلى األعلى ومن ثم إلى األسفل
أضع يدي أمام أنفك ألتأكد أن هناك
نفسًا يخرج منك
أضربك بالكرباج كي أسمع أنينك
أمد إصبعي أفقأ عينيك
وال يتحرك فيك رمش.

امرأة لم تترك عرافا أو عرافة
شـ ــربـ ـ ْـت م ـ ــاء ال ـغ ـي ــم ومـ ـنـ ـق ــوع ورق
السدر
ْ
وضعت تميمة مخطوطة بالطالسم
قالدة
ّ
تـسـتــدعـيــك كـلـمــا أن فـيـهــا ج ــذع أو
ارتجفت مفاصل

أسـ ـم ــع ال ـ ـعـ ــاهـ ــرات يـ ـت ــأوه ــن خـلــف
األبواب مع أحبائهن
وأنــت تمد يــدك تربط بينهم وتشد
الخناق عليهم
وهن يتأوهن
وهم يتأوهون
وأنا أذوب توجعًا أمامك

ت ــرف ــع رأسـ ــك بــاب ـت ـســامــة لـئـيـمــة من
طرف فمك.

وخلف الزوايا
َ
أطفأت املصابيح التي تقود لقلبي..

ماذا أفعل لك أيها الحب!!
تخليت عن تاجي وصولجاني
درت في األزقة
بثياب ممزقة وشعر أشعث أغبر
أمد يدي للماشني في الطرقات
ال أحد يراني
أكـلــت ال ـخــراء حسب وصـفــة شعبية
قديمة
نـمــت بــن األفــاعــي وأن ــا ارت ـجــف من
الحمى
شربت بصاق املجذومني
نزعت ّطبقات جلدي بأظافري
ولم يرف لك جفن..

ك ـ ـ ــل ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أن ـ ـ ـظـ ـ ــف ه ـ ـ ـ ــذه االزق ـ ـ ـ ــة
والطرقات
من الزجاج املكسور والعقارب
ً
أنظف املصابيح ً
جيدا وامألها زيتا
ً
نقيا
أضيئها
ثم أذهب
أسـ ـ ـ ـح ـ ـ ــب ب ـ ـ ـ ـ ــذراع ـ ـ ـ ـ ـ ّـي الـ ـنـ ـحـ ـيـ ـلـ ـت ــن
َ
املتاريس
العاجيتني
ثم أقفل أدراجي عائدة
أنتظر على دكة بابي الخشب.

َماذا أفعل لك أيها الحب!
أ َ
الطرقات التي تصلني
قفرت
ِ
َ
رششت عقارب وزجاجًا مكسورًا في
الطريق
وضـ ـع ـ َـت م ـت ــاري ــس ع ـلــى ال ـنــواصــي

ألج ـ ـ ــد األزقـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــات م ـغ ـط ــاة
بالزجاج املكسور والعقارب
امل ـصــاب ـيــح م ـك ـســرة وال ــزي ــت تـنــاثــر
على ذيول فساتني النساء
الرائحات والغاديات
ّ
ثيابهن نظيفة ووجوههن وردية
ساحات بيوتهن مغطاة بماء الليلة

الفائتة
ّ
وال أكل من التكرار
كل ليلة أكرر ذات الطقس وأنتظر
رب ـمــا ي ـمــر طـيـفــك ف ــي لـيـلــة مكتملة
القمر.
وحينما تــأتــي ،تـمـ ُّـر مثلما يمر إله
قاس
نـ ــاظـ ــرا ب ـش ـم ــات ــة إلـ ـ ــى ق ـل ـب ــي الـ ــذي
ينكمش ويتضاءل
تـمــرر ي ــدك عليه لتعلم كــم بـقــي من
الطراوة فيه
ووقـتـمــا ت ــدرك أن ــه ينبض بخفقات
بطيئة متعثرة
ترفع رأســك راضـيــا وتمشي بهدوء
الواثق من فعله
ال تكترث لصراخي خلفك
وأقدامي التي ينزع الزجاج املكسور
جلدها
وتغرز العقارب نفقًا في أعصابها
تمضي وال تلفت أيها الحب
وأنا أتفتت.
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فيروزة نهوندي :استعمار جديد اسمه تجارة األعضاء!
فيروزة نهوندي :سلعنة أعضاء الجسد
في الجنوب  -عدم التساوي العابر لألمم
وتحديات التطور.
Firouzeh Nahavandi, Commodification of Body Part in
the Global South - Transnational Inequalities and Development Challenges. palgrave
macmillan, london 2016. 142
pages.
الـنـظــام الــرأسـمــالــي لــم يـتــرك أمـ ـرًا لم
يسلعنه ،اب ـتـ ً
ـداء مــن الحجر وانتهاء
ب ــال ـب ـش ــر .ل ـك ــن فـ ــي م ــرح ـل ــة ال ـع ــومل ــة
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ،صـ ـ ــار ي ـب ـح ــث عــن
«ب ـض ــائ ــع» ج ــدي ــدة فــام ـتــد سـلـطــانــه
ليسلعن أع ـضــاء الـبـشــر ،بالقطاعي
هـ ــذه املـ ـ ــرة .امل ـق ـص ــود ه ـنــا امل ـتــاجــرة
باألعضاء البشرية ،فعليًا ومجازيًا.
وهــذا املــؤلــف هــو األول الــذي يتناول
هـ ـ ـ ــذه امل ـ ـسـ ــألـ ــة ب ــالـ ـبـ ـح ــث املـ ـفـ ـص ــل،
والكاتبة ،البرفسورة فيروزة نهوندي
عاملة اجتماع ،وتناولت املوضوع من
منظورها األكاديمي.
ي ـحــوي امل ــؤل ــف ثـمــانـيــة ف ـص ــول ،بما
فيها املقدمة واملالحظات الختامية.
ال ـف ـص ــل األول م ـخ ـصــص لـتــوضـيــح
م ـن ـظ ــور ال ـك ــات ـب ــة وشـ ـ ــرح ال ـخ ـطــوط
َّ
ال ـعــري ـضــة أله ـ ــداف امل ــؤل ــف .تــوضــح
أن أعـ ـض ــاء ج ـســم اإلنـ ـس ــان ف ــي هــذا
العالم الذي سلعن كل شيء ،تحولت
أيـ ـض ــا إل ـ ــى س ـل ـع ــة ،ودخ ـ ـلـ ــت ،ب ـهــذه
الصفة ،التجارة العاملية .والكاتبة إذ
تعالج هــذه املسألة فإنها تهدف إلى
تــوض ـيــح ن ـمــط ج ــدي ــد م ــن م ـص ــادرة
ثــروات الفقراء ،أيــا كــان مقر إقامتهم

عـلــى نـحــو ع ــام ،وف ــي الـ ــدول الفقيرة
على نحو خاص ،لصالح األغنياء.
هـ ـ ــذا املـ ــدخـ ــل ي ـن ـق ـل ـنــا إلـ ـ ــى مـخـتـلــف
م ــواد املــؤلــف مـثــل ال ـت ـجــارة بالشعر
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ـعـ ـ ــي ،والـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــل الـ ـ ـب ـ ــدي ـ ــل
رح ــم امل ــرأة،
( )sorrogacyأي سلعنة ِ
بالكلى ،وأخيرًا
إضافة إلــى التجارة ِ
وليس آخر هجرة العقول ،واملقصود
ه ـ ـنـ ــا «االسـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاء» ع ـ ـلـ ــى الـ ـعـ ـق ــول
األكاديمية والعمالة املاهرة.
تــوضــح الكاتبة أنــه رغــم أن ليس كل
هذه األصناف من التجارة باألعضاء
تقود حتمًا إلــى جراحة تنقل عضوًا
م ــن جـســم إل ــى آخـ ــر ،لـكـنـهــا تـتـشــارك
ف ـ ــي صـ ـف ــة م ـ ــوح ـ ــدة ه ـ ــي ان ـت ـق ــال ـه ــا،
فـعـلـيــا وم ـج ــازي ــا ،م ــن أج ـس ــاد ف ـقــراء
ومـجـتـمـعــات فــي الـ ــدول الـفـقـيــرة إلــى
أجساد األغنياء ،وإلى الدول الغنية.
وإذا كانت هناك آثــار جسدية ضارة
تلحق بالبشر جــراء اإلتـجــار ببعض
األعـ ـ ـض ـ ــاء ،ف ـث ـم ــة إتـ ـ ـج ـ ــار ب ــأع ـض ــاء
ّ
يـخــلــف آثـ ــارًا نـفـسـيــة سـلـبـيــة للغاية
ف ــي «امل ـت ـب ــرع» املـضـطــر أو املـضـطــرة
ل ـت ـق ــدي ـم ــه م ـق ــاب ــل م ـب ـل ــغ زهـ ـي ــد كـمــا
س ـ ـ َّنـ ــرى ،وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود هـ ـن ــا الـ ـتـ ـج ــارة
بالشعر .لكن اإلتجار بالكلى والحمل
الـبــديــل يـتــركــان آثـ ــارًا صـحـيــة ضــارة
في كثير من األحيان ،وقد يقود ذلك
إلــى مــوت البائع! أمــا هجرة العقول،
فـتـتــم عـبــر إثـ ــارة اه ـت ـمــام املـهــاجــريــن
واملهاجرات من الدول الفقيرة بحياة
ومردود ماديني أفضل ،وربما روحي
أفـضــل ،للمهاجر وللدولة املستقبلة
لـلـمـهــاجــريــن (دول ال ـش ـم ــال) ،لكنها
ضارة بالدول الفقيرة (دول الجنوب)
ال ـتــي تـفـقــد ع ـقــول أب ـن ــاء ُي ـف ـتــرض أن
يسهموا فــي بناء دولـهــم وأوطانهم.
ومــن هــذا املـنـظــور ،وجــب إدخ ــال هذا
ال ـن ـمــط م ــن سـلـعـنــة أعـ ـض ــاء الـجـســد
في نظرية التطور العامة ،دومًا وفق
ُ ِّ
ال ـكــات ـبــة ،وت ــذك ــر ب ــأن ع ــوام ــل أخ ــرى

تــم تـجــاهـلـهــا فــي امل ــاض ــي ،وم ــن ذلــك
تجارة الرقيق التي أغلق الباب عليها
وألقي بها في متاهات النسيان.
عـ ــود ع ـلــى ب ـ ــدء ،ت ـش ـيــر ال ـكــات ـبــة إلــى
م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن الـ ـحـ ـق ــائ ــق امل ــرت ـب ـط ــة
بمسائل التطور خصوصًا في الدول
ال ـن ــام ـي ــة ومـ ــن ذلـ ــك م ـس ــأل ــة ال ـق ـضــاء
وعدم عدالة توزيع الثروة في العالم،
إذ يملك  %1من السكان نصف ثروات
ال ـعــالــم ،و %70م ــن الـبـشــر يعيشون
ف ــي دول ت ـعــانــي ازدي ـ ـ ــادًا م ـط ــردًا في
تـبــايــن الــدخــل بــن األفـ ــراد .وم ــن هنا
تقول الكاتبة إن أحــد أه ــداف املؤلف
اإلض ـ ــاءة عـلــى أب ـع ــاد ج ــدي ــدة تسهم
في ازديــاد الفجوة بني األقلية املالكة
واألكـثــريــة املـعــدمــة .تــرى الكاتبة أنه
يمكن للعوملة املساهمة في خلق عالم
ً
أف ـضــل ،وه ــي ســاعــدت فـعــا فــي فتح
آف ــاق ت ـطــور مـهـمــة لـبـعـضـهــم ،لكنها
في الوقت نفسه أوضحت أنها ليست
حـصـيـنــة ،فـهــي قـ ــادت إل ــى مضاعفة
عـ ــدم امل ـ ـسـ ــاواة وازدي ـ ـ ـ ــاد الـ ـه ــوة بــن
الدول الغنية وبقية العالم.
تـ ـشـ ـي ــر الـ ـك ــاتـ ـب ــة أي ـ ـضـ ــا إل ـ ـ ــى ن ـمــو
ف ـ ــرع مـ ــن الـ ـتـ ـج ــارة ب ــأعـ ـض ــاء جـســد
اإلنسان ومنها ما يعرف بالسياحة
الطبية وسـيــاحــة اسـتـبــدال األعـضــاء
 ،Transplant Tourismم ـم ــا يـعـنــي
فقدان العالم النامي لبعض مصادر
ثروته .ومن هذا املنظور ،فإن التجارة
باألعضاء البشرية وجــب عدها أحد
أنـ ـم ــاط االس ـت ـع ـم ــار ال ـج ــدي ــد (neo-
 ،)colonialismبــل أك ــل ل ـحــوم البشر
الجديد (.)neo-cannibalism
قـ ـسـ ـم ــت ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــة فـ ـ ـص ـ ــول املـ ــؤلـ ــف
ال ـث ـم ــان ـي ــة إل ـ ــى ث ــاث ــة أج ـ ـ ـ ــزاء .األول
خصصته لتعريف ما تعنيه بسلعة
أع ـض ــاء ال ـج ـســد ال ـب ـشــري م ــع تـقــديــم
عـ ـ ـ ــرض لـ ـلـ ـم ــؤلـ ـف ــات ذات ال ـ ـعـ ــاقـ ــة.
وخصصت القسم الثاني الستعراض
أرب ـعــة أن ـمــاط أو أش ـكــال مــن سلعنة

تجارة بالشعر
وتأجير الرحم
واستئصال
الكلى ،وهجرة
العقول

األع ـض ــاء ال ـج ـســديــة ،وه ــي ال ـت ـجــارة
بالشعر وتأجير الــرحــم واستئصال
ال ـك ـلــى ،وأخـ ـيـ ـرًا ه ـج ــرة ال ـع ـق ــول .أمــا
ال ـق ـس ــم ال ـث ــال ــث واألخ ـ ـيـ ــر فـيـتـضـمــن
عرضًا للحقائق التي أوردتها الكاتبة
في الفصول السابقة.
ت ـ ـثـ ــري الـ ـك ــاتـ ـب ــة م ــؤلـ ـفـ ـه ــا ب ـب ـعــض
ال ـجــداول واإلح ـص ــاءات والـتـقــديــرات
املـ ـنـ ـش ــورة عـ ــن اإلت ـ ـجـ ــار ب ــاألع ـض ــاء
البشرية على النحو اآلتي .في الفصل
الـثــالــث املـخـصــص لتحليل الـتـجــارة
ب ــال ـش ـع ــر ال ـط ـب ـي ـع ــي ،تـ ـ ـ ــورد بـعــض
اإلحصاءات عن املردود املادي املرتبط
بها .ابتدعت الرأسمالية الخصالت
اإلض ــاف ـي ــة ( )extensionال ـت ــي يصل
س ـعــرهــا إلـ ــى  4000دوالر أم ـيــركــي.
وذك ــرت بـمــا يحصل فــي بـعــض دول

إعداد زياد منى
العالم الفقير ومــن كمودجا تحديدًا
حيث تضطر امل ــرأة إلــى بيع شعرها
م ـقــابــل  8دوالرات الب ـت ـي ــاع أرز لها
ولعائلتها! أما سعر الشعر في الهند،
فال يتجاوز  10دوالرات للمرأة .ويبلغ
دخــل اإلتجار بالشعر في الهند 300
م ـل ـيــون دوالر س ـن ــوي ــا .وال ـس ـع ــر في
فييتنام ي ــراوح بــن  45دوالرًا و250
دوالرًا للكيلوغرام!
أما تجارة الحمل البديل ،وهي موضع
الفصل الرابع ،فتبلغ ،في الهند ،على
سبيل املثال ،اكثر من  2مليار دوالر
سـنــويــا .وقــد توسعت الـســوق أخيرًا
لتضم تايلندا واملكسيك وكمبودجا
وأوكرانيا .التجارة بالكلى ـ موضوع
الفصل الخامس ـ ـ منتشرة على نحو
واســع في العديد من الــدول الفقيرة،
وقـ ــد ض ــم إل ـي ـه ــا أخـ ـيـ ـرًا امل ـه ــاج ــرون
ال ـســوريــون فــي لـبـنــان ،الــذيــن أخ ــذوا
مكان فلسطينيي تلك الــدولــة ،الذين
يـ ـبـ ـيـ ـع ــون كـ ــاهـ ــم ف ـ ــي تـ ـل ــك ال ـ ـبـ ــاد،
ويــامــون ويحاربون ألنهم ساهموا
ب ــذل ــك ف ــي خ ـفــض س ـعــر ال ـك ـل ـيــة .لكن
ال ـصــن تـتـبــوأ مـكــانــة مـتـقــدمــة حيث
ت ـ ـتـ ــوافـ ــر دع ـ ـ ــاي ـ ـ ــات فـ ـ ــي الـ ـصـ ـح ــاف ــة
واإلنترنت البتياع الكلى كان أحدها
«تبرع بكلية واحصل على آيباد»!
أم ــا امل ــرض ــى ال ــذي ــن ل ـيــس بــإمـكــانـهــم
االن ـت ـظــار ولــديـهــم مـبـلــغ رب ــع مليون
دوالر ،فبإمكانهم ابـتـيــاع كـلــى على
ن ـحــو ف ـ ــوري ،وال ــزب ــائ ــن ي ــأت ــون على
نحو عام من الواليات املتحدة وكندا
وأستراليا واليابان ُ
وعمان واململكة
السعودية ،وكيان العدو الصهيوني،
وه ــي ال ــدول الـتــي تـعــرف بــأنـهــا دول
اسـتـيــراد األع ـضــاء البشرية (organ-
 .)importing countriesأمـ ــا الـ ــدول
«املـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ّـدرة» ،ف ـه ــي الـ ـص ــن وال ـه ـن ــد
والباكستان والفيليبني .مؤلف مهم
عــن عــاقــة الـتـجــارة بــأعـضــاء الجسد
من منظور التطور ونظرياته.

تاريخ
ّ
جذور العنصرية ...فتش عن الجامعات األميركية!
كــريــغ ستيفن وايـ ـل ــدر :األب ـنــوس
واللبالب :عن العنصرية والعبودية
والـ ـت ــاري ــخ الــم ــوب ــوء لـلـجــامـعــات
األميركية.
Craig Steven Wilder, Ebony & Ivy: race, slavery,
and the troubled history
of America›s universities.
bloomsbury press, new
york 2013. 394 pages.

مــع أن ه ــذا املــؤلــف ص ــدر قـبــل نحو
ّ
ث ــاث ــة أعـ ـ ـ ــوام ،إال أن قـ ـ ــرار عــرضــه
ج ــاء بـسـبــب مــادتــه ال ـتــي لــم يسبق
أن ت ـع ــام ــل م ـع ـه ــا أي ك ــات ــب آخـ ــر.
أمــر غــريــب أن ال تكترث الجامعات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـع ــري ـق ــة ،م ـثــل «ب ـ ــل» و
«ه ـ ـ ــارف ـ ـ ــارد» و«بـ ــرن ـ ـسـ ــن» بـبـحــث
َّ
تاريخها ،وأن ال أحــد ســأل من قبل
ع ــن م ـص ــادر ث ــروة تـلــك املــؤسـســات
األك ـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ــة .جـ ــام ـ ـعـ ــة «ب ـ ـ ـ ـ ــراون»
أصـ ـ ـ ـ ــدرت ت ـ ـقـ ــري ـ ـرًا ع ـ ـ ــام  2006عــن
تاريخها األقدم وعالقتها بالتمييز
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري وب ـ ـت ـ ـجـ ــارة «ال ـع ـب ـي ــد»
م ــن ال ـب ـشــر س ــود ال ـب ـش ــرة ،م ــا أث ــار
لغطًا ومــوجــات مــن النقاشات عبر
الــواليــات املـتـحــدة وأجـبــر القابعني
فــي أبــراجـهــم العاجية على الـنــزول
إلــى أرض الــواقــع .وهــذا مــا يذكرنا
بتصريح صــدر أخيرًا باسم سيدة
ّ
البيت األبيض األولــى قالت فيه إن
بشرًا عبيدًا أفروأميركيني من ذوي
ال ـب ـش ــرة ال ـ ـسـ ــوداء ه ــم ب ـن ــاة الـبـيــت
األب ـيــض .بــدا ذلــك الـتـصــريــح ،الــذي
صــدر قبل أي ــام ،غريبًا ،لكن عندما
يثبت املؤرخ د كريغ ستيفن وايلدر
ّ
أن صــروح األكاديميا في الواليات
امل ـت ـحــدة ،ال ـتــي كـثـيـرًا مــا قـيــل فيها
م ــن مــديــح وأن ـه ــا تــأسـســت كـمــراكــز
للفكر الليبرالي املنفتح واملـعــادي
ل ـل ـع ـبــوديــة وال ـت ـف ــرق ــة ال ـع ـن ـصــريــة،
ّ
فـ ــإن ك ــام ال ـس ـيــدة مـيـشـيــل أوب ــام ــا
صحيح .بل إننا نعرف من مؤلفات
ّ
أخرى ،صدرت حديثًا ،أن عبيدًا من
األفروأميركيني أجبروا على العمل
داخل مقر الرئاسة األميركية .بحث
الـ ـك ــات ــب فـ ــي م ـك ـت ـب ــات ال ـج ــام ـع ــات

وم ـ ـح ـ ـفـ ــوظـ ــات ـ ـهـ ــا لـ ـيـ ـج ــد مـ ـ ـ ـ ــواد ال
نـهــايــة لـهــا عــن ال ـجــذور العنصرية
والعبودية ملجموعة من الجامعات.
إضــافــة إل ــى الـجــامـعــات الـتــي سبق
ذكرها أعاله ،هناك جامعة «رتغرز»
و«ول ـ ـ ـي ـ ـ ـمـ ـ ــز ك ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــدج»ُ ،
و«إم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري»،
َ
ُ
و«م ـ ـ ـ ِـرالن ـ ـ ــد» ،و«نـ ـ ـ ــورث ك ــراليـ ـن ــا»،
و«ك ـل ـم ـب ـي ــا» الـ ـت ــي تـ ـخ ــرج ال ـكــاتــب
فيها ،وغيرها من املؤسسات التي
تعد من أفضل جامعات العالم من
املنظور األكاديمي.
ال ـك ــات ــب ،وه ــو أف ــروأم ـي ــرك ــي ،شــدد
على أنه واجه صعوبات في العثور
على املواد ذات العالقة التي تفضح
ذلك التاريخ املسكوت عنه ،ألنها لم
تكن مؤرشفة وفق املادة ،مما صعب
عـلــى الـقــائـمــن عـلـيــه مـســاعــدتــه في
الـعـثــور عليها بـسـهــولــة .ه ــذا عنى
تــأخــر استكماله البحث الــذي بــدأه
َّ
ع ــام  .2001امل ــؤل ــف ي ـعــرض أه ــداف
اآلب ــاء املــؤسـســن لتلك الـجــامـعــات،
حـ ـي ــث نـ ـج ــد ف ـ ــي م ـب ــان ـي ـه ــا دم ـ ــوع
الـ ـبـ ـش ــر ال ـع ـب ـي ــد األف ــروأمـ ـي ــركـ ـي ــن
و«امل ـ ـلـ ــونـ ــن» ،ودم ـ ــاء ه ـ ــم ،مـخـفـيــة
بــن ح ـجــارة مـبــانـيـهــا .أهــداف ـهــم لم
تكن دعم البحث األكاديمي وحرية
الـفـكــر وإن ـمــا دع ــم نـشــر املسيحية،
اإلنـ ـجـ ـيـ ـلـ ـي ــة طـ ـبـ ـع ــا ،و«تـ ـحـ ـضـ ـي ــر»
شعوب الـقــارة األميركية الشمالية
م ــن أه ــل ال ـب ــاد وأصـ ـح ــاب األرض
األصـ ـلـ ـي ــن «امل ـ ـتـ ــوح ـ ـشـ ــن» .بـ ــل إن
الكاتب يثبت أن الجامعات املذكورة
ف ـ ـ ــي امل ـ ـ ــؤل ـ ـ ــف أس ـ ـه ـ ـمـ ــت م ـس ــاه ـم ــة
أســاس ـيــة فــي «ال ـف ـتــوح» األوروب ـي ــة
هـنــا وإبـ ــادة أه ــل ال ـبــاد األصـلـيــن.
أمـ ـ ـ ــا عـ ـ ــن ثـ ـ ـ ـ ــروة ت ـ ـلـ ــك الـ ـج ــامـ ـع ــات

اعتذرت جامعة
«ألباما» رسميًا
بسبب دورها في
تجارة «العبيد»
والصروح العلمية فمصدره ،دومًا
وفــق الـكــاتــب ،تـجــارة العبيد الذين
ســاهـمــوا بــدورهــم فــي بـنــاء مباني
أراض ــي الـجــامـعــات ومــروج ـهــا .أمــا
م ـع ــاش ــات األس ــات ــذة ال ــذي ــن عـمـلــوا
ف ــي ت ـل ــك ال ـج ــام ـع ــات وم ـكــافــآت ـهــم،
فقد كانت تجارة العبيد مصدرها.
وال ـط ــاق ــم الـتـعـلـيـمــي املـسـتـفـيــد من
ت ـج ــارة الـعـبـيــد اس ـت ـف ــادة مـبــاشــرة
َ
دعم السياسات العنصرية وتجارة
الـ ـعـ ـبـ ـي ــد بـ ـ ــا أي ت ـ ـح ـ ـفـ ــظ .بـ ـ ــل أن
امل ــؤل ــف أث ـبــت أن أع ـم ــدة الـحـضــارة
األمـيــركـيــة امل ـعــاصــرة الـقــائـمــة على
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـجـ ــام ـ ـعـ ــات،
إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــة وأجـ ـ ـه ـ ــزة

الـ ــدولـ ــة .فــال ـع ـن ـصــريــة وال ـع ـب ــودي ــة
كــانــت م ـت ـجــذرة ف ــي ك ــل املــؤسـســات
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،ح ـت ــى ب ـع ــد تــأس ـيــس
الــواليــات املتحدة األميركية .بل إن
املــؤس ـســات األكــادي ـم ـيــة األمـيــركـيــة
سـ ــاه ـ ـمـ ــت فـ ـ ــي مـ ـ ــا س ـ ـمـ ــي «الـ ـ ِـع ـ ـلـ ــم
العنصري»  Race Scienceوكيفية
حـصــولـهــا ع ـلــى ال ـه ـبــات م ــن تـجــار
العبيد.
ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب ،وه ـ ـ ـ ــو أسـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ُـاذ ت ـ ــاري ـ ــخ
ْ
فـ ـ ـ ـ ــي «مـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـه ـ ـ ــد َمـ ـ ـ َـسـ ـ ــتـ ـ ــشـ ـ ـ ِـس ـ ـ ـتـ ـ ــس
للتكنولوجيا» ،قــال إنــه عندما بدأ
بحثه ،كــان متحفظًا بعض الشيء.
صـ ـ ـ ـ ّـرح ل ـل ـع ــام ـل ــن ف ـ ــي املـ ـك ــاتـ ـب ــات
وامل ـس ــؤول ــن ع ــن امل ـح ـفــوظــات بــأنــه
يبحث عن مواد مرتبطة باألوضاع
األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي ال ـق ــرن
ال ـث ــام ــن ع ـش ــر .لـكـنــه ل ـقــي مـســاعــدة
أكـ ـ ـب ـ ــر ع ـ ـنـ ــدمـ ــا صـ ـ ـ ــرح بـ ـم ــوض ــوع
بحثه بكلمات واضـحــة ،إذ اكتشف
مساهمة مـصــارف وشــركــات تأمني
في دعم تلك املؤسسات األكاديمية
العنصرية.
ل ـك ــن ع ـن ــدم ــا صـ ــدر ت ـق ــري ــر جــامـعــة
«يـ ـ ـي ـ ــل» ع ـ ـ ــام  2010ع ـ ــن ع ــاق ـت ـه ــا
بالعبودية ،رفضته رئاسة الجامعة
وعـ ّـدتــه مـنـحــازًا .وعـنــدمــا صــدر عن
ج ــام ـع ــة «ه ـ ــارف ـ ــارد» ب ـح ــث مـمــاثــل
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،رفـ ـض ــت ال ـجــام ـعــة
تـبـنـيــه ودف ــع تـكــالـيـفــه .أم ــا جامعة
«أل ـب ــام ــا» ،ف ـقــدمــت اعـ ـت ــذارًا رسـمـيــا
ع ـ ــام  2004ب ـس ـب ــب إس ـه ــام ـه ــا فــي
السياسات العنصرية ودورهــا في
ت ـجــارة الـعـبـيــد .جــامـعــة «بــرنـســن»
اكتشفت أن رؤسائها األولني كانوا
من مالكي «العبيد»!.
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توثيق

الحبس االنفرادي :أصوات من الجحيم
ّ
جـيــن كـسـيــا ،جيمس ردجـ ــواي وس ــارة
شــراود (تحرير) :الجحيم مكان متناهي
الصغر  -أصوات من الحبس االنفرادي.
Jean Casella, James Ridgeway
and Sarah shroud (Eds.), Hell is
a very small place: voices from
solitary confinement. the new
press, new york - london 2016.
240 pages.
يقال إن السجن مكان إلعــادة تأهيل
نــزالئــه ،أو ملنعهم مــن إلـحــاق الضرر
بــالـبـشــر وامل ـم ـت ـل ـكــات ،أو ملعاقبتهم
على ما ارتكبوه من مخالفات بحق
ال ـق ــان ــون الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص .هـ ــذا هو
املفترض ،مع أن اإلحصاءات تقول إن
ما يزيد عن ثلثي نزالء السجون في
العالم هم من أصحاب السوابق .أما
الـحـبــس االنـ ـف ــرادي داخ ــل الـسـجــون،
فـقــد اسـتـحـضــر بــدايــة مــن أج ــل منح
ال ـن ــزي ــل أو املـ ـ ــدان ف ــرص ــة ل ـتــأمــل ما
ارتـكـبــه مــن مـخــالـفــات قــانــونـيــة ،بما
ي ـس ــاع ــده ف ــي ال ـت ــوب ــة وس ـ ــوق حـيــاة
مستقيمة بعد انقضاء فترة الحكم.
هــذا كله افـتــراض ،لكن الحقائق غير
ذل ـ ــك ت ـم ــام ــا ك ـم ــا سـ ـن ــرى فـ ــي ك ـتــاب
«الـج ـحـيــم م ـكــان مـتـنــاهــي الـص ـغــر -
أصوات من الحبس االنفرادي» الذي
ّ
ّ
حرره جني كسيل ،وجيمس ردجواي
وسارة شراود.
قبل االنتقال إلى أصوات الذين عانوا
مــن الحبس االنـفــرادي ملــدد متباينة،
وجــب التنويه إلــى أن إحــدى محرري
املــؤلــف س ــارة شـ ــراود ،عــانــت نفسها
الحبس االنفرادي في إيران بني عامي
 2009و 2010دام  410أيـ ــام ،وكــانــت
قـبــل ذل ــك مقيمة فــي ســوريــا لتعليم

الـ ـت ــامـ ـي ــذ الـ ـع ــراقـ ـي ــن عـ ـق ــب الـ ـغ ــزو
األمـ ـي ــرك ــي واحـ ـت ــال ــه .صـ ــوت س ــارة
شراود مهم ألنها عانت جنونًا مؤقتًا
قبل أن تستعيد حياتها الطبيعية،
ما أمكن .وعندما عــادت إلــى بالدها،
ّ
اكتشفت أن السجن االنفرادي يمارس
هناك على نحو روتيني حيث يصل
عدد املحبوسني انفراديًا في أي وقت
إلى نحو مئة ألف من البشر ،فقررت
تـ ـ ــرك ع ـم ـل ـه ــا وأوق ـ ـف ـ ــت ن ـش ــاط ــات ـه ــا
وحياتها ملحاربة السجن االنـفــرادي
ف ــي ب ــاده ــا وسـجـلــت مـعــانــاتـهــا في
«سـ ـج ــن إي ـ ـفـ ــن» اإلي ـ ــران ـ ــي ب ـك ـل ـمــات
خالية من رغبة االنتقام.
ت ـ ـصـ ــوري س ـي ــدت ــي الـ ـق ــارئ ــة س ـيــدي
القارئ أنك مسجون في غرفة صغيرة،
ال تتجاوز مساحتها أربعة أمتار .ال
تــرى أي بـشــري ،فتبدأ فــي الـظــن أنك
وحدك في هذا العالم الصغير ،أو في
ُ
هذا (الصندوق) ،كما تعرف الزنزانة
االنفرادية لدى املساجني .ثالث مرات
فــي ال ـيــوم يـلـقــى إل ـيــك بـصـحــن طعام
من فتحة الباب ،وقد تكون محظوظًا
إن رأيــت يد السجان ،وحظك أكبر إن
ت ـبــادل مـعــك بـضــع م ـف ــردات .لـكــن في
السجون الحديثة ،فــإن كل شــيء يتم
آلـيــا ،فــا تـتــواصــل مــع أي ك ــان .حتى
إن ُس ـمــح لــك بــال ـخــروج مــن الــزنــزانــة
للتجوال ملــدة ســاعــة ،مــرة كــل بضعة
أســاب ـيــع ،فــإنــه يـتــم آل ـيــا ،مــا ق ــاد إلــى
والدة صـنــاعــة جــديــدة هــي السجون
ذات الحراسة املشددة.
بــدايــة ،عندما يلقى بــك فــي الــزنــزانــة،
تـ ـب ــدأ فـ ــي الـ ـ ـص ـ ــراخ وكـ ـي ــل ال ـس ـب ــاب
والـشـتــائــم للسجان ولـكــل مــن تعرف
أنه سبب لك هذا املصير .قد تمر أيام
مــن دون أن تـتــوقــف عــن ال ـصــراخ في
زنــزانــة الـعــزل ،ورده عليك بالبذاءات
ذاتـهــا .ثــم تصاب بــاإلرهــاق والتعب،
فتتوقف ،لكي تعود مجددًا .تمر أيام
عـلــى ه ــذا ال ـحــال إل ــى أن تـنـهــك قــواك

فتغرق فــي نــوم عميق يــريــح جسدك
وروح ـ ـ ــك .وع ـن ــدم ــا تـسـتـيـقــظ ،تـعــود
ال ــدورة مـجــددًا .تـكــون قــد توقفت عن
الصراخ ،لكنه يالحقك في كل دقيقة.
ت ـح ــاول تـجــاهـلــه عـنــد س ـمــاع صــوت
فرشاة األسنان وهي تنظف أسنانك،
أو ع ـنــدمــا ت ـت ـنــاول أدويـ ـت ــك .ت ـحــاول
إبعاد الصراخ بالقراءة.
ف ــي ال ـس ـجــن االن ـ ـفـ ــرادي ،ك ـمــا تـقــول
امل ـ ـ ـحـ ـ ــررة ،تـ ـك ــون م ـح ــاط ــا بـمـحـيــط
رمـ ــادي يـحــاصــرك مــن كــل الـجـهــات،
ي ـ ـهـ ــدد وجـ ـ ـ ـ ــودك وعـ ـقـ ـل ــك وكـ ـي ــان ــك
وإنـســانـيـتــك .فــي السجن االن ـفــرادي
تتفوق أعداد املنتحرين عن أي مكان
آخـ ـ ــر .ب ـع ـض ـهــم يـ ـص ــاب بــال ـج ـنــون،
باملعنى الحرفي ،فيجلدون أنفسهم
إلـ ــى أن ت ــدم ــى ج ـل ــوده ــم ،وآخ ـ ــرون
ي ـق ـط ـعــون أعـ ـض ــاء ه ــم ال ـت ـنــاس ـل ـيــة،
وآخ ـ ــرون يـلـتـهـمــون ب ــرازه ــم ،وفقط
«املـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــوظ ـ ـ ــون» م ـ ـن ـ ـهـ ــم ه ـ ـ ــم م ــن
يتمكنون من االنتحار .لكن البعض
اآلخــر يتكيف أو يتأقلم مع السجن
االنفرادي ،وهو ،برأي العلماء ،دليل
على فاعلية السجن االنفرادي .فأنت
ّ
منسي
تستيقظ كل يــوم لتدرك أنــك
مــن كــل م ـعــارفــك ،أو ه ـكــذا تـتـصــور.
إن ــه امل ــوت االجـتـمــاعــي ألن ــك مـعــزول
ع ــن ال ـعــالــم وم ــن غ ـيــر امل ـس ـمــوح لك
التواصل مع أي كان ،سوى سجانك،
إن كنت محظوظًا.
أحد املشاركني في كتابة هذا املؤلف،
ال ـ ــذي ي ـج ـمــع ش ـ ـهـ ــادات  26سـجـيـنــا
سابقًا ،هو محام أرجنتيني اختطفته
أج ـ ـهـ ــزة «الـ ـخ ــونـ ـت ــا» وأل ـ ـقـ ــت بـ ــه فــي
السجن حيث تعرض للتعذيب .عندما
س ـقــط ال ـن ـظ ــام ال ـع ـس ـكــري واس ـت ـعــاد
ً
حريته ،عينته األمم املتحدة مسؤوال
عــن مسائل محاربة التعذيب .حــاول
زي ـ ــارة ال ـس ـجــون األم ـيــرك ـيــة وت ـعــرف
إلـ ـ ــى ظ ـ ـ ـ ــروف الـ ـحـ ـب ــس االن ـ ـ ـفـ ـ ــرادي،
فمنعته السلطات ألن قادة تلك البالد

ولدت
هذه العقوبة
مع والدة
الدولة
األميركية

ي ـع ــرف ــون قـ ــول دوس ـتــوي ـف ـس ـك ــي «إن
م ـق ـيــاس حـ ـض ــارة أمـ ــة م ــن األم ـ ــم هو
وس ِجل
كيفية معاملتها سجنائها»ِ ،
واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي ه ـ ــذا مـ ـ ـع ـ ــروف ،يـمـتــد
مــن «أب ــي غــريــب» إل ــى «غــوانـتـنــامــو».
والـ ـسـ ـج ــن االن ـ ـ ـفـ ـ ــرادي فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة ع ــادة مــا يــرفــق بــه اع ـتــداءات
ج ـســديــة م ـثــل ال ـض ــرب واالغ ـت ـص ــاب،
إضافة إلى منع العالج عن املساجني
املـ ــرضـ ــى حـ ـت ــى امل ـ ـ ـ ــوت ،وت ــزوي ــده ــم
بطعام عفن ال يصلح لألكل.
انطالقًا من هذا املنظور ،أعلنت األمم
املتحدة أن ممارسة السجن االنفرادي
لـفـتــرة تـتـجــاوز الـخـمـســة عـشــر يومًا
يــرت ـقــي إل ــى م ـس ـتــوى ال ـت ـعــذيــب ،لــذا
وجب منع ذلك قانونًا ،لكن ليس ثمة
من مستجيب في واشنطن.

ّ
ي ــذك ــر امل ــؤل ـف ــون ال ـث ــاث ــة الـ ـق ــراء بــأن
عقوبة الحبس االنفرادي هي اختراع
أميركي بامتياز ،ولد مع والدة الدولة
األميركية قبل ما يزيد عن مئتي عام.
في عام  1790تم توسيع سجن «والنت
س ـتــريــت» لـيـضــم أي ـضــا زن ــازي ــن عــزل
بـعــدمــا ازدادت الـجــرائــم فــي محيطه.
ال ـ ـهـ ــدف كـ ـ ــان مـ ـن ــح الـ ـسـ ـج ــن ف ــرص ــة
للتأمل ومن ثم التوبة ( ،)penitentالتي
اشتق منها اسم املجمع اإلضافة ،أي
«مركز الـنــدم» (.)Penitentiary House
الحبس االنـفــرادي ابتدعته مجموعة
مــن طــائـفــة الـكــويـكــرز بـهــدف التخلي
عن املعاملة العلنية الخشنة لبعض
ال ـس ـج ـن ــاء م ـث ــل ال ـج ـل ــد .ل ـك ــن املـ ــؤرخ
الفرنسي الشهير ألكسي دو توكفيل،
سجل عام  1821أن الحبس االنفرادي
ال ّ
يقوم البشر بل يكسرهم ويقتلهم،
بينما يصاب البعض بالجنون.
مـ ــع م ـ ـ ــرور ال ـ ــزم ـ ــن ،ت ـ ـحـ ـ ّـول ال ـح ـبــس
االنـ ـف ــرادي إل ــى ع ـق ــاب ،ولـنـتــذكــر في
هــذا املـقــام قضية املـجـنــدة األميركية
ت ـش ـي ـل ـس ــي م ـ ـن ـ ـنـ ــغ ،الـ ـ ـت ـ ــي ان ــدلـ ـع ــت
أخ ـي ـرًا بـسـبــب تـســريـبـهــا وثــائــق إلــى
«ويكيليكس» وحكم عليها بالسجن
ثالثني عامًا ،حيث يتهددها الحبس
االنـ ـف ــرادي ط ــوال ف ـتــرة محكوميتها
ألنها أدلت بتصريح صحافي ملنظمة
العفو الــدولـيــة ،مــا جعلها تـقــول :أي
حـكــومــة ق ــادرة عـلــى قـتــل أي شخص
من دون صدور حكم.
امل ــؤل ــف يـ ـح ــوي أص ـ ـ ــوات م ــن ع ــان ــوا
ال ـس ـجــن االن ـ ـفـ ــرادي ،وت ــم تقسيمهم
واملقاومة،
إلى مجموعات :الصامدة،
ِ
والـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاجـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .وتـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــم ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب
م ــاحـ ـظ ــات عـ ــن ال ـس ـج ــن االن ـ ـفـ ــرادي
ت ـضــم :ال ـتــأث ـيــرات الـنـفـسـيــة للسجن
االنـ ـف ــرادي ،إضــافــة إل ــى كلمة أخـيــرة
للمحامي األرجنتيني ســالــف الذكر
ع ــن م ـعــانــاتــه ال ـت ـعــذيــب ف ــي سـجــون
«الخونتا» األرجنتينية.

دراسة

«مهندسو الجهاد» ...التربية هي األصل؟

ّ
دي ـي ـغــو غــام ـب ـيــتــا وسـ ِـت ـفــن ِه ــرت ــوغ:
مهندسو الجهاد  -العالقة الغريبة بين
التطرف العنيف والتربية والتعليم.
Diego Gambetta and Steffen
Hertog, Engineers of Jihad: the
curious connection between violent Extremism and Education.
PUP, princeton 2016. 208 pages.
نجد أنفسنا أمام ظاهرة جديدة نوعًا
ما ،هي ما يعرف بصفة اإلرهاب ،وهو
عمل مقصود بــه إلـحــاق ال ـضــرر بفرد
أو ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن ال ـب ـش ــر ،أيـ ــا كــانــت
أعـمــارهــم وانـتـمــاءاتـهــم ،ومــا إلــى ذلــك،
وع ــادة ال تكون لهم عالقة بالشخص
املقصود ،بغية توصيل رسالة ما .لكن
ثمة مقولة ،قد تكون صادمة للبعض،
تـقــول :عندما تخفق كــافــة التحليالت
االجتماعية ،الطبقية وغير الطبقية،
ل ـش ــرح ظ ــاه ــرة م ــا وف ـه ـم ـهــا ،ال يبقى
أم ــام امل ــرء ســوى اللجوء إلــى التحليل
النفسي واالستعانة به.
ّ
املـ ــؤرخـ ــان دي ـي ـغــو غــام ـب ـيــتــا وسـ ِـت ـفــن
ِه ــرت ــوغ ي ـع ـي ــدان األعـ ـم ــال اإلره ــاب ـي ــة
ّ
إلــى نحو قرنني من الــزمــن ،مع أن ثمة
ّ
مــؤلـفــات تــدعــي أن اإلرهـ ــاب قــائــم منذ
الـعـصــر اإلغ ــري ـق ــي .لـكــن إذا عــدنــا إلــى
العصور الحديثة ،فــإن اغتيال األمير
ال ـن ـم ـس ــاوي ف ــردي ـن ــان ــد وزوج ـ ـتـ ــه ،في
ً
ً
إرهابيا ،من منظور
صربيا ،يعد عمال

أصحاب التعريف ،مع أن الضحية فقط
كان املقصود بذلك .وال ندري ملاذا ال تعد
محاولة اغتيال الزعيم األملاني القومي-
اإلشتراكي أدولف هتلر عملية إرهابية
مع أنها ألحقت أضــرار بمجموعة من
البشر الــذيــن كــانــوا متواجدين هناك،
ال عــاقــة لـهــم بــالـقــائــد األمل ــان ــي ،ومل ــاذا
تعد العمليات االنتحارية في فلسطني
ً
ً
إرهابيا.
املحتلة عمال
لـكــن امل ـثــل األك ـثــر ح ـضــورًا هــو هجوم
ال ـح ــادي عـشــر م ــن أي ـل ــول عـلــى برجي
التجارة العاملية .الكاتبان ،وهما أستاذ
النظرية االجتماعية وأسـتــاذ مساعد
فــي السياسات املـقــارنــة على التوالي،
َّ
ي ـقــوالن فــي ه ــذا املــؤلــف اإلش ـكــالــي :إن
نتيجة أي عـمــل إره ــاب ــي تعتمد على
ّرد فعل «الضحية» املقصودة ،وليس
ع ـل ـيــه .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،إن اغـتـيــال
األمـيــر النمسوي فيرديناند ،قــاد إلى
ال ـحــرب الـعــاملـيــة األولـ ــى ،وه ــو لــم يكن
ه ــدف ال ـقــاتــل ،وال ـه ـجــوم عـلــى مــركــزي
التجارة العاملية في نيويورك ،قاد إلى
غ ــزو ال ـع ــراق وأف ـغــان ـس ـتــان ،ونتائجه
الكارثية على الواليات املتحدة!
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدم ال ـ ـك ـ ــات ـ ـب ـ ــان ف ـ ـ ــي امل ـ ــؤل ـ ــف
ّ
مصطلح «ال ـج ـهــاديــن» ،إذ يــريــان أن
توظيف صفة إرهابي هي نعت هدفه
االن ـت ـق ــاص م ــن الـ ـع ــدو وأن ال قضية
ل ــه ،وأن ـه ـمــا تـعــامــا م ــع مـجـمــوعــة من
الحركات اإلسالمية في مختلف البالد
اإلســامـيــة ،الـتــي تسلك العنف طريقًا
لتحقيق مـكــاســب ،وتـلــك الـتــي ترفض
ال ـع ـنــف .إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،ف ـقــد وضــع
ال ـع ـم ــل م ـخ ـت ـلــف الـ ـح ــرك ــات الـعـنـفـيــة،
الـيـمـيـنـيــة وال ـي ـس ــاري ــة ،م ــن «الـ ـف ــارك»

فــي كولومبيا إل ــى «الـجـيــش األحـمــر»
فــي أملــانـيــا (الـغــربـيــة) ضمن التحليل،
وتحت املجهر ،ما ِّ
يسوغ نبذه ملصطلح
َّ
إرهـ ــابـ ــي .يـتـعــامــل امل ــؤل ــف ع ـلــى نحو
أساسي مع مالمح الحركات اإلسالمية
في مختلف بقاع العالم ،ومع مستوى
تعليم «ال ـج ـهــاديــن» وطـبـيـعـتــه .ومــن
هذا املنظور ،قسم العامل التعليمي إلى
ث ــاث مـجـمــوعــات رئـيـسـيــة ه ــي :أف ــراد
متحاربون ( )militantول ــدوا فــي دول
إسالمية وينشطون فيها ،ومسلمون
مـ ـتـ ـح ــارب ــون ولـ ـ ـ ــدوا فـ ــي دول غــرب ـيــة
وتــربــوا فيها ،وأف ــراد غير عنيفني في
مـخـتـلــف ال ـ ــدول اإلس ــام ـي ــة .ويضيف
إلى هذه املجموعات متطرفني إيرانيني
قبل االنتفاضة الشعبية الناجحة ضد
ال ـشــاه وحـكـمــه ،ومتطرفني إسالميني
تخلوا عن أعمال العنف .هدف املؤلف
الــرئ ـي ـســي ه ــو م ـعــرفــة األسـ ـب ــاب الـتــي
تــدفــع أفـ ــرادًا إل ــى االن ـخ ــراط فــي أعـمــال
ع ـ ـنـ ــف ،وهـ ـ ـ ــذا ي ـت ـع ـل ــق ب ــاإلس ــام ـي ــن
أس ــاس ــا ،وغ ـي ــر امل ـس ـل ـمــن م ــن الـيـمــن
واليسار .الوصول إلى الهدف مرتبط،
فـ ـ ــي م ـ ـن ـ ـظـ ــور ال ـ ـكـ ــات ـ ـبـ ــن ،بـ ــاإلجـ ــابـ ــة
ع ــن أربـ ـع ــة أس ـئ ـل ــة ه ـ ــي :م ــا الـ ـش ــروط
االجتماعية االقـتـصــاديــة الـتــي تشرح
أس ـبــاب انـضـمــام البشر إل ــى جماعات
متطرفة؟ هل ثمة مجموعة من البشر
ف ــي وض ــع عـقـلــي ( )mind-setيساعد
جاهزيتها لالستسالم إلغواء التطرف؟
مــا ال ــذي يساعد مجموعة مــن الناس
ّ
على اختيار أفراد يرون أن ثمة مؤهلني
لالنضمام إلى مجموعات متطرفة؟ هل
يمارس الفكر أو األيديولوجيا دورًا في
طبيعة أي نوع من الناس سينضمون

مجموعة كبيرة
اإلحصاءات
من ّ
التي تحلل انتماء
أفراد هذه
الجماعات
إلى الحركات املتطرفة؟
هنا ال بد من التنويه إلــى أن الكاتبني
أث ــري ــا امل ــؤل ــف ب ـم ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة من
ال ـ ـجـ ــداول وال ـب ـي ــان ــات واإلح ـ ـصـ ــاءات
التي تحلل انتماء أفــراد كل مجموعة،
إسالمية كانت أو يمينية أو يسارية،
وطـبـيـعــة فـكــرهــا األع ـض ــاء واأله ـ ــداف،
وأوص ـل ـت ـه ـمــا إلـ ــى ق ـنــاعــة بـ ــأن طــاب
الهندسة واملهندسني هم أكثر األفــراد
امل ـح ـت ـمــل ان ـض ـمــام ـهــم إلـ ــى ال ـحــركــات
اإلسالمية العنفية ،مع استثناء واحد
هــو الـسـعــوديــة ،حيث عــدد املهندسني
في الحركات اإلسالمية العنفية هناك

قليل .الكاتب يستحضر أمثلة عديدة،
ً
وم ـن ـهــا م ـث ــا ال ـج ـه ــادي ــون ـ ـ ـ والـصـفــة
للكاتب ـ الـ ،845وفق أرقام مركز توثيق
ت ــاب ــع ل ـ ـ «ك ـي ـن ـغــز كـ ــولـ ــدج» ال ـل ـنــدن ـيــة،
ال ــذي ــن تــوج ـهــوا إل ــى س ــوري ــا وال ـع ــراق
ً
عام  ،2014/2013امتلك  28رجال منهم
شهادة جامعية ،من بينهم  8مهندسني!
ومن هنا يأتي عنوان املؤلف.
أخـيـرًا ،نذكر املجموعات التي غطاها
هذا البحث األكاديمي وهــي« :الجيش
األح ـمــر» (ب ــادر مــايـنـهــوف) فــي أملانيا
الغربية« ،الجيش األحمر» في إيطاليا،
«حـ ـ ــركـ ـ ــة ف ـ ـ ـتـ ـ ــح»« ،حـ ـ ــركـ ـ ــة حـ ـ ـم ـ ــاس»،
الحركات اإليرانية املعادية للشاه مثل
«مجاهدي خلق» وغيرها ،و«اإلخــوان
املسلمون» فــي مصر ،و«جبهة العمل
اإلسـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي» فـ ـ ــي األردن ،و«حـ ـ ـ ــزب
ال ـت ـح ــري ــر» ف ــي س ــوري ــا ،اإلس ــام ـي ــون
املنشقون في السعودية« ،حزب العدالة
وال ـت ـن ـم ـي ــة» فـ ــي املـ ـ ـغ ـ ــرب« ،ال ـج ـم ــاع ــة
اإلس ــام ـي ــة» ف ــي ال ـه ـنــد ،ح ــزب «عـمــوم
ماليزيا اإلســامــي» ،الـنــواب املنتمون
إلـ ــى ج ـم ــاع ــات إس ــام ـي ــة ف ــي ال ـبــرملــان
ال ـك ــوي ـت ــي« ،الـ ـجـ ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي» في
مصر« ،الجماعة اإلسالمية» في مصر
وإنــدونـيـسـيــا ومــالـيــزيــا وسـنـغــافــورة،
و«ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» الفلسطينية،
وج ـم ــاع ــات «الـ ـق ــاع ــدة» امل ــوزع ــة على
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة م ـ ـ ــن دول ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم غ ـي ــر
اإلس ــام ــي ،وه ــي الـســويــد والــدان ـمــارك
والـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـن ـ ــة وإيـ ـ ـط ـ ــالـ ـ ـي ـ ــا وهـ ــول ـ ـنـ ــدا
وأمـيــركــا واملـمـلـكــة املـتـحــدة وإسبانيا
وفرنسا وكـنــدا وأوسـتــرالـيــا وتنزانيا
وكـيـنـيــا والـفـيـلـيـبــن وال ـه ـن ــد ،إضــافــة
إل ــى مجموعة مــن الـحــركــات اليمينية
واليسارية في الغرب وروسيا.
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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.

أحمد سعداوي
البلد الجميل
أتذكر أنني خضت عدة محاوالت فاشلة لكتابة
روايــة ،في النصف األول من عقد التسعينيات،
ولـكــن أول رواي ــة أنـجــرتـهــا بشكل كــامــل ،كانت
ت ـحــت اس ــم «امل ـت ـل ـفــت» وان ـت ـه ـيــت مـنـهــا أواخ ــر
التسعينيات .وكـنــت كتبتها بعد أن انقطعت
ب ـش ـكــل ك ــام ــل ع ــن أي الـ ـت ــزام ــات وارتـ ـب ــاط ــات،
وانعزلت في البيت من أجلها .نوع من خسارة
العالم الخارجي لتأثيث عالم داخلي.
كانت رواية ضخمة من خمسة أجزاء استغرقت
م ـنــي وق ـت ــا وجـ ـهـ ـدًا ولـ ــو ط ـب ـعــت ل ـكــانــت بــألــف
ص ـف ـحــة أو اكـ ـث ــر .ل ــم أن ـش ــره ــا ط ـب ـع ــا ،ولـكـنــي
استفدت منها كثيرًا فــي تحديد هوية مــا ريد
كتابته وتحديد قدراتي وامكانياتي ومناطق
الضعف عندي والقوة .صــارت عندي ،مع هذه
الــروايــة ،عينة مناسبة لفحص ذاتــي ومزاجي

ظلت نسخ الرواية في مخازن «دار
الشؤون الثقافية العامة» ،ولم تخرج الى
المكتبات ،وال خارج العراق ،وراحت نسخًا
كثيرة منها ضحية للتلف
وفحص انشغالي بفن الرواية.
ولــو ألقيت نظرة قريبة الــى روايــاتــي املنشورة
حتى اآلن لوجدت بــذورًا وجــذاذات مرتحلة من
«املتلفت» هنا أو هناك.
¶¶¶
في أواخــر عــام  2000وبــدايــات  2001عملت في
شركة إعالنات كبيرة ببغداد ،وفي هذه الفترة
ً
كنت مشغوال بمخطط رواية جديدة.
هـنــاك فــي الـطــابــق الـخــامــس مــن بـنــايــة الشركة
املطلة على نهر دجلة وشــارع أبي نــؤاس ،وفي
مكتب فــاره مع جهاز حاسوب ،لم يكن ليتوفر
لي أو للكثير من الكتاب بسبب غالء ثمنه ،كنت
أقوم بعملي في قسم «االفكار»!
كنت أتقاضى مرتبًا شهريًا بسيطًا لقاء منحي
أفكارًا اعالنية .أمنح فكرة أو اثنتني خالل اليوم،
وأق ـضــي مــا تـبـقــى مــن الــوقــت مــواجـهــا صفحة
الوورد البيضاء على الحاسبة.
خالل  9أشهر أو أكثر كنت أتخيل نفسي أحيانًا
بأنني ارتدي مالبسي صباحًا وأتأنق من أجل
الذهاب الى «روايتي».
كـ ـن ــت ،ع ـل ــى ه ــام ــش االف ـ ـكـ ــار االع ــانـ ـي ــة ال ـتــي
امـنـحـهــا وال ـت ــي ال تــأخــذ مـنــي وق ـتــا وال جـهـدًا
كبيرًا ،أقبض مرتبًا وأحصل على مكان مناسب،
ّ
ومكيف مع عامل خدمة يقدم لي الشاي
معزول
والقهوة واي شيء أطلبه ،من أجل شيء واحد
(هكذا كنت أتخيل)؛ إنجاز رواية.
كــذلــك بالنسبة للعائلة واالص ــدق ــاء فــأنــا لــدي
حجة غياب وعزلة مناسبة أكثر من قولي «انني
مشغول بكتابة رواية!» ،أال وهي؛ انني مشغول
بالعمل والوظيفة.
انجزت في تلك االجواء روايتي «البلد الجميل»
وكنت أسحبها على ظهر صفحات من نسخة
مسلسل تاريخي منحته لي الفنانة آالء حسني.
ألني ال املك ثمن شراء بند ورق!
دفـعــت الــروايــة الحـقــا للنشر فــي «دار الـشــؤون
ال ـث ـقــاف ـيــة ال ـع ــام ــة» ب ـب ـغــداد ف ــي مـنـتـصــف عــام
ّ ،2002
ومرت على الرقيب ،وكتب تقريرًا ممتازًا
حولها .وبقيت انتظر أن تنشر ،إال اننا كنا في
خضم حدث أكبر ،فما هي إال أشهر حتى بدأت
الحرب على الـعــراق ،ثم اسقط االميركان نظام
صدام واحتلوا البلد.
نـسـيــت ال ــرواي ــة ت ـمــامــا ،ث ــم بـعــد سـنــة اخـبــرنــي
ب ـعــض االصـ ــدقـ ــاء ال ـعــام ـلــن ف ــي دار ال ـش ــؤون
الـثـقــافـيــة الـعــامــة أن ه ـنــاك لـجـنــة تــم تشكيلها
فــي «عهدنا الجديد» ملراجعة كــل املخطوطات
املقدمة للدار من أجل اعــادة تقييمها ،ألن الدار
كــانــت تـنـشــر فــي زم ــن الـنـظــام الـســابــق الـعــديــد
م ــن ال ـك ـت ــب ال ــدع ــائ ـي ــة ل ـح ــزب ال ـب ـع ــث وال ـك ـتــب

التي تتملق رأس النظام ،ومع التوجه الجديد
فهناك رغبة بفلترة وغربلة كل شيء ،بما فيها
مخطوطة روايتي.
انـعـقــدت لجنة فحص جــديــدة ،وكـتـبــوا تقريرًا
جــديـدًا اش ــادوا فيه بــالــروايــة وأج ــازوا نشرها،
وان ـت ـظ ــرت م ــدة ح ـتــى صـ ــدرت الـ ــروايـ ــة ،وك ــان
ذلــك فــي صيف  .2004فتكون الــروايــة بذلك قد
انتظرت  3سنوات قبل أن تصدر ،بغالف بائس
جـدًا ،واخــراج بصري قمة في البؤس ،بحروف
كبيرة لكلمات املنت وكأنهم يراعون بذلك القراء
ال ـع ـم ـيــان! واألسـ ـ ــوأ أن أح ـ ـدًا ل ــم يـنـتـبــه لـحــذف
الفقرة االخـيــرة فــي الــروايــة املكونة مــن خمسة
اس ـطــر .واض ـط ــررت فــي الـنـســخ الـتــي اهديتها
لالصدقاء ،أن اكتب الفقرة بالقلم .كان صدورًا
ب ــائ ـس ــا وغـ ـي ــر س ـع ـي ــد ،ول ـ ــم أشـ ـع ــر ب ـ ــأي ف ــرح،
وشتمت الدار وشتمت الثالث سنوات بانتظار
ص ـ ـ ــدور الـ ـ ــروايـ ـ ــة ،ل ـ ــوال أنـ ـن ــي ك ـت ـب ــت خــال ـهــا
مجموعة قصصية من  15قصة ،نشرت بعضها
في الصحف.
ال ـشــيء الـبــائــس اآلخ ــر ،أن نـســخ ال ــرواي ــة ظلت
في مخازن «دار الشؤون الثقافية العامة» ،ولم
تخرج الــى املكتبات ،ولــم تخرج خــارج العراق،
واخبرني بعض االصدقاء أن الرطوبة صعدت
الــى تلول الكتب املخزنة فــي ال ــدار ،وأن نسخًا
كثيرة من روايتي راحت ضحية للتلف.
ب ـت ـح ــري ــض وت ـش ـج ـي ــع مـ ــن األص ـ ــدق ـ ــاء بـعـثــت
بروايتي الى مسابقة مجلة «الصدى االماراتية»
لــابــداع الـعــربــي ،وكــانــت أهــم جــائــزة أدبـيــة في
العالم العربي في وقتها ،وأكبر جوائزها كانت
مـخـصـصــة ل ـل ــرواي ــة .أرس ـل ــت ال ــرواي ــة بــالـبــريــد
السريع قبل أيــام من اغــاق بــاب املسابقة ،ولم
تكن لدي ثقة بأن الطرد الذي حمل نسخ الرواية
سيصل في املوعد املطلوب .ولكني بعد اشهر
تسلمت رسالة على بريدي االلكتروني تبلغني
بأنني فــزت بالجائزة االول ــى فــي فــرع الــروايــة
لعام .2005
¶¶¶
ما عدا مبلغ الجائزة الجيد ،فإن مصير الرواية
لم يتغير كثيرًا .لم تطبع «دار الصدى» الرواية
ال ـفــائــزة ،الس ـبــاب مـجـهــولــة ،وه ــذا يـعـنــي انها

ً
لــم تـنــزل فــي املكتبات العربية ،فـضــا عــن كون
الطبعة العراقية منها ،لــم تتوفر فــي املكتبات
العراقية إال بشكل مـحــدود .ظلت هــذه الــروايــة
مثل ّ
غصة في البلعوم .ورغــم أن مقاالت كثيرة
كتبت عنها ،وساهمت الجائزة االمــاراتـيــة في
التعريف بي .ومع انتشار النت ،وضعت نسخة
الكترونية من الرواية في العديد من املنتديات
االدبية ،وأرسلتها الى كل من طلبها مني عبر
االي ـم ـيــل .فـقــط ك ــي أخ ـلــص ال ــرواي ــة م ــن مصير
الكتاب «شبه املنشور».
¶¶¶
املــزعــج فــي قضية «الـكـتــاب شـبــه املـنـشــور» أنــه
كــان السمة الطاغية والعامة للكتب واملؤلفات
فــي عقد التسعينيات الـحـصــاري ،ال ــذي عانى
فـيــه ال ـعــراق مــن ضـغــط الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة
الدولية ،وانعكس على حركة النشر.
كــانــت الـكـتــب الـتــي تطبع فــي دور نـشــر عربية
تـ ـص ــل الـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــراق ك ـن ـس ــخ ق ـل ـي ـل ــة فـ ــي أيـ ــدي
مسافرين ،ولكن ســرعــان مــا يجري تصويرها
بــالـفــوتــو كــوبــي ،وع ـمــل نـســخ مـ ــزورة رخيصة
بالعشرات او املئات ،وبيعها باسعار رخيصة
ف ــي ش ـ ــارع امل ـت ـن ـبــي ال ـش ـه ـيــر وس ــط بـ ـغ ــداد ،او
بعض املكتبات في منطقة الباب املعظم.
وفي أوقات معينة ،كان أكثر من نصف مكتبتي
هي من هذه الكتب ،والتي تبدو وكأنها أشباح
كتب .ولكنها وفرت لنا في تلك الفترة العصيبة
إمـ ـك ــانـ ـي ــة سـ ـح ــري ــة عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل امل ـع ــرف ــي
والجمالي مع العالم ،ومعرفة آخر املستجدات.
ب ــإزاء الـكـتــب الشبحية ه ــذه ،كــانــت اصــداراتـنــا
داخل العراق تتخذ صفة الكتب شبه املنشورة.
كانت كتبًا شبحية أيضًا.
كانت السلطة تسخر منا ومن كتبنا ،وال تريد
منا سوى أن نندرج في خطابها الرسمي .وكان
أغـلــب الـشـبــاب يكتبون الشعر فــي ذلــك الــوقــت،
ّ
مضمنني نصوصهم رم ــوزًا وطــاســم هجائية
ً
وابتداء من منتصف التسعينيات
ضد السلطة.
ســرت موضة الطباعة على النفقة الشخصية،
باستخدام جهاز الفوتو كوبي ،وصناعة أغلفة
ورقـيــة شاحبة للكتب الـصـغـيــرة ،الـتــي لــم نكن
نطبع منها سوى  25نسخة أو  100نسخة.

طبعت بهذه الطريقة كتابني شعريني؛ «الوثن
ٌ
ال ـغ ــازي» ( )1997و«ن ـج ــاة زائـ ــدة» ( .)1999ثم
اص ـ ــدرت ل ــي دار “أل ـ ـ ــواح” ف ــي اس ـبــان ـيــا كـتــابــا
شعريًا ثالثًا هو «عيد األغنيات السيئة» ،وكان
مثل السابقني ،شبحيًا من مئة نسخة مطبوعة
على الفوتو كوبي ،والفرق ان كل ذلك جرى في
مدريد وليس بغداد!
¶¶¶
حدثت أكثر من مناسبة في السنوات الالحقة،
طلب مني فيها نــاشــرون محليون اع ــادة طبع
«البلد الجميل» مرة أخــرى ،ولكني كنت غالبًا
فــي م ــزاج مـغــايــر ،غاطسًا فــي مـنــاخ رواي ــات أو
مشاريع كتب أخــرى ،وفــي مــرة أجبت بأنه من
ً
األفضل أن انشغل بنشر رواية جديدة بدال من
إعادة طبع اعمال قديمة.
ً
وفـعــا نشرت فــي عــام  2008رواي ــة جــديــدة هي
«إنه يحلم أو يلعب أو يموت» وصدرت عن «دار
املــدى» في دمشق .ولكن هــذا النشر الجديد لم
يجعلني أنـســى الـحــظ السيئ لـلــروايــة األول ــى،
ّ
ب ــل عـ ـ ــززه ،م ــع غ ــاف ب ــائ ــس وأخـ ـط ــاء ف ــي منت
الــروايــة ،وأخـطــاء فــي كتابة اسـمــي على غالف
الــروايــة األول ،وع ــدم الـتــواصــل معي بـشــأن أي
شيء يتعلق بإخراج الرواية الفني ،وعدم الرد
على ايميالتي ،بما جعلني أفترض أن الرواية
رفـضــت ولــم تنشر ،وكـنــت أستعد لــاتـفــاق مع
دار نشر جديدة حني شاهدت الرواية في مكتبة
“دار املــدى” في شــارع السعدون .وهــو جعلني
أرف ــض اس ـتــام أج ــور الـنـشــر أو نـســخ االه ــداء
الـخــاصــة بــاملــؤلــف .وتـعــامـلــت مــع الــرواي ــة على
أنها لم تصدر!
ورغ ــم أن ه ــذه ال ــرواي ــة كــانــت سببًا فــي منحي
ج ــائ ــزة “ه ــاي فــاسـيـتـفــال” الـبــريـطــانـيــة ضمن
قــائـمــة تـضــم أف ـضــل  39أدي ـبــا عــربـيــا دون سن
االربعني في عام  2010إال أنها هوجمت كثيرًا،
ُ
وكتب عنها بشكل سلبي أكثر من ّ
مرة ،بدعوى
أن ـهــا غــام ـضــة وغ ـيــر م ـف ـهــومــة .ب ــاالض ــاف ــة الــى
أنها لم توزع بشكل جيد كما كان حال روايتي
االولى.
¶¶¶
ك ــان عـلــى رواي ـت ــي االولـ ــى «الـبـلــد الـجـمـيــل» ان
تنتظر  13سنة كــي تصدر بطبعة ثانية ،هذه
املـ ــرة ع ــن «م ـن ـش ــورات ال ـج ـم ــل» ،ب ـمــا يخرجها
من صفة الكتاب شبه املنشور .ما جعل بعض
ال ـ ـق ــراء ،وهـ ــم م ـ ـعـ ــذورون ،ي ـظ ـنــون أن ـه ــا روايـ ــة
جديدة.
ت ــرددت كثيرًا عندما سألني الناشر والشاعر
الـصــديــق خــالــد املـعــالــي حــول فـكــرة اع ــادة نشر
الروايتني االولى والثانية ،باالستفادة من زخم
فوز روايتي الثالثة بجائزة البوكر  .2014ولكنه
أقـنـعـنــي ب ــأن ه ــذا م ــن ح ــق الـ ـق ــراء ،وال مــوجــب
لتدخل مزاجي اآلن من أعمال قديمة في تحديد
مصيرها.
¶¶¶
كـثـيـرًا م ــا تـحــدثــت م ــع أص ــدق ــاء ،بــأنــي أتـخـ ّـيــل
أحيانًا أن الوضع االفضل لكتابة رواية بالنسبة
لي ،هو العودة الى تلك الحاسبة الضخمة على
مكتبي في الطابق الخامس من بناية الشركة
االعــانـيــة املطلة على ش ــارع أبــي ن ــؤاس ونهر
دجـ ـل ــة .ح ـي ــث ك ـن ــت أخ ــرب ــش ال ـك ـل ـم ــات بـعـشــر
أصــابــع مـثــل أي طـ ّـبــاع مــاهــر يكتب بالطريقة
القياسية ،من دون أن أكون ملزمًا تجاه أحد أو
تجاه شيء أو فكرة .لم يكن هنالك شيء اسمه
«الروائي أحمد سعداوي» .كنت بارعًا وموهوبًا
تجاه نفسي فحسب.
اآلن علي أن أنسى كل شــيء ،وأستعيد ،في كل
مرة أجلس لكتابة عمل جديد ،ذلك املوقع وتلك
الحرية الفائضة كي تتحرر الكتابة عندي.
أس ــوأ ش ــيء هــو أن أك ــون مــوظـفــا عـنــد الــروائــي
ال ــذي أصـبــح مـعــروفــا ويـحـمــل اس ـمــي .وأفـضــل
ّ
مسبقة أو
ش ــيء هــو الـخــربـشــة مــن دون نــوايــا
تلبية لتوقعات أح ــد ،وكأنني أعــالــج الكلمات
من أجل كتابة عمل أول.

