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سياسة
المشهد السياسي

ّ
ّ
قانون االنتخاب« :تقدم كبير» نحو النسبية؟

ّ
ّ
«تقدم
تتوصل القوى السياسية إلى اتفاق على قانون جديد لالنتخابات .لكن مصادر رفيعة المستوى تؤكد حصول
لم
ّ
كبير» ،تمثل في موافقة التيار الوطني الحر على اقتراح الرئيس نبيه بري
فـ ــي خـ ـط ــاب ــه أول مـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،ق ــال
األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ـح ــزب ال ـل ــه ال ـسـ ّـيــد
حـســن ن ـصــرال ـلــه ،ع ــن مـلــف قــانــون
االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات« :خ ـ ـ ـ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر
املـ ـ ــاض ـ ـ ـيـ ـ ــة س ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــا مـ ـ ـ ــن ب ـع ــض
ّ
الـقـيــادات أن االت ـفــاق غ ـدًا صباحًا.
فكنا نسأل أنفسنا ،هل اتفقتم وال
علم لنا؟ عجيبة بعض املبالغات».
ّ
ورغم ذلك ،أكد نصرالله وجود أمل
حـقـيـقــي ف ــي ال ـتــوصــل إل ــى قــانــون
ّ
ج ــدي ــد .ويـ ــوم أمـ ــس ،أكـ ــد أك ـثــر من
م ـصــدر واسـ ــع االط ـ ــاع أن تــرويــج
بعض الـقــوى والشخصيات لقرب
التوصل إلى قانون انتخابي جديد
ليس ســرابــا ،بــل تعبير عــن «تـقـ ّـدم
ك ـب ـي ــر» فـ ــي امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات الـ ــدائـ ــرة
حــول مشاريع قوانني االنتخابات
الـ ـنـ ـسـ ـبـ ـي ــة .وق ـ ــال ـ ــت امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـادر إن
ال ـت ـط ـ ّـور ال ـ ــذي ح ـصــل ي ـت ـمــثــل في
مــوافـقــة الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر على
اقتراح الرئيس نبيه بري القاضي
بــالـتـخـلــي ع ــن مـ ـش ــروع «ال ـتــأه ـيــل

ّ
شن باسيل هجومًا عنيفًا على
بري من دون أن يسميه بسبب
«الخالف الكهربائي»
الطائفي» ،فــي مقابل إق ــرار قانون
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ي ـع ـت ـمــد
النسبية ،وإنشاء مجلس للشيوخ.
وقــالــت امل ـص ــادر إن ه ــذا ال ـت ـقـ ّـدم ال
يعني االتفاق على كافة التفاصيل،
إذ لــم يتفق امل ـفــاوضــون بـعــد على
ع ـ ـ ــدد ال ـ ـ ــدوائ ـ ـ ــر ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـت ـم ــد،
ع ـل ـمــا بـ ــأن ه ـن ــاك ت ـ ّ
ـوج ـه ــا بحصر
ال ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي ف ــي ال ـق ُـضــاء.
ّ
متمسكًا بــأن تجرى
فبري ال يــزال
االنتخابات النيابية في  10دوائر
كـحـ ّـد أق ـصــى ،فيما يـطــالــب التيار
الــوطـنــي الـحــر وال ـق ــوات اللبنانية
بأن يكون عددها بني  13دائرة و15
دائرة.
وعـ ـ ّـبـ ــر وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ج ـب ــران
ب ــاس ـي ــل أم ـ ــس عـ ــن ه ـ ــذه االجـ ـ ـ ــواء،
فــي قــولــه إن الـتـيــار ال يهتم باسم
ال ـق ــان ــون ،ب ــل «امل ـه ــم أن ي ـك ــون في

ّ
بري :لو كان هناك خرق ّ
جدي وأجواء إيجابية لكنا علمنا بذلك (هيثم الموسوي)

إلى الشارع غدًا
ّ
جدد الحزب الشيوعي اللبناني دعوته إلى املشاركة «في االعتصام الذي دعت إليه
األحزاب الوطنية والعلمانية والتقدمية نهار األحد في  14أيار الساعة  12ظهرًا ،في
ساحة رياض الصلح» .كذلك دعا الحزب إلى املشاركة «مع قوى الحراكات املدنية
والنقابية والشعبية املناضلة ،في االعتصام الساعة  11صباحًا أمام مبنى بلدية
بيروت في اليوم عينه ،وذلك رفضًا للتمديد وملشاريع القوانني االنتخابية التقسيمية،
ومن أجل النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة» .وكانت مجموعات
سياسية وجمعيات وقوى شبابية وعدد من مجموعات الحراك املدني قد أعلنت أمس
قيام «جبهة موحدة» بهدف العمل على «منع التمديد للمجلس النيابي ومناهضة
الجنون الطائفي والخروقات املستمرة للدستور التي تمارسها قوى السلطة في
لبنان» .ودعت «الجبهة» إلى االعتصام أمام بلدية بيروت غدًا ،للمطالبة بإقرار قانون
ّ
لالنتخابات يعتمد النسبية في دوائر كبرى تضم كل منها  20مقعدًا على األقل،
ورفضًا للتمديد ،وللقوانني الطائفية.

الـقــانــون نسبية ليتمثل الجميع،
ولكن ليس فيه استنسابية .نريد
ّ
لتنوعنا ،ولن
قانونًا فيه ضوابط
ن ـق ـبــل ب ــأق ــل م ــن ذلـ ــك م ـه ـمــا كــانــت
اإلغـ ـ ـ ــراءات وال ـت ـه ــدي ــدات وامل ـه ــل».
ب ــاس ـي ــل ـ ـ ـ وخـ ـ ــال تـم ـث ـي ـلــه رئ ـيــس
الجمهورية العماد ميشال عون في
حفل افتتاح شارع الرئيس عون في
ّ
بلدة الحدت ـ أكد التوجه إلى فتح
دورة اسـتـثـنــائـيــة ُملـجـلــس ال ـ ُنــواب
عبر الـقــول إنــه «ســنـحــاور ونـبــادر
ح ـتــى ال ـن ـه ــاي ــة ،وس ـن ـف ـتــح دورات
ونطوي التمديد إلى النهاية حتى
يكون لدينا قانون جديد».
لـكــن لـيــل أم ــس ،ب ــرز مــؤشــر سلبي
ُ
على
ل ــم ي ـع ــرف ب ـعــد م ــدى تــأث ـيــره ّ
مفاوضات قانون ّاالنتخاب ،تمثل
بـهـجــوم عـنـيــف شــنــه بــاسـيــل على
بــري ،من دون أن يسميه ،في ملف
ال ـك ـهــربــاء .وقـ ــال بــاس ـيــل« :هــدفـنــا
واح ــد هــو أن يـكــون هـنــاك كهرباء

في لبنان ومعركتنا بدأت منذ عام
ً
 ،»2010سائال أيــن كــان «مــن يتكلم
ال ـ ـيـ ــوم ع ـن ــدم ــا أوق ـ ـ ــف م ـع ـم ــل دي ــر
ع ـم ــار أربـ ــع سـ ـن ــوات؟ ل ــو سمحتم
لنا بتنفيذ املعمل ملــا كنا بحاجة
لبواخر اليوم .ماذا بقي من جميع
االتهامات السابقة في حقنا؟ كلها
ك ــان ــت م ـ ـ ـ ــردودة ول ـ ــم ي ـب ــق إال أث ــر
الكذب وتاريخهم اتهامات كاذبة».
ّ
التيار،
وحذر من أن يزايد أحد على
ّ
ف ــ«م ــن م ــأ جـيــوبــه بــاملــال ال يـحــق
ل ــه الـ ـك ــام ع ــن تـعـبـئــة جـ ـي ــوب .من
تــاريـخــه أس ــود بــالـفـســاد ،ال يمكن
له أن ُي ّ
بيض ملفه على حسابنا بل
على حسابه».
وداف ـ ـ ــع ب ــاس ـي ــل ع ــن ال ـخ ـط ــة ال ـتــي
وضـعـهــا وع ــن ال ــوزي ــر س ـي ــزار أبــو
خليل الذي «أمضى خمس سنوات
ف ــي الـ ـ ــوزارة مـسـتـشــارًا ورفـ ــض أن
يتقاضى مـعــاشــا» .بالنسبة إليه،
«ن ـت ـي ـجــة خ ـط ـت ـنــا ع ـج ــز ص ـف ــر فــي

ّ
ال ـك ـهــربــاء وك ـل ـفــة  %٢٠٠أقـ ــل على
ّ
املـ ــواطـ ــن .وك ـ ــل م ــا ت ـس ـم ـعــونــه فــي
م ــوض ــوع ال ـك ـهــربــاء ك ـ ــذب ،ووزي ــر
ُ
الطاقة يقوم حرفيًا بما طلب منه
في مجلس الوزراء».
واسـتـبـعــدت م ـصــادر م ـشــاركــة في
امل ـف ــاوض ــات االن ـت ـخــاب ـيــة أن يــؤثــر
ك ــام وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة سـلـبــا على
امل ـف ــاوض ــات ،مـتــوقـعــة أن ينحصر
ّ
رد ف ـعــل بـ ــري ف ــي عــرق ـلــة م ـشــروع
استئجار بواخر إلنتاج الكهرباء.
ل ـك ــن مـ ـص ــادر ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
قـ ــالـ ــت ل ـ ـ ــ«األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن املـ ــواقـ ــف
الحقيقية للقوى السياسية تظهر
جلية فــي االشـتـبــاك «الـكـهــربــائــي»
ال فــي التبشير بقرب إق ــرار قانون
جديد لالنتخابات.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أعـ ـل ــن ن ــائ ــب الـ ـق ــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ج ـ ـ ــورج عـ ـ ـ ــدوان «أن ـن ــا
دخلنا ّ
العد العكسي إلقــرار قانون
ّ ّ
االنـتـخــاب» .وأكــد أن موقف التيار
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في الواجهة

مساعي الحظوظ المتساوية:
قانون نسبي أو القانون النافذ
الوطني الحر والـقــوات «هــو نفسه
بــأدق التفاصيل فــي قضية قانون
االنتخاب».
ويـ ـط ـ ّـب ــق ن ــائ ــب الـ ـ ـق ـ ــوات مـ ــا ق ــال ــه
النائب وليد جنبالط في مقابلته
ّ
مــع «األخـ ـب ــار» (ال ـع ــدد  )٣١٧٠بــأن
«ال ـ ـ ــدور امل ـط ـل ــوب م ــن ع ـ ـ ــدوان ،في
ظ ــل ال ـتــاقــي ب ــن الـ ـق ــوات وال ـت ـيــار
الوطني الحر ،محاولة إقناع التيار
ّ
بأفكار جــديــدة» .على الرغم من ّأن
الــدور الذي يلعبه عــدوان «استفز»
ق ـي ــادة ال ـت ـي ــار ،بـحـســب مـعـلــومــات
«األخـ ـب ــار» ،إال أن ــه تــابــع تحركاته
ف ــي ال ـي ــوم ــن امل ــاض ـي ــن ،وآخ ــره ــا
كان أول من أمس مع باسيل .أبلغ
عــدوان عــددًا من القوى السياسية،
ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا ح ــرك ــة أم ـ ــل ،ت ـف ــاؤل ــه.
وات ـصــل بــه ب ـ ّـري شــاك ـرًا إي ــاه على
ّ
مـ ـسـ ـع ــاه ،إال أن رئـ ـي ــس امل ـج ـلــس
ك ــان ف ــي قـ ــرارة نـفـســه غـيــر ُمـقـتـنـ ٍـع
بالتوصل إلى نتيجة إيجابية.
وقال بري لـ«األخبار»« :ال نزال في
مرحلة املراوحة .لو كان هناك خرق
جدي وأجــواء إيجابية لكنا علمنا
بــذلــك» .وعــن الـنـقــاش فــي النسبية
ومجلس الـشـيــوخ ،أش ــار بــري إلى
أن ـ ــه «ل ـ ــم ي ـص ــل إل ـ ــى ن ـت ـي ـجــة ب ـعــد.
نسمع ّأن الجميع ب ــات يـ ّ
ـؤيــد هــذا
نر ّ
الطرح ،لكننا لم َ
أي ترجمة فعلية
ّ
ّ
لهذا الـكــام» .كذلك فــإن بــري يؤكد
تـمـ ّـسـكــه ب ــ«إس ـنــاد رئــاســة مجلس
الشيوخ إلــى الطائفة الــدرزيــة .هذا
أم ــر ال م ـجــال لـلـبـحــث بـ ــه» .رئـيــس
امل ـج ـلــس ال ـن ـيــابــي سـيـنـتـظــر حتى
اإلث ـن ــن« ،إذا لــم يـحـصــل ّ
أي تـقـ ّـدم
ّ
فستؤجل جلسة التمديد وأسحب
ّ
ّ
مشروعي من التداول .قدمت كل ما
أسـتـطـيــع تـقــديـمــه ،وع ـلــى الجميع
أن ُيدرك أن املخاطر ستكون كبيرة
جدًا على البلد» .وعن عدم ممانعة
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ف ـتــح دورة
اسـتـثـنــائـيــة قـ ــال« :هـ ــذا أم ــر جـيــد،
لكن عقد جلسات من دون أن يكون
هناك قانون ملناقشته ال يعني ّ
أي
شي ،وقد يعود قانون الستني الى
ّ
الـ ـت ــداول» .ورأى ب ـ ّـري أن «انـتـهــاء
ال ـ ـ ـ ـ ــدورة االسـ ـتـ ـثـ ـن ــائـ ـي ــة م ـ ــن دون
التوصل إلــى اتـفــاق ،نكون حينها
قد دخلنا في الفراغ».
ال ـح ــدي ــث ع ــن الـ ـق ــان ــون ح ـض ــر فــي
استقباالت الــرئـيــس ميشال عــون،
فقال ّإنــه «يجب أن ُي ّ
عبر عن إرادة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ويـ ـعـ ـك ــس ت ـم ـث ـي ـل ـهــم
الحقيقي ضمانًا لـلــوحــدة» .ورأى
ّ
أن «االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات تـعـطـيـنــا اّل ـحــق
في إدارة شــؤون البالد ،إال أنها ال
تعطينا الـحــق فــي حــرمــان الـنــاس
حـقــوقـهــا ،فــالـكـيــديــة واالن ـت ـقــام في
السياسة علينا التخلص منهما».
مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،وبـ ـع ــد تــوج ـيــه
الـسـعــوديــة ال ــدع ــوة إل ــى الـحــريــري
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـق ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة ـ ـ
اإلسالمية ـ األميركية في الرياض
فـ ــي  21أيـ ـ ـ ــار واسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء رئ ــاس ــة
الجمهورية من الــدعــوة ،نفت قناة
«أو تــي فــي» وج ــود ّ
أي خــاف بني
ب ـع ـبــدا وال ـ ـسـ ــراي ،وأن «الـتـنـسـيــق
قائم بدليل مرافقة وزير الخارجية
لرئيس الحكومة في الزيارة» .وفي
اإلطار عينه ،قالت مصادر سياسية
رفيعة املستوى لـ«األخبار» إن ثمة
ات ـف ــاق ــا ب ــن رئ ـي ـ َـس ــي ال ـ ّج ـم ـهــوريــة
وال ـح ـكــومــة عـلــى أن يـمــثــل األخـيــر
لـ ـبـ ـن ــان ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ـمـ ــة ،ت ـ ـفـ ــاديـ ــا ألي
إح ــراج يمكن أن ينشأ ،ألن رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة س ـي ـع ـتــرض ع ـلــى ّ
أي
مقررات للقمة أو بيان يصدر عنها
ّ
يتضمن إدانة لحزب الله.

العودة الى قانون 2008
أسهل بكثير من الذهاب
الى قانون جديد .األول خبره
المخضرمون ـ وبينهم
من عاصر نسخة 1960
ـ والحديثو السن حتى.
يلعنونه في السر اآلن
ويتمسكون به في العلن.
أما الثاني فال أحد يعرف كيف
الوصول الى التوافق عليه
نقوال ناصيف
مــذ تـشـ ّـعــب ال ـكــام عــن أن الــوقــت ال يــزال
م ـت ـس ـعــا ل ـل ـت ــواف ــق ع ـل ــى قـ ــانـ ــون جــديــد
ل ــان ـت ـخ ــاب ،ي ـص ــل ال ـ ــى ال ــرب ــع ال ـســاعــة
االخـيــر مــن نهاية والي ــة مجلس الـنــواب
منتصف ليل  19حزيران ،ثم كالم االمني
الـعــام لحزب الله السيد حسن نصرالله
بعض الوقت،
يشجع على إمهال الوقت ّ
لم يعد من الصعوبة بمكان توقع خيارات
املرحلة املقبلة .بــات التعويل على االيــام
ال ــ 28املتبقية حتى  19حــزيــران يفترض
بضعة معطيات منها:
 1ـ ـ ـ ال عـجـلــة ف ــي ال ـت ـئــام الـهـيـئــة الـعــامــة
ملجلس الـنــواب االثـنــن املقبل ( 15ايــار)،
وهو املوعد الذي حدده لها رئيسه نبيه
بري بالتزامن مع تأجيل انعقاد البرملان
شهرًا في  12نيسان املاضي .وفي ضوء ما
يلمح اليه بري ،فإن جلسة نيابية مقبلة
ً
مــن اآلن ال ــى  31اي ــار يـتـعـ ّـن عليها أوال
التصويت على قانون جديد لالنتخاب.
َس َح َب من التداول اقتراح القانون املعجل
املـكــرر بالتمديد للمجلس لسنة املــدرج
في جلسة في  13نيسان ،وبات يقول إنه
أصبح من املاضي.
بذلك فإن اكتمال نصاب أي جلسة عامة
مقبلة أصبح معلقًا على التفاهم املسبق
على جدول أعمالها ،وتحديدًا على البند
الرئيسي واالول ،وهــو الـقــانــون الجديد
لالنتخاب .مــع ذلــك ،ال يستبعد البعض
انعقاد املجلس في  22أيار قبل الوصول
الى ُنهاية العقد العادي االول في  31أيار
متى أنجز االتفاق على القانون الجديد.
وقــد ال يـكــون مستغربًا تعويل املجلس
عـلــى الــربــع الـســاعــة األخ ـيــر .فــي  31أيــار

 ،2013ال ـيــوم األخ ـيــر مــن الـعـقــد ال ـعــادي
االول ،ص ـ ّـوت عـلــى تـمــديــد والي ـت ــه سنة
وستة اشهر قبل  19يومًا فقط من نهاية
عامذاك.
واليته
ُ
 2ـ ـ ـ ـ بـ ـع ــدم ــا ف ـ ـ ّـس ـ ــر اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام رئ ـي ــس
الـجـمـهــوريــة مـيـشــال ع ــون املـ ــادة  59من
ال ــدس ـت ــور بـمـنــع ان ـع ـقــاد امل ـج ـلــس ط ــوال
ً
ش ـهــر ب ــأن ــه ل ـل ـح ــؤول أوال دون تـمــديــد
ال ــوالي ــة لـسـنــة ،وق ـيــل حـيـنــذاك منتصف
ن ـي ـس ــان ،إن م ــن غ ـي ــر الـ ـ ـ ــوارد ف ـت ــح عقد
اس ـت ـث ـنــائــي لـلـمـجـلــس بــان ـق ـضــاء الـعـقــد
ال ـعــادي االول للسبب نفسه ،بــات توقع
ص ــدور مــرســوم العقد االستثنائي اآلن
واجبًا ملبررين على االقــل :أولهما توافق
االفرقاء جميعًا بال استثناء على الحاجة
الى مزيد من الوقت لالتفاق يصل الى 19
حزيران ،وثانيهما سحب تمديد الوالية
لسنة من التداول نهائيًا.
لن يعوز املجلس من العقد االستثنائي
س ــوى  19ي ــوم ــا ف ـق ــط ،ه ــي املـتـبـقـيــة من
واليـتــه القانونية التـخــاذ أحــد تدبيرين
ال يسعه التنصل من أي منهما :أحدهما
التصويت على قانون جديد لالنتخاب
مقترنًا بتحديد موعد إجراء االنتخابات
النيابية وفق االحكام الجديدة بعد ثالثة
اشهر على االكثر من موعد نفاذه ،وهو
مــا ُي ـعـ ّـد تـمــديـدًا تقنيًا م ـح ــدودًا .واآلخ ــر
االجتماع ايضًا لتعديل املهل القانونية
املـنـصــوص عليها فــي قــانــون االنتخاب
النافذ ( ،)2008وتأجيل اقتراع املغتربني
املنصوص عليه ايضًا في القانون كإجراء
ملزم الى الدورة املقبلة ،فسحًا في املجال
ً
أم ــام إجـ ــراء االنـتـخــابــات الـنـيــابـيــة عمال
بــالـقــانــون الـنــافــذ خ ــال االش ـهــر الثالثة

املـقـبـلــة عـلــى أب ـ ــواب ال ـخــريــف ،قـبــل فتح
املدارس أبوابها.
 3ـ ـ ـ ألن تــوق ـيــت ال ـت ــواف ــق ع ـلــى ال ـقــانــون
الـجــديــد لــم يـعــد أق ــل أهـمـيــة مــن الـقــانــون
نفسه وأحكامه ،وقد أوشكت الوالية على
األفول ،يواجه السباق مع الوقت صعوبة
في إيجاد املخرج املالئم لألفرقاء جميعًا
للخروج من املــأزق .أسقط تباين املواقف
معظم االقتراحات املتداولة ،في حني ربط
رئـيــس املجلس إق ــرار اقـتــراحــه باملوافقة
ع ـلــى ت ــزام ــن تـطـبـيــق ش ـق ـيــه :انـتـخــابــات
ن ـيــاب ـيــة ب ـس ــت دوائـ ـ ـ ــر وف ـ ــق ال ـت ـصــويــت
الـنـسـبــي ،واس ـت ـحــداث مـجـلــس للشيوخ
وفق التصويت االكثري.
ألي ــام خـلــت ق ــال ب ــري إن اقـتــراحــه يؤخذ
كما هــو أو يـتــرك كما هــو ،رافـضــا فصل
أحد شقيه عن اآلخــر ،تحت شعار تنفيذ
هذا الجانب امللزم من اتفاق الطائف ،مع
إصــراره على االتفاق املسبق على مذهب
رئيس املجلس وصالحياته على نحو ما
اقترح .في املقابل ،يتحدث بعض املعنيني

نحو االكتفاء
بقانون انتخاب نسبي
دون استحداث
مجلس للشيوخ

التئام المجلس ينتظر توافقًا على القانون لجديد أو تعديل مهل القانون
النافذ (هيثم الموسوي)

بالجهود الـجــاريــة عــن تفاهم أق ــرب الى
االكتفاء بقانون انتخاب يعتمد النسبية
نظام اقتراع ،منه الذهاب الى استحداث
م ـج ـلــس ل ـل ـش ـي ــوخ ،نـ ـظـ ـرًا ال ـ ــى خ ــاف ــات
متشعبة ال تقتصر على مذهب رئيسه،
بل تشمل ايضًا ـ وخصوصًا ـ صالحياته
التي يقتضي أن ينص عليها الدستور
وهـيـئــة مكتبه وع ــدد أع ـضــائــه وطــريـقــة
انـتـخــابــه وآل ـي ـتــه .وه ــي ن ـص ــوص ،شــأن
ّ
البرملان ،موزعة ما بني الدستور وقانون
االنتخاب.
يبعث على هذا الخالف عصارة التجربة
اليتيمة ،غير املكتملة والقصيرة العمر،
الـتــي خبرها لبنان ملجلس الـشـيــوخ ،لم
ت ــدم أك ـثــر م ــن سـنــة م ــا ب ــن عــامــي 1926
و 1927قبل إلغاء املجلس ُودمج أعضائه
بمجلس الـنــواب .حينذاك أعطي مجلس
ال ـش ـيــوخ صــاح ـيــات تـشــريـعـيــة مــوازيــة
ملجلس النواب ّ
نصت عليها املادة  19من
دسـتــور  ،1926وألــزمــت لنشر أي قانون
مــواف ـقــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ عـلـيــه ،وتــالـيــا
امتالكه صالحية وضع يده على قانون
ناقشه مجلس الـنــواب وصـ ّـوت عليه ،ما
ً
يحيل دوره االش ـتــراعــي مـكـمــا ملجلس
ال ـن ــواب ،ك ــون السلطة االجــرائ ـيــة ملزمة
إب ـ ــاغ مـجـلــس ال ـش ـي ــوخ ال ـق ــوان ــن الـتــي
ي ـص ــادق عليها مـجـلــس ال ـن ــواب كشرط
م ـس ـب ــق ل ـن ـش ــره ــا .أض ـ ــف أن امل ـ ـ ـ ــادة 16
القديمة نصت على أن الهيئة املشترعة
اث ـن ـت ــان ه ـمــا مـجـلــس الـ ـن ــواب ومـجـلــس
الشيوخ.
ص ــاح ـي ــات ك ـه ــذه تـ ــرك اتـ ـف ــاق ال ـطــائــف
ملرحلة ما بعد استحداث مجلس الشيوخ
تحديدها .وهــو سبب كــاف فــي ذاتــه ألن
يجعل هذا املجلس ـ ما ان يباشر الخوض
الـجــدي السياسي واملذهبي فيه ـ ـ قنبلة
موقوتة بني االفــرقــاء ،كما بني السلطات
الدستورية االخرى.
على وفــرة تناقض مــواقــف االفــرقــاء من
الصيغ املـتــداولــة لـقــانــون االنـتـخــاب ،ما
ي ـج ـعــل اح ـت ـم ــال ال ـت ــواف ــق ع ـلــى احــدهــا
ـ ـ ـ وب ــال ــذات ال ـق ــان ــون الـنـسـبــي ـ ـ ـ يـحـتــاج
ً
فعال الى معجزة ،أو الى تنازل سياسي
كبير يشبه املعجزة في احسن االحــوال،
ك ــال ــذي فـعـلــه الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
حينما انضم الــى انتخاب عــون رئيسًا
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة .إال أن الـ ـت ــواف ــق الـفـعـلــي
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـق ــائ ــم بـ ــن هـ ـ ــؤالء اآلن هــو
عـلــى رف ــض ال ـف ــراغ ال ـكــامــل فــي السلطة
االش ـتــراع ـيــة ،وع ــدم إغ ــاق االب ـ ــواب في
وجه العودة الى قانون .2008

تقرير

ُ
وزير المال يطلق مسار التجديد لرياض سالمة اإلثنين
ميسم رزق
ت ـن ـت ـهــي ف ــي ت ـم ــوز  ٢٠١٧واليـ ـ ــة حــاكــم
م ـصــرف لـبـنــان ري ــاض س ــام ــة .ويـبــدو
أن مـســار التجديد لــه قــد ب ــدأ ،إذ علمت
«األخـ ـ ـب ـ ــار» أن وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي حـســن
خـلـيــل سـيـتـقــدم ن ـهــار االث ـن ــن بــاقـتــراح
ال ـت ـج ــدي ــد ل ـس ــام ــة .وط ـ ـ ــوال األس ــاب ـي ــع
املاضية ،مارس ّ
مؤيدو التجديد لسالمة
ضغوطًا تهويلية كبيرة ،على قاعدة أن
سالمة هو «الوحيد القادر على تمرير
املــرحـلــة الصعبة الـتــي يـمــر بـهــا لبنان،
نقديًا وماليًا واقتصاديًا» .وبنى رعاة
الـتـجــديــد «تـهــويـلـهــم» عـلــى املـعـلــومــات
ال ـتــي تـشـيــر إل ــى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
االم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ص ـ ــدد ف ـ ــرض ع ـقــوبــات
جــديــدة عـلــى لـبـنــان ،وأن مــواجـهــة هــذا
التحدي بحاجة إلــى سالمة شخصيًا،
«كونه بنى النظام القائم حاليًا ،ويعرف
مفاصله ونقاط ضعفه جيدًا».
وفي املعلومات أن النائب ياسني جابر،
العائد من الــواليــات املتحدة االميركية

حديثًا ،أكد أمام رئيس املجلس النيابي
نبيه ب ــري «ضـ ــرورة الـتـجــديــد لسالمة
قـ ـب ــل ذه ـ ـ ـ ــاب األخـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـ ــى واشـ ـنـ ـط ــن،
خصوصًا أن هــذا االستحقاق الخطير
ّ
ي ـت ـعــلــق ب ــال ـع ـق ــوب ــات األم ـي ــرك ـي ــة ال ـتــي
ت ـعـ ّـد لـهــا اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ال ـجــديــدة،
واملـ ـ ـس ـ ــودة الـ ـخ ــاص ــة ب ـه ــا الـ ـت ــي ُي ـق ــال
إنـ ـه ــا س ـت ـص ــدر عـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس عـبــر
قــانــون جــديــد» .وعـلــى وقــع هــذا الـكــام،
زار الـ ــوزيـ ــر خ ـل ـيــل ق ـص ــر ب ـع ـب ــدا قـبــل
أسبوعني ،مفاتحًا الرئيس ميشال عون
ب ــامل ــوض ــوع ،لـكـنــه ل ــم يـلـمــس ت ـجــاوبــا،
وق ــد ظـهــر ع ــون وكــأنــه ي ـحــاول الـتـ ّ
ـريــث
بــاملــوافـقــة .دف ــع ذل ــك خليل إل ــى مقابلة
رئيس الحكومة سعد الحريري ،الذي ال
ّ
يشجعه على التجديد
يحتاج إلــى من
لسالمة ،فأكد لوزير املال ضرورة إدراج
هذا االقتراح على جدول أعمال مجلس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء .وأش ـ ـ ـ ـ ــارت م ـ ـصـ ــادر وزاريـ ـ ـ ــة
لـ«األخبار» إلى أن «الحريري يستعجل
التجديد لسالمة ويــريــده بــأي طريقة،
لكنه يرفض أن يكون هــو فــي الواجهة

تفاديًا ألي اشتباك مع عون» ،خصوصًا
أنــه «يظهر مرتبكًا نتيجة الـجــو الــذي
س ـ ـ ــاد ج ـل ـس ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــي
سـبـقــت جـلـســة مـجـلــس ال ـن ــواب ،والـتــي
كــانــت مـقــررة للتمديد فــي  ١٥نيسان».
آن ــذاك «ط ــرح وزراء املستقبل والـقــوات
ومعهما الوزير مروان حمادة موضوع
ح ــاك ـم ـي ــة م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان ،وأش ـ ـ ـ ــادوا
بـســامــة وسـيــاسـتــه ،مــؤكــديــن ض ــرورة
ال ـت ـجــديــد ل ــه ،ف ــي م ـقــابــل ص ـمــت وزراء
ّ
التيار الوطني الحر» ،فيما بلغ سالمة
بعد عودته من باريس من يهمهم األمر
أن ــه ل ــن ي ــذه ــب ال ــى واش ـن ـطــن م ــن دون
تـفــويــض رس ـم ــي .وب ـعــد ورود رســائــل
ال ـيــه بــالــواس ـطــة ،م ـفــادهــا الـتـجــديــد له
ثــاث سـنــوات ،أي «نـصــف والي ــة» ،كان
دائ ــم الـقــول إنــه «غـيــر مهتم ،وإذا كنتم
تــريــدون التجديد لي فليكن ،وإن كنتم
ترفضون فليس لدي شيء ألقوله».
وت ـش ـيــر امل ـع ـلــومــات ال ــى أن «الــرئ ـيــس
الـ ـح ــري ــري ك ـ ــان أول ال ــداعـ ـم ــن ل ـهــذه
الـ ـخـ ـط ــوة ،مـ ــع م ــوافـ ـق ــة كـ ــل األفـ ــرقـ ــاء،

باستثناء التيار الوطني الحر الذي ال
ّ
يتريث في إعطاء موافقته» .غير
يــزال
أن مـصــادر الـتـيــار تشير الــى أنــه أبلغ
املـعـنـيــن أن ــه «ال ي ـعــارض فــي امل ـبــدأ».
في املقابل ،تقول مصادر «وسطية» إن
موافقة التيار مقرونة «بدفتر شروط
يتضمن إجراء تعديالت في السياسات
النقدية املتبعة».
وعلى ما يبدو ،فإن القوات تحذو حذو
ال ـت ـي ــار ،إذ أشـ ـ ــارت م ـص ــادره ــا الـ ــى أن
«معراب لم تحسم موقفها بعد» ،مشيرة
الى أن «املشاورات قائمة ،لكنها لن تقف
فــي وجــه التجديد فــي حــال تــم التوافق
عليه بــن جميع املـكــونــات السياسية».
ولفتت الى «أننا نأخذ وقتنا في التفكير.
وحرصًا منا على الوضع املالي والثبات
الــذي استمر سـنــوات ،لن نعترض على
التجديد لسالمة .أما في حال كان هناك
بديل منه ،فإننا نــرى أن االمــر يستحق
ال ـ ــدرس» .وقــالــت إن «ال ـق ــوات لــن تعلن
مــوقـفـهــا اآلن ،وعـنــدمــا تـتـضــح األم ــور،
حينها لكل حادث حديث».
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هكذا كشف شريط حزب الله
لغز «كارثة شييطت»
بعد عشرين عامًا من
الضبابية ،أربع لجان تحقيق
وثالث روايات متضاربة،
صادق الجيش اإلسرائيلي
الحقيقة التي
أخيرًا على
ً
ّ
تهرب منها طويال« :كارثة
الشييطت» ّ في لبنان سببها
كمين مخطط له مسبقًا
ّ
أعده حزب الله
محمد بدير
«أغنية الصفصاف» هو اسم العملية
ال ـســريــة ال ـتــي ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
تنفذها وحدة «شييطت  »13التابعة
لـلـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي ،لـيــل  5أيـلــول
 1997قرب بلدة أنصارية الجنوبية،
وكـ ـ ــان ه ــدف ـه ــا زرع عـ ـب ــوات نــاسـفــة
ض ــد ه ــدف تــابــع ل ـل ـم ـقــاومــة .تــألـفــت
الـقــوة املنفذة مــن  16جنديًا .وخــال
سيرها نحو الهدف وقعت في كمني
فـ ّـجــر ع ـبــوات ّضــدهــا وأودى بحياة
 12جنديًا .صنفت إسرائيل الحادثة
ب ــ«ال ـكــارثــة» ،لكن مالبساتها بقيت
حتى األمس القريب لغزًا ،وتحول إلى
موضوع نزاع بني األسلحة املختلفة
للجيش اإلسرائيلي ،ال سيما سالح
البحرية وشعبة االستخبارات.
ال ـت ـح ـق ـيــق ال ـ ــذي ن ـشــرتــه «يــدي ـعــوت
أحرونوت» أمس يسلط الضوء على
ه ــذا ال ـن ــزاع وي ـســرد ف ـصــول الـحـيــرة
الـتــي عاشتها لـجــان التحقيق التي
تـشـكـلــت ت ـبــاعــا لـلـبـحــث ف ــي الـسـبــب
الحقيقي للفشل ،خصوصًا بعد أن
ّ
تبنت شعبة االستخبارات العسكرية
ف ــرض ـي ــة أن «االنـ ـفـ ـج ــار األول ،كـمــا
ُتظهر األف ــام التي ّ
صورتها طائرة
االس ـت ـط ــاع ال ـت ــي واك ـب ــت الـعـمـلـيــة،

حـ ـص ــل داخـ ـ ـ ــل الـ ـ ـق ـ ــوة ،وعـ ـلـ ـي ــه ك ــان
االسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ال ـ ـجـ ــازم ب ــأن ــه لـ ــم يـكــن
هـنــاك أي تــدخــل للعدو (ح ــزب الله)
في الحادثة .وهكذا ولدت نظرية أن
مــا تعرضت لــه وح ــدة شييطت كان
نتيجة انفجار العبوات التي حملها
أفرادها».
ورأى ت ـح ـق ـي ــق يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أن ـ ـ ــه فــي
ضوء عدم إصرار القيادة العسكرية
العليا على تحقيق عسكري مهني،
بقيت كارثة شييطت حالة ضبابية،
وهــو ما يثير سخط القائد السابق
لـ ـل ــوح ــدة ،وزي ـ ـ ــر اإلس ـ ـكـ ــان ال ـح ــال ــي
يوآف غالنت ،الذي يعتبر ما حصل
تشويهًا للحقيقة وخــداعــا مستمرًا
ألسر الجنود القتلى .ويجزم غالنت
بـ ــأن ال ـح ـقــائــق واضـ ـح ــة ف ــي حــادثــة
أنصارية ،وأن اإلجابة عن أسئلتها
ح ـ ــادة ل ـل ـغــايــة ،وهـ ــي م ــوج ــودة في
الـ ـخ ــاص ــات ال ـت ــي عــرض ـت ـهــا لـجـنــة
التحقيق الرابعة واألخـيــرة بشأنها
عام .2010
وي ـقــدم غــالـنــت رواي ـت ــه ال ـتــي توصل
إلـيـهــا ح ــول الـحــادثــة بـعــد أن تحول
إلـ ـ ـ ـ ــى «لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة تـ ـحـ ـقـ ـي ــق م ـ ـ ــن رج ـ ــل
ّ
واح ـ ــد» ،فــاطـلــع عـلــى كــل املـ ــواد ذات
الـصـلــة .وبـحـســب ه ــذه ال ــرواي ــة ،فــإن
ً
«خ ـل ــا ف ــي عـمـلـيــة جـمــع املـعـلــومــات
االستخبارية» سمح لحزب الله بأن
ُيــدرك أن قوة من الكوماندو ستأتي
إل ــى م ـكــان م ـحــدد وف ــي وق ــت م ـقــدر،
مـ ــا دفـ ـع ــه إلـ ـ ــى نـ ـص ــب س ـل ـس ـل ــة مــن
الـكـمــائــن ،أحــدهــا حـيــث م ـ ّـرت الـقــوة.
وعندما «رأى هذا الكمني القوةّ ،
فجر
عبوات بــ 11جنديًا منها كانوا على
وش ــك اج ـت ـيــاز ال ـطــريــق ب ــن قــريـتــي
أنـ ـص ــاري ــة ول ــوبـ ـي ــة .ه ـ ــذه ال ـع ـب ــوات
ال ـتــي ان ـف ـجــرت ف ــي الــدقـيـقــة  41بعد
مـنـتـصــف ال ـل ـيــل تـسـ ّـبـبــت ف ــي ال ـعــدد
األك ـب ــر م ــن اإلص ــاب ــات .بـقـيــة ال ـقــوة،
اجتازت
املؤلفة من  5جنود ،كانت قد
ّ
الشارع ،فالتفتت إلى الخلف وتلقت
أوامر من قائد الوحدة بإطالق النار
عـلــى ّ
أي م ـصــدر ل ـل ـن ـيــران .لـكــن ُبعد
ـان قـتــل
 14ثــان ـيــة ح ـصــل ان ـف ـجــار ثـ ـ ٍ
ف ـيــه ق ــائ ــد ال ــوح ــدة .وب ـع ــد  3دقــائــق
و 8ثـ ــوان ،تنفجر الـعـبــوة الـتــي كــان

يحملها الـجـنــدي إيـتـمــار إل ـيــا على
ظهره .ويمكن أن يكون سبب انفجار
العبوة تعرضها لكرات حديدية من
االنفجارات السابقة أو ارتفاع درجة
الحرارة نتيجة الحرائق».
وي ــؤك ــد غــال ـنــت أن ــه رأى ب ــأم عـيـنــه،
ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ح ـ ـضـ ــر إل ـ ـ ـ ــى م ـ ـقـ ــر وح ـ ـ ــدة
الـ ـشـ ـيـ ـيـ ـط ــت صـ ـبـ ـيـ ـح ــة الـ ـ ـح ـ ــادث ـ ــة،
التجهيزات املتضررة للجنود الذين
ك ــان ــوا ف ــي الـعـمـلـيــة وق ــد اخـتــرقـتـهــا
ك ــرات مـعــدنـيــة .كــذلــك يـشـيــر إل ــى أن
الـتـقــريــر الـطـبــي يــؤكــد وج ــود ك ــرات
كهذه في أجساد الجنود القتلى ،في
حني أن العبوات التي حملها الجنود
لـ ــم يـ ـك ــن ف ـي ـه ــا ك ـ ـ ـ ــرات ،األمـ ـ ـ ــر الـ ــذي
ي ـت ـعــارض م ــع روايـ ــة االس ـت ـخ ـبــارات
العسكرية بعدم ضلوع حزب الله في
الحادثة.
لجنة التحقيق األولى ّ
أقرت بوجود
«احتمال مرتفع» بأن تكون إصابات
الجنود ناجمة عــن عـبــوات معادية.
وهــو االستنتاج الــذي توصلت إليه
لجنة التحقيق الثانية .لكن شعبة
االستخبارات العسكرية بقيت تجزم
بأنه لم يكن هناك أي ضلوع لحزب
الله في االنفجارات.
وظـلــت مـســألــة الـتـســرب املعلوماتي
ح ــول الـعـمـلـيــة امل ــوض ــوع األســاســي
واألك ـ ـث ـ ــر ح ـس ــاس ـي ــة ف ـ ــي ال ـق ـض ـي ــة.
وناقشت  3لجان تحقيق احتمال أن
تـكــون املـعـلــومــات وصـلــت إل ــى حــزب
الله من خالل عميل ،أو أن الحزب كان

أجهزة حزب الله
كانت
االستخبارية ّ
تحصل على البث
التصويري للطائرات
اإلسرائيلية

الشريط الذي
عرضه حزب الله كان
بمثابة «مسدس
يتصاعد منه
الدخان»
(أرشيف)

ّ
يعترض بــث الـطــائــرات اإلسرائيلية
ُ
املـ ـس ـ ّـي ــرة عـ ــن ب ـ ـعـ ــد .وإث ـ ـ ــر ت ـض ــارب
آراء اللجان ورئــاســة أرك ــان الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـق ـي ــت اس ـت ـن ـتــاجــات
اللجنة األول ــى نــافــذة إلــى أن عرض
األمني العام لحزب الله ،السيد حسن
نـصــرالـلــه ،ي ــوم  6آب  ،2010شريطًا
مصورًا قــال إنــه مأخوذ من تصوير
طائرات إسرائيلية ُم ّ
سيرة عن ُبعد،
شارحًا كيف كمنت قوة من املقاومة
ل ــوح ــدة شـيـيـطــت اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة في
أنصارية.
آن ـ ـ ــذاك ،قـ ــرر رئ ـي ــس األركـ ـ ـ ــان ،غــابــي
أشـ ـكـ ـن ــازي ،ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة تـحـقـيــق
راب ـع ــة لـلـتـثـبــت م ــن ص ـحــة الـشــريــط
ال ـ ـ ــذي ع ــرض ــه نـ ـص ــرالـ ـل ــه .واط ـل ـع ــت
الـلـجـنــة عـلــى ك ــل الـتـسـجـيــات الـتــي
ال ـت ـق ـط ـت ـهــا الـ ـط ــائ ــرات املـ ـس ـ ّـي ــرة عــن
ُبـعــد ،وحللت الـشــريــط ال ــذي عرضه
حـ ــزب الـ ـل ــه .وب ـح ـســب اسـتـنـتــاجــات
ال ـل ـج ـنــة ،فـ ــإن مـقـطـعــن م ــن املـقــاطــع
ال ـتــي عــرضـهــا نـصــرالـلــه ُص ـ ـ ِّـورا في
الــوقــت الحقيقي أثـنــاء عملية إنقاذ
ال ـج ـن ــود اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن ف ــي ســاحــة
الحدث ،ما يعني أن حزب الله كانت
لديه متابعة مباشرة لكل ما يجري
في منطقة العملية ،خالفًا ملا كانت
تعتقده االسـتـخـبــارات اإلسرائيلية
سابقًا.
ل ـكــن أح ــد امل ـقــاطــع ُعـ ـ ّـد األه ـ ــم ،فـكــان
ب ـم ـث ــاب ــة «مـ ـ ـس ـ ــدس ي ـت ـص ــاع ــد مـنــه
ً
ال ـ ــدخ ـ ــان» ،أي دل ـ ـيـ ــا ح ـس ـ ّـي ــا عـلــى
ّ
اعـتــراض بــث الطائرات اإلسرائيلية
ُ
امل ـس ـ ّـي ــرة ع ــن ب ـع ــد ،ف ــي وق ــت ســابــق
على العملية .فـهــذا املقطع يتضمن
جـ ــزءًا م ــن ت ـصــويـ ّـر قــامــت ب ــه طــائــرة
إس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وبـ ــث ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ــى امل ـح ـط ــة
األرضية صباح  31آب عام  ،1997أي
قبل أربعة أيام من العملية .ويشمل
ً
«مسحًا متواصال ومركزًا على نقطة
اإلب ــرار الخاصة التي ستأتي إليها
القوة اإلسرائيلية من البحر ،وكذلك
مـســار عـبــورهــا ال ـبــري ،بـمــا فــي ذلــك
منطقة انفجار الـعـبــوات» .فــي ضوء
ذل ـ ــك اعـ ـتـ ـب ــرت ال ـل ـج ـن ــة أن ـ ــه «ي ـم ـكــن
االفـتــراض أنــه إذا كــان الحزب وضع
ي ــده عـلــى ه ــذا ال ـشــريــط ،فــإنــه وضــع

يده أيضًا على نتائج  13طلعة جوية
ت ـص ــوي ــري ــة ت ـف ـ ّـص ــل مـ ـس ــار ال ـع ـب ــور
ّ
املخطط لجنود الشييطت.
وبعد أن حــددت اللجنة أن الشريط
الـ ـ ـ ــذي عـ ــرضـ ــه ح ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه أصـ ـل ــي،
ت ـح ــول ج ـهــدهــا إل ــى ف ـحــص مـصــدر
ح ـص ــول ال ـح ــزب ع ـل ـيــه :ع ـبــر عـمـيــل،
أو مـ ــن خ ـ ــال اع ـ ـتـ ــراض ال ـس ــوري ــن
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ّ
اختراق االتصاالت :ماذا عن «أدلة» المحكمة الدولية؟
فراس الشوفي
أق ــدم ــت إس ــرائ ـي ــل أول م ــن أم ــس على
ال ـق ـيــام بعملية أمـنـيــة ـ ـ إعــام ـيــة عبر
اخ ـت ــراق شـبـكــة االت ـص ــاالت اللبنانية
أث ـن ــاء إل ـق ــاء األمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــزب الـلــه
السيد حسن نصرالله كلمته في ذكرى
استشهاد القائد مصطفى بدر الدين.
األسلوب مكشوف ،وهدفه التشكيك في
صدقية نصرالله واملقاومة اللبنانية
ّ
وه ــز صــورتـهــا أم ــام الـلـبـنــانـيــن ،عبر
ّ
إجراء اتصاالت وإرسال رسائل نصية
تظهر أنها تعود للعالقات اإلعالمية
لـحــزب الـلــه ،وتبني على الـكــذبــة التي
أطلقتها قـنــاة «الـعــربـيــة» قـبــل أشـهــر،
حـ ــول م ـس ــؤول ـي ــة ن ـص ــرال ـل ــه وال ـح ــزب
عــن استشهاد بــدر الــديــن ،وك ــأن األمــر
ّ
ّ
تخص دورًا
محاولة لطمس أدل ــة مــا،
مفترضًا للقائد الجهادي فــي اغتيال
الرئيس رفيق الحريري.

وألن ـ ــه ك ـ ــان عـ ـت ــاة امل ـح ـك ـم ــة ال ــدول ـي ــة
الخاصة بلبنان ،و«الكورال» اللبناني
والعربي الــذي يـ ّ
ـردد التلفيقات خلف
ّ
املحكمة ،أو حــتــى ســاعــدهــا فــي جمع
«وقــائــع» أشـبــه بتلفيقات ،بـهــدف زجّ
املقاومة في اغتيال الحريري ،يبنون
كــامــل رواي ـت ـهــم ف ــي الـتـحـقـيـقــات وفــي
ّ
اإلعــام على ما قيل إنها أدلــة جمعت
مـ ــن «دات ـ ـ ـ ــا» االت ـ ـص ـ ــاالت ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
وش ـب ـكــات اتـ ـص ــاالت «م ـل ـ ّـون ــة» ،تــأتــي
ّ
الخطوة اإلسرائيلية األخـيــرة لتؤكد
عـ ـم ــق انـ ـكـ ـش ــاف ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت
اللبنانية أمام الخروقات اإلسرائيلية.
ف ــا الـ ـخ ــروق ــات ال ـب ـش ـ ّ
ـري ــة ف ــي ق ـطــاع
االت ـ ـصـ ــاالت وش ـب ـك ــات ال ـع ـم ــاء الـتــي
أوقـ ـف ــت ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة ،وال
ّ
التنصت واملراقبة على شبكات
أجهزة
االت ـ ـصـ ــال ال ـل ـب ـنــان ـيــة الـ ـت ــي يـكـشـفـهــا
ال ـج ـي ــش واملـ ـق ــاوم ــة أحـ ـ ّي ــان ــا ،دف ـعــت
«الكورال» املعني إلى التوقف ّ
مليًا عند

وزير االتصاالت:
اخترقت إسرائيل
الشبكة ّعبر تقنيات
عالية جدًا

احتمال الخرق اإلسرائيلي والتالعب
بداتا االتصاالت لتلفيق األدلة واتهام
املقاومة باغتيال الحريري ،إن وجدت
ّ
ً
أدلـ ــة أصـ ــا .حـتــى إن مــا كـشـفــه حــزب
ال ـل ــه ق ـب ــل أعـ ـ ـ ــوام ،ع ــن ق ـي ــام امل ـق ــاوم ــة
باختراق طائرة استطالع إسرائيلية
قامت بتصوير منطقة الـســان جــورج

مــرارًا ،وعرض نصرالله جزءًا من هذه
التسجيالت أم ــام الجمهور ،لــم يدفع
بــأول ـئــك املـتـمـ ّـسـكــن ب ــرواي ــة املحكمة
الدولية إلى مراجعة اتهامهم ،أو على
األقــل لطرح األسئلة ،إن كــان التراجع
ع ــن االت ـه ــام مـكـلـفــا ،بـعــد س ـن ــوات من
التحريض واالتهام وبناء العصبيات
املذهبية.
وكـ ـ ـ ـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ـ ـ ــر االت ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــاالت جـ ـم ــال
ال ـجـ ّـراح أم ــس ،وبـيــان الـ ــوزارة وهيئة
«أوجـ ـي ــرو» ع ــن أن م ــن ق ــام بــاخ ـتــراق
ش ـب ـك ــة االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة هــو
إسرائيل ،و«عبر تقنيات عالية ّ
جدًا»،
بمثابة دليل إضــافــي على مشروعية
ّ
التشكيك فــي مــا ّ
يسمى أدل ــة املحكمة
ّ
الــدولـيــة .وهــي حـ ّـجــة قــويــة أخــرى بني
يــدي رافـضــي اتـهــامــات املحكمة التي
ت ـنــاقــض م ـب ــدأ اس ـت ـف ــادة ال ـف ــاع ــل من
الجرم ،للتأكيد على أن األدلة الوحيدة
الـتــي بنت عليها املحكمة اتهاماتها

غـيــر ذات قـيـمــة أو صــدقـيــة ،مــا دامــت
ّ
إس ــرائ ـي ــل تـسـتـطـيــع م ـتــى أرادت شــن
هجوم «سايبراني» أو القيام باختراق
على هــذا املستوى لشبكة االتصاالت
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ك ـم ــا ح ـص ــل أم ـ ــس .وإذا
كــانــت الـتـهــدئــة الـسـيــاسـيــة بــن حــزب
الـ ـل ــه وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل (أو ال ـخ ـطــوة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة امل ـحــرج ــة لـلـجـمـيــع) قد
دفـعــت وزارة االت ـصــاالت إلــى اإلعــان
ـرق ب ـهــذا امل ـس ـت ــوى ،ف ـل ـمــاذا لم
ع ــن خـ ـ ٍ
ي ـخ ـطــر ع ـلــى بـ ــال أصـ ـح ــاب ال ـ ــرؤوس
الحامية في املستقبل وغيره التفكير
في احتمال الدخول اإلسرائيلي سابقًا
ّ
عـلــى خ ــط ات ـه ــام ح ــزب ال ـلــه بــاغـتـيــال
ّ
ّ
الحريري وتلفيق أدلة تقنية ،حني كان
إب ـع ــاد الـشـبـهــة ع ــن امل ـقــاومــة ض ــرورة
وطنية ملنع االنقسام في البالد؟ أم أن
املـطـلــوب كــان االت ـهــام ،مــع أدل ــة أو من
دونها وإخراج العامل اإلسرائيلي من
املعادلة عن قصد أو من دون قصد؟
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فارس في البلمند اليوم:
عصام
ّ
أسبوعان لجس النبض االنتخابي
بعيد انتخاب العماد ميشال
عون رئيسًا للجمهورية،
حضر نائب رئيس الحكومة
السابق عصام فارس في زيارة
خاطفة لتهنئته .أما مساء
أمس ،فعاد فارس في زيارة
تستمر أسبوعين حافلين
باللقاءات السياسيةّ ،
وتتوج
باحتفال شعبي كبير في
منزله في عكار .لكن لن يعلن
عن أي موقف سياسي أو
انتخابي ،سواء سلبيًا أو إيجابيًا،
في هذه الزيارة التي تهدف
إلى «جس النبض» فقط

 12عامًا هو السبب ،لعله األداء النيابي
اإلنمائي «العاطل» ،لعله قرف العكاريني
ّ
الحريري لهم
بعد اكتشافهم أن اإلهمال
ثــابــت ،س ــواء كــانــت قـيــادة تـيــار املستقبل
تأتمر بــأوامــر السوريني أو السعوديني،
ولعله يــأس السياسيني مــن أنفسهم ما
يـجـعـلـهــم ي ـح ـل ـمــون بـمـنـقــذ يــرف ـع ـهــم من
حـيــث يـتـخـ ّـبـطــون .وال شــك فــي أن فــارس
بتركيزه على اإلنماء والتالقي واالبتعاد
ع ــن املـ ـع ــارك ال ـع ـب ـث ـيــة ق ـ ــادر ع ـلــى تــأمــن
الحبال الالزمة لسحب هؤالء.
م ـ ــن هـ ـن ــا يـ ـمـ ـك ــن االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال إلـ ـ ــى ص ـلــب
املوضوع :جامعة البلمند التي لم يسبق
ل ـهــا أن م ـن ـحــت دك ـ ـتـ ــوراه ف ـخــريــة ألح ــد،
ط ـب ـعــت أول ن ـس ـخــة لـتـسـلـيـمـهــا غ ـ ـدًا ملن
ّ
تحمل نفقات تعليم آالف الـطــاب ،حتى
ّ
بعد مغادرته لبنان ،قبل أن يمول إنشاء
ف ــرع للجامعة فــي ع ـكــار .وال شــك فــي أن
ل ـق ــاءات كـثـيــرة طــرقــت ب ــاب الـبـطــريــركـيــة
األرثـ ــوذك ـ ـس ـ ـيـ ــة خـ ـ ــال األعـ ـ ـ ـ ــوام ال ـق ـل ـي ـلــة
املاضية ،لكنها تمسكت بالبقاء بعيدة،

غسان سعود

ّ
واإليرانيني لبث املسيرة .وتوصلت
ال ـل ـج ـن ــة إل ـ ــى اس ـت ـن ـت ــاج جـ ـ ــازم ب ــأن
«الفحوصات تثبت أن اعتراض البث
ح ـصــل ف ــي ال ــزم ــن ال ـح ـق ـي ـقــي ،وثـمــة
أرج ـح ـي ــة مــرت ـف ـعــة ألن ي ـك ــون حــزب
ال ـل ــه ه ــو ال ـ ــذي ت ـم ـكــن م ــن اع ـت ــراض
ال ـبــث بـشـكــل مـسـتـقــل» ،مــا يـعـنــي أن
أج ـ ـهـ ــزة حـ ـ ــزب الـ ـل ــه االس ـت ـخ ـب ــاري ــة

كانت تحصل على البث التصويري
لـلـطــائــرات اإلســرائـيـلـيــة املـسـ ّـيــرة عن
ُبعد ،في موازاة قيادة سالح البحرية
اإلســرائ ـي ـلــي .كــذلــك خلصت اللجنة
إلى أن «النتائج الفتاكة لالنفجارين
تثبت أيضًا أن مكان وضع العبوات
وات ـجــاه ـهــا الــدق ـيــق ي ـت ـعــارضــان مع
فرضية الصدفة».

يصعب تـحــديــد ال ـصــورة األه ــم :التجمع
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ال ـ ـ ـ ــذي سـ ـيـ ـك ــون ف ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار
ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـســابــق عـصــام
ف ـ ــارس حـ ــول م ـنــزلــه ف ــي ع ـك ــار األس ـب ــوع
َ
امل ـق ـبــل أم وقـ ــوف ال ـب ـطــريــركــن امل ــارون ــي
واألرثوذكسي أحدهما قرب اآلخر لتكريم
فارس ،أم حضور ممثلي الرؤساء الثالثة
ومـعـظــم ال ـق ــادة األمـنـيــن وحـشــد رؤس ــاء
ال ـب ـلــديــات الـ ــذي س ـي ـت ـجــاوز ع ـك ــار ،وفــق
ّ
املنظمني ،ليشمل الشمال كله؟ ويصعب
فــي الـسـيــاق نـفـســه تحليل ه ــذا الـتــدافــع؛
فــالـسـيــاق الـطـبـيـعــي أو املـنـطـقــي لــأمــور
كان يفترض أن تحل األحزاب محل فارس
إث ــر م ـغــادرتــه لـبـنــان وتـكـمــل مــا ب ــدأه من
مشاريع إنمائية وتربوية ،خصوصًا أن
ه ـنــاك ب ــن الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة من
ب ـقــي وواج ـ ــه فـيـمــا ان ـك ـفــأ فـ ــارس ب ـهــدوء
وأط ـف ــأ م ـح ــرك ــات مــاكـيـنـتــه ال ــواح ــد تلو
اآلخر بعد إنجاز املشاريع الكبيرة ،وهي
أن ـج ــزت بــاملـنــاسـبــة ب ـعــد اع ـت ــزال ــه الـعـمــل
ّ
السياسي املباشر ولــم يتسن له رؤيتها
بـعــد .والــافــت أن رئـيــس الحكومة نفسه
الحالي يذهبان
ونائب رئيس الحكومة ّ
ويـجـيـئــان مــن دون أن ي ــرف ألح ــد جفن،
فيما تحظى حركة نائب رئيس الحكومة
السابق باهتمام كبير .ملاذا؟ لعل اإلحباط
الشعبي من أداء املمسكني بالسلطة منذ

بات «التيار الوطني الحر»
بحاجة إلى رافعة
ّ
تؤمن التوازن
التمثيلي الالزم
فـيـمــا ت ـقــدم حـمــاسـتـهــا وم ـشــارك ـت ـهــا في
ج ـم ـيــع األن ـش ـط ــة إل ـ ــى ن ـظ ــرت ـه ــا ل ـف ــارس
وعالقتها بــه ،علمًا بأنه يستهل حركته
ب ــزي ــارة لـلـبـلـمـنــد ح ـيــث ي ـع ـقــد اجـتـمــاعــا
موسعًا مع البطريرك واملطارنة والوزراء
والنواب األرثوذكس.
البطريركية املــارونـيــة الـتــي تـقـ ّـدر وقــوف
ف ــارس إل ــى جــانـبـهــا كـلـمــا احـتــاجــت إليه
ف ــي م ـش ــروع ،ت ــرى أن ق ــوان ــن االنـتـخــاب
والتسويات وغيرها ال ّ
تعوض املسيحيني
ال ـع ـك ــاري ــن ع ــن غ ـي ــاب امل ــرج ـع ـي ــة ،وه ــي
تعلم أهمية وجــود بيت سياسي مفتوح
لجميع الناس  24ساعة في اليوم .ولذلك
تضع نفسها في مقدمة ّ
املرحبني ،ويذهب
البطريرك املاروني إلى ّ
حد الصعود إلى
عكار للمشاركة في استقباله.
رؤس ــاء املجالس البلدية تعبوا بدورهم

تقرير

موطئ قدم لريفي في البقاع الغربي!
«ت ـس ــون ــام ــي أشـ ـ ــرف ريـ ـف ــي ي ـت ـمــدد
إلــى الـصــويــرة فــي الـبـقــاع الـغــربــي».
ّ
ذي ـل ــت ه ــذه ال ـع ـب ــارة صـ ــورة مكتب
ُر ُفعت عليه صــورة الوزير السابق،
ون ـش ــرت عـلــى صـفـحــة «فــايـسـبــوك»
لقطاع الشباب املوالي له في  9أيار.
امل ـك ـتــب ال ـث ــان ــي لــري ـفــي ف ــي مـنـطـقــة
البقاع أتى بعد مكتب مجدل عنجر
(البقاع األوسط) ،الذي أعلن رئيس
الـبـلــديــة سـعـيــد يــاســن ،فــي مقابلة
مع «األخبار» (العدد  3166األربعاء
 3أي ــار  ،)2017إقـفــالــه ،عـلــى اعتبار
أنـ ــه ك ـمــا ال ُي ـس ـمــح «لـ ـح ــزب الـبـعــث
أو امل ــرابـ ـط ــون أو س ــراي ــا امل ـق ــاوم ــة
بــافـتـتــاح م ـكــاتــب ،ال ُيـسـمــح لريفي
ّ
ب ــذل ــك» .وق ـي ــل ف ــي ح ـي ـنــه إن إق ـفــال
مكتب مـجــدل عنجر يقطع الطريق
ع ـ ـلـ ــى ريـ ـ ـف ـ ــي لـ ـلـ ـت ــوس ــع فـ ـ ــي ب ــاق ــي
ال ـب ـل ــدات ال ـب ـقــاع ـيــة .اف ـت ـتــاح املـكـتــب
الجديد فــي الـصــويــرة ،ونشر صور

ل ـش ـب ــان أم ـ ــام م ـك ـتــب م ـج ــدل عـنـجــر
ل ـن ـف ــي ك ـ ــام يـ ــاسـ ــن ،مـ ــن شــأن ـه ـمــا
توجيه صفعة إلــى أصحاب نظرية
«تـقـطـيــع أوصـ ــال ري ـفــي الـبـقــاعـيــة»،
ّ
وإل ــى تـيــار املـسـتـقـبــل ،وإل ــى ك ــل من
ّ
يــرى أن حــدود وزيــر الـعــدل السابق
هي عاصمة الشمال .فحتى لو كان
اف ـت ـتــاح امل ـكــاتــب خ ـطــوة «ص ــوري ــة»
ً
أكـ ـث ــر م ـن ـه ــا دل ـ ـيـ ــا ع ـل ــى شـعـبـيـتــه
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـقـ ـي ــة ،ولـ ـ ـك ـ ــن س ـ ـت ـ ـكـ ــون ل ـهــا
انعكاسات على الــرأي الـعــام الناقم
على تيار املستقبل واملؤيد لخطاب
ريفي.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ــار ،تـ ـق ــول مـ ـص ــادر
ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق« :ت ــوق ـع ــوا افـتـتــاح
مكاتب جديدة في البقاعني األوسط
ّ
مؤكدة أنه «لم نبدأ عملنا
والغربي»،
حـ ـت ــى ن ـ ـتـ ــراجـ ــع ،وه ـ ـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب
ٍّ
البقاعيون مقدامون» .وفي ذلك تنب
م ــن ري ـفــي الف ـت ـتــاح امل ـكــاتــب ،بعدما

ّ
ك ــان ــت مـ ـص ــادره ت ــؤك ــد أن الـخـطــوة
«فردية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال يـ ــزال أخ ـص ــام ريـفــي
ّ
ّ
ُيقللون مــن شــأنــهُ ،مـصـ ّـريــن على أن
ُ
اف ـت ـتــاح امل ـكــاتــب «مـشـكـلــة لــه وليس
ً
حــا ،ألنه لن يكون قــادرًا على تلبية
طـ ـلـ ـب ــات ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـ ـتـ ــي س ـ ـتـ ــرده،
ـؤالء ال ـش ـبــان».
وع ـنــدهــا سـيـ ّتــركــه هـ ـ ّ
ويرى هؤالء أن «عدم تبني ريفي من
قبل ّ
أي رئـيــس بـلــديــة ،وع ــدم وجــود
فعاليات بقاعية داعمة له ،دليل على
أنه لن يكون ظاهرة تتمدد في البقاع
الذي يرفض الخطاب التحريضي».
(األخبار)

(مروان
طحطح)

من النواب والــوزراء الذين يتقنون األخذ
ب ـ ــدل الـ ـعـ ـط ــاء ،وي ـ ــري ـ ــدون ال ـ ـخـ ــاص مــن
إصــرار املسؤولني الحزبيني على أن تمر
جميع املشاريع بهم.
أمــا تيار املستقبل فلم يكن رئيسه يعلم
الكثير عن فارس قبل  12عامًا .لكن عالقة
الحريري وابــن عمته نــادر توطدت كثيرًا
م ــع ال ـن ــائ ــب ال ـع ـك ــاري ال ـس ــاب ــق ،وهـ ــو ال
يحلم بشيء أكثر مــن قــول األخـيــر لــه إنه
سيأخذ فوز الالئحة الزرقاء ـ البرتقالية
ع ـل ــى ع ــاتـ ـق ــه ،خ ـص ــوص ــا أن ت ـســري ـبــات
ال ـ ـل ـ ــواء أشـ ـ ـ ــرف ري ـ ـفـ ــي ع ـ ــن ت ـ ـ ّ
ـزع ـ ــم رج ــل
ّ
الحريري السابق غسان املرعبي
األعمال
أو أحــد أبنائه لالئحته فــي عـكــار ـ ـ جنبًا
إلــى جنب العميد املتقاعد جــورج نــادر ـ
تقلق راحة املستقبل وتضعه في مواجهة
غـيــر محسوبة مــع مـلـيــارديــر يـنـحــدر من
أك ـبــر عــائــات ع ـكــار وأك ـثــرهــا تــأثـيـرًا في
صناديق االقتراع.
ب ـ ــدوره ،أج ــرى ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر كل
الـ ــدراسـ ــات ال ــازم ــة وف ــق جـمـيــع قــوانــن
االنتخاب ،وبات شبه متيقن من استحالة
ف ــوزه بــأكـثــر مــن مـقـعــد نـيــابـ ّـي واح ــد في
حال اعتماد النسبية طبعًا ،وبات يحتاج
إلى رافعة تؤمن التوازن التمثيلي الالزم،
ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات،
علمًا بــأن كثيرين يـقــولــون إنـهــم يحبون
فـ ــارس ،لـكــن ف ــارس نـ ــادرًا مــا يـفـصــح عن
حقيقة مشاعره ،لكنه يتحدث بإيجابية
كـبـيــرة ع ــن رئ ـيــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحــر
الوزير جبران باسيل.
م ــاذا عــن املحتفى ب ــه؟ حـتــى مـســاء أمــس،
ً
كان ّ
املقربون فعال من فارس يؤكدون عدم
معرفتهم البتة بخططه .كل ما يعلمونه أنه
يتحدث منذ سنوات عن «الظرف املؤاتي»
لزيارته بلدته مجددًا ،وهو ّ
تحمس كثيرًا
ع ـنــد ان ـت ـخــاب ع ــون رئ ـي ـســا ،ل ـكــن ظ ــروف
ال ــزي ــارة ال ـســري ـعــة ح ــال ــت دون إطــالـتـهــا.
أم ــا ه ــذه املـ ــرة ف ـهــو سـيـلـتـقــي الــرسـمـيــن
واإلك ـل ـي ــروس والـفـعــالـيــات الـشـعـبـيــة ،من
دون أي قـ ـ ــرار م ـس ـب ــق ،لـيـسـمــع وج ـه ــات
نظرهم ويقرر الحقًا ما ينوي فعله ،علمًا
ب ــأن مــوعــد ال ــزي ــارة تـ ّ
ـأجــل بسبب ّ
تعرض
ّ
ف ـ ــارس ل ـك ـســر ف ــي رجـ ـل ــه ،ل ـك ــن املـنـظـمــن
كانوا يأملون أن ّ
يقر قانون االنتخاب قبل
تحديد موعد آخر ،إال أن القانون لم يقر.
وتـجــدر اإلش ــارة إلــى أن فــارس لــم يصدر
ّ
أي مــواقــف سياسية مـنــذ أكـثــر مــن عشر
سنوات ،إال أن عارفيه يعلمون أنه يتابع
التفاصيل السياسية ،وأنــه على تواصل
شبه يومي مع عدد من السياسيني.
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مجتمع وإقتصاد
على الغالف ال يلتزم أصحاب مولدات الكهرباء بالسعر الذي تصدره وزارة الطاقة شهريًا .يخضع المشتركون في
معظم المناطق لالبتزاز نظرًا إلى عدم وجود خيار آخر لتأمين الكهرباء على مدار ساعات اليومّ :إما دفع الفاتورة
التي يفرضها صاحب المولد ّ
وإما قطع التيار ،وال مجال للشكوى في ظل تقاعس البلديات أو تواطؤ النافذين
فيها وممارسة أجهزة الدولة سياسة رفع اليد

أصحاب المولدات يرفضون تخفيض األسعار:

«المافيا» أقوى من الدولة
فيفيان عقيقي
ان ـخ ـفــض م ـتــوســط س ــاع ــات الـتـقـنــن
الـعــام خ ــارج بـيــروت اإلداري ــة مــن 254
س ــاع ــة ف ــي آذار إلـ ــى  191س ــاع ــة فــي
ن ـي ـســان ،أي بـمـعــدل ســاعـتــن يــومـيــا،
بسبب تراجع الطلب على الكهرباء في
فصل الــربـيــع وإضــافــة  270ميغاواط
عـلــى الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة املنتجة من
مــؤسـســة كـهــربــاء ل ـبـنــان ،نتيجة بــدء
تشغيل املـحــركــات العكسية الجديدة
َ
في معملي الزوق والجية ،بعد عرقلة
استمرت أكثر من عام .هذه التطورات
انعكست انخفاضًا ملموسًا ملتوسط
«السعر الـعــادل» الشتراكات املولدات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة ،الـ ـ ـ ــذي أع ـل ـن ـت ــه وزارة
الطاقة واملـيــاه لشهر نيسان املاضي،
إذ بلغ  184ليرة عــن كــل ساعة تقنني
للمشتركني (بقدرة  5أمبير) باملقارنة
مع  245ليرة لشهر آذار ،أي بانخفاض
 61لـ ـي ــرة وم ـ ــا ن ـس ـب ـتــه  .%24.8ه ــذا
االن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ل ـ ـ ــم يـ ـعـ ـج ــب أص ـ ـحـ ــاب
امل ــول ــدات الـكـهــربــائـيــة ،ال ــذي ــن ل ـجــأوا،
كالعادة ،الى فرض أسعارهم وابتزاز
املـشـتــركــن بقطع الـكـهــربــاء عنهم إذا
اعترضوا.
يـبـلــغ االش ـ ـتـ ــراك ال ــوس ـط ــي (بـ ـق ــدرة 5
أمبير) ،بحسب إعالن الوزارة ،نحو 35
ألفًا و 144ليرة ،باملقارنة مع نحو 62
ألفًا و 230ليرة في شهر آذار .وتستند
وزارة الـطــاقــة واملـيــاه فــي تحديد هذا
السعر إلــى معادلة حسابية تتضمن
ال ـس ـعــر ال ــوس ـط ــي لـصـفـيـحــة املـ ــازوت
األح ـم ــر ( 20ل ـي ـت ـرًا) (ال ـب ــال ــغ 14.280
ليرة في نيسان ،باملقارنة مع 14,932
لـيــرة فــي آذار) وامل ـصــاريــف والـفــوائــد
واألك ـ ـ ـ ــاف الـ ـت ــي ي ـت ـك ـبــدهــا أص ـح ــاب
املـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ــدات ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ه ــام ــش

انخفض التقنين ساعتين
في نيسان الماضي بسبب زيادة
إنتاج مؤسسة الكهرباء
رب ــح يبلغ  .%15وي ـصــدر هــذا السعر
شهريًا ،تطبيقًا لقرار مجلس الــوزراء
الرقم  2الصادر بتاريخ 2011/12/14
ال ــرام ــي ال ــى ات ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر الــازمــة
لـضـبــط تـسـعـيــرة امل ــول ــدات ال ـخــاصــة.
إال أن ه ــذا الـسـعــر لـيــس مـلــزمــا وإنـمــا
يـتــم اسـتـخــدامــه كـمــؤشــر اسـتــرشــادي
للبلديات ،كي تقوم بدورها في حماية
مصالح املقيمني فــي نـطــاق سلطتها
من االستغالل الذي يمارسه أصحاب
املولدات.

تفاوت كبير في األسعار
ال يجري ،عادة ،االلتزام بالسعر املعلن
من الوزارة ،إال أن التفاوت في األسعار
عن شهر نيسان أثــار موجة احتجاج
واس ـع ــة ب ــن امل ـش ـتــركــن ،إذ تــراوحــت
ف ــي امل ـن ــاط ــق الـ ـت ــي اس ـت ـق ـصــت عـنـهــا
«األخـبــار» بني  10آالف ليرة في ّ
حده
األدنى ،كما في ذوق مكايل ،و 120ألف
ليرة في حـ ّـده األقصى كما في صيدا.
هذا التفاوت ال يبرره التفاوت املقابل
في ساعات التقنني ،بل يظهر من خالل
املالحظة امليدانية أنه يرتبط ارتباطًا
وثيقًا بـمــدى نـفــوذ أصـحــاب املــولــدات
وارتباطهم بقوى األمر الواقع وتواطؤ
النافذين في البلديات معهمّ .
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات الـ ـت ــي وف ــرتـ ـه ــا

تراوحت أسعار االشتراك في المولدات بين  10آالف و 120ألف ليرة (أرشيف)

م ــؤسـ ـس ــة كـ ـه ــرب ــاء لـ ـبـ ـن ــان عـ ــن شـهــر
ن ـي ـس ــان ،ب ـلــغ ال ـت ـق ـنــن ال ـي ــوم ــي ح ـ ّـده
األقصى في الجنوب ( 10.46ساعات)
وحـ ّـده األدنــى في بعض مناطق جبل
َ
ل ـب ـنــان ( 2.12س ــاع ــة خ ـ ــارج دائ ــرت ــي
الـشـيــاح وأنـطـلـيــاس) .أي أن متوسط
سـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـتـ ـقـ ـن ــن تـ ـ ـ ـ ـ ــراوح ب ـح ـســب
املـ ـن ــاط ــق بـ ــن  313.8س ــاع ــة و63.6
ســاعــة ،وبــالـتــالــي ف ــإن مـتــوســط قيمة
االش ـت ــراك ( 5أم ـب ـيــر) ،بـحـســب السعر
املعلن من الوزارة ،يتراوح بني  57ألفًا
و 739ليرة كحد أقصى و 11ألفًا و702
ليرة كحد أدنى.
ف ــي امل ـن ــاط ــق األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـل ــغ مـتــوســط
ّ
اإلداريـ ـ ـ ـ ــة خ ــال
ال ـت ـق ـنــن ف ــي بـ ـي ــروت
شهر نيسان نحو  78ساعة ،ما يعني
أن السعر املتوسط الشتراك املولدات
( 5أم ـب ـيــر) يـبـلــغ ن ـحــو  14أل ــف ل ـيــرة.
وب ـل ــغ ال ـت ـق ـنــن ف ــي دائ ـ ــرة أن ـط ـل ـيــاس
نحو  93ســاعــة ،أي أن متوسط سعر
االش ـتــراك هــو  17ألــف لـيــرة .وبـلــغ في
دائرة الشياح نحو  118ساعة ( 22ألف
ل ـيــرة) ،وفــي الـبـقــاع  294ســاعــة تقنني
( 54أل ــف ل ـي ــرة) ،وف ــي ال ـش ـمــال ،بلغت
ســاعــات الـتـقـنــن فــي املـنــاطــق امل ـغــذاة
من شركة قاديشا ،أي طرابلس وشكا
وإهـ ــدن وب ـش ــري والـ ـك ــورة ،نـحــو 146
ساعة ( 26ألف ليرة) ،وبلغت في عكار

والضنية واملنية والبترون وعمشيت
 160ساعة ( 29ألفًا و 500ليرة).
يـظـهــر مــن االس ـت ـطــاع الـبـسـيــط الــذي
أجـ ــرتـ ــه «األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار» عـ ـل ــى ع ـ ّـيـ ـن ــة مــن
املشتركني ،تم اختيارها عشوائيًا ،أن
أصحاب املولدات فرضوا أسعارًا أعلى
بكثر مما هو مفترض بحسب إعالن
الــوزارة ،إذ بلغ السعر  38ألفًا في سن
الـفـيــل ،و 45ألـفــا فــي املـنـصـ ّ
ـوريــة ،و30
ألفًا فــي بصاليم ،و 35ألفًا فــي بعض
أحـ ـي ــاء ال ـ ـحـ ــدث ،و 45أل ـف ــا ف ــي ح ــارة
حريك ،و 100ألف في حي السلم ،و35
ألفًا في عشقوت ،و 46ألفًا في سهيلة
وب ـلــونــة ،و 120أل ــف ل ـيــرة فــي صـيــدا،
و 90ألــف لـيــرة فــي الهاللية و 50ألف
ليرة في طرابلس.

البلديات:
مفضوح!

رضوخ

أو تواطؤ

ب ــدا واض ـح ــا أن مـعـظــم ال ـب ـلــديــات ال
ت ـق ــوم ب ــواج ـب ــات ـه ــا م ــن خـ ــال ف ــرض
الـتـعــرفــة امل ـح ـ ّـددة مــن وزارة الـطــاقــة.
وهي (أي البلديات) ّإما تنأى بنفسها
ّ
ّ
وت ــرض ــخ لـتـحــكــم «مــاف ـيــا امل ــول ــدات»
بــاألسـعـ ُـار ،بسبب حماية قــوى األمــر
الــواقــع املسيطرة ،كما فــي الضاحية
وطـ ــراب ـ ـلـ ــس والـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن األح ـ ـيـ ــاء
والقرىّ ،
وإما بسبب تواطؤ النافذين

ّ
فــي الـبـلــديــات مــع أص ـحــاب امل ــول ــدات
ملـمــارســة االح ـت ـكــار وزيـ ــادة األس ـعــار
واالنتفاع من توزيع ريوعها.
ت ـقــول ســام ـيــة خ .م ــن س ـكــان سهيلة
ّ
إن «فــاتــورة املــولــد هــي دائـمــا ضعف
ّ
م ــا يــدفـعــه س ــك ــان امل ـنــاطــق امل ـج ــاورة
في عجلتون ّوعينطورة ،علمًا بأنها
ّ
مـنــاطــق ت ـت ـغــذى م ــن امل ـحــطــة نفسها
وتـخـضــع ل ـســاعــات الـتـقـنــن نفسها،
وه ــو م ــا اس ـت ـمـ ّـر خ ــال ه ــذا الـشـهــر،
ّ
ف ــرغ ــم أن س ــاع ــات ال ـق ـطــع ل ــم تـتـخــط
ّ
الساعات األربــع ،إل أننا دفعنا نحو
ّ
 46ألــف لـيــرة لخدمة املــولــد ،راجعنا
الـ ـبـ ـل ــدي ــة م ـ ـ ـ ـ ّـرات ع ـ ـ ـ ـ ّـدة ،وهـ ـ ــي ت ــرم ــي
ّ
ّ
املسؤولية حينًا على مراقب املولدات
ُ
املعني من املحافظ ،وحينًا آخر تتذرع
ّ
ب ــوج ــود أع ـط ــال ف ــي املـ ـح ــوالت ،فيما
ّ
ّ
تسجله
املــراقــب يــؤكــد أنــه ملتزم بما
ّ
ّ
عدادات البلدية من ساعات قطع».
ّ
ف ــي ص ـي ــدا ،يـشـيــر عـصـمــت ال ـق ــواس
إل ـ ــى أن «ال ـت ـع ــرف ــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة هــي
األعلى مقارنة مع املناطق املجاورة،
إذ تراوحت هذا الشهر بني  90و120
ألـ ــف لـ ـي ــرة ،ف ــي ان ـخ ـف ــاض ب ـم ـع ـ ّـدل 5
إلى  10آالف ليرة عن الشهر املاضي،
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن تـ ـح ـ ّـس ــن ال ـت ـغ ــذي ــة
ب ـش ـك ــل م ـل ـح ــوظ وك ـ ـب ـ ـيـ ــر» ،وي ـت ــاب ــع
«ه ـن ــاك ت ــواط ــؤ واضـ ــح ب ــن الـبـلـ ّ
ـديــة

ّ
ـول ــدات ،فنحن ّ
توصلنا
وأصـحــاب امل ـ
ّ
إلـ ــى اتـ ـف ــاق ع ـلــى وضـ ــع عـ ـ ـ ــدادات في
بـيــوتـنــا م ـنــذ أش ـهــر ملــراق ـبــة ســاعــات
ال ـق ـطــع ،وت ـعـ ّـهــدت ال ـب ـلـ ّ
ـديــة بمتابعة
ّ
املــوضــوع مع أصحاب املــولــدات ،لكن
شيئًا لم يحصل حتى اليوم ،إضافة
إلــى وج ــود أعـطــال ُمفتعلة تنتج من
عــدم مسارعة شركة تقديم الخدمات
إل ــى مـعــالـجــة األع ـط ــال ب ـهــدف زي ــادة
ساعات القطع».
وال ي ـخ ـت ـلــف ال ــوض ــع ف ــي ط ــراب ـل ــس،
هـ ـن ــاك أيـ ـض ــا عـ ـم ــد بـ ـع ــض أصـ ـح ــاب
ّ
امل ــول ــدات إل ــى «ال ـتــذاكــي» عـبــر إص ــدار
ف ــوات ـي ــر م ـت ــاع ــب بـ ـه ــاّ ،
زوروا فـيـهــا
ّ
األرق ـ ــام إلخ ـفــاء «ســرق ـت ـهــم» ،إذ حــول
اشـ ـت ــراك الـ ـ ـ  10أم ـب ـي ــر ال ـت ــي يـحـصــل
عليها املشتركون إلى  16أمبيرًا على
الورق ،لتبرير تقاضيهم  140ألف ليرة
ّ
ً
لـبـنــانـ ّـيــة ب ــدال مــن  50أل ــف ل ـيــرة .وكــل
ذل ــك يـعـيــده املـسـتـهـلـكــون إل ــى تــواطــؤ
م ـك ـش ــوف ب ــن ال ـب ـل ــدي ــات وأصـ ـح ــاب
ّ
املولدات واملراقبني.

شكوك ّ
تدعمها الردود

ّ
ّ
إل أن لـلـبـلــديــات وم ــراق ـب ــي امل ــول ــدات
رواي ـ ـ ـ ــة م ـخ ـت ـل ـفــة لـ ــدحـ ــض اتـ ـه ــام ــات
التواطؤ عبر إثــارة الشكوك بالتعرفة
وعــدد ساعات التقنني التي تصدرها
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مجتمع وإقتصاد
ّ
وزارة الـطــاقــة ،لكنها شـكــوك ال تنزع
عن هــؤالء مساعيهم الحثيثة لرعاية
ّ
مصالح أصحاب املولدات.
ّ
يشير مراقب املولدات في محافظة جبل
لبنان داني أوديشو إلى أنه يلتزم بما
تسجله ّ
ّ
العدادات املزروعة في املناطق،
ّ
ً
وب ـن ــاء عـلـيـهــا «ب ـلــغ امل ـع ــدل الــوسـطــي
ّ
لفواتير املولدات خالل الشهر املاضي
في املــن وكـســروان نحو  35ألــف ليرة
(ف ـي ـمــا أس ـع ــار ال ـ ـ ــوزارة ت ــراوح ــت بني
 12ألفًا و 22ألـفــا) ،فأنا أضــع التعرفة
تسجله ّ
ّ
العدادات ال ساعات
بحسب ما
ّ
القطع في مخارج املحطات والصادرة
عن الــوزارة» ،ويتابع أوديشو «مزاعم
مـ ّ
ـؤس ـس ــة ال ـك ـه ــرب ــاء ب ــإم ــداد امل ـنــاطــق
بــال ـت ـيــار ب ــال ـت ـس ــاوي م ـش ـكــوك فـيـهــا،
ً
كونها تـصــدر م ـعـ ّـدال لـســاعــات القطع
ّ
ي ـخ ـت ـلــف ع ـ ّـم ــا ت ـس ـ ّـج ـل ــه عـ ــدادات ـ ـنـ ــا»،
متغاضيًا بذلك عن كــون التفاوت ّفي
األسـعــار يشمل بـلــدات ومــدنــا تتغذى
مـ ــن ن ـف ــس امل ـ ـخـ ــرج وت ـخ ـض ــع لـنـفــس
ساعات التقنني.
التشكيك يـطــال أيـضــا صـ ّـحــة التعرفة
الصادرة عن وزارة الطاقة لناحية عدد
ُ
ساعات القطع املبالغ في تخفيضها
للترويج لبروباغندا زي ــادة التغذية،
بحسب عضو بلدية طرابلس شــادي
نـشــابــة ،ال ــذي يشير إل ــى أن «الـ ــوزارة
أرس ـلــت ســاعــات الـقـطــع خ ــال نيسان
ّ
وحددتها بـ  130ساعة ،فيما أصحاب
ّ
ّ
ّ
املــولــدات يؤكدون أنها تخطت الـ 300
ساعة ،وهو ما يجعل الفرق شاسعًا،
دون أن يـكــون ه ـنــاك ع ـ ـ ّـدادات خـ ّ
ـاصــة
بــالـبـلــديــة لنقطع ال ـشـ ّـك بــالـيـقــن .لقد
ّ
ميدانية وتـبـ ّـن لنا أن
قمنا بـجــوالت
ّ
أرقـ ــام ال ـ ــوزارة مـشـكــوك فــي صحتها،
ّ
فالتقنني يتخطى الـ  4ساعات ويصل
إل ــى  10س ــاع ــات ف ــي امل ـن ـط ـقــة» .كــذلــك
ي ـش ـي ــر املـ ـهـ ـن ــدس فـ ــي ب ـل ــدي ــة ص ـي ــدا،
م ـح ـم ــد الـ ـس ـ ّـي ــد ،إل ـ ــى وج ـ ـ ــود ف ـ ــوارق
ف ــي ال ـت ـعــرفــة نـفـسـهــا «ب ـه ــدف إل ـح ّــاق
ّ
خسائر بأصحاب املــولــدات ،لتتوقف
عن العمل ،وخلق أزمة ستدفع الناس
ّ
ح ـك ـمــا إلـ ــى امل ـطــال ـبــة ب ـت ـســريــع خــطــة
ّ
السيد
الكهرباء املعروضة» ،ويستند
في تحليالته إلى كون «سعر الكيلوات
ف ـ ــي نـ ـيـ ـس ــان  2016بـ ـل ــغ  193ل ـي ــرة
مقابل  11ألــف لـيــرة كسعر لصفيحة
املــازوت ،فيما ّ
سجل في نيسان 2017
نـحــو  184ل ـيــرة مـقــابــل  14أل ــف لـيــرة
ّ
لصفيحة امل ــازوت»ّ ،
السيد بعدم
يقر
ال ـتــزام الـبـلــديــة بالتعرفة الـتــي بلغت
وفق حساباته  266ليرة ال  184ليرة،
إذ «عـ ّـدل ـنــا الـ ـج ــداول وزدنـ ــا األس ـعــار
ّ
لـ ـضـ ـم ــان ال ـ ـ ـتـ ـ ــزام املـ ـ ــولـ ـ ــدات ب ـت ــأم ــن
الكهرباء خــال ساعات القطع ،وعدم
تنفيذ تهديداتها بوقف العمل».

ّ
شرعنة المولدات

لـ ـك ــن م ـ ــا ه ـ ــي اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات مل ـك ــاف ـح ــة
اس ـت ـغ ــال ال ـن ــاس وح ـم ــاي ــة حـقــوقـهــم
ّ
بعدما تحولت املولدات الى أمر واقع،
دون أي تنظيم ،ونمت على مر السنني
بفعل قصور «الدولة» عن تأمني التيار
الكهربائي من جهة وتنامي حاجات
الناس؟ تشير وزارة الطاقة إلى أنه «ال
ّ
سلطة لها على أصحاب املولدات ،وأن
ّ
توجيهية
األسعار التي تصدرها هي
وغـيــر ُمـلــزمــة ل ـهــم» ،لــذلــك هــي بصدد
مــواجـهــة ه ــذه اإلشـكــالـ ّـيــة عـبــر إطــاق
مشروع ّ
العدادات بالتعاون مع وزارة
االقـ ـتـ ـص ــاد ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن «ح ـق ــوق
الـنــاس ومكافحة استغاللهم مــن قبل
ّ
أص ـحــاب امل ــول ــدات هــي ال ـتــزام قطعته
ع ـل ــى ن ـف ـس ـه ــا ،ومـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـع ـ ـ ّـدادات
ّ
للحد مــن األرب ــاح املنفوخة التي
هــو
ّ
ي ـج ـن ـي ـهــا أصـ ـح ــاب املـ ـ ــولـ ـ ــدات ،كــونــه
س ـي ــؤدي إل ــى إص ـ ــدار فــوات ـيــر بقيمة
حـجــم االس ـت ـهــاك ال بـحـســب ســاعــات
ال ـق ـطــع ،ال ـتــي ق ــد ال يـسـتـهـلــك خاللها
املشترك التيار».
كــان من املـقــرر ،أن يعقد وزيــرا الطاقة
واملـيــاه واالقـتـصــاد والـتـجــارة مؤتمرًا
ص ـ ـحـ ــاف ـ ـيـ ــا ،أمـ ـ ـ ـ ــس ،ل ـ ـحـ ــث أص ـ ـحـ ــاب
امل ـ ـ ـ ــول ـ ـ ـ ــدات ع ـ ـلـ ــى تـ ــرك ـ ـيـ ــب ع ـ ـ ـ ـ ــدادات
الح ـ ـت ـ ـسـ ــاب ال ـ ـفـ ــوات ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى أس ـ ــاس
االستهالك الفعلي ،وتفادي الخالفات
ال ــدائـ ـم ــة حـ ــول ص ـح ــة امل ـع ـط ـي ــات عــن
س ــاع ــات ال ـت ـق ـن ــن ،إال أنـ ــه ت ــم إرجـ ــاء
امل ــؤت ـم ــر ال ـ ــى ظ ـه ــر االثـ ـن ــن م ــن دون
توضيح األسباب.
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مداخلة

األدوية المغشوشة في مناطق النزاع
اسماعيل سكرية *
ّ
طب النزاعات ،هو عنوان كبير ٍّ
لتحد أكبر ،يتعاطى الشق
امليداني امللتهب ملفهوم الصحة االجتماعية ،التي تشكل
العامود الفقري لوضع «استراتيجية صحية» تحاكي
قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية .وهي
ال تقتصر على مفهوم الصراع الحربي وأعمال العنف،
كـمــا ي ـجــري مـنــذ  6س ـنــوات ون ـيــف فــي الــربـيــع الـعــربــي
(امل ـغ ـشــوش) ،إنـمــا فــي األنـظـمــة الضعيفة وصراعاتها
السياسية كما في لبنان.
حسب منظمة الصحة العاملية لعام  ،2016تصنف هذه
األدوية كالتالي:
 مجتزأ الفاعلية يحتوي تلوثات مزور الشكل والتسمية مغشوش (تركيب وهمي)وقد تتضمن:
 صفر مكون دوائي Active ingredient مكون دوائي خطأ مكون دوائي صحيح بمعيار خطأُ
وكثيرًا ما تصنع هذه األدويــة في مناطق فقيرة تفتقد
البيئة الصحية املناسبة وملوثة بالبكتيريا وغيرها.
مناطق التوتر االجتماعي والـنـظــام الصحي الضعيف
وع ــدم تطبيق الـقــانــون واملـحــاسـبــة ،وأنـمــوذجـهــا لبنان،
ّ
ت ـشــكــل األرضـ ـي ــة ال ـخ ـص ـبــة ل ــوج ــود وت ـن ــام ــي األدوي ـ ــة
املغشوشة.
هي أزمة عاملية:
 في الدول الصناعية 40 ،مليون وصفة طبية من أصل 4باليني وصفة في الواليات املتحدة األميركية.
  %30-10في الدول النامية % 50 ،في أواسط أفريقيا،ح ـيــث م ـع ـظــم أدويـ ـ ــة امل ــاري ــا وال ـس ـي ــدا ال ـت ــي تــرسـلـهــا
الـشــركــات الـكـبــرى ،هــي مـجـتــزأة الـفــاعـلـيــة ،ألن الـســوق
األفريقية فقيرة في مردودها املادي.
 تشمل كافة أشكال األدوية واملستحضرات املستخدمةطبيًا مـثــل عــدســات الـعــن وال ــواق ــي الــذكــري وسليكون
التجميل وغير ذلك.
 تطال أدوية الجينيريك كما األصيلة. ت ـس ـبــب إط ــال ــة ف ـت ــرة امل ـ ــرض واملـ ـ ــوت وزي ـ ـ ــادة مـنــاعــةالبكتيريا ضد العالج.
 من حوالى  1000صنف دوائي سجلته منظمة الصحةعــام  ،2016جــاءت امل ـضــادات الحيوية فــي املــركــز األول
 %21تليها أدوي ــة املـســالــك البولية  %14.5والـشــرايــن
والقلب  %11.5واألعصاب .%11
تشكل هــذه األدوي ــة ّ
تحديًا كبيرًا للشركات الصناعية
الضخمة ،الـتــي خـســرت  100بليون  $عــام  ،2012مع
انتهاء مدة براءة االختراع لـ  18دواء من أصل  20األكثر
مبيعًا في العالم ،ألن اختراع دواء جديد يتطلب  15عامًا
ويكلف  1بليون  .$فيما األدويــة املغشوشة تتميز بما
يلي:
 مصادر ضخمة ومهارات ومعدات.ً
 أرباح مادية مغرية ،مثال  1كلغ ملادة خام دواء الفياغرايكلف  $ 60في الصني ،ويباع في أميركا بقيمة  300ألف
 $لعلب معبأة عيار  50ملغ.
 سوق الدواء العاملية  1تريليون .$ الطريقة الــوحـيــدة لكشف تركيب ال ــدواء ،هــو املختبرالعلمي وهذا يدخلنا إلى لبنان.

لبنان
ي ـع ـيــش ل ـب ـن ــان الـ ـص ــراع ــات ب ـك ــاف ــة م ـس ـتــويــات ـهــا مـنــذ
استقالله ،ويـتــأثــر دائـمــا بمحيطه وخــاصــة بعد تفجر
األحداث في سوريا وتدفق مليون ونصف مليون الجئ
إلــى أرضــه ،يحتضن ذلــك نظام سياسي طائفي فاسد
وم ـنــاخ سـيــاســي مـلــوث وثـقــافــة ف ـســاد ،وضـعــت لبنان
في املرتبة  136من أصل  176دولــة من حيث مستوى
الفساد .هذا املشهد جعل لبنان مصدرًا لتصدير األدوية
امل ـغ ـشــوشــة ،ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا م ــواط ـن ــوه ،إل ــى املنطقة
(ســوريــا ،ال ـعــراق ،الـسـعــوديــة ،)...خــاصــة حــن سيطرت
امليليشيات املتحاربة في السبعينيات والثمانينيات على
جميع املرافئ البحرية .ولكن ،بمعزل عن مؤثرات الحرب
األهـلـيــة فــي لـبـنــان ،اسـتـمــرت أعـمــال الـقــرصـنــة الــدوائـيــة
ّ
وبغطاء شرعي الذي شل دور أجهزة الرقابة.
السياسة الدوائية وسوقها في لبنان:
 ال وجود إلرادة سياسية لتطبيق سياسة وطنية للدواءمنذ االستقالل.
 -هيمنة شــركــات الـ ــدواء عـلــى ال ـقــرار الـصـحــي ،حسب

ما قال وزيــر الصحة علي حسن خليل ،في  16شباط
عام  ،2013إن هناك شركات دواء هي أقــوى من وزارة
الصحة.
 مقاربة مــادة الــدواء بذهنية تجارية ومافياوية ،حيثذكرت تعبير مافيا ألول مرة في مجلس النواب في 28
أيــار  ،1997فقد أكــد ذلــك رئيس املجلس نبيه بــري في
هيئة عامة فــي  30تموز عــام  ،2000وق ــال« :معك حق
يا زميل ،لقد استطاعت مافيا ال ــدواء أن تعرقل أعمال
املجلس مدى عقود».
  11تاجرًا يحتكرون  %90-80من السوق.استطاعت مافيا الدواء إسقاط جميع محاوالت اإلصالح
  16آب ( 1960مشروع قانون من نائب الحزب التقدمياالشتراكي فريد جبران لتأسيس مكتب وطني للدواء
لتخفيض األسعار).
  22كانون األول عام  ،1971محاولة وزيــر الصحة د.اميل بيطار لتخفيض األسعار.
 ع ــام  ،1998مكننة أع ـمــال الـ ــدواء فــي وزارة الصحةبواسطة منظمة الصحة العاملية.
 الــائ ـحــة األس ـ ــاس ل ــأدوي ــة (ال تـتـخـطــى األلـ ــف دواءالضروري).
 املكتب الوطني للدواء عام .1998 شهادة أسعار بلد املنشأ. املختبر املركزي للرقابة. تعطيل دور املحاسبة والرقابة في مجلس النواب.سوق الدواء:
 -أكثر من  8000دواء مسجل.

تشكل هذه األدوية ّ
تحديًا
كبيرًا للشركات الصناعية
الضخمة التي خسرت
 100بليون  $عام 2012

 أكثر من  6000دواء في السوق. أكثر من  5000متمم غذائي. أكثر من  300منميات رياضية وهورمونية. يشكل استهالك ال ــدواء في لبنان  %39من الفاتورةالصحية.
 من  1.2بليون  $عام  2010سجلت فاتورة الدواء 1.8بليون  $عام .2016
  $ 297سنويًا يدفع الفرد اللبناني. ال زال لبنان األعلى أسعارًا في املنطقة. أكثر من  100مستورد. أكثر من  500مصنع يستورد منه لبنان. مــن أصــل  23مستشفى تحمل عـنــوان «جــامـعــي»7 ،فـقــط تكتمل فـيـهــا املــواص ـفــات األكــادي ـم ـيــة الـجــامـعـيــة،
ومعظم األخرى للدعاية والتجارة بالدواء بحجة البحث
العلمي.
ً
توجهت بـ  55سؤاال نيابيًا معظمها حول الدواء ،تحول
 13منها استجوابات حكومية وكان أخطرها ملف رقم
 98/6/6الــذي أنتجه تحقيق مطول للتفتيش املــركــزي،
والــذي تسبب باقتحام قصر العدل ليل  27أيــار 1999
وخلع باب القاضي خالد حمود وسرقة ملف التحقيق.
ً
َّ
لم أتلق بعد ،الجواب على  35سؤاال توجهت بها للقضاء،
كما دراسة قمت بها مع طالب كلية الصحة في الجامعة
اللبنانية – الـبـقــاع ،ح ــول بـعــض األع ـشــاب املستخدمة
عالجيًا خاصة  7Slimاملخفض للوزن ،والــذي احتوى
م ـس ـتــوى عــال ـيــا م ــن ال ـس ـم ــوم ومـ ـ ــادة Sibutramine
املمنوعة.
تقدمت بمشروع قانون في  98/8/12حول تنظيم سوق
ً
الدواء (استيرادًا وتسجيال ومراقبة واستهالكًا) .تخطى
لجنة الصحة النيابية وال زال في أدراج مجلس النواب.
أهم ما ورد في ملف الدواء:
 فضيحة دواء الـ %45( Plavixفاعلية). حقن دواء الـســرطــان ( Texoterم ـيــاه)  $ 2000كلحقنة!
 حقن مضادة لنزف ما بعد العمليات القيصرية (12س ـيــدة تــوفـيــت خ ــال ع ــام واحـ ــد ف ــي مـنـطـقــة م ـحــدودة

املساحة).
 الحقن املقوية للحمل  Pregnylإلحدى دور العجزة.عدا الكثير الكثير من املضادات الحيوية وأدوية األعصاب
وغيرها ...وإضافة إلى ما جاء في كتابي «الدواء  ...مافيا
أم أزمة نظام» وكتيب «الحق في الصحة».

سوريا
منذ تفجرت األح ــداث في ســوريــا ،تحرك العبو تجارة
الدواء في لبنان للتعبير عن مشاعرهم اإلنسانية ،بضخ
كــافــة أشـكــال األدوي ــة املغشوشة إلــى ســوريــا الجريحة
بــالـحــرب عـبــر ال ـحــدود املـتـفـلـتــة ،وبـمـســاعــدة سماسرة
ســوريــن ...وأهــم هــذه األدويــة الكابتغون الشهير ،حيث
ّ
يصدر لسوريا في أول
 %90من إنتاجه اللبناني كان
 3سنوات من الحرب ،لتصبح السوق السورية مكتفية
بـعــدهــا ،ويـهـبــط الـتـصــديــر الـلـبـنــانــي إل ــى  % 10يذهب
بالدرجة األولى إلى اململكة العربية السعودية.

العراق
ال يوجد توصيف ملعاناة الشعب العراقي.
 منذ  9نيسان  2003حتى  ،2016ظهرت  140ألف حالةسرطان جديدة في العراق بسبب اليورانيوم املخضب.
 منذ حصار العراق عام  ،1991وتجار املوت من لبنانينيوسوريني رحبوا بهذه الفرصة الذهبية وبسوق تحتاج
إلــى كــافــة أن ــواع ال ــدواء ،وانطلقوا غالبًا عبر كردستان
إلدخال األدوية الفاسدة إلى العراق.
 ف ــي  ،2000/9/26شـحـنــت سـفـيـنــة بــريـطــانـيــة أدوي ــةألم ــراض الجهاز التنفسي للعراق عبر لبنان (حسب
اتفاقية النفط مقابل الـغــذاء والـ ــدواء) ،لكنها بيعت في
لـبـنــان ،وتـسـبــب ذل ــك بـمــوت أكـثــر مــن  10آالف عــراقــي
بسبب فقدان هذه األدوية وخاصة .Inhalers
حاليًا ،يشكل حجم سوق األدوية املغشوشة في العراق
مليار  $سنويًا ،حيث تغرق صيدليات بغداد وغيرها
باألدوية الهندية والصينية وغيرها ،وبتغطية من الفساد
السياسي.

مصر
منظمة الصحة العاملية توجهت بسؤال كبير وخطير:
«هل تستخدم األدوية املغشوشة بأعمال إرهابية؟».
وكالة الغذاء والدواء األميركية  ،FDAأجابت بعدم علمها
بأي حادثة ،لكنها تتابع املوضوع باهتمام شديد.
وهـنــا أق ــدم ال ـجــواب ،حيث نـشــرت مجلة روز اليوسف
امل ـصــريــة ف ــي  24آب  ،1998ت ـقــري ـرًا وزع ـت ــه الـجــامـعــة
العربية في القاهرة ،يتضمن قيام شركة عاملية للدواء
باستحضار «أكياس أمصال ودم» إلى إسرائيل ،التي
حقنتها بفيروس «السيدا والتهاب الكبد الوبائي  »Bثم
شحنتها إلى مصر وبعض الدول العربية.
ً
فــي  ،1998/9/7تلقيت س ــؤاال مــوجـهــا مــن مجلة روز
اليوسف ،الستطالع رأيــي ومعلوماتي في هــذا الشأن،
اسـتـطـلـعــت م ـع ـلــومــات وزارة ال ـص ـحــة ف ــي ل ـب ـنــان الـتــي
ل ــم تـعـلــم ب ـش ــيء ،وب ـع ــد ذلـ ــك ب ـش ـهــور اه ـت ــزت فــرنـســا
بمحاكمة رئـيــس وزرائ ـه ــا ووزي ــر صحتها بفضيحة
تـلــوث األم ـص ــال وأك ـي ــاس ال ــدم الـتــي تنتجها مؤسسة
« »Pasteur Marieuxالفرنسية ،والوحيدة التي يستورد
منها لبنان هذه املواد ...توجهت بسؤال نيابي حول هذا
املوضوع الخطير في  23شباط .1999
ً
وهـ ــذا ن ـم ــوذج ل ــإره ــاب ،يــرفــع ب ـ ــدوره س ـ ــؤاال خـطـيـرًا:
مــن يضمن عــدم تـكــرار إسرائيل ملثل هكذا جــرائــم مع
األسـ ــرى الفلسطينيني األبـ ـط ــال ،عـبــر ف ــرض اإلط ـعــام
القسري عليهم؟
خالل العقد املاضي ،تراجعت نوعية الكثير من األدوية
فــي الـســوق املـصــريــة ،نتيجة الـفـســاد وت ــردي األوض ــاع
االقتصادية ،كما ارتفعت األسعار.

السعودية
مـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وال ـس ـعــوديــة عــرضــة
لتهريب كافة أشكال األدويــة املغشوشة إليها ومن عدة
مصادر .لكن معضلة الكابتاغون تتسلل إليها دائمًا من
لبنان ،حسب مصادر صحية سعودية.
ّ
وأخيرًا ،هل هناك من حل؟
ه ـ ــذا ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى مـ ـح ــاض ــرة أخـ ـ ـ ــرى ،تـ ـط ــال الـ ـص ــراع
االقتصادي العاملي وفــوارق األسعار ،وجشع الشركات
الكبرى ،والفساد املتمدد أفقيًا وعاموديًا.
*كلمة ألقيت في افتتاح املؤتمر العاملي حول
«طب النزاعات» في مناطق الصراع في الجامعة
األميركية ،في  11أيار 2017
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مجتمع وإقتصاد
علوم

ّ
العامة قبل  100عام
أثبتت التجربة إحدى التوقعات النظرية التي أتى بها أينشتاين في نظرية النسبية

الكون ليس ثالثي األبعاد؟
ّ
الحسي المباشر،
بحسب حواسنا وإدراكنا
وبحسب نظريات الفيزياء الكالسيكية التي
ّ
رها العلماء على مدى آالف السنين
طو
ً
وصوال حتى ًمطلع القرن العشرين ،يعتبر
الكون مشكال من ثالثة أبعاد في المكان،
باإلضافة إلى بعد آخر هو الزمان المستقل
والمختلف في طبيعتهّ عن أبعاد المكان
بحسب تلك النظريات .إال أن للفيزياء الحديثة
نظريات أخرى تحوي أبعادًا أكثر للمكان،
وهي نظريات ما زالت تنتظر االختبارات
التطبيقية لقياس صحة استنتاجاتها
عمر ديب
ّ
فيزيائية حديثة
تتنبأ عــدة نظريات
ّ
بوجود أبعاد أخرى إضافية ومخفية
ع ــن إدراكـ ـ ـن ـ ــا ،وأه ـ ـ ّـم هـ ــذه ال ـن ـظــريــات
ه ــي "ن ـظ ــري ــة األوت ـ ـ ــار ال ـفــائ ـقــة ال ــدق ــة"
 ،Superstring Theoryوال ـتــي تـحــاول
ّ ّ
تـفـسـيــر وج ـ ــود هـ ــذه األب ـ ـعـ ــاد .إل أن
فــرضـيــة جــديــدة فــي نـظــريــة "األمـ ــواج
الـ ـج ــاذبـ ـي ــة" Gravitational Waves
ً
ق ــد ت ـكــون ه ــي أي ـضــا م ــدخ ــا مناسبًا
لتفسير األب ـع ــاد املـكــانـيــة اإلضــاف ـيــة.
وب ـم ــا أن ن ـظــريــة األم ـ ـ ــواج ال ـجــاذب ـيــة
قـ ــد تـ ــم اخـ ـتـ ـب ــاره ــا مـ ــؤخ ـ ـرًا وي ـج ــرى
ق ـي ــاس تــأث ـيــرات ـهــا ال ـي ــوم ف ــي الـعــديــد
م ــن امل ــراص ــد املـخـتـصــة ح ــول ً ال ـعــالــم،
وب ـم ــا أن ـه ــا أص ـب ـح ــت م ـث ـب ـتــة نـظــريــا
واختباريًا ،تصبح مسألة دراســة أثر
األبعاد املكانية اإلضافية من خاللها
أق ــرب إل ــى الـتـحـقــق مــن تـلــك املرتبطة
بنظرية األوتار الفائقة الدقة.

ضعف قوة الجاذبية
ت ـح ــاول ال ـفــرض ـيــة ال ـج ــدي ــدة اإلج ــاب ــة
ع ــن الـ ـس ــؤال امل ــزم ــن الـ ــذي ل ــم ت ـجــد له

ال ـف ـي ــزي ــاء أج ــوب ــة مـقـنـعــة ب ـع ــد ،وهــو
حول سبب ضعف قوة الجاذبية أمام
الـقــوى األساسية األخ ــرى مثل القوى
الكهرومغناطيسية والـقــوى النووية
التي توحد نواة الذرات وتلك املسؤولة
عن تفاعالتها النووية .فالجاذبية قوة
شديدة الضعف وال تظهر تأثيراتها
إال ب ــوج ــود أوزان هــائ ـلــة كــالـكــواكــب
والـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،أم ـ ــا األج ـ ـ ـسـ ـ ــام الـ ـع ــادي ــة
فـتـكــاد تـكــون جاذبيتها ص ـف ـرًا ،فيما
تستطيع أصغر الشحنات الكهربائية
مـمــارســة قــوة دفــع أو جــذب ملحوظة
رغم ضآلة حجمها وكتلتها .الجواب
الذي تقدمه هذه الفرضية هو أن قوة
ال ـج ــاذب ـي ــة ت ـت ـســرب ب ــات ـج ــاه األب ـع ــاد
اإلضافية التي ال نستطيع قياسها أو
مالحظتها اآلن .وبالتالي تـقــدم هذه
النظرية فرضية قابلة للقياس يومًا
مــا الخـتـبــار صحتها مــن عــدمــه ،وهو
ما يعد خرقًا مزدوجًا في فهم ضعف
ّ
الجاذبية من جهة ،وفــي إثبات
القوة
(أو دح ــض) وج ــود األب ـع ــاد األخ ــرى.
ظلت األبعاد املكانية اإلضافية مسألة
م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ل ــوق ــت ط ــوي ــل ،ورب ـمــا
تـسـتـطـيــع األم ـ ــواج ال ـجــاذب ـيــة تـقــديــم
م ـقــاربــات ج ــدي ــدة ح ــول ه ــذه املـســألــة
كــونـهــا تـتـنــاولـهــا مــن زاويـ ــة مختلفة
تمامًا عن السابق.
الفيزياء السائدة واملثبتة اليوم ترى
ً
الـ ـك ــون رب ــاع ــي األب ـ ـعـ ــاد ،م ـش ـك ــا مــن
ّ
مكانية وبعد زمــانــي مع
ثالثة أبـعــاد
فــارق هــام ّ
تطور بعد نظرية النسبية
ّ
الخاصة التي قدمها أينشتاين للعالم
عام  ،1905حيث أصبح البعد الزماني
ً
م ــرادف ــا لــأب ـعــاد امل ـكــان ـيــة وم ـتــداخــا
م ـع ـه ــا ،وس ـق ـط ــت ع ـن ــه اس ـت ـقــال ـي ـتــه
ّ
وتميزه السابق .صــار الــزمــان نسبيًا
ّ
مرتبطًا بسرعة املـشــاهــد ،وصــار لكل
مشاهد إطاره الزمني الخاص املرتبط
بمكانه ،والذي يمكن أن يقيس أوقاتًا
ً
مختلفة لـلـحــدث عـيـنــه عـلــى ســرعــات
م ـخ ـت ـل ـفــة .يـ ـت ــداخ ــل امل ـ ـكـ ــان والـ ــزمـ ــان
ف ــي ال ـف ـي ــزي ــاء ال ـح ــدي ـث ــة ،وت ـظ ـه ــر كــل

ّ
ّ
متناهية في توقعات
االختبارات دقة
ّ
هـ ــذه ال ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة .ل ــذل ــك ت ـظ ــل ن ـظــريــات
ّ
األبـعــاد اإلضــافـيــة كلها مصدر إقــاق
لراحة املعرفة السائدة ،وتبقى أيضًا
دون اختبارات ّ
جدية حتى اليوم .هذه
األب ـعــاد اإلضــافـ ّـيــة بحسب النظريات
ه ـ ــي غـ ـي ــر م ــرئـ ـي ــة بـ ـسـ ـب ــب ص ـغ ــره ــا
الشديد باملقارنة مع األبعاد األخــرى،
تمامًا مثل الخط املستقيم الذي يظهر
مكونًا من بعد واحد فقط بسبب صغر
عــرضــه بالنسبة إلــى طــولــه ،غير أننا
نتحدث هنا عن ستة أبعاد متناهية
الـصـغــر حـيــث تـقــل فــي أحـجــامـهــا عن
أصـغــر الـجــزيـئــات الــدقـيـقــة بأضعاف
كثيرة ،ما يجعلها غير قابلة للقياس
إل ــى جــانــب األبـ ـع ــاد امل ـكــان ـيــة الـثــاثــة
األخرى.

ّ
نظرية األوتار الفائقة الدقة

ّ
نظرية األوت ــار الفائقة الدقة
تفترض
وجـ ـ ّـود  10أب ـع ــاد م ـكــان ـيــة  -زمــان ـيــة،
أي أن ـ ـه ـ ــا تـ ـت ــوق ــع وج ـ ـ ـ ــود  6أبـ ـع ــاد
مكانية إضافية كي تستطيع تفسير
املكونات املتناهية الــدقــة التي تشكل
امل ـ ــادة األص ـغ ــر أي جــزي ـئــات "ك ـ ــوارك"
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـك ــون مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــروتـ ــونـ ــات
وال ـن ـي ــوت ــرون ــات داخ ـ ــل ن ـ ــواة ال ـ ــذرات
ّ
ال ـص ـغ ـيــرة امل ـشــك ـلــة ل ـل ـم ــادة .وتـعـتـبــر
أن الـكــوارك يتكون مــن أوت ــار صغيرة
تحمل كميات من الطاقة وتهتز تمامًا

األمواج الجاذبية ذات
الترددات المرتفعة
فارقة
ستكون عالمة
ّ
لفيزياء جديدة ثورية

ّ
كــالــوتــر امل ـش ــدود ،لتشكل مـعــا أصغر
مـ ـك ـ ّـون مـ ـع ــروف م ــن ج ــزي ـئ ــات امل ـ ــادة.
ت ـف ـتــرض امل ـ ـعـ ــادالت ال ــري ــاض ـ ّـي ــة لـهــذا
الـنـمــوذج الفيزيائي وجــود  10أبعاد
ك ــي ت ـك ــون ح ـلــول ـهــا م ـطــاب ـقــة ل ـلــواقــع
املـ ّـادي ،أي أن ظهور األبعاد اإلضافية
ه ـ ــو ن ـت ـي ـج ــة تـ ــوق ـ ـعـ ــات أو ح ــاج ــات
ري ــاض ـي ــة ول ـي ــس ن ـت ـي ـجــة م ـش ــاه ــدات
ّ
فيزيائية.
ّ ّ
إل أن لهذه ّالنظرية ثغراتها األخــرى
أي أن ـهــا ن ـظـ ّ
أي ـضــاّ ،
ـريـ ّـة غـيــر مكتملةٍ
تمامًا حتى اليوم ،رغم أنها صارت في
عقدها الـثــالــث ،إذ بــدأ تطويرها منذ
أواس ــط ثمانينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن.
ّ
ول ـع ــل أه ـ ّـم م ــا يـتــوقـعــه الـفـيــزيــائـ ّـيــون
م ــن هـ ــذه ال ـن ـظــريــة ه ــو ق ــدرت ـه ــا على
ردم الـ ـه ـ ّـوة ال ـشــاس ـعــة ب ــن ن ـظــريــات
ّ
الجاذبية ونظرية الكوانتم ،إذ تبدو
ّ
هــاتــان النظريتان  -الصحيحتان كل
فــي مـجــال تطبيقها – بعيدتني ّ
كليًا
ف ــي م ـع ــادالت ـه ـم ــا وم ـق ــارب ــات ـه ـم ــا عــن
ب ـع ـض ـه ـمــا ال ـب ـع ـ ّـض .وي ـس ـت ـح ـيــل فــي
ال ـن ـظــريــات امل ـت ــوف ــرة ال ـي ــوم دمجهما
ل ـت ـط ــوي ــر نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة جـ ــديـ ــدة تـسـتـطـيــع
ّ
تفسير األج ـســام الـصـغـيــرة ج ــدًا ذات
الفيزياء الكمومية عندما تكون تحت
ّ
جاذبية قوية جدًا ّمن
تأثيرات حقول
ّ
ّ
فضائية هائلة الكتلة .إل أننا
أجسام
اليوم ال نزال بعيدين كثيرًا عن تحقيق
ه ــذه ال ــوح ــدة ب ّــن م ـج ــاالت الـفـيــزيــاء
املختلفة ،كما أننا أيضًا بعيدون عن
بعد إضافي واحــد،
رصــد أو اكتشاف ٍ
فكيف بستة أبعاد كاملة؟

ّ
اإلضافية غير
اختبار األبعاد
المدركة

ـاه
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،خ ـطــا ال ـع ـلــم بــات ـجـ ٍ
واعـ ـ ـ ـ ــد ،إذ ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــراص ـ ــد ف ـل ـكـ ّـيــة
ّ
الجاذبية
مختصة من قياس األمــواج
ّ
الـتــي خلفها ت ـصــادم ثقبني أســوديــن
إثر دورانهما السريع حول بعضهما،
ما أدى إلى إحــداث تموجات في بنية
الفضاء نفسه .لقد أثبتت هذه التجربة

إح ــدى الـتــوقـعــات الـنـظــريــة ال ـتــي أتــى
ب ـهــا أيـنـشـتــايــن ف ــي ن ـظــريــة النسبية
ّ
العامة قبل  100عام بالتمام والكمال.
تستطيع هــذه املــوجــات املتشكلة من
حــركــة األج ـس ــام ذات الـكـتـلــة الـهــائـلــة
االنـ ـتـ ـق ــال ع ـب ــر مـ ـس ــاف ــات ب ـع ـي ــدة فــي
ّ
الكون بسرعة موجات الضوء ،إل أنها
غالبًا ما تكون شديدة الصغر مما كان
يعيق عملية رصدها.
ال ـف ــرض ـ ّـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ح ـ ــول إم ـكــان ـيــة
ّ
الفضائية اإلضــافـ ّـيــة
اخـتـبــار األب ـعــاد
غ ـيــر امل ــدرك ــة ف ــي ال ـك ــون تـسـتـنــد إلــى
ف ـكــرة م ـفــادهــا أن م ــوج ــات الـجــاذبـيــة
ّ
يـفـتــرض أن تـنـ ّطـلــق عـبــر ك ــل األب ـعــاد
امل ـكــان ـيــة املـ ـت ــوف ــرة ،ول ـي ــس ف ـقــط عبر
األبعاد الثالثة التي نعرفها .وبحسب
ال ـن ـمــوذج ال ـن ـظــري امل ـس ـت ـخــدم ،ســوف
تـ ـك ــون مل ــوج ــات ال ـج ــاذب ـي ــة ت ــأث ـي ــرات
واضـ ـح ــة ف ــي األب ـ ـعـ ــاد اإلض ــافـ ـي ــة ،إذ
أنـ ـه ــا س ـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى نـ ـش ــوء م ــوج ــات
ذات ت ـ ّ
ـرددات أعلى بكثير من موجات
الجاذبية في األبعاد العادية ،كما أنها
سـتــؤدي إلــى تغيير بنية املـكــان بقيم
مختلفة في االتجاهات املختلفة .كال
التأثيرين قابل للقياس بحال وجود
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات م ـن ــاس ـب ــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا
سانحة.
بالنسبة إلــى األثــر األول ،نحتاج إلى
بـ ـن ــاء م ــراص ــد ش ــدي ــدة ال ـح ـســاس ـيــة،
وبعدة أضعاف أكثر من تلك املوجودة،
لـ ـ ــذا ي ـص ـع ــب بـ ـن ــاؤه ــا ال ـ ـيـ ــوم وت ـع ــد
ّ
علميًا بحد ذاتها ألن الترددات
خرقًا
املــرت ـف ـعــة تـسـتــوجــب قـ ــدرة أك ـبــر على
رصــد موجاتها األق ـ ّصــر .ال نستطيع
ّ
قياس هــذا املــؤثــر إن وجــد ،لكن
اليوم ّ
إن تمكنا قريبًا من بناء مرصد بهذه
املــواص ـفــات ،فـســوف نستطيع إثـبــات
وج ـ ــود أو عـ ــدم وج ـ ــود هـ ــذه األب ـع ـ ّـاد
ّ
الشك ،ألنه
بشكل قاطع وبما ال يقبل
ّ
ال توجد ّأية ظاهرة ّ
فلكية أخرى تبث
م ــوج ــات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع وي ـم ـك ــن أن
ّ
تصعب علينا تمييزها عــن بعضها.
س ــوف ت ـكــون تـلــك األم ـ ــواج الـجــاذبـيــة
ذات ال ـت ــرددات املــرتـفـعــة عــامــة فــارقــة
لفيزياء جديدة ّ
ثورية ال يمكن إغفالها
إن وجدت.
ّأمــا األثــر الثاني ،فهو يكمن في رصد
كيفية تــأثـيــر امل ــوج ــات ال ـجــاذبـ ّـيــة في
األبعاد الثالثة العادية على تموجات
ً
بنية املكان زيادة أو نقصانًا عن البنية
واملرصودة حاليًا .هذا األثر
املتوقعة
ّ
هو أثـ ٌـر صغير ،لكنه قابل للرصد من
خــال التكنولوجيا املــوجــودة حاليًا
ّ
الحالية بشكل
عبر تعديل االختبارات
يسمح بقراءة هــذا ًاألثــرً .سيكون هذا
األث ـ ــر أي ـض ــا ع ــام ــة ف ــارق ــة وسـيـتـيــح
ً
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إث ـ ـبـ ــات أو دحـ ـ ــض وجـ ــود
األب ـعــاد اإلضــاف ـيــة .أم ــا امل ــدى الزمني
لتطوير هذه االختبارات فيفترض أن
يـكــون خــال فـتــرة قريبة تـقـ ّـدر ببضع
سنوات.

استكمال العمل النظري

ّ
ّ
أهمية هــذا البحث هــو أنــه يجعل من
مـســألــة األب ـع ــاد اإلضــاف ـيــة مــوضــوعــا
ً
ق ــاب ــا لـلـقـيــاس لـلـتــأكـيــد أو ال ــرف ــض،
بعكس توقعات نظرية األوتار الفائقة
ال ــدق ــة ال ـت ــي ال ي ــوج ــد ل ـهــا أي مـجــال
اخـتـبــاري مـنـظــور .واأله ـمـ ّـيــة األخ ــرى
هو أنــه سيتيح ،بحال وجــود األبعاد
اإلضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـفـ ـسـ ـي ــر س ـ ـبـ ــب ض ـعــف
ّ
القوى األخرى،
الجاذبية باملقارنة مع ّ
ّ
وسـ ــوف ي ـكــون الـسـبــب أن ـه ــا تـتـســرب
بــات ـجــاهــات وأبـ ـع ــاد أخ ـ ــرى ،وأن ـن ــا ال
ّ
الثالثي سوى
نرصد عمليًا في عاملنا
جــزء يسير منها ً .كــل اكـتـشــاف سوف
ً
ّ
ّ
علمية بحد ذاتــه ،إل أننا
يكون ثــورة
ّ
اليوم صار لدينا نظرية علمية تسمح
ب ــاخ ـت ـب ــاره ـم ــا م ـع ــا ف ــي م ـ ــدى زم ـن ـ ّـي
ً
منظور ،حيث يستوجب ّأوال استكمال
العمل النظري ثم الدخول في تعديل
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـقــائ ـمــة بـحـثــا ع ــن هــذه
املؤشرات .وفيما يصعب تقدير الوقت
ّ
امل ـط ـلــوب لــذلــك ،إل أن وج ــود تفسير
قابل للقياس هو بالحد األدنى بداية
في طريق لم تكن مرئية قبل ذلك.
وف ــي الــوقــت ال ــذي يـحـتــدم فـيــه الـجــدل
ـاد إضــافـيــة فــي بنية
حــول وج ــود أب ـعـ ٍ
املكان الذي نعيش فيه ،أصبحت لدينا
ّ
ّ
نظرية قــد تشكل يومًا الحكم الفصل
بني هذه اآلراء املختلفة.
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يمر العيد الـ  66للجامعة ّالل ّ
بنانية ،و ّ
ّ
«يمر»
ّ
معه الواقع المزري على وقع الخطابات ّ
ومانسية
الر
ّ
ّّ
حملة «الجامعة اللبنانية
إطار
وفي
،
ر
أشه
منذ
انة.
ن
الر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
سة ّاللبنانية لإلرسال
المؤس
أطلقتها
تي
ال
ها»،
بد
ّ
ّ
والتي ّ
الطلب عن معاناتهم
مئات
فيها
ر
عب
،LBC
ّ
وحاجاتهم ،قام نادي «نبض الشباب» في الجامعة بإنتاج
ّ
أهمية ّ
ّ
الوطنية
تحول الجامعة
فيديو قصير يتناول ّ ّ
إلى مركز للبحث العلمي ،وبالتالي حاجتها إلى الموارد
الماد ّية ،فما الذي قد ّ
ّ
ّ
الوطنية إذا ما
تقدمه لنا الجامعة
ّ
ّ
ّ
ّ
فعلي؟
وبحثي
علمي
تحولت إلى مركز إنتاج
حكمت غصن
ّ
إن الـبـحــث الـعـلـمـ ّـي ،فــي إط ــار نهج
س ـي ــاس ـ ّـي عـ ــام ي ـه ــدف إلـ ــى تـطــويــر
امل ـج ـت ـم ــع واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاده ،هـ ــو ح ـجــر
أس ـ ـ ــاس فـ ــي ّ
أي ع ـم ـل ـ ّـي ــة ت ـخ ـط ـيــط،
ّ
تنفيذ أو ح ــل ،وتحقيقه شــرط في
ّ
نجاح ّ
أي مشروع ،ذلك ألن القوانني
ّ
الـعـلـمـ ّـيــة ه ــي ال ـت ــي تـحـكــم حـيــاتـنــا
بـمـجـمــل ت ـفــاص ـيـل ـهــا ،وف ـه ـم ـنــا ّ لـهــا
وت ـط ــوي ــر م ـعــرف ـت ـنــا ف ـي ـهــا يـجــنـبـنــا
الـ ـخـ ـط ــأّ ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي غ ــالـ ـب ــا إل ــى
ّ
الفشل .والفشل فــي حــل املعضالت
في لبنان ،على أنواعها ،هو ّ
السمة
األكـثــر انـتـشــارًا ،ال بــل تفاقمًا ،ومن
ه ـنــا نـسـتـنـتــج ،ع ـبــر مـنـطــق الـ ّـربــط
ّ
ودون لـغــة األرق ــام ،كــم أن البحوث
ّ
ّ
العلمية فــي لبنان مــا زالــت ّبدائية
فــي أحسن األح ــوال ،واألهــم أنـهــا ال
ّ
تلبي حاجات املجتمع واالقتصاد
ّ
ّ
ّ
ال ــل ـب ـن ــان ــي ،ل ــذل ــك ،ال بـ ــد م ــن ّط ــرح
ّ
بـ ـع ــض األمـ ـثـ ـل ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــد ت ــوض ــح

ّ
ك ـي ـفـ ّـيــة ح ــل ب ـعــض امل ـش ـك ــات ،ومــا
أكثرها في وطننا العزيز.

أمثلة من الواقع

ّ
النفايات منذ ّ
تموز
تفتك بنا أزمــة
ّ
 ،2015وكانت نتائجها كارثية على
ّ
الـ ـب ــاد ب ـك ــل م ــا ت ـع ـن ـيــه ال ـك ـل ـمــة مــن
ّ
مـعـنــى ،ول ـجــأت الــسـلـّطــة دائ ـمــا إلــى
ّ
ّ
"جنونية"،
حلول أقــل مــا يقال أنـهـ ّـا
كــان آخــرهــا "جــريـمــة ال ــن ــورس" .لقد
كــان فــي جعبة الكيمياء والهندسة
ال ـ ّـص ـن ــاع ـ ّـي ــة واإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات ح ـلــول
ّ
ّ
ّ
الفرز الذي
وجذرية ،أساسها
علمية
ّ
يحتاج إلــى دراس ــة أن ــواع النفايات
ّ
وكيفية
املنتجة في لبنان ونسبها
ّ
مـعــالـجـتـهــا ،ال ـت ــي ت ـت ـ ّـم ع ـلــى أســس
ّ
ّ
كيميائية وفيزيائية (هنا ضــرورة
ّ
ّ
الـبـحــث والــت ـطــويــر فــي ع ـلــوم امل ــادة
ّ
وخ ـص ــائ ـص ـه ــا)ّ .أم ـ ــا ع ــن الــت ـهــويــل
ّ ّ
امل ـمــل ال ــذي أتـخـمـنــا بــه املـســؤولــون
وأبواقهم عن صعوبة تنفيذ الفرز،
ّ
ً
ّ
بصحته ،فما كان
فإن سلمنا جــدال

ّ
لـيـكــون مـعـضـلــة لــو ت ـ ّـم وض ــع خــطــة
مـمـنـهـجــة ل ـتــوض ـيــح ع ـم ـلـ ّـيــة ال ـف ــرز
ً
املـسـتـنــدة إل ــى إح ـص ــاء ات ال ـ ّـدراس ــة
ّ
األساسية.
أما في االقتصادّ ،
يتكبد لبنان يوميًاّ
خسائر فادحة نتيجة زحمة ّ
السير
ال ـي ــوم ـ ّـي ــة ع ـل ــى م ــدا ّخ ــل ال ـعــا ّص ـمــة،
نــاهـيــك طـ ّبـعــا عــن الــضـغــط الــنـفـسـ ّـي
ّ ّ
والتوتر الناتجني عنها .أحد الحلول
ّ
األكثر عملية ملعالجة هـ ّـذه املعضلة
ه ــو ت ـط ــوي ــر ش ـب ـك ــات ال ــنـ ـق ــل الـ ـع ـ ّ
ـام
م ــن ب ــاص ــات وم ـت ــرو وس ـكــك حــديــد،
ولتحقيق ه ــذا امل ـشــروع "ال ـح ـلــم" ،ال
ّ
بد من ّ
ّ
ّ
املدني
الدراسات في التنظيم
ّ
املعلوماتية
والـهـنــدســة وفــي مـجــال ّ
واالتـ ـ ـ ـ ّـصـ ـ ـ ــاالت ل ـت ـن ـظ ـي ــم ال ــش ـب ـك ــات
وتحسني خدماتها كما اإلحصاءات
تقدير حركة املواطنني
املسؤولة ّعن
ّ
وأوقات الذروة لتنقالتهم.
ّ
وفـ ـ ــي قـ ـط ــاع ــات م ـن ـت ـجــة ك ــال ــزراع ــة
والـ ّـص ـنــاعــة ال ـغــذائـ ّـيــة ،فــا يـمـكــن أن
ّ
ّ
الز ّ
راعية القادرة
تتقدم دون الهندسة
ّ
ع ـلــى م ـعــال ـجــة امل ـش ــاك ــل ال ـت ــي تفتك
ب ــامل ــزارع ــن أو املـسـتـهـلــك ،كـتـحــديــد
ّ
كم ّيات املبيدات وأنواعها ،أو إنقاذ
ّ
ّ
شجرة الصنوبر املهددة باالنقراض
ّ
أو معالجة أزمة الزراعات
في لبنانّ ،
ّ
ال ـج ـب ـلـ ّـيــة الــنــات ـجــة ع ــن ال ـع ـشــوائــيــة
ّ
دون العودة إلى البحث والتخطيط،
فبعد ّ
تغير املناخّ ،
مر لبنان لسنوات
فـ ــي شـ ـت ــاء "دافـ ـ ـ ـ ــئ" دفـ ـ ــع بـ ـم ــزارع ــي
الـجـبــل إل ــى االسـتـثـمــار فــي الفاكهة
ّ
االستوائية (كــاألفــوكــادو) نظرًا إلى
إن ـت ــاج ـ ّـي ـت ـه ــا امل ــرت ـف ـع ــة ومـ ــردودهـ ــا
امل ـ ّ
ـاد ّي املـهـ ّـم ،ولكن لألسف وبسبب
ّ
ع ــدم اس ـت ـقــرار امل ـن ــاخ ،ع ــاد الصقيع
إلى لبنان عام ّ 2015
فأدى إلى ضرب
املــواســم وتكليف امل ــزارع ــن خسائر
فادحة.
ّ
ّ
وألزم ـ ـ ــة ال ــلـ ـج ــوء ف ــي ظ ـ ــل الـ ـح ــروب

ّ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ـي ـش ـه ــا م ـن ـط ـق ـت ـن ــا ح ـ ّـص ــة
م ــن ال ـح ـل ــول ،ف ــأس ــاس مـشـكـلــة عــدم
ّ
اسـتـيـعــاب ه ــذا الــلـجــوء هــو سياسة
ّ ّ
ّ
ّ
االقتصادية االجتماعية التي
الدولة
ّ
ّ
ل ــم تـنــظــم وج ــود الــاج ـئــن ول ــم تنب
ً
اقتصادًا يستوعب طاقاتهمّ ،وبــدال
مــن وض ــع دراسـ ــات فــي عـلــم الــنـفــس
واالج ـت ـم ــاع ب ـهــدف إط ــاق مـشــاريــع
ّ
تــوعـ ّ
ـويــة ملـعــالـجــة الــت ـطـ ّـرف واآلف ــات
ً
ّ
االجتماعية مثال ،لجأت إلى الحلول
األمـنـ ّـيــة ،أي بــدل ّ معالجة األسـبــاب،
ذهبت ملعالجة النتائج.

في أزمة المناهج

ت ـ ّـتـ ـف ــق م ـع ـظ ــم ال ـ ـ ـكـ ـ ــوادر ال ـ ّـت ــرب ـ ّ
ـوي ــة
ّ
ّ
والعلمية على تخلف مناهجنا أكان
ً
في املــدارس أم في الجامعات ،وبدال

ّ
العلميةّ في
البحوث
لبنان ما زالت بدائية في
أحسن األحوال
م ــن ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ـ ّـره ــا ،قــامــت
ّ
ّ
املختصة املتمثلة باملركز
السلطات
ّ
ّ
التربوي للبحوث واإلنماء في عهد
ّ
ّ
وزي ـ ــر ال ــت ــرب ـي ــة ال ــس ــاب ــق الـ ـي ــاس بو
صعب بتعديلها عبر إلـغــاء الكثير
من املـحــاور في مختلف امل ــواد؛ على
ً
صعيد الفلسفة مثال ،ألغيت معظم
ّ
امل ـ ـحـ ــاور ّالـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم ف ــي تـطــويــر
ّ
ال ـف ـك ــر الـ ــن ـ ـقـ ـ ّ
ـدي ،ك ـم ــا الـ ـت ــي ت ـعــالــج
ّ
امل ـســائــل االق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ،ف ــي الــتــربـيــة
ّ
ال ــوطـ ـن ـ ّـي ــة ،ألـ ـغ ــي ك ـ ــل مـ ــا لـ ــه عــاقــة
ّ
ّ
بالعمل الــت ـطـ ّـوعـ ّـي وال ـج ـمــاعـ ّـي ،أمــا
فــي الكيمياء ،ألغيت مـحــاور تعتبر
ج ــوه ـ ّ
ـري ــة ف ــي هـ ــذا ال ـع ـل ــم ،كـمـحــور
ّ
ّ
ّ
"الــتــوازن التفاعلي" ،وقــس على هذا
املنوال في باقي املواد.

ّ
ف ــي م ـن ــاه ــج ال ـج ــام ـع ــة ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة،
ّ
التي تعاني من أزمات في األساس،
ّ
ح ـص ـل ــت م ـ ـ ـحـ ـ ــاوالت لـ ـل ــتـ ـع ــدي ــل ،ال
ّ
ّ
سيما في كل ّية العلوم ،وصفها أحد
ّ
ّ
األساتذة بـ "التدميرية" ،وكان هدف
ّ
ه ــذا الــت ـعــديــل كـمــا ق ــال امل ـســؤولــون
ّ
ع ـن ــه ت ـق ـل ـيــص ن ـس ـبــة ال ــتـ ـس ـ ّـرب مــن
ّ
ّ
بنانية إلــى الجامعات
الجامعة الل
ّ
الخاصة.
ّ
الحتمي
فــي الحقيقة ،وم ــع اإلدراك
ّ
ّ
بـ ــأن ه ــذه الــت ـعــديــات ب ـجــوهــرهــا ال
تـهــدف ّإل لتدمير الـقـطــاع الـ ّـتــربــويّ
والـ ـ ّـرس ـ ـمـ ـ ّـي وعـ ـل ــى رأسـ ـ ــه ال ـجــام ـعــة
ّ
ّ
ال ــل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة ،فـ ـ ــإن األزم ـ ـ ــة ت ـك ـمــن فــي
وضــع مناهج ال تتالءم مع حاجات
ّ
املـجـتـمــع ّوال بــالــتــالــي مــع ض ــرورات
ّ
ّ
االقتصادي أو حتى
تطوير النموذج
ّ
ت ـغ ـي ـيــره ،جـ ــل م ــا تـفـعـلــه الـ ّـس ـل ـطــات
ّ
ّ
ّ
ف ـ ــي إطـ ـ ـ ــار ال ــسـ ـي ــاس ــة ال ــلـ ـيـ ـب ــرال ــي ــة
االس ـت ـهــاكـ ّـيــة ه ــو اس ـت ـيــراد مناهج
غ ــرب ـ ّـي ــة م ـب ـن ـ ّـي ــة ل ـت ـح ـق ـيــق ح ــاج ــات
مجتمعات ال ـغ ــرب ،إلسـقــاطـهــا على
ّ
ّ
طــاب ـنــا ومـجـتـمـعـنــا ال ـ ــذي تختلف
ّ
ّ
ّ
تبعي
جذريًا ،في ظل نظام
حاجاته
يسعى لـتـصــديــر شـبــابــه إل ــى ال ـ ّـدول
األق ـ ـطـ ــاب وعـ ـل ــى رأسـ ـه ــم ال ــوالي ــات
ّ
ّ
امل ــت ـح ــدة ،و ّه ـنــا تـتـجــلــى "ال عـلـمـ ّـيــة"
ّ ّ
ّ
ّ
والنظام السياسي ،اللذين
السلطة ّ
ّ
بــات مــن الــضــروري تغييرهما ،عبر
ب ــدي ــل يـسـعــى لـلـبـحــث ك ـ ــأداة لـتـقـ ّـدم
املجتمع واالق ـت ـصــاد ،فيفتح فــرص
ّّ
عمل هائلة أمــام الــطــاب والباحثني
ً
وامل ـه ـن ــدس ــن بـ ـ ــدال م ــن ت ـصــديــرهــم
خ ــارج .ه ــذا ال ـبــديــل ال يمكن
إل ــى الـ ـ
ّ ّ
أن يـتـحــقــق إل بـعـلـمـ ّـيـتــه ،أكـ ــان في
مشاريعه أم في خطابه ،نحو تحسني
لالقتصاد
لشروط العيش ،تصليب
ّ
وإنـتــاجـ ّـيـتــه ،وتــوزيــع ع ــادل لـلــثــروة،
ّ
حتمية ،وقد
هذا البديل بات ضرورة
بدأت مالمحه تلوح في األفق.

Monochrome

(هيثم الموسوي)

الخيط الموصول إلى قلبي
بني الوداعة والبشاعة خيط رفيع ،كذلك «الخيط» الذي يربط حرية ذلك الحصان ـ الذي كان
إحدى وسائل النقل ـ إلى اآللة الباردة التي نستخدمها اليوم .في تلك النافذة ،تتأرجح العني ما
بني مشهدين :وداعة ّ
مشرعة على سماء هادئة تبني من فسحات الشجر ،وبشاعة «مؤخرة» سيارة

تجرجر حصانًا .هذه النافذة ،هي شيء مما نعيشه بني «الحداثة» البشعة التي تجرجر ما بقي من
النوستالجيا فينا
رجانا حمية
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أسعد أبو خليل *
َّ
لــم يتسن لــي إال قبل أسـبــوع أن أشــاهــد تلك
ّ
الحلقة التي خصصها برنامج «كالم الناس»
لـلـجــامـعــة األم ّـي ــرك ـ ّـي ــة ف ــي بـ ـي ــروت .ول ـل ـكــام
عــن الحلقة شــقــان فــي اإلع ــامّ .أو ًالّ ،
يميزون
ف ــي أم ـيــركــا ب ــن م ــا ه ــو إعـ ــام وب ــن م ــا هو
دع ــاي ــة ت ـجــاريــة وب ــن م ــا ه ــو ب ــن املـنــزلـتـ ْـن
فــي الـظــاهــر :أي الــدعــايــة الـتـجـ ّ
ـاريــة املــرتــديــة
لـبــاس املـعـلــومــاتّ .والــ«إنـفــومــرشـيــل» وصــل
إلـ ــى بـ ــادنـ ــا :م ــا ك ــن ــا نـ ـ ــراه م ــن ش ــرائ ــط عــن
اك ـت ـشــافــات عـلـمـ ّـيــة لــزيــن األت ـ ــات (وك ـي ــف أن
أدوية له تستطيع لو وضعتها على الرأس أن
تشفيك من القشرة ولو وضعتها في الشرج
تشفيك من البواسير ُولــو تناولتها أقراصًا
َ
لشفيت من القرحة) يدخل في باب
في الفم
ال ــ«إن ـف ــوم ــرش ـي ــل» .ل ـكــن ال ــ«إن ـفــومــورش ـيــل»
يـظـهــر أح ـيــانــا ف ــي ال ـب ــاد ال ـعــربـ ّـيــة م ــن دون
إشــارة لإلفصاح عن هدفه التجاري .فبعض
امل ـصــارف بــات ُيعلن فــي الصحف لكن على
شكل مقاالت غير ممهورة بتوقيع .وبرنامج
«ك ـ ــام ال ـ ـنـ ــاس» ،ي ـج ــب أن ُي ـ ـ ــدرج ف ــي خــانــة
الـ«إنفومرشيل».
«ك ــام ال ـنــاس» لـيــس بــرنــامـجــا إعــامـ ّـيــا .هو
أقـ ــرب إل ــى ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة وال ـت ـجـ ّ
ـاريــة
ّ
باملهنية .حتى
الصفيقة ،وبإدارة ال عالقة لها
ّ
الحلقات التي تدور حول األعمال الخيرية أو
ّ
ّ
الطبية تشعر بأن وراء هــا صفقة
املؤسسات
«بــزنــس» م ــا .يظهر أحـيــانــا ث ــري لبناني لم
يسمع بــه أحــدُ ،
وي َ
سمح لــه الحديث الطويل
ويـتـعــامــل مـعــه مــديــر الـحـلـقــة عـلــى أن ــه رجــل
ً
ّ
س ـي ــاس ــي ب ـ ـ ــارز .ي ـظ ـهــر م ـث ــا م ـي ـس ــرة ســكــر
ّ
خضم
(صديق رفيق الحريري الحميم) في
البرنامج ملكه
النفايات ،ويصبح
فضيحة
ّ
ّ
بالكامل ويتلقى األسئلة كمن يتلقى الورود.
ه ــذه مثلما يستضيف الـبــرنــامــج «الـ ّ
ـريــس»
فارس ،أو صديق مارسيل غانم ،وليد
عصام
ُ
جنبالط .واملضيف ظريف في طريقة إدارته:
ّ
فهو يسمح بهجاء بعض الحكام العرب (أي
ّ
ّ
الـحــاكــم ال ـســوري) لكنه يتنطح ف ــورًا وبـقــوة
لــاع ـتــراض وق ـطــع ال ـحــديــث لــو وردت كلمة
نـقـ ّ
ـديــة واح ــدة أو إش ــارة عــرضـ ّـيــة ضــد امللك
ال ـس ـع ــودي ،ويـسـتـشـهــد ف ــورًا بـتـلــك الـعـبــارة
الـخــالــدة عــن «األيـ ــادي الـبـيـضــاء» لعواصف
ّ
السعودية عبر التاريخ .وعندما يفعل
الحزم
ّ
ذلك ال يبدو األمر عفويًا أو بريئًا .وأصحاب
ّ
املصارف ضيوف معززون في البرنامج ،كما
رجال األعمال (األثرياء ّ
جدًا منهم) .ومن حق
ُ
امل ـشــاهــد أن ي ـت ـســاءل :هــل أن ه ــذه الحلقات
ّ
الترويجية (مثل تلك الحلقة قبل سنوات ّمع
الوليد بن طالل على منت ّيخته) هي مجانية
أم مدفوعة؟ ُلو كانت مجانية من دون مقابل
فهي تــديــن املـضـيــف ألنــه ال يـقــوم ب ــدوره في
محاججة أو مساءلة أو معارضة الضيف،
ال ب ــل ه ــو ي ـســأل تـلــك األس ـئ ـلــة ال ـتــي تساعد
عـلــى تحسني ص ــورة الـضـيــف .والـطــريــف أن
ّ
مــارسـيــل يعلم م ــادة اإلع ــام فــي جامعة (أو
أكثر) في لبنان ،لكن هــذا هو لبنان ،ونقيب
صحافته هو عوني الكعكي.
أمـ ــا ال ـح ـل ـقــة ع ــن ال ـجــام ـعــة األم ـي ــرك ـ ّـي ــة وعــن
ب ـط ـل ـهــا ،ف ـض ـلــو خ ـ ــوري ،ف ـكــانــت تــروي ـجـ ّـيــة
ب ــال ـك ــام ــل .ه ــي اف ـت ـق ــرت إلـ ــى أدن ـ ــى مـعــايـيــر
ّ
ّ
الصحافية التي ال يعيرها أي اعتبار
املهنية
ّ
ُمضيف الحلقة ،لكن هــو يـتــذرع بها عندما
يريد أن يقطع كالم ضيف معارض ألصدقائه
الـسـيــاسـ ّـيــن أو رج ــال األع ـم ــال ،أو أصـحــاب
«األي ـ ــادي الـبـيـضــاء» فــي الـنـظــام الـسـعــودي.
ْ
ساعتي لــم تستضف
حلقة دامــت ألكثر مــن
وال نــاق ـدًا أو مـعــارضــا واحـ ـدًا للجامعة .هل
ّ
ُيعقل أن بني اآلالف من ّ
وخريجات
خريجي
ال ـجــام ـعــة ل ــم ي ــوج ــد ض ـيــف واحـ ــد م ـعــارض
ل ـه ــا أو ن ــاق ــد لـ ــدورهـ ــا؟ ق ــد ي ـق ــول قـ ـ ــارئ إن
ّ
تضمنت ظهور معارضني من النادي
الحلقة
ّ
بمجرد
اليساري« ،السنديانة الحمراء» ،لكن
أن ظهرت املجموعة املعارضة الصغيرة وهي
ّ
سلميًا ،بدأ التعكير عليهم من
ترفع الفتات
ّ
قبل املحطة والجامعة .سخر منهم مارسيل،
وقـبــل أن يسمع مــا لــديـهــم ،أش ــاد بالجامعة
وبـحـ ّ
ـريــاتـهــا ألن هـنــاك بــن الـحـضــور بعض
ّ
املـعــارضــن .وقـبــل أن يـتـفــوه طــالــب معارض
بكلمة ،وعظه مارسيل (الذي لم يقاطع أيًا من
مــادحــي ومــادحــات الـجــامـعــة) حــول ضــرورة
يمر على أنه ّ
االختصار .هذا ّ
تنوع لآلراء .لكن
ظهور املجموعة لم يكن بترتيب من الحلقة،
وهي ُأحرجت — كما الجامعة — بظهورهم.
لـكــن املــذهــل ك ــان فــي طــريـقــة تـخــاطــب رئيس
الـجــامـعــة ،فضلو خ ــوري ،مــع املـحـتـ ّـجــن .لم
ّ
يسبق أن واجه رئيس الجامعة الطلب علنًا

ُ
بهذه اللهجة املهينة وبسوق اإلهــانــات لهم
ّ
تلفزيونية .عاملهم
أمــام املــأ وعـلــى شــاشــة
ّ
كــاألطـفــال ـ ـ واألط ـفــال ّ ال يستحقون اإلهــانــة
طبعًا ـ ـ ووصفهم بالكذابني وربطهم بدونالد
تــرمــب ،وأض ــاف أن كــامـهــم يستحق الــرمــي
في سلة الـقــاذورات .لو أن رئيس جامعة في
أي مـكــان فــي أمـيــركــا خــاطــب التالميذ بهذه
ال ـطــري ـقــة ،ف ــإن ــه سـيـجــد ص ـعــوبــة بــال ـغــة في
االح ـت ـفــاظ بــوظـيـفـتــه .أذكـ ــر قـبــل س ـن ــوات أن
لهجة رئيس الجامعة في تخاطبه مع تلميذ
كانت حــادة بعض الشيء (لكن لم تصل إلى
ُ
فطلبت منه االعـتــذار
درجــة إهــانــات فضلو)
علنًا من الطالب ،ففعل فورًا ومن دون حرج.
ّ
ل ـك ــن أسـ ـل ــوب ف ـض ـلــو ال ـت ـســل ـطــي ف ــي ق ـي ــادة
ّ
الجامعة ظهر أمــام الجميع ،وهــو يــدل على
غـيــاب االح ـتــرام للطلبة ،وعـلــى فهم مغلوط
لقيادة الجامعةُ .
كنت أقــول لزميل في موقع
إداري في الجامعة هنا أن سلطات القيادة في
الجامعة صغيرة جـدًا ،باملقارنة مع السلطة
ً
ّ
السياسية ،لكن البعض يصغر بها بــدال أن
ّ
ّ
يكبر بها .من لديه رغبة في التسلط يتسلط،
ّ
ولو بسلطات محدودة في قيادة دكان.
ّ
واسـ ـتـ ـع ــان ــت ال ـج ــام ـع ــة بـ ــ«األرسـ ـتـ ـق ــراط ــي ــة
ّ
ال ـط ــاب ـ ّـي ــة» (ك ـم ــا االرس ـت ـق ــراط ـ ّـي ــة الـعـ ّـمــالـ ّـيــة
ّ
الصناعيني لتأديب
التي تستعني بها طبقة
وض ـبــط ال ـعـ ّـمــال وال ـح ـ ّـد م ــن تـنــامــي وعـيـهــم
ال ـط ـب ـقــي) ك ــي ي ــداف ـع ــوا ع ــن ال ـجــام ـعــة .لـهــذه
ّ
ال ــدرج ــة وصـ ــل غ ـي ــاب ال ــوع ــي ال ـط ــاب ــي في
ّ
ّ
جامعة كانت رائ ــدة فــي الـحــركــات الطالبية.
ل ـكــن ه ـن ــاك م ــا ل ــم ي ـكــن ُم ـع ـل ـنــا ف ــي الـحـلـقــة.
ّ
(ومتعددة) في
وصلني من مصادر موثوقة
الجامعة أن إدارة الجامعة زرعت موالني لها
ّ
الطالب وكانت بعض األسئلة ّ
معدة سلفًا
بني
كي تستجلب ما كــان فضلو يريد أن يقوله.
ّ
الديموقراطية التي أسبغها
وخالفًا للصفة
مارسيل (قسرًا) على الجامعة بسبب وجود
ّ
طـ ـ ــاب م ـع ــارض ــن (كـ ـ ــأن ذلـ ــك كـ ــان بـعـلـمـهــا
ّ
ّ
ّ
وموافقتها) فإن الطلب املحتجني تعرضوا
ملضايقات وتـهــديــدات بعد الحلقة مباشرة.
فقد انتظر عميد الطلبة في الجامعة الطلبة
امل ـح ـتـ ّـجــن (ل ــم ي ـت ـجــاوز ع ــدده ــم الـثـمــانـيــة)
بـعــد انـتـهــاء الـحـلـقــة وســأل ـهــم :مل ــاذا فعلتهم
مــا فعلتم؟ أنـتــم مــن «الـسـنــديــانــة الـحـمــراء»،
ّ
أليس كذلك؟ أمــا فضلو فقد استدعى طلبًا
من طاقم العاملني في «أوتلوك» (ربما لعلمه
ّ
املحتجني) وأعلمهم ُمـهـ ّـددًا بأن
بقربهم مــن
ّ
النادي الذي رتب االحتجاج سيواجه مشاكل
اللذين ّ
ْ
ْ
ّ
تحدثا في
الطالبي
جمة ،خصوصًا
ّ
الحلقة .وقــال إنــه يفتش عن وسائل معاقبة
لهما بما فيها «التعليق» ،وأنه قد يكتب على
ّ
سـجــل تـخـ ّـرجـهــم أنـهـمــا شــاركــا فــي الـتــرويــج
ألكــاذيــب عــن الـجــامـعــة لتغيير ال ــرأي الـعــام.
يكتف فضلو بذلك ،بل دعا إلى اجتماع
ولم
ِ
ع ــام ط ــارئ بـعــد نـحــو أسـبــوعــن مــن الحلقة
وق ـ ــال ف ــي رس ــال ــة ال ـك ـت ــرون ـ ّـي ــة (مـ ــن رســائ ـلــه
الـحـكــواتـ ّـيــة ال ـتــي يــرسـلـهــا للطلبة والهيئة
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـ ّـيــة) إن واج ـ ــب امل ـح ـت ـ ّـج ــن ت ـقــديــم

تمعن إدارة الجامعة
في احتقار حقوق
الطلبة واألساتذة

«معلومات صحيحة» وأنهم لم يفعلوا ذلك.
ّ
ّ
والتعامل الـفــظ مــع الـطــاب ليس جــديـدًا في
ّ
ظل هذه اإلدارة .فعميد الطلبة ّقرع التنظيم
النسائي (املعتدل) في الجامعة ألنه اعترض
ع ـل ــى ص ـف ـح ــات «ف ــاي ـس ـب ــوك» ع ـل ــى إه ــان ــات
وت ـحـ ّـرشــات مــن طلبة مــن الـجــامـعــة ،وأرس ــل
ّ
الـعـمـيــد ل ـ ّهــن رس ــال ــة (ح ـص ـلـ ُـت ع ـلــى نسخة
منها) يحضهم فيها على الصمت لحرصه
على سمعة الجامعة ،كما أنه ّ
شبه االعتراض
بــالـتـصـ ّـرف الـقــروسـطــي وبـسـلــوك «طــالـبــان»
ّ
ّ
(اإله ـ ــان ـ ــة لـ ـه ــن ه ـن ــا مـ ـ ــزدوجـ ـ ــة) ،وذكـ ــرهـ ــن
ّ
بــأنـهــن كـطــالـبــات الـجــامـعــة األمـيــركــيــة يجب
أن يـكـ ّـن أكـثــر «حـضـ ّ
ـاريــة» («سوفستيكيتد»
ّ
باإلنكليزية).
أي إن إدارة الجامعة تمعن في احتقار حقوق
الطلبة واألس ــات ــذة .ولــن يـغـ ّـرنــا أن الجامعة
تعد بإعادة نظام تثبيت األساتذة الذي ألغته

ّ
الترويجية عن الجامعة بالمديح الذاتي واالدعاء الفارغ (مروان طحطح)
زخرت الحلقة

في سنوات الحرب (لكن فضلو ينسب فضل
اإلعــادة لنفسه مع أن القرار اتخذ في اإلدارة
املاضية ،واملماطلة في تنفيذ القرار ستحكم
مسار الجامعة على األرجــح) .لكن فضلو لن
ّ
استقاللية لألساتذة مع نظام التثبيت
يحقق
ألن ــه يــريــد أن يـسـتــولــي عـلــى مـعـظــم أعـضــاء
ال ـل ـج ـنــة ال ـت ــي س ـت ــواف ـ ُـق ع ـلــى أمـ ــر الـتـثـبـيــت
(ح ـســب االق ـت ــراح ــات امل ـنــاق ـشــة ،أراد فضلو
أن ّ
يعي مــا يـقــارب ال ــ ١٤عضوًا مــن أصــل ١٦
ً
عضوًا ،بدال من إتاحة املجال النتخاب نصف
األع ـضــاء كما ّ هــو معمول بــه خ ــارج لبنان).
وأسـلــوب تــدخــل وسـطــوة فضلو بــدأ قبل أن
ّ
ّ
رسميًا في احتفال فولكلوري مبتذل
يتولى
رئاسة الجامعة.
ف ـق ــد ش ـغ ـل ـتــه م ـب ـك ـ ّرًا ق ـص ــة ال ــزم ـي ــل سـتـيـفــن
س ــاي ـط ــة .ه ــو ت ــدخ ــل م ــع اإلدارة ال ـســاب ـقــة
م ــن أجـ ــل ف ـصــل سـتـيـفــن (أو عـ ــدم الـتـجــديــد
ل ــه) وه ــو ك ــان صــريـحــا فــي أن ــه ال يــريــده في
الجامعة (وحسب مصدر في الجامعة وصفه
ّ
يتفوه
بـ«معادي السامية» مع أن ستيفن لم
بكلمة يومًا ضد اليهود :كان ساليطة ّ يحاول
ف ــي ت ـغ ــري ــدات ــه — وإن ل ــم ي ـك ــن م ــوف ـق ــا فــي
ّ
العدو نفسه بإهانة
الصياغة تمامًا — اتهام
كيهود).
اليهود
إهانة
اليهود ولم يقصد أبدًا
ّ
وما أن وصل فضلو إلى السلطة ،حتى تدخل
ف ــي ع ـمــل ل ـج ـنــة ال ـب ـحــث ع ــن م ــدي ــر ل ــ«مــركــز
الـ ــدراسـ ــات واألبـ ـح ــاث األم ـي ــرك ـ ّـي ــة» بــذريـعــة
ح ــدوث «س ــوء فــي ال ـس ـلــوك» و«ت ـض ــارب في
املـ ـص ــال ــح» .ولـ ــم ي ـن ـ َـس خ ـ ــوري ك ـع ــادت ــه فــي
ّ
بمروجي األكاذيب
تعيير منتقديه وصفهم
الخبيثني ،بحسب ما ورد في تقرير «إنسايد
ـرو للعلن
هاير
إيديوكشن» .لكن فضلو لم يـ ِ
ّ
ّ
السياسية لقراره بإلغاء قرار لجنة
الخلفية
ّ
جــامـعـ ّـيــة مـسـتـقــلــة بـتـعـيــن ســاي ـ ّطــة .بعيدًا
عن اإلعــام ،كــان فضلو يزهو بتلقيه مكاملة
ّ
هاتفية من السناتور األميركي ريتشرد دربن
(من إلينوي ،ومن عتاة صهاينة الكونغرس
ّ
— وكــلـهــم عـتــاة الصهاينة فــي الكونغرس،
من برني سندرز إلــى جــون ماكني) يعترض
فيها عـلــى تعيني ســايـطــة .إن قـبــول رئيس
ل ـل ـج ــام ـع ــة ،ي ـخ ـت ـبــئ دائ ـ ـمـ ــا خ ـل ــف الـ ــذرا ّئـ ــع
ّ
ّ
األكاديمية والكفاءةّ ،بتلقي
اإلدارية والحجج
ّ
ّ
مكاملة سياسية من دولة أجنبية للتدخل في
ّ
ضحية
ق ــرار تعيني أكــاديـمــي ،مـعــروف بــأنــه
لحمالت اللوبي اإلسرائيلي ،سابقة ّ
مرت من
دون اعتراض من تالميذ وأساتذة الجامعة
ّ
األميركية الواقعني (والواقعات) تحت سلطة
ّ
متكبرة .والرئيس الجديد أعلن قــراره
إدارة
ّ
األكاديمية الجديد
عن تعيني وكيل الشؤون
في الجامعة من دون بحث مهني من هيئات
الجامعة .اتخذ قراره من عنده من دون لجنة
اختيار.

وصمت فضلو في حديثه مع مارسيل (ولم
ّ
األميركية
يسأله األخير) عن رضوخ الجامعة
لتصنيفات اإلره ـ ــاب األم ـيــركـ ّـيــة عــن «حــزب
ّ
الله» وتدخلها في عمل الجامعة .إن التمويل
ّ
األميركية (أو ألي جامعة)
الخارجي للجامعة
ّ
يجب أن يكون من دون شرائط سياسية .لكن
ّ
األميركية للجامعة تخضع
أمــوال املعونات
للقانون األميركي وليس للقانون اللبناني
ّ
ولقد
الذي يجب أن يسود في ّجامعة محليةّ .
حاولت الحكومة األميركية من ّقبل أن تصنف
كــل أهــالــي التالميذ الــذيــن يتلقون معونات
ّ
األميركية» حتى تستثني
من «وكالة التنمية
م ـن ـهــم ه ـ ــؤالء املـ ــوالـ ــن ل ـح ــزب الـ ـل ــه .وقـبـلــت
الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة مــن دون اع ـتــراض قــرار
ّ
أميركية في نيويورك ضد الجامعة
محكمة
ملخالفتها ال ـقــوانــن األم ـيـّـركـ ّـيــة ضــد «حــزب
الله» .والتالميذ الذين يتلقون معونات ّ
مالية
من الوكالة املـ ّـذكــورة ُيستدعون الجتماعات
ّ
دوري ــة مــع ممثلني عــن الــوكــالــة ويخضعون
الس ـت ـف ـســارات ع ــن تعليقاتهم عـلــى وُسـ ّـائــل
التواصل االجتماعي ُ(يفرض على كل املتلقني
ّ
األميركية فــي الجامعة إضافة
للمساعدات
«الوكالة» كأصدقاء على «فايسبوك»،
صفحة
ّ
م ــا ي ـت ـيــح مل ـمــث ـلــي ال ــوك ــال ــة ال ـت ـلـ ّـصــص على
ّ
حـ ـس ــاب ــات ال ـ ـطـ ــاب ل ــرص ــد درج ـ ــة مـخــالـفــة
ّ
الـسـيــاســات أو الـقــوانــن األمـيــركــيــة) .هـنــا ،ال
ي ـع ـتــرض فـضـلــو وال ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن املـعــايـيــر
ُ
األك ــادي ـم ـ ّـي ــة .وتـ ـض ــاف ه ــذه الـفـضـيـحــة إلــى
ّ
التجسس االلكتروني في الجامعة،
فضيحة
وال ـت ــي لـفـلـفـتـهــا اإلدارة ك ـعــادت ـهــا( .وت ـ ــزداد
ّ
الخارجية ألن
حاجة التالميذ إلى املعونات
الـجــامـعــة ال ت ـقـ ّـدم إال عـشــر مـنــح كــامـلــة بناء
على الكفاءة).
إن الحلقة الـتــرويـجـ ّـيــة عــن الـجــامـعــة زخــرت
باملديح الذاتي واالدعــاء الفارغ .ما معنى أن
ً
ّ
يتحدث عميد ّ
كلية الطب ،محمد صايغ ،مثال
عــن تـحــويــل الـجــامـعــة إل ــى «ه ــارف ــرد الـشــرق
األوس ــط»؟ وملــاذا يكون هــذا هــدف الجامعة؟
وك ـ ـيـ ــف ي ـ ـتـ ــوافـ ــق ه ـ ـ ــذا ال ـ ــوص ـ ــف م ـ ــع رص ــد
ّ
ميزانية
الجامعة لـ ٢,٤ميلون دوالر فقط من
ُ
(سألت صديقًا في الهيئة
الجامعة لألبحاث.
التعليمية في ّ
ّ
كلية الطب في جامعة «هارفرد»
عــن نـفـقــات مـخـتـبــره لــأبـحــاث فــي الجامعة
ف ـكــان ال ـج ــواب أن ــه يـبـلــغ  ٨٠٠٠٠٠دوالر في
السنة الواحدة) .إن نفقات أبحاث الجامعات
الـبـحـثـ ّـيــة هـنــا ت ـفــوق املـيـلـيــار دوالر ،وحتى
ّ
ّ
بحثية) مثل جامعة
تعليمية (غير
جامعة
واليــة كاليفورنيا في سان برناردينو تنفق
نحو  ١٥مليون دوالر في السنة على األبحاث
ّ
األميركية في
(إن نفقات البحث في الجامعة
ب ـيــروت ت ـت ــراوح بــن الـعـشــرة واالث ـن ــي عشر
مليون دوالر لو احتسبنا التمويل الخارجي
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لألبحاث في الجامعة) .فلماذا الحديث عن
ّ
ّ
بحثية مــع أن الـطـمــوح هــذا يتطلب
جامعة
ّ
ّ
ّ
بـنـيــة أكـ ّـادي ـمــيــة بـحـثــيــة (وح ـت ــى حـكــومــيــة)
غير متوفرة في لبنان؟ وســألـ ُـت صديقًا في
ّ
ّ
األميركية في بيروت
كلية الطب في الجامعة
ّ
عــن تـطــور األب ـحــاث فيها ،فـقــال إن معظمها
ّ
ّ
عيادية (وبتمويل من
تطبيقية
هــو أبـحــاث
ّ
شركات ّ
خاصة) .وتمويل األبحاث األساسية
في الجامعة (خصوصًا في ّ
كلية الطب) يكاد
يكون معدومًا (مع أن ال أرقــام موثوقة حول
ذل ــك) فيما تــذهــب أم ــوال «مـ ّ
ـؤسـســة الصحة
الــوط ـنـ ّـيــة» األم ـيــركـ ّـيــة مـنــاصـفــة تـقــريـبــا بني
ّ
ّ
ّ
والتطبيقية.
األساسية
الطبية
األبحاث
ّ
ه ـنــاك أط ـب ــاء وأس ــات ــذة م ــاه ــرون ومـهـنــيــون
(وم ــاه ــرات وم ـه ـنـ ّـيــات) فــي الـجــامـعــة لكنهم
يفتقرون للتمويل البحثي والدعم األكاديمي
ّ
العلمية الـتــي يفترض أن
طـلــوب والبيئة
املـ ّ
ت ــوف ــره ــا ال ـجــام ـعــة لـلـبــاحـثــن وال ـبــاح ـث ــات.
كما أن الــرؤيــة املستقبلية للجامعة تعتمد
اع ـت ـم ــادًا ك ـلـ ّـيــا (وفـ ــي ه ــذا ي ـتــوافــق الــرئـيــس
ال ـج ــدي ــد م ــع عـمـيــد ك ـلـ ّـيــة ال ـط ــب) ع ـلــى بـنــاء
أسـ ّـرة الدرجة األولــى لكسب مــوارد السياحة

ّ
األميركية
الجامعة
المناسب
هي المكان
ّ
لتطويع وتعليب الخريجين

االسـتـشـفــائـ ّـيــة .وال ـخ ــاف األخ ـيــر بــن إدارة
ّ
األميركية وإدارة الضمان
مستشفى الجامعة
ّ
ّ
بحجة الجامعة الدائمة
االجتماعي يتعلق
ّ
أن ال أس ـ ـ ـ ّـرة ل ــدي ـه ــا إل م ــن ص ـن ــف ال ــدرج ــة
األولـ ــى .إن رؤي ــة الـجــامـعــة تـهـمــل رب ــط عمل
الجامعة (في كل ّ
كلياتها) بمحيطها العربي
ّ
ّ
وحاجاته ،وتحصر همها بكيفية االستفادة
مــن املــرضــى األث ــري ــاء مــن لـبـنــان وم ــن ال ــدول
املـجــاورة (خصوصًا من الـعــراق حيث تعمل
الجامعة على جذب مرضاها) .لكن الصديق
في ّ
كلية الطب في جامعة هارفرد يرى أن ذلك
صعب ألن دول الخليج استقطبت بواسطة
ّ
علمية ورص ــدت مبالغ ضخمة
املــال خـبــرات
(حـ ّـولــت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
ّ
العاملية بني
إلى املرتبة األولى في التصنيفات
ّ
العربية) لفرع مستوى جامعاتها.
الجامعات
ّ
والجامعة األميركية ،كما ورد في كالم فضلو،

تبدو جاهلة عن ّ
تقدم البحث ّ
الطبي في إيران
(بالرغم من الحصار والعقوبات) وفي تركيا.
وقد ربطت بعض دول املنطقة مستشفياتها
م ــع املـسـتـشـفـيــات األك ــادي ـم ـ ّـي ــة امل ـع ــروف ــة في
الغرب (مثل مستشفى امللك حسني في األردن
مع «مايو كلينيك» ،أو ّ
كلية الطب في جامعة
كورنيل مع دولة قطر).
ّ
يستحق تالميذ وطالب الجامعة إدارة أفضل
بكثير .والخلل الرئيس يكمن في ّ
كيفية إدارة
الجامعة ،خصوصًا من قبل مجلس األمناء
فــي نـيــويــورك ال ــذي يــديــر الـجــامـعــة عــن بعد
وم ــن دون مـعــايـيــر أو شـفــافـيــة .يـتــم اختيار
رئيس الجامعة ووكيلها األكاديمي من دون
ّ
التعليمية في الـقــرارات .حتى
إشــراك الهيئة
اخـتـيــار الـحــائــزيــن على ش ـهــادات الــدكـتــوراه
الـ ـفـ ـخ ـ ّ
ـري ــة ،ال تـ ـتـ ـش ــارك ف ـي ــه ال ـج ــام ـع ــة فــي
ّ
ب ـيــروت .ال ـق ــرارات تــأتــي جــاهــزة ومعلبة من
نـيــويــورك (ومـجـلــس األم ـنــاء كــان يــريــد منح
زاملي خليلزاد ،سفير االحتالل األميركي في
ّ
الفخرية قبل
العراق وأفغانستان ،الدكتوراه
سنوات ،لوال اعتراض البعض في بيروت في
إدارة الجامعة ضد االختيار).
وال ي ـم ـكــن ل ـل ـجــام ـعــة أن ت ـغـ ّـيــر م ــن واق ـع ـهــا
وح ـق ـي ـق ـت ـهــا م ــن خـ ــال ب ــرن ــام ــج تـلـفــزيــونــي
ي ـف ـت ـقــر ل ـل ـم ـعــاي ـيــر املـ ـهـ ـن ـ ّـي ــة .ال ـج ــام ـع ــة فــي
تــرويـجـهــا ال ــذات ــي تـلـجــأ إل ــى خــدعــة «الـحـلــم
األمـ ـي ــرك ــي» (الـ ـ ــذي ي ـ ّـؤم ــن ب ــه ف ـض ـلــو حسب
اسـتـشـهــاده غـيــر املــؤثــر بــالـلــوحــة الـتــذكـ ّ
ـاريــة
ّ
الحرية األميركي .أي أن شهادة
تمثال
على
ّ
ّ
ّ
ّ
القلة املؤثرة سياسيًا من خريجيها تصبح
كــأنـهــا هــي الـقــاعــدة ال ـســائــدة ،ويـصـبــح عــدم
ّ
وزارية هو
جمع ثروة أو الوصول إلى مواقع
االستثناء) .وتعتمد الجامعة في شهاداتها
ع ــن نـفـسـهــا ع ـلــى األث ــري ــاء وال ـس ــاس ــة الــذيــن
ّ
نصدق أن الجامعة كانت وراء
يريدون لنا أن
بالتعريف الرأسمالي.
—
«نجاحهم»
أسباب
ّ
لكن :عندما تسمع مروان املعشر (وكان ركنًا
بارزًا في النظام األردني القمعي ،وسفيرًا في
ّ
ّ
األميركية
العدو) تتساءل :هل الجامعة
دولة
ه ــي ال ـت ــي دع ــت امل ـل ــك األردنـ ـ ــي يـعـتـمــد على
خدماته أم الــوالء والطاعة للنظام؟ (ومــروان
ّ
املـعــشــر اعـتـبــر أن الـيـمـيـنــي الــرج ـعــي ،شــارل
م ــال ــك ،الـ ــذي ك ــان ع ـض ـوًا ب ـ ــارزًا ف ــي ال ـق ـيــادة
ّ
ّ
اليمينية في سنوات
السياسية للميليشيات
ّ
ّ
الحرب ،كان رائدًا من رواد النهضة العربية).
وه ــل ت ـخ ـ ّـرج فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة م ــن الـجــامـعــة
هــو الــذي دفــع بــه إلــى سـ ّـدة رئــاســة الحكومة
بــل والؤه آلل سـعــود وآلل الـحــريــري؟ طبعًا،
إن الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة هــي امل ـكــان املناسب
لـتـطــويــع وتـعـلـيــب خـ ّـري ـجــن يـتـطــابـقــون مع
مواصفات الطاعة والــوالء الرأسمالي .لهذا،
ف ــإن ال ـشــركــات تــرغــب ف ــي تــوظـيــف خـ ّـريـجــي
ّ
ّ
وسطية فيها.
وخريجات الجامعة في مواقع
ّ
أما املواقع القيادية في الشركات الكبرى في
دول الـخـلـيــج فـهــي حـكــر عـلــى أوالد األم ــراء
ّ
والشيوخ ،وعلى الرجل األبيض .ال أقلل من
ّ
األميركية في توفير عناصر
مهارة الجامعة
ّ
طــاعــة فــي املـ ّ
الشرقية
ـؤس ـســات الــرأسـمــالـ ّـيــة
ّ
والغربية.
ّ
ي ـم ـكــن ل ـل ـجــام ـعــة أن ت ـت ـط ــور وأن ت ـن ـمــو لــو
ّ
الحقيقية،
تربط برامجها بحاجات املحيط
لكن ليس على أســاس الربح وجــذب األمــوال
ّ
ّ
املالية للجامعة
الخارجية .كما أن السياسة
ّ
يمكن أن تتغير باتجاه تعزيز تمويل الفقراء
وتقليص االعتماد على «وكالة التنمية» التي
تستعمل تمويلها لإلمساك بقرارات الجامعة
ّ
وخ ــرق قوانينها وخـصــوصـ ّـيــة طــابـهــا .أما
الــرئـيــس الـحــالــي ،فـهــو يــرصــد امل ــال مــن أجــل
امل ــزي ــد م ــن األب ـن ـيــة (ق ــد ت ـفــوق أك ــاف الـبـنــاء
ّ
الطبي الجديد النصف ميليار دوالر املعلنة)،
ّ
وهو يزيد عدد الطلب بشكل ذريع (إلى نحو
ّ
 ،٨٨٠٠وه ــو رق ــم قـيــاســي مـمــا يـقــلــص نسبة
األساتذة إلى التالميذ وهو معيار من معايير
ال ـج ــودة فــي الـتـعـلـيــم) مــن أج ــل كـســب املــزيــد
مــن امل ــال (بــاإلضــافــة إل ــى ال ــزي ــادة املـسـتـمـ ّـرة
في األقساط) .وتعزيز التعليم الجامعي في
بــادنــا يحتاج بـصــورة مـ ّ
ـاســة إلــى التنسيق
ّ
ّ
الخاصة والرسمية من أجل
بني الجامعات
تنويع االختصاصات وعدم تكرارها بصورة
ّ
ضرورية ،باإلضافة إلى الربط بسياسة
غير
ّ
ّ
حكومية وطنية — أي ّ ال تنتمي إلى سياسة
ّ
ّ
سيادية.
خارجية لدولة ما تتدخل في قرارات
ّ
ّ
لكن الطبقة الرأسمالية في بالدنا والعقلية
ّ
ّ
النخبوية
النخبوية تعمد إلــى نشر ثقافة
لترسيخ التفاوت الطبقي ،الذي لم يكن يومًا
عفويًا — ال هنا وال هناك.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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العقد االجتماعي حق كل فرد عربي
عبد العزيز بدر القطان *
تغيب عن العقل العربي مسميات وعبارات
وتحديد
في غاية األهمية أال وهي ،التخطيط ً
األه ـ ـ ــداف واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ون ـت ـي ـجــة لــذلــك
يتخبط العالم العربي منذ ست سنوات في
فــوضــى عــارمــة .الـكــل ينشد الـعــدالــة وينشد
ح ـيــاة ســويــة كــري ـمــة ،كـلـنــا يتمنى أن يكون
بلدنا أفضل البلدان ،الكل يتمنى رفعة األمة
العربية واإلســام ـيــة .ولـكــن ال أحــد يتساءل
ك ـيــف ال ـس ـب ـيــل إلـ ــى ت ـعــديــل هـ ــذا االع ــوج ــاج
ف ــي األم ـ ــة ال ـعــرب ـيــة وفـ ــي ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي.
إن ال ـس ـب ـي ــل إلـ ـ ــى تـ ـع ــدي ــل هـ ـ ــذا االعـ ــوجـ ــاج
يـتـحـقــق عـنــدمــا ت ـكــون ه ـنــاك رؤيـ ــة واضـحــة
واستراتيجية وتحديد لألهداف.
س ــت سـ ـن ــوات واألمـ ـ ــة ال ـعــرب ـيــة تـتـخـبــط في
ال ـص ــراع ــات .نـسـتـمــع إل ــى ص ــوت امل ـعــارضــة،
ولكن مــاذا تريد هــذه املعارضة من السلطة؟
مــاذا تريد السلطة؟ مــاذا يريد املواطن؟ ماذا
يريد اإلنسان العربي؟
لنأخذ مشهد سوريا ،وتصريحات املعارضة
التي تدعو إلــى اإلص ــاح ،ربما تكون محقة
فــي بعض الـجــوانــب لكن مــا هــي خطتها ما
هي استراتيجيتها ،أين األهداف؟ كيف أكون
معارضة وأنا أساهم في إفساد البالد ،أدخل
ّ
وأشرد
اإلرهابيني وأدمر بلدي وأقتل شعبي
هــذا الشعب .إذا ال استراتيجية وال أهــداف،
سوى االستراتيجية الصهيو  -أميركية التي
حضرت في املشهد السوري ،وأيضًا في ليبيا
وفي العراق وفي كل مكان.
إن الـشـعــارات يجب أن ال تكون على حساب
تدمير األمة العربية وتدمير العالم اإلسالمي.
كل مشاكلنا في العالم العربي بسبب غياب
العقد االجتماعي .هذا العقد االجتماعي الذي
ّ
نظر له الكثير من الفالسفة الفرنسيني قبل
ّ
أن يثوروا بعد أن تجبرت الكنيسة وتحالفت
م ــع ال ـس ـل ـطــة فــأن ـت ـجــت اسـ ـتـ ـب ــدادًا سـيــاسـيــا
واستغلت الدين .ومن ثم بدأ البطش بالشعب
وضــاعــت حـقــوق الـشـعــوب .ف ـكــروا الفالسفة
وجاءوا بهذه النظرية ،وإلى اليوم في عاملنا
العربي نقرأ هــذه النظرية ونكررها دون أن
ً
نقدم حلوال ورؤية واستراتيجية.
العقد االجتماعي باختصار هــو اتـفــاق بني
الـسـلـطــة وال ـش ـعــب ،وهـ ــذا م ــا يـنـقــص الـعــالــم
ال ـعــربــي وم ــا يـنـقــص األمـ ــة ال ـعــرب ـيــة .الـعـقــد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي هـ ــو ت ـ ـ ـ ــداول ال ـس ـل ـط ــة ،أض ـمــن
حقوقي كـفــرد فــي املجتمع ،أحــاســب الحاكم
الذي أوصلته أنا إلى السلطة ،أحاسبه على
كل شــيء :على تبديد األم ــوال ،على حقوقي،
أحاسبه عندما تكمم األفواه ،أحاسبه على كل
شاردة وواردة .ولكن أين العقد االجتماعي في
عاملنا العربي ،غاب العقد االجتماعي وحلت
الـفــوضــى لسبب واح ــد وه ــو غـيــاب الـعــدالــة.
وهذه مشكلة األمة العربية ،ننظر ونشخص
ً
الحاالت دون أن نقدم حلوال .الحلول عندما
تكون هناك استراتيجية واضـحــة .نحن مع
أي إنـســان يـنــادي بــاإلصــاح ،مــع أي انسان
ينادي برفعة الوطن.
نقول ال لسجناء الرأي ،نعم للعقد االجتماعي
بيننا وب ــن األنـظـمــة ،بيننا وب ــن كــل حاكم
وك ـ ــل م ـل ــك وك ـ ــل أمـ ـي ــر وك ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ،ال ـع ـقــد
االجتماعي أمــر ملح بعد هــذه الفوضى في
الــربـيــع ال ـعــربــي .الــربـيــع الـعــربــي ك ــان ربيعًا
مجنونًا دمر كل شيء.
أي ــن االسـتــراتـيـجـيــة وأي ــن األهـ ــداف وأي ــن من
ّ
يـنــظــر لـصــاح الـعـبــاد وال ـب ــاد ،أي ــن مــن كــان
ّ
ي ـقــود األمـ ــة إل ــى الـخـيــر إل ــى ب ــر األم ـ ــان ،أيــن
قـ ـن ــوات الـ ـح ــوار م ــع ال ـس ـل ـطــة؟ ك ــن م ـعــارضــا
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـ ــال ـ ـح ـ ــوار مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،ط ــال ــب
بــالــديـمــوقــراطـيــة طــالــب ب ــاإلص ــاح ،لـكــن ما
حدث اليوم جنون ،وتم تدمير األمة العربية
على أس ــاس هــذه الـغــريــزة ،غــريــزة العصبية
غــريــزة العشائرية القبلية التي حضرت في
الربيع العربي ودمرنا بلداننا واستحضرنا
موروثنا القديم واستحضرنا هذه اللعنات
وهـ ــذه األح ـق ــاد الـطــائـفـيــة .م ــن يـشــاهــد فقط
الفيديوهات ،سواء في عمليات اإلعدام أو في
القتل أو في الكلمات ويستمع إلى الشعارات
املـ ـق ــززة الـطــائ ـف ـيــة وهـ ــذه ال ـك ـل ـمــات الـقــديـمــة
مــن الـقــرن األول إلــى ال ـيــوم ،ي ــدرك حجم هذا

الجنون في عاملنا العربي ،انحطاط أعادنا
إلـ ــى الـ ـق ــرون ال ــوس ـط ــى وسـ ــط هـ ــذا ال ـج ـنــون
العربي.
ه ــل يـسـمــح ال ـي ــوم ال ـح ــاك ــم ال ـع ــرب ــي بــالـعـقــد
االجـتـمــاعــي .هــل يسمح الـيــوم بالتعاقد مع
ال ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة ،ه ــل يـسـمــح ه ــذا الـحــاكــم
املتعالي على شعبه بالعقد االجتماعي؟ أبدًا.
لذلك غاب العقد االجتماعي في عاملنا العربي.
وه ــذا يــذكــرنــا بــذلــك ال ـثــائــر ال ـكــوبــي ،عندما
جــاء كــاسـتــرو كــان يـقــول كنت أقــاتــل والعقد
االجـتـمــاعــي فــي جـيـبــي .هـكــذا مــن يصنعون
األوط ــان هكذا هم األبـطــال في العالم ،يقاتل
من أجل الشعب ،ال من أجل كرسي أو سلطة
أو من أجل املال.
ن ـن ـظــر الـ ـي ــوم إلـ ــى م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـب ـحــريــن،
سجون وتـعــذيــب .عندما تكون السلطة هي
الحاكم هي القوة والقضاء بيد السلطة وكل
شيء بيد السلطة ،وهذه الحالة تعمم في كل
العالم العربي ،فــي هــذه الحالة مــن الضامن
لحقوق اإلنسان من الضامن لهؤالء املساكني.
بعد هذه الطفرة التكنولوجية بكل أنواعها
وهذا االنفتاح الكوني ،ولكننا نجد أن بعض
البلدان العربية التي تتبجح بالحرية ،تمنع
فــاي ـس ـبــوك وت ــوي ـت ــر وت ـم ـنــع أي وس ـي ـلــة من
وســائــل ال ـتــواصــل .نـ ّـصـبــوا أنفسهم شرطيًا
على كل عقل عربي .يحاسب اإلنسان العربي
ّ
ليعبر عن وجهة نظره،
على تغريدة كتبها
يـ ـ ّ
ـزج ب ــه ف ــي ال ـس ـج ــون خ ـمــس سـ ـن ــوات ،أيــن
العدالة؟ لو كان هناك عقد اجتماعي حقيقي
ملا ثــارت الشعوب العربية ،ست سنوات من
عمر األمة العربية واإلسالمية واألمة العربية
تنزف.
ملــاذا العقد االجتماعي لم ينتشر في العالم
ال ـع ــرب ــي ،ألن ال ـعــالــم ال ـعــربــي م ــع األسـ ــف لم
يـسـتـفــد م ــن ت ـجــربــة اإلس ـ ـ ــام .اإلسـ ـ ــام جــاء
كـ ـث ــورة إن ـس ــان ـي ــة ج ـم ـي ـل ــة ،ثـ ـ ــورة حـقـيـقـيــة،
ل ـي ـحــارب ال ـع ـن ـصــريــة وال ـ ـبـ ــداوة والـطــائـفـيــة
والـعـشــائــريــة .جــاء اإلس ــام ليحمي اإلنـســان
عـمــوم اإلن ـســان مــن االسـتـبــداد والتسلط من
الجبروت من الديكتاتورية ،يحميه من األنا
يحميه مــن نـفـســه .ولـكــن لــأســف فــي عاملنا
ال ـع ــرب ــي ل ــم نـسـتـفــد أب ـ ـدًا م ــن هـ ــذه امل ــدرس ــة
الـ ـق ــرآنـ ـي ــة امل ـح ـم ــدي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال ـصــاف ـيــة
الـجـمـيـلــة .وتـشـبـثـنــا بــالـجــاهـلـيــة وتمسكنا
بالعشائرية والقبيلة ،حتى املــذاهــب اليوم
في عاملنا اإلسالمي يتم استغاللها بطريقة
إعرابية بدوية بكل املذاهب اإلسالمية ،هذه
ال ـع ـن ـصــريــة املــذه ـب ـيــة م ــا ه ــي إال شـ ــيء من
العنصرية البدوية العشائرية ،حولنا املذهب
إلى عشيرة ،املذهب يفكر عني باملذهب أكون
دكـ ّتــاتــورًا ،باملذهب أستبد بــاآلخــر باملذهب
أك ــف ــر اآلخـ ــر بــاملــذهــب أق ـت ــل اآلخـ ــر بــاملــذهــب
ُأشتم اآلخــر باملذهب أنسف اآلخــر ،باملذهب
أل ـغ ــي اآلخـ ــر .ه ــذه ال ـع ـقــول ال ـتــي تــربــت على
العنصرية وعلى العشائرية وعلى كل أنواع
ال ـت ــوح ــش ت ـف ـتــك اإلن ـ ـسـ ــان ال ـع ــرب ــي وت ـم ــزق
اإلنـ ـس ــان ال ـع ــرب ــي .ه ــذا م ــا ف ـع ـلــوه بــالـشـعــب
ال ـس ــوري وبــالـشـعــب ال ـع ــراق ــي ،كـمــا صنعوا
بالشعب الليبي واليمني.
شنوا الحرب على اليمن بحجة أننا نحارب
إيـ ـ ـ ــران فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ول ـ ــم يـ ـنـ ـظ ــروا أبـ ـ ـ ـدًا إل ــى
املـسـيــرات املليونية مــن الـعــرب األق ـحــاح ،بل
يــأتـيــك متبجح لـيـقــول ه ــؤالء م ـجــوس .كيف
نطالب اليوم بالعقد االجتماعي ،ولدينا إرث
يجثم على صدور األمة العربية وعلى العقل
العربي يفتك في العقل العربي ويـخـ ّـدر هذا
العقل.
نطالب بالعقد االجتماعي إذا تخلصنا من
كــل ه ــذا الـعـبــث ،مــن ه ــذا اإلرث ،مــن الطريقة
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي ك ـن ــا ن ـف ـك ــر ف ـي ـه ــا .ن ــري ــد أن
نحيا بـســام أن نحقق عــدالــة ال ـقــرآن ،العقد
االج ـت ـم ــاع ــي األول ف ــي كـ ـت ــاب الـ ـل ــه ،ال ـع ــدل
واملساواة وحقوق اإلنسان في كتاب الله.
العقد االجتماعي هو حق كل فرد عربي الذي
تقع عليه مسؤولية التمسك بالديموقراطية
وبــالـحــريــة وبــالـعـقــد االجـتـمــاعــي بينه وبــن
السلطان والحاكم .كي ال نعيد هذه الفوضى
ال ـت ــي ج ــاء ب ـهــا الــرب ـيــع ال ـص ـه ـيــونــي ألمـتـنــا
العربية واإلسالمية.
* كاتب كويتي
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ّ
الجيش السوري يصعد ّمعركة البادية
 ...و«الحشد الشعبي» يتجه نحو الحدود من الشمال
فيما تستمر معركة قضم المناطق
في بادية الشام ،لفرض نفوذ على
منطقة الحدود السورية المشتركة مع
العراق واألردن ،تتحرك قوات «الحشد
الشعبي» بدورها نحو جزء آخر من الحدود
تتابع قوات الجيش السوري وحلفائه
ت ـع ــزي ــز م ــواق ـع ـه ــا والـ ـتـ ـق ــدم ف ــي عـمــق
ّ
ال ـب ــادي ــة الـ ـس ــوري ــة ،م ــرك ــزة ضـغـطـهــا
العسكري على محورين رئيسني :هما
امـتــداد طريق دمشق ـ بغداد ومحيط
مدينة تدمر ،وخاصة الجانب الشرقي.
املـ ـع ــارك ال ـت ــي ان ـط ـل ـقــت ع ـقــب «ات ـف ــاق
أس ـت ــان ــا» األخـ ـي ــر ،ت ـه ــدف إلـ ــى إعـ ــادة
حـضــور دمـشــق وحلفائها فــي الشرق
الـ ـس ــوري ،ب ـعــد غـيــابـهــم ل ـس ـنــوات عن
وادي الـفــرات واملـنــاطــق الـحــدوديــة مع

ّ
تقدم الجيش قد يوصله
إلى محطة ضخ الغاز والنفط
« ،»T3ومطارها
العراق ،عدا أجزاء من مدينة دير الزور
ومحيطها.
وبعد تقدم الجيش ملسافة تصل إلى
قرابة  65كيلومترًا على طــول الطريق
باتجاه بغداد في خالل األيــام القليلة
ّ
امل ــاض ـي ــة ،ت ـمــكــن أمـ ــس م ــن الـسـيـطــرة
على مفترق الطرق بني دمشق وبغداد
وتدمر ،وتجاوزه نحو تالل صبيحية
إلى الشرق منه .ويطرح التقدم األخير،
الذي يضع الجيش على مسافة تقارب
 100ك ــم ع ــن مـعـبــر الـتـنــف ال ـح ــدودي،
تساؤالت عن رد فعل قوات «التحالف
الدولي» املحتمل إزاءه ،لكون وحدات
من الفصائل التي تدعمها تنتشر في
ت ـلــك امل ـن ـط ـقــة ،م ــن ج ـهــة ،ولـحـســاسـيــة
واشـ ـنـ ـط ــن وح ـل ـف ــائ ـه ــا م ــن إتـ ـم ــام أي

اتصال بري بني دمشق وبغداد.
وعلى املقلب العراقي ،انطلقت عمليات
ي ـقــودهــا «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» بــاتـجــاه
ّ
منطقة الـقـيــروان ،جنوب غــرب تلعفر،
فــي مــرحـلــة ثــانـيــة لعملية تـحــت اســم
«مـ ـحـ ـم ــد رسـ ـ ـ ــول ال ـ ـل ـ ــه» ،ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
تطهير املناطق باتجاه البعاج ،ومنها
نـحــو املـنــاطــق ال ـحــدوديــة مــع ســوريــا.
ّ
وت ـمــك ـنــت الـ ـق ــوات ب ـعــد س ــاع ــات على
إطالق العمليات ،من استعادة  8قرى،
أب ــرزه ــا أب ــو ل ـحــاف ش ـمــال ال ـق ـي ــروان،
وس ــدخ ــان وس ـب ــاي ــا ح ـ ــروش شــرق ـهــا.
وت ـقـ ّـدمــت ال ـق ــوات مــن خ ــال  3مـحــاور
أس ــاسـ ـي ــة تـ ـف ـ ّـرع ــت الحـ ـق ــا إل ـ ــى س ـتــة،
وسـ ــط غ ـط ــاء ج ـ ـ ّـوي م ــن سـ ــاح ال ـجــو
العراقي .وأوقعت االشتباكات عددًا من
اإلصابات في صفوف قوات «الحشد»،
إث ـ ــر اسـ ـتـ ـخ ــدام «داع ـ ـ ـ ــش» ل ـص ــواري ــخ
ّ
موجهة مـضــادة ل ـلــدروع ،لــوقــف تقدم
مـجـمــوعــات امل ـش ــاة .وب ــال ـت ــوازي ،أدت
ّ
الجوية إلى مقتل  27مسلحًا،
الغارات
وتــدم ـيــر  3آل ـي ــات مـفـخـخــة للتنظيم.
وتمكنت الـقــوات فــي الـســاعــات األولــى
للعملية من محاصرة البلدة من ثالثة
م ـ ـحـ ــاور ،وهـ ــي ف ــي طـ ــور االس ـت ـع ــداد
القتحامها في الساعات املقبلة.
وبعد يوم على إعــان «قيادة عمليات
األن ـب ــار» عـلــى إط ــاق عملية عسكرية
لـ«تطهير» الصحراء الجنوبية ملنطقة
الرطبة ،لم تشهد الجبهات التي تعمل
ضمنها «عـمـلـيــات األن ـب ــار» تـحــركــات
عسكرية واسعة ،باستثناء اشتباكات
م ـت ـف ــرق ــة ج ـ ـنـ ــوب املـ ــدي ـ ـنـ ــة .وي ـن ـت ـظــر
تـحـ ّـرك ال ـقــوات الـعــراقـيــة فــي املحافظة
ن ـح ــو م ـنــاط ـق ـهــا ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـح ــدودي ــة
مع ســوريــا ،بعد إعــان رئيس الــوزراء
حـ ـي ــدر الـ ـعـ ـب ــادي ،بـ ــدء هـ ــذه املـ ـع ــارك،
خــاصــة ب ـعــد ل ـقــائــه أول م ــن أم ــس مع
قــائــد ال ـق ـيــادة املــركــزيــة األمـيــركـيــة في
الشرق األوسط ،جوزيف فوتيل.
وف ــي م ـ ــوازاة م ــا س ـبــق ،تــابــع الجيش
السوري عملياته شرق تدمر ،مسيطرًا
ع ـل ــى م ـق ـلــع امل ـش ـي ــرف ــة ال ـج ـن ــوب ــي فــي

ّ
تمكن الجيش من السيطرة على مفترق طريق البادية بين دمشق وبغداد وتدمر (أرشيف ــ أ ف ب)

جـ ـ ـن ـ ــوب شـ ـ ـ ــرق امل ـ ــدي ـ ـن ـ ــة .وفـ ـ ـ ــي حـ ــال
اسـتـكـمــال الـجـيــش تـحــركــه شــرقــا على
هــذا املحور ،فإنه قد يصل إلــى محطة
ض ــخ ال ـغــاز وال ـن ـفــط « ،»T3ومـطــارهــا
املـ ـج ــاور الـ ــذي ب ــرغ ّــم انـ ـع ــدام أهـمـيـتــه
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،س ـي ـمــثــل ن ـق ـطــة مـتـقــدمــة
ف ــي ش ــرق ت ــدم ــر ل ــم يــدخ ـل ـهــا الـجـيــش
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات .كـ ــذلـ ــك ،وصـ ـل ــت قـ ــوات
الـجـيــش إل ــى أط ــراف الـطــريــق الــواصــل
ب ــن ق ــرى ج ـبــاب حـمــد ورس ــم حميدة
وخربة السبعة وهبرة الغربية وهبرة
الشرقية في ريف حمص الشرقي.
وفـ ــي م ــا ي ـب ــدو أنـ ــه م ـح ــاول ــة إلش ـغــال

الـجـيــش وحـلـفــائــه بـجـبـهــات إضــافـيــة
حـ ّـســاســة ،شــن تنظيم «داع ــش» أمــس،
هـ ـج ــوم ــا عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع الـ ـجـ ـي ــش فــي
محيط طريق إثريا ـ خناصر .وسببت
االشتباكات قطع الطريق بني البلدتني
ل ـ ـسـ ــاعـ ــات ،قـ ـب ــل أن ي ـت ـم ـك ــن ال ـج ـيــش
م ــن اح ـت ــواء ال ـه ـجــوم وص ـ ـ ّـده ،وإع ــادة
ف ـت ــح الـ ـط ــري ــق أم ـ ـ ــام ح ــرك ــة امل ــدن ـي ــن
والشاحنات من مدينة حلب وإليها.
وب ـي ـن ـم ــا تـ ـشـ ـت ـ ّـد حـ ـ ــدة املـ ـ ـع ـ ــارك عـلــى
جـبـهــات ال ـق ـتــال مــع تنظيم «داعـ ــش»،
ي ـس ـي ـطــر هـ ـ ــدوء ن ـس ـب ـ ّـي ع ـل ــى غــالـبـيــة
جبهات امليدان السوري ،في ما يظهر

ال ـ ـتـ ــزامـ ــا ب ــاتـ ـف ّــاق «مـ ـن ــاط ــق تـخـفـيــف
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر» امل ـ ــوق ـ ــع فـ ــي أس ـ ـتـ ــانـ ــا .وف ــي
ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ش ـهــد ري ــف مـحــافـظــة
إدل ــب وع ــدد مــن ق ــرى الــريــف الحلبي،
تـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات ووق ـ ـ ـفـ ـ ــات م ـ ـت ـ ـضـ ــادة فــي
م ــا ب ـي ـن ـهــا ،ح ــول تــأي ـيــد أو مـعــارضــة
االت ـفــاق .حيث حـشــدت «هيئة تحرير
الـشــام» عــددًا من التظاهرات في إدلب
ّ
ووزعــت
وريفها ،عقب صــاة الجمعة،
فـ ــي خ ــالـ ـه ــا الف ـ ـتـ ــات ت ــدي ــن االتـ ـف ــاق
ّ
وتحرض على الفصائل التي حضرت
محادثات أستانا ،وتدعم زعيم «جبهة
ف ـتــح الـ ـش ــام» أبـ ــو م ـح ـمــد ال ـج ــوالن ــي.

«عاشقو الكاميرات» يركبون موجة «التطوع»
عشرات الجمعيات والمجموعات
«التطوعية» نشطت في سوريا بخالل
الحرب .ورغم أن العمل التطوعي يعدّ
وجهًا مشرقًا لتكاتف المجتمع المدني
في وجه الحرب ،إال أن وجهًا آخر أقل
إشراقًا ظهر بتحول كثير من النشاطات
اإلنسانية إلى جلسات تصوير واستعراض،
من دون مراعاة كرامات المستفيدين
وأخالقيات العمل التطوعي واإلنساني
ريمه راعي
رجـ ـ ـ ــل م ـ ـق ـ ـطـ ــوع ال ـ ـسـ ــاقـ ــن مـ ـ ــن فـ ــوق
الركبتني ،بـضـمــادات تحيط بصدره،
يـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــر ب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــن ك ـ ـئ ـ ـي ـ ـب ـ ـتـ ــن ن ـح ــو
الـكــامـيــرا .ضــوء «ف ــاش» قــوي يجعل
عينيه تــرمـشــان بـقــوة ،بينما ترتسم
ابتسامات عريضة على وجــوه شبان
وفـتـيــات فــي مقتبل الـعـمــر يحيطون
بسريره .أحد هؤالء نشر الصورة عبر
صفحته الشخصية على «فايسبوك»،
وك ـت ــب ف ــوق ـه ــا« :مـ ــع ال ـب ـطــل الـشـجــاع
ال ـن ـق ـيــب ( )...الـ ـ ــذي ف ـق ــد س ــاق ـي ــه فــي
معارك الشرف».
يـ ـب ــدو ال ـب ـط ــل واجـ ـم ــا وغـ ـي ــر م ـك ـتــرث
بــالـكـلـمــات الـكـبـيــرة الـتــي ت ـنــاوب على
قولها هؤالء الشبان في خالل زيارتهم

ال ـق ـص ـيــرة .تـلــك «الـكـلـيـشـيـهــات» الـتــي
ً
تخبره أنــه بــات بطال وطنيًا ،وال يهم
أن ــه سيمضي مــا بـقــي مــن عـمــره على
كــرســي م ـت ـحــرك ،ول ــن يـقــف ثــانـيــة في
ط ــاب ــور أمـ ـ ــام ال ـ ـفـ ــرن ،أو ي ــراف ــق اب ـنــه
الصغير في يومه األول باملدرسة.
ال ـج ـن ــدي ال ـج ــري ــح بـ ــات أيـ ـق ــون ــة ،وال
ي ـس ــأل ــه أح ـ ــد إن ك ـ ــان ي ــرغ ــب ف ــي تـلــك
الصورة التذكارية أو ال ،فهذه الزمة ال
مجال لتجاوزها في مجال عمل غالبية
الجمعيات واملنظمات «التطوعية».
التقاط الصور مع الجرحى ـ على إغرائه
ـ ـ ليس «أكـثــر إغ ـ ً
ـراء» مــن التقاطها في
ّ
أثناء منح هدية لطفل مهجر ،أو تقديم
معونة لعائلة شهيد .وغالبًا ما تلتقط
الصورة في اللحظة «الحاسمة» التي
تمتد فيها يد املتطوع باملعونة نحو
املستفيد ،ال ــذي ال يعلم أنـهــا ستكون
لحظة اصطياد ابتسامة واهنة الحت
على شفتيه ،أو نظرة يتم في عينيه،
أو دمعة غادرة سقطت من عني ثكلى.
عـ ـ ـش ـ ــرات املـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات الـ ـتـ ـط ــوعـ ـي ــة
وال ـج ـم ـع ـي ــات ن ـش ـط ــت ب ـع ــد الـ ـح ــرب،
ّ
تـ ـ ـ ــوزع املـ ـع ــون ــات وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدات عـلــى
أسـ ــر ال ـش ـه ــداء وال ـن ــازح ــن وال ـج ـنــود
عـلــى الـجـبـهــات .ال أح ــد يـعــرف جهات
تمويلها ،وعالوة على غياب الضوابط
وال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ك ـي ـف ـيــة ت ـصــرف ـهــا فــي
املعونات والتبرعات ،فــإن العمل على
األرض كشف فقرًا كبيرًا لدى الغالبية
في ثقافة العمل اإلنساني وأخالقياته.
أم ـجــد ب ــرب ــور ،م ـخــرج أفـ ــام وثــائـقـيــة

ي ـ ـع ـ ـمـ ــل عـ ـ ـل ـ ــى إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاز ف ـ ـي ـ ـلـ ــم ي ــوث ــق
امل ـش ــاه ــدات وامل ـم ــارس ــات امل ــؤمل ــة ،كما
يصفها ،من قبل الجمعيات واملنظمات
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي الـ ـش ــأن اإلنـ ـس ــان ــي ،وم ــا
تـسـبـبــه م ــن أذى نـفـســي ل ــدى الـفـئــات
املـسـتـفـيــدة مــن خــدمــاتـهــا .وي ـقــول في
ح ــدي ـث ــه إل ـ ــى «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إن «ه ـ ــؤالء
امل ـت ـط ــوع ــن ي ــدخـ ـل ــون غـ ـ ــرف الـ ـن ــزالء
فــي مــراكــز اإلي ــواء ودور الــرعــايــة دون
استئذان ،من دون مــراعــاة أنها أماكن
خاصة لها حرمتها ...فيما ال يستطيع

الجندي الجريح بات
أيقونة ،وال يسأله
أحد إن كان يرغب
في تلك الصورة

يبرر العاملون في تلك الجمعيات «اضطرارهم» للتصوير بهدف التوثيق (أ ف ب)

ص ــاح ــب امل ـ ـنـ ــزل أن يـ ـب ــدي اس ـت ـي ــاءه
مــن هــذا الـتـصــرف خــوفــا مــن أن ُيـحـ َـرم
املـ ـع ــون ــة» .ويـ ـش ــرح أن ع ـ ــددًا م ــن تلك
الجمعيات «تستخدم املفردات الدينية
ّ
يضيق
فــي خــال إع ــان الـحـمــات ،مــا
مــن نطاق الفئة املستهدفة ،وحتى إن
كان هدفها توزيع املعونة دون تمييز
ديـنــي» ،موضحًا أن «السلوك املخجل
األك ـث ــر تـ ـك ــرارًا ي ــأت ــي ب ــإع ـط ــاء علبتي
بـقــولـيــات ل ـج ـنــدي ،أو ش ـه ــادة تكريم
ألم الـشـهـيــد ،وتــوثـيــق ه ــذه اللحظات
بالتصوير».
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـ ـبـ ــرر الـ ـع ــامـ ـل ــون ف ـ ــي ت ـلــك
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات «اضـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــراره ـ ـ ـ ــم» إل ـ ــى
ال ـت ـصــويــر ب ـه ــدف ال ـتــوث ـيــق ،وتـقــديــم
الصور أو لقطات الفيديو للمتبرعني،
فهم يتجاهلون وجــود بديل منطقي،
ه ــو ت ـقــديــم وث ــائ ــق وف ــوات ـي ــر م ــن قبل
الجمعية للمتبرع .وإن كــان ال بــد من
ال ـت ـص ــوي ــر ،ي ـم ـكــن ت ـص ــوي ــر عـمـلـيــات
اإلعداد والتوصيل دون توثيق عملية
ال ـت ـس ـل ـيــم .ع ـل ـمــا بـ ــأن س ـم ــاح صــاحــب
ال ـح ــاج ــة ملـ ـص ــور ال ـج ـم ـع ـيــة بـتــوثـيــق
لحظة حصوله على املعونة ،ال يعني
رضاه إطالقًا.
وبـ ـع ــد أن ت ـف ــاق ــم مـ ــوضـ ــوع ت ـصــويــر
ّ
وتحول إلى ظاهرة مسيئة
املساعدات،
إل ـ ــى ال ـع ـم ــل اإلنـ ـس ــان ــي وال ـت ـط ــوع ــي،
ع ـلــت أصـ ـ ــوات نــاش ـطــن وصـحــافـيــن
تطالب بـصــدور قــانــون يمنع تصوير
املـ ـس ــاع ــدات ف ــي س ــوري ــا .وأم ـ ــام ه ــذه
الـ ــدعـ ــوات ،ك ــان ــت ه ـن ــاك آراء تـ ــرى أن
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انتهاء ماراتون المناظرات:
النتيجة يوم الجمعة المقبل
وفــي املقابل ،خرجت تظاهرات نـ ّـددت
ب ــالـ ـج ــوالن ــي فـ ــي ك ـف ــرن ـب ــل وع ـ ــدد مــن
امل ـنــاطــق ،مـطــالـبــة الـفـصــائــل املسلحة
ّ
بالتوحد ضد «نظام األسد وحلفائه».
وبـ ــدا الف ـتــا م ــا تـنــاقـلـتــه ع ــدة م ـصــادر
مـعــارضــة عــن تحضير «هيئة تحرير
ال ـش ــام» لـتـعــزيــز ح ـضــورهــا ف ــي ريـفــي
ً
حلب شماال ،ودرعــا جنوبًا ،لتقويض
جهود التهدئة التي تعزلها عن باقي
الفصائل.
وفي الوقت الــذي ينتظر فيه الوصول
إلـ ــى ص ـي ـغــة ل ـقــون ـنــة اتـ ـف ــاق «م ـنــاطــق
التهدئة» وإنهاء تفاصيله ،أشار وزير
الـخــارجـيــة الــروســي سـيــرغــي الف ــروف
إل ــى أن مـشــاركــة واشـنـطــن فــي مراقبة
ً
تـلــك املـنــاطــق يـجــب أن «ي ـكــون مقبوال
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى م ــن ق ـب ــل دمـ ـش ــق»،
معربًا عن ترحيب بالده «بأي مساهمة
أميركية في تطبيق املذكرة ...وخاصة
أن (الــرئ ـيــس دون ــال ــد) ت ــرام ــب تـحــدث
منذ الـبــدايــة عــن أهمية إقــامــة مناطق
آمنة» .وأكد أن خبراء من روس وأتراك
وإيرانيني ،سيجتمعون في وقت الحق
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري «لـبـحــث تفاصيل
مـنــاطــق تخفيف الـتــوتــر بـمــا فــي ذلــك
نقاط املراقبة والتفتيش»
وبــالـتــوازي ،بحث الف ــروف مــع نظيره
األردنـ ـ ــي أي ـمــن ال ـص ـف ــدي ،ف ــي ات ـصــال
هاتفي أمــس ،تطورات امللف السوري.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح ب ـ ـيـ ــان ل ـ ـ ـ ـ ــوزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الــروس ـيــة أن «الــدب ـلــومــاسـ َّـيــن ناقشا
الجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطالق
الـنــار وتوسيعه ،بعد املــذكــرة املوقعة
بشأن مناطق تخفيف التوتر بدعم من
الحكومة السورية ،بما في ذلك منطقة
بالقرب من الحدود مع األردن».
وم ــن جـهـتـهــا ،قــالــت وزارة الـخــارجـيــة
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة إن ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي لـ ـف ــت خ ــال
االتصال إلى «أهمية وقف إطالق النار
ف ــي ال ـج ـنــوب الـ ـس ــوري» ،م ـش ــددًا على
أن «األردن ال يــريــد منظمات إرهابية
وال ميليشيات مذهبية على حــدوده
الشمالية».

أنهى المرشحون الستة
لالنتخابات الرئاسية اإليرانية
أمس ثالث وآخر مناظرة
تلفزيونية جمعتهم ،في
« 3جوالت» اتسمت ّ
بحدة
غير مسبوقة في تبادل
االتهامات
طهران ــ حسن حيدر
ثــاث مناظرات تلفزيونية على مدى
ث ــاث ــة أس ــابـ ـي ــع ام ـ ـتـ ــدت كـ ــل واحـ ـ ــدة
ّ
مـنـهــا إل ــى ن ـحــو أربـ ــع س ــاع ــاتُ ،وزع
فـ ــي خ ــال ـه ــا الـ ــوقـ ــت بـ ــال ـ ـتـ ــوازي بــن
امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن ،واحـ ـتـ ـسـ ـبـ ــت ك ـل ـم ــات ـه ــم
بــالــدقــائــق وال ـثــوانــي .تــرتـيــب املـقــاعــد
ج ـ ـ ــرى بـ ـحـ ـس ــب الـ ـ ـق ـ ــرع ـ ــة ،واألسـ ـئـ ـل ــة
السرية التي وضعتها اللجان الناظرة
سحبت أيـضــا بــالـقــرعــة ،فيما تـحـ ّـدث
املرشحون كل على حدة ،ليجري منح
الوقت للمنافسني للرد ،على أن يدير
امل ـقــدم الـتـلـفــزيــونــي الــوقــت واملـنــاظــرة
ّ
الـ ـت ــي ت ـخــل ـل ـت ـهــا اسـ ـت ــراح ــة واح ـ ـ ــدة،
راج ــع فيها املــرشـحــون مستشاريهم
املوجودين في غرف قرب االستوديو
في هيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليراني.
م ـ ـنـ ــاظـ ــرة ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة ،ثـ ـ ــم اج ـت ـم ــاع ـي ــة
سياسية ،تبعتهما أخــرى اقتصادية
بــام ـت ـيــاز .ت ـسـ ّـمــر ف ــي خــال ـهــا مــايــن
اإليرانيني ملتابعة برامج مرشحيهم،
ّ
ال ــذي ــن أدل ـ ــى كـ ــل واح ـ ــد م ـن ـهــم بــدلــوه
ووعـ ـ ـ ـ ـ ــوده .حـ ـك ــوم ــة ال ــرئـ ـي ــس ح ـســن
ّ
روح ــان ــي كــانــت م ـحــط ان ـت ـقــاد واس ــع
من قبل مرشحي التيار املحافظ ،أي
السيد إبراهيم رئيسي ومحمد باقر
قاليباف ومصطفى ميرسليم ،فيما
تولى إسحاق جهانغيري الدفاع عن
أداء هــذه الحكومة الـتــي يشغل فيها
منصب الـنــائــب األول لـلــرئـيــس ،وبــدا

املرشح اإلصالحي مصطفى هاشمي
طبا خارج إطار املنافسة.
مـ ــوضـ ــوع ال ـب ـط ــال ــة وت ــرشـ ـي ــد ال ــدع ــم
الـ ـحـ ـك ــوم ــي وال ـ ـحـ ــركـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
م ــن ص ـ ــادرات وواردات ،إض ــاف ــة إلــى
موضوع التهريب وإيجاد فرص عمل،
ّ
كــانــت كلها مـحــط ج ــدال واس ــع حــاول
الفريق الحكومي الدفاع عنه ،وتوجيه
أصـ ـ ــابـ ـ ــع االتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ب ــالـ ـتـ ـقـ ـصـ ـي ــر إلـ ــى
الحكومة السابقة ،التي قادها الرئيس
محمود أحمدي نجاد ،وتبرير العديد
م ــن امل ـش ــاك ــل االق ـت ـص ــادي ــة بـ ـ «ال ـتــركــة
الثقيلة» ،ما استثار حفيظة املرشحني
ع ـ ــن ال ـ ـت ـ ـيـ ــار امل ـ ـحـ ــافـ ــظ مـ ـحـ ـم ــد ب ــاق ــر
قاليباف وإبراهيم رئيسي الــذي دعا
ب ــدوره إلــى وقــف الـجــدل فــي املوضوع
االق ـت ـصــادي وع ــدم تـبــريــر الـعــديــد من
امل ـش ــاك ــل وإلـ ـق ــاء الـ ـل ــوم ع ـلــى حـكــومــة
أح ـمــدي ن ـجــاد .رئـيـســي أع ــاد الــدعــوة
إل ــى إج ـ ــراء م ـنــاظــرة ب ــن الـحـكــومـتــن
ال ـح ــال ـي ــة والـ ـس ــابـ ـق ــة ،مل ـع ــرف ــة مـكــامــن
الضعف ،فما كان من الرئيس روحاني
إال دع ــوة األش ـخ ــاص املــوجــوديــن في
حملته االنـتـخــابـيــة لـلـمـنــاظــرة ،لكون

بعضهم شـغــل مـنــاصــب حـكــومـيــة في
ع ـهــد ن ـج ــاد األول ،ف ـج ــاء ّ
رد رئـيـســي
بــدعــوة روحــانــي إلــى مـنــاظــرة ثنائية
ت ـ ـهـ ــدف إلـ ـ ــى بـ ـح ــث ال ـ ـخـ ــافـ ــات ح ــول
اإلدارة االقتصادية للبالد.
املـ ـل ــف االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـش ــائ ــك ،وعـ ــدم
ق ـ ــدرة ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ت ـحــريــك عجلة
االقـ ـتـ ـص ــاد ،خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد االت ـف ــاق
ال ـنــووي ،كــانــا رأس الـحــربــة ملنافسي
روح ـ ـ ــان ـ ـ ــي الـ ـ ــذيـ ـ ــن أطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــوا وعـ ـ ـ ــودًا
بـ ـ ــإي ـ ـ ـجـ ـ ــاد خ ـ ـم ـ ـسـ ــة مـ ـ ــايـ ـ ــن فـ ــرصـ ــة

موضوع البطالة
وترشيد الدعم ّ
الحكومي كانا محط
جدال واسع

ّ
الملف االقتصادي شكل رأس الحربة لمنافسي روحاني (أ ف ب)

عـ ـم ــل ،والـ ـسـ ـع ــي إل ـ ــى ت ـح ــري ــك عـجـلــة
االق ـت ـص ــادات املـتــوسـطــة والـصـغـيــرة،
وتـ ـس ــري ــع ع ـج ـل ــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ــزراع ـ ــي،
واالس ـت ـفــادة مــن مــوضــوع ال ـصــادرات
غ ـيــر الـنـفـطـيــة ،وعـ ــدم االع ـت ـم ــاد على
بيع النفط الخام ،بل العمل على بيع
مشتقاته بعد تكريرها في إيــران ،ما
ي ــرف ــع م ــن م ـس ـت ــوى ال ـق ـي ـمــة امل ـضــافــة
والربحية على هذه املادة.
ال ـ ـع ـ ـنـ ــاويـ ــن املـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــة اقـ ـتـ ـص ــادي ــا
تتقاطع عند جميع املرشحني ،ولكن
إدارة هذه امللفات وترتيب األولويات
يختلفان بنحو جوهري ،وخصوصًا
ل ــدى ال ـحــديــث ع ــن ال ـن ـظــام امل ـصــرفــي،
وضـ ـ ـ ـ ــرورة إدخـ ـ ـ ــال تـ ـع ــدي ــات ع ـل ـيــه،
وت ـح ـص ـي ــل ق ـ ـ ــروض م ـس ـت ـح ـقــة عـلــى
مجموعات تجارية وصناعية وحتى
أفـ ـ ـ ــراد ،ب ـم ـبــالــغ ت ـص ــل إلـ ــى م ـل ـي ــارات
الـ ـ ـ ــدوالرات .بــال ـتــالــي ،يـتـفــق الـجـمـيــع
عـلــى ه ــذا املــوضــوع ويـخـتـلـفــون على
ن ــوع ـي ــة األش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ح ـص ـلــوا
ع ـل ــى قـ ـ ــروض ض ـخ ـم ــة ،ولـ ــم ي ـقــومــوا
بسدادها ،في ما يشبه الفساد املالي.
مـ ــن هـ ـن ــا ،ت ــرك ــز جـ ـ ــزء مـ ــن الـ ـت ــراش ــق
ال ـك ــام ــي ع ـل ــى أن غــال ـب ـيــة الـ ـق ــروض
أعـطـيــت فــي فـتــرة الـحـكــومــة السابقة،
ف ـي ـمــا ت ـح ــدث م ـنــاف ـســو روح ــان ــي عن
أن ال ـعــاقــات الـشـخـصـ ّيــة ملـقـ ّـربــن من
حكومته ،هي التي تؤخر ســداد هذه
القروض.
ل ــذا ،تبقى عــامــات االسـتـفـهــام قائمة
بشأن رجحان كفة املناظرات ٍّ
ألي من
ال ـط ــرف ــن ،ف ـكــل ج ـن ــاح ي ـخ ــرج مــزه ـوًا
بــاالنـتـصــار ال ــذي حققه وبــاملــرافـعــات
التي قدمها أمام املاليني في ما يعتبره
حقًا ودفاعًا عن حقوق الناخبنيّ .ومع
غـيــاب الـتـقــديــرات وضـ ــرورة تجنبها
فــي املــرحـلــة الحالية ،تبقى صناديق
االق ـتــراع هــي الـفـيـصــل ،فعندما سئل
املــرشـحــون الستة عــن الشخص الــذي
ك ـ ــان لـ ــه الـ ـحـ ـض ــور األقـ ـ ـ ــوى أجـ ــابـ ــوا:
«سـ ـ ُـي ـ ـعـ ــرف ال ـ ـ ـجـ ـ ــواب ي ـ ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة
املقبل».

اليمن

ت ـص ــوي ــر ط ـف ــل ي ـب ـت ـســم ل ـح ـظــة تـلـقـيــه
املساعدة ،يشكل مؤشرًا لنجاح جهود
الجمعية ،وقد ُيسهم في تشجيع أفراد
امل ـج ـت ـمــع ع ـلــى أن ي ـك ــون ل ـهــم دورهـ ــم
الشخصي أيضًا .فيما رأى البعض أن
غـيــاب التصوير والـحـضــور اإلعــامــي
قــد يقلل مــن جاذبية العمل التطوعي
لدى الكثيرين ،بل قد يلغيه.
ّ
يرى علي سلمان (موظف) أن «كثيرًا
من العاملني في هذا املجال ال عالقة
ل ـه ــم ب ــاإلن ـس ــان ـي ــة ،وال بــأخــاق ـيــات
الـ ـعـ ـم ــل ال ـ ـت ـ ـطـ ــوعـ ــي ،وهـ ــدف ـ ـهـ ــم هــو
الـ ـ ـظـ ـ ـه ـ ــور اإلعـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــي وال ـ ـت ـ ـسـ ــويـ ــق
ل ـش ـخ ـص ـه ــم ف ـ ـق ـ ــط» ،الف ـ ـتـ ــا إل ـ ـ ــى أن
ّ
تحولوا
رؤساء «جمعيات تطوعية»
إل ــى «ن ـج ــوم دائ ـم ــي ال ـح ـض ــور على
املحطات التلفزيونية» .وهو يطالب
بقانون «يـجـ ّـرم مــن يـســرق املعونات
وي ــوزع ـه ــا ع ـلــى أق ــارب ــه ،أو يبيعها
للتجار .ومــن ثــم نـجـ ّـرم مــن يتصور
ً
مــع مــن يحصل على املـعــونــة فـعــا».
ب ــدوره ،يصف صـفــوان ق ــادرو ،وهو
مصور متطوع في إحدى الجمعيات
ـدات
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة ،ت ـ ـصـ ــويـ ــر املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ـ ّ
بــاملــوضــوع «الـشــائــك» ،الفـتــا إلــى أنــه
«مع التوثيق من دون عرض وجوه»
املستفيدين .ويــوضــح أن «هـنــاك من
يستخدم الـتـصــويــر ل ـل ـبــروزة ،ولكن
هناك من يهدف إلى تشجيع الناس
على التبرع ،وتوثيق العمل ،خاصة
في ظل ازدياد حاالت سرقة املعونات
واملساعدات».

ٍّ
«مجلس الجنوب» ُيغضب هادي ...و«أنصار الله» تعتبره تجل لالحتالل
أعلن الرئيس اليمني املستقيل عبد ربه منصور هادي،
رف ـض ــه تـشـكـيــل م ـحــافــظ ع ــدن الـ ــذي أق ــال ــه ،ع ـي ــدروس
الــزبـيــدي «املـجـلــس الـسـيــاســي الـجـنــوبــي» أول مــن أمــس
(الخميس) ،فيما يترأسه الزبيدي نفسه ،وفيه عدد من
وزراء ومحافظي حكومة هادي.
وأصدر هادي ،إثر اجتماع استثنائي ملستشاريه في مقر
إقامته في العاصمة السعودية بيانًا أذاعته قناة «اليمن»
ال ـتــي تـبــث مــن ال ــري ــاض ،وج ــاء ف ـيــه« :يــرفــض االجـتـمــاع
رفضًا قاطعًا ما سمي املجلس االنتقالي الجنوبي ،لكونه
يتنافى مع املرجعيات الثالث املتفق عليها محليًا ودوليًا
واملتمثلة في املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
وقرار مجلس األمن الدولي .»2216
وأضاف البيان أن «مثل هذه األعمال تستهدف مصلحة
ال ـب ـلــد ون ـس ـي ـجــه اإلج ـت ـم ــاع ــي وم ـعــرك ـتــه ال ـفــاص ـلــة مــع
االنـقــابـيــن ...وه ــذه األع ـمــال ال تـخــدم إال االنـقــابـيــن»،
داعيًا «كل من شارك في تشكيل هذا املجلس االنتقالي
إلى مراجعة مواقفهم ...واالنخراط في إطار الشرعية».
في املقابل ،رد «املجلس السياسي الجنوبي» على بيان
الرياض ،على لسان نائب رئيسه الذي كان هادي قد أقاله
أيضًا ،هاني بن بريك ،بقوله« :لم نستشر أحدًا ...والقادم
يتبع».
فــي املـقــابــل ،أي ــدت جـهــات ع ــدة املـجـلــس ،ومـنـهــا محافظ
حضرموت وشخصيات محسوبة على الرئيس الجنوبي
السابق علي سالم البيض.
أما حركة «أنصار الله» ،فقال املتحدث الرسمي باسمها،

مـحـمــد عـبــد ال ـس ــام ،إن تـشـكـيــل مـجـلــس انـتـقــالــي في
ٍّ
الجنوب «تجل ألهــداف االحتالل األميركي املوكول أمر
تنفيذه إلــى اإلم ــارات إلقــامــة مشاريع صغيرة ،وهــو ما
يعد قفزًا على التاريخ والحضارة» .وأضاف عبد السالم
أمس ،أن «اإلمارات تعتقد أن الجنوب ساحة خصبة لبناء
نـفــوذ وق ــوة استعمارية ،م ـشـ ّـددًا على أن «الـيـمــن شعبًا
وتــاريـخــا ط ـ ٌ
ـارد لكل قــوى االستعمار فــي الجنوب وفي
الـشـمــال» .كــذلــك ،رأى أن مــا يحدث فــي الجنوب «تهديد
لوحدة أراضي الجمهورية اليمنية ،ويندرج ضمن مخطط
استعماري».
عـلــى صـعـيــد آخ ــر ،يـتــواصــل تـفـشــي وب ــاء الـكــولـيــرا في
البالد ،إذ أعلنت «منظمة الصحة العاملية» أن الكوليرا أودى
بحياة  51شخصًا بخالل أسبوعني ،وأن هناك 2752
حالة «يشتبه» في إصابتها بالوباء .وحذرت املنظمة من
أن  7.6ماليني شخص مهددون بانتقال عدوى الكوليرا
إليهم ،في وقت تعالت فيه األصوات املطالبة بتدخل دولي
لوقف املوجة الثانية لتفشي الوباء بخالل عام.
ّ
أي ـضــا ،ح ــذرت «املـنـظـمــة الــدولـيــة للهجرة الـتــابـعــة لألمم
امل ـت ـحــدة» أم ــس ،مــن أن أي هـجــوم عـلــى مـيـنــاء الـحــديــدة
س ـيــؤدي إل ــى ن ــزوح أكـثــر مــن  400أل ــف شـخــص .وقــال
مدير العمليات والطوارئ في املنظمة محمد عبدي كير،
إن « 400ألـفــا على أقــل تقدير سيهربون مــن منازلهم
ويتوجهون شرقًا بمجرد ّ
تعرض الحديدة لهجوم».
ج ــاء ذل ــك بـعــدمــا أع ـلــن تـحــالــف الـ ـع ــدوان أول م ــن أمــس
«تـجـهـيــز م ـن ـشــآت ف ــي ع ــدن وامل ـك ــا ف ــي ج ـنــوب الـيـمــن

ً
لتصبح بــديــا فــي ح ــال اس ـت ـهــداف عـمـلـيــات عسكرية
ميناء الـحــديــدة» .وقــال التحالف إن «الـحــديــدة وميناءها
ستظل مطلبًا ال حياد عنه الستعادة الشرعية في اليمن
وبسط سيطرة الحكومة الشرعية على جميع أراضــي
الجمهورية اليمنية».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ان ـت ـقــد رئ ـي ــس «امل ـج ـل ــس الـسـيــاســي
األعـلــى» ،صالح الصماد ،تحركات مبعوث األمــن العام
لألمم املتحدة ،إسماعيل ولد الشيخ أحمد ،الجارية ،مبينًا
أنها «دائمًا تأتي عندما يتصاعد السخط والنقد العاملي
على العدوان في اليمن».
ونقلت وكالة األنباء اليمنية «سبأ» ،عن الصماد قوله ،إن
ولــد الشيخ «عـجــز عــن حــل أي إشـكــال إنساني كــإعــادة
طائرة الجرحى أو الحصار الجوي أو فتح مطار صنعاء»،
الفتًا إلى أن «كل التفاهمات التي قدمها وفد صنعاء في
مــراحــل ال ـســام الـســابـقــة مــن جنيف إل ــى الـكــويــت القــت
تعنتًا من الطرف اآلخر».
يأتي ذلك في وقت ناشد فيه الرئيس اليمني السابق علي
عبد الله صالح ،الرئيس الروسي ،فالديمير بوتني ،اتخاذ
«مــوقــف ح ــازم» بشأن «ال ـعــدوان على الـيـمــن» .وقــال في
ّ
رسالة بعثها إليه ،إن «الشعب اليمني يتطلع بكل األمل
في موقف حازم ومسؤول لروسيا االتحادية ،من خالل
الضغط على مجلس األمــن الــدولــي بــإصــدار قــرار دولــي
ُمـلــزم لكل دول ال ـع ــدوان ،بــإيـقــاف عــدوانـهــا على بالدنا
وشعبنا ،ورفع الحصار الجائر املفروض على اليمنيني».
(األخبار)
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«قانون القومية»:
تشريع العنصرية وإعالن حرب على فلسطينيي
«حق تقرير المصير في إسرائيل
محفوظ لليهود فقط» ،بهذه
الكلمات اختصر آفي ديختر (رئيس سابق
لـ«الشاباك») مرحلة ما بعد «قانون
ّ
القومية» الذي قدمه ،قبل أن ُيصدق
عليه أخيرًا بالقراءة التمهيدية في
الكنيست بغالبية ُ 48صوتًا ومعارضة
 41آخرين .هكذا تفرض «ديموقراطية»
العدو تشريعًا ،وتجري «دسترة» للعنصرية
في تجلياتها كافة برسم «القانون»
بيروت حمود
تـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـول الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرح ال ـ ـض ـ ـخـ ــم مل ـب ـن ــى
الكنيست فــي مدينة الـقــدس املحتلة
إلــى كتلة ن ــار .بــدأ ذلــك بمجرد طرح
«ق ــان ــون الـقــومـيــة» لـلـتـصــويــت عليه
أخيرًا ،لتنهال ردود الفعل املعارضة
من نواب «القائمة العربية املشتركة»،

رفض التفاوض
مع األسرى
قـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة شـ ـ ـ ــؤون األسـ ـ ــرى
واملحررين عيسى قراقع ،أمس ،إن وزير
األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد إردان،
رفــض اقـتــراح إدارة مصلحة السجون
ببدء التفاوض مع قادة إضراب األسرى
فــي سـجــون االح ـتــال املـتــواصــل لليوم
الـ 26على التوالي.
وأوضح ّأن أردان يشترط فك اإلضراب
قبل البدء في أي مفاوضات مع قيادتهم.
ودع ـ ــا ق ــراق ــع ال ـج ـمــاه ـيــر إلـ ــى تكثيف
فعاليات التضامن مع األسرى ،من أجل
الـضـغــط عـلــى إدارة الـسـجــون لتحقيق
مطالب األسرى املضربني.

وف ـ ـ ــي مـ ـق ــدمـ ـه ــم ال ـ ـنـ ــائـ ــب ع ـ ــن ح ــزب
«ال ـت ـج ـمــع الــوط ـنــي الــدي ـمــوقــراطــي»
ّ
ج ـ ـمـ ــال زحـ ــال ـ ـقـ ــة ،الـ ـ ـ ــذي مـ ـ ـ ــزق نــص
القانون أمــام الحاضرين ،ما تسبب
في طرده وإخراجه من املبنى.
وبـ ـ ــرغـ ـ ــم تـ ـ ـع ـ ــرض ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــي الـ ـ ـ
 48ي ـ ــومـ ـ ـي ـ ــا ألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع امل ـ ـ ـمـ ـ ــارسـ ـ ــات
العنصرية فــي مـجــاالت حياتهم ،لم
ي ـكــن ه ـن ــاك ق ـبــل اآلن ق ــان ــون يـشــرع
هـ ــذه امل ـ ـمـ ــارسـ ــات ،ويـ ـك ــرس الـفـصــل
العنصري في فلسطني املحتلة ،على
أسـ ـ ــاس أن األخ ـ ـيـ ــرة «مـ ـل ــك لـلـشـعــب
اليهودي وحده».
بــالـنـسـبــة إل ــى زحــال ـقــة ،ه ــذا «أخـطــر
ال ـق ــوان ــن ال ـت ــي ط ــرح ــت ف ــي الـع ـقــود
األخـ ـي ــرة ،وه ــو بـمـنــزلــة إع ــان حــرب
على املواطنني العرب الفلسطينيني
في الداخل وعلى مكانتهم وحقوقهم
األساسية» .ويوضح في حديث إلى
«األخبار» ،أن القانون «في بنده األول
ي ـش ــدد ع ـلــى أن ال ــدول ــة ه ــي للشعب
ال ـ ـي ـ ـهـ ــودي ،ول ـ ــه وح ـ ــده حـ ــق ت ـقــريــر
املـصـيــر فـيـهــا ،وه ــذا امل ـبــدأ هــو فــوق
كل القوانني وكلها تخضع له وتفسر
بموجبه» .ويضيف« :القانون ليس
مقيدًا في مجال ّ
محدودًا أو ّ
معي ،بل
يمنح الشرعية للتفرقة العنصرية
في مجاالت الحياة كافة ،ويؤسس به
رسميًا لنوعني مــن املــواطـنــة :واحــدة
لليهود وأخرى للعرب الفلسطينيني
أصحاب البالد األصليني».
وت ــاب ــع ال ُـن ــائ ــب ال ـع ــرب ــي أن «ق ــان ــون
القومية نسخ عن قوانني األبرتهايد
فـ ــي ج ـ ـنـ ــوب أف ــريـ ـقـ ـي ــا ،وهـ ـ ــو يـنــص
صــراحــة على منح شرعية قانونية
لـ ـبـ ـل ــدات م ـخ ـص ـص ــة ل ـل ـي ـه ــود فـقــط
يـحـظــر ع ـلــى ال ـع ــرب ال ــوج ــود فـيـهــا،
بـ ــال ـ ـض ـ ـبـ ــط ك ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ـ ــان ف ـ ـ ــي جـ ـن ــوب
أف ــريـ ـقـ ـي ــا» .وي ـ ـ ــرى أن أحـ ـ ــد أهـ ـ ــداف
ال ـقــانــون «م ـنــع تـطـبـيــق ح ــق ال ـعــودة
على أســاس أن الــدولــة لليهود فقط،
وهـ ــو ب ــذل ــك ي ـن ـســف أي ـض ــا ال ـح ـقــوق
القومية واملدنية لفلسطينيي الداخل
ويــرســخ البنية االستعمارية لنظام
الدولة اليهودية».
لم يكن التصديق بالقراءة التمهيدية
عـ ـل ــى «ق ـ ــان ـ ــون الـ ـق ــومـ ـي ــة» ف ـ ــي ه ــذا
الـتــوقـيــت ب ــال ــذات مـحــض مـصــادفــة.
ي ـ ـقـ ــول امل ـ ـحـ ــامـ ــي يـ ــامـ ــن زي ـ ـ ـ ـ ــدان ،إن
ُ
«ال ـق ــان ــون ط ــرح عـلــى الـكـنـيـســت بني
 2009و ،2012ث ــم طـ ــرح عـ ــام 2013
و ،2014وها هو يطرح اليوم مجددًا».
مل ــاذا اآلن؟ يجيب زي ــدان ،فــي حديث
إل ــى «األخـ ـب ــار» ،أن ــه «اع ـتــدنــا مــع أي
حـ ـك ــوم ــة ،ك ـل ـم ــا دخ ـ ـلـ ــت ف ـ ــي مـ ـ ــأزق،
تحاول إثارة قضايا محددة بربطها
إمـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ــإي ـ ـ ــران وح ـ ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ك ـخ ـطــر
أم ـن ــي مـ ـح ــدق ،أو ق ـض ــاي ــا مــرتـبـطــة
بفلسطينيي الداخل» .ولذلك ُ
«ص ّدق
على قانون القومية في هذا التوقيت
امل ـ ـش ـ ـبـ ــوه ل ـ ـكـ ــونـ ــه يـ ـ ـم ـ ـ ّـس مـ ـب ــاش ــرة

أحد أهداف القانون منع تطبيق حق العودة على أساس أن الدولة لليهود فقط (أ ف ب )

فلسطينيي ال ـ ـ  ،»48مـشـيـرًا إل ــى أن
«ق ــان ــون أس ــاس الـكـنـيـســت ال ــذي أقــر
سـنــة  1958وق ــان ــون كــرامــة اإلن ـســان
وحـ ــري ـ ـتـ ــه ،الـ ـ ـ ــذي أق ـ ـ ــر سـ ـن ــة ،1992
ينصان على يهودية الدولة».
إذًا ،ما الــذي يمايز القانون الجديد؟
ي ـج ـيــب ال ـك ــات ــب الـفـلـسـطـيـنــي سليم
س ــام ــة أن «ق ــان ــون ال ـقــوم ـيــة ينص
ع ـلــى أن دولـ ــة إس ــرائ ـي ــل ه ــي الـبـيــت
القومي للشعب اليهودي ،وأن الحق
فــي تقرير املصير الـقــومــي فــي دولــة
إســرائ ـيــل ه ــو ح ــق ح ـصــري للشعب
اليهودي» ،موضحًا أنه «قانون بالغ
األهمية لكونه يشكل اعترافًا رسميًا
وصــريـحــا مــن إســرائ ـيــل بــأنـهــا دولــة
عـنـصــريــة تـعـتـمــد الـتـمـيـيــز الـعــرقــي،
إن لــم يـكــن الـفـصــل الـعـنـصــري الـتــام
بـصـيـغـتــه امل ـع ــروف ــة» .ويـ ــرى ســامــة
في حديث إلى «األخبار» ،أن خطورة

ال ـ ـقـ ــانـ ــون ن ــابـ ـع ــة م ـ ــن أنـ ـ ــه «ي ـق ــون ــن
السياسة اإلسرائيلية املطبقة فعليًا
على أرض الــواقــع فــي تعامل الدولة
وأذرعـهــا املختلفة مع الفلسطينيني
املــواط ـنــن فـيـهــا .وال ـن ــص الـقــانــونــي
سيشكل جزءًا ال يتجزأ ،بل أساسيًا،

القانون ينص على
أن دولة إسرائيل هي
البيت القومي
للشعب اليهودي

من كتاب القوانني اإلسرائيلي ،وذلك
للمرة األولى منذ إعالن الدولة».
يشرح الكاتب الفلسطيني أنــه «منذ
نـ ـش ــأة ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــون ــي يـعــانــي
فلسطينيو الداخل سياسة التمييز
والنهب وامل ـصــادرة واالضـطـهــاد في
مـخـتـلــف املـ ـ ـج ـ ــاالت ...دون أن تـكــون
ه ــذه الـسـيــاســة مـثـبـتــة ف ــي نـصــوص
رسمية» ،وذلك ألن «إسرائيل حاذرت
ط ـ ـ ـ ــوال ال ـ ــوق ـ ــت م ـ ــن ان ـ ـع ـ ـكـ ــاس ه ــذه
السياسة ،املطبقة فعليًا على أرض
الواقع ،في أي من وثائقها الرسمية،
وخ ـص ــوص ــا ال ـق ــان ــون ـي ــة» ،مــوضـحــا
أنــه «فــي املــرات القليلة التي تسربت
فيها وثائق سياسية وكشف النقاب
عـ ــن ك ــون ـه ــا وثـ ــائـ ــق ع ـن ـص ــري ــة ،فــي
م ـج ــاالت مـ ـح ــددة ،وجـ ــدت إســرائ ـيــل
نـفـسـهــا ف ــي وضـ ــع حـ ــرج جـ ـ ـدًا ،على
الصعيد الــدولــي أســاســا ،لكن أيضًا

تقرير

محمود عباس جاهز للتوقيع ...بال إبطاء
يحيى دبوق
اجـتــاز رئيس السلطة الفلسطينية،
مـحـمــود ع ـبــاس« ،نـقـطــة ال ــاع ــودة»،
وأع ــرب عــن اسـتـعــداده ،بـصــورة غير
م ـس ـب ــوق ــة ،ل ـل ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى «اتـ ـف ــاق
س ــام» مــع إســرائ ـيــل .ه ــذا مــا نقلته
صحيفة «جيروزاليم بوست» أمس،
ع ــن مـ ـص ــادر واسـ ـع ــة االط ـ ـ ــاع عـلــى

مساعي استئناف املـفــاوضــات ،بني
إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ت ـض ـيــف امل ـ ـصـ ــادر ،أن «أبـ ـ ــو مـ ــازن»
أوض ــح لـلــرئـيــس األم ـيــركــي ،دونــالــد
تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،خ ـ ـ ــال لـ ـق ــائ ــه ف ـ ــي ال ـب ـي ــت
األبيض األسبوع املاضي ،أنه جاهز
للتوقيع على اتـفــاق برعاية اإلدارة
األميركية بال إبطاء .ووفق املصادر
نفسها ،يـنــوي تــرامــب سـحــب تعهد

م ــن رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ب ـن ـيــامــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،خـ ــال زي ــارت ــه
إلس ــرائـ ـي ــل ب ـع ــد أيـ ـ ـ ــام ،وأن يــدف ـعــه
إل ــى اإلعـ ــراب بـ ــدوره عــن االسـتـعــداد
للتوصل إلى «اتفاق سالم».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ت ــؤك ــد ال ـص ـح ـي ـف ــة أن
نـتـنـيــاهــو وامل ـقــربــن م ـنــه ،يـلـتــزمــون
ال ـص ـم ــت ويـ ـبـ ـتـ ـع ــدون عـ ــن االل ـ ـتـ ــزام
العلني بمسار التسوية واملفاوضات.

ك ـمــا أنـ ــه «يـ ـب ــدو أن االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
املتبعة لــدى نتنياهو هــي االنتظار
واألمــل بإبعاد إلقاء اللوم عليه ،في
ح ــال فـشــل م ـحــادثــات ال ـس ــام ،الـتــي
ينوي ترامب استئنافها مع وصوله
إلى إسرائيل ،في  22أيار الجاري».
الـسـفـيــر األم ـيــركــي ال ـجــديــد ل ــدى تل
أبيب ،ديفيد فريدمان ،أكد في حديث
إل ــى صحيفة «ه ــآرت ــس» ،أن تــرامــب

ي ــرغ ــب ف ــي إنـ ـج ــاز «ص ـف ـقــة نـهــائـيــة
لعملية السالم» ،وطلب في محادثات
أج ــراه ــا (ف ــري ــدم ــان) م ــع م ـســؤولــن
ودبلوماسيني إسرائيليني ،ضرورة
أن تـ ـتـ ـع ــاون تـ ــل أبـ ـي ــب مـ ــع مـ ـب ــادرة
ترامب ،وتساعد في إنجاحها.
ونـ ـقـ ـل ــت «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس» عـ ـ ــن مـ ـس ــؤول
إس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي رف ـ ـ ـيـ ـ ــع امل ـ ـس ـ ـت ـ ــوى أن
ف ــري ــدم ــان أشـ ــار ف ــي م ـحــادثــاتــه إلــى
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عـلــى الصعيد الـقـضــائــي املـحـلــي ،إذ
وجدت املحاكم نفسها في ورطة غير
سهلة :السلطات الحكومية (املخولة)
تنفذ سـيــاســة عنصرية ـ ـ ـ فــي مجال
عيني مــا ـ ـ مــن السهل ج ـدًا تبريرها
وتسويغها ،سياسيًا و(شعبيًا) ،لكن
ال إسناد لها في أي نص قانوني».
وي ـخ ـل ــص س ــام ــة إل ـ ــى أن «ق ــان ــون
الدولة القومية اليهودية هو قوننة
ل ـب ـعــض م ــا ي ـك ــاب ــده الـفـلـسـطـيـنـيــون
ف ــي ه ــذه ال ـب ــاد ف ــي ال ــواق ــع املـعـيــش
منذ إعــان الــدولــة ،ولـهــذا ،إن الضرر
املحتمل عليهم منه هو ضرر ضئيل
ج ـدًا إذا مــا ق ــورن بــالـضــرر الجسيم
املؤكد الذي سيجلبه على (يهودية)
الــدولــة ،بعد أن يتفكك بما تبقى من
ً
ديموقراطيتها املــدعــاة ...مــزيــا آخر
األقنعة عنها ،فينهي عيد املساخر
املتواصل منذ عقود».

ُ
ّ
كوربن :بريطانيا «عمالية»
لن تمسك يد ترامب!
رسم جيريمي كوربن
يوم أمس خطوطًا
عامة للسياسة الخارجية
لحزب «العمال» في حال
فوزه في االستحقاق
التشريعي المقبل،
تحت عنوانين رئيسيين:
االستقالل عن السياسة
الخارجية األميركية،
وإعادة النظر في
الوجود العسكري
البريطاني في الشرق
األوسط
غداة تسريب البرنامج االنتخابي
لحزبه ،خرج رئيس حزب «العمال»
البريطاني جيريمي كوربن أمس
بثقة ،ليطرح رؤية حزبه للسياسة
الخارجية التي تأخذ حيزًا واسعًا
في حملة االنتخابات التشريعية
البريطانية املرتقبة في الثامن من
حزيران املقبل.
لـ ـك ــن أك ـ ـبـ ــر حـ ــزبـ ــن ب ــري ـط ــان ـي ــن،
«الـعـمــال» و«املـحــافـظــن» ،يسيران
ف ـ ــي ات ـ ـجـ ــاهـ ــن م ـخ ـت ـل ـف ــن ك ـل ـي ــا.
واسـ ـتـ ـغ ــل كـ ــوربـ ــن ك ـل ـم ـتــه لـيـعـيــد
الـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أنـ ـ ـ ــه ،عـ ـل ــى عـكــس
رئـيـســة الـحـكــومــة الـحــالـيــة تيريزا
م ـ ـ ـ ــاي ،ل ـ ــن يـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي م ـ ــا س ـ ّـم ــاه
«ت ـحــالــف امل ـخــاطــر» م ــع ال ــوالي ــات
املتحدة ،بل إن «بريطانيا ّ
عمالية
فــي عـهــد كــوربــن تــرفــض ال ـحــروب
ال ـك ــارث ـي ــة» .وبـيـنـمــا تـمـضــي مــاي
ح ـم ـل ـت ـهــا االن ـت ـخ ــاب ـي ــة بــال ـه ـجــوم
على «ال ـعـ ّـمــال» وعـلــى كــوربــن ،من
دون أن تقدم رؤيــة واضـحــةّ ،
وجــه
ك ــورب ــن كـلـمــة قــاسـيــة انـتـقــد فيها
بسخرية ّ
توجه ماي في السياسة
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،بـ ـق ــول ــه إن ح ـكــومــة
ع ـم ــال ـي ــة «ل ـ ــن ت ـم ـســك ي ــد دون ــال ــد
تـ ــرامـ ــب» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى املـشـهــد
الـشـهـيــر فــي زي ــارة م ــاي واشنطن
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،حني
أمسك ترامب بيدها وهما يسيران
في البيت األبيض.
بدورها ،اكتفت ماي التي تتعرض
لالنتقاد بسبب سعيها إلى إلغاء
نـظــام الــرعــايــة الـصـحـيــة ،بخطاب
«واضـ ــح وقـ ــوي» أم ــس ،دع ــت فيه
الـ ـن ــاخـ ـب ــن إل ـ ـ ــى الـ ـتـ ـص ــوي ــت ملــن
«يـ ـ ــريـ ـ ــدون رؤي ـ ـتـ ــه ي ـح ـك ــم الـ ـب ــاد
لخمس سنوات مقبلة».
وفـ ّـصــل كــوربــن فــي مركز «تشاتام
هـ ــاوس» (املـعـهــد املـلـكــي لـلـشــؤون
الــدولـيــة) ،نـقــاط سياسة خارجية

لـ ـحـ ـك ــوم ــة بـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــادة «ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــال»،
ً
مـ ـتـ ـن ــاوال ب ـش ـكــل خـ ــاص «ال ـح ــرب
عـلــى اإلره ـ ــاب» واألزم ـ ــة الـســوريــة
ون ـي ـت ــه وض ـ ــع س ـي ــاس ــة خــارج ـيــة
مستقلة عــن السياسة الخارجية
األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ان ـت ـقــد تـ ّ
ـوجـهـهــا
فـ ـ ــي س ـ ـ ــوري ـ ـ ــا .ورأى كـ ـ ــوربـ ـ ــن أن
«الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلرهـ ـ ـ ــاب» أخـفـقــت
وكذلك «مـحــاوالت تغيير األنظمة
السياسية في أفغانستان والعراق
ول ـي ـب ـي ــا وسـ ـ ــوريـ ـ ــا» ،إض ــاف ــة إل ــى
إخـ ـف ــاق «الـ ـت ــدخ ــات ال ـغــرب ـيــة في
أفغانستان والـصــومــال والـيـمــن»،
وال ـت ــي «ح ــول ــت ال ـعــالــم إل ــى مـكــان
خطير» .وأضــاف أن وجــود جنود
بــري ـطــان ـيــن ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
«لــم يعزز أمننا الداخلي ،بل على
العكس ،سبب الفوضى والدمار في
الخارج» ،لذا رأى أن من الضروري
«التراجع وإعادة النظر».
ورغ ــم تــأكـيــده أن حـكــومــة عمالية
ترغب في عالقة «ودية وقوية» مع
الواليات املتحدة ،لكنه انتقد أداء
الرئيس األميركي دونــالــد ترامب،
م ـع ـت ـب ـرًا أنـ ــه «يـ ـح ـ ّـول ال ـع ــال ــم إلــى
مكان خطير» بتصعيده مع كوريا
الشمالية وقيامه بضربة عسكرية
مـنـفــردة عـلــى ســوريــا ومعارضته
«ل ــاتـ ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي الـ ـ ــذي قـ ــام بــه
الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا مع
إيران ودعمه لسباق نووي جديد».
وفي انتقاد ألداء حكومة ماي ،أكد
كوربن أن حكومة عمالية لن تنتظر
م ــا ي ـح ـصــل ف ــي واش ـن ـط ــن لـتـقــرر
سياساتها ،ألن «اللعب مــع إدارة
تــرامــب غير املنظمة لــن يـقــود إلى
االستقرار» .وتابع منتقدًا ما قالته
ماي في زيارتها الواليات املتحدة،
عــن «خطر صعود الصني والهند
عـ ـل ــى ال ـ ـ ـغـ ـ ــرب» ،وأن «اسـ ـتـ ـخ ــدام
جيشي بريطانيا وأميركا يحمي
م ـصــال ـح ـه ـمــا» ،م ـع ـت ـب ـرًا أن «ه ــذا
األسلوب في التعاطي هو ما أدى
إل ــى ال ـك ــارث ــة ف ــي الـ ـع ــراق ولـيـبـيــا،
وكل الحروب الكارثية في حقبة ما
بعد الحرب الباردة» .ومع تشديده
ع ـلــى أنـ ــه ال يـ ــرى ال ـص ــن وال ـه ـنــد
بالطريقة نفسها التي تراهما بها
م ــاي ،قــال إن «بريطانيا تستحق
م ــا ه ــو أف ـضــل م ــن م ـجــرد الـلـحــاق
بإدارة ترامب».
وعن سوريا ،وضع كوربن مقاربة
ً
دب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــة ،قـ ـ ــائـ ـ ــا إنـ ـ ـ ــه «مـ ــن
الواضح أن التصويت لتيريزا ماي
يـعـنــي تـصــويـتــا لتصعيد الـحــرب
فــي ســوريــا ،واملـخــاطــرة بمواجهة
عـ ـسـ ـك ــري ــة م ـ ــع روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،وزيـ ـ ـ ــادة
عذاب الشعب السوري وعدم األمن
العاملي» .وتابع أن حكومة عمالية
ستقف «إلى جانب شعب سوريا»،
وستضغط «لوضع تحقيق جدي
فــي جــرائــم الـحــرب ،وتـحــرص على
نجاح محادثات جنيف».

وت ـ ـحـ ــدث كـ ــوربـ ــن ك ــذل ــك عـ ــن أن
دعــم «العمال» لتجديد األسلحة
ال ـن ــووي ــة «ال يـمـنــع ال ـع ـم ــل ...من
أجل إنجاز املزيد بشأن تخفيض
ال ـتــرســانــات ال ـن ــووي ــة» .وأك ــد أن
حكومة عمالية «ستعمل بالتزام
ث ــاث ــي األب ـ ـعـ ــاد ي ـج ـمــع وس ــائ ــل
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة :ال ــدف ــاع
والتطور والدبلوماسية» ،مشددًا
ع ـلــى «االل ـ ـتـ ــزام ب ـع ــدم اس ـت ـخــدام
األسلحة الـنــوويــة وبــاتـفــاق عدم
انتشار األسلحة النووية».
وبـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ان ـت ـقــد وزراء
ماي حديث كوربن ،إذ قال وزير
الدفاع البريطاني ،مايكل فالون،
إن م ـ ـقـ ــاربـ ــة ك ـ ــورب ـ ــن مل ــوض ــوع
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة وال ـس ـيــاســة
الدفاعية تضع «أمــن بريطانيا»
ف ــي خ ـطــر .أم ــا وزيـ ــر الـخــارجـيــة
بـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ،فـ ـق ــال إن ــه
يشعر بالقلق من مقاربة كوربن
ل ـل ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،مـعـتـبـرًا
أن ـ ــه «رج ـ ـ ــل ع ـم ــل ط ـ ـ ــوال ح ـيــاتــه
إلض ـ ـ ـعـ ـ ــاف الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة ال ــدف ــاعـ ـي ــة
للمملكة املتحدة».
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـت ـ ــوج ـ ــه ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ــرسـ ـم ــه
حـ ــزب «الـ ـعـ ـم ــال» ف ــي ال ـس ـيــاســة
الخارجية ،تحدثت عنه النائبة
ال ـع ـم ــال ـي ــة إي ـم ـي ـل ــي ث ــورنـ ـب ــري،
فـ ــي ص ـ ًح ـي ـفــة «ذي غ ـ ــاردي ـ ــان»،
موضحة أن مقترحاته هي عبارة
ع ـ ــن الـ ـ ـط ـ ــروح ـ ــات «األخـ ــاق ـ ـيـ ــة»
ل ـلــراحــل روبـ ــت كـ ــوك ،وه ــو أحــد
أبـ ــرز أع ـض ــاء ال ـح ــزب الـســابـقــن.
وتـتـضـمــن ه ــذه ال ـس ـيــاســة ،وفــق
ث ــورن ـب ــري ،أول ــوي ــة الـ ـع ــودة إلــى
محادثات نزع األسلحة النووية
وتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ب ـ ـيـ ــع األس ـ ـل ـ ـحـ ــة إلـ ــى

الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،مـ ــع إط ـ ـ ــاق تـحـقـيــق
لألمم املتحدة بشأن جرائم الحرب
التي ترتكبها السعودية في اليمن.
وأكـ ـ ـ ــدت ث ــورنـ ـب ــري أن «الـ ـعـ ـم ــال»
س ـي ـن ـفــذ ت ـل ــك الـ ـط ــروح ــات بـشـكــل
مباشر ،وذلــك في مقال كتبته في
الصحيفة ملناسبة مــرور  20عامًا
عـلــى خـطــاب شـهـيــر ل ـكــوك قـبــل أن
يستقيل من الحكومة في عام 2003
بسبب الحرب على العراق .وذكرت
أن كــوك في خطابه عــام  1997قال
إن عـلــى بــريـطــانـيــا أن ت ـكــون قــوة
للخير فــي الـعــالــم ،مــؤكــدة أن هــذا
مــا يجب أن تعمل عليه الحكومة
العمالية ،ومـ ّ
ـرددة ما ذكره كوربن
عــن ض ــرورة االبـتـعــاد عــن سياسة
ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
بقيادة ترامب.
(األخبار)

السعودية تستقبل ترامب
باستثمارات بـ 40مليار دوالر
تـسـتـعــد ال ـس ـعــوديــة لـتــدعـيــم عــاقــاتـهــا مع
الــواليــات املـتـحــدة ،معتمدة مختلف السبل
فـ ــي م ـح ــاول ـت ـه ــا ل ـل ـت ـمــاهــي وال ـ ـت ـ ـقـ ـ ّـرب مــن
ّ
توجهات الرئيس دونالد ترامب .واستباقًا
ل ــزي ــارة ه ــذا األخ ـي ــر ال ــري ــاض ف ــي  19أي ــار
الـجــاري ،أفــاد موقع «بلومبرغ» بــأن اململكة
التزمت القيام باستثمارات غير مسبوقة
فــي الــواليــات املتحدة .وأش ــار املــوقــع إلــى ّأن
من املقرر أن يعلن صندوق الثروة السيادي
في السعودية وضع خطط الستثمار نحو
البنى التحتية
 40مليار دوالر فــي تطوير ّ
األمـيــركـيــة ،وفـقــا ألش ـخــاص مطلعني على

أوضح عباس لترامب أنه
جاهز للتوقيع على
اتفاق برعاية اإلدارة
األميركية (أ ف ب)

أن تــرامــب يحمل معه فــرصــة كبيرة
إلسرائيل ،وهو «مهتم بمساعدتها،
وبـمــا يشمل إنـجــاز اتـفــاق ســام مع
الفلسطينيني».
ورغم التزام املسؤولني اإلسرائيليني
الـ ـصـ ـم ــت ،وابـ ـتـ ـع ــاده ــم عـ ــن إطـ ــاق
مــواقــف قــد يفهم منها أنـهــا شــروط
مسبقة ت ـهــدف إل ــى إف ـشــال مساعي
ت ــرام ــب ،ف ــإن اإلع ـ ــام ال ـع ـبــري تكفل

بـ ـتـ ـظـ ـهـ ـي ــر امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــف اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي.
صحيفة «معاريف» ذكــرت أمــس ،أن
االعـتـقــاد السائد فــي تــل أبيب يؤكد
أن املـفــاوضــات فــي حــال استئنافها،
ستصل إلــى حــائــط م ـســدود ،وقالت
إنه «ال حاجة إلى عبقرية ما ،لنفهم
أنــه ال احتمال لتحقيق اتـفــاق سالم
دائ ــم ب ــن ال ـجــان ـبــن ،فــالـحــد األدن ــى
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن ألب ـ ــو م ـ ـ ــازن أن يـقـبـلــه

بعيد عــن الحد األقـصــى الــذي يمكن
لنتنياهو أن يـعـطـيــه ...وع ـلــى ذلــك،
ليس بإمكان أحد أن يربع الزوايا».
وتـ ـح ــذر ال ـص ـح ـي ـفــة املـ ـس ــؤول ــن فــي
إســرائـيــل مــن تبعات الفشل املرتقب
ل ـل ـم ـحــادثــات .وتـشـيــر أي ـضــا إل ــى أن
م ــن املـ ـه ــم ال ـت ـح ـض ـيــر واالسـ ـتـ ـع ــداد
لآلتي ،أي ملرحلة االتهامات املتبادلة
بــإف ـشــال امل ـف ــاوض ــات ،و«ه ـ ــذه امل ــرة،

أكد كوربن أن
التصويت لتيريزا
ماي يعني
تصويتًا لتصعيد
الحرب في سوريا
(أ ف ب)

ل ـيــس بــإم ـكــان نـتـنـيــاهــو أن ي ـحــاول
خــداع تــرامــب ،مثلما خــدع (الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق بـ ـ ـ ــاراك) أوب ــام ــا
ثـمــانــي س ـن ــوات ،ألن ــه سـيـجــد نفسه
مطليًا بالزفت والــريــش» ،في إشــارة
منها إلى إمكانية انتقام ترامب من
ن ـت ـن ـيــاهــو ،وت ـض ـي ــف« :لـ ــدى تــرامــب
الـجـنــون ،وال يمكننا أن ن ـعــرف» ما
سيعمد إليه.

املسألة .وذكر املوقع أنه قد يجري الكشف
ع ــن االس ـت ـث ـم ــار ،ف ــي وقـ ــت ق ــري ــب بـخــال
األس ـبــوع املـقـبــل ،ليتقاطع ه ــذا اإلع ــان مع
زيارة ترامب للمملكة.
َّ َ
مــع ذل ــك ،لفت «بـلــومـبــرغ» إلــى أنــه لــم ُيتخذ
قــرار نهائي بهذا الشأن ،في وقت أفــاد فيه
بـ ّ
ـأن إع ــان هــذا امل ـشــروع قــد يـتــأخــر .وأكــد
ّ
مـســؤول فــي البيت األبـيــض أن العمل على
ه ــذه ال ـخ ـطــط ال يـ ــزال قــائ ـمــا ،مــوض ـحــا ّأن
صـهــر تــرامــب ،ج ــارد كــوشـنـيــر ،لـعــب دورًا
أساسيًا في املحادثات.
(األخبار)
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َ
ّ
ترامب يهدد كومي بتسجيالت :ابق صامتًا وإال...
أميركا

ي ـت ـخ ـ ّـوف ــون م ــن س ـع ـيــه إلـ ــى تــرهـيــب
مـكـتــب الـتـحـقـيـقــات ال ـفــدرالــي وربـمــا
تــرهـيــب ال ـق ـضــاء ال ــذي يـتـبــع لــه هــذا
املكتب ،بشكل عام.
ً
وغ ـ ـ ّـرد ت ــرام ــب ،ص ـبــاح أمـ ــس ،قــائــا:
«األفـ ـض ــل لـجـيـمــس ك ــوم ــي أن يــأمــل
ع ــدم وجـ ــود تـسـجـيــات ألحــاديـثـنــا،
قـبــل أن يـبــاشــر اإلدالء بتصريحات
لـلـصـحــافــة» .وت ـب ــدو ه ــذه الـتـغــريــدة
ّ
بمثابة تهديد ،فيما ذكــرت بما كان
يقوم به الرئيس ريتشارد نيكسون

يواصل دونالد ترامب
حربه على مدير «اف بي
آي» المقال ،مهددًا إياه
بنشر تسجيالت ألحاديث
بينهما ،في وقت يحافظ
فيه هذا األخير على
صمته ،على أن يشهد
أمام الكونغرس األسبوع
طلب مجلس الشيوخ
المقبل
من كومي المثول أمامه
لشرح ما حصل
ّ
صـ ـ ــب ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي دون ــال ــد
الخالف
ترامب ،أمس ،الزيت على نار ُ
الـ ـن ــاش ــب ب ـي ـنــه وب ـ ــن املـ ــديـ ــر املـ ـق ــال
ملكتب التحقيقات الـفــدرالــي (اف بي
آي) جيمس كومي ،عندما طلب منه
بـشـكــل عـلـنــي ال ـت ــزام الـصـمــت ،وعــدم
الـتـعـلـيــق عـلــى مــاب ـســات إقــال ـتــه من
منصبه.
وم ـنــذ إق ــال ــة كــومــي م ـســاء ال ـثــاثــاء،
لم يعمل ترامب على تهدئة األجــواء
أو ط ـم ــأن ــة م ـن ـت ـق ــدي ق ـ ـ ـ ــراره ،ال ــذي ــن

ّ
ّ
صب ترامب غضبه أمس على «وسائل اإلعالم المزورة» (أ ف ب)

( 1969ـ ـ ـ  )1974الـ ـ ــذي كـ ــان يـسـ ّـجــل
محادثاته الهاتفية ،وتلك التي كان
يـجــريـهــا فــي املـكـتــب الـبـيـضــاوي من
دون م ـعــرفــة م ـح ــاوري ــه ،األمـ ــر ال ــذي
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ض ـ ـ ــده خ ـ ـ ــال «ف ـض ـي ـح ــة
ووترغيت».
ون ـق ـلــت وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األم ـيــرك ـيــة،
خـ ــال األيـ ـ ــام امل ــاض ـي ــة ،ع ــن م ـصــادر
رفـ ـض ــت ك ـش ــف هــوي ـت ـهــا ف ــي الـبـيــت
األب ـي ــض وف ــي إدارة ت ــرام ــب ،وج ــود
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أفقيا

 -1منظمة دولية غير ربحية تنشر تقارير وسائل اإلعالم الخاصة والسرية من مصادر
صحفية وتسريبات إخـبــاريــة مجهولة –  -2مدينة فــي جـنــوب غــربــي إي ــران عاصمة
فضاء –  -3مشى الطفل على يديه بالعامية – مدينة كندية بضاحية
خوزستان – ُ
مونريال –  -4ضعف في األمــر أو العمل أو البدن – معركة انهزم فيها هنيبعل أمام
ال ــروم ــان –  -5ول ــد ذك ــر – إس ــم ب ــوذا فــي الـصــن – كـتــاب بــاألجـنـبـيــة –  -6فــي فـمــي –
عائلة كاتب فرنسي وفيلسوف إجتماعي تــأثــرت بمبادئه الـثــورة الفرنسية واألدب
الرومنطيقي –  -7حك وأزال – منطقة في بيروت –  -8جزيرة بريطانية في املانش – أكل
الطعام – نقيض ميت –  -9يضجر – ذاهبني بالعامية –  -10فنان ومطرب لبناني شهير

عموديًا

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.

 -1أحد األودية الوعرة في جبل عامل جنوبي لبنان –  -2من أسماء الفوالذ – لحم
ونهر في نيجيريا – طلع
مجفف ومملح يشتهر بتحضيره األرمن –  -3إسم ملدينة ّ
يعطه بــدون مقابل – رســول من الله –  -5للتمني – بوق ُينفخ فيه في
النجم – -4
ِ
ّ
زمــن الـحــرب – إلــه مصري –  -6مــاركــة غــاالت شهيرة – م ــؤذن الــرســول –  -7مرض
حاد ينتج عن ّ
تلوث الجروح بالجراثيم ُ
ويعرف أيضًا بالتيتانوس – دولة عظمى
ّ
ّ
–  -8اسم شابور الفارسي بالعربية – سخن املاء –  -9من الحيوانات – ثعبان – -10
عميلة مخابرات عملت لسنوات في لبنان بني أربعينات وستينات القرن املاضي
كجاسوسة لصالح جهاز املوساد اإلسرائيلي

أفقيا

1

 -1فلسطني – بوم –  -2يوفو – جلنار –  -3رز – لدي – آنو –  -4بوربون –  -5زلطن – حج – ان
–  -6صح – اناهيم –  -7املكر – ّ
أح –  -8هر – ياش – شرف –  -9ايمان – لب –  -10دواليب الحظ
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مشاهير 2577

حلول الشبكة السابقة

 -1فيروز – سهاد –  -2لوز – لص – ريو –  -3سف – بطحا – ما –  -4طولون – ليال –  -5در –
أماني –  -6نجيب حنكش –  -7وجار – ال –  -8بنان – شبل –  -9وان – ايار –  -10مروان محفوظ

حل الشبكة 2576

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عالم رياضيات أميركي وأسـتــاذ متقاعد بجامعة ستانفورد .يعتبره
الـكـثـيــرون األب ال ــروح ــي لعلم تحليل ال ـخــوارزم ـيــات حـيــث ســاهــم في
تطوير أساليب رياضية جديدة
 = 3+11+2+5+4الـصـنــم ■  = 9+8+3+10+6عــائـلــة مــؤســس الصليب
األحمر ■  = 9+7+8+1قاتم وغامق

حل الشبكة الماضية :رضوان الكاشف

حـ ــالـ ــة م ـ ــن ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ،وخ ـص ــوص ــا
بعدما ّ
تغيرت الرواية الرسمية حول
سبب إقالة كومي ،وباتت تبدو كأن
أسبابها شخصية.
وكانت اإلدارة األميركية قد ّ
بررت ،في
ّ
بتصرف
روايـتـهــا الــرسـمـيــة ،اإلقــالــة
جيمس كومي خالل املراحل األخيرة
م ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ب ـ ـشـ ــأن ال ــرس ــائ ــل
اإللكترونية لـهـيــاري كلينتون عام
 .2016ويــؤخــذ عـلــى كــومــي أن ــه عقد
م ــؤت ـم ـرًا ص ـحــاف ـيــا ث ــم أعـ ـل ــن إع ـ ــادة
تحريك التحقيقات فــي هــذه املسألة
قبل أيام من االنتخابات الرئاسية.
ويـ ــؤكـ ــد ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض أن إق ــال ــة
كومي ال عالقة لها بالتحقيق الذي
ت ـقــوم ب ــه «اف ب ــي آي» ح ــول وج ــود
رابـ ــط م ــا ب ــن أش ـخ ــاص ع ـم ـلــوا فــي
حملة تــرامــب االنـتـخــاب ّـيــة وروسـيــا.
إال أن ت ــرام ــب ع ــاد وكـ ــذب مـعــاونـيــه
عـنــدمــا ق ــال فــي تـصــريــح إل ــى شبكة
«ان بي سي» ،أول من أمس« :الواقع
أن ـنــي عـنــدمــا ق ــررت (إق ــال ــة كــومــي)،
ّ
قلت إن الــروايــة بيني وروسـيــا هي
رواية مختلقة».
يخف غضبه منذ أشهر من إيراد
ولم
ِ
اسمه في هذه التحقيقات ،فيما ّ
كرر
الـقــول إنــه ليس هـنــاك أي دلـيــل على
ّ
رابـ ــط ب ــن حـمـلـتــه وروسـ ـي ــا ،متهمًا
وســائــل اإلع ــام بالتركيز عـلــى هــذه
ً
املـســألــة ب ــدال مــن ال ـكــام عــن قــراراتــه
االقتصادية أو غيرها.
ً
واملسألة التي أثارت جدال وانتقادات
فــي هــذا املــوضــوع هــي إع ــان ترامب
أنـ ـ ــه كـ ـ ــان يـ ـن ــوي إقـ ــالـ ــة ك ــوم ــي مـنــذ
الـبــدايــة .ويـتـنــاقــض هــذا اإلع ــان مع
روايـ ـ ــة ســاب ـقــة لـلـبـيــت األبـ ـي ــض قــال
فيها إن الرئيس األميركي اتخذ قرار
اإلق ــال ــة ب ـنـ ً
ـاء عـلــى تــوصـيــة مــن كبار
امل ـس ــؤول ــن ف ــي وزارة الـ ـع ــدل .وق ــال
ترامب في املقابلة مع «أن بي سي»:
«كنت سأقيله أيًا كانت التوصيات...
ّ
مزهو بنفسه وثرثار».
إنه
وفــي املقابلة نفسها ،أوض ــح ترامب
أنــه ســأل بنفسه كومي ،خــال مأدبة
ع ـ ـشـ ــاء فـ ــي كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي ثـ ــم فــي
اتـ ـص ــال ــن ه ــات ـف ـي ــن ،ع ـ ّـم ــا إذا ك ــان
م ـس ـت ـهــدفــا ش ـخ ـص ـيــا ف ــي الـتـحـقـيــق
ب ـشــأن تــدخــات روس ـيــة فــي الحملة
االن ـت ـخــاب ـيــة .وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن كــومــي
«أراد أن يـبـقــى مــدي ـرًا ل ــأف بــي آي،
ُ
وقلت إنني سأفكر في ذلك» ،مضيفًا
أن كومي قــال له في ذلــك الـيــوم« :كال
ل ـس ـت ــم مـ ــوضـ ــع تـ ـحـ ـقـ ـي ــق» .وي ـم ـك ــن
أن يـ ـع ـ ّـرض ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ت ــرام ــب
الت ـه ــام ــات بــال ـتــدخــل ف ــي الـتـحـقـيــق،
إض ــاف ــة إل ــى غ ـيــرهــا م ــن االن ـت ـق ــادات
الـتــي يـتـعـ ّـرض لها ربـطــا بـهــذا امللف
بشكل خاص.
وف ــي س ــت ت ـغ ــري ــدات كـتـبـهــا صـبــاح
أمـ ـ ـ ــس ،صـ ـ ـ ّـب ت ـ ــرام ـ ــب غ ـض ـب ــه ع ـلــى
«وســائــل اإلع ــام امل ـ ـ ّ
ـزورة» .وأض ــاف
في تغريداته أن «مسألة الربط بني
الـ ـ ـ ــروس وح ـم ـل ــة تـ ــرامـ ــب اخ ـت ـل ـق ـهــا
الــديـمــوقــراطـيــون لـتـبــريــر هزيمتهم
ف ـ ــي االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات» .إال أن م ـك ـتــب
التحقيقات الـفــدرالــي ال يحقق فقط
فــي هــذا الــربــط ،بــل بشكل أوســع في
ال ـقــرص ـنــة ال ــروس ـي ــة خ ــال الـحـمـلــة.
وي ـب ــدو أن امل ـع ـس ـكــر ال ـج ـم ـهــوري ال
ي ــزال مـتـمــاسـكــا لـجـهــة رفـضــه دعــوة
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن إلـ ــى ت ـع ـيــن نــائــب
ع ــام خ ــاص يـحـقــق فــي ه ــذه املـســألــة
ل ـض ـمــان اس ـت ـقــال الـتـحـقـيــق .إال أن
عشرات من املسؤولني الجمهوريني
لم يترددوا في انتقاد طريقة ترامب
فــي إدارة ه ــذه األزمـ ــة ،وداف ـع ــوا عن
كومي ،ال بل طالب بعضهم بتشكيل
ل ـج ـنــة تـحـقـ ّيــق مـسـتـقـلــة لـلـنـظــر في
م ـس ــأل ــة ت ــدخ ــل روسـ ـي ــا .أمـ ــا كــومــي
فال يــزال صامتًا منذ إقالته ،وطلب
مـنــه مـجـلــس ال ـش ـيــوخ امل ـثــول أمــامــه
الثالثاء املقبل لشرح ما حصل .وفي
حـ ــال وافـ ـ ــق ،فـ ــإن ال ـج ـل ـســة سـتـكــون
مغلقة.
(األخبار ،أ ف ب ،رويترز)
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إعالنات
◄ وفيات ►
انتقلت الى رحمته تعالى املرحومة
نهاد عبد األمير شامي

ش ـق ـي ـقــاهــا :الـ ـح ــاج خ ـل ـيــل وال ـح ــاج
ماجد
شقيقاتها :املرحومة الحاجة زهرة،
الـحــاجــة فــاطـمــة ،املــرحــومــة الحاجة
نهى ،الحاجة وداد والحاجة ماجدة.
يـ ـق ــام م ـج ـلــس ف ــات ـح ــة عـ ــن روح ـه ــا
الطاهرة ،السبت املوافق فيه  13ايار
ال ـس ــاع ــة ال ـخــام ـســة ع ـص ــرا وذكـ ــرى
اسـ ـ ـب ـ ــوع االحـ ـ ـ ــد  14ايـ ـ ـ ــار ال ـس ــاع ــة
العاشرة صباحا في مجمع املرحوم
ال ـحــاج مــوســى عـبــاس وف ــي الـنــادي
الحسيني للنساء.
ال ـ ــراض ـ ــون ب ـق ـض ــاء الـ ـل ــه آل شــامــي
وعموم اهالي بنت جبيل

بمزيد من االسى والرضى والتسليم
بقضاء الله وقدره ننعي اليكم
وفاة رجل الخير والعطاء املرحوم
حسني طاهر فردون

اشقاؤه  :الحاج أحمد والحاج حسن
اوالده  :علي وعماد
زوجته  :ندى حامد
بـهــذه املـنــاسـبــة االلـيـمــة يـقــام ذكــرى
اسـ ـب ــوع ع ــن روح ـ ــه ال ـط ــاه ــرة نـهــار
االحـ ــد امل ــواف ــق ف ــي  14الـ ـج ــاري في
تمام الساعة الحادية عشرة للرجال
ف ـ ــي ح ـس ـي ـن ـي ــة الـ ـ ــرجـ ـ ــال ول ـل ـن ـس ــاء
فـ ــي ح ـس ـي ـن ـيــة الـ ـنـ ـس ــاء فـ ــي ب ـلــدتــه
العباسية-صور
ولكم عظيم االجر والثواب
االسفون ال فردون وال حامد وعموم
اهالي العباسية

إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات

بـ ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ــرضـ ــى وال ـت ـس ـل ـيــم
ملـشـيـئــة ال ـلــه تـعــالــى نـنـعــى إليكم
املأسوف عليه املرحوم
السفير املتقاعد وفيق محمد سليم جابر
والــدتــه :املرحومة الحاجة فاطمة
محيي الدين
زوجته :الحاجة ملك حيدر
ولداه :الدكتور محمد ومايا زوجة
أورلندو أبو جودة
أشقاؤه :رفيق وغسان واملرحومان
سليم وعدنان
ش ـق ـي ـق ـت ــه :سـ ـل ــوى زوج ـ ـ ــة الـ ـل ــواء
الركن املتقاعد لطفي جابر
عدياله :املهندس محمد عز الدين
واألستاذ نبيل عطروني
ِّ
ُصــلــي على جثمانه الطاهر ظهر
يــوم الخميس  11أيــار فــي جبانة
بـلــدتــه شــوكــن ـ ـ ق ـضــاء النبطية،
حيث ووري الثرى
ت ـق ـب ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــازي يـ ــومـ ــي ال ـس ـبــت
واألح ــد فــي  13و  14ال ـجــاري في
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء قرب أمن
ال ــدول ــة م ــن ال ـســاعــة ال ـثــال ـثــة بعد
الـظـهــر وح ـتــى ال ـســاعــة الـســادســة
ً
مساء
للفقيد الرحمة واملغفرة ولكم من
بعده طول البقاء
اآلسـفــون :آل جابر ،حيدر ،محيي
ال ـ ــدي ـ ــن ،أبـ ـ ــو ج ـ ـ ـ ــودة ،عـ ــز ال ــدي ــن،
عطروني

◄ ذكرى أسبوع ►
تـ ـص ــادف ن ـه ــار األحـ ـ ــد الـ ــواقـ ــع فـيــه
 2017/5/14ذك ـ ــرى م ـ ــرور أس ـبــوع
على وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
الحاج خليل محمد رضا (أبو رائف)
أوالده :الـ ـب ــروفـ ـس ــور رائ ـ ـ ــف رض ــا
(رئيس التجمع الطبي االجتماعي
اللبناني) ،الدكتور محمد ،املهندس
يـ ــوسـ ــف ،ال ــدكـ ـت ــور عـ ـل ــي ،امل ــرح ــوم
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاج ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــم ،الـ ــدك ـ ـتـ ــور
الصيدلي بالل ،األستاذ حسن
وب ـ ـهـ ــذه امل ـن ــاس ـب ــة س ـت ـت ـلــى آي مــن
ال ــذك ــر ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء عن
روحه الطاهرة في حسينية الشياح
(حسينية اإلمام الحسني «ع»)  -قرب
س ــوق ال ـج ـمــال مــن ال ـســاعــة الــرابـعــة
ولغاية الخامسة والنصف عصرًا
اآلسفون :آل رضا ،آل صولي وعموم
أهالي بلدة طلوسة والتجمع الطبي
االجتماعي اللبناني
البروفسور رائف رضا
هاتف03/684382 :

◄ مبوب ►
للبيع او لإليجار
خانة شقق للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الحازمية شقة مساحة 163م 2ـ ـ  3نوم
ص ــال ــون س ـفــرة ب ـل ـكــون مـقـفــل بــالــزجــاج
مجددة باركيه ـ ـ  ACـ ـ جفصني ـ ـ وحمام،
مغر Le Simon .$ 267000
موقفني بسعر ٍ
Real Estate 03/362009
خانة شقق لإليجار املنت الجنوبي بعبدا
الـ ـح ــازمـ ـي ــة شـ ـق ــة  170م 2ـ ـ ـ ـ ـ م ـف ــروش ــه
فــرش رائ ــع  3نــوم ـ ـ  3حـمــام ـ ـ شــوفــاج ـ ـ
مــوقــف تحت األرض ،ستة أشـهــر سلف
 $ 900شـهــريــاLe Simon Real Estate .
03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي أرض للبيع
الحازمية غاردينيا فــي أفـخــم الـشــوارع
أرض مساحة  605م 2بسعر رائــع 2650
 $للمتر املــربــع Le Simon Real Estate
03/362009
خانة اراضي للبيع املنت الجنوبي بعبدا
الريحانية فياضية أرض مساحة 1450
م 2كاشفة وال تحجب موقع ممتاز 1550
 $للمتر الواحد Le Simon Real Estate
03/362009
جسر الباشا ـ ـ الطريق العام ـ ـ  170م.2
طابق أخير تصلح للسكن أو مكتب أو
عيادة ـ ـ  3نوم كبار ـ ـ حمامان ـ ـ صالون
س ـ ـفـ ــرة ـ ـ ـ ـ ـ م ـط ـب ــخ  $ 175000ب ـح ــاج ــة
ال ـ ــى ت ـج ــدي ــد Le Simon Real Estate
03/362009
الحدث ـ ـ أول طريق بعبدا ـ ـ منزل مستقل
 172م 3 2نوم ـ ـ حمامان ـ ـ صالون ـ ـ غرفة
سـفــرة ـ ـ جـلــوس ـ ـ بحالة مقبولة ـ ـ بناء
قديم موقف ـ ـ تراس صغير ـ ـ شرفة بسعر
مغري Le Simon Real Estate $ 145000
03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي شقة للبيع
الـحــازمـيــة شـقــة طــابــق أول ف ــوق االرض
مع تــراس كبير ـ ـ  3نوم ـ ـ  3حمام بحالة
ممتازة Hot Deal
Le Simon Real Estate $ 305000
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة مـ ــار ت ـق ــا  270م 2ـ ـ ـ ـ  4ن ــوم
ص ــال ــون ــن س ـف ــرة ش ــوف ــاج  ACم ـجــددة
مغر
بالكامل موقف بناء قديم ـ ـ بسعر
ٍ
Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009
الـحــازمـيــة م ــار تـقــا فــي أفـخــم ال ـشــوارع
شـقــة مـســاحــة  205م 2ـ ـ ـ  3ن ــوم صــالــون
س ـف ــرة غ ــرف ــة خ ــادم ــة ش ــوف ــاج مــوقـفــن
مغر  $ 355000تلفون
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا ـــ املنت الجنوبي ـــ محل للبيع
م ـحــل م ـســاحــة  30م 2ـ ـ ـ ـ مـجـهــز ملحمة
 $ 210.000وسـ ـ ــط ال ـ ـسـ ــوق ال ـت ـج ــاري
والـسـكـنــي (يـصـلــح ملـطـعــم صـغـيــر) Hot
Deal
Le Simon Real Estate 03/362009
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خانة بعبدا املنت الجنوبي ـــ بعبدا مستودع
للبيع
ال ـحــازم ـيــة غــاردي ـن ـيــا م ـس ـتــودع يصلح
ملـكـتــب أي ـض ــا م ـســاحــة  230م 2مــوقـفــن
مغر Hot Deal $ 210.000
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
خانة بعبدا املنت الجنوبي شقق لإليجار
الحازمية مــار تقال فــي أفخم الـشــوارع ـ ـ
شقة مساحة  210م 2ـ ـ  3نــوم ـ ـ صالون
س ـفــرة غــرفــة خ ــادم ــة كــاشـفــة جــزئ ـيــا .ط
اول فوق األرض مع تــراس خلفي بسعر
مغري  $ 1300شهريًا
Le Simon Real Estate 03/362009
الـحــازمـيــة  160م 2ـ ـ  3نــوم مــع بــاركـيــة ـ ـ

صالون ـ ـ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج ـ ـ
مجددة بالكامل موقفان ـ ـ  ACـ ـ جفصني.
مغر $ 270000
بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009
بعبدا بطشاي  108م 2ـ ـ  2نوم كبار ـ ـ بناء
جديد ـ ـ صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ حمامان ـ ـ
موقفان $ 163000
Le Simon Real Estate 03/362009
ب ـع ـبــدا ـ ـ ـ ـ بــرزي ـل ـيــا ط ــاب ــق س ـف ـلــي أول ـ ـ ـ
كاشف ال يحجب  230م 2ـ ـ  3نوم ـ ـ غرفة
جلوس ـ ـ شوفاج  ACـ ـ موقفان ـ ـ تراس
 150مLe Simon Real Estate $ 520000 2
03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال الساحة  205م 2ـ ـ 3
نوم صالون ـ ـ غرفة سفرة ـ ـ غرفة خادمة
ـ ـ  4حمامات موقفان ـ ـ شــوفــاج ـ ـ بسعر
مـغـ ٍـر Le Simon Real Estate $ 350000
03/362009
الحازمية ـ ـ مــار تقال ـ ـ  263م 2ـ ـ  4نــوم ـ ـ
بــاركـيــة صــالــونــان كـبــار ـ ـ ـ غــرفــة سـفــرة ـ ـ
مـجــددة بالكامل ـ ـ شــوفــاج  ACـ ـ موقف
بسعر رائ ــع Le Simon Real $ 460000
Estate 03/362009
الحازمية ـ ـ مار تقال  212م 2ـ ـ كاشفة كل
بيروت مجددة بالكامل ـ ـ  3نوم كبار مع
خــزائــن حديثة ـ ـ صــالــونــان غــرفــة سفرة
ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ شــوفــاج ـ ـ  ACـ ـ باركية
موقف Le Simon Real Estate $ 465000
03/362009
الحازمية مار تقال ـ ـ  235م 2ـ ـ  3نوم كبار
ـ ـ صــالــونــان غــرفــة سـفــرة ـ ـ غــرفــة خادمة
شــوفــاج ـ ـ ـ مــوقــف كــاشـفــه ال تـحـجــب كل
طابق شقة  $ 410000نهائي Le Simon
Real Estate 03/362009
الـحــازمـيــة ـ ـ مــار تقال الـســاحــة ـ ـ  320م2
كاشفة باركيه ـ ـ غرفة جلوس ـ ـ صالونان
ـ ـ ـ ـ غ ــرف ــة ج ـل ــوس ـ ـ ـ ـ  5ح ـم ــام ــات ـ ـ ـ ـ طــاقــة
شمسية ـ ـ غرفة خادمةLe Simon Real .
Estate 03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة م ـس ـت ــودع  450م ن ــزل ــة بيك
اب Le Simon Real Estate $ 450000
03/362009
الحازمية غاردينيا ـ ـ مستودع ـ ـ يصلح
مل ـك ـت ــب  215م 2م ــوقـ ـف ــان ب ـس ـع ــر رائـ ــع
 $ 200000نهائي Le Simon Real Estate
03/362009
ال ـح ــازم ـي ــة ـ ـ ـ ـ ط ــاب ـق ــان  85م 2ق ــري ــب من
الـطــريــق الـعــام بـنــاء جــديــد ـ ـ مـصـعــدان ـ ـ
مغر 155000
موقف تحت األرض بسعر ٍ
Le Simon Real Estate 03/362009 $
الحازمية ـ ـ مــار تقال ـ ـ طابق سفلي اول
كــاشـفــة ال تـحـجــب ـ ـ ـ م ـج ــددة بــالـكــامــل ـ ـ
 270م 2سند ـ ـ مع تــراس شوفاج ـ ـ  ACـ ـ
موقفان Le Simon Real Estate $ 390000
03/362009
الحازمية مار تقال طابق أخير ـ ـ  245م 2ـ ـ
 4نوم صالونان ـ ـ شومينية ـ ـ  4حمامات
ـ ـ غرفة خادمة موقفان ـ ـ شوفاج 415000
Le Simon Real Estate 03/362009 $
خانة املنت الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا
ال ـحــازم ـيــة مــارت ـقــا ف ــي اف ـخــم ال ـش ــوارع
 205م 2ـ ـ  3نوم مع خزائن صالون سفرة
شــوفــاج غرفة خــادمــة ـ ـ  4حمام موقفني
$355000 Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  255م 2ـ ـ  4نوم شوفاج

ـ ـ  4حمام ـ ـ  2صالون .سفرة Chemineeـ ـ ـ
غرفة خادمة 4 .حمام موقفني$415000 .
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الـ ـح ــازمـ ـي ــة م ــارتـ ـق ــا  157م 2ـ ـ ـ ـ ـ  3ن ــوم
حمامني ـ ـ صالون ـ ـ سفرة .شارع هادئ.
مغر$257000 .
موقف .بسعر ٍ
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
الحازمية مارتقال  389م 2ـ ـ  4صالون3 .
ماستر ـ ـ جلوس .جفصني ـ ـ  A.Cـ ـ شوفاج
ـ ـ باركيه ،تــراس  40م 2ـ ـ  3مواقف كاف.
موتور.
$650000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
بعبدا اللويزة .سوبر فخمة  3نوم ـ ـ غرفة
خادمة ـ ـ  4حمام ـ ـ  3مواقف ـ ـ ديكور رائع
ـ ـ طاقة شمسية ـ ـ جاهزة للسكن ـ ـ شوفاج
ـ ـ  A.Cـ ـ Cave
$396000
Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع
ب ـع ـبــدا ال ـل ــوي ــزة 4 .ن ــوم ـ ـ ـ  2مــاس ـتــر ـ ـ ـ 3
صــالــون ـ ـ سفرة ـ ـ غرفة خــادمــة ـ ـ مطبخ
اوروبــي ـ ـ ديكور جفصني باركيه ـ ـ طاقة
شـمـسـيــة ش ــوف ــاج ـ ـ ـ  A.Cـ ـ ـ  3م ــواق ــف ـ ـ
موتور ـ ـ كاف ـ ـ كاشفة وال تحجب ـ ـ موقع
رائع.
$585000
Hot Deal
03/962009
Le simon Real Estate
خانة املنت الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal
أول املنصورية ـ ـ شقة  400م 2مع حديقة
ومواقف  300م 2ـ ـ مدخل خاص ـ ـ ديكور
س ــوب ــر ف ـخــم ـ ـ ـ ـ  4مــاس ـتــر ـ ـ ـ ـ  3ص ــال ــون ـ ـ
ج ـل ــوس  Chemineeـ ـ ـ ـ ش ــوف ــاج ـ ـ ـ ـ  A.Cـ ـ
مطبخ كبير.
$630000
Super Hot Deal
03/362009
Le simon Real Estate
خانة املنت الجنوبي بعبدا ـــ شقق لإليجار
الحازمية مارتقال ـ ـ شقة  195م 2ـ ـ  3نوم
ـ ـ  3حمام ـ ـ مع حديقة وتــراس ـ ـ شوفاج
موقف $950 .شهريًا
ستة أشهر سلف.
03/362009
Le simon Real Estate
مكاتب للبيع ـــ املنت الجنوبي بعبدا.
الحازمية غاردينيا مكتب  125م 2ـ ـ مقطع
الى عدة غرف ديكور رائع $280000
موقفني متالصقني
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية غاردينيا مكتب مساحة  95م2
ـ ـ بناء حديث وفخم $2900
للمتر املربع
03/362009
Le simon Real Estate
الحازمية بناء جديد ـ ـ مساحة  80م 2ـ ـ
مغر $150000
دوبلكس بسعر ٍ
03/362009
Le simon Real Estate
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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالن بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت
القاضي فرنسوا الياس
املعاملة التنفيذية رقم 2015/1004
املنفذ :خليل أنطون خليل
املنفذ عليه :ايلي يوسف الشمالي
السند التنفيذي :سندي دين.
تاريخ التنفيذ2015/5/21 :
تاريخ محضر الوصف2015/6/24 :
تاريخ تسجيله2015/7/13 :
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـق ـ ـ ــار امل ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ــروح ل ـل ـب ـي ــع
وم ـش ـت ـمــاتــه :ال ـع ـق ــار /1428ال ــرمـ ـي ــل
 1200سهمًا
م ـســاح ـتــه247 :م 2وهـ ــو قـطـعــة ارض
عليها ب ـنــاء مــؤلــف مــن طــابــق ارضــي
وثالث طوابق علوية .االرضي شقتان
شمالية ثالث غرف ونوافعها ،جنوبية
غرفتان وسطيحة ونوافعها.
طابق اول وثالث شقتان شمالية أربع
غ ــرف ومنتفعاتها جـنــوبـيــة غــرفـتــان
ونوافعها.
الطابق الثاني شقة واحدة ستة غرف
ومنتفعاتها.
ح ــدود ال ـع ـقــار  1428الــرم ـيــل :ال ـغــرب:
 1427و 1426والـ ـش ــرق  107وامـ ــاك
عامة والشمال  1424الجنوب 1427
قيمة تخمني  1200سهمًا مــن العقار
/1428الرميل/558.500/:د.أ.
بـ ــدل الـ ـط ــرح املـ ـح ــدد م ــن ق ـب ــل رئ ـيــس
دائرة تنفيذ بيروت/335.100/ :د.أ.
مــوعــد امل ــزاي ــدة وم ـك ــان اجــرائ ـهــا يــوم
االثنني الواقع فيه  2017/6/12الساعة
ال ـعــاشــرة صـبــاحــا أم ــام رئ ـيــس دائ ــرة
تنفيذ بيروت في قصر العدل بيروت.
فعلى الــراغــب بــال ـشــراء تنفيذ احـكــام
املواد  /973/و /987/و /983/أ.م.م .ان
يودع باسم رئيس دائرة تنفيذ بيروت
قبل املباشرة باملزايدة أو في صندوق
ال ـخــزي ـنــة أو اح ــد املـ ـص ــارف املـقـبــولــة
مـبـلـغــا م ــوازي ــا ل ـبــدل ال ـط ــرح او يـقــدم
ك ـفــالــة مـصــرفـيــة تـتـضـمــن ه ــذا املـبـلــغ
وعليه اتخاذ مقام مختار له في نطاق
الدائرة ان لم يكن له مقام مختار فيه
او لــم يسبق لــه ان عـ ّـن مقامًا مختارًا
ف ـي ــه واال اع ـت ـب ــر ق ـل ــم الـ ــدائـ ــرة مـقــامــا
مختارًا له وعليه ايضًا في خالل ثالثة
اي ــام م ــن ت ــاري ــخ ص ــدور ق ــرار االحــالــة
ايــداع كامل الثمن باسم رئيس دائــرة
تنفيذ ب ـيــروت فــي ص ـنــدوق الخزينة
او احد املصارف املقبولة تحت طائلة

اعادة املزايدة بزيادة العشر واال فعلى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
م ــن ال ــزي ــادة وعـلـيــه كــذلــك دف ــع الثمن
وال ـ ــرس ـ ــوم وال ـن ـف ـق ــات ب ـم ــا ف ـي ــه رس ــم
الــداللــة خمسة بــاملـئــة مــن دون حاجة
إلى انذار او طلب وذلك خالل عشرين
يومًا من تاريخ صدور قرار االحالة.
مأمور تنفيذ بيروت
وجدي القزي
إعالن بيع باملزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا
باملعاملة التنفيذية رقم 2017/1280
الجهة املنفذة :انطوان روحانا بو كرم
وماري تراز شمعون وكليهما النقيب
ميشال خطار
املنفذ عليه :ميشال يــوســف طوبيا ـ ـ
علما ـ ـ وكيله املحامي روني الحاج
السند التنفيذي :استنابة مــن دائــرة
تنفيذ طرابلس رقم  2010/591تاريخ
 2012/10/24املتضمنة تنفيذ حكم
اجنبي بعد اعطائه الصيغة التنفيذية
من قبل محكمة االستئناف في لبنان
ال ـش ـم ــال ــي ب ــالـ ـق ــرار رق ـ ــم 2006/706
ً
ت ــاري ــخ  ،2006/12/4تـحـصـيــا ملبلغ
/254.728/د.أ .باالضافة الــى الفوائد
والنفقات.
تاريخ محضر الوصف2012/7/12 :
تاريخ تسجيله2012/8/2 :
املـ ـط ــروح لـلـبـيــع :ال ـع ـقــار رق ــم /435/
عـلـمــا قـطـعــة ارض غ ـيــر مـبـنـيــة ويـقــع
داخ ـ ــل ال ـب ـل ــدة ب ــال ـق ــرب م ــن الـكـنـيـســة
وتصل اليه عبر طريق مزفت بعرض
اربعة امتار ومساحته  4768م ،2بدل
تـخـمـيـنــه  953600د.أ .وب ـ ــدل طــرحــه
 463450د.أ.
موعد املزايدة ومكانها :نهار الثالثاء
فــي  2017/6/6الـســاعــة  12.00ظهرًا
أمام رئيس دائرة تنفيذ زغرتا.
على الــراغــب بــالـشــراء وقـبــل املباشرة
ب ــامل ــزاي ــدة أن ي ــدف ــع ب ـ ــدل الـ ـط ــرح فــي
صندوق مــال زغرتا او بموجب شيك
مصرفي مسحوب ألمــر رئـيــس دائــرة
تنفيذ زغرتا وأن يتخذ مقامًا له ضمن
نطاق الــدائــرة او توكيل محام وعليه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
لـلـعـقــار م ــوض ــوع امل ــزاي ــدة وأن يــدفــع
رسوم التسجيل والداللة.
مأمور التنفيذ
نقوال دعبول

إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان
ينفذ بنك االعـتـمــاد املـصــرفــي ش.م.ل.
باملعاملة  2016/227بوجه ادي عطالله
لبان وجــولـيــات انـطــوان هلهول سند
م ـج ــدول بـقـيـمــة /34233443.6/ل.ل.
اضافة الى الفوائد والرسوم.
ي ـجــري الـتـنـفـيــذ عـلــى  1200سـهــم في
العقار  604فيطرون حصة ادي لبان
مساحته  1120م.م .هو بموجب االفادة
العقارية اظهار حدود :مقاسمة وازالة
شيوع محدث من هــذا العقار ثالثون
قـطـعــة اعـطـيــت االرق ـ ــام م ــن  3034إلــى
 3063ومـ ــا ب ـقــي م ـنــه اح ـت ـفــظ بــرقـمــه
واص ـب ـح ــت م ـح ـتــويــاتــه ق ـط ـعــة ارض
ص ـخــريــة وح ــرج ـي ــة ضـمـنـهــا اش ـجــار
عفص وسنديان ـ ـ وهي عملية تقسيم
هـ ــذا ال ـع ـق ــار الجـ ــل ان ـت ـه ــاء م ــن حــالــة
ال ـش ـيــوع ـ ـ ـ ارض غـيــر مـبـنـيــة يـشـتــرك
بملكية الـطــريــق الـخــاص رقــم  3036ـ ـ
اشـ ـت ــراك ف ــي املـلـكـيــة وبــال ـك ـشــف تبني
انه يقع على طريق فرعية في املنطقة
وضمن منطقة سكنية يقع فيها عدد
مـ ــن املـ ـس ــاك ــن ذو م ــواصـ ـف ــات عــال ـيــة
وبعضها جيدة.
تاريخ قرار الحجز 2016/5/3
تاريخ تسجيله2016/5/4 :
بدل تخمني  /140000/د.أ .بدل الطرح
 /84000/د.أ .أو مــا يـعــادلــه بالعملة
الوطنية.
ي ـج ــرى ال ـب ـيــع ال ـث ــاث ــاء 2017/6/13
ال ـســاعــة  11:00ق ـبــل ال ـظ ـهــر ف ــي قــاعــة
محكمة كسروان للراغب بالشراء دفع
ب ـ ــدل الـ ـط ــرح ب ـم ــوج ــب ش ــك م ـصــرفــي
منظم ألمر حضرة رئيس دائرة تنفيذ
كسروان او تقديم كفالة وافية من احد
املصارف املقبولة من الدولة ويتحمل
رسوم التسجيل والداللة وعليه اتخاذ
م ـحــل اق ــام ــة ل ــه ض ـمــن ن ـطــاق واال عد
قـلـمـهــا م ـقــامــا م ـخ ـت ــارًا ل ــه ك ـمــا عـلـيــه
االطــاع على قيود الصحيفة العينية
العائدة للعقار موضوع املزايدة.
رئيس قلم التنفيذ
ناديا صليبي
إعالن
ص ــادر عــن الـغــرفــة االبـتــدائـيــة الثانية
في الشمال
بالدعوى رقم 2017/73

م ــوج ــه الـ ــى امل ــدع ــى ض ــده ــا :ارمــان ـيــا
دانيال سركيسيان ،بلدة دده ـ ـ الكورة،
ومجهولة محل االقامة حاليًا.
ت ـ ـ ــدع ـ ـ ــوك هـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة السـ ـ ـت ـ ــام
استحضار الدعوى ومرفقاته ،املرفوع
ض ـ ـ ــدك مـ ـ ــن املـ ـ ــدعـ ـ ــي طـ ــونـ ــي ريـ ـم ــون
شمالي بوكالة املحامي روني الحاج،
امل ـت ـض ـم ــن طـ ـل ــب اعـ ـ ـ ــان اخ ـت ـص ــاص
املحكمة للنظر بالدعوى وفقًا للقانون
الجورجي واعــان الطالق بينك وبني
امل ــدع ــي ل ـع ــدم قــدرت ـك ـمــا ع ـلــى الـعـيــش
م ـع ــا ،وتـضـمـيـنــك ال ــرس ــوم والـنـفـقــات
واملـصــاريــف كــافــة" ،وذل ــك خــال مهلة
عـشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الـنـشــر ،وان
تتخذي مقامًا لك يقع ضمن نطاق هذه
املـحـكـمــة واب ـ ــداء مــاحـظــاتــك الخطية
على الدعوى خالل مهلة خمسة عشر
يومًا من تاريخ التبليغ ،واال يعتبر كل
تبليغ لك بواسطة رئيس القلم ولصقًا
على باب املحكمة صحيحًا ،باستثناء
الحكم النهائي.
رئيس القلم
ميرنا الحصري
إعالن تلزيم (للمرة الثانية)
تعلن املديرية العامة للموارد املائية
والكهربائية ،عــن إع ــادة إج ــراء تلزيم
بطريقة استدراج عروض على اساس
تنزيل مئوي على اسعار االدارة حده
االق ـ ـصـ ــى  %20ع ـ ـشـ ــرون ب ــاملـ ـئ ــة ،مــع
تخفيض مدة االعالن الى خمسة ايام
ً
بناء إلحالة معالي وزير الطاقة واملياه
بـتــاريــخ  ،2017/5/5لتنفيذ مـشــروع
اشغال تعزيل وإنشاء حيطان حماية
على مجاري شتوية في بلدة القبيات
ـ ـ محافظة عكار.
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
التاسعة من يوم الخميس الواقع في
.2017/6/8
ف ـع ـل ــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـص ـن ـف ــن وف ـق ــا
الحـ ـك ــام املـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  3688ت ــاري ــخ
 1966/1/25فــي الــدرجــة الرابعة فقط
ل ــاشـ ـغ ــال امل ــائـ ـي ــة والـ ــذيـ ــن ال يــوجــد
بعهدتهم اكثر من اربع صفقات مائية
ل ــم ي ـجــر اس ـتــام ـهــا مــؤق ـتــا ،الــراغ ـبــن
ب ـ ــاالشـ ـ ـت ـ ــراك ب ـ ـهـ ــذا الـ ـتـ ـل ــزي ــم ت ـق ــدي ــم
عــروضـهــم قـبــل الـســاعــة الـثــانـيــة عشر
من آخر يوم عمل يسبق اليوم املحدد
لجلسة فض العروض ـ ـ وفق نصوص
دف ـت ــر الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ال ـ ــذي يمكن

االطــاع والحصول عليه في املديرية
العامة للموارد املائية والكهربائية ـ ـ
مصلحة الديوان ـ ـ كورنيش النهر.
بيروت في  11أيار 2017
املدير العام
للموارد املائية والكهربائية
د .فادي جورج قمير
التكليف 886
إعالن تلزيم
تجري لجنة املناقصات في الجامعة
اللبنانية اعادة مناقصة عامة لتلزيم
اعمال تنظيف ملدة عشرة اشهر لزوم
ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة ـ ـ ـ ـ الـ ـف ــرع االول عـلــى
أسـ ــاس سـعــر يـقــدمــه الـ ـع ــارض .وذل ــك
ف ــي مـبـنــى اإلدارة املــركــزيــة للجامعة
اللبنانية ـ ـ املبنى الــزجــاجــي ـ ـ مقابل
املتحف الوطني.
الساعة  14.00من يوم الثالثاء الواقع
ف ـي ــه  23مـ ــن ش ـه ــر أي ـ ـ ــار س ـن ــة 2017
ل ـصــالــح ال ـجــام ـعــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ـ ـ ـ ـ كلية
الهندسة ـ ـ الفرع االول
ت ـقــدم الـ ـع ــروض وف ــق ن ـص ــوص دفـتــر
الـشــروط الخاص الــذي يمكن االطــاع
والحصول عليه لــدى امــانــة ســر كلية
الهندسة ـ ـ الفرع االول.
العنوان :طرابلس ـ ـ القبة ـ ـ شارع االرز ـ ـ
بناية اسطة وداية.
مكتب السيد/ة :رنى الحموي
ي ـج ــب ان ت ـص ــل ال ـ ـعـ ــروض وط ـل ـب ــات
االشـتــراك في اعــادة املناقصة الــى قلم
الــدائــرة االداريـ ــة املشتركة الـكــائــن في
االدارة املركزية للجامعة اللبنانية في
املبنى الــزجــاجــي ـ ـ املتحف وذلــك قبل
الـســاعــة الثانية عـشــرة ظـهـرًا مــن آخر
يــوم عمل يسبق الـيــوم املـحــدد الجــراء
اعادة املناقصة.
بيروت في  9أيار 2017
رئيس الجامعة اللبنانية
فؤاد ايوب
التكليف 882
إعالن تلزيم
تـعـلــن امل ــدي ــري ــة ال ـعــامــة لـلـنـقــل ال ـبــري
وال ـب ـحــري عــن اع ــادة اج ــراء اس ـتــدراج
عروض لتلزيم اشغال توريد وتركيب
ّ
ط ــف ــاف ــات ب ـح ــري ــة م ـج ـه ــزة ب ــإش ــارات
ضـ ــوئ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـحـ ــر م ـ ـقـ ــابـ ــل م ــرف ــأ
الصرفند للصيادين،
تـ ـج ــري ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـل ــزي ــم ف ــي ال ـســاعــة
ال ـع ــاش ــرة ص ـبــاحــا م ــن يـ ــوم االرب ـع ــاء
الواقع في .2017/6/14
ف ـع ـل ــى امل ـت ـع ـه ــدي ــن امل ـ ـتـ ــوفـ ــرة لــدي ـهــم
ال ـشــروط املـطـلــوبــة فــي دفـتــر الـشــروط
ال ـخــاص والــراغ ـبــن بــاالش ـتــراك بهذا
التلزيم تقديم عروضهم قبل الساعة
ال ـث ــان ـي ــة عـ ـش ــرة ظـ ـهـ ـرًا مـ ــن آخ ـ ــر ي ــوم
ع ـم ــل ي ـس ـبــق ال ـ ـيـ ــوم امل ـ ـحـ ــدد لـجـلـســة
فــض ال ـعــروض ـ ـ ـ وف ــق نـصــوص دفتر
الـشــروط الخاص الــذي يمكن االطــاع
والـحـصــول عليه مــن املــديــريــة العامة
للنقل البري والبحري ـ ـ بناية ستاركو
ـ ـ الطابق الثالث ـ ـ السيد احمد سرور.
املدير العام للنقل البري والبحري
املهندس عبد الحفيظ القيسي
التكليف 888
إعالن
تـعـلــن كـهــربــاء لـبـنــان عــن رغـبـتـهــا في
إجراء استدراج عروض لإلشراف على
تشغيل وصيانة املعملني الجديدين
للمولدات العكسية في الذوق والجية
ملدة خمس سنوات.
يمكن للراغبني في االشتراك باستدراج
العروض املذكور اعاله الحصول على
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة
ال ــدي ــوان ـ ـ ـ ام ــان ــة ال ـس ــر ـ ـ ـ ال ـطــابــق 12
(غ ــرف ــة  ،)1223مـبـنــى ك ـهــربــاء لـبـنــان
ـ ـ ـ طــريــق الـنـهــر وذل ــك لـقــاء مبلغ قــدره
/500 000/ل.ل.
تسلم ال ـعــروض بــالـيــد إل ــى امــانــة سر
كهرباء لبنان ـ ـ طريق النهر ـ ـ الطابق
" "12ـ ـ املبنى املركزي (غرفة .)1223
علمًا إن آخــر مــوعــد لتقديم الـعــروض
هو نهار الجمعة الواقع في 2017/7/7
عند نهاية الدوام الرسمي.

السبت  13أيار  2017العدد 3174

إعالنات

بيروت في 2017/5/8
بتفويض من املدير العام
مدير الشؤون املشتركة باالنابة
املهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 858
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
ف ـ ـ ــي املـ ـ ـع ـ ــامـ ـ ـل ـ ــة ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذيـ ــة ال ـ ــرق ـ ــم
194م2015/
امل ـن ـفــذ :ب ـنــك عـ ــودة ش.م.ل .ـ ـ ـ الـنـقـيــب
شكيب قرطباوي.
املنفذ عليه :اميل سمير سعد ـ ـ وكيله
املحامي رشاد املولى.
السند التنفيذي :استنابة صادرة عن
دائــرة تنفيذ بيروت رقــم 2014/2715
ً
ت ــاري ــخ  2015/11/3تـحـصـيــا ملبلغ
/17503.55/د.أ .عدا الفائدة واللواحق.
تاريخ تحويل قرار الحجز.2015/6/1 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى أم ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2015/6/22 :
العقار املطروح للبيع:
 300س ـه ـم ــا فـ ــي الـ ـعـ ـق ــار  3165عــن
سعادة قطعة ارض عليها بناء مؤلف
م ـ ــن س ـف ـل ــي اول مـ ـسـ ـت ــودع وس ـف ـلــي
ث ــان ــي م ـس ـت ــودع ل ــه ن ــزل ــة سـ ـي ــارة من
ال ـخ ـل ــف وطـ ــابـ ــق اول ي ـح ـت ــوي عـلــى
ص ــال ــة ك ـب ـيــرة مـقـطـعــة وط ــاب ــق ثــانــي
يـحـتــوي عـلــى صــالــة مقطعة والـبـنــاء
غير صالح للسكن وهــو ال يــزال على
ح ـجــر ال ـب ــاط ــون غ ـيــر م ـ ــورق ينقصه
البالط واملنجور الداخلي والخارجي
مساحته  1597م .2يـحــده غــربــا 3158
ً
شرقًا  3164شماال  3300و 3299جنوبًا
أمالك عامة.
أظـهــرت ح ــدود هــذا الـعـقــار وال يوجد
تجاوز باملحضر الفني رقم 83/1163
يشترك فــي ملكية الـحــدائــق الخاصة
 3225و 3239و 93و 3261و1710
و 3339و 3470وال ــدرج الخاص 3169
منتفع باملرور على الطرقات الخاصة
 3128و 3130و 3142و 3177و3199
و 3218و 3227و 3228و 3230و3240
و 3241و 3308و 3309و 3310و3312
و 3337و 3338و 3341و 3342و3468
و 3471و  3474و 3475و 3476واالدراج
ال ـخ ــاص ــة رقـ ــم  3198و 3311و3472
و 3473و 3477و 3478بــراح مصدق ـ ـ
منتفع بحق الري من مياه عني الباردة
حسب العوائد القديمة رقن االشتراك
بــالـحــدائــق رق ــم  3262و 3340و3430
و 3431و 3432و 3469و 3638و3839
واص ـبــح ه ــذا الـع ـقــار يـشـتــرك بملكية
ال ـح ــدائ ــق رق ــم  3291ال ــى  3292ومــن
 3401الــى  3408ومــن  3423الــى 3429
بملف  .3401بــاالضــافــة ال ــى الـشــروط
ال ــواردة فــي مـشــروع االف ــراز واملوافقة
ف ــإن الـفــريــق االول دي ــر القلعة التابع
للرهبانية االنطونية املارونية يحتفظ
ب ـحــق ال ـت ـصــرف بــال ـطــرقــات الـخــاصــة
والحدائق واالدراج وتعديلها واعطاء
انتفاع بــاملــرور وترتيب حقوق الغير
دون الــرجــوع الــى باقي املالكني شرط
ان ال ي ـ ــؤدي ذلـ ــك الـ ــى االن ـت ـق ــاص من
حقوق هــؤالء وان ال تنقص مساحات
عـقــاراتـهــم كـمــا لـلـفــريــق االول بــاجــراء
تـعــديــل فــي م ـشــروع االفـ ــراز ومــواضــع
تـلــك ال ـطــرق وال ـحــدائــق واالدراج دون
أخ ــذ مــواف ـقــة بــاقــي املــال ـكــن ش ــرط ان
ال تـمــس ملكية ه ــؤالء وان ال تنقص
م ـســاحــة ت ـلــك الـ ـعـ ـق ــارات ك ـمــا احـتـفــظ
ال ـفــريــق االول بـحــق ال ـت ـنــازل ع ــن تلك
الطرقات والحدائق واالدراج لألمالك
العامة البلدية أو الدولة وبحق اعطاء
او شراء حقوق اتفاق لها أو عليها أو
ملـصـلـحـتـهــا وب ـح ــق ت ـحــويــرهــا ضمن
نـطــاق الـقــوانــن واالنـظـمــة الـنــافــذة او
التي ستصدر فيما بعد دون الرجوع
الـ ــى م ـش ـتــري االقـ ـس ــام م ــوض ــوع هــذا
االفــراز وشرط عدم انتقاص ملكيتهم
او ان ـق ــاص انـتـفــاعـهــم وك ــذل ــك تــدويــن
ال ـش ــرط ال ـتــالــي ع ـلــى جـمـيــع االق ـس ــام
املـ ـف ــرزة م ــوض ــوع هـ ــذا ال ـع ـق ــد :ت ـنــازل
امل ـش ـتــري م ــال ــك ه ــذا ال ـع ـقــار ع ــن حقه
بــاس ـت ـع ـمــال ال ـش ـف ـعــة ع ـلــى ال ـع ـق ــارات
ً
املـ ـج ــاورة ت ـن ــازال تــامــا مـهـمــا تـعــددت

املبيعات لتلك العقارات وردت معاملة
اظـ ـ ـه ـ ــار حـ ـ ـ ــدود اض ـ ـ ـبـ ـ ــارة 83/1163
حفظت بامللف لضم ارتفاق وتخطيط
دعــوى مقدمة إلــى املحكمة االبتدائية
ف ــي املـ ــن رقـ ــم  2005/4439ملصلحة
فؤاد ميشال نجم اشــارة مخالفة بناء
بموجب قرار كتاب بلدية عني سعادة
ع ـ ــدد  2007/543حـ ـج ــز اح ـت ـي ــاط ــي
 2010/446اشــارة امتياز عــام وتأمني
ج ـ ـبـ ــري لـ ـص ــال ــح وزارة املـ ــال ـ ـيـ ــة عــن
مديرية الضريبة على القيمة املضافة
رقـ ــم  2012/8602ع ـلــى ح ـب ـيــب سعد
حجز احتياطي رقــم 2014/428/428
الحاجز وليد الحاج حجز احتياطي
رقــم  2014/552/552الـحــاجــزة شركة
يــونــايـتــد ب ـتــرول ـيــوم كــومـبــانــي حجز
احتياطي رقــم  2014/1114عن تنفيذ
بـ ـي ــروت ال ـح ــاج ــز ب ـنــك ع ـ ــودة ش.م.ل.
ح ــول ال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي ال ــى حجز
تنفيذي في املعاملة رقــم 2014/2715
ملـصـلـحــة بـنــك عـ ــودة ش.م.ل .اش ـتــراك
ملصلحة بنك بيروت ش.م.ل .باملعاملة
رقم .2014/2715
قـيـمــة ال ـت ـخ ـمــن /336562.5/ :دوالر
أميركي.
ق ـي ـم ــة الـ ـ ـط ـ ــرح /201937.5/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع
ف ـ ــي  2017/6/9الـ ـس ــاع ــة الـ ـع ــاش ــرة
ص ـبــاحــا امـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء
ان ي ــودع قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح او تقديم كفالة معادلة واتخاذ
مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة
وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي االحــالــة ،عليه
اي ــداع كامل الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر واال فـعـلــى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه
رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر
إعالن بيع
صادر عن دائرة تنفيذ املنت
في املعاملة التنفيذية الرقم 2016/294
امل ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــذان :ديـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ــران ب ـ ــان ـ ــوسـ ـ ـي ـ ــان
ووارج ــانـ ـي ــك م ــارك ــاري ــان ـ ـ ـ ـ وكـيـلـهـمــا
املحامي راضي سعد.
امل ـن ـفــذ عـلـيـهــم :خـلـيــل رش ـي ــد ع ـب ــود ـ ـ
وكيله املحامي بيار الخال.
وج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدارك عـ ـ ـب ـ ــود وجـ ـ ـ ـ ــاك وشـ ــربـ ــل
وكــري ـس ـتــال ع ـبــود ـ ـ ـ انـطـلـيــاس ح ــارة
الغوارنة.
جــان بابجيان ـ ـ ال ــدورة خلف محالت
عقيل.
ال ـ ـس ـ ـنـ ــد ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي :قـ ـ ـ ـ ــرار م ـح ـك ـمــة
االس ـت ـئ ـنــاف امل ــدن ـي ــة ف ــي ج ـبــل لـبـنــان
الـغــرفــة الـثــانـيــة عـشــرة رق ــم 2016/54
ت ــاري ــخ  2016/3/3ال ـق ــاض ــي ب ــال ــزام
الـجـهــة املـسـتــأنــف عليها تبعيًا بدفع
بــدل مثل ق ــدره /400/د.أ .شهريًا من
ت ــاري ــخ صـ ــدور ال ـح ـكــم االب ـت ــدائ ــي في
 2014/2/27وح ـت ــى ت ــاري ــخ االخـ ــاء
الفعلي اضــافــة الــى املبلغ املحكوم به
ســابـقــا /23200/د.أ .وذل ــك بالتكافل
والـتـضــامــن فيما بينهم عــدا الــرســوم
واللواحق.
تاريخ تحويل الحجز.2016/10/14 :
ت ــاري ــخ تـسـجـيـلــه ل ــدى ام ــان ــة الـسـجــل
العقاري.2016/11/1 :
القسمان املطروحان للبيع:
 1ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار  103وط ــى
امل ــروج :مدخل صالون وطعام وثالث
غ ــرف وم ـم ــر وم ـط ـبــخ وح ـم ــام ع ــدد 2
وشــرفـتــن بــاشـغــال املـنـفــذ عليه وهــو
شاغر حاليًا مساحته /188م 2يشترك
بملكية القسمني  1و 3حجز احتياطي
عــن تنفيذ امل ــن رق ــم 2016/180/180
ح ــول ال ـح ـجــز االح ـت ـيــاطــي ال ــى حجز
ت ـن ـف ـي ــذي ب ــرق ــم  2016/294مـحـضــر
وصف رقم .2016/294
 2ـ ـ ـ ـ  /200/س ـهــم ف ــي ال ـق ـســم  11من
العقار  5024بــرج حمود :مدخل ودار
وط ـ ـعـ ــام وغ ــرفـ ـت ــن وم ـط ـب ــخ وح ـم ــام

وثـ ــاث ش ــرف ــات م ـش ـغــول م ــن ســامـيــه
ون ـجــوى عـبــود شقيقتي املـنـفــذ عليه
م ـســاح ـتــه /89/م 2ي ـش ـت ــرك بـمـلـكـيــة
ال ـح ــق رقـ ــم  1و 3ب ـخ ـص ــوص ح ـقــوق
االن ـت ـف ــاع واالرتـ ـ ـف ـ ــاق وغ ـي ــره ــا راج ــع
القسم  1ان هــذا الـحــق خــاضــع لنظام
امللكية ذات الوقوعات كما على القسم
 5اعاله.
قيمة التخمني:
 1ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار  103وط ــى
املروج /206800/ :دوالر أميركي.
 2ـ ـ  200سهمًا من القسم  11من العقار
 5024ب ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود /6750/ :دوالر
أميركي.
قيمة الطرح:
 1ـ ـ ـ ـ ال ـق ـس ــم  5م ــن ال ـع ـق ــار  103وط ــى
املروج /124080/ :دوالر أميركي.
 2ـ ـ  200سهمًا في القسم  11من العقار
 5024ب ـ ــرج ح ـ ـمـ ــود /4050/ :دوالر
أميركي.
املزايدة :ستجري يوم الجمعة الواقع
ف ـي ــه  2017/6/9الـ ـس ــاع ــة ال ـع ــاش ــرة
ص ـبــاحــا أمـ ــام رئ ـي ــس دائ ـ ــرة الـتـنـفـيــذ
وفي محكمة املنت .فعلى راغب الشراء
ان ي ــودع قـبــل امل ـبــاشــرة ب ــامل ــزاد قيمة
الطرح أو تقديم كفالة معادلة واتخاذ
مـ ـح ــل اق ـ ــام ـ ــة ضـ ـم ــن ن ـ ـطـ ــاق ال ـ ــدائ ـ ــرة
وخ ــال ثــاثــة اي ــام تلي االحــالــة ،عليه
اي ــداع كامل الثمن تحت طائلة اعــادة
امل ـ ــزاي ـ ــدة بـ ــزيـ ــادة ال ـع ـش ــر واال فـعـلــى
عهدته فيضمن النقص وال يستفيد
من الزيادة وعليه خالل عشرين يومًا
دفع الثمن والرسوم والنفقات بما فيه
رسم الداللة .%5
رئيس القلم
زياد داغر

إعالم تبليغ
املوضوع :تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات
تدعو وزارة املالية ـ ـ مديرية املالية العامة ـ ـ مديرية الواردات /املصلحة املالية االقليمية
في محافظة النبطية ـ ـ دائــرة التحصيل ،املكلفني الــواردة أسماؤهم في الجدول ادنــاه
للحضور الــى مركز الــدائــرة الكائن في مدينة النبطية ،مفرق الــراهـبــات ،سنتر حرب،
الطابق الثاني ،هاتف  07/768491لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة
ً
ثالثني يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،واال يعتبر التبليغ حاصال بصورة صحيحة
بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها اعاله ،علمًا انه سيتم نشر هذا االعالم على املوقع
االلكتروني الخاص بوزارة املالية:
رقم املكلف
2392599

اسم املكلف
خليل ابراهيم عيسى

كهرباء لبنان
مؤسسة عامة
تبليغ قرارات استمالك
إن مؤسسة كهربــاء لبنان تبلـغ املالكيـن الــواردة أسماؤهــم في الجـدول أدنــاه مرسوم
اإلستمالك رقــم  13506تاريـخ  4/10/2004القــاضي باعتبـار االشغــال العـائــدة ملشروع
إنشاء خ ــط توتـر عــالي  66ك.ف .بــارد  -عــاصون من املنافع العامة وقــرارات التخمني
الـصــادرة عــن لجنة اإلستمالك االبتدائية فــي الشمال سـنـ ًـدا لــه كما تعلمهم بأنها قد
أودعـ ًـت التعويضات املقررة لهم بموجب قرار وضع اليــد رقـم  97تاريخ 21/12/2016
تنفيذا لقرارات التخمني املذكورة أدناه لذلك يرجى أن يتقدموا الى املؤسسة مصطحبني
باملستندات املطلوبة لقبض التعويضات املقررة لهم.
رقم قرار
التخمني

املنطقة رقم
العقار

32
35
36

كثران
كثران
كثران

37

كثران

96

43
44
45

كثران
كثران
كثران

158
160
165

46
47

كثران
كثران

167
168

48

كثران

169

غادرت العاملة الكينية
caroline nyamburo
م ــن ع ـن ــد م ـخ ــدوم ـه ــا ،الـ ــرجـ ــاء مـمــن
ي ـع ــرف ع ـن ـهــا ش ـي ـئــا اإلتـ ـص ــال عـلــى
الرقم 03/006969

49
50
51
52
54

كثران
كثران
كثران
كثران
كثران

301
328
329
330
392

58

كثران

452

هرب العامالن البنغالدشيان
mohamad ebrahim
saiful islam
مــن عـنــد مـخــدومـهـمــا ،الــرجــاء ممن
يـعــرف عنهما شيئًا االت ـصــال على
الرقم 71212172

◄ مبوب ►
◄ خرج ولم يعد ►

هربت العاملة االثيوبية
hiwel hagos kahsay
م ــن ع ـنــد م ـخــدوم ـهــا ،ال ــرج ــاء ممن
ي ـعــرف عـنـهــا شـيـئــا االتـ ـص ــال على
الرقم 03828301

رقم البريد املضمون
RT000112722LB

رقم اإلنذار
463

تبدأ مهلة االعتراض املحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
رئيس املصلحة املالية االقليمية ملحافظة النبطية
سعد مصطفى بري
التكليف 892

33
66
95

إعالن للمرة الثانية
ُي ـع ـلــن رئ ـي ــس ب ـلــديــة س ــن ال ـف ـي ــل ،عن
ّ
الصيفية
رغبة البلدية بتلزيم األلبسة
والتجهيزات للعناصر والفئات التي
ت ـك ـســى ع ـلــى ن ـف ـقــة ب ـلــديــة س ــن الـفـيــل
لصيف  ،2017بــإجــراء مناقصة عامة
بـطــريـقــة تـقــديــم األس ـع ــار وف ـقــا لدفتر
شـ ـ ــروط خ ـ ــاص وض ـ ــع لـ ـه ــذه ال ـغ ــاي ــة،
يمكن االطــاع عليه في البلدية ضمن
أوقات الدوام الرسمي،
* آخــر مهلة لقبول الـعــروض :الساعة
الثانية عـشــرة مــن ظهر نـهــار االثنني
الواقع في .2017/5/29
* موعد التلزيم :الساعة الثانية عشرة
م ــن ظ ـه ــر نـ ـه ــار الـ ـث ــاث ــاء الـ ــواقـ ــع فــي
.2017/5/30
سن الفيل في 2017/5/9
رئيس بلدية سن الفيل
نبيل كحاله
التكليف 864

19

59
60

كثران
كثران

538
539

61
62

كثران
كثران

549
705

63

كثران

706

أسماء املالكني

الحصة

سهم
حزب الله مصطفى شعراوي 2400
2400
احمد سليم العاكوم
"ورثة محمود احمد خضر 2400
فتفت ما عدا بهاء الدين
وفاروق وضحى محمود
فتفت"
"ورثة محمود احمد خضر 2400
فتفت ماعدا بهاء الدين
وفاروق وضحى محمود
فتفت"
2400
محمد حسني االبيض
2400
سعيد علي غانم
"فضيلة عادل ابو شنب
"480
480
فاطمة عادل ابو شنب
480
هدى عادل ابو شنب
480
آمنة عادل ابو شنب
"480
مريم عادل ابوشنب"
2400
ايمان عادل ابو شنب
2400
"ورثة محمد عبد الرزاق
دياب ماعدا عبد الرزاق
وعبد الناصر واكتمال
محمد دياب"
2400
"ورثة وحيده علي غانم
ما عدا عبد الرزاق وعبد
الناصر واكتمال محمد
دياب"
2400
ممدوح محمود العمر
2400
علي محمد رباح الجعم
2400
علي محمد رباح الجعم
2400
عادل محمد سلمه
وقف النبي يعقوب للطائفة 2400
السنية
"ورثة نايفه خضر هوشر ما 2400
عدا بشرى ويسرى وخالد
ومحمد محمود مريم
(والدتهم نايفه) ومحمود
علي محمود مريم (والدته
فاطمة)"
2400
ايفون مخايل نادر
2400
جورج انطانيوس فياض
بشاره
2400
ايفون مخائيل نادر
ورث ــة اسـمــاعـيــل عـبــد ال ــرزاق 2400
هوشر
2400
سعدى احمد هوشر

قيمة
التعويض
املقرر
ل.ل.
18.195.000
000 300
7.987.500

6.412.500

1.800.000
1.125.000
"كامل املبلغ
"1.575.000

3.000.000
10.350.000

15.840.000

18.675.000
5.880.000
7.250.000
000 85
14.960.000
4.680.000

6.240.000
1.500.000
3.150.000
1.980.000
2.385.000

		
هذا مع االشارة ان مهلة االستئناف هي ثالثون يوما» من تاريخ التبليغ.
التكليف 890
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رياضة

مع وجود
األموال الصينية
سيتمكن إنتر
من العودة إلى
سابق عهده
(أرشيف)

البطوالت األوروبية الوطنية

ُ
فجر جديد يشرق على إنتر ميالنو
عصر جديد ينتظره إنتر ميالنو
مع مجموعة «سونينغ»
الصينية .فبعد إقالة المدرب
ستيفانو بيوليُ ،ع ِّين والتر
ساباتيني ،مديرًا رياضيًا ،ليبدأ
التخطيط من أجل بناء فريق
جديد يعاود أمجاده السابقة
هادي أحمد
ي ــرس ــم مــال ـكــو إن ـت ــر م ـيــانــو ال ـجــدد
م ــرح ـل ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـ ـصـ ــراع عـلــى
ال ـب ـط ــوالت امل ـح ـل ـيــة ك ـخ ـطــوة أولـ ــى،
واألوروبـيــة كخطوة ثانية .الحديث

طبعًا ال يرتبط باملوسم الحالي الذي
شـ ــارف ع ـلــى ن ـهــاي ـتــه ،ب ــل بــاملــواســم
املقبلة ب ــإدارة مجموعة «سونينغ»
الصينية الـتــي اسـتـحــوذت عـلــى 70
في املئة من أسهم النادي ،وهي أكبر
صفقة استحواذ على فريق أوروبي
م ــن ق ـبــل ش ــرك ــة صـيـنـيــة ح ـتــى اآلن.
صفقة قــد تؤتي ثمارها فــي املوسم
املـ ـقـ ـب ــل ،وذل ـ ـ ــك ب ـف ـض ــل ال ـت ـغ ـي ـي ــرات
الجذرية التي يترقبها النادي.
ّ
ال يمكن تجاهل أن إنتر في املواسم
األخيرةَّ ،
مر بمراحل صعود وهبوط
منذ رحيل املدرب البرتغالي جوزيه
م ــوريـ ـنـ ـي ــو ،إث ـ ـ ــر ت ـح ـق ـي ــق اإلن ـ ـجـ ــاز
ال ـتــاري ـخــي املـتـمـثــل بــالـثــاثـيــة الـتــي
ش ـم ـلــت ال ـ ـ ــدوري والـ ـك ــأس املـحـلـيــن
ودوري أبطال أوروبا.
جاء مدربون ورحل آخــرون ،حاولوا
الصعود بــالـنــادي مــن جديد بعدما
ان ـهــار كـلـيــا ،لـكــن معظمهم اصـطــدم

ب ــالـ ـفـ ـش ــل .ه ـ ــم يـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ـ ــون م ـس ـت ــوى
ً
متذبذبًا ،فـتــارة يظهر الفريق بــأداء
الف ــت ،مـصـحــوبــا بـنـتــائــج إيـجــابـيــة،
وت ـ ـ ــارة أخـ ـ ــرى ب ـ ـ ــأداء ع ـق ـيــم ل ــم ي ـقـ َـو
ج ـم ـه ــوره ع ـلــى اح ـت ـم ــال ــه ،م ــا جعل
الفريق يواجه نقدًا الذعًا في وسائل
اإلعالم بدا بحجم املديح الذي حصل
عليه سابقًا.
ّ
لكن عصرًا جديدًا ظهر مع الصينيني
الــذيــن بـ ــدأوه ســريـعــا بــإقــالــة امل ــدرب
س ـت ـي ـفــانــو ب ـيــولــي ل ـس ــوء ال ـن ـتــائــج،
وإسـ ـن ــاد امل ـســؤول ـيــة إل ــى ستيفانو
فيكي ،مدرب فريق الناشئني السابق،
حتى نهاية املوسم الحالي .لم يكن
هذا هو الخبر الذي َّ
ضج في أوساط
إيطاليا ،بل ما لحق إقالة املدرب من
قرارات ،أهمها وأبرزها تعيني والتر
ساباتيني ،مديرًا رياضيًا.
مهمة ستكون صعبة ،خصوصًا أن
ساباتيني يتولى أيضًا مــع مهمته

سيسعى ساباتيني إلى
التعاقد مع كونتي أو
إنريكه للموسم المقبل

ه ـ ــذه ،اإلدارة ال ـف ـن ـي ــة لـجـيــانـغـســو
سونينغ الصيني اململوك أيضًا من
املجموعة .األخير يعاني أيضًا هذا
املوسم ،إذ لم يفز إال بمباراة واحدة
بعد  8مراحل على انطالق البطولة.
إدارة س ــوق ال ـت ـعــاقــدات عـلــى عــاتــق
ســابــاتـيـنــي ،وه ــذا ه ــو امل ـج ــال ال ــذي
لطاملا برع فيه ،خصوصًا أيام توليه

برنامج البطوالت األوروبية الوطنية
إسبانيا (المرحلة )37

إيطاليا (المرحلة )36

ألمانيا (المرحلة )33

فرنسا (المرحلة )37

 السبت:إسبانيول × فالنسيا ()17.00
أوساسونا × غرناطة ()19.30

 السبت:فيورنتينا × التسيو ()17.00
أتاالنتا × ميالن ()21.45

 األحد:أالفيس × سلتا فيغو ()17.00
ريال سوسييداد × ملقة ()21.00
ريال مدريد × إشبيلية ()21.00
فياريال × ديبورتيفو ال كورونيا
()21.00
الس باملاس × برشلونة ()21.00
إيبار × سبورتينغ خيخون ()21.00
ريال بيتيس × أتلتيكو مدريد ()21.00
أتلتيك بلباو × ليغانيس ()21.00

 األحد:إنتر ميالنو × ساسوولو ()13.30
بولونيا × بيسكارا ()16.00
تورينو × نابولي ()16.00
سمبدوريا × كييفو ()16.00
باليرمو × جنوى ()16.00
كالياري × إمبولي ()16.00
كروتوني × أودينيزي ()16.00
روما × يوفنتوس ()21.45

 السبت:باير ليفركوزن × كولن ()16.30
شالكه × هامبورغ ()16.30
ماينتس × أينتراخت فرانكفورت
()16.30
فولسبورغ × بوروسيا مونشنغالدباخ
()16.30
أوغسبورغ × بوروسيا دورتموند
()16.30
فيردر بريمن × هوفنهايم ()16.30
دارمشتات × هيرتا برلني ()16.30
فرايبورغ × إينغولشتات ()16.30
اليبزيغ × بايرن ميونيخ ()16.30

 األحد:باستيا × لوريان ()22.00
بوردو × مرسيليا ()22.00
كاين × رين ()22.00
ديجون × نانسي ()22.00
متز × تولوز ()22.00
موناكو × ليل ()22.00
مونبلييه × ليون ()22.00
نانت × غانغان ()22.00
نيس × انجيه ()22.00
سانت اتيان × باريس سان جيرمان
()22.00

مـهـمــة اإلدارة الــريــاض ـيــة ف ــي روم ــا.
خ ـطــط لـلـصـفـقــات ه ـن ــاك ،وأب ـق ــى الـ ـ
«جيالوروسي» ضمن املنافسة على
املراكز األولى .كذلك ،نشرت صحيفة
«ت ــوت ــو م ـيــركــاتــو» تـشـكـيـلــة أطـلـقــت
عليها األفضل في تاريخ الصفقات
التي أبرمها ساباتيني في السنوات
املــاضـيــة ،فهناك :فــي حــراســة املرمى
لوكاس سكوروبسكي ،وفي الدفاع:
ال ـبــرازي ـلــي مــاركـيـنـيــوس ،الـيــونــانــي
كوستاس مانوالس ،املغربي مهدي
بنعطية ،والبرازيلي ايمرسون .أما
ف ــي خ ــط ال ــوس ــط فـيــوجــد الـبــوسـنــي
ميراليم بيانيتش ،الهولندي كيفن
س ـ ـتـ ــروت ـ ـمـ ــان ،ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي رادج ـ ـ ــا
ن ــاي ـن ـغ ــوالن .وأخ ـ ـي ـ ـرًا ف ــي ال ـه ـج ــوم:
املـ ـص ــري م ـح ـمــد ص ـ ــاح ،الـبــوسـنــي
إيــديــن دزي ـكــو واألرجـنـتـيـنــي إيــريــك
الميال.
الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى س ـ ـت ـ ـكـ ــون ع ـل ــى
خـ ــط ت ـع ـي ــن م ـ ـ ــدرب جـ ــديـ ــد .وأبـ ـ ــرز
األسـمــاء حاليًا هــي :م ــدرب تشلسي
اإلنكليزي ،أنطونيو كونتي ،ومدرب
برشلونة اإلسـبــانــي لــويــس إنريكه،
واألرج ـن ـت ـي ـن ــي دي ـي ـغ ــو سـيـمـيــونــي
م ـ ــدرب أتـلـتـيـكــو م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي.
وكانت الصحف اإليطالية قد ذكرت
ً
أن ساباتيني عقد اجتماعًا مـطـ ّـوال
مع كونتي في أحد مطاعم لندن ،لكن
املــوضــوع لــم يـحـســم ،إذ أك ــد األخـيــر
أن مسيرته مــع تشلسي لــن تنتهي
بسبب امل ــال الكثير امل ـعــروض عليه
من قبل الصينيني .أما انريكه ،فأكد
ً
أن ــه ي ــري ــد أن ي ــرت ــاح مــوس ـمــا كــامــا
بعد رحيله عن برشلونة في نهاية
املوسم.
ً
املـهـمــة األول ــى سـتـكــون صـعـبــة ،لكن
مــع الــوقــت سيعمل ساباتيني على
تأسيس فريق جديد قــوي أوروبـيــا،
ال إيـ ـط ــالـ ـي ــا فـ ـحـ ـس ــب .ل ـســابــات ـي ـنــي
تـ ــاريـ ــخ ُيـ ـبـ ـن ــى عـ ـلـ ـي ــه ،وكـ ـش ــف فـيــه
عــن رؤي ــة فـنـيــة فــي الــاع ـبــن .بــدايــة
م ــع ش ـبــاب الت ـس ـيــو ،ث ــم تريستينا،
آريـ ـت ــزو ،الت ـس ـيــو مـ ـج ــددًا ،بــالـيــرمــو
وأخ ـ ـي ـ ـرًا ال ـف ـص ــل األخـ ـي ــر م ــع روم ــا
مل ــدة ســت س ـن ــوات .عــانــى فــي بعض
السنوات ،وما أفشل بعض صفقاته
عدم توافر املال املطلوب ،وهو أمر ال
يبدو أنه سيعانيه بوجود مجموعة
"سونينغ" الصينية.
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رياضة
سوق االنتقاالت

أصداء عالمية

دورتموند وتوخيل نحو الطالق؟
خ ــرج ــت الـ ـسـ ـج ــاالت ب ــن ب ــوروس ـي ــا
دورتـمــونــد األملــانــي ومــدربــه توماس
توخيل إلى العلن ،ما ينذر بانفصال
قــريــب بينهما ،خصوصًا أن األخير
ّ
أكد أمس أن من السذاجة التفكير في
أن مستقبله مضمون مع الفريق.
وق ــال توخيل فــي املؤتمر الصحافي
عشية م ـبــاراة فريقه مــع أوغـسـبــورغ
في الدوري املحليّ ،
ردًا على سؤال عن
اسـتـمــراره مــع الفريق املــوســم املقبل:
«ل ـســت ال ـش ـخــص امل ـنــاســب للحديث
عن هذا األمر» ،وأضاف« :سيكون من
السذاجة من جانبي القول إن األمور
تستطيع أن تكمل هكذا» ،مشيرًا إلى
أنـ ــه «لـ ــو س ـئ ـلــت ع ــن هـ ــذا األم ـ ــر قـبــل
أسابيع ،لقلت لكم إني شبه واثق من
أني سأكون املدرب في املوسم املقبل».
وتأتي تصريحات توخيل ( 43عامًا)
عقب أســابـيــع مــن الـتــوتــر بينه وبني
إدارة ال ـ ـنـ ــادي ،وال س ـي ـمــا الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ه ــان ــز -ي ــواك ـي ــم فــاتـسـكــه،
ورئيس النادي رينهارد روبــال الذي
ّأيد موقف فاتسكه.
ورجـ ـح ــت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة أملــان ـيــة
أن ي ـتــرك تــوخـيــل ال ـفــريــق ف ــي نهاية
املوسم الحالي.
وفي أملانيا أيضًا ،أكد بايرن ميونيخ

ً
املـتـ َّـوج بطال لـلــدوري ،رحيل مدافعه
هــولـغــر بــادشـتــوبــر عــن صـفــوفــه هــذا
الصيف ،بحسب ما ذكر في بيان.
وينتهي عقد الالعب البالغ من العمر
 28ع ــام ــا م ــع الـ ـب ــاف ــاري ف ــي نـهــايــة
املوسم ،وهو معار حاليًا إلى شالكه

منذ الشتاء املاضي.
وب ــاالن ـت ـق ــال إلـ ــى إس ـب ــان ـي ــا ،تــوصــل
ب ــرش ـل ــون ــة إل ـ ــى ات ـ ـفـ ــاق مـ ــع ح ــارس ــه
األملــانــي م ــارك  -أنــدريــه تـيــر شتيغن
ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـمـ ــديـ ــد عـ ـ ـق ـ ــده ح ـ ـتـ ــى ،2022
بحسب ما أوردت صحيفة «سبورت»

أكد توخيل أنه ال يضمن بقاءه مع دورتموند (أ ف ب)

صافرة ألمانية لنهائي
«التشامبيونز ليغ»

ال ـكــاتــالــون ـيــة ع ـلــى غــاف ـهــا ،ح ـيــث ال
يبقى سوى اإلعالن الرسمي للتمديد.
ّ
وقدم الحارس البالغ  25عامًا موسمًا
مميزًا مــع الـفــريــق الكاتالوني لينال
ثقة اإلدارة بالتمديد له.
وفــي برشلونة أيـضــا ،وصـلــت أحــام
خوان كارلوس أونزوي مساعد املدرب
لويس إنريكه لخالفته إلــى نهايتها
بعد أن هــدد نجم الـفــريــق البرازيلي
نيمار بالرحيل في حال بقاء األول مع
«البرسا» ،بحسب ما ذكرت صحيفة
«إل مــونــدو ديبورتيفو» ،وذلــك على
خ ـل ـف ـيــة الـ ـنـ ـق ــاش ال ـ ـحـ ــاد ال ـ ـ ــذي وق ــع
بينهما في خالل تدريبات الفريق في
أيــار املــاضــي ،والــذي وصــل إلــى غرفة
تبديل املــابــس ،وتـحــدث عنه عاملو
النادي.
وف ـ ـ ــي ذل ـ ـ ــك ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ق ـ ـ ــال أون ـ ـ ـ ــزوي
ل ـن ـي ـم ــار« :إذا واصـ ـل ــت ال ـس ـي ــر عـلــى
هـ ــذا امل ـ ـنـ ــوال ،فـسـيـنـتـهــي األمـ ـ ــر ب ــك،
مثل رونالدينيو» ،في إشــارة إلــى أن
م ـس ـت ــواه س ـي ـتــراجــع ك ـمــا ح ـصــل مع
نجم برشلونة السابق.
وأثار هذا التعليق غضب نيمار الذي
ّ
يكن احترامًا كبيرًا ملواطنه وصديقه
رون ــال ــديـ ـنـ ـي ــو الـ ـف ــائ ــز ب ــال ـك ـث ـي ــر مــن
األلقاب مع "البرسا".

الدوري األميركي للمحترفين

تأهل غير عادي لسان أنطونيو إلى نهائي «الغربية»
ح ـ ّـول س ــان أنـطــونـيــو س ـبــرز امل ـبــاراة
الـ ـس ــادس ــة ف ــي ال ـس ـل ــة م ــع هـيــوســن
روك ـت ــس إل ــى ك ــاب ــوس حـقـيـقــي على
األخ ـ ـيـ ــر ،ح ـي ــث اك ـت ـس ـحــه بـ ـف ــارق 39
نقطة  75-114فــي عـقــر داره ،وحجز
ب ـط ــاق ــة ت ــأه ـل ــه إلـ ــى ن ـه ــائ ــي املـنـطـقــة
الغربية فــي «ب ــاي أوف» دوري كرة
السلة األميركي الشمالي للمحترفني.
ونجح فريق املدرب غريغ بوبوفيتش
في حسم املباراة والسلسلة  ،2-4رغم
غ ـي ــاب ن ـج ـمــه ك ــاوه ــي ل ـي ـن ــارد ال ــذي
تعرض اللتواء في كاحله األربعاء في
املباراة الخامسة التي فاز بها فريقه
.107-110
ومــن املتوقع أن يكون لينارد جاهزًا
ل ـخــوض امل ـب ــاراة األولـ ــى فــي سلسلة

نـهــائــي املـنـطـقــة الـغــربـيــة عـلــى ملعب
«أوراكـ ـ ـ ـ ــل أري ـ ـنـ ــا» الـ ـخ ــاص ب ـغــولــدن
ستايت ووريرز وصيف بطل الدوري،
وذلك بحسب ما كشف مصدر لشبكة
«إي أس بي أن» الرياضية ،مشيرًا إلى
أنه كان بإمكان الالعب املشاركة أيضًا
ف ـ ّـي م ـ ـبـ ــاراة ،أمـ ــس ل ـكــن بــوبــوفـيـتــش
فضل عدم املخاطرة.
وف ــي ظ ــل غ ـي ــاب ل ـي ـنــارد ع ــن امل ـب ــاراة
الـســادســة بــن قطبي والي ــة تكساس،
حـ ـم ــل الم ـ ـ ــارك ـ ـ ــوس أل ـ ـ ــدري ـ ـ ــدج س ــان
أن ـط ــون ـي ــو ع ـل ــى ك ـت ـف ـيــه ولـ ـع ــب دورًا
حاسمًا فــي حجز بطاقة الـتــأهــل إلى
نهائي املنطقة للمرة األولى منذ 2014
ح ــن واصـ ــل زح ـفــه ح ـتــى ت ــوج بلقب
الدوري للمرة الخامسة في تاريخه.

وت ــأل ــق أل ــدري ــدج الـ ــذي يـبـلــغ نهائي
املنطقة للمرة األولى بعد  6محاوالت
فــاش ـلــة (واحـ ـ ــدة م ــع س ــان أنـطــونـيــو
وخمس مع فريقه السابق بورتالند
ترايل بــايــزرز) ،بتسجيله  34نقطة
مع  12متابعة ،وهي أرقام لم يحققها
أي العب من سبرز في «البالي أوف»
مـ ـن ــذ  2008ح ـ ــن حـ ـق ــق ذلـ ـ ــك الع ــب
االرتـ ـ ـك ـ ــاز امل ـع ـت ــزل ت ـي ــم دانـ ـك ــن ضــد
فينيكس صنز.
وحسم سان أنطونيو املواجهة منذ
ال ـش ــوط األول الـ ــذي أن ـه ــاه وه ــو في
املـقــدمــة ب ـفــارق  19نـقـطــة فــي م ـبــاراة
ع ــان ــى فـ ــي خ ــال ـه ــا ن ـج ــم ه ـيــوســن
ج ـي ـم ــس هـ ـ ـ ــاردن األم ـ ـ ّـري ـ ــن واك ـت ـف ــى
ب ـت ـس ـج ـيــل  10نـ ـق ــاط فـ ـق ــط ،ب ـعــدمــا

نـجــح ف ــي مـحــاولـتــن فـقــط م ــن أصــل
 11م ـح ــاول ــة ق ـبــل أن يــرت ـكــب خـطــأه
السادس ويخرج من امللعب قبل 3,15
دقائق على صافرة النهاية.
وف ـ ـ ـ ــي ظ ـ ـ ــل مـ ـ ـع ـ ــان ـ ــاة ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاردن ،بـ ــرز
تريفور أري ــزا فــي صفوف هيوسنت،
بـتـسـجـيـلــه  20ن ـق ـطــة ،إال أن ذل ــك لم
يـكــن كــافـيــا لتجنيب فــريـقــه الهزيمة
الرابعة واإلبقاء على آماله بمحاولة
تـ ـك ــرار س ـي ـنــاريــو  2015ح ــن وصــل
إلــى نهائي املنطقة حيث خسر أمام
غ ــول ــدن س ـت ــاي ــت الـ ـ ــذي ت ـ ــوج الح ـقــا
باللقب.
ويلعب الـيــوم واشنطن وي ــزاردز مع
بــوسـطــن سلتيكس امل ـت ـقـ ّـدم  2-3في
هذه السلسلة.

السلة اللبنانية

ّ
نهائي سلوي مشتعل بإدارة فنية وطنية
عبد القادر سعد
ضــرب فريق هومنتمن موعدًا ناريًا
مع فريق الرياضي في نهائي بطولة
لبنان لكرة السلة ،حني أنهى سلسلة
نصف النهائي مــع منافسه املتحد
 ،1 - 3بـعــد فـ ــوزه عـلـيــه ف ــي امل ـب ــاراة
الــرابـعــة ،42 - 38 ،22 - 19( 77 - 88
 )77 - 88 ،61 - 68على ملعب مجمع
الصفدي في طرابلس.
نـ ـه ــائ ــي م ـش ـت ـع ــل ب ـ ــن حـ ــامـ ــل ال ـل ـقــب
ال ــري ــاض ــي وهــوم ـنـت ـمــن اآلت ـ ــي لـكـتــابــة
تاريخ جديد للنادي ،مع تأهله للمرة
األولــى إلى نهائي بطولة لبنان .كتابة
تــاريــخ جــديــد أيـضــا لــاعــب هومنتمن
ف ــادي الـخـطـيــب ،ال ــذي يملك صفحات
تــاريـخـيــة كـثـيــرة سـيـحــاول أن يضيف
إليها صفحة جديدة بإحراز اللقب مرة
جديدة مع فريق جديد سيكون الرابع
فــي مسيرته بـعــد الحكمة والــريــاضــي
والشانفيل.
تـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــخ ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد س ـ ـي ـ ـك ـ ـتـ ــب أي ـ ـضـ ــا
ل ـل ـم ــدرب ــن ال ــوط ـن ـي ــن أحـ ـم ــد فـ ــران
ف ــي ال ــري ــاض ــي وجـ ــو م ـج ــاع ــص مــن
ه ــوم ـن ـت ـم ــن ،إلحـ ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ل ـل ـمــرة

سيكون الصراع قويًا بين الخطيب وجان عبد النور في النهائي (سركيس يريتيسيان)

األولــى كمدرب أول .نهائي بصناعة
وطـنـيــة وم ــدرب ــن محليني يتأهالن
لـلـمــرة األول ــى إل ــى الـنـهــائــي ،رغ ــم أن
ف ــران سـبــق أن ع ــاش ه ــذه الـتـجــربــة،
لـ ـك ــن ك ـ ـمـ ــدرب مـ ـس ــاع ــد .س ـي ـت ــواج ــه
امل ــدرب ــان عـلــى م ــدى سـبــع مـبــاريــات
تتألف منها سلسلة النهائي ،حيث
يحرز اللقب الفريق الفائز في أربع
مباريات ،ويملك هومنتمن أفضلية
األرض ،وسيبدأ السلسة على أرضه،

لكونه أنهى املوسم املنتظم متصدرًا.
أمـ ــس ت ــأه ــل هــوم ـن ـت ـمــن ع ـلــى حـســاب
فريق مكافح مقاتل ،هــو املتحد الــذي
ح ـ ـ ــاول ح ـت ــى الـ ــرمـ ــق األخ ـ ـيـ ــر ال ـب ـق ــاء
منافسًا .فلم يستسلم العبوه ومدربه
البوسني آالن أبــاز أمــام كوكبة نجوم
ه ــومـ ـنـ ـتـ ـم ــن ،ف ـل ـع ـب ــوا وت ـ ـقـ ــدمـ ــوا فــي
ال ـن ـصــف األول م ــن ال ـل ـق ــاء ،وح ــاول ــوا
ّ
جر السلسلة إلى مباراة خامسة ،لكن
خ ـبــرة الع ـبــي هــومـنـتـمــن وحـضــورهــم
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الـ ـب ــدن ــي م ـن ـح ــا الـ ـضـ ـي ــوف أف ـض ـل ـيــة
الفوز والتأهل ،فيما استحق أصحاب
ّ
األرض كل االحترام على ما قدموه في
سلسلة نصف النهائي.
ف ـن ـيــا ،كـ ــان ال ـخ ـط ـيــب أف ـض ــل مسجلي
هومنتمن برصيد  27نقطة ،وأضــاف
دواين جاكسون  24نقطة ،وآتر ماجوك
وإيلي شمعون  12نقطة لكل منهما ،مع
 19متابعة و« 3بلوك شوت» ملاجوك.
ول ــدى املـتـحــد ،ك ــان مــالـفــن كليفالند
األف ـض ــل ب ـ ــ 27ن ـق ـطــة ،وأض ـ ــاف رام ـيــل
كــوري  15نقطة ،فيما سجل ديواريك
سـبـنـســر  13نـقـطــة ،وإي ـل ــي رس ـتــم 10
نقاط.
قـ ـ ـ ــاد امل ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاراة طـ ــاقـ ــم ح ـ ـكـ ــام م ـت ـع ــدد
الـجـنـسـيــات ،بــوجــود الـحـكــم اللبناني
عادل خويري ،والكازاخستاني أنطون
كوزلوف ،واألردني محمد تراوني.
م ــواجـ ـه ــة ال ــري ــاض ــي وه ــوم ـن ـت ـم ــن ال
تـنـحـصــر ب ــال ــرج ــال ،ف ــال ـس ـي ــدات على
موعد مع نهائي قوي أيضًا سينطلق
الـيــوم عند الساعة  17.00على ملعب
الرياضي في سلسلة مؤلفة من خمس
مباريات يحرز اللقب الفائز في ثالث
منها.

اختار االتحاد األوروبي لكرة القدم األملاني
فيليكس بريش حكمًا رئيسيًا لنهائي دوري
أبطال أوروبا املقرر في الثالث من حزيران املقبل
بني يوفنتوس اإليطالي وريال مدريد اإلسباني
حامل اللقب.
وسبق للحكم األملاني البالغ من العمر  41عامًا
أن قاد خمس مباريات في النسخة الحالية من
املسابقة القارية ،وستكون مباراة كارديف في
ويلز املباراة النهائية القارية الثانية له بعدما
قاد نهائي "يوروبا ليغ" عام  2014بني إشبيلية
اإلسباني وبنفيكا البرتغالي.
وسيتفاءل يوفنتوس خيرًا بالحكم األملاني الذي
قاد مباراته في ذهاب دور الـ  16من النسخة
الحالية ضد مضيفه بورتو البرتغالي حيث
خرج بطل إيطاليا فائزًا .0-2

ً
برشلونة بطال لليغا
ّوالريال ألوروبا؟

رشح الكاتب فيليب كير ،أحد أشهر الروائيني
االسكوتلنديني وصاحب سلسلة قصص
"سكوت مانسون" التي تتناول عالم كرة القدم
بأسلوب تشويقي ،برشلونة للتتويج بالدوري
اإلسباني وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
وكشف كير عن توقعاته خالل زيارته مدينة
فالنسيا أثناء مشاركته في مهرجان "في أل
سي نيغرا" حيث يقدم أحدث أعماله "سيدة
زغرب" .وأشار الروائي املعروف بأنه مشجع
ألرسنال اإلنكليزي إلى أنه متابع لـ"الليغا" وأن
برشلونة هو أحد أكثر الفرق التي تعجبه إلى
جانب ريال مدريد.

دخال السجن بسبب هالك

قررت محكمة سويدية الحكم على شخصني
بالسجن بتهمة االحتيال على نادي سيبغ
الصيني بمبلغ  370ألف يورو ( 403آالف دوالر
أميركي) خالل انتقال النجم البرازيلي هالك.
ُ
وحكم على حسني برجاوي ( 33عامًا) الذي
انتحل صفة محام برازيلي وسيط في الصفقة
بالسجن ثالث سنوات ،فيما ُحكم على شريكته
في غسل األموال سيلفيا يانسون ( 38عامًا)
بالسجن  18شهرًا.

الكرة اللبنانية

تمارين المنتخب
تنطلق االثنين
يطلق الجهاز الفني ملنتخب لبنان لكرة القدم،
بقيادة املونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش،
غد االثنني برنامج التحضير للمباراة
بعد ٍ
أمام ماليزيا املقررة في  13حزيران املقبل،
وذلك في إطار الجولة الثانية من الدور
الحاسم لتصفيات كأس آسيا «اإلمارات
.»2019
وأوضح رادولوفيتش أن البرنامج ّ
يضم ثالث
ّ
وتتضمن املرحلة األولى تدريبات
مراحل،
على ملعب بيروت البلدي ،سيخضع لها
 16العبًا ،أراد الجهاز الفني الوقوف على
جهوزهم ،وخصوصًا أن موعد املباراة
يصادف بعد نحو شهر ونصف شهر من
اختتام املوسم املحلي.
وتنطلق التحضيرات ضمن املرحلة الثانية
يوم  29الجاري ،حيث يبدأ املحترفون في
الخارج املستدعون للتشكيلة االلتحاق
بزمالئهم ،تليها املرحلة الثالثة من  5حزيران
حتى موعد املباراة في مدينة جوهور،
وستضم صفوف املنتخب خاللها الالعبني
املختارين للقاء.
وقد أبدى رادولوفيتش تفاؤله باملرحلة
املقبلة ،وقدرة منتخب لبنان على حصد
ثالث نقاط إضافية تعزز رصيده ضمن
املجموعة الثانية التي ّ
تضمه إلى هونغ كونغ
وماليزيا وكوريا الشمالية.
وكان منتخب لبنان قد استهل الدور الحاسم
من التصفيات بالفوز على أرضه في 28
آذار املاضي على هونغ هونغ .0-2
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ثقافة وناس
مع دخول األســرى الفلسطينيين أسبوعهم
الرابع في «إضراب الحرية والكرامة» وتزامن ذلك
مع ذكرى النكبة ( 15مايو)ّ ،
نخصص عروضنا
هذا الشهر للقضية الوطنية الفلسطينية ،التي

هي قضية قومية وأممية بامتياز .عندما ننظر
في قوائم المؤلفات التي ال تزال تصدر بمختلف
جوانبها ،لكن من دون المساس بالحقائق
وبالمقاربة األكاديمية العلمية الضرورية ،نجد

«خلفك عار العرب» ...أيتها الحـ
إيالن بابه يواصل تعرية الكيان الصهيوني
ilan pappe, ten myths about israel. verso, london 2017. 192 pp.
القارئ املتابع يعرف الكاتب إيالن بابه
مــن مــؤلـفــات عــديــدة ص ــدرت لــه مــن قبل
أهمها «التطهير العرقي في فلسطني»
الذي ترجم إلى العديد من اللغات ،منها
العربية .دفع بابه ثمنًا غاليًا لكتابته،
وقـ ــد عـ ــرض م ـع ــان ــات ــه ت ـل ــك ف ــي مــؤلـفــه
املهم الــذي صــدر باللغة العربية تحت
عنوان «خــارج اإلطــار :القمع األكاديمي
والفكري في «إسرائيل»».
في «أساطير إسرائيل العشرة» ،يمضي
ال ـكــاتــب قــدمــا فــي تـعــريـتــه ك ـيــان الـعــدو
وج ــرائـ ـم ــه ض ــد ال ـش ـع ــب الـفـلـسـطـيـنــي،
غـ ـي ــر آبـ ـ ــه السـ ـتـ ـس ــام س ـل ـط ــة قـصـبـيــة
كاريكاتورية أضحت إلى ّ
حد بعيد ذراع
«إســرائ ـيــل» فــي األراضـ ــي الفلسطينية
املحتلة عام  ،1967أي حكومة «فيشي»
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة .ب ــل إن ح ـك ــوم ــة فـيـشــي
الـفــرنـسـيــة الـعـمـيـلــة لــاح ـتــال ال ـن ــازي،
لم تجرؤ على ارتـكــاب جريمة محاكمة
أي فرنسي سقط وهــو يـحــارب املحتل
األمل ــان ــي ك ـمــا تـفـعــل مـيـلـيـشـيــا رام الـلــه
الـتــي تحاكم بــاســل األع ــرج ال ــذي سقط
في مواجهة مع قوات العدو.
ي ــواص ــل إي ـ ــان ب ــاب ــه ت ـقـ ّـص ـيــه الـعـلـمــي
والفكري لكيان العدو ،ومحاربة جوهره
ال ـع ـن ـصــري غ ـيــر م ـك ـتــرث بــاالس ـت ـســام
امل ـخــزي ألغ ـلــب املـثـقـفــن الفلسطينيني
والنخب الفلسطينية ،الحقيقية وتلك
الـتــي تـتــوهــم كــذلــك ،والـتـحــاقـهــم أف ــرادًا
وزراف ــات بمسيرة اسـتـســام الــزعــامــات
املليشياوية الفلسطينية ،والقبول بما

يــرمــي ب ــه ال ـع ــدو م ــن ف ـت ــات .بـ ــدأت هــذه
«الـنـخــب» بالخضوع إلم ــاءات مؤتمر
القمة العربية املنعقد فــي االسكندرية
عـ ـ ــام  1970ال ـ ـ ــذي فـ ـ ــرض عـ ـل ــى ال ـع ـمــل
ّ
ال ـفــدائــي تـسـلـيــم ال ـس ــاح وح ــل ال ـقــوات
الشعبية التي كانت بقيادة األسطوري
الراحل أبو داود ،واالندحار إلى مناطق
جـبـلـيــة م ـعــزولــة ف ــي غ ــور األردن حيث
قـضــت عليها ق ــوات بــاديــة نـظــام عمان
املتصهني.
ق ـس ــم ال ـك ــات ــب ع ـم ـلــه إلـ ــى ث ــاث ــة أجـ ــزاء
أولها «مغالطات املاضي» حيث يتناول
بــال ـف ـضــح ادعـ ـ ـ ــاءات الـ ـع ــدو ع ــن تــاريــخ
فـلـسـطــن ال ـح ــدي ــث ،وهـ ــي أن فلسطني
َّ
كانت أرض خــواء ،وأن «اليهود» كانوا
شعبًا بــا أرض ،وأن الصهيونية هي
اليهودية ،وأن الشعب الفلسطيني غادر
أراضيه ومدنه وقراه عام  1948طواعية،
وأن ع ـ ـ ـ ــدوان عـ ـ ــام  1967ك ــان ــت ح ــرب ــا
فرضت على كيان العدو .هذه األكاذيب
الرئيسة ،يوظفها الـعــدو وحـلـفــاؤه في
الـ ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري ل ـت ـبــريــر دعـمـهــم
ال ــامـ ـح ــدود ل ـل ـعــدو وع ــدائ ـه ــم لقضية
الشعب الفلسطيني.
ال ـج ــزء ال ـثــانــي «م ـي ـثــولــوج ـيــا أوس ـل ــو»
ومن بعد «ميثولوجيا غــزة» ،خصصه
الكاتب للحديث في مغالطات الحاضر،
ودحضها ،وفي مقدمة ذلك االدعاء بأن
كيان العدو هو الديمقراطية الوحيدة
ف ــي ج ـن ــوب امل ـتــوســط وش ــرق ــه (ال ـش ــرق
األوسـ ــط) ،إضــافــة إلــى فضح اتفاقيات
أوسلو التي بــدأ اإلعــداد لها في مدينة
ً
فافو النروجية وتعد استكماال ملؤتمر
مدريد الــذي عقد عــام  1991عقب حرب

ّ
حل الدولتين يهدف إلى
وضع فلسطينيي الـ 1967
تحت حكم العدو مباشرة

الـكــويــت ،وب ــدأت بــإعــان مـبــادئ وقعت
عـلـيـهــا ال ــزع ــام ــات املـلـيـشـيــاويــة وكـيــان
العدو في  13أيلول (سبتمبر) .1993
ي ــوض ــح ال ـك ــات ــب أن ات ـف ــاق ـي ــات أوس ـلــو
قـ ـ ــادت فـ ــي ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف إل ـ ــى ع ــرض

رئ ـ ـيـ ــس وزراء ك ـ ـيـ ــان ال ـ ـع ـ ــدو إيـ ـه ــود
ب ــاراك عـلــى ال ـطــرف الفلسطيني كيانًا
كاريكاتوريًا مسخًا مجردًا من السالح
ي ـقــوم ع ـلــى أراض فـلـسـطـيـنـيــة احتلها
الـ ـع ــدو ع ـ ــام  ،1967تـ ـك ــون عــاصـمـتـهــا
قرية أبــو ديــس .أمــا منطقة غــور األردن
والـ ـ ـق ـ ــدس «ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى» وامل ـس ـت ــوط ـن ــات
وسياسات الدويلة الخارجية واملالية،
فتكون خاضعة للعدو!
يخصص إيالن بابه جزءًا خاصًا يطلق
عليه صفة «ميثولوجيا غزة» للحديث
عما يسمى «قطاع غزة» وهو األراضي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة املـ ـ ـح ـ ــررة ،ل ـك ــن ال ــواق ـع ــة
تـحــت ح ـصــاريــن ،م ـصــري وصـهـيــونــي،
وع ــن األوضـ ــاع ال ـتــي ت ـطــورت فـيــه منذ
م ــا يـ ـع ــرف ب ــاالن ـت ـف ــاض ــة األول ـ ـ ــى ال ـتــي
ان ـط ـل ـقــت ش ــرارت ـه ــا ف ــي مـخـيــم جـبــالـيــا
الـ ــواقـ ــع فـ ــي «ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع» ي ـ ــوم  8ك ــان ــون
األول (دي ـس ـم ـب ــر)  .1987ك ـمــا ي ـعــرض
رأي ــه ف ــي والدة حــركــة «ح ـم ــاس» تحت
نظر االحـتــال الصهيوني [وبموافقته
وتـسـهـيــل أع ـمــالــه ،إن ل ــم يـكــن بــدعـمــه].
كــانــت مــؤسـســة خـيــريــة فــي ال ـبــدايــة ،ثم
تحولت إلى تنظيم ديني /عسكري.
ي ـت ـط ــرق ال ـك ــات ــب ف ــي هـ ــذا ال ـف ـص ــل إل ــى
فكر بعض قــادة كيان الـعــدو ونظرتهم
إلى الفلسطينيني حيث يوضح انتماء
ُبعضهم إلــى الفكر الرومانطيقي مثل
وفـ ـيـ ـش ــت ال ـ ـ ــذي أكـ ـ ــد ضـ ـ ــرورة
غ ـب ـي ـن ــو ِ
ال ـص ـفــاء ال ـعــرقــي شــرطــا لـلـتـفــوق ،ومــن
ث ــم تـشـكــل ال ـقــوم ـيــن! امل ـع ــان ــاة الـهــائـلــة
ل ـشـع ـب ـنــا ف ــي «الـ ـقـ ـط ــاع» ه ــي م ــا وس ــع
م ــن دائ ـ ــرة ال ـت ـعــاطــف ال ــدول ــي الـشـعـبــي
م ــع قـضـيـتـنــا الـفـلـسـطـيـنـيــة الــوطـنـيــة/

ال ـق ــوم ـي ــة الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ال ق ــوم ـي ــة أع ـ ــراب
العمالة والعمولة في الخليج الفارسي.
لــذا نجد أن هــذا الفصل هو األطــول في
هذا املؤلف املهم.
ال ـ ـجـ ــزء الـ ـث ــال ــث واألخـ ـ ـي ـ ــر «ن ـ ـظـ ــرة إل ــى
املـسـتـقـبــل» خـصـصــه ال ـكــاتــب للحديث
في ميثولوجيا ما ّ
يسمى حل الدولتني
واعـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــاره الـ ـط ــر ّي ــق ال ــوحـ ـي ــد ل ـل ـح ــل،
ومـ ــا ي ـح ـكــى ع ــن أن ـ ــه ي ـق ــع ع ـل ــى ق ــارع ــة
الطريق ،وكــل ما يحتاج األمــر إليه هو
الـتـقــاطــه .يــوضــح الـكــاتــب أن مــا يسمى
ّ
حــل الــدولـتــن ،وهــو توصيف تضليلي
مقيت ،هو اقتراح صهيوني باألساس
هــدفــه تــدويــر املــربــع (سـنـعــود إل ــى هــذا
األمـ ــر قــريـبــا ف ــي مـبـحــث مـنـفـصــل) .أمــا
الهدف ،فهو وضع فلسطينيي األراضي
املحتلة عام  ،1967أي «الضفة الغربية»
تـحــت حـكــم ال ـع ــدو م ـبــاشــرة وت ــرك لهم
إدارة بعض أمــورهــم الذاتية مثل جمع
ال ـق ـمــامــة وال ـن ـف ــاي ــات وامل ـ ـجـ ــاري ،وه ــذا
بعد قــرن ونـصــف على انـطــاق الـحــراك
الوطني في فلسطني!
ّ
ي ــؤك ــد ال ـك ــات ــب أن مـ ـش ــروع م ــا يـسـمــى
الــدولـتــن هــو جـثــة تـخــرج مــن املشرحة
بني الفينة واألخــرى ،ملداعبة أحــام من
لم يستفق بعد من تأثير مخدر الحلول
السلمية.
يختم إي ــان بــابــه مؤلفه بالحديث عن
ك ـي ــان الـ ـع ــدو ك ــون ــه دول ـ ــة اس ـت ـع ـمــاريــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـط ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،لـ ـ ـي ـ ــؤك ـ ــد خـ ـ ـت ـ ــام ـ ــا أن
ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد امل ـم ـك ــن ل ـه ــذه الـقـضـيــة
االسـتـعـمــاريــة االسـتـيـطــانـيــة يـكـمــن في
إقــامــة دولــة فلسطني الديمقراطية لكل
سكانها.

ْ
ميا غوارنيري جرادات :العنصرية بكل تجلياتها
mya guarnieri jaradat, the unchosen:
the lives of israel›s new others. pluto
press, london 2017. 276 pp.
كـ ـي ــان ال ـ ـعـ ــدو عـ ـنـ ـص ــري ،ه ـ ــذه حـقـيـقــة
لـيـســت فــي حــاجــة إل ــى إث ـب ــات .لـكــن من
يبحث عــن بــراهــن ،سيعثر عليها في
أحــداث يومية تقع فيه ،ومنها مــا يرد
ف ــي ك ـت ــاب «اآلخ ـ ـ ــرون غ ـيــر امل ـخ ـتــاريــن:
ح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوات ال ـ ـ ـغـ ـ ــويـ ـ ــم فـ ـ ـ ــي إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل»
للصحافية األميركية ْميا جرادات.
امل ـس ــأل ــة ه ـن ــا ل ـي ـســت ك ـي ـف ـيــة مـعــامـلـتــه
الفلسطينيني ،أهل البالد وأصحابها،
فالعنصرية في هذا املجال أمر بديهي،
بل شرط أساس من شروط تأسيس ذلك
الكيان .الحديث في هذا املؤلف ،يخص
طــالـبــي الـلـجــوء مــن األف ــارق ــة والـعـمــالــة
الـ ـجـ ـن ــوب-اآلسـ ـي ــوي ــة ،الـ ــذيـ ــن ت ـم ـك ـنــوا
مــن التسلل إل ــى فلسطني املحتلة عبر
صحراء سيناء ،قبل بناء العدو السور
على حدود فلسطني املحتلة مع مصر.
بناء األسوار على الحدود أحد تجليات
الـ ـعـ ـنـ ـص ــري ــة .عـ ـن ــدم ــا وع ـ ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس
األم ـيــركــي دون ــال ــد ت ــرام ــب بـبـنــاء ســور
على حدود بالده مع املكسيك ،انتفضت
ال ـق ــوى ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـغــرب ـيــة ووصـفـتــه
بأنه تصرف عنصري.
لـ ـك ــن ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـعـ ــدو مـ ــا ي ـس ـم ــى مـ ـج ــازًا
«ج ـ ـ ـ ــدار الـ ـفـ ـص ــل الـ ـعـ ـنـ ـص ــري» وس ـ ــور
ال ـن ـق ــب /س ـي ـن ــاء ،أمـ ــر م ـس ـمــوح ب ــه وال

يـ ـت ــم ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـن ــه ف ـ ــي امل ـج ـت ـم ـع ــات
السياسية الغربية ،الليبرالية ونصف
الليبرالية .هــذا ما تؤكده الكاتبة .هي
تــؤكــد أن ه ــدف ال ـعــدو مــن بـنــاء «ج ــدار
ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري» ه ــو م ـنــع الـعـمــالــة
الفلسطينية الرخيصة الباحثة عن أي
عمل مــن أجــل الـعـيــش ،مــن التسلل إلى
داخـ ــل األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة املـحـتـلــة
عام  .1948الهدف لم يكن أمنيًا إطالقًا،
بل عنصريًا.
عنصرية كيان العدو تتجلى أيضًا من
خ ــال كـيـفـيــة ال ـت ـعــامــل م ــع امل ـهــاجــريــن
غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــن م ــن اإلف ــري ـق ـي ــن عـلــى
نحو محدد ،مع أن كيان العدو كان من
املــوق ـعــن ع ــام  1951عـلــى وثـيـقــة األمــم
امل ـت ـحــدة بـخـصــوص ح ـقــوق الــاجـئــن،
وعـ ـ ـ ّـرفـ ـ ــت ال ـ ــاج ـ ــئ وواجـ ـ ـ ـب ـ ـ ــات ال ـ ـ ــدول
املوقعة على تقديم اللجوء إليه.
ّ
تالحظ الكاتبة أن كيان العدو اتبع بعد
«االنتفاضة الثانية» سياسة االستغناء
ع ـ ــن األيـ ـ ـ ـ ــدي الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
واسـتـعــان بـخـبــرات مشيخات الخليج
الـ ـ ـف ـ ــارس ـ ــي ب ــاسـ ـتـ ـحـ ـض ــار عـ ـم ــال ــة مــن
الـ ـخ ــارج الس ـت ـخــدام ـهــم ك ــأي ــدي عــامـلــة
رخ ـي ـصــة لـلـعـمــل ف ــي ال ـب ـن ــاء وال ـخــدمــة
وت ـن ـظ ـي ــف م ـ ـ ــدارج الـ ـبـ ـن ــاي ــات ،وف ــرض
ق ـيــود ص ــارم ــة عـلــى الـكـفـيــل والـعـمــالــة.
وم ــن ضـمــن ذل ــك ط ــرد كــل ام ــرأة تحمل
أثناء وجودها في الكيان.
عـشــرات اآلالف مــن املهاجرين األفــارقــة

يافا التي دثر العدو
قسمها األكبر ،تعرف
بالمدينة السوداء
يـطــردون سنويًا ،يرسلون إلــى أوغندا
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،لـ ـيـ ـم ــوت ــوا الح ـ ـقـ ــا عـ ـل ــى يــد
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات ال ـت ـك ـف ـي ــري ــة فـ ــي مـنـطـقــة

الساحل عند محاوالتهم الوصول إلى
ش ـمــالــي إفــري ـق ـيــا لـلـهـجــرة ع ـبــر الـبـحــر
املتوسط ،أو يغرقون فيه.
املــدي ـنــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ي ــاف ــا ،ال ـتــي عمل
الـ ـع ــدو ع ـل ــى دثـ ــر ال ـق ـس ــم األكـ ـب ــر مـنـهــا
وإل ـح ــاق ــه ب ـتــل أب ـي ــب ،ت ـع ــرف بــاملــديـنــة
السوداء ،وهو تعريف عنصري املظهر
والـ ـج ــوه ــر ح ـي ــث ي ـت ـج ـمــع اآلالف مــن
املــزراحـيــم واملـهــاجــريــن غـيــر الشرعيني
من األفارقة والجنوب -آسيويني هناك.
تـسـتـعــرض ال ـكــات ـبــة مـخـتـلــف تـجـلـيــات
ع ـن ـص ــري ــة ال ـ ـعـ ــدو ع ـب ــر ع ـ ــرض حـ ــاالت
أش ـ ـخـ ــاص مـ ــن م ـخ ـت ـل ــف ال ـج ـن ـس ـي ــات،
م ــن الـ ـ ـس ـ ــودان وإريـ ـت ــري ــا وال ـف ـي ـل ـي ـبــن
وتــايـلـنــدا وغـيــرهــا ،كــل على ح ــدة ،عبر
فـ ـص ــول م ـن ـف ـص ـلــة أث ــرت ـه ــا بـمـجـمــوعــة
مـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورات .ي ـط ـل ــع الـ ـ ـق ـ ــارئ ع ـلــى
املمارسات العنصرية الرسمية لكيان
الـعــدو .كما تفضح مــا يسمى باليسار
«اإلسرائيلي» الذي يختفي كلما اندلع
ص ــراع ب ــن أول ـئ ــك «ال ـس ــود» والـسـلـطــة
اإلشكنازية.
توضح الكاتبة أن معاملة كيان العدو
ل ـل ـم ـه ــاج ــري ــن غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــن ت ـمــاثــل
مـعــامـلـتـهــا لـلـفـلـسـطـيـنـيــن ،م ـمــا ينفي
ّ
أس ـ ـ ــاس ادع ـ ــائ ـ ــه ال ـ ــدائ ـ ــم ب ـ ـ ــأن ال ـس ـبــب
أمـنــي .آخــر مثال هــو قيام قــوات العدو
ب ــإط ــاق الـ ـن ــار ع ـل ــى م ـه ــاج ــر إرتـ ـي ــري.
قضى األخير عن بعد على يد الغوغاء
التي قتلته أمام عدسات التلفزيون .لم

ّ
تحتج أي من دول الغرب االستعماري
وم ـع ـظــم وس ــائ ــل تـضـلـيـلـهــا ع ـلــى هــذه
الجريمة.
تأخذ الكاتبة الـقــارئ عبر عرضها في
رحلة على مختلف تجليات العنصرية
اإلشكنازية تجاه اآلخ ــر ،غير املختار،
في الوقت الذي تفتح فيه أبواب الهجرة
أمام «اليهود» الذي كانوا يملكون حق
الهجرة فقط بسبب دينهم .لكن الحق
بالوالدة انتهى ،إذ ينبغي لـ «اليهودي»
الحصول على إذن وزير داخلية العدو
لإلقامة في فلسطني املحتلة .واملتحول
إلــى «الـيـهــوديــة» ال تعترف بــه حكومة
كيان العدو ،إال إذا تم بإشرافها ووفق
قــوانـيـنـهــا ال ـتــي يصيغها األرث ــوذك ــس
على غير املتدينني وهم األغلبية!
ح ـ ـ ـصـ ـ ــول ال ـ ـ ــاج ـ ـ ــئ عـ ـ ـل ـ ــى «الـ ـتـ ـبـ ـعـ ـي ــة
اإلسرائيلية» أمر مستحيل ،علمًا بأنه
ل ـي ــس ث ـم ــة م ــن ت ـب ـع ـيــة لـ ـل ــدول ــة .فــوفــق
ق ــوان ــن الـتـبـعـيــة ف ــي ذل ــك ال ـك ـيــان ،ثمة
يهود ومسلمني ودروز ومسيحيني.
خــاصــة الـحـقـيـقــة فــي املــؤلــف أن ــه على
امل ــرء أن ي ـصــاب بــالــدهـشــة إذا عـثــر في
قوانني العدو العنصري على أمــر غير
عنصري .كيان قام على العدوان وعلى
تمييز اإلشكناز من املزراحيم والعرب
الفلسطينيني ،وعـلــى تمييز اإلشكناز
مــن بـقـيــة الـبـشــر ،ال يـمـكــن أن يـكــون إال
م ــا ه ــو عـلـيــه :ك ـيــان ع ــدوان ــي عـنـصــري
الجوهر والتجلي.
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ثقافة وناس
أن معظمها يصدر في الغرب وبأقالم كتاب
وعلماء غربيين شجعان يرفضون الخضوع
البتزاز العدو الصهيوني القاتل ،الذي يحاول
بكل الوسائل الدخول في جسد القتيلّ ،
ليدعي
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ّ
أنــه هو الضحية .وقد اخترنا أربعة مؤلفات،
حديثة الصدور ،عن جوانب من صراعنا مع العدو
الصهيوني ،كيانًا وفكرًا.
زياد منى

ــرية الطالعة من البطون الخاوية
ً
أهال بكم في دولة «داعش» اليهودية
ofra yeshua-lyth, politically incorrect:
why a jewish state is a bad idea. skysraper, uk 2016. 378 pp.
الـكــاتـبــة «اإلســرائـيـلـيــة» اف ــرا يـشــوا ـ ليث
وه ـ ــي مـ ــن أص ـ ـ ــول أشـ ـكـ ـن ــازي ــة روسـ ـي ــة/
أوك ــران ـي ــة وم ــزراح ـي ــة م ــن ال ـي ـمــن ،قــالــت:
«الفلسطينيون كــانــوا يـطــالـبــون بإقامة
دول ــة ديـمـقــراطـيــة عـلـمــانـيــة ،وك ـنــت أردد
دوم ــا إن هــذا املطلب يعني الـقـضــاء على
«إس ــرائـ ـي ــل» .ه ــذا صـحـيــح أي ـض ــا ال ـي ــوم،
لكنني مع هذا الهدف» .في «الالاستقامة
الـسـيــاسـيــة :دول ــة يـهــوديــة فـكــرة سيئة»،
تستعرض أفرا الحياة في كيان العدو عبر
اس ـت ـعــادة ذكــريــاتـهــا الـخــاصــة وتفاعلها
م ــع مـح ـيـط ـهــا االج ـت ـم ــاع ــي وال ـس ـيــاســي
فــي فلسطني املـحـتـلــة .ه ــذا املــؤلــف املثير
يغطي دور الدين في الكيان الصهيوني،
في مجاالت الحياة كافة ،من الطعام إلى
اللباس إلى التعليم إلى الزواج إلى املوت
وإلــى الــدفــن .الصهيونية ،مــن منظورها،
ذات ه ــدف عـلـمــانــي كـمــا ورد ف ــي مــؤلــف
هرتسل ( ،)altneueslandلكن «إسرائيل»
دول ــة ديـنـيــة ،مـنــذ ال ـبــدايــات .هــي تالحظ
أن مشروع تأسيس الكيان السياسي في
فلسطني لم يكن معنيًا بالعرب اليهود ،أو
اليهود من البالد العربية ،الذين يعرفون
بــال ـص ـفــة م ــزراحـ ـي ــم أو سـ ـف ــاردي ــم .فـقــط
عندما سيطرت العصابات الصهيونية
ع ـل ــى ف ـل ـس ـطــن ،صـ ـ ــارت ف ــي ح ــاج ــة إل ــى
س ـك ــان ف ـق ــررت االل ـت ـف ــات إل ـي ـه ــم ،وإن ما
زالـ ــت تـنـظــر إل ـي ـهــم ع ـلــى أن ـه ــم م ــن طبقة
دن ـي ــا :ه ــم بــول ـنــديــو الـ ـع ــرب ،ت ـق ــول ،كما
ك ــان يـهــود أملــانـيــا يطلقون عـلــى إشكناز

أوروبـ ــا الـشــرقـيــة اس ــم «ي ـهــود بــولــونـيــا».
فهم ،بنظرهم ،من طينة دنيا متخلفة غير
قابلة للتطور .في منظورها ،كان يفترض
أن تكون إسرائيل جنة في الشرق ،لكنها
أضـحــت تعمل بـجــد عـلــى جـعــل جيرانها
ال يـتـمـنــون أم ـ ـرًا س ــوى ت ــواف ــر امل ــزي ــد من
«االن ـ ـت ـ ـحـ ــاريـ ــن» .ت ـع ـت ــرف ال ـك ــات ـب ــة ب ــأن
الكيان اليهودي أقيم على أرض يملكها
عـ ـ ــرب ،وت ـع ـي ــد س ـب ــب الـ ـط ــرد إل ـ ــى ال ـ ــدور
األساس الذي يؤديه الدين في ذلك الكيان.
عـلــى «ال ـي ـهــودي» ع ــدم االخ ـت ــاط بـغـيــره.
هـكــذا هــي تـعــالـيــم ال ـهــاكــة ،أي تعليقات
الـ ـح ــاخ ــام ــات ع ـل ــى الـ ـ ـت ـ ــوراة وال ـت ـل ـم ــود.
م ــن ه ــذا امل ـن ـظ ــور ،ف ــإن ال ـي ـهــوديــة تعني
االنفصال الذاتي االختياري عن العالم ،في
زمن تحول فيه األخير إلى قرية صغيرة.
من يعزل نفسه في هذا العالم ،فإنه يحول
نفسه إل ــى دول ــة مـنـبــوذة .ه ــذا هــو وضــع
كيان العدو في منظور كل من يعرفه حقًا.
َ
فمن ِمن قادتها السياسيني والعسكريني،
يجرؤ على مـغــادرة أراضــي الــدولــة خوفًا
من أن يلقى القبض عليه بتهمة ارتكاب
جرائم حــرب؟ الكاتبة معادية لليهودية،
أو لنقل «معادية للدولة الدينية» .وهذا
يعني بالضرورة معاداتها لكيان العدو.
ومن هذا املنظور ترى أن الطريق الوحيد
ل ـل ـم ـض ــي قـ ــدمـ ــا نـ ـح ــو م ـس ـت ـق ـب ــل أف ـض ــل
للمنطقة ،يكمن فــي الــدولــة الديمقراطية
الـعـلـمــانـيــة ،دولـ ــة لـكــل مــواطـنـيـهــا ،دول ــة
املــواطـنــة .وتنظر فــي بنية مجتمع كيان
العدو ،فترى تركز الثروات في أيد قليلة
وزيــادة الفقر وتصاعد معدالت الجريمة
والفساد ،في كافة الطبقات آخرها ـ عند
كتابة املؤلف ـ ـ فضيحة مياه الشفة امللوثة.

منح المتدينون
أفضليات في مجاالت
الحياة كافة

تتابع الكاتبة الهجوم املستمر الذي تشنه
وسائل اإلعــام في الكيان على كل من ال
يـخـضــع لـتـعــالـيــم ال ـحــاخــامــات ،وتسجل
أن اليهودية األرثوذكسية هي اليهودية
الــوحـيــدة املـعـتــرف بـهــا فــي ال ــدول ــة ،وهــي

الـتــي تسن مختلف الـقــوانــن ،وال يسمح
لـكـلـمــة غ ـيــرهــا م ــن ال ـط ــوائ ــف ال ـي ـهــوديــة.
وال ـي ـهــود األرث ــوذك ــس يـشـنــون الـحـمــات
املستمرة على الجيل املتماهي مع الغرب.
ال ـحــاخــامــات األرث ــوذك ــس يـحـتـجــون بــأن
ك ـيــان ال ـع ــدو أص ـبــح نـسـخــة ع ــن أم ـيــركــا.
لــذلــك ،فـمــابــس الـجـيـنــز مـمـنــوعــة شــرعــا،
حتى لباس األطفال بدءًا من الثالث سنني
يفرضه الحاخامات األرثوذكس.
الــدولــة الـتــي تـ ّـدعــي أنـهــا علمانية وأنـهــا
الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط،
تـمـنــح املـتــديـنــن أفـضـلـيــات ف ــي مختلف
م ـج ــاالت ال ـح ـي ــاة ،ف ــي الـتـعـلـيــم واملـسـكــن
والـصـحــة وال ــدخ ــل واإلع ـف ــاء مــن الـخــدمــة
العسكرية ،وغـيــر ذل ــك .على العلمانيني،
ب ـم ـع ـن ــى غـ ـي ــر امل ـ ـتـ ــدي ـ ـنـ ــن ،أن ي ــدعـ ـم ــوا
امل ـتــدي ـنــن ال ــذي ــن ال ي ـق ــدم ــون أي خــدمــة
ل ـل ـب ــاد أو لـ ـل ــدول ــة .هـ ـ ــؤالء األرثـ ــوذكـ ــس
يعيشون في أحياء خاصة بهم وال يسمح
لغيرهم بالسكن فـيـهــا .تــراهــم يـعــايــرون
غ ـيــر امل ـتــدي ـنــن ال ــذي ــن ال ي ـل ـتــزمــون بـمــا
ي ـفــرضــه ال ـحــاخــامــات م ــن مـلـبــس ومــأكــل
ً
(أهال في دولة داعش اليهودية).
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـتـ ــي أقـ ـيـ ـم ــت ب ـ ـهـ ــدف ت ـح ــري ــر
اإلش ـك ـنــاز م ــن أث ـق ــال الـغـيـتــو ف ــي أوروب ــا
الـشــرقـيــة اسـتـحــالــت غـيـتــو .الـ ـف ــارون من
جـحـيــم ال ـغ ـي ـتــوات واالض ـط ـه ــاد ،أعـ ــادوا
إنتاج أنفسهم في فلسطني ،واالضطهاد
الــذي تعرضوا لــه ص ــاروا يمارسونه هم
عـلــى اآلخــريــن [الــذيــن لـيـســوا ه ــم!] .فكرة
املهاجرين األوائــل بخلق مجتمع مزدهر
ّ
حــر ،ظلت سرابًا ألنهم ربطوها بالرؤية
املسيحانية ،فاستحالت الدولة كابوسًا.
تؤكد الكاتبة ـ وإن ليس بتعبيرات واضحة

ّ
ـ أن اليهودية ديانة ،ال قومية ،وأن محاولة
صهرها «اليهوديات» في يهودية واحدة،
ت ـع ـنــي االن ـ ـعـ ــزال االخـ ـتـ ـي ــاري ،وبــال ـتــالــي
التحول إلــى منبوذين فــي العالم القرية.
«إس ــرائ ـي ــل» غـيــر قـ ــادرة عـلــى االس ـت ـمــرار
ألن ـهــا غـيــر قـ ــادرة عـلــى اسـتـيـعــاب اآلخ ــر،
غير اليهودي .حتى فكرة ما يسمى «حل
الــدولـتــن» هــو حــل عـنـصــري :فليكن لهم
دولتهم ولـنــا دولـتـنــا .هــذا مــا يعنيه حل
الدولتني الذي أخذ به اليسار الصهيوني
ومنه «حركة السالم اآلن» وحتى اليسار
الراديكالي .هي دعوات انعزالية ال دعوات
إلقامة السالم في فلسطني .رفض فكرة أو
ّ
حل الدولة الديمقراطية العلمانية ،يعني
لدى بعضهم مؤامرة هدفها القضاء على
الدولة اليهودية .هذا بالتالي يوضح أن
الـيـهــوديــة ال يمكن أن تـكــون ديمقراطية
تعترف باآلخر متسامحة ومتعايشة مع
محيطها .هي انعزالية ،وهــذا تحديدًا ما
تعنيه مـقــولــة «الـشـعــب املـخـتــار» ورفــض
ال ـت ـه ــود .ال ـي ـهــود «األصـ ـلـ ـي ــون» ف ـقــط هم
الشعب املختار ،وقد اختارهم إله التوراة
يهوه ليتحملوا معه عناءه من البشرية
وذنــوب ـهــا .ف ـكــرة االن ـع ــزال وال ـت ـفــوق على
ُاآلخرين من صميم فكر الدولة اليهودية.
أفرا كانت مخدوعة بالدعاية الصهيونية
عن الكيان الناشئ عندما ولدت وتعلمت
فيه ،لكنها اكتشفت الحقيقة املــرة بعدما
ص ـ ــار ل ـه ــا أن ت ـف ـكــر ع ـل ــى ن ـح ــو مـسـتـقــل
وتتحرر من دعاية قادة الكيان .أدركت أن
كل ما كان يقال عن علمانية الدولة واألمة
ال ـي ـه ــودي ــة أم ـ ــر غ ـي ــر ص ـح ـي ــح ،ف ـص ــارت
معادية لتلك التعاليم والشعارات البراقة
الكاذبة.

ً
المقاطعة سالح يزداد فعالية كل يوم
assuming boycott: resistance, agency,
and cultural production (kareem estefan, carin kuoni, and laura raicovich,
eds.). or books, new york 2017. digital
copy (304 pp).
امل ـق ــاط ـع ــة س ـ ــاح مـ ـش ــروع وفـ ـع ــال فــي
يــد مــن يحسن اسـتـخــدامــه .يكفي إلقاء
نـظــرة عـلــى حـمــات املـقــاطـعــة السابقة،
لـنــدرك أهـمـيــة هــذا الـســاح حـيــث يقوم
الـ ـفـ ـن ــان ــون ب ــوض ــع ضـ ــوابـ ــط أخ ــاق ـي ــة
بــاالرت ـبــاط بــأعـمــالـهــم .ول ـنــا أمـثـلــة في
مقاطعة حافالت الفصل العنصري في
الــواليــات املتحدة ،وفــي حركة مقاطعة
نظام بريتوريا العنصري.
ك ـت ــاب «الـ ـت ــزام ــا ب ــامل ـق ــاط ـع ــة :م ـق ــاوم ــة،
حــراك فعال وإنجاز ثقافي» (مجموعة
ّ
من الكتاب) يحوي مداخالت مجموعة
مــن الفنانني مــن مختلف أنـحــاء العالم
مثل ناصر أبــو رحمة ،وأريــا أزوالس،
ونورا بركات ،وتشلسي هاينز ،ونعيم
م ـه ـي ـم ــن ،وسـ ـفـ ـت ــان ــا ِمـ ـتـ ـشـ ـف ــا ،وإيـ ـ ــال
َ
سبرمنيام ،وغيرهم،
وايزمن ،وردهيكا
اج ـت ـم ـعــوا ف ــي م ـج ـمــوعــة م ــن الـ ـن ــدوات
أو الحلقات الــدراسـيــة ،فــي «مــركـ َـز فيرا
ِل ـس ــت ل ـل ـف ـنــون وال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ذ نـيــو
سكول» إضافة إلى تعقيبات املحررين.
ي ـه ــدف امل ــؤل ــف إل ــى مـنــاقـشــة املـقــاطـعــة
واالنسحاب كمفهوم لنشاط ثقافي في
الحاضر.

تـتـعــامــل امل ــداخ ــات مــع حـمــات عــديــدة
وتنظر إلــى مسألة املقاطعة مــن زوايــا
م ـخ ـت ـل ـف ــة ،كـ ـم ــا ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع ح ـم ــات
م ـح ــددة ،وكــذلــك كيفية تـعــامــل فنانني
مع الدعوة للمقاطعة.
مــن األم ــور الـتــي تــم بحثها فــي املــؤلــف:
مــا م ــدى إث ـمــار حـمـلــة مــا بــالـعــاقــة مع
مطالب سياسية؟ ما هي الشروط التي
تمكن املقاطعة مــن االن ـطــاق؟ مــا مدى
تأثير البعد الجغرافي في رؤية الفنان
وكيفية تعامله مــع مــوضــوع املقاطعة
وال ــدع ــوة إلـيـهــا؟ مــا م ــدى فـعــالـيــة هــذه
املقاطعة وتأثيراتها بعيدة امل ــدى؟ ما
تــأثـيــر ال ـخ ـبــرة الـتــاريـخـيــة فــي الــدعــوة
إلــى املقاطعة؟ ما العالقة بني املقاطعة
وال ــرق ــاب ــة ال ــذاتـ ـي ــة وح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر؟
وكيف تؤثر هذه املمارسات في مسألة
املـقــاطـعــة كـكــل ،بـصــرف الـنـظــر عـمــا إذا
كان املرء يؤيدها أو يعارضها؟
ق ـســم امل ـ ـحـ ــرران املـ ــداخـ ــات إلـ ــى أرب ـعــة
أج ـ ـ ـ ــزاء أول ـ ـهـ ــا بـ ـح ــث ح ـم ـل ــة م ـقــاط ـعــة
النظام العنصري فــي جـنــوب إفريقيا.
الـ ـ ـج ـ ــزء ال ـ ـثـ ــانـ ــي واألطـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـخ ـصــص
ل ـح ـم ـل ــة «ح ـ ــرك ـ ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة إس ــرائـ ـي ــل
وس ـح ــب االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـن ـهــا وف ــرض
العقوبات عليها» الفلسطينية املنشأ،
عـ ــامل ـ ـيـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــق واالن ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــار .ال ـ ـجـ ــزء
الثالث مخصص ملسألة مــن يسمح له
بالحديث ومن وجب إسكاته ،أي فرض
املقاطعة عليه .الجزء الرابع مخصص

تستعين مقدمة العمل
بكتابات الفيلسوف
األلماني والتر بنيامين
لتقويم نتائج املقاطعة.
ف ـ ـ ــي تـ ــوض ـ ـي ـ ـح ـ ـهـ ــا ملـ ـ ـفـ ـ ـه ـ ــوم مـ ـق ــاطـ ـع ــة
ال ـ ـف ـ ـنـ ــانـ ــن ،ت ـس ـت ـع ــن مـ ـق ــدم ــة ال ـع ـم ــل

بكتابات الفيلسوف األملاني (اليهودي)
والـتــر بنيامني ،صــديــق برتلد بريشت
وقريب حنا أرندت ،الذي َّ
سيس مفهوم
ّ
وحوله بالتالي
الفنان بصفته منتجًا،
إل ـ ـ ــى إث ـ ـنـ ــوغـ ــرافـ ــي ون ـ ــاش ـ ــط س ـي ــاس ــي
وأرشيفي ومؤرخ وشاهد وناقد ومعلم
ومنظم ،والقائمة تطول إن رغبنا .لذا،
فمن البديهي أن الحكم في هــذه األيــام
عـلــى الـفـنــان ـ أي ــا ك ــان مـجــالــه ـ ـ ينطلق
من مدى التزامه السياسي .لذا نرى في
هــذه األيــام أن عــددًا كبيرًا مــن الفنانني
يربطون عــرض منتوجهم الفني بنقد
النظم القائمة والتشويش عليها.
ه ـ ـ ــذا ب ــالـ ـت ــال ــي ي ـ ـقـ ــودنـ ــا إل ـ ـ ــى ح ـم ــات
م ـقــاط ـعــة اش ـت ـه ــرت ف ــي ال ـع ــال ــم ومـنـهــا
حملة مقاطعة بينالي مدينة سيدني
األس ـ ـتـ ــرال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــاسـ ــع ع ـ ـشـ ــر ،ب ـس ـبــب
ارتباطه بمراكز حجز املهاجرين .كما
ن ـشــأت حـمـلــة مـقــاطـعــة بـيـنــالــي مــديـنــة
غــوانـغـجــو ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة بسبب
قيام القائمني عليه بسحب لوحة فنية
استجابة لضغوط سياسية .وتضاف
إلـ ـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك حـ ـمـ ـل ــة مـ ـق ــاطـ ـع ــة ب ـي ـن ــال ــي
مدينة ســاو بــاولــو البرازيلية الحادي
وال ـ ـثـ ــاثـ ــن ب ـس ـب ــب ت ـل ـق ـي ــه دع ـ ـمـ ــا مــن
قنصلية كيان العدو الصهيوني .مثل
أخـيــر فــي هــذا الـعــرض هــو قـيــام تجمع
«تـحــالــف عـمــال الـخـلـيــج» بــاإلعــان عن
رفـ ـضـ ـه ــم الـ ـفـ ـن ــان ــن عـ ـ ــرض ل ــوح ــات ـه ــم
ف ــي «م ـت ـح ــف غ ــوغ ـن ـه ــاي ــم» الـ ـ ــذي ك ــان

قيد البناء فــي أبوظبي مــا لــم تتحسن
ظروف عمال البناء.
وتضاف إلى ذلك حمالت املقاطعة إثر
ان ـت ـش ــار «ال ــرب ـي ــع ال ـع ــرب ــي» ،وم ــن قبل
ـوالي ــات املـتـحــدة حيث
فــي إسبانيا وال ـ ُ
اش ـت ـهــرت حـمـلــة «أك ـ ُـي ـ َـب ــاي» (اح ـت ـلــوا/
 )occupyوت ـط ــورت لـتـطــالــب بــاحـتــال
املتاحف وص ــاالت الـعــروض وغيرهما
مــن املــؤسـســات الخاصة املرتبطة بها.
ذلــك أن هــدفـهــا هــو الــربــح ،مـمــا يفرض
بــالـضــرورة رقــابــة عـلــى م ــواد املـعــارض
ك ــون املـبـتــاعــن مــن الــرأس ـمــال ـيــن ،ومــا
يعني بالضرورة فرض رقابة على الفن
ككل .وهذا كله يبني مدى تأثير حمالت
امل ـق ــاط ـع ــة األولـ ـ ـ ــى فـ ــي انـ ـتـ ـش ــار حـمـلــة
املقاطعة الحالية حيث مارست وسائل
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي دورًا كـبـيـرًا في
ذلك.
بعض املــداخــات عــن حـمــات املقاطعة
الفلسطينية تأخذ في االعتبار تجربة
مـ ـق ــاطـ ـع ــة ج ـ ـنـ ــوب إفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا .ال ـح ـم ـل ــة
الفلسطينية الـتــي انطلقت عــام ،2005
ت ــدع ــو إلـ ـ ــى إن ـ ـهـ ــاء اح ـ ـتـ ــال األراض ـ ـ ــي
الفلسطينية املـحـتـلــة ع ــام  1967وحــق
ال ـعــودة وم ـســاواة الفلسطينيني داخــل
كـيــان ال ـعــدو .ه ــذه األم ــور أث ــارت ردود
فـعــل مختلفة فــي املـلـتـقـيــات وال ـنــدوات
ب ــن مــؤيــد وم ـع ــارض كـلـيــا أو جــزئـيــا،
تحت مختلف الحجج التي نقرأها في
هذا املؤلف املهم.

السبت  13أيار  2017العدد 3174

ٌ
ٌ
حملة مقاطعة  :Tomorrowlandالمهرجان مخالف للقانون ومتحايل عليه
أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حـ ـمـ ـل ــة م ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــة مـ ـه ــرج ــان
«ت ــوم ــوروالن ــد» رأي ــا قــانــونـ ّـيــا بخصوص
مهرجان «تــومــوروالنــد» ،املزمع ُ
عقده هذا
الصيف في جبيل .وهذا ُّ
نصه:
امل ــوض ــوع :م ـشــاركــة لـبـنــان (ج ـب ـيــل) عبر
ّ ُ
لبنانية تــدعــى «إنترتاينرز ش .م.
شركة
ل» ( ،)Entertainers SALوكيلة شركة
«ت ــوم ــوروالن ــد» ( ،)Tomorrowlandإلــى
وعدد
جانب «إسرائيل» (ريشون لتزيون)،
ٍ
ُ
مــن ال ــدول (بينها إم ــارة دب ــي) ،فــي نشاط
ّ
فن ّي في ّ 29تموز (يوليو) .2017
التعريف بـTomorrowland
ّإن املـ ـه ــرج ــان الـ ـع ــامل ـ ّـي امل ـ ـعـ ــروف بــاســم
تــومــوروالنــدْ ،أي «أرض ال ـغــد» ،هــو عبارة
عـ ــن مـ ـه ــرج ــان م ــوسـ ـيـ ـق ـ ّـي ي ـح ـص ــل فــي
ً
ّ ُ
وتنقل ّ
فع ّ
الياته مباشرة
بلجيكا سنويًا،
عبر شــاشــات ضخمة إلــى عــدد مــن املــدن
امل ـشــاركــة ف ـيــه .وي ــوض ــح امل ـه ــرج ــان ،على
ّ
م ــوق ـع ــه ال ــرسـ ـم ـ ّـي ،أنـ ـ ــه يـ ـه ــدف إل ـ ــى «م ـ ّـد
الـجـســور بــن الـشـعــوب» وإل ــى «اتـحــادهــا»
مــن خــال الـبـ ّـث الـحـ ّـي بــن ّ
منصة املسرح
ـارح فــي الــدول
األس ــاس فــي بلجيكا وامل ـسـ ِ
األخـ ـ ــرى املـ ـش ــارك ــة .وي ــأت ــي ف ــي اإلعـ ــان
ّ
الرسمي عن النشاط املذكور لصيف عام
ّ
ُّ
َ
 2017ما نصه« :يا شعوب الغد استعدوا
لالتحاد مــع أرض الـغــد .السبت ّ 29تموز
ٌ
ّ
سحري مع  :دبي – أملانيا
اتحاد
سيحصل
– إسبانيا – لبنان – تــايــوان – مالطا –
كوريا الجنوبية – وإسرائيل».
ّإن مـ ـش ــارك ــة جـ ـه ــة ل ـب ـن ــان ـ ّـي ــة مـ ــع جـهــة
ّ
إس ــرائ ـي ـل ـ ّـي ــة ف ــي مـ ـش ــروع ف ــن ـ ّـي م ــن هــذا
ال ـن ــوعْ ،
وإن ك ــان م ـق ـ َّـررًا أن يـحـصــل في
ّ
بلجيكا وأن يتفادى «الـبــث املباشر» بني
ُ
ّ
العدو (على ما يقول الوكيل
لبنان وكيان
ً
ُ
الـلـبـنــانـ ّـي) ،تعتبر فــي رأيـنــا تـحــايــا على
ال ـق ــان ــون .وه ــو م ــا يـقـتـضــي ل ـف ـ َـت انـتـبــاه
ّ
ّ
اللبنانية إليه مــن أجل
الرسمية
الجهات
ّ
ْ
ّ
اتـ ـخ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ــي ــة ،إن لجهة
ّ
الـكـســب املـ ــاد ّي خــافــا لـلـقــانــون (عـلــى ما
ّ
سيتضح أدناه) ،أو لجهة تطبيع العالقات
ّ
ّ
اإلسرائيلي.
العدو
مع كيان

في القانون
ّ
ج ــاء فــي املـ ــادة األول ــى مــن «قــانــون مقاطعة
إسرائيل» الصادر بتاريخ  1955/6/23اآلتي:
َّ
ّ
ّ
ّ
معنوي
طبيعي أو
ُ«يحظر على كل شخص
أن َيـ ْـع ـقــد ،ب ــال ــذات أو بــالــواس ـطــة ،ات ـفــاقــا مع
أشخاص مقيمني في إسرائيل ،أو
هيئات أو
ٍ
ٍ

ُ
موضوع ًاالتفاق
ملصلحتها ،وذلك متى كان
ـاريـ ًـة أو عـمـلــيـّ
ـات ت ـجـ ّ
ـات مــالـ ّـيــة أو أيّ
ُ ٍ
صـفـقـ ٍ
تعامل آخر ّأيًا كانت طبيعته»...
في حالتنا الحاضرة ،نلحظ اآلتي:
ً
ّ
اللبناني ًة انترتاينرز ش.م.ل
الشركة
ّأولّ :إن
ً
ّ
ّ
ت ـق ـيــم شـ ــراكـ ــة تـ ـج ــاري ــة م ــع ج ـه ـ ٍة أج ـن ـبــيــة

مايا وألكسندر
دعمًا لـ «المدينة»

صفوان العابد...
أستاذ األصالة

قعبور وعبد العال
تكريم فلسطيني

اعتاد «مسرح املدينة»
استضافة حفالت يعود ريعها
لدعمه .بعد لطيفة ونجوى
كرم وعاصي الحالني ،تحيي
اللبنانية مايا دياب (الصورة)،
غد االثنني ،سهرة هناك،
بعد ٍ
ّ
املصمم والراقص البلدي
مع
ألكسندر بوليكيفيتشّ .
ردًا على
االنتقادات الختيار صاحبة
أغنية «بيراضيني» لهذه ّ
املهمة
وألسعار البطاقات املرتفعة،
سبق ملؤسسة هذا الصرح
املسرحية اللبنانية نضال
ّ
األشقر أن أكدت لـ «األخبار»
ّ
أن «سهرة مايا مختلفة عن
الحفالت التي ّ
يقدمها «مسرح
املدينة» ،وتهدف إلى إبقائه
ّ
ومستمرًا».
صامدًا

تحت عنوان «يا رايحني َع
حلب» ،يعود أستاذ الطرب
والفنان السوري صفوان العابد
(الصورة) ،غدًا األحد ،إلى
«مترو املدينة» ،حيث يلتقي
الجمهور مجددًا ضمن سهرة
من زمن الطرب األصيل ،مليئة
باألدوار ،والقدود الحلبية،
واملوشحات .ترافق العابد
في هذه الحفلة ّ
املميزة فرقته
املوسيقية املؤلفة من :محمد
خير نحاس (ناي) ،ومحمد
نحاس (قانون) ،وبشار الحسن
(عود) ،وعلي عساني (كمان)،
وأنور لبناني (طبلة) ،وحسان
نحاس (رق).

تدعو سفارة فلسطني في
غد االثنني ،إلى
لبنان ،بعد ٍ
حضور تكريم الفنان اللبناني
أحمد قعبور واألديب والروائي
الفلسطيني مروان عبد العال
(الصورة) ،في مقر السفارة
في بيروت .الحدث من تنظيم
«اللجنة الوطنية للقدس عاصمة
دائمة للثقافة العربية» ،وبرعاية
وزير الثقافة الفلسطيني إيهاب
ّ
بسيسو .يذكر أن قعبور وعبد
العال حصال العام املاضي
على «جائزة القدس للثقافة
واإلبداع» ،إلى جانب الشاعرة
الفلسطينية أنيسة درويش.

حفلة مايا دياب :االثنني  15أيار
(مايو) الحالي ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ
بيروت) .لالستعالم01/753010 :

«يا رايحني َع حلب» لصفوان
العابد :غدًا األحد ـ الساعة التاسعة
ً
مساء ـ «مترو املدينة»
والنصف
(الحمرا ـ بيروت) .البطاقات متوافرة
في املترو وفي جميع فروع مكتبة
أنطوان .لالستعالم76/309363 :

تكريم أحمد قعبور ومروان عبد
العال ـ االثنني ّ 15أيار (مايو) الحالي
ً
مساء ـ «قاعة
ـ الساعة السادسة
ياسر عرفات» في ّ
مقر السفارة
الفلسطينية في لبنان (شارع
عدنان الحكيم ـ الجناح ـ بيروت).
لالستعالم01/844993 :

ّ
(ب ـل ـج ـي ـكـ ّـيــة) ع ـلــى ن ـقــل ح ـفــل ف ــن ـ ّـي تـجــرى
ُ َ
الي ُاته ّ
ّفع ّ
الحية في بلجيكا ،على أن ينقل في
الــوقــت ذات ــه على مـســارح الـبـلــدان املـشــاركــة،
وم ــن ضـمـنـهــا ل ـب ـنــان ودبـ ــي و«إس ــرائـ ـي ــل».
وه ــذا يعني ّأن التعاقد الـتـجـ ّ
ـاري جــرى بني
ال ـش ــرك ــة ال ـب ـل ـ ًج ـي ـكـ ّـيــة وش ــرك ــائ ـه ــا ف ــي تـلــك
البلدان مجتمعة ،ومن ّثم ّ
فإن هؤالء الشركاء
مــواف ـقــون جميعهم عـلــى أهـ ــداف امل ـش ــروع،
الحد األدنى ،أيّ :
األساسية في ّ
ّ
«مد الجسور
بــن الشعوب» و«اتـحــادهــا» ،ومــن دون أدنــى
إشارة إلى أعمال االحتالل والقتل والتهجير
والعنصرية الـتــي تـمـ ُ
ـارسـهــا بـعـ ُـض األنظمة
ّ
و«الشعوب» في حق أخرى.
وبالتالي ،فـ ّ
ـإن الشركة اللبنانية انترتاينرز
ْ
ّ
أقدمت على مشاركة جه ٍة إسرائيلية،
ش.م.ل
ْ
ّ
البلجيكي
ولكن بالواسطة ،في هذا املشروع
ُ
َْ
ُ
املــنـبــت .وعملها هــذا غــيــر مـشــروع بموجب
ّ
اللبناني ،وبخاص ٍة ّ
ّ
نص املادة األولى
القانون
إسرائيل».
مقاطعة
«قانون
من
ُ
ثانيًاّ :إن مــا قــالـتــه ال ـشــركــة الـلـبـنــانـيــة ،على
ّ
لسان رئيس مجلس إدارتها ،من أنها دفعت
ّ
ّ
يتضمن العقد الذي وقعته
مبالغ كبيرة لكي
ّ
«املعنيني في بلجيكا» بنودًا تشترط «عدمَ
مع
ّ
ب ـ ّـث فـ ّـعــالــيــات تــومــوروالنــد اإلســرائ ـي ـلـ ّـي في
ّ
ُ
والعكس صحيح» ـ يؤكد ـ في حقيقة
لبنان،
ً
َ ّ
فعال ،وإنْ
األمر ـ َ
علمها األكيد بأنها تتعامل
ّ
إسرائيلية،
ـات
غير مباشر ،مــع جـهـ ٍ
ّ ٍ
بشكل ِ
وأنها ّ
أصرت رغم ذلك على املشاركة في ذلك
النشاط.
ّإن م ــا قــامــت ب ــه «ان ـتــرتــاي ـنــرز ش.م.ل» هو
تعامل تجاري غير مباشر مع «إسرائيل».
ُّ
ُ
فأرباح املشروع سيستفيد منها كل الجهات
املشاركة ،بما فيه «إســرائـيــل» .ومــن ثـ ّـم فإنّ
ّ
ُح ّجة ْ
اإلسرائيلية عن لبنان،
حجب الشاشة
ّ
وحـجـ ِـب الـشــاشــة اللبنانية عــن «إســرائـيــل»،
َ
ّ
ّ
إنـ ـم ــا ت ــؤك ــد حـ ـص ــول تـ ـف ــاوض ف ـع ـل ـ ّـي بــن
اإلسرائيليةْ ،
ّ
ّ
وإن
اللبنانية والجهة
الشركة
ّ
ّ
(بلجيكي أو غيره) ،من
أجنبي
عبر وسيط
أجل إمرار املشروع في لبنان.
ً
ثالثاّ :مل ــا ك ــان املـ ـش ـ ُ
ـروع امل ــذك ــور ي ـحـ ّـدد
َ
ّ
ُّ
هــدفــه بشكل صــريــح بــأنــه «م ــد الجسور
ُ
و«اتحادها» في حلم ّ
موحد
بني الشعوب»

على «أرض الغد»ُ .
ّ
ّ
وملـ ــا ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة الـلـبـنــانــيــة انـتــرتــايـنــرز
علم بذلك الهدف ،بل تستعمله
ش.م.ل على ٍ
فــي إعالناتها لتسويق نشاطها املـقـ ّـرر في
جبيل أيضًا.
ّ
وملا كانت هذه الشركة على علم أيضًا بوجود
«إسرائيل» شريكة في املـشــروع ،ورغــم ذلك
(وبسبب ذلك) قامت بدفع مبالغ طائلة (كما
قالت) إلى أصحاب املشروع ،من أجل ْ
حجب
ّ
البث املباشر من «إسرائيل» وإليها.
ْ
َ
فـ ّ
ـإن هــذه الشركة لم تخالف قــانــون مقاطعة
ْ
تحايلت عليه أيضًا،
«إسرائيل» فحسب ،بل
ً
للمشروع انسجامًا
مقاطعتها
بدال من إعالن
ً
مع القانون املذكور ،واستجابة لرفض أقسام
كبيرة من اللبنانيني للتطبيع مع ّ
العدو.
يضاف إلــى ذلــك ّأن حجب ّ
البث املباشر بني
لبنان و«إســرائـيــل» لــن َيـ ُـحــول ،على األرجــح،
دون رؤيـ ـ ــة امل ـش ــاه ــدي ــن ف ــي ال ـ ـ ــدول ال ـس ـ ّـت
ْ
ّ
ّ
واإلسرائيلية
اللبنانية
للشاشتي
األخ ــرى
ْ
متجاورتي ،بما ُ
سي ّ
رسخ في أذهانهم انتفاءَ
ّأية مشكلة لدى اللبنانيني في تطبيع العالقة
مع «إسرائيل».
يبقى أن نشير ،أخيرًا ،الى ّأن الجهة َّ
املخولة
َ
ُ
«مكتب مقاطعة
مالحقة هذه املخالفات هي
إس ــرائ ـي ــل» ،ال ـتــابــع ل ـ ــوزارة االق ـت ـص ــاد .فقد
ّ
نـ ّـصــت املـقـ ّـدمــة املتعلقة بالوثيقة ال ـصــادرة
ّ
ْ
نيطت بـهــذا املكتب
عــن هــذه الـ ــوزارة أن ــه قــد
«صالحية اتخاذ اإلج ــراءات الواجبة لتنفيذ
الـقــوانــن واألنـظـمــة الـنــافــذة وأحـكــام ومـبــادئ
ُ
مجلس جامعة
مقاطعة إسرائيل الــذي أقـ ّـره
ال ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـ ّـي ــة ف ــي عـ ــام  ،1951وال ـس ـهــر
على تطبيقها ملواجهة كـ ّـل مـحــاوالت ّ
العدو
ّ
ّ
اإلسرائيلي للتسلل إلى أسواقنا عبر وسائل
ال ـتــزويــر والـتـحــايــل وال ـت ـهــريــب ،بــاعـتـبــار أنّ
امل ـقــاط ـعــة إلس ــرائ ـي ــل ه ــي إح ـ ــدى الــوســائــل
الـسـلـمـ ّـيــة امل ـشــروعــة فــي حـمــايــة اقـتـصــادنــا
وتسهيل ّ
ّ
التجاري والترانزيت
عملية التبادل
واالسـ ـتـ ـي ــراد وال ـت ـصــديــر ب ــن ل ـب ـنــان ودول
العالم ،وذلك بالتعاون والتنسيق بني اإلدارات
الــرسـمـ ّـيــة ووزارة االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة في
ّ
مهمة املقاطعة».
ّ
بيروت في  11أيار 2017
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ال تكاد عالقة جيمس بالدوين
( 1924ـ  )1987بأميركا تفرق
عن عالقته بنفسه .المآزق
القاتمة التي راح يعيها كـ
«زنجي» يعيش هناك ،ترافقت
مع وعي الكاتب األفرو
أميركي لمثليته الجنسية؛
«الهوية األميركية البيضاء
هي سلسلة من األساطير
التي تهدف إلى عزل إحدى
الحقائق التي ال تحتمل» .تجاوز
بالدوين السياسات األميركية
العنصرية خالل حقبتي
الخمسينيات والستينيات .كتاباته
ومقاالته رأت أبعد من تلك
األحداث الحاسمة في تاريخ
السود .تقاطعت فيها المعاناة
العرقية ،مع أثقال الهويات
الفردية ،كجزء من مقارباته

كلمات

مآزق جيمس بالدوين
ّ
المتفردة راؤول بيك ،ومن خالل كتاب
الشخصية والحميمة
«بين العالم وبيني» للشاب تا
الجماعية بالمجمل.
للقضايا ّ
ّ
ـ نهيسي كوتس الذي قدم
رؤاه المتوقدة ،كانت هنا
قبل وصول دونالد ترامب إلى قراءات معاصرة للعرقية
السلطة ،وقبل أن يستحيلً قتل في أميركا ،استلهمها من
ّ
كتاب بالدوين «النار في المرة
الشرطة للرجال السود عادة
ً
يومية .أخيرًا ،عاد بالدوين إلى المقبلة» ( .)1963أصدرت
دار «تاشن» ،قبل أيام ،نسخة
األضواء مع ثائقي «أنا لست
مميزة من هذا الكتاب الذي
زنجيك» للمخرج الهاييتي

ّ
ضم مقاالت بالدوين عن
العرق والهوية وأميركا
ومستقبلها .ترفق الطبعة
الجديدة مقاالت بالدوين
بصور الفوتوغرافي األميركي
ستيف شابيرو لتظاهرات
«حركة الحقوق المدنية»
األفرو ـ أميركية ( 1954ـ
 ،)1968التي كان بالدوين

أحد أبرز وجوهها مع نخبة
من الفنانين والكتاب السود
اآلخرين .في الكتاب ،يبعث
بالدوين برسالة إلى أحد أبناء
إخوته في الذكرى المئوية
لتحرير العبيد« :إنها أرضك
يا صديقي ،ال تجد نفسك
مدفوعًا للخروج منها.
رجال عظماء حققوا أشياء
عظيمة ،هنا ،وسيفعلون
مجددًا ،ونستطيع أن نجعل
من أميركا ما يجب عليها أن
تكونه» .ثنائية الدين والعرق،
ّ
المكون
بالدوين
التي يعتبرها
ّ
األساسي ألميركا ،تشكل محور
«النار في ّ
المرة المقبلة» ،لكن
من منظور شخصي يتجاوز
العرقية األميركية إلى معاناة
اإلنسان األشمل.
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لعلها المرة األولى التي يحدث فيها العمل
الفائز بـ «بوكر» العربية كل هذه الضجة .أثارت

رواية السعودي محمد حسن علوان «موت
ّ
المتوجة ،ردود أفعال
صغير» (دار الساقي)

بوكر وأخواتها جوائز الرواية
صخب إعالمي بعد «زلزال محمد حسن علوان»
خليل صويلح
تـنـجــح «ال ـج ــائ ــزة الـعــاملـيــة لـلــروايــة
العربية» (بوكر العربية) كل موسم،
ف ــي إثـ ـ ــارة ال ـص ـخــب اإلع ــام ــي إلــى
أقـ ـص ــاه .مـ ـع ــارك ط ــاح ـن ــة وخ ـن ــادق
وم ـ ـت ـ ــاري ـ ــس ،اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار جـ ـغ ــراف ــي
شامل ،اتهامات واتهامات مضادة
فـ ــي سـ ـب ــب اخـ ـتـ ـي ــار هـ ـ ــذه الـ ــروايـ ــة
أو ت ـ ـلـ ــك .ت ـس ـت ـي ـ ّق ــظ روح ال ـق ـب ـي ـلــة
ب ـغ ـي ــاب مـ ــن ي ـمــث ـل ـهــا فـ ــي الــول ـي ـمــة
الــدس ـمــة ،بـ ــدءًا م ــن اخ ـت ـيــار أع ـضــاء
ً
لجنة التحكيم ،وص ــوال إلــى إعــان
ال ـق ــائ ـم ــة الـ ـط ــوي ـل ــة ،ثـ ــم ال ـق ـص ـي ــرة.
ويـشـتــد ال ـن ــزال إل ــى مــرتـبــة الـســاح
ـرواي ــة ال ـف ــائ ــزة.
األب ـي ــض ب ــإع ــان ال ـ ّ
أو ع ـلــى ن ـحــو أك ـث ــر دقـ ـ ــة ،ال ــروائ ــي
ّ
الفائز ،ذلك أن األمر يتعلق بهويته
ً
ّ
الشخصية أوال ،بصرف النظر عن
أن رواي ـتــه مكتوبة بــالـعــربـيــة .وإذا
ب ــال ـس ـج ــال ي ــذه ــب إل ـ ــى «الـ ـه ــوي ــات
ال ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــة» ،ول ـ ـيـ ــس إل ـ ـ ــى ال ـص ـن ـي ــع
الروائي واالبتكار السردي ومهارة
ال ـت ـخ ـي ـي ــل .ف ــي ال ـن ـس ـخــة ال ـع ــاش ــرة
ل ـل ـجــائــزة ،أثـ ــارت روايـ ــة الـسـعــودي
محمد حسن علوان «مــوت صغير»
ّ
املتوجة هــذا املوسم،
(دار الساقي)
ردود أفعال متضاربة ،وصلت إلى
ح ــدود اإلق ـصــاء الـبــاغــي مــن جهة،
ومديح خصوصيتها السردية من
جهة ثانيةُ ،ليختزل السجال حول
شخصيتها املحورية «ابــن عربي».
مل ـ ــاذا هـ ــذا املـ ـتـ ـص ـ ّـوف؟ ومـ ــا ال ـف ـكــرة
املـبـتـكــرة م ــن إعـ ــادة س ـيــرة صــاحــب
«تـ ــرج ـ ـمـ ــان األشـ ـ ـ ـ ـ ــواق»؟ وهـ ـ ــل ه ــذا
االنـحـيــاز يـصـ ّـب فــي سـيــاق املوضة
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة فـ ــي ت ـم ـج ـيــد ال ـص ــوف ـي ــة،
مقابل إغماض العينني عن اللحظة
الراهنة؟
سـ ـه ــام ك ـث ـي ــرة تـ ـع ـ ّـرض ــت ل ـه ــا ه ــذه
الرواية ،في طعنات طائشة ،وأخرى
فــي الـصـمـيــم ،كمحصلة لالشتباك
ً
الجغرافي أوال ،كــأن صاحبها جزء
مــن استراتيجية ب ــاده فــي حربها
ع ـلــى ال ـي ـمــن ،ول ـي ــس روائـ ـي ــا م ـفــردًا
الخاص .بني «روايــة
لديه مشروعه
ّ
مضجرة» ،و«رواي ــة ف ــذة» ،تتأرجح
اآلراء الـنـقــديــة الـعـجـلــى ف ــي تقويم
هذا العمل ،على خلفية اصطفافات
جيوسياسية فــي املـقــام األول ،كأن
ال ــروائ ــي الـخـلـيـجــي يـكـتــب بــالـلـغــة
ّ
األوردي ـ ـ ــة ،ال بـلـغــة الـ ـض ــاد .ك ـمــا أن
تراجع أسهم «روائيني كبار» كانوا
في القائمة القصيرة ،ملصلحة روائي
شــاب ( ،)1979أث ــار حـمـ ّـيــة بعضهم
 ف ــي ال ـكــوال ـيــس ون ـم ـي ـمــة املـقــاهــيوم ـ ــواق ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي-
بخصوص ضــرورة حفظ املقامات.
ّ
املسألة أيـضــا ،تتعلق بالذائقة في
تلقي هذه الرواية أو تلك .شخصيًا،
وجدت أن الرواية تعمل في املنطقة
امل ـجــاورة الشـتـغــاالت أمــن معلوف
ف ـ ــي «س ـ ـمـ ــرق ـ ـنـ ــد» ع ـ ــن ح ـ ـيـ ــاة ع ـمــر
الخيام ،وجيلبرت سينويه في «ابن
سينا أو الطريق إلى أصفهان» ،لكن
مــن دون أن تـفـحــص مـنــاطــق الـشــك
والقلق والحيرة في سيرة صاحب
ّ
املكية» بالعمق نفسه،
«الفتوحات
ّ
ـق أق ـ ـ ــل ،نـ ـظـ ـرًا إل ــى
ـ
ي
ـو
ـ
ش
ـ
وك ــذل ــك ب ـت
ٍ
االستطرادات األفقية ،وخفوت وقع
ال ـض ــرب ــات ال ـشــاقــول ـيــة ف ــي املـعـمــار
الــروائــي ،ورب ـمــا ،مــن ناحية ثانية،
ال ــره ــان عـلــى أهـمـيــة شـخـصـيــة ابــن
ً
عربي بوصفها كنزًا سرديًا مهمال،
ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى إشـ ـ ــراقـ ـ ــات صــوف ـيــة
ّ
تصب
ورحــابــة معرفية وروحــانـيــة

ف ــي م ـن ـط ـقــة اس ـت ـش ــراق ـي ــة مــرغــوبــة
وم ـط ـل ــوب ــة فـ ــي امل ـ ـ ّ
ـدون ـ ــة ال ــروائـ ـي ــة
الجديدة ،تجد صداها لدى اللغات
األخ ـ ـ ــرى ف ــي ب ــرام ــج ال ـت ــرج ـم ــة .مــا
أسـ ـم ــاه الـ ـن ــاق ــد الـ ـسـ ـع ــودي مـحـمــد
العباس «زلزال محمد حسن علوان
وتــواب ـعــه» رغ ــم نـبــرتــه التضامنية
م ــع مــواط ـنــه ،ه ــو صـحـيــح إل ــى حـ ّـد
مـ ــا .فــال ـل ـغــط ال ــدائ ــر حـ ــول جنسية
ّ
الروائي ال روايته ،يتعلق بالصراع
بـ ـ ــن امل ـ ـ ــراك ـ ـ ــز الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة الـ ـق ــدي ـم ــة
وهوامش القوة الناعمة .إذ لم تعد
ّ
هذه الهوامش «محطة متخثرة من
التاريخ ،ومناجم للمال ال لإلبداع».
ع ــدا مـطــالـبــة املـصــريــن االعـتـيــاديــة
ب ـح ـص ـت ـهــم مـ ــن املـ ــؤونـ ــة ال ـس ـنــويــة
بما يتناسب مع ثقلهم اإلحصائي
والتاريخي ،احتج الجزائريون عن
غـيــابـهــم ال ـت ــام ع ــن الـقــائـمــة ولـجـنــة
الـ ـتـ ـحـ ـكـ ـي ــم ،ف ـي ـم ــا تـ ـ ـس ـ ــاءل ال ـن ــاق ــد
ال ـس ــوري نـبـيــل سـلـيـمــان مستغربًا
عدم وجود روائي سوري واحد في
القائمة الطويلة (الوصفة السحرية
ّ
ل ـ ـل ـ ـفـ ــوز بـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة عـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة) .لـ ـك ــن
آخــريــن فتحوا جبهات أخ ــرى أكثر

ش ــراس ــة ،إل ــى درج ــة ات ـهــام صــاحــب
«ال ـ ـق ـ ـنـ ــدس» ب ــال ـس ـط ــو ع ـل ــى رواي ـ ــة
عــرب ـيــة م ـن ـش ــورة م ـنــذ سـ ـن ــوات عن
حياة ابــن عربي بعنوان «كوميديا
ال ـحــب اإلل ـه ــي» لـلـعــراقــي ل ــؤي عبد
اإللـ ــه ،كـمــا فـعــل بــاســم املــرع ـبــي في
مقال مـطـ ّـول ،واصـفــا الــروايــة بأنها
«علبة مغلقة يشعر الـقــارئ بثقلها
عـبــر م ـئــات الـصـفـحــات ال ـتــي يمكن
ّ
حــذفـهــا بسهولة دون أن يـخــل ذلــك
بـهــا ،خــاصــة تـلــك الـفـصــول املــوازيــة
للمنت الرئيسي لـلــروايــة ،املطبوعة
ب ــالـ ـح ــرف ال ـ ـغـ ــامـ ــق ،فـ ـه ــي وحـ ـ ــدات
مـسـتـقـلــة تـصـلــح أن ت ـكــون قصصًا
قصيرة أو حتى مقاالت ،إذ ال صلة
لـهــا مــن قــريــب أو مــن بـعـيــد بمسار
أحـ ـ ـ ــداث ال ـ ــرواي ـ ــة وتـ ـط ــوراتـ ـه ــا ،إال
بشكل متعسف» .وســوف يستنجد
ب ـم ـص ـط ـل ــح «الـ ـ ـب ـ ــدان ـ ــة الـ ــروائ ـ ـيـ ــة»
ال ــذي ابـتـكــره سـعـيــد يـقـطــن ،لجهة
ال ـف ــائ ــض الـ ـس ــردي عـسـيــر الـهـضــم،
وفـقــا لـقــولــه .فـكــرة الـبــدانــة الــروائـيــة
ال ـتــي ت ــداول ـه ــا ك ـث ـي ــرون ،ن ـظ ـرًا إلــى
ض ـخ ــام ــة ال ـ ــروايـ ــة ( 600ص ـف ـحــة)،
أثـ ــارت حفيظة ال ــروائ ــي الـجــزائــري

واسيني األعــرج في تعليق له على
ال ـف ــاي ـس ـب ــوك ،م ـع ـت ـب ـرًا إي ــاه ــا بــدعــة
عــرب ـيــة خ ــال ـص ــة« :ح ـك ــاي ــة ال ـبــدانــة
ومـقــابـلـهــا ال ـن ـحــافــة ،مـفـهــوم عــربــي
ً
ف ـقــط وغ ـي ــر ن ـق ــدي أص ـ ــا ،ل ــم أج ــده
ف ــي ث ـقــافــة أخ ـ ــرى م ــن ال ـت ــي أعـ ــرف.
ال ن ـح ـك ــم عـ ـل ــى الـ ـ ــروايـ ـ ــة م ـ ــن ع ــدد
صفحاتها لكن مــن خــال منجزها

ّ
تأكيد «صورة قديمة رثة
ّ
«الصوفية أبرز
للشرق» باعتبار
منتجاتنا الفكرية» ،مذ وضع الغرب
هذه البضاعة على «خريطة
الموضة العالمية»
فقط .انظر الروايات الفائزة أو التي
القت رواجًا ،فيها النحيف والوسط
والـ ـب ــدي ــن» .وأض ـ ــاف أن س ـبــب فــوز
ّ
«مـ ــوت ص ـغ ـيــر» ي ـت ـعــلــق بـجــودتـهــا
ً
فهي «جعلت التاريخ السيري
أوالً ،
مساحة راقية للسرد الــروائــي» .من
ج ـه ــة أخـ ـ ــرى ،س ـع ــت رئ ـي ـس ــة لـجـنــة

ت ـح ـك ـي ــم الـ ـ ـج ـ ــائ ـ ــزة سـ ـح ــر خ ـل ـي ـفــة
إل ــى الــدفــاع عــن ال ــرواي ــة ب ـقــوة ،بعد
اتـهــامـهــا مـعـظــم ال ــرواي ــات العربية
ّ
الـ ـج ــدي ــدة ب ــأن ـه ــا ال ت ـس ـت ـحــق ثـمــن
ُ
الورق الذي كتبت عليه .وقد أغرقت
صفحتها على الفايسبوك بمقاالت
وتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـق ــات ف ـ ــي مـ ــديـ ــح الـ ـ ــروايـ ـ ــة،
باإلضافة إلــى إعجابها الشخصي
املفرط بمناخاتها «تتميز بنبشها
ل ـ ـس ـ ـيـ ــرة حـ ـ ـي ـ ــاة وفـ ـ ـك ـ ــر املـ ـتـ ـص ــوف
األندلسي ابــن عــربــي ،وتـبــرز بشكل
ف ـن ــي الف ـ ــت وب ــاغ ــة ل ـغ ــوي ــة آس ـ ــرة،
نظرة ابن عربي للحب الروحي في
أرق ــى ص ــوره ،وأيـضــا الــدنـيــوي ،في
دنـيــا زائ ـلــة ال تخلد إلن ـســان راح ــل.
كما تتطرق الرواية ألحــوال البلدان
الـ ـت ــي زاره ـ ـ ــا املـ ـتـ ـص ــوف ب ـح ـثــا عــن
أوتــاده األربـعــة ،لنكتشف من خالل
بحثه املتواصل وجــوالتــه املتعددة
قــدرتــه عـلــى رصــد حـيــاة الـنــاس في
تـلــك الـبـلــدان ،والـعــوامــل السياسية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي دعـ ــت ل ـل ـثــورة
فيها ،فجاءت شخصيته التاريخية،
ب ـح ـضــورهــا الـفـلـسـفــي واإلن ـســانــي
والدرامي ،مكتملة البناء».
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من جهة ثانيةُ ،ليختزل السجال بشخصيتها
المحورية ابن عربي

العربية :لها أم عليها؟
فوز كبير لـ «موت صغير»
فــي تــوابــع الــزلــزال ،سنقع على آراء
أخ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق ب ــأس ـب ــاب االه ـت ـم ــام
بـ ـمـ ـتـ ـص ـ ّـوف مـ ـث ــل اب ـ ـ ــن عـ ــربـ ــي فــي
هـ ــذا ال ـت ــوق ـي ــت تـ ـح ــديـ ـدًا ،وهـ ــل هــو
اس ـت ـك ـم ــال مل ــوج ــة «قـ ــواعـ ــد الـعـشــق
األرب ـع ــون» لـلــروائـيــة التركية أليف
ش ـ ــاف ـ ــاق؟ الـ ـ ــروايـ ـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـن ــاول ــت
سيرة جــال الدين الرومي وشمس
ّ
بحس استشراقي،
الدين التبريزي
ُ
ت ــرج ـم ــت إلـ ــى م ـع ـظــم ل ـغ ــات ال ـعــالــم
ّ
املـ ـتـ ـع ــط ــش لـ ــروحـ ــان ـ ـيـ ــات ال ـ ـشـ ــرق،
وجلبت لصاحبتها شـهــرة عاملية،
بـ ـ ـم ـ ــا ف ـ ـي ـ ـهـ ــا لـ ـ ـغ ـ ــة الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاد م ـن ـب ــت
ال ــروح ــانـ ـي ــة وال ـص ــوف ـي ــة (!) .عـلــى
األرجـ ـ ــح ،ف ــإن ه ــذه امل ــوج ــة عصفت
ّ
بـ ـق ـ ّـراء ال ـعــرب ـيــة وك ــت ــاب ـه ــا ،بـتــأثـيــر
امل ـ ـيـ ــديـ ــا ومـ ـطـ ـحـ ـن ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــراق،
وإغ ــراء «البيست سيلر» بما يشبه
العودة إلى صيدليات طب األعشاب
ف ــي ت ــرك ـي ــب ال ــوصـ ـف ــات ال ـش ـع ـب ـيــة.
هـ ـك ــذا ال ـت ـق ـط ــت ج ـم ــان ــة مـصـطـفــى
ثـيـمــة االس ـت ـش ــراق ف ــي ه ــذا ال ـط ــراز
م ـ ــن ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـم ــل ع ـلــى
اسـ ـتـ ـحـ ـض ــار ال ـغ ـي ـب ـي ــات ال ـش ــرق ـي ــة
إلرض ـ ــاء ه ــوس ال ـغ ــرب بــالـصــوفـيــة

وبشخصيات مثل «ابن أربي» حسب
تسميتها ،لـتــأكـيــد «صـ ــورة قديمة
ّ
رثـ ــة ل ـل ـشــرق» بــاع ـت ـبــار «ال ـصــوفـ ّـيــة
هــي أب ــرز مـنـتـجــاتـنــا ال ـف ـكــريــة» ،مذ
وض ــع ال ـغ ــرب ه ــذه ال ـب ـضــاعــة على
«خريطة املوضة العاملية» والتهليل
لـهــا بــدمـغــات مـتـجــاورة تـضــم «ابــن
أرب ـ ـ ـ ــي» ،و«رومـ ـ ـ ـ ـ ــي» ،و«ال ـ ـ ـهـ ـ ــاالج»،
كـنــوع مــن الترفيه أو حلقات الذكر
والبخور من «شرق غيبي ومنفصل
ع ــن الـ ــواقـ ــع» .وت ـس ـت ــدرك ال ـشــاعــرة
األردن ـ ـيـ ــة م ــن مــوق ـع ـهــا ك ـق ــارئ ــة أن
ّ
اع ـ ـتـ ــراض ـ ـهـ ــا يـ ـتـ ـع ــل ــق ب ــاملـ ـحـ ـت ــوى
واملـ ـع ــالـ ـج ــة ،ال ال ـق ـي ـم ــة ال ـج ـمــال ـيــة
للرواية ،أو املحاصصة الجغرافية.
رب ـم ــا ي ـك ـمــن خ ـطــر ج ــوائ ــز ال ــرواي ــة
ّ
املوسمية
بتضييق مساحة القراءة
لـ ـحـ ـفـ ـن ــة مـ ـ ــن الـ ـ ـ ــروايـ ـ ـ ــات امل ـ ـتـ ـ ّـوجـ ــة
بـ ـج ــوائ ــز ف ـ ـقـ ــط ،وإه ـ ـم ـ ــال عـ ـش ــرات
ال ــرواي ــات امل ـه ـمــة ال ـتــي خــرجــت من
لسبب أو آلخــر ،باإلضافة
املـعــادلــة
ٍ
ّ
للحمى النقدية التي تبيع وتشتري
فــي أس ــواق ال ــرواي ــات الــرائـجــة دون
غيرها!
جاو فازيندا ــ البرتغال

نديم الوزه *

تـ ّـوجــت «م ــوت صـغـيــر» لـلـسـعــودي محمد
ح ـســن عـ ـل ــوان ب ـج ــائ ــزة «ب ــوك ــر» الـعــربـيــة
فــي نسختها األخ ـي ــرة .هــي سـيــرة روائـيــة
«متخيلة»  -حسب توصيف لجنة الجائزة
 لحياة محيي الــديــن بــن عــربــي .أمــا ملــاذاي ـت ـخـ ّـيــل الـ ــروائـ ــي س ـي ــرة ع ـل ــم م ــن عـلـمــاء
ال ـص ــوف ـي ــة أدبـ ـ ــا وف ـ ـك ـ ـرًا؟ ف ــا أحـ ــد يـجـيــب
على ذلــك .حتى محمد حسن علوان نفسه
ّ
يتنصل من اإلجابة ،ويرى أن روايته نوع
مــن الكتابة البيضاء ،وبــا رســالــة .وكنت
ً
أتمنى ذلــك ،ألقــرأ ًشكال جــديـدًا مــن السرد
ّ
العربي بـنـ ً
ـاء ولـغــة .لــوال أن الــروايــة ذاتها
ّ
تقدم إجابة أخرى قد ال تقارب رغبة الراوي
ً
بقدر ما تجهد لنقضها فصال بعد آخر.
تستعير «م ــوت صـغـيــر» بنيتها الزمنية
مــن رواي ــة «املــوريـسـكــي األخ ـيــر» لصبحي
موسى ،في تقسيم زمنها إلى زمنني:
زم ــن ت ــرح ــال مـخـطــوطــة مـحـيــي ال ــدي ــن بن
عــربــي ب ــداي ــة م ــن كـتــابـتـهــا ف ــي أذرب ـي ـجــان
ّ ،1212 /610
ليتم بيعها أخيرًا ،في بيروت
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املخطوطة من غير تحديد زمني لألحداث
التي تبدأ من والدة ابن عربي في األندلس
حتى وفاته في دمشق.
كـمــا تحيل بنية ســردهــا الــدرامـيــة لــروايــة
«حــرمــة» لعلي املـقــري .لكن بينما تحتفي
عـنــاويــن «ح ــرم ــة» ب ـع ـبــارات مــن أغـنـيــة ألم
ك ـل ـث ــوم ،ألحـ ـ ــداث غ ـي ــره ــا ،تـحـتـفــي «م ــوت
ص ـغ ـيــر» ب ـع ـب ــارات م ــن ابـ ــن ع ــرب ــي نـفـســه
لتضيء حوادث سيرته ،أو تستضيء بها،
أو تجد لها تفسيرًا واقـعـيــا ،أو مــن خالل
ّ
تخص
ما يتخيله الروائي لها من أحــداث
عــاقــاتــه بـعــائـلـتــه وأص ــدق ــائ ــه وأص ـح ــاب
الحكم في كل مكان وزمان يتواجد فيه.
داخ ـ ــل الـ ـبـ ـن ــاء املـ ـسـ ـتـ ـع ــار ،تـ ـق ــوم الـ ــروايـ ــة
عـلــى مـتــوالـيــة تقليدية لـلـســرد الـتــاريـخــي
املتماسك واملغلق على حياة محي الدين
بن عربي وحدها ،ال سيما في زمن السيرة.
تـحـكــي م ـكــان والدة صــاحــب «الـفـتــوحــات

امل ـكـ ّـيــة» ،وزمــان ـهــا ،وك ـيــف ع ــاش طفولته،
وصـ ـ ـب ـ ــاه ،وش ـ ـبـ ــابـ ــه ،فـ ــي األنـ ـ ــدلـ ـ ــس ،زم ــن
املوحدين ،وارتحل عنها ،لتحكي أثناء ذلك
الصراعات على الحكم بني العرب والبربر
والـ ـف ــرنـ ـج ــة .ب ـي ـن ـمــا اب ـ ــن ع ــرب ــي م ـش ـغــول
بـ ــال ـ ـقـ ــراءة وت ـح ـص ـي ــل املـ ـ ـع ـ ــارف مـ ــن أج ــل
الوصول إلى مرتبة أولياء الله الصالحني.
ّ
ولـيـتـمــكــن م ــن ذلـ ــك ،عـلـيــه أن ي ـت ـعـ ّـرف إلــى
أوت ــاده األرب ـعــة ،فيغرق فــي رحـلــة طويلة.
وتده األول شيخه «الكومي» في إشبيلية.
ّ
«الحصار»
ووتده الثاني «الخياط» وريث

تذخر بالخالفات الدينية
والطائفية من إشبيلية
إلى دمشق مرورًا بالقاهرة

الذي مات قبل أن يعرف ابن عربي بمرتبته
فــي الـقــاهــرة .و«ن ـظــام» الـتــي أحبها وكتب
ف ـي ـهــا دي ــوان ــه «ت ــرج ـم ــان األش ـ ـ ـ ــواق» ،ولــم
يـسـتـطــع الـ ـ ــزواج مـنـهــا ألن ـهــا كــانــت وت ــده
الـثــالــث فــي ب ـغــداد .وف ــي «مـلـيـطــة» ،تـعـ ّـرف
إلى وتده الرابع «شمس الدين التبريزي».
ي ـط ـم ـئــن ال ـش ـي ــخ املـ ـتـ ـص ـ ّـوف إلـ ــى إي ـم ــان ــه،
ف ـيــذهــب إل ــى أذربـ ـيـ ـج ــان ،لـيـعـتــزل ال ـنــاس
ّ
فــي كــوخ جبلي ،ويـخــط سـيــرتــه ،ثــم يعود
لينتقل بأسرته إلى حلب ،فدمشق.
بعد أن يموت ابــن عربي ،ينتقل مخطوط
«سـيــرتــه» إل ــى مــريــده «س ــودك ــن» .يــودعــه
ابـ ـن ــه «طـ ــاهـ ــر» ل ـ ــدى خـ ـ ــادم ض ــري ــح «اب ــن
ع ــرب ــي» ف ــي دمـ ـش ــق .ح ــن مـ ـج ــيء ال ـت ـتــر،
يـ ــذهـ ــب امل ـ ـخ ـ ـطـ ــوط إل ـ ـ ــى الـ ـ ـك ـ ــرك م ـ ــع أح ــد
املـتـصــوفــة .ث ـ ّـم ينتقل مـنـهــا إل ــى سمرقند
مع «أبي الفداء» .يصل إلى «أماسيا» هدية

للسلطان من أحــد أبناء تيمور .ثم ينتقل
املخطوط إلى استانبولّ .
ثم يستطيع عبد
ال ـقــادر ال ـجــزائــري أن يـحـضــره إل ــى دمشق
ثانية .لكن أثناء قصف الفرنسيني لدمشق،
ينتقل املخطوط إلى حماه .وأثناء أحداث
حـمــاه ُ ،1982ي ـهـ ّـرب املـخـطــوط إلــى دمشق
ثــالـثــة ،خــوفــا مــن جيش السلطة السورية
التي كانت تحارب فقهاء اإلخوان املسلمني
– والفقهاء أعداء ّ
ألداء للصوفية كما تقول
س ـيــرة ال ــرواي ــة! يـصــل إل ــى ب ـيــروت بسبب
األح ـ ــداث األخـ ـي ــرة ال ـت ــي عـصـفــت بــالـبــاد
 .2012وربـمــا منها إلــى يــد الــروائــي الــذي
نسخه إل ــى رواي ـتــه «م ــوت صـغـيــر» .ربما
بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـن ـســخ (االقـ ـتـ ـب ــاس) ال يـبــدو
شيئًا أبـيــض فــي هــذه الــروايــة .هــي تذخر
بالخالفات الدينية والطائفية من إشبيلية
إلى دمشق مرورًا بالقاهرة ،بني املسيحيني
واملـ ـسـ ـلـ ـم ــن م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وب ـ ـ ــن ال ــرش ــدي ــة
واملتصوفة واملــذاهــب اإلسالمية من جهة
ّ
أخرى .ربما أكثر ما ينبغي التأكد منه في
سيرة ابــن عربي على لسان محمد حسن
علوان هو إن كان ابن عربي قد ّ
تسبب أو
ســاهــم حقًا فــي سجن ابــن رشــد ومحنته!
ّ
ال أدري هــل ك ــان ك ــل ذل ــك مــن نـســج خيال
الروائي كما يدعي مانحو جائزة «بوكر»
أم جاء على سبيل التسلية واللعب اللغوي
كما يـ ّـدعــي الــروائــي ذات ــه؟! «م ــوت صغير»
لــم تـضــف إل ــى لـغــة اب ــن عــربــي ،ولطائفها
التخيلية ،واملعنوية ّ
أي شيء جديد بقدر
ما اتكأت عليها في سرد تقريري ألحداث
عادية يعيشها الصوفي وغيره .بل أبدت
اضطرابًا في فهمها ،ال سيما حني ربطت
رؤى ابــن عــربــي بـحــاالت امل ــرض والـحـ ّـمــى،
أو تفسيرها على سبيل املجاز بني الظاهر
ّ
والباطن لبعض قراءته مثل حديث «علموا
أوالدكــم الرماية والسباحة» ،أو تفسيرها
ّ
عـلــى سـبـيــل الـحـقـيـقــة آلي ــة قــرآنـيــة تتعلق
بشرب الخمر .بما يجعل ابن عربي ذريعة
وأداة لـلـعـبــة خ ـطــاب ـيــة راهـ ـن ــة ،أك ـث ــر منه
ضرورة تاريخية لها.
* ناقد سوري

جائزة أم مؤامرة؟
محمد جعفر *
كـلـمــا ظ ـهــرت نـتــائــج جــائــزة أدب ـيــة عربية
واكبها لغط كبير ،تتباين فيه األصــوات
بــن مــرحــب ومـسـتـهـجــن .وق ــد تـصــل حــدة
األص ـ ــوات ف ــي أح ــاي ــن ك ـث ـيــرة إل ــى درج ــة
التخوين .ولعل مــا تثيره جــائــزة «بوكر»
العربية وحــدهــا مــن ردود ،يـكــاد يتجاوز
مثيالتها من الجوائز مجتمعة.
ومن خالل معاينة مجمل الجوائز العربية،
ي ـم ـكــن ال ـ ـخـ ــروج ب ـج ـم ـلــة م ــن امل ــاح ـظ ــات
تنحصر في التالي:
1ـ الـتـيـمــة أو امل ــوض ــوع ،وغــالـبــا مــا تكون
الغلبة للنص التاريخي («م ــوت صغير»
مل ـح ـمــد ح ـســن عـ ـل ــوان ك ـم ـث ــال) ف ــي مـقــابــل
الـنــص ال ــذي يـتـعــرض إلــى الــراهــن بالنقد
والتحليل من منطلق أنه نص إشكالي.
2ـ االع ـ ـت ـ ـبـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة واألجـ ـ ـن ـ ــدات
الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،ب ـح ـي ــث ي ـ ـ ــروج ل ــأعـ ـم ــال ال ـتــي
ت ـن ـت ـصــر لـ ـلـ ـح ــوار أو ي ـت ـض ـمــن خ ـطــاب ـهــا
املصالحة ونبذ العنف («مصائر» لربعي
املدهون كمثال) ،كما تغمر الروايات التي
ال تحقق إجماعًا دولـيــا كــاألزمــة السورية
واليمنية ،كأننا أمام توصيات ما!
3ـ نظام املحاصصة ،أو التوزيع الجغرافي
ابـتـ ً
ـداء من القائمة الطويلة .واملــاحــظ مع
كل دورة تباين األعمال جغرافيًا ،ثم عدم
بلد واحد.
تحقق الفوز تواليًا لكاتبني من ٍ
4ـ البدانة الروائية بتعبير سعيد يقطني،

إذ لم نشهد خصوصًا في البوكر العربية
نصًا فــائـزًا فــي حــدود مئة صفحة ،بينما
فــي الجوائز الــدولـيــة ،يعتبر هــذا طبيعيًا
(«حجر الصبر» لعتيق رحيمي« ،ميرسو
تحقيق مضاد» لكمال داود) .كما يمكنني
ّ
أن أضيف أن حجم العمل نفسه شكل لي
عائقًا في إتمام كثير من الروايات الفائزة
بما فيها «مــوت صغير» ،كوني أعتبر أن
الرواية هي تعبير عن أزمــة ،يحضر فيها
الفيض كامتداد منها وإليها (األزمة) .غير
ذلك فهو أطناب وحشو ال يخدم النص بل
يضعفه.
5ـ وإذا ك ـن ــا ن ـج ــد جـ ــائـ ــزة م ـث ــل ال ـب ــوك ــر
تميل لفئة الـشـبــاب واملـغـمــوريــن (سـعــود
ال ـس ـن ـعــوســي كـ ـمـ ـث ــال) ،فـ ــإن ج ــائ ــزة مـثــل
«كتارا» أو «الشيخ زايد» تميل في أغلبها
للمكرسني ،حتى أننا نتساءل أحيانًا :هل
فاز الكاتب لشخصه أم ملنجزه؟
يمكن لهذه املالحظات مشتركة أن تشكل
العناصر التي يجب أن تتوفر في العمل
الـ ــروائـ ــي ح ـت ــى ي ـح ـظــى ب ــاه ـت ـم ــام ل ـجــان
ال ـت ـح ـك ـيــم ،وهـ ــي ل ـج ــان ن ـجــدهــا ب ــدوره ــا
خاضعة ألمـنــاء الـجــائــزة أنفسهم (يمكن
الرجوع إلى ما قاله نبيل سليمان في هذا
الصدد) .كما يمكن لهذه املالحظات أيضًا
أن تضعنا أمام جملة من اإلشكاالت التي
يمكن أن نجملها في التالي :ماذا عن تلك
األعمال التي تطرقت إلى الشأن السوري
أو اليمني كمثال؟ وهــل كانت أقــل جــودة

أم أن ـهــا ن ـصــوص يـغـيــب عـنـهــا اإلج ـمــاع؟
ه ــل ح ـقــا الـ ــروايـ ــة امل ـغ ــارب ـي ــة أض ـع ــف من
مـثـيـلـتـهــا امل ـشــرق ـيــة؟ وه ــل يـمـكــن اإلن ـكــار
أن غــايــة ال ـجــوائــز ال ـي ــوم تــوج ـيــه ال ـقــارئ
العربي وإع ــادة تشكيل وعيه وبرمجته؟
أال يتم بالتالي حجب الـضــوء عــن أعمال
أك ـثــر قـيـمــة؟ أال تـشـكــل ال ـجــوائــز بشكلها
الـحــالــي خـطـرًا يـحــدق بــالـكـتــابــة الــروائـيــة
بـعــدمــا جعلت الـكــاتــب فيها تــابـعــا قريبًا
مـ ــن س ـي ــاس ــات ـه ــا ب ـع ـي ـدًا عـ ــن اإلش ـ ـكـ ــاالت
واملآزق التي يعيشها؟ ثم أال يؤكد كل هذا
ف ـكــرة امل ــؤام ــرة ـ م ــؤام ــرة تـحـبــك خيوطها
أياد خفية تخدم أجندات بعينها؟ لطاملا
ت ـخ ـن ــدق ال ـك ــات ــب ال ـع ــرب ــي خ ـل ــف ال ـي ـســار
الـعــربــي ،رغـبــة مـنــه فــي ال ـفــوز بــامـتـيــازات
معينة .هذا الكاتب نفسه لم يطل به األمر
بـعــد سـقــوط املعسكر الـشــرقــي حـتــى ّ
غير
موقعه وقناعاته .الحـقــا ،جــاءت الجوائز
لتسد الفراغ الــذي تركته السياسة ،وهي
ال ـ ـيـ ــوم ت ـن ـت ـصــر ل ـس ـي ــاس ــات الـ ـ ـ ــدول عـلــى
ح ـســاب ال ـش ـع ــوب .كــذلــك اص ـطــف خلفها
ج ـي ــل ك ــام ــل نـ ـج ــده خ ــاض ـع ــا فـ ــي غــال ـبــه
إلمالءاتها ،كما ربض خلفه الجيل القديم،
جـيــل ال يـخــدمــه باملطلق هيمنة الشباب
عـ ـل ــى ال ـ ـجـ ــوائـ ــز واكـ ـتـ ـس ــاحـ ـه ــم لـلـمـشـهــد
الثقافي.
* روائي مغربي
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فرناندو
بيسوا *
ترجمة
نزار آغري

وض ـ ـعـ ــت فـ ــي ك ــايـ ـي ــرو كـ ــل طــاق ـتــي
الـ ـ ــدرام ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي نـ ـ ـ ــزع ال ـش ـخ ـص ـن ــة،
وفـ ــي ري ـ ـكـ ــاردو ري ـي ــس وض ـع ــت كل
ان ـض ـب ــاط ــي ال ــذهـ ـن ــي ،م ـص ــاغ ــا فــي
القالب املوسيقي الذي يناسبه ،وفي
أل ـ ـفـ ــارو دي ك ــام ـب ــوس وض ـع ــت كــل
الشحن العاطفي الذي أتجنبه عادة
س ـ ــواء ف ــي ش ـخ ـصــي أو ف ــي طــريـقــة
ع ـي ـشــي .ف ـت ــأم ــل ،ع ــزي ــزي كــاسـيــاس
م ــونـ ـتـ ـي ــرو ،أن هـ ـ ـ ــؤالء ي ـن ـب ـغ ــي أن
يـكــونــوا ،فــي حــال النشر ،بــدائــل عن
فرناندو بيسوا ،ملوثني وبسطاء.
اآلن أريد أن أجيب عن سؤالك حول
أصل أسمائي املستعارة .وسأرى إن
ك ــان فــي م ـقــدوري أن أج ـتــرح جــوابــا
شافيًا.
أبدأ من الجانب السيكولوجي.
أص ــل أس ـمــائــي امل ـس ـت ـعــارة ه ــو في
األســاس جانب من الهستيريا التي
تقبع في أعماقي .ال أعرف بالضبط
إن ك ـنــت هـسـتـيــريــا ع ــادي ــا أم أنـنــي
ه ـس ـت ـي ــري ه ــزي ــل ع ـص ـب ـي ــا .أرجـ ــح
ّ
الـفــرضـيــة الـثــانـيــة ،ألن شخصيتي
تـنـطــوي عـلــى مـظــاهــر مــن الـكـســل ال
تعتبر عــادة من أعــراض الهستيريا
بمعناها الــدقـيــق .وب ـنــاء عـلــى ذلــك،
فـ ـ ـ ــإن األصـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ــذهـ ـ ـن ـ ــي ألسـ ـم ــائ ــي
املستعارة يكمن فــي نــزعــة عضوية
راس ـخــة ل ــدي نـحــو ن ــزع الشخصنة
وال ـت ـك ـل ــف .هـ ــذه ال ـظ ــواه ــر ـ لحسن
ح ـظ ــي وحـ ـ ــظ اآلخ ـ ــري ـ ــن ـ تـتـمـظـهــر
فــي الـنـشــاط الــذه ـنــي .أعـنــي أنـهــا ال
تـتـجـلــى ف ــي حـيــاتــي الـعـمـلـيــة ،على
ال ـس ـطــح ومـ ــن خـ ــال االح ـت ـك ــاك مع
اآلخــريــن ،بل هي تنفجر في داخلي
وأنا أصطدم بها لوحدي .فلو كنت
امـ ـ ــرأة (فـ ــي املـ ـ ــرأة تـنـبـثــق ال ـظــواهــر
الهستيرية على شكل هجمات وما
شــابــه) ،فــإن كل قصيدة أللـفــارو دي
كامبوس (أو ،لي ،بطريقة هستيرية
أكثر هستيرية) ،ســوف تتسبب في
إث ــارة الـشـغــب فــي ال ـج ــوار .ولكنني
رج ـ ـ ــل ،وال ـه ـس ـت ـي ــري ــا ع ـن ــدن ــا نـحــن
الــرجــال تــأخــذ طابعًا ذهنيًا ،ولهذا
فــإن األم ــر ينتهي بالصمت وكتابة
الشعر.
ه ــذا ي ـف ـســر ،إل ــى ح ــد ك ـب ـيــر ،األص ــل
العضوي ألسمائي املستعارة.
واآلن س ـ ـ ـ ــأروي الـ ـقـ ـص ــة املـ ـب ــاش ــرة
ألس ـمــائــي امل ـس ـت ـعــارة .أب ــدأ بــأولـئــك
الذين ماتوا ،وبالبعض ممن لم أعد
أتــذكــرهــم .أول ـئــك الــذيــن ضــاعــوا في
امل ــاض ــي الـبـعـيــد وامل ـن ـســي إل ــى حـ ٍّـد

كبير من طفولتي.
منذ طفولتي ،كانت تحركني رغبة
عـمـيـقــة ف ــي أن أص ـن ــع ح ــول ــي عــاملــا
خـيــالـيــا ،مـحــاطــا بــأصــدقــاء وأق ــارب
ال وجـ ــود ل ـهــم( .ال أع ـ ــرف ،بــالـطـبــع،
هل حقًا لم يكن لهم وجــود أم أنني
أنا لم أكن موجودًا .في أمــور كهذه،
وف ــي غـيــرهــا مــن األمـ ــور ،ينبغي أال
نكون دوغمائيني) .بما أنني أعرف
ن ـف ـســي ب ــاع ـت ـب ــاري ال ـش ـخــص ال ــذي
هو أنــا ،فأنا أتذكر أنني تأكدت من
خ ــال امل ــام ــح وال ـح ــرك ــات والـهـيـئــة
والتاريخ من أن أثبت ذهنيًا العديد
من الشخصيات غير الحقيقية التي
كــانــت بالنسبة لــي مرئية على قدم
املـســاواة مــع أولـئــك الــذيــن نعتبرهم
من الواقع الفعلي بالرغم من أننا قد
نكون مضللني في ذلك .هذه النزعة،
املترسخة عندي منذ أن وعيت على
م ــن أس ـم ـي ــه «أنـ ـ ـ ــا» ،ظ ـل ــت تــراف ـق ـنــي
ً
وتـخـمــد قـلـيــا تـلــك املــوسـيـقــى التي
تسحرني دون أن تخفي طريقتها
في أن تسحرني.
وهكذا فأنا أتذكر ما يمكن أن يعتبر
اسمي املستعار األول ،أو باألحرى
صــاح ـبــي األول الـ ــذي ال وجـ ــود لــه،
وهو شوفالييه دي با ،وكان عمري
ســت س ـنــوات ،حيث بعثت برسائل
م ـن ــه إلـ ـ ـ ـ ّـي ،وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ش ـخ ـص ـي ـتــه،
التي ال يلفها الغموض بشكل كلي،
ت ـس ـت ـح ــوذ عـ ـل ــى الـ ـج ــان ــب املـ ـك ــرس
للحنني مــن عــاطـفـتــي .كــذلــك أتــذكــر،
بشكل أقل وضوحًا ،شخصية أخرى
ال أتذكر اسمها ،باستثناء أنــه كان
هو أيضًا غريبًا وكان ،ال أعرف كيف،
غريمًا لشوفالييه دي با .هذه أشياء
ت ـحــدث لـكــل األطـ ـف ــال ،أل ـيــس كــذلــك؟
ربما .وربما ال .ولكن في تلك الفترة
قد تأثرت بهم ،ومــا زلــت أتأثر بهم،
ألن ـنــي أتــذكــرهــم بـطــريـقــة تستدعي
بذل الكثير من الجهد لكي أقتنع أنه
لم يكن لهم وجود.
هذا امليل إلحاطة نفسي بعالم آخر،
م ـســاو ل ـهــذا ال ـعــالــم ول ـكــن م ــع نــاس
آخ ـ ــري ـ ــن ،لـ ــم ي ـ ـغـ ــادر م ـخ ـي ـل ـتــي ق ــط.
وه ــو مــر بـمــراحــل عــديــدة بـمــا فيها
املرحلة الراهنة التي تحدث اآلن في
س ـنــوات نـضــوجــي .داهـمـنــي إلـحــاح
روح ــي ،غــريــب كليًا ،لسبب أو آخــر،
بخصوص ما أكون أو ما يفترض أن
أكون .تكلمت إليه ،مباشرة ،وبشكل
عـفــوي ،كما لــو كــان أحــد أصدقائي
وهيأت له اسمًا ووضعت له تاريخًا،

وعلى الفور رأيت في داخلي هيئته
ـ وجـ ـه ــه ،ق ــوام ــه ،وس ـل ــوك ــه .وه ـكــذا
ف ـقــد خ ـل ـقــت ال ـع ــدي ــد م ــن األص ــدق ــاء
واملـ ـع ــارف ووض ـع ــت لـهــم ذريـ ــة ،مع
أنه لم يكن لهم وجود قط على أرض
ال ــواق ــع ،ول ــم أزل حـتــى ال ـي ــوم ـ بعد
مــرور ثالثني سنة تقريبًا ـ أسمعهم
وأحــس بهم وأراه ــم .أك ــرر :أسمعهم
وأح ــس بـهــم وأراهـ ــم ،وأتـلـقــى منهم
التحيات.
حوالى عام  ،1912إن لم أكن مخطئًا
(وه ــذا مــا أشــك فيه كـثـيـرًا) ،خطرت
لــي فـكــرة أن أكـتــب عــدة قصائد ذات
طابع وثني .خربشت بعض األشياء
بـصـيـغــة ال ـش ـعــر ال ـح ــر (ل ـي ــس على
طــريـقــة أل ـف ــارو دي كــام ـبــوس ولـكــن
بــأسـلــوب نصف ع ــادي إلــى حــد ما)
ومــن ثم تخليت عن املحاولة .ولكن
فــي تلك الخربشة الغامضة ،عثرت
على املالمح األولية للشخص الذي
كـ ــان ي ـك ـتــب( .مـ ــن دون ع ـل ـمــي ،كــان
ريكاردو رييس قد ولد).
بعد سنة ونصف أو سنتني ،أتذكر
أنني تلقيت التحدي من سا كارنيرو:
أن أخلقه في هيئة شخصية ريفية
معقدة إلــى حـ ّـد مــا وأقــدمــه للناس،
ال أذك ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى وج ـ ـ ــه ال ـ ــدق ـ ــة ك ـي ــف،
ولـكــن عـلــى أس ــاس أن ــه كــائــن فعلي.
اشتغلت عدة أيام عليه ،غير أني لم
أفـلــح .الـيــوم ال ــذي رفـعــت يــدي عنه ـ
وكــان ذلك في  8آذار (مــارس)1914 ،
ـ جلست إلــى طــاولــة عالية وأخــذت
ورقــة وبــدأت أكتب ،واقفًا ،كما أفعل
دوم ــا حــن تــواتـيـنــي الـفــرصــة لــذلــك.
وك ـت ـب ــت حـ ــوالـ ــى ث ــاث ــن ق ـص ـي ــدة،
واحـ ـ ــدة ب ـعــد األخ ـ ـ ــرى ،ف ــي نـ ــوع من
االنخطاف ،دون أن أعرف ماهيتها.
ك ــان يــومــا مـظـفـرًا ف ــي ح ـيــاتــي ،ولــن
أصــادف مثله مــرة أخــرى أب ـدًا .بدأت
بالعنوان :حــارس الغنم .وتبع ذلك
انبثاق شخص من داخلي أسميته،
مـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،ألـبـيــرتــو كــايـيــرو.
أستمحيكم العذر لسخافة الجملة:
مــن أعماقي نهض سـيــدي .كــان هذا
رد فعلي الفوري .وهكذا لم أكد أنهي
تلك القصائد الثالثني حتى أسرعت
لتلقف املــزيــد مــن األوراق ومضيت
أكـتــب ،دون تــوقــف هــذه امل ــرة أيضًا،
القصائد الست التي شكلت «املطر
امل ـ ــائ ـ ــل» لـ ـف ــرن ــان ــدو بـ ـيـ ـس ــوا .دف ـعــة
واح ــدة وبالتمام والـكـمــال .كــان هذا
إيذانًا بعودة فرناندو بيسوا ،عودة
ألبيرتو كاييرو إلى فرناندو بيسوا

صفحات اإلبداع من تنسيق:
أحالم الطاهر
ن ـف ـســه .وم ــن األصـ ــح ال ـق ــول إن هــذا
كان رد فعل فرناندو بيسوا على ال
وجوده املتمثل في ألبيرتو كاييرو.
مــع ظـهــور ألبيرتو كــايـيــرو حاولت
ـ بشكل غــريــزي وال واع ـ أن أجــد له
ت ــام ـي ــذ .وهـ ـك ــذا م ــن ق ـل ــب وثـنـيـتــه
املـ ــزي ـ ـفـ ــة ،أخ ـ ـ ــذت ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو ري ـي ــس
ال ـ ـخ ـ ـم ـ ــول ،الـ ـ ـ ـ ــذي أوجـ ـ ـ ـ ـ ــدت اسـ ـم ــه
وألبسته إياه ،إذ سبق أن رأيته هناك
في تلك املرحلة .وفجأة ،وبالضد من
ريكاردو رييس ،نهضت من أعماقي
وبـشـكــل مـتـهــور شـخـصـيــة جــديــدة.
انـ ـبـ ـثـ ـق ــت ،فـ ـ ـج ـ ــأة ،م ـ ــن ب ـ ــن ح ـ ــروف
اآللـ ـ ــة ال ـك ــات ـب ــة ،وم ـ ــن دون ان ـق ـطــاع
أو تـصـحـيــح« ،األنـ ـش ــودة املـظـفــرة»
ألل ـ ـفـ ــارو دي ك ــامـ ـب ــوس .األنـ ـش ــودة
للعنوان واالسم للرجل.
ثـ ــم أن ـ ـشـ ــأت ط ـغ ـم ــة ال وج ـ ـ ــود ل ـهــا،
ونـظـمـتـهــا كـلـهــا ف ــي م ــرات ــب فعلية.
وع ـ ـ ـم ـ ـ ــدت إل ـ ـ ـ ــى ق ـ ـي ـ ــاس ال ـ ـعـ ــاقـ ــات
امل ـت ـب ــادل ــة والـ ــدخـ ــول ف ــي ص ــداق ــات
وص ــرت أسـمــع فــي داخ ـلــي نقاشات
وآراء متصارعة ،وفي كل هذا يبدو
ل ــي أن ـنــي أنـ ــا ،بــوص ـفــي خــالــق هــذه
األش ـيــاء ،كنت األق ــل ح ـضــورًا .يبدو
أن كل شيء كان يسير بمعزل عني.
ويـ ـب ــدو أن األم ـ ـ ــور م ــا زال ـ ــت تـسـيــر
على هــذا النحو .إذا أتـيــح لــي يومًا
أن أنـشــر الـسـجــاالت الجمالية التي
جــرت بــن ري ـكــاردو ريـيــس وألـفــارو
دي ك ــامـ ـب ــوس ،فـ ـس ــوف تــاح ـظــون
الفرق بينهما وتدركون أن ال عالقة
لي باألمر.
عندما كان «أورفيو» قيد النشر ،بدا
ضروريًا في اللحظة األخيرة القيام
ب ـ ـحـ ــذف بـ ـع ــض األش ـ ـي ـ ــاء لـلـتـكـيــف
م ــع الـتــرقـيــم الـصـحـيــح للصفحات.
ف ــاق ـت ــرح ــت ع ـل ــى سـ ــا ك ــارنـ ـي ــرو أن
أضيف قصيدة «قديمة» لي حول ما
كــان عليه حــال ألفارو دي كامبوس
قبل أن يتعرف إلى كاييرو ويخضع
لتأثيره .وهكذا ألفت «آكل األفيون»،
وحـ ــاولـ ــت ف ـي ـهــا أن أك ـش ــف ال ـن ـقــاب
عــن امل ـيــول الـخـفـيــة ل ــدى أل ـف ــارو دي
كامبوس ،على أســاس ما سيكشف
ع ـنــه الح ـق ــا ،ول ـك ــن م ــن دون الـقـيــام
بأي تلميح لعالقته بمعلمه كاييرو.
ك ــان عـلــي أن أق ــوم بتطوير الكتابة
خــارج القصائد أو بتلفيق قصائد
أخ ــرى عـبــر ال ـطــاقــة امل ــزدوج ــة لـنــزع
الشخصية .ولـكــن فــي نـهــايــة األم ــر،
ال أعـتـقــد أن الـقـصـيــدة كــانــت سيئة
بل هي في الواقع تكشف عن ألفارو
وهو في بداية انطالقته.
أظ ـ ـ ــن أن ـ ـنـ ــي كـ ـشـ ـف ــت ل ـ ــك ع ـ ــن أص ــل
أسمائي املستعارة .إن بقيت بعض
الـنـقــاط الـتــي تحتاج إلــى املــزيــد من
اإلي ـضــاح (أن ــا أكـتــب بـســرعــة ،وحني
أك ـتــب بـســرعــة يـعــوزنــي ال ــوض ــوح)،
فإنني أن ــوي الـقـيــام بــذلــك مــن أجلك
ف ــي ال ــوق ــت املـ ـن ــاس ــب .وال ش ــك فــي
أن تـحـقـيــق ك ــل ذلـ ــك أمـ ــر هـسـتـيــري
بـ ــال ـ ـف ـ ـعـ ــل ،ألن ـ ـ ـنـ ـ ــي ذرف ـ ـ ـ ـ ــت دمـ ــوعـ ــا
حقيقية أثناء كتابة بعض الفقرات
م ــن «م ــاح ـظ ــات ف ــي ذكـ ــرى معلمي
كاييرو» بقلم ألـفــارو دي كامبوس.
ومــن شــأن هــذا أن يجعلك تــدرك مع
م ــن ت ـت ـعــامــل ي ــا ع ــزي ــزي كــاس ـيــاس
مونتيرو.
تـعـلـيــق إض ــاف ــي ح ــول ك ــل هـ ــذا .لقد
رأي ــت أمــامــي ،فــي الـفـضــاء الشاحب
ولكن الفعلي للحلم ،أوجــه ومالمح
ألـبـيــرتــو كــايـيــرو وريـ ـك ــاردو رييس
وألـفــارو دي كامبوس .وضعت لهم
أعـمــارًا وحـيــاة .ولــد ريـكــاردو رييس
في ( 1887و ّمــع أنني ال أتذكر اليوم
والـشـهــر ،فإنهما مــدونــان فــي مكان
م ـ ـ ــا) ،فـ ــي أوبـ ـ ــورتـ ـ ــو ،وه ـ ــو ط ـب ـيــب،
ويعيش اآلن فــي الـبــرازيــل .ألبيرتو
كــاي ـيــرو ول ــد ف ــي  1889وت ــوف ــي في
 .1915وه ــو ك ــان ول ــد فــي ليشبونة
ولـكـنــه قـضــى ك ــل ع ـمــره تـقــريـبــا في
الــريــف .لــم يكن ي ــزاول أي مهنة ولم
يتلق تعليمًا يــذكــر .ولــد ألـفــارو دي
كــام ـبــوس ف ــي تــاف ـيــرا ف ــي الـخــامــس

عشر من تشرين األول (أكتوبر) عام
( 1890في الساعة الواحدة والنصف
بـعــد الـظـهــر ،كـمــا أخـبــرتـنــي فـيــريــرا
غوميز ،وهذا صحيح فقد تأكدت من
ذلك من خالل القيام بعملية تنجيم
لـتـلــك ال ـس ــاع ــة) .وك ـمــا ت ـع ــرف ،فــإنــه
كــان مهندسًا بحريًا (فــي غالسكو)
وهو يعيش اآلن هنا في ليشبونة،
ً
ع ـ ــاط ـ ــا عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل .كـ ـ ــان ك ــاي ـي ــرو
متوسط القامة ،ومع أنه كان نحيفًا
فإنه لم يظهر نحيفًا كما كــان عليه
فــي الــواقــع .ريـكــاردو أقصر إلــى حد
م ــا ،لـيــس كـثـيـرًا ،وه ــو ق ــوي البنية،
وشرس .ألفارو دي كامبوس ،طويل
القامة (يبلغ طوله  175سنتميترًا،
أط ــول مـنــي بـسـنـتـيـمـتــريــن) ،رهيف
الـقــد مــع مـيــل بسيط إل ــى االنـحـنــاء.
كلهم حليقو الذقن :كاييرو شاحب
ال ــوج ــه ،ال ل ــون ل ــه ،عـيـنــاه زرقـ ــاوان.
رييس بني غامض اللون .كامبوس
يـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح ب ـ ـ ــن الـ ـ ـل ـ ــون ـ ــن الـ ـف ــات ــح
والغامق ،نموذج غامض للبرتغالي
اليهودي ،ولهذا شعره ناعم وغالبًا
ما يفرقه إلى جنب ،ويرتدي نظارة
وح ـيــدة ال ـعــدســة .لــم يـتـلــق كــايـيــرو،
كما قـلــت ،تعليمًا ذا شــأن ـ املرحلة
االب ـتــدائ ـيــة ف ـقــط ،تــوفــي أبـ ــوه وأم ــه
فــي وقــت مبكر فاضطر إلــى مالزمة
البيت حيث عاش على الدخل الذي
كــانــت تـ ــدره بـعــض األمـ ــاك ـ عــاش
مـ ــع إح ـ ـ ــدى خـ ــاالتـ ــه مـ ــن ج ـه ــة األم.
ري ـ ـكـ ــاردو ري ـي ــس كـ ــان ط ـب ـي ـبــا ،كما
ذك ـ ــرت ،واس ـت ـقــر ف ــي ال ـب ــرازي ــل منذ
ع ــام  1919ولـكـنــه تـعــرض للترحيل
ب ـس ـب ــب م ـي ــول ــه امل ـل ـك ـي ــة .وه ـ ــو غ ــدا
التـيـنـيــا نـتـيـجــة ال ـتــدريــب املــدرســي
ونصف هيلليني بجهوده الخاصة.
ألـ ـ ـف ـ ــارو دي ك ــامـ ـب ــوس كـ ـ ــان تـلـقــى
تعليمًا عاليًا .سافر إلى أسكوتلندا
ل ــدراس ــة الـهـنــدســة ،امليكانيكية في
البداية ،ومن ثم البحرية .في إحدى
الـ ـعـ ـط ــات ،رح ـ ــل إل ـ ــى الـ ـش ــرق وم ــن
ه ـن ــاك اس ـت ـمــد «آكـ ــل األف ـ ـيـ ــون» .قــام
أحد أعمامه ،وكان قسيسًا ،بتعليمه
الالتينية.
كـيــف أعـمــد إل ــى الـكـتــابــة تـحــت هــذه
األس ـمــاء الـثــاثــة؟ كــايـيــرو ،بمحض
إلـهــام صــاف وغير متوقع ،مــن دون
أن أعــرف أو أقصد مــا ســوف أكتبه.
ريكاردو رييس ،بعد نوع من التداول
املجرد الــذي سرعان ما يتجسد في
أن ـش ــودة .كــامـبــوس ،حــن تعتريني
رغـبــة مفاجئة ألن أكـتــب ولكنني ال
أعـ ــرف مـ ــاذا أك ـت ــب .اس ـم ــي الـنـصــف
مستعار ،بــرنــانــدو ســواريــس ،الــذي
يشبه ألـفــارو دي كامبوس مــن عدة
أوج ــه ،يـبــدو عـلــى الـ ــدوام متعبًا أو
ن ـع ـس ــان ــا ،ب ـح ـيــث ت ـت ـع ـطــل إلـ ــى حــد
مــا قــواه فــي املحاججة أو التخمني.
هــو يكتب نـثـرًا فــي حــالــة مــن الحلم
ال ـن ـه ــاري ال ــدائ ــم .وه ــو ن ـصــف اســم
مـ ـسـ ـتـ ـع ــار ألنـ ـ ـ ـ ــه ،ك ـ ــون ـ ــه ال ي ـش ـكــل
شخصية بــالـنـسـبــة ل ــي ،ال يختلف
عـنــي كـثـيـرًا بــل هــو مـجــرد انعكاس
م ـش ــوه لـشـخـصـيـتــي .إنـ ــه أن ـ ــا ،لكن
بـقــدر أق ــل مــن العقالنية والـعــاطـفــة.
(إنـ ـ ـ ــه) نـ ـث ــر ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء م ــا يـخـفــف
ال ـع ـق ــل مـ ــن ع ـب ـئــه فـ ــي داخ ـ ـلـ ــي ()...
مساويًا لــي ،هو ولغته البرتغالية،
س ـيــان بــال ـكــامــل .وب ـق ــدر م ــا يتعلق
األم ـ ــر ب ـه ــذا الـ ـج ــان ــب ،فـ ــإن كــاي ـيــرو
يكتب ببرتغالية رديئة ،وكامبوس،
ً
بـعـقــانـيــة مـشــوبــة بــال ـث ـغــرات ،مثال
ً
ع ـنــدمــا يـسـتـعـمــل كـلـمــة ب ــذات ــه ب ــدال
من بنفسه ،الخ .ورييس أفضل مني
ولكن تسيطر عليه مسحة طهرانية
أجدها مبالغًا فيها .يصعب علي أن
أكتب النثر ـ غير املنقح ـ الذي يكتبه
رييس أو ذاك الذي يكتبه كامبوس.
الـتـعـبـيــر بــالـشـعــر أس ـهــل ألن ــه أكـثــر
عفوية.
* من رسالة إلى أدولفو كاسياس
مونتيرو ،املؤرخة في  13كانون الثاني
(يناير) .1935
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سأظل خلفهم في الصحو

طارق حمدان *
استهالك
ُ
يتقاطر عليها
املتاحف،
سنأخذ حرائقنا إلى
ِ
ُ
ِّ
آالف ّ
السياح من كل حدب وصوب
َ
وســن ـجـ ّـر آالم ـن ــا إل ــى ال ـك ـتــب ،نـصـنــع مـنـهــا قـصــائـ َـد
تطوف املهرجانات
َ
ميداليات وجوائز
تحصد
وروايات وأفالمًا
ٍ
ٍ
ً
ُ
سيمفونيات عظيمة
صرخاتنا ،سنصنع منها
ٍ
ُ
ُ
البشر لها
تعرض في كبرى دور األوبرا ،يصفق
ُ
وتكتب عنها الجرائد واملجالت
ْ
تناثرت
أشالؤنا التي
ُ
ُ
وسنضعها في إطار
سنجمعها قطعة قطعة
ّ
ُيهرول إليه املهتمون ،ويــزاود عليه جامعو التحف
ّ
الفنية
واألعمال
ُ
سنبدع
في ّكل ذلك وأكثرَ
ُ
نحن
ْ
ُ
ُ
من أنتجت ْهم الحروب ّ ُ
اإلنسانية.
واستهلكتهم

الجنود الذين طاردوني في رام الله
ما زالوا حتى اآلن يطاردونني
ولن
يمسكوا بي أبدًا
أنا الذي سأظل خلفهم في الصحو.

تاريخ

ُ
لست سيزيف وال صخرته املتدحرجة
ُ
لست املسيح وال إكليله الشوكي
ُ
لست غاندي وال ملحه
ُ
لست جيفارا وال سيجاره

ُ
لست ُحتى سوبرمان
ً
اخترق جبال وال تتغير تسريحة شعري!
ُ
مجرد مشاهد
ُأنا
أدخل عنوة إلى
مسرحية مملة
َ
الخروج منها
وعندما حاول
َس َ
حبه املمثلون إلى الخشبة
كان األبطال والكومبارس يتبادلون األدوار
ً
وأنا؛ مرة أكون بطال وأخرى كومبارسًا
كان هذا قبل أن نتحول جميعًا إلى ديكور
ُ
ونفسح املجال ملشاهدين جدد

ُيسحبون إلى الخشبة
ويلعبون ذات األدوار
التي يموت فيها األبطال بدون جدوى
ويتمرس فيها الكومبارس على شهادة الزور.
يلعبون ذات األدوار
لذات املسرحية
التي تدعى
تاريخ.
* شاعر فلسطيني ـ ـ نصوص من مجموعة جديدة تصدر
قريبًا

أبجدية

ُ
الليلة املاضية
سحبني ُ
أحدهم مرغمًا إلى حفلة تكنو
أنا الذي لم أرقص يومًا
ُ
ُ
ناصيات الشوارع
رقصت حتى ارتجفت
ولم أشرب يومًا
شربت حتى انتهت القوارير
ولم أضاجع يومًا
مئات البكارات على طاولة البار.
فضضت
ِ

«مختنق»
لليلى الشوا
( 2011ــــ
فوتوغرافيا
ومواد
مختلفة على
كانفاس)

حني حل ُالصباح ُ
استيقظت وأنا أتمرغ بالقيء والدماء
ُ
كل هذا
كان من ليلة األمس
َ
تلك التي بدأت قبل خمسةِ آالف عام.

مطاردة
الجنود الذين طاردوني في رام الله
ليال مارس من العام 2002
في ِ
واعتقدت بأنني هربت منهم
ما زالوا يطاردونني كل ليلة
في عمان والقاهرة وبرلني وباريس
أحيانًا كانوا يغيبون أيامًا
أحيانًا أسابيع
وكلما اعتقدت بأنهم رحلوا
عادوا ليقضوا مضاجعي
ببدلهم الكالحة وبساطيرهم ُ
البنية
ليال أركض في الجبال
وليال أختبئ تحت الطاولة
وأخرى أراوغهم في بنايات كبيرة
ذات ممرات متشعبة وساللم ال تنتهي.

كيان نفطي ضخم بعيون فارغة
ميس الريم قرفول *
األرض
ُ
ُ
رحمها
الجثث التي تهبط في ِ
ُ
ُ
ّ
انفجار ثم تغور فيها
األشالء التي تتخبط عقب
ٍ
للقعر بعد الخوف الذي رأته على
البقايا التي تصل
ِ
شكل غيمةٍ
َ
زرقاء تحبس الهواء في املحيط الصدري
غيمةٍ

البحر
في
ِ
َ
ُّ
َ
الثياب املتروكة بال هوية
الثياب،
تحف
التي
العظام
َ
َ
الخزائن
الخزائن،
الثياب
خلف الحيطان،
ِ
املدفونة في ُ
ُ
النزقةِ من هول ما رأت ،النوافذ املعتمة ويدخل الضوء
فيها كما يفاجئ ضوء الصباح عيني رضيع
بعد املجزرة
ً
ُ
ـط خصرها،
امل ـج ــزرة الـتــي ص ــارت ش ـجــرة عـلــى مـحـيـ ِ
الشتاء
عاريًا في ٌ
جالسة بساقني عاريتني في البركة أنتظر ّ
تور َد
وأنا
الصيف
على خدي
وفيَ نجمتني في عيني
ُ
البرد
أحرقهما
ّ
شتتهما الصقيع
ُ
َ
الجثث التي حـ ّـركــت عظم الشتاء ،التي تسربت مثل
الشبح في ليلة ماطرة
بعربات القلوب إلى املجهول
والرعب الذي يدفع
ِ

والظلمة
ت ـح ــول ــوا ك ـمــا ُعـ ـص ــارة ال ــزي ــت ب ـعــد عـ ــرس ال ــزي ـت ــون
َ
موارد في زبد األرض
والصنوبر إلى قافلةِ
والبحر يوم قام كي يغسل ظهره اقتربوا كي ينهشوا
لحمه املالح
ـوارب ،واملـ ُ
عبأوا النفط في قـ َ
ـاس الــذي كــان عيونًا من
ُ
بالد بعيدة وضعوا قبالته السالح
ُ
الشمس في عيني رضيع عقب املجزرة
كما
والنفط الذي كان باألمس جسدًا يتباهى قبالتي وأنا
أضع ساقي في املاء
تفجر وصار يسيل اليوم
وصـ ـ ـ ـ ــاروا يـ ـح ــوك ــون املـ ـ ـج ـ ــزرة ع ـق ــب األخ ـ ـ ـ ــرى حـتــى
ّ
يتحصلوا عليه
َ
بظل باألمس كان سهوتي
حتى يمسكوا ٍ
أطلقوا النار عليه
ّ
شردوه في األرض
واآلن صار يسيل
ً
ّ
بعيون فارغة.
ضخم،
نفطي
ظال لكيان
ٍ
¶¶¶
وهكذا تدور األرض مرات عدة
مرة حول الشمس
َ
ترسم الزبد فينا
مرة تقترب من صحن القمر حتى
َ
نصير مــوارد،
مــرة تغور فــي ذاتـهــا ونـنــزل معها كــي
بعضنا يصير ضوءًا
بعضنا يصير فوسفاتًا

ً
ّ
يتشرب دمع الزهرة
أو سائال منويًا
بعضنا ماسًا أو فحمًا أو غبارًا أو دمًا متجمدًا في
عنق شقيقة نعمان
ً
ومن ثم تغدو األسلحة والغضب دخيال يريد إقحامنا
مرات أخرى في رحمها
عجلة الزمن
كي تدور ٌ
والعقم قبلة نود أن نعطيها شفاهنا،
للضوء فيها
ّ
زغبيتني
رضيع
عيني
مع
الشمس
كما تفعل
ٍ
بعد املجزرة
أو قبلها
والعقم أال تعطي قبلتك للضوء
كأنك تصنع ماسًا في الهواء...
َ
محيط طفلة
قلبك عن الــدوران في
والعقم أال يتوقف
ِ
تموت
مجزرة
في
ُ
ُ
ٌ
ويعقبها طفل ،خمسة رجال ،امرأة ،غيمة ،كأنها شهب
لعالم آخر
ّ
َ
َ
واكتفيت بمراقبة الضوء ُّ
يمر
توقفت عن التمني
كأنك
عبرك
َ
عينيك
عبر
سهام
مثل
َ ٍُ
كأنك لم تخلق.
* كاتبة سورية

ّ
االبداعية في ملحق «كلمات»
المساهمات
ّ
اإلبداعية (من
يمكن إرسال المساهمات
قصص وقصائد ونصوص ّ
حرة وترجمات
وصور ّ
فنية ورسوم) إلى ملحق «كلمات»
في جريدة «األخبار» ،على العنوان
اإللكتروني اآلتي:
KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال باإلسم الكامل
لصاحبه أو صاحبته ،وعنوان اإلقامة ،ورقم
هاتفي ألي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات ّ
األدبية ،تعطى
ّ
األولوية لنصوص خضعت التفاق مسبق
مع التحرير ،ويستحسن أن يكون التعريب
ّ
األصلية التي كتب فيها النص .مع
عن اللغة
تعريف واف بالكاتب (ة) والمترجم (ة).
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر
المساهمات المقترحة أو عدمه ،من دون
أي شرح أر تبرير أو مراجعة.
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قصص

حسن بالسم ...جوهر الرعب اإلنساني
محمد عمر جنادي
ثـمــة أع ـمــال تــدخــل إل ــى عــاملـهــا مرتعشًا،
ت ـب ــدأ ف ــي ق ــراء ت ـه ــا وت ــوق ـع ــات ــك مــرتـفـعــة
لـلـغــايــة .عـلــو سـقــف الـتــوقـعــات لــديــك قد
تـلـخـصــه ع ــوام ــل كــال ـجــوائ ــز وال ـتــرج ـمــة
واالح ـت ـف ــاء ال ـن ـق ــدي« .م ـع ــرض الـجـثــث»
(م ـن ـش ــورات امل ـت ــوس ــط) .قـصــص الـكــاتــب
العراقي املقيم فــي فنلندا حسن بالسم،
تـتــوفــر فـيـهــا ك ــل ال ـعــوامــل امل ـح ـفــزة على
القراءة .هناك جائزة الـ «إندبندنت» عام
 ،2014وحسن بالسم هو أول كاتب عربي
يحصل عليها .وهناك الترجمة إلى لغات
عدة ،إلى جانب صدور «معرض الجثث»
باإلنكليزية عن «دار بنغوين» الشهيرة،
واالح ـت ـف ــاء ال ـن ـقــدي بــالـقـصــص م ــن قبل
كـتــاب ونـقــاد عــرب وغــربـيــن ،ووص ــف الـ
«غ ــاردي ــان» لـبــاســم ﺑ «أك ـبــر كــاتــب حي
م ــن ك ـت ــاب ال ـق ـصــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـعــربــي».
أيضًا ثمة ريبة من أن يكون هذا االحتفاء
الغربي نتيجة لرؤى إكزوتيكية يغذيها
الـ ـعـ ـم ــل .الـ ـع ــن ال ـغ ــرب ـي ــة الـ ـت ــي تـطـلـعــت
قديمًا إلى «سحر الشرق» وغوايته وفق
خيالها ،تنجذب اآلن إلــى نافذة محددة
ال ـضــوابــط وامل ـقــاي ـيــس ،تــرنــو مـنـهــا إلــى
ب ـشــاعــة ه ــذا ال ـش ــرق وك ــاب ــوس جحيمه
األبدي.
تتجاوز «معرض الجثث» أفق التوقعات
«أو أفق االنتظار» بتعبير ياوس ،لتنتج
أفـقــا جماليًا جــدي ـدًا ،فـهــي تعيد تكوين
خبرة التلقي لــدى ال ـقــارئ .الكاتب الــذي
اختبر الفظاعة يخلق منها فنًا يتمثل
«الفظيع»
كي يبقى في الذاكرة وال ُيمكن للنسيان
أن يـ ـج ــرف ــه .فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،تـعـيــد
القصص صياغة بعض تقاليد النثر في
األدب العربي .تسبر أغوار اإلنسان وسط
الفوضى والعنف والــدمــار ،وتكشف عن
ص ــورة ال ـعــراق امل ـعــاصــرة ،وعـمــا يعتمل
ب ــداخ ــل الـ ـف ــرد ،وع ــن الـ ـح ــدود الـقـصــوى
لـلـقـســوة والــوح ـش ـيــة .صـ ــورة كــابــوسـيــة
للواقع ،مطابقة له ومفارقة عنه في آن.
ينقسم الكتاب إلى خمس وعشرين قصة
(عـ ـب ــارة ع ــن م ـج ـمــوع ـتــن قـصـصـيـتــن).
تـتــوزع القصص على عــدد مــن الثيمات
واملوضوعات التي تتكرر في النصوص
بـتـنــويـعــات مختلفة .كـمــا تـتــداخــل فيما
بـ ـيـ ـنـ ـه ــا وسـ ـ ـ ــط ع ـ ــال ـ ــم قـ ـصـ ـص ــي زاخـ ـ ــر
بـحـكــايــات ال ـحــرب وال ـه ـجــرة والـجــريـمــة.
تــرصــد الـنـصــوص األب ـع ــاد الــاإنـســانـيــة
ل ـع ـم ـل ـي ــات الـ ـتـ ـه ــري ــب فـ ــي قـ ـص ــص مـثــل
«األرش ـيــف وال ــواق ــع»« ،حقيبة عـلــي» ،أو
يتتبع الـســرد اآلالم والـعــذابــات النفسية
للشخصيات فــي عــالــم مــا بـعــد الـهـجــرة
كنتيجة للماضي ال ــدم ــوي ،فــي قصص
م ـث ــل «ك ــوابـ ـي ــس كـ ــارلـ ــوس ف ــوي ـن ـت ــس»،

«ال تـقـتـلـنــي ،أرج ـ ـ ــوك ...ه ــذه ش ـجــرتــي!».
ُ
وتحكى أكثر من قصة على لسان موتى،
ي ـس ــردون وق ــائ ــع مــوتـهــم امل ــأس ــاوي ــة من
عالم آخر ،أو يعترفون بجرائمهم.
اع ـت ـمــدت «م ـع ــرض ال ـج ـثــث» ع ـلــى حــالــة
ثــريــة مــن تــداخــل ونـســج الـحـكــايــات على
طــريـقــة «أل ــف ليلة ولـيـلــة» .فـفــي «شمس
وجنة» ،تحكي سوسن حكاية فيل امللك
الطاغية «شـمــس الــديــن» ألمـهــا املترقبة
فـ ــي ذع ـ ـ ــر ،اقـ ـتـ ـح ــام م ـي ـل ـش ـي ــات ال ـن ـظ ــام
قــريـتـهــا امل ـه ـج ــورة ،واغ ـت ـص ــاب ابـنـتـهــا.
وفــي «مجنون ساحة الحرية» ،تطالعنا
حـ ـك ــاي ــة األب ع ـ ــن م ـ ـع ـ ـجـ ــزات وبـ ــركـ ــات
الشابني «الـشـقــر» .يذكرنا بها ابنه قبل
معركة الحي املصيرية.
إض ــاف ــة إل ــى ت ـلــك ال ـت ــداخ ــات الـحـكــائـيــة
ال ـس ـل ـســة ،ت ـت ــوارد ف ــي غــالـبـيــة الـقـصــص
العديد من التضمينات والتأمالت على
لـســان الـ ــراوي أو الـكــاتــب املـفـتــرض .كــأن
القصص تميل إلــى تأمل ذاتها ،بتعبير
مالكولم بــرادبــري ،والكشف عــن طبيعة
الخيال وعملية الكتابة والخلق الفني.
فــي «شــاحـنــة ب ــرل ــن» ،يـعـمــد ال ـســرد إلــى
الـتــأكـيــد عـلــى الطبيعة الـلـغــويــة للنص،
أي كــونــه بـنـ ً
ـاء لغويًا أكـثــر منه تصويرًا
ل ـل ــواق ــع« :مـ ــن امل ــؤك ــد أن غــال ـب ـيــة ال ـق ــراء
ت ــرى الـقـصــة مـجــرد تلفيق ق ــام بــه كاتب
قصصي ،أو قــد تـكــون مـجــازًا متواضعًا
عــن ال ــرع ــب» .يـصــف الـ ــراوي الـكـتــابــة في
«ح ـق ـي ـبــة ع ـل ــي» بــأن ـهــا تـعـبـيــر بـكـلـمــات
شحيحة عن «جوهر الرعب اإلنساني».
وت ـتــواتــر الـجـمــل ال ـتــي تـصـلــح كمفاتيح
لـ ـق ــراءة ال ـع ـم ــل .ي ـق ــول ف ــي «ال تـقـتـلـنــي،
أرجـ ـ ـ ـ ــوك ...هـ ــذه شـ ـج ــرت ــي»« :هـ ــل يـمـكــن
ت ـح ــوي ــل إحـ ـس ــاس ال ـق ـب ــض ع ـل ــى سـكــن
مغموسة بالدم إلى جملة».
توظف النصوص البذاءة والفحش فنيًا
وعلى مستويات عــدة .تكمن املفارقة في
قديمًا كانت
أن البذاءة في األدب العربي
ً
ً
فضاء
تتخذ مــن ب ـغــداد ،وال ـعــراق عــامــة،
لـهــا ،كـمــا نـجــد فــي «األغ ــان ــي»« ،اإلم ـتــاع
واملــؤان ـســة» ،و«ك ـتــاب مـفــاخــرة الـجــواري
وال ـغ ـل ـم ــان» .ل ـكــن ت ــاري ــخ ال ـ ـبـ ــذاءة ال ــذي
يـسـتــدعـيــه ح ـســن ب ــاس ــم ،ال يستخدمه
لنقل حياة اللهو والـطــرب والخمر ،كما
كان يحدث قديمًا ،وإنما لرسم غيرنيكا
دموية لبغداد الحديثة ،من أجــل وصف
الخراب والعنف والقتل.
ت ـم ـث ـي ــات الـ ـ ـب ـ ــذاءة والـ ـفـ ـح ــش ت ـت ـحــرك
ف ــي م ـســاحــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـن ـص ــوص .في
ق ـصــة «سـ ــوق ال ـق ـص ــص» ،تـسـمــع إح ــدى
الشخصيات في سوق شعبي مزحة عن
بــائــع سـمــك وجـ ــدت زوج ـت ــه ب ــن السمك
«فـ ـ ــرج» املـ ـ ــرأة االن ـت ـح ــاري ــة ال ـت ــي فـجــرت
نفسها .يقول الراوي معلقًا« :إنه نوع من
الهلوسة الشعبية التي تنبع من تاريخ

حكايات
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العراق
المعاصرة

ط ــوي ــل م ــن ال ـع ـن ــف وال ـظ ـل ــم وال ـض ـي ــاع.
وه ــي لـيـســت س ـخــريــة م ـع ـبــرة ملــواطـنــن
ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى م ــدي ـن ــة مـ ـع ــاص ــرة .إن ـهــا
هـلــوســة بــدائـيــة قبلية ت ـحــاول االخـتـبــاء
خـلــف ضـحــك دم ــوي تــافــه» .تتجلى هنا
ال ـبــذاءة ك ــأداة نـفــي ،وكـمــا يـقــول هــربــرت
مــاركــوز فــي ع ـبــارات دال ــة« :ك ــأن الــرفــض
والـتـمــرد الـلــذيــن تمت السيطرة عليهما
عـلــى الـصـعـيــد الـسـيــاســي ،يـنـفـجــران في
مفردات تسمي األشياء بأسمائها» .أما
في قصص مثل «عــادة التعري السيئة»،
و«ال ت ـق ـت ـل ـنــي ،أرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوك ،»...فــأب ـطــال ـهــا
يطلقون السباب بكثافة وعشوائية في
خضم الهلوسات والحمى والجنون ،في
بلدان الهجرة األوروبية .الفحش هنا هو
«الجذر األعمق الذي يربطنا إلى وطننا»،
بتعبير ميالن كونديرا ،فنحن نستخدم
الكلمات في لغة أجنبية لكننا ال نشعر
بـهــا ،فـقــط الـفـحــش وسـيـلــة الشخصيات
الستعادة وطن مفقود.
الـ ـب ــذاءة املـنـفـلـتــة م ــن ع ـقــال ـهــا ف ــي أف ــام
املخرج الفلسطيني الكبير إيليا سليمان،
ه ــي تـعـبـيــر ع ــن االح ـت ـق ــان ل ــدى الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـ ـ ــرازح ت ـحــت االغ ـت ـصــاب
الصهيوني .ينفجر العجز والصراع في
ع ـنــف لـفـظــي ومـ ـف ــردات بــذي ـئــة ،وبـيـنـمــا
ي ـتــراش ـق ـهــا أبـ ـن ــاء الـ ـح ــارة الـ ــواحـ ــدة في
أف ـ ــام س ـل ـي ـم ــان ،فـ ــإن أبـ ـن ــاء الـ ـع ــراق فــي

قصص بالسم يوجهونها نحو السماء.
الـ ـقـ ـن ــوط والـ ـغـ ـض ــب ي ــوجـ ـه ــان ال ـ ـبـ ــذاءة
ص ــوب ال ـهــرط ـقــة .ف ــي «بــوص ـلــة وقـتـلــة»،
يقول القاتل «أبو حديد» ألخيه األصغر
«مــاكــو ال ـلــه مــن دون عـبـيــد» .ويـضـيــف :
«الزم تـتـعـلــم إن ــت ب ـهــذي الــدن ـيــا تصير
الـ ـل ــه» .وفـ ــي ق ـصــة «املـ ـلـ ـح ــن» ،ال يتمكن
جـعـفــر امل ـط ـل ـبــي ،عـ ــازف ال ـع ــود املـشـهــور
وم ـل ـحــن األن ــاش ـي ــد ال ــوط ـن ـي ــة ،أن يضع
األلـحــان الـجــديــدة الـتــي «تتغنى بعظمة
ال ــرئـ ـي ــس» ،نـتـيـجــة «نـ ـض ــوب إب ــداع ــي»،
فـ ـيـ ـش ــرع فـ ــي ت ــألـ ـي ــف وتـ ـلـ ـح ــن ق ـصــائــد
فــي «شـتــم الـلــه وال ــوج ــود» .فــي النهاية،
يطوف في الشوارع وهو ينشد ضد الله
ً
حامال عوده الذي لم يبق فيه وتر .يدخل
إل ــى مـقــر ال ـح ــزب ال ـف ــارغ وي ـضــع شــريــط
ق ـصــائــده املـلـحـنــة ف ــي الـتـسـجـيــل وتـبـثــه
مكبرات الصوت.
يعيد املـلـحــن إرث الـهــرطـقــة ومـعــارضــة
املـ ـق ــدس .لـكـنــه يـتـبــاعــد ع ــن أجـ ـ ــداده ابــن
املقفع وابن الراوندي واملتنبي ألنه أقرب
إلــى هــذيــان الجنون ال اإلب ــداع .وينتهي
مقطوع ال ــرأس مــن قبل املسلحني الذين
سحلوه ومثلوا بجثته .ترتبط الهرطقة
والبذاءة بالجنون .حالة من املس العقلي،
تقود إلى املوت ،لكنها تكشف في الوقت
نفسه عن الوعي الشخصيات ،وتدفع إلى
التمرد على كل األنساق القيمية للدولة

واملجتمع والدين.
نـ ــرى م ـق ــارب ــة ذكـ ـي ــة ل ـف ـك ــرة الـتـضـحـيــة
والـخــاص فــي قصة «املسيح الـعــراقــي»:
ال ـج ـن ــدي امل ـس ـي ـحــي دانـ ـي ــال يـتـمـكــن من
النجاة مــن أه ــوال حــرب الخليج الثانية
وبـعــد الـغــزو األمـيــركــي ،بفضل موهبته
وقـ ــدراتـ ــه وحـ ــدوسـ ــه ال ـت ـن ـبــؤيــة بـمــوعــد
سقوط القنابل واقتراب املوت ،كأنه «رادار
بشري» ،يتبعه زمالؤه الجنود املؤمنون
ـوي ال ـق ـصــة ع ـلــى مـفــارقــة
ب ـق ــدرات ــه .ت ـن ـطـ ُ
مركبة .دانـيــال امللهم ال ينتبه لإلرهابي
ال ـجــالــس ب ـج ــواره ه ــو وأم ــه ف ــي املـطـعــم.
يــرغ ـمــه اإلره ــاب ــي ع ـلــى أن ي ـت ـبــادل معه
الحزام الناسف مقابل اإلبقاء على حياة
أمه العجوز .حني يخرج دانيال زاحفًا من
الحمام ،يرى كرسي أمه فارغًا ،فيضغط
على الزر .إن املوت الذي تبثه األصولية،
قد شوش قدرات دانيال الردارية التنبؤية
من فرط كثافته وعشوائيته .موت يومي
ومجاني ال تنفع معه قوى عليا .كما أن
الخالص الــذي يقدمه دانيال هو نقيض
الخالص اليسوعي :انتحار فردي ،ال من
أجل اآلخرين وإنما ضدهم.
ه ـك ــذا ت ـك ـت ـســب ك ــل األق ــانـ ـي ــم وال ـس ـم ــات
الجمالية في «معرض الجثث» أبعادها
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،وت ـ ـتـ ــاقـ ــى ف ـي ـه ــا األضـ ـ ـ ـ ــداد:
ال ــواق ــع وال ـخ ـيــال وامل ـن ـطــق والــامــألــوف
واملـيـتــافـيــزيـقــا .وحـتــى أش ـبــاح األس ــاف
الحاضرة في القصص ،مثل كافكا وبو
ك ـم ــا ع ـل ـقــت ب ـع ــض ال ـص ـح ــف ال ـغ ــرب ـي ــة،
ف ــإن ـه ــا ت ـت ـج ـلــى ف ــي ص ـ ــور مـ ـغ ــاي ــرة .قــد
ي ـكــون «س ـل ـيــم ع ـبــد ال ـح ـســن» ف ــي قصة
«ك ــوابـ ـي ــس كـ ــارلـ ــوس ف ــوي ـن ـت ــس» قــريــب
الشبه من «وليم ولسون» في قصة إدغار
آالن بو .والكابوسية قد تكون ذات ملحة
كافكاوية ،لكن أبطال بالسم ال يبحثون
عن خطيئتهم املفقودة التي استوجبت
مـحــاكـمـتـهــم م ـثــل «ج ــوزي ــف ك» ،ب ــل هم
قتلة ومرتكبون لجرائم تقف املحاكمات
عــاجــزة أمــام بشاعتها املفرطة .املفاجأة
الـ ــدرام ـ ـيـ ــة هـ ــي مـ ـق ــام ــرة حـ ـس ــن ب ــاس ــم
الناجحة.
إن حـســن بــاســم هــو مـقـلــوب الـسـنــدبــاد،
أو م ــن امل ـم ـك ــن ت ـس ـم ـي ـتــه ﺑ «ال ـس ـن ــدب ــاد
– الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــد» .ال ـ ـق ـ ـصـ ــص ت ـ ــوظ ـ ــف ب ـعــض
الحكايات التراثية الغرائبية ،لكن بغداد
في «معرض الجثث» ليست رمزًا للفضاء
املألوف كما كانت في «ألف ليلة وليلة».
ك ــان الـسـنــدبــاد هــو الـسـفـيــر ال ــذي يسرد
ح ـكــايــات ال ــوح ــوش وال ـع ـمــال ـيــق وآك ـلــي
ل ـحــوم الـبـشــر م ــن «أق ـط ــار ال ـغ ــراب ــة» كما
يبني عبد الفتاح كيليطو .اآلن ،صار عالم
الغرابة هو عاملنا الشرقي ،وصار حسن
بالسم ســاردًا وحشيًا ال سفيرًا وحسب،
يـحـكــي ال ـح ـكــايــاتُ ،ي ـع ــري الـجـمـيــع ،وال
يستثني الغرب من مقصلة كلماته.

لمحات

رامي أبو شهاب

حبيب عبد الرب سروري

رندة حيدر وأحمد خليفة

عمل مشترك

روبرتو بوالنيو
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يختبر فــي املـمــر األخـيــر ـ ـ سردية
ال ـش ـتــات الـفـلـسـطـيـنــي؛ م ـن ـظــور ما
بعد كولونيالي» (املؤسسة العربية
ّ
سردية الشتات
للدراسات والنشر)
الفلسطيني ،باالستناد إلــى نظرية
الخطاب ما بعد الكولونيالي .يوظف
الـنــاقــد والـبــاحــث األردن ــي رام ــي أبو
شهاب ،نماذج الشتات الفلسطيني،
وم ـف ــاه ـي ـم ــه وأنـ ـسـ ــاقـ ــه الـ ـس ــردي ــة،
وارتباطها بالقيم االستعمارية مثل
االستيطان الكولونيالي اإلسرائيلي،
م ــن أج ـ ــل اإلجـ ــابـ ــة ع ــن فــرض ـيــاتــه
البحثية.

يخوض حبيب عبد الــرب ســروري
ف ــي ت ـع ـق ـيــدات ال ـح ـض ــارة ال ـجــديــدة
ً
م ـ ـ ـحـ ـ ــاوال اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف م ـف ــات ّـي ـح ـه ــا،
ف ــي ّ ك ـتــابــه ال ـجــديــد «ل ـن ـت ـعــلــم كيف
نتعلم ـ ـ استخالصات شــاهـ ٍـد على
ح ـضــارة ج ــدي ــدة» (ريـ ــاض الـ ّ
ـريــس
لـلـكـتــب وال ـن ـش ــر) .ي ـح ــاول الـكــاتــب
إجــاء معالم هذه الثقافة ،وتحديدًا
فــي الـفـضــاء االجـتـمــاعــي والثقافي
والعلمي والتكنولوجي ،كما ّ
يقدم
نقدًا لها ويواجهها «بغية حضور
عــربــي أفـضــل فـيـهــا ،وإثـ ــراء الحياة
الثقافية والرقمية للكاتب العربي».

يـتـتـبــع ك ـت ــاب «الـ ــرؤيـ ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
لـ ـلـ ـص ــراع ــات فـ ــي ال ـ ـشـ ــرق األوسـ ـ ــط
وان ـع ـكــاســات ـهــا ع ـلــى أم ــن إســرائ ـيــل:
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ل ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــراالت وبـ ــاح ـ ـثـ ــن
إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــن ك ـ ـ ـبـ ـ ــار» (م ــؤسـ ـس ــة
الـ ــدراسـ ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة) األب ـح ــاث
والـ ــدراسـ ــات واملـ ـق ــاالت اإلســرائـيـلـيــة
التي تتناول ّ
التطورات السياسية في
ّ
الـشــرق األوس ــط .الكتاب ال ــذي أعــدتــه
رنـ ــدة ح ـي ــدر ،وح ـ ــرره أح ـمــد خليفة
يحاول التعريف بالتفكير اإلسرائيلي
وإعطاء ملحة شاملة عنه ،خصوصًا
ت ـجــاه الـقـضــايــا الـعــربـيــة وال ـت ـحـ ّـوالت
األخيرة بالتزامن مع «الربيع العربي».

ضمن «سلسلة األدب الصيني في
القرن الواحد والعشرين» التي تهدف
إلى تقديم األدب الصيني باإلنكليزية
والعربية والفرنسية ،أصدرت «الدار
ال ـعــرب ـيــة ل ـل ـع ـلــوم نـ ــاشـ ــرون» كـتــاب
«س ـق ــوط ورقـ ــة ال ـش ـجــرة وق ّـصــص
مــوجــزة أخ ـ ــرى» .ي ـضـ ّـم امل ــؤل ــف 88
قـصــة قـصـيــرة وح ـكــايــة م ــن األدب
الـصـيـنــي امل ـع ــاص ــر ،تـغـطــي ثـيـمــات
وإشكاليات تراثية وحديثة بأساليب
ً
ّ
مدخال وافرًا
أدبية مختلفة ،لتشكل
ّ
ّ
للتعرف إلــى الـتـجــارب املـعــقــدة التي
شهدها األدب الصيني خالل العقود
الثالثة األخيرة.

بعد «ليل تشيلي» ،و«تعويذة» اللتني
صدرتا عن «دار التنور» ،انتقلت إلى
العربية أخيرًا رواية جديدة لروبرتو
بوالنيو هي «حلبة الجليد» ()1993
عــن «مـنـشــورات الـجـمــل» (ترجمها
عن اإلسبانية رفعت عطفه) .تجري
أحـ ـ ـ ــداث روايـ ـ ـ ــة الـ ـك ــات ــب ال ـت ـش ـي ـلــي
فيكوستا بــرافــا شـمــال برشلونة،
حيث يأتي السرد على لسان ثالثة
رجال ،تجمع بينهم بطلة التزلج على
الجليد نوريا مارتي.

بــال ـتــزامــن م ــع اس ـت ـق ـطــاب اإلس ــام
ال ـش ـي ـع ــي ل ــاهـ ـتـ ـم ــام الـ ـع ــامل ــي فــي
س ـيــاقــات ن ــزاع ــات ال ـشــرق األوس ــط
وأزم ــات ــه ،يـعــود فــرهــاد دف ـتــري إلــى
الحقبة التكوينية لإلسالم الشيعي
في كتابه املرجعي «تاريخ اإلسالم
ال ـش ـي ـعــي» (الـ ـس ــاق ــي) .ي ـق ـً ّـدم أب ــرز
امل ـ ّ
ـؤرخ ــن املـسـلـمــن روايـ ـ ــة لـتـطـ ّـور
ّ
التشيع ،معتمدًا على النتائج املبعثرة
ل ـل ـب ـحــث الـ ـح ــدي ــث مـ ــن أج ـ ــل ش ــرح
الحقبة التي كانت فيها مجموعات
مـسـلـمــة ومـ ـ ــدارس ف ـكــريــة م ـت ـعـ ّـددة
تبحث في مواقعها العقائدية.
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نور الدين الزويتني يذهب بالقصيدة إلى أبعد حدّ
عبد الرحيم الخصار
ت ـبــدو املــرجـعـيــة امل ـعــرف ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
خبرة الكتابة ،لدى نور الدين الزويتني
حـ ـ ــاضـ ـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــه ال ـش ـع ــري ــة
ّ
الجديدة «كيف تظل شاعرًا بعد »2012
(دار كتابنا للنشر ـ بيروت) في حوالى
مـئـتــي صـفـحــة .فـقــد أسـعـفــه تخصصه
في األدب اإلنكليزي في االطالع املوسع
على قصيدة النثر األميركية ومواكبة
ً
ت ـح ــوالت ـه ــا .ف ـض ــا ع ــن ذل ـ ــك ،ه ــو أح ــد
ّ
امللمني الكبار في املغرب بتاريخ النقد
الـ ـنـ ـظ ــري لـ ـه ــذا ال ـج ـن ــس األدب ـ ـ ـ ــي .ه ــذه
املعرفة الشعرية تنعكس على نصوص
املـجـمــوعــة ،وت ـبـ ّـن حـجــم املـســافــة التي
قطعها الشاعر فــي تجربته قياسًا مع
مــا راج لـسـنــوات فــي الـكـتــابــة الشعرية
فــي املـغــرب .يريد نــور الــديــن الزويتني
أن ي ــذه ــب بــال ـق ـص ـيــدة إلـ ــى أبـ ـع ــد ح ـ ّـد
ّ
مجربًا بــذلــك طــرقــا مختلفة في
ممكن،
التعبير عن املعنى ،فالكتابة لديه هي
تجريب األشكال وليس فقط االنشغال
بمحتواها.
يقطع الشاعر قدر اإلمكان مع التيمات
املتداولة في الكتابة ،فما من حنني لديه
إلــى املــاضــي ،ومــا مــن تمجيد لـلــذات أو
احتفاء مبالغ فيه بالحزن والعزلة ،وما
من امــرأة يشكوها أو يشكو إليها .في
نصه «م ــاذا تصنع بــامــرأة» ،يـبــرر هذا
االخ ـت ـيــار« :م ــاذا تفعل فــي ه ــذا الليل/
بـيــديــك الـفــارغـتــن /عـلــى ب ــاب الـحــب؟/
ماذا تصنع بامرأةُ /أنت الذي /افترست
قلب ذكورتك /األوراق والكتب؟».
اخ ـتــار الــزويـتـنــي أن يـمـ ّـهــد لنصوص
عـمـلــه بـمـقــدمــة ت ـبـ ّـرر ال ـع ـنــوان ،فـ ـ 2012
هــو عــام النهاية الـكـبــرى حسب تقويم
ش ـعــوب املــايــا امل ـعــروفــة بـتــاريـخـهــا في
التنبؤ وعلوم الفلك .وإن كانت النهاية
الكبرى لم تقع وفــق هــذه النبوءة ،فقد

تـ ـجـ ـس ــدت ف ـ ــي مـ ـظ ــاه ــر أخـ ـ ـ ــرى ح ـســب
الـ ـش ــاع ــر ،م ـن ـهــا م ــا آلـ ــت إلـ ـي ــه املـنـطـقــة
العربية وما عرفته من نهايات صغيرة
ومـ ــن تـ ـح ــوالت ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ب ـل ــدان
ال ـع ــال ــم ،أب ــرزه ــا األزمـ ـ ــات االق ـت ـصــاديــة
وارتفاع درجة العنف.
ي ـط ــرح ال ـش ــاع ــر ف ــي م ـقــدم ـتــه إشـكــالـيــة
التحول الثقافي في السنوات األخيرة
مع الحضور الطاغي للميديا ووسائط
الـتــواصــل الحديثة ،وهيمنة االنترنت
ً
كمجال للمعرفة ولـتــداولـهــا ،متسائال
عن تمسك الكثير من الشعراء بـ «أنماط
رؤى شعرية لــم تعد تـخــدم الشعر في
َ
شـ ــيء ،ب ـق ــدر م ــا ت ـعــرقــل وت ـب ـطــئ ت ـق ـ ُّـدم
هــؤالء الـشـعــراء نحو فـضــاءات شعرية
أفسح».
ومــا يقوله الزويتني بشكل مكثف في
مقدمته تترجمه بشكل الفت نصوصه
الشعرية التي تمتح من منابع معرفية
وف ـكــريــة ع ــدي ــدة كــالـفـلـسـفــة وال ــاه ــوت
واملـ ـيـ ـث ــول ــوجـ ـي ــا وال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــة ال ــدي ـن ـي ــة
اآلس ـيــويــة وال ـت ــراث ال ـعــربــي واملـ ــوروث
املـ ـسـ ـيـ ـح ــي وال ـ ـع ـ ـبـ ــرانـ ــي وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى
واملسرح والسينما.
تـشـكــل املـجـمــوعــة أي ـضــا ف ـضـ ً
ـاء روحـيــا
يـ ـسـ ـتـ ـحـ ـض ــر فـ ـ ـي ـ ــه ال ـ ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر أطـ ـ ـي ـ ــاف
الــذيــن يـحـبـهــم مــن أه ــل ال ـفــن والـكـتــابــة
والصداقة ،ويحتفي بهم في مخاطبات
شعرية مشحونة بقدر هائل من املشاعر
ً
الحارة .يوقفنا مثال هذا النص القصير
الذي يحمل عنوان « :Illusionsهل قرأتَ
كتابًا /من أوله حتى آخر السطر /وأنت
ت ـب ـكــي؟ /هــل رف ـعـ َـت الـسـمــاعــة /وق ــرأت
ً
ف ـص ــوال ك ــام ـل ــة /ع ـلــى أذن م ــن ت ـحـ ّـب/
وال زلــت تـبـكــي؟ /أنــا حــدث معي ذلــك/
حــن ق ـ ُ
ـرأت كـتــابــك /يــا ريـتـشــارد بــاخ/
كتابك الــذي مثل اسمك /ال يعرفه أحد
ممن أعرف /وامللتمع بأصداف حارقة/
يصعب أن يمسكها أحــد أب ـدًا /ويعود

الكتابة
لديه
احتفاء
بالباطني
وبالغرائبي

إلى السطح /سليمًا!».
األم ــر ذات ــه سيعيده بصيغ وسـيــاقــات
مختلفة مع كافكا ،إينشتاين ،نيتشه،
كـ ـ ــارلـ ـ ــوس ك ــاتـ ـنـ ـي ــدا ،إدغ ـ ـ ـ ــار ألـ ـ ــن ب ــو،
تينيسي ويليامز ،دانتي ،أسخيلوس،
كفافيس ،النبي إيليا ،الشاعر عبد اإلله

امل ــوي ـس ــي ،امل ــؤل ــف املــوس ـي ـقــي هـيـكـتــور
ب ـيــرل ـيــوز ،ال ـف ـنــان ع ـبــد ال ـل ــه بـلـعـبــاس،
املتصوف الهندي صادغورو ،وآخرين.
ال يــولــي الــزويـتـنــي أهـمـيــة كـبــرى لتلك
الفكرة الرائجة عن القصيدة الجديدة،
الـ ـت ــي تــرب ـط ـهــا ب ـ ـضـ ــرورة االحـ ـتـ ـف ــاء ب ـ

«شعرية التفاصيل» .بل إن الكتابة لديه
احـتـفــاء بالباطني أيـضــا وبالغرائبي،
وفــرصــة للتهكم عـلــى مــا يـبــدو للناس
ً
م ــوغ ــا ف ــي الـ ـج ـ ّـدي ــة .ال ـس ـخ ــري ــة ت ـكــاد
تـكــون ســاح الـشــاعــر فــي مــواجـهــة هــذا
الـتــراكــم الكبير لكل مــا يسلب اإلنـســان
إن ـس ــان ـي ـت ــه ،أو ي ـنـ ّـم ـطــه ويـ ـح ـ ّـول ــه إل ــى
مـجــرد آل ــة تستهلك الـبـضــاعــة الــرائـجــة
ّ
وتلوك األفكار املعلبة.
فـ ــي نـ ـص ــه «ه ــامـ ـل ــت عـ ـل ــى ال ـخ ـش ـب ــة»،
ي ـح ــاك ــم ال ــزويـ ـتـ ـن ــي الـ ـش ــاع ـ َـر ال ـع ــرب ــي
ال ـي ــوم ،ويـسـحـبــه م ــن ســريــر نــومــه كي
ي ـف ـتــح ع ـي ـن ـيــه ع ـل ــى واقـ ـ ــع ال ع ــاق ــة لــه
ّ
بأحالمه وبالوهم الذي يغلف نفسه به،
داعـيــا إيــاه إلــى التوقف عــن الهذيانات
وال ـت ـخ ـل ــص م ــن فـ ـك ــرة جـ ـ ــدوى ال ـش ـعــر
وم ـجــد ال ـشــاعــر ،وم ــن الـ ـخ ــردوات الـتــي
ت ـث ـقــل ك ــاه ـل ــه« :ك ـ ــل ه ـ ــذه الـ ـ ـخ ـ ــردوات/
على ظهرك ولــم تتعب :مبوالت صدئة
مــن أدون ـيــس /آالت تصوير قديمة من
درويــش /بطاريات منتهية من سعدي
ي ـ ــوس ـ ــف /مـ ـع ــاط ــف رثـ ـ ــة وب ـ ـ ـ ــدالت مــن
آخرين».
يــوجــد ن ــور الــديــن الــزويـتـنــي فــي صف
ال ـش ـع ــراء ال ــذي ــن ال ي ـج ـي ــدون ال ـص ــراخ
خـ ــارج ق ـصــائــدهــم ،ب ــل ي ـهــرعــون دائـمــا
إلى الخلف بأصوات خفيضة ،فالكتابة
لــديــه ه ــي م ـجــال لـلـبـحــث ال ـصــامــت في
أع ـ ـمـ ــاق الـ ـك ــائ ــن وم ـ ـحـ ــاولـ ــة االق ـ ـتـ ــراب
أك ـثــر م ــن أسـ ــرار وج ـ ــوده .ف ــال ــذات لــدى
الزويتني ،ال سيما ذات الشاعر ،ليست
رجـ ــع صـ ــدى أو أصـ ـ ــداء أخ ـ ــرى دائ ـم ــا،
ب ــل ه ــي مـنـجــم عـمـيــق وال م ـن ـتــهٍ  ،وفــي
حاجة دائمًا ملن يكشف كنوزه .وهو إذ
يواصل منذ أكثر من ثالثة عقود هذه
الرحلة الــوجــوديــة ،عبر الكتابة ،يفعل
ذل ــك بـكـثـيــر م ــن ال ـت ـجــريــب واالن ـش ـغــال
الدائم بقضايا اللغة واالبتكار املتعلق
بطرائق التعبير.

باكورة

محمود دسوقي  ...مدائح القلق والوحدة
محب جميل
بــن احـتــراف الكتابة الــدرامـيــة والــدخــول
إلـ ــى ع ــال ــم األدب ،أن ـج ــز ال ـس ـي ـنــاري ـســت
«محمود دسوقي» مجموعته القصصية
األولى «من داخل غرفة زرقاء» (دار الكتب
خـ ــان ـ الـ ـق ــاه ــرة) .ف ــي مـتـتــالـيــة س ــردي ــة،
ينسج دســوقــي عــاملــه الـخــاص مــن خالل
شخوص تسيطر عليهم الوحدة والقلق.
ك ــأن ه ــذه ال ــوح ــدة ت ـت ـحـ ّـول ب ــدوره ــا إلــى
مـحــاولــة ه ــروب مــن عــالــم مـتــآكــل مـشـ ّـوه
ّ
الشكليات واألضواء املزيفة.
تغلب عليه
مع القصة األولــى في املجموعة «ميريت
أصـفــر» ،ندخل إلــى ذلــك العالم املتسارع
امل ـت ــاه ــث م ــن خـ ــال ال ــدخ ــول إلـ ــى رأس
ال ـ ـشـ ــاب ال ـث ــاث ـي ـن ــي ال ـ ــذي ي ـط ـلــب عـلـبــة
سـجــائــر مــن نــوعــه املـفـضــل .لكنه يفاجأ
ّ
تخص
بأنه ينسى أبسط التفاصيل التي
ص ــدي ـق ــه ب ــائ ــع ال ـس ـج ــائ ــر ال ـ ــذي ي ـنــاولــه
ال ـع ـل ـبــة .ع ـلــى ال ــوت ـي ــرة نـفـسـهــا ،يختلط
عليه األمر في ما يتعلق بنوع السجائر
املـفـضــل لــديــه «م ـيــريــت» أص ـفــر أم أزرق.
لقطة عابرة في الحياة اليومية ،يكثف من
خاللها دسوقي ضبابية الحياة اليومية
والشك الــذي ينتاب البشر في عالقاتهم
اإلنسانية .تيمة الشك تتكرر في قصص
أخ ــرى مـثــل «ال ـب ــار» ،حـيــث ي ــدور حديث
بــن أح ــد رواد امل ـكــان «ع ــاء» والـبــارمــان
«سـ ــامـ ــي» ع ــن ال ـج ــري ـم ــة ال ـت ــي اق ـتــرف ـهــا
األول بخصوص زوجته الخائنة .وهنا
تتجلى أهمية التفاصيل التي يسردها
دسوقي ،باإلضافة إلى سخريته القريبة
من اللقطات السينمائية املألوفة ،يقول
دســوقــي« :ســامــي ينظر إلــى ع ــاء .هناك
بعض الـعــرق على ق ــورة ســامــي .لــم تعد
هناك موسيقى في املكان .لم يكن سامي
ي ـت ــوق ــع أن يـ ـك ــون ال ـح ــدي ــث األول عـلــى

هذه الشاكلة .كان يتوقعه خفيفًا بعض
الشيء ربما عن مومس ترتاد املكان ،أو
عــن أب كــرهــه ع ــاء حـتــى بـعــد وفــاتــه ،أو
حـتــى ع ــن طــائــر م ــات وح ـي ـدًا ف ــي قفصه
بعد أن نسي عــاء أن يطعمه ألسبوعني
كاملني .عالء يتجرع من الكوب» .تستمر
ه ــذه الـلـعـبــة بينهما حـتــى ي ـبــدأ شــوقــي
ه ــو اآلخ ــر ف ــي ال ـشــك ف ــي زوج ـت ــه بسبب
تصرفاتها الغريبة.
ال يعطي دســوقــي األولــويــة للزمن بقدر
مــا يعطيها للحكاية .ه ــؤالء الشخوص
الــذيــن تجمعهم أمــاكــن مختلفة أغلبها
عــابــرة ،يتقاسمون الـهـ ّـم ذاتــه ،ويرغبون
في الحديث ولو على هيئة مونولوجات
داخ ـل ـي ــة ك ـم ــا ف ــي ق ـص ــة «ت ـك ـت ــا ك ــال ــون»
وأع ـ ـ ــراض ال ــزه ــاي ـم ــر ال ـت ــي ت ـن ـتــاب بطل
الـقـصــة ،وحـيــرتــه املـتــواصـلــة فــي معرفة
ث ـق ــب بـ ــاب ش ـق ـتــه ال ـص ـح ـي ــح .م ــن خ ــال
م ـح ــاوالت ــه امل ـس ـت ـمــرة ف ــي ال ـت ــذك ــر ،يـبــدأ
ّ
بتخيل مجموعة من املشاهد اإليروسية
ع ـنــدمــا اخ ـت ــار ث ـقــب ال ـب ــاب ال ـخ ــاط ــئ .ال
يـخـتـلــف األمـ ــر كـثـيـرًا ع ــن صــاحــب قصة
ّ
تتحول لديه الرغبة
«ملل الرغبة» الــذي
إل ــى حــالــة مــن ال ــروت ــن وال ـت ـكــرار عندما
يشتبك في الحديث مع واحدة من هؤالء
ال ـل ــوات ــي يـشـبـعــن رغ ـب ـتــه م ـقــابــل بضعة
قروش .لكن هذه السيدة لديها حكايتها
ه ــي األخـ ـ ـ ــرى ،ف ـق ــد أخ ـف ــت ع ـلــى زوج ـهــا
مسألة عدم إنجابه لولديها ،معللة ذلك
بــأنـهــا لــم تـجــد فــرصــة ســانـحــة خ ــال كل
ه ــذه ال ـس ـن ــوات .ن ـبــرة دس ــوق ــي ف ــي هــذه
املجموعة خافتة مــن خــال لغة مبسطة
ّ
تبتعد عــن الـتـكــلــف والــزخــرفــة الشكلية.
إنها مدونة سردية بسيطة ألحالم هؤالء
املقهورين .وفي قصة «سلمى في مدينة
الزجاج» ،يرسم صــورة ديستوبية حول
ّ
وتحول بعض املدن
الحداثة املصطنعة،

يرسم صورة
ديستوبية
حول الحداثة
المصطنعة

الـخـلـيـجـيــة (دبـ ــي) إل ــى مــديـنــة زجــاجـيــة
هشة تختفي فيها الـعــاقــات اإلنسانية
الـقــائـمــة عـلــى ال ـ ّ
ـود وال ـتــواصــل .يـتــم ذلــك
من خالل شخصية «سلمى» التي تحمل
ـات عـ ــدة تـتـعـلــق
ف ــي ج ــوان ـب ـه ــا الـ ـتـ ـب ــاس ـ ٍ
باالغتراب ،ومسؤولية الزواج ،واالبتعاد
ع ــن األه ـ ــل ،وال ـت ـش ـتــت ،وال ـج ـنــس ،وفـهــم

الــديــن بشكل صـحـيــح ...يتناول دسوقي
ح ــال ــة االغـ ـت ــراب وال ـق ـلــق ال ـت ــي تعيشها
مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـب ــاب ،بـحـثــا ع ــن لقمة
العيش والهروب من مجتمعات الضغوط
ال ـيــوم ـيــة .وال يـلـبــث أن يـفـضــح شريحة
ّ
أخرى من الكتاب املزيفني الذين يكتبون
بهدف التكسب واصـطـيــاد الفتيات كما

في قصة «وحدة» .هنا ،تعاني الشخصية
امل ـح ــوري ــة م ــن م ـش ـكــات نـفـسـيــة تتعلق
بالوحدة والفشل في تحقيق الــذات .لقد
تـحـ ّـولــت الـكـتــابــة ل ــدى الـبـطــل إل ــى مجرد
وسـيـلــة ال غ ــاي ــة .وم ــع ت ـن ــاوب مشكالته
اليومية واستبداد الوحدة ،يتماهى في
خيالته الليلية حول الجدوى من الحياة
على هذه الشاكلة من الوحدة.
يبدو شغف دسوقي واضحًا بالحيوانات
وطبيعة تفاعلها مــع البشر فــي الحياة
اليومية.
ه ــذه ال ـن ـظــرة الـتــأمـلـيــة ت ـجــاه ـهــا ،تــأخــذ
ـارات عـ ـ ـ ّـدة ك ـت ــأم ــل أس ـ ـ ــراب الــرن ـجــة
م ـ ـسـ ـ ٍ
اململحة في طبق فيه خل وزيب وليمون،
والـ ـتـ ـس ــاؤل ع ــن كـيـفـيــة اخ ـت ـف ــاء ح ـيــوان
ال ـخــرت ـيــت األس ـ ــود م ــن ال ـح ـي ــاة .أسـئـلــة
ّ
تحولنا
متعددة يطرحها الـقــاص حــول
حيوانات يومية وافتراسنا لبعضنا
إلى
ٍ
وفـ ـق ــا لـ ـق ــان ــون الـ ـ ـغ ـ ــاب .وعـ ـن ــدم ــا نـصــل
إلـ ــى ال ـق ـص ــة األخ ـ ـيـ ــرة «حـ ـ ـ ّـب ال ـش ـب ــاب»،
يقلب دســوقــي ال ـطــاولــة مــن خ ــال اللغة
املستخدمة والتناص البصري مع فيلم
«الحالقة الكبيرة» ملــارتــن سكورسيزي.
ّ
يتحول قلقه بشأن البثرة بــن حاجبيه
إلــى هــوس متزايد حــول انتشار العدوى
في وجهه ككل .يقول على لسان البطل:
«وضـعــت الـكــريــم على الـبـثــرة وأن ــا أنظر
إلى نفسي في املــرآة ،نقطة بني حاجبني،
رأي ــت ب ـثــورًا أخ ــرى تـنـمــو فــي كــل مـكــان،
ولكل بثرة كريم يعلوها والكريم يحرق،
والـ ـح ــرق ي ــأت ــي بــال ـح ـكــة ،وال ـح ـكــة تــزيــل
الكريم ،وتنقل العدوى إلى مكان آخر.»...
إن ن ـه ــوض الـ ـس ــرد ف ــي امل ـج ـمــوعــة على
ّ
راو غائب تــارة وعليم طــورًا ،مكن
لسان ٍ
ّ
التجول في مساحة شاسعة
القاص من
من الشخوص واألمكنة الذين تجمعهم
تيمة الوحدة والقلق.
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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.

طاهر البكري
حارث الشمس

ّ
السيدة جاكلني أرنو أستاذة
تقول لي
األدب امل ـغ ــارب ــي ال ـن ــاط ــق بــالـفــرنـسـيــة
وكنت في بداية الثمانينيات مساعدها
في الجامعة الفرنسية« :طاهر ،ملاذا ال
تجمع قصائدك في ديــوان ،أنت تنشر
م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات أش ـ ـعـ ــارك فـ ــي امل ـج ــات
َ ْ
والجرائد ،ألم يحن الوقت ّلذلك؟»ّ .
فوجئت بالسؤال وهال علي األمر كأنه
ّ
ُ
ط ِلب مني مواجهة حالة صعبة كنت
مجابهتها.
أتـحــاشــاهــا وال أرغ ــب فــي ّ ّ
فأنا أنشر قصائدي منذ ســن الثامنة
ّ
ع ـش ــر ،ون ــاه ــزت الـ ـي ــوم سـ ــن ال ـثــاثــن
ّ
وأشـ ـع ــر ب ــإح ـس ــاس ع ـم ـيــق بـ ـ ــأن نـشــر
ّ
ّ
فكري
شعرية عمل
ديوان أو مجموعة
ّ
ّ
يـتـطــلــب ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا واق ـت ـنــاعــا قــويــا
بنضج الكتابة وتـمـ ّـرسـهــا ،وال فائدة
ّ
ف ــي ال ــت ـس ـ ّـرع وق ــد ت ـكــون لــذلــك عــواقــب
خطيرة إن بــاء بالفشلّ ،
ورب ـمــا كانت
البداية نهاية.
ً
ـا ت ـح ـ ّـم ــل ِثـ ـق ــل ّ
أي
ه ــل أس ـت ـط ـيــع فـ ـع ـ
ْ
إح ـبــاط أو ه ــزم ملـعـنــويــاتــي إن قوبل
ّ
سلبي أو
الــديــوان بنقد الذع أو رأي
عدم اكتراث؟ وكيف السبيل إلى نشر
دي ــوان جــديــد والــدن ـيــا م ــأى بالكتب
والدواوين واألشعار؟ شكرت األستاذة

ع ـلــى ثـُقـتـهــا فـيـ ُمــا أك ـت ــب ،وه ــي الـتــي
كانت ت ـ ّ
ـدرس وتـعـ ّـرف بأعمال عديدة
ُ ّ
ل ــك ــت ــاب م ـغ ــارب ـي ــن ك ـك ــات ــب ي ــاس ــن،
وم ـح ـمــد ذيـ ــب ،وإدري ـ ـ ــس ال ـشــراي ـبــي،
وم ـ ّح ـم ــد خ ـي ــر الـ ــديـ ــن ،والـ ـط ــاه ــر بــن
جـ ـ ــلـ ـ ــون وعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران امل ـ ـل ـ ـيـ ــح .أضـ ــافـ ــت
ج ــاكـ ـل ــن وك ـ ـنـ ــت ط ــالـ ـب ــا عـ ـن ــده ــا فــي
الجامعة التونسية في ّ
السبعينيات،
ق ـب ــل س ـج ـن ــي ورحـ ـيـ ـل ــي إل ـ ــى فــرن ـســا
ْ
اقتنعت بما
فــي ع ــام « :1976إن أن ــت
ُ
ـول ،ه ـنــاك دار نـشــر جــديــدة تــدعــى
أقـ ـ
َ ْ
«سـ ـي ــل ــك ـ ْـس» وص ــاح ـب ّـه ــا م ــن أص ــول
كامرونية ،ويمكنك االتـصــال بــه .بعد
التردد ،جاء اإلقدام على ْ
ّ
بدء
أشهر من
ُ
وطرحت ّ
علي مسائل أخرى:
املغامرة
ِّ
هــل تـكــون «الــلـغــة الـفــرنـسـيــة منفاي»
كما كان يقول مالك ّ
حداد؟ كيف يكون

تنظيم ال ــدي ــوان؟ ّ كـيــف يـكــون اختيار
الـقـصــائــد والـتـخــلــي عـ ّـمــا بـهــت منها؟
كيف يكون تنسيق املـ ّ
ـواد وترتيبها؟
ّ
هل أنا في حاجة إلى تقديم أو مقدمة؟
ك ــان يـقـيـنــي ش ـكــا واح ـت ـي ــاري ُمـ ِـلـ ّـحــا.
ب ـح ـث ـ ُـت ع ــن عـ ـن ــوان مل ــا ْك ـن ــت أع ـت ـبــره
ْ
ّ
بمادة الكتاب ،فليكن «حــارث
موحيًا
ّ
الـ ــش ـ ـمـ ــس» وفـ ـي ــه مـ ــن كـ ـت ــاب ــة امل ـن ـفــى

ّ
هل تكون «اللغة
الفرنسية منفاي» ّكما
كان يقول مالك حداد؟
ّ
ْ ْ
فليكن «حارث الشمس»
وفيه من كتابة
المنفى والمهجر
ومن ذكريات
نصيبِ ،
ّ
السجن ألم ومرارة ،ومن
الهيام والصراع مع
ّ
الحرية معاناة

ومن ذكريات ّ
السجن
واملهجر نصيبِ ،
ألــم وم ــرارة ومــن الهيام والـصــراع مع
ال ـحـ ّـريــة م ـعــانــاة ،ول ـكـ ّـن األم ــل ّ
تشبث
عنيد بحرارة املبادئ وعصارة األيام
ُ
ون ّ ْسغها.
س ــلـ ـم ــت فـ ــي األخ ـ ـيـ ــر املـ ـخـ ـط ــوط إل ــى
صــاحــب ال ــدار ال ــذي ّواف ــق على نشره
ث ـ ّـم بـقـيـ ُـت أش ـه ـرًا أتــرقــب ص ــدوره بني
ق ـل ــق وت ـ ـخـ ـ ّـوف ّم ــن ال ـن ـت ـي ـجــة وراحـ ــة
ّ
الحاجز
لتمكني من التغلب على هذا
ّ
ّ
ُ
ّ
وتريث متعقل،
رهق
األول ،بني صبر م ِ
ّ
ّ
خيالية.
حقيقية أو
التساؤالت
تتكاثر
ُ َ َ
ّ
ّ
أهمية قصوى في
للكتاب املنتظر
كأن ّ
حــن أن ــه ال يـعــدو أن يـكــون قـطــرة في
محيط أو ّ
حبة في «كتاب ّ
الرمل» كما
ّ
يـقــول بــورخـيــس .ول ـكــن إضــافــة كلمة
من صنيعك إلى برج بابل رغم غوغاء
اللغات وصخب اللغو تصبح كعصا
ً
م ــوس ــى .ف ــأن ــت ال ت ـع ـت ـبــرهــا ت ـط ــاوال
على فكر اإلنسانية أو تشويشًا على
ت ــاري ــخ اإلب ـ ــداع ب ـ ّـل رغ ـب ــة عـمـيـقــة في
أن تـعـ ّـبــرِ ،مهما ُ كلفكُ ذل ــك ،عــن واحــة
ذات ـيــة خـصـبــة تـ ـح ـ ّـدق بـهــا مـســاحــات
ال ـجــدب وال ـق ـفــر وال ب ــأس مــن ال ـنــزوع
ّ
ْ
إلى االزدحــام .بقي أن تقبل أن صدور

الــديــوان هــو كريشة فــي مـهـ ّـب الــريــاح
وال حيلة لــك فيه وأن ــت تسعد إذا ّ ما
أسـعـفــك ال ـحــظ وأص ـب ــح دور املـتـلــقــي
ّ
ّ
مجرد
تتعدى
مساهمة نقدية جـ ّـديــة
القراءة السريعة.
صدر الديوان في عام  1983في غالف
بــرتـقــالــي ،وهـتــف إل ـ ّـي الـنــاشــر« :تـعــال
ـدور الـ ـكـ ـت ــاب ،ال ـط ـب ـعــة
ن ـح ـت ـفــي ب ـ ـصـ ـ ّ
مـتــواضـعــة ولـكــنـهــا جـمـيـلــة .ال تشغل
بــالــك ،سـيـكــون لــه قـبــول حـســن وطــول
االنتظار له مزايا».
كــان صباحًا باريسيًا منعشًا ،وكنت
ُ
ك ـح ــارث ش ـمــس ت ـح ـمــل ب ــن أشـ ّـعـتـهــا
بـعـضــا م ــن ن ــور ي ـب ـ ّـدد ظـلـمــة بغيضة
وينتصر على حزن موحش.
غ ــري ــب أمـ ــر هـ ــذا امل ــول ــود ّ
األول ال ــذي
نـحـمــل إل ــى صـفـحــاتــه أك ـثــر م ــن غـيــره
فيما ننشر الحقًا ،عطفًا ّ
وحبًا رغم ّ ما
في الكتابة من خطوات أولــى متعثرة
والتي سرعان ما نصبو إلى تجاوزها.
* شاعر تونسي مقيم في باريس
آخر أعماله« :شجرة توت حزينة في الربيع
العربي» (املنار ،باريس،)2016 ،
«كتاب الذكرى» (إليزاد ،تونس)2016 ،

